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السبببعودية في  بببو  يهدف هذا البحث لمعرفة مدى امكانية حوسببببة مناهج التعليم المحاسببببي عال امعا   الملخص:

عالتطبيق على جامعة الملك خالد. تكون م تمع البحث من جميع طلبة وطالبا  اقسبباا المحاسبببة  2030رؤية المملكة 

(. وتم اخذ 52( وأعضببببببا  هيدة التدريس البالم عددهم  1816على مسببببببتوى البكالوريوب والدعلوا والبالم عددهم  

احداهما  اسبببببتبانتين( عضبببببو هيدة تدريس. تم تعبببببميم عدد 30لبة و ( طالب وطا847عينة ممثلة للم تمع ح مها  

عت على الطلبة والطالبا ، واألخرى تم توزيعها على أعضببببببا  الهيدة التدريسببببببية عبرنامج المحاسبببببببة في ن س  ُوز ِّ

لها الكليا . اسبببت دا البحث المنهج الو ببب ي والمنهج التحليلي ومنهج دراسبببة الحالة. ومن أهم النتاوج التي تو ببب  

البحث أنه ال توجد عالقة ارتباطية عين التعليم المحاسبببي ع امعة الملك خالد والك ايا  العامة للطالو وأعضببا  هيدة 

التدريس في م ال الحاسببببببب االلي وأن هنان امكانية لحوسبببببببة مناهج التعليم المحاسبببببببي عال امعة. وخر  البحث 

طة تن يذية لحوسبة مناهج التعليم المحاسبي ع امعة الملك عم موعة من التو يا  أهمها و ع خطة استراتي ية وخ

خالد واخرى تطويرية لالنتقال من تدريس المحاسبة التقليدية الى تدريس المحاسبة االلكترونية وتدريب أعضا  هيدة 

 التدريس على است داما  المتقدمة والمتطورة للحاسب االلي في م ال المحاسبة.
 , حوسبة المناهج.2030رؤية المملكة العرعية السعودية  خالد،: جامعة الملك الكلمات المفتاحية
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Abstract: This research aims to know the ability that Accounting education can be 

computerized in Saudi Universities in view of the Kingdom of Saudi Arabia vision 2030, 

applied to King Khalid University (KKU). The research community consists of (1816) 

student and (52) staff member of the Accounting program. Data is collected from a sample 

representing the community consisted of (847) and (30) staff member by using 

questionnaire tool. Descriptive, analytical and case study research methods are used. The 

research reveals that: there is no correlation relationship between Accounting Education 

at (KKU) and the students and the staff member general qualifications in computer. And, 

the Accounting Education Curricula can be computerized. The research recommends that: 

strategic and executive plans should be adopted to computerize the Accounting education 

curricula and the staff members should be trained in E-Accounting.  
Key words: King Khalid University, Saudi Kingdom Vision 2030, Computerization of curricula. 
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 مردمة:

يشبببببهد العالم في الععبببببر الحا بببببر تطورا  متسبببببارعة في كافة الم اال  ت ر  على  

أهمها الم تمعا  السبببعي لمسبببايرة هذو التحوال  المتالحقة عالعم  على تطوير كافة أن متها, ولع  

الن اا التعليمي, فتطوير الن اا التعليمي في ععرنا الحا ر أ بح  رورة مستمرة, ويشم  كافة 

عنا ببببرو ععببببورة متكاملة, وذلك لتحقيق المايا  المرجوة التي تتوافق مع متطلبا  الععببببر الذ  

لذاتي نعيشبببببببه, والذ  ي ر  العم  على اعداد جي  متمكن من مهارا  الت كير, قادر على التعلم ا

المسبببتمر و بببوالت الى تحقيق التنمية المسبببتدامة في ر  المتميرا  المسبببتمرة التي نعيشبببها  البدو، 

2017.) 

 

 مشكلة البحث:

تعتبر ال امعا  من أهم المؤسسا  التي تعنى عالتعليم المحاسبي والمنوط عها اعداد وتأهي  خري ي 

ت. ون رات ألهمية دور ن م المحاسبة ورفد مهنة المحاسبة وسوق العم  عالكوادر الم ت وعمليا ؤهلة علميا

المعلوما  المحاسبببببببية االلكترونية في ك اية المعلوما  وأ ر هذو الن م في فاعلية القرارا , فان 

 السؤال الرويس للدراسة الحالية هو:

ما مدى امكانية حوسككككككبة مناهج التعليم المحاسككككككبي بجامعة الملك خالد في ضككككككوء رؤية المملكة 

 ؟ 2030السعودية  العربية

 وتت رع من السؤال الرويس االسدلة االتية:

ما مدى امكانية تن يذ المهاا المحاسببببببية, في عرامج التعليم المحاسببببببي ع امعة الملك خالد, من خالل 

 الحاسب االلي وم تلف مقوما  الشبكة الدولية للمعلوما ؟

في عرامج التعليم المحاسبببببي ع امعة الملك خالد, من خالل  ما مدى امكانية تن يذ البحث المحاسبببببي,

 الحاسب االلي وم تلف مقوما  الشبكة الدولية للمعلوما ؟

ما مدى امكانية تن يذ الم اال  التعليمية المحاسبببية, في عرامج التعليم المحاسبببي ع امعة الملك خالد, 

 علوما ؟من خالل الحاسب االلي وم تلف مقوما  الشبكة الدولية للم

ما مدى امكانية دعم سببببياسببببا  وم رجا  التعلم, في عرامج التعليم المحاسبببببي ع امعة الملك خالد, 

 لحوسبة مناهج التعليم المحاسبي ع امعة الملك خالد؟

ما نوع التدريب الذ  ي ب أن يحعببب  عليه أعضبببا  هيدة التدريس في م ال الحاسبببوو الكتسببباو 

 تدريس؟المعرفة والمهارة الست دامه في ال

ماهي االجرا ا  الالزمة لحوسبة عرامج التعليم المحاسبي ع امعة الملك خالد, لتحقيق رؤية المملكة 

في سببببد ال  وة عين م رجا  التعليم العالي ومتطلبا  سببببوق العم  من خالل مناهج تعليمية  2030

 متطورة؟

 

 أهمية البحث: 

لمملكة السبببببباعية الى سببببببد ال  وة عين تنبع أهمية هذا البحث من أهمية الرؤية المسببببببتقبلية ل

م رجا  التعليم العالي ومتطلبا  سببببببوق العم . والدور الراود الذ  تلعبه ال امعا  ت او الم تمع. 

وأهمية ن م المعلوما  المحاسبببببببية االلكترونية في ك اية المعلوما  وأ رها في فاعلية القرارا  

ني وادارة الموارد المالية عك ا ة وتطوير الحوكمة وازدهار الت ارة االلكترونية والتسبببببويق االلكترو

االلكترونية. ويؤم  أن يسببببهم هذا البحث في إ را  اجنتا  المعرفي في هذا الم ال وأن تسببببت يد منه 

 ال ها  اآلتية:

 وزارة التعليم عالمملكة العرعية السعودية. -أ

 وزارة الت ارة عالمملكة العرعية السعودية. -و

 ارية والعناعية عالمملكة العرعية السعودية.المُرف الت  - 

 قطاع الت زوة وأ حاو المشروعا  العميرة والمتوسطة عسوق العم . -د 
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 أهداف البحث:

 تتمث  أهدف هذا البحث في اآلتي: 

 الوقوف على واقع است داا الحاسب االلي في التعليم المحاسبي ع امعة الملك خالد.

ة التعليم المحاسببببي ع امعة الملك خالد للمسببباهمة في تحقيق ال رو  عتو بببيا  تعم  على حوسبببب 

 رؤية المملكة.

 

 :فرضية البحث

 يقوا هذا البحث على ال ر ية اآلتية:

يوجد عالقة اريباطية موجبة ذات داللة احصكككككككا ية بين التعليم المحاسككككككبي بجامعة الملك خالد 

 اسب االلي. دالكفايات العامة للطالب دأعضاء هيئة التدريس في مجال الح

 وت رعت من ال ر ية الرويسية ال ر يا  التالية:

ال ر ببية األولى: توجد عالقة ارتباطية موجبة ذا  داللة احعبباوية عين الك ايا  العامة للطالو في 

 م ال الحاسب االلي وتن يذ م رجا  التعلم من خالل الحاسب االلي وشبكة المعلوما  الدولية

عالقة ارتباطية موجبة ذا  داللة احعببباوية عين الك ايا  العامة للطالو في ال ر بببية الثانية: توجد 

 م ال الحاسب االلي وتو ي ا  المقررا 

ال ر بببية الثالثة: توجد عالقة ارتباطية موجبة ذا  داللة احعببباوية عين الك ايا  العامة للطالو في 

 ملك خالدم ال الحاسب االلي وال دما  المساندة لحوسبة التعليم ع امعة ال

ال ر ببببية الراععة: توجد عالقة ارتباطية موجبة ذا  داللة احعبببباوية عين الك ايا  العامة ألعضببببا  

هيدة التدريس في م ال الحاسببببب االلي وتن يذ المهاا المحاسبببببية من خالل الحاسببببب االلي وم تلف 

 مقوما  والشبكة الدولية للمعلوما 

بة ذا  داللة احعبباوية عين الك ايا  العامة ألعضببا  ال ر ببية ال امسببة: توجد عالقة ارتباطية موج

 هيدة التدريس في م ال الحاسب االلي وتو ي ا  المقررا 

ال ر ببية السببادسببة: توجد عالقة ارتباطية موجبة ذا  داللة احعبباوية عين الك ايا  العامة ألعضببا  

  امعة الملك خالدهيدة التدريس في م ال الحاسب االلي وال دما  المساندة لحوسبة التعليم ع

ال ر بببية السببباععة: توجد عالقة ارتباطية موجبة ذا  داللة احعببباوية عين الك ايا  العامة ألعضبببا  

 هيدة التدريس في م ال الحاسب االلي والك ايا  العامة للطالو في م ال الحاسب االلي.

 

 مصطلحات البحث: 

ال امعة: مؤسسة تعليمية عالية المستوى تضم م كرين ال يألون جهدات في البحث عن أفكار جديدة  /1

تسببهم في تقدا الم تمع وتطورو، واجسببهاا في التعليم وإي اد م ال خعببب للمشبباركة فيه وتطويرو، 

 ا[.2012(، ناقالت عن فيليب الباخ 2016]عمايرة  

  الحكومية التي تقع جنوو المملكة العرعية السببعودية وتشببتم  جامعة الملك خالد: إحدى ال امعا /2

 على العديد من الكليا  واألقساا العلمية واجنسانية.

حوسبببببة المناهج: تعني تحوي  المعلوما  النعببببية أو الحرفية الموجودة في الكتب إلى معلوما   /3

 (2011الكترونية على جهاز الحاسوو  أم د قاسم 

 

 النظري: اإلطار

 :2030لتعليم المحاسبي في رؤية المملكة العربية السعودية ا

ت كبيرات عالتعليم الذ  يسهم في دفع ع لة  2030أولت رؤية التحول الوطني السعودية  اهتماما

االقتعبباد والسببعي لسببد ال  وة عين م رجا  التعليم العالي ومتطلبا  سببوق العم  من خالل مناهج 
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ا  االسببباسبببية عاج بببافة الى تطوير المواهب وعنا  الشببب عبببية تعليمية متطورة تركز على المهار

 وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله.

الى مسببببباعدة المنشببببب   الوطنية العبببببميرة على تعبببببدير  2030وقد هدفت رؤية المملكة 

منت اتها وخدماتها وتسببببببويقها عن طريق دعم التسببببببويق االلكتروني وزيادة تدفق الت ارة العالمية 

د المالية عك ا ة وتطوير الحوكمة االلكترونية وان مة الدفع االلكتروني ودعم اسبببت داا وادارة الموار

 2030التطبيقا  االلكترونية على مسببببببتوى ال ها  الحكومية. رؤية المملكة العرعية السببببببعودية 

( أن من التطورا  الحديثة في م ال االدارة المالية 18, ص2010(. وأو ببببببح هاللي   54:67,

  المالية العرعية السببببببت داا الحاسببببببوو في عمليا  الميزانيا  والحسبببببباعا  الحكومية تبني وزارا

ت السببببببتبدال الن اا اليدو  عن اا ا لي مع اسببببببت داا البرامج المحاسبببببببية االلكترونية  والعم  تدري يا

ي ال اهزة لتن يذ الن اا المحاسببببي الحكومي اال لي كي يتماشبببى مع متطلبا  الحكومة االلكترونية الت

 تسعى الدول العرعية الى تطبيقها وتعميمها.

 

 التعليم المحاسبي:

هو عبارة عن عملية من مة تقوا على اسبببباب تزويد واكسبببباو المتعلم عالمعارف والقدرا  

العلمية والعملية الالزمة والتي تؤهله لممارسة مهنة المحاسبة, وتقع مسؤولية هذو العملية على عاتق 

, 2017سببا  التعليم العالي المتمثلة في ال امعا .   عوعزرية, ولندار, عدة جها  في مقدمتها مؤسبب

 (.28, ص 2018نقالت عن حسان 

 

 أددات التعليم المحاسبي:

يرتكز ن اا التعليم المحاسبببي على  ال ة ادوا  رويسببية, وهي كالتالي:   عوعزرية, ولندار, 

 (32, ص 2018, نقالت عن حسان 2017

 التعليمية:المناهج وال طط  -1

تتضببمن المناهج وال طط الدراسببية االجزا  األسبباسببية المطلوعة العداد محاسبببين مؤهلين 

لمزاولة مهنة المحاسببببة, وتشبببتم  على مقاييس مرتبطة عالمحاسببببة مث  المحاسببببة المالية, محاسببببة 

 التكاليف, محاسبة الشركا  وغيرها.

 الهيدا  التدريسية: -2

قة عين ك ا ة ونوعية الهيدا  التدريسببببببية وجودة التعليم من المتعارف عليه انه توجد عال

المحاسبببببببي, وهي انه كلما كان المدرب يمتلك التأهي  العلمي وال برة العملية كلما كان متمكن من 

اعطا  المادة ععببببببورتها النموذجية. ولذلك من المهم التركيز على امتالن المدرب لل برة العملية, 

 افية لشرح القضايا وتأكيد و ولها للطلبة ععورة أفض .ألن ذلك يزيد من قدرته الك

 البيدا  التعليمية: -3

تعتبر البيدا  التعليمية أحد أدوا  التعليم المحاسببببببي في ال امعا  والكليا , وتتشبببببك  في 

ال روف ال ببارجيببة التي قببد تؤ ر على العمليببة التعليميببة, فهي تعتبر المحيط الببذ  تتم مببت خاللببه 

ة, وتعتبر هذو ال روف م تل ة عاختالف جوانبها فقد تكون سببببياسببببية أو اجتماعية أو العملية التعليمي

سبي  المثال عند حدوث تميير في الو ع االقتعاد  يؤد  الى زيادة اهتماا قسم  اقتعادية. وعلى 

 المحاسبة عمستوى ونوعية ال ريج لكي يتمكن من القياا عدورو في التنمية االقتعادية.

 

 بة:المناهج المحوس

يتمث  الهدف االسببباسبببي للمناهج المحوسببببة في اأن يكون الكتاو عثوعه ال ديد حلقة و ببب  

ت وأن يؤازر الطالب  ت ومهاريا سوو فيرعط أولهما عثانيهما رعطا معرفيا وجسرا يمتد عين الطالب والحا
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الشبببببببكة أداوه المعرفي عأداوه المهار  ويكرب دور الحواب في التعليم وإحالة الطالب للرجوع إلى 

 ((2011 أم د قاسم   .العالمية للمعلوما  مما ينمي في ن سه روح البحث

وت تح تكنولوجيا المعلوما  واالتعبببببباال  م اال  رحبة في تقديم العلوا عطريقة مشببببببوقة  

وممتعة للطلبة, وعالتالي تحعبببي  أفضببب  لهم خا بببة أن عزوف الطلبة عن دراسبببة العلوا ال ي  ى 

 .(2008، على أحد  أمبوسعيد 

 ( :است داما  تكنولوجيا المعلوما  واالتعاال  في تدريس العلوا1جدول   
 استخدامات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت النشاط العملية المستفيد

 
 المتعلم

 تعلم الحقائق العلمية.
فهم كيف تتطور االفكار 

 العلمية.

البحث عن معلومات عن 
 العلوم.

البحث عن افكار علمية 
 يعمل العلماء.وكيف 

البحث من قاعدة البيانات أو شبكة 
 االنترنت.

 استخدام المحاكاة لتوضيح عمليات العلم.

التخطيط واجراء 
التجارب واالستقصاءات 

 العلمية.

 تصميم تجربة.
 جمع بيانات.

 رسم شكل بياني.
 اختبار فرضيات.

 استخدام البرامج التعليمية.
لرسم وتبويب  استخدام برنامج االكسل

 البيانات.
استخدام النماذج الختبار اثر متغير على 

 االخر.

التواصل وتوضيح 
 االفكار.

 كتابة تقرير عن التجربة.
عرض االفكار العلمية 

 .لآلخرين

لكتابة  (word)استخدام برنامج وورد 

 التقارير.
استخدام االنترنت والبريد االلكتروني 

 للتواصل مع االخرين.
برامج العرض المختلفة استخدام 

 كالبوربوينت والفالش.

 
 المعلم

 
 تحضير مواد التدريس

كتابة التحضير اليومي 
 والفصلي والسنوي.

لكتابة  (word)استخدام برنامج وور 

 التحضير.
 تحضير دروس ببرمج تعليمية اخرى.

 
 تحديث المعلومات

البحث عن المعلومات 
الحديثة عن العلوم 

 وتدريسها.

االنترنت للبحث عن معلومات استخدام 
 جديدة في مجال العلوم وتدريسها.

الحصول على 
المعلومات عن التدريس 

 والمدرسة 

البحث عن الوثائق 
 والتقارير وغيره. 

استخدام االنترنت او االقراص الممغنطة 
 المختلفة التي تنتج من قبل الوزارة

 
 التواصل

التواصل مع المعلمين 
االمور, االخرين, اولياء 

الطلبة, العلماء, العاملين 
 في الميدان.

 يتم بعدة أشكال منها البريد االلكتروني.

 استخدام صحائف النشر وقواعد البيانات تحميل الدرجات وتنظيمها تنظيم البيانات
 

 الدراسات السابرة:

 لتوريف األسبببباب مرحلة مدارب جاهزية مدى على التعرف إلى (2016دراسببببة عثمان   هدفت

 التحتية البنية توافر مدى تحديد خالل من وذلك  عحر محلية ال رطوا المحوسببببة عوالية المناهج

 التعليمية المناهج مناسببببة مدى معرفة إلى عاج بببافة المحوسببببة توريف المناهج في تسببباعد التي

سوعيا، والتعرف لتوري ها الحالية  المناهج مع للتعام  األساب مرحلة معلمي جاهزية مدى على حا

 الدارسببة اسببت دمت وقد المحوسبببة. المناهج توريف في المدرسببية دور اجدارة وتحديد المحوسبببة،

مدرا   من وسبببببببع ومعلمة، معلم )50من   الدراسببببببة عينة التحليلي، وتكونت الو بببببب ي المنهج

 النتاوج إلى الدارسة تو لت وقد .البيانا  ل مع والمقاعلة الدارسة االستبيان واست دمت المدارب.
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 المناهج المحوسببببة. المناهج لتوريف مناسببببة غير األسببباب مرحلة عمدارب التحتية البنية: التالية

ت. لتوري ها مناسبببببة الحالية التعليمية  األسبببباب مرحلة معلمي مع م لدى جاهزية تتوفر حاسببببوعيا

 المناهج توريف في المدرسببببية اجدارة عم  تعيق معوقا  هنان .المحوسبببببة المناهج مع للتعام 

 الكافي الدعم توفير  رورة: منها عتو يا  الدارسة تقدمت الدراسة نتاوج  و  وعلى .المحوسبة

 العم  .ومعدا  وأجهزة حاسوو معام  من الحوسبة لمشروع التحتية البني إعداد .المناهج لحوسبة

 واسببتراتي يا  خطط المراكز. و ببع مع عالتنسببيق الحاسببوو اسببت داا على المعلمين تدريب على

 .المناهج حوسبة تواجه التي العقبا  على التملب على تساعد

 المحاسبببببببية المعلوما  ن م عين التوافق على التعرف إلى هدفت( 2014دراسبببببببة عني هاني   

 عالمبادئ المنعببوص المتمثلة االلكترونية الت ارة ال دما  ومتطلبا  قطاع في المطبقة المحوسبببة

 التوافق عملية من تحد التي المعوقا  عن والبحث المشترن، الكند  األمريكي المشروع في عليها

 عشببببك  ال دما  على قطاع اي اعا ينعكس قد مما المعوقا ، تلك لتذلي  المناسبببببة الحلول وتقديم

 اسببتبانة عتعببميم الباحث قاا الدراسببة أهداف ولتحقيق .عاا عشببك  األردني االقتعبباد وعلى خاص

ت  48على  توزيعها وتم  وعشرون ارعع من تتكون قعدية المحاسبة لعينة قسم في العاملين من مور ا

 عمان عور ة اسهمها في والمدرجة ال دمي القطاع شركا  من الدراسة م تمع أ   من شركة

 الن رية، ال وانب في الو  ي المنهج على الدراسة هذو واعتمد  .شركة وخمسون خمس وعددها

 البرنامج على االعتماد وتم كما نتاوج االسبببتبانة، تحلي  في التحليلي المنهج اسبببت داا الى إ بببافة

 الوسبببباو  اجحعبببباوية واسببببت داا ال ر ببببيا  واختبار التحلي  عملية في (SPSS) اجحعبببباوي

المتوسببطا   االسببتبانة، فقرا  عين واالتسبباق الثبا  درجة لقياب وذلك أل ا كرومباخ معادلة:التالية

 لعينةT ( اختبار الدراسة، متميرا  عين التوافق مدى لتحديد وذلك المعيارية واالنحرافا  الحساعية

 وقد .الدراسبببببة فر بببببيا  رفض أو قبول مدى لقياب ( وذلك One Sample T-Test واحدة

 المحاسبببية المعلوما  ن م عين توافق وجود أهمها، من كان النتاوج من عدد إلى الدراسببة تو ببلت

 األمريكي للمشببروع وفقا األردنية ال دمية الشببركا  في االلكترونية الت ارة المحوسبببة ومتطلبا 

 التي المعوقا  ععض وجود إلى أشار  الدراسة عينة أن إال وجود توافق ورغم المشترن، الكند 

 العهد وحدا ة االلكترونية، الت ارة من م اطر الت وف أهمها من كان التوافق، ذلك من تقل 

ت  األردن، في الت ارة من النوع هذا عاسبببت داا  عاا، عشبببك  المحاسببببين متدني أجر أن وخعبببو بببا

الت ارة  ومعروفا  االعتراف عإيرادا  آلية ترافق تزال ال التي المحاسبية المشاك  إلى عاج افة

 على االسببببتناد أهمها من المهمة التو ببببيا  من ععدد الدراسببببة أو ببببت قد وأخيرا .االلكترونية

 في توافرها ي ب التي والمبادئ للشروط مت عص المشترن كمرجع الكند  األمريكي المشروع

 هذو مع تتوافق كي االلكترونية المتعاملة عالت ارة للشببركا  المحوسبببة المعلوما  المحاسبببية ن م

 المحوسبببببببة المعلوما  المحاسبببببببية ن م عين التوافق من تقل  التي المعوقا  من والحد البيدة،

م ال  في وتثقي هم الشببببركا  إدارة على القاومين توعية :خالل من االلكترونية الت ارة ومتطلبا 

 التعريف االلكترونية، الت ارة م اطر من الت  يف في تسبباعد التي الحديثة التكنولوجية التطورا 

 الشببببركا ، أهداف تحقيق في منها االسببببت ادة مدى وعيان تطبيقها ووسبببباو  عالت ارة االلكترونية

شركا  عتطوير العاملين الداوم واالهتماا سبين عاا عشك  عال شركا  في خاص عشك  والمحا  في ال

 .االلكترونية الت ارة م ال

عبارة عن اسببببببتعرا  لتعليم المحاسبببببببة االلكترونية لطالو Abed, Suzan (2014) دراسببببببة 

المسبببببتويا  ما قب  الت ر . هدفت الدراسبببببة الى اسبببببتقعبببببا  محتوى ومسبببببتوى تعليم المحاسببببببة 

اللكترونية المتضبببببمن في ال طط الدراسبببببية. قامت الدراسبببببة عتحلي  محتوى م ردا  المقرر التي ا

تشببببم  تطبيقا  المحاسبببببة على الحاسببببب االلي ون م المعلوما  المحاسبببببية عنا ت على ارععة اععاد: 

 21المتطلبا , الموقع, تو ببيف المقرر والمو ببوعا  التي يمطيها المقرر. قامت الدراسببة عتحلي  

منهج من مناهج تطبيقا  المحاسبة على الحاسب االلي ون م المعلوما  المحاسبية وقد ارهر  قلة 
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االهتماا عتعليم المحاسببببة االلكترونية لطالو ما قب  الت ر  واو بببحت عدا ت انس م ردا  مقرر 

 انس تطبيقا  المحاسبة على الحاسب االلي في ال امعا . عينما تو لت الدراسة الى ان مستوى الت

ت. أو ببت الدراسببة عأهمية العببلة عين ال ها  المهنية  في مقرر ن م المعلوما  المحاسبببية كان عاليا

 والتعليم ال امعي من اج  عقا  قسم المحاسبة.

دور المحاسبببببين في دورة حياة ن م المعلوما  المحاسبببببية   Al-Oqool (2014)دراسببببة تناولت 

ي االقتعببببببباد االردني التي تسببببببت يد من مزايا تكنولوجيا االلكترونية في القطاعا  األكثر أهمية ف

المعلوا  لتوفير واسبتثمار ال دما  المعبرفية. هذا الو بع يسبتدعي مشباركة المحاسببين في دورة 

حياة ن اا المعلوما  المحاسبببببببية. وجد  الدراسبببببببة أن المحاسبببببببين يواجهون عدة عقبا  تعوق 

   والمعارف في م ال تقنية المعلوما . مشاركتهم. وتشم  هذو العقبا  انعداا ال برا

من المت ععين في م ال المحاسبة كعينة  75تناولت وجها  ن ر  G.Kavitha (2014 دراسة 

% 86.7% من افراد العينة مت ععين في الشركا  المعرفية و72عشواوية. الح ت الدراسة أن 

دور االسببباسبببي الذ  يقوا عه (. ارهر  نتاوج الدراسبببة ان الTallyيسبببت دمون عرنامج الحسببباعا   

هؤال  المت ععين هو تطبيق البيدة االلكترونية. المشكلة األساسية التي واجهها المت ععين هي 

عدا  بببحة التقارير وقد اعطيت المرتبة االولى. وخلعبببت الدراسبببة الى أن المحاسببببة االلكترونية 

 المحاسبية في عيدة امنة. تساعد االعمال الت ارية في ح ظ البيانا  المالية وح ظ البرامج

محوسببببببب لمعال ة  عرنامج تعليمي ت اعلي لى فاعليةعالتعرف الى ( 2013دراسببببببة أحمد  هدفت 

في  الكسرية واألعداد الكسور العادية مو وع في العف الراعع األساسي لطالبا   عف التحعي 

المنهج  غزة، مست دما عقطاع مبحث الريا يا  عمدارب وكالة الموث الدولية لالجدين ال لسطينيين

في  الت اعلية التعليمية المحوسببببة البرم ية عتعبببميم الباحث الت ريبي. ولتحقيق أهداف الدراسبببة قاا

الت اعليين،  وال الش البورعوينت عرنامج على الكسبببور العادية واألعداد الكسبببرية معتمدتا مو بببوع

ا على  مانية البرم ية احتو  وقد  ووسبباو  التو ببيحا  واألنشببطةعاألمثلة و دعمت عشببرة درسببت

 في البرنام ين، والحركة( المتوافرة واللون كافة األدوا  الت اعلية العو  مور ة التقويم الم تل ة

 الدراسببي للعاا ال عبب  الدراسببي الثاني نهاية امتحان في على درجا  الطالبا  اعتمد الباحث كما

 التي العينة أفراد  ببووها في حدد حيث البحث، عينة لدى التحعببي  مسببتوى لقياب 2011/2010

 عمدرسبببة القرارة االعتداوي الراعع التحعبببي  في العبببف الطالبا   بببعي ا  من طالبتة (60)علمت

ا قسببببببمبببت  م ومن التعليميبببة، خبببان يونس عمنطقبببة لالجدبببا  االعتبببداويبببة إلى  العينبببة عشببببببواويبببت

 الكسبببببرية واألعداد العادية الكسبببببور" وحدة درسبببببت طالبة، (30) ت ريبية م موعتين،إحداهما

 الوحدة درسبببت طالبة،(30) ببباعطة المحوسبببب، واألخرى الت اعلي التعليمي عاسبببت داا البرنامج"

 التحعبببيلي طبق االختبار وقد حعبببة، (19) البحث ت رعة واسبببتمرقت المعتادة، عالطريقة ن سبببها

لقياب أ ر  وذلك الم موعتين على من متعدد اختيار نوع من فقرة (50) من والمكون المعد البعد 

مبحث  في الكسبببرية الكسبببور واألعداد وحدة في  بببعف الطالبا  معال ة في البرم ية تلك فاعلية

 ذا  فروق وجود الطالبا  درجا  متوسبببط عين :الباحث للنتاوج التالية الريا بببيا ، وقد تو ببب 

قاا  ت ريبية.ال طالبا  الم موعة لعالح الم موعتين في 0.05 الداللة مستوى عند إحعاوية داللة

 التعليمي توريف البرنامج يحقق " على تنص والتي الثانية  بببحة ال ر بببية من عالتحقق الباحث

 في مبحث الريا يا  األساسي العف الراعع طالبا  تحعي   عف لمعال ة المحوسب المقترح

سبة الكسب عن تزيد مرت عة فاعلية حساو  اعت  خالل من )2, 1والمقدرة عال ترة   "المعد للبالن ن

 المحوسبة الت اعلية تؤكد فاعلية البرم ية التعليمية وهي قيمة 1.26علم حيث لبالن، الكسب المعدل

 واستنادتا .مو وع الكسور واألعداد الكسرية في الراعع األساسي العف  عف طالبا  معال ة في

 الترعية إلى وزارة والمقترحا  الموجهة من التو ببيا  عالعديد نتاوج الدراسببة، أو ببى الباحث إلى

 عهذا االهتماا  بببرورة إلى الوزارة عدعوة تل عبببت والباحثين المهتمين، حيث والمعلمين والتعليم
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تهدف  التي العم  وورشا  الدورا  تكثيف مع عملية التعليم، في التعليم المحوسب أل رو من النمط

المدارب عأجهزة   رورة دعم ىإل والمؤسسا  التعليمية عاج افة المدارب في الثقافة تلك نشر إلى

 كما أو ببى المعلمون.التعليم من الحديث النمط ذلك نشببر الم هزة لتسببهي  والم تبرا  الحواسببيب

 .حععهم المدرسية في تعليمية على الحواسيب كأدوا  واالعتماد الم ال هذا في مهاراتهم عتنمية

المحاسبببببببي  التعليم مناهج عين التوافق مدى ( تحديد2013دراسبببببببة أشببببببميلة والطرلي  تناولت 

 عال امعا  ا المحاسبة أقسا وخري ي التدريس هيدة أعضا  ن ر وجهة العم  من سوق ومتطلبا 

 مناهج عين ف وة وجود مدى  بببممت لتحديد اسبببتبانة ذلك لتحقيق الباحثان اسبببت دا حيث الليبية،

 هيدة أعضببا  آرا  تحلي  خالل من العم  سببوق الليبية ومتطلبا  في ال امعا  المحاسبببي التعليم

 230 الدراسبببة هذو في المسبببت دمة االسبببتبانا  عدد علم وقد المحاسببببة، وخري ي أقسببباا التدريس

 هيدة ت ص أعضبببا  اسبببتبانة 42 المحاسببببة و أقسببباا خري ي ت ص اسبببتبانة 188 منها اسبببتبانة

سبة التدريس ساا المحا سة وخلعت .الليبية عال امعا  االقتعاد عكليا  عأق سة نتي ة إلى الدرا  روي

 وجهة من العم  سبببوق عمتطلبا  ت ي ال الليبية في ال امعا  المحاسببببي التعليم مناهج أن م ادها

من  العنا ببببر من عدد وجود للبيانا  اجحعبببباوية التحليال  نتاوج عينت المسببببت وعين، حيث ن ر

 عرامج أ  ا انعدااأهمه كان العم ، سبببوق ومتطلبا  المحاسببببي التعليم عين ال  وة تزيد أن شبببأنها

 إعداد الطالب المعتمدة المحاسبببية وإهمال المناهج االقتعببادية، والوحدا  ال امعا  عين مشببتركة

 العملي للتدريب فترة وجود وعدا ة، عك ا  المحاسبة في عاست داا الحاسوو يتعلق فيما إعدادات جيدتا

 التو بب  تم التي النتاوج على وعنا  .المحاسبببي التعليم عرنامج  ببمن الن رية مع الدراسببة متزامنة

 والوحدا  عين ال امعا  مشببببتركة عرامج تن يذ :التو ببببيا  منها من ععدد الباحثان أو ببببى إليها

ت فيما  إعدادا الطلبة إعداد على التركيز مع المحاسبببية المناهج في تطوير تسبباهم االقتعببادية مناسبببا

 والموا ببيع وكتاعة التقارير، االتعببال مهارا  وتدريس المحاسبببة، في الحاسببوو عاسببت داا يتعلق

شهدها التي الحديثة عالتميرا  العالقة ذا   التعليم عرنامج تضمين إلى االقتعاد الليبي، عاج افة ي

 تطبيق عضرورة الباحثان يو ي كما .الن رية الدراسة مع العملي متزامنة للتدريب فترة المحاسبي

 .المحاسبي التعليم عرامج وتحسين لتطوير الشاملة مدخ  ال ودة

تنمية  في اجسببالمية الترعية في محوسببب عرنامج فاعلية اختبار ( إلى2012دراسببة العمر   هدفت 

 من الدراسة عينة تكونت .األردنية المدارب في األساسي الساعع العف طلبة لدى اجعداعي الت كير

ت  ( 116 )  :م موعا   الث إلى قسببموا .ا 2006للعاا األسبباسببي، السبباعع العببف في وطالبة طالبا

ت، و (18 )  بببباعطة م موعة  وم موعتان .العادية( عالطريقة ال قه مادة درسببببت (طالبة 22طالبا

ت و (17 ) من تكونت أوالهما :ت ريبيتان التعاوني  التعلم عطريقة ال قه مادة ودرسببت (طالبة 21طالبا

ت و (15 ) من  انيتهما وتكونت .المحوسبببب  ذاتها عطريقة التعليمية المادة ودرسبببت (طالبة 23طالبا

 متوسبطا  عين شبافيه للمقارنة واختبار الثناوي التباين تحلي  اسبت دا وقد .المحوسبب ال رد  التعلم

ت  هنان أن اجحعاوي التحلي  نتاوج أرهر  .الثالث الم موعا  نتاوج  في إحعاوية داللة ذا  فروقا

التعلم  وطريقة المحوسببببب التعاوني التعلم طريقة إلى تعزى الدراسببببة عينة لدى الت كير اجعداعي

 إحعبببببباوية عين داللة ذا  فروق ت هر ولم العادية. التعلم عطريقة مقارنة المحوسببببببب ال رد 

 داللة ذا  وال فروق وال نس. الطريقة عين الت اع  أو ال نس إلى تعود الثالث الدراسة م موعا 

 عطريقة تعلموا الذين المحوسبببب والطلبة التعاوني التعلم عطريقة تعلموا الذين الطلبة عين إحعببباوية

 الترعية معلمي تدريب  رورة الدراسة  و  نتاوج في الباحث اقترح وقد .المحوسب ال رد  التعلم

 هذو تتضبببمن وأن التدريس، في المحوسببببة البرامج التعليمية واسبببت داا تعبببميم على اجسبببالمية

 .اجعداعيالت كير  تنمي التي األنشطة البرامج

سة  سبة االلكترونية في  Amidu, Affah & Abor (2011)درا سة ممارسا  المحا تناولت الدرا

المنش   العميرة والمتوسطة في غانا. ارهر  الدراسة أن ك  المنش   العميرة والمتوسطة في 

يمية عينة الدراسببببة تولي أهمية كبيرة للمعلوما  المالية وذلك عتوريف محاسبببببين ذو  درجا  اكاد
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معتبرة لإلشببببراف على معلوماتهم المالية. كما ارهر  الدراسببببة ان غالبية هذو المنشبببب   تسببببت دا 

عرامج محاسببببية في ادرة حسببباعاتها ما يؤد  الى تقلي  التكل ة وتقلي  العم  الكتاعي وويوفر مسببباحة 

سبببببببب. وأو بببببببت كافية لت زين البيانا  واعداد المعلوما  الت اذ القرار االدار  في الوقت المنا

الدراسة على اعتماد المنش   العميرة والمتوسطة عمانا ن اا المحاسبة االلكترونية الذ  يأمن على 

الممارسبببة المحاسببببية العبببحيحة والتي لها انعكاسبببا  جية على رواد ومدير  المنشببب   العبببميرة 

  المنشب   وادراتها. والمتوسبطة. كما أن ن م المحاسببة والرقاعة ال يدة يمكن أن تسباعد في تقييم ادا

وأن المنش   العميرة والمتوسطة ذا  الس ال  المحاسبية ال يدة ت ذو التموي  ال ارجي عسهولة 

 أكثر من التي ال تحت ظ عس ال  محاسبية.

( الى الكشف عن است داا عرم ية حاسوعية في تدريس الهندسة على 2010دراسة الرفاعي  هدفت  

ساسي وات اهاتهن نحو الهندسة. وعالتحديد سعت هذو الدراسة الى تحعي  طالبا  العف الساعع األ

االجاعة على األسببدلة التالية: ه  يوجد فرق ذو داللة احعبباوية في تحعببي  طالبا  العببف السبباعع 

األساسي في الريا يا  يعزى لطريقة التدريس عين الم موعتين, الم موعة الت ريبية   اللواتي تم 

داا البرم ية الحاسببوعية ( وأقرانهن في الم موعة الضبباعطة   اللواتي تم تدريسببهن الهندسببة عاسببت 

تدريسببهن الهندسببة عاسببت داا عالطريقة االعتيادية(؟. ه  يوجد فرق ذو داللة احعبباوية في ات اها  

طالبا  العببف السبباعع األسبباسببي نحو الهندسببة يعزى لطريقة التدريس عين الم موعتين, الم موعة 

ي تم تدريسبببهن الهندسبببة عاسبببت داا البرم ية الحاسبببوعية ( وأقرانهن في الم موعة الت ريبية  اللوات

الضبباعطة   اللواتي تم تدريسببهن الهندسببة عاسببت داا عالطريقة االعتيادية(؟. ولتحقيق هدف الدراسببة 

قامت الباحثة عاعادة  ياغة وحدة الهندسة للعف الساعع األساسي وفق البرم ية الحاسوعية  أدوعي 

( طالبة 30( طالبة, قسببببببمن الى م موعتين: الضبببببباعطة  60تكونت عينة الدراسببببببة من   فالش(.

( طالبة. وقد اسببببببت دمت الباحثة األدوا  التالية: عرم ية تعليمية لتدريس الهندسببببببة 30والت ريبية  

للعف الساعع األساسي واختبار تحعيلي من ودة الهندسة للعف الساعع األسي, وكما قامت الباحثة 

مقياب الت اها  الطالبا  نحو الهندسببببببة. وقد تم التحقق من  ببببببدق و با  هذو األدوا   عتطوير

عاسبببت داا الطرق المناسببببة. وقد تم االختبار قب  اجرا  الت رعة وععدها, كذلك اسبببت دا اختبار   ( 

لمتوسببببببط عالما  الطالبا  لل عبببببب  الدراسببببببي األول في مادة الريا ببببببيا  عهدف فحص تكافؤ 

ت ذا  (t-test)لت ريبية والضبباعطة. أشببار  نتاوج التحلي  االحعبباوي الم موعتين, ا الى أن هنان فرقا

( في مسببتوى تحعببي  طالبا  العببف السبباعع األسبباسببي 0.05داللة احعبباوية عند مسببتوى الداللة   

يعزى لطريقة التدريس المسببت دمة, حيث عينت النتاوج أن تدريس الهندسببة عمسبباعدة الحاسببوو كان 

في زيادة مسبببتوى تحعبببي  الطالبا  وزيادة اسبببتيعاعهن لمادة الريا بببيا . كما أرهر   أكثر فعالية

ت ذا داللة احعبببباوية عند مسببببتوى الداللة   ( في ات اها  طالبا  0.05نتاوج الدراسببببة أن هنان فرقا

العببف السبباعع األسبباسببي نحو الهندسببة يعزى لطريقة التدريس المسببت دمة لعببالح الطالبا  اللواتي 

ة الهندسببة عمسبباعدة الحاسببوو. وفي  ببو  النتاوج التي تو ببلت اليها الدراسببة أو ببت درسببن وحد

ية  ية التعليم يا المعلوما  في العمل يا  لتكنولوج يا بببببب ثة الى  ببببببرورة توريف معلمي الر باح ال

واالسببت ادة منها وخا ببة ما يتعلق عالبرم يا  التعليمية. عقد دورا  تدريبية من قب  وزارة الترعية 

يا  تتعلق عكي ية توريف البرم يا  التعليمية في العملية التعليمية. وأن والتعليم  لمعلمي الريا بببببب

 تحرص على توفير عرم يا  تعليمية جاهزة ت ص موا يع الريا يا  المدرسية الم تل ة.

( هدفت إلى التعرف إلى االحتياجا  التدريبية لدى معلمي الترعية اجسبببالمية 2009دراسبببة قندي    

األردن، وقد حاولت الدراسببببة   ببببو  حوسبببببة التعليم من وجهة ن رهم في لة الثانوية فيالمرح في

المرحلة الثانوية  ما االحتياجا  التدريبية لمعلمي الترعية اجسالمية في :اججاعة عن السؤالين اآلتيين

 بببو  حوسببببة التعليم من وجهة ن رهم؟. ه  توجد فروق ذا  داللة إحعببباوية في  األردن في في

اقع االحتياجا  التدريبية لمعلمي الترعية اجسببببالمية في  ببببو  حوسبببببة التعليم تعزى إلى متمير  و
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التعليمية؟. ولإلجاعة عن هذين السببببببؤالين قاا الباحث عتعببببببميم اسببببببتبانة  المؤه  العلمي وال برة

اال  فقرة موزعة على  ال ة م  (46) االحتياجا  التدريبية لمعلمي الترعية اجسببببببالمية مكونة من

معلم  (130) وقد تم تويع االسبببتبانة على عينة الدراسبببة المكونة من .والتقييم والتن يذ هي : الت طيط

وقد  محاف ة عمان، ومعلمة لمادة الترعية اجسببببببالمية موزعين على مديريا  الترعية والتعليم في

اعية واالنحرافا  المعال ة اجحعبباوية للدراسببة الحالية على المتوسببطا  الحسبب اعتمد  الدراسببة في

المعيارية، وتحلي  التباين األحاد  لإلجاعة عن سببؤالي الدراسببة، وقد أشببار  نتاوج الدراسببة إلى ان 

األردن في  ادرجة االحتياجا  التدريبية الالزمة لمعلمي الترعية اجسبببببالمية في المرحلة الثانوية في

عدا  .جميع م اال  الدراسبببة  بببو  حوسببببة التعليم من وجهة ن رهم كانت عشبببك  عاا مرت عة في

م ال  واقع االحتياجا  التدريبية لمعلمي الترعية اجسببالمية في وجود فروق ذا  داللة إحعبباوية في

واقع  حوسبببببببببة التعليم تبعببا لمتمير المؤهبب  العلمي. عببدا وجود فروق ذا  داللببة إحعبببببببباويببة في

التعليمية.  لمتمير ال برة التعليم تبعا م ال حوسبة االحتياجا  التدريبية لمعلمي الترعية اجسالمية في

وقد أو ى الباحث ععدد من التو يا  عنا  على نتاوج الدراسة منها: إجرا  دورا  تدريبية لمعلمي 

إجرا  دراسبببا   .الترعية اجسبببالمية أ نا  ال دمة ليتمكنوا من تطبيق حوسببببة التعليم على أكم  وجه

حوسبببببببة التعليم لمتميرا  أخرى غير متمير المؤه   ببببببو   جديدة حول االحتياجا  التدريبية في

 التعليمية، مث  متمير ال نس.  العلمي وال برة

 

 التعريب على الدراسات السابرة:

 أوجه االت اق عين الدراسة الحالية والدراسا  الساعقة:

تت ق الدراسببببببة الحالية مع ععض الدراسببببببا  السبببببباعقة في عدة جوانب منها م تمع وعينة  

ساعقة والدراسة الحالية من الطالو والعاملين  الدراسة, حيث تكونت م تمعا  وعينا  الدراسا  ال

ساعقة في انها تتناول مو وعا   سا  ال سة الحالية مع الدرا ت تت ق الدرا سية. وايضا في الهيدة التدري

تتركز حول حوسبببببببة مناهج التعليم. كما تت ق الدراسببببببة الحالية مع ععض الدراسببببببا  السبببببباعقة في 

سبببببت دامها للمنهج الو ببببب ي ومع البعض االخر في اسبببببت دامها للمنهج التحليلي. وتت ق مع ععض ا

 الدراسا  في االداة المست دمة في جمع البيانا  والمتمثلة في االستبانة.

 أوجه االختالف عين الدراسة الحالية والدراسا  الساعقة:

است دامها لعينة الدراسة, حيث  ت تلف هذو الدراسة الحالية عن ععض الدراسا  الساعقة في

اسببت دمت ععض الدراسببا  السبباعقة عينة الدراسببة الختبار فاعلية عرنامج تعليمي محوسببب في تنمية 

سوق العم  او معرفة المتطلبا   الت كير االعداعي أو معال ة  عف التحعي  او موافقته لمتطلبا  

لية عن الدراسبببا  السببباعقة في اسبببتطالعها ارا  التدريبية لدى أفراد العينة. عينما تتميز الدراسبببة الحا

افراد عينة الدراسبببة حول المامهم عالك ايا  العامة في م ال الحاسبببب االلي واالنترنت وتن يذ المهاا 

المحاسببببية من خالل الحاسبببب االلي وتو بببي ا  المقررا  وال دما  المسببباندة للتعليم المحاسببببي, 

التعليم المحاسببببي في ال امعا  السبببعودية عالتطبيق على وذلك لمعرفة مدى امكانية حوسببببة مناهج 

جامعة الملك خالد. كما اختل ت الدراسببة الحالية عن الدراسببا  السبباعقة في اسببت دامها لمنهج دراسببة 

 الحالة.

 

  منهجية داجراءات البحث:
 است دا البحث المنهج الو  ي والمنهج التحليلي ومنهج دراسة الحالة.

 مصادر المعلومات:  

المعلوما  األولية: تم جمعها من الدراسة الميدانية عن طريق تعميم استبانتين الستطالع آرا   -أ

عينة من الهيدة التدريسية العاملين في عرنامج المحاسبة وعينة من طلبة وطالبا  البرنامج ع امعة 

كلية األعمال الملك خالد على عرامج البكالوريوب والدعلوا في ك  من كلية األعمال للبنين عأعها و
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للبنا  عأعها وكلية الم تمع للبنين ع ميس مشيط وكلية الم تمع للبنا  ع ميس مشيط وكلية 

 الم تمع للبنا  عأعها.

المعلوما  الثانوية: تم الحعول عليها من المراجع المتمثلة في الكتب والم ال  واوراق العم   -و 

 والنشرا  والدوريا  وشبكة االنترنت.

 

 انية دالمكانية للبحث:الحددد الزم

 ا.2018الحدود الزمانية للبحث:  -

الحدود المكانية للبحث: هي الحدود ال مرافية ل امعة الملك خالد والتي تقع عمنطقة عسير جنوو  - 

 المملكة العرعية السعودية.

 

 مجتمع البحث: 

لك خالد على تكون م تمع البحث من جميع طلبة اقساا المحاسبة عبرامج المحاسبة ع امعة الم 

مستويا  البكالوريوب والدعلوا في ك  من كلية األعمال للبنين عأعها وكلية األعمال للبنا  عأعها وكلية 

الم تمع للبنين ع ميس مشيط وكلية الم تمع للبنا  ع ميس مشيط وكلية الم تمع للبنا  عأعها والبالم 

( 52يا  ساعقة الذكر والبالم عددهم  والهيدة التدريسية في أقساا المحاسبة في الكل 1816عددهم 

 عضو هيدة تدريس.

 

 عينة البحث:

طالب وطالبة من عرامج المحاسبة ع امعة الملك خالد على مستويا   847تكونت عينة البحث من  

البكالوريوب والدعلوا في ك  من كلية األعمال للبنين عأعها وكلية األعمال للبنا  عأعها وكلية الم تمع 

عضوات من  30يس مشيط وكلية الم تمع للبنا  ع ميس مشيط وكلية الم تمع للبنا  عأعها وللبنين ع م

 الهيدة التدريسية من ال نسين في الكليا  ساعقة الذكر تم اختيارهم عطريقة عشواوية. 

 

  أداة البحث:
سبة ع ا عت على الطلبة والطالبا  في عرنامج المحا ستبانتين احداهما ُوز ِّ معة الملك تم تعميم عدد إ

خالد في الكليا  المذكورة في م تمع الدراسبببة، واالسبببتبانة األخرى تم توزيعها على أعضبببا  الهيدة 

ن   ( فقرة لقياب المتميرا  في 15المقياب من   التدريسببية عبرنامج المحاسبببة في ن س الكليا . وتكو 

تدريس. اعتمد  الدراسببة ( فقرة لقياب المتميرا  في اسببتبانة أعضببا  هيدة ال40اسببتبانة الطالو و 

مقياب ليكر  ال ماسبببببي والذ  يسبببببت دا لتحديد درجة الموافقة على متميرا  الدراسبببببة  أ  ات او 

ياب يمكن  هذا المق قا ل هذو المتميرا ، وطب يب  قة(، ومن  م ترت عدا المواف قة أو  الرأ  نحو المواف

ت أق  من  ال ة تعنى  عدا الموافقة وأن األوساط الحساعية اعتبار ان األوساط الحساعية التي تأخذ قيما

ت أكبر من الثال ة تعنى الموافقة وأما التي ال ت تلف معنويا عن  ال ة تعنى محايد. حيث  التي تأخذ قيما

ال  :اآلتي النحو يتعلق عمسببتوى الموافقة على فيما المقياب ( وكان5-1مدى االسببت اعة من   يتراوح

 .(5  (، أوافق عشدة4(، أوافق 3(، محايد  2  (، ال أوافق1أوافق عشدة  

 

 صدق األداة: 

تم عر  االستبانا  األولية على عدد ست من أعضا  هيدة التدريس للوقوف على آراوهم 

ومقترحاتهم في عنا  ومضمون األداة. وكانت إفاداتهم ععد تعدي  ععض ال قرا  وحذف البعض اآلخر 

 أن األداة تقيس ما و عت من أجله.
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 ثبات األداة:

 (: معام  االتساق الداخلي كرونباخ ال ا2جدول  

  

والذ  أرهر  با  استبانة الطالو عقيمة  للتحقق من  با  أداة الدراسة, تم إجرا  اختبار أل ا لكرونباخ 

(. وهي قيم عالية ومقبولة وتشير إلى 0.93( و با  استبانة أعضا  الهيدة التدريسية عقيمة  0.94 

 الو وق في  الحية األداة لالست داا.

 

 األساليب اإلحصا ية المستخدمة في البحث: 

المعيارية ومعام  أل ا لكرونباخ لحساو  تم است داا التكرارا  والمتوسطا  الحساعية واالنحرافا 

  با  األداة. عاج افة الى اختبار معام  االرتباط ال طي البسيط لقياب العالقة عين المحاور الم تل ة.

 

 مناقشة النتا ج داختبار الفرضيات: 

يتم فيما يلي مناقشببة نتاوج التحلي  االحعبباوي واختبار ال ر ببية الرويسببية من خالل اختبار  

  ر يا  ال رعية للدراسة.ال

(: المتوسط الحساعي واالنحراف المعيار  ججاعا  عينة الطالو حول االلماا عبعض 3جدول  

 المعارف واتقان المهارا  العامة في م ال الحاسب االلي
االنحراف  المتوسط العبارة ت

 المعياري

 0.97 3.89   للكمبيوتر وملحقاته الماديةمعرفة المكونات  1

 0.71 4.56 معرفة تشغيل الكمبيوتر 2

 0.99 3.93 معرفة استخدام الكمبيوتر في العملية التعليمية  3

 0.89 4.27 مهارة استخدام لوحة المفاتيح والفأرة 4

 1.06 3.85 مهارة التعامل مع وحدات اإلدخال واإلخراج 5

 1.08 3.96 مهارة تعديل وحفظ وفتح ونسخ ونقل وحذف الملفات  6

 1.09 3.57 التخزينمهارة التعامل مع وحدات   7

 1.15 3.41 مهارة استخدام مجموعة برامج األوفيس   8

 1.09 3.57 التعرف على مصادر المعلومات اإللكترونية  9

 1.02 3.89 التعامل مع الصفحات التعليمية على اإلنترنت  10

 1.07 3.67 مهارة استخدام الوسائط المتعددة في عملية التعلم  11

 1.13 3.61 القدرة على إنزال الملفات من الشبكة وحفظها  12

القدرة على المشاركة في إي من مجموعات النقاش المتاحة عبر  13
 اإلنترنت 

3.52 1.14 

 1.17 3.15 القدرة على ضغط أو فك الملفات من وإلى الشبكة  14

 1.23 3.11 البياناتالقدرة على الدخول للمكتبات العالمية وقواعد  15

 1.05 3.73 المتوسط العام 

 

( المتوسطا  الحساعية واالنحرافا  المعيارية المتعلقة عإلماا الطالو عبعض المعارف 3يبين جدول   

( واالنحراف المعيار  3.73وقد علم المتوسط العاا   واتقان المهارا  العامة في م ال الحاسب االلي,

( وهذو النتي ة تعني موافقة الطالو على المامهم عالك ايا  العامة في م ال الحاسب االلي 1.05 

 وشبكة االنترنت.

 االستبانة عدد ال قرا  ال ا كرونباخ

 استبانة الطالو 15 940.

 استبانة أعضا  هيدة التدريس 40 930.
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(: المتوسط الحساعي واالنحراف المعيار  ججاعا  عينة هيدة التدريس حول االلماا 4جدول  

 المهارا  العامة في م ال الحاسب االلي عبعض المعارف واتقان
 االنحراف المعياري المتوسط العبارة ت

 0.73 3.87 معرفة تشغيل الكمبيوتر 1

 0.74 4.07 معرفة استخدام الكمبيوتر في العملية التعليمية  2

 0.83 4.07 مهارة التعامل مع وحدات التخزين  3

 0.83 4.07 مهارة استخدام مجموعة برامج األوفيس  4

 0.91 3.93 التعرف على مصادر المعلومات اإللكترونية  5

 0.76 4.33 استخدام شبكة اإلنترنت في العملية التعليمية  6

 0.83 4.00 مهارة استخدام الوسائط المتعددة في عملية التعلم  7

 0.94 3.87 القدرة على الدخول للمكتبات العالمية وقواعد البيانات 8

 0.95 3.41 تصميم ونشر الصفحات التعليمية على اإلنترنتالقدرة على  9

 0.83 3.96 المتوسط العام   

 

( المتوسطا  الحساعية واالنحرافا  المعيارية المتعلقة عإلماا هيدة التدريس عبعض 4يبين جدول   

( واالنحراف 3.96وقد علم المتوسط العاا   المعارف واتقان المهارا  العامة في م ال الحاسب االلي,

( وهذو النتي ة تعني موافقة هيدة التدريس على المامهم عالك ايا  العامة في م ال 0.83المعيار   

 الحاسب االلي وشبكة االنترنت.

(: المتوسط الحساعي واالنحراف المعيار  ججاعا  عينة هيدة التدريس حول القياا 5جدول  

 عض المهاا المحاسبية من خالل الحاسب االلي والشبكة الدولية للمعلوما عتدريس تن يذ ع
االنحراف  المتوسط العبارة ت

 المعياري

جمع البينات المالية وغير المالية وتبويبها وتلخيصها واعداد التقارير  10
 المالية

3.97 0.85 

 0.85 3.97 التخطيط والرقابة واعداد الموازنات التقديرية 11

 1.01 3.53 التدقيق المالي 12

 1.04 3.87 تجميع ومعالجة المعلومات المالية الالزمة ألغراض ربط الضريبة 13

 1.01 3.87 تسجيل التصرفات المالية للوحدات الحكومية  14

 0.89 3.97 تصميم النظم المحاسبية  15

 1.02 3.83 تحديد تكلفة االنتاج  16

 0.95 3.86 المتوسط العام 

  

( المتوسطا  الحساعية واالنحرافا  المعيارية المتعلقة عمدى قياا أعضا  هيدة التدريس 5يبين جدول  

عتدريس الطالو كي ية تن يذ ععض المهاا المحاسبية من خالل الحاسب االلي والشبكة الدولية 

تعني موافقة ( وهذو النتي ة 0.95( واالنحراف المعيار   3.86للمعلوما . وقد علم المتوسط العاا  

هيدة التدريس على أنهم يقومون عتدريس الطالو كي ية تن يذ ععض المهاا المحاسبية من خالل الحاسب 

 االلي وشبكة االنترنت.

(: المتوسبببببط الحسببببباعي واالنحراف المعيار  ججاعا  عينة هيدة التدريس حول مدى قياا 6جدول  

 ل الحاسب االلي وشبكة المعلوما  الدولية:طالب عرنامج المحاسبة عتن يذ م رجا  التعلم من خال
 االنحراف  المتوسط العبارة ت

 0.94 3.77 يعرف مبادئ واصول المحاسبة ودورة العمل المحاسبي لكافة فروع المحاسبة.   17

يكون ملماً بالتطورات التي تتم على بعض االنشططططططة واللوائح المرتبطة بفروع   18
 علم المحاسبة المختلفة. 

3.70 0.88 
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يسطططتطيع أن يبحث المشطططكالت المحاسطططبية مسطططتخدماً اشطططكاالً متنوعة من تقنيات  19
 المعلومات والمصادر االخرى.

3.60 0.89 

 1.04 3.53 يقترح حلوالً مبتكرة للمشكالت المحاسبية التطبيقية  20

 1.25 3.57 يتحمل مسئولية تعلمه الذاتي   21

قادر على عرض وتوصطططيل االفكار باسطططتخدام تقنيات المعلومات واالتصطططاالت   22
 المناسبة.

3.73 0.90 

 0.98 3.65 المتوسط العام 

  

( المتوسطا  الحساعية واالنحرافا  المعيارية المتعلقة عمدى قياا طالب عرنامج 6يبين جدول  

المحاسبة عتن يذ م رجا  التعلم من خالل الحاسب االلي وشبكة المعلوما  الدولية. وقد علم المتوسط 

لى أن الطالو ( وهذو النتي ة تعني موافقة هيدة التدريس ع0.98االنحراف المعيار   و( 3.65العاا  

 يستطيعون القياا عتن يذ م رجا  التعلم من خالل الحاسب االلي وشبكة المعلوما  الدولية للمعلوما . 

(: المتوسط الحساعي واالنحراف المعيار  ججاعا  عينة هيدة التدريس حول تو ي ا  7جدول  

 يقومون عتدريسها المقررا  التي

االنحراف  المتوسط العبارة ت
 المعياري

 0.96 3.63 أهداف وسياسات التعلم تدعو الى حوسبة المناهج 23

 1.12 3.17 محتوى المقرر الدراسي الحالي يتناسب مع حوسبة التعليم المحاسبي 24

 0.77 3.60 مخرجات التعلم تدعم قيماً ايجابية نحو التعليم االلكتروني 25

والشبكة الدولية توجد أنشطة تعليمية تركز على استخدام الحاسب  26
 للمعلومات

3.23 1.14 

تعتمد توصيفات المقررات المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع  27
 التواصل االجتماعي مصادر للتعلم

3.33 1.16 

 1.03 3.39 المتوسط العام 

  

( المتوسطا  الحساعية واالنحرافا  المعيارية المتعلقة عمدى دعم تو ي ا  المقررا  7يبين جدول  

( وهذو النتي ة تعني 1.03( واالنحراف المعيار   3.39لحوسبة المناهج. وقد علم المتوسط العاا  

 هج. حيادية ارا  أعضا  هيدة التدريس حول دعم تو ي ا  المقررا  الدراسية لحوسبة المنا

(: المتوسط الحساعي واالنحراف المعيار  ججاعا  عينة هيدة التدريس حول ال دما  8جدول  

 المساندة لحوسبة التعليم المحاسبي ع امعة الملك خالد
 االنحراف المتوسط العبارة ت

تتوفر للبرنامج مصادر تعلم تحتوي على المواد التعليمية بجميع انواعها  28
 صوتية, مرئية وحاسوبية( )مطبوعة, الكترونية,

3.27 1.05 

 1.30 3.33 تتوفر للبرنامج قاعات دراسية مزودة بشبكة انترنت 29

 1.40 3.59 تتوفر للبرنامج معامل الحاسب االلي مزودة بشبكة انترنت 30

 0.99 3.83 يتوفر للبرنامج وحدة للتعلم االلكتروني والدعم الفني 31

 1.16 3.03 المناهج الدراسية.توجد استراتيجية لحوسبة  32

 1.11 2.93 تم وضع خطة تنفيذية وتطويرية لحوسبة مناهج البرنامج 33

 1.07 3.40 أهداف وسياسات تعلم البرنامج تدعو الى حوسبة المناهج.  34

 1.38 3.20 يتوفر للبرنامج مشرفين وفنيين في مجال الحاسب االلي والشبكات 35

الكمبيوتر وأدوات العرض ووسائل التواصل االجتماعي  تتوفر للبرنامج أجهزة 36
 وغيرها من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

3.70 1.24 

 1.07 3.97 تلقيت التدريب الكافي على أنظمة وممارسات التعلم االلكتروني.  37

 0.65 3.70 يتوفر للبرنامج وحدة للجودة والتطوير األكاديمي 38

 0.68 3.60 االكاديمي لإلرشاديتوفر لبرنامج وحدة  39
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 0.93 3.40 يتوفر للبرنامج وحدة لتدريب الطالب 40

 1.08 3.46 المتوسط العام 

  

( المتوسطا  الحساعية واالنحرافا  المعيارية المتعلقة عمدى توفر ال دما  المساندة 8يبين جدول   

( واالنحراف المعيار  3.46لحوسبة التعليم المحاسبي ع امعة الملك خالد. وقد علم المتوسط العاا  

المساندة لحوسبة  ( وهذو النتي ة تعني حيادية ارا  أعضا  هيدة التدريس ت او توفر ال دما 1.08 

 التعليم المحاسبي.

 (: العالقة عين المتميرا  ومعام  االرتباط والداللة االحعاوية9جدول  

 العالقة م
معامل 
 االرتباط

 الداللة
نوع وقوة 

 االرتباط الخطي

ف
رض 
 العدم

الفرض 
 البديل

الكفطططايطططات العطططامطططة للطالب في مجطططال  1
الحاسطططططططب االلي وتنفيذ مخرجات التعلم 

خالل الحططاسطططططططططب االلي وشطططططططبكططة من 
 المعلومات الدولية

طردي ضعيف  0.515 0.124
 جداً 

 
 القرار

الكفايات العامة للطالب في مجال   2
 الحاسب االلي وتوصيفات المقررات

عكسي ضعيف  0.995 -0.001-
 جداً 

قبول فرض 
 العدم

الكفايات العامة للطالب في مجال   3
الحاسب االلي والخدمات المساندة 
 لحوسبة التعليم بجامعة الملك خالد

طردي ضعيف  0.415 0.155
 جداً 

قبول فرض 
 العدم

الكفايات العامة ألعضاء هيئة التدريس   4
في مجال الحاسب االلي وتنفيذ المهام 

المحاسبية من خالل الحاسب االلي 
ت والشبكة الدولية ومختلف مقوما

 للمعلومات

عكسي ضعيف  0.679 -0.079-
 جداً 

قبول فرض 
 العدم

الكفايات العامة ألعضاء هيئة التدريس   5
في مجال الحاسب االلي وتوصيفات 

 المقررات

طردي ضعيف  0.170 0.257
 جداً 

قبول فرض 
 العدم

الكفايات العامة ألعضاء هيئة التدريس   6
في مجال الحاسب االلي والخدمات 

المساندة لحوسبة التعليم بجامعة الملك 
 خالد

رفض فرض  طردي ضعيف  0.011 0.459*
 العدم

الكفايات العامة ألعضاء هيئة التدريس   7
في مجال الحاسب االلي والكفايات 

 العامة للطالب في مجال الحاسب االلي 

عكسي ضعيف  0.956 -0.010-
 جداً 

قبول فرض 
 العدم

 

الفرضية األدلى: يوجد عالقة اريباطية موجبة ذات داللة احصا ية بين الكفايات العامة للطالب في 

 مجال الحاسب االلي دينفيذ مخرجات التعلم من خالل الحاسب االلي دشبكة المعلومات الددلية:

علم معام  االرتباط عين متمير الك ايا  العامة للطالو في م ال الحاسبببببببب االلي ومتمير  

( وهو ارتباط 0.124تن يذ م رجا  التعلم من خالل الحاسببببببب االلي وشبببببببكة المعلوما  الدولية  

( ما يعني قبول فر  العدا. أ  انه ال توجد عالقة 0.515طرد   ببببببعيف جدات. وعلمت الداللة  

 عين المتميرين.  خطية قوية

( أعالو حول الك ايا  العامة للطالو في م ال الحاسبببببببب االلي, يالحظ أن 3وعالرجوع ل دول  

قد علم   مة للطالو  عا يا  ال عاا للك ا ما يعني أن الطالو يمتلكون المعارف 3.73المتوسببببببط ال  .)

 والمهارا  والقدرا  األساسية في م ال الحاسب االلي وشبكة االنترنت.
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( فيبين أن المتوسببببببط العاا لتن يذ م رجا  التعلم من خالل الحاسببببببب االلي وشبببببببكة 6دول  أما ج

(. وهذو النتي ة تعني أن الطالو يسبببببتطيعون القياا عتن يذ م رجا  3.65المعلوما  الدولية قد علم  

 التعلم من خالل الحاسب االلي وشبكة المعلوما  الدولية. 

ى الرغم من  ببعف االرتباط, فان هنان امكانية لحوسبببة وعليه فانه يسببتنتج من ذلك أنه عل 

مناهج عرنامج المحاسبببببببة ع امعة الملك خالد طالما أن الطالو يمتلكون الك ايا  العامة في م ال 

 الحاسب وشبكة االنترنت ويستطيعون تن يد م رجا  التعلم من خالل الحاسب واالنترنت 

 

بة ذات داللة احصا ية بين الكفايات العامة للطالب في الفرضية الثانية: يوجد عالقة اريباطية موج

 مجال الحاسب االلي ديوصيفات المرررات.

علم معام  االرتباط عين متمير الك ايا  العامة للطالو في م ال الحاسب االلي وتو ي ا   

( ما يعني قبول 0.995( وهو ارتباط عكسببببببي  ببببببعيف جدات. وعلمت الداللة  -0.001-المقررا   

 فر  العدا. أ  انه ال توجد عالقة خطية قوية عين المتميرين. 

( الى 3.73( البالم  3مير ك ايا  الطالو في جدول  من جهة اخرى, يشببببببير المتوسببببببط العاا لمت

امتالن الطالو للك ايا  العامة في م ال الحسب االلي ويشير المتوسط العاا لمتمير دعم تو ي ا  

( الى حيادية ارا  هيدة التدريس ت او هذا 3.39( والبالم  7المقررا  لحوسبببببببة المناهج في جدول  

الى  ببببببياغة تو ببببببي ا  المقررا  عما يزيد من دعمها لحوسبببببببة المتمير. ما ي يد ان هنان حاجة 

 المناهج.

 

الفرضية الثالثة: يوجد عالقة اريباطية موجبة ذات داللة احصا ية بين الكفايات العامة للطالب في 

 مجال الحاسب االلي دالخدمات المساندة لحوسبة التعليم بجامعة الملك خالد.

ايا  العامة للطالو في م ال الحاسبببببب االلي وال دما  علم معام  االرتباط عين متمير الك 

( وهو ارتباط طرد   بببببعيف جدات. وعلمت 0.155المسببببباندة لحوسببببببة التعليم ع امعة الملك خالد  

 ( ما يعني قبول فر  العدا. أ  انه ال توجد عالقة خطية قوية عين المتميرين.0.415الداللة  

يا  ا عاا لمتمير ك ا قد علم  3لطالو في جدول  يالحظ أن المتوسببببببط ال يدل على 3.73(  (. وهو 

امتالن الطالو للك ايا  العامة في م ال الحسببب االلي. عينما أشببار المتوسببط العاا لمتمير ال دما  

( الى حيادية الرأ  حول هذا المتمير. عليه يمكن 3.46( والبالم  8المسببببباندة للحوسببببببة في جدول  

كي تلعب دورا اي اعياُ في حوسببببببة مناهج التعليم المحاسببببببي ت عي  ال دما  المسببببباندة للحوسببببببة ل

 عال امعة.

 

الفرضككية الرابعة: يوجد عالقة اريباطية موجبة ذات داللة احصككا ية بين الكفايات العامة ألعضككاء 

هيئة التدريس في مجال الحاسكككب االلي ديدريس ينفيذ المهال المحاسكككبية من خالل الحاسكككب االلي 

 دالشبكة الددلية للمعلومات.دمختلف مرومات 

( ان معام  االرتباط عين متمير الك ايا  العامة ألعضبببا  هيدة التدريس  9يو بببح جدول   

( -0.079-في م ال الحاسب االلي ومتمير تدريس تن يذ المهاا المحاسبية من خالل الحاسب االلي  

فر  العدا. أ  عدا وجود (. وعذلك نقب  0.679وهو ارتباط عكسببي  ببعيف جدات. وعلمت الداللة  

 عالقة خطية موجبة قوية عين المتميرين.

يا  العامة  وعالن ر للمتوسببببببطا  العامة للمتميرين ن د ان المتوسببببببط العاا لمتمير الك ا

( يدل على امتالن أعضبببببببا  هيدة التدريس 3.96( وقدرو  4ألعضبببببببا  هيدة التدريس في جدول  

وأن المتوسبببط العاا لمتمير تدريس تن يذ المهاا المحاسببببية للك ايا  العامة في م ال الحاسبببب االلي. 

( يدل على تدريس الطالو كي ية تن يذ المهاا 3.86( والبالم  5من خالل الحاسببببب االلي في جدول  

المحاسببببببية من خالل الحاسبببببب االلي. عليه, فان هذو النتي ة داعمة جمكانية حوسببببببة مناهج التعليم 

 المحاسبي عال امعة.
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ة الخامسة: يوجد عالقة اريباطية موجبة ذات داللة احصا ية بين الكفايات العامة ألعضاء الفرضي

 هيئة التدريس في مجال الحاسب االلي ديوصيفات المرررات.

علم معام  االرتباط عين متمير الك ايا  العامة ألعضببببا  هيدة التدريس في م ال الحاسببببب 

( وهو ارتباط طرد   عيف جدات. 0.257المناهج  االلي ومتمير دعم تو ي ا  المقررا  لحوسبة 

 (. ما يعني قبول فر  العدا. أ  ال توجد عالقة قوية عين المتميرين.0.170وعلمت الداللة  

يالحظ أن المتوسببط العاا لمتمير ك ايا  اعضببا  هيدة التدريس في م ال الحاسببب االلي في 

لتدريس للك ايا  العامة في م ال الحسببببببب (. وهو يدل على امتالن هيدة ا3.96( قد علم  4جدول  

( الى 3.39( والبالم  7االلي. في حين أشببببار المتوسببببط العاا لمتمير تو ببببي ا  المقررا  جدول  

حيادية الرأ  حول هذا المتمير. عليه يمكن  ياغة تو ي ا  المقررا  عما يزيد من دعمها لحوسبة 

 المناهج.

 

موجبة ذات داللة احصا ية بين الكفايات العامة ألعضاء  الفرضية السادسة: يوجد عالقة اريباطية

 هيئة التدريس في مجال الحاسب االلي دالخدمات المساندة لحوسبة التعليم بجامعة الملك خالد.

علم معام  االرتباط عين متمير الك ايا  العامة ألعضببببا  هيدة التدريس في م ال الحاسببببب 

( وهو ارتباط طرد  0.459لتعليم ع امعة الملك خالد  االلي ومتمير ال دما  المسببببباندة لحوسببببببة ا

(. ما يعني رفض فر  العدا وقبول ال ر  البدي . أ  انه توجد 0.011 ببببببعيف. وعلمت الداللة  

عالقة عين المتميرين. وتعتبر هذو النتي ة داعمة جمكانية حوسببببببة مناهج التعليم المحاسببببببي ع امعة 

 الملك خالد.
 عالقة اريباطية موجبة ذات داللة احصا ية بين الكفايات العامة ألعضاء هيئة  الفرضية السابعة: يوجد

 . التدريس في مجال الحاسب االلي دالكفايات العامة للطالب في مجال الحاسب االلي

علم معام  االرتباط عين متمير الك ايا  العامة ألعضببببا  هيدة التدريس في م ال الحاسببببب 

( وهو ارتباط عكسببببببي -0.010-ة للطالو في م ال الحاسببببببب االلي  االلي ومتمير الك ايا  العام

لداللة   (. ما يعني قبول فر  العدا. أ  ال توجد عالقة قوية عين 0.956 ببببببعيف جدات. وعلمت ا

 المتميرين.

( أعالو حول الك ايا  العامة للطالو في م ال الحاسببب االلي, يالحظ 3وعالرجوع ل دول  

(. ما يعني أن الطالو يمتلكون المعارف 3.73العامة للطالو قد علم   أن المتوسببببببط العاا للك ايا 

 والمهارا  والقدرا  األساسية في م ال الحاسب االلي وشبكة االنترنت.

( فيبين أن المتوسببببط العاا لمتمير الك ايا  العامة ألعضببببا  هيدة التدريس في 4أما جدول  

تعني أن اعضببببا  هيدة التدريس ايضبببباُ يمتلكون  (. وهذو النتي ة3.96م ال الحاسببببب االلي قد علم  

 المعارف والمهارا  والقدرا  األساسية في م ال الحاسب االلي وشبكة االنترنت.

وعلى الرغم من  عف االرتباط ال طي عين المتميرين, اال ان هنان امكانية لحوسبة مناهج  

لك ايا  العامة في م ال الحاسببببب عرنامج المحاسبببببة ع امعة الملك خالد طالما أن الطالو يمتلكون ا

 وشبكة االنترنت وكذلك أعضا  هيدة التدريس. 

 

 النتا ج:

خالد  ال توجد عالقة ارتباطية موجبة ذا  داللة احعببببباوية عين التعليم المحاسببببببي ع امعة الملك -1

 والك ايا  العامة للطالو وأعضا  هيدة التدريس في م ال الحاسب االلي. 

هنان امكانية لحوسبببببة مناهج عرنامج المحاسبببببة ع امعة الملك خالد حيث أن الطالو وأعضببببا   -2

هيدة التدريس يمتلكون الك ايا  العامة في م ال الحاسببببب االلي وشبببببكة االنترنت وأن الطالو 

يسببببتطيعون تن يذ ععض المهاا المحاسبببببية وم رجا  التعلم من خالل الحاسببببب االلي وشبببببكة 
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 افة الى توفر ععض ال دما  المساندة لحوسبة التعليم عدرجة تساعد في حوسبة االنترنت. عاج

التعليم مثببب  توفر أجهزة الكمبيوتر وأدوا  العر  ووحبببدة للتعلم االلكتروني والبببدعم ال ني 

ووحدة لل ودة والتطوير األكاديمي ووحدة لإلرشاد األكاديمي ووحدة لتدريب الطالو. عاج افة 

 أعضا  هيدة التدريس على أن مة وممارسا  التعلم االلكتروني.الى تدريب مع م 

توجد عالقة ارتباطية عين متمير الك ايا  العامة ألعضا  هيدة التدريس في م ال الحاسب االلي  -3

 ومتمير ال دما  المساندة لحوسبة التعليم ع امعة الملك خالد.

دة التدريس في م ال الحاسببب االلي ال توجد عالقة قوية عين متمير الك ايا  العامة ألعضببا  هي -4

 ومتمير الك ايا  العامة للطالو في م ال الحاسب االلي.

 

 التوصيات:

و ببببع خطة اسببببتراتي ية وخطة تن يذية لحوسبببببة مناهج التعليم المحاسبببببي ع امعة الملك خالد  -1

ترونية واخرى تطويرية. وذلك لالنتقال من تدريس المحاسبة التقليدية الى تدريس المحاسبة االلك

التي تؤه  خريج عرنامج المحاسببببببة السبببببت داا البرامج المحاسببببببية االلكترونية ال اهزة لتن يذ 

الن اا المحاسبببببببي واعداد ال ريج للتعام  مع عمليا  التسببببببويق االلكتروني والت ارة العالمية 

 ببداا وادارة الموارد المبباليببة عك ببا ة والحوكمببة االلكترونيببة وان مببة الببدفع االلكتروني واسببببببت

 التطبيقا  االلكترونية على مستوى ال ها  الحكومية.

 ببياغة محتوى المقررا  الدراسببية الحالية عما يتناسببب مع التطور الكبير الذ  حدث في مهنة  -2

 المحاسبة والتميرا  في عيدة االعمال. 

  ياغة تو ي ا  المقررا  عما يزيد من دعمها لحوسبة المناهج. -3

على االسبببت داما  المتقدمة والمتطورة للحاسبببب االلي في م ال تدريب أعضبببا  هيدة التدريس  -4

سبة واعدادهم للتعام  مع البرامج ال اهزة للمقررا  المحوسبة وأدوا  العر  ووساو   المحا

التوا بب  االجتماعي وغيرها من تكنولوجيا المعلوما  واالتعبباال  وتوفير غرف م عببعببة 

ين عضببببو هيدة التدريس في اعداد وت هيز المادة ومهيأة عالوسبببباو  واالجهزة والمعدا  التي تع

 التعليمية عالعورة التي تتناسب مع حوسبة المناهج والمقررا  المحاسبية.

ساندة للحوسبة والتي تتمث  في معادر التعلم التي تحتو  على المواد  -5 توفير ععض ال دما  الم

وية والحاسببوعية وتوفير قاعا  التعليمية ع ميع أنواعها المطبوعة وااللكترونية والعببوتية والمر

دراسية ومعام  حاسب الي مزودة عشبكة االنترنت خا ة عبرنامج المحاسبة ومشرفين وفنيين 

شبكا  وت عي  المتوفر من هذو ال دما  لكي تلعب دورا اي اعياُ في  في م ال الحاسب االلي وال

 حوسبة مناهج التعليم المحاسبي عال امعة.

 

 دراسات مستربلية:

مناهج التعليم المحاسبببببي المحوسبببببة في تطوير المشببببروعا  العببببميرة والمتوسببببطة في دور  -1

 المملكة العرعية السعودية.

افاق وتحديا  مناهج التعليم المحاسبببببي المحوسبببببة في سببببد ال  وة عين م رجا  التعليم العالي  -2

 وسوق العم  في المملكة العرعية السعودية.
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