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Abstract
This study aimed mainly at identifying the role of digital
transformation in improving the accounting education
environment and reducing the Covid-19 pandemic, and to
answer questions and test the hypotheses of the study, the
researchers relied on the descriptive analytical approach to
show and clarify the theoretical aspect through previous
studies, periodicals and scientific messages, analysis of the
results of the applied study and testing hypotheses using
the statistical program (SPSS). The questionnaire was also
distributed after evaluation and arbitration from a number
of specialists to the sample of the study consisting of
faculty members in the accounting departments selected
from the 83 Palestinian universities, and (76) resolutions
were recovered, after which (7) questionnaires were
excluded because some of the answers were incomplete so
that the number analyzable was 76 by a response rate
(91.5%). The results of the study proved that digital
transformation allows students and faculty to discover and
adapt modern trends in new teaching methods, and the
digital transformation contributes to the provision of
accounting education sites that transform accounting
courses into digital programs and courses. The study also
recommended that universities in digital transformation
require the need to reset the organizational structure of
universities, digital transformation needs infrastructure and
technological technologies available to students and
faculty, and must provide a set of basic foundations and
rules underlying digital transformation and based on them
when carrying out e-accounting education.
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امللخص
هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس التعرف إلى دور التحول الرقمي في
 ولإلجابة عن،19-تحسين بيئة التعليم املحاسبي والحد من جائحة كوفيد
 اعتمد الباحثان على املنهج،التساؤالت واختبار فرضيات الدراسة
الوصفي التحليلي في إظهار وتوضيح الجانب النظري من خالل الدراسات
 وتحليل نتائج الدراسة التطبيقية،السابقة والدوريات والرسائل العلمية
 كما وزعت.SPSS(( واختبار الفرضيات باستخدام البرنامج االحصائي
االستبانة بعد تقييمها وتحكيمها من عدد من املتخصصين على عينة
الدراسة املكونة من أعضاء هيئة التدريس في أقسام املحاسبة التي تم
،اختيارها من الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة جنوب فلسطين
 وبعد ذلك تم،) استبانة76(  ولقد تم استرداد،)83( والبالغ عددهم
 ليصبح العدد القابل،) استبانات لعدم اكتمال إجابات بعضها7( استبعاد
 أثبتت نتائج الدراسة.)%91.5( ) استبانة بنسبة استجابة76(للتحليل هو
أن التحول الرقمي يسمح للطالب وأعضاء هيئة التدريس باكتشاف
االتجاهات الحديثة فيما يتعلق بأساليب التدريس الجديدة والتكييف
 كما يسهم التحول الرقمي في توفير مواقع للتعليم املحاسبي التي،معها
 كما.تعمل على تحويل املقررات املحاسبية إلى برامج ومقررات رقمية
 كما،أوصت الدراسة بضرورة إعادة ضبط الهيكلي التنظيمي للجامعات
يحتاج التحول الرقمي إلى توفر البنية التحتية وتقنيات تكنولوجية متاحة
 كما يجب توفير مجموعة من األسس،للطالب وأعضاء هيئة التدريس
والقواعد األساسية التي يقوم عليها التحول الرقمي ويستند إليها عند
.القيام بالتعليم املحاسبي اإللكتروني
 الجامعات، التعليم املحاسبي، التحول الرقمي:الكلمات املفتاحية
..19- كوفيد،الفلسطينية
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مقدمة

الحكومات والجهات املسد ددئولة صد دداحبة القرار والباحثين قد توجهت
إلى البحن لحماية بيئة التعليم على وجق العموم والبيئة املحاس د ددبية
على وجق الخصوس من خالل العمل على بناء نظم تعليمية متكيفة
مع التحول الرقمي ،وابتكددار وابتددداع نهج مبتكرة تدددعم اس د د د ددتمراريددة
خدددمددات هددذا القطدداع املهمددة والض د د د ددروريددة ،دون املسد د د د ددا ب د د د دحدة
أعض د د د دداء هيئة التدريس والش د د د ددريحة الطالبية بفئاعها كافةال من أجل
تحقيق تنميدة هدذا القطداع املس د د د دتددامدة إمدا بداختيدار منهجيدة للتعليم
أو إحدددا تييرات جددذريددة في ترق التدددريس واملنددااج التدددريس د د د ديددة،
والتي تس د د د دهم في الحدد من آثدار هدذا الو داء و مدا يتمدا د د د ددوم مع الحفدا
على الفئددات والش د د د درائح املتعلم ددة واملق دددم ددة له ددذه الخ دددم ددة ،وه ددذا م ددا
نعنيق بالضد د د ددبط بالتحول الرقمي .باإلضد د د ددافة إلى أن التحول الرقمي
قددد أس د د د ددهم في إحدددا تييرات كبيرة في مضد د د د ددامين مفهوم التخطيط
والتحليل والتصد ددميم لنظم املعلومات على وجق العموم وعلى مباد
تص د ددميم نظم املعلومات املحاس د ددبية على وجق التخص د ديص بإض د ددافة
عناص د د ددر مهمة إلى النظام املحاس د د ددبي كالرو وتات وس د د ددلس د د ددلة الكتل،
وهدذا بددوره أض د د د دداف تفداص د د د ديدل جدديددة في دورة حيداة نظم املعلومدات
املحاسبي(القنبري.)216 ،2020 ،
مشكلة الدراسة:
ً
يعد القطاع التعليمي بمؤسساتق من أهم القطاعات تأثيرا على بنية
و يئة املجتمعات ،كما لق تأثير جلي على اقتصادها ،فهو عصب
الدول الرئيس في التقدم والنمو وتحقيق األهداف .ومن الجدير
بالذكر وكما هو معروف فإن مؤسسات القطاع التعليمي غير
منفصلة عن أي متييرات عاملية أو محلية ،إذ إن مستقبل
ً
املجتمعات من مستقبل ديمومة هذا القطاع ،ونظرا لهذا الترابط
القوي واملتين بين قطاع التعليم بمؤسساتق و ين املحيط املحلي فقد
تأثرت مؤسسات التعليم العالي من جامعات ومعاهد بشكل ملمو
بمشكلة العصر و ي جائحة كوفيد–  ،19والتي أثرت في استمراريتق
ونموه إلى األمام ،بل وحدت من وصول خدماتق إلى الجهات
املستفيدة ،وأقحمت في حرب غير متوقعة وغير مدروسة ملجاهدة
هذه الجائحة.
وفي ظل شل عصب الحياة التعليمية وإفرا اإلغالقات للحدود
واملعابر والتنقالت بين مؤسسات املجتمع وفر قيود على الحركة
واملعيشة ،و ينما يحارب العالم هذه األزمة ويحاول أن يحد من آثارها
ويتيلب عليهاال جاء التحول الرقمي توق نجاة انبثق كنتيجة من
نتائج الثورة الصناعية الرابعة ،حين احتل موقع الصدارة في تييير
نهج املعيشة لألفراد واملؤسسات على مستو العالم ،وتحولت

يع ددد التحول الرقمي وم ددا يتندداولددق من تحوالت تقنيددة أو رقمنددق ليددة
عمل املؤسدسددات باسددتعمال وسددائل تكنولوجية ذات أهمية ضددرورية
ملا لها من دور أس د د دداا د د ددوي في إحدا بهض د د ددة ونمو اقتص د د ددادي ،و رزت
أهميددة التحول الرقمي في ظددل التقلبددات واملشد د د د دداكددل التي يتعر لهددا
الكدادر البش د د د ددري بش د د د ددتم مجداالت حيداتدق ومدا يتعر لدق من تحدديدات
ً
وتعقيدات ،جعلتق ينخرط رغما عنق في اس د ددتثماراتق ومجاالت حياتق
ب د ددال دت دح ددول الددرق دم دديال وذل د ددك ل دل دح دف د ددا ع دل ددى نس د د د د دي دج د ددق االج دت دم د ددا ددي
واالقتص د د د د ددادي ،في ظ ددل التطور الس د د د ددريع واالبتك ددار املتس د د د د ددارع .لق ددد
أص د د د ددبح د ددت تقنيد ددة التحول الرقمي في الوق د ددت الح د ددالي من أهم وأولى
االس د ددتراتيجيات التي يس د دداى إليها قطاع الش د ددركات التجارية على وجق
الخص د ددوس واملؤسد د دس د ددات الحكومية على وجق العموم ملا تقدمق من
فوائدد كتييير ثقددافدة االبتكددار من خالل أسد د د د دداليددب جدديددة ملمددارسد د د د ددة
األعم ددال التج دداريددة وكدداف ددة املع ددامالت مع القط دداع الحكومي املختلف ددة،
حيددن ينظر إليددق على أنددق نقلددة نوعيددة من العمليددات التقليددديددة إلى
التيير في نم د دداذج األعم د ددال بفكر إبد دددا ي وق د دددرات تقنيد ددة(س د د د دداليمي
وآخرون.)947 ،2019 ،
كما وينظر إلى التحول الرقمي على أنق" :عملية انتقال الشد د د ددركات إلى
نموذج عم د ددل يعتم د ددد على التقنيد ددات الرقميد ددة في ابتك د ددار املنتج د ددات
والخ دددم ددات ،وتوفير قنوات ج ددديدددة من الع ددائدددات وفرض د د د ده ددا بحيددن
تزيددد من قيم ددة منتجه ددا" (البددار ،وآخرون .)02 ،2019 ،ولق ددد ش د د د ده ددد
قط دداع التعليم في ا ونددة األخيرة مجموع ددة من التييرات املتس د د د د ددارع ددة
ومنهددا جددائحددة كوفيددد 19-والتي وجهددت هددذا القطدداع إلى ض د د د ددرورة تب ي
الرقمنة وذلك باسددتخدام التكنولوجيا والتي تعمل على دعم أهداف
التنميددة في ظ ددل التطورات التكنولوجيددة الرقميددة اله ددائلددة ،حيددن يتم
اس د د د ددتخ دددام التكنولوجي ددا الرقمي ددة في تتبع املش د د د ددكالت واملح دداول ددة في
مواجهته ددا والتخفيف من ت ددأثيراعه ددا .ولع ددل من أهم ه ددذه املش د د د د دداك ددل
ً
ً
وأكثرهددا تددأثيرا على منددايي الحيدداة وخص د د د ددوصد د د د ددا البيئددة التعليميددة ي
ج ددائح ددة كوفي ددد ،19-والتي أح دددث ددت أكبر انقط دداع في نظ ددام التعليم،
ً ً
وأحدثت ض د ددررا حادا أثر على إغالق املؤسد د دس د ددات التعليمية مما حد
من فرس الطالب من مواص د د د دلد ددة تعليمهم وأثر على نظ د ددام التعليم
بكافة تخص د دص د دداتق و يئاتق ومنها بيئة التعليم املحاس د ددبي ،وهذا األمر
الدذي يهددد ليس فقط هدذا الجيدل بدل قدد يمتدد إلى أجيدال أخر ملدا لدق
من عرقلة من تقديم الخدمات األساسية للفئات املجتمعية.
ومن أجددل الحددد من آثددار كوفيددد 19-املدددمرة التي تحددد والتي ممكن
أن تسد د د ددتمر وتمس هذا القطاع مسد د د ددتقبال بصد د د ددورة أكبر ،فإن أنظار
2
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األنظار إلى تب ي هذا النهج وإدخالق في املنظمة التعليمية وإدخال
التعليم اإللكتروني في البيئة التعليمية لقدرتق الواضحة في تعزيز
إمكانية املؤسسات التعليمية من االستمرار بتقديم خدماعها
التعليمية على املستويات كافة ،و أعلى جودة وأقل تكلفة وإيصال
املعرفة والعلم لجميع املستفيدين .باإلضافة إلى املساهمة في الحد
من عدد اإلصابات املتزايدة والوفيات والتي تحد نتيجة االقتراب
الجسدي واملخالطة املباشرة عند تلقي الخدمات التعليمية .ومن
هنا ومما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت البحثية
التالية:
الس ؤ ؤ ؤؤ:ال الرئيا :ما دور التحول الرقمي في تحس ؤ ؤ ؤؤين بيئة التعليم
املحاسبي والحد من جائحة كوفيد19؟
ويتفرع عن الس:ال الرئيا التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما واقع التحول الرقمي ومالءمتق لبيئة مؤس دس ددات التعليم العالي في
فلسطين؟
 .2ما دور التحول الرقمي في تحسددين بيئة التعليم املحاسددبي ملؤسدسددات
التعليم العالي في فلسطين؟
 .3م د ددا دور الدتدحدول الدرقدمدي مدن الدح د ددد مدن ج د ددائدح د ددة كدوفدي د ددد–  19فدي
مؤسسات التعليم العالي في فلسطين؟
أهداف الدراسة:
 .1التعرف إلى واقع التحول الرقمي ومالءمتد ددق لبيئد ددة مؤس د د د دسد د د د د ددات
التعليم العالي في فلسطين.
 .2التعرف إلى دور التحول الرقمي في تعزيز منظوم ددة التعليم الع ددالي
بتحسين بيئة التعليم املحاسبي في املؤسسات الفلسطينية.
 .3التعرف إلى دور التحول الرقمي في الح د ددد من انتش د د د د د ددار ج د ددائح د ددة
كوفيد–  19والحد منها بمؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
 .4اقتراح توص د دديات قد تس د دداعد قطاع التعليم العالي ومؤس د دس د دداتق في
ً
النهو بددالتعليم وتحس د د د ددينددق وتجويددده وخص د د د ددوص د د د د ددا التعليم
املحاسبي في فلسطين لضمان استمراريتق.
 .5اقتراح توص د دديات قد تس د دداعد قطاع التعليم املتمثل باملؤسد د دس د ددات
التعليمية من جامعات ومعاهد وكليات باملس د دداهمة في الحد من
انتشد د د د ددار جدائحدة كوفيدد –  ،19بحيدن ال تؤثر على ديمومدة هدذا
القطاع وخدماتق.
أهمية الدراسة:
تتمثل األهمية النظرية لهذه الدراسة في كوبها تضيف معرفة جديدة
للباحثين حول أهمية التحول الرقمي الذي فرضتق الثورة الصناعية
الرابعة على املجتمع على الصعيد الدولي واملحلي ،وكيفية التوجق إلى
ً
الرقمنة خصوصا في ظل التحديات واملعوقات التي أثرت في شتم
3

منايي الحياة ومنها جائحة كوفيد –  ،19والتي شلت حركة االقتصاد
والنمو وأثرت في مجاالت الصناعة واملهن على أنواعها ومحيطاعها
كافة ،وهذا ما ييطيق الجانب النظري الوارد من دراسات سابقة
استند اليها الباحثان إلى جانب ما يتعلق بالواقع الحالي.
أمددا بددالنس د د د دبددة لألهميددة العلميددة فددإن نتددائج هددذه الدددراسد د د د ددة قددد تفيددد
مؤسدسدات التعليم العالي وخاصدة الجامعات في تحسدين بيئة التعليم
املدح د دداسد د د د دبدي ب د دداندتده د دداجده د ددا لدلدتدحدول الدرقدمدي ،وتدجدوي د ددد ندظ د ددام الدتدعدلديدم
اإللكتروني ،والكوادر البش د د د ددرية واإلمكدانات املادية من أجل ترس د د د دديخ
وتسد د د ددهيل هذا النظام ،وأيضد د د ددا التوجق إلى التحول الرقمي كبديل أو
أداة مسد د دداعدة وضد د ددرورية للتحول من التعليم التقليدي املباشد د ددر إلى
التعلم الرقمي التكنولوجي كددأداة مس د د د د دداهم ددة في الح ددد والتخلص من
جددائحددة كوفيددد –  ،19كمددا يمكن االس د د د ددتفددادة من أداة الدددراسد د د د ددة في
قيا مد دور التحول الرقمي في تحسد د د ددين بيئة التعليم املحاسد د د ددبي
والح ددد من ج ددائح ددة كوفيددد –  ،19ويس د د د ددتم ددد البح ددن أهميتددق كونددق
ً
مع د دداص د د د درا لظ د دداهرة واقعيد ددة و ي انتش د د د د د ددار فيرو كوروند ددا ،ويمكن
االس د د د ددتفددادة من نتددائج هددذه الدددراس د د د د ددة في ظواهر تددارئددة ومش د د د د ددا هددة
كالحروب واألزمات.
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى:
توجد فروق ذات داللة إحص د د ددائية عند مس د د ددتو معنوية ()α≤0.05
بين التحول الرقمي و ين تحس د د ددين بيئة التعليم املحاس د د ددبي والحد من
جائحة كوفيد –  19ملؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
وتنبثق منها الفرضيات الفرعية التالية:
 الفرض ؤ ؤؤية الفرعية األولى :توجد فروق ذات داللة إحص د ددائية عندمس ددتو معنوية ( )α≤0.05بين واقع التحول الرقمي ومالءمتق لبيئة
مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
 الفرضؤؤية الفرعية الثاةية :توجد فروق ذات داللة إحص ددائية عندمس د د د ددتو معنوي د ددة ( )α≤0.05بين التحول الرقمي وتحس د د د ددين بيئ د ددة
التعليم املحاسبي في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
 الفرضؤؤية الفرعية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصددائية عندمس د د د ددتو معنويددة ( )α≤0.05بين التحول الرقمي والحددد من جددائحددة
كوفيد –  19في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
متغيرات الدراسة:
المتغير المستقل
التحول الرقمي
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دور التحول الرقمي في تحسين بيئة التعليم املحاسبي والحد من جائحة كوفيد19-
هبة حمادة أبوعرب

عبدالرحمن محمد رشوان

ً
وكيف يس د د د ددتخدددمهددا ليكتس د د د ددب املعددارف ذاتيددا وكيف وأين يس د د د ددتخدددمهددا
الكتسد د د دداب مهارات ومراكمة معارف جديدة في ظل التحول الرقمي ،كما
أن هنال دراسات تناولت التعليم الجاماي ومد تأثيره بجائحة كوفيد.
ومن هذه الدراس ددات دراس ددة (عزاق ،)2021 ،والتي هدفت الى الكش ددف
عن واقع التعليم الجداماي عن بعدد في ظدل جدائحدة كوفيدد .19-وذلدك من
خالل الكش د د د ددف عن م ددد فع ددالي ددة ونج دداح ه ددذا النوع من التعليم تح ددت
األوض د د د دداع التي تعيش د د د دهدا البالد على غرار بقيدة دول العدالم ،والبحدن عن
الفروق د ددات في تقب د ددل ه د ددذا النوع من التعليم لد ددد الطلب د ددة الج د ددامعيين
باختالف السددن واملنطقة السددكنية ،وحاولنا الكشددف عن بعض الحلول
التي يراها الطلبة مناس د ددبة لنجاح هذا النوع من التعليم ،والتي توص د ددلت
إلى أن التعليم الجاماي عن بعد غير مقبول من وجهة الطلبة الجامعيين
مهمددا كددان جنس د د د ددهم او منطقتهم الس د د د ددكنيددة ،وقددد اقترح الطلبددة أن هددذا
النوع من التعليم حتم يكون ند دداجحد ددا يجد ددب توفير جميع االحتيد دداجد ددات
الالزمة لنجاحق.
كمددا تندداولددت دراس د د د د ددة (قددادري ،)2021 ،عمليددة الدددمج بين التعليم عن
بعددد والتعليم الحض د د د ددوري الس د د د ددتجندداف العمليددة التعليميددة وإنجدداحهددا في
الج ددامع ددة الجزائريددة في ظ ددل أزم ددة كوفي ددد ،19-وذل ددك من خالل مح دداول ددة
اقتراح نموذج ق ددائم على ه ددذا األس د د د د ددا ب ددالتطبيق على مي دددان العلوم
االقتصد د د د دداديددة والتج دداريددة وعلوم التس د د د دديير ،حي ددن يتن دداول هددذا النموذج
جميع الجوانب املتعلقة بالوسد د ددائل واملواد واألتراف الفاعلة في العملية
التعليمي ددة مع نظرة اس د د د ددتش د د د درافي ددة تحس د د د دب ددا ألي ظروف غير متوقعد ددة
مستقبلية.
أما دراس د ددة (خرخا  )2021 ،فقد هدفت إلى بيان انعكاس د ددات جائحة
كوفيد 19-املس ددتجد على عالقات العمل في الجزائر من وجهة نظر عينة
من أس د دداتذة التعليم العالي بجامعة محمد بوض د ددياف باملس د دديلة .لتحقيق
هذا الهدف ،أظهرت نتائج الدراسد ددة :وجود عالقة عكسد ددية وتأثير سد ددلبي
بين جائحة كوفيد 19-املستجد وعالقات العمل في الجزائر ،حين 42.6
 %من تييير في عالقددات العمددل تفس د د د ددرهددا جددائحددة كوفيددد 19-وأن البددا ي
 %57.4ترجع إلى عوامددل أخر ال ألس د د د دداتددذة التعليم العددالي دور ايجددابي في
تقددديم الب دددائددل وتطوير املب ددادرات واالبتك ددارات ملواجه ددة ج ددائح ددة كوفي ددد-
19ال أم ددا أهم االقتراح ددات فهي :توفير املع دددات الواقي ددة من أخط ددار ه ددذه
الجائحة ،والتوعية بمخاتر العمل وس د د د ددبل الوقاية منق واملحافظة على
عقود العمل مع تخص د د دديص ميزانية خاص د د ددة في حالة االزمات ،وتعويض
املتضررين بسبب جائحة كوفيد.19-
كمددا أن دراس د د د د ددة (خلفدداوي ،وآخرون ،)2021 ،أوض د د د دحددت أن جددائحددة
كوفي ددد 19-ق ددد تس د د د ددبب ددت في انقط دداع أكثر من  1.6ملي ددار تلمي ددذ في أغل ددب

حدود الدراسة:
 الحدود الزمنية :يقتصر إعداد البحن على العام الدرااوي .2021 الحدود املكاةية :تقتصر الدراسة على الجامعات الفلسطينية فيقطاع غزة جنوب فلسطين.
 الحدود البشرية :تقتصر الدراسة جميع أعضاء الهيئة التدريسيةفي أقسام املحاسبة.
 الحدود املوضوعية :تقوم الدراسة على دراسة دور التحول الرقميفي تحسين بيئة التعليم املحاسبي والحد من جائحة كوفيد – 19
ملؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
الدراسات السابقة:
ً
أوال :الدراسات العربية:
تناولت العديد من الدراسد د ددات أثر التحول الرقمي ودوره على املحاسد د ددبة
واملراجعددة والتي بدددورهددا تؤثر على بيئددة التعليم املحدداس د د د ددبي فقددد أظهرت
دراس د د د د ددة (القنبري )2020 ،أن التقني ددات الح ددديث ددة التي أفرزعه ددا الثورة
الصد د ددناعية الرابعة قد أثرت على املحاسد د ددبة واملراجعة حين عملت على
إحدا تييرات في مفاهيم ومباد تصد ددميم نظم املعلومات املحاسد ددبية،
وتحسين جودة التقارير املالية ،والتقليل من إصدار األحكام الشخصية
وإع ددداد التق ددديرات املح دداس د د د ددبي ددة ،وح دددو تييرات جوهري ددة في تنظيم
وتخطيط عمليدة املراعدة وتقييم املخداتر وإجراءات املراجعدة التحليليدة،
و روز مجد دداالت ج دددي دددة ك دداملراجعد ددة ب دداالس د د د ددت ند دداء واملراجعد ددة التلقد ددائيد ددة
والتحليل املالي للبيانات الضد ددخمة ،وقد أوصد ددت هذه الدراسد ددة بضد ددرورة
تكيف املحدداس د د د دبددة واملراجعددة بنفس الوتيرة مع التطورات التي تطرأ على
بيئة أعمال الشركات نتيجة زيادة تب ي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
أما دراسددة (مجمي )2019 ،فقد أوضددحت أن التحول الرقمي ال ينحصددر
معناه بتطور الش د ددبكة العنكبوتية ومواقعها أو ظهور وس د ددائل التواصد د دل
االجتما ي أو تص د د ددميم تطبيقات برمجية محدد ،وإنما يش د د ددمل التييرات
املسد د ددتمرة التي تطرأ على تقانات املعلومات وسد د ددرعة تب ي هذه التييرات،
كم ددا أن هن ددال عوام ددل مؤثرة في األجي ددال الرقمي ددة تتمث ددل في تر ي ددة مق ددادة
بالعوملة وتقانة ووس ددائل تواص ددل اجتما ي افتراض ددية ،وأن التطور الكبير
في البيئدات الرقميدة املرتبطدة بمنظومدات العلم والتعليم قدد أس د د د ددهمدت في
انتش د د د ددار منتجددات ثوريددة واختفدداء وظددائف وظهور وظددائف جددديدددة  ،وأن
البعض يقدر بأن  %75من الطالب س دديمارس ددون بعد عقدين من الزمن
ً
ً
مهن دا وأعم داال غير موجودة اليوم ،وس د د د ددوف تختفي آالف الوظ ددائف التي
عرفن دداه دا  ،وأن االقتص د د د د دداد الرقمي يقوم على املعرف ددة بمع ي م ددا تر ح ددق
ً ً
يرتبط ارتباتا وثيقا بما تتعلمق ،وقد أض د د دداف في دراس د د ددتق أنق ليس املهم
نقددل املعلومددات وتراكمهددا للطددالددب بددل األهم أن نعلمددق كيف يتحقق منهددا
4
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مجلة اتحاد الجامعات العر ية  )4(41لسنة 72-51 ،2021
بلدددان الع ددالم مم ددا ينبز بح دددو أزم ددة تعليم حقيقي ددة ع دداملي ددة .والجزائر
واحدددة من بلدددان العددالم التي مس د د د ددتهددا الجددائحددة وكددانددت آثددارهددا كبيرة على
مختلف األص ددعدة خاص ددة الص ددعيد التربوي .هدفت املداخلة إلى البحن
في مؤش د د د درات األزمة املسد د د ددتقبلية التعليم الرسد د د ددمي في الجزائر من خالل
تحليددل الواقع الددذي تميز بدداتخدداذ تدددابير غلق املدددار والتعليم عن بعددد
وآثد دداره املختلفد ددة ثم فتح امل د دددار مع فر إجراءات الوق د ددايد ددة وآثد دداره
املختلفة ،وتم تقديم في األخير توصيات لتجاوز األزمة.
بديدندم د ددا أوض د د د دح د ددت دراس د د د د د ددة (تدلدح د ددة ،وآخدرون )2020 ،دور الدتدعدلديدم
اإللكتروني في التخفيف من قلق االمتحدان لدد تالميدذ البكدالوريدا في ظدل
انتش د د ددار و اء كوفيد 19-من خالل :التعرف على مس د د ددتو قلق االمتحان
لددد تالميددذ البكددالوريددا في ظددل انتشد د د د ددار و دداء كوفيددد ،19-الكش د د د ددف على
وجود فروق في قلق االمتح ددان ل ددد تالمي ددذ البك ددالوري ددا في ض د د د ددوء متيير
الجنس(ذكور/إندا ) ،الكش د د د ددف على وجود فروق في قلق االمتحدان لدد
تالمي ددذ البك ددالوري ددا في ض د د د ددوء متيير التخص د د د ددص (علمي/أدبي) ،وك دداند ددت
النتائج :مسدتو قلق االمتحان لد تالميذ البكالوريا في ظل انتشدار و اء
كدوفدي د ددد19-مدرتدفدع .ال تدوج د ددد فدروق فدي قدلدق االمدتدح د ددان فدي ض د د د ددوء مدتديديدر
الجنس (ذكور إند ددا ) توج د ددد فروق في قلق االمتح د ددان في ض د د د ددوء متيير
التخصص(علمي/أدبي) لصالح التخصص العلمي.
أما دراس د ددة (مزهود ،)2020 ،فقد بينت أن االنتش د ددار املفاجس لفيرو
Covid-19أد إلى زعزعة العالم بأسد ددره ،عندما تسد ددبب  COVID-19في
أكبر اض د د د ددطراب ألنظمددة التعليم في تدداريخ العددالم ،ممددا أثر على مددا يقرب
من  1.6مليار متعلم في جميع القارات ،مما أد إلى إغالق املؤس د د دس د د ددات
التعليمي ددة .لقددد ش د د د دك ددل ه ددذا املوقف تح ددد ًي دا للنظ ددام التعليمي في جميع
أنحدداء العددالم وأجبر املؤس د د د دسد د د د ددات التعليميددة على التحول إلى أس د د د ددلوب
التدددريس عبر اإلنترنددت بين عش د د د ديددة وض د د د دحدداهددا ،إذ لم يكن هنددال خيددار
س ددو التحول بالكامل إلى التدريس والتعلم عبر اإلنترنت .تض ددمن املقال
أهميددة التعلم عبر اإلنترنددت وتكنولوجيددا التعلم مع توض د د د دديح مش د د د ددكالت
االنتقال الس د د د ددريع للتعليم الرقمي عن بعد ،الذي فرض د د د ددتق أزمة كوفيد-
 ،19وا فاق املستقبلية للتعليم الرقمي في مواجهة أي عقبات محتملة.
وقد أوض د ددحت دراس د ددة (ص د ددبيحة ،وآخرون ،)2020 ،أن الجزائر تعتبر
من الددول القالئدل التي اتخدذت إجراءات احترازيدة وقدامدت بتطبيق حدالدة
الطوار ال د د د ددحي ددة من ددذ بدددايددة ج ددائح ددة كورونددا (كوفي ددد )19-تح ددن على
القيدام بتطبيق اإلجراءات االحترازيدة والوقدائيدة للحدد من تفدادي تف د د د ددوي
ع د دددو فديددرو كددوروند ددا عدلددى مسد د د د دتددو الدحددرم الدج د ددامداددي واالق د ددام د ددات
الجددامعيددة ،ولض د د د دمددان اس د د د ددتمرار الدددرو عن تريق وض د د د ددع األنش د د د دطددة
وال دددع ددائم بي ددداغوجي ددة عبر الخط ،ه ددذا القرار أك ددد على وجوب تطبيق
نمط التعليم عن بعد ملواصد د ددلة السد د ددنة الجامعية .تم التطرق من خالل
5

هددذا املقددال إلى أهم القرارات والتعليمددات والتدددابير التي أص د د د دددرعهددا وزارة
التعليم العددالي والبحددن العلمي في الجزائر من أجددل مواص د د د دلددة التدددريس
وذلددك بدداالعتمدداد على نمط التعليم عن بعددد في ظددل جددائحددة كورونددا ،ومددا
مد نجاح هذه التجر ة في ظل وجود عدد من العقبات التي تواجهها.
ً
ثاةيا -الدراسات األجنبية:
تناولت العديد من الدراسات أثر جائحة كوفيد  19-على بيئة التعليم
حين أوضحت دراسة ) ،(Kaddeche, al et -2021متطلبات التعليم
اإللكتروني ومعوقاتق من وجهة نظر هيئة التدريس بجامعة قاصدي
مر اح ورقلة وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة من أهمها ما يلي:
كشفت نتائج الدراسة أن هنال موافقة بين أفراد عينة الدراسة على
أهمية التعليم اإللكتروني ،يوجد توجق ايجابي من ترف أساتذة الكلية
على تطبيق التعليم اإللكترونيال أما فيما يتعلق بأهم العراقيل التي
تواجق التعليم اإللكتروني فتمثلت في وجود ضعف كبير في توفير
خطوط اإلنترنت لألساتذة وللطلبةال كما أن أغلبية األساتذة لم
يستفيدوا من الدورات التدريبية في مجال التكنولوجيا ومواقع التعليم
اإللكتروني.
أما دراسة ) ،(Chelghoum, al et -2021فقد أوضحت أن التعليم
يتيير استجابة لجائحة  .Covid-19حين يساى املعلمون في جميع
ً
إلحاحا في التعليم بسبب
أنحاء العالم إلى مواجهة التحديات األكثر
تف وي الو اء ،وال سيما اإلغالق .لذلك يوجهون جهودهم نحو التدريس
عبر اإلنترنت .ومع ذلك ،فإن إعادة تشكيل التدريس والتعلم يمثل
ً
تحديا ً
كبيرا يواجق العديد من املعلمين واملتعلمين مشاكل في التحول
من بيئة التعلم ً
وجها لوجق إلى بيئة التعلم عبر اإلنترنت لعدة أسباب.
وتحاول هذه الورقة تقديم ملحة عامة عن  .Covid-19كما وتحاول إلقاء
ً
شيوعا والتي يواجها املعلمون .كما
بعض الضوء على أكثر الصعو ات
وتساى إلى تقديم مجموعة من الحلول لهذه املشكالت وإعطاء بعض
النصائح لتوجيق املعلمين نحو ممارسات التدريس الفعالة كشفت
النتائج الرئيسة أن التدريس عبر اإلنترنت يحافظ على مشاركة الطالب
واألهم من ذلك دافعهم للتعلم .كما أن املعلمين في الجزائر يواجهون
العديد من املشاكل خاصة إمكانية الوصول إلى اإلنترنت وتحفيز
الطالب .لذلك ،يوفر  Covid-19فرصة إلجراء تييير ثوري في عملية
التدريس والتعلم .ويمكن تحقيق ذلك من خالل تكامل منصات التعلم
عبر اإلنترنت واملوارد املختلفة عبر اإلنترنت .كما أنق بعد األزمة ،يجب
أال تعود املدار والجامعات إلى وضعها الطبياي ،بل إلى األفضل.
أما دراسة ) ،(Berbar,2021فقد بينت أن فيرو كورونا (كوفيد -
ّ
 )19قد عطل التدريس والتعلم في جميع أنحاء العالم .وقد أد القلق
املتزايد بشأن االنتشار السريع للفيرو إلى إغالق جميع املؤسسات
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التحول الرقمي في تحسين بيئة التعليم املحاسبي والحد من جائحة
كوفيد  19في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
 .2من حيث الزمان :جميع الدراسد د ددات حديثة ،فقد ّ
تم إجراؤها في
الفترة .2021 - 2020
 .3من حيؤؤث املكؤؤان :تنوعددت أمدداكن تطبيق الدددراسد د د د ددات السد د د د ددابقددة
(فلسطين ،نيجيريا ،الجزائر ،مصر).
 .4من حيث املنهج :اعتمدت الدراس د ددات الس د ددابقة املنهج الوص د ددفي
التحليلي.
 .5من حيث األدوات :اسد د د ددتخدمت معظم الدراسد د د ددات االسد د د ددتبانة
أداة للدراسة.
 .6من حيث العينات :تنوعت عينات الدراس ددات الس ددابقة فبعض
الدددراس د د د د ددات كددانددت على الجددامعددات والبعض منهددا على أعض د د د د دداء
هيئات تدريسية وا خر على املدار .
أوجه االختالف بين الدراس ؤؤة الحالية والدراس ؤؤات الس ؤؤابقة :تتميز
الدراسة الحالية في عدة نقاطال أهمها:
ً
ً
 تعد الدراس د د ددة ًبناء معرفيا وتراكميا للدراس د د ددات الس د د ددابقة حول
ً
املوض د ددوع ،وتأتي اس د ددتكماال ملا بدأه الباحثونال فهي تب م على ما
توصلوا إليق من نتائج ،وما قدموه من نتائج وتوصيات.

التعليمية واالعتماد على املنصات األكاديمية عبر اإلنترنت مثل
 Moodleملواصلة األنشطة التعليمية .في هذا الصدد ،كان الهدف
الرئيسوي من هذه الدراسة الوصفية هو التحقيق في تصورات وخبرات
أربعة عشر ً
معلما مع منصة  Moodleأثناء اإلغالق الو ائي COVID-
 ،19مع أخذ قسم اللية اإلنجليزية في جامعة تيزي وزو كمثال على ذلك.
لجمع البيانات ،تم تصميم استبيان عبر اإلنترنت يتكون من أسئلة
ميلقة ومفتوحة باستخدام نماذج  Googleوإرسالها إلى املستجيبين
عبر البريد اإللكتروني .تم جمع كل من البيانات الكمية والنوعية.
خضعت البيانات الكمية للتحليل اإلحصائي باستخدام الحزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،بينما عولجت البيانات النوعية
باستخدام التحليل املوضو ي .أشارت نتائج الدراسة إلى أن غالبية
املشاركين لد يهم تصورات سلبية عن منصة مودل .لقد دافعوا عن
ً
التعليم وجها لوجق وكانوا يعارضون بشدة التدريس من خالل مودل.
وكشفت النتائج ً
أيضا عن بعض مزايا وعيوب التدريس من خالل
 Moodleمثل نقص التدريب .أشارت النتائج إلى أن هنال حاجة لتييير
املواقف وتطوير املعرفة التكنولوجية للمعلمين.
التعقيب على الدراسات السابقة:
أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 .1من حيث املوضوع:
تناولت الدراسات السابقة موضوع مناقشة أهمية وضرورة التحول
الرقمي للمؤسسات والهيئات التي تساى إلى تطوير وتتحسين خدماعها
للمستفيدين ،والتعرف على مفهوم ومتطلبات التحول الرقمي ودوره في
تحسين أداء الخدمات الحكومية ،باإلضافة إلى التعرف على انعكاساتق
على ممارسة مهنة املحاسبة والتدقيق ،كما تناولت معرفة مد جاهزية
الجامعات للتحول الرقمي ،ورصد أبرز التحديات ها في ظل جائحة
كورونا ،والكشف عن واقع التعليم الجاماي عن بعد في ظل جائحة
كوفيد ،19-وذلك من خالل الكشف عن مد فعالية ونجاح هذا النوع
من التعليم تحت األوضاع التي تعيشها البالد على غرار با ي دول العالم
والدمج بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري الستجناف العملية
التعليمية وإنجاحها في الجامعات في ظل أزمة كوفيد ،باإلضافة إلى تبيان
انعكاسات جائحة كوفيد  19املستجد على عالقات العمل ،والتعرف
على دور التعليم اإللكتروني في التخفيف من قلق اإلمتحان لد تالميذ
البكالوريا في ظل انتشار و اء كوفيد ،19-والتعرف على متطلبات التعليم
اإللكتروني ومعوقاتق ،بينما عهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور

6

 تركز الدددراس د د د د ددة الح دداليددة على دراس د د د د ددة دور التحول الرقمي فيتحس د ددين بيئة التعليم املحاس د ددبي والحد من جائحة كوفيد ،19-
ً
و ي بذلك تعد أكثر تخص د دص د ددا من الدراس د ددات الس د ددابقة ،كوبها
تندداولدت متييرات و ي التحول الرقمي و يئددة التعليم املحدداس د د د ددبي
باإلضافة إلى جائحة كوفيد .19
ً
ً
 تضد د ددع الدراسد د ددة الحالية حلوال عملية لتحسد د ددين كفاءة التعليماملحاس ددبي وتجويده ،باإلض ددافة الحد من انتش ددار جائحة كوفيد
 19عن تريق مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
 اإلطار النظري للدراسة:املحوراألول -التحول الرقمي:
ً
أوال :مفهوم التحول الرقمي:
أض د د د ددقى التحول الرقمي من أهم الوس د د د د ددائ ددل التي من خالله ددا يمكن
الوصول بسهولة إلى املجتمعات بجميع عناصرها ،لتقديم الخدمات
والتعامل معها وتسد د ددهيل التواصد د ددل مع األفراد في عصد د ددر تكاثرت فيق
ً
الكوار واألمرا املع دددي ددة واملميت ددة التي وقف ددت ح ددائال أم ددام تلبي ددة
العنصر البشري الحتياجاتق األساسية والثانوية ،لتحد من تواصلق
املبدداش د د د ددر للحص د د د ددول على الخدددمددات وتلبيددة متطلبدداتددق األسد د د د دداس د د د ديددة
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ً
يتنبأ بانقرا مهنة املحاس د ددبة وفقا لبحن أجراه Osbome & Frey
والدذي نش د د د ددرتدق مجلدة  The Economistلعدام 2014م ،حيدن أظهرت
أن املحدداس د د د ددبين واملراجعين هم بدداملرتبددة الثددانيددة بعددد التس د د د ددويق عبر
الهدداتف من حيددن خطر االنتهدداء .فمن املالحظ واملحتمددل فقددد بعض
املحداس د د د ددبين وظيفتهم إذا لم يلتحق بدالتحول الرقمي ومدا يتطلبدق من
مهددارات مندداس د د د دبددة تتوافق مع التييرات الندداتجددة ،فمهنددة املحدداس د د د دبددة
بح د دداج د ددة أن يكون املح د دداس د د د ددبين س د د د دبد دداقين في إجراء التحس د د د دديند ددات
التكنولوجية في ظل التحول الرقمي ()Hoffman, 2017.4
وير البدداحثددان أن التحول الرقمي في بيئددة التعليم املح دداس د د د ددبي على
وجددق الخص د د د ددوس بمثددابددة عمليددة التييير الشد د د د ددامددل في تريقددة عر
املسد د دداقات املحاسد د ددبية بإضد د ددافة تقنيات تتما د د ددوم مع التكنولوجيات
املتطورة بداس د د د ددتخدددام وسد د د د ددائدل وص د د د ددور وتوثيقددات وعمليددات محدداكداة
للعمددل املحدداس د د د ددبي والتي تسد د د د دداعددد الطددالددب في د د د دحددذ عمليددة تفكيره
وتر د د د ددخير مدا يتعلمدق في املسد د د د دداقدات النظريدة في تنميدة خبرتدق العمليددة
بعيدددا عن التلقين النظري والطرق التقليددديددة في تق ددديم املعلوم ددات
ممددا يسد د د د دداهم في تطوير عمليددة الفهم والتدددريددب والتجريددب واالبتكددار
وفق نطاق محدد من قبل املؤسسات التعليمية ،بحين نحصل على
تالب متخصص أكثر قدرة في خدمة وظيفة املحاسبة.
كم د ددا وير البد دداحثد ددان أن فكرة تطبيق التحول الرقمي تعتم د ددد على
إخراج نواتج تتميز بدالجودة ،وذلدك بدالحص د د د ددول على تدالدب مؤهدل ال
يعتمددد في عمليددة التعليم فقط على املقررات الدددراس د د د ديددة ،وإنمددا يتم
إخضد د د د دداع التكنولوجيددا بوسد د د د ددائلهددا املختلفددة في العمليددة التدددريس د د د ديددة
ً
وتأهيل املحاسدبين ،كما من املعلوم بأننا ناي جيدا أن الحصدول على
تددالددب محدداس د د د ددبي مؤهددل هو أمر يحتدداج إلى تر د د د ددخير املعلومددات التي
ً
يقوم بتعلمهدا نظريدا وتطبيقهدا على أر الواقع فيمدا يتعلق بداملعرفددة
التي يكتس د د د ددله ددا ب ددداي ددة بعملي ددة تح دددي ددد وتجميع وتص د د د ددنيف وتحلي ددل
وتر د ددجيل أي عمليات مالية ،والتي تنتهم باس د ددتخراج التقارير املالية
املتعلق د ددة بد ددالش د د د ددركد ددات ،وكيفيد ددة التع د ددام د ددل مع الجه د ددات الحكوميد ددة
والض د د د ددريبيد ددة وعمليد ددات املراجعد ددة واس د د د ددتخراج التقد ددارير الخد دداصد د د د د ددة
باملراجعة ،والتفكير النقدي واكتس د دداب مهارات التواص د ددل االجتما ي
وهددذا مددا يسد د د د دداعددد التحول الرقمي في العمليددة التعليميددة من تقددديمددق
لنا.
كما وير الباحثان أنق باإلض ددافة إلى ما س ددبق فإن التحول الرقمي في
بيئددة التعليم املحدداس د د د ددبي يتض د د د ددمن بنيددة معلومددات شد د د د دداملددة ومالئمددة
ومتطورة ومرندة بحيدن تالئم وتنداس د د د ددب كدافدة متطلبدات العص د د د ددر فهي
تعتمد على شددبكة اتصدداالت حديثة وخطط منظمة ونظام معلوماتي
كامل متكامل يعمل على دمج املعلومات وترخيرها لتقديمها للطالب

والثددانويددة ،ويقص د د د د ددد بددالتحول الرقمي على أنددق العمليددة والوس د د د دديلددة
املتواص د د د دلدة واملس د د د ددتمرة التي تتكيف هدا املؤس د د د دس د د د ددات مع متطلبدات
واحتي دداج ددات عمالئه ددا وأفراده ددا وس د د د ددوقه ددا ،وذل ددك ب ددابتك ددار منتج ددات
ً
وخدددمددات جددديدددة ،والتي تعددد مزيجدا بين األعمددال الرقميددة واليدددويددة،
وتجارب الز ائن باإلضد د د ددافة إلى تحسد د د ددين الكفاءة التشد د د ددييلية واألداء
التنظيمي في الوقت نفس د د ددق عبر توظيف القدرات الرقمية (س د د دداليمي
وآخرون ،)948 ،2019،ومند ددق نر أن التحول الرقمي هو وس د د د دديلد ددة
لدمج التكنولوجيا وتقنياعها الحديثة في توصيل الخدمات واملنتجات
لجميع األفراد واملؤس د د دس د د ددات واملس د د ددتفيدين هدف تحس د د ددين الكفاءة
التشد د ددييلية لعمل مؤس د د دسد د ددات املجتمع في تقديم خدماعها ومنتجاعها
بطريقد ددة إلكترونيد ددة ذكيد ددة آمند ددة تض د د د ددمن لهد ددا الوفر املد ددالي واملجهود
البشري مما يعزز من استمراريتها وإضافة مرونة نوعية في أدائها.
ً
ثاةيا -التحول الرقمي في بيئة التعليم املحاسبي:
دخلدت مؤس د د د دس د د د ددات التعليم بجدامعداعهدا وكليداعهدا ومعداهددهدا في موجدة
تديديدرات ج د ددذري د ددة ونددوعدي د ددة فددي تددريدق د ددة وإجدراءات أدائده د ددا وكدف د دداءعده د ددا
التش ددييلية جعلتها تتوجق إلى تر ددخير التكنولوجيا ورقنمتها في ض ددبط
هيكليتهددا وتريقددة أدائهددا وعر خدددمدداعهددا التعليميددة واإلداريددة لجميع
الشرائح املستهدفة على أوسع نطاق.
ينظر للتحول الرقمي في بيئددة التعليم على أنددق اس د د د ددتخدددام التقنيددات
والوس د د د ددائط اإللكترونية في العملية التعليمية من حين تقديم ونقل
املعلوم ددات والخ دددم ددات التعليمي ددة بين الطرفينال الط ددال ددب وامل دددر ،
باس د ددتخدام عدة وس د ددائل إلكترونية وتقنية و رامج يتم إعدادها لهذا
الير  ،ممددا يكسد د د د ددب الطددالددب املهددارات التقنيددة والعمليددة والعلميددة
املطلو دة فهي تريقدة التعليم والتعلم بداس د د د ددتخددام تريقدة الكترونيددة
رقمية تؤدي الهدف املنشود (مزهود.)9 ،2020 ،
دور التحول الرقمي في تحسين بيئة التعليم املحاسبي:
أص ددبح التحول الرقمي اس ددتراتيجية لقيادة املؤس دس ددات وتعد كونق
ً
مرادف ددا لتقني ددة املعلوم ددات بم ددا يحقق ددق من دور واض د د د ددح من أهمي ددة
وفوائد ،حين احتل قائمة األولويات لهذه املؤسدسددات بما يحقق من
تقلي ددل الط دداق ددة وتوفير للجه ددد وتخفيض للتك دداليف ،وفتح مج دداالت
اإلب ددداع والتطور من خالل ترق تق ددديم الخ دددم ددة وكيفي ددة تق ددديمه ددا
للعمالء وتس د ددهيل لعملية االش د دراف واملراقبة لس د ددير العمل والتوس د ددع
وتحسدين الكفاءة التشدييلية للمؤسدسدات وتنظيمها (البار ،وآخرون،
.)2 ،2019
ير كد ددل من ) (Frey, 2013), and (Nagarajah, 2016أن تقنيد ددات
الثورة الص د د د ددناعية وما فرض د د د ددتق من تحول رقمي في الوقت الحاض د د د ددر
تتطلدب أتمتدة أنش د د د دطدة املحداس د د د دبدة الروتينيدة وهدذا مدا جعدل البعض
7
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والجهات املس د د د ددتفيدة بطريقة س د د د ددهلة وآمنة ،باس د د د ددتخدام منص د د د ددات
ومواقع تعليميددة الكترونيددة سد د د د دداعدددت على ص د د د دقددل املهددارات التقنيددة
املحداس د د د ددبيدة للطدالدب بحيدن تجعلدق قدادر على التعدامدل مع املنص د د د ددات
اإللكتروني ددة والبورص د د د د ددات الع دداملي ددة وزي ددادة معرفت ددق بت ددداول األموال
وكيفية املعالجة اإللكترونية املحاس د ددبية للش د ددركات ودراس د ددة التقارير
ً
املد دداليد ددة بكد ددافد ددة أنواعهد ددا الكترونيد ددا وكيفيد ددة اس د د د ددتخد دددامهد ددا وتحليلهد ددا
باستخدام برامج الكترونية وتقنية متاحة.
وير كل من ( )Oliver, 2018( & )Newman, 2019أن تأثير التحول
الرقمي على املحاسد ددبة وعلى البيئة املحاسد ددبية والتي يتأثر ها التعليم
املحاس د د ددبي تتركز في إض د د ددافة قيم لنتائج النظام املحاس د د ددبي إلى جانب
توفير املعلوم د ددات في الوق د ددت الفعلي مع زيد ددادة الر ط بين البيد دداند ددات
املالية وغير املالية وتوفير مزيج من التطبيقات املحاسددبية التي تعتبر
ً
حلول مبدعة ومميزة لكثير من التحديات وأيض د د ددا توفير انتاج جميع
املعلومدات املحداس د د د ددبيدة التي تحتداجهدا اإلدارة س د د د ددواء كداندت لهدا عالقدة
بد ددالبيئد ددة التعليميد ددة أو على نطد دداق األعمد ددال بد دداس د د د ددتخد دددام برامج عبر
ً
اإلنترنددت وذلددك بض د د د دديط ددة زر واح ددد أو أمر بس د د د دديط ،وأيض د د د د ددا توفير
املعلوم ددات ومج دداالت البح ددن للطالب أو املح دداس د د د ددبين أو العمالء عن
تريق االنترنت واملنصات اإللكترونية للعثور عن إجابات ألي تساؤل
يتعلق باملحاسبة.
ير البدداحثددان أن أهميددة التحول الرقمي في بيئددة التعليم املحدداس د د د ددبي
فتتمثل بد د د د ددالحصددول على أداء محسددن في تقديم الخدمات التعليمية
وترح املسد د د د دداقدات املحداس د د د ددبيدة لطالب تخص د د د ددص املحداس د د د دبدة بطرق
وأس د دداليب تقنية تكنولوجية ممنهجة ومبتكرة تعالج نقاط الض د ددعف
التي يتعر له ددا تق ددديم الخ دددم ددات التعليميددة بددالطريق ددة التقليددديددة،
بحين تسد د د دداعد في الحصد د د ددول على تالب متخصد د د ددص في مجال عملق
املح دداس د د د ددبي يفكر بطريق ددة غير تقلي دددي ددة ،ب ددل مبتكرة بمرون ددة كبيرة،
ً
بتدددريبددق عمليددا للوص د د د ددول إلى حلول مبتكرة ألي مشد د د د دداكددل لهددا عالقددة
بعمل الش د د ددركات ومعالجة أمورها املالية واس د د ددتخراج تقاريرها املالية
ومعالجة عملياعها وجعلق يتدرب بنفسق.
ويمثدل دور املحداسد د د د ددب الدذكي الدذي يس د د د دداى إلى تحقيق املطلوب مندق
بطريقددة مبتكرة وإنجدداز أي نش د د د د دداط روتي ي يومي بطريقددة س د د د ددلس د د د د ددة
ً
ً
وإدخالق بمحاكاة عملية لتطبيق ما يتم تلقينق نظريا وتطبيقق عمليا
بددعم من التكنولوجيدات الرقميدة بكدافدة أدواعهدا وتقنيداعهدا .ويتض د د د ددح
أن الش د د ددركات واملؤس د د دس د د ددات الرقمية بما تحققق من مزايا أص د د ددبحت
ً
ً
تمثل خطرا وعهديدا ملسد د دتقبل الش د ددركات واملؤسد د دس د ددات التقليدية في
أداء أعمددالهددا ،حيددن تمتدداز األولى بض د د د دخددامددة أعددداد العمالء وجمهور
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املتعدداملين إلى جددانددب انخفددا تكدداليف املعددامالت ،إلى جددانددب القدددرة
على التكيف مع التييرات اإللزامي ددة الع دداملي ددة التي يش د د د ده ددده ددا قط دداع
األعمد ددال ممد ددا يفر على الثد ددانيد ددة ض د د د ددرورة تب ي التحول الرقمي في
أعمالها( .ساليمي ،وآخرون)955 ،2019 ،
ً
ثالثا .متطلبات التحول الرقمي للم:سسات التعليمية في بيئة
التعليم املحاسبي:
يع ددد دمج تكنولوجيددا املعلوم ددات وتر د د د ددخير الوس د د د د ددائددل التكنولوجيددة
ً
التقنية في العملية التعليمية وخص د ددوص د ددا في بيئة التعليم املحاس د ددبي
من األهداف التي تسدداى كافة املؤس دسددات التعليمية إلى تحقيقق على
أكبر ق دددر وأس د د د ددرع وق ددت ممكن ،ل ددذا فمن الض د د د ددروري توفير جميع
مسد د ددتلزمات نجاح تحقيق هذا الهدف والذي يتطلب من املؤسد د دسد د ددة
التالي:
 - 1بناء رؤية رقمية وصؤ ؤ ؤ ؤؤياية اس ؤ ؤ ؤ ؤ راتي ية التطوير(عبد النبي،
 :)407 ،2020يتطلدب من املؤس د د د دسد د د د ددة التعليميدة ومنظومدة التعليم
وض د د د ددع رؤية ش د د د دداملة ومتكاملة عن تكنولوجيا املعلومات وما تمتلكدق
الجدامعدة ومدا تحتداجدق من وس د د د ددائدل تقنيدة واتص د د د دداالت تس د د د دداعددهدا في
تحديد مكانتها في املستقبل بحين تتضمن الرؤية الرقمية ما يلي:
أ .تحلي ؤؤف الف وة الرقمي ؤؤة :بتح دددي ددد م ددا تملك ددق املؤس د د د دس د د د د ددة
التعليمية من أدوات ومعرفة يمكن أن تس د ددتيلها ،وما تمتلك من
تقنيددات وقدددرات تسد د د د دداعدددهددا للوص د د د ددول إلى مصد د د د ددادر املعلومددات
واملعرفة املطلو ة (عبد الفتاح)84 ،2007 ،
ب .تحليف املس ؤ ؤ ؤ ؤؤتو :الت نولو ي :وذلك بمعرفة مد جهوزية
املؤسدسدة التعليمية ومد امتالكها واسدتخدامها للتكنولوجيات
املتوافرة لديها (الشمراني)2019 ،120 ،
ج .تح ؤؤدك ؤؤد كف ؤؤاءة ةظ ؤؤام املعلوم ؤؤات :يتطلددب من املؤس د د د دس د د د د ددة
التعليمي د ددة أن تقوم بتحلي د ددل (انت د دداج املعلوم د ددات وتحلي د ددل ترق
عرض د د د ددها وتداولها وكيفية حفظها واس د د د ددترجاعها)ال للوص د د د ددول إلى
معرفة مد الكفاءة الداخلية للمؤس دس ددة التعليمية (عبدالنبي،
)407 ،2020
د .معرفة مد :االستعداد للتحول :وذلك بوضع أسس ومعايير
االس د د د ددتعدداد اإللكتروني والدذي يتم قيداس د د د ددق من توافر عنداص د د د ددر
خمسة تتمثل بد دد( :البنية التحتية للمؤسسة التعليمية ،والقيادة
اإللكترونية ،ورأ املال البش ددري ،وأمن وخص ددوص ددية املعلومات
و يئة العمل االفتراضية) (الهادي.)25 ،2002 ،
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والتقنيدات التكنولوجيدة التي أس د د د دهمدت بش د د د دكدل كبير بتخفيف من حددة
ه ددذا الو دداء ،كم ددا أنددق ومن املالحظ أن التحول الرقمي أس د د د ددهم في نش د د د ددر
الو ي في كيفي ددة التع دداي  ،والتيل ددب على ه ددذا الو دداء بم ددا أدمجت ددق بعض
الدددول فيمددا يخص الدددعم النفس د د د ددوي في خططهددا وفي كتيبدداعهددا ووس د د د ددائلهددا
التعليمية وإرشدادات ونصدائح مقدمة للمحيط الخارجي بأترافق كافة في
كيفية املحافظة على صدحتهم ،وعلى تقديم الدعم النفسدوي االضدافي عند
اإلص د د د ددابدة هدذا الو داء مع التكفدل بتقدديم الخددمدة التعليميدة والخددمدات
األخر كاملة لهم دون تعرضددهم للتدهور في صددحتهم البدنية ،والحيلولة
دون تزايد أعداد اإلص د د د ددابة في ص د د د ددفوف الطلبة والكوادر التعليمية و ما
يحقق كفدالدة س د د د ددالمدة الجميع ،بداإلض د د د ددافدة إلى تقدديم نظم تعليميدة أكثر
ً
ً
مرونة وأكثر إنصافا وشموال للجهات املستفيدة في ظل هذه الجائحة.
ً
أوال -دو افع التحول الرقمي في ظف جائحة كوفيد – :19
أح دددث ددت ج ددائح ددة كوفي ددد  19-في نظ ددام التعليم انقط دداع كبير وال ددذي يع ددد
أكبر انقطاع في التاريخ حين تقدر نس د ددبة الض د ددرر الذي تعر لق نطاق
التعليم ب د د د د د  1,6بليون من تالبي العلم في أكثر من  190بلد على مسددتو
القارات عامة ،حين أثرت عمليات إغالق املؤسد د دس د ددات التعليمة على ما
نسبتق  %94من الطالب في العالم وقد ترتفع لتصل إلى  %99في البلدان
ذات الددخدل املنخفض واملتوس د د د ددط(موجز س د د د ديداس د د د دداتي لألمم املتحددة،
 .)2 ،2020وقد كان النقطاع التعليم آثار جمة لم تكتف فقط بالتعليم
وإنما تجاوزت ذلك ،حين عمل على عرقلة وص ددول الخدمات األس دداس ددية
إلى جميع الفئ د ددات من أتف د دال ومجتمع د ددات محلي د ددة .وق د ددد كد ددان إغالق
املؤسسات التعليمية ليس إال لضرورة ملحة لكبح انتشار هذه الجائحة
والتي تنتش ددر بس ددرعة هائلة نتيجة االتص دداالت واالحتكاكات املباش ددرة مع
ً
أتراف الخدمة التعليمية ،فكان قرار إغالق املؤس د دس د ددات ملزما للجميع
للحدد من انتش د د د ددار هدذه الجدائحدة والتقليص من عددد اإلص د د د ددابدات نتيجدة
االتصد د ددال املباشد د ددر في محيط املؤسد د دسد د ددات التعليمية وخارجها .ومن هنا
و دداإلض د د د د دداف ددة إلى تطور األزم ددة ال د د د ددحي ددة التي أر ك ددت جميع النط دداق ددات
االجتماعية واالقتصددادية والتعليمية ،تم التسددليط الضددوء على التحول
الددرقدمددي فددي أداء الدخ د دددم د ددات الدتدعدلديدمدي د ددة ف د دداسد د د د دتدج د دداب د ددت ندظددم الدتدعدلديددم
والحكومات وتكيفت مع متطلبات التحول الرقمي لديمومتها واالستمرار
بتقديمها دون انقطاع و جودة أفض د د د ددل و كفاءة عالية و مجهود وتكلفدة
أقدل و مروندة وتكيف مع وض د د د ددع عددم االس د د د ددتقرار الدذي تعدايش د د د ددق البالد
كدداف ددة ،ولكف ددال ددة س د د د ددالم ددة الطالب وجميع الجه ددات الف دداعل ددة في املس د د د دديرة
التعليمية.

 - 2تو افر اإلطارات التشريعية وما تتطلب من دعم مالي وإداري:
يحتاج التحول الرقمي إلى دعم وتمويل الزم بحين يس دداعد املؤس دس ددات
التعليمية على تنفيذ عملية التعلم والتعليم عن بعد ،بما يتما د د د ددوم مع
التحول الرقمي بدداقتن دداء التس د د د ددهيالت والوس د د د د ددائددل الالزم ددة للدددخول إلى
الرقمن ددة ،وم ددا يتطلب ددق من عملي ددة ت ددأهي ددل لنظم املؤس د د د دس د د د د ددة الع ددامل ددة
وللعدداملين وتدددريلهم للتعددامددل الرقمي في مجددال التعليم وتقددديم الخدددمددة
باإلض د د ددافة إلى ض د د ددرورة توفير األتر التش د د ددريعية والقانونية كافة ،والتي
تؤمن جميع املعامالت الرقمية وتض ددمن حماية جميع البيانات املتعلقة
باملؤسسات التعليمية ،كما يتعين على املؤسسة التعليمة توفير الدعم
لض ددمان املش دداركة الفعالة والناجحة في الحن لجميع األتراف املتعلقة
بد ددالعمليد ددة التعليميد ددة من املؤس د د د دسد د د د د ددات املجتمعيد ددة والتي لهد ددا عالقد ددة
بالتقنيات واالتصاالت وخدمات االنترنت(يس.)27 ،2018،
 - 3اختيار ةقطة البداكة:
يفتر على املؤس دس ددات التعليمية أن تقوم بتنقيد اإلجراءات املطلو ة
للتحول الرقمي في الوق ددت املح دددد ،وأن يكون جميع الطواقم اإلداري ددة
واألكداديميدة لدديهدا على معرفدة تدامدة هدذه اإلجراءات بحيدن تص د د د ددبح هدذه
ً
ً
اإلجدراءات جددزءا أصد د د د دلدي د دا مددن عدمدلدي د ددة الدتدعدلديددم والدتدعدلددم الدتدقدلدي د دددي د ددة
واإللكترونية (ضحاوي ،وآخرون)38 ، 2010 ،
 - 4الؤت ؤ ؤؤدري ؤ ؤؤب اإللؤ ؤ ؤرونؤ لؤلؤمؤوارد الؤبش ؤ ؤ ؤ ؤؤري ؤ ؤؤة (فؤي بؤيؤئ ؤ ؤؤة الؤتؤعؤلؤيؤؤم
املحاسبي):
إن من ض د د د ددروريدات تطبيق التحول الرقمي للوص د د د ددول إلى تعليم عن بعدد
يتميز بالفعالية ،هو بناء بيئة رقمية متكاملة من محتو تدريبي ودرااوي
ً
يتم إرس د د د د ددال ددق عبر الش د د د ددبك ددة واألنظم ددة املتع ددام ددل ه ددا الكتروني ددا بج ددان ددب
االرش د د ددادات والتوجيهات وإدارة للمص د د ددادر وتقويم العمليات ،بحين يتم
توفير نظام كامل ش د د ددامل مرن يتم تحديثق باس د د ددتمرار ويتم توفيره في أي
وق ددت وعن ددد الح دداج ددة للمت دددرب أو متلقم الخ دددم ددة التعليمي ددة بددأق ددل جه ددد
وتكلفددة (اليول .) 56 ،2019 ،وهددذا يتطلددب من املؤس د د د دسد د د د ددة التعليميددة
تقدديم جميع التوجيهدات والتددريبدات الالزمدة لكوادرهدا املتداحدة البش د د د ددريدة
لص د د د دق ددل معرفته ددا وإعط ددائه ددا خبرة لتمكنه ددا من اس د د د ددتخ دددام الوس د د د د ددائ ددل
التكنولوجية والتقنيات املتاحة بسهولة ويسر وبسهولة تامة.
املحور الثان  -التحول الرقمي في ظف جائحة كوفيد – 19
في خض د د د ددم جدائحدة كوفيدد –  19فدإن املخداتر تواجدق كدل أتراف العمليدة
التعليميددة ومحيطهددا الخددارجي من حيددن انتقددال العدددو نتيجددة الحتكددال
املباش د د ددر أثناء تقديم واالس د د ددتجابة للخدمة التعليمية لذا واجق الجميع
تخوف ددات التعر للفيرو  ،وه ددذا األمر تم مع ددالجت ددق بددالتحول الرقمي
وإدارة العملي ددة التعليمي ددة عن بع ددد بدداس د د د ددتخ دددام تكنولوجي ددا املعلوم ددات
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عبدالرحمن محمد رشوان
ً
ث ؤؤاةي ؤؤا -دو افع التحول الرقمي الع ؤؤامل للم:س ؤ ؤ ؤ ؤس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤات التعليمي ؤؤة
ً
وخصوصا في بيئة التعليم املحاسبي:
يحقق التحول الرقمي فوائ ددد ع دددي دددة وجم ددة لك ددل من الجه ددات مق دددم ددة
الخ دددم ددة ولألتراف املس د د د ددتفي دددة ،حي ددن تع ددد دوافع التحول الرقمي ي
بمثدابدة فوائدد وحلول ملش د د د دداكدل يعداني منهدا األفراد واملؤس د د د دس د د د ددات في ظدل
التطورات املتالحقة بالبيئة املحيطة بعمل املؤس د دس د ددات ،وير الباحثان
بددأن دوافع التحول الرقمي العدداملي في بيئددة التعليم املحدداس د د د ددبي على وجددق
الخصوس تتمثل بالتالي:
 - 1يس د د دهم التحول الرقمي املؤس د د دس د د ددات التعليمية في تقديم خدماعها
التعليمي ددة ألكبر فئ ددة وش د د د ددريح ددة من الطلب ددة ب ددأق ددل وق ددت ،وأق ددل
ً
مجهود على الطرفينال تالبا ومؤسسة تعليمية.
 - 2يحقق التحول الرقمي خاصدية الشدمول والذي يقصدد بق الوصددول
ً
إلى أبعد الشرائح جيرافيا بأقل التكاليف.
ً
 - 3يعد التحول الرقمي الوسد د دديلة األنجع حاليا في ظل جائحة كوفيد -
 19والتي تجعل املؤس د دس د ددات التعليمية قادرة على تقديم خدماعها
الطالبية سد د د ددواء تعليمية أم إدارية مع املحافظة على حياة كل من
كوادرها األكاديمية واإلدارية وحياة تال ها من انتشار هذا املر .
 - 4يعدد التحول الرقمي ض د د د ددروري ملؤس د د د دس د د د ددات التعليم العدالي ولبيئدة
التعليم املح دداس د د د ددبي من حي ددن ج ددذب أكبر ش د د د ددريح ددة من الطالب،
بتق د ددديم مواد تعليمي د ددة ومن د ددااج مح د دداس د د د ددبي د ددة تن د دداسد د د د د ددب البيئ د ددة
اإللكترونية لتقديم الخدمة.
 - 5يسد دهم التحول الرقمي في تحقيق اس ددتدامة املؤسد دس ددات التعليمية
باستخدام تقنيات متطورة وتكنولوجية.
ً
 - 6يع دد التحول الرقمي ولي دددا لح دداج ددة متزاي دددة للتكيف مع التقني ددات
الرقمية في البيئة التعليمية.
 - 7يسدهم التحول الرقمي و طريقة جذرية في الحد من انتشدار العديد
من األو ئة التي تنتش ددر بطريقة س ددريعة من االتص ددال املباش ددر بين
ً
ترفي العملية التعليمية وخصددوصددا كوفيد –  ،19حين يسددتطيع
متلقي الخدمة الحصد د ددول عليها دون االتصد د ددال املباشد د ددر مع مقدم
الخدمة و طريقة أقل جهد وتكلفة.
 - 8يمكن للتحول الرقمي أن يوص د د د ددل الخددمدات التعليميدة إلى الفئدات
التي ال تسد د د ددتطيع الوصد د د ددول إلى هذه الخدمات جسد د د ددديا ،وهذا ما
نعنيق بتحقيق الشمول املؤسساتي.

10

الدراسة امليداةية:
ً
يتضمن هذا الجزء من الدراسة وصفا ملنهج الدراسة امليداني،
والعينة املستخدمة ،واملجتمع ،واألداة ومتييراعها و إجراءاعها ،وفيما
يلي عر لذلك:
ً
أوال :منهج الدراسة
ً
انطالقا من تبيعة الدراسة وأهدافها ،تستند هذه الدراسة إلى
املنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول من خاللق وصف الظاهرة
موضوع الدراسة ألنق املنهج املناسب الذي يحقق أهداف الدراسة.
ً
ثاةيا :مصادرجمع البياةات
ً
تحقيقا للهدف األسااوي من الدراسة ،واملتمثل في التعرف على دور
التحول الرقمي في تحسين بيئة التعليم املحاسبي والحد من جائحة
كوفيد ،19-استخدم الباحثان مصدرين أساسين لجمع املعلومات
و ي:
 .1املصادر األولية :ملعالجة الجوانب التحليلية ملوضوع الدراسة،
لجأ الباحثان إلى جمع البيانات األولية من خالل االستبانة أداة
ً
رئيسة للدراسة ،صممت خصيصا لهذا الير .
 .2املصادر الثاة ؤؤوية :اتجق الباحثان ملعالجة اإلتار النظري
للدراسة ملصادر البيانات الثانوية ،والتي تتمثل في الكتب
واملراجع العر ية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات واملقاالت
والتقارير ،والدراسات واملجالت العلمية ،والدراسة واملطالعة
في مواقع اإلنترنت املختلفة التي تناولت موضوع الدراسة.
ً
ثالثا :م تمع وعينة الدراسة
ً
بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها فإن املجتمع املستهدف يتمثل في
جميع أعضاء هيئة التدريس بأقسام املحاسبة في الجامعات
ً
الفلسطينية في قطاع غزة ،والتي بلغ عددهم ( )83عضوا ،وقد قام
الباحثان باستخدام تريقة الحصر الشامل ،وذلك لصير مجتمع
الدراسة ،ولتوفر البيانات كاملة عنق ،مما يسهل التواصل معهم
والوصول إليهم ،ولتقوية نتائج الدراسة .وتم توزيع االستبانة على
جميع أفراد مجتمع الدراسة ( ،)83وقد تم استرداد ( )76استبانة،
ما يمثل ( )%91.6نسبة استرداد ،وكان توزيع االستبانات يستهدف
بشكل أسااوي جميع أعضاء هيئة التدريس من (أستاذ ،أستاذ
َ
ً
مشارل ،أستاذ مساعد ،محاضر) ،ويعد هذا العدد مقبوال علميا
ً
ً
ومنهجيا ومناسبا إلجراء التحليل اإلحصائي والتحقق من الفرضيات
وكافية ملثل هذه الدراسات.
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وت ؤ ؤؤحس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤي ؤ ؤؤن بؤ ؤ ؤيؤ ؤ ؤئ ؤ ؤؤة
التعليم املحاس ؤ ؤؤبي في
م:س ؤ ؤ ؤس ؤ ؤ ؤؤات التعليم
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القيمة
االحتمالية().Sig

ً
رابعا :أداة الدراسة:
تم إعداد استبانة حول "دور التحول الرقمي في تحسين بيئة
التعليم املحاسبي والحد من جائحة كوفيد ،"19-وتتكون استبانة
الدارسة من ثالثة أقسام رئيسة:
املحوراألول :عبارة عن البيانات الشخصية عن املستجيبين (املؤهل
العلمي ،املسمم الوظيفي ،سنوات الخبرة).
املحور الثان  :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو
معنوية ( )α≤0.05بين واقع التحول الرقمي ومالئمتق لبيئة
مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ,ويتكون من ( )10فقرة.
املحور الثالث :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو
معنوية ( )α≤0.05بين التحول الرقمي وتحسين بيئة التعليم
املحاسبي في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ،ويتكون من ()10
فقرات.
املحور الثالث :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو
معنوية ( )α≤0.05بين التحول الرقمي والحد من جائحة كوفيد –
 19في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ،ويتكون من ()10
فقرات.
وقد تم استخدام مقيا ليكرت الخمااوي لقيا استجابات
ً
املبحوثين لفقرات االستبيان (أوافق تماما ،أوافق ،متوسط ،ال
ً
أوافق ،ال أوافق تماما) حسب جدول رقم (:)1
جدول رقم ( :)1درجات مقياس لي رت الخماس ي
الوزن النسبي

ً
خامسا :اختبارات االستباةة
أ .صدق وثبات االستبيان:
اعتمد الباحثان على تدريج خمااوي متدرج لقيا آراء املحكمين عند
تحكيم فقرات اإلستبانة ،وقد تراوحت متوسطات تقديرات املحكمين
بين( ،)5.00-4.21و ي قيم مرتفعة تدل على اتفاق املحكمين على
مناسبتها وانتمائها ملوضوع الدراسة ،كما قام الباحثان بالتحقق من
صدق االتساق الداخلي ملجاالت االستبانة ومد ارتباتها بالدرجة
الكلية من خالل معامل ارتباط بيرسون ،كما هو موضح في الجدول
التالي:
جدول ( )2معامف االرتباط بين كف فقرة من فقرات أقسام "
االستباةة " والدرجة الكلية للقسم

ت ؤ ؤؤوج ؤ ؤؤد ف ؤ ؤؤروق ات
داللة إحص ؤؤائية عند
مس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤت ؤؤو :م ؤع ؤن ؤؤوي ؤ ؤؤة
( )α≤0.05بؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤي ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤن
ال ؤ ؤت ؤ ؤح ؤ ؤؤول ال ؤ ؤؤرق ؤ ؤمؤ ؤؤي
والؤح ؤ ؤؤد مؤن ج ؤ ؤؤائؤح ؤ ؤؤة
كؤ ؤ ؤؤوف ؤ ؤ ؤيؤ ؤ ؤؤد –  19فؤ ؤ ؤؤي
م:س ؤ ؤ ؤس ؤ ؤ ؤؤات التعليم
العالي في فلسطين.
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ً
**االرتباط دال إحصائيا عند مستو داللة (.)α ≥ 0.01
ً
*االرتباط دال إحصائيا عند مستو داللة (.)α ≥ 0.05

يوضح جدول ( )2أن معامل االرتباط يتراوح ما بين (،)0.902 -0.304
بين كل فقرة من فقرات املحاور والدرجة الكلية للمحور التي تنتمي لق
الفقرة ،ويوضح كذلك أن جميع معامالت اإلرتباط املبينة كانت دالة
ً
إحصائيا عند مستو معنوية ( ،)α ≥.05و ذلك يتضح أن االستبانة
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دور التحول الرقمي في تحسين بيئة التعليم املحاسبي والحد من جائحة كوفيد19-
هبة حمادة أبوعرب

عبدالرحمن محمد رشوان

جدول ( )4معامف ألفا كروةباخ لقياس ثبات اإلستباةة

تتسم بدرجة جيدة من صدق االتساق الداخلي ،ولذلك تعد أداة
الدراسة "االستبانة" صادقة ملا وضع لقياسق.
ب .الصدق البنائ Structure Validity
يعد الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مد تحقق
األهداف التي تريد األداة الوصول إليها ،ويبين مد ارتباط كل مجال من
مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.
جدول ( )3معامف االرتباط بين درجة كف م ال من م االت
االستباةة والدرجة الكلية لالستباةة
املحور

معامف بيرسون
لالرتباط

القيمة
االحتمالية )(Sig.

واقع التحول الرقمي ومالئمتق لبيئة
مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

**0.816

.000

التحول الرقمي وتحسين بيئة التعليم
املحاسبي في مؤسسات التعليم العالي
في فلسطين.

**0.884

.000

التحول الرقمي والحد من جائحة
كوفيد –  19في مؤسسات التعليم
العالي في فلسطين.

**0.890

املجال
واقع التحول الرقمي ومالئمتدق لبيئدة
مددؤس د د د دس د د د د د ددات ال دت دع دل ديددم ال دع د ددالددي فددي
ال دت دح ددول الددرق دم ددي وتددحس د د د د دي ددن ب دي دئ د ددة
فلسطين.
الدتدعدلديدم املدح د دداس د د د دبدي ملدؤس د د د دس د د د د د ددات
التحول الرقمي والحد ددد من جد ددائحد ددة
التعليم العالي في فلسطين.
دات التعليم
كوفيد –  19في مؤس د دس د د ً
جميع املجاالت معا
العالي في فلسطين.

10

0.780

0.883

10

0.768

0.876

7

0.842

0.918

27

0.913

0.956

*الصدق الذاتي = الجذر التربياي املوجب ملعامل ألفا كرونباخ

يتضد د د ددح من جدول ( )4أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال
حين تتراوح بين ( ، )0.842 -0.768بينما بليت لجميع فقرات االسددتبانة
( .)0.913وكذلك قيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل مجال ،إذ تتراوح بين
( ، )0.918-0.876بينما بليت لجميع فقرات االس د د ددتبانة ( ،)0.956وهذا
ً
يع م أن الثب ددات والصد د د د دددق مرتفع ودال إحصد د د د ددائي ددا ،مم ددا يش د د د ددير إلى أن
املقيا يتسم بدرجة جيدة من الثبات والصدق.
و ذلك ويكون الباحثان قد تأكدا من ص د د دددق وثبات اس د د ددتبانة الدراس د د ددة
مما يجعلها على ثقة تامة ب ددحة االسددتبانة ،وصددالحيتها لتحليل النتائج،
واإلجابة عن أسئلة الدراسة ،واختبار فرضياعها.
ً
س ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤابع ؤؤا :اختب ؤؤار التوزيع الطبي ي Normality Distribution
Test
تددم اسد د د د دتدخ د دددام اخدتدب د ددار كددوملدجددوروف – سد د د د دمددرنددوفKolmogorov-
) Smirnov Test (K-Sالختب د ددار م د ددا إذا كد ددان د ددت البي د ددان د ددات تتبع التوزيع
الطبياي من عدمق ،وكانت النتائج كما ي مبينة في جدول (.)5
جدول ( )5كوضح ةتائج اختبارالتوزيع الطبي ي

.000

ً
*االرتباط دال إحصائيا عند مستو داللة α ≥ 0.01

يبين جدول ( )3أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االسد ددتبانة
ً
دالدة إحص د د د ددائيدا عندد مس د د د ددتو معنويدة ( ،)α ≥ 0.05فقدد تراوحدت قيم
االرتدب د دداط بديدن ( ،)0.890 -0.816وجدمديدعده د ددا قديدم دالد ددة عدن د ددد مس د د د دتدوي
( ،)0.00و ذلك يكون الباحثان قد تحققت من صدق االتساق الداخلي
للمقيا  ،وتعد جميع مجاالت اإلسد ددتبانة صد ددادقة ملا وضد ددعت لقياسد ددق،
وتكون املقيا في صورتق النهائية من ( )30فقرة .
ً
سادسا :ثبات االستباةة :Reliability
يقصد ب بات االستبانة هو أن يعطي االستبيان النتائج نفسها إذا أعيد
ً
تطبيقق عدة مرات متتالية ،ويقصد بق أيضا إلى أي درجة يعطي املقيا
قراءات متقار ة عند كل مرة يستخدم فيها ،أو درجة اتساقق،
وانرجامق ،واستمراريتق عند تكرار استخدامق في أوقات مختلفة.
وقد تحقق الباحثان من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا
كرونباخ ، Cronbach's Alpha Coefficientوتريقة التجزئة النصفية،
والصدق الذاتي ،وكانت النتائج كما ي مبينة في جدول (.)4

12

عدد
الفقرات

معامف ألفا
كروةباخ
"معامف
الثبات"

الصدق
الذات *

املجال
واق ددع الد دتد دح ددول ال ددرقد دم ددي وم ددالءمد دت د ددق لد دبد ديد دئ د ددة
مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
الدتدحددول الددرقدمددي وتددحس د د د د ديددن بديدئ د ددة الدتدعدلديددم
املحداس د د د ددبي في مؤس د د د دس د د د ددات التعليم العدالي في
فلسطين.
التحول الرقمي والح ددد من ج ددائح ددة كوفي ددد –
 19في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
ً
جميع م االت االستباةة معا
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قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
)(Sig.

1.227

0.094

1.222

0.099

1.230

0.091

1.226

0.095
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 -6مدع د ددام د ددل ارتدب د دداط بديددرس د د د ددون ()Pearson Correlation Coefficient
لقيدا درجدة االرتبداط :يقوم هدذا االختبدار على دراس د د د ددة العالقدة بين
متييرين ،وقد تم اسد ددتخدامق لحسد دداب االتسد دداق الداخلي والصد دددق
البنائي لإلستبانة ،والعالقة بين املتييرات.
 -7اختبد ددار ( )Tفي حد ددالد ددة عيند ددة واحد دددة ( )T-Testملعرفد ددة مد ددا إذا كد دداند ددت
متوسد ددط درجة االسد ددتجابة قد وصد ددلت إلى درجة املوافقة املتوسد ددطة
و ي ( )3أم زادت أو قلدت عن ذلدك .ولقدد تم اس د د د ددتخددامدق للتدأكدد من
داللة املتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.
 -8اخدتدب د ددار ( )Tفددي ح د ددال د ددة عديدندتديددن ()Independent Samples T-Test
ملعرف د ددة م د ددا إذا كد ددان هن د ددال فروق د ددات ذات داللد ددة إحص د د د د د ددائي د ددة بين
مجموعتين من البيانات املستقلة.
 -9اختبار تحليل التباين األحادي )One Way Analysis of Variance
 )ANOVAملعرفة ما إذا كان هنال فروقات ذات داللة إحصائية بين
ثال مجموعات أو أكثر من البيانات.
ً
تاسعا :الوصف اإلحصائ لعينة الدراسة وفق البياةات الشخصية
وفيما كلي عرض لخصؤؤائص عينة الدراسؤؤة وفق الخصؤؤائص والبياةات
الشخصية.

واضد د ددح من النتائج املوضد د ددحة في جدول ( )5أن القيمة االحتمالية )(Sig.
لجميع مجاالت الدراس د ددة أكبر من مس د ددتو الداللة ( ،)0.05و ذلك فإن
توزيع البيانات لهذه املجاالت يتبع التوزيع الطبياي ,حين تم اس د د ددتخدام
االختبارات املعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.
ً
ثامنا :األساليب اإلحصائية املستخدمة:
تم تفريغ وتح لي ددل االس د د د ددتب ددان ددة من خالل برن ددامج التحلي ددل اإلحص د د د د ددائي
 ،(SPSS) Statistical Package for the Social Sciencesوقد د ددد تد د ددم
استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 -1الددنس د د د د د ددب املدئددويد ددة والدتدكدرارات (:)Frequencies & Percentages
لوصف عينة الدراسة.
 -2املتوس د د ددط الحس د د ددابي ،واملتوس د د ددط الحس د د ددابي النس د د ددبي ،واالنحراف
املعياري.
 -3اختبددار معددامددل ألفددا كرونبدداخ( ،)Cronbach's Alphaملعرفددة ثبددات
فقرات االستبانة.
 -4اختبددار كوملجوروف – س د د د ددمرنوف Kolmogorov-Smirnov Test
) (K-Sملعرف د ددة م د ددا إذا كد ددان د ددت البي د ددان د ددات تتبع التوزيع الطبياي من
عدمق.
 -5معادلتي سدبيرمان براون وجتمان :لحسداب الثبات بطريقة التجزئة
النصفية.
جدول رقم ( )6توزيع أفراد عينة الدراسة
البياةات الشخصية

الخبرة

العدد

النسبة %

الفئة
أقل من  5سنوات

19

25.0

مددن  5س د د د د دنددوات إلددى 10
سنة
أكثر من  10سنق

26

34.2

31

40.8

76
6

%100
7.9

استا مشارك

9

11.8

استاد مساعد

29

38.2

محاضر

32

42.1

76

%100

املجموع
أستا
املسمى الوظيف

املجموع

امل:هف العلمي
املجموع

كبين من الجدول ( )6السابق:
أن ما نسبتق ( )%40.8من عينة الدراسة سنوات خدمتهم من  10سنة
فأكثر ،ونسبة ( )%34.2من عينة الدراسة سنوات خدمتهم من 5سنوات
إلى  10سنوات ،و ينما( )%25سنوات خدمتهم أقل من  5سنوات ،تبين
النتائج أن غالبية العينة بعدد سنوات خبرة تزيد عن  5سنوات ،والذين
ً
أمضوا فترة تويلة في مجال العمل ،ويعد ذلك إيجابيا فيما يتعلق
13

البياةات الشخصية

العدد

النسبة %

الفئة
ماجستير

32

42.1

دكتوراه

44

57.9

76

%100

املجموع

باإلجابة على فقرات االستبانة التي تحتاج إلى تلك الخبرة ،وهذا يدل على
أبهم يتمتعون بسنوات خبرة عالية ومتنوعة (قليلة ،ومتوسطة ،وكبيرة)،
بالتالي يكن لد أفراد عينة الدراسة القدرة والكفاءة الالزمتين إلظهار
منطقية نتائج الدراسة.
أن ما نسبتق ( )%42.1من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي محاضر،
ونسبة ( )%38.2من عينة الدراسة من فئات وظيفية أستاذ مساعد،
-63-

Published by Arab Journals Platform, 2021

nal of the Association of Arab Universities for Research in Higher Education (???? ????? ???????? ??????? (?????? ?? ??????? ??????, Vol. 41 [2021], Iss. 4, A

دور التحول الرقمي في تحسين بيئة التعليم املحاسبي والحد من جائحة كوفيد19-
هبة حمادة أبوعرب

عبدالرحمن محمد رشوان

ملتطلبات الحصول على أغلب الوظائف ألعضاء الهيئة التدريسية ،مما
يدلل على أن هنال مصداقية في نتائج الدراسة.
ً
عاشرا :ةتائج اختبار فرضيات الدراسة
 ةتائج الفرضية الرئيسة األولى" :توجد فروق ات داللة إحصائيةعند مستو :معنوية ( )α≤0.05بين و اقع التحول الرقمي ومالءمته
لبيئة م:سسات التعليم العالي في فلسطين".
تم اإلجابة عن هذا السؤال والتحقق من صحة هذه الفرضيات
باستخدام املتوسط الحسابي ،واإلنحراف املعياري ،والوزن النسبي،
واختبار  Tملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى
درجة املوافقة املتوسطة و ي ( )3أم ال ،وكانت النتائج كما في الجدول
التالي:

و ينما نسبة ( )%11.8مسماهم الوظيفي استاذ مشارل ،أما نسبة
( )%7.9هم من فئة أستاذ دكتور ،وهذا يدل على أن املستجيبين من
مستويات وظيفية مختلفة ،كما أن هذه النسب املئوية تعكس
املسميات الوظيفية لعينة الدراسة من أعضاء الهيئة التدريسية في
الجامعات محل الدراسة ،وهذا مؤشر على أن اإلجابات ستكون على
درجة عالية من الدقة واملوضوعية ،و هذا يكون الباحثان قد تأكدا من
تمثيل العينة لجميع املسميات الوظيفية التي يتكون منها املجتمع ،كما
أن تلك املسميات الوظيفية تتناسب مع الحدود البشرية لهذا الدراسة.
أن ما نسبتق ( )%57.9من أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلمي
ماجستير )%42.1( ،مؤهلهم العلمي دكتوراه ،يالحظ من النتائج تنوع
املؤهالت العلمية للعينة الدراسة ،حين تمثل نسبة املاجستير أكبر
نسبة ،ويعزو الباحثان ذلك إلى أن درجة املاجستير ي الحد األدنم
جدول ( )7املتوسط الحساب والنسبي واالةحراف املعياري واختبار Tلكف فقرة من فقرات " الفرضية األولي"
م

الفقرة

املتوسط
الحساب

االةحراف
املعياري

ال رتيب

1

ً
يوفر التحول الرقمي تواص د ًدال مباش درا بين أعض دداء النظام التعليمي (االدارة ،عض ددو هيئة
التدريس ،الطالب) في ظل اإلمكانيات املتاحة للجامعة.
يسمح التحول الرقمي في الجامعة إلى استخدام التقنيات الرقمية واالستفادة منها.

املتوسط
الحساب
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

3.72

0.88

74.37

6.87

.000

5

كبيرة

3.68

0.71

73.52

7.99

.000

7

كبيرة

3

يعتبر التحول الرقمي وس د د د دديلددة فعددالددة ومالئمددة للجددامعددة للقيددام بدداإلجراءات الرقددابيددة
على املسيرة التعليمية عن بعد.

3.66

0.86

73.24

6.48

.000

8

كبيرة

4

التحول الرقمي يس د د دداعد الجامعة على ض د د ددمان اس د د ددتمراريتها واملنافس د د ددة واس د د ددتكمال
العملية التعليمية من خالل استخدام تقنيات التحول الرقمي.

3.90

0.66

78.03

11.54

.000

4

كبيرة

3.69

0.96

73.80

6.03

.000

6

كبيرة

3.99

0.69

79.72

12.10

.000

3

كبيرة

4.07

0.70

81.41

12.82

.000

2

كبيرة

3.61

0.92

72.11

5.56

.000

9

كبيرة

4.18

0.57

83.66

17.54

.000

1

كبيرة

3.59

0.84

77.55

9.19

.000

10

كبيرة

3.85

0.50

77.14

18.19

.000

-

كبيرة

2

5
6
7
8
9
10

يحتاج التحول الرقمي إلى توفر البنية التحتية وتقنيات تكنولوجية متاحة للطالب
وأعضاء هيئة التدريس.
يحتاج التحول الرقمي إلى وضع خطة استراتيجية قائمة على واقع الحال في الجامعة
وما تتطلع إليق من رؤ مرحلية للتوصل إلى تحويل الجامعة إلى املعرفة الرقمية.
يس د د د ددهم التحول الرقمي في توفير مواقع للتعليم اإللكتروني التي تعم د ددل على عر
املنهاج بطريقة فعالة.
يتطلب التحول الرقمي إعادة ضبط لهيكلية الجامعة.
يس د د د ددمح التحول الرقمي للطالب وأعض د د د د دداء هيئددة التدددريس بدداكتش د د د د دداف االتجدداه ددات
الحديثة فيما يتعلق بأساليب التدريس الجديدة والتكييف معها.
توفر الج ددامع ددة لط دداقمه ددا األك دداديمي خ دددم ددات اش د د د ددتراك ددات مج دداني ددة لإلنترن ددت وتوفر
احتياجات الطاقم من مستلزمات تقنية تساهم في سهولة تطبيق التحول الرقمي.
ً
جميع فقرات الفرضية معا

ً
* املتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستو داللة .α ≥0.05

 املتوسط الحسابي للفقرة (" )9يسمح التحول الرقمي للطالب وأعضاءهيئة التدريس باكتشاف االتجاهات الحديثة فيما يتعلق بأساليب
التدريس الجديدة والتكييف معها" يساوي (( )4.18الدرجة الكلية من

من جدول ( )7كم ن استخالص ما كلي:

14

درجة
املو افقة
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بشكل عام يمكن القول بأن املتوسط الحسابي يساوي ( ،)3.85وأن
 )5أي أن املتوسط الحسابي النسبي ( ،)%83.66قيمة االختبار
املتوسط الحسابي النسبي يساوي ( ،)%77.14وقيمة االختبار (،)18.19
( ،)17.54وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي  ، 0.000لذلك تعد هذه
ً
وأن القيمة االحتمالية ( ) Sig.تساوي ( )0.000لذلك تعد "الفرضية
الفقرة دالة إحصائيا عند مستو داللة ( ،(α ≥0.05مما يدل على أن
ً
األولى" دال إحصائيا عند مستو داللة ( ،)α ≥0.05مما يدل على أن
متوسط درجة اإلستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة املوافقة
ً
متوسط درجة اإلستجابة لهذا املجال يختلف جوهريا عن درجة
املتوسطة ،و ي  ،3وهذا يع ي أن هنال موافقة بدرجة كبيرة من قبل
املوافقة املتوسطة ،و ي  ،3وهذا يع ي أن هنال موافقة بدرجة كبيرة من
أفراد العينة على هذه الفقرة ،و ذلك جاء ترتيلها في املرتبة األولى في هذا
قبل أفراد العينة على فقرات هذا الفرضية.
املجال.
و ذلك نقبل الفرضية البديلة ونرفض الفرضية العدم :توجد فروق
 املتوسط الحسابي للفقرة (" )10توفر الجامعة لطاقمها األكاديميخدمات اشتراكات مجانية لإلنترنت وتوفر احتياجات الطاقم من
ذات داللة إحصائية عند مستو معنوية ( )α≤0.05بين واقع التحول
مستلزمات تقنية تسهم في سهولة تطبيق التحول الرقمي" يساوي
الرقمي ومالءمتق لبيئة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
(( )3.59الدرجة الكلية من  )5أي أن املتوسط الحسابي النسبي
 ةتائج الفرضية الرئيسة الثاةية" :توجد فروق ات داللة إحصائية( ،)%77.55قيمة االختبار ( ،)9.19وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي
عند مستو :معنوية ( )α≤0.05بين التحول الرقمي وتحسين بيئة
ً
( )0.248لذلك تعد هذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مستو داللة
التعليم املحاسبي في م:سسات التعليم العالي في فلسطين".
 ،α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد
تم اإلجابة عن هذا السؤال والتحقق من صحة هذه الفرضيات
قل عن درجة املوافقة املتوسطة ،و ي  ،3وهذا يع ي أن هنال موافقة
باستخدام املتوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري ،والوزن النسبي،
بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،و ذلك جاء
واختبار  Tملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى
ترتيلها في املرتبة األخيرة في هذا املجال.
درجة املوافقة املتوسطة و ي ( )3أم ال ،وكانت النتائج كما في الجدول
التالي:
جدول ( )8املتوسط الحساب والنسبي واالةحراف املعياري واختبار Tلكف فقرة من فقرات " الفرضية الثاةية"
م
1
2
3
4
5
6
7

15

الفقرة
يس د د د ددهم التحول الرقمي في اإلبدداع واالبتكدار وعهيئدة الكوادر األكداديميدة
على استخدام التعليم املحاسبي اإللكتروني بكفاءة عالية.
اس د ددتخدام التحول الرقمي في الجامعة يؤدي زيادة الطلب على التعليم
املحاسبي اإللكتروني.
يزود اس د د د ددتخددام التحول الرقمي في التعليم املحداس د د د ددبي أعض د د د دداء هيئدة
ال دت د دددري ددس وال دط ددالب ب دم ده د ددارات ال دت دع د ددام د ددل م ددع امل دك دت دب د ددات ال ددرق دم دي د ددة،
واملوسوعات العلمية ،وقواعد البيانات.
يسد د د د د دداهم التحول الرقمي في التقييم املس د د د ددتمر أثند دداء عمليد ددة التعليم
للمقررات املحاسبية عن بعد.
يكس د د ددب التحول الرقمي في التعليم املحاس د د ددبي الطالب وأعض د د دداء هيئة
التدريس مجموعة من املهارات التي يتطللها استخدام التحول الرقمي.
اسد د د ددتخدام التحول الرقمي في التعليم املحاسد د د ددبي يسد د د دداعد على تحويل
املقررات املحاسبية إلى برامج ومقررات رقمية.
اس د د د ددتخددام التحول الرقمي في التعليم املحداس د د د ددبي يسد د د د دداعدد على تلبيدة
احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

القيمة
املتوسط
درجة
قيمة
املتوسط االةحراف
االحتمالية ال رتيب
الحساب
املعياري
املو افقة
االختبار
الحساب
().Sig
النسبي
3.92

0.75

78.31

10.27

.000

2

كبيرة

3.37

1.15

67.32

2.66

.009

8

كبيرة

3.69

0.80

73.80

7.24

.000

7

كبيرة

3.19

1.08

63.40

2.10

.192

10

متوسطة

3.79

1.03

75.77

6.47

.000

4

كبيرة

3.76

1.03

75.21

6.19

.000

5

كبيرة

3.90

0.96

78.03

7.92

.000

3

كبيرة

-65-

Published by Arab Journals Platform, 2021

nal of the Association of Arab Universities for Research in Higher Education (???? ????? ???????? ??????? (?????? ?? ??????? ??????, Vol. 41 [2021], Iss. 4, A

دور التحول الرقمي في تحسين بيئة التعليم املحاسبي والحد من جائحة كوفيد19-
هبة حمادة أبوعرب

عبدالرحمن محمد رشوان

القيمة
املتوسط
درجة
قيمة
املتوسط االةحراف
االحتمالية ال رتيب
الحساب
املعياري
املو افقة
االختبار
الحساب
().Sig
النسبي

م

الفقرة

8

يسد د د د دداعددد تطبيق التحول الرقمي على تحس د د د ددين وتطوير ترق وتقنيددات
التددريس في التعليم املحداس د د د ددبي لتتوافق مع التطور العدام لتكنولوجيدا
املعلومات واالتصاالت.

4.15

9

يقوم التحول الرقمي على مجموعة من األس د ددس والقواعد األس د دداس د ددية
التي يجدب توافرهدا في الجدامعدة والتي يس د د د ددتندد عليهدا التعليم املحداس د د د ددبي
اإللكتروني.

3.37

0.99

67.32

3.12

.003

8

متوسطة

يتطل د ددب اس د د د ددتخ د دددام التحول الرقمي في التعليم املح د دداس د د د ددبي تق د ددديم
 10إرش د د ددادات إلى أعض د د دداء هيئة التدريس والطالب على كيفية اس د د ددتخدام
تطبيقاتق.

3.77

0.94

77.76

7.71

.000

6

كبيرة

ً
جميع فقرات الفرضية الثاةية معا

3.70

0.60

76.70

11.40

.000

-

كبيرة

ً
* املتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستو داللة .α ≥ 0.05
من جدول ( )8يمكن استخالس ما يلي:
 املتوسط الحسابي للفقرة (" :)8يساعد تطبيق التحول الرقمي علىتحسين وتطوير ترق وتقنيات التدريس في التعليم املحاسبي لتتوافق مع
التطور العام لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" يساوي ()4.15
(الدرجة الكلية من  ،)5أي أن املتوسط الحسابي النسبي (،)%81.50
قيمة االختبار ( ،)13.65وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ،0.000
ً
لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستو داللة (،)α ≥ 0.05
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة
املوافقة املتوسطة ،و ي  ،3وهذا يع ي أن هنال موافقة بدرجة كبيرة من
قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،و ذلك جاء ترتيلها في املرتبة األولى في
هذا املجال.
 املتوسط الحسابي للفقرة (" )4يسهم التحول الرقمي في التقييماملستمر أثناء عملية التعليم للمقررات املحاسبية عن بعد" يساوي
(()3.19الدرجة الكلية من  )5أي أن املتوسط الحسابي النسبي
( ،)%63.40قيمة االختبار ( ،)2.10وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي
ً
( )0.192لذلك تعد هذه الفقرة غير دالة إحصائيا عند مستو داللة
 ،α ≥0.05مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد
قل عن درجة املوافقة املتوسطة ،و ي  ،3وهذا يع ي أن هنال موافقة
بدرجة متوسطة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،و ذلك جاء
ترتيلها في املرتبة األخيرة في هذا املجال.
بشكل عام يمكن القول بأن املتوسط الحسابي يساوي ( ،)3.70وأن
املتوسط الحسابي النسبي يساوي ( ،)%76.70وقيمة االختبار (,)11.40
16

0.76

81.50

13.65

.000

1

كبيرة

وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك تعتبر "الفرضية
ً
الثانية" دال إحصائيا عند مستو داللة ( ،)α ≥0.05مما يدل على أن
ً
متوسط درجة االستجابة لهذا املجال يختلف جوهريا عن درجة
املوافقة املتوسطة ،و ي  ،3وهذا يع ي أن هنال موافقة بدرجة كبيرة من
قبل أفراد العينة على فقرات هذا الفرضية.
و ذلك نقبل الفرضية البديلة ونرفض الفرضية العدم :توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستو معنوية ( )α≤0.05بين التحول الرقمي
وتحسين بيئة التعليم املحاسبي في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.
ةتائج الفرضية الرئيسة الثالثة" :توجد فروق ات داللة إحصائية
عند مستو :معنوية ( )α≤0.05بين التحول الرقمي والحد من جائحة
كوفيد –  19في م:سسات التعليم العالي في فلسطين".
تم اإلجابة عن هذا السؤال والتحقق من صحة هذه الفرضيات
باستخدام املتوسط الحسابي ،واالنحراف املعياري ،والوزن النسبي،
واختبار  Tملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى
درجة املوافقة املتوسطة و ي ( )3أم ال ،وكانت النتائج كما في الجدول
التالي:
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جدول ( )9املتوسط الحساب والنسبي واالةحراف املعياري واختبار Tلكف فقرة من فقرات " لفرضية الثالثة"
م

الفقرة

3.86

0.95

77.18

7.66

.000

3

4.14

0.62

80.7
9

15.6
0

.000

1

كبيرة

3.77

0.83

75.4
9

7.85

.000

4

4.00

0.83

80.00

10.18

.000

2

3.54

0.91

70.7
0

4.97

.000

7

كبيرة

3.66

0.72

73.2
4

7.79

.000

3.58

0.68

71.55

4.82

.000

3.79

0.67

75.5
6

8.41

6

.000

5

كبيرة
كبيرة
كبيرة

يس د د دداهم اس د د ددتخدام التحول الرقمي في انخفا اإلص د د ددابات بجائحة كوفيد 19-
.5
ً
لتقديم جميع الخدمات اإلدارية والتعليمية للطلبة الكترونيا.
يعتبر استخدام التحول الرقمي تريقة ناجحة للحد من تزايد اإلصابات بجائحة
.6
كوفيد 19-وذلك بتقليل السفر والتنقالت للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
يسد د د ددهم التحول الرقمي في توفير الخدمات التعليمية اإللكترونية والحد من عدد
 .7اإلص ددابات الناتجة عن جائحة كوفيد 19-والتي تحد نتيجة االقتراب الجس دددي
واملخالطة.
ً
جميع فقرات الفرضية األولي معا

كبيرة

يس د د د د دداع ددد التحول الرقمي في إح دددا تييرات ج ددذري ددة في ترق الت دددريس واملن ددااج
.4
التدريسية والتي تساهم في الحد من آثار جائحة كوفيد.19-

كبيرة

يس د د د د دداع ددد التحول الرقمي على دعم اس د د د ددتمراري ددة تق ددديم خ دددم ددات الج ددامع ددة دون
.2
املسا ب حة أعضاء هيئة التدريس والطالب في ظل جائحة كوفيد.19-
يحددافظ التحول الرقمي على تقددديم خدددمددات تقنيددة يعتمددد عليهددا أعض د د د د دداء هيئددة
.3
التدريس والطالب في جائحة كوفيد.19-

ال رتيب

كبيرة

إدخ ددال التحول الرقمي في بيئ ددة التعليم املح دداس د د د ددبي ل ددق ق دددرة واض د د د دح ددة في تعزيز
.1
إمكانية الجامعة من االستمرار بتقديم خدماعها التعليمية في جائحة كوفيد.19-

املتوسط
الحساب

االةحراف
املعياري

املتوسط
الحساب
النسبي

قيمة
االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

درجة
املو افقة

ً
* املتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستو داللة .α ≥ 0.05

من جدول ( )9كم ن استخالص ما كلي:
 املتوسط الحسابي للفقرة (" )2يساعد التحول الرقمي على دعماستمرارية تقديم خدمات الجامعة دون املسا ب حة أعضاء هيئة
التدريس والطالب في ظل جائحة كوفيد "19-يساوي (( )4.14الدرجة
الكلية من  ،)5أي أن املتوسط الحسابي النسبي ( ،)%80.79قيمة
االختبار ( ،)15.60وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ()0.000
ً
لذلك تعد هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستو داللة ،α ≥0.05
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن
درجة املوافقة املتوسطة ،و ي  ،3وهذا يع ي أن هنال موافقة بدرجة
كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة ،و ذلك جاء ترتيلها في
املرتبة األولى في هذا املجال.
 املتوسط الحسابي للفقرة (" )5يسهم استخدام التحول الرقمي فيانخفا اإلصابات بجائحة كوفيد  19-لتقديم جميع الخدمات
ً
اإلدارية والتعليمية للطلبة الكترونيا" يساوي (( )3.54الدرجة الكلية
من  )5أي أن املتوسط الحسابي النسبي ( ،)%70.70قيمة االختبار
( ،)4.97وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( ،)0.000لذلك تعد
ً
هذه الفقرة دالة إحصائيا عند مستو داللة  ،α ≥0.05مما يدل على
أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة املوافقة
17

املتوسطة ،و ي  ،3وهذا يع ي أن هنال موافقة بدرجة كبيرة من قبل
أفراد العينة على هذه الفقرة ،و ذلك جاء ترتيلها في املرتبة األخيرة في
هذا املجال.
 بشكل عام يمكن القول بأن املتوسط الحسابي يساوي ( ،)3.79وأناملتوسط الحسابي النسبي يساوي ( ،)%75.56وقيمة االختبار (,)8.41
وأن القيمة االحتمالية ( )Sig.تساوي ( )0.000لذلك تعتبر "الفرضية
ً
الثالثة" دال إحصائيا عند مستو داللة ( ،)α ≥0.05مما يدل على أن
ً
متوسط درجة االستجابة لهذا املجال يختلف جوهريا عن درجة
املوافقة املتوسطة ،و ي  ،3وهذا يع ي أن هنال موافقة بدرجة كبيرة
من قبل أفراد العينة على فقرات هذا الفرضية.
و ذلك نقبل الفرضية البديلة ونرفض الفرضية العدم :توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستو معنوية ( )α≤0.05بين التحول
الرقمي والحد من جائحة كوفيد –  19في مؤسسات التعليم العالي في
فلسطين.

-67-

Published by Arab Journals Platform, 2021

nal of the Association of Arab Universities for Research in Higher Education (???? ????? ???????? ??????? (?????? ?? ??????? ??????, Vol. 41 [2021], Iss. 4, A

دور التحول الرقمي في تحسين بيئة التعليم املحاسبي والحد من جائحة كوفيد19-
هبة حمادة أبوعرب

عبدالرحمن محمد رشوان
الخاتمة:
يعد التعليم املحاسبي من أحد أهم املوضوعات التي حظيت بالعديد
من الدراسات في ا ونة األخيرة ،ويرجع ذلك بالضرورة إلى ارتباط
التعليم املحاسبي بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،حين تتضح
أهمية التعليم املحاسبي من خالل التحول الرقمي واستخداماتق
املتعددة في العمل املحاسبي ،مما يتطلب ضرورة التفكير بكيفية
مالئمة وسائل وأساليب تقنية التحول الرقمي لبيئة مؤسسات
التعليم العالي في فلسطين و ما يسمح من تطوير التعليم املحاسبي في
الجامعات الفلسطينية ،خاصة بعد ازدياد الحاجة إلى العمل
املحاسبي اإللكتروني في سوق العمل خاصة في ظل جائحة كوفيد.19-
النتائج:
توصل الباحثان من خالل نتائج الدراسة امليدانية والنظرية إلى
النتائج التالية:
أ .النتائج العملية:
 .1توجد ددد فروق ذات داللد ددة إحصد د د د د ددائيد ددة عند ددد مس د د د ددتو معنويد ددة
( )α≤0.05بين واقع التحول الرقمي ومالءمتق لبيئة مؤسد د دس د ددات
التعليم العددالي في فلس د د د ددطين .وقددد اختلفددت هددذه النتيجددة مع مددا
أظدهدرتد ددق دراس د د د د د ددة (عدزاق ،)2021 ،الدتدي تدوص د د د دل د ددت إلدى الدتدعدلديدم
الجداماي عن بعدد غير مقبول من وجهدة الطلبدة الجدامعيين مهمدا
كان جنس ددهم او منطقتهم الس ددكنية ،ودراس ددة (خرخا )2021 ،
فق ددد أظهرت نت ددائجه ددا وجود عالق ددة عكس د د د دي ددة وت ددأثير س د د د ددلبي بين
جددائحددة كوفيددد  19املس د د د ددتجددد وعالقددات العمددل في الجزائر ،وأن
ً
ً
ألس د د د دداتددذة التعليم العددالي دورا إيجددابيدا في تقددديم البدددائددل وتطوير
املبددادرات واالبتكددارات ملواجهددة جددائحددة كوفيددد ،19-وقددد اتفق ددت
مع ما أظهرتق دراسد د ددة ) (Kaddeche, al et -2021التي توص د د ددلت
إلى أن هنال موافقة بين أفراد عينة الدراسة على أهمية التعليم
اإللدكدتدروندي ،كدم د ددا يدوج د ددد تدوج د ددق إيدج د ددابدي مدن تدرف أس د د د د د ددات د ددذة
الجددامعددات على تطبيق التعليم اإللكتروني ،ودراس د د د ددة (ال جمي،
 )2019وال دت ددي أظ ده ددرت دور ال دت دح ددول ال دت دق د ددي فددي ب دي دئ د ددة ال دت ددرب دي د ددة
والتعليم ،ودراسد د ددة (سد د دداليمي )2019 ،والتي أظهرت دور التحول
الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية واملؤسسات والشركات.
 .2توجد ددد فروق ذات داللد ددة إحصد د د د د ددائيد ددة عند ددد مس د د د ددتو معنويد ددة
( )α≤0.05بين التحول الرقمي وتحس د ددين بيئة التعليم املحاس د ددبي
في مؤس د د د دسد د د ددات التعليم العالي في فلسد د د ددطين ،وقد اختلفت هذه
النتيجة مع ما أظهرتق دراس د ددة (عزاق )2021 ،والتي توص د ددلت إلى
أن التعليم الجد دداماي اإللكتروني غير مقبول من وجهد ددة الطلبد ددة
18

الجامعيين مهما كان جنسدهم او منطقتهم السدكنية ،وقد اتفقت
مع مدا أظهرتدق دراس د د د ددة ودراس د د د ددة (مزهود )2020 ،التي كش د د د دفددت
نتد ددائجهد ددا أن التحول بد ددالكد ددامد ددل إلى ض د د د ددرورة التد دددريس والتعليم
اإللكتروني في ظل أزمة كوفيد ،19-ودراس ددة (Kaddeche, al et -
) 2021التي توص د د د دل د ددت إلى أن هن د ددال موافق د ددة بين أفراد عين د ددة
الدددراس د د د ددة على أهميددة التعليم اإللكتروني ،ويوجددد توجددق إيجددابي
من ترف أساتذة الجامعات على تطبيق التعليم اإللكتروني.
 .3توجد ددد فروق ذات داللد ددة إحصد د د د د ددائيد ددة عند ددد مس د د د ددتو معنويد ددة
( )α≤0.05بين التحول الرقمي والح ددد من ج ددائح ددة كوفي ددد – 19
في مؤس د د د دسد د د ددات التعليم العالي في فلسد د د ددطين ،وقد اختلفت هذه
النتيجة مع ما أظهرتق دراس ددة ) (Berbar,2021والتي توص ددلت إلى
أن غ ددالبي ددة املشد د د د دداركين ل ددديهم تص د د د ددورات س د د د ددلبي ددة عن منص د د د د ددة
ً
وجها لوجق وكانوا يعارضد د د ددون
 .Moodleلقد دافعوا عن التعليم
بش د د د دددة التددريس من خالل  ،Moodleودراس د د د ددة (عزاق)2021 ،
التي كش د د د دفد دت نت ددائجه ددا على أن التعليم الج دداماي عن بع ددد غير
مقبول من وجهدة الطلبدة الجدامعيين ،وقدد اتفقدت مع مدا أظهرتدق
دراس د د د د د ددة ) (Chelghoum, al et, 2021عدلددى أن الدت د دددريددس عدبددر
اإلنترنت يحافظ على مش د د د دداركة الطالب واألهم من ذلك دافعهم
لدلدتدعدلددم .كدم د ددا أن املدعدلدمديددن فددي الدجدزائددر يددواجدهددون الدع د ددديد ددد مددن
املش د دداكل خاص د ددة إمكانية الوص د ددول إلى اإلنترنت وتحفيز الطالب.
لدذلدك ،يوفر كوفيدد–  19فرص د د د ددة إلجراء تييير جدذري في عمليددة
التدريس والتعلم ،ودراس ددة (مزهود )2020 ،التي توص ددلت إلى أن
أهمية التعلم عبر اإلنترنت وتكنولوجيا التعلم واالنتقال السددريع
للتعليم الرقمي ملواجهة أزمة كوفيد.19 -
ب .النتائج العامة:
 .1يسد دداعد تطبيق التحول الرقمي الجامعات الفلسد ددطينية في توفير
مدواقدع لدلدتدعدلديدم املدح د دداس د د د دبدي الدتدي تدعدم د ددل عدلدى تدحدوي د ددل املدقدررات
املح دداس د د د ددبي ددة إلى برامج ومقررات رقمي ددة لض د د د دم ددان اس د د د ددتمراريته ددا
واملنافسة واستكمال العملية التعليمية.
 .2يحتاج اسد د د ددتخدام التحول الرقمي إلى وضد د د ددع خطة اسد د د ددتراتيجية
قائمة على واقع الحال في الجامعات الفلسددطينية وما تتطلع إليق
من رؤ مرحلي د ددة للتوصد د د د د ددل إلى تحويد ددل الج د ددامع د ددة إلى املعرف د ددة
الرقمية.
 .3يدحدت د دداج الدتدحددول الددرقدمددي إلددى تددوفددر الدبدندي د ددة الدتدحدتدي د ددة وتدقدندي د ددات
تكنولوجي د ددة املعلوم د ددات واالتص د د د د د دداالت وتكون مت د دداح د ددة للكوادر
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األكاديمية لتحس ددين وتطوير ترق التدريس في التعليم املحاس ددبي
بالجامعات الفلسطينية.
 .4يسمح استخدام التحول الرقمي للطالب وأعضاء هيئة التدريس
بدالجدامعدات الفلس د د د ددطينيدة بداكتش د د د دداف االتجداهدات الحدديثدة فيمدا
يتعلق بأساليب التدريس الجديدة والتكييف معها.
 .5يكس د د ددب التحول الرقمي في التعليم املحاس د د ددبي الطالب مجموعة
من الخبرات واملهارات التكنولوجية التي يتطللها سوق العمل.
 .6إدخال التحول الرقمي في بيئة التعليم املحاسبي لق قدرة واضحة
في تعزيز إمكانية الجامعات الفلس د ددطينية من االس د ددتمرار بتقديم
خدماعها التعليمية في جائحة كوفيد.19-
 .7يس د د د دداعد التحول الرقمي على دعم اس د د د ددتمرارية تقديم الخدمات
الجدامعيدة اإللكترونيدة التي يعتمدد عليهدا أعض د د د دداء هيئدة التددريس
والطالب في جائحة كوفيد.19-
 .8يس د د د د د دداع د ددد التحول الرقمي في إح د دددا تييرات ج د ددذريد ددة في ترق
التدددريس واملنددااج التدددريس د د د ديددة بددالجددامعددات الفلس د د د ددطينيددة والتي
تسهم في الحد من آثار جائحة كوفيد.19-
 .9يعتبر اس د د د ددتخددام التحول الرقمي تريقدة نداجحدة للحدد من تزايددد
اإلص د د ددابات بجائحة كوفيد 19 -وذلك بتقليل الس د د ددفر والتنقالت
للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
التوصيات:
في ضوء النتائج السابقة يوصوي الباحثان بالتوصيات التالية:
 .1يجب على الجامعات الفلسد د د ددطينية توفير مجموعة من األسد د د ددس
والقواعد األس د د دداس د د ددية التي يقوم عليها التحول الرقمي ،ويس د د ددتند
إليهدا عندد تحويدل املقررات املحداس د د د ددبيدة إلى برامج ومقررات رقميدة
في التعليم املحاسبي اإللكتروني.
 .2على الجددامعددات الفلس د د د ددطينيددة عنددد القيددام بدداس د د د ددتخدددام التحول
الرقمي ضدرورة وضدع خطة اسدتراتيجية قائمة على واقع الحال في
الجدامعدات ومدا تتطلع إليدق من رؤ مرحليدة للتوص د د د ددل إلى تحويدل
الجامعات إلى املعرفة الرقمية لضمان استمراريتها واملنافسة.
 .3يتطلب من الجامعات الفلس ددطينية عند التحول الرقمي ض ددرورة
إعادة ض د د د ددبط الهيكلي التنظيمي للجامعات ،كما يحتاج التحول
الرقمي إلى توفر البنيد ددة التحتيد ددة وتقنيد ددات تكنولوجيد ددة متد دداحد ددة
للطالب وأعضاء هيئة التدريس.
 .4يتطلب من الجامعات الفلسد ددطينية تقديم إرشد ددادات إلى أعضد دداء
هيئة التدريس والطالب عن كيفية اسد ددتخدام تطبيقات التحول
الرقمي في التعليم املحاسبي اإللكتروني.

19

 .5توفير الج ددامع ددات الفلس د د د ددطيني ددة لط دداقمه ددا األك دداديمي خ دددم ددات
اش د د د ددتراكد ددات مجد ددانيد ددة لإلنترند ددت وتوفر احتيد دداجد ددات الطد دداقم من
مستلزمات تقنية تساهم في سهولة تطبيق التحول الرقمي.
 .6العم د ددل بش د د د دك د ددل ج د دداد إدخ د ددال التحول الرقمي في بيئ د ددة التعليم
املحاس ددبي في الجامعات الفلس ددطينية ،ملا لق من قدرة واض ددحة في
تعزيز إمك دداني ددة الج ددامع ددات من االس د د د ددتمرار في تق ددديم خ دددم دداعه ددا
التعليمية خاصة في ظل جائحة كوفيد.19-
 .7ض د ددرورة إدرال الجامعات الفلس د ددطينية فوائد التحول الرقمي في
الح ددد من تزاي ددد اإلص د د د د دداب ددات بج ددائح ددة كوفي ددد 19 -وذل ددك بتقلي ددل
الس د د د ددفر والتنقالت للطلب ددة وأعض د د د د دداء هيئ ددة الت دددريس ،وتقددديم
خددمدات تقنيدة يعتمدد عليهدا أعض د د د دداء هيئدة التددريس والطالب في
ظل الجائحة.
 .8ضدرورة قيام الجامعات الفلسدطينية باسدتخدام تقنيات التحول
الرقمي ألند ددق يعد ددد وس د د د دديلد ددة فعد ددالد ددة ومالئمد ددة للقيد ددام بد دداإلجراءات
الرقابية على املسد د دديرة التعليمية عن بعد ،كما يس د د دهم في التقييم
املستمر أثناء عملية التعليم للمقررات الدراسية عن بعد في ظل
جائحة كوفيد.19-
 .9ض د د ددرورة قيام الجامعات الفلس د د ددطينية بعقد دورات وور عمل
حول كيفي ددة اس د د د ددتخ دددام التحول الرقمي في التعليم املح دداس د د د ددبي
إلكس د د دداب أعض د د دداء هيئة التدريس والطالب بمهارات التعامل مع
تقنيات التحول الرقمي.
املراجع العربية:
 .1األمم املتحدة ( .)2020التعليم أثناء جائحة كوفيد  19-وما
بعدها ،أغسطس .2020
 .2البار ،عدنان مصطفم واملرحبي ،خالد ،التحول الرقمي كيف
وملاذا ،جامعة امللك عبد العزيز ،جامعة أم القر ،
 ،www.awforum.orgتاريخ االتالع ،2021/10/25
الصفحة .02
 .3بوخدوني ،صبيحة ،بن عاشور ،الزهرة ( " .)2020سياسة
التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد  19دراسة تحليلية
لتعليمات والقرارات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحن
العلمي الجزائرية" ،م لة مدارات سياسية ،املجلد ،4العدد ،4
س س .75-59
 .4خرخا  ،سامية (" .)2021انعكاسات جائحة كوفيد  19على
عالقات العمل في الجزائر من وجهة نظر أساتذة التعليم العالي
– جامعة محمد بوضياف-املسيلة" ،م لة وحدة البحث في
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تنمية املوارد البشرية ،املجلد  ،16العدد 1الخاس ،الجزء ،1
جانفي ،س س .561- 537
خلفاوي ،عزيزة ،قداوي ،هد (" .)2021جائحة كوفيد 19
وأزمة التعليم الرسمي في الجزائر دراسة للواقع واستشراف
للمستقبل" ،مجلة التم ين االجتماعي ،املجلد  ،03العدد،01
س س .277- 267
مجمي ،خليل (" .)2019التحول الرقمي وأثره على التربية
والتعليم"،
https://www.researchgate.net/publication/33596484
6_althwl_alrqmy_wathrh_fy_altrbyt_waltlym
رشوان ،عبد الرحمن ،أبو رحمة ،محمد (" .)2020التحول
الرقمي وانعكاساتق على ممارسة مهنة املحاسبة والتدقيق"،
م:تمر جامعة يزة –التحول الرقمي واملحاسبة-منشور
أمريكا ،امل:تمر الدولي األول في ت نولوجيا املعلومات
واألعمال ( ،)ICITB2020جامعة غزة ،غزة.
ساليمي ،جميلة و و وي ،يوسف ( .)2019التحول الرقمي بين
الضرورة واملخاتر ،م لة العلوم القاةوةية والسياسية،
املجلد  ،10العدد  ،02س س  ،967 – 944الجزائر
الشمرااني ،شرعاء علي ( .)2019التعليم الرقمي في ضوء رؤية
اململكة العر ية السعودية  ،2030املجلة العربية لل ربية
النوعية ،املؤسسة العر ية للتربية والعلوم وا داب ،)6( ،س
س .124-119
ضحاوي ،بيومي ،واملليجي ،رضا ( .)2010توجهات اإلدارة
ال ربوية الفعالة في م تمع املعرفة ،دار الفكر العربي ،القاهرة.
تلحة ،مسعود ،وسلطاني ،أسماء ،و دران ،دليلة (" .)2020دور
التعليم االلكتروني في التخفيف من قلق االمتحان لد تالميذ
البكالوريا في ظل انتشار و اء كوفيد- 19-دراسة ميدانية" ،م لة
آفاق للعلوم ،املجلد  ،05العدد ،4س س .246- 235
عبد الفتاح ،إيمان ( .)2007التخطيط االستراتيجي في املنظمات
الرقمية ،مكتبات نت آبيس كوم ،القاهرة.
عبد النبي ،إيمان ( .)2020جاهزية جامعة دمنهور للتحول
الرقمي في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم ،م لة كلية ال ربية – جامعة عين شما،
العدد الرابع واألربعون ،الجزء الرابع ،س س .475 -279
عزاق ،رقية ،وجرود ،نسيمة (" .)2021التعليم الجاماي عند
بعد في ظل جائحة كوفيد 19-من وجهة نظر الطلبة
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املجلد  ،16العدد  01الخاس ،الجزء  ،1جانفي ،س س 57
– .79
اليول ،ريهام ،وصالح الدين ،أمين ( .)2019ت نولوجيا التعليم
والتدريب اإلل رون  ،االس راتي يات ،األدوات ،التطبيقات،
دار الرحاب للنشر والتوزيع ،القاهرة.
قادري ،عبد القادر (" .)2021تكييف أساليب و رامج التعليم
الجاماي في ضوء الدرو املستخلصة من جائحة كورونا-
نموذج مقترح في ميدان العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير ،م لة أبحاث اقتصادكة معاصرة ،املجلد  ،4العدد
 ،01س س .49 – 35
القنبري ،محمد قيس عادل ،)2020( .أثر التقنيات الحديثة
للثورة الصناعية الرابعة على املحاسبة واملراجعة" ،امل:تمر
الدولي الثالث للعلوم الت نولوجية 30-28 ،نوفمبر ،2020
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مزهود ،سليم ( .)2020آفاق التعليم الرقمي وااللكتروني في ظل
جائحة كوفيد19-ال املشكالت والحلول ،م لة املداد ،املجلد
( ،)10العدد ( ،)2س س .20 – 8
نصر هللا ،عبد الفتاح ،املصدر ،هيثم (" .)2020دور التحول
الرقمي في تحسين الخدمات الحكومية في فلسطين"The ،
1st International Conference on Information
Technology
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3688246
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https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaaru_rhe/vol41/iss4/4

Rashwan and Mahmoud Abu Arab: The role of Digital Transformation in improving the Accounting Ed

(Doi: 10.36024/1248-041-004-004)

72-51 ،2021 ) لسنة4(41 مجلة اتحاد الجامعات العر ية
 الرقمنة في املكتبات العر ية.)2018(  نجالء أحمد، يس.23
 دار، م لة امل تبات واملعلومات،التقنيات واملراحل واملتطلبات
.75-5  س س،)20( ، ليبيا،النخلة للنشر

11. Talha, Masoud, Sultani, Asmaa, Badran, Dalilah
(2020). "The role of e-learning in alleviating exam
anxiety among baccalaureate students in light of
the spread of the Covid-19 epidemic - a field
study", Afaq Journal for Science, Volume 05,
Issue 4, pp. 235-246.
12. Abdel Fattah, Iman (2007). Strategic Planning in
Digital Organizations, NetApps.com Libraries,
Cairo.
13. Abdel Nabi, Iman (2020). Readiness of Damanhour
University for digital transformation in light of the
Corona pandemic from the point of view of faculty
members and their assistants, Journal of the
Faculty of Education - Ain Shams University,
Issue Forty-four, Part IV, pp. 279-475.
14. Azaq, Ruqayya, and Jaroud, Nassima (2021).
"University education at a distance in light of the
Covid-19 pandemic from the perspective of
university students", Journal of the Research Unit
in Human Resources Development, Volume 16,
No. 01 Special, Part 1, January, pp. 57-79.
15. Al-Ghoul, Reham, & Salah El-Din, Amin (2019).
Education and e-training technology, strategies,
tools, applications, Dar Al-Sahab for Publishing
and Distribution, Cairo.
16. Qadri, Abdul Qadir (2021). Adapting university
education methods and programs in light of the
lessons learned from the Corona pandemic - a
proposed model in the field of economic,
commercial
and
management
sciences,
Contemporary Economic Research Journal,
Volume 4, Issue 01, pp. 35-49.
17. Al-Qanbari, Muhammad Qais Adel. (2020), The
Impact of Modern Technologies of the Fourth
Industrial Revolution on Accounting and
Auditing, Third International Conference on
Technological Sciences, November 28-30, 2020,
Tripoli, Libya.
18. Muhammad, Iman (2020). "Readiness of Damanhour
University for digital transformation in light of the
Corona pandemic from the viewpoint of faculty
members and their assistants", Journal of the
Faculty of Education, Ain Shams University,
Issue (44), Part (Fourth), 379-375
19. Mazhoud, Saleem (2020). "The prospects of digital
and electronic education in light of the Covid-19
pandemic: problems and solutions", Al-Madad
Magazine, Vol. 10, No. 02, pp. 8-20.
20. Mazhoud, Saleem (2020). Prospects for digital and eeducation in light of the COVID-19 pandemic;
Problems and Solutions, Al-Madad Magazine,
Volume (10), Issue (2), pp. 8-20.
21. Nasrallah, Abdel-Fattah, source, Haitham (2020).
“The Role of Digital Transformation in Improving
Government Services in Palestine,” The 1st
International Conference on Information
Technology
SSRN:
https://ssrn.com/abstract=3688246

Published by Arab Journals Platform, 2021

:املراجع العربية م رجمة
1. United Nations (2020). Education during the COVID19 pandemic and beyond, August 2020.
2. Al-Bar, Adnan Mustafa and Al-Marhabi, Khaled,
Digital Transformation: How and Why, King
Abdulaziz University, Umm Al-Qura University,
https://www.awforum.org, accessed 10/25/2021,
page 02.
3. Boukhdoni, Sabiha, Ben Achour, Al-Zahra (2020).
“Distance education policy in light of the Covid-19
pandemic: an analytical study of the instructions and
decisions issued by the Algerian Ministry of Higher
Education and Scientific Research”, Journal of
Political Orbits, Vol. 4, No. 4, pp. 59-75.
4. Kharkhach, Samia (2021). "The Repercussions of the
COVID-19 Pandemic on Labor Relations in Algeria
from the Point of View of Higher Education
Professors - University of Mohamed Boudiaf M'Sila", Journal of the Research Unit in Human
Resources Development, Volume 16, Special Issue
1, Part 1, January, pp. 537-561.
5. Khalfawi, Aziza, Qudsi, Huda (2021). “The Covid-19
pandemic and the crisis of formal education in
Algeria, a study of the reality and an outlook for the
future”, Journal of Social Empowerment, Vol. 03,
No. 01, pp. 267-277.
6. Ajami, Khalil (2019). “Digital transformation and it’s
impact
on
education”,
https://www.researchgate.net/publication/33596484
6_althwl_alrqmy_wathrh_fy_altrbyt_waltlym
7. Rashwan, Abdul Rahman, Abu Rahma, Muhammad
(2020). "Digital Transformation and its Implications
for the Practice of the Accounting and Auditing
Profession", University of Gaza Conference - Digital
Transformation and Accounting - American
Publication, The First International Conference on
Information Technology and Business (ICITB2020),
University of Gaza, Gaza.
8. Salaimi, Jamila and Boshi, Youssef (2019). Digital
transformation between necessity and risks, Journal
of Legal and Political Sciences, Volume 10, Issue
02, pp. 944 - 9
9. Al-Shamrani, Sheraa Ali (2019). Digital education in
light of the vision of the Kingdom of Saudi Arabia
2030, The Arab Journal of Specific Education, The
Arab Foundation for Education, Science and Arts,
(6), pp. 119-124.
10. Dahawy, Bayoumi, and El-Meligy, Reda (2010).
Directions of effective educational management in
the knowledge society, Dar al-Fikr al-Arabi,
Cairo.
-71-

21

nal of the Association of Arab Universities for Research in Higher Education (???? ????? ???????? ??????? (?????? ?? ??????? ??????, Vol. 41 [2021], Iss. 4, A

19-دور التحول الرقمي في تحسين بيئة التعليم املحاسبي والحد من جائحة كوفيد
هبة حمادة أبوعرب

عبدالرحمن محمد رشوان
22.

23.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaaru_rhe/vol41/iss4/4

-72-

Al-Hadi, Muhammad (2002). The digital
organization in a changing world from the first
Arab conference for information technology and
management: Towards a digital organization,
Sharm El-Sheikh, from 1 to 4 October 2020,
Cairo, Arab Administrative Development
Organization.
Yassin, Naglaa Ahmed (2018). Digitization in Arab
Libraries: Techniques, Stages and Requirements,
Journal of Libraries and Information, Al-Nakhla
Publishing House, Libya, (20), pp. 5-75.
: المراجع األجنبية:ًثانيا
Berbar Katia, (2020). Efl Teachers’ Perceptions And
Experiences With The Moodle Platform During
Covid-19 Epidemic: A Case Study At The
University Of Tizi-ouzou”, Journal of Studies in
Language, Culture and Society (JSLCS), Vol3, No3,
11-23
Chelghoum Ahlem . Chelghoum Hanane .(2021).
“ Pandemic And Education: Big Changes Ahead For
Teaching In Algeria”, Altralang Journal, Vol 02- No
2, 118-132.
Kaddeche Soumia . Manaa Sabrina . Kaddeche
Assia. (2021).“ E-learning at the Algerian
University In Light Of The Corona Crisis - Obstacles
And Prospects - A Case Study On The Faculty Of
Economics, Business And Management Sciences At
The University Of Kasdi, Merbah Ouargla“, Alriyada for Business Economics Journal, Vol 07N01, 53-38.
Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne, The
Future of employment: How susceptible are jobs to
computerisation?, The Oxford Martin Program on
Technology and Employment, (England, University
of Oxford), 2013, pp 44-45.
Eva Nagarajah, Hi Robot What does automation
mean for the accounting profession?, Accounting
Today, 2016, p36.
Charles Hoffman, Accounting and Auditing in the
Digital Age, 2017,p3-4, www.squarespace.com.
]22] Aziza Akhter, Sustainability of Accounting
Profession at the Age of Fourth Industrial
Revolution, International Journal of Accounting and
Financial Reporting, Vol. 8, No .4, 2018, pp152-153.
Charlotte Newman, Accountants embrace the fourth
industrial revolution, 2019, www.accountex.co.uk.
David Oliver, The Fourth Industrial Revolution and
its impact on Australian Accounting Firms, 2018,
www.foraccountants.com

22

