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 اخلاص   تطبيق ضمان جودة  التعليم اجلامعيالرعوابت الىت تواجه 
 ) دراسة ميدانية(

 د. حممد عاشور الشريف                          1أ.د. مصطفى عبد العظيم الطبيب
 كلية الرتبية  -جامعة طرابلس                كلية الرتبية                 -جامعة طرابلس     
 ملخص الدراسة 

، وأيضًا التعرف تطبيق نظام جودة التعليم اجلامعي هتدف الدراسة إىل التعرف على الصعوابت اإلدارية القيادية الىت تواجه
 على الصعوابت اإلدارية التنظيمية على املستوى احمللى )مستوى املؤسسة(.

هم يف مساعدة اس،  وتم اجلودةتواجه تطبيق نظا على موضوع الصعوابت اليتتركيز كوهنا  وتكمن أمهية الدراسة يف
 التساؤل التايل: ما هي وتتحدد مشكلة الدراسة ىف اإلجابة عن املسؤولني ومتخذي القرار على تطوير العملية التعليمية.

 اخلاص؟. تطبيق نظام جودة التعليم اجلامعي الصعوابت القيادية، والتنظيمية الىت تواجه
( أستاذا ُكل ُِّفوا برائسة 40حقيق أهداف الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )لت ي التحليليومت استخدام املنهج الوصف

 ياانت على استمارة االستبيان اليتإدارات اجلودة خبمس جامعات خاصة مبدينة طرابلس. واعتمد الباحثان ىف مجع الب
( 34قراهتا، فأصبحت )(، وتتكون من حمورين، وبعد عرضها على احملك مني مت استبعاد بعض ف2014صممتها رقاد )
 املرجح. ياانت مت استخدام املتوسط احلسايبفقرة. وملعاجلة الب

 وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 ق نظام اجلودة ىف التعليم اجلامعي.ترى عينة الدراسة أن هناك العديد من الصعوابت اإلدارية )القيادية( الىت تواجه تطبي1

 اخلاص.
 يتعلق جبانب التخطيط من حيث عدم وضوح األهداف وقابليتها للقياس، وغري ذلك. قصور مؤسسايت . هناك2
 .جوانب التنظيم كبعد إداري مؤسسايت. هناك قصور واضح ىف بعض 3
 .ىف بعض جوانب التوجيه كبعد إداري تنظيمي مؤسسايت . هناك قصور واضح4

 وأوصت الدراسة مبا يلى:
 على قائمة أولوايت الدولة. . وضع ضمان اجلودة ابجلامعات اخلاصة1
 . التعاون بني اجلامعات احلكومية واجلامعات اخلاصة لتبادل األفكار واخلربات مبا حيقق اهداف ضمان اجلودة.2

 اخلاص، ضمان اجلودة اجلودة، التعليم اجلامعي الكلمات املفتاحية:
                                                           

1 makt64@hotmail.com 
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Abstract 

This study aims at the recognition to the administrative difficulties encounter the application 

of assurance of quality system of the higher private education. It also, aims at the 

recognition to the administrative organizational difficulties and on the local level.( the 

educational  institution). 

The importance of this study can be described in the following: 

1.The study concentrates on the difficulties which face applying quality assurance system in 

higher private education institutions.                   

2. The present study contributes in assisting officials and decision makers in developing the 

educational process. 

The study problem determined in finding an answer to the following question: 

What leadership and organizational difficulties face applying quality assurance system in 

higher private education?  

The study sample consists of (40) staff members who are in charge of quality departments 

and sections at five private universities. In order to achieve study objectives, the analytical 

descriptive method was used. 

In the collection of data related to the study, the researchers depended on a questionnaire 

designed by Ragad (2014) as a mean for data collection.  It consists of two parts. The 

questionnaire was revised by two experts and the researchers decided to use only (34) items. 

Dealing with study sample indicated that there were many administrative leadership 

difficulties encounter applying quality system in the higher private education. The study 

results showed that there was institutional deficiency related to planning; the objectives 

weren’t clear and cannot be measured etc. The study also indicated that there was clear 

deficiency on the organizational level which considered as an institutional administrative 

dimension. Another deficiency on the guidance level was also found by the study.    

 

 مقدمة: . 1
عتباره أداة للتنمية البشرية اليت بدورها تسهم يف من الركائز األساسية لبناء الدولة احلديثة، اب عد التعليم العايلي

سره، لذا أصبح من الضرورة مبكان أن يشهد التعليم العايل اخلاص اهتمامًا دوليًا من حيث معايري ضمان ارتقاء اجملتمع أب
املناسبة للتكيف مع التطورات اليت يشهدها عصران ن خالل وضع االسرتاتيجيات موذلك ، ياجلودة واالعتماد األكادمي

 .احلايل
والعشرون )ويشار إليها غالبًا بلجنة ديلرز  الدولية لليونسكو حول التعليم يف القرن احلادي وقد أشار تقرير اللجنة

The Delors Commission  ء مطلوب ى اجلودة هو شيإىل أن الرتكيز املتزايد عل 1996(، الذى نشر عام
 .(Delors,1996:120)املراحل الدنيا من التعليم   يف كل مكان، حىت يف الدول اليت ينخرط فيها املتعلمون يف
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إىٰل أن اجلودة قد أصبحت منذ مثانيني ات القرن العشرين  Ulf Fredriksson( 2004ويشري فردكسن )
سني اجلودة يف التعليم، ومن املناسب أن نتساءل ملاذا أصبحت اجلودة الكل يريد حتفمفهوما مهما  يف النقاش التعليمي، 

 النقاشات التعليمية؟ ويوجد لإلجابة عن هذا التساؤل ثالثة تفسريات: عدد كبري يف حمل اهتمام
 ن التعليم يف العقود األخرية كان أقل جودة عما كان عليه.األول: أ

 التعليم، جودة التعليم، والطريقة املثلى لصرف األموال عليه.الثاين: هو التعبري عن القلق املتزايد حول 
الثالث: الرتكيز املتزايد على التعليم هو جزء من عملية بناء القطاع العام، وخفض اإلنفاق العام، وتقدمي حلول 

 .(Fredriksson, 2004:5)خاصة 
من قبل الطالب احلاصلني على شهادة وقد شهد التعليم العايل اخلاص يف ليبيا إقباال كبريا بشكل غري مسبوق 

إمتام املرحلة الثانوية العامة، غري أن ذلك الطلب املتزايد جاء على حساب جودته، وذلك لغياب آليات التخطيط والتنظيم 
 والتوجيه والرقابة، ألنه جاء نتيجة ألفكار وليدة حلظتها، ومن غري تفكري سابق.

ليبيا، صدر عن املنظمة الليبية للسياسات واالسرتاتيجيات  يف ليم العايلوىف هذا الصدد يشري تقرير عن واقع التع
(، إىل عدم قدرة اجلامعات واملعاهد اخلاصة على االلتزام أبداء تعليمي عاٍل، فالعديد منها يفتقر إىل 2013عام )

ايري اجلودة املطلوبة )املنظمة الليبية ال تلتزم مبعفهي ، وابلتايل مبؤسسات التعليم العايلاالعتماد من قبل إدارة ضمان اجلودة 
 (.10: 2013، واالسرتاتيجياتللسياسات 

ومن هنا أصبح كثرٌي من تلك اجلامعات واملعاهد اخلاصة مالذاً للطالب الراسبني، أو الذين ال تنطبق عليهم معايري 
 القبول يف اجلامعات الليبية العامة.

من  ا، وخربهتمنيث  ا تفتقر إىل معايري ضمان اجلودة من وجهة نظر الباحِّ هنفإالرغم من كثرة اجلامعات اخلاصة وعلٰى  
بعض اجلامعات، األمر الذى يستوجب القيام ابلعديد من الدراسات حول ضمان جودة  ا ابلتدريس يفخالل قيامهم
 من أجلها. أنشئ قق أهداف العملية التعليمية اليتحىت حي ؛ووضع اخلطط الالزمة ،التعليم اخلاص

اجلامعات الليبية  ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل يفسيسا على ما تقدم تزايد االهتمام بتحقيق وأت
من اخنفاض معايري اجلودة األكادميية،  ال أن هذه املؤسسات ال تزال تعاينحىت تصل إىل معايري اجلودة العاملية، إ ،اخلاصة

على منافسة مؤسسات التعليم ، وعدم قدرهتا طلبها سوق العمل اللييبرجات النوعية اليت يتوعدم قدرهتا على توفري املخ
 مويل لألخري. قلة الت  من رغم علٰى ال ،العام العايل

 اخلاص. م هبذه الدراسة حول الصعوابت اليت تواجه التعليم اجلامعيوبناًء على ذلك رأى الباحثان القيا
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 مشكلة الدراسة: 2. 1  
تواجه تطبيق نظام  ما الصعوابت اليت: لية من خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التايلاتتحدد مشكلة الدراسة احل

 اخلاص؟ ضمان اجلودة مبؤسسات التعليم اجلامعي
 ن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:ويتفرع ع
 اخلاص ؟ تطبيق نظام جودة التعليم اجلامعي تواجه اإلدارية ) القيادية( اليت الصعوابتما  .1
 على املستوى احمللى )مستوى املؤسسة(؟ اإلدارية والتنظيمي ةما الصعوابت  .2

 ل التساؤالت الفرعية التالية:ويندرج حتت هذا التساؤ 
 ة على املستوى احمللى )مستوى املؤسسة( اخلاصة ابلتخطيط؟اإلدارية والتنظيمي  الصعوابت  ماأ.  2
 وى احمللى )مستوى املؤسسة( اخلاصة ابلتنظيم؟ة على املستظيمية والتناإلداريالصعوابت  ماب.  2
 ة على املستوى احمللى )مستوى املؤسسة( اخلاصة ابلتوجيه؟التنظيمية و اإلداريج. ما الصعوابت  2
 اخلاصة ابلرقابة؟ ما الصعوابت اإلدارية والتنظيمية على املستوى احمللى )مستوى املؤسسة( د.  2
  أمهية الدراسة: 3. 1

 النقاط التالية: دراسة يفتكمن أمهية ال
اخلاص، وهذا  يز على موضوع الصعوابت اليت تواجه تطبيق نظام اجلودة يف مؤسسات التعليم العايلرتكال .1

 األمهي ة مبكان كبري.املوضوع من 
يف مؤسسات التعليم اجلامعي تطوير العملية التعليمية  علىالقرار  املسؤولني ومتخذيمساعدة  اإلسهام يف .2

يف العبء عن التعليم فمن شأنه ختزال غري مدرك ألمهية التعليم اخلاص، الذى ي ما همن بعضإ اخلاص، حيث
 .احلكومي

 اخلاص. ضمان جودة التعليم اجلامعيلدراسات الحقة هتدف إىل  فتح اجملال .3
 أهداف الدراسة: 4. 1

 اآليت: هتدف الدراسة إىل حتقيق 
 اخلاص.  ظام جودة التعليم اجلامعيتواجه تطبيق ن اإلدارية ) القيادية( اليت التعرف على الصعوابت .1
 :، واملتمثلة يفة على املستوى احمللى )مستوى املؤسسة(اإلدارية والتنظيميالتعرف على  الصعوابت  .2

 ة على املستوى احمللى )مستوى املؤسسة( اخلاصة ابلتخطيط.اإلدارية والتنظيميأ. التعرف على الصعوابت 
 ابلتنظيم. اإلدارية والتنظيمية على املستوى احمللى )مستوى املؤسسة( اخلاصة التعرف على الصعوابتب. 
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 ابلتوجيه.التعرف على الصعوابت اإلدارية والتنظيمية على املستوى احمللى )مستوى املؤسسة( اخلاصة ج. 
 ابلرقابة. التعرف على الصعوابت اإلدارية والتنظيمية على املستوى احمللى )مستوى املؤسسة( اخلاصةد.     
 مرطلحات الدراسة: 5. 1

  : اجلودة
على تلبية متطلبات املتعلم )الطالب(، وسوق  عة خصائص ومميزات املنتج التعليميمقدرة جممو " تعرف اجلودة أبهنا

 (.450: 2012) حيياوى، وآخرون،   .وكافة اجلهات الداخلية واخلارجية املنتفعة" ،العمل، واجملتمع
 جودة التعليم:

تعزز احلاجة إىل  ا" تقييم العملية التعليمية اليتجودة التعليم أبهن Hoy et al( 2000وآخرون  ) هاييعرف 
ن الذين يقومون ابلدفع من أجل  ذات الوقت معايري احملاسبة اليت يقوم هبا املتعلمو حتقيق وتطوير قدرات الطالب، وىف

 .(Hoy et al, 2000)الدراسة والتعليم" 
 مها:أن جودة التعليم تتضمن مظهرين،  Adams( 1993ويرى أدمز )

ويتضمن املدرسة أو املؤسسة التعليمية،  ،وحدة واحدةاملظهر األول : يتمثل يف جودة النظام التعليمي بصفته 
 والتدريس، والبيئة التعليمية، والسياسات التعليمية.

،  التدريس، أو جودة املنهج الدراسي من جودةويتض ،للطالب أو املتعلمني املظهر الثاين: ما يوفره النظام التعليمي
 .(Adams, 1993)أو جودة العملية التعليمية 
 ضمان اجلودة:

املستوى الذى تستطيع عنده جمموعة من املواصفات إجناز أبهنا: "   Portman , et alيعرفها بورمثان وآخرون 
، أو جمموعة األهداف املعرفية االسرتاتيجية،هداف التوجيه العام، واأل األهداف احملددة مسبقاً، ممثلة يفجمموعة من 

 (.47: 2005حتقيقها" ) نقاًل عن: قدومى،  واملهارات املرغوب يف
لدولة، ويعتمد اخلاص أبنه: التعليم الذى ال يدار بواسطة ا يعرف الباحثان التعليم اجلامعي اخلاص: التعليم اجلامعي

نظري  ؛اعدات مالية من جهات عامة، فضاًل ما يتحصل عليه من الطالبوما يتحصل عليه من مس، على التمويل الذايت
 الدراسة بتلك اجلامعة.
 حدلد الدراسة:

 اخلاص مبدينة طرابلس. املكانية: مؤسسات التعليم اجلامعياحلدود  .1
 م.2109احلدود الزمانية: شهر فرباير  .2
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 ودة ابألقسام.مكاتب اجل يرو مكاتب اجلودة ابجلامعات، ومنسقواحلدود البشرية: مد .3
 للدراسة: اإلطار النظ ري
 جمال التعليم: اجلودة  ي

يف مثانينات القرن املاضي يف الوالايت املتحدة األمريكية مع ارتفاع وترية   QUALITY ظهر مفهوم اجلودة
س، يرتبط األسا اقتصادي يفوغزو الصناعة الياابنية لألسواق العاملية. فاجلودة مفهوم  ،التنافس االقتصادي العاملي

 ،اخلرباتيمية هي مؤسسة إلنتاج الكفاءات و انتقل إىل جمال التعليم على اعتبار أن املؤسسة التعل، و ابإلنتاجية و املردودية
 .يتحسنال لإلنتاج أن و  ،أن يتطور يا ال ميكن للمجال الصناعاللذين بدوهنم  القادرة على االبتكار و اإلبداع

 ابلدرجة األوىل، ويرى منصبًا على اجملال االقتصادي والصناعي هتمام كان( أن اال2012وترى عبلة وآخرون )
جمال اجلودة أن اجلودة ومعايريها تعرف ابلثورة الثالثة بعد الثورة الصناعية والثورة التقنية ) عبلة حممد؛  بعض املتخصصني يف

 (.477: 2012وآخرون، 
 تحيث تعدد ،جمال التعليم لرتكيز على اجلودة يفوهنا سيتم ا كل خمتص للجودة من جمال ختصصه، وينظر 

 يلى: نذكر منها ماو  ،تعريفات اجلودة التعليمية
األكادميي  الربوفيسور واخلبريللتعريف الذي وضعه ف" بتبّن  جودة التعليم وفقًا يسيقامت املنظمة العاملية "اليون

الرتكيز على أساليب التعل م والتعليم الفع الة اليت تدعم  أبهنا عمليةوالذي صاغه  ،( جلودة التعليم1993العاملي بريهان )
والسلوك التطبيقي الناتج عن  ،الكتساب املعرفة الالزمة واملهارات العملي ة ؛ابستمرار قدرات املتعل مني ومواهبهم املتنو عة

حبيث خترج أجيااًل متعل مة قادرة منظومة فكري ة متطو رة ومالئمة مع احتياجات العصر وحتد ايته ودعم احتياجات املتعلمني؛ 
وإجياد احللول املبتكرة للقضااي الشائكة، مع توف ر بيئٍة آمنة  ،على اختاذ القرار ومساعدة أنفسهم وغريهم على حل  املشاكل

 .للتعليم واإلبداع والصحة والتفاعل اإلجيايب بني الشرائح التعليمي ة املختلفة واجملتمع احمليط 
 https://mawdoo3.com/%D8%, in date. 28/2/2019)  

 
هلا ما   مؤسسة عتبار أن مؤسسة التعليم العايلى اتعىن التميز عل يم العايلالتعل ن اجلودة يف( أ2005ويرى سالمة )

 ى مدخالت وخمرجاتابلرتكيز عل ة خاصة، وتقوم على فكرة التميز يف التعليم العايلوطبيع مييزها، وذات مستوى عالٍ 
 (50:  2014) نقاًل عن: رقاد،     النظام التعليمي

   التعليم العاىل: أهداف نظام اجلودة  ي
 لعالي هي: م التعليت اسساؤفي مودة لجن اضمام اظنداف هأن أستيال ن وترمايرى 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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مة ولحكامتابعة رورة لى ضأدى إلخاصة العالي م التعليت اسساؤمدد عد يان ازد، إذ إودةلجاقابة على رل.  ا1 
وق ست حتياجاامع تتناسب لعالي م التعليت اجارمخن أن مد للتأك، دي  بشكل جت سساؤلمودة هبذه الجملستوى ا

 لعمل. ا
ت الىت لعملياافي ودة لجق اتحقين لية عؤولمسايتحمل رد كل فن أن مد لتأكروري الضن امألنه  ،لشفافية.  ا2
مت حتديدها بواسطة نظام  وء برامج التدريب واإلجراءات اليتض ؤدى كل فرد مهامه يفاًل عنها، إذ جيب أن يو يعترب مسؤ 

 .اجلودة
 ؛الراجعةية ذبالتغالقرار صانعي د يزولت يتذالم التقييراء اجإل خالن مك لوذ،  لحاليةت اسارلممان ا.  تحسي3

ق أداء لعمل على تحقيوا ،ءاطألخامة لتصحيح زلالراءات اإلجذ اتخاوا ،ططلخت واتيجياراالستاضع و علىم هدلتساع
 (.78 -76: 2014)نقاًل عن: رقاد، فضل أ

 تؤكد بشدة على األبعاد املرغوبة يف( 2000سيف )منظمة اليونليم فإن أما فيما يتعلق ابألبعاد اخلاصة جبودة التع
 :وهى ،وتضمنت مخسة أبعاد ،(Dakar Framework)تضمنتها ورقة العمل بداكار فرمي وورك  اليتاجلودة، 

 ,in: Jain and N. Prasad، العمليات التعليمية، واملخرجات بيئة التعليمية، احملتوى التعليمياملتعلمون، ال
2018:11) ( 
 اخلاص: اجلامعي التعليم

يف مرحلة وهى جتربة الزالت  ،ليبيا دة وجديدة يشهدها النظام التعليمي يفاخلاص جتربة رائ يعد التعليم اجلامعي
وفقًا للتقرير الصادر  ،ن املعتمدة منها ال يتعدىفإالرغم من وجود العديد من اجلامعات اخلاصة التطوير والتحسني، وعلى 

جامعة الرفاق بطرابلس، ر منها على سبيل املثال ال احلصر: نذك ،( جامعات6) ،اجلود( من مركز ضمان 2013عام )
، وجامعة طرابلس األهلية، وكلية صقر فريقيا املتحدة األهلية ابلزاويةعة الليبية للعلوم الطبية ببنغازي، وجامعة إواجلام

ة احلاضرة بطرابلس، وجامعة رابلس، إضافة إىل جامع، واجلامعة الليبية للعلوم اإلنسانية والتطبيقية بطللحاسبات ببنغازي
 .األخرياتن حتصلتا على اعتماٍد مؤسسيٍ  فقطوهااتن اجلامعتان  ،للعلوم الطبية التحدي

 الدراسات السابقة:
 :تناولت ضمان اجلودة باحثان بعض الدراسات السابقة اليتيعرض ال

 ق معايري النوعية وضمان اجلودة يفتعرتض تطبي يت" املعوقات ال: بعنوان (2012دراسة بدرخان؛ و الشوا ) -
 .اجلامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية"

اجلامعات األردنية من وجهة  واجه تطبيق معايري ضمان اجلودة يفت اسة إىل التعرف على الصعوابت اليتهتدف الدر 
( عضو هيئة 134عضو هيئة تدريس، منهم )( 274)من نظر أعضاء هيئة التدريس، وتكونت عينة الدراسة 
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 ائج الدراسة أن أهم املعوقات اليت( من اجلامعة األردنية، وأظهرت نت140تدريس من جامعة عمان العربية، و)
هيئة التدريس تتعلق ابلبحث اجلامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء  ض تطبيق النوعية وضمان اجلودة يفتعرت 

تعرتض النوعية  م وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املعوقات اليتالدراسة عد ، كما أظهرت نتائجالعلمي
 وضمان اجلودة تعزى إىل متغري اجلامعة والكلية.

عايري اجلودة واالعتماد األكادميي على تسويق خمرجات " أثر تطبيق م :( بعنوان2012دراسة السرحان ) -
 .اجلامعات السعودية" التعليم يف

 عايري اجلودة واالعتماد األكادميي على تسويق خمرجات التعليم يفالتعرف على أثر تطبيقات م إىلٰ هتدف الدراسة 
( من العاملني يف جمال اجلودة واالعتماد 82وقد مت اختيار عينة الدراسة اليت تكونت من )اجلامعات السعودية، 

وجود عالقة ارتباطية موجبة  تائج منها:اجلامعات السعودية، وتوصلت الدراسة إىل عدة ن األكادميي، واملوظفني يف
السعودية، وأيضًا وجود عالقة موجبة  األهداف وتسويق خمرجات التعليم يفبني تركيز اإلدارة العليا على الرسالة و 

 ودة وبني تسويق خمرجات التعليم يفبني تركيز اجلامعات السعودية على الثقافة التنظيمية كأحد عناصر اجل
 لني وبني تسويق خمرجات التعليم يفالقة موجبة بني تركيز اجلامعات السعودية على العامالسعودية، ووجود ع

السعودية، وكذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة بني تركيز اجلامعات السعودية على املسؤولية االجتماعية وبني 
 خمرجات تسويق التعليم.   

أقسام احملاسبة ىف  إدارة اجلودة الشاملة يف ت" حتديد معوقا :بعنوان (،2012دراسة الرفاعي وآخرين ) -
 .اجلامعات األردنية"

ون حتقيق وحتول د ،قسم احملاسبة راسة إىل التعرف على املشاكل اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس يفهتدف الد
 س يف( عضو هيئة تدري72اجلامعات احلكومية األردنية، وتكونت عينة الدراسة من ) إدارة اجلودة الشاملة يف

كل من جامعة البلقاء التطبيقية، وكلية عمان اجلامعية للعلوم املالية واملصرفية، وتوصلت الدراسة   أقسام احملاسبة يف
املقدم لألحباث العلمية،  وضعف الدعم املايلإىل عدة نتائج منها: عدم وجود تعاون بني اجلامعة وسوق العمل، 

 ية تطبيق نظام اجلودة. مهأب األكادميية  وعدم قناعة بعض القيادات
وأتثريها على االعتماد األكادميي  " حتديد معايري ضمان اجلودة :( بعنوان2015دراسة بلبية حممد ) -

 ." مبؤسسات التعليم العايل
 هتدف الدراسة إىل ما يلى: -
 .عايري اجلودة واالعتماد األكادميي يف مؤسسات التعليم العايلالتعرف على م .1
 . حتول دون تطبيق معايري اجلودة يف مؤسسات التعليم العايلليتهم الصعوابت احتديد أ .2
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( أستاذة من كلية العلوم االقتصادية 97، )ا( أستاذ74منهم )  ا،( أستاذ171وتكونت عينة الدراسة من )
وتوصلت   مت استخدام املنهج الوصفي، ، 2015 للعام اجلامعيوالتجارية جبامعة أبوبكر بلقائد  )تلمسان( 

 إىل النتائج التالية: الدراسة
 أكدت عينة الدراسة على أن حمور الرؤية والرسالة والتخطيط تتوفر على معايري اجلودة. .1
 على مستوى الكلية واجلامعة. لدراسة غري راضية عن البحث العلمييتضح من النتائج أن عينة ا  .2
 أن حمور الربامج التعليمية مل يصل للحد املطلوب.  .3
ة أن حمور إدارة اجلودة مل يصل للحد املطلوب، حيث ترى عينة الدراسة أن هناك تقصري تبني من نتائج الدراس .4

 من رؤساء إدارات اجلودة.
بناء وتطوير نظام ضمان  ان: " تقييم فعالية ضمان اجلودة يف املسامهة يفبعنو  (2016دراسة بن حسني ) -

 اجلزائر". ليم العايل يفجودة التع
إىٰل العامل ، كما هتدف أيضاً  ات احلديثة ألنظمة التعليم العايل يفالتوجه هتدف الدراسة إىل التعرف على

على فعالية خالاي ضمان  ضوء التوجهات اجلديدة، والتعرف التعرف على واقع التعليم العايل يف اجلزائر يف
 اجلزائر. وتطوير ضمان جودة التعليم العايل يف بناء اجلودة يف املسامهة يف

ة بثالث جامعات من الشرق وحدة ضمان اجلود ا يفوعضو  ( مسؤوال22اسة من )وتكونت عينة الدر 
 ة:توصلت الدراسة إىل النتائج التالي، و وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،اجلزائري

 .ن خالاي ضمان اجلودة ال تسهم ابلقدر الكايف يف التقييم الداخلي لربامج العمل املؤسسايتإ .1
 فاعلني واملهتمني ابلتعليم العايلإعالم ال الفاعلية املطلوبة يفجلودة بعيدة عن درجة إن خالاي ضمان ا .2

 ميكن حتقيقها من هذه اإلجراءات. اليت تقوم هبا والفائدة اليتحول إجراءات ضمان اجلودة 
ابلشكل  ابلفاعلني على املستويني الداخلي واخلارجي إن خالاي ضمان اجلودة ال تؤدى وظيفة االتصال .3

 املطلوب.
لتعليم ت اافي مؤسسدة لجون اضمام تطبيق نظات "معوقا :بعنوان (2016) دراسة رقاد؛ والعكيكيزة -

 .ئريةالجزالعمومية ت الجامعااسة حالة درا، ئريةالجزالعالي ا
ن اجلودة ىف اجلامعات ضمام تطبيق نظاحتول دون  اليتاملعوقات على ف لتعراإىٰل سة رالداهذه هتدف 

تطبيق مت سة رالدف التحقيق هدن اجلودة. وضماات حدمسؤوىل وجهة نظر ومن زائرية اجللعمومية ا
إىل حتديد مجلة سة  رالداقد توصلت اخلصائص  السيكومرتية هلا. ولتحقق من ابعد س  قياداة الستبانة  كأا

 العايل لتعليمص وزارة احرم عدو ،ن اجلودةضمام سياسة تطبيق نظاح ضوم وعد ن أمهها:كا،املعوقات من 
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اهليكل  يفن اجلودة خلية ضماج مادإلعليا للجامعة على ص اإلدارة احرم عدو ،مي على توثيقهالعلالبحث وا
ص حرم عدو ،مهامهداء أل ن اجلودةضماة حدملسؤول ولكافية ت الصالحياامنح م عدو ،لتنظيمي للجامعةا

  ،لكذى علف لوقون اجلودة واضمام عملية تطبيق نظام ىف لتقدى العليا للجامعة على متابعة مددارة ااإل
 .ذلنفوواالستقاللية ان اجانب فقدإىل  ضايفإجهد ل بذو ،لتقييمامن اخلوف و 

ىف  ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي " مدى تطبيق معايري: ( بعنوان2017ن )دراسة زين السمدى وآخري -
 جامعة األندلس".

ىف جامعة األندلس،  ودة واالعتماد األكادمييضمان اجل هتدف الدراسة إىل معرفة مدى تطبيق معايري
هذه الدراسة،  يف ( إدارايا وأكادميياا، واستخدم املنهج الوصفي التحليلي66من )وتكونت عينة الدراسة 

وتوصلت الدراسة إىل أنه  ال توجد فروق دالة إحصائيًا بني استجاابت أفراد عينة الدراسة حول مدى تطبيق 
 ، سنوات اخلربة(.ع الكلية، املؤهل العلمي، نو ، ) اجلنس، املسمى الوظيفياتاملعايري تعزى ملتغري 

"درجة حتقيق اجلامعات األردنية ملعايري ضمان اجلودة من وجهة  :( بعنوان2018دراسة  النقرى، والطروانة ) -
 نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسام األكادميية فيها".

ظر جهة نن ومودة لجن اضمار نية لمعاييردألت الجامعاق اقيجة تحالتعرف على درلى إسة درالت افده
ورئيس قسم  ا( عميد220ن)سة مدارلاعينة ت نوتكد قويمية فيها. دألكام األقساء اسات ورؤلكلياداء اعم

ث ثالو ،ميةوحكت  جامعاث ثالن ية مديقة قصطربم هرختيام ات( رئيس قسم، 161دا، )( عمي59بواقع )
البياانت لجمع أداة الستبانة ت امدستخاكما  ، لمسحيث البحامنهج دم تخسوا ،ردنألاخاصة في ت جامعا

ر نية لمعاييردألت الجامعاق اجة تحقيأن درسة دارلانتائج رت ه.وأظثباتها وقها دصن مد لتأكم اتأن  دبع
قا  روفك هنا، وأن تفعة رمفيها يمية  دألكام األقسااء سات ورؤلكلياداء اعمظر هة نجن ومودة لجن اضما
جة دريمية لدألكام األقساء اسات ورؤلكلياداء اعمرات يد(  في تق0.05داللة إحصائية عند مستوى ) ذات
 وظيفى.لالمسمى ر المتغيودة  وفقاً  لجن اضمار نية لمعاييردألت الجامعاق اتحقي
 إج راءات الدراسة:. 2
 منهج الدراسة: 1. 2

يف اجلانب النظري  ، حيث متهاافحتقيق أهد الية على املنهج الوصفي التحليلي يفاعتمدت الدراسة احل
، والصعوابت اليت تعرتضه يف بشكل عام ملتعلق بضمان جودة التعليم العايلللدراسة ا مراجعة الرتاث األديب

الوقوف على أهم الصعوابت  كما مت يف اجلانب امليداينوذلك من خالل الدراسات السابقة،   الوطن العريب،



 طبيق ضمان جودة  التعليم اجلامعي اخلاص  ت صعوابت                       (1( اجمللد )2العدد خاص ) -جملة كلية  اآلداب
                                                     2019 ر الدل ي الاا ي للتعليم  ي ليبيا  مر راتة  ليبيا  مار  متعدد خاص ابلورقات العلمية املقدمة للمؤ 

________________________________________________________________ 

104 
 

وحدات اجلودة  تطبيق ضمان جودة التعليم اجلامعي اخلاص من وجهة نظر رؤساء ومنسقي تواجه اليت
 ابجلامعات اخلاصة.

 عينة الدراسة: 2. 2
 دإدارة ضمان اجلودة ابجلامعات اخلاصة، واألقسام العلمية، ا، مكلفني( أستاذ 40تكونت عينة الدراسة من )

فريقيا، جامعة ، جامعة طرابلس، جامعة إعة الرفاقجام :هى( جامعات خاصة، 5 اختيارهم من )ومت
 احلاضرة، اجلامعة الليبية بتاجوراء.

 أداة الدراسة: 3. 2
الدراسات السابقة، قرر الباحثان االعتماد  ملقاييس واالستباانت املستخدمة يفبعد االطالع على عدد من ا

ت اخلاصة ابلدراسة (  جلمع البياان2014صممتها الباحثة صليحة رقاد ) ستبيان اليتعلى استمارة اال
( 5احلالية، وذلك لشمولية بنود هذه االستمارة، حيث تتكون االستمارة األصلية املصممة من الباحثة من )

تكون ، ويوهو احملور الذى يتعلق ابلدراسة احلالية ،حماور، اعتمد الباحثان على حمور واحد من اخلمسة حماور
 االستمارة على عدد من املتخصصني يفبعد عرض منه ( فقرة 34بقى الباحثان على )( فقرة، أ41من )

ا يغلب عليه ختدم الدراسة احلالية، وبعضه الرتبية وعلم النفس، حيث رأى األساتذة أن بعض الفقرات ال
)موافق  :وهى ،( بدائل5( فقرات، وتتم اإلجابة على االستمارة من خالل )7ف )التكرار، وبذلك مت حذ

، 2، 3، 4، 5وافق، غري موافق بشدة(، وأعطيت هلذه البدائل األوزان التالية: )بشدة، موافق، حمايد، غري م
وينقسم إىل ، ويعاجل هذا احملور الصعوابت اليت تواجه تطبيق نظام اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل، (1

 احملاور الفرعية التالية:
 ( فقرات.7ارة(، ويتكون من ))الوز  ور األول: يتعلق ابجلانب القيادي على املستوى املركزياحمل .1
، على املستوى احمللى )املؤسسة(، ويتكون من أبعاد فرعية احملور الثاين: يتعلق ابجلانب اإلداري والتنظيمي .2

 هي:
 ( فقرات.7البعد اخلاص ابلتخطيط  ويتكون من ) . أ

 ( فقرات.9البعد اخلاص ابلتنظيم ويتكون من ) . ب
 رات.( فق8ج. البعد اخلاص ابلتوجيه ويتكون من )

 .  ( فقرات3د. البعد اخلاص ابلرقابة ويتكون من )
 املعاجلة اإلحرائية للبياانت:
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، ومبا أن املتغري الذى  Weighted Arithmetic Mean)املوزون(  استخدم الباحثان املتوسط احلسايب املرجح
 ، واألرقام اليت تدخل يفى اإلطالق( يعرب عن اخليارات أو البدائل )موافق بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق عل

، ويتم حساب املتوسط املرجح حبساب (1، 2،  3، 4، 5وهى ابلرتتيب )،  Weightsالربانمج تعرب عن األوزان 
قسمة املدى  (، ومن ث  4=1-5حاصل  طرح أكرب وزن من أصغر وزن، وهى ) هذه الدراسة ى يفوه، مدى الفرتة أواًل 

÷وزن ) على أكرب ( مسافة 3إىل  2)من  ،( مسافة أوىل2إىل  1ملسافات )من ( متثل عدد ا4(، حيث )0.80=  45
 (.25: 1430( مسافة رابعة ) الفرا، 5إىل  4( مسافة اثلثة، )من 4إىل  3اثنية، )من 

 :ذا يصبح التوزيع على النحو التايلل
 ( يبني املتوسطات احلسابية املرجحة واألوزان املئوية1جدول )

 درجة املوافقة  الوزن املئوي املستوى رجحاملتوسط امل
 ضعيفة جدا 0.36أقل من  – 0.20 غري موافق على اإلطالق 1.79 -1

 ضعيفة 0.52أقل من  -0.36 غري موافق 2.59 -1.80
 متوسطة 0.68أقل من  -0.52 حمايد 3.39 -2.60
 عالية 0.84أقل من  -0.68 موافق 4.19 -3.40
 عالية جداً  100قل من أ -0.84 موافق بشدة 5 -4.20

 

 ع رض نتائج الدراسة:. 3
تواجه تطبيق نظام جودة  اإلدارية ) القيادية( اليت الصعوابت هي ل األول الذى ينص على " ماعرض وتفسري التساؤ 

 اخلاص ؟ اجلامعي التعليم
 

(، وكانت األمهية للفقرتني 3.67 -2.85املرجحة للعبارات تراوحت ما بني )يتضح من اجلدول السابق أن املتوسطات 
وهى عدم حرص الوزارة على توثيق سياسة تطبيق نظام اجلودة ،وعدم حرص الوزارة على اإلعالن عن سياسة  ،(4، 3)

د بلغ املتوسط فق بشدة، وق%( من أفراد العينة مبوا30%، 33نسبته ) حيث أجاب عليهما ما تطبيق نظام اجلودة ،
( بينما جاءت األمهية النسبية 160، 1.39) (، وابحنراف معياري3.05، 3.57احلسايب املرجح هلما على التوايل: )

وتعترب هذه ، ( 0.84 -0.68وكانت أوزاهنا املئوية ترتاوح ما بني )، ( مبوافق7، 6، 5، 1للفقرات ذات األرقام )
 لفقرة الثانية أمهيتها النسبية بغري موافق:األوزان عالية، وكانت فقرة واحدة وهى ا
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 ة.( يبني املتوسط املرجح لفقرات البعد األول، واالحنرافات املعيارية، واألمهية النسبي2جدول )
موافق  العبارة م

 بشدة
غري  حمايد موافق

 موافق
غري 

موافق 
 اطالقاً 

املتوسط 
 املرجح

االحنراف 
 املعياري

 املستوى

عدم قناعة اإلدارة املركزية )التعليم(  1
 أبمهية تطبيق نظام اجلودة.

 موافق 1.248 3.67 3 7 0 20 10

غري  1.406 2.85 8 12 4 10 6 عدم وضوح سياسة تطبيق نظام اجلودة 2
 موافق

عدم حرص الوزارة على توثيق سياسة  3
 تطبيق نظام اجلودة.

موافق  1.393 3.57 5 5 5 12 13
 بشدة

عدم حرص الوزارة على اإلعالن عن  4
 سياسة تطبيق نظام اجلودة.

موافق  1.60 3.05 9 10 0 9 12
 بشدة

إشراك عدم حرص الوزارة على  5
حتديد سياسة  أصحاب املصلحة يف

 نظام اجلودة. تطبيق

 موافق 1.34 3.22 4 13 0 16 7

رة على التواصل عدم حرص الوزا 6
 ضمان اجلودة املستمر مع مسؤويل

 موافق 1.40 3.22 7 6 6 13 8

عملية اختاد القرارات اخلاصة  املركزية يف 7
 بتطبيق نظام اجلودة.

 موافق 1.38 3.02 6 9 8 10 7

 على املستوى احمللى )على مستوى املؤسسة( البعد الثاين: اجلانب اإلداري والتنظيمي
 البعد اخلاص ابلتخطيط: . أ

 ( يبني املتوسط املرجح لفقرات بعد التخطيط، واالحنرافات املعيارية، واألمهية النسبية.3جدول )
موافق  العبارة م

 بشدة
غري  حمايد افقمو 

 موافق
غري 

موافق 
 اطالقاً 

املتوسط 
 املرجح

االحنراف 
 املعياري

 املستوى

 موافق 1.52 3.30 8 7 0 15 10 عدم وضوح األهداف 1
 موافق 1.59 3.90 7 6 4 14 9 عدم قابلية األهداف للقياس 2
 موافق 1.28 2.95 3 15 0 17 5 عدم قابلية األهداف للتحقيق 3
 موافق 1.38 3.20 5 8 0 20 7 ألهدافعدم واقعية ا 4
 موافق 1.29 3.75 5 5 0 18 12 عدم ارتباط األهداف بفرتة زمنية حمددة 5
 موافق 1.26 3.32 5 6 5 16 8غري مالئمة  اخلطة املعتمدة للتنفيذ 6
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 لتحقيق األهداف بفعالية
 موافق 1.23 3.42 5 6 6 17 6 عدم احلرص على إعداد ميثاق اجلودة 7

مستوى واحد حيث كانت أعلى اإلجاابت  البعد املتعلقة ابلتخطيط كانت يف ح من اجلدول السابق أن مجيع فقراتيتض
( 1(، وابلنظر إىل اجلدول )3.90 -3.20على مجيع الفقرات مبوافق ، وتراوحت املتوسطات املرجحة للفقرات ما بني )

( كانت درجة املوافقة 6، 4، 3، 1فالفقرات ذات األرقام )يتضح أن درجة املوافقة كانت ترتاوح بني متوسطة وعالية، 
( كانت درجة 7، 5، 2(، بينما الفقرات ذات األرقام )0.68 -0.52تراوح ما بني ) متوسطة، أي أن وزهنا املئوي

 (.0.84 -0.68بني ) املوافقة عليها عالية، وتراوحت أوزاهنا املئوية ما
 البعد اخلاص ابلتنظيم:

 املتوسط املرجح لفقرات بعد التخطيط، واالحنرافات املعيارية، واألمهية النسبية.( يبني 4جدول )
موافق  العبارة م 

 بشدة
غري  حمايد موافق

 موافق
غري 

موافق 
 اطالقاً 

املتوسط 
 املرجح

االحنراف 
 املعياري

 املستوى

واجبات مسؤول ضمان اجلودة غري  1
 واضحة متاماً.

 موافق 1.30 3.07 6 10 3 15 6

( األقسام واجبات أعضاء )منسقي 2
العلمية بوحدة نظام اجلودة غري حمددة 

 بشكل واضح

 موافق 1.37 3.52 4 9  16 11

الصالحيات املمنوحة ملسؤول ضمان  3
اجلودة من طرف اإلدارة العليا غري  

 كافية ألداء مهامه

موافق  1.40 3.75 4 7  13 16
 بشدة

ضمان اجلودة  دماج وحدةعدم إ 4
 للمؤسسة  يكل التنظيميضمن اهل

غري  1.41 2.82 7 16  11 6
 موافق

عدم حرص اإلدارة العليا على  5
استحداث وحدات لضمان اجلودة 

 سواء على مستوى الكلية أو القسم.

غري  1.38 2.85 7 16  11 6
 موافق

عدم توافر الكوادر البشرية املؤهلة  6
 لتطبيق نظام اجلودة

 موافق 1.152 3.82  10  17 13
 بشدة

عدم توافر املخصصات املالية الكافية  7
 لتطبيق نظام اجلودة

 موافق 812. 4.17  3 4 18 15

اإلدارة العليا للمؤسسة  عدم حرص 8
يف  لتزام ابملعايري املعتمدةعلى  اال

 موافق 1.037 4.00  7  19 14
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 وحدة نظام اجلودة اختيار مسؤويل
وحدة ضمان  عدم استقرار منسقي 9

 اجلامعة. -الكلية -ابألقساماجلودة 
موافق  490. 4.62    15 25

 بشدة
 

( قد انلت املوافقة بشدة من أفراد العينة بدرجة أكرب من 9، 6، 3يتضح من اجلدول السابق أن الفقرات ذات األرقام )
، 3للفقرتني ) (، وكان الوزن املئوي4.62، 3.82، 3.75: )غت املتوسطات املرجحة على التوايلالبدائل األخرى، وبل

( من 9نت عالية، بينما جاء الوزن املئوي للفقرة )(، حيث درجة املوافقة كا0.84 -0.68( يرتاوح ما بني )6
كانت أعلى إجابة ألفراد العينة ف( 8، 7، 2، 1بدرجة موافقة عالية جداً، أما الفقرات ذات األرقام )(، 100 -0.84)

(، وترتاوح األوزان املئوية للفقرتني 4.00، 4.17، 3.52، 3.07: ) التوايل غت املتوسطات املرجحة علىابملوافقة، وبل
ن السابعة والثامنة بدرجة موافقه عالية رجة موافقة متوسطة، بينما الفقراتوهى بد ،(0.68 -0.52األوىل والثانية ما بني )

توسطات احلسابية هلما على وبلغت امل( بعدم املوافقة، 5، 4)د العينة على الفقرتني جداً، وجاءت أعلى إجاابت ألفرا
 (.2.85، 2.82: )التوايل

 ج. البعد اخلاص ابلتوجيه:
 ( يبني املتوسط املرجح لفقرات بعد التوجيه، واالحنرافات املعيارية، واألمهية النسبية.5جدول )

 

موافق  العبارة م
 بشدة

غري  حمايد موافق
 موافق

غري 
موافق 
 اطالقاً 

املتوسط 
 املرجح

ف االحنرا
 املعياري

 املستوى

املؤسسة يعيق منط القيادة السائد يف  1
 تطبيق نظام اجلودة ابملؤسسة.

 حمايد 1.210 2.85 6 9 16 5 4

عدم حرص اإلدارة العليا للمؤسسة على  2
مسؤويل اقامة اجتماعات دورية مع 

 ضمان اجلودة. ومنسقي

 موافق 1.30 3.50 3 10 - 18 9

  علىدة ن اجلو ضماول مسؤص حرم عد 3
ء وحدته عضاأية مع ت دورجتماعااقامة إ

 )األقسام(.

غري  1.55 3.05 8 12 - 10 10
 موافق

م الهتمااتويل وحدة نظام اجلودة ال  4
تطبيق أبمهية لتحسيس الكايف لعملية ا

اد عدفيما يتعلق دإ م اجلودةنظا
قامة ندوات، ورش عمل، رات، إمنشو

 موافق 1.26 3.30 5 6 7 16 6
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 علميةءات لقات، ملتقيا
القرارات اخلاصة بتطبيق نظام  عملية اختاذ 5

 اجلودة ال تتم وفق أسس علمية.  
 موافق 1.00 3.60  7 10 15 8

عدم حرص املؤسسة من ختفيف العبء  6
وحدة نظام  دراسي لرئيس ومنسقيال

 اجلودة ابملؤسسة.

 حمايد 782. 2.45  5 25 - -

موافق  1.18 4.02  9  12 19 دةاجلو  قلة الربامج التدريبية ملنسقي 7
 بشدة

رص املؤسسة دإشراك رئيس اجلودة عدم ح 8
اختاذ القرارات اخلاصة ابملؤسسة )عدم  يف

 أو اجلامعة( - حضور اجتماعات الكلية

غري  1.23 2.57 4 25 - 6 5
 موافق

 

ا ابملوافقة بنسبة أكرب من البدائل ( أجاب أفراد العينة عليه5، 4، 2يتضح من اجلدول السابق أن الفقرات ذات األرقام )
عند وزن  (، وكانت3.60، 3.30، 3.50: )بية املرجحة هلذه الفقرات الثالثاألخرى، وقد بلغت املتوسطات احلسا

أكرب من ليهما جاابت العينة عانت إكف( 6، 1ن )(، وأبمهية متوسطة، أما الفقرات0.68 -0.52يرتاوح ما بني ) مئوي
يرتاوح ما بني  (، وبوزن مئوي2.45، 2.85توسطات احلسابية هلما على التوايل: )بلغت امل البدائل األخرى، وقد

( بعدم املوافقة، أما الفقرة 8، 3) نيتة، بينما أجاب أفراد العينة علٰى الفقر وبدرجة أمهية متوسط، ( 0.68 -0.52)
 ( ، وبوزن مئوي4.02ط املرجح هلا )ملتوس%( من أفراد العينة ابملوافقة بشدة، وبلغ ا48قد أجاب عليها )فالسابعة 

 (، وأبمهية عالية.                                                              0.84 -0.68يرتاوح ما بني )
 البعد اخلاص ابل رقابة: د.

 .( يبني املتوسط املرجح لفقرات بعد الرقابة، واالحنرافات املعيارية، واألمهية النسبية6جدول )
موافق  العبارة م

 بشدة
غري  حمايد موافق

 موافق
غري 

موافق 
 اطالقاً 

املتوسط 
 املرجح

االحنراف 
 املعياري

 املستوى

للمؤسسة عدم حرص اإلدارة العليا  1 
حتقيق  على متابعة مدى التقدم يف

 نظام ضمان اجلودة

 غري موافق 1.13 3.00 2 17 8 7 6

ليا للمؤسسة عدم حرص اإلدارة الع 2
تنفيذ اخلطة  متابعة التقدم يف على

 املوضوعة.

 غري موافق 1.32 2.80 7 14 6 7 6

 غري موافق 1.27 2.40 11 16 4 5 4ضمان اجلودة  عدم حرص منسقي 3
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على توظيف نتائج التقييم ملعاجلات 
 املشاكل ابملؤسسة.

 

 بعدم املوافقة،العينة لنسبة الكبرية من أفراد اأجابت عنها يتضح من اجلدول السابق أن الفقرات الثالثة املتعلقة ابلرقابة 
(، حيث كانت األمهية للفقرة األوىل 2.40، 2.80، 3.00: )وبلغت املتوسطات احلسابية املرجحة هلا على التوايل

 والثانية متوسطة، والفقرة الثالثة بدرجة ضعيفة. 
 تفسري نتائج الدراسة: . 4

تطبيق نظام جودة التعليم اجلامعي اخلاص، وهذه الصعوابت  يادية( تواجهترى عينة الدراسة أن هناك صعوابت إدارية )ق .1
عدم عدم قناعة اإلدارة العليا أبمهية تطبيق نظام اجلودة، ، وعدم حرص الوزارة على توثيق نظام اجلودة، و  تتمثل يف

 عميلة اختاذ القرار. التواصل املستمر مع مسؤويل نظام اجلودة، واملركزية يف
أشارت إىل وجود معوقات حتد من  (، واليت2016ا رقاد؛ والعكيكيزة )توصلت إليه لنتيجة مع  النتائج اليتتفق هذه اوت

عدم احلرص على  ، تتعلق ابجلانب القيادي الوزاري، وأن أكثر املعوقات اليت تشكل أمهية هيعملية تطبيق نظام اجلودة
 تطبيق نظام اجلودة.

عدم قناعة املسؤولني ابلوزارة رة جتاه تطبيق نظام اجلودة يف التعليم اجلامعي اخلاص  بلوزاويعلل الباحثان هذا القصور من ا
للتعليم العام، فضاًل عن أن التعليم اخلاص هو تعليم غري ممول من خزينة  ارافدأبمهية التعليم اخلاص من األساس ابعتباره 

 إضافة إىٰل أن ألنه ال يندرج حتت خططها، ؛كربى للوزارةفهو ال يشكل أمهية   عامة )ميزانية التعليم(، وابلتايلالدولة ال
الرتكيز على ضمان أكثر من غريه دفع ابملسؤولني عليه إىٰل العام  م اجلامعيسوق العمل اللييب على خمرجات التعلياعتماد 

 اخلاص. وهذا بدوره جاء على حساب التعليم اجلامعي ،لول ملشاكلهاحلجودته وإجياد 
ة أن هناك قصوراً مؤسساتياً يتعلق جبانب التخطيط، من حيث عدم وضوح األهداف، وقابليتها للقياس، ترى عينة الدراس .2

 وعدم قابلية األهداف للتحقيق، وعدم واقعيتها، وعدم ارتباطها بفرتة زمنية حمددة.
النشأة مقارنة ابلتعليم  ثاخلاص، فهو حدي إىل حداثة جتربة التعليم اجلامعي يعود وهذا القصور من وجهة نظر الباحث  نْيِّ 

 يف ( إىل أن أول جامعة أهلية166: 2001الدول العربية، والغربية ، ويشري )بدران؛ والدهشان،  اجلامعي اخلاص يف
 . 1908مصر مت أتسيسها عام 

نعكس سلبا على نتائج هذا احملور، حيث كانت  ؛ األمر الذى اجمال التخطيط أيضًا عدم وجود املتخصصني يف
 ت السائدة لعينة الدراسة مبوافق.اإلجااب
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وانب بعض ج إىٰل أن هناك قصورًا واصحًا يفضمان اجلودة ابجلامعات اخلاصة عينة الدراسة  وومنسقلو يشري مسؤو  .3
كما أن واجبات أعضاء غري واضحة متاماً،  ، فهي واجبات مسؤول ضمان اجلودة التنظيم كبعد إداري مؤسسايت، يتمثل يف

الصالحيات املمنوحة ملسؤول ضمان وكذلك لعلمية بوحدة نظام اجلودة غري حمددة بشكل واضح، ( األقسام ا)منسقي
عدم و عدم توافر الكوادر البشرية املؤهلة لتطبيق نظام اجلودة، و اجلودة من طرف اإلدارة العليا غري كافية ألداء مهامه، 

 وعدم استقرار منسقيوحدة نظام اجلودة،   اختيار مسؤويلاإلدارة العليا للمؤسسة على  االلتزام ابملعايري املعتمدة يف حرص
 اجلامعة. -الكلية -وحدة ضمان اجلودة ابألقسام

 :الباحثان على هذه النتيجة ابآليت ويعقب
 ىف جمال اجلودة. امعات اخلاصة إىل التدريب الكايفاجلودة ابألقسام ابجل قييفتقد أغلب منس . أ

عدم إعطاء الفرصة للقائمني على اجلودة  املتمثل يف عدم االستقرار اإلداري، أي، و ليبيا التخبط العشوائي لإلدارة يف . ب
 جمال ضمان اجلودة. طويلة متكنهم من اكتساب اخلربة يفللعمل فرتة زمنية 
 .العليا للجودة على أهنا أمر شكلي، فال تعريها الدعم املايل ج. نظرة اإلدارة

 لسلطة املمولني للجامعة اخلاصة. ،ورؤساء ضمان اجلودة مبا فيهم منسقو، د. خضوع القائمني على العملية التعليمية
إىٰل أن هناك قصوراً واصحًا يف بعض جوانب  ،عينة الدراسة ،ضمان اجلودة ابجلامعات اخلاصة . يشري مسؤولو ومنسقو4

ات دورية مع ى إقامة اجتماععدم حرص اإلدارة العليا للمؤسسة عل يتمثل يف، التوجيه كبعد إداري مؤسسايت
فضال عن ندرة الربامج التدريبية اجلودة ابجلامعة، وأن عملية اختاذ القرار ال تتم وفق أسس علمية،  مسؤويل ومنسقي

 اجلودة. ملنسقي
عات اخلاصة وخصوصًا املستثمرين يف جمال التعليم على اجلانب املادي تركيز القائمني على اجلامويعزى ذلك إىٰل       

بعض  إىل اختاذ قرارات إدارية فردية يفالتعليمية واألكادميية، األمر الذى يؤدى  كيز على النواحيوالرحبي أكثر من الرت 
 األحيان ال حتقق أهداف املؤسسة التعليمية، وال رسالتها.  

حرص اإلدارة العليا  الدراسة إىل وجود رقابة متمثلة يفضمان اجلودة ابجلامعات اخلاصة عينة  نسقووم يشري مسؤولو .5
تنفيذ اخلطة  على متابعة التقدم يفرص واحلحتقيق نظام ضمان اجلودة،  مؤسسة على متابعة مدى التقدم يفلل

 ضمان اجلودة على توظيف نتائج التقييم ملعاجلات املشاكل ابملؤسسة. وحرص منسقياملوضوعة، 
هنما مع بعض اجلامعات حبكم تعاو  ،الباحثني فإن الدراسة ترى وجود اجلانب الرقايب الرغم من أن عينةوعلى       

اإلدارية ال اجلامعات اخلاصة وهياكلها  الدراسة، وذلك ألن واقع العمل يف يبداين اختالفهما مع عينة ،اخلاصة
 بصورة واضحة.  و التفتيشيأ تتضمن اجلانب الرقايب
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 :التوصيات. 5
 .وضع ضمان اجلودة ابجلامعات اخلاصة على قائمة أولوايت الدولة.1
 اجلامعات احلكومية واجلامعات اخلاصة لتبادل األفكار واخلربات مبا حيقق أهداف ضمان اجلودة.. التعاون بني 2
 ورؤساء مكاتب ضمان اجلودة للرقى ابملؤسسة اجلامعية. . االهتمام بتدريب منسقي3
 تركز على تطبيق ضمان اجلودة ابجلامعات اخلاصة. االهتمام ابلربامج التدريبية اليت. 4

 :حةالبحوث املقت 
 ورؤساء اإلدارات لضمان اجلودة. ة مماثلة على عينات أكرب من منسقيإجراء دراس .1
 تواجه تطبيق نظام اجلودة بني اجلامعات اخلاصة واجلامعات احلكومية. دراسة مقارنة حول الصعوابت اليت .2

  راجعاملقائمة 
 امل راجع الع ربية:

، دار املسرية، واالستداليل (: مبادىء اإلحصاء الوصفي2007اب )عماد غض بدر، سامل عيسى؛ عباينة،  -
 عمان، األردن.

 ، دار قباء، القاهرة.(: التجديد يف التعليم اجلامعي2001الدهشان، مجال )بدران، شبل؛  -
ير نظام ضمان جودة بناء وتطو  ييم فعالية خالاي ضمان اجلودة يف املسامهة يف(: تق2015بن حسني، مسري ) -

 .220 -207(، ص ص. 18االجتماعية واإلنسانية، ع )ىف اجلزائر، جملة العلوم  التعليم العايل
اجلامعات  ات تطبيق غدارة اجلودة الشاملة يف أقسام احملاسبة يف(: حتديد معوق2012، خليل؛ وآخرون )الرفاعي -

ة، ي، اجلامعة اخلليج2012أبريل  5-4، كومية األردنية، املؤمتر العريب الدويل الثاين لضمان جودة التعليم العايلاحل
 لبحرين.ا

، معوقاتهوفاقه آئرية: الجزالعالي التعليم ت افي مؤسسادة لجون اضمام (: تطبيق نظا2014رقاد، صليحة ) -
ي، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة سطيف، كلية ئرالجزق العالي للشرالتعليم ت انية بمؤسسااسة ميددرا

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.
اجلزائرية  (: معوقات تطبيق ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل2016لعكيكيزة، ايسني )رقاد، صليحة؛ و  -

-107(، ص ص. 3ية للدراسات احملاسبية واملالية، ع )ومية اجلزائرية(، اجمللة اجلزائر )دراسة حالة اجلامعات العم
119. 
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ماد األكادميي على تسويق خمرجات التعليم عايري اجلودة واالعتأثر تطبيق م(: 2012السرحان، عطا هللا بن فهد ) -
، اجلامعة 2012أبريل  5-4، جلامعات السعودية، املؤمتر العريب الدويل الثاين لضمان جودة التعليم العايلا يف

 ة، البحرين.ياخلليج
جامعة  ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف (: مدى تطبيق معايري2017السعدى، حممد زين صاحل؛ وآخرون ) -

سبتمرب، جامعة األندلس  -(، يوليو15(، ع )16األندلس، جملة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، م)
 للعلوم التقنية.

لتعليم العايل ومايري االعتماد األكادميي " جتربة التعليم اجلامعي اخلاص (:جودة ا2009، هالة عبد القادر )صربي -
 .176 -148(، ص. ص. 4، ع )لتعليم اجلامعيعربية لضمان جودة ااألردن"، اجمللة ال يف

، الندوة  SPSS تبيان ابستخدام الربانمج اإلحصائي(: حتليل بياانت االس2008الفرأ، وليد عبد الرمحن ) -
 .ية للشباب اإلسالميالعلمية العامل

ليات املال األقسام األكادميية لك ى مدى تطبيق ركائز ضمان اجلودة يف(: التعرف عل2005، عبدالرحيم )قدومي -
 (.68 -47(، ص ص. 1(، ع )1، م )عربية لضمان جودة التعليم اجلامعيواألعمال، اجمللة ال

وأتثريها على االعتماد  (: حتديد معايري ضمان اجلودة2016حممد، بلبية؛ وبندى، عبد السالم عبد هللا ) -
اه، ر والتجارية وعلوم التسيري، رسالة دكتو دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية  – األكادميي مبؤسسات التعليم العايل

 غري منشورة، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر.
 ليبيا . يف العايل(، تقرير عن واقع التعليم 2013)  واالسرتاتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات  -
نية ملعايري ضمان اجلودة (: درجة حتقيق اجلامعات األرد2018، إميليا حممود؛ والطروانة، إخليف يوسف )النقري -

(، 3(، ع)45من وجهة نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسام األكادميية فيها، جملة دراسات العلوم الرتبوية، م )
 .100-85ص ص.

(: ضمان جودة التعليم اإللكرتوين يف مؤسسات التعليم العايل، املؤمتر العريب الدويل 2012مة؛ وآخرون )حيياوي، نعي
 ، اجلامعة اخلليجية، البحرين.جودة التعليم العايل الثاين لضمان
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