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 بسو هللا الرحهن الرحيو

َوَهْل أََتــَك َنبَُؤا اَْلَخْصِو إْذ َتَسىرُوا 

ََاُوَ  ـــ   ـــىاْ َدَا ُا َُ ََ ـــرَاَ* ِ إِْذ  اْلِهْح

ُلْو َلــــَُلىا  ــــ ََتَخْ   َْ َِ ِنــــ َفَفــــِ 
صـــــ

 

  ٍ َ َدَا  بَْعـ ََ ْصَهـِن بََغ  بَْعُض َُ
ـِطْ  َفَ  ْْ َ ِبَْلَحِق َو ـ َ ُت ََ ََ ْحُكْو بَيْ

صــ
 

 َ إَِل  َسىآِء اْلِصَراِط ِنَ اَواْهد
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 82 -80اآليتان 
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 إلى قدوتي في الحياة ***
 نبي الرحمػة وىػادي األمػة )عميػو الصػبلة والسػػػبلـ( اعتذارًا مني إليػػو

 
 )أمي وأبي(.....    مف أدعوا ربي أف يرحميما كما ربياني صغيرًا  إلى ***
  )زوجي العزيز(.. وبينػو مػػودة ورحمػػة  مف جعػػؿ ربي بيني إلى ***
  )ابنتـي آالء وفاطمة الزىـراء(. ......    زينتي في الحيػػاة الدنيا  إلى ***
 (رحمــو هللا )والد زوجي..مػف تعممػت مف سيرتو الكثير ولػـ أره إلى ***
  )والدة زوجي(......... مػػف عممتني أف الحياة صبر وعطػاء  إلى ***

 
 جلدي الهتىاضع ِِِ و أهديإليل
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 شكر وتقدير
ػعابل وسػخر لػي عبػاده  الحمد هلل أواًل وأخيرًا الػذي أنعػـ عمػي ووف نػي وذلػؿ ا لػي الص ا
ألتػػػـ مػػػا بدأتػػػو فػػػي ىػػػذا المشػػػوار. والصػػػبلة والسػػػبلـ عمػػػى محمػػػد نبػػػي األمػػػة ورسػػػوؿ رب 

 العالميف.
 وبعد ؛؛؛

ل وترفػػػع أسػػػمى  يػػػات وبعػػػد انتيػػػاء ىػػػذا المشػػػوا ر ت ػػػؼ الباحثػػػة وقيػػػة تكػػػريـت وعرفػػػافت
ل عمػى مػا بذلػو مػف جيػد عمي محمـد موسـ الشكر والت دير إلى األستاذ الياضؿ / الدكتور 

كبيػػر معػػي إلتمػػاـ ىػػذه الرسػػالة بالصػػورة الجيػػدةل مػػف خػػبلؿ متابعتػػول وتوجيياتػػو السػػديدةل 
الةل شاكرة لو رحابة صدرهل كما أشكره وتشجيعو طواؿ فترة إعداد ىذه الرس ودفعو المتواصؿ

ي فجػػزاه ع عنػػي خيػػرًا نػػجػػدًا عمػػى إصػػراره عمػػى إتمػػاـ المشػػوار رتػػـ الصػػعاب التػػي واجيت
 ووف و لما يحبو ويرضاه .

 كما تتوجو الباحثة بعظيـ الشكر واالمتناف إلى كؿ مف:
 الدكتور/ مختار أبو زريدة.

 الدكتور/ بشير عاشور الدرويش.
كػـ عمػى ىػذه الرسػالةل وعمػى مػا قػدماه  المذاف قببل المشػاركة فػي لجنػة المناقشػة والحع

ع عنػي خيػرًا  مػافجزاىمف مبلحظات قيمة كاف ليا األثر في ت ييـ وتصػحي  ىػذه الرسػالةل 
 .ما لما يحبو ويرضاهووف ي

لكؿ مف مػد يػد العػوف إلتمػاـ ىػذه كما يسعد الباحثة أف تتوجو بأسمى  يات الشكر  
 لما يحبو ويرضاه. ـع عني خير الجزاءل ووف ي ـفجزاىل الدراسة

ل الػذي تحمػؿ الصػعاب عصـام فـرج معتـوقأشػكر زوجػي العزيػز  ال يسعني إال أفو 
لػػى مػػف ذل ػػ بل صػػعاب المواصػػبلت مػػف أجػػؿ إتمػػاـ ىػػذا المشػػوارل فمػػو جزيػػؿ الشػػكر وأتمػػول وا 

ما المعونػػة والمسػػػاعدة المػػػذاف قػػد عبــد الـــرزاق العربــيل واألخ/ معتـــوق إبــراىيم فــرجاألخ/ 
 عنػػػي خيػػػر ع الموصػػػوؿ إلػػػى أمػػػاكف الشػػػركات النيطيػػػة والجامعػػػات محػػػؿ الدراسػػػة فجزاىمػػػ

 الجزاء وبارؾ فييما. 
       

 ةــالباحث 
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 قائمة محتويات الدراسة

 رقم الصفحة الموضوع
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 ج اإلىداء
 د شكر وت دير

 ىػ قائمة محتويات الدراسة
 ح قائمة الجداوؿ
 ؿ قائمة األشكاؿ
 ـ ممخص الدراسة

 2 اإلطار العام لمدراسة
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 4 مشكمة الدراسة
 8 أىداؼ الدراسة
 8 فروض الدراسة
 10 أىمية الدراسة

 10 منيجية الدراسة
 11 محددات الدراسة
 12 ت سيمات الدراسة

 21 ق العملالفصل األول : الفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي ومتطمبات سو
 14 م دمة

 15 مييـو اليجوة .
 16 أنواع اليجوة

 18 الدراسات الساب ة التي أثبتت وجود اليجوة .
 20 العوامؿ المسببة لميجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي ومتطمبات سوؽ العمؿ.

 22 خبلصة اليصؿ األوؿ.
 24 الفصل الثاني: التعميم المحاسبي في ليبيا

 25 م دمة.
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 27 مييوـ التعميـ المحاسبي.
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 41 واقع التعميـ المحاسبي .
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 72 لدراسة الميدانية.أىداؼ ا

 72 فروض الدراسة.
 73 مجتمع الدراسة.
 76 عينة الدراسة.

 76 البيانات البلزمة لمدراسة الميدانية.
 77 مصادر الحصوؿ عمى البيانات البلزمة لمدراسة الميدانية.
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 80 قياس ثبات أداة الدراسة وصدقيا.
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 84 بعض خصائص المشاركيف في الدراسة.
 90 تحميؿ البيانات واختبار فروض الدراسة.

 90 تحميؿ العوامؿ األكاديمية المؤثرة في تضييؽ اليجوة.
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رقـم 
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 ممخص الدراسة
وير النظػػاـ االقتصػػادي تعتبػػر مينػػة المحاسػػبة مػػف العناصػػر األساسػػية فػػي تطػػ

ل والتػي شيدت ليبيا في اآلونة األخيرة العديد مف التطورات االقتصػاديةألي دولةل وقد 
مػػػػف أىميػػػػا االتجػػػػاه نحػػػػو خصخصػػػػة المشػػػػروعات االقتصػػػػادية بيػػػػدؼ توسػػػػيع قاعػػػػدة 
الممكيػػػػةل واالنضػػػػماـ لمنظمػػػػة التجػػػػارة العالميػػػػةل ومػػػػا اشػػػػتمؿ عميػػػػو ىػػػػذا األخيػػػػر مػػػػف 

لعمػػػػؿ المحاسػػػػبيل ومتطمبػػػػات التطػػػػوير والتجديػػػػد البلزمػػػػة لػػػػذلؾل تغييػػػػرات فػػػػي منػػػػاخ ا
باإلضػػافة إلػػى إصػػدار قػػوانيف تشػػجع االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر؛ كػػؿ ذلػػؾ وال شػػؾ 
يتطمػػػب إجػػػراء الدراسػػػات والبحػػػوث البلزمػػػة واتخػػػاذ الخطػػػوات المبلئمػػػة لتطػػػوير مينػػػة 

ميـ المحاسبي الػذي ت ػع المحاسبة في ليبيال وذلؾ مف خبلؿ مراجعة وتعزيز برامج التع
عمػػى عات ػػو مسػػئولية تخػػريج محاسػػبيف أكيػػاءل قػػادريف عمػػى ممارسػػة المينػػة ومواجيػػة 

 التحديات والمتطمبات الجديدة.
وعمى ضوء ذلؾ فإف مشكمة ىذه الدراسػة تػتمخص فػي وجػود فجػوة بػيف برنػامج 

جػػاء التعمػػيـ المحاسػػبيل ومتطمبػػات سػػوؽ العمػػؿل وتعػػود أسػػباب ىػػذه اليجػػوة حسػػب مػػا 
فػػػػػي األدب المحاسػػػػػبي والدراسػػػػػات السػػػػػاب ة إلػػػػػى وجػػػػػود قصػػػػػور فػػػػػي برنػػػػػامج التعمػػػػػيـ 
المحاسػػػبي نتيجػػػة بعػػػض العوامػػػؿ األكاديميػػػةل وقصػػػور فػػػي األداء المينػػػي لمممارسػػػيف 
نتيجػة بعػػض العوامػػؿ المينيػةل حيػػث أكػػدت ىػذه الدراسػػات أف ىنػػاؾ ضػعؼ فػػي نظػػاـ 

لخريجي أقساـ المحاسبةل وعػدـ وجػود  التعميـ المحاسبيل وتدني في المستوى التعميمي
توافػػؽ بػػيف مخرجػػات التعمػػيـ الجػػامعي وحاجػػات المينػػة ومتطمبػػات مزاولتيػػال باإلضػػافة 
إلػػى عػػدـ وجػػود ىيئػػات منظمػػة لممينػػةل وعػػدـ وجػػود معػػايير ممزمػػةل وبينػػت كػػذلؾ بػػأف 
مسػػألة تطػػوير مينػػة المحاسػػبة أصػػب  حتمػػي وضػػروريل ومػػف ثػػـ فػػإف الدراسػػة ىػػدفت 

فة أكثر العوامؿ المسببة في اليجػوة بػيف برنػامج التعمػيـ المحاسػبيل ومتطمبػات إلى معر 
ممارسػػة المينػػةل وعمػػى ضػػوء ذلػػؾ فػػإف ىػػذه الدراسػػة تيػػدؼ بشػػكؿ رئػػيس إلػػى محاولػػة 
تضييؽ اليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي ومتطمبات سوؽ العمؿ. وفػي ىػذا الصػدد 

ظػريل وقػد تنػاوؿ مييػـو اليجػوةل والدراسػات تـ ت سػيـ ىػذه الدراسػة إلػى جػزأيفل األوؿ ن
التي أثبتت وجودىال والعوامؿ المسببة ليال والمتمثمة في العوامػؿ األكاديميػةل والعوامػؿ 
المينيػػةل وقػػد تػػـ عػػرض مػػا جػػاء فػػي األدب المحاسػػبي حػػوؿ العوامػػؿ األكاديميػػةل عػػف 
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المشػاكؿ التػي طريؽ عرض لمييـو التعميـ المحاسبيل نشأتول تطورهل وعناصػرهل وأىػـ 
تواجيول كما تـ عرض ما جاء في األدب المحاسػبي حػوؿ العوامػؿ المينيػة مػف خػبلؿ 
التطػػػرؽ إلػػػى أىػػػـ المشػػػاكؿ التػػػي تواجييػػػا المينػػػةل كمػػػا تػػػـ اسػػػتعراض متطمبػػػات سػػػوؽ 
العمػػؿ وفػػؽ المعػػايير الدوليػػةل ومػػا جػػاء فػػي اتياقيػػة التجػػارة العالميػػةل وكػػذلؾ متطمبػػات 

الجزء الثاني ف د اشتمؿ عمى تحميؿ البيانات التػي تػـ تجميعيػا  سوؽ العمؿ الميبي. أما
بواسطة قائمة االست صػاءل وكػذلؾ اشػتمؿ عمػى اختبػار فػروض الدراسػةل وتػـ التوصػؿ 
إلػػػى قبػػػوؿ فػػػروض الدراسػػػةل وأف ىنػػػاؾ إمكانيػػػػة تضػػػييؽ اليجػػػوة بػػػيف برنػػػامج التعمػػػػيـ 

امػػػؿ مػػػف العوامػػػؿ مػػػف خػػػبلؿ تحديػػػد تػػػأثير كػػػؿ عل المحاسػػػبي ومتطمبػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ
 األكاديمية والمينية في تضييؽ اليجوة في بيئة العمؿ الميبية.

ل المتػاف فوتوصمت الدراسػة إلى نتيجة ميادىػػا قبػوؿ فرضػيتي الدراسػة الرئيسػيتي
أوضحتا إمكانيػة تضػييؽ اليجػوة مػف خػػبلؿ معػػالجة العوامػؿ األكاديميػة المتمثمػة فػي ) 

تػػػػػوفير الوسػػػػائؿ التعميميػػػػػة والتػػػػدريب العممػػػػػي  -تحػػػػديث وتطػػػػوير المنػػػػػاىج المحاسػػػػبية
التأىيػػؿ العممػػي لعضػػو ىيػػأة التػػدريس(ل  -تطػػوير أسػػاليب التػػدريس الحاليػػة -لمطػػبلب

ال ػػػوانيف  -فػػػي )التأىيػػػؿ العممػػػي لممحاسػػػبيف ةوكػػػذلؾ معالجػػػة العوامػػػؿ المينيػػػة المتمثمػػػ
منظمػػػات ال -الميػػػارات الواجػػػب توفرىػػػا فػػػي المحاسػػػب -والتشػػػريعات المنظمػػػة لممينػػػة

المينية ودورىا في تنظـ المينة(ل وعمى ضوء ذلؾ فإف الدراسة توصي بضػرورة إعػادة 
النظػػػػر فػػػػي بػػػػرامج التعمػػػػيـ المحاسػػػػبيل وأكػػػػدت عمػػػػى المسػػػػئوليف عمػػػػى بػػػػرامج التعمػػػػيـ 
المحاسػػػػبي ضػػػػرورة إدخػػػػاؿ التجديػػػػدات التػػػػي تتمشػػػػى مػػػػع احتياجػػػػات المينػػػػةل وتػػػػوفير 

التعميميػػػػة عمػػػػى الوجػػػػو المطمػػػػوبل كمػػػػا أوصػػػػت  اإلمكانيػػػػات البلزمػػػػة لم يػػػػاـ بالعمميػػػػة
بضرورة إنشاء منظومة إلدارة الجػودة الشػاممة لتنظػيـ بػرامج التعمػيـ المحاسػبيل ومينػة 
المحاسػػػبةل ووجيػػػت ىػػػذه التوصػػػية لمجيػػػات المسػػػئولة عمػػػى تنظػػػيـ المينػػػةل كمػػػا بينػػػت 

ف أجػػؿ ضػػرورة ربػػط أواصػػؿ التعػػاوف بػػيف المينيػػيف واألكػػاديمييفل وزيػػادة االتصػػاؿ مػػ
 تضييؽ اليجوة بينيما بصورة أفضؿ.

 
 وع ولي التوفيؽ ***
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 تمييد عام: 2 -2
دورًا أساسػػيًا وحيويػػًا فػػي المجتمػػعل حيػػث يعتمػػد عمييػػا طوائػػؼ تمعػػب المحاسػػبة 

مػف كومػاتل وتيرىػال كثيرة في اتخاذ قراراتيـل كالمسػتثمريفل المصػارؼل الػدائنيفل الح
المعمومػػات فػػي " معمومػػات عػػف السػػموؾ تتمثػػؿ ىػػذه و ل التػػي توفرىػػا تالمعمومػػا خػػبلؿ

االقتصػادي النػاتج عػػف أنشػطة الشػػركة داخػؿ البيئػػة التػي تعمػػؿ بيػال وحتػػى تكػوف ىػػذه 
سػػػواء كػػػاف ذلػػػؾ لمشػػػركة  -ل وموضػػػوعية ووقتيػػػةل وقابمػػػة لمم ارنػػػةمبلءمػػػةالمعمومػػػات 

 –فػي ىػذا ال طػػاع أخػرىل أو بم ارنػة مػػا بػيف الشػركات العاممػة  الواحػدة ومػف فتػرة إلػى
فينبغػػي أف تعػػد ىػػذه المعمومػػات وتعػػرض وف ػػًا إلطػػار مػػف المبػػادئ وال واعػػد المحاسػػبية 

 .1المتعارؼ عمييا " 
إف ىػػػذا اإلطػػار مػػف المبػػػادئ وال ػػػواعد المحاسبيػػػة المتعػػارؼ عمييػػػا ىػػػو المحػػدد 

ل كمػػا إف الممارسػػات المحاسػػبية ومػػا يسػػتجد فييػػا ةؿ الممارسػػات المحاسػػبيلمسػػار عمػػ
ػة تسػػػاعد مػػف مشػػاكؿ محاسػػبية مختميػػة ىػػي أسػػاس لمبحػػث عػػف مبػػادئ وقواعػػد محاسبيػػ

سػػػػاعد عمػػػػى إرسػػػػاء معػػػػالـ واضػػػػحة لعمػػػػـ ي ىػػػػذا االرتبػػػػاطو  لعمػػػػى حػػػػػؿ ىػػػػػذه المشػػػػػاكؿ
 شػػػؾ الو وأداء وظائييػػا بشػػكؿ متكامػػؿ ممػػا يسػػاىـ فػػي التنميػػة االقتصاديػػػةل  المحاسػػبةل

ل ويعتمػػػػػػػد حسػػػػػػف بدرجػػػػػػة كبيػػػػػػرة عمػػػػػػى منتسػػػػػػبي المينػػػػػػػة أف أداء المحاسػػػػػػبة لوظائييػػػػػػا
باعتبػػػػارىـ العنصػػػر الياعػػػؿ فػػػي تمثيػػػؿ المينػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ سػػػموكياتيـ وميػػػاراتيـ فػػػي 

" تمػػػػؾ السػػػػموكيات والميػػػػارات التػػػػي تعنمػػػػى بػػػػالتعميـ  التعامػػػػؿ مػػػػع قضػػػػايا مجتمعػػػػاتيـل
تح يػؽ المينػة لوظائييػا عمػى النحػو المطمػوب مػف  المحاسبي وتشكؿ المبنة األولػى فػي

 . 2خبلؿ ص ؿ مخرجات التعميـ المحاسبي بالسموكيات الواجبة لمنتسبي المينة " 
ن طػػة البدايػػة نحػػو التأىيػػؿ المينػػي لممحاسػػب بإعػػداده يمثػػؿ التعميـ المحاسػػبي فػػ

واصػمة ليصب  عضوًا فاعبًل في مينة متنامية تعمؿ عمى تنظيـ نيسػيا وتوجػب عميػو م
الػػػتعمـ لتطػػػوير المينػػػة ومواجيػػػة المتغيػػػرات الت نيػػػة واالقتصػػػادية واالجتماعيػػػةل إضػػػافة 

 .3إلى تنمية الروح البحثية لديو
                                                 

1
بشيي دمحم ع ػورييلد وييي دمدى  وايي   الو اييح ابةييح وياجوةيياح مويادمحمومؼييح تييع ي ا ييو ياالقتاييو، ئػييوتم    تييح و  الظييوتو  تييع اييإ ادمحم  - 

 -ويخظخظيييح تيييع و  الظيييوت ويت ايييع   جدمحمديييدمحم ػاييي  ويىت يييا وياةظيييلدغ  ػ  يييز ااييي  ويقودةيييع   بة يييو غ: ادمحم ييي  وياجيييل  و  الظيييوتدح

 .508ف(  ص2005
2
دمحموري   و بةيوا ويابيودو، ويابة يح تيع ويالؼتي ا وياجوةياع و   وياىتيح ويؼدمحمب يح يتاجوةياح  وياىتي  وي يووع  ويؼي ت و،م    وياجيدمحمد   موئا وي  - 

 .6ف(  ص1998ويتىةح وي وئاح ،  وم وياجوةاح بىواؼو، تم  وياىتس  
3
 .11وقس ويادمحممغ  ص - 
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ويجب أف يكػوف لمتعميـ المحاسبي أىػداؼ واضحة ومحػددةل بحيث يكػػوف قػػادرًا 
كسابيـ  ال ػدرة عمػى عمى تأىيؿ الطبلب وا عدادىـ بأنواع المعرفة والميارات المطموبة وا 

 .1خبلص المؤشرات وتوصيؿ المعموماتالت ييـ واست
 :2 اسبي في النظاـ الجامعي فيما يميوتتمثؿ أىداؼ التعميـ المح

 إثراء المعرفة وتنميتيا. -أ
 تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا. -ب

 إعداد الباحثيف. -ج

 .مع الواقع العمميلتنمية والتكيؼ إعداد الكياءات ال ادرة عمى حؿ مشكبلت ا-د

تسػػعى المنظمػػات المينيػة واالتحػػادات الدوليػػة إلػى إبػػراز قضػػايا  وعمػى الجانػػب اآلخػر 
ىامػػػػة ينبغػػػػي إدراجيػػػػا فػػػػي منػػػػاىج التعمػػػػيـ المحاسػػػػبي لتأىيػػػػؿ المحاسػػػػبيف لممتطمبػػػػات 

د شػػػػػك ؿ االتحػػػػػاد الػػػػػدولي لممحاسػػػػػبيف لجنػػػػػة دائمػػػػػة لمت نيػػػػػات وأنظمػػػػػة ػالمسػػػػػت بميةل ف ػػػػػ
ة والتكنولوجيػػػػػا عامػػػػػة ػيـ الت نيػػػػػات الحديثػػػػػػدة المحاسػػػػػبيف عمػػػػػى فػػػػػػالمعمومػػػػػات لمساعػػػػػ

ل ولػذلؾ 3عمػؿ عمػى النطػاؽ الػدوليوالتعامؿ معيا وبياف أثرىا عمػى المينػة وممارسػة ال
تحتػػاج الجامعػػات بصػػية مسػػتمرة إلػػى مراجعػػة اليياكػػؿ التعميميػػة والسػػموكيات والنتػػائج 

 :4حتى ت ؼ عمى ما يمي
 .الجديد في العالـ -
 البيئة الوطنية .حاجة  -

 الم ومات والمعوقات.  -
المطمػػوب ينبغػػي أف يكػػوف وحتػػى تتح ػػؽ أىػػداؼ التعمػػيـ المحاسػػبي عمػػى الوجػػو 

 الواقػع يشػير إلػى وجػودإال ل متطمبات ممارسة المينػةىناؾ توافؽ مع جانب المينييف و 
حظػة فجوة بيف المبادئ العممية والتطبيؽ العممي ليال وتجدر اإلشارة إلى إف ىذه المبل

 .5ياتظير بوضوح في مجاؿ األعماؿ التجارية والممارسة التطبي ية ل

                                                 
1
ايع مويابةيح مويالؼتي ا وياجوةياع و   اىتيح وياجيل  و  الظيوتدح  وياىتي  وي يووع  ةويا ع ب  غدمحمب ح  و أ ا يح ويال وايا بي   وياجيع ويؼت  - 

 .67ف( ص1990  خدمحمدف حويؼ ت وي ووع  بة و غ : ادمحم   بجل  ويؼتلم و  الظوتد
2
مويالقا يق ويؼاتيع ا خا يالض  ق ويقىيلم بي   ويلو يغ و، يوتداع  -ع ب دمحمغ ػا  ويؼت ا   أةواح ع ػا  وياةؼا  و ئتودم ويىلتم ويشواتح  - 

 .691ف  ص1997تع ويالؼت ا ويالىودغ باظدمحمو   وياىتح ويؼتا ح يال الظوت مويالىودم   ت ح ويالىودم  مواؼح ػ   راس  ويؼ ت ويدمحموبغ  
3
 . 12موئا ويدمحمور   ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص - 
4
 . 692ع ب دمحمغ ػا  ويؼت ا   أةواح ع ػا  وياةؼا  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص - 
5
 . 689غ ػا  ويؼت ا  أةواح ع ػا  وياةؼا  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  صع ب دمحم  - 
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التػي يحتاجيػا متطمبػات للعػدـ تحديػد اقػد يعػود إف ىذا االختبلؼ بػيف الجػانبيف 
األكػػػاديميوف مػػػف الممارسػػػيف تطبيػػػؽ  رتبػػػةاألكػػػاديمييفل و مػػػف وسػػػوؽ العمػػػؿ  المينيػػػوف

تطبي يػػةل وحينمػػا ال تتح ػػؽ ىػػذه نتػػائج البحػػوث العمميػػة فػػي حػػؿ مشػػكبلت الممارسػػة ال
 .1المتطمبات

مػع متطمبػات يتض  مما سػبؽ أف االرت ػاء بمسػتوى التعمػيـ المحاسػبي بمػا يتماشػى 
نجػػػػاح خطػػػػط التنميػػػػةل كمػػػػا إف معرفػػػػة متطمبػػػػات المينػػػػة وأىػػػػـ المينػػػػة يسػػػػاعد عمػػػػى 

 .د التعميـ لزيادة البحث والتطويرالمشكبلت التي تطرأ عمييا مف شأنو أف يساع
 
 :مشكمة الدراسة 2-8

سػػػػعى ليبيػػػػا  مختميػػػػة " تحػػػػدياتا ػة فػػػػي ليبيػػػػػة والمراجعػػػػػتواجػػػػػو مينػػػػػة المحاسبػػػػ
والتي كاف مف شروط االنضماـ إلييػا االتيػاؽ ل لبلنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية

مينػػػػة المحاسػػػػبة الخػػػػدمات التػػػػي ت ػػػػدميا االتيػػػػاؽ ىػػػػذا تجػػػػارة الخػػػػدماتل وشػػػػمؿ عمػػػػى 
بعػػػض موادىػػػا عمػػػى االىتمػػػاـ بتطبيػػػؽ ال ػػػوانيف المحميػػػة التػػػي والمراجعػػػةل وركػػػزت فػػػي 

تخص قطاع الخدمات والميف بطري ػة موضػوعيةل بحيػث ال تشػكؿ عائ ػًا أمػاـ التجػارة 
فػػػي الخػػػدماتل ويسػػػرى ىػػػذا األمػػػر عمػػػى إجػػػراءات التأىيػػػؿ المينػػػي و إجػػػراءات مػػػن  

إجػراءات واضػحة  اإلجازة المينيةل وطالبت االتياقية كذلؾ بأف تكوف لجميػع األعضػاء
 .2"دود ال انونيةلمتح ؽ مف كياءة المينييف الراتبيف في ممارسة مينيـ في الح

إف ىػػػػػػذا الحػػػػػػدث االقتصػػػػػػادي الجديػػػػػػد أضػػػػػػاؼ لمينػػػػػػة المحاسػػػػػػبة والمراجعػػػػػػة 
ظيمػػػات والتشػػػريعات الخاصػػػة بالمينػػػةل وصػػػعوبات بشػػػأف صػػػعوبات فيمػػػا يخػػػص التن

ى إمكانياتػػو فػػي اإلييػػاء باالحتياجػػات إعػػادة النظػػر فػػي بػػرامج التعمػػيـ المحاسػػبيل ومػػد
 الجديدة لممينة.

 متطمبػػػات ممارسػػػة المينػػػةإف واقػػػع الحػػػاؿ سػػػواء لبػػػرامج التعمػػػيـ المحاسػػػبي أو ل
المحميػػة مػػع  3الدراسػػات اإلييػػاء باالحتياجػػات الجديػػدةل حيػػث اتي ػػت بعػػض ـيييػػد بعػػد

                                                 
1
 .689وقس ويادمحممغ  ص  - 

 ف ماقدمحم و مة ف ب لد دمحمو  ا لوح ا   ا و،طدمحموف وياالؼو  د  تع ويىو، .1995أوشئت اةظاح ويالىودم ويؼويا ح ػوم   - 
2
 .511بش دمحم ع ػورلد وي دمدى  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص  - 
3
 ويشأن:أوظدمحم تع  ذو  - 

ةويا ع بي  غدمحمب يح  تدوةيح اؼيود دمحم ويادمحمومؼيح م لوػي  وي يتلي ويابةيع تيع ويىاو  دمحمديحو   بة يو غ: ادمحم ي  بجيل  ويؼتيلم و  الظيوتدح   -

 ف(.1987
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النتػػائج والتػػي  وتوصػػمت األولػػى إلػػى العديػػد مػػفبالػػدوؿ الناميػػة مرتبطػػة  نتػػائج دراسػػات
وطػرؽ التػػدريس المحاسػبي فػي ليبيػال ووجػػود  وجػود قصػور فػػي المنػاىج التعميميػة منيػا

يميػػة فػػي بػػرامج التعمػػيـ قصػػور فػػي الم ػػررات الدراسػػية وطػػرؽ التػػدريس والوسػػائؿ التعم
وعمػػػى صػػػعيد التنظيمػػػات والتشػػػريعات الخاصػػػة بالمينػػػة بينػػػت النتػػػائج أف  المحاسػػػبي؛

تعمػؽ بالتشػريعات المنظمػة لمينػة المحاسػبة والمراجعػة داخػؿ ىناؾ ن ص واض  فيمػا ي
لى قياـ بعض المراجعيف بأعمػاؿ تتعػارض مػع قواعػد ومعػايير السػموؾ المينػي  ليبيال وا 

 لممينةل وعدـ إتباع بعض الشركة لممبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا.
تمثػػػػؿ سػػػػتواجو المينػػػػة والتػػػػي ت ىػػػػػذا باإلضافػػػػػة إلػػػػى الصػػػػعوبات األخػػػػػرى التػػػػي

دخوؿ مجاؿ المنافسة مع شركات المحاسبة الكبيرة التػي بػدأ بعضػيا يػدخؿ السػوؽ في"
الميبية بشكؿ مباشر أو تيػر مباشػرل أمػا التحػدي األىػـ فيػو اإلييػاء بمتطمبػات شػروط 

مينيػػػػػة منظمػػػػة التجػػػػػارة العالميػػػػة المتعم ػػػػػة بتجػػػػػارة الخػػػػدماتل التػػػػػي تشػػػػترط مػػػػػؤىبلت 
   .1" ةمتعارؼ عمييا ألداء المين

تتوقػػؼ إلػػى ىػػذه االحتياجػػات الجديػػدة المسػػت بؿ المنظػػور لمينػػة المحاسػػبة و أف 
حد كبير عمى نوع المخرجات التعميمية المحاسػبية المييػأة لمزاولػة المينػةل وىػذا األمػر 

السػػػاحة االقتصػػػادية بميبيػػػال تطمػػػب وجػػػود واقػػػع أكػػػاديمي يغطػػػي كػػػؿ مػػػا أسػػػتجد عمػػػى ي
المحاسػػػػبي مطاب ػػػػة الحتياجػػػػات المجتمػػػػع  كػػػػوف مخرجػػػػات البرنػػػػامج التعميمػػػػيبحيػػػػث ت

 وسوؽ العمؿ.
إف مسػػألة التوافػػؽ بػػػيف متطمبػػات المينػػػة ومػػا ي دمػػو برنػػػامج التعمػػيـ المحاسػػػبي 
يسػػاعد عمػػى النيػػوض بالمينػػةل ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الػػربط بػػيف أىػػداؼ برنػػامج التعمػػيـ 

مػػػػػي ل بحيػػػػػث تسػػػػػير أىػػػػػداؼ البرنػػػػػامج التعميمتطمبػػػػػات ممارسػػػػػة المينػػػػػةالمحاسػػػػػبيل و 
ل بمعنػػى أف يعمػػؿ برنػػامج التعمػػيـ متطمبػػات ممارسػػة المينػػةالمحاسػػبي مػػع مسػػتجدات و 

المحاسػػبي عمػػػى تخػػريج الكػػػوادر ذات الكيػػاءات العاليػػػة وال ػػادرة عمػػػى ممارسػػة المينػػػة 
 بصورة فعالة.

                                                                                                                                            

 ات"التعمػػػيـ المحاسػػػبي ودوره فػػػي التنميػػػة االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة فػػػي ليبيػػػا"ل المػػػؤتمر األوؿ لمتطبي ػػػ لالكيبلنػػػي عبػػػد الكػػػريـ الكيبلنػػػي -
 ؼ(.1999المحاسبية واإلصبلح اإلداريل )طرابمس الغرب: صيؼ 

 د عاشور الدرويشل مرجع سبؽ ذكره.عبد السبلـ عمي العربيل بشير محم -
1
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وىذا األمر يتطمب معرفة مدى الترابط بػيف أىػداؼ برنػامج التعمػيـ المحاسػبيل  
   ل ةمتطمبات ممارسة المينو 

فػػي أمريكػػا التػػي أجراىػػا  1فػػي دراسػػتو (Heagy)وفػػي ىػػذا الصػػدد يؤكػػد ىيجػػي 
لتعمػيـ األكػاديميل ؼ عمػى وجػود فجػوة بػيف مػا يمارسػو المحاسػبوفل وبػيف ا1987عاـ 

% مػف المواضػيع فػي الم ػررات الدراسػية فييػا اخػتبلؼ بػيف 62.71 حيث أف ما نسبتو
تػـ إجراؤىػا  2دراسػة بػيف أحػد الكتػاب فػي كمػا يج األكاديمي ومػا ييضػمو المينيػوف؛المن

ؼل أف ىنػاؾ عػدـ تػرابط وتنسػيؽ بػيف عوامػؿ التعمػيـ الجػامعيل 1997عػاـ في مصر 
البحث األكاديمي وعوامؿ الممارسة التطبي يةل األمر الذي خمؽ فجوة االختبلفػات بػيف 

الحػػالي  الواقػػع األكػػاديمي والتطبي ػػيل كمػػا بينػػت النتػػائج عػػدـ تيػػاؤؿ المشػػاركيف بالػػدور
 الذي ت ـو بو المؤسسات التعميمية بيذا الصدد.

متطمبػات ممارسػة إف وجود اليجوة بيف متطمبات البرنامج التعميمي المحاسػبي و 
جعمت الخػريجيف تيػر قػادريف عمػى ممارسػة المينػة عمػى أرض الواقػع وبالتػالي  المينة

 .  طرأ عمى المينةاكبة التطور وما يلف تكوف لدييـ ال درة عمى ت ديـ الجديد أو مو 
فػػػػي ضػػػػعؼ بوجػػػػود  والواقػػػػع الحػػػػالي سػػػػواء لممينػػػػة أو التعمػػػػيـ المحاسػػػػبي يييػػػػد

العبلقة بيف األكاديمييف والمينييف فيما يتعمؽ بالتعميـ والتطبيؽ المينيل كما يييػد بعػدـ 
"إف أىػػػـ  3وجػػػود المتطمبػػػات الكافيػػػة لمواجيػػػة ىػػػذه الصػػػعوبات حيػػػث بػػػيف أحػػػد الكتػػػاب

 كما أكدت إحػدىإلى التعميـ المحاسبي" ل  ةعممية ترجع بدرجة كبير الممارسة ال مشاكؿ
الواقػع اختبلفػات بػيف  عمػى وجػودالتي أجريت في البيئة المحميػة  األكاديمية 4الدراسات

األكػػػػػاديمي والتطبي ػػػػػيل ويظيػػػػػر ىػػػػػػذا االخػػػػػتبلؼ بصػػػػػورة بػػػػػػارزة فػػػػػي مجػػػػػاؿ التعمػػػػػػيـ 
التػػدريس الجػػامعيل والتػػي منيػػا المحاسػػبيل ويعػػود ذلػػؾ إلػػى الثغػػرات التػػي يعػػاني منيػػا 

التػػػدريس لئلطػػػبلع عمػػػى الجانػػػب  أعضػػػاء ىيػػػأةقمػػػة فػػػرص التػػػدريب لكػػػؿ مػػػف الطمبػػػة و 

                                                 
1  - Heagy, Cynthia Donnell, A National Study and Empirical Investigation of The Accounting Systems 

Course: Academic Practice Versus Professional Needs, DBA Thesis, Mempgis State University, 

1987,pp 45- 47. 
2
 .690ع ب دمحمغ ػا  ويؼت ا  أةواح ع ػا  وياةؼا   ادمحممغ  ةاق ذ دمحمه  ص  -أوظدمحم  - 
3
وةييا ح م  ق ييح  قلددمحم ييو يخ اييح ويالةا ييح و  الظييوتدحو   اىتييح وياجييل  و  الظييوتدح  ع ػايي  ب ب ييت وياييو   و أ ا ييح وياؼتلاييو، وياج  - 

 .35-34ف ( ص ص1990وياىت  وي ووع  ويؼ ت وي ووع   بة و غ: ادمحم   وياجل  و  الظوتدح  
 

4
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الكتػب يةل وقمػة عدـ توفر حاالت عممية محميػة لممناقشػة فػي ال اعػات الدراسػو  العمميل
يـ فػػػي قسػػػـ المحاسػػػبة بمػػػا يكيػػػي إلػػػى عػػػدـ فعاليػػػة التعمػػػ الدراسػػػية المحميػػػةل باإلضػػػافة

 الطالب وا عداده اإلعداد البلـز لم ياـ بالوظائؼ المحاسبية بعد تخرجو.  لتأىيؿ 
 مبلءمػػػػةأعجريػػػػت حػػػػوؿ مػػػػدى  1أمػػػػا عمػػػػى الصػػػػعيد المينػػػػي ف ػػػػد أشػػػػارت دراسػػػػة

أف ىنػاؾ "  إلىأساليب الت ييـ المحاسبية لممشروعات المعروضة لمتمميؾ لمواقع الميبي 
المحاسػػبية المتبعػة فػػي إجػػراء  العديػد مػػف المشػاكؿ بخصػػوص سػبلمة المبػػادئ وال واعػد

عػػػداد ال ػػػوائـ الماليػػػة؛ وقػػػد أرجػػػعالتسػػػويات ا الباحثػػػاف ىػػػذه المشػػػاكؿ إلػػػى  لمحاسػػػبية وا 
أخػرى " أف  2تياب مبػادئ وقواعػد محاسػبية متعػارؼ عمييػا محميػًا ". كمػا بينػت دراسػة

د الواقػع الحػػالي لمينػػة المراجعػػة يييػػد بعػػدـ وجػػود مجموعػػة متكاممػػة مػػف المعػػايير وقواعػػ
 مبعثرة ".  قانونيةالسموؾ المينيل التي وجدت في نصوص 

ًً وبناء  عمى ما ت دـ يتبيف مػف الدراسػات السػاب ة أف ىنػاؾ قصػور فػي برنػامج ًا
التعميـ المحاسبي في تمبية احتياجات المجتمع الجديدةل وأف ىنػاؾ فجػوة بػيف مػا ي دمػو 

 .متطمبات ممارسة المينةالتعميـ المحاسبي وبيف 
تـ مف أىمية ىذه النتيجة التي توصمت إلييا الدراسات الساب ة إال أف الر وعمى 

الحكـ عمى العوامؿ المؤثرة عمى اليجوة يمكػف تحديػده مػف خػبلؿ دراسػة الطػرفيف عمػى 
السواء )التعميـ المحاسبي والمينة(ل فكؿ منيما ي دـ خدمة لؤلخرل  ولكػي ي ػدـ التعمػيـ 

. ومػػف واضػػ  لمعػػالـ المينػػة واحتياجاتيػػا حديػػدالمحاسػػبي مػػا يريػػده المجتمػػع البػػد مػػف ت
أي بالبحػث والتحميػؿ تتمثػؿ فػي معرفػة دراسػة الىذه ىنا فإف المشكمة التي تتعرض ليا 

ل وذلؾ لمحاولة اقتراح  لية لتضيي يال والسػؤاؿ في تضييؽ اليجوة األكثر تأثيراً العوامؿ 
 الذي تدور حولو المشكمة مياده: 

متطمبات بين برنامج التعميم المحاسبي و كيف يمكن تضييق الفجوة  -
 ؟ممارسة المينة في البيئة الميبية

 
 

                                                 
1
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 أىداف الدراسة: 2-1
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحميؿ العوامؿ المؤثرة في اليجوة بيف مخرجػات برنػامج 

وذلػؾ لغػرض تضػيي يا فػي البيئػة الميبيػةل  متطمبػات ممارسػة المينػةالتعميـ المحاسبي و 
 ىداؼ اليرعية التالية:مف خبلؿ تح يؽ األ

فػي البيئػة الميبيػة والمشػاكؿ  برنػامج التعمػيـ المحاسػبي لواقػعصػؼ وتحميػؿ و دراسة و  -أ
 .التي تواجيو

 .في البيئة الميبية صؼ وتحميؿ لعناصر برنامج التعميـ المحاسبيو دراسة و  -ب
وفػػػؽ  سػػػوؽ العمػػػؿ الميبػػػيمينػػػة المحاسػػػبة فػػػي ة لمتطمبػػػات ممارسػػػة دراسػػػة تحميميػػػ -ج
 .الدخوؿ في منظمة التجارة العالمية متطمبات لمعايير الدوليةل ووفؽا
 
 فروض الدراسة: 2-6

ف سة وأىدافيا ف د تمت صياتة اليرضػيف الرئيسػييبناء عمى المشكمة محؿ الدرا
 لمدراسة عمى النحو التالي:

 الفرض الرئيسي األول: 2-6-2
ت ممارسة المينة إل  قصـور تعود الفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي ومتطمبا"  

 ". برنامج التعميم المحاسبي في البيئة الميبية

 وحتى يتـ التح ؽ مف صحة ىذا اليرض ف د تـ ت سيمو إلى اليروض اليرعية التالية:
 إلػى متطمبات ممارسة المينػةيجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و التعود " 1-4-1-1

 قصور في كياءة عضو ىيأة التدريس ".
 متطمبػػات ممارسػػة المينػػةيجػػوة بػػيف برنػػامج التعمػػيـ المحاسػػبي و التعػػود "  1-4-1-2

 قصور في تحديث وتطوير المناىج المحاسبية ". إلى
 متطمبػػات ممارسػػة المينػػةبػػيف برنػػامج التعمػػيـ المحاسػػبي و اليجػػوة تعػػود "  1-4-1-3

 ". أساليب التدريس المستخدمة حالياً قصور في تطوير  إلى
 متطمبػػات ممارسػػة المينػػةبػػيف برنػػامج التعمػػيـ المحاسػػبي و اليجػػوة ود تعػػ"  1-4-1-4

 قصور في توفير الوسائؿ التعميمية المناسبة والتدريب العممي لمطبلب ". إلى
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 الفرض الرئيسي الثاني: 2-6-8
 قصـور إلـ  متطمبات ممارسة المينـةبين برنامج التعميم المحاسبي و الفجوة تعود " 

 ".في البيئة الميبية المينة األداء الميني لممارسي

 وحتى يتـ التح ؽ مف صحة ىذا اليرض ف د تـ ت سيمو إلى اليروض اليرعية التالية:
 متطمبػػات ممارسػػة المينػػةبػػيف برنػػامج التعمػػيـ المحاسػػبي و اليجػػوة تعػػود "  1-4-2-1

 ".ال وانيف والتشريعات المنظمة قصور في  إلى
 متطمبػػات ممارسػػة المينػػةمػػيـ المحاسػػبي و بػػيف برنػػامج التعاليجػػوة تعػػود "  1-4-2-2

 ".التأىيؿ العممي لممحاسبيف قصور في  إلى
 متطمبػػات ممارسػػة المينػػةبػػيف برنػػامج التعمػػيـ المحاسػػبي و اليجػػوة تعػػود "  1-4-2-3

 ".ودورىا في تنظيـ المينة  المنظمات المينية قصور في إلى
 تطمبػػات ممارسػػة المينػػةمبػػيف برنػػامج التعمػػيـ المحاسػػبي و اليجػػوة تعػػود "  1-4-2-4

 ".الميارات الواجب توفرىا في المحاسب قصور في إلى
 متطمبػػات ممارسػػة المينػػةبػػيف برنػػامج التعمػػيـ المحاسػػبي و اليجػػوة تعػػود "  1-4-2-5

 ".التعميـ الميني المستمر قصور في إلى
 
 
 
 أىمية الدراسة: 2-5

 في التالي:تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من عدة اعتبارات يمكن إجماليا 
ىنػػاؾ حاجػػة ماسػػة لنتػػائج مثػػؿ ىػػذه البحػػوث والدراسػػات الميدانيػػة والتػػي تييػػد  1-5-1

فػػػي إثػػػراء الجيػػػود البحثيػػػة حػػػوؿ قيػػػاس جػػػودة مخرجػػػات التعمػػػيـ المحاسػػػبي ومػػػدى 
 .متطمبات ممارسة المينةتوفيره الحتياجات و 

دة النظػر فػي تساىـ ىذه الدراسة المينييف مف المحاسبيف والمراجعيف فػي إعػا 1-5-2
 نحػوالبيئة الميبية مف محاولة االتجػاه  يدهتشالمتطمبات الجديدة لممينة في ظؿ ما 

الخصخصػػةل واالنضػػماـ إلػػى منظمػػة التجػػارة العالميػػةل وكػػؿ مػػا يصػػحب ذلػػؾ مػػف 
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عػػدـ الظيػػور البػػارز لممينػػة ظػػؿ احتياجػػات ومتطمبػػات جديػػدة لممينػػة خاصػػة فػػي 
 .يعيةمف الناحية التنظيمية والتشر بميبيا 

اقتػػػػراح التوصػػػػيات المناسػػػػبة لعػػػػبلج مشػػػػكمة الدراسػػػػةل  تحػػػػاوؿ ىػػػػذه الدراسػػػػة 1-5-3
عػادة تنظػيـ  وفػؽ  متطمبػات ممارسػة المينػةوتحسيف برنامج التعمػيـ المحاسػبيل وا 

 الظروؼ االقتصادية الجديدة لموصوؿ إلى أعمى مستوى ممكف.
 
 نيجية الدراسة:م 2-4

 رائي الػػػذي ي ػػػـو عمػػػى تجميػػػع وتحميػػػؿ عمػػػى المػػػنيج االسػػػت الدراسػػػة تعتمػػػد ىػػػذه
مييـو اليجػوةل  تناوؿ تـ حيثبالعناصر الرئيسية المكونة لمدراسةل  المعمومات المتعم ة

ض مػا جػاء فػي اعر اسػتتػـ  كمػاوالدراسات التػي أثبتػت وجودىػال والعوامػؿ المسػببة ليػال 
لمييػـو عػف طريػؽ عػرض  ؛المسػببة لميجػوة األدب المحاسبي حػوؿ العوامػؿ األكاديميػة

تػػـ  كػػذلؾالتعمػػيـ المحاسػػبيل نشػػأتول تطػػورهل وعناصػػرهل وأىػػـ المشػػاكؿ التػػي تواجيػػول 
مػػف  ؛المسػػببة لميجػػوة ض مػػا جػػاء فػػي األدب المحاسػػبي حػػوؿ العوامػػؿ المينيػػةاعر اسػػت

متطمبػػػات المينػػػةل كمػػػا تػػػـ اسػػػتعراض  طػػػرؽ إلػػػى أىػػػـ المشػػػاكؿ التػػػي تواجػػػوخػػػبلؿ الت
ل ر الدوليػػةل ومػػا جػػاء فػػي اتياقيػػة التجػػارة العالميػػةوفػػؽ المعػػاييالميبػػي  ممارسػػة المينػػة

واعتمػػدت الباحثػػة فػػي الدراسػػة التحميميػػة عمػػى الكتابػػات األكاديميػػةل والدراسػػات السػػاب ة 
مػػػف  ياالسػػػتنباطكمػػػا اعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى المػػػنيج التػػػي احتواىػػػا اليكػػػر المحاسػػػبيل 

ست صػػاء االقائمػػة تصػػميـ و فػػروض الدراسػػةل  حيػػث تػػـ وضػػعميدانيػػة الدراسػػة خػػبلؿ ال
حػوؿ مػدى ة وذلػؾ لموصػوؿ إلػى النتػائج النيائيػالستطبلع  راء المشاركيف في الدراسػة 

الميبػي  متطمبػات ممارسػة المينػةإمكانية تضييؽ اليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسػبي و 
 المينية. معالجة أوجو ال صور في العوامؿ األكاديمية والعوامؿو 
 الدراسة: محددات 2-0

 :في الن اط التاليةالدراسة  محددات تتمثؿ
 أثر العوامػػؿ األكاديميػة فػػي تضػػييؽالميدانيػة المتعم ػػة بػدراسػػة الاقتصػرت  1-7-1

اليػػػات ل وأكاديميػػػة الدراسػػػات العميػػػال وجامعػػػة السػػػابع مػػػف  –عمػػػى جامعػػػات اليجػػوة 
فػي ىػذه الجامعػات أبريؿ بيروعيال مف خبلؿ است صاء  راء أعضاء ىيأة التدريس 
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ل باعتبػػار فػػي البيئػػة الميبيػػة ثمػيف لمجانػػب األكػػاديمي لبرنػػامج التعمػػيـ المحاسػبيالممو 
المنػػػػاخ التعميمػػػػي فػػػػي ليبيػػػػا مت ػػػػاربل وال يحمػػػػؿ فػػػػروؽ كبيػػػػرة مػػػػف حيػػػػث المنػػػػاىج 

 .الدراسية وطرؽ التدريسل واإلمكانيات المادية

 فػػي تضػػػييؽ المينيػػةأثر العوامػػؿ بػػػ الميدانيػػة المتعم ػػة دراسػػةالاقتصػػرت   1-7-2
فػػػػي المػػػػدراء المػػػػالييف ورؤسػػػػاء األقسػػػػاـ والمػػػػراجعيف اسػػػػتطبلع  راء عمػػػػى اليجػػػػوة 

العت ػػػػاد الباحثػػػػة أنيػػػػـ مػػػػف ذوي الكيػػػػاءات العاليػػػػةل  يبيػػػػال الشػػػػركات النيطيػػػػة فػػػػي
 .إلى وجود عمؿ روتيني منظـ داخؿ الشركات النيطية باإلضافة

ؼ وفػروض تـ تصميـ قائمتي االست صاء بالشكؿ الذي يتناسػب مػع أىػدا 1-7-3
عػػػف طريػػػؽ معالجػػػة إمكانيػػػة تضػػػييؽ اليجػػػوة  بينػػػت ال ائمػػػة األولػػػى الدراسػػػةل حيػػػث

إمكانية تضػييؽ اليجػوة  أوجو ال صور في العوامؿ األكاديميةل وبينت ال ائمة الثانية
 عف طريؽ معالجة أوجو ال صور في العوامؿ المينية. 

مات المراجعػةل وف خػداألفراد الذيف ي دمفي  مييـو ممارسي المينة يتمثؿ 1-7-4
والخػػػػػدمات االستشػػػػػارية المتعم ػػػػػة باألنشػػػػػطة االقتصػػػػػاديةل والخػػػػػدمات الضػػػػػريبيةل 

عمػػػػى الدراسػػػػة ىػػػػذه فػػػػي مييػػػػـو ممارسػػػػي المينػػػػة اقتصػػػػر والخػػػػدمات المحاسػػػػبيةل و 
 .في المنظمات والشركات ةالمحاسبي مي الخدماتم د

المحاسػبي  سػوؽ العمػؿمتطمبػات تـ تحديد متطمبات ممارسػة المينػة وف ػًا ل 1-7-5
 .في ليبيا

 تقسيمات الدراسة: 2-2
في ضوء طبيعة المشكمة وأىميتيا وأىدافيا والمنيج المتبع يمكف ت سيـ الدراسػة 

 إلى إطار عاـل وأربعة فصوؿ وخاتمة.
يتضػػمف اإلطػػار العػػاـ لمدراسػػة عمػػى تمييػػد عػػاـل تحديػػد مشػػكمة الدراسػػةل أىميػػة 

نطػػػػػاؽ الدراسػػػػػة وحػػػػػدودىا ومحتويػػػػػات الدراسػػػػػةل أىػػػػػداؼ الدراسػػػػػةل منيجيػػػػػة الدراسػػػػػةل 
ليجػػػوة بػػػيف برنػػػامج التعمػػػيـ اوخعصػػػص اليصػػػؿ األوؿ كمػػػدخؿ لدراسػػػة مييػػػـو  الدراسػػػة.

لعوامػػػػؿ والدراسػػػػات التػػػػي أثبتػػػػت وجودىػػػػال وال متطمبػػػػات ممارسػػػػة المينػػػػةالمحاسػػػػبي و 
التعمػيـ المحاسػبيل بيدؼ تحديد أكثر العوامؿ المػؤثرة فػي تضػييؽ اليجػوة ليال  المسببة

وعناصػػره مييػػـو التعمػيـ المحاسػبيل ونشػأتول وتطػػوره فػي ليبيػال قش اليصػؿ الثػاني وينػا
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خعصػص اليصػؿ بينمػا عمى كياءة العممية التعميميػةل  تأثيراً العوامؿ  وذلؾ لموقوؼ أكثر
ل بيػدؼ الميبػي متطمبػات ممارسػة مينػة المحاسػبة وحاجػات سػوؽ العمػؿلدراسة الثالث 

 .  ةالميبيفي البيئة  ارسة المينةمتطمبات ممتحديد أوجو ال صور في 
يػػة الدراسػة الميدانيػػةل مػف خػػبلؿ عػرض اإلطػػار العػاـ لممنيجتنػػاوؿ فاليصػػؿ الرابػع أمػا 

ل كمػا تنػاوؿ ىػذا اليصػؿ تنييػذ الدراسػة مػف خػبلؿ عػرض المتبعة فػي الدراسػة الميدانيػة
اتمػػػة اسػػػة بخوتحميػػػؿ بيانػػػات الدراسػػػة الميدانيػػػة واختبػػػار فػػػروض الدراسػػػةل وتنتيػػػي الدر 

 .الدراسة نتائج وتوصياتتشمؿ 
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 ل األولـالفص
 الفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي

  متطمبات ممارسة المينةو  
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 مقدمة؛؛؛  8-2

التبايف بيف ما يتوقعو  في اآلونة األخيرة الن اش حوؿ االختبلؼ أو تزايد
بتخريج طبلب ذوي كياءات  فيما يتعمؽ المحاسبي برنامج التعميـالمجتمع والمينة مف 

وىذا االختبلؼ أو التبايف اصطم  فعبًلل  ول وبيف ما ي ـو الخريج بأدائمحاسبية عالية
عمى تسميتو باليجوةل وقد ظيرت فجوة التوقعات في أدبيات المحاسبة والمراجعة 

 دلة التي تؤكدالعوامؿ واألالعديد مف  وىناؾمف ال رف العشريفل  خبلؿ السبعينات
ليبيا  ساىمت بعض العوامؿ المرتبطة ببيئة المحاسبة والمراجعة فيوقد ل وجود اليجوة

يا ل ومنمتطمبات ممارسة المينةيجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و الاتساع  عمى
العوامؿ األكاديمية التي ساىمت في عدـ مواكبة التعميـ الجامعي لمتطورات والتغيرات 

أبرزىا تياب دور  عمى الساحة الميبيةل وكذلؾ العوامؿ المينية التي مفالتي حصمت 
 . المينة تنظيـ والجيات العامة المسئولة عف لال انونييف في ليبيا ن ابة المحاسبيف

عمى رًا يأكثر ىذه العوامؿ تأثمعرفة ومف ىنا فإف تضييؽ فجوة االختبلفات يتطمب  
أف تكوف عميو برامج التعميـ المحاسبيل تحديد ما يجب  عف طريؽاليجوةل  تضييؽ

وذلؾ إلصبلح الخمؿ فييال بحيث تأخذ في الحسباف الميارات المطموبة في سوؽ 
العمؿل وكذلؾ التطور التكنولوجي في مجاؿ االتصاالت والمعموماتل والت دـ 
 التكنولوجي في اإلنتاج واإلدارةل وتزايد المنافسة العالميةل كما يتطمب تضييؽ اليجوة
تحديد أكثر العوامؿ المينية تأثيرًا عمى تضييؽ اليجوة عف طريؽ تحديد ما يجب أف 

 يجب أف تكوف عميو التشريعات المنظمة لممينةل يكوف عميو ممارسي المينةل وما
 وكييية وضع المعايير البلزمة لتبلفي أوجو ال صور في األداء الميني.

لدراسات التي أثبتت وجودىال والعوامؿ وفيما يمي بياف لمييـو اليجوةل وأنواعيال وا
 المسببة ليا:
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 مفيوم الفجوة: 8-8
إف استخداـ تعبير اليجوة يعود إلى اختبلؼ جودة األداء الميني ومستواه عف  

بدرجات متياوتةل إال إف ترؾ ل كؿ العمـو التطبي يةد اليجوة في وتوجالمتوقع منول 
في  وىناؾ العديد مف التعريياتلعمـل عبلجيا قد يتسبب في اتساعيا وتأخر ىذا ا

ويعتبػر ل لمصطم  اليجوةل والعديد مف التيسيرات المرتبطة بحدوثيا األدب المحاسبي
(Liggio) أف أوض  حيث أوؿ مف أطمؽ ىذا المصطم  في أوائؿ السبعينات : 
ىي اختبلؼ األداء الميني مف حيث الجودة ومعايير األداء عف  فجوة التوقعات 

كما جاء في تعريؼ  خر ليجوة التوقعات في المحاسبة أنيا  .1منيا أف تح  و المتوقع
التبايف بيف توقعات المجتمع أو مستخدمي ال وائـ المالية مف المراجعيف واألداء 

 .2اليعمي ليـ
اليرؽ بيف ما يتوقعو المجتمعل ويمكف وصؼ اليجوة بعبارات أخرى عمى أنيا 

ل ويجب عميو أدائو بشكؿ مع وؿل أو ىي اليجوة ويحتاجول وبيف ما يستطيع الميني
بيف ما يتوقعو المجتمع مف الممارسيف لممينةل وبيف ما يستطيع ممارسي المينة 

 تح ي و بشكؿ مع وؿ.
في ذاتيا يمكف أف تعاني  أداء المحاسبةأف المعايير المينية التي تحكـ ما وب

يمكف أف يتدنى عف مف بعض ال صورل واف األداء اليعمي لممحاسب والمراجع 
و نتيجة مستوى تمؾ المعايير نتيجة ل صور في البرنامج التعميمي لممحاسبل أ

فإف تعريؼ اليجوة ينبغي أف يمتد إلى كؿ ىذه  ل صور في متطمبات المينةل
 الجوانب.

 :عم  إنيا لفجوةاوبناء عم  ما سبق يمكن تعريف 
جات سوؽ العمؿ مف ىي م دار التبايف بيف التوقعات الكمية لممجتمعل حا

المحاسب والمراجعل وبيف ما يستطيع المحاسب والمراجع إنجازه فعبًلل عمى أساس 
 معايير المحاسبة والمراجعة المتعارؼ عمييا.

                                                 
1
 - Carld D. liggio, “The Exectation Gap : The Accountant  s Legal Waterloo?”, CPA Journal, July, 

1975, p.23 

 
2
ملدج توو و  غويع  و ض  ق تىلم ويالل ؼو،و  وياىتح ويؼتا ح يال الظيوت مويالىيودم   ت يح ويالىيودم  مواؼيح ػي   رياس  ويؼي ت و،م     - 

 .708ف  ص1998
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 أنواع الفجوة: 8-1

إلػى عػدة  متطمبات ممارسػة المينػةاليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و  تن سـ
 :أنواع يمكف بياف أىميا كما يمي

 :  الفجوة األول  2-3-1
"ل وتظيػػر نتيجػػة االخػػتبلؼ بػػيف توقعػػات فجــوة بحــوثطمػػؽ عمييػػا "ويمكػػف أف ي

عػػػػف طريػػػػؽ  نشػػػػأواحتياجػػػػات المينػػػػة وسػػػػوؽ العمػػػػؿل وبػػػػيف اليكػػػػر المحاسػػػػبيل الػػػػذي 
 وترجػػعبػػرامج التعمػػيـ المحاسػػبيل و البػػاحثيف األكػػاديمييفل والمراكػػز البحثيػػة مسػػاىمات 
 سباب التالية:حد أو كؿ األألىذه اليجوة 

 .عدـ ال ياـ بالبحوث البلزمة لمعرفة احتياجات المينة مف الخريجيف في المحاسبة -أ
 عدـ كياية المعمومات المست اة مف تمؾ البحوث. -ب
 عدـ االستخداـ السميـ ليذه المعمومات أو التيسير الخاطئ ليا. -ج
ت إلػػػى متخػػػذي وجػػػود موانػػػع تحجػػػب أو تعػػػدؿ أو تغيػػػر مػػػف تػػػدفؽ تمػػػؾ المعمومػػػا -د

 ال رار.
عدـ إجراء بحوث دورية لمعرفة التغيرات التي تطرأ عمى احتياجات المينة وسػوؽ  -ىػ

 العمؿ.
وبطبيعػػة الحػػاؿ فػػإف وجػػود ىػػذه اليجػػوة سػػيؤثر عمػػى احتمػػاالت ظيػػور بػػاقي اليجػػواتل 
حيث إف اليشؿ فػي تييػـ احتياجػات المينػة وسػوؽ العمػؿ سػيؤثر عمػى بػاقي الخطػوات 

 بيا البرامج التعميمية لتمبية احتياجات المينة.التي ت ـو 
 
 :الفجوة الثانية 2-3-2
" وتظيػػػر نتيجػػػة االخػػػتبلؼ بػػػيف إدراؾ فجـــوة معـــاييرطمػػػػؽ عمييػػػا "ويمكػػػف أف ي  

المنظمػػػػػات المينيػػػػة الحتياجػػػػات سػػػػوؽ العمػػػػؿل وبػػػػيف األجيػػػػزة التابعػػػػة ليػػػػا والمعنيػػػػة 
اليجػػػػوة مػػػف أحػػػػد أو كػػػؿ األسػػػباب بإصػػػػدار المعػػػايير والنشػػػرات المينيػػػةل وتنشػػػػأ ىػػػذه 

 التالية:
                                                 


  ا  ق  ا أولوع ويقىلو، بةواوً ػتز أولوع تىلن ويالل ؼو، تع ويادمحمومؼح. - 
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عػػدـ وجػػود تأييػػد كػػافي مػػف قبػػؿ أعضػػاء ىػػذه األجيػػزة لتمبيػػة تمػػؾ االحتياجػػاتل أو  -أ
 وجود بعض األعضاء الذيف تتعارض مصالحيـ مع تمبية تمؾ االحتياجات.

 عدـ قدرة تمؾ األجيزة عمى ترجمة تمؾ االحتياجات في صورة معايير. -ب
بجػػدوى تمبيػػة تمػػؾ االحتياجػػات لتعارضػػيا الكامػػؿ مػػع طبيعػػة وحػػدود  عػػدـ االقتنػػاع -ج

 المحاسبة والمراجعة.
 
 :  الفجوة الثالثة 2-3-3

" وتظيػػر نتيجػػة لبلخػػتبلؼ بػػيف متطمبػػات فجــوة األداءطمػػؽ عمييػػا "ويمكػػف أف ي
ل وتنشػػأ ىػػذه بيػػؽ العممػػي ليػػا مػػف قبػػؿ المحاسػػبيفونصػػوص معػػايير المينػػةل وبػػيف التط

 :أو كؿ األسباب التالية وة مف أحداليج
ضػػػػعؼ التأىيػػػػؿ العممػػػػي والمينػػػػي لممحاسػػػػب الػػػػذي يػػػػؤدي إلػػػػى عػػػػدـ تمكنػػػػو مػػػػف  -أ

استيعاب وفيـ متطمبات تمؾ المعايير وتطبي يػا فػي الممارسػة المينيػةل أو عػدـ الػوعي 
 بأىمية تطبي يا.

ف ضعؼ  لية الرقابة والمتابعة سواء داخؿ المنظمات المينية عمػى أفرادىػال أو مػ -ب
 قبؿ الجيات المنظمة لممينة.

عػػدـ كيايػػة الثػػواب والع ػػاب داخػػؿ المنظمػػات المينيػػةل أو لػػدى الجيػػات المنظمػػة  -ج
 لممينة. 

 صعوبة تطبيؽ تمؾ المعايير في الممارسة المينية. -د
 
 
 
 : الفجوة الرابعة 2-3-4

" وتظيػػر نتيجػػة لبلخػػتبلؼ بػػيف إدراؾ فجــوة االتصــالطمػػؽ عمييػػا "أف ي ويمكػػف
ظمػػات التعميميػػة لجػػودة وطبيعػػة الخدمػػة الم دمػػة مػػف قػػبميـ فعػػبًلل وبػػيف احتياجػػات المن

 المينة وسوؽ العمؿ مف ىذه الخدمات.
 وتنشأ ىذه اليجوة مف أحد أو كؿ األسباب التالية:
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 ضعؼ  لية االتصاؿ بيف األكاديمييف وبيف المينييف. -أ
محاسبي نتيجة لعػدـ إدراكيػـ المبالغة في توقعات المينييف مف مخرجات التعميـ ال -ب

 لطبيعة وحدود البرامج التعميمية.
إخيػػاؽ بػػرامج التعمػػيـ المحاسػػبي فػػي إبػػراز مخرجػػات تعميميػػة بصػػورة تعكػػس مػػدى  -ج

 جودتيا.
ويحتػػاج األمػػر إلػػى ضػػرورة دراسػػة وتحميػػؿ العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى الجانػػب األكػػاديميل 

 ضييؽ ىذه اليجوة.والجانب الميني كخطوة ىامة لوضع سبؿ العبلجل لت
 
 الدراسات السابقة التي أثبتت وجود الفجوة: 8-6

ىناؾ شبو إجماع بػيف المختصػيف األكػاديمييف مػنيـ والمينيػيف بوجػود اختػػبلؼ  
واضػػػ  بػػيف التعػػػميـ األكػػاديمي والتطبيػػؽ المينػػي لمعظػػـ النظريػػات العمميػػة فػػي معظػػـ 

مية ومنيا الوطػف العربػي ويظيػر ح وؿ المعرفة والتخصصاتل وبالذات في الػدوؿ النػا
 ىذا االختبلؼ بشكؿ بارز في مجاؿ المحاسبة.

وقػػد تعػػددت الدراسػػات المحميػػة والعالميػػة التػػي تناولػػت موضػػوع تطػػوير مينػػة  
المحاسبة والتعميـ المحاسبيل والتي سعت بدورىا إلى محاولة تطوير معارؼ وميػارات 

أكػػدت لجنػػة جػػات سػػوؽ العمػػؿل حيػػث خريجػػي أقسػػاـ المحاسػػبة لػػتبلئـ متطمبػػات واحتيا
Bedford   والتطػػوير فػػي  اإلصػػبلحالتػػي أجػػرت دراسػػة فػػي أمريكػػا لتحديػػد متطمبػػات

عمػػػى "إف اليجػػػوة بػػػيف المعػػػارؼ التػػػي وكانػػػت نتػػػائج دراسػػػتيا تؤكػػػد التعمػػػيـ المحاسػػػبي 
تتضمنيا مناىج التعميـ المحاسبيل والميارات والخبرات التي تتطمبيا بيئة العمػؿ تػزداد 

يػػػـو بمػػا انعكػػس سػػمبًا عمػػى نوعيػػػة الخػػريجيف فأصػػبحوا تيػػر قػػادريف  سػػاعًا يومػػًا بعػػػدات
 .1عمى االستجػابة لديناميكية الػوظائؼ التي يتولونيا بعد تخرجيـ"

                                                 
1
وايي    ييلت دمحم االقتاييو، مييلتم ويالؼتيي ا وياجوةيياع تييع ويىواؼييو، ويت ا ييحو  وياييإ ادمحم ويؼتاييع وي ييووع اييل  ويالؼتيي ا  ع  ػييلع أاايي  ويدمحممدييو -

 .1  صف(27/3/2007-26وياجوةاع تع ي ا و... مو ؼه مئا وو و،  قلددمحمه   طدمحموبتس: أ وتدا ح وي دوةو، ويؼت و  اؼب  ويالخق ظ  
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عمػػػػى أف ىنػػػػاؾ اخػػػػتبلؼ ممحػػػػوظ بػػػػيف التعمػػػػيـ  1وقػػػػد أكػػػػدت إحػػػػدى الدراسػػػػات
ذلؾ إلػى أف التطػورات األكاديمي والتطبيؽ العممي خاصة في مجاؿ المحاسبةل ويعود 

التػػػي حػػػدثت فػػػي مينػػػة المحاسػػػبة لػػػـ يراف يػػػا التغيػػػر المطمػػػوب فػػػي التعمػػػيـ المحاسػػػبي 
إف ىػػػػذا االخػػػػتبلؼ يعػػػػود إلػػػػى "وجػػػػود فجػػػػوة كبيػػػػرة بػػػػيف التعمػػػػيـ المحاسػػػػبي  الجػػػػامعي.

ف المنػػػػاىج التعميميػػػػة فػػػػي المرحمػػػػة الحاليػػػػة تيػػػػر  ومتطمبػػػػات المينػػػػة وسػػػػوؽ العمػػػػؿل وا 
ف عمػػػى مسػػػتوى م بػػػوؿ لممارسػػػة المينػػػةل إذ تيت ػػػد المنػػػاىج إلػػػى مؤىمػػػة إلعػػػداد خػػػريجي

 .2الميارات والمعارؼ المينية والسموكية"
  American Accountingوقػػػد قػػػػامت جمعيػػػػة المحاسػػػبة األمريكيػػػة

Association است صػػائية لمعرفػػة مػػػدى إمكانيػػة ال يػػاـ بتػػدريس السػػموكيات  3بدراسػػة
ومػػػػف ثػػػػـ تنشػػػػأ  ػدـ كيايػػػػة التعمػػػيـ بالسػػػػموكياتلومػػػف نتػػػػائج ىػػػذه الدراسػػػػة أف ىنػػػػاؾ عػػػػ

 جة إلى التعميـ بيمسية السموكيات.الحػا
لمؤسسػات تيػػدؼ إلػى التعػرؼ عمػى دور ا 1998عػاـ في الكويت وفي دراسػة أجريت 

اط أقسػاـ المحاسػبةل وعمػى مػدى االرتبػ ارات المنشػػودة لخريجػيالتعميميػة في بنػػاء الميػ
دت الدراسػػة عمػػػى إف انػػبل والحداثػػة مػػف جانػػب أخػػرل وأكػػبػػيف التنميػػة المينيػػة مػػف ج

النتػػػػائج ال تػػػػدؿ عمػػػػى تيػػػػاؤؿ المشػػػػاركيف بالػػػػدور الحػػػػالي الػػػػذي ت ػػػػـو بػػػػو المؤسسػػػػات 
 .4التعميمية

أف ىنػػػاؾ قصػػػورًا فػػػي إدراؾ المحاسػػػبيف فػػػي ليبيػػػا كمػػػا بينػػػت إحػػػدى الدراسػػػات 
حيػث إف المحاسػبيف ألخبلقيات المينةل ومف ثـ عػدـ إتبػاعيـ ل واعػد السػموؾ المينػيل 

                                                 
1
ويلو يغ مو،تيو،و  ويايإ ادمحم ويؼتايع وي يووع  جيت  -وويالأ  يا ويابةيع وياجوةياع  ويةوطيدمحم ويلد  ئةاوػ ا ئةاوػ ا  اة دمحم رو دمحم ع  ػاي  - 

رؼود وياجوةاح م ج دو، ويا القاا   ػاون: ماؼ ح ا  قع ويج وبو، ويقوولو    و،دتو     و  جيوت ويؼيوم يتاجوةيا   مويايدمحمومؼ   ويؼيدمحم   

 .11  صف(20-21/8/2000
 

2
و ق ي ا اةيو ا ويالؼتي ا وياجوةياع تيع ويىواؼيو، ويت ا يح اي  داضون وياو لدغ  ػوت  ػا  ويجا   وياشيوط   طويح  ا تلت خالط  تالجع  - 

ممبح وظدمحم خدمحمدىع أ  وم وياجوةياحو  ويايإ ادمحم ويؼتايع وي يووع ايل  ويالؼتي ا وياجوةياع تيع ي ا يو... مو ؼيه مئا وو يو،  قيلددمحمه   طيدمحموبتس: 

 .10  صف(27/3/2007-26أ وتدا ح وي دوةو، ويؼت و  اؼب  ويالخق ظ  
 

3
 - Mastracchio, Nicholas J. “Teaching CPAS about serving the public interest”. The cAP journal, 

January, 2005, Available at: 

WWW. Nysscpa.org/printversions/cpai/2005/105/p6.htm 

 
4
 . 13موئا ويدمحمور   ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص  - 



 

 

 34 

ـل كمػا إنيػـ لػـ يسػاىموا فػي تطػػوير فػي ليبيػا يعػانوف مػف ضػعؼ كبيػر فػي جػػودة أدائيػ
 .1المنشآت االقتصاديةل مما يشير إلى وجود ضعؼ في الم درة العممية والمينية ليـ

ممػػػػا سػػػػبؽ يمكػػػػف ال ػػػػوؿ بػػػػأف ىنػػػػاؾ اخػػػػتبلؼ بػػػػيف التعمػػػػيـ المحاسػػػػبي والواقػػػػع 
المحاسػػبي ال يمبػػي احتياجػػات المينػػةل وأف ىنػػاؾ اخػػتبلؼ  المينػػيل وأف برنػػامج التعمػػيـ

بػػػيف مػػػا يدرسػػػو الطػػػبلب فػػػي الجامعػػػات وبػػػيف متطمبػػػات المينػػػةل ممػػػا خمػػػؽ فجػػػوة بػػػيف 
 برنامج التعميـ المحاسبي ومتطمبات التأىيؿ الميني.

مف خبلؿ استعراض الدراسات السػاب ة حػوؿ موضػوع اليجػوة يمكػف اسػتخبلص 
 اليجوة وطبيعتيا فيما يمي: العوامؿ المسببة في وجود

 
متطمبــات لمفجــوة بــين برنــامج التعمــيم المحاســبي و  المســببةالعوامــل  8-5

 :ممارسة المينة
ىناؾ العديد مف األسباب و العوامػؿ التػي تػؤدي إلػى وجػود اليجػوة بػيف برنػامج 

أدبيات المحاسػبة ل والتي وردت متيرقة في متطمبات ممارسة المينةالتعميـ المحاسبي و 
مػػف خػػبلؿ لميجػػوة يسػػاعد بػػدوره عمػى تضػػيي يال  المسػببةإف دراسػػة العوامػػؿ  .المراجعػةو 

يمكػف تبويػب العوامػؿ المػؤثرة فػي تضػييؽ اليجػوة بػيف و  لمعالجػة العناصػر المسػببة ليػا
 إلى مجموعتيف ىما: متطمبات ممارسة المينةبرنامج التعميـ المحاسبي و 

يل حيػػػػث تنػػػػدرج تحػػػػت ىػػػػذه التعمػػػػيـ المحاسػػػػب ببرنػػػػامجالعوامػػػػؿ المرتبطػػػػة  2-5-1
المجموعػػة األسػػباب المؤديػػة إلػػى عػػدـ كيػػاءة خػػريج المحاسػػبةل وعػػدـ قدرتػػو 

 عمى االلتحاؽ بالمينة بالشكؿ المطموب.
ل وتنػدرج تحتيػا األسػباب المؤديػة متطمبات ممارسػة المينػةبالعوامؿ المرتبطة  2-5-2

ت المينيػة إلى سوء األداء الميني لممحاسب والمراجعل وقصور دور المنظما
 والتشريعات المنظمة لممينة.

أي أف العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى اليجػػوة تعػػود لشػػػ يفل فيػػي إمػػا أف تعػػود ل صػػور تػػػاـ أو 
جزئي في إعػداد البرنػامج التعميمػي لممحاسػبةل أو أنيػا تعػود لمشػاكؿ عمميػة لممينػة أو 

 قصور المعايير المنظمة لممينة.
                                                 

1
 .5-4دو ع  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص ص ػلع أاا  ويدمحمم  - 
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 :متعمقة ببرنامج التعميم المحاسبيفات واللفجوة االختال المسببةالعوامل  -8-5-2

ليجػػػوة االختبلفػػػات والمتعم ػػػة ببرنػػػامج  المسػػػببةالعوامػػػؿ  1حػػػددت إحػػػدى الدراسػػػات
 : التعميـ المحاسبي في التالي

 ضعؼ التأىيؿ العممي لعضو ىيأة التدريس. 2-5-1-1
عػػػدـ التحػػػديث المسػػػتمر لمحتػػػوى المنػػػاىج العمميػػػة التػػػي تػػػدرس  2-5-1-2

   .لمطبلب
ب العممػي لمطػبلب والوسػائؿ التعميميػة الحديثػة التػدري توفيرعدـ  2-5-1-3

 في الجامعات.

 .أساليب التدريس المستخدمة حالياً عدـ تطوير  2-5-1-4

عمػى تضػييؽ ل وتحديػد تػأثير كػؿ عامػؿ ثػانيلتنػاوؿ ىػذه العناصػر فػي اليصػؿ ا تـسيو 
 مف خبلؿ الجزء العممي ليذه الدراسة.اليجوة 

 :طمبات ممارسة المينةمتالمتعمقة بلمفجوة و  المسببةالعوامل  -8-5-8
العػوامؿ التي ساىمت في ضعؼ األداء الميني لممحاسبيف اؾ عددًا مف ىنػ     

 والمراجعيفل ومف أىـ ىذه العوامؿ ما يمي:
 قصور ال وانيف المنظمة لمزاولة المينة. 2-5-2-1
 ضعؼ برامج التأىيؿ العممي والميني لممحاسبيف. 2-5-2-2

 ضعؼ دور المنظمات المينية في تنظيـ المينة. 2-5-2-3

 ن ص الميارات الواجب توفرىا في المحاسب. 2-5-2-4

 ضعؼ التعميـ الميني المستمر. 2-5-2-5

 المحاسػػبي فػػي ليبيػػا خػػبلؿ متطمبػػات ممارسػػة المينػػةوفػػؽ تنػػاوؿ ىػػذه العناصػػر  تـسػػيو 
مػف خػبلؿ الجػزء العممػي عمػى تضػييؽ اليجػوة ل وتحديد تأثير كػؿ عامػؿ اليصؿ الثالث
 ليذه الدراسة.

 
 

                                                 
1
 . 693ع ب دمحمغ ػب وياةؼا  أةواح ع ػا  وياةؼا  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص  - 
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 :األول خالصة الفصل 8-4
عمػى  متطمبػات ممارسػة المينػةكف تعريؼ اليجػوة بػيف برنػامج التعمػيـ المحاسػبي و يم -

إنيا التبايف بيف المعارؼ والميارات المحاسبية المكتسبة لخريجي الجامعػاتل وبػيف مػا 
تطمبو المينة مف الخريج مف ميارات وقدرات وكياءاتل أو ىي التبػايف بػيف مػا يتوقعػو 

سػػػػبةل وبػػػػيف مػػػػا يسػػػػتطيع الخػػػػريج تح ي ػػػػو بشػػػػكؿ المجتمػػػػع ويحتاجػػػػو مػػػػف خػػػػريج المحا
مع ػوؿ. ول ػد أثبتػت دراسػات عديػدة سػاب ة وجػود اليجػوة بػيف برنػامج التعمػيـ المحاسػػبي 

بشػػػػكؿ عػػػػاـل وفػػػػي ليبيػػػػا بشػػػػكؿ خػػػػاص واقترحػػػػت نمػػػػاذج  متطمبػػػػات ممارسػػػػة المينػػػػةو 
 لتضييؽ اليجوة.

التعمػيـ المحاسػبيل  يعود وجود اليجوة لعدة عوامػؿ منيػا مػا تعػود بشػكؿ تػاـ لبرنػامج -
ل متطمبػػات ممارسػػة المينػػةوىػػي مػػا يطمػػؽ عمييػػا فجػػوة البحػػوثل ومنيػػا عوامػػؿ تعػػود ل

كالمتعم ػػػة بالمعػػػايير والنشػػػرات المينيػػػة وتسػػػمى فجػػػوة معػػػاييرل أو المرتبطػػػة بػػػالتطبيؽ 
العممي لممحاسػبيف وتسػمى فجػوة أداءل ومنيػا عوامػؿ تعػود لمطػرفيف واالتصػاؿ بينيمػال 

 تصاؿ.االوتسمى بيجوة 

 تتمثؿ العوامؿ األكاديمية المسببة في اليجوة في التالي: -
 ضعؼ التأىيؿ العممي لعضو ىيأة التدريس. -
 مناىج العممية التي تدرس لمطبلب عدـ التحديث المستمر لمحتوى ال -
ب والوسػػػػػػائؿ التعميميػػػػػػة الحديثػػػػػػة فػػػػػػي التػػػػػػدريب العممػػػػػػي لمطػػػػػػبل تػػػػػػوفيرعػػػػػػدـ  -

 الجامعات.

 .أساليب التدريس المستخدمة حالياً عدـ تطوير  -   

  التي ساىمت في ضعؼ األداء الميني لممحاسبيف المينية العػوامؿ تتمثؿ  -
 ما يمي: في والمراجعيف       

 قصور ال وانيف المنظمة لمزاولة المينة. 2-6-4-1
 ضعؼ برامج التأىيؿ العممي والميني لممحاسبيف. 2-6-4-2

 ضعؼ دور المنظمات المينية في تنظيـ المينة. 2-6-4-3

  ص الميارات الواجب توفرىا في المحاسب.ن 2-6-4-4

 ضعؼ التعميـ الميني المستمر. 2-6-4-5
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 مقدمة؛؛؛ 1-2
ف المحميػػػػة والدوليػػػػػة عػػػػدة متغيػػػػػراتل منيػػػػا ثػػػػػورة المعمومػػػػػاتل شػػػػيدت السػػػػػاحتا 

ف ػػػػد  جيل والتحػػػػوؿ إلػػػػى اقتصػػػػاديات السػػػػوؽ؛ولػػػػو واالتصػػػػاالت والت ػػػػدـ العممػػػػي والتكن
صػػػارت أسػػػواؽ العػػػالـ سػػػوقًا اقتصػػػادية واحػػػدةل تتنػػػافس فييػػػا المنتجػػػات عمػػػى أسػػػاس 
جودتيال وانخياض سعرىال مما فرض تحديًا عمى ال وى الصغرى فػي العػالـ الكتشػاؼ 

مػػف ثػػـ إمكانياتيػػا الذاتيػػة واسػػتثمار قػػدراتيال بحيػػث تجػػد لنيسػػيا مكانػػًا عمػػى السػػاحةل و 
نمػػػا اسػػػتثمارًا فػػػي  أصػػػب  االسػػػتثمار المطمػػػوب لػػػيس اسػػػتثمارًا فػػػي المعػػػدات فحسػػػب وا 

 البشرل باعتبار أف العنصر البشري ىو مصدر قوة األمـ.
ومػػػػف ىنػػػػا يػػػػأتي دور التعمػػػػيـ الػػػػذي يمثػػػػؿ المػػػػدخؿ األساسػػػػي إلعػػػػداد العنصػػػػر  

خاصػػة يمعػػب البشػػريل فػػالتعميـ بجميػػع مراحمػػو بصػػية عامػػة والتعمػػيـ الجػػامعي بصػػية 
دورًا ىامًا في تنمية المجتمعػاتل وتزويػد أفػراد المجتمػع بالمعػارؼ والمعمومػات البلزمػة 

 .يـ نحو مجتمعاتيـومسئوليات يـواجباتب ل ياميـ
ولمتعمػػػػيـ أتػػػػراض مختميػػػػة منيػػػػا المنػػػػافع االقتصػػػػادية التػػػػي تعػػػػود عمػػػػى اليػػػػػرد 

حسػػػيف الػػػدخؿ ويرفػػػػع والمجتمػػػعل حيػػػث يسػػػاعد عمػػػى زيػػػادة إنتاجيػػػة ال ػػػوى العاممػػػة وت
 مستوى الصحة والتغذية فضبًل عف التنمية السياسية واالجتماعية.

ولمتعمػػػيـ معنيػػػافل معنػػػى واسػػػعل يحػػػوي كػػػؿ أنػػػواع الميػػػارات والمعػػػارؼ البشػػػرية  
المكتسػػبةل ومعنػػى ضػػيؽ ي تصػػر عمػػى العمميػػة التػػي تجػػرى فػػي مؤسسػػات متخصصػػة 

التػي يسػتخدميا المعمػـ لت ػديـ المػادة  كالجامعاتل ويعرؼ التعميـ بأنػو " الطػرؽ العديػدة
العمميػة لطبلبػػو فػػي قالػػب مبلئػػـ السػتعداداتيـ وحاجػػاتيـ واىتمامػػاتيـل وتتضػػمف عمميػػة 
التعمػػػيـ ىػػػذه كػػػؿ المصػػػادر البلزمػػػة لشػػػرح المػػػادة العمميػػػة نظريػػػًا وعمميػػػًا وكػػػذلؾ كػػػؿ 

 .1الوسائؿ الت نية المساعدة عمى ذلؾ "
ى مػػدى قػػدرتيا عمػػى إعػػداد وتنميػػة مواردىػػا ونجػػاح الػػنظـ التعميميػػة يتوقػػؼ عمػػ 

أف يكػػوف التعمػػيـ  ينبغػػي ذلػػؾ تح يػػؽولل اإلنتػػاجالبشػػرية والمسػػاىمة فػػي زيػػادة معػػدالت 
المحاسبي أكثر وظيييػة وأكثػر اىتمامػًا بإعػداد المػتعمـل إعػدادًا يتسػـ بالشػموؿ والتكامػؿ 

                                                 
1
يق قح ػتع أبل ذدةح  وويالؼت ا متمده تع ويالةا ح و مالاوػ حو  اإ ادمحم ويالؼت ا تع رؼا ح وي ومدح ويلو غ مويقايلح  جيت ريؼود اي  أميا   - 

 .3ف(  ص2005/ 21/12 -20يتىةح ويشؼا ح يتالؼت ا بوي ومدح  مواؼح وي وبغ ا  أبدمحمدا  وبضح  ؼت ا ح تؼويح ماى دح   و
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ظػػػػروؼ الحيػػػػاة التعامػػػػؿ الػػػػذكي مػػػػع و مواجيػػػػة المسػػػػت بؿ  المعرفػػػػي ليكػػػػوف قػػػػادرًا عمػػػػى
مػػػػداد المػػػػتعمـ تطػػػػوير الػػػػنظـ التعميميػػػػة و عػػػػف طريػػػػؽ ل المحيطػػػػة بػػػػالخبرات والميػػػػارات ا 

اإلنسػػاف الياعػػؿ ىػػو  ألفتوظيػػؼ المعرفػػة العمميػػة والمعيشػػيةل حتػػى يكػػوف قػػادرًا عمػػى 
 اإلنساف المتعدد الميارات.

مػػػػة تطػػػػوير الػػػػنظـ التعميميػػػػة المحاسػػػػبيةل إلحػػػػػداث ن  أف 1يػػػػرى بعػػػػض الكتػػػػابو        
 :األتي رتكز بصورة كبيػرة عمىينوعية في مخرجات التعميـ المحاسبي 

 .ات وقدرات وث افات عصر المعموماتتسمي  الطبلب بميار  -أ
 .متخصصًا يتيؽ مع متطمبات الحياة إعداد الخريجيف إعداداً  -ب

 .أىمية التعمـ والتدريب المستمريفد يإتاحة التعميـ لمجميعل وتأك -ت

 .االقتصادية واالجتماعية والخدميةلعمؿ المشترؾ مع المؤسسات التياعؿ وا -ث

 .لتعاوف الدولي في مختمؼ المجاالتتنمية صيغ ا  - ج

مييػػػػـو التعمػػػػيـ المحاسػػػػبيل نشػػػػأتو وتطػػػػوره فػػػػي ليبيػػػػال أىدافػػػػول ويتنػػػػاوؿ ىػػػػذا اليصػػػػؿ 
 واقع التعميـ المحاسبيل والمشاكؿ التي يتعرض ليا التعميـ المحاسبي.عناصرهل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
ا   رجو ح  و وجل  قلددمحم ويالؼت ا تع ويلط  ويؼدمحمبع ب   ويلو غ مويا يالقااو  ويقاؼيح و،مييز   ونةي ة ددح: ويي ود وياظيدمحمدح ويتاةوو يح  - 

 .222ف(  ص2003يتةشدمحم  
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 مفيوم التعميم المحاسبي: 1-8
تيتـ بت ػديـ البيانػات والمعمومػات مف مجاالت المعرفةل  تعتبر المحاسبة مجاالً         

يحكميػػا مجموعػػة مػػف اليػػروض والمبػػادئ والميػػاىيـ النظريػػةل ومجموعػػة ل و االقتصػػادية
مػػف بػػيف  باختيػػار بػػديؿ أو طري ػػة أو إجػػراء ةتعم ػػالممػػف اإلجػػراءات العمميػػة والعمميػػة  

ومػػػف ىنػػػا يمكػػػف اعتبػػػار  1 عػػػدد البػػػدائؿ أو الطػػػرؽ أو اإلجػػػراءات المحاسػػػبية الم بولػػػة
اليػػػػػروض والمبػػػػػادئ  مػػػػػف يحكميػػػػػا مجموعػػػػػةكعمػػػػػـ يػػػػػي ف معػػػػػًا؛ اً وفنػػػػػ اً المحاسػػػػػبة عممػػػػػ
التطبيػؽ العممػي لعمميػة تحديػد وقيػاس وتوصػيؿ  فػيالمحاسبة كيػف تتمثؿ المحاسبيةل و 

   ىذه المعمومات. المعمومات االقتصادية لمستخدمي
معرفػػػة  ويمثػػػؿ التعمػػػيـ المحاسػػػبي أحػػػد فػػػروع المعرفػػػة اإلنسػػػانية التػػػي تكسػػػب الطػػػبلب

جوانػػػب المحاسػػػػبة العمميػػػة والينيػػػػة مػػػف تعمػػػػيـ اليػػػروض والمبػػػػادئ المحاسػػػبيةل وكيييػػػػة 
ت ػػديـ  تطبيػػؽ ىػػذه المعػػارؼ فػػي الواقػػع العممػػي مػػف خػػبلؿ برنػػامج تعميمػػي يعمػػؿ عمػػى

لممحاسػػػػػبة ومراجعػػػػػة الحسػػػػػاباتل ويشػػػػػمؿ ىػػػػػذا المييػػػػػـو تػػػػػاري   فيمػػػػػًا أساسػػػػػيًا وعمي ػػػػػاً 
المحاسػػبة واليكػػر المحاسػػبي والميػػاىيـ والمعرفػػة المتعم ػػة بػػاليروض والمبػػادئ والطػػرؽ 
المحاسػػبيةل وتػػتـ عمميػػة التعمػػيـ المحاسػػبي مػػف خػػبلؿ برنػػامج التعمػػيـ المحاسػػبي والػػذي 

والوسػػائؿ التعميميػػة  -لتػػدريسطػرؽ ا -الم ػػررات الدراسػػية -ي صػد بػػو: أىػػداؼ البرنػامج
2. 
يعمػػػؿ عمػػػى إكسػػػاب الطػػػػبلب  اً تعميميػػػ اً عمميػػػػ اً أي أف التعمػػػيـ المحاسػػػبي يمثػػػؿ نظامػػػ 

محاسػػػبية ليصػػػبحوا أعضػػػاء فػػػي مينػػػة تعمػػػؿ وال ػػػيـ الميػػػارات المعػػػارؼ والوالخػػػريجيف 
 .عمى تنظيـ نيسيا

يػػات المتحػػدة ف التعمػػيـ المحاسػػبي فػػي الوالعمػػى إ 3الدراسػػات ىحػػدت إوقػػد أكػػد       
ؼ كػاف يركػز عمػى الجوانػب الينيػة والوظيييػةل إال أنػو بعػد 1994األمريكيػة حتػى سػنة 

ىذا التاري  بدأت مناىج التعميـ المحاسبي تركز عمى الواجبات والمسؤولياتل ومػف ثػـ 
 . الينيػػة والوظيييػةالجػوانب األخػبلقية لمممارسة المحاسبية جنبػًا إلى جنب مع الجوانػب 

                                                 
1
وياجوةياح ابةييح  -جوةياع مالومبييح وياال  يدمحمو،و  ويايإ ادمحم ويييلطةع و،م  ايل  وياجوةياح  جييت ريؼودةيواع ػايدمحم ػتييع  و ويالؼتي ا ويا - 

 .3ف(  ص12/6/2006ويؼظاز  غدمحمتح ويالىودم مويظةوػح   حماؼود دمحم...  ق  ا مئطالح    طدمحموبتس: ويب ئح ويؼواح نذوػو، ويىاو  دمحمد

 
2
 .513بش دمحم ع ػورلد وي دمدى  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص - 
3
 .1لع أاا  ويدمحممدو ع  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  صػ - 
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ميـ المحاسػػػبي ال يختمػػػؼ عػػػف تيػػػره مػػػف المجػػػاالت العمميػػػة األخػػػرىل فالمحػػػػاموف فػػػالتع
 يتـ تعميميـ المسؤوليات والواجبات الخاصة بيـ لمدفاع عف ح وؽ عمبلئيـ. مثبًل 

ومػػف ىنػػا يمكػػف ال ػػوؿ بػػأف التعمػػيـ المحاسػػبي يكػػوف أكثػػر شػػمواًل عنػػدما يركػػز  
 لمحاسب الكؼءل والتي تمثؿ:جوانب يتـ إكسابيا لمخػريج ليكوف ا ةعمى ثبلث

 تعميـ المياىيـ والمعرفة المحاسبية. -أ
 تعميـ وتدريب الميارات المحاسبية لم ياـ بالعمؿ المحاسبي. -ب

كسػػػػاب أخبلقيػػػػات المينػػػػة إلكسػػػاب المينػػػػة صػػػػية المصػػػػداقية والنزاىػػػػة  - ج تعمػػػيـ وا 
 والث ة. 

 

 :في ليبيا التعميم المحاسبيوتطور نشأة  1-1
دايػػة المحاسػػبة عمػػى مسػػتوى التعمػػيـ الجػػامعي إلػػى بينجػػاميف فػػرانكميف تعػػود ب         

الذي اقترح أف تدرس المحاسبة في مؤسسات التعميـ العاليل ووضع م ترحًا لذلؾ سػنة 
ؼل بالتعاوف مع الجامعة األمريكية بنسػميانيال ودعر اس مسػؾ السػجبلت فعػبًل فػي 1750

ؼل ىػػذا باإلضػػافة إلػػى عػػدد 1782 تمػػؾ الجامعػػة مػػف قبػػؿ أسػػتاذ فػػي الرياضػػيات سػػنة
 1الثػامف عشػرمف األكاديميات التي كانت تدرس مسػؾ السػجبلت بعػد منتصػؼ ال ػرف 

  . 
 

وفيما يخص التعميـ المحاسبي في الػدوؿ الناميػةل ف ػد مػرت ىػذه الػدوؿ بشػكؿ         
رت عػػػاـ وليبيػػػا بشػػكؿ خػػاص بالعػػػديد مػػف الظػػروؼ والعوامػػؿ البيئيػػة المتغيػػرةل التػػي أثػػػ

عمى أنظمتيا المختمية بما فييا األنظمة المحػاسبيةل ويمكف تصنيؼ ىػػذه العوامػؿ إلػى 
2 : 

 .رات االستعمارل والشركات الدوليةعوامؿ خارجية: مثؿ تأثي - أ

                                                 
1
اجالت ع وي ويع   وتمد ويالؼت ا وياجوةاع تع دتيغ م قيلددمحم وي قيوام ويابة يح يخدمحمدىيع أ  يوم وياجوةياح بويىواؼيو، ويت ا يح    دةيويح   - 

ف  2003دييح موياوي ييح  اوم ييال دمحم غ ييدمحم اةشييلدم(  طييدمحموبتس: أ وتدا ييح وي دوةييو، ويؼت ييو موياجييل  و  الظييوتدح  ا دةييح ويؼتييلم ونتود

 .18ص

 
2
وياجوةياح   -ع وياادمحممي أبل  د   و وياجوةاح تع ي ا و مػال البو بويا ئح وياجت ح و  وياإ ادمحم ويلطةع و،م  ال  وياجوةياح  جيت ريؼود - 

ف(  12/6/2006  ويؼظايز  غدمحمتيح ويالىيودم مويظيةوػح حابةح ماؼود دمحم...  ق  ا مئطيالح    طيدمحموبتس: ويب ئيح ويؼوايح نذوػيو، ويىاو  دمحمدي

 .11ص
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عوامؿ داخمية: مثؿ ال وانيفل النظاـ الضريبيل أنظمػة التعمػيـ المحاسػبيل العوامػؿ  -  
أىـ األسػباب التػي أثػرت  الخارجيةالعوامؿ الث افية والسياسية واالقتصاديةل وتعتبر 
 في ظيور وتطور المحاسبة في ليبيا.

ف ػػط فػػي أوائػػؿ الخمسػػيناتل  فػػي ليبيػػا بػػدأالمحاسػػبي كؿ عػػاـ فػػإف التعمػػيـ وبشػػ 
تحػػػت التػػػأثير البريطػػػاني واألمريكػػػيل وقػػػد أخػػػذت ليبيػػػا بعػػػد االسػػػت بلؿ الطريػػػؽ السػػػيؿ 

وقػػػػد حظػػػػي التعمػػػػيـ فػػػػي مجػػػػاؿ العمػػػػـو  .1نسػػػػبيًا لتأسػػػػيس ووضػػػػع أنظمػػػػة التعمػػػػيـ بيػػػػا 
التعمػػيـ المحاسػػبي  بػدأباىتمػػاـ فػػي ليبيػال ف ػػد االقتصػادية والماليػػة ومػف بينيػػا المحاسػبة 

سػنة  مدرسة اإلدارة العامة لتدريب موظيي الدولة في مجػاؿ المحاسػبةبافتتاح في ليبيا 
ؼ 1957 تطورت ىذه المدرسة فيما بعػد بالتعػاوف مػع األمػـ المتحػدة سػنةو  ؛ؼ1953

وتطور ىذا المعيد ليصػب  المعيػد الػوطني لػئلدارة الػذي  لتصب  معيد الخدمة العامةل
التعمػيـ المحاسػبي عمػى المسػتوى  بػدأبرنامج بكالوريوس فػي المحاسػبةل وقػد حاليًا ي دـ 

ؼل بافتتػػػػػاح كميػػػػػة التجػػػػػارة بالجامعػػػػػة الميبيػػػػػة )كميػػػػػة 1957الجػػػػػامعي فػػػػػي ليبيػػػػػا سػػػػػنة 
ًا(ل وقػػد أثػػر نظػػاـ التعمػػيـ المحاسػػبي بكميػػة االقتصػػاد بجامعػػة االقتصػػاد ب ػػاريونس حاليػػ

ج التػػػي تػػػدرس ب سػػػـ المحاسػػػبةل وأنظمػػػة التػػػدريس ػقػػػاريونس مػػػف خػػػبلؿ المػػػواد والمناىػػػ
اـ التعمػػيـ المحاسػػبي ػيرًا جوىريػػًا فػػي نظػػػذه الكميػػة تأثػػػوالت يػػيـ وأعضػػاء ىيػػأة التػػدريس بيػػ

   .2 في ليبيا بصورة عامة
بدايػػة الثمانينػػاتل نيايػػة السػػبعينات و لمحاسػػبي بشػػكؿ كبيػػر جػػدًا مػػع توسػػع التعمػػيـ اثػػـ 

والتػػػي منيػػػا المعيػػػد العػػػالي لػػػئلدارة واألعمػػػاؿ  ف ػػػد افتتحػػػت الكثيػػػر مػػػف المعاىػػػد العميػػػا
والمعيػد ال ػػومي لػئلدارةل وكميػػة االقتصػاد بجامعػػة ل ؼ1979المصػرفية بطػرابمس سػػنة 

تسعينات توسػع التعمػيـ أف يػًال وتػـ افتتػاح ومع أواخر الاليات ل وكمية المحاسبة بغريافل 
لكميات والتي منيا كمية االقتصاد بجامعة التحديل كميػة االقتصػاد بجامعػة الكثير مف ا

 .3سبيال كمية االقتصاد بجامعة السابع مف أبريؿ

                                                 
1
 .12وقس ويادمحممغ  ص - 
2
اظققز ب ود اجايلت  و وظيا ويالؼتي ا وياجوةياع مدأم ويايو  وياؼدمحمتيع متمد ايو تيع  جق يق ويالةا يح و  الظيوتدح و  ويايإ ادمحم ويؼتايع  - 

-26ؼبييي  ويالخقييي ظ  وي يييووع ايييل  ويالؼتييي ا وياجوةييياع تيييع ي ا يييو مو ؼيييه مئا وو يييو،  قيييلددمحمه   طيييدمحموبتس: أ وتدا يييح وي دوةيييو، ويؼت يييو  ا

 .5ف(  ص27/3/2007

 
3
ع وياادمحممي أبل  د   ووياجوةاح تع ي ا و مذمد و.. اوضدمحم و مةاا  قلددمحم وو  ويقاؼح و،ميز   طدمحموبتس: اةشلدو، أ وتدا ح  - 

 .241ف(  ص2005وي دوةو، ويؼت و  



 

 

 44 

وقػػد مػػر نظػػاـ التعمػػيـ فػػي ليبيػػا بمػػرحمتيف ليمػػا التػػأثير عمػػى مسػػار البرنػػامج التعميمػػي  
 ىيػػػػأةحيػػػػث وضػػػػع المنػػػػاىجل المراجػػػػعل أنظمػػػػة التػػػػدريسل وأعضػػػػاء بالجامعػػػػات مػػػػف 

 :1األتي التدريسل وتمثمت المرحمتيف في
 ف:2504 -2550نظام التعميم المحاسبي القديم  3-3-1

تطمػب والػذي ي لالمممكػة المتحػدة تحت تأثيرنظاـ التعميـ المحاسبي ال ديـ كاف  
ل وتعتبػػر ب سػػـ المحاسػػبة وريوسالدراسػػة أربػػع سػػنوات لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة البكػػالفيػػو 

الدراسػػػة عامػػػة فػػػي جميػػػع األقسػػػاـ )المحاسػػػبةل االقتصػػػادل إدارة األعمػػػاؿ واإلحصػػػاء( 
 خبلؿ السنتيف األولى والثانية.

 :نظام التعميم المحاسبي الجديد 3-3-2
ؼ( تبنػػت كميػػة االقتصػػاد نظػػاـ التعمػػيـ 1977/ 76منػػذ بدايػػة العػػاـ الدراسػػي ) 

سػبي البريطػاني ( كبديؿ لنظاـ التعمػيـ المحانظاـ اليصؿ الدراسيالمحاسبي األمريكي )
 (.)نظاـ السنة الدراسية

وتختمؼ عناصر التعميـ المحاسبي لمنظػاـ الجديػد عػف النظػاـ ال ػديـ مػف حيػث  
أسػػموب الدراسػػةل حيػػث يعتمػػد النظػػاـ الجديػػد عمػػى عػػدد اليصػػوؿ الدراسػػية والسػػاعات 

كػػؿ ل تمػػدة الدراسػػة واالمتحانػػاتتحػػدد راسػػييفل و المكتسػػبةل وت سػػـ السػػنة إلػػى فصػػميف د
ؿ كحػد ثمانيػة فصػو مػا بػيف تتػراوح المػدة الكميػة لمدراسػة و أسبوعل  16 دراسي في فصؿ

 .أدنىل وعشرة فصوؿ كحد أقصى
اف معظػػـ كػػوقػػد تػػأثر النظػػاـ التعميمػػي فػػي ىػػذه اليتػػرة بالنظػػاـ األمريكػػيل حيػػث  

 .جامعات أمريكيةال يجيخر مف االقتصاد  أعضاء ىيأة التدريس بكميات
مػػػػف الطمبػػػػػة وأعضػػػػاء ىيػػػػػأة  ةسػػػػػتخدممالف معظػػػػـ الكتػػػػػب الجامعيػػػػة أ باإلضػػػػافة إلػػػػػى

التػػػدريس عمػػػى حػػػد سػػػواء كانػػػت إمػػػا كتبػػػًا أمريكيػػػة أو كتبػػػًا عربيػػػة مترجمػػػة مػػػف كتػػػب 
 أمريكيةل أو مكتوبة بواسطة أكاديمييف عرب تخرجوا مف جامعات أمريكية.

 أىداف التعميم المحاسبي: 1-6

                                                 
1
 .8-6اظققز ب ود اجالت  ادمحممغ ةوبق  ص ص - 
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ييػػػدؼ التعمػػيـ المحػػػاسبي إلػػى تأىيػػؿ الخػػريجيف لمعمػػؿ فػػي مجػػاالت المحاسػػبة 
المختميػػةل أي أنػػػو يعمػػػؿ عمػػػى إعػػػداد الطػػػبلب لشػػػغؿ الوظػػػائؼ المحاسػػػبية والمجػػػاالت 

 .1 المتعم ػة بيػا وإلعػدادىـ ليعالجوا بكيػاءة تمؾ المشػاكؿ التي ستواجييـ كمحاسبيف
دخوؿ فػػي تأديػػة عمػػؿ معػػيفل والػػتمكف منػػو لمػػ ييئػػةوي صػػد بالتأىيػػؿ اإلعػػداد والت
 .2 ف مف ىذا العمؿديالمستيي بالصورة المرضية التي تناؿ رضا

ويعتبر التأىيؿ مف أىـ روافد النيوض بالمينػة وأخػذىا المكانػة البلئ ػة بيػا بػيف 
الميف األخرى في المجتمعل وىناؾ نػوعيف مػف التأىيػؿ المينػي لممحاسػب اتي ػت عميػو 

ينيػػػة والكتػػػاب والبػػػاحثيفل باإلضػػػافة إلػػػى بععػػػد أخػػػر لمتأىيػػػؿ والػػػذي كػػػؿ المنظمػػػات الم
أصػػب  يمثػػؿ أىميػػة بالغػػة فػػي النيػػوض وتطػػوير المينػػة وىػػو البعػػد السػػموكيل وتتمثػػؿ 

 :3األتي ثة مف التأىيؿ الميني لممحاسب فياألنواع الثبل
 التأىيؿ السموكي. -التأىيؿ العممي -التأىيؿ العممي

نػػي ذلػػؾ أف يكػػوف لػػدى المحاسػػب والمراجػػع قػػدر مػػف التعمػػيـ ويع التأىيــل العممــي: -أ
النظري لموصوؿ إلى درجة معينة مف المعرفة فػي مجػاؿ المػواد المحاسػبية والمراجعػةل 

والتأىيػػؿ  ويػػتـ الحصػػوؿ عمػػى ىػػذه الدرجػػة مػػف خػػبلؿ الدراسػػة فػػي المعاىػػد والكميػػات.
 ػطل بػؿ يتعػداىا إلػى العممي لممحاسػب والمراجػع ال ي تصػر عمػى الجوانػب المحاسػبية ف

بعػػػػػض الجوانػػػػػب المعرفيػػػػػة األخػػػػػرى التػػػػػي تمكنػػػػػو مػػػػػف ال يػػػػػاـ بوظييتػػػػػول مثػػػػػؿ أنظمػػػػػة 
المعمومات والحاسػب اآللػي واإلدارة واالقتصػادل وقػد أكػدت عمػى ذلػؾ توصػيات إحػدى 

 المختصة والمكمية بدراسة مست بؿ التعميـ المحاسبي. 4المجاف
حػػػدىا ال تكيػػػي إليجػػػاد محاسػػػبيف أكيػػػاءل إف الدراسػػػة النظريػػػة و  التأىيـــل العممـــي: -ب

نمػػا ينبغػػي أف يشػػارؾ ذلػػؾ وجػػود إعػػداد وتطبيػػؽ عممػػي يتعػػرؼ مػػف خبللػػو الطالػػب  وا 
عمػػى أىػػـ الممارسػػات المينيػػة حتػػى يتكػػوف لديػػو مسػػتوى مػػف الخبػػرة تمكنػػو مػػف مزاولػػة 

                                                 
1
 .3تل  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  صػا  ويقالوح ػا  ويؼظ ا ع ب  - 
2
   طيدمحموبتس: اةشيلدو، أ وتدا يح وي دوةيو، ويؼت يو  1وظدمحم طويح ع  و وجل ئطود وظيدمحمغ ػيوم يتادمحمومؼيح مأ يدمحمه ػتيز اؼود دمحم يو و  ط - 

 .246ف(  ص2004

 
3
 .248أوظدمحم تع  ذو ويشأن: وظدمحم طويح ع  وقس ويادمحممغ  ص - 

 
4
 ػ :ةويا ع ب  غدمحمب ح  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  وقالً  -

 - American Accounting Association (A.A.A), "Committee report in the future structure, Content and 

scope of accounting", Issue in accounting education, spring, 1986, p186. 
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ويػػػتـ التأىيػػػؿ العممػػػي لممحاسػػػبيف مػػػف خػػػبلؿ التدريبػػػػات العمميػػػة فػػػي برنػػػامج  المينػػػة.
عمػػيـ المحاسػػػبيل وكػػذلؾ الػػػدورات التدريبيػػػة المسػػتمرة بعػػػد فتػػػرة التخػػرجل والتػػػي تع ػػػػد الت

 بمعرفة المنظمات المينية والييئات المسئولة عف المينة.
أصػػػبحت الجوانػػػب السػػػموكية أحػػػد الم ومػػػات اليامػػػة التػػػي ال  التأىيـــل الســـموكي: -ج

يػػػؤثر بطري ػػػة مباشػػػرة يمكػػف إتياليػػػال لتكػػػويف المحاسػػػب الكػػػؼءل فسػػموؾ أفػػػراد المينػػػة 
كػػوف لديػػو قػػدر مػػف المعرفػػة يوالنيػػوض بيػػا . فعمػػى المحاسػػب أف  عمػػى الث ػػة بالمينػػة

 السموكيةل والتي تتعمؽ بتكوينو النيسي والشخصيل أو بكييية تعاممو مع اآلخريف.
مما سبؽ يمكف ال وؿ بػأف التأىيػؿ المينػي لممحاسػب يعمػؿ عمػى إعػداده لشػغؿ  

خػبلؿ إكسػابو مجموعػة مػف المعػارؼ والميػارات الضػروريةل  الوظائؼ المحاسػبيةل مػف
 وال يـ السموكية البلزمة لممينةل ويتـ ذلؾ بواسطة برنامج تعميمي.

ومف ىنا ينبغي أف تكوف أىػداؼ البرنػامج التعميمػي المحاسػبي واضػحة ومحػددة بحيػث 
مػػػدادىـ بػػػأنواع المعػػػارؼ وال ميػػػارات يكػػػوف ىػػػذا البرنػػػامج قػػػادرًا عمػػػى تأىيػػػؿ الطػػػبلب وا 

 المطموبة لشغؿ الوظائؼ المحاسبية.
 : 1األتي وتتمثل أىداف التعميم المحاسبي في

 أثراء المعرفة المحاسبية وتنميتيا.
تنميػػػة المجتمػػػع اقتصػػػاديًا واجتماعيػػػًال عػػػف طريػػػؽ ت ػػػديـ كػػػوادر محاسػػػبية مؤىمػػػة  3-4-1

والتػػػػػي تسػػػػػاعد فػػػػػي اتخػػػػػاذ ال ػػػػػرارات  مبلءمػػػػػةوقػػػػػادرة عمػػػػػى ت ػػػػػديـ المعمومػػػػػات ال
 تصادية المناسبة.االق

 .المشاكؿ العممية وطرحيا وعبلجيا إعداد الباحثيف ال ادريف عمى مواجية 3-4-2

 .درة عمى التكيؼ مع الواقع العمميإعداد الكياءات ال ا 3-4-3

ميػػة وعػػييـ بواجبػػاتيـ إعػػداد الطػػبلب لمنجػػاح فػػي األعمػػاؿ والوظػػائؼ المينيػػة وتن 3-4-4
 .ومسئولياتيـ

الػػػذي يرتػػػب فػػػي دراسػػػة -ي مواصػػػيات طالػػػبوقػػػد اشػػػترط االتحػػػاد الػػػدولي لممحاسػػػبيف فػػػ
دراؾ الجوانب التالية-المحاسبة  :2 أف تتوفر في شخصيتو ال درة عمى فيـ وا 

                                                 
1
 . 691ع ب دمحمغ ػا  ويؼت ا  أةواح ع ػا  وياةؼا  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص - 
2
 . 6 ا ئةاوػ ا  اة دمحم رو دمحم ع  ػا  ويةوطدمحم ولد  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  صئةاوػ - 
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   .وفؽ تسمسؿ حدوثيا تاريخياً  البيانات والمعموماتكييية تدفؽ  - أ
 المعرفة األساسية بالسموؾ اإلنساني. -  

والمػؤثرة عمػى الجوانػب األفكار العامةل ومعانييػا وأبعادىػال وكػذلؾ المواضػيع الرئيسػية  - ،
.جتماعية واالقتصادية والسياسية لاال  عالـ اليـو

 الخبرة في جمع المعمومات وت ييـ البيانات الكمية. -  

ال ابميػػػػة عمػػػػى إنجػػػػاز أعمػػػػاؿ ذات طػػػػابع تحريػػػػري يحتػػػػاج إلػػػػى المنطػػػػؽ فػػػػي التيكيػػػػر  - ج
 والتصرؼ.

. - ح  الوعي باآلداب والعمـو

 الوعي بال يـ االجتماعية اليردية. - خ

 في ت ييـ األحداث.الخبرة  - ت

 
 :عناصر التعميم المحاسبي 1-5

يتكػػوف التعمػػيـ المحاسػػبي كنظػػاـ عممػػي تعميمػػي مػػف عػػدة عناصػػر تتياعػػؿ معػػًا  
فػي أي عنصػر مػف  حػدث تغييػر ىداؼ التعميميةل وتؤثر عمى كياءتيال فإذااأللتح يؽ 

عمػػػى  بالتػػػالي يػػػؤثرو  ذلػػػؾ سػػػوؼ يػػػؤثر عمػػػى العناصػػػر األخػػػرىعناصػػػر النظػػػاـ فػػػإف 
 .لعممية التعميمية وكياءتياا

 :وتتكون ىذه العناصر من
 المناىج و طرؽ التدريس. 3-5-1
 أعضاء ىيأة التدريس. 3-5-2

 الطبلب. 3-5-3

 
 المناىج و طرق التدريس:  1-5-2

تعتبػر المنػػاىج التعميميػػة مػػف العناصػػر الميمػة فػػي العمميػػة التعميميػػةل وفػػي ىػػذا  
بػػالخبرات العمميػػة والعمميػػةل الصػػدد ينبغػػي أف تكػػوف المنػػاىج قػػادرة عمػػى تزويػػد الطمبػػة 

 وأف تواكب التطورات المستمرة في مينة المحاسبة.
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وبصية عامة يعرؼ المنيج عمػى إنػو خطػة عامػة وشػاممة لمحتػوى المػواد التػي  
ينبغي أف ت دميا الجامعة لمطالبل في سبيؿ تأىيمو لمتخػرج أو منحػو اإلجػازة مػف أجػؿ 

 .1الدخوؿ في معترؾ الحياة
ي أف تػرتبط بتحديػد أىػداؼ العمميػة التعميميػة وتحديػد المعػارؼ ىذه الخطة ينبغػ

والميارات والسموكيات الواجب توفرىا فػي الخػريجل بحيػث يػتمكف الطالػب مػف اكتسػاب 
 المعارؼ المحاسبية البلزمةل وكذلؾ الميارات والسموكيات البلزمة لممينة.

القتصػػػػادية إف تحديػػػػد ىػػػػذه المعػػػػارؼ والميػػػػارات يتطمػػػػب تحديػػػػد االحتياجػػػػات ا 
واالجتماعيػػػػػة لمدولػػػػػة الموجػػػػػود بيػػػػػا النظػػػػػاـ التعميمػػػػػيل بحيػػػػػث تمبػػػػػي م ػػػػػررات المػػػػػنيج 

 احتياجات سوؽ العمؿ في ىذا المجتمع.
ولم ابمػػة ىػػذه الحاجػػات والتوقعػػات ينبغػػي إكسػػاب المحاسػػب الميػػارات المينيػػة بجانػػب 

لجنػػة التعمػػيـ وقػػد اقترحػػت بلؿ المنػػاىج التعميميػػة المحاسػػبيةل العمػػـو المحاسػػبية مػػف خػػ
أف يتضػمف المػنيج الدراسػي لطػبلب  AECالمحاسبي في الواليات المتحػدة األمريكيػة 

 : 2 المحاسبة ما يمي
يجػػب أف يشػػارؾ الطػػبلب مشػػاركة فعالػػة فػػي عمميػػة التعمػػيـل حتػػى يتمكنػػوا مػػف  - أ

حؿ المشاكؿ المستحدثةل كمػا يجػب أف يعممػوا فػي مجموعػات وييتمػوا بػالتعميـ 
 الت نية كؿ ما أمكف ذلؾ.الذاتي واستخداـ 

يجػػػب أف يػػػتعمـ طػػػػبلب المحاسػػػبة الم ػػػررات التعميميػػػػة العامػػػة التػػػي   تنمػػػػي  -ب
قػػدرات الطالػػب عمػػى االست صػػاء والتيكيػػر المنط ػػي المجػػرد والتحميػػؿ الن ػػديل 

لطالػػػػب ميػػػػارة الكتابػػػػة والتحػػػػدث واالسػػػػتماعل وأف دى اكمػػػػا يجػػػػب أف تتػػػػوفر لػػػػ
 .يةاضيات والمعارؼ الدولية واألخبلقالريمعارؼ أخرى كتتضمف الم ررات 

كما ينبغي أف يتعمـ طبلب المحاسبة م ررات تتعمؽ ب طاع األعماؿ واألجيػزة  -ج
العامػػػػة والمنظمػػػػات التػػػػي ال تيػػػػدؼ إلػػػػى تح يػػػػؽ الػػػػرب  وأف تتضػػػػمف التمويػػػػؿ 

 والتسويؽ واإلنتاج والسموؾ التنظيمي.

                                                 
1
 . 2طويح ا تلت خالط  تالجع داضون وياو لدغ  ػوت  ػا  ويجا   وياشوط  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص  - 
2
 .13وقس ويادمحممغ  ص - 
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تركز عمى المعمومػات  كذلؾ ينبغي أف يتضمف المنيج م ررات محاسبية عامة -د
 واتخاذ ال رار وتصميـ النظـ.

وكػػػذلؾ م ػػػررات محاسػػػبية متخصصػػػة يدرسػػػيا الطالػػػب فػػػي مرحمػػػة الدراسػػػات  -ىػػػػ
العميا بعد حصولو عمى معارؼ محاسبية وتنظيمية وتجارية عامة فػي المرحمػة 

 الجامعية.
ت الماديػػة وعمػػى ذلػػؾ فإنػػو عمػػى الجامعػػات أف تيػػتـ بالمنػػاىج وتػػوفر ليػػا كػػؿ اإلمكانيػػا

 لتح يؽ اليدؼ مف عرض ىذه المناىج عمى الطبلب.
" مجموعػػة اإلجػػراءات محاسػػبيةل فإنيػػا تعنػػي اىج الأمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بطػػرؽ تػػدريس المنػػ

 .1التي يتبعيا المعمـ لمساعدة الطبلب عمى تح يؽ األىداؼ التعميمية "
 

أو تييئػػة موقػػؼ  إثػػارة مشػػكمةوىػػذه اإلجػػراءات قػػد تكػػوف مناقشػػات أو توجيػػو أسػػئمة أو 
كمػػػػا ل التمػػػاريف -دراسػػػػة الحالػػػة -األسػػػئمة -المحاضػػػرة :ومػػػف طػػػرؽ التػػػػدريس معػػػيفل
شاشػػات  -الخػرائط -الحاسػوب -السػػبورةأدوات العػرض المنيجػػي والتػي منيػا:  تختمػؼ

 .Data Showعرض البيانات 
عنصػريف عنػد اختيػار طري ػة التػدريس  تػوفيروحتى تكوف طري ػة التػدريس فعالػة يجػب 

 ىما:
 :مالءمةال -أ

لتح يػػػػؽ األىػػػػداؼ طب ػػػػًا لئلمكانيػػػػات  مبلءمػػػػةينبغػػػػي اختيػػػػار الطري ػػػػة األكثػػػػر  
المتاحةل فعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف اليدؼ ىو تعميـ الطبلب ميػارات محاسػبية يمكػف 
اسػتخداـ الحاسػوب كوسػيمة لتطبيػؽ ىػذه الميػػاراتل أمػا إذا كػاف اليػدؼ تعمػيـ الطػػبلب 

سمسػػػميا يمكػػػف اسػػػتخداـ الخػػػرائط كوسػػػيمة لتتبػػػع العمميػػػة مػػػف كيييػػػة تػػػرابط العمميػػػات وت
عػػػداد ثػػـ الترصػػيدإعػػداد ال يػػد المحاسػػبي مػػثبًل إلػػػى ترحيػػؿ ال يػػد فػػي دفتػػػر األسػػتاذل   وا 

 ميزاف المراجعة إلى إعداد ال وائـ المالية وىكذا.
 التنوع: -ب

                                                 
1
ابةيع يخدمحمدىيع ويىواؼيو،و  ويايإ ادمحم ويؼتايع ومو غ ويالؼتي ا وياجوةياع مأ يدمحمه ػتيز ويالأ  يا ويػتع ع الةز  ووتديح اي الت ويايو لدغ   - 

-26وي يييووع ايييل  ويالؼتييي ا وياجوةييياع تيييع ي ا يييو... مو ؼيييه مئا وو يييو،  قيييلددمحمه   طيييدمحموبتس: أ وتدا يييح وي دوةيييو، ويؼت يييو  اؼبييي  ويالخقييي ظ  

 .5  صف(27/3/2007
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فعػػف طريػػؽ اختيػػار مجموعػػة مػػف طػػرؽ التػػدريس يمكػػف تحديػػد الطػػرؽ األفضػػؿ 
 ثر مناسبة لمموضوع محؿ الدراسة.واألك

إف إتبػػاع طري ػػة اإلل ػػاء والمحاضػػرات واسػػتخداـ الكتػػاب ف ػػط دوف التطػػرؽ إلػػى بعػػض 
التطبي ػػػػات العمميػػػػة ال تيػػػػي باحتياجػػػػات الطػػػػبلبل إذ أف الطػػػػبلب عػػػػادة مػػػػا يتعممػػػػوف 
الميارات مف خبلؿ التطبي ات العمميةل حيث أف التطبيؽ العممي يتػي  لمطػبلب فرصػة 

ة أنػػواع مختميػػػة مػػف األعمػػاؿ التػػػي تواجػػو المحاسػػبل ممػػػا يسػػاعد عمػػى تكػػػويف ممارسػػ
 شخصية مينية مست مة لمطالب.

 
 التدريس: ىيأةأعضاء   1-5-8

يعتبر عضػو ىيػأة التػدريس العنصػر اليعػاؿ والحركػي فػي العمميػة التعميميػةل إذ  
إلػى منػتج قابػؿ أنو يسػتخدـ عناصػر العمميػة التعميميػة لتحويػؿ المػواد الخػاـ )الطػبلب( 

التػػػدريس بمثابػػػة  ىيػػػأةلبلسػػػتخداـ )المخرجػػػات(ل وبالتػػػالي فالػػػدور الػػػذي يمثمػػػو عضػػػو 
المنػػػتج الػػػذي يسػػػتخدـ مجموعػػػة مػػػف العناصػػػر لتحويػػػؿ المػػػواد الخػػػاـ إلػػػى منػػػتج قابػػػؿ 

التػػػدريسل وكػػػذلؾ الميػػػارات  ىيػػػأةإف التأىيػػػؿ العممػػػي الػػػذي يممكػػػو عضػػػو ـ. لبلسػػػتخدا
اة التػػػي تسػػػاعده عمػػػى تشػػػكيؿ برنػػػامج تعميمػػػي مناسػػػبل والمعػػػارؼ والخبػػػرات ىػػػي األد

 ومبلئـ لمطبلب.
الميػاـ أو الواجبػات مػف أىميػا التػدريس فػي مجموعػة مػف  ىيػأةوتتحدد مسئولية عضو 

 : 1ما يمي
 توفير المادة العممية وتطويرىا باستمرار وربطيا بالواقع. - أ
 اسػػػتخداـ طػػػرؽ التػػػدريس التػػػي تتناسػػػب مػػػع ظػػػروؼ الحػػػاؿل مػػػف حيػػػث عػػػدد -  

 الطبلب وتوفر المراجع العممية والتطبي ات العممية.

التػػػدريس بأسػػػموب التغذيػػػة الراجعػػػة والرقابػػػة الذاتيػػػةل عػػػف  ىيػػػأةاىتمػػػاـ عضػػػو  - ،
طريػػػػػؽ است صػػػػػاء أراء طبلبػػػػػو بػػػػػيف اليينػػػػػة واألخػػػػػرى لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى درجػػػػػات 

إذا كػاف ىنػاؾ  مبلءمػةتحصيميـ العممي والبحػث عػف طري ػة التػدريس األكثػر 
 تحصيؿ العممي.انخياض في ال

                                                 
1
 .7-6ػلع أاا  ويدمحممدو ع  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص ص  - 
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التػػػدريس بالوقػػػت المتػػػاح لممحاضػػػرات والتطبي ػػػات العمميػػػة  ىيػػػأةالتػػػزاـ عضػػػو  -  
وتوفير فرص االتصاؿ لكؿ الطبلب والتعرؼ عمى مشاكؿ الطبلب عف قػرب 

 والعمؿ عمى معالجتيا.

إلػػى مجموعػػات بحسػػب قػػدراتيـ  يـتصػػنيي و الطػػبلبقيػػاس أداء العمػػؿ عمػػى  - ج
يف المجموعػات ذات المسػتويات األعمػى فػي العمميةل وخمؽ نوع مف التياعػؿ بػ

ى التحصػػيؿ التحصػػيؿ والمجموعػػات ذات المسػػتويات األدنػػى لمرفػػع مػػف مسػػتو 
 .العممي عند المجموعتيف

نيج وضػػع المػمسػاىمتو فػي ىيػأة التػدريس تتضػ  جميػػًا فػي ة عضو أي أف مسئولي
واختيػػار اد دبلوة عمػػى إعػػعػػ تطػػػويره حسػػب احتيػػػاجات المجتمػػع؛الدراسػػي األكػػاديميل و 

راض النظػػاـ و ىيػػأة التػػدريس فػػي وضػػع أىػػداؼ وأتػػعضػػػ يسػػاىـكمػػا  دراسػػية؛الكتػػب ال
و الطػػػػػبلب إلػػػػػى الوجيػػػػػة ػتوجيػػػػػ باإلضػػػػػافة إلػػػػػى مسػػػػػاىمتو فػػػػػيسػػػػػبيل التعميمػػػػػي المحا

 . 1الصحيحة في الدراسة واالستيعاب والييـ العممي والتحميمي
شكػؿ مباشر عمى طػػري ة التدريس تؤثر ب ىيأةإف المعػرفة المتكونة لػدى عضو 
يتمتػػػع بالمعرفػػػة والخبػػػرة واإلبػػػداع يعتبػػػر الػػػذي التػػػدريسل فوجػػػود عضػػػو ىيػػػأة التػػػدريس 

التػػػدريس  ىيػػػأةجػػػزءًا أساسػػػيًا وىامػػػًا فػػػي العمميػػػة التعميميػػػةل حيػػػث إف معظػػػـ أعضػػػاء 
ي وموف بتصميـ محتويات ومنيج المواد التػي ي ومػوف بتدريسػيا عمػى أسػاس معمومػات 

والخبػػػػرات  تػػػػب الم ػػػػررةالمراجػػػػع والك تشػػػػمؿعػػػػادة مػػػػا  مختميػػػػةمصػػػػادر اكتسػػػػبوىا مػػػػف 
 .2" المكتسبة
عمػى أىميػة تنميػػة ىػذه المعرفػةل وزيػػادة ميػػارات  3وقد أكػدت بعػض الدراسػػات 
التػدريس والتػي منيػا تطػوير أدوات عػرض جديػدة لممػنيجل وذلػؾ لموصػوؿ  ىيػأةعضػو 

                                                 
1
 وةح  ملت و،خضدمحم طويح  و ؼت ا وياقدمحمد و،م  تع وياجوةاح دؤدح ويقتاح( م أ  دمحم ذيي  ػتيز ػا   ويؼ د  ػا   أبل ب دمحم  اظققز وي - 

 ييدمحمود ويالخظييضو  وياييإ ادمحم ويؼتاييع وي ييووع اييل  ويالؼتيي ا وياجوةيياع تييع ي ا ييو مو ؼييه مئا وو ييو،  قييلددمحمه    طييدمحموبتس: أ وتدا ييح وي دوةييو، 

 .6ف(  ص27/3/2007-26ويؼت و  اؼب  ويالخق ظ  
2
ويقي دو، وياليع دىيب  لت دمحم يو يتةىيوح تيع ابةيح وياجوةياحو   ويايإ ادمحم وياجوةياع  -  وممبو، وظدمحم ايل  ويالؼتي ا وياجوةياعوؼ ا ت اى - 

ويؼدمحمبع وي ميع وي ويع  جت ػةلون ويالج دو، ويالع  لومه وياجوةا   ويؼدمحم     وياجدمحمد : ئط ودو، وياىايغ ويؼدمحمبيع يتاجوةيا   ويقيوولو     

 .20ف (  ص1993/ 4

 
3
و ةيالدمحمو  ى و،و  ويقاؼيح و،مييز   ونايودو،  -وياي وخا -ا  ويخيويق اي بليع  وويالةا يح ويابة يح يتاؼتاي    و  ىو يو، وياؼوطيدمحممع ػ  - 

 .27ف(  ص2002ويؼدمحمب ح وياالج م  تود وي الو  ويىواؼع  
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 ىيػػػػأةوبينػػػػت أف تنميػػػػة عضػػػػو إلػػػػى تكػػػػويف مخرجػػػػات تعميميػػػػة أعمػػػػى جػػػػودة وكيػػػػاءةل 
 التدريس مينيًا تتضمف تح يؽ أربعة أىداؼ:

 التدريس. ىيأةإضافة معارؼ مينية جديدة ألعضاء  - أ
 تنمية الميارات المينية لدييـ. -  

 تنمية وتأكيد ال يـ المينية الداعمة لسموكيـ. - ،

 وىػػػػي  مكونػػػػات رئيسػػػػية ةالتػػػػدريس فػػػػي ثبلثػػػػ ىيػػػػأةوتتمثػػػػؿ التنميػػػػػة المينيػػػػة ألعضػػػػاء 
 :1التاليك

التػػػدريب المينػػػي: أي العمػػػؿ عمػػػى إكسػػػاب المعممػػػيف مجموعػػػة مػػػف الميػػػارات  - أ
 البلزمة لرفع كياءاتيـ.

التػػػػػػدريس  ىيػػػػػػأةأفكػػػػػػار أعضػػػػػػاء  تطػػػػػػويرالتربيػػػػػػة المينيػػػػػػة: أي العمػػػػػػؿ عمػػػػػػى  -  
ومعت ػػداتيـ بشػػأف عمميػػـ وممارسػػاتيـ والتأكيػػد عمػػى ال ػػيـ المينيػػة مػػف خػػبلؿ 

 رة والمبلحظة الذاتية.الدورات الطويمة وال راءات المختا

ست رار الػوظييي وتحسػيف ظػروؼ االالمساندة المينية: بمعنى توفير مناخ مف  - ،
 العمؿ والحوافز ألعضاء ىيأة التدريس.

 

 الب:ـالط  1-5-1
يعتبػػػر الطػػػبلب مػػػف أىػػػـ مػػػدخبلت العمميػػػة التعميميػػػةل إذ أنيػػػـ يمثمػػػوف حصػػػيمة  

منػػػػػو ليكونػػػػػوا خريجػػػػػي اليػػػػػـو  تياعػػػػػؿ عناصػػػػػر البرنػػػػػامج التعميمػػػػػيل وىػػػػػـ المسػػػػػتيدفوف
ومحاسػػبي الغػػدل والمطػػالبوف بتػػوفير ميػػارات جيػػدة ومعػػارؼ تمكػػنيـ مػػف الػػدخوؿ فػػي 

 المينة والعمؿ فييا بشكؿ مبلئـ.
ولكػػي يػػتـ تبنػػي طػػبلب عمػػى درجػػة مػػف الكيػػاءة ينبغػػي تػػوفير الم ػػدار المناسػػب  

ـ لمعمػؿ فػي مينػة مػف التعمػيـ والتػدريب خػبلؿ سػنوات الدراسػةل وتحييػزىـ وزيػادة رتبػتي
تاحػة فػرص العمػؿ أمػاميـل وذلػؾ السػت طاب المتميػزيف لمدراسػة  المحاسبة والمراجعة وا 
فػػي مجػػاؿ المحاسػػبةل مػػع األخػػذ باالعتبػػار تحديػػد متطمبػػات التعمػػيـ والتأىيػػؿ الجػػامعي 
 ليـ حتى ال تكوف المينة فرصػة يمتحػؽ بيػا مػف ال يكػوف بالمسػتوى العممػي المطمػوب.

                                                 
1
 .27وقس ويادمحممغ  ص  - 
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وتتػػػأثر الطػػػبلب وال يػػػاـ بػػػدورىـ كطػػػبلب وخػػػريجيف فيمػػػا بعػػػد تػػػرتبط  إف عمميػػػة تحييػػػز
 :صورة كبيرة بمجموعة مف العوامؿ مف أىميا ما يميب

 التدريس. ىيأةكياءة أعضاء  - أ
 المناىج التعميمية الموضوعة وطرؽ تدريسيا. -  

 ث افة المجتمع. - ،

 عوامؿ بيئية أخرى. -  

س واليمسػية اليكريػة التػي التػدري ىيػأةحيث يتأثر الطبلب بدرجة كبيػرة بػدور عضػو 
تػػنعكس عمػػى انطباعػػول ممػػا يرسػػـ لػػدى الطالػػب قيمػػًا فكريػػة واجتماعيػػة ومينيػػة تػػؤثر 

أي أف درجػػة المسػػئولية والػػوعي والعمػػـ والكيػػاءة ل فيمػػا بعػػد عمػػى سػػموكو فػػي المجتمػػع
ل التػػدريس تعكػػس أمػػاـ الطالػػب صػػورة رجػػؿ مينػػة المحاسػػبة ىيػػأةالتػػي يممكيػػا عضػػو 

التعميمػػي دور فػػي رسػػـ فكػػرة التخصػػص المحاسػػبي وأىميتػػو ودوره فػػي كمػػا إف لممػػنيج 
المجتمػػػػعل فػػػػإذا تػػػػػـ مػػػػف خػػػػػبلؿ المػػػػنيج المحاسػػػػػبي توضػػػػي  فكػػػػػرة العمػػػػؿ المحاسػػػػػبي 

حمايػة المينػة مػف خػبلؿ تػرس  إسػتراتيجيةوأساسياتو وتطبي اتو العمميةل وكذلؾ وضع 
يػػة لػػدييـ مػػف خػػبلؿ الػػروح األخبلقيػػة لػػدى الطػػبلب كمحاسػػبيف وتػػرس المسػػئولية المين

 ذلؾ كمو يمكف تخريج كوادر محاسبية عمى درجة مف الكياءة.
تػػػػؤثر عمػػػػى كيػػػػاءة التحصػػػػيؿ العممػػػػي مػػػػف الممكػػػػف أف عوامػػػػؿ أخػػػػرى  وىنػػػػاؾ 

لمطػػبلب كث افػػة المجتمػػع ونظرتػػو إلػػى المينػػة ودورىػػا فػػي المجتمػػعل وكػػذلؾ الحصػػيمة 
)ما قبػؿ الجامعػة(ل ودرجػة  المعرفية التي تجمعت لدى الطبلب خبلؿ السنوات الساب ة

وعػػػػييـ وميػػػػوليـ ورتبػػػػتيـ ليػػػػذا التخصػػػػص وتػػػػأثير المجتمػػػػع واألسػػػػرة عمػػػػى شخصػػػػية 
 الطالب.
كما تؤثر متطمبات التعميـ والتأىيؿ الجامعي تأثيرًا كبيرًا فػي اسػت طاب الطػبلب  

مػػف ذوي الكيػػاءات العاليػػةل حيػػث إف المينػػة ذات السػػمعة العاليػػة فػػي المجتمػػعل ىػػػي 
 است طابًا لمطبلب الجاديف مف تيرىـ.األكثر 

وىذا ال يعني ضرورة وجود صرامة حادة فػي ىػذه المتطمبػاتل ألف ذلػؾ قػد يػؤدي إلػى 
 التناقص في التحاؽ الطبلب بالبرامج التعميمية المحاسبية.
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ولكي يتح ؽ لدى الطالػب التوافػؽ المػادي والمعنػوي ينبغػي أف يتعػرؼ الطػبلب 
والجامعػػةل وزيػػادة نمػػو خمييػػتيـ االجتماعيػػة والمعرفيػػةل عمػػى فمسػػية وأىػػداؼ المجتمػػع 

وتػزداد رتبػة الطبلب لمعمػؿ في المينة مػع زيادة قدرتيـ عمى التحصيؿ الدراسيل وقػػد 
 ثبلث متغيرات ترتبط بالتحصيؿ الدراسي لمطالب وىي: 1بينت إحػدى الدراسات

لػى أ - أ ي مػدى تػوفر المدخؿ إلػى المعرفػة: أي كيييػة الحصػوؿ عمػى المعرفػةل وا 
 المؤسسة التعميمية اليرصة لطبلبيا لتعمـ العمـو والميارات المختمية.

 -متطمبػػات التخػػػرج -الضػػغط مػػف أجػػؿ التحصػػيؿ : وىػػو خمػػيط مػػف الحػػوافز -  
 .ت دير المؤسسة إلنجازات الطبلب -صرامة البرنامج التعميمي

وقػػػػػت اإلعػػػػػداد  -عػػػػػبء العمػػػػػؿ -ظػػػػػروؼ الػػػػػتعمـ المينيػػػػػة: ومنيػػػػػا المرتبػػػػػات - ،
والتػػػي قػػػد تػػػدفع بيػػػـ لؤلمػػػاـل أو تحػػػد مػػػف جيػػػودىـ وىػػػـ ي ومػػػوف  -تحضػػػيروال

 بالعممية التعميمية.

ضػرورة  2ولزيادة فاعمية وكياءة الطبلب وزيادة تحصيميـ الدراسي يرى الػبعض
العممػػػػي فالدراسػػػػة النظريػػػػة لمميػػػػاىيـ والمبػػػػادئ ربػػػط تػػػػدريس المػػػػواد المحاسػػػػبية بػػػػالواقع 

رة عمػػػػى التعامػػػؿ مػػػػع الواقػػػػع ي لتخػػػػريج كيػػػاءات قػػػػادالعمميػػػة لممحاسػػػػبة وحػػػدىا ال تكيػػػػ
الميػاىيـ والمبػادئ التػي  فالطالب بحاجة إلػى معرفػة مػدى إمكانيػة تطبيػؽ تمػؾ العممي؛
وقػػد أشػػارت الدراسػػة إلػػى ضػػرورة أف تتػػػاح اليرصػػػة لمتػػدريب العممػػي لمطػػبلب  درسػػيا؛

ليػال وكػذلؾ  وذلؾ بتعريض الطبلب لمشاكؿ عممية ح ي يػة والطمػب مػنيـ إيجػاد حمػوؿ
ل واسػػػتخداـ ة فػػي مجػػػاؿ المحاسػػبةإثػػارة المواضػػيع التػػػي تتعػػرض ليػػػا المجػػبلت العمميػػػ
 عند الطبلب. يوسائؿ الت نية الحديثة لتطوير ممكة التيكير المنط 

إف تحسيف التعميـ وتطويرهل واالرت اء بول يتـ مف خبلؿ تطوير عناصر التعمػيـ 
لت يػػيـ المسػػتمر ليػػذه العناصػػرل وتحػػديث بعضػػيا ال يػػاـ بعمميػػة المتابعػػة وا مػػعالسػػاب ةل 

 مثؿ المناىج التعميمية بما يواكب التطورات االقتصادية واالجتماعية الراىنة. 
 

                                                 
1  -  Ogawa, R, t & Collom. E (2000/ This issue) Using Performance indicators to hold school 

accountability Implicit assumptions and inherent Tensions, Peabody, Journal of Education , 2000, pp 

200- 215.  
2
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 .5ف(  ص27/3/2007-26ي ا و مو ؼه مئا وو و،  قلددمحمه   طدمحموبتس: أ وتدا ح وي دوةو، ويؼت و  اؼب  ويالخق ظ  
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 واقع التعميم المحاسبي: 1-4
يعػػػد التعمػػػيـ المحاسػػػبي أحػػػد فػػػروع المعرفػػػة اإلنسػػػانيةل ورتػػػـ الجيػػػود المبذولػػػة  

العمػـو واجػو ومػازاؿ يواجػو كغيػره مػف فػروع  لمرقي بالتعميـ المحاسػبي فػي ليبيػال إال إنػو
فم ػػػػػد أصػػػػػبحت فعاليػػػػػة البػػػػػرامج المحاسػػػػػبية فػػػػػي  ؛1األخػػػػػرى مشػػػػػكمة التػػػػػأخر الدراسػػػػػي

الجامعػػات تحتػػاج إلػػى تطػػوير ح ي ػػي ونػػوعيل حيػػث يتطمػػب التعمػػيـ المحاسػػبي إعػػادة 
توجيػػو وتعػػديؿ ليواكػػب األوضػػاع والمتغيػػرات المسػػتجدةل فالمنػػاىج المحاسػػبية ال تػػزاؿ 
تعاني مف قصور واض ل فالمراجع إما أنيا من ولة عف كتب أليت في أمريكا وأوروبػال 
وبالتػػالي فيػػي ال تبلئػػػـ المنػػاخ االقتصػػادي والسياسػػػي واالجتمػػاعي لمػػدوؿ العربيػػػةل أو 

 .2إنيا قديمة تخمو مف التطورات الحديثة التي طرأت عمى عمـ المحاسبة
ناىج المحاسبية في بناء الميػارات أجريت في مجاؿ ت ويـ دور الم 3ةوفي دراس

المينيػػػة لػػػدى مزاولػػػي المينػػػة فػػػي العػػػالـ العربػػػي كػػػاف االتيػػػاؽ حػػػوؿ قصػػػور المنػػػاىج 
 المحاسبية فيما يتعمؽ بالميارات المينية التالية:

 ميارات التيكير الجيد وال درة عمى حؿ المشاكؿ. - أ
 (.الكتابة  -المحادثة -ميارات االتصاؿ بجميع أنواعيا ) االستماع -  

 معمومات عف البيئة التي يتـ فييا ممارسة العمؿ في منشآت األعماؿ. - ،

 الميارة في احتراؼ المينة بأخبلقياتيا. -  

 الدافعية عمى استمرار التعمـ مدى الحياة المينية. - ج

 ميارة التعامؿ بكياءة مع الضغوط الصعبة. - ح

 ب (.المعمومات الينية ) الخميية المحاسبية وعموميا مثؿ المراجعة والضرائ - خ

إذف فػػالمنيج المحاسػػبي المتبػػع فػػي الجامعػػات ييت ػػر إلػػى خاصػػية المبلءمػػةل وبالتػػالي 
يمكػػف ال ػػوؿ أف ىػػذه المنػػاىج تيػػر مبلءمػػة لتخػػريج كػػوادر محاسػػبية مػػزودة بالميػػارات 

 .4 والخبرات البلزمة الحتياجات سوؽ العمؿ

                                                 
1
ا ؼلت ػا  ويجق ظ ويا دغ  و جت ا ا ااو، ويالختف وي دوةع تيع اقيدمحمدو، ويايلوت وياجوةيا حو  ويايإ ادمحم ويؼتايع وي يووع ايل  ويالؼتي ا   - 

 . 3ف(  ص27/3/2007-26 و،  قلددمحمه   طدمحموبتس: أ وتدا ح وي دوةو، ويؼت و  اؼب  ويالخق ظ  وياجوةاع تع ي ا و مو ؼه مئا وو

 
2
ػايي  ويجا يي  خدمحموبشييح  و ىدمحمبييح تدييلون وياجوةيياح تييع ويال تييب ػتييز اشيي ال، ويالؼتيي ا مويالأ  ييا وياجوةيياعو  ويي مم ويييدمحمبظ بيي   ويىييووا     - 

 .18ف  ص1995اإ ح   ويةظدمحمغ مويؼاتع تع ػتلم وياجوةاح م    ق ويج وبو،  مواؼح
3
 .3ويبوتغ ع وي ج دمحمغ  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص  - 
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تبػػػيف أنيػػػا ال وباسػػػت راء وضػػػع المنػػػاىج المحاسػػػبية المسػػػتخدمة فػػػي الجامعػػػات الميبيػػػة 
تحتػػػػػوي عمػػػػػى بعػػػػػض العمػػػػػـو األساسػػػػػية لمزاولػػػػػة المينػػػػػةل كاسػػػػػتخداـ الحاسػػػػػوب فػػػػػي 
التطبي ػػػات المحاسػػػبية والرياضػػػيات وعمػػػـو اإلدارة الحديثػػػةل باإلضػػػافة إلػػػى خمػػػو ىػػػذه 

 .1المناىج مف الصبغة المينيةل كالمعايير و داب السموؾ الميني
لمحاسػػبي فػػي ليبيػػا إلػػى أف حػػوؿ واقػػع التعمػػيـ ا 2كمػػا أشػػارت أحػػدى الدراسػػات

 االحتياجػػػػات التعميميػػػػة ذات العبلقػػػػة بالمحاسػػػػبة عػػػػف األمػػػػواؿ العامػػػػة واإلدارة الماليػػػػة
مي ػػػودة فػػي برنػػامج التعمػػيـ المحاسػػبي فػػي ليبيػػال عػػػبلوة عمػػى افت ػػار ىػػذا البرنػػامج إلػػى 

يـ فػػػإف أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بطري ػػة التعمػػ ؛مػػػواد فػػي الحػػػاسب اآللػػي فيمػػا عػػػدا مػػػادة واحػػػدة
تالبيتيػػػا تعتمػػػد عمػػػى الكتػػػب المنيجيػػػة والمحاضػػػرات المكتوبػػػة عمػػػى الموحػػػات المثبتػػػة 

   .)السبورات(
وىناؾ اتياؽ عاـ بأف المناىج المحاسبية بحاجة إلػى تغييػر لتواكػب التطػوراتل 

 .3 فمينة المحاسبة تواجو حاجات وتوقعات وتحديات متزايدة
ب عميػػو طػػابع التم ػػيفل كمػػا يركػػز عمػػى ف التعػػػميـ المحاسػػبي فػػي ليبيػػا يغمػػأ أي

إعداد الطالب لػغرض االمتحانات دوف تنميػة مياراتو عمػى التحميػؿ االنت ػػادي والتيكيػر 
باالحتياجػات الجديػدة المتطػورةل ىػذا باإلضػافة المنط ي المست ؿل وىذا بػدوره ال ييػيء 

متػػدني بوجػػو إلػػى أف المسػػتوى العممػػي لمطػػبلب )وىػػـ أىػػـ عناصػػر التعمػػيـ المحاسػػبي( 
أنػػو لػػيس ىنػػاؾ شػػرط المسػػتوى العػػالي فػػي مرحمػػة  4عػػاـل حيػػث بينػػت أحػػدى الدراسػػات

التعميـ الساب ة )ما قبؿ الجامعة( لبللتحاؽ بدراسة المحاسػبة فػي كميػات االقتصػادل بػؿ 
العكػػس فػػإف أدنػػى مسػػتويات يػػتـ تنسػػيبيا إلػػى كميػػات االقتصػػادل واألسػػواء مػػف ذلػػؾ انػػو 

طػػػبلب الكميػػػات األخػػػرى يمجػػػأ لبلنخػػػراط فػػػي برنػػػامج كميػػػة  مػػػف ييشػػػؿ فػػػي دراسػػػتو مػػػف
 االقتصاد. 

                                                                                                                                            
4
تدوةييح ا  وو يح و  ويايإ ادمحم ويؼتاييع ويابةيع وي يووع  جييت ريؼود وياجوةيياح  –ا ي  ا يووع  و اتييو،  ج ي   ابةيح وياجوةيياح تيع و،دتن  - 

/ 21/8-20وت ويؼييوم يتاجوةييا   موياييدمحمومؼ   ويؼييدمحم   م جيي دو، ويا ييالقاا   ػاييون: ماؼ ييح ايي  قع ويج ييوبو، ويقييوولو    و،دتو يي    و  جيي

 .4ف(  ص200

 
1
 .4ػتع ع الةز  ووتدح ا الت وياو لدغ  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص - 
2
ػا  وي الم ػا  هلل وع  ع ا ؼلت وي ؼت  ب و اؼل و، ويالجظ ا ويؼتايع تيع اقيدمحمد اايوتم وياجوةياح وياوي يح اي  اةظيلد ويقوييب و    - 

ع وي ووع ال  ويالؼت ا وياجوةاع تع ي ا يو مو ؼيه مئا وو يو،  قيلددمحمه   طيدمحموبتس: أ وتدا يح وي دوةيو، ويؼت يو  اؼبي  ويالخقي ظ  وياإ ادمحم ويؼتا

 .8ف(  ص26-27/3/2007
3
 .13ػلع أاا  ويدمحممدو ع  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص  - 
4
ويؼتايع وي يووع ايل  ويالؼتي ا وياجوةياع تيع ي ا يو  ويلو يغ مةياا ويالقيلددمحمو  ويايإ ادمحم -دو م ػق ح أبل تودم  وويالؼت ا وياجوةاع ويابةيع  - 

 .5ف(  ص27/3/2007-26مو ؼه مئا وو و،  قلددمحمه    طدمحموبتس: أ وتدا ح وي دوةو، ويؼت و  اؼب  ويالخق ظ  
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 المشاكل التي يعاني منيا التعميم المحاسبي: 1-0

أف قمػة االىتماـ المعطػى لمميػارات الكتابيػة واالتصػاؿل  1بينت أحػدى الدراسات
 دير والتحميػػؿ المنط ػػي الع بلنػػيل وحػػؿ المشػػاكؿل والتيكيػػر الناقػػد اليػػادؼ والحكػػـ والتػػػ

المػػػػوزوف يعتبػػػػر مػػػػف أىػػػػـ المشػػػػاكؿ التػػػػي تسػػػػاىـ فػػػػي تػػػػدني التعمػػػػيـ الغيػػػػر الشخصػػػػي 
 المحاسبي.

وباسػػت راء واقػػع التعمػػيـ المحاسػػبي يبلحػػظ أف معظػػـ المشػػاكؿ التػػي يعػػاني منيػػا التعمػػيـ 
 :2ياأىم المحاسبي تعود لعدة أسباب والتي مف

انػػب الوصػػيية تركػػز الدراسػػة المحاسػػبية عمػػى اإلجػػراءات المحاسػػبية والجو  3-7-1
ػرؼ الطالػب بالعبلقػات  وليست التحميميػةل حيػث أف الدراسػة المحاسػبية تع ا
السػػػببية لمميػػػاىيـ المحاسػػػبيةل وتعمػػػؽ ال ػػػدرة لػػػدى الطالػػػب عمػػػى التيكيػػػر 

 المنط ي.
ال تػػػزاؿ األسػػػاليب المسػػػتخدمة فػػػي التػػػدريس المحاسػػػبي الجػػػامعي تعتمػػػد  3-7-2

العممػػػػي بػػػػيف قاعػػػػة عمػػػػى الػػػػنمط الكمػػػػي ولػػػػيس النػػػػوعيل وال يػػػػزاؿ الػػػػربط 
 الدرس وورش العمؿ محدودًا.

إف اسػػتخداـ أسػػاليب المعرفػػة الحديثػػة )كاسػػتخداـ الحاسػػبات اإللكترونيػػة(  3-7-3
واألسػػػاليب اإلحصػػػائية ووسػػػائؿ االتصػػػاؿ الحديثػػػةل وعمػػػـ الػػػنيس والعمػػػـو 

 السموكية وال انوف مازالت محدودة.

 دودة.إف مساىمة الييئات المشرفة عمى تطوير مينة المحاسبة مح 3-7-4

ال تػػدرس مػػادة أخبلقيػػات المينػػة ضػػمف منػػاىج الدراسػػة لطمبػػة المحاسػػبة  3-7-5
بػػالرتـ مػػف أىميػػة ىػػذه المػػادةل والتػػي تعتبػػر متطمػػب تعميمػػي عػػاـ يػػدرس 
ضػػػػػمف بػػػػػرامج دراسػػػػػية فػػػػػي المجمػػػػػع األمريكػػػػػي لممحاسػػػػػبيف ال ػػػػػانونييفل 

                                                 
 
1
 .18وؼ ا ت اى  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص  - 

 
2
خيال  وي دوةييح مبؼي  و مأ ا الييهو  وياييإ ادمحم  ةيبو ويةىييود  ووالظيود وي ػىييح  تدييلون وياجوةياح  ووياليي ددب وياإة يع ويابةييع وياجوةيياع - 

 جت رؼود وياجوةاح م ج دو، ويا القاا    ماؼ ح ا  قع ويج يوبو، ويقيوولو    و،دتو ي    و  جيوت ويؼيوم يتاجوةيا   -ويؼتاع ويابةع وي ووع

 .7ف (  ص2000/ 21/8-20مويادمحمومؼ   ويؼدمحم   
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فاالىتمػػػػاـ بػػػػو ينبغػػػػي أف يعنػػػػى بشػػػػكؿ أكبػػػػرل ف ػػػػد ثبػػػػت أف العديػػػػد مػػػػف 
القتصػػادية فػػي المنط ػػة العربيػػة تػػـ انييارىػػا بسػػبب أخبلقيػػات الوحػػدات ا

مػػف مراجعػػي الحسػػابات  ال ػػائميف بالوظييػػة المحاسػػبية داخػػؿ المشػػروع أو
 .  1خارج الوحدة

 
 :الثانيخالصة الفصل  1-2

مييػػػـو التعمػػػيـ المحاسػػػبي ونشػػػأتو وعناصػػػرهل ومػػػف خػػػبلؿ  الثػػػانيتنػػػاوؿ اليصػػػؿ       
 يمي: العرض السابؽ يمكف بياف ما

ؼل عمػػػػى يػػػػد أسػػػػتاذ فػػػػي 1782كانػػػػت بدايػػػػة نشػػػػأة التعمػػػػيـ المحاسػػػػبي الجػػػػامعي سػػػػنة  -
التعمػػػػػيـ المحاسػػػػػبي سػػػػػنة  بػػػػػدأالرياضػػػػػياتل فػػػػػي جامعػػػػػة بنسػػػػػميانيا األمريكيػػػػػةل وفػػػػػي ليبيػػػػػا 

 ؼل متأثرًا بالث افة البريطانية واألمريكية.1953

3-8-1  

تعكسػػػب الطػػػبلب معرفػػػة  يعتبػػػر التعمػػػيـ المحاسػػػبي أحػػػد فػػػروع المعرفػػػة اإلنسػػػانية التػػػي -
الجوانػػػب المتعم ػػػة بػػػاليروض والمبػػػادئ المحاسػػػبيةل وكيييػػػة تطبي يػػػا فػػػي الواقػػػع العممػػػيل 
وكػػذلؾ تعريػػؼ الطػػبلب لتػػاري  المحاسػػبة واليكػػر المحاسػػبي والميػػاىيـ المتعم ػػة بػػاليروض 
والمبػػػادئ والطػػػرؽ المحاسػػػبية. وعػػػف طريػػػؽ التعمػػػيـ المحاسػػػبي يػػػتـ إنشػػػاء مسػػػتويات لمحػػػد 

نى لمتطمبػات العمػؿ المحاسػبيل وذلػؾ بإكسػاب الطػبلب معػارؼ وميػارات وسػموكيات األد
 المينة.

ييػػدؼ التعمػػيـ المحاسػػبي إلػػى إعػػداد الخػػريجيف لم يػػاـ باألعمػػاؿ المحاسػػبية عمػػى الوجػػو  -
 المطموبل وتأىيميـ التأىيؿ العممي والعممي والسموؾ لممينة.

المنػػػػػاىج وطػػػػػرؽ  -يػػػػػأة التػػػػػدريستتمثػػػػػؿ عناصػػػػػر التعمػػػػػيـ المحاسػػػػػبي فػػػػػي: أعضػػػػػاء ى -
الطػػبلبل ويعتبػػر الطػػبلب العنصػػر المسػػتيدؼ مػػف العمميػػة التعميميػػةل وبالتػػالي  -التػػدريس

فإف العناصر المؤثرة عمى سير البرنامج التعميمي لتخريج طبلب أكياء تتمثؿ في أعضػاء 
 طرؽ التدريس. -المناىج -ىيأة التدريس

                                                 
1
ف  1996  6ويج يوبو، اي خا أخال  يو، و  وياييإ ادمحم ويضيدمحمداع وي وييع  وياىتيي    يل دمحم ػاي  ويقاليوح  بىييع  وويالأ  يا ويؼتايع يادمحمو ييع  - 

 .51ص
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 برامج التعميـ المحاسبي فيما يمي: يمكف تمخيص العوامؿ المؤثرة في تطوير -

 عامؿ كياءة عضو ىيأة التدريس. -
 عامؿ تحديث وتطوير المناىج المحاسبية. -

 عامؿ تطوير أساليب التدريس. -

 عامؿ الوسائؿ االلكترونية والتدريب العممي لمطبلب. -
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 الثالثل ـالفص
 يبياسوق العمل المحاسبي في ل  متطمبات
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 مقدمة؛؛؛ 6-2
تعتبر مينة المحاسبة مف الميػف االجتماعية التي ترتبط ارتباطػػًا وثي ػًا بال طػاع 
االقتصػػػػػػاديل ف ػػػػػػد تطػػػػػػورت المحاسػػػػػػبة مػػػػػػف أداة لمرقابػػػػػػة إلػػػػػػى أداة لمتخطػػػػػػيط وقيػػػػػػػاس 
اإلنتاجيػػػػػػةل وتحميػػػػػػؿ األنشػػػػػػطة االقتصػػػػػػادية المختميػػػػػػةل حيػػػػػػث تػػػػػػزود رجػػػػػػاؿ األعمػػػػػػاؿ 

لمسػػػػتثمريف والجيػػػػات الرسػػػػمية بالمعمومػػػػات الضػػػػرورية التخػػػػاذ قػػػػرارات والم رضػػػػيف وا
سػػميمة. ونظػػرًا ألىميػػة المحاسػػبة باعتبارىػػا أحػػد ال طاعػػات الخدميػػة ف ػػد احتمػػت مكانػػة 
في اتياقية الجػات الدوليػةل والتػي ت ضػي بتحريػر التجػارة والتبػادؿ التجػاري بػيف الػدوؿل 

الصػػادرة عػػف منظمػػة التجػػارة العالميػػةل ول ػػد تصػػدرت مينػػة المحاسػػبة قائمػػة الخػػدمات 
World Trade Organization  ولكي يثؽ الجميور في ىػذه المينة يتطمب األمػػر

أي راتػػب فػػي ل و أف يكػػوف األشػػخاص المنضػػميف لممينػػة مػػؤىميف تػػأىيبًل مناسػػباً مبػػدئيًا 
 : 1الحصوؿ عمى مؤىػؿ مينة المحاسبة والمراجعة يجب أف يضطمع باألتي

يح ػػػػػؽ المعمومػػػػػات الضػػػػػرورية العامػػػػػة تػػػػػدريبي  وتعميمػػػػػي رنػػػػػامج إكمػػػػػاؿ ب  -أ
 .والنظرية ويطور مياراتو المختمية وقيـ المينة

   .امتحاف متكامؿ يدار بواسطة مجمس مينياجتياز  -ب
فتػػػرة تدريبيػػػػة عمميػػػة تحػػػت إشػػػراؼ مينيػػػيف تمكػػػف المحاسػػػب مػػػف إكمػػػاؿ   -ت

عػػػف ثػػػبلث  ث ال ت ػػػؿ ىػػػذه اليتػػػرةبحيػػػ إبػػػػراز قدراتػػػو ومياراتػػػو لمنجػػػاح فػػػي ىػػػذه المينػػػة
 . وفؽ المتعارؼ عميو –سنوات 

كمػػػا ينبغػػػي أف تجػػػرى الممارسػػػة اليعميػػػة لممينػػػة وتنظيميػػػا فػػػي إطػػػار المعػػػايير 
مػف أجػؿ دراسػة واقػع مينػة المحاسػبة المينية المتعارؼ عمييا والمعتمػدة محميػًا ودوليػًا ل

ت االقتصػػػػادية الجديػػػػدة عمػػػػى أوجػػػػو ال صػػػػور فييػػػػال ومػػػػدى إييائيػػػػا بالمتطمبػػػػا الوقػػػػوؼ
واالتجػػػاه إلػػػى الخصخصػػػة؛ أي أف  (WTO)كالػػػدخوؿ فػػػي منظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة  

المتطمبػػػات المينيػػػة الدوليػػػة السػػػتخداميا كم يػػػاس المعػػػايير و أىػػػـ بيػػػاف األمػػػر يتطمػػػب 
لمدى تطور المتطمبات المينية في ليبيال باعتبار ليبيا جزء مف النظاـ العالمي المتجػو 

                                                 
1
ويلو يغ مةياا ويالقيلددمحم و  ويايإ ادمحم وييلطةع و،م  ايل  وياجوةياح  جيت  -ت ظا اخالود ةلد ون  وابةح وياجوةاح مويادمحمومؼح ويقوولو ح - 

غدمحمتييح ويالىييودم مويظييةوػح   -واييح نذوػييو، ويىاو  دمحمدييح ويؼظاييزرييؼود وياجوةيياح ابةييح ماؼييود دمحم     ق يي ا مئطييالح   طييدمحموبتس: ويب ئييح ويؼ

 .1ف(  ص2006/ 12/6
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لتػػي تخضػػع ةل وباعتبارىػػا سػػتمثؿ أحػػد أعضػػاء منظمػػة التجػػارة العالميػػةل واإلػػى العولمػػ
جراءات دولية  .ل وانيف وا 

 
 نبذه تاريخية عن تطور النظام المحاسبي في ليبيا:  6-8

عند تتبع تطور المحاسبة في ليبيا يبلحظ أنيا تأثرت بشكؿ كبير باالستعمار  
لييفل خدمت ألوؿ مرة مف قبؿ اإليطافاألساليب المحاسبية است" وأنظمتو المحاسبيػة

عمى المحاسبة في ليبيا فيما بعدل وتأثرت المحاسبة بشكؿ إال أف تأثيرىا كاف ضعيياً 
واض  بالمحاسبة البريطانية واألمريكية خاصة بعد الحرب العالمية الثانيةل ودخوؿ 

نيا وكاالت اإلتاثة والشركات الدولية إلى ليبيال والتي كانت معظميا مف بريطا
وأمريكيال ورتـ ىذا التأثير إال أف التنظيـ المحاسبي الميبي لـ  يشرع أخبلقيات المينة 

 .1"بما فيو الكيايةل أو ينظـ معايير ومبادئ محاسبية تتبناىا ليبيا
عالميًا  إتباعياالمتعارؼ عمى المحاسبية  والمعاييرالم اييس ورتـ أىمية 

ت ارير وال وائـ المالية ومراقبة المحاسبيف المعديف موثوقية المعمومات الواردة باللزيادة 
معايير -ليذه الت ارير وال وائـ إال أنو "حتى اآلف ال يوجد تبني ألي مف ىذه الم اييس

الميني في لمسموؾ  قواعدكما إنو حتى اآلف ليس ىناؾ -محاسبة أو معايير مراجعة
انيف مف قو  اً منبث كاف ي الوحيد لمتشريع المحاسبليبيال باإلضافة إلى أف المصدر 

ويعود ذلؾ لعدـ وجود ن ابات مينية تولت ىذه المسألةل الضرائب وال انوف التجاريل 
ف وجدت ف د كاف تكوينيا متأخراً  يف الميبية ابة المحاسبيف والمراجعػفن  لحتى وا 

ل باإلضافة إلى أف معظـ المحاسبيف المينييف في ليبيا لـ ؼ1973تأسست ف ط عاـ 
ي تطوير الوضع ألي نوع مف أنواع االمتحانات المينيةل ولـ يكف ليـ دور فيخضعوا 

 .2"الحالي في ليبيا
 
 
 

                                                 
1
 .12 -11ع وياادمحممي أبل  د  و وياجوةاح تع ي ا و مػال البو بويا ئح وياجت ح و  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص ص  - 

2
 .17 -13وقس ويادمحممغ  ص ص  - 
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 المشكالت التي تعترض مينة المحاسبة:  6-1
عػػػف الػػػدوؿ ال يختمػػػؼ حػػػاؿ مينػػػة المحاسػػػبة فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة والناميػػػة  إف

 Eynonبػػو  قػػاـ فػػي أمريكػػا بػػيف اسػػتطبلع ميػػداني ف ػػدالمت دمػػة فػػي بعػػض المشػػاكؿل 
محاسػػبًا قانونيػػًا بأمريكػػا حػػوؿ مػػدى وعػػي المحاسػػبيف  167و خػػريف لعينػػة مكونػػة مػػف 

بأخبلقيػػػات المينػػػةل وقػػػد توصػػػؿ االسػػػتطبلع إلػػػى أف ىنػػػاؾ مشػػػكمة عػػػدـ وجػػػود وعػػػي 
كامػػؿ لػػدى المحاسػػبيف تجػػاه أخبلقيػػات المينػػةل وعػػدـ إتبػػاعيـ ل واعػػد السػػموؾ المينػػيل 

فػػي أمريكػػا أف المحاسػػبيف يواجيػػوف منافسػػة داخميػػة كمػػا أشػػارت دراسػػة تحميميػػة أخػػرى 
 .1وخارجيةل ويواجيوف مشكمة الت دـ التكنولوجي

ومػػف المشػػاكؿ التػػي تواجييػػا المينػػة بوجػػو عػػاـ إيجػػاد مؤىػػؿ محاسػػبي معتػػرؼ 
بػػػػول والػػػػذي أدرجتػػػػو منظمػػػػة التجػػػػارة العالميػػػػة فػػػػي أولوياتيػػػػا وكػػػػذلؾ االتحػػػػاد الػػػػدولي 

 دة لمتجارة والتنمية.لممحاسبيف ومنظمة األمـ المتح
أمػػػػا عمػػػػى مسػػػػتوى الػػػػدوؿ الناميػػػػة فمينػػػػة المحاسػػػػبة تواجػػػػو مشػػػػكبلت تتعمػػػػؽ 
بػػػال وانيف المنظمػػػة لممينػػػةل ومشػػػكبلت تتعمػػػؽ بالتأىيػػػؿ المينػػػي ألعضػػػاء المينػػػةل وقػػػد 

التػػػي أجريػػػت فػػػي دولػػػة الكويػػػت إلػػػى أف ىنػػػاؾ الكثيػػػر مػػػف  2أشػػػارت إحػػػدى الدراسػػػات
ا مينػػػة المحاسػػػبةل مػػػف أىميػػػا: تػػػدني مسػػػتوى كيػػػاءة المشػػػاكؿ المحاسػػػبية التػػػي تواجييػػػ

محاسػػػبي الشػػػركاتل وتيػػػاب دور الجمعيػػػات المينيػػػة المنظمػػػة لممينػػػةل وعػػػدـ اشػػػتراط 
 التأىيؿ والتعميـ المستمر لممحاسبيفل وخاصة المراجعيف ال انونييف.

ومن أىم األسباب التي سـاعدت فـي ظيـور المشـاكل المتعمقـة بمينـة المحاسـبة مـا 
 :  3يمي
تبعيػػة مينػػة المحاسػػبة )فػػي الػػدوؿ الناميػػة( لمػػدوؿ المت دمػػةل وذلػػؾ بحكػػـ العبلقػػات  - أ

 والظروؼ السياسية واالقتصادية التي مرت بيا الدوؿ النامية.
                                                 

1
وياؼو ي  ويؼت يو ويت ا يح بيويالؼت ا وياجوةياع ويا يالادمحم و  ويايإ ادمحم ويؼتايع ػلع ويدمحممدو ع  تدمحمدجه ويجيدمحمودغ  و اي   و الايوم ويىواؼيو، م - 

مو ؼيه مئا وو يو،  قيلددمحمه    طيدمحموبتس: أ وتدا يح وي دوةيو، ويؼت يو   -وي ووع ال  ويالؼت ا وياجوةاع  جيت ريؼود ويالؼتي ا وياجوةياع تيع ي ا يو

 . 7-6ف(  ص ص2007/ 3/ 27-26اؼب  ويالخق ظ  

 
2
 . 7وقس ويادمحممغ  ص - 

 
3
 دا   ويدمحمملع تع  ذو ويشأن: - 

 . 25 -23ػا  ويجا   خدمحموبشح  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص ص -     

 .9ةبو ويةىود  ووالظود وي ػىح  تدلون وياجوةاح  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص -     

 .7ػلع ويدمحممدو ع  تدمحمدجه ويجدمحمودغ  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص -     
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ال ػػوانيف والتشػػريعات المنظمػػة لممينػػة فػػي مجمميػػا يعترييػػا الػػن صل مثػػؿ عػػدـ  - ب
 ينييف.وجود قواعد لمسموؾ الميني بصورة ميصمة وواضحة يت يد بيا الم

   .ضعؼ كياءة المحاسبيف وعدـ إتباعيـ لؤلصوؿ المحاسبية المتعارؼ عمييا - ت

 ضعؼ نظـ الرقابة الداخمية بوجو عاـ. - ث

وجػػود فجػػوة بػػيف التعمػػيـ المحاسػػبي الجػػامعي والواقػػع العممػػي . األمػػر الػػذي ي مػػؿ  - ج
 مف كياءة الخريج.

سػػػبة ن ػػػص عػػػدد المحاسػػػبيف المػػػؤىميف فػػػي فػػػروع المحاسػػػبة المتخصصػػػةل كمحا - ح
 التكاليؼ والنظـ المحاسبية والتحميؿ المالي.

ضػػعؼ دور الجمعيػػات المينيػػة المنظمػػة لممينػػة فػػي تطػػوير مسػػتوى الكيػػاءة لػػدى   - خ
 أعضائيا.

 عدـ قدرة الشركات عمى مواكبة المستجدات في نظريات وقواعد المحاسبة - د
 التعميـ المستمر لممحاسبيف.برنامج  إلزاميةعدـ  - ذ

 
 جييا مينة المحاسبة في ليبيا:الصعوبات التي توا 6-6

إف المشاكؿ التي تعرضت ليا مينة المحاسبة وضعت بعض الصعوبات أماـ 
الصعوبات التي تواجييا مينة  تحديديمكف مسألة النيوض بالمينة في ليبيال و 

 المحاسبة في ليبيا في ثبلث فئات كما يمي:
 صعوبات مرتبطة بالتعميـ المحاسبي. 4-4-1
 لعمؿ المحاسبي.صعوبات مرتبطة ببيئة ا 4-4-2

 ت المينية المنظمة لمينة المحاسبة.صعوبات مرتبطة بالييئا 4-4-3

 
 الصعوبات المرتبطة بالتعميم المحاسبي:  6-6-2

مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات الساب ة والمتعم ة بالتعميـ المحاسبيل  
سة أف مخرجات التعميـ المحاسبي ال تتمتع بالميارات المحاسبة البلزمة لممار يبلحظ 

مينة المحاسبة والمراجعةل كما إف ن ص الكياءة في أدائيا يمثؿ صعوبة أماـ مينة 
المحاسبة في ليبيال حيث أشارت إحدى الدراسات مف خبلؿ استطبلع  راء المشاركيف 
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في قائمة لبلست صاء "إف ىناؾ ضعؼ في برامج التعميـ المحاسبيل وأف المناىج ال 
مينية والت نيةل وأف أسموب التعميـ تم يني أكثر منو تتماشى مع التطورات العممية وال

 .1إبداعيل مع عدـ ارتباط الجانب النظري مف المناىج التعميمي مع الواقع العممي "
 
 الصعوبات المرتبطة ببيئة العمل المحاسبي:  6-6-8

ود مجموعة مف عدـ وجؿ المحاسبي مف عدة مشاكؿ أىميا "تعاني بيئة العم 
معايير المراجعة التي تتيؽ مع البيئة الميبيةل بحيث تعمؿ ىذه و  بيةالمعايير المحاس

المعايير عمى تنظيـ األداء الميني بداًل مف االعتماد عمى المعايير الدوليةل وكذلؾ 
 .2"جعة مف قبؿ المحاسبيف والمراجعيفعدـ االلتػزاـ بمسئوليات مينة المحاسبة والمرا

الميني المستمرل جعيف بالتعميـ والتطوير يف والمراعدـ إلزاـ المحاسبكما إف  
جعؿ مسألة تطوير ميارات المحاسب والمراجع ومواكبتو لممستجدات في ساحة العمؿ 
قميمة إف لـ تكف معدومةل وقد أشارت إحدى الدراسات إلى بعض المشاكؿ المتعم ة 
ببيئة العمؿ المحاسبيل حيث بينت "عدـ التزاـ بعض الممارسيف لممينة بآداب 

أخبلؽ المينةل وعدـ مواكبة المحاسبيف ال انونييف لمتطورات الت نية والتكنولوجيال كما و 
 . 3اجمع كؿ الم ابميف في الدراسة عمى انعداـ البرامج التدريبية "

كما إف البيانات التي ي دميا المحاسبيف والمراجعيف ال تتميز بالدقة والسرعة 
ـ أساليب الرقابة المالية المتعارؼ عمييا المطموبةل ىذا باإلضافة إلى ندرة استخدا

كالموازنات التخطيطية والتكاليؼ المعيارية وجداوؿ التدف ات الن دية والماليةل وأساليب 
 .4الرقابة الكمية 

 ت المينية المنظمة لمينة المحاسبة:وبات المرتبطة بالييئاالصع  6-6-1

                                                 
1
 .10ئتددس ػا  ويجا   ويشدمحمدف  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص   - 

 
2
وابةح وياجوةياح مويادمحمومؼيح متمد يو تيع ةيل، ويؼايا بويىاو  دمحمديحو  ويايإ ادمحم وييلطةع و،م  ايل  ة   اجالت ويةقدمحمومغ ماخدمحممن    - 

وياجوةاح  جت رؼود وياجوةاح ابةح ماؼود دمحم...  ق  ا مئطالح   طدمحموبتس: ويب ئح ويؼواح نذوػو، ويىاو  دمحمدح  غدمحمتيح ويالىيودم مويظيةوػح  

 . 6  صف(12/6/2006

 
3
 .10ئتددس ػا  ويجا   ويشدمحمدف  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص  - 

 
4
و يأ  دمحم اةظايح ويالىيودم ويؼويا يح ػتيز ويخي او، وياجوةيا ح تيع ويىاو  دمحمديحو  ويايإ ادمحم وييلطةع و،م  ئةاوػ ا ػا  وياى   وياج شع    - 

ؼواييح نذوػييو، ويىاو  دمحمدييح  غدمحمتييح ويالىييودم اييل  وياجوةيياح  جييت رييؼود وياجوةيياح ابةييح ماؼييود دمحم...  ق يي ا مئطييالح   طييدمحموبتس: ويب ئييح وي

 .12  صف(12/6/2006مويظةوػح  
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تطورل ولـ تساير مف ال مناسبمينػة المحاسبة في ليبيا بنصيب  لـ تحظ 
بتحديد المنظمات المختصة بوضع حركة الت ػدـ المحاسبي المعاصرل خاصة فيما 

لزاـ  ال انوف التجاري الصادر نظميا المحاسبة  لممينةل فمينة التشريعات ال ػانونيةوا 
ؼ(ل أما رخص 1955لسنة ) 13ؼ(ل وقانوف ديواف المحاسبة رقـ 1953) سنة

ة الخزانة بشرط حصوؿ الممارس عمى درجة ار ف وز مزاولة المينة فكانت تصدر ع
 .1جامعية في المحاسبةل وخبرة في أعماؿ المحاسبة لمدة سنتيف بعد التخرج

والدالئؿ الحالية تشير إلى قصور المينة فيما يتعمؽ بوجود مجموعة متكاممة 
مف معايير وقواعد  داب السموؾ المينيل " حيث وجدت ىذه ال واعد في نصوص 

ؼل والخاص بالتجارة 1979لسنة  65في ال انوف التجاريل وال انوف رقـ  مبعثرةل
ؼل والخاص 1970لسنة  31والشركات التجارية واإلشراؼ عمييال وال انوف رقـ 

 116باإلشراؼ والرقابة عمى شركات التأميفل وقانوف ضرائب الدخؿل وال انوف رقـ 
وال وانيف ة والئحتو التنييذية ؼل والخاص بتنظيـ مينة المحاسبة والمراجع1973لسنة 

 .2ذات العبلقة بالمينة"
ؼ بنػاءًا عمى توصيػات ديػواف 116/73 رقـ وبالرتػـ مف صدور ال انوف

والذي  -المحاسبػةل بإنشػاء ن ػابة المحاسبيف والمػراجعيف الميبييفل وال رارات المكممة لو
وخبرة بعد التخرج  أوجب عمى أعضاء الن ابة الحصوؿ درجة جامعية في المحاسبة

ؼ بشأف 118/73وال انوف  -لمدة خمس سنوات في أحػد مكاتب المحاسبة والمراجعة
عبلقة ديواف المحاسبة بمكاتب المحاسبة إال أف الن ابة لـ تنظـ نيسيال ولـ تح ؽ 

 .3أىدافيا وف ًا ل انوف إنشائيا والئحتو التنييذية
نتيجة ميادىا أف ىناؾ ؼ إلى 1989سنة في  4وقد توصمت إحدى الدراسات

ن ص واض  فيما يتعمؽ بتنظيـ معايير المراجعة وقواعد السموؾ المينيل وفي شروط 
مزاولة المينة كما ىو معموؿ بو في باقي دوؿ العالـل ولـ تتغير ىذه النتيجة في 

                                                 
1
 .9اظققز ب ود اجالت  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص  - 

 
2
بش دمحم ع ػورلد وي دمدى  ػا  وياليز ػتع ع وي ويع  و ويؼلواا وياإ دمحمم تع  قلددمحم ابةح وياجوةياح تيع ي ا يو و  ويايإ ادمحم وييلطةع   - 

وياجوةييياح ابةيييح ماؼيييود دمحم ...  ق ييي ا مئطيييالح   طيييدمحموبتس: ويب ئيييح ويؼوايييح نذوػيييو، ويىاو  دمحمديييح  -ت ريييؼودو،م  ايييل  وياجوةييياح  جييي

 . 4ف( ص 2006/ 12/6 -ويؼظاز غدمحمتح ويالىودم مويظةوػح

 
3
 .9اظققز ب ود اجالت  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص  - 

4
  4بش دمحم ع ػورلد وي دمدى  ػا  وياليز ػتع ع وي ويع ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص  - 
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ؼ 2007ؼ واستمرار الحاؿ كما ىو عميول حتى 2005سنة دراسة أخرى أجريت في 
ة أي برنامج لوضع معايير وقواعد السموؾ الميني لممراجعةل حيث لـ تتبنى أي جي

 أو التوجيو بتطبيؽ المعايير الدولية لممراجعة.
ت محاسبية فعالة إلصدار المعاييرل وتنظيـ المينة خمؽ إف عدـ وجود ىيئا 

صعوبات أماـ تطوير المينة والنيوض بيا وبالتالي الوصوؿ إلى درجة مف عدـ 
 العمؿ المحاسبي.المصداقية في نتائج 

 
 في ليبيا: المحاسبة متطمبات ممارسة المينة 6-5

أىػـ المتطمبػات  تتطمب تحديد اإف المستجدات عمى الساحة االقتصادية في ليبي
البلزمػػػػة لمنيػػػػوض بالمينػػػػة خاصػػػػة بعػػػػد اسػػػػتعراض واقػػػػع مينػػػػة المحاسػػػػبة فػػػػي ليبيػػػػا 

ًا لممعػػػايير الدوليػػػػة والمشػػػاكؿ التػػػي تعترضػػػيال وفيمػػػا يمػػػي تحديػػػد أىػػػـ المتطمبػػػات وف ػػػ
 واتياقية الجات.

  المعايير الدولية: وفق  اليبي المحاسبة في مينةمتطمبات ممارسة  6-5-2
ألوؿ مػػػرة فػػػي المػػػؤتمر األوؿ عالميػػػًا ظيػػػرت فكػػػرة تنسػػػيؽ المبػػػادئ المحاسػػػبية  

ؼل كمػػا سػػاىمت العديػػد 1904لممحاسػػبيف فػػي )سػػانت لػػويس( بالواليػػات المتحػػدة سػػنة 
ىػذا  األخرى والييئات المنظمة لممينة في دوؿ متعػددة بجيػود قيمػة فػي مف المؤتمرات

الموضوعل منيا المػؤتمر األوؿ لمحاسػبي دوؿ  سػيا والباسػييؾ المنع ػد فػي مػانيبل سػنة 
 ؼ.1972ي سنة ولي لممحاسبيف في سيدنؼل والمؤتمر الد1957
 International Accountingوقد أنشئت المجنة الدولية لمعايير المحاسبة  

Standards Committee ( IASC )  ؼل وتخػػتص ىػػذه المجنػػة 1973سػػنة
بإصػػػػدار معػػػػايير المحاسػػػػبة الدوليػػػػةل كمػػػػا تأسػػػػس فػػػػي نيػػػػس السػػػػنة االتحػػػػاد الػػػػدولي 

والػذي  International Federation of Accountants (IFAC )لممحاسػبيفل 
يـ المحاسػػػػبي يخػػػتص بوضػػػع معػػػػايير المراجعػػػة ومػػػػا يتعمػػػؽ بأخبلقيػػػات المينػػػػة والتعمػػػ

ػػػػك امت لجنػػػػة سػػػنة  والػػػػػ  IFACؼ لمتنسػػػػيؽ بػػػيف الػػػػػ 1978والمحاسػػػبة اإلداريػػػػةل وقػػػد شع
IASC ؼ تػػػـ اسػػػتبداؿ المجنػػػة الدوليػػػة لمعػػػايير المحاسػػػبة 2001. وفػػػي سػػػنةIASC 

 International Accounting Standrdsبمجمػػس معػػايير المحاسػػبة الدوليػػة 
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Bord (IASB )جػػارة العالميػػة ل وقػػد اىتمػػت كػػؿ مػػف منظمػػة الت(WTO)  واالتحػػاد
 United Nationومؤتمر األمـ المتحدة لمتجػارة والتنميػة  IFACالدولي لممحاسبيف 

Conferences on Trade And Development (UNCTAD)  بموضػػوع
 .1تنسيؽ المبادئ والمعايير المحاسبية دولياً 

داقية وسػػػيولة إف تبنػػي معػػايير المحاسػػػبة الدوليػػة يػػػؤدي إلػػى رفػػع الث ػػػة والمصػػ 
المراجعة والم ارنة في ال وائـ الماليةل ويشجع تدفؽ االستثمارات األجنبيةل ويػوفر عمػى 

مػػف الصػػيرل عمػػى  بػػدءاً الػػدوؿ الناميػػة الوقػػت والجيػػد والتكػػاليؼ ألعػػداد معػػايير محميػػة 
 أف تراعي ىذه الدوؿ البيئة المحمية المتغيرة مف دولة ألخرى.

ير المحاسػػػػبية يسػػػػاعد عمػػػػى نجػػػػاح العديػػػػد مػػػػف كمػػػػا إف توحيػػػػد وتنسػػػػيؽ المعػػػػاي
المعػامبلت الدوليػةل فنجػاح االتحػاد الػدولي لممحاسػبيف اعتمػد بدرجػة كبيػرة عمػى توحيػد 

 المعامبلت وتبني معايير المحاسبة الدولية.
 Securities سػوؽ المػاؿ األمريكػي ف اليابػاف والواليػات المتحػدة وىيػأةواتجيت كؿ مػ

Exchange Commission زالػػة أي خػػبلؼ  لػػنيج نيػػس الػػنمط ومحاولػػة التنسػػيؽ وا 
 بيف معاييرىا المحمية والدولية لممحاسبة.

المحاسػػبة والمراجعػػة لػػدوؿ  ل ف ػػد أنشػػئت ىيػػأةأمػػا عمػػى مسػػتوى الػػدوؿ العربيػػة 
ايير فيمػػا بيػػنيـل وقػػد مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػيج العربػػي لغػػرض تنسػػيؽ وتوحيػػد المعػػ

ؼل حيػػػث تػػػـ االسترشػػػاد بمعػػػايير 2006/ 05ى معيػػػارًا حتػػػ 13عػػػدد  أصػػػدرت الييئػػػة
المحاسبة الدوليػة لوضػع ىػذه المعػايير أخػذيف فػي االعتبػار اليػروؽ فػي البيئػة المحميػة 

 بيف الدوؿ األعضاء.
وقد تـ صدور العديد مف المعػايير الدوليػة المتعم ػة بالعمػؿ المحاسػبيل ولعػؿ مػف أىمػا 

 اسبيف والمتمثؿ في األتي:في ىذه الدراسة ما أصدره االتحاد الدولي لممح
ؼ المعيػار التعميمػي 2003 أكتػوبرتحاد الدولي لممحاسػبيف فػي أصدر اال 4-5-1-1

ل يوجػػػب مػػػف خبللػػػو أف يتصػػػؼ المحاسػػػب بخمػػػس 2الثالػػػث بعنػػػواف )ميػػػارات مينيػػػة(
 ميارات كي يح ؽ الكياءة المينية.

                                                 
1
 .7-5ئتددس ػا  ويجا   ويشدمحمدف  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص ص  - 

2
 - IFAC Education Committee, IES3: (WWW. ifac. Org/ store/ category. Tmp1? Category=Education/, 

October, 2003), Para 14. 
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تعميمػػػي ؼ المعيػػػار ال2004أصػػدر االتحػػػاد الػػدولي لممحاسػػػبيف فػػػي مػػايو  4-5-1-2
السػػػابع بعنػػػواف )التطػػػوير المينػػػي المسػػػتمر: برنػػػامج الػػػتعمـ مػػػدى الحيػػػاة والتطػػػوير 

والذي أوجب عمى الييئات والسػمطات المنظمػة لممينػة  ل1المستمر لمكياءة المينية(
التػي تبلئػـ وتناسػب أف تطالب كؿ المحاسبيف في بيئتيا بتطوير وصيانة كياءاتيـ 

عمػػى أف يخضػػع ىػػذا التطػػوير ليػػذه السػػمطاتل مػػف أعمػػاليـ ومسػػئولياتيـ المينيػػةل 
وتسػييؿ عمميػة الػدخوؿ فيػو  CPDخبلؿ توفيرىا لبرامج التطوير الميني المستمر 

وتشػػػجيعيال وت ػػػويـ مػػػدى مبلءمػػػة ىػػػذه البػػػرامجل وقياسػػػيال والتح ػػػؽ منيػػػا والرقابػػػة 
عمػػػى جودتيػػػال وتػػػوفير الػػػردع المناسػػػب لممحاسػػػبيف الػػػذيف ال يمبػػػوف متطمبػػػات ىػػػذا 

 .معيار أو الذيف ييشموف في تطوير قدراتيـ والمحافظة عمى كياءتيـال
 
ىــا فــي المحاســب، ووســائل اكتســابيا توفير الميــارات الواجــب  6-5-2-2

 وتطويرىا:
إف مسػػػػألة النيػػػػوض بالمينػػػػة تتطمػػػػب تػػػػوفر مجموعػػػػة مػػػػف الميػػػػارات يكتسػػػػبيا 

وبل وفيمػا يمػي المحاسب بحيث يستطيع ال ياـ باألعماؿ المحاسػبية عمػى الوجػو المطمػ
 بياف ألىـ ىذه الميارات ووسائؿ اكتسابيا.

   الميارات: -2
الميػػػػػارات الواجػػػػػب توفرىػػػػػا فػػػػػي  IES3حػػػػػدد معيػػػػػار التعمػػػػػيـ الػػػػػدولي الثالػػػػػث 

  المحاسب في الميارات التالية:
 الميارات الذىنية. - أ

 الميارات الشخصية . -  

 ميارات االتصاؿ والتعامؿ مع اآلخريف. - ،

 يية.الميارات الينية والوظي -  

دارة األعماؿ. - ج  ميارات تنظيمية وا 

 

                                                 
1
 - IFAC Education Committee, IES7: (WWW. ifac. Org/ store/ category. Tmp1? Category=Education/, 

May, 2004), Para 19. 
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ىػػي الميػػارات التػػي تمكػػف اليػػرد مػػف اسػػتخداـ أنشػػطتو الذىنيػػةل  الميــارات الذىنيــة: -أ
ويمكػػف تصػػنيؼ ىػػذه الميػػارات  .1فػػي فيػػـل وتيكيػػرل وتػػذكرل وذكػػاء االسػػتخداـ األمثػػؿ

 في ستة مستويات تتمثؿ في: 
 لت ويـ.ا -التركيب -التحميؿ -التطبيؽ -الييـ -المعرفة -

وقد بينػت التجػارب أف "ىنػاؾ فروقػًا فرديػة بػيف األفػرادل مػف حيػث البنيػة الدماتيػةل 
 .2التي تؤثر في مدى التمتع بالمستويات الساب ة" 

 : 3األتي ويمكن اعتبار المحاسب متمتعًا بالميارات الذىنية إذا كان قادرًا عم 
ء مػػػػف األفػػػػراد أـ مػػػػف تحديػػػػد أمػػػػاكف المعمومػػػػات المبلءمػػػػة والحصػػػػوؿ عمييػػػػا سػػػػوا -

المطبوعات أـ مف المصادر االلكترونيػةل وتنظيميػا وفيميػا ووضػعيا موضػع التطبيػؽ 
 األمثؿ.

االستيسػػار والبحػػث والتيكيػػر التحميمػػي واالنت ػػادي والمنط ػػي الػػذي يمكنػػو مػػف إعػػبلـ  -
 اآلخريف ما يجب أف يعرفوه.

 ير المألوفة وحميا.التعرؼ عمى المشاكؿ الشائكة التي قد تنشأ في الظروؼ ت -

وىػي تعنػي ال ػدرة عمػى التػأثير عمػى مواقػع اتخػاذ ال ػراراتل  الميارات الشخصـية: -ب
وتيػػذيب سػػموكول وتغييػػر  –وتنميػػة ىػػذه الميػػارات وتطويرىػػا تسػػاعد اليػػرد عمػػى الػػتعمـ 

 .4وت ييـ مستوى األداء -اتجاىاتو
 :األتي  ويمكن اعتبار المحاسب ذا ميارات شخصية، إذا كان قادرًا عم

إدارة ذاتو: وىي م درة اليرد عمى معرفة ح ي تو وح ي ػة سػموكو فػي العمػؿل ويشػمؿ  - 
ذلػػػػػؾ تعممػػػػػو لكيييػػػػػة التعامػػػػػؿ مػػػػػع أوجػػػػػو ال صػػػػػورل ومواجيػػػػػة المشػػػػػكبلت التنظيميػػػػػة 

 المحتممة.

                                                 
1
ػا  وي الم ػتع ويؼدمحمبع  دو م ػق ح أبل تودم  وويابودو، ويلومب  لت دمحم و تع وياجوةب ماىبلتو يه يالقلددمحم يوو  ويايإ ادمحم وييلطةع  - 

، ويىاو  دمحمديح ويؼظاييز  و،م  ايل  وياجوةياح  جيت رييؼود وياجوةياح ابةيح ماؼيود دمحم ...  ق يي ا مئطيالح   طيدمحموبتس: ويب ئيح ويؼواييح نذوػيو

 .6ف(  ص27/3/2007-26غدمحمتح ويالىودم مويظةوػح  

 
2
 .30ف(  ص2002ت ظا ع خ دمحم وي دوت  ويذو دمحمم:   وةبو  وضقدمحموبو بو  ػالمبو    ويدمحمدوع: تود ويادمحمدخ يتةشدمحم   - 

  
3
 - IFAC Education Committee, IES3. 

 .7م  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  صػا  وي الم ػتع ويؼدمحمبع  دو م ػق ح بلتود –وقالً ػ  
4
 .5ةواع ػادمحم ػتع  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص  - 
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المبػػػادة والتػػػأثير والػػػتعمـ الػػػذاتي : أي أف يكػػػوف لميػػػرد ميػػػارة الػػػتعمـ مػػػدى الحيػػػاةل  -
 إمكانية جمب المعارؼ البلزمة لحؿ مشاكؿ العمؿ اليومية.والتي تتي  لو 

اختيػػار وتخصػػيص األولويػػات فػػي حػػدود المػػوارد المتاحػػةل مػػع ال ػػدرة عمػػى تنظػػيـ  -
نجازه قبؿ ضغط المواعيد.  العمؿ وا 

 تحييز اآلخريف وتوقع التغيير وال درة عمى التعامؿ معو. -

 رار.مراعاة قيـ وأخبلؽ ومواقؼ المينة عند صنع ال  -

 الحذر المينيل وىي تتطمب توفر عنصر الذكاء حتى ال تنطمي عميو الحيؿ. -

 
وي صػػد باالتصػػاؿ: توصػػيؿ البيانػػات  ميــارات االتصــال والتعامــل مــع اآلخــرين: -ت

يضػاحيا  والمعمومات والرسػائؿ المحاسػبية عبػر الت ػارير لمغيػر بعػد إثبػات صػبلحيتيا وا 
1. 

ثنػػػيف أو أكثػػػر مػػػف خػػػبلؿ الحصػػػوؿ عمػػػى فػػػي الييػػػـ بػػػيف ا التػػػأثيروىػػػو عمميػػػة 
وينبغػػي أف ل البيانػػات وتحويميػػا إلػػى معمومػػات وتػػذكرىال وتوليػػد معمومػػات أخػػرى عنيػػا

يكوف الممارسػوف لممينػة قػادريف عمػى عػرض وجيػات نظػرىـ والػدفاع عنيػا مػف خػبلؿ 
العػػػرض الرسػػػمي أو تيػػػر الرسػػػمي الػػػذي ي ومػػػوف بػػػو شػػػيويًا أو كتابػػػةل كمػػػا ينبغػػػي أف 

 .  2قادريف عمى عمػؿ ذلؾ عمى مستوى نظػرائيـ مف المديريف اإلدارييف يكونوا 
 : 3ما يميب القيام ويمكن اعتبار المحاسب ممتمكًا ليذه الميارة إذا كان يستطيع

 لول لحؿ الخبلفات.ع اآلخريف . واتخاذ الشورى مبدءًا حسف التياوض م -
   العمؿ ضمف فريؽ عمؿ. -

 ؽ الث افية والذىنية لؤلفراد .التياىـ والتعامؿ مع اليرو  -

بػػػراـ االتياقيػػػاتل وىػػػو يػػػرتبط بالسػػػموؾ االجتمػػػاعي  - ابتكػػػار الحمػػػوؿ وتػػػداوليال وا 
 لميرد .

حػػػػػؿ المواقػػػػػػؼ المتعارضػػػػػػة بكيػػػػػػاءةل كالبػػػػػدء بطػػػػػػرح اآلراء الم بولػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ  -
 المعارضيف الجتذاب ث تيـل ثـ مناقشة وجيات النظر المعارضة.

                                                 
1
طوت، اوا  اظققز  و وجل أ  وف أةوة ح يالؼت ا اقدمحمدو، ويادمحمومؼيح و  اىتيح وياجوةياح مونتودم موياليأا     ت يح ويالىيودم  مواؼيح   - 

 .87ف  ص1999 54ويقو دمحمم  ويؼ ت 
2
 . 22وؼ ا ت اى  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص - 
3
 .10ي الم ػتع ويؼدمحمبع  دو م ػق ح بلتودم  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  صػا  و  - 
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 اليةل أي الوعي والييـ لما يسمع أو ي رأ.اإلنصات وال راءة بيع -

وىػػي معرفػػة المحاسػػب لؤلصػػوؿ المحاسػػبيةل بحيػػث  الميــارات الفنيــة والوظيفيــة: -ث
 تكوف لممحاسب خميية عممية تمكنو مف أداء عممو بشكؿ مناسب.

 : 1ما يمي ويعتبر المحاسب ماىرًا فنيًا ووظيفيًا إذا امتمك القدرة عم 
عداد رياضػيًا سػواء فػي ال يػاسل أوفػي التحميػؿ المػاليل أو فػي استخداـ تطبي ات األ -

عمميػػة صػػنع ال ػػرارل ومػػا تتضػػمنو مػػف عمميػػة االختيػػار بػػيف البػػدائؿل وكػػذلؾ ال ػػدرة 
التػػي تحتػػاج  Excelؿ نيػة المعمومػػاتل مثػػعمػى اسػػتخداـ تطبي ػػات األعػػداد عمػػى ت 

   .ة المختميةإلى معرفة ىذه التطبي ات الستخداميا في حؿ المشاكؿ المحاسبي
اسػػػػتخداـ نظػػػػـ ت نيػػػػة المعمومػػػػاتل وأدواتيػػػػا وتوظيييػػػػا فػػػػي حػػػػؿ مشػػػػاكؿ األعمػػػػاؿ  -

 والمحاسبةل وال درة عمى التح ؽ مف صحتيا ودقتيا.

 .ؿ والكيؼ المبلئـ فنيًا ووظييياً كتابة الت ارير بالشك -

 اإللماـ بالتشريعات ال انونية والنظاميةل والعمؿ وف يا. -
 

دارة األعمال:ميارات تنظيم -ج وتمثؿ فيػـ جميػع مظػاىر سػير العمػؿ بػالتنظيـل  ية وا 
وتػػأتي أىميػػة ىػػذه الميػػارة فػػي كػػوف المحاسػػب جػػزءًا مػػف فريػػؽ صػػنع ال ػػرارل ومطالػػب 

 بتطوير نظرتو وتوقعاتو في مجاؿ األعماؿ.
 :2ما يميب القيام ويعتبر المحاسب ممتمكًا ليذه الميارة إذا كان لديو القدرة عم  
دارة األفراد والموارد.التخ -  دارة المشاريعل وا   طيط االستراتيجي وا 
سناد المياـ عمى جماعة العمؿ. -   تنظيـ العمؿل وا 

 ال يادة: وىي ال درة عمى توجيو األفراد نحو بموغ أىداؼ معينة. - 

 امتبلؾ البصيرةل وحسف الرأي الميني. - 

 

 وسائل اكتساب وتطوير الميارات المينية:  -8
تسػػػاب وتطػػػوير الميػػػارات المينيػػػة مػػػف خػػػبلؿ: التعمػػػيـ بأنواعػػػو العػػػاـ يمكػػػف اك
 التطوير مف خبلؿ التعمـ مدى الحياة. -الخبرة العممية -والميني والتدريب

                                                 
1
 . 8وقس ويادمحممغ  ص  - 
2
 . 13 -12وقس ويادمحممغ  ص ص  - 
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 ويمكن لممحاسب اكتساب ىذه الميارات من خالل:
 التعميم : ويتمثل في: - أ
أثنػػاء دراسػػتو التعمػػيـ العػػاـ )تيػػر المينػػي(: وىػػي المعمومػػات التػػي يتم اىػػا اليػػرد  -

)ما قبؿ الجامعة( ودوف تخصص الثانوياتل وكذلؾ المعمومات تير المينيػة التػي 
دارة األفػػػػػراد و يتم اىػػػػػا أثنػػػػػاء فتػػػػػرة التعمػػػػػيـ المحاسػػػػػبيل كػػػػػالعمـو  دارة السػػػػػموكيةل وا  ا 

األعمػػػػػػاؿل ومػػػػػػواد التحميػػػػػػؿ الرياضػػػػػػيل والرياضػػػػػػة الماليػػػػػػة وال ػػػػػػانوفل والدراسػػػػػػات 
 اإلسبلمية وتير ذلؾ.

ميـ الميني )الجامعي(: وىي المعمومات التي يتم اىػا اليػرد أثنػاء دراسػتو فػي التع -
مرحمػػػػة الجامعػػػػة ومػػػػا بعػػػػدىال وفػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة يػػػػزود اليػػػػرد بالميػػػػارات الينيػػػػة 
دارة األعمػػػػاؿ والميػػػػارات الذىنيػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ تعمػػػػـ  والوظيييػػػػة وكػػػػذلؾ التنظيميػػػػة وا 

ؾ ت نيػػػػػة المعمومػػػػػات والمعرفػػػػػة المحاسػػػػػبة الماليػػػػػة والمعرفػػػػػة المرتبطػػػػػة بيػػػػػال وكػػػػػذل
التنظيمية والتجاريةل كما يتـ مف خبلؿ التعميـ الميني تدريب اليػرد عمػى الميػارات 
المحاسػػبية مػػف خػػبلؿ تدريبػػو عمػػى ال يػػاـ باألعمػػاؿ المحاسػػبيةل وت نيػػة المعمومػػات 
 ألداء العمؿ المحاسبيل وتير ذلؾ مف التدريبات البلزمة ألداء العمؿ المحاسبي.

ؿ التدريب عامؿ ميـ لتكويف الميارات لدى المحاسب سواء كاف فػي فتػرة ويتمث
الدراسػػػة المحاسػػػبة أو بعػػػدىال فيػػػو يػػػربط بػػػيف الجوانػػػب النظريػػػة التػػػي درسػػػيا الطالػػػب 
بالجانب العمميل مما يساعد المحاسب فيما بعد عمى التعامؿ مػع المشػاكؿ المحاسػبية 

والميػػارات نتيجػػة تياعػػؿ الجماعػػة التػػي تعترضػػول كمػػا يكتسػػب مػػف خبللػػو بعػػض ال ػػيـ 
 مع بعضيا وتبادؿ المنافع وال يـ فيما بينيـ.

 
: وىػػي عمميػػة تعمػػـ متراكمػػة نتيجػػة ال يػػاـ باألعمػػاؿ ليتػػرات معينػػةل الخبــرة العمميــة -ب

وتزيد ميػارات اليػرد كممػا زادت خبرتػول ويمكػف أف يمتمػؾ المحاسػب الخبػرة العمميػة فػي 
ؿ مػػال واإلحسػػاس بػػأثرهل وأخيػػرًا إدراؾ نتائجػػو وأخطػػاءه. حالػػة تعممػػو كيييػػة ال يػػاـ بعمػػ

وزيػػػادة واجباتػػػو وتنوعيػػػا تزيػػػد مػػػف خبرتػػػول كمػػػا إف تبػػػادؿ المعمومػػػات والميػػػارات بػػػيف 
 المحاسبيف تزيد مف خبرة المحاسب. 
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يمعػػػب التعمػػػيـ المينػػػي المسػػػتمر دورًا  ل الـــتعمم مـــدة الحيـــاة:التطـــوير مـــن خـــال  -ت
سػػب ميػػارات مينيػػةل وتطػػوير خبراتػػو وتعمي يػػال والمحافظػػة أساسػػيًا فػػي اكتسػػاب المحا

عمييال ومواجية المستجدات والمتغيرات المتسارعة فػي الجوانػب الينيػة والمينيػة . فيػو 
بمثابػػة الركيػػزة لمحافظػػة المحاسػػب عمػػى كياءتػػو المينيػػة مػػف خػػبلؿ تطػػوير معموماتػػػو 

 ومياراتو.
 :التعميم الميني المستمر 6-5-2-8

د الػػػدولي لممحاسػػػبيف أف بػػػرامج التعمػػػيـ المينػػػي المسػػػتمر تمكػػػف االتحػػػا أوضػػػ 
المحاسػػبيف مػػف التكيػػؼ مػػع التطػػورات الت نيػػة والمتغيػػرات البيئيػػة االقتصػػادية المختميػػةل 
مف خبلؿ تحييزىـ عمػى اكتسػاب الميػارات والمعمومػات والت نيػات المناسػبةل وقػد أشػار 

لمسػتمر بوصػيو ركيػزة لتطػوير ميػارات إلػى أىميػة التعمػيـ المينػي ا 1العديد مػف الكتػاب
 ومعارؼ المحاسب والمحافظة عمييا.

بعنػػػػػػواف  IES7ؼ المعيػػػػػػار التعميمػػػػػػي الػػػػػػدولي 2004وقػػػػػػد صػػػػػػدر فػػػػػػي مػػػػػػايو 
)التطػػػوير المينػػػي المسػػػتمر: برنػػػامج الػػػتعمـ مػػػدى الحيػػػاة والتطػػػوير المسػػػتمر لمكيػػػاءة 

ظمػػػػة لممينػػػػة أف المينيػػػػة( : وقػػػػد أوجػػػػب ىػػػػذا المعيػػػػار "عمػػػػى الييئػػػػات والسػػػػمطات المن
 ينييف في بيئتيا بتطوير وصيانة كياءتيـ المينية.تطالب المحاسبيف الم

ومف أشكاؿ التعمػيـ المينػي المسػتمر سػواء الرسػمي )التعمػيـ النظػامي أو تيػر الرسػمي 
 :  2والتعمـ عف بعد( والتدريب ما يمي

 االشتراؾ في الدورات والمؤتمراتل والحم ات الدراسية. - 

 ت المينيةل والكتابات األكاديمية.المنشورا - 
كػػؿ أنػػواع الػػتعمـ الػػذاتيل كػػالخبرة والمبلحظػػة باإلضػػافة إلػػى التػػدريب المػػنظـ أثنػػاء  - 

العمؿ وخارجو عمػى برنػامج جديػدل أو التػدريب عمػى أنظمػة جديػدةل أو عمػى إجػراءات 
 وت نيات جديدة تستخدـ ألداء الدور الميني.

 ة.المشاركة والعمؿ في لجاف فني - 

                                                 
1
  دةييوددمحم 4  ويؼيي ت 41ةييؼ  بيي  طييويح ويدمحممدالييغ  وأ ا ييح ويالؼتيي ا ويابةييع ويا ييالادمحم يتاجوةييب ويقييوولوعو  اىتييح ونتودم ويؼواييح  وياىتيي   - 

 .660ف  ص2002
2 - IFAC Education Committee, Appendix of IES 7: Continuing Professional Development: A 

Program of Lifelong Learning and Continuing Development of Professional Competence, (www. 

ifac.org/ store/ category.tmpl?category=Education/, May 2004), p11. 
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تعمػػػيـ م ػػػرر دراسػػػي أو تعمػػػيـ دورة تعميميػػػة لمتطػػػوير المينػػػي المسػػػتمر فػػػي مجػػػاؿ     - 
 مرتبط بالمسئوليات المينيةل أي مف خبلؿ أنشطة التدريس ون ؿ المعرفة لآلخريف.

 االشتراؾ كمتحدث في المؤتمرات والدورات الدراسية وحم ات الن اش. - 

 يؼ كتب في المجاؿ اليني لممينة.كتابة م االت فنيةل وأوراؽ عمؿل وتأل - 

 البحثل ويشمؿ قراءة األدب الميني والصحؼ المينية ألجؿ تطبيؽ محتواىا. - 

 الجموس المتحانات إعادة التأىيؿ أو الخضوع الختبارات رسمية. - 

 
 :(WTO)متطمبات الدخول في منظمة التجارة العالمية   6-5-8

ؼل وم رىػػػػػا جنيػػػػػؼ 1995ة سػػػػػن (WTO)أنشػػػػػئت منظمػػػػػة التجػػػػػارة العالميػػػػػة  
أمانػة منظمػة التجػارة  قسػمتكؿ األطراؼ المتعاقػديف فػي الجػاتل وقػد  تضـبسويسرال 

العالميػػػة أنشػػػطة التجػػػارة فػػػي الخػػػدمات إلػػػى إثنػػػى عشػػػر نشػػػاطًا والتػػػي منيػػػا الخػػػدمات 
الماليػػةل وتيػػػدؼ ىػػػذه االتياقيػػػة إلػػى إيجػػػاد إطػػػار لتحريػػػر تجػػارة الخػػػدماتل مػػػف خػػػبلؿ 

ت دـ تعيدات لتعػديؿ أنظمتيػا المحميػة عمػى أف تػؤدي لمنظمة لممنظمة بامطالبة الدوؿ 
 ػػػػة عمػػػػى دخػػػػوؿ صػػػػي ات ىػػػػذه التعػػػػديبلت إلػػػػى الػػػػتخمص التػػػػدريجي مػػػػف ال يػػػػود المطب

 .الخدمات إلييا
 شروط الدخول في منظمة التجارة العالمية: 6-5-8-2

 نظمػة االلتػزاـلتحرير تجارة الخدمات اشػترطت منظمػة التجػارة العالميػة عمػى الػدوؿ الم
 : 1التالية الشروطتح يؽ و 

االلتزاـ بتطبيؽ مبػدأ المعاممػة الوطنيػة لمخػدمات التػي تػرد إلػى البمػدل وذلػؾ مػف  -أ
خبلؿ التعيد بإجراء تخييض تدريجي لممعوقات ال انونية في أنظمتيا المحمية التػي 

مػػة التػػي تميػػز بيػػػف مػػوردي الخػػدمات المحميػػيف والمػػورديف األجانػػبل أو تمػػؾ المعام
ت ضػػػػي بمعاممػػػػة مػػػػػوردي الخػػػػدمات األجانػػػػب معاممػػػػة أقػػػػؿ مػػػػف معاممػػػػة المػػػػورديف 

 المحمييف.

                                                 
1
دمحم  جدمحمددمحم ويالىودم تع ويخ او، يالةال اودو، ػتز اتو  مةتلي مأخال  و، وياجوةيب ويابةيع وييلطةع مػتيز رؼاون دلةف ااود   وأ  - 

 . 261 -260ف  ص ص2005  1ملتم و،توا ويابةع يتاجوةاحو  اىتح وي دوةو، وياوي ح  ويؼ ت 
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االلتزاـ بتطبيؽ مبدأ معاممة الدوؿ األكثر رعاية لمخدمات التػي تػرد إلػى البمػد مػف  -ب
 الدوؿ األعضاء في المنظمة.

ضػػػػماف الوصػػػػوؿ إلػػػػى األسػػػػواؽل مػػػػف خػػػػبلؿ التعيػػػػد بعػػػػدـ ت ييػػػػد حركػػػػة دخػػػػوؿ  -ت
 خدمات وموردي الخدمات األجانب.ال
است ػػػرار فػػرص الوصػػوؿ إلػػى األسػػواؽ لكػػؿ مػػوردي الخػػدمات مػػف مختمػػؼ بػػػبلد  -ث

 العالـ.
 أشكال تجارة الخدمات: 6-5-8-8

اتخػػذت تجػػارة الخػػدمات بػػيف الػػدوؿ األعضػػاء فػػي المنظمػػة أربعػػة أشػػكاؿ متمثمػػة فػػي 
 : 1اآلتي

 اؿ خدمػة معينة مف دولة إلى دولة أي يتػـ انت ػ ؛انت اؿ الخدمة عبر الحدود -أ
 أخرى.   
 انت اؿ مستخدمي الخدمة مف دولة إلى أخرى كانت اؿ أفراد مف دولة ألخرى  -ب

 بيدؼ السياحة.    
 أي قيػاـ موردي الخدمػة األجانب بالدخوؿ إلى دولة ما   ؛التواجد التجاري -ج

 بيدؼ إنشاء كياف تجاري لتوريد خدمة ما.    
 الذيف ينتمػوف إلى دولة عضو في منظمة التجارة  األشخاص الطبيعييفانت اؿ  -د

 العالمية لتوريد خدمة في دولة أخرى عضو أيضًا بالمنظمة.    
احػػد شػػروط االنضػػماـ إلييػػا فػػي توقيػػع  (WTO)وقػػد حػػددت منظمػػة التجػػارة العالميػػة 
وليػػػةل وتبػػػادؿ "تبنػػػي معػػػايير المحاسػػػبة الد ضػػػرورةاالتياقيػػػة العامػػػة لتجػػػارة الخػػػدماتل 

االعتراؼ بالتأىيؿ الميني لممحاسبيفل والسماح لممحاسػبيف تيػر الػوطنييف بالعمػؿ فػي 
 .  2" الببلد

 لمنظمة التجارة العالمية: اً المحاسبي وفق متطمبات ممارسة المينة 6-5-8-1
إف شػػػػروط الػػػػدخوؿ فػػػػي منظمػػػػة التجػػػػارة العالميػػػػةل وأشػػػػكاؿ الخػػػػدمات المحػػػػددة وفػػػػؽ 

ف حدة المنافسة بيف المحاسػبيف المحميػيف واألجػػانبل ممػا ييػرض عمػى مالمنظمة تزيد 

                                                 
1
 . 260وقس ويادمحممغ  ص  - 
2
 . 7ئتددس ػا  ويجا   ويشدمحمدفو  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص - 
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الػػدوؿ المنظمػػة وخاصػػة الناميػػػػة منيػػا اتخػػاذ اإلجػػػراءات والوسػػػائؿ البلزمػػة لمػػػرفع مػػػف 
 متطمبػػات ممارسػػة المينػػةىنػػا يمكػػف بيػػاف أىػػـ ال ػػػدرة التنافسػػية لممينيػػيف لػػدييال ومػػف 

 :  1األتي فيوفؽ منظمة التجارة العالمية المحاسبي 
الشػػػػػيافية: عمػػػػػى الػػػػػببلد أف تتػػػػػي  االطػػػػػبلع عمػػػػػى أسػػػػػماء وعنػػػػػاويف السػػػػػمطة  - أ

المختصػػة المسػػئولة عػػف صػػياتة أنظمػػة كالمحاسػػبةل وعػػف التػػرخيص بمزاولػػة 
 المينة.

جراءاتػػو: أي الشػػروط الموضػػوعية -    -تيػػر المػػؤىبلت -اشػػتراطات التػػرخيص وا 
أو تجديػػػػػد  ياؤىا لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػى تػػػػػرخيص مزاولػػػػػة المينػػػػػةيالتػػػػػي يجػػػػػب اسػػػػػت

 الترخيص.

 ينبغػي أف تتأكػد الػببلد األعضػاء أف السػمطات المختصػةالمؤىبلت المطموبة:  - ،
تراعػػػي المػػػؤىبلت المكتسػػػبة فػػػي بمػػػد عضػػػو  خػػػرل وذلػػػؾ عمػػػى أسػػػاس  لػػػدييا

 معادلة المؤىبلت التعميميةل والخبرة أو شروط االمتحانات أو االثنيف معًا.

مػػف أف التػػدابير التػػي تتصػػؿ  تتأكػػد: عمػػى الػػببلد األعضػػاء أف المعػػايير الينيػػة -  
بالمعػػػػػايير الينيػػػػػة تعػػػػػد وتعتمػػػػػد وتطبػػػػػؽ لغػػػػػرض واحػػػػػد ىػػػػػو الوفػػػػػاء بػػػػػأتراض 

 مشروعة.

التوقػػؼ: وبموجػػب ىػػذا الشػػرط تتعيػػد جميػػع أعضػػاء منظمػػة التجػػارة العالميػػػة  - ج
بػػػأف تبػػػذؿ قصػػػارى جيػػػدىا باتخػػػاذ التػػػدابير الخاصػػػة ب طػػػاع المحاسػػػبة ضػػػمف 

ذا ؾ ينيػػػػذ عمييػػػػا شػػػػرط خاليػػػػت إحػػػػدى الػػػػدوؿ ذلػػػػ التشػػػػريع ال ػػػػائـ لممنظمػػػػةل وا 
يعترؼ بأي خدمات محاسبية تتـ داخميال كما ينيػذ عمييػا جػزاءات التوقؼ فبل 

 منظمة التجارة العالمية.

مػػف خػػبلؿ المتطمبػػات السػػاب ة يمكػػف تحديػػد العناصػػر البلزمػػة لتح يػػؽ ىػػذه المتطمبػػات 
 والتي تتمثؿ في األتي:

 لمنظمة لممينة.اوالتشريعات مراجعة ال وانيف  -
 ت المينية المحمية.ر في عمؿ الييئاالنظإعادة  -

                                                 
1
 .269ن دلةف ااود   ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  صرؼاو - 
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اتخاذ الوسائؿ البلزمة لمرفع مف كيػاءة المينيػيف المحميػيف مػف خػبلؿ تطػوير التعمػيـ  -
 والتدريب ومواكبة التطور الت ني.

 
 العوامل المؤثرة في تطوير مينة المحاسبة في ليبيا: 6-4

حاسبة في ليبيا يتوقؼ إلى حد كبير عمى نوع إف المست بؿ المنظور لمينة الم 
جودة في البيئة و المخرجات التعميمية المحاسبيةل وعمى طبيعة التنظيمات المينية الم

المحميةل ومدى تأثيرىا في وضع السياسات المحاسبية البلزمة لتطوير المينةل وعمى 
ي المعمومات طبيعة االنيتاح العالمي ال ادـل وما يترتب عميو مف زيادة مستخدم

المحاسبيةل ومف ضرورة زيادة الت نيات المستخدمة في الشركات سواء العامة أو 
 الخاصةل وزيادة جودة األداء الميني لممينييف.

 
 العوامل التعميمية والمينية المؤثرة في تطوير مينة المحاسبة في ليبيا: 6-4-2

ي كاف ليا تأثير عمى أف ىناؾ بعض العوامؿ التالمؤشرات الحالية لممينة أثبتت 
 :1ما يميولعؿ أىميا في ليبيا تطوير مينة المحاسبة 

 يوجد قصور في اإلعداد الميني لممحاسبيف. -
 يوجد قصور في النواحي الينية والت نية لدى المحاسبيف. -

 يوجد قصور في الجوانب السموكية لدى المحاسبيف. -

 يوجد قصور في الجانب المعرفي لدى المحاسبيف. -

 ارتياع مستوى التأىيؿ العممي لممحاسبيف الميبييف. -

وبالرتـ مف ارتياع التأىيؿ العممي لممحاسبيف الميبييف إال أف ىناؾ قصورًا في 
أدائيـل األمر الذي يتطمب إعادة النظر في العناصر الثبلثة األساسية لزيادة جودة 

 األداء المينيل والمتمثمة في:
 كياءة الممارسيف لممينة. - أ
 .مبلءمةايير العمؿ المحاسبي البلزمة لمزاولة المينة بشكؿ أكثر مع -  

                                                 
1
 . 5ػا  وي الم ػتع ويؼدمحمبع  دو م ػق ح بل ودم ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص  - 
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 مدى تطور الت نيات والنواحي الينية لدى المحاسبيف. - ،

إف الوصوؿ إلى أداء ميني عالي يتطمب تحديد سبيؿ التطويرل مف خبلؿ 
في ىذا المجاؿل أي أنو ينبغي النظر لمراحؿ التطور التي مرت بيا الدوؿ المت دمة 

 . او مف حيث بدئالتطوير مف حيث انتيى اآلخروفل وليس  بدأأف ي

الة تعمؿ عمى  وىذه األمور تتوقؼ عمى مدى وجود منظومة محاسبية مينية فع ا
 :نة مف خبلؿ ثبلث جوانب رئيسية ىيتطوير المي

ن ااع ال رار.و  المنظمات المينيةو  التعميـ المحاسبي  السياسة المتبعة في الدولة وصع
 البيئية المؤثر في تطوير مينة المحاسبة:العوامل  6-4-8

مراعاة اختبلؼ العوامؿ البيئية بيف الدوؿ النامية  طمبيت إف تطوير مينة المحاسبة
 .ؿ المت دمة مثؿ أمريكا وبريطانيامثؿ ليبيال وبيف الدو 

 
 مدول المتقدمة:لالبيئية  الخصائص -2

ت وليدة لعوامؿ بيئية بينت إحدى الدراسات أف المحاسبة في الدوؿ الغربية كان
 :1ما يمي خاصة أىميا

قطاع خاص واسع وقوي يممؾ الموارد المختمية وتوزعيا عمى وجود  - أ
االستخدامات المتباينة بيدؼ تح يؽ األرباح بعيدًا عف ىيمنة الدولة وال انوف 

 والعادات.
 أسواؽ مالية فعالة وقوية.وجود   -  

النمو االقتصاديل الدخؿ  ة مف الت نيةل اإلنتاجيةلرتيعممعػدالت وجود   - ،
 اليردي وال ومي.

 معدالت متدنية لمنمو السكانيل البطالة.وجود   -  

 تعميـ محاسبي مناسبل تنظيمات مينية فعالة ومينة محاسبة قوية.وجود   - ج

 نظاـ ضرائب نابع مف النظاـ المحاسبي وم ترف بو. - ح

 الخصائص البيئية لمدول النامية: -8

                                                 
1
 . 11اظققز ب ود اجالت  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص  - 



 

 

 80 

تختمؼ اختبلفًا مينة المحاسبة في الدوؿ المت دمة  المؤثرة في تطويرالعوامؿ  إف
 :1جوىريًا عف العوامؿ البيئية لمدوؿ الناميةل والتي تتسـ بالخصائص التالية

 أسواؽ األوراؽ المالية إما تائبةل أو تير فعالة. - أ
الحكومات أو الدوؿ أو المجتمعات تممؾ الموارد الطبيعية أو الرئيسيةل وت وـ  -  

 مى االستخدامات المختمية.بدورىا بتوزيعيا ع

وجود معدالت متدنية مف الت نيةل اإلنتاجيةل النمو االقتصادي والدخؿ اليردي  - ،
 وال ومي.

  .ة مف الديوف الخارجيةل النمو السكانيل اإلعالةل البطالةرتيعموجود معدالت  -  

عمى اإلنتاج الزراعيل السياحةل والموارد عتماد االقتصاد بشكؿ رئيسي ا  - ج
 الطبيعية.

جػود قطػاع خاص تير مؤثرل وقطاع عاـ كبير ولكنو تير فعاؿل ويمعب دورًا و  - ح
  .ميمػًا مف خبلؿ حكومة مركزية في إدارة وتنييذ خطط التنمية االقتصادية

 التوزيع تير المتوازف لمثروات والسكاف. - خ

عجز في موازيف المدفوعاتل استثمار المدخرات المحمية بالخارج واالعتماد  - ت
 ستثمارات المحمية لموارد خارجية.عمى تمويؿ اال

 
 العوامل التي ساعدت في تطوير مينة  المحاسبة في الدول المتقدمة: -1

 :2ومف العوامػؿ التي ساعدت في تطوير العمؿ المحاسبي في الدوؿ المت دمة
 .تنظـ مينة المحاسبة وجود ىيئات مينية قوية وفعالة - أ

 ؿ )التعميـ المحاسبي(.وجود محاسبيف عمى مستوى مف الكياءة والتأىي -  

 .وزيادة وعييـ المحاسبي مستخدمو المعمومات المحاسبيةاتساع طب ة  - ،

 .لممنظمات المينية المخولة بتنظيـ وتطوير المينة است رار مؤسساتي -  

 محاسبية متطورة.معمومات نظـ وجود  - ج

 .؛ فمينة المحاسبة تؤثر وتتأثر بالبيئة الث افية لممجتمعث افة المجتمعزيادة  - ح

                                                 
1
 . 12-11وقس ويادمحممغ  ص ص  - 

2
 . 5بش دمحم ع ػورلد وي دمدى  ػا  وياليز ػتع ع وي ويع  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  ص  - 
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في ليبيا يتطمب النظر في العوامؿ التي ساعدت  مينة المحاسبةتطوير  إف
في الدوؿ المت دمة؛ مع األخذ في االعتبارات االختبلفات البيئية  المينةعمى تطوير 

المعايير د فمثبًل في الدوؿ المت دمة نج لواالحتياجات المختمية في ليبيا كدولة نامية
 كبير عمى المحاسبة المالية )إعداد ومراجعةالمحاسبة تركز بشكؿ المنظمة لمينة 

الت ارير المالية والتحميؿ المالي والضرائب( لم ابمة احتياجات المستثمريف مف ال طاع 
الخاص. أما في الدوؿ الناميةل فباإلضافة إلى المحاسبة المالية ىناؾ احتياجات 

كدولة نامية عف  محاسبية أخرى عمى المستوييف الجزئي والكمي ال ت ؿ أىمية لميبيا
المحاسبة الماليةل فعمى المستوى الجزئي تحتاج ليبيا لممحاسبة اإلدارية لتخطيط 

لمختمية ومراقبة األنشطة المختمية واتخاذ ال رارات واالستخداـ األمثؿ لمموارد ا
. كما تحتاج لمحاسبة التكاليؼ عمى مستوى الوحدات واألصوؿ والمحافظة عمييا

ؼ أنواعيا عامة كانت أو خاصةل وسواء كانت تيدؼ لتح يؽ االقتصادية عمى اختبل
الرب  أو ال تيدؼ إلى تح يؽ األرباحل وذلؾ لتحديد ومراقبة تكاليؼ منتجاتيا أو 
خدماتيا وتسعيرىال وعمى المستوى الكمي تحتاج ليبيا لممحاسبة ال ومية ل ياس 

ت االقتصادية األنشطة االقتصادية عمى المستوى ال ومي وعمى مستوى ال طاعا
خبلؿ فترة معينةل وت ييـ كياءة ىذه األنشطة وتوفير البيانات البلزمة التخاذ العديد 

 .1مف ال رارات المالية واالستثمارية واالقتصادية 
وخبلصة لما سبؽ ينبغي األخذ باالختبلفات البيئية لتحديد معايير العمؿ 

اشى مع البيئة المحميةل وتحديد المحاسبيل مف خبلؿ تطوير المعايير الدولية بما يتم
 تتناسب واحتياجات البيئة المحمية.قاعدة عممية وعممية لممينة 

 
 :الثالثخالصة الفصل  6-0
 مما سبؽ يمكف بياف التالي: 
فرض عمييا  (لWTOإف محاولة ليبيا لبلنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية ) -

ؽ مبادئ اىتمت بموضوع تنسيالتي تجارة الخدمات العامة  المواف ة عمى شروط
الذي ل وتبادؿ االعتراؼ بالتأىيؿ الميني لممحاسبيفل األمر ومعايير المحاسبة الدولية

                                                 
1
 .12ظققز ب ود اجالت  ادمحممغ ةاق ذ دمحمه  صا  - 
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فرض عمييـ اتخاذ مما  المنافسة أماـ المحاسبيف في البيئة الميبيةلزاد مف حدة 
ية المين ييئاتالنظر في عمؿ ال -اإلجراءات التالية: مراجعة ال وانيف المنظمة لممينة

 اتخاذ الوسائؿ البلزمة لمرفع مف كياءة المينييف. -المحمية
تواجو مينة المحاسبة بوجو عاـ مشاكؿ عديدةل منيا ما يتعمؽ بال وانيف  -

والتشريعات المنظمة ليال ومنيا ما يتعمؽ بكياءة المحاسبيفل ومنيا ما يتعمؽ بدور 
 الجمعيات المنظمة لممينة.

بيئة الميبية صعوباتل منيا ما تتعمؽ ببرنامج التعميـ تواجو مينة المحاسبة في ال -
المحاسبيل وىناؾ صعوبات مرتبطة ببيئة العمؿ المحاسبيل وصعوبات أخرى 

 المنظمة لممينة. ييئاتمرتبطة بال

خمس ميارات ينبغي توفرىا في  IES3حدد معيار التعميـ الدولي الثالث  -
الميارات  -لينية والوظيييةالميارات ا -المحاسبل وىي: الميارات الذىنية

دارة  -ميارات االتصاؿ والتعامؿ مع اآلخريف -الشخصية ميارات تنظيمية وا 
 األعماؿ.

يمثؿ التعميـ الميني المستمر وسيمة إلكساب المحاسب الميارات المينيةل وقد  -
ت المنظمة مف خبلؿ مطالبة السمطات والييئا IES7أوجبو المعيار التعميمي الدولي 

مف المحاسبيف في بيئتيا بتطوير وصيانة الكياءة التي تبلئـ وتناسب أعماليـ  لممينة
ومسئولياتيـل ويتـ ذلؾ مف خبلؿ توفير المنظمات المينية لبرنامج التطوير الميني 

 المستمر.

 فيما يمي:العوامؿ المؤثرة في تطوير مينة المحاسبة يمكف تمخيص  -

 مينة.عامؿ ال وانيف والتشريعات المنظمة لم -
 عامؿ التأىيؿ العممي لممحاسبيف. -

 عامؿ المنظمات ودورىا في تنظيـ المينة. -

 عامؿ الميارات الواجب توفرىا في المحاسب. -

 عامؿ التعميـ الميني المستمر. -
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   اإلطار العام لمدراسة الميدانية
 
  مقدمة؛؛؛ 5-2

أف األنظمة المحاسبية المطب ة في ليبيا مستوردة بشكؿ رئيسي مف الدوؿ  
المتطورة مثؿ المممكة المتحدة والواليات المتحدةل "ورتـ التغيرات الجوىرية في 
الظروؼ البيئية المحمية إال أنو ليست ىناؾ مؤشرات حتى اآلف تدؿ عمى إحداث أي ا 

 .  1لتعكس احتياجات البيئة الميبية "تغييرات أو تعديبلت جدي اة ليذه األنظمة 
برامج  عفتناوؿ الجزء النظري مف الدراسة ما جاء في األدب المحاسبي وقد 

التعميـ المحاسبيل والتنظيمات المينية لموقوؼ عمى احتياجات الميبيةل ومعرفة مدى 
تطمبات متأثير العوامؿ األكاديمية والمينية عمى اليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و 

ل ووف ًا لتمؾ الدراسات تـ إعداد قائمتي االست صاء المحاسبي في ليبيا ممارسة المينة
ًً عمى العوامؿ المسببة في تكويف اليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبيل  بناءًا

بمدى إمكانية تضييؽ اليجوة مف األولى  ال ائمةتيتـ  ؛متطمبات ممارسة المينةو 
ال ائمة الثانية بمدى إمكانية تضييؽ كاديميةل بينما تختص العوامؿ األخبلؿ معالجة 

إجراء الدراسة العوامؿ المينيةل وعمى ضوء ذلؾ تـ اليجوة مف خبلؿ معالجة 
أىداؼ اوؿ تنتـ حيث الميدانية الميدانيةل وىذا اليصؿ يوض  ما جاء في الدراسة 

دراسة الميدانيةل وفروض الدراسةل ومجتمع الدراسةل وحدود ال الدراسة الميدانيةل
ل في الدراسة أسموب جمع البياناتل واألساليب اإلحصائية المستخدمة وكذلؾ

 وانتيى اليصؿباإلضافة إلى عرض لبعض خصائص المشاركيف في الدراسةل 
 تحميؿ ودراسة بيانات الدراسةل واختبار اليروض ذات العبلقة.ب
 
 
 

                                                 
1
 دا   ويدمحمملع  تع  ذو ويشأن ئيز:  - 

 ادمحممغ ةاق ذ دمحمه.اوضدمحم و مةاا  قلددمحم وو   -مذمد و -ع وياادمحممي أبل د   ووياجوةاح تع ي ا و -   

- Kilani K. A.., “The evolution and status of Accounting in Libya “, PhD dissertion (1988) . 
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 أىداف الدراسة الميدانية: 5-8
سػػي لمدراسػة الميدانيػػة فػي تحميػؿ العوامػػؿ المرتبطػة بالجانػػب يتمثػؿ اليػدؼ الرئي 

األكػػػػػاديمي والمػػػػػؤثرة فػػػػػي تضػػػػػييؽ اليجػػػػػوةل وتحميػػػػػؿ العوامػػػػػؿ المرتبطػػػػػة بالجانػػػػػب 
التطبي ي والمؤثرة في تضييؽ اليجوة في البيئة الميبيةل وذلؾ الختبار مػدى إمكانيػة 

 .  ت ممارسة المينةمتطمباتضييؽ اليجوة بيف مخرجات برنامج التعميـ المحاسبي و 
 ولموفاء بذلؾ ينبغي تح يؽ األتي:

تحديد األىمية النسبية لمعوامؿ األكاديمية المؤثرة في تكػويف اليجػوة بػيف  5-2-1
مػػػف وجيػػػة نظػػػر  متطمبػػػات ممارسػػػة المينػػػةبرنػػػامج التعمػػػيـ المحاسػػػبي و 

 في البيئة الميبية. األكاديمييف
ي تكػػويف اليجػػوة بػػيف تحديػػد األىميػػة النسػػبية لمعوامػػؿ المينيػػة المػػؤثرة فػػ 5-2-2

مػػػف وجيػػػة نظػػػر  متطمبػػػات ممارسػػػة المينػػػةبرنػػػامج التعمػػػيـ المحاسػػػبي و 
 في البيئة الميبية. مزاولي المينة

تحديػػػػد مػػػػدى إمكانيػػػػة تضػػػػييؽ اليجػػػػوة بػػػػيف برنػػػػامج التعمػػػػيـ المحاسػػػػبي  5-2-3
العوامػؿ أوجو ال صور في مف خبلؿ معالجة  متطمبات ممارسة المينةو 

 دة في قائمة االست صاء.األكاديمية والمينية الوار 

 
 فروض الدراسة: 5-1

 النحو التالي:عمى ف رئيسييفرضيف  عمى سةالدرا تشمؿ فروض
 الفرض الرئيسي األول: 5-1-2
إل  قصـور  متطمبات ممارسة المينةالفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي و تعود "  

 ". برنامج التعميم المحاسبي في البيئة الميبيةفي 

 صحة ىذا اليرض ف د تـ ت سيمو إلى اليروض اليرعية التالية: دىوالختبار م
إلػى  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسػبي و تعود  5-3-1-1

 قصور في كياءة عضو ىيأة التدريس.
إلػى  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسػبي و تعود  5-3-1-2

 .تطوير المناىج المحاسبيةقصور في تحديث و 
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إلػى  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسػبي و تعود  5-3-1-3
 قصور في تطوير أساليب التدريس المستخدمة حاليًا.

إلػى  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسػبي و تعود  5-3-1-4
 .مناسبة والتدريب العممي لمطبلبقصور في توفير الوسائؿ التعميمية ال

 
 الفرض الرئيسي الثاني: 5-1-8
إلـ  قصـور  متطمبات ممارسة المينـةالفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي و تعود " 

 ".في البيئة الميبية األداء الميني لممارسي المينة

 صحة ىذا اليرض ف د تـ ت سيمو إلى اليروض اليرعية التالية: والختبار مدى
إلػى  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسػبي و تعود  5-3-2-1

 .ال وانيف والتشريعات المنظمةقصور في 
إلػى  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسػبي و تعود  5-3-2-2

 .التأىيؿ العممي لممحاسبيفقصور في 
إلػى  متطمبػات ممارسػة المينػةالمحاسػبي و اليجوة بيف برنامج التعميـ تعود  5-3-2-3

 .ودورىا في تنظيـ المينة المنظمات المينية قصور في
إلػى  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسػبي و تعود  5-3-2-4

 .الميارات الواجب توفرىا في المحاسب قصور في
إلػى  بػات ممارسػة المينػةمتطماليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسػبي و تعود  5-3-2-5

 .التعميـ الميني المستمر قصور في
 
 :مجتمع الدراسة 5-6

 يتكوف مجتمع الدراسة مف فئتيف بيانيما كالتالي:
 
 التدريس:  ىيأةأعضاء  -الفئة األول  5-6-2
التػدريس ب سػـ المحاسػبة بجامعػة اليػات  وجامعػة  ىيػأةمؿ ىذه اليئػة أعضػاء تش  

 ىيػأةعضػو  49وأكاديميػة الدراسػات العميػا والبػالغ عػددىـ )  السابع مف أبريؿ بيروعيا
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ليػػػاتيف  ةتػػػدريس ( باعتبػػػارىـ يمثمػػػوف رأي الجانػػػب األكػػػاديميل ويرجػػػع اختيػػػار الباحثػػػ
  الجامعتيف وأكاديمية الدراسات العميا لؤلسباب التالية:

ىائمػػة مػػف  اً تمثػػؿ جامعػػة اليػػات  أحػػد أكبػػر الجامعػػات فػػي ليبيػػال وتحػػوي أعػػداد - أ
 التدريس مف ذوي المؤىبلت والكياءات العالية. ىيأةبلبل وكذلؾ أعضاء الط

تغطي جامعة السابع مف أبريؿ معظػـ منػاطؽ الجيػة الغربيػة لميبيػا فيػي تضػـ  -  
وكمية االقتصاد بصػرماف وكميػة االقتصػاد والمحاسػبة  -كمية االقتصاد بالزاوية

 ىيػػػػأةضػػػػاء بػػػػالعجيبلتل وتضػػػػـ ىػػػػذه الكميػػػػات أعػػػػداد كبيػػػػرة مػػػػف الطػػػػبلب وأع
 التدريس مف ذوي المؤىبلت والكياءات العالية.

تمثػؿ أكاديميػػة الدراسػػات العميػػا أحػد المراكػػز اليامػػة فػػي ليبيػا التػػي تعمػػؿ عمػػى  - ،
التػػدريس مػػف  ىيػػأةتخػػريج دفعػػات مػػف حممػػة الماجسػػتيرل وىػػي تضػػـ أعضػػاء 

 ذوي الكياءات العممية العالية.

أمػاكف تخػرج  -ي الم ررات الدراسيةمناخ بيئة التعميـ في ليبيا واحد ومتشابو ف -  
 أعضاء ىيأة التدريس.

ل والذي يمثؿ عثرة أماـ تغطيػة بػاقي الجامعػات ضيؽ الوقت والجيد والتكاليؼ - ج
 في المناطؽ األخرى في ليبيا.

تمثؿ جامعة قاريونس المكػاف األوؿ لتخػريج دفعػات المحاسػبة والػذيف أصػبحوا  - ح
ليػا رى فػي ليبيػا وبالتػالي فػإف ضمف أعضاء ىيأة التدريس في الجامعات األخ

تأثير عمى باقي الجامعػات فػي ليبيػا مػف حيػث بيئػة التعمػيـل والمنػاىجل وطػرؽ 
ممػػا يعطػػي اعت ػػادًا لمباحثػػة حػػوؿ تشػػابو بيئػػة التعمػػيـ المحاسػػبي فػػي  التػػدريس

 الجامعات الميبية.

 
 الممارسون لمينة المحاسبة: -الفئة الثانية 5-6-8

دارات المراجعػػػة ورؤسػػػاء األقسػػػاـ اإل مػػػديريتشػػػمؿ ىػػػذه اليئػػػة  دارات الماليػػػة وا 
ؤسسػػة الوطنيػػة لمػػنيط والبػػالغ الماليػػة فػػي شػػركات الػػنيط العاممػػة فػػي ليبيػػا والممموكػػة لمم
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.  ويرجػع اختيػار الباحثػػة مزاولػي المينػػةرأي ل باعتبػػارىـ يمثمػوف 1( شػركة12)  عػددىا
 عة لؤلسباب التالية:ليذه الشركات مف بيف الممارسيف لمينة المحاسبة والمراج

فػي  تعتبر الشركات النيطية مف أكبر الشػركات فػي الدولػة والتػي ليػا أىميػة كبيػرة -أ  
 في ليبيػال وىػذا يسػتمـز لمدخؿ ل إذ أف النيط يعتبر مصدرًا ىاماً االقتصاد الوطني

  .2اختيار عناصر ذوي كياءات عالية لشغؿ المناصب في ىذه الشركات
ميات المراجعة في شركات النيط بالتع يدل نتيجػة لكبػر حجػـ عمو  الحساباتتتسـ  -ب 

 تضػػػـل ممػػػا يثيػػػر االعت ػػػاد بػػػأف تمػػػؾ الشػػػركات فييػػػا النشػػػاط والنظػػػاـ المحاسػػػبي
ل كمػا إنيػا تتبػع عمػؿ روتينػي مػنظـ يمكػف مػوظييف ذوي مػؤىبلت وخبػرات عاليػة

 االعتماد عميو في إجراء الدراسات التحميمية.
التػػدريس مػػػف حممػػة الػػػدكتوراه  ىيػػأةعضػػػو  49يتكػػوف مػػف  ونظػػرًا ألف مجتمػػع الدراسػػػة

محاسػػػب مػػػف بػػػيف مػػػديري  36ل وكػػػذلؾ  والماجسػػػتير )الخػػػاص بالجانػػػب األكػػػاديمي(
دارات المراجعػة ورؤسػاء ال سػـ المػالي فػي الشػركات النيطيػة التابعػة  تاإلدارا المالية وا 

ؿ عمػػى ىػػذه اليئػػات إجػػراء المسػػ  الشػػام تػػـلممؤسسػػة الوطنيػػة لمػػنيط فػػي ليبيػػا (؛ فإنػػو 
باعتباره يمكػف تغطيتيػال وذلػؾ مػف خػبلؿ توزيػع قػوائـ االست صػاء عمػى جميػع أعضػاء 

 التدريس في كؿ مف: ىيأة
 –جامعة اليات  بطرابمس ) قسـ الدراسات العميال وقسػـ المحاسػبة(  -

كميػػة االقتصػػاد بالزاويػػة )قسػػـ  -أكاديميػػة الدراسػػات العميػػا بطػػرابمس
كميػة االقتصػاد بصػرمافل قسػـ  -ـ المحاسػبة(الدراسات العميال وقسػ

 كمية االقتصاد والمحاسبة بالعجيبلتل قسـ المحاسبة . -المحاسبة
 -المراجعػػػةمػػػدير إدارة  -تػػػـ توزيػػػع قػػػوائـ االست صػػػاء عمػػػى مػػػدير اإلدارة الماليػػػةكمػػػا 

تػػػـ توزيػػػع ىػػػذه ال ػػػوائـ فػػػي الشػػػركات النيطيػػػة العاممػػػة فػػػي ليبيػػػا رئػػػيس ال سػػػـ المػػػاليل و 
 شركة. 12الغ عددىا والب

                                                 
1 - http:// WWW. noclibya. com, 22/3/2008ف 

 
2
ويتىةح ويشؼا ح ويؼواح يىبو  ويالقال ى مويدمحم وبح ويشؼا ح  ويالقدمحمددمحم وي ةلغ   طدمحموبتس: ويتىةح ويشؼا ح ويؼواح يىبو  ويالقال ى مويدمحم وبح  - 

 .11ف(  ص2002ويشؼا ح  

 

س ويا ييىت   تييع وي ت ييو، وياييذ لدم أوقييوً  مذييي  با ييوػ  دئيي س   ييا  ييا  ج ديي   ييذو ويييدمحم ا ايي  خييال  و طييالع ػتييز أػيي وت   ييأم وياليي دد - 

 وياجوةاح تع  ا ا  مواؼح ويقو ح موي ت و، ويالوبؼح يىواؼح وي وبغ ا  أبدمحمدا مأ وتدا ح وي دوةو، ويؼت و بقدمحموبتس .  
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 عينة الدراسة: 5-5

نظػػرًا لمحدوديػػة مجتمػػع الدراسػػةل قامػػت الباحثػػة بمسػػ  شػػامؿ ليئتػػي مجتمػػع الدراسػػةل 
 وبالتالي لـ يتـ استخداـ العينة في التحميؿ.

 
 البيانات الالزمة لمدراسة الميدانية: 5-4

 :التالي ىالبيانات البلزمة وف ًا ليروض الدراسةل و أىدافيال إلتـ ت سيـ 
 بيانات عامة )ثانوية(: 5-4-2
 :  سة والخاصة بالجانب األكاديمي مف حيثالمشاركيف في الدرا عف مثؿ بياناتت

أيػػة بيانػػات عػػف مزاولػػة  -عػػدد سػػنوات الخبػػرة فػػي تػػدريس المحاسػػبة -المؤىػػؿ العممػػي
 .مينة أخرى

 :يمي كما بالجانب الميني فيي والمتعم ةدراسة بيانات المشاركيف في ال أما
عػػدد سػػنوات الخبػػرة فػػي المجػػاؿ  -مسػػتوى الوظييػػة -مػػؤىبلت أخػػرى -المؤىػػؿ العممػػي

 العمؿ المحاسبي.
 بيانات أساسية )أولية(:  5-4-8

تجميعيا فػي ىػذه الدراسػة حػوؿ المشػكمة المطروحػة فػي  تـتتمثؿ البيانات األولية التي 
 األتي:

األكاديميػػة المػؤثرة فػي تضػػييؽ  بيانػات أوليػة لمتعػرؼ عمػػى األىميػة النسػبية لمعوامػؿ -
مػػف وجيػػة نظػػر  متطمبػػات ممارسػػة المينػػةاليجػػوة بػػيف برنػػامج التعمػػيـ المحاسػػبي و 

التدريس فػي مجتمػع الدراسػة المحػدد سػاب ًال وتتمثػؿ ىػذه العوامػؿ فػي  ىيأةأعضاء 
 التالي:
 التدريس. ىيأةالتأىيؿ العممي لعضو  -أ  

 تحديث وتطوير المناىج المحاسبية. -ب 
 تطوير أساليب التدريس. - ت
 توفير الوسائؿ التعميمية المناسبة والتدريب العممي لمطبلب. -ث 
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بيانػػػات أوليػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى األىميػػػة النسػػػبية لمعوامػػػؿ المينيػػػة المػػػؤثرة فػػػي تضػػػييؽ  -
مػف وجيػة نظػر  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بػيف برنػامج التعمػيـ المحاسػبي و 

فػػػػي مجتمػػػػع الدراسػػػػة المحػػػػدد سػػػػاب ًال وتتمثػػػػؿ ىػػػػذه الممارسػػػػيف لمينػػػػة المحاسػػػػبة 
 العوامؿ في التالي:

 ال وانيف والتشريعات المنظمة لممينة. -أ
 التأىيؿ العممي لممحاسبيف. -ب
 المنظمات المينية ودورىا في تنظيـ المينة. -ت
 الميارات الواجب توفرىا في المحاسب. -ث
 التعميـ الميني المستمر. -ج

 
 :الميدانيةعم  البيانات الالزمة لمدراسة  مصادر الحصول 5-0

ه الدراسػػةل كػػأداة لجمػػع البيانػػات البلزمػػة ليػػذ عمػػى قائمػػة االست صػػاء الباحثػػة تاعتمػػد
 :ية عند إعداد قائمتي االست صاءالخطوات التال تحيث اتبع

 تصميم قائمة االستقصاء: 5-0-2
ًً تػػػـ إعػػػداد قائمػػػة االست صػػػاء بنػػػاء - فػػػي تكػػػويف اليجػػػوة بػػػيف  المسػػػببةعمػػػى العوامػػػؿ  ًا

والتػػػي تػػػـ تحديػػػدىا فػػػي الجػػػزء  متطمبػػػات ممارسػػػة المينػػػةبرنػػػامج التعمػػػيـ المحاسػػػبيل و 
ال ائمػػة عمػػى مجمػػوعتيف مػػف العوامػػؿل تيػػتـ  تالدراسػػةل حيػػث اعتمػػد ىػػذهالنظػػري مػػف 

توزيعيا عمػى أعضػاء ىيػأة التػدريس  تـالمجموعة األولى بالعوامؿ األكاديميةل ومف ثـ 
ال ائمػة ىػذه حيػث تضػمنت  لالختبار فػرض الدراسػة األوؿوذلؾ اديمي(ل )الجانب األك

بالعوامػؿ الثػاني خػتص الجػزء ثبلثة أجزاء خصص الجزء األوؿ لؤلسئمة العامةل بينما ا
متطمبػات ممارسػة األكاديمية المؤثرة في تضييؽ اليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسػبي و 

 المست صػي فرصػة التعبيػر عػف رأيػولثالػث فتػرؾ االجػزء ل أمػا ل في البيئة الميبيػةالمينة
نيػة بالعوامػؿ بينمػا تخػتص المجموعػة الثا لالعمميػة التعميميػةلرفع مف كيػاءة عف كييية ا

ال ائمػػة عمػػى  ىػػذهتوزيػػع  تػػـلػػؾ ل وعمػػى ضػػوء ذالختبػػار فػػرض الدراسػػة الثػػاني المينيػػة
الجػػػزء صػػػص ثبلثػػػة أجػػػػزاءل خ تضػػػمنتوالتػػػي الممارسػػػيف لممينػػػة )الجانػػػب المينػػػي(ل 

بالعوامػؿ المينيػة المػؤثرة فػي تضػييؽ الثاني يختص الجزء بينما لؤلسئمة العامةل األوؿ 
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ل ل فػػػي البيئػػػة الميبيػػػةمتطمبػػػات ممارسػػػة المينػػػةاليجػػػوة بػػػيف برنػػػامج التعمػػػيـ المحاسػػػبي و 
لرفػع مػف عػف كيييػة اإلعطػاء المست صػي فرصػة التعبيػر عػف رأيػو الثالػث الجزء وترؾ 
 . المحاسبةمينة يني لممارسة الم األداءكياءة 

 (Five Points Likert Scale)ن ػػاطي الخمػػس ذـ م يػػاس ليكػػرت ااسػػتخد تػػـ  -
لممست صػي خيػار اإلجابػة  عطػيحيػث أ  لل ياس تأثير تمػؾ العوامػؿ فػي تضػييؽ اليجػوة

 1مف بيف خمسة بدائؿل تدور بػيف الغيػر مػؤثرل والمػؤثر جػدًال وبػأوزاف تتػدرج مػا بػيف 
درجػة واحػدة إلجابػة تيػر مػؤثرل ودرجتػاف إلجابػة ضػعيؼ التػأثيرل حيث أعطيػت  5-

وثػػبلث درجػػات إلجابػػة متوسػػط التػػأثيرل وأربػػع درجػػات إلجابػػة مػػؤثرل وخمػػس درجػػات 
 إلجابة مؤثر جدًا.

بط فيمػا بينيػا يتـ الػر تـ تحويؿ األسئمة الواردة في قائمتي االست صاء إلى متغيراتل  -
 مبلءمػػةاإلحصػػائية البلزمػػة وال التحمػػيبلت وبػػيف فػػروض الدراسػػةل وذلػػؾ إلجػػراء

 الدراسة. يذهل
 تحكيم قائمتي االستقصاء:   5-0-8

قبػػؿ إجػػراء الدراسػػة الميدانيػػة وتوزيػػع قػػائمتي االست صػػاء تػػـ توزيػػع ال ػػائمتيف مػػع خطػػة 
الدراسة وفروضيا عمى عينة حكميػة لغػرض تحكػيـ ال ػائمتيفل ولضػماف تماشػي أسػئمة 

ل راسةل بمػا يسػاعد عمػى إتمػاـ التحميػؿ اإلحصػائي المناسػباالست صاء مع فروض الد
  وتتمثؿ العينة الحكمية في التالي: 

االقتصػػػاد   التػػػدريس بكميػػػة  ىيػػػأةمػػػف أعضػػػاء  ثبلثػػػةبواسػػػطة تػػػـ تحكػػػيـ ال ػػػائمتيف  -
 بالزاوية بجامعة السابع مف أبريؿ.

يػػة االقتصػػاد التػػدريس بكم ىيػػأةمػػف أعضػػاء  بواسػػطة اثنػػافكمػػا تػػـ تحكػػيـ ال ػػائمتيف  -
 بصرماف بجامعة السابع مف أبريؿ.

التػدريس بجامعػػة السػػابع  ىيػػأةمحكػػـ إحصػائي )عضػػو بواسػػطة تػـ تحكػػيـ ال ػائمتيف  -
مػػف أبريػػؿ(ل لغػػرض التعػػرؼ عمػػى إمكانيػػة تحويػػؿ البيانػػات إلػػى لغػػة األرقػػاـل وتحميػػؿ 

 البيانات واستخبلص النتائج.
االست صػاء وف ػًا ألراء المحكمػيفل وتمشػيًا تـ إجراء التعديبلت البلزمة عمى قػائمتي  -

 مع اليروضل وبما يتيؽ مع أىداؼ الدراسة.
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 تنفيذ الدراسة الميدانية: 5-2

ظيار ال ائمتيف في الصورة النيائيػةل  توزيػع قػوائـ تػـ بعد إتماـ عممية التحكيـ وا 
االست صػػػاء بشػػػكؿ نيػػػائي عمػػػى مجتمػػػع الدراسػػػة المحػػػدد سػػػاب ًال عػػػف طريػػػؽ التسػػػميـ 

 نسبة ردود اإلجابات عمى ال وائـ.لمباشر وذلؾ لضماف الرفع مف ا
 :يمي ما وقد واجيت الباحثة بعض الصعوبات أثناء تنفيذ الدراسة الميدانية منيا

صػػػعوبة الوصػػػوؿ إلػػػى بعػػػض الشػػػركات النيطيػػػة فػػػي طػػػرابمسل نتيجػػػة تغييػػػر  - أ
مواقعيػػػػػال ممػػػػػا اضػػػػػطر بالباحػػػػػث إلػػػػػى تخصػػػػػيص أيػػػػػاـ لتحديػػػػػد مواقػػػػػع تمػػػػػؾ 

 ات. الشرك
 تتػػراوحتػػأخر بعػػض المعنيػػيف بتسػػميـ قػػوائـ االست صػػاءل ممػػا تطمػػب ذلػػؾ مػػدة  -  

 مف أسبوع إلى ثبلثة أسابيع لمشركة الواحدة.

الجامعػػاتل األمػػر الػػذي كمػػؼ  ىالتػػدريس فػػي أحػػد ىيػػأةصػػعوبة تحديػػد أعػػداد  - ،
 الباحث مدة ثبلثة أسابيع لجمع ىذا الرقـ.

  .يف في الدراسةالمشاركنسبة ردود (ل يوض  1والجدوؿ رقـ )
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 (2جدول رقم )
 نسبة الردود من المشاركين في الدراسة

 عدد البيــــان
القوائم 
 الموزعة

عدد القوائم 
 المستممة

عدد 
القوائم 
غير 

 المستممة

نسبة الردود 
إل  مجتمع 
 الدراسة

  الجانــب األكــاديمي
)أعضػػػػػػػػػػػػػػاء ىيػػػػػػػػػػػػػػأة 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس فػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 مجتمع الدراسة(

 %51 14 14 27 دريس بجامعة اليات .أعضاء ىيأة الت
أعضػػػاء ىيػػػأة التػػػدريس بأكاديميػػػة الدراسػػػات 

 العميا طرابمس.
3 3 0 100% 

أعضػػػاء ىيػػػأة التػػػدريس بجامعػػػة السػػػابع مػػػف 
 أبريؿ الزاوية.

7 6 0 86% 

أعضػػػاء ىيػػػأة التػػػدريس بجامعػػػة السػػػابع مػػػف 
 أبريؿ صرماف.

7 7 0 100% 

بع مػػػف أعضػػػاء ىيػػػأة التػػػدريس بجامعػػػة السػػػا
 أبريؿ العجيبلت.

5 5 0 100% 

ــــــي ــــــب المين    الجان
)الممارسػػوف لممينػػة 
فػػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػػركات 

 النيطية في ليبيا(

مػػػػػػػػػػدراء اإلدارات الماليػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػركات 
 النيطية.

12 11 1 91% 

 %100 0 12 12 مدراء إدارة المراجعة في الشركات النيطية.
 %100 0 12 12 رؤساء ال سـ المالي في الشركات النيطية.

 %82 15 70 85 اإلجمالي
%ل وىػذا يسػاعد عمػى إجػراء 82مما سبؽ يتض  أف نسبة الردود في الجدوؿ تسػاوي  

 التحميبلت اإلحصائية البلزمة عمى إجابات المشاركيف في الدراسة.
 
 قياس ثبات أداة الدراسة وصدقيا: 5-5

(ل Cronback s Alpha Coefficientتـ االعتمػاد عمػى معامػؿ كرونبػاخ أليػا)     
الختبػػػار مػػػدى ثبػػػات وصػػػدؽ األسػػػئمة المتعم ػػػة بالعوامػػػؿ الرئيسػػػية الػػػواردة فػػػي قػػػائمتي 

 :(2/2( والجدوؿ رقـ )2/1ا ىو موض  في الجدوؿ رقـ )االست صاءل كم
 

                                                 

 ئن أػ وت  لوئا و ةالقظوا ويال ػح  ا ا أػ وت تئو، اىالاغ وي دوةح وياج ت ةوبقوً. - 
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 (8/2جدول رقم )
 معامل الثبات لمعوامل الرئيسية لقائمة االستقصاء الخاصة باألكاديميين

رة في تضييؽ اليجوة بيف برنامج التعميـ العوامؿ الرئيسية والمؤث
 المحاسبي ومتطمبات ممارسة

معامؿ الثبات 
 )أليا(

 0.74 كياءة عضو ىيأة التدريس.
 0.85 مستوى تحديث المناىج.

 0.79 .أساليب التدريس المستخدمة حالياً 
 0.65 الوسائؿ التعميمية والتدريب العممي لمطبلب. توفيرمدى 

 (8/8جدول رقم )
 مل الثبات لمعوامل الرئيسية لقائمة االستقصاء الخاصة بالمينيينمعا

العوامؿ الرئيسية والمؤثرة في تضييؽ اليجوة بيف برنامج التعميـ 
 المحاسبي ومتطمبات ممارسة

معامؿ الثبات 
 )أليا(

 0.78 ال وانيف والتشريعات المنظمة لممينة.
 0.81 التأىيؿ العممي لممحاسبيف.

 0.73 ية ودورىا في تنظيـ المينة.المنظمات المين
 0.75 الميارات الواجب توفرىا في المحاسب.

 0.71 التعميـ الميني المستمر.
أف ىنػػػػاؾ درجػػػػة عاليػػػػة مػػػػف الثبػػػػات  يبلحػػػػظ( 2/2)و (ل2/1) يفمػػػػف بيانػػػػات الجػػػػدول

 .نتائج المستخمصة مف الدراسةواالست رارل مما يوفر إمكانية االعتماد عمى ال
 
 معالجة البيانات وتحميميا: أساليب 5-20

االست صػػاء لجمػػع البيانػػاتل  إلػػى أف الدراسػػة اعتمػػدت عمػػى قػػائمتي تػػـ اإلشػػارة
تػـ ترميػز األسػئمة الػواردة ب ػائمتي االست صػاء وربػط العوامػؿ كمػا  ػائمتيفل الوتـ إعػداد 

 الجانبيف. الواردة في ال ائمتيف بالعوامؿ الرئيسية المؤثرة في تضييؽ اليجوة بيف
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تػػـ تحديػػد المػػدى معالجػػة بيانػػات الػػواردة مػػف إجابػػات المشػػاركيف فػػي الدراسػػة لو 
ل وذلػػػؾ السػػػتبعاد العوامػػػؿ التػػػي الحسػػػابي المػػػرج  والوسػػػيط ليػػػذه اإلجابػػػات لممتوسػػػط

 :جدوؿ التالي يوض  ذلؾوال 3.5تحصؿ عمى درجة تأثير أقؿ مف 
 (1جدول رقم )

 جابات المشاركين في الدراسةلمتوسط إالمدة 
النتيجة عند إعادة توصيف العوامل المؤثرة في تضييق  درجة التأثير المدة

 الفجوة
 استبعاد العامؿ مف العوامؿ المؤثرة في تضييؽ اليجوة تير مؤثر 1.5إلى أقؿ  1مف 
 استبعاد العامؿ مف العوامؿ المؤثرة في تضييؽ اليجوة ضعيؼ التأثير 2.5إلى أقؿ  1.5مف 
 استبعاد العامؿ مف العوامؿ المؤثرة في تضييؽ اليجوة التأثيرمتوسط  3.5إلى أقؿ  2.5مف 
 إدراج العامؿ مف العوامؿ المؤثرة في تضييؽ اليجوة مؤثر 4.5إلى أقؿ  3.5مف 
 إدراج العامؿ مف العوامؿ المؤثرة في تضييؽ اليجوة مؤثر جداً  5إلى  4.5مف 

ية التحميؿ اإلحصائيل تمت مراجعة البيانات التي تـ إدخاليا قبؿ ال ياـ بعممو 
 Statistical Package for the Social Sciences forمف خبلؿ برنامج 

Windows ( SPSS WIN  وترميز  الدراسة مجتمعراد ػأف اباتػإج تجميع حيث تـ
البيانات إلى  تموأدخ الخمسل األوزافباستخداـ م ياس ليكرت ذي  اإلجابات تمؾ

راؽ العمؿ الممح ة في البرنامج اإلحصائي الحاسب اآللي عف طريؽ استخداـ أو 
Minitab  وطبيعة  الدراسةىداؼ أل مبلءمةال اإلحصائية األساليبل وتـ اختيار

 المشكمة وفروض الدراسة. 
 وفيما يمي عرض تيصيمي لمتحميبلت التي تـ ال ياـ بيا:

 
 أساليب التحميل الوصفي لمبيانات: 5-20-2

ت أفػػػراد العينػػػة حػػػوؿ العبػػػارات الػػػواردة لوصػػػؼ إجابػػػاىػػػذه األسػػػاليب وتسػػػتخدـ 
وتمخيصػػيا بمؤشػػرات إحصػػائيةل  ويػػتـ تجميػػع إجابػػات المشػػاركيف  االست صػػاء ب ائمػػة

 في الدراسةل وتبويبيال وتمخيصيا عف طريؽ األساليب اإلحصائية التالية:
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 التوزيعات التكرارية: 5-20-2-2
حديػد األىميػة النسػػبية تلغػرض  تسػتخدـ لوصػؼ طبيعػة اإلجابػة حػوؿ ظػػاىرة معينػة   

كػػؿ )تكػػرار كػػؿ تكػػرارات ل والنسػػبة المئويػػة لالد عػػدد تحػػد حيػػثل لمعوامػػؿ ىػػذه الظػػاىرة
 .1 عدد اإلجابات التي تـ تجميعيا-منسوبًا إلى إجمالي التكرارات (إجابة

 : الوسيط 5-20-2-8
بػًا ال يمة التي تتوسط مجموعة ال يـ تمامًال إذا ما رعتبت مجموعة ال ػيـ ترتيوىو 

ويسػػػػتخدـ لمتأكيػػػػد عمػػػػى األىميػػػػة النسػػػػبية تنازليػػػػًا أو ترتيبػػػػًا تصػػػػاعديًا لمتغيػػػػر معػػػػيف. 
لمعوامؿ المدرجة في قائمة االست صاء والمػؤثرة فػي تضػييؽ اليجػوة بػيف برنػامج التعمػيـ 

ل حيػػػث ترتػػػب إجابػػػات المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة متطمبػػػات ممارسػػػة المينػػػةالمحاسػػػبي و 
 ويحسب الوسيط. لياً ترتيبًا تصاعديًال أو تناز 

 الربيع األول والربيع الثالث: 5-20-2-1
ويعػرؼ الربيػع األوؿ عمػػى إنػو: قيمػة الميػػردة التػي ت سػـ مجموعػػة ال ػيـ المرتبػػة 

% مػف ال ػػيـ 75% مػف ال ػػيـ قبميػال وي ػػع 25ترتيبػًا تصػاعديًا إلػػى قسػميفل بحيػػث ي ػع 
األوؿ مػػػػف ال ػػػػيـ المرتبػػػػة بعػػػػدىال أي أنيػػػػا قيمػػػػة اإلجابػػػػة التػػػػي ت ػػػػع فػػػػي نيايػػػػة الربػػػػع 

تصػػاعديًال بينمػػا يعػػرؼ الربيػػع الثالػػث عمػػى إنػػو: قيمػػة الميػػردة التػػي ت سػػـ ال ػػيـ المرتبػػة 
% مػػف 25% مػػف ال ػػيـ )اإلجابػػات( قبميػػال وي ػػع 75تصػػاعديًا إلػػى قسػػميف بحيػػث ي ػػع 

 ال يـ بعدىا.
 

 المنوال: 5-20-2-6
رًا أو شػيوعًا فػي مجموعػة ال ػيـ يعرؼ المنواؿ عمى إنو ال يمة األكثػر ظيػورًا أو تكػرا

)اإلجابػػػات(ل ويسػػػتخدـ لحسػػػاب المتوسػػػطات فػػػي حالػػػة التوزيعػػػات الكميػػػة والوصػػػييةل 
 سواء كانت ترتيبة أو تير ترتيبة.

 

                                                 
1
 .123ف(  ص2004دمحمو  ا ػتع ئبدمحمو  ا ػا  دبه  وااوتم ػتا وناظواو   ونة ة ددح: وي ود ويىواؼ ح  ئب - 
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 بعض خصائص المشاركين في الدراسة: 5-22
تضـ قائمة االست صاء فػي الجػزء األوؿ أسػئمة عامػةل تيػدؼ إلػى جمػع بيانػات 

تػػػـ الحصػػػوؿ عمػػػى التوزيػػػع التكػػػراري ألفػػػراد وقػػػد فػػػي الدراسػػػةل عامػػػة عػػػف المشػػػاركيف 
لغػػػرض التعػػػرؼ عمػػػى خصػػػائص وصػػػيات المشػػػاركيفل وتتمثػػػؿ ىػػػذه  الدراسػػػة مجتمػػػع

 البيانات في التالي:
   المؤىل العممي لممشاركين في الدراسة: 5-22-2

.المؤىػؿ العممػيفئػات حسػب  المجتمع ألفراد التكراري( التوزيع 4يوض  الجدوؿ رقـ )
   

 (6جدول رقم )
 توزيع المشاركين في الدراسة حسب مؤىالتيم العممية

 المؤىل العممي

مجتمع األطراف ذات العالقة 
 ببرنامج التعميم المحاسبي

مجتمع األطراف ذات العالقة 
 بممارسي المينة

 % لإلجمالي النسبة المشاركين عدد %لإلجماليالنسبة  المشاركين عدد

 0.0 0 48.6 17 دكتوراه

 32.4 11 51.4 18 ماجستير

 50.0 17 0.0 0 بكالوريوس

 14.7 5 0.0 0 دبموم عالي

 2.9 1 0.0 0 دبموم متوسط

 0.0 0 0.0 0 مؤىالت أخرة

 100 34 100 35 المجموع
مف المشاركيف في  %48.6مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتبيف أف ما نسبة 

كاديميل وباقي المجتمع يحمموف درجة الدراسة يحمموف درجة الدكتوراه في المجتمع األ
مف  %32.4أف ما نسبة  يبلحظل بينما ىذه اليئةالث ة في أراء الماجستير مما يزيد 

المشاركيف في الدراسة يحمموف درجة الماجستيرل في المجتمع المينيل وأف ما نسبة 
عمى ىذا يعتبر مؤشرًا جيدًا إلمكانية التعرؼ  يحمموف درجة البكالوريوسل و 50%

ل مف وجية نظر المينييف لمعوامؿ المؤثرة في تضييؽ اليجوةاألىمية النسبية 
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 إلفراد التكراري( يوض  التوزيع 1رقـ ) شكؿالواألكاديمييف في البيئة الميبية. و 
 المؤىؿ العممي.فئات حسب  المجتمع

17

18

0 0 0 0

11
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16

18

العدد

التعليم المحاسبي ممارسي المهنة

المجموعة

دكتوراة

ماجستير

بكالوريوس او ليسانس

دبلوم عالي

دبلوم متوسط

 
 المؤىل العمميفئات حسب  المجتمع إلفراد التكراريالتوزيع ( 2الشكل رقم )

 
الجػػدوؿ التػػالي يوضػػ  بيانػػًا بتوزيػػع ممارسػػي المينػػة  نــوع المؤىــل العممــي: 5-22-8

 المشاركيف في الدراسة حسب نوع المؤىؿ العممي لدييـ :
 
 

( توزيع الممارسين لممينة المشاركين في الدراسة حسب نوع 5جدول رقم )
 مؤىالتيم العممية

 %النسبة المئوية  المشاركين عدد نوع المؤىل
 %100 34 محاسبي

 00 0 غير محاسبي

 100 34 اإلجمالي
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المشػػػػاركيف فػػػػي الدراسػػػػة يحممػػػػوف  كػػػػؿمػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ يتبػػػػيف أف 
مػػؤىبلت محاسػػبيةل ممػػا يزيػػد الث ػػة فػػي المجتمػػع المينػػي لمممارسػػيفل وبالتػػالي إمكانيػػة 

 االعتماد عمى النتائج المست اة مف ىذه الدراسة.
 
 :مستوة الوظيفة 5-22-1

ذات العالقــــة بممارســــي  المجتمػػػع ألفػػػػراد التكػػػراري( يوضػػػػ  التوزيػػػع 6ؿ رقػػػـ )الجػػػدو 
 :مستوة الوظيفةحسب  المينة

 (4جدول رقم )
 المشاركين في الدراسة حسب مستوة وظائفيم الممارسين لممينة توزيع

 النسبة % عدد المشاركين مستوة الوظيفة

 % 52.9 18 قيادية
 % 47.1 16 غير قيادية
 % 100 34 المجموع

مػػػػوف تيح المشػػػػاركيف% مػػػػف 52.9 نسػػػػبتو مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدوؿ يبلحػػػػظ أف مػػػػا
الدراسػة  وجيػات نظػرىـ حػوؿ موضػوعمناصب قياديةل وىذا يعطي انطباعًا جيدًا نحو 

 ( يوض  توزيع المشاركيف حسب وظائييـ.2والشكؿ رقـ )

قيادية

18

53%

غير قيادية

16

47%

 
 ( توزيع الممارسين لممينة والمشاركين حسب وظائفيم8الشكل رقم )
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 :سنوات الخبرةعدد  5-22-6
ممشػػاركيف فػػي الدراسػػة حسػػب عػػدد ل التكػػراري توزيػػعال( 7يوضػػ  الجػػدوؿ رقػػـ )

 سنوات الخبرة في مجاؿ أعماليـ:
 (0جدول رقم )

  عدد سنوات الخبرةتوزيع المشاركين في الدراسة حسب 

 الخبرةعدد سنوات 

 األكاديميين المشاركين
 في الدراسة 

 المينيين المشاركين 
 راسةفي الد

 النسبة % العدد النسبة % العدد
 % 8.8 3 % 37.1 13 سنوات  5اقل من 

 % 20.6 7 % 20.0 7  واتسن 20اقل من  إل  5من 
 % 70.6 24 % 42.9 15 فأكثر سنة 20

 % 100 34 % 100 35 المجموع
الخبػػػػرة العمميػػػػة فػػػػي المجػػػػاؿ المحاسػػػػبي سػػػػواء فػػػػي التعمػػػػيـ أو فػػػػي المجػػػػاؿ إف 

تثػػػري الدراسػػػة بالمعمومػػػات المتعم ػػػة بموضػػػوع الدراسػػػةل وذلػػػؾ مػػػف اسػػػبة المينػػػي لممح
الحصػػوؿ  فػػي فػػي مجػػاالت أعمػػاليـل وىػػذا يسػػاعد بشػػكؿ كبيػػرخػػبلؿ خبػػرة المشػػاركيف 

 عمى معمومات أكثر واقعية مما يعطي نتائج أكثر دقة ووضوح.
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فئات سنوات حسب الدراسة  مجتمع ألفراد التكراري( التوزيع 1رقم ) شكل

 خبرةال
 
 :مزاولة المينة 5-22-5

 ألي ميػفأعضػاء ىيػأة التػدريس المشػاركيف فػي الدراسػة  مزاولػةيوض  الجدوؿ التػالي 
 توزيع أعضاء ىيأة التدريس المشاركين في  (2جدول رقم )  أخرى.

 الدراسة حسب مزاولتيم ألية مينة أخرة
 النسبة % العدد مزاولة المينة أخرة
 % 23 8 محاسب قانوني

 % 3 1 شار ماليمست
 % 3 1 عضو مجمس إدارة

 % 11 4 أخرة
 %60 21  لم يزاول مينة أخرة

 %100 35 المجموع
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يوضػ  الجػػدوؿ السػػابؽ مػػا إذا زاوؿ أحػػد أعضػاء ىيػػأة التػػدريس المشػػاركيف فػػي 
 .يزاولوف ميف أخرى% 40أخرىل وقد بيف الجدوؿ أف ما نسبتو  الدراسة أية مينة

 
 شاركين في الدراسة في التالي:يمكن تمخيص خصائص الم

 .ري )بكالوريوس محاسبة( فما فوؽالتأىيؿ العممي : دبمـو تجا - أ
 سنوات فما فوؽ . 5الخبرة العممي : مف  -  

 .% مف أعضاء ىيأة التدريس يزاولوف ميف أخرى40المينة األخرى :  - ،

 % مف المزاوليف لممينة في الدراسة يعتبروف قيادييف.  52.9مستوى الوظيية :  -  
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   :تحميل البيانات واختبار فروض الدراسة 5-28
متطمبػػػات ممارسػػػة التعمػػػيـ المحاسػػػبي و إف مسػػػألة تضػػػييؽ اليجػػػوة بػػػيف برنػػػامج 

لغػػػرض  فػػػروض الدراسػػػة الرئيسػػػية تتطمػػػب إجػػػراء التحمػػػيبلت البلزمػػػة واختبػػػار المينػػػة
األكاديميػػػػةل  اسػػػػتخبلص النتػػػػائج والتوصػػػػياتل وفػػػػي ىػػػػذا المبحػػػػث تػػػػـ تحميػػػػؿ العوامػػػػؿ

والعوامػػػؿ المينيػػػة لموصػػػوؿ إلػػػى تحديػػػد أىػػػـ العوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي تضػػػييؽ اليجػػػوة بػػػيف 
 الطرفيفل وفيما يمي بياف ليذه التحميبلت:

 تحميل العوامل األكاديمية المؤثرة في تضييق الفجوة: 5-28-2
 :  األتي ينص اليرض الرئيسي األوؿ عمى

 الفرض الصفري: 
إلـ  قصـور  متطمبات ممارسـة المينـةامج التعميم المحاسبي و الفجوة بين برنتعود " 

 ". في برنامج التعميم المحاسبي في البيئة الميبية
 الفرض البديل:

ــيم المحاســبي و ال تعــود "  ــامج التعم ــين برن ــةالفجــوة ب ــات ممارســة المين ــ   متطمب إل
 ". قصور في برنامج التعميم المحاسبي في البيئة الميبية

رض الرئيسػػػي األوؿل وتحديػػػد األىميػػػة النسػػػبية لمعوامػػػؿ األكاديميػػػة ويمكػػػف اختبػػػار اليػػػ
المػػػػؤثرة فػػػػي تضػػػػييؽ اليجػػػػوة مػػػػف خػػػػبلؿ تحميػػػػؿ واختبػػػػار اليػػػػروض اليرعيػػػػة المتعم ػػػػة 

 باليرض الرئيسي األوؿل وفيما يمي عرض ليذه التحميؿ واالختبار:
 :"التدريس كفاءة عضو ىيأة" تحميل عامل 5-28-2-2

البيانػػػػات  وتجميػػػػعل بطػػػػة بكيػػػػاءة عضػػػػو ىيػػػػأة التػػػػدريسلمرتطػػػػرح األسػػػػئمة اتػػػػـ 
تػأثير لإجابات المشاركيف في الدراسة لغرض التعرؼ عمى األىمية النسػبية  مفالواردة 

مف خبلؿ اختبار اليرض اليرعي األوؿ المرتبط بكياءة عضػو ىيػأة ذلؾ و ل ىذا العامؿ
 :والذي يمكف صياتتو عمى النحو التاليل التدريس

 الفرض الصفري:
إلػى قصػور فػي  متطمبات ممارسة المينػةاليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و تعود " 

 كياءة عضو ىيأة التدريس ".
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 الفرض البديل:
إلػى قصػور  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بػيف برنػامج التعمػيـ المحاسػبي و تعود  ال" 

 في كياءة عضو ىيأة التدريس ".
المتعم ػة  العوامػؿسػتوجو إلػى دراسػة وتحميػؿ وبناءًا عمى ما سبؽ فإف المناقشػة 

 التدريس في الجامعات الميبيةل ودرجة تأثيرىا عمى تضييؽ اليجوة.ىيأة بكياءة عضو 
 :التدريس عم  كفاءة عضو ىيأة أثر عدد ساعات التدريس -2

التػػدريس مػػف ىيػػأة يمكػػف بيػػاف تػػأثير عػػدد سػػاعات التػػدريس عمػػى كيػػاءة عضػػو 
تػػػدريس فػػػي الجامعػػػات الميبيػػػة مػػػف خػػػبلؿ بيانػػػات الجػػػدوؿ الىيػػػأة وجيػػػة نظػػػر أعضػػػاء 

 التالي:
 (5جدول رقم )

 أثر عدد ساعات تدريس مواد المحاسبة

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جداً 

 العدد
النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
% 

ريس عدد ساعات تـد 2
 2.9 1 0.0 0 22.9 8 25.7 9 48.6 17 مواد المحاسبة.

يتض  مػف بيانػات الجػدوؿ السػابؽ تأييػد  راء المشػاركيف فػي الدراسػة حػوؿ أثػر 
"عػػػػدد سػػػػاعات التػػػػدريس" عمػػػػى كيػػػػاءة عضػػػػو ىيػػػػأة التػػػػدريس بدرجػػػػة كبيػػػػرةل وبنسػػػػبة 

 .مف المشاركيف% 48.6
 م  عدة ميارات": التدريس "بعد التعيين ع ىيأةأثر تدريب أعضاء  -8

التدريس عمى عػدة ميػارات عمػى كيػاءة عضػو ىيأة لتحديد تأثير تدريب عضو 
التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات الميبيػػػة يمكػػػف ىيػػػأة التػػػدريس مػػػف وجيػػػة نظػػػر أعضػػػاء  ىيػػػأة
 :بلع عمى بيانات الجدوؿ التالياإلط
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 (20جدول رقم )
 (دريسطرق التالحاسب اآللي/ ) التدريس عم  ىيأةأثر تدريب عضو 

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جداً 

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

تدريب عضو ىيأة التدريس  1
 8.6 3 2.9 1 11.4 4 45.7 16 31.4  11 .عم  الحاسب اآللي

تدريب عضو ىيأة التدريس  2
 8.6 3 0 0 11.4 4 54.3 19 25.7 9 .ق التدريسعم  طر

مػػف خػػبلؿ الجػػدوؿ السػػابؽ يمكػػف بيػػاف تأييػػد أعضػػاء ىيػػأة التػػدريس المشػػاركيف 
فػي كيػاءة  " الحاسػب اآللػي" التػدريس عمػى ىيػأةتػدريب عضػو  في الدراسة حوؿ تأثير

تػػػدريب  %ل وتأييػػػدىـ عمػػػى تػػػأثير45.7بدرجػػػة عاليػػػةل وبنسػػػبة  التػػػدريس عضػػػو ىيػػػأة
ل بدرجػػة  التػدريس طػرؽ التػدريس" عمػى كيػاءة عضػو ىيػأة" التػدريس عمػى ىيػأة عضػو

%ل وىػذا يبػيف أىميػة تػدريب عضػو ىيػأة التػدريس عمػى الحاسػب 54.3عاليةل وبنسبة 
 اآللي وطرؽ التدريس لعرض المنيج المحاسبي.

 عدد الطالب في قاعة المحاضرات: قمة -1
التدريس مف وجيػة نظػر  ىيأةو عدد الطبلب عمى كياءة عض قمةلتحديد تأثير 

إلطبلع عمى بيانػات الجػدوؿ التػالي التدريس في الجامعات الميبية يمكف ا ىيأةأعضاء 
 :(11رقـ )

 (22جدول رقم )
 عدد الطالب في قاعة المحاضرات قمة

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  ددالع %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

ــــي  قمػػػػة 1 عــــدد الطــــالب ف
 .قاعة المحاضرات

11 31.4 14 40.0 8 22.9 1 2.9 1 2.9 
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 يتض  مف بيانات الجدوؿ السابؽ تأييد  راء المشاركيف في الدراسة حػوؿ تػأثير
% 40.0ل بدرجػة عاليػةل وبنسػبة  التػدريس "عدد الطبلب" عمػى كيػاءة عضػو ىيػأة قمة

 .مف المشاركيف
 زيادة عدد سنوات تدريس المحاسبة: -6

 تػػػدريس المحاسػػػبة عمػػػى كيػػػاءة عضػػػو ىيػػػأةلتحديػػػد تػػػأثير زيػػػادة عػػػدد سػػػنوات 
التػػدريس فػػي الجامعػػات الميبيػػة يمكػػف اإلطػػبلع  ىيػػأةالتػػدريس مػػف وجيػػة نظػػر أعضػػاء 

 عمى بيانات الجدوؿ التالي:
 (28جدول رقم ) 
 حاسبة في تضييق الفجوةأثر زيادة عدد سنوات تدريس الم

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

زيـــادة عـــدد ســـنوات   1
 5.7 2 8.6 3 11.4 4 40.0 14 34.3 12 .تدريس المحاسبة

( تأييػػد  راء المشػػاركيف فػػي الدراسػػة حػػوؿ 12) رقػػـيتضػػ  مػػف بيانػػات الجػػدوؿ 
ل بدرجػة التػدريس زيادة عدد سنوات تدريس المحاسبة " عمى كيػاءة عضػو ىيػأة تأثير "

 .مف المشاركيف% 40.0كبيرةل وبنسبة 
 الخبرة العممية لمينة المحاسبة : -5

س التػدري ىيػأةعمػى كيػاءة عضػو  "الخبرة العممية لمينة المحاسػبة"لتحديد تأثير 
التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات الميبيػػػة يمكػػػف اإلطػػػبلع عمػػػى  ىيػػػأةمػػػف وجيػػػة نظػػػر أعضػػػاء 

   بيانات الجدوؿ التالي:
 (21جدول رقم )

 أثر الخبرة العممية لمينة المحاسبة في تضييق الفجوة

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

الخبــــــــــرة العمميــــــــــة  1
 5.7 2 11.4 4 20.0 7 28.6 10 34.3 12 لمينة المحاسبة.



 

 

 107 

يتض  مػف بيانػات الجػدوؿ السػابؽ تأييػد  راء المشػاركيف فػي الدراسػة حػوؿ أثػر 
ل بدرجػػػة كبيػػػرةل  التػػػدريس "الخبػػػرة العمميػػػة لمينػػػة المحاسػػػبة" عمػػػى كيػػػاءة عضػػػو ىيػػػأة

 .مف المشاركيف% 34.3وبنسبة 
 أعضػػػػػاء ىيػػػػػأة التػػػػػدريسالتوزيػػػػػع التكػػػػػراري إلجابػػػػػات والشػػػػػكؿ التػػػػػالي يوضػػػػػ  

 ىيػػػػأةالمتعم ػػػػة بكيػػػػاءة عضػػػػو اليرعيػػػػة العوامػػػػؿ  تػػػػأثيرحػػػػوؿ  دراسػػػػةالالمشػػػػاركيف فػػػػي 
 :اليجوةتضييؽ التدريس عمى 
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ر يثتأحول  الدراسة مجتمعد التوزيع التكراري والنسبي إلجابات أفرا( 6رقم ) شكل

 التدريس عم  تضييق الفجوة ىيأةالمتعمقة بكفاءة عضو  لالعوام
ير ثتػػأ إلجابػػات المشػاركيف أفالتوزيػػع التكػراري  أف( 4مػف الشػػكؿ رقػـ )بلحػظ ي

وينخيض فػي فئػات التػأثير الضػعيية  في فئة مؤثر جداً  يرتيع الخامسو  يف األوؿمامالع
لتمػؾ العوامػؿ عمػى  درجة تأثير عالية جػداً  إلىيشير  وىذا (ل5منواؿ اإلجابة يساوي  )

األخػػرى  ؿالعوامػػ تػػأثيرلئلجابػػات حػػوؿ التوزيػػع التكػػراري  أف ويبلحػػظ تضػػييؽ اليجػػوة.
كمػا يػنخيض فػي فئػة مػؤثر  لفي فئػة مػؤثر ويػنخيض فػي فئػات التػأثير الضػعيية يرتيع
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ى لتمػؾ العوامػؿ عمػ اليػةدرجػة تػأثير ع إلػىممػا يشػير  (ل4يسػاوي  اإلجابػةمنػواؿ ) جػداً 
 .تضييؽ اليجوة

التػدريس يمكػف  ىيػأةالمتعم ػة بكيػاءة عضػو  لمعوامػؿمف خبلؿ العرض السػابؽ 
امػؿ ىػذا الع استخداـ الحزمة اإلحصائية إلجػراء بعػض االختبػاراتل وبيػاف درجػة تػأثير

التػدريس فػي الجامعػات الميبيػةل مػف  ىيػأةعمى تضييؽ اليجوة مػف وجيػة نظػر أعضػاء 
 بيانات الجدوؿ التالي:خبلؿ 

درجة تأثير العوامل  لمتعرف عم  بعض المقاييس اإلحصائية( 26جدول رقم )
 التدريس عم  تضييق الفجوة ىيأةالمتعمقة بكفاءة عضو 

رمز 
 العامل

اصغر 
 إجابة

الربيع 
الربيع  الوسيط األول

 الثالث
اكبر 
 إجابة

المدة 
 الربيعي

1 
 

1 3 4 5 5 2 

2.1 
 

1 4 4 5 5 1 

2.. 
 

1 4 4 5 5 1 

3 
 

1 3 4 5 5 2 

4 
 

1 3 4 5 5 2 

5 
 

1 3 4 5 5 2 

 مجتمػػػعبعػػػض الم ػػػاييس اإلحصػػػائية إلجابػػػات أفػػػراد ( يبػػػيف 14الجػػػدوؿ رقػػػـ )
التػػدريس  ىيػػأةر العوامػػؿ المتعم ػػة بكيػػاءة عضػػو يأثتػػالعوامػػؿ المتعم ػػة ب حػػوؿالدراسػػة 
 عجميػػ ثػػرأإلجابػػة حػػوؿ بلحػػظ إف وسػػيط درجػػة اومػػف الجػػدوؿ ي اليجػػوة. تضػػييؽ عمػػى 

 4يسػػػػاوي  2.2و  2.2لعوامػػػػؿ ا ثػػػػرف الربيػػػػع األوؿ أل)مػػػػؤثر(   وأ 4العوامػػػػؿ يسػػػػاوي 
ف وأ )متوسػػط التػػأثير( 3العوامػػؿ األخػػرى يسػػاوي  ثػػرثػػر الربيػػع األوؿ ألأ)مػػؤثر( بينمػػا 
 .  ()مؤثر جداً  5جميع العوامؿ يساوي  ثرالربيع الثالث أل
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التدريس في تضييق الفجوة  أثير كفاءة عضو ىيأةإلحصائي بشأن تنتائج التحميل ا
 :متطمبات ممارسة المينةبين برنامج التعميم المحاسبي، و 

بنػػاءًا عمػػى نتػػائج التحمػػيبلت اإلحصػػائية المتعم ػػة بػػاليروض اليرعيػػةل والتػػي تػػـ 
التػػدريس فػػي تضػػييؽ اليجػػوة بػػيف  تػػأثير كيػػاء عضػػو ىيػػأة تػػـ اختبػػارل سػػاب اً عرضػػيا 

المتوسػػػط الحسػػػابي باسػػػتخداـ  لمتطمبػػػات ممارسػػػة المينػػػةالمحاسػػػبي و برنػػػامج التعمػػػيـ 
 كما ىي في الجدوؿ التالي:جاءت نتائجو والذي 

اثر العوامل المتعمقة المجتمع الدراسي حول  درجة إجابة( متوسط 25جدول رقم )
 الفجوةتضييق التدريس عم   ىيأةبكفاءة عضو 

االنحراف  المتوسط 
 المعياري

الفرض 
 الصفري

فرض ال
 البديل

 القرار

73.0 18.4 
المتوسط 

 <65% 

المتوسط 
 >65% 

العوامػػػػػؿ تػػػػػأثير ارتيػػػػػاع درجػػػػػة 
المتعم ػػػػة بكيػػػػاءة عضػػػػو ىيػػػػأة 

 اليجوةتضييؽ التدريس عمى 

ر العوامػػؿ يثحػػوؿ تػػأ المجتمػػعإجابػػة أفػػراد متوسػػط أف ( 15يبػػيف الجػػدوؿ رقػػـ )
اكبػر مػػف )% 73.0 ياليجػوة يسػػاو تضػػييؽ التػػدريس عمػى  ىيػأةالمتعم ػة بكيػاءة عضػػو 

 (.تأثير عالي% )65مف  أكبر وىي ل18.4بانحراؼ معياري  (يرمتوسط التأث
تضػػييؽ اليجػػوة فػػي المجتمػػع الدراسػػيل امػػؿ عمػػى ىػػذا العتػػأثير  ارتيػػاعيشػػير إلػػى وىػػذا 

 وبالتالي يتـ إدراجو ضمف العوامؿ األكاديمية المؤثرة في تضييؽ اليجوة.
 التالي: والذي ينص عم قبول الفرض الصفري ومن ىنا يتم 

إلـ  قصـور  متطمبات ممارسـة المينـةالفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي و تعود " 
 في كفاءة عضو ىيأة التدريس ".

 
 :"مستوة تحديث المناىج المحاسبيةتحميل عامل " 5-28-2-8

طػػرح األسػػئمة المرتبطػػة بمسػػتوى تحػػديث المنػػاىج المحاسػػبية لغػػرض تحديػػد تػػـ 
سػػػبية ليػػػذا العامػػػؿل وبموجػػػب البيانػػات الػػػواردة فػػػي إجابػػػات المشػػػاركيف فػػػي األىميػػة الن

ل الدراسػػػة يمكػػػف التعػػػرؼ عمػػػى األىميػػػة النسػػػبية لمسػػػتوى تحػػػديث المنػػػاىج المحاسػػػبية
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اليرعػي الثػاني ذو العبلقػةل والػذي يمكػف صػياتتو ض ولتح يؽ ذلؾ ينبغػي اختبػار اليػر 
 :عمى النحو التالي
 الفرض الصفري:

إلػى قصػور فػي  متطمبات ممارسة المينػةة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و اليجو تعود " 
 تحديث وتطوير المناىج المحاسبية ".

 :الفرض البديل
إلػى قصػور  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بػيف برنػامج التعمػيـ المحاسػبي و تعود ال " 

 في تحديث وتطوير المناىج المحاسبية ".
المتعم ػة العوامػؿ شػة سػتوجو إلػى دراسػة وتحميػؿ وبناءًا عمى ما سبؽ فإف المناق

بمستوى تحديث المناىج المحاسبية في الجامعات الميبيةل ودرجة تأثيرىػا عمػى تضػييؽ 
مػف جانػب  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بػيف برنػامج التعمػيـ المحاسػبي مػف جانػب و 

 أخر.
 :"ق العملوفقًا الحتياجات المينة وسو"تحديث المناىج المحاسبية أثر  -2

"تحديد احتياجػات المينػة وسػوؽ العمػؿ" عمػى مسػتوى تحػديث يمكف بياف تأثير  
التدريس فػي الجامعػات الميبيػة مػف خػبلؿ بيانػات  مف وجية نظر أعضاء ىيأة المناىج

 الجدوؿ التالي:
 (24جدول رقم )

 عم  مستوة تحديث المناىج تحديد احتياجات المينة وسوق العملأثر 

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر جدامؤثر 

 العدد
النسبة 
% 

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

 2.9 1 0.0 0 28.6 10 45.7 16 22.9 8 تحديداحتياجات المينة وسوؽ العمؿ 2

فػػي  المشػػاركيف% مػػف 45.7مػػا نسػػبتو أف  يبلحػػظمػػف بيانػػات الجػػدوؿ السػػاب ة  
عمػػى مسػػتوى تحػػديث  ر "تحديػػد احتياجػػات المينػػة وسػػوؽ العمػػؿ"يأثتػػ وفؤيػػدالدراسػػة ي
 بدرجة عالية. المناىج
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 تحديث المناىج المحاسبية وفقًا لمتطورات المستمرة في المينة: أثر -8
 "تحديد احتياجات المينة وسوؽ العمؿ" عمى مسػتوى تحػديث المنػاىجيمكف بياف تأثير 
مػػػػف خػػػػبلؿ بيانػػػػات الدراسػػػة فػػػػي المشػػػػاركيف التػػػػدريس  ىيػػػأة أعضػػػػاءمػػػف وجيػػػػة نظػػػػر 

 (20جدول رقم )  الجدوؿ التالي:
 تحديث المناىج المحاسبية وفقًا لمتطورات المستمرة في المينةأثر 

 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا العامل ت
 النسبة% العدد بة%النس العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

2 
تحــــــــديث المنــــــــاىج 
المحاســــــــبية وفقــــــــًا 
لمتطــــورات المســــتمرة 

 .في المينة

19 54.3 14 40.0 2 5.7 0 0.0 0 0.0 

فػي  مػف المشػاركيف%  54.3 مػا نسػبتو أف يبلحػظمف بيانػات الجػدوؿ السػاب ة  
 "لمينػةتحديث المناىج المحاسػبية وف ػًا لمتطػورات المسػتمرة فػي ار "يأثت الدراسة يؤيدوف

 بدرجة كبيرة. عمى مستوى تحديث المناىج
 االىتمام بالتطبيقات العممية عند تدريس المناىج المحاسبية: -1

يمكػػف بيػػاف تػػأثير التطبي ػػات العمميػػة عمػػى مسػػتوى تحػػديث المنػػاىج المحاسػػبية 
      :مف خبلؿ بيانات الجدوؿ التالي

 (22جدول رقم )
 مستوة تحديث المناىج المحاسبية عم االىتمام بالتطبيقات العممية أثر 

 العامل ت
متوسط  مؤثر مؤثر جدا

 التأثير
ضعيف 
 غير مؤثر التأثير

 العدد
النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
% 

 0.0 0 0.0 0 8.6 3 40.0 14 51.4 18 االىتمام بالتطبيقات العممية 2

ر "االىتمػػػػػاـ يأثتػػػػػأييػػػػػد المشػػػػػاركيف فػػػػػي الدراسػػػػػة حػػػػػوؿ ( ت18)رقػػػػػـ يوضػػػػػ  الجػػػػػدوؿ 
وبنسػػبة  كبيػػرةلبالتطبي ػػات العمميػػة" عمػػى مسػػتوى تحػػديث المنػػاىج المحاسػػبيةل بدرجػػة 

51.4.% 
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 :لمينة عند وضع المناىج المحاسبيةاالىتمام بأخالقيات وسموك ا أثر -6
 يمكػػػػف بيػػػػاف تػػػػأثير أخبلقيػػػػات وسػػػػموؾ المينػػػػة عمػػػػى مسػػػػتوى تحػػػػديث المنػػػػاىج

التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات الميبيػػػة مػػػف خػػػبلؿ  المحاسػػػبية مػػػف وجيػػػة نظػػػر أعضػػػاء ىيػػػأة
  بيانات الجدوؿ التالي:

 (25جدول رقم )
 عم  مستوة تحديث المناىج المحاسبية االىتمام بأخالقيات وسموك المينةأثر 

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  عددال %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

االىتمام بأخالقيات  2
 وسموك المينة.

12 34.3 17 48.6 5 14.3 1 2.9 0 0.0 

بأخبلقيػػػات ( تأييػػػد المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة حػػػوؿ أثػػػر "االىتمػػػاـ 19يوضػػػ  الجػػػدوؿ )
وبنسػػػػبة  عاليػػػػةل " عمػػػػى مسػػػػتوى تحػػػػديث المنػػػػاىج المحاسػػػػبيةل بدرجػػػػةوسػػػػموؾ المينػػػػة

48.6.% 
 
 :ية عند وضع المناىج المحاسبيةاالىتمام بتدريس بعض المواضيع المحاسب -5

بعػػػػض المواضػػػػيع المحاسػػػػبية عمػػػػى مسػػػػتوى تحػػػػديث تػػػػدريس ر يمكػػػػف بيػػػػاف أثػػػػ
المنػػاىج المحاسػػبية مػػف وجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيػػأة التػػدريس فػػي الجامعػػات الميبيػػة مػػف 

 خبلؿ بيانات الجداوؿ التالية:
 بعض المواضيع المحاسبيةاالىتمام بتدريس أثر  (80رقم ) جدول

 مستوة تحديث المناىج المحاسبية عم  

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

 العدد
النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
% 

االىتمــــــــــــام بتــــــــــــدريس)تحميل  2
 .ات(البيان

12 34.3 22 62.9 1 2.9 0 0.0 0 0.0 
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 بعض المواضيع المحاسبيةاالىتمام بتدريس أثر  (80جدول رقم )تابع  
 مستوة تحديث المناىج المحاسبية عم  

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
سبة الن العدد %

النسبة  العدد %
% 

االىتمــــــام بتــــــدريس )تفســــــير  8
 .المعمومات وتقييم األداء(

12 34.3 20 57.1 3 8.6 0 0.0 0 0.0 

ـــــــدريس )إعـــــــداد  1 ـــــــام بت االىتم
 .وكتابة التقارير(

12 34.3 18 51.4 5 14.3 0 0.0 0 0.0 

االىتمــــــام بتــــــدريس )مبــــــادئ  6
 ومعايير المحاسبة والمراجعة(

23 65.7 12 34.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

االىتمــــام بتــــدريس )التخطـــــيط  5
 .المالي(

9 25.7 19 54.3 7 20.0 0 0.0 0 0.0 

المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة حػػػوؿ أعضػػػاء ىيػػػأة التػػػدريس   راء (20رقػػػـ )يوضػػػ  الجػػػدوؿ 
 عمػػػى مسػػػتوى تحػػػديث المنػػػاىج المحاسػػػبيةل بعػػػض المواضػػػيع بتػػػدريسر االىتمػػػاـ يأثتػػػ

 ل كمػػا أيػػدوا%62.9ل وبنسػػبة عاليػػةبدرجػػة  يػػؿ البيانػػاتحيػػث يؤيػػد المشػػاركيف أثػػر تحم
عػػػداد وكتابػػػة الت ػػػارير بنسػػػبة %ل و 57.1بنسػػػبة  تيسػػػير المعمومػػػات وت يػػػيـ األداءأثػػػر  ا 
%ل كمػا يتبػػيف مػف الجػػدوؿ  أف نسػػبة التأيػد  حػػوؿ أثػػر االىتمػاـ بتػػدريس مبػػادئ 51.4

أثػػػػر االىتمػػػػاـ  %ل ونسػػػػبة التأييػػػػد حػػػػوؿ65.7ومعػػػػايير المحاسػػػػبة والمراجعػػػػة تسػػػػاوي 
%ل وىػػذا يعنػػي أف 54.3بتػػدريس التخطػػيط المػػالي عمػػى مسػػتوى تحػػديث المنػػاىج ىػػي 

االىتمػػاـ بتػػدريس بعػػض المواضػػػيع المحاسػػبية لػػو أثػػر عمػػػى مسػػتوى تحػػديث المنػػػاىج 
والشكؿ التػالي يوضػ  التوزيػع التكػراري إلجابػات المشػاركيف  المحاسبيةل بدرجة عاليةل

يرعيػػػػة المتعم ػػػػة بمسػػػػتوى تحػػػػديث المنػػػػاىج ودورىػػػػا فػػػػي فػػػػي الدراسػػػػة حػػػػوؿ العوامػػػػؿ ال
 تضييؽ اليجوة.
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ثر أحول الدراسة  مجتمعالتوزيع التكراري والنسبي إلجابات أفراد ( 5رقم ) شكل

 الفجوةتضييق مستوة تحديث المناىج عم  
ثػر أ حػوؿ دراسػةال مجتمػع( التوزيع التكػراري إلجابػات أفػراد 5رقـ ) الشكؿيبيف 

التوزيػػػػع التكػػػػراري  أف يبلحػػػػظ حيػػػػث اليجػػػػوةتضػػػػييؽ المنػػػػاىج عمػػػػى مسػػػػتوى تحػػػػديث 
ويػنخيض فػي فئػات التػأثير  ؛فػي فئػة مػؤثر جػداً  يرتيع 5.4العامؿ ثر ألئلجابات حوؿ 

درجػػػة تػػػأثير عاليػػػة جػػػدًال كمػػػا  إلػػػىممػػػا يشػػػير  (ل5منػػػواؿ اإلجابػػػة يسػػػاوي )الضػػػعيية 
فػػػي فئػػػة مػػػؤثر  يرتيػػػع لئلجابػػػات حػػػوؿ العوامػػػؿ األخػػػرىالتوزيػػػع التكػػػراري  إف يبلحػػػظ

منػػواؿ التػػأثير ) ويػػنخيض فػػي فئػػات التػػأثير الضػػعيية كمػػا يػػنخيض فػػي فئػػة مػػؤثر جػػداً 
 . درجة تأثير عالية إلىمما يشير (ل 4يساوي 

بمسػػتوى تحػػديث المنػػاىج ودورىػػا المتعم ػػة  لمعوامػػؿمػػف خػػبلؿ العػػرض السػػابؽ 
االختبػػاراتل وبيػػاف اسػػتخداـ الحزمػة اإلحصػػائية إلجػػراء بعػض  تػػـ فػي تضػػييؽ اليجػوةل

عمػػى تضػػييؽ اليجػػوة مػػف وجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيػػأة التػػدريس ىػػذه العوامػػؿ درجػػة تػػأثير 
 في الجامعات الميبيةل مف خبلؿ بيانات الجدوؿ التالي:
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درجة تأثير العوامل  لمتعرف عم  بعض المقاييس اإلحصائية( 82جدول رقم )
 الفجوةتضييق المتعمقة بمستوة تحديث المناىج عم  

 زرم
 ملاالع

اصغر 
 إجابة

الربيع 
الربيع  الوسيط األول

 الثالث
اكبر 
 إجابة

المدة 
 الربيعي

1 1 3 4 4 5 1 

2 3 4 5 5 5 1 

3 3 4 5 5 5 1 

4 2 4 4 5 5 1 

5.1 3 4 4 5 5 1 

5.2 3 4 4 5 5 1 

5.3 3 4 4 5 5 1 

5.4 4 4 5 5 5 1 

5.5 3 4 4 5 5 1 

 3و 2حػػوؿ اثػػر العوامػػؿ  جػػة اإلجابػػةالجػػدوؿ إف وسػػيط در خػػبلؿ مػػف  يبلحػػظ
ثػػػر العوامػػػؿ األخػػػرى أوسػػػيط درجػػػة اإلجابػػػة حػػػوؿ أمػػػا  ل()مػػػؤثر جػػػداً  5سػػػاوي ي 5.4و
 3)مػػػؤثر(ل بينمػػػا الربيػػػع األوؿ لدرجػػػة اإلجابػػػة حػػػوؿ العامػػػؿ األوؿ يسػػػاوي  4 يسػػػاويف

)مػػؤثر(ل  4)متوسػػط التػػأثير( والربيػػع األوؿ لدرجػػة اإلجابػػة حػػوؿ بػػاقي العوامػػؿ يسػػاوي 
(ل مػػا عػػدا )مػػؤثر جػػداً  5يسػػاوي  الربيػػع الثالػػث  لدرجػػة اإلجابػػة حػػوؿ جميػػع العوامػػؿو 

   .)مؤثر( 4العامؿ األوؿل الذي كانت فيو قيمة الربيع الثالث تساوي 
 

نتـــائج التحميـــل اإلحصـــائي بشـــأن تـــأثير مســـتوة تحـــديث المنـــاىج المحاســـبية فـــي 
 :ممارسة المينة متطمباتتضييق الفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي، و 

بمسػػػػتوى تحػػػػديث المنػػػػاىج بنػػػػاءًا عمػػػػى نتػػػػائج التحمػػػػيبلت اإلحصػػػػائية المتعم ػػػػة 
 تحػػديث المنػػاىج المحاسػػبيةأثػػر لتحميػػؿ  المتوسػػط الحسػػابي حسػػاب تػػـل ف ػػد المحاسػػبية

 ل كما ىي في الجدوؿ التالي:واختبار اليرض اليرعي الثانيتضييؽ اليجوة  في
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ثر مستوة تحديث المجتمع الدراسي حول أ ابةدرجة إج( متوسط 88جدول رقم )
 الفجوةتضييق المناىج عم  

االنحراف  المتوسط 
 المعياري

الفرض 
 الصفري

الفرض 
 البديل

 القرار

81.7 8.9 
المتوسط 

 <65% 

المتوسط 
 >65% 

ارتياع درجة اثر 
مستوى تحديث 
المناىج عمى 

 اليجوة

حػػػوؿ اثػػػر مسػػػتوى  مجتمػػػعالإجابػػػة أفػػػراد متوسػػػط إف ( 22يبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ ) 
بػػػػانحراؼ  ل(يرعػػػػالي التػػػػأث)% 81.7 اليجػػػػوة يسػػػػاويتضػػػػييؽ تحػػػػديث المنػػػػاىج عمػػػػى 

% )تػػػأثير عػػػالي(ل وبالتػػػالي يػػػتـ إدراج ىػػػذا العامػػػؿ 65أكبػػػر مػػػف  وىػػػول 8.9معيػػػاري 
 ضمف العوامؿ األكاديمية المؤثرة في تضييؽ اليجوة.

 ي:التال قبول الفرض الصفري والذي ينص عم يتم  ومن ىنا
إلـ  قصـور  متطمبات ممارسـة المينـةالفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي و تعود " 

 في تحديث وتطوير المناىج المحاسبية ".
 
 :"حالياً المستخدمة أساليب التدريس " تحميل عامل 5-28-2-1

وبموجػػػػب ل أسػػػػاليب التػػػػدريس المسػػػػتخدمة حاليػػػػاً طػػػػرح األسػػػػئمة المرتبطػػػػة بتػػػػـ 
عمػػػى األىميػػػة التعػػػرؼ جابػػػات المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة لغػػػرض البيانػػػات الػػػواردة فػػػي إ

 اليرعػي الثالػثل والػذي يمكػف صػياتتوض مػف خػبلؿ اختبػار اليػر ل النسبية ليذا العامؿ
 :تاليعمى النحو ال

 الفرض الصفري:
إلػى قصػور فػي  متطمبات ممارسة المينػةاليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و تعود " 

 المستخدمة حاليًا ".تطوير أساليب التدريس 
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 الفرض البديل:
إلػى قصػور  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بػيف برنػامج التعمػيـ المحاسػبي و تعود  ال" 

 في تطوير أساليب التدريس المستخدمة حاليًا ".
أسػاليب التػدريس المتعم ػة ب العوامػؿدراسػة وتحميػؿ  تػـ ووبناءًا عمى ما سبؽ فإن

ات الميبيةل ودرجة تأثيرىا عمى تضييؽ اليجوة بيف برنػامج في الجامع المستخدمة حالياً 
 مف جانب أخر. متطمبات ممارسة المينةالتعميـ المحاسبي مف جانب و 

 
 التدريس آلراء طالبو حول طريقة تدريسو: ىيأةاستقراء عضو  أثر -2

التدريس آلراء طبلبو حوؿ طري ة تدريسػو  ىيأةيمكف بياف تأثير است راء عضو 
التػػدريس فػػػي  ىيػػأةمػػف وجيػػة نظػػر أعضػػاء  يب التػػدريس المسػػتخدمة حاليػػاً أسػػالعمػػى 

 :(23رقـ ) الجامعات الميبية مف خبلؿ بيانات الجدوؿ التالي
 (81جدول رقم )

 التدريس آلراء طالبو حول طريقة تدريسو ىيأةاستقراء عضو أثر 

 العامل ت
ضعيف  متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

 غير مؤثر التأثير

النسبة  دالعد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 
اســـــتقراء عضـــــو ىيـــــأة 
ـــــو  ـــــدريس آلراء طالب الت

 .حول طريقة تدريسو
10 28.6 14 40.0 9 25.7 2 5.7 0 10 

 فػي الدراسػة يؤيػدوف مف المشاركيف% 40مف خبلؿ بيانات الجدوؿ السابؽ يتض  أف 
يػػأة التػػدريس آلراء طبلبػػو حػػوؿ طري ػػة تدريسػػو" عمػػى تطػػوير أثير "اسػػت راء عضػػو ىتػػ

 أساليب التدريس بدرجة عالية.
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 تنوع أساليب التدريس وتطويرىا:أثر  -8
أسػػػػاليب التػػػػدريس يمكػػػػف بيػػػػاف تػػػػأثير تنػػػػوع أسػػػػاليب التػػػػدريس وتطويرىػػػػا عمػػػػى 

التػػػدريس فػػػي الجامعػػػات الميبيػػػة مػػػف  ىيػػػأةمػػػف وجيػػػة نظػػػر أعضػػػاء  المسػػػتخدمة حاليػػػاً 
 خبلؿ بيانات الجدوؿ التالي:

 (86جدول رقم )
 تنوع أساليب التدريس وتطويرىاأثر 

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

تنـــــــوع أســـــــاليب التـــــــدريس  2
 8 0 0.0 0 5.7 2 71.4 25 22.9 8 وتطويرىا.

فػػػػي  مػػػػف المشػػػػاركيف% 71.4مػػػػف خػػػػبلؿ بيانػػػػات الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ يتضػػػػ  أف 
أسػػػػػاليب التػػػػػدريس أثػػػػػر "تنػػػػػوع أسػػػػػاليب التػػػػػدريس وتطويرىػػػػػا" عمػػػػػى  الدراسػػػػػة يؤيػػػػػدوف
 ل ودورىا في تضييؽ اليجوةل وذلؾ بدرجة عالية.المستخدمة حالياً 

 
 :ةإتاحة الفرصة لمطالب لممناقشة في المحاضر  أثر -1

أسػاليب يمكف بياف تأثير إتاحة اليرصػة لمطػبلب لممناقشػة فػي المحاضػرة عمػى 
التػدريس فػي الجامعػات الميبيػة  ىيػأةمف وجية نظر أعضػاء  التدريس المستخدمة حالياً 

 مف خبلؿ بيانات الجدوؿ التالي:
 (85جدول رقم )

 إتاحة الفرصة لمطالب لممناقشة في المحاضرةأثر 

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير رمؤث مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

إتاحـــــة الفرصـــــة لمطـــــالب  2
 12 0 0.0 0 11.4 4 54.3 19 34.3 12 لممناقشة في المحاضرة.
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فػػػػي  مػػػػف المشػػػػاركيف% 54.3مػػػػف خػػػػبلؿ بيانػػػػات الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ يتضػػػػ  أف 
أسػػاليب تػػأثير "إتاحػػة اليرصػػة لمطػػبلب لممناقشػػة فػػي المحاضػػرة" عمػػى  لدراسػػة يؤيػػدوفا

 ل ودورىا في تضييؽ اليجوةل وذلؾ بدرجة عالية.التدريس المستخدمة حالياً 
 
 مستوياتيم العممية: في تحديدمشاركة الطالب أثناء المحاضرة أثر  -6

كيف فػػي الدراسػػة حػػوؿ المشػػار التػػدريس  ىيػػأةأعضػػاء  راء ف يبػػيالجػػدوؿ التػػالي 
 :أساليب التدريس المستخدمة حالياً عمى  مشاركة الطبلب أثناء المحاضرة تأثير

 (84جدول رقم )
 مشاركة الطالب أثناء المحاضرةأثر 

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

ة النسب العدد
% 

النسبة  العدد
% 

مشـــــــاركة الطـــــــالب  2
 9 0 2.9 1 34.3 12 37.1 13 25.7 9 أثناء المحاضرة.

ر "مشػػاركة يأثتػػ( ردود المشػػاركيف فػػي الدراسػػة بشػػأف 26يوضػػ  الجػػدوؿ رقػػـ )
% 37.1ل وتبػيف أف أساليب التػدريس المسػتخدمة حاليػاً الطبلب أثناء المحاضرة" عمى 

وىػي نسػبة  عاليػةلمشػاركة الطػبلب بدرجػة تػأثير يد وىي أعمى نسبة تؤ مف المشاركيف 
 متوسطة التأثير.

 
 استخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب في تدريس المواد المحاسبية:أثر  -5

 ردود المشػاركيف فػي الدراسػة حػوؿ مف خبلؿ بيانات الجدوؿ التالي يمكػف بيػاف
أسػاليب لمحاسػبية عمػى تأثير استخداـ الت نيات الحديثة كالحاسوب فػي تػدريس المػواد ا

 :التدريس المستخدمة حالياً 
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 (80جدول رقم )
 استخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب في تدريس المواد المحاسبيةأثر 

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 
ــــات  اســــتخدام التقني
الحديثــة كالحاســوب 
فـــي تـــدريس المـــواد 

 المحاسبية.

8 22.9 17 48.6 6 17.1 2 5.7 2 8 

بمػػػدى  والمػػػرتبط (27مجػػػدوؿ رقػػػـ )وف ػػػًا لردود المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة جػػػاءت 
" عمػػػػى اسػػػػتخداـ الت نيػػػػات الحديثػػػػة كالحاسػػػػوب فػػػػي تػػػػدريس المػػػػواد المحاسػػػػبيةر "يأثتػػػػ

 وىي أعمػى نسػبةيؤيدوف ذلؾل  % 48.6ل وتبيف أف ريس المستخدمة حالياً أساليب التد
فػي الجػػدوؿل والشػكؿ التػػالي يوضػػ  التوزيػع التكػػراري إلجابػػات المشػاركيف فػػي الدراسػػة 

 حوؿ العوامؿ اليرعية المتعم ة بأساليب التدريس ودورىا في تضييؽ اليجوة:
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حول الدراسة  مجتمعأفراد  التوزيع التكراري والنسبي إلجابات( 4رقم ) شكل 

 الفجوةتضييق عم   أساليب التدريس المستخدمة حالياً اثر 
ثػر أحػوؿ  دراسػةال مجتمػع( التوزيع التكػراري إلجابػات أفػراد 6رقـ ) الشكؿيبيف 

 لئلجابػػػاتالتوزيػػػع التكػػػراري  بلحػػػظ إفي حيػػػث لاليجػػػوةتضػػػييؽ أسػػػاليب التػػػدريس عمػػػى 
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مػؤثر ويػنخيض فػي فئػات التػأثير الضػعيية كمػا في فئػة  يرتيع العوامؿثر جميع حوؿ أ
ير درجػػة تػػأث إلػػىممػػا يشػػير  (ل4منػػواؿ التػػأثير يسػػاوي  ) يػػنخيض فػػي فئػػة مػػؤثر جػػداً 

بأساليب التدريس ودورىػا فػي تضػييؽ المتعم ة  لمعوامؿالعرض ىذا مف خبلؿ عاليةل و 
رجػػػة يمكػػػف اسػػػتخداـ الحزمػػػة اإلحصػػػائية إلجػػػراء بعػػػض االختبػػػاراتل وبيػػػاف د اليجػػػوةل
التػػػدريس فػػػي  ىيػػػأةعمػػػى تضػػػييؽ اليجػػػوة مػػػف وجيػػػة نظػػػر أعضػػػاء  ىػػػذه العوامػػػؿتػػأثير 

 الجامعات الميبيةل مف خبلؿ بيانات الجدوؿ التالي:
درجة تأثير أساليب  لمتعرف عم  بعض المقاييس اإلحصائية( 82جدول رقم )

 الفجوةتضييق التدريس عم  
 رمز

 ملاالع

اصغر 
 إجابة

الربيع 
ربيع ال الوسيط األول

 الثالث
اكبر 
 إجابة

المدة 
 الربيعي

1 2 3 4 5 5 2 

2 3 4 4 4 5 0 

3 3 4 4 5 5 1 

4 2 3 4 5 5 2 

5 1 3 4 4 5 1 

إجابػات  المسػتخدمة ل يػاس بعض الم اييس اإلحصػائية( 28يبيف الجدوؿ رقـ ) 
تضػػػييؽ العوامػػػؿ المتعم ػػػة بػػػأثر أسػػػاليب التػػػدريس عمػػػى  حػػػوؿالدراسػػػة  المجتمػػػعأفػػػراد 

 4ثػػػر جميػػػع العوامػػػؿ  يسػػػاوي أوسػػػيط درجػػػة اإلجابػػػة حػػػوؿ  إف يبلحػػػظحيػػػث  يجػػػوةلال
)متوسػط  3يسػاوي  5و  4و 1 الربيع األوؿ لدرجة اإلجابة حوؿ العوامػؿأف و  ل)مؤثر(
 ل)مػػػؤثر( 4يسػػػاوي  3و  2العوامػػػؿ ثػػػر حػػػوؿ أ بينمػػػا الربيػػػع األوؿ لئلجابػػػة لالتػػػأثير(

بينمػػػػا مػػػػؤثر(ل ) 4يسػػػػاوي  5و 2لعوامػػػػؿ اثػػػػر حػػػػوؿ أ والربيػػػػع الثالػػػػث  لدرجػػػػة اإلجابػػػػة
 .()مؤثر جداً  5ثر العوامؿ األخرى ألدرجة اإلجابة حوؿ  ربيع الثالثاليساوي 

فـــي  أســـاليب التـــدريس المســـتخدمة حاليـــاً نتـــائج التحميـــل اإلحصـــائي بشـــأن تـــأثير 
 :متطمبات ممارسة المينةلمحاسبي، و تضييق الفجوة بين برنامج التعميم ا
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أسػػػػاليب التػػػػدريس ر يأثتػػػػج التحمػػػػيبلت اإلحصػػػػائية والمتعم ػػػػة ببنػػػػاءًا عمػػػػى نتػػػػائ
ف ػػػػد تػػػػـ حسػػػػاب المتوسػػػػط الحسػػػػابي الختبػػػػار فػػػػي تضػػػػييؽ اليجػػػػوةل  المسػػػػتخدمة حاليػػػػاً 

 ل كما ىي في الجدوؿ التالي:اليرعي الثالثل وجاءت نتائج الدراسة اليرض
دريس ثر أساليب التالمجتمع الدراسي حول أ درجة إجابةمتوسط ( 85جدول رقم )

 الفجوةتضييق عم  
االنحراف  المتوسط 

 المعياري
الفرض 
 الصفري

الفرض 
 البديل

 القرار

74.7 11.8 
المتوسط 

 <65% 

المتوسط 
 >65% 

ارتياع درجة اثر 
أساليب التدريس 
 عمى تضييؽ اليجوة

ثػػػر أسػػػاليب أحػػػوؿ  المجتمػػػعإجابػػػة أفػػػراد متوسػػػط إف ( 29يبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ )
وىػػو ل 11.8بػػانحراؼ معيػػاري  ل(مػػؤثر)% 74.7جػػوة يسػػاوياليتضػػييؽ التػػدريس عمػػى 

وبالتػػػػالي يػػػػتـ إدراج ىػػػػذا العامػػػػؿ ضػػػػمف العوامػػػػؿ  ل)عػػػػالي التػػػػأثير( %65مػػػػف أكبػػػػر 
 األكاديمية المؤثرة في تضييؽ اليجوة.

 التالي: قبول الفرض الصفري والذي ينص عم يتم  ومن ىنا
إلـ  قصـور  ممارسـة المينـة متطمباتالفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي و تعود " 

 في تطوير أساليب التدريس المستخدمة حاليًا ".
 
 الوسائل التعميمية والتدريب العممي لمطالب: توفير تحميل عامل 5-28-2-6

طػرح األسػئمة عنػد بموجب البيانات الواردة فػي إجابػات المشػاركيف فػي الدراسػة 
ل يمكػػف التعػػرؼ عمػػى األىميػػة بلتعميميػػة والتػػدريب العممػػي لمطػػبلالمرتبطػػة بالوسػػائؿ ا

اليرعػي ض مف خبلؿ اختبار اليػر النسبية لموسائؿ التعميمية والتدريب العممي لمطبلبل 
 عمى: ينصي الرابعل والذ

 الفرض الصفري:
إلػى قصػور فػي  متطمبات ممارسة المينػةاليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و تعود " 

 دريب العممي لمطبلب ".توفير الوسائؿ التعميمية المناسبة والت
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 الفرض البديل:
إلػى قصػور  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بػيف برنػامج التعمػيـ المحاسػبي و تعود  ال" 

 في توفير الوسائؿ التعميمية المناسبة والتدريب العممي لمطبلب ".
المتعم ػػػة بمػػدى تػػػوفر الوسػػػائؿ التعميميػػػة  العوامػػػؿدراسػػة وتحميػػػؿ  يػػػتـ ومػػف ىنػػػا

فػػػػي درجػػػػة تأثيرىػػػػا لمتعػػػػرؼ عمػػػػى عممػػػػي لمطػػػػبلب فػػػػي الجامعػػػػات الميبيػػػػةل والتػػػػدريب ال
 تضييؽ اليجوة.

 :و ىيأة التدريس بالجانب التطبيقياىتمام عضأثر  -2
أسػػاليب التػدريس بالجانػب التطبي ػػي عمػى  ىيػػأةيمكػف بيػاف تػػأثير اىتمػاـ عضػو 

بيانػػات  مػػف خػػبلؿ المشػػاركيف فػػي الدراسػػةمػػف وجيػػة نظػػر  التػػدريس المسػػتخدمة حاليػػاً 
 الجدوؿ التالي:

 (10جدول رقم )
 التدريس بالجانب التطبيقي ىيأةاىتمام عضو أثر 

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

 العدد
النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
% 

2 
اىتمــام عضــو ىيــأة 
ــــب  ــــدريس بالجان الت

 .تطبيقيال
20 57.1 12 34.3 3 8.6 0 0.0 0 0.0 

( تأييػػػد المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة حػػػوؿ تػػػأثير 30يتضػػػ  مػػػف بيانػػػات الجػػػدوؿ )
أسػػػاليب التػػػدريس المسػػػتخدمة عمػػػى "اىتمػػػاـ عضػػػو ىيػػػأة التػػػدريس بالجانػػػب التطبي ػػػي" 

تػأثير % مػف المشػاركيف فػي الدراسػة يؤيػدوف 57.1حيػث بػيف الجػدوؿ إف نسػبة  لحالياً 
 بدرجة كبيرة.لعامؿ عمى تضييؽ اليجوة ا ىذا
 
التـــدريس بالتـــدريبات العمميـــة لمطـــالب فـــي مجـــال  ىيـــأةاىتمـــام عضـــو أثـــر  -8

يمكػػف بيػػاف تػػأثير اىتمػػاـ عضػػو ىيػػأة التػػدريس بالتػػدريبات العمميػػة لمطػػبلب  المحاســبة:
مػف وجيػػة نظػر أعضػػاء  أسػػاليب التػدريس المسػتخدمة حاليػػاً فػي مجػاؿ المحاسػػبة عمػى 

 التدريس في الجامعات الميبية مف خبلؿ بيانات الجدوؿ التالي: ىيأة
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 (12جدول رقم )
 التدريس بالتدريبات العممية لمطالب في مجال المحاسبة ىيأةاىتمام عضو أثر 

 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا العامل ت
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

2 
ــــدريس اىتمــــام ع ــــأة الت ضــــو ىي

بالتـــدريبات العمميـــة لمطـــالب فـــي 
 .مجال المحاسبة

23 65.7 8 22.9 4 11.4 0 0.0 0 0.0 

( تأييد المشاركيف في الدراسة حوؿ أثػر "اىتمػاـ 31يتض  مف بيانات الجدوؿ )
عضػػػو ىيػػػأة التػػػدريس بالتػػػدريبات العمميػػػة لمطػػػبلب فػػػي مجػػػاؿ المحاسػػػبة" حيػػػث بػػػيف 

ف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة يؤيػػدوف ىػػذا العامػػؿل وبدرجػػة % مػػ65.7الجػػدوؿ إف نسػػبة 
 .عمى تضييؽ اليجوة كبيرة
 توفير الوسائل اإللكترونية:أثر  -1

أسػػػاليب تػػػأثير تػػػوفير الوسػػػائؿ اإللكترونيػػػة عمػػػى  بيانػػػات الجػػػدوؿ التػػػالي فتبػػػي
 :يةالتدريس في الجامعات الميب ىيأةمف وجية نظر أعضاء  التدريس المستخدمة حالياً 

 (18ل رقم )جدو
 توفير الوسائل اإللكترونيةأثر 

 العوامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

تـــــــــوفير الوســـــــــائل  2
 2.9 1 5.7 2 25.7 9 48.6 17 17.1 6 .اإللكترونية

( تأييد المشاركيف فػي الدراسػة حػوؿ أثػر "تػوفير 32ات الجدوؿ )يتض  مف بيان
% مػف المشػاركيف فػي الدراسػة 48.6الوسائؿ اإللكترونية" حيػث بػيف الجػدوؿ إف نسػبة 

 وبدرجة عالية. عمى تضييؽ اليجوة ىذا العامؿتأثير يؤيدوف 
 
 
 
 توفر الفنيين والمساعدين في مجال الحاسب والتدريبات العممية:أثر  -6
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مكػػػف بيػػػاف تػػػأثير تػػػوفر الينيػػػيف والمسػػػاعديف فػػػي مجػػػاؿ الحاسػػػب والتػػػدريبات ي
التػدريس  ىيػأةمػف وجيػة نظػر أعضػاء  أساليب التدريس المستخدمة حالياً العممية عمى 

 :(33ية مف خبلؿ بيانات الجدوؿ التالي رقـ )في الجامعات الميب
 (11جدول رقم )

 والتدريبات العمميةتوفر الفنيين والمساعدين في مجال الحاسب أثر 

 العوامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

2 
ــــــــــــــــين  ــــــــــــــــوفر الفني ت
والمســاعدين فــي مجــال 
الحاســـــــب والتـــــــدريبات 

 العممية.

5 14.3 18 51.4 8 22.9 4 11.4 0 0.0 

( تأييػد المشػاركيف فػي الدراسػة حػوؿ أثػر "تػوفر 33تض  مف بيانات الجػدوؿ )ي
الينييف والمساعديف في مجاؿ الحاسب والتدريبات العممية" حيث بيف الجػدوؿ إف نسػبة 

 عمػػى تضػػييؽ اليجػػوة ىػػذا العامػػؿتػػأثير % مػػف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة يؤيػػدوف 51.4
لتكػراري إلجابػات المشػاركيف فػي الدراسػة والشكؿ التالي يوض  التوزيػع ابدرجة عاليةل 

 حوؿ العوامؿ المتعم ة بمستوى تحديث المناىج ودورىا في تضييؽ اليجوة:
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 توفيراثر حول الدراسة  مجتمعالتوزيع التكراري إلجابات أفراد ( 0رقم ) شكل
 تدريب العممي لمطالب عم  تضييق الفجوةالوسائل التعميمية وال

حػػػوؿ  دراسػػػةال مجتمػػػعوزيػػػع التكػػػراري إلجابػػػات أفػػػراد ( الت7رقػػػـ ) الشػػػكؿيبػػػيف 
حيػػث   اليجػػوة تضػػييؽ الوسػػائؿ التعميميػػة والتػػدريب العممػػي لمطػػبلب عمػػى تػػوفيرر يثتػػأ

)مػؤثر فػي فئػة  يرتيػع 2و 1 يفامملعػا ثػرألئلجابػات حػوؿ التوزيػع التكػراري  إف يبلحػظ
 إلػىيشػير  وىذا (5 منواؿ اإلجابة يساوي )وينخيض في فئات التأثير الضعيية  (لجداً 

 و3  يفاممالعػ ثػرألئلجابػات حػوؿ التوزيػع التكػراري  كاف درجة تأثير عالية جدًال بينما
ويػػنخيض فػػي فئػػات التػػأثير الضػػعيية كمػػا يػػنخيض فػػي فئػػة  (لمػػؤثر)فػػي فئػػة  يرتيػػع4
درجػػة تػػأثير عاليػػةل ومػػف ىنػػا  إلػػىممػػا يشػػير  (4) منػػواؿ التػػأثير يسػػاوي  (لمػػؤثر جػػداً )

ـ الحزمػػػػة اإلحصػػػػائية إلجػػػػراء بعػػػػض االختبػػػػاراتل وبيػػػػاف درجػػػػة تػػػػأثير يمكػػػػف اسػػػػتخدا
عمػػػى تضػػػييؽ  المتعم ػػػة بتػػػوفير الوسػػػائؿ التعميميػػػة والتػػػدريب العممػػػي لمطػػػبلبالعوامػػػؿ 

التػدريس فػي الجامعػات الميبيػةل مػف خػبلؿ بيانػات  ىيػأةاليجوة مف وجية نظر أعضػاء 
 الجدوؿ التالي:

 
تأثير العوامل  ائية لمتعرف عم  درجةبعض المقاييس اإلحص( 16جدول رقم )

 ر الوسائل التعميمية والتدريب العممييفبتو  المتعمقة
 الفجوة تضييق لمطالب عم  

 رمز

 العامل

اصغر 
 إجابة

الربيع 
الربيع  الوسيط األول

 الثالث
اكبر 
 إجابة

المدة 
 الربيعي

1 3 4 5 5 5 1 

2 3 4 5 5 5 1 

3 1 3 4 4 5 1 

4 2 3 4 4 5 1 

 مجتمػػػعبعػػػض الم ػػػاييس اإلحصػػػائية إلجابػػػات أفػػػراد ( 34الجػػػدوؿ رقػػػـ ) يبػػػيف
الوسػػػائؿ التعميميػػػة والتػػػدريب العممػػػي لمطػػػبلب  تػػػوفيربالعوامػػػؿ المتعم ػػػة  حػػػوؿالدراسػػػة 
وسػػيط درجػػة اإلجابػػة  فأالجػػدوؿ خػػبلؿ بلحػػظ مػػف ي و تضػػييؽ اليجػػوةلعمػػى وتأثيرىػػا 



 

 

 127 

حػػػوؿ  وسػػػيط درجػػػة اإلجابػػػة بينمػػػا ل()مػػػؤثر جػػػداً  5يسػػػاوي  2و 1 يفاممأثػػػر العػػػحػػػوؿ 
 3 يفاممأثػر العػوالربيػع األوؿ لدرجػة اإلجابػة حػوؿ  ل)مػؤثر( 4يسػاوي  4و 3 يفاممالع
 3و 1حػػوؿ أثػػر العػػامميف  بينمػػا الربيػػع األوؿ لئلجابػػة ل)متوسػػط التػػأثير( 3يسػػاوي  4و

 4يسػػاوي  4و 3 يفاممأثػػر العػػلدرجػػة اإلجابػػة حػػوؿ  ل والربيػػع الثالػػث)مػػؤثر( 4يسػػاوي 
 5يسػػاوي   2و 1 يفاممأثػر العػالربيػع الثالػث لدرجػة اإلجابػة حػوؿ ل بينمػا كػاف ر()مػؤث

 (.)مؤثر جداً 
 

نتــائج التحميــل اإلحصــائي بشــأن تــأثير الوســائل التعميميــة والتــدريب العممــي لمطــالب 
   :متطمبات ممارسة المينةلمحاسبي، و في تضييق الفجوة بين برنامج التعميم ا

الوسػػائؿ التعميميػػة والتػػدريب ر يأثتػػصػػائية المتعم ػػة بالتحمػػيبلت اإلح بعػػد إجػػراء
متطمبػػات ممارسػػة فػػي تضػػييؽ اليجػػوة بػػيف برنػػامج التعمػػيـ المحاسػػبي و  العممػػي لمطػػبلب

 حسػػػاب المتوسػػػط الحسػػػابيوالوصػػػوؿ إلػػػى النتػػػائج المتعم ػػػة بيػػػذه العوامػػػؿ تػػػـ ل المينػػػة
 التالي:الجدوؿ كما في اليرض اليرعي الرابعل  الختبار

 
 ( 15م )جدول رق

الوسائل التعميمية والتدريب  توفيردرجة إجابة المجتمع الدراسي حول اثر متوسط 
 الفجوةتضييق العممي لمطالب عم  

االنحراف  المتوسط 
 المعياري

الفرض 
 الصفري

الفرض 
 البديل

 القرار

77.7 14.8 
المتوسط 

 <65% 

المتوسط 
 >65% 

ارتيػػػػػػػاع درجػػػػػػػة أثػػػػػػػر 
تػػػػػػػػػػػػػػػػوفير الوسػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ 

دريب التعميميػػػػػػػة والتػػػػػػػ
العممي لمطبلب عمى 

 .تضييؽ اليجوة

 تػػػػوفيرثػػػػر أحػػػػوؿ  المجتمػػػػعإجابػػػػة أفػػػػراد متوسػػػػط إف ( 35يبػػػػيف الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )
% 77.7 اليجػػػوة يسػػػاويتضػػػييؽ الوسػػػائؿ التعميميػػػة والتػػػدريب العممػػػي لمطػػػبلب عمػػػى 
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عػػاليل وبالتػػالي يػػتـ إدراج ىػػذا  تػػأثير %65كبػػر مػػف أ وىػػو ل14.8بػػانحراؼ معيػػاري 
 لعوامؿ األكاديمية المؤثرة في تضييؽ اليجوة.العامؿ ضمف ا

 التالي: قبول الفرض الصفري والذي ينص عم يتم  ومن ىنا
إلـ  قصـور  متطمبات ممارسـة المينـةالفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي و تعود " 

 في توفير الوسائل التعميمية المناسبة والتدريب العممي لمطالب ".
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في تضييق الفجوة بين  األكاديميةممخص تحميل نتائج العوامل  5-28-2-5
 :، وفقًا ألىميتيا النسبيةمتطمبات ممارسة المينةبرنامج التعميم المحاسبي و 

يمكف تمخيص نتائج االختبارات المتعم ة باليروض اليرعيةل والخاصة بالعوامػؿ 
يػػػػا النسػػػػبيةل بػػػػالنظر إلػػػػى األكاديميػػػػة ودورىػػػػا فػػػػي تضػػػػييؽ اليجػػػػوة مرتبػػػػة وف ػػػػًا ألىميت
 متوسطات نتائج اليروض اليرعية مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

 
ترتيب  المتوسط القرار بيان الفرض ت

 العامل
الفرض 
الفرعي 
 األول

ــــيم المحاســــبي و  ــــامج التعم ــــين برن ــــات " إن الفجــــوة ب متطمب
ــة ــ  قصــور فــي ممارســة المين ــأة  تعــود إل كفــاءة عضــو ىي

 .التدريس "

قبػوؿ اليرض 
 لصيريا

73 4 

الفرض 
الفرعي 
 الثاني

ــــيم المحاســــبي و   متطمبــــات إن الفجــــوة بــــين برنــــامج التعم
ـــة ـــي ممارســـة المين ـــ  قصـــور ف ـــود إل مســـتوة تحـــديث  تع

  .المناىج المحاسبية

قبػوؿ اليرض 
 الصيري

81.7 1 

الفرض 
الفرعي 
 الثالث

متطمبات ممارسـة إن الفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي و 
أسـاليب التــدريس المســتخدمة  إلـ  قصــور فــيتعــود  المينـة
 .حالياً 

قبػوؿ اليرض 
 الصيري

74.7 3 

الفرض 
الفرعي 
 الرابع:

متطمبات ممارسـة إن الفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي و 
ـــة ـــة  المين ـــوفير الوســـائل التعميمي ـــي ت ـــ  قصـــور ف ـــود إل تع

 .لمناسبة والتدريب العممي لمطالبا
 

قبػوؿ اليرض 
 الصيري

77.7 2 

اسػػػتنادًا إلػػػى نتػػػائج اختبػػػارات اليػػػروض اليرعيػػػةل وقبوليػػػا تتأكػػػد صػػػحة وقبػػػوؿ 
ــــود  "اليػػػػرض الرئيسػػػػي األوؿ والػػػػذي يػػػػنص عمػػػػى  ــــيم تع ــــامج التعم ــــين برن الفجــــوة ب

برنـامج التعمـيم المحاسـبي فـي  إل  قصور فـي متطمبات ممارسة المينةالمحاسبي و 
 البيئة الميبية".
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 مؤثرة في تضييق الفجوة:ال المينيةتحميل العوامل  5-28-8
 :  األتيينص اليرض الرئيسي الثاني عمى 

 الفرض الصفري: 
إلـ  قصـور  متطمبات ممارسة المينـةالفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي و تعود " 

 ".في البيئة الميبية األداء الميني لممارسي المينة
 الفرض البديل:

ــيم المحاســبيال تعــود "  ــامج التعم ــين برن ــات ممارســة المينــةو  الفجــوة ب ــ   متطمب إل
 ".في البيئة الميبية قصور األداء الميني لممارسي المينة

 المينيػةويمكف اختبار اليرض الرئيسي الثاني وتحديػد األىميػة النسػبية لمعوامػؿ 
المػػؤثرة فػػي تضػػييؽ اليجػػوة مػػف خػػبلؿ تحميػػؿ واختبػػار اليػػروض اليرعيػػة المتعم ػػة بيػػذا 

 التحميبلت واالختبارات:اليرضل وفيما يمي عرض ليذه 
 

 :القوانين والتشريعات المنظمة لممينة تحميل عامل 5-28-8-2
مػف ل لم ػوانيف والتشػريعات المنظمػة لممينػةالتعػرؼ عمػى األىميػة النسػبية يمكف 

 فيمػػا يمػػيالبيانػػات الػػواردة فػػي إجابػػات المشػػاركيف فػػي الدراسػػة و  خػػبلؿ تحميػػؿ ودراسػػة
لمتعمػػؽ بتػػأثير ال ػػوانيف والتشػػريعات المنظمػػة لممينػػة وال اليرعػػي األوؿض لميػػر اختبػػار 

 :األتيعمى تضييؽ اليجوةل حيث ينص اليرض عمى 
 الفرض الصفري:

إلػى قصػور فػي  متطمبات ممارسة المينػةاليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و تعود " 
 ".ال وانيف والتشريعات المنظمة 

 الفرض البديل:
إلػى قصػور  متطمبػات ممارسػة المينػةالتعمػيـ المحاسػبي و اليجوة بػيف برنػامج ال تعود " 

 ".ال وانيف والتشريعات المنظمة في 
وفيمػػػا يمػػػي بيػػػاف لمتحمػػػيبلت التػػػػي أجريػػػت لمعوامػػػؿ المينيػػػة اليرعيػػػة المرتبطػػػػة 

 بال وانيف والتشريعات المنظمة لممينة:
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 :االىتمام بالقوانين والتشريعات المنظمة لممينة أثر -2
عامػػؿ عمػػى  االىتمػػاـ بػػال وانيف والتشػػريعات المنظمػػة لممينػػةير يمكػػف بيػػاف تػػأث

الشػػركات فػػي  الممارسػػيف لممينػػةمػػف وجيػػة نظػػر ال ػػوانيف والتشػػريعات المنظمػػة لممينػػة 
 :مف خبلؿ بيانات الجدوؿ التالي النيطية

 (14جدول رقم )
 وانين والتشريعات المنظمة لممينةاالىتمام بالقأثر 

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 
االىتمــام بــالقوانين 
والتشـــــــــــــــــــــريعات 
 المنظمة لممينة.

20 58.8 11 32.4 1 2.9 2 5.9 0 0.0 

ممينػػػة فػػػي يبػػػيف الجػػػدوؿ السػػػابؽ رأي المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة مػػػف الممارسػػػيف ل
الشػػركات النيطيػػة فػػي البيئػػة الميبيػػة حػػوؿ أثػػر "االىتمػػاـ بػػال وانيف والتشػػريعات المنظمػػة 
لممينة" عمى قوانيف وتشريعات المينةل ودورىػا فػي تضػييؽ اليجػوةل حيػث بػيف الجػدوؿ 

 % مف المشاركيف يؤيدوف أثر ىذا العامؿل وبدرجة كبيرة.58.8أف نسبة 
 :وك الميني بصورة مفصمةاالىتمام بقواعد السم أثر -8

ال ػػػػػوانيف والتشػػػػػريعات عمػػػػػى االىتمػػػػػاـ ب واعػػػػػد السػػػػػموؾ المينػػػػػي لتحديػػػػػد تػػػػػأثير 
يمكػػػػف  لالشػػػػركات النيطيػػػػةفػػػػي  الممارسػػػػيف لممينػػػػةمػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر المنظمػػػػة لممينػػػػة 

 :(37رقـ )اإلطبلع عمى بيانات الجدوؿ التالي 
  (10جدول رقم )

 مةقواعد السموك الميني بصورة مفصاالىتمام ب

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 
االىتمـــــام بقواعـــــد 
الســـــموك المينـــــي 

 بصورة مفصمة.
8 23.5 16 47.1 7 20.6 1 2.9 2 5.9 
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د  راء المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة مػػػف ( تأييػػػ37يتضػػػ  مػػػف بيانػػػات الجػػػدوؿ رقػػػـ )
الممارسػػيف لممينػػة فػػي الشػػركات النيطيػػة حػػوؿ تػػأثير "االىتمػػاـ ب واعػػد السػػموؾ المينػػي 
بصورة ميصمة" عمى قوانيف وتشريعات المينةل ودورىػا فػي تضػييؽ اليجػوةل حيػث بػيف 

 % مف المشاركيف يؤيدوف أثر ىذا العامؿل وبدرجة عالية.47.1الجدوؿ أف نسبة 
 :مراجعة ومحاسبة تتفق مع البيئة الميبية االىتمام بوضع معايير ثرأ -1

 مراجعػة ومحاسػبة تتيػؽ مػع البيئػة الميبيػة االىتماـ بوضػع معػاييرر تحديد أثتـ 
 ردود خػػػػبلؿ تحميػػػػؿ بيانػػػػات مػػػػفال ػػػػوانيف والتشػػػػريعات المنظمػػػػة لممينػػػػة عامػػػػؿ عمػػػػى 

 :والجدوؿ التالي يوض  ذلؾ المشاركيف
 (12جدول رقم )

 ومحاسبة تتفق مع البيئة الميبية مراجعة االىتمام بوضع معاييرر أث

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 
االىتمـــــام بوضـــــع 

مراجعـــــــة  معــــــايير
ومحاســــــبة تتفــــــق 

 بية.مع البيئة المي

13 38.2 13 38.2 5 14.7 1 2.9 2 5.9 

أثػر ل حػوؿ "السابؽ يمكػف بيػاف تأييػد المشػاركيف فػي الدراسػة مف خبلؿ الجدوؿ
%ل 38.2مراجعػػة ومحاسػػبة تتيػػؽ مػػع البيئػػة الميبيػػة"ل وبنسػػبة  االىتمػػاـ بوضػػع معػػايير

 .أقؿ مف المتوسطوىي نسبة 
 :زاولي المينةاالىتمام بقوانين اإلشراف والرقابة عم  مأثر  -6

االىتمػػػػاـ ب ػػػػوانيف تحديػػػػد تػػػػأثير إلطػػػػبلع عمػػػػى بيانػػػػات الجػػػػدوؿ التػػػػالي ليمكػػػػف ا
ال ػوانيف والتشػريعات المنظمػة لممينػة  عامؿ عمى اإلشراؼ والرقابة عمى مزاولي المينة

 :الشركات النيطيةفي  الممارسيف لممينةمف وجية نظر 
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 (15جدول رقم )
 قابة عم  مزاولي المينةوالر االىتمام بقوانين اإلشراف أثر 

 العوامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 
ــــوانين  االىتمــــام بق
اإلشــــراف والرقابــــة 
ــــــــــي  ــــــــــ  مزاول عم

 المينة.

16 47.1 13 38.2 3 8.8 2 5.9 0 0.0 

ب ػػػوانيف ر االىتمػػػاـ يأثتػػػفػػػي الدراسػػػة مػػػف الممارسػػػيف لممينػػػةل  أيػػػد المشػػػاركوف
 ال ػوانيف والتشػريعات المنظمػة لممينػة عامؿ عمى اإلشراؼ والرقابة عمى مزاولي المينة

 وىي نسبة متوسطة التأثير.%ل 47.1وبنسبة 
( يوضػػػ  التوزيػػػع التكػػػراري إلجابػػػات المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة 8والشػػػكؿ رقػػػـ ) 

ؿ العوامؿ اليرعيػة المتعم ػة بتػأثير ال ػوانيف والتشػريعات المنظمػة لممينػة ودورىػا فػي حو 
 تضييؽ اليجوة.
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ثر القوانين أحول  الدراسة مجتمعالتوزيع التكراري إلجابات أفراد ( 2رقم ) شكل

 الفجوةتضييق والتشريعات المنظمة لممينة عم  
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حػػػوؿ  دراسػػػةال مجتمػػػعأفػػػراد ( التوزيػػػع التكػػػراري إلجابػػػات 8رقػػػـ ) الشػػػكؿيبػػػيف 
التوزيػػع  بلحػػظ إفوي   اليجػػوةتضػػييؽ ر ال ػػوانيف والتشػػريعات المنظمػػة لممينػػة عمػػى يثتػػأ

ويػنخيض  في فئػة مػؤثر جػداً  يرتيع الرابعو  األوؿ يفاممالع ثرألئلجابات حوؿ التكراري 
درجػػػة تػػػأثير  إلػػػىممػػػا يشػػػير  (5منػػػواؿ اإلجابػػػة يسػػػاوي  )فػػػي فئػػػات التػػػأثير الضػػػعيية 

ثـــر ألئلجابػػػات حػػػوؿ التوزيػػػع التكػػػراري  إف ل ويبلحػػػظاليجػػػوةتضػػػييؽ عمػػػى  ليػػػة جػػػداً عا
فػي فئػة مػؤثر ويػنخيض فػي فئػات التػأثير الضػعيية كمػا  يرتيػع الثالػثو  الثاني يفاممالع

درجػػة تػػأثير  إلػػىممػػا يشػػير  (4يسػػاوي  اإلجابػػةمنػػواؿ  ) يػػنخيض فػػي فئػػة مػػؤثر جػػداً 
بػػػال وانيف والتشػػػػريعات  حمػػػػيبلت المتعم ػػػةالتمػػػف خػػػبلؿ تضػػػييؽ اليجػػػػوةل و عاليػػػة عمػػػى 

البلزمػػة  يمكػػف إجػػراء بعػػض االختبػػارات ودورىػػا فػػي تضػػييؽ اليجػػوةل المنظمػػة لممينػػة
ل عػػف طريػؽ اسػػتخداـ الحزمػػة اإلحصػػائيةل لمعرفػة أثػػر ىػػذا العامػػؿ فػي تضػػييؽ اليجػػوة

 :يوض  نتائج ىذه االختبارات الجدوؿ التالي
 (60جدول رقم )

تأثير القوانين والتشريعات المنظمة  ائية لمتعرف عم  درجةبعض المقاييس اإلحص
 الفجوةتضييق لممينة عم  

 رمز

 العامل

اصغر 
 إجابة

الربيع 
الربيع  الوسيط األول

 الثالث
اكبر 
 إجابة

المدة 
 الربيعي

1 2 4.00 5 5.00 5 1.00 

2 1 3.00 4 4.25 5 1.25 

3 1 3.75 4 5.00 5 1.25 

4 2 4.00 4 5.00 5 1.00 

 مجتمػػػعبعػػػض الم ػػػاييس اإلحصػػػائية إلجابػػػات أفػػػراد ( 40يبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ )
تضػييؽ العوامؿ المتعم ة بأثر ال وانيف والتشػريعات المنظمػة لممينػة عمػى  حوؿالدراسة 
يسػػاوي  األوؿثػر العامػؿ أوسػيط درجػة اإلجابػة حػوؿ  ظ إفػبلحػػدوؿ يومػف الجػ اليجػوةل

 4العوامػػػػؿ األخػػػػرى يسػػػػاوي  ثػػػػرأ ة حػػػػوؿوسػػػػيط درجػػػػة اإلجابػػػػبينمػػػػا  ل()مػػػػؤثر جػػػػداً  5
 3الرابػػػػع يسػػػػاوي و  األوؿ يفاممأثػػػػر العػػػػوالربيػػػػع األوؿ لدرجػػػػة اإلجابػػػػة حػػػػوؿ ل )مػػػػؤثر(

يسػاوي الثالػث و  الثػاني يفاممأثػر العػبينما الربيع األوؿ لئلجابة حوؿ  ل)متوسط التأثير(
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ػؿ األوؿ حػػػػوؿ أثػػػػػر العوامػػػػ ابةػلدرجػػػػة اإلجػػػػعمػػػػى الترتيػػػػبل والربيػػػػع الثالػػػػث  3.75و 3
حػػوؿ أثػػر  لدرجػػة اإلجابػػةالربيػػع الثالػػث بينمػػا )مػػؤثر جػػدًا(ل  5يسػػاوي  والرابػػع والثالػػث

 .(كبر مف مؤثر قميبلً أ) 4.25يساوي العامؿ الثاني 
 

ــأثير  ــائج التحميــل اإلحصــائي بشــأن ت ــةنت ــي  القــوانين والتشــريعات المنظمــة لممين ف
 :بات ممارسة المينةمتطملمحاسبي، و تضييق الفجوة بين برنامج التعميم ا

ف ػػػد تػػػـ اليرعيػػػةل  بالعوامػػػؿبنػػػاءًا عمػػػى نتػػػائج التحمػػػيبلت اإلحصػػػائية المتعم ػػػة 
نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة المتعم ػػػػػػة بػػػػػػأثر ال ػػػػػػوانيف  السػػػػػػتخبلص حسػػػػػػاب المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي
فػػػػػي تضػػػػػييؽ اليجػػػػػوة بػػػػػيف برنػػػػػامج التعمػػػػػيـ المحاسػػػػػبي  والتشػػػػػريعات المنظمػػػػػة لممينػػػػػة

 ي في الجدوؿ التالي:ل كما ىمتطمبات ممارسة المينةو 
 (62جدول رقم )

ثر القوانين والتشريعات المنظمة أ المجتمع الدراسي حول درجة إجابةمتوسط 
 الفجوةتضييق لممينة عم  

االنحراف  المتوسط 
 المعياري

الفرض 
 الصفري

الفرض 
 البديل

 القرار

78.1 17.1 
 المتوسط  

  <65% 

المتوسط 
 >65% 

ارتيػػػػػػػػػاع درجػػػػػػػػػة اثػػػػػػػػػر ال ػػػػػػػػػوانيف 
لتشػػػػػػػػريعات المنظمػػػػػػػػة لممينػػػػػػػػة وا

 عمى تضييؽ اليجوة.

ثػػػر ال ػػػوانيف أحػػػوؿ  المجتمػػػعإجابػػػة أفػػػراد متوسػػػط إف ( 41يبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ )
بػػانحراؼ معيػػػاري % 78.1 اليجػػوة يسػػػاويتضػػػييؽ والتشػػريعات المنظمػػة لممينػػػة عمػػى 

 )عػػػالي التػػػػأثير( %65كبػػػر مػػػف أدرجػػػة التػػػأثير متوسػػػط وىػػػذا يشػػػير إلػػػى أف ل 17.1
 ي يتـ إدراج ىذا العامؿ ضمف العوامؿ المينية المؤثرة في تضييؽ اليجوة.وبالتال

 التالي: قبول الفرض الصفري والذي ينص عم يتم  ومن ىنا
إلـ  قصـور  متطمبات ممارسـة المينـةالفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي و تعود " 

 ".القوانين والتشريعات المنظمة في 
 



 

 

 136 

 العممي لممحاسبين: التأىيل تحميل عامل 5-28-8-8
عػػف طريػػؽ  للمتأىيػػؿ العممػػي لممحاسػػبيفيمكػػف التعػػرؼ عمػػى األىميػػة النسػػبية 

البيانػػات الػػواردة فػػي إجابػػات المشػػاركيف  وتحميػػؿل بيػػذا العامػػؿطػػرح األسػػئمة المرتبطػػة 
 اليرعي الثاني ل والذي يمكػف صػياتتوض ولتح يؽ ذلؾ ينبغي اختبار الير في الدراسة 

 عمى النحو التالي:
 :الفرض الصفري

إلػى قصػور فػي  متطمبات ممارسة المينػةاليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و تعود " 
 ".التأىيؿ العممي لممحاسبيف 

 :لالفرض البدي
إلػى قصػور  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بػيف برنػامج التعمػيـ المحاسػبي و ال تعود " 

 ".التأىيؿ العممي لممحاسبيف في 
التأىيػؿ المتعم ػة بمسػتوى  العوامػؿتحميػؿ إلػى المناقشػة  توجيػو ـتػو فإن ومف ىنا

فػػػي الجامعػػػات الميبيػػػةل ودرجػػػة تأثيرىػػػا عمػػػى تضػػػييؽ اليجػػػوة بػػػيف  العممػػػي لممحاسػػػبيف
العوامػؿ  مف جانب أخر متطمبات ممارسة المينةبرنامج التعميـ المحاسبي مف جانب و 

 .اليرعية المرتبطة بمستوى التأىيؿ
 :ريب المحاسبين الجدد عم  المعارف والميارات المحاسبيةإعداد وتد أثر -2

إعػػداد وتػػدريب المحاسػػبيف الجػػدد عمػػى المعػػارؼ والميػػارات "يمكػػف بيػػاف تػػأثير 
مػػػف وجيػػػة ودورىػػػا فػػػي تضػػػييؽ اليجػػػوةل التأىيػػػؿ العممػػػي لممحاسػػػبيف عمػػػى  "المحاسػػػبية

 لتالي:مف خبلؿ بيانات الجدوؿ ا الشركات النيطيةفي  الممارسيف لممينةنظر 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 137 

 (68جدول رقم )
 إعداد وتدريب المحاسبين الجدد عم  المعارف والميارات المحاسبيةأثر 

 العامل ت
متوسط  مؤثر مؤثر جدا

 غير مؤثر ضعيف التأثير التأثير

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 
إعـــداد وتـــدريب المحاســـبين 
الجـــــــــدد عمـــــــــ  المعـــــــــارف 

 والميارات المحاسبية.
24 70.6 8 23.5 1 2.9 1 2.9 0 0 

(  راء المشػػػػػاركيف فػػػػػي الدراسػػػػػةل مػػػػػف 42يتضػػػػػ  مػػػػػف بيانػػػػػات الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )
" إعػػػػداد وتػػػػدريب المحاسػػػػبيف الجػػػػدد عمػػػػى المعػػػػارؼ الممارسػػػػيف لممينػػػػة حػػػػوؿ تػػػػأثير 

ره فػػػي تضػػػييؽ اليجػػػوةل " عمػػػى التأىيػػػؿ العممػػػي لممحاسػػػبيفل ودو والميػػػارات المحاسػػػبية
% مػػػف المشػػػاركيف فػػػي الدراسػػػة يؤيػػػدوف أثػػػر ىػػػذا 70.6حيػػػث بػػػيف الجػػػدوؿ أف نسػػػبة 

 العامؿ عمى تضييؽ اليجوةل وبدرجة كبيرة.
 
 :  االىتمام بتطبيق األصول والمبادئ المحاسبية عم  العمميات المحاسبية أثر -8

الممارسػػػػيف  المشػػػػاركيف فػػػػي الدراسػػػػة مػػػػف  راءبيانػػػػات الجػػػػدوؿ التػػػػالي توضػػػػ  
العمميػػػػات  فػػػػياالىتمػػػػاـ بتطبيػػػػؽ األصػػػػوؿ والمبػػػػادئ المحاسػػػػبية تػػػػأثير  حػػػػوؿ لممينػػػػة

 :التأىيؿ العممي لممحاسبيفعمى  المحاسبية
 (61جدول رقم )

 العمميات المحاسبية فياالىتمام بتطبيق األصول والمبادئ المحاسبية أثر 

 العامل ت
 ر مؤثرغي ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 
االىتمـــام بتطبيـــق األصـــول 
والمبــادئ المحاســبية عمــ  

 العمميات المحاسبية.
25 73.5 7 20.6 1 2.9 1 2.9 0 0 
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% مػػف المشػػاركيف 73.5( يتبػػيف أف نسػػبة 43مػػف خػػبلؿ بيانػػات الجػػدوؿ رقػػـ )
االىتماـ بتطبيؽ األصوؿ والمبادئ المحاسػبية عمػى العمميػات "راسة يؤيدوف أثر في الد

 " عمى التأىيؿ العممي لممحاسبيفل ودوره في تضييؽ اليجوة.المحاسبية 
 
 :االىتمام بتبادل المعمومات والميارات بين المحاسبين أثر -1

عمػى  "حاسػبيفاالىتمػاـ بتبػادؿ المعمومػات والميػارات بػيف الم"يمكف بياف تػأثير 
مػف  الشركات النيطيػةفي  الممارسيف لممينةمف وجية نظر التأىيؿ العممي لممحاسبيف 

 خبلؿ بيانات الجدوؿ التالي:
 (66جدول رقم )

 االىتمام بتبادل المعمومات والميارات بين المحاسبين

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 
ــــــــــــــادل  االىتمــــــــــــــام بتب
المعمومــــــات والميــــــارات 

 بين المحاسبين.
9 26.5 20 58.8 4 11.8 1 2.9 0 0 

(  راء المشػػػػػاركيف فػػػػػي الدراسػػػػػةل مػػػػػف 44يتضػػػػػ  مػػػػػف بيانػػػػػات الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )
" مومػات والميػارات بػيف المحاسػبيف االىتماـ بتبػادؿ المع"الممارسيف لممينة حوؿ تأثير 

%ل وبدرجػػة 58.8عمػػى التأىيػػؿ العممػػي لممحاسػػبيفل ودوره فػػي تضػػييؽ اليجػػوةل بنسػػبة 
 عالية.

 
 التالية: توفير المحاسبين المتخصصين في بعض المجاالت المحاسبيةأثر  -6

تػػػػػوفير المحاسػػػػػبيف المتخصصػػػػػيف فػػػػػي بعػػػػػض المجػػػػػاالت يمكػػػػػف بيػػػػػاف تػػػػػأثير 
مػف  الدراسػةفػي  المشػاركيفمف وجية نظر أىيؿ العممي لممحاسبيف التعمى  المحاسبية

 وؿ التالي:اخبلؿ بيانات الجد
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 (65جدول رقم )
 توفير المحاسبين المتخصصين في بعض المجاالت المحاسبية

 ت
/ توفير العامل

المحاسبين 
 المختصين في

 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

ةالنسب العدد
النسبة العدد %

النسبة العدد النسبة% العدد %
النسبة  العدد %

% 

2 
محاســــــــــــــــــــــــبة 

 0 0 0.0 0 17.6 6 32.4 11 50 17 التكاليف.

 0 0 0.0 0 8.8 3 41.2 14 50 17 التحميل المالي.  8

1 
المحاســــــــــــــــــــبة 

 0 0 5.9 2 5.9 2 38.2 13 50 17 المالية.

6 
المصــــــــــــــــــــارف 

 0 0 8.8 3 17.6 6 38.2 13 35.3 12 والتأمين.

توفير ( نسبة ردود المشاركيف في الدراسة حوؿ أثر "45يوض  الجدوؿ رقـ )
التأىيؿ العممي عمى بعض المجاالت المحاسبية" المحاسبيف المتخصصيف في 

ل والتي جاءت الشركات النيطيةفي  الممارسيف لممينةمف وجية نظر لممحاسبيف 
%ل ودرجة 50ة المذكورةل وبنسبة بدرجة )مؤثر جدًا(ل لجميع المجاالت المحاسبي
( يوض  9ل والشكؿ رقـ )%38.2مؤثر لتخصص المصارؼ والتأميف الرابع ونسبة 

التوزيع التكراري إلجابات المشاركيف في الدراسة حوؿ العوامؿ اليرعية المتعم ة 
 بالتأىيؿ العممي لممحاسبيف ودوره في تضييؽ اليجوة:
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اثر التأىيل حول  الدراسة مجتمعابات أفراد التوزيع التكراري إلج( 5رقم ) شكل

 الفجوةتضييق العممي لممحاسبين عم  
ثػر أحػوؿ  دراسػةال مجتمػع( التوزيع التكػراري إلجابػات أفػراد 9رقـ ) الشكؿيبيف 

التوزيػػػع التكػػػراري  بلحػػػظ إفي حيػػػث لاليجػػػوة تضػػػييؽ التأىيػػػؿ العممػػػي لممحاسػػػبيف عمػػػى
ويػػنخيض فػػي فئػػات التػػأثير  لفػػي فئػػة مػػؤثر يرتيػػعالثالػػث ثػػر العامػػؿ ألئلجابػػات حػػوؿ 

 إلػىممػا يشػير   (4منػواؿ التػأثير يسػاوي  ) كما ينخيض فػي فئػة مػؤثر جػداً  لالضعيية
لئلجابػػػات التوزيػػػع التكػػػراري  بلحػػظ إفل كمػػػا ياليجػػػوةتضػػػييؽ عمػػى درجػػة تػػػأثير عاليػػػة 

ويػػػنخيض فػػػي فئػػػات التػػػأثير  لفػػػي فئػػػة مػػػؤثر جػػػداً  يرتيػػػعاألخػػػرى  العوامػػػؿ ثػػػرأحػػػوؿ 
عمػػػى  درجػػػة تػػػأثير عاليػػػة جػػػداً  إلػػػىيشػػػير  وىػػػو (5منػػػواؿ اإلجابػػػة يسػػػاوي  )الضػػػعيية 

يمكػف اسػتخداـ الحزمػة اإلحصػائية إلجػراء السابؽ مف خبلؿ العرض تضييؽ اليجوةل و 
المرتبطػػة ل وبيػػاف درجػػة تػػأثير العوامػػؿ اليرعيػػة اإلحصػػائية البلزمػػة بعػػض االختبػػارات

فػي  الممارسػيف لممينػةاليجوة مف وجية نظػر  عمى تضييؽبالتأىيؿ العممي لممحاسبيف 
 ل مف خبلؿ بيانات الجدوؿ التالي:في البيئة الميبية الشركات النيطية
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تأثير التأىيل  بعض المقاييس اإلحصائية لمتعرف عم  درجة( 64جدول رقم )
 الفجوةتضييق العممي لممحاسبين عم  

 رمز
 العامل

اصغر 
 إجابة

الربيع 
 الربيع الوسيط األول

 الثالث
اكبر 
 إجابة

المدة 
 الربيعي

1 2 4 5.0 5 5 1 

2 2 4 5.0 5 5 1 

3 2 4 4.0 5 5 1 

4.1 3 4 4.5 5 5 1 

4.2 3 4 4.5 5 5 1 

4.3 2 4 4.5 5 5 1 

4.4 2 3 4.0 5 5 2 

بعػػػض الم ػػػاييس اإلحصػػػائية إلجابػػػات أفػػػراد مجتمػػػع ( 46يبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ )
تضػييؽ اليجػوةل ر التأىيػؿ العممػي لممحاسػبيف عمػى يأثتالعوامؿ المتعم ة ب حوؿالدراسة 

الثػاني يسػاوي و  األوؿ يفاممالعػ ثػرأإف وسيط درجػة اإلجابػة حػوؿ  يبلحظومف الجدوؿ 
تخصػص المصػارؼ و  الثالػثامػؿ الع ثػرأووسػيط درجػة اإلجابػة حػوؿ  ل()مؤثر جداً  5

 ثػرأجابػة حػوؿ ووسػيط درجػة اإل ل)مػؤثر( 4 افيسػاوي ( في العامػؿ الرابػع4.1والتأميف)
بػػػػيف مػػػػؤثر ) 4.5يسػػػػاوي ( فػػػػي العامػػػػؿ الرابػػػػع 4.3و 4.2و 4.1بػػػػاقي التخصصػػػػات)
 3يسػػػػػاوي  4.4العامػػػػػؿ ثػػػػػر أالربيػػػػػع األوؿ لدرجػػػػػة اإلجابػػػػػة حػػػػػوؿ ومػػػػػؤثر جػػػػػدًا(ل أمػػػػػا 

 4ثػػػر العوامػػػؿ األخػػػرى يسػػػاوي أ)متوسػػػط التػػػأثير( بينمػػػا الربيػػػع األوؿ لئلجابػػػة حػػػوؿ 
ف الربيػػع الثالػػث )مػػؤثر( و  مػػؤثر ) 5يسػػاوي  ثػػر جميػػع العوامػػؿأإلجابػػة حػػوؿ لدرجػػة اا 

 جدًا(.
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في تضـييق الفجـوة  التأىيل العممي لممحاسبيننتائج التحميل اإلحصائي بشأن تأثير 
 :متطمبات ممارسة المينةبين برنامج التعميم المحاسبي، و 

بالعوامػػؿ اليرعيػػةل والتػػي تػػػـ بنػػاءًا عمػػى نتػػائج التحمػػيبلت اإلحصػػػائية المتعم ػػة 
والمتعم ػة بػأثر الختبار اليرضية اليرعية الثانيػة  حساب المتوسط الحسابيتـ ل رضياع

متطمبػات في تضييؽ اليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسػبي و  التأىيؿ العممي لممحاسبيف
 :متوسط إجابات المجتمع الدراسييوض   الجدوؿ التاليو ل ممارسة المينة
ثر التأىيل العممي مع الدراسي حول أالمجت درجة إجابة( متوسط 60جدول رقم )

 الفجوةتضييق لممحاسبين عم  
االنحراف  المتوسط 

 المعياري
الفرض 
 الصفري

الفرض 
 البديل

 القرار

83.6 13.9 
المتوسط 

 <65% 

 المتوسط 
 >65% 

ارتياع درجة أثر 
التأىيؿ العممي 
لممحاسبيف عمى 

 اليجوةتضييؽ 

ثػػػر التأىيػػػؿ أأفػػػراد المجتمػػػع حػػػوؿ إجابػػػة متوسػػػط إف ( 47يبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ )
وىػو  13.9بانحراؼ معيػاري  ل%83.6 اليجوة يساويتضييؽ العممي لممحاسبيف عمى 

وبالتػػػالي يػػػتـ ل )عػػػالي التػػػأثير( %65كبػػػر مػػػف أدرجػػػة التػػػأثير أف متوسػػػط  يشػػػير إلػػػى
بيف برنػامج التعمػيـ إدراج ىذا العامؿ ضمف العوامؿ المينية المؤثرة في تضييؽ اليجوة 

 .  متطمبات ممارسة المينةحاسبي و الم
 التالي: قبول الفرض الصفري والذي ينص عم يتم  ومن ىنا

إلـ  قصـور  متطمبات ممارسـة المينـةالفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي و تعود " 
 ".التأىيل العممي لممحاسبين في 
 
 المنظمات المينية ودورىا في تنظيم المينة: تحميل عامل 5-28-8-1

لغػرض ودورىػا فػي تنظػيـ المينػة  بالمنظمات المينيةاألسئمة المرتبطة  طرحتـ 
تحديد األىميػة النسػبية ليػذا العامػؿل وبموجػب البيانػات الػواردة فػي إجابػات المشػاركيف 
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تضػييؽ اليجػوة بػيف برنػامج التعمػيـ فػي  العامؿا ذىأثر في الدراسة يمكف التعرؼ عمى 
اليرعي الثالػثل والػذي ض خبلؿ اختبار الير ل مف متطمبات ممارسة المينةالمحاسبي و 

 عمى النحو التالي: يمكف صياتتو
 :الفرض الصفري

 إلػى قصػور فػي متطمبات ممارسة المينػةاليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و تعود " 
 ".ودورىا في تنظيـ المينة  المنظمات المينية

 :الفرض البديل
إلػى قصػور  متطمبػات ممارسػة المينػةحاسػبي و اليجوة بػيف برنػامج التعمػيـ المال تعود " 
 ".ودورىا في تنظيـ المينة  المنظمات المينية في

المتعم ػػػػة اليرعيػػػػة الدراسػػػػة  بيانػػػػاتدراسػػػػة وتحميػػػػؿ  تػػػػـو فإنػػػػ ذلػػػػؾوبنػػػػاءًا عمػػػػى 
لموقػػػوؼ عمػػػى الشػػػركات النيطيػػػة فػػػي  ودورىػػػا فػػػي تنظػػػيـ المينػػػة بالمنظمػػػات المينيػػػة

تضػػػييؽ اليجػػػوة بػػػيف برنػػػامج التعمػػػيـ  فػػػي تػػػأثيره األىميػػػة النسػػػبية ليػػػذا العامػػػؿ ومػػػدى
ل وفيمػػا يمػػي دراسػػة وتحميػػؿ لمبيانػػات الػػواردة مػػف متطمبػػات ممارسػػة المينػػةالمحاسػػبي و 

 المشاركيف في الدراسة:
 :ت محاسبية فعالة إلصدار المعايير وتنظيم المينةئااالىتمام بتكوين ىيأثر  -2

سػػػبية فعالػػػة إلصػػػدار المعػػػايير ت محائػػػااالىتمػػػاـ بتكػػػويف ىييمكػػػف بيػػػاف تػػػأثير 
مػػػػػف وجيػػػػػة نظػػػػػر  عمػػػػػى دور المنظمػػػػػات المينيػػػػػة فػػػػػي تنظػػػػػيـ المينػػػػػة وتنظػػػػػيـ المينػػػػػة

 مف خبلؿ بيانات الجدوؿ التالي: الشركات النيطيةفي  الممارسيف لممينة
 (62جدول رقم )

 ت محاسبية فعالة إلصدار المعايير وتنظيم المينةئااالىتمام بتكوين ىيأثر 

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر ر جدامؤث

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

2 
االىتمام بتكـوين ىيئـات 
محاسبية فعالة إلصـدار 
المعــــــــــــايير وتنظــــــــــــيم 

 المينة.

14 41.2 13 38.2 3 8.8 2 5.9 2 5.9 
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اء المشاركيف في الدراسة مف الممارسيف (  ر 48يتض  مف الجدوؿ رقـ )
ت محاسبية فعالة إلصدار المعايير وتنظيـ ئااالىتماـ بتكويف ىيلممينة حوؿ أثر "

" عمى التأىيؿ العممي لممحاسبيفل ودوره في تضييؽ اليجوةل حيث بيف الجدوؿ المينة
وىذه  % مف المشاركيف يؤيدوف أثر ىذا العامؿل بدرجة )مؤثر جدًا(ل41.2أف نسبة 

 النسبة تعتبر متوسطة التأثير.
 :تعزيز دور الجمعيات في تطوير مستوة كفاءة أعضائيا أثر -8

عمػى  تعزيز دور الجمعيػات فػي تطػوير مسػتوى كيػاءة أعضػائيايمكف بياف أثر 
المسػػػػتجوبيف فػػػػي مػػػػف خػػػػبلؿ بيانػػػػات  ،المنظمػػػػات المينيػػػػة ودورىػػػػا فػػػػي تنظػػػػيـ المينػػػػة

 :(49قـ )ر الجدوؿ الدراسةل والظاىرة في 
 (65جدول رقم )

 تعزيز دور الجمعيات في تطوير مستوة كفاءة أعضائيا أثر

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

 العدد
النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
% 

تعزيـز دور الجمعيــات فـي تطــوير  2
 عضائيا.مستوة كفاءة أ

9 26.5 14 41.2 4 11.8 3 8.8 4 11.8 

(  راء المشاركيف في الدراسة مف الممارسيف 49يتض  مف الجدوؿ رقـ )
" عمى تعزيز دور الجمعيات في تطوير مستوى كياءة أعضائيا لممينة حوؿ أثر "

التأىيؿ العممي لممحاسبيفل ودورىا في تضييؽ اليجوةل حيث بيف الجدوؿ أف نسبة 
 مف المشاركيف يؤيدوف أثر ىذا العامؿل بدرجة متوسطة.% 41.2

 
 :االىتمام بالتأىيل والتعميم الميني المستمر لممحاسبين واشتراطو أثر  -1

االىتمػػػػػػاـ بالتأىيػػػػػػؿ والتعمػػػػػػيـ المينػػػػػػي المسػػػػػػتمر الجػػػػػػدوؿ التػػػػػػالي تػػػػػػأثير يبػػػػػػيف 
يػة نظػر مػف وج عمى المنظمات المينية ودورىا في تنظيـ المينػة لممحاسبيف واشتراطو

 في: الممارسيف لممينة
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 (50جدول رقم )
 االىتمام بالتأىيل والتعميم الميني المستمر لممحاسبين واشتراطو أثر

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 
ـــــــيم االىتمـــــــا ـــــــل والتعم م بالتأىي

ــــي المســــتمر لممحاســــبين  المين
 واشتراطو.

13 38.2 17 50.0 3 8.8 1 2.9 0 0.0 

% مػػػػف ردود المشػػػػاركيف فػػػػي 50مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ يتبػػػػيف أف نسػػػػبة 
الدراسػػػػةل مػػػػف الممارسػػػػيف لممينػػػػةل يؤيػػػػدوف أثػػػػر "االىتمػػػػاـ بالتأىيػػػػؿ والتعمػػػػيـ المينػػػػي 

مػػى المنظمػػػات المينيػػػة وتػػأثيره فػػػي تضػػػييؽ اليجػػػوةل المسػػتمر لممحاسػػػبيف واشػػػتراطو" ع
 وذلؾ بدرجة عالية.

 :االىتمام بعقد المؤتمرات والحمقات الدراسية لمتابعة تطور عمم المحاسبة أثر-6
االىتمػػاـ بع ػػد المػػؤتمرات والحم ػػات الدراسػػية لمتابعػػة تطػػور يمكػػف بيػػاف تػػأثير 

مػػػف وجيػػػة نظػػػر  يـ المينػػػةعمػػػى المنظمػػػات المينيػػػة ودورىػػػا فػػػي تنظػػػ عمػػػـ المحاسػػػبة
 :(51رقـ ) مف خبلؿ بيانات الجدوؿ الشركات النيطيةفي  الممارسيف لممينة

 (52جدول رقم )
 االىتمام بعقد المؤتمرات والحمقات الدراسية لمتابعة تطور عمم المحاسبة أثر

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  ددالع %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 
االىتمام بعقـد المـؤتمرات 
ــــــــــات الدراســــــــــية  والحمق
لمتابعـــــــة تطـــــــور عمـــــــم 

 المحاسبة.

12 35.3 15 44.1 4 11.8 3 8.8 0 0 

% مػػف ردود المشػػاركيف فػػػي 44.1مػػف خػػبلؿ الجػػػدوؿ السػػابؽ يتبػػيف أف نسػػػبة 
يؤيػػػػدوف تػػػػأثير عامػػػػؿ "االىتمػػػػاـ بع ػػػػد المػػػػؤتمرات الدراسػػػػةل مػػػػف الممارسػػػػيف لممينػػػػةل 

ف لػػو دورًا  والحم ػات الدراسػية لمتابعػة تطػػور عمػـ المحاسػبة" عمػػى المنظمػات المينيػة وا 
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( يوضػػ  التوزيػػع التكػػراري إلجابػػات المشػػاركيف 10فػػي تضػػييؽ اليجػػوةل والشػػكؿ رقػػـ )
رىػػػا فػػػي تنظػػػيـ المنظمػػػات المينيػػػة ودو فػػػي الدراسػػػة حػػػوؿ العوامػػػؿ اليرعيػػػة المتعم ػػػة ب

 عمى تضييؽ اليجوة. المينة

0

2
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العدد

1 2 3 4

العوامل

مؤثر جدا

مؤثر

متوسط التاثير

ضعيف التاثير

غير مؤثر

 
ثر المنظمات أ حولالتوزيع التكراري إلجابات أفراد مجتمع الدراسة ( 20رقم ) شكل

 الفجوةتضييق المينية ودورىا في تنظيم المينة عم  
حػػوؿ  دراسػػةال مجتمػػع( التوزيػػع التكػػراري إلجابػػات أفػػراد 10رقػػـ ) الشػػكؿيبػػيف 

 ومػػػف الشػػػكؿ اليجػػػوةتضػػػييؽ رىػػػا فػػػي تنظػػػيـ المينػػػة عمػػػى ثػػػر المنظمػػػات المينيػػػة ودو أ
فػػي فئػػة  يرتيػػع األوؿمػػؿ العا ثػػرألئلجابػػات حػػوؿ التوزيػػع التكػػراري  إف ةبلحظػػم يمكػػف

يشػير  وىػو (5منواؿ اإلجابة يساوي  )وينخيض في فئات التأثير الضعيية  لمؤثر جداً 
التوزيػػػع  حػػػظ إفبلتضػػػييؽ اليجػػػوةل كمػػػا يلمعوامػػػؿ عمػػػى  درجػػػة تػػػأثير عاليػػػة جػػػداً  إلػػػى

فػي فئػة مػؤثر ويػنخيض فػي فئػات  يرتيػعاألخػرى  ؿثر العوامألئلجابات حوؿ التكراري 
ممػا يشػير  (4منواؿ التأثير يساوي  ) كما ينخيض في فئة مؤثر جداً  لالتأثير الضعيية

 اليجوة. تضييؽ درجة تأثير عالية لمعوامؿ عمى  إلى
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المنظمػػػػات المينيػػػػة بم ػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ العػػػػرض السػػػػابؽ لميػػػػروض اليرعيػػػػة المتع
يمكػػػف اسػػػتخداـ الحزمػػػة اإلحصػػػائية  عمػػػى تضػػػييؽ اليجػػػوةل ودورىػػػا فػػػي تنظػػػيـ المينػػػة

إلجراء بعض االختباراتل وبياف درجة تأثير العوامؿ اليرعيػة عمػى تضػييؽ اليجػوة مػف 
الميبيػػػةل مػػػف خػػػبلؿ  الممارسػػػيف لممينػػػة فػػػي الشػػػركات النيطيػػػة فػػػي البيئػػػةوجيػػػة نظػػػر 

 لتالي:بيانات الجدوؿ ا
تأثير المنظمات  بعض المقاييس اإلحصائية لمتعرف عم  درجة( 58جدول رقم )

 الفجوةتضييق  المينية ودورىا في تنظيم المينة عم 
 رمز

 العامل

اصغر 
 إجابة

الربيع 
الربيع  الوسيط األول

 الثالث
اكبر 
 إجابة

المدة 
 الربيعي

1 1 4 4 5 5 1 

2 1 3 4 5 5 2 

3 2 4 4 5 5 1 

4 2 4 4 5 5 1 

بعػػػض الم ػػػاييس اإلحصػػػائية إلجابػػػات أفػػػراد مجتمػػػع ( 52يبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ )
ثر المنظمػات المينيػة ودورىػا فػي تنظػيـ المينػة عمػى العوامػؿ المتعم ػة بػأ حوؿالدراسة 

ثػػر جميػػع أوسػػيط درجػػة اإلجابػػة حػػوؿ  إف يبلحػػظالجػػدوؿ خػػبلؿ ومػػف تضػػييؽ اليجػػوةل 
يسػػاوي  الثػػانيوؿ لدرجػػة اإلجابػػة حػػوؿ العامػػؿ والربيػػع األ ل)مػػؤثر( 4العوامػػؿ  يسػػاوي 

 4بينمػػػػا الربيػػػػع األوؿ لئلجابػػػػة حػػػػوؿ العوامػػػػؿ األخػػػػرى يسػػػػاوي  ل)متوسػػػػط التػػػػأثير( 3
   (.)مؤثر جداً  5والربيع الثالث  لدرجة اإلجابة حوؿ جميع العوامؿ يساوي  ل)مؤثر(
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 فـي تنظـيم المينـة" "المنظمات المينية ودورىـانتائج التحميل اإلحصائي بشأن تأثير 
 :متطمبات ممارسة المينةتضييق الفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي، و  عم 

اليرعيػػػةل والتػػػي تػػػـ  بالعوامػػػؿنتػػػائج التحمػػػيبلت اإلحصػػػائية المتعم ػػػة  مػػػف خػػػبلؿ
الختبػػػار اليرضػػػية اليرعيػػػة الثالثػػػة  حسػػػاب المتوسػػػط الحسػػػابييمكػػػف ل سػػػاب اً عرضػػػيا 

بػػيف  اليجػػوةتضػػييؽ مينيػػة ودورىػػا فػػي تنظػػيـ المينػػة عمػػى المنظمػػات الوالمتعم ػػة بػػأثر 
( يوضػػػػ  53رقػػػػـ )الجػػػػدوؿ و ل متطمبػػػػات ممارسػػػػة المينػػػػةبرنػػػػامج التعمػػػػيـ المحاسػػػػبي و 

 :كما يمينتائج ال
ثر المنظمات المينية أ درجة إجابة المجتمع الدراسي حول( متوسط 51جدول رقم )

 الفجوةتضييق ودورىا في تنظيم المينة عم  
االنحراف   المتوسط

 المعياري
الفرض 
 الصفري

الفرض 
 البديل

 القرار

المتوسط  20.2 74.6
 <65% 

المتوسط 
 >65% 

ينية ودورىا ارتياع أثر المنظمات الم
 .اليجوةفي تنظيـ المينة عمى 

ثػػر المنظمػػات أإجابػػة أفػػراد المجتمػػع حػػوؿ متوسػػط إف ( 53يبػػيف الجػػدوؿ رقػػـ )
 بػػػانحراؼ ل%74.6 اليجػػػوة يسػػػاويتضػػػييؽ ى المينيػػػة ودورىػػػا فػػػي تنظػػػيـ المينػػػة عمػػػ

 %65مػف  )أكبػر المجتمع الدراسي عاليػاً وبما أف متوسط درجة إجابة ل 20.2معياري 
ل وبالتػػػالي يػػػتـ إدراج ىػػػذا العامػػػؿ ضػػػمف العوامػػػؿ المينيػػػة المػػػؤثرة فػػػي تػػػأثير عػػػالي( -

 .  تضييؽ اليجوة
 التالي: قبول الفرض الصفري والذي ينص عم يتم  ومن ىنا

إلـ  قصـور  متطمبات ممارسـة المينـةالفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي و عود ت" 
 ".ودورىا في تنظيم المينة  المنظمات المينية في
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 :"الميارات الواجب توفرىا في المحاسب" تحميل عامل  5-28-8-6
تػـ ت ػديـ  الميػارات الواجػب توفرىػا فػي المحاسػبلتحديد األىمية النسبية لعامؿ 

ة مػػػػػف األسػػػػػئمة ذات الصػػػػػمة بػػػػػذلؾل وبموجػػػػػب البيانػػػػػات الػػػػػواردة فػػػػػي إجابػػػػػات مجموعػػػػػ
لمميػػارات الواجػػب توفرىػػا يمكػػف التعػػرؼ عمػػى األىميػػة النسػػبية المشػػاركيف فػػي الدراسػػة 

 اتتوالعبلقػةل والتػي يمكػف صػي وض ذولتح يؽ ذلػؾ ينبغػي اختبػار اليػر  لفي المحاسب
 عمى النحو التالي:

 
 :الفرض الصفري

 إلػى قصػور فػي متطمبات ممارسة المينػةوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و اليجتعود " 
 ".الميارات الواجب توفرىا في المحاسب

 
 :الفرض البديل

إلػى قصػور  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بػيف برنػامج التعمػيـ المحاسػبي و ال تعود " 
 ".الميارات الواجب توفرىا في المحاسب في

 البيانػػػػات الػػػواردة فػػػػيدراسػػػػة وتحميػػػؿ و إلػػػى ييػػػتوجومػػػف ىنػػػا فػػػػإف التركيػػػز تػػػػـ 
الشػػركات النيطيػػة فػػي فػػي  بالميػػارات الواجػػب توفرىػػا فػػي المحاسػػبالمتعم ػػة و الدراسػػة 

 الطرفيف.ل ودرجة تأثيرىا عمى تضييؽ اليجوة بيف ليبيا
ــر -2 ــي واالقتصــادي  أث ــر التحميم ــ  االستفســار والبحــث والتفكي ــدرة المحاســب عم ق

 :والمنطقي
قػػػػػدرة المحاسػػػػب عمػػػػػى االستيسػػػػػار والبحػػػػػث والتيكيػػػػػر يػػػػػاف تػػػػػأثير يمكػػػػف ب

مػػف  الميػػارات الواجػػب توفرىػػا فػػي المحاسػػبعمػػى  التحميمػػي واالقتصػػادي والمنط ػػي
مػػػف خػػػبلؿ بيانػػػات فػػػي ليبيػػػا  الشػػػركات النيطيػػػةفػػػي  الممارسػػػيف لممينػػػةوجيػػػة نظػػػر 

 :(54رقـ )الجدوؿ 
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 (56جدول رقم )
 والبحث  قدرة المحاسب عم  االستفسار أثر

 والتفكير التحميمي واالقتصادي والمنطقي

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 
ـــــــــ   ـــــــــدرة المحاســـــــــب عم ق
االستفســار والبحــث والتفكيــر 
التحميمـــــــــــي واالقتصـــــــــــادي 

 .قيوالمنط

9 26.5 19 55.9 4 11.8 2 5.9 0 0 

( يتبيف لنا ردود المشػاركيف فػي الدراسػةل التػي تؤيػد 54مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
" قدرة المحاسب عمى االستيسار والبحث والتيكير التحميمي واالقتصػادي والمنط ػيأثر "
ل ودورىػػػا فػػػي تضػػػييؽ اليجػػػوةل بدرجػػػة الميػػػارات الواجػػػب توفرىػػػا فػػػي المحاسػػػبعمػػػى 

 %.55.9اليةلونسبة ع
 :قدرة المحاسب عم  مراعاة قيم وأخالق ومواقف المينة عند صنع القرار أثر -8

قدرة المحاسػب عمػى مراعػاة قػيـ وأخػبلؽ ومواقػؼ تأثير  (55رقـ )ف الجدوؿ يبي
مػف وجيػة نظػر  الميػارات الواجػب توفرىػا فػي المحاسػبعمػى  المينة عند صػنع ال ػرار

 :ركيف في الدراسةمف المشا الممارسيف لممينة
 (55جدول رقم )

 قدرة المحاسب عم  مراعاة قيم وأخالق ومواقف المينة عند صنع القرار أثر

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

 العدد
النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد النسبة % العدد النسبة % العدد %

النسبة 
% 

2 
قـــــــدرة المحاســـــــب عمـــــــ  
مراعــــــــاة قــــــــيم وأخــــــــالق 
ومواقف المينة عند صنع 

 القرار.

9 26.5 17 50.0 6 17.6 1 2.9 1 2.9 

% مػػػف ردود المشػػػاركيف فػػػي 50يتضػػػ  مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف نسػػػبة 
قػػدرة المحاسػػب عمػػى مراعػػاة قػػيـ وأخػػبلؽ ومواقػػؼ المينػػة عنػػد  الدراسػػة يؤيػػدوف أثػػر "
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ودورىا فػي تضػييؽ اليجػوةل  لفي المحاسبالميارات الواجب توفرىا " عمى صنع ال رار
 وذلؾ بدرجة )مؤثر(.

 
قــدرة المحاســب عمــ  حســن التفــاوض مــع اآلخــرين وعــرض وجيــات النظــر  أثــر -1

برام االتفاقيات  :والدفاع عنيا وابتكار الحمول وتداوليا وا 
قػػدرة المحاسػػب عمػػى حسػػف التيػػاوض مػػع اآلخػػريف وعػػرض يمكػػف بيػػاف تػػأثير 

بػراـ االتياقيػات وجيات النظر والػدفاع الميػارات عمػى  عنيػا وابتكػار الحمػوؿ وتػداوليا وا 
 الشػركات النيطيػةفػي  الممارسػيف لممينػةمػف وجيػة نظػر  الواجب توفرىا في المحاسػب

 مف خبلؿ بيانات الجدوؿ التالي: الميبية البيئة في
قدرة المحاسب عم  حسن التفاوض مع اآلخرين أثر  (54جدول رقم )

برام االتفاقيات وعرض وجيات النظر  والدفاع عنيا وابتكار الحمول وتداوليا وا 

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 

قـــدرة المحاســـب عمـــ  حســــن 
التفاوض مع اآلخرين وعـرض 

دفاع عنيــا وجيــات النظــر والــ
بـرام  وابتكار الحمول وتداوليا وا 

 االتفاقيات.

10 29.4 17 50 5 14.7 1 2.9 1 2.9 

% مػػػػػف نسػػػػػبة ردود المشػػػػػاركيف فػػػػػي 50مػػػػػف خػػػػػبلؿ الجػػػػػدوؿ يمكػػػػػف بيػػػػػاف أف 
قػدرة المحاسػب عمػى حسػف التيػاوض مػع الدراسةل مف الممارسيف لممينةل يؤيدوف أثر "

بػػػػػراـ  اآلخػػػػػريف وعػػػػػرض وجيػػػػػات النظػػػػػر والػػػػػدفاع عنيػػػػػا وابتكػػػػػار الحمػػػػػوؿ وتػػػػػداوليا وا 
ودورىػا فػي تضػييؽ اليجػػوةل  لالميػارات الواجػب توفرىػا فػي المحاسػب" عمػى االتياقيػات

 وذلؾ بدرجة )مؤثر(.
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قدرة المحاسب عم  استخدام نظـم تقنيـة المعمومـات وأدواتيـا وتوظيفيـا فـي  أثر -6
 : ن صحتيا ودقتياحل المشاكل التي تواجيو أثناء العمل والقدرة عم  التحقق م

قػػدرة المحاسػػب عمػػى اسػػتخداـ نظػػـ ت نيػػة المعمومػػات وأدواتيػػا يمكػػف بيػػاف تػػأثير 
 وتوظيييا في حؿ المشاكؿ التي تواجيو أثناء العمؿ وقػدرة التح ػؽ مػف صػحتيا ودقتيػا

فػػي  الممارسػػيف لممينػػةمػػف وجيػػة نظػػر  الميػػارات الواجػػب توفرىػػا فػػي المحاسػػبعمػػى 
 :(57رقـ )مف خبلؿ بيانات الجدوؿ ا في ليبي الشركات النيطية

 (50جدول رقم )
قدرة المحاسب عم  استخدام نظم تقنية المعمومات وأدواتيا وتوظيفيا في حل أثر 

 مشاكل التي تواجيو أثناء العمل والقدرة عم  التحقق من صحتيا ودقتيا

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

نسبة ال العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 

قـــــــــدرة المحاســـــــــب عمـــــــــ  
ـــــــــة  اســـــــــتخدام نظـــــــــم تقني
المعمومــــــــــــــات وأدواتيــــــــــــــا 
وتوظيفيــا فــي حــل المشــاكل 
التـــي تواجيـــو أثنـــاء العمـــل 
والقـــدرة عمـــ  التحقـــق مــــن 

 صحتيا ودقتيا.

18 52.9 13 38.2 2 5.9 0 0.0 1 2.9 

% مػف ردود المشػاركيف فػي 52.9( يتبػيف أف نسػبة 57رقـ ) مف خبلؿ الجدوؿ
قدرة المحاسب عمى اسػتخداـ نظػـ ت نيػة  الدراسةل مف الممارسيف لممينةل يؤيدوف أثر "

المعمومػػات وأدواتيػػا وتوظيييػػا فػػي حػػؿ مشػػاكؿ التػػي تواجيػػو أثنػػاء العمػػؿ وال ػػدرة عمػػى 
ودورىػا فػي  لفػي المحاسػبالميػارات الواجػب توفرىػا " عمػى التح ؽ مف صحتيا ودقتيا

 تضييؽ اليجوةل وذلؾ بدرجة )مؤثر(.
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 :قدرة المحاسب عم  القيادة والعمل وفق التشريعات القانونية والنظامية أثر -5
قػدرة المحاسػب عمػى ال يػادة والعمػؿ وفػؽ التشػريعات ال انونيػة يمكف بياف تػأثير 

الممارسػػػيف وجيػػػة نظػػػر مػػػف  الميػػػارات الواجػػػب توفرىػػػا فػػػي المحاسػػػبعمػػػى  والنظاميػػػة
 مف خبلؿ بيانات الجدوؿ التالي:في ليبيا  الشركات النيطيةفي  لممينة

  
 (52جدول رقم ) 

 قدرة المحاسب عم  القيادة والعمل وفق التشريعات القانونية والنظاميةأثر 

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جداً 

 العدد
النسبة 
 العدد %

لنا
سبة 
% 

 العدد
النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
% 

2 

قـــــــدرة المحاســـــــب 
ــــــــــ  القيــــــــــادة  عم
والعمــــــــــل وفــــــــــق 
التشــــــــــــــــــــــــريعات 
ـــــــــــــــــــــــــــــة  القانوني

 والنظامية.

12 35.3 17 50 2 5.9 2 5.9 1 2.9 

% مػػػػف ردود المشػػػػاركيف فػػػػي 50مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ يتبػػػػيف أف نسػػػػبة 
قدرة المحاسب عمى ال يادة والعمػؿ وفػؽ  ر "الدراسةل مف الممارسيف لممينةل يؤيدوف أث

ودورىػػا  لالميػػارات الواجػػب توفرىػػا فػػي المحاسػػب" عمػػى التشػػريعات ال انونيػػة والنظاميػػة
( يوضػ  التوزيػع التكػراري 11في تضييؽ اليجػوةل وذلػؾ بدرجػة )مػؤثر(ل والشػكؿ رقػـ )

تحػػػػديث إلجابػػػػات المشػػػػاركيف فػػػػي الدراسػػػػة حػػػػوؿ العوامػػػػؿ اليرعيػػػػة المتعم ػػػػة بمسػػػػتوى 
 المناىج ودورىا في تضييؽ اليجوة:
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ثر الميارات أحول الدراسة  مجتمعإلجابات أفراد التوزيع التكراري ( 22رقم ) شكل

 تضييق الفجوةالواجب توفرىا في المحاسب عم  
حػػوؿ  دراسػػةال مجتمػػع( التوزيػػع التكػػراري إلجابػػات أفػػراد 11رقػػـ ) الشػػكؿيبػػيف 

 الشػػكؿخػػبلؿ ومػػف  اليجػػوةتضػػييؽ المحاسػػب عمػػى ثػػر الميػػارات الواجػػب توفرىػػا فػػي أ
فػي فئػة مػؤثر  يرتيػع الرابػع حػوؿ العامػؿ لئلجابػاتالتوزيع التكػراري  إف ةبلحظيمكف م

 إلػىممػا يشػير  (5منػواؿ اإلجابػة يسػاوي  )ويػنخيض فػي فئػات التػأثير الضػعيية  لجداً 
التوزيػػػع  بلحػػػظ إفتضػػػييؽ اليجػػػوةل ويلمعامػػػؿ المػػػذكور عمػػػى  درجػػػة تػػػأثير عاليػػػة جػػػداً 

ويػػنخيض فػػي فئػػات  لفػػي فئػػة مػػؤثر يرتيػػعلئلجابػػات حػػوؿ العوامػػؿ األخػػرى التكػػراري 
ممػػػا ( 4يسػػػاوي  اإلجابػػػةمنػػػواؿ  ) كمػػػا يػػػنخيض فػػػي فئػػػة مػػػؤثر جػػػداً  لالتػػػأثير الضػػػعيية

ىػػذا مػػف خػػبلؿ . و اليجػػوةتضػػييؽ لمعوامػػؿ المػػذكورة عمػػى درجػػة تػػأثير عاليػػة  إلػػىيشػػير 
ل ودورىػا فػي الميارات الواجػب توفرىػا فػي المحاسػببة اليرعية المتعم  لمعوامؿالعرض 

يمكػػف اسػػتخداـ الحزمػػة اإلحصػػائية إلجػػراء بعػػض االختبػػاراتل وبيػػاف  تضػػييؽ اليجػػوةل
المشػاركيف فػي الدراسػة العوامػؿ عمػى تضػييؽ اليجػوة مػف وجيػة نظػر  ىػذه درجة تػأثير

 :تي تـ حسابياالتحميبلت ال( توض  59رقـ )بيانات الجدوؿ و ل مف الممارسيف لممينة
تأثير الميارات  بعض المقاييس اإلحصائية لمتعرف عم  درجة( 55جدول رقم )

 الفجوةتضييق الواجب توفرىا في المحاسب عم  
 رمز

 العامل

اصغر 
 إجابة

الربيع 
الربيع  الوسيط األول

 الثالث
اكبر 
 إجابة

المدة 
 الربيعي

1 2 4.00 4 5 5 1.00 
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2 1 3.75 4 5 5 1.25 

3 1 4.00 4 5 5 1.00 

4 1 4.00 5 5 5 1.00 

5 1 4.00 4 5 5 1.00 

 مجتمػػعبعػػض الم ػػاييس اإلحصػػائية إلجابػػات أفػػراد ( 59الجػػدوؿ رقػػـ )يوضػػ  
العوامػػػؿ المتعم ػػػة بػػػأثر الميػػػارات الواجػػػب توفرىػػػا فػػػي المحاسػػػب عمػػػى  حػػػوؿالدراسػػػة 
مػػػؿ وسػػػيط درجػػػة اإلجابػػػة حػػػوؿ العا إف يبلحػػػظالجػػػدوؿ خػػػبلؿ اليجػػػوة. ومػػػف تضػػػييؽ 

 4األخػػرى يسػػاوي  حػػوؿ العوامػػؿ ووسػػيط درجػػة اإلجابػػة ل()مػػؤثر جػػداً  5يسػػاوي  الرابػػع
قػػػؿ مػػػف أ) 3.75يسػػػاوي  الثػػػانيوالربيػػػع األوؿ لدرجػػػة اإلجابػػػة حػػػوؿ العامػػػؿ  ل)مػػػؤثر(
والربيػػع  ل)مػػؤثر( 4بينمػػا الربيػػع األوؿ لئلجابػػة حػػوؿ العوامػػؿ األخػػرى يسػػاوي  لمػػؤثر(
 (.)مؤثر جداً  5جميع العوامؿ يساوي أثر لدرجة اإلجابة حوؿ  الثالث

 
 الميـارات الواجـب توفرىـا فـي المحاسـب عمـ نتائج التحميل اإلحصـائي بشـأن تـأثير 

 :متطمبات ممارسة المينةتضييق الفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي، و 
اليرعيػػةل والتػػي تػػػـ  بالعوامػػؿبنػػاءًا عمػػى نتػػائج التحمػػيبلت اإلحصػػػائية المتعم ػػة 

ل ف ػػد جػاءت نتػػائج الدراسػة والمتعم ػة بػػأثر الميػارات الواجػػب توفرىػا فػػي اً سػاب  عرضػيا
ل متطمبات ممارسػة المينػةالمحاسب في تضييؽ اليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و 

 كما ىي في الجدوؿ التالي:
ثر الميارات الواجب المجتمع الدراسي حول أ درجة إجابة( متوسط 40جدول رقم )

 الفجوةتضييق ب عم  توفرىا في المحاس
االنحراف  المتوسط 

 المعياري
الفرض 
 الصفري

الفرض 
 البديل

 القرار

77.2 17.1 
المتوسط 

 <65% 

المتوسط 
 >65% 

ارتياع درجة اثر الميارات 
الواجب توفرىا في المحاسب 

 عمى تضييؽ اليجوة
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ر الميػػارات يثتػػأإجابػػة أفػػراد المجتمػػع حػػوؿ متوسػػط إف ( 60يبػػيف الجػػدوؿ رقػػـ )
معيػاري  بػانحراؼ ل%77.2 لواجب توفرىا فػي المحاسػب عمػى تضػييؽ اليجػوة يسػاويا

وبالتػػػالي يػػػتـ إدراج ىػػػذا العامػػػؿ ضػػػمف ل % )تػػػأثير عػػػالي(65كبػػػر مػػػف أوىػػػو  ل17.1
 .  العوامؿ المينية المؤثرة في تضييؽ اليجوة

 التالي: قبول الفرض الصفري والذي ينص عم يتم  ومن ىنا
إلـ  قصـور  متطمبات ممارسـة المينـةج التعميم المحاسبي و الفجوة بين برنامتعود " 
 ".الميارات الواجب توفرىا في المحاسب في
 
 
 :"التعميم الميني المستمر" تحميل عامل  5-28-8-5

المتعم ػػػػة اليرعيػػػػة الدراسػػػػة  بيانػػػػاتدراسػػػػة وتحميػػػػؿ  تػػػػـو فإنػػػػ ذلػػػػؾوبنػػػػاءًا عمػػػػى 
لموقػػػوؼ عمػػػى كات النيطيػػػة الشػػػر فػػػي  ودورىػػػا فػػػي تنظػػػيـ المينػػػة بالمنظمػػػات المينيػػػة

تضػػػييؽ اليجػػػوة بػػػيف برنػػػامج التعمػػػيـ  فػػػي تػػػأثيره األىميػػػة النسػػػبية ليػػػذا العامػػػؿ ومػػػدى
ل وفيمػػا يمػػي دراسػػة وتحميػػؿ لمبيانػػات الػػواردة مػػف متطمبػػات ممارسػػة المينػػةالمحاسػػبي و 

 المشاركيف في الدراسة:
مػف خػبلؿ  التعمػيـ المينػي المسػتمرلعامػؿ يمكف التعػرؼ عمػى األىميػة النسػبية 

والمتعم ػػة بػػالتعميـ دراسػػة وتحميػػؿ البيانػػات الػػواردة فػػي إجابػػات المشػػاركيف فػػي الدراسػػة 
العبلقةل والتػي يمكػف  وذاليرعي ض ولتح يؽ ذلؾ ينبغي اختبار الير  لالميني المستمر

 عمى النحو التالي: اتتوصي
 :الفرض الصفري

 إلػى قصػور فػي ممارسة المينػةمتطمبات اليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و تعود " 
 ".التعميـ الميني المستمر

 :الفرض البديل
إلػى قصػور  متطمبػات ممارسػة المينػةاليجوة بػيف برنػامج التعمػيـ المحاسػبي و ال تعود " 
 ".التعميـ الميني المستمر في
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 العوامػػؿ اليرعيػػة الػػواردة فػػيدراسػػة وتحميػػؿ ومػػف ىنػػا فػػإف التركيػػز سػػيتوجو إلػػى 
 :بالتعميـ الميني المستمر ودوره في تضييؽ اليجوة ة المتعمو الدراسة 
 

 :اشتراك المحاسب في الدورات والمؤتمرات والحمقات الدراسية أثر -2
 اشتراؾ المحاسػب فػي الػدورات والمػؤتمرات والحم ػات الدراسػيةيمكف بياف تأثير 

 طيػةالشػركات النيفػي  الممارسػيف لممينػةمػف وجيػة نظػر  التعميـ الميني المستمرعمى 
 :(61رقـ ) مف خبلؿ بيانات الجدوؿفي ليبيا 

 
 (42جدول رقم )

 اشتراك المحاسب في الدورات والمؤتمرات والحمقات الدراسيةأثر 

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

 العدد
النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
 العدد %

النسبة 
% 

2 
اشـــــــتراك المحاســـــــب فـــــــي 
ـــــــــــــدورات والمـــــــــــــؤتمرات  ال

 والحمقات الدراسية.
11 32.4 13 38.2 7 20.6 3 8.8 0 0 

% مػػف ردود المشػػاركيف فػػػي 38.2يتبػػيف مػػف خػػػبلؿ الجػػدوؿ السػػابؽ أف نسػػػبة 
اشػػتراؾ المحاسػػب فػػي الػػدورات والمػػؤتمرات الدراسػػةل مػػف الممارسػػيف لممينػػةل يؤيػػدوف "

 في تضييؽ اليجوةل وذلؾ بدرجة )مؤثر(. ودوره "لوالحم ات الدراسية
 
 :اشتراك المحاسب في الكتابات األكاديمية والمجالت والمنشورات المينية أثر -8

اشػػػػػتراؾ المحاسػػػػػب فػػػػػي الكتابػػػػػات األكاديميػػػػػة والمجػػػػػبلت يمكػػػػػف بيػػػػػاف تػػػػػأثير 
 الممارسػػيف لممينػػةمػػف وجيػػة نظػػر  التعمػػيـ المينػػي المسػػتمرعمػػى  والمنشػػورات المينيػػة

 :(62رقـ )مف خبلؿ بيانات الجدوؿ في ليبيا  ركات النيطيةالشفي 
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 (48جدول رقم )
 اشتراك المحاسب في الكتابات األكاديمية والمجالت والمنشورات المينية أثر

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
نسبة ال العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 
ــي  اشــتراك المحاســب ف
الكتابــــــات األكاديميــــــة 
والمجــالت والمنشــورات 

 المينية.

7 20.6 9 26.5 14 41.2 3 8.8 1 2.9 

مػف خػبلؿ الجػدوؿ السػابؽ يتبػػيف أف نسػبة ردود المشػاركيف فػي الدراسػة تسػػاوي 
ضػػػػػييؽ ت عمػػػػػى ىػػػػػذا العامػػػػػؿ تػػػػػأثيرأي إف %ل وىػػػػػي نسػػػػػبة )متوسػػػػػط التػػػػػأثير(. 41.2

 .ضعيؼ
 
يمكػف  :التعمم الذاتي وقراءة األدب الميني والصحف المينيـة ألجـل تطبيقيـا أثر -1

عمػػى  الػػتعمـ الػػذاتي وقػػراءة األدب المينػػي والصػػحؼ المينيػػة ألجػػؿ تطبي يػػابيػػاف تػػأثير 
فػػي  الشػػركات النيطيػػةفػػي  الممارسػػيف لممينػػةمػػف وجيػػة نظػػر  التعمػػيـ المينػػي المسػػتمر

 :(63ات الجدوؿ رقـ )مف خبلؿ بيانليبيا 
 (41جدول رقم )

 التعمم الذاتي وقراءة األدب الميني والصحف المينية ألجل تطبيقيا أثر

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

2 
ــــــ ــــــذاتي وق ــــــتعمم ال راءة ال

ـــي والصـــحف  األدب المين
 المينية ألجل تطبيقيا.

3 8.8 14 41.2 10 29.4 6 17.6 1 2.9 

% مػػف ردود المشػػاركيف فػػػي 41.2مػػف خػػبلؿ الجػػػدوؿ السػػابؽ يتبػػيف أف نسػػػبة 
مػتعمـ الػذاتي وقػراءة األدب المينػي والصػحؼ ل المجتمع المينػيل يػروف أف ىنػاؾ أثػر "
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ف ليػا دورًا فػي تضػييؽ اليجػوة  المينػي المسػتمر التعميـ" عمى  المينية ألجؿ تطبي يا وا 
 بدرجة )مؤثر(.

 :المشاركة والعمل في لجان فنية أثر -6
 التعمػيـ المينػي المسػتمرعمػى  المشاركة والعمؿ في لجاف فنيةيمكف بياف تأثير 

مػػف خػػبلؿ بيانػػات فػػي ليبيػػا  الشػػركات النيطيػػةفػػي  الممارسػػيف لممينػػةمػػف وجيػػة نظػػر 
        :(64رقـ )الجدوؿ 

 (46جدول رقم )
 المشاركة والعمل في لجان فنية أثر

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
النسبة  العدد %

النسبة  العدد %
% 

المشاركة والعمـل فـي  2
 5.9 2 11.8 4 17.6 6 44.1 15 20.6 7 لجان فنية.

( إجابػػػات أفػػػراد المجتمػػػع المينػػػيل حػػػوؿ أثػػػر المشػػػاركة 64يبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ )
% مػػف المشػػاركيف يؤيػػدوف تػػأثير ىػػذا 44.1والعمػػؿ فػػي لجػػاف فنيػػةل وبػػيف الجػػدوؿ أف 

 العامؿل عمى التعميـ الميني المستمرل ودوره في تضييؽ اليجوة.
 :المجال الفني لممينةكتابة مقاالت محاسبية وأوراق عمل وتأليف كتب في  أثر -5

كتابػػػػػة الم ػػػػػاالت يمكػػػػػف بيػػػػػاف تػػػػػأثير ( 65رقػػػػػـ )مػػػػػف خػػػػػبلؿ بيانػػػػػات الجػػػػػدوؿ 
التعمػػيـ المينػػي عمػػى  المحاسػػبية وأوراؽ العمػػؿ وتػػأليؼ كتػػب فػػي المجػػاؿ الينػػي لممينػػة

 :(65المجتمع الميني كما في الجدوؿ رقـ )مف وجية نظر  المستمر
 (45جدول رقم )

  وأوراق عمل وتأليف كتب في المجال الفني لممينة كتابة مقاالت محاسبية أثر

 العامل ت
 غير مؤثر ضعيف التأثير متوسط التأثير مؤثر مؤثر جدا

النسبة  العدد
النسبة  العدد %

النسبة  العدد النسبة % العدد %
النسبة  العدد %

% 

2 
كتابة مقاالت محاسبية و 
أوراق عمل وتأليف كتب 
 في المجال الفني لممينة.

3 8.8 10 29.4 16 47.1 3 8.8 2 5.9 
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% مػف ردود المشػاركيف فػي الدراسػةل 47.1يتبيف مف الجدوؿ السػابؽ أف نسػبة 
عمػػؿ المحاسػػبية وأوراؽ الم ػػاالت الكتابػػة مػػف الممارسػػيف لممينػػةل يػػروف وجػػود تػػأثير "ل

" عمػػػى التعمػػػيـ المينػػػي المسػػػتمر ودوره فػػػي كتػػػب فػػػي المجػػػاؿ الينػػػي لممينػػػةالوتػػػأليؼ 
( يوض  التوزيػع التكػراري إلجابػات المشػاركيف 12اليجوة. والشكؿ التالي رقـ ) تضييؽ

في الدراسة حوؿ العوامؿ اليرعية المتعم ػة بػالتعميـ المينػي المسػتمر ودوره فػي تضػييؽ 
 اليجوة:

0

2

4

6

8

10

12

14

16

العدد

1 2 3 4 5

العوامل

مؤثر جدا

مؤثر

متوسط التاثير

ضعيف التاثير

غير مؤثر

 
ثر التعميم أحول  مجتمع الدراسةالتوزيع التكراري إلجابات أفراد ( 28رقم ) شكل

 ييق الفجوةتضالميني المستمر عم  
حػوؿ  المينػي المجتمع( التوزيع التكراري إلجابات أفراد 12رقـ ) الشكؿيوض  

 إف ةبلحظػػم  يمكػػف ومػػف الشػػكؿ لاليجػػوةتضػػييؽ ر التعمػػيـ المينػػي المسػػتمر عمػػى يثتػػأ
 لفػػي فئػػة مػػؤثر يرتيػػع الرابػػعو  الثالػػثو  األوؿلئلجابػػات حػػوؿ العوامػػؿ التوزيػػع التكػػراري 

منػػواؿ التػػأثير ) كمػػا يػػنخيض فػػي فئػػة مػػؤثر جػػداً  لالضػػعييةويػػنخيض فػػي فئػػات التػػأثير 
التوزيػػع  درجػػة تػػأثير عاليػػة عمػػى تضػػييؽ اليجػػوةل بينمػػا كػػاف إلػػىممػػا يشػػير  (4يسػػاوي 
ويػنخيض  لفػي فئػة متوسػط التػأثير يرتيػع الخػامسو  الثػاني  يفاممالعإلجابات التكراري 

منػػواؿ اإلجابػػة  ) لضػػعييةيػػنخيض فػػي فئػػات التػػأثير  ا كمػػا لفػػي فئػػات التػػأثير العاليػػة
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رد فػػي تمػػؾ العوامػػؿ عمػػى و  درجػػة تػػأثير متوسػػطة عػػف مػػا إلػػىيشػػير  وىػػو (3يسػػاوي 
 تضييؽ اليجوة.

بػػالتعميـ المينػػي المسػػتمر اليرعيػػة المتعم ػػة  لمعوامػػؿمػػف خػػبلؿ العػػرض السػػابؽ 
يمكػػػػػػف اسػػػػػػتخداـ الحزمػػػػػػة اإلحصػػػػػػائية إلجػػػػػػراء بعػػػػػػض  ودوره فػػػػػػي تضػػػػػػييؽ اليجػػػػػػوةل

العوامػػػؿ عمػػػى تضػػػييؽ اليجػػػوة مػػػف وجيػػػة نظػػػر ىػػػذه ف درجػػػة تػػػأثير االختبػػػاراتل وبيػػػا
( 66رقػػـ ) الجػػدوؿ التػػاليو الميبيػػةل  الممارسػػيف لممينػػة فػػي الشػػركات النيطيػػة فػػي البيئػػة

 :يوض  نتائج االختبارات التي أجريت بيذا الخصوص
تأثير التعميم  بعض المقاييس اإلحصائية لمتعرف عم  درجة( 44جدول رقم )

 الفجوةتضييق ستمر عم  الميني الم
 رمز

 العامل

اصغر 
 إجابة

الربيع 
الربيع  الوسيط األول

 الثالث
اكبر 
 إجابة

المدة 
 الربيعي

1 2 3 4.0 5 5 2 

2 1 3 3.0 4 5 1 

3 1 3 3.5 4 5 1 

4 1 3 4.0 4 5 1 

5 1 3 3.0 4 5 1 

 مجتمػػػعبعػػػض الم ػػػاييس اإلحصػػػائية إلجابػػػات أفػػػراد ( 66يبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ )
ومػف تضييؽ اليجػوةل  المتعم ة بالتعميـ الميني المستمر عمى ؿثر العوامأ حوؿراسة الد

 4يسػػاوي  الرابػػعو  األوؿ يفاممحػػوؿ العػػ إف وسػػيط درجػػة اإلجابػة يبلحػػظالجػػدوؿ خػبلؿ 
)بػػيف مػػؤثر ومػػؤثر  ل3.5يسػػاوي  الثالػػثووسػػيط درجػػة اإلجابػػة حػػوؿ العامػػؿ  ل(مػػؤثر)

)متوسػػط  3يسػػاوي  الخػػامسو  الثػػاني يفاممالعػػأثػػر ووسػػيط درجػػة اإلجابػػة حػػوؿ  ل(جػػداً 
)متوسػػػط  3أثػػػر جميػػػع العوامػػػؿ يسػػػاوي  حػػػوؿ والربيػػػع األوؿ لدرجػػػة اإلجابػػػة(ل التػػػأثير
)مػػؤثر  5يسػػاوي  األوؿثػػر العامػػؿ ألدرجػػة اإلجابػػة حػػوؿ  (ل بينمػػا الربيػػع الثالػػثالتػػأثير
 (.)مؤثر 4 األخرى يساوي ؿثر العوامألدرجة اإلجابة حوؿ  والربيع الثالث ل(جداً 
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فـي تضـييق الفجـوة  التعمـيم المينـي المسـتمرنتائج التحميل اإلحصـائي بشـأن تـأثير 
 :متطمبات ممارسة المينةلمحاسبي، و بين برنامج التعميم ا

بالعوامػػؿ اليرعيػػةل والتػػي تػػـ  المرتبطػػةبنػػاءًا عمػػى نتػػائج التحمػػيبلت اإلحصػػائية 
ة ذات الصػمة بػالتعميـ المينػي الختبػار اليرضػي حسػاب المتوسػط الحسػابيتـ ل عرضيا

 :(67رقـ )كما ىي في الجدوؿ  المستمرل وجاءت نتائج الدراسة
 ( 40جدول رقم )

 حول  المجتمع الدراسي درجة إجابةمتوسط 
 ثر التعميم الميني المستمر عم  تضييق الفجوةأ

االنحراف  المتوسط 
 المعياري

الفرض 
 الصفري

الفرض 
 البديل

 القرار

63.5 21.2 
وسط المت
 <65% 

المتوسط 
 >65% 

درجة أثر التعميـ الميني 
المستمر عمى تضييؽ 

 اليجوة متوسطة 

ثػػػر التعمػػػػيـ أحػػػوؿ  المجتمػػػعإجابػػػػة أفػػػراد متوسػػػط إف ( 67يبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ )
 وىػو ل21.2بػانحراؼ معيػاري  ل%63.5 اليجػوة يسػاويتضػييؽ الميني المستمر عمػى 

ثػر التعمػيـ المينػي أمجتمع الدراسي حوؿ الدرجة إجابة متوسط  انخياضيشير إلى أف 
ضػػػعيؼ(ل وبالتػػػالي  % )تػػػأثير متوسػػػط أو65قػػػؿ مػػػف أ اليجػػػوةتضػػػييؽ المسػػتمر عمػػػى 

 .  يستبعد ىذا العامؿ مف العوامؿ المينية المؤثرة في تضييؽ اليجوة
 :التالي قبول الفرض البديل والذي ينص عم و  الفرض الصفرييتم رفض  ومن ىنا

ــال تعــود "  ــيم المحاســبي و الفجــوة ب ــامج التعم ــةين برن ــات ممارســة المين ــ   متطمب إل
 ".التعميم الميني المستمر قصور في
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في تضييق الفجوة بين برنامج  المينيةممخص تحميل نتائج العوامل  5-28-8-4
 :وفقًا ألىميتيا النسبية متطمبات ممارسة المينةالتعميم المحاسبي و 

تعم ة باليروض اليرعيةل والخاصة بالعوامػؿ يمكف تمخيص نتائج االختبارات الم
المينية ودورىا في تضييؽ اليجوة مرتبة وف ًا ألىميتيا النسبيةل بالنظر إلػى متوسػطات 

 نتائج اليروض اليرعية مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
ترتيب  المتوسط القرار بيان الفرض ت

 العامل
الفرض 
الفرعي 
 األول

متطمبــــات المحاســــبي و " إن الفجــــوة بــــين برنــــامج التعمــــيم 
القـوانين والتشـريعات تعـود إلـ  قصـور فـي  ممارسة المينة

 ".المنظمة 

قبػوؿ اليرض 
 الصيري

78.1 2 

الفرض 
الفرعي 
 الثـاني

متطمبــــات " إن الفجــــوة بــــين برنــــامج التعمــــيم المحاســــبي و 
ـــة ـــي  ممارســـة المين ـــ  قصـــور ف ـــود إل ـــي تع ـــل العمم التأىي

 ".لممحاسبين 
 

قبػوؿ اليرض 
 الصيري

83.6 1 

الفرض 
الفرعي 
 الثالـث

متطمبــــات " إن الفجــــوة بــــين برنــــامج التعمــــيم المحاســــبي و 
 المنظمــات المينيــة تعــود إلــ  قصــور فــي ممارســة المينــة

 ".ودورىا في تنظيم المينة 

قبػوؿ اليرض 
 الصيري

74.6 4 

الفرض 
الفرعي 
 الرابـع

متطمبــــات " إن الفجــــوة بــــين برنــــامج التعمــــيم المحاســــبي و 
الميـــارات الواجـــب  تعـــود إلـــ  قصـــور فـــي المينـــةممارســة 

 ".توفرىا في المحاسب

قبػوؿ اليرض 
 الصيري

77.2 3 

الفرض 
الفرعي 
 الخامس

متطمبــــات " إن الفجــــوة بــــين برنــــامج التعمــــيم المحاســــبي و 
ـــة ـــي ممارســـة المين ـــ  قصـــور ف ـــود إل ـــي  تع ـــيم المين التعم

 ".المستمر

اليرض رفػض 
 الصيري

63.5 / 

اختبػػػارات اليػػػروض اليرعيػػػةل وقبوليػػػا تتأكػػػد صػػػحة وقبػػػوؿ اليػػػرض  اسػػػتنادًا إلػػػى نتػػػائج
الفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي تعود  " التػالي الرئيسي الثاني والذي ينص عمى

فــي البيئــة  إلــ  قصــور األداء المينــي لممارســي المينــة متطمبــات ممارســة المينــةو 
لمينػػػي المسػػػتمر" مػػػف العوامػػػؿ وذلػػػؾ بعػػػد اسػػػتبعاد العامػػػؿ األخيػػػر "التعمػػػيـ ا ".الميبيـــة

 المينية المؤثرة في تضيؽ اليجوة.
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 خالصة الفصل الرابع: 5-21
متطمبات تتمثؿ العوامؿ األكاديمية المؤثرة في تضييؽ اليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و  -

 :األتي مرتبة وف ًا ألىميتيا النسبية في ممارسة المينة
 ة.تحديث وتطوير المناىج المحاسبي -
 توفير الوسائؿ التعميمية والتدريب العممي لمطبلب. -

 .أساليب التدريس المستخدمة حالياً تطوير  -

 التأىيؿ العممي لعضو ىيأة التدريس. -
متطمبات العوامؿ المينية المؤثرة في تضييؽ اليجوة بيف برنامج التعميـ المحاسبي و  أما -

 فيي كما يمي:مرتبة وف ًا ألىميتيا النسبية  ممارسة المينة
 التأىيؿ العممي لممحاسبيف. -
 ال وانيف والتشريعات المنظمة لممينة. -

 الميارات الواجب توفرىا في المحاسب. -

 المنظمات المينية ودورىا في تنظيـ المينة. -
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 الدراسة نتائج وتوصيات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 166 

 الدراسةنتائج 
العوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي تكػػػويف اليجػػػوة بػػػيف برنػػػامج  أىػػػـاسػػػتعراض اسػػػتيدفت ىػػػذه الدراسػػػة 

تحميػػػؿ البيانػػػات الدراسػػػة النظريػػةل و ل ومػػػف خػػبلؿ متطمبػػات ممارسػػػة المينػػةالتعمػػيـ المحاسػػػبي و 
التي يمكف مػف خػبلؿ  النتائج والتوصياتواختبار فروض الدراسة تـ التوصؿ إلى مجموعة مف 

ل فػػػي ليبيػػػا ومتطمبػػػات ممارسػػػة المينػػػة تطبي يػػػا تضػػػييؽ اليجػػػوة بػػػيف برنػػػامج التعمػػػيـ المحاسػػػبي
 في الن اط التالية: النتائج ىذهص وتتمخ
تضػػػػييؽ اليجػػػػوة بػػػػيف برنػػػػامج التعمػػػػيـ المحاسػػػػبي ومتطمبػػػػات  فػػػػي لمعوامػػػػؿ األكاديميػػػػة دور -1

 وقد جاء ترتيبيا وف ًا ألىميتيا النسبية عمى النحو التالي: ممارسة المينةل
 سبية.عامؿ تحديث وتطوير المناىج المحا -
 عامؿ توفير الوسائؿ التعميمية والتدريب العممي لمطبلب. - 
 عامؿ تطوير أساليب التدريس المستخدمة حاليًا. - 
 عامؿ التأىيؿ العممي لعضو ىيأة التدريس. - 
يمكػػف تضػػييؽ اليجػػوة بػػيف برنػػامج التعمػػيـ المحاسػػبي ومتطمبػػات ممارسػػة المينػػة مػػف خػػبلؿ  -2

 واالىتماـ بالبنود التالية:كاديميةل في العوامؿ األإعادة النظر 
وف ػػػًا لمتطػػػورات المسػػػتمرةل وذلػػػؾ باالىتمػػػاـ بالتطبي ػػػات العمميػػػة  تحػػػديث المنػػػاىج المحاسػػػبية -

وتػػػػدريس مػػػػادة تحميػػػػؿ البيانػػػػاتل وكػػػػذلؾ تيسػػػػير المعمومػػػػات وت يػػػػيـ األداءل والتخطػػػػيط المػػػػاليل 
 وكذلؾ مبادئ ومعايير المحاسبة والمراجعة.

تاحػػػة فػػػرص المناقشػػػة ليػػػـىتمػػػاـ باال - ل الجانػػػب التطبي ػػػي والتػػػدريبات العمميػػػة لمطػػػبلبل وا 
 وتوفير الينييف والمساعديف في التدريبات العممية والحاسوب.

 االىتماـ بالتأىيؿ العممي لعضو ىيأة التدريس وتدريبو عمى تنويع طرؽ التدريس. -
 

مػػػػيـ المحاسػػػػبي ومتطمبػػػػات لمعوامػػػػؿ المينيػػػػة دور فػػػػي تضػػػػييؽ اليجػػػػوة بػػػػيف برنػػػػامج التع -2
 وقد جاء ترتيبيا وف ًا ألىميتيا النسبية عمى النحو التالي:ممارسة المينةل 

 عامؿ التأىيؿ العممي لممحاسبيف.  -    
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 عامؿ ال وانيف والتشريعات المنظمة لممينة.  -

 عامؿ الميارات الواجب توفرىا في المحاسب. -

 ـ المينة.عامؿ المنظمات المينية ودورىا في تنظي -
يمكػػف تضػػييؽ اليجػػوة بػػيف برنػػامج التعمػػػيـ المحاسػػبي ومتطمبػػات ممارسػػة المينػػة مػػف خػػػبلؿ  -

 واالىتماـ بالبنود التالية:في العوامؿ المينيةل إعادة النظر 
ل مػػػع التركيػػػز عمػػػى بػػػرامج التأىيػػػؿ والتعمػػػيـ االىتمػػػاـ بػػػال وانيف والتشػػػريعات المنظمػػػة لممينػػػة -

 .الميني المستمر
ر المحاسػػػبيف المتخصصػػػيف فػػػي محاسػػػبة التكػػػاليؼ والتحميػػػؿ المػػػاليل وكػػػذلؾ المحاسػػػبة تػػوفي -

تبػػادؿ بتػػدريب المحاسػػبيف الجػػدد عمػػى المعػػارؼ والميػػارات المحاسػػبية و الماليػػةل مػػع االىتمػػاـ 
والتركيز عمػى ضػرورة تطبيػؽ األصػوؿ والمبػادئ المحاسػبية  لالمعمومات والميارات فيما بينيـ

كسػػػاب المحاسػػػبيف الميػػػارات البلزمػػػة لم يػػػاـ بالعمػػػؿ المحاسػػػبي اسػػػبيةعمػػػى العمميػػػات المح ل وا 
ميػارة ال ػدرة  -ميػارة االستيسػار والبحػث والتيكيػر التحميمػي واالقتصػادي والمنط ػيوالتي منيػا 

ميػػارة ال ػػدرة عمػػى حسػػف التيػػاوض مػػع  -عمػػى مراعػػاة قػػيـ وأخػػبلؽ المينػػة عنػػد صػػنع ال ػػرار
ميػػارة اسػػتخداـ نظػػـ ت نيػػػة  -فاع عنيػػا وابتكػػار الحمػػوؿاآلخػػريف وعػػرض وجيػػات النظػػر والػػد

الميػػػارات الواجػػػب توفرىػػػا فػػػي عمػػػى المعمومػػػات وأدواتيػػػا وتوظيييػػػا فػػػي حػػػؿ مشػػػاكؿ العمػػػؿ 
   .ميارة ال درة عمى ال يادة والعمؿ وفؽ التشريعات ال انونية والنظامية -المحاسب
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 توصيات الدراسة
 أىػػـ مػػا توصػػي بػػو الدراسػػةمت إلييػػا الدراسػػة يمكػػف بيػػاف عمػػى النتػػائج التػػي توصػػ اً بنػػاء    

 لؤلطراؼ ذات العبلقة بموضوع الدراسة:
ـــة توصـــيات - ـــرامج التعميمي ـــ  مســـتوة الب عمػػػى الجيػػػات المسػػػئولة عمػػػى بػػػرامج التعمػػػيـ  :عم

 االىتماـ باألتي:
مػػع وربػػط ىػػذه المنػػاىج بالتطبي ػػات العمميػػة  إعػػادة النظػػر فػػي منػػاىج التعمػػيـ المحاسػػبيل -

تكثيؼ االىتماـ ببعض الجوانب كالتحميؿ المػاليل والتػي مػف شػأنيا رسػـ شخصػية 
دخاؿ التجديدات التي تتماشى مع احتياجات المينة. قيادية لمطبلب فيما بعدل  وا 

اختيػػػػار العناصػػػػر ذات الكيػػػػاءة العاليػػػػة مػػػػف أعضػػػػاء ىيػػػػأة التػػػػدريسل وتطػػػػوير ميػػػػاراتيـ  -
 اءة عضو ىيأة التدريس.وتوفير الدورات البلزمة لمرفع مف كي

تػػوفير الوسػػائؿ التعميميػػة البلزمػػةل وتنظػػيـ دورات تدريبيػػة لمطػػبلب باالتيػػاؽ مػػع الجيػػات  -
 المينية.

 عمى الجيات المسئولة عمى تنظيـ المينة االىتماـ باألتي: :عم  مستوة المينةتوصيات  -
 لمحاسبية.إنشاء منظومة إلدارة الجودة الشاممةل عمى األعماؿ والممارسات ا -
 تحديد الميارات البلزمة لممحاسب الرتياد المينة. -
 إقامة دورات تعميميةل وبحث المستجدات في المينة. -
ربط أواصؿ التعاوف بيف المينييف واألكاديمييف وزيادة االتصاؿ فيما بينيمال مػف خػبلؿ  -

 الندوات والمؤتمرات.
 ئوليف في الدولة االىتماـ باألتي:عمى ال يادييف والمس :عم  مستوة الدولةتوصيات  -

ضرورة تكويف منظومة لمجودة عمى مستوى الدولة تعمؿ عمى تنسيؽ التعاوف بيف  -  
 وتنسيؽ الربط بيف الجانب األكاديميل والجانب المينيالمينييف واألكاديمييفل مع ضرورة 

 احتياجات كؿ خطة بالخطة األخرى مع الجانب األخر ليحصؿ التكامؿ.

ء لجاف لدراسة نتائج وتوصيات الدراسات المحميةل والنظر في إمكانيػة تطبي يػا لحػؿ إنشا -
 المشاكؿ محؿ الدراسة.
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تػػػوفير اإلمكانيػػػات البلزمػػػةل لمجامعػػػات إلتمػػػاـ برنػػػامج التعمػػػيـ المحاسػػػبي عمػػػى الصػػػورة  -
 المطموبة.

واصػػػػيات تحديػػػػد م ػػػػاييس لمراجعػػػػة عمميػػػػة انجػػػػاز البرنػػػػامج التعميمػػػػي المحاسػػػػبي وف ػػػػًا لم -
 محددة.

وضػػػع م ػػػاييس الختيػػػار الطػػػبلب المنخػػػرطيف فػػػي برنػػػامج التعمػػػيـ المحاسػػػبيل وم ػػػاييس  -
 ل ياس انجازاتيـ خبلؿ فترة البرنامج.
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 قائمـة المراجـع
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 :المراجع العربية -أوالً 
 :الكتب -أ

سػػكندرية: الػػدار الجامعيػػةل ل )اإلاءمبــادئ عمــم اإلحصــ .إبػػراىيـ عمػػي إبػػراىيـ (عبػػد ربػػو) .1
 .ؼ(2004

ــــة المحاســــبة   الخصخصػػػػةل بشػػػػير محمػػػػد عاشػػػػور.( يشو ر )الػػػػد  .2 ــــة مين مــــدة مواكب
تحريػر عبػد الجميػؿ المنصػوريل ل والمراجعة في ليبيا لمتطمبـات إعـادة ىيكمـة االقتصـاد

 ؼ(.2005)بنغازي: مركز البحوث االقتصاديةل  عيسى حمد اليارسي
ل ت ػديـ تطوير التعميم فـي الـوطن العربـي بـين الواقـع والمسـتقبل نحو .حسف (شحاتة)  .3

 ؼ(.2003ل )الدار المصرية المبنانية لمنشرل الطبعة األولىحامد عمارل 
ل )الريػػاض: دار الــذاكرة : قياســيا، إضــطرباتيا، عالجيــا .فيصػػؿ محمػػد خيػػر (الػػزراد) .4

 ؼ(.2002المري  لمنشرل 
ــاالمحاســبة فــي  .محمػػد المبػػروؾ (أبوزيػػد) .5 ل حاضــرىا وســبل تطويرىــا -جــذورىا -ليبي

 ؼ( .2005ل )طرابمس: منشورات أكاديمية الدراسات العميال الطبعة األولى
المعاصــــرة،  االتجاىــــاتالتنميــــة المينيــــة لممعممــــين،  .محمػػػػد عبػػػد الخػػػػالؽ (مػػػدبولي) .6

دار الكتػػػاب  لعربيػػػة المتحػػػدة:)اإلمػػػارات ا الطبعػػػة األولػػػىلل المـــداخل، االســـتراتيجيات"
 ؼ( .2002امعيل الج

الطبعػػة ل نحــو إطــار نظــري عــام لممراجعــة وأثــره عمــ  معاييرىــا .نصػػر صػػال  (محمػػد). 7
 ؼ( .2004ل )طرابمس: منشورات أكاديمية الدراسات العميال األولى

 
 الدوريات : -ب

المجمػة العمميػة لبلقتصػاد والتجػارةل كميػة  "تضييق فجوة التوقعـات"، .جورج دانياؿ تالي .1
 .ؼ(1998عة عيف شمسل العدد األوؿل مجا)التجارةل 

"دراســــة معــــايير المراجعــــة وقواعــــد الســــموك المينــــي فــــي  .سػػػػالـ محمػػػػد بػػػػف تربيػػػػة .2
 .ؼ(1987بحوث العمـو االقتصاديةل  ل )بنغازي: مركزالجماىيرية"
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ــــيم  .سػػػػالـ محمػػػػد بػػػػف تربيػػػػة .3 ــــة والتعم ــــين البحــــث العممــــي والمين ــــة التكامــــل ب "أىمي
المجمػػد الثػػانيل العػػدد الثػػانيل )بنغػػازي: مركػػز  تصػػاديةلل مجمػػة البحػػوث االقالمحاســبي"

 .ؼ(1990خريؼل بحوث العمـو االقتصاديةل 
"ل مجمػة أىميـة التعمـيم المينـي المسـتمر لممحاسـب القـانونيسعد بف صػال  الرويتػع. " .4

 ؼ.2002ل يناير 4ل العدد 41اإلدارة العامةل المجمد 
دمات لالســـتثمارات عمـــ  آداب "أثـــر تحريـــر التجـــارة فـــي الخـــ .شػػػعباف يوسػػػؼ مبػػػارز .5

ل "وسموك وأخالقيات المحاسب الميني الـوطني وعمـ  جـودة األداء المينـي لممحاسـبة
 ؼ.2005ل 1مجمة الدراسات الماليةل العدد

ل مجمػػػة ""نحـــو أىـــداف أساســـية لتعمـــيم مقـــررات المراجعـــة .صػػػادؽ حامػػػد مصػػػطيى .6
 .ؼ1990ل 54ةل العدد كمية التجارةل جامعة ال اىر المحاسبة واإلدارة والتأميفل 

مـــدخل  -إدارة الجـــودة الشـــاممة" .محمػػػد بكػػػري عبػػػد العمػػػيـل أسػػػامة محمػػػد عبػػػد المػػػنعـ .7
ل "لتضييق الفجوة بين الواقع األكـاديمي والتطبيـق العممـي فـي التعمـيم التجـاري بمصـر

جامعػػػة عػػػيف شػػػمسل العػػػدد الرابػػػعل  -المجمػػػة العمميػػػة لبلقتصػػػاد والتجػػػارةل كميػػػة التجػػػارة
 ؼ.1997

"أىميـــة المعمومـــات المحاســـبية وكيفيـــة تطويرىـــا لخدمـــة  .المػػػاؿمػػػد عبػػػد ع بيػػػت مح .8
 ل مجمة البحوث االقتصاديةل المجمد الثانيل العػدد الثػانيل )بنغػازي:"التنمية االقتصادية

 .ؼ(1990مركز البحوث االقتصاديةل 
ربيػة لممحاسػبةل ل المجمػة الع""بناء الميارات المينية فـي التعمـيم المحاسـبي .وائؿ الراشد.9
)البحػػػػريف: المجنػػػػة الدائمػػػػة ألقسػػػػاـ المحاسػػػػبة بجامعػػػػات دوؿ  جمػػػػد الثػػػػانيل العػػػػدد األوؿلالم

 .ؼ(1998 لالمجمس
 
 الرسائل العممية: -ج

ل "تعمــيم وتــدريب وتطــوير المحاســبين فــي الجماىيريــة" .عبػػد اليتػػاح عظػػيـ محمػػد بمػػو .1
 .ؼ1988اريونسل ل جامعة قل كمية االقتصاد()رسالة ماجستير تير منشورة
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دور التعمـــيم المحاســـبي فـــي رفـــع وتطـــوير الكفـــاءة المينيـــة ". محمػػػود محمػػػد الػػػدالي. 2
ل ل ) رسػػػالة ماجسػػػػتير تيػػػػر منشػػػػورة(لخريجــــي أقســــام المحاســــبة بالجامعــــات الميبيــــة

طػػػػػرابمس: أكاديميػػػػػة الدراسػػػػػات العميػػػػػا والبحػػػػػوث االقتصػػػػػاديةل مدرسػػػػػة العمػػػػػـو اإلداريػػػػػة 
 ؼ.2003والماليةل 

 
 لمؤتمرات العممية:ا -د

"متطمبػػػات تطػػػوير مينػػػة المحاسػػػبة فػػػي ليبيػػػا"ل المػػػؤتمر  .إدريػػػس عبػػػد الحميػػػد الشػػػريؼ .1
صػػبلحل  الػوطني األوؿ حػػوؿ المحاسػػبة تحػػت شػػعار المحاسػبة مينػػة ومعػػايير... ت يػػيـ وا 

التجػػػػػػػػػػارة والصػػػػػػػػػػناعةل  العامػػػػػػػػػػة إلذاعػػػػػػػػػػات الجماىيريػػػػػػػػػػةل ترفػػػػػػػػػػة الييئػػػػػػػػػػة)طػػػػػػػػػػرابمس: 
 ؼ(. 12/6/2006

 -"التأىيػؿ المينػي المحاسػبي .اعيؿل منير شاكر محمدل عبد الناصر نورإسماعيؿ إسم .2
المحاسػػػبة وتحػػػديات المسػػػت بؿل  شػػػعارالواقػػػع واألفػػػاؽ"ل المػػػؤتمر العممػػػي الثػػػاني تحػػػت 

)عمػػػػػاف: جمعيػػػػػة مػػػػػدق ي الحسػػػػػابات ال ػػػػػانونييف األردنيػػػػػيفل االتحػػػػػاد العػػػػػاـ لممحاسػػػػػبيف 
 ؼ(.21/8/2000-20والمراجعيف العربل 

"تػػػػػأثير منظمػػػػػة التجػػػػػارة العالميػػػػػة عمػػػػػى الخػػػػػدمات  .بػػػػػد الحميػػػػػد المحيشػػػػػيإسػػػػػماعيؿ ع .3
المحاسػػػػػبية فػػػػػي الجماىيريػػػػػة"ل المػػػػػؤتمر الػػػػػوطني األوؿ حػػػػػوؿ المحاسػػػػػبة تحػػػػػت شػػػػػعار 

صػػػػػػبلحل )طػػػػػػرابمس:  العامػػػػػػة إلذاعػػػػػػات  الييئػػػػػػةالمحاسػػػػػػبة مينػػػػػػة ومعػػػػػػايير... ت يػػػػػػيـ وا 
 .ؼ(12/6/2006ة التجارة والصناعةل الجماىيريةل ترف

"التعمػػػػػيـ المحاسػػػػػبي ودوره فػػػػػي التنميػػػػػة االقتصػػػػػادية  .عبػػػػػد الكػػػػػريـ الكيبلنػػػػػي الكيبلنػػػػػي .4
لمػػػػػػؤتمر األوؿ لمتطبي ػػػػػػات المحاسػػػػػػبية واإلصػػػػػػبلح اإلداريل اواالجتماعيػػػػػػة فػػػػػػي ليبيػػػػػػا"ل 

 .ؼ(1999ابمس الغرب: صيؼ )طر 
 "التعمػػػػيـ المحاسػػػػبي بػػػػيف الواقػػػػع النظػػػػري والتطبيػػػػؽ العممػػػػي"ل .اليػػػػادي محمػػػػد السػػػػحيري .5

مكانيػػات تطػػويرهل المػػؤتمر الع ممػػي الثػػاني حػػوؿ التعمػػيـ المحاسػػبي فػػي ليبيػػا... واقعػػو وا 
 .ؼ(27/3/2007-26ل معيد التخطيط)طرابمس: أكاديمية الدراسات العميال 
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"العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي  .بشػػير محمػػد عاشػػور الػػدرويشل عبػػد المػػولى عمػػي محمػػد الغػػالي .6
ؿ حػػوؿ المحاسػػبة تحػػت شػػعار تطػػوير مينػػة المحاسػػبة فػػي ليبيػػا"ل المػػؤتمر الػػوطني األو 

صػػػػػػبلحل )طػػػػػػرابمس:  العامػػػػػػة إلذاعػػػػػػات  الييئػػػػػػةالمحاسػػػػػػبة مينػػػػػػة ومعػػػػػػايير... ت يػػػػػػيـ وا 
 .ؼ(12/6/2006ة التجارة والصناعةل الجماىيريةل ترف

دراسػػػة ميدانيػػػة"ل المػػػؤتمر  -" فػػػاؽ تحسػػػيف مينػػػة المحاسػػػبة فػػػي األردف .حسػػػف حيػػػاني .7
ل )عمػػػػاف: جمعيػػػػة ديات المسػػػػت بؿشػػػػعار المحاسػػػػبة وتحػػػػالعممػػػػي المينػػػػي الثػػػػاني تحػػػػت 

مػػػدق ي الحسػػػابات ال ػػػانونييف األردنيػػػيفل االتحػػػاد العػػػاـ لممحاسػػػبيف والمػػػراجعيف العػػػربل 
 ؼ(.20-21/8/2000

الواقػػػع وسػػػبؿ التطػػػوير"ل المػػػؤتمر  -"التعمػػػيـ المحاسػػػبي المينػػػي .رنػػػدة عطيػػػة أبػػػو فػػػارس .8
مك انيػػات تطػػويرهل )طػػرابمس: العممػي الثػػاني حػػوؿ التعمػيـ المحاسػػبي فػػي ليبيػػا... واقعػو وا 

 ؼ( .27/3/2007-26ل معيد التخطيطأكاديمية الدراسات العميال 
"التعمػػػيـ المحاسػػػبي ومواجيػػػة المتغيػػػرات"ل المػػػؤتمر الػػػوطني األوؿ  .سػػػامي عمػػػر عمػػػي. 9

صػػػبلحل )طػػػرابمس:  حػػػوؿ المحاسػػػبة تحػػػت شػػػعار المحاسػػػبة مينػػػة ومعػػػايير... ت يػػػيـ وا 
 ؼ(.12/6/2006يةل ترفة التجارة والصناعةل العامة إلذاعات الجماىير  الييئة

ديػػػػػػواف المحاسػػػػػػبةل "التػػػػػػدريب المؤسسػػػػػػي المينػػػػػػي  .سػػػػػػيا النجػػػػػػارل إنتصػػػػػػار الدعجػػػػػػة. 10
"ل )جمعيػػػػػة مػػػػػدق ي الحسػػػػػابات ال ػػػػػانونييف خػػػػػبلؿ الدراسػػػػػة وبعػػػػػدىا أىميتػػػػوالمحاسػػػػبي 

 ؼ(.21/8/2000-20األردنييفل اإلتحاد العاـ لممحاسبيف والمراجعيف العربل 
"مينػػة المحاسػػبة والمراجعػػة ودورىػػا فػػي سػػوؽ العمػػؿ  .يد محمػػود النيػػراويل و خػػروفسػػ. 11

بالجماىيريػػػة"ل المػػػؤتمر الػػػوطني األوؿ حػػػوؿ المحاسػػػبة تحػػػت شػػػعار المحاسػػػبة مينػػػة 
صػػػػبلحل )طػػػػرابمس:  ة العامػػػػة إلذاعػػػػات الجماىيريػػػػةل ترفػػػػ الييئػػػػةومعػػػػايير... ت يػػػػيـ وا 

 .ؼ(12/6/2006التجارة والصناعةل 
"ت يػػػيـ  .ميمػػػود خػػػبلطل فتحػػػي رمضػػػاف المػػػاقوريل عػػػادؿ عبػػػد الحميػػػد المشػػػاطصػػػال  . 12

منػػػػاىج التعمػػػػيـ المحاسػػػػبي فػػػػي الجامعػػػػات الميبيػػػػة مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر خريجػػػػي أقسػػػػاـ 
المحاسػػػػػبة"ل المػػػػػؤتمر العممػػػػػي الثػػػػػاني حػػػػػوؿ التعمػػػػػيـ المحاسػػػػػبي فػػػػػي ليبيػػػػػا... واقعػػػػػو 
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مكانيػػػػػات تطػػػػػويرهل )طػػػػػرابمس: أكاديميػػػػػة الدراسػػػػػات العميػػػػػال  -26ل معيػػػػػد التخطػػػػػيطوا 
 ؼ(.27/3/2007

"معوقػػات التحصػػيؿ العممػػي فػػي  .عبػػد السػػبلـ عبػػد ع امحمػػدل محمػػد مسػػعود الثعميػػب. 13
م ػػػرر مبػػػادئ المحاسػػػبة الماليػػػة مػػػف منظػػػور الطالػػػب"ل المػػػؤتمر العممػػػي الثػػػاني حػػػوؿ 

مكانيػات تطػويرهل )طػرابمس: أكاديميػة الدراسػ ات التعميـ المحاسبي في ليبيا... واقعػو وا 
 ؼ(.27/3/2007-26ل معيد التخطيطالعميال 

"تجربػػػػة ديػػػػواف المحاسػػػػبة فػػػػي التغمػػػػب عمػػػػى مشػػػػكبلت التعمػػػػيـ  .عبػػػػد الحميػػػػد خرابشػػػػة.14
والتأىيػػؿ المحاسػػبي"ل نػػدوة الػػربط بػػيف الجػػانبيف النظػػري والعممػػي فػػي عمػػـو المحاسػػبة 

 ؼ(.1995وتدقيؽ الحساباتل )جامعة مؤتةل 
أسػػػاليب  مبلءمػػػة"مػػػدى . شػػػير محمػػػد عاشػػػور الػػػدرويشعبػػػد السػػػبلـ عمػػػي العربػػػيل ب. 15

الت ييـ المحاسبية لممشروعات المعروضة لمتمميؾ لمواقع الميبػي"ل بحػث م ػدـ إلػى نػدوة 
تجػػارب عربيػػة فػػي خصخصػػة المشػػروعات العامػػةل المنظمػػة العربيػػة لمتنميػػة اإلداريػػةل 

 ؼ(.25/12/2003-23)طرابمس: أكاديمية الدراسات العميال 
ىػػػا فػػػي توفير "الميػػػارات الواجػػػب  .لسػػػبلـ عمػػػي العربػػػيل رنػػػدة عطيػػػة أبػػػو فػػػارسعبػػػد ا. 16

المحاسب ومجيوداتػو لتطويرىػا"ل المػؤتمر الػوطني األوؿ حػوؿ المحاسػبة تحػت شػعار 
صػػػػػبلحل )طػػػػػرابمس:  العامػػػػػة إلذاعػػػػػات  الييئػػػػػةالمحاسػػػػػبة مينػػػػػة ومعػػػػػايير... ت يػػػػػيـ وا 

 .ؼ(12/6/2006ة التجارة والصناعةل الجماىيريةل ترف
"تعمػػيـ الم ػػرر  .أبػػو بكػػرل مصػػطيى الكاسػ ل جػػود األخضػػر صػػال عبيػػد عبيػد العزيػػز . 17

عمػػػى قػػػرار التخصػػػص"ل المػػػؤتمر  ذلػػػؾ األوؿ فػػػي المحاسػػػبة )رؤيػػػة الطػػػبلب( وتػػػأثير
مكانيات تطػويرهل )طػرابمس:  العممي الثاني حوؿ التعميـ المحاسبي في ليبيا... واقعو وا 

 ؼ(.27/3/2007-26ل لتخطيطمعيد اأكاديمية الدراسات العميال 
"واقػع التعمػيـ المحاسػبي وأثػره عمػى التأىيػؿ  .عمي محمد موسىل نادية ميبلد المػاقوري. 18

المينػػػي لخريجػػػػي الجامعػػػػات"ل المػػػؤتمر العممػػػػي الثػػػػاني حػػػوؿ التعمػػػػيـ المحاسػػػػبي فػػػػي 
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مكانيػػػػػػات تطػػػػػويرهل )طػػػػػػرابمس: أكاديميػػػػػػة الدراسػػػػػات العميػػػػػػال  معيػػػػػػد ليبيػػػػػا... واقعػػػػػػو وا 
 ؼ(.27/3/2007-26ل طالتخطي

متطمبػات جػودة التعمػيـ المحاسػبي فػي الجامعػات  تػوفير"مػدى  .عػوض أحمػد الوريػاتي. 19
مكانيػػات  الميبيػة"ل المػػؤتمر العممػػي الثػاني حػػوؿ التعمػػيـ المحاسػػبي فػي ليبيػػا... واقعػػو وا 

-26ل معيػػػػػػػػػػػػد التخطػػػػػػػػػػػػيطتطػػػػػػػػػػػػويرهل )طػػػػػػػػػػػػرابمس: أكاديميػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػات العميػػػػػػػػػػػػال 
 ؼ(.27/3/2007

"مػػػدى اىتمػػػاـ الجامعػػػات والمعاىػػػد العميػػػا الميبيػػػة  .الرويػػػاتيل فريحػػػة الحػػػراري عػػػوض. 20
بػػػالتعميـ المحاسػػػبي المسػػػتمر"ل المػػػؤتمر العممػػػي الثػػػاني حػػػوؿ التعمػػػيـ المحاسػػػبي فػػػي 

مكانيػػػػػػات تطػػػػػويرهل )طػػػػػػرابمس: أكاديميػػػػػػة الدراسػػػػػات العميػػػػػػال  معيػػػػػػد ليبيػػػػػا... واقعػػػػػػو وا 
 .ؼ(27/3/2007-26ل التخطيط

الواقػع وسػبؿ التطػوير"ل  -"مينػة المحاسػبة والمراجعػة ال انونيػة .ر سػويداففيصؿ مختا. 21
المؤتمر الػوطني األوؿ حػوؿ المحاسػبة تحػت شػعار المحاسػبة مينػة ومعػايير... ت يػيـ 

صػػػبلحل )طػػػرابمس:  العامػػػة إلذاعػػػات الجماىيريػػػةل ترفػػػة التجػػػارة والصػػػناعةل  الييئػػػةوا 
 ؼ(.12/6/2006

مػػػدخؿ أخبلقيػػػات"ل  -"التأىيػػػؿ العممػػػي لمراقبػػػي الحسػػػاباتكػػػوثر عبػػػد اليتػػػاح البجػػػيل . 22
 ؼ.1996ل 6المؤتمر الضريبي الثالثل المجمد 

"التعميـ ودوره في التنمية االجتماعية"ل مؤتمر التعمػيـ فػي شػعبية  .لطيية عمي أبو ذينة. 23
الزاويػػة الواقػػع والطمػػوح تحػػت شػػعار مػػف أجػػؿ نيضػػة تعميميػػة فعالػػة ومجديػػةل )المجنػػة 

 ؼ(.2005/ 21/12 -20ية لمتعميـ بالزاويةل جامعة السابع مف أبريؿل الشعب

محمػػػد المبػػػروؾ أبػػػو زيػػػدل " المحاسػػػبة فػػػي ليبيػػػا وعبلقتيػػػا بالبيئػػػة المحميػػػة"ل المػػػؤتمر . 24
صػبلحل  الوطني األوؿ حوؿ المحاسبة تحت شعار المحاسبة مينة ومعايير... ت يػيـ وا 

ةل ريػػػػػػػػػةل ترفػػػػػػػػػة التجػػػػػػػػػارة والصػػػػػػػػػناعالعامػػػػػػػػػة إلذاعػػػػػػػػػات الجماىي الييئػػػػػػػػػة)طػػػػػػػػػرابمس: 
 ؼ(. 12/6/2006
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"تحميػػػؿ مسػػػببات التخمػػػؼ الدراسػػػي فػػػي م ػػػررات المػػػواد  .مسػػػعود عبػػػد الحيػػػيظ البػػػدري.25
المحاسػػػػػبية"ل المػػػػػؤتمر العممػػػػػي الثػػػػػاني حػػػػػوؿ التعمػػػػػيـ المحاسػػػػػبي فػػػػػي ليبيػػػػػا... واقعػػػػػو 

مكانيػػػػػات تطػػػػػويرهل )طػػػػػرابمس: أكاديميػػػػػة الدراسػػػػػات العميػػػػػال  -26ل معيػػػػػد التخطػػػػػيطوا 
 ؼ(.27/3/2007

" نظػػـ التعمػػيـ المحاسػػبي ورأس المػػاؿ المعرفػػي ودورىمػػا فػػي  .مصػػطيى بكػػار محمػػود. 26
تح يػػػػؽ التنميػػػػة االقتصػػػػادية"ل المػػػػؤتمر العممػػػػي الثػػػػاني حػػػػوؿ التعمػػػػيـ المحاسػػػػبي فػػػػي 

مكانيػػػػػػات تطػػػػػػويرهل )طػػػػػػرابمس: أكاديميػػػػػػة الدراسػػػػػػات العميػػػػػػال  معيػػػػػػد ليبيػػػػػػا... واقعػػػػػػو وا 
 ؼ(.27/3/2007-26ل التخطيط

ىػػػا توفير ال ػػػدرات التػػػي يجػػػب  -"وجيػػػات نظػػػر حػػػوؿ التعمػػػيـ المحاسػػػبي .نعػػػيـ دىمػػػش. 27
لمنجػػاح فػػي مينػػة المحاسػػبة"ل المػػؤتمر المحاسػػبي العربػػي الػػدولي الثالػػث تحػػت عنػػواف 
التحػػػػػديات التػػػػػي تواجػػػػػو المحاسػػػػػبيف العػػػػػربل )البحػػػػػريف: إصػػػػػدارات المجمػػػػػع العربػػػػػي 

 ؼ( .4/1993لممحاسبيف ال انونييفل 
 
 القوانين : -ىـ

 . 3ؼ المادة رقـ 116/73البلئحة التنييذية لم انوف رقـ   المجنة الشعبية العامةل .1
ـ بشػػػػأف تشػػػػجيع رؤوس األمػػػػواؿ 1426لسػػػػنة  5ال ػػػػانوف رقػػػػـ  المجنػػػػة الشػػػػعبية العامػػػػةل .2

 األجنبية لبلستثمارات في الجماىيرية .
مشػػػػاركة رأس المػػػػاؿ ؼل بشػػػػأف 2003لسػػػػنة  7ال ػػػػانوف رقػػػػـ   المجنػػػػة الشػػػػعبية العامػػػػةل .3

 نمية الوطني في االستثمار وفت  المجاؿ أماـ ال طاع األىمي لممشاركة في الت

المجنة الشعبية العامة لجياز التيتيش والرقابة الشعبيةل الت رير السنويل )طرابمس: . 4
 .ؼ(2002شعبيةل المجنة الشعبية العامة لجياز التيتيش والرقابة ال
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 1المؤسسة الوطنية لمنفط
 

ؼل حيػث أعنػيط بيػا 1970لعػاـ  24قػـ أنشئت المؤسسة الوطنية لمنيط بموجب ال انوف ر 
مسػػؤولية إدارة قطػػاع الػػنيطل وقػػد أععيػػد تنظيميػػا فيمػػا بعػػد بموجػػب قػػرار األمانػػة العامػػة لمػػؤتمر 

ؼل لتعمػؿ عمػى تح يػؽ أىػداؼ خطػة التحػوؿ فػي المجػاالت 1979لسػنة  10الشعب العاـ رقػـ 
حتياطيػػػػات النيطيػػػػة النيطيػػػػةل وال يػػػػاـ بػػػػدعـ االقتصػػػػاد ال ػػػػومي عػػػػف طريػػػػؽ تنميػػػػة وتطػػػػوير اال

دارتيػػا واسػػتثمارىا لتح يػػؽ أفضػػؿ العوائػػدل ويجػػوز ليػػا فػػي ذلػػؾ  واسػػتغبلليا االسػػتغبلؿ األمثػػؿ وا 
 والمؤسسات والجيات األخرى التي تزاوؿ أعماؿ شبيية بأعماليا. ييئاتأف تشترؾ مع ال

 وت ػػـو المؤسسػػة الوطنيػػة لمػػنيط بعمميػػة االستكشػػاؼ واإلنتػػاج لمػػنيط عػػف طريػػؽ الشػػركات
الممموكػػػة ليػػػا أو باالشػػػتراؾ مػػػع الغيػػػر عػػػف طريػػػؽ الم ػػػاوالت أو بػػػأي نمػػػط مػػػف أنمػػػاط ع ػػػود 

 استثمار الثروة النيطيةل إلى جانب عممية تسويؽ النيط والغاز داخؿ وخارج الجماىيرية.
وتمتمػػؾ المؤسسػػة الوطنيػػة لمػػنيط بالكامػػؿ شػػركات ت ػػـو باالستكشػػاؼ والتطػػوير واإلنتػػاج 

افة إلى شركات التسويؽ الداخمية والخارجيػة كمػا تػرتبط بع ػود مشػاركة مػع لمنيط والغازل باإلض
شػػػركات عمميػػػة مختصػػػة فػػػي تمػػػؾ المجػػػاالتل وقػػػد تطػػػورت تمػػػؾ الع ػػػود إلػػػى أف وصػػػمت إلػػػى 

نتاج وفؽ التطوير العالمي لصناعة النيط والغاز .  اتياقيات استكشاؼ وا 
ركة الحمػػػادة لؤلنابيػػػبل كمػػػا تمتمػػػؾ المؤسسػػػة الوطنيػػػة لمػػػنيط شػػػركات لمخػػػدمات مثػػػؿ شػػػ

شػػػركة الجػػػوؼ لمت نيػػػة النيطيػػػةل والتػػػي ت ػػػـو بحيػػػر وصػػػيانة أبػػػار الػػػنيط وتػػػوفير جميػػػع المػػػواد 
واألدوات المسػػػتخدمة فػػػي عمميػػػة الحيػػػرل ومػػػد وتركيػػػب وصػػػيانة شػػػبكات أنابيػػػب الػػػنيط والغػػػازل 

جػراء الدراسػات الينيػة واالقتصػادية بيػا نشاء وصيانة خزانػات الػنيط والغػازل وا  وتزويػد ال طػاع  وا 
بخػػػدمات التمويػػػػؿ واإلعاشػػػػة وخػػػػدمات اإلقامػػػػةل وتػػػػوفير خػػػػدمات المشػػػػتريات لممػػػػواد والمعػػػػدات 

 والتدريب.

                                                 
1
 - http:// WWW. noclibya. com, 22/3/2008ؼ 
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كمػػا يتبعيػػا معيػػد الػػنيط الميبػػي )الػػذي يتػػولى إجػػراء التحاليػػؿ واالختبػػارات الينيػػة لمراحػػؿ 
صػػػدار شػػػيادات خ جػػػراء اختبػػػارات مراقبػػػة الجػػػودةل وا  اصػػػة بيػػػال استكشػػػاؼ الػػػنيط ومشػػػت اتول وا 

 وت ييـ براءات االختراعات وتراخيص االستغبلؿ والرسـو (.
والجػدوؿ التػػالي يوضػػ  أىػػـ الشػػركات النيطيػػة التابعػػة لممؤسسػػة الوطنيػػة لمػػنيطل ومواقعيػػا والتػػي 

 تـ إجراء الدراسة الميدانية عمييا:
 موقع الشركة اسم الشركة

 طرابمس/ طريؽ المطار شركة الواحة لمنيط . -1
 بنغازي/ الكيش كة الخميج العربي لمنيط .شر  -2
 مرسى البري ة شركة سرت إلنتاج وتصنيع النيط والغاز . -3
 طرابمس / الظيرة شركة الزويتينة لمنيط . -4
 الزاوية شركة الزاوية لتكرير النيط . -5
 رأس النوؼ شركة رأس ال نوؼ لتصنيع النيط والغاز . -6
 الزاوية يط .شركة البري ة لتسويؽ الن -7
 طرابمس/ ش/ عمر المختار الشركة الوطنية لحير وصيانة  بار النيط . -8
 طرابمس/ الظيرة شركة إيني لمنيط والغاز . -9
 طرابمس شركة فيبا لمعمميات النيطية . -10
 طرابمس شركة ريبسوؿ لمعمميات النيطية . -11
 طرابمس/ ذات العماد شركة إيني تاز . -12
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 ما تضم المؤسسة الوطنية لمنفط بعض الشركات الخدمية، والمتمثمة في :ك
 موقع الشركة اسم الشركة

 بنغازي شركة الجوؼ لمت نيات النيطية . -1
 البري ة شركة الحمادة لؤلنابيب . -2
 لندف شركة البحر المتوسط لمخدمات النيطية )أـ الجوابي( . -3
 ألمانيا االتحادية لنيطية )ميد أويؿ( .شركة البحر المتوسط لمخدمات ا -4
 طرابمس الشركة الوطنية لتمويف الح وؿ والمواني النيطية . -5
 

 ت بحثية تتمثل في :ئاوتمتمك الشركة كذلك ىي
 موقع الييئة اسم الييئة

 طرابمس/ السياحية مركز بحوث النيط . -1
طػػػػػػػػػػػػػػػرابمس/ شػػػػػػػػػػػػػػػارع  المؤتمر الميني العاـ لمنيط . -2

 يةالجميور 
المركػػػػػػز النػػػػػػوعي لمتػػػػػػدريب عمػػػػػػى صػػػػػػناعة تكريػػػػػػر الػػػػػػنيط  -3

 . ةوالصناعات الكيماوية والبتر وكيماوي
الزاويػػػػػػػػػػػػػػػة/ مصػػػػػػػػػػػػػػػياة 

 الزاوية
 طرابمس  معيد النيط لمتأىيؿ والتدريب . -4
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 ( 8الممحق رقم ) 
 أ –قائمة االستقصاء 
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 جامعة السابع مف أبريؿ
 الزاوية كمية االقتصاد /

 قسـ المحاسبة
 
 

 إلى موجية إلى أعضاء  قائمة است صاء
 التدريس في الجامعات الميبية ىيأة

 
 :جزء مف رسالة ماجستير بعنواف

 
 " تضييق الفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي

 ومتطمبات ممارسة المينة "
 دراسة تطبيقية عم  محيط التعميم المحاسبي

 
 

 إعداد الطالبة :     
 دية ميبلد محمد الماقورينا

 
 

 اشراؼ :     
 د. عمى محمد مموسى
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 بسـ ع الرحمف الرحيـ
 

 األخ عضو ىيأة التدريس بجامعة / ...................................
 بعد التحية ؛؛؛

تمعػػػػب المحاسػػػػبة دورًا أساسػػػػيًا فػػػػي الحيػػػػاة االقتصػػػػادية لممجتمػػػػعل مػػػػف خػػػػبلؿ معمومػػػػات  
لت ػػارير التػػي ت ػػدميال ونظػػرًا لمػػدور الػػذي يمعبػػو برنػػامج التعمػػيـ المحاسػػبي مػػف ال ػػوائـ الماليػػة وا

ت ػػػديـ مخرجػػػات تمثػػػؿ العناصػػػر المؤىمػػػة لمعمػػػؿ فػػػي ىػػػذه المينػػػةل فػػػإف عمميػػػة انسػػػجاـ وتػػػرابط 
أىػػػػداؼ كػػػػؿ مػػػػف المينػػػػة وأىػػػػداؼ برنػػػػامج التعمػػػػيـ المحاسػػػػبي تسػػػػاعد عمػػػػى زيػػػػادة رقػػػػي المينػػػػة 

 ف خبلؿ محاولة تضييؽ اليجوة بيف الطرفيف.وتطورىال ويتـ ىذا االنسجاـ م
وفػػي ىػػذا الصػػدد ت ػػـو الباحثػػة بإعػػداد دراسػػة تيػػدؼ إلػػى تضػػييؽ اليجػػوة بػػيف مخرجػػات  

 برنامج التعميـ المحاسبي ومتطمبات ممارسة المينة مف خبلؿ العوامؿ المؤثرة في اليجوة.
وامػؿ المػؤثرة عمػى وقد تـ تصميـ وا عداد قائمة االست صاء بيدؼ التعػرؼ عمػى أكثػر الع

تضػػييؽ اليجػػوة بػػيف الطػػرفيف لغػػرض معالجتيػػا. وليػػذا فػػإف الباحثػػة تأمػػؿ منػػؾ التكػػـر باإلجابػػة 
عمػػى جميػػع األسػػئمة الػػواردة ب ائمػػة االست صػػاءل مػػع تأكيػػدىا عمػػى اسػػتخداـ اإلجابػػات ألتػػراض 

 البحث العممي ف ط دوف سواه.
 كل دقة وأمانةعميو نأمل منكم شاكرين التفضل بملء ىذه القائمة ب

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
 

 والسل م دايكو ورحهة هللا وبركَته
 

 الباحثة
 نادية ميالد الماقوري
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 :معمومات عامة عن المشارك -الجزء األول
 : المؤىل العممي -2

 دكتوراه محاسبة
 ماجستير محاسبة

 أخرى تذكر
 
 : عدد سنوات الخبرة -8

 سنوات 5أقؿ مف 
 سنوات 10إلى 5مف

 سنوات 10أكثر مف 
 
 مزاولة مينة أخرة: -1

 محاسب قانوني
 مستشار مالي

 عضو مجمس إدارة
 أخرى تذكر
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فيمػػػا يمػػػي بعػػػض العوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي اليجػػػوة بػػػيف برنػػػامج التعمػػػيـ المحاسػػػبي  الجـــزء الثـــاني:
تضػػػييؽ اليجػػػوة ومتطمبػػػات ممارسػػػة المينػػػةل والمطمػػػوب تحديػػػد درجػػػة تػػػأثير تمػػػؾ العوامػػػؿ فػػػي 

 ة لذلؾل والتي تعبر عف اختياركـ:( في الخانة المخصصبوضع عبلـ )
مـــؤثر  العوامل المؤثرة عم  الفجوة م.ر

 جداً 
متوســـط  مؤثر

 التأثير
ضـــــــــعيف 

 التأثير
ـــــــــــر  غي

 مؤثر
 عامل كفاءة عضو ىيأة التدريس: -أوالً 
كثػػػرة عػػػدد السػػػاعات التدريسػػػية تػػػؤثر سػػػمبًا عمػػػى  1-1

 لتدريس.عطاء عضو ىيأة ا
     

تدريب عضو ىيأة التدريس بعد تعيينو عمػى عػدة  1-2
ميػارات تسػاعده عمػى العطػػاء العممػي بشػكؿ جيػػد 

 والتي منيا :

     

      الحاسب اآللي. - 1-2-1
      طرؽ التدريس. - 1-2-2
زيادة عدد سنوات التدريس تزيد خبرة عضػو ىيػأة  1-3

 وكياءتو.
     

فػػػي مينػػػة المحاسػػػبة تػػػؤثر إيجابػػػًا الخبػػػرة العمميػػػة  1-4
 عمى كياءة عضو ىيأة التدريس.

     

 عامل تحديث وتطوير المناىج المحاسبية: -ثانياً 
تحديد احتياجات المينة وسوؽ العمؿ عنػد وضػع  2-1

 المناىج المحاسبية.
     

تحػػػديث منػػػاىج المحاسػػػبة بمػػػا يواكػػػب التطػػػورات  2-2
 المستمرة في مينة المحاسبة. 

     

االىتماـ بالتطبي ات العممية عنػد تػدريس المنػاىج  2-3
 المحاسبية.

     

االىتمػػػاـ بأخبلقيػػػات وسػػػموؾ المينػػػة عنػػػد وضػػػع  2-4
 المناىج المحاسبية.
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تػػػابع العوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي تضػػػييؽ اليجػػػوة بػػػيف برنػػػامج التعمػػػيـ المحاسػػػبي ومتطمبػػػات 
العوامػػؿ فػػي تضػػييؽ اليجػػوة بوضػػع عػػبلـ  ممارسػػة المينػػةل والمطمػػوب تحديػػد درجػػة تػػأثير تمػػؾ

(:في الخانة المخصصة لذلؾل والتي تعبر عف اختياركـ ) 
مـــــؤثر  العوامل المؤثرة عم  الفجوة م.ر

 جداً 
متوسط  مؤثر

 التأثير
ضعيف 
 التأثير

ــــــــــر  غي
 مؤثر

االىتمػػاـ بتػػدريس بعػػض المواضػػيع المحاسػػبية  2-5
 والتي منيا:

     

      تحميؿ البيانات. 2-5-1
      تيسير المعمومات وت ييـ األداء. 2-5-2
      إعداد وكتابة الت ارير. 2-5-3
      مبادئ ومعايير المراجعة والمحاسبة. 2-5-4
      التخطيط المالي. 2-5-5

 عامل تطوير أساليب التدريس: -ثالثاً 
است راء عضو ىيأة التدريس آلراء طبلبو حوؿ  3-1

ى تطػػػػػوير أسػػػػػاليب طري ػػػػػة تدريسػػػػػو يػػػػػؤثر عمػػػػػ
 التدريس.

     

      االىتماـ بتنويع أساليب التدريس وتطويرىا. 3-2
إتاحػػػػػػػػػػة اليرصػػػػػػػػػػة لمطػػػػػػػػػػبلب لممناقشػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي  3-3

 المحاضرة. 
     

مشػػػػاركة الطػػػػبلب أثنػػػػاء المحاضػػػػرة يزيػػػػد مػػػػف  3-4
 فعالية العممية التعميمية.

     

 ب اعممي لمطالب:عامل مدة توفر الوسائل االلكترونية والتدري -رابعاً 
اسػػػػػػتخداـ الت نيػػػػػػات الحديثػػػػػػة كالحاسػػػػػػوب فػػػػػػي  4-1

 تدريس المواد المحاسبية.
     

اىتمػػػػػػػػػاـ عضػػػػػػػػػػو ىيػػػػػػػػػػأة التػػػػػػػػػػدريس بالجانػػػػػػػػػػب  4-2
 التطبي ي. 
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مـــؤثر  العوامل المؤثرة عم  الفجوة م.ر
 جداً 

متوسط  مؤثر
 التأثير

ضعيف 
 التأثير

 غير مؤثر

ة لمطػبلب فػي االىتماـ بالتػدريبات العمميػ 4-3
 مجاؿ المحاسبة.

     

االىتمػػػػػػاـ بتػػػػػػوفير الوسػػػػػػائؿ اإللكترونيػػػػػػة  4-4
 يؤثر عمى عممية التدريس.

     

تػػػػػوفر الينيػػػػػيف والمسػػػػػاعديف فػػػػػي مجػػػػػاؿ  4-5
 الحاسب اآللي والتدريبات العممية.

     

 أسئمة مفتوحة : -الجزء الثالث
 اءة العممية التعميمية ؟ما ىي العوامل التي تؤثر بشكل مباشر عم  كف-في نظرك

1- ............................................................................... 
2-................................................................................. 
3- ............................................................................... 
4- ................................................................................ 
5- ................................................................................ 
 ميمية ؟كيف يمكن الرفع من كفاءة خريج المحاسبة خالل العممية التع. من وجية نظرك5
   ................................................................................. 
   ................................................................................. 
   ................................................................................. 
 . أي اقتراحات أخرة :20
   ................................................................................. 
   .................................................................................. 
   ................................................................................. 
   .................................................................................. 
   ................................................................................. 
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 ( 1الممحق رقم ) 
 ب –قائمة االستقصاء 
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 عة السابع مف أبريؿجام
 كمية االقتصاد / الزاوية

 قسـ المحاسبة
 
 

 قائمة است صاء
 موجية إلى ممارسي مينة المحاسبة في 

 الشركات النيطية في البيئة الميبية
 

 جزء مف رسالة ماجستير بعنواف:
 

 " تضييق الفجوة بين برنامج التعميم المحاسبي
 ومتطمبات ممارسة المينة "

   المحيط الميني لممحاسبة في البيئة الميبيةدراسة تطبيقية عم
 
 

 إعداد الطالبة:     
 نادية ميبلد محمد الماقوري

 
 إشراؼ:     

 وسىد. عمى محمد م
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 بسـ ع الرحمف الرحيـ
 

 األخ الكريم التابع لشركة / ............................................
 بعد التحية ؛؛؛

سػػػػيًا فػػػػي الحيػػػػاة االقتصػػػػادية لممجتمػػػػعل مػػػػف خػػػػبلؿ معمومػػػػات تمعػػػػب المحاسػػػػبة دورًا أسا 
ال ػػوائـ الماليػػة والت ػػارير التػػي ت ػػدميال ونظػػرًا لمػػدور الػػذي يمعبػػو برنػػامج التعمػػيـ المحاسػػبي مػػف 
ت ػػػديـ مخرجػػػات تمثػػػؿ العناصػػػر المؤىمػػػة لمعمػػػؿ فػػػي ىػػػذه المينػػػةل فػػػإف عمميػػػة انسػػػجاـ وتػػػرابط 

عمػػػػيـ المحاسػػػػبي تسػػػػاعد عمػػػػى زيػػػػادة رقػػػػي المينػػػػة أىػػػػداؼ كػػػػؿ مػػػػف المينػػػػة وأىػػػػداؼ برنػػػػامج الت
 وتطورىال ويتـ ىذا االنسجاـ مف خبلؿ محاولة تضييؽ اليجوة بيف الطرفيف .

وفػػي ىػػذا الصػػدد ت ػػـو الباحثػػة بإعػػداد دراسػػة تيػػدؼ إلػػى تضػػييؽ اليجػػوة بػػيف مخرجػػات  
 ي اليجوة.برنامج التعميـ المحاسبي ومتطمبات ممارسة المينة مف خبلؿ العوامؿ المؤثرة ف

وقد تـ تصميـ وا عداد قائمة االست صاء بيدؼ التعػرؼ عمػى أكثػر العوامػؿ المػؤثرة عمػى 
تضػػييؽ اليجػػوة بػػيف الطػػرفيف لغػػرض معالجتيػػا. وليػػذا فػػإف الباحثػػة تأمػػؿ منػػؾ التكػػـر باإلجابػػة 
عمػػى جميػػع األسػػئمة الػػواردة ب ائمػػة االست صػػاءل مػػع تأكيػػدىا عمػػى اسػػتخداـ اإلجابػػات ألتػػراض 

 ث العممي ف ط دوف سواه.البح
 عميو نأمل منكم شاكرين التفضل بملء ىذه القائمة بكل دقة وأمانة

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
 

 والسل م دايكو ورحهة هللا وبركَته

 الباحثة
 نادية ميالد الماقوري
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 معمومات عامة عن المشارك : -الجزء األول
 المؤىل العممي: -2

 دكتوراه محاسبة
 تير محاسبةماجس

 بكالوريوس محاسبة
 دبمـو تجاري عالي

 دبمـو تجاري متوسط
 
 المؤىالت األخرة: -8

.......................................................................... 
........................................................................ 

........................................................................ 
 
 مستوة الوظيفة : -1

 قيادية       
 تير قيادية      

 
 عدد سنوات الخبرة : -6

 سنوات 5أقؿ مف 
 سنوات 10إلى  5مف 

 سنوات 10أكثر مف 
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عمػيـ المحاسػبي فيما يمي بعض العوامؿ المؤثرة في تضييؽ اليجوة بػيف برنػامج الت :الجزء الثاني
ومتطمبػػػات ممارسػػػة المينػػػةل والمطمػػػوب تحديػػػد درجػػػة تػػػأثير تمػػػؾ العوامػػػؿ فػػػي تضػػػييؽ اليجػػػوة 

 كـ:( في الخانة المخصصة لذلؾل والتي تعبر عف اختيار بوضع عبلـ )
 مؤثر العوامل المؤثرة عم  الفجوة م.ر

 جداً  
متوسط  مؤثر

 التأثير
ضعيف 
 التأثير

غير 
 مؤثر

 ين والتشريعات المنظمة لممينة:عامل القوان -أوالً 
      االىتماـ بال وانيف والتشريعات المنظمة لممينة  1-1
االىتماـ ب واعد السموؾ الميني بصػورة ميصػمة  1-2

 وواضحة.
     

االىتماـ بتكويف معايير مراجعة ومحاسبة تتيؽ  1-3
 مع البيئة الميبية.

     

عمػى مزاولػي  االىتماـ ب وانيف اإلشراؼ والرقابة 1-4
 المينة.

     

 عامل التأىيل العممي لممحاسبين: -ثانياً 
إعداد وتدريب المحاسبيف الجػدد عمػى المعػارؼ  2-1

 والميارات المحاسبية.
     

االىتمػاـ بتطبيػؽ األصػوؿ والمبػادئ المحاسػػبية  2-2
 عمى العمميات المحاسبية.

     

ف االىتمػػػػػاـ بتبػػػػػادؿ المعمومػػػػػات والميػػػػػارات بػػػػػي 2-3
 المحاسبيف.

     

تػػوفير المحاسػػبيف المتخصصػػيف فػػي المجػػاالت  2/4
 المحاسبية التالية:

     

      محاسبة التكاليؼ. 2-4-1
      التحميؿ المالي. 2-4-2
      المحاسبة المالية. 2-4-3
      المصارؼ والتأميف. 2-4-4
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يـ المحاسػػػػبي ومتطمبػػػػات تػػػػابع العوامػػػػؿ المػػػػؤثرة فػػػػي تضػػػػييؽ اليجػػػػوة بػػػػيف برنػػػػامج التعمػػػػ
ممارسػػة المينػػةل والمطمػػوب تحديػػد درجػػة تػػأثير تمػػؾ العوامػػؿ فػػي تضػػييؽ اليجػػوة بوضػػع عػػبلـ 

(:في الخانة المخصصة لذلؾل والتي تعبر عف اختياركـ ) 
مؤثر  العوامل المؤثرة عم  الفجوة م.ر

 جداً 
متوسط  مؤثر

 التأثير
ضعيف 
 التأثير

غير 
 مؤثر

 المينية ودورىا في تنظيم المينة: عامل المنظمات -ثالثاً 
االىتماـ بتكويف ىيئات محاسبية فعالة إلصػدار المعػايير  3-1

 وتنظيـ المينة .
     

تعزيػػز دور الجمعيػػات المينيػػة فػػي تطػػوير مسػػتوى كيػػاءة  3-2
 .-أعضائيا

     

االىتمػػػاـ بالتأىيػػػؿ والتعمػػػيـ المينػػػي المسػػػتمر لممحاسػػػبيف  3-3
 .-واشتراطو

     

االىتماـ بع د المؤتمرات والحم ات الدراسية لمتابعة تطور  3-4
 .-عمـ المحاسبة

     

 عامل الميارات الواجب توفرىا في المحاسب: -رابعاً 
قدرة المحاسب عمى االستيسار والبحث والتيكير التحميمػي  4-1

 واالقتصادي والمنط ي.
     

مواقػػؼ قػػدرة المحاسػػب عمػػى مراعػػاة قػػيـ وأخػػبلؽ المينػػة و  4-2
 المينة عند صنع ال رار.

     

قػػػػػدرة المحاسػػػػػب عمػػػػػى التيػػػػػاوض مػػػػػع اآلخػػػػػريف وعػػػػػرض  4-3
وجيػػػػات النظػػػػر والػػػػدفاع عنيػػػػا وابتكػػػػار الحمػػػػوؿ وتػػػػداوليا 

براـ االتياقيات.  وا 

     

قػػػػػدرة المحاسػػػػػب عمػػػػػى اسػػػػػتخداـ نظػػػػػـ ت نيػػػػػة المعمومػػػػػات  4-4
وأدواتيػػػا وتوظيييػػػا فػػػي حػػػؿ المشػػػاكؿ التػػػي تواجيػػػو أثنػػػاء 

 مؿ وال درة عمى التح ؽ مف صحتيا ودقتيا. الع

     

قػػػػػدرة المحاسػػػػػب عمػػػػػى ال يػػػػػادة والعمػػػػػؿ وفػػػػػؽ التشػػػػػريعات  4-5
 ال انونية والنظامية.
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تػػػػابع العوامػػػػؿ المػػػػؤثرة فػػػػي تضػػػػييؽ اليجػػػػوة بػػػػيف برنػػػػامج التعمػػػػيـ المحاسػػػػبي ومتطمبػػػػات 
يؽ اليجػػوة بوضػػع عػػبلـ ممارسػػة المينػػةل والمطمػػوب تحديػػد درجػػة تػػأثير تمػػؾ العوامػػؿ فػػي تضػػي

(: في الخانة المخصصة لذلؾل والتي تعبر عف اختياركـ ) 

مؤثر  العوامل المؤثرة عم  الفجوة م.ر
 جداً 

متوسط  مؤثر
 التأثير

ضعيف 
 التأثير

 غير مؤثر

 عامل التعميم الميني المستمر: -خامساً 
5-
1 

اشػػػػػػػػػػػػتراؾ المحاسػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػدورات 
 والمؤتمرات والحم ات الدراسية.

     

5-
2 

اشػػػػػػػػػػػتراؾ المحاسػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػي الكتابػػػػػػػػػػػات 
األكاديميػػػػػػػػػػػة والمجػػػػػػػػػػػبلت والمنشػػػػػػػػػػػورات 

 المينية.

     

5-
3 

الػػػػػػػتعمـ الػػػػػػػذاتي وقػػػػػػػراءة األدب المينػػػػػػػي 
والصػػػػػػػػػػحؼ المينيػػػػػػػػػػة ألجػػػػػػػػػػؿ تطبيػػػػػػػػػػؽ 

 محتواىا.

     

5-
4 

      المشاركة والعمؿ في لجاف فنية.

5-
5 

كتابػػػػػة م ػػػػػاالت محاسػػػػػبية وأوراؽ عمػػػػػؿ 
 اليني لممينة. وتأليؼ كتب في المجاؿ

     

 
 أسئمة مفتوحة : -الجزء الثالث

 ما ىي العوامل التي تؤثر بشكل مباشر عم  كفاءة العمل المحاسبي ؟ -في نظرك -
1- ............................................................................ 
2- ..................................................................................... 
3- .................................................................................... 
4- ..................................................................................... 
5- ..................................................................................... 
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 كيف يمكن الرفع من كفاءة وميارات المحاسبين ؟ -من وجية نظرك -
   ...................................................................................... 
   ...................................................................................... 
   ..................................................................................... 
 أي آراء أو اقتراحات أخرة : -
   ....................................................................................... 
   ...................................................................................... 
   ...................................................................................... 
   ....................................................................................... 
   ....................................................................................... 
   ....................................................................................... 
   ....................................................................................... 
   ....................................................................................... 
   ....................................................................................... 
   ....................................................................................... 
   ....................................................................................... 
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 (6الممحق رقم )
 نتائج التحميل اإلحصائي 
 لبيانات الدراسة الميدانية
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Results for: NADYA_A_0308.MTW—————   4/2/2008 10:09:54 PM   
————— 
Tabulated statistics:  
Rows: i_five   Columns: five 

 

             1      2      3      4      5     All 

b_1          1      0      8      9     17      35 

          2.86   0.00  22.86  25.71  48.57  100.00 

b_10_1       0      0      1     22     12      35 

          0.00   0.00   2.86  62.86  34.29  100.00 

b_10_2       0      0      3     20     12      35 

          0.00   0.00   8.57  57.14  34.29  100.00 

b_10_3       0      0      5     18     12      35 

          0.00   0.00  14.29  51.43  34.29  100.00 

b_10_4       0      0      0     12     23      35 

          0.00   0.00   0.00  34.29  65.71  100.00 

b_10_5       0      0      7     19      9      35 

          0.00   0.00  20.00  54.29  25.71  100.00 

b_11         0      2      9     14     10      35 

          0.00   5.71  25.71  40.00  28.57  100.00 

b_12         0      0      2     25      8      35 

          0.00   0.00   5.71  71.43  22.86  100.00 

b_13         0      0      4     19     12      35 

          0.00   0.00  11.43  54.29  34.29  100.00 

b_14         0      1     12     13      9      35 

          0.00   2.86  34.29  37.14  25.71  100.00 

b_15         2      2      6     17      8      35 

          5.71   5.71  17.14  48.57  22.86  100.00 

b_16         0      0      3     12     20      35 

          0.00   0.00   8.57  34.29  57.14  100.00 

b_17         0      0      4      8     23      35 

          0.00   0.00  11.43  22.86  65.71  100.00 

b_18         1      2      9     17      6      35 

          2.86   5.71  25.71  48.57  17.14  100.00 

b_19         0      4      8     18      5      35 

          0.00  11.43  22.86  51.43  14.29  100.00 

b_2_a        3      1      4     16     11      35 

          8.57   2.86  11.43  45.71  31.43  100.00 

b_2_b        3      0      4     19      9      35 

          8.57   0.00  11.43  54.29  25.71  100.00 

b_3          1      1      8     14     11      35 

          2.86   2.86  22.86  40.00  31.43  100.00 

b_4          2      3      4     14     12      35 

          5.71   8.57  11.43  40.00  34.29  100.00 

b_5          2      4      7     10     12      35 

          5.71  11.43  20.00  28.57  34.29  100.00 

 

b_6          1      0     10     16      8      35 
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          2.86   0.00  28.57  45.71  22.86  100.00 

 

b_7          0      0      2     14     19      35 

          0.00   0.00   5.71  40.00  54.29  100.00 

b_8          0      0      3     14     18      35 

          0.00   0.00   8.57  40.00  51.43  100.00 

b_9          0      1      5     17     12      35 

          0.00   2.86  14.29  48.57  34.29  100.00 

All         16     21    128    377    298     840 

          1.90   2.50  15.24  44.88  35.48  100.00 

 

Cell Contents:      Count 

                    % of Row 

 

 

Descriptive Statistics: b_1, b_2_a, b_2_b, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7, ...  

N for 

Variable   N  Minimum      Q1  Median      Q3  Maximum     IQR  

Mode   Mode 

b_1       35    1.000   3.000   4.000   5.000    5.000   2.000     

5     17 

b_2_a     35    1.000   4.000   4.000   5.000    5.000   1.000     

4     16 

b_2_b     35    1.000   4.000   4.000   5.000    5.000   1.000     

4     19 

b_3       35    1.000   3.000   4.000   5.000    5.000   2.000     

4     14 

b_4       35    1.000   3.000   4.000   5.000    5.000   2.000     

4     14 

b_5       35    1.000   3.000   4.000   5.000    5.000   2.000     

5     12 

b_6       35    1.000   3.000   4.000   4.000    5.000   1.000     

4     16 

b_7       35    3.000   4.000   5.000   5.000    5.000   1.000     

5     19 

b_8       35    3.000   4.000   5.000   5.000    5.000   1.000     

5     18 

b_9       35    2.000   4.000   4.000   5.000    5.000   1.000     

4     17 

b_10_1    35   3.0000  4.0000  4.0000  5.0000   5.0000  1.0000     

4     22 

b_10_2    35    3.000   4.000   4.000   5.000    5.000   1.000     

4     20 

b_10_3    35    3.000   4.000   4.000   5.000    5.000   1.000     

4     18 

b_10_4    35   4.0000  4.0000  5.0000  5.0000   5.0000  1.0000     

5     23 
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b_10_5    35    3.000   4.000   4.000   5.000    5.000   1.000     

4     19 

b_11      35    2.000   3.000   4.000   5.000    5.000   2.000     

4     14 

b_12      35   3.0000  4.0000  4.0000  4.0000   5.0000  0.0000     

4     25 

b_13      35    3.000   4.000   4.000   5.000    5.000   1.000     

4     19 

b_14      35    2.000   3.000   4.000   5.000    5.000   2.000     

4     13 

b_15      35    1.000   3.000   4.000   4.000    5.000   1.000     

4     17 

b_16      35    3.000   4.000   5.000   5.000    5.000   1.000     

5     20 

b_17      35    3.000   4.000   5.000   5.000    5.000   1.000     

5     23 

b_18      35    1.000   3.000   4.000   4.000    5.000   1.000     

4     17 

b_19      35    2.000   3.000   4.000   4.000    5.000   1.000     

4     18 

 

 

Wilcoxon Signed Rank Test: b_1, b_2_a, b_2_b, b_3, b_4, b_5, b_6, 
b_7, b_8, b_9  
Test of median = 3.500 versus median > 3.500 

            N for   Wilcoxon         Estimated 

 v        N   Test  Statistic      P     Median 

b_1     35     35      523.0  0.000      4.000 

b_2_a   35     35      459.5  0.009      4.000 

b_2_b   35     35      480.0  0.004      4.000 

b_3     35     35      474.5  0.005      4.000 

b_4     35     35      445.0  0.017      4.000 

b_5     35     35      396.0  0.094      4.000 

b_6     35     35      460.0  0.009      4.000 

b_7     35     35      613.0  0.000      4.500 

b_8     35     35      603.0  0.000      4.500 

b_9     35     35      543.5  0.000      4.000 

b_10_1  35     35      618.0  0.000      4.500 

b_10_2  35     35      594.0  0.000      4.500 

b_10_3  35     35      570.0  0.000      4.000 

b_10_4  35     35      630.0  0.000      4.500 

b_10_5  35     35      535.5  0.000      4.000 

b_11    35     35      463.0  0.008      4.000 

b_12    35     35      602.0  0.000      4.000 

b_13    35     35      582.0  0.000      4.000 

b_14    35     35      443.5  0.018      4.000 

b_15    35     35      432.0  0.028      4.000 

b_16    35     35      606.0  0.000      4.500 
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b_17    35     35      604.0  0.000      4.500 

b_18    35     35      412.5  0.056      4.000 

b_19    35     35      398.0  0.088      4.000 

 

 

 

One-Sample T: m1%, m2%, m3%, m4%  
Test of mu = 70 vs > 70 

 

 

                                     95% Lower 

Variable   N   Mean  StDev  SE Mean      Bound     T      P 

m1%       35  72.98  18.42     3.11      67.71  0.96  0.173 

m2%       35  81.67   8.87     1.50      79.13  7.78  0.000 

m3%       35  74.71  11.75     1.99      71.35  2.37  0.012 

m4%       35  77.68  14.80     2.50      73.45  3.07  0.002 

 

 

Results for: NADYA_B_0308.MTW 
Tabulated statistics: I_Five, Five  
Rows: I_Five   Columns: Five 

 

             1      2      3      4      5     All 

b_1          0      2      1     11     20      34 

          0.00   5.88   2.94  32.35  58.82  100.00 

b_2          2      1      7     16      8      34 

          5.88   2.94  20.59  47.06  23.53  100.00 

b_3          2      1      5     13     13      34 

          5.88   2.94  14.71  38.24  38.24  100.00 

b_4          0      2      3     13     16      34 

          0.00   5.88   8.82  38.24  47.06  100.00 

b_5          0      1      1      8     24      34 

          0.00   2.94   2.94  23.53  70.59  100.00 

b_6          0      1      1      7     25      34 

          0.00   2.94   2.94  20.59  73.53  100.00 

b_7          0      1      4     20      9      34 

          0.00   2.94  11.76  58.82  26.47  100.00 

b_8_a        0      0      6     11     17      34 

          0.00   0.00  17.65  32.35  50.00  100.00 

b_8_b        0      0      3     14     17      34 

          0.00   0.00   8.82  41.18  50.00  100.00 

b_8_c        0      2      2     13     17      34 

          0.00   5.88   5.88  38.24  50.00  100.00 

b_8_d        0      3      6     13     12      34 

          0.00   8.82  17.65  38.24  35.29  100.00 

b_9          2      2      3     13     14      34 

          5.88   5.88   8.82  38.24  41.18  100.00 

b_10         4      3      4     14      9      34 
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         11.76   8.82  11.76  41.18  26.47  100.00 

b_11         0      1      3     17     13      34 

          0.00   2.94   8.82  50.00  38.24  100.00 

b_12         0      3      4     15     12      34 

          0.00   8.82  11.76  44.12  35.29  100.00 

b_13         0      2      4     19      9      34 

          0.00   5.88  11.76  55.88  26.47  100.00 

b_14         1      1      6     17      9      34 

          2.94   2.94  17.65  50.00  26.47  100.00 

b_15         1      1      5     17     10      34 

          2.94   2.94  14.71  50.00  29.41  100.00 

b_16         1      0      2     13     18      34 

          2.94   0.00   5.88  38.24  52.94  100.00 

b_17         1      2      2     17     12      34 

          2.94   5.88   5.88  50.00  35.29  100.00 

b_18         0      3      7     13     11      34 

          0.00   8.82  20.59  38.24  32.35  100.00 

b_19         1      3     14      9      7      34 

          2.94   8.82  41.18  26.47  20.59  100.00 

b_20         1      6     10     14      3      34 

          2.94  17.65  29.41  41.18   8.82  100.00 

b_21         2      4      6     15      7      34 

          5.88  11.76  17.65  44.12  20.59  100.00 

b_22         2      3     16     10      3      34 

          5.88   8.82  47.06  29.41   8.82  100.00 

All         20     48    125    342    315     850 

          2.35   5.65  14.71  40.24  37.06  100.00 

 

Cell Contents:      Count 

                    % of Row 

 

   

Descriptive Statistics: b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7, b_8_a, ...  
Variable   N  Minimum     Q1  Median     Q3  Maximum    IQR 

b_1       34    2.000  4.000   5.000  5.000    5.000  1.000 

b_2       34    1.000  3.000   4.000  4.250    5.000  1.250 

b_3       34    1.000  3.750   4.000  5.000    5.000  1.250 

b_4       34    2.000  4.000   4.000  5.000    5.000  1.000 

b_5       34    2.000  4.000   5.000  5.000    5.000  1.000 

b_6       34    2.000  4.000   5.000  5.000    5.000  1.000 

b_7       34    2.000  4.000   4.000  5.000    5.000  1.000 

b_8_a     34    3.000  4.000   4.500  5.000    5.000  1.000 

b_8_b     34    3.000  4.000   4.500  5.000    5.000  1.000 

b_8_c     34    2.000  4.000   4.500  5.000    5.000  1.000 

b_8_d     34    2.000  3.000   4.000  5.000    5.000  2.000 

b_9       34    1.000  4.000   4.000  5.000    5.000  1.000 

b_10      34    1.000  3.000   4.000  5.000    5.000  2.000 

b_11      34    2.000  4.000   4.000  5.000    5.000  1.000 
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b_12      34    2.000  4.000   4.000  5.000    5.000  1.000 

b_13      34    2.000  4.000   4.000  5.000    5.000  1.000 

b_14      34    1.000  3.750   4.000  5.000    5.000  1.250 

b_15      34    1.000  4.000   4.000  5.000    5.000  1.000 

b_16      34    1.000  4.000   5.000  5.000    5.000  1.000 

b_17      34    1.000  4.000   4.000  5.000    5.000  1.000 

b_18      34    2.000  3.000   4.000  5.000    5.000  2.000 

b_19      34    1.000  3.000   3.000  4.000    5.000  1.000 

b_20      34    1.000  3.000   3.500  4.000    5.000  1.000 

b_21      34    1.000  3.000   4.000  4.000    5.000  1.000 

b_22      34    1.000  3.000   3.000  4.000    5.000  1.000 

 

 

Wilcoxon Signed Rank Test: b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7, 
b_8_a, b_8_b, b_8  
Test of median = 3.500 versus median > 3.500 

           N for   Wilcoxon         Estimated 

        N   Test  Statistic      P     Median 

b_1    34     34      541.5  0.000      4.500 

b_2    34     34      416.0  0.022      4.000 

b_3    34     34      455.0  0.004      4.000 

b_4    34     34      518.5  0.000      4.500 

b_5    34     34      568.0  0.000      5.000 

b_6    34     34      569.0  0.000      5.000 

b_7    34     34      515.5  0.000      4.000 

b_8_a  34     34      541.0  0.000      4.500 

b_8_b  34     34      568.0  0.000      4.500 

b_8_c  34     34      529.0  0.000      4.500 

b_8_d  34     34      454.0  0.004      4.000 

b_9    34     34      453.5  0.004      4.000 

b_10   34     34      353.5  0.171      4.000 

b_11   34     34      536.0  0.000      4.500 

b_12   34     34      474.0  0.001      4.000 

b_13   34     34      489.0  0.001      4.000 

b_14   34     34      460.5  0.003      4.000 

b_15   34     34      475.5  0.001      4.000 

b_16   34     34      545.0  0.000      4.500 

b_17   34     34      488.0  0.001      4.000 

b_18   34     34      439.0  0.008      4.000 

b_19   34     34      307.5  0.435      3.500 

b_20   34     34      262.0  0.731      3.500 

b_21   34     34      354.0  0.169      3.500 

b_22   34     34      223.5  0.899      3.500 

One-Sample T: m1%, m2%, m3%, m4%, m5%  
 
Test of mu = 70 vs > 70 
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                                     95% Lower 

Variable   N   Mean  StDev  SE Mean      Bound      T      P 

m1%       34  78.12  17.08     2.93      73.17   2.77  0.005 

m2%       34  83.61  13.93     2.39      79.57   5.70  0.000 

m3%       34  74.63  20.23     3.47      68.76   1.33  0.096 

m4%       34  77.21  17.06     2.93      72.25   2.46  0.010 

m5%       34  63.53  21.20     3.64      57.38  -1.78  0.958 

 


