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ملخص
ھدفت ھ ذه الدراس ة إل ى التع رف عل ى دور اس تخدام تقني ات المعلوم ات ف ي تعزي ز ت دريس
المحاس بة ف ي الجامع ات األردني ة ،ولتحقي ق ذل ك ت م تص ميم اس تبانه وزع ت عل ى عين ة الدراس ة
البالغة  ١٧٠مستجيبا تمثلت في  ٢٠مدرس ا مم ن يدرس ون تطبيق ات الحاس وب ف ي المحاس بة ،أو
يس تخدمون الحاس وب ف ي ت دريس م واد محاس بية أخ رى ،و ١٥٠طالب ا وطالب ة مم ن يدرس ون
تخصص المحاسبة ف ي الجامع ات األردني ة .وبع د تحلي ل مف ردات االس تبانة بواس طة الحاس وب،
وباستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  SPSSتم التوص ل إل ى أن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس
المحاس بة يس اعد عل ى زي ادة فھ م وإدراك طلب ة الجامع ات األردني ة للمف اھيم والمص طلحات
المحاسبية وعلى تنمية قدرة طلبة الجامعات األردنية على تطبيق اإلجراءات المحاسبية من تحليل
العملية المالي ة أو تس جيلھا أو ترحيلھ ا أو اس تخراج الق وائم المالي ة ،وعل ى تھيئ ة طلب ة الجامع ات
األردنية لسوق العمل بعد التخرج ويعمل على تنمي ة المھ ارات والق درات الشخص ية ل دى الطلب ة.
كما تم التوصل إلى المشاكل التي تواجه عملية تدريس المحاسبة باستخدام تقنيات المعلومات مث ل
قلة عدد األجھزة وقدمھا ،وعدم توفر مختبرات لتدريب الطلبة في أوقات الف راغ ،وع دم التأس يس
الجيد للطلبة ف ي مھ ارات اس تخدام الحاس وب ،وع دم تواف ق البرمجي ات المحاس بية الت ي يت دربون
عليھا م ع البرمجي ات المطبق ة عملي ا.أم ا اس تخدام الش بكة اإللكتروني ة ف ي ت دريس المحاس بة فإن ه
يوفر لطلب ة الجامع ات األردني ة ،فرص ة البح ث واالستكش اف لك ل جدي د ف ي عل م المحاس بة ،كم ا
يت يح لھ م زي ارة مواق ع علمي ة متنوع ة ،ويعم ل عل ى إمكاني ة حص ول الطلب ة عل ى معلوم ات
وبرمجيات محاسبية مجانا.
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Abstract
This study aims at recognizing the role information technologies play
in enhancing the teaching of Accounting at the Jordanian universities. To
that effect, a questionnaire was prepared and distributed to the study
sample consisting of 170 respondents, 20 of which are either instructors
of ‘Computer Applications in the Field of Accounting’ or instructors who
use computer in the teaching of accounting courses, and the remaining
are 150 female and male students who study Accounting at the Jordanian
universities. The analysis of the questionnaire’s items using the statistical
method SPSS resulted in that computer use in the teaching of Accounting
contributes to increasing Jordanian universities students’ awareness and
understanding of accounting concepts and terms, helps develop Jordanian
universities students’ ability to implement accounting procedures. In
addition, the teaching of Accounting through computer contributes to
preparing students to the labor market after graduation, and developing
students’ skills and abilities through helping them to rely on themselves.
There are many problems facing the issue of information technologies’
use in the teaching of Accounting. Those problems include: inadequacy
and oldness of equipment, lack of necessary labs for training students in
the free time, students’ lack of basic computer skills, and incompatibility
between accounting software students use in training and the software
practically applied. Finally, the electronic web use in the teaching of
Accounting for Jordanian universities’ students provides students with
many opportunities to research and explore the up-to-dates in the
Accounting science.
مقدمة
إن ش يوع الت دريس الج امعي ال ذي يعتم د عل ى التلق ين م ن جان ب الم ّدرس وعل ى الحف ظ
واالس تذكار م ن قب ل الطال ب )طريق ة التلق ين( دون غي ره م ن الط رق التدريس ية ف ي الجامع ات
 وتنمي ة ميول ه واتجاھات ه، يعمل على الح د م ن إكس اب الطال ب المھ ارات الفني ة الالزم ة،العربية
 والذي ينعكس على مستوى التحصيل العام لدى الطالب الجامعي أثناء،وقدراته على التعلم الذاتي
.(٨٥-٨٣ ص،١٩٩٩ ، وعلى مستوى أدائه لعمله بعد التخرج )الصرايرة،فترة دراسته
ولعل أھم الدوافع التي تجعل المدرس الجامعي يعتمد على طريقة التلقين أكثر من اس تخدامه
 وزي ادة النص اب التدريس ي، ھي التزايد في إعداد الطلبة المقبولين في الجامعات،للطرق األخرى
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إيمان الھنيني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤٥

لعضو الھيئة التدريسية ،وتدني مس توى البني ة التحتي ة األساس ية ف ي مج ال تكنولوجي ا المعلوم ات
واالتصال في بعض ھذه الجامعات ،وضعف الخلفية العلمية لدى بعض أعض اء الھيئ ة التدريس ية
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وع دم مالءم ة المن اھج الدراس ية ف ي ع دد م ن ھ ذه
الجامعات لمتطلبات سوق العمل والبطء الشديد في تطورھا )التويجري ،١٩٩٩ ،ص.(٢
ومن ھنا كان إدخال تقنيات المعلومات الى النظام التعليمي الجامعي ضرورة ملح ة لتحس ين
النظ ام وتط ويره وتوجيھ ه لينس جم م ع التوجھ ات الجدي دة إلع داد جي ل يس اھم ف ي بن اء االقتص اد
المستقبلي المبني على المعرفة ،حيث أن إدخال تقنيات المعلومات إلى التعليم بشكل عام ،والتعل يم
العالي بشكل خ اص يس اعد ف ي تط وير ط رق الت دريس وأس اليبه ،ويحس ن م ن تفاع ل الطلب ة م ع
العملية التعليمية ،كما يعمل على تنمية مھارات متعددة لدى الطلبة مث ل مھ ارة االتص ال والتحلي ل
والتفكير الناقد وحل المشكالت واالبداع )حمام ،٢٠٠٤ ،ص.(١٧
مشكلة الدراسة
إن إعادة النظر في أساليب التدريس التقليدي ة واألخ ذ بأس اليب الت دريس الحديث ة الت ي تعتم د
على تقنيات المعلومات تثير الدافعية والفھم واالستقصاء في التعلم لمختلف االختصاص ات عام ة،
ولعلم المحاسبة بشكل خاص ،حي ث أن اس تخدام تقني ات المعلوم ات م ن ب رامج حاس وب أو ش بكة
الكترونية يتوقع أن يحقق مزاي ا إض افية مقارن ة م ع اس تخدام األس لوب التقلي دي مث ل العم ل عل ى
تنمية مھارات الطلبة ،وعلى تحسين تحصيلھم العلمي ،خالل فترة الدراسة ،وعلى تحسين فرصة
حصولھم على عمل مناسب بعد التخرج ،وأداؤھم في العمل الحقا ً.
وم ن ھن ا تتمث ل مش كلة ھ ذه الدراس ة ف ي اإلجاب ة ع ن الس ؤال الرئيس ي الت الي :م ا ھ و دور
استخدام تقنيات المعلومات في تعزيز تدريس المحاسبة في الجامعات األردنية ؟
والى اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:
 .١ھل يساعد استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة في الجامعات األردني ة عل ى تحس ين فھ م
الطلبة للمفاھيم والمصطلحات المحاسبية ؟
 .٢ھ ل يس اعد اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة ف ي الجامع ات األردني ة عل ى تحس ين
تطبيق الطلبة لإلجراءات المحاسبية ؟
 .٣ھ ل يس اعد اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة عل ى تھيئ ة طلب ة الجامع ات األردني ة
لسوق العمل بعد التخرج؟
 .٤ھ ل يس اعد اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة عل ى تنمي ة الق درات والمھ ارات
الشخصية لطلبة الجامعات األردنية؟
 .٥ما ھي المشاكل التي تواجه استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة في الجامعات األردنية؟
 .٦ھل يعمل استخدام الشبكة اإللكترونية على تحسين تدريس المحاسبة في الجامعات األردنية؟
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أھداف الدراسة
يتمثل الھدف الرئيسي لھذه الدراس ة ف ي التع رف عل ى دور اس تخدام تقني ات المعلوم ات ف ي
تعزيز تدريس المحاسبة في الجامعات األردنية ،والى تحقيق األھداف الفرعية التالية:
 .١بيان دور استخدام الحاس وب ف ي تحس ين فھ م الطلب ة للمف اھيم والمص طلحات المحاس بية ف ي
الجامعات األردنية.
 .٢بي ان دور اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة ف ي تحس ين تطبي ق الطلب ة لإلج راءات
المحاسبية في الجامعات األردنية.
 .٣بيان أثر استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة على تھيئة طلبة الجامع ات األردني ة لس وق
العمل بعد التخرج.
 .٤بيان دور استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة على تنمية القدرات والمھارات الشخص ية
لطلبة الجامعات األردنية.
 .٥التعرف على المشاكل التي تواجه استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة.
 .٦بيان دور استخدام الشبكة االلكترونية في تحسين تدريس المحاسبة في الجامعات االردنية.
أھمية الدراسة
تنبع أھمية الدراسة مما يلي
 .١تزويد إدارات الجامعات األردني ة ب بعض المعلوم ات المتعلق ة باتجاھ ات الطلب ة والمدرس ين
نحو استخدام تقنيات المعلومات في تدريس المحاسبة.
 .٢تزويد إدارات الجامعات األردنية بأھم المشاكل التي تواجه استخدام تقنيات المعلومات
تدريس المحاسبة ،أمال في حلھا أو الحد منھا.
فرضيات الدراسة
تتمثل فرضيات الدراسة في الفرضية الرئيسية التالية:
ال يعمل استخدام تقنيات المعلومات عل ى تعزي ز ت دريس المحاس بة ف ي الجامع ات األردني ة؛
وفي الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية األولى :Ho :ال يساعد استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة عل ى تحس ين فھ م
الطلبة للمفاھيم والمصطلحات المحاسبية في الجامعات األردنية.
الفرض ية الثاني ة :Ho :ال يس اعد اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة عل ى تحس ين
تطبيق الطلبة لإلجراءات المحاسبية في الجامعات األردنية
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الفرضية الثالثة :Ho :ال يساعد استخدام الحاسوب في ت دريس المحاس بة عل ى تھيئ ة طلب ة
الجامعات األردنية لسوق العمل بعد التخرج.
الفرض ية الرابع ة :Ho :ال يس اعد اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة عل ى تنمي ة
المھارات والقدرات الشخصية لدى طلبة الجامعات األردنية.
الفرضية الخامسة :Ho :ال توجد مشاكل تواجه الطلبة والمدرسين عند اس تخدام الحاس وب
في تدريس المحاسبة في الجامعات األردنية.
الفرضية السادسة :Ho :ال يعمل استخدام الشبكة اإللكترونية على تحسين مستوى ت دريس
المحاسبة في الجامعات األردنية.
الفرضية الس ابعة :Ho :ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ثق ة  %٩٥ب ين
مدرس ي المحاس بة بالجامع ات األردني ة وطلب ة المحاس بة بالجامع ات األردني ة نح و فرض يات
الدراسة السابقة.
الدراسات السابقة
دراس ة )خ داش والحض رمي :(٢٠٠٦ ،بعن وان فاعلي ة ت دريس مب ادئ المحاس بة )(١
باستخدام مواد تعليمية معدة على شبكة المعلومات وفق نظام " "black boardوالتي ھ دفت إل ى
البحث في أثر اس تخدام م واد مع دة عل ى ش بكة المعلوم ات ف ي ت دريس مب ادئ المحاس بة ) (١م ن
حيث مدى استخدامھا وتقبلھا م ن قب ل الطلب ة ومس توى االس تفادة ،وق د ش ملت الدراس ة  ٧٠طالب ا ً
من طلبة مادة المحاسبة المعروضة إلكترونيا ً م ن قب ل قس م المحاس بة ف ي الجامع ة الھاش مية ،وق د
أظھرت نتائج الدراسة أن ھن اك تق بالً مرتفع ا ً م ن قب ل الطلب ة الس تخدام الم واد التعليمي ة وأن ھ ذا
االستخدام كان له أثر ايجابي على مس توى المھ ارات واالس تفادة التعليمي ة الت ي يكتس بھا الطال ب،
كما بينت نتائج الدراسة بعض الص عوبات الفني ة الت ي ظھ رت نتيج ة التعام ل م ع الم ادة التعليمي ة
اإللكترونية مثل وجود ضغط كبير على مختبرات الجامعة مما يحول دون اس تخدام الطلب ة لش بكة
المعلومات في الوقت المالئم ،والصعوبة المتكررة لدى الطلبة عند الدخول لموقع الجامعة وموق ع
المادة المعروضة الكترونيا ً.
دراس ة )ب وعزة :(٢٠٠١ ،بعن وان واق ع اس تخدام اإلنترن ت )الش بكة اإللكتروني ة( م ن قب ل
طلب ة جامع ة الس لطان ق ابوس ،والت ي ھ دفت إل ى واق ع اس تخدام ش بكة اإلنترن ت م ن قب ل الطلب ة
ومقاصدھم من وراء ذلك ومصادر معلوماتھم عنھا ،والصعوبات والمش اكل الت ي يواجھونھ ا ف ي
ھذا المجال ،وقد تم تطبيق الدراسة من خالل استبانه خاصة وزع ت عل ى عين ة م ن طلب ة جامع ة
الس لطان ق ابوس بلغ ت  ٣١٠مس تجيبا ،وق د ت م تحلي ل االس تبانات باس تخدام البرن امج اإلحص ائي
 ،SPSSوقد توصلت الدراسة الى مجموعة نتائج من أھمھا أن طلبة كلية العل وم ھ م اكث ر الطلب ة
اس تخداما للش بكة اإللكتروني ة ،حي ث يقوم ون بزي ارة مواق ع جامع ات البل دان المتقدم ة إلنج از
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مشاريع تخرجھم ،أما أبرز المشاكل التي تواجه الطلب ة ل دى اس تخدامھم الش بكة اإللكتروني ة فھ ي
البطء في االتصال ،واالزدحام في استخدام الشبكة ،وصعوبة تحديد المواقع المناسبة.
دراسة ) :(Dugan, 1998بعن وان اتجاھ ات الطلب ة نح و اس تخدام الش بكة االلكتروني ة ف ي
التدريس الجامعي ،والتي تم تطبيقھا على  ١٨٨طالبا جامعيا في الواليات المتحدة األمريكية ،وقد
توصلت الدراسة إلى بعض الممارسات السلوكية المرتبطة باتجاھات الطلبة نحو اس تخدام الش بكة
اإللكترونية في التدريس ،والتي تمثلت في ما يلي:
 .١معرفة المواقع العلمية المفيدة والتعرف إلى الجديد من خاللھا.
 .٢مشاركة الزمالء للمعلومات التي تم التوصل إليھ ا عب ر الش بكة ،والتواص ل االجتم اعي ب ين
الطلبة عبر الشبكة.
 .٣تزاي د أس باب اس تخدام الش بكة االلكتروني ة ف ي الت دريس ،مث ل البح ث العلم ي واستش ارة
المشرفين.
كما تناولت الدراسة المجاالت التي ينتفع الطلبة بھا عن د اس تخدام الش بكة االلكتروني ة ،وم ن
أھمھا:
 .١استخدام الكتب الموجودة على الشبكة).(On line books
 .٢االستفادة من خدمات البريد االلكتروني.
 .٣استخدام الشبكة للبحث عن مصادر تتعلق بمواضيع المقرر الجامعي.
أما ) :(1996 ،Gokhalcفقد توصلت دراسته التي ھدفت إلى المقارنة بين فاعلية محاك اة
الحاسوب وبين فاعلية طريقة العمل االعتيادية في القدرة عل ى تعزي ز ح ل المس ألة عن د الط الب،
أن ھن اك فروق ا ً إحص ائية ف ي ح ل المس ألة لص الح المجموع ة التجريبي ة الت ي اس تخدمت طريق ة
المحاكاة بالحاسوب ،وقد تضمنت الدراسة تقييما لتأثير عدد من الوسائط التدريسية في م دى إبق اء
المعلومات المحصلة في ذاكرة الطالب ،حي ث وج د أن الطال ب يت ذكر  %١٠م ن الق راءة و%٢٠
مما يسمعه ،و %٣٠مما يشاھده ويسمعه و  %٥٠عندما يراقب شخصا ً ما يقوم بشرح عمل يق وم
به ،ولكنه يتذكر  %٩٠إذا قام بعمل الشيء نفسه حتى لو كان ھذا الش يء ال ذي يعمل ه عب ارة ع ن
محاكاة ).(Simulation
دراسة )العبد ﷲ :(١٩٩٦ ،والتي ھدفت إلى التعرف على اتجاھ ات طلب ة الدراس ات العلي ا
في كلية التربية والفنون في جامعة اليرموك نح و اس تخدام الحاس وب ،حي ث بلغ ت عين ة الدراس ة
 ٧٤طالبا ً وطالبة ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود اتجاھات ايجابية نح و اس تخدام الحاس وب ل دى
طلبة الدراسات العليا ،وأن الطلبة الذين يملكون خبرة ف ي الحاس وب ل ديھم اتجاھ ات إيجابي ة نح و
الحاسوب أكثر ممن ال يمتلكون الخبرة الحاسوبية.
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دراسة )المناعي :(١٩٩٢ ،التي ھدفت إلى معرفة اتجاھات عينة من طلبة كلية التربية ف ي
جامعة قطر نحو استخدام الحاسوب في مجاالته الثالثة :الثقاف ة الحاس وبية والحاس وب ف ي اإلدارة
والتدريس ية ،والحاس وب كوس يلة مس اعدة ف ي العملي ة التدريس ية ،وق د اس تخدم الباح ث اس تبانة
خاصة شملت  ٣٠فقرة تم تحليلھا إحصائيا باستخدام اختبار ،T-testوق د أش ارت النت ائج إل ى أن
جميع أفراد العينة من الجنسين لھم اتجاھات إيجابية ومرتفعة نحو استخدام الحاس وب وأن اإلن اث
أكثر إيجابية م ن ال ذكور ،كم ا أك دت الدراس ة أن للحاس وب أث را واض حا وإيجابي ا عل ى عالم ات
الطلبة في المواد المختلفة.
مبررات استخدام تقنيات المعلومات في التدريس
تس اھم تقني ات المعلوم ات المتمثل ة ف ي اس تخدام الحاس وب والش بكة اإللكتروني ة ف ي إث راء
وتحسين وتطوير طرق جديدة في تقديم المعلومات للطلبة ،ويعتب ر اس تخدام تقني ات المعلوم ات ذا
فاعلي ة كبي رة ،حي ث يتعام ل ويتفاع ل الطال ب م ع الحاس وب مم ا يمث ل بيئ ة أكث ر حف زا م ن بيئ ة
التعل يم التقلي دي ،مم ا يول د لدي ه ال دافع لل تعلم ويحف زه عل ى المش اركة االيجابي ة الفاعل ة )الف ار،
 ،٢٠٠٢ص ،(٩وم ن ھن ا أص بح اس تخدام تقني ات المعلوم ات ف ي الت دريس ض روريا ً لألس باب
التالية:
 .١االنفج ار المعرف ي وت دفق المعلوم ات وم ا يرافق ه م ن الحاج ة إل ى وج ود وس يلة لحف ظ
المعلوم ات ،واس ترجاعھا عن د الض رورة حي ث ظھ ر الحاس وب كأفض ل وس يلة ت ؤدي ھ ذا
الغرض.
 .٢الحاجة إلى السرعة في الحصول على المعلومات.
 .٣الحاج ة إل ى المھ ارة واإلتق ان ف ي أداء األعم ال والعملي ات الرياض ية والمحاس بية المعق دة،
حيث يتميز الحاسوب بالدقة واإلتقان.
 .٤تحسين فرص العمل المس تقبلية وذل ك بتھيئ ة الطلب ة لع الم يتمح ور ح ول التقني ات المتقدم ة.
)سعادة والسرطاوي ،٢٠٠٣ ،ص.(٤١
مميزات استخدام تقنيات المعلومات في تدريس المحاسبة
يعتب ر اس تخدام تقني ات المعلوم ات ف ي الت دريس بش كل ع ام وف ي ت دريس المحاس بة بش كل
خاص وسيلة فعالة تؤدي إل ى تحقي ق نت ائج أفض ل م ن الط رق التقليدي ة ،وذل ك ألن اس تخدام ھ ذه
التقنيات يحقق المميزات التالية)العجلوني ،٢٠٠١ ،ص:(٩٩
 .١إن استخدام الحاسوب يساعد في رفع مستوى تحصيل الطلبة.
 .٢إن استخدام الحاسوب يساعد الطلبة في التدريب والتمرين على إجراء العمليات الرياضية.
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 .٣إن اس تخدام الحاس وب يس اعد الم ّدرس ف ي توض يح المف اھيم للطلب ة وف ي تش خيص ن واحي
الضعف عندھم وعالجھا من خالل ما يتمتع به الحاسوب م ن ص وت وص ورة وتفاع ل ق ائم
بين الطالب والبرنامج الذي ينفذه الحاسوب.
 .٤إن اس تخدام الحاس وب يس اعد الطلب ة عل ى تنمي ة مھ ارات ح ل المش كالت وتنمي ة التفكي ر
المنطقي لديھم) .العجلوني ،٢٠٠١ ،ص(٩٩
 .٥زيادة الثقة بالنفس لدى الفرد بسبب قدرته على تشغيل واستخدام الحاسوب.
 .٦امتالك الف رد للثقاف ة الحاس وبية الت ي تمكنّ ه م ن التعام ل ف ي المؤسس ات وال دوائر المختلف ة،
لمواكبة كل ما ھو جديد.
 .٧يق ّدم الحاسوب المادة التدريسية بتدرّج مناسب لقدرات الطلبة.
 .٨يوفر الحاسوب األلوان والموسيقى واألشكال مما يجعل التعلم أكثر متعه.
 .٩يمتاز الحاسوب بالدقة العالية ،حيث يقوم بإعطاء النتائج وبدق ة عالي ة )س عادة والس رطاوي،
 ،٢٠٠١ص ،(٥٤كما أنه يقدم مالحظات للطالب عند ارتكابه خطأ وكيفية إصالحه.
 .١٠إن دراس ة ال نظم المحاس بة آلي ا ً ض روري لم ن ل ديھم رغب ة ف ي مھن ة الت دقيق والمراجع ة
واالستشارة.
 .١١الموظف ون ال ذين يبغ ون تحقي ق أھ دافھم بك ل كف اءة وفاعلي ة بحاج ة إل ى دراس ة المحاس بة
بواسطة الحاسوب.
 .١٢إن دراسة المحاسبة بواسطة الحاسوب تتناس ب م ع تعقي د بيئ ة النظ ام ف ي الوق ت الحاض ر،
وزيادة المنافسة بين المنشآت لتحقيق أفضل كفاءة وفاعلية) .الراوي ،١٩٩٧ ،ص.(١٩
صعوبات استخدام تقنيات المعلومات في التدريس
تتمثل معوقات وصعوبات استخدام تقنيات المعلومات في التدريس بما يلي:
 .١ع دم كف اءة بع ض أعض اء ھيئ ة الت دريس بالجامع ات ف ي اس تخدام ب رامج الحاس وب وف ي
ق درتھم عل ى رب ط تل ك الب رامج ب المنھج الدراس ي مم ا يس يء إل ى تل ك الب رامج وفوائ دھا
ودورھا التدريسي.
 .٢س رعة تط ور أجھ زة الحاس وب ،وع دم ق درة الجامع ات المالي ة عل ى تط وير تل ك األجھ زة
باستمرار) .إسماعيل ،٢٠٠١ ،ص ص.(٧٥-٧٣
 .٣يعتبر استخدام الحاس وب ف ي الت دريس مكلف ا ً إل ى ح د م ا ،وخاص ة مص اريف الص يانة عن د
زيادة معدل استخدام الجھاز وتشغيله مدة طويلة.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(٢)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيمان الھنيني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥١

 .٤عدم وجود مختب رات كافي ة بحي ث يق وم الطلب ة بالت دريب واس تخدام الش بكة اإللكتروني ة ف ي
أوقات فراغھم.
 .٥أن جلوس الطلبة ساعات طويلة أمام الشبكة اإللكترونية يؤدي إلى مشاكل صحية لديھم مث ل
حدوث ألم في الرقبة والظھر والعينين.
 .٦أن الوصول إلى المعلومات عبر الشبكة اإللكترونية ق د يك ون ص عبا ً عل ى الطلب ة ويس تغرق
وقتا ً طويالً.
 .٧مشكلة الفيروسات التي تنتقل بسرعة عن د اس تخدام برن امج م ن الش بكة اإللكتروني ة أو عب ر
البريد اإللكتروني.
 .٨اإلعالنات التي تعرض رسوما ً وأشكاالً تشتت الطلب ة وت وجھھم إل ى مواق ع ل يس لھ ا عالق ة
بموضوع تعلمھم) سعادة والسرطاوي ،٢٠٠٣ ،ص.(٥٦
فوائد استخدام الشبكة اإللكترونية في التدريس
للش بكة اإللكتروني ة فوائ د عدي دة تس مح بممارس ة أنش طة تدريس ية عالي ة المس توى ويمك ن
إجمالھا فيما يلي) :سعادة والسرطاوي ،٢٠٠٣ ،ص(١٣٥-١٣٢
 .١البري د اإللكترون ي :يعتب ر اس تخدام البري د اإللكترون ي م ن أھ م الوس ائل المفي دة ف ي مج ال
التدريس حي ث يعم ل عل ى تس ھيل اتص ال الطلب ة فيم ا بي نھم ،وتب ادل المعلوم ات واألفك ار،
والتواصل م ع الطلب ة اآلخ رين ،كم ا يس تفيد الم ّدرس م ن البري د اإللكترون ي بالتواص ل م ع
زمالئه وطالبه.
 .٢إمكانية االستفادة من المواقع العلمية :وذلك من خالل زيارة المواقع الخاصة بعلم المحاس بة
وبرمجياتھا واخر الدراسات واألبحاث المتوفرة.
 .٣االشتراك في المنتديات العلمية :ويتم ذلك م ن خ الل المش اركة ف ي الح وارات المتخصص ة
الت ي تج ري ض من منت ديات علمي ة لھ ا مواق ع معروف ة عل ى الش بكة بع د الحج ز المس بق،
واستعمال خدمات وإمكانيات الش بكة المتط ورة ف ي ھ ذا المج ال مث ل ) (Chatوھ و برن امج
التخاطب عبر الشبكة ،أو تكنولوجيا المنتديات المصورة من حيث الصوت والص ورة ،وم ن
أماكن مختلفة من العالم في وقت واحد عبر الشبكة.
 .٤إنشاء المواقع الشخص ية :والت ي ت تم م ن خ الل االش تراك العلم ي م ن جان ب المتخصص ين
والمدرس ين ع ن طري ق المواق ع الشخص ية ،م ن أج ل التواص ل م ع اآلخ رين ،فيم ا يتعل ق
باھتماماتھم والعلمية والتخصصية المختلفة.
وتتمي ز الش بكة اإللكتروني ة ك أداة تدريس ية ع ن غيرھ ا م ن األدوات التدريس ية األخ رى
باألمور المھمة التالية:
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 .١ت وفير ج و م ن المتع ة والتش ويق أثن اء البح ث ع ن المعلوم ات أكث ر م ن طريق ة البح ث ف ي
الكتب والمراجع والمج الت ،نظ راً الحتوائھ ا عل ى عناص ر الوس ائط المتع ددة م ن أص وات
وصور متحركة ورسوم وأشكال وأنماط مختلفة من العروض.
 .٢حداثة المعلومات المتوفرة على الشبكة وتجددھا باستمرار ،مما يربط المس تخدمين ب آخر م ا
توصل إليه العلم في أي مجال من المجاالت المعرفية أو التخصصية.
 .٣تنوع المعلومات واإلمكانيات التي توفر خيارات تدريسية عديدة للمدرسين والطلبة.
 .٤توفير بيئة تدريسية تتصف بالحرية وعدم االقتصار عل ى مك ان أو زم ان مح دد وال تعلم ف ي
أي وقت وأي مكان.
 .٥إكساب الطلبة مھارات إيجابية من خالل التعامل مع الشبكة مثل :مھارة القيادة ،ومھارة بناء
الفريق ،ومھارة التواصل مع اآلخرين ،ومھارة ح ل المش كالت ،ومھ ارة التفكي ر اإلب داعي،
ومھ ارة التفكي ر الناق د ،وغيرھ ا م ن الخص ائص والمھ ارات ،والعم ل عل ى تط وير ھ ذه
المھارات على مدى أبعد من مجرد تعلم محتوى التخصص فقط.
منھجية الدراسة
اعتمدت الباحثة على األسلوب الوصفي التحليلي في تحليل البيانات واختبار الفرض يات م ن
خالل استخدام برنامج الحاسوب .SPSS
أساليب جمع البيانات
تم استخدام االستبانة كوسيلة أساسية لجمع البيانات وقد اشتملت على األقسام التالية:
 .١خطاب تم توجيھه للمستجيبين يبين موضوع الدراسة وأھدافھا والفائدة المرجوة منھا.
 .٢متن االستبانة والذي تضمن  ٢٨فقرة مثلت فرضيات الدراسة ،وقد أعطيت كل فق رة خمس ة
اختيارات تم إعطاء كل اختيار رقما معينا لغايات التحليل على النحو التالي:
موافق بشدة

موافق

٥

٤

محايد

غير موافق

٣

٢

غير موافق بشدة
١

مجتمع الدراسة وعينتھا
يتكون مجتمع الدراسة من طلب ة قس م المحاس بة وم ّدرس ي تطبيق ات الحاس وب ف ي المحاس بة
في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة ،أما عينة الدراسة فقد تمثلت في عينة عش وائية ش ملت
) (٢٠م ّدرس ا ً مم ن ي ّدرس ون تطبيق ات الحاس وب ف ي المحاس بة و) (١٥٠طال ب مم ن يدرس ون
المحاسبة في الجامعات األردنية.
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وقد تم تطبيق الدراسة على عينة من مدرسي وطلبة الجامعات األردنية التالية:
 .١الجامعة األردنية.
 .٢جامعة البلقاء التطبيقية.
 .٣جامعة عمان األھلية.
 .٤الجامعة الھاشمية.
 .٥جامعة فيالدلفيا.
 .٦جامعة جرش.
أساليب التحليل اإلحصائي للبيانات
استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية في تحليل البيانات واختبار الفرضيات:
 .١اختبار ثبات أداة القياس )المصداقية( Reliability Analysis 
وقد تم من خاللھا قياس درجة الثبات الداخلي لفقرات االستبانة واالتساق ال داخلي ب ين ردود
المس تجيبين ،حي ث بلغ ت ) (%٩٣وھ ذا يعن ي أنھ ا مقبول ة ويمك ن تعم يم النت ائج كونھ ا أكث ر م ن
.%٦٠
 .٢اختبار )(One Sample T- test
حيث استخدم لفح ص فرض يات الدراس ة م ن حي ث القب ول أو ال رفض عن د مس توى معنوي ة
 ،%٥وكانت النتائج كما ھو بالجدول التالي:
جدول ) :(١اختبار الفرضيات العدمية.
الفرضية

Tالمحسوبة

 Tالجدولية

Tالمعنوية

النتيجة

الرئيسية

30.143

1.9858

٠

الرفض

األولى

25.548

1.9858

٠

الرفض

الثانية

23.473

1.9858

٠

الرفض

الثالثة

22.832

1.9858

٠

الرفض

الرابعة

27.106

1.9858

٠

الرفض

الخامسة

19.214

1.9858

٠

الرفض

السادسة

20.780

1.9858

٠

الرفض
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 .٣اختبار التوزيع الطبيعي )(kolmogorov-Smirnov
وقد تم من خالله قياس م دى إتب اع البيان ات للتوزي ع الطبيع ي ،وق د كان ت نتيج ة التحلي ل أن
البيانات موزعة طبيعيا ً حيث بلغت  zالمعنوية لجميع متغيرات الدراسة أكب ر م ن مس توى الدالل ة
 ،%٥كما يتبين من الجدول التالي:
جدول ) :(٢اختبار التوزيع الطبيعي.
الفرضية

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

 Zالمعنوية

2.985

1.999

2.154

2.462

1.398

2.197

 .٤اختبار قوة النموذج للتأكد من عدم وجود تداخل بين الفرضيات
م ن خ الل اس تخراج مص فوفة االرتب اط ب ين الفرض يات) (Correlation Matrixوق د ت م
احتساب معام ل التض خم  (Variance Inflationary Factor) VIFوال ذي بل غ  3.21أي أن ه
أفل من  5أي أنه ال يوجد ھنالك تداخل بين فرضيات الدراسة.وقد تم حسابه كما يلي:

1
1
=
= 3.21
2
)1  (0.83
1  0.6889

1

=

1 R2

=VIF

وتمثل  Rأعلى قوة ارتباط وردت ض من مص فوفة االرتب اط ،وفيم ا يل ي مص فوفة االرتب اط
بين فرضيات الدراسة:
جدول ) :(٣مصفوفة االرتباط بين فرضيات الدراسة.
الفرضيات

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

األولى

١

.830

.740

.448

.128

.239

الثانية

.830

١

.810

.497

.108

.204

الثالثة

.740

.810

١

.484

.145

.215

الرابعة

.448

.497

.484

١

.675

.705

الخامسة

.128

.108

.145

.675

١

.702

السادسة

.239

.204

.215

.705

.702

١
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 .٥اختبار تحليل التباين )(ANOVA
بين اتجاھات مدرسي وطلبة المحاسبة في الجامعات األردنية نحو جميع فرض يات الدراس ة،
والذي سترد نتائجه بالتفصيل عند اختبار الفرضية السابعة.
 .٦األسلوب الوصفي التحليلي )(Descriptive analysis
والذي تم من خالله التكرارات الالزمة والوسط الحسابي واالنحراف المعياري والذي س ترد
تفاصيله تاليا ً في اختبار الفرضيات.
اختبار الفرضيات
تم اختبار فرضيات الدراسة باستخدام اختبار  One Sample T-testعن د مس توى معنوي ة
 ،%٥وحسب قاعدة القرار المتضمنة قبول الفرضية إذا كانت القيمة Tالمحس وبة أق ل م ن القيم ة
الجدولية لھا ،وقد تم التوصل إلى ما يلي:
الفرضية الرئيسية
ال يعمل استخدام تقنيات المعلومات عل ى تعزي ز ت دريس المحاس بة ف ي الجامع ات األردني ة،
وقد تم اختبار ھذه الفرضية من خالل جميع فقرات االستبانة ،م ا ع دا الفق رات المتعلق ة بالمش اكل
التي تواجه الطلبة والم ّدرسين عن د اس تخدامھم تقني ات المعلوم ات ف ي الحاس وب ،وق د بلغ ت ھ ذه
الفقرات اثنان وعشرون فقرة ،وكانت النتائج كما يلي:
جدول ) :(٤دور استخدام تقنيات المعلومات في تعزيز تدريس المحاسبة في الجامعات األردنية.
 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

 Tالمعنوية

نتيجة الفرضية العدمية

الوسط الحسابي

٣٠.١٤٣

١.٩٨٥٨

صفر

الرفض

٤.٠٣٩

بما أن  Tالمحس وبة أكب ر م ن  Tالجدولي ة ،فإنن ا ن رفض الفرض ية العدمي ة ونقب ل الفرض ية
البديل ة وھ ي أن ھنال ك دورا الس تخدام تقني ات المعلوم ات ف ي تعزي ز ت دريس المحاس بة بواس طة
الحاسوب في الجامعات األردنية.
الفرضية األولى
ال يس اعد اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة عل ى تحس ين فھ م الطلب ة للمف اھيم
والمصطلحات المحاسبية في الجامعات األردنية.
وقد تم اختبار ھذه الفرضية من خالل الفقرات الخمس األولى م ن االس تبانة ،وكان ت النت ائج
كما يلي:
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جدول ) :(٥دور استخدام الحاسوب في تحسين فھم الطلبة للمفاھيم والمصطلحات المحاسبية في
الجامعات األردنية.
 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

 Tالمعنوية

نتيجة الفرضية العدمية

الوسط الحسابي

٢٥.٥٤٨

١.٩٨٥٨

صفر

الرفض

٤.٠٤٥٠

بم ا أن  Tالمحس وبة أكب ر م ن  Tالجدولي ة ،فھ ذا يعن ي رف ض الفرض ية العدمي ة وقب ول
الفرضية البديلة ،أي أن استخدام الحاسوب يساعد على تحسين فھم الطلبة للمفاھيم والمص طلحات
المحاسبية في الجامعات األردنية.
ويظھر الجدول التالي الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة م ن فق رات الفرض ية
مرتبة تنازليا ً حسب الوسط الحسابي لھا:
جدول ) :(٦فقرات الفرضية األولى.
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرقم

الفقــــــــــرة

.١

إن استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة
يزيد من قدرة الطلبة على إدراك مفھوم
المستندات وأنواعھا.

٤.١٥

.٦٥٥

.٢

إن استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة
يزيد من قدرة الطلبة من استيعاب مفھوم
العملية المالية وأنواعھا.

٤.٠٨

.٧٤٠

.٣

إن استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة
يزيد من قدرة الطلبة على استيعاب مفھومي
المصروفات واإليرادات ومكوناتھا.

٤.٠٣

.٥٦١

.٤

إن استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة
يزيد من قدرة الطلبة على استيعاب مفھوم
نظرية القيد المزدوج.

٣.٩٨

.٥٢٩

.٥

إن استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة
يزيد من قدرة الطلبة على استيعاب مفھوم
األصول والخصوم ومكوناتھا.

٣.٩٨

.٦٠٢

يظھر الجدول السابق اتجاھات المستجيبين اإليجابية نح و جمي ع فق رات الفرض ية حي ث بل غ
الوسط الحسابي لجميع الفقرات اكبر م ن  ،٣كم ا أن االنح راف المعي اري ك ان أق ل م ن  ١لجمي ع
الفقرات.
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الفرضية الثانية
ال يساعد اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة عل ى تحس ين تطبي ق الطلب ة لإلج راءات
المحاسبية لدى طلبة الجامعات األردنية.
وقد تم اختبار ھذه الفرضية من الفقرة السادسة وحت ى الفق رة التاس عة م ن االس تبانة ،وكان ت
النتائج كما يلي:
جدول ) :(٧دور استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة في تحسين تطبيق الطلبة لإلجراءات
المحاسبية لدى طلبة الجامعات األردنية.
 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

 Tالمعنوية

نتيجة الفرضية العدمية

الوسط الحسابي

٢٣.٤٧٣

١.٩٨٥٨

صفر

الرفض

٤.٠٧٥٤

بم ا أن  Tالمحس وبة أكب ر م ن  Tالجدولي ة ،فھ ذا يعن ي رف ض الفرض ية العدمي ة وقب ول
الفرضية البديلة ،أي أن استخدام الحاسوب يعمل عل ى تحس ين فھ م الطلب ة لإلج راءات المحاس بية
في الجامعات األردنية.
ويبين الجدول التالي الوسط الحسابي واالنح راف المعي اري لك ل فق رة م ن فق رة م ن فق رات
الفرضية:
جدول ) :(٨فقرات الفرضية الثانية.
الرقم

الفقــــــــــــرة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

.١

إن استخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة ٤.١٥
يزي د م ن ق درة الطلب ة عل ى القي ام بتحلي ل
العمليات المالية.

.٦٦٣

.٢

إن استخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة ٤.٠٩
يحسن من قدرة الطلبة على استخراج القوائم
المالية.

.٧٠١

.٣

إن استخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة ٤.٠١
يزيد م ن ق درة الطلب ة عل ى تس جيل وترحي ل
العملية المالية بالدفاتر.

.٦٩٩

.٤

إن استخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة ٤.٠١
يحس ن م ن ق درة الطلب ة عل ى مراجع ة
اإلجراءات والعمليات التي قام بھا.

.٦٤١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد ٢٠٠٨ .(٢)٢٢

 ٥٥٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "دور استخدام تقنيات المعلومات في تعزيز تدريس المحاسبة في "......

يظھر الجدول السابق اتجاھات المستجيبين اإليجابية نح و جمي ع فق رات الفرض ية حي ث بل غ
الوسط الحسابي لجميع الفقرات اكبر م ن  ،٣كم ا أن االنح راف المعي اري ك ان أق ل م ن  ١لجمي ع
الفقرات.
الفرضية الثالثة
ال يساعد استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة على تھيئة طلبة الجامعات األردنية لس وق
العمل بعد التخرج.
وق د ت م قي اس ھ ذه الفرض ية م ن خ الل الفق رة العاش رة وحت ى الفق رة الثالث ة عش رة ،وكان ت
النتائج كما يلي:
جدول ) :(٩دور استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة في تھيئة طلبة الجامعات األردنية
لسوق العمل بعد التخرج.
 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

 Tالمعنوية

نتيجة الفرضية العدمية

الوسط الحسابي

٢٢.٨٣٢

١.٩٨٥٨

صفر

الرفض

٤.٠٤٨٨

بم ا أن  Tالمحس وبة اكب ر م ن  Tالجدولي ة ،ف ان ھ ذا يعن ي رف ض الفرض ية العدمي ة وقب ول
الفرضية البديلة ،أي أن استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة يعمل على تھيئة طلب ة الجامع ات
األردنية لسوق العمل بعد التخرج.
وقد تم اختبار فقرات ھذه الفرضية ،فكانت النتائج كما يلي:
جدول ) :(١٠فقرات الفرضية الثالثة.
الرقم
.١
.٢
.٣
.٤

الفقــــــــرة
إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة
يھي ئ للطلب ة فرص ة الت دريب عل ى األنظم ة
المحاسبة.
إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة
يزي د م ن فرص ة إيج اد عم ل للطلب ة بع د
التخرج.
ان اس تخدام الحاس وب يقل ل م ن الت وترات
والمش اكل الت ي توج ه الطال ب عن د اس تخدام
الحاسوب بعد التخرج والتحاقه بالعمل.
إن استخدام الحاسوب يعمل عل ى رف ع مس توى
أداء الطالب بعد حصوله على الوظيفة.

نتيجة الفرضية
العدمية

الوسط
الحسابي

٤.١١

.٦٤٦

٤.٠٩

.٦٣٦

٤.٠٩

٠٦١٦

٣.٩١

.٨٧٥

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(٢)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيمان الھنيني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٩

يظھر الجدول السابق اتجاھات المستجيبين اإليجابية نح و جمي ع فق رات الفرض ية حي ث بل غ
الوسط الحسابي لجميع الفقرات اكبر م ن  ،٣كم ا أن االنح راف المعي اري ك ان أق ل م ن  ١لجمي ع
الفقرات.
الفرضية الرابعة
ال يساعد استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة على تنمية المھارات والق درات الشخص ية
لدى طلبة الجامعات األردنية.
وق د ت م قي اس ھ ذه الفرض ية م ن خ الل الفق رة الرابع ة عش رة وحت ى الفق رة الثامن ة عش رة،
وكانت النتائج كما يلي:
جدول ) :(١١دور استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة في تنمية المھارات والقدرات
الشخصية لدى طلبة الجامعات األردنية.
 Tالمحسوبة
٢٧.١٠٦

 Tالجدولية
١.٩٨٥٨

 Tالمعنوية
صفر

نتيجة الفرضية العدمية
الرفض

الوسط الحسابي
٤.٠٠٣

بما أن  Tالمحس وبة اكب ر م ن  Tالجدولي ة ،فإنن ا ن رفض الفرض ية العدمي ة ونقب ل الفرض ية
البديل ة ،أي أن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة يعم ل عل ى تنمي ة المھ ارات والق درات
الشخصية لدى طلبة الجامعات األردنية.
ويبين الجدول التالي نتائج اختبار فقرات الفرضية السابقة:
جدول ) :(١٢فقرات الفرضية الرابعة.
الوسط الحسابي
الرقم الفقرات
٤.١٢
 .١إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة
يساعد الطلبة في االعتماد على النفس.
٤.٠٣
 .٢إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة
يس اعد عل ى التحق ق م ن الص حة الح ل
والمعقولية الجواب.
٣.٩٨
 .٣يساعد الحاس وب عل ى تنظ يم المعلوم ات ف ي
الجدول وتمثليھا في أشكال جديدة.
٣.٩٥
 .٤إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة
ينمي القدرة على المتابعة واالس تيعاب بش كل
أفضل.
٣.٩٣
 .٥إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة
يس اعد عل ى فھ م المحت وى العلم ي ول يس
حفظه.

االنحراف المعياري
.٦٨٣
.٨٤٨
.٥٥١
.٦١٠
.٥٤٧

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد ٢٠٠٨ .(٢)٢٢

 ٥٦٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "دور استخدام تقنيات المعلومات في تعزيز تدريس المحاسبة في "......

يظھر الجدول السابق اتجاھات المستجيبين اإليجابية نحو جميع فقرات الفرضية حيث بلغ
الوسط الحسابي لجميع الفقرات اكبر من  ،٣كما أن االنحراف المعياري كان أقل من  ١لجميع
الفقرات.
الفرضية الخامسة
ال توجد مشاكل تواجه استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة في الجامعات األردنية.
وقد تم قياس ھذه الفرضية من خالل الفقرة التاس عة عش رة وحت ى الفق رة الرابع ة والعش رين
من االستبانة ،وكانت النتائج كما يلي:
جدول ) :(١٣المشاكل التي تواجه استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة.
 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

 Tالمعنوية

نتيجة الفرضية العدمية

الوسط الحسابي

١٩.٢١٣

١.٩٨٥٨

صفر

الرفض

٣.٧٩

وھ ذا يعن ي رف ض الفرض ية العدمي ة وقب ول الفرض ية البديل ة ،أي ان ه توج د مش اكل تواج ه
استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة.
وقد تم اختبار فقرات الفرضية فكانت النتائج كما يلي:
جدول ) :(١٤فقرات الفرضية الخامسة.
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرقم الفقرات
.١

ع دم ت وفر مختب رات لت دريب الطلب ة ف ي
أوق ات الف راغ بس بب انش غالھا ال دائم
بالمحاضرات.

٤.١٢

.٦٥٦

.٢

ع دم تأس يس الطلب ة ف ي مھ ارات اس تخدام
الحاسوب.

٤.٠٨

.٧٢٨

.٣

قلة عدد األجھزة مقارنة بأعداد الطلبة.

٤.٠٢

.٦٩٩

.٤

قدم األجھزة.

٣.٩٩

.٦٨٦

.٥

ضعف اللغة اإلنجليزية لدى الطلبة.

٣.٤٢

.٨٠٦

.٦

ع دم تواف ق الب رامج المحاس بية الحاس وبية
التدريبي ة م ع الب رامج الحاس وبية المطابق ة
فعال.

٣.١٥

.٩٧٠

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(٢)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيمان الھنيني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦١

يظھر الجدول السابق اتجاھات المستجيبين اإليجابية نح و جمي ع فق رات الفرض ية حي ث بل غ
الوسط الحسابي لجميع الفقرات اكبر م ن  ،٣كم ا أن االنح راف المعي اري ك ان أق ل م ن  ١لجمي ع
الفقرات.
الفرضية السادسة
ال يعمل استخدام الشبكة اإللكترونية على تحسين تدريس المحاسبة في الجامعات األردنية.
وق د ت م اختي ار ھ ذه الفرض ية م ن خ الل الفق رة الخامس ة والعش رين وحت ى الفق رة الثامن ة
والعشرين ،فكانت النتائج كما يلي:
جدول ) :(١٥دور استخدام الشبكة االلكترونية في تحسين تدريس المحاسبة في الجامعات
األردنية.
 Tالمحسوبة

 Tالجدولية

 Tالمعنوية

نتيجة الفرضية العدمية

الوسط الحسابي

٢٠.٧٨٠

١.٩٨٥٨

صفر

الرفض

٤.٠٢٩

بم ا أن  Tالمحس وبة اكب ر م ن Tالجدولي ة ،فأنن ا ن رفض الفرض ية العدمي ة ونقب ل الفرض ية
البديل ة أي أن اس تخدام الش بكة االلكتروني ة يعم ل عل ى تحس ين مس توى ت دريس المحاس بة ف ي
الجامعات األردنية.
ويبين الجدول التالي نتائج اختبار فقرات الفرضية السابقة:
جدول ) :(١٦فقرات الفرضية السادسة.
الرقم الفقــــرات
يوفر االنترنت )الشبكة اإللكترونية( فرصة
.١
لزيارة موقع علمية متنوعة.
يوفر استخدام االنترنت )الشبكة اإللكترونية(
.٢
فرصة للبحث واالكتشاف عما ھو جديد في
علم المحاسبة.
يساعــد استخــدام االنترنت )الشبكة
.٣
اإللكترونية( في الحصول على برمجيات
محاسبية ومعلومات ودراسات جديدة مجانا.
يساعد استخدام االنترنت )الشبكة
.٤
اإللكترونية( في سرعة الحصول على
المعلومات.

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

٤.١٠

.٦٣١

٤.٠٩

.٦٤٤

٤.٠٤

.٨٤١

٣.٩٢

.٨٨٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد ٢٠٠٨ .(٢)٢٢

 ٥٦٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "دور استخدام تقنيات المعلومات في تعزيز تدريس المحاسبة في "......

يظھر الجدول السابق اتجاھات المستجيبين اإليجابية نح و جمي ع فق رات الفرض ية حي ث بل غ
الوسط الحسابي لجميع الفقرات اكبر م ن  ،٣كم ا أن االنح راف المعي اري ك ان أق ل م ن  ١لجمي ع
الفقرات.
الفرضية السابعة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة  %٩٥بين مدرسي المحاسبة بالجامعات
األردنية وطلبة المحاسبة بالجامعات األردنية نحو فرضيات الدراسة السابقة.
ل دى إج راء التحلي ل اإلحص ائي المتعل ق بتحلي ل التب اين ،ANOVAل م يظھ ر التحلي ل أي ة
ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين اتجاھ ات مدرس ي المحاس بة ف ي الجامع ات األردني ة وطلب ة
المحاسبة بالجامعات األردنية نح و فرض يات الدراس ة الس ابقة ،حي ث أن  Fالمحس وبة أق ل م ن F
الجدولية لجميع الفرضيات عند مستوى ثقة .%٩٥
جدول ) :(١٧تحليل التباين بين اتجاھات مدرسي المحاسبة وطلبة المحاسبة في الجامعات
األردنية
الفرضية

 Fالمحسوبة

 Fالجدولية

 Fالمعنوية

النتيجة

الرئيسية

.718

3.96

.398

ال توجد فروق

األولى

.189

3.96

.665

ال توجد فروق

الثانية

.045

3.96

.832

ال توجد فروق

الثالثة

.000

3.96

.995

ال توجد فروق

الرابعة

1.776

3.96

.184

ال توجد فروق

الخامسة

3.269

3.96

.072

ال توجد فروق

السادسة

2.014

3.96

.398

ال توجد فروق

النتائج
بعد إجراء التحليل الالزم أظھرت نتائج الدراسة ،أن استخدام تقنيات المعلومات المتمثلة ف ي
الحاسوب والشبكة اإللكترونية يعمل على تعزيز تدريس المحاسبة في الجامع ات األردني ة ،وذل ك
من خالل:
 .١مساعدة الطلب ة عل ى فھ م وإدراك المف اھيم والمص طلحات المحاس بية المختلف ة كالمس تندات،
والعملية المالية ،واألصول والخص وم ،والمص روفات واإلي رادات ،ونظري ة القي د الم زدوج
كما تبين م ن التحلي ل اإلحص ائي للفق رات الخمس ة األول ى م ن االس تبانة ،وت رى الباحث ة أن
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( .مجلد  ٢٠٠٨ .(٢)٢٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذلك يعود إلى أن الطلبة ي رون مس تندات ب أعينھم عل ى شاش ة الحاس وب ويقوم ون بتعبئتھ ا،
ويدركون مفھوم األصول عن دما يعرفونھ ا عل ى الجھ از ويقوم ون بعم ل بطاق ة لك ل أص ل،
ويميزون المبدأ الذي تقوم علي ه نظري ة القي د الم زدوج عن دما يطل ب الحاس وب م نھم إدخ ال
الطرف الدائن الذي يحمل نفس مبلغ الطرف المدين.
 .٢يساعد استخدام الحاس وب عل ى تحس ين تطبي ق اإلج راءات المحاس بية ل دى طلب ة الجامع ات
األردنية ،سواء كان ذلك من تحليل العملية المالية أو تسجيلھا أو ترحيلھ ا ،أو عن د اس تخراج
القوائم المالية الختامية كما ورد من التحليل اإلحص ائي للفق رات السادس ة والس ابعة والثامن ة
والتاسعة من االستبانة والتي مثلت الفرضية الثانية .ويساعد في تحقي ق ذل ك تص ميم النظ ام
المحاس بي وال ذي يتطل ب أن يق وم الطال ب بإدخ ال ن وع الحس اب وطبيعت ه )م دين أو دائ ن(
والكشف الذي ينتمي إليه )ميزانية أو قائمة الدخل(.مما يجعل الطالب منذ البداي ة يعم ل عل ى
تحلي ل ك ل حس اب وم ن ث م تحلي ل ك ل عملي ة وبطريق ة تدريجي ة ،أم ا الترحي ل واس تخراج
القوائم المالية خالل الحاسوب فعادة ما يقوم به الحاسوب تلقائيا ،فإذا ك ان التحلي ل واإلدخ ال
والتسجيل صحيحا كان الترحيل واستخراج القوائم المالية صحيحا ودقيقا ،وبالمقابل ف أن أي
خطأ بالمدخالت البد أن ينعكس فورا على المخرجات.
 .٣يساعد استخدام الحاسوب في تدريس المحاس بة عل ى تھيئ ة طلب ة الجامع ات األردني ة لس وق
العمل بعد التخرج ،ويكون ذلك من خالل تھيئة فرصة لھم للتدريب على األنظمة المحاس بية
وتعودھم عليھا لتجنب وقوعھم في مشاكل عند قي امھم بأعم الھم بع د التخ رج ورف ع مس توى
أدائھ م ،كم ا أن ذل ك يس اعد الطلب ة ف ي الحص ول عل ى عم ل بش كل أس رع مم ن ال يتقن ون
التعامل مع األنظمة المحاسبية.
 .٤يعم ل اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة عل ى تنمي ة المھ ارات والق درات الشخص ية
ل دى طلب ة الجامع ات األردني ة ،حي ث أن اس تخدام الحاس وب ينم ي ل ديھم الثق ة ف ي ال نفس
واالعتم اد عليھ ا ،كم ا ان ه يس اعدھم ف ي التحق ق م ن حل ولھم وإجاب اتھم ومعقوليتھ ا دون
الرجوع إلى المدرس ،ويقوم بتنظيم م ا فعل وه بإش كال وج داول دقيق ة ،ويس اعدھم عل ى فھ م
المحتوى العلمي دون حفظه.
 .٥يواجه استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة عدة مشاكل من أھمھا:
أ.

عدم توفر مختبرات لتدريب الطلبة في أوقات الفراغ.

ب .قلة عدة األجھزة.
ج .عدم تأسيس الطلبة جيدا في مھارات استخدام الحاسوب.
د.

قدم األجھزة.

ه.

ضعف الطلبة في اللغة اإلنجليزية.
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و .عدم توافق البرامج المحاسبية التدريبية مع البرامج المطبقة فعال.
ز .عدم كفاءة الھيئة التدريس ية ال ذي يقوم ون بت دريس تطبيق ات الحاس وب ف ي المحاس بة،
ومن الجدير بالذكر أن ھذه المشكلة لم تكن مدرج ة باالس تبانة إال أن  ٣٢طالب ا وطالب ة
قاموا بإضافتھا كمعلومات إضافية.
وتكمن أسباب ھذه المشاكل أساسا في ازدياد أعداد الطلبة مقارنة مع حجم المختبرات وع دد
األجھ زة ،مم ا يجع ل ھ ذه المختب رات مش غولة دائم ا بالمحاض رات وع دم تمك ن الطلب ة م ن
استخدامھا في أوقات فراغھم.
كم ا أن التس ارع ال ذي يبدي ه التط ور ال ذي يط رأ عل ى أجھ زة الحاس وب بش كل ع ام
والبرمجيات المحاسبية بشكل خاص ،يجعل األجھ زة الموج ودة قديم ة نس بيا إذا م ا قورن ت ب آخر
التطورات ،وتصبح مواكبة ھذه التطورات شاقة جدا على الجامعات من الناحية المادية.
 .٦يعم ل اس تخدام الش بكة االلكتروني ة )االنترن ت(عل ى تحس ين مس توى ت دريس المحاس بة ف ي
الجامعات األردنية؛ لما توفره ھذه الشبكة من فرصة لزيارة مواقع علمية متنوعة لالكتشاف
واإلطالع على كل ما ھو جديد في عل م المحاس بة ،كم ا تھي ئ للب احثين معلوم ات ودراس ات
جديدة مجانية وبسرعة مناسبة.
وم ن الج دير بال ذكر أن ھن اك مئ ات األل وف م ن الدراس ات والمق االت المتعلق ة بالمحاس بة
ومجاالتھا ،وان ھناك مواقع الكترونية خاصة بالمحاسبين والمدققين مثل:
http://www.ifac.org.

-

http://www.iia.org.

-

http: //www.cma-canada.org.

-

 .٧ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين الطلب ة والھيئ ة التدريس ية نح و أي ة فرض ية م ن
فرضيات الدراسة.
التوصيات
بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ،توصي الباحثة بما يلي:
 .١ض رورة مراجع ة الخط ط الدراس ية لمختل ف م واد المحاس بة ،وبص ورة دوري ة ،بحي ث ي تم
تدريس ھذه المواد من خالل الحاسوب ولو بشكل جزئي.
 .٢أھمية تشجيع الھيئة التدريسية لطلبة المحاسبة على القيام بالبحث العلمي م ن خ الل اس تخدام
الشبكة اإللكترونية ،وقيام المدرسين بتخصيص عالمات فعلية مقابل ھذا البحث.
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 .٣مراجعة األنظمة التي تدرس من خالل مواد تطبيقات الحاسوب في المحاسبة ،ومقارنتھا مع
األنظم ة المطبق ة فع ال ف ي الحي اة العلمي ة ،وتع ديلھا بش كل يتناس ق م ع تل ك األنظم ة لتھيئ ة
الطالب لسوق العمل بعد التخرج.
 .٤أھمية تأسيس الطلبة في مھارات استخدام الحاسوب ،حتى يتمكنوا من اس تخدامه بش كل جي د
وبسرعة مناسبة ،دون إحداث تلك األعطال المتكررة الناشئة عن سوء استخدامھم لألجھزة.
 .٥قيام إدارات الجامعات بتوفير المختبرات الحاسوبية المناسبة حتى يتمكن الم درس م ن تق ديم
المادة المطلوبة دون توقف عدة مرات بسبب تلك األعطال الناشئة عن ق دم األجھ زة أو ع دم
صالحيتھا ،ولتمكين الطالب من متابعة عمله على الجھاز دون أن يفقد بياناته لمرات عديدة.
 .٦إجراء دراسات مستقبلية تتعلق بأھمية تدريب طلبة المحاس بة ف ي الجامع ات األردني ة خ الل
الدراس ة عل ى األنظم ة المحاس بية المطبق ة ف ي س وق العم ل فع ال م ن وجھ ة نظ ر رج ال
األعم ال وأص حاب المنش ات التجاري ة ،وإج راء دراس ات لبح ث االختالف ات ف ي اتجاھ ات
مدرس ي المحاس بة نح و اس تخدام تقني ات المعلوم ات ف ي ت دريس المحاس بة تبع ا للمتغي رات
الديمغرافية مثل العمر والمؤھل العلمي وعدد سنوات الخبرة والتخصص الدقيق.
المراجع العربية واألجنبية
-

إس ماعيل ،غري ب .(٢٠٠١) .تكنولوجي ا المعلوم ات وتح ديث الت دريس .ط .١ع الم الكت ب،
القاھرة .مصر.

-

بوعزة ،عبد المجيد صالح) .رجب ذو الحجة  ١٤٢١ھ ـ  /أكت وبر  -٢٠٠٠م ارس .(٢٠٠١
"واقع استخدام شبكة اإلنترنت من قب ل طلب ة جامع ة الس لطان ق ابوس" .مجل ة مكتب ة المل ك
فھد الوطنية.١١٥- ٩١ .(٢)٦ .

-

التويجري ،عبد العزيز" .(١٩٩٩/٤/٢١-١٧) .كلمة المدبر العام للمنظمة اإلسالمية للتربية
والعلوم والثقافة في المؤتمر السابع للوزراء المسئولين عن التدريس الع الي والبح ث العلم ي
في الوطن العربي" .الرياض.

-

خداش ،حسام الدين وعب د ﷲ الحض رمي" .(٢٠٠٦) .فاعلي ة ت دريس مب ادئ المحاس بة )(١
باستخدام مواد تعليمي ة مع دة عل ى ش بكة المعلوم ات وف ق نظ ام ) ."(Black boardالمجل ة
األردنية في إدارة األعمال.(٢)٢ .

-

حمام ،خالد عبد الرحيم .(٢٠٠٤) .التعلم االلكتروني وحوسبة التعليم .ط .١مط ابع الدس تور
التجارية .عمان .األردن.

-

الحفناوي ،محمد .(٢٠٠١) .نظم المعلومات المحاسبية .ط  .١دار وائل .عمان .األردن.
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-

ال راوي ،حكم ت .(١٩٩٧) .تطبيق ات المحاس بة عل ى الحاس وب .دار المس تقبل .عم ان.
األردن.

-

سعادة ،جودت .والس رطاوي ،ع ادل .(٢٠٠٣) .اس تخدام الحاس وب واالنترن ت ف ي مي ادين
التربية والتدريس .دار الشروق .عمان .األردن.

-

الص رايرة ،ياس ين .وي ونس ،احم د" .(١٩٩٩) .ط رق الت دريس الج امعي ب ين التلق ين
والتطبي ق :دراس ة اختباري ه عل ى عين ة م ن طلب ة قس م اإلدارة العام ة بجامع ة اليرم وك".
أبحاث اليرموك .سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية .(١)١٥ .ص .١٠٢-٨٣

-

العب د ﷲ ،عب د ﷲ" .(١٩٩٦) .اتجاھ ات طلب ة الدراس ات العلي ا ف ي كلي ة التربي ة والفن ون
بجامع ة اليرم وك نح و اس تخدام الحاس وب التدريس ي ف ي ض وء بع ض المتغي رات") .بح ث
مقبول للنشر( .مجلة مؤتة للبحوث والدراسات.

-

الفار ،إبراھيم عبد الوكيل .(٢٠٠٢) .استخدام الحاسوب في التعليم .ط .١دار الفكر .عمان.
األردن.

-

العجلوني ،خالد" .(٢٠٠١) .استخدام الحاسوب في تدريس مادة الرياضيات لطلبة المرحلة
الثانوية في مدارس مدينة عمان" .مجلة دراسات الجامعة األردنية .(١)٢٨ .ص.١٠١-٨٥

-

المناعي ،عبدا " .(١٩٩٢) .الت دريب عل ى الكمبي وتر واث ر ف ي تغي ر اتجاھ ات الطالب اتنحو الكمبيوتر" .مجلة كلية التربية .(٨) .جامعة قطر.٢١٤-١٧ .

-

ألنعيمي ،طه" .(١٩٩٩/٤/٢١-١٧) .كلمة رئيس االتحاد العربي لمجالس البحث العلمي في
المؤتمر السابع للوزراء المسئولين عن التدريس العالي والبحث العلمي في الوطن العربي".
الرياض..

Dugan, A. (1998). “Measuring students Attitudes towards
Educational Use of the Internet”. The annual conference of the
)American Educational Research Association. Canada. (ERIC
Document Reproduction Service. No. ED.429117.

-

-Gokhalc, A. (1996). “Effectiveness of Computer Simulation for
Enhancing Higher Order Thinking”. Journal Of Industrial Teacher
Education. (33). 4.

-
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المالحق
استبانه الدراسة
أخي المستجيب ....أختي المستجيبة
تق وم الباحث ة ب إجراء دراس ة بعن وان "دور اس تخدام تقني ات المعلوم ات ف ي تعزي ز ت دريس
المحاسبة في الجامعات األردنية".
والمرجو منكم القيام تعبئ ة االس تبانة المرفق ة ،علم ا ً أن أغ راض ھ ذه الدراس ة علمي ة بحت ة،
وتھدف إلى التوصل إلى نتائج مفيدة.
مع جزيل الشكر
الرقم

.١
.٢
.٣

.٤

.٥

.٦
.٧
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.٩

الفقرات

موافق
بشدة

موافق

محايد

ال
أوافق

ال
أوافق
بشدة

إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة يزي د م ن
قدرة الطلبة على إدراك مفھوم المستندات وأنواعھا.
إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة يزي د م ن
قدرة الطلبة على استيعاب مفھوم نظرية القيد المزدوج.
إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة يزي د م ن
ق درة الطلب ة عل ى اس تيعاب مفھ وم األص ول والخص وم
ومكوناتھا.
إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة يزي د م ن
ق درة الطلب ة عل ى اس تيعاب مفھ ومي المص روفات
واإليرادات ومكوناتھا.
إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة يزي د م ن
ق درة الطلب ة عل ى اس تيعاب مفھ وم العملي ة المالي ة
وأنواعھا.
إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة يزي د م ن
قدرة الطلبة على القيام بتحليل العمليات المالية.
إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة يزي د م ن
قدرة الطلبة على تسجيل وترحيل العملية المالية بالدفاتر.
إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة يحس ن م ن
قدرة الطلبة على استخراج القوائم المالية.
إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة يزي د م ن
قدرة الطلبة على مراجعة اإلجراءات والعمليات التي قام
بھا.
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إن استخدام الحاسوب في تدريس المحاسبة يھي ئ للطلب ة
فرصة التدريب على األنظمة المحاسبية.
إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة يزي د م ن
فرصة أيجاد عمل للطلبة بعد التخرج.
إن استخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة يعم ل عل ى
رفع مستوى أداء الطالب بعد حصوله على الوظيفة.
إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة تقل ل م ن
التوترات والمشاكل التي قد تواجه الطالب عند استخدامه
الحاسوب بعد التخرج والتحاقه بالعمل.
إن استخدام الحاسوب في تدريس المحاس بة يس اعد عل ى
التحقق من صحة الحل ومعقولية الجواب.
إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة يس اعد ف ي
االعتماد على النفس.
إن اس تخدام الحاس وب ف ي ت دريس المحاس بة يس اعد ف ي
فھم المحتوى العلمي وليس حفظه.
إن استخدام الحاسوب في تدريس المحاس بة ينم ي الق درة
على المتابعة واالستيعاب بشكل أفضل.
يس اعد الحاس وب عل ى تنظ يم المعلوم ات ف ي ج داول
وتمثيلھا في أشكال جديدة.
* من المشاكل التي تواجه الم ّدرس والطلبة عند استخدام
الحاسوب في التدريس:
قلة عدد األجھزة.
عدم توفر مختبرات لتدريب الطالب في أوقات الفراغ.
قِدم األجھزة.
عدم تأسيس الطالب في مھارات استخدام الحاسوب.
ضعف اللغة اإلنجليزية لدى الطالب.
ع دم تواف ق الب رامج الحاس وبية التدريبي ة م ع الب رامج
الحاسوبية المطبقة فعالً.
ي وفر اس تخدام اإلنترن ت)الش بكة اإللكتروني ة( فرص ة
للبحث واالكتشاف عما ھو جديد في علم المحاسبة.
يوفر اإلنترنت)الشبكة اإللكترونية( فرصة لزيارة مواقع
علمية متنوعة.
يساعد استخدام اإلنترنت)الشبكة اإللكترونية( في سرعة
الحصول على المعلومة.
يس اعد اس تخدام االنترن ت)الش بكة اإللكتروني ة( ف ي
الحصول على برمجيات محاسبية ومعلوم ات ودراس ات
جديدة مجانا ً.
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