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يف مؤسسات  تقييم مدى تطبيق أعضاء هيئة التدريس دلتطلبات اجلودة الشاملة
 التعليم العايل

 1عمران مجعة تنتوش
 جامعة ادلرقب . اخلمس

 ملخص البحث:
التدريس دلتطلبات اجلودة الشاملة  ىيئة للتعرف على مدى تطبيق أعضاء يهدف البحث 

 حتول اليت ادلعوقات والصعوبات والتحدياتإبراز أىم يف الكليات اجلامعية عينة البحث و 
 البحث. عينة يف الكليات اجلامعية ادلطلوبة دون حتقيق متطلبات اجلودة

ق واعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي باستخدام االستبيان كوسيلة جلمع البيانات، وطب 
( من أعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية البدنية وعلوم الرياضة جبامعة 35علي عينة قوامها )

 رلموعة وجود( وأوضحت النتائج 9106-9107ادلرقب واجلفارة، خالل العام اجلامعي )
 أمهية ذات العايل التعليم مؤسسات الشاملة يف  اجلودة متطلبات تطبيق صلاح عوامل من

وأن اغلب عينة البحث غَت ملتزمُت بتطبيق متطلبات  نظر عينة البحث ، وجهة من متفاوتة
وبرامج ومعايَت ضمان اجلودة يف العملية التعليمية والتدريبية بكلياهتم نظرًا لعدم علمهم 
ودرايتهم هبا ، أو لعدم توفر تلك الربامج  وادلعايَت اخلاصة بالتحسُت والتطوير ادلستمر، وان 

ن ادلعوقات والصعوبات والتحديات اليت حتول دون تطبيق معايَت ومتطلبات ىناك رلموعة م
ضمان اجلودة الشاملة، أمهها عدم تفعيل قسم اجلودة يف االقسام العلمية ، وعدم وجود 

 إضافة اىل عدم ادلعايَت ووضوحها، وعدم شلارسة القسم الختصاصاتو الفعلية داخل الكلية،
 وتكليف أشخاص ليس لديهم دراية وخربة كافية.    ةتوفر الكفاءات البشرية ادلؤىل

 التعليم مؤسسات الشاملة ، اجلودة أعضاء ىيئة التدريس ، معايَت  الكلمات ادلفتاحية:
    العايل.

Abstract  

                                                 
1 omrantntous72@gmail.com 
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     The research aims to identify the extent to which faculty members 

apply to the requirements of the total quality in the university faculties 

of the research sample and to highlight the most important obstacles, 

difficulties and challenges that prevent the achievement of the quality 

requirements required in the university colleges. 

     The results were based on a sample of (53) members of the Faculty 

of Physical Education and Sports Sciences at Al-Muraqeb and Al-

Jafara Universities during the academic year (2019-2018). The results 

revealed a number of factors for the success of applying the 

comprehensive quality requirements In the higher education 

institutions of varying importance from the point of view of the 

sample of the research, and that most of the research sample is not 

committed to the implementation of quality assurance requirements 

and programs in the educational and training process in their colleges 

because of their lack of knowledge and knowledge, or the lack of such 

programs and standards for improvement and For the continuous 

development, and that there are a range of obstacles and difficulties 

and challenges that prevent the application of standards and 

requirements of the overall quality assurance, the most important of 

which is the non-activation of the quality department in the scientific 

sections, the lack of standards and clarity, and the lack of practice of 

the department to its actual competencies within the college, People 

with insufficient knowledge and experience. 

Keywords: faculty members, total quality standards, higher education 

institutions. 

    مقدمة البحث:  1.1
 ويف والبحثية التعليمية خدماهتا يف للتميز باستمرار العايل التعليم مؤسسات جتتهد    

واحتياجات ادلتعلمُت  ومتوائمة وبرارلها ادلختلفة متميزة سلرجاهتا تكون حىت اجملتمع خدمة
 عناصر لكافة اجلودة ضمان ويعد مدخل، والدويل احمللي سوق العمل ومتطلبات واجملتمع

 العايل دلؤسسات التعليم ينبغي اليت األساسية األسبقيات أحد العايل ومؤسسات التعليم
والفاعلية يف مكوناهتا ونظمها وأشكاذلا وبرارلها  التميز االكادديي لتحقيق عليها الًتكيز

     دلواجهة التغَتات والتحديات ادلرتبطة بالتغيَت والتطوير.
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دلؤسسات التعليمية اجلامعية حاجًة ايل وتعد كليات الًتبية جبميع ختصصاهتا من أكثر ا     
حتقيق فلسفة ومتطلبات ومفاىيم اجلودة الشاملة دلخرجاهتا من الطالب ولدورىا اذلام يف 
إعداد الكوادر العلمية ادلتخصصة يف كافة ادلراحل التعليمية ، نتيجة لثورة االتصاالت 

نية سوق العمل وفقًا ألحدث وادلعلومات التكنولوجية وادلعرفية والتغَتات ادلتسارعة يف ب
 التوجهات العلمية يف رلاالت التعليم العايل.

 وضع يف الدولة مستوى على العايل التعليم قيادات ورغم اجلهود ادلبذولة من     
التشريعات ادلناسبة لتحقيق متطلبات ضمان اجلودة واالعتماد يف مؤسسات التعليم العايل 

، وتبٌت االسًتاتيجيات العلمية لتطوير وحتسُت مستوي تلك  لالرتقاء بأداء اجلامعات الليبية
ادلؤسسات ، وإصالح التشريعات وخلق مناخ إجيايب لتحسُت جودة وكفاءة التعليم العايل ، 
ورفع تصنيف مراكز اجلامعات الليبية يف قوائم التصنيف االقليمية والعادلية ، وتبٍت آليات 

اال أنو توجد العديد من ادلعوقات والعقبات اليت  مستقلة لضمان اجلودة وتقييم االداء ،
 حتول دون حتقيق تلك اجلهود يف الوقت احلاضر.

 ورلتمع اقتصاد ركائز أىم من خاصة بصفة العايل والتعليم عامة بصفة ويعد التعليم     
 ادلعرفية القدرة تعظيم يف أساسي بدور العايل التعليم مؤسسات تسهم حيث ادلعرفة ،

 ادلعرفة( ، )نشر تدريس من وظائفها شلارسة خالل من وتطبيقاً  واستخداماً  ت حبثاً للمجتمعا
 ادلعرفة(. وخدمة اجملتمع )تطبيق ادلعرفة( علمي )إنتاج وحبث
 :البحث أمهية 1.1
 وحداثتو يف التعليم العايل نتناولو الذي ادلوضوع أمهية من تنبع البحث أمهية ىذا إن     
 فلسفة دتثل ألهنا اجلامعي، التعليم يف مؤسسات الشاملة اجلودة نظام وتطبيق إدارة وىو

 مبفهومها للتثقيف اجلاد العمل من ، البد معاصرة وتوجهًا عادليًا حديثاً  وتنظيمية إدارية
 التعليمية العملية تطوير هبدف ورلاالهتا مضامينها بتطبيق ومبادئها، وااللتزام وأمهيتها
 بناء يف وادلسامهة ادلتسارعة دلواكبة ادلتغَتات تعليمية سلرجات أفضل على للحصول اجلامعية
 وخدمتو. ادلعاصر اجملتمع
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ويعترب تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل من أكثر االمور اليت      
 إبراز لقيت اىتمامًا متزايدًا يف اآلونة األخَتة على ادلستوى الدويل والعريب واحمللي ، حملاولة

 يف تلك ادلؤسسات.  الشاملة اجلودة تطبيق إلجيابيات اجلامعات حاجة
 إىل تسعى الليبية بكلياهتا وختصصاهتا اجلامعات أن يف البحث ىذا أمهية تربز كما      

 اجلودة بسبب من متميز مبستوى وتقدديها خدماهتا ، اجلودة الشاملة وجتويد إدارة تطبيق
طلب على  اجملال ، وازدياد ىذا يف عدة متغَتات نتيجة اجلامعات ىذه تواجو اليت ادلنافسة

 شرحية للمجتمع ويشكل السليم البناء التعليم العايل باعتباره قطاع خدمي يسعي لتحقيق
 من اجملتمع اللييب.  وىامة عريضة
 العايل التعليم قطاع يف الشاملة اجلودة متطلبات تطبيق تعوق اليت ادلعوقات معرفة إن     

الليبية ، إضافة  اجلامعات يف الضعف جلوانب العلمي التشخيص يف ستساىم اىل حد كبَت
اىل حتليل آراء أعضاء ىيئة التدريس حول تلك ادلعوقات ألهنم العنصر األقدر على حتديدىا 

زلاولة التوصل إىل نتائج واقًتاحات تساعد متخذي القرار  وبالتايل وكيفية التعامل معها ،
آلليات ادلناسبة لتطبيق متطلبات ضمان اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم على إجياد ا

 العايل بنجاح ، وزلاولة جتاوز سلتلف معوقات تطبيقها.
 للتعرف على8 يهدف ىذا البحث   أهداف البحث: 1.1

التدريس اجلامعي دلتطلبات ومعايَت اجلودة الشاملة يف  ىيئة مدى تطبيق أعضاء -0
 اجلامعية عينة البحث.الكليات 

دلتطلبات  التدريس اجلامعي ىيئة تطبيق أعضاء دون حتول اليت ادلعوقات واالسباب -9
 البحث. عينة يف الكليات اجلامعية الشاملة اجلودة ومعايَت

 من رلموعة يف صياغتها ديكن ادلطروحة، ادلشكلة ألبعاد العرض ىذا خالل ومن   
 :التايل النحو على التساؤالت

 تساؤالت البحث: 1.1
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التدريس اجلامعي دلتطلبات ومعايَت اجلودة الشاملة يف  ىيئة ما مدى تطبيق أعضاء -0
 الكليات اجلامعية عينة البحث؟

 دلتطلبات التدريس اجلامعي ىيئة تطبيق أعضاء دون حتول واالسباب اليت ادلعوقات ما -9
 بحث؟ال عينة يف الكليات اجلامعية الشاملة ومعايَت اجلودة

 مصطلحات البحث:  1.1
"ىو الذى حيمل مؤىاًل علمياً عالياً )ادلاجستَت أو الدكتوراه( يف أحد عضو هيئة التدريس: 

 فروع ادلعرفة ويقوم بالتدريس بإحدى مؤسسات التعليم العايل". 
 (0. 9115)دليل ضمان اجلودة،                                                 

" ىي استيفاء مجيع عناصر العملية التعليمية من مؤسسات ومناىج وطالب  :اجلودة 
 وأساتذة وموظفُت مبختلف االنشطة اليت ترتبط بالعملية التعليمية".

 (  9. 9115)دليل ضمان اجلودة،                                                 
 خدمات من ادلستفيدة األطراف وتوقعات احتياجات )ىي ترمجة : العايل التعليم جودة

    .رضاىم( لتحقيق بتطبيقها وااللتزام زلددة مواصفات إىل العايل التعليم مؤسسة
 (55. 9102)رقاد،                                                                

 : العايل التعليم خدمة جودة أهداف
عديدة  أىداف العايل التعليم يف اجلودة لتطبيق ( إن9116يذكر العبادي وآخرون )     

 أمهها. إبراز سنحاول
 وواجب عصري، وظيفي مطلب األداء وحسن العمل واتقان اجلودة أن على التأكيد -0

 الراىنة. ادلرحلة مقتضيات تتطلبو وطٍت،
 ادلؤسسة. يف العاملُت كافة من لالستفادة والتعاوين اجلماعي العمل روح تنمية -9
 العالج من خَت الوقاية الصحيح، عن بديل ال شعارات حتت اجلودة مفهوم ترسيخ -5

 احلياة. مدى والتعليم
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 واإلجراءات للربامج التوثيق أساس على تقوم التعليم عملية يف نوعية نقلة حتقيق -2
 الطلبة. مبستوى واالرتقاء والتوجيهات واللوائح لألنظمة والتفعيل

 خالل من العايل التعليم مؤسسات يف واألساتذة لإلداريُت األداء مبستوى االىتمام -3
 مكونات أنشطة مجيع جودة على الًتكيز مع ادلستمرة، التدريب برامج وتنفيذ الفاعلة ادلتابعة
 التعليمي. النظام

 وقوع من وتقلل اجلودة مستوى من وترفع تعزز اليت والتدابَت االجراءات كافة اختاذ -4
 التدريس. األخطاء يف

 باألساليب وحتليليها ودراستها العملي الواقع يف التعليمية ادلشكالت على الوقوف -5
 تنفيذىا.   ومتابعة ادلناسبة احللول واقًتاح العلمية والطرق

 (52. 9116)العبادي وآخرون،                                                 
 العايل: التعليم خدمة جودة فوائد

 للطلبة، والفوائد ادلزايا العديد من العايل التعليم خدمة جودة أىداف حتقيق عن ينجم     
 يلي والتنظيمي ، وفيما اإلداري النظام العاملُت، التدريس، ىيئة أعضاء العمل، سوق

 8 الفوائد لتلك استعراض
 تلبية العايل التعليم خدمة يف اجلودة حتقيق عن ينجم  العمل: وسوق الطلبة حمور -1

 ادلوارد من العمل سوق حاجة سد يف بدورىا تساىم اليت اخلريج، وطموحات رغبات
 ادلطلوبة. وبادلواصفات ادلطلوبة البشرية

 خالل من التدريس ىيئة لعضو اجلودة حتقيق ديكن التدريس: هيئة أعضاء حمور -1
 تقنيات واستخدام احلديثة العلمية ادلصادر من ادلزيد على كفاءتو واالطالع تطوير

 ادلناىج مبتطلبات لإليفاء العلمية ادلستجدات آخر على االطالع لو تتيح اليت ادلعلومات،
 العمل. وسوق الطلبة ومتطلبات حاجات مع تتناسب اليت اجلديدة،
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 العاملُت أداء كفاءة رفع العايل التعليم خدمة يف اجلودة حتقيق يتطلب  :العاملني حمور -1
 صانعي سيدفع ما وىذا التعليمي، ادلنتج جودة تفرضها اليت اجلديدة بادلتطلبات لإليفاء
  العاملُت. لتدريب توفَت الفرص إىل العايل مبؤسسات التعليم القرار

 ومناخ تنظيمية ثقافة خلق األىداف حتقيق يتطلب والتنظيمي: اإلداري احملور -1
 ىيئة وأعضاء اجلامعة رئاسة بُت والتفاعل التعاون من نوع بإجياد يتسم جيد تنظيمي
 معلومات نظام الطلبة واستخدام أىداف حتقيق خيدم الذي بالشكل  والعاملُت التدريس

                                                             ادلناسبة. القرارات الختاذ ادلعلومات من وأقسامها الكلية حاجات يليب
 (57. 9102)رقاد، 
  اللييب: اجلامعي التعليم يف اجلودة معايري
 : ىي بثالث مراحل ليبيا يف العايل التعليم مؤسسات جتويد مسَتة لقد مرت     

 (9102) لسنة (054) رقم العامة سابقاً  الشعبية اللجنة قرار صدور : األويل ادلرحلة
 مراقبة إدارة األخرى ، اإلدارات جبانب ضم حبيث العايل للتعليم اإلداري اجلهاز بتنظيم
قسم مراقبة اجلودة وادلعايرة العلمية وقسم التوثيق  اإلدارة ىذه وضمت العايل ، التعليم جودة

 واالعتماد ، و قسم تنظيم نظم اجلودة تطويرىا.                  
( مت إنشاء اللجنة ادلركزية لضمان جودة واعتماد 9113يف سنة )ادلرحلة الثانية: 

التعليم العايل يف ليبيا ، وىي جلنة ذات شخصية فنية تنفيذية تعٌت بنشر ثقافة مؤسسات 
 ومفهوم اجلودة والعمل على تطبيقها يف مؤسسات التعليم العايل ادلختلفة.

( 9114إنشاء مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العايل سنة ) ادلرحلة الثالثة:
ان اجلودة واالعتماد مبؤسسات التعليم العايل يف ليبيا.         وىو اجلهة ادلعنية قانونًا مبوضوع ضم

 (93،92. 9102)أبو زقية، 
 مكاتب ضمان اجلودة واالعتماد: 
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لتطبيق نظام اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل أقرت اللجنة ادلركزية لضمان جودة      
جامعة يسمى ضمان اجلودة يف كل  واعتماد مؤسسات التعليم العايل بتشكيل مكتب

مكتب ضمان اجلودة واالعتماد ، وىو يسعى إىل حتقيق ضمان اجلودة يف مؤسسة التعليم 
ومساعدة الكليات يف إنشاء وحدات تقومي األداء وضمان اجلودة وجتميع نتائج  العايل

التقييم الذايت وحتليلها وربط ادلكتب بادلكاتب ادلناظرة بادلؤسسات التعليمية األخر اإلقليمية 
العادلية وغرس الوعي بُت أعضاء ىيئة التدريس والعاملُت باجلامعة والطالب من خالل و 

 نشر ثقافة اجلودة.
ثالثة      علي موزعة كمي بشكل وادلصاغة الرابع اجلزء يف الواردة التقييم معايري

 :التايل كما ىف اجلدول وتتكون للتقييم معيارية درجات
 

 يف ليبيا                                            العايل التعليم مؤسسات يف التخطيطية وادلعايَت التقييم زلاور 11جدول 
 التالية ادلؤشرات وفق ادلعيار أو احملور ىذا صياغة احملاور وادلعايَت                   ديكن

 األول احملور
 وفعالية رؤية 

 اجلامعة

 .التعليمية رؤيتها تعكس ومعلنة واضحة رسالة دتتلك أن
 فيما والقياس للتحقيق قابلة واضحة أىداف إىل الرسالة ىذه تًتجم إن

 إضافة العلمي والبحث العايل التعليم رلايل يف ونشاطها بدورىا يتعلق
 . اجملتمع خدمة يف دورىا إليضاح

 ووضع األىداف ىذه حتقيق خالذلا من تستطيع إسًتاتيجية خطة تعد إن
 األىداف ىذه حتقيق مد قياس و لتقييم مناسبة عمل آليات و مقاييس
 لكافة ادلستمر والتحسُت فعالية اجلامعة من الرفع على الدائم والعمل

  واألىداف. للرسالة ادلستمرة للمراجعة إضافة ادلختلفة، وعملياهتا أنشطتها
 

 الثاين احملور
 التعليمي الربنامج

 أو الليسانس( متطلبات البكالوريوس ( األوىل اجلامعية الدرجة برنامج
 الليسانس(. أو البكالوريوس ( األوىل اجلامعية الدرجة منهج -  التخرج
 تصميمها دلعاجلة ديكن مقررات أو برامج وىي( العالجية  وادلقررات الربامج
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 و التدريس ساعات أي اعتبار دون الطالب قدرات يف زلددة قصور أوجو 
 ادلقررات(. ىذه عن األكادديي للطالب اإلرشاد

 الثالث ادلعيار
 التدريس ىيئة

 وترقياهتم. التدريس ىيئة أعضاء تعيُت -.   التدريس ىيئة عضو اختيار -
 التدريس. ىيئة لعضو وادلهنية األكادديية ادلتطلبات -
 التدريس. ىيئة ألعضاء التدريسي التعاون -
 .التدريس ىيئة أعضاء تظلم -ادلتعاونُت.      التدريس ىيئة أعضاء -
 ادلعيدين. من التدريس ىيئة أعضاء مساعدو -

 الرابع ادلعيار
 الدعم خدمات
 التعليمية

 -        .التدريس دعم   -     واإلعالنات النشرات -        ادلكتبة. 
 ادلعلومات. وتقنية التعليم بأنشطة ادلتعلقة ادلواد -التعاقدية.    االتفاقيات

 
 ادلعيار اخلامس

 الطالبيةالشئون 
 -الطاليب.   اإلرشاد -واخلدمات.    الربامج -الطالب.     سجالت -

          الطالب. تظلم -      الطالب. أنشطة -    الطالب. معامالت
 الصحية. اخلدمات -

 السادس ادلعيار
  الدراسات

 العليا

 الدراسات مقررات مناىج -                    .العليا الدراسات برنامج -
 العليا.

 الدراسات يف التدريس -                . العليا الدراسات يف القبول -
 .العليا

 .العليا الدراسات إدتام متطلبات -
 السابع ادلعيار
 ادلرافق

 حليز إدارة -.                                            الثابتة األصول -
 ادلكاتب.

 .للمرافق الرئيسي ادلخطط الصيانة -
الثامن  ادلعيار

العلمي  البحث
 ادلمولة والبحوث والعقود ادلنح - البحثية.                    األنشطة -

 خارجياً.
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 (96،95. 9102)أبو زقية،                                                             
 وادلرتبطة:الدراسات السابقة 

( بعنوان "التطور ادلهٍت ألعضاء ىيئة التدريس 9105دراسة سعيد، على خليفة. ) -0
وعالقتو باجلودة الشاملة" ىدفت الدراسة إللقاء الضوء على ادوار عضو ىيئة التدريس 
ادلتجددة وادلنسجمة مع روح العصر ومتطلباتو ، باإلضافة اىل عرض العالقة بُت جودة 

أعضاء ىيئة التدريس ، مع التأكيد على أمهية تطوير كفاياهتم التدريسية ، النوعية وجودة 
وتوضيح مدخل اجلودة الشاملة كأسلوب يف حتسُت النظام التعليمي اجلامعي ، وإفادة 
صانعي القرارات باجلامعة يف تدريب األكاددييُت على تطبيق نظام اجلودة الشاملة أثناء 

ارية والفنية ، واستخدم الباحث ادلنهج الوصفي النظري الذى شلارسة أعماذلم التدريسية واالد
يعتمد على التحليل والوصف للموضوع من مجيع جوانبو عن طريق مجع ادلعلومات من 
ادلصادر وادلراجع ادلتخصصة، ويري الباحث ان التطور ادلهٍت ألعضاء ىيئة التدريس يشكل 

 م اجلامعي ، وتدعيم ثقافة اجلودة بينهم.    ضرورة ملحة دلواجهة ادلتطلبات النوعية يف التعلي
 التعليم مؤسسات استعداد مدى"(. بعنوان 9105) مسعود. دراسة الفرجاين، إبراىيم -9

الشاملة" وأىتمت الدراسة بالتعرف على دور إدارة  اجلودة ادارة فلسفة لتبٍت الليبية العايل
اجلودة الشاملة يف رلال اخلدمات لكوهنا أسلوباً إدارياً يهدف اىل التحسُت والتطوير ادلستمر 

 العلمي البحث -         اجلامعة. داخل البحثية ادلراكز - وخدمة اجملتمع
 .الصلة ذات وادلؤسسات اذليئات - ادلؤسسي.             

 التاسع ادلعيار
 ادلالية الشؤون

 - ادلوجودات  ورقابة ادلشًتيات - ادليزانية     ختطيط :وتشمل ادلالية ادلوارد
 ملحقة. مشروعات - والتدقيق  حملاسبة - اخلزينة      – ادليزانية رقابة
 

        رمسي.                       بشكل اجلامعة هبا وتتعامل ومعلنة واضحة تكون العاشر          ادلسميات ادلعيار
 اإلدارية ادلساندة خدمات -              .اإلداري  التنظيم -                  التنظيم االداري

                                         .والتعليمية
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للجودة ، وحتسُت أداء مؤسسات التعليم العايل الليبية على ادلستوي الكلي ، ومشل رلتمع 
معة بنغازي ، واظهرت النتائج ان تفاعل ادارة وعينة الدراسة بعض أعضاء ىيئة التدريس جبا

اجلامعة والكليات التابعة ذلا مع ادبيات وسلوكيات ادارة اجلودة الشاملة جاء ضعيفًا وىذا 
رمبا يعود اىل ضعف ادلسئولية جتاه التغيَت، وان امكان تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف جامعة 

قع احلال غَت مالئمة للتطبيق ، الن ثقافة بنغازي من وجهة نظر عينة الدراسة ىي يف وا
اجلامعة ومدى تبنيها والبيئة التنظيمية ال تساعد على تطبيق ذلك وىي أمر مستبعد يف 

 الوقت احلاضر، كما ان ادارة اجلامعة ليس ذلا ادراك مبفهوم وفلسفة ادارة اجلودة الشاملة.
( . بعنوان "دراسة 9105دراسة بندق، صلاة عمران. وابو دور، سعاد منصور. ) -5

حتليلية للمقررات الدراسية بقسم التدريس بكلية الًتبية البدنية يف ضوء متطلبات اجلودة 
الشاملة" ىدفت الدراسة اىل حتليل ادلقررات الدراسية بقسم التدريس من خالل التوصل اىل 

ضوء  وضع أىداف وزلتوي وطرق ووسائل التعليم للمقررات الدراسية اخلاصة بالقسم يف
متطلبات اجلودة الشاملة اليت تستلزم وجود معايَت إلعداد الطالب ادلعلم يف رلال الًتبية 
البدنية ولتخريج معلمُت قادرين على مواجهة حتديات العصر ومتطلباتو وفقًا الحتياجات 
سوق العمل ، واستخدمت الباحثتان ادلنهج الوصفي باألسلوب ادلسحي على عينة قوامها 

ضاء ىيئة التدريس بالقسم ، كما استخدمتا حتليل الوثائق وادلقابلة الشخصية ( من أع51)
واالستبيان جلمع البيانات ، وكانت من أىم النتائج ان ىناك اتفاق يف الرأي أن ادلقررات 

 الدراسية حتمل صفة مقرر )مهٍت أساسي( )أكادديي( )ثقايف(.   
 . منهج واجراءات البحث:1

  منهج البحث: 1.1
استخدم الباحث ادلنهج الوصفي دلناسبتو لطبيعة واجراءات البحث، وذلك من خالل      

 التحليل الوصفي للبيانات اليت مت مجعها من عينة البحث.
 جمتمع وعينة البحث: 1.1
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دتثل رلتمع وعينة البحث يف بعض أعضاء ىيئة التدريس اجلامعي من محلة ادلاجستَت      
اونُت بكلية الًتبية البدنية جبامعة ادلرقب باخلمس باعتبار الباحث والدكتوراه القارين وادلتع

أحد األساتذة العاملُت فيها ، وكلية الًتبية البدنية وعلوم الرياضة جامعة اجلفارة باعتبار 
( وبلغ 9107 - 9106الباحث أحد األساتذة ادلتعاونُت فيها خالل العام اجلامعي )

( استاذًا جامعياً، 35وحجم العينة االساسية ) ( أستاذًا جامعياً 50رلتمع البحث )
 ( يوضح ذلك.19واجلدول )

 رلتمع وعينة البحث 19جدول 

رلتمع  اجلامعة م
 البحث

 العينة
 االستطالعية

النسبة 
 ادلئوية

 العينة
 االساسية

النسبة 
 ادلئوية

 ادلستبعدون

 55.46 96 05.03 3 56 اجلفارة 0
 53.53 93 03.03 3 55 ادلرقب 9 6

 52.42 35 02.16 01 50 اجملموع    
مجع البيانات  لتحقيق أىداف البحث واالجابة على التساؤالت مت اداة البحث: 1.1

 ىف –للبحث، ونظرًا لعدم توفر اداة مناسبة جلمع البيانات  كأداة االستمارة باستخدام
وعلى ضوء اخلربة الشخصية للباحث ارتا أعداد وتصميم استمارة  -حدود علم الباحث

 استبيان مناسبة ذلذا الغرض ، مراعياً االسس العلمية لبناء وتصميم أدوات البحث العلمي.
بعد جتميع واالطالع على رلموعة من البحوث والدراسات صدق االستبيان:  1.1

وضوع البحث ، قام الباحث بأعداد الصورة االويل ادلبدئية السابقة وادلرتبطة وادلشاهبة دل
 ( عبارة تتناسب مع كل زلور من احملاور ادلقًتحة.23لالستبيان )

 (4) على عرضو مت احملتوى، حيث صدق مؤشر باستخدام االستبيان صدق اختبار ومت     
اجلودة  ضمان مسؤويل وبعض زلكمُت من اساتذة االختبارات وادلقاييس وطرق التدريس،

البحث ،  للموضوع زلل ادلقًتحة مدى مناسبة احملاور والعبارات على للحكم بالكليات،
اضافية، أو دمج او  عبارات االستبيان، واقًتاح لعبارات اللغوية الصياغة وسالمة ودقة
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 يف التعديالت بعض إجراء حذف بعض العبارات ، ومدي مناسبة ميزان التقدير ، حيت مت
 عبارات(.- 7بعض اإلضافات وحذف ) وإحداث العبارات صياغة بعض

( ويتعلق مبدى تطبيق 9080( عبارة من )90ويتكون االستبيان من زلورين ، األول )     
التدريس اجلامعي دلتطلبات ومعايَت اجلودة الشاملة يف الكليات اجلامعية ،  ىيئة أعضاء

تطبيق  دون حتول اليت االسباب( ويتعلق بادلعوقات و 55899( عبارة من )04والثاين )
يف الكليات اجلامعية عينة  الشاملة اجلودة دلتطلبات ومعايَت التدريس اجلامعي ىيئة أعضاء

  البحث.
وتكون اإلجابة على عبارات االستبيان باالختيار من بُت ثالث خيارات ىي )موافق ،      

    موافق اىل حداً ما ، غَت موافق( . 
تطبيقو يف صورتو الثانية  ولغرض التأكد من ثبات االستبيان مث االستبيان:ثبات  1.1

 البحث ومن خارج العينة االساسية رلتمع من ( أساتذة01عينة قوامها ) على عبارة (55)
حبساب معامل ثبات ( أساتذة من كل كلية ، مت اختيارىم بطريقة عشوائية ، و 3بواقع )

أن معامل ، أوضحت النتائج  Cronbach's alpha االستبيان بطريقة "ألفا كرونباخ"
( وىي درجة تدل على ثبات االستبيان بدرجة عالية 1.745)بلغ ثبات االستبيان ككل 

معامالت الثبات لعبارات  ( يبُت15ومقبولة إحصائيًا ألغراض البحث العلمي ، واجلدول )
                                                  االستبيان.

 معامالت الثبات لعبارات االستبيان بطريقة ألفا كرونباخ 15جدول 

معامل  العبارة
 الثبات

معامل  العبارة
 الثبات

معامل  العبارة
 الثبات

معامل  العبارة
 الثبات

معامل  العبارة
 الثبات

1 .989 9 .955 17 .957 25 .971 33 .958 
9 .985 10 .986 18 .985 26 .953 34 .954 
5 .985 11 .985 19 .976 27 .954 53 .953 
2 .987 12 .983 20 .985 28 .961 54 .960 
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 الحصائية ادلستخدمة ىف البحث:ساليب ااال 2.1

االضلراف ادلعياري .                              -الوسط احلسايب .             -النسبة ادلئوية.             -
 معامل االرتباط .  -      معامل الفا كرونباخ . -
 . عرض النتائج ومناقشتها:1

ما مدى فيما يتعلق باإلجابة على اذلدف والتساؤل األول للبحث والذى ينص على  1.1
التدريس اجلامعي دلتطلبات ومعايَت اجلودة الشاملة يف الكليات اجلامعية  ىيئة تطبيق أعضاء

عينة البحث؟ حيث مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لعبارات االستبيان 
إجابات ىذه العبارات ترتيبًا تنازليًا حسب ادلتوسطات احلسابية حيث توزعت ، ومت ترتيب 

اجابات افراد العينة على اسئلة االستبيان بُت ادلوافق وادلوافق اىل حداً ما ، كما ىو مبُت يف 
 اجلدول التايل8

ترتيب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية إلجابات عينة البحث على  12جدول 
 اذلدف والتساؤل األول للبحث

3 .985 13 .985 21 .986 29 .954 55 .955 
4 .985 14 .986 22 .989 30 .955   
5 .985 15 .987 23 .985 31 .954   
6 737. 16 .961 24 .987 32 .983   

 العبارات م
ادلتوسطات 

 احلسابية
االحنرافات 

 ادلعيارية
ترتيب 

 العبارات
0 
 

 ىو اجلودة ضمان نظام تطبيق من األساسي اذلدف أن
 العايل. التعليم مبؤسسات اجلودة حتسُت

2.93 1.55 9 

ضعف برامج وسلرجات كليات الًتبية البدنية وعلوم  9
الرياضة نتيجة لعدم االلتزام بتطبيق معايَت ضمان اجلودة 

 الشاملة يف كلياهتا.

2.09 1.45 3 
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يوجد يف الكلية واجلامعة دليل واضح ومفصل دلعايَت  5
 ومتطلبات ادارة اجلودة الشاملة.

2.53 1.54 0 

ىيئة التدريس دلعايَت  اجلودة أهنا دتثل نظرة بعض أعضاء  2
 قيوداً على االستقاللية واالبداع يف التعليم اجلامعي.

2.04 1.77 5 

 على واحلرص اجلودة ضمان تطبيق  متطلبات وضوح 3
 توثيقها لضمان استمراريتها لفًتات طويلة.

2.09 1.45 3 

 مسؤويل مع ادلستمر التواصل ادلسئولُت على حرص عدم 4
 اجلودة يف الكليات. ضمان

2.93 1.55 9 

 ىو اجلودة ضمان متطلبات لتطبيق ادلناسب األسلوب أن 5
 االجباري. التطبيق أسلوب

2.02 1.67 2 

 التعليم مؤسسات فاعلية وكفاءة لتحسُت ىناك حاجة 6
 جلامعات األكادديي التصنيف وزيادة ترتيبها ىف العايل
 العامل.

2.53 1.55 0 

 متخصص ولديو خربة  اجلودة يف الكلية ضمان مسؤول 7
 العايل. التعليم يف رلال اجلودة  يف مؤسسات

2.93 1.55 9 

تشجع إدارة الكلية واجلامعة على حضور الدورات  01
التدريبية وادلؤدترات والندوات وورش  العمل ادلتعلقة 

 باجلودة الشاملة.

2.53 1.55 0 

 يف اجلودة متطلبات بتطبيق اخلاصة القرارات اختاذ عملية 00
 علمية سليمة. أسس وفق تتم ال الكلية

2.04 1.77 5 

 بُت دورية اجتماعات اقامة على الكلية ادارة حترص 09
 ضمان اجلودة وأعضاء ىيئة التدريس. مسؤول

2.93 1.55 9 

 والًتكيز اجلدد التدريس ىيئة أعضاء بتكوين ىناك اىتمام 05
 الطلبة من كالً  نظروجهة  أدائهم من تقييم عملية على

 والزمالء. 

2.93 1.55 9 

تفتح اجلامعة والكلية ابواب ادلكتبات خلدمة أعضاء ىيئة  02
 التدريس والطالب يف أوقات كافية. 

2.02 1.67 2 

 0 1.55 2.53غموض أسس ومعايَت ومتطلبات اختيار القيادات  03
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العبارات  على اذلدف والتساؤل االول للبحث أن باإلجابة ادلتعلقة النتائج كشفت لقد     
( وباضلراف معياري 2.53حسايب )( جاءت بادلرتبة األويل مبتوسط 5،6،01،03)
( مبتوسط حسايب مقداره 0،4،7،09،05( يليها بادلرتبة الثانية العبارات )1.55)
( مبتوسط 2،00( وبادلرتبة الثالثة جاءت العبارات )1.55( وباضلراف معياري )2.93)

( وجاءت رابعًا العبارات أرقام 1.77( واضلراف معياري قدره )2.04حسايب )
( اما يف ادلرتبة 1.67( وباضلراف معياري )2.02( مبتوسط حسايب )5،02،05،91)

( 1.45( واضلراف معياري )2.09( مبتوسط حسايب )06،3،9اخلامسة كانت العبارات )
( 1.74( واضلراف معياري )5.79( مبتوسط حسايب )90،04وجاءت سادسًا العبارات )

( واضلراف معياري 5.70يب )( مبتوسط حسا07وأخَتًا يف ادلرتبة السابعة العبارة )
(1.63.) 

 ومسئويل اجلودة يف الكليات.
مسئويل اجلودة واالقسام ضعف قنوات االتصال بُت  04

 بالكلية وادارات اجلامعة.
5.79 1.74 4 

هتدف برامج ضمان اجلودة اىل خلق مناخ إجيايب لتحسُت  05
جودة وكفاءة التعليم العايل ، ورفع تصنيف مراكز 

 اجلامعات الليبية يف قوائم التصنيف العادلية.

5.56 1.52 2 

التكنولوجيات يستخدم أعضاء ىيئة التدريس بالكلية  06
 والوسائل التعليمية احلديثة يف التدريس.

2.09 1.45 3 

 ويف مجيع  ككل اجلامعة يف اجلودة متطلبات ينبغي تطبيق 07
 االكادديية. برارلها

5.70 1.63 5 

ىناك رغبة كبَتة من جهات االختصاص وادلسئولُت  91
وأعضاء ىيئة التدريس يف تعزيز ثقافة اجلودة يف مؤسسات 

 التعليم العايل الليبية.

2.0 1.23 2 

يف الكلية  اجلودة ضمان وصالحيات مسؤول واجبات 90
 مهامو. واضح ألداء بشكل زلددة غَت

5.79 1.74 4 



 تطبيق أعضاء هيئة التدريس دلتطلبات اجلودة الشاملة        (2( اجمللد)2اخلاص) العدد -جملة كلية  اآلداب
  2102  مارس  الدويل الثاين للتعليم يف  ليبيا، مصراتة، ليبيا.   عدد خاص باألوراق العلمية ادلقدمة للمؤمتر

________________________________________________________ 

48 

 

يتضح من إجابات أعضاء ىيئة التدريس قيد البحث على اذلدف والتساؤل األول اهنم      
غَت مهتمُت بشكل كبَت ومباشر مبعرفة وتطبيق متطلبات ومعايَت اجلودة يف كلياهتم على 

تطلبات اجلودة الرغم من علمهم بوجودىا ، وأهنم غَت راضُت ومقتنعُت بنتائج تطبيق م
 بكلياهتم رغم اجلهود ادلتواضعة اليت تبدل يف سبيل ذلك. 

ويعزو الباحث ىذه النتيجة اىل ان أعضاء ىيئة التدريس قيد البحث يشعر كل فرد       
منهم مبسئوليتو ادلباشرة جتاه متطلبات اجلودة ، رغم نقص االشخاص ادلختصُت يف ادارة 

سم زلدد أو أشخاص دون غَتىم ، امنا ىي مسئولية اجلودة ، وأهنا ليست مسئولية ق
 وأىدافها ، اجلودة لسياسة الدقيق لتحديدل اجلميع داخل الكلية، كما ان ىناك حاجة

االجراءات السليمة دلعايَت ومتطلبات ضمان اجلودة ، وان تكون  ووضع لتحديد واحلاجة
 اجلودة الشاملة ىي الركيزة االساسية للكلية واجلامعة.

 مااما فيما يتعلق باإلجابة على اذلدف والتساؤل الثاين للبحث والذى ينص على  1.1
 دلتطلبات التدريس اجلامعي ىيئة تطبيق أعضاء دون حتول واالسباب اليت ىي ادلعوقات
البحث؟ مت حساب ادلتوسطات احلسابية  عينة يف الكليات اجلامعية الشاملة ومعايَت اجلودة

عبارات االستبيان ، ومت ترتيب إجابات ىذه العبارات ترتيبًا تنازليًا ، واالضلرافات ادلعيارية ل
حيث توزعت اجابات افراد العينة على اسئلة االستبيان بُت ادلوافق وادلوافق اىل حدًا ما ، 

 وغَت موافق، كما ىو مبُت يف اجلدول التايل8
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إلجابات عينة البحث على ترتيب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية  13جدول 
 اذلدف والتساؤل الثاين

ادلتوسطات  العبارات م
 احلسابية

االضلرافات 
 ادلعيارية

ترتيب 
 العبارات

ادلعوقات والصعوبات  وجود عدد كبَت من  99
 متطلبات تطبيق العمل على  تواجو الىت

 اجلودة بالكلية. ضمان

2.3 1.54 2 

مؤسسات  تدفع خارجية حتديات وجود 95
اجلودة  ضمان نظام تطبيق إىل التعليم العايل

 الشاملة  يف تلك ادلؤسسات.

2.7 1.76 0 

ان من أسباب فشل جهود إصالح  92
مؤسسات التعليم العايل قلة الوعي بثقافة 
اجلودة، وكثرة معوقات تطبيقها ، وزلدودية 
االمكانيات وادلوارد ادلادية والبشرية 

 ادلتخصصة.

2.1 1.23 3 

معوقات حتد من عملية تطبيق نظام وجود  93
ضمان اجلودة تتعلق باجلانب االداري 

 والتنظيمي يف الكلية.

2.3 1.54 2 

القيادات  األكادديية   قناعة بعض عدم 94
 متطلبات تطبيق بأمهية وأصحاب القرار

 .اجلودة يف التعليم اجلامعي

5.7 1.29 4 

عدم وجود رؤية ورسالة واضحة وزلددة  95
 عمل االقسام والكلية. حتكم سَت

2.7 1.76 0 

 5 1.55 2.4ادلسئولُت وأصحاب   وقناعة حرص  عدم 96
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اجلودة  ضمان متطلبات تطبيق بأمهية القرار
 .يف التعليم اجلامعي

وجود معوقات حتد من عملية تطبيق نظام  97
ضمان اجلودة تتعلق باجلانب االداري 

 والتنظيمي يف الكلية.

2.6 1.99 9 

حرص االدارة العليا بالكلية واجلامعة عدم  51
على متابعة مدى التقدم يف عملية تطبيق 
نظام ضمان اجلودة نتيجة للخوف من 

 فقدان االستقاللية والسيطرة.

5.6 1.34 4 

عدم توفر الكوادر ادلتخصصة وادلؤىلة يف  50
رلال ادارة اجلودة بالكليات نتيجة لعدم 

ت إشراك أعضاء ىيئة التدريس يف دورا
 تدريبية .

2.3 1.54 2 

ىناك قصور يف التشريعات والقوانُت اليت  59
تنظم وحتكم متطلبات اجلودة الشاملة  يف 

 اجلامعات الليبية.

2.6 1.99 9 

قلة الوعي بثقافة اجلودة ، وكثرة معوقات  55
تطبيقها ، وزلدودية االمكانيات وادلوارد 

 ادلادية والبشرية ادلتخصصة.

2.7 1.76 0 

مؤسسات  تدفع داخلية حتديات وجود 52
 اجلودة ضمان تطبيق نظام التعليم العايل إىل

 حتسُت إىل باحلاجة يتعلق فيما خاصة
 فعالياهتا.

2.4 1.55 5 

 3 1.23 2.1 نظام تطبيق إىل تدفع خارجية حتديات وجود 53
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( كانت ىف مقدمة 95،95،55،54يتضح من اجلدول السابق أن العبارات أرقام )     
( كأعلى عبارات ىف درجة 1.76( واضلراف معياري )2.7الًتتيب مبتوسط حسايب )

( مبتوسط 55،59،97االستجابة من عينة البحث ، يليها ىف الًتتيب الثاين العبارات )
( مبتوسط 94،96،52( وجاءت ثالثًا العبارات )1.99واضلراف معياري )( 2.6حسايب )

( وكانت ىف الًتتيب الرابع العبارات 1.55( واضلراف معياري )2.4حسايب )
( واحتلت العبارات 1.54( واضلراف معياري )2.3( مبتوسط حسايب )50،93،99)
( واخَتاً 1.23( واضلراف معياري )2.1( ادلرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب )53،92)

 (.1.34( واضلراف معياري )5.6( مبتوسط حسايب )51جاءت العبارة رقم )
وىكذا نستنتج  وفقًا آلراء أعضاء ىيئة التدريس قيد البحث حول معوقات تطبيق      

متطلبات ومعايَت اجلودة الشاملة ىف كلياهتم ، بأن ىناك اتفاق وشبو إمجاع ىف استجابات 
ود العديد من ادلعوقات والصعوبات سواء ىف اجلانب التعليمي االكادديي أفراد العينة على وج

 والبحث العلمي ، أو اجلانب االداري واخلدمي وحتد من أعماذلم.  
ويعزو الباحث ىذه النتيجة اىل ان أعضاء ىيئة التدريس ديتلكون القدرة والكفاءة      

ادلختلفة ،والتشخيص الدقيق ألىم واخلربة ىف حتديد نواحي الضعف والقصور ىف اجملاالت 

 بتزايد يتعلق فيما اجلودة خاصة ضمان
 الطلب وتزايد اجلامعيُت اخلرجُت بُت البطالة

 العايل. التعليم على
من معوقات تطبيق متطلبات اجلودة الشاملة  54

يف الكلية ىو قلة اجلهود ادلبذولة يف مراجعة 
 ادلقررات الدراسية وتطويرىا.

2.7 1.76 0 

من معوقات تطبيق متطلبات اجلودة الشاملة  55
يف الكلية ىو االعتماد على االساليب 

 التقومي.التقليدية يف عملية 

2.6 1.99 9 
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ادلشكالت اجلامعية وإحساسهم باحلاجة اىل التغلب على تلك ادلعوقات ، ونشر تفافة 
اجلودة الشاملة كنقطة انطالق لتحقيق رسالة الكلية واجلامعة ، وىذا قد يكون مرجعو 

 . اىتمامهم ووعيهم بتطبيق ثقافة ومعايَت ومتطلبات اجلودة الشاملة ىف كلياهتم
 . نتائج البحث:1
 التعليم مؤسسات الشاملة يف  اجلودة متطلبات تطبيق صلاح عوامل من رلموعة توجد -0

اجلودة يف  ضمان نظر أعضاء ىيئة التدريس ومسؤويل وجهة من متفاوتة أمهية ذات العايل
 مؤسسات التعليم العايل قيد البحث.

يؤكد اغلب افراد عينة البحث على ضرورة تعميم وإشراك مجيع العاملُت من اعلي اذلرم  -9
االداري اىل اسفلو ، من اجل ضمان العمل بروح الفريق ، واشراكهم ىف حل ادلشكالت 
واختاد القرارات وعمليات التحسُت والتطوير، وىذا يتطلب تدريب وحتسُت مستمر لتأىيل 

سات التعليم العايل ، وإزالة احلواجز بُت األقسام واإلدارات ادلختلفة مجيع الفاعلُت يف مؤس
 والتشجيع على حل ادلشكالت من خالل فرق العمل.

تؤكد نتائج البحث ان من أىم أسباب فشل جهود إصالح مؤسسات التعليم العايل  -5
وزلدودية وكثرة معوقات تطبيقها ، بقبول مفهوم وثقافة اجلودة ،  الوعي  تتمثل يف عدم

 الشاملة اجلودة مفهوم ونشر االمكانيات وادلوارد ادلادية والبشرية ادلتخصصة وعدم التوعية
 متطلبات ومعايَت اجلودة عن تطبيق تدريبية دورات إجراء خالل من ودائمة مستمرة بصورة

 الشاملة.
 بتطبيق نبدأ ما إذا خيار حول عينة البحث نظر وجهات يف اختالفات وجود عدم -2

 برارلها. بعض يف أو برارلها يف مجيع  أو ككل ادلؤسسة يف اجلودة ضمان نظام
اجلودة الشاملة  ضمان متطلبات تطبيق وخططسياسة  وضوح توضح النتائج عدم -3

توثيقها ، لضمان استمراريتها لفًتات طويلة ، ومراجعة وحتديث الربامج  على احلرص وعدم
 احمللية والعادلية ادلعتمدة. وادلقررات الدراسية لتتفق وادلعايَت
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 التعليم مؤسسات يف اجلودة ضمان أعضاء ىيئة التدريس ومسؤويل تبُت النتائج موافقة -4
 باجلانب تتعلق تطبيقها حتد من معوقات على وجود متوسطة بدرجة البحث قيد العايل

، وضع ذلك  والتنظيمي ، وعلى القائمُت على التخطيط واالدارة العليا االداري القيادي أو
 يف االعتبار عند حتديد وطرح خطط التطوير واالصالح.

 اختاذ يف اجلودة بالكلية ضمان مسؤول مشاركةتوفر الكفاءات البشرية ادلؤىلة و  عدم -5
 ارتباطها األىداف العامة واخلاصة ، وعدم وضوح القرارات اذلامة بالكلية واجلامعة ، وعدم

 معينة. زمنية بفًتة
تؤكد نتائج البحث ان القرارات ادلتعلقة بإدارة متطلبات اجلودة الشاملة ىي من  -6

القرارات االسًتاتيجية ، ولذلك يعد التزام اإلدارة العليا أىم وآكد مرتكز لنجاحها ، 
ويشمل ذلك8 تعزيز ثقافة اجلودة ، تطوير إمكانيات أعضاء ىيئة التدريس وادلوظفُت، توفَت 

 واضحة ادلعامل للكلية وأىدافها احملددة. رؤية اسًتاتيجية
ان من أكثر ادلعوقات اليت تشكل أمهية ىي عدم حرص االدارة العليا بالكلية واجلامعة  -7

على متابعة مدى التقدم يف عملية تطبيق اجلودة الشاملة نتيجة للخوف من فقدان 
 االستقاللية وفقدان السيطرة.

لتطبيق معايَت اجلودة الشاملة نتيجة لضعف الثقة وجود مقاومة من بعض ادلسئولُت  -01
 اضايف ، وىذا يشكل جهد وبذل التقييم من يف النتائج ادلتوقع احلصول عليها ، واخلوف

 اجلودة الشاملة يف تلك ادلؤسسات. تطبيق يف كبَتة اعاقة
 . التوصيات وادلقرتحات:1

أظهرت النتائج يف ىذا البحث ان الكليات عينة البحث  يف حاجة ماسة وضرورية      
دلراجعة أنظمتها ، وبناء منظومة ادارية تعتمد على تطبيق متطلبات اجلودة الشاملة جبميع 

 جوانبها لتحسُت االداء ، وتطوير سلرجاهتا وذلك من خالل8
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 ادلستويات ادلختلفة على ية تطبيقهااجلودة الشاملة والوعي بأمه ضمان ثقافة نشر -0
 بضمان تعٌت دورية رللة بعقد الندوات وورش العمل وادلؤدترات ، وإصدار مستمرة وبصورة
 اجملال. ىذا يف ختصصات وفتح العايل التعليم جودة

فعالة، ودعم وتأييد اإلدارة العليا  بيانات ومعلومات أنظمة بإقامة ضرورة االىتمام -9
 ادلختلفة لعملية تطبيق نظام اجلود الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل.مبستوياهتا 

سرعة مراجعة وحتديث كافة ادلقررات الدراسية العملية والنظرية وبرامج الكليات لتتفق  -5
وادلواصفات احمللية والعادلية ادلعتمدة ، ووفقًا للتطورات وادلستجدات احلديثة يف رلال 

 التخصص.
ضمان اجلودة هبدف خلق مناخ إجيايب لتحسُت جودة وكفاءة التعليم تفعيل برامج  -2

 العايل ، ورفع تصنيف مراكز اجلامعات الليبية يف قوائم التصنيف العادلية.
 رؤيتها ناحية من دلؤسسات التعليم العايل االسًتاتيجي التوجو يف تغَت احداث ضرورة -3

 النظام تطبيق لنجاح ادلطلوبة والقيم تالئمت حىت السائدة القيم وأىدافها، وتغيَت ورسالتها
 .كافية حتفيزية نظم واعتماد

 الكبَت االىتمام جانب إىل اجلامعة وكليات اقسام جلميع داخلي تدقيق بعمليات القيام -4
 التدريس ىيئة أعضاء أداء تقييم عملية على ، والًتكيز اجلدد التدريس ىيئة أعضاء بتكوين

 والزمالء. الطلبة من كالً  وجهة من
اجراء دراسات وحبوث ميدانية أخرى تثري وتتعمق يف سلتلف جوانب ضمان اجلودة  -5

وتقييمها يف مؤسسات التعليم العايل ، وتوفَت ادلقاييس وادلواصفات وادلعايَت دلا ذلا من اثر 
 بالغ يف صلاح نظام إدارة اجلودة الشاملة.

 
 قائمة ادلراجع

دراسة حتليلية للمقررات الدراسية (. 9105اد منصور. )بندق، صلاة عمران وابو دور، سع
حبث مقدم  بقسم التدريس بكلية الًتبية البدنية يف ضوء متطلبات اجلودة الشاملة.
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ضمن ادلؤدتر العلمي األول الًتبية البدنية وعلوم الرياضة ودورمها يف دعم حركة التنمية 
 (54البشرية يف ليبيا اجلديدة ، طرابلس ، ليبيا. )

 العايل التعليم دلؤسسات االسًتاتيجي التخطيط(. 9102) منصور. أبو زقية، خدجية
 يف العمل سوق مع التعليم سلرجات تكامل الثالث الدويل . ادلؤدتر اجلودة لتحقيق
 8 األردن. عمان .واخلاص العام القطاع

اللجنة (. الصادر عن 9115. )دليل ضمان اجلودة واإلعتماد يف مؤسسات التعليم العايل
االستشارية لضمان اجلودة ومركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العايل 

 بليبيا.
تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية8 (. 9102) رقاد، صليحة.

)دراسة ميدانية مبؤسسات التعليم العايل للشرق اجلزائري( )رسالة  آفاقو ومعوقاتو
 0سطيف التسيَت، جامعة وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم . كليةدكتوراه منشورة(

 ، اجلزائر.
 وآليات وأساسيات مفاىيم، 0 اجلودة ثقافة نشر سلسلة (.2016) حسٍت. زغوان، بشَت

طرابلس .  االداء ، جامعة وتقييم اجلودة قسم،  كلية العلوم يف ضمان اجلودة
         سحبت من

http://sci.uot.edu.ly/sites/default/files/pdf/476 
التطور ادلهٍت ألعضاء ىيئة التدريس وعالقتو باجلودة (. 9105سعيد، على خليفة. )

 ادلؤدتر العلمي األول بكلية الًتبية تيجي جامعة اجلبل الغريب حتت شعار الشاملة.
 (0958005) )من أجل إعداد معلمُت مؤىلُت علمياً وتربوياً(.

(. 9116علي.) عبد واألسدي، أفنان حجيم والطائي، يوسف فوزي العبادي، ىاشم
.عمان8  0. ط ادلعاصر اإلداري يف الفكر حديث مفهوم العايل8 التعليم إدارة

  والتوزيع. للنشر الوراق مؤسسة االردن8
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 مؤسسات يف الشاملة اجلودة إدارة تطبيق "معوقات(. 9109) علي. بن العضاضي، سعيد
 اجمللد اجلامعي، التعليم جودة لضمان العربية اجمللة دراسة ميدانية ،العايل"  التعليم

 .51 ص 7 العدد ،اخلامس
مدى استعداد مؤسسات التعليم العايل الليبية لتبٍت (. 9105الفرجاين، إبرىيم مسعود. )

قسم التمويل  -كلية االقتصاد  –. جامعة بنغازي فلسفة ادارة اجلودة الشاملة
 وادلصارف.

 http://ar.wikipedia.org/wiki :احلرة ادلوسوعة ويكيبيديا


