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 املقدمة: 

 اهتمأحد املواضيع التي تلقى    اإللكترونييعد التعليم املحاسبي  
 
   اما

 
 يهتم من قبل الباحثين إلرتباطها الشديد بمهنة املحاسبة واملراجعة حيث    خاصا

هم والقيام بها على التعليم املحاسبي بإعداد كوادر بشرية تتميز بالتأهيل املناسب والكفاءة العالية مايمكنهم من االضطالع باملسؤوليات امللقاة على عاتق

الوصية ع الجهات  الذي يحتم على  األمر  املحاسبيأكمل وجه  التعليم  املحاسبي   اإللكتروني  لى  التعليم   إحداث تطويرات مستمرة على مناهج وأساليب 

   االتصال، خاصة تلك التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا املعلومات و اإللكتروني
 
   التي أصبحت تشكل عامال

 
على عملية التعليم في كل األطوار   مؤثرا

 .االتصالة مهنة املحاسبة أصبحت تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا املعلومات و وباألخص في املرحلة الجامعية وخاص

 :دراسةمشكلة ال

  مهم    اإللكتروني  املحاسبي التعليم  أن من بالرغم 
 
 العمل سوق  يالئمون  خريجين توفير تنحصر في املحاسبي التعليم  في قائمة مشكلة يوجد أنه إال جدا

  القصور حول العالم ذلك    اإللكترونيذات العالقة بالتعليم املحاسبي  وقد أدركت املؤسسات األكاديمية  الخريجين وسوق العمل   بين الفجوات بعض لوجود

 
 
الدراسة   مشكلة فإن هنا ومن ،  على تنمية املهارات لدى الطلبة في تخصص املحاسبة  فعمدت إلى إعادة هيكلة التعليم املحاسبي بحيث يصبح أكثر تركيزا

 :التالي  الرئيس السؤال في تتمحور 

 ؟ كورونافي ظل جائحة  لجامعة امللك خالد في تنمية املهارات املهنية اإللكترونيهل يساهم التعليم املحاسبي 

 وهي:  فرعية أسئلة عدة  الرئيس السؤال عن وينبثق

 والوظيفية؟هل يساهم التعليم املحاسبي بجامعة امللك خالد في تنمية املهارات الفكرية، الفنية  .1

 هل يساهم التعليم املحاسبي بجامعة امللك خالد في تنمية املهارات املهارات الشخصية؟  .2

 
 ( 7ي رقم )ثتتقدم الباحثات بالشكر والتقدير إلى جامعة امللك خالد اململكة العربية السعودية متمثلة في عمادة البحث العلمي لدعمها املشروع البح*
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 :لخصامل

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة التعليم املحاسبي اإللكتروني لجامعة امللك خالد في تنمية املهارات املهنية لدى الطلبة ولتحقيق  

 ستبانة تضمنت متطلبات املهارات املهنية وقد توصلت الدراسة أنا هذا الهدف إعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل 

األعمال وقد أوصت بضرورة االلتزام  لبيئة والنقدي  التحليلي املنطقي التفكير على الطالب لدى  بناء القدرة  اإللكتروني يساهم في املحاسبي م التعلي

 بمتطلبات ومعايير التعليم املحاسبي الدولي الذي يساعد على تطوير عملية التعلم املحاسبي اإللكتروني ويحقق جودة عناصرها.

 . جائحة كورونا  ؛تنمية مهارات الخريجين ؛التعليم املحاسبي اإللكتروني الكلمات املفتاحية:
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 : لدراسةأهداف ا

في تنمية املهارات   كورونا جامعة امللك خالد في ظل جائحة   في  اإللكترونياملحاسبي   التعليم  مدى مساهمة تحديد إلى رئيس ي بشكل الدراسة تهدف

 لدى الطلبة.الفكرية، الفنية، الوظيفية والشخصية 

 : دراسةأهمية ال

 ودوره الحيوي في بناء املهارات املعرفية واملهنية املطلوبة ملواجهة تحديات مهنة املحاسبة.   اإللكترونيأهمية التعليم املحاسبي    الدراسة في أهمية تكمن 

من حيث البرامج   سواء  اإللكترونيعنه من نتائج الجهات القائمة على التعليم املحاسبي في تطوير التعليم املحاسبي  تخدم هذه الدراسة بما ستفسر 

   .تعليم لتأهيل خريجي املحاسبة وإكسابهم املهارات املطلوبةأو من حيث األساليب وطرق الواملناهج 

 :  دراسةفرضية ال

 إختبار الفرضية التالية:  دراسةال ه من خالل هذ اتتحاول الباحث

 الخريجين.وتنمية املهارات لدى الطالب  اإللكتروني( بين التعليم املحاسبي 0.05يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ) 

 وتنبثق منها فروض فرعية: 

1. ( الداللة  داللة معنوية عند مستوى  ذو  أثر  التعليم 0.05يوجد  بين  خالد    بجامعة  اإللكتروني  املحاسبي  (  املهاراتامللك  الفنية   وتنمية  الفكرية، 

 والوظيفية؟

 املهارات الشخصية؟  د في تنميةبجامعة امللك خال اإللكترونيالتعليم املحاسبي  بين (0.05يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ) .2

 حدود الدراسة: 

 م 2021تقتصر الدراسة على عام  الحدود الزمانية:

 جامعة امللك خالد. ب طالب كلية املجتمع )الخريجين(تقتصر الدراسة على  الحدود املكانية:

 . خالد جامعة امللك  طالب(طالبات ،    )خريجي الحدود البشرية:

 :  دراسةهيكل ال

 فقد تم تقسيمها إلى:  دراسةلخدمة أهداف ال

 الدراسات السابقة. .1

 اإلطار النظري للدراسة. .2

 الدراسة امليدانية.  .3

 السابقة:الدراسات 

املهارات املهنية التي   :(2020) عبد الغني    الرحمن، عادلدراسة خالد عبد   • هدفت الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة التعليم املحاسبي في تنمية 

التعليم املحاسبي يساهم بدرجة   هذه الدرلسة أناملنهج الوصفي التحليلي وقد توصلت    عتمادا وتم  لدى الطلبة    3يتطلبها املعيار املحاسبي الدولي  

تعليم املحاسبي في الجامعات الحكومية اليمنية بما يتفق مع  للاملعيار وأوصت بضرورة إعادة الهيكلة    التي يتطلبهامتوسطة في تنمية تلك املهارات  

 . 3متطلبات معيار التعليم املحاسبي الدولي 

لتنمية مهارات التعليم املحاسبي في مجال املحاسبة     استخدامالدراسة إلى التعرف على دور    تهدف  :(2018)  عبد الرحمن محمد سليمان  دراسة •

النتائج أن املناهج   توصلتعتمد الباحث على املنهج التحليلي الوصفي وقد ا ختبار فروض الدراسة، ا الطلبة الخريجين وتم اإلجابة عن التساؤالت و 

ال الطلبة  التزود  الفلسطينية  الجامعات  في  الحالية  املطبقة  املحاسبية  املطلوبة  الدراسية  الحديثة  التكنولوجية  واملهارات  بالقدرات  خريجين 

  .للتوظيف كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في الخطط واملناهج الدراسية الحالية في أقسام املحاسبة في الجامعات الفلسطينية

ابراهيم    العجلوني،دراسة   •  الجامعة طلبة  قبل من  اإلنترنت اتستخدامال  التعليمية اآلثار على التعرف  إلى الدراسة هذه تهدف    : (2014) خالد 

 اإلنترنت اتستخدامال  تعليمية آثار  هناك أن توصلت الدراسة  وقد التحليلي، الوصفي  املنهج الدراسة واستخدمت األردن،  فرع - العربية املفتوحة

  .التعليمية األبعاد من بعد لكل الفرعية والدرجات الكلية على الدرجة مرتفعة بدرجة

بدو  • عبد  ي دراسة  إلى مدى :  (2014)   الهادي، محمد محمد  الدراسة  التعليم    تهدف  في  برنامج مقترح  تصميم   اإللكترونيفعالية  مهارات  لتنمية 

التقويم    تجاه واإل  ةاإللكتروني  االختبارات الدراسة من    ى لد  اإللكترونينحو  العليا، وتكونت عينة  الدراسات     42طالب 
 
الدراسات    طالبمن    طالبا

امللك خالد، وذلك من    العليا ماجستير التربية جامعة  ب  خالل من كلية    الدوراتثم تطبيق     Blackboard برنامج  استخدامتطبيق دروس تعليمية 
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أثناء عملية التعلم، اختبار تحصيلي لقياس الجانب    ةاإللكتروني  االختباراتلتحديد مدى قدرة الطالب على بناء وتصميم    مالحظة التالية: بطاقة  

بناء وتصميم   ملهارات  التقويم    االتجاهات، مقياس  ةاإللكتروني  االختباراتاملعرفي  البحث    أظهرت ، وقد  اإللكترونينحو  يوجد فرق دال  بأنه  نتائج 

 
 
 إنتاج العملي ملهارات تصميم و  األداء  مالحظةبين متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيق القبلي والبعدي على بطاقة    50,0عند مستوى  إحصائيا

   .اإللكترونيللبرنامج  األساس يلصالح التطبيق البعدي يرجع أثره  ةاإللكتروني االختبارات

 استخدام  نحو التطبيقية البلقاء جامعة في التدريس هيئة أعضاء اتجاهات عن الكشف الدراسة إلىهدفت    :(2014)السكارنه و نعير،أ  أبو دراسة •

 التعليم  في اإلنترنت شبكة  استخدام نحو التطبيقية البلقاء جامعة في التدريس هيئة أعضاء اتجاهات أن الدراسةسفرت نتائج  وأ   التعليم  في اإلنترنت

 التعليم  في اإلنترنت استخدام في التطبيقية البلقاء جامعة في التدريس هيئة أعضاء تواجه  معوقات ووجود وعالية كبيرة  بدرجة كانت الجامعي

 .األهمية متوسطة  بدرجة ولكن الجامعي

 اإلطار النظري: 

:
ً
 :إللكترونيا املحاسبي التعليم مفهوم أوال

 أهمها من املميزات من مجموعة يحقق املحاسبي التعليم  مجال في هاستخدام إنو  التعليم، تقنياتمن الركائز األساسية ل اإللكتروني التعليم يعتبر 

  ، الوظيفي العمل  في مزاوله املستقبل   في ثم  ومن  ،دراستهم  أثناء  املعلومات تقنيات  مع التعامل في  للطلبة الذاتية املهارات  تنمية
 
 العديد  استخدام  وأيضا

   (2013 ،والحمداني السقا،) واإلستفادة منها. املحاسبي التعليم  مجال في وتكييفها املحاسبية التطبيقية البرامج من

 وصورة، صوت  من متعددة حاسب، ووسائط    من  الحديثة االتصال آلياتالتي تستخدم   التعليم  من طرق " بأنه اإللكتروني التعليم  تعريف ويمكن 

 إلكترونية،  ومكتبات بحث،  وآليات ورسومات،
 
 .بعد عن كان سواء   اإلنترنت بوابات وأيضا

  
 
  (2013 ،فائدة. )الحافظ وأكبر جهد وأقل وقت بأقصر للمتعلم  املعلومة إيصال أنواعها في بجميع التقنية استخداميمكن أن نعرف بأنه  وأيضا

 واملدربة علم املؤهلة العاملة األيدي  من العمل سوق  حتياجاتا  يعمل على توفير الذي  بأنه هو  املحاسبيويعرف التعليم  
 
 وعملي يا

 
 تستطيع والتي ،ا

 :التالية للعوامل وذلك الراهن، الوضع يتطلبها  ضرورة  املحاسبي التعليم  وأصبح  لتحقيقها األمم  تسعى التي واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط مواكبة

 .العوملة عصر حتياجاتإ  مع مالئمة أكثر ليكون  التحديثو  بالتجديد يطالب والذي  املعرفي ر التطو  •

 .العالي التعليم  ونشر االجتماعي الطلب بإشباع يطالب والذي  السكاني نفجارال ا  •

 على قادرة  عاملة قوى  إلى الحاجة يؤكد مما والعملية العلمية الخبرات تنوع مع الدقيق التخصص ويقابلها  للعمل املطلوبة املؤهالت مستوى  رتفاعا  •

 محددة. مهارات وفق التكيف

من  مجموعة من يتكون  متكامل كنظام املحاسبي التعليم  إلى النظر من  البد فإنه ذلك على وبناء املحاسبي، التعليم  من وفوائد  الهدف تحقيقل •

   (2016 ،أهدافها. )قنيع، عجيلة  لتحقيق املترابطة العناصر

 
ً
 :املحاسبي التعليم  مجال  في اإللكتروني التعليم : خصائصثانيا

 :يلي فيما اإللكتروني التعليم  خصائص أهم  إن

 . تعلم عديدة لل مصادر بها يوجد غنية تعليمية بيئة توفيريجب  •

  .املحاسبي التعليم  مستجدات مع يتوافق بما والطالب التدريس هيئة أعضاء بدور  االهتمام •

 .املحلي واملجتمع والطلبة التدريس هيئة أعضاء بين كالتواصل التعليمية العملية منظومة بين التواصل تشجيع •

 نموذجية.  بصورة  املحاضرات تقديم  •

 اآلراء.   وتبادل املناقشة من وجميع املهتمينوالطلبة  التدريس هيئة أعضاء تمكن اتصال قنوات إيجاد خالل  من واملهارات املحاسبيةالخبرات تبادل  •

 نموذجية.  بصورة  املحاضرات تقديم  •

   (2008)الكنعان، .املعلوماتوتكنولوجيا  التقنيات عل والطالب التدريس هيئة أعضاءتدريب وتأهيل  •

 
ً
 املحاسبي:لتطوير التعليم  اإللكترونيالتعليم  : أهمية ثالثا

أهمية أي مجتمع من  للاملحاسبي    التعليم   تأتي  املحاسبي في نطاق  العمل  إلى  املستمرة والدائمة  بلل  ،املجتمعاتحاجة  املجتمع من  إ وفاء  حتياجات 

حتياجات الطلب املتزايد على ا بعملية التعليم املحاسبي التي يمكن من خاللها تهيئة الكوادر األكاديمية واملهنية القادرة على سد    االهتماماملحاسبة البد من  

إعداد  إن  و  املحاسبة والناش ئ عن التطورات التي تحدث بصورة مستمرة  محاسبين مؤهلين باملهارات املهنية والتقنية والتكنولوجية على عاتق مسؤولية 
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التعليم التي تركز على إكساب الطلبة القدرات واملهارات املهنية،    أساليبمواكبتها    خالل عدة جهات، تأتي مؤسسات التعليم العالي في مقدمتها وذلك من  

 
 
 . تقنيات املعلومات في العمل الوظيفي استخدامفي ظل الحاجة املتزايدة إلى  هم من االستفادة و  يجب العمل على تأهيل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وأيضا

التعليم  الضروري  ومن   أن    اإللكترونيالتفكير بكيفية تكييف وسائل وأساليب  املحاسبي، خاصة بعد    يتالءمبما يمكن  التعليم    ازديادمع طبيعة 

 للتعامل مع هذه  األمرالحاجة إلى العمل املحاسبي في بيئة تقنيات املعلومات، 
 
 التقنيات. الذي يتطلب أن يكون املحاسب مهيئا

لزيادة كفاءة وفاعلية التعليم املحاسبي كنظام متكامل يتكون من مجموعة من العناصر املترابطة   اإللكتروني من أساليب التعليم  ويمكن اإلستفادة 

 :وتشملق أهدافه، لتحقي

 وأنواعه. الطلبة الذين يمكن تهيئتهم ملمارسة العمل املحاسبي بمختلف أشكاله  هم : املدخالت •

 .ها في التزويد باملهارات املحاسبيةاستخدامالعمليات التشغيلية: املتمثلة بوسائل التعليم التي يمكن  •

 . املخرجات: الطلبة املؤهلين والقادرين على ممارسة العمل املحاسبي  •

محمد عبد  )  .  رقابة العناصر السابقة وتقييمها وتطويرها ومحاولة تصحيح أي انحرافات تحدث في أي منه  خاللالتغذية العكسية "الرقابة": من   •

 ( 2018، الرحمن

 
ً
 : اإللكترونيالتعليم املحاسبي  : مزايارابعا

 :هي املحاسبي التعليم  مجال في اإللكتروني التعليم  يحققها التي املميزات من

 .املحاسبي العمل مزاولة مجال وفي الدراسة أثناء املعلومات تقنيات مع للتعامل املحاسبة لطلبة الذاتية املهارات تنميةتعمل على  •

 .محاورها بعض أو تطوير وتغيير املحاضرات وعرضها تهيئة في املحاسبة تخصص في التدريس هيئة أعضاء قبل من املبذول  الجهد تخفيض •

  .املحاسبة تخصص تدريس مجال في هااستخدامالتطبيقية و  املحاسبة برامج من االستفادة  •

 .املحاسبيالتعلم  نوعية تحسين إلى يؤدي  بما املحاسبة تخصص لطلبة والبحث الذاتي التعليم  مجاالت تعزيز •

 .باهظة إضافية تكاليف دون  العصر الجامعات ومتطلبات خطط يواكب بما للمعلومات، العاملية الشبكة على تطوير املقررات والبرامج املحاسبية •

 سهولة إلى باإلضافة اآلخرين،  بالطلبة التقيد بدون  املناسب املحاسبي املحتوى  وإيصال املحاسبة، تخصص في الطلبة مستوى  تحديد على القدرة  •

 .الطلبة اجتازها التي السابقة املحاسبية الرجوع للموضوعات

  (2009النجار، العجرمي،) .األماكن الدراسية بمحدودية املرتبطة القبول  فرص وتوسيع املحاسبي التعليم  نطاق توسيع •

 
ً
 :املحاسبي التعليم  مجال في  اإللكتروني التعليم استخدام : سلبياتخامسا

 : كاآلتي وهي املحاسبي التعليم  مجال في اإللكتروني التعليم  يحققها سلبيات هنالك

 املتطلبات تكاليف تحمل الطلبة على أسر أو التعليمية املؤسسات قدرة  ومدى  اإللكتروني للتعليم  الحديثة التقنيات لتوفير مالية عقبات وجود •

 .الالزمة والتكنولوجية التقنية

 .املحاسبية املساقات ببعض الخاصة التعليمية البرامج على الحصول  صعوبة •

املحاسبيةجهزة  األ  وتوافر ت،االتصاال  شبكات كفاءة  مثل االخرى  التقنية العوامل ببعض اإللكتروني التعليم  رتباطا  •  على القدرة  ومدى  والبرامج 

 .اإللكتروني املحاسبي التعليم من برامج  االنسحاب من يزيد قد الذي  مراأل  جيد بشكل املحتوى  إنتاج

 فرصة توفر بالدردشة تعرف والتي املباشر للتعليم  االتصال أدوات أن إال بهم، املحيط املجتمع عن الطلبة يعتزل  أي  اإللكتروني التعليم  في العزلة •

 .خريناآل  والطلبة التدريس هيئة بأعضاء  االتصال ب للطلبة

 من النوع هذا  أن حيث ودعمهم، لتدريبهم، مستمرة  فالحاجة لذا  ،اإللكتروني التعليم  فن يجيدون  الذين التدريس هيئة أعضاء في ندرة  هناك •

  (2007)حمدان، .املستمر التدريب إلى يحتاج التعليم 

 
ً
   :التي يجب ان يتمتع بها الخريج ألداء العمل املحاسبي : املهاراتسادسا

داء العمل املحاسبي وممارسته في سوق العمل، من خالل اكسابه  أكدت جمعية املحاسبين الدوليين بأن بيئة األعمال املعاصرة تتطلب خريج مؤهل أل 

 يلي:  ارات إلى ما عدة مها ارت مهنية وصفات تساعده على ممارسة مهنة املحاسبة، وتنقسم هذه امله

 : : وتتضمن املهارات التاليةاإلدراكيةاملهارات   •

 : مهارات فنية: يجب تزويد الطالب بمهارات فنية مختلفة وأهمها .1

مهارات   مثل  املهنية:  املعرفة  تشغيل  مهارات  ومهارات    استخدامأ.  املحاسبية،  املعلومات  وتقنيات  املحاسبة،    اإلحصائية   املعادالت  استخدامبرامج 

 . والرياضية املستخدمة
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عداد إ ومهارات    ب. مهارات تطبيق املعرفة املهنية: مثل مهارات تطبيق النظرية املحاسبية، ومهارات القياس املحاسبي، ومهارات كتابة التقارير املهنية،

  .املوازنات

مختلفة، ومهارات تصميم النظم املحاسبية املساعدة،  ألغراضتتمثل بمهارات تحليل البيانات واملعلومات املحاسبية وتبويبها  مهارات تحليلية وبنائية:  .2

  .وتصميم نماذج القرار وتحليلها، وتحليل درجة املخاطر

تقييمية:    . 3 املحاسبية مهارات  النظم  تقييم  ومهارات  القرارات،  اتخاذ  ومهارات  الغموض،  مواقف  في  التقديرات  اعداد  إمكانية  مهارات  وتتضمن 

 .املحاسبية املشكالت الناقد، ومهارات حل ومخرجاتها، ومهارات التفكير 

 . وتتطلب فهم املستجدات بشأن املعرفة املحاسبية والقدرة على التعلم الذاتي: األجل مهارات التعليم املحاسبي طويل  .4

 :املهارات السلوكية: وتتضمن املهارات التالية  •

  .، واملوردين، وكل املرتبطين باملهنةوالزمالء، اإلدارة املهارات الشخصية: مثل التفاعل، والحوار، التوجيه الجيد واملهارات املرتبة باملهنة من تعامل مع  .1

، ومهارات تقبل النقد، األسئلة، والقدرة على توصيل املعلومات، والتكيف والتحفيز، والعمل ضمن فريق، وطرح  االتصالمهارات اجتماعية: مهارات    .2

  .اآلخرينوالتعامل مع 

  .مهارات تنظيمية: تتضمن مهارات البناء، والتخطيط التنظيمي .3

   (م2018)الفرا، .للمهنة األخالقية األسسمهارات تحمل املسؤولية: تتضمن مهارات العمل الفعال، والتصرف بمسؤولية، واتباع  .4

 :كوروناوأزمة  اإللكترونيالتعليم املحاسبي 

في أغلب الحاالت عن طريق التواصل املباشر مع املريض أو مالمسة األسطح امللوثة،   وتكون ثر فيروس كورونا على عملية التعليم في طريقة انتقاله، أ 

جتماعية املحصورة في مكان محدد، وتعد املؤسسات التعليمية إحدى أكبر التجمعات  ال مما ألزم صانعي القرار على منع التجمعات واللقاءات واملناسبات ا 

  .لكترونية بديلةإ ساليب أ تباع إ و أ يقاف الدراسة والتعليم بشكل كامل إ صبح جميع دول العالم بين خيار أ في عاملنا املعاصر، وفى في ظل هذه االزمة  

يضاحها  إ رقمية للتغلب على هذه األزمة؛ ملا تتمتع به من ميزات في تطوير العملية التعليمية يمكن  التفكير مباشرة نحو التكنولوجيا ال  ومن هنا جاء 

  االتي: على النحو 

األماكن  استخدامإمكانية   .1 وفي مختلف  بسهولة  بكونها مناسبة من حيث حجمها،  :  أدواتها  الحديثة  الرقمية  التكنولوجيا  أدوات  تتميز  بتداء   إ حيث 

 إلى  بالحاسوب الشخص ي  
 
ها استخدامبالهاتف الذكي، مما أنتج مرونة وسهولة في    ا نتهاء  إ ألجهزة اللوحية )التابلت(، و ا واملحمول )الالب توب(، وصوال

 .ملختلف الظروف

التطبيقات التي تعمل بواسطة أجهزة التكنولوجيا الرقمية بالتنوع، فنجد العديد من التطبيقات التي تعالج نفس   تتميز :تقدمهاتنوع التطبيقات التي  .2

 .التخصص واملحتوى العلمي

الرقمي .3 املحتوى  من  مختلفة  ألنواع  املتحركة :  دعمها  والرسوم  والفيديو  والصورة  الصوت  مثل  املتعددة،  الوسائط  مكونات  من  العديد  وتتضمن 

  ركة والنصوص والصوت واأللوان، وهذه املكونات تساهم في تحويل املحتوى التعليمي للمواد الدراسية إلى محتوى رقمي متنوع وتفاعلي يخاطبوالح

 .العديد من حواس اإلنسان، مما يسهم في جذب انتباههم وتغيير قناعاتهم وميولهم نحو تعلمها

درة األجهزة الرقمية على التواصل فيما بينها، وذلك عن طريق العديد من الوسائط منها: الشبكات  وتتضمن ق: االتصالقدرتها العالية على التواصل و  .4

 .السلكية، وغير السلكية

التعليمية .5 البيئات  تعليمية   :  قدرتها على محاكاة عمل  بيئات  بناء  الرقمية  التكنولوجيا  استطاعت  الجانب، حيث  في هذا  األهم  النقطة  عد هذه 
ُ
وت

املعلم والطالب واملنهج، مما  افتراضية تشاب البيئات كل من:  تلك  االعتيادية، حيث تجمع  الدراسية  الفصول  إلى درجة كبيرة ما هو موجود داخل  ه 

 .يساهم في جعل التواصل بين األفراد أكثر سهولة

نقل ومعالجة وتخزين البيانات واملعلومات    يشير مفهوم الحوسبة السحابية إلى التقنية القائمة على :توفيرها لخدمات الحوسبة والتخزين السحابية .6

التطبيقات   استخداميشير مفهوم التكامل والتوافق إلى إمكانية   :تطبيقاتها وتوافقها  (. تكاملواألوامر واإلعدادات الخاصة باملستخدم )املعلم والطالب

إلى إمكانية العمل على مختلف األجهزة بغض النظر عن  ضافةالرقمية بغض النظر عن نوع جهاز الحاسوب أو الهاتف الذكي أو األجهزة اللوحية، باإل 

 (2020)عبد هللا،  .مواصفاتها أو أنظمة التشغيل التي تعمل عليها

 الدراسة امليدانية: 

 نبذة عن جامعة امللك خالد:

استكمال اإلجراءات النظامية الالزمة لذلك. وبناء  عليه   املتضمن   هـ 11/3/1419في  /م7/78وتشييدها باألمر السامي رقم   جامعة امللك خالد تم إنشاء

وتقع الجامعة في   ضمن امليزانية العامة للدولة لتنضم جامعة امللك خالد إلى منظومة الجامعات السعودية هـ 14/9/1419صدرت امليزانية األولى للجامعة في  
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العربية   اململكة  الغربي من  الجنوبي  الجزء  أكثر من    80.000السعودية. وتبلغ مساحة منطقة عسير حوالي  منطقة عسير في  كيلومتر مربع، يعيش عليها 

ا. )موقع الجامعة  نسمة؛ 1.600.000  (kku.edu.saينتشرون في ثماٍن وسبعين محافظة ومركز 

 : أهداف جامعة امللك خالد

 والوطنية.  الدينية األهداف فيدعم   م تحقيق طموحات اململكة العربية السعودية في تنمية املعرفة البناءة التي تسه .1

 وخدمي متميز للجامعة.  وبحثي، الوصول إلى مستوى علمي، .2

ا املعتمدة  املعايير  واملؤسس ي وفق والحصول على االعتماد األكاديمي تحقيق معايير الجودة الشاملة،  .3 ا. محلي   وعاملي 

املتميزين،  تهيئة .4 التدريس  هيئة  أعضاء  الستقطاب  مناسبة  أكاديمية  التواصل املعرفية قدراتهم   وتطوير بيئة  وبناء  بين    واملهنية  األكاديمي 

 واملراكز البحثية اإلقليمية والعاملية.  الجامعة،

 :دراسةإجراءات وتحليل بيانات ال

 مجتمع الدراسة:

التعليم العالي باململكة العربية السعودية حيث ركز الباحث بأخذ عينة من هذا املجتمع متمثلة في جامعة امللك تمثل مجتمع البحث في مؤسسات  

 خالد بإعتبارها واحدة من الجامعات الداخلة في هذا املجتمع. 

 عينة الدراسة:

 
 
الالمركزية ونظرا الجامعات  امللك خالد وهي من  البحث في جامعة  امللك خالد فقد تم حصر فئات  لكبر عينة م  تمثلت عينة  فردات مجتمع جامعة 

الذين يعملون في   امللك خالد  للدراسة حيث تمثلوا في خريجي محاسبة بجامعة  الذي سيخضع  البحث  املراجعين مجتمع  الراجحي واألهلي ومكاتب  بنك 

 سبة )طالبات، طالب(. خريجي محا ختيار العينة على النحو التالي:ا على ضوء ذلك تم  مفردة  (120)والبالغ عددهم 

 أدوات جمع البيانات:

 ستبانة على قسمين رئيسين:حتوت اال ا ، دراسةستبانة كأداة رئيسة لجمع املعلومات من عينة الإعتمدت الباحثة على اال 

 .لدراسةول: تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة ا القسم األ  .1

2. ( القسم على عدد  الثاني: يحتوي هذا  أن إستجابتهم عن ماتصفه كل عبارة وفق مقياس ليكرت ( عبارة  16القسم  البحث  أفراد عينة  طلب من 

 البحث.  ةالخماس ي، ومن تم توزيع هذه العبارات على فرضي

 صدق وثبات أداة الدراسة:

 صدق املحكمين )الصدق الظاهري(  ستبانة من خالل اآلتي:قام الباحث بالتحقق من صدق اال 

اإلستبانة في صورتها األولية على مجموعة من املختصين بمجاالت املحاسبة، اإلدارة واإلحصاء وجرى أخذ اآلراء كافة التي اتفق عليها  عرض الباحث  

 املحكمون.

 ستبانة:إجراءات ثبات فقرات اال 

عبرة عن آراء عينة الدراسة حيث كانت ختبار مدى وجود ارتباط بين القياسات املال Cronbach – Alpha) استخدمت الباحثة أسلوب كرونباخ ألفا )

مما يعني توفر درجة كبيرة من الثبات وإمكانية االعتماد على   0.70وهي نسبة أكبر من الحد األدنى املقبول ملعامل الثبات وهو   0.93قيمة معامل الثبات  

 نتائج التحليل اإلحصائي.

 االساليب اإلحصائية املستخدمة:

 spssالبرنامج االحصائي  استخدامللحصول على نتائج دقيقة قدر اإلمكان تم 

 : دراسةتحليل البيانات وإختبار فرضيات ال

 :النوع .1

 ملتغير النوع : (1جدول )
ً
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا

 الترتيب النسبة املئوية  العدد  النوع 

 1 % 55 66 ذكر

 2 % 45 54 أنثى 

ــة    100 120 الجملـ
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 م spss2021املصدر: إعداد الباحث من الدراسة امليدانية برنامج        

 وبنسبة )120حيث نالحظ أن ) 
 
 %( الخريجون الذين يعملون في مؤسسات مختلفة. 43,3بنسبة ) اإلناثو  ذكور %( من املبحوثين 55( فردا

 :لعمرا .2

 ملتغير العمر  :(2جدول )
ً
 التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا

 الترتيب النسبة املئوية  التكرار  العمر 

 1 % 70 84 سنة  21سنة إلى  18من 

 2 % 28.3 34 سنة   25سنة إلى  21من 

 3 % 1.7 2 فأعلى  26من 

ــة    %100 120 الجملـ

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مspss2021إعداد الباحث من الدراسة امليدانية برنامج املصدر:        

 وبنسبة )84حيث نالحظ أن )
 
 وبنسبة )34سنة(، وأن ) 21إلى  18%( من املبحوثين من الفئة العمرية )70( فردا

 
%( من املبحوثين من الفئة  28,3( فردا

ونالحظ أن معظم املبجوثين من   سنة فأعلى(  26من  من املبحوثين من الفئة العمرية )%(  1,7( أفراد وبنسبة )2سنة(، وأن )  25سنة إلى  22العمرية )من  

 الفئة الشبابية. 

 

 

 



 ....                                                                             سلوى درار  وآخرون دور التعليم املحاسبي اإللكتروني في تنمية مهارات الخريجين في ظل جائحة كورونا 

Global Journal of Economics and Business, 10(3) (2021), 578-588 
 585 

 

 ختبار الفرضية: ا

ج  ستخدمت الباحثة في هذا الجانب على إختبار فرضية الدراسة، حيث تركزت مهمة هذه الفقرة إلختبار مدى قبول أو رفض الفرضية، حيث أن نتائا 

 ارات لدىاملهفي تنمية   اإللكترونيمدى مساهمة التعليم املحاسبي ومؤشرات إختبار )كاي تربيع( لداللة الفروق من وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 

  الطالب الخريجين بجامعة امللك خالد
 
 ألسس علمية، موضحة بالجدول التالي كما يلي:  معد وفقا

 )تنمية املهارات لدى الطالب الخرجين( إختبار كاي تربيع لداللة الفروق لفرضية البحث  :(3جدول )

درجة   قيمة)كاي تربيع(  العبارات 

 الحرية 

مستوى  

 املعنوية 

املتوسط  

 الحسابي 

 داللة الفروق 

 

  بإستمرار  التقنية املهارات  تعزيز على الجامعة تعمل  /1

 توجد فروق  4,07 0,000 4 180.167

القدرة  في  اإللكتروني  املحاسبي التعليم  /يساهم2  املنطقي  التفكير  على الطالب  لدى بناء 

 .كورونااألعمال في ظل جائحة  لبيئة  والنقدي  التحليلي

 توجد فروق  4,25 0,000 4 137,800

 توجد فروق  4,38 0,000 2 30.200 الجميع  لدى ومفهومة سهلة  التعليمية العملية في املستخدمة والتطبيقات  البرامج//3

 اإلقتصادية  البيئة وتشخيص بتحليل  اإللكتروني املحاسبي  التعليم يساهم/4

   البيئية التغيرات  وفق املهنية القدرات  لبناء والتكنولوجية

 توجد فروق  4,08 0,000 3 101.476

 الطالب  لجذب  التعليمية املؤسسات  بين مرموقة مكانة كسب على الجامعة  تعمل /5

 كورونافي ظل جائحة  التنمية وتحقيق

 توجد فروق  4,03 0,000 4 146,917

 توجد فروق  4,18 0,000 2 66,050 املستفيدين رض ي لتحقيق العام األداء تطوير على الجامعة تعمل  /6

 الكفاءات  وتستثمر بالجامعة  البشرية  املوارد تميز الذي  الثقافي التنوع  على  الجامعة  تعمل /7

 كورونا في ظل جائحة  والتكنولوجيا املعرفة  لتوطين  مؤسس ي إطار  وفق  والخبرات 

 توجد فروق  3,93 0,000 3 131,276

 توجد فروق  4,03 0,000 2 46,050   التقنية  في املتخصصة والكفاءات  الكوادر  توفير على  الجامعة تعمل /8

 املحاسبية  املمارسات  تطبيق في القدرات  تطوير على اإللكتروني املحاسبي التعليم يساهم/9

 .كورونافي ظل جائحة  العمل  مجال في املتبعة

 توجد فروق  4,30 0,000 2 76,200

  الخبرة  زيادة في تساهم  والتي  للخريجين  التدريبية  اإلحتياجات  تحديد  في  الجامعة  تساهم/10

 .كورونافي ظل جائحة 

 توجد فروق  4,13 0,000 3 111,800

 توجد فروق  4,24 0,000 2 100,550 .كورونافي ظل جائحة  املستجدات  تواكب محاسبية مناهج الجامعة تقدم/11

 توجد فروق  4,18 0,000 2 49,400 التدريس  في حديثة تكنولوجية  وسائل  الجامعة تستخدم/12

 مع  التعامل  على الطالب لدى القدرة  بناء في  اإللكتروني  املحاسبي التعليم يساهم/13

 .كورونافي ظل جائحة  الوقت  استغاللو  الوقت وتنظيم املختلفة  الضغوط

 توجد فروق  4,19 0,000 3 93.800

 الغير  مع العمل  على الطالب  لدى  القدرة بناء في  اإللكتروني املحاسبي  التعليم يساهم/14

 الواحد  الفريق بروح

 توجد فروق  4.24 0,000 2 103,550

 اآلراء  تقديم على الطالب لدى القدرة بناء في اإللكتروني املحاسبي التعليم يساهم/15

 بفاعلية  عنها والدفاع ومناقشتها

 توجد فروق  4,28 0,000 2 68.600

 وإتخاذ واملوارد واألفراد املشاريع إدارة على القدرة بناء في املحاسبي التعليم يساهم /16

 .كورونافي ظل جائحة  القرارات 

 توجد فروق  4,27 0,000 2 82.950

( رقم  الجدول  )3يوضح  الداللة  من مستوى  أقل  تربيع  كاي  قيم  أن جميع  دالة  0,05(  الحسابية  املتوسطات  فإن  ذلك  وبناءأ علي   ) 
 
وإن   إحصائيا

 ستجابات أفراد العينة لم تصل لدرجة الحياد املعروفة ا 
 
من خالل التحليل تم مالحظة أنه هنالك فروق إحصائية للفرضية وبذلك تقبل الفرضية  وأيضا

 وأن العينة توافق علي محتوى املحور. 

( وكانت الفقرة الجميع لدى  ومفهومة سهلة التعليمية العملية في املستخدمة والتطبيقات البرامجرار األول ونصها )( على التك3وحظيت الفقرة رقم )

 وفق والخبرات الكفاءات وتستثمر بالجامعة البشرية املوارد تميز الذي  الثقافي التنوع استغالل على الجامعة تعمل( ونصها )7ذات التكرار األخير رقم )

 بالجامعة البشرية املوارد تميز الذي  الثقافي التنوع استغالل على تعمل  أن الجامعة يجب أن  اتالباحث  ى ر تو   والتكنولوجيا املعرفة لتوطين مؤسس ي إطار

 .والتكنولوجيا املعرفة لتوطين مؤسس ي إطار وفق والخبرات الكفاءات وتستثمر

 النتائج والتوصيات: 

 البيانات تم التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية: من خالل عرض وتحليل 

 
ً
 : النتائج:أوال

 . األعمال لبيئة والنقدي  التحليلي املنطقي التفكير على الطالب لدى  بناء القدرة  تساهم في اإللكتروني املحاسبي التعليم  أوضحت النتائج أن •

 . التقنية في  املتخصصة والكفاءات الكوادر توفير تعمل على الجامعة أبانت النتائج أن •
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 . بفاعلية عنها والدفاع ومناقشتها اآلراء تقديم  على الطالب لدى  القدرة  بناء يساهم في اإللكتروني املحاسبي التعليم  أظهرت النتائج أن •

 .القرارات وإتخاذ واملوارد واألفراد املشاريع إدارة  على القدرة  بناء في يساهم  اإللكترونيأوضحت النتائج أن التعليم املحاسبي  •

 :
ً
 التوصيات: ثانيا

املحاسبي    االهتمام • التعليم  التي يمكن من خاللها تهيئة الكوادر األكاديمية واملهنية القادرة على سد اإلحتياجات الطلب املتزايد   اإللكترونيبعملية 

 (. كوروناتوقعة )جائحة املعلى املحاسبة والناش ئ عن التطورات الحديثة واألزمات غير 

 . ويحقق جودة عناصرها اإللكترونييساعد على تطوير عملية التعلم املحاسبي  الذي  االلتزام بمتطلبات ومعايير التعليم املحاسبي •

للتنوع  ستغاللاال  ضرورة  •  املعرفة لتوطين مؤسس ي إطار وفق والخبرات الكفاءات وتستثمر بالجامعة البشرية املوارد تميز الذي  الثقافي األمثل 

 والتكنولوجيا. 
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Abstract: The study aimed to find out the extent of the contribution of electronic accounting education of 
King Khalid University to the development of professional skills of students, and to achieve this goal, the 
study relied on the descriptive and analytical approach through a questionnaire that included professional 
skills requirements. The study concluded that electronic accounting education contributes to building the 
student's ability to think Analytical and critical rationale for the business environment and has 
recommended the necessity of adhering to the requirements and standards of international accounting 
education, which helps develop the electronic accounting learning process and achieves the quality of its 
components . 
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