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 الكلمات المفتاحية:
، المتغيرات الشخصية

طلبة ، التحصيل العلمي
 المحاسبة

 الملخص 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المتغيرات الشخصية )العمر ومعدل الثانوية وعدد  

الفصول الدراسية في الكلية( في  التحصيل العلمي لطلبة قسم المحاسبة، ولتحقيق هذا الهدف 

تم أخذ عينة عشوائية من طلبة قسم المحاسبة من خالل منظومة الدراسة واالمتحانات بكلية 

استخراج البيانات المتعلقة بعينة الدراسة لوم السياسية مصراتة، حيث ثم االقتصاد والع

وقد تم التوصل إلى أن العمر ال يؤثر على المعدل التراكمي لطلبة قسم المحاسبة،  وتحليليها،

في حين يؤثر كالً من معدل الثانوية وعدد الفصول الدراسية على المعدل التراكمي والذي 

 يعكس التحصيل العلمي لطلبة قسم المحاسبة.

 

 المقدمة:  1.1

تلعب الجامعات دوراً أساسياً في تقدم األمم والشعوب وتشكل األرضية المناسبة لتوجيه المجتمع، فوجود  

الدراسات الجامعية الجادة في أي بلد في العالم يعد دليالً على االستثمار البشري الفعال، فهي الوسيلة الفعالة 

وم المحاسبية من العلوم المهمة التي تدرس في لتكوين قادة فكر وعمل وتخطيط في مجاالت مختلفة، وتعد العل

الجامعات والتي لها بالغ األهمية في تحقيق النمو االقتصادي للدولة، حيث تعتبر أهم الركائز في تنظيم العمليات 

 المالية في الدولة، لذلك كان البد من تأهيل كوادر بشرية تتمتع بالمهارات الفنية والعلمية في مجال المحاسبة. 

من هذا المنطلق يتولى في جامعة مصراته تخريج هذه الكوادر مجموعه من األقسام العلمية أهمها قسم      

المحاسبة بكلية االقتصاد والذي جعلناه ميدان لهذه الدراسة لنحاول من خالله استنباط المتغيرات الشخصية التي 

لدراسات إلى أن هناك ستة متغيرات شخصية تؤثر على التحصيل العلمي لطلبة قسم المحاسبة، وهنا تشير معظم ا

تؤثر وبشكل واضح على التحصيل العلمي ألداء طلبة قسم المحاسبة وأهم هذه المتغيرات: الجنس )ذكر أو أنثى(، 

منتسب(. وفي هذا الصدد  -العمر، معدل الثانوية، المعدل التراكمي، عدد فصول الدراسة، صفة القيد )نظامي

( التعرف على المشاكل التي تواجه طلبة المحاسبة بكلية التقنية بالسعودية 2006 تناولت دراسة )القرني،

وتوصلت إلى أن أهم المشكالت تكمن في: عدم مالءمة قاعات المحاضرات للدراسة، وعدم مذاكرة الطلبة 

هر وكثرة باستمرار باستثناء المذاكرة عند دخول أوقات االمتحانات وعدم تنظيم الطالب لوقته بشكل جيد والس

وسائل الترفيه مثل الفضائيات واإلنترنت وأخيراً جهل الطالب بالتعليمات واإلجراءات المتعلقة بالدراسة، وهنا 

( على أن أهم األسباب التي تؤدي إلى تعثر الطلبة عن التخرج في الموعد المحدد 2015أكدت دراسة الفطيمي )

ثم الشخصية وضعف روح التعاون بين الزمالء وصعوبة  هي العوامل األكاديمية تليها األسباب االقتصادية

االمتحانات وغياب اإلرشاد األكاديمي وفشل اإلدارة في توفير المستلزمات الضرورية للطلبة وجهل الطالب 

 بطرق المذاكرة السليمة والمذاكرة لالمتحانات فقط.

ل المشاكل التي تواجه الطلبة نتيجة ( إلى معرفة الفروقات حو 2008كما تطرقت دراسة )الغماري و الطائي،  

للجنس )ذكر أو أنثي( أو كنتيجة لتخصص الطالب في جامعة عمر المختار بليبيا وأوصت الدراسة بضرورة 

االهتمام باألنشطة الترفيهية للطلبة من أجل تخفيف الضغوط الدراسية التي تواجههم، إضافة إلى ذلك تناولت 

( في التعليم ALTCية استخدام المعايير األسترالية للتعليم العالي )( توضيح أهمCameron, 2017دراسة )

المحاسبي وخلصت إلى أنه يجب تطوير طرق التدريس التقليدية الحالية واستخدام طرق حديثه في التدريس مثل 

الب من التعليم االلكتروني مع االعتراف بدور التدريس الجيد في تعظيم مشاركة الطالب وعالقته باالحتفاظ بالط

وما يعزز ذلك ما جاءت به دراسة .خالل تشجيع دراسة التعلم والتعليم كجزء روتيني من ممارسة المحاضرين، 
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( باستطالع وجهات نظر خريجي المحاسبة في ليبيا بشأن طرق التدريس بالجامعات 2013الفطيمي وآخرون )

، حيث كشفت نتائج هذه الدراسة أن طرق التدريس الليبية ومدى كفاية مصادر التعليم والتعلم في الجامعات الليبية

 ضعيفة بالجامعات الليبية وأن هناك عدم كفاية للموارد التعليمية الحيوية.

 مشكلة الدراسة: 2.1

في السنوات األخيرة، شهدت أنظمة التعليم تغييًرا من "كيف يجب أن نعلم الطالب؟" إلى "كيف نساعد الطالب  

والحفاظ على التحصيل الدراسي للطالب. هذا يعني أن نجاح الطالب مرتبط بمسؤولية على التعلم؟" لتطوير 

(.  وفي Gokcen, 2017الطالب وأعضاء هيئة التدريس باإلضافة إلى المسؤولية على مستوى الحرم الجامعي )

بة وضعف إطار ما يشهده الوضع الراهن في كلية االقتصاد وقسم المحاسبة تحديداً من تأخر في تخرج الطل

مستواهم، وكذلك عزوف معظم المستجدين عن التوجه إلى هذا القسم تم التطرق إلى معرفة األسباب التي تؤدي 

إلى ذلك من خالل دراسة أثر المتغيرات الشخصية على التحصيل العلمي ألداء طلبة قسم المحاسبة، وبشكل أكثر 

 تحديداً اإلجابة عن التساؤالت التالية: 

 على المعدل التراكمي لطلبة قسم المحاسبة؟ هل يؤثر العمر .1

 هل يؤثر معدل الثانوية على المعدل التراكمي لطلبة قسم المحاسبة؟ .2

 هل تؤثر عدد فصول الدراسة على المعدل التراكمي لطلبة قسم المحاسبة؟ .3

 أهداف الدراسة:  3.1

ء طلبة قسم المحاسبة وبناء على هدفت الدراسة إلى تحديد أثر المتغيرات الشخصية على التحصيل العلمي ألدا

  -ذلك تم صياغة أهداف الدراسة على النحو التالي: 

 التعرف على أثر العمر كمتغير شخصي على المعدل التراكمي لطلبة قسم المحاسبة. .1

 التعرف على أثر معدل الثانوية كمتغير شخصي على المعدل التراكمي لطلبة قسم المحاسبة. .2

 ل الدراسية كمتغير شخصي على المعدل التراكمي لطلبة قسم المحاسبة. التعرف على أثر عدد الفصو .3

 أهمية الدراسة:  4.1

تبرز أهمية الدراسة والحاجة إليها في أننا نتوقع من نتائجها أن تسهم في تسليط الضوء على أثر المتغيرات 

وتحوير تركيزهم إلى التعلم وذلك الشخصية على أداء طلبة قسم المحاسبة وتحفيز الطلبة على المثابرة والمتابعة 

بصرف النظر عن معدالت أعمارهم أو عدد فصولهم الدراسية التي قضوها في القسم مع أخذ هذه العوامل بعين 

االعتبار، إضافة إلى إعادة النظر في أساليب التدريس بأقسام المحاسبة وتأهيل الطلبة بما يعمق الرابط بين معد 

ها )الطالب(، ومن المؤمل أن يستفيد الباحثون من نتائج هذه الدراسة إلنجاز دراسات المعلومة )األستاذ( ومتلقي

 مستقبالً.

  منهج الدراسة: 5.1

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على الرسائل والبحوث العلمية والمؤتمرات بما يخدم أغراض 

الدراسة، إضافة إلى تجميع البيانات لعينة من الطلبة المتخصصين محاسبة وفقاً لمنظومة الكلية وذلك بهدف 

 اختبار فرضيات الدراسة. 

 مجتمع الدراسة:  6.1

بكلية  2017/  2016اسة جميع الطلبة المسجلين في قسم المحاسبة للفصل الدراسي خريف اشتمل مجتمع الدر

االقتصاد والعلوم السياسية جامعة مصراته، ونظراً النتظام الدراسة في هذه الفترة والعتبارات الظروف التي تمر 

واالعتصامات واالغالق عقب بها البالد وعدم استقرار الدراسة بشكل طبيعي في الفترات الالحقة بسبب الحروب 

، وعلى هذا األساس فقد تمثلت عينة الدراسة في مجموعة من الطلبة تم اختيارهم بطريقة 19ظهور جائحة كوفيد 

% من المجتمع  20طالباً وطالبة من خالل منظومة كلية االقتصاد يمثلون حوالي  53عشوائية منتظمة عددهم 

 ككل.

 حدود الدراسة:  7.1

المتمثلة في العمر ومعدل الثانوية وعدد فصول  -سة على معرفة أثر المتغيرات الشخصية اقتصرت الدرا

 على التحصيل العلمي لطلبة قسم المحاسبة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية مصراته. -الدراسة

 التعليم المحاسبي:  1.2

النظم التعليمية من خالل مقدرتها يمثل التعليم المدخل األساسي إلعداد العنصر البشري ويمكن تحديد مدى نجاح 

على اإلعداد وتنمية الموارد البشرية، فالتعليم يجب أن يكون مهتما بإعداد المتعلم اعدادًا يتسم بالشمول والتكامل 

المعرفي ليكون قادراً على توظيف المعرفة باستخدام المعلومات النظرية التي درسها من خالل قيامه بوظيفته 

ظروف الحياة المحيطة وبما يتوافق مع متطلبات تلك الظروف، وأخيراً مواجهة المستقبل عن  والتعامل الذكي مع



 امحمد جمال، مفتاح المحجوب.المهدي مفتاح، 

114 
 

طريق إمداد المتعلم بالخبرات العلمية والعملية، وعلى النظم التعليمية تطوير برامجها بما يتماشى مع معطيات 

 عمل.العصر إلحداث نقلة نوعية في خريجي الجامعات وتسليحهم بالمهارات الالزمة لل

وقد ازدادت أهمية التعليم المحاسبي مع تزايد أهمية األعمال التجارية وبالتالي زيادة أهمية الدور الذي يقوم به     

خريج المحاسبة، حيث تعد الجامعات من أهم المؤسسات االجتماعية التي تسهم بجهدها التعليمي في إعداد القوى 

 البشرية الالزمة لخطط التنمية.

 لتعليم المحاسبي: مفهوم ا 2.2

يقصد بالتعليم المحاسبي التأهيل العلمي والمهني للمحاسب وذلك بإعداده ليصبح عضوا فعاالً في مهنة متنامية 

تعمل على تنظيم نفسها، وتوجب عليه مواصلة التعليم من أجل مواجهة المتغيرات االقتصادية االجتماعية ومن 

حاسبي هو عبارة عن برامج تحتوي على مجموعة من الخطط التعليمية أجل تطوير المهنة باستمرار. فالتعليم الم

والتدريبية تهدف إلكساب الطالب المعارف والمهارات الالزمة للقيام بالوظائف على وجه تام في المجاالت 

المختلفة المختلفة لمهنة المحاسبة والمراجعة. وأن المسؤول على إعداد هذه البرامج هي المؤسسات التعليمية 

ولهذا فإن التعليم المحاسبي يجب أن يكون دائم التحديث بما يالءم متطلبات سوق العمل، حيث (، 2021)الدبار، 

على ضرورة صياغة المناهج التعليمية المحاسبية بما يكفل تمكين الطالب من ممارسة  Bedfordأكدت لجنة 

لتفكير بحلول للمشاكل المحاسبية بصورة منتظمة التحليل والتعلم الذاتي وتناول المسائل من زوايا غير تقليدية وا

 (.2007)الدالي، 

 أهمية التعليم المحاسبي الجامعي:  3.2

يحتل التعليم المحاسبي أهمية كبيرة، وتأتي أهمية التعليم المحاسبي من ارتباطه بمهنة المحاسبة والمراجعة 

ة المستمرة والدائمة إلى العمل المحاسبي في والتدقيق وأيضاً نظراً إلى خصوصية النظرة إلى المحاسبة والحاج

نطاق أي مجتمع من المجتمعات، فالمحاسبة هي لغة األعمال وهي من العلوم المعرفية التي تستند على مجموعة 

من المبادئ واألسس والقواعد، كما أن جودة مخرجاتها تعتمد على استخدام القدرات الذاتية للمحاسبين والتي تتم 

ا العديد في العديد األطراف ذات العالقة وكل حسب الهدف الذي يروم تحقيقه وكذلك تتضح هذه االستفادة منه

األهمية من خالل الجهود التي يبدلها االتحاد الدولي للمحاسبين لتطوير العملية التعليمية وذلك بما يتم إصداره من 

ع على عائق جهات أهمها وفي مقدمتها معايير تعني بالتعليم المحاسبي، ومسؤولية إعداد محاسبين مؤهلين تق

المؤسسات التعليمية فضالً عن الجهات المهنية ذات العالقة عن طريق البرامج التعليمية المحاسبية المطبقة على 

مستوي الجامعات والتي تؤدي إلى إكساب المتعلم القدرات والمهارات المهنية إال أنه من خالل استقراء الواقع 

بين الدراسة النظرية والتطبيقية فضالً عن دعم مراعاة معايير التعليم المحاسبي عند وضع  يالحظ وجود فجوة ما

المناهج الجامعية وتصميمها مما أثر على القصور في كفاءة خرجي المحاسبة وقلة مهاراتهم فضال عن إهمال 

ى درجة من المعارف المهنية النواحي التدريبية أتناء الفترة الدراسية، إذ أن المحاسب المؤهل يجب أن يكون عل

؛ عبد هللا 2017؛ بوعزرية ولندار، 2016والمهارات المهنية فضالً عن القيم واألخالق المهنية )النواس، 

 (2018واألسمري، 

ويقدم قسم المحاسبة خطة دراسية متكاملة تتضمن مواد في مجاالت متنوعة على مستوي الكلية، وتهدف إلى       

ارف والمهارات الالزمة لتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل في مواقع إدارية متنوعة في تزويد الطلبة بالمع

مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص وفي مجاالت التدريب واالستشارات وتدقيق الحسابات، واستكمال 

 (.2016دراستهم االكاديمية والمهنية بنجاح وتفوق )كناكرية، 

عليم المحاسبي مهم جداً وله أهمية كبيره في جميع المجاالت والتخصصات، وعلى ويالحظ مما سبق أن الت     

المؤسسات التعليمية أن تواكب التطورات العلمية والعملية في هذا المجال للرقي بالمخرجات التعليمية وإنه من 

تمثلة في الطلبة وأن الضروري أن تكون البرامج والمناهج التعليمية قادرة على تأهيل المدخالت التعليمية والم

 يكون لنظام التعليمي مرن مواكبة االحداث والتطورات من خالل مراجعة المناهج التعليمية وتطويرها.             

 أهداف التعليم المحاسبي الجامعي:  4.2

يهدف التعليم المحاسبي إلى إعداد الطلبة لشغل الوظائف المحاسبية والمجاالت المتعلقة بها وإلعدادهم ليعالجوا  

بكفاءة تلك المشاكل التي تواجههم كمحاسبين، أي أن أهداف التعليم المحاسبي ينبغي أن تكون واضحة ومحددة 

لبة وإمدادهم بأنواع المعرفة والمهارات المطلوبة بحيث يكون برنامج التعليم المحاسبي قادرا على تأهيل الط

وإكسابهم القدرة على التقييم واستخالص المؤشرات وتوصيل المعلومات، ومن هنا فإن أهداف التعليم المحاسبي 

 (:2018؛ حسان، 2017؛ بوعزرية ولندار، 2007تتمثل في )موسي والماقوري، 
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 إثراء المعرفة المحاسبية وتنميتها.  .1

مجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا عن طريق تقديم كوادر محاسبية مؤهلة وقادرة على تقديم المعلومات تنمية ال .2

 المالئمة والتي تساعد في اتخاذ القرار المالئم.

 إعداد باحثين قادرين على مواجهة المشاكل العملية وتحليلها ومعالجتها. .3

 إعداد الكفاءات القادرة على التكيف مع الواقع العملي. .4

 اد الطلبة للتفوق في األعمال والوظائف المهنية.إعد .5

 تنمية وعي الطلبة بواجباتهم ومسؤولياتهم كموظفين. .6

 تطوير مستوى المعرفة والمهارات والقيم األخالقية لخريجي المحاسبة. .7

بكفاءة، تعليم الطلبة كيفية التعلم الذاتي، من خالل تدريسهم المهارات واالستراتيجيات التي تساعد على التعلم  .8

 وكيفية استخدام استراتيجيات التعلم الكفء لالستمرار بالتعلم خالل حياتهم المهنية.

 المتغيرات الشخصية:  5.2

غالبا ًما تكون نتائج التحصيل الدراسي التي يحصل عليها الطالب مؤّشرا ً هاما ًيعطينا صورة سلبية أو إيجابية 

لدراسي بشكل مباشر، والتي ساعدته على الحصول على نتيجة ما، عن طبيعة بيئات الطالب المؤثرة في تحصيله ا

 (.Wendy T., et, al., 2021 Alshammari, et, al., 2018في زمان ومكان ما )؛

إن تفحص عملية التحصيل الدراسي بنظرة تحليلية وما يرتبط من عوامل عديدة تؤثر فيها وترتبط بها لها      

يمكن معرفة ما يعوق تلك العملية  هذه العوامل وآثارها على التحصيل الدراسي األهمية القصوى، ذلك أن بمعرفة

وبالتالي دراسة الطرائق واألساليب المناسبة لتفادي المعوقات والوصول بالتحصيل الدراسي إلى أقصى حد 

حي قصوره ممكن. ولما كان من الطبيعي أن أي إصالح تربوي يجب أن يبدأ بمحاولة رصد الواقع بإنجازاته ونوا

كان عليه أن يواكب التطور في التربية تطورا مماثالً في رفع األداء الدراسي للوصول إلى مستوى عاِل مرتفع 

 .من التحصيل العلمي للطلبة

من هذا المنطلق سنحاول التعريف ببعض المتغيرات والتي هذا النوع من الدراسات )الجنس، العمر، معدل     

 ي، معدل آخر فصل، وعدد فصول الدراسة وصفة القيد(.الثانوية، المعدل التراكم

  العمر: 1.5.2 

يعتبر العمر من المتغيرات المهمة التي تناولته الدراسة لما له من أثر واضح على التحصيل العلمي للطلبة حيث 

دم بهم العمر من البديهي جداً أال يكون التحصيل العلمي للطلبة ذوي األعمار الصغيرة هو نفسه بالنسبة للذين تق

 ولم يتخرجوا بعد سواء أكان هذا السبب نتيجة إليقاف قيد مثالً أو للتعثر في الدراسة أو ألي سبب أخر. 

  معدل الثانوية: 3.5.2

بالنسبة لمعدل الثانوية فإنه في أغلب األحيان ما يعطي مؤشر واضح فيما إذا كان الطالب الجامعي من الطلبة 

ض األحيان ال يتخذ هذا المتغير مجراه الصحيح وكما سيرد الحقاً في الجانب العملي المجدين أم ال ولكن في بع

من هذا البحث فإن بعض الطلبة بعد دخولهم الجامعة أما تأثرا سلبياً برفقة سوء جديدة أو بسبب عمل أو غيره يبدا 

 تحصيلهم العلمي في التناقص تدريجياً او كلياً حتى يصل ألدني مستوياته.

 عدد فصول الدراسة:  4.5.2 

عدد فصول الدراسة أيضاً من المتغيرات الهامة التي اتخذناها بعين االعتبار في هذا البحث حيث أنه يتناسب 

عكسياً مع التحصيل العلمي لدى الطلبة باعتبار أن الطلبة المتأخرين دراسياً ستتناقص معدالت تحصيلهم العلمي 

سبب في ذلك بداية بالتقدم في العمر كما ورد سالفا وكذلك االنشغال فصالً عن الفصل الذي يسبقه. ونعزو ال

 بالعمل أو انشغاالت الحياة المختلفة.

 المعدل التراكمي:  6.2

بطبيعة الحال فإن المعدل التراكمي أو ما يعرف بالمعدل العام يعكس صورة واضحة على التحصيل العلمي لدى 

 العلمي لدى الطالب منخفض وعكس ذلك صحيح.الطالب فانخفاضه يعني بأن التحصيل 

 الدراسة الميدانية:  3

للتعرف على أثر المتغيرات الشخصية على التحصيل العلمي ألداء طلبة قسم المحاسبة سيقوم الباحثين في هذا 

 رضية.الفصل باختبار الفرضية الرئيسية للدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية للتحقق من قبول أو عدم قبول الف

 الدراسة:  اتفرضي 1.3

يرتبط أداء طلبة قسم المحاسبة بالعديد من المتغيرات الشخصية ذات األثر المباشر وغير المباشر على األداء، 

 وعليه فإن فرضيات الدراسة تتمثل في: 
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المستقلة )عدد ( للمتغيرات 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الصفرية الرئيسية: 

 فصول الدراسة، العمر، معدل الثانوية( في المعدل التراكمي لطلبة قسم المحاسبة.

  وانبثقت عن هذه عن هذه الفرضية الرئيسية ثالث فرضيات فرعية فيما يلي اختباراتها:

لدراسة في ( لعدد فصول ا0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الفرعية االولى:  .1

 المعدل التراكمي لطلبة قسم المحاسبة.

( للعمر على المعدل 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -الفرضية الفرعية الثانية:  .2

 التراكمي لطلبة قسم المحاسبة.

( لمعدل الثانوية على 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -الفرضية الفرعية الثالثة:  .3

 المعدل التراكمي لطلبة قسم المحاسبة.

 أداة جمع البيانات:  2.3

لغرض تحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على منظومة الكلية لجمع البيانات التي تم استخدامها في اختبار 

دراسة، وتحتوي هذه البيانات بيانات شخصية للطالب حول موضوع الدراسة، الفرضيات المتعلقة بموضوع ال

 وتعتبر بيانات المنظومة من الطرق األكثر كفاءة لجمع البيانات.

 لتحقيق أهداف البحث ثم استخدام نموذج االنحدار الخطي المتعدد وفق الصيغة التالية:التحليل اإلحصائي:  3.3

Y = a0  + a1 x1 +a2 x2 +a3 x3 

  :حيث

Y : .المعدل التراكمي 

X1.العمر : 

X2.عدد فصول الدراسة : 

X3.معدل الثانوية : 

والختبار قوة نموذج االنحدار الخطي المتعدد تم استعمال جملة من االختبارات، أولها اختبار استقاللية      

لمعرفة العالقة بين ( (Personالمتغيرات المستقلة، حيث تم حساب مصفوف معامالت االرتباط بيرسون 

(  1المتغيرات المستقلة، وذلك بهدف الكشف عن وجود ارتباط خطي بين المتغيرات المستقلة والجدول رقم ) 

 يوضح نتائج معامالت االرتباط بين المتغيرات كاالتي :

 

 ( Correlations( مصفوفة االرتباط للمتغيرات )  1جدول رقم ) 

 معدل الثانوية العمر فصول الدراسةعدد  المعدل التراكمي المتغيرات

 المعدل التراكمي
1    

---    

 عدد فصول الدراسة
-802.- 1   

000. ---   

 العمر
-609.- 851. 1  

000. 000. ---  

 معدل الثانوية
758. -648.- -498.- 1 

000. 000. 000. --- 

      

يتضح أن بعض عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة معنوية وذات داللة  (1)رقم باالعتماد على نتائج الجدول 

( حيث تبين أن أقوى ارتباط كان بين المتغيرين )عدد فصول الدراسة a=0.01إحصائية عند مستوى داللة )

 ، وأضعفها بين المتغيرين )المعدل التراكمي والعمر(.والعمر(

بين معظم المتغيرات المستقلة، أما االختبار الثاني فهو اختبار االرتباط  وبهذا يمكن الحكم أنه ال يوجد ارتباط تام

، حيث تم استخدام اختبار االرتباط الخطي بهدف التأكد من أنه ال يوجد ارتباط  multicollinearityالخطي 

د من ذلك الغرض عاِل بين المتغيرات المستقلة، ويجب أن تكون المتغيرات المستقلة للنموذج مستقلة بينها، وللتأك

نستعين بهذا االختبار الذي يعتبر أحد الطرق للتخلص من مشكلة التعدد الخطي، مع العلم أنه البد عدم تجاوز 

(، وبحساب 0.05( وقيمة اختبار التباين المسموح البد أن يكون أكبر من )10معامل تضخم التباين للقيمة )

 (. 2ت النتائج المتحصل عليها مدرجة في الجدول رقم ) المعامالت السابقة لكل المتغيرات المستقلة، كان
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 معامل تضخم التباين والتباين المسموح لمتغيرات الدراسة ( اختبار2)جدول رقم 

 VIFمعامل تضخم التباين  Toleranceالتباين المسموح  المتغيرات المستقلة

 4.784 0.209 عدد الفصول الدراسية

 3.691 0.271 العمر

 1.754 0.570 الثانويةمعدل 

( وتتراوح قيمه ما بين 10إلى أن قيم اختبار تضخم التباين لجميع المتغيرات أقل من ) (2)يشير الجدول رقم      

( وتتراوح قيمته ما 0.05بينما قيمة اختبار التباين المسموح به لجميع المتغيرات أكبر من ) ]4.784 ،1.754[

وبالتالي يمكن القول أنه ال توجد مشكلة ارتباط عال بين المتغيرات، وهدا يدل على ، ] 0.570،  0.209 [بين 

عدم وجود ارتباط ذو أهمية إحصائية بين المتغيرات المستقلة الواردة بجدول ) االرتباط (، وهدا يعزز من 

 امكانية استخدامها في النموذج.

تخدم للتعرف ما إذا كانت البيانات تتبع توزيعا يس   Histogramالشكل البياني وهو مدرج تكراري كما أن  

 (:1طبيعيا أم ال الذي أظهر أن التوزيع الخاص ببيانات الدراسة يتبع توزيعا طبيعيا، كما هو موضح بالشكل )

 
 ( توزيع البيانات1شكل )

يتضح من خالله  ومن ضمن المخرجات الشكل البياني وهو يمثل شكل االنتشار للبواقي مع القيم المتوقعة الذي  

 (: 2عدم وجود نمط معين للنقاط وهذا يتسق مع شرط الخطية، كما موضح في الشكل )
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من خالل ما تقدم من اختبارات سابقة تبين أنه ال يوجد مشكلة ارتباط تام بين المتغيرات   اختبار الفرضيات: 4.3

المستقلة، و أنه ال توجد مشكلة االرتباط الداخلي بين المتغيرات المستقلة، فإن هذا يسمح بمواصلة المرحلة الثانية 

عدل الثانوية، العمر، عدد فصول وهي اختبار الفرضيات، وذلك بالتعرف على أثر مجموعة من المتغيرات )م

الدراسة( على المعدل التراكمي، وبهذا يتم استخدام نموذج االنحدار المتعدد لدراسة  أثر المتغيرات المستقلة 

( نتائج  3)معدل الثانوية، العمر، عدد فصول الدراسة (على المتغير التابع معدل التراكمي، ويبين الجدول رقم ) 

 ( .Enteredددة  بطريقة )تحليل االنحدار المتع

 ((model Summaryجدول ملخص النموذج  (3)جدول رقم 

Durbin-

Watson 

Std. Error of 

the Estimate 
Adjusted R Square R Square R Model 

2.354 6.46282 0.726 0.744 0.863
 

1 

 

معدل الثانوية، العمر، عدد )المستقلة أن قيمة المعامل االرتباط بين المتغيرات  (3)يتبين من الجدول رقم      

( كما يتبين أن قيمة معامل التحديد ومحدده 0.863التراكمي )والمتغير التابع وهو المعدل  الدراسة(فصول 

Rبــ)
2

%( من التغير الذي يطرأ على المتغير 74( والدي يدل على أن المتغيرات المستقلة بنسبة )0.744( بقيمة )

لهذا المتغير  أهميةلو لم يكن  حتىول الدراسة لهذا النموذج فإن قيمته سوف ترتفع التابع كالعمر وعدد فص

مع تبات مجموع المربعات الكلية(.   SSRأو بمعني أصح )زيادة مجموع المربعات العائدة لالنحدار  المستقل.

ة الحاصلة في درجات والذي يأخذ باالعتبار الزياد (Adjusted)ولهذا السبب تم احتساب معامل التحديد المعدل 

 الحرية. 

( وعليه فإن المتغيرات المستقلة استطاعت أن تفسر 0.726وكما هو موضح من الجدول فقد بلغت قيمته )     

%( من المتغيرات الحاصلة في المتغير التابع، أما الباقي فهو يعود إلى متغيرات أخري لم يتطرف لها  72.6)

 الباحثان. 

( نتائج تحليل 4تبار المعنوية اإلجمالية لنموذج االنحدار المتعدد ويمثل الجدول رقم )كما تم استخدام اخ     

 الختبار معنوية نموذج االنحدار.   ANOVAالتباين
 

 b( نتائج تحليل التباين 4جدول رقم )

 مصدر التباين النموذج
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F Sig 

1 

Regression 5103.386 3 1701.129 40.728 0.000
b 

Residual 1754.258 42 41.768   

    45 6857.645 المجموع

( تحليل التباين والذي يهدف إلى التعرف على القوة التفسيرية للنموذج، وتم صياغة 4ويوضح جدول رقم )

 فرضياته كاآلتي:

 نموذج االنحدار المتعدد غير معنوي "ال يوجد أثر للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع"  الفرضية الصفرية:

 نموذج االنحدار المتعدد معنوي "يوجد تأثر للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع"  الفرضية البديلة:

( 40.728( مقدرة )Fختبار )( يـتضح وجـود معنوية عالية اال4ومـن خالل النتائج التي يظهرها الجدول رقم )

وبهذا يكون   α ≤ 0.05 ( أقل من مستوى الداللـةSig=0.000( وبمستوي الداللة قدرة بــ )3بدرجة حرية )

نموذج االنحدار مالئم لقياس العالقة السببية بين المتغيرات المستقلة )معدل الثانوية، العمر، عدد فصول 

المنطلق عدم قبول الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة والتي تنص الدراسية( و)المعدل التراكمي( ومن هذا 

على أن "نموذج االنحدار المتعدد معنوي " يوجد تأثر للمتغيرات المستقلة على متغير التابع" وعليه فإنه يوجد 

( من المتغير % 41.768أثر للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع إذا فسرت المتغيرات المستقلة ما مقداره )

يوجد على األقل متغير واحد من المتغيرات المستقلة يؤثر على المتغير التابع  إنهالتابع. وهكذا يمكن القول 

)المعدل التراكمي( والذي يكون معنويا، ويتم معرفة ذلك من خالل اختبار معنوية معامالت معادلة االنحدار 

 المتعدد.
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 a  (Coefficient )جدول المعامالت  (5جدول رقم )

Sig t 
Standardized 

Coefficients Beta 

Unstandardized 

Coefficients Model 

Std. Error B 

 الحد الثابت 36.133 20.339  1.777 0.083

 عدد فصول الدراسة 1.396- 0.545 0.437- 2.561 0.014

 العمر 0.523- 0.720 0.109- 0.726 0.472

 معدل الثانوية 0.746 0.183 0.420 4.067 0.000

 

 الحد الثابت": يسعى الختبار الفرضية التالية لمعلمة التقاطع " (t( فإن اختبار )5من خالل الجدول رقم )  

 : قيمة الحد الثابت تساوي الصفر.الفرضية الصفرية

 : قيمة الحد الثابت ال تساوي الصفر.الفرضية البديلة

أكبر من مستوى  Sig) 0.083)الثابت ( فإن معلمة الحد 5بالتالي من خالل ما هو موضح في الجدول رقم )  

( ولهذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص أن "قيمة الحد الثابت ال  < a 0.05الداللة )

المتغير المستقل في نموذج وإدخال قيمة  تساوي الصفر ( وعليه فإن ظهور معلمة الميل معنوية يعكس أهمية

 ( . 36.133الثابت في معادلة االنحدار وحيث بلغت قيمة ) 

( للمتغيرات المستقلة )عدد 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الرئيسية:اختبار الفرضية 

 م المحاسبة.فصول الدراسة، العمر، معدل الثانوية( في المعدل التراكمي لطلبة قس
 

 وانبثقت عن هذه عن هذه الفرضية الرئيسية ثالث فرضيات فرعية فيما يلي اختباراتها: 

 

( لعدد فصول 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الاالولى: اختبار الفرضية الفرعية  .1

 الدراسة في المعدل التراكمي لطلبة قسم المحاسبة.

( وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية 2.561( بلغت )t( أن قيمة )5يتضح من خالل الجدول رقم ) 

( وعليه فإنه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة لها 0.05( أقل من مستوى الداللة )0.014)

( لعدد فصول الدراسة على المعدل 0.05) والتي تنص على أنه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

 التراكمي".

( وهي تشير إلى مقدار الزيادة المتحقق في قيمة 0.437( )معامل االنحدار غير المعياري( بلغت )Bكما أن قيمة )

 (Bالمتغير التابع " المعدل التراكمي " نتيجة زيادة المتغير المستقل " عدد فصول الدراسة" بوحدة واحدة. أما )

وهي تعزز النتيجة المتحصل عليها، وتشير النتائج إلى أن عدد فصول الدراسة له أثر ذو  (1.396)د بلغت فق

 أهمية على المعدل التراكمي.

( للعمر على 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )اختبار الفرضية الفرعية الثانية:  .2

 المعدل التراكمي لطلبة قسم المحاسبة.

( وهي أقل من قيمتها الجدولية عند 0.726( بلغت )t( أن قيمة )5يتضح ايضاً من خالل الجدول رقم ) كما 

( وعليه فإنه يتم قبول الفرضية الصفرية والتي 0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة )0.472مستوى معنوية )

مر على المعدل التراكمي وتشير ( للع0.05تنص على أنه " ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 النتائج إلى أنه ال يوجد للعمر أثر وأهمية على المعدل التراكمي. 

( لمعدل الثانوية 0.05ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:  .3

 على المعدل التراكمي لطلبة قسم المحاسبة.

( وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند 4.067( المحسوبة بلغت )t( أن قيمة )5)ويتضح من خالل الجدول رقم 

( وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية 0.05( والتي هي أيضاً أقل من مستوى الداللة )0.000مستوى معنوية )

معدل ( ل0.05وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أنه " يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( وهي 0.420( )معامل االنحراف غير المعياري( بلغت )Bالثانوية على المعدل التراكمي".   كما أن قيمة )

تشير إلى مقدار الزيادة المتحققة في قيمة المتغير التابع )المعدل التراكمي( نتيجة زيادة المتغير المستقل )معدل 

( وهي تعزز النتيجة المتصل 0.746االنحراف المعياري( بلغت )( )معامل Bالثانوية( بوحدة واحدة، أما قيمة )

  عليها وتشير النتائج إلى أنه يوجد أثر ذو أهمية لمعدل الثانوية على المعدل التراكمي.
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 : مناقشة النتائج 5.3

طلبة قسم استناداً إلى التحليل اإلحصائي الذي تم إجراؤه  لدراسة أثر المتغيرات الشخصية على التحصيل العلمي ل

المحاسبة، تم التوصل إلى أن عدد فصول الدراسة له أثر ذو أهمية على المعدل التراكمي، كما اتضح أنه ال يوجد 

للعمر أثر وأهمية على المعدل التراكمي، إضافة إلى أنه يوجد أثر ذو أهمية لمعدل الثانوية على المعدل التراكمي 

، حيث أشارت إلى أن الحصول على تقدير مرتفع في مرحلة ما (2014) وهو ما يتفق مع دراسة كال من الصقع

قبل الجامعة ومتابعة مستوى الطالب أثناء الفصول األولى له أثر على التحصيل العلمي كما أشارت أيضا دراسة 

( إلى أن تدني مستوى الثانوية من أهم العوامل المؤثرة في 2013( ودراسة محاسنة وآخرون )1987القاضي )

معدل التراكمي للطلبة، وعلى هذا األساس ينبغي إجراء المزيد من البحوث، حيث أن نسبة المتحصل عليه تدني ال

% من خالل دراسة المتغيرات في هذه الدراسة، وهذا يدل على أن هناك العديد من المتغيرات 68بلغت حوالي 

محاسبة، إضافة إلى أهمية إعادة اختبار التي لم تتناولها الدراسة وتؤثر على التحصيل العلمي ألداء طلبة قسم ال

متغير العمر وأثره على التحصيل العلمي ألداء طلبة قسم المحاسبة، ونظراً ألهمية خبرة األساتذة األفاضل في 

هذا المجال ينبغي إدراجهم ضمن دراسات أخرى واالستضاح منهم حول التحصيل العلمي للطلبة وأيضاً أي هذه 

 بر ذو أهمية بالنسبة لألساتذة.المتغيرات أو غيرها يعت

ً نوصي بزيادة الوعي التثقيفي للطلبة الجدد بالنسبة للقسم واالستعالم بين فترة وأخرى من الطلبة عن  وختاما

 العقبات التي تواجه تحصيلهم العلمي في قسم المحاسبة.
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