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  : الملخص

بـرامج  المعوقات التي تواجة تهدف هذه الدراسة إلي التعرف على   : الهدف -
 وجهة نظر أعضاء     من ل المحاسبة بالجامعات الليبية   الدراسات العليا في مجا   

   .التدريس هيأة 
المنهج الوصفي التحليلي شأنها في ذلك شأن معظـم          تم استخدام    :المنهجية -

 فتوحة أنظر مثالً ( برامج الدراسات العليا في المحاسبة   الدراسات التي تناولت  
 استبانة تم   28  بلغت االستبانات الموزعة  و) 2013(، ومحمد   )2007(وخالط  
 استبانة وقد تم استخدام االساليب االحصائية المناسبة مـن خـالل            18ترجيع  

    .SPSS استخدام البرنامج االحصائي  
ن برامج الدراسات العليا أخلصت الدراسة الى نتيجة رئيسية مفادها : النتائج -

لتـي تعـوق   في المحاسبة بالبيئة الليبية تواجة العديد من التحديات والمشاكل ا       
 وقـد   ،أة التدريس هيعملية االستفادة من هذه البرامج من وجهة نظر أعضاء          

همهـا ضـعف    أ المرتبطة بالطالب والتي من      نتائج الدراسة أن العوامل   بينت  
قـدرة  كاديمي للطالب في المرحلة الجامعية والذي نتج عنة ضعف          ألالتاهيل ا 

 صقلهان يتم أالتي يفترض و الذهنية المعرفية الخرجين على اكتساب المهارات
 إضافة الى تدني القدرة على االستفادة من المراجـع          ،مرحلة الدراسات العليا  ب

الحديثة والتى عادة تكون باللغة االنجليزية بسبب ضعف مستوي اللغة لـديهم            
ظهرت الدراسة  أكما  . سباب الرئسية التي قد تعوق عملية االستفادة      ألهي من ا  

                                                 

  . اإلسالميةقسم المحاسبة كلية االقتصاد والتجارة، الجامعة األسمرية - ∗
  .اإلسالمية قسم المحاسبة كلية االقتصاد والتجارة، الجامعة األسمرية  -∗∗
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السياسات التعليميـة فـي مجـال       يتعلق ب بلية فيما   عدم وضوح الرؤية المستق   
 بسبب التسرع في هذة البرامج التعليمية مع عدم         الدراسات العليا في المحاسبة   

 ،في استخدام طرق تدريس حديثة وفعالـة      التقنين مما نتج عنة وجود قصور       
هـذة  مخرجـات   الضـعف    وبـالتلي    ضعف التواصل بين الطالب واألساتذة    

ظهرت الدراسـة   أالبيئة المحيطة بالعملية التعليمية فقد      انب  ما من ج  أ .البرامج
قسام الدراسات العليا بالجامعات الليبيـة وقلـة عـدد          أن غياب التعاون بين     أ

أعضاء هيأة  التدريس لهذة البرامج واالعتماد على المتعاونين والنقص الحاد           
سات العيـا   في المؤتمرات العلمية للطالب عوامل أثرت سالباً على واقع الدرا         

  .في المحاسبة
تعتبر هذه الدراسة األولى في البيئة الليبية التي تـصدت لهـذه            : المساهمة -

المشكلة، فهي بالتالي مهمة بأهمية موضوعها، فضالً عن اقتراحها لعدد مـن            
    . التوصيات لتطوير برنامج الدراسات العليا في العلوم المحاسبية في ليبيا

قسام الدراسـات العليـا بجامعـات       أدراسة على   اقتصرت ال : حدود البحث  -
   .كاديمية الليبية جنزور وفرع مصراتةألطرابلس غريان وا

  :ةـالمقدم
ظهرت المحاسبة في إيطاليا بشكلها الحالي بظهور نظرية القيـد المـزدوج               

نشطة اإلقتصادية وظهور الـشركات المـساهمة       ألمع تطور ا  دورها المتميز   خذت  أو
جهـود   ووصلت إلى ما هـي عليـه بفـضل            المهنة تطورتو ،ة لها والقوانين المعدل 

سـسات  ؤالم االمريكية من خالل     في الواليات المتحدة  المهتمين بالمهنة وبشكل خاص     
صـبحت  أ بـذلك    ،)A.A.A( والمهنية مثل الجمعية االمريكية للمحاسـبة        كاديميةألا

 بصورة يمكـن   بتحديد وقياس وتوصيل المعلومات اإلقتصادية تختص المحاسبة مهنة

 ممـا  اإلقتصادية بالوحدة مباشرة غير أو مباشرة عالقة لها التي الجهات منها تستفيد أن
لتعليمهـا وممارسـتها    العلمية األسساستلزم تأطير العمل المحاسبي من خالل إيجاد 

 كافة في الجامعات لجأتوقد  ،عمال التجاريةأللمواكبة التطورات اإلقتصادية في بيئة ا
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تعددت  مستقل عن بقية العلوم االخرى فظهرت وكعلم المحاسبة تدريس لىإ المالع دول
 محاسبة ،الدولية  المحاسبة،اإلدارية المحاسبة، المحاسبة الماليةلتشمل فروع المحاسبة 

 يتكون متكامل المحاسبي كنظام  التعليم، وأصبح ينظر الىالشركات  ومحاسبة،فالتكالي

 الطالـب   كـالً مـن   تشمل والتي أهدافه  لتحقيق بطةالمترا العناصر من مجموعة من
 والبيئة المحيطـة بهـا   التعليمية العملية لى مستلزماتإضافة إساسي أبشكل  واألستاذ

 بـين  التعليمي من خـالل العالقـة   النظام كفاءة  مدىعلى الحكم  يتمالتي من خاللهاو

المحاسـبية   درالكـوا  بواسـطة  ينبغـي تحقيقهـا   التي واألهداف ومخرجاته مدخالته
ن وجود نظام تعليمـي جيـد ومتكامـل      أ على ماسبق يمكن القول ب     سيساًأ ت .األكاديمية

 المـصدر األساسـي     جين مؤهلين، ويجعـل مـن المحاسـبة       يساس إعداد خر  أيعتبر  
أداة فعالة من أدوات الرقابة والتخطيط على مستوي االقتصاد         للمعلومات اإلقتصادية و  

 يتطلبهـا  ملحـة  أصبحت الدراسات العليا ضرورة نطلقالم هذا ومن، الجزئي والكلي

  :الراهن للكثير من الدول خصوصا النامية منها بسبب الوضع
ـ وجب ضرورة تطوير الدرا   أمما  ثورة المعلومات    - الئـم  تات العليـا لتواكـب و     س

 . في بيئة االعمالالتطورات

استكمال د منهم الى    تطلع العدي في مجال المحاسبة و    الجامعي   مليتعبالكثرة الملتحقين    -
 .دراستهم العليا

نفسهم أ رغبة في تطوير     في استكمال دراستهم   والمهنيين   رغبة العديد من المحاسبين    -
سسات دولية تحتـاج    ؤللحصول على وضع وظيفي مرموق او االلتحاق بالعمل في م         

 .الى مستوي من الكفاءة

 تخـصص  لدراسـة  الطـالب  إقبال لى البيئة الليبيبة يالحظ تزايدإوبالرجوع   
 إلـى  التخصص هذا االهتمام والتي وصلت عداد الكليات التي تدرسأ وتبين المحاسبة
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التطور الكمي في أعداد الدارسين للمحاسـبة        هذا حكومية،    كلية جامعية  16كثر من   أ
 اسـتكمال   فـي يحتم على الدولة تحقيق رغبة العديد من الخرجين في تحقيق رغبتهم            

   .دراستهم العليا
  : ة البحثمشكل 

ن أهداف الجامعات المعاصرة تتمحور     أأجمعت الكثير من أدبيات التعليم على         
؛ 2005الحوات وآخرون،   (داء وظائف التدريس، البحث العلمي، وخدمة المجتمع        أفي  

 من   في الدراسات العليا   ي وتتفاعل هذة الوظائف بشكل واضح وجل      ،)2001الغامدي،  
 إليجاد الحلـول للمـشاكل      العلميةسات واالبحاث     توجية الطالب إلجراء الدرا   خالل  

    .الحالية ومواكبة التطورات اإلقتصادية
 مـن     وذلك لما توفره    بالمجتمع لتقدم العلمي  روافد ا  وتعد الدراسات العليا أهم     

دعامات في مجاالت تكوين وتطوير القاعدة العلمية والبحثية التي تعد األسـاس فـي              
) 2004(وفي هذا السياق يقول الهرامـة       ). 2006عجيلي،  ال(تحقيق النمو االقتصادي    

إن إيجاد دراسات عليا جادة دليل استثمار بشري ممتاز لتكوين قـادة فكـر وعمـل                
  .                         وتخطيط في مجاالت مختلفة من العلوم واآلداب

همية وجود دراسات معمقـة وتحليليـة لتواكـب         أدركت الجامعات   أفي ليبيا     
ول برنامج للدراسات العليـا فـي بدايـة         أسيس  أثمرت علي ت  أر مهنة المحاسبة      تطو

 بمدينة  أكاديمية الدراسات العليا  سيس  أ، تلتها ت  جامعة بنغازي  بقسم المحاسبة ب   الثمانينات
كلية المحاسبة بجامعة الجبل الغربـي      ثم قسم للدراسات العليا ب    ، م1988 سنةطرابلس  

  .  1993 سنة
شار هذه البرامج الدراسية بالعديد من الجامعات الليبية، إال أن           انت الرغم من وب  

المتتبع للعملية التعليمية بها يالحظ أنها تعاني العديد من المعوقات منها قلـة أسـاتذة               
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 مقارنة مع الجامعـات     الدراسات العليا وتشابة البرامج الدراسية وطول الفترة الزمنية       
 شهراً كحـد أقـصى      18 إلي   12ما بين   دراسة بها    ال جنبية والتي غالباً ما تستغرق    األ
، بينما فـي    )2006؛ شنطاوي،   2000؛ زين الدين،    1991؛ المنيع،   1988صيداوي،  (

ممـا  ) 2013 محمـد، ( سنوات   5كثر من   أ إلى  الجامعات الليبية تصل فترة الدراسة      
  الدراسـات وعـدم    ههمية النتائج المتوصل إليها من هـذ      أيمكن أن تترتب عليها عدم      

مطالبة ات  الجامعأن  ) 1995(مقداد محمد   كد  أمنها، وفي هذا السياق     استفادة المجتمع   
بالفائدة على المجتمع بـصفة      لتعود   بإنجاز بحوث ذات القيمة العلمية بأسرع ما يمكن       

    .عامة
  :  اإلجابة عن السؤال التالي بهذه الدراسةستقوم تأسيساً على ما سبق   

التي تواجة برنامج الدراسات العليا في مجال المحاسـبة         والمشاكل   ماهي التحديات  -
  التدريس؟ وجهة نظر أعضاء هيأة من بالجامعات الليبية 

 :الدراسة هدف

واقـع  حـول  التـدريس    هيأةأعضاءراء آ ىعل التعرف ىإل الدراسة هدفت  
 ، والتحديات والمـشاكل التـي تواجـة البـرامج          في التعليم المحاسبي   الدراسات العليا 

 ثـم تقـديم   الدراسات العليا ومن لواقع أعمق فهم في ستساهم اآلراء هذه. اسية لهاالدر

   .تطويره علي تساعد التي والتوصيات المقترحات
  :الدراسة أهمية

الدارسـين   قبل من هتمام والبحثباأل جديرا المحاسبي التعليم ال يزال موضوع  
 أعـضاء هيـأة     آراء تستقـصي  بأنهـا  تتميز والتي الدراسة هذه أتت لذلك والباحثين،

التدريس بمرحلة الماجستير بالجامعات الليبية لبيان المعوقات والتحديات التي تواجـه           
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أوصـت   والتـي  السابقة للدراسات استكماالٌ وتأتي.  بالبئية الليبيةةالبرامج التعليميهذه 
   . حاسبةالم لمهنة الممارسة مستوي رفع أجل من المحاسبي التعليم تطوير علي بالعمل

   :الدراسة فرضيات
 :التالية الرئيسية الفرضيات الختبار الدراسة تسعي  

ة في ليبيـا  المحاسببأقسام  برامج الدراسات العليا واجهت  :الفرضية الفرعية االولى -
  ترتبط بالطالب  مشاكل

ـ  المحاسببأقسام  برامج الدراسات العليا واجهت  :الفرضية الفرعية الثانية - ا ة فـي ليبي
بالتسرع في استحداث دراسات عليا في كثير من األحيـان دون تهيئـة    تتعلق مشاكل

  .مستلزماتها المادية والبشرية
  فـي ليبيـا  ةالمحاسب بأقسام برامج الدراسات العليا واجهت :الفرضية الفرعية الثالثة -

   . تتعلق بالبيئة المحيطة بالعملية التعليميةمشاكل
   :السابقة الدراسات
المحاسـبي   التعليم مخرجات على كبيراً عتماداا يعتمد المحاسبة مهنة تطور إن  

 الـدالي، (اإلقتـصادية   التطورات ويواكب العالم، علي منفتحا يكون أن يفترض والذي
 وجود قصور في التعليم المحاسـبي فيمـا         ظهرتأ الدرسات السابقة ن  أ، بيد   )2003

بينت دراسة زين الدين    فقد  البيئة العربية،   يتعلق بالدراسات العليا في مجال المحاسبة ب      
حول العوامل المفسرة لتأخر إنجاز الطلبة لبحوث الماجستير والدكتوراه فـي        ) 2000(

حجـم   من خالل انخفاض     وظيفة البحث العلمي  ، تدني   الطلبةمن وجهة نظر    الجزائر  
ون فـي تغييـر     جعلهم يفكر مما ي نفاق، وعدم توفر المزايا المالية واألدبية للباحثين        اإل
 هتماماتهم، وعدم توفر المشرفين بالعدد الكافي مما يقلل فرص اللقاءات الـضرورية           ا

  .   بين الطالب والمشرفين
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لتقويم برامج الدراسات العليا في الكليـات       ) 2000(رت دراسة العتيبي    هظأو  
ها ن هناك عوامل ل   أ، النظرية في الجامعات السعودية من وجهة نظر الطلبة واألساتذة        

  :تأثير على كفاءة نظام الدراسات العليا منها
  .التدريسأعضاء هيأة بين اختالف معايير تقويم الطلبة  •
  .لتحديد موضوعات الرسائل العلميةعدم وجود خطة واضحة  •
  .قلة المشرفين في التخصص المناسب •
  .تخدام المكتبة ومصادر المعلوماتضعف قدرة الطلبة على اس •
  .ة لتخصصات ال تتناسب وقدراتهملباختيار الط •
   .لدراسات التقويميةافتقار برامج الدراسات العليا إلي ا •
  .ام التقنيات الحديثة في التدريسهيأة  التدريس لمهارات استخد افتقار أعضاء •
  .وقلة المراجع •

عن المشكالت اإلدارية التـي يواجهـا  طلبـة      ) 2006(دراسة شطناوي   أما    
العلمية األردن في مجال اإلشراف على رسائلهم       بفي جامعة اليرموك    الدراسات العليا   

علـى    الطلبة في مجال اإلشراف    ا وجود عدد من المشكالت التي يعاني منه       فقد بينت 
ضـعف   مما سبب في     قلة عدد المشرفين   تركزت حول اختيار المشرف،     وقد  بحوثهم  

  .ه بما يقدم له والتأخر في قراءتاهتمام المشرف
بالدراسات العليـا   والمتعلقة السابقة الدراسات أظهرتفقد  البيئة الليبيةفي ما أ  
 توصـلت  فقـد  غير مـشجعة،  نتائج المحاسبي وعلى الرغم من محدوديتها في التعليم

 وعلى الرغم من طول فتـرة الدراسـات العليـا           هنأ) 1996( خرونآدراسة محمد و  
 الطـالب علـى دخـول      يوجد عزوف من قبل    هنأ  إالجراء البحث   إخصوصا مرحلة   

 محـاور  مـن  محـور  لكـل  محددة مفردات وجود مسار االمتحان الشامل بسبب عدم
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 سيـشملها  التـي  التنبؤ بالموضوعات الصعب من يجعل األمر الذي الشامل، متحاناإل

عالية بسبب محدودية عـدد مـرات  دخـول     مخاطرة درجة االمتحان وكذلك وجود
  .متحاناإل

حول الكفاءة الداخلية إلدارة الدراسـات      ) 2003 (ما دراسة  دراسة البدري    أ  
خلصت إلي العديد من النتائج والتوصـيات والمقترحـات          ف العليا في الجامعات الليبية   

التخطيط للدراسات العليا، التخطيط لسياسة القبول فـي الدراسـات العليـا،            بالمتعلقة  
، التنظـيم اإلداري    التخطيط لإلشراف العلمي على أبحاث الطالب في الدراسات العليا        

  . للدراسات العليا، وتمويل الدراسات العليا
حول مدى توافر اإلمكانيات المادية     ) 2007(دراسة فتوحة وخالط    وتوصلت    

والبشرية إلتمام برامج الدراسات العليا بأقسام المحاسبة بكليـات االقتـصاد بجامعـة             
مية الليبيـة، وذلـك مـن       الزاوية، وجامعة الجبل الغربي، وجامعة طرابلس، واألكادي      

 إلى نتيجة مفادها وجود ضعف في العديد من المقومـات         ،وجهة نظر األساتذة والطلبة   
المادية والبشرية، وأن الخدمات التي تقدمها المكتبة هي بدائية وال ترتقـي للمعـايير              

  .الدولية
حول العوامل المفسرة لتأخر الطلبة فـي مرحلـة         ) 2013(دراسة محمد   ما  أ  
كليـة المحاسـبة     ب ير في العلوم المحاسبية في ليبيا من وجهة نظر الخريجين         الماجست

جامعة الجبل الغربي فقد أظهرت أن العوامل المرتبطة باألدوات والوسائل، والمرتبطة           
بالتدريس واألشراف، والمرتبطة بالطالب، وتلك المرتبطة بالتنظيم الجامعي تعتبر كلها          

تسهم في تشجيع الطلبة على إتمام دراسـتهم فـي           ل  تحتاج الى التطوير   عوامل سلبية، 
  . الوقت المحدد
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والتـي  في البيئة الليبيـة  مزيد من الدراسات     القيام ب  ةضرور ب ويعتقد الباحثان   
 يحتـاج الـى     اًتثمارس التعليم العالي ا    فيها في فترة يعتبر  منها هذه الدراسة والتي تأتي      

يؤدي الى إهدار المـال والوقـت        حتى ال يصبح برنامج عبثي       واضحةاسة  يية وس ؤر
 إلى تسعى السابقة أنها الدارسات عن يميز هذة الدراسة ن ماإ. جدوىويصبح غير ذي 

التدريس في برامج الدراسات العليا بالجامعات الليبية  راء أعضاء هيأة آعلى  التعرف
ـ المحاسبي التعليمفيما يتعلق ب البرامج هن تواجة هذأوالمعوقات التي يمكن   الذي  وال

  متخصـصة  علمية كوادر يرفلى توإوالذي يهدف ، عامة بصفة التعليم إطار عن يخرج
 بمـا و أفـضل  بشكل الموارد ستثمارإ في ثرأ من لهذا وما المحاسبية األعمال في مجال

                                          .أفراد المجتمع جميع علي بالنفع يعود

   :دراسةمنهجية ال

هو المنهج الوصفي التحليلي شأنها فـي       خدم في هذه الدراسة     نهج المست المإن    
ذلك شأن معظم الدراسات التي تناولت تقويم الدراسات العليا السيما في البيئة العربية             

 الدراسة تم    استكمال وألغراض). 2013 محمد،   ؛ 2006؛ شطناوي، 2003البدري،  (
ستقصاء آراء أعـضاء هيـأة  التـدريس         اختيار اإلستبانة لتكون أداة يتم من خاللها ا       

المحاسبة هذه البرامج التعليمية في     بالدراسات العليا والذين لهم دراية ومعرفة بمشاكل        
  . وقد تم تطوير هذه اإلستبانة بعد اإلطالع على الدراسات السابقة. بالجامعات الليبية

  رئيـسية   ثالثة عناصر  الى عبارة تم تقسيمها     21قد اشتملت اإلستبانة على     و  
بالتسرع في استحداث دراسات عليـا       عوامل مرتبطة بالطالب؛ عوامل مرتبطة    وهي  

  . متعلقة بالبئية المحيطة بالعملية التعليميةعوامل و
 بأقـسام    بالتـدريس   القـائمين  سـاتذة المحاسـبة   أتمثل مجتمع الدراسة في     و  

للدراسات العليـا جنـزور     كاديمية الليبية   األ وتحديداً   بالجامعات الليبية الدراسات العليا   
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سـتخدام طريقـة    ا لصعوبة   ونظراً،   جامعة غريان وجامعة طرابلس    ،وفرع مصراته 
عتبارات تتعلق بالوقت والجهد والتكاليف المالية عليه       الالحصر الشامل لجمع البيانات     

قد تمكنـا   إرسال االستبانة عن طريق البريد االلكتروني للمشاركين و       عتماد على   التم ا 
قـسام، وكـان عـدد      ألاستبانة على أعضاء هيأة التدريس بهذه ا       28 عدد   من توزيع 

% 65 إستبانة بنسبة ردود بلغت      18اإلستبانات المرجعة والمستخدمة في هذه الدراسة       
إن هذه النسبة تعتبر جيدة، ويمكن اعتبارها ممثلة السيما إذا ما قورنت بمثيلتها             . تقريباً

  .في بعض الدراسات المشابهة
  :ع البياناتأداة جم

عتمدت االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات المتعلقة بموضـوع الدراسـة           ا  
عدادها االسـتفادة مـن   إوقد تم عند . والتي من خاللها أمكن اختبار فرضيات الدراسة      

 تكون االستمارة طويلة    أالبعض الدراسات السابقة في هذا المجال، وكذلك تم مراعاة          
 وأهمية   عنصراً وزعت بشكل يعطي فهماً     21ت االستبانة في    تأ بذلك   ،ةو غير مفهوم  أ

دخال إباحثان ب القام  قبل توزيع االستبانة    و  . بليبياالدراسات العليا   للتحديات التي تواجه    
  . المحكمينبناء على المالحظات واالقتراحات الواردة من  الالزمة التعديالت

  :تاألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانا
 استخدمت بـشكل     النسبي والوزنالمتوسط الحسابي    و تكراراتالالنسب المئوية و   -1

  .وصف عينة الدراسة المبحوثةوتكرار فئات متغير ما اساسي لمعرفة 
 الختبار فرضيات العدم حـول  ) One Sample t Test( للعينة الواحدة tاختبار  -2

  .المتوسط الحسابي لفرضيات البحث
  Cronbach's Alpha test للصدق والثبات )α(خ ألفا اختبار كرونبا -3
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،  )α( هي أصغر قيمة مقبـولة لمعامل كرونبـاخ ألفـا    0.60وتعتبر درجة     
 كـان ذلـك     0.8وكلما زادت قيمته عن     ) 0.8 إلى   0.7(وإن أفضل قيمة تتراوح بين      

 Scale if يتم استخدام إجراء 0.6باخ ألفا أقل من وإذا كانت قيمة معامل كرون. أفضل

item deleted )  وفيه تحذف بعض األسئلة التـي تجعـل   )المقياس عند حذف البند 
  .  أو أكثر0.6قيمة معامل كرونباخ ألفا يصل إلى 
  :تحليل البيانات واختبار الفرضيات

جـة   لتقـدير در Likert Scaleكرت الخماسـي  ياستخدم الباحثان مقياس ل  
وكانـت  ) 5 -1(الموافقة على العبارات الواردة باالستبانة، حيث منحت الدرجات من          

 موافق وموافق   ، من غير موافق على اإلطالق، غير موافق، محايد        تبدأ اإلجابات   بدائل
 ،5= موافق بدرجة عالية جـداً    ن  أ وُأعطي  وزن لكل بديل بحيث        .بدرجة عالية جداً  

 تـم   وبالتـالي  .1= غير موافق على اإلطالق    ،2=افق غير مو  ،3=  محايد ،4= موافق
   SPSSباسـتخدام برنـامج     3اختبار ما إذا كان متوسط درجة اإلجابة تختلف عن 

والذي تبين من خاللة صدق االستبانة بكون جميع معامالت االرتباط للعبـارات ذات             
ا كرونبـاخ   كما تم استخدام معامل الف     α = 0.01داللة احصائية عند مستوي المعنوية      

     0.789لقياس ثبات االستبانة، فأثبت صدقها وثباتها وصالحيتها للتحليل بمعامل 
   :فرضيات الدراسة

                                              : تم صياغة الفرضية الفرعية األولى على النحو التالي:الفرضية الفرعية األولى •
  . مشاكل مرتبطة بالطالب نفسهةالمحاسب برامج الدراسات العليا في واجهت

  في برنامج الدراسات العليا في غالبها علـي الطالـب          التعليميةتعتمد العملية     
 الدراسة اختيارية من جانب ومبنية على الفهم والتحليل والتعمق في            هذة نأ كون   نفسة

خر، ولذلك تم صياغة جملة مـن العوامـل         آالمواضيع والمواد المطروحه من جانب      
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سباب المـشاكل التـي تعانيهـا     أن تكون من أالتي تتعلق بالطلبة أنفسهم، والتي يمكن       
    .الدراسات العليا في المحاسبة بليبيا

 مرتبطـة   الدراسات العليا فـي المحاسـبة     ولمعرفة ما إذا كان سبب مشاكل         
وسط الحسابي،  متبالطالب نفسه من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس أم ال تم حساب ال            

 للعبـارات  الـواردة فـي        )الوسط المـوزون  (نحراف المعياري والوزن النسبي     اإلو
  :كما يلي )1(موضح بالجدول رقم االستبانة فكانت النتائج  وكما هو 

  )1(جدول رقم 
 العوامل التي توثر علي الدراسات العليا والمتعلقة بالطالب نفسة 

  )السؤال(العبارة 

س
ايي

مق
ال

  

ده
بش

ق 
واف

 م
ير

غ
  

واف
 م

ير
غ

  ق

ايد
مح

فق  
وا

م
دة  
بش

ق 
واف

م
  

سط
تو

الم
بي

سا
لح

 ا
  

بي
نس

 ال
زن

لو
ا

ري  
عيا

الم
ف  

حرا
الن

ا
  

يب
رت

الت
  

  النتيجة

ضعف مستوي التحصيل   4  8  1  4  1  تكرار
العلمي للطالب في مرحلة 
الدراسات العليا وتركيزهم 
على الحفظ  والمذاكرة في 

  .أوقات االمتحان فقط

  22.2  44.4  5.6  22.2  5.6  نسبة
  موافق  5  1.24  65  3.56

على  عدم إطالع الطلبة  3  10  0  4  1  تكرار
 واإلجراءات التعليمات

  بالدارسة المتعلقة
  16.7  55.6  0  22.2  5.6  نسبة

  موافق  6  1.19  64  3.55

 الطالب من استفادة عدم  6  11  0  1  0  تكرار

بسبب  اإلنجليزية المراجع
  .اإلنجليزية اللغة ضعف

  33.3  61.1  0  5.6  0  نسبة
4.22  76  0.73  1  

موافق 
  شدةب

عدم مواكبة طلبة الدراسات   1  12  1  3  1  تكرار
العليا للتطورات الحاصلة في 
مجال المحاسبة بسبب عدم 

 على الدخول إلى مقدرته
  .المصادر المتعلقة بالمجال

  5.6  66.7  5.6  16.7  5.6  نسبة
  موافق  7  1.04  63  3.50
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  )السؤال(العبارة 
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  النتيجة

ضعف مخرجات التعليم   2  14  0  3  0  تكرار
مرحلة (ي الجامع

في مجال ) البكالوريوس
المحاسبة اثر على جودة 

  .برنامج الدراسات العليا

  11.1  77.8  0  16.7  0  نسبة
  موافق  3  0.87  68  3.77

 الجدول مالئمة عدم  4  10  1  3  0  تكرار

الدراسي للطالب 
وخصوصا للعاملين 

  .والموظفين منهم
  22.2  55.6  5.6  16.7  0  نسبة

  موافق  2  0.98  69  3.83

عدم قدرة الخرجين على   4  8  0  4  1  تكرار
 المعرفية اكتساب المهارات

الذهنية والتي  والمهارات
يفترض ان يتم تحصليها 
  .في مرحلة الدراسات العليا

  22.2  44.4  0  22.2  5.6  نسبة
  موافق  4  1.24  65  3.61

  24  73  3  22  4  تكرار
  النتيجة

  19.1  57.9  2.4  17.5  3.1  نسبة
3.55  
  

  موافق    0.67  65

 علي  تلطالب نفسه حصل   العوامل المتعلقة با   نجد ان من خالل الجدول السابق       
وأن العبارات كانـت    .  أي موافق حسب مقياس ليكرت الخماسي الموضح سابقاً        3.55

  :مرتبة من حيث متوسط درجة الموافقة كما يلي
 جاءت: اإلنجليزية اللغة بسبب ضعف اإلنجليزية عالمراج الطالب من استفادة  عدم-1

  ممـا يعكـس      4.22 بمتوسط حسابي بلغ     األولى من حيث درجة الموافقة    في المرتبة   
 علـى تاهيـل     أعضاء هيأة التدريس بأقسام المحاسبة بالجامعات الليبيـة       عدم رضاء   
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 ع اإلنجليزية ستفادتهم من المراج  اينتج عنه عدم    الطالب في مجال اللغة االنجليزية مما       
وفـي هـذا الـسياق    . نجليزيةإلن معظم الدرسات الحديثة متوفرة باللغة ا   أ و خصوصاً

جنبيـة والتـي تحـرم      ألإلي وجود صعوبات في اللغة ا     ) 2006(أشارت الشكشوكي   
معظـم المواقـع   دخول  عدم تمكنه من    يضاًأمهات الكتب و  أالطالب من االطالع علي     

كتوبـة   في غالبها م    المراجع المتوفرة بها والتي    علي والتمكن من االطالع     ةلكترونيإلا
إلمـام الطلبـة    عـدم   باللغة اإلنجليزية مما يضعف من فرص االستفادة منها في ظل           

خرين في  آلهذة النتيجة قد توضح ضعف مستوي الطالب في ليبيا مقارنة مع ا           . باللغة
ليزيـة فـي تـدريس      نجإل تعتمد الجامعات الفلسطنية على اللغة ا      الدول العربية فمثالً  

ن يدرس الطالـب    أويرى الباحثان ولحل هذه المشكلة      ). 2010شوارب   بوأ(المحاسبة  
جراء امتحـان لتحديـد    إمع ضرورة   كاديمية  ألاللغة االنجليزية قبل البدء في الدراسة ا      

  . مستوي الطالب في اللغة االنجليزية
جاءت : لموظفين منهمللعاملين وا الدراسي للطالب وخصوصاً الجدول مالئمة عدم -2

، 3.83بمتوسط حـسابي بلـغ      العبارة بالمرتبة الثانية من حيث ترتيب درجة الموافقة         
حد المشاكل التـي تواجـه بـرامج        أن  أيوافقون على   المستجوبين  ن  أوهذا يعبر على    

مواعيـد   بـسبب أن     الدراسات العليا هو عدم مالءمة توقيت المحاضـرات للطلبـة         
 إضافة الـى عـدم      ضع حسب رغبة أعضاء هيئة التدريس     المحاضرات في الغالب تو   

ويقترح الباحثان بهـذا الخـصوص ضـرورة تـوفير          . تفرغ معظم الطالب للدراسة   
 الموظفين  يجاد توقيت يالءم الطالب وخصوصاً    إالتسهيالت الالزمة للطالب ومحاولة     

الت بوابها طيلة اليـوم تتـوفر بهـا التـسهي         أمنهم وكذلك السعى توفير مكتبات تفتح       
  . الالزمة
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ثـر  أفي مجال المحاسبة    ) مرحلة البكالوريوس ( ضعف مخرجات التعليم الجامعي      -3
جاءت في المرتبة الثالثة من حيث درجة الموافقة عليهـا          : على برامج الدراسات العليا   

ن هذا العامل من العوامل التي لها تاثير علـي طلبـة            أحيث وافق المستجوبون على     
هذه النتيجة متوافقة والنتائج التي توصـلت       . 3.77وسط حسابي   ا وبمت الدراسات العلي 

 انظر مـثالً  (الدراسات التي ٌأجريت على طلبة المرحلة الجامعية في البيئة الليبية           اليها  
؛ لـربش والمقلـة،     2013،  دراسة اشميلة والطرلـي   ؛  2007خرون  آخالط و دراسة  
2013(.  

الذهنيـة والتـي    والمهارات رفيةالمع  عدم قدرة الخرجين على اكتساب المهارات-4
جاءت هذه العبارة في المرتبـة      : ن يتم تحصليها في مرحلة الدراسات العليا      أيفترض  

، وبذلك وافـق المـستجوبين      3.61 وبمتوسط حسابي    الرابعة من حيث درجة الموافقة    
التي من  ن الخريجين ليس لهم القدرة على اكتساب المهارات الذهنية والمعرفية و          أعلى  

العليا، والفشل في اكتساب المهارت قـد   ن يتم تحصيلها في مرحلة الدراسة  أفترض  الم
  .المهارات االساسية للخرجينيكون سببه قصور برامج الدراسة الجامعية في تنمية 

  لربش والمقلة  هذة النتيجة جاءت متوافقة مع النتائج التي توصلت لها دراسة             
 الجامعات الليبية للمهـارات الالزمـة       ، والتي استنتجت عدم اكتساب خرجي     )2013(

عقـم التكـوين    إلـى    سبب القصور    ترجعأ التي   ،)2006( البدريللخريج، ودراسة   
  .المنهجي للطالب في البيئة الليبية

جاءت هـذه   :  التحصيل العلمي للطالب في مرحلة الدراسات العليا       ى ضعف مستو  -5
وزن  و 3.56بمتوسط حـسابي    والعبارة في المرتبة الخامسة من حيث درجة الموافقة         

هـذه النتيجـة    . ن المستجوبين يوافقون علي هذه العبارة     أوهو يعبر على    % 65نسبي  
 والتـي  في هذا الخصوص     ،)2013( ليه دراسة محمد  إجاءت متوافقة مع ما توصلت      
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دراسـة   ، و لى عدم فعالية التكوين المنهجي لطلبة الدراسات العليا بالمحاسـبة         إشارت  أ
كون المرحلة التمهيدية غالباً ما ت    بالمواد  ستنتجت أن   ا، والتي   )2006 (العبيدي وشرود 

التركيز على المزيد من المواضيع      عوضاً عن    التي تم دراستها سابقاً   للمواضيع   اًتكرر
تنمية المقدرة  القدرة علي البحث العلمي والتواصل و     مما يضعف    ةوالبرامج المتخصص 

ن ضـعف   أ، علـى    )1992( جـابر كد  أدد  وفي هذا الص  .  لدى الطالب  التفكيرعلى  
التكوين المنهجي وعدم نجاح الطالب في الربط بين مقررات المرحلة التمهيدية وبـين             
المشاكل البحثية الواجب التفكير فيها تؤثر علي مقدرة الطالب فـي المرحلـة التاليـة               

  وفـي هـذا    .وعلي استطاعته القيام ببحثه على الوجه المطلوب وفي الفترة المحـددة          
العمل على تطـوير المقـررات الدراسـية بمرحلـة           طار يرى الباحثان ضرورة   إلا

الدراسات العليا وعدم تكرارها لمواضيع المرحلة الجامعية والتركيز على المواضـيع           
  .الفلسفية والمشاكل الحديثة التي تواجة المحاسبة

ـ : بالدارسـة  المتعلقة واإلجراءات على التعليمات  عدم إطالع الطلبة-6 اءت هـذه  ج
بمـا   3.55بمتوسط حسابي بلـغ  العبارة في المرتبة السادسة من حيث درجة الموافقة      

هذا يفسر أن بعض المشاكل     . ن أعضاء هيئة التدريس يوافقون علي هذه العبارة       أيؤكد  
ـ    عدم وأ االطالع   ىمقدرته عل تمكنه أو عدم    المتعلقة بالطالب قد تعود لعدم        ض فهم بع

مـر  ألا للدراسات العليـا     لمتعلقة بنظم الدراسة واللوائح المقررة      التعليمات والقوانين ا  
ضيع عليه االستفادة من    رباكاً وتشويشاً لدي الطالب نفسه وي     إن يحدث   أالذي من شأنه    

  .بعض المميزات وتالفي بعض العقبات ويختصر عليه الوقت الجهد
 المحاسبة بـسبب     عدم مواكبة طلبة الدراسات العليا للتطورات الحاصلة في مجال         -7

جاءت هـذه العبـارة فـي    :  إلى المصادر المتعلقة بالمجالوصول على ال  معدم قدرته 
المرتبة السابعة من حيث الترتيب في هذا الجانب من حيث درجة الموافقة مـن قبـل                
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عتبارها مكملة لفقرة ضعف الطالب في       وعلى الرغم من ا    المستجوبين، وهذه العبارة    
 إال أنها نالت موافقة أقل منها وجـاءت سـابعاً فـي ترتيـب               ،اللغة االنجليزية مجال  

 هذا التباين قـد يفـسر   .3.50العوامل المؤثرة على الدراسات العليا وبمتوسط حسابي    
  .من جانب أنه لخلق طالب قادر نحتاج الي تحقيق كل العوامل السابقة مجتمعة

ام المحاسـبة   من كل ما سبق يمكن مالحظة أن أساتذة الدراسات العليا بأقـس             
  .ستبانةبالجامعات الليبية قد وافقوا على جميع العبارات الواردة في هذا الجانب من األ

كما يمكن مالحظة أنهم لم يختاروا الحكم على أي عبارة بعـدم الموافقـة أو                 
حـد  أعدمها على اإلطالق، األمر الذي يدل على أن أعضاء هيأة  التدريس يرون أن               

ولزيـادة  . سباب ترتبط بالطالب نفـسه    أ العليا بليبيا يعود الي      سباب مشاكل الدراسات  أ
 للعينـة   Tتأكيد النتائج التي تم الحصول عليها أعاله قام الباحثان باسـتخدام اختبـار              

الواحدة حول المتوسط الحسابي لكل فقرة والمتوسط العام للمحـور ككـل الختبـار               
  : الفرضية التالية

      3:0 =µH
                VS           3:1 ≠µH                                                                                        

  :فكانت النتائج وفق ما هي موضحة بالجدول التالي
  )2(جدول 

   لعبارات المحور األولTاختبار 

 المتوسط  )السؤال(العبارة 
  المرجح

االنحراف 
  المعياري

أحصاءة 
  االختبار

الداللة 
  القرار  الحصائيةا

ضعف مستوي التحصيل العلمي للطالب في 
مرحلة الدراسات العليا وتركيزهم على الحفظ  

  والمذاكرة في أوقات االمتحان
3.56  1.24    

12.095  
  

  موافق  0.000

 واإلجراءات على التعليمات عدم إطالع الطلبة

  موافق  0.000  12.580  1.19  3.55  بالدارسة المتعلقة

بسبب  اإلنجليزية المراجع الطالب من استفادة عدم
موافق   0.000  24.469  0.73  4.22  .اإلنجليزية اللغة ضعف

  بشدة
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 المتوسط  )السؤال(العبارة 
  المرجح

االنحراف 
  المعياري

أحصاءة 
  االختبار

الداللة 
  القرار  الحصائيةا

عدم مواكبة طلبة الدراسات العليا للتطورات 
الحاصلة في مجال المحاسبة بسبب عدم قدرته 

  .على الدخول إلى المصادر المتعلقة بالمجال
  موافق  0.000  14.235  1.04  3.50

مرحلة (تعليم الجامعي ضعف مخرجات ال
في مجال المحاسبة اثر على جودة ) البكالوريوس

  .برنامج الدراسات العليا
  موافق  0.000  18.251  0.87  3.77

الدراسي للطالب وخصوصا  الجدول مالئمة عدم
  موافق  0.000  16.508  0.98  3.83  .للعاملين والموظفين منهم

 عدم قدرة الخرجين على اكتساب المهارات

الذهنية والتي يفترض ان يتم  والمهارات يةالمعرف
  .تحصليها في مرحلة الدراسات العليا

  موافق  0.000  12.323  1.24  3.61

  موافق  *0.000  23.831  0.67  3.55  الدرجة الكلية

  0.01داله إحصائياً عند مستوى المعنوية * 

وى  أن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار أصغر من مست        )2(يتبين من الجدول      
ول وللدرجة الكليـة لـه،  وأن    لجميع عبارات المحور األ α =0.01المعنوية المحدد 

 المعبـرة عـن اإلجابـة        3 المتوسط المرجح لعوامل المحور وللمحور تختلف عـن       
 تم المقارنة بين المتوسط     . ولمعرفة االختالف ما إذا كان بالموافقة أو بالرفض        ،بالحياد

 مما يدل على    .3، فوجد أنه أكبر من      µ=3المتوسط  المرجح لكل العوامل وللمحور ب    
 أن أعضاء هيأة التدريس المستجوبين بالعينة موافقين على أن جميـع هـذه العوامـل              

 للدراسات العليا فـي مجـال        تسهم في وجود مشاكل ومعوقات     المذكورة في االستبانة  
    .ليبياة في المحاسب

    :الفرضية الفرعية الثانية ••••

بالتسرع فـي   تتعلق مشاكل المحاسبي التعليماسات العليا في برامج الدر واجهت  
  .استحداث دراسات عليا في كثير من األحيان دون تهيئة مستلزماتها المادية والبشرية
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ـ  برامج الدراسات العليا   لمعرفة ما إذا كان سبب مشاكل        التعليم المحاسـبي   ب
ة متطلباته أم ال حـسب      دون توفير وتهيئ   هذه البرامج    ثالتسرع في استحدا  إلى  يعود  

وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس تم حساب الوسط الحسابي، واالنحـراف المعيـاري           
  :للعبارات الواردة في االستبانة فكانت النتائج كما يلي

  ) 3(جدول رقم 
التوزيع التكراري والمتوسط والوزن النسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة حول التسرع في 

  يااستحداث دراسات عل

  )السؤال(العبارة 

س
ايي

مق
ال

  

ده
بش

ق 
واف

 م
ير

غ
  

فق
وا

 م
ير

غ
  

ايد
مح

فق  
وا

م
دة  
بش

ق 
واف

م
  

سط
تو

الم
بي

سا
لح

 ا
  

بي
نس

 ال
زن

لو
ا

ري  
عيا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

يب
رت

الت
  

  النتيجة

ضعف التواصل بين   2  14  0  2  0  تكرار
الطالب واألساتذة مما 

ينعكس سلبا على  العملية 
  .التعليمية

  11.1  77.8  0  11.1  0  ةنسب
  موافق  4  0.75  70  3.88

تدريس عدم التطور في   1  11  0  6  0  تكرار
المواضيع الحديثة في 

المحاسبة مثل اخالقيات 
المهنة، حوكمة الشركات 
واستخدام الرياضيات 
  .والحاسوب في المحاسبة

  موافق  7  1.03  61  3.38  5.6  61.1  0  33.3  16.7  نسبة

عدم التوسع في استخدام   2  11  0  5  0  تكرار
حديثة وفعالة طرق تدريس 

مثل الورقات البحثية 
والحلقات الدراسية والتي 
تسهم في اثراء النقاش 
  واكتساب مهارات جديدة

  موافق  6  1.04  64  3.55  11.1  61.1  0  27.8  0  نسبة

 لبعض تكرار وجود  4  9  0  5  0  تكرار

المحاسبية  والقضايا المواضيع
في المقررات الدراسية 
  .بمرحلة الدراسات العليا

  موافق  5  1.13  66  3.66  22.2  50  0  27.8  0  نسبة
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  )السؤال(العبارة 

س
ايي

مق
ال

  

ده
بش

ق 
واف

 م
ير

غ
  

فق
وا

 م
ير

غ
  

ايد
مح

فق  
وا

م
دة  
بش

ق 
واف

م
  

سط
تو

الم
بي

سا
لح

 ا
  

بي
نس

 ال
زن

لو
ا

ري  
عيا

الم
ف 

حرا
الن

ا
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  النتيجة

 بالمنظومة قصور وجود  0  4  0  9  5  تكرار

 للدراسات العليا التعليمية

 أكثر التلقين على واعتمادها

  .اإلبداع من
  0  22.2  0  50  27.6  نسبة

  محايد  8  1.09  39  2.16

ضعف مخرجات برامج   7  9  0  2  0  تكرار
لذي الدراسات العليا وا

إلى عزوف  أدى بدورة 
اإلقتصادية على  الوحدات

االستفادة منهم في المجال 
  .اإلداري
  

  موافق  2  0.92  75  4.16  38.9  50  0  11.1  0  نسبة

ضعف إمكانيات المكتبات   5  10  2  1  0  رارتك
في توفير المراجع الحديثة 

كتب، دوريات والمراجع (
الموفرة على شبكة 
  .المعلومات الدولية

.11  5.6  0  نسبة

  موافق  3  0.80  73  4.05  27.8  55.6  1

عدم ووضوح الرؤية   6  11  0  1  0  تكرار
المستقبلية فيما يخص 
السياسات التعليمية في 

مجال الدراسات العليا في 
  .المحاسبة

موافق   1  0.73  76  4.2  33.3  61.1  0  5.6  0  نسبة
  بشدة

  موافق    0.72  63  3.40  19  45.1  2  26.3  7.6  نسبة  النتيجة  27  65  3  38  11  تكرار

لتـسرع فـي    والمتعلقة بعوامل انتائج المحور الثاني) 2( رقم الجدوليوضح    
حـصل  المحـور   ن  أ  نجد    ، حيث استحداث دراسات عليا دون توفير وتهيئة متطلباتها      

ن العبـارات    وأ . أي موافق حسب مقياس ليكرت الخماسي      3.40متوسط حسابي   علي  
  :كانت مرتبة من حيث متوسط درجة الموافقة كما يلي
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الـسياسات التعليميـة فـي مجـال     يتعلـق ب عدم ووضوح الرؤية المستقبلية فيما   -1
 جاءت هذه العبارة في المرتبة االولى من حيث ترتيـب         : الدراسات العليا في المحاسبة   

 اتفق أعـضاء هيـأة     وقد،4.20 وبمتوسط حسابي درجة الموافقة من قبل المستجوبين  
التدريس على أن افتقار برامج الدراسات العليا الموجودة حاليا لرؤية مستقبلية واضحة            

هذة النتيجـة توكـد     .  بالتعليم المحاسبي  الدراسات العليا مشاكل   حد أهم مسببات  أكان  
على ضـرورة الحـد مـن التوسـع        والتي أكد فيها    ) 2013(محمد  وتتفق مع دراسة    

هذا االجـراء وكمـا يـراه        . في مجال المحاسبة   ي برامج الدراسات العليا   العشوائي ف 
مراً ملحاً يجب القيام به لتحديد الخطط المستقبلية واالستفادة من هذه البرامج            أالباحثان  

  .التعليمية للمجتمع دون هدر للوقت والجهد
 إلـى  أدى ه والـذي بـدور   في المحاسبة ضعف مخرجات برامج الدراسات العليا-2

جاءت هـذه العبـارة فـي    :  من الخرجيناإلقتصادية على االستفادة عزوف الوحدات
 بمتوسـط حـسابي    المرتبة الثانية من حيث ترتيب درجة الموافقة من قبل المستجوبين    

عدم قدرة الخرجين علـى  ول والتي منها  أله النتيجة تتفق مع نتائج المحور ا      هذ. 4.16
الذهنية والتي يفترض ان يـتم تحـصليها فـي     توالمهارا المعرفية اكتساب المهارات

 على اكتساب المهارات من هذا البرنامج عدم قدرة الخرجين ومرحلة الدراسات العليا

 ههـذ .  هـذة البـرامج التعليميـة      ن يتم تحصليها في   أالذهنية والتي يفترض     المعرفية
 هـي فـي     الموافقة من قبل المستجوبين تؤكد على أن الجزء األكبر من هذة البرامج           

الواقع إهدار للجهد والوقت مما يحتم على الجامعات والمؤسسات التعليمية ضـرورة             
  .تطوير برامجها التعليمية وإتاحة فرص الدراسة امام الطالب المتميزون فقط

جـاءت هـذه    :  للدارسـين   ضعف إمكانيات المكتبات في توفير المراجع الحديثة       -3 
من قبل أعضاء هيـأة      عليها  رتيب درجة الموافقة    العبارة في المرتبة الثالثة من حيث ت      
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، هذة النتيجة تدل وبشكل واضـح علـى وجـود           4.05 بمتوسط حسابي بلغ     التدريس
جمـاع مـن قبـل      إلهـذا ا  . قصور فى توفير المكتبات التي تحقق طموح الدارسين       

أهـم  ان  لـى   إشارت  أوالتي  ) 2005(خرون  آالمستجوبين يتفق مع دراسة الحوات و     
عدم توفر الكتـب والمراجـع      هو  لتي تواجهها برامج الدراسات العليا بليبيا       المشاكل ا 

 كما جاءت متوافقة مع دراسة فتوحة وخـالط         .طالب الدراسات العليا   ل والمخطوطات
 لطالب الدراسات العليا فـي      الخدمات التي تقدمها المكتبة   والتي استنتجت أن    ) 2007(

لمعـايير  ا  لمستوى التوافـق مـع  وال ترتقي هي بدائية الجامعات الليبية محل الدراسة  
.                                                                                                   الدولية

:  العملية التعليميـة   سير على    ضعف التواصل بين الطالب واألساتذة  ينعكس سلباً        -4
لمرتبة الرابعة من حيث درجة الموافقة من قبل أعضاء هيئـة           جاءت هذه العبارة في ا    

سـاتذة الدراسـات    أنه ونتيجة ألن أغلب     أهذة النتيجة تؤكد على     . التدريس المشاركين 
نهم غير متفرغين للتدريس بهذة المرحلة فقط قد        أو  أهم متعاونون   العليا في المحاسبة    

يجـاد  إلو لعدم التنسيق ألكافي ستاذ وطلبته لعدم توفر الوقت األيحدث ضعف تواصل ا  
سباب من وجهة نظر البـاحثين      جميع هذه األ  . طراف جميعاً ألبيئة اتصال ناجحة بين ا    

 مما قد يكون سبب في ضـعف        الطالب واألساتذة   التواصل بين   نعكست بالسلب علي    ا
  .لى حدوث تأخر في استكمال الدراسة لمعظم الطالبإ إضافة ،مخرجات هذة البرامج

عـدم  والتي أكدت على أن     ) 2013(محمد  تيجة تتفق مع نتائج دراسة      هذة الن   
ـ             أحـد   توجود عالقة جيدة مبنية على روح التعاون بين بعض المشرفين والطلبة كان

 أن ضـعف    الباحثـان في هذا اإلطار يـرى      . تأخر الطلبة في مرحلة الدراسة    أسباب  
 لقضايا المطروحـة  ليل  يشجع على النقاش والتحل   التواصل بينهما يؤثر على خلق مناخ       

الحـولي   يؤكد   وفي هذا السياق  . ويخلق خوف لدى الطالب من التواصل مع أساتذتهم       
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التـي  عوامل  من أحد ال  ستاذ والطالب   العالقة الجيدة بين األ   على أن   ) 2004(وأبو دقة   
  .من شأنها تقوية البرامج التعليمية

مقررات الدراسية بمرحلة المحاسبية في ال والقضايا المواضيع لبعض تكرار  وجود-5
 من خالل موافقة المستجوبون   في المرتبة الخامسة    وردت هذه العبارة    : الدراسات العليا 

ن لتكرار المواضيع المحاسبية في     أعلى   هذة النتيجة تؤكد     3.66وبمتوسط حسابي بلغ    
 تكرار بعض مفردات المرحلة الجامعية أحـد  حياناًأ بهذة المرحلة والمقرارت الدراسية 

 وفي هذا االطار أشـار العبيـدي وشـرود          ،مشاكل الدراسات العليا في المحاسبة    أهم  
كرر دراسة  غالباً ما تٌ   برامج الدراسات العليا بليبيا    المرحلة التمهيدية ب   نأإلي  ) 2006(

  .مواد سبق دراستها
تت هذه العبارة في المرتبة     أ:  عدم التوسع في استخدام طرق تدريس حديثة وفعالة        -6

 وبمتوسـط   سة من حيث الترتيب لفقرات هذا المحور، وقد وافـق المـستجوبين           الساد
هو أحد أسباب   ستخدام الطرق الحديثة والتوسع فيها      ان عدم   أعلى   3.55حسابي بلغ     

) 2013(كـد محمـد     أ، وفي هذا السياق     تعثر برنامج الدراسات العليا في البيئة الليبية      
تقوم على الحوار والنقاش والجدل العلمـي       بأنه وفي ظل غياب مثل هذه الوسائل التي         

ستكون النتيجة تكوين طالب سلبي ال فرصة أمامه تذكر لتسيير أموره فـي مرحلـة               
سـلوب الـسمينار    أستخدام  اإمكانية  إلى   وأشار   البحث التي تتطلب تفكيراً نقدياً إبداعياً     

يـات   ويرى الباحثان على ضـرورة أخـذ الكل        .يتيح فرصة للنقاش بين الطالب    مما  
على عاتقها القيام بمؤتمرات سنوية يلتقي من خاللها الطالب         الموجود بها هذه البرامج     

  . والدراسات التي يقومون باجراءهالمناقشة المواضيع ذات العالقة
خالقيـات المهنـة،    أ عدم التطور في تدريس المواضيع الحديثة في المحاسبة مثل           -7

جاءت هذه العبـارة    : سوب في المحاسبة  حوكمة الشركات واستخدام الرياضيات والحا    
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 وهو لـيس ببعيـد عـن        3.38 بمتوسط حسابي    في الترتيب السابع من حيث الترتيب     
تبين ضعف الموافقة مقارنة مع العبارات الوراردة في هذا المحور          . الحياد في الموافقة  

  .و جزء منها لطالب الدراسات العليا البرامجأعلى القيام بتدريس هذة المراضيع 
 مـن  أكثر التلقين على واعتمادها للدراسات العليا التعليمية بالمنظومة قصور  وجود-8

 محايدة من حيث الموافقة، وبذلك توكد على عدم موافقـة           هذه العبارة جاءت  : اإلبداع
سـاليب  أن اساتذة الدراسات العليا يستخدمون      أ هذا قد يفسر     .ةالعبارالمستجوبين على   

نـصبة  ألارتفـاع ا  هذة النتيجة قد تعكس     . كثر من التلقين  أاع  تدريسية تعتمد على االبد   
 تطـوير مما ينعكس على عـدم قيـامهم ب       التدريسية ألعضاء هيأة التدريس الجامعيين      

ـ أينعكس على المنهاج الدراسية وطرق التدريس والذي بدورة         فـي  هداءه وعلى طالب
  . نهاية المطاف

والتي أظهـرت   ) 2006( بدري ال  النتيجة ال تتفق بشكل كامل مع دراسة       هذه  
 يفقده الحـافز لتطـوير      ىخرألى  إ من مؤسسة تعليمية     لهتنقستاذ و ألعدم استقرار ا  ن  أ

ويرى الباحثان أن التـسرع     . داءه في تنفيذ المقررات الدراسية    أنفسه مما ينعكس على     
مكانيات والخطط قد يـسهم     إلفي افتتاح برامج الدراسات العليا بالكليات ودون توفير ا        

  .العاملي وجود هذا ف
مما تقدم يمكن مالحظة أن أعضاء هيأة  التدريس بأقسام المحاسبة بالجامعات              

المحور باستثناء عبارة اعتمـاد     الليبية قد وافقوا على جميع العبارات الواردة في هذا          
ن ارتفاع درجة الموافقة على العبـارات       إ .ساتذة على التلقين في العملية التدريسية     األ

 ثالتسرع في اسـتحدا   ن  أة بهذا المحور تعكس درجة موافقة المستجوبين على         الوراد
ولزيادة تأكيـد النتـائج      .سباب مشاكل الدراسات العليا بليبيا    أحد  أ هو   الدراسات العليا 
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 للعينة الواحدة حول المتوسـط      Tقام الباحثان باستخدام اختبار      التي تم الحصول عليها   
  :  ام للمحور ككل الختبار الفرضية التاليةالحسابي لكل فقرة والمتوسط الع

                                3:0 =µH
              VS           3:1 ≠µH  

  :فكانت النتائج وفق ما هي موضحة بالجدول التالي
  
  ) 4( جدول 

  ثاني لعبارات المحور الTاختبار 

 المتوسط  )السؤال(العبارة 
  المرجح

االنحراف 
  المعياري

أحصاءة 
  راالختبا

الداللة 
  القرار  االحصائية

ضعف التواصل بين الطالب واألسـاتذة ممـا        
  موافق  0.000  21.755  0.75  3.88  .ينعكس سلبا على  العملية التعليمية

تدريس المواضيع الحديثة فـي     عدم التطور في    
المحاسبة مثل اخالقيات المهنة، حوكمة الشركات 

  .واستخدام الرياضيات والحاسوب في المحاسبة
  موافق  0.000  13.866  1.03  3.38

عدم التوسع في استخدام طرق تدريس حديثة وفعالة        
مثل الورقات البحثية والحلقات الدراسية والتي تسهم       

  في اثراء النقاش واكتساب مهارات جديدة
  موافق  0.000  14.482  1.04  3.55

 والقـضايا  المواضـيع  لـبعض  تكـرار  وجود

مرحلـة  المحاسبية في المقـررات الدراسـية ب      
  .الدراسات العليا

  موافق  0.000  13.675  1.13  3.66

 للدراسات العليا التعليمية بالمنظومة قصور وجود

  محايد  0.000  8.371  1.09  2.16  .اإلبداع من أكثر التلقين على واعتمادها

 ضعف مخرجات التعليم العالي والذي بـدورة  

اإلقتـصادية علـى    إلى عزوف الوحـدات  أدى
  . في المجال اإلدارياالستفادة منهم

  موافق  0.000  19.141  0.92  4.16

ضعف إمكانيات المكتبات في تـوفير المراجـع        
كتب، دوريات والمراجع الموفرة على     (الحديثة  

  .شبكة المعلومات الدولية
  موافق  0.000  21.444  0.80  4.05
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 المتوسط  )السؤال(العبارة 
  المرجح

االنحراف 
  المعياري

أحصاءة 
  راالختبا

الداللة 
  القرار  االحصائية

عدم ووضوح الرؤية المستقبلية فيمـا يخـص        
ت العليا في   السياسات التعليمية في مجال الدراسا    

  .المحاسبة
موافق   0.000  24.469  0.73  4.20

  بشدة

  موافق  *0.000  52.444  0.72  3.40  الدرجة الكلية

   .0.01 إحصائياً عند مستوى المعنوية ةدال*  
ختبـار أصـغر مـن     لإل   أن قيمة الداللة اإلحـصائية     )4(يتبين من الجدول      

محور الثاني وللدرجة الكلية له،   لجميع عبارات الα =0.01 مستوى المعنوية المحدد 
 التعليمية بالمنظومة قصور وجود(عبارة وأن المتوسط المرجح لعوامل المحور ما عدا 

 3القيمة وللمحور تختلف عن ) اإلبداع من أكثر التلقين على واعتمادها للدراسات العليا
 أو بالرفض تـم     ختالف ما إذا كان بالموافقة      ال ولمعرفة ا  ،المعبرة عن اإلجابة بالحياد   

، فوجـد أنـه     µ=3المقارنة بين المتوسط المرجح لكل العوامل وللمحور بالمتوسط         
 واعتمادها للدراسات العليا التعليمية بالمنظومة قصور وجود( ما عدا الفقرة 3أكبر من 

مما يدل على أن أعضاء هيأة  التـدريس المـستجوبين   ). اإلبداع من أكثر التلقين على
على أن جميع هذه العوامل تعد من العوامل المرتبطة بالتسرع في في            بالعينة موافقين   

ستحدات الدراسات العليا األمر الذي بدوره سيساههم بوجـود مـشاكل فـي التعلـيم           إ
  .المحاسبي العالي بليبيا

 تتعلـق  مشاكل ةالمحاسب  برامج الدراسات العليا فيواجهت :الفرضية الفرعية الثالثة ••••
  .عملية التعليميةبالبيئة المحيطة بال

الظروف المحيطة بالعملية التعليمية تشكل أحد مـشاكل        للتعرف ما اذا كانت       
نظر أعضاء هيأة  التدريس تـم حـساب الوسـط           الدراسات العليا في ليبيا من وجهة       
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فكانت النتائج كما هـو موضـح   هذا المحور نحراف المعياري لعبارات   الالحسابي، وا 
  .)5( بالجدول

  )5(جدول رقم 
 مشاكل  وجود التوزيع التكراري والمتوسط والوزن النسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة حول

  تتعلق بالبيئة المحيطة بالعملية التعليمية

  )السؤال(العبارة 

س
ايي

مق
ال

  

ده
بش

ق 
واف

 م
ير

غ
  

فق
وا

 م
ير

غ
  

ايد
مح

فق  
وا

م
دة  
بش

ق 
واف

م
  

سط
تو

الم
بي

سا
لح

 ا
  

بي
نس

 ال
زن

لو
ا

ري  
عيا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

يب
رت

الت
  

  تيجةالن

الزمنية  الفترة كفاية عدم  0  7  0  11  0  تكرار
للفصل الدراسي بالدراسات 

  0  38.9  0  61.1  0  نسبة  .العليا
  محايد  6  1.00  50  2.77

عدم وجود مؤشرات لقياس   2  13  0  2  1  تكرار
أألداء التدريسي والبحث 
  موافق  5  1.01  67  3.72  11.1  72.2  0  11.2  5.6  نسبة  .العلمي لألستاذ الجامعي

عدم تواجد األساتذة في   4  13  0  1  0  تكرار
  موافق  2  0.67  75  4.13  22.2  72.2  0  5.6  0  نسبة  غير أوقات المحاضرات

قلة عدد األساتذة بالنسبة   5  11  1  1  0  تكرار
لعدد الطالب في مرحلة 

  موافق  3  0.75  74  4.11  27.8  61.1  5.6  5.6  0  نسبة  .الدراسات العليا

ضعف التعاون بين اقسام   5  12  1  0  0  تكرار
المحاسبة في الجامعات 

الليبية  في جانب 
  الدراسات العليا

موافق   1  0.54  76  4.22  27.8  66.7  5.6  0  0  نسبة
  بشدة

ضعف تعاون المؤسسات   5  9  0  4  0  تكرار
اإلقتصادية في الدولة مع 

الجامعات في توفير البيانات 
والمعلومات للدارسين  

 للمشاكل التي وإيجاد حلول
  .تواجه هذه المؤسسات

  موافق  4  1.09  69  3.83  27.8  50  0  22.2  0  نسبة

  موافق    0.73  71  3.96  22.2  62.9  1.8  12  0.9  نسبة  النتيجة  24  68  2  13  1  تكرار
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 أي  4.07نه حـصل علـي      والذي نجد أ  الجدول نتائج المحور الثالث     يوضح    
وأن العبارات كانت مرتبة مـن      . قياس ليكرت الخماسي الموضح سابقاً    موافق حسب م  

  :حيث متوسط درجة الموافقة كما يلي
قسام المحاسبة في الجامعات الليبية فـي جانـب الدراسـات           أضعف التعاون بين     -1

 ولى في هذا الجانب من حيث درجة الموافقـة        ألجاءت هذه العبارة في المرتبة ا     : العليا
يبين أن المستجوبون يوافقـون علـى أن ضـعف          الذي   و ،4.22بلغ  بمتوسط حسابي   

التعاون بين أقسام المحاسبة في الجامعات الليبية يعتبر عامالً من العوامـل المـؤثرة              
هذة النتيجة جاءت متوافقـة مـع       . الدراسات العليا ومخرجاتها  بعلي العملية التعليمة    

 الواردة في المحور الثـاني  عالةعدم التوسع في استخدام طرق تدريس حديثة وف    عبارة  
والذي اقترح فية الباحثين ضرورة إقامة المؤتمرات العلمية بـين طـالب الدراسـات       

فكـار  و تبـادل األ   العليا بالكليات المختلفة لألستفادة من تجاربهم ومناقـشة بحـوثهم           
   .  راءآلوا
المرتبـة  جاءت هذه العبـارة ب    :  عدم تواجد األساتذة في غير أوقات المحاضرات       -2

ون علـى أن عـدم      لى أن المستجوبيين يتفق   إ، ذلك يشير    4.13  حسابي بمتوسط الثانية
 تعيـق   وقات المحاضرات أحد العوامـل التـي      أالتدريس في غير    تواجد أعضاء هيأة    

 هساتذة للتـدريس فـي هـذ      أل هذة النتيجة توضح عدم تفرغ ا      .برامج الدراسات العليا  
سـبوعياً  أ ساعة   20تدريس في المتوسط    الطالب ب ستاذ م أللى كون ا  إضافة  إالمرحلة،  

 بالكلية، ممـا يجعلـة غيـر        ىخرأللى المسئوليات ا  إضافة  إلبمرحلة البكالوريوس با  
  .رىأخساتذة هم متعاونين من جامعات أل من ااًن جزءألى إمتفرغ بشكل دائم، إضافة 

قات وأأن تواجد أعضاء هيأة التدريس في غير        الباحثان   ييرفي هذا السياق      
خلق وتطالب  الام  أمسباب تذليل العديد من المشاكل والصعوبات       أالمحاضرات هو أحد    
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لفة والتواصل بينهم األمر الذي ينعكس ايجاباً علـى تحـصيل الطالـب             ألمن ا  اًمناخ
   . ما تكون قريبة منهستاذه دائماًأويعطية المزيد من الثقة بأن المساعدة من قبل 

جاءت هذه العبـارة فـي      : ة لعدد الطالب الدراسات العليا     قلة عدد األساتذة بالنسب    -3
أن النقص في    مما يفسر على     4.11بمتوسط حسابي   المرتبة الثالثة من حيث الترتيب و     

يمثل عامالً مهماً من عوامـل       المؤهلين للتدريس بهذا البرنامج      التدريسأعضاء هيأة   
  . المكانة المرجوه منها الوصول ببرامج الدراسات العليا بالمحاسبة الىتعيقالتي 

أعـضاء هيـأة     سـتعانة ب  الاإلى  وللحد من تأثير هذة المشكلة تلجأ الجامعات          
  بأعـضاء  و أ تعـاون  قد تكون بعيدة نسبياً على سـبيل ال        ىخرأ من جامعات    التدريس

يـرى محمـد    الجامعية، وفي هذا الجانـب      مرحلة  النصبة كاملة ب  أمرتبطون بتدريس   
 بكليـة المحاسـبة     لمتعلقة بالعملية التعليمة بالدراسات العليا    حد المشاكل ا  أأن  ) 2013(

ما عدم وجود األستاذ أو الـنقص       إ هو   جامعة الجبل الغربي من وجهة نظر الخرجين      
يجعل المقررات الدراسية غير متاحة في كل فصل        مما  في عدد األساتذة المتخصصين     

  . دراسي في المرحلة التمهيدية
قتصادية في الدولة مع الجامعات في توفير البيانـات          ضعف تعاون المؤسسات اإل    -4

أبدى معظـم   : والمعلومات للدارسين وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه هذه المؤسسات        
 ممـا يفـسر مـن       3.83 هذة العبارة موافقتهم أبمتوسط حسابي بلغ        على المستجوبون

حصول على  قد يعيق صعوبة ال   مؤسسات اإلقتصادية   الأن صعوبة التواصل مع     جانب  
في طـول الفتـرة     سبب  بحاثهم ودراستهم كما ي   أنجاز  البيانات والمعلومات الالزمة إل   

الدراسية للطالب وبالتالي تفقد هذة الدراسات أهميتها من حيث كونها معالجة للمشاكل            
  . العملية بهذه المؤسسات
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: ي عدم وجود مؤشرات لقياس األداء التدريسي والبحث العلمي لألسـتاذ الجـامع            -5
جابـات   إجاءت هذه العبارة في المرتبة الخامسة من حيث درجة الموافقـة بمتوسـط              

داء التدريسي والبحثي إلى كونها تساهم       ألوتبرز أهمية وجود مؤشرات تقيس ا     . 3.72
في االرتقاء بالعملية التدريسية على وجه العموم، وتساعد في الرفع من كفاءة األستاذ             

 ينعكس باإليجاب علي تحصيل الطالب وقـدرتهم علـى          وتطوير أساليبة األمر الذي   
 هذة النتيجة جاءت متوافقة مـع نتـائج دراسـة         . دراك والفهم والنقاش والتواصل   إلا

 نقاط قوة برامج الدراسات العليـا   أهمأن منظهرت  أوالتي  ) 2004(الحولي وأبو دقة    
عتمادهم على أفـضل    االكفاءة العالية ألعضاء هيأة التدريس القائمين بالتدريس فيها، و        
عليه يرى الباحثـان    . األساليب الحديثة في التدريس الجامعي والبحث العلمي والتقويم       

عـضاء هيـأة     أل داء التدريسي أللية واضحة  يمكن اعتمادها لتقويم ا      آضرورة وجود   
  .التدريس

 جاءت هذه العبارة في: الزمنية للفصل الدراسي بالدراسات العليا الفترة كفاية  عدم-6
محـور  المرتبة األخيرة من حيث درجة الموافقة عليها من قبل المستجوبين في هذا ال            

 سـواء مـن حيـث مـدة         همية الفترة الزمنيـة   رغم من أ  ، وب 2.77بمتوسط حسابي   
 14 ساعات ولمـدة    3ة ماتكون    عاد التيو المدة الدراسية للفصل الدراسي      أالمحاضرة  

جابات هـذه  إإال أن في الدراسات العليا،  دةتمالخطط المع للمقرر الواحد حسب  أسبوعاً
 كفايـة الفتـرة الزمنيـة   ب قرون أن أغلب المستجوبون ي  على العبارة قد تعطي انطباعاً   

للمقررات الدراسية حيث جاءت نتيجة  العبارة محايدة  مما يعطي أنطباع على عـدم               
ارة قد يعزو   إن عدم رفض هذة العب    . ثير المدة الدراسية على برامج الدراسات العليا      تأ

يساهم فـي    قد   عداد الكبيرة للطالب بالمجموعة الواحدة    األن  أاقتناع المستجوبين ب  إلى  
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ستاذ و تحـصيل    ألداء ا أ ىلموضوعة لتدريس كل مادة ويؤثر عل     عدم اكتمال الخطط ا   
  .    الطالب

وافقوا على جميع العبارات الواردة المستجوبين مما تقدم يمكن مالحظة أن   
كما يمكن مالحظة أنهم لم يختاروا الحكم على أي . من االستبانةر محوفي هذا ال

ولزيادة تأكيد النتائج التي تم الحصول . عبارة بعدم الموافق أو عدمها على اإلطالق
 للعينة الواحدة حول المتوسط الحسابي لكل فقرة Tعليها قام الباحثان باستخدام اختبار 

  : فرضية التاليةوالمتوسط العام للمحور ككل الختبار ال

                     3:0 =µH
                VS           3:1 ≠µH  

  :فكانت النتائج وفق ما هي موضحة بالجدول التالي
  )6(جدول 

  ثالث لعبارات المحور الTاختبار 

 المتوسط  )السؤال(العبارة 
  المرجح

االنحراف 
  المعياري

أحصاءة 
  االختبار

الداللة 
  القرار  االحصائية

الزمنية للفصل  الفترة كفاية عدم
  محايد  0.000  11.747  1.0  2.77  .الدراسي بالدراسات العليا

عدم وجود مؤشرات لقياس أألداء 
التدريسي والبحث العلمي لألستاذ 

  .الجامعي
  موافق  0.000  15.516  1.01  3.72

عدم تواجد األساتذة في غير أوقات 
  موافق  0.000  25.786  0.67  4.13  المحاضرات

األساتذة بالنسبة لعدد قلة عدد 
  موافق  0.000  22.999  0.75  4.11  .الطالب في مرحلة الدراسات العليا

ضعف التعاون بين اقسام المحاسبة 
في الجامعات الليبية  في جانب 

  الدراسات العليا
موافق   0.000  32.670  0.54  4.22

  بشدة
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 المتوسط  )السؤال(العبارة 
  المرجح

االنحراف 
  المعياري

أحصاءة 
  االختبار

الداللة 
  القرار  االحصائية

ضعف تعاون المؤسسات اإلقتصادية 
 في الدولة مع الجامعات في توفير
البيانات والمعلومات للدارسين  
وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه 

  .هذه المؤسسات

  موافق  0.000  14.810  1.09  3.83

  موافق  0.000  40.962  0.73  3.96  الدرجة الكلية

  0.01داله إحصائياً عند مستوى المعنوية *    
 مستوى   أن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار أصغر من       )6(يتبين من الجدول      

لجميع عبارات المحور وللدرجة الكلية له،  وأن المتوسط α =0.01   المعنوية المحدد 
الزمنيـة للفـصل الدراسـي     الفترة كفاية عدم(الفقرة  المرجح لعوامل المحور ما عدا

 ولمعرفـة   ، المعبرة عن اإلجابـة بالحيـاد      3 وللمحور تختلف عن  ) بالدراسات العليا 
 تم المقارنة بين المتوسـط المـرجح لكـل          .موافقة أوبالرفض االختالف ما إذا كان بال    

وللمحور )  الزمنية للفصل الدراسي بالدراسات العليا الفترة كفاية عدم(العوامل ما عدا 
مما يدل على أن أعـضاء هيـأة التـدريس    . 3، فوجد أنه أكبر من    µ=3بالمتوسط  

ن العوامـل المرتبطـة     المستجوبين بالعينة موافقين على أن جميع هذه العوامل تعد م         
 معوقات  وجودعلى  بالمشاكل المتعلقة ببرامج الدراسات العليا األمر الذي بدوره يؤكد          

  .في التعليم المحاسبي العالي بليبيالبرامج الدراسات العليا 


	��א���א�������	���و� �

  :لنتائج العامة للدراسةا -1
قـد تواجـة بـرامج       التعرف على العوامل التي      ىلقد هدفت هذه الدراسة إل      

أسـاتذة المحاسـبة    في ليبيا من خالل اسـتطالع آراء         المحاسبية الدراسات العليا في  
كاديمية الليبيـة جنـزور     ألطرابلس، ا والذين يقومون بالتدريس بهذه البرامج بجامعة       
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حول جملة من العوامل المحتملة بعد تقـسيمها        وفرع مصراتة وجامعة الجبل الغربي      
ـ      بالطالب العوامل المتعلقة : يهثالثة محاور   إلي   سرع فـي   ، العوامل المرتبطـة بالت

دون تهيئة مستلزماتها الماديـة والبـشرية والعوامـل         إستحداث برامج دراسات عليا     
تبـين أن    وبعد تحليل آراء المـستجوبين    .  بالبيئة المحيطة بالعملية التعليمية    المرتبطة

وبشكل ،  ت العليا في البئية الليبية    معوقات للدراسا  وبنسب متفاوتة    تالعوامل كان معظم  
  :التاليالمحاور الى يمكن ترتيب هذه العوامل حسب عام 

 أظهرت الدراسة أن طالب الدراسات العليا في تخصص         : عوامل تتعلق بالطالب   :والًأ
واجة عدة عوامل تؤثر على استفادته من دراسته العليا على الوجه           المحاسبة في ليبيا ي   
  :مل هيالمطلوب وهذه العوا

اللغـة االنجليزيـة    بسبب ضعف   ب من المراجع الحديثة     الطالاستفادة معظم   عدم   -1
 .لديهم

لتطورات الحاصلة في مجـال     على االستفادة من ا   طلبة الدراسات العليا     قدرة   عدم -2
  .  في توفير المراجع الحديثةالجامعات ب قصور المكتبات المحاسبة بسبب 

ضـعف   لب في المرحلة الجامعية مما صـاحبه      ي للطا عدم مالئمة التأهيل المنهج    -3
قـدرة الخـرجين     وعدم    التحصيل العلمي للطالب في مرحلة الدراسات العليا       ىمستو

ن يتم تحصليها في أوالتي يفترض  الذهنية والمهارات المعرفية على اكتساب المهارات
 .   مرحلة الدراسات العليا

 لعاملين والمـوظفين ا لطالب وخصوصاًاللكثير من الدراسي  الجدول مالئمةعدم  -4
 .منهم

 .ات العليابالدارس المتعلقة واإلجراءات على التعليمات إطالع الطلبةضعف  -5
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ستحداث دراسات  االتسرع في    وذلك من خالل     : عوامل تتعلق باإلدارة التعليمية    :ثانياً
  :عليا في كثير من األحيان دون تهيئة مستلزماتها المادية والبشرية

ستحداث دراسات عليا من دون تهيئة مستلزماتها المادية        اهرت الدراسة أن    أظ  
  : الطالب من دراسته العليا على الوجة المطلوب بسببلباً على استفادة  أثر سوالبشرية

الـسياسات التعليميـة فـي مجـال     يتعلـق ب عدم ووضوح الرؤية المستقبلية فيما   -1
 .المحاسبةبالدراسات العليا 

إلـى    أدىه والـذي بـدور   في المحاسبةت برامج الدراسات العلياضعف مخرجا -2
 . من الخرجيناإلقتصادية على االستفادة عزوف الوحدات

وفير المراجـع   المتاحة للجامعات والتي منها عدم القدرة على ت       مكانيات  اإلضعف   -3
   . للدارسينالحديثة

 هساتذة لهـذ  ألرغ ا  بسبب تعاون أو عدم تف     ضعف التواصل بين الطالب واألساتذة     -4
 .البرامج التعليمية

عدم التوسع فـي اسـتخدام      وجود قصور من قبل أعضاء هيأة التدريس تمثل في           -5
المحاسـبية فـي    والقضايا المواضيع لبعض تكرار وجود وطرق تدريس حديثة وفعالة

دريس المواضيع الحديثة فـي      مع إهمال ت   المقررات الدراسية بمرحلة الدراسات العليا    
     .اسبةالمح
 أظهرت الدراسـة أن هنـاك       :تتعلق بالبيئة المحيطة بالعملية التعليمية     عوامل   :ثالثاً

 الطالب من دراسته العليا على الوجة المطلوب بـسبب          لباً على استفادة  عوامل تؤثر س  
  : بالعملية التعليمية والتي منهاتتعلق بالبيئة المحيطةعوامل 

 مـن جانـب    العليا بالجامعات الليبية خصوصاًغياب التعاون بين أقسام الدراسات     -1
 .اإلشراف على الطالب والمؤتمرات العلمية
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قلة عدد أعضاء هيأة  التدريس لهذة البرامج واإلعتماد على المتعاونين مما سـبب    -2
 وضعف العالقة بـين الطـالب       تواجد األساتذة في غير أوقات المحاضرات     في عدم   
 .وأساتذتهم

قتصادية في الدولة مع الجامعات في تـوفير البيانـات          الات ا تعاون المؤسس عدم   -3
إيجـاد حلـول    من أجل االستفادة من الدراسات المقدمـة فـي          والمعلومات للدارسين   

 .للمشاكل التي تواجه هذه المؤسسات

أدائهـم  ؤشرات لقياس   قيام الجامعات بمتابعة أعضاء هيأة التدريس وإيجاد م       عدم   -4
 .يالتدريسي والبحث

  :صيات الدراسةتو -2
التالية والتي يتأمل منهـا     التوصيات  ان ب في ظل النتائج السابقة يوصي الباحث       

 يعـود علـى المجتمـع      اقع الدراسات العليا بالبئية الليبية ممـا        تحسين و سهام في   إلا
، وهذه التوصيات   ةامج عبثي ابربالفائدة، وال تجعل برامج الدراسات العليا في المحاسبة         

  : هي
 بين الجامعات الليبية ممـا يـؤدي    أنظمة القبول في الدراسات العليا     وتوحيد   تقوية -1
 هسيق بـين هـذ    ن بين المتقدمين وضرورة إيجاد صيغ للتعاون والت       اختيار األفضل لى  إ

 .الجامعات بهذا الخصوص

 إقامـة دورات تدريبيـة       والعمل على  اإلنجليزية،  مهارات اللغة  اتاختبارإجراء   -2
االنخراط في برامج الدراسـات     ثناء  أوقبل  ساسية والالزمة للطالب    أل للمهارات ا  مكثفة
 تعقـد بـشكل دوري وتنـاوبي بـين          طلبة الدراسات العليا  مؤتمرات ل إقامة   مع   العليا

 .الجامعات
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 وتحديث المكتبات الدراسية وتوفير الكتب والدوريات الحديثـة وربطهـا           تطوير -3
 .بشبكة االنترنت

 . عن ظروف االستاذ عوضاًالدراسي الجدول  عند وضعمراعاة ظروف الدارسين -4

 واإلجـراءات  طالع على التعليمـات الالطالب وقبل الشروع في الدراسة باإلزام  -5

 .ات العليا لالستفادة من الوقت المحدد للدراسات العليابالدارس المتعلقة

ات العليا في   السياسات التعليمية في مجال الدراس    يتعلق ب رؤية مستقبلية فيما    وجود   -6
 بهذة البرامج وإيجاد تعاون فعال بين أقسام الدراسات         التوسع العشوائي  وعدم   المحاسبة

العليا بالجامعات الليبية خصوصا من جانب االشراف على الطالب ومواءمة البرنامج           
   . مع الجامعات العالمية

دولـة إليجـاد    تطوير العالقة بين الجامعات والمؤسسات اإلقتصادية واإلدارية بال        -7
 .حلول للمشاكل التى تواجة هذة المؤسسات

المالئم ألعضاء هيأة  التدريس لتمكينهم من أداء رسالتهم بـصورة            المناخ   توفير -8
 من خالل تفريغهم للتدريس بهذة البرامج التعليمية، مع العمل على إيجاد وسائل             أفضل

ـ    مؤشـرات اللتقويم أداء أعضاء هيأة  التدريس بحيث تتضمن قياس            أداء الخاصـة ب
وقياس جودة البحوث المنشورة  لألسـتاذ ومـدى اسـتفادة       وتحديث المناهج الدراسية  

 .  الدارسينالطلبةالمجتمع منها ومؤشرات التواصل واألهتمام ب

 تطوير طرق التدريس  وأعضاء هيأة التدريس،     العدد الكافي من     العمل على توفير   -9
 . ر فقط على الطريقة التقليديةبحيث ال تقتصفي الدراسات العليا 
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