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م حول ضمان جودة 2021المؤتمر الدولي 

 مؤسسات التعليم العالي

 

 متطلبات الجودة في مؤسسات التعليم العالي بين المعايير والتطبيق

عبدالرزاق فرج امحمد
1

 علي احمد مصباح و

 ليبيا. –بني وليد  –الهندسية وتقنية المعلوماتمركز البحوث 

 الُملخص

 
 

ً بالتعليم ً وثيقا ة و الدعامهكونه  إن مواكبة التطور في خوض التنافس في جميع مجاالت الحياة يرتبط إرتباطا

الوصول  سات فيالرئيسة ألي تطور ولهذا ترسخ مفهوم الجودة الشاملة بكل أبعاده مما ساعد الكثير من المؤس

جودة في ما هو مستوى تطبيق معايير المن أساٍس صلب، ولكن  انطالقالمستويات تؤهلهم لخوص المنافسة 
ما مدى ملة، والجماعات الليبية، وما هو مدى وعي أعضاء هيئة التدريس والطالب لمفهوم إدارة الجودة الشا

لجودة اعايير متوافر اإلمكانيات والموارد المالية والبشرية المتخصصة، وما مدى حرص اإلدارات على تطبيق 

ودة طبيق الجيير وتاسة لمناقشة عدد من الورقات البحثية حديثة النشر في مجال معافي جامعاتهم. هدفت هذه الدر
ا ت قام بهدراسا داخل مؤسسات التعليم العالي في ليبيا واإلجابة عن هذه التساؤالت، حيت أطلع الباحثان على

ى أن سة إلباحثون في جامعات بنغازي والخمس وزلتين ومصراته وسبها والمرقب وسرت. خلصت هذه الدرا

ث جرى تطبيق معايير االعتماد المؤسسي والجودة كانت ما بين المتوسط والضعيف واختلفت األسباب حي
 تفصيلها في مناقشة النتائج.

 2020-06-28تاريخ االستقبال:

 2020-12-31تاريخ االستقبال:

 2021-01-31تاريخ القبول:
 2021-10-10تاريخ النشر:

 المفتاحية  الكلمات

الجودة، التعليم العالي، االعتماد 

 البرامجي والمؤسسي.

 للباحث البريد االلكتروني

resqe2010@gmail.com 
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 مقدمة: .1

ُّ التعليم العالي هو المصدر الذي يوفر رأس الما         لبشري ل ايُعَد
المدرب والكفوء والقادر على خوض غمار سوق العمل للمساهمة في 

 كمنعجلة النمو االقتصادي والتكنولوجي المحلي والعالمي، ومن هنا ت

ي املأهمية التعليم العالي في مخرجاته، ليس فقط من حيث الكم )عدد ح
، هادات، األبحاث( بل نوعية هذه المخرجات )رأس مال بشري مؤهلالش

ه أبحاث تخدم المجتمع(، ما أدى إلى ضرورة االهتمام بجودة مخرجات

جودة الشاملة . إن االهتمام بإدارة ال[1] والتي تعكس جودة العملية التعليمية

في التعليم ال يعني أنه يخطط لجعل المؤسسات التعليمية وخصوصا 
الجامعات منشآت تجارية أو صناعية تسعى إلى مضاعفة أرباحها عن 

 ارةطريق تحسين منتجاتها، ولكن ما ينبغي االستفادة منه من مدخل إد

ا تحقيق ميةاليب اإلدارية التعليالجودة الشاملة في التعليم هو تطوير األس
ً إلى مضاعفة إفادة المستفيد األول لكافة ا ود لجهلجودة المنتج وسعيا

ال التعليمية، وهو المجتمع بكل مؤسساته، وجماعاته، وأفراده في مج

ضل التعليم، وإطالق شرارة المنافسة بين الجامعات من أجل تحقيق أف
 . [2]النتائج 

حور اهتمام معظم دول العالم باعتبارها ركيزة أصبحت الجودة الشاملة م

أساسية لنموذج اإلدارة الجديدة التي تتيح لها مواكبة المستحدثات العالمية 
من خالل مسايرة المتغيرات الدولية والمحلية من أجل التكيف معها، 

فإدارة الجودة الشاملة تعتمد على تطبيق أساليب متقدمة إلدارة الجودة 

سين والتطوير المستمر وتحقيق أعلى المستويات وتهدف إلى التح
 .[1]الممكنة في الممارسات والعمليات والنتائج والخدمات 

تناولت هذه الدراسة نتائج بعض الدراسات التي اهتمت بموضوع  

ها من الجودة من حيث المعايير ومدى تطبيقها في بعض الجامعات الليبية
مصراته، المرقب،  دراسات أجريت على عينات من جامعة سبها،

ا نتهبنغازي، الجفارة، والجامعة األسمرية، وتم تلخيص النتائج ومقار

والوصول لصورة عامة عن مدى تطبيق معايير الجودة في الجامعات 
 الليبية.

 المنهجية  .2

طريقة العرض والمراجعة  استعمالتم في هذه الورقة        
(Review Article حيت تم مناقشة ومقارنة بعض ) الدراسات

 بياالتي تناولت موضوع الجودة في مؤسسات التعليم العالي في لي

 من جمع وترتيب للنتائج والمقارنات للدراسات موضوع الدراسة
للوصول لصورة واضحة عن مدى تطبيق معايير الجودة في 

 مؤسسات التعليم العالي في ليبيا، وكانت الدراسات التي تمت

ق الجودة في ليبيا بجامعات مراجعتها قد درست موضوع تطبي
بنغازي وسبها ومصراتة والمرقب وسرت والجامعة األسمرية 

 بزليتن.

 

 الدراسات موضوع البحث: .3
ذه ه( يبين الدراسات التي تم االعتماد عليها في 1الجدول رقم )

 الورقة إلجراء المقارنة والتحليل:

. معايير ضمان الجودة:2.3  

( الورقات البحثية موضوع الدراسة.1جدول رقم )

 اإلطار النظري: .4 

( هي المعايير التي أقرها 2المعايير المبينة في الجدول رقم )

وأعتمدها المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات 

المؤسسي لسنة التعليمية والتدريبية من أجل الحصول على االعتماد 

.]11[2020 

( معايير ضمان الجودة2جدول رقم )
]11[

. 

 

:
]12[ 

 3 معايير تطبيق الجودة الشاملة في الجامعات

  توفر المصادر المادية والموظفين المؤهلين لدعم التعليم

 والتعلم.

  .توفر األهداف المفهومة من الهيئة التدريسية والطلبة 

  بأهداف البرنامج ارتباط محتوى الموضوعات الدراسية
 وغاياته.

 ي تشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة وتحملهم المسئولية ف

 التعليم.

  التقييم الصادق والموضوعي والعادل الذي يغطي أهداف

 المساق وغاياته بشكل واسع.

 .تلقى الطلبة للتغذية الراجعة المفيدة من التقييم 
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 الى سوق  حصول الطلبة على مهارات ومعرفة قابلة لالنتقال

 العمل.

 نتائج الدراسات

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

بجامعة سبها، وذلك من خالل التعرف على مدى وجود المبررات الكافية 
 لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بالجامعة، وتوصلت الدراسة إلى جملة من 

 

 النتائج وهي كاآلتي:

  عة مبررات كافية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة بالجامتوجد
 أقل من المتوسط ويرجع ذلك الى:

 ،وأن  أعداد الطلبة الوافدين غير متوافقة مع النفقات

 كفاءة الخريجين غير موافقة لألهداف المرسومة.
  إن األسلوب اإلداري الحالي في الجامعة ال يتم

دركون بمشاركة كل العاملين، وأن العاملين ال ي

مهامهم وواجباتهم دون حصول أي تدخل، وأن 

استراتيجية الجامعة في خدماتها ال ترتكز على 
ري النوعية أكثر منها على الكم، وأن األسلوب اإلدا

الحالي في الجامعة ليس له دور في تحقيق جودة 

 الخريجين.
  إن طالب الجامعة غير راضون عن نتائج

ة في الجامعة تحصيلهم، وإن نوعية الخدمة المقدم

غير مرضية، وإن نوعية الطالب الوافدين على 
الجامعة غير مرضية، وإن أولياء األمور ال 

يحرصون على االطالع على أخبار أبناءهم 

 التحصيلية.

 ة تتوفر المتطلّبات األساسية لتطبيق إدارة الجودة الشامل

 بالجامعة أقل من المتوسط، وذلك كما يلي:
  ظيميةالجامعة ال تسوده ثقافة تنإن المناخ السائد في 

)قوامها العلم واإلبداع والتجديد والتحسين 

المستمر(، وأن الجامعة ال تكلف قيادات مؤهلة 
فر إلدارة نظم إدارة الجودة الشاملة، وبأنه ال تتو

بيئة عمل يسعى فيها الجميع إلى تحسين األداء، 

وأن إدخال تغييرات في أساليب تسيير الجامعة 
 اومة، وأن الجامعة ال تعقد دورات وندواتيلقى مق

لة تهتم بنشر مفاهيم ومتطلّبات إدارة الجودة الشام

 بين العاملين.

  طويرتإن اإلدارة العليا ال تتقبّل كل جديد يساهم في 
وتحسين أوضاع الجامعة، وأن إدارة الجامعة ال 

تعمل على ترويج البرامج الجديدة بكل الوسائل 

عة ال تحرص على نشر ثقافة المتاحة، وأن الجام
 الجودة بين العاملين، وأن الجامعة ال تتوفر على

 موارد بشرية ذات كفاءة عالية.

  ،أن األساتذة واإلداريون ال يعملون بروح الفريق

وأن ليس لهم مساهمة في عمليات التخطيط 
االستراتيجي، وأنهم ال يشاركون في تحسين 

واتخاذ  مستوى األداء، ووضع أهداف الجامعة،

 القرار بها.

 هدف هذا البحث إلى التعرف على درجة تطبيق معايير أدارة الجودة
 الشاملة بجامعة مصراته، وتوصلت الدراسة إلى اآلتي:

 اً إن معايير تطبيق الجودة بجامعة مصراته كانت متوسطة وفق

ط الستجابات أعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية بمتوس
( وتُْرِجْع 0.708اف معياري )(، وانحر2.73حسابي )

ي الدراسة سبب ذلك إلى أن مفهوم الجودة المتوسطة ال يعن

إصالحات سريعة يمكن اعتمادها بين يوم وليلة، وإنما 
ت تستغرق وقتاً طويالً ويأتي تطورها بشكل تدريجي وبدرجا

تتابعية منتظمة. وجاءت نتائج الدراسة وفق االجابات 

"هل توجد فروق ذات داللة  المتحصل عليها عن التساؤل

في درجة تطبيق  α = 0.05إحصائية عند مستوى الداللة 
 ة منمعايير الجودة الشاملة بجامعة مصراته بأبعادها األربع

 مغيروجهة نظر رؤساء األقسام العلمية بكلية التربية تبعا ل

النوع، سنوات الخبرة والتخصص بالترتيب وعلى النحو 
 اآلتي:

 ة وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللوأنه ال توجد فرα 

في درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة بجامعة  0.05= 

مصراته بأبعادها األربعة من وجهة نظر رؤساء األقسام 
 العلمية بكلية التربية بها تبعا لمتغير الجنس، حيث كان

وهو غير دال   T ( 0.711> 0.05)مستوى الداللة الختبار 

 إحصائيا.

 نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة إα= 

في درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة بجامعة  0.05
مصراته بأبعادها األربعة من وجهة نظر رؤساء األقسام 

العلمية بكلية التربية تبعا لمتغير سنوات الخبرة وأن مستوى 

 (.3.78الداللة غير دال إحصائيا وقيمته )

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  إنه الα 
في درجة تطبيق معايير الجودة الشاملة بجامعة  0.05 =

مصراته بأبعادها األربعة من وجهة نظر رؤساء األقسام بكلية 

التربية تبعا لمتغير التخصص، حيث جاء مستوى الداللة 
وهو غير دال إحصائيا. وتعزو  T ( 0.922> 0.05الختبار )

االدراسة ذلك إلى أن معايير إدارة الجودة الشاملة تتجاوز 

حدود التخصص، فهي ال تنحصر ضمن تخصص معين، 

نظراً إلمكانية تطبيقها، واالستفادة منها في اإلدارة وفي 
التدريس لجميع التخصصات الدراسية، فهي معايير عامة، 

ص اإلنساني أو رئيس يمكن لرئيس القسم صاحب التخص
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القسم صاحب التخصص العلمي، أن يستعين بها في المجاالت 

التدريسية المختلفة، كما وتعتمد هذه المعايير على التطبيق 
الميداني في مكان العمل، أكثر من اعتمادها على التخصص، 

كما وتعتمد على القيم والطموحات الشخصية واإلمكانات 

 رة.المتاحة وفرص النجاح المتوف
 َهدََف البحث إلى الوقوف على درجة توفر معايير ضمان الجودة في

برنامج إعداد المعلمين بكلية التربية جامعة مصراته في مجاالت 

االستبانة )أهداف برنامج إعداد المعلم، محتوى البرنامج، طرق 

 لمتوقعب االتدريس، التقويم، التربية العملية( وكان مجتمع الدراسة الطال
يث ح 312والبالغ عددهم  2019من كلية التربية لفصل الربيع  تخرجهم

ً وتوصل البحث من خالل  60تم اختيار عينة عشوائية بلغت  طالبا
 اإلجابة عن تساؤالت البحث النتائج األتية:

 درجة تطبيق معايير الجودة بالجامعة جاءت بدرجة متوسطة 

  3.24بمتوسط حسابي قدره 

 ودة وفق المجاالت المختلفة جاءت درجة توفر معايير الج

 كاآلتي:
 مجال التربية العلمية بدرجة توفر عالية ومتوسط 

( وتعزو الدراسة ذلك إلى أن 3.4حسابي )

الطالب يرون أن مكتب التربية العملية قائم 

 بدوره بالشكل المطلوب وتمكنهم التربية العملية
 من تطبيق ما درسوه بشكل عملي

   مجال محتوى البرنامج حيث جاءت بدرجة توفر

 (.3.16متوسطة بمتوسط حسابي )
    مجال أهداف برنامج إعداد المعلم بدرجة متوسطة

 (. 3.16وتحصل على متوسط حسابي )

  مجال أهداف البرنامج بدرجة متوسط ومتوسط

 (.3.15حسابي )
 ( 3.04مجال التقويم بمتوسط حسابي) 

  توفر متوسطة ايضاً مجال طرق التدريس بدرجة

( وذلك ألن الطالب 2.19ومتوسط حسابي )
يفضلون الطرق الحديثة والتنوع في أساليب 

 التدريس، واستخدام التكنولوجي

تم دراسة مقاييس اتجاه أعضاء هيئة التدريس من خالل عينة تم سحبها 
من مجتمع الدراسة المتمثل في أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للفصل 

 وقد َخلَُص البحث إلى: 2018/2019الدراسي 

 وقد يُْعَزى هذا القصور إلى قلة اإل ، نات مكاوجود قصوٍر عاّمٍ

 سيينالمادية، وَضعِْف الموارد البشرية لكونهما عاملين أسا
 لتنفيذ أي تحول ولتحقيق أي هدٍف، أو ربما يُْعَزى إلى

ب يج لذيمل اَضْعِف السياسات اإلداريِة ألنها تُعَدُّ برنامَج الع

َّبََع لتنفيذ أهداف المؤسسة، أو لعدم تطبيق اإل ءات جراأن يُت
 الرقابية التي من شأنها أن تحدد مواطن الخلل وأن تنبه

 المسؤولين ألجل عالجها وتفاديها. 

 

تمثلت أهمية هذا البحث في الكشف عن متطلبات ومعوقات الجودة 
 الشاملة بجامعة مصراته من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات

 الجامعة، ويمكن تلخيص أهداف البحث في اآلتي: 

 ي تحديد متطلبات تطبيق إدارة الجودة التي يجب أن تتوفر ف
 مؤسسات التعليم العالي.

  وصف متطلبات إدارة الجودة الشاملة من خالل استطالع

 رأي أعضاء هيئة التدريس بجامعة مصراته. 

  التعرف على المعوقات التي تحول دون تطبيق الجودة وذلك

 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة مصراته.

توصلت وعضو هيئة تدريس،  40ُطبِّقَِت الدراسةُ على عينٍة ُمكونٍة من 
 اسة إلى:الدر

 إنه يجب أن توفر الجامعة مجموعةً من المتطلبات لتطبيق 

 س منإدارة الجودة الشاملة التي اشتملت عليها عبارة المقيا
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

  كما تم التوصل إلى وجود مجموعة من المعوقات اإلدارية 

 التي تعوق تطبيق الجودة الشاملة بكليات الجامعة.

 

 راسة النتائج اآلتية:أظهرت الد

 إن مستوى تحقيق معايير الجودة في الجامعة األسمرية كان 

ً على مستوى الثقافة التنظيمية، ومجال عالقتها  ضعيفا
بالمجتمع المحلي، أما المجال األكاديمي، ومجال النمو 

 سطة،المهني، وكذلك الدرجة الكلية للمقياس كانت النتائج متو

  عند  توجد فروق ذات الداللة اإلحصائيةأظهرت النتائج أنه ال

ي ( في مستوى تحقيق الجودة الشاملة ف0.05مستوى الداللة )
ى ى إلالجامعة األسمرية كما يراها أعضاء هيئة التدريس تُْعزَ 

 متغير النوع على جميع مجاالت المقياس والدرجة الكلية،

  اشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروقات ذات دالالت

ة ( كما يراها أعضاء هيئ0.05ية عند مستوى الداللة )إحصائ
ل التدريس على جميع المجاالت )الثقافة التنظيمية، والمجا

ع األكاديمي، ومجال النمو المهني وعالقة الجامعة بالمجتم

 المحلي لمدينة زليتن وما جاورها.

 
تم 
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الجامعات

حامعة مصراتة

جامعة سبها

الجامعة االسمرية

جامعة سرت

استخدام الوصف التحليلي وذلك للتعرف على معايير االعتماد المؤسسي 

لضمان الجودة بالجامعات الليبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
من خالل األبعاد التالية )هيئة التدريس، البحث العلمي وخدمات المجتمع 

ك والبيئة، الشفافية والنزاهة، ضمان الجودة والتحسين المستمر( كذل

معرفة ما إذا كان هناك فروق إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس حول 
 معايير االعتماد المؤسسي تعزى للمتغيرات الديموغرافية. 

جودة ال تم تطوير استبانة اعتماد عن المعايير الصادرة من دليل ضمان   

اسة لدراواعتماد مؤسسات التعليم العالي وتم توزيع االستبانة على عينة 
ت استبانة صالحة للتحليل، وأشار 257الجامعتين وتم استرجاع  بكال

 النتائج إلى اآلتي:

  ً  .إن المستوى العام لتطبيق االعتماد المؤسسي كان منخفضا

  أشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات دالالت إحصائية
بين المبحوثين حول معايير االعتماد المؤسسي تعزى 

ترجع الدراسة سبب ذلك ألن كل للتغيرات الديموغرافية، و

الجامعات بكلياتها المختلفة تتبع نفس األنظمة والقوانين 
والتعليمات اإلدارية واألكاديمية ومعايير الجودة الصادرة 

 عن مركز ضمان الجودة في ليبيا.

 

عينة من أعضاء  53توصلت الدراسة بعد تطبيق االستبيان على عدد 

ب لمرقالبدنية وعلوم الرياضيات بجامعة اهيئة التدريس بكلية التربية 
 إلى االتي: 2019والجفارة في الفصل الدراسي 

  تفاوت أهمية عوامل نجاح تطبيق متطلبات الجودة في

 مؤسسات التعليم العالي من وجهة نظر عينة البحث.

  إن أغلب المشمولين بالبحث غير ملتزمين بتطبيق متطلبات 
ة دريبيالعملية التعليمية والتوبرامج ومعايير ضمان الجودة في 

لك بكلياتهم نظرا لعدم علمهم ودرايتهم بها أو لعدم توفر ت

 البرامج والمعايير الخاصة بالتحسين والتطوير المستمر.

   وجود مجموعة من المعوقات والتحديات التي تحول دون
تطبيق معايير المعايير أهمها عدم تفعيل قسم الجودة في 

 م ممارسة القسم الختصاصاته الفعليةاألقسام العلمية وعد

 داخل الكلية إضافة لعدم توفر الكفاءات البشرية المؤهلة

 وتكليف أشخاص ليس لديهم دراية وخبرة كافية.

  وجود مقاومة من بعض المسؤولين لتطبيق معايير الجودة
الشاملة نتيجة لضعف الثقةفي النتائج المتوقع الحصول عليها، 

بذل جهد اضافي هذا يشكل إعاقة كبيرة والخوف من التقييم و

أمام جهود تطبيق الجودة الشاملة في تلك المؤسسات المشمولة 
 بالبحث.

بعد توزيع االستبانة على عينة من مجتمع الدراسة وتحليلها تبينت النتائج 
 االتية:

  إن مستوى تطبيق مؤشرات الجودة بكلية االقتصاد جامعة

قعات أعضاء هيئة مصراته بصفه عامة لم يرق إلى تو

( 2.63التدريس ورضاهم حيث أتى بمتوسط حسابي عام )
 (%53وبنسبة مئوية )

  إنه ال توجد فروق ذات دالالت إحصائية من وجهة نظر

أعضاء هيئة التدريس "عينة الدراسة" حول مؤشرات 

اته الجودة في كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مصر

 .الدرجة العلمية، سنوات الخبرة(تعزى لمتغيرات )القسم، 

   بينت النتائج ان هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند
( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 0.05مستوى داللة )

حول مستوى تطبيق مؤشري الجودة للطلبة والمناهج 

 الدراسية في كلية االقتصاد.

 يينرقلة برامج التدريب والتطوير بالكلية، سواء كانت لإلدا 
 أو ألعضاء هيئة التدريس للرفع من مهاراتهم.

 عرض النتائج والتعليق عليها: .5
 

 الجامعات عينة الدراسة: -أ

( 7توزعت الجامعات قيد الدراسة في هذه الورقة حيث شملت عدد )    

 جامعات موزعة على أغلب التراب الليبي، والتي تعد في مجملها من

 من أكبر الجامعات في ليبيا، أو أعرقها، أو التي تضم العدد األكبر
 . ( يبين أسماء الجامعات عينة الدراسة3، والجدول رقم )الطالب

 ( الجامعات عينة الدراسة.3جدول رقم )

 

(، 3أتت الجامعات المشمولة بالدراسة كما هو مبيٌن في الجدول رقم )

( معدل تكرار الجامعات في الورقات البحثية 1ويوضح الشكل رقم )
( 09( ورقات من أصل )4حيث جاء معدل تكرار جامعة مصراته بعدد )

وهكذا لتسهيل ) 0.43ورقات بحثية بينما جاء تكرار جامعة المرقب )

تحديد عدد مرات الدراسة، مع ضرورة بيان أن جامعات أخرى لم 
تشملها هذه الدراسة وذلك لعدم وقوف الباحثان على دراسات، وأبحاث 

بهذا الشأن مثل جامعة )طرابلس، البيضاء، الزاوية، الجبل الغربي، 
 الحقة. النجم الساطع، وغيرها( وهذا ما يُْؤَمُل أن يُتَفَادَى في دراسات 
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معدل تطبيق معايير الجودة

 ( معدل تكرار الجامعات.1شكل رقم )

 

 معدل تطبيق معايير الجودة: -ب

دة في ( إلى أن تطبيق معايير الجو2( والشكل رقم )4يشير الجدول رقم )

اك هن الجامعات الليبية جاء ما بين أقل من المتوسط والمتوسط ولم يكن
 مستوًى جيداً أو أكثر حسب الدراسات.

معدالت تطبيق معايير الجودة بحسب ( نتائج 4جدول رقم )

 الدراسات على عينة من الجامعات قيد الدراسة.

 

 

( يبين معدل تطبيق معايير الجودة في الجامعات 2شكل رقم )

 عينة الدراسة.
 ( يتبين لنا اآلتي:2من الشكل رقم )

  جاءت جامعتي مصراتة وبنغازي في أعلى مستوى

بين الجامعات بالنسبة لمعدل تطبيق معايير الجودة 

االخرى وتعزي الدراسة ذلك لبداية تنبه المسؤولين 
وكافة عناصر العملية التعليمية الى ضرورة تطبيق 

ة معايير الجودة إال ان النتائج في المجمل جاءت ضعيف

نتيجة إلى المقاومة الداخلية للتغيير وغياب الخطط 
واالستراتيجيات وضعف التنفيذ وضعف الموارد 

ة اإلمكانات المادية وعدم وضوح الرؤية البشرية وقل

 الشاملة.

  جاءت باقي الجامعات بنتائج متدنية مع مالحظة

محاولة بعض الجامعات كجامعة سبها مثالً 
اللحاقبركب تحسين الجودة وهذا جلي من خالل 

الجامعات المتقدمة في تصنيف الجامعات الليبية 

 وتوصي الدراسة باستثمار مثل هذه النقاط لتحسين
 األداء.

 أداة وعينة البحث: -ج

ات ( يظهر نوع العينة المشمولة بالدراسة في الورق5الجدول رقم )  

 المعتمدة في هذا البحث.  

 ( أداة وعينة البحث5جدول رقم )

 
 ( يتبين لنا اآلتي:5من البيانات التي يحتويها الجدول رقم )

  إن جميع  الدراسات انتهجت المنهج الوصفي التحليلي

اإلستبانة هي األداة المستعملة في جميع البحوث  وكانت

المشمولة في هذه الدراسة، وذلك ألنها من أكثر أساليب 

 جمع البيانات واقعية.

 ريسُطبِّقَْت أغلب الدراسات على عينة من أعضاء هيئة التد 
ً باستطالع آرائهم حول سير العملية  ما يعكس اهتماما

 م.تعلساسات التعليم والالتعليمية وتحليلها كونهم أساس من أ

   جاء تمثيل الطالب على عكس المأمول في الدراسات

المعتمدة في هذا البحث ما يعكس ضعف اإلهتمام بهذه 
يل الشريحة، وأنها لم تنل حظها من الدراسة والبحث والتحل

 بالرغم من كونها محور العملية التعليمة برمتها. 

 نيةبمستويات متد مثلت الدراسات قيد البحث الكادر اإلداري 

ا متجاهلة دور اإلدارة في تحقيق برامج الجودة الشاملة م
ً عن إدراك العناصر الفاعلة في قيادة أي  يعكس قصورا

 تحول شامل في جودة التعليم.

أسباب ضعف تطبيق معايير الجودة من وجهة نظر البُحاث  -د

 وتوصياتهم:
 جهة نظرتورد الدراسة الحالية أسباب ضعف معايير الجودة من و

ث البحاث الذين قاموا بدراسة حالة الجامعات المشمولة بالبحو

ة نتيجالسالفة الذكر وتسقطها على باقي الجامعات استناداً إلى ال
ْت ( والتي أُْجِريَ A07المتحصل عليها من الدراسة ذات الترميز)

ير تأث على عينات من جامعتي بنغازي والخمس والتي ُمفَادُها أن ال

ات للعامل الديموغرافي على نتائج الدراسة كون أن جميع الجامع

دة، الجوبتطبق نفس المعايير وتتبع نفس اللوائح والقوانين المتعلقة 
 وتتلخص تلك األسباب في اآلتي:  

 يق إدارة الجودة الشاملة بجامعةتوجد مبررات كافية لتطب 

سبها أقل من المتوسط وبينت الدراسة أن أعداد الطلبة 
ءة الوافدين على الجامعة غير متوافقة مع النفقات، وأن كفا

الخريجين غير موافقة لألهداف المرسومة وأن األسلوب 

 وأن اإلداري الحالي في الجامعة ال يتم بمشاركة كل العاملين
 ركون مهامهم وواجباتهم دون حصول أي تدخلالعاملون ال يد

وال يوجد للبحث العلمي في الجامعة أي دور إيجابي في 

 تطوير وتحسين أداء الجامعات.

  ضرورة إعادة النظر في برنامج إعداد المعلمين بكلية التربية

بما يناسب ومعايير ضمان الجودة المحلية والعالمية وإجراء 
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ارجي للحصول على االعتماد عمليات التدقيق الداخلي والخ

 األكاديمي من مركز ضمان الجودة.

  هناك توافق كبير في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في
من  جامعة سرت حيال العملية التعليمية بالجامعة ويالحظ ذلك

دل يتقارب معامالت التغاير لمحاور العملية التعليمية، مما 

الجزئي على شعور مشترك بالقصور الذي يتراوح بين 
 والحاد، كما نالحظ ذلك من النتائج المرجحة.

  إن الرضا ال يتحقق إال بشكل نسبي فيما يتعلق بالمناهج

 .الدراسية ونوعية عضو هيئة التدريس

 قضية برية زيادة اهتمام القيادة التعليمية العليا بالجامعة األسم

 التحسين والتطوير المستمر لعملية التعليم بطريقة تواكب

ودة ات والتطورات الحديثة، والعمل على نشر ثقافة الجالتغير
 الشاملة بين جميع العاملين في الجامعة.

  أهم أسباب فشل جهود اإلصالح في مؤسسات التعليم العالي

تتمثل في عدم الوعي بقبول مفهوم وثقافة الجودة، وكثرة 

 معوقات تطبيقها، ومحدودية اإلمكانيات والموارد المادية
متخصصة، وإن أكبر المعوقات هو عدم حرص والبشرية ال

لية اإلدارة العليا بالكلية والجامعة على إحداث تقدم في عم

ة تطبيق الجودة الشاملة نتيجة للخوف من فقدان االستقاللي
وفقدان السيطرة ووجود مقاومة من بعض المسئولين لتطبيق 

 عمتوقمعايير الجودة الشاملة نتيجة لضعف الثقة في النتائج ال

 الحصول عليها.

 التحديات والتوصيات: .6
هذه الدراسة ال تخلو من النقائص مثلها مثل غيرها من 

 بعض األبحاث في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية حيث اكتنفتها

 أوجه القصور المتعلقة في نوع المنهجية المطبقة واحتمال
 وصيتغير نتائج البحث عند تغير المنهجية وآليات القياس. وتُ 

 الدراسة بما يأتي:

ل . العمل على تبني تطبيق فلسفة إدارة الجودة الشاملة وتوفير ك1

 اسبالمتطلبات الالزمة إلنجاح ذلك، والعمل على خلق مناخ تنظيمي من
 يساعد ويشجع على نشر هذه الفلسفة.

. توفير وسائل االتصال الحديثة ودعم التجهيز بأحدث المعدات 2

ل حو سارع الرهيب في التعليم ومفهوم الجودةالتكنولوجية لمواكبة الت
 العالم.

 رات. العمل على تقييم أداء العاملين وأعضاء هيئة التدريس واإلدا3

المعنية وفق أسس علمية معلنة وفق نهج جدي وحازم لضمان تطبيق 
 معايير الجودة الشاملة.

 ركة.  ربط الجامعات بالمجتمع الدولي والمحلي والتشجيع على المشا4

ارب لتجافي المؤتمرات والمحافل الدولية لتبادل الخبرات واالستفادة من 
 السابقة.

 يئة. إقامة حمالت إعالمية تثقيفية لكافة رؤساء األقسام وأعضاء ه5
ة جودالتدريس وجميع العاملين وجميع الموظفين بالجامعات عن مفهوم ال

 وآلية تطبيقها. 

ي فكوادر البشرية المدربة . توطين وتسكين الكفاءات والخبرات وال6
 مواقع المسئولية والقيادة داخل المؤسسات الجامعية والكليات.

. العمل على المزيد من الدراسات واألبحاث حول الموضوع في 7

 مؤسسات التعليم العالي للوصول الى رؤية واضحة عن جميع المشاكل
 ومعوقات تطبيق الجودة الشاملة.

 المراجع:

ة العضاضي، معوقات تطبيق إدارة الجودة الشامل. سعيد بين علي [1]

ودة جان في مؤسسات التعليم العالي، دراسة ميدانية، المجلة العربية لضم
 م.2012التعليم العالي، العدد التاسع 

درجة تطبيق معايير . آمنة سليمان ساسي وآخرون ورقة بحثية [2]
 يةام العلمالجودة الشاملة من بجامعة مصراتة وجهة نظر رؤساء األقس

 .2019 مقدمة للمؤتمر الدولي الثاني للتعليم في ليبيا،بكلية التربية 

بها. سمحمد علي الطاهر عبدو، كلية االقتصاد والمحاسبة، جامعة . [3] 
لعلوم الة ورقة بحثية )واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة بجامعة سبها( مج

 .2018البحثية والتطبيقية، 

 درجة توفر ضمانلمنقوش وآخرون، ورقة بحثية حليمة عبدهللا ا[4] 

دولي ال مقدمة للمؤتمر الجودة في برنامج إعداد المعلمين بكلية التربية
 .2019الثاني للتعليم في ليبيا، 

 نحو مقاييس لضمان الجودةامطير مفتاح المحرحر، ورقة بحثية .[5]

 اليالعالعلمية التعليمية كمؤشرات لضمان الجودة في مؤسسات التعليم 
 ثانيمقدمة للمؤتمر الدولي الفي ليبيا )دراسة خالة على جامعة سرت( 

 .2019للتعليم في ليبيا، 

 متطلبات ومعوقات تطبيق الجودةالسيد السنباطي، ورقة بحثية .[6]
بيا، لي مقدمة للمؤتمر الدولي الثاني للتعليم فيالشاملة بجامعة مصراتة

2019. 

ي فيير تطبيق إدارة الجودة الشاملة معاعياد سعد مسعود عقوب، .[7]

 مقدمة للمؤتمرالجامعة األسمرية كما يراها أعضاء هيئة التدريس 
 .2019الدولي الثاني للتعليم في ليبيا، 

مدى تطبيق بعض معايير االعتماد ، .هند خليفة سالم الصويعي[8]

ئة المؤسسي لضمان الجودة بالجامعات الليبية من وجهة نظر أعضاء هي

ي مقدمة للمؤتمر الدول ريس )جامعتي بنغازي والمرقب نمودجاً(التد
 .2019الثاني للتعليم في ليبيا، 

مدى تطبيق أعضاء هيئة التدريس لمتطلبات عمران جمعة تنتوش.[9]
لثاني ي امقدمة للمؤتمر الدول الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي

 2019للتعليم في ليبيا، 

الفطيمي وآخرون قياس مؤشرات الجودة في .محمد مفتاح [10]

ة الجامعات الليبية دراسة حالة كلية االقتصاد بجامعة مصراتة مجل
 .2015دراسات االقتصاد واألعمال، العدد االول، يونيو 

 .16م. ص2020دليل ضمان الجودة وإدارتها، جامعة سبها،  .[11]

في تحقيق منصور هواري، دور خاليا ضمان الجودة الداخلية . [12]
يد لجداجودة التكوين في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية وفق الدليل 

العدد  ية،لضمان جودة التعليم العالي، المجلة الدورية للدراسات االقتصاد
 م.2018أبريل  01

 

 

 


