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 ملخصال
تهدف الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  

التعليم المحاسبي بالجامعات الليبية. ولتحقيق ذلك، تم تصميم استبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات األولية والمعلومات 
هيئة التدريس، استلمت أعضاء ارة على عينة من ( استم42اإلحصائية من عينة الدراسة، حيث تم توزيع عدد )

توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها أن هناك ضعفا في تخطيط المقررات الدراسية الخاصة  ( استمارة.38منها عدد )
بالتعليم المحاسبي فيما يخص تكنولوجيا المعلومات، وغياب التحديث في مقررات التعليم المحاسبي بما يتالءم 

لمعلومات، وانعدام البنية التحتية. وقد أوصت الدراسة بضرورة القيام بورش عمل وحلقات نقاش حول وتكنولوجيا ا
أهمية تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات والتعليم اإللكتروني في الجامعات الليبية، وأيضا ضرورة إنشاء إدارة خاصة 

 .بالتعليم اإللكتروني بهذه الجامعات
 

 .، ليبيا، التعليم المحاسبي، جامعة المرقباإللكترونيا المعلومات، التعليم تكنولوجي: دالةالكلمات ال
Difficulties that limit the use of information and communication technology in 

accounting education in Libyan universities - Empirical Study 
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Abstract 

The study aims to identify the difficulties of the usage of communications information technology 

in accounting education in Libyan universities. For achieving this purpose, the study used the 

descriptive analytical approach through a questionnaire survey conducted and distributed on a 

random sample of (42) academic staff member at the end (38) questionnaires were returned. The 

findings of this study suggest that there is a weak level in designing educational curricula in 

accounting according to information technology, the absence of updating accounting curricula 

relevant to information technology, and the lack of educational infrastructure. The study 

recommends the need to do workshops about the importance of applying information technology 

system and electronic education at Libyan universities as well as the need for a department of 

electronic education at these universities. 
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 . المقدمة1

ولهدد    والمعوقددات،العددا ددا مب التحددايددات   واجدد يعددا التعليم  ب دعددا بسددددددددددددددلولددا  جددا دداا  مب التعليم 
التحايات اتجاهيب: اتجا  االسددددددددددددددتعااا التكنولوجي وال م ي تا دالمعلومات واالت ددددددددددددددداالت، واتجا  

 الجامعات والكليات والشددددددددر ات دالمسددددددددت ا  بم ماد اسددددددددتعاااات وال م ي تااالسددددددددتعااا التن ي م 
والمؤسسات الحكومية والمنظمات الست اا  التعليم  ب دعا، وهناك بيضا جانب ن سي  تعلق دأسات ة 
الجامعات والمارليب والمتارليب والطلبة  النظا  الترلوم الحالي راسدددي ولعمه د  من  م ات السدددنيب    

 غرادة بن تعارض طبيعة العقه البشرم التغيير.

تقنيا  بيرا  ي وسددددددددداته وتقنيات االت دددددددددا  والمعلومات وال م حيث يشدددددددددها   دددددددددرنا الحالي تقاما 
اسددددددت اات من  العا ا مب المجاالت والقطا ات وبهمها التعليم وال م اسددددددتدمر ه ا التقا  دطرلقة  ا لة 
سددددوا  مب د   امه ه   التطورات  ي العملية التقلياية بومب د   دلق تعليم متطور متكامه يعتما 

ه وتكنولوجيات ات ددددددا   الية الجواة والك ا ة وال م اطلق  لي  العا ا مب بسدددددداسددددددا  ل  تو ر وسددددددات
، التعلم  ب دعا، اإللكترونيالم ددددددددددددطلحات والم ا يم ومب بلدر يدددددددددددديو ا: التعليم  ل  ال  ، التعليم 

التعلم المسدددددددتمر، التعلم ماد الحياة، التعليم الرقمي، التعليم اال ترامدددددددي ومجتمعات التعلم وغيرها مب 
 (.2: 2012 ،طلحات )العواواةالم 

التعليم  ي الوقددا الحددامددددددددددددددر العددا ددا مب التحددايددات، ومب بهم هدد   التحددايددات، تكنولوجيددا ولواجدد  
التي تواج  حاليا البحث  ي التعليم المحاسدددددددددددبي ال تماا  المسددددددددددداتهوتعتبر واحاة مب بهم  ،المعلومات

تكنولوجيددا المعلومددات الجددا ددا وقبو  تكنولوجيددا المعلومددات مددا و ددا دعوامدده دددارجيددة بدرد التي مب 
التكنولوجيددة التي تحددا   ي واالبتكددارات ونتيجددة للتطورات  .الممكب بن تسدددددددددددددددا ددا المعلميب والمددا رلب

دمعا  هاته ممكب بن تؤثر ه   التطورات  والتي تتقا عقوا المامددددية، جميع بنحا  العالم  ل  ماد ال
التكنولوجية  ل  المسدددددتولات ال راية والتنظيمية والمجتمنية مب د   اسدددددت اا  تكنولوجيا المعلومات، 

: 2011لما بن  ملية التعلم تأثرت دشددددددددددددددكه  بير مب قبه التقا  التكنولوجي مع اثار متعااة )بحما، 
33.) 

 السابقة الدراسات. 2
هناك العا ا مب الاراسدددددات التي تناولا تكنولوجيا المعلومات وال دددددعولات  ي اسدددددت اا  تكنولوجيا 
المعلومات  ي الوسدداته التعليمية  ي م تلا الجامعات العامة وال ا ددة  ي او  العالم  موما والاو  

بتناو  ه ا المومددوخ د ددو ددا العرلية د ددو ددا، نال نن هناك يددحا  ي الاراسددات الليبية التي قاما 
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 وسدددوت  تم ي اسدددت اا  تكنولوجيا المعلومات واالت ددداالت  ي البرامه المحاسدددبية دالجامعات الليبية، 
 :تناو  دعض ه   الاراسات وهي

 (  2019دراسةةةة بيو) : ها ا ه   الاراسدددددة نل  تحا ا ومعر ة التحايات وال دددددعولات التي تحا
تو دددلا الاراسدددة نل  مجمو ة مب  .الليبيةالمحاسدددبي  ي الجامعات  ياإللكترونمب تطبيق التعليم 

المحاسددددددددددددددبي  ي الجامعات الليبية،  اإللكترونيوجوا تحايات تعيق تطبيق التعليم  :النتاته بهمها
هي ة ب ضدددددددددددددددا  التحايات اإلاارلة والمااية، وبن الجامعات الليبية ال تقو  بتارلب  بينها والتي مب

، وقلة اإلمكانات المااية الم  ددددددددددد دددددددددددة لبرامه التعلم اإللكترونيالتعليم  التارلس  ل  اسدددددددددددت اا 
 ي.  ما تو ددددددددلا الاراسددددددددة نل  بن التحايات المتعلقة دعضددددددددو هي ة التارلس المحاسددددددددباإللكتروني

المحاسددددددددددددددبي  ي الجامعات الليبية تيما  اا:  ا  توا ر  اإللكترونيوالطالب ال يعيق تطبيق التعلم 
، ونقا قددارة و  ددا ة الطلبددة  ي اإللكترونيالتكنولوجيددا ال ةمددة  ب التعلم  المعلومددات والمهددارات

 .اإللكترونياست اا  التعلم 
  دراسةةIssa and Saleh (2019):  ها ا الاراسددة نل  التعرت  ل   ددعولات اسددت اا   ينة

/ الجامعة المسدددددتن دددددرلة لتكنولوجيا التعليم  األسددددداسددددديةهي ة التارلس مب  لية الترلية ب ضدددددا  مب 
وجوا دعض ال ددددددعولات التي  :وتو ددددددلا الاراسددددددة نل   اة نتاته مب بهمها .تعليمهمالحا ث  ي 

 ا  وجوا  بينها والتي مب التارلس،هي ة ب ضدددا  تحو  اون اسدددت اا  تكنولوجيا التارلس مب قبه 
لب  ي اسدددددت اا  تكنولوجيا التارلس الحا دة التار  وبيضدددددا مدددددعاالمعاات والبنية التحتية ال ةمة، 

  ي التارلس.
 ( .2017دراسةةةة الصةةةقع والتائب):  ها ا ه   الاراسددددة نل  التعرت  ل  المعوقات التي تحا مب

، وتحا ا بثر المؤهه العلمي و اا سددددنوات ال برة  ي ادت ت اإللكترونيتطبيق التعليم المحاسددددبي 
بن هناك  :وتو لا الاراسة نل  مجمو ة مب النتاته بهمها. اإللكترونيمعوقات التعليم المحاسبي 

المعوقات المااية المتعلقة دالقا ات  وهي اإللكترونيتحا مب تطبيق التعليم المحاسددددددددددددددبي  معوقات
 ا  التعاون بيب الجامعات المتمدلة  ي المعوقات اإلاارلة  وبيضدددددددددددددداة، اإللكترونيالمجهزة والبرامه 

معوقا  ل  ارجة والتي تعا هي ة التارلس ب ضدددددددددددا  محليا واوليا و ا  وجوا برامه تارلبية لتأهيه 
  الية مب األهمية.
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  ها ا الاراسة نل  التعرت  ل  نمكانية تطبيق تكنولوجيا  :(2017) وآخرون دراسة الفرجاني
داإلما ة نل  معر ة  يفية التعامه مع الق ور والمعوقات  ،المعلومات  ي التارلس الجامعي المحاسبي

بن هناك : النتاته بهمها  اا مبوتو لا ه   الاراسة نل   .الواقعة  ي التعليم الجامعي المحاسبي
مع ا  ي ت طي  المقررات الاراسية ال ا ة دالتعليم المحاسبي تيما ي ا تكنولوجيا المعلومات 

وغياب  نا ر التحا ث  ي المقررات التعليم المحاسبي دما  ت     ،ياإللكترونولالتالي التعليم 
 ي  األل ا هي ة التارلس ب ضا  و ما يعاني التعليم المحاسبي مب نقا  ي  ،وتكنولوجيا المعلومات

 . المحاسبة لا هم ال برة الكاتية  ي مجا  نظم تكنولوجيا المعلومات
   الاراسدددددددددددددددة نل  التعرض للتحوالت الجوهرلة التي طالا ها ا  :(2016) وآخرون دراسةةةةةةةةةة العمر

. داص ا  والاو  العرلية دشددددكه  المجتمع دشددددكه انجم  نها مب تحايات واجها بسدددداليب التعليم وم
هو نظا  تعليمي متكامه  اإللكترونيالتعليم  بهمها: بنالنتاته   اا مبوتو ددددددددددلا ه   الاراسددددددددددة نل  

وتان  حجم المحتوم العرلي  العالمية،ج  يددددددددددددددبكة المعلومات ايسددددددددددددددتنا  ل  التقنيات الحا دة التي تو 
 ما يقابلها مب بلاان بدرد وإل  غيرها مب اللغات. نل وإنتاجية  نا ت  دالنسبة 

 ( 2016دراسةةة كريبات:)   هي ة التارلس ب ضدددا  ها ا ه   الاراسدددة نل  التعرت  ل  واقع اسدددت اا
معر ة  واتا  وبغرامددد  وال دددعولات التي تواج  و   ي البحث العلمي اإلنترنادالجامعات الليبية ل امة 

ب ضا  بن اغلب  :وتو لا الاراسة نل  مجمو ة مب النتاته بهمها .بسات ة الجامعات  نا است اام 
 ي البحث العلمي مب د    اإلنترناعينة الاراسدددة يملكون القارة  ل  اسدددت اا  دامة دهي ة التارلس 

لح دددو   ل  المقاالت والاورلات الحا دة، وإن مب بهم ال دددعولات التي تواجههم اسدددت اامهم ل   ي ا
 المقامة مب الشر ات الليبية دسبب انقطا   داستمرار. اإلنترناهي سو  دامة 

 ( 2015دراسةةةةةةة زكر  واالربد)،   ي  اإلنترناها ا ه   الاراسدددددددددة نل  التعرت  ل   واتا اسدددددددددت اا 
هي ة التارلس دكلية االقت ددددددداا والعلو  السدددددددياسدددددددية ب ضدددددددا  مجا  البحث العلمي المحاسدددددددبي مب قبه 

هي ة ب ضددددددددددددددا  دجامعة طرابلس،  ما ها ا الاراسددددددددددددددة نل  معر ة المعوقات والمشدددددددددددددداله التي تواج  
لمي  ي البحث الع اإلنترنابن اسدددت اا   :وتو دددلا الاراسدددة نل  مجمو ة مب النتاته بهمها .التارلس

هي ة التارلس  ي موالبة  ه ما هو جا ا  ي المحاسبة مب د   الح و  ب ضا  المحاسبي يسا ا 
ن  ا  تو ر الاراية الكاتية لمهارة اسدددددددددددت اا  ب  ل  المقاالت واإل ددددددددددداارات المحاسدددددددددددبية الحا دة، نال

  .نترنايقا  اتقا بما  است اامهم لإل ،مب قبه بسات ة المحاسبة اإلنترنا
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  دراسةةةةةةةةEzeani and Akpotohwo (2014) : ها ا الاراسدددددددددددة نل  تحا ا اور تكنولوجيا
و  لك  حا ماد  ،المعلومات واالت ددددددداالت  ي تعليم وتعلم المحاسدددددددبة  ي جامعات والية نليتي

 ،ناراك ادت دددددددا دددددددي المحاسدددددددبة لاور تكنولوجيا المعلومات واالت ددددددداالت  ي تارلس المحاسدددددددب
 واجها ادت ا ي المحاسبة  ي است اا  مرا ق تكنولوجيا المعلومات التحقق مب المشك ت التي و 

 ا ترا اتوجوا  :وتو دددددددلا الاراسدددددددة نل   اة نتاته مب بهمها .واالت ددددددداالت للتارلس المحاسدددددددبي
 .دأاوار مرا ق تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التارلس المحاسبي دشكه  بير

 (2012) ةدراسةةةةة Alfahad:  ها ا الاراسددددددددة للح ددددددددو   ل   هم ب ضدددددددده لتجارب الط ب مع
 ل  االستجادة الحتياجات الجامعة  ناارةوالتي باورها يمكب بن تسا ا  (IT)تكنولوجيا المعلومات 
وتو دددددلا الاراسدددددة نل   اة نتاته مب بهمها  هم بهمية اسدددددت اا  تكنولوجي  .تكنولوجيا المعلومات

وبن اسددددددددددددت اا  تكنولوجيا المعلومات لاي   ،المعلومات  ي التعليم العالي  ي الجامعات السددددددددددددعواية
تكنولوجيا المعلومات  ي التارلس والتعلم  واسددددددددت اا  ،القارة  ل  تحسدددددددديب جواة التارلس الجامعي

اوار التعليميدددة التقليدددايدددة مب د   التر يز الجدددا دددا  ل   رل التدددارلس والتعلم ددددالجدددامعدددة يغير األ
 وم ممي التعليم.

 لفجوة البحثية والمساهمة العلمية للدراسةا
نن اهم ما يميز ه   الاراسة هو محاولة اراسة  عولات است اا  تكنولوجيا واالت االت  ي التعليم 

 وامه مؤثرة سلبا   ل   برلعة ل    ه   الاراسة التعرت المحاسبي الجامعي، حيث ان  سيتم مب د 
وه    است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت، وبثر اراسة ه   العوامه  ي تحسيب العملية التعليمية.

و عولات مرتبطة دأ ضا   ، عولات مرتبطة دالجامعة: هي الاراسة التي ستتناولهارلعة األ األدعاا
بم اراسة  تتناولهالم والتي  ،و عولات مرتبطة دالا م ال ني ،دالطلبةو عولات مرتبطة  ،هي ة التارلس

  .لي  مب قبه الباحثنحسب ما تم التو ه  ،مسبقة  ي البي ة الليبية
 

 الدراسة. مشكلةةةةةةةة 3

يمكب القو  دأن التغيرات المت حقة دالبي ة ال ارجية للبرامه المحاسبية متمدلة  ي التطورات  
المحاسبي د  ة بساسية  ان لها األثر الكبير  ي  األلاايميالتكنولوجية والعولمة ومتطلبات اال تماا 

وجوا  جوة  بيرة لعا  ظهور الق ور  ي واقع التعليم المحاسبي  ي  ا ة الجامعات الليبية والمتمده  ي 
وإن نجاح ه ا االست اا  وتحقيق  لمزايا   تطلب دالضرورة تو ير  .است اا  تكنولوجيا المعلومات

ة التارلس والطلبة لت عيه ه   التكنولوجيا، وذلك ألحاا   هيب ضا  نمكانيات  نية ومااية ومهارات لاد 
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ذلك الوقا  ل  تأهيه البرامه المحاسبية  التطولر المستهات  ي التعليم المحاسبي ولما يسا ا  ي
واست اا   .لتحسيب جواة  مليتها التعليمية دعنا رها الم تل ة و قا لمعا ير الهي ات المحلية والاولية

تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم  واج  العا ا مب ال عولات وذلك مب د   الاراسات 
اارم نو ا  تو ر  اار  اإللكتروني اض انتشار تقنيات التعلم ان بن ( 2007 يرد غ   ) ،السادقة

 الساحانرد  . تيما مؤهه للتعامه مع التقنيات  أحا  عولات تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالت االت
مب الناحية المؤسسية والتنظيمية بن ال عولات المتعلقة دالجامعة  ،(2017نسيمة وإيمان )و  (2015)

. بلبر ال عولات التي تواج  تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليمتشكه والتشرلنية 
هم ب ال عولات المااية والبشرلة ومعوقات متعلقة دالجامعة  ننل  ب( 2011)الحواماة  وتو ه

ال عولات التي تواج  تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم. ونظرا للمهمة الملقاة  ل  
 اتقها ب بح لزاما  ليها دوض غمار رهان تحسيب جواة داماتها الم تل ة تلبية لمتطلبات سول 

جا ت ه   الاراسة لبحث  ل لك .العمه مب جهة وتنمية المجتمع وتحسيب البحث العلمي مب جهة بدرد 
د   اراسة  ق التنمية المستاامة مبدما يحق ي التعليم الجامعي  ت االتواالاور تكنولوجيا المعلومات 

، ومب هنا المشكلة  ي ليبيا  عولات است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم الجامعي
 تي:التي تتناولها الاراسة يمكب  ياغتها  ي  ورة التساؤ  اآل

ما هي الصعوبات التي تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم المحاسبي  
 هيئة التدريس؟أعضاء ت الليبية من وجهة نظر بالجامعا

 

    الدراسة. فةةةرضية 4
 تقو  ه   الاراسة  ل   رمية رتيسية واحاة ت يا دأن :

  توجا  دددددددددعولات تحا مب اسدددددددددت اا  تكنولوجيا المعلومات واالت ددددددددداالت  ي التعليم المحاسدددددددددبي
 دالجامعات الليبية.

 ال رميات ال رعية التالية:ولإلجادة  ل  ال رمية الرتيسية تشتق منها 

  توجا  عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة
 داإلاارة الجامنية.

  توجا  عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة
 هي ة التارلس.ب ضا  د برة 
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 مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة  توجا  عولات تحا
 دالطلبة.

  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة  توجا  عولات تحا مب است اا
 دالبنية التحتية والا م ال ني.

   الدراسة. هةةةةةدف 5
تهات الاراسدددة نل  تحا ا ال دددعولات التي قا تحا مب اسدددت اا  تكنولوجيا المعلومات واالت ددداالت 

هي ة التارلس، والتأليا  ل  بهمية ب ضدددددددددا  دالتعليم المحاسدددددددددبي  ي الجامعات الليبية مب وجهة نظر 
 .است اا  تكنولوجيا المعلومات  ي التعليم المحاسبي

 

 الدراسة. أهمةةةية 6
 تي: ه   الاراسة  ي اآلتنبع بهمية 

هي ة التارلس لتكنولوجيا المعلومات لبرامه التعليم المحاسبية التي مب ب ضا  بيان  اتاة است اا   .1
هي ة التارلس ب ضا  يأنها المساهمة  ي االرتقا  دالدقا ة التكنولوجية، وتلبية احتياجات    مب 

 والط ب.
 اإللكتروني  ي الجامعات الليبيةوالتعليم مجا  تكنولوجيا المعلومات  تناولاالاراسات التي  نارة .2

 حسب معر ة الباحث.
نجرا  اراسات جا اة تتناو  جوانب بدرد حو  اور وبهمية تكنولوجيا  ل  الباحديب  عيتشج .3

 المعلومات واالت االت  ي التعليم.
 ي  ، وال م يسا ادمعلومات وتقنيات جا اةتما القاتميب  ل  العملية التعليمية  ي وةارة التعليم  .4

 مب التعليم التقليام. باال  ي التعليم الجامعي ا م است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت
 

 الدراسة. حةةةةةدود 7

اقت ر الباحث  ي اراست   ل  معر ة ال عولات التي تحا مب است اا   حدود الموضوع: 1- 7
 تكنولوجيا المعلومات واالت االت دالتعليم المحاسبي  ي الجامعات الليبية.

 .اقت رت ه   الاراسة  ل   لية االقت اا ال مس جامعة المرقب: حدود المكان 2- 7
 (.2020  ونيو - 2020 مارسة الممتاة بيب )تم اجرا  ه   الاراسة د   ال تر : حدود الزمن 3- 7
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هي ة التارلس دقسم المحاسبة دكلية االقت اا ب ضا  تم ادتيار  ينة مب  الحدود البشرية: 4- 7
 .ال مس دجامعة المرقب

 

 نموذج متغيرات الدراسة. 8

وتيما  ،الاراسةلقا تم الرل  بيب متغيرات الاراسة بنا    ل  اإلطار النظرم والاراسات السادقة ومشكلة 
 : لي نموذج الاراسة

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 

 للدراسةاإلطار النظر  . 9
حيث  لعب التعليم اورا مهما  ي التنمية  ،يعا التعليم العالي مب بهم الر اتز األساسية للمجتمع

بقسا  المحاسبة تسع  و  .االقت ااية واالجتماعية والسياسية والدقاتية دما يحقق التنمية المستاامة
درلجي تأهيه  بجهمب  ،المؤسسات الجامنية لتطولر برامجها التعليمية لموالبة متطلبات السول د

 مع سول العمه. تتوا قالتي  برات الدالمهارات و  المحاسبة
 

 مفهوم التكنولوجيا 1. 9
العا ا مب الاراسددددددددددات المحلية والعرلية بولا اهتماما وامددددددددددحا دجواة التعليم المحاسددددددددددبي وموالبت  

( تكنولوجيددددا Robbey عرت الكدددداتددددب ) لتطورات التكنولوجيددددا وم تمتدددد  لمتطلبددددات سددددددددددددددول العمدددده.

 منوذج الدراسة –( 1الشكل رقم )
 

 املتغري التابع املتغري املستقل

تكنولوجيا املعلومات صعوابت 
 واالتصاالت 

 التعليم المحاسبي
aH 

 الجامعية باإلدارةصعوبات مرتبطة 

 بالطلبةصعوبات مرتبطة 

 بأعضاء هيئة التدريس صعوبات مرتبطة 

 بالبنية التحتيةصعوبات مرتبطة 

 والدعالفني

1H 

4H 

3H 

2H 
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خ األجهزة والمعاات والبرمجيات المتعلقة دالحسددددددداب واالت دددددددا  سدددددددوا  بلان ا "له بنو : دأنها المعلومات
بما  دددددددددددددديا  (. 379: 2019 ان مب د   نظم المعلومات اإلاارلة )محما، لمبيوتر بو هاتا بو 

" المعلومات ونشددددددددر وت زلب ومعالجةلتجميع  نلكترونية وسدددددددداته  يرد بن تكنولوجيا المعلومات "دأنها
 ،(ICT) واالت االت ر ا تكنولوجيا المعلومات  (،1999األمم المتحاة )و  .(515: 2012) يا ، 

ومعاات ودامات االت دددددداالت السددددددلكية وال سددددددلكية ومعاات ودامات  اإلنترناتشددددددمه دامات  دأنها
والمكتبدددات ومرالز التوثيق ومزواات المعلومدددات  واإلذا دددة األ   تكنولوجيدددا المعلومدددات ووسدددددددددددددددددات  

وغير ذلك مب بنشددددددطة المعلومات واالت دددددداالت  الشددددددبكات،التجارلة ودامات المعلومات المبنية  ل  
 .(Noor-ul- Amin, 2013) ال لةذات 

 

 أهمية استخدام تكنولوجيا التعليم في التدريس الجامعي 2. 9
إتاحة ال ر ددددة و نن اسددددت اا  الوسدددداته التعليمية يمكب بن يسددددا ا  ل  تحقيق األهاات التارلسددددية، 

سددددددددددددات ة مب جهة بدرد مب د   وسدددددددددددداته للطلبة للت ا ه ال ورم تيما بينهم مب جهة ولينهم وليب األ
 ،عةسددددددهولة الو ددددددو  نل  المعلم حت  دارج بوقات  مل  دالجامو  ،تكنولوجيا المعلومات واالت دددددداالت

 ،وتحسدددديب  ملية التعليم لهمانار وتشددددولق الطلبة وج ب انتباههم وتقرلب مومددددوخ الارس نل  مسددددتود 
ومرا اة ال وارل ال راية بيب الطلبة وتمكينهم مب التعلم داألسددددددددددددددلوب ال م  ،وممارسدددددددددددددددة الت كير الناقا

ة القارة  ل  وتنمي ،والتارلب  ل  مهارات االت دددددددا  ، تناسدددددددب مع قاراتهم وحسدددددددب سدددددددر تهم ال اتية
ور ع يدددددددعور وإحسددددددداس الطلبة  ،التأمه والت كير العلمي ال  ل  ي الو دددددددو  نل  حلحلة المشدددددددك ت

دالمسدددداواة  ي توةلع ال رص  ي العملية التعليمية، ومسددددا اة  ضددددو هي ة التارلس  ل  حسددددب  رض 
هليب  لميا   ااا هي ة التارلس المؤ ن ومواجهة النقا  ي  ،المقرر واسدددددددتغ   التارلس دشدددددددكه ب ضددددددده

 باا هي ة التارلس  ي تقييم ب ضدددا  يسدددا ا  ،هي ة التارلس ضدددا  أل اإلاارلة األعبا وتقليه  ،وترلولا  
 (.212 -211: 2019 ،الطلبة باقة و االة بلدر)عيس  و الح

 

 الصعوبات التي تواجه تكنولوجيا المعلومات الحديثة 3. 9
تحا مب االسدددت اا  ال عا  للوسددداته التعليمية والتكنولوجيات الحا دة  هناك العا ا مب ال دددعولات التي

 :(136: 2008 ،ي)يم اآلتيةلتاعيم العملية التعليمية ولمكب ح ر ببرة ه   ال عولات  ي النقاط 
 ا  م تمة ت ميم الحجرات الاراسية وتجهيزها وإمكانيتها ل ست اا  ال عا  للمواا واألجهزة السمنية  .1

 وم تلا بجهزة التكنولوجيا الحا دة. والب رلة
االنتها  منها  ي  هي ة التارلس مدقلون دأعبا  هاتلة وم تلا برامجهم المزاحمة التي  رااب ضا   .2

 الوقا المحاا دم تلا الطرل.
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النقا  ي بجهزة الوساته التعليمية الم تل ة دا ة التكنولوجيات الحا دة التي الةالا العا ا مب  .3
 العرلية منها غير ما م  بها.الجامعات دا ة 

نقا ال نييب وال برا  والمت   يب ال ةميب الست اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي  .4
 التعليم الجامعي.

الوساته التعليمية ودا ة  ي مجا  تشغيه  أهميةاألستاذة والمعلميب البعض منهم ال  ؤمنون د .5
 األجهزة السمنية والب رلة.

مارليب التارلب الم تم  ل  است اا  الوساته التعليمية ودا ة  ي مجا  تشغيه  ا  وجوا بسات ة  .6
 األجهزة السمنية والب رلة.

  ورلما تكون  اتقا  بما  است اا  المستحا . ،است اا  تكنولوجيا المعلومات أهميةد اارة ا  و ي اإل .7
األسرلة مب د   وساته ر ض المجتمع بتقبه المستحا  ألن  يمس مستقبه األبنا  وحياتهم  .8

 .اإل   
 

 اإللكترونيلى التعليم إالتعليم المحاسبي والحاجة  4. 9
نن التطور السدددددددددددرلع  ي مجاالت تقنية المعلومات واسدددددددددددت ااماتها المتعااة  ي العمه المحاسدددددددددددبي 

دما يمكب بن  ت    مع  اإللكتروني تطلب مدددددددددرورة الت كير دكيفية تكييأ وسددددددددداته وبسددددددددداليب التعليم 
طبيعة التعليم المحاسدبي، دا دة دعا اةاياا الحاجة نل  العمه المحاسدبي  ي بي ة تقنيات المعلومات، 

للتعددامدده مع هدد   التقنيددات ابتدداا  مب مرحلددة التعليم  مهيئاألمر الدد م تطلددب بن يكون المحدداسددددددددددددددددب 
التعليم المسدددتمر لكي  تمكب مب حيب ممارسدددة العمه المحاسدددبي  ضددد    ل  مدددرورة إل  و المحاسدددبي 

التعامه مع المسدددتجاات التي يمكب بن تحا   ي تقنيات الوسددداته التي تسدددت ا   ي العمه المحاسدددبي 
 (.51: 2013 ،)السقا والحمااني

 أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في برامج المحاسبة األكاديمية: 5. 9

 ل  بنهدددا مجمو دددة مب المعلومدددات  (ICT) تيمكب تعرلأ تكنولوجيدددا المعلومدددات واالت ددددددددددددددددداال
ات الاقيقة الحا دة، واالت ددددددددداالت السدددددددددلكية اإللكترونيات وتقنيات المعلوماتية، داسدددددددددت اا  اإللكترونيو 

وال سددلكية والحوسددبة لتطولر جميع بنواخ األجهزة والتقنيات والعمليات التي تؤثر  ل  مجاالت م تل ة 
تسددددددتنا تكنولوجيا المعلومات واالت دددددداالت  ل  بسدددددداس حسددددددابي ك يمكب بن  مب حياة اإلنسددددددان. ل  

وباوات المعلوماتية التي تعاله وت زن وتل ا وتسددددددددتعيا وتقا  المعلومات مب بجه نقلها ومشددددددددار تها 
تعا تكنولوجيا المعلومات واالت دددددددددداالت بااة  ددددددددددالحة لتحسدددددددددديب العملية التعليمية و  ،وادت ط المعر ة

 ما بن  يسدددددا ا  ل  تعا ه الشددددد  دددددية اآللية التي  ،واألسدددددات ةبها الط ب لتغيير الطرلقة التي  تعلم 
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و ي  مليدددة  .يجدددب بن تكون ثدددانولدددة  ي الجددداندددب الترلوم  نهدددا  ي المجدددا  التطبيقي لهددد   التقنيدددات
التارلس والتعلم يجب  ل  المحاسدددددددددددددددب بن يحا    ي تكولن   ل  التارلب العلمي االجتما ي ال م 

 ت االجتماعية مب د    اتنات التعلم اال ترامددية مجا  تطبيق ه   التقنيات هات نل  حه المشددك 
(Gaviria et al., 2015: 994.) 

 للدراسةاإلطار العملي . 10

تم التطرل نل  الطرل اإلح اتية التي تم است اامها  ي الاراسة لتحليه البيانات سي ي ه ا الجز  
تم  رض بهم النتاته سي ما ،  ل  المشار يب  ي الاراسةالمجمعة بواسطة استمارة االستبيان الموة ة 

 .والتو يات التي تو لا نليها الاراسة

 الدراسة منهجية 1. 10

جرا  الاراسدددددددددددة المياانية، والتي تم اتبا ها مب قبه الباحث نهي تلك ال طوات المتبعة  ي سدددددددددددبيه 
 تي: ال طوات  ي اآلهاات الاراسة وادتبار  رمياتها، ولقا تم تحا ا ه   ب لتحقيق 

لو ددددددددا وتحليه  ددددددددعولات  ،لتحقيق بهاات الاراسددددددددة ا تما الباحث  ل  المنهه الو دددددددد ي التحليلي
است اا   حي ة د ،است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي دالجامعات الليبية

حليه والمعالجة داسدددددت اا  برنامه والت الاراسدددددةنجرا   ، ومب ثماالسدددددتبيان  أااة رتيسدددددية لجمع البيانات
بهات الو ددددو  لاالالت ذات قيمة ومؤيددددرات تا م  ،(SPSS) الحز  اإلح دددداتية للعلو  االجتماعية

  .موموخ الاراسة دأسرخ وقا وبلدر اقة
 الدراسةبيئة  1. 1. 10

تتمده بي ة الاراسة  ي الجامعات الليبية التي تعمه تحث وةارة التعليم العالي المنتشرة  ي  ا ة مناطق 
 ليبيا. 
 الدراسةمجتمع وعينة  2. 1. 10

ولا تبار   ،التارلس  ي بقسا  المحاسبة دالجامعات الليبية ة هيب ضا   تمده مجتمع الاراسة مب 
مجتمعا وامحا للاراسة، ونظرا لتجانس مجتمع الاراسة وتشاد  و بر حجم  و عولة االت ا  دجميع 

التارلس دقسم المحاسبة دكلية االقت اا ال مس  ة هيب ضا  م راات ،  قا تم ادتيار  ينة الاراسة مب 
حيث تم توةلع  .(42ة )التارلس ال  ب يملتهم الاراس ة هيب ضا  دجامعة المرقب، وقا بلغ  اا 

توميح بم است سار متعلق ل تسليم  داليا د  مب  االستبيان  ل  جميع ب راا العينة محه الاراسة
ولقا  .ممان اإلجادة  ل  جميع األس لة الموجواة  ي ه ا االستبيانمب بجه داألس لة المارجة د  

 %.90.47( استبيان بنسبة 38) ااالباحث   استلم
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 جمع البيانات أداة 2. 1. 10
العينة، والتي تسدددا ا  ل   ب رااتم اال تماا  ي الاراسدددة  ل  بسدددلوب االسدددتبيان  ي جمع البيانات مب 

 ادتبار  رميات الاراسة المتعلقة دموموخ الاراسة.
 تصميم استمارة االستبيان 3. 1. 10

لقا تم ت دددميم االسدددتبيان دشدددكه مباتي مب د   ما تم اسدددت   ددد  مب الجانب النظرم لها  الاراسدددة 
ح ال قرات وسدددددددهولة اإلجادة وقا رو ي  ي ن ااا االسدددددددتبيان ومدددددددو  .نل   اة بجزا م  تقسدددددددي دحيث تم
  ليها.
 اختبارات الصدق والصالحية 4. 1. 10

 داالدتبارات اآلتية: للتألا مب  ال و  حية االستبيان قا  الباحث
 صدق المحتوى أوال:  

تحتولها االستمارة تغطي جميع بدعاا المشكلة قيا الاراسة،  ما تغطي جميع جوانب وبدعاا ال رميات 
 .الرتيسية وال رعية المنتقاة مب اإلطار النظرم للاراسة

  :الصدق الظاهر  ثانيًا: 
للتألا مب بن بس لة االستبيان تحقق الغرض ال م ب ات مب بجل  وهو هات الاراسة، تم  رض 

بسات ة مت   يب  ي المحاسبة واإلح ا ، ولعا بن تم جمع برا  وم حظات هؤال    ل االستبيان 
 يق. المت   يب تم نجرا  التعا  ت ال ةمة  ي ال قرات حت  تم التو ه نل  ال ورة التي ب ات للتطب

ب ضا  استمارة استبيان  ل  ال  ب تم ادتيارهم مب  (42)ولعا  ملية التحكيم قا  الباحث بتوةلع  اا 
. ولعا  ترة ةمنية تم الح و   ل   اا التارلس دقسم المحاسبة دكلية االقت اا والتجارة ال مس هي ة

 بيب  اا استمارات  (1)استمارة استبيان قابلة للتحليه مب االستمارات الموة ة. والجاو  رقم  (38)
 :االستبيان الموة ة والمسترجعة ونسبة المسترجع منها

 
 ( عدد االستبيانات التي تم توزيعها والتي تم استالمها من عينة الدراسة1جدول رقم )

عدد االستبيانات  

 الموزعة

 االستبياناتعدد 

 المفقودة

عدد االستبيانات 

 المستلمة

عدد االستبيانات 

 غير الصالحة

عدد االستبيانات 

 الصالحة للتحليل

 35 3 38 4 42 العدد

 % 83.33 % 7.14 %90.47 % 9.52 %100 النسبة المئوية

 
مب  اا االستبيانات  (83.33%)(  تضح بن نسبة االستبيانات ال الحة للتحليه هي 1)مب الجاو  رقم 

 الموة ة، وهي نسبة مقبولة.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في وصف وتحليل البيانات 2. 10
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  اختبار كرونباخ ألفا 
االدتبارات اإلح اتية المهمة لتحليه  واحا مب( Alpha Cronbach)بل ا يعتبر ادتبار  رونباخ 

وهو ادتبار . قبه القيا  دعمه تحليه للبيانات اإلح اتية والتي  نبغي نجراتها ،االستبانةدالبيانات 
 حيحة  ل  بثر بجولة م راات العينة، حيث  لما  انا  االستبانةنح اتي يحاا تيما نذا  انا بس لة 
 ا   ل  تو ر ارجة  الية مب الدبات الاادلي  ي    لك (0.60)قيم معامه  رونباخ بل ا بلبر مب 

ه   اإلجادات ولزلا مب الدقة  ي النتاته التي سوت نح ه  ل   مما يمكننا مب اال تماا ،اإلجادات
 (.2005:49 ،)البياتي  ليها
  اختبار ولكوكسون 

 الدتبار ال رميات اإلح اتية المتعلقة دمتوس  (The Wilcoxon test) يست ا  ادتبار ولكو سون 
نذا  انا بيانات  ينة الاراسة و فية قابلة للترتيب و  لك نذا  انا البيانات  () مجتمع الاراسة

حجم العينة  غير والمجتمع ال  تبع التوةلع الطبيعي. ل لك  تم است اا  ه ا االدتبار الدتبار و  لمية
  (.29: 1995 ،معنولة ارجة الموا قة  ل   ه عبارة مب عبارات االستبيان. ) ايور وببو ال توح

 ختبار اT  
حو  المتوس  الدتبار ال رميات اإلح اتية المتعلقة دمتوس  المجتمع نذا  انا  T يست ا  ادتبار

ل لك  تم است اا  ه ا االدتبار  بيانات العينة  مية وحجم العينة  غير والمجتمع  تبع التوةلع الطبيعي.
  (.332: 1997 ،الدتبار ال رميات ال رعية للاراسة )البلااوم 

 ترميز البيانات 
دعا تجميع استمارات االستبيان وتم است ا  الباحث الطرلقة الرقمية  ي ترميز البيانات حيث تم ترميز  

 :(2)اإلجادات  ما دالجاو  التالي رقم 
  

 توزيع الدرجات على اإلجابات المتعلقة بالمقياس الخماسي (:2) جدول رقم

 موافق بشدة موافق محايد معارض معارض بشدة اإلجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 (5 – 4.20) (4.19 – 3.4) (3.39 – 2.6) (2.59 – 1.8) (1.79 – 1) المتوسط المرجح

 (100 -84) (83.8 -68) (67.8 -52) (51.8 – 36) (35.8 –20) الوزن النسبي %

 عالية جدا عالية متوسطة منخفضة منخفضة جدا التوزيع النسبي

 قبول قبول رفض رفض رفض القرار

 
.  إذا  ان متوس  ارجة نجادات م راات (3.39)الموا قة  متوس  ارجةيكون  (2)مب د   الجاو  رقم 
بما نذا  ان متوس  ارجة نجادات  . يا   ل  ارت اخ ارجة الموا ق (3.39) العينة  زلا معنولا  ب
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 ي حيب نذا  ان متوس   الموا قة، يا   ل  ان  اض ارجة  (3.39) م راات العينة يقه معنولا  ب
 يا   ل  بن ارجة الموا قة متوسطة،  (3.39)ارجة نجادات م راات العينة ال ت تلا معنولا  ب 

ب  ال. ولعا  (3.39)ولالتالي سوت  تم ادتبار ما نذا  ان متوس  ارجة الموا قة ت تلا معنولا  ب 
( SPSS)  حزمة البرمجيات الجاهزة األولية داست اا وإادا  البياناتاالنتها  مب ترميز اإلجادات 

Statistical Package for Social Science))  تحليه البيانات األولية  ما تم است اا  ه   الحزمة  ي
  لي:

   والصدقاختبار الثبات  -1
قا  الباحث دحساب معامه  رونباخ بل ا ومعامه ال ال ال اتي  ،للتألا مب ثبات و ال بااة الاراسة

 ب طرلق نيجاا الج ر الترليعي لمعامه  رونباخ بل ا لكه محور مب محاور استمارة االستبيان ولجميع 
 :(3)المحاور.  كانا النتاته  ما دالجاو  رقم 

 
 لبيانات االستبيان( معامالت الثبات والصدق 3جدول رقم )

 
 

 

 البيان

عدد 

 العبارات

 معامل الثبات الداخلي 

Cronbach's 

Alpha 

معامل 

 الصدق

صعوبات تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات  المحور األول

 واالتصاالت مرتبطة باإلدارة الجامعية.

7  0.898 0.947 

صعوبات تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات  المحور الثاني

 هيئة التدريس.أعضاء واالتصاالت مرتبطة ب

7  0.771 0.878 

صعوبات تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات  المحور الثالث

 واالتصاالت مرتبطة بالطلبة.

7  0.856 0.925 

صعوبات تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات  المحور الرابع

 واالتصاالت مرتبطة بالبنية التحتية والدعم الفني.

8  0.852 0.923 

 0.962 0.926  29 االستبيان ككل 

 
ن ح  بن قيم معامه  رونباخ بل ا )معام ت الدبات( لكه مجمو ة مب  (3) مب د   الجاو  رقم

وه ا  ا   0.60وهي قيم  بيرة بلبر مب  (0.898نل   0.771)عبارات استمارة االستبيان تتراوح بيب 
 إن معام ت ال ال تتراوح بيب  اإلجادات. و  لك ل  تو ر ارجة  الية مب الدبات الاادلي  ي 

وه ا  ا   ل  تو ر ارجة  الية مب ال ال مما  0.60وهي قيم  بيرة بلبر مب  (0.947نل   0.878)
ه   اإلجادات  ي تحقيق بهاات الاراسة وتحليه نتاتجها. مما  زلا مب الدقة  ل   يمكننا مب اال تماا

  ي النتاته التي سوت نح ه  ليها.
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 وصف عينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية -2
للتعرت  ل  د اتا البيانات الش  ية لعينة الاراسة، تم حساب التكرارات والنسب الم ولة والتي 

 يمكب تل ي ها تيما  لي:
  توزيع مفردات عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية: أوالً 

 :الم وم لم راات  ينة الاراسة حسب الارجة العلمية بيب التوةلع التكرارم والنسبي  (4)الجاو  رقم 

 ( التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية4جدول رقم )

 النسبة  % العدد الدرجة العلمية

 %25.71 9 محاضر مساعد

 %22.85 8 محاضر

 %48.57 17 مساعد أستاذ

 %2.85 1 مشارك أستاذ

 %00 0 أستاذ

 
األ ل   ي  ينة النسبة  يشكلون  بن ذوم الارجة العلمية )بستاذ مسا ا( (4) تضح مب الجاو  رقم 

بلغا نسبتهم  والتيذوم الارجة العلمية )محامر مسا ا(  ثم .%(48.57)بلغا  والتيالاراسة 
ذوم ، وبديرا .%(22.85)بلغا نسبتهم  والتيذوم الارجة العلمية )محامر(  ذلك  لي .%(25.71)

 وجا بها  اار مؤهه  ن الجامعات الليبيةأوه ا يشير د .%(2.85) ةنسببمشارك(  بستاذالارجة العلمية )
بلدر اراية دموموخ  عولات است اا  تكنولوجيا المعلومات وال  ب هم   الية، ل  ارجات  لمية 

 .مما  زلا مب  ال نتاته الاراسة ،واالت االت دالتعليم المحاسبي
 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة: ثانيًا: 

 : بيب التوةلع التكرارم والنسبي الم وم لم راات  ينة الاراسة حسب  اا سنوات ال برة (5)الجاو  رقم 

 ( التوزيع التكرار  والنسبي المئو  لمفردات عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة5جدول رقم )
 % النسبة العدد سنوات الخبرة

 %25.71 9 سنوات 5أقل من 

 %60 21 سنوات 15إلى  5من 

 %14.28 5 سنة 15أكثر من 

 
سنة( هم األ ل  نسبة مب  ينة الاراسة  15نل   5بن ذوم ال برة )مب  (5) تضح مب الجاو  رقم 

. (25.71%)تهم سنوات( حيث بلغا نسب 5ذوم ال برة )بقه مب  ذلك  لي. (60%)حيث بلغا نسبتهم 
مب  ينة  (74.28%)بن . ه ا يعني (14.28%) بنسبةسنة(  15ولليهم ذوم ال برة )بلدر مب يرا، وبد

معظم م راات العينة لهم ؤيرا  بن وال م يعطي م ،سنوات( 5الاراسة هم مب ذوم ال برة )بلبر مب 
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استمارة االستبيان دشكه  حيح واإلسها  دشكه  عا   ي اإلجادة  ل  بس لة  إلاراك مناسبةدبرة 
 االستبيان.

 توزيع مفردات عينة الدراسة حسب مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية: ثالثًا:
 بيب التوةلع التكرارم والنسبي الم وم لم راات  ينة الاراسة حسب مستود نجااة اللغة  (6)الجاو  رقم 
 :اإلنجليزلة

 ( التوزيع التكرار  والنسبي المئو  لمفردات عينة الدراسة حسب مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية6دول رقم )ج

 النسبة % العدد المستوى

 %31.42 11 متوسط

 %40.00 14 جيد

 %28.57 10 ممتاز

 
مب  ينة الاراسة مستود نجااتهم للغة اإلنجليزلة هو مستود جيا،  (40%)بن  (6) تضح مب الجاو  

 %(28.57)مب  ينة الاراسة مستود نجااتهم للغة اإلنجليزلة هو مستود متوس ، وبن  (31.42%)وبن 
  ينة الاراسةة مستود نجاا بم بن .مب  ينة الاراسة مستود نجااتهم للغة اإلنجليزلة هو مستود ممتاة

  ل ة هو مب المتوس  نل  الممتاة، مما يعطي انطباخ دالدقة حو  قارة  ينة الاراسة للغة اإلنجليزل
مستود نل  داالستناا است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم الجامعي  وتقييم الربمنباا  

 نجااتهم للغة اإلنجليزلة.
 استخدام الحاسوبتوزيع مفردات عينة الدراسة حسب مستوى مهارة رابعًا: 

 بيب التوةلع التكرارم والنسبي الم وم لم راات  ينة الاراسة حسب مستود مهارة ( 7)الجاو  رقم 
   :است اا  الحاسوب

 ( التوزيع التكرار  والنسبي المئو  لمفردات عينة الدراسة حسب مستوى مهارة استخدام الحاسوب7جدول رقم )
 النسبة % العدد المستوى

 %5.71 2 متوسط

 %57.14 20 جيد

 %37.14 13 ممتاز

 
، الحاسوب مهارة است اا جيا  ي مستود لا هم مب  ينة الاراسة  (57.14%)بن  (7)  تضح مب الجاو 

مستود  بم بن .لا هم مستود متوس  (5.71%)بن  ي حيب لا هم مستود ممتاة،  (37.14%)وبن 
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 ا جيااهو مب المتوس  نل  الممتاة، مما يعطي انطبا  د  ينة الاراسةمهارة است اا  الحاسوب لا
 است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم الجامعي.حو   الربمدالدقة  ي نباا  

 اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة. 6
 الفرضية الفرعية األولي أواًل: 

a1H واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة : توجا  عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات
 داإلاارة الجامنية.

U > 3.39: 1aH 
هو المتوس  اال ترامي لربم مجتمع  (3.39) هي متوس  ربم  ينة الاراسة، والمقاار ((Uحيث بن 

 .الاراسة
وللتعرت  ل  ال عولات التي قا تحو  اون است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم 

استلز  ذلك حساب دعض اإلح ا ات امنية. وترتيبها مب حيث األهمية، المحاسبي مرتبطة داإلاارة الج
 الو فية الستجادات  ينة الاراسة،  ل  ها الجاو  التالي:

 

( اإلحصاءات الوصفية الستجابات عينة الدراسة حول صعوبات تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات 8الجدول )

 تبطة باإلدارة الجامعيةواالتصاالت مر

 المقياس العبارات
معارض 

 بشدة
 موافق محايد معارض

موافق 
 بشدة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

عدم التعاون بين الجامعات في تبادل 
 اإللكترونيالخبرات لتطوير التعليم 

 5 26 - 3 1 التكرار
3.89 0.867 

 14.3 74.3 - 8.6 2.9 النسبة

المادية لتمويل  اإلمكانياتقلة 
 متطلبات تكنولوجيا المعلومات

 8 19 - 4 4 التكرار
3.66 1.282 

 22.9 54.3 - 11.4 11.4 النسبة

عدم توفير التدريب لتطوير 
مستخدمي تكنولوجيا المعلومات 

والتشجيع على استخدامها في البيئة 
 الجامعية

 13 18 - 4 - التكرار

4.14 0.912 
 37.1 51.4 - 11.4 - النسبة

قلة عدد المختبرات المتاحة لعمليات 
 اإللكترونيالتعليم 

 13 13 - 6 3 التكرار
3.77 1.352 

 37.1 37.1 - 17.1 8.6 النسبة

نظام اإلدارة السائد يعتبر تكنولوجيا 
 المعلومات أمرًا ثانوياً 

 11 12 5 6 1 التكرار
3.74 1.172 

 31.4 34.3 14.3 17.1 2.9 النسبة

عدم تجهيز القاعات والمختبرات بما 
 يلزم من أدوات وأجهزة حديثة

 16 15 - - 4 التكرار
4.11 1.231 

 45.7 42.9 - - 11.4 النسبة

كلفة إعداد البرمجيات الجيدة تارتفاع 
 اإللكترونيلنمط التعليم 

 6 14 3 9 3 التكرار
3.31 1.278 

 17.1 40 8.6 25.7 8.6 النسبة
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المتعلق دال عولات التي تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت و  (8)مب د   الجاو  رقم 
 ول  والدانية والدالدة والرادعة وال امسة والسااسةلنبارات األا  تبيب بن ،والمرتبطة داإلاارة الجامنية

 .موا قة متوسطة جا ت بارجة ةدعلنبارة السا ي حيب بن ا ،بارجات موا قة  اليةجا ت 
والدتبار ال رمية ال رعية المتعلقة د عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي 

 كانا  (3.39)تم است اا  ادتبار حو  متوس  المقياس  ،التعليم المحاسبي مرتبطة داإلاارة الجامنية
والبا لة لها لكه عبارة  ل  النحو ، حيث  انا ال رمية ال  رلة (9)النتاته  ما  ي الجاو  رقم 

 :التالي
 (3.39)ال رمية ال  رلة: متوس  ارجة الموا قة  ل  النبارة ال ي تلا معنولا  ب متوس  المقياس 
 (3.39)مقابه ال رمية البا لة: متوس  ارجة الموا قة  ل  النبارة ي تلا معنولا  ب متوس  المقياس 

-One)بيق ادتبار الااللة اإلح اتية لل رل بيب المتوسطات ل لك الدتبار ال رمية ال رعية تم تط
Sample Test)  بيب المتوس  واالنحرات المنيارلة ومستود الااللة اإلح اتية، والقرار  (9)، الجاو 

 اإلح اتي.
 (Independent Samples Test( T – Test( نتائج اختبار )9)جدول )

 

 (tقيمة )
درجة 

 الحرية
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

 مستوى الداللة اإلحصائية

Sig 
 الحكم القرار اإلحصائي

2.657 34 3.80 0.921 0.012 

الفروق دالة 

إحصائياً عند 

 (0.05مستوى )

رفض الفرضية 

 الصفرية

 
ال رمية ال  رلة: المتوس  العا  لارجة الموا قة  ل  النبارات المتعلقة د عولات تحا مب است اا  
تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة داإلاارة الجامنية ال ي تلا معنولا  ب 

 (.3.39المقياس )متوس  
  النبارات المتعلقة د عولات تحا مب است اا  ال رمية البا لة: المتوس  العا  لارجة الموا قة  ل

تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة داإلاارة الجامنية ي تلا معنولا  ب 
 (.3.39المقياس )متوس  

وهي بقه مب مستود  sig (0.012)بااللة محسولة  T (2.657) بيب بن قيمة  (9)مب د   الجاو  
مما يشير نل  بن ال رل بيب المتوسطيب اا  نح اتيا  ول الح متوس   (0.05)امي الااللة اال تر 

وحيث بن المتوس   البا لة،استجادات  ينة الاراسة، ل لك تر ض ال رمية ال  رلة، وتقبه ال رمية 
، وه ا يشير نل  (3.39)وهو  زلا  ب متوس  المقياس  (3.80)العا  إلجادات م راات  ينة الاراسة 
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ناك  عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة بن  ه
 داإلاارة الجامنية. 

 الفرضية الثانيةثانيًا: 
a2H : توجا  عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة
 هي ة التارلس.أ ضا  د

U > 3.39: 2aH 
هو المتوس  اال ترامي لربم مجتمع  (3.39) والمقاارهي متوس  ربم  ينة الاراسة،  ((Uحيث بن 

 .الاراسة
وللتعرت  ل  ال عولات التي قا تحو  اون است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم 

حساب دعض  هي ة التارلس وترتيبها مب حيث األهمية، استلز  ذلكأ ضا  المحاسبي المرتبطة د
 الاراسة،  ل  ها الجاو  التالي: اإلح ا ات الو فية الستجادات  ينة

 
( اإلحصاءات الوصفية الستجابات عينة الدراسة حول صعوبات تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات 10الجدول )

 هيئة التدريسأعضاء واالتصاالت في التعليم المحاسبي مرتبطة ب

 المقياس العبارات
معارض 

 بشدة
معار
 ض

 موافق محايد
موافق 

 بشدة
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

أعضاء عدم كفاية مهارات وكفاءات 
هيئة التدريس في التعامل مع 

 ة الحديثةاإللكترونيالوسائل 

 - 11 7 14 3 التكرار

2.74 1.010 
 - 31.4 20 40 8.6 النسبة

ص المعرفة بتصميم وتطوير قن
المادة التعليمية لتتالءم مع استخدام 

 ة الحديثةاإللكترونيعبر الوسائل 

 3 17 3 12 - التكرار

3.31 1.051 
 8.6 48.6 8.6 34.3 - النسبة

صعوبة التجديد والتعيير في نمط 
 اإللكترونيالتدريس من التقليدي إلى 

 3 18 1 12 1 التكرار
3.29 1.126 

 8.6 51.4 2.9 34.3 2.9 النسبة

صعوبة توفير مالحظات شفهية 
تساعد على تفهم الطالب للمادة 

 التعليمية

 4 14 4 12 1 التكرار

3.23 1.140 
 11.4 40 11.4 34.3 2.9 النسبة

اعداد الكبيرة  المعاناة في متابعة
 اإللكترونيالتعليم  أدواتللطلبة عبر 

 2 17 4 5 7 التكرار
3.34 1.830 

 5.7 48.6 11.4 14.3 20 النسبة

ضعف القدرة في استخدام اللغة 
 االنجليزية

 6 16 7 3 3 التكرار
3.54 1.146 

 17.1 45.7 20 8.6 8.6 النسبة

لدى  اإلنترنتعدم توافر خدمة 
 البعض في البيت

 10 13 4 4 4 التكرار
3.60 1.333 

 28.6 37.1 11.4 11.4 11.4 النسبة
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المتعلق دال عولات التي تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات و (10)مب د   الجاو  رقم 
 انا  والسادعةالنبارات السااسة الموا قة  ل   تبيب بن  هي ة التارلسأ ضا  واالت االت والمرتبطة د

 . انا متوسطة وال امسةول  والدانية والدالدة والرادعة النبارات األبينما  ، الية
والدتبار ال رمية ال رعية المتعلقة د عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي 

( 3.39)تم است اا  ادتبار حو  متوس  المقياس  التارلس،هي ة أ ضا  التعليم المحاسبي المرتبطة د
ا لكه عبارة  ل  ، حيث  انا ال رمية ال  رلة والبا لة له(11) كانا النتاته  ما  ي الجاو  رقم 

 النحو التالي.
 (3.39) ال رمية ال  رلة: متوس  ارجة الموا قة  ل  النبارة ال ي تلا معنولا  ب متوس  المقياس

 (3.39)مقابه ال رمية البا لة: متوس  ارجة الموا قة  ل  النبارة ي تلا معنولا  ب متوس  المقياس 
-One)الااللة اإلح اتية لل رل بيب المتوسطات  ول لك الدتبار ال رمية ال رعية تم تطبيق ادتبار

Sample Test ،)  بيب المتوس  واالنحرات المنيارلة ومستود الااللة اإلح اتية، والقرار  (11)الجاو 
 اإلح اتي.

 (Independent Samples Test( T – Test( نتائج اختبار )11)الجدول )

 (tقيمة )
درجة 
 الحرية

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

Sig 

 القرار اإلحصائي
 

 الحكم

-0.695- 34 3.29 0.818 0.492 

الفروق غير دالة 

إحصائياً عند مستوى 

(0.05) 

قبول الفرضية 

 الصفرية

 
ال رمية ال  رلة: المتوس  العا  لارجة الموا قة  ل  النبارات المتعلقة د عولات تحا مب است اا  

هي ة التارلس ال ي تلا معنولا أ ضا  واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة د تكنولوجيا المعلومات
 (.3.39المقياس ) ب متوس  

ال رمية البا لة: المتوس  العا  لارجة الموا قة  ل  النبارات المتعلقة د عولات تحا مب است اا  
هي ة التارلس ي تلا معنولا أ ضا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة د

  (3.39) ب متوس  المقياس 
مب مستود  بلبروهي  sig (0.492)بااللة محسولة  T (0.695 -) بيب بن قيمة  (11)مب د   الجاو  
مما يشير نل  بن ال رل بيب المتوسطيب غير اا  نح اتيا  وليس ل الح  (0.05)الااللة اال ترامي 

وحيث بن  البا لة،، ل لك نقبه ال رمية ال  رلة، ونر ض ال رمية متوس  استجادات  ينة الاراسة
وه ا  (،3.39) وهو اقه  ب متوس  المقياس (3.29)المتوس  العا  إلجادات م راات  ينة الاراسة 
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يشير نل  بن  ال توجا  عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم 
 ي ة التارلس. هأ ضا  المحاسبي مرتبطة د

 الثالثةالفرضية ثالثًا: 
a4H:  توجا  عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة

 دالطلبة.
U > 3.39: 4aH 
هو المتوس  اال ترامي لربم مجتمع  (3.39) والمقاارهي متوس  ربم  ينة الاراسة،  ((Uحيث بن 

 .الاراسة
 ل  ال عولات التي قا تحو  اون است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم وللتعرت 

المحاسبي المرتبطة دالطلبة. وترتيبها مب حيث األهمية، استلز  ذلك حساب دعض اإلح ا ات 
 الو فية الستجادات  ينة الاراسة،  ل  ها الجاو  التالي:

 
من استخدام تكنولوجيا  التي تحد( اإلحصاءات الوصفية الستجابات عينة الدراسة حول الصعوبات 12الجدول )

 المعلومات واالتصاالت مرتبطة بالطلبة

 المقياس العبارات
معارض 

 بشدة
 موافق محايد معارض

موافق 
 بشدة

 المتوسط
االنحرا
ف 

 المعياري

ضعف مهارات الطالب في استخدام 
 وقلة وعيهم بأهميتها اإلنترنتالحاسوب و

 3.66 14 7 4 8 2 التكرار

 
1.371 

 40 20 11.4 22.9 5.7 النسبة

عدم توفر وسائل تكنولوجيا المعلومات 
الحديثة لدى الطلبة السيما القاطنين في 

 المناطق النائية

 15 12 1 6 1 التكرار

3.97 1.200 
 42.9 34.3 2.9 17.1 2.9 النسبة

الطلبة بالتعامل مع وسائل تباين قناعات 
 تكنولوجيا المعلومات الحديثة

 6 19 3 5 2 التكرار
3.61 1.144 

 17.1 54.3 8.6 14.3 5.7 النسبة

عدم تشجيع الطالب باستخدام تكنولوجيا 
المعلومات لكسر حاجز الخوف في 

 التعامل معها

 7 10 8 7 3 التكرار

3.31 1.255 
 20 28.6 22.9 20 8.6 النسبة

تدني القدرات اللغوية الالزمة للتعامل مع 
 تكنولوجيا المعلومات

 6 20 5 4 - التكرار
3.80 0.868 

 17.1 57.1 14.3 11.4 - النسبة

عدم توافر التدريب المناسب للطلبة على 
 استخدام تكنولوجيا المعلومات

 7 21 3 -- 4 التكرار
3.77 1.140 

 20 60 8.6 - 11.4 النسبة

شعور الطلبة بالقلق عند التعامل مع 
االختبارات المحوسبة من خالل نظام 

 اإللكترونيالتعليم 

 7 11 8 7 2 التكرار

3.40 1.193 
 20 31.4 22.9 20 5.7 النسبة

 
والمتعلق دال عولات التي تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات  (12)مب د   الجاو  رقم 
ول  والدانية والدالدة وال امسة النبارات األالموا قة  ل   تبيب بن  ،دالطلبةواالت االت والمرتبطة 

 . انا متوسطة الرادعةالنبارة   الية، بينما  انا والسادعةوالسااسة 
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والدتبار ال رمية ال رعية المتعلقة د عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي 
 كانا النتاته  ما  (3.39)تم است اا  ادتبار حو  متوس  المقياس  لطلبة،داالتعليم المحاسبي مرتبطة 

 ، حيث  انا ال رمية ال  رلة والبا لة لها لكه عبارة  ل  النحو التالي.(13) ي الجاو  رقم 
 (3.39)ال رمية ال  رلة: متوس  ارجة الموا قة  ل  النبارة ال ي تلا معنولا  ب متوس  المقياس 
 (3.39)مقابه ال رمية البا لة: متوس  ارجة الموا قة  ل  النبارة ي تلا معنولا  ب متوس  المقياس 
-One)ول لك الدتبار ال رمية ال رعية تم تطبيق ادتبار الااللة اإلح اتية لل رل بيب المتوسطات 

Sample Test)  إلح اتية، والقرار  بيب المتوس  واالنحرات المنيارلة ومستود الااللة ا (13)، الجاو
 اإلح اتي.

 (Independent Samples Test( T – Test( نتائج اختبار )13)الجدول )

 

قيمة 

(t) 

درجة 
 الحرية

االنحراف  المتوسط
 المعياري

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

Sig 

  القرار اإلحصائي
 الحكم

الفروق دالة إحصائياً عند  0.032 0.811 3.70 34 2.234

 (0.05مستوى )

رفض الفرضية 

 الصفرية

 
ال رمية ال  رلة: المتوس  العا  لارجة الموا قة  ل  النبارات المتعلقة د عولات تحا مب است اا  

ال ي تلا معنولا  ب متوس   دالطلبةتكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة 
 (.3.39)المقياس 

ال رمية البا لة: المتوس  العا  لارجة الموا قة  ل  النبارات المتعلقة د عولات تحا مب است اا  
ي تلا معنولا  ب متوس   دالطلبةتكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة 

 . (3.39)المقياس 
وهي اقه مب مستود sig (0.032 )بااللة محسولة  T (2.234)  بيب بن قيمة (13)مب د   الجاو  
مما يشير نل  بن ال رل بيب المتوسطيب اا  نح اتيا  ول الح متوس   (0.05)الااللة اال ترامي 

وحيث بن المتوس   البا لة،استجادات  ينة الاراسة، ل لك نر ض ال رمية ال  رلة، ونقبه ال رمية 
، وه ا يشير نل  (3.39)توس  المقياس  ب م بلبروهو  (3.70)العا  إلجادات م راات  ينة الاراسة 

بن  توجا  عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة 
 دالطلبة.
 :الرابعةالفرضية 

a5H:  توجا  عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة
 دالبنية التحتية والا م ال ني.

U > 3.39: 5aH 



 

 

90  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

 مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال،

 2021 يونيو ،01، العدد 08جلد امل

Online ISSN 2521-8360 

Print ISSN 2521-8352 

هو المتوس  اال ترامي لربم مجتمع  (3.39) والمقاارهي متوس  ربم  ينة الاراسة،  ((Uحيث بن 
 الاراسة.

تحو  اون است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم وللتعرت  ل  ال عولات التي قا 
المحاسبي المرتبطة دالبنية التحتية والا م ال ني. وترتيبها مب حيث األهمية، استلز  ذلك حساب دعض 

 اإلح ا ات الو فية الستجادات  ينة الاراسة،  ل  ها الجاو  التالي:
عينة الدراسة حول الصعوبات التي تحد من استخدام تكنولوجيا ( اإلحصاءات الوصفية الستجابات 14لجدول )ا

 المعلومات واالتصاالت مرتبطة بالبنية التحتية والدعم الفني

 المقياس العبارات
معارض 

 بشدة
 موافق محايد معارض

موافق 
 بشدة

 المتوسط
االنحرا
ف 

 المعياري

عدم توفر أجهزة حاسوب كافية 
 الستخدامها من قبل الطلبة

 10 13 1 11 - التكرار
3.63 1.215 

 28.6 37.1 2.9 31.4 - النسبة

ص مهارات المشرفين على الوسائل نق
 ة الحديثة داخل الجامعةاإللكتروني

 7 17 5 2 4 التكرار
3.60 1.218 

 20 48.6 14.3 5.7 11.4 النسبة

انقطاع الكهرباء المستمر وبالتالي 
استخدام انقطاع االتصال بالشبكة أثناء 

 تقنيات تكنولوجيا المعلومات

 17 12 1 2 3 التكرار

4.09 1.245 
 48.6 34.3 2.9 5.7 8.6 النسبة

 داخل الجامعة اإلنترنتضعف شبكة 
 16 11 4 - 4 التكرار

4.00 1.283 
 45.7 31.4 11.4 - 11.4 النسبة

لكل طالب  عدم توفر بريد الكتروني
 حتى يتسنى له االتصال مع أستاذ المادة

 18 12 5 - - التكرار

4.29 0.926 
 - - النسبة

14.2

8 
34.3 51.4 

عدم إمكانية استخدام وسائل التكنولوجيا 
 الحديثة في حالة انقطاع االتصال

 7 18 6 3 1 التكرار
3.77 0.973 

 20 51.4 17.1 8.6 2.9 النسبة

فنيين متخصصين لحل قلة توافر 
المشكالت التقنية المتعلقة بتكنولوجيا 

 المعلومات

 7 13 7 7 1 التكرار

3.51 1.121 
 20 37.1 20 20 2.9 النسبة

 اإلنترنتقلة وجود صيانة دورية لشبكة 
 الداخلية

 12 11 5 7 - التكرار
3.80 1.132 

 34.3 31.4 14.3 20 - النسبة

 
والمتعلقة دال عولات التي تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات  (14)مب د   الجاو  رقم 

 ال امسة، تبيب بن  الموا قة  الية جاا   ل  النبارة ، واالت االت والمرتبطة دالبنية التحتية والا م ال ني
 .دامنةوالول  والدانية والدالدة والرادعة والسااسة والسادعة وارجات الموا قة  الية  ل  النبارات األ

والدتبار ال رمية ال رعية المتعلقة د عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي 
 (3.39المقياس )تم است اا  ادتبار حو  متوس   ال ني،التعليم المحاسبي مرتبطة دالبنية التحتية والا م 

ة والبا لة لها لكه عبارة  ل  ، حيث  انا ال رمية ال  رل(15) كانا النتاته  ما  ي الجاو  رقم 
 النحو التالي.

 (3.39)متوس  ارجة الموا قة  ل  النبارة ال ي تلا معنولا  ب متوس  المقياس  :الفرضية الصفرية
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 (3.39)مقابه ال رمية البا لة: متوس  ارجة الموا قة  ل  النبارة ي تلا معنولا  ب متوس  المقياس 
-One)ول لك الدتبار ال رمية ال رعية تم تطبيق ادتبار الااللة اإلح اتية لل رل بيب المتوسطات 

Sample Test،)   بيب المتوس  واالنحرات المنيارلة ومستود الااللة اإلح اتية، والقرار  (15)الجاو 
 اإلح اتي..

 Independent Samples Test)( T – Test( نتائج اختبار )15)الجدول )

قيمة 

(t) 
درجة 
 الحرية

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

Sig 

 القرار اإلحصائي
 

 الحكم

3.283 34 3.70 0.803 0.002 
الفروق دالة إحصائياً 

 (0.05عند مستوى )

رفض الفرضية 

 الصفرية

 
ال رمية ال  رلة: المتوس  العا  لارجة الموا قة  ل  النبارات المتعلقة د عولات تحا مب است اا  
تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة دالبنية التحتية والا م ال ني ال ي تلا 

 (.3.39)معنولا  ب متوس  المقياس 
الموا قة  ل  النبارات المتعلقة د عولات تحا مب است اا  ال رمية البا لة: المتوس  العا  لارجة 

تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة دالبنية التحتية والا م ال ني ي تلا 
  (3.39)معنولا  ب متوس  المقياس 

مب مستود وهي اقه  sig (0.002)بااللة محسولة  T (3.283) بيب بن قيمة  (15)مب د   الجاو  
مما يشير نل  بن ال رل بيب المتوسطيب اا  نح اتيا  ول الح متوس   (0.05)الااللة اال ترامي 

وحيث بن المتوس   البا لة،استجادات  ينة الاراسة، ل لك نر ض ال رمية ال  رلة، ونقبه ال رمية 
، وه ا يشير نل  (3.39)وهو بلبر  ب متوس  المقياس  (3.70)العا  إلجادات م راات  ينة الاراسة 

بن  توجا  عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة 
 .دالبنية التحتية والا م ال ني

 الفرضية الرئيسية:
aH:  توجا  عولات تحا مب است اا  التكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي

 دالجامعات الليبية. 
U > 3.39: aH 
هو المتوس  اال ترامي لربم مجتمع  (3.39) والمقاارهي متوس  ربم  ينة الاراسة،  ((Uحيث بن 
 الاراسة.

ب است اا  التكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي الدتبار ال رمية الرتيسية المتعلقة د عولات تحا م
التعليم المحاسبي دالجامعات الليبية تم نيجاا متوسطات نجادات م راات  ينة الاراسة  ل  جميع 
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النبارات المتعلقة به   ال رمية والمتمدلة  ي ) عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات 
طة داإلاارة الجامنية،  عولات تحا مب است اا  تكنولوجيا واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتب

هي ة التارلس،  عولات تحا مب أ ضا  المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة د
 عولات تحا مب  ،است اا  التكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة دالطلبة

 است اا  التكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة دالبنية التحتية والا م ال ني(.
الدتبار ال رمية الرتيسية المتعلقة د عولات تحا مب است اا  التكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي 

 كانا  (3.39)حو  متوس  المقياس  (T)تبار اد است اا  تم الليبية،التعليم المحاسبي دالجامعات 
 ، حيث  انا ال رمية ال  رلة والبا لة لها  ل  النحو التالي:(16)النتاته  ما دالجاو  رقم 

ال رمية ال  رلة: المتوس  العا  لارجة الموا قة  ل  النبارات المتعلقة د عولات تحا مب است اا  
عليم المحاسبي دالجامعات الليبية ال ي تلا معنولا  ب التكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي الت

 (.3.39)متوس  المقياس 
ال رمية البا لة: المتوس  العا  لارجة الموا قة  ل  النبارات المتعلقة د عولات تحا مب است اا  
التكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي دالجامعات الليبية ي تلا معنولا  ب متوس  

 (.3.39)المقياس 
 One-Sample)اتية لل رل بيب المتوسطات تم تطبيق ادتبار الااللة اإلح  ،الدتبار ال رمية الرتيسيةو 

Test،)  بيب المتوسطات واالنحرا ات المنيارلة ومستود الااللة اإلح اتية، والقرار  (16)الجاو  و 
 :اإلح اتي

 
 Independent Samples Test( T – Test( نتائج اختبار )16الجدول )

 

قيمة 

(t) 

درجة 

 الحرية

االنحراف  المتوسط

 المعياري

 الداللة اإلحصائيةمستوى 

Sig 

 الحكم القرار اإلحصائي

الفروق دالة إحصائياً  0.010 01750. 3.8088 26 3.265

 (0.05عند مستوى )

رفض الفرضية 

 الصفرية

 
وهي اقه مب مستود  sig (0.010)بااللة محسولة  T (3.283) بيب بن قيمة  (16)مب د   الجاو  
مما يشير نل  بن ال رل بيب المتوسطيب اا  نح اتيا  ول الح متوس   (0.05)الااللة اال ترامي 

وحيث بن المتوس   .البا لةاستجادات  ينة الاراسة، ل لك نر ض ال رمية ال  رلة، ونقبه ال رمية 
وه ا يشير  (،3.39)وهو بلبر  ب متوس  المقياس  (3.8088)العا  إلجادات م راات  ينة الاراسة 

ات تحا مب است اا  التكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي نل  بن  توجا  عول
  : حيث بن، دالجامعات الليبية
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  توجا  عولات تحا مب است اا  التكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة
 داإلاارة الجامنية.

  ال توجا  عولات تحا مب است اا  التكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة
 هي ة التارلس.ب ضا  د برة 

  توجا  عولات تحا مب است اا  التكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة
 دالطلبة.

 ومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مرتبطة توجا  عولات تحا مب است اا  التكنولوجيا المعل
 دالبنية التحتية والا م ال ني.

 

 ةنتائج وتوصيات الدراس .11 
 الدراسةنتائج  1.11

مب د   اراسة ال عولات التي تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم 
 الاراسةنليها  ايمكب تل يا النتاته التي تو لح اتية وا تمااا   ل  نتاته التحلي ت اإل الجامعي،

 تي: ي اآل
  تحا مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي دالجامعات وجوا  عولات

 الليبية مب وجهة نظر ب ضا  هي ة التارلس دقسم المحاسبة دكلية االقت اا جامعة المرقب.
  ا  عولات مرتبطة داإلاارة الجامنية ذات االلة نح اتية تحا مب است اا  و وجبظهرت نتاته الاراسة

هي ة التارلس دقسم ب ضا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مب وجهة نظر 
 ا  تجهيز القا ات والم تبرات دما  ه   ال عولات:ومب  .المحاسبة دكلية االقت اا جامعة المرقب

 ا  تو ير التارلب لتطولر مست امي تكنولوجيا المعلومات والتشجيع  ،وبجهزة حا دة  لز  مب باوات
 ،المااية لتموله متطلبات تكنولوجيا المعلومات اإلمكانياتقلة  ، ل  است اامها  ي البي ة الجامنية

  .اإللكترونيكل ة ن ااا البرمجيات الجياة لنم  التعليم تارت اخ 
  تحا مب است اا  تكنولوجيا ال هي ة التارلس أ ضا  د مرتبطةال عولات ال بنتو لا الاراسة

هي ة التارلس دقسم المحاسبة ب ضا  المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مب وجهة نظر 
 ا  توا ر و  ،اإلنجليزلةمعا القارة  ي است اا  اللغة تيما  اا:  ،دكلية االقت اا جامعة المرقب

 .لاد البعض  ي البيادامة اإلنترنا 
  مرتبطة دالطلبة ذات االلة نح اتية تحا مب است اا  تكنولوجيا  عولات بظهرت نتاته الاراسة وجوا

هي ة التارلس دقسم المحاسبة ب ضا  المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مب وجهة نظر 
 ا  تو ر وساته تكنولوجيا المعلومات الحا دة  ومب ه   ال عولات: .دكلية االقت اا جامعة المرقب
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تاني القارات اللغولة ال ةمة للتعامه مع تكنولوجيا  ،لاد الطلبة السيما القاطنيب  ي المناطق الناتية
تبا ب قنا ات  ، ا  توا ر التارلب المناسب للطلبة  ل  است اا  تكنولوجيا المعلومات ،المعلومات

 .تكنولوجيا المعلومات الحا دةالطلبة دالتعامه مع وساته 
  مرتبطة دالبنية التحتية والا م ال ني ذات االلة نح اتية تحا  عولات بظهرت نتاته الاراسة وجوا

هي ة ب ضا  مب است اا  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي التعليم المحاسبي مب وجهة نظر 
انقطاخ الكهرلا   ومب ه   ال عولات: .التارلس دقسم المحاسبة دكلية االقت اا جامعة المرقب

 ا  نمكانية  ،المستمر ولالتالي انقطاخ االت ا  دالشبكة بثنا  است اا  تقنيات تكنولوجيا المعلومات
 ،ااده الجامعة اإلنترنامعا يبكة  ،است اا  وساته التكنولوجيا الحا دة  ي حالة انقطاخ االت ا 

 .اادليةال اإلنترناقلة وجوا  يانة اورلة لشبكة 
 

  وصيات الدراسةت 2.11
 : إن الباحث  و ي داآلتي ،بنا   ل  ما تم التو ه نلي  مب نتاته  ي ه   الاراسة

  وتن ي  بنية تحتية  عالة للتعليم الجامعي دما يك ه تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات  ن ااامرورة
 .اإللكترونيوالتعليم 

   ي  اإللكترونيهمية تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات والتعليم ب القيا  بورش  مه وحلقات نقاش حو 
 التعليم الجامعي.

   للجامعة.ممب الهيكه اإلاارم  اإللكترونيدا ة دالتعليم  ناارةنشا  نالعمه  ل 
  هي ة التارلس المحاسبي حو   يفية است اا  نظم تكنولوجيا المعلومات ب ضا  االهتما  بر ع   ا ة

 اإللكترونيوالتعليم 
 .العمه  ل  تن ي  اورات لتارلب وتأهيه الطلبة دشكه داص استعاااا له   التجرلة 
   همية معر ة طلبة ما قبه التعليم الجامعي بنظم تكنولوجيا المعلومات ب ومع اراسات ومقترحات حو

 .اإللكترونيوالتعليم 
 المستقبلية  دراساتمقترحات ال 3. 11 

 ما  لي: المستقبليةقا تتضمب الاراسات 
  ول ة.الجواتح واأل ي الجامعات الليبية  ي ظه  اإللكترونيالتحايات التي تواج  التعليم المحاسبي 
 نسها  تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي تحسيب جواة العملية التعليمية. 
  التعليم العاليجواة  ا لية تكنولوجيا المعلومات واالت االت  ي.  
  المعلومات المحاسبية  ي ظه تكنولوجيا المعلوماتبمب. 
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 المراجع 
( تقييم  ا لية التعليم اإللكتروني  ي مؤسسات التعليم العالي دالبلاان النامية، المؤتمر الاولي 2011حما، طارل ط . )ب

 والتعليم  ب دعا، السعواية.الداني للتعلم اإللكتروني والتعليم  ب دعا، )المر ز الوطني للتعلم اإللكتروني 
 (،  مان، األران.1(، اإلح ا  للعلو  اإلاارلة والتطبيقية، اار الشرول، ط )1997البلااوم،  با الحميا  با المجيا. )

، اار الحاما، ط SPSS(، تحليه البيانات اإلح اتية داست اا  البرنامه اإلح اتي 2005البياتي، محموا مهام. )
 (،  مان، األران.1)

( التحايات وال عولات  ي تطبيق التعليم المحاسبي  ي الجامعات الليبية، اراسة مياانية، 2019بيوض، نجيب. )
  .220- 192(، ص ص: 29مجلة الجامعي، جامع  طرابلس، العاا )

 جامعة  ي التارلسية الهي ةب ضا   نظر وجهة مب اإللكتروني التعلم است اا  معوقات 2011)  ؤاا. ) محما الحواماة،
 .831-803: (01، العاا )(27)امشق، المجلا  امشق، جامعة مجلة التطبيقية، البلقا 

هي ة تارلس  ضا  ( اإلنترنا والبحث العلمي المحاسبي لأل2015حما دلي ة. )بة رم، محما ببوالقاسم. واالرلا، 
 . 176-150المحاسبة دالجامعات الليبية، مجلة آ ال االقت ااية، جامعة المرقب، العاا الداني، ص ص: 

 جامعة اإللكتروني  ي منظومة التعليم تطبيق تواج  التي ( ال عولات2015الساحان،  باالرحمب بب  باالعزلز. )
  .390-355(: 40ية، جامعة المن ورة، العاا )الم ت يب، مجلة دحو  الترلية النوع نظر وجهة مب يقرا 

( اور التعليم اإللكتروني  ي ةلااة   ا ة و ا لية التعليم المحاسبي، 2013السقا، ةلاا هايم. والحمااني، دليه نبرا يم. )
  .64-47(: 02مجلة المؤسسات الجزاترلة، العاا )

  كر،  مان، األران.(، مقامة  ي تقنيات التعليم، اار ال2008يمي، ناذر سعيا. )
 الجامعات  ي للمناهه المحاسبية اإللكتروني التعليم تطبيق معوقات (.(2017بحما  اا  والتا ب، سالم. محما ال قع،

 جامعة والتجارة، االقت اا للية ليبيا، المحاسبة  ي مهنة واقع حو  المحاسبة لقسم األولي العلمية الناوة الليبية،
 .ال مس المرقب،

 المحاسبي التعليم حالة اراسة العالي التعليم جواة ممان  ي اإللكتروني التعليم نسها  ( ماد2012وليا ة رلا. ) يا ، 
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التعليم اإللكتروني، مجلة الانانير، -( واقع ومتطلبات وساته التعليم الحا دة 2016العمرم، مناهه م ط ي. وآدرون. )
 . 55-37(: 09جامعة دغااا، العاا )
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 نظر وجهة مب الحا دة التعليم تكنولوجيا تطبيق (  عولات2019عيس ، روا  نبرا يم. و الح،  اط ة جليه. )
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