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المدتخمص
هجفت الجراسة إلى التعخف عمى مجى استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في التعميع السحاسبي الجامعي ،وتسثل

مجتسع الجراسة في أعزاء هيئة التجريذ بكمية االقتراد بجامعة بشغازي وفخوعها ،وتع اختيار عيشة عذػائية

بمغت  04عزػ ،واعتسج الباحثان عمى استسارة االستبيان لجسع بيانات الجراسة مغ العيشة السختارة ،وتع تحميل
البيانات باستخجام البخنامج اإلحرائي  SPSSاإلصجار رقع  ،04وأضهخت الجراسة تجني مدتػى استخجام

تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات في التعميع السحاسبي بكمية االقتراد بجامعة بشغازي ،حيث كان مدتػى

االستخجام بشدبة ( ،)%55وتػصي الجراسة بزخورة إنذاء معامل لمحاسػب بالكمية وتصػيخ السشاهج وفقاً
لمسعاييخ الجولية لمتعميع السحاسبي.
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مدى استخدام تطبيقات تكنهلهجيا المعمهمات في التعميم المحاسبي الجامعي -دراسة ميدانية عمى كمية االقتراد
جامعة بشغازي

د .فاشسة ارفيع ؛ د .فاشسة الفالح
 .1اإلطار النظري لمدراسة
 1-1مقدمة

نط ر اًخ لسررا تذررهجع بيئررة ارعسرراو مررغ تغير رخات وتصررػرات متدررارعة ،خاصررة فرري مجرراو اسررتخجام تصبيق ررات

تكشػلػجيررا السعمػمررات ،ف ر ن ارمررخ يتصمررم مررغ متسدررات التعمرريع الجررامعي ةررخورة تصررػيخ ب رخامج التعمرريع
السحاسرربي التقميجيررة مررغ خررالو اسررتخجام تصبيقررات تكشػلػجيررا السعمػمررات ،لغ ررخض االرتقرراء بهررحع البررخامج

التعميسية إلى مدتػى يتساشى مع تمظ التغيخات والتصرػرات بكفراءة وفعاليرة ،وللرظ مرغ أجرل تشسيرة وتصرػيخ
السهررارات السهشيررة لصمبررة السحاسرربة ،لتمبيررة متصمبررات الػحررجات االقترررادية السختمفررة مررغ ك رػادر محاسرربية
تستمظ مهارات مهشية تسكشهع مغ أداء أعسالهع السحاسبية عمى أكسل وجه.

2-1

مذكمة البحث
أصرب اسرتخجام تكشػلػجيرا السعمػمرات فري العسميرة التعميسيرة مرغ االتجاهرات الحجيثرة فري التعمريع السحاسربي
الج ررامعي لسػاكب ررة التص ررػرات ف رري بيئ ررة ارعس رراو الحجيث ررة الت رري تعتس ررج عم ررى االقتر رراد السعخف رري والتج ررارة
االلكتخونية ونطرع السعمػمرات السحاسربية االلكتخونيرة ،إال إن االسرتخجام الفعمري لتكشػلػجيرا السعمػمرات فري
العسمية التعميسية الزاو مغ أهع التحجيات التي تػاجه تمظ الستسدات السيسا في الجوو الشامية ،وقج أشارت
العجيررج مررغ الج ارسررات فرري البيئررة الميبيررة (الررجالي0442 ،؛ الخويرراتي0447 ،؛ خررالو ورخررخون )0447 ،أن

معط ررع متسد ررات التعم رريع الع ررالي السحاس رربي تع رراني م ررغ القر ررػر ف رري تص ررػيخ السش رراهج التعميسي ررة وش ررخ

التجريذ ،وبالتالي يسكغ صياغة مذكمة البحث في التداؤو الجػهخي التالي" :مرا مرجى اسرتخجام تصبيقرات

تكشػلػجيا السعمػمات في التعميع السحاسبي الجامعي ؟"
 3-1ىدف البحث
يهرجف البحررث إلررى معخفررة مرجى اسررتخجام تصبيقررات تكشػلػجيررا السعمػمرات فرري التعمرريع السحاسرربي الجررامعي،
مغ خالو:
 1-2-1معخفة مجى تزسيغ تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات في مشاهج التعميع السحاسبي الجامعي.
 0-2-1معخفة مجى استخجام تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات كػسيمة تعميسية في التعميع السحاسبي الجامعي.
 2-2-1معخفة مجى استخجام تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات كػسيمة تػاصل في التعميع السحاسبي الجامعي.
4-1

أىمية البحث
تتسث ررل أهسي ررة البح ررث ف رري كػن رره يس ررذ اح ررج السػة ررػعات الهام ررة ف رري الػق ررت الحاة ررخ ،وه ررػ الجان ررم
التكشػل ررػجي ف رري التعم رريع السحاس رربي الج ررامعي ،وال ررحي أش ررارت إلي رره مع رراييخ التعم رريع السحاس رربي الجولي ررة

الرررادرة عررغ االتحرراد الررجولي لمسحاسرربيغ  ، IFACكسررا انرره يعررج إسررهاما عمسيررا حررجيثا لمسكتبررة العخبيررة
ولمباحثيغ في مجاو استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في التعميع السحاسبي الجامعي.
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الدراسات الدابقة

 :)Ahadiat, 2003( 1-5-1هرجفت هرحع الج ارسرة إلرى تحجيرج مرجى اسرتخجام أعزراء هيئرة الترجريذ لتصبيقرات

التكشػلػجي ررا فررري التعم رريع السحاس رربي وتحمي ررل اس ررتخجامها ب رريغ أس رراتحة السحاس رربة ف رري الػالي ررات الستح ررجة
ارمخيكيررة ،ومررا هرري التصبيقررات السدررتخجمة ومررجى اسررتخجامها ،وتػصررمت الج ارسررة إلررى أن هشررا مدررتػى

مغ التػافق بيغ أعزاء هيئة التجريذ السحاسبي فيسا يتعمق بخياراتهع مرغ تصبيقرات التكشػلػجيرا ،إال أن
هشا اختالفا في مدتػى استخجامها بيغ السشاهج الجراسية ،وأوصت الجراسة بزخورة حث أعزاء هيئة
التجريذ عمى االستسخار في البحث عغ تصبيقات التكشػلػجيا التي تعدز وتجعع التعميع السحاسبي.
( 0-5-1دىمش ،وآخررو :)2004 ،،هرجفت هرحع الج ارسرة إلرى بحرث مرجى تصرابق برخامج التعمريع السحاسربي فري
الجامعات ارردنية (مخحمة البكالػريػس) ،مع متصمبرات االتحراد الرجولي لمسحاسربيغ ( ،)IFACالخاصرة

برالتعميع السحاسرربي فيسررا يتعمررق بتكشػلػجيررا السعمػمررات ،وتػصررمت الج ارسررة إلررى أن هشررا نقرررا فرري تمبيررة
متصمبات االتحاد الجولي لمسحاسبيغ في هحا السجاو ،وأوصت بزرخورة إجرخاء حاسرع مرغ قبرل متسدرات

التعميع العالي ،لسعالجة الشقز في تعميع تكشػلػجيا السعمػمات لصمبة السحاسبة.
( 2-5-1قاسم وشبيطة :)2007 ،هجفت هحع الجراسة إلى تحجيج مجى مػاكبة السشاهج الجراسية لسرػاد السحاسربة
لمتغيخات الجيشاميكية في مجاو تكشػلػجيا السعمػمات اعتسادا عمى السشاهج الج ارسرية فري أقدرام السحاسربة

لمجامعررات الدررػرية ،وتػصررمت الج ارسررة إلررى وجررػد فجررػة واةررحة برريغ السعخفررة اركاديسيررة السدررتشجة إلررى
السشاهج الجراسية لمسػاد السحاسبية ،ومتصمبرات سرػ العسرل فيسرا يخرز مػةرػ تكشػلػجيرا السعمػمرات،
وأوصررت بزررخورة زيررادة االهتسررام بسػةررػ تكشػلػجيررا السعمػمررات فرري السشرراهج الج ارسررية السحاسرربية مررغ
خالو زيادة عجد الداعات السخررة لهحا الجانم.
( 0-5-1البررر ور واليمذرررري :)2013 ،هررجفت هررحع الج ارسررة إلررى التعررخف عمررى شبيعررة العالقررة برريغ تكشػلػجيررا
السعمػمرات وددارة السعخفرة والتيهيرل السحاسرربي فري الجامعرات ارردنيرة ،وتػصررمت إلرى نتيجرة مفادهرا أنرره

يتررػفخ لررجى جامعررة اليخمررػ السشهرراج الررحي يحقررق التيهيررل السحاسرربي مررغ خررالو تكشػلػجيررا السعمػمررات

وتصبيررق إدارة السعخفررة ،وأوصررت بزررخورة أن تررػفخ الجامعررة قاعررجة بيانررات تتعمررق بتخرررز السحاسرربة
بحيث يتع إتاحة استخجامها لمصالب.
( 5-5-1عجيمة وقنيع :)2016 ،هجفت هحع الجراسة إلى التعخف عمى مداهسة التعميع السحاسبي اإللكتخوني في

تشسية مهارات وقجرات شمبة أقدام السحاسبة ،وتػصمت إلى أن التعميع اإللكتخوني يداهع في زيادة التفاعل

بريغ الصمبرة داخرل حجرخة الج ارسرة ،ومدراعجتهع عمرى حرل السذركالت السحاسربية بصخيقرة مبجعرة ،وأوصرت
الج ارسرة بزرخورة تذرجيع الرتعمع السدرتسخ لمصمبرة وارسراتحة ،ودقحرامهع فري دورات تجريبيرة حرػو اسرتخجام
الػسائل التكشػلػجية الحجيثة في التعميع السحاسبي االلكتخوني.
 6-5-1ما يمي الدراسة الحالية عن الدراسات الدابقة
يالحظ مغ اسرتعخاض الج ارسرات الدرابقة أن هشرا اتفرا عرام عمرى أهسيرة اسرتخجام تصبيقرات تكشػلػجيرا

السعمػمر ررات فر رري التعمر رريع السحاسر رربي الجر ررامعي ،حير ررث تشاولر ررت بعر ررس هر ررحع الج ارسر ررات أهر ررع التصبيقر ررات

السد ررتخجمة ف رري ه ررحا السج رراو ومد ررتػى اس ررتخجامها ،وأخ ررخى تشاول ررت م ررجى التص ررابق ب رريغ بر رخامج التعم رريع
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مدى استخدام تطبيقات تكنهلهجيا المعمهمات في التعميم المحاسبي الجامعي -دراسة ميدانية عمى كمية االقتراد
د .فاشسة ارفيع ؛ د .فاشسة الفالح

جامعة بشغازي

السحاسرربي الجررامعي ومتصمبررات االتحرراد الررجولي لمسحاسرربيغ ) ،(IFACوتشرراوو بعزررها مررجى مػاكبررة
السشاهج الجراسية السحاسبية لمتغيخات في تكشػلػجيرا السعمػمرات ومتصمبرات سرػ العسرل ،وتشراوو بعزرها
ارخخ مجى مداهسة التعميع السحاسبي االلكتخوني في تشسية مهارات وقجرات شمبة أقدام السحاسبة.

وم ررا يسي ررد الج ارس ررة الحالي ررة ع ررغ الج ارس ررات الد ررابقة ه ررػ أنه ررا اس ررتهجفت التع ررخف عم ررى م ررجى اس ررتخجام
تصبيق ررات تكشػلػجي ررا السعمػم ررات ف رري التعم رريع السحاس رربي الج ررامعي م ررغ ررالث جػان ررم ،وه رري السش رراهج،
وكػسيمة تعميسية ،وكػسيمة تػاصل في التعميع السحاسبي الجامعي.
 6-1فرضيات الدراسة
تتمثررل الفرضررية الرةيدررية لمبحررث فرري" :تُدررتخجم تصبيقررات تكشػلػجيررا السعمػمررات فرري التعمرريع السحاسرربي
الجامعي" ،والختبار هحع الفخةية تع صياغة الفخةيات الفخعية التالية:

 1-6-1الفرضررررية الفرعيررررة ا ولررررى" :تُز ررسغ تصبيق ررات تكشػلػجي ررا السعمػم ررات ف رري مش رراهج التعم رريع السحاس رربي
الجامعي".
 0-6-1الفرضية الفرعية الثانية" :تُدتخجم تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات كػسيمة تعميسية في التعمريع السحاسربي
الجامعي".
 2-6-1الفرضية الفرعية الثالثة :تُدتخجم تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمرات كػسريمة تػاصرل فري التعمريع السحاسربي
الجامعي.
 7-1حدود الدراسة
تقترخ الجراسة مغ الشاحية السكانيرة عمرى قدرع السحاسربة بكميرة االقترراد بجامعرة بشغرازي وفخوعهرا ،ومرغ
حيررث السػةررػ تقترررخ عمررى التعررخف عررغ مررجى اسررتخجام تكشػلػجيررا السعمػمررات فرري التعمرريع السحاسرربي

الجامعي دون التصخ لتقييع السشاهج أو شخ التجريذ ،ومغ الشاحية الدمشية تقترخ الجراسة عمى الفرل
الجراسي ربيع .0418
 8-1منيجية الدراسة
1-8-1

مرررنيل الدراسرررة :اعتس ررج البح ررث عم ررى الس ررشهج االس ررتقخائي االس ررتشباشي ،م ررغ خ ررالو اس ررتقخاء أدبي ررات

0-8-1

مجتمع وعينة الدراسة

السػةػ  ،وصياغة الفخةيات ،وتحميل البيانات السجسعة مغ الجراسة السيجانية ،واستشباو الشتائج.

تسثررل مجتسررع الج ارسررة فرري أعزرراء هيئررة التررجريذ بقدررع السحاسرربة فرري كميررة االقتررراد جامعررة بشغررازي
وفخوعها ،وأُخحت عيشة عذػائية مشهع.
2-8-1

وسيمة جمع البيانات
تررع اسررتخجام قائسررة اسررتبيان لتجسيررع رراء عيشررة الج ارسررة مػةررػ البحررث ،حيررث تزررسشت ج ردأيغ الجرردء
اروو يتعمق ببيانات عامة عغ السذاركيغ ،والجدء الثاني يتشاوو متغيخات الجراسة وهػ الجدء الخراص

باختبار فخةيات البحث ،وتع استخجام اختبار ليكخد الخساسي في ترسيع االستبيان.
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 .2التعميم المحاسبي وتكنهلهجيا المعمهمات
في هحا الجدء سيتع تشاوو مفهػم تكشػلػجيا السعمػمات ،وأهسية تكشػلػجيا السعمػمرات فري التعمريع السحاسربي،

ومفهػم التعميع السحاسبي االلكتخوني.
1-2

مفيهم تكنهلهجيا المعمهمات
يسكررغ تعخيررن تكشػلػجيررا السعمػمررات واالتررراالت بينهررا مجسػعررة مررغ تقشيررات السعمػمررات وااللكتخونيررات
واالتررراالت ،وتعتسررج تكشػلػجيررا السعمػمررات واالتررراالت عمررى أدوات حدررابية ومعمػماتيررة تعسررل عمررى
معالجررة السعمػمررات وتخديشهررا وتمخيرررها واسررتعادتها وتػفيخهررا مررغ أجررل نقررل السعخفررة وتبادلهررا ودةررفاء
الصابع االجتساعي عميها( ،)Gaviria, et. al. 2015, p994وتستدج التكشػلػجيا بسفهرػم العمرع والتعمريع

لتفاعمها في السياديغ التصبيقية ،فالتكشػلػجيا عبارة عغ معخفة الكيف أو الػسريمة بيشسرا يسيرل العمرع لسعخفرة
ارسرباب ،ويريتي بالشطخيرات والقرػانيغ العامرة ،وتحػلره التكشػلػجيرا إلرى أسراليم وتصبيقرات فري مختمرف
الشذرراشات (عجيمررة وقشيررع ،0416 ،ص ،)01ويذررسل مرررصم التكشػلػجيررا السختبصررة بررالتعميع مجسػعررة
كبي رخة مررغ الػسررائ والتصبيقررات مثررل :معررجات الرررػت والفيررجيػ والخسررػمات والرررػر والخسررػم الستحخكررة
والتصبيقررات ارخررخى رجهردة وبرخامج الكسبيررػتخ ،ومعررجات نقررل البيانررات السدررتخجمة فرري تػصرريل السفرراهيع

وتصبيقات السعخفة لمصالب (.)Ahadiat, 2003, p 157

وعميه يسكغ ترشيف تكشػلػجيا السعمػمات اتداقا مع هجف البحث إلرى رالث مجسػعرات وهري :البرخامج
والتصبيقات االلكتخونية في مجاو التخرز ،وبرخامج العرخض السختمفرة مثرل  Power Pointوغيخهرا،
ووسائل التػاصل السختمفة عبخ شبكة االنتخنت.
2-2

أىمية تكنهلهجيا المعمهمات في التعميم المحاسبي
ُيعشى التعميع السحاسبي ب عجاد كػادر متهمة لمقيرام بسهرام عسمهرع فري بيئرة تتدرع بالجيشاميكيرة فري ضرل رػرة
تكشػلػجيرا السعمػمرات ،ارمرخ الرحي يتصمرم إحرجاث تصرػيخ مدرتسخ لمسشراهج وأسراليم التعمريع السحاسربي،

لتػاكرم التصرػرات الحاصرمة فري مجراو تكشػلػجيرا السعمػمرات واالترراو التري أصربحت تسثرل تحرجيا كبير اخ
لمسحاسرربيغ ،وقررج أوصررت لجشررة التعمرريع التابعررة لالتحرراد الررجولي لمسحاسرربيغ ( )IFAC,2003ب رين تكررػن

تكشػلػجيا السعمػمات جردء مكسرل لسشراهج السحاسربة فري الجامعرة ،واعتبرخت السعخفرة التكشػلػجيرة عشررخ
ال ررث مز رراف لمسه ررارات والسعخف ررة السهشي ررة الت رري يشص ررػي عميه ررا التعم رريع السحاس رربي ،وأن يتز ررسغ ه ررحا

العشرررخ كررل مررغ السعخفررة العامررة بتكشػلػجيررا السعمػمررات ،وكفرراءات الررتحكع فرري تكشػلػجيررا السعمػمررات،
وكفرراءات مدررتخجمي تكشػلػجيررا السعمػمررات ،ومعخفررة تقيرريع نطررام السعمػمررات ،والحدررابات السصمػبررة لفهررع
تر رري يخات تكشػلػجير ررا السعمػمر ررات عمر ررى العسمير ررات والشسر ررالج التجارير ررة ،ومخر رراشخ تكشػلػجير ررا السعمػمر ررات،
والزػاب الجاخميرة لتكشػلػجيرا السعمػمرات ،والقرجرة عمرى اسرتخجام العجيرج مرغ أنطسرة وتقشيرات السعمػمرات

السحاسبية السعاصخة (.)Seethamraju,2010, p2; Gaviria, et. al. 2014, p994

وأوصت جسعية الشهػض بسجارس الكميات التجارية The Association to Advance Collegiate
 (AACSB) Schools of Businessباسررتخجام أعزرراء هيئررة التررجريذ فرري السحاسرربة لتكشػلػجيررا
السعمػمات في مػادهع الجراسية ،كسا اقتخحت لجشة  Bedford Committeeالتابعة لجسعية السحاسربة
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جامعة بشغازي

ارمخيكيررة ) (AAAفرري تقخيخهررا إلررى هيئررة التررجريذ فرري الجامعررة ،ب رين يررتع اسررتخجام الكسبيررػتخ كػسرريمة
تعميسيررة ،وكررحلظ أوصررت لجشررة التغييررخ فرري التعمرريع السحاسرربي

The Accounting Education

 )AECC) Change Commissionفرري بيانهررا رقررع  1بررين يررجر مستهشرري السحاسرربة الررجور الحررالي
والسدرتقبمي لتكشػلػجيرا السعمػمرات فري السشطسرات السعاصرخة فري ضرل اعتسادهرا الست اديرج عمرى التكشػلػجيررا

(.)Ahadiat, 2003, p157
وعميه يسكغ القػو بين استخجام تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات في التعميع السحاسربي الجرامعي أصربحت

مصمم أساسي وةخوري مرغ قبرل الهيئرات والسشطسرات السهشيرة السختمفرة ،وأيزرا مرغ قبرل سرػ العسرل،

حيررث تتصمررم مشطسررات ارعسرراو محاسرربيغ قررادريغ عمررى فهررع واسررتخجام تكشػلػجيررا السعمػمررات ومػاكبررة
التصػرات الستدارعة في هحا السجاو ،السيسا في ضل بيئة االقتراد السعخفي التري تعسرل فيهرا مشطسرات
ارعساو السعاصخة.

3-2

مفيهم التعميم المحاسبي االلكتروني
يسثل التعميع السحاسبي االلكتخوني الخكيدة ارساسية لتيهيل السحاسم ليررب قراد ار عمرى مقابمرة متصمبرات
بيئررة العسررل س رخيعة التغيررخ مررغ الشاحيررة التكشػلػجيررة واالقترررادية واالجتساعيررة ،وتتسثررل جػانررم التعمرريع

السحاسبي االلكتخوني في ( :)Jager & Lokman, 1999

 .1تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت كهجف :وهػ تزسيغ تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات في السقخرات
الجراسية لتيهيرل وترجريم الصمبرة عمرى اسرتخجام هرحع التصبيقرات فري مجراو تخرررهع ليتسكشرػا مرغ مقابمرة
متصمبات مهام عسمهع الػضيفي بعج التخخج.
 .0تكشػلػجيرا السعمػمرات واالترراالت كريداة مدراعجة :وهرػ اسرتخجام تكشػلػجيرا السعمػمرات واالترراالت

كيداة مداعجة ومدتقمة عغ السقخر ،مثل إعجاد البحػث والجراسات ،وما يتصمبره للرظ مرغ تجسيرع لمبيانرات
وددخالها وتحميمها وعخةها.
 .2تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت كػسيمة تعميسية :وتعشي تػضيرف تكشػلػجيرا السعمػمرات واالترراالت
بػصفها وسيمة لمتعميع والتعمع ،مثل تكشػلػجيا عخض الػسائ الستعرجدة  ،Multimediaوأجهردة العرخض
 ،Power Pointبخنامج  ،Blackboardوغيخها مغ ارساليم السدتخجمة في العسمية التعميسية.

 .0اسرتخجام تكشػلػجيرا السعمػمرات واالترراالت كريداة لمتصرػيخ اإلداري والتشطيسري لمستسدرة التعميسيرة
نفدها.
بشاءا عمى ما سبق يسكغ القػو بان استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في التعمع السحاسبي تتسثل في رالث
جػانررم رئيدررية وهرري :الجانررا ا و  :تزررسيغ تصبيقررات تكشػلػجيررا السعمػمررات فرري السقررخرات الج ارسررية،
الجانا الثاني :استخجام تكشػلػجيا السعمػمرات بػصرفها وسريمة لمتعمريع والرتعمع ،الجانرا الثالرث :اسرتخجام

تكشػلػجيا السعمػمات بػصفها وسيمة اتراو وتػاصل مع الصمبة.
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الدراسة الميدانية

 1-3مجتمع وعينة الدراسة
تسثل مجتسع الجراسة في أعزاء هيئة التجريذ بقدع السحاسبة في كمية االقتراد جامعة بشغازي وفخوعها
(سررمػ  ،االبيررار ،وتررػكخة) ،ويبمررد عررجدهع  60عزررػ هيئررة تررجريذ حدررم الجررجوو الج ارسرري لخبيررع ،0418

وأُخحت عيشة عذػائية مشهع بمغت  04عزػ هيئة تجريذ ،أي بشدبة %6045
 2-3وسيمة جمع البيانات

تع تررسيع قائسرة اسرتبيان لتجسيرع رراء عيشرة الج ارسرة مػةرػ البحرث ،حيرث تزرسشت جردأيغ الجردء اروو
يتعمق ببيانات عامة عغ السذراركيغ ،والجردء الثراني يتشراوو متغيرخات الج ارسرة وهرػ الجردء الخراص باختبرار
فخةر رريات البحر ررث مػزعر ررة كالتر ررالي( :الفق ر رخات مر ررغ  )5-1تزر ررسيغ تصبيقر ررات تكشػلػجير ررا السعمػمر ررات فر رري
السشرراهج( ،الفق رخات مررغ  )14-6اسررتخجام تكشػلػجيررا السعمػمررات كػسرريمة تعميسيررة( ،الفق رخات مررغ )10-11

استخجام تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات كػسيمة تػاصرل ،وترع صرياغة ارسرئمة بررػرة ايجابيرة ،وترع إتاحرة
خسذ اختيارات لإلجابة عغ كل فقخة هي( :مػافق بذجة ،مػافق ،محايج ،غيخ مػافرق ،غيرخ مػافرق بذرجة)
وأعصيررت اإلجابررات درجررات مررغ ( 5مػافررق بذررجة) إلررى (1غيررخ مػافررق بذررجة) ،وتررع تحجيررج اتجراع اإلجابررات
راء عمرى شرػو الفترخة ( ،)4484 = 5/0كسرا هرػ مػةر
حدم قيع الستػس السخج  ،والتي تع احتدابها بش ً
بالجررجوو رقررع ( ،)1وتررع تػزيررع عررجد  04اسررتبانه عمررى مفررخدات العيشررة ،وتررع اسررتخجاعها بالكامررل وكانررت
جسيعهررا صررالحة لمتحميررل ،وبالتررالي كانررت ندرربة الررخدود  ،%144وتررع تفخيررد البيانررات وتحميمهررا باسررتخجام

بخنامج ). (SPSS, Version20
جدو رقم ( :)1فتخات اتجاع اإلجابة

الهز ،الندبي

المتهسط المرجح

اتجاه اإلجابة

1479 -1

غيخ مػافق بذجة

44258 - 4404

0459 – 1484

غيخ مػافق

44518 - 44264

2429 – 0464

محايج

44678 - 4450

0419 - 2404

مػافق

44828 - 4468

5 – 0404

مػافق بذجة

1- 4480

 3-3وصف المتغيرات الديمهغرافيو لعينة الدراسة
تع استخجام ججاوو التػزيع التكرخاري لػصرف عيشرة الج ارسرة ،وللرظ كسرا هرػ مبريغ بالجرجوو رقرع ( )0أدنراع،
حيث يالحرظ مرغ الجرجوو أن اغمرم السبحرػ يغ مرغ الرحكػر بشدربة  ،%6045ومرغ فئرة عسخيرة تترخاوح مرغ

 09 -24سررشة بشدرربة  ،%8045وأن اغمرربهع يحسمررػن متهررل ماجدررتيخ بشدرربة  ،%6745ودرجررة محاةررخ
ومحاةررخ مدرراعج بشدرربة  ،%85أمررا فيسررا يتعمررق بستغيررخ سررشػات الخب رخة لررػحظ أن  %04مررغ السبحررػ يغ
خبختهع ال تتجاوز  14سشػات ،بيشسا  %0045مشهع فق تتجاوز خبختهع  04سشة.
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د .فاشسة ارفيع ؛ د .فاشسة الفالح
جدو رقم ( :)2تػزيع مفخدات العيشة وفقاً لمستغيخات الجيسػغخافيه
البيان

نػ الجشذ

الفئة العسخية

الستهل العمسي

الجرجة العمسية

سشػات الخبخة

4-3

العجد

الشدبة
السئػية

لكػر

05

%6045

إناث

15

%2745

اإلجمالي

40

%100

29-24

16

%04

09-04

17

%0045

59-54

5

%12.5

69- 64

2

%5

اإلجمالي

40

%100

ماجدتيخ

27

% 67.5

دكتػراع

13

% 32.5

اإلجمالي

40

%100

محاةخ مداعج

17

% 42.5

محاةخ

17

%42.5

أستال مداعج

5

% 12.5

أستال مذار

0

%0

أستال

1

% 2.5

اإلجمالي

40

%100

14 – 1

16

%40

04 -11

15

%2745

أكثخ مغ  04سشة

9

%0045

اإلجمالي

40

%100

اختبار فرضيات الدراسة

 1-4-3اختبار التهزيع الطبيعي:
يعتبررخ هررحا االختبررار ةررخورياً لسعخفررة مررا إلا كانررت البيانررات تتبررع التػزيررع الصبيعرري أم ال ،حيررث تتبررع
البيانررات التػزيررع الصبيع رري إلا كانررت قيس ررة مدررتػى الجاللررة أكب ررخ مررغ( ،)4445والج ررجوو رق ررع ( )2يب رريغ
اختبرار التػزيررع الصبيعرري لبيانررات الج ارسررة ،ويتزر مررغ هرحا الجررجوو أن مدررتػى الجاللررة لكررل متغيررخ مررغ

متغيخات الجراسة أكبخ مغ ( ،)4445وهحا يجو عمى أن البيانات تتبع التػزيع الصبيعي.
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جدو رقم ( :)3اختبار التػزيع الصبيعي
الستغيخ
تزسيغ تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات في
السشاهج.
استخجام تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات
كػسيمة تعميسية.

استخجام تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات
كػسيمة لمتػاصل.

استخجام تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات في
التعميع السحاسبي.

قيسة Z

مدتػى الجاللة

14411

44059

14409

44004

14000

44494

44868

44028

 2-4-3اختبار الردق والثبات:
تررع حدرراب بررات مقيرراس الج ارسررة بصخيقررة  ،Cronbach's Alphaومعررامالت الرررج بصخيقررة الرررج
الحاتي لستغيخات الجراسة ،كسا هػ مبيغ بالججوو رقع (.)0
جدو رقم ( :)4قيع معامل الثبات ودرجة الرج الحاتي لستغيخات الجراسة
الستغيخ

معام ر ررل الرج

الثبات الحاتي
تزر ر ررسيغ تصبيقر ر ررات تكشػلػجير ر ررا السعمػمر ر ررات فر ر رري 44822 44690
السشاهج.
اسررتخجام تصبيقررات تكشػلػجيررا السعمػمررات كػسرريمة 44940 44812

تعميسية.

اسررتخجام تصبيقررات تكشػلػجيررا السعمػمررات كػسرريمة 44820 44692

لمتػاصل.

اسررتخجام تصبيقررات تكشػلػجيررا السعمػمررات فرري التعمرريع 44860 44706
السحاسبي.
ويتز ر مررغ الجررجوو رقررع ( )0أعررالع ،أن معامررل الثبررات لستغي رخات الج ارسررة عر ي
راو ،حيررث يت رخاوح برريغ (، 44812

 ،)44692ودرج ررة الر ررج ال ررحاتي لمستغير رخات تتر رخاوح ب رريغ ( ،)44820 ، 44940ومعام ررل الثب ررات الع ررام لسقيررراس
الجراسة ( ،)44706ومعامل الرج العام لسقياس الجراسة ( ،)44860وبحلظ يعتبخ هحا السقياس صادقاً لسا وةع
لقياسرره ،ويتستررع بجرجررة عاليررة مررغ الثبررات مقارنررة بالسدررتػى السقبررػو ( ،)4464ويسكررغ االعتسرراد عميرره فرري الج ارسررة
السيجانية مسا يجعل االستبيان مقبػلة كيداة لجسع بيانات الجراسة.
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3-4-3

جامعة بشغازي

اختبار فرضيات الدراسة

فرري هررحا الجرردء يررتع عررخض نتررائج اختبررار الفخةررية الخئيدررية والفخةرريات الفخعيررة باسررتخجام الستػسررصات الحدررابية
السخجحة واالنحخافات السعيارية واختبار  tكسا هػ مػة بالججوو رقع (.)5
جدو رقم ( :)5الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية واختبار tلستغيخات الجراسة
االَحزا
انًزٕسط
Sig.t
انٕسٌ انُسجً االرجبِ
ف
انًزغٍزاد
انحسبثً
انًعٍبري
رُضًٍ رطجٍقبد ركُٕنٕجٍب
غٍز
.000
%51
.689
0450
انًعهٕيبد فً يُبْج انزعهٍى
يٕافق
انًحبسجً انجبيعً
اسزخذاو رطجٍقبد ركُٕنٕجٍب
غٍز
.000
%08
.755
2.42
انًعهٕيبد كٕسٍهخ رعهًٍٍخ فً
يٕافق
انزعهٍى انًحبسجً انجبيعً
اسزخذاو رطجٍقبد ركُٕنٕجٍب
.003
يٕافق
%68
.798
3.41
انًعهٕيبد كٕسٍهخ نهزٕاصم
فً انزعهٍى انًحبسجً انجبيعً
اسزخذاو رطجٍقبد ركُٕنٕجٍب
.014
يحبٌذ
%55
.626
2.74
انًعهٕيبد فً انزعهٍى
انًحبسجً انجبيعً

القرار
رفض
رفض
رفض
رفض

حيررث يتز ر مررغ اسررتقخاء الجررجوو رقررع ( )5أن الستػس ر الحدررابي السررخج لستغيررخ (تُزررسغ تصبيقررات تكشػلػجيررا
السعمػمات في مشاهج التعميع السحاسبي الجامعي) بمد  0450وهػ يقع في مجى غيخ مػافق ،وبرػزن ندربي %51
وهي ندبة مشخفزرة مسرا يعشري أنره ال تُزرسغ تصبيقرات تكشػلػجيرا السعمػمرات فري مشراهج التعمريع السحاسربي بكميرة
االقتررراد بجامعررة بشغررازي ،عمررى الررخغع مررغ أن بعررس السقررخرات مثررل :نطررع السعمػمررات السحاسرربية والسرررارف
والسخاجعة تتزسغ في محتػاها تصبيقات لشطع معمػمات السحاسبية االلكتخونية والسخاجعرة االلكتخونيرة ،ويتكرج هرحع

الشتيجررة قيسررة مدررتػى الجاللررة الترري تطهررخ  44444وهرري أصررغخ مررغ مدررتػى السعشػيررة  ،4445لررحا يسكررغ رفررس

الفخةية الفخعية ارولى القائمة " تُزسغ تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات في مشاهج التعميع السحاسبي الجامعي" .

كسررا يتز ر مررغ اسررتقخاء الجررجوو رقررع ( )5أن الستػس ر الحدررابي السررخج لستغيررخ (اسررتخجام تصبيقررات تكشػلػجيررا
السعمػمررات كػسرريمة تعميسيررة فرري مشرراهج التعمرريع السحاسرربي الجررامعي) بمررد  0400وهررػ يقررع فرري مررجى غيررخ مػافررق

وبررػزن ندرربي %08وهرري ندرربة مشخفزررة ،وكررحلظ مدررتػى الجاللررة ( )44444أصررغخ مررغ  ،4445مسررا يعشرري عررجم
اسررتخجام تصبيقررات تكشػلػجيررا السعمػمررات كػسررائل تعميسيررة فرري مشرراهج التعمرريع السحاسرربي بكميررة االقتررراد بجامعررة

بشغررازي ،وبالتررالي رفررس الفخةررية الفخعيررة الثانيررة القائمررة "تدررتخجم تصبيقررات تكشػلػجيررا السعمػمررات كػسرريمة تعميسيررة
في التعميع السحاسبي الجامعي".
أما فيسا يتعمق بستغيخ (استخجام تكشػلػجيا السعمػمات كػسريمة لمتػاصرل بريغ أعزراء هيئرة الترجريذ وشمبرتهع) فقرج

بمررد الستػس ر الحدررابي السررخج  2401وهررػ يقررع فرري مررجى مػافررق وبررػزن ندرربي  ،%68كسررا أن مدررتػى الجاللررة

 44442وهي أصغخ مغ  4445وهػ ما يرجعع رفرس الفخةرية الفخعيرة الثالثرة القائمرة "تدرتخجم تصبيقرات تكشػلػجيرا
السعمػمات كػسيمة تػاصل في التعميع السحاسبي الجامعي".

998

icetr. elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة

الثػرة التكشػلػجية (اقتراديات القخن الحادي والعذخيغ)

المهافق  9-7أكتهبر 8102
ICETR2018

وبالتررالي نخمررز مررغ اسررتقخاء الجررجوو رقررع ( )5أن الستػس ر الحدررابي السررخج العررام لمسقياس(اسررتخجام تصبيقررات
تكشػلػجيا السعمػمات في التعميع السحاسبي الجامعي) قج بمد  0470وبػزن ندبي  %55وهػ يقع فري مرجى محايرج

(متػسر ) ،ومدررتػى الجاللررة  44410وهررػ أصررغخ مررغ مدررتػى السعشػيررة  ،4445مسررا يعشرري تررجني مدررتػى اسررتخجام
تصبيقرات تكشػلػجيررا السعمػمررات فرري التعمرريع السحاسرربي بكميرة االقتررراد بجامعررة بشغررازي) ،وبالتررالي رفررس الفخةررية
الخئيدية القائمة "تُدتخجم تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات في التعميع السحاسبي الجامعي".

وتبرريغ الجررجوو رقررع ( )8 ،7 ،6الستػسررصات الحدررابية واالنح اخفررات السعياريررة لفق رخات متغيرخات الفخةرريات الفخعيررة
لمجراسة.
الجدو رقم (:)6الستػس الحدابي واالنحخاف السعياري لفقخات الفخةية الفخعية ارولى
انًزٕسط
انٕسٌ
االَحزاف
انحسبثً
انفقزاد
انُسجً
انًعٍبري
انًزجح
ٌحزٕي كم يقزر دراسً فً جشء يُّ عهى
%29
1.000
1.97
رطجٍق نزكُٕنٕجٍب انًعهٕيبد فً يجبنّ
ُْبك ثعض انًقزراد انذراسٍخ يخصصخ
%50
1.194
2.60
نزطجٍقبد ركُٕنٕجٍب انًعهٕيبد فً انًحبسجخ
ٌشٍز انًحبضز إنى رطجٍقبد ركُٕنٕجٍب
%57
1.122
2.85
انًعهٕيبد فً يجبل انًقزر انذي ٌقٕو
ثزذرٌسّ فقط
ٌطهت يٍ انطهجخ إعذاد ٔرقبد عًم فً
%74
1.062
3.50
ثعض يٕاضٍع انًُٓج انذراسً اعزًبداً عهى
انجحث فً االَززَذ4
ٌٕجذ يعًم حبسٕة ٌزى اسزخذايّ نزذرٌس
%26
.862
1.78
انًقزراد انذراسٍخ انزً رزضًٍ رطجٍقبد
نزكُٕنٕجٍب انًعهٕيبد
رُضًٍ رطجٍقبد ركُٕنٕجٍب انًعهٕيبد فً
%51
.689
2.54
انزعهٍى انًحبسجً
الجدو رقم (:)7الستػس الحدابي واالنحخاف السعياري لفقخات الفخةية الفخعية الثانية
انًزٕسططططططططططط
االَحطططططططططططططططزاف
انٕسٌ انُسجً
انحسططططططططططبثً
انفقزاد
انًعٍبري
انًزجح
ٌٕجططذ ثبنكهٍططخ يكزجططخ رقًٍططخ يزبحططخ عضططبء
%02
14017
0417
ٍْئخ انزذرٌس ٔانطهجخ
ٌططططزى اسططططزخذاو َضططططبو انعططططز فططططً انعًهٍططططخ
%52
1.083
2.58
انزعهًٍٍخ
ٌزى اسزخذاو ثزَطبيج انجطذأل االنكززٍَٔطخ فطً
%07
1.051
2.35
انعًهٍخ انزعهًٍٍخ
ٌطزى اسططزخذاو ثزَططبيج انعطزٔ انزقذًٌٍططخ فططً
%57
1.145
2.85
انعًهٍخ انزعهًٍٍخ
ٌزى اسزخذاو أسهٕة انزعهٍى عٍ ثعذ يطٍ الط ل
%43
1.001
2.15
يٕاقع انزٕاصم االجزًبعً انًخزهفخ
اسططططزخذاو رطجٍقطططططبد ركُٕنٕجٍططططب انًعهٕيطططططبد
%48
.755
2.42
كٕسٍهخ رعهًٍٍخ4
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االرجبِ
غٍز
يٕافق
يحبٌذ
يحبٌذ
يٕافق
غٍز
يٕافق
ثشذح
غٍز
يٕافق

االرجبِ
غٍطططططططططططططز
يٕافق
غٍطططططططططططططز
يٕافق
غٍطططططططططططططز
يٕافق
يحبٌذ
غٍطططططططططططططز
يٕافق
غٍطططططططططططططز
يٕافق
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د .فاشسة ارفيع ؛ د .فاشسة الفالح

الجدو رقم ( :)8الستػس الحدابي واالنحخاف السعياري لفقخات الفخةية الفخعية الثالثة
الستػسر الحدررابي االنح ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رخاف الر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررػزن

الفقخات
تػفخ الكمية مػقع لمتػاصل مع أعزاء

هيئة التجريذ والصمبة

ير ر ر ر ررتع اسر ر ر ر ررتخجام البخير ر ر ر ررج االلكتخونر ر ر ر رري
لمتػاصل مع الصمبة

االتجاع

السخج

السعياري

الشدبي

3.38

1.192

%68

محايج

3.07

1.185

%61

محايج

ير ر ر ر ر ررتع اسر ر ر ر ر ررتخجام مػاقر ر ر ر ر ررع التػاصر ر ر ر ر ررل
االجتسر ر ر رراعي لمتػاصر ر ر ررل مر ر ر ررع الصمبر ر ر ررة

3.40

1.033

%68

مػافق

بخرػص السشهج
ير ر ر ر ر ررتع اسر ر ر ر ر ررتخجام مػاقر ر ر ر ر ررع التػاصر ر ر ر ر ررل
االجتسر ر رراعي السختمفر ر ررة لمتػاصر ر ررل مر ر ررع

3.78

1.000

%75

مػافق

الصمبة لإلعالن عغ نتائج االمتحانات
اسر ر ر ر ر ر ر ررتخجام تصبيقر ر ر ر ر ر ر ررات تكشػلػجير ر ر ر ر ر ر ررا
السعمػمات كػسيمة لمتػاصل.

3.41

.798

%68

مػافق

 -4النتاةل والتهصيات
النتاةل

1-4
1-1-0

بيشت نتائج الجراسة الحالية تجني استخجام تكشػلػجيا السعمػمات في مشاهج التعمريع السحاسربي بكميرة

االقتررراد بجامعررة بشغررازي ،حيررث بمغررت ندرربة االسررتخجام  %55وهرري ندرربة متجنيررة ،والدرربم كسررا
تبريغ مرغ نترائج الج ارسرة ارجررع إلرى عرجم تزرسيغ تصبيقرات تكشػلػجيررا السعمػمرات فري مشراهج التعمرريع
السحاسرربي بكميررة االقتررراد بجامعررة بشغررازي .باإلةررافة إلررى عررجم اسررتخجام تكشػلػجيررا السعمػمررات
كػسيمة تعميسيرة ،إال أن الشترائج بيشرت أن تصبيقرات تكشػلػجيرا السعمػمرات تدرتخجم كػسريمة لمتػاصرل
بيغ أعزاء هيئة التجريذ وشمبتهع.

0-1-0

أضهررخت نتررائج الج ارسررة أن هشررا بعررس الرررعػبات فرري اسررتخجام تكشػلػجيررا السعمػمررات فرري مشرراهج
التعمرريع السحاسرربي بكميررة االقتررراد بجامعررة بشغررازي ،مررغ بيشهررا عررجم ت رػافخ معامررل لمحاسررػب بكميررة
االقتر ر رراد؛ ع ر ررجم تح ر ررجيث مشر ر رراهج التعم ر رريع السحاس ر رربي وتزر ر ررسيشها نطرر ررع السعمػم ر ررات السحاسر ر رربية
االلكتخونية؛ وعجم تػافخ مكتبة رقسيرة الكتخونيرة تسكرغ أعزراء هيئرة الترجريذ والصمبرة مرغ اسرتخجام

تكشػلػجيا السعمػمات في التجريذ والبحث العمسي.
 2-4التهصيات
بشاء عمى نتائج البحث ف ن الباحثيغ يػصيان باآلتي:
ً
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 1-0-0تصررػيخ مشرراهج التعمرريع السحاسرربي بجامعررة بشغررازي بسررا يػاكررم متصمبررات السعرراييخ الجوليررة الرررادرة عررغ
االتحاد الجولي لمسحاسبيغ.
 0-0-0إنذاء معسل لمحاسػب بقدع السحاسبة حتى يتسكغ أعزاء هيئة التجريذ مغ تجريذ البخامج السحاسربية
االلكتخونية لمصمبة.
 2-0-0تررػفيخ مكتبررة رقسيررة الكتخونيررة حتررى يررتسكغ أعزرراء هيئررة التررجريذ والصمبررة مررغ اسررتخجام الحاسررػب فرري
البحث العمسي والتعميع االلكتخوني.
 0-0-0إعجاد الرجورات التجريبيرة والشرجوات وورش العسرل رعزراء هيئرة الترجريذ والصمبرة لترجريبهع عمرى اسرتخجام
تقشية الحاسػب.
 3-4الدراسات المدتقبمية المقترحة
 1-2-0ا خ استخجام تصبيقات تكشػلػجيا السعمػمات في التعميع السحاسبي عمى السهارات العسمية لخخيجري أقدرام
السحاسبة.

 0-2-0م ررجى تص ررػيخ مش رراهج التعم رريع السحاس رربي الج ررامعي بس ررا يتػاف ررق م ررع الستصمب ررات التقشي ررة لسع رراييخ التعم رريع
السحاسبي الرادرة عغ االتحاد الجولي لمسحاسبيغ.
 2-2-0تقييع مخخجات أقدام السحاسبة وفقا لستصمبات سػ العسل.
قاةمة المراجع
أوال :المراجع العربية
 البدور ،احسج عقاب ،والهسذخي ،فاشسة (مجمة البحػث والجراسات التجارية ،السجمج  ،07العجد اروو ،الجردءالثاني ،)0412 ،العالقة بيغ تكشػلػجيا السعمػمات وددارة السعخفة والتيهيل السحاسبي فري الجامعرات ارردنيرة:
دراسة ميجانية -جامعة اليخمػ ( ،كمية التجارة وددارة ارعساو ،جامعة حمػان.)84 -01 ،
 خرالو ،صرال  ،والسذرراو ،عرادو ،ومػسررى ،فتحري (السررتتسخ العمسري الثراني حررػو التعمريع السحاسرربي فري ليبيررا:واقعه ودمكانيات تصػيخع ،)0447/2/07-06 ،تقييع مشاهج التعميع السحاسبي في الجامعات الميبيرة مرغ وجهرة
نطخ خخيجي أقدام السحاسبة( ،شخابمذ :ليبيا)
 الجالي ،محسػد دمحم (رسالة ماجدتيخ غيرخ مشذرػرة ،)0442 ،دور التعمريع السحاسربي فري رفرع وتصرػيخ الكفراءةالسهشية لخخيجي أقدام السحاسبة بالجامعات الميبية( ،شخابمذ :أكاديسية الجراسات العميا).

 -دهسررر ،نعرريع ،حد رشي ،ودعرراس ،غدرران ،وابررػ زر ،عفرراف (السررتتسخ العمسرري اروو لقدررع السحاسرربة بعش رػان

السحاسربة فرري عررخ السعمػماتيررة :واقرع وتحررجيات ،)0440 /14/12-10 ،التعمرريع السحاسربي باسررتخجام نطررع

تكشػلػجيا السعمػمات في الجامعات ارردنية :مخحمة البكالػريػس( ،ارردن :جامعة متتة).
 الخويراتي ،عرػض أحسرج ( السرتتسخ العمسري الثراني حرػو التعمريع السحاسربي فري ليبيرا :واقعره ودمكانيرات تصرػيخع، ،)0447/2/07-06مجي تػافخ متصمبات جػدة التعميع السحاسبي( ،ليبيا ،شخابمذ).
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 الذ ررهخي ،مشر ررػر ب ررغ عم رري (ن ررجوة تشسي ررة أعز رراء هيئ ررة الت ررجريذ ف رري متسد ررات التعم رريع الع ررالي :التح ررجياتوالتص ررػيخ ،)0440/11/2-0 ،د ارسر ررة اسر ررتخجام أعز رراء هيئر ررة التر ررجريذ فر رري جامع ررة السمر ررظ سر ررعػد لتقشير ررات
السعمػمات واالتراالت في العسمية التعميسية( ،الدعػدية :جامعة السمظ سعػد).

 عجيمررة ،دمحم ،وقشيررع ،أحسررج( ،السجمررة الجدائخيررة لمج ارسررات السحاسرربية والساليررة ،العررجد  ،)0416 ،2مدرراهسةالتعميع السحاسبي اإللكتخوني في تشسية مهارات شمبة أقدام السحاسبة( ،جامعة غارداية ،الجدائخ.)07-27 ،
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المؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية االقتراد والتجارة

)الثػرة التكشػلػجية (اقتراديات القخن الحادي والعذخيغ

Abstract
The study aimed to identify the extent of the use of information technology in the
university accounting education. the study population was identified in the faculty
members of the Faculty of Economics at Benghazi University and its branches. A
random sample of 40 members was selected. The researchers relied on the
questionnaire to collect the study data. Data were analyzed using SPSS version 20.
The study found that the use of IT applications in the Accounting Education of the
Faculty of Economics at Benghazi University was low. the study recommends the
establishment of computer labs and the development of curriculum in accordance
with the international standards for accounting education issued by IFAC.
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