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المستخلص
ىدفت ا لدراسة إذل معرفة العوامل ادلؤثرة على استيعاب طالب العلوم ادلالية باجلامعات وادلعاىد العليا الليبية مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج
إكسل ( ،)Excelوذلك على عينة من بعض الكليات وادلعاىد العليا الليبية .كما ىدفت الدراسة أيضاً إذل التعرف على الفروق يف متوسط إجابات
العينة وفقاً دلتغًن اجلنس (ذكر/أنثى) .بواسطة برنامج  SPSSاستخدمت الدراسة اإلحصاء الوصفي والتطبيقي ،من خالل احتساب ادلتوسط احلسايب
إلجابات أفراد عينة الدراسة ،وإجراء اختبار  Tلعينة واحدة ،واختبار  Tلعينتٌن مستقلتٌن .توصلت الدراسة إذل بضع نتائج أمهها :عدم وجود
صعوبات تعزى ألستاذ ادلقرر تؤثر على استيعاب طالب العلوم ادلالية باجلامعات وادلعاىد العليا الليبية مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل
( ،)Excelكما بيّنت الدراسة وجود صعوبات تؤثر على استيعاب طالب العلوم ادلالية باجلامعات وادلعاىد العليا الليبية مقرر تطبيقات مالية باستخدام
برنامج اكسل( ،) Excelىذه الصعوبات تتعلق باإلمكانيات والتجهيزات ،وبالظروف الشخصية للطالب ،وادلنهج الدراسي للمقرر .بالنسبة للفرق يف
اإلجابات بٌن الطلبة الذكور والطلبة اإلناثّ ،بٌن اختبار  Tللعينات ادلستقلة عدم وجود فروق عند مستوى معنوية ( )%5بٌن ادلتوسط احلسايب
إلجابات عينة الدراسة تعزى دلتغًن اجلنس ( ذكر  /أنثى ) .استنادا إذل النتائج ادلتحصل عليها توصي الدراسة ببضع توصيات أمهها :العمل على توفًن
اإلمكانيات والتجهيزات الالزمة لتدريس مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل ( ،)Excelوأيضا العمل على تدريس مقرر تطبيقات مالية
باستخدام برنامج إكسل ( )Excelيف السنوات أو الفصول األخًنة من الدراسة.

 .1مقدمة
يعد العقدان السابق واحلارل من األلفية الثالثة فرتة تكنولوجيا ادلعلومات وتطور وسائل االتصال بامتياز؛ ما جعل احلاجة ملحة أكثر من ذي قبل دلواكبة
ىذه التكنولوجيا وىذا التطور .ويف رلال العلوم ادلالية (سبويل وزلاسبة) ال تزال احلاجة متزايدة للحصول على معلومات تتصف باجلودة والسرعة ما يشبع
رغبات طاليب ىذا النوع من ادلعلومات من مالك وإدارة ومستثمرين متوقعٌن ومقرضٌن وغًنىم؛ دلساعدهتم يف ازباذ قرارات سليمة .مع ىذه الوضعية
يزداد العبء على مسؤورل التخطيط يف قطاع التعليم العارل؛ خاصة التعليم يف رلال العلوم ادلالية ،لتوفًن كوادر متسلحة بادلعارف وادلهارات ما جيعلهم
قادرين على االستجابة لكل تطور يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات ذات العالقة بالتخصص .ادلقررات الدراسية اليت يُعتمد يف تدريسها على احلاسوب قد
زبتلف عن تلك اليت ديكن تدريسها بدونو ،لذا يتطلب يف من ينربي لتدريس ادلقررات ادلعتمدة على تقنية احلاسب اآلرل ألن يكون على درجة مرضية
من ادلعرفة وادلهارة يف التعامل مع ىذه التقنية إذل جانب التأىيل العلمي يف رلال التخصص ،أيضا ىناك أساسيات "بىن ربتية" البد من توفرىا من قبل
ادلؤسسة التعليمية سبكن ادلعلم من توصيل ما يريد للمتعلم بكل يسر ،منها توفًن أجهزة احلاسوب ،ومواكبة التطور يف الربرليات  ، Softwareوتوفًن

1

 -يقصد بالعلوم ادلالية يف ىذا البحث قسمي التمويل واحملاسبة.

2

 -يف بعض الكليات يدرس ادلقرر ربت اسم "تطبيقات زلاسبية باستخدام إكسل" ،كما يف كلية العلوم اإلدارية وادلالية التطبيقية – طرابلس.
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ادلناىج ادلوصوفة باجلودة .باإلضافة إذل ذلك ىناك عوامل تساعد على توصيل ادلعلومة بشكل ِ
مرض تتعلق بالطالب نفسو وطريقة تعاطيو مع ادلقرر ومع
ادلعلم .كل ىذه العوامل إذا ما توفرت فإن ذلك يساعد على ربقيق ىدف توصيل ادلعلومة بكل يسر وكذا ىدف م ّد سوق العمل خبرجيٌن ذلم من ادلعرفة
وادلهارات ما جيعلهم قادرين على ولوج ىذا السوق دون عناء.
 .2مشكلة الدراسة
شلا ال شك فيو إن تلبية متطلبات سوق العمل يف ليبيا ،فيما يتعلق بقدرة خرجيي أقسام العلوم ادلالية (احملاسبة ،التمويل) على التعامل مع تكنولوجيا
ادلعلومات وتوظيفها لتلبية احلاجة ادلتزايدة للمعلومات بالسرعة ادلمكنة وبأقل تكلفة ،يتوقف على مدى قدرة طالب العلوم ادلالية على مواجهة الصعوبات
ادلختلفة اليت ربد من استيعابو لتكنولوجيا ادلعلومات ذات الصلة دبجال زبصصو ،واليت من بينها استخدام برنامج إكسل ( )Excelيف رلال العمل
ادلارل والذي يعد أحد متطلبات سوق العمل .فعلى سبيل ادلثال ال احلصر ،أكد ادلعيار الثالث من معايًن التعليم الدولية للمحاسبٌن ادلهنيٌن الصادرة عن
االرباد الدورل للمحاسبٌن ( )IFACعلى أن تطوير برامج التعليم احملاسيب جيب أن ال يكون دبعزل عن متطلبات سوق العمل .ىذا التأكيد ىو ما
أوصت بو كثًن من الدراسات احلديثة ،ومنها دراسة عامر ومهلهل ( ،)2017حيث أوصى ادلؤلفان بإدخال التكنولوجيا بأشكاذلا ادلختلفة من نظم
وبررليات يف عملية التدريس واليت تتوافق والتغًنات والتطورات احلالية وادلستقبلية يف مؤسسات األعمال واحتياجات سوق العمل .لذلك فإن ادلقررات
درس يف األقسام ادلالية دبؤسسات التعليم ا لعارل لزاما عليها أن ربتوي على ما يزود خرجييها بادلهارات اليت ذبعلهم يستجيبون دلا ديكن أن
الدراسية اليت تُ ّ
يواجهونو من أعمال يف سوق العمل .وحيث أن ىناك اختالفا يف درجات استيعاب الطلبة حملتوى ادلقررات الدراسية؛ نتيجة عوامل متعددة ،منها ما
يتعلق بادلتعلم (الطالب) نفسو والظروف احمليطة بو ،ومنها ما يتعلق بادلعلم (أستاذ ادلقرر) وطريقة تعاطيو مع احملتوى ،ومنها ما يتعلق بادلنهج ادلعد ،ومنها
ما يتعلق باإلمكانيات ادلتاحة داخل ادلؤسسة التعليمية كأجهزة احلاسب اآلرل والربامج ذات العالقة ،فقد يكون لذلك دوراً مؤثراً على استيعاب طالب
العلوم ادلالية مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل () Excel؛ األمر الذي ينعكس على درجة كفاءة اخلريج وعلى قدرتو لتلبية متطلبات سوق
العمل .وعليو ديكن صياغة سؤارل الدراسة بالشكل اآليت:
السؤال الرئيس األول

ما ىي العوامل المؤثرة على استيعاب طلبة العلوم المالية بالجامعات والمعاىد الليبية مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل ()Excel

؟

ولإلجابة على سؤال الدراسة الرئيس األول صيغت األسئلة الفرعية األربعة اآلتية:

السؤال الفرعي األول

ما ىي العوامل ادلتعلقة بأستاذ ادلقرر وادلؤثرة على استيعاب طلبة العلوم ادلالية باجلامعات وادلعاىد الليبية مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل
( )Excel؟
السؤال الفرعي الثاني

ما ىي العوامل ادلتعلقة باإلمكانيات والتجهيزات وادلؤثرة على استيعاب طلبة العلوم ادلالية باجلامعات وادلعاىد الليبية مقرر تطبيقات مالية باستخدام
برنامج إكسل ( )Excel؟
السؤال الفرعي الثالث
ما ىي العوامل ادلتعلقة بالظروف الشخصية للطالب وادلؤثرة على استيعاب طلبة العلوم ادلالية باجلامعات وادلعاىد الليبية مقرر تطبيقات مالية باستخدام
برنامج إكسل ( )Excel؟
السؤال الفرعي الرابع
ما ىي العوامل ادلتعلقة بادلنهج الدراسي وادلؤثرة على استيعاب طلبة العلوم ادلالية باجلامعات وادلعاىد الليبية مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل
()Excel؟
السؤال الرئيس الثاني

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات طلبة أقسام العلوم المالية بالجامعات والمعاىد الليبية في استيعاب مقرر تطبيقات

مالية باستخدام برنامج إكسل ( )Excel؟

ولإلجابة على سؤال الدراسة الرئيس الثاين صيغ السؤاالن الفرعيان اآلتيان:

السؤال الفرعي األول

العوامل المؤثرة على استيعاب طالب العلوم المالية1بالجامعات والمعاىد الليبية
د .محمد فرج الصفراني جامعة الزاوية ،د .عبدالناصر مسعود تنتوش المعهد العالي لمعموم والتقنية  /الزهرة ،ابراهيم أحمد الكردي كمية العموم االدارية والمالية التطبيقية /طرابمس

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )% 5بٌن متوسط إجابات طلبة أقسام العلوم ادلالية باجلامعات وادلعاىد الليبية وادلتوسط
ادلفرتض ( )3يف استيعاب مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل ( )Excel؟
السؤال الفرعي الثاني
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )% 5بٌن طلبة أقسام العلوم ادلالية باجلامعات وادلعاىد الليبية يف استيعاب مقرر تطبيقات
مالية باستخدام برنامج إكسل ( )Excelتعزى دلتغًن اجلنس (ذكر/أنثى)؟
 .3أىمية الدراسة
تكمن أمهية الدراسة يف أمهية إبراز الصعوبات اليت تواج و طلبة اجلامعات وادلعاىد الليبية يف ادلرحلة اجلامعية األوذل ادلتعلقة باستيعاب مقرر تطبيقات
مالية باستخدام برنامج إكسل ( ) Excelكأحد استخدامات تكنولوجيا ادلعلومات يف رلال العمل ادلارل .االستيعاب اجليد حملتويات ادلقرر ،والذي على
درس يف كثًن من أق سام احملاسبة والتمويل باجلامعات وادلعاىد الليبية ،كما استنتج ذلك مشيلة والطررل ( ،)2013يضع خريج ىذه األقسام يف
أمهيتو ال يُ ّ

وضع قوي يف مواجهة متطلبات سوق العمل .ىذا السوق حيتاج باستمرار ،كما ينادي بذلك ادلعيار الثالث من معايًن التعليم الدولية للمحاسبٌن
ادلهنيٌن ،حملاسب ٌن مهرة ذوي كفاءة ،خاصة يف التعامل مع تكنولوجيا ادلعلومات اليت توفر معلومات مالية ذلا من اجلودة وسرعة الوصول إليها ما يشبع
رغبات طالبيها .غًن بعيد عن ذلك ،يرى الباحثون-إذل حد بعيد -أن الدراسة ردبا تفيد القائمٌن على زبطيط برامج التعليم احملاسيب يف ذباوز ،أو على
األقل احلد من ،ىذه الصعوبات.

 .4أىداف الدراسة

من مشكلة الدراسة وأمهيتها ،ديكن ربديد أىداف الدراسة يف اآليت:

 -1التعرف على العوامل ادلتعلقة بأستاذ ادلقرر وادلؤثرة على طلبة اجلامعات وادلعاىد الليبية يف استيعاب مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل
()Excel
 -2التعرف على العوامل ادلتعلقة باإلمكانيات والتجهيزات وادلؤثرة على طلبة اجلامعات وادلعاىد الليبية يف استيعاب مقرر تطبيقات مالية باستخدام
برنامج إكسل (.)Excel
 -3التعرف على العوامل ادلتعلقة بالظروف الشخصية للطالب وادلؤثرة على طلبة اجلامعات وادلعاىد الليبية يف استيعاب مقرر تطبيقات مالية باستخدام
برنامج إكسل (.)Excel
 -4التعرف على العوامل ادلتعلقة بادلنهج الدراسي وادلؤثرة على طلبة اجلامعات وادلعاىد الليبية يف استيعاب مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل
(.)Excel

 -5التعرف على الفروق ادلعنوية (إن وجدت) بٌن متوسط إجا بات طلبة أقسام العلوم ادلالية باجلامعات وادلعاىد الليبية وادلتوسط ادلفرتض ( )3حول
العوامل ادلؤثرة على استيعاب مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل (.)Excel

 -5التعرف على الفروق ادلعنوية (إن وجدت) بٌن الذكور واإلناث من طلبة اجلامعات وادلعاىد الليبية حول العوامل ادلؤثرة على استيعاب مقرر تطبيقات مالية
باستخدام برنامج إكسل (.)Excel

 .5فرضيات الدراسة
للمساعدة يف الوصول إذل أىداف الدراسة صيغت للدراسة فرضيتان رئيستان بالشكل اآليت:
الفرضية الرئيسة األولى:
ال توجد عوامل مؤثرة على استيعاب طلبة اجلامعات وادلعاىد الليبية مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل (.)Excel
ولسهولة اختبار ىذه الفرضية صيغت الفرضيات الفرعية األربعة اآلتية:
الفرضية الفرعية األولى:
ال توجد عوامل متعلقة بأستاذ مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل ( )Excelتعد ضمن الصعوبات اليت تؤثر على استيعابو من قبل طلبة
اجلامعات وادلعاىد الليبية.
الفرضية الفرعية الثانية:
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ال توجد عوامل متعلقة بإمكانيات الكلية وذبهيزاهتا تعد ضمن الصعوبات اليت تؤثر على استيعاب طلبة اجلامعات وادلعاىد الليبية مقرر تطبيقات مالية
باستخدام برنامج إكسل (.)Excel

الفرضية الفرعية الثالثة:
ال توجد عوامل متعلقة بالظروف الشخصية للطالب تعد ضمن الصعوبات اليت تؤثر على استيعاب طلبة اجلامعات وادلعاىد الليبية مقرر تطبيقات مالية
باستخدام برنامج إكسل (.)Excel
الفرضية الفرعية الرابعة:

ال توجد عوامل متعلقة بادلنهج الدراسي دلقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل ( )Excelتعد ضمن الصعوبات اليت تؤثر على استيعاب طلبة
اجلامعات وادلعاىد الليبية.
الفرضية الرئيسة الثانية:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بٌن متوسط إجابات بٌن طلبة اجلامعات وادلعاىد الليبية يف استيعاب مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل
(.)Excel
ومنها صيغت الفرضيتان الفرعيتان اآلتيتان:

الفرضية الفرعية األولى
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )% 5بٌن متوسط إجابات الطلبة ككل باجلامعات وادلعاىد الليبية يف استيعاب مقرر تطبيقات
مالية باستخدام برنامج إكسل (.)Excel
الفرضية الفرعية الثانية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )% 5بٌن إجابات طلبة اجلامعات وادلعاىد الليبية يف استيعاب مقرر تطبيقات مالية باستخدام
برنامج إكسل ( )Excelتعزى دلتغًن اجلنس (الذكور واإلناث).
 .6مجتمع الدراسة

درس مقرر تطبيقات مالية
يتكون رلتمع الدراسة من طلبة أقسام العلوم ادلالية (قسم التمويل وقسم احملاسبة) يف كل اجلامعات وادلعاىد الليبية اليت تُ ّ
باستخدام برنامج إكسل ( ،)Excelوعلى حد علم الباحثٌن ،كما سبق لعويطيل وأخرون ( )2017تأكيده ،فإن أغلب أقسام التمويل واحملاسبة يف
اجلامعات وادلعاىد العليا يف ليبيا ال هتتم بتدريس ادلقررات اليت تعتمد عل تقنية احلاسوب وتقنياتو احملاسبية مثل :كلية االقتصاد جبامعة طرابلس ،وكلية
االقتصاد جبامعة الزاوية .لذا يعتقد الباحثون أن اختيار ع ينة من طلبة اجلامعات اآلتية :كلية العلوم اإلدارية وادلالية التطبيقية/طرابلس ،ادلعهد العارل للعلوم
والتقنية بالزىراء ،كلية االقتصاد سوق األحد)؛ ىي عينة سبثل اجملتمع سبثيالً جيدا ،خاصة أن كل اجلامعات وادلعاىد الليبية تقع تقريبا ربت ظروف عمل
متشاهبة فيما يتعلق بالكادر التدريسي ،ونوعية الطلبة ،وادلناىج التدريسية ،واإلمكانيات والتجهيزات.
 .7منهجية الدراسة
بعد استقراء األدب فيما يتعلق دبوضوع الدراسة؛ لبناء األساس النظري للدراسة الذي ديد القارئ بادلعرفة الالزمة لفهم نتائج الدراسة وتفسًناهتا ،تستخدم
الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي لتحقيق ىدف الدراسة ،واختبار فرضياهتا ،ومن مث اإلجابة على تساؤالهتا .ىذا ادلنهج يقوم على وصف وربديد
خصائص الظاىرة ادلدروسة ،مستخدمٌن يف ذلك اإلستبانة كأداة جلمع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة العملية هبدف تصنيف وربليل وتفسًن البيانات،
ومن مث استخالص النتائج واقرتاح التوصيات ذات العالقة.
 .8تقسيمات الدراسة
قسم إذل ثالثة أجزاء ،أُفرد األول منها لعرض دراسات علمية سابقة تناولت موضوع الدراسة يف البيئة الليبية ،وخصص الثاين
اجلزء ادلتبقي من الدراسة ّ
لإلطار النظري للدراسة للوقوف على طبيعة الصعوبات اليت يف العادة ما تواجو طالب العلوم ادلالية يف استيعاب مقررات دراسية تُستخدم فيها احلواسيب
اآللية وتقنيات ادلعلومات ،أما اجلزء األخًن فرتك لتبويب بيانات الدراسة اليت ُُجعت بواسطة صحف االستبيان ادلوزعة على عينة الدراسة وذلك بغية
ربليلها وتفسًن نتائج التحليل ومن مث استخالص النتائج ادلستندة للتحليل وتقدمي بعض التوصيات بناءاً على النتائج ادلتحصل عليها.
 .9الدراسات السابقة

العوامل المؤثرة على استيعاب طالب العلوم المالية1بالجامعات والمعاىد الليبية
د .محمد فرج الصفراني جامعة الزاوية ،د .عبدالناصر مسعود تنتوش المعهد العالي لمعموم والتقنية  /الزهرة ،ابراهيم أحمد الكردي كمية العموم االدارية والمالية التطبيقية /طرابمس

يعتقد الباحثون يف أن أمهية سرد الدراسات السابقة يأيت لتبيان موقع الدراسة احلالية من سابقاهتا؛ وذلك لسد فراغ دل تلق اجلهود السابقة لو باالً ،كما
ينصرف اعتقاد الباحثٌن أيضا إذل أن التأسيس على دراسات أجريت يف البيئة نفسها يكون أوضح لتتبع ادلشكلة من تلك ادلطبقة على بيئات مشاهبة أو
سلتلفة؛ لذلك بنيت الدراسة على أرضية من دراسات سابقة أجريت يف البيئة الليبية .ومن بٌن تلك الدراسات:

 1 – 9دراسة الدالي والسريتي والمحجوب ( ) 2017بعنوان " :العوامل المؤثرة على ميول الطلبة للتخصص في مجال المحاسبة :دراسة
ميدانية على طلبة قسم المحاسبة بجامعة المرقب " ،تركزت جهود ادلؤلفٌن على معرفة أسباب ميل الطالب اللييب لتخصص احملاسبة أكثر من ميلو

لباقي التخصصات يف كليات االقتصاد .مستطلعة أراء طلبة كلية االقتصاد ادلرقب كعينة ،توصلت الدراسة إذل عدة أسباب للظاىرة أمهها :حاجة سوق
العمل لتخصص احملاسبة ،زبصص احملاسبة ينتمي مهارات اإلبداع والقدرة على التحليل والتفكًن العلمي.
 2 – 9دراسة عويطل واقنيبر وأبوسيف ( ) 2017بعنوان " :التعليم المحاسبي وأثره على مهنة المحاسبة في ليبيا (من وجهة نظر أعضاء ىيئة
التدريس بقسم المحاسبة)( ،جامعة المرقب ،كلية االقتصاد والتجارة) " ،اىتمت الدراسة دبعرفة عناصر التعليم احملاسيب األكثر تأثًنا يف مهنة

احملاسبة يف ليبيا .من خالل وجهة نظر أعضاء ىيأة التدريس بقسم احملاسبة بكلية االقتصاد اخلمس ،توصلت الدراسة إذل ُجلة من النتائج منها عدم
تركيز الكلية على ادلناىج ادلعتمدة على تقنية احلاسوب وتطبيقاتو احملاسبية.

 3 – 9دراسة ميالد وعبد السميع وميالد ( )2017بعنوان " :الصعوبات التي تواجو التعليم المحاسبي الجامعي في ليبيا من وجهة نظر
الخريجين (دراسة تطبيقية على أقسام المحاسبة بالجامعات الليبية( ،جامعة المرقب ،كلية االقتصاد والتجارة) " ،حاولت الدراسة ربسس

الصعوبات اليت تقف عائقا أمام التعليم احملاسيب .مستخدمة صحف االستبيان ادلوزعة على أوائل اخلرجيٌن باجلامعات الليبية ،توصلت الدراسة إذل
رلموعة من النتائج أمهها :قصور أساتذة ادلقررات احملاسبية يف استخدام وسائل التقنية وأساليب اإليضاح يف تدريس مناىج التعليم احملاسيب ،وأيضا عدم
وجود بعض ادلقررات الدراسية ذات الصلة بتأىيل خريج احملاسبة ومنها مقرر استخدام الربامج االلكرتونية يف احملاسبة.

 4 – 9دراسة الفرجاني وآخرون ( )2017بعنوان " :إمكانية تطبيق تكنولوجيا المعلومات والتعليم االلكتروني على التعليم المحاسبي( ،جامعة
المرقب ،كلية االقتصاد والتجارة) " ،وضعت الدراسة التعرف على ما إذا كان باإلمكان تطبيق تكنولوجيا ادلعلومات يف رلال التعليم اجلامعي احملاسيب

توصلت الدراسة ،اليت طبقت على أعضاء ىيأة التدريس بكلية االقتصاد جبامعة ادلرقب ،إذل بعض النتائج منها ضعف زبطيط ادلقررات
ىدفا معلنا ذلاّ .
الدراسية اخلاصة بالتعليم احملاسيب فيما خيص تكنولوجيا ادلعلومات والتعليم االلكرتوين وغياب عناصر التحديث يف ادلقررات احملاسبية دبا يتالءم
وتكنولوجيا ادلعلومات .كما خلصت الدراسة إذل وجود نقص يف الكادر التدريسي بأقسام احملاسبة شلن لديهم اخلربة الالزمة يف رلال نظم تكنولوجيا
ادلعلومات .الدراسة انتهت إذل عدم مالئمة مدخالت التعليم احملاسيب لنظم تكنولوجيا ادلعلومات وانعدام البنية التحتية للتعليم االلكرتوين.

 5 – 9دراسة الدوفاني ومعمر والتائب ( )2017بعنوان " :مدى توافق محتوى المناىج المحاسبية في الجامعات الليبية مع متطلبات المعيار
رقم ( ) 2من معايير التعليم المحاسبي المهني الصادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين :كلية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب نموذجا "،
ىدفت الدراسة دلعرفة مدى توافق ادلناىج احملاسبية اليت تدرس يف اجلامعات الليبية مع متطلبات ادلعيار الثاين من معايًن التعليم احملاسيب ادلهين والصادرة
عن االرباد الدورل للمحاسبٌن .متخذة كلية االقتصاد والتجارة جبامعة ادلرقب منوذجا ،انتهت الدراسة إذل افتقار برنامج التعليم احملاسيب يف الكلية دلواضيع
متعلقة بنظم تكنولوجيا ادلعلومات.
 6 – 9دراسة المصلي ( ) 2010بعنوان " :مدى مواكبة التعليم العالي في ليبيا للتطورات العلمية المعاصرة وتلبية احتياجات سوق العمل،
(مصراتة  -ليبيا) "  ،مدى مواكبة التعليم العارل يف ليبيا للتطورات العلمية ادلعاصرة ،كان ىو ما تطلع إليو الباحث .آلجل ىذا اذلدف استخدمت
الدراسة أسلوب صحف االستبيان جلمع بيانات اجلانب العملي ،حيث وزعت على أعضاء ىيأة تدريس وطلبة وخرجيٌن قسم احملاسبة ،باإلضافة لفئات
أخرى متواجدة بسوق العمل .الدراسة انتهت إذل أن ىناك قصورا يعرتي برامج ربديث ادلناىج العلمية احملاسبية ،وأن ىذه ادلناىج يغلب عليها الطالب
النظري وال تزود طالب احملاسبة بادلهارات الالزمة لولوج سوق العمل.

 7 – 9دراسة الماقوري ( ) 2008بعنوان " :تضييق الفجوة بين برنامج التعليم المحاسبي ومتطلبات ممارسة المهنة (دراسة تطبيقية في البيئة
الليبية) " ،أنصب اىتمام ادلؤلفة على حصر األسباب الكامنة وراء وجود ىوة بٌن التعليم احملاسيب ومتطلبات شلارسة ادلهنة يف ليبيا .توصلت الباحثة إذل
بعض النتائج كان من أمهها وجود إمكانية لسد الفجوة سالفة الذكر بواسطة ربديث وتطوير ادلناىج ،مع توفًن الوسائل التعليمية والتدريب العملي
للطالب وتطوير أساليب التدريس احلالية.
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 8 – 9دراسة أبوفارس ( ) 2007بعنوان " :التعليم المحاسبي المهني :الواقع وسبل التطوير " ،حبثت الدراسة يف إمكانية تطوير التعليم احملاسيب
ٍ
ادلدرسة يف اجلامعات
ادلهين .مستخدمة أسلوب ادلقارنة فيما بٌن زلتويات ادلناىج احملاسبية حسب ما تتطلبو ادلعايًن الدولية للتعليم احملاسيب وبٌن ادلناىج ّ
الليبية ،توصلت الباحثة إذل أن تلك ادلناىج تفتقر إذل بعض ادلساقات ومن بينها ما يتعلق بتقنية ادلعلومات.
وىكذا ديكن استخالص أن أىم ما انتهى إليو اجلهد السابق ادلبذول يف موضوع الدراسة ىو أن مناىج تعليم العلوم ادلالية يف ليبيا ربتاج إذل تطوير
لتواكب حاجات سوق العمل اليت توصف بادلتطورة وادلتغًنة ،وإن أكثر ما ربتاجو ىذه ادلناىج من تطوير ىو إدخال تكنولوجيا ادلعلومات وربط
متطلبات سوق العمل بادلناىج التدريسية .ولكي يتم ىذا التحديث البد من رفع كفاءة الكادر التدريسي الذي يفرتض أن يكون القائم على عملية
تطوير تلك ادلناىج .من ىنا جاءت الدراسة احلالية لتكمل ىذا اجلهد وتتساءل عما إذا كانت ىذه النتائج سبثل صعوبات أمام طالب العلوم ادلالية يف
اجلامعات وادلعاىد الليبية ربد من قدرتو على استيعابو دلقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل ()Excel؟ البحث يف صعوبات تواجو ادلتعلم يف
استيعاب مقرر من مقررات العلوم ادلالية يف البيئة الليبية يعد فجوة دل ِ
يلق ذلا اجلهد السابق باالً ،وحيث أنو على الباحث أن يبدأ من حيث انتهى
اآلخرون ،فالدراسة احلالية ،آخذة نتائج الدراسات السابقة بعٌن االعتبار ،ورباول سد ىذه الفجوة.
 .11برنامج إكسل Excel
يعد برنامج  Microsoft Office Excelأحد أىم برامج تكنولوجيا ادلعلومات ادلستخدمة يف اصلاز ومتابعة األعمال ادلالية ادلختلفة ،دلا يتمتع
بو الربنامج من خصائص؛ كادلرونة والسرعة يف إصلاز ادلهام ،والدقة ،وزبفيض التكلفة وزيادة الفاعلية Excel .ىو عبارة عن برنامج يظهر عند تشغيلو
ورقة عمل تتكون من أعمدة  Columnsوصفوف  ، Rowsويلتقي العمود مع الصف عند ما يعرف باخللية  ، Cellىذه اخللية تتيح للمستخدم
إدخال بيانات  Dataزبتلف من حيث احملتوى ،ومن البيانات اليت ديكن إدخاذلا :األرقام ،التواريخ ،الوقت ،النسب ادلئوية ،الكسور ،النصوص (
داوود ،2012 ،ص .)9وقد أصدرت شركة  Microsoftالعديد من النسخ لربنامج  ، Excelومن ىذه اإلصدارات احلديثة (،2010 ،2007
 ،)2016 ،2013ووفقاً إلصدار ( )2007يصل عدد الصفوف يف الربنامج إذل  1048576صفا ،بينما عدد األعمدة يصل إذل  16384عمود،
أي ما يزيد عن  17مليار خلية 3،ما يعين إمكانية إدخال حجم كبًن جداً من البيانات معاجلتها باستخدام الصيغ والدوال ادلتاحة يف الربنامج..

وكنتيجة لإلمكانيات ادلتاحة وادلزايا اليت يتمتع هبا ىذا الربنامج ،والتطور التقين يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات ،وما فرضو سوق العمل ضمن ادلتطلبات
اليت يشرتطها يف من يريد شغل وظيفة زلاسب مثالً؛ كان البد للماليٌن من أن يتسلحوا بادلهارات الالزمة اليت ديكن أن تليب احتياجات سوق العمل
اللييب ،وأن يستفيدوا من ىذا التطور التكنولوجي ،وتسخًن اإلمكانيات ادلتوفرة يف ىذا الربنامج يف رلال العمل ادلارل ..إذ ديكن االستفادة منو يف
تسجيل العمليات ادلالية ومتابعة حركة احلسابات ،وإعداد احلسابات اخلتامية والقوائم ادلالية ،ويف إعداد ادلوازنات التقديرية ،ويف رلال التحليل ادلارل ،إذل
غًن ذلك من التطبيقات ادلالية ادلختلفة ..ويشهد استخدام برنامج اكسل زيادة كبًنة من قبل ادلهتمٌن ،ففي دراسة قامتا هبا نور وزويلف ()2009
أظهرت أن ما نسبتو ( )%98من احملاسبٌن األردنيٌن يستخدمون برنامج اكسل ( )Excelيف عملهم ،وأنو الربنامج ادلفضل لديهم.

 .11العوامل المؤثرة على استيعاب الطالب
يقصد بالعوامل ادلؤثرة على استيعاب الطالب يف ىذه الدراسة تلك الصعوبات اليت ربد من استيعاب الطالب للمقرر الدراسي ،واليت عرفها الصاحل
( ،2003ص )18بأهنا " رلمل العقبات والعراقيل اليت تواجو الفرد ] الطالب [ يف أثناء ربصيلو الدراسي ،وتعيق تعلمو ،وربول بينو وبٌن ربقيق
ادلستوى ادلطلوب أو ادلتوقع ،وىذه العقبات قد تكون داخلية متعلقة بشخصية الفرد ] الطالب [ ،وقد تكون خارجية مرتبطة بالبيئة ادلدرسية ،أو قد
تكون حصيلة التفاعل بينهما " .ويرى الصاحل أن الكشف ادلبكر عن ىذه الصعوبات لدى الطالب يكتسب أمهية متميزة نظراً إلمكانية التدخل
ادلناسب الذي حيول دون تفاقم ادلشكلة وتأثًنىا على حياة الطالب الدراسية والسلوكية؛ فقد تكون األسباب متعلقة بصعوبة ادلنهاج الذي حيتاج إذل
قدر كبًن من ادلثابرة وبذل اجلهد  ..أو تكون األسباب ضعف قدرات الطالب يف التعامل مع ادلنهاج والقيام بادلهام ادلطلوبة منو ،أو طريقة ادلدرس يف
التدريس أو يف أسلوب تعاملو واالذباه الذي يكونو الطالب حولو .ىذا وقد خلص زلمد ( ) 2013من خالل دراستو للعوامل ادلؤدية إذل تدين مستوى
التحصيل الدراسي إذل أن ىذه العوامل تنحصر يف (عوامل نفسية ،عوامل أسرية ،عوامل اجتماعية ،عوامل دراسية ،عوامل اقتصادية) ،كما أظهرت
دراسة زلمد أن الوزن ادلئوي للعوامل النفسية يرتاوح بٌن ( % 97.91و  ،)% 66.66بينما الوزن ادلئوي للعوامل األسرية يرتاوح بٌن ( % 91.66و
 ،)% 58.33والوزن ادلئوي للعوامل االجتماعية يرتاوح بٌن ( % 87.5و  ،)% 64.58بينما الوزن ادلئوي للعوامل الدراسية يرتاوح بٌن ( % 95و

العوامل المؤثرة على استيعاب طالب العلوم المالية1بالجامعات والمعاىد الليبية
د .محمد فرج الصفراني جامعة الزاوية ،د .عبدالناصر مسعود تنتوش المعهد العالي لمعموم والتقنية  /الزهرة ،ابراهيم أحمد الكردي كمية العموم االدارية والمالية التطبيقية /طرابمس

 ،)% 60.41أما الوزن ادلئوي للعوامل اإلقتصادية يرتاوح بٌن ( % 87.5و  ،)% 53.33كما بينت دراسة زلمد أن غياب الطلبة عن احملاضرات
كأحد العوامل الدراسية جاء يف ادلرتبة الثانية بوزن مئوي (.)% 93.75
من العرض السابق يتبٌن أن اجلهد العلمي السابق وما كتب يف رلال الصعوبات اليت ربد من التحصيل العلمي للطالب اجلامعي دل يتناول دراسة العوامل
اليت ديكن أن تفسر عدم استيعاب الطالب اجلامعي دلقرر تطبيقات مالية باستخدام إكسل (، (Excelما يعين وجود فجوة علمية ربتاج إذل بذل مزيد
من اجلهد لسرب أغوارىا ،وىو ما دعا الباحثون إلجراء ىذه الدراسة ،وذلك للمسامهة يف تقليص ىذه الفجوة العلمية ..وبناءً عليو واعتماداً على اخلربة
السابقة عقد الباحثون جلسات للعصف الذىين واستطالع آراء ومناقشة بعض الطلبة شلن درسوا ومن ما زالوا يدرسون تطبيقات مالية باستخدام إكسل
( ، ،) Excelوذلك هبدف ربديد العوامل اليت ديكن أن تؤثر على استيعاب الطالب يف اجلامعات الليبية ،وقد خلص الباحثون إذل وجود العديد من
العوامل واليت مت حصرىا يف أربعة عوامل رئيسة يندرج ربت ٍ
كل منها عدد من العوامل الفرعية ،وىي كااليت:

 1-11العوامل المتعلقة بأستاذ المقرر

توجد العديد من العوامل ادلتعلقة بأستاذ ادلقرر اليت قد تشكل عائقاً لطالب العلوم ادلالية يف فهم مقرر تطبيقات مالية باستخدام إكسل ) ،)Excelمت
حصرىا يف أحد عشر عامل ،نذكر منها :عدم قدرة أستاذ ادلقرر على إيصال ادلعلومات بشكل جيد للطالب ،أو عدم حصولو على ادلعرفة الكافية
ونقص اخلربة يف التعامل من التطبيقات ادلختلفة ،أو عدم ذباوبو لإلجابة على استفسارات الطلبة ،وعدم مراعاة التباين يف مستويات الطلبة ،والتطرق
دلوضوعات ليس ذلا صلة بادلقرر ،إذل غًن ذلك من العوامل..
 2-11العوامل المتعلقة باإلمكانيات والتجهيزات

توجد العديد من العوامل ادلتعلقة باإلمكانيات والتجهيزات داخل ادلعامل اليت قد تشكل أيضاً عائقاً لطالب العلوم ادلالية يف فهم مقرر تطبيقات مالية
باستخدام إكسل ( ،) Excelمت حصرىا يف ست عوامل ،نذكر منها :عدم توفر اإلضاءة اجليد داخل ادلعامل ،وضيق ادلساحات ،وعدم توفر الصيانة
الالزمة لألجهزة وادلعدات .. ،إخل

 3 -11العوامل المتعلقة بالظروف الشخصية للطالب

توجد العديد من العوامل ادلتعلقة بالظروف الشخصية للطالب اليت قد تشكل أيضاً عائقاً للطالب يف فهم مقرر تطبيقات مالية باستخدام إكسل
( ،)Excelمت حصرىا يف ثالثة عشر عامل ،منها :قصر الوقت ادلخصص للمحاضرة ،الشعور بالتعب من أداء ما يطلب من الطالب ،زلدودية قدرات
الطالب يف التعامل من تكنولوجيا ادلعلومات ،وعدم وجود ادلعرفة الكافية للتعامل يف احلاسب اآلرل ،عدم مالءمة الظروف االجتماعية واالقتصادية
للطالب ،عدم احلضور يف الوقت احملدد للمحاضرة والغياب ادلتكرر ،عدم توفر جهاز حاسب آرل للطالب يف ادلنزل .. ،إخل

 4-11العوامل المتعلقة بالمنهج الدراسي

من العوامل ادلتعلقة بادلنهج الدراسي اليت قد تشكل أيضاً عائقاً للطالب يف فهم مقرر تطبيقات مالية باستخدام إكسل ( ،)Excelمت حصرىا يف ستة
عوامل ،نذكر منها :ادلنهج غًن زلدد وحيتاج إذل درجة تركيز عالية ،عدم توفر مراجع علمية مساعدة وعدم وجود مذكرة شارحة لو ،تدريس ادلقرر يتم يف
فصل مبكر قبل تعرف الطالب على كثًن من ادلقررات اليت يتم تطبيق زلتوياهتا باستخدام برنامج اكسل .. ،إخل

 .12متغيرات الدراسة

من العرض السابق ،ويف ضوء سؤال مشكلة الدراسة وفرضياهتا ،تتوقع ىذه الدراسة أن ُجيع العوامل الرئيسية كمتغًنات مستقلة وما يندرج ربتها من
عوامل فرعية تؤثر يف ادلتغًن التابع ادلتمثل يف استيعاب طالب العلوم ادلالية مقرر تطبيقات مالية باستخدام إكسل ( .)Excelدبعىن أن العوامل الرئيسية
والفرعية (كمتغًنات مستقلة) تعد صعوبات تؤثر يف استيعاب طالبة اجلامعات وادلعاىد الليبية مقرر تطبيقات مالية باستخدام إكسل (،)Excel
(كتغًن تابع) .والشكل رقم ( )1التارل يبٌن العالقة بٌن ىذه ادلتغًنات.
المتغيرات المستقلة

تؤثر في

المتغير التابع

أستاذ المقرر

اإلمكانيات والتجهيزات
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الظروف الشخصية للطالب

تؤثر في

استيعاب مقرر تطبيقات مالية

باستخدام إكسل ()Excel
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المنهج الدراسي

الشكل رقم ( )1نموذج الدراسة

المصدر :من إعداد الباحثٌن اعتمادا على اإلطار النظري للدراسة

 .13أداة جمع البيانات
يتكون رلتمع الدراسة من طلبة اجلامعات وادلعاىد الليبية ،الذين يدرسون مقرر تطبيقات مالية باستخدام إكسل ( .)Excelولإلجابة على سؤال
الدراسة وربقيق أىدافها من جهة ،واختبار فرضياهتا من جهة ثانية ،مت استخدام صحائف االستبيان كأداة جلمع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة
العملية .وقد مت تقسيم االستبيان إذل جزأين ،خصص اجلز األول جلمع البيانات العامة من خصائص عينة الدراسة ،بينما خصص اجلزء الثاين جلمع
البيانات الالزمة الختبار فرضيات الدراسة ،ىذا اجلزء قسم إذل أربع زلاور ،تناول احملور األول العوامل ادلتعلقة بأستاذ ادلقرر  ،وتناول احملور الثاين
اإلمكانيات والتجهيزات ،وتناول احملور الثالث الظروف الشخصية للطالب ،بينما تناول احملور الرابع ادلنهج الدراسي للمقرر .واستخدم مقياس ليكرت
اخلماسي الذي تتدرج يف درجات ادلوافقة من غًن موافق بشدة إذل موافق بشدة مع إعطاء أوزان لكل درجة موافقة ،وذلك كما ىو موضح يف اجلدول
رقم ( )1التارل:
جدول ()1

درجات الموافقة
درجات الموافقة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

األوزان

5

4

3

2

1

ىذا وقد مت توزيع عدد ( ) 100إستبانة على أفراد عينة الدراسة واليت تضمنت كلية العلوم اإلدارية وادلالية التطبيقية – طرابلس ،وكلية االقتصاد سوق
األحد ،وادلعهد العارل للعلوم والتقنية بالزىراء ،وقد بلغ عدد الردود القابلة للتحليل اإلحصائي عدد ( )86إستبانة ،أي بنسبة إُجالية بلغت (،)%86
وذلك كما ىو موضح يف اجلدول رقم ( )2التارل:
جدول ()2

االستبانات الموزعة والردود عليها
عدد االستبانات

عدد االستبانات

الموزعة

المرتدة

كلية العلوم اإلدارية وادلالية التطبيقية  -طرابلس

60

55

5

كلية االقتصاد سوق األحد

15

9

6

% 60

ادلعهد العارل للعلوم والتقنية الزىراء

25

22

3

% 73

اإلجماليات

100

86

14

% 86

الكلية  /المعهد

الفاقد

نسبة الردود
% 92

 .14التحليالت اإلحصائية
اعتمدت الدراسة احلالية على اإلحصاء الوصفي ،هبدف معرفة خصائص عينة الدراسة من حيث الكلية اليت يدرس هبا الطالب واجلنس ،وعدد مرات
الرسوب يف ادلقرر .كما اعتمدت الدراسة على اإلحصاء اإلستنتاجي دلعرفة ادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري إلجابات ادلشاركٌن يف الدراسة عن كل
سؤال من أسئلة الدراسة ،ولقياس اتساق وثبات أداة ُجع البيانات اعتمدت الدراسة على إختبار كرونباخ ألفا ،Cronbach's Alphaكما مت
االعتماد على إختبار  Independent Sample T-Test ،T – Test simpleهبدف إختبار فرضيات الدراسة والوصول إذل النتائج،
وذلك باستخدام برنامج  .SPSSوفيما يلي عرض للتحليالت اإلحصائية وذلك على النحو التارل:
 1-14اإلحصاء الوصفي

 متغير الجنس وفقاً للمؤسسات التعليمية

العوامل المؤثرة على استيعاب طالب العلوم المالية1بالجامعات والمعاىد الليبية
د .محمد فرج الصفراني جامعة الزاوية ،د .عبدالناصر مسعود تنتوش المعهد العالي لمعموم والتقنية  /الزهرة ،ابراهيم أحمد الكردي كمية العموم االدارية والمالية التطبيقية /طرابمس

يتضح من اجلدول ( )3التارل :أن ( 55أو  )% 64من عينة الدراسة من طلبة كلية العلوم اإلدارية وادلالية طرابلس ،منهم ( 21أو  )%54ذكور ،و
( 34أو  )%72إناث .وأن ( 9أو  )%10من عينة الدراسة من طلبة كلية االقتصاد سوق األحد ،وأن ُجيعهم من الذكور .وأن ( 22أو  )%26من
عينة الدراسة من طلبة ادلعهد العارل للعلوم والتقنية الزىراء ،منهم ( 9أو  )%23من ذكور ،و ( 13أو  )%28إناث .كما يالحظ أن إُجارل عدد
الذكور بلغ ( )39طالب ،وعدد اإلناث بلغ ( )47طالبة ،ما يعين إمكانية دراسة الفروق يف إجاباهتم حول كل سؤال من أسئلة الدراسة.

جدول ()3

نوع الجنس للمشاركين في الدراسة وفقاً للمؤسسة التعليمية
الجنس

أنثى

ذكر

البي ــان
الكلية  /المعهد

كلية

العلوم

اإلدارية

التطبيقية – طرابلس

والمالية

كلية االقتصاد -سوق األحد
المعهد العالي للعلوم والتقنية -

الزىراء
المجموع

المجموع

العدد

النسبة

العدد

النسبة

21

% 54

34

% 72

9

% 23

0

%0

9

% 23

13

% 28

39

47 % 100

%100

العدد
55
9
22
86

النسبة
% 64
% 10
% 26
% 100

 متغير عدد مرات الرسوب في المقرر وفقاً لنوع الجنس

يتضح من اجلدول ( )4التارل :أن ( 75أو  )% 87من عينة الدراسة دل يرسبوا يف مقرر تطبيقات مالية باستخدام إكسل ( ،)Excelمنهم ( 32أو
 )%82من الذكور ،و( 43أو  )%91إناث .وأن ( 11أو  )%13من عينة الدراسة رسبوا يف ادلقرر أكثر من مرة ،منهم ( 7أو  )%18من الذكور،
والباقي إناث.
جدول ()4

عدد مرات رسوب المشاركين في الدراسة في المقرر وفقاً لنوع الجنس
الجنس

البي ــان

ذكر
الرسوب

عدد مرات

المجموع
 2-14اإلحصاء التطبيقي
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المجموع

أنثى

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

لم أرسب في المقرر

32

% 82

43

% 91

75

% 87

راسب مرة أو أكثر

7

% 18

4

%9

11

% 13

39

47 % 100

86 % 100

% 100
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للتعرف على اذباىات آراء ادلشاركٌن يف الدراسة ،ودرجة موافقتهم عن كل سؤال من أسئلة الدراسة ،مت احتساب ادلتوسط احلسايب لكل عبارة ،وادلتوسط
احلسايب العام لكل زلور من زلاور الدراسة األربعة .وقد مت ترتيب العبارات يف كل زلور ترتيباً تنازلياً وفقاً للمتوسط احلسايب اإلُجارل ،كما مت احتساب
ادلتوسط احلسايب إلجابات عينة الدراسة وفقا دلتغًن اجلنس من الذكور واإلناث ،واختبار فرضيات الدراسة.
 1-2-14إختبار االتساق والثبات
للوقوف على سالمة عبارات أداة ُجع البيانات ( اإلستبانة ) ،ووضوح وترابط عباراهتا واتساقها ،وقدرهتا على توفًن البيانات الالزمة الختبار فرضيات
الدراسة ،مت عرض أداة ُجع البيانات على بعض األكاددييٌن وادلختصٌن .ولقياس اتساق وثبات اإلستبانة استخدام إختبار كرونباخ ألفا
 ،Cronbach's Alphaحيث يرى اخلطيب ( ،2010ص )222أن يكون معدل الثبات مقبوالً إذا تراوح بٌن  0.6و .1وقد أظهرت نتائج ىذا
اإلختبار ادلبينة يف اجلدول رقم ( )5أن معامل كرونباخ ألفا جلميع العبارات الفرعية والبالغة ( )35عبارة قد بلغ ( ،)0.926وبناءً عليو يرى الباحثون
أن ىذه النسبة كافية إلجراء التحليل اإلحصائي ومن مث تعميم نتائج الدراسة.

جدول ()5

معامل كرونباخ ألفا
N of Items

Cronbach's Alpha

35

0.926

 2-2-14تحليل الجزء المتعلق بالمحور األول :العوامل المتعلقة بأستاذ المقرر
يتضح من خالل اجلدول رقم ( ) 6أن ادلتوسط احلسايب العام ادلشاىد للمحور األول ادلتعلق بأستاذ ادلقرر قد بلغ ( ،)2.58وىو أقل من ادلتوسط
احلسايب ادلفرتض ( )3وفقاً دلقياس ليكرت اخلماسي  ،وىذا يدل على أن أراء عينة الدراسة من اجلنسٌن تتجو ضلو احلياد بصورة عامة .كما يتضح من
اجلدول رقم ( ) 6أن ادلتوسط احلسايب اإلُجارل ادلشاىد إلجابات عينة الدراسة عن كل سؤال من أسئلة الدراسة ،بلغ ( )3.45للعبارة رقم (" )10
أستاذ ادلقرر ال يقوم بتحديد مراجع بعينها للمقرر " ما يعين أن أراء عينة الدراسة من اجلنسٌن تتجو ضلو ادلوافقة .ويبٌن اجلدول رقم ( )6أيضاً أن
ادلتوسط احلسايب اإلُجارل ادلشاىد يرتاوح بٌن ( )2.86للعبارة رقم ( " )9أستاذ ادلقرر ال يراعي تباين ادلستويات العلمية للطلبة عند شرح ادلقرر " و
( )2.62للعبارة رقم ( " ) 4أستاذ ادلقرر ال يتفاعل مع استفسارايت بشكل اجيايب " ما يعين أن أراء عينة الدراسة من اجلنسٌن تتجو ضلو احلياد حول
العوامل ( ) 11 ،9 ،7 ،5 ،4وىو ما يتفق مع ادلتوسط احلسايب العام .كما يبٌن اجلدول رقم ( )6أن ادلتوسط احلسايب ادلشاىد يرتاوح بٌن ()2.53
للعبارة رقم ( " ) 1أستاذ ادلقرر ال يوصل ادلعلومة بشكل جيعلين استوعب ادلقرر " و ( )2.00للعبارة رقم ( " ) 2أستاذ ادلقرر ال يلتزم بالوقت احملدد
للمحاضرة " ما يعين أن أراء عينة الدراسة من اجلنسٌن تتجو ضلو غًن ادلوافقة على أن العوامل ( ) 8 ،6 ،3 ،2 ،1ال سبثل صعوبات متعلقة بأستاذ
ادلقرر تؤثر على استيعاب طالب العلوم وادلالية مقرر تطبيقات مالية باستخدام إكسل ( ،)Excelوذلك من وجهة نظر عينة الدراسة.
جدول رقم ()6

العوامل المتعلقة بأستاذ مقرر
المتوسط الحسابي
رقم

العامل

العوامل

متوسط

متوسط

المتوسط

درجة

الموافقة

إجابات

إجابات

الحسابي

10

أستاذ ادلقرر ال يقوم بتحديد مراجع بعينها للمقرر

3.28

3.60

3.45

موافق

9

أستاذ ادلقرر ال يراعي تباين ادلستويات العلمية للطلبة عند شرح ادلقرر

2.85

2.87

2.86

زلايد

5

أستاذ ادلقرر ال جيتهد يف التواصل مع ادلسؤولٌن عند حدوث خلل
فين يتعلق بأجهزة احلاسب اآلرل وما يتبعها

2.90

2.70

2.79

زلايد

الذكور

اإلناث

اإلجمالي

العوامل المؤثرة على استيعاب طالب العلوم المالية1بالجامعات والمعاىد الليبية
د .محمد فرج الصفراني جامعة الزاوية ،د .عبدالناصر مسعود تنتوش المعهد العالي لمعموم والتقنية  /الزهرة ،ابراهيم أحمد الكردي كمية العموم االدارية والمالية التطبيقية /طرابمس

7

أستاذ ادلقرر ال خيطر الطالب باإلصدارات احلديثة لربنامج إكسل

2.92

2.62

2.76

زلايد

11
4

أستاذ ادلقرر ال يوفر وسائل شرح وإيضاح إضافية (مثل :مقاطع
فيديو مسجلة مسبقاً) تتعلق بادلقرر

2.64

2.81

2.73

زلايد

أستاذ ادلقرر ال يتفاعل مع استفسارايت بشكل اجيايب

2.62

2.62

2.62

زلايد

1

أستاذ ادلقرر ال يوصل ادلعلومة بشكل جيعلين استوعب ادلقرر

2.51

2.55

2.53

غًن موافق

6

أستاذ ادلقرر ال يربط بٌن زلتوى احملاضرة مع ما سبقها من تطبيقات

2.59

2.28

2.42

غًن موافق

3

أستاذ ادلقرر يتطرق دلوضوعات ليس ذلا صلة مباشرة بادلقرر الدراسي

2.33

2.00

2.15

غًن موافق

8

أستاذ ادلقرر ال يلتزم باحلضور يف كل زلاضرة

2.15

2.02

2.08

غًن موافق

2

أستاذ ادلقرر ال يلتزم بالوقت احملدد للمحاضرة

2.08

1.94

2.00

غًن موافق

المتوسط الحسابي العام للمحور األول المتعلق بالفرضية األولى

2.62

2.55

2.58

محايد

 3-2-14تحليل الجزء المتعلق بالمحور الثاني :العوامل المتعلقة باإلمكانيات والتجهيزات
يتضح من خالل اجلدول رقم ( ) 7أن ادلتوسط احلسايب العام ادلشاىد للمحور الثاين ادلتعلق باإلمكانيات والتجهيزات قد بلغ ( ،)3.39وىو أكرب من

ادلتوسط احلسايب ادلفرتض ( )3وفقاً دلقياس ل يكرت اخلماسي  ،وىذا يدل على أن أراء عينة الدراسة من اجلنسٌن تتجو ضلو احلياد بصورة عامة.كما
يتضح من اجلدول رقم ( ) 7أن ادلتوسط احلسايب اإلُجارل ادلشاىد إلجابات عينة الدراسة عن كل سؤال من أسئلة الدراسة ،يرتاوح بٌن ( )3.93للعبارة
رقم ( " )6األجهزة والربامج ال يتم تطويرىا بشكل مستمر " و ( )3.44للعبارة رقم( " )4عدم مالئمة نظام التهوية يف ادلعامل " ما يعين أن أراء عينة
الدراسة من اجلنسٌن حول العوامل ( ) 6 ،4 ،2تتجو ضلو ادلوافقة على أن ىذه العوامل سبثل صعوبات ربد من استيعاب طالب العلوم ادلالية واحملاسبية
مقرر تطبيقات مالية باستخدام إكسل ( .)Excelويبٌن اجلدول رقم ( )7أيضاً أن ادلتوسط احلسايب اإلُجارل ادلشاىد يرتاوح بٌن ( )3.27للعبارة رقم
( " )1عدم توفر اإلضاءة اجليدة داخل ادلعمل ما يؤثر سلبياً على درجة تركيز الطالب على زلتوى ادلقرر " و ( )2.84للعبارة رقم ( " )3عدم تناسب
(ضيق) مساحات ادلعامل مع عدد الطلبة يف احملاضرة " ما يعين أن أراء عينة الدراسة من اجلنسٌن تتجو ضلو احلياد حول العوامل ( )5 ،3 ،1وىو ما
يتفق مع ادلتوسط احلسايب العام .وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة.
جدول رقم ()7

العوامل المتعلقة باإلمكانيات والتجهيزات
المتوسط الحسابي
رقم

العامل

العوامل

متوسط

الموافقة

إجابات

إجابات

الحسابي

6

األجهزة والربامج ال يتم تطويرىا بشكل مستمر

4.05

3.83

3.93

موافق

2

عدم توفر الصيانة الدورية ألجهزة احلاسوب ومعداهتا

3.87

3.96

3.92

موافق

4

عدم مالئمة نظام التهوية يف ادلعامل

3.51

3.38

3.44

موافق

1

عدم توفر اإلضاءة اجليدة داخل ادلعمل ما يؤثر سلبياً على درجة تركيز
الطالب على زلتوى ادلقرر

3.36

3.19

3.27

5

عدم مالئمة األثاث والتجهيزات لطبيعة ادلادة

3.13

2.74

2.92

زلايد

3

عدم تناسب (ضيق) مساحات ادلعامل مع عدد الطلبة يف احملاضرة

3.13

2.60

2.84

زلايد

المتوسط الحسابي للمحور الثاني المتعلق بالفرضية الثانية

3.51

3.28

3.39

موافق

الذكور

 4-2-14تحليل الجزء المتعلق بالمحور الثالث :العوامل المتعلقة بالظروف الشخصية للطالب

1038

متوسط

المتوسط

درجة

اإلناث

اإلجمالي

زلايد
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يتضح من خالل اجلدول رقم ( ) 8أن ادلتوسط احلسايب العام ادلشاىد للمحور الثالث ادلتعلق بالظروف الشخصية لطالب العلوم ادلالية واحملاسبية قد بلغ
( ،)3.19وىو أكرب من ادلتوسط احلسايب ادلفرتض ( )3وفقاً دلقياس ليكرت اخلماسي  ،وىذا يدل على أن أراء عينة الدراسة من اجلنسٌن تتجو ضلو
احلياد بصورة عامة.
كما يتضح من اجلدول رقم ( ) 8أن ادلتوسط احلسايب اإلُجارل ادلشاىد إلجابات عينة الدراسة عن كل سؤال من أسئلة الدراسة ،يرتاوح بٌن ()3.70
للعبارة رقم ( " ) 13عدم حصول الطالب على دورات يف رلال زلتويات ادلقرر (خارج إطار الدراسة النظامية) " و ( )3.41للعبارة رقم ( " )10عدم
التزام الطالب باحلضور يف الوقت احملدد " ما يعين أن أراء عينة الدراسة من اجلنسٌن حول العوامل ( )13 ،12 ،10،11 ،8 ،4تتجو ضلو ادلوافقة على
أن ىذه العوامل سبثل صعوبات ربد من استيعاب طالب العلوم ادلالية مقرر تطبيقات مالية باستخدام إكسل ( .)Excelكما يبٌن اجلدول رقم ()8
أيضاً أن ادلتوسط احلسايب اإلُجارل ادلشاىد يرتاوح بٌن ( )3.35للعبارة رقم ( " )9ظروف الطالب االقتصادية تشكل عائقاً الستيعاب ادلقرر " و
( )2.58للعبارة رقم ( " )5ما يقوم بو الطالب من واجبات أثناء احملاضرة ال يلقى القبول الكايف من أستاذ ادلقرر " ما يعين أن أراء عينة الدراسة من
اجلنسٌن تتجو ضلو احلياد حول العوامل ( ) 9 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1وىو ما يتفق مع ادلتوسط احلسايب العام .وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة.
جدول رقم ()8

العوامل المتعلقة بالظروف الشخصية للطالب
رقم

العامل

العوامل

المتوسط الحسابي
متوسط

متوسط

المتوسط

درجة

الموافقة

إجابات

إجابات

الحسابي

12

ال يتوفر لدى الطالب جهاز حاسب آرل يف ادلنزل للدراسة وادلراجعة

3.79

3.53

3.65

موافق

8

ظروف الطالب االجتماعية تشكل عائقاً الستيعاب ادلقرر

3.74

3.40

3.56

موافق

11

غياب الطالب عن حضور احملاضرة

3.49

3.49

3.49

موافق

4

الطالب تنقصو ادلعرفة يف التعامل مع احلاسب اآلرل بشكل جيد

3.64

3.30

3.45

موافق

10

عدم التزام الطالب باحلضور يف الوقت احملدد

3.62

3.23

3.41

موافق

9

ظروف الطالب االقتصادية تشكل عائقاً الستيعاب ادلقرر

3.46

3.26

3.35

زلايد

3

الذكور

اإلناث

اإلجمالي

قدرات الطالب زلدودة وال تسمح لو القيام دبا يُطلب أثناء احملاضرة من جهد يفوق مستوى
قدراتو

3.38

2.89

3.12

1

وقت احملاضرة ادلخصص ال يسمح بأداء كل ما ىو مطلوب من الطالب

3.08

3.06

3.07

زلايد

2

يشعر الطالب بالتعب واإلرىاق لكثرة ما يطلب منو من واجبات ومهام

2.79

2.66

2.72

زلايد

7

عدم انسجام الطالب مع زمالئو يف ادلعمل

2.74

2.64

2.69

زلايد

6

وقت الراحة خالل احملاضرة ال يكفي إلعادة الرتكيز فيما تبقى منها

2.72

2.60

2.65

زلايد

5

ما يقوم بو الطالب من واجبات أثناء احملاضرة ال يلقى القبول الكايف من أستاذ ادلقرر

2.62

2.55

2.58

زلايد

3.30

3.09

3.19

محايد

المتوسط الحسابي للمحور الثالث المتعلق بالفرضية الثالثة

زلايد

 5-2-14تحليل الجزء المتعلق بالمحور الرابع :العوامل المتعلقة بالمنهج الدراسي للمقرر
يتضح من خالل اجلدول رقم ( ) 9أن ادلتوسط احلسايب العام ادلشاىد للمحور الرابع ادلتعلق بادلنهج الدراسي دلقرر تطبيقات مالية باستخدام إكسل
( )Excelقد بلغ ( ،)3.55وىو أكرب من ادلتوسط احلسايب ادلفرتض ( )3وفقاً دلقياس ليكرت اخلماسي  ،وىذا يدل على أن أراء عينة الدراسة من
اجلنسٌن تتجو ضلو ادلوافقة بصورة عامة.
كما يتضح من اجلدول رقم ( ) 9أن ادلتوسط احلسايب اإلُجارل ادلشاىد إلجابات عينة الدراسة عن كل سؤال من أسئلة الدراسة ،بلغ ( )4.42للعبارة
رقم ( " ) 6عدم القيام بزيارات ميدانية لبعض ادلؤسسات لربط زلتوى ادلقرر بالواقع العملي أثناء فرتة دراسة ادلقرر " ما يعين أن أراء عينة الدراسة من

العوامل المؤثرة على استيعاب طالب العلوم المالية1بالجامعات والمعاىد الليبية
د .محمد فرج الصفراني جامعة الزاوية ،د .عبدالناصر مسعود تنتوش المعهد العالي لمعموم والتقنية  /الزهرة ،ابراهيم أحمد الكردي كمية العموم االدارية والمالية التطبيقية /طرابمس

اجلنسٌن حول ىذه العبارة تتجو ضلو ادلوافقة بشدة .كما يبٌن اجلدول رقم ( )9أيضاً أن ادلتوسط احلسايب اإلُجارل ادلشاىد يرتاوح بٌن ( )3.90للعبارة
رقم ( " )5عدم وجود مذكرة شارحة ووافية خاصة بادلنهج " و ( )3.63للعبارة رقم ( " )3عدم توفر مراجع مساعدة كافية للمقرر احملدد " ما يعين أن
أراء عينة الدراسة من اجلنسٌن حول العوامل ( ) 5 ،3 ،1تتجو ضلو ادلوافقة على أن ىذه العوامل سبثل صعوبات ربد من استيعاب طلبة العلوم ادلالية
مقرر تطبيقات مالية باستخدام إكسل ( .)Excelكما يبٌن اجلدول رقم ( )9أيضاً أن ادلتوسط احلسايب اإلُجارل ادلشاىد يرتاوح بٌن ( )2.90للعبارة
رقم ( " ) 2منهج ادلقرر غًن زلدد ،ما جيعل الطالب غًن قادر على اإلدلام بو" و ( )2.74للعبارة رقم ( " )4تدريس ادلقرر يتم يف فصل مبكر قبل
تعرف الطالب على كثًن من ادلقررات اليت تُطبق زلتوياهتا باستخدام برنامج أكسل " ما يعين أن أراء عينة الدراسة من اجلنسٌن تتجو ضلو احلياد حول
العامالن (.)4 ،2
جدول رقم ()9

العوامل المتعلقة بالمنهج الدراسي لمقرر تطبيقات محاسبية باستخدام اكسل
المتوسط الحسابي
رقم

العامل

العوامل

متوسط

متوسط

المتوسط

درجة

الموافقة

إجابات

إجابات

الحسابي

6

عدم القيام بزيارات ميدانية لبعض ادلؤسسات لربط زلتوى ادلقرر بالواقع العملي
أثناء فرتة دراسة ادلقرر

4.44

4.40

4.42

موافق
بشدة

5

عدم وجود مذكرة شارحة ووافية خاصة بادلنهج

3.54

4.19

3.90

موافق

1

ادلنهج حيتاج لدرجة تركيز عالية ما يزيد من قلق الطالب

3.56

3.85

3.72

موافق

3

عدم توفر مراجع مساعدة كافية للمقرر

3.41

3.81

3.63

موافق

2

منهج ادلقرر غًن زلدد ،ما جيعل الطالب غًن قادر على اإلدلام بو

3.00

2.81

2.90

زلايد

4

تدريس ادلقرر يتم يف فصل مبكر قبل تعرف الطالب على كثًن من ادلقررات اليت
تُطبق زلتوياهتا باستخدام برنامج أكسل

3.03

2.51

2.74

زلايد

3.50

3.60

3.55

موافق

الذكور

المتوسط الحسابي للمحور الرابع المتعلق بالفرضية الرابعة

اإلناث

اإلجمالي

 6-2-14اختبار الفرضيات
يف ىذا اجلزء يتم اختبار فرضيتا الدراسة ،مستخدمٌن يف ذلك اختبار (ت) لعينة واحدة للفرضية األوذل ،واختبار (ت) لعينتٌن مستقلتٌن للفرضية الثانية،
وذلك عند مستوى معنوية (.)%5
أوالً :إختبار ( )Tلعينة واحدة ( ) One Sample T – Test

يستخدم ىذا اإلختبار اإلحصائي لفحص فرضية تتعلق بالوسط احلسايب ،ويشرتط إلجراء إختبار ( )Tأن يتبع توزيع ادلتغًن ادلراد إجراء اإلختبار على

متوسطو التوزيع الطبيعي ،وغالباً ما يستعاض عن ىذا الشرط بزيادة حجم العينة ،فقد ُوجد من خالل التجربة أن عدم ربقق ىذا الشرط ال يؤثر على
نتيجة اإلختبار بشرط أن يكون حجم العينة كبًنا ( الزغيب والطالفحة ،2000 ،ص ،)175وتعترب العينة كبًنة إذا كان حجمها  30فأكثر (النجار،

 ،2014ص .)147وقد مت استخدام ىذا اإلختبار يف ىذه الدراسة على أساس إختبار الفرض القائل :أن ادلتوسط احلسايب إلجابات عينة الدراسة
يساوي ادلتوسط احلسايب ادلفرتض ( ،) 3وذلك لكل زلور من زلاور اإلستبانة بصورة عامة .أي دبعىن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
معنوية ( )% 5بٌن متوسط إجابات العينة وادلتوسط ادلفرتض .ويتم رفض الفرض العدم إذا كان مستوى الداللة احملتسب أصغر من أو يساوي ()%5
وقبول الفرض البديل .ويأخذ الفرض يف صورتو اإلحصائية الصيغة التالية:
H0 : µ = 3
الفرض العدم:
H1 : µ ≠ 3
الفرض البديل:
α = %5
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ويتضح من اجلدول رقم ( :)10أن قيمة  sigللمحور األول ادلتعلق بأستاذ ادلقرر تساوي ( ،)0.000وىي أقل من مستوى ادلعنوية ( ،)%5وبالتارل
نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل .الذي يقول" :توجد عوامل متعلقة بأستاذ مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج إكسل ( )Excelتعد ضمن
الصعوبات اليت تؤثر على استيعابو من قبل طالب العلوم ادلالية يف اجلامعات وادلعاىد الليبية" .كما يتضح من اجلدول رقم ( )10أن قيمة  sigللمحور
الثاين ادلتعلق باإلمكانيات والتجهيزات تساوي ( ،)0.000وىي أقل من مستوى ادلعنوية ( ،)%5وبالتارل نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل.
الذي يقول" :توجد عوامل متعلقة بإمكانيات الكلية وذبهيزاهتا تعد ضمن الصعوبات اليت تؤثر على استيعاب طالب العلوم ادلالية يف اجلامعات وادلعاىد
الليبية مقرر تطبيقات مالية باستخدام إكسل ( .")Excelويتضح من اجلدول رقم ( )10أيضاً أن قيمة  sigللمحور الثالث ادلتعلق بالظروف
الشخصية للطالب تساوي ( ،)0.023وىي أقل من مستوى ادلعنوية ( ،)%5وبالتارل نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل .الذي يقول" :توجد
عوامل متعلقة بالظروف الشخصية للطالب تعد ضمن الصعوبات اليت تؤثر على استيعاب طالب العلوم ادلالية يف اجلامعات وادلعاىد الليبية مقرر
تطبيقات مالية باستخدام إكسل ( .")Excelكما يتضح من اجلدول رقم ( )10أن قيمة  sigللمحور الثاين الرابع ادلتعلق بادلنهج الدراسي للمقرر
تساوي ( ،)0.000وىي أقل من مستوى ادلعنوية ( ،)%5وبالتارل نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل .الذي يقول" :توجد عوامل متعلقة بادلنهج
الدراسي دلقرر تطبيقات مالية باستخدام إكسل ( )Excelتعد ضمن الصعوبات اليت تؤثر على استيعابو من قبل طلبة اجلامعات وادلعاىد الليبية".
جدول رقم ()10
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ثانياً :إختبار ( )Tلعينتين مستقلتين Independent Sample T-Test
يقوم ىذا اإلختبار على أساس إختبار الفرض القائل أن ادلتوسط احلسايب إلجابات عينة الدراسة من الذكور يساوي ادلتوسط احلسايب إلجابات عينة
الدراسة من اإلناث ،وذلك لكل زلور من زلاور الدراسة بصورة عامة .أي دبعىن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )%5بٌن
متوسط إجابات العينة تعزى دلتغًن اجلنس (ذكر  ،أنثى) .وبناءً عليو يتم رفض الفرض العدم إذا كان مستوى الداللة احملتسب أصغر من أو يساوي
( )%5وقبول الفرض البديل .ويأخذ الفرض يف صورتو اإلحصائية الصيغة التالية:
H0 : µ1 = µ2
الفرض العدم:
H1 : µ1 ≠ µ2
الفرض البديل:
α = %5

حيث ( )µ1ادلتوسط احلسايب ألفراد عينة الدراسة من الذكور ،و ( )µ2ادلتوسط احلسايب ألفراد عينة الدراسة من اإلناث.

يالحظ من اجلدول رقم ( )11أن قيمة  Sig . p. valueوفقاً الختبار  Levene's Testللتجانس ،واخلاصة دبحاور الدراسة األربع (
 ) 0.201 ،0.437 ،0.053 ،0.244حملاور الدراسة األربع على التوارل ،وىي قيم أكرب من مستوى ادلعنوية ( ،)%5وبالتارل ديكن القول بأن
ىناك ذبانس .وبناء عليو سنعتمد على إختبار (ت) لعينتٌن مستقلتٌن يف حالة التجانس.
يتضح من اجلدول رقم ( )11أن قيمة  Sigللمحور األول بلغت )0.712( :للمحور األول ،و ( )0.266للمحور الثاين ،و ()0.198

للمحور الثالث ،و( )0.531للمحور الرابع ،وىذه القيم أكرب من مستوى ادلعنوية ( ،)%5وبالتارل نقبل فرض العدم القائل :ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى معنوية ( )%5بٌن متوسط إجابات العينة تعزى دلتغًن اجلنس (ذكر  ،أنثى).

العوامل المؤثرة على استيعاب طالب العلوم المالية1بالجامعات والمعاىد الليبية
د .محمد فرج الصفراني جامعة الزاوية ،د .عبدالناصر مسعود تنتوش المعهد العالي لمعموم والتقنية  /الزهرة ،ابراهيم أحمد الكردي كمية العموم االدارية والمالية التطبيقية /طرابمس
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 .15نتائج الدراسة
بعد ذبميع وتبويب وربليل وتفسًن بيانات الدراسة اجملمعة بواسطة صحف االستبيان ادلوزعة على عينة الدراسة توصلت الدراسة للنتائج
اآلتية:
 .1أن آراء عينة الدراسة حول احملور األول ،وادلتعلق بأستاذ ادلقرر ،تفيد بعدم وجود صعوبات ربد من استيعاب طالب العلوم ادلالية مقرر
تطبيقات مالية باستخدام إكسل (.)Excel
 .2ىناك اتفاق عام بٌن آراء عينة الدراسة حول احملور الثاين ،وادلتعلق باإلمكانيات والتجهيزات ،يفيد بوجود صعوبات ربد من استيعاب
طالب العلوم ادلالية مقرر تطبيقات مالية بإستخدام إكسل (..)Excel
 .3أن آراء عينة الدراسة حول احملور الثالث ،وادلتعلق بالظروف الشخصية للطالب ،تفيد بوجود صعوبات ربد من استيعاب طالب العلوم
ادلالية مقرر تطبيقات مالية بإستخدام اكسل (.)Excel
 .4ىناك اتفاق عام بٌن آراء عينة الدراسة حول احملور الرابع ،وادلتعلق بادلنهج الدراسي للمقرر ،يفيد بوجود صعوبات ربد من استيعاب
طالب العلوم ادلالية مقرر تطبيقات مالية بإستخدام اكسل (.)Excel
 .5كما بينت التحليالت اإلحصائية إلختبار (ت) لعينة واحدة فيما يتعلق دبحاور الدراسة األربع أن ادلتوسط احلسايب ادلشاىد إلجابات
عينة الدراسة ال يساوي ادلتوسط احلسايب ادلفرتض ( .)3وبناءً عليو نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل الذي ينص على "وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )%5بٌن متوسط إجابات العينة وادلتوسط ادلفرتض".
 .6كما بينت التحليالت اإلحصائية إلختبار (ت) لعينتٌن مستقلتٌن فيما يتعلق دبحاور الدراسة األربع أن ادلتوسط احلسايب ادلشاىد
إلجابات عينة الدراسة وفقا دلتغًن اجلنس ( ذكر  /أنثى ) متساوي .وبناءً عليو نقبل فرض العدم الذي ينص على "ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )%5بٌن متوسط إجابات العينة تعزى دلتغًن اجلنس".
 .16التوصيات

استنادا إلى النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدراسة باألتي:
 .1العمل على توفًن ادلراجع العلمية ادلناسبة ،اليت تساعد الطالب على استيعاب مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج اكسل
(.)Excel
 .2العمل على توفًن اإلمكانيات والتجهيزات ادلناسبة ،وتطوير الربامج واألجهزة دبا حيقق األىداف ادلنشودة من وراء تدريس مقرر
تطبيقات مالية باستخدام برنامج اكسل (.)Excel
 .3هتيئة الطالب وتأىيلو وصقلو يف مراحل دراسية قبل دراستو مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج اكسل (.)Excel
 .4العمل على تدريس مقرر تطبيقات مالية باستخدام برنامج اكسل ( )Excelيف آخر مراحل دراسة الطالب ،ليكون لو ذلك عامالً
مساعدا على دخول سوق العمل دبا اكتسبو من مهارات.
المراجع
 أبوفارس ،رندة عطية( ،ادلؤسبر العلمي للتعليم احملاسيب ،)2007 ،التعليم احملاسيب ادلهين :الواقع وسبل التطوير( ،طرابلس  -ليبيا) اخلطيب ،زلمود أمحد ( ،)2010أصول ادلنهجية العلمية يف حبوث العلوم اإلدارية ( ،بدون دار نشر). الدارل ،زلمود زلمد والسرييت ،ادلهدي مفتاح واحملجوب ،زلمود ُجعة( ،الندوة العلمية األوذل لقسم احملاسبة حول :واقع مهنة احملاسبة يفليبيا  -التحديات وآفاق النهوض ،اخلمس  23نوفمرب  ،)2017العوامل ادلؤثرة على ميول الطلبة للتخصص يف رلال احملاسبة :دراسة
ميدانية على طلبة قسم احملاسبة جبامعة ادلرقب( ،جامعة ادلرقب ،كلية االقتصاد والتجارة) ،ص .48-35
 الدوفاين ،صاحل فتح اهلل ومعمر ،عبد الغين مسعود والتائب ،عادل عبد السالم( ،الندوة العلمية األوذل لقسم احملاسبة حول :واقع مهنةاحملاسبة يف ليبيا (التحديات وآفاق النهوض) ،اخلمس  23نوفمرب  ،) 2017مدى توافق زلتوى ادلناىج احملاسبية يف اجلامعات الليبية مع
متطلبات ادلعيار رقم ( ) 2من معايًن التعليم احملاسيب ادلهين الصادرة عن االرباد الدورل للمحاسبٌن :كلية االقتصاد والتجارة جامعة ادلرقب
منوذجا( ،جامعة ادلرقب ،كلية االقتصاد والتجارة) ،ص .276-241
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د .صالح الدين انبية جمعة  ،د .هدى محمد الشتيوي أبو خريص

جامعة غريان

 الزغيب ،زلمد بالل والطالفحة ،عباس ( ،)2000النظام اإلحصائي  – SPSSفهم وربليل البيانات اإلحصائية( ،عمان :دار وائلللنشر).
 الصاحل ،غسان( ،رللة جامعة دمشق ،اجمللد  ،19العدد األول ،)2003 ،األسباب اليت تعزى إليها صعوبات التعلم – دراسة ميدانيةعلى عينة من طلبة مدارس مدينة دمشق( ،جامعة دمشق) ،ص .55-11
 الفرجاين ،منصور زلمد وآخرون (الندوة العلمية األوذل لقسم احملاسبة حول :واقع مهنة احملاسبة يف ليبيا (التحديات وآفاق النهوض)،اخلمس  23نوفمرب  ، )2017إمكانية تطبيق تكنولوجيا ادلعلومات والتعليم االلكرتوين على التعليم احملاسيب( ،جامعة ادلرقب،كلية
االقتصاد والتجارة) ،ص .182-161
 ادلصلي ،عبد احلكيم زلمد (ادلؤسبر العريب حول التعليم العارل وسوق العمل ،)2010 ،مدى مواكبة التعليم العارل يف ليبيا للتطوراتالعلمية ادلعاصرة وتلبية احتياجات سوق العمل( ،مصراتة  -ليبيا) ،يف عويطيل ،أبو بكر ُجعو واقنيرب ،الصديق سادل وأبوسيف ،ازلمد
عمر( ،الندوة العلمية األوذل لقسم احملاسبة حول :واقع مهنة احملاسبة يف ليبيا  -التحديات وآفاق النهوض) ،اخلمس  23نوفمرب
 ،)2017التعليم احملاسيب وأثره على مهنة احملاسبة يف ليبيا (من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بقسم احملاسبة)( ،جامعة ادلرقب ،كلية
االقتصاد والتجارة) ،ص .86-49
 ادلاقوري ،نادية ميالد زلمد (رسالة ماجستًن غًن منشورة ،) 2008 ،تضييق الفجوة بٌن برنامج التعليم احملاسيب ومتطلبات شلارسة ادلهنة(دراسة تطبيقية يف البيئة الليبية)( ،الزاوية :جامعة السابع من أبريل) ،يف عويطيل ،أبو بكر ُجعو واقنيرب ،الصديق سادل وأبوسيف ،ازلمد
عمر( ،الندوة العلمية األوذل لقسم احملاسبة حول :واقع مهنة احملاسبة يف ليبيا  -التحديات وآفاق النهوض) ،اخلمس  23نوفمرب
 ،)2017الت عليم احملاسيب وأثره على مهنة احملاسبة يف ليبيا (من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بقسم احملاسبة)( ،جامعة ادلرقب ،كلية
االقتصاد والتجارة) ،ص .86-49
 النجار ،نبيل ُجعة صاحل ( ،)2014اإلحصاء التحليلي مع تطبيقات بررلية ( ،SPSSعمان :دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع). -داوود ،نعيم نصر ( ،)2012التحليل ادلارل بإستخدام برنامج ( ،Excelعمان  -األردن :دار البداية ،ط.)1

 مشيلة ،ميالد رجب والطررل ،زلمد مفتاح( ،رللة العلوم االقتصادية والسياسية ،العدد األول ،)2013 ،مدى التوافق بٌن مناىج التعليماحملاسيب ومتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس وخرجيي أقسام احملاسبة باجلامعات الليبية( ،كلية االقتصاد والتجارة
زلينت -جامعة ادلرقب).
 عامر ،شكري أمحد ومهلهل ،مسًن مفتاح( ،الندوة العلمية األوذل لقسم احملاسبة حول :واقع مهنة احملاسبة يف ليبيا  -التحديات وآفاقالنهوض) ،اخلمس  23نوفمرب  ،) 2017دور التعليم احملاسيب يف تنمية القدرات وادلهارات ادلهنية خلرجيي قسم احملاسبة يف اجلامعات الليبية
(دراسة حالة)( ،جامعة ادلرقب ،كلية االقتصاد والتجارة) ،ص .34-5
 عويطل ،أبو بكر ُجعو واقنيرب ،الصديق سادل وأبوسيف ،ازلمد عمر( ،الندوة العلمية األوذل لقسم احملاسبة حول :واقع مهنة احملاسبة يفليبيا  -التحديات وآفاق النهوض) ،اخلمس  23نوفمرب  ،) 2017التعليم احملاسيب وأثره على مهنة احملاسبة يف ليبيا (من وجهة نظر
أعضاء ىيئة التدريس بقسم احملاسبة)( ،جامعة ادلرقب ،كلية االقتصاد والتجارة) ،ص ..86-49
 زلمد ،قوارح( ،رللة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد  ،)2013 ،11العوامل ادلؤدية إذل تدين مستوى التحصيل الدراسي – دراسةاستكشافية من منظور عينة من الطلبة اجلامعيٌن( ،اجلزائر :جامعة عمار ثليجي باألغواط).
 ميالد ،حسن إبراىيم وعبد السميع ،صالح زلمد وميالد ،حسٌن إبراىيم( ،الندوة العلمية األوذل لقسم احملاسبة حول :واقع مهنة احملاسبةيف ليبيا  -التحديات وآفاق النهوض) ،اخلمس  23نوفمرب  ،) 2017الصعوبات اليت تواجو التعليم احملاسيب اجلامعي يف ليبيا من وجهة
نظر اخلرجيٌن (دراسة تطبيقية على أقسام احملاسبة باجلامعات الليبية( ،جامعة ادلرقب ،كلية االقتصاد والتجارة) ،ص .120 -87
 نور ،عبد الناصر إبراىيم وزويلف ،إنعام زلسن ( ،رللة دراسات العلوم اإلدارية ،اجمللد  ،36العدد  ،)2009 ،2استخدام احملاسبٌنلربامج اجلداول اإللكرتونية :دراسة تطبيقية على عينة من احملاسبٌن يف األردن .ص .458-441
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المؤتمر العممي الدولي الثاني لكمية االقتصاد والتجارة
)الثورة التكنولوجية (اقتصاديات القرن الحادي والعشرين

Abstract
The study aims to identify the factors that influence understanding of financial sciences'
students in Libyan Universities and colleges the course of financial applications using
Excel program. The study applies on a random selected sample from some Universities
and colleges in Libya. Furthermore, the study aims to identify the differences in the
average responses of the sample according to the gender variable (male / female). Using
the SPSS program, the study uses descriptive and applied statistics by calculating the
mean of the responses of the sample members, conducting the T test for one sample,
and the T test for two independent samples. The study reached a number of
conclusions, the most important of which are: there were not any difficulties
attributed to the course's teacher affect the understanding of financial sciences' students
in Libyan Universities and colleges the course of financial applications using Excel
program. The study also showed that there are difficulties affecting the understanding
of financial sciences' students in Libyan Universities and colleges the course of financial
applications using Excel program. These difficulties are related to the institution's
facilities and equipment, student's personal circumstances, and the curriculum of the
course. Regarding the differences in the responses between male students and female
students, the T test for independent samples showed that there were not any
differences at a significant level (%5) between the mean of the responses of the study
sample due to the gender variable (male / female). Based on the results obtained, the
study recommends a number of recommendations, the most important of which are:
to provide the necessary facilities and equipment to teach the course of financial
applications using the Excel program, and to teach the course of financial applications
using the Excel program in the last years / seasons of the study.
Key words: Factors, student, understanding, Libyan, Excel.
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