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 المناهج فيأثر التطور في تقانة المعلومات  

 للمواد المحاسبية الدراسية

 في الجامعات السورية  دراسة تحليلية ألقسام المحاسبة

 

  معاذ فوزي شبيطةالدكتور معبد الرزاق محمد قاسالدكتور 

 كلية االقتصاد 

 جامعة دمشق

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 جامعة العلوم التطبيقية

  عمان األردن

 

 الملخص

استهدفت هذه الدراسة تحديد مدى مواكبة المناهج الدراسية لمواد المحاسبة للتغيرات الدينامكيـة             

 .في مجال تقانة المعلومات اعتماداً على المناهج الدراسية في أقسام المحاسبة للجامعات السورية

مات يؤدي دوراً مهماً في الممارسة      أوضحت النتائج بأن التأهيل المحاسبي في مجال تقانة المعلو        

العملية، كما أوضحت النتائج وجود فجوة واضحة بين المعرفة األكاديمية المستندة إلى المنـاهج              

الدراسية للمواد المحاسبية ومتطلبات سوق العمل فيما يخص موضوع تقانـة المعلومـات، كمـا          

أثر واضح في المحتـوى الدراسـي   أوضحت النتائج أن التطور المتسارع في تقانة المعلومات له        

 . للمواد المحاسبية

أوصت الدراسة بضرورة زيادة االهتمام بموضوع تقانة المعلومات في المناهج الدراسية للمـواد             

المحاسبية المختلفة، من خالل زيادة عدد الساعات المخصصة لهـذا الجانـب، وتعزيـز البعـد                

 بموضوع تقانة المعلومات، واإلبقاء علـى آليـة         التطبيقي والكمي للمواد المحاسبية ذات العالقة     

 .مستمرة لتطوير الخطط الدراسية ألقسام المحاسبة في الجامعات السورية
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 :المقدمة
 ثورة المعلومات تغييرات جذرية في مختلف نواحي الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية،            تأحدث

 العصر الحالي بطـابع     سمًٍِم والمصطلحات التي ت   شيوع بعض المفاهي  د انعكس هذا التأثير من خالل       قو

نظـم دعـم     ،أتمتة المكاتب  ،الذكاء االصطناعي ، ثورة المعلومات ،  مثل عصر المعلومات   يةالمعلومات

مما يؤكد وجود نقلة مجتمعية تحدثها تقانة       ،  الخ..بنوك المعلومات  ،طرق المعلومات السريعة   ،القرار

 .ناحي الحياةم في مختلف المعلومات

 فقد أثبتت هذه التقانة قدرة      ، نتيجة استـخدام تقانة المعلومات     المنظمات االقتصادية األكثر تأثراً    كانت

 ، مراحل العملية اإلنتاجية واإلدارية    جميعفائقة على تخفيض تكاليف اإلنتاج والخدمات من خالل أتمتة          

 أنها مثلت حلقة الوصل     فضالً عن  ،ةمما أدى إلى توفير في استخدام اليد العاملة والمواد الخام والطاق          

قاسم، نظـم   (التي تربط بين متطلبات السوق وأنشطة التصميم واإلنتاج والتوزيع في منظومة متكاملة           

 ).13المعلومات المحاسبية، ص

 اإلدارية في المنظمات االقتصـادية،      األطر بيئة عمل    فيأثر تطور وانتشار استخدام تقانة المعلومات       

أثناء التعليم الجامعي من حيث المحتوى واألسلوب وحجم        في   وإعدادها   األطرأهيل  مما ينعكس على ت   

 . المعارف، وإال فإن الفجوة بين التعليم الجامعي والواقع العملي سوف تتعمق

إن التطور الهائل في المنظمات االقتصادية والذي انعكس مفاهيم جديدة في نظـم العمليـات والـنظم                 

 كبير في معارف ومهارات اإلداري والمحاسب، فتقنيات المعلومـات أصـبحت            اإلدارية، أدى إلى تغير   

 . عملهمريجي كليات االقتصاد وفي مختلف مجاالتهمة لخمأداة 

منظمـات األعمـال تشـهد      ف،  من قبل  التطور في تقانة المعلومات بمعدالت لم تكن معهودة           تزايد فقد

ها للتمكن من الصمود في البيئـة التنافسـية،         ق إدارت ائبدورها تحوالت جذرية في نظم عملياتها وطر      

 اإلدارية وفق مناهج وأساليب جديـدة فـي مجـال تقانـة     األطرهذه التطورات تتطلب أن يتم إعداد  و

 .المعلومات

واقع الحال وكما الحظنا من خالل الخبرة األكاديمية والعملية وجود فجـوة  بـين  متطلبـات                  يشهد  و

لمؤهلة وبين مناهج أقسام المحاسبة في كليات االقتصاد في الجامعـات            اإلدارية ا  لألطرالواقع العملي   

 .السورية في مجال تقانة المعلومات
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 :مشكلة البحث
 المنـاهج الدراسـية فـي أقسـام         فيتتمثل مشكلة البحث في تحليل أثر التطور في تقانة المعلومات           

ية بناء على التطورات في مجـال       المحاسبة، بحيث يتم توضيح التغيرات المطلوبة في المناهج الدراس        
تقانة المعلومات، ودراسة العالقة بين متطلبات سوق العمل في المؤهالت والمهارات المطلوبـة مـن               

 . المحاسبين في مجال تقانة المعلومات ومناهج أقسام المحاسبة  في الجامعات السورية

 :حدود مشكلة البحث
ستبانة عليهم هم مـن خريجـي قسـم          تم طرح اال   من أهم محددات هذا البحث كون الخريجين الذين       

 المواد التي تدرس في الكلية هي مـواد طرحـت وفـق الخطـة               في حين المحاسبة في أعوام سابقة     
الجديدة للكلية، والتي لم يتخرج على أساسها أي طالب بعد، مما ينعكس على نتائج البحث من حيـث                  

 .مواد المطروحة في الخطة لم يدرسها الطالبتقويم الخريج  لمواد الخطة الحالية، نظراً لوجود 
 طالب هـذا    ينحصر البحث في مواد قسم المحاسبة نظراً الرتباطها الوثيق بتقنيات المعلومات ويشكل           

 . أغلبية الطالب في كليات  االقتصاد في الجامعات السوريةالتخصص

 :هدف البحث وأهميته
عمل في مجال تقانة المعلومـات وبـين منـاهج    يهدف البحث إلى تحديد الفجوة بين متطلبات سوق ال      

ة الالزمة إلعداد   لسورية، وتحديد المتطلبات الرئيس   تقانة المعلومات في كليات االقتصاد في الجامعات ا       

 .    في مجال تقانة المعلوماتة المؤهلة اإلدارياألطر

اء مفردات المـواد، إذ     لكليات االقتصاد عند وضع الخطط الدراسية وبن      و يبدو البحث ذا قيمه بالنسبة       

مادة إرشادية، تفيد في تطوير التعليم األكاديمي في أقسام المحاسبة في الجامعات السورية              بمنزلة يعد 

 .بما يتناسب مع حاجة السوق

 وقد بلغ   ، تم توزيع استبانة الدراسة على خريجي قسم المحاسبة لسنوات مختلفة          :عينة الدراسة 

 توزيع المستجيبين حسـب سـنة       1 ويبين الجدول رقم     . استبانة 45 ليلعدد االستبانات الصالحة للتح   

 .2000 أن معظم المستجيبين قد تخرجوا بعد عام 1حيث يتبين من الجدول رقم  ،التخرج

  توزع المستجيبين حسب سنة التخرج1الجدول رقم 
 سنة التخرج العدد النسبة

 1990قبل عام  7 15.5%
28.9% 13 1990-1999 
55.6% 25 200-2004 
 المجموع 45 100%
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 وحسب ما توضحه النتائج فإن بون،مل فيه المستجيع يوضح ملكية المشروع الذي ي2الجدول رقم 

 .معظمهم كان يعمل في القطاع الحكومي

 سنة التخرج العدد النسبة
 قطاع عام 39 86.7%
 قطاع خاص 6 13.3%
 المجموع 45 100%

 سب ملكية المشروع توزع المستجيبين ح2الجدول رقم 

 فقد أوضحت النتائج الملخصة فـي       ونأما بالنسبة لنوع النشاط للمؤسسات التي يعمل فيها المستجيبي        

 . أن معظمهم يعمل في قطاع الخدمات 3الجدول رقم 

 سنة التخرج العدد النسبة
 صناعة 3 6.7%
 تجارة 2 4.4%

 مصارف 13 28.9%
 خدمات 27 60%

 المجموع 45 100%

  توزع المستجيبين حسب نوع النشاط3ول رقم الجد

 :األساليب اإلحصائية المتبعة
 : األساليب اإلحصائية التالية من أجل اختبار فرضيات الدراسة وعرض النتائج يوظّفس

  .مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت كأساليب إحصائية وصفية -1

علما بأن هذا المستوى مقبـول فـي        % 5لغ   يب ه على مستوى معنوي    لعينة واحدة اعتماداً   Tاختبار -2

 .)Sekaran 2000(ات االجتماعية راسالد

كرونباخ من خـالل توظيـف هـذا          على الفا  اعتماداًوثباتها   اختبار مصداقية  استبانة  الدراسة        -3

كأداة لقياس متغيرات الدراسة بطريقة      كون قاعدة القرار بقبول مصداقية االستبانة     ياالختبار بحيث   

 .)Sekaran 2000 (%60ذا تجاوزت فعالة إ

 :فروض البحث
 :اآلتيةتحاول هذه الدراسة اختبار الفروض 



                       معاذ شبيطة -عبد الرزاق قاسم            2007-الثاني  العدد-23 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 

 103

مـاً فـي   همفي مجال تقانـة المعلومـات دوراً       التأهيل المناسب لخريجي قسم المحاسبة       يؤدي -1

 .الممارسة العملية

 التـي   ال تتوافق محتويات مناهج أقسام المحاسبة في مجال تقنيات المعلومات مع المتطلبـات             -2

 . يفرضها الواقع العملي

 . محتويات مناهج أقسام المحاسبةفيللتطور في تقانة المعلومات تأثير كبير  -3

 :منهج البحث
 يستخدم الباحثان األسلوب المسحي بالتوازي مع المنهج االستنباطي، حيث تم في القسـم النظـري               

 ، المحاسبية األطرومات على مؤهالت    استخدام المنهج االستنباطي في تحديد تأثيرات تطور تقانة المعل        

أما في القسم العملي فقد تم استخدام األسلوب المسحي في تحديد االحتياجات العملية للخـرجين مـن                 

  .ةخالل االستبيان

 :الدراسات السابقة
هناك العديد من البحوث المعدة في مجال تكامل تقنيات المعلومات في العمل المحاسبي في الجامعـات                

 : ومن أهم الدراسات والبحوث في هذا المجال ، المتخصصةوالمعاهد

 : بعنوان1996 في عام Groomer and Murthyدراسة قام بها الباحثان 

  An Empirical Analysis of the Accounting Information Systems Course"   "  وخلص الباحثان إلى أن

تغطي % 30  ما نسبته  وأن،  يانات ومخططاتها من الكليات والمعاهد تدرس نمذجة الب     % 41ما نسبته   

مـن  % 82 يـرى الباحثـان أن    نفسها الدراسةفيو) Data normalization(موضوع معايرة البيانات 

 .الكليات تستخدم برامج الحاسوب التي يتابع الطالب دراستها بعد التخرج

والتـي  " The Curricular of Accounting Information Systems":  بعنـوان 1998 في عام Macurدراسة 

من الكليات في الواليات المتحدة األمريكيـة تغطـي   % 73ما نسبته   أن   لىإ توصل الباحث من خاللها   

 ،تدرب طالبها على أحد البـرامج المحاسـبية الجـاهزة         % 43  ما نسبته   وان ،مدخل قواعد البيانات  

 .ية باستخدام قواعد البياناتمن الكليات تدرب طالبها على تطوير الحزم البرمجية المحاسب% 30و

 :  دراسة بعنوان2002 في عام  Bain, Blakely and Smithدراسة قام بها 
"An Examination of Topical Coverage for the First Accounting Information Systems Course" 
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ات فـي التعلـيم     من الكليات تغطي موضوع نظم إدارة قواعد البيان       % 65 سبتهن ما   يرى الباحثون أن  

تغطي موضـوع   % 36 و ،من الكليات تغطي موضوع نمذجة البيانات ومخططاتها      % 30 و ،المحاسبي

 .تطوير حزمة برمجية في المجال المحاسبي

 :مخطط البحث
 :اآلتيةلنقاط ارأى الباحثان أن العرض المنطقي للبحث يتطلب عرض 

 .ت األقتصاديهآالمنش في أثر تقانة المعلومات -أوالً

 . المحاسبيةاألطر مجال التعليم وإعداد في تأثير تقانة المعلومات -نياًثا

 .لجامعات السوريةبا أقسام المحاسبة في كليات االقتصاد  في واقع المناهج-ثالثاً

 .ستبانة والتحليل اال-رابعاً

 . النتائج والتوصيات-خامساً

 : أثر تقانة المعلومات على اإلدارة في المنظمات-أوالً
ق عمل المنظمات   ائالتطور في مجال تقنيات المعلومات وتطبيقاتها إلى تبدل جذري في بناء وطر           يقود  

قد أدت ثورة المعلومات واالتصاالت إلى ديناميكية األسـواق واشـتداد المنافسـة،             فوظروف عملها،   

 . ق إدارتهاائإلى تحوالت جذرية في بناء المنظمات وطربدورها هذه التطورات قادت و

ميكية األسواق واشتداد المنافسة تفرض متطلبات فـي بنـاء واسـتخدام نظـم المعلومـات                إن دينا 

واالتصاالت، بحيث يزداد الطلب على المعلومات السريعة والشاملة حول التطورات الحاصـلة داخـل              

المنظمة وفي البيئة المحيطة، لذلك فإن نظاماً فعاالً للمعلومات واالتصاالت يصـبح ضـرورة حتميـة                

االستثمارات في مجال تقنية المعلومات تؤدي إلى تطورات سريعة في          غني عن البيان أن     و. اتللمنظم

 .وتحسين نظم االتصاالت في المنظمات هاوتخزينإمكانيات معالجة المعلومات 

ق عمل منظمات األعمال، وأصبح استخدام التجارة       ائكذلك فقد أحدثت التجارة اإللكترونية ثورة في طر       

ن البرمجيـات الرخيصـة  للتجـارة    ذلـك أ  خياراً لهـا،  رورة حتمية للمنظمات وليس  رونية ض االلكت

،  دفعت المنظمات للتوسع في استخدام اإلنترنت وغيرها من الشبكات العامـة للمعلومـات             االلكترونية

، مالحظات الشحن و، الفواتيرو، الوثائق مثل طلبات الشراء      و وراقن تحول األ  أ  للمنظمات يمكنحيث  

 .لكترونيا  بين الشركاء التجاريين إالشحن  إلى أشكال  الويب التي تنتقل  وثائقو
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 و مثل   التبادل اإللكتروني للبيانات المبنية على استخدام صفحات شبكة االنترنت،        بعض أنظمة   توسعت  

مثـل  و بين النظم المسـتخدمة،  التكامل بناء وتحقيقهذا النظام الموسع يمكن الشركاء التجاريين من  

وقواعـد  ،  الرسـوم البيانيـة   و، الصـور و، الرسائل الصوتية و، لتكامل يسمح بتبادل النصوص   هذا ا 

  .اإللكترونية مع البريد اإللكتروني و أنظمة المؤتمرات اإللكترونيةوالتجارة ، البيانات

 وتبادلها  ها وتخزين تهاومعالجالمعلومات   قطاع تجميع    فيإن ديناميكية األسواق وضغط المنافسة تؤثر       

ق وأسـاليب   ائ تطوير حلول إبداعية في المنظمات، لذلك نالحظ أن التطورات في مجال طر            تطلب ذلك ف

وهـذا  . معالجة المعلومات تأتي من الواقع العملي للمنظمات أكثر من كونها تأتي من األدبيات اإلدارية  

ع العملي فـي    يظهر بشكل جلي من خالل الكم الهائل من البرمجيات والتطبيقات المستخدمة في الواق            

مجال تخطيط ورقابة اإلنتاج أو في مجال إدارة ورقابة المخزون أو في مجال نظم المنظمة المتكاملة،                

 .والتي سبقت في تطورها األفكار والنظم المطروحة في األدبيات اإلدارية

ويمكن تلخيص أثر التطور الحاصل في مجال تقنيات المعلومات وتطبيقاتها على أنظمة علميات 

 :اآلتيةق إدارتها في النقاط ائمنظمات وطرال

 تقانة المعلومات واالتصاالت في إحداث تغير في أذواق المستهلكين وتبـدل احتياجـاتهم،              أسهمت -1

ر في تنظيم المنظمـة     ي تغي ال بد من استحداث   ولكي تستطيع المنظمة االستجابة لهذه المتطلبات، ف      

عوضـاً  ) Process Management(أساس العمليات قد انتشر أسلوب إدارة المنظمة على ف. وإدارتها

عن التنظيم التقليدي القائم على تقسيم  المنظمة إلى وظائف إداريـة مثـل التسـويق واإلنتـاج                  

ق تنفيذ العمليـات ضـمن المنظمـة،        ائهناك نوع من التبدل في طر     ). 2،109( الخ  ..والمشتريات

ث يتم تنفيذ العملية الواحـدة فـي عـدة          فعوضاً عن المفهوم التايلوري القائم على التخصص بحي       

إن التطور فـي تقنيـة      . أقسام، برز اتجاه التكامل حيث تنفذ العملية بأكملها في مركز عمل واحد           

 وعلى المفهوم   ، تصميم أنظمة العمليات   في و ، بناء الهيكل التنظيمي للمنظمات    فيالمعلومات يؤثر   

كـز  افر المعلومات في كل مركز من مر      اإن تو  و التقليدي لتوزيع الوظائف والمهام ضمن المنظمة،     

 إجـراءات   جميعالعمل ضمن المنظمة من خالل شبكات الحاسوب، يؤدي إلى نشوء إمكانية تنفيذ             

 . العملية في مكان عمل واحد

 فالمشـروعات   كثر تعقيـداً  أ لإلنتاج جعل العملية اإلنتاجية واإلدارية       والتقنيةإن التطورات العلمية     -2

ارتفـاع  (بيل المثـال    سخمة على     الحجم وتحتاج إلى رؤوس أموال ض       بيرةأصبحت مشروعات ك  

و قـد    .)الخ..انخفاض فترة استبدال وسائل اإلنتاج بسب التقادم التقني         -سرعة خطوط اإلنتاج      

كثـر  أ اإلجراءات اإلنتاجية مما جعل عملية إدارة المنظمات الحديثة          تسريع  هذه العوامل إلى    أدت  
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 كم هائل من المعلومات التي يجب أن تتدفق بشكل منتظم بين المراكز اإلداريـة                وتحتاج إلى  تعقيداً

هذه الظروف الجديدة وجود نظام فعال للمعلومات يؤمن المعلومات         و تتطلب   .المتعددة في المنظمة    

 .الالزمة لعملية اتخاذ القرار اإلداري 

بروز مفاهيم إدارية جديدة، مثـل      قد أدى استخدام تقانة المعلومات وظروف المنافسة الحادة إلى          ف -3

 وتمثل هذه المفاهيم تغيراً جـذرياً       ،مفهوم الجودة الشاملة والتحسين المستمر والمخزون الصفري      

 . ق عمل المنظمات االقتصاديةائفي المفاهيم اإلدارية التقليدية وطر

ي تطوير أنظمة    متعددة للشركات ويمكن استخدامها ف     ميزاتسهمت تقانة المعلومات  في تحقيق       أقد  ف

 :العمليات وتنفيذ بعض وظائف المنظمة مثل

للتواصل بين الشـركة وعمالئهـا والدعايـة لمنتجـات     ) Web Site(بناء صفحات ومواقع الويب  

 .الشركة

 .ة أيضاًُسرعب واالستجابة لها بشكل ةعبسرتلقي طلبات العمالء ومقترحاتهم  

باشـرة مـع الشـركة      ستفسار من قبل العميل م    تحسين الخدمات المقدمة للعمالء عبر إمكانية اال       

 .البائعة

 .عددة من إجراء االجتماعات عن بعدتمكن المنظمات التي تتوزع جغرافياً في أماكن مت 

عبر االنترنت  صول على المعلومات بشكل أسرع، فإدارة المشتريات مثالً تستطيع          حتوفير إمكانية ال   

 . جداًر من الموردين في وقت قصيرطالع على األسعار والمواصفات لدى عدد كبيالا

 . إجراءات أنظمة العمليات ضمن المنظمة، مما يسهم في زيادة فعالية عمل المنظمةجميعتسريع  

الوفر الكبير في تخفيض التكاليف عبر توفير أنظمة اتصاالت دوليـة رخيصـة بـين المنظمـات                  

 .والتخلي عن جزء كبير جداً من المستندات

 والسرعة الهائلـة فـي      ،ختلف أقسام المنظمات المختلفة، المتباعدة جغرافياً     التكامل الكبير بين م    

تبادل البيانات والصور والرسوم، مما جعل هذه التقنية تزيل الحواجز بين المنظمة الواحدة وفيمـا             

 .بين المنظمات

 . العلوم اإلدارية في مجال البحوث والتعليمفي تأثير المعلوماتية -ثانياً
 يمكـن مجال المعلوماتية يجب أن ينعكس على التعليم والبحوث في العلوم اإلداريـة و            إن التطور في    

 :اآلتية التأثيرات في النقاط ةص هذيختل
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نه ال يكفـي أن نقـوم       أ يجب أن يحدث تكامل بين العلوم اإلدارية وعلم المعلوماتية، ويقصد بذلك             -1

ما يجب أن تدمج التطورات فـي علـم   بتدريس عدد من مواد المعلوماتية في أقسام المحاسبة، وإن   

 محتـوى المسـاق     فـي  يوجد تأثير للمعلوماتيـة      إذ مواد أقسام المحاسبة،     مع جميع المعلوماتية  

 .إن ضغوط الواقع العملي تدفع باتجاه دمج المعلوماتية في معظم المساقات التدريسية. التدريسي

قرار يجب أن ننظر إليهـا كأحـد مـوارد           فعالية اتخاذ ال   في المعلومات تؤثر بشكل كبير      ما دامت  -2

إن األهمية الخاصة لتقنيات المعلومات واالتصاالت سواء في        . اإلنتاج المستقلة وكسلعة اقتصادية   

االستخدام العملي في المنظمات أو في أدبيات العلوم اإلدارية سوف تـدفع باتجـاه النظـر إلـى                  

كل دراسة دور المعلومـات فـي العمليـة         وتش. المعلومات كأحد عوامل اإلنتاج وكسلعة اقتصادية     

اإلنتاجية أحد أهم التحوالت  في نظريات اإلنتاج والتكاليف، كما تشكل دراسات مثل تحديد القيمـة                

كـذلك  . االقتصادية للمعلومات أحد أهم اإلضافات في مجال الدراسات النظرية في العلوم اإلداريـة            

ق األمثلة فـي مجـاالت تـأمين    ائالخطية وطريجب أن تتم دراسات حول استخدام نماذج البرمجة     

 .ق توزيعهاائومعالجة المعلومات وطر

 تدفع التغييرات في مجال الهياكل التنظيمية وأنظمة العمليات من خـالل بنـاء واسـتخدام نظـم                  -3

المعلومات المتكاملة والشاملة والتبادل االلكتروني للبيانات والتحويل االلكتروني للنقود، إلى تغيـر            

 .ي في علم التوثيق وقضايا توثيق أنظمة العملياتثور

الـخ،  ..إدارة التسـويق  وإدارة التمويل،   و تدريس الوظائف اإلدارية مثل إدارة اإلنتاج،        فضالً عن  -4

ضاف وظيفة جديدة هي وظيفة إدارة المعلومات واالتصاالت، ويكون موضـوع هـذه             ينبغي أن ت  

 يتم إعداد المادة العلمية      على أن  ومات ضمن المنظمة،  الوظيفة كل عمليات معالجة البيانات والمعل     

لهذه الوظيفة من معطيات الواقع التطبيقي في المنظمات مع إعطاء أهمية مركزية في هذه المـادة          

 .لقضايا التوثيق والمستندات

 التصـنيف التقليـدي لـنظم       إذ إن   يجب تدريس نظم المعلومات في المنظمة بشـكل متكامـل،             -5

 نتيجـة   تالشـى عمليـاً   الخ قد   ..إلى نظام معلومات تسويقي ونظام معلومات محاسبي      المعلومات  

 . في تقنيات المعلومات واالتصاالت وأصبح يتم بناء نظام واحد متكامل لكل المنظمةالتطور

إن التطور في تقنيات المعلومات يجب أن يدفع باتجاه         : تطوير أساليب البحوث والتطبيقات اإلدارية     -6

ق التي  ائوينطبق هذا على استخدام النماذج والطر     . ق البحث العلمي والدراسات اإلدارية    ئاير طر يتغ

 .  وتطبيق واستخدام النظم الخبيرة والذكاء االصطناعي،تتطلب عمليات حسابية معقدة
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أن ه ينبغـي    نّإف نتيجة ضغط التطبيقات العملية في المنظمات وتطورها عن الدراسات األكاديمية،            -7

بحوث التطبيقية ذات االرتباط الوثيق بالواقع العملي واالبتعاد عن الدراسات النظرية، كما            ق ال يتعم

 .يجب أن تتسم هذه البحوث بالدقة واالنضباطية العالية، والنتائج ذات التطبيق في الواقع العملي

 واقع تدريس تقانة المعلومات في  أقسام المحاسبة في الجامعـات       -ثالثاً

 :السورية
سية المقررة من   المواد التي تدرس في كليات االقتصاد في الجامعات السورية قرار الخطة الدر           يحدد ا 

 حيث تم إقرار المواد التي تدرس في مختلف أقسام كليـة االقتصـاد              ،قبل مجلس التعليم العالي للعام    

 .بالجامعات السورية

 فـي مجـال     تطور الحاصل ل با ثراًاألقسام تأ أكثر  سوف تقتصر الدراسة على قسم المحاسبة لكونه من         

 .تقنيات المعلومات

 240البكالوريوس في المحاسبة من كليات االقتصاد في الجامعات السورية بعد دراسـة             درجة  تمنح  

 :يأت ولدى دراسة محتويات الخطة الدراسية لوحظ ما ي،ساعة

 السـاعات    فـإن  )ساعة 240(الرغم من العدد الكبير للساعات الالزمة للتخرج وفق الخطة          على   -1

 .من إجمالي الساعات% 10 ساعة أي بنسبة قدرها 24المخصصة لتقنيات المعلومات بلغت 

من خالل استعراض توصيف المواد التخصصية في مجال المحاسبة وفي مجال المعارف المشتركة              -2

نالحظ عدم ربط هذه المواد بالتطورات في مجال تقنيات المعلومات، فنالحظ عدم استخدام أي حزم               

 أو تحديد أثر التطور في تقانة المعلومات على محتوى هذه المواد            ،مجية في تدريس هذه المواد    بر

مثل مواد اإلحصاء أو األساليب الكمية أو التحليل المالي وغيرها من المواد ذات الطـابع الكمـي                 

 .جودتهاًماً في هم في تكنولوجيا المعلومات دوراً  التطوريؤدي والتي ،والتحليلي

يميل اتجاه بناء واستخدام نظم المعلومات في الواقع العملي إلى بناء نظم معلومات متكاملـة، أي                 -3

 يجب أن يتم التركيز على العالقات المعلوماتية بين         ومن ثم  موحدة للمنظمة،    معلوماتبناء قاعدة   

خ، ولكن ذلـك    ال..مختلف المواد مثل عالقة محاسبة التكاليف بنظم المبيعات والمشتريات واإلنتاج         

لم يتحقق في الواقع العملي في أقسام المحاسبة، إذ مازالت معظم المواد تـدرس وكأنهـا جـزر                  

 مما يجعل الطالب غير قـادر  ،معزولة عن بعضها، منسجمة مع التقسيم التقليدي لوظائف المنظمة     

 .ظمةعلى تحديد آلية تدفق البيانات والمعلومات بين النظم الفرعية المكونة لنظام المن
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 محتوى المواد المتخصصة في مجال تقانة المعلومات نالحظ أن هناك فجـوة             حين ننعم النظر في    -4

بين ما يدرس في هذه المواد وبين المحاور التي أوصت بها لجنة اليونكاد مثل الشبكات واالنترنت                

علـى  ،  والتجارة االلكترونية والمصرف االلكتروني وغيرها من المواضيع التي أوصت بها اللجنة          

 تأهيل المحاسب في قضايا مثل التوثيق والرقابة وأمـن          فيكبير لهذه المواضيع    الالرغم من األثر    

 .النظام ووسائل تبادل البيانات والمعلومات

تركز على مشـاكل تجميـع   )  Data management(عدم وجود مادة متخصصة في إدارة المعلومات  -5

وبشكل عام تأمين المعلومات المناسـبة للجهـة        ،  االبيانات وتخزينها ومعالجتها وتصميم نماذجه    

 .الصحيحة في الوقت المناسب والشكل المالئم

نظراً لألعداد الكبيرة من الطالب وعدم وجود المختبرات الكافية والمشرفين المؤهلين يتم تـدريس            -6

 مـن    مما يفقد هذه المواد جزءاً كبيراً      ،هذه المواد بشكل نظري ودون تدريب عملي في المختبرات        

 .أهميتها وفعاليتها في إيصال المحتوى العلمي لهذه المواد للطالب

 :االستبانة والتحليل: رابعاً
وثباتها بوصفها  سيتم اختبار درجة صدقية أسئلة االستبانة       وعرضها  قبل البدء بتحليل نتائج الدراسة      

 إحصائي معتمد   اًأسلوبه  بوصفكرونباخ    حيث سيتم استخدام اختبار الفا     ،أداة لقياس متغيرات الدراسة   

 ا إذا كانت أسئلة االستبانة تقيس بدرجة مفيدة متغيرات الدراسة وقـد بلغـت قيمـة الفـا                 ممللتحقق  

 تشكل أداة مقبولة من ناحيـة إحصـائية لقيـاس           ،هذا يعني أن استبانة الدراسة     و ،%77.8كرونباخ  

 تحسب ما تم  % 60ى المقبول والبالغ    كرونباخ تجاوزت الحد األدن     قيمة الفا  إذ إن  ،متغيرات الدراسة 

  . في بند األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسةاإلشارة لذلك سابقاً

 :الفرضية األولى

الختيار فرضية الدراسة األولى تم تجميع األسئلة التي تخص هذه الفرضية والمتعلقة بالتأهيل 

 أوضحت النتائج المتعلقة فقد ،4دول رقم  حسب الترتيب الوارد في جالمناسب لخريجي قسم المحاسبة

 في حين أن الوسيط ،4.29 أن المتوسط العام بلغ 4بمتغير هذه الفرضية والملخصة في الجدول رقم 

من  الناحية الوصفية فإن النتائج تشير إلى موافقة و 0.63 و االنحراف  المعياري كان ،4.50بلغ 

 ، في الممارسة العمليةهماًم  دوراًيؤديقسم المحاسبة المستجيبين على أن التأهيل المناسب لخريجي 

و أن هذه الموافقة لم تكن مدفوعة أو متأثرة بآراء فئة معينة من المستجيبين وذلك ألن الوسيط بلغ 

تأثر نفسها درجة ال والوسيط عبارة عن مقياس إحصائي وصفي ال يتأثر بالقيم المتطرفة ب،4.50
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ر إحصائي وصفي وفي هذه الحالة فإن كال من الوسط كمؤش كثر ثباتاً أط يعدأي أن الوسي. الوسط 

الموافقة الواضحة على ادعاء هذه الفرضية مع وهذا يبين نفسه،  في االتجاه امن الوسيط والوسط كان

 0.63  وكانت قيمته نسبياًاً االنحراف المعياري كان منخفضإذ إنوجود توافق كبير في وجهات النظر 

 .ر لهذا المتغي

اإلشارة إليها على أهميتها ال يمكن االعتماد عليها بشكل كامل في تإن المؤشرات الوصفية التي تم 

 لهذا المتغير ةمستوى المعنوي  لفحص T فقد تم استخدام اختبار أو رفضها ومن ثمقبول الفرضية 

مستجيبين بلغ  أي أن مستوى الثقة المحسوب الخاص بدرجة الموافقة من قبل ال0.004بلغ الذي 

 وعليه فإن هذه ،%95هذا المستوى أعلى  من مستوى الثقة المعتمد في الدراسة والبالغ ، و99.6%

 لقبول الفرضية القائلة بأن التأهيل المناسب لخريجي قسم المحاسبة  كافياًاألرقام اإلحصائية توفر دليالً

 .لية  في الممارسة العمهماًم  دوراًيؤديفي مجال تقنية المعلومات 

امعـات  جألقسام المحاسبة في ال   وتطويرها  م لتعزيز الخطط الدراسية     إن هذه النتيجة تؤكد الدور المه     

 بما يتوافق مع الثورة التكنولوجية في بيئـة األعمـال التـي             ؛السورية وفي العالم العربي بشكل عام     

 تبـين متطلبـا  فجـوة  ال يتوافق مع هذه التغيرات المتسارعة مما يساعد على تقليص      تتطلب تطويراً 

  .السوق والتأهيل األكاديمي لخريجي أقسام المحاسبة

 :اختبار الفرضية الثانية 

 على أبعاد هذه الفرضية  فقد تم إنشاء متغير خاص بهذه الفرضية اعتماداًكما هو الحال سابقاً

اع  وكانت النتائج الوصفية تشير إلى إجم،4حسب الترتيب الوارد في جدول رقم ومكوناتها 

 وتجلى ذلك برفض .طلبه سوق العملتالمستجيبين بوجود فجوة بين ما توفره المناهج الدراسية وما ي

 وهذا يتوافق مع ،3.20 والوسيط 3.16األسئلة المتعلقة بهذه الفرضية مما أدى إلى أن الوسط كان 

 أما بخصوص ،لتوقعات الباحثين القائلة بوجود فجوة بين المعرفة األكاديمية ومتطلبات سوق العم

 أي أن مستوى الثقة المحسوب ،  0.001قل من أ   بلغتT المعتمدة على اختبار ةمستوى المعنوي

  إحصائياًيوفر دليالً وهذا المستوى العالي للثقة ،%99.9 بحيث تجاوز جداً كان عالياًلهذه النتائج 

 . لمتطلبات سوق العمل كافياًد يدعم االدعاء بأن ما توفره المناهج الدراسية ال يعكافياً

 :اختبار الفرضية الثالثة 

تم إنشاء المتغير الخاص بهذه الفرضية من خالل تجميع األسئلة ذات العالقة بهذا المتغير كمـا هـو                  

 :وقد بينت النتائج أن،  4موضح في الجدول رقم 
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إلـى   رشي ي  وهذا ، فقط 0.4ن االنحراف المعياري كان     كا ن في حي  ،4.25 والوسيط   4.22الوسط بلغ   

 على  قبول هذه الفرضية لدى اختبار درجة مستوى المعنويه للمتغير المعبر عن هذه الفرضية اعتماداً             

 لهـذا   وهذا يدل على مستوى ثقة عاٍل 0.001 كانة فقد أوضحت النتائج أن مستوى المعنوي،Tاختبار

 لقبـول هـذه الفرضـية       يـاً اف ك  إحصـائياً   وعليه فإن هذه النتائج توفر دليالً      ،%99.9المتغير ويبلغ   

 مما أدى إلـى     ؛ محتويات مناهج التعليم   فيتأثير كبير   له   بأن التطور في تقانة المعلومات       واالستنتاج

ممـا توضـحه     بشكل عام وكذلك بشكل تفصيلي أكثر        أن المستجيبين كانوا موافقين على هذا االدعاء      

 . 4النتائج التفصيلية لهذه الفرضية في الجدول رقم 

 

  نتائج التحليل اإلحصائي لالستبانة4ول رقم الجد
مستوى 
 ةالمعنوي

 ةالنتيج
نحراف اال

 المعياري
 ةالعبار الوسط الوسيط

ل من أق
0.001 

 4.44 5.00 0.76 موافق
 .أحتاج إلى  الحاسب ألداء مهامي الوظيفية -1

 4.40 5.00 0.94 موافق 0.006
معرفتي باستخدام الحاسوب تتيح لي فرصـة عمـل          -2

 .أفضل

 4.42 5.00 0.78 موافق 0.001
معرفتي باستخدام الحاسوب تتيح لي الحصول علـى         -3

 .فرصة عمل بشكل أسرع

 3.8 4 1.16 موافقغير 0.254
معرفتي باستخدام الحاسوب تتيح لي فرص االرتقـاء         -4

 .الوظيفي بشكل أسرع
قل من أ

0.001 
 4.69 5.00 0.47 موافق

ـ        -5 هيل معرفتي باستخدام الحاسب تتيح لي تبيسط وتس
 .العمل الذي أقوم به

 4.18 4.00 0.94 موافق 0.209
معرفتي باستخدام الحاسوب تتيح لي االتصـال مـع          -6

 . اآلخرين بشكل أفضل

 4.36 5.00 0.96 موافق 0.017
معرفتي باستخدام الحاسوب تمكنني من أداء عملـي         -7

 .الحالي بشكل أفضل

 4.00 4.00 1.04 موافق 0.999
حاسوب خارج إطـار العمـل   أحتاج إلى التعامل مع ال   -8

 .الوظيفي

 4.29 4.5 0.63 موافق 0.004
دور التأهيـل المناسـب لخريجـي قسـم         : المتغير األول 
ـ   ةالمحاسب  ة في مجال تقانة المعلومات فـي الممارس
 .ةالعملي

قل من أ
0.001 

 2.31 2.00 1.04 موافقغير
إن المواد التي درستها في الكلية كافية للقيام بمهامي          -9

 .تي في الحياة العمليةومسؤوليا

 
 



 دراسة تحليلية ألقسام المحاسبة في الجامعات السورية -أثر التطور في تقانة المعلومات في المناهج الدراسية للمواد المحاسبية

 112 

 

  نتائج التحليل اإلحصائي لالستبانة4تابع الجدول رقم 
مستوى 
 ةالمعنوي

 ةالنتيج
نحراف اال

 المعياري
 ةالعبار الوسط الوسيط

 3.84 4.00 0.99 موافقغير 0.302
تتعرض الدراسة الجامعية إلى مشكلة تحديـد حاجـة          -10

 1.المنظمة إلى المعلومات وتخطيطها
 2.تتتعرض الدراسة الجامعية إلى مشاكل السيطرة على المعلوما -11 3.71 4.00 0.97 موافقغير 0.052

 3.87 4.00 0.89 موافقغير 0.323
تتعرض الدراسـة الجامعيـة إلـى مشـاكل توزيـع            -12

 .المعلومات واستخدامها
قل من أ

0.001 
 2.09 2.00 0.95 موافقغير

كلية هناك عالقة واضحة بين المواد التي درستها في ال         -13
 .وتقانة المعلومات

قل من أ
0.001 

 3.16 3.2 0.52 موافقغير
 فـي   ةمدى توافق محتويات أقسام المحاسـب     : المتغير الثاني 
 . العمليالمعلومات مع المتطلبات التي يفرضها الواقعمجال تقنية 

 .من الضروري دراسة قواعد البيانات -14 4.09 4.00 0.73 موافق 0.42
 .من الضروري دراسة الجداول االلكترونية -15 4.13 4.00 0.97 موافق 0.36

 

  نتائج التحليل اإلحصائي لالستبانة4تابع الجدول رقم 
مستوى 
 المعنوي

 ةالنتيج
نحراف اال

 المعياري
 ةالعبار الوسط الوسيط

 .من الضروري دراسة أحد البرمجيات المحاسبية الجاهزة -16 4.49 5.00 0.63 موافق 0.001قل من أ
 . الحاسبدراسة برامج التدقيق علىمن الضروري  -17 4.22 4.00 0.67 موافق 0.031
 .من الضروري دراسة الشبكات واستخدامها -18 3.80 4.00 0.94 موافق 0.162

 3.من الضروري دراسة االنترنت -19 4.49 5.00 0.63 موافق 0.001قل من أ
 . معهالضروري فهم آلية عمل النظام الذي أتعاملمن  -20 4.29 4.00 0.73 موافق 0.011
 . الذي أتعامل معهالضروري معرفة وظائف النظاممن  -21 4.29 4.00 0.63 موافق 0.003

 4.22 4.25 0.40 موافق 0.001
 فـي أثر التطور في تقانة المعلومـات       : المتغير الثالث 

 .ةمحتويات مناهج أقسام المحاسب

 4.33 5.00 0.85 موافق 0.012
هناك حاجة إلى دورات تدريبية لكـي أسـتطيع          -22

 .لتعامل مع الحاسب في العمل الوظيفيا
 .أرى ضرورة تطوير المواد التي درستها في الكلية -23 4.64 5.00 0.48 موافق 0.001قل من أ

 4.71 5.00 0.46 موافق 0.001قل من أ
أرى ضرورة زيادة عدد السـاعات المخصصـة         -24

 .لتقانة المعلومات في مناهج الكلية

                                                 
ذا السؤال هو قدرة المواد العلمية التي يدرسها الطالب في المساعدة على تحديد المعلومات المناسبة ألغراض اتخاذ                 المقصود به  1

   . المساهمة في تخطيط مستقبلي سليمومن ثمالقرار المالئم، 
ن النظم في ظل زيادة المعرفـه        في تعزيز إستخدام التكامل بي     المقصود بهذا السؤال هو قدرة المواد العلمية التي يدرسها الطالب          2

 مـن توظيفهـا فـي بيئـة     ة المتأتية على المعلومات وتعزيز المنفع  ةجل السيطر أ من   ةونشوء كم هائل من المعلومات في المنظم      

 .ة للمنظمةعمال لتعزيز القدرة التنافسياأل
 .ترنتنام األستخدا تستوجب ةالمقصود بهذا السؤال هو ضرورة تضمين المواد العلمية بحاالت دراس 3
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 :االستنتاجات والتوصيات
أن التأهيـل المناسـب     على   ولى وجود دليل إحصائي كافٍ     األ ة بخصوص الفرضي  ة الدراس بينت نتائج 

 ومن ثـم  ،  ة العملي ةهماً في الممارس  م دوراً   يؤدي في مجال تقنية المعلومات      ةلخريجي قسم المحاسب  

ـ  أم وجديد من    هماد عليه كبعد أساسي     فإن هذا التأهيل يجب االعتم     ـ  ةبعاد العملي  ألهميتـه   ة التعليمي

بإيالء أهمية أكبر   يان  يوصين  راء المستجيبين، وعليه فإن الباحث    آ حسب   ة العملي ة الممارس في ةالبالغ

ـ        ةلتقانة المعلومات في المناهج الدراسية للمواد المحاسبي        بهـذا  ة من خالل زيادة المـواد ذات العالق

ـ  الموضوع، علماً بأن المستجيبين قد أبدوا حماساً كبيراً لفكرة زيادة الساعا            لموضـوع   ةت المخصص

) 4.71(جابـات   ن، حيث بلغ متوسـط اإل     ي السؤال الرابع والعشر   نتقانة المعلومات حسب إجاباتهم ع    

 ويجعـل مـن تسـريع       ة التوصي ة مما يعزز هذ   ةوهذا يعكس تأييداً واضحاً لهذه الفكر     ،  )5(والوسيط  

 . من ذلكة المتوخاة للفائدةتطبيقها أولوية كبير

أن محتويـات المنـاهج     علـى    فقد بينت النتائج وجود دليل إحصائي كـاف          ةي الثان ة للفرضي ةبالنسب

م مـع   ء في مجال تقنية المعلومـات ال تـتال        ة في الجامعات السوري   ة لمناهج أقسام المحاسب   ةالدراسي

 بـين  ةالمتطلبات التي يفرضها الواقع، وبناء عليه يوصي الباحثان بضرورة العمل على تقليص الفجو       

ـ       ؛ن ومتطلبات السوق العملي   مؤهالت الخريجي   لتعزيـز وصـقل     ة وذلك من خالل توفير فرص تدريبي

 فـي  تسـاعد    ة إضافي ة كمساهم ة المختلف ة وتحديداً فيما يتعلق باألبعاد المحاسبي     ،ةالمهارات الحاسوبي 

 . لسوق العملةساسييفاء بالمتطلبات األتحسين نوعية الخريجين واإل

 من وجهة نظر    ة واضح ةسؤال الثاني والعشرين وجود موافق    وقد أوضحت إجابات المستجيبين على ال     

، حيث بلغ متوسـط     ة لتعزيز المهارات الحاسوبي   ة لتوفير فرص تدريبي   ة الملح ةالحاجن  المستجيبين ع 

 ).5(والوسيط ) 4.33(اإلجابات 

 حتياجاتمختلف القطاعات لمعرفة اال   في  صال مع سوق العمل     تكذلك يوصي الباحثان بتعزيز قنوات اال     

 لمتطلبات  ةمء أكثر موا  ة المستقبلي ةمما يجعل الخطط الدراسي   على هذا التواصل،    بقاء  و اإل  ،أوالً بأول 

 .سوق العمل من الوضع الحالي

أن التطور فـي تقانـة      على   دليالً إحصائياً كافياً     ةاسر فقد وفرت نتائج الد    ة الثالث ةبخصوص الفرضي 

 نظراً ألن التطور الكبير في تقانة المعلومات يولـد          ،عليممحتويات نتائج الت  في   أثر كبير    والمعلومات ذ 

ين يوصـيان    لمواكبة التطور المتسارع، وعليه فإن الباحث      ة لمعرفة كثير من المعلومات الجديد     ةالحاج

 فـي مجـال     ة لتتوافق مع التغييرات المتسارع    ة للمواد المحاسبي  ة تطوير مستمر  ةعتماد آلي بضرورة ا 
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موضوع فـي السـؤال      لدى سؤالهم عن هذا ال     ة كبير ةن موافق ودى المستجيب تقنية المعلومات، وقد أب   

مـن    لضرورة التطوير  اً واضح الً وهذا يعكس مي   5 والوسيط   4.64بلغ المتوسط    إذْالثالث والعشرين،   

 ةالباحثان بضرورة تعزيز البعد الكمي والتطبيقـي للمـواد المحاسـبي          يوصي  كذلك  . قبل المستجيبين 

 .ة لمختلف المواد المحاسبية ومتخصصة حديثةتطبيقات حاسوبيوالعمل على إدخال 

ـ        يوصيان بضرورة اال   ختاماً، فإن الباحثين    مختلـف   فـي  ةستمرار في إجـراء الدراسـات األكاديمي

 إلجراء عملية   ةخرى ذات العالق   والدراسات األ  ة الدراس ة هذ جائنت من   ةستفاد واال ةالتخصصات اإلداري 

بمتطلبات سوق  عينهم على الوفاء     ت ،ة عالي ةمهنييتمتعون ب  مؤهلين   ةلب هدفها تخريج ط   ،ةتطوير شامل 

 . وتسعفهم في مواجهة التطورات المتسارعة في عصر ثورة المعلوماتالعمل
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 جامعة دمشق

 كلية االقتصاد

 بةقسم المحاس

 

 :تحية طيبة

ة مناهج كليات االقتصاد في الجامعات السورية لمتطلبات الواقع ءميسعى الباحثان إلى دراسة مدى مال

 .العملي والتطورات في تقانة المعلومات على الصعيد العالمي

مل أن آ من خالل توصيف المشكلة، لذلك تأن عملية التطوير للمناهج في كليات االقتصاد  تمبما و

 األسئلة المطروحة عليكم في هذا عنلديكم التعاون معنا في اإلجابة الموضوعية والدقيقة نجد 

 منا يهمه تطوير المناهج في كليات االقتصاد في الجامعات السورية،  كالًأنبالنظر الى االستبانة، و

، من أجل وضع ةنيحدونا األمل في أنكم سوف تبذلون العناية الكافية في الرد على أسئلة االستبياه نّإف

 .الحلول المالئمة بموجب هذه الدراسة

 ألغراض إالّنعدكم أن تعامل كل اإلجابات بمنتهى السرية، وأال يستخدم أي شيء من هذه اإلجابات 

 .البحث العلمي

 . لكم مسبقاً حسن تعاونكمينشاكر

        الباحثان                                                                        

 د عبدالرزاق محمد قاسم

 معاذ فوزي شبيطة. د
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 :الشهادة:                                         مجال العمل

 :الجامعة:                                          التخصص

 

 :سنة التخرج

 :الجهة التي تعمل بها:                           الوظيفة الحالية

 :            عدد سنوات الخدمة في الوظيفة

 :ملكية المشروع

  قطاع مشترك  - قطاع عام  - قطاع خاص     -

 :نوع النشاط الذي تمارسه المنظمة

  خدمات- مصارف              - تجارة           - صناعة                 -

غير 
موافق 
 أبداً

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 ةارالعب

 .أحتاج إلى  الحاسب ألداء مهامي الوظيفية -1     

     
معرفتي باستخدام الحاسوب تتيح لي فرصة  -2

 .عمل أفضل

     
معرفتي باستخدام الحاسوب تتيح لي الحصول  -3

 .على فرصة عمل بشكل أسرع

     
معرفتي باستخدام الحاسوب تتيح لي فرص  -4

 .االرتقاء الوظيفي بشكل أسرع

     
استخدام الحاسب تتيح لي تبيسط معرفتي ب -5

 .وتسهيل العمل الذي أقوم به

     
معرفتي باستخدام الحاسوب تتيح لي االتصال  -6

 .مع اآلخرين بشكل أفضل
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غير 
 موافق أبداً

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 رةالعبا

7-  8-  9-  10-  11-  
معرفتي باستخدام الحاسوب تمكنني من أداء عملي الحالي  -12

 .بشكل أفضل

13-  14-  15-  16-  17-  
أحتاج إلى التعامل مع الحاسوب خارج إطار العمل  -18

 .الوظيفي

19-  20-  21-  22-  23-  
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