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 الجامعي لتخصص المحاسبةجودة التعليم  تحديد مستوى

 الجامعات الليبية فيالمحاسبة  خريجي قسممن وجهة نظر  
 نجيب سالم بيوض     . د                                                                                               

 طرابلس /كلية االقتصاد                                                                                              
 :المقدمة
، ا  أو إناث ا  كانوا ذكور  سواء عدد الطلبة فينموا واضحا من حيث االزدياد شهد التعليم العالي في ليبيا          

تنوع البرامج األكاديمية التي  فيالزيادة  إلي باإلضافة، وعدد مؤسسات التعليم العالي، والخريجات وعدد الخريجين
 .وضمان الجودة والبحث العلمياالعتماد ضوعات ا هذه المؤسسات، واالهتمام بمو تقدمه

المؤسسات التعليمية  في العوامليجب أن تتوافر مجموعة من  الجامعيالتعليم  في االعتمادولتحقيق  
 االلتزامومن ثم فإن  ،مكنها من المزايا التنافسية مع نظرائهات تيلوصول لمستوى الجودة المطلوبة الحتى يمكنها ا

تسعى للتطور والتقدم للحصول على االعتماد  التي"بتطبيق مفاهيم الجودة سوف يؤهل الجامعات الليبية 
ة ونقطة خطوة رئيس الليبي الجامعيجودة التعليم  تحديد العوامل المؤثرة علىولذلك فإن  ،المنشود األكاديمي
العديد من أن وقد ظهر . بمستوى جودتها رتقاءاال وبالتالي، وتحسينه مهمة لتطوير أداء الجامعات الليبية انطالق

 في المحاسبيبشكل عام، والتعليم  الجامعيلقياس وتقييم مستوى جودة التعليم  استخدامهايمكن  التي عواملال
جودة  تؤثر على التيعوامل أفضل ال استخدامهذه الدراسة  استهدفتولذلك  ؛شكل خاص فيمرحلة البكالوريوس 

بالجامعات الليبية،  المحاسبيتحديد مستوى الجودة للتعليم  جلأ مرحلة البكالوريوس،من في المحاسبيالتعليم 
مرحلة  فيعلى مخرجات الجامعات الليبية  العواملن تطبيق هذه عبراز نقاط القوة والضعف الناتجة وا  

 .البكالوريوس
 مشكلة الدراسة

النظام جودة تمثل مخرجات أي نظام الغاية األساسية لوجوده، وتعكس مخرجات التعليم العالي مدى 
الجامعات التعليمي ومدى تطور أو تأخر المجتمع، وفي هذا البحث يتم التركيز على مجموعة من أهم مخرجات 

نظر الدراسات ا)ا هذه الدراسة فقط أوضحت الدراسات السابقة التي اعتمدت عليه، المحاسبيالتعليم  في الليبية
المؤسسات الليبية من فترة ألخرى من أجل تحديد مستوى مستوى جودة التعليم المحاسبة في  اهمية تقييم( السابقة

مكانية تحسين الع ،التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية يمكن  ولذلك ؛وامل التي لديها مستوى جودة ضعيفوا 
 :    اآلتي ؤلمن خالل التساأن تتضح مشكلة البحث أكثر 

 ؟مرتفعةمستوى جودة يتمتع بمرحلة البكالوريوس بالجامعات الليبية  في المحاسبيالتعليم هل 
 أهداف الدراسة

 : ةتيالدراسة إلى تحقيق األهداف اآليسعى الباحث في هذه 
 .مرحلة البكالوريوس،وتحديد نقاط القوة والضعف فيه في المحاسبيقياس جودة التعليم 
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ومدى رضائهم عن جودة  ،مرحلة البكالوريوس في المحاسبيالتعليم  خريجي وخريجاتالتعرف على  وجهة نظر 
 . مرحلة البكالوريوس في المحاسبيالتعليم 
فى مرحلة البكالوريوس،  المحاسبيالتي من شأنها أن تسهم في تطوير جودة التعليم التوصيات المناسبة  اقتراح

 .األفضل في ضوء المستجدات العالمية بهذا المجاللى إواالرتقاء بها 
  أهمية الدراسة 

 :  بأتيأهمية هذه الدراسة من خالل ماتتضح 
براز أهميتهمرحلة البكالوريوس،  في المحاسبيتسليط الضوء على واقع جودة التعليم  التعليم في تحقيق  وا 

 .لمستفيدينا وتطوير
 في المحاسبيتناولت تقييم جودة التعليم  التيالدراسات العربية المنشورة  فيتغطية الندرة الواضحة  في مهاساإل 

 .مرحلة البكالوريوس بالجامعات الليبية
                                                                                .واستثمارها في ضمان جودة التعليم العالي( من المستفيدين)االستفادة من المعلومات الراجعة  
 فرضيات الدراسة  

 :يةتاآلالرئيسية  الفرضياتالبحث على  اعتمد
 :الفرضية الصفرية

الجامعات في ال يتمتع التعليم الجامعي لتخصص المحاسبة بجودة مرتفعة من وجهة نظر خريجي قسم المحاسبة 
                                                                                                       .الليبية

                                                                                              :الفرضية البديلة
ة مرتفعة من وجهة نظر خريجي قسم المحاسبة في تخصص المحاسبة بجودفي التعليم الجامعي يتمتع 
                                                                                                      .الجامعات الليبية

 :الدراسة منهج
على    اعتمدتتحقيق أهداف الدراسة، حيث  في التحليلي الوصفيعلى المنهج  اعتمدتهذه الدراسة 

بشكل عام وجودة التعليم  الجامعيعلى مراجعة األدبيات ذات الصلة بتقييم جودة التعليم  النظريالجانب 
وتحليل أهم الدراسات  المحاسبيب دوذلك من خالل عرض األ ؛مرحلة البكالوريوس بشكل خاص في المحاسبي
 فيالدراسة، والمتمثلة  ةعلى بناء أدا اشتملفقد  العملي اإلطارأما الجانب أو . تناولت هذا الموضوع التيالسابقة 
من وجهة نظر  الجامعي المحاسبيتضمن المعايير المؤثرة على مستوى جودة التعليم  استمارة استبانةتصميم 
 واختبار الكالم من خالل التحليلي الوصفيالجانب  استخدامليبيا، وقد تم  في الجامعي المحاسبيالتعليم  خريجي
البيانات  كانت إذاا لقياس م (One-Sample Kolmogorov Smirnov test)رنون سم -كولمجرو

 الحسابيالمتوسط  فياألساليب اإلحصائية المتمثلة  و استخدام أو ال، الطبيعيالمستخدمة تتبع التوزيع 
 واالنحدار، (One Way ANOVA) األحاديتحليل التباين  أسلوبو  ،للبيانات المستخدمة المعياري واالنحراف
 .SPSS اإلحصائيفرضيات الدراسة بواسطة البرنامج  الختبار المتعدد
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 :الدراسات السابقة

مرحلة  في الجامعي المحاسبيركزت على تقييم جودة التعليم  التيهناك مجموعة من الدراسات 
كخطوة أولى من أجل  الجامعيعلى أهمية تقييم مستوى جودة التعليم  ومعظم الدراسات أكدتالبكالوريوس، 

 أو تحديدعلى أهمية تبنى معايير حسين وتطوير نقاط القوة، كما أكدت الدراسات الوقوف على نقاط الضعف وت
 زكريدراسة محمد  فيمرحلة البكالوريوس، ومن هذه الدراسات المتمثلة  في العاليلضمان جودة  التعليم العوامل 

البيئة  في المحاسبيالجودة الشاملة للتعليم  تواجه التيالذى ركز على التحديات والمشاكل المعاصرة ( 3102)
من طالب  هاتم جمع استمارة استبانة، 84 دراسته التي تكونت من فيالليبية، حيث كانت حجم العينة المستخدمة 

قابالت الشخصية للحصول على أكبر قدر ممكن الم استخدامه إلي باإلضافةمرحلة البكالوريوس  فيالمحاسبة 
العديد من  يواجهمرحلة البكالوريوس  في المحاسبيأن التعليم  إليمن المعلومات التفصيلية، وقد توصلت الدراسة 

، وأعضاء العلميومن هذه المشاكل، مشاكل متعلقة بالمناهج العلمية، والبحث  ،تؤثر على جودته التيالمشاكل 
 .الجامعات الليبية فيمن المفترض توفرها  التي، والتسهيالت والتجهيزات المادية اإلداريوالنظام هيئة التدريس، 

 في المحاسبيعلى التعليم  المتحصلةالتغيرات  استهدفت التي (Ahmed & Gao, 2004)أما بالنسبة لدراسة 
مثل نقص  المحاسبيالتعليم  يواجهها التي، وقد درست أيضا المشاكل 0591لسنة  االستقاللليبيا من تاريخ 

. العلمية مة المناهج المحاسبية المستوردة للبيئة الليبية، ونقص البحوثءء هيئة تدريس المحاسبة، وعدم مالأعضا
 و يتالءمالمناهج المستوردة الى ليبيا من الغرب بما  فيإعادة النظر  الضروريلى أنه من إوقد أوصت الدراسة 

 .الليبي المحاسبيلحل المشاكل المتعلقة بالتعليم  العلميالليبية واالهتمام بالبحث  اعيةواالجتم االقتصاديةالبيئة 
نسبرج، وخلصت الدراسة الى بجامعة جوها المحاسبيفقد تناولت طرق التدريس والتعليم  (Els, 2009)أما دراسة 
. مرحلة البكالوريوس في المحاسبينامج التعليم ر ب في IFRS المحاسبيالتعليم  فيتباع المعايير الدولية اضرورة 

وخلصت تدريس المعايير الدولية للمحاسبة، أهمية استهدفت تحديد  (Pries & Baker, 2010)كما أن دراسة 
أن إدراج وتدريس معايير المحاسبة الدولية بالمناهج المحاسبية من شأنه أن يساعد على زيادة مهارات  إلى

فقد ( م3101الجليلى وذنون، ) أما بالنسبة لدراسة . طبيق هذه المعاييرويزيد من ت المحاسبيمخرجات التعليم 
مهنة المحاسبة و  يتالءم ابالجامعات العراقية وتحديثها بم المحاسبيتطوير مناهج التعليم  تهدراس استهدفت

الجامعات  فيالمناهج المحاسبية تطوير  فيالتعليم الدولية  أو عوامل معايير استخدمومتطلبات سوق العمل، وقد 
تطوير  فيلبيان أثر معايير التعليم المحاسبية الدولية  ،الوصفيعلى المنهج  اعتمدتن الدراسة إالعراقية، حيث 

للمناهج  نموذج اقتراحالدراسة توصلت إلى  هذه. المناهج المحاسبية لمرحلة البكالوريوس بالجامعات العراقية
 واالقتصادبكليات اإلدارة  المحاسبيالمحاسبية لمرحلة البكالوريوس والذى قد يساعد على تطوير التعليم 

إعداد نموذج  إلىهدفت  التي( 3114)لدراسة خالد عطية وعالء الدين زهران أما بالنسبة . بالجامعات العراقية
مرحلة البكالوريوس بما يتناسب مع البيئة  في المحاسبي مستوى جودة التعليمالعوامل المؤثرة على لقياس وتقييم 

البكالوريوس،  المحاسبيالتعليم  في ا  خريج 099والذى وزع على  االستبيانسلوب أ تاستخدمالسعودية،  فقد 
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هذه  استخدمت، حيث المحاسبيتقييم مستوى جودة التعليم  جلأمن  ا  خريج 034وتحصل على عينة مقدارها 
أهمية  إلى ، وقد توصلت هذه الدراسةالمحاسبيالتعليم  فيقياس الجودة في مؤثرة ة رئيسوامل عالدراسة تسعة 

مرحلة البكالوريوس، كما أكدت على أهمية  في المحاسبيإعداد وتطبيق نموذج يقيس ويقيم مستوى جودة التعليم 
 تشغيل العملية التعليمية في، ودور االدارة العلميالتركيز على دور أعضاء هيئة تدريس المحاسبة، والبحث 

هدفت الى تحليل واقع  والتي  (3101) مصلىدراسة أما بالنسبة الى . من خالل الكفاءة والفاعلية وتطويرها
المؤثرة على جودتة، ومدى مواكبتها للتطورات العلمية المعاصرة وتلبية عوامل ليبيا، وال في المحاسبيالتعليم 

، والذى وزع على أعضاء هيئة االستبيان أسلوب باستخدامتجميع البيانات ب تفقد قاممتطلبات سوق العمل، حيث 
لى وجود قصور إوقد خلصت هذه الدراسة . ةمصراتجامعة  فيالمحاسبة  وخريجيتدريس المحاسبة وطلبة 

بإعداد طالب المحاسبة إعداد جيد، وتركيزها على التلقين،  االهتمامبالمنظومة التعليمية الجامعية وعدم 
كفاءة مخرجات قسم المحاسبة، كما وخصوصا فيما يتعلق بتعلم مهارات الحاسوب واللغة االنجليزية وأثرها على 

مناهج المحاسبة، وأن ال فيتحتاجها العملية التعليمية  التيكدت الدراسة على عدم توفر الوسائل التعليمية الحديثة أ
الى قلة  باإلضافةالوقت الحاضر، و  وغير متطورة بما يتناسب النظريالتعليمية تركز بشكل كبير على الجانب 

 Alfatiemy et alأما بالنسبة لدراسة  .الكتب والدوريات والمراجع العلمية الموجودة بالمكتبة وعدم كفايتها للطالب
الفصل األخير  فيظر طلبة المحاسبة الذين يدرسون لتعرف على وجهة ناالدراسة  استهدفت، فقد (2012)

الجامعات  فيمدى كفاية مصادر التعلم والتعليم  بالجامعات الليبية حول طرق التدريس بالجامعات الليبية وما
الموارد  فيوأن هناك عدم كفاية  ،الليبية، وتوصلت الدراسة الى أن طرق التدريس بالجامعات الليبية ضعيفة

 .حيويةالتعليمية ال
 :للدراسة النظرياإلطار 

 المحاسبيالجودة الشاملة للتعليم 
 :تعريف الجودة -

 أي ءالشى فيبالكيف والكم، كما تعنى أيضا اإلجادة  االهتماميقصد بالجودة اإلتقان وهى جاءت نتيجة 
سبيل  فيوأنفقوا قال تعالى ( 059آية . سورة البقرة)الكريم  القرانفي أحسن فعلة، وقد تعنى ايضا وفقا لما جاء 

هذه اآلية أن الجودة مظهر من  في، حيث تبين اهلل وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن اهلل يحب المحسنين
 (01-01، ص 3100بوكميش، ) Crosbyكما عرفة (. 3102الحسينى، ) نتائجهمظاهر اإلحسان ونتيجة من 

المطابقة مع المتطلبات، وأكد بأن الجودة تنشأ من خالل األنشطة الوقائية وليس من األنشطة " هيالجودة بأن 
لى أن درجة تحقيق الجودة يمكن قياسها إن األخطاء قبل وقوعها، وقد أشار بالوقاية م االهتمام أيالتصحيحية، 

هذه التكاليف كانت درجة الجودة عالية والعكس  انخفضتمن خالل تكاليف عدم المطابقة، حيث أنه كلما 
 فيأن الجودة  ، والذى أوضح0554عقد بتاريخ أكتوبر كما عرفت الجودة وفقا لمؤتمر اليونسكو المن ".صحيح
، التعليميالمنهج  فيأن يتضمن كافة وظائف التعليم وأنشطته المتمثلة  ينبغيمفهوم متعدد األبعاد  العاليالتعليم 
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، والتجهيزات والتسهيالت اإلداريتقييم الطالب، والنظام  أسلوبو هيئة التدريس، أعضاءو  لعلمية،المراجع او 
 (.م 3102زكرى،)الخ ......المادية

 
 :المحاسبي العاليمكونات جودة التعليم  -

 تتمثل (0554ناجى، ) ةرئيس( عناصر)لى ثالث مكونات تنقسم إ  المحاسبي العاليإن جودة التعليم 
 :(0)الشكل   في

ن المدخالت خمسة عناصر ، وتتضمالمحاسبيوهم األفراد الذين يمكن تهيئتهم الى العمل (: Inputs)المدخالت 
 .المناهج، والطالب، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفون، واإلدارة الجامعية يأساسية وه

 .بالمهارات المحاسبية الطالب لتزويدالوسائل التعليمية المستخدمة  في وتتمثل(: Process)العملية التعليمية 
القادرين على ممارسة المهنة وتقديم الخدمات  المحاسبيمخرجات التعليم  فيالمتمثلة (: Output)المخرجات 

 .الخريجون، والخدمات، والبحوث العلمية:مثل
 المحاسبيمكونات جودة التعليم (: 0)الشكل 

 
 
 

                     
                    

 
 
 
 

 الباحث: المصدر
 مرحلة البكالوريوس في العاليجودة التعليم  العوامل المؤثرة على -

مشتركة أو عوامل االمريكية على إنشاء معايير  العاليالبريطانية ووزارة التعليم  العاليوزارة التعليم  اتفقتاوقد 
 Davis)تقييم جودة الخدمة التعليمية على مستوى البكالوريوس لالمشتركة  األمريكيةسميت بالمعايير البريطانية 

& Ringsted, 2006)  لقد  .هذه الدراسة فيأو العوامل هذه المعايير  استخدمتوقد (  0)الموضحة بالجدول
لتقييم جودة الخدمة التعليمية على مستوى  ؛الدراسة على المعايير البريطانية األمريكية المشتركة اعتمدت

والعديد من الدراسات  ،العاليقياس جودة التعليم  فيالبكالوريوس بعد مراجعة العديد من النماذج المستخدمة 
قد استخدمت مرحلة البكالوريوس، و  في المحاسبيتقييم واقع التعليم  أجلمن  هذا اإلطار فيخدمة السابقة المست

 أو عامل تساعد على قياس جودة كل معيار التية ومكوناتها مع إضافة بعض المكونات نفس المتغيرات الرئيس

 المدخالت

المناهج -  

الطالب -  

أعضاء هيئة التدريس -  

الموظفون -  

يالنظام اإلدار -  

 العمليات التعليمية

 المخرجات

الخريجون -  

الخدمات -  

البحوث العلمية -  
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المنهج  أو عامل معيار فيتكمن  استخدامهاتم  التي، فالمتغيرات المحاسبيوأثره على جودة التعليم  هعلى حد
المحاسبة، والمراجع العلمية المحاسبية، وأعضاء هيئة تدريس المحاسبة، وأسلوب تقييم طالب  فيالمقرر  التعليمي

 .المادية والتسهيالت، والتجهيزات اإلداريالمحاسبة، والنظام 
ييم جودة الخدمة التعليمية على مستوى البريطانية األمريكية المشتركة لتقأو العوامل المعايير (: 0)الجدول 

 البكالوريوس
 مجاالت الجودة أو العامل المعيار م
 درجة تغطية الموضوعات األساسية التعليميالمنهج  0

 هذه المرحلة فيالطالب  استيعابالتناسب مع قدرة 
 العمليبالواقع  االرتباط

 اإللمام بالمعارف األساسية
 خالل تعلم لغة أجنبيةإعداد الطالب لعصر العولمة من 

 والموثوقية العلميدرجة المستوى  العلميالمرجع  3
 العلميشكل وأسلوب إخراج المرجع 

 العلميوقت توافر المرجع 
 العلميسعر المرجع 

 العلميمن المرجع  االستفادة امتداد
 أصالة المادة العلمية

 العلميينميها المرجع  التينوع االتجاهات 
 والخلفية المعرفية العلميالمستوى  التدريسأعضاء هيئة  2

 إدراك احتياجات الطالب
 العملية التعليمية فياالنتظام 
 العلميبالمنهج  االلتزام
 الراجعة التغذيةتقبل 

 العمل على تنمية المهارات الفكرية التنافسية
 األخالقيوالوازع  الوطنيتنمية الحس 

 الهدف من التدريس المستخدم
 والنظرة المعمقة التحليليتنمية االتجاه 
 والوعى بدور القدرة العلمية والخلقية الشخصيدرجة التفاعل 

 والموثوقية والشمول واالتساقدرجة الموضوعية  أسلوب التقييم 8
 عدم التركيز على التلقين

 االنتقاديالتركيز على القدرة التحليلية والتفكير 
دارة النظامتوافر المعلومات الالزمة  اإلداريالنظام  9  لتشغيل وا 

 نحو سوق العمل التوجه
 نشطة الرياضية والفنيةالمناخ الجيد لممارسة األ

 وفاعليته اإلداريالنظام  ةكفاء
 تلقى الشكاوى والتعامل معها

 توافرها وتناسبها مع طبيعة العملية التعليمية  1
شباعها الناحية الجماليةتنمية   وا 
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بنوع من اإليجاز ( 0)الجدول  فيالجودة المستخدمة  أو العوامل المؤثرة على  معاييرالمفهوم وسوف يتم تناول 

 :وهم
 :التعليميجودة المنهج  -

نما تتسع لتشمل أهداف  نأبيقصد بالمنهج الدراسي  مكوناته عديدة ال تقتصر على المقررات الدراسية، وا 
وطرائق وأساليب التدريس ووسائل التعليم والنشاط المدرسي وعملية التقويم، كما تتخذ النظرة إلى  ، المنهج ومحتواه

إذ تقوم الجهة ؛العالقات بين هذه المكونات إلى االتجاه نحو اإلدراك واإلفادة من التداخل والتشابك والتفاعل بينهما
 . نهج ومحتواه وبما يحقق أهدافهالمختصة بتخطيط الم

 :المراجع العلميةجودة  -
 علميالجامعات أنها ذات مستوى  فييقصد بجودة المراجع العلمية أن تتصف المراجع العلمية المعتمدة 

 ينبغي التعليمييمتلك الموثوقية، كما أن المنهج  وأنه ،من العديد من الجامعات وتزكيته استخدامهمن خالل  عال
خراج  هذه الناحية، وأن يتوافر المنهج  فيالشروط العلمية  وبما يتفق  علميأن يكون معد بشكل وأسلوب وا 

منه على المدى الطويل  االستفادةمن ؤ الوصول إليها وبأسعار معقولة، ي يمكن للطالب ، أماكن متعددة في العلمي
قة ، وأن يكون مستند على مراجع علمية يشهد لها بالدالعمليالتطورات المعاصرة ويلمس الواقع  و ويتناسب
 .والكفاءة

 :جودة أعضاء هيئة التدريس -
 امتالكهتأهيال علميا وسلوكيا من خالل  الجامعييقصد بجودة عضو هيئة التدريس بأن يمتلك األستاذ 

حاضرة، وقدرته على توفير متطلبات اإلعداد للم قدرته و والمهني العلمي وتمكنه، الجامعيلشخصية األستاذ 
وسائل تقييم موضوعية  واستخدام ،تساعد على تعميق فهم المنهج المقرر للطلبة التينشطة أيضا على توفير األ

تقييم أداء أعضاء هيئة  وهناك من يقسم عملية. النظرية والعلمية البحثية االمتحاناتعلى  اعتمادهمن خالل 
 ؛التعليمين البرنامج تحسي فينتائج التقييم  استخدامويقصد به التركيز على ( الوقائي) تكوينيلى تقييم إالتدريس 

وذلك من خالل تطوير األداء التدريس لعضو هيئة التدريس بالجامعة، حيث يتم إعالم األستاذ المعنى بنتائج 
الترقية، )والذى يستخدم ألغراض إدارية تتعلق بعملية التوظيف  الختامي، وهناك التقويم طلبتهتقييم أدائه من 

 (.3102، زكري؛ محمد 3103الخرابشة وآخرون، ( )الخ....وتجديد العقود، ومنح عالوات مالية،
 :جودة أسلوب تقييم الطالب -

واالتساق والموثوقية  يقصد بجودة أسلوب تقييم الطالب أن يتميز أسلوب تقييم الطالب بالموضوعية
لقائه المحاضرات، وأن يركز على تقييم القدرات إو هيئة التدريس على التلقين عند ن ال يركز عضأوالشمول، و 

 .مناقشة وتحليل إلىالتحليلية للطالب والتفكير االنتقادي من خالل طرح المسائل التي تحتاج 
 :اإلداريجودة النظام  -
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ن جودة النظام إحسين جودة التعليم الجامعي، حيث ة لتم اإلداري من أهم األسباب الرئيسجودة النظا
لى حد كبير على مدير النظام اإلداري، فإذا فشل النظام اإلداري في استيعاب مدى أهمية إاإلداري يتوقف 

فمن غير المحتمل أن ال تحقق أي نجاح، ومن مكونات  ،الحاجة الى نظام تعليمي جامعي يملك جودة عالية
دارات األقسام العلمية والمكتبيةالكل ،جودة النظام اإلداري الجامعي جودة إدارة الجامعات وجودة التخطيط  ،يات وا 

 .االستراتيجي ومتابعة األنشطة التي تساعد على خلق ثقافة إدارة الجودة الشاملة
 :جودة التجهيزات والتسهيالت المادية -

من  والتيالعملية التعلمية بالجامعات  فييقصد بها تلك التجهيزات والتسهيالت المادية المستخدمة 
ن إ، حيث الجامعيتحقيق جودة التعليم  فيتسهم بشكل كبير  التيخاللها يتم التفاعل بين مجموعة من العناصر 

التعليمية، والقاعات الدراسية، والتهوية، واإلضاءة والمقاعد، وغيرها  المبانيمثل من مكونات التجهيزات المادية 
 .الجامعيوعلى مستوى أداء عضو هيئة التدريس  الجامعيتؤثر على مستوى جودة التعليم  التي

 :للدراسة العملياإلطار 
 :وعينتهامجتمع الدراسة -

ناث) المحاسبة خريجييتكون مجتمع الدراسة من  قبول دراسة الماجستير  امتحان الجتيازالذين تقدموا  (ذكور وا 
استمارة وقد تم توزيع . 04/0/3108اسية بجامعة طرابلس بتاريخ يكلية االقتصاد والعلوم الس فيبالمحاسبة 
مع تقديم  مباشرةالطريقة ال باستخدامالمحاسبة المتقدمين  خريجيعلى لتحقيق أهداف الدراسة  المصممة االستبانة

 . ليمل سبشكاالستبانات للمستجوبين لضمان تعبئة  توجيهات المناسبة من قبل الباحثالتوضيحات واإلرشادات وال
من % 29.83بنسبة  استبانة 038لى إعددها  ن يتحصل على ردود مناسبة وصلأ سلوب مكن الباحثهذا األ
 والتي، استبانة 22 باستبعاد وقد قام الباحث. اسبة المتقدمينالمح خريجيتم توزيعها على  استبانة 291 إجمالي

مفردة وهى تمثل  50كان  النهائيفإن حجم العينة  وبالتاليهذه الدراسة،  فيبالبيانات الكاملة المستهدفة  تفلم 
عليها إلجراء هذه  االعتمادوهى نسبة كافية ومقبولة ويمكن %31بلغت  والتينسبة الردود الصحيحة والمعتمدة 

 .  الدراسة
 :أداة الدراسة -

جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه الدراسة، وقد  أجلمن  االستبانةعلى أسلوب  الباحث اعتمدلقد 
 :تياآلعلى النحو  ةاناالستبتم إعداد 

ركة لمعايير تقييم جودة الخدمة تالمش األمريكيةالبريطانية  (المعايير)العوامل على  رئيسبشكل  االعتمادتم . 0
 .التعليمية على مستوى البكالوريوس

 .البكالوريوس في المحاسبيليبيا لقياس جودة التعليم  فيالمستخدمة  (المعايير)بالعوامل االسترشاد تم . 3
 .تناولت هذا الموضوع التيالكتب والدوريات  في ما جاءعلى  االعتمادأيضا تم . 2
، وقد تمت فيه ما جاءوالتأكد من صحة  مراجعتهعلى بعض األكاديميين من أجل  االستبيانتم عرض هذا . 8

 .على التوصيات المقدمة من قبلهم التعديالت بناء
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المباشرة مع تقديم الطريقة  أسلوب باستخدام على عينة الدراسة ةاناالستبجميع أوراق  واستالمتم توزيع . 9
 .لالزمة للحصول على األجوبةرشادات االتوضيحات واإل

 :الى قسمين ةاناالستبأسئلة تقسيم لقد تم . 1
 .يحتوى على أسئلة المعلومات العامة حول عينة الدراسة ولالقسم األ
مرحلة  في المحاسبيجودة التعليم  بالعوامل المؤثرة علىيحتوى على مجموعة أسئلة مرتبطة  الثانيالقسم 

 .سؤاال   84معايير و ستة  القسم   هذا ، وقد تضمنالبكالوريوس
لتحديد درجة أهمية كل  ؛المكون من خمس درجات (Likert) الخماسيمقياس ليكارت  اعتمادوقد تم 
 (:3)الجدول رقم  في، وذلك كما هو موضح ةاناالستبفقرة من فقرات 

 .(Likert) الخماسيمقياس ليكارت (:  3)الجدول 
 بشدة ال أوافق ال أوافق أو محايد ال ادرى موافق موافق بشدة التصنيف
 0 3 2 8 9 الدرجة

 

من الدرجة  اقتربناإذا ، والعكس صحيح  ، شدة تحقق العبارة ازدادت( 9)من الدرجة  اقتربناكلما  وبالتالي
 . ا  فإن ذلك يكون محايد( 2)من الدرجة  اقتربناأما إذا ( 0)
 : خصائص عينة الدراسة -

والعمر المشاركين رض المعلومات العامة المتعلقة بنوع الموضح أدناه أنه يع( 2)المالحظ من الجدول 
والمتقدمين  البكالوريوسونوع الوظيفة للمتحصلين على شهادة  ،والخبرة ونوع قطاع التوظيف ،التخرجوسنة 
فمن . والعلوم السياسية بجامعة طرابلس االقتصادالمحاسبة بكلية  فيامتحان قبول دراسة الماجستير  الجتياز

 :                تيباآلالبكالوريوس الممثلين لمجتمع الدراسة يتصفون  خريجييتضح أن خالل هذا الجدول 
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 بمرحلة البكالوريوس المحاسبيالتعليم  بخريجيخصائص عينة الدراسة المتعلقة (: 2)الجدول 
 سنوات الخبرة الوظيفة قطاع الوظيفة سنوات التخرج العمر الجنس
  % السنوات % النوع % النوع % السنوات % السنوات % النوع
  19.5 9أقل من  35.1 توجدال  35.1 ال توجد 00 0554أقل من  1.1 33أقل من  53.2 ذكر

 01.1 01-9من  81.1 محاسب 4.4 خاص 1.1 3110-0554من  91 21-33من 
 00 09-00من  02.3 مراجع 31.9 عام 01.9 3111-3113من  32.0 81-20من  1.1 أنثى

 9.9 09أكثر من  03.0 معيد 28.0 حكومى 18.4 3102-3114من  02.3 80أكثر من 
 8.8 مدرس

 011 المجموع 011 المجموع 011 المجموع 011 المجموع 011 المجموع 011 المجموع
 

 (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) الطبيعيالتوزيع  اختبار(: 8)الجدول 
 التعليميالمنهج  المتغيرات

 المحاسبي
المراجع العلمية 
 المحاسبية

أعضاء هيئة التدريس 
 المحاسبة

المحاسبةأسلوب تقييم طالب  اإلداريالنظام    التجهيزات والتسهيالت المادية 

Kolmogorov- Smirnov Z .730 1.289 .748 1.227 .672 1.359 

Sig. (2-tailed) .661 .072 .631 .098 .757 0.058 
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وفى حين أن النسبة  ،%(53.2)لى إوصلت نسبتهم  ينالذ الدراسة من جنس الذكور فيأن أغلب المشاركين . 0
                                     .عينة الدراسة فيتمثل نسبة اإلناث %( 1.1)الباقية وقدرها 

 ميليهثم %( 91)إلىوصلت نسبتهم  ينسنة الذ 21-33 ما بينأعمارهم مجتمع الدراسة  فيأغلب المشاركين . 3
 أعمارهم أكثر، ثم يليهما المشاركين الذين %(32.0)بنسبة سنة  81-20 ما بينالمشاركين الذين أعمارهم 

سنة وصلت نسبتهم الى  33، وفى حين أن المشاركين الذين أعمارهم أقل من %(02.3)سنة بنسبة  80من  
(1.1                                                   .)%                      
 في، %(18.4)لى إ 3102-3114 ما بينالفترة  فيتخرجوا الذين الدراسة  مجتمع فيبلغت نسبة المشاركين . 2

كما بلغت نسبة الخريجين . 3111-3113 ما بينالفترة  فيكانوا من الخريجين %( 01.9) ما نسبتةحين أن 
ما الفترة  كانوا من خريجي %(1.1) ما نسبتةوفى حين أن %(. 00) 0554تمثل أقل من سنة  التيالفترة  في
              .                                3110-0554 بين
 يليه، ثم %(21.0) نسبتهما  الحكوميالقطاع  فين من عينة الدراسة الذين يعملون و تحصل المشارك . 8

القطاع العام وصل  فين الذين يعملون و ، بينما المشارك%(35.1)مل بنسبة المشاركين الذين لم يتحصلوا على ع
                %(.4.4)بته نس القطاع الخاص ما فين ي، والمشارك%(31.9)لى إ منسبته

 ما نسبتةوظيفة المحاسبة، وأن  فيمفردات العينة يعملون  فيمن المشاركين %( 81.1)يقارب  وجد أن ما. 9
المعيدين بالكليات  فيخرى المتمثلة حين تراوحت الوظائف األ فيوظيفة المراجعة،  فييعملون %( 02.3)

يمثل %( 35.1) ما نسبتةوهو  ونوالباق، التواليعلى %( 8.8)و %( 03.0) ما نسبتةوالمدرسين بالثانوية الى 
.                                          وظائف ال يملكونالمشاركين الذين   

مجتمع الدراسة فتحصل المشاركين الذين لديهم خبرة أقل  فيفيما يتعلق بخاصية سنوات الخبرة للمشاركين  . 1
سنوات تحصلوا على نسبة  01-9 ما بين، والذين لديهم سنوات خبرة %(19.5) ما نسبتةسنوات على  9من 
، والباقين الذين %(00)كانت نسبتهم  09-00 ما بين، بينما المشاركين الذين لديهم سنوات خبرة %(01.1)

             %(. 9.9)سنة تحصلوا على نسبة  09كثر من لديهم سنوات خبرة أ
خصائص مجتمع  في ا  أن هناك تنوع استخالصيمكن ( 2)الجدول  فيمن خالل هذا الوصف والمبين 

نوع الوظيفة وأخيرا و قطاع الوظيفة، و سنوات التخرج، و العمر، و خاصية الجنس،  فيالدراسة حيث كان هناك تنوع 
 حديثيكما يمكن مالحظة أن النسبة األكبر كانت من . مجتمع الدراسة فيلدى المشاركين  التيسنوات الخبرة 

 المحاسبيبالتعليم  واتصالهموظيفة المحاسبة، وهذا المؤشر يدل على حداثة معلوماتهم  فيالتخرج والذين يعملون 
لى ذلك، هذه الخصائص إضافة باإل. بعد التخرج امتلكوها التيمرحلة البكالوريوس والخبرة  في هيالمتحصلين عل

 المحاسبيلية لتقييم واقع جودة التعليم اعليها بدرجة ع االعتماديمكن  راءهمألدى المشاركين تؤكد على أن  التي
 .مرحلة البكالوريوس في

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov)سمرنوف  -كولمجوف اختبار في والمتمثل الطبيعيالتوزيع  اختباريبين ( 8)الجدول 
Test ) حيث تحصلت جميع المتغيرات على قيمة الطبيعييتبع التوزيع عينة الدراسة  فيالمستخدمة  المحاسبيمعايير التعليم أن ،

.الدراسة في المعمليةاالختبارات  استخدام منوهذا مؤشر يمكن الباحثين %(. 9)مستوى داللة أكبر من 
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 .التباين بين أراء خريجي التعليم المحاسبي في مرحلة البكالوريوس حول العوامل المؤثرة على جودة التعليم المحاسبيتحليل (: 9)الجدول 
معايير جودة أداء التعليم 

 المحاسبي
 سنوات الخبرة الوظيفة قطاع الوظيفة سنوات التخرج العمر الجنس
 Fقيمة 
 

مستوى 
 المعنوية

 Fقيمة 
 

مستوى 
 المعنوية

 Fقيمة 
 

مستوى 
 المعنوية

 Fقيمة 
 

مستوى 
 المعنوية

 Fقيمة 
 

مستوى 
 المعنوية

 Fقيمة 
 

مستوى 
 المعنوية

 1.119 0.911 1.510 1.134 1.995 1.521 1.822 0.180 1.154 1.125 1.410 1.119 المحاسبي التعليميالمنهج 
 1.484 1.180 1.321 0.314 1.504 1.984 1.519 1.892 1.185 1.182 1.992 1.530 المراجع العلمية المحاسبية

 1.290 0.001 1.411 1.100 1.012 0.281 1.901 1.543 1.300 0.881 1.310 0.342 أعضاء هيئة تدريس المحاسبة
 1.102 3.021 1.995 1.505 1.110** 3.100 1.113** 3.112 1.951 1.441 1.281 0.028 تقييم طالب المحاسبة أسلوب
 1.310 0.051 1.108* 0.581 1.121 1.451 1.113 1.418 1.229 0.020 1.930 1.511 اإلداريالنظام 

 1.551 1.211 1.918 1.508 1.402 1.141 1.581 1.914 1.414 1.153 1.111 1.432 التجهيزات والتسهيالت المادية
%0مستوى معنوية أقل من %.      **9مستوى معنوية أقل من *



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االجتماعية واإلنسانيةمجلة العلوم   

171 
 

 واختالفلمعرفة مدى تباين  (One Way ANOVA) األحاديتحليل التباين  أسلوب استخداميبين ( 9)الجدول 
مرحلة  فيقبول الدراسات العليا  امتحان الجتيازمرحلة البكالوريوس المتقدمين  فيالجامعات  خريجيآراء 

ستة متغيرات، والمرتبطة بالنوع،  خداماستوالعلوم السياسية بجامعة طرابلس من خالل  االقتصادبكلية  الماجستير
مجتمع الدراسة، حيث  فيوالعمر، وسنوات التخرج، وقطاع التوظيف، ونوع الوظيفة، وسنوات خبرة المشاركين 

مرحلة البكالوريوس  في المحاسبيالتعليم  خريجيتبين عدم وجود تباين واختالف ملحوظ بشكل واضح بين آراء 
، إال فيما يتعلق بمتغير سنوات التخرج و قطاع المحاسبيفيما يتعلق بالمتغيرات الممثلة لعوامل تقييم جودة التعليم 

اآلراء حول أسلوب تقييم طالب المحاسبة،  فيلهذا المتغير على التباين  تأثيرالتوظيف، اللذان أوضحا وجود 
وعلى الرغم من ذلك، . اإلدارياآلراء حول النظام  في، الذى أثر على التباين الى متغير نوع الوظيفة ةباإلضاف

أن فوصفية لمفردات عينة الدراسة، المتغيرات ال فيمن وجود تنوع كبير ( 9)الجدول  فيفإن النتائج المدرجة 
ذات معنوية  ريجوه واختالفنتائج تحليل التباين للمتغيرات الوصفية الستة أوضحت بشكل عام عدم وجود تباين 

 أثر هذه المعايير على جودة التعليم المحاسبيب، فيما يتعلق %(9)و %( 0)إحصائية، عند مستويات المعنوية 
 .للدراسة

 :وثباتها االستبانةمقاييس صدق  -
هذه  في وثباتها لغرض تحديد مدى صدق االستبانات المستخدمة استخدمتبعض المقاييس اإلحصائية 

 فيلقياس صدق إجابات المشاركين  (Alpha Cronbach’s)معامل ألفاكرونباخ  الباحث استخدمالدراسة، حيت 
تقييم واقع جودة التعليم ل ؛ العواملمن  عامليبين معامالت الصدق لكل ( 1)الجدول . تعبئة االستبانات

، والمراجع العلمية المحاسبية، وأعضاء المحاسبي التعليميالمنهج  فيمرحلة البكالوريوس والمتمثلة  في المحاسبي
، (رئيس قسم المحاسبةو  إدارة الكلية) اإلداريهيئة تدريس المحاسبة، وأسلوب تقييم طالب المحاسبة، والنظام 

تقييم واقع جودة  عواملأن معامالت الصدق ل( 1)ويتضح من خالل الجدول . والتجهيزات والتسهيالت المادية
، وهذا بدورة يشير الى أن المعايير %(59-%58) ما بينة البكالوريوس تراوحت لمرحل المحاسبيالتعليم 

الحصول على نتائج مناسبة، وبذلك تعتبر األسئلة  إيلعليها من  االعتمادالمستخدمة لديها مصداقية عالية يمكن 
 .  المتعلقة بجميع المعايير صادقة لما وضعت لقياسه

 المحاسبيوفقا لمعايير جودة التعليم  انلالستبمقاييس الصدق والثبات (: 1)الجدول 
 Alpha)معامل الصدق  عدد األسئلة المحاسبيجودة التعليم  العوامل المؤثرة على

Cronbach’s)  
-Spearman)معامل الثبات 

Brown) 
 1.15 1.58 4 المقرر التعليميالمنهج 

 1.10 1.59 9 المراجع العلمية
 1.11 1.59 02 أعضاء هيئة التدريس
 1.11 1.59 9 أسلوب تقييم الطالب

 1.43 1.58 03 اإلداريالنظام 
 1.10 1.58 9 التجهيزات والتسهيالت المادية

 1.19 1.58 84 المـــــــــجــــمــــــــــــــــــوع
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 النسبيلقياس الثبات  (Spearman-Brown)سبيرمان براون  اختبارأيضا  باستخدامقام الباحث 

( 1)الجدول  في، وقد أوضحت النتائج المحاسبيإلجابات األسئلة المتعلقة بجميع عوامل تقييم واقع جودة التعليم 
 (.  1.43-1.11)أن  إجابات أسئلة االستبانات كانت تتراوح ما بين 

 فرضيات الدراسة واختبارالمعالجات اإلحصائية وتحليل  -
مرحلة البكالوريوس المستخدمة  في المحاسبيجودة التعليم  عواملبين كل  االرتباطيبين معامالت ( 1)الجدول 

، والمراجع العلمية المحاسبية، وأعضاء هيئة تدريس المحاسبي التعليميالمنهج  فيهذه الدراسة والمتمثلة  في
والتجهيزات ، (إدارة الكلية، رئيس قسم المحاسبة) اإلداريالمحاسبة، وأسلوب تقييم طالب المحاسبة، والنظام 

 .والتسهيالت المادية
 .المحاسبيالمختلفة لجودة واقع أداء التعليم  العواملبيرسون بين  ارتباطمعامالت (: 1)الجدول 

المنهج  المحاسبيمعايير جودة التعليم 
 التعليمي
 المقرر

المراجع 
 العلمية

أعضاء هيئة 
 التدريس

أسلوب 
تقييم 

 الطالب

النظام 
 اإلداري

التجهيزات 
والتسهيالت 

 المادية

 إجمالي
معايير جودة 

التعليم 
 المحاسبي

 **1.185 **1.204 **1.882 **1.888 **1.919 **1.945 0 المقرر التعليميالمنهج 

 **1.182 **1.255 **1.923 **1.253 **1.880 0 **1.945 المراجع العلمية

 **1.101 **1.214 **1.829 **1.918 0 **1.880 **1.919 أعضاء هيئة التدريس

 **1.153 **1.353 **1.884 0 **1.918 **1.253 **1.888 أسلوب تقييم الطالب

 **1.401 **1.114 0 **1.884 **1.829 **1.923 **1.882 اإلداريالنظام 

 **1.113 0 **1.114 **1.353 **1.214 **1.255 **1.204 التجهيزات والتسهيالت المادية

 %0مستوى معنوية **                        %            9مستوى معنوية *
، حيث أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة %(0)المبينة عند مستوى الداللة  االرتباطوالذى يبين أن معامالت 

حيث أن الجدول %. 0، وكذلك كانت قيمة مستوى الداللة لكل معيار أقل من %0الجدولية عند مستوى الداللة 
مع جميع المتغيرات أو  المحاسبيعوامل جودة التعليم  إجماليعالقة موجبة و قوية بين يبين أن هناك ( 1)

، %0هذه الدراسة عند مستوى داللة  في%( 11، %40، %15، %13، %18، %19)المعايير المستخدمة 
مرحلة البكالوريوس  في المحاسبيوبذلك تعتبر العوامل المستخدمة المتعلقة بقياس وتقييم  واقع جودة التعليم 

 .مناسبة لما وضعت لقياسه
مرحلة  في المحاسبيمؤشرات تحديد مستوى جودة التعليم  استخدامفرضيات الدراسة تم  والختبار

 (.4)الجدول  فيالبكالوريوس المعروضة 
 مرحلة البكالوريوس في المحاسبيمؤشرات تحديد مستوى جودة التعليم (: 4)الجدول 

 9 - 8.31من  8.05 - 2.81من  2.25 - 3.11من  3.95 - 0من  الدرجة
 مرتفعة جدا مرتفعة متوسطة منخفضة مستوى الجودة
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تحديد مستوى جودة  أجلمن  (Likert) الخماسيمقياس ليكارت  فيالذى استخدم ( 9-0)حيث تم حساب المدى 
، ولقد تم طرح (1.4=  9مقسمة على  8)على طول الخلية  وقسمتهمرحلة البكالوريوس  في المحاسبيالتعليم 

المستخدمة  المحاسبيالمقياس، وبذلك تصبح فئات تقييم جودة التعليم  في( 9)هذه القيمة من الدرجة االعلى 
 :ومناقشتهاوفيما يلى عرض لنتائج االختبارات المستخدمة (. 4)الجدول  فيبالكيفية التالية المبينة 

 :المنهج التعليمي المقرر في المحاسبة :العامل األول -
 المحاسبة فيالمقرر  التعليميالمنهج (: 5)الجدول 

 االستبيانفقرات 
 واإلجابات

أوافق 
بشدة 
)%( 

أوافق 
)%( 

محايد 
)%( 

غير 
موافق 
)%( 

غير موافق 
 )%(بشدة 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 الجودة

 متوسطة 0.30 2.01 00 31.5 31.5 29.3 03.0 الفقرة األولى
 مرتفعة 0.15 2.84 9.9 02.3 39.2 25.1 01.9 الفقرة الثانية
 متوسطة 0.38 3.12 04.1 21.2 01.1 04.1 4.4 الفقرة الثالثة
 متوسطة 0.11 2.23 1.1 01.9 39.2 80.4 5.5 الفقرة الرابعة

 منخفضة 0.22 3.14 89.0 34.1 03.0 3.3 03.0 الفقرة الخامسة
 متوسطة 0.21 3.12 32.0 31.8 05.4 01.9 08.2 الفقرة السادسة
 متوسطة 0.29 3.11 32.0 38.3 01.9 39.2 00 الفقرة السابعة
 متوسطة 0.01 3.13 05.4 35.1 38.3 33 8.8 الفقرة الثامنة

 على ثمانيمل تالمحاسبة حيث يش فيالمقرر  التعليميالمنهج  فياألول والمتمثل  عامليتضمن ال( 5)الجدول 
مرحلة  فيالمقرر  المحاسبي التعليمياستخدمت لتقييم مستوى المنهج ( ثمانية أسئلة)فقرات أو متغيرات 

حقق ( الثانيالسؤال )هذا الجدول على أن هناك فقط متغير واحد  فيالبكالوريوس، وتوضح النتائج المعروضة 
مرحلة البكالوريوس،  فيالطالب  استيعابقدرة  ويتناسب  التعليميأن المنهج  :مستوى جودة مرتفعة والذى يقول

 السؤال األول)بينما أن سته متغيرات (. 0.15) معياري وانحراف( 2.84) حسابيبمتوسط 
تحصلوا ( السؤال الثامنو  السؤال السابعو  السؤال السادسو  السؤال الرابعو  السؤال الثالث<<<<<<<<<<<<<و

مستوى تغطية جميع الموضوعات األساسية لكل مادة دراسية، مدى  فية على مستوى جودة متوسطة، والممثل
للمعارف األساسية  التعليميجهات العمل، مدى تتضمن المنهج  في العمليللواقع  التعليميمة المنهج ءمال

يساعد  التعليمييدعم قدرة الطالب على إعداد البحوث والدراسات المحاسبية، المنهج  التعليميالمحاسبية، المنهج 
مهارات االتصال لدى الطالب،  يينم التعليميعلى تنمية مهارات النقد والتحليل عند مزاولة المهنة، والمنهج 

( 5)كما أن الجدول (. 0.21-0.01)تراوح بين  معياري وانحراف( 2.23-3.13)تراوح بين  حسابيبمتوسط 
لبرنامج تعلم اللغة  التعليميية المنهج مدى شمول فيالمتمثل ( السؤال الخامس)يوضح أن المتغير الخامس 

 (.0.22) معياري وانحراف( 3.14) حسابياإلنجليزية والكمبيوتر، تحصل على مستوى جودة منخفضة ومتوسط 



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االجتماعية واإلنسانيةمجلة العلوم   

174 
 

 الجامعيقدرة الطالب  والمقرر يتناسب  المحاسبي التعليميويالحظ من النتائج المعروضة أن المنهج   
لم تتحصل على مستوى جودة مرتفعة أو  التيحين أن العديد من المتغيرات المهمة  فيمرحلة البكالوريوس،  في

 .الطالب استيعابمع قدرة  المحاسبي التعليميفيما عدا المتغير المرتبط بمدى تناسب المنهج  مرتفعة جدا  
 التيالكمبيوتر  لبرامج تعلم اللغة االنجليزية ومهارات التعليميعدم تتضمن المنهج  في ا  كما أن هناك قصور  

القول نستنتج أن هذه المؤشرات تدل بصفة عامة على  ةخالص. تمكن طالب المحاسب على البحث والدراسة
  .مرحلة البكالوريوس فيلطالب المحاسبة  المحاسبي التعليميالمنهج عامل تناسب 

 :في المحاسبة المقررةالمراجع العلمية  :العامل الثاني -
 المحاسبة في المقررةالمراجع العلمية (: 01)الجدول 

 االستبيانفقرات 
 واإلجابات

أوافق 
)%(بشدة   

أوافق 
)%( 

محايد 
)%( 

غير 
موافق 
)%( 

غير موافق 
)%(بشدة   

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 الجودة

 متوسطة 0.333 3.414 01.1 04.1 22 31.5 5.5 الفقرة االولى
 متوسطة 0.141 3.111 02.3 28.0 20.5 08.2 1.1 الثانيةالفقرة 

 متوسطة 0.301 3.153 31.5 32.0 35.1 04.1 1.1 الفقرة الثالثة
 متوسطة 0.152 2.249 9.9 01.9 31.8 21.8 08.2 الفقرة الرابعة

 مرتفعة 0.089 2.811 1.1 03.0 35.1 22 01.1 الفقرة الخامسة
 

 9فقرات أو  9)المحاسبة على خمسة متغيرات  في المقررةالمراجع العلمية  عاملوالخاص ب( 01)يشتمل الجدول 
كانت المراجع  هلو مرحلة البكالوريوس  فيمة المراجع العلمية لطالب قسم المحاسبة ءتوضح مدى مال( أسئلة

لعلمية على أثر المراجع ا بأسعار مناسبة، كما أنها توضح مدى اتتبكالم فيالعلمية مجازة ومتطورة ومتوفرة 
 . درات طالب المحاسبة الفكرية والعلميةقتنمية 

الفقرة الخامسة أو السؤال )على أن المتغير الخامس ( 01)الجدول  فيوقد أوضحت النتائج المبينة 
، (0.089)بلغ  معياري وانحراف( 2.811)بلغ  حسابيتحصل على مستوى جودة مرتفعة، بمتوسط ( الخامس

 فيمجاالت مختلفة  فيأن المراجع العلمية تنمى وتحسن قدرات الطالب الفكرية والعلمية  إلى والذى يشير
 . المحاسبة

من ناحية أخرى، أظهرت النتائج أن هناك أربعة متغيرات تحصلت على مستوى جودة متوسطة، ومتوسطات 
ن هذه إحيث  ،(0.333-0.141)تراوحث بين  معيارية وانحرافات( 2.249-3.111)حسابية تراوحث بين 

أن توضح (أو األسئلة األربعة األولى ، األربعة األولى اتالفقر )المتغيرات األربعة األولى لى إالنتائج تشير 
المراجع العلمية متطورة وتلبى حاجات طالب المحاسبة، و  دليل خاص بالقسم فيالمراجع العلمية مجازة ومدرجة 

منها بعد التخرج عند  االستفادةمناسبة، والمراجع العلمية يمكن بأسعار  اتتبالمك فيوالمراجع العلمية متوفرة 
 فيحول مستوى جودة المراجع العلمية المقررة  معقوال   ا  مؤشر  يتعط هوهذه النتائج بصفة عام. مزاولة المهنة

  .مرحلة البكالوريوس



 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االجتماعية واإلنسانيةمجلة العلوم   

175 
 

 :أعضاء هيئة التدريس في المحاسبة :العامل الثالث -
 المحاسبة فيأعضاء هيئة التدريس (:00)الجدول 
واإلجابات االستبيانفقرات  أوافق  

)%(بشدة   
أوافق 
)%( 

محايد 
)%( 

غير 
موافق 
)%( 

غير موافق 
)%(بشدة   

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 الجودة

 متوسطة 1.55 2.11 4.4 08.2 83.5 35.1 8.8 الفقرة األولى
 متوسطة 0.11 3.14 09.8 31.8 21.2 04.1 2.2 الفقرة الثانية
 متوسطة 0.15 2.08 5.5 08.2 29.3 22 1.1 الفقرة الثالثة
 متوسطة 0.05 2.11 09.8 09.8 21.4 21.4 1.1 الفقرة الرابعة

 متوسطة 0.39 3.11 32.0 33 31.9 05.4 1.1 الفقرة الخامسة
 منخفضة 0.14 3.99 33 39.2 21.4 05.4 3.3 الفقرة السادسة
 متوسطة 0.01 3.55 09.8 03.0 25.1 38.3 4.4 الفقرة السابعة
 متوسطة 1.51 3.50 1.1 38.3 81.1 38.3 2.2 الفقرة الثامنة
 متوسطة 0.00 2.11 5.5 05.4 22 34.1 4.4 الفقرة التاسعة
 متوسطة 0.38 3.44 02.3 33 21.2 31.5 1.1 الفقرة العاشرة

 متوسطة 0.01 2.18 02.3 00 81.1 34.1 1.1 الفقرة الحادية عشر
 متوسطة 0.04 2.10 03.0 05.4 29.3 31.5 03.0 الفقرة الثانية عشر

 متوسطة 0.31 3.59 01.9 02.3 81.1 04.1 00 عشر الثالثةالفقرة 
 اشتملمرحلة البكالوريوس، والذى  فييعرض المعيار الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالمحاسبة ( 00)الجدول 

ثنا عشر االنتائج المعروضة أوضحت أن . ريسوتقييم مستوى أعضاء هيئة التد لقياس،  ا  متغير على ثالثة عشر 
معيارية تراوحث  وانحرافات( 2.08-3.11)حقق مستوى جودة متوسطة، بمتوسطات حسابية تراوحث بين  ا  متغير 
المتغيرات  استخدامحاسبة من خالل على مستوى أعضاء هيئة تدريس الم انعكست والتي( 0.39-1.51) ما بين
ن وغير و البهم، ومنتظمط احتياجاتيملكون القدرة على توصيل المعلومات لطالبهم، و يدركون  ، وهمالتالية

بهم لرفع قدراتهم الفكرية، أراء طال نالمقرر، ويناقشو  التعليميالمنهج  بتنقيدن و محاضراتهم، و ملتزم منمتغيبين 
أسلوب التدريس  استخداممن  األساسيالهدف  نلدى طالبهم، ويوضحو  األخالقيوازع وال الوطنيالحس  نوينمو 

 ؛والنظرة المعمقة لدى طالبهم، ويتفاعلون شخصيا مع الطالب التحليليالمتبع، ويحاولون تنمية وتقوية الفكر 
لتحسين قدراتهم الفكرية، ويدركون أهمية القدرة العلمية والخلقية لطالبهم، ويبلغون طالبهم بنتائج تقويم أدائهم 

النتائج أظهرت أن المتغير السادس حقق مستوى أن وفى حين . ، ويتسمون بالنزاهة عند تقييم طالبهمدوريبشكل 
والذى يشير الى أن أعضاء هيئة تدريس ( 0.14) معياري وانحراف( 3.99) حسابيجودة منخفضة، بمتوسط 

  .مجال المحاسبة فيلتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفكرية  ؛بيئة تنافسية بين الطالب ال يخلقونالمحاسبة 
 :أسلوب تقييم طالب المحاسبة :العامل الرابع -

 أسلوب تقييم طالب المحاسبة(: 03)الجدول 
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واإلجابات االستبيانفقرات  أوافق  
)%(بشدة   

أوافق 
)%( 

محايد 
)%( 

غير 
موافق 
)%( 

غير موافق 
)%(بشدة   

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 الجودة

 متوسطة 0.11 2.31 8.8 01.1 28.0 29.3 4.4 الفقرة األولى
 متوسطة 0.19 2.08 4.4 08.2 24.9 21.4 1.1 الفقرة الثانية
 متوسطة 0.13 2.25 9.9 03.0 20.5 25.1 00 الفقرة الثالثة
 متوسطة 0.19 2.21 2.2 33 31.5 83.5 00 الفقرة الرابعة

 متوسطة 0.04 2.38 5.5 01.1 32.0 21.8 03.0 الفقرة الخامسة
أسلوب تقييم طالب المحاسبة، ويالحظ من الجدول وجود  عاملخمسة متغيرات، تكون ( 03)يتضمن الجدول 

، حيث حققت جميع المتغيرات مستوى جودة متوسطة بمتوسطات حسابية العاملمستوى الجودة المحقق لمتغيرات  فيتوافق 
الجدول  في، وتتعلق تللك النتائج المدرجة (0.04-0.11) ما بينوانحرافات معيارية تراوحث ( 2.25-2.08)تراوحث بين 

تقييم يتميز بالموضوعية والثبات، وباإلنصاف والعدل،  وبألسلمرحلة البكالوريوس  في المحاسبيبتوفير التعليم ( 03)
 فيالنتائج المدرجة  وهذه. المناقشةوأسلوب  االنتقاديويعتمد على الفهم، ويبرز القدرات التحليلية للطالب، ويدعم التفكير 

 .مرحلة البكالوريوس مقبول فيسبة تبين تحقيق أسلوب تقييم طالب المحا( 03)الجدول 
 :النظام اإلداري :الخامسالعامل  -

 (إدارة الكلية، قسم المحاسبة) اإلداريالنظام (: 02)الجدول 
واإلجابات االستبيانفقرات  أوافق  

)%(بشدة   
أوافق 
)%( 

محايد 
)%( 

غير 
موافق 
)%( 

غير موافق 
)%(بشدة   

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 الجودة

 متوسطة 0.30 2.11 03.0 39.2 32.0 35.1 5.5 الفقرة األولى
 منخفضة 0.00 3.92 33 34.1 39.2 32.0 0.0 الفقرة الثانية
 متوسطة 0.01 3.19 04.1 35.1 39.2 31.5 9.9 الفقرة الثالثة
 متوسطة 0.14 3.12 09.8 20.5 22 08.2 9.9 الفقرة الرابعة

 منخفضة 0.02 3.98 31.5 21.4 39.2 05.4 2.2 الفقرة الخامسة
 متوسطة 0.01 3.45 31.8 39.2 31.8 04.1 3.3 السادسةالفقرة 

 منخفضة 0.31 3.98 34.1 05.4 31.9 01.1 1.1 الفقرة السابعة
 منخفضة 0.33 3.99 32.0 35.1 38.3 09.8 1.1 الفقرة الثامنة
 متوسطة 0.00 2.11 00 05.4 29.3 31.8 1.1 الفقرة التاسعة
 متوسطة 0.03 3.14 09.8 35.1 28.0 02.3 1.1 الفقرة العاشرة

 منخفضة 0.05 3.88 38.3 22 39.2 5.8 1.1 الفقرة الحادية عشر
 ةمنخفض 0.01 3.94 05.4 21.4 34.1 02.3 1.1 الفقرة الثانية عشر

عشر  ياثنعلى ( إدارة الكلية، قسم المحاسبة) اإلداريالنظام  عاملوالخاص ب( 02)يشتمل الجدول 
 وانحرافات( 2.11-3.12)، حقق ستة متغيرات منها فقط مستوى جودة متوسطة بمتوسطات حسابية ا  متغير 
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 المحاسبييوفر وبشكل مقبول حاجيات التعليم  اإلداريأن النظام  إلى، وبما يشير (0.30-0.14)معيارية 
دارة النظام  فيالمتمثلة   العمليالواقع  فيموجود  هو ما، وتطابق المحاسبي التعليميالمعلومات الالزمة لتشغيل وا 

لدى الطالب، ويقوم  هواضحة ومفهومة ومتناسقة مع أهدافمع الدراسة النظرية بالخطة، والعمل وفق رسالة 
التدريس والتعلم،  فيراء طالب المحاسبة بخصوص مدى كفاية الموارد والخدمات المستخدمة آ باستطالعات

 ،وأعضاء هيئة تدريس المحاسبة ،وقسم المحاسبة، ويتلقى شكاوى طالب إدارة الكلية  فيويمتلك الكفاءة والفعالية 
منخفضة بمتوسطات حين حققت المتغيرات الستة األخرى مستوى جودة  في. ويتعامل معها بالطريقة المناسبة

، وتوضح هذه (0.33-0.00)بين  ت مامعيارية تراوح وانحرافات( 3.94-3.88)بين  ت مامحاسبية تراوح
مرحلة البكالوريوس، ويتضح  في المحاسبيللمتطلبات الالزمة لنجاح التعليم  اإلداريالنتائج عدم توفير النظام 

التطورات التكنولوجية الحديثة،  ومجال المحاسبة بما يتناسب  فيذلك من خالل ضعف تطويره لخططه الدراسية 
داخل  واالنضباطسبة وفقا الحتياجات سوق العمل، وضعف توفير األمن وعدم توجيه طالبه لتخصص المحا

للندوات العلمية وورش  تنظيمه،  وعدم واالجتماعيةالكلية، وضعف تنظيم األنشطة الثقافية والرياضية والفنية 
 بتطبيق األنظمة التزامهوأصحاب المصلحة، وعدم  ،يشارك فيها الطالب مع المنظمات المهنية التيالعمل 

 المحاسبيتفعيل دور التعليم  في ا  وبشكل عام يتضح أن هناك تقصير . وواجباتهم المتعلقة بحقوق طالب المحاسبة
 المحاسبيالتعليم  ليؤو مسالمكلف، مما يتطلب من  اإلداريالبكالوريوس من ناحية جودة النظام  ةمرحل في

مرحلة البكالوريوس  فيالمكلف  اإلداريالنظام  وهذا يعنى أن .ليات المناسبة لتفعيل هذا الدورضرورة إيجاد اآل
 .عملة على أكمل وجه ألداءوالمرتبط بقسم المحاسبة يواجه العديد من المشاكل وغير كفوء 

 :التجهيزات والتسهيالت المادية في الجامعات الليبية :العامل السادس -
 التجهيزات والتسهيالت المادية(: 08)الجدول 

 
واإلجابات االستبيانفقرات  أوافق  

)%(بشدة   
أوافق 
)%( 

محايد 
)%( 

غير 
موافق 
)%( 

غير موافق 
)%(بشدة   

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى 
 الجودة

 منخفضة 0.31 3.81 38.3 21.8 09.8 02.3 5.5 الفقرة األولى
 منخفضة 0.05 3.01 24.9 28.0 02.3 1.1 1.1 الفقرة الثانية
 منخفضة 0.11 3.01 22 20.5 33 03.0 0.0 الفقرة الثالثة
 منخفضة 0.31 3.81 31.9 21.4 01.1 01.9 1.1 الفقرة الرابعة

 منخفضة 0.21 3.93 34.1 21.4 03.0 01.1 00 الفقرة الخامسة
لتقييم جودة  ؛التجهيزات والتسهيالت المادية عاملخمسة متغيرات، تكون على ( 08)يشتمل الجدول 

أن جميع المتغيرات حققت مستوى جودة منخفضة بمتوسطات  ويالحظمرحلة البكالوريوس،  في المحاسبيالتعليم 
، وتوضح النتائج (0.21-0.11) ما بينمعيارية تراوحت  وانحرافات( 3.93-3.01) ما بينحسابية تراوحت 

محاسبة، وعدم تدريس مقررات ال احتياجاتتلبى  التيعدم توافر القاعات الدراسية ( 08)الجدول  فيالمعروضة 
الحديثة والبرامج المناسبة لمقررات قسم المحاسبة، وعدم توفر الكادر  باألجهزةتوفر معامل الحاسوب المزودة 
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قسم المحاسبة  فيمجال تقنية المعلومات، وال تمكن المكاتب اإلدارية  فييساعد طالب المحاسبة  يلك الفني
 التيمحاسبة، وعدم توفر التجهيزات والتسهيالت المادية طالبها بالحديث والنقاش مع أعضاء هيئة تدريس ال

شباع الناحية الجمالية بما يوفر الراحة النفسية للطالب  والتسهيالتنتائج معيار التجهيزات . تساعد على تنمية وا 
توفير هذه االمكانيات للرفع من مستوى جودة  فيالمادية توضح بشكل عام ضعف وتقصير الجهات المسؤولة 

مرحلة  فيأن التجهيزات والتسهيالت المادية المتوفرة  يمما يعن .البكالوريوس ةمرحل في المحاسبيم التعلي
 .مواصفات التدريس المرتبطة بهذه المرحلة تملك والالبكالوريوس غير كافية 

تحديد مستوى جودة التعليم المحاسبي لتخصص المحاسبة في  في المستخدمة العواملعلى نتائج  وبناء
 :فيوالمتمثلة  العدمة رفض الفرضية الرئيسولى و قبول الفرضية الصفرية الرئيسة األيتم  فإنهالدراسة هذه 

تخصص المحاسبة بجودة مرتفعة من وجهة نظر خريجي قسم المحاسبة في  في ال يتمتع التعليم الجامعي
 .الجامعات الليبية

 :النتائج
 .جودة منخفضة في معظم الجامعات الليبية تخصص المحاسبة بمستوىفي  يعاني التعليم الجامعي 

المناهج المتطورة المستخدمة في الدولة و  المستخدمة في مرحلة البكالوريوس ال تتماشى المناهج التعليمية
 .المتقدمة

حاسبة ومدى مالئمتها لمرحلة ال تقوم معظم الجامعات الليبية بتقييم المراجع العلمية المقدمة لطالب الم
 .البكالوريوس

ليس هناك تركيز واضح من قبل معظم الجامعات الليبية على أساليب تقييم طالب المحاسبة المعتمدة على 
لقاء  ،النصفية واالمتحاناتلتشمل األوراق البحثية  ؛وتنوع وسائل التقييم ،واالنتقادي التحليليالجانب  وا 

 .المحاضرات
 .داري المكلف بإدارة أقسام المحاسبةالنظام اإلية بالتركيز علي كفاءة ال تقوم معظم الجامعات الليب

نظمة االلكترونية التي تساعد بشكل كبير في تنظيم العمل وتحسين عض الجامعات الليبية الستخدام األإهمال ب 
 .مستوى مخرجات طلبه المحاسبة

وفرها يؤثر سلبا على التجهيزات والتسهيالت المادية من أجل الرفع من مستوى التعليم المحاسبي والتي عدم ت ةقل
 .اداء طالب المحاسبة

 التوصيات  -
معالجة وتحسين  ىلإالمحاسبي بشكل دوري، والتوجه  لجامعات الليبية تقييم وتحديد مستوى جودة التعليملينبغي 

 .انخفاض مستوى جودة التعليم المحاسبي ىلعوامل أو المعايير التي تؤدي إلا
المناهج المتطورة،   ومرحلة البكالوريوس بما تتماشى  فيضرورة تحسين وتطوير المناهج التعليمية 

العملية التعليمية، كما يجب  فيالكمبيوتر  استخدامنجليزية وتقنيات تعلم اللغة اال: والتقنيات الحديثة  مثل 
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بإعداد البحوث والدراسات المحاسبية  بشكل أكبر على تنمية قدرة طالب المحاسبة من خالل تكليفهم االعتماد
 .المعطاةالمرتبطة بالمادة 
متها لهذه المرحلة، وأن ءالمقدمة لطالب المحاسبة ومدى مالالتركيز على تقييم المراجع العلمية  ينبغي

منها بعد التخرج عند مزاولة  واالستفادة استخدامهاها يمكن ، وأنمناسبة للطالبوبأسعار  متوفرةتكون هذه المراجع 
 .المهنة

          قسم المحاسبة، وخصوصا فيما يتعلق بطرق التدريس، وكما  فيهيئة التدريس  ألعضاءتوفير دورات تدريبية 
تدريس المادة  فيالحسبان خبرة عضو هيئة التدريس  في خذاألالمحاسبية أيضا عند توزيع المواد العلمية  ينبغي

مكاتب  في، والمشاركة األنترنتمكاتب خاصة بأعضاء هيئة تدريس المحاسبة مع توفر خدمات  المعطاة، وتوفير
علمية من  بأوراقالكترونية ومن ثم إقحام أعضاء هيئة تدريس المحاسبة بحضور المؤتمرات العلمية والمشاركة 

 .تطوير أداء مستوى أعضاء هيئة تدريس المحاسبة أجل
وتنوع  واالنتقادي التحليليأساليب تقييم طالب المحاسبة المعتمدة على الجانب  التركيز بشكل أكبر على ينبغي

لقاء المحاضرات واالمتحاناتوسائل التقييم لتشمل األوراق البحثية   .النصفية وا 
القسم وليس فقط على  قدمةامالمكلف بإدارة قسم المحاسبة، والتركيز على  اإلداريالنظام  فيإعادة النظر  ينبغي

 .اإلداريالدرجة العلمية المتحصل عليها المسؤولين على إدارة النظام 
لبيانات التشغيلية الى النظام وتجميع وحفظ ا إلدخال اليدوي التقليديالتحول من النظام  اإلداريعلى النظام  ينبغي
 .ظها وسهولة الرجوع عليهالى من خالل االعتماد على منظومات متطورة تكفل سرية البيانات وحفاآل

عدم توفرها  والتي المحاسبيتوفير كافة التجهيزات والتسهيالت المادية من أجل الرفع من مستوى التعليم  ينبغي
داء طالب المحاسبة، وذلك من خالل تحسين القاعات الدراسية المخصصة، وتوفير معامل أيؤثر سلبا على 

يساعد طلبة  يير كادر فنرامج المناسبة لمقررات قسم المحاسبة، وتوفالحاسوب المزودة باألجهزة الحديثة والب
مجال تقنية المعلومات، وتوفير مكاتب إدارية تمكن الطالب بالحديث والنقاش مع أعضاء هيئة  فيالمحاسبة 

لى تنمية أن تكون كافة التجهيزات والتسهيالت المادية المتوفرة والمراد توفيرها تساعد ع وينبغيتدريس المحاسبة، 
شباع الناحية الجمالية بما يوفر الراحة النفسية للطالب  .وا 
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