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  :الملخص

 األداء التعرف على العوامل المؤثرة علـى        إلى هذه الدراسة    تهدف
واسـتخدم  .  في كلية االقتصاد بجامعة طبـرق      بة لطلبة قسم المحاس   األكاديمي
 T واختبار   واحدة، لعينة   T الوصفي وكذالك اختبار     اإلحصاء أساليبالباحثان  

 أن إلـى وتوصـلت الدراسـة     .  الختبار فرضيات الدراسة   قلتين مست لعينتين
 عنـد    جوهرياً تؤثر تأثيراً ) األسريةالبيئة التعليمية، البيئة    (العوامل الخارجية   

وبينت الدراسة  .  قسم المحاسبة  لبة لط األكاديمي األداءعلى  % 5اللة  مستوى د 
 نوع الجـنس والحالـة      إلى فروقات لتأثير تلك العوامل تعزى       أيعدم وجود   
 الدراسة بضرورة االهتمام بالبيئـة التعليميـة والبيئـة          وأوصت. االجتماعية

 . لطلبة الجامعاتاألكاديمي األداء للرفع من مستوى األسرية

 . جامعة طبرق، ليبيا،األكاديمي األداء المحاسبي، التعليم :الدالة ماتالكل

  :ةـ المقدم-1

 ثـم   ، العامة اإلدارة بافتتاح مدرسة    1953 التعليم المحاسبي في ليبيا عام       ابتدأ  
الكيالني ( المحاسبة بعدد من الجامعات والمعاهد في ليبيا         أقسام العديد من    إنشاءتوالى  
  هـو كما المؤسسات هذه في  المحاسبيالتعليم أنظمة وكانت. )2012بن سليم ؛ 2000
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 وخاصـة  المتطـورة  الدول أنظمة من مستوردة الدراسية والكتب  بالنسبة للمناهجالحال
 بعض قبل من تأليفها تم  التيوالكتب اآلن، إلى المناهج هذه تتغير ولم وأمريكا، نيابريطا

 الموفـدين  ألن  نتيجـة المذكورة، الدول مفاهيم إلى مستندة كانت التدريس هيئة أعضاء

 Perera() بريطانيـا –أمريكا (البلدان هذه إلى يفادهمإ تم قد دراستهم الستكمال للخارج

  .)2012بن سليم ؛ 1989
بالـدول المتقدمـة بـسبب االهتمـام         تقدمت مهنة المحاسبة والمراجعة      ولقد  

، أعلنـت لجنـة     1986ففي عام   . )2005الخاطر  (المستمر بتطوير التعليم المحاسبي     
 يتم الوفاء بها مـن قبـل        أن علىبيدفورد الحاجة للقيام بدور أوسع للتعليم المحاسبي        

مستقبل التعليم المحاسبي    بيدفورد   تقرير(هذا االقتباس من    . المدارس والجامعات اليوم  
 للتعلـيم  الحـالي  لمـضمون  اأن ليس هناك أدنـى شـك  ): "التحضير لتوسيع المهنة

ـ 50 الـ مدى على  حاله تقريباًعلى ظل المهني المحاسبي  غيـر  د سنة الماضية، ويع
حيث توجد فجوة بين ما يعمله المحاسـبون وبـين مـا     .  لمستقبل مهنة المحاسبة   كاف

 في التنـافس  أكثر يواجهون صعوبة  قاصراًن الذين يتلقون تعليماً والمحاسبو. يدرسونه
 مجـال  أجل تمكين المهنيين في ومن. )Sarea and Alrawahi 2014(" على المهنة

 يجب أن تجرى تغييرات شاملة      ، بأبعاده المعقدة   للتعامل مع متطلبات العصر    المحاسبة
ـ        الرسميعلى مستويات متعددة، تشمل التعليم        يم من خالل إصالح المناهج فـي التعل

 ,Özpeynirci(العالي والتدريب المهني، ألولئك الذين يعملون بالفعل في هذا المجال 

Yücenurşen et al. 2013; Santouridis, Tsifora et al. 2014(. 

 لنظم   هدفاً 2002 المجلس األوروبي الذي اجتمع في برشلونة عام         وضع ولقد  
 إلـى   ودعـا  ،2010 للجودة حتى عـام       عالمياً التعليم والتدريب بحيث يصبح نموذجاً    

 من تحسين المهارات األساسية من خـالل تعلـيم          تمكن التي   اإلجراءاتمجموعة من   
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 أنشأ المجلـس    2009 مايو   وفي مبكرة على األقل،     نن من اللغات األجنبية في س     اثني
 الذي للتعاون األوروبي في مجال التعليم والتدريب و        جديداً  استراتيجياً األوروبي إطاراً 

 يعمـل   والزال،  "2020التعلـيم والتـدريب     "، بعنـوان    2020-2010 الفترة   يغطي
)Achim 2015(. 

 يعاني الكثير من المشاكل أثرت في مستوى كفاءة خريجي          حاسبي الم فالتعليم  
ألسـاليب الحديثة المطبقة فـي مجـاالت األعمـال         المحاسبة وقدرتهم على مواكبة ا    

وحتى تتمكن أقسام المحاسبة بالجامعـات الليبيـة مـن تأهيـل الخـريجين          . المختلفة
 بالمهارات والخبرات الالزمة لسوق العمل يتطلب ذلك تحسين فاعلية التعليم           وتزويدهم
 بين التعلـيم    مفالتالز.  من خالل التحسين المستمر لكافة عناصره ومكوناته       المحاسبي

 Calayoğlu؛ 2010الفطيمي ( لتقدم المهنة األهميةوالممارسة المهنية أمر في غاية 

and Aktaā 2011; Duman, Apak et al. 2013( .النظم التعليمية إنومن هنا ف 
 تتجـاوب مـع حركة    ـةوبفاعلي ستكون مطالبة بأن تُلبي حاجات السوق بكفاءة أعلى       

ـ    على وهذا األمر سيفرض نفسه      ،السوق  ومدى  ة طبيعة البرامج واألسـاليب التعليمي
مراعاتها وأهليتها لتساير الركب في تأهيل خريجيها لما هو متوقع وما هـو قــائم               

  .)1998الراشد ( والخدمية  مـن حاجات القطاعات التنموية
  : الدراسةمشكلة -2

 فـاألداء  لمتطلبات مهنة المحاسبة،     مهماً لطلبة المحاسبة    األكاديمي األداء يعد  
 لطلبـة   األكـاديمي  األداءالجيد هو الذي يستوفي احتياجات المهنة، وتـزداد جـودة           

 األداء النخفـاض  نظراًو. األداءالمحاسبة كلما زاد االهتمام بالعوامل المؤثرة في ذلك         
 الفجوة بين التعلـيم     خالل من تبين المحاسبة بالجامعات الليبية الذي      لطالب األكاديمي
 الكيالنـي،  ،2010لفطيمـي  ا( من نتـائج    السابقة الدراسات   إليه توصلت كماوالمهنة  
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 األداء قـد تـؤثر فـي        التي العوامل حول معرفة    تدور مشكلة الدراسة    إن ف ،)2000
 العوامـل    لطلبة قسم المحاسبة بكلية االقتصاد بجامعـة طبـرق وتحديـداً           األكاديمي
 النحو  على الدراسة   مشكلةويمكن صياغة   ).  البيئة التعليمية  األسرية؛ البيئة(الخارجية  

  :التالي
  : الدراسةسؤال -

 في كلية   المحاسبة قسم لطلبة األكاديمي األداء العوامل الخارجية تؤثر على      هل  
  : الفرعية التاليةاألسئلة عن السؤال الرئيسي للدراسة وينبثق االقتصاد بجامعة طبرق؟

 لطلبة قسم المحاسـبة فـي كليـة         األكاديمي األداء هل تؤثر البيئة التعليمية على       -1
  بجامعة طبرق؟االقتصاد 

 لطلبة قسم المحاسـبة فـي كليـة         األكاديمي األداء على   األسرية هل تؤثر البيئة     -2
  االقتصاد بجامعة طبرق؟

 األداء العوامـل الخارجيـة علـى        تأثير هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في         -3
 نـوع  إلـى  لطلبة قسم المحاسبة في كلية االقتصاد بجامعة طبرق تعـزى            األكاديمي

  ؟الجنس
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تأثير العوامـل الخارجيـة علـى األداء                -4

 الحالـة  إلـى  لطلبة قسم المحاسبة في كلية االقتصاد بجامعة طبرق تعـزى   األكاديمي
  االجتماعية؟

   :ةـ الدراسهدف -3
  :إلى هذه الدراسة تهدف  

 فـي   المحاسبة قسم بةطل ل األكاديمي األداء على المؤثرة الخارجية   العوامل تحديد -1
  . بجامعة طبرقاالقتصادكلية 
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 فـي   جتماعية والحالة اال  واإلناث عن طبيعة الفروقات بين كل من الذكور         الكشف -2
 المحاسبة فـي كليـة االقتـصاد        بة لطل األكاديمي األداءتأثير العوامل الخارجية على     

  .بجامعة طبرق
 الخارجيـة علـى   العواملأثير  علمية حول كيفية ت  ت للحصول على تفسيرا   السعي -3

  . في كلية االقتصاد بجامعة طبرقالمحاسبة قسم طلبة لاألكاديمي األداء
  : الدراسةأهمية -4

 هذه الدراسة ذات قيمة من الناحية العملية لمتخذي القـرارات           د عام تع  بشكل  
لبة  الط اء معلومات وتفسيرات حول أد    لتقديمهافي المؤسسات التعليمية في ليبيا، نظراً       

 يستطيع متخذ القـرار فـي المؤسـسات التعليميـة           ؛وبالتالي. والعوامل المؤثرة عليه  
 يتخذ الخطوات المناسبة لتحسين العوامل التي قد يكـون          أنوخصوصاً في الجامعات    

 إضافة إلـى    دباإلضافة إلى ذلك، فإن هذه الدراسة تع      . طلبة إيجابي على أداء ال    أثرلها  
متعلق بالبيئة الليبية، حيث إن المعلومات النظرية حـول     األدب المحاسبي وخصوصاً ال   

  .طرق تحسين أداء الطلبة والعوامل المؤثرة عليها تكاد تكون شحيحة
  : الدراسات السابقة-5

 Mahmud and؛ 2004النفـراوي  ( عالجت العديـد مـن الدراسـات    لقد 

Russell 2005; Garkaz, Banimahd et al. 2011 سـميرة  ؛ 2014أحمـد  ؛
 العالي في   التعليم لطلبة األكاديمي األداء مجموعة من العوامل التي تؤثر على        )2014

 .Guney 2009; Garkaz, Banimahd et al( معظمهـا  وتوصلت. مختلف الدول

 بالجامعة  لطلبة ل األكاديمي األداءل التي تؤثر على      العوام أن نتيجة مفادها    إلى )2011
 ؛البيئة األسـرية (وعوامل خارجية )  الثقة الذاتية ؛الذكاء( عوامل داخلية مثل     إلىتنقسم  
 معظم الباحثين في    أن )2014سميرة  (كما ذكرت   ).  التعليمية البيئة االجتماعية؛الحالة  
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 التحصيل العلمي للطالب يتأثر بجملة من العوامل منهـا          أن إلىهذا المجال يشيرون    
، ) االستعداد ؛ المواقف ؛ الدافعية ؛الجنس( ذاتية خاصة بالطالب مثل      أوعوامل شخصية   

 ؛المستوى االجتمـاعي واالقتـصادي لألسـرة      ( اجتماعية مثل    أسرية عوامل   وأيضا
 المعاملـة   وأسـاليب  األمـور  أوليـاء  توجيهات ؛يمي والثقافي للوالدين  المستوى التعل 

  ).األسري وكذلك االستقرار األسرية؛
 استقـصى أهـم     1994 بأن أبو ناهية     )2004 والقرارعةالرفوع  ( عن   ونقالً  

التعليمـي،  -مشكالت طلبة جامعة األزهر في غزة والمتعلقـة بالمجـال األكـاديمي          
ولتحقيق أهـداف الدراسـة اسـتخدم الباحـث قائمـة المشكالت الدراسـية لطلبـة           

ين يدرسـون وفـق     الجامعة، والتي قام بتطويرها لتتناسب مع الطالب الجامعيين الـذ         
 وطالبـة  طالباً 160النظام السنوي، حيث طبق الباحث القائمة على عينة تألفت مـن 

أظهـرت نتـائج    .  بطريقة عشوائية موزعين على مختلف كليـات الجامعـة         ااختيرو
   :الدراسة أن ترتيب مجاالت المشكالت لعينة البحث على النحو التالي

  . مشكالت عملية التعليم الجامعي. أ
  .مشكالت االمتحانات والتقويم. ب
  .مشكالت المستقبل المهني. ج
  .مشكالت محتوى المقررات الدراسية. د

  . التفاعليةتمشكالت العالقا. هـ
 .المشكالت الشخصية. و

  .المشكالت األسرية. ز
 الدراسات واألبحاث السابقة واختالف نوع كـل منهـا          تعدد الرغم من    وعلى  

 نتائج متناقضة وغير حاسمة فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة         أظهرت) التجريبية والكمية (
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 Sugahara and( نتائج دراسـة  أكدتههو ما .  لطلبة المحاسبةاألكاديمي األداءعلى 

Boland 2014( طلبـة  لاألكاديمي األداء العوامل المؤثرة على تحديد في فشلت التي 
 من المعروف بوضوح ما إذا كانـت هـذه العوامـل            ليس أنه و ،المحاسبة في اليابان  
  . المدى الطويلعلى المحاسبة لبة لطاألكاديمي األداء علىستؤثر بشكل فعال 

 البيئـة    العوامل الخارجية، وتحديـداً    اختبار اقتصرت هذه الدراسة على      وقد  
 الـذكور  جوهرية بـين     فروقات دراسة مدى وجود     وأيضاً األسرية؛التعليمية والبيئة   

 ير لحسم الجدل حول تـأث     كمحاولة هذه العوامل    تأثير والحالة االجتماعية تجاه     واإلناث
  . طبرقبجامعة لطالب المحاسبة بكلية االقتصاد األكاديمي األداء علىهذه العوامل 

 لـصعوبة   ،وقد تم استبعاد العوامل الداخلية مثل الدافعية؛ المواقف؛ االستعداد          
 األكـاديمي  األداءقياس هذه العوامل، وأيضا للتباين الشديد في تأثير هذه العوامل على     

 تحليل هذه ها منحذف في دراسته والتي )Abbasi and Mir 2012(للطلبة كما ذكر 
  .العوامل
  : التعليميةالبيئة -1.5

 التكامل بين البحث العلمي والمهنـة       أهمية )1990 غربية بن( دراسة   تناولت  
 ال يمكن أن يكون هناك      أنهوالتعليم المحاسبي، وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها         

نظام تعليمي متكامل ومتطور وحديث في مجال المحاسبة بمعزل عن المهنـة ونظـم              
تأديـة دورهـا     التي تسير عليها، وال يمكن أن تكون هناك مهنة تنجح فـي              القواعدو

 وجد التكامل مع التعليم المحاسبي الذي يزودها بالخرجين المـؤهلين           إذا إالالمطلوب  
 وجـود نظـام     دونوال يمكن أن يكون هناك نشاط للبحث العلمـي          . لممارسة المهنة 
  . وتخريج الباحثين المؤهلينإعداد ىتعليمي قادر عل
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 محتويـات   ، المنهجية التقليديـة   ، أن الكتب  إلى )2000الكيالني  ( توصل   كما  
 وكذلك طرق تـدريس     ، ومحتويات برنامجي المحاسبة القديم والجديد     ،برنامج التدريب 

 وطبيعة البحوث المحاسبية جميعها تأثرت بقريناتها في الواليـات المتحـدة            ،المحاسبة
وأوصـت الدراسـة    . نمية في ليبيا  وبريطانيا، وقد ال تكون ذات عالقة باحتياجات الت       

 ومعنويـاً   ديـاً بضرورة تغيير طرق التقييم، وكذلك تشجيع دعم البحوث المحاسبية ما         
  .وعلى كل المستويات

 وجود ضعف فـي بعـض المنـاهج         إلى )2004النفراوي  ( دراسة   وتوصلت  
الدراسية في بعض الكليات والمعاهد التي تقوم بتأهيل المحاسبين وعدم تطويرهـا بمـا              

 هيئـة التـدريس المـؤهلين    أعضاءذلك عدم توافر    ك. يتالءم ومتطلبات العصر الحديث   
 .تأهيالً عالياً في بعض الجامعات لتدريس مواد المحاسبة بما يلبي حاجة المجتمع الليبي

 التعليم المحاسـبي    لى تحليل العوامل التي تؤثر ع     )2005الخاطر  ( تناول   كما  
سة إلى أن ابرز العوامل التي تحـد        وممارسة مهنة المحاسبة في قطر، وتوصلت الدرا      

من تطوير التعليم المحاسبي نقص مناهج المحاسبة والكتب الدراسية المطورة وعـدم            
  . مالءمتها وفعاليتها ونقص كفاءة القائمين بالتدريس

 مقارنـة  إلـى  هـدف  بدراسـة ت )Mahmud and Russell 2005( وقـام   
لمشاكل الرئيسية للتعليم المحاسبي     في ليبيا وتايالند ومقارنة ا     نمجموعات من المحاسبي  

وتوصلت هذه الدراسة إلى أن التعليم المحاسـبي        . والممارسة المهنية في ليبيا وتايالند    
 إلى أعادة تقييم، وأوصـت هـذه        ماسةوالممارسة المهنية قي ليبيا وتايالند في حاجة        

تي تساعد  الدراسة بضرورة دعم مالي مناسب يضمن توفير الكتب المحاسبية الحديثة ال          
 في دراسـة    إليهاوهي نفس النتائج التي توصل      .  التعليم همةاألكاديميين على القيام بم   

2003 Mahmud and Russell, ) 2005الخاطر(.  
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 مهنة المحاسبة في ليبيا بهدف تحديـد        واقع )2006الشريف  ( دراسة   وتناولت  
وقـد توصـلت   . الصعوبات التي تواجه المهنة واقتراح الحلول المناسـبة لتطويرهـا      

وهو مـا  . الدراسة لتشخيص عدد من الصعوبات أهمها  ضعف نظام التعليم المحاسبي  
  . دراستهفي )Shareia 2006(ه ذكر

 محتويات منـاهج  ءمة حول مدى مالباستقصاء )Mahmud 2007( قام كما  
 ودليل من واقع    ،التعليم المحاسبي في ليبيا، والهدف من هذه الدراسة هو تحليل نظري          

  . الوظيفية المختلفة للمحاسبة في ليبياالمجاالت مالءمةاألكاديميين والممارسين على 
 مع ييفه األجنبي مستورد بدون تك     أن المنهج المحاسبي   ىوتوصلت الدراسة إل    

احتياجات البيئة المحلية، وبينت أيضا أن البيانات المقدمة وضعت صورة غير مالئمة            
 سـبي  مناهج للتعليم المحابوضع في ليبيا، وأوصت الدراسة سبيأو سلبية للمنهج المحا  

  . تكون أكثر أهمية ومالئمة الحتياجات البيئة الليبية
 تطوير مناهج التعليم المحاسـبي      إلى )2010 وذنونالجليلي  ( دراسة   وهدفت  

ل استخدام معايير التعليم الدولية،     وتحديثها بما يتالئم ومتطلبات مهنة المحاسبة من خال       
 البـرامج  من واحدة المحاسبي التعليم مناهج ن أأهمها نتائج إلى ةوقد توصلت الدراس

 تقنيات مع مباشرة التعامل تستطيع حتى مستمر  نحووعلى تطويرها يجب التي التعليمية

 اإلنجليزيـة  باللغة المحاسبية المواد من عدد  كذلك دراسةالجديدة، المحاسبة ومهارات

 التعليم معايير وأن واإلنترنت، اإللكترونية الحاسبات مع التعامل في األساسية اللغة ألنها

 تطـوير  في بها  االستعانةيمكن أساسية قواعد تمثل التي المعايير من واحدة هي الدولية

  .المهنية  والممارسةنظرياً درس ما بين التفاوت درجة لتقليل المحاسبي المنهج
 ضعف التأهيل المحاسبي وعدم وجود      أن في دراسته    )2012 سليم بن( وذكر  

تأهيل مهني يعد من معوقات ومحددات تطور مهنة المحاسبة في ليبيـا وذلـك لعـدة                
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 خريجي الجامعات والمعاهد العليا قد تلقوا العلوم المحاسـبية بأسـلوب   أن منها   أسباب
لمجال التطبيقي للواقع   التلقين وكثير من المعلومات لمواد غير تخصصية وبعيدة عن ا         

 ، للعصر بتها وقدمها وعدم مواك   لمحاسبةا أقسام وضعف المناهج الدراسية في      ،العملي
 التي اعتبرها عوامل ساهمت في فشل المؤسسات التعليمية فـي           األسبابوغيرها من   

  .تخريج المحاسبين والمراجعين الجيدين المناط بهم توفير المعلومات المالية
 لتطوير برنـامج    قترح تقديم نموذج م   إلى )2014الصقع  (  هدفت دراسة  كما  

 وتوصـل الباحـث     خرجات، من كفاءة الم   ع الجامعات الليبية للرف   التعليم المحاسبي في  
 اسبي صياغة نموذج لتطوير برنامج التعليم المح      باإلمكان نتيجة رئيسية مفادها أنه      إلى

شـروط  ( رئيسية متضمنة    أربعةبما يفي ومتطلبات سوق العمل يحتوي على جوانب         
 التعليم  أساليب ،تعليم المحاسبي  محتويات مناهج ال   ،القبول في برنامج التعليم المحاسبي    

  ). التدريب العملي،المحاسبي
 دراسة على البيئة الليبية كـان الهـدف         )2014 وشعبانالسويح  ( أجرى كما  

 للحـصول علـى     استراتيجيةالعام منها هو تقييم تجربة الثانويات التخصصية كخطة         
 النتائج تشير حيثخريجين مميزين في مجال تخصصهم وبالتحديد العلوم االقتصادية، 

 أقـرانهم  علـى  يتفوقون عاٍل بمعدل الثانوية من المتخرجين الجامعيين  الطالبأن إلى
 الثانويـة  أن وهـي  أعـم   نتيجـة الدراسـة  واستخلصت .متدنية بمعدالت المتخرجين

  .األقل على الجيدين للطلبة  بالنسبةجدواها أثبتت قد التخصصية
  :األسرية البيئة -2.5

 طالبـات ( التعرف على درجة ممارسة      إلى )2007الخرابشة  ( دراسة   هدفت  
 األكـاديمي  التخـصص    أثـر للقيم التربوية، ومعرفـة     )  عالية الجامعية  األميرةكلية  

 عـدم  إلـى  القيم، وقد توصلت الدراسـة  والمستوى الدراسي على درجة ممارسة تلك  
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 عالية الجامعيـة فـي جامعـة       األميرةوجود اختالف في درجة ممارسة طالبات كلية        
 األكـاديمي  متغيري القـسم     إلىالبلقاء التطبيقية للقيم التربوية بأنواعها المختلفة تعزى        

  . الدراسيتوىوالمس
 أهمية بعين االعتبار )Garkaz, Banimahd et al. 2011( دراسة وأخذت  

 نتيجـة   إلى لطالب المحاسبة، وتوصلت الدراسة      األكاديمي األداءتشجيع العائالت في    
 لطالب المحاسبة في    األكاديمي األداء في   مهماً  ال تلعب دوراً   األسرية البيئة   أنمفادها  

 .Eccles, Wigfield et al(وهذه النتيجة اختلفت مـع دراسـة   . إيران في عةالجام

 الطلبة، الن اهتمام    أداء كبيرة في    أهمية قيمة تشجيع الوالدين له      أن أثبتت التي   )1993
الطالب بالمواد الدراسية وبالحماس نحو النجاح يزداد كلما تلقـى التـشجيع المـستمر        

  .األبوينكقيمة يحملها 
 علـى  بشكل عـام     تؤثر محددات   هناك أن )2014أحمد  ( دراسة   ذكرت كما  

 وقد حاول العديد من الباحثين ضبط هذه المحددات كـل حـسب             ،التحصيل الدراسي 
 وجـود   إلـى  هذه المحددات خلـصت الدراسـة        ص ومن خالل تفح   ،تصنيفه الخاص 

  : في تفسير ظاهرة النجاح الدراسي، همااهيناتج
 يربط بين النجاح الدراسـي ومـستوى ذكـاء          نأوهو توجه يحاول    :  االتجاه الذاتي  •

  .الطالب والقدرات العقلية الخاصة
 الوضـع  وخـصوصا  األسري للجانب كبيرة أهمية يعطي وهو:  االتجاه الموضوعي•

 أو اإلخفاق ظاهرة تفسير يحاول كما للوالدين،  الثقافيةوالخلفية واالجتماعي االقتصادي

 .الدراسـي   المـردود بتحسين كفيل غييرهات أن ويرى العوامل هذه ضوء على النجاح
  .مهمة عناصر من يشمله وما  التعليميةالبيئة بعد على كذلك االتجاه هذا ويركز
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  تـؤثر علـى   العوامل التـي أهم من أن )2014سميرة ( دراسة ذكرت كما  

 الطـالب  حيـاة  فـي  األكبر  األثرله حيث االجتماعي، الوسط  هوالدارسي التحصيل

 االجتماعيـة  التنشئة على كبير تأثير له األسري فالمناخ مستقبالً، أوً  حاضرا التعليمية

 جليـاً  هذا ويظهر ،وإيجاباًً سلبا لألبناء  العقليةالقدرات على أثارها تنعكس التي لألبناء،

 مستوى تدني من  يعانونالذين الطالب أن أيضاً  والمالحظ.الدراسي التحصيل ائجنت في
  .عائلي وتفكك خالفات من تعاني أسر إلى ينتمون الدراسي التحصيل
  : النوع والحالة االجتماعية-3.5

 أداء بعض الدراسات على وجود عالقة موجبة بين نوع الجنس، وبين            أكدت  
 Vickers, Lamb et al. 2003; Garkaz, Banimahd(طالب المحاسبة بالجامعة 

et al. 2011( .   وبينـت دراسـة)Garkaz, Banimahd et al. 2011; Can, 

Karaca et al. 2012(  وجود اختالف جوهري بين الذكور واإلناث بالنسبة لـألداء 
فـي  .  من الذكور  أعلى تتحصل على مستويات     اإلناث فإن   أخرىاألكاديمي، وبعبارة   

عدم وجود عالقة بين نـوع الجـنس واألداء    )Guney 2009( دراسة أظهرتحين 
 Nyikahadzoi, Matamande et(كما توصلت دراسة .  لطالب المحاسبةاألكاديمي

al. 2013( األكـاديمي  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نوع الجنس واألداء إلى 
  .لطلبة المحاسبة في جامعة زيمبابوي، وقد كانت الفجوة بين الجنسين لصالح الذكور

 أكثـر  علـى   التعـرف إلى التي هدفت )2006 والربعيالبنا ( دراسة وفي  

 فـي   الجوهريـة الفـروق  إلى التعرف وكذلك  شيوعا،األقصى جامعة طلبة مشكالت

 ،)علمي؛ أدبـي ( التخصص لمتغيرات تعزى التي بغزة األقصى جامعة طلبة مشكالت
أول؛  (اسـي الدر المستوى ،")متزوج أعزب؛ (االجتماعية الحالة ،)ذكر؛ أنثى (الجنس
 وفيما المشكالت، هذه حدة من للتخفيف الحلول لبعض اقتراح وكذلك ،)رابع ثالث؛ ثاني؛
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 إحصائية داللة ذات فروق وجود  عدمإلىيتعلق بنوع الجنس فقد توصلت هذه الدراسة 
 فـي  اإلنـاث  لصالح الفروق  الجنس؛ بينما كانتلمتغير  تعزىوالجامعي للبعد النفسي

 والمـشكالت  واألخالقيـة،  االجتماعيـة  المشكالت  فيالذكور صالحول التعليمي البعد

غافورة أن  في سنأجراها التي )SEOW, PAN et al. 2014( وتبين دراسة .الجنسية
  . األكاديمي لطلبة المحاسبةاألداءنوع الجنس هو عامل مهم يرتبط مع 

 بـين   المقارنـة إلى )2006بركات ( الحالة االجتماعية فقد هدفت دراسة أما  

 التوافـق   علـى القـدرة  ىمـد  في المتزوجات وغير المتزوجات الجامعيات الطالبات

 على المتزوجات وغير المتزوجات الطالبات قدرة بين الفروق على  والتعرفالدراسي،
  وجودأهمها نتائج إلى وتوصلت الدراسة المتغيرات، بعض ضوء في الدراسي التوافق

 فـي  المتزوجـات  وغير المتزوجات الطالبات درجات بين إحصائية  داللةذات فروق

 .المتزوجات الطالبات لمصلحة وذلك الدراسي افق التوعلى القدرة

 النتـائج حـول الحالـة       أظهـرت  فقـد    )2006 والربعيالبنا  ( دراسة   وفي  
 المـشكالت  فـي  االجتماعيـة  الحالـة  لمتغير تعزى فروق االجتماعية للطالب وجود

  . المتزوجينغير لصالح  الجنسيةوالمشكالت االجتماعية، األخالقية
قـة   عدم وجود عال)Garkaz, Banimahd et al. 2011( بينت دراسة كما  

 لطالب المحاسبة وبين الحالة االجتماعية لهم، وتوصلت        األكاديمي األداءجوهرية بين   
 أن في الدراسة، واعتبـرت الدراسـة        أقل اً يقضون وقت  ون الطلبة المتزوج  أنالدراسة  

 للطـالب،   األكاديمي األداءالحالة االجتماعية كعامل خارجي من عوامل المؤثرة على         
 . للطالباألكاديميداء  باألالتنبوءال يساعد على 

 التعليم المحاسـبي فـي   أن إلى الدراسات السابقة ليل الباحثان بعد تح  ويخلص  
الدول العربية بشكل عام وفي ليبيا بشكل خاص يعاني من عدة مشاكل انعكست علـى               
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 وجـود   إلـى  أدى ثم على مهنة المحاسبة، مما       من و ة، لطلبة المحاسب  األكاديمي األداء
  .برامج البيئة التعليمية وما تحتويه من وبين مهنة المحاسبة تمتطلبافجوة بين 

  : الدراسةفرضيات -6
  يمكـن   ، على المراجعة التحليلية للدراسات السابقة وأسئلة البحث الفرعية        بناء 
  : النحو التاليعلى للدراسة الرئيسة الفرضيةصياغة 

 قـسم   لطلبـة  ألكـاديمي ا األداء على   الخارجية لعوامل تؤثر ا  ال: الرئيسة الفرضية -
  . االقتصاد بجامعة طبرقكلية فيالمحاسبة 
 الفرضية الرئيسة للدراسة فقد تم صياغة فرضيات فرعية الختبـار           والختبار  

 لطلبة قسم المحاسبة بكليـة االقتـصاد        األكاديمي األداءتأثير العوامل الخارجية على     
  : التاليالنحو علىبجامعة طبرق 

 عنـد مـستوى الداللـة       إحصائية يوجد تأثير ذا داللة      ال: لىاألو الفرعية   الفرضية -
 كليـة  فـي للبيئة التعليمية على األداء االكاديمي لطلبة قسم المحاسبة         ) (

  .االقتصاد بجامعة طبرق
 عنـد مـستوى الداللـة       إحصائية يوجد تأثير ذا داللة      ال: الثانية الفرعية   الفرضية -
 كليـة  فـي  لطلبة قسم المحاسبة     األكاديمي على األداء    ألسريةا بيئةلل) (

  .االقتصاد بجامعة طبرق
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة           : الثالثة الفرعية   الفرضية -
في تأثير العوامل الخارجية على األداء االكاديمي لطلبة قسم المحاسبة          ) (

  . الجنسلنوععة طبرق تعزى في كلية االقتصاد بجام
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة          : الرابعة الفرعية   الفرضية -
 لطلبة قسم المحاسبة    األكاديمي على األداء    جيةفي تأثير العوامل الخار   ) (

  . االجتماعيةحالة االقتصاد بجامعة طبرق تعزى للليةفي ك
  :اءاتها وإجرالدراسة منهج -7

  : الدراسةمنهجية -1.7
 الباحثان المنهج الوصفي التحليلي كون هذا المنهج هو المالئم في مثل            استخدم  

 للظاهرة المدروسة، وذلك مـن خـالل      دقيقاً هذا النوع من الدراسات، حيث يوفر وصفاً      
 معلومات تساهم في تفسير الظاهرة مما يمكن مـن          إلىجمع البيانات وتحليلها للوصول     

 االجتماعيـة   للعلـوم اإلحـصائية  الحزمة طريق برنامج وعن. الجتها والتعامل معهامع
)SPSS (أهـداف  التالية لتحقيق اإلحصائية األساليب استخدام تم ، التاسع عشراإلصدار 

  :الدراسة
 المعيـاري  واالنحـراف  الحـسابي  الوسط في المتمثلة الوصفي اإلحصاء أساليب .1 

  . متغيرات الدراسةلوصف
  ).s Alpha'Cronbach( ثبات ومصداقية المقياس ألفا كرونباخ اختبار .2
 كل ألثر اإلحصائية ذات الداللة األهمية مدى لبيان  test-sample t-One اختبار .3

 لطلبة قسم المحاسبة فـي كليـة        األكاديمي األداءعامل وفقراته المحتمل تأثيرها على      
  .االقتصاد بجامعة طبرق

 فروقـات ذات داللـة   جود لبيان مدى وttes-sample t-entIndepend  اختبار.4
 لطلبـة   األكـاديمي  األداء علـى    تأثيرهـا  ألثر العوامل الخارجية المحتمل      إحصائية

  .ماعية نوع الجنس والحالة االجتإلىالمحاسبة تعزى 
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  : وعينة الدراسةمجتمع -2.7
تصاد بجامعـة   مجتمع وعينة الدراسة من طلبة قسم المحاسبة بكلية االق      يتكون  

خـالل الفـصل    ) 202(وعددهم  ) الثانية والثالثة والرابعة  ( بالمرحلة   ونطبرق المقيد 
 طلبـة المراحـل     ر اختيـا  وتم ، حسب مكتب التسجيل بالكلية    2015/2016الدراسي  

  :المتقدمة لسببين
  . تبدأ من المرحلة الثانيةبالكلية التخصصات العلمية إن •
  . يكونوا على دراية كافية بالبيئة التعليمية بالكليةابعةثالثة والر بالمرحلة الثانية والالطلبة •

 ويرجع السبب فـي     ، على طلبة قسم المحاسبة    استبانة) 168( تم توزيع    حيث  
 الموزعة بالنسبة إلجمالي عدد الطلبة بالقسم، لغياب بعض         االستبانات إجماليانخفاض  

 غيـر ) 8(منهـا  أن تبين االستبانات ةاستعاد وبعد.  فترة توزيع االستباناتأثناءالطلبة 

  رقموالجدول )160( إلى النهائي العدد ليصل استبعادها فتم  اإلحصائيللتحليل صالحة

  : وعينة الدراسةمجتمع توزيع يوضح التالي) 1(
   وعينة الدراسةمجتمع توزيع )1( جدول

  لاالستبانات المعتمدة في التحلي  االستبانات الموزعة  عدد الطلبة  المرحلة
  35  36  40  الثانية
  70  70  80  الثالثة
  55  62  82  الرابعة
  160  168  202  اإلجمالي

  : الدراسةأداة -3.7
 باستخدام االستبيان كـأداة     الباحثان ، قام  أهداف الدراسة المحددة سابقاً    لتحقيق  

 نتائج عدة دراسات سـابقة، فقـد        نلجمع البيانات، وقد تم استنباط فقرات االستبيان م       
 Mahmud؛ 1990 غربيـة  بـن (الفقرات المتعلقة بعامل البيئة التعليمية من جمعت 
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الشريف ؛ 2005الخاطر  ؛ 2004النفراوي  ؛ 2000الكيالني  ؛ 1997الرحيلي  ؛ 1997
 أمـا  ،)2014سـميرة  ؛ 2014أحمـد  ؛ Kutluk, Donmez et al. 2012؛ 2006

 وتكونـت   ،)2014سميرة  ؛ 2014أحمد  ( فجمعت من    األسرية بالبيئة   الفقرات المتعلقة 
 الجزء الثـاني    أما ، يحتوي على بيانات شخصية    األول الجزء   ء، من ثالثة أجزا   األداة

 فقـرة   13 والجزء الثالث يحتوي علـى       ، بندا تغطي عوامل البيئة التعليمية     13فيشمل  
  .عوامل البيئة األسريةتغطي 

 :الفرضيات واختبار البيانات تحليل -8

  : وثباتهااألداة صدق -1.8
 الختبار صـدق  Cronbach's Alpha كرونباخ لفا أاختبار الباحثان استخدم  

وهـي نـسبة    %) 90.6( كرونباخ   ألفا قيمة معامل    أن وتبينوثبات فقرات االستبانة،    
%) 60( والبالغة   إحصائيايد عن النسبة المقبولة      حيث تز  ، لغايات البحث العلمي   ولةمقب
)Sekaran and Bougie 2010(، لو قمنا بتوزيع االسـتبانة علـى   أننا وهذا يعني 

 نحـصل علـى     أن%) 90.6( بنسبة   تماال مختلفة فان هناك اح    أوقات في   أخرىعينة  
  .نفس النتائج

 لطلبة قسم المحاسـبة     األكاديمي األداء النتائج الوصفية للعوامل المؤثرة على       -2.8

  :في كلية االقتصاد بجامعة طبرق
، وكـذلك   )أنثىذكر،  ( العينة حسب النوع     أفرادعدد  ) 2( الجدول رقم    يوضح  

  ).أعزب، متزوج( العينة حسب الحالة االجتماعية أفرادعدد 
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  حسب نوع الجنس والحالة االجتماعية يبين عدد ومتوسط افراد العينة) 2( رقم جدول
  النسبة  التكرارات  بيان

   الجنسنوع
  ذكر
  أنثى

  
49  

111  

  
30.6%  
69.4%  

  %100  160  اإلجمالي
   االجتماعيةالحالة
  أعزب
  متزوج

  
145  
15  

  
90.6%  
9.4%  

  %100  160  اإلجمالي
  

الوسـط الحـسابي    ( الوصـفي    اإلحصاءالتالي نتائج   ) 3( رقم   الجدول ويبين  
 لطلبة قسم   األكاديمي األداءلمدى تأثير العوامل الخارجية على      ) واالنحراف المعياري 

 العينـة  أفـراد  إجاباتوقد تراوح متوسط   . قالمحاسبة في كلية االقتصاد بجامعة طبر     
  .األسريةلتأثير البيئة ) 3.454(لتأثير البيئة التعليمية، و) 3.783(بين 

 األكاديمي األداء تؤثر على    أن الوسط الحسابي للعوامل التي من الممكن        ويدل  
 على موافقة ) 3(لطلبة قسم المحاسبة في كلية االقتصاد بجامعة طبرق والذي يزيد عن            

 لطلبة قسم المحاسـبة  األكاديمي األداء العينة على وجود تأثير لهذه العوامل على       أفراد
على مستوى إجابة   ) 3( يعبر الوسط الحسابي     حيث. في كلية االقتصاد بجامعة طبرق    

 الوسط الحسابي لكل مـن      ويدل. الخماسي بشدة حسب مقياس ليكرت      افقموافق ومو 
 وجود تأثير لهـذه العوامـل علـى         إلى األسريةبيئة  عوامل البيئة التعليمية وعوامل ال    

  . لطلبة قسم المحاسبة في كلية االقتصاد بجامعة طبرقاألكاديمي األداء
  األكاديمي األداءالنتائج الوصفية لتأثير العوامل الخارجية على ) 3 (جدول
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  لطلبة قسم المحاسبة في كلية االقتصاد
   المعيارياالنحراف   الحسابيمتوسطال  األكاديمي األداء على لمؤثرة االعوامل

 916.  3.783   التعليميـةالبيئــة

  798.  3.454  األسرية البيئــة
  

 حد ما في نسبة االنحراف المعيـاري للعوامـل          إلى اً النتائج تقارب  وأظهرت  
 لطلبة قسم المحاسبة في كلية االقتصاد بجامعة        األكاديمي األداءالخارجية المؤثرة على    

، ولعامل البيئة   )916.(راوح االنحراف المعياري لعامل البيئة التعليمية       طبرق، حيث يت  
 العينة حـول تـأثير العوامـل        أفراد يدل على شبه اتفاق بين       ا، وهذ )798. (األسرية

  . المحاسبة في كلية االقتصاد بجامعة طبرققسم لطلبة األكاديمي األداءالخارجية على 
  : اختبار الفرضيات-3.8

 عند مـستوى الداللـة      إحصائيةال يوجد تأثير ذا داللة      : األولىصفرية   الفرضية ال  -1
 لطلبة قسم المحاسبة فـي كليـة        األكاديميللبيئة التعليمية على األداء     ) (

  .االقتصاد بجامعة طبرق
 وفقراتها على   عليمية الت البيئة لتأثير   اإلحصائية ذات الداللة    األهمية اختبار   تم  

 في جامعة طبـرق باسـتخدام       قتصاد لطلبة قسم المحاسبة في كلية اال      ديمياألكا األداء
  .One -sample t-test اختبار

نتائج االختبار لمدى وجود أهمية جوهرية لكل فقرة        ) 4( الجدول رقم    ويظهر  
 لطلبة قسم المحاسبة فـي كليـة   األكاديمي األداءمن فقرات عامل البيئة التعليمية على   

 .برقاالقتصاد بجامعة ط
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   األكاديمي األداءيبين أثر عامل البيئة التعليمية وفقراته على ) 4( رقم جدول
  لطلبة قسم المحاسبة في كلية االقتصاد بجامعة طبرق

  العوامل المؤثرة  ت
الوسط 
  الحسابي

  3عند مستوى 

االنحراف 
  المعياري

t 

  المحسوبة

مستوى 
  المعنوية

  %5عند 

 000. 10.818  916.  3.783 البيئة التعليمية

عـضاء هيئـة التـدريس بقـسم        توفير عدد كاف من أ      1
  000. 9.813 1.104  3.860  المحاسبة

  000. 10.305 1.189  3.970 الكفاءة العالية ألعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة  2

قيام أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة بتحفيز الطالب          3
 ها لهمنودفعهم للبحث عن العلم والمعرفة دون تلقي

3.880  1.146 9.729 .000  

4  
تواصل أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة مع الطالب        
لمناقشتهم في بعض األمور والقضايا المحاسـبية وجهـا         

 لوجه

3.810 1.168 8.730 .000  

تعليم الطلبة بطريقـة أكثـر مـساهمة بالنقـاش أثنـاء              5
 المحاضرات وتناول الحاالت العملية المحلية

3.890 1.208 9.294 .000  

  000. 4.946 1.550 3.610 توفير وسائل وسبل التدريب والتطبيق العملي  6
  000. 6.455 1.494 3.760 توفير الكتب المحاسبية والمراجع العلمية الحديثة  7
  000. 10.304 1.266 4.030 توفير مناهج المحاسبة المالئمة والفعالة  8

اسـبة وباللغـة     المح توفير مناهج متخصصة في مجـال       9
 االنجليزية

2.870 1.370 -1.212 .227  

  000. 5.963 1.392 3.660 سهولة الحصول على المراجع  واستخدامها  10

تشجيع إدارة الكلية على إعداد البحـوث العلميـة فـي             11
 المحاسبة

3.810 1.270 8.094 .000  

صياغة االمتحانات بشكل واضح وضمن مفردات المنهج   12
  000. 10.975 1.181 4.030  راسيالد

أسئلة االمتحـان بـشكل منطقـي       توزيع الدرجات على      13
  000. 10.690 1.213 4.030  وعادل

  ).n-1=159(درجات الحرية *
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 لعامل البيئـة التعليميـة      إحصائية النتائج وجود تأثير ذا داللة       أظهرت حيث  
توفر مناهج  "على  التي تنص   ) 9(، باستثناء فقرة رقم     %)5(وفقراته عند مستوى داللة     

وهي غير دالـة    ) 277.( فقد بلغت    ،"متخصصة في مجال المحاسبية باللغة اإلنجليزية     
، بمعنى توفر المناهج المحاسبية المتخصصة باللغة االنجليزية ال تؤثر علـى            %5عند  
  . لطلبة قسم المحاسبة في كلية االقتصاد بجامعة طبرقاألكاديمي األداء

 رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرض البـديل،         ضوء هذه النتائج يتم    وفي  
 األداء لعامل البيئـة التعليميـة وفقراتـه علـى           إحصائيةوذلك بوجود تأثير ذا داللة      

 . لطلبة قسم المحاسبة في كلية االقتصاد جامعة طبرقاألكاديمي

 عند مـستوى الداللـة      إحصائيةال يوجد تأثير ذا داللة      :  الفرضية الصفرية الثانية   -2
 لطلبة قسم المحاسبة فـي كليـة        كاديمي على األداء األ   سريةللبيئة األ ) (

  . طبرقعةاالقتصاد بجام
 وفقراتها علـى    األسرية لتأثير البيئة    اإلحصائية ذات الداللة    األهمية اختبار   تم  

 اختبار طبرق باستخدام    بجامعة قتصاد لطلبة قسم المحاسبة في كلية اال      األكاديمي األداء
One -sample t-test .فقرة كلنتائج االختبار لمدى أهمية ) 5( الجدول رقم ويظهر 
 لطلبة قسم المحاسبة فـي كليـة        األكاديمي األداء على   األسريةمن فقرات عامل البيئة     
  . االقتصاد بجامعة طبرق
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  يبين أثر عامل البيئة األسرية وفقراته على األداء األكاديمي) 5(جدول رقم 
  لمحاسبة في كلية االقتصاد بجامعة طبرقلطلبة قسم ا

  الوسط الحسابي  العوامل المؤثرة  ت
  3عند مستوى 

االنحراف 
  المعياري

t 

  المحسوبة

مستوى 
  المعنوية

  %5عند 
 000.  7.198  798.  3.454 البيئة األسرية

 583. 550.  1.295  3.06  ضعف المستوى االجتماعي لألسرة  1

 003.  3.045-  1.324  2.68 ضعف المستوى التعليمي للوالدين  2

 478.  711.  1.334  3.08 ضعف المستوى الثقافي لألسرة  3

 1.000  000.  1.239  3.00 ضعف المستوى االقتصادي لألسرة  4

 000.  8.688.  1.301  3.89  كثرة االرتباطات االجتماعية بين األسر وقلة االستقرار  5

 000.  9.625  1.117  3.85 توجهات أولياء األمور وأساليب المعاملة األسرية  6

 000.  7.299  1.386  3.80  وجود خالفات بين أفراد األسرة  7

 000.  6.249  1.442  3.71 تفكك األسرة نتيجة الطالق أو غيرها  8

 021.  2.335  1.388  3.26 انعدام العالقة بين الكلية وأولياء أمور الطلبة  9

 000.  6.578  1.250  3.56 قلة تفهم الوالدين لمشكالت أبنائهم  10

 000.  5.426  1.238  3.53  القسوة أو اللين في معاملة األبناء  11

 000.  5.822  1.385  3.64  ضعف الرقابة األسرية على األبناء  12

 000.  6.897  1.399  3.76  الزواج المبكر للطالبات  13

 ).n-1=159(درجات الحرية  *

 األسـرية البيئـة   لعامـل  إحصائية النتائج وجود تأثير ذا داللة      أظهرت حيث  
علـى  ) 3،  1( الفقـرات    أن النتائج كـذلك     وأظهرت،  %5وفقراته عند مستوى داللة     

 المـستوى  أن، وهـذا يعنـي   %5عند مـستوى داللـة   ) 478.،583.(التوالي بلغت  
 األكـاديمي  األداء علـى     جوهرياً  تأثراً يؤثراالجتماعي والمستوى الثقافي لألسرة، ال      

فقـد بلغـت    ) 4( الفقـرة    أمـا .  االقتصاد بجامعة طبرق   لطلبة قسم المحاسبة في كلية    
 االقتـصادي   وى المـست  أن، وهذه القيمة تدل علـى       %5عند مستوى داللة    ) 1.000(
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 لطلبة قسم المحاسبة في كليـة االقتـصاد         األكاديمي األداء على    ال يؤثر مطلقاً   لألسرة
 األكاديمي األداء  فهي مؤثرة على   األسرية عامل البيئة    فقرات بقية   أما. بجامعة طبرق 

 عند  إحصائيةلطلبة قسم المحاسبة في كلية االقتصاد بجامعة طبرق وكانت ذات داللة            
 %.5مستوى 

 ضوء هذه النتائج يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرض البـديل،            وفي  
 األكاديمي األداء وفقراته على    األسرية لعامل البيئة    إحصائية تأثير ذا داللة     لوجود ذلك
 . طبرقبجامعةة قسم المحاسبة في كلية االقتصاد لطلب

 إحصائية عند مستوى الداللة     لة توجد فروق ذات دال    ال:  الفرضية الصفرية الثالثة   -3
في تأثير العوامل الخارجية على األداء االكاديمي لطلبة قسم المحاسبة          ) (

  .في كلية االقتصاد بجامعة طبرق تعزى لمتغير الجنس
البيئـة  ( للعوامـل الخارجيـة   اإلحـصائية اختبار الفروقات ذات الداللـة    تم  

، باسـتخدام اختبـار     ) أنثـى  ،ذكـر ( لنـوع الجـنس      تبعاً) األسريةالتعليمية؛ البيئة   
Independent-sample t-test .اختبـار  نتـائج التـالي  ) 6( الجدول رقم ويوضح 

 نتائج االختبار   إلى وبالنظر   ،واإلناث من الذكور    لكل العوامل الخارجية    ألثرالفروقات  
 الجـنس   نوع تبين عدم وجود فروقات ذات داللة معنوية تعزى ل         إليهاالتي تم التوصل    

 توجـد   ال بأنـه  وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية للدراسـة         ؛%5عند مستوى داللة    
فـي تـأثير العوامـل    ) (فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        

 لطلبة قسم المحاسبة في كلية االقتصاد بجامعة طبرق         األكاديميية على األداء    الخارج
  . الجنسلنوعتعزى 
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لطلبة قسم . األكاديمي األداء العوامل الخارجية على ألثرنتائج الفروقات ) 6 (جدول
  المحاسبة بالنسبة للنوع

  %5 عند  المعنويةمستوى المحسوبة  t   المؤثرةالعوامل
 218.  1.238  مية التعليالبيئة

  424. 802.  األسرية البيئة
  ).n-1=159(درجات الحرية *      

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         :  الصفرية الرابعة  الفرضية -4
 لطلبة قسم المحاسبة    األكاديميفي تأثير العوامل الخارجية على األداء       ) (

  . االجتماعيةللحالةق تعزى في كلية االقتصاد بجامعة طبر
البيئـة  ( للعوامـل الخارجيـة   اإلحـصائية  اختبار الفروقات ذات الداللـة   تم  

 ، باستخدام اختبـار   ) متزوج أعزب،( للحالة االجتماعية    تبعاً) األسريةالتعليمية؛ البيئة   
Independent-sample t-test .  

ثـر العوامـل    التالي نتائج اختبـار الفروقـات أل      ) 7( الجدول رقم    ويوضح  
 إليهـا  التي تم التوصل     بار نتائج االخت  إلىالخارجية حسب الحالة االجتماعية، وبالنظر      

 االجتماعية عند مستوى داللة     للحالةتبين عدم وجود فروقات ذات داللة معنوية تعزى         
 توجـد فـروق ذات داللـة        ال بأنه وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية للدراسة        ؛5%

في تأثير العوامل الخارجية على األداء      ) ( الداللة    مستوى عندإحصائية  
 للحالـة االكاديمي لطلبة قسم المحاسبة في كلية االقتـصاد بجامعـة طبـرق تعـزى          

  .االجتماعية
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  األكاديمي األداء العوامل الخارجية على ألثرنتائج الفروقات ) 7 (جدول
  لطلبة قسم المحاسبة بالنسبة للحالة االجتماعية

  %5 عند  المعنويةمستوى المحسوبة  t   المؤثرةالعوامل
 0.091  1.699-   التعليميةالبيئة

  0.269 1.109-  األسرية البيئة
  ).n-1=159(درجات الحرية *
  : والتوصياتالنتائج -9

  : النتائج -1.9
  :الية النتائج التإلى الدراسة توصلت  

لطلبة قسم المحاسبة في كلية االقتـصاد       األكاديمي األداء تؤثر البيئة التعليمية على      -1
  .بجامعة طبرق

 لطلبة قسم المحاسبة في كلية االقتـصاد        األكاديمي األداء على   األسرية تؤثر البيئة    -2
  .بجامعة طبرق

 األداء تأثير العوامل الخارجيـة علـى        في واإلناث ال توجد فروقات بين الذكور       -3
  .قتصاد بجامعة طبرق االية لطلبة قسم المحاسبة في كلاألكاديمي

 لطلبـة قـسم     األكـاديمي  األداء العوامل الخارجية على     ألثر عدم وجود فروقات     -4
  .المحاسبة في كلية االقتصاد بجامعة طبرق حسب الحالة االجتماعية للطلبة

  :  التوصيات-2.9
  على النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة، يوصي الباحثان بالتاليبناء :  

  :توصيات خاصة بالبيئة التعليمية: أوالً
 بقسم المحاسبة على درجـة عاليـة مـن          س عدد كافي من أعضاء هيئة التدري      توفير - 1

  .الكفاءة
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 وسائل اتصال بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة، لمناقـشة            إتاحة -2
  . في مجال المحاسبةالمهمةالقضايا 

 منـاهج  والعمل على تطـوير ال     ،العلمية الحديثة  الكتب المحاسبية والمراجع     توفير -3
  .يةالمحاسب

 البحوث العلميـة    إعداد واالهتمام ب  ، العملي تطبيق وال التدريب وسائل وسبل    توفير -4
  .في مجال المحاسبة

 قد يكون   أخرى عوامل   أية دراسات مماثلة على البيئة التعليمية للكشف عن         إجراء -5
  .لبة الجامعات لطاألكاديمي األداءلها تأثر على 

  :األسريةتوصيات خاصة بالبيئة : ثانياً
  .األسرية المعاملة تحسين أجل األمور من ياء العمل على زيادة الوعي لدى أول-1
 فرصـة المتابعـة   إلتاحة إدارة الكلية وأولياء أمور الطلبة    بين قنوات تواصل    فتح -2

  .وإقحامهم في العملية التعليمية
  . علمية تربويةوطرق وسائل امة على األبناء باستخد الرقابة األسريزيادة -3
  . العمل على حل الخالفات األسرية بعيدا عن المناخ التعليمي لألبناء-4
 إجراء دراسات مكثفة حول البيئة األسرية للكشف عن أية عوامـل قـد              ورة ضر -5

  .تؤثر على األداء األكاديمي لطلبة الجامعات



í×¥<Ýç×ÃÖ]<íè�^’jÎ÷]<íé‰^éŠÖ]æ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]<�‚ÃÖ<<àÚ^nÖ]<<K<�ÛŠè�2016< <

íé×Ò<�^’jÎ÷]<ì…^rjÖ]æ<¯éÖ‡<KíÃÚ^¢]<íè†�ù]<íéÚø‰ý] 

 

 120 

�א��א�� �

1- Abbasi, A. S. and G. M. Mir (2012). "Impact of Teacher's Ability, 
Student's Work Ethics and Institutional Environment on Student 
Performance of University of Gujrat." Middle-East Journal of Scientific 
Research 12(4): 572-579. 
2- Achim, M.-V. (2015). "The New Economy-asking for New Education 
Approaches. Evidence for Romania and other Post-communist European 
Countries." Procedia Economics and Finance 32: 1199-1208. 
3- Calayoğlu, Ā. and C. Aktaā (2011). "Necessity of Basic Computer 
Skills for Package Program in Accounting Education." Procedia - Social 
and Behavioral Sciences 28: 510-514. 
4- Can, A. V., N. Karaca, et al. (2012). "Evaluating the Fitness of 
Lecturing with Powerpoint Presentations for Accounting Education- 
Research at Sakarya University." Procedia - Social and Behavioral 
Sciences 55: 128-137. 
5- Duman, H., Đ. Apak, et al. (2013). "The Entrepreneurs’ Expectations 
and Satisfaction Level in Today's Accounting Education: A Survey of 
Aksaray Organized Industrial Zone." Procedia - Social and Behavioral 
Sciences 1 03 :1059-1066.  
6- Eccles, J. S., A. Wigfield, et al. (1993). "Negative effects of 
traditional middle schools on students' motivation." The elementary 
school journal: 553-574. 
7- Garkaz, M., B. Banimahd, et al. (2011). "Factors Affecting 
Accounting Students’ Performance: The Case Of Students At The 
Islamic Azad University." Procedia - Social and Behavioral Sciences 29: 
122-128. 
8- Guney, Y. (2009). "Exogenous and endogenous factors influencing 
students' performance in undergraduate accounting modules." 
Accounting Education 18(1): 51-73. 



<Œ^ÃßÖ]<Ý^Šu<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íf‰^�]<íf×ŞÖ<êµ�^Òù]<ð]�ù]<î×Â<ì†mö¹]<ØÚ]çÃÖ]&hçÏÂ<Øé×}< 

 121

9- Kutluk, F. A., A. Donmez, et al. (2012). "Expectation of Accounting 
Professionals From Accounting Education: An Antalya Research." 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 62: 418-423. 
10- Mahmud, M. B. (1997). Accounting and The Economic development 
of the oil and gaz sector in Libya Accounting. Scotlan, Dundee. PhD. 
11- Mahmud, M. B. (2007). "Perception on Relevant Accounting 
Curriculum to Libya Theoretical Analysis and Empirical Investigastion." 
DIRASAT IN ECONOMICS AND BUSINESS 26: 1-3 8.  
12- Mahmud, M. B. and Russell (2005). "Acomparison of perceived 
problems and the effectiveness of enhancement strategies for the 
development of accounting education and practice in Libya and 
Thailand." journal of economic research 16(2). 
13- Nyikahadzoi, L., W .Matamande, et al. (2013). "Determinants of 
students' academic performance in four selected accounting courses at 
University of Zimbabwe." Research in Higher Education Journal 21: 1. 
14- Özpeynirci, R., M. Yücenurşen, et al. (2013). "The Underlying 
Reasons of Students’ Success or Failure in Accounting Lessons, A 
Suggested Model: The Case of KMU - ASU." Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 103: 1181-1188. 
15- Perera, M. (1989). "Accounting in developing countries: A case for 
localised uniformity." The British Accounting Review 21(2): 141-157. 
16- Santouridis, I., E. Tsifora, et al. (2014). "Revising Greek Accounting 
&amp; Finance Education in an Economic Crisis Environment." 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 148: 428-436. 
17- Sarea, A. M. and F. E. Alrawahi ) 2014" .( Bridging the Gap between 
the Perceptions of Accounting Students and Accounting Practitioners: 
Evidence from Ahlia University of Bahrain." Jordan Journal of Business 
Administration 10(4). 
18- Sekaran, U. and R. Bougie (2010). Research Methods for Business: 
A Skill Building Approach, John Wiley & Sons. 



í×¥<Ýç×ÃÖ]<íè�^’jÎ÷]<íé‰^éŠÖ]æ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]<�‚ÃÖ<<àÚ^nÖ]<<K<�ÛŠè�2016< <

íé×Ò<�^’jÎ÷]<ì…^rjÖ]æ<¯éÖ‡<KíÃÚ^¢]<íè†�ù]<íéÚø‰ý] 

 

 122 

19- SEOW, P. S., S. C. PAN, et al. (2014). "Revisiting the determinants 
of students' performance in an undergraduate accountancy degree 
programme in Singapore." Global Perspectives on Accounting Education 
11  :1.  
20- Shareia, B. (2006). The role of accounting systems in decision 
making, planning and control in a developing country: the case of Libya. 
University of Wollongong Thesis Collection: 240. 
21- Sugahara, S. and G. Boland (2014). "How Accounting Students 
Define Success, and the Factors Affecting their Success and Failure, 
While Studying in the Accounting Schools of Japan." Procedia - Social 
and Behavioral Sciences 141: 64-69. 
22- Vickers, M., S. Lamb, et al. (2003). Student Workers in High School 
and Beyond: The Effects of Part-Time Employment on Participation in 
Education, Training and Work, ERIC. 

 -مقاربـة سوسـيو   : محـددات النجـاح الدراسـي     ). " 2014(.  زقاوة أحمد، -23
  .62-43): 12( نفسية وتربويةدراسات." سيكولوجية

مشكالت طلبة جامعـة  ). "2006. ( عائد عبداللطيف والربعي، انور حموده    البنا، -24
  .537-505): 12(14 االسالمية الجامعة مجلة." االفصى بغزة من وجهة نظر الطلبة

استخدام معايير التعلـيم    ). "2010. ( أالء عبدالواحد  ،د أحمد وذنون   مقدا الجليلي، -25
الدولية للمحاسبين المهنيين في تطوير المناهج المحاسبية لمرحلة البكـالوريوس فـي            

  مجلـة ) "أنموذج لمنهج محاسبي مقترح لمرحلة البكالوريوس فـي العـراق         ( العراق  
  .33-1): 99(32 الرافدين تنمية

التعليم المحاسبي وممارسة مهنة المحاسـبة      ). "2005. (بن ناصر  خالد   الخاطر، -26
)): ب (3(21 اليرموك سلسلة العلوم االنـسانية واالجتماعيـة         ابحاث." في دولة قطر  

817-835.  



<Œ^ÃßÖ]<Ý^Šu<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íf‰^�]<íf×ŞÖ<êµ�^Òù]<ð]�ù]<î×Â<ì†mö¹]<ØÚ]çÃÖ]&hçÏÂ<Øé×}< 

 123

درجة ممارسة طالبات كلية األميـرة عاليـة        ). "2007. ( عمر محمد  الخرابشة، -27
 التربويـة والنفـسية     العلـوم  مجلة." قيمالجامعية جامعة البلقاء التطبيقية في األردن لل      

8)3 :(187-212.  
 المحاسـبة   مجلة". بناء المهارات في التعليم المحاسبي    ). "1998. ( وائل الراشد، -28

  .35-5): 1(2العربية 
اطار مقترح لتطوير المحاسـبة فـي دول        ). "1997. ( عوض سالمة  الرحيلي، -29

): 1(1 المحاسبة العربية    مجلة." شاملمجلس التعاون لدول الخليج اعربية من منظور        
54-96.  
التكيـف وعالقتـه    ). "2004. ( أحمـد عـودة    القرارعة، محمد أحمد و   الرفوع، -30

دراسة ميدانية لدى طالبات تربية الطفل بكلية الفيلة الجامعيـة           "-بالتحصيل الدراسي   
  .146-119): 2(20 جامعة دمشق مجلة"." التطبيية في االردن

اثر تطبيـق نظـام     ). "2014. ( عبدالمجيد الطيب  شعبان،ماد علي و   ع السويح، -31
: 2 الجامعة   المجلة."  التخصصية على تحصيل الطالب في المرحلة الجامعية       ياتالثانو
111-132.  

. متطلبات تطوير مهنة المحاسبة في ليبيا     ). 2006. ( ادريس عبدالحميد  الشريف، -32
  .مصرف ليبيا المركزي، طرابلس-اليبي.  الوطني االول حول المحاسبةالمؤتمر

تطوير برنامج التعليم المحاسبي للرفع من كفـاءة  ). 2014. ( محمد سالم الصقع، -33
مخرجاته تلبية لمتطلبات سوق العمل من وجهة اعضاء هيئة التدريس وطلبـة اقـسام          

.  تكامل مخرجات التعليم مع سوق العمل في القطاع العام والخـاص           مؤتمر. المحاسبة
  .لكة األردنية الهاشميةبالمم



í×¥<Ýç×ÃÖ]<íè�^’jÎ÷]<íé‰^éŠÖ]æ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]<�‚ÃÖ<<àÚ^nÖ]<<K<�ÛŠè�2016< <

íé×Ò<�^’jÎ÷]<ì…^rjÖ]æ<¯éÖ‡<KíÃÚ^¢]<íè†�ù]<íéÚø‰ý] 

 

 124 

دور التعليم المحاسبي في صـقل الخـريجين        ). 2010. ( محمد مفتاح  الفطيمي، -34
  . العربي حول التعليم العالي وسوق العملالمؤتمر. بالمهارات الالزمة لسوق العمل

التعليم المحاسـبي وعالقتـه بالتنميـة       ). "2000. ( الكيالني عبدالكريم  الكيالني، -35
  .13-1): 2+1(11 البحوث االفتصادية مجلة."  واالجتماعية في ليبيااالقتصادية

مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في سـوق       ). 2004. ( سيد محمود  النفراوي، -36
 -ليبيـا .  الوطني حول مستقبل سوق العمـل بالجماهيريـة        الؤتمر. العمل الجماهيرية 

  .طرابلس
دراسة مقارنـة   : لدر طالبات الجامعة  التوافق الدراسي   ). "2006. ( زياد بركات، -37

 شـبكة العلـوم     مجلة" بين المتزوجات وغير المتزوجات في ضوء بعض المتغيرات         
  ).11-10(3النفسية العربية 

مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا أسـباب       ). "2012. ( محمود عمران  سليم، بن -38
  .236-205): 1(1دية  المختار للعلوم االقتصامجلة." التدني وإمكانيات التطوير

اهمية التكامل بين البحث العلمـي والمهنـة        ). "1990. ( غربية، سالم محمد   بن -39
  .75-63): 2(2 البحوث االفتصادية مجلة." والتعليم المحاسبي

 الصفية ومتغيـرات    التأثيراتالتحصيل الدراسي بين    ). "2014. ( ونجن سميرة، -40
  .73-50): 4(حوث االجتماعية الدراسات والبمجلة." الوسط االجتماعي

 

 


