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 ملتطلبات سوق العملالتعليم احملاسيب مالئمة 

 جامعة بنغازي وفروعها( – االقتصاد اتكلي -م احملاسبة اقسأعلى  ميدانيةدراسة )

 انتصار عاشور عيسى د. أكرم علي زوبي
 إدارة مصارف                              امعة سرتج -كلية االقتصاد               

 فرج حممد عمر رحاب رجب عاشور
                     دبلوم عالي حماسبة دبلوم عالي حماسبة

 aamzoubi@gmail.com : mail address-E 

 امللخص

تطلبات سوق العمل عالي احملاسيب ملتعليم الت الرجاتهدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى مالئمة خم

، زي وفروعهاصاد جبامعة بنغاات االقتكلي يفة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس بأقسام احملاسب

بة االنتقال بني ا فقط نظرا لصعوي وفروعهنغازبعة جام يفاقتصرت هذه  الدراسة على اقسام احملاسبة و

نقص السيولة والمنية احلالية ال الظروف ظ يف طرافمساحات شاشعة ومرتامية اال يفاجلامعات الليبية 

 االعتماد الرباجمي تبين بعض معايري من خالل نطقيامل االستدالليتبعت الدراسة املنهج وا وضيق الوقت،. 

ن الدراسة فقد مت دف مولتحقيق اهل ق العمل،ت سوطلباوجدت اساسا ايفاءا مبت واليتة للدراسات اجلامعي

جامعة  يفة اسبتدريس بقسم احملهيئة ال عضاءن اتصميم استمارة استبيان وزعت على عينة عشوائية م

رجات مدى مالئمة خم والتحليلية بأن مليداينةنب اواتوصلت هذه الدراسة من خالل اجل، وبنغازي وفروعها

.وتوصي  2.7549سط حسابي عام سط ومبتوتوملوى ااملست يفجامعة بنغازي كانت  يفالتعليم احملاسيب 

صصات اخرى، ليبية اخرى وخت جامعات يفلكن و ضوعحول تفس املوراسات مستقبلية الدراسة بالقيام بد

    ومن وجهات نظر خمتلفة مثل ارباب العمل والطالب.

 ة بنغازي وفروعها.اجمي، جامعرباالعتماد ال عمل،ق الاحملاسيب، متطلبات سو : التعليمالداليةالكلمات 
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 املقدمة

لتطوير والتحسني افة الدول علي اكلك عملت ت لذمعايعد التعليم أحد االحتياجات األساسية لكل اجملت

مبا يفي احتياجات  عليمةل املؤسسات التمي من خالتعليال املستمر وحتقيق أعلي املستويات املمكنة  للنظام

(، كما تعترب جودة 2011)الطبيب ، ه األيامه هذشهدتاجملتمع ويتالءم مع التقدم العلمي السريع الذي 

ها األمم وتنشرها الشعوب ت هبة إمنا تصنععليم ليسالت ودةجالتعليم الركيزة األساسية إلدارة ناجحة إال أن 

   وتبذل من أجلها الوقت واجلهد واملال واملثابرة.

بيقات تهدف للعمل تبين مفاهيم وتطملعاهد لت وامعاوقد انطلقت املؤسسات األكادميية متمثلة يف اجلا

يئة التدريس هفع كفاءة أعضاء ن خالل رمذلك وية على التحسني املستمر يف خمرجات العملية التعليم

لي التنافس، و لهم إية اليت تؤهف األساسعارامل والعاملني بها مبا يضمن حصول اخلرجني لديهم على

توى العملي والعلمي، عالية علي املس ة بكفاءةعمليال مالئمتها الحتياجات سوق العمل يف كافة اجملاالت

ليب املتكاملة اليت األدوات واألسا لي توفريعاسا أس وقد اعتمدت يف ذلك على نظام اجلودة والذى يرتكز

 (. 2011ضي ،العضا)ه تساعد املؤسسات التعليمية علي حتقيق نتائج مرضي

 الدراسات السابقة:

مسألة الفجوة بني النظرية واملمارسة العلمية )التطبيق( يف  –قبل اربعة عقود مضت  –طفت إىل السطح 

حيث مت  ,(Scapens, 1985; Scapens, 1991احملاسبة بصفة عامة واحملاسبة االدارية بصفة خاصة )

تدرس للطالب يف  اليتإلقاء اللوم على احملاسبون االكادميون يف حماسبة التكاليف لتبسيط االمثلة 

 Johnson and Kaplan, 1987; Zoubi, 2011; Zoubiأقسام احملاسبة باجلامعات االمريكية )

and Alkizza, 2015), ( 1984وأكد )Kaplan حملاسبة بأنه جيب على الباحثون واالكادميون يف ا

الشركات، ألنها تستجيب للتغريات يف بيئتها  يفمغادرة مكاتبهم ودراسة املمارسات احملاسبية املبتكرة 

من خالل إدخال ترتيبات تنظيمية جديدة وتكنولوجيا جديدة، وبالتالي ظهرت احلاجة امللحة اىل املوائمة 

 العملى )متطلبات سوق العمل(.واملالئمة بني ما يتم تدريسه للطالب وما هو موجود يف الواقع 

برامج ضمان  يفبعض االسباب احملتملة لعدم مشاركة االكادمييني Watty(  2005حددت دراسة )

 Abayadeera( 2014اسرتاليا، كما أن أهم ما توصل إليه دراسة ) يفاجلودة على املستوي اجلامعي 

and Watty ني يف تدريس املهارات العامة املطلوبة وجود الثقة املنخفضة العضاء هيئة التدريس اجلامعي

للنجاح الوظيفي للخرجيني، ومع ذلك ، يدرك اختصاصيو التعليم اجلامعي توقعات صاحب العمل 

أشار اليها أصحاب العمل بأن العديد من املهارات  واليتللمحاسبني اخلرجيني من حيث املهارات العامة 

 نكا.سرييال يفخرجيي احملاسبة  يفالعامة ال تتوفر 

عمليات  يفالكويت يركزون  يفبأن أصحاب العمل .Abdulla et al(  2014أظهرت نتائج دراسة )

التوظيف على معرفة اخلرجيني ومهاراتهم وقدرتهم على العمل داخل اجملموعات، ولكن يعلقون مبستوى 
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ف تتأثر منخفض األهمية على القدرات الشخصية للخرجيني، وخلصت الدراسة إىل أن عوامل التوظي

خبصائص خلفية أصحاب العمل، طبيعة الشركة وحجمها وملكيتها سواء كانت عائلية أو خاصة/عامة 

على وجود الفجوة  Asonitou( 2015)ملكية مشرتكة( أو حكومية. وفى السياق ذاته اكدت دراسة )

خمتلف  يفلفعلية هلم اليونان واملهارات والقدرات ا يفبني املهارات والقدرات املتوقعة خلرجيي احملاسبة 

اجملاالت املهنية، يف اإلطار اليوناني، بدأت احلاجة إىل إعادة تنظيم هيكل التعليم احملاسيب يف اجتاهات 

 وحتوالت التعليم احملاسيب الدولي.

بسبب  Enron, Tyco, WorldCom and Health Southانهيار كربى الشركات العاملية مثل 

 - Arthur Andersenوتورط أحد اكرب مكاتب احملاسبة  ,(Coglianese, 2007الفضائح مالية )

 Enronمع شركة  -الوحدات ذات األغراض اخلاصة  يففضيحة حماسبية تعرف بعمليات االستثمار  يف

(Nelson et al., 2008)  وفضائح أخري مع عمالء آخرون كبدوا شركة احملاسبة مبالغ طائلة متمثلة

وعليه قدم الرئيس االمريكي  ,Waste Management (Cahan et al., 2011)تعويضات مالية  يف

من خالهلا طرح بعض االنتقادات للتعليم احملاسيب  واليتاالسبق جورج بوش االبن العديد من االصالحات 

تقديم سلوك مهين واخالقي منوذجي، غياب النقد، وفشل  يفمنها على سبيل املثال ال احلصر: الفشل 

 .(Amernic and Craig, 2004املساعي العلمية )

ملتحدة الواليات ا يف ل يف التعليم احملاسيبعدد من املشاك Maatoug( 2014املقابل ابرزت دراسة ) يف

ري وكانت حملاسبة بشكل كباا دراسة تارون اخمن أهما اخنفض عدد الطالب الذي واليتاألمريكية 

األخرى اليت  بة، ومن املشاكلا احملاسلهتحتبق التخصصات األخرى تستغل الفرص اليت كانت يف السا

و غري ذات صلة بالتطورات ا عليها الزمن أا ما عفغالًبوية مت حتديدها أن املناهج الدراسية كانت ضيقة للغا

لى عمت التأكيد  السوق، واخريا، متطلبات  منداًلباحلديثة، وكما مت الرتكيز على مصاحل احملاضرين 

ات. باإلضافة إىل ذلك ، ع وتنمية املهار اإلبدار إىلتقاظ الذي أدى إىل االفتدريس احملتوى من خالل احلف

 املكافآت.  وأنظمةميينيكادكان هناك نقص يف التوجه االسرتاتيجي وتطوير األ

ن التعليم احملاسيب، تشكيل وتكوي يف را حيوياة دوياسبعض الدول العربية مبا فيها ليبيا، لعبت الس يف

ن توجًها بريطانًيا امعة الليبية كاارة باجلالتجد واسبة املبكر يف كلية االقتصاكما أن برنامج احمل

نة لب مهاالعمال الليبية تتط ان بيئة Shareia( 2010ومن جانبه يري ) ,(Buzied, 1998بالكامل)

ل املؤسسي والعوام ة عدم االستقراريبيا حاللشهد تصل حماسبة حمرتفة ومؤهلة تأهيال جيدًا، يف سياق مت

 . عليمية وقانونيةتحتديات  يبيا لالثقافية الفريدة، وعليه تواجه مهنة احملاسبة يف

القضايا الرئيسية اليت يواجهها حاليًا اختصاصيو احملاسبة  Ahmad and Gao( 2004وحددت دراسة )

: نقص املؤهلني أكادميييا يف احملاسبة؛ عدم مالءمة املناهج املستوردة للخصائص يفليبيا، متمثلة  يف

االجتماعية واالقتصادية والثقافية؛ املزج غري املالئم بني التدريس األكادميي والتطبيقات املهنية للمناهج 

 Tamtam et( 2011احملاسبية ؛ وعدم كفاية البحوث احملاسبية، وفى السياق اللييب، افادت دراسة )

al.  بأن حظر اللغات االجنبية ادي اىل نقص املهارات اللغوية املتنوعة وبالتالي اخنفاض قدرة الطالب على
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استخدام البيانات املتاحة بسبب احلواجز اللغوية، وبسبب ذلك ارتفعت معدالت البطالة بني اخلرجييني، 

 بسبب عدم مالئمتها لسوق العمل احمللي و/أو الدولي. 

نولوجيا وعمليات العمل جماالت التك يفم امل اليوالع دهايشه اليتار التغيريات املستمرة واملتسارعة يف إط

لة املختصة دة لتأمني العماومات جاهاحلكوال والتحوالت املؤسسية العاملية، تسعى شركات األعم

اعد ومبادئ ومعايري ين على اساس وقوعالي مب اليمتع واملتخصصة واملاهرة، وهذا ال يتأتى إال من خالل

وق العمل، لذا عالي مبتطلبات ستعليم الت الرجاتهدف اساسا اىل ربط خم واليتعلمية حمددة مسبقا، 

اسيب سواء اجلامعي او ليم العالي احملعتاملهتمة بال - فقد ركزت العديد من الدراسات واالدبيات السابقة

الشئون الطالبية( )لتدريس والطالب ء هيئة ااعضاو يمي(على املناهج والتدريس )الربنامج التعل –التقين  

(Apostolou et al., 2013; Apostolou et al., 2015, 2016, 2017b, 2017a),  وتعترب هذه

 هذه الدراسة  علها من أولوياتهذا ما جة، ومعيالعناصر من أهم مرتكزات العملية التعليمية اجلا

 مشكلة الدراسة:

ن االنتقادات اليت وجهت له ن هناك الكثري مية إال إلعربل االعالي لدي مجيع الدو رغم ازدياد أهمية التعليم

وأدي ذلك إلي  اجات سوق العملرجاته حلمة خمواءخبصوص تدني جودة ونوعية خمرجات تعليمة ، وعدم م

يم سني جودة التعللعالي من خالل حتلتعليم اءة اكفاظهور توجه قوي يرمي إلي السعي اجلاد لالرتقاء ب

 املة.عليمية شتودة م جملخرجاته وضبط  تلك اجلودة باستخدام معايري ونظ

انها واليات ضبطها ومتطلباتها وضم ن اجلودةن شأإلي إويشري مركز ضمان جودة التعليم العالي يف ليبيا 

ف اليت من موعه من األهداجمودة إلي اجل ركزمصار هاجس اجلميع دون استثناء،  كما يشري تقرير 

لتعليم العالي ا، وقد جاءت نظم وق العملا بسقتها أن تكفل ضمان اجلودة للتعليم العالي وعالشأنه

ة امللحة القيام بالتوسع يف تج عن هذه احلاجنلة، وقد ملؤهاية احلديثة لتلبية احلاجة املتزايدة للموارد البشر

د واجملتمع من خالل ارة لألفرافة ومهدر املعرو مصم هأنظمة التعليم العالي احلديثة، وذلك الن التعلي

 مشاركة نقل املعرفة.

 لي:لتامما تقدم ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال ا

ودة )بعض معايري بعض معايري اجل قيبتط يفمتمثلة  -ما مدى مالئمة خمرجات التعليم العالي احملاسيب

فروعها من وجهة وجبامعة بنغازي  العمل قوملتطلبات س  -االعتماد الرباجمي يف الدراسات اجلامعية( 

 نظر اعضاء هيئة التدريس بقسم احملاسبة؟

 هدف الدراسة

سيب ملتطلبات اعليم العالي احملرجات التة خمئمتهدف الدراسة بشكل اساسي اىل التعرف على مدى مال

 ة التالية:ف الفرعيهدااال سوق العمل اللييب، ولتحقيق هذا اهلدف متت صياغة
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 سيب.ا. توفر متطلبات سوق العمل يف خمرجات التعليم احمل1

 لبات سوق العمل.م احملاسيب ومتطت التعليرجال خم. بيان أي اختالفات بني اراؤ املستقصي منهم حيا2

 أهمية الدراسة

التعليم احملاسيب  ى مالئمة خمرجاتهتمت مبدا ليتاية لدراسة يف كونها من الدراسات االولتنبع اهمية ا

 ا.ة بنغازي وفروعهاد جبامعقتصاال ملتطلبات سوق العمل يف اقسام احملاسبة يف كليات

 فرضيات الدراسة

لوصف وفهم ها مت حتديد اليتاف شرة بأهدملبااقة تضمنت هذه الدراسة عددًا من الفرضيات ذات العال

 :هياملشكلة موضوع البحث، وهذه الفرضيات 

 الفرضية الرئيسية األولي:

لرباجمي اخلاص اعايري االعتماد مبيق بعض  تطيفمتمثلة  –"ال تالئم خمرجات التعليم العالي احملاسيب 

لفرضية إىل " وتنقسم هذه ا وفروعها نغازيق العمل جبامعة بمبتطلبات سو -بالدراسات اجلامعية 

 لفرضيات الفرعية التالية:ا

طبيق مؤشرات اعضاء تمتمثلة يف  –اسيب الي احملالع ليمالفرضية الفرعية األولي: "ال تالئم خمرجات التع

ق العمل مبتطلبات سو -جلامعية دراسات ابال اصهيئة التدريس كأحد معايري االعتماد الرباجمي اخل

 جبامعة بنغازي وفروعها " 

تطبيق مؤشرات الربنامج  متمثلة يف –اسيب عالي احملم العليية: "ال تالئم خمرجات التالفرضية الفرعية الثان

ق العمل جبامعة مبتطلبات سو -ية ت اجلامعراساالدبالتعليمي كأحد معايري االعتماد الرباجمي اخلاص 

 بنغازي وفروعها " 

تطبيق مؤشرات الشئون  متمثلة يف –اسيب عالي احملم العليالفرضية الفرعية الثالثة: "ال تالئم خمرجات الت

ق العمل جبامعة مبتطلبات سو -ية ت اجلامعراساالدبالطالبية كأحد معايري االعتماد الرباجمي اخلاص 

 بنغازي وفروعها " 

 الفرضية الرئيسية الثانية:

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس حيال مالئمة خمرجات التعليم 

تعزي إىل العوامل الدميوغرافية  واليتالعالي احملاسيب مبتطلبات سوق العمل جبامعة بنغازي وفروعها 

خصية )املؤهل للدراسة". وتنقسم هذه الفرضية إىل أربعة فرضيات فرعية على حسب اخلصائص الش

 جمال البحث العلمي(. يفجمال التدريس، اخلربة  يفالعلمي، الدرجة العلمية، اخلربة 
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 اإلطار النظري 

 مفهوم التعليم احملاسيب:

ابطة لتحقيق ن العناصر املرتمجمموعة  ن منتكويميكن النظر اىل التعليم احملاسيب كنظام متكامل 

 موضحة بالرسم ادناه: هيكما  واليتاهدافه 

  

 

 

 

 ( التعليم احملاسيب1شكل رقم )

 من اعداد الباحثني :املصدر

يب، وتتضمن العمليات سة العمل احملاسليم ممار تعط يفتتمثل املدخالت يف االشخاص الراغبني يف االخنرا

 أن املخرجات تكون حملاسبية، يف حنيهارات ابامل تزودتستخدم يف ال اليتالتشغيلية الوسائل التعليمية 

 (.2014، ن صاحلاسبة )باحمل هنةممبثابة االشخاص املؤهلني والقادرين على ممارسة 

 تعريف اجلودة:

نينيات مبا يف ذلك: صف وأواخر الثماي يف منتلعالايم بدأت تظهر العديد من التعريفات للجودة يف التعل

داف احملددة مسبقًا" ها الوفاء باألهبليت يتم جة الدرا"اجلودة هي املالءمة للغرض"؛ و "اجلودة حتددها 

(Watty, 2005 : 121) تطور مفهومها اىل ضمان اجلودة هدفها االساس يكمن يف مالئمة خمرجات ،

لعالي بصفة عامة، اخلاصة بالتعليم املعايري ا اهلدر العملية التعليمية ملتطلبات سوق العمل، حيث واص

ودة يف التعليم ن اجلمتطلبات ضما حملاسيب،يم اتعلولكن ميكن تطبيقها على كافة العلوم مبا فيها ال

  الي قسمت اىل اعتماد مؤسسي واالخر براجمي، الع

 الرباجمي: االعتماد

املؤسسة أو مرورها  عادًة للربامج األكادميية املتخصصة وذلك بعد حصول االعتمادمينح هذا النوع من 

العام وهذا ال مينح إال بعد مرور سنة واحدة من ختريج الدفعة األوىل  االعتمادللرتخيص األولي أو  واجتيازها

على األقل وذلك لضمان احلصول على تقويم متكامل وفحص دقيق لكل ما يتعلق بالربامج الدراسية يف 

كافة مراحلها وأعضاء هيئة التدريس ومؤهالتهم ونشاطاتهم البحثية وخرباتهم ،وسجالتهم األكادميية 

 العمليات التشغيلية المخرجات المدخالت

 التغذية العكسية
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على معايري حمدده يف الربامج  االعتماديركز هذا ، (Haug, 2003)در التعليم املختلفةوتوفري مصا

برنامج دراسي حمدد،  اعتماداألكادميية التخصصية اليت تطرحها اجلامعة واملعهد بشكل منفرد بعد 

 العزواي،األكادميي على برنامج أو قسم أو منهج دراسي واحد فقط ) اداالعتموتركز عملية مراجعة 

يف  يكون إلزاميًا تقوم به مثاًل وكالة ضمان جودة التعليم العالي االعتمادوهذا النوع من ، (2016

ضمان تطبيقها وتطويرها ويلعب دورًا شبيهًا  استمراربريطانيا وهي مستقلة تضع معايري تضمن وتراقب 

، التعليم العالي يف أمريكيا و املؤسسة األوروبية لتطوير اإلدارة يف أوربا )الطائي وآخرون اعتمادجملس 

2008.) 

يف الربامج الدراسية  ة بتوفري اجلودة الكفيلعايريامل فهو جمموعة التخصصي االعتمادويشار إليه أحيانًا 

رسة املهنة يف حقل  املؤهلني ملمانياخلرجي عدادوإ وهيبتها ومكانتها األكادميية وقدرتها على تهيئة

ع عشرة ر من أربأكث يكية هناكففي الواليات املتحدة األمر، (Van Damme, 2004)االختصاص

ربامج ما إذا كانت ال حلكم علىىل اإهدف تالرباجمي وهي  لالعتمادمؤسسة غري حكومية طوعية 

الرباجمي يف  عتماداالرتباط من هنا او، ملهنةوق ال سالدراسية مالئمة لتهيئة اخلرجيني وإعدادهم لدخو

يف بعض األحيان  ق ممارسة املهنةحالضرورة ين بيع أمريكيا حبق الرتخيص ملمارسة املهنة رغم أنه ال

لوقت الذي اويف ، ت الدراسيةالتخصصا ميعول جلالتخصصي يف بريطانيا هو مش االعتمادواحلديد يف 

 (. 2016واآلخرون،  ي)الوادة ليميعالت على مداخالت العملية التخصصي االعتماديركز فيه 

 الدراسة امليدانية

نتائج  صوال إىلوام بها الباحثون ق اليتة عمليال تإىل اإلجراءاهذا اجلزء من الدراسة التطرق  يفمت 

نات، وجمتمع يع وحتليل البيادمة لتجمستخامل الدراسة، حيث يتضمن حدود الدراسة، وطريقة البحث

 دراسة. ت الرضيافوأخريًا اختبار  وعينة الدراسة، نتائج الدراسة،

 حدود الدراسة

 :وهى اسيةأسظل وجود ثالث حمددات  يفمت إعداد هذه الدراسة 

 امعة بنغازيم احملاسيب يف جت التعليرجاة خممدى مالئمة على حدود موضوعية: اقتصرت هذه الدراس

 .ريسالتد ةأعضاء هيئمن وجهة نظر  سوق العملتطلبات مل

كليات  قسام احملاسبة يفبأتدريس ال ةهيئ أعضاء: طبقت هذه الدراسة على وزمنيةحدود مكانية 

يم احملاسيب ئمة خمرجات التعلمالمدى ل حيا ائهمأرلغرض استقصاء  وفروعها جبامعة بنغازياالقتصاد 

 . 4/2018والثانية يف شهر  5/2017 ل شهرخال فرتتان خمتلفتان االولي فىو ملتطلبات سوق العمل
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 مصادر مجع البيانات

األولية، واألخر من  ألول من املصادرالعلمية، وث البحايوجد مصدران متعارف عليهما لتجميع البيانات يف 

ادر األولية لتجميع واملص (Blumberg et al., 2005; Saunders et al., 2007)املصادر الثانوية 

ملكونة من أعضاء اى عينة الدراسة وزعت عل اليت تبانةاستمارة االس يفهذه الدراسة تتمثل  يفالبيانات 

لشخصية كطريقة اتخدمت املقابلة حني اس يف، هافروعو جامعة بنغازياحملاسبة يف  بأقسامهيئة التدريس 

صحيفة االستبانة  يفت لنقاط أو الفقرااضيح بعض لتو ذلكلتجميع بيانات أولية مساعدة لألداة الرئيسية، و

ري االعتماد الرباجمي املتعلقة مبعاي ض النقاطن بعر عقد يشوبها بعض الغموض، باإلضافة لالستفسا واليت

 لعكل.   ومتطلبات سوق ا

 أداة الدراسة 

 لدراسات اجلامعيةلالرباجمي عتماد خلاصة باالاري عاياملمن خالل تطوير بعض  االستبيانمت بناء استمارة 

، االستبيانستمارة يما بعد فقرات الفاعتربت  اليتورات مؤش إىلحماور للدراسة واملقسمة  أنهاعلى اعتبار 

املؤهل  )مثل اسةالدر يفملشاركني فية عن اغراودمييانات الرئيسيني هما: الب إىل جزئينيقسمت  واليت

لثاني حملاور الدراسة احني خصص القسم  يف ،(حثيةالب ربةالعلمي والدرجة العلمية واخلربة التدريسية واخل

عليمي، الشئون س، الربنامج التدريتلاعضاء هيئة ا وهى:الرباجمي بعض معايري االعتماد  يفواملتمثلة 

 .الطالبية

 صدق فقرات استمارة االستبانة:

 ساتذةاأل لى جمموعة منستبانة عاال مارةالدراسة من خالل عرض است أداةمت التحقق من صدق 

طلب منهم و ا اجملال،هذ يفم من خربة هلماع ملا الجتاعلم وجمال العلوم احملاسبية واإلدارية  يفاملتخصصني 

فقد مت تعديل  املختصنيمالحظات قرتحات ولى مع اءان، وبنيالرأي حول حماور استمارة االستب إبداء

 أعضاءا بعد على وزعت فيم واليتة النهائي ورتهاص يف ظهرت االستمارة حتىاستمارة االستبانة عدة مرات 

 .املستهدفني بالدراسة التدريس هيئة

 ثبات فقرات استمارة االستبانة 

ريبًا لو مت تكرار ستكون واحدة تق اإلجابة ن أند مأما ثبات أداة الدراسة )االستبانة( فيعنى التأك

م الباحثون الستبانة استخداي ثبات اس مدلقياونفس الظروف.  يفالقياس على نفس الشخص عدة مرات 

الدراسة،  ت وأبعادفقرا ات )معامل الثبات(( للتأكد من الثبCronbach's Alphaمعادلة ألفا كرونباخ )

بعاد وفقرات أل احملسوبالصدق  لى معاملول عحلصوبأخذ اجلذر الرتبيعي لقيمة معامل الثبات يتم ا

 ( أدناه: 1اجلدول ) يفمبينة  هيالدراسة، كما 
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 ( معامل الثبات و الصدق1جدول )

 الــــــصدق الثـــــــبات عدد الفقرات نـاـــالبيـــــــــــــــــ ت

 % 91.1 % 83.1 4 هيئة التدريس 1

 % 92.3 % 85.3 4 الربنامج التعليمي 2

 % 82.7 % 68.4 4 الشؤون الطالبية 3

 % 95.6 % 91.7 16 املتوسط العــــــام 

% 92تبيان قد بلغ ت الستمارة االساد وفقراأبع ميعجلاجلدول أعاله أن معامل الثبات  يفتشري النتائج 

يدل على أن  %، وهذا60ًا تفوق رتفعة جدات مثب تقريبا، كما أن مجيع األبعاد حتصلت على معامالت

عامالت تبار هذه امل، وعليه ميكن اعن التميزملية عا استمارة االستبيان اتسمت بالثبات والصدق وبدرجة

بيقها بثقة وجيعل لدراسة وميكن تطة هلذا افاعلة ومفيدة للدراسة مما يؤهلها تكون أداة قياس مناسب

 منها صاحلة ألغراض التحليل والدراسة. 

 جمتمع وعينة الدراسة:

معة بنغازي مما جبايات االقتصاد اسبة كلاحمل قساميف أالتدريس  ةأعضاء هيئيتكون جمتمع الدراسة من 

 أستاذ مشارك، أستاذ ،أستاذية )هم العلمرجاتدف مؤهالت علمية )دكتوراه وماجستري( وباختال حيملون

ن جمتمع وعينة )معيد( م األدنى العلمية درجةال مساعد، حماضر، حماضر مساعد( وقد مت استبعاد فئة

د مت استخدام ، فقينة الدراسةعفيما يتعلق ب ،لوبملطالدراسة، وذلك لعدم حصوهلم على املؤهل العلمي ا

عة بنغازي، حيث مت التدريس جبام ةيئأعضاء ه ة منلعينا أفرادالختيار البسيطة  العينة العشوائية أسلوب

( استمارة منها 39عة بلغت )ات املوزتمارعدد من االس وقد مت اسرتجاع ( استمارة استبيان،50توزيع عدد )

 مقبولة%( وهذه النسبة ميكن اعتبارها 68ة )ستجابتكون نسبة اال وبالتالي ،( قابلة للتحليل34عدد )

 .نسبيا

 التحليل الوصفي للمتغريات الدميوغرافية:

التالي يوضح أهم  اجستري، واجلدولتوراه ومدك امني هتغري إىل إجابتهذا املمت تقسيم  املؤهل العلمي:

   النتائج املتوصل إليها:

 ( يبني املؤهل العلمي2جدول رقم )

 النسبة العدد  البيان

 23.5 8 دكتوراه

 76.5 26 ماجستري

 100.0 34 االمجالي
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%( 76.5( بنسبة )26) ري عددهماجستملؤهل العلمي املا( أن أفراد العينة من ذوي 2يتضح من اجلدول رقم )

 %( .23.5( بنسبة )8الدكتوراه عددهم ) الباقي هم من محلة مؤهلأما 

ستاذ مساعد ، أدرجة )أستاذ ،  جابات هيس إىل مخإالعلمية مت تقسيم متغري الدرجة  :الدرجة العلمية

 ني أهم النتائج:لتالي يبادول اجلوحماضر ، حماضر مساعد( ومت احلصول على اإلجابات 

 ( يبني الدرجة العلمية3جدول رقم )

 النسبة العدد  البيان

 47.1 16 مساعد حماضر

 41.2 14 حماضر

 11.7 4 مساعد أستاذ

 100.0 34 االمجالي

 رب من املشاركنيعدد األكلى العضر مساعد( حتصلت ( أن الدرجة العلمية )حما3يتبني من اجلدول رقم )

( مشاركني وبنسبة 14)حماضر( بعدد ) %( ، يليها درجة47.1أي بنسبة ) 34( من أصل 16بعدد )

 %( .11.7( وبنسبة )4%( ، وأخريًا درجة أستاذ مساعد بعدد )41.2)

ول التالي يبني أهم ، واجلدس إجاباتمخلمي إىل الع لبحثا يفمت تقسيم اخلربة التدريسية واخلربة  اخلربة:

 النتائج:

 ( اخلربة يف التدريس و البحث العلمي4جدول رقم )

 البيان

 البحث العلمي يفاخلربة    التدريس يفاخلربة 

 النسبة العدد
النسبة 

 الرتاكمية
 النسبة العدد

النسبة 

 الرتاكمية

 47.1 47.1 16 35.3 35.3 12 سنوات 5اقل من 

 70.6 23.5 8 64.7 29.4 10 سنوات 10سنوات إىل اقل من  5من 

 76.5 5.9 2 76.5 11.8 4 سنوات 15سنوات إىل اقل من  10من 

 94.1 17.6 6 94.1 17.6 6 سنوات 20سنوات إىل اقل من  15من 

 100 5.9 2 100 5.9 2 سنوات 25سنوات إىل اقل من  20من 

   100 34   100 34 االمجالي

( أن توزيع أفراد العينة وفق سنوات اخلربة أن أفراد العينة الذي تقل خربتهم عن 4يتضح من اجلدول رقم )

( من أفراد عينة 10%( وعددهم )29.4%(،يف حني ما نسبته )35.3( بنسبة )12سنوات( عددهم ) 5)

%( 5.9تدريس بنسبة )(،بينما أثنان من أعضاء هيئة ال10سنوات إىل أقل من  5الدراسة تقع خربتهم )من 
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سنوات(. يتبني من اجلدول ذاته أن توزيع أفراد العينة وفق  25سنوات إىل أقل من  20كانت خربتهم )من 

%(، 47.1( بنسبة )16سنوات( عددهم ) 5جمال البحث العلمي والذين تقل خربتهم عن ) يفسنوات اخلربة 

 هيئة التدريس. %( كانت نسبة لعدد اثنان من اعضاء5.9يف حني ما نسبته )

 التحليل اإلحصائي

 :التحليل اإلحصائي الوصفي ملتغريات الدراسة

العديد من األساليب اإلحصائية  تباعلتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها، مت إ

( حزمة اإلحصاء للعلوم the Social Sciences Statistical Package for) SPSS باستخدام

 اختبار، وفى البداية قام الباحثون بإجراء واالستداللي، ومن هذه األساليب اإلحصاء الوصفي االجتماعية

الدراسة على حدة، ثم جلميع  أبعادمن  بعدلكل  Q-Q Plotsمن نوع Test of Normality  االعتدال

 االختبار ما إذا كانت البيانات تأخذ التوزيع الطبيعي، وبعد إجراء الدراسة جمتمعة، وذلك لتبني أبعاد

املعلمية  االختباراتباستخدام  الفرضيات اختبارأن البيانات موزعة طبيعيًا ، وعليه فإنه ميكن  اتضح

(Parametric Tests). 

 :االستبيان استمارةإجراءات معاجلة 

هو مقياس إحصائي و،  االستبيان مارةاستقرات لى فعات الباحثون منوذجًا إحصائيًا لتحليل اإلجاب اعتمد

دود الدنيا مقياس مخاسي )احلاملدى ك ديدحتلى لتحليل متوسطات اإلجابات، وهذا املقياس يعتمد ع

( ومن ثم 4= 1-5)ياس من أقل قيمةيمة للمقرب قأك والعليا احلقيقة( وذلك عن طريق حساب املدى بطرح

ياس يمة للمققهذه القيمة إىل أقل  تضاف( ثم 0.80= 5÷  4تقسيم املدى على أكرب قيمة يف املقياس)

كانت  يتم حتديد ما إذاسناه حيث أدل جلدويف ا هيكما  وهكذا للحصول على مدى مستوى املؤشر،

تقع يف أي مستوى من  الدراسة دأبعابي سط احلساملتو ايفالبيانات املتحصل عليها من الدراسة و املتمثلة 

 .جدًا( لي، عالي، عاتوسطم ،منخفض ،جدًا منخفضاملستويات اخلمس املذكورة )

 ( مستوى مؤشر متطلبات ضمان اجلودة5جدول )

 سدريلتمستوى مؤشر من وجهة نظر أعضاء هيئة ا مدى املؤشر

 منخفض جدًا 1.80إىل أقل من  1من 

 منخفض 2.60إىل أقل من  1.8من

 متوسط 3.40إىل أقل من  2.6من 

 عالي 4.20إىل أقل من  3.4من 

 عالي جدًا 5إىل أقل من  4.2من 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG6PKkqMfbAhVqJMAKHVtKCQYQFgh5MAY&url=https%3A%2F%2Fwww.spss-tutorials.com%2Fspss-what-is-it%2F&usg=AOvVaw0AhKy2r_CB2UOl2Tu2gtOL
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 اعضاء هيئة التدريس:

ينة عت املتحصل عليها من ( يبني اإلجابا6ول رقم )( فقرات ، واجلد4مت تقسيم هذا املعيار إىل عدد )

ومستوي كل فقرة  يبوالرتت ة النسبيةواالهمي ياريملعا واالحنرافدراسة باإلضافة إىل املتوسط احلسابي 

 . من فقرات البعد

لبعد هيئة  اتتيب ومستوي الفقرية والرتلنسباواالهمية  ( املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري6جدول رقم )

 التدريس

 عيةاالعتماد الرباجمي للدراسة اجلام

 اعضاء هيئة التدريس

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 االهمية

 النسبية
 الرتتيب

مستوى 

 الفقرة

ئة أعضاء هي حقوقو اتيتوفر باملؤسسة دليل يتضمن واجب 1

 التدريس والكوادر املساندة
2.647 1.152 0.529 3 

 متوسط

قة ل واملتعللدلياا هذبتراعي املؤسسة املؤشرات الكمية  2

 ندة.ساملبأعضاء هيئة التدريس والكوادر ا
2.882 0.977 0.576 2 

 متوسط

 ة التدريسهيئ اءعضتوجد خطط وبرامج واضحة لتطوير أ 3

 مهنيًا.
2.412 0.925 0.482 4 

 منخفض

فاءة يف الك ويذن أن يكونوا أعضاء هيئة التدريس م 4

 ختصص احملاسبة.
3.588 0.988 0.718 1 

 عالي

    0.576 0.826 2.882 املتوسط العام

ثة الثالفقرة ال لكن، وتوسطمستوى معلى  احتصلتقد  االولي والثانية( أن الفقرات 6يالحظ من اجلدول )

لرابعة اوالفقرة ( 0.93934معياري)  افواحنر( 2.411) حسابي توسطمبحتصلت على مستوى منخفض 

يف  العام للبعدملتوسط ، يف حني كان ا(0.988( واحنراف معياري )3.588كان مستوها عالي مبتوسط )

 .%57.6ة بلغت ( وبأهمية نسبي0.826ياري )( واحنراف مع2.882املستوي املتوسط ومبتوسط حسابي )

 الربنامج التعليمي:

سة ينة الدراتحصل عليها من ع( يبني اإلجابات امل7ول )( فقرات ، واجلد4مت تقسيم هذا املعيار إىل عدد )

ستوي كل فقرة من بية والرتتيب وممية النساالهوري باإلضافة إىل املتوسط احلسابي واإلحنراف املعيا

 فقرات البعد. 
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لبعد  اتتيب ومستوي الفقرية والرتلنسباواالهمية  ( املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري7جدول رقم )

 الربنامج التعليمي

 ةعياالعتماد الرباجمي للدراسة اجلام

 الربنامج التعليمي

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 االهمية

 النسبية
 الرتتيب

مستوى 

 الفقرة

اء علي بن شعبة(و الأ سميتم اختيار منسق الربنامج )الق 1

ات ؤوليمسوم صالحيات حمددة ومعلنة ،وله مها

 حمددة ضمن اللوائح النافذة.

2.882 1.094 0.576 1 

 متوسط

بعة من الناو قةالتدريس املطب يتم تشجع أساليب 2

الب بني الط ستمرملال إسرتاتيجية التعليم علي التفاع

 ينهمبا يموأعضاء هيئة التدريس والطالب ف

2.647 0.981 0.529 3 

 متوسط

 منخفض 4 0.518 0.988 2.588 لعمل.ات سوق اتياجاحوة املالئمة بني الربامج التعليمي 3

 متوسط 2 0.553 0.89 2.765 لذاتي.لم اتعلا أن حيتوي الربنامج علي جماالت 4

 متوسط   0.544 0.825 2.721 املتوسط العام

توسط، توي مواملتوسط العام قد حتصلت على مس  4،  2، 1( أعاله أن الفقرات 7يالحظ يف اجلدول )

قد حتصلت على أدني  ل(تياجات سوق العميمية واحلتعلج ايف حني أن الفقرة الثالثة )املالئمة بني الربام

ئمتها ملتطلبات سوق التعليمية ومال الربامج ة عناشرمستوي )منخفض( حيث مت طرح هذه الفقرة للسؤال مب

 . % تقريبا52العمل وبأهمية نسبية 

 الشؤون الطالبية:

سة ينة الدراتحصل عليها من ع( يبني اإلجابات امل8ول )( فقرات ، واجلد4مت تقسيم هذا املعيار إىل عدد )

ستوي كل فقرة من بية والرتتيب وممية النساالهوري باإلضافة إىل املتوسط احلسابي واإلحنراف املعيا

 فقرات البعد. 

الشؤون بعد ل اتومستوي الفقر والرتتيب سبيةمية الناالهواملتوسط احلسابي واالحنراف املعياري ( 8جدول رقم )

 الطالبية

 ةعياالعتماد الرباجمي للدراسة اجلام

 الشؤون الطالبية

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 االهمية

 النسبية
 الرتتيب

مستوى 

 الفقرة

نامج ابية للربستيعالة اسياسات القبول تتناسب مع القدر 1

 التعليمي .
2.647 1.152 0.529 2 

 متوسط

انات خال البين إدع لونالعاملون يف قسم الدراسة املسؤ 2

 وحتديث سجالت الطالب
3.412 1.258 0.682 1 

 عالي
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 ةعياالعتماد الرباجمي للدراسة اجلام

 الشؤون الطالبية

 املتوسط

 احلسابي

 االحنراف

 املعياري

 االهمية

 النسبية
 الرتتيب

مستوى 

 الفقرة

زين ب املتميلطالا شافلدي إدارة الربنامج آليات الكت 3

قافية نية والثالف طةنشيف الدراسة وذوي املواهب يف األ

 والرياضية .

2.588 0.925 0.518 3 

 منخفض

ذوي تفوقني وامل بلطالاتوجد أدارة برامج خاصة لرعاية  4

 نويًامع واملواهب لدعمهم ورعايتهم ماديًا
2 0.696 0.4 4 

 منخفض

 متوسط   0.532 0.738 2.662 املتوسط العام

 ي:ولحتليل النتائج واختبار الفرضية الرئيسية األ

يم العالي احملاسيب ئم خمرجات التعلال تال" بارةة بعهلذه الدراس األوليمتت صياغة الفرضية الرئيسية 

 راسات اجلامعيةاجمي اخلاص بالدماد الربالعتاايري متمثلة يف تطبيق بعض مع – وفروعها جبامعة بنغازي

( لعينة tاختبار ) إىل ة فقد مت اللجوءا الفرعيياتهة و فرض" ، والختبار هذه الفرضي سوق العملمتطلبات  -

والذى ميثل نقطة  3 كارتلي سمقياالقيمة االختباريه لل اعتبار أن، على test-One sample tاحدة و

 ألولي إىلارئيسية ة الذه الفرضيفقد مت تقسيم ه أخر، وفى سياق (µ<3 H1: µ 0H :‗3> ) القطع

هيئة التدريس  عضاءا  - ت اجلامعيةللدراسا اجميالرب معايري االعتماد بعضالفرضيات الفرعية بناء على 

 اىل:الت هى على النحوو  -والشئون الطالبية  والربنامج التعليمي

متمثلة يف  – وفروعها يجبامعة بنغازيب ي احملاسلعالليم اال تالئم خمرجات التع" :األوليالفرضية الفرعية 

 - ات اجلامعيةي اخلاص بالدراسالرباجم تمادالعتطبيق مؤشرات اعضاء هيئة التدريس كأحد معايري ا

 "  سوق العملمتطلبات 

متمثلة يف  – وفروعها زيجبامعة بنغااسيب الي احملالع عليمال تالئم خمرجات الت" الفرضية الفرعية الثانية:

 - جلامعيةاخلاص بالدراسات الرباجمي اماد عتمعايري اال تطبيق مؤشرات الربنامج التعليمي كأحد

 "  سوق العملمتطلبات 

متمثلة يف  – وفروعها زيجبامعة بنغااسيب الي احملالع عليمال تالئم خمرجات الت" الفرضية الفرعية الثالثة:

 - ةجلامعياخلاص بالدراسات رباجمي اد التماتطبيق مؤشرات الشئون الطالبية كأحد معايري االع

 "  سوق العملمتطلبات 
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 د الدراسة( لعينة واحدة مستقلة ألبعاt( اختبار )9جدول رقم )

 العدد بيان املعايري 
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 قيمة الداللة درجة احلرية  t املعياري

 000. 33 20.341 82626. 2.8824 34 اعضاء هيئة التدريس

 000. 33 19.224 82518. 2.7206 34 الربنامج التعليمي

 000. 33 21.024 73825. 2.6618 34 الشؤون الطالبية

 000. 33 21.981 73080. 2.7549 34 املتوسط العام

( باإلضافة إىل اجلدول رقم 8و  7و  6اول )اجلدبحة من خالل ما مت توصلت إليه الدراسة من نتائج موض

تدريس والربنامج اعضاء هيئة ال – ملعايري()ا دراسةتوضح أن املتوسطات احلسابية حملاور ال واليت( 9)

العام تقع ضمن املستوي  الثالث واملتوسطالثاني وول واأل ، وعليه فان االبعاد–التعليمي والشؤون الطالبية 

ملتوسط قل من اانت أكسط احلسابي لكل بعد (، ولكن قيمة املتو5املتوسط حسب التصنيف جبدول )

فض ال الفرضية %، وبالتالي تر5 املعنوي ستوين ماالفرتاضي كما أن قيمة الداللة لكل منهما اقل م

 ة.رعيالرئيسية الصفرية االولي والفرضيات الصفرية الف

 ية:ثانحتليل النتائج واختبار الفرضية الرئيسية ال

إحصائية بني وجهات  فروق ذات داللة ة ""توجدعباربسة متت صياغة الفرضية الرئيسية الثانية هلذه الدرا

وق العمل جبامعة ساسيب مبتطلبات عالي احملم العلينظر أعضاء هيئة التدريس حيال مالئمة خمرجات الت

ية إىل أربعة فرضيات تنقسم هذه الفرضودراسة". ة للرافيتعزي إىل العوامل الدميوغ واليتبنغازي وفروعها 

التدريس،  جمال يف، اخلربة ةيمالدرجة العل خصية )املؤهل العلمي،فرعية على حسب اخلصائص الش

و اختبار حتليل ثل هذه احلاالت هم يفالئم مكون يقد  جمال البحث العلمي("، واالختبار الذى يفاخلربة 

 .رالختبااملبني أدناه يوضح نتائج ا( 10رقم )(، واجلدول ONE WAY ANOVAالتباين االحادي )

( املبني ادناه قياس الفروق ذات الداللة املعنوية بني أراء املشاركني 10ل )ويتبني من اجلدو 

)املستقصي منهم( حول متغريات الدراسة )الربنامج التعليمي، اعضاء هيئة التدريس، الشؤون الطالبية( 

ربة يف تعزي اىل املتغريات الدميوغرافية )املؤهل العلمي، الدرجة العلمية، اخلربة التدريسية، اخل واليت

جمال البحث العلمي(، ومن خالل اختبار حتليل التباين االحادي ميكن استخالص ان اغلب قيم الداللة 

مشاهدة، وبالتالي ميكن القول بانه توجد فروق ذات  16من أصل  13اقل من مستوي املعنوية وعددها 

عضاء هيئة التدريس والشؤون داللة معنوية بني اراء املشاركني بسبب املغريات الدميوغرافية باستثناء ا

اظهرت انه ال توجد فروق ذات داللة معنوية بني اراء  واليتالطالبية واملتوسط العام يف متغري الدرجة العلمية 

ال ترفض  –بناء على اختبار حتليل التباين االحادي  –املستقصي منهم، وامجاال ميكن التأكيد بانه 

 الفرضية البديلة الثانية.ية الصفرية الثانية وترفض ضالفر
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 يةالدميوغراف ( حتليل التباين االحادي ملتغريات الدراسة بالنسبة للمتغريات10جدول رقم )

  

 البحث العلمي يفاخلربة  التدريس يفاخلربة  الدرجة العلمية املؤهل العلمي

ع 
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هيئة 

 التدريس

 

 000. 16.708 3.928 4 15.712 000. 8.531 3.045 4 12.179 087. 2.649 1.644 2 3.288 023. 5.682 3.397 1 3.397 بني اجملموعات

     235. 29 6.818     357. 29 10.350     621. 31 19.241     598. 32 19.132 داخل اجملموعات

       33 22.529       33 22.529       33 22.529       33 22.529 اجملموع

الربنامج 

 التعليمي

 

 000. 12.943 3.601 4 14.403 000. 6.896 2.738 4 10.954 019. 4.484 2.521 2 5.042 000. 15.968 7.480 1 7.480 بني اجملموعات

     278. 29 8.068     397. 29 11.517     562. 31 17.429     468. 32 14.990 داخل اجملموعات

       33 22.471       33 22.471       33 22.471       33 22.471 اجملموع

الشؤون 

 الطالبية

 002. 5.331 1.905 4 7.621 009. 4.155 1.638 4 6.552 682. 387. 219. 2 438. 002. 10.938 4.581 1 4.581 بني اجملموعات

     357. 29 10.365     394. 29 11.433     566. 31 17.547     419. 32 13.404 داخل اجملموعات

       33 17.985       33 17.985       33 17.985       33 17.985 اجملموع

املتوسط 

 العام

 000. 13.879 2.894 4 11.577 000. 7.560 2.249 4 8.996 117. 2.302 1.139 2 2.279 001. 12.729 5.015 1 5.015 بني اجملموعات

     209. 29 6.047     298. 29 8.628     495. 31 15.345     394. 32 12.609 داخل اجملموعات

       33 17.624       33 17.624       33 17.624       33 17.624 اجملموع
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 اخلامتة

يب جبامعة بنغازي ومن ن التعليم احملاسية إىل أحليلالتامليدانية وتوصلت هذه الدراسة إمجاال وفى جوانبها 

وهى  %55بة ستوى متوسط وبنسمبق العمل ت سولباخالل ما تقدمه أقسام احملاسبة كانت مالئمتها ملتط

متطلبات سوق  حملاسيب ال تالئملتعليم اات ارجخمأقل من املتوسط االفرتاضي، وعليه ميكن القول بأن 

مج التعليمية واحتياجات الئمة بني الربااملالثة )الث قرةباإلضافة إىل ذلك كانت إجابة الف ،بياالعمل يف لي

ريان كانت يف مستوي الئمة بني املتغشر عن املمبا ؤال( من البعد الثاني الربنامج التعليمي كسسوق العمل

(، واختلف 2016، اهلل) عبدسابقةلدراسات الا% تقريبا، وهذا ما توصلت اليه بعض 52منخفض وبنسبة 

   (.2014مع دراسات سابقة اخرى )بن صاحل، 

عليم احملاسيب مبدى مالئمة الت يت اهتمتة الوليتنبع اهمية هذه الدراسة فى كونها من الدراسات اال

اسبة فى جامعة سة على اقسام احمله  الدرات هذتصرملتطلبات سوق العمل فى جامعة بنغازي، وبالتالي اق

المنية احلالية ونقص ى فى ظل الظروف الليبية فات اامععها فقط نظرا لصعوبة االنتقال بني اجلبنغازي وفرو

لدراسة بناء على اما مت اجراء هذه دراسة، كه الهذ السيولة وضيق الوقت، جلها من التحديات التى واجهت

ميكن تبين  ء عليهروعها، وبنانغاوي وفبمعة جا وجهات نظر اعضاء هيئة التدريس باقسام احملاسبة فى

ن وجهات صصات خمتلفة، وماخرى وخت يبيةلات دراسات مستقبلية بنفس موضوع الدراسة ولكن فى جامع

 نظر متباينة مثل ارباب العمل والطالب. 

 املراجع

 قائمة املصادر العربية

 عضاءأل العلمي البحث جودة( 2016د )احلدا عبدالسالم اجلليل و فيصل عبد اغنيه، صاحل .1

 جامعة على ةتطبيقي حتليلية دراسة"احملاسبة مبأقسا التدريسي احملتوى تطوير يف وأثرها التدريس هيئة

،جامعة السودان  (IACQA 2016)ي،العال تعليمال جودة لضمان السادس الدولي العربي املؤمتر، "سرت

 .11/2/2016-9السودان،  –للعلوم و التكنولوجيا 

 احملاسيب لوالتأهي للتعليم احلديثة االجتاهات تفاعل( 2014) سليمان اهلل صاحل، عبد بن .2

 معايري يقتطب حنو ضوء التوجه يف العربية ولبالد العمل سوق ومتطلبات احملاسبية املخرجات جودة بني

والطموح،  تحدياتال بني احملاسبة مهنة األول، واقع مالعا السنوي العربي املؤمتر ،الدولية املالي اإلبالغ

   2014 ابريل 17-16العراق،  مجهورية - بغداد

تقييم جهود ( 2017) لقماطيامد حمسف وو ي عبد اهلل كريم الفارسيزوبي، أكرم علي و  .3

ظر أعضاء هيئة ملؤسسي من وجهة ناالعتماد ري اعايمضمان اجلودة جبامعة بنغازي لإليفاء مبتطلبات بعض 

 اسيوطجامعة  ، (IACQA 2017)لي،العا لتعليما جودة لضمانبع السا الدولي العربي املؤمتر، التدريس

 .22/2/2017-20، مجهورية مصر العربية –

يم ( إدارة اجلودة الشاملة يف التعل2008)الطائي، يوسف جحيم وهاشم فوزي دباس العبادة  .4

 دن.اجلامعي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان األر

–ملعايرييا )اعليم العالي يف ليبالت( ضمان جودة 2011الطبيب، مصطفي عبدالعظيم، ) .5

 ا.معة مصراته، ليبيعالي( جام العلياملقرتحات، املؤمتر العربي الدولي لضمان جودة الت
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 البحث يف الصفرية األخطاء لمدخ ( تطبيق2016) حيى الشاذلي عبداهلل، عبدالرحيم .6

 جودة لضمان دسالسا الدولي العربي املؤمتر، اجملتمع حاجات تلبية يف والريادة اجلودة لضمان العلمي

-9، السودان –لتكنولوجيا اجامعة السودان للعلوم و  ، (IACQA 2016)العالي، التعليم

11/2/2016. 

دة على للجو األكادميي االعتمادات (، تأثري مؤشر2016منتهي عبد الزهرة،) العزواي، .7

نصرية، املؤمتر العربي باجلامعة املست داإلقتصا وارة إلداألداء اجلامعي من وجهة نظر التدريسيني يف كلية ا

 ستنصرية.امعة املجبية لرتالدولي السادس لضمان جودة التعليم العالي، كلية ا

ة  اجلامعيفاملة دارة اجلودة الش(، معونات تطبيق اإل2011العضاضي، سعيد بن علي ) .8

 حة، جنني.القدس املفتوامعة لسطيين جالف امعي، مؤمتر النوعية يف التعليم اجلاألمريكيةالعربية 
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 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق  موافق بشدة يةمعاالعتماد الرباجمي للدراسة اجلا

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد الربنامج التعليمي االحنراف املتوسط 

لي ة (بناء علشعباو أم يتم اختيار منسق الربنامج )القس

ات حمددة ؤوليمسو صالحيات حمددة ومعلنة ،وله مهام

 ضمن اللوائح النافذة.

2 5.9 10 29.4 6 17.6 14 41.2 2 5.9 2.8824 1.09447 

ة من نابعالوة يتم تشجع أساليب التدريس املطبق

 ني الطالببتمر ملسا إسرتاتيجية التعليم علي التفاعل

 ينهمب ماوأعضاء هيئة التدريس والطالب في

0 0 8 23.5 10 29.4 12 35.3 4 11.8 2.6471 .98110 

 98835. 2.5882 11.8 4 41.2 14 23.5 8 23.5 8 0 0 عمل.ات سوق التياجاحو املالئمة بني الربامج التعليمية

 88963. 2.7647     47.1 16 35.3 12 11.8 4 5.9 2 ذاتي.م العللتأن حيتوي الربنامج علي جماالت ا

 82518. 2.7206                     املتوسط العام

 

 

  

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق  موافق بشدة يةمعاالعتماد الرباجمي للدراسة اجلا

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد اعضاء هيئة التدريس االحنراف املتوسط 

ة عضاء هيئأحقوق و اتؤسسة دليل يتضمن واجبيتوفر بامل

 التدريس والكوادر املساندة

2 5.9 6 17.6 10 29.4 10 29.4 6 17.6 2.6471 1.15161 

قة واملتعل لدليلاا هذبتراعي املؤسسة املؤشرات الكمية 

 ندة.ساملبأعضاء هيئة التدريس والكوادر ا

    12 35.3 8 23.5 12 35.3 2 5.9 2.8824 .97746 

 التدريس هيئة اءعضتوجد خطط وبرامج واضحة لتطوير أ

 مهنيًا.

2 5.9 0 0 12 35.3 16 47.1 4 11.8 2.4118 .92499 

اءة يف الكف ويذن أن يكونوا أعضاء هيئة التدريس م

 ختصص احملاسبة.

6 17.6 14 41.2 8 23.5 6 17.6     3.5882 .98835 

 82626. 2.8824                     املتوسط العام
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 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق  موافق بشدة يةمعاالعتماد الرباجمي للدراسة اجلا

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد الشؤون الطالبية االحنراف املتوسط 

نامج ابية للربستيعالا سياسات القبول تتناسب مع القدرة

 التعليمي .

    12 35.3 4 11.8 12 35.3 6 17.6 2.6471 1.15161 

نات خال البيان إدع ونالعاملون يف قسم الدراسة املسؤل

 وحتديث سجالت الطالب

8 23.5 10 29.4 6 17.6 8 23.5 2 5.9 3.4118 1.25813 

 يفملتميزين االب لطااف إدارة الربنامج آليات الكتشلدي 

الثقافية ونية لفاة الدراسة وذوي املواهب يف األنشط

 والرياضية .

2 5.9 2 5.9 12 35.3 16 47.1 2 5.9 2.5882 .92499 

ذوي تفوقني وب املاللطتوجد أدارة برامج خاصة لرعاية ا

 نويًامعو املواهب لدعمهم ورعايتهم ماديًا

        8 23.5 18 52.9 8 23.5 2.0000 .69631 

 73825. 2.6618                     املتوسط العام


