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 عوامل جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل بليبيا
           

 عبد القادر حممد أبوجاللة                     1عمر حممد أبوشعالة
 جامعة مصراتة - كلية الرتبية              جامعة مصراتة - كلية الرتبية          

 
 :الدراسةملخص 

عوامل جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات : حتديدهدَفت الدراسة إىل 
لتحقيق  املنهج الوصفي التحليلي اناتبع الباحث .، وكذلك درجة أمهيتهاالتعليم العايل بليبيا

على ين إبعدادها معتمدا قامأداة للدراسة؛ حيث استبانة  ني؛ مستخدمهدف الدراسة
ومت التحقق من صدقها ؛ جودة التعليم العايليف جمال والدراسات السابقة  ،بعض األدبيات

هيئة التدريس  وثباهتا، مث وزعت االستبانة على عينة عشوائية من اجملتمع الكلي ألعضاء
درجة إلبداء وجهات نظرهم يف فقرات االستبانة وفق وذلك بكلية الرتبية جامعة مصراتة؛ 

 وتوصيات منها:إىل استنتاجات  انوتوصل الباحث األمهية لكل فقرة.
حتديد بعض عوامل جناح تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العايل من وجهة نظر أعضاء  .1

 هيئة التدريس ابلتعليم العايل بكال جماليه املؤسسايت والرباجمي.
كانت القيمة التقديرية ألمهية عوامل جناح تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العايل بلبيا  .2

مرتفعة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة مصراتة بشكل 
 موضوعي ومبقاييس علمية وعاملية.

ن قبل الدعم املادي للمزيد من املؤمترات العلمية اليت هتتم جبودة التعليم العايل م .3
                                             مؤسسات الدولة.

 ليبيا( –التعليم العايل  –اجلودة  –)عوامل جناح  :الكلمات املفتاحية 
                                                 

1- omar.abushaala@edu.misuratau.edu.ly  

mailto:omar.abushaala@edu.misuratau.edu.ly
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Abstract:  
     This study aimed to identify the key success factors of 

implementing quality system in Libyan higher education institutions. 

It also investigated how important these factors. The study adopted the 

analytical descriptive approach for achieving study`s objective. The 

researchers used a questionnaire which was based on some literature 

review and previous studies in the field of quality in higher education. 

After the questionnaire`s validity and reliability were established,  it 

was distributed on an exploratory sample, which was the teaching 

stuff of the faculty of education, Misurata University, in order to 

express their views in the paragraphs of the questionnaire according to 

the scale of significance for each paragraph.      The researchers 

calculated the following conclusions and recommendations 

1- Identifyng some of the success factors of implementing quality 

system in higher education in both the institutional and 

programmimg spheres, according to the views of higher education 

teachers.   

2- The estimated value for significance of the success factors of 

implementing quality system in Libyan higher education 

institutions was high objectively and scientific and worldwide 

criteria, according to teachers` views of  faculty of education, 

Misurata University 

3- The financial support for more scientific conferences which 

concern with the higher education quality by the government 

institutions   

The key words (Success factors – Quality- Higher Education –Libya) 

 

 . املقدمة1
سيًا من اليت تعد عنصرا أسا-ايلوغريها من مؤسسات التعليم العتسعى اجلامعات 

الوفاء مبهامها املنوطة هبا، وال سبيل إىل ذلك إال ابنتهاجها  إىل-ورقيهاعناصر هنضة الدول 
تتمكن من القيام  كي ، وعملياهتا، وخمرجاهتا؛اجلودة يف كافة أعماهلا: مدخالهتا أسلوب
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بدورها الفاعل يف اجملتمع، ومتده ابلعناصر املتخصصة يف خمتلف العلوم واملهن، إضافة إىل 
 دورها يف جمال البحث العلمي وتطوير املعرفة من أجل خدمة اجملتمع وتنميته والنهوض به.

املتقدم - العامليةحيظى موضوع اجلودة اآلن ابهتمام متزايد يف كل املنظمات و 
أن انتبهت إىل أمهية حتسني وتطوير اجلودة كمدخل أساسي  بعد-السواءالنامي منها على و 

ملواجهة التحدايت الداخلية واخلارجية يف ظل التطورات التكنولوجية املتالحقة واالجتاه حنو 
 (24، 2006العوملة )احملياوي، 

البقاء لألقوى "واملؤسسة العلمية ليست مبنأى عن املنافسة: ألن يف النهاية يكون 
(؛ فبعد أن ظهر مفهوم اجلودة يف جمال الصناعة 262، 2016ولألصلح" )عامر، 

ات يف الوالايت يواالقتصاد بدأ البحث عن مؤشراهتا يف اجلامعات والكليات يف فرتة الثمانين
املتحدة األمريكية وأورواب وأسرتاليا حيث مت تطويع مفهوم إدارة اجلودة ومبادئها من املنظور 

 (93، 2016جملال العلمي. )العامري، االصناعي والتجاري؛ ليتناسب و 
حتقيقها بعض  ابلرغم من-إال أن الناظر إىل واقع اجلامعات واملعاهد الليبية جيد 

أهنا ال زالت تعاين من مشاكل جذرية وحتدايت كبرية تواجه القطاع جتعل من  -النجاحات
األهداف والسياسات املعلنة )تقرير املنظمة بريق  ابلرغم منخمرجاته ذات قيمة حمدودة 

ن حتقيق اجلودة يتطلب من أ(، ذلك 9، 2016واالسرتاتيجيات،  الليبية للسياسات
وذلك ابتباع أساليب  ؛مؤسسات التعليم العايل أن حتول الشعارات املرفوعة إىل واقع عملي

 علمية لضمان اجلودة والبحث عن عوامل جناحها.
  الدراسةمشكلة  1.1

حيظى موضوع اجلودة وتطبيقاهتا يف التعليم العايل منذ سنني ابهتمام مسؤويل اإلدارة 
إن و ، العايليف اجلامعات واملعاهد العليا، إال أن نتائج ذلك مل تظهر يف خمرجات التعليم 
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مة لنجاح تطبيق إدارة اجلودة هبا)فرج، اجلامعات الليبية الزالت تفتقر إىل املتطلبات الالز 
فاجلودة ليست شعارات وفلسفات تضعها املؤسسات يف خططها  ؛(2013ي،والفقه

 ؛(2014)دريب ا ما مل ترتهمها إىل واقع ملمو االسرتاتيجية اليت حتتفظ هبا يف ملفاهت
وحىت تلك املؤسسات اليت حاولت اختاذ خطوات ملموسة جتاه تطبيق اجلودة الشاملة مل 
تتمكن بعد من حتقيق التميز واإلبداع، فثمة معوقات حتد من حتقيق اهلدف املنشود، 

 وابملقابل هناك عوامل تساعد على جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة.
  الدراسة أسئلة 2. 1 
سؤاالن مهمان أحدمها رئيسي واآلخر  يربزومن خالل العرض السابق ملشكلة الدراسة  

يف مؤسسات اجلودة ضمان تطبيق نظام  جناح: ما هي عوامل الرئيسيالسؤال فرعي؛ 
 بكلية الرتبية جامعة مصراتة؟من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس التعليم العايل بليبيا 

تطبيق نظام  جناحعوامل  درجة أمهيةالسؤال التايل: ما هي فيتمثل يف  السؤال الفرعيأما 
بكلية الرتبية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل بليبيا اجلودة 

 جامعة مصراتة؟
  الدراسة أمهية 3. 1

 تكمن أمهية الدراسة يف النقاط التالية:
مما يعين قدرة  ؛فهو يتصل بتحقيق اجلودة ؛ناوله وحداثتهتتية املوضوع الذي أمه (1

 املؤسسة على إجناز أهدافها، وكذلك القدرة على املنافسة وحتقيق التميز.
تزامن الدراسة مع سعي مسؤويل اجلودة بكلية الرتبية جامعة مصراتة إىل احلصول  (2

 على االعتماد املؤسسي والرباجمي.  
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إىل األساليب العلمية  -اجلودة هباخاصة مسؤويل -حاجة العاملني ابلكلية  (3
احلديثة اليت متكنهم من جتنب إهدار الوقت واجلهد، والرتكيز على عوامل النجاح لتحقيق 

 اجلودة.
تعد كلية الرتبية من أهم الكليات اليت متد مؤسسات التعليم العام مبخرجاهتا؛  (4

م اجلودة هبا يعد هدفا جناح تطبيق نظاة النشء وتعليمهم؛ وابلتايل فإن ليقوموا برتبي
 اسرتاتيجيا ومطلبا وطنيا. 

تقصي وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ابلكلية واألخذ هبا، ابعتبارهم شركاء  (5
 .بليبيا عموما وبكلية الرتبية خصوصا رئيسيني يف برانمج اجلودة

بكلية مؤشرا من مؤشرات حتقق معايري اعتماد اجلودة  اتعد هذه الدراسة نفسه (6
 .بية جامعة مصراتةالرت 
  الدراسة هدف 4. 1

 هتدف هذه الدراسة إىل:
يف مؤسسات التعليم العايل ضمان اجلودة نظام جناح تطبيق التعرف على عوامل  (1

 .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة مصراتة بليبيا
جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة بكلية الرتبية عوامل  مدى أمهيةالتعرف على  (2

 .جامعة مصراتة
  الدراسة حدود 4. 1

 اقتصرت الدراسة على احلدود اآلتية:
 كلية الرتبية.  احلدود املكانية:
 أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة مصراتة. احلدود البشرية:
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من  مؤسسات التعليم العايل بليبيايف جناح تطبيق ضمان اجلودة عوامل  احلدود املوضوعية:
 .وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة مصراتة

 م.2019-2018العام اجلامعي:  احلدود الزمنية:

 . اإلطار النظري2
توضيح بعض مفاهيم ومصطلحات الدراسة، ويف  طار النظري للدراسة يفاإليتمثل 

 استعراض بعض الدراسات السابقة ذات العالقة هبذه الدراسة، وتفصيل ذلك فيما يلي:
  الدراسة مفاهيم ومصطلحات 1. 2

 ضمان اجلودة:
مركز ضمان جودة واعتماد املؤسسات الذي حدده  اعتمد الباحثان التعريف

فهوم ضمان اجلودة نأنه: "التأكد من تطبيق اآلليات واإلجراءات ملالتعليمية والتدريبية بليبيا 
كيفية يف الوقت الصحيح واملناسب؛ للتحقق من بلوغ اجلودة املستهدفة بغض النظر عن  

ؤسسات التعليمية )دليل مركز ضمان جودة واعتماد امل1حتديد معايري هذه النوعية"
 (.10، م2010، والتدريبية

 مؤسسات التعليم العايل
م؛ 2010لعام يف املادة الثانية؛ ( 501فت يف الئحة تنظيم التعليم العايل )ر   ع  

 .ومراكز األحباث"املعاهد العليا األكادمييات والكليات التقنية و اجلامعات و نأهنا:"
 مفهوم التعليم العايل:

                                                 
اآلليات واإلجراءات املذكورة هكذا وردت ابلدليل؛ ويفسر الباحثان اإلشارة: "هذه النوعية" نأهنا ترجع إىل:  - 1

 يف التعريف.
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التعليم العايل هو املرحلة التعليمية اليت تلي املرحلة الثانوية أو املعاهد املتوسطة، وهو 
الربامج واألنشطة التعليمية والتدريبية اليت تقدم يف اجلامعات واملعاهد العليا واملراكز املرتبطة 

  ( 36، 1993هبا إلمداد سوق العمل ابلعناصر القادرة على العمل والعطاء.)احلوات، 
 مفهوم عوامل النجاح:

م، 1961أول من وضع مفهوم "عوامل النجاح" هو الدكتور روانلد دانيال سنة 
هي أهم األهداف : critical success factors   (CSF )وعوامل النجاح احلرجة 

والعناصر اليت تتطلب اهتماما خاصا من قبل اإلدارة؛ وذلك نظرا ألمهيتها للمؤسسة، واليت 
نبه الذي يساعد يف جتنب ية أو خارجية، إجيابية أو سلبية، وتكون مبثابة املقد تكون داخل

 (68-67، 2017)الشميلي،.املفاجآت
 مفهوم اجلودة:

( اجلودة نأهنا "الدرجة اليت تشبع فيها ISOعرفت املنظمة الدولية للتقييس )
                           احلاجات والتوقعات الظاهرية والضمنية من خالل هملة اخلصائص الرئيسة احملددة مسبقا"                                     

 (19، 2005العزاوي، )
 ضمان جودة التعليم العايل:

تتمثل جودة التعليم يف ضمان خصائص اخلدمة التعليمية املقدمة إلرضاء املستفيد، 
ويعد ضمان جودة التعليم العايل أسلواب لوصف األنظمة واملوارد واملعلومات املستخدمة من 
اجلامعات ومعاهد التعليم العايل للحفاظ على مستوى معايري اجلودة، ويتضمن ذلك 

وينظر  (2016،وآخرون)حيياوي، ب واملنح الدراسية والبحوث.الطالالتدريس وكيفية تعلم 
 (.2017احلداد، ؛ و 41: 2008عطية، ؛ و 161: 2011أيضا: )املليجي،

 مفهوم نظام ضمان اجلودة يف التعليم العايل:
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يعرف نظام اجلودة يف التعليم العايل نأنه "جودة عناصر العملية التعليمية املكونة من 
الطالب وعضو هيئة التدريس وجودة املادة التعليمية مبا فيها من برامج وكتب جامعية 
وطرائق تدريس وجودة مكان التعلم يف اجلامعات واملخابر ومراكز احلاسوب والورشات 

يليب احتياجات سوق العمل". )رقاد  الذي.وأخريا جودة التقومي والقاعات التعليمية ..
2014 :73) 

  الدراسات السابقة 2. 2
 موضوع اجلودة يف التعليم العايلالدراسات السابقة اليت تناولت بعض حاول الباحثان رصد 

 ختلفة من الوطن العر؛ي؛ وقد متثلت أهم هذه الدراسات يف اآليت: املقطار بعض األيف 
 (:2013فرج، والفقهي ) دراسة

هدفت الدراسة إىل عرض مفهوم إدارة اجلودة وتطبيقاهتا يف جمال التعليم العايل وكذلك 
التعرف على واقع تطبيق إدارة اجلودة يف اجلامعات الليبية كما يراها األكادمييون، وتكون 

ختيار عينة عشوائية جمتمع الدراسة من هميع أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات الليبية، ومت ا
( عضو هيئة تدريس. وقد خلصت الدراسة إىل وجود فروق 201بسيطة متكونة من )

ذات داللة إحصائية بني واقع تطبيق إدارة اجلودة يف اجلامعات الليبية واملستوى املطلوب 
%(؛ وهذا يدل على أن 58.8لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة متحققة بدرجة منخفضة )

 يبية الزالت تفتقر إىل املتطلبات الالزمة لنجاح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة هبا.معات اللااجل
 (:2016العلي ) دراسة

هدفت لدراسة إىل التعرف على واقع تطبيق إدارة اجلودة بكلية اآلداب جامعة دمشق، 
ق ومعرفة مدى أتثري متغريات البحث )املرتبة العلمية، سنوات، اخلربة النوع( يف واقع تطبي

إدارة اجلودة؛ وقد تكون جمتمع البحث من هميع أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب جامعة 
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( عضواً، وهم نفسهم عينة البحث؛ وذلك لصغر عدد جمتمع 164دمشق البالغ عددهم )
وقد توصلت ( استبانة؛ 122حلة للتحليل كان )البحث، ولكن عدد االستباانت الصا

ت داللة إحصائية بني متوسطات درجات إجاابت أعضاء الدراسة إىل عدم وجود فروق ذا
هيئة التدريس حنو إدارة اجلودة الشاملة ابلكلية تعزى ملتغري )النوع، واملرتبة العلمية(، ووجود 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات إجابة أعضاء هيئة التدريس حنو اجلودة 

 ربة األعلى. الشاملة تعزى ملتغري )اخلربة( لصاحل ذوي اخل
 (:2014دريب ) دراسة

هدفت الدراسة إىل عرض مفهوم اجلودة وإدارة اجلودة الشاملة وضمان اجلودة، وكذلك 
التعرف على متطلبات ومعوقات تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم العايل وأيضا تقدمي منوذج 

نة البحث من مقرتح للتطبيقات اإلجرائية لضمان جودة التعليم اجلامعي؛ وتكونت عي
( أستاذا ومهتما إبدارة اجلودة يف اجلامعات العراقية أثناء مشاركتهم يف املؤمتر األول 46)

م؛ وقد خلصت الدراسة 2009لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي املنعقد جبامعة الكوفة 
 إىل أن تطبيق اجلودة الشاملة ليس شعارات أو نظرايت دون تطبيق فعلي على أرض الواقع،

( متطلبات لتطبيق معايري اجلودة الشاملة يف التعليم 9وأسفرت الدراسة أيضا عن حتديد )
( معوقا من معوقات تطبيقها، وقامت بتقدمي منوذج مقرتح 20اجلامعي، وحتديد )

لضمان جودة التعليم  اإجرائي ا( فقرة كل منها يعترب تطبيق40للتطبيقات اإلجرائية تضمن )
 اجلامعي.

 (:2014رقاد ) دراسة
هدفت الدراسة إىل البحث عن معوقات وآفاق تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات 
التعليم العايل اجلزائرية، ولتحقيق هذا اهلدف قامت الباحثة يف اجلانب التطبيقي من البحث 
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بدراسة ميدانية مشلت مؤسسات التعليم العايل يف الشرق اجلزائري، حيث وجهت استمارة 
ىل مسؤويل ضمان اجلودة يف تلك املؤسسات هبدف التعرف على املربرات الدافعة البحث إ

إىل تطبيق نظام ضمان اجلودة واخليارات األساسية لتطبيقه، إضافة إىل حتديد املعوقات اليت 
جناح تطبيقه؛ وقد أظهرت الدراسة ق هذا املدخل وكذلك حتديد عوامل حتد من عملية تطبي

نظر مسؤويل ضمان اجلودة حول السياسة املناسبة لتطبيق نظام ات هوجود اختالف يف وج
ضمان اجلودة، وكشفت الدراسة عن وجود هملة من املعوقات اليت حتد من تطبيق نظام 
ضمان اجلودة واملتعلقة ابجلانب القيادي على مستوى الوزارة، واجلانب اإلداري والتنظيمي 

وى األطراف املعنية ابلتطبيق، وأيضا مت على مستوى املؤسسة، واجلانب السلوكي على مست
 حتديد هملة من عوامل النجاح ذات أمهية متفاوتة من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة.

 (2018) 1حسن حممد دراسة 
هدفت الدراسة إىل التعرف على إدراك الكليات عينة البحث لعوامل النجاح احلرجة، 

امل النجاح احلرجة واليت تؤثر على سري ومدى اهتمام عينة البحث ابلتشخيص املبكر لعو 
تطبيق إدارة اجلودة؛ وقد خلصت الدراسة إىل أن تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يتطلب الرتكيز 
على الزابئن، فهو أحد أهم عوامل النجاح، وكذلك مبدأ العمل اجلماعي، وتوصلت 

حجمها وهيكلها الدراسة أيضاً  إىل أن لكل منظمة عوامل جناح خاصة هبا تعتمد على 
واسرتاتيجيتها وموقعها اجلغرايف؛ ويعود سبب ذلك الختالف الظروف البيئية وخصائص 

احمليطة هبذه املنظمات لديها  -الداخلية أو اخلارجية–األعمال لكل منظمة، إذ أن البيئة 
متطلبات وقيود وفرص وهتديدات خاصة هبا؛ ويرى الباحث نأن األخذ بعوامل النجاح 

                                                 
 ذكر هنا لقب صاحب الدراسة مع امسه األوسط؛ جتنبا لاللتبا  مع اسم الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم. - 1
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بعادها جمتمعة يكون أكثر أتثريًا على جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة فيما لو احلرجة نأ
 أخذ كل عامل على حدة.

 (:2013عمرية ) دراسة
هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى وعي وتطبيق إدارة اجلودة الشاملة جبامعة جيجل 

تطوير العملية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وذلك وفقًا ملستوايت ابجلزائر 
أستاذًا مبختلف  755أستاذًا من جمموع  150التعليمية. حيث تكونت عينة الدراسة من 

الكليات جبامعة جيجل، وتوصلت الدراسة إىل أن األساتذة جبامعة جيجل على وعي 
بفلسفة إدارة اجلودة الشاملة ودورها يف حتسني اخلدمة التعليمية، كما أن هناك العديد من 

 اليت تدفع املسؤولني يف اجلامعة إىل األخذ هبذا املنهج الناجح والعمل به.املربرات 
 تعقيب على الدراسات السابقة:

أعضاء هيئة  نظر وجهةتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف أهنا تبحث عن 
التدريس اجلامعي حول مفهوم اجلودة وواقعها يف التعليم العايل، وكذلك تتفق معها يف منهج 

حيث إن هميع الدراسات املذكورة استخدمت املنهج الوصفي وذلك إبعداد  ؛البحث
(، 2014استباانت وتوزيعها على عينة البحث، كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة دريب )

( يف التعرف على عوامل جناح 2018) حسن (، ودراسة حممد2014)ودراسة رقاد 
 تطبيق نظام ضمان اجلودة؛ إال أهنا ختتلف عنها من حيث البيئة.

عدة جوانب منها: منهجية يف وقد استفاد الباحثان من اطالعهما على هذه الدراسات 
يه الدراسات البحث، وحتديد األساليب اإلحصائية املناسبة، واالستعانة مبا توصلت إل

 م ما توصلت إليه هذه الدراسة، وإجياد التفسريات املناسبة.يالسابقة من نتائج يف تدع
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 :. املنهج واإلجراءات3
وفق اخلطوات  الدراسة تسار  يالسؤال الرئيسواإلجابة عن  الدراسةلتحقيق هدف 

 التالية: واإلجراءات
 منهج الدراسة: 1.3

؛ ابعتبار أن هذا املنهج مناسب لطبيعة هذه التحليليالوصفي املنهج  انالباحث استخدم
أشكال  )أحد: املشكلة أكثر من غريه من املناهج؛ حيث يعرف املنهج الوصفي نأنه

التحليل والتفسري العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة حمددة، وتصويرها كميا عن طريق 
وإخضاعها  ،فها وحتليلهاوتصني ،همع بياانت ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة

 (.352 م:2002للدراسة الدقيقة(.)ملحم، 
 جمتمع وعينة الدراسة:  2. 3

أعضاء هيئة التدريس القارين بكلية الرتبية جامعة هميع  من للدراسةاجملتمع األصلي  تكون
وفق املعلومات ( 195م، والبالغ عددهم )2019-2018: اجلامعيخالل العام مصراتة 
من مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس ابلكلية؛ وقد استثين يف هذه الدراسة  املستقاة

، وكذلك األعضاء املتعاونون لعدم وجودهم ابلبلداألعضاء املوفدون للدراسة ابخلارج لعدم 
 .استقرارهم ابلكلية بشكل رمسي

على ( عضو هيئة تدريس ممن متكن الباحثان من احلصول 66)بلغت أما عينة الدراسة فقد 
استبانة؛ مل  130؛ وقد اختريت بطريقة عشوائية؛ حيث وزع ما يقارب من استجاابهتم

(؛ ابلرغم من حرصهما 66يتمكن الباحثان إال من اسرتداد بعضها املذكور سابقا )
يف الوقت احلايل  البحث العلميومتابعتهما لعدة مرات وأايم؛ إذ أصبح من ضمن صعوابت 

 .ستباانتالم ااسرتداد معظعدم التمكن من 
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 الدراسة: أداة 3. 3
 من أجل حتقيق هدف الدراسة قام الباحثان بتصميم استبانة وفق اخلطوات التالية:

بعد اطالع الباحثني على عدد من الدراسات السابقة؛ وقراءة بعض األدب  تصميم األداة:
ضمان اجلودة يف التعليم العايل بشقيه املؤسسايت نظام الرتبوي املتعلق بعوامل جناح تطبيق 

( فقرة متثل بعضا من 14والرباجمي؛ متكن الباحثان من تصميم استبانة مبدئية تكونت من )
، وقد ضمن مع جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل بليبياعوامل 

فة ما يرونه عامال من عوامل االستبانة سؤاال مفتوحا للمحكمني؛ حىت يتمكنوا من إضا
 .النجاح املذكورة
 :الصدق الظاهري -1مت احلصول على صدقني اثنني: ليتحقق صدق األداة صدق األداة: 

كبرية من احملكمني جمموعة   علىوهو صدق احملكمني؛ حيث عرضت االستبانة للتحكيم 
جودة التعليم ( حمكما من ذوي اخلربة يف جمال التحكيم، ويف جمال 20)جتاوز عددهم 

العايل؛ وعند اسرتجاع االستباانت من احملكمني واألخذ ابآلراء اليت اتفق عليها معظمهم؛ 
صدق االتساق  -2( فقرة. 30مت تعديل االستبانة من قبل الباحثني لتصبح مكونة من )

( عضو هيئة 20حيث عرضت االستبانة على عينة استطالعية مكونة من )الداخلي: 
( استبانة؛ من أجل استخراج صدق االتساق 15مع نفسه؛ ومت اسرتجاع )تدريس من اجملت

؛   spssالداخلي، مث استخراج الثبات؛ وبعد إدخال البياانت إىل الربانمج اإلحصائي: 
فقرات قد متيزت بدرجة اتساق ضعيفة؛ فتم حذفها؛ لتصبح االستبانة مكونة  3تبني أن 

 ( فقرة.27من )
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برانمج: األداة أدخلت بياانت االستبانة ومتغرياهتا إىل للتحقق من ثبات ثبات األداة: 
SPSS ؛ وأجري عليها بواسطة الربانمج اختبار )ألفا اكرونباخ(؛ فكانت نتيجة الثبات

 .(0.95مطمئنة جدا؛ حيث بلغ معامل الثبات: )
 إجراءات الدراسة: 4. 3

االستبانة اليت تكونت يف صورهتا بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة وهي 
( عضو هيئة 130( فقرة؛ وزعت على عينة عشوائية بلغ عددها )27النهائية من )

فقط؛  ( استجابة66اسرتجاعها متكن الباحثان من اسرتجاع )العمل على تدريس؛ وعند 
ابلرغم من االنتظار الطويل، واحلرص الشديد؛ وهي من الصعوابت اليت واجهت الباحثني؛ 

أن يكون عينة ممثلة للمجتمع؛ حيث -واحلمد هلل-ال أن ما همع من استجاابت كاف إ
 % منه.25جتاوزت أكثر من 

ليسهل الرجوع إليها عند لزوم ؛ 66-1وبعد التجميع رتبت وأعطيت أرقاما من 
؛ الستخراج نتيجتها عن طريق معرفة تكراراهتا  SPSS برانمج، مث أدخلت إىل راجعةامل

واحنرافاهتا املعيارية، ومن مث وزهنا املئوي، وقد استخدمت من أجل املرجحة، ومتوسطاهتا 
 : SPSS عن طريق برانمجالتالية حصائية اإلعمليات الالوصول إىل النتائج 

معامل ارتباط بريسون التكرارات، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية؛ و 
مع الدرجة الكلية لالستبانة؛ ملعرفة مدى  الكتشاف االتساق الداخلي بني درجة كل فقرة

 ، وكذلك استخدم اختبار ألفا كرونباخ ملعرفة قيمة الثبات.صدق األداة
؛ حيث قد ولتحديد معايري االستجابة على األداة مت استخدام مقيا  ليكرت اخلماسي

وجهة نظر عضو هيئة خيارات لإلجابة من  5 يف االستبانة خ صص لكل فقرة وردت
كعامل من عوامل النجاح موضوع درجة أمهيتها  من أجل حتديد  التدريس بكلية الرتبية؛ وذلك
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وأخذت الدرجات  إطالقا(، غري موافق –غري موافق  –حمايد– موافق– )موافق جدا وهي:الدراسة؛ 
أدىن درجة  1دا، و وهي موافق ج متثل أعلى درجة ألمهية الفقرة 5 فدرجة (؛ 1، 2، 3، 4، 5من: )

 :اآلتيةابتباع اخلطوات اإلحصائية  ؛ ومت حتديد معايري االستجابةوهي غري موافق إطالقا مهية الفقرةأل

 أقل درجة.-حتديد املدى وهو = أعلى درجة متوقعة لالستجابة
و )الض.0.80= 5÷4عدد الفئات= ÷ = املدى ؛ ولتحديد طول الفئة 4=5-1

 (.181، 178 م:2016والغزال ؛ 43 :2018
 :التايل( 01تكون الفئات كما هو مبني ابجلدول رقم )وعليه 

 حدود فئات املقيا  والتقدير اللفظي هلا 01جدول 
 التقدير اللفظي حدود الفئة ر م
 غري موافق إطالقا 1-1.80 1
 غري موافق 1.81-2.60 2
 حمايد 2.61-3.40 3
 موافق 3.41-4.20 4
 موافق جدا 4.21-5.00 5

 ومناقشتها . النتائج4
 اآليت: (02توصل الباحثان إىل النتائج التالية وفق اجلدول رقم )

 وتقديراملتوسطات املرجحة واألوزان املئوية واالحنرافات املعيارية لنتائج فقرات االستبانة وترتيبها  02جدول 
 موافقتها

  ر م
 الفقرة

 املتوسط
 املرجح

االحنراف  الوزن املئوي
 املعياري

يب
الرتت

 

 تقدير
 املوافقة 

املختلفة هتا دعم اإلدارة العليا مبستواي 1
 ضمان اجلودة لعملية تطبيق نظام

موافق  6 0.68 90.00 4.50
 جدا

موافق  12 0.73 86.00 4.37 االسرتاتيجي يف التوجه مراجعةإحداث  2
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 جدا للمؤسسة )األهداف، الرسالة، الرؤية(

احلريصة على للمؤسسات دعم الدولة  3
 ضمان اجلودة نظامتطبيق 

موافق  5 0.68 90.20 4.51
 جدا

موافق  8 0.72 89.20 4.46 فعالة معلومات أنظمة إقامة 4
 جدا

موافق  12 0.85 87.40 4.37 متنوعة وكافية حتفيزية نظم اعتماد 5
 جدا

 التنظيمية يف الثقافة تطويرإحداث  6
 للمؤسسات

موافق  10 0.76 88.60 4.43
 جدا

بشكل  الربامج التدريبية املناسبةإقامة  7
 دوري

موافق  9 0.89 89.00 4.45
 جدا

عملية  يف املؤسسةمشاركة أصحاب  8
مبدأ )اجلودة  تطبيق نظام ضمان

 املشاركة(

موافق  8 0.72 89.20 4.46
 جدا

التعليم  يف تكنولوجيا تطويرإحداث  9
 التكويين( )اجلانبالعايل 

موافق  2 0.74 91.80 4.59
 جدا

موافق  11 0.70 88.40 4.42 الفعال الرتكيز على عملية االتصال 10
 جدا

نظام  معرفة أسباب مقاومة تطبيق 11
 دهتامن ح ضمان اجلودة للتخفيف

موافق  15 0.78 86.20 4.31
 جدا

 فتح ابب املنافسة بني مؤسسات 12
 التعليم العايل

موافق  5 0.76 90.20 4.51
 جدا

موافق  11 0.72 88.40 4.42 التنظيمية يف اهلياكل مراجعةإحداث  13
 جدا

موافق  4 0.80 90.80 4.54 توفري العناصر البشرية املدربة 14
 جدا

متابعة تطبيق اجلودة من خالل جلان  15
 متخصصة

موافق  11 0.82 88.40 4.42
 جدا
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موافق  14 0.81 86.60 4.33 الرتكيز على النوع ال الكم 16
 جدا

على احتياجات سوق العمل  الرتكيز 17
 احمللي والعاملي

موافق  14 0.81 86.60 4.33
 جدا

 موافق 16 0.95 80.20 4.01 اسقاللية املؤسسات املتميزة 18
موافق  9 0.70 89.00 4.45 برامج خدمة اجملتمع ذتنفي 19

 جدا

موافق  9 0.89 89.00 4.45 تفعيل برامج املكتبة االلكرتونية 20
 جدا

موافق  7 0.76 89.60 4.48 اآلمناالهتمام ابلتوثيق  21
 جدا

موافق  13 0.92 87.20 4.36 إلدارة األزمات والطوارئ خططوجود  22
 جدا

موافق  10 0.84 88.60 4.43 املؤسسةخلق بيئة جاذبة داخل  23
 جدا

موافق  1 0.57 92.60 4.63 للمعلومات والواثئق مراكزنشاء إ 24
 جدا

لوائح وقوانني متطورة تسهم يف إعداد  25
 داءجتويد األ

موافق  9 0.74 89.00 4.45
 جدا

األخذ بتوصيات مديري اجلودة  26
 ابألقسام العلمية ابلكليات

موافق  3 0.65 91.20 4.56
 جدا

الدعم املايل لربامج اجلودة خاصة،  27
 والتعليم العايل عامة

موافق  3 0.80 91.20 4.56
 جدا

موافق  * 15.4 88.837 119.93 الكليةالدرجة  *
 جدا
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تضح من نسبة املتوسطات املرجحة والنسب ي خالل النظر يف اجلدول السابقمن 
نشاء إ)واليت نصت على: 24الفقرة رقم وترتيب درجة الفقرات وتقدير موافقتها أن املئوية 

من بني هميع فقرات  1( هي الفقرة اليت حازت الرتتيب رقم للمعلومات والواثئق مراكز
 من الفئةحدود  يف، وهو املعيار الذي يقع 4.63االستبانة؛ حيث كان متوسطها املرجح: 

من ؛ مما يعين أهنا حازت تقدير املوافقة: )موافق جدا( وهو أعلى تقدير 4.21-5.00
 .92.60مقيا  ليكرت اخلماسي؛ وكانت نسبة وزهنا املئوي 

 مراكزنشاء )إيؤكدون أن  ويفسر الباحثان هذا التقدير نأن أغلب أفراد العينة
وىل العوامل املهمة يف جناح تطبيق نظام ضمان جودة التعليم هي من أ   (للمعلومات والواثئق

واملرشد ئق هي الدليل واملرجع العايل بشقيه املؤسسي والرباجمي؛ فمراكز املعلومات والواث
؛ فبدون معلومات وواثئق ال ميكننا أن نعرف رفة مدى جناح جودة التعليم العايلملعواملوجه 

 .يف أي مرحلة يتموضع موقع جودة تعليمنا العايل
ير يف تكنولوجيا التعليم العايل إحداث تطو )اليت تنص على  9مث أتيت الفقرة رقم 

، وهو 4.59املرجح:  ؛ حيث كان متوسطها2لتحتل الرتتيب رقم  ("اجلانب التكويين"
؛ مما يعين أهنا حازت أيضا تقدير 5.00-4.21 من الفئةحدود  يفاملعيار الذي يقع 

 .91.80املوافقة: )موافق جدا( وهو أعلى تقدير كذلك؛ وكانت نسبة وزهنا املئوي 
التكويين وهو  ويفسر الباحثان ذلك نأن تطوير تكنولوجيا التعليم العايل يف اجلانب

نولوجية املادية كاحلواسيب والسبورات الذكية املتطورة وغريها من ت التكيعين املكوان
م جودة التعاليم العايل بليبيا؛ أهم عوامل جناح تطبيق برانمج نظا أحد هواإلمكاانت التقنية 

كما نعلم أن تكنولوجيا التعليم أصبحت من الضرورايت يف برامج التعليم والتعلم على و 
 السواء.

 إىل 3 الرتتيب فقد كان ترتيبها من 18فقرات االستبانة ما عدا الفقرة رقم أما بقية 
-4.21يف حدود الفئة من وفق ما هو واضح ابجلدول؛ وهي كلها تقع  15الرتتيب 
؛ مما يعين أهنا حازت أيضا تقدير املوافقة: )موافق جدا( وهو أعلى تقدير من معايري 5.00
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يفسر الباحثان ذلك نأن هميع فقرات االستبانة تعترب االستجابة مبقيا  ليكرت اخلماسي، و 
من وجهة نظر أغلب أفراد العينة عوامل جناح مهمة يف تطبيق نظام اجلودة يف التعليم العايل 

 بشقية املؤسسي والرباجمي.
(؛ فقد كانت يف اسقاللية املؤسسات املتميزةواليت نصت على ) 18أما الفقرة 

، وهو املعيار الذي يقع يف 4.01كان متوسطها املرجح: ؛ حيث  16الرتتيب األخري رقم 
؛ مما يعين أهنا حازت تقدير املوافقة: )موافق( وهو تقدير 4.20-3.41حدود الفئة من 

 .80.20على؛ وكانت نسبة وزهنا املئوي وافقة األقل درجة من التقدير األامل
من بني الفقرات ويفسر الباحثان ذلك نأن الفقرة حىت وإن حازت الرتتيب األخري 

إال أهنا تقع يف تقدير املوافقة الثاين؛ وهو يعين أن هذه الفقرة تعترب من وجهة نظر العينة 
عامال من عوامل النجاح يف جودة التعليم العايل إال أنه بدرجة أمهية أقل من الفقرات 

ات استقاللية املؤسسعدم )األخرى هميعها؛ ويفسر الباحثان سبب قلة هذه األمهية أن 
 شكل عائقا من عوائق النجاح فيما لو فقد هذا العامل.( رمبا ال تاملتميزة

من اجملموع الكلي  119.93للمتوسط املرجح الكلي للفقرات فقد بلغ  اما ابلنسبة
، وهو وزن مئوي يساوي املعيار من 88.837درجة، وبوزن مئوي  135للدرجات وهو 

فئة موافق جدا؛ مما يعين أن االستبانة بشكل عام متثل التقدير: موافق جدا؛ وهذا يعين أن 
هذه العوامل تعترب هميعها عوامل جناح مهمة يف  أفراد العينة يف معظمهم قد اتفقوا على أن

 بليبيا من وجهة نظرهم.تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العايل 
  :العينة؛ فقد جاء ابلصيغة التاليةأفراد الذي وجه إىل  ال املفتوحأما خبصوص السؤ 

 ؟إضافتهاال تدخل ضمن الفقرات الواردة يف االستبانة ترى أخرى عوامل جناح أي 
بعض العوامل اليت من االستبانة وقد كتب بعض أفراد العينة يف اخلاانت الفارغة 

يروهنا عوامل جناح من وجهة نظرهم، ويرون صالحية إضافتها إىل عوامل النجاح الواردة 
 ابالستبانة وهي كالتايل:

 .بثقافة اجلودة املؤسسة أصحاب توعية-1
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 تطبيق نظام اجلودة. االنفتاح على اجلامعات الدولية اليت تتبىن-2
 املشاركة. إىلمن تلقني الطالب  االنتقال-3
 جدية القائمني على برانمج اجلودة.-4
 قادة للنهوض مبؤسسات التعليم العايل. إعداد-5
 اجملتمع. بني أفرادثقافة اجلودة  نشر-6
 املباين املناسبة واملالئمة للتعليم العايل. توفري-7
 الضمري والشعور ابملسؤولية من قبل العاملني ابلتعليم العايل. وعي-8
 اجلماعي والتدريب على برانمج اجلودة. التفكري-9

 وعقد ورش عمل وفق املعايري الدولية. إقامة-10
 مع هميعببعض الدراسات السابقة فقد اتفقت هذه الدراسة  وخبصوص ارتباط نتائج

جودة تطبيق ضمان جناح حتديد عوامل أمهية  الدراسات املرجعية يف هذه الدراسة من حيث
يف درجة أمهيتها، ويف التأكيد على االهتمام ابجلانب التطبيقي لعوامل و  التعليم العايل،

السابقة النجاح، واقتصرت هذه الدراسة على ذلك؛ بينما حددت بعض الدراسات 
ر أعضاء هيئة التدريس هبا، واتفقت هذه الدراسة أيضا مع معوقات النجاح من وجهة نظ

 الدراسات السابقة يف بعض نتائجها وتوصياهتا ومقرتحاهتا.

 واملقرتحات . االستنتاجات والتوصيات5
 ي:الباحثان ما يل استنتج

األخذ برأي أعضاء هيئة التدريس يف حتقيق جناح جودة التعليم العايل؛ فهم  أمهية-1
 الشرحية الفعلية اليت تعيش األجواء الواقعية للتعليم العايل.

بعض عوامل جناح تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العايل من وجهة نظر أعضاء  حتديد-2
 والرباجمي. هيئة التدريس ابلتعليم العايل بكال جماليه املؤسسايت
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 التعليم العايل بليبيا جودةضمان نظام جناح تطبيق عوامل كانت القيمة التقديرية ألمهية -3
بشكل موضوعي،  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة مصراتةمرتفعة 

 ومبقاييس علمية وعاملية.

 الباحثان مبا يلي: ويوصي

والبحوث من قبل املؤسسات واجلهات املسؤولة للتباحث االهتمام بنتائج الدراسات -1
حول إمكانية تطبيق نتائجها على أرض الواقع، وعدم االكتفاء مبجرد أرشفتها وختزينها 

 إلكرتونيا أو ورقيا.

الدعم املادي للمزيد من املؤمترات العلمية اليت هتتم جبودة التعليم العايل من قبل -2
 .مؤسسات الدولة

 ثان ما يلي:الباح ويقرتح

إقامة ندوات مكثفة وورش عمل حول مفاهيم ومصطلحات جودة التعليم العايل؛ فهي -1
 التدريس ابلكليات اجلامعية. هيئاتال زالت غري واضحة لدى بعض أعضاء 

 إجراء املزيد من البحوث والدراسات عن جوانب أخرى تتعلق جبودة التعليم العايل.-2

احلمالت اإلعالنية واإلعالمية للمؤمترات العلمية والندوات وورش العمل اخلاصة  مواكبة-3
وتصبح هدفا من  جودة التعليم بني أبناء اجملتمع، جبودة التعليم العايل؛ حىت تنتشر ثقافة

 أهدافه االسرتاتيجية.

 من قبل العينة. أضيفتإجراء دراسة لتحديد عوامل النجاح اليت  -4

*** 
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لضماهنا يف  اإلجرائيةوالتطبيقات  ومتطلبات اجلودةمعوقات (. 2014)حممد جرب، دريب
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، عمان: دار وائل للنشر، أنظمة إدارة اجلودة والبيئة(، 2005العزاوي، حممد عبدالوهاب )
 الطبعة الثانية.

 ، عمان: دار املناهج للنشر والتوزيع.اجلودة الشاملة واملنهج(، 2008عطية، حمسن علي )

جبامعة دمشق من   كلية اآلدابواقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف(. 2017)شرياز، العلي
 69كلية الىداب، جامعة حلب، العدد: ، التدريسية فيها ضاء اهليئةعوجهة نظر أ

 .39اجمللد: 
حالة  دراسة- إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل(. 2013. )أمساء، عمرية

 (.ماجستري غري منشورة )رسالة اجلزائر،-جيجلجامعة 
مدى امتالك املشرفني الرتبويني املهارات اإلشرافية من وجهة (. 2016)عمرحممد ، الغزال

جملة كلية اآلداب جامعة مصراتة، ليبيا، مبدينة مصراتة نظر معلمي املرحلة الثانوية
  .6العدد: 

واقع تطبيق إدارة اجلودة (. 2013)عيسى صاحلني، والفقهي، مصطفى عبد هللا، فرج
جامعة اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي،  الشاملة يف التعليم العايل،

 .، اجمللد الساد 14الكوفة، العدد: 

 م.2010( لعام 501الئحة تنظيم االتعليم العايل، )

قيا  عوامل النجاح احلرجة لتطبيقات إدارة اجلودة (. 2018. )حسن حممد، حممد
كلية   (منشورةماجستري غري  )رسالة، حبث مقارن لعدد من الكلياتالشاملة

 سحبت من: .االقتصاد، جامعة بغداد
http://coadec.uobaghdad.edu.iq/?p=19060 

http://coadec.uobaghdad.edu.iq/?p=19060
http://coadec.uobaghdad.edu.iq/?p=19060
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معوقات ومتطلبات اجلودة والتطبيقات اإلجرائية لضماهنا يف (، 2014حممد جرب دريب )
بية للبنات، جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم ، جامعة الكوفة كلية الرت التعليم العايل

  السنة الثامنة.  15العدد: اإلنسانية: 

مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، األردن، عمان: (. 2002)سامي حممد، ملحم
 ، دار املسرية.2ط

دليل ضمان ، (2010)املركز الوطين لضمان جودة واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية
 .واعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبيةجودة 

إدارة اجلودة يف اخلدمات مفاهيم وعمليات (، 2206احملياوي، قاسم انيف علوان )
 ، عمان: دار الشروق.وتطبيقات

 ، القاهرة: طيبة للنشر.جودة واعتماد املؤسسات التعليمية(، 2011املليجي، رضا إبراهيم )

واقع التعليم العايل يف تقرير عن: (، 2016املنظمة الليبية للسياسات واالسرتاتيجيات )
 .ليبيا

دور التخطيط االسرتاتيجي يف ضمان جودة التعليم (، 2016)وآخرون،حيياوي، إهلام، 
، مشاركة علمية يف املؤمتر العر؛ي الدويل الساد  لضمان العايل ابجلامعات اجلزائرية

 ة.لعايل، اجلزائر: جامعة ابتنليم اجودة التع

 


