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 اإلكسيل في مناهج التعليم المحاسبي بالجامعات الليبية
 )دراسة تحليلية من وجهة نظر أساتذة المحاسبة(

 *علي محمد عبدالصمد حمزة    

 
 ص: لخم

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى استخدام أساتذة احملاسبةة لكسيب ك سبةداة تعم   بة مب ه ماباهل التعمب   
. وقبببد ادت بببدت الدراسبببة دمبببف اابببايل الذلبببتص التام مبببص وذلببب   ت ببب    اسبببت ارة احملاسببب  جل اعامعبببات الم ة بببة

اسببتة ان ع ببب الة ااببات امول ببة مببه د اببة الدراسببة. وسةببك ست ببب الدراسببة جل أسبباتذة احملاسببةة  اعامعببات الم ة ببة  
ج قذقبببببك ح بببببو ي تذزتبببببب اسبببببت ارة اةسبببببتة ان دمبببببف د ابببببة الدراسبببببة جل  ببببب ك ورقبببببص وال ببببب و   اسبببببتخدام  ببببباذ 

(Google Forms وي حتم ببك الة ااببات  اسببتخدام أسببمذب اوح ببان الذلببتص دببه زرتبب   راببامل ا بب م .)
(. خم ببببت الدراسببببة   ذدببببة مببببه الاتببببالل أ يببببا أن اوسيبببب ك ة تببببت  SPSSاوح ببببال ة لمعمببببذم اة)ت اد ببببة )

أسببباتذة احملاسببببةة ةسببببتخدام  اسبببتخدامم مبببب ه ماببباهل التعمبببب   احملاسببب   اعامعببببات الم ة بببة. فةببببالر   مبببه إت ببببان
اوسيب ك إة أاببم ة تيببتخدم سببةداة تعم   ببة لبمةببة احملاسبةة. وقببد أولببت الدراسببة  يببرورة اسببتخدام اوسيبب ك جل 

 التعم   احملاس  وأ  ة أن تدرج اوسي ك م ه مااهل احملاسةة.

 تعم   احملاس .اوسي ك  التعم   احملاس   أساتذة احملاسةة  مااهل ال الكلمات المفتاحية:

 

  

                                                           

      زل نت والت ا ة لمعمذم العايل اعيد اديذ ه ئة تدرتس  *
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  . مقدمة1
( أول تبة ب  Richard Mattessichجل أوالك اليت ا ات مه ال رن ااامص  زذر رتتشبارد مات يب ت) )

)ببداول   ااببات م)يبب ة ال  ة ببذتر اارس تببة ةسببتخدامم جل سببال احملاسببةة. وتعببذد تببارتا تبة بب  )ببداول الة ااببات 
( و بببذب فراا يبببتذن Daniel Bricklinداا بببال  بببرت م  ) دابببدما قبببام سبببك  مبببه  S141ا دتةبببة إىل دبببام 

(Bob Frankston ) وداا  بك ف ميب ا(Daniel Fylstra )تببذتر اللبة ا اسبةة اارل بة  (VisiCalc )
 (.NII7   (Powerتشغ ميا دمف أ)ي ة ال  ة ذتر ال غرية اليت مي هو 

  تذسببببببببببببببب  قببببببببببببببدمت  ببببببببببببببرسةداببببببببببببببدما  ببببببببببببببدأ سببببببببببببببذ  )ببببببببببببببداول الة ااببببببببببببببات جل ال جل أوالببببببببببببببك الة اا ا ببببببببببببببات 
(Lotus Development Corporation ) تبة ببب  لبببذتسS-N-3 سبببان هبببذا التبة ببب  اعدتبببد .

عداول الة اابات أسبيك جل اةسبتخدام وأسةبر قبذة مبه تبة  بات )بداول الة اابات امخبرى جل ذلب  الذقبت  س با 
اسببببةة جل قبببببا  امد بببببال أن لببببم خالبببب ة دببببرض الة ااببببات وا يبببببا ات ااع ببببدة  ببببا )عمببببم مت بببببدرا جل سببببال احمل

(Power   NII7.)  

 (Microsoft Excel - حبمذل أواخر الة اا ا ات  ولك تبة   )بداول   اابات )م  روسبذفت إسيب ك
إىل اليبببذ   ام اا بببات إمببباف ة مةبببك الذا)يبببات الرسبببذم ة لم يبببتخدم وال بببذال  ااايبببدلة والعدتبببد مبببه اا  ببب ات 

 ال تبة  بببببات )بببببداول الة اابببببات جل دبببببا   اسبببببةة امد ببببببالامخبببببرى. وسبببببردان مبببببا لبببببار اوسيببببب ك رالبببببدا  ببببب
(Power  NII7 .) وقببد أومببب  William et al.  (NIS4 ) أابببم   ا بببا تتببببذر الت ا بببات اعدتبببدة

 ش ك ميت ر  تظك اوسي ك أحد الت ا ات الرل ي ة اليت تتذقب  رسات احملاسةة وألااب الع ك مه احملاسبة  
 .استخداميا

( أاببم دابدما ألببةات )ببداول الة اابات متاحببة دمبف ابببا  واسببب  Guerrero )NISIهبذا وقببد أمبا  
أحدثت ثذرة جل التدرتس. و خالل الع د ااامص   يد تدرتس العمذم اودارتبة و ااال بة  شب ك مت اتبد اسبتخدام 

   العببايل )ببداول الة ااببات سببةداة تعم   ببة مببه الببدورات الت ي دتببة إىل دورات اايببتذى اات ببدم جل م سيببات التعمبب
حبببذل العبببا . و مبببب تةبببا الت اذلذ) بببا جل ا  ببباة ال ذم بببة  هاالببب  افببب اض متةل بببك  بببةن الببببالب اعبببدد تبببدخمذن 
اعامعات حبٍس متببذر مبه  بذ امم بة ا اسبذ  ة  اب  هبذا اةفب اض لاسباتذة  ادت باد )بداول الة اابات سبةداة 

(. جل اا ا بك  تتبا ااخت بذن جل تبدرتس Dania et al .2019 لتبدرتس  تبذى اابادة الدراسب ة ال  بص )
 العمذم اودارتة و ااال ة أسال ب مةت رة  مةك استخدام )داول الة ااات ووسالك اودالم اارل ة امخرى لتدرتس
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 Dania andالتخ  بات التبة   بة  ة سب  ا جل سباةت احملاسبةة والت ذتبك ودمبذم اودارة )
Posey, 2012 التعمبب   مببه الببايل الت م ببدي )(. ومببب اات ببالtraditional lecture 

approach( إىل البببتعم  ااعت بببد دمبببف البالبببب )student-centered approach والبببذي تعبببا  )
 Active) البببتعم  امسةبببر اشبببازًا ( إىلPassive Learningاةات بببال  ع بببًدا دبببه البببتعم  اليبببم  )

Learningت لتشببع ب الببتعم  الاشبب  )(  وهاببا مي ااببا اسببتخدام )ببداول الة اابباGoddard et al., 
1995.) 

وتشبببري العدتبببد مبببه اؤ ئبببات واا سيبببات الدول بببة ااخت بببة  احملاسبببةة إىل أ  بببة تيببب   اوسيببب ك جل التعمببب   
( وااعيبببببد اممرت بببببص IAESBاحملاسببببب . فتبببببص هبببببذا اوزبببببار  ت سبببببد سمبببببس معببببباتري التعمببببب   احملاسببببب  البببببدويل )

( إىل ق  بة تيب   اايبارات الت اذلذ) بة مةبك اوسيب ك جل التعمب   AICPAعت دته )لم ااسة  ال ااذا   اا
( IASB(. وقببد أ ببار سمببس معبباتري احملاسببةة الدول ببة )AICPA, 2014 IAESB, 2015;احملاسب  )

 إىل أن زالب احملاسةة ااتخر)  جيب أن ت ذابذا  بارد  جل اسبتخدام امدوات الت اذلذ) بة مةبك اوسيب ك  من
 Brownااتبمةات التاظ   ة تتبمبب  الةًبا او بالن دبه الة اابات ااال بة التت ب م ة جل اوف باح و التيبذتات )

and Pike, 2010  .) 

 . مشكلة الدراسة2
تعتبا مبه مب ه  الت ا بة جل التعمب   احملاسب  الذسبالك اسبتخدام ( إىل أن مبع NIS4اذه أ ذ ال ة وآخبرون )

( أن التعمب   احملاسب  جل NIS3لبر ) واا مبة ) ل ة با. س با  ب  جل احملاس  التعم   ذترتب دون حتذل اليت ااعذقات
الر   مه ااتشبار اسبتخدام دمف و  .احملاسة ة تبة  اتم و ا اسذب ت ا ة دمف تعت د اليت ااااهل دمف ل ة ا ة ترس 
اااباهل البيت   اعامعات الم ة ة تتت بر إىلسال احملاسةة جل أ مب دول العا  ة ت ال أقيام احملاسةة جل اوسي ك جل

 تياؤل الدراسة جل   تعت د اوسي ك سةداة تعم   ة ا ررات احملاسةة. ومه هاا مي ه تمخ ص

مــــا مــــدى اســــتخداح أســــاتذة المحاســــبة لضكســــيل كــــيداة تعليميــــة  ــــمن منــــاهج التعلــــيم المحاســــبي فــــي 
 الجامعات الليبية؟

 . هدف الدراسة3
إىل معرفة مدى استخدام أساتذة احملاسةة لكسي ك سبةداة تعم   بة مب ه  سة  ش ك أساسصالدرا هذه هتد 

التعمببب    ماببباهل ماببباهل التعمببب   احملاسببب  جل اعامعبببات الم ة بببة. وسبببذل  تيبببم   اليبببذن إىل ا ا)بببة اامابببة لتببببذتر
مه ستبانة و)بذدة جر)بات التعمب   الم ة ة وإمافة امدوات والذسالك التعم   ة الالزمة لمرفب  اعامعات احملاس  جل
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احملاسبب . فبمةببة احملاسبببةة حبا)ببة إىل استيببباب  عببجت اايبببارات الببيت نعميببب    بب ته وميبببتعدته لتمة ببة احت ا)بببات 
 سذ  الع ك. 

 . أهمية الدراسة4
ا)يبا تتااول إحبدى الذسبالك ااي بة جل التعمب   احملاسب  )اوسيب ك( والبيت  ت أهنا جل الدراسة هذه أ  ة تت ةك

( فان هاال  ددد  ري  دود مه الببر  البيت مي به مبه NIS7)  Owenوحبيب  احملاسة  جل ا  اة الع م ة
إىل أن العدتبد مبه أسباتذة احملاسبةة تةاةبذن دبه   Owenخالؤا استخدام اوسيب ك جل احملاسبةة. س با تيب   

دون اسبتةدال ال ذادبد احملاسبة ة امساسب ة.  زر  لدمل اا تد مه  رامل امد ال جل مااهل احملاسةة اليت تدرسبذهنا
( إىل أن الببببالب البببذته تت تعبببذن  تيببب  قبببذي لذ بببال  NISN)Convery and  Swaneوقبببد أ بببار 

اوسيبب ك  مةببك اعببداول احملذرتبببة ور بب  الة ااببات دبببا أورا  الع ببك  ال بب مي وااعبببادةت والببدوال  مي بباي  إثةبببات 
 يات اظر جتمتة  استخدام الة ااات احملاسة ة وأدوات امد ال. استعداده  لتام ك مش الت امد ال مه و)

 سةري جل احملاس  التعم   أاظ ة مااهل الدراسة أتيا جل إزار مذاسةة التبذر ا الك جل أ  ة هذه  س ا تةيت
ت احملاسب  دبه زرتب  اسيباب زمةبة احملاسبةة اايبارا لمرفبب مبه ميبتذى جر)بات التعمب   وذلب  دول العبا   مبه

الع ببك. فةاومببافة إىل مببا ت تيببةم زمةببة احملاسببةة مببه معببار   جل سببذ  اايببت رة الالزمببة اذاسةببة التبببذرات
 حببذل ص  ببي  فااببم  اوم ببان إمببافة  عببجت اايببارات اعدتببدة ساسببتخدام اوسيبب ك جل ومعمذمببات )دتببدة

 Holden and Womack ارسباهت  ال ذم ببة ل ببص ت ذاببذا مي ئب  لمببدخذل إىل سببذ  الع ببك. فةايبب
(NIIIمه اا  ه ال ذل  ةام ة )  تذ)د َمي ة أو د ك تتعم   ااال ة ا بذم  بم  عبد التخبرج ة تيبتخدم  شب ك

( إىل أن اع ببب NII2) Benningaماببتظ   ببرامل )ببداول الة ااببات والببيت مببه   ايببا اوسيبب ك. س ببا أومبب  
 .ف د ك   معرفة سك مه اوسي ك وااال ة سريفب مه فرلة ح ذل الشخص دم

 . منهجية الدراسة5
ادت ببدت الدراسببة دمببف ااببايل الذلببتص التام مببص مببه خببالل اةزببال  دمببف ال تببب وا ببالت والدراسبببات  

اليببببا  ة ذات العالقببببة  اعااببببب الاظببببري  أمببببا  الايببببةة لمعااببببب الع مببببص ف ببببد ي ت بببب    اسببببتةااة أدببببدت ع ببببب 
ح بببان الذلبببتص جل حتم بببك الة اابببات لتا  ببب  أهبببدا  الة اابببات مبببه م بببادرها اةول بببة وي اسبببتخدام أسبببال ب اة

 الدراسة.
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 . فر يات الدراسة6
 تت ذن الدراسة مه فرم ت   ا 

 تذ)د دةلة اح ال ة حذل استخدام اوسي ك جل التعم   احملاس . -الترم ة اموىل

احملاس  و است عاب تذ)د دالقة ذات دةلة اح ال ة    استخدام اوسي ك جل التعم    -الترم ة الةاا ة
 البالب.

 . الدراسات السابقة7
تذ)ببد العدتببد مببه الدراسببات اليببا  ة الببيت تبرقببت اذمببذ  اوسيبب ك جل التعمبب   وتااولتببم مببه )ذااببب جتمتببة  
وسببذ  تيببتعرض هببذه الدراسببة دببددا مببه هببذه الدراسببات الببيت ي اةسببتتادة مايببا مببب او ببارة إىل أ ببرز معاايببا. 

 ةك جل اليت وهذه الدراسات تت 

 (Ragland and Ramachandran ،2276دراسة ) 7.7
هببدفت هببذه الدراسببة إىل اختةببار ت ببذرات أديببان ه ئببة التببدرتس  ةقيببام وسم ببات احملاسببةة دببه اوسيبب ك جل 

مببه  N72م اتبب احملاسببةة العامبة )احملاسببب ال بااذ ( وجل التعمبب   احملاسبب . ح بو قببام الةاحةبان  اسببتبال  آران 
 راببامل تدرتيببص جتمبب  جل احملاسببةة جل   ببب أتببان الذةتببات ااتاببدة  SIIئببة التببدرتس جل أسةببر مببه أديببان ه 

اممرت  ة. وو)د الةاحةان أن  الة ة أديان ه ئة التدرتس تدسذن  راامل اوسي ك جل ف ذؤ  احملاسة ة مببا تتتب  
 ببارد  ساًمببا جل  راببامل اوسيبب ك  ابباًن مببب ت ببذره  م  ببة اوسيبب ك. وأومبب  الةاحةببان أتيببا أن البببالب ل يببذا 

 دمف ت ذرات أديان ه ئة التدرتس.

 (Cory and Pruske) ،2272دراسة  2.7
 اسبًةا قااذا ًبا وأسبتاًذا مبه )امعبة )ابذب  464 اسبتبال  آران Cory and Pruske   (2012)قبام 

 ة  احملاسةة )دمف سبة ك ااةبال  ت ياس حذل مدى أ  ة ح ذل  احملاسة  دمف ميارات ت اذلذ) ة مع اة متعم
التببدق   دببه زرتبب  ا اسببب اليل   ببرامل اةت بباةت  أحببباث اوا اببت و اوسيبب ك( قةببك  ببدن الع ببك جل سببال 

 احملاسةة. و و)دا أن اايارة امسةر أ  ة هص معرفة اوسي ك.

ةة تعر بذن دبه ( إىل ال بذل  بةن العدتبد مبه  ارسبص ميابة احملاسبNISN) Cory and Pruskeوتبذهب 
است الي  مه ميتذى اايارات احملاسة ة اليت أ يرها مذ تذه  اعدد حدتةذ التخرج. و ت ب ح الةاحةبان أن هابا  



   

 علي محمد عبدالصمد حمزة                                       .اإلكسيل في مناهج التعليم المحاسبي بالجامعات الليبية              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

[511] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-7744 (enilnO)                                                                0772 N4SI-446× (Print) 
 

 

حا)بببة لبببةعجت التغ بببريات جل التعمببب   احملاسببب  ل شببب ك مايًعبببا تتيببب ه اا تبببد مبببه اايبببارات الت اذلذ) بببة ااتعم بببة 
 اعدد أن ت ذاذا أسةر إاتا) ة جل تذم د مي  امول.  احملاسةة )مةك اوسي ك( حب و مي ه لم ذ ت 

 (Borkowski et al.) ،2007دراسة  3.7
(  ببا)ران دراسببة اسببتبمب خالؤببا آران س ذدببة مببه  احملاسببة  جل سببك et al. Borkowski (NII4قببام 

  اايبارات (   اومبافة إىل  عبجت الشبرسات متذسببة ا عب   لتيبBig 4مبه  برسات احملاسبةة ال باى امر عبة )
الت اذلذ) ة اليت تتذقب أن تت تب هببا ااذ تبذن اعبدد واايبارات الت اذلذ) بة البيت تر ةبذن جل رؤتتيبا  شب ك أفيبك 
تببدرس جل سم ببات التعببارة. و)ببدوا أن احملاسببة  اايببتبمب آرانهبب  تعت ببدون أن إت ببان اوسيبب ك مببب معرفببة  عببجت 

ًدا  الايبةة لم بذ ت  اعبدد.  اومبافة إىل ذلب   و)بدوا أن و ال  اوسي ك امسةر تع  ًدا هص ميارة مي بة )ب
اودارة جل الشبببرسات تعت بببد أابببم جيبببب دمبببف اابببذ ت  اعبببدد أن تةبببدؤوا و  تبببتي   ات بببان ميبببارات اوسيببب ك حببب  
تت  ابببذا مبببه قيبببان وقبببت أسةبببر جل ال س ببب  دمبببف تعمببب  الت اذلذ) بببا ا البببة  الشبببرسة. دبببالوة دمبببف ذلببب   و)بببد 

عبببجت اابببذ ت  تعت بببدون أهنببب  سببب  ذاذن أسةبببر اسبببتعداًدا لذ بببالتي  إذا ي دمبببل  رابببامل اوسيببب ك الةببباحةذن أن  
 شبب ك أسببا جل تعمبب  ي  احملاسبب . س ببا و)ببدوا أتًيببا أن  عببجت ااببذ ت  تعت ببدون أهنبب  سببااذا س  ببةاذن أسةببر  

ت بببدًما جل  رابببامل ستبببانة وفعال بببة )س بببذ ت  )بببدد( جل ال  بببام  ع بببك ) بببد إذا سبببااذا قبببد زبببذروا ميبببارات أسةبببر 
  اوسي ك أثاان تعم  ي  احملاس .

 . الدراسة الميدانية8
تتاببباول هبببذا اعاابببب مبببه الدراسبببة دبببرض امسبببال ب اوح بببال ة اايبببتخدمة وحتم بببك   اابببات الدراسبببة واختةبببار 

 الترم ات وذل  دمف الااذ اليت 

 مجتمع وعينة الدراسة 7.8
( أسببتاذ 34 اعامعببات الم ة ببة  أمببا د اببة الدراسببة فتت ةببك جل دببدد ) تت ةببك ست ببب الدراسببة جل أسبباتذة احملاسببةة

 اسببةة ي اخت بباره   برت ببة دشببذال ة. وي تذزتببب اسببت ارة اةسببتة ان دمبب ي  جل لببذرت   إحببداها ورق ببة ودببددها 
(SS ل دم بم ( وامخرى ال  وا ة )ي إرسباؤا دبه زرتب  الاتبد اةل ب و  اعبامعص لاسباتذة والبذي مي به ا  بذ

(  وقد ي اس )ا  اسبت ارات اةسبتة ان الذرق بة  ال امبك N2دا ااذاقب اةل  وا ة لمعامعات الم ة ة( ودددها )
( است ارات   تبت  البرد دم يبا. 2( وسان التاقد )NIو دون فاقد  أما اةست ارات اةل  وا ة ف د ي اس )ا  )

 ( است ارة استة ان. 3Sتام ك )وهبذا ساات اةست ارات ال ا ة لمدراسة وال
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 ثبات وصدق البيانات 2.8
 اعدول التايل تذم  ثةات ولد  الة ااات.

 (7الجدول)
 ثبات وصدق البيانات

 

 وثةبات لبد  ت سبد وهبذا I.2Iوهبذ أسبا مبه   I.4Nمبه اعبدول االحبن أن معامبك ألتبا سرواةباخ تيباوي 
 لمتام ك. اةستةااة ولالح تيا

 الخصائص الشخصية لعينة الدراسة 3.8
جل سة ك الذلذل إىل امهدا  ااراد حت   يا مه هذه الدراسة  ي حتم بك ا  بالص الشخ ب ة لع ابة الدراسبة 

 باة س با هبذ مذمب  مه ح و اعامعة التا ب ؤبا سبك أسبتاذ )بامعص  اا هبك العم بص  الدر)بة العم  بة وسباذات ا
  اعداول والرسذم الة اا ة التال ة 

 (2الجدول )
 توزيع أساتذة المحاسبة وفقا للجامعات التابعين لها

 النسبة المئوية التكرار اسم الجامعة
 N2.4% 4 اعامعة امارتة اةسالم ة

 %S2.S 2 )امعة زرا مس
 SN.1% 7 )امعة م راتم
 SN.1% 7 )امعة سرت

 %1.4 3  )امعة زا 
 N 2.2% )امعة ف ان
 %S 3.N )امعة سةيا
 %S 3.N )امعة اارقب

 %S 3.N اةسادمي ة الم ة ة
 %S 3.N )امعة دراة

 %S 3.N )امعة د ر ااختار
 %722 37 االجمالي

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.820 24 
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 ( أن أسبا دبدد مبه أديبان ه ئبة التببدرتس  الع ابة سبان مبه اعامعبة امارتبة اوسبالم ة  عببددNتةب  اعبدول )
( تذمب  S%(. والشب ك )S2.S( أفراد و ايةة )2%( تم يا )امعة زرا مس  عدد )N2.4( أفراد و ايةة )4)

 تذزتب امساتذة وف ا لمعامعات التا ع  ؤا.
 (7الشكل )

 

 (3الجدول )
 توزيع أساتذة المحاسبة وفقا للمؤهل العلمي

 

 

 

 

(  أن دبببدد اايبببتبمب آرانهببب  مبببه أديبببان ه ئبببة التبببدرتس مبببه  مبببة البببدستذراه هببب  3تةببب  اعبببدول )
(S2( ( تم م  مة ااا)يتري  عددS2( والش ك .)N.تذم  تذزتب امساتذة وف ا لم  هك العم ص ) 

  

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 S2 23.3% دكتوراه
 S2 72.4% ماجستير
 $3S SII االجمالي
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 (2الشكل )
 

 

 

         
 (4الجدول )

 اتذة وفقا للدرجة العلميةتوزيع األس
 النسبة المئوية التكرار الدرجة العلمية

 %S 3.N أستاذ
 N 2.7% أستاذ مشار 
 SI 3N.3% أستاذ ميادد

 SN 34.4%  امر
 S1.7% 2  امر ميادد
 %722 37 االجمالي

دد ( مه اايتبمب آرانه  ساات در)تي  العم  ة هص  امر و ع34.4( تتة  أن )7مه اعدول )
(SN( ة أستاذ ميادد  ايةة(3( أستاذ )امعص  تم يا درN.3 وددد )%SI ( 3أساتذة. والش ك )

 تذم  تذزتب امساتذة وف ا لمدر)ة العم  ة.  
 (3الشكل )
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 (5الجدول )
 توزيع األساتذة وفقا لسنوات الخبرة

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة

 %S 3.N ساذات 2أقك مه 
 S4 24% ساذات SI إىل 2مه 
 S1.7% 2 ساة S2إىل  SIمه 

 S1.7% 2 ساة S2أسةر مه 
 %722 37 االجمالي

ساذات( تش مذن  SIإىل  2( أن امساتذة الذته لدتي  ساذات خاة )مه 2تتي  مه اعدول )
( أستاذ )امعص  وتةيت  عد ذل  امساتذة الذته S4%( مه إ ايل امساتذة  الع اة و عدد )24)

( أساتذة 2ساة( دمف التذايل و عدد ) S2ساة( و )أسةر مه  S2إىل  SIتي  ساذات خاة )مه لد
 ل ك ماي . والش ك التايل تذم  تذزتب امساتذة وف ا لياذات ا اة. 

 (4الشكل )
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 تحليل البيانات 4.8
 ( حول  فر يات البحثOne Sample-T-Testنتائج اختبار) . أ

 تت  استخدام اوسي ك جل التعم   احملاس  المحور األول:
 (6الجدول )

 حول عبارات االستبيان للمحور االول ( T- Test)نتائج اختبار

 قيمة 
    

 Tقيمة 
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 ت العبارة الحسابي

البالب تدرس اوسي ك م ه متردات ااايل لبمةة  3.61 1.256 2.716 011.
 7 احملاسةة.

.000 4.459 1.088 3.87 
اوسي ك تدّرس م ه اا ررات العامة لبمةة احملاسةة 

مةك )مةادئ ا اسب اليل  أساس ات ا اسب اليل  
 تبة  ات ا اسذب(.

2 

اوسي ك مدرج س تردة جل أحد اا ررات التخ   ة  3.74 1.064 3.884 001.
 3 لبمةة احملاسةة.

دة جل أحد اا ررات  ري اوسي ك مدرج س تر  4.10 651. 9.382 000.
 4 التخ   ة لبمةة احملاسةة.

أساتذة احملاسةة لدتي  ا اة ال اف ة جل استخدام  2.35 877. -4.094- 000.
 5 اوسي ك. 

أساتذة احملاسةة تيتخدمذن اوسي ك سةداة أو وس مة  3.77 1.023 4.212 000.
 6 تعم   ة.

.007 2.886 .996 3.52 
عي  ات الالزمة لتدرتب زمةة احملاسةة تتذفر ااعامك والت

 7 دمف استخدام اوسي ك.

.000 12.243 .543 4.19 
أقيام احملاسةة  ت ذم  دورها جل تبذتر مااهل التعم   

 8 احملاس .

ة تذ)د تع  د إداري تعرقك تبذتر مااهل التعم    3.94 680. 7.660 000.
 9 احملاس .

رار إداري )دمف ميتذى الذزارة واعامعات( تذ)د است  4.03 983. 5.849 000.
 72 ت دي إىل  تبذتر مااهل التعم   احملاس .

إت ان زمةة احملاسةة لكسي ك تتت  ؤ  فرص أسةر جل  1.61 615. -12.553 000.
 77 سذ  الع ك.
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( α=0.05) أقببك مببه (P-value) ق  ببة  ( االحببن أاببم جل سببك العةببارات سااببت2) مببه اعببدول
أفبراد الع ابة ة  و التبايل آران (  )وقةبذل التبرض الةبدتك  (  )  برار رفبجت التبرض ال بتريف  بذن ال

ا باة ال اف بة جل اسبتخدام  تتعم لما اد  ومبا أن ااتذس  ا يايب جل العةبارت  )أسباتذة احملاسبةة لبدتي 
( فببان 3أقببك مببه )  اوسيبب ك( و)إت ببان زمةببة احملاسببةة لكسيبب ك تتببت  ؤبب  فببرص أسةببر جل سببذ  الع ببك(

أمببا  بباقص العةببارات ف ببان ااتذسبب  أسببا مببه  .آران أسبباتذة احملاسببةة  اعامعببات الم ة ببة تتعببم تببذ ااذاف ببة
 ( و التايل فان آران أساتذة احملاسةة  اعامعات الم ة ة تتعم تذ ددم ااذاف ة.3)

   اختبار الفر ية الرئيسية المتعلقة بالمحور األول 
  ة الةاو إح ال ا  الترم ة التال ة   س ت  ل ا ة فرم

 تذ)د دةلة اح ال ة حذل استخدام اوسي ك جل التعم   احملاس      :

   ة تذ)د دةلة اح ال ة حذل استخدام اوسي ك جل التعم   احملاس    

 (7الجدول )
 للدرجة الكلية للمحور األول T-test)نتائج اختبار )

 "تت  استخدام اوسي ك جل التعم   احملاس األول "الدرجة الكلية للمحور 

ااتذس   العةببببببببببببببببببارة
 ا يايب

اةترا  
 Tق  ة  ااع اري

ميتذى 
 ال رار αااعاذتة 

   ارفجت  3.4S I.2N3 7.3I3 I.IN االستبيانالمتوسط العاح إلجابات 

ف  بببذن ال بببرار رفبببجت   (I.I2  =α )أقبببك مبببه  (P-value)( االحبببن ان ق  بببة 4مبببه اعبببدول )
( وهبذا تعبا 3ومببا أن الذسب  ا يبايب أسبا مبه ) (  )وقةبذل التبرض الةبدتك (   )الترض ال تري

ان آران أساتذة احملاسةة  اعامعات الم ة ة جل احملذر "تت  استخدام اوسي ك جل التعمب   احملاسب " انيبت 
 تذ ددم ااذاف ة.

  ( حول  فر يات البحثOne Sample-T-Testنتائج اختبار)ب. 

 استخدام اوسي ك جل التعم   احملاس  ت تد مه است عاب البالبالمحور الثاني: 
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 (8الجدول)
 حول عبارات االستبيان للمحور الثاني (T- Test)نتائج اختبار 

 قيمة
  

اةترا   Tقيمة 
 ااع اري

ااتذس  
 ا يايب

 ت العبارة

 S تيادد اممةمة  استخدام اوسي ك دمف في  امف ار. 1.94 629. 9.422- 000.

 N تةري اممةمة  استخدام اوسي ك ااتةاه البالب. 2.06 680. 7.660- 000.

.000 -6.013 .717 2.23 
البالبببب تتيببب  احملامبببرة  شببب ك أفيبببك دابببد ت بببدمييا  اسبببتخدام 

 اوسي ك.
3 

.000 -7.726 .651 2.10 
سيببب ك جل تاظببب   الا ببباط الرل يببب ة تيبببادد اممةمبببة  اسبببتخدام او 

 لمدرس.
4 

.000 -6.750 .718 2.13 
احملامبببرة دابببد اسبببتخدام اوسيببب ك ت بببذن أسةبببر فالبببدة  بببا ساابببت 

 دم م  استخدام اليةذرة ف  .
5 

.000 -4.005 .807 2.42 
زمببببه احملامبببببرة داببببد اسبببببتخدام اوسيبببب ك ت بببببذن أقببببك مابببببم دابببببد 

 استخدام اليةذرة.
6 

.000 -5.666 .792 2.19 
ال ببدرة دمببف مرا)عببة حمببذل اممةمببة  اسببتخدام اوسيبب ك تيببادد 

 البالب دمف تع ت  في م لمدرس  عد احملامرة.
7 

.000 -4.502 .798 2.35 
تيادد اممةمة  استخدام اوسي ك جل زبرح امسبئمة ذات ال بمة 

 حذل ااادة.
8 

 9 جل اثران الا اش.زرت ة استخدام اوسي ك جل الدرس تيادد  2.26 773. 5.343- 000.

.012 -1.563 .805 2.77 
هابببببا  تتادبببببك أقبببببك  ببببب  امسبببببتاذ والبالبببببب و)يببببباً لذ)بببببم دابببببد 

 استخدام زرت ة اليةذرة مام داد استخدام اوسي ك.
SI 

.000 -6.875 .836 1.97 
اسبببتخدام اوسيببب ك جل اعاابببب الع مبببص مبببه اابببادة احملاسبببة ة هبببذ 

 لمبالب.وس مة تعم   ة قذتة وت ال ااعمذمة 
SS 

.000 -4.284 .839 2.35 
و)ذد اوسي ك سعااب د مص جل ااادة احملاسة ة تعبص البالبب 

 فرلة أسا ة)ت ازها.
SN 

.000 -4.284 .839 2.35 
و)ببببذد اوسيبببب ك سعااببببب د مببببص جل ااببببادة احملاسببببة ة ترفببببب مببببه 

 معدةت البمةة داد ا)ت از ااادة.
S3 

 (α=0.05أقبك مبه ) (P-value) العةبارات ساابت  ق  بة( االحبن أابم جل سبك 4مبه اعبدول )
و التبايل آران أفبراد الع ابة ة  (  )وقةبذل التبرض الةبدتك  (  ) ف  بذن ال برار رفبجت التبرض ال بتري
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( فببببان آران أسبببباتذة احملاسببببةة 3ومبببببا أن ااتذسبببب  ا يببببايب جل سببببك العةببببارات  أقببببك مببببه ) تتعببببم لما بببباد 
 .ااذاف ة  اعامعات الم ة ة تتعم تذ

  اختبار الفر ية الرئيسية المتعلقة بالمحور الثاني 
 ي ل ا ة فرم ة الةاو إح ال ا  الترم ة التال ة   

 تذ)د دةلة اح ال ة حذل استخدام اوسي ك جل التعم   احملاس  واست عاب البالب     :

 اس  واست عاب البالب  ة تذ)د دةلة اح ال ة حذل استخدام اوسي ك جل التعم   احمل   

 (9الجدول )
 للدرجة الكلية للمحور الثاني T-test)نتائج اختبار )
 "استخدام اوسي ك جل التعم   احملاس  ت تد مه است عاب البالبالدرجة الكلية للمحور الثاني "

ااتذس   العةببببببببببببببببببارة
 ا يايب

اةترا  
ميتذى  Tق  ة  ااع اري

 ال رار αااعاذتة 

   ارفجت  000. 12.47- 21977. 2.2400 االستبيانالمتوسط العاح إلجابات 
(  ف  بببذن ال بببرار رفبببجت I.I2  =αأقبببك مبببه )  (P-value)( االحبببن أن ق  بببة 1مبببه اعبببدول )
( هبذا تعبا أن 3( ومبا أن الذس  ا يايب أقك مبه )  وقةذل الترض الةدتك ) (  الترض ال تري)

ذة احملاسبببةة جل احملبببذر "اسبببتخدام اوسيببب ك جل التعمببب   احملاسببب  ت تبببد مبببه اسبببت عاب البالبببب" أران أسبببات
 انيت تذ ااذاف ة.

 . النتائج والتوصيات9

 النتائج 7.9

 مه خالل حتم ك الة ااات تذلمت الدراسة لماتالل التال ة 

S.  ة.ة تت  استخدام اوسي ك م ه مااهل التعم   احملاس   اعامعات الم ة 
N. .استخدام اوسي ك جل التعم   احملاس  ت تد مه است عاب البالب 
أساتذة احملاسةة تت اذن استخدام اوسي ك ول ه ة تت  استخدامم سةداة أو وس مة تعم   ة جل  .3

  امراهت .
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N.1 التوصيات 
 مه خالل اتالل الدراسة اذلص  التايل 

S-اسبب   وذلبب   ببةن تببدرس اوسيبب ك مبب ه متببردات ااببايل أن تببت  اسببتخدام اوسيبب ك جل مابباهل التعمبب   احمل
لبمةة احملاسةة  سةن تبدّرس اوسيب ك مب ه اا بررات العامبة مةبك )مةبادئ ا اسبب اليل  أساسب ات ا اسبب 

 أن تدرج اوسي ك س تردة جل أحد اا ررات التخ   ة.أو  اليل  تبة  ات ا اسذب(.

N-داة أو وس مة تعم   ة. أن تيتخدم أساتذة احملاسةة اوسي ك سة 

مبببرورة تببببذفري امدوات وااعبببدات الببببيت س ببببه أسببباتذة وزمةببببة احملاسبببةة مببببه اسببببتخدام اوسيببب ك مةببببك )أ)يبببب ة -3
 ال  ة ذتر  أ)ي ة العرض  اةا ات(.

 المراجع
ات (. معذقات تبذتر التعم   احملاس   اعامعNIS4أ ذ ال ة  متتاح.  العة دي  أ د و التر)ا   ما ذر. )-

 -سمة العمذم اةقت ادتة والي اس ة  سم ة اةقت اد والتعارة الم ة ة مه و)ية اظر أديان ه ئة التدرتس.
 . SSN-S22العدد العا ر  ص ص  زل نت  اعامعة اةارتة اةسالم ة 

 سمة .هتبذتر  ومتبمةات الم ة ة جل اعامعات احملاس  التعم    ( 2013).  ذد. اا مة  و ما ذر.  لر ) -
-374 ص ص امول  العدد  اارقب )امعة زل نت  -والتعارة اةقت اد سم ة والي اس ة  اةقت ادتة العمذم
342. 
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EXCEL IN ACCOUNTING EDUCATION CURRICULA 
 IN LIBYAN UNIVERSITIES 

(Analytical Research From The Point of View 
of Accounting Proffessors) 

 
 
Abstract: 
     The study aimed to know the extent to which accounting 
professors use Excel as an educational tool within the accounting 
education curricula in Libyan universities. The study relied on the 
descriptive analytical approach by designing a questionnaire to collect 
primary data from the study sample. The study population is 
represented in the accounting professors in Libyan universities, where 
the questionnaire form was distributed to the study sample in paper 
and electronic form using Google Forms. The data were analyzed 
using the descriptive statistics method by the Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) program. The study concluded with a set of 
results, the most important of which is that Excel is not used within 
the curricula of accounting education in Libyan universities. Despite 
the confidence of accounting professors to use Excel, it is not used as 
an educational tool for accounting students. The study recommended 
the necessity of using Excel in accounting education and the 
importance of including Excel within the accounting curricula. 
Keywords: Excel, Accounting Education, Accounting Professors, 
Accounting Education Curricula. 
 


