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 السدتخمص

التعميم ىدفت ىذه الدراسة الي تحديد ميارات تكشهلهجيا السعمهمات السطمهبة في السؤسدات الميبية ومدي قيام 
السحاسبي الميبي بتدريديا والتعرف عمي السعهقات التي تؤثر عمي تدريديا في مؤسدات التعميم العالي الميبية. 

العيشة االولي  .و قد تم استخدام السشيج الهصفي التحميمي من خالل ترسيم استسارة استبيان وزعت عمي عيشتين
اشتسمت عمي الستخررين من السحاسبين والسراجعين العاممين في مؤسدات االعسال الميبية لتحديد ميارات 

والعيشة الثانية ضست الستخررين العاممين في  ،تكشهلهجيا لسعمهمات السطمهبة في مؤسدات االعسال الميبية
لتدريس لسعرفة مدي قيام التعميم السحاسبي الميبي بتدريس التعميم السحاسبي بالجامعات الميبية من اعزاء ىيئة ا

ميارات تكشهلهجيا السعمهمات والسعهقات التي تؤثر عمي تدريديا. وبتحميل اجابات االستبيان تبين ان ىشاك 
ضعفا شديدا في تدريس ميارات تكشهلهجيا السعمهمات لطمبة السحاسبة في الجامعات الميبية، مسا ادي الي وجهد 

كبيرة بين ما يدرس لطمبة السحاسبة وما تطمبو مؤسدات االعسال الميبية والتي اتزح انيا تهلي اىتساما  فجهة
نظام الهيشذز والهرد واالكدل وباور بهنت وتطبيقات كبيرا بسعظم ميارات تكشهلهجيا السعمهمات وخرهصا 

. وقد اشارت روسات والبرامج األمشيةواستخدام برامج مكافحة الفي السحاسبة االلكترونية واستخدام االنترنت،
الشتائج ايزا الي ان اساتذة السحاسبة في الجامعات الميبية لدييم ادراك عالي ألىسية ميارات تكشهلهجيا 
السعمهمات لطمبة السحاسبة وميشة السحاسبة في ليبيا، إال ان مجسهعة من السعهقات تحد من قدرتيم عمي 

القاعات الدراسية ضعف االمكانيات السادية واالدارية، عدم مالئسة سثمة في  تدريس وتطهير ىذه السيارات والست
لتدريس ميارات تكشهلهجيا السعمهمات في التعميم السحاسبي، عدم تهفر السقدرة عمي التحكم في الهقت وااللتزام 

وصعهبة استخدام  الذاتي لتدريس ميارات استخدام تكشهلهجيا السعمهمات في التعميم السحاسبي، وارتفاع تكمفة
 البرامج االلكترونية السدتخدمة في تدريس ميارات تكشهلهجيا السعمهمات.
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 مقدمة  -1

عمتي مدتتهي يهاجو السحاسبين في الهقتت الحاضتر تحتديات كثيترة فرضتتيا الت يترات السدتتسرة فتي بيئتة االعستال  
السعمهمتتتات. ادي ريتتتهر الحهاستتتتيب كشتيجتتتة لمعديتتتد متتتن العهامتتتل ومتتتن اىسيتتتا التطتتتهرات فتتتي تكشهلهجيتتتا العتتتالم، 

االلكترونيتتة وتطهرىتتا السدتتتسر والدتتريي التتي ت يتتر وتعقتتد العستتل السحاستتبي، بحيتتت اصتتبح اتستتام العسميتتات الساليتتة 
والسعالجتتات السحاستتبية، وبذتتكل كبيتتر، يتتتم عبتتر استتتخدام الحهاستتيب فتتي مختمتتف مشظستتات االعستتال. ىتتذا الت يتتر 

لسحاستتبة برتتفة عامتتة لمسحافظتتة عمتتي مكانتيتتا داختتل السجتستتي، وكتتذل  القتتي شتتكل بالزتترورة تحتتديا كبيتترا لسيشتتة ا
بسدتتئهلية كبيتترة عمتتي عتتاتب السحاستتبين برتتفة خاصتتة لسزتتاعفة مدتتاىستيم فتتي تشسيتتة السجتستتي متتن ختتالل زيتتادة 

مي معرفتيم ومياراتيم في استخدام البترامج االلكترونيتة السختمفتة لالحتفتاد بقتدرتيم عمتي الهفتاء بستطمبتات مدتتخد
 (.  IFAC, 2017; Helliar, 2013;Albrech and Sack, 2000السعمهمات السحاسبية بكفاءة )

 مذكمة الدراسة   -2

وبالشظر الي ما تسثمو تكشهلهجيتا السعمهمتات متن اىسيتة كبتري فتي بيئتة االعستال الحاليتة، فتان السحاستبين فتي ليبيتا 
استخدام البرامج االلكترونية وتطبيقيا في العسل السالي  اصبح مطمهبا مشيم بذكل متزايد التحمي بقدرات وكفاءات

وبالتالي فتنن ىتذه الستطمبتات تسثتل تحتديا كبيترا لمتعمتيم السحاستبي فتي ليبيتا، باعتبتاره الستزود الرئيدتي والسحاسبي. 
فتي  لدهق العسل في ليبيا بختريجين يجتب ان يتتهفر لتدييم السعتارف والسيتارات والالزمتة لمعستل بكفتاءة والسدتاىسة

التتي قرتتهر التعمتتيم السحاستتبي فتتي ليبيتتا عتتن االيفتتاء بستطمبتتات متتن الدراستتات اشتتارت العديتتد تشسيتتة السجتستتي. وقتتد 
ن يتستعتهن بالكفتاءات السشاستبة التتي ختريجي عدم تطتهير برامجتو عمتي الشحته التذي يدتاىم فتي اعتدادو  سهق العسل
والتتي متن ضتتسشيا  فتي رتتل الت يترات فتي بيئتة االعستال الحديثتة العستل بشجتاح فتي مؤسدتات االعستالتسكتشيم متن 

 ،7042، التتدوفاني واختترون،    (Maatoug and Bayoud, 2017كفتتاءات استتتخدام تكشهلهجيتتا السعمهمتتات
وبستتا ان تتتهفر   (.7000، الكيالنتتي، 7001،  الحشتتهن، 7040، مرتتمي، 7042ستتسيهد،  ،7042متتامي وميتترة، 

تكشهلهجيتا السعمهمتات عمتتي درجتة كبيترة متن االىسيتتة فتي ليبيتا لتسكيتتشيم  ت استتخدامعتارف وميتتاراين لتدييم مختريج
ة، مستتا يدتتاىم فتتي تحقيتتب خطتت  رات بفاعميتتة وكفتتاءالقتترا التختتاذ فير السعمهمتتات السالئستتةمتتن تنديتتة دورىتتم فتتي تتته 

السطمته  تهافرىتا  مهمتاتتحديتد ميتارات استتخدام تكشهلهجيتا السعالتشسية الهطشية السدتقبمية، فانو من السيم أن يتم 
، كتذل  وكذل  معرفتة متدي قيتام التعمتيم السحاستبي بتتدريس وتطتهير ىتذه الكفتاءات في خريجي السحاسبة في ليبيا

 : ةالت التاليفي التداؤ  دراسةال ىذه يسكن وضي اشكاليةتدريديا، و معهقات التعرف عمي 

 ؟ لطمبة السحاسبةلميبية ما ىي ميارات تكشهلهجيا السعمهمات التي تدرس في الجامعات ا .4

 ىي ميارات تكشهلهجيا السعمهمات السطمهبة والسدتخدمة في سهق العسل الميبي؟ ما .7

 ما ىي معهقات تدريس ميارات تكشهلهجيا السعمهمات في الجامعات الميبية لطمبة السحاسبة؟ .2

 فرضيات الدراسة  -3

 تشقدم فرضيات الدراسة الي االتي:

السحاستتبة فتتي ليبيتتا حدتتب وجيتتة نظتتر أعزتتاء  ةتكشهلهجيتتا السعمهمتتات السطمهبتتة لطمبتتال يتتتم تتتدريس ميتتارات  .4
 ىيئة التدريس.



 

 مهارات تكشهلهجيا السعمهمات السهسة لخريجي السحاسبة في ليبيا االهسية/ مدتهى التدريس/ السعهقات 
 أبه بكر معتهق    وزارة السالية  ؛ د. نجيب بيهض ؛ د. حدشي الذتيهي                      جامعة طرابمس. د

4001 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                             

   

تيتتتم السؤسدتتات الميبيتتة العاممتتة فتتي ليبيتتا باستتتخدام وتطبيتتب ميتتارات تكشهلهجيتتا السعمهمتتات السطمهبتتة متتن قبتتل  .7
 خريجي السحاسبة.

ت تكشهلهجيتتتا السعمهمتتتات السطمتتته  فتتتي أعزتتتاء ىيئتتتة التتتتدريس فتتتي السحاستتتبة يتتتدركهن اىسيتتتة  تتتتدريس ميتتتارا .2
 الجامعات الميبية.

ىشتتتاك بعتتتو السعهقتتتات والرتتتعهبات التتتتي تسشتتتي الجامعتتتات الميبيتتتة متتتن تتتتدريس ميتتتارات استتتتخدام تكشهلهجيتتتا  .1
 .السعمهمات في السحاسبة

 دراسةاهداف ال  -4

الميبتي ومتدي قيتام التعمتيم  الي تحديد ميتارات تكشهلهجيتا السعمهمتات السطمهبتة فتي ستهق العستللدراسة ا تيدف ىذه
 التي تؤثر عمي تدريديا في مؤسدات التعميم العالي الميبية. سعهقاتالسحاسبي الميبي بتدريديا والتعرف عمي ال

  دراسةاهسية ال  -5

درس مهضتتهعا ميستا لدتتهق العستتل الميبتتي ومؤسدتتات التعمتتيم العتتالي الميبيتتة، تتت امتتن كهنيتت ه الدراستتةتشبتي اىسيتتة ىتتذ
عمي اىسية التكامل بيشيسا من خالل تحديد ميارات تكشهلهجيا السعمهمات السطمهبة ومدي قيام التعميم بحيت يؤكد 

الستتتؤثرة عمتتتي تدريدتتتيا، مستتتا يدتتتيم فتتتي ربتتت  ستتتهق العستتتل الميبتتتي ببتتترامج التعمتتتيم  سعهقتتتاتالسحاستتتبي بتدريدتتتيا وال
 السحاسبي وبالتالي السداىسة في تطهير االقتراد الهطشي. 

 لدراسةمشهجية ا  -6

في الجانب الشظري عمي عترض وتحميتل الدراستات الدتابقة حتهل مهضتهع البحتت متن ختالل  دراسةال هعتسد ىذتس
الكتتتب والدراستتات السشذتتهرة. امتتا الجانتتب العسمتتي فدتتهف يتتتم تحميتتل اراء السحاستتبين العتتاممين بسؤسدتتات االعستتال 

السطمهبتتة متتن خريجتتي السحاستتبة، وأراء اعزتتاء العامتتة والخاصتتة فتتي ليبيتتا لتحديتتد ميتتارات تكشهلهجيتتا السعمهمتتات 
ىينة التدريس في الجامعات الميبية حهل مدي تدريس ميارات تكشهلهجيا السعمهمتات فتي بترامج التعمتيم السحاستبي، 

 تدريديا. يوتحديد العهامل السؤثرة عم

 دراسةحدود ال  -7

الجامعتات الميبيتة فتي دتام السحاستبة باقة التتدريس فتي ئتأعزتاء ىيالحدود البذرية: تكهنت عيشتة الدراستة متن  -4
  .مديشة طرابمسمؤسدات االعسال الخاصة والعامة في العاممين في والسراجعين السحاسبين ، و السشطقة ال ربية

 . 7043 الحدود الزمشية: وىي الفترة من شير يشاير الي شير ابريل -7

 الدراسات الدابقة -8

السطمتتته  تهافرىتتتا فتتتي  ميتتتارات استتتتخدام تكشهلهجيتتتا السعمهمتتتاتالتتتتي تشاولتتتت فتتتي البيئتتتة الميبيتتتة تعتتتددت الدراستتتات 
 ، وفيسا يمي استعراض لبعزيا:، ومعهقات تدريدياومدي قيام التعميم السحاسبي بتدريديا خريجي السحاسبة،

ىدفت الي تحديد السعارف والسيتارات واألخالقيتات التتي يجتب   Maatoug and Bayoud (2017)دراسة  -4
ان يكتدتتتبيا خريجتتتي السحاستتتبة حتتتتج يحققتتتها الشجتتتاح فتتتي بيئتتتة االعستتتال الميبيتتتة متتتن ختتتالل استقرتتتاء اراء استتتاتذة 

الستعمقتتة بالسحاستتبة الساليتتة السحاستتبة فتتي الجامعتتات الميبيتتة فتتي السشطقتتة ال ربيتتة، وقتتد بيشتتت الشتتتائج ان السعتتارف 
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ومحاسبة التكتاليف واالداريتة تعتبتر السعتارف الستخررتة االكثتر اىسيتة لخريجتي السحاستبة، وان ميتارات القيتاس 
والسيتتارات الستعمقتتة بتكشهلهجيتتا السعمهمتتات السحاستتبي والتهاصتتل الكتتتابي والعستتل متتي االختترين والتفكيتتر التحميمتتي 

، باالضتافة التي ان السرتداقية والتطتهر والتتعمم االسطمهبتة فتي خريجتي السحاستبة فتي ليبيت السيتارات تعتبر من اىم
  السدتسر وتحسل السدئهلية تعتبر االخالقيات والقيم االكثر اىسية لخريجي السحاسبة في ليبيا. 

( ركتزت عمتي تحديتد متدي التهافتب بتين محتتهي بترامج التعمتيم السحاستبي فتي 7042) اخترون دراسة التدوفاني و  -7
حيت تتم استتخدام لسحاسبي الدولي الثاني الرادر عن االتحاد الدولي لمسحاسبين، ليبيا ومتطمبات معيار التعميم ا

اسمه  تحميل السحتهي من خالل اجراء مقارنة بين محتهي برنامج التعمتيم السحاستبي فتي كميتة االقترتاد والتجتارة 
ادرة عتتن االتحتتاد بجامعتتة السرقتتب ومتطمبتتات السعيتتار التتدولي الثتتاني متتن معتتايير التعمتتيم السحاستتبي السيشتتي الرتت

الدراستة التتي ان محتتتهي برنتتامج التعمتيم السحاستتبي محتتل الدراستة يتهافتتب متتي معيتتار وتهصتتمت التدولي لمسحاستتبين، 
التعميم السحاسبي الثتاني فتي ابمتب السعتارف الستعمقتة بالسحاستبة الساليتة ومتا يترتب  بيتا، متي وجتهد بيتا  لتبعو 

لمسهاضتيي فتي البرنتامج تفتقتر مقتررات التعمتيم السحاستبي اريتة، إال ان السهاضيي الستعمقتة بالسعرفتة التشظيسيتة والتج
 الستعمقة بالشظم االلكترونية وتكشهلهجيا السعمهمات. 

( ىتتدفت التتي التعتترف عمتتي متتدي امكانيتتة تطبيتتب تكشهلهجيتتا السعمهمتتات فتتي 7042دراستتة الفرجتتاني ونختترون ) -2
واعتستدت الدراستة عمتج تهزيتي يقتو فتي جامعتة السرقتب، التدريس الجامعي السحاستبي والسعهقتات التتي يهاجييتا تطب

استبانة لجسي البيانتات متن عيشتة الدراستة الستسثمتة فتي اعزتاء ىيئتة التتدريس بقدتم السحاستبة بكميتة االقترتاد فتي 
حيتتت تهصتتمت الدراستتة التتي ان ىشتتاك ضتتعفا فتتي تخطتتي  السقتتررات الدراستتية الخاصتتة بتتالتعميم جامعتتة السرقتتب، 
لتقشية السعمهمات، وعدم تحديت مقررات السحاسبة بسا يتتالئم وتقشيتة السعمهمتات، كستا ان ىشتاك  السحاسبي بالشدبة

ستتتخدام تقشيتتة السعمهمتتات لتتدي اعزتتاء ىيئتتة التتتدريس وعتتدم تتتهفر البشيتتة التحتيتتة ال معهقتتات تتعمتتب بتتشقر الخبتترة
 وضعف مدتهي الطال  في استخدام تقشية السعمهمات. 

السعهقتات التتي تحتد متن تطبيتب التعمتيم السحاستبي االلكترونتي فتي  بحثت في( 7042دراسة الرقي والتايب ) -1
وقتتد تتتم االعتستتاد عمتتج االستتتبانة الستقرتتاء اراء اعزتتاء ىيئتتة الجامعتتات الميبيتتة بتتالتطبيب عمتتي جامعتتة السرقتتب، 

ان اىتتتم  التتتي الشتتتتائجحيتتتت اشتتتارت التتتتدريس فتتتي كميتتتتي االقترتتتاد والتجتتتارة الجامعتتتة االستتتسرية وجامعتتتة السرقتتتب، 
السعهقتتتات التتتتي تحتتتد متتتن تطبيتتتب التعمتتتيم السحاستتتبي االلكترونتتتي تتعمتتتب بعتتتدم تتتتهفر القاعتتتات السجيتتتزة والبتتترامج 

باإلضتتافة التتي عتتدم التعتتاون بتتين الجامعتتات محميتتا ودوليتتا وعتتدم وجتتهد بتترامج تدريبيتتة لتنىيتتل اعزتتاء  االلكترونيتتة
 ىيئة التدريس عمي استخدام تكشهلهجيا السعمهمات.

الرتتعهبات التتتي تهاجتتتو التعمتتيم السحاستتبي متتتن  جالتعتترف عمتتت ج( ركتتتزت عمتت7042متتيالد ونختترون ) دراستتة  -5
ولمحرتتهل عمتتج بيانتتات الدراستتة تتتم تهزيتتي استتتبانو عمتتي الختتريجين وجيتتة نظتتر اوائتتل خريجتتي الجامعتتات الميبيتتة، 

بيشتت نتتائج الدراستة ، و 7045 – 7041 -7042االوائل من الجامعات الحكهمية الميبية خالل الدتشهات الدراستية 
عمتي استتخدام وستائل تقشيتة السعمهمتات فتي تتدريس فتج الجامعتات الميبيتة قتدرة استاتذة السحاستبة  في ضعفوجهد 

مشتتتاىج السحاستتتبة، وعتتتدم تتتتدريس بعتتتو السقتتتررات السيستتتة لطمبتتتة السحاستتتبة والتتتتي متتتن اىسيتتتا استتتتخدام البتتترامج 
 االلكترونية في السحاسبة.

واقي استخدام اساتذة السحاسبة بالجامعات الميبية لالنترنت فتي البحتت العمستي  حممت( 7041كريبات )دراسة  -1
وأشتارت الشتتائج التي  من خالل الحرتهل عمتي اراء استاتذة السحاستبة بجامعتة السرقتب، والرعهبات التي تهاجييم
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رتتتهل عمتتتج ويعتبرونتتتو مرتتتدرا ميستتتا لمح ان ابمتتتب استتتاتذة السحاستتتبة يدتتتتخدمهن االنترنتتتت فتتتي البحتتتت العمستتتي
وعتدم تتهفر البشيتة التحتيتة  ،، إال انو تهاجييم صعهبات تتعمب بب ء االنترنت وانقطاعيا الستكررالسرادر العمسية

 بالجامعات والستعمقة بتقشية السعمهمات.

فهائتتد استتتخدام االنترنتتت فتتي مجتتال البحتتت العمستتي السحاستتبي متتن قبتتل  ت( درستت7045زكتتري واالربتتد ) دراستتة -2
وتحديتتد السعهقتتات التتتي يهاجيهنيتتا، وقتتد اعتستتدت الدراستتة عمتتج استقرتتاء  فتتي الجامعتتات الميبيتتة استتاتذة السحاستتبة

استتخدام االنترنتت يدتاعد استاتذة السحاستبة  ت الدراسة التي انوتهصم اراء اساتذة السحاسبة في جامعة طرابمس، 
مسيتة، إال ان نقتر الخبترة فتي عمي اجراء البحتهث العمسيتة ومهاكبتة كتل متا ىته جديتد فتي السحاستبة والسقتاالت الع

استتتخدام االنترنتتت متتن قبتتل استتاتذة السحاستتبة باإلضتتافة التتي محدوديتتة االمكانيتتات الساديتتة والبشيتتة التحتيتتة وستتمبية 
 بعو االساتذة تحد من استخدام االنترنت بذكل فعال. 

شهلهجيتا السعمهمتات فتي بيشت الدراسات الدابقة وجهد ضعف في تتدريس وتطتهير السعتارف والسيتارات الستعمقتة بتك
الجامعتتات الميبيتتة كشتيجتتة لمعديتتد متتن السعهقتتات والسذتتاكل، ولكشيتتا ركتتزت عمتتي دراستتة وجيتتة نظتتر اعزتتاء ىيئتتة 

مؤسدتتات االعستتال الميبيتتة لمحرتتهل عمتتي ارائيتتا حتتهل السعتتارف وجيتتة نظتتر التتتدريس او الطمبتتة ولتتم تتطتترق التتي 
تحميتتتتتل اراء السحاستتتتتبين تتسيتتتتتز ىتتتتذه الدراستتتتتة بكهنيتتتتتا تقتتتتتهم بوالسيتتتتارات الستعمقتتتتتة بتكشهلهجيتتتتتا السعمهمتتتتتات، لتتتتتذل  

العاممين بسؤسدات االعسال العامة والخاصة في ليبيا لتحديد ميتارات تكشهلهجيتا السعمهمتات السطمهبتة والسراجعين 
الفجتهة بتتين متا ىتته  لتحديتتدة التتتدريس فتي الجامعتتات الميبيتة ئتاعزتتاء ىي ومقارنتيتتا متي اراء متن خريجتتي السحاستبة

ميتتارات تكشهلهجيتتا متتن  فتتي بتترامج التعمتتيم السحاستتبيمطمتته  فتتي ستتهق العستتل الميبتتي ومتتا يتتتم تدريدتتو وتطتتهيره 
 .وتطهيرىا تدريدياالتي تهاجو الجامعات الميبية ل رعهباتالعهقات و سالتحديد من ثم السعمهمات، و 

 :الجانب الشعري   -9

هستتائل االلكترونيتتة واالستتتخدام الستزايتتد لمسعتتامالت االلكترونيتتة فتتي جسيتتي التطتتهر اليائتتل لمشذتتاا التجتتاري عبتتر ال
انحاء العالم، جعل تقشية السعمهمتات تقتهم بتدور رئيدتي فتي مدتاعدة مشظستات االعستال عمتي تحقيتب اىتدافيا. وقتد 

الت يترات متن اىتم  فتي الهاليتات الستحتدة ان  Albrecht and Sack (2000)اكدت الدراسة الرائدة التي قتام بيتا 
في بيئة االعستال ىته التطتهر فتي تكشهلهجيتا السعمهمتات مستا يعشتي ان طريقتة عستل السحاستبين ستهف تت يتر وىتذا 

يدتتتطيعها السحافظتة عمتي مكانتتة ميشتة السحاستتبة.  التطتهرات السدتتتسرة  جيهجتب عمتييم مهاكبتتة ىتذه التطتتهرات حتت
لسعمهمات مت يترة ومتجتددة مستا يهجتب القيتام ببحتهث هجيا السعمهمات جعمت ميارات استخدام تكشهلهجيا افي تكشهل

 ,Howiesonدوريتتة لتحديتتد السيتتارات السيستتة لمسحاستتبين فتتي كتتل دولتتة والتتتي قتتد تختمتتف عتتن التتدول االختتري )

ويؤكتتد االتحتتاد التتدولي لمسحاستتبين عمتتي ان القتتدرة عمتتي فيتتم واستتتخدام تقشيتتة السعمهمتتات تعتتد متطمتتب  (. 2003
(. وبشتتاء عميتتو فقتتد اوصتتي االتحتتاد التتدولي IFAC, 2017رفين ألداء اعستتاليم بكفتتاءة )الزامتتي لمسحاستتبين السحتتت

 لمسحاسبين بننو يجب عمي السحاسبين ان يكتدبها ميارات تكشهلهجيا السعمهمات بسجاالتيا الستعددة والستزسشة:

االعستتتال، الرقابتتتة السعرفتتتة والفيتتتم لتقشيتتتة السعمهمتتتات متتتن ختتتالل استتتتخدام تكشهلهجيتتتا السعمهمتتتات فتتتي مشظستتتات  .4
الداخميتة باستتتخدام الحاسته ، تطتتهير معتايير وتطبيقتتات تكشهلهجيتتا السعمهمتات لالستتتخدام فتي مشظستتات االعستتال، 
ادارة عسميتة تبشتي تكشهلهجيتتا السعمهمتات وتطبيقاتيتتا واستتخداماتيا، تقيتيم عسميتتات االنظستة السعتستتدة عمتي الحاستتب 

 االلي.
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ة من خالل الخبرة فتي مشظستات االعستال والتطبيقتات السحاستبية بخرته  استخدام السعرفة ومتطمبات السيار  .7
القرارات السيسة لمحرهل عمي التطبيقات السحاسبية االلكترونية، وفحر وتقييم انظسة السعمهمات وتذ يل وإدارة 

متن بترامج ورقابة وحساية انظسة السعمهمات، باإلضافة الي البرمجيات السختمفة السدتخدمة في تطبيقات االعستال 
 ادارية ومالية وتحميمية وخدماتية.

كفتتاءات متتدير أنظستتة السعمهمتتات أو مقيسيتتا أو مرتتسسيا بحيتتت يكتتهن السحاستتب عمتتي االقتتل قتتادرا عمتتي اداء  .2
 ,IFACاحتتد ىتتذه االدوار امتتا الستتدير أو السقتتيم أو السرتتسم والتتتي تعتبتتر كفتتاءات متخررتتة فتتي السحاستتبة )

2017.) 

مسحاسبين ايزا عمي انو يجب عمي برامج التعميم السحاسبي تدريس السعتارف والسيتارات وقد اكد االتحاد الدولي ل
( بننتتتتو يجتتتتب تنىيتتتتل خريجتتتتي 7الستعمقتتتتة بتكشهلهجيتتتتا السعمهمتتتتات، حيتتتتت اوصتتتتي معيتتتتار التعمتتتتيم السحاستتتتبي رقتتتتم )

لسختمفتة، تهصتيف السحاسبة لكي يدتطيعها تحميل اجراءات الرقابة العامة عمتي تكشهلهجيتا السعمهمتات وتطبيقاتيتا ا
وشرح كيف تديم تكشهلهجيا السعمهمات في تحميل البيانات واتخاذ القرارات، واستتخدام تكشهلهجيتا السعمهمتات لتدعم 

 (. IFAC, 2017عسمية اتخاذ القرارات من خالل تحميل بيئة االعسال )

 الجانب العسمي:  -11

 مجتسع وعيشة الدراسة:  11-1 

أعزتتتاء ىيئتتتة تتتتدريس السحاستتتبة فتتتي الجامعتتتات الميبيتتتة والسحاستتتبين والستتتراجعين فتتتي الدراستتتة  يتسثتتتل مجتستتتي ىتتتذه
، وقد تم اختيار عيشة عذهائية متن اعزتاء ىيئتة التتدريس فتي اقدتام السحاستبة فتي في السؤسدات الميبيةالعاممين 

الدراستتة متتن  تتكتتهن عيشتتة. و فتتي مديشتتة طتترابمس والسحاستتبين والستتراجعين فتتي السؤسدتتات الميبيتتةالسشطقتتة ال ربيتتة، 
 (:7و  4)انظر جدول 

 (: تهزيع عيشة الدراسة1جدول )

 السجسهع االستجابةندبة  السدتجيبين الشدبة العيشة البيان
أعزاء ىيئة تدريس السحاسبة في 

 الجامعات الميبية
30 400% 17 77.50% 417 

السحاسبين والسراجعين في 
 السؤسدات الميبية

430 400% 457 %84.44 220 

الستخررتتين العتتاممين فتتي قطتتاع التعمتتيم السحاستتبي فتتي الجامعتتات الميبيتتة متتن اعزتتاء ىيئتتة التتتدريس: حيتتت  .4
% من إجسالي عيشتة 400) 30يبمغ العدد اإلجسالي لعيشة الدراسة السهزع عمييا االستبيان والتي اختيرت عذهائيا 

% متن 22.50) 17فتي الدراستة يبمتغ  الدراسة( عزه ىيئة تدريس في السحاسبة، السدترجي والرتالح لالستتعسال
 عيشة الدراسة( إستبانة.

الستخررتتين العتتاممين والسسارستتين لسيشتتة السحاستتبة والسراجعتتة فتتي ليبيتتا فتتي السؤسدتتات الميبيتتة: حيتتت بم تتت  .7
% متن إجستالي عيشتة الدراستة( محاستب ومراجتي. الرتالح لالستتخدام 400) 430عيشة الدراستة السختتارة عذتهائيا 

 % من عيشة الدراسة( استبانة.31.11) 457مشيا والسدترجي 
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الجامعة والسؤسدة والسؤىل العمستي وعتدد  أسم( يعرض السعمهمات الذخرية حهل عيشة الدراسة مثل 7الجدول )
سشهات الخبترة ونتهع الهريفتة لعيشتة الدراستة ، حيتت تذتير قتيم التكترارات والشدتب السئهيتة بالشدتبة لبشتهد السعمهمتات 

 التي:الذخرية الي ا

 (: السعمهمات الذخرية حهل عيشة الدراسة ومؤسداتهم2جدول )

 الخاصية

 (4عيشة  )
الخاصة بت 

 7+س4س

 (7عيشة )
 الخاصية 2الخاصة بت س 

 الشدبة التكرار الشدبة التكرار
 اسم السؤسدة .7   اسم الجامعة .4

 مررف الرحاري  %3 47 %71 45 جامعة طرابمس

 %40 45 %42 44 جامعة الزيتهنة
شركة الخطها الميبية 

 لمطيران
 ديهان السحاسبة الميبي %47 42 %1 1 جامعة سرت
 الذركة العامة لمكيرباء %11 20 %45 4 جامعة السرقب

 السؤسدة الهطشية لمشف  %41 77 %42 3 جامعة الجبل ال ربي
 السررف التجاري  %5 3 %42 3 جامعة بشي وليد
 أفريقيامررف شسال  %1 1 %7 4 جامعة الزاوية
 %7 4 جامعة صبراتة

 مرمحة الزرائب 4% 7
 %3 5 كمية العمهم اإلدارية والسالية

 السؤىل العمسي .2  السؤىل العمسي .2
 دبمهم عالي %72 41 - - دبمهم عالي
 بكالهريهس %10 91 - - بكالهريهس
 ماجدتير %44 17 %24 71 ماجدتير
 دكتهراه  0 0 %14 23 دكتهراه 
 أخرى  %7 3 - - أخرى 

 الدرجة الهريفية .5   الدرجة العمسية .1
 مدير مالي %7 2 %74 43 مداعد محاضر
 مدير مهارد بذرية %4 7 %22 72 محاضر

 رئيس قدم مالي %4 7 %77 41 أستاذ مداعد
 السحاسبين والسراجعين %31 472 %40 1 أستاذ مذارك
 أخرى  %47 43 %7 4 أستاذ

 مدة الخبرة .1     مدة الخبرة .1
 سشهات 5 – 0من  %21 57 %71 45 سشهات 5 – 0من 
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 سشهات 40 – 5من  %25 52 %72 41 سشهات 40 – 5من 
 سشهات فنكثر 40من  %24 12 %52 22 سشهات فنكثر 40من 

 اإلجسالي %400 457 %400 17 اإلجسالي

 بالشدبة  لمجامعات والسؤسدات: .1

% متن عيشتة 71العاممين في التعميم السحاسبي كنعزاء ىيئة تدريس في عيشة الدراسة: يذير الجدول الي أن  . أ
% يعسمهن فتي جامعتة السرقتب 45% يعسمهن في جامعة الزيتهنة ، و 42الدراسة يعسمهن في جامعة طرابمس، و 

% يعسمهن في جامعتة 1د ، و % يعسمهن في جامعة بشي ولي42% يعسمهن في جامعة الجبل ال ربي، و 42، و 
% متن عيشتة الدراستة 3% يعسمهن في جامعة الزاوية. وأخيرا ، 7% يعسمهن في جامعة صبراتة ، و 7سرت ، و 

يعسمهن في كمية العمهم اإلدارية والسالية التطبيقية بطرابمس. وىذا يعشي أن عيشة الدراسة ت طتي مختمتف السشتاطب 
بي لمحرتتتهل عمتتتي معمهمتتتات كاممتتتة وكافيتتتة لالعتستتتاد عمتتتي البيانتتتات فتتتي بتتتر  ليبيتتتا، وىتتته يعتبتتتر مؤشتتتر إيجتتتا

 والسعمهمات الهارده من ىذه العيشة.

العتاممين فتي مؤسدتات الدولتة الميبيتة كسحاستبين ومتتراجعين فتي عيشتة الدراستة: متن ختالل الجتدول يتزتتح أن  .  
الدراستة ، ثتم تمييتا السؤسدتة % من عيشتة 11الشدبة األكبر كانت من نريب الذركة العامة لمكيرباء والتي تسثل 

% و شركة الخطها الجهية الميبية لمطيران بشدبة 47% و ديهان السحاسبة الميبي بشدبة 41الهطشية لمشف  بشدبة 
% 1% ، ومرترف شتسال أفريقيتا 4%. أما نريب الشدب السئهية األقل كان من نرتيب مرتمحة الزترائب 40

 %.3ري % ، ومررف الرحا5، ومررف التجارة والتشسية 

 بالشدبة لمسؤهل العمسي ومدة الخبرة:  .2

% من عيشتة الدراستة 24العاممين في التعميم السحاسبي كنعزاء ىيئة تدريس في عيشة الدراسة: تذير الي ان  . أ
% متن 52% من العيشة متن حسمتة التدكتهراه . كستا تذتير الدراستة التج ان 14يعتبرون من حسمة الساجدتير، وأن 

% متتن العيشتتة لتتذييم خبتترات 72ستتشهات، فتتي حتتين أن  40ئتتة ىتتم التتذين خبتترتيم تزيتتد عتتن عيشتتة الدراستتة ليتتذه الف
% 71ستتشهات والتتتي تدتتاوي  5ستتشة، وبتتاقي الشدتتبة متتن نرتتيب التتذين لتتدييم ستتشهات خبتترة أقتتل متتن  40-5متتابين 

 سشهات في مجال التعميم السحاسبي بالجامعات الميبية. 

% يحسمتهن شتيادة 72اجعين في عيشة الدراسة : تذير الي أن العاممين في السؤسدات الميبية كسحاسبين ومر  .  
% شتتيادات 7% يحسمتتهن شتتيادة الساجدتتتير ، و 44% يحسمتتهن شتتيادة البكتتالهريهس ، و 10التتدبمهم العتتالي ، و 

أخرى ذات عالقة بالسحاسبة. أما فيسا يتعمب بدشهات الخبرة ليذه الفئة من العيشة فإن قيم التكرار والشدب السئهيتة 
% ىتتم التتذين 25ستتشهات، وأن  40% متتن ىتتذه العيشتتة لتتدييم خبتترة فتتي مسارستتة ميشتتو السحاستتبة أكثتتر متتن 24أن 

ستشهات، فتي حتين أن قتيم التكترار والشدتب السئهيتة األقتل كتان متن نرتيب أصتحا  ستشهات  40-5خبرتيم متابين 
 % لكل واحد مشيسا.21سشهات حيت بم ت الشدبة  5الخبرة أقل من 

 مسية والدرجة الهظيفية:بالشدبة لمدرجة الع .3

الدرجتتة العمسيتتة لمعتتاممين فتتي التعمتتيم السحاستتبي كنعزتتاء ىيئتتة تتتدريس فتتي عيشتتة الدراستتة: يالحتت  متتن ختتالل  . أ
( أن عيشة الدراسة السذار إلييا سابقا تحسل الدرجات العمسية التالية حدب الشدب التي تحرمها عمييا 7الجدول )
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% 7% أستتتاذ مذتتارك ، و 40% أستتتاذ مدتتاعد ، و 77 % محاضتتر ، و22% مدتتاعد محاضتتر ، و 74وىتتي 
 الدرجة العمسية أستاذ. وىذا يدل أن جسيي فئات أعزاء تدريس السحاسبة قد شاركها في ىذه الدراسة.

% 31الدرجة الهريفية لمعاممين في مؤسدات الدولة الميبية: يذير الجدول إلي أن الشريب األكبر ما ندتبتو  .  
% متتن 4% ، و 4ن ، و الشدتتبة األقتتل كانتتت متتن نرتتيب فئتتة متتدير الستتهارد البذتترية لفئتتة السحاستتبين والستتراجعي

%. وىتذا يتدل أن عيشتة الدراستة لتدييا درايتة كافيتة 7نريب فئة رئيس قدم السحاسبة ، ويمييسا فئة السدير السالي 
 بستطمبات ميشة السحاسبة والسراجعة.

و السؤىالت العمسيتة وستشهات الخبترة  ونتهع الهريفتة  مسا سبب ندتخمر أن ىذا التشهع في الجامعات والسؤسدات
لعيشتتة الدراستتة فتتي فئتتتي الدراستتة يفيتتد الدراستتة متتن حيتتت تشتتهع األراء واالفكتتار والستتدارك، وقتتد يذتتير التتي ان جسيتتي 
الفئتتتات لتتتدييا االلستتتام بشدتتتبة كبيتتترة بنىسيتتتة ميتتتارات تكشهلهجيتتتا السعمهمتتتات فتتتي التعمتتتيم السحاستتتبي وفتتتي مؤسدتتتات 

   االعسال.

 ثبات أداة الدراسة:  11-2

 ل رض التحقب من ثبات أداة الدراسة تم إستخدام معامل كرونباخ ألفا لإلتداق الداخمي:

%(، وبتذل  فيتي تذتير إلتي قتيم 13( نجتد أنيتا تجتاوزت )2بإستعراض قتيم كرونبتاخ ألفتا السهضتحة فتي الجتدول )
داخمي بدرجة عالية بين أفراد عيشتة الدراستة فيستا بيشيتا، وىتذا يتدل عمتي ان العيشتة السحتددة ىتي متن  ثبات وإتداق

السجتسي السراد قياسو، وتمبي متطمبات وأىداف الدراسة، وبالتالي يسكن إستشتاج أن عيشة الدراسة السختتارة مشاستبة 
 لتحقيب أبراض الدراسة.

 ألفا كرونباخ(( : معامل الثبات )اختبار 3الجدول  )

 العدد الست يرات
اختبار ألفا 
 كرونباخ

مت يرات الدؤال األول الستعمقة بتدريس ميارات تكشهلهجيا السعمهمات 
 السطمهبة

42 0.427 

مت يرات الدؤال الثاني الستعمقة باىتسام السؤسدات الميبية باستخدام 
 ميارات تكشهلهجيا السعمهمات

42 0.375 

 0.321 71 يي اآلراءإجسالي الست يرات لجس

 مشهجية الدراسة: 11-3

من أجل تحقيب أىداف الدراسة تم استخدام السشيج الهصفي التحميمي والذي يعرف بننو طريقة في البحت العمستي 
 .يتشاول أحداثا ورهاىر ومسارسات مهجهدة ومتاحة لمدراسة والقياس دون تدخل الباحت في مجرياتيا

التتتي الطتتترق اإلحرتتتائية التتتتي تتتتم استتتتخداميا لتحميتتتل البيانتتتات السجسعتتتة بهاستتتطة وفتتتي ىتتتذا الجانتتتب تتتتم المجتتتهء 
 االستبيانات السهزعة عمي عيشة الدراسة، كسا تم تهضيحيا وعرضيا في نتائج الدراسة.

 :الطرق واالساليب اإلحرائية السدتخدمة في الدراسة 40-2-4
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 رنتتامج الحزمتتة االحرتتائية لمعمتتهم اإلجتساعيتتة متتن أجتتل أن يتتتم تحقيتتب أىتتداف ىتتذه الدراستتة فقتتد تتتم استتتخدام ب

SPSS  وذلتت  متتن أجتتل استتتخدامو فتتي تحميتتل البيانتتات التتتج تتتم الحرتتهل عمييتتا متتن االستتتبيانات السهزعتتة عمتتي
 السخترين في مجال السحاسبة من أكاديسيين وميشيين، حيت تم استخدام االختبارات االحرائية التالية:

 من أجل قياس ثبات فقرات االستبيان.Cronbach's alpha Test أ. اختبار ألفا كرونباخ 

متن أجتل معرفتة أثتر  Means)القيم و الشدب السئهيتة( والستهستطات الحدتابية Frequency  . أسمه  التكرار 
مت يرات الدراسة والستسثل في ميارات تكشهلهجيا السعمهمات السطمهبة وأىسية تدريس ميارات تكشهلهجيا السعمهمات 

ومعهقات تدريس ميارات تكشهلهجيا السعمهمات السطمهبة والعهامل الستؤثرة عمتي تتدريس وتطتهير ميتارات  السطمهبة
 تكشهلهجيا السعمهمات السطمهبة في سهق العسل الميبي.

 %.5من أجل اختبار فرضيات الدراسة عشد مدتهى داللو  One Sample T-Testج. اختبار 

الخساستي االبعتاد بتدرجات: )تتدرس بدرجتة كبيترة جتدا ، تتدرس  (Likert)وقد تم استخدام واعتستاد مقيتاس لكريتت 
بدرجة كبيرة ، محايد، التدرس بدرجة قميمة ، التدرس عمج اإلطالق( ، ) ميم جدا ، ميم ، محايتد ، بيتر ميتم ، 

 ( السهضتحة فتي الجتدول4، 7، 2، 1، 5بير ميم عمج اإلطالق(. وقد أعطيت ليا األوزان االتية عمج التتهالي )
(1.) 

 (: مقياس لكريت الخساسي4الجدول )

 السقياس
القيسة 
 الترتيبية

 الدرجة السعيارية
الدرجة 
 الهصفية

 التقييم الشدبة

لكريت 
 الخساسي

إلج أقل من  4من  4
4.24 

بير مهافب 
 بذدة

70 %- 
21.44% 

 ضعيف

إلي أقل من  4.30 7
 بير مهافب 7.54

25 %- 
54.44% 

 متهس 

إلي أقل من  7.10 2
 محايد 2.14

57 %- 
12.44% 

 جيد

إلي أقل من  2.50 1
 -% 13 مهافب 1.44

32.44% 
 جيد جدا

 مستاز % فنكثر31 مهافب بذدة فنكثر 1.70 5

 :ونتائج الدراسةفرضيات إختبار  11-3-2

وفقا لسقياس ليكترت متن أجتل One Sample T-Test استخدمت الستهسطات الحدابية والشدب السئهية واختبار 
 إختبار فرضيات الدراسة ، وفيسا يمي عرض لشتائج ىذه االختبارات، وكذل  مشاقذة نتائجو:

الفرضية األولي: يتم تدريس ميارات تكشهلهجيا السعمهمات السطمهبتة لطمبتة السحاستبة فتي ليبيتا حدتب وجيتة نظتر 
 أعزاء ىيئة التدريس. 
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% و 00 يتتترات السدتتتتقمة والتابعتتتة تتتتتراوح متتتابين ( نالحتتت  ان التهزيتتتي الشدتتتبي لجسيتتتي فقتتترات الست5فتتتي الجتتتدول )
، كستا فقترات الست يترات تتبتاين بشدتب بدتيطة وتتقتار  أكثتر 0.000%، ومدتهى الداللو لكل الفقترات ىته 32.40

 في الستهس  الحدابي.

ان أكثر الفقرات أىسية والتي تم السهافقتة عمييتا بشدتبة كبيترة باعتبارىتا ميستة ومتن السيتارات السطمهبتة و ال تتدرس 
في الجامعات الميبيتة بذتكل كبيتر او بدتي  ولهحظتت متن ختالل نتتائج التحميتل الشدتبي ىتي الفقترات عمتي التتهالي  

تطبيتب بترامج االترتاالت مثتل  .3و ) (c from Java++)تطبيب ل ة برمجتة واحتدة او اثشتتين  متثال     . 40)
. 2( و )عمتتي الهيتتب  (Hotmail)تطبيتتب برمجتتة ىتتهت ميتتل  .4( و )ومتتا إلتتج ذلتت .  (Outlook)أوت لتتهك 

( . حيتت أن استتخدام بترامج السحاستبة االلكترونيتة .44( و ) استخدام برامج مكافحة الفيروستات والبترامج األمشيتة
أستتاذ محاستبة( أي بشدتبة  17عتاممين فتي التعمتيم السحاستبي كنعزتاء ىيئتة تتدريس )كل عيشتة الدراستة فتي فئتة ال

عمتي التتهالي ، وقتد  4.24و  4.24و  4.10و  4.10و  4.52% وبستهستطات حدتابية بم تت 25.40التقل عن 
تحرمها عمي تقييم ضعيف حدب مقيتاس ليكترت السدتتخدم فتي ىتذه الدراستة ، حيتت أن معظتم السذتاركين أكتدوا 

ختالل إجابتتاتيم عمتي عتدم تتتدريس العديتد متن البتترامج فتي الجامعتات الميبيتتة والتتي ترتشف عمتتي أنيتا ميتتارات متن 
ضرورية يشب ي عمي خريج السحاسبة إتقانيا مثل برامج مكافحة الفيروسات والبرامج األمشية، وعتدم تتدريس بترامج 

 مج السحاسبة اإللكترونية.اإلتراالت ، وعدم تدريس تطبيب برمجة اليهت ميل ، وعدم تدريس  برا

 .5( و )استخدام الذبكات االلكترونيتة .47( و )استخدام ميزات التجارة االلكترونية .42أما فيسا يخر الفقرات )
استتتخدام  .1( و )(PowerPointاستتتخدام برنتتامج عتترض االعستتال باوربهنتتت  .1( و )استتتخدام ادوات االنترنتتت
استتتتخدام . 7( )(Excelاستتتتخدام برنتتتامج جتتتداول البيانتتتات إكدتتتل  .2)( و (Databaseبرنتتتامج قهاعتتتد البيانتتتات 

-% 14.20( فقتتتد أشتتتارت الشتتتتائج اإلحرتتتائية إلتتتي أن متتتايتراوح متتتابين (Wordبرنتتتامج معالجتتتة الكمستتتات وورد 
% متتن السذتتاركين فتتي ىتتذه الفئتتة بالدراستتة وافقتتها عمتتج أن الجامعتتات الميبيتتة ال تتتدرس العديتتد متتن بتترامج 27.10
ا السعمهمات السذار اييا سالفا ، وقد تحرمت الفقترات الدتابقة عمتي تقيتيم متهست  حدتب التقيتيم السعتستد تكشهلهجي

و  7.05و  7.00و  4.43و  4.34فتتي ىتتذه الدراستتة ، وقتتد كانتتت الستهستتطات الحدتتابية ليتتذه الفقتترات كالتتتالي: 
 عمي التهالي. 7.13و  7.74و  7.47

% و 51.50( فقتتتد كانتتتت ندتتتبة السهافقتتتة (Windows, Dosاستتتتخدام نظتتتم التذتتت يل  .4أمتتتا بالشدتتتبة لمفقتتترة  )
من السذاركين لفئة الستخررين العاممين في التعمتيم السحاستبي بالجامعتات الميبيتة  7.11الستهس  الحدابي بمغ 

يتيم السعتستد ، حيت أكدوا أبمب السذاركين عمي  عدم تدريس نظم التذ يل في الجامعات الميبية. ومتن ختالل التق
 في ىذه الدراسة قد تحرمت ىذه الفقرة عمي تقييم جيد.

-P)% 5وبالتالي فيي أقل من  0.000( أن كل مدتهيات الداللة تداوي قيسة 5وبذكل عام يتبين من الجدول )

value < 5%)   متايعشي أن الستخررتين العتاممين فتي التعمتيم السحاستبي فتي الجامعتات الميبيتة يتدركهن أىسيتة
س واستتتخدام ميتتارات تكشهلهجيتتا السعمهمتتات السطمهبتتة بالشدتتبة لخريجتتي السحاستتبة وأنيتتا تدتتاىم بذتتكل واضتتح تتتدري

 وفعال في تطهير ميشة السحاسبة في ليبيا ، وىذا يؤكد صحة الفرضية االولج وقبهليا وىي:

H1 وجيتة نظتر أعزتاء : ال يتم تدريس ميارات تكشهلهجيتا السعمهمتات السطمهبتة لطمبتة السحاستبة فتي ليبيتا حدتب
 ىيئة التدريس
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(: نتتتائج التحميتتل اإلحرتتائي حتتهل ميتتارات تكشهلهجيتتا السعمهمتتات السطمهبتتة فتتي خريجتتي السحاستتبة فتتي 5جتتدول )
 ليبيا

 الفقرات

 الشدب السئهية
السته 
س  
الحدا
 بي

مدتهى 
 الداللو

تدرس 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

تدرس 
بدرجة 
 كبيرة

 محايد
تدرس 
بدرجة 
 قميمة

 التدرس
عمج 
اإلطال
 ق

استخدام نظم التذ يل 
(Windows, Dos) 

44.20 42.10 47.40 22.40 44.10 7.11 0.00 

استخدام برنامج معالجة الكمسات 
 (Word)وورد 

3.40 74.00 4.20 22.40 72.10 7.13 0.00 

استخدام برنامج جداول البيانات 
 (Excel)إكدل 

1.50 42.20 44.20 72.10 22.40 7.74 0.00 

استخدام برنامج قهاعد البيانات 
(Database) 

3.40 47.40 41.50 47.40 54.10 7.47 0.00 

 0.00 7.00 13.10 77.10 41.40 1.50 1.50 استخدام ادوات االنترنت
استخدام برنامج عرض االعسال 

 (PowerPoint)باوربهنت 
2.70 4.20 41.40 20.10 10.20 7.05 0.00 

الفيروسات استخدام برامج مكافحة 
 والبرامج األمشية

4.10 1.50 41.50 41.40 14.20 4.24 0.00 

تطبيب برامج االتراالت مثل 
وما إلج   (Outlook)أوت لهك 

 ذل .
4.10 2.70 42.20 3.40 14.10 4.10 0.00 

تطبيب برمجة ىهت ميل 
(Hotmail)  عمي الهيب 

0.00 2.70 74.00 3.40 12.20 4.10 0.00 

تطبيب ل ة برمجة واحدة او اثشتين  
 (c from Java++)مثال     

4.10 2.70 44.20 41.50 14.10 4.52 0.00 

استخدام برامج السحاسبة 
 االلكترونية

4.10 3.40 41.50 44.10 51.50 4.24 0.00 

 0.00 4.43 11.30 71.70 41.40 4.20 2.70 استخدام الذبكات االلكترونية
 0.00 4.34 53.40 41.50 41.40 44.20 0.00 التجارة االلكترونيةاستخدام ميزات 

الفرضتتتية  الثانيتتتة: تيتتتتم السؤسدتتتات الميبيتتتة العاممتتتة فتتتي ليبيتتتا باستتتتخدام وتطبيتتتب ميتتتارات تكشهلهجيتتتا السعمهمتتتات 
 السطمهبة من قبل خريجي السحاسبة.
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%، ومدتتهى 41.20% و 00.00تتتراوح بتين ( يتبين أن التهزيتي الشدتبي لجسيتي فقترات الست يترات 1من الجدول )
 .1.22و  2.20، كسا أن الستهس  الحدابي لمفقرات يتراوح بين  0.000داللو لكل الفقرات ىه 

فيستتا يختتر رأى الستخررتتين العتتاممين فتتي ميشتتة السحاستتبة ببيئتتة االعستتال الميبيتتة يتزتتح متتن الجتتدول أن ىشتتاك 
 حيت ان الفقرات التي تم السهافقة ثالث مدتهيات في التقدير وفقا لسقياس ليكرت، 

% ، وقد تحرمت عمي تقدير مستتاز ، وىتذه 41.20 -% 31.40عمييا بشدبة كبيرة من السذاركين تراوحت بين 
. استخدام برنتامج معالجتة الكمستات وورد 45( و )(Windows, Dos. استخدام نظم التذ يل 41الفقرات ىي  )

(Word)( و )البيانتتتتات إكدتتتتل . استتتتتخدام برنتتتتامج جتتتتداول 41Excel)( و )استتتتتخدام ادوات االنترنتتتتت( و 43 .
. استخدام بترامج السحاستبة االلكترونيتة( التتج تحرتمت عمتي ندتب مهافقتة بدرجتة عاليتة ومتهستطات حدتابية 71)

( و 1.24% ، 34.5( و )1.22% ، 41.20( و  )1.52% ، 45.10( و )1.15% ، 32.50بم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )
حيت أكدوا السذاركين في عيشة الدراسة من الستخررين العاممين في ميشتة ( عمي التهالي، %1.72 ، 31.40)

السحاسبة أنيا تدتخدم ميارات تكشهلهجيا السعمهمات السذار الييتا ستابقا ، وقتد تحرتمت عمتي تقيتيم مستتاز حدتب 
تكشهلهجيتا  التقييم السعتسد فتي ىتذه الدراستة. وىتذا يتدل عمتي ان السؤسدتات الميبيتة تيتتم بذتكل كبيتر جتدا بسيتارات

السعمهمات الستسثمة في نظتام الهيشتذز والتهرد واالكدتل وتطبيقتات السحاستبة االلكترونيتة ومعرفتة استتخدام االنترنتت 
 من قبل خريجي السحاسبة العاممين ومعيا والذين يرببهن العسل فييا.

% و 50ت متتتتابين أمتتتا بالشدتتتتبة لمفقتتترات التتتتتي تمتتتت الفقتتتترات الدتتتتابقة التتتذكر فقتتتتد تحرتتتمت عمتتتتي مهافقتتتات تراوحتتتت
. استتتخدام برنتتامج قهاعتتد البيانتتات 42% وتحرتمت عمتتي تقتتدير جيتتد جتتدا حدتتب مقيتتاس ليكتترت ، وىتتي  )34.50

Database)( و )استتتتخدام برنتتتامج عتتترض االعستتتال باوربهنتتتت 44 .PowerPoint)( و )استتتتخدام بتتترامج 70 .
ومتتا إلتتج   (Outlook)مثتتل أوت لتهك . تطبيتب بتترامج االترتتاالت 74مكافحتة الفيروستتات والبتترامج األمشيتتة( و )

. استتتخدام الذتتبكات االلكترونيتتة( 75عمتتي الهيتتب( و )  (Hotmail). تطبيتتب برمجتتة ىتتهت ميتتل 77ذلتت .( و )
. استخدام ميزات التجارة االلكترونية( ، وىذه الفقرات تحرمت عمج ندتب عتدم مهافتب ومتهستطات حدتابية 71و)

% 34.50( و )2.52% ، 50( و )2.21% ، 52.70( و )1.07% ، 12.10( و )2.44% ، 14.20وكانت )
( عمتتج التتتهالي، وقتتد كانتتت إجابتتات أبمتتب السذتتاركين تؤيتتد وتذتتير إلتتج ان أىسيتتة 2.27% ، 10.50( و )1.41، 

استتتخدام برنتتامج قهاعتتد البيانتتات واستتتخدام بتترامج عتترض االعستتال باوربهنتتت واستتتخدام تطبيتتب برمجتتة ىتتهت ميتتل 
ترونية واستخدام ميزات التجارة االلكترونية في مؤسدتات االعستال ، وبالتتالي ىتذا يهضتح واستخدام الذبكات االلك

أن عمتتتي خريجتتتي السحاستتتبة أن يكتتتهن قتتتادرين عمتتتي استتتتخدام ميتتتارات تكشهلهجيتتتا السعمهمتتتات السطمهبتتتة متتتن قبتتتل 
 مؤسدات االعسال لكي يتسكشها من العسل فييا.

مهافقتتتة وأىسيتتتة متتتن قبتتتل السذتتتاركين فتتتي عيشتتتة الدراستتتة لفئتتتة أمتتتا فيستتتا يتعمتتتب بتتتالفقرة التتتتي تحرتتتمت عمتتتي أقتتتل 
 c++). تطبيب ل ة برمجة واحدة او اثشتتين  متثال     72الستخررين العاممين في ميشة السحاسبة ىي الفقرة )

from Java) وتحرتمت ىتذه الفقترات عمتي تقتدير جيتد 24.10(، حيت كانتت ندتبة مهافقتة العيشتة السذتاركة ، %
، كسا يذتير   2.20رات السدتخدم في ىذه الدراسة ، وكانت الستهسطات الحدابية قد بم ت لمفقرة وفقا مقياس ليك

% ال يدتخدمهن ىذا التطبيقات فتي مؤسدتاتيم التتي يعسمتهن بيتا ، بالتتالي 10.10الي ان الشدبة الستبقية البال ة 
بذكل كبير ويسكن االستت شاء عمتي ىتذا  فإن ىذا يدل عمي أن بيئة االعسال الميبية التطبب برمجة واحدة أو أثشين

 التطبيب لتهفر تطبيقات أخرى أفزل وأسيل مشيا.
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% 5وبالتتتالي فيتتي أقتتل متتن  0.000( أن كتتل مدتتتهيات الداللتتة تدتتاوي قيستة 1وبذتكل عتتام نالحتت  متتن الجتدول )
(P-value < 5%)  معرفتتة مستتا يعشتتي أن السخترتتين العتتاممين فتتي ميشتتو السحاستتبة يعتقتتدون و يتتدركهن أىسيتتة

خريجي السحاسبة من الجامعات الميبية من اجل تطبيب واستخدام ميارات تكشهلهجيا السعمهمات في بيئتة األعستال 
الثانيتة  الميبية وأنيا تداىم بذكل واضح وفعال فتي تطتهير ميشتة السحاستبة فتي ليبيتا ، وىتذا يؤكتد صتحة الفرضتية

 وقبهليا وىي:

H2ليبيا بإستتخدام وتطبيتب ميتارات تكشهلهجيتا السعمهمتات السطمهبتة متن قبتل  : تيتم السؤسدات الميبية العاممة في
 خريجي السحاسبة.

( التحميل اإلحرائي حهل وجهة نعر مؤسدات العسل الميبية في مدى أهسية واستخدام مهارات 6جدول )
 تكشهلهجيا السعمهمات  السطمهبة في سهق العسل الميبي

 الفقرات

 الشدب السئهية
الستهس
ا 
الحداب
 ي

مدتهى 
ميسة  الداللو

 جدا
 محايد ميسة

بير 
 ميسة

بير 
ميسة 
عمج 
اإلطال
 ق

استخدام نظم التذ يل 
(Windows, Dos) 

17.50 75.00 2.70 5.20 0.00 1.15 0.000 

استخدام برنامج معالجة 
 (Word)الكمسات وورد 

54.40 25.50 7.10 7.00 0.00 1.52 0.000 

استخدام برنامج جداول 
 (Excel)البيانات إكدل 

34.50 42.70 7.00 2.20 0.00 1.22 0.000 

استخدام برنامج قهاعد 
 (Database)البيانات 

21.30 27.40 72.00 2.70 0.00 2.44 0.000 

 0.000 1.24 0.00 4.20 4.70 23.70 54.20 استخدام ادوات االنترنت
استخدام برنامج عرض 

باوربهنت االعسال 
(PowerPoint) 

20.40 22.50 72.00 3.10 0.00 2.44 0.000 

استخدام برامج مكافحة 
 الفيروسات والبرامج األمشية

21.30 22.50 41.10 4.70 0.00 1.07 0.000 

تطبيب برامج االتراالت 
 (Outlook)مثل أوت لهك 

 وما إلج ذل . 
72.10 74.10 27.70 40.5

0 0.00 2.21 0.000 

تطبيب برمجة ىهت ميل 
(Hotmail)  عمي الهيب 

44.40 20.40 21.70 45.3

0 0.00 2.52 0.000 
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تطبيب ل ة برمجة واحدة او 
 c++)اثشتين  مثال     

from Java) 
45.40 71.20 22.50 74.2

0 4.20 2.20 0.000 

استخدام برامج السحاسبة 
 االلكترونية

11.40 10.30 42.70 7.00 0.00 1.72 0.000 

استخدام الذبكات 
 االلكترونية

21.30 11.20 411.50 2.40 0.00 1.41 0.000 

استخدام ميزات التجارة 
 االلكترونية

71.20 21.70 72.00 40.5 7.00 2.27 0.000 

الفرضتتتية الثالثتتتة: أعزتتتاء ىيئتتتة التتتتدريس فتتتي السحاستتتبة يتتتدركهن اىسيتتتة تتتتدريس ميتتتارات تكشهلهجيتتتا السعمهمتتتات 
 الجامعات الميبية.السطمهبة في 

%، 14.10% و 00( نالحتت  ان التهزيتتي الشدتتبي لجسيتتي فقتترات مت يتترات الدراستتة تتتتراوح متتابين 2فتتي الجتتدول )
، كسا فقرات الست يرات تتباين بشدتب بدتيطة وتتقتار  أكثتر فتي الستهست  0.000ومدتهى الداللو لكل الفقرات ىه 

 الحدابي.

سهافقتة عمييتا بشدتبة كبيترة باعتبارىتا ميستة وأن تتدريس استتخدام ميتارات ان أكثر فقرات مت يترات الدراستة  تستت ال
تكشهلهجيا السعمهمات في التعميم السحاسبي تداعد بذكل كبير عمي تطهير ميشة السحاسبة ، كسا تم مالحظة متن 
ختتالل نتتتائج التحميتتل الشدتتبي أن الفقتترات التتتي تحرتتمت عمتتي مهافقتتة كبيتترة وتحرتتمت عمتتي تقيتتيم مستتتاز حدتتب 

. أنتتا مقتشتتي بنىسيتة تتتدريس ميتارات استتتخدام تكشهلهجيتتا 72التقيتيم السدتتتخدم فتي ىتتذه الدراستتة وىتي عمتتي التتهالي )
. تتتدريس ميتتارات استتتخدام تكشهلهجيتتا السعمهمتتات فتتي التعمتتيم السحاستتبي 21السعمهمتات فتتي التعمتتيم السحاستتبي( و )

. تتتدريس 25)و  شيم اعتتدادىا بدتترعة وفعاليتتة(يدتتاعد عمتتي تحدتتين إعتتداد البحتتهث العمسيتتة والهاجبتتات السطمتته  متت
ميارات استخدام تكشهلهجيا السعمهمات في التعميم السحاسبي يداىم بفعالية عمي اعداد مخرجات ذات كفاءة عالية 

. يدتاىم تتدريس ميتتارات استتخدام تكشهلهجيتا السعمهمتات فتتي التعمتيم السحاستبي عمتج تدتتييل 20لدتهق العستل( و )
. كبتتتر عتتتدد الطتتتال  فتتتي القاعتتتات الدراستتتية لتتتو أثتتتر ستتتمبي عمتتتج تتتتدريس ميتتتارات 24و ) استتتتيعا  السحاضتتترات(

حيت أن كل عيشتة الدراستة فتي فئتة العتاممين فتي التعمتيم السحاستبي  تكشهلهجيا السعمهمات في التعميم السحاسبي( .
لستهستطات الحدتابية أستاذ محاسبة( وكانت ندبة السهافقة  والسحايتد وعتدم السهافقتة وا 17كنعزاء ىيئة تدريس )

: 21( و )الفقتتتتترة 1.15% ، 4.10% ، 4.10% ، 41.30: 72عمتتتتتي الفقتتتتترات الدتتتتتابقة كانتتتتتت كالتتتتتتالي )الفقتتتتترة 
( و )الفقتتتتتتتترة 1.22%، 1.30%، 4.10% ، 42.10: 25( و )الفقتتتتتتتترة %1.10 ، %4.10 ، %2.70 ، 45.70

( ، حيتتتت 1.71%، .1.8% ، 1.50%، 33.20: 24( و )الفقتتترة  %1.74، %2.70، %1.50، 40.20: 20
أن معظتم السذتتاركين أكتدوا متتن ختالل إجابتتاتيم عمتي أىسيتتة تتدريس العديتتد متن ميتتارات تكشهلهجيتا السعمهمتتات فتتي 
الجامعتتات الميبيتتة والتتتي ترتتشف عمتتي أنيتتا ميتتارات ضتترورية يشب تتي عمتتي ختتريج السحاستتبة إتقانيتتا ، حيتتت تكستتن 

العمسية والهاجبتات السطمهبتة متن الطمبتة بدترعة وفعاليتة ،  اىسيو تدريس ىذه السيارات عمي تحدين إعداد البحهث
كسا تداىم في اعداد مخرجات ذات كفاءة عالية لدهق العسل ، ويداىم في تدتييل عسميتة استتيعا  السحاضترات 
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، كستا اعتبتترت عيشتتة الدراستتة أن كبتتر حجتتم عتتدد الطمبتتة فتتي القاعتتات الدراستتية يسثتتل عتتائب وال يدتتاىم فتتي تتتدريس 
 هلهجيا السعمهمات بفعالية.ميارات تكش

( فقتد تحرتمت عمتي تقيتيم جيتد جتدا حدتب التقيتيم السعتستد فتي 2أما بالشدبة لباقي الفقرات السدونة فتي الجتدول ) 
 – 1.05% ومتهستتطات حدتتابية متتابين 33.20 -% 22.50ىتتذه الدراستتة ، وقتتد تحرتتمها عمتتي مهافقتتات متتابين 

. تتتدريس ميتتارات استتتخدام 27ستتطات السحاستتبية كانتتت كالتتتالي )وىتتذه الفقتترات حدتتب ندتتبة السهافقتتة والسته  1.43
. تتدريس 74تكشهلهجيا السعمهمات في التعميم السحاستبي يدتاعد عمتي تطتهير السشتاىج العمسيتة السعتستدة حاليتا( و )

ميارات استخدام تكشهلهجيا السعمهمات في التعميم السحاستبي يدتاعد عمتي تحفيتز وتذتجيي الطتال  عمتي الدراستة( 
. تدريس ميارات استخدام تكشهلهجيا السعمهمات فتي التعمتيم السحاستبي لتو دور فتي إريتار القتدرات العمسيتة 22و )

. أنتتتتا أعتقتتتتد أن الشظتتتتام اإلداري مقتشتتتتي بنىسيتتتتة تتتتتدريس ميتتتتارات تكشهلهجيتتتتا 73لمطتتتتال  وتطتتتتهير ميتتتتاراتيم( و )
حرتائية إلتي أن ندتبة السهافقتة والسحايتد السعمهمات فتي التعمتيم السحاستبي ويذتجي ذلت ( و فقتد أشتارت الشتتائج اإل

: 27وعتتدم السهافقتتة والستهستتطات الحدتتابية متتن السذتتاركين فتتي ىتتذه الفئتتة بالدراستتة كانتتت بالذتتكل التتتالي )الفقتترة 
: 22( و )الفقتتتتترة 1.42%، 1.30%، 3.40%، 32.40: 74( و )الفقتتتتترة %1.43، %1.30، %1.50، 33.20
( ، حيتتتتتت متتتتتن 1.01%، 2.70%، 44.10%، 22.50: 73رة ( و )الفقتتتتت%1.05، %1.50، %4.20، 32.40

السالح  أن السذاركين قد وافقها عمج أن تدريس ميارات وبرامج تكشهلهجيا السعمهمات السذتار الييتا ستالفا يدتاعد 
عمتتي تطتتهير السشتتاىج العمسيتتة السعتستتدة حاليتتا ويدتتاعد عمتتي تحفيتتز وتذتتجيي الطتتال  عمتتي الدراستتة، كستتا ان ىتتذه 

دور فتتي إريتتار القتتدرات العمسيتتة لمطتتال  وتطتتهير ميتتاراتيم، وأخيتترا يتزتتح أن معظتتم السذتتاركين  السيتتارات ليتتا
 مقتشعهن بنىسية تدريس ميارات تكشهلهجيا السعمهمات لطال  السحاسبة في الجامعات الميبية.

-P)% 5 وبالتالي فيي أقل من 0.000( أن كل مدتهيات الداللة تداوي قيسة 2وبذكل عام يتبين من الجدول )

value < 5%)   ما يعشتي أن الستخررتين العتاممين فتي التعمتيم السحاستبي فتي الجامعتات الميبيتة يتدركهن أىسيتة
تتتدريس واستتتخدام ميتتارات تكشهلهجيتتا السعمهمتتات السطمهبتتة بالشدتتبة لخريجتتي السحاستتبة وأنيتتا تدتتاىم بذتتكل واضتتح 

 فرضية الثالثة وقبهليا وىي:وفعال في تطهير ميشة السحاسبة في ليبيا ، وىذا يؤكد صحة ال

H3 أعزتتاء ىيئتتة التتتدريس فتتي السحاستتبة يتتدركهن اىسيتتتة تتتدريس ميتتارات تكشهلهجيتتا السعمهمتتات السطمتته  فتتتي :
 الجامعات الميبية.

(: التحميل اإلحرائي حهل وجهة نعر اعزاء هيئة التدريس في السحاسبة في مدى أهسية تدريس 7جدول  )
 مهمات السطمهبة في خريجي السحاسبةوتطهير مهارات تكشهلهجيا السع

 الفقرات

 الشدب السئهية

الستهس  
 الحدابي

مدتهى 
 الداللو

مهافب 
بذكل 
 كبير

 محايد مهافب
بير 
 مهافب

بير 
مهافب 
عمج 
 اإلطالق

أنا مقتشي بنىسية تدريس ميارات 
استخدام تكشهلهجيا السعمهمات في 

 التعميم السحاسبي
14.10 72.10 4.10 4.10 0.00 1.15 0.000 
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أنا أعتقد أن الشظام اإلداري مقتشي 
بنىسية تدريس ميارات تكشهلهجيا 
السعمهمات في التعميم السحاسبي 

 ويذجي ذل .

27.20 15.70 44.10 2.70 0.00 1.01 0.000 

تدريس ميارات استخدام تكشهلهجيا 
السعمهمات في التعميم السحاسبي 

يداعد عمي تحفيز وتذجيي الطال  
 الدراسة.عمي 

27.20 51.30 3.40 2.70 4.10 1.42 0.000 

يداىم تدريس ميارات استخدام 
تكشهلهجيا السعمهمات في التعميم 
السحاسبي عمج تدييل إستيعا  

 السحاضرات.

25.50 51.30 1.50 4.10 4.10 1.74 0.000 

كبر عدد الطال  في القاعات 
الدراسية لو أثر سمبي عمج تدريس 

السعمهمات في  ميارات تكشهلهجيا
 التعميم السحاسبي

11.30 22.40 44.20 1.30 0.00 1.71 0.000 

تدريس ميارات استخدام تكشهلهجيا 
السعمهمات في التعميم السحاسبي 
يداعد عمي تطهير السشاىج العمسية 

 السعتسدة حاليا.

25.50 52.70 1.50 2.70 4.10 1.43 0.000 

تدريس ميارات استخدام تكشهلهجيا 
السعمهمات في التعميم السحاسبي لو 
دور في إريار القدرات العمسية 
 لمطال  وتطهير مياراتيم.

72.10 51.50 4.20 1.50 0.00 1.05 0.000 

تدريس ميارات استخدام تكشهلهجيا 
السعمهمات في التعميم السحاسبي 
يداعد عمي تحدين إعداد البحهث 
العمسية والهاجبات السطمه  مشيم 

 بدرعة وفعالية.اعدادىا 

11.30 13.10 2.70 4.10 0.00 1.10 0.000 

تدريس ميارات استخدام تكشهلهجيا 
السعمهمات في التعميم السحاسبي 
يداىم بفعالية عمي اعداد مخرجات 
 ذات كفاءة عالية لدهق العسل.

13.10 15.70 4.10 1.30 0.00 1.22 0.000 

 0.000 1.27 4.10 4.10 0.00 51.50 10.30تدريس ميارات استخدام تكشهلهجيا 
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التعميم السحاسبي  السعمهمات في
يداىم في التفاعل والتهاصل بين 
الطال  وأعزاء ىيئة التدريس 
والستخررين في مجال البحهث 

 السحاسبية.
الفائدة الستهقعة من تدريس ميارات 
استخدام تكشهلهجيا السعمهمات في 

 التعميم السحاسبي عالية.
50.00 10.20 3.40 4.10 0.00 1.24 0.000 

يداعد تدريس واستخدام تكشهلهجيا 
السعمهمات في التعميم السحاسبي 
الجامعات في تدريي تعامالتيا 
 واجراءاتيا الداخمية وتحقيب أىدافيا.

20.10 14.20 1.50 4.10 0.00 1.74 0.000 

الميبيتتة متتن تتتدريس ميتتارات استتتخدام الفرضتتية الرابعتتة: ىشتتاك بعتتو السعهقتتات والرتتعهبات التتتي تسشتتي الجامعتتات 
 .تكشهلهجيا السعمهمات في السحاسبة

%، ومدتتهى 10.58% و 00.00( يتبين أن التهزيي الشدتبي لجسيتي فقترات الست يترات تتتراوح بتين 8من الجدول )
 .1.22و  2.20، كسا أن الستهس  الحدابي لمفقرات يتراوح بين  0.000داللو لكل الفقرات ىه 

فتي الجامعتات الميبيتة يتزتح متن الجتدول أن ىشتاك  يرين العاممين في التعميم السحاستبالستخر فيسا يخر رأى
أربعة مدتهيات في التقدير وفقا لسقيتاس ليكترت، حيتت ان الفقترة الهحيتدة التتي تتم السهافقتة عمييتا بشدتبة كبيترة متن 

%، 42.5متتتي التتتتهالي )السذتتتاركين تحرتتتمت عمتتتي ندتتتبة مهافقتتتة ومحايتتتد وعتتتدم مهافتتتب ومتهستتت  حدتتتابي بم تتتت ع
. قمة االمكانيات السادية فتي 24(، وقد تحرمت عمي تقدير مستاز ، وىذه الفقرة ىي )%1.17، %2.70، 2.70

الجامعة.( ، حيت أكدوا السذاركين في عيشة الدراسة من الستخررين العاممين في ميشتة التعمتيم السحاستبي أنيتا 
 لسادية.الجامعات الميبية تعاني من قمة االمكانيات ا

% و 25.30أمتتا بالشدتتبة لمفقتترات التتتي تمتتت الفقتترات الدتتابقة التتذكر فقتتد تحرتتمت عمتتي مهافقتتات تراوحتتت متتابين 
. ضعف كفاءة اإلمكانيتات اإلداريتة 10% وتحرمت عمي تقدير جيد جدا حدب مقياس ليكرت ، وىي  )30.10

تكشهلهجيتتتتا السعمهمتتتتات فتتتتي التعمتتتتيم . القاعتتتتات الدراستتتتية بيتتتتر مالئستتتتة لتتتتتدريس ميتتتتارات 11فتتتتي الجامعتتتتة. ( و )
. يتطمتتب تتتدريس ميتتارات استتتخدام تكشهلهجيتتا السعمهمتتات فتتي التعمتتيم السحاستتبي قتتدرا كبيتترا متتن 11السحاستتبي.(و )

االلتزام والدافي الذاتي والسقدرة عمي التحكم في الهقت.( ، وىذه الفقرات تحرمت عمج ندب مهافقة ومحايد وعتدم 
، 22.10: 11( و )الفقتتترة 1.17% ، 2.70%، 2.70، 42.50: 10كانتتتت )الفقتتترة مهافقتتتة ومتهستتتطات حدتتتابية و 

( ، وقتتتد كانتتتت إجابتتتات أبمتتتب 2.34% ، 2.7%، 74%، 25.30: 11( و )الفقتتترة %2.32 ، %41.40، 1.50
السذاركين تؤيد وتذير إلج ان ىشتاك بعتو السعهقتات التتي ترتعب عسميتة تتدريس ميتارات تكشهلهجيتا السعمهمتات 

ة مثتل ضتعف كفتاءة االمكانيتات اإلداريتة فتي الجامعتة ، وأن القاعتات الدراستية بيتر مالئستة لتتتدريس فتي السحاستب
ىذه السيارات ، كسا ان تدريس ىذه السيتارات يحتتاج لقتدر كبيتر متن االلتتزام والتدافي التذاتي والسقتدرة عمتي التتحكم 
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رات من الرعهبات التي تسشي تدريس ميا في الهقت ، وبالتالي ىذا يهضح أن الجامعات الميبية تعاني من العديد
 في سهق العسل الميبي. ةتكشهلهجيا السعمهمات السطمهب

أمتتتا فيستتتا يتعمتتتب بتتتالفقرة التتتتي تحرتتتمت عمتتتي  مهافقتتتة وأىسيتتتة أقتتتل متتتن قبتتتل السذتتتاركين فتتتي عيشتتتة الدراستتتة لفئتتتة 
دريس ميتارات استتخدام . عتدم قتدرتي عمتي تت14الستخررين العاممين في ميشة التعميم السحاستبي ىتي الفقترات )

. ليس لدى الطمبة السيهل والرببة فتي تعمتم ميتارات استشخدام 15تكشهلهجيا السعمهمات في التعميم السحاسبي.( و )
. البتتترامج االلكترونيتتتة السدتتتتخدمة فتتتي ميتتتارات تكشهلهجيتتتا 13تكشهلهجيتتتا السعمهمتتتات فتتتي التعمتتتيم السحاستتتبي.( و )

 وصعبة االستخدام.( ،حيت كانت ندبة مهافقتة العيشتة السذتاركة تتتراوح متا السعمهمات في التعميم السحاسبي مكمفة
%، وتحرمت ىذه الفقرات عمي تقدير جيد وفقا مقياس ليكترات السدتتخدم فتي ىتذه الدراستة 50 -% 77.10بين 

 (  ،  أمتتا ندتتب السهافقتتة2.74،  7.11،  7.21، وكانتتت الستهستتطات الحدتتابية قتتد بم تتت لمفقتترات عمتتي التتتهالي )
: 15( و )الفقتترة 11.30%، 74%، 71.70: 14والسحايتتد وعتتدم السهافقتتة عمتتي التتتهالي كانتتت قتتد بم تتت ))الفقتترة 

(. متتتتتن ختتتتتالل التحميتتتتتل االحرتتتتتائي 75.30%، 71.70%، 50: 13%( و )الفقتتتتترة %50، %72.10، 77.10
إلتي انيتم يسمكتهن القتدرة السذار إليو لمفقرات الدابقة التي تحرمت تقدير جيد يتزح أن معظم السذاركين أشاروا 

عمي تدريس ميارات استخدام تكشهلهجيا السعمهمات وان الطمبة لدييم الرببة والسيهل من اجل تعمم ىذه السيارات، 
والتتتي ركتتزت عمتتي أن تتتدريس ىتتذه السيتتارات يحتتتاج  13ولكتتن متتن ناحيتتة أختترى اختمتتف السذتتاركهن حتتهل الفقتترة 

 .لبرامج إلكترونية مكمفة وصعبة االستخدام

وأخيرا، فيسا يتعمب بالفقرات التي تحرمت عمي أقل ندبة مهافقة وأىسية من اجل اختبار الفرضية الرابعة من قبل 
. استخدام تكشهلهجيا السعمهمات في التعميم السحاستبي قتد يشستي 12السذاركين في ىذه الدراسة وىذه الفقرات ىي )

الطمبتتة بجتتدوى استتتخدام ميتتارات تكشهلهجيتتا السعمهمتتات فتتي  . عتتدم إقتشتتاع17اإلنطهائيتتة والعزلتتة اإلجتساعيتتة.( و )
. التسكن استخدام ميارات تكشهلهجيا السعمهمات في التعميم السحاسبي الطمبتة وأعزتاء 12التعميم السحاسبي.( و )

ىيئتتة التتتدريس التفاعتتل واالترتتال السباشتتر فيستتا بيتتشيم.( ، حيتتت ان ىتتذه الفقتترات تحرتتمت عمتتي تقتتدير متهستت  
( يتزتتح أن ندتتب 3التقيتتيم السعياريتتة السهضتتحة فتتي أحتتد الجتتداول الدتتابقة. فستتن ختتالل الجتتدول ) حدتتب درجتتة

%، 41.40: 12السهافقة والحياد وعدم السهافقة والستهسطات الحدابية لمفقرات الدابقة بم تت عمتي التتهالي )الفقترة 
%، 74: 12الفقترة ( و )7.55% ، 53.40%، 75.30% ، 1751.40( و )الفقرة %7.25، %14.10، 41.40
( . وىذا يعشي تدريس استخدام ميتارات تكشهلهجيتا السعمهمتات فتي السحاستبة ال يشستي %7.5، %14.20، 42.20

اإلنطهائية والعزلة االجتساعية ، وأن الطمبة مقتشعهن بنىسية وجدوي استخدام ميارات تكشهلهجيتا السعمهمتات ، كستا 
تخدام ميارات تكشهلهجيا السعمهمات ال يسكتن ميتزة االترتال السباشتر أن السذاركين رفزها الفقرة التي تقهل أن اس
 والتفاعل بين الطمبة وأعزاء ىيئة التدريس.

% 5وبالتتتالي فيتتي أقتتل متتن  0.000( أن كتتل مدتتتهيات الداللتتة تدتتاوي قيستة 3وبذتكل عتتام نالحتت  متتن الجتدول )
(P-value < 5%)  السحاستبي يعتقتدون و يتدركهن أن ىشتاك مسا يعشي أن السخترين العتاممين فتي ميشتو التعمتيم

بعتتو السعهقتتات والرتتعهبات التتتي تعتتاني مشيتتا الجامعتتات الميبيتتة متتن أجتتل تتتدريس استتتخدام ميتتارات تكشهلهجيتتا 
 الرابعة وقبهليا وىي: السعمهمات في السحاسبة ، وىذا يؤكد صحة الفرضية

H4تتتدريس ميتتارات استتتخدام تكشهلهجيتتا  : ىشتتاك بعتتو السعهقتتات والرتتعهبات التتتي تسشتتي الجامعتتات الميبيتتة متتن
 .السعمهمات في السحاسبة
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 (: التحميل اإلحرائي حهل معهقات تدريس مهارات تكشهلهجيا السعمهمات في السحاسبة8جدول )

 الفقرات

 الشدب السئهية

الستهس  
 الحدابي

مدتهى 
 الداللو

مهافب 
بذكل 
 كبير

 محايد مهافب
بير 
 مهافب

بير 
مهافب 
عمج 
 اإلطالق

قمة االمكانيات السادية في 
 الجامعة.

54.10 14.40 2.70 2.70 0.00 1.17 0.000 

ضعف كفاءة اإلمكانيات 
 اإلدارية في الجامعة.

14.40 23.20 44.20 1.50 4.10 1.42 0.000 

عدم قدرتي عمي تدريس 
ميارات استخدام تكشهلهجيا 
السعمهمات في التعميم 

 السحاسبي.

44.20 47.40 74.00 22.40 47.40 7.21 0.000 

عدم إقتشاع الطمبة بجدوى 
استخدام ميارات تكشهلهجيا 
السعمهمات في التعميم 

 السحاسبي.

2.70 47.40 75.30 54.10 1.50 7.55 0.000 

استخدام تكشهلهجيا 
السعمهمات في التعميم 
السحاسبي قد يشسي 
اإلنطهائية والعزلة 
 اإلجتساعية.

4.10 47.40 41.40 53.40 44.20 7.25 0.000 

القاعات الدراسية بير 
مالئسة لتدريس ميارات 
تكشهلهجيا السعمهمات في 

 التعميم السحاسبي.

74.00 13.10 1.50 47.40 2.70 2.32 0.000 

ليس لدى الطمبة السيهل 
والرببة في تعمم ميارات 
استخدام تكشهلهجيا 
السعمهمات في التعميم 

 السحاسبي.

1.50 41.40 72.10 22.40 47.40 7.11 0.000 

يتطمب تدريس ميارات 
استخدام تكشهلهجيا 

42.20 53.40 74.00 4.10 4.10 2.34 0.000 
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السعمهمات في التعميم 
السحاسبي قدرا كبيرا من 
االلتزام والدافي الذاتي 
والسقدرة عمي التحكم في 

 الهقت.
ال يسكن استخدام ميارات 
تكشهلهجيا السعمهمات في 

السحاسبي الطمبة التعميم 
واعزاء ىيئة التدريس 

التفاعل واالترال السباشر 
 فيسا بيشيم.

4.10 44.10 42.20 50.00 44.20 7.50 0.000 

البرامج االلكترونية 
السدتخدمة في ميارات 
تكشهلهجيا السعمهمات في 
التعميم السحاسبي مكمفة 
 وصعبة االستخدام.

1.50 12.50 71.70 71.70 4.10 2.74 0.000 

 ممخص الشتائج: -11

 تهصمت الدراسة الي الشتائج التالية:

ضتتعف مدتتتهي تتتدريس ميتتارات استتتخدام تكشهلهجيتتا السعمهمتتات فتتي الجامعتتات الميبيتتة، حيتتت بيشتتت الشتتتائج ان  .4
ابمتتب ميتتارات استتتخدام تكشهلهجيتتا السعمهمتتات السيستتة فتتي مؤسدتتات االعستتال الميبيتتة تتتدرس بذتتكل محتتدود او ال 

 تدرس اطالقا.

السؤسدتتتات الميبيتتتة باستتتتخدام معظتتتم ميتتتارات تكشهلهجيتتتا السعمهمتتتات السيستتتة  متتتن قبتتتلكبيتتتر جتتتدا يهجتتتد اىتستتتام  .7
وبذكل اساسي الستسثمة في نظام الهيشذز والهرد واالكدتل وبتاور بهنتت وتطبيقتات السحاستبة االلكترونيتة واستتخدام 

 .استخدام برامج مكافحة الفيروسات والبرامج األمشية ،االنترنت

جد فجتهة واستعة بتين متا تطمبتو السؤسدتات الميبيتة متن ميتارات استتخدام تكشهلهجيتا السعمهمتات وبتين متا تقتهم ته  .2
 برامج التعميم السحاسبي بتدريدو من ىذه السيارات لطمبة السحاسبة في ليبيا.

يتتتتا فتتتتي الجامعتتتتات الميبيتتتتة بدرجتتتتة عاليتتتتة أىسيتتتتة تتتتتدريس واستتتتتخدام ميتتتتارات تكشهلهجيتتتتدرك استتتتاتذة السحاستتتتبة   .1
السعمهمات السطمهبة بالشدبة لخريجي السحاسبة وأنيا تدتاىم بذتكل واضتح وفعتال فتي تطتهير ميشتة السحاستبة فتي 

 ليبيا.

وجتتهد معهقتتات تحتتد متتن قتتدرة الجامعتتات الميبيتتة عمتتي تتتدريس ميتتارات استتتخدام تكشهلهجيتتا السعمهمتتات لطمبتتة  .5
القاعتتات الدراستتية لتتتدريس ميتتارات عتتدم مالئستتة السحاستتبة و الستسثمتتة فتتي ضتتعف االمكانيتتات الساديتتة واالداريتتة، 

تكشهلهجيتتا السعمهمتتات فتتي التعمتتيم السحاستتبي، والسقتتدرة عمتتي التتتحكم فتتي الهقتتت عتتدم تتتهفر االلتتتزام التتدافي التتذاتي 
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لتدريس ميارات استخدام تكشهلهجيا السعمهمات فتي التعمتيم السحاستبي، البترامج االلكترونيتة السدتتخدمة فتي تتدريس 
 هلهجيا السعمهمات في التعميم السحاسبي مكمفة وصعبة االستخدام.ميارات تكش

 ممخص التهصيات: -12

 تهصي الدراسة بالتالي: ،بشاء عمي الشتائج التي تم التهصل الييا

حت الجامعات الميبية عمتي ضترورة تبشتي تتدريس ميتارات استتخدام تكشهلهجيتا السعمهمتات لطمبتة السحاستبة لستا  .4
 ليا من اىسية لسيشة السحاسبة واالقتراد الهطشي ككل. 

اقامتتتة دورات تدريبيتتتة ألعزتتتاء ىيئتتتة التتتتدريس فتتتي الجامعتتتات الميبيتتتة عمتتتي كيفيتتتة تتتتدريس ميتتتارات استتتتخدام   .7
 ت. تكشهلهجيا السعمهما

تحتديت السشتتاىج الدراستية فتتي اقدتتام السحاستبة فتتي الجامعتات الميبيتتة بستتا يسكتن متتن تتدريس ميتتارات استتتخدام   .2
 تكشهلهجيا السعمهمات.

والبشية التحتية السشاسبة بالجامعات الميبية بستا يدتاعدىا عمتي تبشتي  واإلداريةالدعي لتهفير االمكانيات السادية  .1
 ات لطمبة السحاسبة.تدريس ميارات تكشهلهجيا السعمهم

لتبشتتتي  الشفطيتتتةدراستتتة القيتتتام بذتتتراكة متتتي مؤسدتتتات االعستتتال الميبيتتتة الكبتتتري كذتتتركات االترتتتاالت والذتتتركات  .5
 بعو الجامعات الميبية وتجييزىا بالبشية التحتية الستعمقة بتكشهلهجيا السعمهمات.   

 السراجع:  -13

 العربية:بالمغة السراجع  -1 

( دور السشتتتاىج السحاستتتبية فتتتي تطتتتهير مسارستتتة 7042متتتامي، طتتتارق، السيتتتدي، وميتتترة، عبتتتد الحفتتتي ، فتتترج ) .4
 (. 7042السحاسبة "دراسة تطبيقية بجامعة الزاوية"، )مؤتسر واقي ميشة السحاسبة في ليبيا، طرابمس 

العستتل، متتؤتسر ( متتدي مالئستتة مخرجتتات التعمتتيم السحاستتبي لستطمبتتات ستتهق 7042ستتسيهد، فتحتتي، السبتتروك ) .7
 (.7042واقي ميشة السحاسبة في ليبيا، طرابمس، 

( متتدي مهاكبتتة التعمتتيم العتتالي فتتي ليبيتتا لمتطتتهرات العمسيتتة السعاصتترة وتمبيتتة 7040مرتتمي، عبتتدالحكيم،   ) .2
 (. 7040احتياجات سهق العسل، السؤتسر العربي حهل التعميم العالي وسهق العسل، )مرراتة، ليبيا، 

(، أستتبا  عتتدم االستتتفادة متتن مجسهعتتة السعتتارف العمسيتتة السكتدتتبة لمختتتريجين، رستتالة 7001)الحشتتهن، حدتتن  .1
 ). ماجدتير بير مشذهرة ) كمية االقتراد والعمهم الدياسية، جامعة قاريهنس 

بيتا ( التعميم السحاستبي وعالقتتو بالتشتتسية االقتترتادية واالجتساعتتية فتي لي7000الكيالني ) عبد الكريمالكيالني  .5
، مجمتتة البحتتهث االقتتتترادية ، بش تتتازي ، مركتتتز البحتتتهث االقترتتادية ، السجمتتد الحتتادي عذتتر ، ) العتتددين األول 

 والثاني(. 

( العهامل الستؤثرة عمتي 7041معتهق، عبد الحسيد، ابراىيم، ومشيي، مرطفي، البذير، واالربد، احسد، خميفة ) .1
ترتاد والعمتهم الدياستية، كميتة االقترتاد والعمتهم الدياستية، طترابمس فاعمية التعميم السحاسبي الجتامعي، مجمتة االق

 )العدد الثالت عذر(.
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( التعمتتيم السحاستتبي ودوره فتتي نذتتر اخالقيتتات 7042الرفتتاعي، مفتتتاح، عثستتان، و بتتن يتتهنس، ناصتتر، متتيالد ) .2
رتتادية ومدتتتتقبل السيشتتة كاحتتدي متطمبتتات مكافحتتة الفدتتاد الستتتالي، الستتؤتسر العمستتي االول حتتهل الدياستتات االقت

 التشسية في ليبيا، الخسس.

( متتتدي تهافتتتب 7042التتتدوفاني، صتتتالح فتتتتح ل، وعبتتتد ال شتتتي، مدتتتعهد معستتتر، التايتتتب، عتتتادل عبتتتد الدتتتالم ) .3
( متتن معتتايير التعمتتيم السحاستتبي 7محتتتهي السشتتاىج السحاستتبية فتتي الجامعتتات الميبيتتة متتي متطمبتتات السعيتتار رقتتم )

لقدم السحاسبة حهل واقي ميشة السحاسبة في ليبيا، كمية االقتراد والتجارة، جامعتة  السيشي، الشدوة العمسية االولي
 السرقب، الخسس. 

الفرجتتتاني، مشرتتتهر  ، بتتتاكير، عزالتتتدين عبتتتد العظتتتيم، ابهستتتتالو، ابهالقاستتتم محستتتهد، قطتتتاطي، نتتتهري عمتتتي  .4
الشتدوة العمسيتة االولتي  يم السحاستبي،( امكانية تطبيب تكشهلهجيتا السعمهمتات والتعمتيم االلكترونتي عمتي التعمت7042)

 لقدم السحاسبة حهل واقي ميشة السحاسبة في ليبيا، كمية االقتراد والتجارة، جامعة السرقب، الخسس. 

( معهقتتتتات تطبيتتتتب التعمتتتتيم االلكترونتتتتي لمسشتتتتاىج 7042الرتتتتقي،   ستتتتالم، التائتتتتب، عتتتتادل عبتتتتد الدتتتتالم )  .40
العمسيتة االولتي لقدتم السحاستبة حتهل واقتي ميشتة السحاستبة فتي ليبيتا، كميتة الشدوة السحاسبية في الجامعات الميبية، 

 االقتراد والتجارة، جامعة السرقب، الخسس. 

(  الرتتعهبات التتتي تهاجتتو 7042متتيالد، حدتتن ابتتراىيم، عبتتد الدتتسيي، صتتالح  ، متتيالد، حدتتين ابتتراىيم )  .44
الشتتدوة العمسيتتة االولتتي لقدتتم السحاستتبة حتتهل واقتتي ميشتتة التعمتتيم السحاستتبي الجتتامعي متتن وجيتتة نظتتر الختتريجين، 

 السحاسبة في ليبيا، كمية االقتراد والتجارة، جامعة السرقب، الخسس. 

( االنترنتتت والبحتتتت العمستتتي، مجمتتة افتتتاق اقترتتتادية، 7045زكتتري،   ابتتته القاستتتم، االربتتد، احستتتد خميفتتتة )  .47
 العدد الثاني.

( واقتتتي استتتخدام اعزتتاء ىيئتتتة التتتدريس بكميتتات االقترتتتاد بالجامعتتات الميبيتتتة 7041كريبتتات، مهستتي   )  .42
كميتتة االقترتتاد جامعتتة السرقتتب نسهذجتتا، مجمتتة افتتاق اقترتتادية، العتتدد الثالتتت،  –لالنترنتتت فتتي البحتتت العمستتي 

24-405 . 
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