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 البحث ممخص
تناوخ البحث كيفية إستخدااد وستا ا الخينيتة الحا فتة لتع الخالتيا ال حاست ع وطلتق اتن رنتتا اموخنوت  ال  ت  ع  
و تتتتاث تتتتت الن ال ختلبتتتتاة الخ ن ل فيتتتتة الحا فتتتتة لتتتتع كليتتتتاة الختتتتتا م  التا اتتتتاة ال  تتتتنتة الختتتتع ت  ن تتتتا  تتتتن الخالتتتتيا 

تة للتخالا امل خنووتع اميليتة  باخبا يتا ارتاث  واد ال حاس ع امل خنووع وافناء د استة  دااويتة التع التا اتة ال  تن 
 خ فتتتا  تخ تتتا الا استتة  تتتن أاتتتتاء يدكتتة الختتتا ت   تتتن كليتتتة التتخالا امل خنووتتتع لتتتع ف    تتتة   تتتن الان يتتتة ردتتث 

الا اساة الختا تة وإدا م األا تاخ  التا اتة ال  تنتة للتخالا امل خنووتع األيليتة  ت يتا  نادريتا الا استية والختع تتتا 
 اتاوذ واتتت  يدكتتة تتتا ت   03 نكترا  د استتيا  التتع  جتتخ ث ف    تتة   تتن الان يتتة وتتتا أمت  ادنتتة    وتتة  تتن  21

وأظ تتنة وختتتا ر الا استتة الن نتتتة أذ الخحتتت خ %  30ئا  تتتة أج بنجتتبة  12ووزاتت  ئا  تتة امسخي تتتاء وتتتا إستتخنفا  
ال اديتة والبرتنتة وال نيتة الخحخيتة وتح تتا  النئ ع  ؤدث الع تياد وتت   الخاليا ال حاس ع لع رالتة تت الن اك  اويتاة

ال يتن اة إلتع  يتتن اة إل خنوويتة   وأذ وفت د  ؤتتتة وإستخناتيتية  ن  تة للخحتت خ النئ تع لتع  ؤسجتتاة الخالتيا الاتتالع 
 الا التا ااة إلع تت تن الخاليا ال حاس ع   وتاا إسخدااد النئ نة لع ال ين اة ال حاس ية أ ن فدتا ردتث م ت  

تختتتتت الن ب تتتتا ال ختلبتتتتتاة واشتتتتتا ة وختتتتا ر الا استتتتتة ال دااويتتتتة  إلتتتتتع أذ التا اتتتتة ت تتتت د وت تتتتتالي  الجتتتت ن  ال ئتتتت  وال 
 الخ ن ل فيتتة وال نيتتة الحا فتتة لتتع كليتتاة الختتتا م  التا اتتاة ال  تتنتة الختتع ت  ن تتا  تتن الخالتتيا ال حاستت ع اكل خنووتتع

وكت لق  لختا ت  ال ت اد ال حاست ية  تالن ا اكل خنوويتة تخ الن لاث األستات م الت اع ال ا تا واكئخنتا  واكد اح ال تالع و 
 .تجختيا التا اة ت لدن و ا النئا ة الع اك خحاواة وض اذ سنتخ ا

 النئ نة  الخح خ النئ ع  الخاليا ال حاس ع   اموخنو  ال    ع  :مفتاحيةالكممات ال
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Digitization and Accounting Education- How digital 

Transformation may Drive the shift Toward Accounting 

Education 

Abstract 

The research dealt with how to use the means of modern technology in 
accounting education through the quantum internet, and the availability of 
modern technological requirements in the faculties of commerce in Egyptian 
universities that enable them to teach electronic accounting and conduct a 
field study on the Egyptian E-learning National University, as it is one of the 
pioneers of e-learning in the Arab Republic of Egypt Where the study 
community is represented by faculty members from the Faculty of Business 
Studies and Business Administration at the Egyptian E-learning National 
University in all its study centers, which includes 12 study centers at the level 
of the Arab Republic of Egypt. By 83%, the results of the theoretical study 
showed that digital transformation leads to the progress and development of 
accounting education in the case of the availability of material, human and 
infrastructure capabilities, and the conversion of courses into electronic 
courses, and that the presence of an organized vision and strategy for digital 
transformation in higher education institutions pushes universities to develop 
accounting education. Digitization in accounting courses or the results of the 
field study indicated that the university meets the modern technological and 
technical requirements in the faculties of commerce in the Egyptian 
universities that enable it to teach electronic accounting. Providing 
examination control systems and ensuring their confidentiality. 

Keywords: Digitization, Digital Transformation, Accounting Education, 
Quantum Internet 
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 اإلطار العام لمجراسة  -1
 المقجمة ومذكمة الجراسة 1-1

ليا أراث  الخغدناة التا  ة ث  م لع  تاخ الخاليا والخع كاذ يجخلرد  ا ا   ادبة تلق الخغدتناة   
وو تتتنا  ألي يتتتة فتتت دم الخالتتتيا ال حاستتت ع ودو و لتتتع اك تيتتتاء  تتتت دم   نتتتة ال حاستتتبة  أ تتتا   تلتتت  

دن الختع تجتايا  اا دن الخاليا ال حاس ع الاولع الخا ا لإلتحتاد التاولع لل حاست دن  ت  اتة  تن ال اتا 
لع تت تن ا لية الخاليا ال حاس ع  باخبتا  ئتتية الخالتيا  أرتا اليتتايا الن يجتية الختع تحختا إيخ ا تا  

لع تل ية  ختلبتاة   IAESد دنا   لع كالة أوحاء الاالا   ردث يجايا ت نع  اا دن الخاليا ال حاس ع 
 (1312  نة ال حاسبة )الر ت اذ 

وإوخرتا يا ا تن  الاتالا تجت    COVID19- أذ  (World Bank) لع لخيتا تن ال نتق التاو  ووليتا  
 212 ليتا  رالبتا  اتن الخالتيا لتع  2.1ردتث أدة إلتع إويتتا  أدفتن  تن  لع  ت ا تا ريييتع للخالتيا 
  .%  تتتتن التتتتتح  ال لخحيتتتتدن  ال تتتتاا ل التتتتع  جتتتتخ ث الخالتتتتيا الاتتتتالع33بلتتتتاا   أج  تتتتا ييتتتتن   تتتتن 

)https://blogs.worldbank.org)   إم أوتتو و تتالخرا ن  تتا ظ تت   لدتتنول ك  ووتتا ظ تتنة  أي يتتة
 .الخاليا ان  اا وث   أوو ي  ن الا ا  ن ال نرخ والا اسة  ن ال نرخ والختا م  ن ال نرخ 

وتلاتتتتتا التا اتتتتتاة دو ا  يا تتتتتا  لتتتتتع تتتتتتت تن ال انلتتتتتة وتحجتتتتتدن   تتتتتا اة التلبتتتتتة ومتتتتتحخ فا حتتتتتة 
COVID-19 ف يا أوحاء الاالا تحاياة للخح خ  ن ا لياة    واف    ؤسجاة الخاليا الاالع لع

الخا ت  الخيلداية إلع ا لياة الخا ت  ان  اا  لا ت ن ي و    ة س لة ردث كاذ التع ال ؤسجتاة 
(  وينتتتا  خبتتتاد  إلتتتع Fujs ,2022الخالي يتتتة   اف تتتة الاا تتتا  تتتن الخحتتتاياة الخ ن ل فيتتتة واكوجتتتاوية )

  لة الا اسة ويع:ال ين الاا ا  ن امسكلة والخع ت فا  ر
يا تخ الن ال ختلباة الخ ن ل فية الحا فة لع كلياة الختا م  التا اتاة ال  تنتة الختع ت  ن تا  تن   -

 الخاليا ال حاس ع امل خنووع ؟
يتتتا  ختتتت الن لتتتتاث األستتتتات م التتتت اع واكئخنتتتا   واكد اح ال تتتتالع لختتتتا ت  ال تتتت اد ال حاستتتت ية  تتتتالن ا   -

 اكل خنووية؟
 يا تجختيا التا ااة ت لدن و ا النئا ة الع اك خحاواة وض اذ سنتخ ا   -

  الجراسةهجف  1-2
 خ فتتتا يتتتاث البحتتتث لتتتع إستتتخدااد وستتتا ا الخينيتتتة الحا فتتتة لتتتع الخالتتتيا ال حاستتت ع وإمخبتتتا   تتتاث 
 حرية تلق الن ا ويا تؤدث النئ نة إلع تت   الخاليا ال حاس ع وسدخا الخت دا اتن تتن تة إرتاث 

 التا ااة  ت    تة   ن الان ية  باخبا يا ئا  ة الع الخاليا ال حاس ع اكل خنووع لع   ن.

https://twitter.com/intent/tweet?text=+%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%28%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19%29+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1+%D9%85%D9%86+1.6+%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1+%D8%B7%D9%81%D9%84+%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%81%D9%8A+161+%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%8B%D8%8C+%D8%A3%D9%8A+%D9%85%D8%A7+%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A8+%D9%85%D9%86+80%25+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=+%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%28%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19%29+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1+%D9%85%D9%86+1.6+%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1+%D8%B7%D9%81%D9%84+%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%81%D9%8A+161+%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%8B%D8%8C+%D8%A3%D9%8A+%D9%85%D8%A7+%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A8+%D9%85%D9%86+80%25+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=+%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%28%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19%29+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1+%D9%85%D9%86+1.6+%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1+%D8%B7%D9%81%D9%84+%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%81%D9%8A+161+%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%8B%D8%8C+%D8%A3%D9%8A+%D9%85%D8%A7+%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A8+%D9%85%D9%86+80%25+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
https://blogs.worldbank.org/
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 أهمية الجراسة  1-3
تليع الت ء الع أي ية الخاليا ال حاس ع لع ظا ا ن النئ نة  الخت دا الع إراث التا ااة 

 ال  نتة الخع تخد  الخاليا امل خنووع  ن تا  ل ا.   

 فخضيات الجراسة  1-4
ختت الن ال ختلبتتاة الخ ن ل فيتتة الحا فتتة لتتع كليتتاة الختتتا م  التا اتتاة ال  تتنتة الختتع ت  ن تتا  تتن ت -

 الخاليا ال حاس ع امل خنووع.
 ختتتتت الن لتتتتتاث األستتتتتات م التتتتت اع واكئخنتتتتتا   واكد اح ال تتتتتالع لختتتتتا ت  ال تتتتت اد ال حاستتتتت ية  تتتتتالن ا  -

  .اكل خنووية
  .النئا ة الع اك خحاواة وض اذ سنتخ ا تجختيا التا اة ت لدن و ا -

 خطة الجراسة  1-5
 لع ض ء  ر لة الا اسة و ن أفا تحيدا ال اث سخخناوخ الا اسة:

 امرا  الااد للا اسة. -2
 اهيتتتة الخالتتتيا ال حاستتت ع و اهيتتتة النئ نتتتة والخحتتت خ النئ تتتع وال تتتنج بدتتتن ا وكيتتت  ي  تتتن للخحتتت خ   -1

 الخياد . النئ ع أذ  الا  الخاليا ال حاس ع وح 
 الا اسة ال دااوية وتيديا تتن ة إراث التا ااة ال  نتة اليا  ة الع الخاليا امل خنووع . -0
 النخا ر والخ  ياة .  -4

 ماهية التعميم المحاسبي  -2
الخالتيا ال حاست ع ي فتتا لناتتا  تن لتنو  ال انلتتة اكوجتاوية الختع ت جتتا التالتا  انلتة  ال حاستتتبة 
الال دتتتة وال ندتتتة  وكي دتتتة تت دتتتا يتتت و ال اتتتا ث لتتتع ال ائتتتا الا لتتتع  تتتن متتتحخ بنوا تتتر تالي تتتع يا تتا 

 الع تيايا ل  ا أساسيا  وا ييا  لل حاستبة. 

 أي دتتتة ك دتتتنم إلتتتع فاوتتتا الاا تتتا  تتتن الخد  تتتاة الال دتتتة األمتتتنث  وتخ ختتتا الخالدتتتا ال حاستت ع 
وتنفتا طلتق  الا فتة األولع إلتع م   دتة ال حاسبة كالتا  والحافتة ال جخ نم والاا  ة إلتع متا ات ا 
لتتع ف يتتا ال رتتااة اكئخ تتادية    تتا امخل تت   ل دخ تتا أو شتت ل ا اليتتاو وع   وتنكتتر الخالتتيا ال حاستت ع 

إدجتتا  التالتتا ال  تتاهيا وال اتتا ث ال حاستت ية وتا تبتتو التتع ال  تتا اة للييتتاد  الا تتا ال حاستت ع التتع 
وإدجتتا و أمحايتتاة ال  نتتة كضتت اء  تت ة ال  تتاااية والفيتتة الد تتا وت دكتتة التتام خ لتتع  تتتاخ الا تتا 

 (1312ال حاس ع  ال   م ال نضية الخع تناخ  ضا ال جخ دا ن  ن ما اة ال حاسبة )ا ا الارتر 
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وتاتتتنث البارفختتتاذ الخالتتتيا ال حاستتت ع  أوتتتو الخالتتتيا التتت ث  تتتخا تا تجتتتو لتتتتح  ئجتتتا ال حاستتتبة لتتتع 
 ؤسجتتاة الخالتتيا الاتتالع والتت ث يا تتا التتع إدجتتا  التالتتا ال  تتا اة ال نيتتة وال بتتادت األساستتية ل  تتا 

 ال  اد ال حاس ية و ال  ا ساة ال  نية .

وإدا م األا تاخ واكئخ تاد وتيت د الخالتيا ال حاست ع وتاا الخاليا ال حاس ع فرء  ن كلياة الختتا م 
 الع اام بنا ر   يجية لع غال ية التا ااة ال  نتة الح   ية يع:

  تتتتال  ت ل الختتتتتا م شتتتت بة ال حاستتتتبة وتيا تتتتو كتتتتا التا اتتتتاة الح   يتتتتة والدا تتتتة ال  تتتتنتة  تتتتا   -
 ال نا ر: إمخحلاة  جيتة لع ال ناير الا اسية  ن فا اة إلع أمنث وتاا  الع ي و 

 . ترا ا أاااد التح  ال لخحيدن ب  ا الخاليا 
 . ويص الخا تا الع ال  ا ساة ال حاس ية لع ال ائا الا لع 
  . ويص ك دن لع  ناير الخت يياة ال حاس ية  بسخدااد الخ ن ل فيا الحا فة 
والخ  تتتتتتا ال تتتتتنا ر ال حاستتتتت ية ال جتتتتتخحاثة لتتتتتع التا اتتتتتاة الح   يتتتتتة  فتتتتتا   تتتتتال  ت ل ال حاستتتتتبة  -

 (.1312و  ال  ت ل و ا  ال  اة اما اخ وال حاسبة وال نافاة النئ ية )غازث  

 الخقمنة والتحهل الخقمى  2-1
  www.bakertilly.comيناح لنج بدن النئ نة والخح خ النئ ع 

أو و تتاطا األا تتاخ أو إفتتناءاة الا تتا  تتن النئ نتة ل تتع ا ليتتة تتتت تن أو تح تتتا ا ليتتاة النرتتا    -
محخ اسخغحخ الخ ن ل فيا النئ ية إاخ ادا  الع ال ياواة وال اا ث النئ يتة. وتن تا تنكدتر النئ نتة 
 ر ا أد ن الع اسخدااد الخ ن ل فيا وال ياواة والخاا حة واكت امة النئ ية  إلخ. ب اث تحيدا 

 .اك ناداة أو تحجدن إفناءاة الا ا
أ ا الخح خ النئ ع في فا ا لية أوسا وتائا  وتغتع كالة ف اوا األا اخ ردث تجخداد الا ليتاة   -

 .والخينياة النئ ية كوراء تت يياة واسخداا اة فا ام لع األا اخ

إذ الخح خ النئ ع ال ج يحاث لع الجدنا ت  الخالي ع ئا أدث إلع و  خ أد ن إلع ال ياواة الخع 
دن التتخالا   ول تتن  تتن ال  تتا أذ  تتخا استتخداا  ا  رتت ا فدتتا وأذ ي تت ذ للتالتتا ي  تتن إستتخداا  ا لخحجتت

 ((Luciane,et al,2022  ة. 

  كتتاذ لتتاث  ا تتا التا اتتاة رلتت خ  ئ يتتة تا تتا للخاا تتا  تتا  Covid-19انتتا ا و تتل  أز تتة 
 األز تتتة. وكاوتتت  ينتتتاح د فتتتة االيتتتة  تتتن امستتتخاااد للتتتخالا ا تتتن اكوخنوتتت  بتتتدن التتتتح  أثنتتتاء األز تتتة

(Tang et al., 2021 ل تتع لختتنم ئ تتدنم   تتتا ويتتا  ح تتدن التتتح   تتن الحتتند التتتا اع إلتتع .)
لتتتتع  حاولتتتتة م خ تتتتا    Zoomو  Teamsال  تتتت خ الا استتتتية النئ يتتتتة    استتتتخدااد أدواة  فتتتتا 

http://www.bakertilly.com/
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ال ا ة   شن  التح  وال  ظ  ذ واألدادي د ذ واكدا م لع ا لية تتنتا وتالا سنتاة رت خ كيفيتة 
 (Crawford et al., 2020اليا النئ ع وتال و وإدا تو )تا ت  الخ

إذ الخالتتيا النئ تتع اكلخناضتتع   تتتلب  تتنتبا  تتالخح خ النئ تتع ويتت  الختترا ن واكت تتاخ ال جتتخ ن 
 بدن ال خال دن الع  جخ ث شب ة اكوخنو   وت  ن أذ  خد  ثحث     :

ع لدتتخا  تتتا ال ا نتتاة املخناضتتية  تتتن لنيتتا   تن  تتتا  وتن ي يتتا  وأ تتتبب الخاا تتا  تتا الاتتتالا املخناضتت
محخ األف رم   فا أف رم ال   د تن وال  اتف ال ح  لة واأللاا   تجتخداد التخالا النئ تع املخناضتع  

 ي و الدا اة  ول ن ا   ف ة أدفن وح  ال اث.

لا ل تتن الناريتتة ال نيتتة   ل تتع بدكتتة إلخناضتتية غدتتن   فتت دم فغنافيتتا    تيتتاد إ  اويتتاة  خ ا لتتة للتتخا
والخ ا تتا وطلتتق  تتن متتحخ األف تترم النئ يتتة ردتتث  تتخا إوختتاا اك  اويتتاة  تتن متتحخ بنيتتة تحخيتتة  ئ يتتة 

 تخيب األدواة الخ االية ا تن اكوخنوت  امفخ ااتاة ال خرا نتة  والختا ت  والتخالا الخاتاووع تينية ك دنم 
ة   غالب تا  تا  تخا تن دت يا للا تا  جحستة و تختلتا يت و الحلت خ ت تا حة تينيت وتن تيا التاو م الخا ت يتة

  بسخدااد واف اة بن تة الخت يياة   أج اآللياة الخع تؤ ن ي و الخ ااحة وت لن ال  ا د ل ا 

 ن النارية الخن  تتة   إو تا  جتارة لن يتة ل تا و   تو التع أوتو التخالا املخناضتع  أج أذ التتح  
إو ا ليج   ت  اة  تن  غالب ا  ا تخ ااا  اا   خال  ذ لع ال جاراة ال ادية وال تدنة والنئ ية والخع 

وتاتتا امستتخدااد  األدواة   بتتا يتتع بدكتتة  خ ا لتتة للتتخالا التت اتع والتتخالا اليتتا ا التتع رتتا ال رتت حة
ا أساستي ا  وتتااا التخالا الخاتاووع  تن متحخ تت لدن  ال ن تع لل ياواة لحسخ راث والخالا والخ  دن فرء 

 اا ال اع ال نلع  ن محخ ت    ال را كدن وامفناءاة .وتا آلياة اوخياء داملية  ايام

 تتن الناريتتة الخن ي يتتة   لبوتتو  ختتتاوز الحتتاود ال اديتتة وال ؤسجتتية للتا اتتة لع رتتدن أذ التا اتتاة 
تتا  بتتا م اتتن راوتتتة     ن تتن  تتا  تتا أفتتراء أمتتنث  تتن ال تخ تتا   لتتبذ الحتتند التتتا اع أيت  تخ ااتتا دا   

 فع   غالب ا  ا ييا ما ا ال ا نة. إلد ا أرياو ا الع أو ا بنا اا

ي تتتخب التتتخالا النئ تتتع اكلخناضتتتع إ  اويتتتاة فا تتتام    فتتتا ت ثدتتتا الخاتتتاوذ  تتتا الرتتتنكاة والح   تتتة 
 (.Bendik,et al.,2022وال تخ ااة األمنث)

 مدايا التعميم المحاسبي االلكتخونى  2-2
اتاد والخالتيا ال حاست ع امل خنووتع يناح الاا ا  ن ال رايتا الختع   لنيتا الخالتيا امل خنووتع  رت ا 

  ر ا ما  و ن أي  ا:
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ال نووة والحنتة لع إمخيا  وئ  الخاليا : ردث ت  ذ ف يا ال حاضناة  جتتلة وت  تن إستخنفا    -
 التالا لل ال  ة وئخ ا شاء .

م تت  الخ تتتالي  : وتختتتت ن ت ل تتة ال  ا تتتحة وت تتتالي  ال لتتتب  وت تتالي  اكئا تتتة لتتتع رالتتتة أذ   -
 اسة ما ا راود س ن التالا .  اذ الا  

(  درم أمنث ويع ر ة ال ال  اة     م آ نتة ت  تن التالتا  تن 1312وتتي  )دمحم وآمنوذ    -
 النف   لل ال  ة وتجااا لع إسخ نا  الا لية الخالي ية     م سلجة ور ي ية .

ايتة أف ترم ( أوو يجايا لع را  ر لة اتاد تت الن اليااتاة الا استية واتاد ك 1312وتنث )غازث    -
 الحاسا اآللع داما ال ؤسجة الخالي ية .

 عيهب ومعهقات التعميم المحاسبي االلكتخونى فى مرخ  2-3
 يناح الاا ا  ن ال رادا الخع تا ج الخاليا ال حاس ع اكل خنووع لع   ن و ن أي  ا:

 ضاف اكوخنو  لع  ا  ال نارا .  -
 .إورغاخ التح  ودم ل ا الع   ائا غدن تالي ية   -
 ي  ن إمخناج الن اد .  -

 ولح اية الخاليا ال حاس ع  ن اكمخناج لخ فا أسالدا ر اية  ن ا: 

 أساليب لحماية التعميم المحاسبي   2-4
يناح ال فدن  ن األسالدا و الخينياة الخع  خا إسخداا  ا لع تاليا ال حاسبة  فتا : بتنا ر التخالا 

ت ييتتاة ال ح  لتتة   و تتا ال تتنا ر ال خ ا لتتة   وت ن ل فيتتا اكل خنووتتع   و تتنا ر الح ستتبة الجتتحابية  الخ
 (1312ال ال  اة واكت امة )شي   وآمنوذ  

إذ الخ ا تتا التت ج ترتت لو ال ت تتاة اكل خنوويتتة يت تتن ال  ن تتت ذ والرتتنكاة التتع إدخرتتاث رتتنج 
 و ن أ فلة طلق: أدفن أ او ا لل ال  اة

 (2222أحمج، ) quantum internet االنتخنت الكمهمي -
ي  ث  م لع االا امت تامة ستيح ا  اتو ست  ا   نياتا  يح تع ال ياوتاة وت ت ذ امت تامة  رت نم 
وت تتاد كتتا ال دتتاوث  رتتاذ اكمختتناج  وستتي  ذ ئتتاد  ا التتع تتت لع إ تتحع  اتت  ال رتتادا الختتع ياتتاوع 

 خجتتتللدن  تتت لن اكوخنوتتت  ال  تتت  ع ر ايتتتة أد تتتن   فدتتتن  تتتن الوكتتت لق ستتت ث   ن تتتا اكوخنوتتت  الحتتتالع
 .)ال ادنز( وال تن دن اكل خنووددن
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لاطا تا ا ساخ  سالة ا ن اكوخنو  راليا  لبذ ي و النسالة تنخيا لع ما  جخييا تينتب ا  تن ستارا 
الع ر خ التنتا  تخاي   اكشا م الخع تنيا النسالة؛ يينأ ال اداوذ اكشتا اة وتتتد  ذ , إلع آمن

 .تج ب لل خجللدن  امخناج وااخناض النسالةوت حح ذ األمتاء. ل ن ي و الا لية 

 النجتتبة للنستتالة ال    يتتة ل تتع لتتن ت افتتو يتت و ال رتت لة و تتنا ليتتا م الح ستتبة ال    يتتة التتع لتتق 
الن تتتت ز النئ يتتتتة اليياستتتتية الختتتتع تح تتتتع الد   تتتتية وام تتتتن التتتتع اموخنوتتتت   للح   تتتتاة والرتتتتنكاة  

تر ال ا تا الت رنع لل اتا دن والخين يتة ام نت تع  البتارفدن التع تتت تن فدتا فا تا  تن واملتناد  وئتا ر  
لتتبذ اكوخنوت  ال  تت  ع لتتي  بتتايح   .د1311م ا ز يتاة الخرتت دن ال ياو تتة للح ستبة ال    يتتة  حلتت خ 

ا لو  .ان اكوخنو  الاادج ال  ف د لا نا الد د  با سي  ذ    ح  أو لنا 

خ  ستتا ا ليجتت  انضتتة لل ت تتاة تجتتخداد الرتتب اة ال    يتتة فرتكتتاة ال  ت وتتاة التتت  ية ك ستتا
 .اكل خنووية

والع النغا  ن وف د ال    ية ك    د  نت  أوا تا الف اودنيتاة  لتبذ أوخ دلدتا ريييتع التع اليتا م 
. 1322الع الخاا ا  ا ال رت حة ال ايتام  يا وتة  تا الحاستباة الخيلدايتة لتا يحتاث إم لتع أوامتن 

" كد    ئاد  امخبتا اة 20الر لا ا الخ  دا  حتا وكاذ طلق ردن ا أالن  "ف فا" ان اسخدااد  ا
ثاويتة ليتا ويتع و ت  ال   تة الختع يحختاا راستا لتا ا تيلدتاج إلتع  133دا م ك   ية  لد ذ  نم لتع 

آلتف ستتنة للييتتاد ب تا. ول تتن كتتاذ يت ا  تتتند ت تتنتن  تاضتع  ولتتي  لتتو استخدااد وائاتتع ولتتع اتتاد  23
التا اتتاة اليا اويتتة و ا تتا  يجتتخداد ل ت وتتاة تتتتنج ورتتأة شتتنادة بتتدن ال تتنااة والح   تتة و  .د1322

لتتع  األليتتاث التتت  ية يجتت ع "الرتتب ة الا تت ية ال    يتتة". وال تتاث يجتتختيا رتتا الحجتتا اة ال تت بة 
  Traveling salesman problem       فا " جألة البا ا ال خت خ

وع  تتتن الرتتتتب اة وإف تتتام  ائختتتنع البتتتتارف ذ ارتتتنم أو  تتتة  دخل تتتتة تا تتتا كح استتتا ك   يتتتتة: تختتتنا
ردتث ت ن ت     Topological  "ر   ل فيتة"ط اة  ح ت  م لتع شتب اة ضت  ية إلتع أو  تة (الب نتة 

" كد  ت "  ئتا تتخ  ن  تن ا تا أشتياء تاتتر الحاستباة 23التجي اة ا لياة  نتييتة  وانتا رت الع 
 .الخيلداية اليياد ب ا

 جتتتخ ث األداء لتتتع الح ستتتبة  وت  تتتن إستتتخدااد ال    يتتتة لحتتتا ال رتتت حة الختتتع تتتتؤدث إلتتتع تتتتاوع
الخيلدايتتة ردتتتث ت تت ذ ا ليتتتة شتتائة ور تلتتتة   لتت ا  تتتخا الخاا تتا  تتتا اتتاد  تتتن  ال خغدتتناة لتتتع الا ليتتتة 

 الحجابية لع و   ال ئ    ا يا ا الع تدفي  ال ئ  .
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  https://ar.unesco.org  نعم إدارة التعّمم الخقمي: 2-5
 (تتتحح بتتت  د link is external) تتت ا د وأدواة للخغددتتتن وتيتتتايا الخالتتتيا والتتتخال ا  – اللتتت ع األستتت د أو 

 التدا ن ان رنتا اكوخنو .
 أو سدنرتتتخنج تتتتتق (تينيتتتة اليتتتتنذlink is external) –  جتتتتا اة للتتتخال ا الرد تتتتع ب استتتتتة د ول 

  غنم تا ا الع سا  الفغناة ال انفية  وتن ع  وع الخحتاج لتاث التتح  وتاترز الت ادنم الت تلتة 
 األ ا.

 (إد احlink is external) –  الان يتتتة  وتتتت لن  تتت ا د للاا ستتتدن تالتتتيا اتتتن رنتتتتا اكوخنوتتت   اللغتتتة
 وال ال دن.

 يجااا لع ال حال ة الع الخ ا ا بدن رح  ال ف ال ارا  ك ا يجااا الع  – ف فا كحسنود
 تن يا الا ول.

 (ودخ  link is external) – ع دا ا  اال يا . ن ة للخال ا ال  خ ع  تاا   تنتية ف ا ية وتخلي   
 (و  اlink is external) -  ن ة تالي ية الع اكوخنو   اللغتة الان يتة  تيتاد د وستا   جتتلة اتن 

 رنتا ال دا   ت الا ال ناير الا اسية لع   ن وس  تة.
 (س  لنlink is external) – .أدواة تح خ بن تياة  اي نوس ل  أوفي  إلع  ن اة تالي ية 

 كيف يمكن لمتحهل الخقمى أن يجفع بالتعميم المحاسبي نحه التقجم   2-6
دن ويتتتت  يرتتتتخ ا التتتتع لتتتتع اآلووتتتتة اآلمدتتتتنم إتتتتتتو الخالتتتتيا التتتتتا اع ال  تتتتنث وحتتتت  الخالتتتتيا ال تتتتت

 .WebExو  Teamو  ZOOM حاضناة ت  ذ وف ا  ل فو و حاضناة أمنث ان رنتا بنا ر اخ

إذ الخحتت خ النئ تتع أ تتبب ضتتنو م كدا م األز تتاة  رتت ا اتتاد واألز تتاة الخالي يتتة  رتت ا متتا  
ويت  ياتتا رتتح لل رتتادا والختتت  اة ال خحريتتة لتتع بدكتة الخالتتيا ال حاستت ع ل تت  يحيتتا ما تتية الرتت  خ 

 أث ال   خ ل الة الرنا ب  أئا الخ الي  ال   نة وك لق اكسخاا ة لل ؤسجاة الخالي ية .. 

الخح خ النئ ع  تا تت الن اك  اويتاة والخت دتراة ال اديتة والبرتنتة الحز تة دلاتة وحت  األ تاد  وتاا
لتتع الخالتتيا ال حاستت ع ل تتا  خ دتتر  تتو الخالتتيا ال حاستت ع اكل خنووتتع  تتن  رايتتا ت تت ج ادتت   إستتخداا و 

لتتتق ردتتتث ال نووتتتة والرتتت  لية وشتتتب اة اكت تتتامة   وطلتتتق لتتتع رالتتتة إستتتخداا و  تنتيتتتة ستتتلي ة   وط
 ختلتتا  ن تيتتة وإستتخناتيتية  ن  تتة وو تتاد  ال  تتاة و دكتتة  ئ يتتة  خ ا لتتة يا تتا التتع اكاتتااد ال نتتع 
للتح  واألسات م وال حخت ث الخالي تع اليتا ا التع ال انلتة وال  تا والختنتتا والختت   واكبخ تا  ووفت د 

لا ليتة الخالي يتة آلية للخ ااتا بتدن التالتا والتاكخ    حدتث وح تا لتع الن ايتة التع فت دم  دنفتاة ا
ويتتع رالتتا  خد تتص وطو ئتتا م   نيتتة يت تتا بتتدن الخالتتيا ال حاستت ع الخيلدتتاث وتت تاتتو التتع التتن ا 

https://ar.unesco.org/
https://www.blackboard.com/ar-sa
https://www.century.tech/
https://www.edraak.org/
https://moodle.org/
https://www.nafham.com/
https://skooler.com/
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اكل خنوويتة ويتت   تتا يحختتاا إلتتع رنتيتتة تتتا تا التالتا التتع كيفيتتة تجتتتدا وت  تتتا وتحلدتتا وتلدتتيص 
لخ تتالي  و نافاتتة الا ليتتاة ال اليتتة و تتن ثتتا انضتت ا لتتع اليتت ا ا ال اليتتة ورجتتا  التتتنا ا و تتنا ر ا

الن ا اكل خنووية وطلق   ا ت الو النئ نة وآلياة الخح خ النئ ع  وي ا  ا س ث  خا تت ييو لع اليجتا 
 الفالث الدا   الختن ة الحيييية الع فا اة   نتة ت ن  تتن ة الخاليا ال حاس ع اكل خنووع .

 الجراسة الميجانية -3
 مجتمع وعينة الجراسة  3-1

كليتتتة الا استتتاة  -ستتتة الحاليتتتة التتتع التا اتتتة ال  تتتنتة للتتتخالا اكل خنووتتتع األيليتتتةتتتتا تت دتتتا الا ا
 الختا تة وإدا م األا اخ ك فاخ يحخ ج  و لع الخاليا ال حاس ع امل خنووع.

لجتتتنو  100ليتتتا تتتتا إورتتتاء التا اتتتة ال  تتتنتة للتتتخالا اكل خنووتتتع األيليتتتة  تتتالينا  الت  تتت  ج  ئتتتا 
كأوخ فا اتة   تنتة تخ نتع   تاأ التخالا اكل خنووتع وتتتا كليتة الحاستباة وال ال  تاة وكليتة  1333

  1323ااد  الا اساة الختا تة وإدا م األا اخ. وك لق كلية الا اساة الخن  تة للا اساة الاليا . ولع
بخح تتا التا اتتة  تن فا اتتة ما تة إلتتع فا اتة أيليتتة وطلتق ب تتاث  12 تا  اليتتنا  الت  ت  ج  ئتتا 

التتتتتت دم  و خ ل تتتتتة  ناستتتتتبة تيتتتتايا متتتتتا اة تالي يتتتتتة لت يتتتتتا ال حال تتتتتاة ال  تتتتتنتة  تتتتتأالع  جتتتتتخ تاة 
 تا  لدخناستا و  طفتا  تالي يتا   نوتا   ت ا م ي  ردث تياد التا اة شت ح  لنتتاا  لتع الخالتيا و افخ ا يا

إلتع رتا  – ا  تن م  خت الن لتا  ا ال ئت  ال تالع ألستل   الخالتيا الخيلدتاج ردتث تخت الن لتايق ال نووتة 
لخحا ا وئ  الا اسة ال ناسا دوذ الخيدا    اادتا ثابختة لحتت   ال حاضتناة  وتتخا طلتق اتن  -د دن 

للتاج التا اتة    لتع   تاذ وارتامحخ بدكة الخالا اكل خنووية والخع تحخ ث الع كا  ختلباة الا اسة 
 نادر د اسية  التا اتاة الح   يتة لتع الاا تا  تن  حال تاة الت    تتة   والختا ت  ي ت ذ إل خنووتع 
فتتي  ن أذ يحتتتتن التتتاا ل ال حاضتتتنم  تتن متتتحخ  التا اتتتة أو  تتتن ال نتترخ وكتتت لق ال حاضتتتنم ت تتت ذ 

لخاخ ن التا اة ال  نتة للتخالا  جتلة للنف   إلد ا لع أث وئ    ا  خيب للاا ل س  لة ال   خ   
اكل خنووتتع األيليتتة يتتع التا اتتة ال  تتنتة ال ردتتام الختتع إستتختاا  أذ تحتتن   نخجتت د ا  تتن التتتح  
 ن اا ا ال  اذ والر اذ   تا اكرخ تاب  الخ ا تا والخ ااتا بتدن التاكاتنم والتتح   وطلتق  تن متحخ 

التتخالا اكل خنووتتع والتتخالا التت اتع  و  نتتاير تتت لدن التا اتتة لينتت اة تالي يتتة  نوتتة  اخ تتام التتع أدواة 
 تخجا  ال اا نم واك تبا   ج ج الا ا.

وئا تتت  التا اتتتة ال  تتتنتة للتتتخالا اكل خنووتتتع األيليتتتة بخدتتتنتر ال كتتتاة  تتتن التتتتح  التتت  ن أو تتت ا 
 . 1333 د اسخ ا   نرلخع الب ال  ت ل والا اساة الاليا  ن  ورأت ا ااد  
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 لدنول ك  ووا ردث تي د التا اة أساسا  لع و ا  ا الع النئ نة. لا تخاثن التا اة  تا حة 

 خ فتتتا  تخ تتتا الا استتتة  تتتن أاتتتتاء يدكتتتة الختتتا ت   تتتن كليتتتة الا استتتاة الختا تتتتة وإدا م األا تتتاخ 
 نكتترا  د استتيا   21 التا اتتة ال  تتنتة للتتخالا امل خنووتتع األيليتتة  ت يتتا  نادريتتا الا استتية والختتع تتتتا 

 اتتتاوذ واتتتت  يدكتتتة تتتتا ت   03  تتتن الان يتتتة وتتتتا أمتتت  ادنتتتة    وتتتة  تتتن التتتع  جتتتخ ث ف    تتتتة 
 %  30ئا  ة أج بنجبة  12ووزا  ئا  ة امسخي اء وتا إسخنفا  

 النسبت التكرار الدرجت العلميت
 2772 29 يؼُد

 2792 2 يدزض

 2722 2 اظخاذ يعاػد

 % 222 92 انًجًىع
 

تتتا ت تت يا إستتخ ا م اكسخي تتاء  بستتخدااد  ييتتال لي تتنة الد استتع وايتتتاد رتت خ ال تتاث  حجتتا 
 لخ بب ال كاة  4=  2-2 ييال لي نة الد اسع= 

 غدن   الا ت ا ا  ) ند   فاا (. 2.3:  2
 غدن   الا ) ند   (. 1.1:  2.32
  حا ا) خ سا(.   0.4: 1.12
   الا ) نت ا (.  4.1: 0.42
  ا ) نت ا فاا (.  الا ت ا   2: 4.12

 واشخ ل  اليا  ة الع ثحث  حاو :
 ال ح   األوخ : ال ختلباة الخ ن ل فية وال نية .

 ال ح   الفاوع : اكئخنا   الخاليا ال حاس ع اكل خنووع .
 ال ح   الفالث : النئا ة والخأ دن 

 صجق وثبات أداة الجراسة الميجانية 3-2
ئا تتت  البارفختتتاذ  تتتبفناء إمخبتتتا  ال تتتاج والفبتتتاة ليا  تتتة اكسخي تتتاء  اتتتا ا ليتتتة الخ تتت يا 

 ال  ا ع  وطلق الع النح  الخالع: 

 صجق األداة -2
يجخداد ي ا اكمخبا  لتع الخأدتا  تن أذ ال ييتال الت ج تتا إستخداا و لتع يت و الا استة ييتي  
لاليتتا   تتا  نبغتتع اياستتو  و للخأدتتا  تتن  تتاج  بتتا اة اكسخي تتاء ستت اء  تتن الناريتتة الال يتتة أو 

 الخت ييية. 
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 ثبات األداة  -2
لتتناد بتتن   األدام يي تتا  تتو إ  اويتتة الح تت خ التتع و تت  النختتا ر انتتا إاتتادم الا استتة التتع و تت  األ

تح  ظتنوث   اثلتة  و ت فتا الاا تا  تن التتنج ال جتخدا ة لييتال ثبتاة ال ييتال و تن يت و التتنج 
رنتيتتتة أل تتتا كنووبتتتات الختتتع ااخ تتتاة الد تتتا البارفختتتاذ لتتتع ايتتتال ثبتتتاة األدام  اكاخ تتتاد التتتع بنوتتتا ر 

(SPSS v.23 و كل تتا ائخن تت  اي تتة أل تتا كنووبتتات  تتن ال ارتتا ال تتحيب كل تتا  ) كتتاذ ال ييتتال أدفتتن
 (  اا حة الفباة و ال اج لل ختلباة الخ ن ل فية وال نية1ثباتا   و   ضب التاوخ الخالع  ئا )

 لممتطمبات التكنهلهجية والفنيةقيم معامالت الثبات والرجق  :1ججول 
 معامل الصدق مــعـامــل الـثباث عدد العباراث بيان

 27828 27722 8 انًخطهباث انخكُىنىجُت وانفُُت

 انًصدز: يٍ إػداد انباحثخاٌ فٍ ضىء َخائج انخحهُم اإلحصائ7ٍ

( وتؤكا ي و النخا ر ثباة 3.130( أذ اي ة  اا ا الفباة بلغ  )2وتخ دن  ن التاوخ  ئا )
أدام الا استتتة ال دااويتتتة  ك تتتا  خ تتتدن  تتتن التتتتاوخ الجتتتابا أيتتتتا أذ اي تتتة  اا تتتا ال تتتاج بلغتتت  

ا ر  تتاج أدام الا استتة ال دااويتتة  طلتتق  ااخبتتا  أذ  اا تتا أل تتا التت ج ( وتؤكتتا يتت و النختت3.303)
 % ياخ ن طو  جخ ث   خاز  ن الفية و الف تتاة.33ي ا إلع 

ول رتا  ن الخحلدا ليا ااخ ا البارث الع     لة ام تبا  و اا ا ا تبتا  بدنست ذ لخحا تا 
الدا تة  ال ختلبتاة الخ ن ل فيتة  ر ياة الاحئاة ود فة ام تبا  بدن كا  با م تيتي  ال بتا اة

 ( وخيتة ي ا اممخبا  ك ا  لع:1وال نية  وت ضب التاوخ  ئا )

 تحجيج درجة االرتباط بين كل عبارة وبين بالمتطمبات التكنهلهجية والفنية :2ججول 
 العبارة م

معامل ارتباط 

 بيرسون

 27222 حىفس انجايؼت نهطهبت انخطبُماث وانبسايج انًحاظبُت انالشيت 2

 27822 حىفس انجايؼت انبُُت انخحخُت انالشيت نضًاٌ ظُس انؼًهُت انخؼهًُُت وػدو حؼطهها 9

 27298 حىفس انجايؼت وظائم بدَهت نًىاجهت األشياث 2

 27722 َخىافس ندي انجايؼت اإليكاَاث وانخجهُصاث وانماػاث ووظائم انخمُُت انالشيت 2

 27279 بًا َخُاظب يغ يؼاَُس انجىدة انًطهىبتَخىافس ندي انجايؼت انخكُىنىجُا  2

 27292 ندي انجايؼت انًسوَت انكافُت فٍ ازظال انًؼهىياث نطالبها 2

7 
نممى حخممالس انجايؼممت بجائحممت فُممسوض بىزوَمما بعممبب قبُؼممت ػًههمما انمممائى ػهممً انخؼهممُى 

 االنكخسوٍَ
27222 

 27282 انخمُُت باظسع ولجَخىافس ندي انجايؼت فسَك دػى فٍُ لىٌ نحم انًشكالث  8

 انًصدز: يٍ إػداد انباحثخاٌ فٍ ضىء َخائج انخحهُم اإلحصائ7ٍ
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( أذ ايا  اا ا ام تبا  بدن كا  با م  ن ال با اة الجا ية و دن 1وتخ دن  ن التاوخ  ئا )
(  وي ا  اخ الع 3.322:  3.230ال ختلباة الخ ن ل فية وال نية ف يا ا إيتابية وتخناوع بدن )

ذ ال بتتا اة ال جتتخدا ة لييتتال  تتاث تتت الن ال ختلبتتاة الخ ن ل فيتتة وال نيتتة تحختت ث التتع كتتا  تتا أ
 يتا أذ يجأخ انو ال جخي ع  نو.

 (  اا حة الفباة و ال اج لإلئخنا   الخاليا ال حاس ع اكل خنووع:0وت ضب التاوخ الخالع  ئا )

 المحاسبي اإللكتخونيلإلقتناع بالتعميم قيم معامالت الثبات والرجق  :3ججول 
 معامل الصدق مــعـامــل الـثباث عدد العباراث بيان

انممىػً  واإللخُمماع واالدزان بممانخؼهُى 

 انًحاظبٍ اإلنكخسوٍَ
7 27797 27822 

 انًصدز: يٍ إػداد انباحثاحاٌ فٍ ضىء َخائج انخحهُم اإلحصائ7ٍ 

( و تؤكتتا يتت و النختتا ر 3.111( أذ اي تتة  اا تتا الفبتتاة بلغتت  )0وتخ تتدن  تتن التتتاوخ  ئتتا )
ثباة أدام الا اسة ال دااوية  ك ا  خ تدن  تن التتاوخ الجتابا أيتتا أذ اي تة  اا تا ال تاج بلغت  

( وتؤكتتا يتت و النختتا ر  تتاج أدام الا استتة ال دااويتتة  طلتتق  ااخبتتا  أذ  اا تتا أل تتا التت ج 3.320)
 % ياخ ن طو  جخ ث   خاز  ن الفية والف تتاة.33ي ا إلع 

 تتن الخحلدتتا ليتتا ااخ تتاة البارفختتاذ التتع   تت  لة اك تبتتا  و اا تتا إ تبتتا  بدنستت ذ  ول رتتتا
لخحا تتتتا ر ياتتتتة الاحئتتتتاة ود فتتتتة اك تبتتتتا  بتتتتدن كتتتتا  بتتتتا م تيتتتتي  اكئخنتتتتا   تتتتالخاليا ال حاستتتت ع 

 ( وخيتة ي ا اكمخبا  ك ا  لع:4اكل خنووع  وت ضب التاوخ  ئا )

 عبارة لإلقتناع بالتعميم المحاسبي اإللكتخونيتحجيج درجة االرتباط بين كل : 4ججول 
 العبارة م

معامل ارتباط 

 بيرسون

 27229 َخىافس ندي األظاحرة انمُاػت انخايت باهًُت انخؼهُى انًحاظبٍ اإلنكخسوٍَ 2

 27227 َؤلس َظاو انبابم شُج ػهً انخؼهُى انًحاظبٍ 9

 27722 انًىاد انخٍ َخى حدزَعها بافُت نًىاببت ظىق انؼًم 2

 27272 َخى انخصحُح إنكخسوَُا دوٌ حدخم بشسٌ 2

 27297 حىجد ظهىنت فٍ انخؼايم يغ َظى وضغ االيخحاَاث وانخصحُح اإلنكخسوٍَ 2

 27228 َخى ديج انخكُىنىجُا يغ انًىاد بشكم يهًىض 2

 27222 ال َهغً انخؼهُى اإلنكخسوٍَ دوز األظخاذ فٍ ػًهُت انخدزَط 7

 انباحثخاٌ فٍ ضىء َخائج انخحهُم اإلحصائ7ٍ انًصدز: يٍ إػداد
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( أذ ايا  اا ا ام تبا  بدن كا  با م  ن ال با اة الجا ية و دن 4وتخ دن  ن التاوخ  ئا )
(  ويت ا 3.122:  3.421اكئخنا   الخاليا ال حاس ع اكل خنووتع ف يا تا إيتابيتة وتختناوع بتدن )

كئخنتتا   تتالخاليا ال حاستت ع اكل خنووتتع تحختت ث  تتاخ التتع أذ ال بتتا اة ال جتتخدا ة لييتتال  تتاث ا
 الع كا  ا يتا أذ يجأخ انو ال جخي ع  نو.

 (  اا حة الفباة و ال اج للنئا ة والخأ دن:2وت ضب التاوخ الخالع  ئا )

 لمخقابة والتأمينقيم معامالت الثبات والرجق  :5ججول 
 معامل الصدق مــعـامــل الـثباث عدد العباراث بيان

 27922 27822 2 انسلابت وانخايٍُ

 انًصدز: يٍ إػداد انباحثخاٌ فٍ ضىء َخائج انخحهُم اإلحصائ7ٍ

( و تؤكتتا يتت و النختتا ر 3.311( أذ اي تتة  اا تتا الفبتتاة بلغتت  )2وتخ تتدن  تتن التتتاوخ  ئتتا )
ثباة أدام الا اسة ال دااوية  ك ا  خ تدن  تن التتاوخ الجتابا أيتتا أذ اي تة  اا تا ال تاج بلغت  

( وتؤكتتا يتت و النختتا ر  تتاج أدام الا استتة ال دااويتتة  طلتتق  ااخبتتا  أذ  اا تتا أل تتا التت ج 3.202)
 % ياخ ن طو  جخ ث   خاز  ن الفية و الف تتاة.33ي ا إلع 

ول رتتتا  تتن الخحلدتتا ليتتا ااخ تتاة البارفختتاذ التتع   تت  لة ام تبتتا  و اا تتا ا تبتتا  بدنستت ذ 
بتدن كتا  بتا م تيتي  النئا تة والختأ دن  وت ضتب التتاوخ لخحا ا ر ياة الاحئاة ود فة ام تبتا  

 ( وخيتة ي ا اممخبا  ك ا  لع:1 ئا )

 تحجيج درجة اإلرتباط بين كل عبارة لمخقابة والتأمين :6ججول 
 معامل اربتاط بيرسون العبارة م

 27929 َىجد َظاو حًاَت لىٌ ناليخحاَاث وضًاٌ ػدو حعسبُها 2

 27928 انسلابت انداخهُت نضبط وزلابت انخكُىنىجُاحىفس انجايؼت أَظًت  9

 27922 حىفس انجايؼت انًهازاث انالشيت نهخؼايم اِيٍ يغ انخكُىنىجُا 2

 انًصدز: يٍ إػداد انباحثخاٌ فٍ ضىء َخائج انخحهُم اإلحصائ7ٍ

و دن ( أذ ايا  اا ا ام تبا  بدن كا  با م  ن ال با اة الجا ية 1وتخ دن  ن التاوخ  ئا )
(  ويت ا 3.202:  3.232اكئخنا   الخاليا ال حاس ع اكل خنووتع ف يا تا إيتابيتة وتختناوع بتدن )

 اخ الع أذ ال با اة ال جخدا ة لييتال  تاث تت الن النئا تة والختأ دن تحخت ث التع كتا  تا يتتا 
 أذ يجأخ انو ال جخي ع  نو.
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 ثانيا: اإلحراء الهصفي لعبارات أداة الجراسة
البارفخاذ الع تحا ا د فة ال سا الحجابع واموحناث ال  يا ج ل ا  با م  تن  ليا ااخ اة

 بتتا اة ئا  تتة امسخي تتاء الختتع تتتا اماخ تتاد الد تتا لتتع ف تتا ال ياوتتاة األوليتتة  وت ضتتب التتتاوخ 
 ( ال سا الحجابع واكوحناث ال  يا ج ل با اة ال ختلباة الخ ن ل فية وال نية ك ا  لع:1 ئا )

 ط الحدابي واإلنحخاف المعياري لعبارات المتطمبات التكنهلهجية والفنيةالهس :7ججول 
 العبارة م

الوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 2 27822 2722 حىفس انجايؼت نهطهبت انخطبُماث وانبسايج انًحاظبُت انالشيت 2

9 
حمممىفس انجايؼمممت انبُُمممت انخحخُمممت انالشيمممت نضمممًاٌ ظمممُس انؼًهُمممت 

 وػدو حؼطهها انخؼهًُُت
9792 27222 7 

 2 27829 2729 حىفس انجايؼت وظائم بدَهت نًىاجهت األشياث 2

2 
َخىافس ندي انجايؼت اإليكاَاث وانخجهُصاث وانماػماث ووظمائم 

 انخمُُت انالشيت
2798 27272 2 

2 
َخىافس ندي انجايؼت انخكُىنىجُا بًا َخُاظب يمغ يؼماَُس انجمىدة 

 انًطهىبت
2722 27292 2 

 8 27972 9779 ندي انجايؼت انًسوَت انكافُت فٍ ازظال انًؼهىياث نطالبها 2

7 
نى حخالس انجايؼت بجائحمت فُمسوض بىزوَما بعمبب قبُؼمت ػًههما 

 انمائى ػهً انخؼهُى االنكخسوٍَ
2722 27922 9 

8 
َخىافس ندي انجايؼت فسَك دػى فٍُ لىٌ نحم انًشكالث انخمُُت 

 باظسع ولج
2722 27992 2 

  27292 2722 انًخطهباث انخكُىنىجُت وانفُُت

 انًصدز: يٍ إػداد انباحثخاٌ فٍ ضىء َخائج انخحهُم اإلحصائ7ٍ

 (  ا  لع:1وتخ دن  ن التاوخ  ئا )
ارخلت   بتا م )تت لن التا اتتة للتلبتة الخت ييتاة وال تنا ر ال حاستت ية الحز تة( الخنتدتا األوخ ردتتث  -2

( ويت  3.333( و بوحناث   يتا ج بلغت  اي ختو )4.21) بلغ  اي ة ال سا الحجابع الدا  ب ا
 خ سا يردن إلع ت الن د فة االية  ن اكد اح لاث أاتتاء يدكتة الختا ت  و اتاوود ا تتتاو يت و 

 ال با م.
ارخل  ال با م )لا تختأثن التا اتة  تا حتة لدتنول ك  ووتا  جت ا ر ياتة ا ل تا اليتا ا التع الخالتيا  -1

( و تتبوحناث 0.21ردتتث بلغتت  اي تتة ال ستتا الحجتتابع الدتتا  ب تتا )امل خنووتتع( الخنتدتتا الفتتاوع 
( ويتتت   خ ستتتا يرتتتدن إلتتتع تتتت الن د فتتتة االيتتتة  تتتن اكد اح لتتتاث 3.212  يتتتا ج بلغتتت  اي ختتتو )

 أاتاء يدكة الخا ت  و ااوود ا تتاو ي و ال با م.
ارخل  ال با م ) خ الن لاث التا اة الخ ن ل فيا   ا  خناسا  ا  اتا دن التت دم ال تل  تة( الخنتدتا  -0

( و تتبوحناث   يتتا ج بلغتت  اي ختتو 0.43الفالتتث ردتتث بلغتت  اي تتة ال ستتا الحجتتابع الدتتا  ب تتا )
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( ويت   خ ستتا يرتتدن إلتع تتت الن د فتتة  خ ستتة  تتن اكد اح لتتاث أاتتاء يدكتتة الختتا ت  2.010)
 د ا تتاو ي و ال با م.و ااوو

ارخلتت   بتتا م )تتت لن التا اتتة وستتا ا با لتتة ل  اف تتة األز تتاة( الخنتدتتا النا تتا ردتتث بلغتت  اي تتة  -4
( ويتت   خ ستتتا 3.331( و تتتبوحناث   يتتا ج بلغتت  اي ختتو )0.01ال ستتا الحجتتابع الدتتا  ب تتا )

و يتتت و يرتتتدن إلتتتع تتتت الن د فتتتة  خ ستتتتة  تتتن اكد اح لتتتاث أاتتتتاء يدكتتتة الختتتا ت  و اتتتاوود ا تتتتتا
 ال با م.

ارخلتتت  ال بتتتا م ) ختتت الن لتتتاث التا اتتتة اك  اوتتتاة والخت دتتتراة واليااتتتاة ووستتتا ا الخينيتتتة الحز تتتة(  -2
( و بوحناث   يا ج بلغت  0.13الخنتدا الدا   ردث بلغ  اي ة ال سا الحجابع الدا  ب ا )

يدكتتتة ( ويتتت   خ ستتتا يرتتدن إلتتتع تتتت الن د فتتة  خ ستتتتة  تتتن اكد اح لتتاث أاتتتتاء 2.210اي ختتو )
 الخا ت  و ااوود ا تتاو ي و ال با م.

ارخلتت  ال بتتا م ) ختت الن لتتاث التا اتتة لنتتتا داتتا لنتتع ئتت ج لحتتا ال رتت حة الخينيتتة  أستتن  وئتت (  -1
( و بوحناث   يا ج بلغت  0.33الخنتدا الجادل ردث بلغ  اي ة ال سا الحجابع الدا  ب ا )

 تتتن اكد اح لتتاث أاتتتتاء يدكتتتة ( ويتتت   خ ستتتا يرتتدن إلتتتع تتتت الن د فتتة  خ ستتتتة 2.122اي ختتو )
 الخا ت  و ااوود ا تتاو ي و ال با م.

ارخل  ال با م )ت لن التا اة ال نية الخحخية الحز ة لت اذ ستدن الا ليتة الخالي يتة واتاد تاتل تا(  -1
( و تبوحناث   يتا ج بلغت  1.21الخنتدا الجا ا ردث بلغ  اي تة ال ستا الحجتابع الدتا  ب تا )

ستتتا يرتتدن إلتتتع تتتت الن د فتتة  خ ستتتتة  تتتن اكد اح لتتاث أاتتتتاء يدكتتتة ( ويتتت   خ  2.201اي ختتو )
 الخا ت  و ااوود ا تتاو ي و ال با م.

ارخل  ال با م )لاث التا اة ال نووة ال افية لع ا ساخ ال ال  اة لتحب ا( الخنتدا الفتا ن ردتث  -3
( ويت  2.112( و بوحناث   يتا ج بلغت  اي ختو )1.11بلغ  اي ة ال سا الحجابع الدا  ب ا )

 خ ستا يرتدن إلتع تت الن د فتتة  خ ستتة  تن اكد اح لتاث أاتتتاء يدكتة الختا ت  و اتاوود ا تتتتاو 
 ي و ال با م.

( الهسدط الحددابي واالنحدخاف المعيداري لعبدارات اإلقتنداع بدالتعميم 8ويهضح الجدجول رقدم )
 المحاسبي اإللكتخوني كما يمي:
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 لعبارات اإلقتناع بالتعميم المحاسبي اإللكتخونيالهسط الحدابي واإلنحخاف المعياري : 8ججول 
 العبارة م

الوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 الترتيب

2 
َخممىافس نممدي األظمماحرة انمُاػممت انخايممت باهًُممت انخؼهممُى انًحاظممبٍ 

 اإلنكخسوٍَ
2728 27292 2 

 9 27729 2799 َؤلس َظاو انبابم شُج ػهً انخؼهُى انًحاظبٍ 9

 2 27282 2722 َخى حدزَعها بافُت نًىاببت ظىق انؼًمانًىاد انخٍ  2

 2 27992 2722 َخى انخصحُح إنكخسوَُا دوٌ حدخم بشسٌ 2

2 
حىجد ظهىنت فٍ انخؼايم يغ َظى وضغ االيخحاَماث وانخصمحُح 

 اإلنكخسوٍَ
2729 27222 2 

 2 27282 2722 َخى ديج انخكُىنىجُا يغ انًىاد بشكم يهًىض 2

 2 27222 2722 اإلنكخسوٍَ دوز األظخاذ فٍ ػًهُت انخدزَط ال َهغً انخؼهُى 7

  27222 2729 اإللخُاع بانخؼهُى انًحاظبٍ اإلنكخسوٍَ

 انًصدز: يٍ إػداد انباحثخاٌ فٍ ضىء َخائج انخحهُم اإلحصائ7ٍ

 (  ا  لع:3وتخ دن  ن التاوخ  ئا )
والخ تتتحيب اكل خنووتتتع( ارخلتتت   بتتتا م )ت فتتتا ستتت  لة لتتتع الخاا تتتا  تتتا و تتتا وضتتتا ام خحاوتتتاة  -2

( و تتبوحناث   يتتا ج بلغتت  4.21الخنتدتا األوخ ردتتث بلغتت  اي تتة ال ستتا الحجتابع الدتتا  ب تتا )
( وي   خ سا يردن إلع ت الن د فة االية  ن اكد اح لاث أاتاء يدكة الخا ت  3.111اي خو )

 و ااوود ا تتاو ي و ال با م.
يا ال حاستت ع( الخنتدتتا الفتتاوع ردتتث بلغتت  اي تتة ارخلت   بتتا م ) تتؤثن و تتاد البابتتا شتتد  التتع الخالتت -1

( ويتت   خ ستتتا 3.131( و تتتبوحناث   يتتا ج بلغتت  اي ختتو )0.21ال ستتا الحجتتابع الدتتا  ب تتا )
 يردن إلع ت الن د فة االية  ن اكد اح لاث أاتاء يدكة الخا ت  و ااوود ا تتاو ي و ال با م.

 تت ل( الخنتدتتا الفالتتث ردتتث بلغتت  اي تتة ارخلتت   بتتا م ) تتخا د تتر الخ ن ل فيتتا  تتا ال تت اد  رتت ا  ل -0
( ويتت   خ ستتتا 2.333( و تتتبوحناث   يتتا ج بلغتت  اي ختتو )0.13ال ستتا الحجتتابع الدتتا  ب تتا )

 يردن إلع ت الن د فة االية  ن اكد اح لاث أاتاء يدكة الخا ت  و ااوود ا تتاو ي و ال با م.
التيا ال حاست ع اكل خنووتع( الخنتدتتا ارخلت   بتا م ) خت الن لتاث األستات م الينااتة الخا تة  أي يتة الخ -4

( و تتبوحناث   يتتا ج بلغتت  اي ختتو 0.43النا تتا ردتتث بلغتت  اي تتة ال ستتا الحجتتابع الدتتا  ب تتا )
( ويتت   خ ستتا يرتتدن إلتتع تتت الن د فتتة  نت اتتة  تتن اكد اح لتتاث أاتتتاء يدكتتة الختتا ت  2.224)

 و ااوود ا تتاو ي و ال با م.
ج ا كافية ل  ادبة س ج الا ا   خا الخ تحيب إل خنوويتا دوذ ارخل  ال با اة )ال  اد الخع  خا تا ت -2

تاما  رنج  م  لغع الخاليا اكل خنووع دو  األسخاط لع ا لية الخا ت ( الخنتدا الدتا   ردتث 
   2.333( و تتبوحناث   يتتا ج بلغتت  اي ختتو )0.43بلغتت  اي تتة ال ستتا الحجتتابع الدتتا  ب تتا )
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يرتتدن إلتتع تتت الن د فتتة  نت اتتة  تتن اكد اح لتتاث ( التتع الختت الع ويتت   خ ستتا 2.222   2.112
 أاتاء يدكة الخا ت  و ااوود ا تتاو ي و ال با م.

 ( الهسط الحدابي واالنحخاف المعياري لعبارات الخقابة والتأمين كما يمي:9ويهضح الججول رقم )

 الهسط الحدابي واإلنحخاف المعياري لعبارات الخقابة والتأمين :9ججول 
 العبارة م

الوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 9 27922 2772 َىجد َظاو حًاَت لىٌ ناليخحاَاث وضًاٌ ػدو حعسبُها 2

 2 27988 2728 حىفس انجايؼت أَظًت انسلابت انداخهُت نضبط وزلابت انخكُىنىجُا 9

 2 27822 2792 حىفس انجايؼت انًهازاث انالشيت نهخؼايم اِيٍ يغ انخكُىنىجُا 2

  27222 2788 انسلابت وانخايٍُ

 انًصدز: يٍ إػداد انباحثخاٌ فٍ ضىء َخائج انخحهُم اإلحصائ7ٍ

 (  ا  لع:2وتخ دن  ن التاوخ  ئا )
ارخل   با م )ت لن التا اة ال  ا اة الحز ة للخاا ا اآل ن  ا الخ ن ل فيا( الخنتدا األوخ ردث  -2

( ويت  3.321و بوحناث   يتا ج بلغت  اي ختو )( 4.13بلغ  اي ة ال سا الحجابع الدا  ب ا )
 خ سا يردن إلع ت الن د فة االية  ن اكد اح لاث أاتتاء يدكتة الختا ت  و اتاوود ا تتتاو يت و 

 ال با م.
ارخلتت   بتتا م )  فتتا و تتاد ر ايتتة ئتت ج لح خحاوتتاة وضتت اذ اتتاد تجتتن د ا( الخنتدتتا الفتتاوع ردتتث  -1

( ويت  2.133و بوحناث   يتا ج بلغت  اي ختو )( 0.11بلغ  اي ة ال سا الحجابع الدا  ب ا )
 خ سا يردن إلع ت الن د فة االية  ن اكد اح لاث أاتتاء يدكتة الختا ت  و اتاوود ا تتتاو يت و 

 ال با م.
ارخلتت   بتتا م )تتت لن التا اتتة أو  تتة النئا تتة الاامليتتة لتتتبا و ئا تتة الخ ن ل فيتتا( الخنتدتتا الفالتتث  -0

( 3.233( و بوحناث   يا ج بلغ  اي خو )0.13ب ا )ردث بلغ  اي ة ال سا الحجابع الدا  
وي   خ سا يردن إلع ت الن د فة االية  ن اكد اح لاث أاتاء يدكتة الختا ت  و اتاوود ا تتتاو 

 ي و ال با م.

 ثالثا: اختبار الفخوض التي قامت عميها الجراسة
 فخضية الجراسة األولى  -1

" تتددهافخ المتطمبددات التكنهلهجيددة والفنيددة الحجيثددة فددي تتتنص ال نضتتية األولتتع للا استتة التتع أوتتو 
وئتا ااخ تتاة كميدات التجدارة بالجامعددات المردخية التدي تمكنهددا مدن التعمديم المحاسددبي اإللكتخوندي"، 
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لخحا تتا  ان تتتة ال بتتا اة الختتع تا تتن اتتن ال تتنض األوخ  وت ضتتب  T TESTالبارفختتاذ التتع امخبتتا  
 ك ا  لع:( وخا ر ي ا اممخبا  23التاوخ  ئا )

 لعبارات المتطمبات التكنهلهجية والفنية T TESTنتائج اختبار  :12ججول 
 العبارة م

 Tقيمت 

TEST 
SIG. 

 0.000 26.000 حىفس انجايؼت نهطهبت انخطبُماث وانبسايج انًحاظبُت انالشيت 2

9 
حىفس انجايؼت انبُُت انخحخُمت انالشيمت نضمًاٌ ظمُس انؼًهُمت انخؼهًُُمت وػمدو 

 حؼطهها
13.031 0.000 

 0.000 20.696 حىفس انجايؼت وظائم بدَهت نًىاجهت األشياث 2

2 
َخممىافس نممدي انجايؼممت اإليكاَمماث وانخجهُممصاث وانماػمماث ووظممائم انخمُُممت 

 انالشيت
13.977 0.000 

 0.000 12.851 َخىافس ندي انجايؼت انخكُىنىجُا بًا َخُاظب يغ يؼاَُس انجىدة انًطهىبت 2

 0.000 10.663 انًسوَت انكافُت فٍ ازظال انًؼهىياث نطالبها ندي انجايؼت 2

7 
نى حخالس انجايؼت بجائحت فُسوض بىزوَما بعمبب قبُؼمت ػًههما انممائى ػهمً 

 انخؼهُى االنكخسوٍَ
18.524 0.000 

8 
َخىافس ندي انجايؼت فسَمك دػمى فُمٍ لمىٌ نحمم انًشمكالث انخمُُمت باظمسع 

 ولج
11.619 0.000 

 إػداد انباحثخاٌ فٍ ضىء َخائج انخحهُم اإلحصائ7ٍانًصدز: يٍ 

أذ اي تتة  ان تتتة ال بتتا اة الختتع تا تتن اتتن ال ختلبتتاة الخ ن ل فيتتة ( 10وتخ تتدن  تتن التتتاوخ  ئتتا )
%(   ا  اخ التع  ان تتة ال بتا اة و الختالع 2( ويع أئا  ن  جخ ث  ان تة )3.333وال نية بلغ  )

التكنهلهجية والفنيدة الحجيثدة فدي كميدات التجدارة بالجامعدات تتهافخ المتطمبات  خا ئ  خ ال نض ردث 
 .المرخية التي تمكنها من التعميم المحاسبي اإللكتخوني

 فخضية الجراسة الثانية  -2
" يتهافخ لجى األساتحة الهعي الكامل واإلدراك الكافي لتجريذ تنص ال نضية الفاوية للا اسة الع أوتو 

لخحا تا  ان تتة  T TESTوئا ااخ اة البارفختاذ التع امخبتا  نية"، المهاد المحاسبية بالنعم اإللكتخو 
 :( وخا ر ي ا اممخبا  ك ا  لع22ال با اة الخع تا ن ان ال نض األوخ  وت ضب التاوخ  ئا )
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 لعبارات اإلقتناع بالتعميم المحاسبي اإللكتخوني T TESTنتائج اختبار : 11ججول 
 العبارة م

 Tقيمت 

TEST 
SIG. 

 0.000 227228 َخىافس ندي األظاحرة انمُاػت انخايت باهًُت انخؼهُى انًحاظبٍ اإلنكخسوٍَ 2

 0.000 977922 َؤلس َظاو انبابم شُج ػهً انخؼهُى انًحاظبٍ 9

 0.000 227729 انًىاد انخٍ َخى حدزَعها بافُت نًىاببت ظىق انؼًم 2

 0.000 227882 َخى انخصحُح إنكخسوَُا دوٌ حدخم بشسٌ 2

2 
حىجمممد ظمممهىنت فمممٍ انخؼايمممم يمممغ َظمممى وضمممغ االيخحاَممماث وانخصمممحُح 

 اإلنكخسوٍَ
227929 0.000 

 0.000 227222 َخى ديج انخكُىنىجُا يغ انًىاد بشكم يهًىض 2

 0.000 227799 ال َهغً انخؼهُى اإلنكخسوٍَ دوز األظخاذ فٍ ػًهُت انخدزَط 7
 

 انخحهُم اإلحصائ7ٍانًصدز: يٍ إػداد انباحثخاٌ فٍ ضىء َخائج 

أذ اي ة  ان تة ال با اة الخع تا ن ان اكئخنا   الخاليا ال حاس ع ( 22وتخ دن  ن التاوخ  ئا )
%(   تتا  تتاخ التتع  ان تتتة ال بتتا اة 2( ويتتع أئتتا  تتن  جتتخ ث  ان تتتة )3.333اكل خنووتتع بلغتت  )

واإلقتنددداع واإلدراك الكدددافي يتدددهافخ لدددجى األسددداتحة الدددهعي الكامدددل و الختتتالع  تتتخا ئ تتت خ ال تتتنض ردتتتث 
 .لتجريذ المهاد المحاسبية بالنعم اإللكتخونية

 فخضية الجراسة الثالثة  -3
" تددتطيع الجامعدة تدهفيخ نعدم الخقابدة عمدى اإلمتحاندات  نص ال تنض الفالتث للا استة التع أوتو 

ع تا تن لخحا تا  ان تتة ال بتا اة الخت T TESTوئا ااخ اة البارفخاذ الع امخبتا  وضمان سخيتها"، 
 ( وخا ر ي ا اممخبا  ك ا  لع21ان ال نض األوخ  وت ضب التاوخ  ئا )

 لعبارات الخقابة والتأمين T TESTنتائج اختبار  :12ججول 
 .T TEST SIGقيمت  العبارة م

 0.000 227227 َىجد َظاو حًاَت لىٌ ناليخحاَاث وضًاٌ ػدو حعسبُها 2

 0.000 287228 نضبط وزلابت انخكُىنىجُا حىفس انجايؼت أَظًت انسلابت انداخهُت 9

 0.000 927792 حىفس انجايؼت انًهازاث انالشيت نهخؼايم اِيٍ يغ انخكُىنىجُا 2

 انًصدز: يٍ إػداد انباحثخاٌ فٍ ضىء َخائج انخحهُم اإلحصائ7ٍ

أذ اي تتة  ان تتتة ال بتتا اة الختتع تا تتن اتتن النئا تتة والختتأ دن بلغتت  ( 21وتخ تتدن  تتن التتتاوخ  ئتتا )
%(   تتا  تتاخ التتع  ان تتتة ال بتتا اة و الختتالع  تتخا ئ تت خ 2( ويتتع أئتتا  تتن  جتتخ ث  ان تتتة )3.333)

 .تدتطيع الجامعة تهفيخ نعم الخقابة عمى اإلمتحانات وضمان سخيتهاال نض ردث 

 



 للتحول........كيف يمكن  -الرقمنة والتعليم المحاسبي                     تغريد خمتار سيد معوض، د/والء نصرالدين جادد/

999 

 

 النتائج والتهصيات -4
 النتائج  -

 الجراسة النعخيةأظهخت نتائج 
أذ الخحتت خ النئ تتع  تتؤدث التتع تيتتاد وتتتت   الخالتتيا ال حاستت ع لتتع رالتتة تتت الن اك  اويتتاة ال اديتتة   -

 والبرنتة وال نية الخحخية وتح تا ال ين اة إلع  ين اة إل خنووية .
وفتت د  ؤتتتة وإستتخناتيتية  ن  تتة للخحتت خ النئ تتع لتتع  ؤسجتتاة الخالتتيا الاتتالع  تتالا التا اتتاة إلتتع   -

  تن الخاليا ال حاس ع .تت
ياتتا إستتخدااد النئ نتتة لتتع ال يتتن اة ال حاستت ية أ تتن فدتتا ردتتث م تت  ال ئتت  وال ت تت د وت تتالي    -

 الج ن .

 وكانت نتائج الجراسة الميجانية قبهل فخضيات الجراسة 
نتة ال نضية األولع :تخ الن ال ختلباة الخ ن ل فية وال نية الحا فة لع كلياة الختا م  التا ااة ال  ت

 .الخع ت  ن ا  ن الخاليا ال حاس ع اكل خنووع
ال نضتتتتية الفاويتتتتة : ختتتت الن لتتتتاث األستتتتات م التتتت اع ال ا تتتتا واكئخنتتتتا  واكد اح ال تتتتالع لختتتتا ت  ال تتتت اد 

 .ال حاس ية  الن ا اكل خنووية"
 .تجختيا التا اة ت لدن و ا النئا ة الع اك خحاواة وض اذ سنتخ ا: ال نضية الفالفة

 التهصيات  -
 ت  ع البارفخاذ  باادم الن ن لع  ناير الخاليا ال حاس ع التا اع وت ردا ال ناير .  -
 الخا تا ال جخ ن للتح  واألسات م وإتارة ال ن  لل  اد  .  -
 .تا يا تتن ة التا اة ال  نتة للخالا اكل خنووع األيلية الع التا ااة ال  نتة  -
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 المخاجع 
 العخبية بالمغة المخاجع أواًل: 
 Classical to Quantum Computing Transformation( "1313أب    ن سلتاذ  )   أر ا

خ إلتتع الح ستتبة ال    يتتة  يتت ا  تتا ستتدخغدن  تتا الخحتت خ  تتن الح ستتبة الخيلدايتتة إلتتع  الخحتت  
 . 33-32       0الااد  10الح سبة ال    ية"    تلة الياللة   ال تلا 

لتتع تحجتتدن " IAES" دو  ال اتتا دن الاوليتتة للخالتتيا ال حاستت ع ( "1312الرتت ت اذ   وتترا   تتالب  )
  كليتتتة الختتتتا م 0فتتت دم ال حاستتتبة ك  نتتتة: د استتتة  دااوية"  تلتتتة الختتتتا م والخ  تتتتا  الاتتتاد 

 .43-1فا اة رنتا       

(  "  تتاث  تتاث تتت الن 1312شتتي   ا ن لنتتتا   تتت ع  أبتت  وادث   ا تتع دمحم  ف تتن   ا تتا ف دتتا )
 اتتا دن واك شتتاداة ال تتاد م  ختلبتتاة ت ن ل فيتتا ال ال  تتاة لتتع الخالتتيا ال حاستت ع وليتتا  لل

اتتتن اكتحتتتاد التتتاولع لل حاستتت دن : د استتتة التتتع التا اتتتاة لتتتع األ دذ"    تلتتتة التا اتتتة 
-111الاتتتتاد اموخ      12اكستتتتح ية للا استتتتاة اكئخ تتتتادية واكدا تتتتتة   ال تلتتتتا 

102. 

ل  نيتتتة (  "أثتتتن الخالتتتيا اتتتن  اتتتا لتتتع تن يتتتة ال  تتتا اة ا1312) ا تتتا الارتر فا تتتن اف تتتاذ الرتتتنت   
د استة  دااويتة  0لتلبة ال حاسبة لع ض ء  ختلباة   يا  الخاليا ال حاس ع التاولع  ئتا 

       21الع رلبة فا اة ال ت اة"  تلة فا اة الت ث للال د اكوجاوية   الااد 
112 -033 . 

ع ( " تيدتتيا تتن تتة الخالتتيا ال حاستت ع ال  تتنج ال تتتدن لتت1312غتتازث  ر تتادم الجتتادا ال ا تتناوث  )
ظا فا حة ك  ووا"  تلة الختا م والخ  تا    الااد اموخ دلية الختا م فا اة رنتا    

  012-044 . 

( "وائتتتتتا ت نتتتتتع الخالتتتتتيا 1312دمحم   لتتتتتخب اكلتتتتتو دمحم أر تتتتتا  األ تتتتتدن   الرتتتتتنت  الحجتتتتتدن اتتتتت ض  )
اكل خنووتتتتع لتتتتع بتتتتنا ر الخالتتتتيا ال حاستتتت ع  تتتتن وف تتتتة و تتتتن أاتتتتتاء يدكتتتتة الختتتتا ت  لتتتتع 

الح   يتتة الجتت داوية "  ال تلتتة الان يتتة لتتت اذ فتت دم الخالتتيا التتتا اع  فا اتتة  التا اتتاة
 . 200-232       43ااد  24الال د والخ ن ل فيا   تلا 

 

https://www.academia.edu/43415155/Classical_to_Quantum_Computing_Transformation_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.academia.edu/43415155/Classical_to_Quantum_Computing_Transformation_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.academia.edu/43415155/Classical_to_Quantum_Computing_Transformation_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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