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 المقدمة  .1

ً في شتى مجاالت الحياة، وذلك   ً سريعا يشهد العالم تطورا

ر ، األمنتيجة لما يشهده العالم من تنامي ثورة المعرفة والتقنية واالتصال

الذي يدعو بالضرورة إلى عملية تطوير جميع عناصر المنظومة 
 ري أهمالتعليمية وتحديثها وتجويدها، أيمانا بأن التكوين الرأسمالي البش

ة من التكوين المادي، والذي يعد الدعامة األساسية لكل نهضة اقتصادي

واجتماعية وسياسية وتنمية مستدامة للوصول بالتعليم إلى أعلى 
ة وانعكاس ذلك على جودة التكوين والتأهيل للموارد البشريالمستويات 

في محيط تنافسي في كافة المجاالت، ومواكبة التطورات المعلوماتية 
 والتقنية واالتصال وتحديات العولمة.

وتمثل جودة التعليم العالي أهم التحديات التي تواجه منظومة  

 لي خاصة، السيماالتعليم على الصعيد الدولي عامة وعلى الصعيد المح

م أن التقارير الدولية تؤكد على ضرورة إعادة النظر في فلسفة التعلي
 ية أليالعالي مع أهمية التركيز على وضع معايير تتالءم مع البيئة الثقاف

مجتمع مع تحقيق هذه المعايير جودة مخرجات التعليم التي تؤدي إلى 

ه جتمعية ودعم ثقافتتنمية اإلنسان تعليميا وأخالقيا ونفسيا لخدمة م
الوطنية. وسنحاول من خالل هذه الدراسة التعرض لمفهوم الجودة 

 والتعرف على معايير الجودة ومحددات تطبيقها في التعليم العالي.

مما الشك فيه أنه قد وضعت معايير ضمان الجودة واالعتماد  

ملية عسواء المؤسساتية أو البرامجية  لغرض تكميم الجوانب الكيفية في ال
 التعليمية وتحويلها إلى جوانب كمية يمكن قياسها.

وهذا األمر يعد من األمور الصعبة وليست الهينة على  

 نها لناالطالق وبالتالي مالم تكن هذه المعايير وليدة البيئة المحيطة فإ

تكون مناسبة في بيئتها االصلية، فما هو صالح لبيئة معينة ليس 
 ئة أخرى.بالضرورة أن يكون صالحا لبي

  مشكلة الدراسة:

تتمحور مشكلة الدراسة في أن هناك الكثير من األصوات التي  

تنادي بضرورة تبني المعايير المؤسسية والبرامجية بعد إجراء بعض 

التعديالت عليها، إال أن هذا األمر لن يكون كافيا للغرض من وضع هذه 

العراقيل في طريق  المعايير، إن هذه االشكالية وضعت العديد والكثير من

تطبيق المعايير الموضوعة من قبل مركز ضمان الجودة واالعتماد 

الليبي، فلقد وضع مركز ضمان الجودة واالعتماد الليبي معايير مؤسسية 
ومعايير برامجية، ووضع دليل بذلك لكيفية تطبيقها وقياسها في مؤسسات 

ما تقدم تسعى التعليم العالي للوصول الى مرحلة االعتماد. وفي ضوء 
 الدراسة لإلجابة على التساؤل اآلتي:

ما مدى مالءمة معايير االعتماد المؤسسي و البرامجي للجودة  
 ي؟ من وجهة نظر مدراء مكاتب الجودة بالكليات العلمية في جامعة بنغاز

 أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض المعايير المؤسسية  

د مالئمتها للبيئة الليبية، إضافة إلى تحدي والبرامجية، ومعرفة مدى

الصعوبات التي تحد من تطبيق تلك المعايير وهذا من خالل التعرف 
 على:

مدى مالءمة معايير االعتماد المؤسسي و البرامجي للجودة  
 يمن وجهة نظر مدراء مكاتب الجودة بالكليات العلمية في جامعة بنغاز

 أهمية الدراسة:

 الدراسة في النقاط التالية:تكمن أهمية هذه  

ي فاالستجابة لألصوات التي تدعو إلى زيادة االهتمام بالجودة  .1
 التعليم العالي سواء كان محليا أو دوليا.

ير زيادة االهتمام باالرتقاء باألداء الجامعي إلى مستوى معاي .2

 الجودة المطلوبة.

البحث عن أهم المشكالت والمعوقات التي تواجه تطبيق  .3
 الجودة في التعليم العالي مما يوفر معطيات لحلها.معايير 

 

 
 

م حول ضمان جودة 2021المؤتمر الدولي 

 مؤسسات التعليم العالي
 

 مدى مالءمة معايير الجودة المعتمدة من مركز ضمان الجودة للبيئة الليبية
أسماء مبارك الحاسي

 

 ليبيا. –بنغازي  –جامعة بنغازي - كلية االقتصاد –قسم التمويل 

  الُملخص
 

تهدف هذه الدراسة إلى استطالع مدى مالئمة معايير الجودة الموضوعة من قبل مركز ضمان الجودة 

ت ه المؤسساواالعتماد الليبي لمؤسسات التعليم العالي في ليبيا، وكذلك تحديد بعض الصعوبات التي تواجه هذ
لبيانات اولغرض تحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم تجميع لتطبيق هذه المعايير، 

يات بواسطة استبانة صممت خصيصا لهذا الغرض، وقد تكون مجتمع الدراسة من مدراء مكاتب الجودة في كل

لمجتمع. ( ونظرا لصغر حجم المجتمع تم إجراء المسح الشامل لكافة مفردات ا27جامعة بنغازي وكان عددهم )

ر، واقتصرت الدراسة على دراسة مؤسسة واحدة وهي جامعة بنغازي، وركزت على مدى مالءمة هذه المعايي
 وبالتالي فإن استخدام أي مؤسسة أخرى أو تبني أي أسلوب أخر قد يعطي نتائج اضافية او مختلفة.

 الجودة واالعتماد ال وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن بعض المعايير الموضوعة من قبل مركز ضمان

نية ات القانويتناسب مع البيئة التعليمية الليبية، وأن هناك محددات وصعوبات تتخلل هذه البيئة، مثل الصعوب
 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

عايير وفي هذا السياق كان لزاما على صناع القرار العمل على تذليل مثل هذه الصعوبات، وكذلك تعديل م

 ماد بشقيها المؤسسي والبرامجي بما يالئم البيئة الليبية.االعت
 وعليه فإن تعديل هذه المعايير أو استنباط معايير جديدة ال يدخل ضمن إطار وحدود هذه الدراسة.

 2020-06-28تاريخ االستقبال:

 2020-12-31تاريخ االستقبال:

 2021-01-31تاريخ القبول:

 2021-10-10تاريخ النشر:

 

 الكلمات المفتاحية 
التعليم العالي ، المعيار، الجودة،  

 .جامعة بنغازي

 البريد االلكتروني للباحث 

asma.elhase73@gmail.com 
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قد تسهم الدراسة بشكل أو بأخر في إعادة النظر في واقع  .4

الئم التعليم الجامعي، وإعادة النظر في بعض المعايير التي ال ت

 البيئة الليبية، وإعادة تطويرها وفقا للمعايير المطروحة.
ية دراسات الميدانتكمن أهمية هذه الدراسة في النقص الكبير لل .5

وف حول مدى مالءمة المعايير للبيئة الليبية، فضالً عن أنها س

تفتح المجال لمزيد من الدراسات حول هذا الموضوع بالتطبيق 

 على جامعات أخرى.

 الدراسات السابقة:

نظراً ألهمية الموضوع فلقد تناولته عديد الدراسات نوردها  
 تباعا كما يلي:

( بعنوان: " واقع إدارة 2010ق )دراسة الرفادي ومعيتي -
الجودة الشاملة في جامعة بنغازي ومعوقاتها" وهدفت هذه 

الدراسة قياس مستوى جودة التعليم ورؤية جامعة بنغازي 

وأهدافها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وقياس مستوى 

جودة سياسات القبول والتسجيل بجامعة بنغازي, وقياس 
امعية بجامعة بنغازي من وجهة نظر مستوى جودة اإلدارة الج

أعضاء هيئة التدريس، أعتمد الباحثان في اختيار عينة 

 الدراسة على االسلوب الطبقي العشوائي النسبي الختيار عينة
الدراسة باعتباره األسلوب المالئم لطبيعة المجتمع حيث 

دراسة استخدم الباحثان االستبيان كأداة لجمع البيانات في هذه ال

ت الدراسة إلى أن مستوى الجودة الشاملة بجامعة وتوصل
بنغازي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قد كان منخفض 

في أبعاد ورؤية الجامعة وأهدافها وسياسة القبول والتسجيل 

واإلدارة الجامعية, وجودة عضو هيئة التدريس وجودة 

 ماالتشريعات التربوية, وجودة الخدمات التعليمية المساندة، ك
ً إلى أن المعوقات التي واجهتها الجامع ة أشارت النتائج أيضا

بتطبيق معايير الجودة الشاملة في جامعة بنغازي, وأهم هذه 

ات المعوقات هو عدم االستقرار اإلداري والتغير الدائم للقياد
 األكاديمية واإلدارية للجامعة وتطور أنظمة المعلومات وعدم

ً على األداء  فاعلية أساليب االتصال وقنواته مما أثر سلبا

 اإلداري للجامعة.

( بعنوان: "مستوى الجودة 2013دراسة )الطبولي وآخرون، -
اإلدارية والتعليمية األكثر ممارسة في جامعة مصراتة من 

وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس"، هدفت هذه الدراسة إلى 

 تحديد مستوى الجودة اإلدارية والتعليمية األكثر ممارسة في
عة مصراتة، والكشف عن داللة الفروق في ذلك المستوى جام

والتي يمكن أن تعزى لمتغير الكلية من وجهة نظر أعضاء 

 1022هيأة التدريس الجامعي حيث تكون مجتمع الدراسة من 
عضو هيأة تدريس اختيرت منه عينة عشوائية بسيطة قوامها 

عضو هيأة تدريس، واستخدم الباحثون المنهج الوصفي  250

تبانة لتحليلي المالئم في هذه الدراسة، وقام الباحثون ببناء اسا

لجمع البيانات والمعلومات، وأيضا استخدمت بعض الوسائل 
اإلحصائية في تحليل بيانات الدراسة وشملت المتوسطات  

 .(T-testالحسابية واالنحرافات المعيارية واالختبار التائي )

اسة إلى معرفة (: هدفت هذه الدر2015دراسة )بالحارث، -
ارة واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومفاهيم الحوكمة في اإلد

العامة للتربية والتعليم بمنطقة نجران بالسعودية، ومعرفة 

العالقة بينهما من وجهة نظر المديرين والمديرات البالغ 
(مفردة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن 55عددهم)

واقع تطبيق الجودة الشاملة استجابات المبحوثين على 

والحوكمة بدرجة متوسطة، ووجود عالقة ارتباطية طردية 

دالة إحصائيا لمحور تطبيق الحوكمة على المستوى الكلي 
 وأبعادها وبين الدرجة الكلية إلدارة الجودة الشاملة.

( بعنوان: "دور تطبيق معايير الجودة 2018دراسة )الكسر،  -

اإلدارية في الجامعات)دراسة الشاملة في تحقيق الحوكمة 

تطبيقية على الجامعات الخاصة بالرياض("، هدفت هذه 

الدراسة إلى التعرف على مفهوم حوكمة الجامعات ومدى 

تطبيقه التطوير أداء الجامعات، ومعرفة عالقة تطبيق معايير 
الجودة الشاملة بتفعيل الحوكمة اإلدارية، واستخدم المنهج 

لدراسة من أعضاء هيئة التدريس الوصفي، وتكون مجتمع ا

والقيادات األكاديمية بالجامعات الخاصة، ولجمع البيانات 

استخدم االستبيان كأداة للدراسة، وتوصلت نتائجها إلى أن 
واقع تطبيق الحوكمة في الجامعات الخاصة بالرياض عالية 

جداً، كما توصلت إلى وجود عالقة بين تطبيق معايير الجودة 

 عيل الحوكمة اإلدارية بالجامعات.المؤسسية وتف

 أوالً: اإلطار النظري:

 مفهوم الجودة: 

عرفت الجودة بأنها فلسفة إدارية حديثة، تأخذ شكل أو نهج أو  

نظام إداري شامل قائم على أساس إحداث تغيرات إيجابية جذرية لكل 

شيء داخل المؤسسة، بحيث يشمل هذه التغيرات الفكر السلوك القيم 
وتنظيم  ت التنظيمية، والمفاهيم اإلدارية ونمط القيادة اإلدارية،المعتقدا

 (.2012إجراءات العمل وغيرها )قاسم،

 الجودة في التعليم العالي:

تمثل جودة التعليم العالي أحد التحديات التي تواجه نظم التعليم  
مج المحلية والدولية، فجودة التعليم العالي تعني تحقيق أهداف البرنا

 ي الجا  معي في مخرجاته بما يحقق رضا المستفيدين.التعليم

كما عرفت الجودة في التعليم العالي بأنها مجموعة اآلراء التي  

الئمة مية، متشمل  امتياز العملية التعليمية، والقيمة المضافة للعملية التعلي

المخرجات العلمية التعليمية لالستخدام، توافق مخرجات التعليم مع 

ططة والمواصفات والمتطلبات، تجنب حدوث العيوب في األهداف المخ
العملية التعليمية، مقابلة التوقعات المتزايدة للعمالء 

(2001Mukhopachyay.) 

وتشير الجودة في مجال التعليم إلى مجموعة من المعايير  

ي، واإلجراءات يهدف تنفيذها إلى التحسين المستمر في المنتوج التعليم

واصفات والخصائص المتوقعة في هذا المنتوج وفي وتشير كذلك إلى الم
العمليات واألنشطة التي تتحقق من خاللها تلك المواصفات مع توفر 

أدوات وأساليب متكاملة تساعد المؤسسة التعليمية على تحقيق نتائج 

 مرضية. إن الجودة في التعليم تمثل معايير عالمية  لقياس المخرجات

افة ثقافة األدنى إلى ثقافة األعلى وهي ثقونواتجها، وهي االنتقال من 
ة االتقان التميز، فهي تعد نقلة سريعة نحو المستقبل وهي ثورة إداري

 (.2019جديدة ، وتطوير لكل وسائل وأساليب العمل )سليم ،

 ضمان الجودة:

هي عملية مستمرة ونشاط منظم لقياس الجودة طبقا لمعايير  
ة مكتشفة واتخاذ اإلجراءات الالزمقياسية بغرض تحليل أوجه القصور ال

 لتحسين وتطوير األداء ثم قياس الجودة مرة أخرى لتحديد مدى التحسن

الذي تحقق بغرض التأكد من االمتثال للموصفات أو المتطلبات أو 

المعايير،  كما يشمل ضمان الجودة وضع المعايير وإبالغها  وتحديد 
 (.2004لمعايير)خوجة،المؤشرات الالزمة لرصد األداء واالمتثال ل

كما عرف ضمان الجودة بأنها: استفاء الجودة لجميع عناصر  
 العملية التعليمية من مؤسسات ومنته وطالب وأساتذة وموظفين بمختلف

 ماد(.األنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية.)دليل ضمان الجودة واالعت

 المعيار:
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حكم أو قاعدة أو يعرف المعيار وفقا ألهداف هذا البحث بأنه  

مستوى معين نسبي للوصول إليه على أنه غاية يجب تحقيقها بهدف 

قياس الواقع  في ضوئه للتعرف على مدى اقتراب الواقع من المستوى 
دد المطلوب، كما عرفت أيضا بأنها "تلك األبعاد أو المقاييس التي  تح

اصر مستوى النوعية أو تعبر عنها ويدخل في ذلك عدد كبير من العن

 منها القائمين على المؤسسة أو البرامج والمنافع المتوقعة )مجاهد،
2008.) 

 إجرائيا هي: مجموعة من المعايير التي تضعها هيئات بحث علمي دولية

يزة متخصصة، وذلك لغرض تجويد التعليم العالي باعتبار أن التعليم الرك
 االجتماعيةاألساسية لتقدم الشعوب واألمم إذا بواسطته تتم التنشئة 

 والثقافية والسياسية، لنقل المعارف لبناء مستقبل أفضل بين األمم.

 مركز ضمان الجودة واالعتماد: )المركز الوطني لضمان الجودة(

يعد المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات  

م في التعليمية هو أحد الركائز الرئيسية للوزارة إلصالح وتطوير التعلي

 لك باعتباره الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة وتنميةليبيا، وذ
تحسين وتطوير المعايير المحلية بما يواكب المعايير القياسية الدولية، و

 مخرجاتها وزيادة القدرة التنافسية لها محلياً ودولياً.

وقد تأسس المركز بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا  

ذي يتضمن في مادته األولى: "ينشأ م، وال2006( لسنة 164رقم )

بموجب أحكام هذا القرار مركز عام يسمى المركز الوطني لضمان جودة 
ارية واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتكون له الشخصية االعتب

كز أن ويتمتع بالذمة المالية المستقلة، ويكون مقرة مدينة طرابلس، وللمر

ً لما ورد ينشئ فروعا في البلديات، ويم ارس المركز اختصاصاته طبقا

ه م، وفي إطار أهداف2015( لسنة 52في الهيكل التنظيمي المعتمد رقم )
 م.2010لسنة  18( من القانون 8التي حددتها المادة )

، : يهدف المركز إلى بناء وتطوير نظام وطني شامل للتقويمهدف المركز
والتدريبية العامة وضمان الجودة واعتماد كافة المؤسسات التعليمة 

 والخاصة.

 : يعمل المركز على تنفيذ المهام التالية:مهام المركز

تصميم وتطوير وتطبيق نظام شامل للتقويم وضمان الجودة  .1
 واالعتماد بمؤسسات التعليم، لغرض تطوير العملية التعليمية

اء للوصول بها إلى مستويات من الكفاءة، بما يمكنها من االرتق

 ا.بمستوى خريجيه

الدفع بالمساهمات البحثية والمعرفية في تحقيق أهداف  .2
ومتطلبات التنمية والمنافسة في أسواق العمل المحلية 

 واإلقليمية والدولية.

نشر ثقافة التخطيط والتقييم الذاتي من خالل وضع واقتراح  .3
 السياسات العامة للجودة في عمليات دقيقة لمعادلة الشهادات

ليات التدقيق واالعتماد للمؤسسات العلمية واألجنبية، وعم

 التعليمية والتدريبية في إطار نظام داخلي متكامل للمؤسسات

التعليمية والتدريبية يضمن مخرجات تعليمية تتميز بالقدرة 
 التنافسية.

 األهداف االستراتيجية للمركز:

 .االستمرار في نشر ثقافة الجودة والتطوير المستمر والتقييم .1

لنصح والتوجيه للمؤسسات التعليمية تقديم المشورة وا .2

 والتدريبية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة في
 العناصر المطلوب اعتمادها.

تشجيع روح المنافسة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية  .3

 لتجويد العملية التعليمية.

 تعريف المجتمع بواقع المؤسسات التعليمية والتدريبية من خال .4
 تقارير دورية مفصلة عنها. إعداد

ترسيخ وتطبيق أسس ومعايير وشروط التقييم واالعتماد  .5

 األكاديمي وتعديلها وتطويرها.

 نشر المعلومات والبيانات الخاصة باالعتماد ألغراض التوعية .6
واإلعالم والبحث العلمي وإتاحتها للجميع الراغبين في 

 االطالع عليها.

 االعتماد وضمان الجودة .التعاون محليا ودوليا مع هيئات  .7

تشجيع روح المنافسة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية  .8
 لتجويد عملية التعليم.

إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر البشرية بالمركز بما  .9

 يتماشى وطبيعة عملها.
ما بإعداد اإلطار الوطني للمؤهالت العلمية في التعليم العالي  .10

 ا مع المؤهالت العلمية التي تمنحهايضمن انسجامها، وتوافقه

 المؤسسات المناظرة خارج ليبيا.

تطوير اإلدارة اإللكترونية في األعمال اإلدارية والمالية  .11
 والخدمية بالمركز.

تتكون محاور االعتماد المؤسسي من أحد  محاور االعتماد المؤسسي:
 عشر محوراً  كما يلي:

 : الرسالة واألهداف والتخطيط االستراتيجي.       المحور األول

رنامج : البالمحور الثالث: التنظيـــــم اإلداري.        المحور الثانـي
 التعليــمــي.       

ات : خدمالمحور الخامس: هيئة التــــــدريس.          المحور الرابـع
 الدعم التعليميـة.       

 ـــق.: المرافـالمحور السابـع: الشؤون الطالبيــــة.     المحور السادس

لعلمي : البحث االمحور التاسـع: الشؤون المالية.         المحور الثامـن
 وخدمات المجتمع والبيئة.     

ان : ضمالمحور الحادي عشر: الشفافية والنزاهة.        المحور العاشـر
 الجودة والتحسين المستمر.

 

: تتكون محاور االعتماد البرامجي من ست تماد البرامجيمحاور االع
 محاور وهي كاالتي:

: هيئة المحور الثانـي: البرنامج التعليمي.            المحــــور األول
 التدريس.

: الشؤون المحــور الرابـع: خدمات الدعم التعليمية.      المحــور الثـالث
 الطالبية. 

: ضمان المحور السادس                : المرافق.    المحور الخامس
 الجودة والتحسين المستمر.

 

 

 التعليم العالي في ليبيا:

ر يخضع التعليم العالي إلشراف وزارة التعليم الليبية، وتعتب

ي العال جميع مراحل التعليم العالي بالقطاع العام مجانية، وينقسم التعليم
 إلى التعليم الجامعي و المعاهد.

، ثم أثنين في 1955م الجامعي من جامعة واحدة في بدأ التعلي
، ثم توالى بعد ذلك افتتاح الجامعات الجديدة، 1960، ثم ثالثة في 1960
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إلى أربعة  1995إلى ثالثة عشر جامعة وفي سنة  1990حتى بلغت عام 

إلى اثنين وعشرين  2001عشر جامعة، ليصل إجمالي الجامعات سنة 

كان  1960دد الطالب كبيرة، ففي سنة جامعة، وكانت الزيادة في ع
سنة  5198طالبا، وارتفع عدد الطالب بزيادة ملحوظة إلى  729عددهم 
 .1990سنة  62.227، وإلى 1980سنة  19.453، ثم إلى 1970

 وازداد إقبال اإلناث على التعليم العالي، حيث ارتفعت نسبة
 .1990% سنة 43.2إلى  1960% سنة 3.3الطالبات من 

 ميزانية التعليم في ليبيا، فحسب تقرير اليونسكو عن أما عن
يا ، بينت دراسة الحالة الخاصة بليب2000"التعليم للجميع" الصادر في 

، ووفقا لمعهد 1993مليون دينار سنة  640أن ميزانية التعليم بلغت 

ن % م2.7اليونسكو لإلحصاء فإن اإلنفاق العام على التعليم كان يمثل 
بنك ، كما بينت الدراسة التي أجراها ال1999لمحلي سنة إجمالي الناتج ا

يا الدولي أن الحصة المخصصة للتعليم من إجمالي الناتج المحلي في ليب

، وبحساب 1997% سنة 7من أعلى الحصص في العالم إذا بلغت 

مثل تنصيب نفقات التعليم من نفقات تشغيل القطاع العام يتضح أنها كانت 
ً بالمعايير الدولية، فهي تبل، وهي نس2007% سنة 27 غ بة عالية قياسا

صاد، ضعفي نظيراتها في بلدان منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقت

تعليم والجدير بالذكر أصبحت البيانات المالية المتاحة عن االنفاق في ال
لك في ليبيا في السنوات األخيرة قليلة جدا واصبحت البيانات شحيحة وذ

لى نها أوضاع البالد وما تعانيه من صراعات أثرا سلبيا علعدة أسباب م
 التعليم.

 جامعة بنغازي: 

تعد جامعة بنغازي أول وأعرق وأفضل الجامعات في ليبيا، 
 بعد استقالل ليبيا 1955يناير  15تقع جنوب مدينة بنغازي تأسست في 

تغير أسمها من جامعة  1976مباشرة باسم الجامعة الليبية، وفي سنة 

ة إلى جامع 2011غازي إلى جامعة قاريونس، ليتغير أسمها مجددا سنة بن
آلداب بنغازي، وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكانت كلية ا

د والتربية النواة األولى لهذه الجامعة، ومن ثم أنشئت كلية االقتصا

ي ، ومن ثم إنشاء كلية الطب البشر1962، ثم كلية القانون سنة1957سنه
، وقد تطورت جامعة بنغازي لتصبح مدينة جامعية تضم 1970سنة 

العديد من الكليات والمرافق، واصبح لها عده مواقع ومجمعات علمية 

ا هكتار 530داخل مدينة بنغازي،. حيث بلغت مساحتها اإلجمالية حوالي 

طالبا وطالبة، تصدر الجامعة  35.230تقريبا، ويدرس فيها ما يقارب 
تحمل اسم "صحيفة  1984ية جامعة تأسست في سنة صحيفة ثقاف

 قاريونس" تصدر بشكل دوري.

 تمنح جامعة بنغازي:

 درجة البكالوريوس والليسانس.  •

 درجة الماجستير .  •

 درجة الدكتوراه في بعض الكليات. •

كما يوجد للجامعة كليات فرعية خارج مدينة بنغازي في عدد من 
 المناطق وهي:

كلية اآلداب والعلوم/ • والعلوم/ الكفرة.       كلية اآلداب  •
 اجدابيا

كلية اآلداب • كلية اآلداب والعلوم /قمينس.       •
 والعلوم/المرج.

 كلية اآلداب والعلوم/سلوق.• كلية اآلداب والعلوم/األبيار.        •

 كلية الزراعة /سلوق.• كلية اآلداب والعلوم /الواحات.     •

 والعلوم/توكره.كلية اآلداب  •

 المنهجية  .2

 يتناول هذا الجانب وصفاً لمنهج ومجتمع الدراسة، كما يتضمن

تبيان( اإلجراءات التي قامت بها الباحثة إلعداد أداة جمع البيانات)االس
ليل، وتطبيقها، باإلضافة إلى المعالجة اإلحصائية التي اعتمدت في التح

 .وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات

اسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، ونظراً لصغر حجم منهجية الدر
  .المجتمع فقد استخدم أسلوب المسح الشامل

مجتمع الدراسة: تكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء مكاتب الجودة 

 م2020 /2019بالكليات العلمية في جامعة بنغازي للعام الجامعي 
  .( مديرا27وبلغ عددهم )

يث تم حاستخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات، أداة جمع البيانات: تم 

 تطوير صحيفة استبيان من خالل االستفادة منالدراسات السابقة التي

(، وتكونت 2013تناولت الموضوع، كدراسة )الطبولي وآخرون،
 :االستمارة من قسمين

القسم األول: يتضمن البيانات األولية مدراء مكاتب الجودة  •

 .بالكليات العلمية
 :القسم الثاني: ينقسم إلى محورين موزعة على النحو التالي •

المحور األول:يتناول االعتماد المؤسسي، ويتكون  -

 .من أحد عشر محاور
المحور الثاني: يتناول االعتماد البرامجي، ويتكون  -

 من ستة محاور

 عرض النتائج والتعليق عليها
 أوالً: االعتماد المؤسسي:

 هداف والتخطيط االستراتيجي:محور الرؤية والرسالة واأل .1

ال( وقد كانت  -وضعت أمام فقرات هذا البعد بدائل )نعم 
 التحليل اإلحصائي لهذا البعد كالتالي:  

 (1جدول )

نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور الرؤية والرسالة واألهداف 

 والتخطيط االستراتيجي

شاركين ( تبين أن أغلب آراء الم1من خالل الجدول رقم )
على فقرات محور الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط االستراتيجي 

(، في %77( و)%54كانت بالقبول وبنسب متفاوتة تراوحت ما بين )

حين كانت اتجاهات آراء المشاركين متساوية بين القبول والرفض على 
( فقد كانت النسب 10(، و)8(، )6(، أما الفقرات )7(، و)2الفقرتين )

(، األمر الذي يشير %63( و)%54ى للرفض وتراوحت ما بين )األعل

إلى عدم اتفاق بين المشاركين على هذا المحور، مما يعني أن بعض هذه 
 المعايير قد تتالءم مع البيئة الليبية.
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 محور التنظيم اإلداري: .2

ال( وقد كانت  -وضعت أمام فقرات هذا البعد بدائل )نعم
 التحليل اإلحصائي لهذا البعد كالتالي:  

 (2جدول )

 نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور التنظيم اإلداري

( والذي تم فيه استطالع آراء المشاركين 2من خالل الجدول رقم )
ي آراء المشاركين والمتعلق بمحور التنظيم اإلداري تبين اتفاق ف

بالرفض؛ حيث كانت نسبة الردود بالرفض مرتفعة، وقد كانت أعلى 

( والتي تساوت فيه 2(، باستثناء الفقرة )%86( وهي )3نسبة للفقرة )
آراء المشاركين بين القبول والرفض، األمر الذي يشير إلى التفاوت بين 

 لديها. الكليات في تنظيمها اإلداري ومدى توافر نظم المعلومات 

 محور البرامج التعليمية:  .3
ال( وقد كانت  -وضعت أمام فقرات هذا البعد بدائل )نعم

 التحليل اإلحصائي لهذا البعد كالتالي:  

 (3جدول )

 نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور البرامج التعليمية

 

ى ( تبين أن هناك اتفاق في آراء المشاركين عل3من خالل الجدول رقم )
رات محور البرامج التعليمية بالرفض؛ حيث كانت نسبة الردود فق

( %54بالرفض مرتفعة، وقد تراوحت نسب عدم الموافقة ما بين )

(، وبالتالي يمكن القول بأن محور البرامج التعليمية بجميع %81و)
ي عدم فقراته لم يكن متوائما مع آراء المشاركين في هذه الدراسة، ما يعن

 ور للبيئة الليبية.مالءمة هذا المح

 محور أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة: .4

ال( وقد كانت  -وضعت أمام فقرات هذا المحور بدائل )نعم
 التحليل اإلحصائي لهذا البعد كالتالي: 

 (4جدول )

نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور أعضاء هيئة التدريس 

 والكوادر المساندة

( أن جميع المشاركين لم يبدوا 4)من خالل الجدول رقم 

موافقتهم على محور أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة بل إن 
( أي أن جميع %100( كانت نسبة عدم الموافقة )5الفقرة رقم )

المشاركين وافقوا على عدم قبول هذه الفقرة وبالتالي يمكن القول بأن 

جميع فقراته لم يكن محور أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة ب
 متوائما مع آراء المشاركين في هذه الدراسة.

 محور خدمات الدعم التعليمية: .5

ال( وقد كان  -وضعت أمام فقرات هذا المحور بدائل )نعم 
 التحليل اإلحصائي لهذا البعد كالتالي: 

 (5جدول )

 نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور خدمات البرامج التعليمية

( 5ل استطالع آراء المشاركين وكما هو موضح بالجدول رقم )من خال

أن جميع المشاركين لم يبدوا موافقتهم على محور خدمات الدعم التعليمية 

( أي أن جميع %100( كانت نسبة عدم الموافقة )4بل إن الفقرة رقم )

المشاركين قد أبدوا عدم قبول هذه الفقرة، ما يعني أن التجهيزات 
ر ال يتم بجميع الكليات، وبالتالي يمكن القول بأن محور وصيانتها أم

خدمات الدعم التعليمية بجميع فقراته لم يكن متوائما مع آراء المشاركين 
 في هذه الدراسة.

 محور الشؤون الطالبية:  .6

ال( وقد كانت  -وضعت أمام فقرات هذا البعد بدائل )نعم
 التحليل اإلحصائي لهذا البعد كالتالي:  
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 (6جدول )

 نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور الشؤون الطالبية

 

( والذي تم فيه استطالع آراء المشاركين 6من خالل الجدول رقم )

والمتعلق بمحور الشؤون الطالبية تبين اتفاق في آراء المشاركين 
بالرفض؛ حيث كانت نسبة الردود بالرفض مرتفعة وقد تراوحت ما بين 

( والتي كانت نسبة القبول فيها 9(، باستثناء الفقرة )%90%( و)77)

مة لذي يشير إلى أن المشاركين قد اتفقوا على عدم مواء%(، األمر ا54)
 هذا المحور للبيئة الليبية. 

 بعد المرافق:  .7
ال( وقد كانت  -وضعت أمام فقرات هذا البعد بدائل )نعم

 التحليل اإلحصائي لهذا البعد كالتالي:  

 (7جدول )

 نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور المرافق

( والذي يبين استطالع آراء المشاركين على 7رقم )من خالل الجدول 

محور المرافق يالحظ أن جميع المشاركين لم يبدوا موافقتهم على فقرات 
( كانت نسبة عدم الموافقة 8(، )5(، )1هذا المحور بل إن الفقرات رقم )

%( أي أن جميع المشاركين قد أبدوا عدم قبول هذه الفقرات، 100)

بأن محور المرافق بجميع فقراته لم يكن متوائما مع وبالتالي يمكن القول 
 آراء المشاركين في هذه الدراسة.

 بعد الشؤون المالية: .8

ال( وقد كانت  -وضعت أمام فقرات هذا البعد بدائل )نعم 
 التحليل اإلحصائي لهذا البعد كالتالي:

 (8جدول )

 نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور الشؤون المالية

( كانت ردود المشاركين متقاربة في رفض 8ل الجدول رقم )من خال

جميع فقرات محور الشؤون المالية وبدرجات مرتفعة تراوحت ما بين 
(، األمر الذي يعطي انطباعاً بأن جميع هذه الفقرات لم %86%( و)86)

تلقى قبوالُ من المشاركين في الدراسة مما يؤكد إلى ما اتجهت إليه 
 ءمة بعض هذه المعايير البيئة الليبية.الدراسة من عدم مال

 بعد البحث العلمي وخدمات المجتمع والبيئة: .9

ال( وقد كانت  -وضعت أمام فقرات هذا البعد بدائل )نعم 
 التحليل اإلحصائي لهذا البعد كالتالي:  

 (9جدول )

نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور البحث العلمي وخدمات 

 المجتمع والبيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أن ردود المشاركين كانت متقاربة في 9يتضح من خالل الجدول رقم )

رفض جميع فقرات محور البحث العلمي وخدمات المجتمع والبيئة 

(، في حين كانت آراء جميع %90( و)%59وبدرجات تراوحت ما بين )
(، وترجع الباحثة ذلك %100( وبنسبة )9المشاركين بالرفض للفقرة )

االقتصادية والسياسية التي تمر بها الدولة في الوقت إلى االوضاع 
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الراهن، األمر الذي يؤكد على عدم قبول المشاركين في الدراسة لفقرات 
 محور البحث العلمي وخدمات البيئة والمجتمع. 

 محور ضمان الجودة والتحسين المستمر: .1

ال( وقد كانت  -وضعت أمام فقرات هذا البعد بدائل )نعم
 صائي لهذا البعد كالتالي:التحليل اإلح

 (10جدول )

نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور ضمان الجودة والتحسين 

 المستمر

 ( نوعاً من اإلجماع ما بين المشاركين على10يتضح من خالل الجدول )

عدم الموافقة بخصوص محور ضمان الجودة والتحسين المستمر بجميع 

(، ما يعني أن هناك %90( و)%59)فقراته حيث تراوحت فقراته ما بين 

اتفاق بين المشاركين على رفض فقرات هذا المحور، األمر الذي يعني 

 عدم مالءمة محور ضمان الجودة والتحسين المستمر للبيئة المحلية.

 محور الشفافية والنزاهة: .10

ال( وقد كانت التحليل  -وضعت أمام فقرات هذا البعد بدائل )نعم

 كالتالي: اإلحصائي لهذا البعد 

 

 (11جدول )

 نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور الشفافية والنزاهة

 

( أن أغلب آراء المشاركين على 11يتضح من خالل الجدول رقم )

فقرات محور الشفافية كانت بالرفض وبنسب متفاوتة تراوحت ما بين 

(، في حين كانت اتجاهات آراء المشاركين متساوية %77%( و)54)
(، 15(، أما الفقرة )14(، و)9(، و)1القبول والرفض على الفقرات ) بين

 (، األمر الذي يشير إلى%59فقد كانت النسبة األعلى للقبول وبلغت )

عدم اتفاق بين المشاركين على هذا المحور، مما يعني أن بعض هذه 
 المعايير قد تتالءم مع البيئة الليبية.

 ثانياً: االعتماد البرامجي:

 لبرنامج التعليمي:محور ا .1

يل ال( وقد كان التحل -وضعت أمام فقرات هذا البعد بدائل )نعم
 اإلحصائي لهذا البعد كالتالي:  

 

 

 

 

 

 

 (12جدول )

 نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور البرنامج التعليمي

 

( الستطالع آراء المشاركين والمتعلق 12من خالل الجدول رقم )
 التعليمي تبين تفاوت آراء المشاركين بين الموافقةبمحور البرنامج 

( بالموافقة 8(،)2(، )1والرفض حيث كانت نسبة الردود في الفقرات )

( على %59(، و)%68(، و)%86والنسب إلى حد ما مرتفعة وهي )

( 3) التوالي، في حين تساوت أراء المشاركين تجاه هذا المحور في الفقرة
بقية الردود على باقي الفقرات بالرفض بين القبول والرفض، وجاءت 

( في باقي الفقرات، وهذا يبين %63( و)%86وبنسب تراوحت ما بين )

تناسب هذا المحور إلى حد ما دون غيره من المحاور األخرى في 
 االعتماد البرامجي مع البيئة المحلية.

 محور أعضاء هيئة التدريس: .2



 211ICQAHE(2021)202- 

  

209 
 

ال( وقد كان  -وضعت أمام عبارات هذا البعد بدائل )نعم 
 التحليل اإلحصائي لهذا البعد كالتالي:  

 (13جدول )

 نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور أعضاء هيئة التدريس

 

( كانت ردود المشاركين متقاربة في رفض 13من خالل الجدول رقم )
وبدرجات تراوحت ما بين جميع فقرات محور أعضاء هيئة التدريس 

 (، األمر الذي يعطي انطباعاً بأن جميع هذه الفقرات لم%54%( و)77)

 تلقى قبوالُ من المشاركين في الدراسة مما يؤكد إلى ما اتجهت إليه
 الدراسة من عدم مالءمة بعض هذه المعايير للبيئة الليبية.

 محور خدمات البرامج التعليمية: .3

ال( وقد كانت  -حور بدائل )نعموضعت أمام فقرات هذا الم
 التحليل اإلحصائي لهذا البعد كالتالي:  

 (14جدول )

 نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور خدمات البرامج التعليمية

( والذي تم فيه استطالع آراء المشاركين 14من خالل الجدول )
المشاركين والمتعلق بمحور خدمات البرامج التعليمية تبين اتفاق في آراء 

بالرفض؛ حيث كانت نسبة الردود بالرفض مرتفعة، وقد كانت أعلى 

(، وبالتالي يمكن القول بأن محور خدمات %95( وهي )2نسبة للفقرة )

البرامج التعليمية بجميع فقراته لم يكن متوائما مع آراء المشاركين في 
 هذه الدراسة.

 محور الشؤون الطالبية:  .4

ال( وقد كان  -بعد بدائل )نعموضعت أمام عبارات هذا ال
 التحليل اإلحصائي لهذا البعد كالتالي:  

 (15جدول )

 نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور الشؤون الطالبية

 

( والمتعلق بمحور الشؤون الطالبية 15يتضح من خالل الجدول رقم )

أن جميع نسب الردود كانت بالرفض مع وجود بعض التفاوت، حيث 

ت (، وتراوح%86يالحظ أن الفقرة السابعة والثامنة جاءت بأعلى نسبة )

(، األمر الذي %77( إلى )%59بقية النسب للفقرات الباقية ما بين )
لى عأن جميع المشاركين في الدراسة أبدوا عدم موافقتهم يعطي انطباعا ب

 فقرات محور الشؤون الطالبية حتى وإن كانت بنسب متفاوتة، مما يشير

يئة إلى أن ما تم طرحه في هذا المحور من فقرات قد يكون غير مالئم للب
 الليبية المحيطة. 

 محور المرافق: .5
ال( وقد  -وضعت أمام عبارات هذا البعد بدائل )نعم  

 كانت التحليل اإلحصائي لهذا البعد كالتالي:

 (16جدول )

 نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور المرافق

 

( أن جميع المشاركين لم يبدوا 16يتضح من خالل الجدول رقم )

( كانت نسبة عدم 3موافقتهم على محور المرافق بل إن الفقرة رقم )

اركين اتفقوا على عدم قبول هذه ( أي أن جميع المش%100الموافقة )

يكن  الفقرة وبالتالي يمكن القول بأن محور المرافق بفقراته الثالثة لم
 متوائما مع آراء المشاركين في هذه الدراسة.

 محور ضمان الجودة والتحسين المستمر: .6
ال( وقد كانت  -وضعت أمام عبارات هذا البعد بدائل )نعم 

 التالي:  التحليل اإلحصائي لهذا البعد ك

 (17جدول )
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نتائج استجابات مجتمع الدراسة على محور ضمان الجودة والتحسين 

 المستمر

ً من اإلجماع ما بين 17يتضح من خالل الجدول رقم ) ( نوعا
المشاركين على عدم الموافقة بخصوص محور ضمان الجودة والتحسين 

تساوت فيها آراء ( والتي 16المستمر بجميع فقراته باستثناء الفقرة رقم )

المشاركين بالقبول وعدم القبول وهي الفقرة المتعلقة بمدى وجود نظام 
للتعامل مع تظلمات الطالب وفي هذا الصدد ترجع الباحثة ذلك إلى أن 

هذا الموضوع يتمتع بنوع من الحساسية تجاه الطالب وبالتالي جاءت 
 ة.آراء المشاركين متساوية من حيث الموافقة وعدم الموافق

 الخالصة  .3
يتضح من خالل تحليل بيانات الدراسة ان جميع المشاركين قد 

دا اجمعوا على عدم الموافقة على جميع محاور االعتماد المؤسسي فيما ع
المحور االول  المتعلق بالرؤية والرسالة واالهداف والتخطيط 

أن باالستراتيجي ،أما فيما يتعلق بمحاور االعتماد البرامجي فقد تبين 

 ميع المشاركين  اتفقوا على عدم قبول جميع هذه المحاور.ج
 من خالل النتائج المتوصل اليها في هذه الدراسة والتي كانت

تهدف إلى معرفة مدى مالءمة المعايير المؤسسية والبرامجية 

ية الموضوعة من قبل مركز ضمان الجودة واالعتماد الليبي للبيئة الليب
وير عايير تحتاج الى بعض التعديل او التحيمكننا أن نستنتج أن هذه الم

ت لكي تصبح مالءمة للبيئة التعليمية الليبية وكذلك تفي باالستحقاقا

 :تيةالمطلوبة في المرحلة الحالية، وبهذا يمكننا ان نقدم التوصيات اال

ضرورة اعادة النظر في المعايير الموضوعة من قبل مركز  -
المؤسسي والبرامجي  ضمان الجودة واالعتماد الليبي بشقيها

ات وبالشكل الذي يصبح موائما للبيئة اللبية ويفي بجميع استحقاق

 .المرحلة الحالية

ضرورة توضيح اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم اختصاصات  -

 .ومهام عمل مكاتب الجودة بالكليات العلمية

ضرورة توفير نظام معلومات متكامل يتضمن تسجيل وجمع  -
المرتبطة بنشاط الكليات، ومقرراتها ونظم وتحليل المعلومات 

 .التقييم الخاصة بها

ارة التأكيد على تأهيل وإعداد العناصر البشرية المكلفة بمهام إد -

 .برامج الجودة بالكليات العلمية
ضرورة توفر التعاون بين عمداء الكليات العلمية والقيادات  -

 .عةاألكاديمية ومكاتب الجودة على مستوى الكليات و الجام

العمل على فتح قناة لالتصال والتواصل بين مديري مكاتب  -
 .الجودة بالكليات الفرعية وعلى مستوى الجامعة

إشراك جميع المعنيين بالعملية التعليمية من رؤساء األقسام  -

وأعضاء هيئة التدريس والطالب والموظفين على اعتبار أنهم 

 شركاء في تطبيق معايير الجودة.

 المراجع  .4
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(. المدخل في تحسين جودة 2004خوجة، توفيق أحمد .) -
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 وألياتها،  معلم جديد، مدونة إلكترونية.

(. إدارة الجودة 2013الطبولي، محمد عبد الحميد وأخرون .) -
الشاملة في التعليم الجامعي بجامعة مصراته،  دراسة حالة، 

 .16-1(، 3مجلة كلية التربية العلمية، العدد )

، (. الجودة الشاملة في التعليم تعريفها، وأهميتها2012قاسم، ) -
 ئها، وأهدافها، كلية الحقوق.ومباد

(.  دور تطبيق معايير الجودة 2018الكسر، شريفة عوض .) -

الشاملة في تحقيق الحوكمة اإلدارية في الجامعات)دراسة 

تطبيقية على الجامعات الخاصة بالرياض(. مجلة كلية التربية 
(، 39األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، جامعة بابل، العدد )

417-430. 

(. ثقافة المعايير والجودة في 2008مجاهد، محمد عطوة .) -
التعليم، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة للطباعة والنشر 

 والتوزيع.

المركز الوطني لضمان الجودة واالعتماد المؤسسي واعتماد  -

 moe. Gov.lyالمؤسسات التعليمية والتدريبية،  
ودة ت(. دليل ضمان الجاللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.)ب. -

واإلعتماد، مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي، 

 الجماهيرية العربية الليبية.
( بشان تأسيس 164( قرار رقم )2006اللجنة الشعبية العامة ) -

 مركز ضمان الجودة واالعتماد.

( بشان اهداف 52( قرار رقم )2015اللجنة الشعبية العامة ) -
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