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معوقات تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف كلية اآلداب جبامعة مصراتة من 
 وجهة نظر رؤساء األقسام العلمية ومنسقي اجلودة 

 
 كوثر عبدالرحيم التائب                             1حوتاإهلام يوسف ش

 جامعة مصراتة / كلية اآلداب                  جامعة مصراتة / كلية اآلداب 
 

 .ملخص البحث:
سعت هذه الدراسة إىل حتديد معوقات تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف كلية اآلداب      

جامعة مصراتة من وجهة نظر رؤساء األقسام العلمية ومنسقي اجلودة يف جماالت )العملية 
التعليمية، البحث العلمي، خدمة اجملتمع، اإلدارة اجلامعية، اجلوانب الشخصية لعضو هيئة 

 التدريس(.
ستخدام املنهج الوصفي، واستخدمت استبانة حول معوقات ااعتمدت الدراسة على      

(، وطبقت االستبانة 2017تطبيق معايري اجلودة الشاملة من إعداد )خالد صالح حممود، 
ابلكلية، وأوضحت ( منسق جودة 13(رئيس قسم و)13) (،26على عينة مكونة من )

خدمة اجملتمع حتصلت على أعلى متوسط حسايب النتائج أن املعوقات متثلث يف معوقات 
وقات تليها املع( ، 55.80(، مث معوقات العملية التعليمية مبتوسط حسايب )55.96)

(،مث املعوقات املرتبطة ابجلانب 55.42املرتبطة ابلبحث العلمي مبتوسط حسايب )
(، مث معوقات اإلدارة 50.80الشخصي لعضو هيئة التدريس على متوسط حسايب )

(، وأوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 49.03اجلامعية مبتوسط حسايب )
إحصائية يف وجهات نظر رؤساء األقسام العلمية ومنسقي اجلودة جتاه معوقات تطبيق 

 معايري اجلودة يف كلية اآلداب جبامعة مصراتة.
                                                 

1 tjmm.elham@gmail.com 
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Abestract 

     This study sought to identify Obstacles to applying the Total 

Quality Standards in the Faculty of Arts, Misurata University. 

From the point of view of the heads of scientific departments and 

quality coordinators In the fields of (Educational process - Scientific 

research - Community service - University administration - Personal 

aspects of the faculty member). 

    The study relied on the use of the descriptive approach and used a 

questionnaire on the obstacles to applying the comprehensive quality 

standards (Khaled Salah Mahmoud, 2017). 

The questionnaire was based on a sample of (26) (13) heads of 

department and (13) quality coordinator in the college. The results 

found that the obstacles were the obstacles to community service 

which obtained the highest average (55.96), the obstacles of the 

educational process with an average of (55.80) , And the obstacles of 

scientific research with an average of (55.42), and the obstacles 

related to the personal aspect of the faculty to mean an average of 

(50.80) and the obstacles of the university administration with an 

average of (49.03).       The results showed that there are no 

statistically significant differences in the views of heads of scientific 

departments And the coordinators of quality towards the obstacles to 

the application of quality standards in the Faculty of Arts, Misrata 

University. 

 :. املقدمة1
يعترب التعليم اجلامعي يف ظل تكون املعرفة بعد الثورة املعلوماتية وتكنولوجية اليت تشهدها 

عداد الكوادر العلمية املدربة إاجملتمعات املعاصرة من أهم مراحل التعليم اليت تعمل على 
 .كيزة أساسية يف تنمية جمتمعية إنتاجيةواملؤهلة لقيادة مؤسسات اجملتمع، ور 

 (531، ص  2004أبومولوح ، أبوعوده،) 
 

ة لكونه الوعاء الفكري ألي وعليه فإن اهتمام الدول املتقدمة ابلتعليم اجلامعي ضرورة حتمي
أهنا املرحلة اليت تسبق دخول الطالب احلياة العملية  اجملتمعات. السيمامن  جمتمع
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سعى الكثري من اجملتمعات تو  الشاملة، اجلودةلتطبيق وهذا ما دعا إىل االهتمام ، والوظيفية
إىل تطبيق مبادئها كوهنا أحد األساليب اإلدارية احلديثة اليت مت األخذ هبا بعد منتصف 

 .القرن العشرين
اهتمام الباحثني ومفهوم اجلودة الشاملة من أكثر املفاهيم الفلسفية اليت استحودت على 

ث نقلة نوعية وكمية يف واملمارسني انطالقا من سعي اجلامعات والكليات يف إحدا
ونظمها وأشكاهلا، وبراجمها وفقًا ألحدث التوجهات  وتطويرها بكافة مكوانهتا، ،قطاعاهتا

 (174،ص  2014)الصائغ ،  العلمية يف التعليم العايل.
 

ودة يرجع إىل العديد من الرواد أمثال أن أصول اجلإىل احلديثة كما تشري األدبيات الرتبوية 
" إطارًا حدد فيه Demingوقد وضع "، "ستيوارت ،ودمينج ،وكروسيب ، وجوران"

عترب التعليم مفتاح جناح اجلودة العامة امهارات اجلودة الشاملة وفقًا للعقيدة الياابنية كما 
 (33، ص 2008مدوخ ، ) واخلاصة.

 

يساعد القائمني على إدارة تلك ن تطبيق معايري اجلودة الشاملة داخل اجلامعات إحيث 
كما تشكل وسيلة متطورة  م،نجاح الذي حتققه جامعاهتالاجلامعات يف الوقوف على مدى 

حيث يسعى العديد من القائمني على مؤسسات التعليم  وتطويرها اإلدارة اجلامعيةلتحسني 
على عقد املؤمترات والورش لالستفادة من إدارة اجلودة  العايل عامة واجلامعات خاصة

ن أبرز حتدايت هذا العصر إ( قائاًل "9، ص 2004)احلويل،  هأكد علي وهذا ما الشاملة،
مسوؤيل  هيواجوالذي أصبح يشكل حتداًي  (ابجلامعاتموضوع )اجلودة يف التعليم 

 مؤسسات التعيم العايل".
جلامعات يف جمال تقو م الكليات ابعتبارها مؤسسات ابوينصب تركيز تطبيق اجلودة الشاملة 

احلديثة يف تقو م ابعتبار هذا األسلوب أحد أساليب  ،تربوية بقصد تطويرها وحتسينها
توظيف مبادئ وأفكار إدارة ف ،، واملؤسسات التعليمية بشكل خاصاملؤسسات بشكل عام
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التعليم اجلامعي يعود ابلنفع على اجلامعات والكليات إذ يضع مة أنظيف اجلودة الشاملة 
 . حجر األساس لرؤية فلسفية جديدة ألهداف اجلامعة ورسالتها

 (93ــ 92، ص ص 2003)املوسوي ، 
 

 لكن وعلى الرغم من أمهية تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي عموماً،
إىل الفشل  ترصد بعض التحدايت واملعوقات أمام التطبيق، اليت قد تؤدي أحياان الدراسات 

، وتؤكد بعض الدراسات أنه ليس كل ض اجلامعات األوروبية واألمريكيةكما حدث يف بع
وأن أحد  ،يف السياقات الثقافية والتعليميةمبادئ اجلودة قابلة للتطبيق على املستوى العاملي 

يف مؤسسة  هية اليت يتم هبا هذا التطبيق يف مؤسسة ما وتطبيقأسباب الفشل هو الكيف
هبدف احلصول على نتائج مشاهبة فمن الضروري األخد يف االعتبار الظروف الثقافية أخرى 

واالجتماعية والتارخيية وثقافة اجلودة للمؤسسة وتطوير اسرتاتيجيات تتناسب مع تلك 
 (5،ص  2017حممود،)الظروف. 

 ومعوقات هذا التطبيق، ،وتطبيقاهتا يري اجلودةعاالدراسات اليت تناولت تطبيق م تتعددقد 
نتائجها أن معوقات تطبيق اجلودة   أظهرتحيث  (2008منها دراسة )غريب ،وعبداملنعم ،

العملية متثلت يف  لامعة امللك فيصكما يراها أعضاء هيئة التدريس ابلكليات الرتبوية جب
 متومن  معوقات البحث العلمي، ويليها اإلدارة اجلامعية، مث ع،وخدمة اجملتمالتعليمية 

، إضافة إىل وجود حتدايت كبرية انب الشخصية ألعضاء هيئة التدريسمعوقات متعلقة ابجلو 
نتائجها إىل وقد أشارت  (2013)املطوع ،  دراسة كذلك لتحقيق معايري اجلودة فيها،

الشاملة واملرتبطة ابإلدارة اجلامعية اليت تشمل وجود معوقات تعيق تطبيق معايري اجلودة 
ضعف نظام تشجيع العمل الفعال يف التعليم العايل، وعدم توافر الكوادر املؤهلة يف جمال 

وضعف ممارسة منهجية  ، وسوء استغالل املوارد املالية،واملركزية يف اختاد القرار إدارة اجلودة،
 وت اإىل وجود معوق (2017دراسة )حممود ،  وتوصلت قيادة التغيري والتحول املؤسسي.

 معوقات مثمتتلت يف معوقات اإلدارة اجلامعية  ،حتصلت على متوسطات حسابية عالية
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جلانب الشخصي لعضو  معوقات خدمة اجملتمع ومعوقات املرتبطة ابمثالتدريس والتعليم 
 .هيئة التدريس

 :وأمهيتها لدراسةمشكلة ا 1.1

عدد اجلامعات والكليات، يف ة ملحوظزايدة  األخرية، شهد التعليم العايل يف ليبيا يف األونة
خماوف املهتمني ابلتعليم من هتذه الزايدة الكبرية ، ولقد أاثر اعدد الطالب امللتحقني هبو 

حدوث تدهور يف املستوايت التعليمية وإنتاج نوعية من اخلرجني غري قادرين على املنافسة 
 .م من تطوير وسائل العمل واإلنتاجميتلكون القدرات اليت متكنه وق العمل واليف س

لوقت احلاضر مبرحلة مهمة نتيجة ظهور أدبيات ا يفث مير التعليم اجلامعي يف ليبيا حي
ة لقطاع ثتغريات بنوية يف التوجهات احلدي جديدة ومفاهيم ومصطلحات جديدة تعرب عن

ومن هذه املفاهيم مفهوم اجلودة الشاملة وهي من أكثر املفاهيم الفلسفية اليت  ،التعليم العايل
سعت اجلامعات يف ليبيا إىل حماولت تطبيق  وقدهتم هبا العلماء الباحثني واملمارسني، ا

معايري اجلودة الشاملة بصورة مرضية ومقبولة من أجل حتقيق أفضل املخرجات وإحداث 
 كاهلا وبراجمها.نظمها وأش تغريات جذرية يف

ان أنه على الرغم من اجلهود املبذولة لتطبيق معايري اجلودة الشاملة داخل ثتوترى الباح  
، ها مل حتقق النجاح املرجولكناملؤسسات اجلامعية يف ليبيا وأخص ابلذكر جامعة مصراتة 

م بعض اإلجراءات الشكلية مثال توصيف املقررات الدراسية ابألقسا هنا مل تتعدإحيث 
اليت العلمية إضافة إىل إجراء الدراسات الذاتية للمؤسسات دون معاجلة العوامل األساسية 

يف تطبيق اجلودة الشاملة يف املؤسسات ، وقد يرجع اإلخفاق  حتد من جودة التعليم العايل
اجلامعية يف ليبيا ألسباب عديدة منها مايتعلق بتوفري املتطلبات الالزمة لتطبيقها ووجود 

ومن هنا تربز أمهية هذه الدراسة يف كوهنا ت حتول دون تطبيقها ابلشكل املطلوب .معوقا
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بكلية  اجلودة الشاملة ريحتاول الكشف عن املعوقات اليت تقف أمام سبل تطبيق معاي
وذلك من  ؛هة نظر رؤساء األقسام العلمية ومنسقي اجلودةجاآلداب جبامعة مصراتة من و 

ول هلذه املعوقات من أجل النهوض ابملؤسسة التعليمية يف االسرتاتيجيات واحللأجل وضع 
 ضوء معايري اجلودة العاملية.

 

 :تيةراسة ابإلجابة على التساؤالت اآلوميكن حتديد مشكلة الد  1.2

ة كما يراها رؤساء تمعوقات تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف كلية اآلداب جبامعة مصرا ماـ 1

، وخدمة والتعليم والبحث العلمي اجلودة يف جماالت )التدريساألقسام العلمية ومنسقي 

 ؟واجلوانب الشخصية لعضو هيئة التدريس( واإلدارة اجلامعية،، اجملتمع

اجلودة حنو معوقات تطبيق اجلودة  يمنسقو هل ختتلف آراء رؤساء األقسام العلمية  ـ 2

 الشاملة يف كلية اآلداب جبامعة مصراتة ؟

 :دراسةأهداف ال  3 .1

ة مصراتة كما يراها ـ حتديد معوقات تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف كلية اآلداب جبامع1
 م العليمة ومنسقي اجلودة ابلكلية.رؤساء األقسا

. الكشف عن الفروق بني آراء رؤساء األقسام العلمية ومنسقي اجلودة حول معوقات 2
 اجلودة الشاملة يف كلية اآلداب جامعة مصراتة.

 

 تية:تتضمن الدراسة املفاهيم اآل: اوحدوده م الدراسةمفاهي 4 .1



 معوقات تطبيق معايري اجلودة يف كلية اآلداب جبامعة مصراتة                  (1( اجمللد )2العدد خاص ) -جملة كلية  اآلداب
                                                     2019عدد خاص ابألوراق العلمية املقدمة للمؤمتر الدويل الثاين للتعليم يف  ليبيا، مصراتة، ليبيا. مارس 

________________________________________________________ 

212 

 

واالجتماعية والشخصية اليت تعوق  واإلدارية، والفنية ة،يلااملهي مجيع العوائق " املعوقات:ـــ 
ملية التعليم والتعلم املسئول على حتقيق أهداف براجمه اإلدارية اليت تساعد يف حتسني ع

 (71،ص1997)املفيدي، .وتطويرها"
ايري عامل اليت تعمل على عرقلة تطبيق مالعو أبهنا  إجرائياً:وتعرف الباحثتان املعوقات ـــ 

 .ملة يف كلية اآلداب جامعة مصراتةاجلودة الشا
هي جمموعة من املواصفات اليت تؤسس املتطلبات اخلاصة أبنظمة اجلودة " ـــ معايري اجلودة:

ية مراحل تطبيق منهجية إدارة اجلودة يف املؤسسات املختلفة ،ومن الضروري وصفها يف بدا
،وبدون هذه املواصفات لن تتمكن الشاملة ،وذلك لقياس النتائج الفعلية للمؤسسة 

 (136ص ،2004 ". )جودة،ازهاؤسسة من احلكم على أدائها وإجنامل
هي فلسفة إدارية لقيادات اجلامعة تركز على إشباع " :ودة الشاملة يف التعليم اجلامعيـــ اجل

وتوصلها إىل أهدافها، وهي تضمن الفاعلية  اً حاجات الطالب واملستفيدين وحتقق منو 
والكفاية املرتفعة يف احلقل العلمي والبحثي اليت تؤدي يف النهاية إىل التفوق العظمى 

 )الشهاري،. يع الكليات واإلدارات والعاملني"وتشمل اجلودة الشاملة اجلامعية مج ،والتميز
 (372، ص2005

 :تتحدد الدراسة ابحلدود اآلتيةــ 
تناولت هذه الدراسة معوقات تطبيق معايري اجلودة الشاملة بكلية  احلد املوضوعي:

معوقات تتعلق ابلبحث اآلداب جامعة مصراتةوهي )معوقات تتعلق ابلعملية التعليمية ،
العلمي ، معوقات تتعلق مبجال خدمة اجملتمع ، معوقات تتعلق ابإلدارة اجلامعية ، معوقات 

 تتعلق ابجلوانب الشخصية لعضو هيئة التدريس(. 
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مت تطبيق أداة الدراسة على رؤساء األقسام العلمية ومنسقي اجلودة بكلية  :املؤسسيـــــ احلد
 اآلداب جامعة مصراتة .

 (.2019ـ  2018) مت تطبيق هذه الدراسة خالل العام اجلامعي :الزمينـــ احلد

 :املنهج واإلجراءات .2
اعتمدت الدراسة على استخدام املنهج الوصفي كمنهج يتناسب مع  :ــ منهج الدراسة

وذلك من خالل حتليل األدب الرتبوي والبحوث والدراسات السابقة،  ،طبيعة هذه الدراسة
 ومجع املعلومات للتعرف على مفهوم اجلودة الشاملة وأسسها يف مؤسسات التعليم اجلامعي.

يتكون جمتمع الدراسة من رؤساء األقسام العلمية ومنسقي اجلودة  :الدراسةــ جمتمع وعينة 
( رئيس قسم 13) ( بعدد حوايل26لغ عددهم حوايل )بكلية اآلداب جامعة مصراتة وقد ب

 .(م2019/ 2018للعام اجلامعي ) ( منسق جودة هبذه األقسام13)و
 الدراسة:ــ أداة 

خالد صالح حممود، ) عدادمن إلتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثتان استمارة 
العلمي ـــ  البحثـ ــالتعليمة العملية ) مخس جماالتمن تكونت االستمارة و  ،(2017

حيث صيغت  ــ اجلوانب الشخصية لعضو هيئة التدريس(ـخدمة اجملتمع ـــ اإلدارة اجلامعية 
ة إجيابية وأعطي لكل عبارة من العبارات وزاًن مدرجًا وفق سلم ليكرت العبارات بصور 

 : يتاسي لتقدير أمهية العبارة كاآلاخلم
 فق بدرجة كبرية جداً.( لالستجابة موا5ـــ تعطي القيمة الرقمية )
 .( لالستجابة موافق بدرجة كبرية4)ـــ تعطى القيمة الرقمية 

 متوسطة.( لالستجابة موافق بدرجة 3ـــ تعطي القيمة الرقمية )
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 قليلة.( لالستجابة موافق بدرجة 2ـــ تعطي القيمة الرقمية )
 جداً.لالستجابة موافق بدرجة قليلة ( 1ـــ تعطي القيمة الرقمية )

 الدراسة:إجراءات 
 األداة:ــ صدق 

قسم علم النفس والصحة النفسية  ساتذةمت التحقق من صدق االستبانة بعرضها على أ
وذلك إلبداء آرائهم يف درجة مناسبة صياغة  ؛بكلية اآلداب جامعة مصراتةوقسم الرتبية 

قياسها لذلك  العبارات لغواًي ومدى انتماء العبارة إىل اجملال الذي وردت فيه وكذلك مدى
وقد ( أعضاء هيئة تدريس، 8وكان عدد احملكمني حوايل ) ،اجملال الذي تنتمي إليه

فقوا على حذف عبارة واحده نتيجة اتألراء السادة احملكمني حيث  الباحثتان تاستجاب
( عبارة موزعة  75يل )ا، حيث أصبحت عدد عبارات االستبانة حو يف املعىن لتكرارها

( عبارة جملال معوقات البحث 15و) جملال معوقات العملية التعليمة،عبارة  (16) يتكاآل
عبارة جملال اإلدارة اجلامعية،  (14( عبارة جملال معوقات خدمة اجملتمع، و)15و)  العلمي،

 .عبارة جملال معوقات مرتبطة جبوانب شخصية لعضو هيئة التدريس (15و)
عضو هيئة تدريس  (20) من ةمكوناب ثبات االستبانة على عينة مت حس األداة:ثبات 

ألفاكرونباخ حيث بلغ  وحساب معامل الدراسة،من خارج العينة اليت طبقت عليها استبانة 
بطريقة التجزئة النصفية فقسمت وحساب معامل الثبات ، (0,77معامل الثبات حوايل )
عبارات بينما ضم القسم اآلخر ال ، ضم أوهلما العبارات الفردية،االستبانة إىل قسمني

( وهي درجة 0,76)، حيث بلغت الدرجة الكلية الزوجية، وحساب معامل سبريمان براون
 .ومقبولة إحصائياً ألغراض الدراسةستبانة بدرجة عالية تدل على ثبات اال
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 :النتائج. 3

 ومناقشتها:تساؤل األول لالنتائج املتعلقة اب عرض -أوالا 
تطبيق معايري اجلودة الشاملة يف كلية اآلداب جبامعة  مامعوقاتينص التساؤل األول "

مصراتة كما يراها رؤساء األقسام العلمية ومنسقي اجلودة يف جماالت )التدريس والتعليم 

اجلامعية ،واجلوانب الشخصية لعضو هيئة  اجملتمع، واإلدارةوخدمة  العلمي،والبحث 

 .التدريس(؟

حنرافات املعيارية لكل جمال مت حساب املتوسطات احلسابية واال ولإلجابة على هذا التساؤل

 للمجاالت .ترتيباً تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية ها ،وترتيبمن جماالت االستبانة 

كـــــل جمـــــال مـــــن جمـــــاالت ( ترتيـــــب املتوســـــطات احلســـــابية واالحنرافـــــات املعياريـــــة ل1جـــــدول )
 االستبانة مرتبة تنازالً 

رقم 
 اجملال

عدد  اجملال
 العبارات

 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري  
 

 الرتتيب 

 2 7,293 55,80 16     العملية التعليمية 1
 3 8,453 55,42 15     البحث العلمي        2
 1 11,326 55,96 15     خدمة اجملتمع       3
 5    9,066 49,03 14     اإلدارة اجلامعية      4
 4 8,000 50,80 15     الشخصية لعضو هيئة التدريساجلوانب  5
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يتضح من اجلدول السابق أن املتوسطات احلسابية جلميع جماالت الدراسة تراوحت مابني 
         متوسط حسايب على أعلى خدمة اجملتمع ، فقد حصل جمال (49,03ــــ 55,96)
وهي  (55,80التعليمية مبتوسط  )، ويليه جمال العملية وهي درجة كبرية جداً  (55,96)

( وهي درجة كبرية، ويلية 55,42جمال البحث العلمي مبتوسط حسايب )مث ، درجة كبرية
وهي  (50,80التدريس مبتوسط حسايب ) اجملال املتعلق ابجلوانب الشخصية لعضو هيئة

وهذا وهي درجة متوسطة،  (49,03اإلدارة اجلامعية مبتوسط )جمال  درجة متوسطة، وأخريا
هي املرتبطة  ية ومنسقي اجلودةمأبرز املعوقات وفقًا آلراء رؤساء األقسام العلأن يوضح 

العلمي مث اجلوانب الشخصية ومن عملية التعليمية مث البحث املرتبطة ابل ابخلدمة اجملتمعية مث
يف تخطيط وإدارة اجلودة ابلكلية وضع ذلك ب، لذلك حيتم على القائمني اإلدارة اجلامعيةمت 

 االعتبار عند حتديد وطرح سبل اإلصالح والعالج للتغلب على هذه املعوقات.
وجود العديد من  يف (2008 وعبداملنعم، مع دراسة )غريب،النتائج السابقة وتتفق 

أعضاء هيئة التدريس ابلكليات الرتبوية جبامعة امللك اليت يعاين منها ت املشكالت واملعوقا
 ويليها اإلدارة اجلامعية، مث ،التعليمية وخدمة اجملتمع العملية مثل اجلامعة عموماً  فيصل

انب الشخصية ألعضاء هيئة ومن مت معوقات متعلقة ابجلو  معوقات البحث العلمي،
 .، إضافة إىل وجود حتدايت كبرية لتحقيق معايري اجلودة فيهاالتدريس

د مشكلة يف العالقة اتفاق أفراد عينة الدراسة على وجو  من خالل اجلدول السابق اتضحو 
وهذا يؤكد مدى احلاجة إىل حتصلت على أعلى متوسط حسايب  إذبني الكلية واجملتمع 

تعيني متخصصني يشرفون على خدمة اجملتمع وتقد م الدعم الالزم هلم من السلطة والدعم 
املايل من أجل ربط اجلامعة ابجملتمع واالستفادة من أعضاء هيئة التدريس لبحث القضااي 

 .لقة ابجملتمععتامل
مبتوسط حسايب  الذي حتصل على املرتبة الثانية أما اجملال الثاين )العملية التعليمية(و ــ 
تعزى الباحثتان هذه النتيجة إلرتفاع مستوى وعي رؤساء األقسام العلمية ، (55,80)

تواجهم يف ليت واملعوقات ا ،معايري اجلودة الشاملةية ومنسقي اجلودة أبمهية تطبيق لابلك
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كما أن  لدورهم البارز يف مشروعات اجلودة الشاملة اليت تنفذها الكلية.تطبيقها نتيجة 
هناك شبة اتفاق بني رؤساء األقسام العلمية ومنسقي اجلودة ابلكلية على أن أبرز املعوقات 

قلة ، و وضعف إمكانياهتا ،تكدس الطالب وقلة املعامل املرتبطة ابلعملية التعليمية تتمثل يف
مبيول الطالب  ماالهتما وعدم ستخدام من قبل أعضاء هيئة التدريسالوسائل املتاحة لال

 .هلمو وقدراهتم عند قب
أن  يف (2009 )العبيدي،و (2008 ،غريب، وعبداملنعموتتفق النتجة السابقة مع دراسة )

، الدراسيةالطالب ابلقاعات د عداأة يف العملية التعليمية هو تكدس برز معوقات اجلودأ
 وازدحام املدرجات، وقلة املعامل واملختربات وعدم توفري امكانياهتا.

( وهي درجة  55,42جمال البحث العلمي على املرتبة الثالثة مبتوسط احلسايب ) ــ وحتصل
، إلرتفاع تكلفة التعليم اجلامعي وإجراء البحوث العلمية يجةتتعزي الباحثتان هذه الن كبرية،

تعليم اجلامعي والبحث العلمي بصورة خاصة يف ليبيا. فهناك اتفاق بدرجة ميزانية الوضعف 
برز املعوقات يف جمال على أن أم العلمية ومنسقي اجلودة بكلية اكبرية بني رؤساء األقس

شح احلوافز املادية واملعنوية اليت تقدمها اجلامعة و  اإلمكانيات،البحث العلمي يف ضعف 
وضعف الدعم املادي ارتفاع تكلفة إجراء البحوث العلمية التطبيقية العلمي، و إلثراء البحث 

وزايدة العبء التدريسي. ومن مت فاحلاجة ملحة لدعم األحباث العلمية ماليًا وختفيض 
از حبث علمي خالل الفصل الذي يقوم إبجناألعباء التدريسية لعضو هيئة التدريس 

 .الدراسي
صية لعضو هيئة التدريس على املرتبة الرابعة  مبتوسط وحتصل اجملال املتعلق ابجلوانب الشخ

مما يعكس احلاجة امللحة إىل وجود برامج مهنية وتدريبية لتغطية  (50,80)متوسط  حسايب
فكرة  كذلك مدى احلاجة إىل إقناع الكثري من أعضاء هيئة التدريس أبمهية  هذه اجلوانب،

ا وآلياهتا لكوهنم األساس يف تطبيق نظام وفلسفة اجلودة الشاملة، كذلك تدريبهم على أدواهت
 اجلودة الشاملة ابلكلية.
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، (49,03املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب ) كذلك حتصل جمال اإلدارة اجلامعية على
واللوائح، وغلبة الروتني،  وانينيوتعارض الق والقانونية،وذلك يف كثرة املعوقات اإلدارية 

كثرة أعباء عضو هيئة التدريس مبا حيول ، و  اإلدارة اجلامعيةغياب النظم الفعالة لتقييم أداء 
قلة وعي العديد من أعضاء هيئة التدريس ابلقوانني ، دون مشاركته الفعالة يف اإلدارة

 .واللوائح اجلامعية
ولعل ذلك يشري إىل احلاجة امللحة للتخطيط إلحداث التغيري والتطوير يف بيئة وسياق 

كذلك إحداث تغيري يف القوانيني والتشريعات بصورة  عية،اجلامالعمل يف مؤسساتنا 
التستطيع أن اجلودة الشاملة مثتل رؤية، ( "2017عليه )حممود،  أكد وهذا ما تدرجيية،

ل رسم وتنفيذ خطط ، إال من خالل التخطيط طويل املدى، من خالاجلامعة حتقيقها
 .ية"لتحقيق هذه الرؤية بصورة تدرجي، مبا يؤدي اجلودة السنوية

 
 تساؤل الثاين ومناقشتها:عرضالنتائج املتعلقة اب -اثنياا 

اجلودة حنو معوقات  يمنسقو هل ختتلف آراء رؤساء األقسام العلمية ثاين "ل الينص التساؤ 

 ؟ "تطبيق اجلودة الشاملة يف كلية اآلداب جبامعة مصراتة

كان هناك فروق   ل مت حساب اختبار التباين للتعرف على إنولإلجابة على هذا التساؤ 
تعزى إىل املسمى  ذات داللة إحصائية بني معوقات تطبيق اجلودة الشاملة يف كلية اآلداب

 .منسق اجلودة( –الوظيفي )رئيس قسم 
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راء رؤساء طبيق معايري اجلودة الشاملة وفق آلبني معوقات ت يوضح الفروق اإلحصائية (2جدول)
 ANOV"" ختبار حتليل التباينا ستخداماألقسام ومنسقي اجلودة بكلية اآلداب اب

درجة  جمموع املربعات املصدر ن املتغريات
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  ف
 الداللة

 العملية التعليمية
 13رئيس قسم            
 13منسق جودة           

 بني اجملموعات 
داخل 

 اجملموعات 
 اجملموع

744.538 
585.500 

1330.038 

12 
13 
25 

62.045 
45.038 

1.378 287. 

 البحث العلمي
 13رئيس قسم            
 13منسق جودة           

 بني اجملموعات 
داخل 

 اجملموعات 
 اجملموع

804.846 
983.500 

1788.346 

12 
13 
25 

67.071 
75.654 

0.887 580. 

 خدمة اجملتمع
 13رئيس قسم           
 13منسق جودة          

 بني اجملموعات 
داخل 

 اجملموعات 
 اجملموع

1743.462 
1463.500 
3206.962 

12 
13 
25 

145.288 
112.577 

1.291 327. 

 اإلدارة اجلامعية
 13رئيس قسم           
 13منسق جودة         

 بني اجملموعات 
داخل 

 اجملموعات 
 اجملموع

1108.462 
946.500 

2054.962 

12 
13 
25 

92.372 
72.808 

 
 

1.269 337. 

اجلوانب الشخصية لعضو 
 هيئة التدريس

 13رئيس قسم            
 13منسق جودة          

 بني اجملموعات 
داخل 

 اجملموعات 
 اجملموع

1115.538 
484.500 

1600.038 

12 
13 
25 

92.962 
37.269 

2.494 058. 

 الكلي
 13رئيس قسم            
 13منسق جودة          

 بني اجملموعات 
داخل 

 اجملموعات 
 اجملموع

19693.462 
14657.500 
34350.962 

12 
13 
25 

1641.122 
1127.500 

1.456 255. 
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راء رؤساء األقسام آحصائية بني إ)ف( أنه اليوجد فروق ذات داللة  يتضح من قيمة
ستبانة اال االتومنسقي اجلودة حول معوقات تطبيق معايري اجلودة الشاملة وفقاً جمل

 املختلفة.
راء روساء األقسام ومنسقي اجلودة بكلية اآلداب جامعة مصراتة حول وهكذا نستنتج أن آ

معوقات تطبيق اجلودة الشاملة ال تتأثر ابملستوى الوظيفي، ولعل النتيجة السابقة تعود إىل 
أن رؤساء األقسام ومنسقي اجلودة يف كلية اآلداب ميتلكون القدرة والكفاءة واخلربة يف 

حساسهم ابحلاجة إىل التغلب على الضعف والقصور يف اجملاالت املختلفة، وإ حتديد نواحي
 تلك املعوقات.

 :التوصيات..5
أن كلية اآلداب جامعة مصراتة حباجة ماسة ملراجعة أنظمتها  الدراسة،أظهرت نتائج هذه 

 جوانبها،وبناء منظومة إدارية تعتمد بدرجة كبرية على تطبيق معايري اجلودة الشاملة جلميع 
 خالل:لتحسني األداء وتطوير خمرجاهتا وذلك من 

خطة سنوية شاملة لتقو م وتطوير وحتسني جودة األداء املؤسسي بكلية اآلداب  عدادإـــ 
 احلالية.اليت توصلت إليها نتائج الدراسة كافة املعوقات  لعالج جامعة مصراتة 

قسام العلمية لتزام رؤساء األمع ا واملؤشراتـ ضرورة االعتماد على منوذج من املعايري ــ
 ابلكلية بتنفيذ برانمج اإلصالح والتطوير.كافة أعضاء هيئة التدريس  ومنسقي اجلودة و 

ـــ عقد املؤمترات والندوات وورش العمل والنشرات التوجيهية لنشر الوعي أبمهية تطبيق معايري 
 والطالب والعاملني ابلكلية. اجلودة الشاملة، ونشر ثقافة اجلودة بني أعضاء هيئة التدريس

املواصفات العاملية واحمللية املعاصرة  لتتفق مع كافة  مقررات وبرامج الكلية ـــ مراجعة وتطوير
 وذلك وفقاً للتطورات واملستجدات يف كل ختصص.

ـــ توفري اإلمكاانت املادية والبشرية من قاعات تدريسية مناسبة ومعامل، ومكتبات جامعية 
 اهتا مع معايري اجلودة الشاملة، وتطوير املباين اجلامعية وحتديتها .تتفق إمكاني
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، واملشاركة يف خدمة لعلمي، والبحث ا جودة األداء يف جماالت التدريســـ تطبيق معايري
 .تمع يف كلية اآلداب جامعة مصراتةاجمل
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