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من  ةاجلودة الشاملة للعملية الرتبوية يف جامعة مصرات إدارةمدى تطبيق مبادئ 
 نظر أعضاء هيئة التدريس ةوجه

                                                                                                                                                                                         
  اعزوزة وفاءأ.                                                        1الزعلوك فاطمة أ.         
                                     جامعة مصراتة -كلية اآلداب                                                  جامعة مصراتة - كلية الرتبية       

 الزعلوكلطفية أ.                                         
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  ملخص البحث:
اجلودة الشاملة للعملية  إدارةتطبيق مبادئ  ىيهدف البحث احلايل إىل التعرف على مد    

انسجام  ىمن حيث مد ،من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ةالرتبوية يف جامعة مصرات
 توصل إىللحماولة ا ، كذلكاجلودة إدارةمع متطلبات  ةمصرات العملية الرتبوية يف جامعة

. ومشل هذا البحث اجلامعية يف حتسني جودة خدماهتانتائج إبمكاهنا أن تساعد املؤسسات 
استخدمت الباحثات قد و  .ا  عضو  (30) بلغتعشوائية من أعضاء هيئة التدريس  عينة

 وفق همت تقنينالذي و  ،)نعمان املوسوي( املعد من قبلاجلودة الشاملة  إدارةمقياس مبادئ 
مقسمة على أربعة  ،( عبارة37) البيئة الليبية، واشتمل املقياس يف صورته النهائية على

الشاملة من وجهة اجلودة  إدارةت نتائج البحث إىل أن واقع تطبيق مبادئ وصلوتأبعاد. 
على مجيع أبعاد  عدم تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملةنظر أعضاء هيئة التدريس كانت 

مل يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر  إىل أنه تاملقياس، كما توصل
 .أعضاء هيئة التدريس وفقا  ملتغريات )اجلنس، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة(

 العملية الرتبوية - اجلودة الشاملة إدارة - اجلودة - :املفتاحيةالكلمات 
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Abestract 

The current research aims to identify the extent to which the principles 

of TQM are applied to the educational process at the University of 

Misurata from the point of view of the faculty members in terms of 

the compatibility of the educational process at the University of 

Misurata with the requirements of quality management and aims to 

achieve results that can help the university institutions to improve the 

quality Services. The study included a random sample of faculty 

members of 30 members of the teaching staff. The researchers used a 

measure of the principles of total quality management prepared by 

Noman al-Moussawi. In its final form, the scale included 37 words 

divided into four dimensions. The results of the research found that 

the reality of the application of the principles of TQM from the point 

of view of the faculty members was the failure to apply the principles 

of TQM on all dimensions of the scale, and found that there were no 

significant differences from the point of view of the faculty according 

to the variables , Scientific qualification, and years of experience). 

Key words:  - Quality - Total Quality Managenent - Educational 

Process 

 املقدمة .1
دارية احلديثة األكثر انتشارا  واستعماال  اجلودة الشاملة من أهم املفاهيم اإل إدارةتعد       

هداف املنشودة درجة من األ ىوحتقيق أقص ،أساليب العمل يف خمتلف جماالتهلتطوير 
وأبفضل  ،واملواصفات املطلوبة ،وفقا  لألغراض ،وخدماهتا ،وتطوير أدائها ،للمؤسسة

وما  ،كي حتقق اجلودة والتميز فيما تنتجه من سلع  ؛وأبقل جهد وكلفة ممكنني ،الطرق
اجلودة الشاملة يف  إدارةونظرا  للنجاحات اليت حققتها  .تقدمه من خدمات للمجتمع

تطبيقها يف الكثري من الباحثني أن هناك إمكانية ل ىفقد رأ ؛نتاجية واخلدميةاملؤسسات اإل
أكدوا من خالهلا أن  ،قاموا بعدة دراسات وأحباث يف هذا اجملالفاملؤسسات التعليمية، 

 ،واالستفادة منها يف املؤسسات التعليمية اجلودة الشاملة ميكن تطبيقها إدارةمبادئ 
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اجلودة  إدارة)( حول 2006 ،رايض ،البنادراسة ) :ن بني هذه الدراساتوم ،والرتبوية
متطلبات تطبيق اجلودة )( بعنوان 2007 ،عبري ،الشاملة يف التعليم( ودراسة )آل مداوي

املدرسية مبرحلة التعليم الثانوي العام ابململكة العربية السعودية يف ضوء  دارةالشاملة يف اإل
اجلودة  إدارة( حول )تطبيق مبادئ 2008 ،خالد ،زقزوق)داري املعاصر( ودراسة الفكر اإل

الشاملة لتحسني أداء كلية خدمة اجملتمع والتعليم املستمر جبامعة أم القرى(، ومع كثرة هذه 
اجلودة  إدارةملبادئ  ،والتنفيذ الناجح ،الفهم الصحيحيف ناك مشكلة إال أن ه ،الدراسات
 الشاملة. 

اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية يسهم بدرجة كبرية يف  إدارةإن تطبيق منهج        
سهم يف تلبية يكما   ،دون إحداث هدر تربوي ،جناح هذه املؤسسات يف حتقيق أهدافها

ابإلضافة إىل حتسني طرق  ،وأعضاء هيئة التدريس ،واجملتمع ،وأولياء األمور ة،رغبات الطلب
 وتصميم مناهج تربوية تالئم عمليات التعلم. ،ووسائل التقومي ،التدريس

ترفد اجملتمع ابلكوادر املؤهلة لقيادة عملية التنمية يف  ،إن اجلامعة مؤسسة تعليمية      
نسانية للنشاطات اإل دخال  م كما متثل بيئة التعلم،  متثل القاعدة األساس يففهي البالد، 

من خالل  ،خمرجاهتاجودة و  ،هتمام جبودة أداء هذه املؤسسةلذا جيب اال ؛أببعادها املختلفة
اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي، حيث أن  إدارةجرائية ملبادئ ومعايري التطبيقات اإل

الشاملة يف التعليم اجلامعي يعد يف غاية األمهية، جرائي ملبادئ وأساليب اجلودة التطبيق اإل
ورفع كفاءة اخلدمات  ،وذلك من أجل االرتقاء إىل مستوايت عالية يف األداء واجلودة

 .دارية واألكادمييةاإل
: 2014 ،حممد ،دريب)                                                                   

86)                       
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 مشكلة البحث وأمهيته 1.1

ومرحلة حرجة حتتاج إىل حالة  ،إن التعليم اجلامعي يعيش حالة من عدم االستقرار       
وثورة املعلومات  ،يف ظل العوملة ،لتحسني القدرات التنافسية ؛من التوقف والتحليل للواقع

من  ؛واالتصاالت، األمر الذي يدعو إىل تطبيق رؤى ونظرايت جديدة يف النظام التعليمي
واستقطاب املزيد من الطلبة، وتوفري ختصصات جديدة ومتنوعة  ،واالرتقاء ،أجل التطور

االهتمام ، فلذلك أصبح من الضرورة ال املتزايد على التعليم اجلامعياستجابة للطلب واالقب
 ،واألنظمة ،واخلدمات ،التدريسيف املتمثلة و  ،ابملرتكزات األساسية يف التعليم اجلامعي

تقدمي املعلومات يف التحدي الكبري يف الوقت الراهن ليس فقط فوالرعاية املتوازنة،  ،دارةواإل
 (. 57: 2000)اليونسكو،  جبودة عالية يف تقدميهاواملعارف لكل املواطنني، بل 

إن حتسني أداء املنظمات أو املؤسسات احلديثة مبا فيها اجلامعات يشكل اهتماما         
مؤسساته  إدارةفإن قدرة أي جمتمع على   ،عامليا  يف مجيع دول العامل، إضافة إىل ذلك

من أهم اخلصائص اليت متيز أي جمتمع عن غريه من اجملتمعات، ويؤكد يعد  ،بفاعلية وكفاءة
 ،اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل إدارةبعض الدراسات اليت تناولت هذا األمر 

 إدارةالتعرف على إمكانية تطبيق  ( واليت هدفت إىل2003، خالد منها دراسة )العيبان،
اليت هدفت إىل و ( 2006، يوسف ،اجلودة الشاملة يف جامعة امللك سعود، ودراسة )أوفارة

ودة الشاملة يف اجلامعات الفلسطينية يف الضفة الغربية، وكذلك اجل إدارةحتليل وقياس واقع 
إىل التعرف على آراء هيئة واليت هدفت ( 2007،دراسة )القريويت، حممد، واملطريي، يوسف

التدريس يف جامعة الكويت من حيث مدى انسجام العملية الرتبوية يف جامعة الكويت مع 
 .احلديثة دارةث من مفاهيم اإلاجلودة الشاملة كمفهوم حدي إدارةمتطلبات 
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هي مشكلة يف  ،لذلك جتد الباحثات أن جانبا  أساسيا  من مشكلة التعليم اجلامعي        
، ومن فقط وليس يف النظرايت اجملردة ،جلامعياجلودة يف التعليم ا دارةجرائية إلالتطبيقات اإل

 التساؤالت التالية:واليت تبلورت يف ، بحثهنا برزت مشكلة ال
من  ةلعملية الرتبوية يف جامعة مصراتيف ااجلودة الشاملة  إدارةما مدى تطبيق مبادئ  .1

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
اجلنس )عضاء هيئة التدريس ابجلامعة تعزى ملتغري أ بني ا  حصائيإجد فروق داللة هل تو  .2

 ــــ سنوات اخلربة ــ املؤهل العلمي(.
 البحث فرضيات  2 .1
 عزى ملتغري اجلنس.تحصائية بني متوسطات درجات املقياس إتوجد فروق ذات داللة  .1
عــزى ملتغــري املؤهــل تحصــائية بــني متوســطات درجــات املقيــاس إتوجــد فــروق ذات داللــة  .2

 العلمي.
عــزى ملتغــري ســنوات تحصــائية بــني متوســطات درجــات املقيــاس إتوجــد فــروق ذات داللــة  .3

 اخلربة.

 أهداف البحث  3. 1
 .ةاجلودة يف العملية التعليمية جبامعة مصرات إدارةالتعرف على واقع تطبيق مبادئ  .1
اجلودة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس مبدينة  إدارةإلقاء الضوء على أهم مبادئ  .2

 .ةمصرات
 أن تساعد املؤسسات اجلامعية يف حتسني جودة خدماهتا. ميكننتائج  التوصل إىل .3
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 وحدودهمصطلحات البحث  4. 1
 البحث احلايل املصطلحات التالية: يتبىن 
  :بشكل  ،أداء العمل الصحيح :يعرفها معهد اجلودة الفيدرايل األمريكي أبهنا اجلودة

 مع االعتماد على تقييم املستفيد يف معرفة مدى حتسني األداء ،صحيح من املرة األوىل
 (.28: 2007،، مهدي)السامرائي

 جمموعة اخلصائص اليت تعرب عن مدى استيفاء املدخالت :أبهنا الباحثات هاوتعرف
تشكل يف جمملها معايري اجلودة  ،واملخرجات يف املؤسسة التعليمية ملستوايت حمددة

 الشاملة.
  اليت من خالهلا و  ،هي فلسفة إدارية تشمل كافة نشاطات املنظمةاجلودة الشاملة:  إدارة

أبكفأ الطرق  وحتقيق أهداف املنظمة ،معيتم حتقيق احتياجات وتوقعات العميل واجملت
 بدافع مستمر للتطوير ،عن طريق االستخدام األمثل لطاقات مجيع العاملني ،وأقلها تكلفة

 (.22 :2009 ،، حمفوظ)جودة

خللق وتطوير قاعدة من القيم  ىيسع ،دارةمنهج يف اإل :أبهنا تالباحثا هاوتعرف  
واملعتقدات اليت جتعل كل موظف يف املؤسسة يرى أن اهلدف األساسي ملنظمته هو خدمة 

 لتحقيق هذا اهلدف. ؛واملشاركة ،يتصف ابلتعاون ،من خالل عمل مجاعي ،املستفيد
  ( 372: 2018 مصطفي، سعيد،روبيخ، كمال، و من )كال   ايعرفه :بويةلعملية الرت ا

 حتدث اليت واإلجراءات األنشطة نجمموعة م :أبهنا آخروناللطيف الفاريب و  عبد عن نقال  



 مصراتة يف جامعةاجلودة  إدارةمدى تطبيق مبادئ        (  1( اجمللد )2العدد خاص ) -جملة كلية  اآلداب
                                                     2019عدد خاص ابألوراق العلمية املقدمة للمؤمتر الدويل الثاين للتعليم يف  ليبيا، مصراتة، ليبيا. مارس 

________________________________________________________ 

193 

 

 أو نظرية، معارف أو عملية، مهاراتطلبة ال إكساب هبدفسي، الدرا صفال داخل
 .خمرجات مث ومعاجلة، مدخالت، على مبن ي  نظام   ضمن وذلك إجيابية، اجتاهات

جمموعة منظمة ومنسقة من األنشطة  :أبهناملية الرتبوية ت العوتعرف الباحثا
ضمن الشروط واألهداف اليت  ،تلبية االحتياجات التعليمية واإلجراءات اليت  هتدف إىل

 حيددها التعليم العايل.
 حدود البحث:  

  :من ( 10( أستاذا  منهم )30عينة من أعضاء هيئة التدريس عددهم ) احلدود البشرية
 ( من اإلانث.20ذكور، و)ال
  مت تطبيق مقياس البحث احلايل على أعضاء هيئة التدريس بكلية  املكانية: احلدود

 .ةجبامعة مصرات ،وكلية الرتبية ،اآلداب
  :2019 – 2018 امعيالعام اجل احلدود الزمنية. 

 . املنهج واإلجراءات2
 مت استخدام املنهج الوصفي. :البحث منهج 
 :ةالتدريس جبامعة مصراتأعضاء هيئة بعض عينة البحث من  تتكون عينة البحث 

يف كلييت )اآلداب  ( أستاذا  30) م، بلغ عددهواليت مت اختيارها بشكل عشوائي
( مقياسا  40، وقد مت توزيع )( من اإلانث20و) ( من الذكور،10بواقع ) ،والرتبية(

على أفراد البحث بشكل مباشر، وبعد فرتة زمنية مت البدء بتجميع املقياس، حيث مت 
( من املقاييس املوزعة، وبعد 5مقياسا  من عينة البحث بفاقد ) (35اسرتجاع )
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البياانت مت استبعادهم، لذا أصبحت  ة( مقياس غري مكتمل5مراجعتها تبني أن هناك)
 .( مقياس30عدد املقاييس الصاحلة للتحليل )

 :إعداد املوسوي ،اجلودة الشاملة إدارةتطبيق مبادئ  ىمقياس تقييم مد أداة البحث 
، وقد مت عرض األداة على جمموعة من احملكمني من إعادة تقنني الباحثات ،(2003)

 حبيث صار ،استبعاد بعض العبارات -بناء على ذلك-تم ف كلييت اآلداب والرتبية،
صدق وثبات األداة  مت استخراج وقد( عبارة، 37املقياس يف صورته النهائية مكون من )

والذي بلغت درجته  ،الثبات ألفا كورنباخومعامل  ،ابستخدام االتساق الداخلي
(0.849). 

مت تطبيق املقياس يف صورته النهائية على أفراد العينة البحثية وعددهم   تطبيق املقياس:
طُلب من كل أستاذ أن مينح حيث ، ة( أستاذا  من اهليئة التدريسية يف جامعة مصرات30)

اجلودة الشاملة املبينة  إدارةتقديره الذايت ملدى جودة األداء ابلنسبة لكل عنصر من عناصر 
 وأوضاعها، ومشكالهتا. ،ابعتباره عضوا  يف اجلامعة، وعلى دراية بقوانينها ،يف املقياس

خليار ال  (1))درجة  ثالثيجات التالية على املقياس الُمنح كل بند الدر  تصحيح املقياس:
(، مث استخرجت تنطبق يارخل( 3)، درجة تنطبق حلد ما يارخل (2) ، درجةتنطبق

 متوسطات الدرجات لكل بند ومقياس فرعي.  
ابستخدام احلزمة اإلحصائية  ،مت معاجلة البياانت املستوفاة من املقياس  املعاجلة اإلحصائية:

 .(SPSS) ةللعلوم االجتماعي
 :بحثيف الاملدى املعتمد 

مـن  ،مت حتديـد طـول اخلـالاي يف مقيـاس ليكـرت الثالثـي بحـثلتحديد املدى املعتمـد يف ال   
ومـن مت قسـمته علـى أكـرب قيمـة يف ، (2=1-3خالل حسـاب املـدى بـني درجـات املقيـاس)

وبعد ذلك تضاف هذه القيمة ، (66666.=3/2املقياس للحصول على طول اخللية أى )
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وذلك لتحديد احلد األعلـى ، بداية املقياس هى الواحد الصحيح(إىل أقل قيمة يف املقياس ) 
 للجدول التايل: هلذه اخللية وفقا  

 بحث( املدى املعتمد يف ال 1جدول رقم ) وضح ي

 درجة التطابق طول اخللية
 التنطبق 1.666 -1من 
 حلد ماتنطبق  2.333 -1.666أكرب من

 تنطبق 3 – 333 .2أكرب من 
ســـايب علــــى ولتفســـري النتـــائج واحلكــــم علـــى مســــتوى االســـتجابة مت االعتمـــاد علــــى ترتيـــب املتوســــط احل      

  .ومستوى الفقرات يف كل بعد، وعلى هذا األساس مت حتديد درجة التطابق مقياسمستوى األبعاد لال
 

 . النتائج3
 احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل أبعاد املقياس( املتوسطات 2يوضح اجلدول )

 ر.م األبعاد املتوسط االحنراف املعياري درجة التطبيق
هتيئة متطلبات اجلودة يف  1.9296 39309. ال تطابق

 التعليم
1 

 –متابعة العملية التعليمية  1.8948 48269. ال تطابق
 التعلمية وتطويرها

2 

 3 تدريب وتطوير املوارد البشرية 1.6162 39996. ال تطابق
 4 اختاذ القرار وخدمة اجملتمع 1.8926 44586. ال تطابق

 
 ال تطابق

 
.35826 1.8333 

 إدارةما مدى تطبيق مبادئ 
اجلودة الشاملة يف جامعة 

 مصراته

   الدرجة 
 الكلية

ظهرت ف ،احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل مقياس فرعي يتبني من اجلدول السابق املتوسطات
 .بشكل ضعيف اجلودة الشاملة إدارةتطبيق مبادئ مما يدل على  ،ال تطابقكما يف اجلدول النتيجة  
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      حسب متغري اجلنس  نتائج املقارنة( يبني3جدول رقم )

 
  جند أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري  ،خالل النتائج ابجلدول السابقمن 

 .اجلنس جلميع أبعاد املقياس
 

 ( يبني نتائج املقارنة حسب متغري املؤهل العلمي4جدول رقم )  

 

 مستوى الداللة جمموع الرتب متوسط الرتب اجلنس األبعاد
متطلبات اجلودة يف هتيئة 

 التعليم
  112.50 12.50 ذكر

 352.50 16.79 أنثى .218
 –متابعة العملية التعليمية 

 التعلمية وتطويرها
  167.00 18.56 ذكر

 298.00 14.19 أنثى 211.
  126.50 14.06 ذكر تدريب وتطوير املوارد البشرية

 338.50 16.12 أنثى .554
  152.00 16.89 ذكر اجملتمعاختاذ القرار وخدمة 

 313.00 14.90 أنثى 569.

 مستوى الداللة مجموع الرتب     متوسط الرتب العلميالمؤهل    األبعاد

  349.50 15.89 ماجستير تهيئة متطلبات الجودة في التعليم

 115.50 14.44 دكتوراه 688.

 –متابعة العملية التعليمية 

 التعلمية وتطويرها

  332.50 15.11 ماجستير

 132.50 16.56 دكتوراه 689.

 البشريةتدريب وتطوير الموارد 
 

  341.00 15.50 ماجستير

 124.00 15.50 دكتوراه 1.000

 317.00 14.41 ماجستير اتخاذ القرار وخدمة المجتمع
.258 

 148.00 18.50 دكتوراه
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من خالل النتائج ابجلدول السابق جند أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري املؤهل العلمي 
 دكتوراة ( جلميع أبعاد املقياس. –) ماجستري 

 
 

 ( يبني نتائج املقارنة بني سنوات اخلربة5جدول رقم )     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 األبعاد سنوات اخلربة متوسط الرتب جمموع الرتب مستوى الداللة
 هتيئة متطلبات سنوات 10أقل من  14.86 312.00 . 538

 اجلودة يف التعليم
 

153.00 17.00 
 سنوات فما فوق10

 
275. 

متابعة العملية  سنوات 10أقل من  14.36 301.50
 –التعليمية 

 التعلمية وتطويرها
 سنوات فما فوق10 18.17 163.50

 
467. 

تدريب وتطوير  سنوات 10أقل من  14.74 309.50
 فوق سنوات فما10 17.28 155.50 املوارد البشرية

 
400. 

اختاذ القرار  سنوات 10أقل من  14.62 307.00
 سنوات فما فوق10 17.56 158.00 وخدمة اجملتمع
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من خالل النتائج ابجلدول السابق جند أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري سنوات     
 سنوات فما فوق( جلميع أبعاد املقياس. 10 –سنوات  10اخلربة )أقل من 

 . مناقشة النتائج4
، ةاجلودة الشاملة يف جامعة مصرات إدارةمبادئ حاول هذا البحث التعرف على مدى تطبيق      

توصل البحث إىل أن أعضاء هيئة التدريس يؤكدون على أن اجلودة تعن التحسني املستمر يف ف
هيئة التدريس من أعضاء  ودة املخرجات، كما يرى البعضج يؤدي إىلوأن التقيد هبا  ،املدخالت

 ،واملعامل اجملهزة ،اإلمكاانت املتمثلة يف القاعات الدراسيةعدم توفري خلال  يف اجلودة، متمثال  يف 
 .بصورة عامةما يوجد ضعف يف تطبيق معايري اجلودة كة،  ييدة للعملية التعليماجلبيئة الو 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 3بينت نتائج البحث كما يف اجلدول )كما       
جامعة اجلودة الشاملة يف  إدارةس حول تطبيق مبادئ انث من أعضاء هيئة التدريالذكور واإل

 ئة التدريسعدم وجود فروق بني أعضاء هي (4ينت كما يف اجلدول )بيف كل األبعاد، و  ةمصرات
 . (5كما يف اجلدول ) م وجود فروق ملتغري سنوات اخلربةذلك عدكو ، ملتغري املؤهل العلمي وفقا  
ميكن القول أبن مقياس إدراة مبادئ اجلودة الشاملة يف  ،الثباتو  يف ضوء دالالت الصدقو      

ميكن استخدامها لقياس مدى  ،جتعله أداة موثوقة ،يتمتع خبصائص سيكومرتية ،التعليم العايل
وابلتايل التعرف على مواطن القوة  ،حتقق عناصر اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل

 . إلجراءات الالزمة لتطويرهاختاذ اوالضعف يف أدائها، والعمل على ا
اليت أظهرت أن واقع و (، 2005تتفق هذه الدراسة مع دراسة أبو مسرة وزيدان والعباسي )و      

اجلودة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس   إدارةنظام التعليم يف جامعة القدس يف ضوء معايري 
 يتالو (، 2005، كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة قاسم علوان )ا  منخفضان ك

اجلودة الشاملة يف كليات جامعة التحدي الليبية غري  إدارةأن إمكانية تطبيق  توصل فيها إىل
 مالئمة للتطبيق يف مجيع جماالت قياسها. 
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 واملقرتحات التوصيات. 5
لإلرتقاء بكفاءة نظام  ؛عدد من التوصيات مكان وضع، ابإلمن خالل ماورد يف حمتوى البحث 

 وهي كاآليت: ،وضمان جودته ،لتعليم اجلامعيا

  ة،داريني والطلبواإل ،نشر ثقافة اجلودة يف كافة كليات اجلامعة بني أعضاء هيئة التدريس 
 والعاملني.

  درايمجيع جوانب العمل اإليف طبيقها تاجلودة الشاملة، و  إدارةومعايري  ،االهتمام مببادئ، 
 على مستوى اجلامعة. ،واخلدمي ،واألكادميي

  واجملتمع  ة،والطلب ،والعاملني ،وأعضاء هيئة التدريس ،دارةضرورة بناء عالقة جيدة بني اإل
 احمللي.

  ليتم االرتقاء مبستوى أعماهلم  ؛توفري فرص حقيقية للنمو املهن واألكادميي لألساتذة واإلداريني
 يف اجلامعة.

 إجراء الدراسات التالية: الباحثاتوتقرتح 
  اجلودة الشاملة  إدارةللوقوف على تطبيق مبادئ  ؛إجراء دراسات تقوميية ملفاصل عمل اجلامعة

 فيها.

  لرصد جماالت التقدم، واستخالص الدروس اليت  ؛إجراء مثل هذه الدراسة كل مخس سنوات
 اجلودة الشاملة يف اجلامعة. إدارةلتطبيق مفهوم  ؛تعزيز جماالت النجاح يف اجلهود اهلادفة تضمن

   ؛اجلودة الشاملة يف جامعات ليبية خمتارة إدارةإجراء دراسة مقارنة حول مدى تطبيق مفهوم 
للوقوف على مدى التشابه واالختالف يف مثل تلك اجلهود، والتعرف على حاالت النجاح 

 وأسباهبا. واإلخفاق
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 قائمة املراجع
مؤشرات إدارة اجلودة الشاملة يف جامعة القدس من (. 2008أبو مسرة، حممود، والعباسي، عمر )

 .12. جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث والدراسات، العدد وجهة نظر طلبتها

اجمللة  ،ةاجلودة الشاملة يف اجلامعات الفلسطيني إدارةواقع تطبيقات  .(2006أبو فارة، يوسف )
 .2 العدد، 2األعمال، اجمللد  إدارةاألردنية يف 

املدرسية مبرحلة التعليم  دارةمتطلبات تطبيق اجلودة الشاملة يف اإل .(2007) آل مداوي، عبري
كلية ة،  دكتورا ، أطروحةداري املعاصرالثانوي العام ابململكة العربية السعودية يف ضوء الفكر اإل

 الرتبية أبهبا، جامعة امللك خالد، اململكة العربية السعودية.

 ، املؤمتر الرتبوي العشرين.إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم .(2006) البنا، رايض

دار وائل للنشر والتوزيع:  ،(مفاهيم وتطبيقات) اجلودة الشاملة إدارة .(2009جودة، حمفوظ )
 عمان.

جرائية لضماهنا يف التعليم معوقات ومتطلبات اجلودة والتطبيقات اإل .(2014)دريب، حممد 
 ، جامعة الكوفة.  15جملة كلية الرتبية للبنات للعلوم االنسانية، العدد  ،اجلامعي

العملية التعليمية بني النظرية والتطبيق يف ظل املقاربة (. 2018رويخ، كمال، ومصطفي، سعيد )
. جملة الباحث يف العلوم اإلنسانية وذجا  منابلكفاايت النشاط البدين الرايضي املدرسي 

 .33، العدد 2018واالجتماعية، مارس 

اجلودة الشاملة لتحسني أداء كلية خدمة اجملتمع  إدارةتطبيق مبادئ  .(2008) زقزوق، خالد
كلية الرتبية، جامعة أم القرى، اململكة العربية ،  رسالة ماجستري، عليم املستمر جبامعة أم القرىوالت

 السعودية.
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دار جرير  ،اجلودة الشاملة يف القطاعني اإلنتاجي واخلدمي إدارة .(2007) السامرائي، مهدي
 للنشر والتوزيع: عمان.

، املؤمتر اجلودة الشاملة وإمكانية تطبيقها يف جامعة التحدي إدارة .(2005علوان، قاسم ) 
إبريل، جامعة البحرين: كلية  13-11الرتبوي اخلامس: جودة التعليم اجلامعي، يف الفرتة من 

 .الرتبية

جملة  ،اجلودة الشاملة يف جامعة امللك سعود إدارةإمكانية تطبيق  .(2003العيبان، خالد )
 .25، اجمللد2-1البحوث التجارية، العدد

اجلودة الشاملة للعملية الرتبوية يف جامعة  إدارة .(2007القريويت، حممد واملطريي، يوسف )
 العزيز. ، جملة جامعة امللك عبدالكويت من منظور أعضاء هيئة التدريس

، اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل إدارةتطوير أداة لقياس (. 2003املوسوي، نعمان )
 .118-87ص ص ،67 ، العدد17 اجمللد اجمللة الرتبوية، الكويت،

التعليم ذلك الكنز  ،اللجنة الدولية املعنية ابلرتبية للقرن احلادي والعشرين .(2000) اليونسكو
 املكنون، مركز مطبوعات اليونسكو.
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 .املالحق1

 دولـــــــــة ليــــبــيــا
 جامــعـة مصــراتـه

 
 ة /ة الفاضل  /ة الدكتور /األستاذ 

 السالم عليكم ،،،،،،                                   
مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف جامعة مصراته من وجهة نظر " بعنوان دراسة إبجراء الباحثات تقوم

 أعضاء هيئة التدريس ".
 الباحثات من ترجوا أربعة أبعاد، لذا من كوناستبانة تت عن عبارة وهي الدراسة أداة الباحثات أعدت وقد

 كما عليها موافقتكم مدى عن تعرب اليت اخلانة يف (√) عالمة االستبانة بوضع فقرات على اإلجابة سيادتكم
 تستخدم ولن اتمة بسرية تعامل سوف مجعها سيتم اليت البياانت أبن علما تعمل هبا، اليت اجلامعة واقع يف توجد

 .الدراسة إليها تتوصل اليت النتائج صحة دقتها على وتتوقف البحث العلمي، أغراض يف إال
                           

 تعاونكم على والتقدير الشكر فائق بقبول وتفضلوا                        
  

 الباحثات                                                                                                                                      
 

 البياانت األساسية :
 

 .........الكلية ..................................               املؤهل العلمي .....................
 

 التخصص .............................              سنوات اخلربة ...............................
 

 اجلنس .................................                          
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إىل حد  تنطبق العبارات ر.ت
 ما

ال 
 تنطبق

 هتيئة متطلبات اجلودة يف التعليم : أوالا                                                  
تنتهج املؤسسة التعليمية مبدأ التطوير املستمر لعمليات التعليم  1

 والتعلم. 
   

    تشجع إدارة املؤسسة العاملني على املبادرة بتحسني األداء وتطويره. 2
    تزود املؤسسة الطلبة بدليل حيدد بوضوح شروط الدراسة ومتطلباهتا.  3
تطور املؤسسة آليات للتحقق من كفاءة أعضاء هيئة التدريس اجلدد  4

 علميا  ومهنيا .
   

    توفر املؤسسة أساتذة متخصصني لتدريس مجيع املقررات الدراسية.  5
    توفر املؤسسة فصوال  دراسية ومعامل وخمتربات تستوعب مجيع الطلبة  6
هتيئ املؤسسة مستلزمات األنشطة الصفية للطلبة )حواسيب، مراجع،  7

 خمتربات، وسائل تعليمية(
   

توفر للطلبة متطلبات األنشطة الالصفية )قاعات، مالعب رايضية،  8
 صاالت مسرحية(

   

حتدد املؤسسة كافة األنظمة واللوائح املتصلة بتنظيم االمتحاانت  9
 النهائية واعتماد نتائجها. 

   

 التعلمية وتطويرها –متابعة العملية التعليمية : اثنياا                                                
    تلتزم املؤسسة ابملعايري والشروط احملددة لقبول الطلبة. 10
تتخذ املؤسسة إجراءات حمددة لتسهيل قبول الطلبة احملتاجني ماداي   11

 ورعايتهم.
   

حتتفظ املؤسسة مبلف خاص يضم معلومات عن سلوك كل طالب  12
 وأنشطته ومستواه األكادميي والصحي. 

   

يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة حلفظ املعلومات اخلاصة ابلطلبة وضمان  13
 سريتها.

   

تتابع املؤسسة حتصيل الطلبة من خالل رصد حاالت الغياب ونتائج  14
 التقومي املستمر طوال الفصل. 
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يتم تنظيم فعاليات وأنشطة تستهدف حتقيق النمو املتكامل لشخصية  15
 الطالب اجلامعي.

   

جترى مراجعة الربامج واملقررات الرتبوية وتطويرها يف ضوء املستجدات  16
 العلمية.  

   

تقوم املؤسسة مبتابعة طرق التدريس اليت يتبعها األساتذة وتتخذ  17
 اإلجراءات الالزمة لتطويرها.  

   

يتم تطوير حمتوى املقررات الدراسية وحتديثها ملواكبة املستجدات  18
 العلمية. 

   

تتخذ إجراءات حمددة للتأكد من صالحية التجهيزات الدراسية  19
 )املعامل واملختربات ووسائل التعلم واألاثث والتجهيزات(. 

   

 تدريب وتطوير املوارد البشرية : اثلثاا                                                       
االحتياجات التدريبية تعتمد املؤسسة على تقييم األداء لتحديد  20

 للعاملني فيها.
   

تنظم املؤسسة برامج تدريبية جلميع العاملني ملواكبة متطلبات اجلودة  21
 الشاملة.

   

    يتم تدريب العاملني يف املؤسسة لتحسني وتطوير أدائهم. 22
    تتبىن املؤسسة طرق القياس املوضوعية لتقومي أداء العاملني فيها.  23
تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس واإلداريني العاملني يف املؤسسة  يتم 24

 بصورة دورية.
   

هتيئ املؤسسة الفرص لتطوير قدرات املوظفني والعاملني يف ضوء  25
 احتياجات املهنة.

   

تطبق املؤسسة آليات للتأكد من حسن استغالل املوظفني والعاملني  26
 لوقت العمل.

   

كفاءة عضو هيئة التدريس عند اختياره لتنفيذ مهام   تراعي املؤسسة 27
 أكادميية أو إدارية جديدة.

   

يرقى العاملون وفقا  ملعايري الكفاءة واخلربة مع مراعاة أهلية الشخص  28
 لتنفيذ متطلبات الوظيفة اجلديدة.

   

 القرار وخدمة اجملتمع اختاذ:رابعاا                                                        
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    تتبىن املؤسسة مبدأ اختاذ القرار بصورة مجاعية. 29
    يطرح العاملون أفكارهم ومقرتحاهتم يف االجتماعات حبرية اتمة. 30
يتم مناقشة مقرتحات العاملني وأفكارهم يف االجتماعات العامة  31

 والبث فيها.
   

التدريس على املشاركة يف اختاذ حيث رؤساء األقسام أعضاء هيئة  32
 القرارات األكادميية.

   

يتم تشكيل جلان خاصة ملراجعة التظلمات والشكاوى املقدمة من  33
 العاملني يف املؤسسة. 

   

    حتتفظ املؤسسة بعالقات عمل وروابط قوية مع مؤسسات اجملتمع.  34
ذات املردود املادي  تعطى املؤسسة األولوية لألحباث العلمية امليدانية 35

 واالقتصادي للبالد.
   

يتم تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تنفيذ البحوث العلمية امليدانية  36
 املتصلة حباجات اجملتمع.

   

تدرس املؤسسة شكاوى ومقرتحات مؤسسات اجملتمع املتعلقة جبودة  37
 خدماهتا. 

   

 


