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أعضاء هيئة  قسم احملاسبة من وجهة نظريف جودة العملية التعليمية  العوامل املؤثرة يف
 التدريس

 دراسة تطبيقية على قسم احملاسبة/ كلية االقتصاد واحملاسبة/ جامعة سبها/ ليبيا
 أستاذ احملاسبة املساعد كلية االقتصاد واحملاسبة جامعة سبها - د. عبد املنعم حسن إجبارة

 سبها جامعة واحملاسبة االقتصاد كلية املساعد احملاسبة أستاذ -أمحد  املهدي اهيمإبر .  د
 سبها جامعة واحملاسبة االقتصاد كلية املساعد احملاسبة أستاذ -د. يوسف ممدو محيدي 

 
Abstract 
The aim of this study is to identify factors that may affect the quality of the 
educational process in the Accounting Department, Faculty of Economics 
and Accounting / University of Sabha, from the point of  view of the 
members of the teaching staff.  
To achieve the objectives of the study, a questionnaire form was prepared 
and distributed to a sample of Lecturers at the accounting department. 
The study showed several results, the most important of which is that the 
factors studed affected the quality of the educational process in the 
accounting department, according to the studied elements, the affect was  
varied  between the high and intermediate and low degree from the point 
of view  the of lecturers'. 
The study has reached several recommendations, the most important one is 
that, the emphasize on adopting an integrated and clear strategy to raise the 
quality of the educational process, including all the policies set out, the 
objectives to be achieved and the binding procedures. 

 الكلمات الدالة:  اجلودة، التعليم احملاسيب، عضو هيئة التديس، جامعة سبها
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 مقدمة الدراسة :
لقد أصبحت قضية التصنيف العاملي للجامعات والسعي احلثيث للجامعات للدخول ضمن ترتيب 
ذلك أفضل اجلامعات يف العامل، من أولوايت هذه اجلامعات وهدفها األول اليت تسعى لتحقيقه، ملا ل

من عدت معاين، ولتحقيق ذلك يتوجب على املؤسسات التعليمية حتقيق مستوى جودة عايل، حيث 
نرى أن املؤسسات الدولية اليت تعىن بوضع التصنيفات؛ على سبيل املثال تصنيف جملة التيمز ألفضل 

جامعة يف العامل،  500ألفضل  (ARWU) جامعة يف العامل، وتصنيف جامعة شنغهاي  100
جامعة يف العامل، وتصنيف الويبومرتكس  800ألفضل  QSيف كواكواريلي سيموندس وتصن

Webometrics  جامعة يف العامل وغريها من التصنيفات االقليمية واملناطقية،  12000ألفضل
تعتمد على معايري واضحة ومتقاربة يف جمملها، مبنية اساسا على مستوى اجلودة اليت حققتها هذه 

هم هذه املعايري السمعة األكادميية، وجودة الطاقم األكادميي، وجودة التعليم والبحث اجلامعات، ومن أ
العلمي، نظرة الشركات واملؤسسات حول أداء وجاهزية خرجيي اجلامعة، والقدرة على استقطاب 
الطالب االجانب، نسبة الطلبة ألعضاء هيئة التدريس، نسبة أعضاء هيئة التدريس األجانب يف 

حجم املؤسسة، واجلدير ابلذكر هنا هو غياب أو أتخر اجلامعات العربية عن التصنيفات اليت اجلامعة، 
تصدرها هذه املؤسسات الدولية، وليس هناك استثناء ابلنسبة للجامعات الليبية عن هذا الغياب 
 والتأخري يف التصنيفات العاملية واالقليمية، حيث جند أن تصنيف اجلامعات الليبية حسب تصنيف 

Webometrics   كان على سبيل املثال، جامعة بنغازي احلاصله على األفضل بني اجلامعات الليبية
عامليا  6224عربيا، بينما كان ترتيب جامعة سبها موضوع الدراسة  140عامليا و 4165ترتيبها 
 حتقيق ب أن يكونجي ،ما سبق ذكره عربيا، هي تراتيب متأخر جدا كما نرى، ابالعتماد على 226

 التعليمية، وذلك نااليت جيب أن تكون بؤرة اهتمام مؤسسات هدا  االسرتاتيجيةمن اال تراتيب متقدمة
تحقيق التميز ل تنافسية عالية اليت تتطلب الدخول يف ال يتم أال من خالل توافر معايري التقييم العاملية،
 .على مجيع األصعدة يف تنفيذ العملية التعليمية

 مشكلة الدراسة :
رغم من أن العديد من الدراسات حول التعليم احملاسيب يف ليبيا أشارت إىل ضعف التعليم احملاسيب ابل

: 2015 : العماري،2015 زكري،) وما يعانيه من مشاكل عديدة ومن بني هذه الدراسات دراسة
 واملقلة، : لربش2013 والطريل، : أمشيلة2013 : موسى،2014 : الصقع،2014 التائب،



 2019يناير                   عشر ثالثالعدد ال              وث األكادمييةالبحجملة 

549 

 

 : الكيالنـي،2007 موسى، املشاط، خالط، :2007 بوفارس، :2010 يمي،: الفط2013
2000). 

( واليت إجريت على التعليم احملاسيب، واليت تتعلق 2018وابلرغم ايضا من أن دراسة )إجبارة وامحد،  
، بتقييم جودة العملية التعليمية داخل قسم احملاسبة بكلية االقتصاد / جامعة سبها من وجهة نظر الطلبة
بينت بعض القصور ونقاط الضعف يف العملية التعليمية، إال أن يف العموم بينت الدراسة أن مستوى 
جودة العملية التعليمية بقسم احملاسبة حسب العناصر املدروسة ترتاوح ما بني مستوى اجلودة العالية 

 واملتوسطة.
(، حيث أوصت 2018 محد،وا وبناء على التوصيات واملقرتحات املقدمة من قبل دراسة )إجبارة

الدراسة بضرورة إجراء دراسة حبثية للتحقق من جودة العملية التعليمية من زاوية أخرى، متمثلة يف وجهة 
نظر أعضاء هيئة التدريس ابلقسم يف جودة العملية التعليمية، وعليه فأن البحاث يتناولون ما أوصت به 

ا من جودة العملية التعليمية يف قسم احملاسبة بكلية ( وحياولوا أن يتحققو 2018 وامحد، دراسة )إجبارة
 االقتصاد / جامعة سبها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 فأنه ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف صورة السؤال الرئيسي التايل: تقدموبذلك وابالعتماد على ما  
 سم احملاسبة؟ق يفمستوى جودة العملية التعليمية  هي العوامل اليت تؤثر يفما -

 ولإلجابة على السؤال الرئيسي مت طرح التساؤالت الفرعية التالية:
جودة العملية ؤثر يف مستوى التدريس بقسم احملاسبة ي ئةهل األداء التدريسي ألعضاء هي – 1

 ؟التعليمية
 جودة العملية تعليمية ؟ ؤثر يف مستوىهل أداء املعيدين بقسم احملاسبة ي – 2
جودة العملية  ؤثر يف مستوىالدراسية املقررة وموضوعاهتا اليت تدرس يف قسم احملاسبة تهل املناهج  -3

 التعليمية؟
جودة  ؤثر يف مستوىهل نوعية الكتب والقراءات املساعدة املقررة اليت تدرس يف قسم احملاسبة ت -4

 العملية التعليمية؟
 جودة العملية التعليمية؟ ؤثر يف مستوىيهل نظام التقومي واالمتحاانت املتبع يف قسم احملاسبة  -5
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 أمهية الدراسة:
 يف النقاط التالية:تنبع أمهية هذه الدراسة 

( حول جودة  2018 وامحد، التحقق من النتائج اليت خرجت هبا الدراسة السابقة )إجبارة – 1
 العملية التعليمية يف قسم احملاسبة من وجهة نظر الطلبة.

العوامل اليت قد يكون هلا أتثري يف مستوى جودة األداء العلمي للوقو   تسليط الضوء على بعض – 2
 على أداء القسم، حملاولة االرتقاء مبستواه االكادميي.

اقحام اعضاء هيئة التدريس يف عملية تقييم اداء القسم وحثهم على تقدمي بعض األفكار اليت قد  – 3
 تساعد يف الرفع من أداء القسم االكادميي.

داخل القسم بصفة خاصة واجلامعة بصفة عامة، من أجل  ءاولة نشر ثقافة جودة األداحم  - 4
 النهوض ابملستوى االكادميي.

 احملاسبة قسم يف التعليمية العملية تطوير يف تساعد أن ميكن ومقرتحات أمكانية اخلروج بتوصيات – 5
يز سيدفع حنو الوصول إىل أعلى مما سينعكس يف حتقيق مت عامة، بصفة واجلامعة والكلية خاصة بصفة

 .  ضمن ترتيب أفضل اجلامعات يف العاملدرجات التنافسية العاملية، وحتقيق مراكز متقدمة 
 أهداف الدراسة:

جودة  التعر  على بعض العوامل اليت ميكن أن يكون هلا أتثري يف مستوىهتد  هذه الدراسة إىل 
للوقو  على حقيقة أداء قتصاد واحملاسبة / جامعة سبها، العملية التعليمية بقسم احملاسبة يف كلية اال

حول أتثري  لقسماب أعضاء هيئة التدريسوذلك من خالل التعر  على وجهات نظر القسم االكادميي، 
مخسة عوامل رئيسية ومهمة للعملية التعليمية متمثلة يف ) أداء عضو هيئة التدريس، أداء املعيدين، 

نوعية الكتب والقراءات املساعدة، وكفاءة نظام التقومي واالمتحاانت( على مستوى املناهج التدريسية، 
 .مستوى جودة العملية التعليمية يف القسم

 وبذلك هتد  هذه الدراسة إىل حتقيق النقاط التايل:
( وبني نتائج 2018 وامحد، حماولة إجراء مقارنة بني النتائج املتحصل عليها من دراسة )إجبارة – 1

 سة ومدى تطابق نتائج الدراستني، للتأكد من مستوى جودة العملية التعليمية يف القسم.هذه الدرا
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، وذلك عالية أعضاء هيئة التدريس بقسم احملاسبة أبمهية حتقيق جودة عملية تعليمية لفت نظر –2
ة، داء املعيدين، مستوى املناهج التدريسيا ،ابالطالع على نقاط الضعف والقوة ىف األداء التدريسي

 .نوعية الكتب واملراجع، وكفاءة نظام التقومي واالمتحاانت، وابلتايل تصحيح األداء وسد الثغرات
جودة العملية التعليمية،  مستوى ، من أجل الرفع منوتقييم األداء داخل القسمخلق ثقافة اجلودة  –3

 وابلتايل حتقيق األهدا  التعليمية املوضوعة.
جودة العملية  مستوى وامل املتناولة يف هذه الدراسة يف الرفع منالتعر  على مدى مسامهة الع –4

 .، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسعلى العلمية التعليمية ثرالتعليمية وما هلا من ا
مستوى حتسني  الطرق واالساليب املمكن أتباعها يف ىف أعضاء هيئة التدريس ابلقسم  تبيان آراء  –5

 جودة العملية التعليمية. 
والىت  ،قسمالاليت ميكن أن تساعد ىف تطوير العملية التعليمية يف  توصيات واألراءاخلروج ببعض ال -6

أن تؤسس السرتاتيجية يتم تبنيها للوصول إىل حتقيق اهلد  األمسى، وذلك بتحقيق التميز  ميكن
 والتنافسية العالية، وابلتايل الوصول إىل مصا  اجلامعات املرموقة.

 اسة:فرضيات الدر 
 من أجل حتقيق أهدا  الدراسة واإلجابة على التساؤالت فقد متت صياغة الفرضية الرئيسية التالية:

 "ال يوجد أتثري للعوامل يف مستوى جودة العملية التعليمية"        
 وينبثق عن الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

 .ة العملية التعليميةال يؤثر أداء أعضاء هيئة التدريس يف مستوى جود .1
 .ال يؤثر أداء املعيدين يف مستوى جودة العملية التعليمية .2
 .ال تؤثر املناهج التدريسية يف مستوى جودة العملية التعليمية .3
 .ال تؤثر نوعية الكتب يف مستوى جودة العملية التعليمية .4
  ال يؤثر نظام التقومي واالمتحاانت يف مستوى جودة العملية التعليمية. .5
 نهجية الدراسة:م

ث بتجميع البياانت من املصادر الثانوية، اام البحيقبعد املنهج الوصفي التحليلي، اتبعت الدراسة 
مت تطوير واستقراء الكتب والدورايت العلمية احملكمة واالطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة، 

( ىف اعداد مقياس الدراسة وإجراء 2018 وامحد، اداة الدراسة )االستبانة( واالستعانة بدراسة )إجبارة
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الرزم  وقد مت تفريغ وحتليل االستمارة من خالل برانمجبعض التعديالت مبا يتوافق واهدا  الدراسة، 
حساب املتوسطات احلسابية، والنسب املئوية، واالحنرافات  ومت SPSS االحصائية للعلوم االجتماعية

اإلحصائية  لفرضيات الدراسة ابستخدام االساليب باراتوكذلك إجراء االخت ،املعيارية لكل فقرة
 املناسبة. 

 جمتمع وعينة الدراسة:
جمتمع الدراسة، واملتمثل ىف  علىستبيان االاستمارة  وزيعتضمن البحث إجراء دراسة ميدانية حيث مت ت

عضو هيئة تدريس يف فصل اخلريف  12البالغ عددهم قسم احملاسبة  أعضاء هيئة التدريس يف
حسب البياانت املؤخوذة من القسم، أخذت منهم عينة عشوائية وفق جدول مرجان  2017/2018

( 9( ومت جتميعها حبيث اصبح القابل للتحليل )10للعينات حبيث اصبحت العينة الىت متثل اجملتمع )
 استمارات.

 اخلصائص العامة لعينة الدراسة :
سة، حيث يتبني أن كل املشاركني يف الدراسة كان ( املعلومات العامة عن عينة الدرا1يبني اجلدول )

% ، وهذا ما يعطي قوة إلجاابت املستقصى منهم فيما يتعلق مبحوري  100ختصصهم حماسبة بنسبة 
املناهج املقررة والكتب والقراءات املساعدة، يبني اجلدول ايضا فيما خيص سنوات اخلربة أن ما يزيد عن 

نوات اخلربة مايتجاوز اخلمسة عشر سنة، وهذا ايضا يكون يف % من عينة الدراسة لديهم من س55
جانب تدعيم إجاابت املستقصى منهم ملا يتمتعون به من خربة طويلة يف جمال التدريس، جند ايضا أن 
الدرجات العلمية للمستقصى منهم كما يبني اجلدول توزعت بشكل متفاوت بني درجة حماضر مساعد 

حظة غياب درجة أستاذ مشارك ودرجة أستاذ، وهذا ما قد يفسر وحماضر وأستاذ مساعد، مع مال
أبمكانية وجود  ضعف يف أداء القسم العلمي، حيث  ميكن أن يساهم  تواجد أعضاء هيئة تدريس من 
الذين لديهم درجة أستاذ مشارك ودرجة أستاذ داخل القسم يف الرفع من جودة العملية التعليمية، ينب 

السنوات الدراسية اليت يتم تدريسها أهنا توزعت بشكل متقارب بني افراد عينة اجلدول ايضا فيما خيص 
 الدراسة، مما يعطي قوة لتعميم نتائج الدراسة على كامل العملية التعليمية داخل القسم.  
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 املشاركني يف الدراسة عضاء هيئة التدريس( يبني التكرارات والنسب املئوية أل1جدول )
 نسبةال التكرار البيان

 %100 9 حماسبة التخصص
 % 0 0 إدارة

 % 0 0 اقتصاد
 % 0 0 متويل ومصارف

 % 100 9 اجملموع
 % 33.3 3 من سنة إىل أقل من مخسة سنوات سنوات اخلربة

 % 11.1 1 من مخس سنوات إىل أقل من عشرة سنوات
 % 0 0 من عشرة إىل أقل من مخسة عشر سنة

 % 55.6 5 من مخسة عشر سنة فأكثر
 % 100 9 اجملموع

 % 44.4 4 حماضر مساعد الدرجة العلمية
 % 22.2 2 حماضر

 % 33.3 3 أستاذ مساعد
 % 0 0 أستاذ مشارك

 % 0 0 أستاذ
 % 100 9 اجملموع

املستوى الدراسي للطلبة 
 الذين يتم تدريسهم

 % 22.2 2 السنة األوىل
 % 22.2 2 السنة الثانية

 % 33.3 3 ثالثةالسنة ال
 % 22.2 2 السنة الرابعة

 % 100 9 اجملموع
ث تصميمًا إحصائيًا لتحليل اإلجاابت على فقرات االستبيان، وهو مقياس إحصائي ااعتمد البح

لتحليل املتوسطات احلسابية، وهذا املقياس يعتمد على حتديد طول خالاي مقياس ليكرت اخلماسي 
 1-5ك عن طريق حساب املدى بطرح اكرب قيمة للمقياس من اقل قيمة ))احلدود الدنيا والعليا( وذل

( مث نضيف هذه القيمة إىل 0.80= 5÷  4( ومن مث تقسيم املدى على أكرب قيمة يف املقياس )4=
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يوضح بداية وهناية اخلالاي اخلمس  (2رقم ) اقل قيمة للمقياس للحصول على طول اخللية، واجلدول
 زاهنا ومدى الوزن النسيب لكل خلية: املستخدمة لإلجاابت وأو 

 املستخدم للمقياس ةالنظري ات( يوضح املتوسط2جدول )
 مدى الوزن النسيب توسط درجة التأثريم اخللية املدى اإلجابة ووزهنا

 % 36-% 20 جدا   ةمنخفض 1.80-1من  1ال أوافق بشدة =
 % 52 -%36> ةمنخفض 2.60-1.80> 2ال أوافق =

 %68 -%52> ةمتوسط 3.40-2.60> 3حمايد =
 % 84 -%68> ةعالي 4.20-3.40 > 4أوافق =

 %100-%84> جدا   ةعالي 5-4.20 > 5بشدة = أوافق
 الثبات والصدق :

( بعد إجراء 2018 وامحد، استخدام استمارة االستبيان اليت مت استخدامها يف دراسة )إجبارة مت – 1
احملكمني األكادمييني ذوي اخلربة يف موضوع  على جمموعة من تعرض بعض التعديالت عليها، مث

الدراسة، ابإلضافة إىل بعض األكادمييني املتخصصني يف جمال اإلحصاء، وذلك للتحقق من مصداقيتها 
مالحظاهتم  بعني االعتبار جبميع اليت تضمنتها حتقق أهدا  الدراسة، وقد مت األخذ العباراتوأن 

 وتعليقاهتم.
ملعرفة ثبات فقرات استمارة  Alpha) (Cronbach'sلفا كرونباخ  مت استخدام اختبار أ – 2

( يبني نتيجة اختبار الثبات واملصداقية لفقرات االستمارة حسب 3االستبيان ومصداقيتها، واجلدول )
فرضيات الدراسة، حيث يوضح اجلدول أن معامل الثبات والصدق لفقرات كل فرضية يرتاوح ما بني 

% تقريبا، حيث تعترب هذه النسبة مرتفعة 92عامل للفقرات جمتمعة وأن قيمة امل، %89% و 65
 ومناسبة جدا ألغراض هذه الدراسة.
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 Alpha) (Cronbach'sألفا كرونباخ   ( يبني معامل دقة استمارة مجع البياانت3اجلدول )
 Alpha) (Cronbach'sألفا كرونباخ   عدد الفقرات فقرات فرضيات الدراسة م
 0.896 19 الفرضية األوىلفقرات  1
 0.722 8 فقرات الفرضية الثانية 2
 0.777 11 الثالثة الفرضية فقرات 3
 0.653 10 الرابعة الفرضية فقرات 4
 0.881 11 اخلامسة الفرضية فقرات 5
 0.922 59 جمتمعة الفقرات 6

 الدراسة امليدانية :
كان اجلزاء األول عبارة عن حتليل البياانت   انقسمت الدراسة العملية إىل جزأين لتحليل البياانت،

 بواسطة املتوسطات احلسابية للفقرات املكونة حملاور الدراسة، مت اختيار هذا األسلوب  للتعر  على
يف الرفع من أداء جودة العملية التعليمية يف القسم، أما اجلزء الثاين من حتليل  عواملال أتثري درجة

 One – Sample T) للعينة الواحدة Tبتقدمي نتائج اختبار يلتحلالالبياانت فيتم عن طريق 
Test) .لفرضيات الدراسة 

 اجلانب الوصفي :اجلزء األول: 
 أداء عضو هيئة التدريس :  - 1

حنو أداء عضو هيئة  أعضاء هيئة التدريسمن تسعة عشر فقرة تتعلق ابجتاهات  زءيتكون هذا اجل
اليت قد تساهم يف عملية رفع مستوى  نقاطوالضعف وكذلك الملعرفة جوانب القوة  قسم،التدريس ابل
( 4، بوجه عام ومن خالل اجلدول )أعضاء هيئة التدريسالتعليمية من وجهة نظر  عمليةجودة ال

أداء عضو أتثري تقييم  زء( واملتوسط العام جل4.56 -3.89نالحظ أن املتوسط للفقرات تراوح بني )
وهذه املتوسطات تفوق املتوسط   نطاق مستوى اجلودة العايل،ويقع يف (4.19هيئة التدريس بلغ )
 جتاه االعلى ما تناولته فقرات هذا املقياس يف  ستقصى منهمحيث أن إجاابت امل ،النظري للمقياس

ملوافقة على أداء عضو هيئة التدريس، وإذا ما نظران إىل رتبة متوسطات فقرات املقياس من االجيايب اب
الحظ أن"عرض عضو هيئة التدريس ألهدا  املقرر وعناصر احملتوى يف أول حيث األمهية فمن ا
ُ
مل

 ،(0.527( مع احنرا  معياري )4.56حماضرة" جاءت ابملرتبة األويل من حيث األمهية مبتوسط )
 مقاالت كتابة أو أحباث إبجراء الطالب بتكليف املدرس يقوم ، فقرة " بينما جاءت ابملرتبة األخرية
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( واحنرا  معياري 3.89املنزلية" مبتوسط حسايب ) االختبارات أو الواجبات واجناز رابملقر  تتعلق
مبعايري جودة اخلدمات التعليمية  يتقيد إىل حد بعيد وهذا يشري إىل ان عضو هيئة التدريس(، 1.05)

 أعضاء هيئة التدريس ابلقسم، نرى  أيضا من حيث الرتاتبية أن فقرة إجراء احباث وكتابةمن وجهة 
مقاالت جاءت ابملرتبة األخرية، مما يعكس أن اسلوب التدريس داخل القسم هو االسلوب التقليدي 
املؤسس على التلقني، وكذلك ايضا ابلنسبة لفقرة أعطاء املنهج كامال جاءت يف املرتبة ما قبل األخرية، 

ض العوامل اخلارجة رمبا يعود األمر إىل عامل الوقت الذي احياان ال يكون حسب املخطط له بسبب بع
 عن إرادة الكلية.  
 عضو هيئة التدريس ( النسب  املئوية والوسط احلسايب واالحنراف املعياري حملور األداء4جدول رقم )

 املقياس                                   م
 
 
 

 الفقرات

 النسب املئوية إلجاابت املبحوثني

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

رتبة
ال

وافق ا 
 بشدة

ال   حمايد وافقا
 وافقا

ال 
 وافقا

 بشدة
يعرض  أهداف املقرر وعناصر احملتوى يتم  1

 1 527. 4.56 0 0 0 44.4 55.6 يف أول حماضرة.

للمادة العلمية أثناء  شرح واضح ومفهومال 2
و أسلوب تدريس املقرر سلس  احملاضرات

 ومتدرج من السهل لألصعب.
33.3 55.6 11.1 0 0 4.22 .667 8 

يتم تعريف الطلبة ابملصطلحات اجلديدة  3
 3 527. 4.44 0 0 0 55.6 44.4 واملفاهيم احلديثة يف كل حماضرة.

د  ما سيتم مناقشته يف احملاضرة يديتم حت 4
 15 866. 4 0 11.1 0 66.7 22.2 املقبلة.

الربط  الواضح  بني موضوعات املقرر  تمي 5
 9 667. 4.22 0 0 11.1 55.6 33.3 .والواقع العملي

تشجيع الطلبة على التفاعل من خالل  تمي 6
طرح األسئلة املتنوعة واحلوار العلمي 

 ومناقشة األفكار املختلفة أثناء احملاضرة.
44.4 33.3 11.1 11.1 0 4.11 1.05 13 

 اةراعيتم مالتأكد من فهم الطالب للمحاضرة، و  تمي 7
مدى استفادة  ةتابعمالفروق الفردية بني الطالب، و 

 الطالب العلمية من دراسة  املقرر.
44.4 22.2 33.3 0 0 4.11 .928 12 
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تعليقات الطلبة املتعلقة ابملادة  م قبوليت 8
العلمية وأسلوب الشرح وأخذها بعني 

 االعتبار.
44.4 44.4 11.1 0 0 4.33 .707 6 

حرص على التواجد داخل القسم لإلجابة ا 9
بة )ساعات اإلرشاد على تساؤالت الطل

 األكادميي(.
55.6 33.3 11.1 0 0 4.33 1 7 

كلف الطالب إبجراء أحباث أو كتابة ا   10
مقاالت تتعلق ابملقرر واجناز الواجبات أو 

 االختبارات املنزلية.
33.3 33.3 22.2 11.1 0 3.89 1.05 19 

شجيع الطلبة على التعاون احرص على  11
اعي كفريق ومساعدة بعضهم  والعمل اجلم

 واحد.
22.2 55.6 22.2 0 0 4 .707 14 

على ضرورة االستعانة مبصادر  انصح الطلبة 12
علمية خارجية )مكتبة الكلية، شبكة 

 االنرتنت(.
33.3 44.4 11.1 11.1 0 4 1 16 

مبوعد وجدول حماضرات املعتمد  التزم 13
هني احملاضرة يف ابدأ و اجبدول الكلية، و 

 الوقت احملدد.
33.3 44.4 11.1 11.1 0 4 1 17 

ابستغالل وقت احملاضرة كامال يف شرح  اقوم 14
املادة العلمية، ويتم الرتكيز على األفكار 

 املهمة.
5.6 33.3 11.1 0 0 4.44 .726 2 

 4 707. 4.33 0 0 11.1 44.4 44.4 متمكن من املادة العلمية. هل تشعر أبنك 15
 18 928. 3.89 0 11.1 11.1 55.6 22.2 رر كامال.م  إبعطاء احملتوى العلمي للمقو قا 16
لصرب واملرونة اب واحتلى جيد يمظهر اعترب  17

 10 667. 4.22 0 0 11.1 55.6 33.3 الطلبة.الزمالء و والعالقات اجليدة مع 

تنمية الوازع الديين واألخالق ب اهتم  18
 11 833. 4.22 0 0 22.2 33.3 44.4 احلميدة واحلس الوطين لدى الطالب.

 5 707. 4.33 0 0 11.1 44.4 44.4 .يف القسم س يدر الت مواصلة ترغب يفهل  19
  0.484 4.19 املتوسط العام 
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 أداء املعيدين : - 2
حيتوي هذا اجلزء على مثانية فقرات تتعلق ابجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو أداء املعيدين ابلقسم 

 عمليةتساهم يف عملية رفع مستوى جودة ال قد اليت اطالنقملعرفة جوانب القوة والضعف وكذلك 
( نالحظ أن املتوسط 5أعضاء هيئة التدريس، بوجه عام ومن خالل اجلدول )التعليمية من وجهة نظر 
( وهذا 2.45( واملتوسط العام جلزء تقييم أتثري أداء املعيدين بلغ )3.44 -2للفقرات تراوح بني )

طبقا للمعيار املستخدم يف هذه الدراسة، وهذه املتوسطات وقعت ما املؤشر ميثل درجة جودة منخفضة 
ميتاز املعيد ابملظهر احلسن ويتحلى ابلتعاطف واملرونة دون متوسط املقياس أبستثناء متوسط فقرة "

، وهى تعرب عن (3.44والصرب يف تعامله مع الطلبة." جاء متوسطها ما فوق املتوسط حيث بلغ )
على ما تناولته عبارات هذا املقياس يف اجتاه املوافقة أو عدم املوافقة، وإذا ما  إجاابت املستقصى منهم

نظران إىل رتبة متوسطات فقرات املقياس من حيث األمهية جند ان فقرة "ميتاز املعيد ابملظهر احلسن 
ة، مبتوسط ويتحلى ابلتعاطف واملرونة والصرب يف تعامله مع الطلبة" جاء ابملرتبة األوىل من حيث األمهي

املعيد دائما على  بينما جاءت ابملرتبة األخرية "، (0.527( واحنرا  معياري )3.44حسايب )
(، وهذا يعكس 0.866( واحنرا  معياري )2استعداد للرد على استفسارات الطلبة" مبتوسط حسايب )

جبات أو اجناز الواجانب من افتقار القسم لعمل املعيد وتواجده ابلقسم ومساعدة الطلبة يف 
وهذا يعرب عن غياب دور املعيد داخل القسام العلمي، وابلتايل ينعكس  ،حباثاألإجراء و االختبارات 

 أتثري ذلك ابلسلب على جودة العملية التعليمية داخل القسم. 
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 ( النسب  املئوية والوسط احلسايب واالحنراف املعياري حملور املعيدين 5جدول رقم )
 املقياس                             م

 
 
 

 الفقرات

 النسب املئوية إلجاابت املبحوثني
سايب

 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

رتبة
ال

 

اوافق 
 بشدة

ال   حمايد اوافق
 اوافق

ال 
 اوافق
 بشدة

 2 1.01 2.56 11.1 44.4 22.2 22.2 0 يعترب دور املعيد فعاال. 1
 4 1.30 2.44 22.2 33.3 22.2 22.2 0 داخل القسم العلمي. هناك ساعات حمددة لتواجد املعيد 2
يوفر املعيد املساعدة لكل طالب عند احلاجة لذلك دون  3

 استثناء أو متييز.
0 0 44.4 33.3 22.2 2.22 .833 6 

 8 866. 2 33.3 33.3 33.3 0 0 املعيد دائما على استعداد للرد على استفسارات الطلبة. 4
 5 866. 2.33 22.2 22.2 55.6 0 0 ما مبوضوعات املقرر.يبدو املعيد مل 5
حباث أو كتابة األإجراء يف  الطلبةساعدة مب عيديقوم امل 6

 نزلية.اجناز الواجبات أو االختبارات املأو قاالت امل
0 11.1 44.4 22.2 22.2 2.44 1.01 3 

يشجع املعيد الطلبة على املثابرة وبذل اجلهد لتحقيق  7
 جاح.التفوق والن

0 11.1 33.3 22.2 33.3 2.22 1.09 7 

ميتاز املعيد ابملظهر احلسن ويتحلى ابلتعاطف واملرونة  8
 والصرب يف تعامله مع الطلبة.

0 44.4 55.6 0 0 3.44 .527 1 

  0.544 2.45 املتوسط العام 

 مستوى املناهج التدريسية : - 3
ت أعضاء هيئة التدريس حنو املناهج التدريسية حيتوى هذا اجلزء على أحدى عشر فقرة تتعلق ابجتاها

تساهم يف  قد اليت النقاطملعرفة جوانب القوة والضعف وكذلك املقررة وموضوعاهتا ابلقسم، وذلك 
نظر أعضاء هيئة التدريس، بوجه عام ومن خالل  من وجهة ،التعليمية عمليةعملية رفع مستوى جودة ال

( واملتوسط العام جلزء تقييم أتثري 4.11 -2.56تراوح بني ) ( نالحظ أن املتوسط للفقرات6اجلدول )
( وهذا املؤشر ميثل درجة جودة متوسطة طبقا للمعيار املستخدم يف هذه 3.38املناهج التدريسية بلغ )

الدراسة، وهذه املتوسطات توزعت بني ما يفوق متوسط املقياس وما دون متوسط املقياس، وهى تعرب 
نهم على ما تناولته فقرات هذا املقياس يف اجتاه املوافقة أو عدم املوافقة، وإذا عن إجاابت املستقصى م

مع قدرات املنهج ما نظران إىل رتبة متوسطات فقرات املقياس من حيث األمهية جند ان فقرة "يتناسب 
(، 0.333( واحنرا  معياري )4.11الطالب" جاء ابملرتبة األوىل من حيث األمهية مبتوسط حسايب )

ميتاز هو ما يعكس قدرات الطالب مقارنة مع مستوى املناهج التدريسية، بينما جاءت ابملرتبة األخرية "و 
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( 2.56"، مبتوسط حسايب )تسق مع التقدم املعريف والتكنولوجيياملنهج ابلوضوح واحلداثة والتجديد، و 
ومواكبة العصر، وذلك (، وهو ما يعكس افتقار املنهج إىل احلداثة والتجديد 1.33واحنرا  معياري )

 كونه يتبع األساليب التقليدية القدمية.
 ( النسب  املئوية والوسط احلسايب واالحنراف املعياري حملور املناهج التدريسية6جدول رقم )

 املقياس  م
 
 
 

 الفقرات

 النسب املئوية إلجاابت املبحوثني

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

رتبة
ال

 

اوافق 
 بشدة

ال   حمايد فقاوا
 اوافق

ال 
 اوافق
 بشدة

 1 333. 4.11 0 0 0 88.9 11.1 .يتناسب املنهج مع قدرات الطالب 1
 6 1 3.67 0 22.2 0 66.7 11.1 .املنهج له أهداف واضحة و يرتبط  ابلواقع العملي 2
تتناسب املناهج إلعداد الطالب لعصر العوملة، وحيفز  3

 11.1 22.2 33.3 22.2 11.1 .على التفكري اإلبداعي
3 1.22 

7 

يغطي املنهج املوضوعات واملعارف األساسية، ويزود  4
 3 601. 3.89 0 0 22.2 66.7 11.1 .الطالب ابملعرفة والفهم العميق

يساعد املنهج الطلبة على تنمية القدرات واملهارات  5
 0 11.1 11.1 66.7 11.1 .املختلفة اليت تفيد يف احلياة العملية

3.78 .833 
5 

 2 866. 4 0 11.1 0 66.7 22.2 .حيتوي املنهج على اجلانب النظري واجلانب التطبيقي 6
ميتاز املنهج ابلوضوح واحلداثة والتجديد، وتتسق مع  7

 22.2 33.3 22.2 11.1 11.1 .التقدم املعريف والتكنولوجي
2.56 1.33 

11 

 4 601. 3.89 0 0 22.2 66.7 11.1 .تسم موضوعات املنهج املقرر ابلتسلسل املنطقيت 8
يتم تدريس املناهج املقررة يف صورة موضوعات حبثية  9

 11.1 44.4 22.2 11.1 11.1 .وليس يف صورة كتاب ملزم للطلبة
2.67 1.22 

10 

حتقق موضوعات املناهج وحمتوايهتا ميول ورغبات  10
 0 33.3 44.4 22.2 0 .الطالب العلمية

2.89 .781 
8 

هناك جهد واضح ومستمر من قبل القسم يف تطوير  11
 11.1 22.2 55.6 11.1 0 .املناهج التدريسية املقررة

2.67 .866 
9 

  0.515 3.38 املتوسط العام 
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 نوعية الكتب :  - 4
يتكون هذا اجلزء من عشرة فقرات تتعلق ابجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو نوعية الكتب والقراءات 

تساهم يف عملية رفع  قد اليت النقاطملعرفة جوانب القوة والضعف وكذلك ساعدة، وذلك املقررة امل
أعضاء هيئة التدريس، بوجه عام ومن خالل اجلدول من وجهة نظر  ،التعليمية عمليةمستوى جودة ال

( واملتوسط العام جلزء تقييم أتثري نوعية 4.11 -2( نالحظ أن املتوسط للفقرات تراوح بني )7)
( وهذا املؤشر ميثل درجة جودة متوسطة طبقا للمعيار 3.05ب والقراءات املقررة املساعدة بلغ )الكت

املستخدم يف هذه الدراسة، واملتوسطات توزعت بني ما يفوق متوسط املقياس وما دون متوسط 
وافقة أو املقياس، وهى تعرب عن إجاابت املستقصى منهم على ما تناولته فقرات هذا املقياس يف اجتاه امل
تغطي  عدم املوافقة، وإذا ما نظران إىل رتبة متوسطات فقرات املقياس من حيث األمهية جند ان فقرة "

" جاء ابملرتبة األوىل من حيث األمهية .حمتوايت الكتب والقراءات املساعدة األهدا  احملددة للمقرر
يتم  بة األخرية فقرة "، بينما جاءت ابملرت(0.333)واحنرا  معياري  (4.11)مبتوسط حسايب 

مبتوسط " استخدام مصادر التعلم التكنولوجية املتقدمة اليت تساعد على تنمية مهارات التعليم الذايت
احلديثة يف  ةوهذا يشري إىل قلة استخدام الوسائل التعليمي، (0.5)واحنرا  معياري  (2)حسايب 

 عملية التعليمية.تدريس املقرارت، وهذا من شانه أن ينعكس سلبا على جودة ال
 ( النسب املئوية والوسط احلسايب واالحنراف املعياري حملور نوعية الكتب7جدول رقم )

 املقياس م
 
 
 
 

 الفقرات

 النسب املئوية إلجاابت املبحوثني

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

رتبة
ال

 

اوافق 
 بشدة

 ال اوافق اوافقال حمايد اوافق
 بشدة

تتوفر الكتب املنهجية والقراءات املساعدة  1
 5 1 3.33 0 33.3 0 66.7 0 .واملراجع املختلفة داخل مكتبة الكلية

تتوفر الكتب املنهجية والقراءات املساعدة  2
 0 22.2 44.4 33.3 0 .واملراجع املختلفة خارج مكتبة الكلية

3.11 .781 
6 

ص يعترب أسلوب الكتاب أو املرجع اخلا 3
 0 11.1 0 88.9 0 .ده سهل وواضحيدمت حتابملقرر والذي 

3.78 .667 
3 

يتم حتديد املراجع الرئيسية والقراءات  4
 .املساعدة املختلفة للمقرر

22.
2 

33.3 33.3 0 11.1 
3.56 1.23 

4 
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 املقياس م
 
 
 
 

 الفقرات

 النسب املئوية إلجاابت املبحوثني

سايب
 احل

سط
ملتو

ا
ري 

ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

رتبة
ال

 

اوافق 
 بشدة

 ال اوافق اوافقال حمايد اوافق
 بشدة

تغطي حمتوايت الكتب والقراءات املساعدة  5
 .األهداف احملددة للمقرر

11.
1 88.9 0 0 0 

4.11 .333 1 

وضوح اللغة املستخدمة يف الكتب  6
والقراءات املساعدة وخلوها من األخطاء 

 .املطبعية
0 77.8 22.2 0 0 

3.78 .440 
2 

حداثة الكتب املقررة ، وتوافر عنصر  7
 11.1 55.6 33.3 0 0 .اجلاذبية والتشويق

2.22 .667 
8 

أسعار الكتب املقررة والقراءات املساعدة  8
 11.1 66.7 22.2 0 0 .مناسبة

2.11 .600 
9 

يتم استخدام مصادر التعلم التكنولوجية  9
املتقدمة  اليت تساعد على تنمية مهارات 

 .التعليم الذايت
0 0 11.1 77.8 11.1 

2 .500 
10 

1
0 

يتم استخدم الوسائل التعليمية احلديثة يف 
 11.1 44.4 22.2 22.2 0 .تدريس املقرر

2.56 1.01 
7 

  0.245 3.05 املتوسط العام 

 كفاءة نظام التقومي واالمتحاانت : - 5
ملعرفة يتكون هذا اجلزء من احد عشرة فقرة تتعلق ابجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو نظام التقومي واالمتحاانت ابلقسم، 

ظر من وجهة ن ،التعليمية عمليةتساهم يف عملية رفع مستوى جودة ال قد اليت النقاطجوانب القوة والضعف وكذلك 
( 4.33 -3( نالحظ أن املتوسط للفقرات تراوح بني )8أعضاء هيئة التدريس، بوجه عام ومن خالل اجلدول )

وهذه  وهو يقع يف نطاق مستوى اجلودة العايل،( 3.70واملتوسط العام جلزء تقييم أتثري نظام التقومي واالمتحاانت بلغ )
قياس، وهى تعرب عن إجاابت املستقصى منهم على ما تناولته املتوسطات تبدأ من متوسط املقياس وتتجاوز متوسط امل

فقرات هذا املقياس يف االجتاه االجبايب ابملوافقة، وإذا ما نظران إىل رتبة متوسطات فقرات املقياس من حيث األمهية جند 
ىل من حيث األمهية " جاء ابملرتبة األو .يتم توضيح توزيع درجات االمتحاانت، وتتصف ابلعدالة واملوضوعية ان فقرة "

يتم توفري مناذج االمتحاانت  (، بينما جاءت ابملرتبة األخرية فقرة "0.5( واحنرا  معياري )4.33مبتوسط حسايب )
 (.1.32( واحنرا  معياري )3مبتوسط حسايب ) " ومتارين وأسئلة تدريبية خمتلفة للمقرر من بداية الفصل الدراسي
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 سط احلسايب واالحنراف املعياري حملور نظام التقومي واالمتحاانت( النسب  املئوية والو 8جدول رقم )
 املقياس م

 
 

 الفقرات

 النسب املئوية إلجاابت املبحوثني
سايب

 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا

اال
 

رتبة
ال

 

اوافق 
 بشدة

 ال اوافق ال  اوافق حمايد اوافق
 بشدة

تم اإلعالن عن مواعيد االمتحاانت ي 1
 11.1 11.1 0 55.6 22.2 .مبكرا

3.67 1.32 
6 

 7 1.22 3.67 11.1 0 22.2 44.4 22.2 .يعترب جدول االمتحاانت مناسبا 2
يتم توفري مناذج االمتحاانت ومتارين  3

وأسئلة تدريبية خمتلفة للمقرر من بداية 
 .الفصل الدراسي

11.1 33.3 11.1 33.3 11.1 
3 1.32 

1
1 

أسئلة االمتحاانت موضوعية ومتنوعة  4
 0 0 11.1 55.6 33.3 .وشاملة لكل مفردات املقرر الدراسي

4.22 .667 
2 

أسئلة االمتحاانت واضحة وال توجد هبا  5
أخطاء مطبعية ومالئمة للوقت الزمين 

 .املخصص هلا
11.1 44.4 22.2 22.2 0 

3.44 1.01 
9 

المتحاانت، يتم توضيح توزيع درجات ا 6
 0 0 0 66.7 33.3 .وتتصف ابلعدالة واملوضوعية

4.33 .500 
1 

يتم إعالن نتائج االمتحاانت بعد إجرائها  7
 0 44.4 22.2 22.2 11.1 .بوقت قصري، ومناقشتها مع الطالب

3 1.11 1
0 

الدقة  والعدالة وعدم ارتكاب  تتحق 8
 0 0 22.2 55.6 22.2 .األخطاء يف تصحيح األوراق األمتحانية

4 .707 
3 

يتم التنوع يف أساليب التقومي، مثل  9
االختبارات الشفوية وكتابة التقارير 

 .والبحوث والواجبات
33.3 44.4 11.1 0 11.1 

3.89 1.26 
5 

يعترب نظام التقومي مناسب للمقرر  10
 11.1 0 0 66.7 22.2 .الدراسي

3.89 1.16 
4 

راجعة، يتم االستمرار ابلتقومي والتغذية ال 11
وأعالم الطالب إىل مواطن اخلطأ يف 

 .إجابته
22.2 44.4 22.2 0 11.1 

3.67 1.22 
8 

  0.716 3.70 املتوسط العام 
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( آراء املستقصى منهم يف مسامهة العوامل املدروسة يف الرفع من جودة العملية 9ويلخص اجلدول )
هيئة التدريس وكفاءة نظام التقومي التعليمية يف قسم احملاسبة، حيث كان درجة أتثري أداء أعضاء 

(، بينما كان درجة أتثري مستوى 3.70، 4.19واالمتحاانت عالية مبتوسط حسايب عام على التوايل )
(، وكان 3.05، 3.38املناهج التدريسية ونوعية الكتب متوسطة مبتوسط حسايب عام على التوايل )

 (.2.45)درجة أتثري أداء املعيدين منخفضة مبتوسط حسايب عام 
 ( يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ومستوى جودة للمحاور املدروسة9اجلدول )

 درجة التأثري الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط العام العوامل
 عالية 1 0.484 4.19 أداء هيئة التدريس

 منخفضة 5 0.544 2.45 أداء املعيدين
 متوسطة 3 0.515 3.38 مستوى املناهج التدريسية

 متوسطة 4 0.245 3.05 نوعية الكتب
 عالية 2 0.716 3.70 كفاءة نظام التقومي واالمتحاانت

 متوسطة  0.368 3.35 مجيع العوامل

 اختبار اعتدال التوزيع:
ملعرفة االسلوب االحصائي املناسب يف حتليل البياانت جيب التأكد من طبيعة البياانت هل هي تتبع 

يعي أم ال، فأذا كانت البياانت تتبع التوزيع الطبيعي فأن االختبارات املعلمية هي األنسب، التوزيع الطب
أم اذا كانت البياانت ال تتبع التوزيع الطبيعي فأن االختبارات الالمعلمية هي األنسب )القماطي، 

 One-Sampleمسرينو   –(، وأبستخدام اختبار كموملوجرو  2018
Kolmogorov-Smirnov Test،  ميكن معرفة نوع التوزيع أذا كان طبيعي أو غري

 P- value) = ).6550. حيث أوضحت النتائج أن α=  0.05طبيعي عند مستوى معنوية 
Sig =   0.05أكرب من مستوى املعنوية  =α.بذلك فأن البياانت تتبع التوزيع الطبيعي ، 
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 مسرينوف للعينة الواحدة -( يبني ختبار كموملوجروف10جدول )
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 البياانت النتائج
 العدد 9

 املتوسط احلسايب 3.3575
 االحنراف املعياري 36888.

 املطلق 244.

 االجيايب 164.
 السليب -244.-

 Z  -مسرينوف   -كموملوجروف 733.

 اختبار الداللة 655.
Asymp. Sig. (2-tailed) 

 ات الدراسة :اختبار فرضياجلزء الثاين: 
من خالل النتائج اليت مت التحصل عليها من التحليل الذي مت يف اجلزء األول واملبني من خالل اجلدول 

(، حيث يوضح اجلدول أن درجة التأثري على اجلودة تفاوتت بني عالية ومتوسطة ومنخفضة 9رقم )
اسة، فقد مت اختبارها ابستخدام للعوامل املدروسة، أما ابلنسبة للفرضيات اليت مت صياغتها هلذه الدر 

( يوضح نتائج االختبار 11(، واجلدول )One – Sample T Test)للعينة الواحدة  Tاختبار 
 لفرضيات الدراسة.

 ( لتساؤالت فرضيات الدراسةOne – Sample T Test( نتائج اختبار )11جدول )
املتوسط  البيان

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 درجة التباين متوسط
 احلرية

 مستوى (T)  قيمة
 الداللة

 القرار

   
 رفض فرض العدم 000. 25.961 8 4.19298 0.484 4.19 الفرضية األوىل
 رفض فرض العدم 000. 13.536 8 2.45833 0.544 2.45 الفرضية الثانية
 رفض فرض العدم 000. 19.647 8 3.37374 0.515 3.38 الفرضية الثالثة
 رفض فرض العدم 000. 37.336 8 3.05556 0.245 3.05 الفرضية الرابعة

 الفرضية
 اخلامسة

 رفض فرض العدم 000. 15.512 8 3.70707 0.716 3.70

الفرضية 
 الرئيسية

 رفض فرض العدم .000 27.306 8 3.35754 0.368 3.35
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 :الفرضية الفرعية األويل 
 .التعليمية ال يؤثر أداء أعضاء هيئة التدريس يف مستوى جودة العملية

( يتضح أن نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل تشري إىل رفض فرضية 11من خالل اجلدول رقم )
"، حيث تبني نتائج "ال يؤثر أداء أعضاء هيئة التدريس يف مستوى جودة العملية التعليمية العدم

البديلة املتمثلة  (، وقبول الفرضيةt=  25.961، 0.000مستوى الداللة =  < 0.05االختبار أن )
يف "يؤثر أداء أعضاء هيئة التدريس يف مستوى جودة العملية التعليمية" وهو ما مت التوصل أليه يف اجلزء 

 ( بدرجة أتثري عالية.4.19األول من خالل املتوسط احلسايب ألداء أعضاء هيئة التدريس )
 :ثانيةالفرضية الفرعية ال

 .العملية التعليمية ال يؤثر أداء املعيدين يف مستوى جودة
( يتضح أن نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية تشري إىل رفض فرضية 11من خالل اجلدول رقم )

"، حيث تبني نتائج االختبار أن "ال يؤثر أداء املعيدين يف مستوى جودة العملية التعليمية العدم
لبديلة املتمثلة يف "يؤثر (، وقبول الفرضية اt= 13.536، 0.000مستوى الداللة =  < 0.05)

أداء املعيدين يف مستوى جودة العملية التعليمية" وهو ما مت التوصل أليه يف اجلزء األول من خالل 
 ( بدرجة أتثري منخفضة.2.45املتوسط احلسايب ألداء املعيدين )

 :ثالثةالفرضية الفرعية ال
 .ةال تؤثر املناهج التدريسية يف مستوى جودة العملية التعليمي

( يتضح أن نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة تشري إىل رفض فرضية 11من خالل اجلدول رقم )
"، حيث تبني نتائج االختبار أن "ال تؤثر املناهج التدريسية يف مستوى جودة العملية التعليمية العدم
لة يف "تؤثر (، وقبول الفرضية البديلة املتمثt= 19.647، 0.000مستوى الداللة =  < 0.05)

املناهج التدريسية يف مستوى جودة العملية التعليمية" وهو ما مت التوصل أليه يف اجلزء األول من خالل 
 ( بدرجة أتثري متوسطة.3.38املتوسط احلسايب للمناهج التدريسية )

 :رابعةالفرضية الفرعية ال
 .ال تؤثر نوعية الكتب يف مستوى جودة العملية التعليمية

( يتضح أن نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة تشري إىل رفض فرضية 11جلدول رقم )من خالل ا
"، حيث تبني نتائج االختبار أن "ال تؤثر نوعية الكتب يف مستوى جودة العملية التعليمية العدم
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(، وقبول الفرضية البديلة املتمثلة يف "تؤثر t= 37.336، 0.000مستوى الداللة =  < 0.05)
الكتب يف مستوى جودة العملية التعليمية" وهو ما مت التوصل أليه يف اجلزء األول من خالل نوعية 

 ( بدرجة أتثري متوسطة.3.05املتوسط احلسايب لنوعية الكتب )
 :امسةالفرضية الفرعية اخل

 .ال يؤثر نظام التقومي واالمتحاانت يف مستوى جودة العملية التعليمية
تضح أن نتائج اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة تشري إىل رفض فرضية ( ي11من خالل اجلدول رقم )

"، حيث تبني نتائج "ال يؤثر نظام التقومي واالمتحاانت يف مستوى جودة العملية التعليمية العدم
(، وقبول الفرضية البديلة املتمثلة t= 15.512، 0.000مستوى الداللة =  < 0.05االختبار أن )

ومي واالمتحاانت يف مستوى جودة العملية التعليمية" وهو ما مت التوصل أليه يف اجلزء يف "يؤثر نظام التق
 ( بدرجة أتثري عالية.3.70األول من خالل املتوسط احلسايب لنظام التقومي واالمتحلنات )

 :رئيسيةالفرضية ال
 . ال يوجد أتثري للعوامل يف مستوى جودة العملية التعليمية

( يتضح أن نتائج اختبار الفرضيات الفرعية تشري إىل رفض مجيع الفرضيات 11م )من خالل اجلدول رق
"ال يوجد أثثري للعوامل يف مستوى جودة العملية  العدمية، وبناء عليه يتم رفض الفرضية الرئيسية

، 0.000مستوى الداللة =  < 0.05"، ابإلضافة إىل أن نتائج االختبار تبني أن )التعليمية
27.306 =t ،) وبذلك مت قبول الفرضية البديلة املتمثلة يف "يوجد أتثري للعوامل يف مستوى جودة

العملية التعليمية" وهو ما مت التوصل أليه يف اجلزء األول من خالل املتوسط احلسايب عام جلميع العوامل 
 ( بدرجة أتثري متوسطة.3.35)

ن خالل التحليل اإلحصائي أهنا تؤثر مما سبق ذكره نرى أن كل العوامل موضوع الدراسة قد أثبت وم
، وبذلك مت رفض فرضية 0.05يف مستوى جودة العملية التعليمية يف قسم احملاسبة عند مستوى داللة 

"ال يوجد أتثري للعوامل يف مستوى جودة العملية التعليمية"، وابلتايل قبول الفرض  العدم املتمثلة يف
 البديل الرئيسي للدراسة.
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 نتائج الدراسة:
 من خالل نتائج التحليل اإلحصائي توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج تنحصر يف النقاط التالية:

تشري نتائج الدراسة إىل وجود أثر إجيايب لعامل أداء أعضاء هيئة التدريس على مستوى جودة  – 1
قياس (، وهو ما يساوي درجة أتثري عالية حسب م4.19العملية التعليمية مبتوسط حسايب عام )

عرض عضو هيئة التدريس ألهدا  املقرر وعناصر الدراسة، ومن حيث درجة التأثري جند أن فقرة "
 ، فقرة " بينما جاءت ابملرتبة األخرية ،احملتوى يف أول حماضرة" جاءت ابملرتبة األويل من حيث األمهية

 أو الواجبات واجناز ابملقرر تتعلق مقاالت كتابة أو أحباث إبجراء الطالب بتكليف املدرس يقوم
املنزلية"، مما يعكس أن اسلوب التدريس داخل القسم هو االسلوب التقليدي املؤسس على  االختبارات
 التعلم مهارات تنمية على تساعد اليت املتقدمة التكنولوجية التعلم مصادر استخدام وعدمالتلقني، 
وكذلك ايضا ابلنسبة لفقرة  املقرر، تدريس يف احلديثة التعليمية الوسائل استخدام قلة عن فضال الذايت،

"أعطاء املنهج كامال" جاءت يف املرتية ما قبل األخرية، حيث رمبا يعود األمر إىل عامل الوقت الذي 
 احياان ال يكون حسب املخطط له بسبب بعض العوامل اخلارجة عن إرادة الكلية. 

اء املعيدين على مستوى جودة العملية تشري نتائج الدراسة إىل وجود أثر منخفض لعامل أد  - 2
(، وهو ما يساوي درجة أتثري منخفضة حسب مقياس الدراسة، 2.45التعليمية مبتوسط حسايب عام )

"ميتاز املعيد ابملظهر احلسن ويتحلى ابلتعاطف واملرونة والصرب يف  ومن حيث درجة التأثري جند أن فقرة
املعيد دائما على  "وابملرتبة األخرية جاءت فقرة  حيث األمهية، تعامله مع الطلبة" جاء ابملرتبة األوىل من

استعداد للرد على استفسارات الطلبة"، وهذا يعرب عن غياب دور املعيد داخل القسام العلمي، مما 
 ينعكس ابلسلب على جودة العملية التعليمية داخل القسم.

املناهج التدريسية على مستوى جودة  تشري نتائج الدراسة إىل وجود أثر إجيايب لعامل مستوى - 3
(، وهو ما يساوي درجة أتثري متوسطة حسب مقياس 3.38العملية التعليمية مبتوسط حسايب عام )

مع قدرات الطالب" جاء ابملرتبة األوىل املنهج "يتناسب  الدراسة، ومن حيث درجة التأثري جند أن فقرة
تسق يميتاز املنهج ابلوضوح واحلداثة والتجديد، و ة فقرة "من حيث األمهية، بينما جاءت يف املرتبة األخري 

"، وهو ما يؤكد ما جاء يف العامل األول من استخدام األسلوب مع التقدم املعريف والتكنولوجي
 التقليدي الذي ال يواكب التقنية احلديثة والتطور التكنولوجي.
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كتب على مستوى جودة العملية التعليمية تشري نتائج الدراسة إىل وجود أثر إجيايب لعامل نوعية ال - 4
(، وهو ما يساوي درجة أتثري متوسطة حسب مقياس الدراسة، ومن 3.05مبتوسط حسايب عام )

" .تغطي حمتوايت الكتب والقراءات املساعدة األهدا  احملددة للمقرر" حيث درجة التأثري جند أن فقرة
يتم استخدام مصادر التعلم  ابملرتبة االخرية فقرة"جاء ابملرتبة األوىل من حيث األمهية، بينما جاءت 

، ونالحظ هنا أن عدم استخدام "التكنولوجية املتقدمة اليت تساعد على تنمية مهارات التعليم الذايت
 االساليب املتطورة واحلديثة يف العملية التعليمية اليت قد مت التأكيد عليها سابقا ضمن نتائج الدراسة.

راسة إىل وجود أثر إجيايب لعامل كفاءة نظام التقومي واالمتحاانت على مستوى تشري نتائج الد - 5
(، وهو ما يساوي درجة أتثري عالية حسب مقياس 3.70جودة العملية التعليمية مبتوسط حسايب عام )

يتم توضيح توزيع درجات االمتحاانت، وتتصف  "الدراسة، ومن حيث درجة التأثري جند أن فقرة
يتم  " جاء ابملرتبة األوىل من حيث األمهية، بينما جاءت ابملرتبة األخرية فقرة ".وضوعيةابلعدالة وامل

 ".توفري مناذج االمتحاانت ومتارين وأسئلة تدريبية خمتلفة للمقرر من بداية الفصل الدراسي
عليمية تبني نتائج الدراسة أن هناك أتثري اجيايب للعوامل املدروسة على مستوى جودة العملية الت - 6

بقسم احملاسبة ترتاوح ما بني درجة التأثر العالية ودرجة التأثري املتوسطة ودرجة التأثري املنخفضة من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وهذه النتيجة تؤكد نسبياعلى ما مت التوصل إليه يف دراسة )إجبارة 

 (.2018وامحد 
رفض فرضية العدم، وقبول الفرضية البديلة املتمثلة يف  تبني نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل إىل - 7

 "يؤثر أداء أعضاء هيئة التدريس يف مستوى جودة العملية التعليمية".
تبني نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية إىل رفض فرضية العدم، وقبول الفرضية البديلة املتمثلة يف  - 8

 ية التعليمية"."يؤثر أداء املعيدين يف مستوى جودة العمل
تبني نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة إىل رفض فرضية العدم، وقبول الفرضية البديلة املتمثلة يف  - 9

 "يؤثر مستوى املناهج التدريسية يف مستوى جودة العملية التعليمية".
فرضية البديلة املتمثلة تبني نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة إىل رفض فرضية العدم، وقبول ال - 10

 يف "تؤثر نوعية الكتب يف مستوى جودة العملية التعليمية".
تبني نتائج اختبار الفرضية الفرعية اخلامسة إىل رفض فرضية العدم، وقبول الفرضية البديلة  - 11

 املتمثلة يف "يؤثر كفاءة نظام التقومي واالمتحاانت يف مستوى جودة العملية التعليمية".
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ثبت الدراسة ومن خالل التحليل اإلحصائي أن كل العوامل املدروسة أهنا تؤثر بشكل اجيايب يف أ -12
، وبذلك مت رفض فرضية 0.05مستوى جودة العملية التعليمية يف قسم احملاسبة عند مستوى داللة 

قبول الفرض "ال يوجد أتثري للعوامل يف مستوى جودة العملية التعليمية"، وابلتايل  العدم املتمثلة يف
 البديل الرئيسي للدراسة.

 التوصيات: 
 من خالل نتائج الدراسة ميكن التأكيد على عدد من النقاط االتية:

جيب على القسم العلمي وضع اسرتاتيجية كاملة للرفع من جودة العملية التعليمية تعتمد على   - 1
 كما جيب الذايت، التعلم مهارات يةتنم على تساعد اليت املتقدمة التكنولوجية التعلم مصادر استخدام
  املقررات الدراسية. تدريس يف احلديثة التعليمية الوسائل استخدام

ابلقسم، حيث جيب أن تتضمن االسرتاتيجية املوضوعة داخل القسم  التأكيد على دور املعيد  - 2
القسم وصوال  املعيدين يف مجيع املراحل، أبتدء من طريقة أختيارهم والعمل املطلوب منهم داخل

 أبستكمال دراستهم حىت يصبحوا أعضاء هيئة تدريس داخل القسم. 
جيب أن حتتوي اسرتاتيجية القسم تطوير املناهج العلمية بشكل مستمر حىت تتمشى مع متطلبات  – 3

 سوق العمل، للحصول على خمرجات ذات كفاءة عالية.
أبعتماد الكتب احلديثة ذات اجلودة العالية، جيب الرتكيز على نوعية الكتب والقراءات املساعدة،  -4

ابإلضافة إىل استخدام االساليب التعلم األخرى كإجراء البحوث وأوراق العمل والقيام ابلزايرات امليدانية 
 لسوق العمل.

جيب إعادة النظر يف األسلوب املتبع يف نظام التقومي واالمتحاانت، ابستحداث االساليب املتطورة  - 5
 الطلبة على األبداع واالبتكار واطالق الطاقات. اليت حتفز

التأكيد على وضع اسرتاتيجة متكاملة وواضحة للرفع من جودة العملية التعليمية، تتضمن كافة  – 6
السياسات املرسومة واالهدا  املطلوب حتقيقها واإلجراءات امللزم إتباعها، واليت تتمشى مع البيئة 

لتحقيق التميز الذي سيدفع حنو  ة والكلية واجلامعة بصفة عامة،التعليمية داخل القسم بصفة خاص
ضمن ترتيب أفضل اجلامعات يف الوصول إىل أعلى درجات التنافسية العاملية، وحتقيق مراكز متقدمة 

 .  العامل
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التأكيد على أسلوب التقييم الدوري واملستمر ملستوى جودة العملية التعليمة، للوقو  على نقاط  -7
 القوة يف العملية التعليمية وأختاذ اإلجراءات الالزمة حيال ذلك.   الضعف و 

جيب التأكيد على ثقافة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل، ابلتحريض على تبنيها من  - 8
قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والقيادات االدارية واملوظفني، عن طريق تدريبهم واطالعهم على 

 عات العاملية، والنجاحات اليت حققتها نتيجة لتبنيهم تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.جتارب اجلام
التأكيد على إجراء املزيد من البحوث يف جمال اجلودة التعليمية لألستفادة منها حلقيق األهدا   – 9

 لىع ضمن مصا  املؤسسات املرموقة، القادرة التعليمية مؤسساتنا والغاايت املرجوه ، وذلك جبعل
معايري  العايل، و حتقيق التعليم جودة مبستوى العاملية، والنهوض التنافسية مع والتكيف االستمرارية
 األكادميي من اجلهات واملؤسسات العاملية. االعتماد درجة على واحلصول اجلودة ضمان
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 قائمة املراجع:
ودة العملية التعليمية (، "تقييم ج2018اجبارة، عبداملنعم حسن وامحد، ابراهيم املهدي ) -

لقسم احملاسبة وانعكاستها من وجهة نظر الطلبة، دراسة تطبيقية على قسم احملاسبة / كلية 
 االقتصاد / جامعة سبها / ليبيا" جملة البحوث األكادميية، العدد احلادي عشر.

 التعليم مناهج بني التوافق مدى" ،(2013) مفتاح حممد والطريل،  رجب ميالد امشيلة، -
 احملاسبة أقسام وخرجيي التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من العمل سوق ومتطلبات احملاسيب
 .األول العدد والسياسية، االقتصادية العلوم جملة ،"الليبية ابجلامعات

 مبتطلبات الوفاء ىف احملاسيب التعليم خمرجات كفاءة"  ،(2014)السالم  عبد عادل التائب، -
 التعليم خمرجات تكامل مؤمتر ،"واملهنيني األكادمييني آراء وفق اتطويره وسبل املصريف العمل
 .اهلامشية األردنية اململكة واخلاص، العام القطاع ىف العمل سوق مع

 تلبية خمرجاته كفاءة من للرفع احملاسيب التعليم برانمج تطوير" ،(2014) سامل حممد الصقع، -
 مؤمتر ،"احملاسبة أقسام وطلبة دريسالت هيئة أعضاء نظر وجهة من العمل سوق ملتطلبات
 .اهلامشية األردنية اململكة واخلاص، العام القطاع ىف العمل سوق مع التعليم خمرجات تكامل

 ملفهوم التخرج فصل ىف احملاسبة قسم طلبة إدراك مدى" ،(2015) سامل امباركة العماري، -
 ،"سرت جبامعة االقتصاد بكلية ةاستكشافي دراسة: والبيئية االجتماعية املسؤولية عن احملاسبة
 (.1) 5 اجمللد اإلنسانية، للعلوم العلمية سرت جامعة جملة

 الالزمة ابملهارات اخلرجني صقل ىف احملاسيب التعليم دور" ،(2010) مفتاح حممد الفطيمي، -
 (.ليبيا مصراته،) العمل، وسوق العايل التعليم حول العريب املؤمتر ،"العمل لسوق

"،  SPSS(، "املتقدم يف التحليل اإلحصائي ابستخام2018ف حممد )القماطي، يوس -
 مركز البحوث واالستشارات، الطبعة األوىل.

 االقتـصادية ابلتنميـة وعالقتـه احملاسـيب التعلـيم"  ،(2000) الكيالنـي الكرمي عبد الكيالين -
 ، االقتصادية البحـوث ـزمرك ، بنغـازي)  ، االقتـصادية البحـوث جملة ،"  ليببا يف واالجتماعية

 . األول العدد ، عشر احلادي اجمللد
 املؤمتر ،"التطوير وسبل الواقع – املهين احملاسيب التعليم" ،(2007) عطية رندة بوفارس، -

 .ليبيا طرابلس، تطويره، وإمكانيات واقعة ليبيا ىف احملاسيب التعليم حول الثاين العلمي
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 يف احملاسيب التعليم مناهج تقييم"  (،2007) فتحيو موسى  عادل واملشاط ، خالط صاحل -
حـول  الثـاين العلمـي املؤمتر حبوث ،"احملاسبة أقسام خرجيي نظر وجهة من اجلامعات الليبية

 تطويره. وامكانيات واقعه: ليبيا يف احملاسيب التعليم
 ودةاجل تواجه اليت املعاصرة واملشاكل التحدايت"  ،(2015) القاسم أبو حممد زكري، -

 العدد اقتصادية، آفاق جملة ،"احملاسبة طلبة نظر وجهة من: ليبيا يف احملاسيب للتعليم الشاملة
 .األول

 الليبية اجلامعات ىف احملاسيب التعليم" ،(2013) عاشور حممود واملقلة، حممد منصور لربش، -
 العدد ياسية،والس االقتصادية العلوم جملة ،"الطالب وتطلعات يتالءم مبا تطويره ومتطلبات
 .األول

(،"مدى توافر متطلبات اجلودة واالعتماد األكادميي ىف 2013موسى، فتحي رمضان ) -
برامج الدراسات العليا أبقسام احملاسبة ابجلامعات الليبية احلكومية" )دراسة حالة جامعة 

 جملة العلوم االقتصادية والسياسية، العدد الثاين.الزاوية(، 


