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Abstract  

 During the past two years, the countries all over the world, including Iraq, a 

rapid of transformations happened in the educational systems to save the future of 

the students and to preserve the members of society, including students, teachers and 

families from the danger of the Corona Virus (covid- 19). Accounting education, 

despite its privacy and its difference from other types of education, also submit to 

these transformations. To overcome the crisis, a type of education used, called 

blended education. This research tries to examine the extent of the success of the 

Iraqi experience in the use of blended accounting education, and to ensure that the 

use of blended accounting education achieves the goals of sustainable development 

in Iraq. This study aims to assess the extent of the success of using the blended 

accounting education experience in Iraq and its role in achieving sustainable 

development goals. Through using two questionnaire forms designed for this 

purpose, the first distributed to a number of Iraqi university students, and the second 

distributed to groups of university professors to test the research hypotheses. A have 

a set of conclusions, the most important of which is the success of the blended 

accounting education experience in Iraq, with the consensus of the teachers and 

students .   
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 لخص: امل

أبسره خالل السنتني املاضيتني حتوالت سريعة يف نظمها التعليمية يف حماولة ومنها العراق  شهدت دول العامل  

والعوائل من خطر وابء كوروان، ومل يكن   الطلبة واحلفاظ على أبناء اجملتمع من الطلبة والتدريسني   أبناءها إلنقاذ مستقبل  

حصل ، ولتجاوز األزمة  مبنأى عن تلك التحوالتنواع التعليم األخرى  رغم خصوصيته واختالفه عن أالتعليم احملاسيب،  

جاء هذا البحث ليجيب على مدى جناح التجربة العراقية  وقد    أطلق عليه تسمية التعليم املدمج.   التعليمنوع من  استخدم  

يف   التنمية املستدامة  هداف أل املدمجيف استخدام التعليم احملاسيب املدمج، والتأكد من حتقيق استخدام التعليم احملاسيب  

 .العراق

هتدف هذه الدراسة إىل تقييم مدى جناح التجربة العراقية يف جمال التعليم احملاسيب املدمج ودورها يف حتقيق 

طلبة عدد من  التنمية املستدامة من خالل استخدام استماريت استبيان مصممة هلذا الغرض وزعت األوىل إىل    أهداف

الثانية وزعت إىل جماميع من أساتذة اجلامعات الختبار فرضيات البحث وقد توصل البحث إىل و لعراقية  اجلامعات ا

 . جناح جتربة التعليم احملاسيب املدمج يف العراق أبمجاع التدريسيون والطلبةجمموعة من االستنتاجات أمهها  

 التعليم احملاسيب، التعليم املدمج، جائحة كوروان، التنمية املستدامة، العراق.  الكلمات املفتاحية: 
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 الفصل األول 

 منهجية البحث  املبحث األول 

 : . املقدمة1.  1.  1

تسببت جائحة كوروان يف تغري الكثري من املمارسات والسياسات والسلوكيات لدى الكثري من الشعوب ويف 

                                                                        التعليم مبستوايته املختلفة من أحد أكثر القطاعات أتثرا  هبذه اجلائحة. وحبكم كون   العديد من دول العامل وكان قطاع

املؤسسات الرتبوية والتعليمية أحد أكثر األماكن ازدحاما يف العامل فإهنا تكون أكثر عرض لنقل واإلصابة هبذا الفريوس، 

التعليمية أبشكاهل  التعليمية للحد من لذا قامت أغلب الدول ومنها العراق بغلق مؤسساهتا  ا املختلفة وكافة مراحلها 

                                                                       ؛ وهو التعليم القائم على إعطاء الدروس التعليمية يف غرفة الصف وجها  لوجه التعليم الوجاهيتفشي الفايروس وإيقاف  

 ,Kelmendi)ويقوم على حضور كل من املعلم واملتعلم يف وقت واحد )وقت احملاضرة( ومكان واحد )غرفة الدرس(  

2019) 

أبنه عملية منظمة يتم عاريف تصفه  ومشل اإلغالق الكليات اليت تقدم التعليم احملاسيب؛ ويعرف التعليم احملاسيب بعدة ت  

املهنية هبدف حتقيق االستفادة الكاملة له وخترجيه   واألخالق واملهارات والقيم    األسسطالب احملاسبة    إكساب من خالهلا  

على مستوى عال من الكفاءة والقدرة ملواكبة املتغريات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية وذلك مع ضرورة تقييم 

وأجرب استمرار اجلائحة دول العامل التعليم احملاسيب يتم حتقيقها،    أهداف  أن الستفادة بشكل مستمر للتأكد من  لتلك ا

بضمنها العراق إىل البحث عن حلول تتالءم مع ظروفها الستكمال املسار الدراسي والتعليمي وإهناء العام الدراسي 
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ليمية وقت اجلائحة وبعد انتهاءها ومبا يعزز عملية التنمية ( مبا يضمن عدم التأثري على العملية التع2020/  2019)

"التنمية اليت تليب احتياجات اجليل احلاضر من دون احلد من أمكانية   :1على أهنا ؛ وتعرف التنمية املستدامة  املستدامة فيها

، فكان القرار األول هو استخدام التعليم عن بعد الذي يضمن وصول املادة العلمية تلبية احتياجات أجيال املستقبل"

معات العراقية؛ ويقصد به من األستاذ إىل الطالب مع بقاء كل منهما يف بيته فتم استخدام التعليم اإللكرتوين يف اجلا

يف االتصال بني املعلمني واملتعلمني، وبني   إلليكرتونيةا"ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط  

املتعلمني واملؤسسة التعليمية برمتها"، فظهرت املنصات التعليمية املختلفة )منصات جامعية خاصة، منصات مشرتكة( 

 واإلجابةات التواصل االجتماعي املختلفة إليصال املادة العلمية اىل الطلبة والتواصل معهم  وكذلك مت استخدام شبك

                                                                                   هذا النوع من التعليم غري جديد على مستوى العامل إال أنه كان جديدا  على البيئة العراقية   أنعن استفساراهتم، ورغم  

احملاسيب  والتعليم التعليم اجلامعي بشكل عام جابةاست أن  فواجه استخدامه مشاكل كثرية )تقنية وبشرية( وميكن القول

 التقليدي إىل التعليم التعليم من لالنتقال قبل من خمطط هلا آلاثر اجلائحة وليس استجابة رد فعل كان  بشكل خاص

ومع دخول اجلائحة عامها الثاين  اإللكرتوين، التعليم من حتققت اليت يف املزااي حمدودية هناك كانت وابلتال اإللكرتوين،

على   اإللكرتوين وزايدة أعداد املصابني وحتور فايروس كوروان إىل أشكال جديدة أكثر شراسة وخطورة وعدم قدرة التعليم  

 
) Abu Zantتلف تعريفات التنمية املستدامة ابختالف املدارس اليت ينتمي إليها هذا الكاتب أو ذاك وتشري خت  1

and Ghonim, 2006)    تعريف للتنمية املستدامة، ولكننا اعتمدان مفهوم التنمية   60إىل وجود ما يزيد عن
 Our Common“والذي حيمل عنوان    1987در عام  املستدامة الوارد يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية والصا

future” 
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)الطالب   التعليمية  العملية  قطيب  العام واألستاذاستقطاب  ابتداء من  اجلامعات  قامت  احلضوري  للتعليم  وتفضيلهم   )

 blended( بدمج التعليم اإللكرتوين مع التعليم التقليدي واعتمدت التعليم املدمج )2021  / 2020الدراسي )

education  رصد املواد التعليمية وحتميل الكتب واحملاضرات إلكرتونيا   والتواصل بشكل مباشر ( الذي يتم من خالله                                                                        

ل عرب الكامريات بشكل أين ومتعدد أو ما بني الطالب واألستاذ من خالل استخدام بعض التطبيقات اليت تتيح التواص

يعرف أيضا ابالجتماعات عرب احلضور السمعي البصري إضافة إىل احلضور الفعلي للطلبة واألساتذة داخل اجلامعة يف 

هو تعليم ميزج بني كل من التعلم اإللكرتوين والتعلم التقليدي، وبني التعلم القائم أوقات حمددة ووفق جداول خاصة، فهو  

 تزامن.غري املوالتعلم القائم على االتصال    ى االتصال املتزامنعل

 . مشكلة البحث: 2.  1.  1

كبرية يف حياة الشعوب واألمم إىل جانب العديد من االختصاصات األخرى، وترجع هذه   للتعليم احملاسيب امهية

األمهية إىل خصوصية مهنة احملاسبة واحلاجة املستمرة والدائمة هلا، فاحملاسبة مهنة منظمة متارس يف احلياة العملية جلميع 

ام قدراهتم الذاتية يف احلكم على الكثري شعوب األرض لكنها حتتاج أشخاص مؤهلني أتهيل معني يساعدهم على استخد 

االقتصادية واملالية اليت تواجههم أثناء أداءهم لعملهم ومن أجل الوصول إىل هذا التأهيل فإن التعليم   األحداثمن  

 ناصرالع حتويل عملية هو احملاسيب يتم من خالل مادة علمية جتمع بني الدراسة النظرية واخلربة العملية. والتعليم احملاسيب

 احملاسبية واملعارف املهارات العناصر  تلك حبيث متتلك مهنيا أتهيال حماسبيا مؤهلة عاما إىل عناصر أتهيال املؤهلة البشرية

 .القرار ملتخذ  املناسب الوقت يف مفهوم وتقدميها بشكل البياانت وحتليل وتبويب مجع  أبعمال للقيام الالزمة
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 اإلدارة وابلنظر إىل خصوصية التعليم احملاسيب واختالفه عن أنواع التعليم يف العلوم األخرى كالعلوم الصرفة وعلوم  

تراعي  دراسية  ومناهج  واللغات وغريها من حيث حاجته إىل كوادر متخصصة ذات أتهيل علمي وعملي  والقانون 

املتسارعة وارتباطه ابحتياجات سوق العمل جاء هذا البحث خصوصية هذا النوع من التعليم وأتثره ابلتطورات العلمية 

 ليجيب على التساؤالت التالية:

 ما مدى جناح التجربة العراقية يف استخدام التعليم احملاسيب املدمج؟  .1

 ؟ يف العراق  التنمية املستدامة  أهداف  هل حيقق استخدام التعليم احملاسيب املدمج .2

 . هدف البحث: 3.  1.  1

 البحث إىل: يهدف  

 ، التعليم التقليدي، التعليم املدمج. اإللكرتوينالتمييز بني مفاهيم التعليم عن بعد، التعليم   .1

 تقييم مدى جناح التجربة العراقية يف استخدام التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب  .2

 عراق.التنمية املستدامة يف ال  أهدافحيقق   التحقق من أن استخدام التعليم احملاسيب املدمج .3

 . أمهية البحث: 4.  1.  1

حيظى هذا البحث أبمهية علمية وأمهية عملية، وترجع أمهيته العلمية إىل أمهية البحوث اخلاصة ابلتعليم احملاسيب 

                                                                                        ودورها يف حتسني اخلدمة التعليمية حول العامل وأيض ا أمهية حبوث التنمية املستدامة يف الوقت احلاضر.



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 7 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  3 |July 2022 

 يوليو /تموز| 3العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

2022 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-2289ISSN: -E 

                                                                       ىل أمهية إجياد حلول تساعد يف جعل التعليم احملاسيب ممكن ا يف الظروف غري االعتيادية أما أمهيته العملية فرتجع إ

                                                      اليت تواجهها اجملتمعات أثناء األزمات وخصوص ا أزمة كوروان.

 . فرضية البحث: 5.  1.  1

 يستند البحث إىل الفرضيات التالية:

 املدمج هي جتربة انجحة". "إن التجربة العراقية يف استخدام التعليم احملاسيب   .1

املدمج .2 احملاسيب  التعليم  استخدام  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  التنمية   أهدافوحتقيق   "توجد 

 املستدامة يف العراق". 

 : أساليب مجع البياانت.  6.  1.  1

 مت مجع بياانت البحث ابستخدام األساليب التالية: 

 الكتب والدورايت العلمية والبحوث ذات العالقة مبوضوع البحث. مت مجع بياانت اجلانب النظري ابلرجوع إىل   .1

وزعت أحدمها على عدد من طلبة الدراسة اليت    ستبانةاالمت مجع بياانت اجلانب العملي ابستخدام استماريت   .2

 اجلامعات.   احملاسبة يف اجلامعات العراقية أما األخرى فقد وزعت على عدد من تدريسيي احملاسبة يف تلك  أقسام األولية يف  

 . أدوات البحث: 7.  1.  1
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خصصت أحدمها لطالب احملاسبة   استبانةالبحث واختبار فرضياته مت تصميم استماريت    أهدافمن أجل حتقيق  

 SPSSابستخدام برانمج    االستبانةواألخرى إىل التدريسيني ومت عرضها على عدد من احملكمني، مث مت حتليل نتائج  

 . اإلحصائي

 . حدود البحث: 8.  1.  1

 احلدود الزمانية: فرتة جائحة كوروان وحلد اتريخ إعداد البحث.

  األولية التعليم احملاسيب يف اجلامعات العراقية املختلفة. احلدود املكانية: الدراسات  
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 الفصل الثان 

 اجلانب العملي 

 التحقق من صدق االستبانة:   1.  2

مت تصميم استماريت استبيان وتوزيعها ابستخدام مواقع التواصل االجتماعي ألساتذة وطلبة احملاسبة يف العراق  

 احلكومية واألهلية ويف خمتلف حمافظات العراق.مبختلف اجلامعات  

مت التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة بعرضها على جمموعة من اخلرباء يف جماالت احملاسبة، اإلحصاء،  

تقيس ما صممت ألجله يبينهم    أهناللتحقق من صالحيتها والتأكد من    األعمال  إدارةاالقتصاد )التنمية املستدامة( و 

 امللحق (  1اجلدول ) 

 وبعد ذلك مت التحقق من الصدق البنائي والثبات لالستبانة وقد تبني: 

الصدق البنائي ألسئلة استمارة التدريسيني مبحوريها األول والثاين حيث مل تظهر النتائج وجود معامل ارتباط  .1

ألسئلة استمارة الطلبة مما يدل على انسجام األسئلة مع كل حمور، كما تبني الصدق البنائي    0.5أقل من  

مما يدل على انسجام األسئلة   0.5مبحوريها األول والثاين حيث مل تظهر النتائج وجود معامل ارتباط أقل من  

 مع كل حمور. 
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مت التحقق من ثبات اإلجاابت على استماريت االستبيان ابستخدام معامل ألفا كرونباخ الذي بني الثبات العال  .2

. وكذلك الثبات 0.998ها األول والثاين حيث بلغ معامل ألفا كرونباخ جلميع متغرياهتا  الستبانة الطلبة مبحوري

 . 0.955العال الستبانة التدريسيني مبحوريها األول والثاين حيث بلغ معامل ألفا كرونباخ جلميع املتغريات  

 . حتليل االستبيان: 2.  2

 اختبار الفرضيات:   1.  2.  2

مت اختبار الفرضيات ابحتساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقد مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي  

املقياس كما مبني يف اجلدول )  املعتمدة يف 1.  2.  2لتحليل االستبيان ومت ترميز  اعتماد املتوسطات احلسابية  ( ومت 

 نفس اجلدول   الدراسات املماثلة لتحديد قوة املوافقة وكما هو مبني يف

 ( يبني درجات مقياس ليكرت وشدة املوافقة 1.  2.  2اجلدول )

              ال اتفق متاما   ال اتفق  حمايد اتفق            اتفق متاما   االستجابة 

 1 2 3 4 5 الدرجة

 قوية متوسطة  ضعيفة  املوافقة 

 3.41أكثر من  3.41 – 2.61 2.61أقل من   املتوسط احلساب 

 التدريسيني:حتليل استبيان    2.  2 .3
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 البياانت الدميوغرافية:   1.  2.  2.  2

 جهة العمل واجلنس:  .1

استبانة مت توزيعها من خالل مواقع التواصل االجتماعي   180بلغ عدد االستباانت املوزعة اىل التدريسيني  

% 73.3ة  ( ان الردود املستلمة توزعت بنسب2.  2.  2املختلفة اخلاصة أبساتذة احملاسبة يف العراق ويبني اجلدول )

% لتدريسيني يعملون يف جامعات أهلية 26.7تدريسي و  132لتدريسيني يعملون يف جامعات حكومية أي بعدد  

العراقية حيث   48أي بعدد   يتفق مع واقع احلال يف اجلامعات  العراق املختلفة وهذا  ينتمون إىل جامعات  تدريسي 

 التدريسية.تستحوذ اجلامعات احلكومية على النسبة األكرب من الكوادر  

وهذا يتفق مع  اإلانث% منهم من 37.2% من العينة هم من الذكور و 62.8كما يبني نفس اجلدول أن  

يف اجلامعات العراقية حبسب تقرير اجلهاز املركزي لإلحصاء يف العراق لسنة   واإلانثالنسب العامة للتدريسيني الذكور  

2021.  

 ( توزيع عينة البحث حبسب جهة العمل واجلنس2.  2.  2اجلدول )

  اجلنس جهة العمل 

 النسبة  العدد  التفاصيل النسبة  العدد  التفاصيل

 % 62.8 113 ذكور  % 73.3 132 تعليم حكومي 

 % 37.2 67 إانث  % 26.7 48 تعليم أهلي 
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 % 100 180 اجملموع % 100 180 اجملموع

 السن: .2

% من العينة تقل أعمارهم 45.6( توزيع عينة البحث حبسب السن ومنه نالحظ أن  3.  2.  2يبني اجلدول ) 

                                               عاما  أما من تزيد أعمارهم عن اخلمسني عاما  فتبلغ   50و   30% منهم ترتاوح أعمارهم بني  31.6        عاما  و  30عن  

%، وهذا يعين أن الفئات العمرية اليت تقل أعمارها عن اخلمسني عام هي األعلى وهذا يدل على امتالك 22.8نسبتهم  

ابلوسائل  واملعرفة  االطالع  ومتتلك  العصر  مستجدات  مع  والتعامل  العطاء  على  القادرة  الشابة  للكفاءات  العراق 

 لوسائل التقليدية يف التعليم.                                                  التكنولوجية اليت يستلزمها التعليم املدمج فضال  عن ا

 ( توزيع عينة البحث من التدريسيني حبسب السن3.  2.  2اجلدول )

 النسبة  العدد  التفاصيل

 % 45.6 82       عاما    30أقل من  

 % 31.6 57       عاما    50  –   30

 % 22.8 41       عاما   50أكثر من 

 % 100 180 اجملموع

 سنوات اخلدمة اجلامعية الفعلية:  .3
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% 51.1( توزيع عينة البحث حبسب سنوات اخلدمة اجلامعية الفعلية ومنه نالحظ أن  4.  2.  2يبني اجلدول )  

% منهم ترتاوح خدمتهم اجلامعية 19.4تدريسي و  92سنوات بعدد أمجال    5من العينة لديها خدمة جامعية اقل من  

سنة فتبلغ نسبتهم    15عن  سنة أما من تزيد خدمتهم اجلامعية    35سنة أي بعدد أمجال    15إىل    5الفعلية ما بني  

%، وهذا يعين امتالك العراق لتدريسيني لديهم اخلربة الكافية يف جمال التعليم احملاسيب مما يؤهلهم لتقييم التجربة 29.5

 العراقية يف جمال التعليم احملاسيب املدمج. 

 ( توزيع عينة البحث حبسب سنوات اخلدمة اجلامعية الفعلية 4.  2.  2اجلدول )

 النسبة  العدد  التفاصيل

 % 51.1 92 سنوات  5أقل من  

 % 19.4 35 سنة   15 –  5

 % 29.5 53 سنة   15أكثر من 

 % 100 180 اجملموع

 احملور األول:  2.  2.  2.  2

يقيس هذا احملور مدى جناح التجربة العراقية يف استخدام التعليم احملاسيب املدمج من وجهة نظر التدريسيني 

 الفرضية األوىل:وخيترب هذا احملور  

 "إن التجربة العراقية يف استخدام التعليم احملاسيب املدمج هي جتربة انجحة". 
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دراسة من التدريسيني كفئة واحدة على أسئلة الفرضية األوىل                      ( حتليال  آلراء عينة ال2يف امللحق    1يبني اجلدول )

 واخلاصة مبدى جناح التجربة العراقية يف التعليم احملاسيب املدمج ومنه نالحظ: 

، 17،  16،  13،  10،  9،  7،  6،  5،  1العينة على األسئلة    بني مجيع افرادقوية  وجود درجة موافقة   .1

 وميكن تفسري هذه النتائج على النحو التال:   18

 أمجع التدريسيون على وجود بعض الصعوابت املرافقة الستخدام التعليم احملاسيب املدمج حيث إن:         أوال :

 توفري مستلزمات التعليم االلكرتوين التدريسي يواجه عند استخدام التعليم احملاسيب املدمج حتدايت تتمثل يف .أ

 مثل االنرتنت واهلواتف النقالة واحلواسيب.

استخدام التعليم احملاسيب املدمج يستلزم امتالك التدريسي القدرة على التعامل مع األنظمة احملاسبية املتطورة  .ب

 اليت حيتاجها الطالب ملواكبة التطورات التكنولوجية اليت تواجه منظمات األعمال. 

 أمجع التدريسيون على أن استخدام التعليم احملاسيب املدمج حيقق هلم الفوائد التالية:         اثنيا :

نصية  .أ إلكرتونية  حماضرات  الدراسية،  القاعات  داخل  حضورية  )حماضرات  متنوع  تعليمي  حمتوى  يوفر 

ة إىل الطلبة بشكل وفيديوية، مواقع الكرتونية، نقاشات تفاعلية( تساعد التدريسي يف ايصال املادة العلمي

 جيد. 

 . أسلوبمتابعة غياابت الطلبة أبكثر من   .ب

 التهيئة املبكرة للطالب للتعامل مع احلاالت التطبيقية. . ج
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 استخدام طرائق ووسائل خمتلفة لتشجيع الطلبة على املشاركة يف احملاضرة.  .د

 هـ. املشاركة الصفية للطالب مع تفاعل وإرشاد التدريسي. 

 م التعليم احملاسيب املدمج مع متطلبات معايري التعليم احملاسيب الدولية. : يتوافق استخدا      اثلثا  

، 8،  4،  3،  2بني مجيع أفراد عينة البحث من التدريسيني على األسئلة  متوسطة  وجود درجة موافقة   .2

 وميكن تفسري هذه النتائج على النحو التال:   20، 19، 15،  14،  12، 11

 أمجع التدريسيون على وجود بعض الصعوابت املرافقة الستخدام التعليم احملاسيب املدمج حيث انه:         أوال :

ال يتيح للتدريسي الوقت للقيام ابألنشطة العلمية املختلفة )املؤمترات، الندوات العلمية، ورش العمل،  .أ

 والدورات التدريبية وغريها(. 

 كاهل التدريسي. ال يسهم يف خفض التكاليف املادية عن   .ب

 أمجع التدريسيون على أن استخدام التعليم احملاسيب املدمج حيقق هلم املنافع التالية:          اثنيا :

 زايدة الوقت املخصص إلجناز البحوث العلمية.  .أ

 يوفر طرائق ووسائل خمتلفة لتقييم مستوايت الطلبة.  .ب

 املادة(. ة  وأستاذالعملية التعليمية )الطلبة    أركانيعزز من قوة التفاعل بني  . ج

 وهتيئة احملاضرة.   إعدادتقليل الوقت واجلهد املبذول من التدريسي يف  .د
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حيقق التعليم احملاسيب املدمج املستخدم يف اجلامعات العراقية املتطلبات التعليمية اليت تستلزمها طبيعة          اثلثا :

 الدراسة احملاسبية. 

 احملور الثان:   3.  2.  2.  2

التعليم احملاسيب املدمج يف حتقيق   العراق من وجهة نظر   أهدافيقيس هذا احملور دور  التنمية املستدامة يف 

 الفرضية الثانية: التدريسيني وخيترب هذا احملور  

 التنمية املستدامة يف العراق"  أهدافوحتقيق   "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استخدام التعليم احملاسيب املدمج

                                                                       ( حتليال  آلراء التدريسيني عينة البحث كفئة واحدة على أسئلة الفرضية الثانية 2يف امللحق    2 اجلدول ) يبني

 التنمية املستدامة ومنه نالحظ:   أهداف واخلاصة بدور التعليم احملاسيب املدمج وحتقيق  

، 28،  27،  26،  25،  24،  23بني مجيع أفراد عينة البحث على األسئلة    قويةوجود درجة موافقة   .1

 وميكن تفسري هذه النتائج على النحو التال:   36، 35،  34،  33، 29

 التنمية املستدامة حيث أنه حيقق:   أهدافجيمع التدريسيون على أن استخدام التعليم احملاسيب املدمج حيقق غاايت          أوال :

التنمية املستدامة )الصحة اجليدة( حيث يؤدي استخدام التعليم احملاسيب   أهداف  غاايت اهلدف الثالث من .أ

 األمراض إىل حتسني الصحة العامة للمجتمع حيث يقلل نسبة انتشار    األمراض و   األوبئة  املدمج خالل فرتات  

 بني الطلبة والتدريسيني. 

 التنمية املستدامة )التعليم اجليد( حيث انه:   أهدافغاايت اهلدف الرابع من   .ب
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واالحتياجات اخلاصة والطلبة من العوائل    اإلعاقةيوفر فرصة التعليم للفئات اهلشة من الطلبة )كذوي   .1

 ذات الدخل احملدود(. 

مهاراته   .2 تطوير  اجل  من  خارجها  او  جامعته  داخل  تدريبية  دورات  يف  التدريسي  دخول  يتطلب 

 قنية.أو الت  إلليكرتونيةا

جبودة عالية من خالل   إلليكرتونيةا ينمي املهارات الرقمية للتدريسني على التعامل مع الربامج واملنصات   .3

 سعي جامعاهتم لتنفيذ ورش ودورات تدريبية هلم.

املعلومات  .4 تكنولوجيا  معطيات  مع  التعامل  التدريسيني يف  مهارات  وتنمية  القدرات  بناء  يسهم يف 

 .والرقمة

 دافعية التدريسي حنو التعلم.  يسهم يف زايدة  .5

يعزز من مسار التنمية البشرية املستدامة من خالل االعتماد على املعرفة والفكر النوعي البعيد عن  .6

 التلقني.

( من األهدافغاايت اهلدفني الثامن )العمل الالئق ومنو االقتصاد( والسابع عشر )عقد الشراكات لتحقيق   . ج

يتطل  أهداف  التعاون والشراكة والتنسيق بني وزارة التنمية املستدامة إذ  التعليم احملاسيب املدمج  ب استخدام 

 التنمية املستدامة.   هدافالتعليم العال وسوق العمل لتكييف املناهج وربطها أب
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الدراسية مع           اثنيا : املقررات  يستلزم ربط  املدمج  التعليم احملاسيب  استخدام  التدريسيني على أن  التنمية   أهدافجيمع 

التعليم ومضامينه   أهدافاملستدامة وانه يعطي للتعليم مضمونه االجتماعي واالقتصادي من خالل الربط بني  

التنمية املستدامة ومضامينها ويعزز متطلبات حتقيق التنمية البشرية املستدامة من خالل توفري وسائل   أهدافو 

 التنمية البشرية الذاتية. 

وميكن تفسري   32،  31،  30،  22بني مجيع أفراد عينة البحث على األسئلة    متوسطة وجود درجة موافقة   .2

 هذه النتائج على النحو التال: 

التنمية   أهداف توجد درجة أتفاق متوسطة بني التدريسيون على أن استخدام التعليم احملاسيب املدمج حيقق غاايت          أوال :

 املستدامة حيث أنه حيقق: 

التنمية املستدامة حيث حيقق استخدام التعليم   أهدافغاايت اهلدف الثامن )العمل الالئق ومنو االقتصاد( من   .أ

 خمرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. احملاسيب املدمج املواءمة بني  

التنمية املستدامة حيث يوفر   أهداف غاايت اهلدف السادس عشر )السالم والعدل واملؤسسات القوية( من   .ب

 األنظمة استخدام التعليم احملاسيب املدمج خمرجات متعلمة ومدربة متتلك املعرفة الكاملة النظرية والتطبيقية حول  

 العمل الرقايب للحد من الفساد والرشوة يف املؤسسات وتعزيز املسائلة والشفافية.احملاسبية اليت تعزز من  

التنمية املستدامة إذ تتوفر يف   أهداف ( من  األهدافغاايت اهلدف السابع عشر )عقد الشراكات لتحقيق   . ج

 اجلامعات العراقية البىن التحتية الالزمة الستخدام التعليم احملاسيب املدمج. 
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 التنمية املستدامة يف العراق.   أهدافستخدام التعليم احملاسيب املدمج حيقق ا         اثنيا :

 حتليل استبيان الطلبة:   3.  2.  2

 البياانت الدميوغرافية:   1.  3.  2.  2

 نوع املؤسسة التعليمية:  .1

استبانة وزعت من خالل مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة   1395بلغ عدد االستباانت املوزعة اىل الطلبة  

% لطلبة يدرسون يف جامعات 60موزعة بنسبة    ( 7.  2.  2) أبقسام احملاسبة يف جامعات العراق املختلفة يبينها اجلدول  

 طالب وطالبة،   564ات أهلية أي بعدد  % لطلبة يدرسون يف جامع 40طالب وطالبة و  831حكومية أي بعدد  

اجلهاز املركزي لإلحصاء لعام   إحصائياتوهذه النسب تتماشى مع نسب الطلبة يف اجلامعات العراقية املختلفة حبسب 

 حيث أن عدد طلبة اجلامعات احلكومية أكثر من طلبة اجلامعات األهلية.   2021

 ( توزيع الطلبة عينة البحث حبسب نوع املؤسسة التعليمية اليت يدرسون فيها7.  2.  2اجلدول )

 جهة الدراسة 

 النسبة  العدد  التفاصيل

 % 60 831 تعليم حكومي 

 % 40 564 تعليم أهلي 
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 % 100 1395 اجملموع

 اجلنس: .2

% من العينة هم من الذكور 53( توزيع الطلبة عينة البحث حبسب اجلنس ومنه نالحظ أن  8.  2.  2يبني اجلدول )

تتناسب مع نسبة الذكور واالانث 47و النسبة  التخطيط   % من االانث، وهذه  العراق حبسب إحصاءات وزارة  يف 

% 50.5ألف نسمة،    150         مليوان  و   40، بلغ  2020أن "عدد سكان العراق لعام  اليت تشري إىل    2021العراقية لعام  

 % من اإلانث". 49.5من الذكور، و

 ( توزيع الطلبة عينة البحث حبسب اجلنس8.  2.  2اجلدول )

 النسبة  العدد  التفاصيل

 % 53 738 ذكور 

 % 47 657 إانث 

 % 100 1395 اجملموع

 احملور األول:  2.  3.  2.  2

يقيس هذا احملور مدى جناح التجربة العراقية يف استخدام التعليم احملاسيب املدمج من وجهة نظر الطلبة وخيترب 

 الفرضية األوىل:هذا احملور  

 "إن التجربة العراقية يف استخدام التعليم احملاسيب املدمج هي جتربة انجحة". 
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الطلبة عينة البحث كفئة واحدة على أسئلة الفرضية األوىل واخلاصة             حتليال  آلراء    ( 2  يف امللحق   3)   يبني اجلدول

 مبدى جناح التجربة العراقية يف التعليم احملاسيب املدمج ومنه نالحظ اآليت: 

، 14،  13،  12،  11،  9،  7،  2،  1عينة البحث على األسئلة    أفرادبني مجيع    قوية وجود درجة موافقة   .1

 النتائج على النحو التال:   وميكن تفسري هذه  21، 20،  18،  17، 15

 أمجع الطلبة على وجود بعض الصعوابت املرافقة الستخدام التعليم احملاسيب املدمج حيث:         أوال :

 منه. اإللكرتوينتطبيق التعليم احملاسيب املدمج معوقات عديدة تتعلق ابجلانب    أثناءيواجه الطالب   .أ

 مهارات الطالب وتنميتها وتطويرها.   ال يساعد تطبيق التعليم احملاسيب املدمج على اكتشاف  .ب

 أمجع الطلبة على أن استخدام التعليم احملاسيب املدمج حيقق هلم الفوائد التالية:         اثنيا :

فهم املقررات احملاسبية بشكل جيد من خالل ما يوفره من حمتوى تعليمي متنوع )حماضرات حضورية  .أ

 كرتونية، نقاشات تفاعلية(. إليداخل القاعات الدراسية، حماضرات إلكرتونية نصية وفيديوية، مواقع 

 فهم اجلانب النظري للمادة العلمية. .ب

 ثقافة التعليم الذايت.  . ج

اركة عدد أكرب من الطلبة يف حل الواجبات والتمارين التطبيقية حيث يسمح يتيح الفرصة والوقت ملش .د

                        إلكرتونيا  إىل التدريسي. وإرساهلاحبل الواجبات  
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الطلبة    إنشاءهـ.   بني  املعارف  تبادل  يسهم يف  مما  الفريق  بروح  والعمل  الواجبات   أثناء جمموعات  حل 

 والتمارين التطبيقية.

 يتيح فرصة املشاركة الصفية االفرتاضية املعززة للمعرفة.  . و 

 املادة(.   وأستاذالعملية التعليمية )الطالب    أركانيعزز من قوة التفاعل بني  . ز

 . واألستاذاملطروحة يف احملاضرة من قبل الطالب    األسئلةتوفري الوقت الكايف لتوجيه وحل   .ح

 خفض التكاليف.  . ط

القدرة على التعامل مع التطبيقات احملاسبية املستجيبة للتحول الرقمي اليت حتتاجها منظمات األعمال  .ي

 احلديثة.

يليب استخدام التعليم احملاسيب املدمج أثناء جائحة كوروان االحتياجات التعليمية لطالب قسم احملاسبة يف          اثلثا :

 اجلامعات العراقية.

، 16،  10،  8،  6،  5،  4،  3بني مجيع أفراد عينة البحث على األسئلة  متوسطة  وجود درجة موافقة   .2

 وميكن تفسري هذه النتائج على النحو التال:   19

 أمجع الطلبة على أن استخدام التعليم احملاسيب املدمج:         أوال :

 ال يسهم يف حث الطالب على املتابعة اجلادة للمواد الدراسية. .أ

 ال حيد من فرص الغش.  .ب
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 أمجع الطلبة على أن استخدام التعليم احملاسيب املدمج حيقق هلم املنافع التالية:          اثنيا :

 الفائدة يف اجلانب العملي )التطبيقي( للمادة العلمية لطالب احملاسبة. .أ

 رفع مستوى فهم املادة العلمية.  .ب

للمادة النظرية اليت   األساسيةهتيئة الطالب للتعامل مع احلاالت التطبيقية للمواد احملاسبية إذ أن املفردات   . ج

 يتم تلقيها ابعتماد التعليم احملاسيب املدمج كافية لذلك. 

 تنمية مهارات الطالب احملاسبية لتزامن التدريب العملي مع الدراسة النظرية. .د

 هـ. العدالة يف حكم التدريسي على مستوى الطالب. 

 اسبة ابعتماد التعليم املدمج يف هتيئته لسوق العمل. تساعد املادة العلمية اليت يتلقاها طالب قسم احمل        اثلثا :  

 احملور الثان:  3.  3.  2.  2

التنمية املستدامة يف العراق من وجهة نظر الطلبة   أهداف يقيس هذا احملور دور التعليم احملاسيب املدمج يف حتقيق  

 الفرضية الثانية: وخيترب هذا احملور  

 التنمية املستدامة يف العراق"  أهدافوحتقيق   استخدام التعليم احملاسيب املدمج"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  

                                                                           ( حتليال  آلراء الطلبة عينة البحث كفئة واحدة على أسئلة الفرضية الثانية واخلاصة 2  يف امللحق   4يبني اجلدول )

 التنمية املستدامة ومنه نالحظ اآليت:   أهدافبدور التعليم احملاسيب املدمج وحتقيق 
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، 25،  24،  23عينة البحث من الطلبة على األسئلة    أفرادبني مجيع الطلبة  قوية  وجود درجة موافقة   .1

 وميكن تفسري هذه النتائج على النحو التال:  36،  35، 34، 33، 29،  28،  27، 26

 التنمية املستدامة حيث انه حيقق:  أهدافجيمع الطلبة على أن استخدام التعليم احملاسيب املدمج حيقق غاايت          أوال :

اجملال للطالب اجلمع بني   إاتحةالتنمية املستدامة من خالل    أهدافقر( من  غاايت اهلدف األول )احلد من الف .أ

 العمل والدراسة يف آن واحد. 

)الصحة اجليدة( من   .ب الثالث  التعليم احملاسيب املدمج   أهدافغاايت اهلدف  التنمية املستدامة ألن استخدام 

 األمراضحيث يقلل نسبة انتشار    يؤدي إىل حتسني الصحة العامة للمجتمع  األمراض و   األوبئةخالل فرتات  

 بني الطلبة والتدريسيني. 

 التنمية املستدامة حيث:   أهداف غاايت اهلدف الرابع )التعليم اجليد( من   . ج

 يسهم يف زايدة دافعية الطالب حنو التعلم.  .1

 حيد من اهلدر الكمي )التسرب والرسوب(.  .2

 مهارات أساسية(. حيد من اهلدر النوعي )عدم إكمال الدراسة وعدم إتقان   .3

أو التقنية كونه يتطلب دخول الطالب يف دورات تدريبية داخل   إلليكرتونيةايطور مهارات الطالب   .4

 جامعته او خارجها. 
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التنمية املستدامة حيث يناصر استخدام التعليم   أهداف غاايت اهلدف اخلامس )املساواة بني اجلنسني( من   .د

 احملاسيب املدمج الطالبات يف ظروف األزمات. 

 التنمية املستدامة حيث:  أهدافهـ. غاايت اهلدف الثامن )العمل الالئق ومنو االقتصاد( من  

فرص عمل بدل الرتكيز على   إجيادالطالب مهارات ومعارف تساعده على    إكسابيساعد على   .1

 مشاريع خاصة(.   إنشاء)اجتاه اخلرجيني إىل    التوظيف

يطور من مهارات الطالب املهنية كونه يتطلب دخول الطالب يف دورات تدريبية داخل جامعته او  .2

 خارجها. 

سوق  .3 احتياجات  مع  املتوافقة  املهنية  واملهارات  والعملية  النظرية  املفاهيم  اكتساب  للطالب  يسمح 

 العمل. 

)الصناع . و  التاسع  اهلدف  واهلياكل  غاايت  واالبتكار  من  األساسيةة  يعمل   أهداف (  حيث  املستدامة  التنمية 

على   القادرة  الطالب  تنمية شخصية  على  املدمج  احملاسيب  التعليم  مع   اإلبداع استخدام  والتعامل  واالبتكار 

 معطيات اقتصاد املعرفة. 

مية املستدامة حيث يتيح التن  أهداف غاايت اهلدف السادس عشر )السالم والعدل واملؤسسات القوية( من   . ز

استخدام التعليم احملاسيب املدمج للطالب الفرصة الكتساب القيم األخالقية اليت حيتاجها ملمارسة املهنة احملاسبية 

 واليت تعمل على احلد من الفساد والرشوة يف املؤسسات وتعزيز املسائلة والشفافية. 
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جيمع الطلبة على أن استخدام التعليم احملاسيب املدمج يردم الفجوة الرقمية يف التطبيقات الربجمية املتاحة للتعليم          اثنيا :

التنمية املستدامة كما جيمع الطلبة على أن التكاليف املالية تعد من   أهدافيف هذا التخصص ومبا حيقق غاايت  

 التعليم احملاسيب املدمج. بني التحدايت اليت تواجه الطلبة يف التعامل مع  

وميكن تفسري هذه النتائج   37،  34بني مجيع أفراد عينة البحث على األسئلة    متوسطةوجود درجة موافقة   .2

 على النحو التال: 

 التنمية املستدامة يف العراق.   أهدافحيقق استخدام التعليم احملاسيب املدمج         أوال :

 عدم توفر البىن التحتية الالزمة لتطبيق التعليم احملاسيب املدمج يف اجلامعة.          اثنيا :
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 الفصل الثالث

 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات:   1.  3

جلائحة كوروان اليت أدت اىل توقف مؤقت يف كافة مناحي احلياة مبا   2019عام    أثناء . تعرض العامل أبكمله  1

فيها التعليم احملاسيب مما استلزم التحول من نظم التعليم التقليدية إىل نظم تعليم جديدة مل تكن شائعة االستخدام 

 والتعليم املدمج.   اإللكرتوين من قبل مثل التعليم  

التطبيق يف العراق مما جعل اجلامعات تلجأ إىل التعليم   أثناءمشكالت كثرية    اإللكرتوين . واجه التعليم احملاسيب  2

 املدمج كحل بديل. 

. أمجع التدريسيون والطلبة على جناح جتربة التعليم احملاسيب املدمج يف العراق حيث أن له عدة إجيابيات وحيقق 3

 فني.الكثري من الفوائد لكال الطر 

 . يقر التدريسيني والطلبة بوجود بعض الصعوابت املرافقة الستخدام التعليم احملاسيب املدمج يف العراق. 4

 . يتوافق استخدام التعليم احملاسيب املدمج مع متطلبات معايري التعليم احملاسيب الدولية. 5

لبات التعليمية اليت تستلزمها طبيعة الدراسة . حيقق التعليم احملاسيب املدمج املستخدم يف اجلامعات العراقية املتط6

 احملاسبية.  
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املدمج حيقق غاايت  7 احملاسيب  التعليم  استخدام  التدريسيون والطلبة على أن  املستدامة   أهداف. جيمع  التنمية 

          وحتديدا :

اجليد(،      )التعليم  الرابع  اهلدف  اجليدة(،  )الصحة  الثالث  اهلدف  الفقر(،  من  )احلد  األول  اهلدف اهلدف 

)الصناعة  التاسع  اهلدف  االقتصاد(،  ومنو  الالئق  )العمل  الثامن  اهلدف  اجلنسني(،  بني  )املساواة  اخلامس 

السابع األساسيةواالبتكار واهلياكل   اهلدف  القوية(،  السادس عشر )السالم والعدل واملؤسسات  اهلدف   ،)

 (. األهدافعشر )عقد الشراكات لتحقيق  

 . التوصيات: 2.  3

نوصي الباحثني إبعداد املزيد من البحوث والدراسات للكشف عن مدى جناح جتارب التعليم احملاسيب املدمج .  1

 يف بيئات أخرى غري العراق.

. نوصي اجلامعات العراقية بتوفري املستلزمات اليت تعزز من جناح جتربة التعليم احملاسيب املدمج ملا هلا من إجيابيات 2

 يمية. لدى طريف العملية التعل

من 3 املدمج  احملاسيب  التعليم  تطبيق جتربة  ملا كشف عنه  احللول  إجياد  ابلعمل على  العراقية  اجلامعات  نوصي   .

 مشكالت ابلنسبة لطريف العملية التعليمية. 

 . نوصي اجلامعات العراقية جبعل ثقافة التنمية املستدامة تسود داخل احلرم اجلامعي لتتحول اىل ثقافة بني طلبتها. 4
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الدراسية مع  5 املقررات  العراقية بربط  الدراسية للجامعات  املناهج   أهداف . نوصي اجلهات املسؤولة عن وضع 

 التنمية املستدامة.

 املصادر: 
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 2حمكمي االستبانة حبسب ختصصهم وجهة عملهم 

 واللقب االسم الثالثي   ت 
اللقب 
 العلمي 

االختصاص 
 العام 

االختصاص 
 الدقيق

 جهة العمل 

 حماسبة مالية  حماسبة  أستاذ حكمت محد حسن د.   .1
  اإلدارة جامعة االنبار/ كليه 

 واالقتصاد 

 حماسبة  حماسبة  أستاذ د. صبيحة برزان فرهود  .2
جامعة بغداد/ املعهد العال  

 للدراسات احملاسبية واملالية 

 حماسبة  أستاذ صفاء امحد حممد العاين د.   .3
حماسبة مالية  

ونظم معلومات  
 حماسبية 

  اإلدارة جامعة بغداد/ كلية 
 واالقتصاد/ رئيس قسم احملاسبة  

 حماسبة مالية  حماسبة  أستاذ د. طالل ججاوي  .4
كلية بغداد للعلوم عميد  

 االقتصادية )األهلية( 

حماسبة مالية  حماسبة  أستاذ فيحاء عبد هللا يعقوب د.   .5
 وتدقيق

جامعة بغداد/ عميد املعهد  
 العال للدراسات احملاسبية واملالية 

 تدقيق حماسبة  أستاذ كرمية علي كاظم اجلوهر د.   .6
  اإلدارة اجلامعة املستنصرية/ كلية 

 واالقتصاد/ قسم احملاسبة 

7. 
حممد حويش عالوي  د.  

 حماسبة  أستاذ الشجريي 
حماسبة مالية 

 ودولية 
واالقتصاد/ اجلامعة   اإلدارة كلية 

 )األهلية(العراقية 

 سلمى منصور سعد  د. .8
أستاذ 
 حماسبة  مساعد

حماسبة مالية 
 وإدارية

  اإلدارة اجلامعة املستنصرية/كلية 
 واالقتصاد/قسم احملاسبة 

 
                                                                                                                    تم ترتيب المحكمين وفق تخصصاتهم العلمية أوًل  ثم أبجدي ا بحسب ترتيب أسماءهم وليس ألي اعتبارات أخرى لذا اقتضى التنويه.   2
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 زهري حممد مجيل  د. سنان  .9
أستاذ 
 حماسبة  مساعد

حماسبة مالية 
 وتدقيق

  اإلدارة جامعة املوصل/ كلية 
 واالقتصاد/ رئيس قسم احملاسبة 

 د. انجي عبد خملف السعدون . 10
أستاذ 
 متقاعد حماسبة مالية  حماسبة  مساعد

أستاذ  اإلبراهيمي وحيد حممود رمو د.   . 11
 مساعد

  اإلدارة جامعة املوصل/ كلية  حماسبة مالية  حماسبة 
 واالقتصاد 

 البيايت حسام جنم عبود د.   . 12
  أستاذ 

 مساعد 
 كلية الرافدين اجلامعة )األهلية(  إحصاء تطبيقي  إحصاء 

 علي ايسني غين د.   . 13
أستاذ 
 سالسل زمنية  إحصاء  مساعد

  اإلدارة اجلامعة املستنصرية/ كلية 
 واالقتصاد 

أستاذ  محود الراوي  د. مها عبد الكري  . 14
 مساعد

  نتاج اإل  إدارة  أعمال   إدارة
 والعمليات 

اجلامعة التكنولوجية/ منسبة اىل  
وزارة التخطيط )مدير عام  

 التنمية البشرية( 

 اقتصاد أستاذ د. حسن لطيف كاظم  . 15
التنمية  

 االقتصادية 
  اإلدارة جامعة الكوفة/ كلية 

 واالقتصاد/ قسم االقتصاد 

 اقتصاد أستاذ وفاء جعفر املهداوي  د. . 16
التنمية  

االقتصادية  
 املستدامة 

  اإلدارة اجلامعة املستنصرية/ كلية 
 واالقتصاد/ قسم االقتصاد 

علم  أستاذ د. عدانن ايسني مصطفى  . 17
 االجتماع 

علم اجتماع 
 التنمية 

جامعة بغداد/ كلية الرتبية  
 للبنات 

 2امللحق  

 األول                                                              يبني حتليال  آلراء التدريسني عينة البحث كفئة واحدة على أسئلة احملور  (  1جدول )
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 األسئلة  ت 
الوسط  
 احلساب

االحنراف 
 املعياري 

 األمهية 
درجة 
 املوافقة 

13 
توفري  يف  تتمثل  حتدايت  املدمج  احملاسيب  للتعليم  التدريسي  استخدام  يواجه 

 قوية 1 1.013 4.139 واهلواتف النقالة واحلواسيب.  اإلنرتنتمثل    اإللكرتوين مستلزمات التعليم  

16 
التعامل يستلزم استخدام   التدريسي القدرة على  التعليم احملاسيب املدمج امتالك 

مع األنظمة احملاسبية املتطورة اليت حيتاجها الطالب ملواكبة التطورات التكنولوجية 
 اليت تواجه منظمات األعمال. 

 قوية 2 901. 4.056

17 

يوفر استخدام التعليم احملاسيب املدمج حمتوى تعليمي متنوع )حماضرات حضورية 
داخل القاعات الدراسية، حماضرات إلكرتونية نصية وفيديوية، مواقع الكرتونية، 

املادة العلمية إىل الطلبة بشكل   إيصال نقاشات تفاعلية( تساعد التدريسي يف  
 جيد. 

 قوية 3 1.005 3.739

 قوية 4 1.133 3.700 . أسلوبيسمح التعليم احملاسيب املدمج للتدريسي متابعة غياابت الطلبة أبكثر من   9
 قوية 5 1.211 3.561 حيقق تطبيق التعليم احملاسيب املدمج الفائدة للتدريسي.  1

7 
يوفر استخدام التعليم احملاسيب املدمج للتدريسي طرائق ووسائل خمتلفة إليصال 

 قوية 6 1.216 3.544 املادة العلمية اىل الطلبة. 

يساعد التعليم احملاسيب املدمج التدريسي يف التهيئة املبكرة للطالب للتعامل مع  10
 احلاالت التطبيقية. 

 قوية 7 1.124 3.433

احملاسيب  18 التعليم  معايري  متطلبات  مع  املدمج  احملاسيب  التعليم  استخدام  يتوافق 
 الدولية. 

 قوية 7 1.078 3.433

6 
يوفر استخدام التعليم احملاسيب املدمج للتدريسي طرائق ووسائل خمتلفة لتشجيع 

 الطلبة على املشاركة يف احملاضرة.
 قوية 8 1.264 3.428

5 
تفاعل  مع  للطالب  الصفية  املدمج ابملشاركة  احملاسيب  التعليم  استخدام  يسمح 

 قوية 9 1.222 3.406 وإرشاد التدريسي.
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3 
ال يتيح استخدام التعليم احملاسيب املدمج للتدريسي الوقت للقيام ابألنشطة العلمية 

 متوسطة  10 1.151 3.394 املختلفة. 

4 
يسمح استخدام التعليم احملاسيب املدمج للتدريسي بزايدة الوقت املخصص إلجناز 

 متوسطة  11 1.272 3.250 البحوث العلمية. 

لتقييم يوفر   8 خمتلفة  ووسائل  طرائق  للتدريسي  املدمج  احملاسيب  التعليم  استخدام 
 مستوايت الطلبة. 

 متوسطة  12 1.329 3.233

14 
يعزز استخدام التعليم احملاسيب املدمج من قوة التفاعل بني اركان العملية التعليمية 

 )الطلبة واستاذ املادة(. 
 متوسطة  13 1.236 3.228

19 
التعليم احملاسيب املدمج املستخدم يف اجلامعات العراقية املتطلبات التعليمية حيقق  

 متوسطة  14 1.174 3.217 اليت تستلزمها طبيعة الدراسة احملاسبية.

2 
يقلل استخدام التعليم احملاسيب املدمج الوقت واجلهد املبذول من التدريسي يف 

 متوسطة  15 1.399 3.178 اعداد وهتيئة احملاضرة. 

 متوسطة  16 1.245 3.172 ال يسهم التعليم احملاسيب املدمج يف خفض التكاليف املادية عن كاهل التدريسي. 12

20 
احملاسيب املدمج بردم الفجوة املوجودة بني مناهج التعليم يسهم استخدام التعليم  

 متوسطة  17 1.124 3.161 احملاسيب واحتياجات التوظيف يف سوق العمل. 

حيقق استخدام التعليم احملاسيب املدمج معايري جودة التعليم ويضمن الرقابة املثلى  11
 ألداء االمتحاانت. 

 متوسطة  18 1.394 2.917

استخدام التعليم احملاسيب املدمج التدريسي يف احلكم بشكل عادل على يساعد   15
 مستوى الطالب. 

 متوسطة  19 1.304 2.911

21 
ال يتطلب استخدام التعليم احملاسيب املدمج من التدريسي امتالك مهارات وقدرات 

 وخربات خاصة. 
 ضعيفة  20 1.181 2.589

 التدريسني عينة البحث كفئة واحدة على أسئلة احملور الثان               يبني حتليال  آلراء (  2جدول )
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 األسئلة  ت 
الوسط  
 احلساب

االحنراف 
 املعياري 

 األمهية 
درجة 
 املوافقة 

23 

إىل حتسني   األمراضو   األوبئةيؤدي استخدام التعليم احملاسيب املدمج خالل فرتات  
انتشار   نسبة  يقلل  حيث  للمجتمع  العامة  الطلبة   األمراضالصحة  بني 

من   الثالث  اهلدف  غاايت  حيقق  مما  املستدامة   أهداف والتدريسيني  التنمية 
 )الصحة اجليدة(. 

 قوية 1 0.976 4.05

27 
التدريسي يف دورات تدريبية  التعليم احملاسيب املدمج دخول  يتطلب استخدام 

ا  أوداخل جامعته   التقنية مما   إلليكرتونيةخارجها من اجل تطوير مهاراته  أو 
 التنمية املستدامة.  أهدافحيقق اهلدف الرابع )التعليم اجليد( من 

 قوية 2 1.000 3.922

29 
الطلبة  التعليم للفئات اهلشة من  التعليم احملاسيب املدمج فرصة  يوفر استخدام 

واالحتياجات اخلاصة والطلبة من العوائل ذات الدخل احملدود(   اإلعاقة )كذوي  
 التنمية املستدامة.   أهدافمما حيقق اهلدف الرابع )التعليم اجليد( من  

 قوية 3 1.064 3.867

28 

انتسب إليها إىل تنفيذ ورش ودورات تدريبية للتدريسيني من تسعى اجلامعة اليت  
ا  واملنصات  الربامج  مع  للتعامل  الرقمية  تنمية مهاراهتم  جبودة   إلليكرتونيةأجل 

من   اجليد(  )التعليم  الرابع  اهلدف  وغاايت  يتفق  مما  التنمية   أهداف عالية 
 املستدامة.

 قوية 4 1.040 3.861

26 
مهارات  وتنمية  القدرات  بناء  يف  املدمج  احملاسيب  التعليم  استخدام  يسهم 
ومبا حيقق  والرقمنة  املعلومات  تكنولوجيا  معطيات  مع  التعامل  التدريسيني يف 

 التنمية املستدامة.   أهدافاهلدف الرابع )التعليم اجليد( من  
 قوية 5 1.040 3.811

33 
املدمج التعاون والشراكة والتنسيق بني وزارة يتطلب استخدام التعليم احملاسيب  

 3.761التنمية املستدامة   هدافالتعليم العال وسوق العمل لتكييف املناهج وربطها أب
 قوية 6 1.075
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)عقد  عشر  والسابع  االقتصاد(  ومنو  الالئق  )العمل  الثامن  اهلدفني  حيقق  مما 
 التنمية املستدامة.   أهداف ( من  األهدافالشراكات لتحقيق  

35 
مع   الدراسية  املقررات  ربط  املدمج  احملاسيب  التعليم  استخدام   أهدافيستلزم 

 3.694 التنمية املستدامة.
 قوية 7 0.992

24 
يسهم استخدام التعليم احملاسيب املدمج يف زايدة دافعية التدريسي حنو التعلم ومبا 

 التنمية املستدامة )التعليم اجليد(.  أهداف حيقق غاايت اهلدف الرابع من 
 قوية 8 1.129 3.628

36 
يعطي استخدام التعليم احملاسيب املدمج للتعليم مضمونه االجتماعي واالقتصادي 

بني   الربط  خالل  و   أهدافمن  ومضامينه  املستدامة   أهدافالتعليم  التنمية 
 3.589 ومضامينها. 

 قوية 9 1.029

25 
يعزز استخدام التعليم احملاسيب املدمج من مسار التنمية البشرية املستدامة من 
خالل االعتماد على املعرفة والفكر النوعي البعيد عن التلقني مما حيقق اهلدف 

 التنمية املستدامة )التعليم اجليد(.   أهدافالرابع من 
 قوية 10 1.052 3.567

34 
احملاسيب املدمج متطلبات حتقيق التنمية البشرية املستدامة  يعزز استخدام التعليم  

 3.517 من خالل توفري وسائل التنمية البشرية الذاتية.
 قوية 11 1.091

30 
حيقق استخدام التعليم احملاسيب املدمج املواءمة بني خمرجات التعليم ومتطلبات 
سوق العمل مما حيقق غاايت اهلدف الثامن )العمل الالئق ومنو االقتصاد( من 

 3.378 التنمية املستدامة.   أهداف 
 متوسطة  12 1.163

31 
املعرفة  متتلك  ومدربة  متعلمة  خمرجات  املدمج  احملاسيب  التعليم  استخدام  يوفر 
الكاملة النظرية والتطبيقية حول االنظمة احملاسبية اليت تعزز من العمل الرقايب 
 3.378للحد من الفساد والرشوة يف املؤسسات وتعزيز املسائلة والشفافية مما يتفق مع 

 متوسطة  13 1.139
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 أهداف دل واملؤسسات القوية( من غاايت اهلدف السادس عشر )السالم والع
 التنمية املستدامة.

32 
تتوفر يف اجلامعة اليت انتسب إليها البىن التحتية الالزمة الستخدام التعليم احملاسيب 
املدمج مما يسهم يف حتقيق غاايت اهلدف السابع عشر )عقد الشراكات لتحقيق 

 التنمية املستدامة.  أهداف( من  األهداف
 متوسطة  14 1.195 3.367

 متوسطة  15 1.248 3.311 التنمية املستدامة يف العراق.   أهدافحيقق استخدام التعليم احملاسيب املدمج   22

                                                                 يبني حتليال  آلراء الطلبة عينة البحث كفئة واحدة على أسئلة احملور األول (  3جدول )

 األسئلة  ت 
الوسط  
 احلساب

االحنراف 
 املعياري 

 األمهية 
درجة 
 املوافقة 

11 
وارساهلا  الواجبات  حبل  للطالب  املدمج  احملاسيب  التعليم  استخدام  يسمح 
                                                                     إلكرتونيا  إىل التدريسي مما يتيح الفرصة والوقت ملشاركة عدد أكرب من الطلبة 

 يف حل الواجبات والتمارين التطبيقية.
 قوية 1 1.047 4.04

 قوية 2 1.149 3.95 الطالب.   يسهم تطبيق التعليم احملاسيب املدمج يف خفض التكاليف عن كاهل  17

18 
تتعلق  عديدة  معوقات  املدمج  احملاسيب  التعليم  تطبيق  اثناء  الطالب  يواجه 

 قوية 3 1.14 3.88 ابجلانب االلكرتوين منه. 

12 
انفسهم اىل جمموعات  التعليم احملاسيب املدمج للطلبة تقسيم  يتيح استخدام 
والعمل بروح الفريق مما يسهم يف تبادل املعارف بني الطلبة اثناء حل الواجبات 

 والتمارين التطبيقية.
 قوية 4 1.15 3.82

االسئلة  15 وحل  لتوجيه  الكايف  الوقت  املدمج  احملاسيب  التعليم  استخدام  يوفر 
 املطروحة يف احملاضرة من قبل الطالب واالستاذ. 

 قوية 5 1.13 3.68
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1 
يوفر استخدام التعليم احملاسيب املدمج حمتوى تعليمي متنوع )حماضرات حضورية 
داخل القاعات الدراسية، حماضرات إلكرتونية نصية وفيديوية، مواقع الكرتونية، 

 نقاشات تفاعلية( يساعد الطالب يف فهم املقررات احملاسبية بشكل جيد. 
 قوية 6 1.19 3.63

21 
استخدام   االحتياجات يليب  جائحة كوروان  أثناء  املدمج  احملاسيب  التعليم 

 قوية 7 1.16 3.61 التعليمية لطالب قسم احملاسبة يف اجلامعات العراقية.

13 
املعززة  االفرتاضية  الصفية  املشاركة  املدمج  احملاسيب  التعليم  استخدام  يتيح 

 قوية 8 1.09 3.58 للمعرفة. 

2 
يوفر استخدام التعليم احملاسيب املدمج حمتوى تعليمي متنوع )حماضرات حضورية 
داخل القاعات الدراسية، حماضرات إلكرتونية نصية وفيديوية، مواقع الكرتونية، 

 نقاشات تفاعلية( يساعد الطالب يف فهم املقررات احملاسبية بشكل جيد. 
 قوية 9 1.2 3.56

احملا 20 التعليم  استخدام  التطبيقات يوفر  مع  التعامل  على  القدرة  املدمج  سيب 
 احملاسبية املستجيبة للتحول الرقمي اليت حتتاجها منظمات األعمال احلديثة.

 قوية 10 1.09 3.53

14 
التعليمية  العملية  اركان  بني  التفاعل  قوة  من  املدمج  احملاسيب  التعليم  يعزز 

 )الطالب واستاذ املادة(. 
 قوية 11 1.2 3.5

 قوية 12 1.19 3.48 يعزز تطبيق التعليم احملاسيب املدمج ثقافة التعليم الذايت لدى الطالب.  9

ال يساعد تطبيق التعليم احملاسيب املدمج على اكتشاف مهارات الطالب  7
 وتنميتها وتطويرها. 

 قوية 13 1.3 3.47

 متوسطة  14 1.2 3.41 ال حيد استخدام التعليم احملاسيب املدمج من فرص الغش.  10

للمادة  3 )التطبيقي(  العملي  اجلانب  يف  الفائدة  املدمج  التعليم  تطبيق  حيقق 
 العلمية لطالب احملاسبة. 

 متوسطة  15 1.24 3.38

تساعد املادة العلمية اليت يتلقاها طالب قسم احملاسبة ابعتماد التعليم املدمج  19
 يف هتيئته لسوق العمل. 

 متوسطة  16 1.19 3.37
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6 
تكفي املفردات االساسية للمادة النظرية اليت يتم تلقيها ابعتماد التعليم احملاسيب 

 متوسطة  17 1.13 3.34 املدمج لتهيئة الطالب للتعامل مع احلاالت التطبيقية للمواد احملاسبية.

5 
ال يسهم تطبيق التعليم احملاسيب املدمج يف حث الطالب على املتابعة اجلادة 

 متوسطة  18 1.3 3.32 . للمواد الدراسية

الطالب  8 مهارات  اكتشاف  على  املدمج  احملاسيب  التعليم  تطبيق  يساعد  ال 
 وتنميتها وتطويرها. 

 متوسطة  19 1.18 3.3

 متوسطة  20 1.32 3.29 يسهم تطبيق التعليم احملاسيب املدمج يف رفع مستوى فهم املادة العلمية.  4

احملاسيب املدمج للتدريسي احلكم بشكل عادل على يسمح استخدام التعليم   16
 مستوى الطالب. 

 متوسطة  21 1.32 3.07

                                                                  يبني حتليال  آلراء الطلبة عينة البحث كفئة واحدة على أسئلة احملور الثاين (  4)جدول  

 األسئلة  ت 
الوسط  
 احلساب

االحنراف 
 املعياري 

 األمهية 
درجة 
 املوافقة 

22 

يتـــــــــــيح اســـــــــــتخدام التعلـــــــــــيم احملاســـــــــــيب املـــــــــــدمج للطالـــــــــــب اجلمـــــــــــع  
ــاايت   ــد ممـــــــــــــا حيقـــــــــــــق غـــــــــــ بـــــــــــــني العمـــــــــــــل والدراســـــــــــــة يف آن واحـــــــــــ

التنميـــــــــــــة    أهـــــــــــــدافاهلـــــــــــــدف األول )احلـــــــــــــد مـــــــــــــن الفقـــــــــــــر( مـــــــــــــن  
 املستدامة.

 قوية 1 1.072 4.02

23 

ــدمج خـــــــــــالل فـــــــــــرتات   ــيم احملاســـــــــــيب املـــــــــ ــتخدام التعلـــــــــ يـــــــــــؤدي اســـــــــ
إىل حتســــــــــــني الصــــــــــــحة العامــــــــــــة للمجتمــــــــــــع    األمــــــــــــراضو   األوبئــــــــــــة  

ــبة انتشــــــــــــــــار   ــراضحيــــــــــــــــث يقلــــــــــــــــل نســــــــــــــ ــة    األمــــــــــــــ بــــــــــــــــني الطلبــــــــــــــ
والتدريســـــــــــيني ممـــــــــــا حيقـــــــــــق غـــــــــــاايت اهلـــــــــــدف الثالـــــــــــث )الصـــــــــــحة  

 التنمية املستدامة.  أهدافاجليدة( من 

 قوية 1 1.083 4.02
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28 
ــات يف   ــيم احملاســـــــــــــيب املـــــــــــــدمج الطالبـــــــــــ ــر اســـــــــــــتخدام التعلـــــــــــ يناصـــــــــــ
ــدف اخلــــــــــــــامس   ــات ممــــــــــــــا حيقـــــــــــــق غــــــــــــــاايت اهلـــــــــــ ظـــــــــــــروف األزمـــــــــــ

 التنمية املستدامة.  أهداف)املساواة بني اجلنسني( من 
 قوية 2 1.065 3.66

27 

يتطلـــــــــــــــــب اســـــــــــــــــتخدام التعلـــــــــــــــــيم احملاســـــــــــــــــيب املـــــــــــــــــدمج دخـــــــــــــــــول  
ــا   ــه او خارجهـــــــــــــ ــة داخـــــــــــــــل جامعتـــــــــــــ الطالـــــــــــــــب يف دورات تدريبيـــــــــــــ

أو التقنيـــــــــة ممـــــــــا حيقـــــــــق    إلليكرتونيـــــــــةمـــــــــن اجـــــــــل تطـــــــــوير مهاراتـــــــــه ا
  أهــــــــــــــدافغــــــــــــــاايت اهلــــــــــــــدف الرابــــــــــــــع )التعلــــــــــــــيم اجليــــــــــــــد( مــــــــــــــن  

 التنمية املستدامة.

 قوية 3 1.099 3.65

25 
حيـــــــــد اســـــــــتخدام التعلـــــــــيم احملاســـــــــيب املـــــــــدمج مـــــــــن اهلـــــــــدر الكمـــــــــي  
ــدف الرابـــــــــــــع   ــاايت اهلــــــــــ ــا حيقــــــــــــق غــــــــــ )التســــــــــــرب والرســــــــــــوب( ممــــــــــ

 التنمية املستدامة.  أهداف)التعليم اجليد( من 
 قوية 4 1.124 3.64

ــة مـــــــــــن بـــــــــــني التحـــــــــــدايت الـــــــــــيت تواجـــــــــــه   35 تعـــــــــــد التكـــــــــــاليف املاليـــــــــ
 املدمج.الطلبة يف التعامل مع التعليم احملاسيب  

 قوية 5 1.083 3.63

30 

يتطلـــــــــــــــــب اســـــــــــــــــتخدام التعلـــــــــــــــــيم احملاســـــــــــــــــيب املـــــــــــــــــدمج دخـــــــــــــــــول  
ــه او ــة داخـــــــــــــــل جامعتـــــــــــــ ــا    الطالـــــــــــــــب يف دورات تدريبيـــــــــــــ خارجهـــــــــــــ

مــــــــن اجــــــــل تطــــــــوير مهاراتــــــــه املهنيــــــــة ممــــــــا حيقــــــــق غــــــــاايت اهلــــــــدف   
  أهــــــــــــــدافالثــــــــــــــامن )العمــــــــــــــل الالئــــــــــــــق ومنــــــــــــــو االقتصــــــــــــــاد( مــــــــــــــن  

 التنمية املستدامة.

 قوية 6 1.076 3.62

29 

ــيم احملاســــــــــيب املــــــــــدمج علــــــــــى اكســــــــــاب   يســــــــــاعد اســــــــــتخدام التعلــــــــ
الطالــــــــــــب مهــــــــــــارات ومعــــــــــــارف تســــــــــــاعده علــــــــــــى اجيــــــــــــاد فــــــــــــرص  
عمــــــــــــل بــــــــــــدل الرتكيــــــــــــز علــــــــــــى التوظيــــــــــــف )اجتــــــــــــاه اخلــــــــــــرجيني إىل  
ــامن   ــق غـــــــــاايت اهلـــــــــدف الثـــــــ ــا حيقـــــــ ــاريع خاصـــــــــة( ممـــــــ انشـــــــــاء مشـــــــ

 قوية 7 1.113 3.61



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 43 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  3 |July 2022 

 يوليو /تموز| 3العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

2022 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-2289ISSN: -E 

ــاد( مـــــــــــــن   ــق ومنـــــــــــــو االقتصـــــــــــ ــل الالئـــــــــــ ــداف)العمـــــــــــ ــة    أهـــــــــــ التنميـــــــــــ
 املستدامة.

26 

حيـــــــــد اســـــــــتخدام التعلـــــــــيم احملاســـــــــيب املـــــــــدمج مـــــــــن اهلـــــــــدر النـــــــــوعي  
ــية(   ــارات أساســـــــــ ــان مهـــــــــ ــدم إتقـــــــــ ــة وعـــــــــ ــال الدراســـــــــ ــدم إكمـــــــــ )عـــــــــ
ممــــــــــــا حيقــــــــــــق غــــــــــــاايت اهلــــــــــــدف الرابــــــــــــع )التعلــــــــــــيم اجليــــــــــــد( مــــــــــــن  

 التنمية املستدامة.  أهداف

 قوية 8 1.104 3.52

33 
ــة يف   ــيم احملاســــــــــــــــــيب املــــــــــــــــــدمج الفجــــــــــــــــــوة الرقميــــــــــــــــ يــــــــــــــــــردم التعلــــــــــــــــ
التطبيقــــــــــــــات الربجميــــــــــــــة املتاحــــــــــــــة للتعلــــــــــــــيم يف هــــــــــــــذا التخصــــــــــــــص  

 التنمية املستدامة.  أهدافومبا حيقق غاايت 
 قوية 9 1.012 3.48

24 
ــة   ــدمج يف زايدة دافعيـــــــــ ــيم احملاســـــــــــيب املـــــــــ ــتخدام التعلـــــــــ ــهم اســـــــــ يســـــــــ
ــدف الرابــــــــــــع   ــا حيقـــــــــــق غــــــــــــاايت اهلـــــــــ الطالـــــــــــب حنـــــــــــو الــــــــــــتعلم ومبـــــــــ

 التنمية املستدامة.  أهداف)التعليم اجليد( من 
 قوية 10 1.242 3.48

36 

ــة   ــدمج للطالــــــــــب الفرصــــــــ ــيم احملاســــــــــيب املــــــــ ــتخدام التعلــــــــ ــيح اســــــــ يتــــــــ
ــة   ــة املهنــــــــ ــا ملمارســــــــ ــة الــــــــــيت حيتاجهــــــــ ــيم األخالقيــــــــ ــاب القــــــــ الكتســــــــ
ــاد والرشـــــــــوة يف   ــن الفســـــــ ــد مـــــــ ــى احلـــــــ ــل علـــــــ ــيت تعمـــــــ ــبية والـــــــ احملاســـــــ
املؤسســــــــــــــات وتعزيــــــــــــــز املســــــــــــــائلة والشــــــــــــــفافية ممــــــــــــــا يتفــــــــــــــق مــــــــــــــع  
غــــــــــــــــــاايت اهلــــــــــــــــــدف الســــــــــــــــــادس عشــــــــــــــــــر )الســــــــــــــــــالم والعــــــــــــــــــدل  

 التنمية املستدامة.  أهدافمن  واملؤسسات القوية(

 قوية 11 1.143 3.47

31 

ــيم احملاســــــــــــــــيب املــــــــــــــــدمج للطالــــــــــــــــب   ــتخدام التعلــــــــــــــ يســــــــــــــــمح اســــــــــــــ
اكتســــــــــــــاب املفـــــــــــــــاهيم النظريــــــــــــــة والعمليـــــــــــــــة واملهــــــــــــــارات املهنيـــــــــــــــة  
املتوافقــــــــــة مــــــــــع احتياجــــــــــات ســــــــــوق العمــــــــــل ممــــــــــا حيقــــــــــق غــــــــــاايت  
ــاد( مــــــــــــــن   ــامن )العمــــــــــــــل الالئــــــــــــــق ومنــــــــــــــو االقتصــــــــــــ اهلــــــــــــــدف الثــــــــــــ

 التنمية املستدامة.  أهداف

 قوية 12 1.095 3.46
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32 

ــيم احملاســـــــــــــيب املـــــــــــــدمج علـــــــــــــى تنميـــــــــــــة   يعمـــــــــــــل اســـــــــــــتخدام التعلـــــــــــ
ــادرة علــــــــــــــــى   ــب القــــــــــــــ ــية الطالــــــــــــــ ــداعشخصــــــــــــــ واالبتكـــــــــــــــــار    اإلبــــــــــــــ

والتعامــــــــــل مــــــــــع معطيــــــــــات اقتصــــــــــاد املعرفــــــــــة ممــــــــــا حيقــــــــــق غــــــــــاايت  
ــل   ــار واهلياكـــــــــ ــناعة واالبتكـــــــــ ــع )الصـــــــــ ــيةاهلـــــــــــدف التاســـــــــ (  األساســـــــــ

 التنمية املستدامة.  أهدافمن 

 قوية 13 1.137 3.44

يف   34 تتوفر  احملاسيب ال  التعليم  لتطبيق  الالزمة  التحتية  البىن  اجلامعة 
 املدمج. 

 متوسطة  14 1.183 3.38

التنمية املستدامة يف   أهداف حيقق استخدام التعليم احملاسيب املدمج   37
 العراق.

 متوسطة  15 1.195 3.37
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 3ملحق  

 استمارة استبيان البحث املوسوم

 احملاسيب املدمج ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة التجربة العراقية يف التعليم  

 : األعزاءالسالم عليكم طلبتنا  
حنن بصدد إعداد حبث الختبار مدى جناح التجربة العراقية يف جمال التعليم احملاسيب املدمج ودورها  

البحث ولكونكم حمور أساسي يف العملية التعليمية نرجو تفضلكم ابإلجابة   أهداف يف حتقيق التنمية املستدامة ولتحقيق  
 على االستبانة املرفقة واملخصصة لألغراض البحثية فقط شاكرين تعاونكم معنا مع وافر التقدير. 

 الباحثون                                                        
 مصطلحات البحث: 

نظام حديث للتعليم ابستخدام وسائل االتصال احلديثة وشبكة األنرتنيت والوسائط املتعددة، و  ه  التعليم اإللكرتون:
 املعلومة أبقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة ممكنة.   إيصالويعتمد على  

التعليمية   هو نظام للتعليم يعتمد على ثالثة ركائز أساسية هي املعلم واملتعلم واملعلومة يستخدم الوسائلالتعليم التقليدي:  
اليت تعتمد على تلقني املناهج واحملتوي للطالب وكذلك استخدام الوسائل التعليمية القدمية القدمية والطرائق التقليدية  

 وقت التعلم.   أثناء مثل الكتاب املنهجي والسبورة والقلم ويشرتط تواجد املعلم واملتعلم يف مكان واحد  

للتعليم هتدف إىل مساعدة املتعلم على حتقيق خمرجات التعلم املستهدفة، وذلك من خالل هو طريقة  التعليم املدمج:  
 .الدمج بني أشكال التعليم التقليدية وبني التعليم اإللكرتوين أبمناطه داخل قاعات الدراسة وخارجها

                            نولوجيا  وثقافيا  وتوظيف كل                                                           هي تغري حضاري يستهدف االرتقاء ابجملتمع اقتصاداي  واجتماعيا  وتك التنمية املستدامة:  
 املوارد املادية والطبيعية والبشرية من أجل صاحل اجلميع. 
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 احملور األول: معلومات تعريفية: 
 تعليم حكومي   تعليم أهلي   نوع املؤسسة التعليمية  .1
 انثى   ذكر    اجلنس  .2

 احملاسيب املدمج: احملور الثان: مدى جناح التجربة العراقية يف جمال التعليم  

 األسئلة  ت 
أتفق 
       متاما  

 حمايد أتفق
ال 
 أتفق

ال 
أتفق 
       متاما  

      حيقق تطبيق التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب الفائدة للطالب.   .1

2.  
فهم   مستوى  رفع  يف  احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم  يسهم 

 الطالب للمادة. 
     

3.  
اجملال   املدمج يف  التعليم  الطالب على يسهم  احملاسيب يف حث 

 املتابعة اجلادة للمواد الدراسية.
     

4.  
يسهم التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب يف هتيئة الطالب لسوق 

 العمل 
     

5.  
يساعد التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب على اكتشاف مهارات 

 الطالب وتنميتها وتطويرها. 
     

6.  
التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب إىل تنمية مهارات  يؤدي استخدام  

النظرية   الدراسة  مع  العملي  التدريب  لتزامن  احملاسبية  الطالب 
 احملاسبية. 
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7.  
يساعد التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب على تعزيز ثقافة التعليم  

 الذايت لدى الطالب. 
     

8.  
احملاسيب يف هتيئة الطالب للتعامل يسهم التعليم املدمج يف اجملال  

 مع احلاالت التطبيقية.
     

9.  
لدى  الغش  فرص  من  احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم  حيد 

 الطالب. 
     

10.  
للطالب حبل الواجبات   احملاسيب  يسمح التعليم املدمج يف اجملال 

إىل التدريسي مما يتيح الفرصة ملشاركة                             يف املنزل وارساهلا ألكرتونيا  
 عدد أكرب من الطلبة يف حل الواجبات والتمارين التطبيقية.

     

11.  
للطالب القدرة على تطبيق    يوفر التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب

اليت  التكنولوجية  التطورات  تتناسب مع  أنظمة حماسبية متطورة 
 .تواجه منظمات األعمال

     

12.  
يسهم التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب يف خفض التكاليف عن 

 كاهل الطالب 
     

13.  
الطالب  بني  ابلتفاعل  احملاسيب  اجملال  املدمج يف  التعليم  يسمح 

 وزمالءه وأستاذ املادة 
     

      يتيح التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب املشاركة الصفية للطالب.   .14

15.  
لتوجيه  للطالب  الفرصة  احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم  يتيح 
االستفسارات املباشرة ألستاذ املادة واحلصول على إجاابت مقنعة 

 هلا.
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16.  
اجملال احملاسيب العدالة لدى التدريسي يف يوفر التعليم املدمج يف  

 احلكم على مستوى الطالب. 
     

17.  

اجملال   يف  املدمج  التعليم  متنوع   احملاسيب يوفر  تعليمي  حمتوى 
حماضرات   الدراسية،  القاعات  داخل  حضورية  )حماضرات 
تفاعلية(  نقاشات  الكرتونية،  مواقع  وفيديوية،  نصية  إلكرتونية 

 يساعد الطالب يف فهم املقررات احملاسبية بشكل جيد. 

     

18.  
التعليمية  االحتياجات  احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم  يرضي 

 احملاسبة يف اجلامعات العراقية.لطالب قسم  
     

 احملور الثالث: دور التعليم احملاسيب املدمج يف حتقيق التنمية املستدامة يف العراق: 

 األسئلة  ت 
أتفق 
       متاما  

 حمايد أتفق
ال 
 أتفق

ال أتفق 
       متاما  

زايدة   .1 يف  احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم  استخدام  يسهم 
 التعلم. دافعية الطالب حنو  

     

التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب اهلدر الكمي مينع استخدام    .2
 )التسرب والرسوب(.

     

التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب اهلدر النوعي مينع استخدام     .3
 )عدم إكمال الدراسة وعدم إتقان مهارات أساسية(. 

     



 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 49 

 
 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  3 |July 2022 

 يوليو /تموز| 3العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

2022 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-2289ISSN: -E 

يؤدي استخدام التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب خالل فرتات   .4
إىل حتسني الصحة العامة للمجتمع وتقليل   األمراض و   األوبئة  

 بني الطلبة والتدريسيني.  األمراضنسبة انتشار  

     

حيقق استخدام التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب املواءمة بني   .5
 .العملخمرجات التعليم ومتطلبات سوق  

     

على   .6 احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم  استخدام  يساعد 
اكساب الطالب ملهارات ومعارف تساعده على اجياد فرص 
انشاء  إىل  اخلرجيني  )اجتاه  التوظيف  الرتكيز على  بدل  عمل 

 مشاريع خاصة(. 

     

للطالب استخدام  يتيح    .7 احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم 
املتوافقة اكتساب   املهنية  واملهارات  والعملية  النظرية  املفاهيم 

 مع احتياجات سوق العمل ومبا حيقق التنمية املستدامة. 

     

استخدام  .8 شخصية   ينمي  احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم 
الناقد  املوضوعي  العملي  التفكري  على  القادرة  الطالب 

 والسليم. 

     

استخدام  .9 تطوير   يسهم  احملاسيب يف  اجملال  املدمج يف  التعليم 
مهارات الطالب اخلاصة ابستخدام الوسائل احلديثة للتواصل 

 Google meet  ،Zoom  ،Freeمثل  
Conference   .وغريها 
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دخول   استخدام يتطلب    .10 احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم 
الطالب يف دورات تدريبية داخل جامعته او خارجها من اجل 

 أو التقنية.  إلليكرتونيةتطوير مهاراته ا

     

دخول   استخدام يتطلب    .11 احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم 
خارجها من اجل   أوالطالب يف دورات تدريبية داخل جامعته  

 ه املهنية.تطوير مهارات

     

تتوفر يف اجلامعة البىن التحتية الالزمة الستخدام التعليم املدمج   .12
 يف اجملال احملاسيب. 

     

يتطلب استخدام التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب من الطالب   .13
الرقمي   التعليم  مستلزمات  النقالة   كاإلنرتنت توفري  واهلواتف 

 واحلواسيب ويواجه بعض الطلبة صعوابت مالية يف توفريها. 

     

للطالب   .14 احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم  استخدام  يتيح 
األخالقية اليت حيتاجها ملمارسة املهنة الفرصة الكتساب القيم  

 احملاسبية. 

     

احملاسيب    .15 اجملال  يف  املدمج  التعليم  استخدام   أهداف حيقق 
 التنمية املستدامة يف العراق 
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 استمارة استبيان التدريسيني  4ملحق  

 استمارة استبيان البحث املوسوم

 املدمج ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة التجربة العراقية يف التعليم احملاسيب  

 : األفاضل  أساتذتناالسالم عليكم  
حنن بصدد إعداد حبث الختبار مدى جناح التجربة العراقية يف جمال التعليم احملاسيب املدمج ودورها  

تفضلكم ابإلجابة   البحث ولكونكم حمور أساسي يف العملية التعليمية نرجو   أهداف يف حتقيق التنمية املستدامة ولتحقيق  
 على االستبانة املرفقة واملخصصة لألغراض البحثية فقط شاكرين تعاونكم معنا مع وافر التقدير. 

 
 

 الباحثون                                                        
 مصطلحات البحث: 

نظام حديث للتعليم ابستخدام وسائل االتصال احلديثة وشبكة األنرتنيت والوسائط املتعددة، هو    التعليم اإللكرتون:
 املعلومة أبقصر وقت وأقل جهد وأكرب فائدة ممكنة.   إيصالويعتمد على  

لتعليمية هو نظام للتعليم يعتمد على ثالثة ركائز أساسية هي املعلم واملتعلم واملعلومة يستخدم الوسائل االتعليم التقليدي:  
اليت تعتمد على تلقني املناهج واحملتوي للطالب وكذلك استخدام الوسائل التعليمية القدمية القدمية والطرائق التقليدية  

 وقت التعلم.   أثناء مثل الكتاب املنهجي والسبورة والقلم ويشرتط تواجد املعلم واملتعلم يف مكان واحد  

هتدف إىل مساعدة املتعلم على حتقيق خمرجات التعلم املستهدفة، وذلك من خالل هو طريقة للتعليم  التعليم املدمج:  
 .الدمج بني أشكال التعليم التقليدية وبني التعليم اإللكرتوين أبمناطه داخل قاعات الدراسة وخارجها

                   وثقافيا  وتوظيف كل                                                                     هي تغري حضاري يستهدف االرتقاء ابجملتمع اقتصاداي  واجتماعيا  وتكنولوجيا  التنمية املستدامة:  
 املوارد املادية والطبيعية والبشرية من أجل صاحل اجلميع. 
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 احملور األول: معلومات تعريفية: 
 تعليم حكومي   تعليم أهلي   نوع املؤسسة التعليمية  .1
 انثى   ذكر    اجلنس  .2
من             سنة  30  –  50سنة                  30أقل من         السن .3  50أكثر 

 سنة
 سنة   15أكثر من سنة        5  –  15سنوات      5أقل من  سنوات اخلدمة اجلامعية الفعلية     .4

 احملور الثان: مدى جناح التجربة العراقية يف جمال التعليم احملاسيب املدمج: 

 األسئلة  ت 
أتفق 
       متاما  

 حمايد أتفق
ال 
 أتفق

ال أتفق 
       متاما  

      اجملال احملاسيب الفائدة للتدريسي.حيقق تطبيق التعليم املدمج يف    .1

2.  
يقلل التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب الوقت واجلهد املبذول من 

 وهتيئة احملاضرة.   إعدادالتدريسي يف  
     

3.  
يتيح التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب للتدريسي الوقت للقيام 

 ابألنشطة العلمية املختلفة. 
     

      التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب املشاركة الصفية للطالب. يتيح    .4

5.  
يوفر التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب للتدريسي طرائق ووسائل 

 خمتلفة لتشجيع الطلبة على املشاركة يف احملاضرة. 
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6.  
يوفر التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب للتدريسي طرائق ووسائل 

 إليصال املادة العلمية اىل الطلبة. خمتلفة 
     

7.  
يوفر التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب للتدريسي طرائق ووسائل 

 خمتلفة لتقوي مستوايت الطلبة. 
     

8.  
يسمح التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب للتدريسي متابعة غياابت 

 الطلبة.
     

9.  
اجملال   املدمج يف  التعليم  التهيئة  يساعد  يف  التدريسي  احملاسيب 

 املبكرة للطالب للتعامل مع احلاالت التطبيقية.
     

10.  
يوفر التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب الفرصة للحد من حاالت 

 الغش لدى الطلبة.
     

11.  
للطالب حل الواجبات   يسمح التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب 

                                                            يف املنزل وارساهلا ألكرتونيا  إىل التدريسي مما يتيح الفرصة ملشاركة 
 عدد أكرب من الطلبة يف حل الواجبات والتمارين التطبيقية.

     

12.  
يسهم التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب يف خفض التكاليف عن 

 كاهل التدريسي. 
     

13.  
اجملال احملاسيب ابلتفاعل بني الطالب يسمح التعليم املدمج يف  

 وزمالءه وأستاذ املادة. 
     

14.  
لتوجيه  للطالب  الفرصة  احملاسيب  اجملال  املدمج يف  التعليم  يتيح 
إجاابت  على  واحلصول  املادة  ألستاذ  املباشرة  االستفسارات 

 مقنعة هلا. 
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15.  
احلكم بشكل يساعد التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب التدريسي  

 عادل على مستوى الطالب. 
     

16.  

احملاسيب اجملال  يف  املدمج  التعليم  استخدام  امتالك   يستلزم 
التدريسي القدرة على التعامل مع األنظمة احملاسبية املتطورة اليت 
تواجه  اليت  التكنولوجية  التطورات  ملواكبة  الطالب  حيتاجها 

 .منظمات األعمال

     

17.  

احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم  متنوع   يوفر  تعليمي  حمتوى 
حماضرات   الدراسية،  القاعات  داخل  حضورية  )حماضرات 

كرتونية، نقاشات تفاعلية( يلإ إلكرتونية نصية وفيديوية، مواقع  
يف   التدريسي  بشكل   إيصالتساعد  الطلبة  إىل  العلمية  املادة 

 جيد. 

     

18.  
معايري  متطلبات  مع  احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم  يتوافق 

 التعليم احملاسيب الدولية. 
     

19.  
حيقق التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب املستخدم يف اجلامعات 
الدراسة  طبيعة  تستلزمها  اليت  التعليمية  املتطلبات  العراقية 

 احملاسبية. 
     

20.  
القضاء على الفجوة يسهم التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب يف  

مناهج   بني  واحتياجات املوجودة  التقليدي  احملاسيب  التعليم 
 التوظيف يف سوق العمل. 

     

21.  
يتطلب التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب من التدريسي امتالك 

 مهارات وقدرات وخربات خاصة.
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22.  
يرضي التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب املتطلبات التعليمية اليت 

التدريسي لتدريس   املواد احملاسبية يف قسم احملاسبة يف حيتاجها 
 اجلامعات العراقية.

     

 
 احملور الثالث: دور التعليم احملاسيب املدمج يف حتقيق التنمية املستدامة يف العراق: 

 األسئلة  ت 
أتفق 
       متاما  

 حمايد أتفق
ال 
 أتفق

ال أتفق 
       متاما  

احملاسيب يف زايدة يسهم استخدام التعليم املدمج يف اجملال    .1
 دافعية التدريسي حنو التعلم.

     

يؤدي استخدام التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب إىل حتقيق   .2
التنمية   وسائل  توفري  خالل  من  املستدامة  البشرية  التنمية 

 (. ...البشرية الذاتية )مكتبات ووسائل اتصال حديثة

     

اجملال احملاسيب إىل حتقيق يؤدي استخدام التعليم املدمج يف    .3
التكوين  عن  االبتعاد  خالل  من  املستدامة  البشرية  التنمية 

 النظري املعتمد على التلقني والرتكيز على نوعية التعليم. 

     

يسمح استخدام التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب للتدريسي   .4
وحتقيق حتديث املفردات الدراسية لتتالءم مع حاجة اجملتمع 

 التنمية البشرية املستدامة.
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خالل   .5 احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم  استخدام  يؤدي 
إىل حتسني الصحة العامة للمجتمع   األمراضو   األوبئةفرتات  

 بني الطلبة والتدريسيني.   األمراضوتقليل نسبة انتشار  

     

احملاسيب إىل إعادة التعليم املدمج يف اجملال  استخدام  حيتاج    .6
يف  احملاسبة  ألقسام  احلالية  الدراسية  املناهج  يف  النظر 

 اجلامعات العراقية ليسهم يف حتقيق التنمية املستدامة. 

     

ربط استخدام  يستلزم    .7 احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم 
 التنمية املستدامة.   أهداف املقررات الدراسية مع  

     

استخدام    .8 للتعليم يعطي  احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم 
بني  الربط  خالل  من  واالقتصادي  االجتماعي  مضمونه 

و   أهداف ومضامينه  املستدامة   أهدافالتعليم  التنمية 
 ومضامينها. 

     

حيقق استخدام التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب املواءمة بني   .9
 .خمرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل

     

التعليم املدمج بشكل عام ويف اجملال احملاسيب حيقق استخدام    .10
 بشكل خاص التعليم اجليد. 

     

خمرجات استخدام  يوفر    .11 احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم 
متعلمة ومدربة تساعد يف تطور اجملتمع وتنشيط حركة التنمية 

 املستدامة.
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التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب يف تطوير   يسهم استخدام   .12
التعليمية  التقنيات  ابستخدام  اخلاصة  التدريسي  مهارات 

 ،Google classroom  ،Admodoاحلديثة مثل 
 وغريها. 

     

احملاسيب دخول   استخدام يتطلب    .13 اجملال  املدمج يف  التعليم 
يف دورات تدريبية داخل جامعته او خارجها من   التدريسي

 أو التقنية.   إلليكرتونيةاجل تطوير مهاراته ا

     

التعليم   .14 الستخدام  الالزمة  التحتية  البىن  اجلامعة  يف  تتوفر 
 املدمج يف اجملال احملاسيب. 

     

من   .15 احملاسيب  اجملال  يف  املدمج  التعليم  استخدام  يتطلب 
مثل   الرقمي  التعليم  مستلزمات  توفري   اإلنرتنت التدريسي 

التدريسيني  بعض  ويواجه  واحلواسيب  النقالة  واهلواتف 
 صعوابت مالية يف توفريها. 

     

ودورات   .16 ورش  تنفيذ  إىل  إليها  انتسب  اليت  اجلامعة  سعت 
للتدريسيني من أجل تنمية مهاراهتم الرقمية للتعامل تدريبية  

 جبودة عالية.   إلليكرتونيةمع الربامج واملنصات ا

     

التعاون   .17 التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب  يتطلب استخدام 
والشراكة والتنسيق بني وزارة التعليم العال والبحث العلمي 
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من   احتياجاته  ملعرفة  العمل  حيقق وسوق  ومبا  املخرجات 
 التنمية املستدامة.

التعاون   .18 التعليم املدمج يف اجملال احملاسيب  يتطلب استخدام 
والشراكة والتنسيق بني وزارة التعليم العال والبحث العلمي 
التنمية  حيقق  ومبا  الدراسية  املناهج  لوضع  العمل  وسوق 

 املستدامة.

     

احملاسيب    .19 اجملال  يف  املدمج  التعليم  استخدام   أهداف حيقق 
 التنمية املستدامة يف العراق. 

     

 

 

 
 
 
 

 


