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ىدف البحث إىل بيان مفهوم التعليم اإللكًتوين وأمهيتو يف زيادة الدافعية للتعلم يف ظل جائحة كورونا، والتعرف على آراء الطالب ذباه التعليم :ملخص
 .مت اتباع ادلنهج الوصفي، وتوزيع االستبيان على طالب احملاسبة يف كلية االقتصاد يف جامعة دمشق. احملاسيب اإللكًتوين

كان الطالب راضون بشدة ذباه التعليم احملاسيب اإللكًتوين، وكان ىناك فروق معنوية بُت متوسط إجابات ( 1): توصل البحث إىل النتائج اآلتية
وافق الطالب بشدة على مزايا التعليم احملاسيب اإللكًتوين، وكان ىناك فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب لصاحل  (2). الطالب لصاحل الذكور

 .وافق الطالب على وجود بعض معوقات التعليم احملاسيب اإللكًتوين، ومل تكن ىناك فروق معنوية بُت إجابات الطالب تعزى دلتغَت اجلنس (3). الذكور
. ، الرضا، ادلزايا، ادلعوقاتعلمالتعليم احملاسيب اإللكًتوين، الدافعية للت: لكلمات المفتاح ا
 

Abstract:The aim of the research is to clarify the concept of E-Learning and its importance in increasing the 

motivation to learn in Light of The Corona Pandemic, And get to know the students' opinions about electronic 

accounting education.The descriptive approach was followed, and the questionnaire was distributed to 

accounting students in the Faculty of Economics at Damascus University. 

The research reached the following results: (1) Students were highly satisfied with electronic accounting 

education, and there were significant differences between the average students' answers in favor of males. (2) 

The students strongly agreed on the advantages of electronic accounting education, and there were significant 

differences between the average students' answers in favor of males. (3) The students agreed that there are some 

obstacles of electronic accounting education, and there were no significant differences between the students' 

answers due to the gender variable. 
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I -تمهيد: 
اذبهت العديد من اجلامعات العربية واألجنبية إىل استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف التعليم العايل من أجل ربفيز 

االبتكار وتسهيل وصول الطالب للمعرفة، ودعمت منظمة اليونسكو ىذا االستخدام لتحقيق اذلدف الرابع من أىداف التنمية 
، وسبثل اذلدف الرابع للتنمية ادلستدامة يف ضمان التعليم اجليد جلميع فئات اجملتمع، وتعزيز فرص التعلم مدى 2030ادلستدامة لعام 

. احلياة
 International Federation ofوأصدر رللس معايَت التعليم احملاسيب الدولية التابع لالرباد الدويل للمحاسبُت 

Accounting معايَت التعليم احملاسيب الدولية، وأّكد على أمهية تطوير مناىج وأساليب التعليم احملاسيب، وإدخال مواد تكنولوجيا 
.  من أجل رفع جودة التعليم احملاسيبElectronic Educationادلعلومات ضمن ادلناىج الدراسية، وتطبيق التعليم اإللكًتوين 

يساعد تبٍت التعليم اإللكًتوين على ربقيق اذلدف الرابع للتنمية ادلستدامة من خالل توفَت فرص التعليم جلميع فئات اجملتمع، 
ويف ظل انتشار جائحة كورونا مل يعد التعليم اإللكًتوين ترفاً؛ بل أصبح ضرورة من أجل ضمان استمرارية التعليم اجلامعي، وتذليل 

. الصعوبات اليت تواجو األساتذة والطالب نتيجة ضرورة االلتزام بتعليمات التباعد االجتماعي
 تبنت وزارة التعليم العايل يف عدد من الدول العربية أسلوب التعليم ادلدمج الذي يدمج التعليم التقليدي 2021ويف عام 

مصر والعراق واألردن والكويت، وألزمت مؤسسات التعليم العايل بإعادة ىيكلة برارلها األكادميية واخلطط : بالتعليم اإللكًتوين، مثل
. الدراسية، وتوفَت نظام متكامل إلدارة التعليم اإللكًتوين، وضمان أمنو ومحايتو، وتأىيل الكوادر الالزمة

استجابت جامعة دمشق للظروف ادلستجدة اليت فرضها انتشار جائحة كورونا، وبدأت بإدخال أسلوب التعليم اإللكًتوين من 
 والتواصل مع الطالب عرب  على ادلوقع اإللكًتوين للكليات وادلعاىد التابعة ذلا،pdfخالل نشر احملاضرات والكتب اجلامعية بصيغة 

 .مواقع التواصل االجتماعي
يف كلية االقتصاد يف جامعة دمشق خالل العام الدراسي اإللكًتوين احملاسيب يهدف ىذا البحث إىل تقوًن ذبربة التعليم 

 .طالبالمن وجهة نظر  2021- 2020
:  مشكلة البحث
، مت دمج التعليم التقليدي مع التعليم اإللكًتوين يف تدريس أحد مقررات احملاسبة 2021- 2020 الدراسي العامخالل 

لطالب السنة الثالثة يف كلية االقتصاد يف جامعة دمشق، ومت اعتماد تقدًن احملاضرات وجهاً لوجو ضمن احلرم اجلامعي، واعتماد التعليم 
والتواصل بُت األستاذ والطالب عرب وسائل التواصل االجتماعي  عرب األنًتنيت، اإللكًتوين من خالل توفَت احملاضرات للطالب

، وإتاحة الفرصة للطالب إلرسال األسئلة واالستفسارات وتلقي اإلجابات عن ىذه األسئلة، ومشاركة ادلعرفة مع (والتلغرام الواتس)
:  تتمثل مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت و.الطالب اآلخرين

ما مدى فعالية التعليم المحاسبي اإللكتروني من وجهة نظر الطالب؟ 
: ويتفرع عن ىذا السؤال السؤالُت الفرعيُت اآلتيُت

 ىل توجد فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ومتوسط احلياد ذباه التعليم احملاسيب اإللكًتوين؟ 
 ىل توجد فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ذباه التعليم احملاسيب اإللكًتوين تعزى دلتغَت اجلنس؟ 

:  أىمية البحث
: البحث يف النقاط اآلتيةىذا  أمهية تكمن

 .اليت اىتمت بتقوًن ذبربة التعليم احملاسيب اإللكًتوين يف اجلامعات السورية- من وجهة نظر الباحث- تعد ىذه الدراسة األوىل -
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 .ضرورة تطوير مناىج التعليم احملاسيب وطرائقو من أجل رفد مهنة احملاسبة والتدقيق بالكوادر البشرية ادلؤىلة للنهوض دبستوى ادلهنة -
أمهية تبٍت التعليم احملاسيب اإللكًتوين يف مؤسسات التعليم العايل من أجل ضمان استمرار عملية التعليم يف ظل تفشي جائحة  -

 .كورونا
أمهية التعليم احملاسيب اإللكًتوين وانعكاسو على زيادة الدافعية للتعلم، وحث الطالب على التعلم الذايت، وربسُت مستوى  -

 .التحصيل العلمي للطالب
 : أىداف البحث
التعرف على مدى رضا طالب قسم احملاسبة عن التعليم احملاسيب ، وبيان ماىية التعليم اإللكًتوين  البحث إىلىدف

 . من وجهة نظر الطالبوادلعوقاتزايا املأىم ، واإللكًتوين
:  فرضيات البحث

: يسعى البحث للتحقق من صحة الفرضيات اآلتية
 .ال توجد فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ومتوسط احلياد ذباه الرضا عن التعليم احملاسيب اإللكًتوين .1
 .ال توجد فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ومتوسط احلياد ذباه مزايا التعليم احملاسيب اإللكًتوين .2
 .ال توجد فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ومتوسط احلياد ذباه معوقات عن التعليم احملاسيب اإللكًتوين .3
 .ال توجد فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ذباه الرضا عن التعليم احملاسيب اإللكًتوين تعزى دلتغَت اجلنس .4
 .ال توجد فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ذباه مزايا التعليم احملاسيب اإللكًتوين يعزى دلتغَت اجلنس .5
 .ال توجد فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ذباه معوقات التعليم احملاسيب اإللكًتوين تعزى دلتغَت اجلنس .6

 : منهج البحث
مت االعتماد على ادلنهج الوصفي، ومت احلصول على البيانات الثانوية من خالل االطالع على الكتب والدراسات واألحباث 

مت مجع البيانات األولية من خالل توزيع االستبيان على طالب قسم احملاسبة يف كلية ، والعربية واألجنبية ادلتعلقة دبوضوع البحث
 لتحليل االستبيان واختبار spss (26)، ومت استخدام برنامج 2021- 2020االقتصاد يف جامعة دمشق خالل العام الدراسي 

. فرضيات البحث
يف قسم احملاسبة وعددىم  (محلة ادلقرر)والرابعة  (يقدمون ادلقرر ألول مرة)تكّون رلتمع البحث من طالب السنة الثالثة 

.  استبياناً 202 طالباً، وبلغ عدد االستبيانات ادلسًتدة وادلقبولة 1055
 : متغيرات البحث
. تتمثل يف آراء طالب احملاسبة ذباه التعليم احملاسيب اإللكًتوين: ادلتغَتات التابعة
. يتمثل يف اجلنس: ادلتغَت ادلستقل
:  حدود البحث

 .التعليم احملاسيب اإللكًتوين: احلدود ادلعرفية -
. كلية االقتصاد يف جامعة دمشق: احلدود ادلكانية -
 .2021- 2020العام الدراسي : احلدود الزمانية -
 .طالب السنة الثالثة والرابعة يف قسم احملاسبة: احلدود البشرية -
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: الدراسات السابقة باللغة العربية
ىدفت الدراسة إىل تقييم ذبربة التعليم احملاسيب ادلدمج يف مصر، وتوضيح أىم التحديات وادلعوقات اليت : (2021)دراسة غازي  .1

تواجهو، ومت االعتماد على ادلنهج الوصفي وإجراء مقابالت مع عدد من أساتذة وطالب احملاسبة يف اجلامعات ادلصرية، وتوصلت 
إىل أن التعليم ادلدمج يعاين من معظم السلبيات اليت يعاين منها التعليم احملاسيب التقليدي بسبب احلاجة إىل تطوير مناىج التعليم 

. احملاسيب
ىدفت الدراسة إىل التعرف على مفهوم التعليم احملاسيب اإللكًتوين والتحديات اليت تواجهو، ومت اتباع (: 2021)محاد دراسة  .2

ادلنهج الوصفي وتوزيع استبيان على أساتذة وطالب قسم احملاسبة يف اجلامعات السودانية، وتوصلت إىل أن أىم التحديات تتمثل 
ضعف شبكة األنًتنيت، وصعوبة اجلهد ادلبذول من األساتذة يف ضبط وإدارة العدد الكبَت من الطالب يف آن واحد، : يف

 .وصعوبة شرح مواد احملاسبة إلكًتونياً 
ىدفت الدراسة إىل النهوض بربامج التعليم احملاسيب يف اجلامعات السورية، ومت االعتماد على ادلنهج : (2020)دراسة الشيخ  .3

الوصفي وتوزيع االستبيان على عدد من رؤساء قسم احملاسبة يف اجلامعات العامة واخلاصة، وتوصلت إىل أمهية تطوير برامج 
 .احملاسبة يف اجلامعات السورية، واالستعانة باحلاسب اآليل يف التدريس، وحث الطالب على التعلم الذايت

ىدفت الدراسة ربليل واقع التعليم اإللكًتوين يف جامعة فلسطُت التقنية يف طولكرم من وجهة نظر : (2020)دراسة ادلبيض  .4
الطالب، ومت اتباع ادلنهج الوصفي واالعتماد على االستبيان جلمع البيانات، وتوصلت إىل أن التعليم اإللكًتوين لو دور يف ربقيق 

التفاعل لدى الطالب، وأن البنية التحتية كانت من أكثر معوقات التعليم اإللكًتوين، وعدم وجود فروق معنوية لواقع التعليم 
 .اإللكًتوين تبعاً دلتغَت اجلنس

ىدفت الدراسة إىل تقييم ذبربة جامعة أم القرى يف السعودية يف التعليم اإللكًتوين من وجهة : (2020)دراسة احلارثي وآخرون  .5
نظر الطلبة خالل جائحة كورونا، ومت اتباع ادلنهج الوصفي واالعتماد على االستبيان جلمع البيانات، وتوصلت إىل أن الطلبة 

راضون بشكل عام عن ىذه التجربة، وأشار بعض الطالب إىل وجود بعض السلبيات، وأن الطالب الذكور أكثر رضا عن ذبربة 
. التعليم اإللكًتوين وأكثر إحساساً بإجيابيات التجربة مقارنة باإلناث، وأن اإلناث أكثر إحساساً بسلبيات ومعوقات التجربة

ىدفت الدراسة إىل تقييم ذبربة التحول الرقمي من وجهة نظر طالب اإلعالم يف كليات اإلعالم : (2020)دراسة أمحد  .6
الواتس آب كان اتباع ادلنهج الوصفي واالعتماد على االستبيان جلمع البيانات، وتوصلت إىل أن احلكومية واخلاصة يف مصر، ومت 

صعوبة تدريس ادلقررات اإلعالمية النظرية عرب التعليم أكثر وسائل التواصل االجتماعي استخداماً يف األغراض التعليمية، و
. اإللكًتوين، وضعف البٌت التحتية

من ىدفت الدراسة إىل تقييم استخدام نظام إدارة التعليم اإللكًتوين يف جامعة أم القرى يف السعودية : (2019)دراسة البنيان  .7
وجهة نظر أعضاء اذليئة التدريسية، ومت اتباع ادلنهج الوصفي واالعتماد على االستبيان جلمع البيانات، وتوصلت إىل تفاوت 
استخدام األساتذة للنظام، ومت استخدامو يف ادلراتب األوىل يف عرض ادلقررات الدراسية وتوصيفها، وتكليف الطالب بأداء 

. الواجبات ادلنزلية، وال يتم اعتماد أسلوب التعليم اإللكًتوين ادلتزامن يف التدريس
ىدفت الدراسة بيان متطلبات ربسُت جودة التعليم احملاسيب يف اجلزائر، ومت اتباع ادلنهج الوصفي : (2017)دراسة درويش  .8

وتوزيع االستبيان على عدد من العاملُت يف اجملال احملاسيب يف والية عُت سبوشنت يف اجلزائر، وتوصلت إىل ضرورة إعادة النظر يف 
 .برامج التعليم احملاسيب يف اجلامعات اجلزائرية لتتوافق مع توصيات االرباد الدويل للمحاسبُت، وتنظيم مهنة احملاسبة
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ىدفت الدراسة إىل التعرف على واقع التعليم اإللكًتوين يف جامعة تشرين من وجهة نظر : (2011)دراسة حسامو وعبد اهلل  .9
أعضاء اذليئة التدريسية والطالب، ومت اتباع ادلنهج الوصفي وتوزيع االستبيان جلمع البيانات، وتوصلت إىل أن ادلدرسُت 

يستخدمون الربيد اإللكًتوين للتواصل مع طلبة الدراسات العليا وليس مع طلبة اإلجازة، وأن القاعات التدريسية غَت سلصصة 
. لتطبيق التعليم اإللكًتوين

: الدراسات السابقة باللغة األجنبية
على فهم مواد احملاسبة يف ىدفت الدراسة إىل التعرف على تأثَت التعليم اإللكًتوين : Hermawan et. al. (2021)دراسة  .1

كلية احملاسبة يف جامعة القانون والعلوم االجتماعية يف إندونيسيا من وجهة نظر الطالب، ومت اتباع ادلنهج الوصفي وتوزيع 
االستبيان جلمع البيانات، وتوصلت إىل أن للتعليم احملاسيب تأثَت إجيايب على فهم مواد احملاسبة، وكان لدى الطالب الدافع لتعلم 

. احملاسبة باالعتماد على أسلوب التعليم اإللكًتوين
ىدفت الدراسة إىل التعرف على آراء طالب السنتُت الثانية والثالثة يف : Januszewski&Grzeszczak (2021)دراسة  .2

 للعلوم والتكنولوجيا يف بولندا ذباه برنامج تدريب زلاسيب إلكًتوين خالل UTPقسم ادلالية واحملاسبة يف كلية اإلدارة يف جامعة 
، ومت اتباع ادلنهج الوصفي وتوزيع االستبيان على الطالب ادلشاركُت يف الربنامج التدرييب 2021- 2020العام الدراسي 

 طالباً، وتوصلت إىل تفضيل الطالب للتدريب احملاسيب اإللكًتوين عن التدريب التقليدي، وأدى ذلك إىل ربفيز 96وعددىم 
. الطالب ودعم التعلم الذايت

ىدفت الدراسة إىل تقييم ذبربة التعليم اإللكًتوين يف اجلامعة العربية ادلفتوحة يف الكويت من :Alhammadi (2021)دراسة  .3
وجهة نظر الطالب، ومت اعتماد ادلنهج الوصفي وإجراء ادلقابالت الشخصية مع عدد من طالب أقسام االقتصاد وإدارة األعمال 

والتمويل، وتوصلت إىل اختالف آراء الطالب حول ذبربة التعليم اإللكًتوين، وبُّت الطالب الذين اتبعوا النهج العميق أن ىذه 
التجربة ساعدت على ربسُت جودة التعليم، وبُّت الطالب الذين اتبعوا النهج السطحي أن ىذه التجربة جعلتهم مشتتُت وفقدوا 

 .القدرة على الًتكيز، وكانت مشاركتهم خالل الدروس باحلد األدىن
ىدفت الدراسة التعرف على مزايا ومعوقات التعليم احملاسيب اإللكًتوين من وجهة : Grabinski et. al. (2020)دراسة  .4

نظر أساتذة احملاسبة يف اجلامعات البولندية، ومت اتباع ادلنهج الوصفي وتوزيع االستبيان جلمع البيانات، وتوصلت إىل أن أىم مزايا 
التعليم احملاسيب اإللكًتوين تتمثل يف ربسُت كفاءة العملية التعليمية، وتتمثل أىم ادلعوقات يف احلاجة إىل الوقت الطويل لتصميم 

 .ادلواد التعليمية وربديثها
ىدفت الدراسة إىل التعرف على موقف الطالب ذباه استخدام تويًت من أجل التعليم : Chan & Leung (2016)دراسة  .5

ادلدمج يف اجلامعات يف ىونغ كونغ، ومت اتباع ادلنهج الوصفي وتوزيع االستبيان جلمع البيانات، وتوصلت إىل سهولة استخدام 
تويًت يف التعليم ادلدمج، وأدى ذلك إىل زيادة مشاركة الطالب يف األنشطة التعليمية، وفّضل بعض الطالب استخدام 

.  بداًل من تويًت يف رلال التعليم العايلFacebookالفيسبوك
: تعليق على الدراسات السابقة

تعد ىذه و، اىتمت الدراسات السابقة بتقوًن ذبارب التعليم اإللكًتوين وبيان ادلزايا والسلبيات من وجهة نظر األساتذة والطالب
التعليم احملاسيب اإللكًتوين يف كلية االقتصاد يف جامعة دمشق من وجهة نظر ذبربة الدراسة امتداداً للدراسات السابقة وتركز على تقوًن 

 .طالبال
 



 

 

 (20-05ص.ص)دراسة ميدانية في جامعة دمشق : منى خالد فرحات، تقويم تجربة التعليم المحاسبي اإللكتروني من وجهة نظر الطالب

 

 (01)العدد ، (03)، المجلد 2022،، الجزائرعين تموشنت، جامعة  بلحاج بوشعيب، «التنويع االقتصاديمجلة » 

 

10 

: Concept of Electronic Edcation: مفهوم التعليم اإللكتروني.1
مت استخدام التعليم اإللكًتوين يف مؤسسات التعليم العايل يف منتصف التسعينات من القرن العشرين نتيجة االستفادة من 

 كانت اجلامعة الربيطانية ادلفتوحة أول مؤسسة تقدم خدمة التعليم 1988التطورات يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات، ويف عام 
( 258، ص 2007بيتس، ). اإللكًتوين

من الطالب % 94 أن جائحة كورونا أدى إىل إغالق اجلامعات وأثّر على 2020وبُّت تقرير صادر عن األمم ادلتحدة عام 
يف بعض الدول، وأدت ىذه األزمة إىل ربفيز االبتكار داخل قطاع التعليم واالذباه ضلو % 99يف العامل، وارتفعت ىذه النسبة إىل 

(  2، ص 2020األمم ادلتحدة، ). التعليم اإللكًتوين
 اليت تعتمد على مشاركة ادلعلومات مع Distance Educationالتعليم اإللكًتوين ىو أحد أساليب التعليم عن بعد 

. (احملاضرات وجهاً لوجو)الطالب عرب األنًتنيت دون احلاجة إىل حضور احملاضرات التقليدية 
األنظمة اليت تعتمد على اإلنًتنت والوسائط ادلتعددة، وتوفَت التفاعل بُت ادلعلم وادلتعلم : ويعرف التعليم اإللكًتوين بأنو

بو ). وزمالئو، بطريقة متزامنة من خالل برامج احملادثة ومؤسبرات الفيديو، أو غَت متزامنة باستخدام منتديات احلوار والربيد اإللكًتوين
( 95، ص 2019جالل، 

الصوتية وادلصورة )األجهزة وادلعدات والوسائل اليت تستخدم يف احلصول على ادلعلومات : وتعرف تكنولوجيا ادلعلومات بأهنا
، ومعاجلة تلك ادلعلومات من حيث تسجيلها وتنظيمها وترتيبها وزبزينها وحيازهتا وعرضها وتوصيلها يف الوقت ادلناسب، (والرقمية

( 42، ص 2014عبد اهلل، ). تكنولوجيا التخزين واالسًتجاع وتكنولوجيا االتصاالت: وتشمل على
رلموعة متنوعة من التطبيقات عرب األنًتنيت : تستخدم وسائل التواصل االجتماعي لدعم بيئة التعليم اإللكًتوين، وتعرف بأهنا

واستخدمت وسائل التواصل االجتماعي لتسهيل التواصل بُت األساتذة الطالب، وتبادل احملادثات . اليت تسّهل التواصل البشري
 (Chan & Leung, 2016, p. 771).  الفورية والرسائل القصَتة، وتشجيع الطالب على ادلناقشة وطرح األسئلة

استخدام تكنولوجيا ادلعلومات يف عملية التعليم، ونشر احملاضرات والفيديوىات : ويعرف الباحث التعليم اإللكًتوين بأنو
التعليمية عن طريق األنًتنيت، واستخدام وسائل التواصل االجتماعي للتواصل بُت األساتذة والطالب، دون احلاجة حلضور احملاضرات 

. ضمن احلرم اجلامعي
 Types of Electronic Education: أنواع التعليم اإللكتروني. 2

 :يقسم التعليم اإللكًتوين إىل األنواع اآلتية
 وفقاً ذلذا النوع من التعليم يتابع الطالب تعليمهم دون احلاجة للحضور إىل اجلامعة، ودون التقيد : التعليم اإللكًتوين غَت ادلتزامن

بوقت زلدد، من خالل احلصول على احملاضرات ادلنشورة على األنًتنيت بصيغة إلكًتونية، واالستماع لتسجيالت الفيديو 
 .والتسجيالت الصوتية، ولكنو ال يتيح للطالب فرصة ادلشاركة يف احلوار ادلباشر مع األستاذ

 ساعد تطوير تكنولوجيا ادلعلومات على تبٍت اجلامعات العادلية برامج التعليم اإللكًتوين ادلتزامن، وإنشاء : التعليم اإللكًتوين ادلتزامن
رلموعات رباور افًتاضية، من أجل تسهيل التواصل بُت األساتذة والطالب دون احلاجة للحضور للجامعة، وذباوز صعوبات 

( 16- 15، ص 2015عبد اجمليد، العاين، ). التعليم اإللكًتوين ادلتزامن
  التعليم ادلدمجBlending Education :الدمج بُت التعليم التقليدي والتعليم اإللكًتوين غَت: يقصد بالتعليم ادلدمج 

يتيح االستفادة من ميزات كل من التعليم التقليدي والتعليم اإللكًتوين، والتغلب على السلبيات اليت يعاين منها ادلتزامن، شلا 
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التعليم اإللكًتوين غَت ادلتزامن، من خالل إمكان مشاركة الطالب من خارج حرم اجلامعة يف احلوار وادلناقشة مع األساتذة أثناء 
. تقدًن احملاضرات التقليدية

يساعد التعليم ادلدمج على تنمية مهارات االتصال لدى الطالب، ويوفر إمكان التواصل بُت الطالب وزمالء الدراسة أو ما 
( 116، ص 2015مشو، ). peer-to-mentor، والتواصل بُت الطالب واألساتذة أو ما يسمى peer-to-peerيسمى 

: Advantages of Electronic Learning: مزايا التعليم اإللكتروني. 3
: يتمتع التعليم اإللكًتوين بالعديد من ادلزايا ميكن إجيازىا يف اآليت

 اطلفاض التكلفة : 
 اإللكًتوين على اختصار الوقت واجلهد والتكلفة، من خالل إمكان متابعة احملاضرات على األنًتنيت دون التعليميساعد 

 من زيادة عدد الطالب دون التقيد دبساحة ميّكنكما (71، ص 2010عطوة وآخرون، ). احلاجة إىل تكبد عناء السفر واالنتقال
. القاعات الدراسية وعدد األساتذة، شلا يؤدي إىل زبفيض التكاليف

  ادلرونةFlexibility : 
 التعليم اإللكًتوين خباصية ادلرونة، ويساعد على ربرير الطالب من القيود الزمانية وادلكانية، والتغلب على عدم مالءمة يتمتع

وقت احملاضرات لبعض الطالب، وبعد اجلامعة عن مكان السكن، وانشغال بعض الطالب بالعمل، ويساعد على إجراء ادلذاكرات 
 (193، ص 2020ىاجر، صارة، ). ومتابعة إصلاز الرسائل العلمية، ومناقشة مشاريع التخرج دون احلاجة إىل قدوم الطالب للجامعة

 زيادة الدافعية والتحصيل العلمي : 
 ودراسة Karlina et al. (2021)اىتم الباحثون بدراسة العالقة بُت الدافع للتعلم والتحصيل العلمي، وتوصلت دراسة 

أن ىناك عالقة قوية بُت الدافعية للتعلم ومستوى التحصيل العلمي للطالب، وحيصل الطالب األكثر دافعية  (2018)اليوسف 
 . للتعلم على مستوى ربصيل علمي أعلى

أن التعليم احملاسيب اإللكًتوين يسهم يف زيادة  (2016)ودراسة عجيلة وقنيع  (2020)وبينت دراسة صربينة وسيف الدين 
:  الدافعية للتعلم من خالل

 .تغيَت أسلوب تعلم الطالب من حفظ واستذكار ادلعلومات إىل أسلوب ينمي ادلهارات ادلعرفية والعقلية العليا -
. تطوير التفكَت اإلبداعي، وتنمية اسًتاتيجيات حل ادلشكالت، وزيادة التفاعل بُت الطالب واألساتذة -

 يف أسًتاليا أن التعليم Wong (2012) يف نيوزيلندا ودراسة Turner & Baskerville (2011)وبينت دراسة 
التفكَت النقدي والتفكَت اإلبداعي وحل ادلشكالت : احملاسيب اإللكًتوين ساعد على تطوير القدرات الشخصية للطالب، مثل

. والتواصل والعمل اجلماعي، وأدى إىل زيادة الدافعية للتعلم، وفهم أفضل للدروس ورفع معدل النجاح
 ربسُت جودة التعليم العايل : 

حيتم رلتمع ادلعرفة على مؤسسات التعليم العايل إجياد بيئة تعليمية قادرة على ربقيق متطلبات اجلودة الشاملة والتميز وادلالءمة 
بوتردين، بن عمارة، ). مع متطلبات العصر الراىن ومستجداتو، وإدخال أساليب وطرائق جديدة يف التعليم وتطبيق التعليم اإللكًتوين

( 215، ص 2010
، إىل أمهية التعليم اإللكًتوين يف ربسُت جودة التعليم من خالإلتاحة فرص التعليم الذايت للطالب (2007)وأشار بيتس 

مسامهتو يف رفع تنافسية مؤسسات التعليم العايل من خالل تقدًن منتجات ، وإتاحة االختبارات ذات اخليارات ادلتعددة األجوبةو
. وخدمات تعليمية إلكًتونية ميكن تسويقها على ادلستوى العادلي
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 Obstacles to Applying Electronic Education: معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني .4
 (Sangster et. al., 2020, pp. 438- 439; Gurr, 2020, p. 4): تتمثل معوقات التعليم اإللكًتوين يف

ضعف إمدادات الكهرباء، وعدم توافر شبكات األنًتنيت واالتصاالت يف ادلدارس واجلامعات، وعدم : بالنسبة إىل البنية التحتية -
االنقطاع ادلستمر إمكان توفَت التعليم اإللكًتوين للعائالت من ذوي الدخل احملدود، وخاصة يف ادلناطق الريفية وادلناطق النائية، و

 .خلدمة األنًتنيت وارتفاع تكلفة استخدامو
اإلجهاد واإلرىاق نتيجة اجللوس فًتات طويلة أمام شاشة احلاسوب، ومل يتقبل بعض عاىن الطالب من : بالنسبة إىل الطالب -

 وغياب التواصل ادلباشر بُت األساتذة  اإللكًتونية،الطالب للتعليم اإللكًتوين غَت ادلتزامن بسبب صعوبة فهم احملاضرات
 . والشعور باالنطوائية والعزلة، وصعوبة فهم ادلواد العملية اليت ال تعتمد على احلفظ،والطالب

يؤدي تطبيق التعليم اإللكًتوين إىل زيادة العبء التدريسي، واإلجهاد واإلرىاق نتيجة زيادة الوقت الالزم : بالنسبة إىل األساتذة -
إضافة إىل عدم سبتع بعض األساتذة بادلهارات الالزمة . إلعداد احملاضرات اإللكًتونية واجللوس لفًتات طويلة أمام شاشة احلاسوب

 (Rapanta et. al., 2020, p. 924). تصميم الدروس، واستخدام ادلنصات التعليمية: للتعليم اإللكًتوين، مثل
II -الطريقة واألدوات: 

: أداة البحث
، ومت تصميمو باالعتماد على الدراسات السابقة ادلتعلقة بادلوضوع، وتكون من  قسم احملاسبةعلى طالباالستبيانمت توزيع 

. اجلنس والوضع الدراسي: تضمن البيانات الشخصية، وىي: القسم األول:قسمُت
تضمن ثالثة زلاور للتعرف على مدى رضا الطالب عن التعليم احملاسيب اإللكًتوين، وادلزايا وادلعوقات من وجهة نظرىم، : القسم الثاين
.  بنداً 12ومشل على 

 : متغيرات البحث
. ادلتغَت ادلستقلفي اجلنس، ويتمثل ادلتغَتات التابعةيف آراء طالب احملاسبة ذباه التعليم احملاسيب اإللكًتوينتتمثل 

: األساليب اإلحصائية المستخدمة
:  ، ومت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتيةspssمت ترميز ادلتغَتات وإدخاذلا إىل الربنامج اإلحصائي 

 مت استخدام التكرارات والنسب ادلئوية وادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري لوصف خصائص أفراد العينة : اإلحصاء الوصفي
 .والتعرف على استجابة الطالب ضلو زلاور االستبيان

 للتحقق من ثبات االستبيان: معامل الثبات ألفا كرونباخ. 
 اختار ستودنت(T- test)بُت متوسط 0.05للتحقق فيما إذا كان ىناك فروق معنوية عند مستوى الداللة :  للعينات ادلستقلة 

 .إجابات الطالب ومتوسط احلياد
  اختبار ربليل التباين األحاديOn way ANOVA : للتحقق فيما إذا كان ىناك فروق معنوية عند مستوى الداللة

 . بُت متوسط إجابات الطالب تعزى إىل اجلنس0.05
.  لإلجابات5 حىت 1مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي، وأعطيت النقاط من 

غَت موافق بشدة غَت موافق زلايد موافق موافق بشدة  
 1 2 3 4 5النقاط 

 



 

 

 (20-05ص.ص)دراسة ميدانية في جامعة دمشق : منى خالد فرحات، تقويم تجربة التعليم المحاسبي اإللكتروني من وجهة نظر الطالب

 

 (01)العدد ، (03)، المجلد 2022،، الجزائرعين تموشنت، جامعة  بلحاج بوشعيب، «التنويع االقتصاديمجلة » 

 

13 

: البيانات الشخصية
.  التكرارات والنسب ادلئوية ألفراد العينة حسب اجلنس1يبُت اجلدول رقم : حسب متغَت اجلنس .1

التكرارات والنسب ادلئوية ألفراد العينة حسب متغَت اجلنس - 1اجلدول رقم 
% النسبة ادلئوية العدد ادلتغَت 
 48 97ذكر 
 52 105أنثى 

 100 202اجملموع 

. من أفراد العينة كانوا من اإلناث% 52 أن نسبة  1يتضح من اجلدول رقم 
.  التكرارات والنسب ادلئوية ألفراد العينة حسب الوضع الدراسي2يبُت اجلدول رقم : حسب متغَت الوضع الدراسي .2

التكرارات والنسب ادلئوية ألفراد العينة حسب متغَت الوضع الدراسي - 2اجلدول رقم 
% النسبة ادلئوية العدد  

 87.1 176يقدم ادلقرر ألول مرة 
 5 10يقدم ادلقرر للمرة الثانية 
 7.4 15يقدم ادلقرر للمرة الثالثة 
 0.5 1يقدم ادلقرر للمرة الرابعة 

 0 0أكثر من ذلك 
 100 202اإلمجايل 

. من أفراد العينة كانوا يقدمون ادلقرر ألول مرة% 87 أن نسبة 2يتضح من اجلدول رقم 
: صدق االستبيان وثباتو

مت التحقق من صدق االستبيان بعرضو يف صورتو ادلبدئية على ثالثة زلكمُت من ذوي اخلربة، ومت تعديل بنود االستبيان يف 
 .لالستبيانومت استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ للتحقق من الثبات الداخلي . ضوء آراء احملكمُت ومالحظاهتم

معامالت ثبات ألفا كرونباخ - 3جدول رقم 
معامل ألفا كرونباخ عدد ادلفردات احملور 

 0.915 2زلور الرضا عن التعليم احملاسيب اإللكًتوين 
 0.801 5زلور مزايا التعليم احملاسيب اإللكًتوين 

 0.826 5زلور معوقات التعليم احملاسيب اإللكًتوين 
 0.751 الدرجة الكلية 

 أن معامل الثبات لكل زلور من زلاور االستبيان ولالستبيان ككل مرتفعة، وكان معامل الثبات العام 3يتبُت من اجلدول رقم 
. ثبات االستبيان، وىذا يدل على 75%

III -ومناقشتها النتائج: 
.  ال توجد فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ومتوسط احلياد ذباه الرضا عن التعليم احملاسيب اإللكًتوين:الفرضية األولى

مت احتساب التكرارات وادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري ونسبة ادلوافقة، لبنود احملور األول، ومت إجراء اختبار ستيودنت 
. للتحقق من وجود الفروق بُت متوسط إجابات الطالب ومتوسط احلياد

الرضا عن التعليم احملاسيب اإللكًتوين من وجهة الطالب : احملور األول- 4اجلدول رقم 
نسبة ادلوافقة  .Sigاالضلراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب البنود 

% 94 0.000 0.640 4.7ىل أنت راٍض عن ىذه التجربة اليت درلت التعليم التقليدي بالتعليم اإللكًتوين؟ . 1
% 93 0.000 0.608 4.64ىل أنت مع تطبيق ىذه التجربة على مجيع ادلقررات الدراسية؟ . 2

% 93.4  0.518 4.67الدرجة الكلية 
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:  اآليت4يتضح من اجلدول رقم 
  وأيّد الطالب فكرة تطبيق ىذه التجربة على %94رضا الطالب عن ذبربة التعليم احملاسيب اإللكًتوين بنسبة موافقة بلغت يتبُّت ،

 %.93.4، وكانت نسبة تأييد احملور األول %92.8مجيع ادلقررات الدراسية وبنسبة موافقة 
  كانت قيمة الداللةsig. ويدل ذلك على وجود فروق معنوية بُت متوسط 0.05لبنود احملور األول أصغر من مستوى الداللة ،

إجابات الطالب ومتوسط احلياد ذباه الرضا عن التعليم احملاسيب اإللكًتوين لصاحل موافق بشدة، ونرفض فرضية العدم ونقبل 
الفرضية البديلة اليت تنص على وجود فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ومتوسط احلياد ذباه الرضا عن التعليم احملاسيب 

.  اإللكًتوين
.  ال توجد فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ومتوسط احلياد ذباه مزايا التعليم احملاسيب اإللكًتوين:الفرضية الثانية

مت احتساب التكرارات وادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري ونسبة ادلوافقة، لبنود احملور الثاين، ومت إجراء اختبار ستيودنت 
. للتحقق من وجود الفروق بُت متوسط إجابات الطالب ومتوسط احلياد

مزايا التعليم احملاسيب اإللكًتوين من وجهة نظر الطالب : احملور الثاين- 5اجلدول رقم 
ادلتوسط البنود 

احلسايب 
االضلراف 
ادلعياري 

Sig.   نسبة
% ادلوافقة 

الًتتيب 

 2 97.4 0.000 0.341 4.87 شلا يسّهل فهم ادلقرر pdfاحلصول على احملاضرات بصيغة . 3
 1 99.8 0.000 0.99 4.99سهولة التواصل مع أستاذ ادلقرر على مواقع التواصل االجتماعي . 4
 5 91 0.000 0.719 4.55إمكان تبادل اخلربات وادلعلومات مع الزمالء عرب مواقع التواصل االجتماعي . 5
 3 95.2 0.000 0.449 4.76إمكان اختيار الطالب الوقت ادلناسب للتعلم وعدم تقييده بوقت زلدد . 6
 2 91.8 0.000 0.964 4.59ساعدت التجربة على توفَت تكلفة الذىاب للكلية . 7

  95  0.444 4.75الدرجة الكلية 

:  اآليت5يتضح من اجلدول رقم 
  ،وافق الطالب بشدة على مزايا التعليم احملاسيب اإللكًتوين، وكان البند الرابع يف ادلرتبة األوىل، وكان البند اخلامس يف ادلرتبة األخَتة

 .ويعود ذلك إىل تفضيل الطالب تلقي اإلجابات من األستاذ مباشرة وعدم االعتماد على الزمالء
  كانت قيمة الداللةsig. ويدل ذلك على وجود فروق معنوية بُت متوسط إجابات 0.05للبنود كافة أصغر من مستوى الداللة ،

الطالب ومتوسط احلياد ذباه مزايا التعليم احملاسيب اإللكًتوين لصاحل موافق بشدة، ونرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة اليت 
. تنص على وجود فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ومتوسط احلياد ذباه مزايا التعليم احملاسيب اإللكًتوين

.  ال توجد فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ومتوسط احلياد ذباه معوقات عن التعليم احملاسيب اإللكًتوين:الفرضية الثالثة
مت احتساب التكرارات وادلتوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري ونسبة ادلوافقة، لبنود احملور األول، ومت إجراء اختبار ستيودنت 

. للتحقق من الفروق بُت متوسط إجابات الطالب
معوقات التعليم احملاسيب اإللكًتوين من وجهة نظر الطالب : احملور الثالث- 6اجلدول رقم 

االضلراف ادلتوسط احلسايب البنود 
ادلعياري 

Sig.  الًتتيب % نسبة ادلوافقة

 2 55.2 0.000 0.932 2.76سوء خدمة األنًتنيت . 8
 4 38 0.000 1.143 1.90التكلفة ادلادية لشراء ادلوبايل . 9

 5 37.4 0.000 1.052 1.87التكلفة ادلادية لالشًتاك باألنًتنيت . 10
 1 79 0.000 1.115 3.95االنقطاع ادلستمر للتيار الكهربائي . 11
 3 45.4 0.000 1.159 2.27عدم تفهم األسرة دلفهوم التعليم اإللكًتوين . 12

  50  0.832 2.49الدرجة الكلية 
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:  اآليت6يتضح من اجلدول رقم 
  أيّد الطالب وجود بعض معوقات التعليم احملاسيب اإللكًتوين، وكان البند احلادي عشر يف ادلرتبة األوىل، ومل يوافقوا على البندين

التاسع والعاشر، وذلك عائد إىل حيازة معظم الطالب للموبايل واشًتاكهم خبدمة األنًتنيت، حيث تدخل ىذه احلاجة ضمن 
 .ضروريات احلياة ادلعاصرة وليست ضمن الكماليات

  كانت قيمة الداللةsig. ويدل ذلك على وجود فروق معنوية بُت متوسط إجابات 0.05للبنود كافة أصغر من مستوى الداللة ،
الطالب ومتوسط احلياد ذباه معوقات التعليم احملاسيب اإللكًتوين، ونرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على 
. وجود فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ومتوسط احلياد ذباه معوقات التعليم احملاسيب اإللكًتوين، لصاحل غَت موافق

.  ال توجد فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ذباه الرضا عن التعليم احملاسيب اإللكًتوين تعزى دلتغَت اجلنس:الفرضية الرابعة
، وتعترب الفروق دالة معنوياً عند مستوى one-way ANOVAالختبار الفرضية مت استخدام ربليل التباين األحادي 

. 0.05 أصغر من .sig إذا كانت قيمة الداللة 0.05داللة 
  على زلور الرضا عن التعليم احملاسيب اإللكًتوين حسب اجلنسANOVAاختبار ربليل - 7اجلدول رقم 

رلموع ادلربعات   عدد درجات احلرية  متوسط ادلربعات  F Sig. القرار 

البند األول 
بُت اجملموعات  10.760 1 10.760 67.631 0.000  

ضمن اجملموعات   دالة   0.159 200 31.819
اجملموع  42.579 201     

البند الثاين 
بُت اجملموعات  15.080 1 15.080 50.897 0.000  

 دالة   0.296 200 59.257 ضمن اجملموعات
     201 74.337 اجملموع

اجملموع     0.000 62.536 12.829 1 12.829 بُت اجملموعات
 دالة   0.205 200 41.029 ضمن اجملموعات 
اجملموع   53.858 201     

، ويدل ذلك على وجود فروق 0.05 للبنود كافة أصغر من مستوى الداللة .sig أن قيمة الداللة 7يتضح من اجلدول رقم 
نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية و. معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ذباه الرضا عن التعليم احملاسيب اإللكًتوين لصاحل الذكور

.  تعزى دلتغَت اجلنسالبديلة اليت تنص على وجود فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ذباه الرضا عن التعليم احملاسيب اإللكًتوين
 (. 2020)وتتوافق ىذه النتيجة مع دراسة احلارثي وآخرون 
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.  ال توجد فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ذباه مزايا التعليم احملاسيب اإللكًتوين يعزى دلتغَت اجلنس:الفرضية الخامسة
  على زلور مزايا التعليم احملاسيب اإللكًتوين حسب اجلنسANOVAاختبار ربليل - 8اجلدول رقم 

رلموع ادلربعات   متوسط ادلربعات  عدد درجات احلرية F Sig. القرار 
البندالثال

 ث
بُت اجملموعات  2.385 1 2.385 22.705 0.000  

ضمن اجملموعات   دالة   0.105 200 21.006
اجملموع  23.391 201     

البندالرا
 بع

بُت اجملموعات  0.018 1 0.018 1.865 0.174  
ضمن اجملموعات   غَت دالة   0.010 200 1.962

اجملموع  1.980 201     
البنداخلام

 س
بُت اجملموعات  5.530 1 5.530 11.231 0.001  

ضمن اجملموعات   دالة   0.492 200 98.475
اجملموع  104.005 201     

البندالسا
 دس

بُت اجملموعات  5.109 1 5.109 28.794 0.000  
ضمن اجملموعات   دالة   0.177 200 35.485

اجملموع  40.594 201     
البندالسا

 بع
بُت اجملموعات  27.706 1 27.706 34.850 0.000  

ضمن اجملموعات   دالة   0.795 200 159.006
اجملموع  186.713 201     

اجملموع   بُت اجملموعات  5.341 1 5.34 31.084 0.000  
 دالة   0.17 200 34.363 ضمن اجملموعات 
     201 39.704 اجملموع 

:  اآليت8يتضح من اجلدول رقم 
  كانت قيمة الداللةsig. ويدل ذلك على عدم وجود فروق معنوية بُت متوسط 0.05 للبند الرابع أكرب من مستوى الداللة ،

، ويدل ذلك على وجود 0.05 لبقية البنود أصغر من مستوى الداللة .sigكانت قيمة الداللة  و.إجابات الطالب عن ىذا البند
 .فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب عن ىذه البنود لصاحل الذكور

  كانت قيمة الداللةsig. ويدل ذلك على وجود فروق معنوية بُت متوسط 0.05 للمحور الثاين أصغر من مستوى الداللة ،
نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على و. إجابات الطالب ذباه مزايا التعليم احملاسيب اإللكًتوين لصاحل الذكور

 تعزى دلتغَت اجلنس، وتتوافق ىذه النتيجة وجود فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ذباه مزايا التعليم احملاسيب اإللكًتوين
 (. 2020)مع دراسة احلارثي وآخرون 
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.  ال توجد فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ذباه معوقات التعليم احملاسيب اإللكًتوين تعزى دلتغَت اجلنس:الفرضية السادسة
  على زلور معوقات التعليم احملاسيب اإللكًتوين حسب اجلنسANOVAاختبار ربليل - 9اجلدول رقم 

رلموع ادلربعات   عدد درجات احلرية  متوسط ادلربعات  F Sig. القرار 
  0.000 13.941 11.377 1 11.377 بُت اجملموعات البندالثامن

ضمن اجملموعات   دالة   0.816 200 163.217
اجملموع  174.594 201     

  0.004 8.380 10.569 1 10.569 بُت اجملموعات البندالتاسع
ضمن اجملموعات   دالة   1.261 200 252.248

اجملموع  262.817 201     
البندالعاشر  بُت اجملموعات  4.161 1 4.161 3.809 0.052  

 غَت دالة   1.092 200 218.492 ضمن اجملموعات
اجملموع  222.653 201     

البنداحلاديع
 شر

  0.079 3.115 3.835 1 3.835 بُت اجملموعات
 غَت دالة   1.231 200 246.209 ضمن اجملموعات

اجملموع  250.045 201     
البندالثانيعش

 ر
  0.369 0.810 1.089 1 1.089 بُت اجملموعات

 غَت دالة   1.345 200 268.935 ضمن اجملموعات
     201 270.025 اجملموع

اجملموع     0.795 0.68 0.47 1 0.047 بُت اجملموعات
 غَت دالة   0.70 200 139.23 ضمن اجملموعات 
     201 139.28 اجملموع 

:  اآليت9يتضح من اجلدول رقم 
  كانت قيمة الداللةsig. ويدل ذلك على وجود فروق معنوية بُت متوسط 0.05 للبند الثامن أصغر من مستوى الداللة ،

 (.2021)إجابات الطالب عن ىذا البند لصاحل اإلناث، وتتوافق ىذه النتيجة مع دراسة محاد 
  قيمة الداللة كانتsig. ويدل ذلك على وجود فروق معنوية بُت متوسط 0.05 للبند التاسع أصغر من مستوى الداللة ،

 .إجابات الطالب عن ىذا البند لصاحل الذكور
  كانت قيمة الداللةsig. ويدل ذلك على عدم وجود فروق معنوية بُت متوسط 0.05 لبقية البنود أكرب من مستوى الداللة ،

 .إجابات الطالب تعزى دلتغَت اجلنس ذباه بقية البنود
  كانت قيمة الداللةsig. ويدل ذلك على عدم وجود فروق معنوية بُت 0.05 للمحور الثالث أكرب من مستوى الداللة ،

ونقبل فرضية العدم اليت تنص بعدم وجود متوسط إجابات الطالب ذباه معوقات التعليم احملاسيب اإللكًتوين تعزى دلتغَت اجلنس، 
 . تعزى دلتغَت اجلنسفروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ذباه معوقات التعليم احملاسيب اإللكًتوين

  اليت بينت أن اإلناث أكثر إحساساً دبعوقات التعليم اإللكًتوين،  (2020)تتعارض ىذه النتيجة مع دراسة احلارثي وآخرون
اليت بينت عدم وجود فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب ذباه معوقات  (2020)وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة ادلبيض 

 .التعليم احملاسيب اإللكًتوين
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 : االستنتاجات والتوصيات .7
: توصل البحث إىل النتائج اآلتية

  كان الطالب راضون بشدة ذباه التعليم احملاسيب اإللكًتوين، وكان ىناك فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب لصاحل
 .الذكور

  وافق الطالب بشدة على مزايا التعليم احملاسيب اإللكًتوين، وسبثلت أىم ادلزايا يف سهولة التواصل مع أستاذ ادلقرر على مواقع
 .التواصل االجتماعي، وكان ىناك فروق معنوية بُت متوسط إجابات الطالب لصاحل الذكور

 االنقطاع ادلستمر للتيار الكهربائي، وسوء خدمة : وافق الطالب على وجود بعض معوقات التعليم احملاسيب اإللكًتوين وتتمثل يف
. األنًتنيت، ومل تكن ىناك فروق معنوية بُت إجابات الطالب تبعاً دلتغَت اجلنس

: بناًء على النتائج اليت توصل إليها البحث، نوصي باآليت
  من أجل تذليل الصعوبات مجيع اجلامعات احلكومية واخلاصة يف سورية، التعليم اإللكًتوين ادلتزامن وغَت ادلتزامن يف تبٍتضرورة 

اليت تواجو الطالب عند االنتقال للجامعة يف ظل تفشي جائحة كورونا، والعمل على استقطاب الطالب العرب والدوليُت، 
 .وزبفيض تكلفة التعليم اجلامعي

 ضرورة متابعة إعداد وتصميم ادلقررات اإللكًتونية يف مجيع الكليات وادلعاىد التابعة جلامعة دمشق. 
 عقد دورات تدريبية للطالب واألساتذة للتدريب على كيفية توظيف تكنولوجيا ادلعلومات يف التعليم العايل. 
  ضرورة العمل على حل مشكلة االنقطاع ادلستمر للتيار الكهربائي، والتوجو ضلو استخدام الطاقات البديلة لتخفيف العبء عن

. الشبكة الكهربائية، وربسُت جودة خدمة األنًتنيت
IV -الخالصة: 

ذبربة التعليم احملاسيب اإللكًتوين يف كلية االقتصاد، ووافقوا بشدة على مزايا  الطالب راضون بشدة ذباه  أنتوصل البحث
: ومت تقدًن عدد من ادلقًتحات مثل. وافق الطالب على وجود بعض معوقات التعليم احملاسيب اإللكًتوين و.التعليم احملاسيب اإللكًتوين

إزالة معوقات التعليم احملاسيب ضرورة العمل على مجيع اجلامعات السورية، وضرورة تبٍت التعليم اإللكًتوين ادلتزامن وغَت ادلتزامن يف 
 واقتصر البحث احلايل على تقوًن التعليم احملاسيب اإللكًتوين من وجهة نظر الطالب، وال بد من أن تتطرق األحباث .اإللكًتوين

 .ادلستقبلية إىل تقوًن التعليم احملاسيب اإللكًتوين وبيان مزاياه ومعوقاتو من وجهة نظر األساتذة
: اإلحاالت والمراجع 
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