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امللخص:
ىػػدؼ البحػػث لػ

عػػداد برنػػامج ئػػالـ عمػ رمػػوز االسػػتجابة السػػريعة ()Q.R.Code

لتنميػػة الميػػارات المحاسػػبية والكلػػاية الذاتيػػة لطػػلب المػػدارس اللنيػػة المتيدمػػة التجاريػػة ذوي
السػػعات العيميػػة المةتملػػة وئيػػاس فاعميتػػو .وئػػد تػػـ عػػداد ئالمػػة بميػػارات المحاسػػبة الماليػػة
لمصػػؼ النػػان لممػػدارس اللنيػػة المتيدمػػة التجاريػػة شػػممت ( )28ميػػارة رليسػػية و( )79ميػػارة
فرعية ،وتـ عداد البرنامج الميترح ف ( )5وحدات ،وتـ عداد وحػدة (مشػاكؿ الييػاس والتييػيـ
المحاسب ) واعداد ميياس لمسعة العيمية  ،واةتبار موائػؼ أداليػة محاسػبية ،ومييػاس لمكلػاية
الذاتيػػػة لييػػػاس فعاليػػػة البرنػػػامج .تػػػـ التطبيػػػؽ عمػػػ عينػػػة عػػػددىا( )58طالػػػب ئسػػػمت لػػػ
مجمػػوعتيف تجػػريبيتف  ،التجريبيػػة األول ػ ( ذوي السػػعة العيميػػة المرتلعػػة) ،والتجريبيػػة النانيػػة
(ذوي السعة العيمية المنةلضة) ،وأسػلرت النتػالج عػف تلػوؽ المجموعػة التجريبيػة االولػ فػ
كػػؿ مػػف ةتبػػار الموائػػؼ األداليػػة ومييػػاس الكلػػاية الذاتيػػة ،ووجػػود فػػرؽ داؿ حصػػاليا بػػيف
متوسػػط درجػػات الطػػلب ف ػ المجمػػوعتيف ف ػ التطبيػػؽ اليبم ػ و البعػػدي لكػػؿ مػػف اةتبػػار
الموائػػؼ األداليػػة ومييػػاس الكلػػػاية الذاتيػػة لصػػالع التطبيػػؽ البعػػػدي ،ممػػا يػػدؿ عمػػ فعاليػػػة
البرنػػامج وكبػػر حجػػـ أنػػر البرنػػامج عم ػ نمػػو الميػػارات المحاسػػبية  ،والكلػػاية الذاتيػػة لػػدي
الطلب.

كممات ملتاحية:
رموز االستجابة السريعة ،الميارات المحاسبية  ،الكلاية الذاتية ،السعات العيمية
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A Program Based on Quick Response Codes (Q R Code) for
Developing Accounting Skills and Self-Efficacy of Advanced
Commercial Schools Students with Different Mental Capacities,and
Measure its Effectiveness.
Dr. Hanan EL Sayed Abd El Rhaman Alhagry
Assistant Professor of Curricula and Teaching Methods,
The Faculty of Education- Helwan University
Summary:
The study aimed to prepare a program based on Quick Response Codes
(Q R Code) for developing accounting skills and self-efficacy of advanced
Commercial schools students with different mental capacities and measure its
effectiveness. The researcher constructed list of financial accounting skills
that included (25) main skills and (98) sub skills. The researcher constructed a
program based on (Q. R. Code) included (8) units . The researcher prepared a
unit (Accounting Measurement and Evaluation Problems). The tools used were
mental capacity scale, accounting performance test, and self-efficacy scale. The
Sample consisted of (35) students and divided in to two groups, the first
experimental (with high mental capacity), and the second experimental (with
low mental capacity). The tools of the study were administered after and before
the experiment. Finding revealed that the hypotheses of the study were
verified. which indicates the effectiveness of the program and the large scale of
the impact of the program on the growth of accounting skills, and the selfefficacy of students.
Key words: Quick Response Codes (Q R Code), Accounting Skills,
Self-Efficacy, Mental Capacities
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املكدمة:
يعتمد بناي األمـ وتيدميا فى ىذه المرحمػة مػف تػاريل البشػرية عمػى مػا تممكػو مػف نػورة
بشرية 6كما أف حسف استنمار ىذه النروة بصورة فعالة يعتبر أحد ملمع التيدـ  ،فالبمػد الػذ
ال يستطيع تحييؽ التنمية البشرية يعجز عف تنمية بيية مػوارده ويعػد التعمػيـ عنصػ ار ىامػا مػف
عناصر التنمية البشرية.
التعميـ ىو استنمار لمنروة البشرية؛ وليذا فيو مػف أىػـ الوسػالؿ التػ تعتمػد عمييػا الػدوؿ
الناميػػػة لتمحػػػؽ بركػػػب التيػػػدـ؛ فتيػػػدـ الػػػدوؿ يتػػػءنر بمػػػد فعاليػػػة ،وكلػػػاية أنظمتيػػػا التربويػػػة،
وسياسػتيا التعميميػة ،والتعمػيـ اللنػ ىػػو أحػد الم سسػات التعميميػة فػ مصػر التػ تسػيـ فػ
عػػداد الطػػلب لمواجيػػة متطمبػػات سػػوؽ العمػػؿ ؛ لػػذا يجػػب تحػػديث م سسػػاتو  ،ومناىجػػو ،
وأساليبو  ،ومستوي اليالميف عميو حت يمب االحتياجات الجديدة لمتكنولوجيا ومتطمبػات سػوؽ
العمؿ المتزايدة ف التعييد.
المدرسػػة اللنيػػة المتيدمػػة التجاريػػة ى ػ

حػػدي مػػدارس التعمػػيـ التجػػاري الت ػ تسػػيـ ف ػ

تحييػػػؽ أىدافػػػو ،ومػػػدة الدراسػػػة بيػػػا ةمػػػس سػػػنوات ،وتتضػػػمف الشػػػعب التاليػػػة ( التءمينػػػات
التجاريػػػة – الشػػػلوف اليانونيػػػة – التسػػػويؽ واالدارة وسػػػوؽ المػػػاؿ) ،وتتنػػػوع المػػػواد بالمدرسػػػة
االلنيػػػة المتيدمػػػة التجاريػػػة حيػػػث تشػػػمؿ مجموعػػػة مػػػواد النيافػػػة العامػػػة  ،ومجموعػػػة المػػػواد
المينية ،ومواد التدريبات المينية( .وزارة التربية والتعميـ )2625،
مادة المحاسبة مف المواد المينية اليامة التى تسيـ فػى تحييػؽ أىػداؼ التعمػيـ التجػار ،
وكػػذلؾ تحييػػؽ متطمبػػات سػػوؽ العمػػؿ؛ لػػذلؾ فالمحاسػػبة تحتػػؿ مكانػػة كبيػػرة بػػيف بييػػة الم ػواد
المينية الميررة فى التعميـ التجار ويميؿ لييا الطلب والمعمموف عمى حػد سػواي ،فالمحاسػبة
درسػتيا يكتسػب الطالػب كنيػ ار مػف الملػاىيـ والميػارات التػى تسػاعده
ىى عمـ وفف ومػف ةػلؿ ا
عمى وانجاز األعماؿ التجارية المرتبطة بيا بسرعة ودئة .كما تعد دراسة المحاسبة ذات أىميػة
كبيرة بالنسػبة لمجميػع  ،حيػث ايحتػاج لػى المعمومػات المحاسػبية فػى التعػاملت اليوميػة (منػاؿ
عداد ميزانية ةاصة باألسرة أو بمصروؼ اللرد  ،أو التعامؿ بالشيكات أو بطائات االلتماف )
) ،(Robert Nothhelfer, 2017,3كما ايحتاج لييا كءسػاس للىتمػاـ والعنايػة بمػا سػوؼ
ييػػوـ بػػو اللػػرد مػػف أعمػػاؿ فػػى المسػػتيبؿ  ،لػػذلؾ البػػد مػػف دراسػػة وفيػػـ الحيػػالؽ والميػػارات
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المحاسػػػػػبية بدئػػػػػة واتيػػػػػاف عمػػػػػ المسػػػػػتوي اللػػػػػردي كمسػػػػػتيمؾ وكػػػػػدارس وكمحاسػػػػػب.
(KarstenWiborg2010,11),
ونظر ألىمية مادة المحاسبة المالية كاف البد مف االىتماـ بتدريس تمؾ المادة وعرضيا
ا
عمى الطلب بءسموب شيؽ وجذاب ،حيث أكدت العديد مف الدراسات أف استةداـ الوسالؿ
التكنولوجية المتعددة فى تدريس مادة المحاسبة المالية يزيد مف دافعية الطلب نحو الدراسة
نمو ميارتيـ المحاسبية و منيا
(ممػػدوح عػػامر ومحمػػد الجنػػدي2660 ،؛ مػػروة حسػػف  2667،؛ عمػػاد الػػديف عبػػد
اهلل2622،؛  &Georgiana Stanila, 2012Adriana Popa؛ , Annelize iLiffe
)2017
كمػػا اوصػػت دراسػػة ممػػدوح عػػامر( )249-240 2660بضػػرورة اسػػتةداـ أسػػاليب
المعرفػػػػة التكنولوجيػػػػة التػػػػ تتناسػػػػب مػػػػع عصػػػػر تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات واالتصػػػػاالت منػػػػؿ (
االنترنػػػت-التعمػػػيـ االفتراضػػػ -اللضػػػاليات-الكتػػػب المبرمجػػػة –الكتػػػب يػػػر المطبوعػػػة-البريػػػد
وااللكترون )؛ لك تةدـ الجانب التطبيي لمجاؿ المحاسبة.
يعػػيش العػػالـ نػػورة عمميػػة وتكنولوجيػػة كبيػػرة ،كػػاف ليػػا تػػءنير عمػػى مةتمػػؼ جوانػػب
الحيػػاة ،وأصػػبحت المجتمعػػات وم سسػػات التعمػػيـ مطالبػػة بالبحػػث عػػف أسػػاليب وتينيػػات ونظػػـ
تعميميػػة جديػػدة ،لمواكبػػة ىػػذه التطػػورات واالسػػتلادة منيػػا ف ػ مجػػاؿ التربيػػة والتعمػػيـ ،وتػػزداد
التكنولوجيا والمعمومات سريعا يوما بعػد يػوـ وتػ نر عمػى العمميػة التعميميػة فػ العصػر الرئمػ
وأصبحت تكنولوجيا المعمومات واالتصػاالت جػزيا ال يتجػ أز مػف كػؿ نشػاط ائتصػادي واجتمػاع ،
والتعمـ المتنيؿ (التعمـ عبر اليػاتؼ المحمػوؿ) ىػو التعمػيـ عبػر اتنترنػت أو الشػبكة باسػتةداـ
األجيػػزة المحمولػػة الشةصػػية  ،منػػؿ األجيػػزة الموحيػػة واليواتػػؼ الذكيػػة لمحصػػوؿ عمػػى الم ػواد
التعميمية مف ةلؿ تطبييات الياتؼ المحموؿ والتلاعلت االجتماعية والمحػاور التعميميػة عبػر
اتنترنت)Deepashree & otrers,2017,6987 ( .
يعتبر رمز االستجابة السريعة مف التينيػات الحدينػة ،وييصػد بيػا تمػؾ الشػلرة المسػتةدمة
ف السػوبرماركت والمحػلت التجاريػة والصػيدليات وفػ أمػاكف أةػر كنيػرة ،ىػذه الشػلرة يمكػف
فػػؾ ترميزىػػا عػػف طريػػؽ المسػػع الضػػول باسػػتةداـ جيػػاز تعمػػـ متنيػػؿ مػػزود بكػػامي ار وبرنػػامج
لي ارلتيا  ،وبالر ـ مف أنو متعدد االستةدامات وموجود منذ أكنر مف سػبعة عشػرة عامػا ،ال أف
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اسػػتةدامو ف ػ العمميػػة التعميميػػة مػػا زاؿ ف ػ مراحمػػو األوليػػة؛ ولك ػف منػػذ ظيػػور أجيػػزة الػػتعمـ
تطػور
ا
المتنيؿ الت ليا اليػدرة عمػى االتصػاؿ بشػبكة اتنترنػت ،شػيد رمػز االسػتجابة السػريعة
كبير ف ظيور الكنير مف التطبييػات ،وأد تطػوير اليواتػؼ الذكيػة لػى انتشػار اسػتةداـ رمػز
ا
االستجابة السريعة لمحصوؿ عمػى ميزاتيػا وأصػبحت أداة شػالعة فػ التعمػيـ الحػديث ،حيػث ف
الطلب ف الوئت الحاضر ىـ مواطنوف رئميػوف حيػث يتعرضػوف باللعػؿ ألحػدث التينيػات منػؿ
أجيزة الكمبيوتر وألعاب الليديو واتنترنت  ،ف حػيف يعتبػر المعممػوف ميػاجريف رئميػيف ألنيػـ
لـ يولدوا ف الجانب الرئم مف التكنولوجيا الجديدة (.)Santisteban, 2017
ف تينية رموز االستجابة السريعة ف التعميـ اييصد بيا طريية لمتلاعؿ بيف الطلب
والتكنولوجيا بإنشاي رموز  QRف الكتب وربطيا بالمراجعات أو المصادر اتضافية أو
األنشطة الصلية ،بحيث يمكف لمطلب المسع ومعرفة المزيد بواسطة ئارئ األكواد أو تطبيؽ
الكامي ار باليواتؼ الذكية .وتتمتع رموز االستجابة السريعة بالعديد مف المميزات منؿ مكانية
الوصوؿ اللوري لى روابط ،دوف االضطرار لى عادة كتابتيا عمى متصلع الياتؼ النياؿ،
وامكانية االئتصاد ف الورؽ والحبر ،مما يجعؿ تينية  Code QRصديية لمبيلة ،والتوجو
نحو أسيؿ الطرؽ لمتعامؿ مع األنشطة الصلية و ير الصلية ،ومواكبة التغييرات المتسارعة
ف عالـ المعرفة ،وحلظ الوئت والجيد (.يماف أحمد)57 ،2627 ،
نظػ ار ليػػذه المزايػػا العديػػدة التػ تتمتػػع بيػػا رمػػوز االسػػتجابة السػػريعة  Q R Codeفيػػد
انتشػػرت ف ػ األونػػة األةيػػرة ف ػ العديػػد مػػف المجػػاالت التربويػػة وأكػػد عم ػ ذلػػؾ العديػػد مػػف
الدراسات منيا
Ahmed A,& M. El-Salam,2017,2360,؛ ( Jenni & Marja , 2014,141
أكػػرـ عمػ 26 ،2625،؛ فتحيػػة بطػػيل وأحمػػد عيسػ 07، 2625،؛ أحمػػد محمػػود،2627،
572؛) Angelo, M. And others, 2019
تعػػد المرحمػػة النانويػػة أحػػد أىػػـ المراحػػؿ الت ػ يمػػر بيػػا الطالػػب ف ػ تعميمػػو ،حيػػث يتميػػز
الطػػلب فػ ىػػذه المرحمػػة بالميػػارة واليػػدرة عمػػى أداي الكنيػػر مػػف األ نشػػطة التعميميػػة ،نظػ ار لمػػا
يتمتعوف بو مف صلات جسمية وعيمية وانلعالية تساعدىـ عمى التعبير عف ئػدراتيـ وميػاراتيـ
بلاعمية ،وككؿ مراحؿ الدراسة الت يمر بيا الطلب فػإف المرحمػة النانويػة يتمػايز فييػا الطػلب
عف بعضيـ البعض ف ئدراتيـ وكلاياتيـ.
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عميػػو أصػػبحت المدرسػػة مطالبػػة باتىتمػػاـ أكنػػر باليػػدرات الذاتيػػة لمطالػػب وذلػػؾ بتنميػػة
كلايتو الذاتية مف أجؿ اتستغلؿ األمنؿ لطائاتو وئدراتػو التػ يمتمكيػا وتوجيييػا نحػو تحييػؽ
األىػػداؼ التػ تسػػعى المنظومػػة التربويػػة لػػى تحييييػػا وىػػو تكػػويف شةصػػية متكاممػػة الجوانػػب
ومتكيلة مدرسيا ،وىذا ىدؼ يسعى ليو كؿ نظاـ تربوي.
يعتبر مليوـ الكلاية الذاتية أحد موجيػات سػموؾ اللػرد مػف وجيػة نظػر النظريػة المعرفيػة
االجتماعيػػة ،والت ػ جػػايت امتػػدادا لنظريػػة الػػتعمـ االجتمػػاع الت ػ جػػاي بيػػا العػػالـ االمريك ػ
"ألبػػرت بانػػدورا" ،وى ػ مػػف ملػػاىيـ عمػػـ الػػنلس الحػػديث ،حيػػث حظ ػ ىػػذا المليػػوـ باىتمػػاـ
الباحنيف لما لو مف أىمية ف تلسير سػموؾ اللػرد وتوجييػو لػى حػؿ مشػكل توJames E. .
)Maddux, 2013,282).
كمػػا تعػػد الكلػػاية الذاتيػػة أحػػد أىػػـ محػػددات الػػتعمـ الميمػػة والت ػ تعبػػر عػػف مجموعػػة مػػف
األحكاـ الت تتصؿ بمػا ينجػزه الطالػب فيػط ،ولكػف بػالحكـ عمػ مػا يسػتطيع نجػازه .ذ يتوئػؼ
مسػػتوي تحصػػيؿ الطالػػب عمػػ مسػػتوي كلايتػػػو الذاتيػػة فػػ الػػتعمـ (.عمػػاد الز ػػػوؿ2626 ،
.)284،
ونظ ار ألىمية الكلاية الذاتية ف عممية التعمـ لدي الطلب ئد تناولػت العديػد مػف الدراسػات
بعض المتغيرات الت ئد ن نر عم نمو الكلػاية الذاتيػة ومنيػا (مػراـ أبػو زيػد2624 ،؛ أحمػد
عياصرة 2620،؛ حناف ضاىر 2629،؛ ميسوف جماؿ) 2625،
وئػػد يتوئػػؼ نمػػو الكلػػاية الذاتيػػة لممػػتعمـ حسػػب سػػعتو العيميػػة المرتلعػػة أو المنةلضػػة،
وتعػػد السػػعة العيميػػة االجػػزي المحػػدد مػػف الػػذاكرة الػػذي يػػتـ فيػػو وضػػع المعرفػػة واألفكػػار اننػػاي
التلكيػػر ،بمػػا يعطػػ

م شػػر عمػػ ئػػدرة اللػػرد عمػػى الػػتعمـ ،واف أي عػػبي لمسػػعة العيميػػة أو

رىائيا فوؽ طائتيا يعد مدةؿ لمتسبب بالصعوبات التػ يواجييػا الطمبػة أننػاي دراسػتيـ .وىػ
بذلؾ تمنؿ أئصى حد مف الوحدات المعرفية والمةططات الذىنية الت يتمكف اللػرد مػف التعامػؿ
معيا ف وئت واحد وىذا ي كد عم أىمية الػذاكرة كونيػا المكػوف الرليسػ لمعاجمػة المعمومػات
سواي مف حيت استيباليا او حلظيا او استرجاعيا األمر الذي يمةص كيؼ يتعمـ ات نسػاف فػ
نػلث نيػػاط وىػ

كيليػػة تةػػزيف المعمومػػات فػ الػػذاكرة ،وكيليػػة معالجػػة المعمومػػات المةتزنػػة،

وكيليػػة اسػػترجاعيا لكػ تسػػتةدـ مػػف جديػػد فػ الػػتعمـ وحػػؿ المشػػكلت(.مميكػػة مػػدور2625،
)25،
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تعد السعة العيمية أحد العوامؿ الرليسية ف معالجة المعمومات كونيا تشكؿ الحػد األئصػى
مف عدد الوحدات المعرفية والمةططات العيمية الت يتمكف اللرد مف التعامػؿ معيػا ةػلؿ وئػت
واحػػد أننػػاي عمميػػة المعالجػػة ،وبالتػػال فػػاف الزيػػادة ف ػ كميػػة المعمومػػات سػػت دي لػػى زيػػادة
كلايتيا باعتماد التنظيـ لممعمومات وتجميعيا بصيغة معمومات ذات معنػى ،األمػر الػذي يةلػؼ
العبي المعرف ومف نـ تسيؿ عممية التعمـ (ىنا المزروع)29 ، 2668،
كمػػػا عرفتيػػػا زينػػػب أمػػػيف و ةػػػروف( )2620،265بءنيػػػا جػػػزي مػػػف المػػػل مسػػػلوؿ عػػػػف
المعمومػات ومػا تتضمنو مف مراحؿ تجييزىا أو معالجتيا أو تةزينيػا فػ الػذاكرة طويمػة المػد
أواسترجاعيا عند الحاجة ف شكؿ استجابات متنوعة.
يجب اف يساعد المعمميف الطلب ف التغمب عمػ المعمومػات التػ تعػوؽ السػعة العيميػة
وتيميميا ،وجعؿ السعة العيمية تعمؿ بكلاية تشغيؿ المعمومات وذلػؾ مػف ةػلؿ اكسػاب الطػلب
اسػػتراتيجيات تنظيميػػة تسػػاعدىـ عم ػ تنظػػيـ المعمومػػات ف ػ وحػػدات معرفيػػة مناسػػبة لسػػعتيـ
العيميػػػػة( .محمػػػػد الةطيػػػػب)2085،2624،؛ لػػػػذلؾ أىػػػػتـ البحػػػػث الحػػػػال بتنميػػػػة الميػػػػارات
المحاسبية والكلاية الذاتية لدي طلب المدرسة اللنية المتيدمة التجارية مػف ةػلؿ اسػتةداـ
رموز االستجابة السريعة.

االذضاظ باملشهلة - :
شعرت الباحنة بوجود مشكمة البحث مف ةلؿ
لدرسػة مػادة المحاسػبة ال يحيػؽ مػا
أوال الدراسات السابية التى اشارت الى أف الوائع الحالى ا
تيػػػدؼ اليػػػو مػػػف اكتسػػػاب الطػػػلب العديػػػد مػػػف الميػػػارات المحاسػػػبية اللزمػػػة ألداي االعمػػػاؿ
المحاسبية ف ظؿ التطورات المعاصرة و التيدـ التكنولوج منؿ دراسة(ممدوح عنمػاف ،ومحمػد
الجنػػدي2660،؛ زينػػب احمػػد2667 ،؛ مػػروة أحمػػد 2667،؛ عمػػاد رشػػدي2622 ،؛ سػػماح
حسف 2627،؛ ماجدة الشنبك .)2627،
نانيػػا اج ػراي ميابمػػة شةصػػية ملتوحػػة مػػع بعػػض معممػػى مػػادة المحاسػػبة وعرضػػت األسػػلمة
االتية عمييـ
 -2ما الصعوبات التى تواجيؾ عند تدريس المادة ؟
 -2ما مد ئدرتؾ عمى تدريب الطلب عمى الميارات المحاسبية ؟
 -5ما مدي تمكف الطلب مف الميارات المحاسبية؟
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وئد اجمع المعمموف مف ةلؿ اجابػاتيـ عمػى اف مػادة المحاسػبة مػادة عمميػة وعمميػة تحتػاج
الػى جيػد كبيػػر مػف ئبػؿ المعمػػـ لتػدريب الطػلب عمػ ميارتيػا ،الػى جانػػب ئصػر وئػت الحصػػة
الػػذ يبمػػ  58دئييػػة  ،وعمػػى الجانػػب ايةػػر ال يوجػػد دليػػؿ لممعمػػـ يسػػاعده عمػػى التةطػػيط
للنشطة التعميمية واةتيار األسموب المناسب لتنليذ ةطة الدرس ،كما اف الطلب يػر ئػادريف
عم حؿ التماريف الت تحتوي عم االفكار و ير متمكنيف مف الميارات المحاسبية.
نالنػا  -ورصػػدت الباحنػة السػػموؾ لػد بعػػض المعممػيف اليػػالميف بتػدريس مػػادة المحاسػبة بمػ
عددىـ ( )26معمـ مف ةلؿ بطائة ملحظة ضمت المحاور االتية
مشػػاركة الطػػلب لممعمػػـ فػػى تنليػػذ الػػدرس  ،ومػػد تغمػػب المعمػػـ عمػػى الصػػعوبات التػػى تواجػػو
درسة المادة  ،واسػتةداـ األسػاليب التكنولوجيػة الحدينػة فػ التػدريس  ،واعطػاي
الطلب انناي ا
تدريبات كافية لمطلب .
وكاف مف نتالج الملحظة ما يمى -
 % 56 -2مف المعمميف ال يشركوف الطلب فى تنليذ الدرس.
 %08 -2مػػف المعممػػيف يػػر ئػػادريف عمػػى التغمػػب عمػػى الكنيػػر مػػف الصػػعوبات التػػى تواجػػو
الطػػلب منػػؿ الةطػػء فػػى اج ػراي العمميػػات الحسػػابية والمحاسػػبية  ،وتنليػػذ ةط ػوات الحػػؿ
بطريية صحيحية6
 %76 -5مػػػف المعممػػػيف ال يسػػػتةدموا األسػػػاليب التكنولوجيػػػة الحدينػػػة ويعتمػػػدوا فيػػػط عمػػػ
السبورة والكتاب المدرس .
 %56 -4مػػف المعممػػيف يػػر ئػػادريف عمػػى اعطػػاي تػػدريبات كافيػػة لمطػػلب لمسػػاعدتيـ عمػػى
اتياف الميا ارت المحاسبية المطموبة 6

مشهلة البرث:
تتحػدد مشػكمة البحػػث فػ وجػػود ئصػور فػ

كتسػػاب طػلب المدرسػػة اللنيػة المتيدمػػة

التجاريػػة لمميػػارات المحاسػػبية وضػػعؼ أداليػػـ لمميػػاـ المحاسػػبية اللزمػػة لحيػػاتيـ الحاضػػرة
ومسػػتيبميـ المينػػى ،باالضػػافة ال ػ انةلػػاض الكلػػاية الذاتيػػة األكاديميػػة لػػدييـ  ،ويرجػػع ذؾ
لدراسػػاتيـ ىػػذه المػػادة بطرييػػة تيميديػػة ال تراع ػ اللػػروؽ اللرديػػة واةػػتلؼ انمػػاط الػػتعمـ بػػيف
الطلب.
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تضاؤالت البرث
يحاوؿ البحث اتجابة عم التسا الت ايتية
 -2مػػا الميػػارات المحاسػػبية المتضػػمنو بمػػنيج المحاسػػبة الماليػػة لمصػػؼ النػػان بالمػػدارس
اللنية المتيدمة التجارية ؟
 -2ما التصور الميترح لبرنامج ئالـ عم رموز االستجابة السريعة ( )Q R Codeلتنمية
الميارات المحاسبية والكلاية الذاتية لطلب المدارس اللنية المتيدمة التجارية ذوي
السعات العيمية المةتملة؟
 -5مػػا فعاليػػة وحػػدة مػػف البرنػػامج عمػػى تنميػػة الميػػارات المحاسػػبية لطػػلب المػػدارس اللنيػػة
المتيدمة التجارية ذوي السعات العيمية المةتملة؟
 -4ما فعالية وحدة مف البرنامج عمى تنميػة الكلػاية الذاتيػة لطػلب المػدارس اللنيػة المتيدمػة
التجارية ذوي السعات العيمية المةتملة ؟

فزوض البرث:
 -2يوجػػد فػػرؽ داؿ حصػػاليا عنػػد مسػػتوي ( )6,62بػػيف متوسػػط درجػػات طػػلب المجموعػػة
التجريبيػػة األول ػ (ذو السػػعة العيميػػة المرتلعػػة)  ،ف ػ التطبيي ػيف اليبم ػ والبعػػدي الةتبػػار
الموائؼ األدالية المحاسبية لصالع التطبيؽ البعدي.
 -2يوجػػد فػػرؽ داؿ حصػػاليا عنػػد مسػػتوي ( )6,62بػػيف متوسػػط درجػػات طػػلب المجموعػػة
التجريبية النانية (ذو السػعة العيميػة المنةلضػة)  ،فػ التطبييػيف اليبمػ والبعػدي الةتبػار
الموائؼ األدالية المحاسبية لصالع التطبيؽ البعدي.
 -5يوجػػد فػػرؽ داؿ حصػػاليا عنػػد مسػػتوي ( )6,62بػػيف متوسػػط درجػػات طػػلب المجموعػػة
التجريبية األول والنانية ف التطبيؽ البعدي الةتبار الموائؼ األدالية المحاسػبية لصػالع
المجموعة التجريبية األول .
 -4يوجػػد فػػرؽ داؿ حصػػاليا عنػػد مسػػتوي ( )6,62بػػيف متوسػػط درجػػات طػػلب المجموعػػة
التجريبيػػة األولػ (ذو السػػعة العيميػػة المرتلعػػة)  ،فػ التطبييػػيف اليبم ػ والبعػػدي لمييػػاس
الكلاية الذاتية لصالع التطبيؽ البعدي.
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 -8يوجػػد فػػرؽ داؿ حصػػاليا عنػػد مسػػتوي ( )6,62بػػيف متوسػػط درجػػات طػػلب المجموعػػة
التجريبية النانية (ذو السعة العيميػة المنةلضػة)  ،فػ التطبييػيف اليبمػ والبعػدي لمييػاس
الكلاية الذاتية لصالع التطبيؽ البعدي.
 -0يوجػػد فػػرؽ داؿ حصػػاليا عنػػد مسػػتوي ( )6,62بػػيف متوسػػط درجػػات طػػلب المجموعػػة
التجريبية األول والنانية ف التطبيػؽ البعػدي لمييػاس الكلػاية الذاتيػة لصػالع المجموعػة
التجريبية األول .

ذدود البرث - :
أئتصر البحث عم الحدود ايتية
حدود بشرية طلب الصؼ النان مف طلب المدارس اللنية المتيدمة التجارية.
حدود زمانية تـ جراي البحث ف اللصؿ الدراس األوؿ 2626/2627
حدود مكانية مجموعة مف طلب مدرسة اليصر العين اللنية المتيدمة التجارية بالياىرة.
حدود موضوعية  -ميرر المحاسبة المالية الميرر عم طلب الصؼ النان .
 الطلب ذو السعات العيمية المرتلعة والمنةلضة. -الكلاية الذاتية األكاديمية.

ميَخ البرث - :
يتبع ىذا البحث
لدرسػػات والبحػػوث العمميػػة
درسػػة وتحميػػؿ ا ا
المػػنيج الوصػػلى التحميمػػى  -مػػف ةػػلؿ ا
العربيػػػة واألجنبيػػػة المرتبطػػػة بمحػػػاور البحػػػث وىػػػ

رمػػػوز االسػػػتجابة السػػػريعة ،والميػػػارات

المحاسبية ،والكلاية الذاتية ،والسعة العيمية.
المػػنيج التجريبػػى  -مػػف ةػػلؿ ئيػػاس فعاليػػة برنػػامج ئػػالـ عم ػ رمػػوز االسػػتجابة
السػريعة ( )Q.R.Codeلتنميػة الميػارات المحاسػبية والكلػاية الذاتيػة لطػلب المػدارس اللنيػػة
المتيدمة التجارية ذوي السعات العيمية المةتملة.
مجتمػػع وعينػػة البحػػث  -تكػػوف مجتمػػع البحػػث مػػف طػػلب الصػػؼ النػػان مػػف طػػلب
المدرسػػػة اللنيػػػة التجاريػػػة نظػػػاـ الةمػػػس سػػػنوات .بمنطيػػػة اليصػػػر العينػػػ وتكونػػػت مجموعػػػة
الدراسة مف  58طالب وتـ تيسيميما ل مجموعتيف تجريبيتيف.
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التصميـ التجريب لمبحػث  -اسػتةدـ البحػث التصػميـ التجريبػ ذو المجمػوعتيف التجػريبيتف
كما ف الجدوؿ التال
خذول( ) 1
التصوُن التدشَبٍ الوستخذم فٍ البحث
تٌفُز التدشبة
هدوىعات البحث

التطبُك المبلٍ

التدشَبُة األولٍ
(رو السعة العملُة الوشتفعة)

اختباااااااس هىالااااااأدائُة

همُااااااف ال فااااااالتدشَبُة الثاًُة
(رو السااااااااااااااعة العملُااااااااااااااة الزاتُة
الوٌخفضة)

الوعالدة التدشَبُة

التطبُك البعذٌ
أدائُة

البشًاااااهح المااااائن علااااٍ -اختباس هىال
سهااااااااااىص ا ااااااااااتدابة
السشَعة
البشًاااااهح المااااائن علااااٍ -همُاااااااااف ال فااااااااا
سهااااااااااىص ا ااااااااااتدابة الزاتُة
السشَعة

إجزاءات البرث- :
لإلجابػػة عمػػى أسػػلمة البحػػث واةتبػػار مػػد صػػحة فروضػػو  ،اتبػػع البحػػث الةطػػوات
التالية
 -2دراسػػة وتحميػػؿ الدراسػػات واألدبيػػات العربيػػة واألجنبيػػة المحميػػة والعالميػػة المرتبطػػة بمحػػاور
البحػػث وىػ

رمػػوز االسػػتجابة السػػريعة ،والميػػارات المحاسػػبية ،والكلػػاية الذاتيػػة ،والسػػعة

العيمية.
 -2عداد ئالمة بميارات المحاسبة المالية اللزمة لطلب المدارس اللنيػة المتيدمػة التجاريػة،
وعرضيا عم السادة المحكميف واجراي التعديلت المطموبة ووضعيا ف صورتيا النيالية.
 -5عػػػػداد برنػػػػامج ئػػػػالـ عمػػػػ رمػػػػوز االسػػػػتجابة السػػػػريعة ( )QRCodeلتنميػػػػة الميػػػػارات
المحاسبية والكلاية الذاتية لطلب المدارس اللنية المتيدمة التجارية ،وعرضو عمػ السػادة
المحكميف واجراي التعديلت المطموبة ووضعو ف صورتو النيالية.
 -4عداد وحدة (مشاكؿ اليياس والتييػيـ المحاسػب ) لتطبيييػا عمػ المجمػوعتيف التجػريبيتيف
وعرضيا عم السادة المحكميف واجراي التعديلت المطموبة ووضعيا ف صورتيا النيالية.
 -8عػػداد اةتبػػار الموائػػؼ األداليػػة المحاسػػبية لييػػاس مػػدي نمػػو الميػػارات المحاسػػبية لػػدي
الطلب  ،وعرضو عم السادة المحكميف ووضعو ف صورتو النيالية.
 -0عػػداد مييػػاس السػػعة العيميػػة ومييػػاس الكلػػاية الذاتيػػة لمطػػلب ،وعرضػػيما عم ػ السػػادة
المحكميف ووضعيما ف صورتييما النيالية.
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 -9اةتيار عينة البحث عشواليا مف طلب المدرسػة اللنيػة المتيدمػة التجاريػة الصػؼ النػان
وتيسيميا ل مجموعتيف تجريبتيف باسػتةداـ اةتبػار األشػكاؿ المتياطعػة اليندسػية لتحديػد
السػػػعات العيميػػػة المةتملػػػة " ؿ جػػػاف باسػػػكميون " المجموعػػػة التجريبيػػػة األولػػػ (ذو السػػػعة
العيمية المرتلعة) ،والمجموعة التجريبية النانية (ذو السعة العيمية المنةلضة).
 -5تطبيؽ أدوات اليياس (اةتبار الموائؼ األدالية المحاسبية  ،ومييػاس الكلػاية الذاتيػة) ئبميػا
عم عينة البحث.
 -7تدريس الوحدة التجريبية .
-26تطبيؽ أدوات اليياس بعديا.
-22تسجيؿ النتالج ومعالجتيا حصاليا وتلسيرىا.
-22تيديـ التوصيات والميترحات.

أٍنية البرث - :
ئد يليد ىذا البحث ف
 -2زيادة نمو الميارات المحاسبية لدي طلب المدارس اللنية المتيدمة التجاريػة ممػا يجعميػـ
ئادريف عم انجاز األعماؿ والمياـ المحاسبية بكلاية وفاعمية.
 -2زيادة نمو الكلاية الذاتية لدي طلب المدارس اللنية المتيدمة التجارية ممػا يزيػد ئػدرتيـ
عمى ات نجاز لألعماؿ الت يكملوا بيا ،ويزيد مف نيتيـ بءنلسيـ.
 -5توجيػػو اىتمػػاـ اليػػالميف عم ػ العمميػػة التعميميػػة مػػف مةطط ػ ومنلػػذي المنػػاىج والب ػرامج
التعميمية لى ضرورة استةداـ االستراتيجيات اليالمة عم اسػتةداـ األسػاليب التكنولوجيػة
الحدينة ودمجيا ف العممية التعميمية مما يزيد مف حماسة الطلب وكلالتيـ الذاتية.
 -4تيديـ أدوات ليياس الميارات المحاسبية والكلاية الذاتية يمكف اسػتةداميا فػ تيػويـ تعمػـ
الطلب.
 -8تيػػديـ دليػػؿ لممعمػػـ يسػػاعد عم ػ اسػػتةداـ رمػػوز االسػػتجابة السػػريعة ( )QRCodeفػػ
اللصؿ المدرس أنناي العممية التعميمية.
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مصطلرات البرث:
رموزاالسػتجابة السػريعة ) - )Q R Codeيمكػف تعريػؼ رمػوز االسػتجابة السػريعة
اجراليا ف ىذا البحث عم انيا أكواد ننالية األبعاد يػتـ اسػتةداميا بواسػطة تطبييػات اليواتػؼ
الذكيػػة ويكػػوف رمػػز االسػػتجابة السػػريع (  )Q R Codeعم ػ ىيلػػة مربػػع يةػػزف بداةمػػو
المعمومػػات المرتبطػػة بمػػادة المحاسػػبة ومػػف نػػـ يمكػػف مسػػحو ضػػوليا فػػ االتجػػاىيف األفيػػ
والرأس بيدؼ الوصوؿ لممعمومات المةزنو.
الميارات المحاسبية  - Accounting Skillsيتـ تعريؼ الميارات المحاسبية
جراليا ف ىذا البحث عم أنيا ئدرة الطالب عم أداي المياـ والعمميات ةلؿ مجموعة مف
ات جرايات والةطوات تبدأ بالتسجيؿ ف دفتر اليومية نـ الترحيؿ ل دفتر األستاذ نـ عداد
ميزاف المراجعة يمييا عداد الحسابات الةتامية بيدؼ الوصوؿ لممركز المال لممنشءة بشكؿ

ٍ
عاؿ مف اتتياف مع االئتصاد ف الوئت والجيد والتكاليؼ.
متناسؽ عمى مستو

الكلػػاية الذاتيػػة  Self- Efficacyوتعػػرؼ الكلػػاية الذاتيػػة جراليػػا ف ػ ىػػذا البحػػث
بءنيػػا اعتيػػاد الطػػلب ونيػػتيـ بءنلسػػيـ وئػػدراتيـ عمػ

نجػػاز مػػا يسػػند ليػػـ مػػف أعمػػاؿ وميػػاـ،

واالستمتاع بالنجاح ف أداليا مػف ةػلؿ بػذؿ الجيػد لتحييػؽ النتػالج المر وبػة ،وتيػاس بالدرجػة
الت يحصؿ عمييا الطالب ف ميياس الكلاية الذاتية.
السػعة العيميػػة  Mental Capacityيمكػػف تعريػػؼ السػػعة العيميػػة جراليػػا فػ ىػػذا
البحػث عمػ أنيػػا لدرجػػة الكميػػة التػ يحصػػؿ الطالػب فػ

ةتبػػار األشػػكاؿ المتياطعػػة ،مػػف ةػػلؿ

اجابتػػو عمػػى مجموعػػة مػػف األ نشػػطة المعرفيػػة المتمنمػػة ف ػ الرسػػوـ واألشػػكاؿ المتياطعػػة والت ػ
تتطمب األنتباه واالدراؾ والتركيز لمصور تيجاد مناطؽ التياطع بيف األشكاؿ.
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االطار اليظزي للبرث
يتنػػػاوؿ اتطػػػار النظػػػري لمبحػػػث المحػػػاور ايتيػػػة رمػػػوز االسػػػتجابة السػػػريعة ،والميػػػارات
المحاسبية ،والكلاية الذاتية  ،والسعة العيمية .وفيا لما يم
احملور األول :رموس االصتحابة الضزيعة ))Q R Code
أد تطوير اليواتؼ الذكية لػى انتشػار اسػتةداـ رمػز االسػتجابة السػريعة لمحصػوؿ عمػى
مي ػزات فػػؾ رموزىػػا وأصػػبحت أداة شػػالعة ف ػ التعمػػيـ الحػػديث ،حيػػث اف الطػػلب ف ػ الوئػػت
الحاضػر ىػـ مواطنػػوف رئميػوف حيػػث يتعرضػوف باللعػؿ ألحػػدث التينيػات منػػؿ أجيػزة الكمبيػػوتر
وألعػػاب الليػػديو واتنترنػػت  ،فػ حػػيف يعتبػػر المعممػػوف ميػػاجريف رئميػػيف ألنيػػـ لػػـ يولػػدوا ف ػ
الجانب الرئم مف التكنولوجيا الجديدة ( )Santisteban,2017؛ لػذلؾ يتنػاوؿ ىػذا المحػور
مليػػوـ رمػػػوز االسػػتجابة السػػػريعة وتطورىػػػا ،وأنواعيػػا ،ومميزاتيػػػا ،وتطبيياتيػػا فػػػ العمميػػػة
التعميمية ،وطريية عدادىا وفيا لمتال
مفَوو رموس االصتحابة الضزیعة ))Q R Codeيعػد مصػطمع  QR Codeىػو اةتصػار  Quick Response Codeوتعنػ رمػوز
االستجابة السريعة وى شلرة مةتزلة رباعية الشكؿ مكونػة مػف نيػاط أو ةطػوط مرتبػة رئميػا
يمكف ئرايتيا الحيا بواسطة جياز معد ليراية تمؾ الرموز (.براىيـ صالع )2620 ،
كما تعرؼ رموز االستجابة السريعة ( )Q R Codeى مصلوفات بيانات يمكػف مسػحيا
ضوليا ،ويمكنيا تةزيف مػا يصػؿ لػى  9657حرفػا رئميػا أو  4270حرفػا أبجػديا رئميػا  -مػا
يصػػؿ لػػى  876ضػػعؼ المعمومػػات الممكنػػة ف ػ رمػػز شػػريط  UPCئياس ػ مكػػوف مػػف 22
ػطر .وتعن ػ سػػعة البيانػػات ىػػذه أنػػو يمكػػف لرمػػوز  QR Codeتةػػزيف أي ش ػ ي تيريبػػا -
سػ ا
عناويف  URLوالنص  ،ومشكلت الرياضيات  ،وما لػى ذلػؾ .البػا مػا تيػوـ بمػا تلعمػو عنػد
المسػػع الضػػول ىػػو عػػادة توجيػػو الجيػػاز لػػى موئػػع ويػػب يحتػػوي عمػػى مزيػػد مػػف المعمومػػات
حوؿ العنصر الممسوح ضوليا ،كماأصبحت تينية فؾ تشلير ىذه الصور موجودة ف كؿ مكػاف
لى حػد مػا ألنيػا تتطمػب فيػط ىاتلػا ذكيػا أو جيػاز  iPodمػزودا بكػامي ار وتطبييػات ئػارئ رمػز
االستجابة السريعة المنبتة), 2014,17).Kella Price .
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عرفيػػا ئػػاموس أكسػػلورد بءنيػػا شػػلرة ميػػروية ليػػا تتكػػوف مػػف مجموعػػة مػػف المربعػػات
السػػوداي والبيضػػاي ،التػػ تسػػتةدـ عػػادة لتةػػزيف عنػػاويف الموائػػع أو يرىػػا مػػف المعمومػػات
ليرايتيا بواسطة كامي ار اليواتؼ الذكية( .رمزي مييوب )52، 2629،
مف ةلؿ استعراض التعريلات السػابية يتضػع انيػا ركػزت عمػ مكونػات رمػوز االسػتجابة
السػريعة وعمػ مميزاتيػا وكيليػة االسػتلادة منيػػا؛ وبنػاي عميػو يمكػف تعريػؼ رمػوز االسػػتجابة
السريعة اجراليا ف ىذا البحث عم انيا أكواد ننالية األبعػاد يػتـ اسػتةداميا بواسػطة تطبييػات
اليواتؼ الذكية ويكوف رمػز االسػتجابة السػريع  Q R Codeعمػ ىيلػة مربػع يةػزف بداةمػو
المعمومػػات المرتبطػػة بمػػادة المحاسػػبة ومػػف نػػـ يمكػػف مسػػحو ضػػوليا فػػ االتجػػاىيف األفيػػ
والرأس بيدؼ الوصوؿ لممعمومات المةزنو.

تطور رموس االصتحابة الضزيعة:
اجليل األول البارنود  bar-code:الشفزة اخلطية
تـ استةدامو ألوؿ مرة ف الواليات المتحدة األمريكية فػ 2794ـ ويعتمػد عمػى فكػرة
مرور شعاع مف الميػزر عمػى مجموعػة مػف األعمػدة السػوداي والبيضػاي أحاديػة البعػد والممنمػة
ف سمسمة أرئاـ أو حروؼ بحد ائصى حػوال  26حػرؼ ،فتمػتص الةطػوط السػوداي الشػعاع،
وتمنػػع انعكاسػػو ويػػنعكس شػػعاع الميػػزر مػػف الةطػػوط البيضػػاي ببيانػػات يسػػتطيع جيػػاز ةػػاص
بيػراية البػػاركود Code Reader

 Barأف يلكيػػا ويسػػتةرج منيػػا بيانػػات متنوعػػة عػػف

المنتج ،ليعرؼ نوع المنتج وأ بيانات اةر موجػودة عمػى ىػذا الرمػز الةيطػ ( Angelo, .
)Michael and others,2019,6987
وئػد اصػبحت الرمػوز الةيطيػة ) (Bar Codesمػف األشػياي التػى ال يمػر يػوـ واحػد
حتى تر منيا الملات و لكف بالطبع ما تتعود عميو العيف تبدأ فى تجاىمو  ،ولمتءكػد يػتـ النظػر
اسلؿ ا جياز  ،او عمى ا عبوة أل منتج .سنجد الرمز الةيط موجود.
اجليل الثاىي: QR code
وئػػػػد بػػػػدأت فكػػػػرة الػػػػػ  QR Codeفػػػػ عػػػػاـ 2774ـ عػػػػف طريػػػػؽ اليابػػػػان Denso-
Waveكجيػؿ النػان لمشػلرة الةطيػػة ،وىػو نلػان األبعػػاد ميسػـ لػى مربعػػات فػ نػلث زوايػػا.
ويمتػػاز بيػػدرة تةزينيػػة كبيػػرة تصػػؿ لػػى ح ػوال  4666حػػرؼ ويتميػػز بإمكانيػػة ئ ػراية البيانػػات

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 92 -

عدد يناير-ج4243 )13( -4م

برنامج قائم علي رموز االستجابة السريعة ...

المشلرة عف طريؽ اليارئ الةاص بيا أو ببرنامج معيف عمى جيػاز اليػاتؼ المحمولػة( .رمػزي
مييوب )55، 2629،
يعػد اللػرؽ بػيف الكػود الةيط (البػاركود) و كػود اتسػتجابة السػريع (BarCode – QR
)Codeأف البػػاركود عبػػارة عػػف ةيػػوط ويءةػػذ البػػا شػػكؿ مسػػتطيؿ و ذات بعػػد واحػػد( أفيػػى )،
وىو يستةدـ لمعرفة معمومات عف السمع او الةدمات و لػو ئػار ي مةصػص لػو BarCode
Reade.
ش ل ( )1الباسكىدBarCod e

أما  QR Codeالبا ما يكوف مربع و ذو بعديف ( أفيى و رأسى) .يمكف ئرالتػو عػف
طريؽ برنامج لمموبيؿ مف ةلؿ تصوير الكود بالكامي ار الموجػودة بالموبيػؿ ،ويمكػف عػف طريػؽ
بػرامج تصػميـ رمػز اتسػتجابة السػريع  ،QR codeو ذلػؾ يعطيػة دفعػة لينيػر فضػوؿ النػاس
لى استةدامو.
ش ل ( )2ال ُى اس كىدQR Code

أىواع رموس االصتحابة الضزيعة( :إمياٌ أحمد )59 ،2627،
-2رمز االستجابة السريع المصغر Micro QR
السريع ئياس

ىو نسةة صغيرة مف رمز االستجابة

لمتطبييات مع ئدرة أئؿ عمى التعامؿ مع المسع الواسع .ىناؾ أشكاؿ

مةتملة مف رموز الستجابة السريعة المصغرة .يمكنيا أف تحتلظ بءعمى مف  58حرفا
رئمية.
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-2رمز االستجابة السريع اليياس  : Standard QRىو رمز االستجابة السريع ئياس
لمتطبييات الت

تممؾ اليدرة عمى التعامؿ مع المسع الواسع .ويمكف لمرمز االستجابة

السريع اليياس أف يحتوي عمى ما يصؿ لى  9657حرفا ،ولكف ليس جميع ئاريات رمز
االستجابة السريع يمكف أف تتيبؿ البيانات الكنيرة.

اصتخدامات رموس االصتحابة الضزيعة يف العنلية التعلينية:
ف استةداـ رموز االستجابة السريعة ف
والتكنولوجيا بإنشاي رموز  QRف

التعميـ ى

طريية لمتلاعؿ بيف الطلب

الكتب وربطيا بالمراجعات أو المصادر اتضافية أو

األنشطة الصلية ،بحيث يمكف لمطلب المسع ومعرفة المزيد بواسطة ئارئ األكواد أو تطبيؽ
الكامي ار باليواتؼ الذكية ،وئد تـ تناوليا ف العديد مف الكتابات منيا
( Deepashree Mehendale& others,2017,6992, Gurhan Dark,2016,45
؛ أحمد محمود ،)525،2627 ،وتتمنؿ ىذه االستةدامات ف


واجبات ضافية لتنمية الميارات حيث يتـ تحميؿ  QR Codeبمجموعة أسلمة.

 مراجع ضافية لشرح المعمومات والتدرب عمى تماريف معينة.


ئنػػػوات يوتيػػػوب يمكػػػف لمطػػػلب مػػػف ةلليػػػا تنميػػػة ميػػػارات معينػػػة أو االسػػػتزادة مػػػف
المعمومات.



رفػػاؽ الوسػػالؿ التعميميػػة مػػف صػػور أو فيػػديو فػ  Q R CODEوتزويػػدىا لمطػلب
كمواد نرالية مستمرة.



يمكف لممعمـ نشاي  Q R CODEللتع ممؼ نجاز لكترون لمطلب.



تزويد أوراؽ العمؿ الميدمػة لمطػلب  Q R CODEمػف ةػلؿ أحتواليػا عمػى تمةػيص
شامؿ لمدرس مما يوفر الجيد والوئت ف الطباعة.



يمكػف لممعممػيف وضػع ممليػـ اتنجػاز االلكترونػ  Q R CODEحتػى تػتمكف اتدارة
التربوية مف تيييميـ.



وضػػع  Q R CODEفػػ ممػػؼ تحضػػير المعممػػيف يسػػاعدىا عمػػى رفػػاؽ األدوات
المساعدة ف الشرح وةصوصا أدوات الجيؿ النان لمويب.
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 التييػيـ الػذات لمتكػاليؼ المدرسػية حيػث يمكػف أف يوجػو  Q R CODEالمتعممػيف لػى
صلحة نترنػت تعػرض ليػـ اتجابػات الصػحيحة ومنيػا يتعػرؼ المػتعمـ عمػى مػد فيمػو
مف الدرس.
 كتابة التعميمات واترشادات الةاصة بإنجاز اللروض والواجبات حيث يمكف وضع
 Q R CODEعمػػى األدوات المسػػتةدمة منػػؿ فػػرش الرسػػـ المةتملػػة ،وفػ ورش
العمػػػػػؿ اليندسػػػػػية ،توضػػػػػع عمػػػػػى األدوات اتلكترونيػػػػػة ترشػػػػػاد المتعممػػػػػيف أننػػػػػاي
االستةداـ.
دعـ التعمـ اللردي والجماع



حيث يمكف أف يػدعـ عمميػة الػتعمـ فػ ميػررات مةتملػة

حافز جيػدا النػدماج
ا
كما يمكف أف يدعـ التعمـ الذات والتعاون  ،وأيضا يمكف أف يكوف
المتعمميف بعممية التعمـ.
وئد استلادت الباحنة مف ىذه التطببييات ف البحث الحال عف طريؽ


نشػاي  Q R CODEلتمػػاريف ضػافية ةاصػة بالعمميػػات المحاسػبية لكػ يتػػدرب
عمييا الطلب لتنمية الميارات المحاسبية.



نشػػاي  Q R CODEلليػػديوىات ةاصػػة بالعمميػػات المحاسػػبية فيمػػا يسػػيـ ف ػ
تشويؽ الطلب وانارة اىتماميـ.



نشاي  Q R CODEألوراؽ العمؿ الةاصة بكؿ درس ؛ مما يوفر الوئت والجيد.

مميشات التعامل مع تكيية  Q R CODEيف التعليه:
تناولػت العديػد مػف الكتابػات مميػزات  QR Codeوتتمنػؿ فيمػايم

( Monica

, 2016Burns؛ الحسػيف اوبػاري2620،؛ , 2017,32Celalettin Aktaş؛رمػزي مييػوب ،
46 ،2629؛ يماف أحمد)57،2627 ،
 اليدرة عم

حتواي بيانات كبيرة نسبيا ف

مساحة صغيرة ال تتعدي بضع سنتيمترات

مربعة.
 حجميا مرف وليس كميا اعتمادا عم كمية البيانات المةزنة داةؿ التعميمات البرمجية.
 توفر تينية رمز االستجابة السريعة مكانية الوصوؿ اللوري لى روابط ،دوف االضطرار
لى عادة كتابتيا عمى متصلع الياتؼ النياؿ.
 مكانية االئتصاد ف الورؽ والحبر ،مما يجعؿ تينية  Code QRصديية لمبيلة.
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 ال يحتاج لى برامج للتحو ،وانما يمكف لمكامي ار الةملية لميواتؼ الذكية فتحو ،باتضافة
لى ذلؾ يتميز رمز االستجابة السريعة بإمكانية ئ ارلتو باستةداـ ىاتؼ نياؿ يحتوي عمى
كامي ار وتطبيؽ  Reader Code QR. -يسمع بيراية ىذا النوع مف الرموز.
 التوجو نحو أسيؿ الطرؽ لمتعامؿ مع األنشطة الصلية و ير الصلية.
 سرعة عداده وسيولة تصميمو.
 مواكبة التغييرات المتسارعة ف عالـ المعرفة.
 حلظ الوئت والجيد.
نظػ ار ليػذه المزايػا العديػدة التػ تتمتػع بيػا رمػوز االسػتجابة السػريعة  Q R Codeفيػد
انتشػػرت ف ػ األونػػة األةيػػرة ف ػ العديػػد مػػف المجػػاالت التربويػػة وأكػػد عم ػ ذلػػؾ العديػػد مػػف
الدراسات منيا
 -دراسػػة )Jenni & Marja ,(2014,141

التػ أكػػدت عمػ ضػػرورة مػػزج التػػدريس

والتعميـ بءجيزة المحموؿ ورموز  QR Codeحيث اف نشاط رموز االستجابة السريعة ئد كػاف
محلز وأدةؿ اةتلفػا مطموبػا لػى اليػوـ الدراسػ التيميػدي ،كمػا شػجعت المشػاكؿ الطػلب عمػى
ا
المنابرة عمى المشكلت  ،مما أد

لى نتالج تعميمية جيدة.

دراسة ) :)Stephanie Baruffi, 2015,32الت أكدت عم أف تعمػيـ األطلػاؿ معمومػاتجديػػػدة مػػػف ةػػػلؿ اسػػػتةداـ التكنولوجيػػػا زادت مػػػف دوافعيػػػـ الجوىريػػػة وتحمسػػػيـ لػػػألداي
واالنجاز ،باتضافة لى ذلؾ  ،وئد ساعد استةداـ رمػوز  QRاألطلػاؿ عمػ تجربػة شةصػية
ومميػزة ومتمحػورة حػػوؿ الطالػب واسػػتةداـ التكنولوجيػا فػ اللصػػؿ الدراسػ

بمنابػػة دعػوة لػػى

االبتكار  ،حيث كانوا سعداي بالعمؿ عمى المشاريع التػ تسػتةدـ التكنولوجيػا كمصػدر رليسػ
لممعمومػػػات .ألنيػػػا سػػػمحت ليػػػـ لمعمػػػؿ بالسػػػرعة التػػػ تناسػػػبيـ واالسػػػتماع لػػػى الكتػػػب أو
التوجييات حسب الحاجة  ،واالستيلؿ المطموب ليكونوا ناجحيف ومنتجيف.
 دراسة ) )Gurhan DURAK& others, 2016,42أكػدت اعمػ اف تصػميـ وحػدة تعميميػةباستةداـ رموز االستجابة السريعة أفاد المتعمموف المشاركوف ف الدراسػة .وأعربػوا أيضػا عػف
أف ميزات منؿ العناصر المرلية والجاذبية والتوجيو المباشر كاف ليا تػءنير يجػاب عمػى الػتعمـ.
باتضافة لى ذلؾ ،ذكروا بشكؿ عاـ أنو لـ يكف لدييـ أي صػعوبة فػ اسػتةداـ رمػوز

QR

Code؛ وأنيـ أحبوا التصميـ ؛ وأف المحتو يجب أف يتضمف معمومات سطحية وعميية.
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دراسة (Ahmed A Mousa,& M. Abd El-Salam,2016,2360).والت أوصتبضرورة تشكيؿ لجنة دالمة مف الةبراي لتحديث دليؿ المعمـ وفيا لرموز االستجابة السريعة
سنويا حسب تغيير المناىج والموارد المتاحة عمى اتنترنت أنناي العمؿ مع معمم

رياض

األطلاؿ والمدارس ،كما يجب عمى المدارس توفير الوصوؿ لى اتنترنت مع ارتلاع السرعة
لملصوؿ ،وتزويد أجيزة الكمبيوتر بكاميرات متصمة مع شاشة  LCDعريضة أو جياز عرض
ف اللصوؿ الدراسية.
 -دراسة أمان

الدةن

( )207 ،2629أوصت بضرورة االستلادة مف رموز االستجابة

السريعة ف عرض البنية المعرفية لممحتوي الميرر عم الطلب ليساعد عم تنمية الملاىيـ
العممية والتيبؿ التكنولوج .
 -دراسة فتحية بطيل وأحمد عيس ( )07، 2625الت

توصمت ل

فعالية برنامج لمكلـ

المميف معزز بتينية رموز االستجابة السريعة  QR Codeلتيسير تعمـ الير ف الكريـ لمتلميذ
الصـ وضعاؼ السمع بمدينة جدة.
 -دراسة أحمد محمود ( )572، 2627أوصت بتدريب المعمميف عم

استةدـ وانتاج

وتصميـ أدوات ورموز االستجابة السريعة وتوظيليا ف محتوي المواد الدراسية.
 دراسة ) Michael Angelo & Joseph R. Carreon (2019ئد اوصت الدراسةبضرورة تركيز البحوث المستيبمية عمى تطوير وفيـ دور رمز االستجابة السريعة ف عممية
التعميـ والتعمـ وتءنيره عمى األداي األكاديم لممتعمميف ،وأيضا ف تحديد وتيييـ المتغيرات
المحتممة الت ت نر عمى مدي استجابة الطلب  .بالرجوع ل الدراسات السابية المعروضة
ف

رموز االستجابة السريعة يتبيف أف البحث الحال

يتلؽ معيا ف

استةداـ رموز

االستجابة السريعة ف المادة التعميمية الميدمة لمطلب ،ويةتمؼ عنيا ف أف البرنامج اليالـ
عم

رموز االستجابة السريعة ييدؼ ل

تنمية الميارات المحاسبية والكلاية الذاتية لدي

الطلب ذوي السعات العيمية المةتملة مف طلب المدارس اللنية المتيدمة التجارية.
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خطوات اصتخداو الـ: QR Code
تتمنؿ ةطوات استةداـ رموز االستجابة السريعة ف األت
( Ching-yin Law& Simon So, 2010,91-92,؛ , 2011,32 Mick Winter
؛ابراىيـ صالع .)2620 ،
 -2تصميـ وبناي الػ: QR Codeيتـ نشاي الباركود عف طريؽ ما يسمى بػ مولدات الكود
 QR Code generatorsوى موائع لكترونية تانشئ الػ  QR Codeوتتيع
لممستةدـ أف يضيؼ كافة معمومات الشلرة ،نـ تظير صورة لمػ  QR Codeمع مكانية
تنزيميا بعدة صي مةتملة.
 -2حلظ الػ  QR Codeبعد تصميمو :بعد تصميـ الػ  QR Codeيمكف حلظو كػصورة
وتستطيع ارساليا لمف تريد.
 -5ئراية  QR Codeالمصمـ:عندما تصؿ صورة  QR Codeنحتاج ىاتؼ ذك

مزود

بكامي ار للؾ شلرة رموزه ،ومعظـ اليواتؼ الذكية لدييا  QR Codeباعتبارىا التطبيؽ
الذي سوؼ تي أر رموز ،QRويلحظ انو يجب أف يكوف اتنترنت متاحا عند مسع كود QR
 ،Code.كما تتيع بعض البرامج ئراية الػ  QR Codeمف الكمبيوتر .وئد تـ االستلادة
مف دراسة رموز االستجابة السريعة ف

عداد برنامج ئالـ عمييا ف المحاسبة المالية

بيدؼ تنمية الميارت المحاسبية لدي الطلب ،و يتـ تناوؿ المحور النان الذي يتناوؿ
الميارات المحاسبية وفيا لمتال

احملور الثاىي :احملاصبة املالية

Financial Accounting

تعد المحاسبة المالية مف المواد ذات األىمية الكبيرة ف التعميـ اللن التجاري سواي
الةمس سنوات أو النلث سنوات كما أنيا تدرس لجميع الشعب ؛ حيث أنيا تسيـ بدرجة
كبيرة ف األعداد المين لمطلب عند تةرجيـ والتحائيـ بسوؽ العمؿ.
مفَوو احملاصبة املاليةFinancial Accounting
تناولت العديد مف الكتابات مليوـ المحاسبة المالية منيا
عرفيا محمد سام

( )25، 2622بءنيا

" مجاؿ فرعى لممحاسبة ييوـ عمى أساس

مجموعة مف النظريات واللروض والمبادئ والملاىيـ والسياسات المحاسبية  ،وذلؾ لتحميؿ
وتسجيؿ وتبويب وتمةيص العمميات واألحداث والوئالع المالية بيدؼ ئياس نتيجة األعماؿ
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وتحديد المركز المال وئياس درجة السيولة الت توفر المعمومات المحاسبية اللزمة لترشيد
عممية تةاذ اليرار .
كما عرفيا محمد الصيرف ()25، 2624عم
المتعارؼ عمييا  ،والت

أنيا مجموعة مف والمبادئ المحاسبية

تحكـ طرؽ تسجيؿ وتبويب وتحميؿ العمميات المالية الةاصة

بالمنشءة( أي مشروع تجاري أو صناع

أو ةدم ) ف

مجموعة مف الدفاتر والسجلت ،

بيصد الوئوؼ عمى نتالج اعماؿ المنشءة مف ربع أو ةسارة  ،وتحديد مركزىا المال ف فترة
زمنية معينة ،وكذلؾ تحديد مركزىا المال .
واتلؽ كؿ مف(، 2011,1 Rajasekaran V,وليد الشبان 4،2624،؛اللاتع عبد الرحيـ،
وحسيف ةميلة( Robert Nothhelfer, 2017,7- ، 29،2624 ،أف المحاسبة ى منيج
لنظاـ متكامؿ حيث يشمؿ االساليب وات جرايات الت تتبع لتجميع المعمومات المحاسبية عف
النشاط الذي تمارسو الوحدة األئتصادية ،حيث ييوـ بترجمة األحداث االئتصادية مف ئياسيا
وانباتيا ف

النظاـ ،نـ تحويميا ل

معمومات مليدة تساعد أفرادا عدة عم

عممية اتةاذ

الي اررات االئتصادية.
مما سبؽ نلحظ أف جميع التعريلات اتليت عمى أف المحاسبة المالية يتـ مف ةلليا
تحميؿ وتسجيؿ وتبويب العمميات المالية بيدؼ تحديد نتالج المنشءة مف ربع أو ةسارة ،
وكذلؾ تحديد مركزىا المال

ةلؿ فترة زمنية معينة.

أٍداف تدريط احملاصبة املالية :
وضعت وزارة التربية والتعميـ عددا مف األىداؼ العامة لتدريس المحاسبة المالية ( وزارة
التربية والتعميـ  ) 2625 ،وى كالتال
 -2كساب الطلب بعض الملاىيـ المحاسبية ف مجاؿ المحاسبة المالية.
 -2كساب الطلب الميارات المحاسبة المالية اللزمة لسوؽ العمؿ .
 -5تزويد الطلب بالمبادئ االساسية الت تمكنيـ مف دراسة المحاسبة .
 -4دراؾ الطالب ألىمية المحاسبة المالية ف

عداده لمحياة العممية والعممية.

 -8المساىمة ف تكويف المبادئ األساسية الت يستطيع بيا ةريجوا ىذه المدارس مواصمة
الدراسة ف الجامعات والمعاىد العميا.
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وبالنظر لى أىداؼ تدريس المحاسبة المالية الت

وضعتيا وزارة التربية والتعميـ  ،نر

أنيا أكدت عمى ضرورة تنمية الميارات المحاسبية ،ويتضع مف اليدؼ النان ألىداؼ تدريس
المحاسبة المالية الدور الذي تمعبة ف تزويد الةريج بالميارات المحاسبية الت

تمكنة مف

أداي األعماؿ المحاسبية بكلاية وفاعمية.

مفَوو املَارات احملاصبيةAccounting Skills:
ليػػد كػػاف لتطػػوير الميػػارات الشةصػػية ف ػ تعمػػيـ المحاسػػبة محػػو ار لممنائشػػة والنيػػاش
لعدة عيود .ةلؿ ىػذا الوئػت  ،حػث أصػحاب العمػؿ والييلػات المينيػة معممػ المحاسػبة عمػى
النظر ف المناىج الدراسية الت تنص عمى تطوير ىذه الميارات وتيييميا .باتضػافة لػى ذلػؾ
 ،كػػاف ىنػػاؾ انتيػػادات لجػػودة ةريج ػ المحاسػػبة وئػػدرتيـ عمػػى العمػػؿ بلعاليػػة ف ػ االئتصػػاد
العػػالم  .تػػـ االعت ػراؼ بتضػػميف الميػػارات المحاسػػبية ف ػ منػػاىج المحاسػػبة كوسػػيمة مناسػػبة
لتمبيػػة الحاجػػة لػػى تػػوفير "متةصصػػيف ف ػ المعرفػػة" لتمبيػػة احتياجػػات بيلػػة األعمػػاؿ المحميػػة
العالمية.)Kim Watty and others,2014,50 (.
تعرفيػػا  ,( 2016,ix)Margaret Nicholsonبءنيػػػا " اليػػدرة عمػػػى أداي العمميػػػات
المحاسػػبية مػػف تسػػجيؿ ،وترحيػػؿ لػػى دفتػػر األسػػتاذ  ،واعػػداد الحسػػابات الةتاميػػة  ،والميزانيػػة
العموميػػػة بشػػػكؿ متناسػػػؽ عمػػػى مسػػػتو عػ ٍ
ػػاؿ مػػػف اتتيػػػاف مػػػع االئتصػػػاد فػػػ الوئػػػت والجيػػػد
والتكػػػاليؼ" ،كماعرفيػػػا السػػػيد شػػػبارة ( )25 ،2624عمػػػ

أنيػػػا " ئػػػدرة اللػػػرد عمػػػى األداي أو

الييػػاـ بمجموعػػة مػػف االج ػرايات والةط ػوات المرتبطػػة بتسػػجيؿ العمميػػات الماليػػة وترحيميػػا لػػى
حسػػػاباتيا الةتاميػػػة المةتملػػػة وصػػػوال لػػػى المركػػػز المػػػال لممنشػػػءة  ،وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ الليػػػـ
والتطبيؽ لما يتعممو اللرد عيميا وحركيا  ،مع االئتصاد ف الوئت والجيد" .
وتعرفيػػػا ماجػػػدة الشػػػنبك ( )2627،28بءنيػػػا

" اليػػػدرة عمػػػى أداي العمميػػػات المحاسػػػبية

وتسجيميا بدفتر اليومية وترحمييا لػى دفتػر األسػتاذ وترصػيدىا تمييػدا تعػداد ميػزاف المراجعػة
والحسابات الةتامية وبياف المركز المػال لممنشػءة ةػلؿ فتػرة زمنيػة معينػة  ،بحيػث يػتـ نجػاز
تمػػؾ العمميػػات بدرجػػة مناسػػبة مػػف السػػرعة والدئػػة واتتيػػاف مػػع االئتصػػاد فػػى الوئػػت والجيػػد
والتكاليؼ "
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مػػف ةػػلؿ اسػػتعراض وتحميػػؿ التعريلػػات المةتملػػة لمميػػارات المحاسػػبية يمكػػف تعريػػؼ
الميارات المحاسبية جراليػا فػ ىػذا البحػث عمػ أنيػا ئػدرة الطالػب عمػ أداي الميػاـ والعمميػات
ةلؿ مجموعة مف األجػرايات والةطػوات تبػدأ بالتسػجيؿ فػ دفتػر اليوميػة نػـ الترحيػؿ لػ دفتػر
األستاذ نـ عداد ميزاف المراجعة يمييا عػداد الحسػابات الةتاميػة بيػدؼ الوصػوؿ لممركػز المػال

لممنشػػػءة بشػػػكؿ متناسػػػؽ عمػػػى مسػػػتو عػ ٍ
ػػاؿ مػػػف اتتيػػػاف مػػػع االئتصػػػاد فػػػ الوئػػػت والجيػػػد
والتكاليؼ".
وئػػػد تناولػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات أىميػػػة تنميػػػة الميػػػارات المحاسػػػبية لػػػدي الطػػػلب
واسػػػتةداـ العديػػػد مػػػف األسػػػاليب التدريسػػػية الحدينػػػة والتكنولوجيػػػة التػػػ تسػػػاعد عمػػػ تنميػػػة
الميػػارات المحاسػػبية منػػؿ ( حنػػاف عبػػد الػػرحمف2662،؛عمػػاد عبػػد اهلل2622،؛ السػػيد شػػبارة
2624،؛  Linda M. Nichols, 2018؛ ماجدة محمد(2627 ،
بعػػد تنػػاوؿ المحاسػػبة ومياراتيػػا يػػتـ تنػػاوؿ الكلػػاية الذاتيػػة الت ػ يسػػع البحػػث لتنميتيػػا لػػدي
طلب المدارس اللنية المتيدمة التجارية وفيا لما يم

احملور الثالث  :الهفاءة الذاتية

Self-Efficacy

مفَوو الهفاءة الذاتية:
يشير باندو ار لى أف الكلػاية الذاتيػة ىػ اعتيػاد اللػرد عػف نلسػو وئدرتػو عمػى ات نجػاز
لألعمػػاؿ الت ػ يكمػػؼ بيػػا  ،والت ػ يمكػػف أف تكػػوف أفضػػؿ وذلػػؾ حسػػبما يعتيػػد بنلسػػو وئدراتػػو
،وتحدد ىػذه الكلػاية معتيػدات اللػرد ومصػادر شػعوره بذاتػو  ،ويعرفيػا عػادؿ العػدؿ بءنيػا نيػة
اللػػػرد الكامنػػػة فػػػ ئدراتػػػو ةػػػلؿ الموائػػػؼ الجديػػػدة أو الموائػػػؼ ذات المطالػػػب الكنيػػػرة و يػػػر
المءلوفػػة( .بنػػدر العتيبػ  ،)25، 2665 ،كمػػا يعرفيػػا جػػابر بءنيػػا توئػػع اللػػرد بءنػػو ئػػادر عم ػ
أداي السػػػػػموؾ الػػػػػذي يحيػػػػػؽ نتػػػػػالج مر ػػػػػوب فييػػػػػا فػػػػػ أي وئػػػػػت معػػػػػيف  (.أحمػػػػػد أبػػػػػو
سعد)89،2662،
وتعػػرؼ الكلػػاية الذاتيػػػة جراليػػا فػػػ ىػػذا البحػػث بءنيػػػا اعتيػػاد الطػػػلب ونيػػتيـ بءنلسػػػيـ
وئدراتيـ عم

نجاز مػا يسػند ليػـ مػف أعمػاؿ وميػاـ محاسػبية ،واالسػتمتاع بالنجػاح فػ أداليػا

مف ةلؿ بذؿ الجيد لتحييؽ النتالج المر وبػة ،وتيػاس بالدرجػة التػ يحصػؿ عمييػا الطالػب فػ
ميياس الكلاية الذاتية.
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مصادر الهفاءة الذاتية :
تناولػت العديػػد مػػف الكتابػػات مصػػادر الكلػػاية الذاتيػػة والتػ ئسػػميا بانػػدو ار لػ اربعػػة مصػػادر
ى
) Frank Pajares &Tim Urdan, 2006,115؛Ralf Schwarzer,2014, 10-
30نصيرة دب 28-25،2629،؛ طارؽ عامر )222،2625،
اإلجناسات األدائية Performance Accomplishment
وييصػد بيػا التجػارب والةبػرات التػ ييػوـ بيػا الشػةص ،حيػث يػذكر "بانػدورا" أف ىػذا
المصدر لو تءنير ةػاص ،أل نػو يعتمػد أساسػا عمػى الةبػرات التػ يمتمكيػا اللػرد ،فالنجػاح عػادة
يسمو بتوئعات الكلاية وبينما اتةلاؽ المتكػرر يةلضػيا ،وبعػد أف يػتـ تحييػؽ الكلػاية الذاتيػة
المرتلعة مف ةػلؿ النجاحػات المتكػررة ،فػإف األ نػر السػمب لملشػؿ العػارض عػادة يتنػائص ،بػؿ
ف اتةلائات العارضة الت يتـ التغمب عمييا مف ةلؿ الجيود الد وبة يمكف أف ترفػع الكلػاية
الذاتية.
اخلربات البديلة Alternative experiences
ييصد بيا مكانية ئياـ اللرد بءعماؿ وسموكيات متعددة عندما يلحظ أف مف يشػبيونو
ئادريف عمى اليياـ بيا والعكػس صػحيع ،ويصػدؽ ىػذا ايمػر فػ الموائػؼ التػ نعتيػد فييػا أف
لػػدينا مػػف اليػػدرات نلسػػيا الموجػػودة لػػد ايةػػريف .ومنػػاؿ ذلػػؾ اعتيػػاد الطالػػب بإمكانيػػة حمػػو
لمسءلة محاسبية صعبة عندما يحميا زميمو بكؿ سيولة.
اإلقياع اللفظي : Verbal Persuasion
يشير اتئناع الملظ

لى الحديث عف الةبرات المتعمية بايةريف لموائؼ مةتملػة تعرضػوا

ليػػا ،وتػػءت مػػف ئبػػؿ ىػ الي األفػراد بيػػدؼ اتئنػػاع واكسػػاب اللػػرد التر يػػب فػ األداي أو العمػػؿ
والتءنير عمى سموكو أنناي أدالو لميمة ما ،ويعتمد مصدر اتئنػاع الػذات عمػى درجػة مصػدائية
الشػػةص مصػػدر اتئنػػاع ومػػد النيػػة بػػو ،حتػػى يكػػوف لػػو تػػءنير بػػال فػ رفػػع مسػػتوي كلػػاية
الذات ،األمر الذي ال يحدث لو كاف صاد ار عف شػةص مػنةلض النيػة والمصػدائية .وكػذلؾ أف
يكوف النشاط الذي ينصع اللرد بءدالو فػ حصػيمة اللػرد السػموكية عمػى نحػو منطيػ ووائعػ ،
وليس عمل مستحيؿ األداي.
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االصتثارة االىفعالية.:Emotional Arousal
تعد االستنارة االنلعالية حالة يةتبرىا اللرد عند أدالو لبعض المياـ لمعرفة مصػادر فاعميػة
ذاتو ،فيلسر اللرد عمى سبيؿ المناؿ حالة اليمؽ أو التوتر التػ تصػيبو عمػى أنيػا م شػر عمػى
صػػعوبة الميمػػة التػ ينػػو الييػػاـ بانجازىػػا ،ومػػع ذلػػؾ فػػإف ردود اللعػػؿ اتجػػاه ىػػذا الم شػػر ئػػد
تةتمؼ بيف األفراد ،ومناؿ ذلؾ الطالب الذي يشػعر بػاليمؽ ئبػؿ االمتحػاف يعػزي حالتػو ىػذه لػى
عدـ الدراسة الجيدة ئبؿ االمتحػاف ،ويعتيػد أف أدالػو سػيكوف ضػعيلا ،وبينمػا يلسػر طالػب أةػر
منؿ ىذه الحالة عمى أنيا م شر جيد سيمكنو مف األداي ف االمتحاف بءفضؿ صورة.

مضتويات الهفاءة الذاتية :
ييسػػػـ بنػػػدو ار النػػػاس لػػػى ذوي كلػػػاية الذاتيػػػة عاليػػػة وذوي الكلػػػاية الذاتيػػػة منةلضػػػة
،ويتميز كؿ صنؼ منيـ بميزات ةاصة تتمنؿ فيما يم Kayla R. Rymer, 2017,38 (:
؛د يش رميصاي)27، 2629
ذوي كلػػاية ذاتيػػة مرتلعػػة يػػر أف النػػاس الػػذيف ينيػػوف ف ػ ئػػدراتيـ يتجيػػوف نحػػو الميػػاـ
الصعبة والةػوض فػ تحػديات بػدؿ مػف الةػوؼ مػف الصػعوبات والعوائػب ،ويميمػوف لػى وضػع
أىداؼ طموحة ويممكوف اليدرة عمى التزاـ اليو لي ارراتيـ وأىدافيـ  ،يبذلوف الكنير مػف الجيػد
والذي يزيد فػ حالػة اللشػؿ أو التعػرض لصػعوبات وعػادة مػا ينسػبوف اللشػؿ لػى الجيػد يػر
كاف ويتعافوف بسرعة مف شعورىـ باتحباط بعد اللشؿ وييؿ لدييـ االستسلـ لإلكتلاب.
ذوي الكلػاية الذاتيػة المنةلضػة :عمػى العكػس مػف الللػة األولػى لػدييـ شػؾ فػ ذواتيػـ بحيػث
يمكف أف يكونوا يمتمكوف ميارات وئدرات يسػيلوف اسػتةداميا نتيجػة شػكيـ فػ ئػدراتيـ بحيػث
يميمػػػوف لػػػى تجنػػػب الميػػػارات الصػػػعبة ويكػػػافحوف مػػػف اجػػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػى الحػػػد األدنػػػى،
ويسارعوف لػى تجنػب مواجيػة العيبػات ،مػف الصػعب عمػييـ اسػتعادة حساسػيـ بانلعاليػة فػ
أعياب اللشؿ ،الكنير منيـ ما ييعوف ضحية ات كتلاب والتوتر.
اخلصـــــائص العامـــــة للهفـــــاءة الذاتيـــ ـة (Greene

A.

2018,18Barbara

,؛ ذريػػػػػة

ابراىيـ)25،2625،

 نية اللرد بنلسو ف النجاح ألداي عمؿ ما.
 وجػود ئػػدر كػػاؼ مػػف اتسػػتطاعة سػواي كانػػت عيميػػة أو نلسػػية أو جسػػمية ،باتضػػافة
لى توافر الدافعية ف الموائؼ المةتملة.
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 الكلػػاية الذاتيػػة تنمػػو مػػف ةػػلؿ تلاعػػؿ اللػػرد مػػع البيلػػة ومػػع األةػػريف ،كمػػا تنمػػو
بالتدريب واكتساب الةبرات الشةصية.
 ترتبط بالتوئع والتنب .
 ليسػػت مجػػرد دراؾ أو توئػػع فيػػط ،ولكنيػػا يجػػب أف تتػػرجـ لػػى بػػذؿ الجيػػد وتحييػػؽ
نتالج مر وبة فييا .
 تتحدد بعدة عوامؿ منؿ صعوبة الموئؼ وكمية الجيد ومد منابرة اللرد.

عوامل منو الهفاءة الذاتية:تتحدد عوامؿ نمو الكلاية الذاتية ف ةبرات النجاح واللشؿ ،ورسالؿ األةريف ،نجاح
األةريف وفشميـ ،نجاح وفشؿ المجموعةTerence Hicks& Michael Frazier, .
, Laura Ritchie Joanne 2014,111). Eisenberger&Otrers,2014,18
)2016,65-70
ئد أكدت العديد مف الدراسات عم أىمية تنميػة الكلػاية الذاتيػة لػدي الطػلب لمػا ليػا مػف
دور فػػػ التواصػػػػؿ األسػػػػري والمرونػػػػة المعرفيػػػػة والتلضػػػػيلت المينيػػػػة  ،والكلػػػػاية الدراسػػػػية،
والتحصػػيؿ الدراس ػ  ،والدافعيػػة لإلنجػػاز ومنيػػا ( وليػػد نوافمػػة 2625،؛ وفػػاي ىايػػؿ 2620،؛
نديمػػة اليمػػيع2629،؛ ميسػػوف جمػػاؿ 2625 ،؛ علػػاؼ الريحػػات2625،؛ فاطمػػة الجيوريػػة
وسعيد الظلري2625،؛ بناف العمري.)2627،
كما تناولت العديد مف الدراسات بعض المتغيرات الت ئػد نػ نر عمػ نمػو الكلػاية الذاتيػة
منؿ -
 دراسة مراـ أبو زيد( )2624التػ توصػمت لػ أف ىنػاؾ علئػة طرديػة موجبػة بػيف الكلػايةالذاتية المدركة ،وميارات حؿ المشكلت لد طمبة الجامعة ،كما توصمت لػ عػدـ وجػود فػرؽ
بيف الجنسيف الذكورواتناث فػ الكلػاية الذاتيػة ،وتلػوؽ اللػرع العممػ عمػ االدبػ  ،وأوصػت
الدراسػػة بضػػرورة العمػػؿ عمػػى تعزيػػز الكلػػاية الذاتيػػة لػػد طمبػػة الجامعػػة مػػف ةػػلؿ اسػػتةداـ
البرامج المةتملة.
 دراسػة  :)Christoph Helm, 2015)-التاٍ توصػمت لػ أف تحسػف كلػاية الطػلب فػتعمػػـ المحاسػػبة يػػرتبط بيػػدراتيـ المعرفيػػة ومليػػوـ الػػذات  ،واسػػتراتيجيات الػػتعمـ  ،ووالموحػػات
والصػػور التحلييزيػػة ،وةصػػالص بيلػػة الػػتعمـ عم ػ وجػػو الةصػػوص وذلػػؾ مػػف ةػػلؿ تطبيػػؽ
الدراسػػة عمػ عينػػة  459مػػف طػػلب المػػدارس النانويػػة التجاريػػة النمسػػوية ،وأوصػػت بضػػرورة
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تياف الرياضػيات  ،والتنشػيط المعرفػ ودعػـ المعممػيف الحتياجػات الطػلب النلسػية األساسػية
أكنر مما يساعد عم نمو الكلاية المحاسبية.
 دراسة أحمد عياصرة ( )2577،2620الت توصػمت لػ أىميػة دور التربيػة العمميػة وأنػرةعم ػ معمػػـ العمػػوـ ف ػ الجامعػػة ف ػ تحسػػيف معتيػػدات الكلػػاية الذاتيػػة المتعميػػة بمجػػاؿ توئػػع
نتاجػػات تػػدريس العمػػوـ ،وأوصػػت الدراسػػة بضػػرورة اسػػتةداـ اسػػتراتيجيات حدينػػة تعتمػػد عمػػى
التلاعؿ النشط ،وتراع التطػورات التكنولوجية والمعموماتية واالتصاؿ.
 -دراسػػة حنػػاف ضػػاىر )2629(،توصػػمت لػ

وجػػود علئػػة ارتباطيػػة بػػيف مسػػتوي الكلػػاية

الذاتية ومسػتوي التحصػيؿ الدراسػ  ،وتتلػوؽ االنػاث عمػ الػذكور فػ الكلػاية الذاتيػة ،وكػذلؾ
اللػػرع العمم ػ تلػػوؽ عم ػ االدب ػ  ،واوصػػت الدراسػػة بضػػرورة ئامػػة دورات تدريبيػػة لممعممػػيف
لبياف أىمية الكلاية الذاتية عند الطمبة وكيلية تعزيزىػا ،والييػاـ بدراسػة تنتنػاوؿ كيليػة تنميتيػا
لدي الطمبة.
 دراسػة :( 2017( Kayla R. Rymerالتػ أكػػدت عمػ أنػػو يجػػب عمػى المعممػػيف تييػػيـمعتيػػػدات الكلػػػاية الذاتيػػػة لػػػد الطػػػلب فػػػ اللصػػػؿ الدراسػػػ كػػػؿ فصػػػؿ دراسػػػ أو كػػػؿ عػػػاـ
باالةتبارات التمييدية واالةتبارات اللحية منمما يييموف ميارات المادة ،و يجب عمػى المعممػيف
تحديػػد العوامػػؿ المػ نرة عمػ المعتيػػدات األكنػػر سػػمبية أو األكنػػر يجابيػػة فػ اللصػػؿ الدراسػ .
وت كد عمػ أىميػة اليػررات التعميميػة وطػرؽ التػدريس لمػا ليػا مػف تػءنير عمػ نػواتج العمميػة
التعميمية.
 دراسة  : ) 2017) Sarfraz Aslam & Muhammad Shabbi Alالت توصمتل اف تمتع طلب المدرسة النانوية بكلاية ذاتية أكاديمية ف العموـ وكذلؾ كلاية جتماعية
أعم وائوي مف الكلاية العاطلية  ،وأوصت بءىمية تسميط الضوي عم المحتوي ف مناىج
المدارس النانوية ودوره ف تنمية الكلاية العاطلية لدي الطلب ،وكشلت عف التءنير الكبير
لمحالة الوظيلية لألباي وم ىلتيـ.
 دراسػػة  :(2019)Nicola Beatsonالتػ أكػػدت عم ػ دور معتيػػدات الكلػػاية الذاتيػػة ف ػتعمػػيـ المحاسػػبة  ،حيػػث اينظػػر لػػى المحاسػػبة عمػػى أنيػػا صػػعبة العمميػػات الحسػػابية بالنسػػبة
ػػر ألف جميػػػع طػػػلب االمدرسػػػة
ػػعور بػػػالتعمـ السػػػمب  .نظػ ا
لمعديػػػد مػػػف الطػػػلب  ،ممػػػا يةمػػػؽ شػ ا
التجاريػػة مطػػالبوف بإكمػػاؿ ال ػدورة المحاسػػبة ف ػ جػػوىر أعمػػاليـ  ،وكانػػت نتالجيػػا ى ػ
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معتيدات الكلاية الذاتيػة ىػ أكنػر تنب يػة لمنجػاح األكػاديم مػف الػتعمـ السػابؽ لممحاسػبة فػ
المدرسة النانوية ،كما ت دي المستويات األعمػى مػف الكلػاية الذاتيػة لػى مسػتويات أعمػى مػف
النجاح األكاديم ،كما يتءنر الطلب الذكور ف الغالػب بالحالػة اللسػيولوجية والةبػرة السػابية ،
بينما تتءنر الطالبات باتئناع الملظ والةبرة السابية.
ئد تـ االستلادة مف ىذه الدراسات ف التعرؼ عم مليػوـ الكلػاية الذاتيػة ،ومصػادرىا ،
وةصالصيا ،وكيلية عداد ميياسيا ،وتةتمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السػابية فػ أنيػا
تسػػػتةدـ برنػػػامج ئػػػالـ عمػػػ رمػػػوز االسػػػتجابة لتنميػػػة الكلػػػاية الذاتيػػػة لػػػدي الطػػػلب بينمػػػا
الدراسات السابية استةدمت التربية العممية ،وميػارات حػؿ المشػكلت ،وبرنػامج تػدريب ميتػرح
لتنمية الكلاية الذاتية .ويتـ االنتياؿ لممحور لرابع لمبحث وىو السعة العيميػة ويػتـ تناولػو وفيػا
لمتال

احملور الزابع :الضعة العكلية:
الضعة العكلية Mental Capacity
تعد السعة العيمية أحد العوامؿ األساسية ف معالجة المعمومات ،وئد ي دي زيادة كمية
المعمومات لى تحميؿ السعة العيمية فوؽ طائتيا ،وبالتال انةلاض األداي(Natalie .
)Read, 2016,21
كمػػا يػػ دي تنظػػيـ المعمومػػات لػػى تحسػػيف كلػػاية السػػعة العيميػػة ،ومػػف نػػـ سػػيولة
اسػػترجاع المعمومػػات وارتلػػاع مسػػتو األداي .وتعػػرؼ السػػعة العيميػػة بءني ػا "المنطيػػة العيميػػة
االفتراضية ،الت يحدث فييا اندماج وتلاعؿ بيف المعمومات الواردة ،مػف ةػل ؿ عمميػات االدراؾ
والمعمومات المسػترجعة مػف الػذاكرة الطويمػة المػد  .ونتيجػة ليػذا التلاعػؿ ،تظيػر االسػتجابات
ف ػ صػػورة )رسػػـ ،كتابػػة ،وكػػلـ) ،أو يػػتـ عػػادة المعمومػػات لػػى الػػذاكرة طويم ػة المػػد ؛ نظ ػ ار
لمعلئة التبادلية بينيما( .محمد السيد )46،2668،
كما تعرؼ أنيار ربيع ( )52 ، 2665السعة العيمية عمى أنيا ميدار المعمومات الت
تستطيع الطالبة ترتيبيا وتنظيميا وتجميعيا ف

ذاكرتيا والتعامؿ معيا أنناي اكتسابيا

لمستويات تعمـ الملاىيـ العممية الميدمة ليا وتياس باةتبار األشكاؿ المتياطعة لجاف
باسكاليون  ،ويشير عبد اليادر األنصاري( )458،2629ل أنيا الدرجة الكمية الت يحصؿ
الطالب ف

ةتبار األشكاؿ المتياطعة نتيجة استجابتو عم فيرات الميياس مف ةلؿ يجاد
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مناطؽ التياطع بيف األشكاؿ المتياطعة ،فكمما كاف يجاد الطالب لمناطؽ التياطع لجميع
األشكاؿ صحيع كمما كاف الطالب مف ذوي السعات العيمية المرتلعة.
كما تعرؼ بءنيا جزي مف الذاكرة البشرية ،يتـ فيو تجييز ومعالجة المعمومات المسػتيبمية
والمسػػترجعة مػػف الػػذاكرة ف ػ وئػػت واحػػد؛ بحيػػث تمنػػؿ أئصػػى كميػػة مػػف المعمومػػات؛ تسػػتطيع
التمميذات أف يتناولوىف ف نلس الوئت ،ويعبر عنيا بالدرجة ،الت يحصمف عمييػا فػ اةتبػار
األشكاؿ المتياطعة(.نادية العلوف ،وسف جميؿ)264 ،2625،
مف ةػلؿ اسػتعراض التعريلػات السػابية يمكػف تعريػؼ السػعة العيميػة جراليػا فػ ىػذا
البحث عم أنيا الدرجة الكمية الت يحصػؿ الطالػب فػ

ةتبػار األشػكاؿ المتياطعػة ،مػف ةػلؿ

اجابتػػو عمػػى مجموعػػة مػػف األ نشػػطة المعرفيػػة المتمنمػػة بالرسػػوـ واألشػػكاؿ المتياطعػػة والت ػ
تتطمب األنتباه واالدراؾ والتركيز لمصور تيجاد مناطؽ التياطع بيف األشكاؿ.
خصــــــائص الضــــــعة العكليــــــة (Simmons, 9

2012,5Catherine

؛عبػػػػػػد اليػػػػػػادر

األنصاري)442،2629،
-2أف المعرفػػة الت ػ توجػػد ف ػ السػػعة العيميػػة توجػػد فييػػا بصػػلة م ئتػػو فيػػط حيػػث أف ىػػذه
المعرفة تتنتي بواسطة الذبوؿ أو التلش الزمان أو التدةؿ مع المعرفة الجديدة ترد ىػذه
السعة.
-2أف ديمومة المعرفػة التػ تتواجػد فػ السػعة العيميػة يمكػف أف تتزايػد عػف طريػؽ اتعػادة أو
التكرار.
-5أف السعة العيمية ذات طائة محدودة حيث أنيا ال تستطيع أف تستوعب ال بنودا ئميمػة فيػط
ف كؿ مرة.
-4أف المعػػالج المركػػزي (وىػػو أحػػد مكونػػات السػػعة العيميػػة) يسػػتطيع أف يسػػتةدـ بنػػودا مػػف
السػػعة العيميػػة عم ػ نحػػو أسػػرع مػػف ئدراتػػو عم ػ اسػػتةداـ البنػػود الت ػ توجػػد ف ػ الػػذاكرة
الدالمة.
العوامـل املـرةزة يف الضـعة العكليـة  :يمكػف زيػادة كلػاية السػعة العيميػة عػف طريػؽ (زينػب مػيف
وأةروف 222،2620؛ (Janice&,Kate , 2019,86
 -2تنظيـ وتجميع المعمومات ف صورة وحدات ذات معنى لتسييؿ عممية التعمـ.
 -2استةداـ استراتيجيات تدريس تتناسب مع كـ المعمومات الميدـ لممتعمميف.
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-5تنوع األنشطة والمياـ التعميمية تبعا لمستويات السعة العيمية المةتملة لممتعمميف.
 -4تنوع طرؽ عرض المعمومات (مرلية ،مسموعة ،ميروية(.
تناولػػت العديػػد مػػف الدراسػػات السػػعة العيمي ػة لممتعممػػيف وعلئتيػػا بالعديػػد مػػف المتغي ػرات
التعميمية المةتملة منؿ ميارات استةداـ التكنولوجيا والتدريب المكنؼ والموزع ،برنػامج ألعػاب
الكترونيػػة ،واألنشػػطة العمميػػة ،نمػػوذج دي وشػػاير واسػػتراتيجيات مػػا وراي الػػذاكرة  ،مػػف ىػػذه
الدراسات ( محمد السلمات2625،؛أحمد عم 2628،؛ Nauman Chaudary, 2016؛
Patricia Sutherland, 2018؛أحمػػػد فرحػػػات2627،؛ رضػػػا بػػػراىيـ2627،؛ سػػػموي
محمػػود ،ولػػاـ السػػيد ،)2627 ،وىنػػاؾ بعػػض الدراسػػات أوضػػحت نتالجيػػا أف تسػػتةداـ بعػػض
األسػػتراتيجيات التدريسػػية أنػػر ف ػ تنميػػة السػػعة العيميػػة ،كمػػا ف ػ دراسػػة (محمػػد نػػور الػػديف
 2628؛ حمدي الم ار

2625،؛ زينب الشاوي ،واينارئاسـ)2625،

وتتلؽ الدراسػة الحاليػة مػع دراسػة كػؿ مػف (ىيػا المػزروع2668 ،؛ محمػد السػلمات،
2625؛محمد الةطيػب2624 ،؛أحمػد عمػ 2628 ،؛ رضػا بػراىيـ )2627 ،فػ أنيػا تتنػاوؿ
أنر المتغير المستيؿ عم الطلب ذوي السعات العيميػة المةتملػة ،وتةتمػؼ مػع الدراسػات التػ
ىػػدفت ل ػ تنميػػة السػػعة العيميػػة وى (محمػػد نػػور الػػديف  2628؛ حمػػدي الم ار ػ 2625،؛
زينب الشاوي ،واينار ئاسـ)2625،

إجــــــــزاءات البــــــــرث:
اوالً:إعداد قائنة مَارات احملاصبة املالية
تـ عداد ئالمة ميارات المحاسبة المالية وفيا لمةطوات التالية

-2حتليل حمتوى مكزر احملاصبة املالية للصف الثاىي للندارظ الفيية املتكدمة التحارية:
ئامت الباحنة بتحميؿ محتو ميرر المحاسسبة المالية لمصؼ النػانى لممػدارس اللنيػة
المتيدمة التجارية لتحديد الميارات المحاسبية وكانت ةطوات التحميؿ كايتى -
1/2اهلدف مً الترليل -
ييػػدؼ ىػػذا التحميػػؿ الػػى تحديػػد الميػػارات المحاسػػبية التػػى يتضػػمنيا ميػػرر المحاسػػبة
الماليػػة لمصػػؼ النػػانى لممػػدارس اللنيػػة المتيدمػػة التجاريػػة ومػػد تكرارىػػا وشػػيوعيا وطرييػػة
عرضيا وتناوليا وذلؾ تعداد ئالمة الميارات المحاسبية .
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2/2مصدر الترليل -
كاف مصػدر التحميػؿ كتػاب المحاسػبة الماليػة لمصػؼ النػانى لممػدارس اللنيػة المتيدمػة
التجارية لمعاـ 2627/2625
3/2وذدات الترليل -
اعتمػػدت الباحنػػة عمػػى وحػػدة الليػػرة فػػى تحميميػػا لممحتػػو ألنيػػا تسػػاعد فػػى تحديػػد
الميارات المحاسبية التى اشتمؿ عمييا الكتاب المدرسى ،وف ضوي تعريؼ الميػارة المحاسػبية
وى

ئػدرة الطالػب عمػ أداي الميػاـ والعمميػات ةػلؿ مجموعػة مػف اتجػرايات والةطػوات تبػدأ

بالتسجيؿ ف دفتر اليومية نـ الترحيؿ ل دفتر األسػتاذ نػـ عػداد ميػزاف المراجعػة يمييػا عػداد

ٍ
عػاؿ
الحسابات الةتامية بيدؼ الوصػوؿ لممركػز المػال لممنشػءة بشػكؿ متناسػؽ عمػى مسػتو
مف اتتياف مع االئتصاد ف الوئت والجيد والتكاليؼ.

 4/2ةبات الترليل - :
ييصد بنبات التحميؿ مػد االتلػاؽ بػيف نتػالج التحميػؿ ذا اعيػدت مػرة أةػر بعػد فتػرة
زمنيػة وئامػت الباحنػة بػاجراي عمميػة التحميػؿ مػرتيف بلاصػؿ زمنػى شػير وكانػت نسػبة االتلػػاؽ
كايتى -
خذول ()2
َىضح ًتائح تحلُل هحتىي كتاب الوحا بة الوالُة للص الثاًً للوذس ة الفٌُة الوتمذهة التداسَة
تخشاج الوهاسات الوحا بُة
ا تفاق
التحلُل الثاًٍ
عٌاصــــش التحلـــُــل التحلُل األول
ههااااااااسات ههااااااااسات ههااااااااسات ههااااااااسات ههااااااااسات ههااااااااسات
فشعُة
سئُسُة
فشعُة
سئُسُة
فشعُة
الوهاسات الوحا بُة سئُسُة
111
26
111
26
115
22
126
126
133
الودوىع

بالنسبة لمميارات كانت نتالج التحميؿ األوؿ 255ميارة  ،و ونتالج التحميؿ النانى 220ميارة
نسبة االتلاؽ = 79.2 = 220 X2
287
وىذه نسبة ميبولة تدؿ عمى نبات التحميؿ .
5/2صدم الترليل -
ييصد بو مد

االتلاؽ بيف نتالج تحميؿ الباحنة ونتالج تحميؿ ايةريف وئد ئامت

الباحنة باالستعانة باحد الزميلت وكانت نتالج تحميميا كايتى -
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كانػػت نتػػالج تحميػػؿ الزميمػػة  56ميػػارة رليسػػية ،و 268ميػػارة فرعيػػة وبالتػػالى نسػػبة
االتلاؽ كايتى = 220×2
التحميؿ .

= % 70.8

وىذه نسبة ميبولة تدؿ عمػى صػدؽ

202

 - 2إعداد قائنة املَارات احملاصبية يف صورتَا املبدئية - :
تػػـ عػػداد ئالمػػة الميػػارات المحاسػػبية مػػف ةػػلؿ تحميػػؿ محتػػو كتػػاب المحاسػػبة الماليػػة
لمصػػؼ النػػانى لممػػدارس النانويػػة التجاريػػة وشػػممت اليالمػػة  20ميػػارة رليسػػية ،و 266ميػػارة
فرعية .
-5ضبط الكائنة -
تػػػـ عػػػرض ئالمػػػة الميػػػارات المحاسػػػبية عمػػػى عػػػدد مػػػف السػػػادة األسػػػاتذة المحكمػػػيف
المتةصصيف فػى تػدريس المحاسػبة بكميػات التجػارة والمػدارس التجاريػة وكػذا المػوجييف لمػادة
المحاسبة لمتعرؼ عمى رأييـ فى ئالمة الميارات مف حيث -
-

مدي شموؿ اليالمة لمميارات المحاسبية الموجودة فى الميرر .

-

مدي مناسبة الميارات لطلب الصؼ النانى لممدارس اللنية المتيدمة التجارىة .

-

مد دئة الصيا ة المغوية لميارات المحاسبة المالية المتضمنة بالكتاب .

-

أي ميترحات أةر يرونيا مف تعديؿ أو ضافة لكؿ ميارة مف الميارات الرليسة واللرعية

وكانت اراي المحكميف كايتى -
-

اشػػار الػػبعض الػػى ل ػ عػػدـ تك ػرار ميػػارات عػػداد الي ػوالـ الماليػػة ف ػ بدايػػة اليالمػػة وبعػػد
انتياي عمميات الجرد.

-

مراعػػاة االةتصػػار ف ػ الصػػيا ة المغويػػة لػػبعض الميػػارات منػػؿ ميػػارة معالجػػة األصػػوؿ
النابتػػػة بطرييػػػة اليسػػػط النابػػػت ،وكػػػذلؾ ميػػػارة معالجػػػة األصػػػوؿ النابتػػػة بطرييػػػة اليسػػػط
المتنائص .

-

أر البعض ضرورة تجزلة الميارات حتى يسػيؿ ملحظتيػا منػؿ ميػارة معالجػة مسػحوبات
الشركاي واللالدة عم مسحوبات الشركاي.

- 4وضع قائنة املَارات فى صورتَا اليَائية - :
بعػػػد اجػػػراي التعػػػديلت التػػػى رأىػػػا السػػػادة المحكمػػػوف تػػػـ التوصػػػؿ الػػػى ئالمػػػة الميػػػارات
المحاسبية وشممت  28ميارة رليسية ،و 79ميارة فرعية.
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وبػػذلؾ تكػػوف تمػػت اتجابػػة عمػ السػ اؿ األوؿ لمبحػػث وىػػو مػػا الميػػارات المحاسػػبية
المتضمنو بمنيج المحاسبة المالية لمصؼ النان بالمدارس اللنية المتيدمة التجارية ؟

ةاىياَ :إعداد بزىامخ قائه علي رموس االصـتحابة الضـزيعة ( )QRCodeلتينيـة املَـارات احملاصـبية
والهفاءة الذاتية لطالب املدارظ الفيية املتكدمة التحارية.
فلضفة الربىامخ- :
يعتمػػد البرنػػامج عمػ فمسػػلة ربػػط الطالػػب بػػالتطورات المذىمػػة فػ مجػػاؿ التكنولوجيػػا
المحيطة بنا مف كؿ جانػب وفػ كػؿ وئػت ،مػف ةػلؿ اليواتػؼ المحمولػة التػ توجػد فػ أيػدي
معظـ الطلب ،واستغلؿ مػدي ارتبػاطيـ بيػواتليـ وانشػغاليـ بيػا فػ العمميػة التعميميػة ،حيػث
تيػػدـ المعمومػػات لمطالػػب للظيػػا وبصػػريا ؛ ممػػا يجعػػؿ عمميػػة االسػػترجاع تكػػوف مزدوجػػة حيػػث
تكوف ئابمة لمبياي ف الػذاكرة طويمػة المػدي  ،وتكػوف أفضػؿ فػ اسػترجاعيا وانتياليػا ،ميارنػة
بالمعمومات الت تيدـ بنظػاـ واحػد ،فػالمواد البصػرية مػف ةػلؿ اليواتػؼ المحمولػو تسػاعد فػ
فاعمية التعمـ ،بحيث يمجء ليا الطالب لميياـ بالميػاـ واالنشػطة التعميميػة المكمػؼ بيػا ،والبحػث
عف المعمومات الدراسية  ،كما يستةدميا ف تيويـ ما تعممو ؛ مما يساعد عم تنميػة مياراتػة
المحاسبية ،وكذلؾ كلايتو الذاتية .وئد تـ اسػتةداـ برنػامج ( ( Q.R.Code monkeyوىػو
برنامج مجان لصنع الكيو ار كود أو رموز االسػتجابة السػريعة وتػـ االعتمػاد عميػة لمػا يتمتػع
بػػو مػػف مزايػػا وةيػػارات عديػػدة ف ػ التصػػميـ .تػػـ تصػػميـ رمػػوز اسػػتجابة سػػريعة لمليػػديوىات
التعميميػػة الةاصػػة بكػػؿ ميػػارة محاسػػبية  ،عػػف طريػػؽ عمػػؿ ( )Q.R.Codeلم ػرابط الةػػاص
بالليػػديوىات التعميميػػة المرتبطػػة بتممػػؾ الميػػارة عم ػ اليوتيػػوب  ،وتعط ػ

لمطػػلب وتحػػوليـ

مباشرة لييا مف ةلؿ الياتؼ المحموؿ.
كمػا ئػػد تػػـ تصػػميـ رمػػوز اسػػتجابة سػػريعة لكػػؿ مػػف التػػدريبات المحاسػػبية االضػػافية ؛
حيث تـ عمؿ ممؼ ةاص لتماريف وتدريبات كؿ درس عمػ حػدة نػـ تػـ تحويمػو لصػيغة ()pdf
حت ال يتغيػر تنسػييو وال يػتـ التعػديؿ فيػو ،نػـ رفعػت المملػات عمػ جوجػؿ درايػؼ ،وبعػدىا تػـ
عمػػؿ ( )Q.R.Codeلم ػرابط الػػذي يوصػػؿ لييػػا ،وتعطػ

لمطػػلب وتحػػوليـ مباشػػرة لييػػا مػػف

ةػلؿ اليػاتؼ المحمػوؿ ،باالضػافة لػذلؾ تػػـ تصػميـ رمػوز اسػتجابة سػريعة ألوراؽ العمػؿ عػػف
طريؽ وضعيا ف ( )22ممؼ نػـ رفعيػا عمػ جوجػؿ درايػؼ وعمػؿ ( )Q.R.Codeلػرابط ىػذه
المملات ،وتعط

لمطلب وتحوليـ مباشرة لييا مف ةلؿ الياتؼ المحموؿ.
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ش ل (َ ) 3ىضح سهىص ا

تدابة السشَعة الخاصة بأحذ الذسوف.

رموز االستجابة السريعة

الفيديوهات التعليمية

التدريبات والتمارين

أوراق العمل

تضنً اإلطار العاو للربىامخ ما يلي:
 -1أٍداف الربىامخ- :

تعبر األىداؼ العامة لمبرنامج عف نتاجات التعمـ المتوئعة ليػذا البرنػامج ،وفػ ضػوي

ىذه األىداؼ يتـ وضع األىداؼ التدريسية لممادة الت تنتم ليذا البرنامج ،واألصؿ واألسػاس
لكؿ مستويات األىػداؼ ىػو فمسػلة التربيػة بمػا فييػا مػف ئػيـ ومنػؿ وتشػتؽ األىػداؼ التربويػة
العامػػة العريضػػة مػػف ىػػذه اللمسػػلة ،نػػـ تصػػاغ األىػػداؼ التعميميػػة بشػػكؿ سػػموك محػػدد .وئػػد
وروع

الشروط الةاصة بصيا ة األىداؼ عند صيا ة أىداؼ برنامج.
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 - 2حمتوى الربىامخ- :
ىو مجموعة مف الحيالؽ والملاىيـ والمعارؼ والميػارات واليػيـ واالتجاىػات الموجػودة
بالمحاسبة المالية الةاصة بطلب المدارس اللنية المتيدمة التجارية مف ةػلؿ البرنػامج المعػد
ليػػـ .وتػػـ تحديػػد المحتػػوي مػػف وائػػع كتػػاب المحاسػػبة الماليػػة الميػػرر عمػ الطػػلب وضػػـ ()5
وحدات.
- 5اإلصــتاتيحيات وطــزم التــدريط  -تناولػػت العديػػد مػػف الكتابػػات مواصػػلات طػػرؽ التػػدريس
الناجحة وحػددت شػروط اةتيارىػا ،وئػد روعيػت ىػذه الشػروط عنػد اةتيػار اسػتراتيجيات وطػرؽ
التػػدريس الةاصػػة بالبرنػػامج .ومنيػػا المنائشػػة والحػوار ،و تمنيػػؿ األدوار ،و حػػؿ المشػػكلت،
والتعمـ التعاون  ،والتعمـ الذات  ،وحؿ المشكلت.
 -4الوصــائل التعلينيــة وئػػد روعي ػت الشػػروط الةاصػػة باةتيػػار الوسػػالؿ التعميميػػة المناسػػبة
لمبرنامج .ومف الوسالؿ التعميمية الت تـ اةتيارىا الليديوىات التعميمية ،عػروض الػػ Power
، Pointالموحات التوضيحية ،واألشكاؿ التوضيحية.
 -8األىشطة التعلينية  -تـ مراعاتػو الشػروط الةاصػة باةتياراألنشػطة التعميميػة فػ البرنػامج
ومف ىذه االنشطة عمؿ المسابيات بيف الطلب وتيسيميـ لى مجموعات متنافسة فػ بعػض
أجزاي البرنامج ،وعمؿ األبحاث ،وحؿ التدريبات ،وتنليذ المياـ ف أوراؽ العمؿ.
 -0التكويه  -التيػويـ ىػو عمميػة متسمسػمة تسػير فػ ةطػوات منطييػة ؛ بيػدؼ تحديػد مػد
تيدـ المتعمميف ووصوليـ لى أىداؼ البرنامج التعميم  ،وئد تـ التركيػز عمػ الجانػب الميػاري
ف البرنامج وئد تـ استةداـ اةتبار موائؼ أدالية لييػاس نمػو ميػارات المحاسػبة الماليػة ،لػ
جانػػب مييػػاس لييػػاس الكلػػاية الذاتيػػة لػػدي الطػػلب  ،واالةتبػػار والمييػػاس يعطػػى لمطػػلب ئبػػؿ
تدريس البرنامج  ،وبعضيا يطبؽ أنناي البرنامج بعد نياية الػدروس والوحػدات ،واألةػر تطبػؽ
ف نياية البرنامج لمعرفة مد تحيؽ أىداؼ البرنامج.
-9اخلطــة الشمييــة للربىــامخ  -تكػػوف الةطػػة الزمنيػػة لمبرنػػامج عمػ مػػدار العػػاـ الدراسػ وفيػػا
لمةطة الزمنية الت حددتيا وزارة التربية والتعميـ.
 -5ضــبط الربىــامخ  -بعػػد االنتيػػاي مػػف عػػداد اتطػػار العػػاـ لمبرنػػامج الميتػػرح فػػ صػػورتو
المبدلية تـ عرضو عمى مجموعػة مػف السػادة المحكمػيف ،وتػـ جػراي االئتراحػات المطموبػة وتػـ
وضع اتطار العاـ لمبرنامج ف صورتو النيالية(.ممحؽ)2
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بذلؾ تكوف تمت اتجابة عم الس اؿ النان لمبحث وىو ما التصور الميترح لبرنامج ئالـ
عم رموز االستجابة السريعة ( )Q R Codeلتنمية الميارات المحاسبية والكلاية الذاتية
لطلب المدارس اللنية المتيدمة التجارية ذوي السعات العيمية المةتملة؟

ةالثاً :إعداد الوذدة التحزيبية :وذدة (مشانل الكياظ والتكييه احملاصيب )
-2مربرات اختيار الوذدة:
 تـ اةتيار وحدة مشاكؿ اليياس والتيييـ المحاسب ( التسويات الجردية) ألنيػا تحتػوي
عمػ نسػػبة كبيػػرة مػػف الميػارات المحاسػػبية التػ يسػػع البحػث لتنميتيػػا لػػدي الطػػلب
وتبم ػ النسػػبة  %56مػػف ميػػارات الكتػػاب الةاصػػة باللصػػؿ الدراس ػ األوؿ ،ويحتػػاج
الطلب تياف ىذه الميارات عند ممارسة األعماؿ ف حياتيـ المستيبمية.
 كنير مف المعمميف يجػدوا كنيػر مػف الصػعوبات عنػد تػدريس ىػذه الوحػدة وتػـ التوصػؿ
ليذه النتيجة مف ةلؿ ميابمة عدد  26معمـ وس اليـ عػف أكنػر االجػزاي صػعوبة عنػد
التدريس.
 يعان

درسة ىذه الوحدة وتـ التوصؿ ليػذه النتيجػة
الطلب عديد مف الصعوبات عند ا

مف ةلؿ الحصوؿ عمى مجموعة مف االةتبارات الشيرية الةاصة بيػذا الجػزي وكانػت
نتالج الطلب متدنية منةلضة جدا .وتـ عداد الوحدة وفيا لمةطوات التالية

 -2حتديد خصائص املتعلنني:
تػػـ تحديػػد ةصػػالص المتعممػػيف مػػف حيػػث السػػف والجػػنس والمسػػتو العيمػػى واالجتمػػاعى
والد ارسػػى .والمتعممػػوف الػػذ يجػػر عمػػييـ التجريػػب ى ػـ طػػلب الصػػؼ النػػانى مػػف المػػدارس
ػروح اعمػػارىـ بػػيف  29-20سػػنو وتسػػمى ىػػذه المرحمػػة بمرحمػػة
اللنيػػة المتيدمػػة التجاريػػة وتتػ ا
المراىيػػػة الوسػػػطى ،وتتميػػػز ىػػػذه المرحمػػػة بتمػػػايز اليػػػدرات العيميػػػة وتنػػػوع السػػػموؾ فيحػػػاوؿ
ودرسة وبحث واستيصاي واكتشاؼ.
االستلادة العممية النيافية مف ئراية واستماع ومشاىدة ا

 - 4حمتوي الوذدة:
تـ عداد دروس وحدة (مشاكؿ اليياس والتيييـ المحاسػب ) وفيػا لةطػوات عػداد الوحػدات
مػػف تحديػػد األىػػداؼ اتجراليػػة  ،وتحديػػد محتػػوي دروس الوحػػدة وضػػمت( )7دروس  ،نػػـ تػػـ
تحديػػػد اسػػػتراتيجيات وطػػػرؽ التػػػدريس التػػػ تتناسػػػب مػػػع دروس الوحػػػدة ،وكػػػذلؾ األنشػػػطة

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 74 -

عدد يناير-ج4243 )13( -4م

برنامج قائم علي رموز االستجابة السريعة ...

والوسالؿ التعميمية وأساليب التيويـ ،وتـ عرضيا عم السادة المحكميف ،وتػـ جػراي التعػديلت
المطموبة ،نـ تـ وضعيا ف صورتيا النيالية ضمف دليؿ المعمـ ( .ممحؽ ) 5
-8إعــداد دليــل املعلــه :تػػـ عػػداد دليػػؿ المعمػػـ لتوضػػيع كيليػػة تػػدريس الوحػػدة باسػػتةداـ رمػػوز
االستجابة السريعة  .وئد روع عند عداد الدليؿ ما يم
 ميدمة الوحدة وأىميتيا.
 األىداؼ العامة لتدريس الوحدة.
 دروس الوحدة والزمف الميترح لتدرسيا.
 مةطط لدروس الوحدة يحتوي عمػ أىػداؼ كػؿ درس ،وةطػة سػير الػدرس ،والوسػالؿ
تعميمية ،وأساليب التيويـ.
 الم ارجع الت يمكف لممعمـ أف يرجع لييا عند تدريس الوحدة.
 عػرض دليػؿ المعمػػـ عمػ السػادة لممحكمػػيف واجػراي التعػديلت المطموبػػة ،ووضػعو فػ
صػػورتو النياليػػة(.ممحؽ ،)5وةريطػػة الكيػػو اركػػود لجميػػع دروس الوحػػدة(.ممحؽ،)4
والليػػػديوىات التعميميػػػة الةاصػػػة بالوحػػػدة(.ممحؽ ،)8التػػػدريبات االضػػػافية(.ممحؽ،)0
وأورؽ العمؿ(.ممحؽ.)9

-0إعداد دليل الطالـ

تػـ عػداد دليػؿ الطالػب حيػث يوضػع لمطػلب كيليػة السػير فػ دراسػة

الوحػػدة موضػػحا جميػػع ات رشػػادات والتعميمػػات التػػ تمكنػػو م ػف دراسػػة الوحػػدة داةػػؿ اللصػػؿ
الدراسػػػ وةارجػػػو ،وتػػػـ وعرضػػػو عمػػػ السػػػادة المحكمػػػيف لمتعػػػرؼ عمػػػى رأييػػػـ فيػػػو ،واجػػػراي
التعديلت المطموبة ،ووضعو ف صورتو النيالية( .ممحؽ )5

رابعاً:إعــــــــــداد أدوات الكيـــــــــاظ:
تتمنؿ أدوات اليياس ف ىذا البحث ف

اةتبار السعة العيمية لتيسيـ الطػلب لػ ذوي

سػػعات عيميػػة مرتلعػػة  ،وذوي سػػعات عيميػػة منةلضػػة وتػػـ اسػػتةداـ اةتبػػار جػػاف باسػػكميون .
واةتبار الموائؼ األدالية ليياس مدي نمػو ميػارات المحاسػبة الماليػة ،واةتبػار الكلػاية الذاتيػة
وىـ مف عداد الباحنة ويتـ تناوؿ ىذه األدوات بالتلصيؿ كالتال
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ب  -اختبار الضعة العكلية
اسػػتةدمت العديػػد مػػف الدارسػػات اةتبػػار السػػعة العيميػػة لجػػاف باسػػكميون ترجمػػة ( سػػعاد
البنػػػا وحمػػػد البنػػػا )2776،ومنيػػػا (محمػػػد السػػػلمات2625 ،؛محمػػػد الةطيػػػب2624 ،؛
حمػػدي الم ار ػ 2625،؛ أحمػػد فرحػػات2627 ،؛ سػػمو محمػػود  ،ولػػاـ السػػيد2627،؛ رضػػا
براىيـ .)2627 ،نظ ار لكونو ترجمة اةتبػار األصػم لمعػالـ الكنػدي) جػاف باسػكاليوف ( Juan
Pascualوالذي يتناوؿ اةتبار األشػكاؿ المتياطعػة لييػاس السػعة العيميػة ،وئػد تػـ تينينػة فػ
البيلة المصرية  ،وانبات صدئو ونباتو.
أٍ-2/دف االختبار ييدؼ االةتبار ل ئيػاس السػعة العيميػة لطػلب الصػؼ النػان بالمػدارس
اللنيػػة المتيدمػػة التجاريػػة لتيسػػيميـ ل ػ مجمػػوعتيف تجػػريبيتيف أحػػدىما ذوي السػػعة العيميػػة
المرتلعة  ،واألةري ذوي السعة العيمية المنةلضة.
أ-2/وصف االختبـار يتكػوف االةتبػار مػف ( ) 50بنػػدا ،يتكػػوف كػؿ بنػد مػف مجمػوعتيف مػف
األشكاؿ اليندسية البسػيطة ،المجموعػة اليمنػى مجموعة تيديمية والمجموعة اليسػر مجموعػة
ةتبارية تحتػو المجموعػة اليمنى عمى عدد متغيػر مػف األشػكاؿ يػر المتداةمػة ،أمػا اليسػر
فتحتو عمػى نلس ىذه األشكاؿ ولكنيا متداةمػة بحيػث توجػد منطيػة تيػاطع مشػتركة ،وتكػػوف
ميمة المةتبر معرفة منطية التياطع ىذه ووضع علمة بداةميا ،ويحسب البند عمػى أنػو ةطػء
فى حالة عدـ وجود علمة بمنطيػة التيػػاطع المشػػتركة بػػيف األشػكاؿ أو فػى حالػة تحديػد أكنػر
مف شكؿ مف أشكاؿ التياطع كما ف الشكؿ التال
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ش ل ( )4
َىضح ًوارج اختباس السعة العملُة
الودوىعة الُوٌٍ

الودوىعة الُسشٌ

ويتػراوح عػدد األشػػكاؿ الموجػودة فػ مجموعػة العػػرض مػف  2لػػى  7أشػكاؿ ،وبزيػػادة
عػػدد األشػػكاؿ ف ػ كػػؿ بنػػد مػػف بنػػود االةتبػػار تػػزداد صػػعوبة يجػػاد منطيػػة التيػػاطع المشػػتركة،
ولحسػػػاب ئيمػػػة السػػػعة العيميػػػة لملػػػرد توجػػػد  4ةطػػػوات تبنػػػ أساسػػػا عمػػػى فػػػروض نظريػػػة
باسػػػػكاليون لمعامػػػػؿ العيمػػػػ  ( Mسػػػػعاد البنػػػػا ،وحمػػػػدي البنػػػػا" 2776، ،اةتبػػػػار األشػػػػكاؿ
المتياطعة").
أ- 3/تعلينات االختبـار تػـ وضػع تعميمػات االةتبػار التػ توضػع لمطالػب اليػدؼ مػف االةتبػار
ونوعيػػة أسػػلمتو وكيليػػة اتجابػػة عمييػػا ،وتوجيػػو الطػػلب لإلجابػػة عػػف جميػػع أسػػلمة االةتبػػار
وأىميو الدئة فػ تحديػد اتجابػة عمػى الشػكؿ ،وبعػد صػيا ة تعميمػات االةتبػار تػـ وضػعيا فػ
الصلحة األولى للةتبار بعد بيانات الطالب.
أ- 4/تصـــري االختبـــار يػػػتـ عطػػػاي كػػػؿ فيػػػرة (درجػػػة) ذا كانػػػت صػػػحيحة ،و تعتبػػػر الليػػػر
الصحيحة ،ذا تمكف الطالب مف تحديد منطية التداةؿ ،ويظمميػا  ،مػع عطػاي كػؿ فيػرة ةاطلػة
(صػػلر) ذا لػػـ ييػػـ بتحديػػدىا أو يظمميػػا أويظمػػؿ مكػػاف ةػػاطئ وتػػدؿ الػػدرجات المرتلعػػة عم ػ
الطلب الذيف يتميزوف بسعة عيمية مرتلعة ،والدرجات المنةلضة عمى الطلب الػذيف يتصػلوف
بسعة عيمية منةلضة ،ولتيسيـ طلب العينة البحنية ،تـ احتساب الطلب الذيف حصػموا عمػ (
 26درجة فءكنر مف جمال  ) 50ذوي سعة عيمية مرتلعػة ،بينمػا الػذيف حصػمواعم (أئؿ 26
درجة مف جمال  )50تـ اعتبارىـ ذووا سعو عيمية منةلضة.
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أ- 5/صدم االختبار :ييصد بصدؽ االةتبار أف ييػيس االةتبػار مػا وضػع مػف أجمػو ،ولتحييػؽ
الصدؽ تـ عرض االةتبار عم السادة المحكميف لمتعرؼ عمػى رأييػـ فػ االةتبػار مػف حيػث
مدي وضوح ودئة تعميمات االةتبار ،دئة ووضوح األشكاؿ الموجودة باالةتبار .ومػدي مناسػبة
بنػػػود االةتبػػػار لطػػػلب الصػػػؼ النػػػان مػػػف المدرسػػػة اللنيػػػة المتيدمػػػة التجاريػػػة  ،وتػػػـ جػػػراي
التعديلت المطموبة ف ضوي توجيياتيـ.
أ - 6/التحزبة االصتطالعية لالختبار تـ جراي التجربػة االسػتطلعية للةتبػار عمػى مجموعػة
مف طلب الصؼ النان بالمدرسة اللنية المتيدمة التجارية باليصػر العينػ  .بمػ عػددىا ()58
طالب ير عينة البحث وتـ التطبيؽ االستطلع بيدؼ
*التعػػرؼ عمػػى مػػػد ئابميػػة االةتبػػار لمتطبيػػػؽ عمػػى طػػلب الصػػػؼ النػػان بالمػػدارس اللنيػػػة
المتيدمة التجارية ،ولـ توجد أي مشكمة أو شكو مػف الطػلب والطالبػات أننػاي تطبيػؽ اةتبػار
السعة العيمية.
* الصػػدؽ الننػػال (التجػػانس الػػداةم ) تػػـ حسػػابو مػػف ةػػلؿ العلئػػات االرتباطيػػة المتبادلػػة
بػيف درجػة كػؿ شػػكؿ مػف أشػكاؿ اةتبػػار السػعة العيميػة (البػػال عػددىا  50شػكل) والدرجػػة
الكمية للةتبار ككؿ ،مف ةلؿ معامؿ االرتبػاط لبيرسػوف ،واتضػع مػف ةػلؿ النتػالج داللػة
أ مب معاملت االرتبػاط عنػد مسػتو ( ،)6,62بينمػا كانػت معػاملت ارتبػاط األشػكاؿ (،2
 )20 ،22 ،26دالػػة عنػػد ( ،)6,68وىػػذا يػػدؿ عمػػى تحييػػؽ االرتبػػاط الػػداةم لمييػػاس
السعة العيمية.
*حساب نبات االةتبار تـ حساب معامؿ نبػات اةتبػار السػعة العيميػة ككػؿ باسػتةداـ معامػؿ
"أللػػػا كرونبػػػاخ" " ،"Alpha-Coefficientوكانػػػت  6,59وىػػػ نسػػػبة تػػػدؿ عمػػػ تمتػػػع
االةتبار بنسبة نبات عالية.
* الصػػػدؽ الػػػذات (اتحصػػػال ) " "Intrinsic Validityتػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ الصػػػدؽ الػػػذات
الةتبار السعة العيمية حصاليا عف طريؽ الجذر التربيعػ لمعامػؿ نبػات االةتبػار ككػؿ ،وكانػت
 6,75وىذه النسبة تدؿ اف اةتبارالسعة العيمية يتميز بدرجة عالية مف الصدؽ الذات .
* حسػاب متوسػػط زمػػف االةتبػار تػػـ حسػػاب متوسػط زمػػف االةتبػػار عػف طريػػؽ يجػػاد متوسػػط
األزمنة الت استغرئيا جميػع الطػلب كػؿ حسػب سػرعتو ،وتػـ حسػاب زمػف االةتبػار مػف ةػلؿ
المعادلة ايتية
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زمف االةتبار = مج الزمف المستغرؽ لجميع الطلب = 86 = 2986
58

عدد الطلب

ئد بمػ متوسػط زمػف اةتبػار السػعة العيميػة مػف ةػلؿ المعادلػة السػابية  06دئييػة تيريبػا بعػد
اضافة عشر دئالؽ ليراية التعميمات.
أ -9/الصػورة النياليػة الةتبػػار السػعة العيميػة فػ ضػوي النتػالج السػػابية تػـ وضػع االةتبػػار
ف صورتو النيالية ،مكونا مػف  50شكل ( .ممحؽ)7
ب -عداد اةتبار الموائؼ األدالية

ب1/اهلدف مً االختبار- :
ىدؼ اةتبار الموائؼ األدالية لى ئياس مد

نمو الميارات المحاسبية لطلب الصؼ النانى

مف المدارس اللنية المتيدمة المتضمنة بوحدة مشاكؿ اليياس والتيييـ المحاسب (التسويات
الجردية).

ب2/صياغة بيود االختبار.
تـ صيا ة بنود اةتبار الموائؼ األدالية ليياس ميارات وحدة مشاكؿ اليياس والتيييـ
المحاسب (التسويات الجردية) وئد أشتممت الوحدة عمى ( )22ميارة رليسة  )86( ،ميارة
فرعية ،وبالتال شكمت كؿ مف ىذه الميارات الرليسة واللرعية محاور لبناي االةتبار ،وتحت
كؿ محور تـ كتابة ملردات االةتبار ،وتـ صيا تيا صيا ة موضوعية  ،وذلؾ بعد مراعاة
مناسبتيا لممتعمميف ،والشموؿ ،التدرج مف السيؿ لمصعب.

ب 3/وضع تعلينات اختبار املواقف األدائية - :
ئد تمت صيا ة تعميمات االةتبار ،وئد روع

ف

كتابتيا الدئة والوضوح واتيجاز

والسيولة بحيث تتناسب مع مستو المتعمميف ،وأف ت دي لى فيـ اليدؼ مف االةتبار
وأنواع الموائؼ وكيلية اتجابة عنيا  ،وتضمنت ىذة التعميمات ما يجب عمى المتعمـ تباعو
ئبؿ البدي ف اتجابة عف أي موئؼ.
ب 4/طزيكة تصري االختبار  -:تـ عطاي الطالب ( 8درجات) لكؿ أداي صحيع لكؿ موئؼ.
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ب 5/صدم االختبار - :
تـ عرض االةتبار عم السادة المحكميف لمتعرؼ عمػى رأييػـ فػ االةتبػار مػف حيػث
مدي وضوح ودئة تعميمات االةتبػار ،دئػة ووضػوح الصػيا ة المغويػة لمموائػؼ األداليػة ،ومػدي
مناسبة بنود االةتبار لطلب الصؼ النان مف المدرسة اللنية المتيدمػة التجاريػة  ،وتػـ جػراي
التعديلت المطموبة ف ضوي توجيياتيـ .وصيا تو ف صورتو النيالية  ،ليشػتمؿ عمػى ()26
موائؼ أدالية ،وبناي عمى ذلؾ أصبع االةتبار معدا لتجريبو ستطلعيا.

ب - 6/التحزبة االصتطالعية لالختبار:
تـ جراي التجربة االستطلعية للةتبار عمى مجموعة مف طلب الصؼ النان بالمدرسة
اللنية المتيدمة التجارية باليصر العين بم عددىا ( )58طالب ير عينة البحث ف

يوـ

األحد  ،2627/7/27واعادة تطبييو بعد أسبوعيف ف  2627/26/25وتـ التطبيؽ
االستطلع بيدؼ تحديد الزمف المناسب للةتبار ،وحساب معامؿ نبات االةتبار .

ذضاب ةبات االختبار .
بتطبيؽ معادلة االرتباط (لبيرسوف) لحساب نبػات االةتبػار عػف طريػؽ عػادة االةتبػار
 ،Test – Re Testوبإجراي العمميات اتحصالية كانت ئيمة معامػؿ النبػات ( ،)6,59كمػا تػـ
اسػػتةداـ طرييػػة التجزلػػة النصػػلية ،والت ػ تيػػوـ عم ػ تجزلػػة االةتبػػار ل ػ نصػػليف (فػػردي-
زوج ػ ) وحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بينيمػػا ،وكانػػت ئيمػػة معامػػؿ النبػػات ( ،)6,58وتشػػير تمػػؾ
النتالج ل اف االةتبار يتمتع بدرجة نبات عالية بحيث يمكف استةدامو ف البحث الحال .
حسػػاب متوسػػط زمػػف االةتبػػار تػػـ حسػػاب متوسػػط زمػػف االةتبػػار عػػف طريػػؽ يجػػاد متوسػػط
األزمنة الت استغرئيا جميػع الطػلب كػؿ حسػب سػرعتو ،وتػـ حسػاب زمػف االةتبػار مػف ةػلؿ
المعادلة ايتية
زمف اةتبار الموائؼ األدالية = مج الزمف المستغرؽ لجميع الطلب = 85,9 = 2556
عدد الطلب

58

ئد بم متوسط زمف اةتبار الموائؼ األدالية مف ةلؿ المعادلة السابية  06دئيية.
ب 7/الصــورة اليَائيــة لالختبــار ف ػ ضػػوي النتػػالج السػػابية تػػـ وضػػع االةتبػػار ف ػ صػػورتو
النيالية(.ممحؽ )26مكونا مف ( )26موائؼ متضػمنو الميػارات المحاسػبية الموجػودة بالوحػدة
ودرجتو الكمية ( )86درجة .حيث تـ تةصيص ةمس درجات لكؿ موئؼ.
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د –إعداد مكياظ الهفاءة الذاتية :
بالرجوع ل العديد مف الدراسات والكتابات الت تناولػت عػداد مييػاس الكلػاية الذاتيػة
واالسػػػتلادة منيػػػا ئػػػد تػػػـ عػػػداده وفيػػػا لمةطػػػوات التاليػػػة ( أحمػػػد أبػػػو أسػػػعد -87 ،2622،
،02عػػلي الجبورو،والسػػيد يػػاض،44-45،2625،م ػراـ أبػػو زايػػد،40-44،2624،نضػػاؿ
السػػػػػػػوراكة ،222-267 ،2628،علػػػػػػػاؼ اللريحػػػػػػػات،55-2625،52،

Maciej

 )Karwowski, James C. Kaufman, 2017,19.ئػػد تػػـ بنػػاي االةتبػػار وفيػػا لمةط ػوات
التالية
د1/اهلدف مً ااملكياظ  :ىػدؼ المييػاس لػ ئيػاس مػدي نيػة الطػلب بءنلسػيـ وئػدراتيـ عمػ
نجاز ما يسند ليـ مف أعماؿ ومياـ وتكميلات محاسبية ،واالسػتمتاع بالنجػاح فػ أداليػا مػف
ةػػلؿ بػػذؿ الجيػػد لتحييػػؽ النتػػالج المر وبػػة ،وتيػػاس بالدرجػػة التػ يحصػػؿ عمييػػا الطالػػب فػ
الميياس.
د2/صياغة املكياظ والتعلينات :تـ صيا ة المييػاس فػ ( )56ملػردة ،بعضػيا يجػاب واألةػر
سمب وبعد ذلؾ تـ وضع تعميمات الميياس.
د3/تصري املكياظ تـ استةداـ سمـ جابة مكوف مف ةمس فلات ىػ

أوافػؽ بشػدة ،أوافػؽ،

محايػػد ،يػػر موافػػؽ  ،يػػر موافػػؽ بشػػدة ويعتمػػد التصػػحيع ف ػ حالػػة اللي ػرات االيجابيػػة عم ػ
الدرجات( )8،4،5،2،2وتيمب الدرجة ف حالة الليرات السمبية بحيث ير موافؽ بشػدة تكػوف
درجتيا ( )8و ير موافؽ تكوف درجتيا( ، )4ومحايد ( ،)5واوافؽ( )2وافؽ بشدة (.)2

د 4/صدم املكياظ:
د 1/4/الصــدم الظــاٍزي تػػـ عػػرض المييػػاس عمػ االسػػاتذة المحكمػػيف لمعرفػػة مػػدي صػػلحية
ملػػردات المييػػاس لييػػاس مػػا وضػػعت ليياسػػو  ،ووضػػوحيا ،ومػػدي مناسػػبتيا لطػػلب الصػػؼ
النػػان مػػف المدرسػػة اللنيػػة المتيدمػػة التجاريػػة ،وأي تعػػديلت يرونيػػا بالحػػذؼ أو االضػػافة،
ومدي وضوح التعميمات ليـ ،وتـ جراي التعديلت المطموبة فػ ضػوي توجييػاتيـ ،وبعػد حػذؼ
بعض االملردات اصبع عدد ملردات الميياس( )20ملردة.
د 2/4/الصدم الداخلي تـ حسػاب الصػدؽ الػداةم لمييػاس الكلػاية الذاتيػة  ،وذلػؾ مػف ةػلؿ
حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط الةط ػ لبيرسػػوف بػػيف درجػػات كػػؿ ملػػردة عم ػ حػػدي والدرجػػة الكميػػة
للةتبار والنتالج كالتال
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خذول ( ) 3
هعاهالت تداًس همُاف ال فا
هعاهل ا ستباط بالذسخة ال لُة
الوفشد
الوفشد
للومُاف
14
**1,522
1
15
**1,564
2
16
**1,456
3
1,
**1,426
4
12
**1,6,1
5
11
**1.,41
6
21
**1,622
,
21
**1,514
2
22
**1,432
1
23
**1,561
11
24
**1,61,
11
25
**1,552
12
26
**1,525
13
(**) دالة إحصائُا ً عٌذ هستىٌ()1,11

عدد يناير-ج4243 )13( -4م
الزاتُة
هعاهل ا ستباط بالذسخة
ال لُة للومُاف
**1,,2
**1,423
**1,555
**1,432
**1,611
**1,52,
**1,545
**1,451
**1,562
**1,514
**1,523
**1,55,
**1,42,

يتضػػع مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف معػػاملت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ ملػػردة مػػف ملػػردات
المييػػػاس والدرجػػػة الكميػػػة ،ترواحػػػت مػػػا بػػػيف (  )6,420و (  ) 6,942وجميعيػػػا دالػػػة
حصاليا عند مستوي ( ،)6,62ويدؿ ىذا عم أف ملردات الميياس عمػ مسػتوي مناسػب مػف
االتساؽ والصدؽ.

د 5/ذضاب ةبات املكياظ:
تـ حساب نبات الميياس مف ةلؿ التطبيؽ عم عينة عػددىا( )58طالػب يػر عينػة
البحث نـ عػادة التطبيػؽ بعػد أسػبوعيف ،و بتطبيػؽ معادلػة االرتبػاط (لبيرسػوف) لحسػاب نبػات
الميياس عف طريؽ عادة التطبيؽ –  ،Test – Re Testوبإجراي العمميات اتحصالية كانػت
ئيمة معامؿ النبات ( ،)6,57كما تـ استةداـ طريية التجزلة النصلية ،والت تيوـ عم تجزلػة
المييػػاس لػ نصػػليف (فػػردي -زوجػ ) وحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بينيمػػا ،وكانػػت ئيمػػة معامػػؿ
النبات ( ،)6,72وتشػير تمػؾ النتػالج لػ اف المييػاس يتمتػع بدرجػة نبػات عاليػة بحيػث يمكػف
استةدامو ف البحث الحال .
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د 6/الصورة اليَائية للنكياظ:
ف ضوي النتالج السػابية تػـ وضػع المييػاس فػ صػورتو النياليػةمكونا مػف ( ) 20
ملػػردة منيػػا( )28ملػػردة يجابيػػة  ،و( )22ملػػردة سػػمبية  ،وبػػذلؾ تتػػراوح الػػدرجات لمييػػاس
الكلػػاية الذاتيػػة بػػيف ( )20درجػػة وىػ تمنػػؿ أدنػ درجػػة يمكػػف أف يحصػػؿ عمييػػا الملحػػوص،
و( )256درجة وىػ تمنػؿ أعمػ درجػة يمكػف أف يحصػؿ عمييػا الملحػوص فػ المييػاس ،فػ
حيف يمنؿ متوسط المييػاس ( )95درجػة .ولتلسػير اسػتجابات العينػة عمػ مييػاس الكلػاية تػـ
تصػػنيؼ االسػػتجابات لػ نػػلث فلػػات ىػ

( )06-2مسػػتوي مػػنةلض )78-02( ،مسػػتوي

متوسط ،ومف ( )256-70مستوي مرتلع ( .ممحؽ ) 22

إجــــــزاء جتـــــــزبة البـــــرث
ٍدف جتزبة البرث- :
ىدفة تجربة البحث لى ئياس فعالية برنامج ئالـ عم رموز االسػتجابة السػريعة ( Q
 )R Codeلتنميػػة الميػػارات المحاسػػبية والكلػػاية الذاتيػػة لطػػلب المػػدارس اللنيػػة المتيدمػػة
التجاريػػة ذوي السػػعات العيميػػة المةتملػػة وئيػػاس فاعميتػػو عػػف طريػػؽ تجريػػب وحػػدة (مشػػاكؿ
اليياس والتيييـ المحاسب ).

عيية البرث:
تػػـ اةتيػػار عينػػة البحػػث عشػػواليا مػػف طػػلب الصػػؼ النػػان مػػف المدرسػػة اللنيػػة
المتيدمػة التجاريػة شػعبة دارة األعمػاؿ بالمدرسػة ،وعػددىا ( )58طالػب  ،وتػـ وتيسػيميـ لػ
مجمػػوعتيف تجػػريبتيف باسػػتةداـ اةتبػػار األشػػكاؿ المتياطعػػة اليندسػػية لتحديػػد السػػعات العيميػػة
المةتملة " ؿ جاف باسكميون " المجموعة التجريبية األول (ذو السعة العيمية المرتلعة) وعػددىا
( )28طالػػػب وىػػػـ الػػػذيف حصػػػموا عمػػػ (  26درجػػػة فػػػءكنر مػػػف جمػػػال  ،) 50والمجموعػػػة
التجريبيػػػػػة النانيػػػػػة (ذو السػػػػػعة العيميػػػػػة المنةلضػػػػػة) وعػػػػػددىا ( )26طالػػػػػب وىػػػػػـ الػػػػػذيف
حصمواعم (أئؿ مف  26درجة مف جمال .)50

التطبيل الكبلي ألدوات البرث:
تػػػػػػػـ تطبيػػػػػػػؽ اةتبػػػػػػػار الموائػػػػػػػؼ األداليػػػػػػػة  ،ومييػػػػػػػاس الكلػػػػػػػاية الذاتيػػػػػػػة ئبميػػػػػػػا
عم عينة البحث ،يوـ النلناي 2627/26/2وتـ رصػد الػدرجات ومعالجتيػا حصػاليا ،وتبػيف
عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة حصػػػاليا بػػػيف المجمػػػوعتيف التجػػػربيتيف فػػػ أداوات الييػػػاس اةتبػػػار
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الموائػػؼ األداليػػة المحاسػػب  ،ومييػػاس الكلػػاية الذاتيػػة) المطبيػػة ئبميػػا ممػػا يػػدؿ عمػ تكػػافوي
المجموعتيف  .ممحؽ المعالجات االحصالية()22

تدريط الوذدة :
تػػـ التػػدريس لعينػػة البحػػث فػ اللصػػؿ الدراسػ األوؿ لمعػػاـ الدراسػ ،2626/2627
يوـ األننيف الموافؽ  ، 2627 /26/9وانتي يػوـ  ،2627/22/22بوائػع حصػتيف متتػاليتيف
أسػػبوعيا ،واسػػتغرؽ زمػػف التػػدريس سػػتة أسػػابيع  ،باالضػػافة ل ػ اسػػبوع تمييػػدي ف ػ البدايػػة
ليياـ المعمـ بالتءكد مػف أف جميػع الطػلب لػدييـ ىواتػؼ محمولػة ذكيػة  ،وكػذلؾ التءكيػد عمػ
تحميؿ برنامج ئراية رموز االستجابة السريعة ( )Q.R.Code Readerلميواتؼ االئؿ حدانػة
وال تحتوي عميو ،كما ميد ووضع المعمـ لمطلب الطرييػة التػ سػيتـ بيػا السػير فػ حصػص
المحاسػبة اليادمػة ،وئػػد واجػو التطبيػؽ العديػػد مػف الصػػعوبات تمنمػت فػ

وجػػود صػعوبات فػ

شػػبكة االنترنػػت وضػػعليا فػ كنيػػر مػػف االحيػػاف  ،لػ جانػػب وجػػد بعػػض الطػػلب صػػعوبة فػ
تكبير وتصغير المستندات عم الموبايػؿ وئػد تػـ معالجػة ذلػؾ مػف ةػل ؿ المعمػـ الػذي ئػدـ ليػـ
ارشػػادات اسػػتةداـ المسػػتند وتعديمػػة ،ووجػػود صػػعوبة ف ػ العمػػؿ الجمػػاع بػػيف الطػػلب ف ػ
البداية ألنيـ لـ يعتادوا عم ذلؾ ،ل جانب عدـ تيبؿ الطلب ليػذه الطرييػة فػ البدايػة وبعػد
مرور الوئت تـ استحسانيا واالستمتاع بالدراسة.
التطبيل البعدى ألدوات البرث -
بعد االنتيػاي مػف تػدريس الوحػدة تػـ تطبيػؽ أدوات البحػث عمػى عينػة البحػث فػ يػوـ
األننيف 2627/22/25؛ لمعرفػة مػدي نمػو الميػارات المحاسػبية والكلػاية الذاتيػة لػدييـ ،وتػـ
تصحيع االةتبار والميياس ورصد النتالج ومعالجتيا حصاليا .
ىتائخ التحزبة وتفضريٍا -
تمت االجابة عم الس اؿ االوؿ والس اؿ النان لمبحث ضمف االجرايات السابية ويػتـ
االجابة عم بائ األسلمة وفيا لمتال

الضرال الثالث
لإلجابة عف الس اؿ النالث لمبحث ونصو ما يم

ما فعالية وحدة مف البرنػامج عمػى

تنميػػة الميػػارات المحاسػػبية لطػػلب المػػدارس اللنيػػة المتيدمػػة التجاريػػة ذوي السػػعات العيميػػة
المةتملة؟
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ولمتحيؽ مف صحة اللرض األوؿ مف فػروض البحػث ونصػو مػا يمػ " يوجػد فػرؽ داؿ حصػاليا
عنػػد مسػػتوي ( )6,62بػػيف متوسػػط درجػػات طػػلب المجموعػػة التجريبيػػة األول ػ (ذو السػػعة
العيمية المرتلعة)  ،ف التطبيييف اليبم والبعدي الةتبار الموائػؼ األداليػة المحاسػبية لصػالع
التطبيؽ البعدي .تـ استةداـ اةتبار(ت) لمتوسطيف مرتبطيف ،لمتعرؼ عم داللة اللػرؽ بػيف
متوسط درجات طلب المجموعة التجريبية األول ( ذوي السعة العيمية المرتلعة) فػ اةتبػار
الموائؼ األدالية المحاسبية اليبم والبعدي ،وكانت النتالج كالتال
خذول () 4
ًتائح اختباس "ت" للفشق بُي هتى طٍ دسخات الودوىعة التدشَبُة األولٍ فٍ التطبُك المبلٍ
والبعذٌ ختباس الوىال األدائُة الوحا بُة
العذد
15

التطبُك

الوتى ظ
الحسابٍ

لبلٍ

1.26,

بعذٌ

32.133

هتى ظ
الفشق

ا ًحشاف
الوعُاسٌ

دسخات
الحشَة

ت
الوحسىبة

2.221
21.66,

6.,1

ويتضػػع مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ مػػا يم ػ

14

1,.441

الذ لة
ا حصائُة
1.11

η2

1.16

حدن
التأثُش

كبُش

المتوسػػط اليبمػػ بمػػ ( )7.209بينمػػا المتوسػػط

البعػػدي ( ، )55.755كمػػابم متوسػػط فػػروؽ الػػدرجات ف ػ التطبيػػؽ اليبم ػ والبعػػدي الةتبػػار
الموائػػػؼ األداليػػػة المحاسػػػبية ( )27.009و بمغػػػت ئيمػػػة ت المحسػػػوبة ( )29.442درجػػػة،
وبالكشؼ عف ئيمػة ت الجدوليػة عنػد درجػة حريػة( )24وجػد أنيػا عنػد مسػتو ( )6,62تبمػ
( ،)2.02أي أف ت المحسوبة أكبر مف ت الجدوليػة ،ممػا يػدؿ عمػى وجػود فػرؽ داؿ حصػاليا
بيف متوسط درجات طلب المجموعػة التجريبيػة األولػ فػ التطبيػؽ اليبمػ والبعػدي الةتبػار
الموائػؼ األداليػػة المحاسػبية لصػػالع التطبيػؽ البعػػدي ،كمػا أف  )1.16( η2ممػػا يػدؿ عمػ أف
التءنير ذو حجـ كبير وىػذا يػدؿ عمػ تحسػف المجموعػة التجريبيػة األولػ فػ اةتبػار الموائػؼ
االدالية المحاسبية بعد دراسة الوحدة ويمكف تمنيؿ النتيجة بيانيا كالتال
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ش ل( ) 5
التوثُل البُاًٍ لوتى ظ دسخات طالب الودوىعة التدشَبُة األولٍ فٍ التطبُك المبلٍ والبعذٌ ختباس
الوىال األدائُة الوحا بُة
38.933
40
30

القبلي

9.268

20

البعدي

10
0
المتوسط

ولمتحيؽ مف صحة اللرض النان

مف فروض البحث ونصو ما يم " يوجد فرؽ داؿ

حصاليا عند مستوي ( )6,62بيف متوسط درجات طلب المجموعة التجريبية النانية (ذو
السعة العيمية المنةلضة)  ،ف التطبيييف اليبم والبعدي الةتبار الموائؼ األدالية المحاسبية
لصالع التطبيؽ البعدي" .تـ استةداـ اةتبار(ت) لمتوسطيف مرتبطيف ،لمتعرؼ عم داللة
اللرؽ بيف متوسط درجات طلب المجموعة التجريبية النانية ( ذوي السعة العيمية
المنةلضة) ف اةتبار الموائؼ األدالية المحاسبية اليبم والبعدي ،وكانت النتالج كالتال
ًتائح اختباس "ت" للفشق بُي هتى
والبعذٌ
العذد
21

الوتى ظ
التطبُك الحسابٍ
لبلٍ

2.25

بعذٌ

26.,

هتى ظ
الفشق
1,.,5

خذول () 5
طٍ دسخات الودوىعة التدشَبُة الثاًُة فٍ التطبُك المبلٍ
ختباس الوىال األدائُة الوحا بُة
الذ لة
ت
ا ًحشاف دسخات
حدن
η2
الوحسى ا حصا
التأثُش
الوعُاسٌ الحشَة
ئُة
بة
4.1,
1.11
1.6
1.23
كبُش
11
,.45

ويتضع مف الجدوؿ السابؽ ما يم
المتوسػػػط اليبمػػػ بمػػػ ( )5.58بينمػػػا المتوسػػػط البعػػػدي ( ، )20.9كمػػػابم متوسػػػط
فروؽ الدرجات ف التطبيؽ اليبم والبعػدي الةتبػار الموائػؼ األداليػة المحاسػبية ( )29.98و
بمغت ئيمة ت المحسوبة ( )7.0درجة ،وبالكشؼ عف ئيمة ت الجدولية عند درجة حريػة()27
وجد أنيا عنػد مسػتو ( )6,62تبمػ ( ،)2.502أي أف ت المحسػوبة أكبػر مػف ت الجدوليػة،
ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػرؽ داؿ حصػػاليا بػػيف متوسػػط درجػػات طػػلب المجموعػػة التجريبيػػة
النانيػػة فػػػ التطبيػػػؽ اليبمػػػ والبعػػػدي الةتبػػػار الموائػػػؼ األداليػػػة المحاسػػػبية لصػػػالع التطبيػػػؽ
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البعدي ،كما أف  )1.23( η2مما يدؿ عمػ أف التػءنير ذو حجػـ كبيػر .وىػذا يػدؿ عمػ تحسػف
المجموعة التجريبية النانية ف اةتبار الموائػؼ االداليػة المحاسػبية بعػد دراسػة الوحػدة ويمكػف
تمنيؿ النتيجة بيانيا كالتال
ش ل(  ) 6التوثُل البُاًٍ لوتى ظ دسخات طالب الودوىعة التدشَبُة الثاًُة فٍ التطبُك المبلٍ
والبعذٌ ختباس الوىال األدائُة الوحا بُة
26.7
40
30
20

القبلي

8.85

البعدي

10
0
المتوسط

ولمتحيؽ مف صحة اللرض النالث مف فػروض البحػث ونصػو مػا يمػ " يوجػد فػرؽ داؿ
حصػػػاليا عنػػػد مسػػػتوي ( )6,62بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طػػػلب المجموعػػػة التجريبيػػػة األولػػػ
والنانية ف التطبيؽ البعدي الةتبار الموائؼ األدالية المحاسبية لصالع المجموعػة التجريبيػة
األولػػػ " تػػػـ اسػػػتةداـ اةتبػػػار(ت) لمتوسػػػطيف مسػػػتيميف ،لمتعػػػرؼ عمػػػ داللػػػة اللػػػرؽ بػػػيف
متوسط درجات طػلب المجموعػة التجريبيػة األولػ والمجموعػة الجريبيػة النانيػة فػ

اةتبػار

الموائؼ األدالية المحاسبية البعدي  ،وكانت النتالج كالتال
خذول ( ) 6لُوة "ت" للفشق بُي هتى طٍ دسخات الودوىعة التدشَبُة األولٍ والتدشَبُة الثاًُة فٍ
اختباس الوىال األدائُة الوحا بُة البعذٌ
الودوىعات
التدشَبُة
األولٍ
التدشَبُة
الثاًُة

ى

الوتى ظ

ا ًحشاف
الوعُاسٌ

التباَي

15

32.133

6,,1

46.1,

21

26.,

,.45

55.42

لُوة ت
الوحسىبة

4.11
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ويتضع مف الجدوؿ السابؽ ما يم
أف ئيمػػة ت المحسػػوبة( )4.77أكبػػر مػػف ئيمػػة ت الجدوليػػة ( )2.98أي انيػػا دالػػة
حصػػاليا  ،وىػػذا يػػدؿ عمػ تحيػػؽ اللػػرض النالػػث لمبحػػث؛ حيػػث تلوئػػت المجموعػػة التجريبيػػة
األول ( ذوي السعة العيمية المرتلعػة) عمػ المجموعػة التجريبيػة النانيػة(ذوي السػعة العيمسػة
المنةلضة) ويعزي ذلؾ ل عامؿ السعة العيمية .ويمكف تمنيؿ النتيجة بيانيا كالتال
ش ل(  ) ,التوثُل البُاًٍ لوتى ظ دسخات طالب الودوىعة التدشَبُة األولٍ والثاًُة فٍ التطبُك
البعذٌ ختباس الوىال األدائُة الوحا بُة
40
35
30
25
المتوسط

20
15
10
5
0
التجريبية الثانية التجريبية األولي

مياقشة اليتائخ اخلاصة باملَارات احملاصبية وتفضريٍا:
بتحيؽ اللرض األوؿ والنػان والنالػث لمبحػث يكػوف تمػت اتجابػة عمػ السػ اؿ النالػث
لمبحػث وىػػو مػػا فعاليػة وحػػدة مػػف البرنػامج عمػػى تنميػػة الميػارات المحاسػػبية لطػػلب المػػدارس
اللنيػػة المتيدمػػة التجاريػػة ذوي السػػعات العيميػػة المةتملػػة؟ حيػػث نبتػػت فعاليػػة البرنػػامج بتحيػػؽ
اللروض النلنة وتلوؽ المجموعة التجريبية األول والنانية ف التطبيؽ البعػدي عمػ التطبيػؽ
اليبم الةتبار الموائؼ األدالية المحاسبية ،كما تلوئت طلب المجموعة التجريبيػة األولػ ( ذو
السػػػػعة العيميػػػػة المرتلعػػػػة) عمػػػػ طػػػػلب المجموعػػػػة التجريبيػػػػة النانيػػػػة (ذو السػػػػعة العيميػػػػة
المنةلضة) ،وئد ويرجع ذلؾ ل أف رموز االستجابة السريعة
ئد سيمت الوصوؿ ل المحتوي لمطلب وجعميـ تةطوا المشكلت الت تػواجييـ عنػد
الدةوؿ عم أي محتوي الكترون أةر ،واليضاي عم األةطػاي التػ تنػتج عػف كتابػة
عنػػػاويف الموائػػػػع الطويمػػػػة وتػػػػوفي ار لموئػػػػت ،وسػػػػرعة وبسػػػػاطة اسػػػػترجاع المعمومػػػػات
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وتةزينيا  ،كما يمكف ئراية رموز االسػتجابة السػريعة بجميػع الوسػالؿ سػواي ئػارئ أو
ماسع ضول .
جعمت العممية التعميمية أكنر تشوييا ومتعة لمشػاىدتيـ االفػلـ التعميميػة التػ سػيمت
عمػييـ فيػػـ المعمومػػات المحاسػػبية الدسػػمة المرتبطػة بالتسػػويات الجريػػة  ،ممػػا سػػاعد
عم تلاعميـ ومشاركتيـ لممعمـ أنناي الشرح وحؿ األمنمة.
سيمت الوصوؿ ل التدريبات االضافية المرتبطة بكؿ درس ،مما سػاعد الطػلب عمػ
الوصوؿ لييا دوف عناي أو مشػية كمػا ىػو الحػاؿ فػ الكتػب المدرسػية فمجػرد مسػع
الرمػػز يصػػؿ لييػػا ويدرسػػيا وييػػوـ بالحػػؿ؛ ممػػا سػػاعدىـ عم ػ الػػتمكف مػػف الميػػارات
المحاسبية.
وفرت عممية الطباعة ألوراؽ العمؿ  ،وبذلؾ يرت الشػكؿ الروتينػ الػذي عتػاد عميػة
الطػػلب ف ػ حػػؿ أوراؽ العمػػؿ ،كمػػا مكػػنيـ ذلػػؾ مػػف الييػػاـ بحميػػا عم ػ مسػػتند وررد
وارسػػاليا مػػرة أةػػري لممعمػػـ ليصػػححيا وييػػوـ بعرضػػيا عم ػ بػػائ الطػػلب ممػػا حلػػز
الطلب عم المنافسة والظيور بمظير اللؽ اماـ بائ الطلب.
سيمت عم الطلب المشػاركة فػ الػتعمـ عػف طريػؽ ىاتلػو المحمػوؿ بػدال مػف حمػؿ
كمبيػػوتر محمػػوؿ (الب تػػوب) أو أجيػػزة ضػػةمة أةػػر ةػػارج اللصػػؿ أو ف ػ المعمػػؿ
المدرس .
واتليت النتالج الت

تـ التوصؿ لييا مع نتالج دراسة (ممدوح عنماف ومحمد

الحندي2660،؛ مروة أحمد 2667،؛ زينب السيد 2667،؛عماد عبد اهلل2622؛ Adriana
&Georgiana Stanila, 2012Popa؛ Linda Nichols, 2018؛
الشنبيك )2627،

حيث أكدت ىذه الدراسات عم

وماجدة

أف ،استةداـ األساليب التكنولوجية

وأ ساليب التدريس الحديتة منؿ التعمـ الذات  ،والتعمـ باالتياف ،والوسالؿ المتعددة بالكمبيوتر
 ،والكمبيوتر ،والتعمـ النشط ،والبرامج االلكترونية ،واللصؿ الميموب تساعد عم نمو الميارات
المحاسبية؛ حيث أنيا تكوف أكنر تشوييا ومتعة بالنسبة لمطلب كما تساعد عم مشاركتيـ
اللاعمة أنناي العممية التعميمية وتدربيـ عم

ةطوات حؿ المشكلت المحاسبية واكتساب

مياراتيا.
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وئػػد تلػػوؽ الطػػلب ذوي السػػعة العيميػػة المرتلعػػة عم ػ الطػػلب ذوي السػػعة العيميػػة
المنةلضة ويرجع ذلؾ ل عامؿ السعة العيمية؛ حيث أف الطػلب ذوي السػعة العيميػة
المرتلعػػة يمتمك ػوا ذاكػػرة ونشػػطة وعاممػػة تسػػاعدىـ عم ػ اسػػتراجاع الي ػوانيف الةاصػػة
بالميػػػارات المحاسػػػبية ،كمػػػػا يتميػػػزوا ييػػػدرتيـ عمػػػػ تةػػػزيف المعمومػػػات والميػػػػارات
المرتبطػة بيػػا فػ الػػذاكرة طويمػػة المػػدي وسػرعة اسػػترجاعيا عنػػد الحاجػػة لييػػا ،وكػػذا
يمتمكوا ئدرات تحميمية وتطبييية تساعدىـ ف تطبيؽ ما تعممػوه مػف ميػارات محاسػبية
ف مشكلت محاسبية أةري ،باالضافة ل زيادة عدد العمميػات التػ يمكػف معالجتيػا
فػػػ ذاكػػػرتيـ ممػػػا سػػػاعدىـ عمػػػ

تيػػػاف الميػػػارات المحاسػػػبية المرتبطػػػة بالتسػػػويات

الجردية.
اتليػػت النتػػالج التػػ تػػـ التوصػػؿ لييػػا مػػع نتػػالج دراسػػة كػػؿ مػػف ( ىيػػا المػػزروع،
2668؛محمػػد السػػلمات2625،؛ محمػػد الةطيػػب 2624،؛أحمػػد عم ػ 2628؛ Nauman
2016

Chaudary,؛2018

Sutherland,

Patricia

؛ سػػػػموي محمػػػػود وولػػػػاـ

السػػيد )2627،حيػػث أكػػدت ىػػذه الد ارسػات عمػ تلػػوؽ الطػػلب ذوي السػػعة العيميػػة المرتلعػػة
عم ػ الطػػلب ذوي العيميػػة المنةلضػػة ف ػ تحصػػيؿ العمػػوـ  ،وف ػ تحصػػيؿ الملػػاىيـ العمميػػة،
واليػػدرة عم ػ حػػؿ المشػػكلت الرياضػػية ،وتحصػػيؿ الليزيػػاي وميػػارات حػػؿ المشػػكمة ،وبيػػاي أنػػر
التعمـ.
لإلجابة عف الس اؿ الرابع لمبحث ونصو ما يمػ

مػا فعاليػة وحػدة مػف البرنػامج عمػى

الكلاية الذاتية لطلب المدارس اللنية المتيدمة التجارية ذوي السعات العيمية المةتملة ؟
ولمتحيؽ مف صحة اللرض الرابع مػف فػروض البحػث ونصػو مػا يمػ " يوجػد فػرؽ داؿ حصػاليا
عنػػد مسػػتوي ( )6,62بػػيف متوسػػط درجػػات طػػلب المجموعػػة التجريبيػػة األول ػ (ذو السػػعة
العيميػػة المرتلعػػة)  ،ف ػ التطبييػػيف اليبم ػ والبعػػدي لمييػػاس الكلػػاية الذاتيػػة لصػػالع التطبيػػؽ
البعػػػدي .تػػػـ اسػػػتةداـ اةتبػػػار(ت) لمتوسػػػطيف مػػػرتبطيف ،لمتعػػػرؼ عمػػػ داللػػػة اللػػػرؽ بػػػيف
متوسط درجات طلب المجموعة التجريبية األول (ذوي السعة العيمية المرتلعػة) فػ مييػاس
الكلاية الذاتية اليبم والبعدي ،وكانت النتالج كالتال
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خذول () ,
ًتائح اختباس "ت" للفشق بُي هتى طٍ دسخات الودوىعة التدشَبُة األولٍ فٍ التطبُك المبلٍ
والبعذٌ لومُاف ال فا الزاتُة
العذد
15

هتى ظ
الفشق

التطبُك

الوتى ظ
الحسابٍ

لبلٍ

26.16,

بعذٌ

115.133

ا ًحشاف
الوعُاسٌ

دسخات
الحشَة

ت
الوحسىبة

الذ لة
ا حصائُة

1.33
,1.266

14.41

14

1.11

21.363

η2

حدن
التأثُش

1.1,

كبُش

ويتضع مف الجدوؿ السابؽ ما يم
المتوسػػػط اليبمػػػ بمػػػ ( )20.609بينمػػػا المتوسػػػط البعػػػدي ( ، )268.755كمػػػابم
متوسػػط فػػروؽ الػػدرجات فػػ التطبيػػؽ اليبم ػ والبعػػدي الةتبػػار الموائػػؼ األداليػػة المحاسػػبية
( )97.500و بمغت ئيمة ت المحسوبة ( )26.505درجػة ،وبالكشػؼ عػف ئيمػة ت الجدوليػة
عنػػد درجػػة حريػػة( )24وجػػد أنيػػا عنػػد مسػػتو ( )6,62تبم ػ ( ،)2.02أي أف ت المحسػػوبة
أكبػػر مػػف ت الجدوليػػة ،ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػرؽ داؿ حصػػاليا بػػيف متوسػػط درجػػات طػػلب
المجموعػػة التجريبيػػة األول ػ فػػ التطبيػػؽ اليبم ػ والبعػػدي لمييػػاس الكلػػاية الذاتيػػة لصػػالع

التطبيؽ البعدي ،كما أف  )6.79( η2مما يدؿ عم أف التػءنير ذو حجػـ كبيػر وىػذا يػدؿ عمػ

تحسػػف المجموعػػة التجريبيػػة األول ػ ف ػ مييػػاس الكلػػاية الذاتيػػة بعػػد دراسػػة الوحػػدة ويمكػػف
تمنيؿ النتيجة بيانيا كالتال
ش ل(  ) 2التوثُل البُاًٍ لوتى ظ دسخات طالب الودوىعة التدشَبُة األولٍ فٍ التطبُك المبلٍ
والبعذٌ لومُاف ال فا الزاتُة
105.933

150
100

26.067

القبلي
البعدي

50
0
المتوسط
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لمتحيؽ مف صحة اللرض الةامس مف فروض البحث ونصو ما يم " يوجد فػرؽ داؿ
حصاليا عنػد مسػتوي ( )6,62بػيف متوسػط درجػات طػلب المجموعػة التجريبيػة النانيػة (ذو
السػػعة العيميػػة المنةلضػػة) ،ف ػ التطبييػػيف اليبم ػ والبعػػدي لمييػػاس الكلػػاية الذاتيػػة لصػػالع
التطبيػػؽ البعػػدي" .تػػـ اسػػتةداـ اةتبػػار(ت) لمتوسػػطيف مػػرتبطيف ،لمتعػػرؼ عمػ داللػػة اللػػرؽ
بيف متوسط درجات طلب المجموعػة التجريبيػة النانيػة (ذوي السػعة العيميػة المنةلضػة) فػ
ميياس الكلاية الذاتية اليبم والبعدي ،وكانت النتالج كالتال
خذول ()2
ًتائح اختباس "ت" للفشق بُي هتى طٍ دسخات الودوىعة التدشَبُة الثاًُة فٍ التطبُك المبلٍ
والبعذٌ لومُاف ال فا الزاتُة
العذد
21

التطبُك

الوتى ظ
الحسابٍ

لبلٍ

24.45

بعذٌ

66.55

هتى ظ
الفشق

ا ًحشاف
الوعُاسٌ

دسخات
الحشَة

ت
الوحسى
بة

الذ لة
ا حصا
ئُة

η2

11

1.15

1.11

1.21

حدن
التأث
َش

,.1,
42.1

11.32

كبُش

ويتضع مف الجدوؿ السابؽ ما يم
المتوسػػط اليبمػ بمػ ( )24.48بينمػػا المتوسػػط البعػػدي ( ، )00.88كمػػابم متوسػػط
فػروؽ الػػدرجات فػ التطبيػػؽ اليبمػ والبعػدي الةتبػػار الموائػػؼ األداليػػة المحاسػػبية ( )42.2و
بمغػػػت ئيمػػػة ت المحسػػػوبة ( )7.28درجػػػة ،وبالكشػػػؼ عػػػف ئيمػػػة ت الجدوليػػػة عنػػػد درجػػػة
حرية( )27وجد أنيا عند مستو ( )6,62تبم ( ،)2.502أي أف ت المحسػوبة أكبػر مػف ت
الجدوليػػة ،ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػرؽ داؿ حصػػاليا بػػيف متوسػػط درجػػات طػػلب المجموعػػة
التجريبية النانية ف التطبيػؽ اليبمػ والبعػدي الةتبػار لمييػاس الكلػاية الذاتيػة البعػدي لصػالع

التطبيؽ البعدي ،كما أف  )6.52( η2مما يدؿ عم أف التءنير ذو حجـ كبير .وىػذا يػدؿ عمػ

تحسف المجموعة التجريبية النانية ف ميياس الكلاية الذاتية بعد دراسػة الوحػدة ويمكػف تمنيػؿ
النتيجة بيانيا كالتال
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ش ل(  ) 1التوثُل البُاًٍ لوتى ظ دسخات طالب الودوىعة التدشَبُة الثاًُة فٍ التطبُك المبلٍ
والبعذٌ لومُاف ال فا الزاتُة
66.55
80
60

24.45

القبلي

40

البعدي

20
0
المتوسط

لمتحيؽ مف صحة اللرض السادس مف فروض البحث ونصو مػا يمػ " يوجػد فػرؽ داؿ
حصػػػاليا عنػػػد مسػػػتوي ( )6,62بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طػػػلب المجموعػػػة التجريبيػػػة األولػػػ
والنانيػػة فػ التطبيػػؽ البعػػدي لمييػػاس الكلػػاية الذاتيػػة" تػػـ اسػػتةداـ اةتبػػار(ت) لمتوسػػطيف
مستيميف ،لمتعرؼ عم داللة اللرؽ بػيف متوسػط درجػات طػلب المجموعػة التجريبيػة األولػ
والمجموعة التجريبية النانية ف لميياس الكلاية الذاتية البعدي  ،وكانت النتالج كالتال
خذول ( )1
لُوة "ت" للفشق بُي هتى طٍ دسخات الودوىعة التدشَبُة األولٍ والتدشَبُة الثاًُة فٍ همُاف
ال فا الزاتُة البعذٌ
الودوىعات

ى

الوتى ظ

ا ًحشاف
الوعُاسٌ

التباَي

التدشَبُة األولٍ

15

115.133

14.41

211.16

التدشَبُة الثاًُة

21

66.55

11.32

3,3.42

ويتضع مف الجدوؿ السابؽ ما يم

لُوة ت
الوحسى
بة

دسخات
الحشَة
ى+1ى-2
2

لُوة ت
الدذولُة
1,11

هستىٌ
الذ لة
()1.11

6.62

33

2.,5

دالة
إحصائُا ً

أف ئيمة ت المحسوبة( )6.62أكبر مػف ئيمػة ت

الجدوليػػة ( )2.98أي انيػػا دالػػة حصػػاليا  ،وىػػذا يػػدؿ عم ػ تحيػػؽ اللػػرض السػػادس لمبحػػث؛
حيػػث تلوئػػت المجموعػػة التجريبيػػة األولػػ ( ذوي السػػعة العيميػػة المرتلعػػة) عمػػ المجموعػػة
التجريبيػػة النانيػػة(ذوي السػػعة العيمسػػة المنةلضػػة) ويعػػزي ذلػػؾ ل ػ عامػػؿ السػػعة العيميػػة.
ويمكف تمنيؿ النتيجة بيانيا كالتال
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ش ل(  ) 11التوثُل البُاًٍ لوتى ظ دسخات طالب الودوىعة التدشَبُة األولٍ والثاًُة فٍ التطبُك
البعذٌ لومُاف ال فا الزاتُة
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التجريبية الثانية التجريبية األولي

مياقشة اليتائخ اخلاصة بالهفاءة الذاتية وتفضريٍا:
بتحيػػؽ اللػػرض الرابػػع والةػػامس والسػػادس لمبحػػث يكػػوف تمػػت اتجابػػة عم ػ الس ػ اؿ
الرابع لمبحث وىو ما فعالية وحدة مػف البرنػامج عمػى تنميػة الكلػاية الذاتيػة لطػلب المػدارس
اللنيػػة المتيدمػػة التجاريػػة ذوي السػػعات العيميػػة المةتملػػة؟ حيػػث نبتػػت فعاليػػة البرنػػامج بتحيػػؽ
اللروض النلنة وتلوؽ المجموعة التجريبية األول والنانية ف التطبيؽ البعػدي عمػ التطبيػؽ
اليبم ػ لمييػػاس الكلػػاية الذاتيػػة ،كمػػا تلوئػػت طػػلب المجموعػػة التجريبيػػة األول ػ ( ذو السػػعة
العيمية المرتلعة) عم طلب المجموعة التجريبية النانية (ذو السعة العيمية المنةلضة ) ،وئػد
ويرجع ذلؾ ل أف رموز االستجابة السريعة
مكانيػػة الوصػػوؿ اللػػوري لمػػروابط دوف االضػػطرار ل ػ
اليػػاتؼ الػػذك

عػػادة كتابتيػػا عم ػ متصػػلع

واليضػػاي عم ػ االحبػػاط النػػاتج عػػف كتابػػة عنػػاويف الموائػػع الطويمػػة

والةطػػػػء فييػػػػا ،حيػػػػث شػػػػغؼ الطػػػػلب برمػػػػوز االسػػػػتجابة السػػػػريعة و اسػػػػتمتاعيـ
باستةداميا أل راض التعمـ ،كما انيا ئابمػة لمطباعػة بءحجػاـ وأشػكاؿ مةتملػة ،ويمكػف
ئرايتيا مػف أي تجػاه فػ  506درجػة ،كمػا اف لػدييا مكانػات كبيػرة ليػتـ دمجيػا فػ
المنػػاىج الدراسية،وسػػرعة وبسػػاطة اسػػترجاع المعمومػػات وتةزينيػػا ،كمػػا يمكػػف ئػراية
رمػػوز االسػػتجابة السػػريعة بجمػػع الوسػػالؿ س ػواي ئػػارئ أو ماسػػع ضػػول  ،وئػػد ابػػدي
الطلب ساعدتيـ باستةداميا ،ور بوا اف يتـ تطبيييا ف مواد أةري.
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سػػاعدت عم ػ تحمػػس الطػػلب النجػػاز الميػػاـ والواجبػػات المكملػػيف بيػػا ،مػػا زاد مػػف
كلايتيـ الذاتية.
سػػاعد لصػػؽ رمػػز االسػػتجابة السػػريعة عمػػى الكتػػب ف ػ نيطػػة ميمػػة والت ػ ئػػد تػػربط
الطالػػػب بالليػػػديو ذي الصػػػمة وصػػػلحة الويػػػب أو مصػػػادر المعمومػػػات األةػػػر التػػػ
سػػاعدىـ عمػػى تعزيػػز معػػرفتيـ بموضػػوع معػػيف ،ممػػا زاد مػػف تيػػدميـ ونمػػو الميػػارات
المحاسبية وبالتال الكلاية الذاتية .
نشػػاي رمػػوز اسػػتجابة سػػريعة لمتمػػاريف والتػػدريبات االضػػافية سػػيمت الوصػػوؿ لػػ
التدريبات االضافية المرتبطة بكؿ درس ،ممػا سػاعد الطػلب عمػ الوصػوؿ لييػا دوف
عنػػاي أو مشػػية كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػ الكتػػب المدرسػػية فمجػػرد مسػػع الرمػػز يصػػؿ لييػػا
ويدرسيا وييوـ بالحؿ؛ مما سػاعدىـ عمػ الػتمكف مػف الميػارات المحاسػبية ،وبالتػال
تحسف مستوي الكلاية الذاتية.
سػػاعدت عم ػ توسػػيع الػػتعمـ مػػف ةػػلؿ األنشػػطة الةارجيػػة بػػدال مػػف حمػػؿ كمبيػػوتر
محموؿ أو أجيزة ضةمة أةػر ةػارج اللصػؿ ،حيػث مكنػت لطالػب مػف المشػاركة فػ
التعمـ بواسطة جياز صغير بحجـ الجيب؛ مما ساعد عم زيادة كلايتيـ الذاتية.
وئػػػد جػػػايت ىػػػذه النتيجػػػة متليػػػة مػػػع نتػػػالج دراسػػػة كػػػؿ مػػػف (

&

Jenni

Marja,2014؛ Stephanie Baruffi, 2015؛ Gurhan DURAK& others,
2016؛أمػػػػػػػان الػػػػػػػػدةن 2629 ،؛

فتحيػػػػػػػة بطػػػػػػػػيل واحمػػػػػػػد عيسػػػػػػػػ 2625،؛أحمػػػػػػػػد

محمػود2627،؛ يمػػاف أحمػد  ( 2627،حيػث أكػػدت عمػ أنػػر رمػػوز االسػتجابة السػػريعة فػ
تنمية الملاىيـ العممية والتيبؿ التكنولوج  ،وتصحيع التصورات البيليػة الةاطلػة وئػوة السػيطرة
المعرفية ،تنمية ميارات الوع المعمومات والكلاية الذاتية.

التوصيات:
ف ضوي ما أسلرت عنو نتالج البحث يوص البحث بما يم -
 -2استةداـ رموز االستجابة السريعة ف

التيارير الةاصة بػالطلب ومشػاركتيا مػع المعمػـ

عبر شبكة االنترنت.
 -2االىتمػػاـ بتنميػػة الكلػػاية الذاتيػػة لػػدي الطػػلب ف ػ شػػت المراحػػؿ التعميميػػة ممػػا يكسػػبيـ
النية ف أنلسيـ وئدراتيـ وامكانياتيـ.
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 -5تضػػميف ب ػرامج عػػداد المعمػػـ بكميػػات التربيػػة بالمسػػتحدنات التكنولوجيػػة المسػػتمرة الت ػ
تسػػػتةدـ فػػػ العمميػػػة التعميميػػػة ممػػػا يزيػػػد مػػػف فاعميتيػػػا وكلايتيػػػا وتشػػػويييا ومتعتيػػػا
لممتعمميف.
 -4تػػػػدريب المعممػػػػيف وأعضػػػػاي ىيلػػػػة التػػػػدريس عمػػػػ تصػػػػميـ رمػػػػوز االسػػػػتجابة السػػػػريعة
واستةداميا ف نواح مةتملة أنناي العممية التعميمية منؿ حصػر الغيػاب ،عػداد سػجلت
أو مملات االنجاز لمطلب.
 -8يمكف ضافة رمز االستجابة السريعة لػى المجمػة المدرسػية أو مجمػة الكميػة بحيػث تمكػف
الطالػب والمعمػػـ وأوليػػاي األمػور مػػف تيػػديـ أو عػرض أو االطػػلع عمػ العمػؿ الجيػػد الػػذي
ئدمو الطالب بدوف طباعو المجمة.
 -0استةداـ رموز االستجابة السريعة ولصؽ رمز االسػتجابة السػريعة عمػى الكتػب فػ نيطػة
ميمػػة بحيػػث تػػربط الطالػػب بالليػػديو ذي الصػػمة وصػػلحة الويػػب أو مصػػادر المعمومػػات
األةر الت ستساعدىـ عمى تعزيز معرفتيـ بموضوع معيف.
 -9تػػدعيـ وتيويػػة شػػبكة االنترنػػت بالمػدارس والجامعػػات بحيػػث يسػػيؿ االسػػتلادة مػػف تطبيػػؽ
االساليب التكنولوجية الحدينة منؿ رموز االستجابة السريعة.
 -5ضرورة أف يسعى المعمموف لى دعـ االحتياجات النلسية األساسػية لمطػلب ئػدر اتمكػاف
عف طريؽ دعـ العلئة التيديرية بيف المعمـ والطالب.

حبوث مكتذة- :
 -2فاعميػػة اسػػتةداـ رمػػوز االسػػتجابة السػػريعة  ،ف ػ تػػدريس الرياضػػة الماليػػة لػػدي طػػلب
التعميـ النانوي التجاري.
 -2أنػػر اسػػتةداـ رمػػوز االسػػتجابة السػػريعة عمػ تنميػػة ميػػارات التػػدريس والكلػػاية المينيػػة
لدي الطلب المعمميف بشعبة التعميـ التجاري كمية التربية.
 -5فاعميػػة اسػػتةداـ رمػػوز االسػػتجابة السػػريعة ف ػ تنميػػة ميػػارات التلكيػػر االيجػػاب

لػػدي

الطلب ف مادة االحصاي.
 -4فاعمية وحدة رئمية ميترحة ئالمة عم رمػوز االسػتجابة السػريعة فػ تنميػة ميػارات حػؿ
المشكلت والحس االحصال ف مادة االحصاي لدي طلب التعميـ النانوي التجاري.
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املزاجع
أو ًلاً :املزاجع االعزبية:

ابراىيم حسن محمود صالح (.)6116توظيف تقنية  Q R Codeفي التعليم،مجلة التعلييم اللتترونيي،19،جامعة المنصورة 6161/4/3.متاح علي:

https://www.linkedin.com/pulse/%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%
81%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-qr-code%D9%81%D9%8A- %D9%84%D9%8A%D9%85-ibrahim-h-saleh

-أحم ييد حس يين عياص يير .)6116(،أث يير م ييادة التربي يية العملي يية ف ييي مس ييتوي الت ييا ة ال اتي يية ف ييي تي ييدري

العلي ييوم لي ييدي ملبي يية معلي ييم الصي ييف في ييي جامعي يية العلي ييوم اعس ي ي مية العالميي يية ،مجلي يية د ارسي ييات ،العلي ييوم
التربوية ،43 ،جامعة العلوم اعس مية العالمية.1916-1887،
-أحمي ي ييد رممي ي ييان محمي ي ييد فرحي ي ييات(.)6119أثي ي يير الت اعي ي ييا بي ي ييين أسي ي ييلوب التي ي ييدريب القي ي ييا م علي ي ييي الوا ي ي ي

المع ي يييي وب ي ييين الس ي ييعة العقلي ي يية ف ي ييي إتتس ي يياب مي ي ييارات اس ي ييت دام المس ي ييتحدثات التتنولوجي ي يية لمي ي ي ب

الدراسات العليا ،رسالة دتتوراه  ،غير منشورة ،تلية التربية ،جامعةحلوان.
-أحمي ييد عبي ييد اللمي ي ييف أبي ييو أس ي ييعد  .)6111(،دلي ي ييا المق ي ييايي

واع تبي ييارات الن س ي ييية والتربويي يية ،الج ي ييي

األوا ،مرتي ديبونو لتعليم الت تير.
أحم ييد عبي ييدالحافظ عبي ييدال تاح عليييي( .)6115فاعليي يية نمي ييو ج ردف وشي يياير في ييي إس ي ي ار النمي ييو المعرفي يييوتحصيا ال يييا وتنمية ميارات حا المشتلة لدي م ب الصف األوا الثانوف وف السعات العقليية

الم تل ة ،رسالة ماجستير ،غير منشورة،تلية التربية ،جامعة أسوان.
-أحمييد محمييود أحمييد محمييود  .)6119( ،تصييميم السييتجابة الس يريعة ف يى الييتعلم بييالوا

المعيييي وأثرىييا

عل ييى تص ييحيح التص ييورات البي ي يية ال ام يية و ييوة الس يييمرة المعرفي يية ل ييدي المي ي ب المع ييو ين س ييمعيا

بالمرحليية اععدادية،مجليية العلييوم التربوييية ،)39(،جامعيية جنييوب ال يوادف  -تلييية التربييية بقنييا-685،
.373
-أترم فتحي مصم ى علي .)6118(،تصميم اعسيتجابة السيريعة فيي اليتعلم بيالوا

المعيير وأثرىيا عليى

ي ييوة السي يييمرة المعرفيي يية والتمثيي ييا البصي ييرف لنترني ييت األشي يييا ومنظي ييور يمي يين المسي ييتقبا لي ييدي م ي ي ب
الماجستير ،المجلة التربوية ،53تلية التربية  ،جامعة  ،سوىاج . 78-19،
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الحسيين اوبيارف .)6116(،ميا ىيو رميي السيتجابة السيريعة  QR Code؟ وتييف يمتين توظي يو فييالتعليم ؟ مجلة تعليم جديد6161/4/4 ،متاح علي
https://www.neweduc.com/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%84%
D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A7
%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-qr-code%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
السيد صي ح محميد أحميد شيبارة . )6114 ( ،نميو ج تدريسيي مقتيرح فيي ميو النظريية البنا يية لتنمييةالميييارات المحاسييبية لييدي م ي ب المييد ار

،غير منشورة ،تلية التربية جامعة حلوان.

الثانوييية ال نييية التجارييية و يييا

فاعليتييو  ،رسييالة دتتييوراة

ال يياتح األم ييين عب ييدالرحيم  ،حس ييين محم ييد الم يياىر لي يية .)6114(،المحاس ييبة المالي يية م ييد ا عمل يييأساليب عملية ،م ،1متتبة الرشد ناشرون ،الرياض.
أميياني أحمييد محمييد محمييد عيييد الييد ني  .)6117(،ا ييت ف نمييم عييرض رمييي السييتجابة السيريعة رميييمصحوب بين

 -ني

مصيحوب برميي التتياب اعلتترونيي وأثيره فيي تنميية الم ياىيم العلميية والتقبيا

التتنولييوجي لييدي ت مي ي المرحليية البتدا ييية ،الجمعييية المص يرية لتتنولوجيييا التعليييم-151 ،)1( 67 ،

.614
أنيار على اعمام ربي ( .)6118أثر الت اعيا بيين بعيض تصيميمات بيرامم التمبييوتر متعيددة الوسيا موأسلوب التعلم والسعة العقلية على تنمية التحصيا واتتساب مستويات تعليم الم ياىيم .رسيالة دتتيوراه،

غير منشورة  ،تلية البنات ،جامعة عين شم .

إيمان شعبان محمد أحمد.)6119( ،فاعلية التتاب المعيي برموي الستجابة السريعة في تنمية مياراتاليوعي المعلومياتي والت يا ة ال اتيية ليدف ت ميي المرحلية اععداديية ،رسيالة ماجسيتير ،غيير منشيورة ،
تلية التربية  ،جامعة حلوان.

بنييان غسييان عيسييي العمييرف.)6119 (،ال ي تا الن عييالي وع تييو بالت ييا ة ال اتييية والت مييي ت المينيييولدف الملبة في الردن ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،تلية العلوم التربوية والن سية ،األردن.
بندر بن محمد حسن اليييادي العتيبيي( .)6118ات يا القيرار وع تيو بتيا مين فاعليية الي ات والمسياندةالجتماعييية لييدي عينييو ميين المرشييدين الم بيييين بمحافظيية المييا ف  ،رسييالة ماجسييتير ،غييير منشييورة،
تلية التربية جامعة أم القرف.
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حمييدف أحمييد صييديا الم ارغييي(.)6118فاعلييية بي يية تعلييم التترونييية ا ميية علييي الحوسييبة السييحابية فيييتنمييية السييعة العقلييية وميييارات التعليييم عبيير النترنييت لييدف م ي ب التعليييم الثييانوف الصييناعي ،رسييالة
دتتوراه  ،غير منشورة ،تلية التربية ،جامعة السوي .

حنييان ميياىر .)6117(،الت ييا ة ال اتييية وع تيييا بالتحصيييا الد ارسييي د ارسيية ميدانييية لييدي عينيية ميينملبيية الصييف الثالييث الثييانوف العييام فييي مييدار مدينيية دمشييا ،مجليية جامعيية البعييث-169،)46(38،
.176
دغيييم رميصييا  .)6117(،ع يية الت ييا ة ال اتييية بات ييا الق يرار لييدي الم يراىقين المتييرددين عل ييى دورالشييباب -د ارس يية ميداني يية ب ييدور الشييباب مدين يية ور ل يية ،رس ييالة ماجسييتير ،غي يير منش ييورة ،تلي يية العل ييوم
األنسانية واعجتماعية ،جامعة اصدف مرباح ور لة ،الج اي ر.
 ري يية بن ييت إبي يراىيم ب يين ب ييدر ال ارش ييدية( .)6117الع يية ب ييين الت ييا ة ال اتي يية وتمث ييا ملب يية تلي يية العل ييومالشييرعية لم يياىيم الموامنيية بس ييلمنة عمييان ،رس ييالة ماجسييتير  ،غي يير منش ييورة ،تلي يية العل ييوم وا داب،

جامعة نيوف.

رمييا إب يراىيم عبييدالمعبود اب يراىيم( .)6119إسييت دام األلعيياب اعلتترونييية التعليمييية عبيير الييياتف النقييااالي تي وأثرىييا علييى تنمييية التحصيييا الد ارسييي وحييب اعسييتم

المعرفييي لييدي مرحليية رييياض األم يياا

مرت عييي ومن مييي مسييتوي السييعة العقلييية ،د ارسييات عربييية فييي التربييية وعلييم الن

،رابميية التربييويين

العرب.118-51،)115(،

رمييف ميييوبي .)6117(،نحيو تمبييا رميي السيتجابة السيريعة  Q R Codeفيي تحسيين ال دمييةالمتتبي يية د ارس يية ميداني يية بجامع يية محم ييد يم يير بس ييترة ،رس ييالة ماجس ييتير  ،غي يير منش ييورة  ،جامع يية
سنمينة ،الج اي ر.
-يينييب السيييد إب يراىيم احمييد( .)6119فاعلييية اسييت دام بعييض اسييتراتيجيات الييتعلم النشييم لتييدري

مييادة

المحاسييبة المالييية ف يي تنمييية مسييتوي التحصيييا الد ارسييي وميييارات حييا المشييتلة لييدي م ي ب التعليييم
الثانوف التجارف،مجلة التربية ،تلية التربية  ،جامعة األيىر147-113،)141(6 ،

يينب فالح الشاوف،إيثار عبد المحسن اسم( .)6118فاعلية برنامم تعليمي يا م عليى مييارات الت تيرفالمحورية في السعة العقليية ليدي مالبيات تليية التربيية للبنيات فيي جامعية التوفية ،مجلية بحيوث العليوم
االتربوية والن سية1 ،)36(1،إصدار .344-6118،315-11-

يينييب محم ييد أمييين ،منيياا عبييد العيياا مب يياري ،نيييى علييي سيييد( .)6116الت اعييا بييين السييعة العقليييةومستوي الحاجة المعرفية في بي ة التعلم التشارتي وع تو بتنمية ميارات إنشا المستودعات الر ميية
لدي م ب تتنولوجيا التعليم ،مجلة البحوث في مجالت التربية النوعية .147-97،)3( ،
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سيلوي فتحيي محميود  ،و يام محميد السييد( .)6119الت اعيا بيين نمميي ال واصيا والموسي  -المتسياوفوبيالتعلم المتباعييد اعلتترونيي ومسييتوي السيعة العقلييية وأثيره علييى الحميا المعرفييي وبقيا أثيير اليتعلم لييدف
ت ميي ي المرحل يية اععدادي يية ،المجل يية التربوي يية ،تلي يية التربي يية  ،جامع يية س ييوىاج ،)63( ،يولي ييو 6119
.693-597
سييماح محمييد بيييومى حسيين .)6119(،تمييوير ميينيم المحاسييبة المالييية لم ي ب المييدار الثانوييية ال نيييةالتجارييية فييى مييو التمييورات ال تصييادية المعاص يرة ،رسييالة دتتييوراه  ،غييير منشييورة ،تلييية التربييية،

جامعة عين شم .
مارا عبد الرؤوف محمد عامر .)6118(،م يوم وتقدير ال ات ،م ،1دار العلوم للنشر والتويي .-عبدالقادر رحيم األنصارف  ،سارة إبراىيم أحمد ( .)6117السعة العقلية ليدي ملبية المرحلية العداديية،

مجلة أبحاث البصرة للعلوم اعنسانية ،تلية التربيية للعليوم اعنسيانية ،جامعية البصيرة-431،)1(46 ،

.451
ع يياف متع ييب أحم ييد ال ريح ييات .)6118(،الق ييدرة التنب وي يية ألنم ييام التواص ييا األس ييرف والت ييا ة ال اتي ييةالجتماعييية والن عالييية والتاديمييية بالمرونيية المعرفييية لييدف ملبيية الصييف العاشيير ،رسييالة دتتييوراه ،
-عي

غيرمنشورة ،تلية التربية  ،جامعة اليرموك.

جبيار عبيود والسييد حسيين رشييد غيياض .)6113(،بنيا و تقنيين مقييا

تو عيات الت يا ة ال اتيية

لملبة تلية التربية الريامية ،مجلة القادسية لعلوم التربية الريامية.64-35،)3(13،
عماد الدين رشدف أحمد عبد اهلل ( . )6116فاعلية برنامم إلتتروني مقترح فيي تنميية م ياىيم وميياراتالمحاس ييبة المالي يية اعلتتروني يية لمي ي ب الم ييدار الثانوي يية التجاري يية المتقدم يية ،رس ييالة ماجس ييتير غي يير

منشورة ،تلية التربية جامعة عين شم .

عماد اليغوا .)6111(،نظريات التعلم ،م ،6دار الشروا.فامميية بنييت سييعيد الجيورييية ،وسييعيد بيين سييليمان الظ ييرف ( .)6118ع يية الت ييا ة ال اتييية األتاديميييةبالتوافا الن سي لدي ملبة الص وف من  16-7في سلمنة عميان ،مجلية الد ارسيات التربويية والن سيية

– جامعة السلمان ابو

 )1(16،يناير .178-6118،163

فتحي محمد أحمد السيد .)6118( ،برنامم مقترح ا م عليي الوسيا م المتعيددة لعي ج بعيض صيعوباتالمحاسييبة المالييية لم ي ب المدرسيية الثانوييية التجارييية ،رسييالة ماجسييتير ،غييير منشييورة  ،تلييية التربييية،
جامعة عين شم .
فتيحة أحمد بميخ ،واحمد نبوف عبده عيسي .)6118(،فعالية برنامم للت م الملقين معييي بتقنيية رميويالسييتجابة الس يريعةCode

 QRلتيسييير تعلييم الق يررن الت يريم للت مي ي الصييم ومييعاف السييم بمدينيية

جدة ،مجلة التربية ال اصة،64 ،جامعة الي اييا،ابريا.166-67 ،
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ماجييدة الشينبتى عبيد اللمييف محميد .)6119( ،فاعليية اسيتراتيجية اليتعلم المقليوب فيى تنميية الميياراتالمحاسيبية والت تيير النا يد لمي ب الميدار

الثانويية ال نيية التجاريية ،رسيالة ماجسيتير غيير منشيورة ،

تلية التربية ،جامعة حلوان.
محمييد ال ميييب( .)6114أثيير بنييية المشييتلة الريامييية ( السييياا ،المحتييوي ،عييدد م يوات الحييا) فيييالقيدرة عليى حلييا ليدي مي ب الصيف الثياني المتوسيم مين وف السيعات العقليية الم تل ية فيي المدينيية

المنييورة ،مجليية جامعيية النجيياح لثبحيياث – العلييوم اعنسييانية،جامعة النجيياح الومنييية-1669،)7(68،
.1664
محمي ييد الصي يييرفي .)6114( ،التحليي ييا المي ييالي :وجيي يية نظي يير إداريي يية محاسي ييبية،م،1دار ال جي يير للنشي ييروالتويي  ،القاىرة.

-محمد ير محمود السي مات(.)6113أثير تيدري

العليوم بمريقية األنشيمة العلميية فيي تحصييا الملبية

وف الس ييعات العقلي يية الم تل يية للم يياىيم العلمي يية وتنمي يية التجاى ييات العلمية،مجل يية اتح يياد الجامع ييات
العربية للتربية وعلم الن

.97-71 ،)3(11 ،

محمي ييد سي ييامى ارمي ييى. )6111( ،المحاسي ييبة الماليي يية (الي ييدورة المسي ييتندية – الق ي يوا م الماليي يية – محاسي ييبةالعمليات النقدية – محاسبة العمليات ا جلة )  ،دار التعليم الجامعى  ،اعستندرية.

محمييد عبييد العييييي نييور الييدين .)6115( ،أثيير التييدريب علييى اسييتراتيجيات مييا و ار ال ي اترة فييي السييعةالعقلييية ودافعييية الييتعلم لييدي عينيية ميين مي ب تلييية التربييية بالمنيييا ،رسييالة دتتييوراه ،غييير منشييورة،تلية
التربية ،جامعة المنيا.
محمد عليي السييد ( ،)6115مصيملحات فيي المنياىم وميرا التيدريالمنصورة.

 ،م ،5عيامر للمباعية والنشير،

م يرام حسييين أبييو اييييد .)6114(،الت ييا ة ال اتييية المدرتيية وع تيييا بميييارات حييا المشييت ت لييدي ملبييةجامعة القد ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،عمادة الدراسات العليا  ،جامعة القد .
مروة أحمد حسن أحمد ( . )6119فعالية برنامم تمبييوترف يا م عليى حيا المشيت ت فيي تنميية بعيضالم يياىيم والميييارات المحاسييبية لم ي ب المرحليية الثانوييية التجارييية  ،رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة ،

معيد الدراسات التربوية  ،جامعة القاىرة.
مليتة مدور( .)6118أثر ت اعا تا من السعة العقلية والعب المعرفي عليى ت يا ة اليتعلم ليدي ت مييالمرحليية الثانوييية  :د ارسيية ميدانييية علييى عينيية ميين ت مي ي المرحليية الثانوييية بولييية بسييترة ،د ارسييات فييي
علم الرموفونيا وعلم الن

.114-96

العصبي ،مرتي البصيرة للبحيوث والستشيارات وال يدمات التعلميية،)6(،
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ممييدوح عبييد اليييادف عثمييان  ،محمييد محمييود عبييد السي م الجنييدف . )6116( ،فعالييية اسييت دام الوسييا االمتع ييددة ب ييالتمبيوتر ف ييى تييدري

م ييادة المحاس ييبة بالص ييف الوا الث ييانوف التج ييارف ف ييى تنمي يية أدا ات

الم ب والتجاه نحو المادة  ،دراسات فى المناىم ومرا التدري

.176 – 144 )111( ،

ممدوح عبد اليادف عثمان عامر .)6116(،تقويم منيم المحاسبة المالية بالمرحلة الثانوية التجاريية فييم ييو المع ييايير القومي يية لتق ييويم الم يينيم مي ين وجي يية نظ يير المعلم ييين، ،د ارس ييات ف ييى المن يياىم وم ييرا

التدري  ،الجمعية المصرية للمناىم ومرا التدري  - ،تليية التربيية  ،جامعية عيين شيم ،)116( ،
.156-113
ميسيون جمييا محمييود جمياا(.)6118أثير برنييامم تيدريبي يسيتند إلييي نظريية الي تا الن عييالي فيي تنميييةالت ييا ة ال اتييية األتاديمييية واليوييية المنج يية لييدف المالبييات المراىقييات ،مجليية جامعيية القييد

لثبحاث والدراسات التربوية والن سية.31-17،)63(8،

الم توحيية

نادييية حسييين الع ييون ،وسيين ميياىر جليييا( .)6113الييتعلم المعرفييي واسييتراتيجيات معالجيية المعلومييات،م ،3دار المناىم للنشر والتويي  ،األردن.
نديمية عبييد اعلييو القلييح.)6117(،ت ييا ة الي ات وع تيييا بالدافعيية ل نجيياي لييدف عينية ميين ملبيية التعليييمالم توح في تلية التربية جامعة دمشا ،مجلة جامعة البعث.186-145 ،)48(39،

نصيييرة دبييي .)6117(،الت ييا ة ال اتييية و ع تيييا بييالتتيف المدرسييي لييدي ت مي ي السيينة الثانييية ثييانوف،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،تلية العلوم اعنسانية واعجتماعية ،جامعة محمد بومياف المسيلة.
نماا جمعة السوارتة .)6115(،ال ت ييا الجتيم يياعي والت ي ييا ة ال اتيي يية وع تيييم ي ييا بالسلييوك الييجييابيليدي المرشديين الن سييين ،،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،تلية التربية ،جامعة األيىر ،غية.

ىيييا الميييرو ( .)6115إسييتراتيجية شييتا البيييت الييدا رف :فاعليتيييا فييي تنمييية ميييارات مييا و ار المعرفييةوتحصيا العلوم لدي مالبات المرحلة الثانوية وات السعات العقلية الم تل ة .رسالة ال ليم العربى،
. 67 - 13 ،)96 (66
و ايرة التربية والتعليم . )6118( ،أىداف مادة المحاسبة الماليية للصيف الثيانى الثيانوي التجياري ،اعدارةالعامة للتعليم التجاري  ،إدارة التتب والمناىم .

وفييا ىايييا.)6116( ،العوامييا ال مسيية التبييرف للش صييية وع تيييا بالت ييا ة ال اتييية لييدف ملبيية جامعييةمؤتة ال ق ار  ،رسالة ماجستير ،غير منشورة  ،تلية عمادة الدراسات العليا  ،األردن.
وليد بن محمد الشباني:)6114(،مبادئ المحاسبة والتقرير المالي ،العبيتان  ،الرياض.-ولييد نوافليية.)6113( ،مسيتوف الت ييا ة ال اتيية فييي تيدري

العلييوم بالستقصيا لييدف ملبية التربييية العملييية

في جامعة اليرموك ،مجلة المنارة للبحوث والدراسات،)1(19 ،األردن.44-9 ،
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