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 لص امل

إف اجلودة الشاملة يف التعليم  العايل تعد من التحديات الكبَتة اليت تواجهها مجيع ادلؤسسات التعليمية     
األمر الذي دفع العديد منها لتبٍت مفاىيم إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقاهتا كنسق ،وباخلصوص اجلامعية منها 

والًتكيز ،ىدؼ رفع مستوى التعليم والتعلم ؛تعليم نظامي يعكس السياؽ االجتماعي واالقتصادي العاـ 
 ،ي اجلامعاتعلى الكفاءة النوعية دلخرجاتو، وأف تعٍت االرتقاء بادلستوى العلمي وادلواصفات النوعية خلرجي

وأخرى مرتبطة دبقومات سلتلفة ،ىو متعلق بكيفية قيادتو وإدارتو  منها ما،وسيصطدـ دبجموعة من ادلعوقات 
 :يلي ما وهتدؼ الدراسة احلالية إىل ،فردية ومجاعية

 ؟.الشاملة يف كلية الًتبية تطبيق مفاىيم اجلودة أماـادلعوقات اليت تقف ماىي  -1
 ؟جلنس.دلتغَت ا وفقاً  معوقات اجلودة الشاملةىل ىناؾ فروؽ بُت   -2
 ؟.دلتغَت ادلؤىل العلمي وفقاً  ىل ىناؾ فروؽ بُت معوقات اجلودة الشاملة -3
 ؟ةربة.اخل دلتغَت وفقاً  ىل ىناؾ فروؽ بُت معوقات اجلودة الشاملة -4

 .واعتمدت الباحثة على عدد من الدراسات السابقة     
 التحليلي. -وادلنهج ادلتبع: ىو ادلنهج الوصفي      
سبثل ادلعوقات اليت ربد من تطبيق إدارة اجلودة ، اً عنصر  38ستبانة مكونة من اواستخدمت أداة الدراسة     

وسنقـو بتحليل ،توزعت األداة على عينة من أعضاء ىيئة التدريس  .ىل مخس رلموعاتإومقسمة ،الشاملة 
 .  وسوؼ يتم تثبيت التوصيات وادلقًتحات وادلصادر. spssالنتائج إحصائيا عن طريق 
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 .لتعليم العايلا ،اجلودة الشاملة ،اجلودة ،معوقات 7فااييةاملكلمات ال
The obstacles of the implementing the total quality in the faculty of 

education. 

 

Abstract 

 

One of the biggest challenges that faces the educational institutions, 

especially in the universities, is the total quality. That led to the need of 

knowing what is the total quality, and implementing them as an educational 

path to be followed, in order to improve the levels of teaching and learning. 

As well as focusing on the output. The total quality in higher education is to 

develop the processes of teaching and learning for graduates whom will 

struggle with many things that will hinder them from knowing how to lead to 

manage or to mingle with others. This study aims to: 

1. Specify the current obstacles that hinder people from knowing what 

the total quality really is. 

2. Specify the obstacles due to sex 

3. Specify the obstacles due to qualifications 

4. Specify the obstacles due to experience 

The researcher used the Descriptive analytical method. 

A questionnaire of 38 points that represents the obstacles which hinders the 

implication of the management of total quality. It was divided into five 

different groups. The questionnaire was given to  many teachers in the 

faculty of education. SPSS is used to analyze the data collected from 

questionnaires. 

Keywords: obstacles, quality, total quality, higher education.     

 
 
 
 



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 14, Sep. 2019 

Published online in September 

 م 2019 سبتمبر ،الرابع عشر العدد ـــ األول المجمد ،ليبيا ،مصراتة جامعة ،التربية لكمية العممية المجمة 
  

312 

 

 الفصل االول                                                 
 املقدمة7 
تعتةرب مؤسسات التعليم العايل منشآت ثقافية ربوي صفة الصفوة من أعضاء ىيئة التدريس، ادلوظفُت،      

مع الطالب، العاملُت ويعد التعليم بصفة عامة والتعليم العايل بصفة خاصة من أىم ركائز اقتصاد ورلت
ساسي يف تعظيم القدرة ادلعرفية للمجتمع حبثا أحيث تسهم مؤسسات التعليم العايل بدور  ،ادلعرفة

ف صلاح ىذه ادلؤسسات أال إا من نشر وانتاج وتطبيق للمعرفة واستخداما وتطبيقا من خالؿ شلارسة وظائفه
من مستوى تأىيلو لتلبية سلتلف بداعية والرفع دلؤىل لإلنتاج وتطوير القدرات اإليف إعداد الرأس ادلايل ا

صبحت ركيزة أساسية يبٌت عليها التعليم حاضرا ومستقبال أيا كاف أتنمية ادلستدامة، و حاجات اجملتمع من ال
اد التشريعات إجيوؼ ادلادية والفنية والتقنية، و مستواه، وىذا يتطلب تضافر كافة اجلهود البشرية، وهتيئة الظر 

 ية.القانونية، والبيئة التنظيم
وباخلصوص ،وتعد جودة التعليم من الصعوبات الكبَتة اليت تواجهها مجيع ادلؤسسات التعليمية      

األمر الذي دفع العديد منها لتبٍت مفاىيم إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقاهتا كنسق تعليم ،اجلامعية منها 
نوعية العملية للعاملُت بو دبا ىدؼ رفع الكفاءة ال،نظامي يعكس السياؽ االجتماعي واالقتصادي العاـ 

ساسية اليت تؤىلهم اىل التنافس يف كافة اجملاالت على ُت لديهم ادلعارؼ األيضمن احلصوؿ على خرجي
 وادلسامهة يف بناء االقتصاد ادلبٍت على ادلعرفة. ،ادلستوى احمللي والعادلي 

 مشكلة الدراسة 1.1
دلؤسسات التعليمية واخلدمية، ليست يف كيفية احلصوؿ على إف ادلشكلة األساسية اليت تواجو الكلية وا   

االعتمادية وىي شهادة مطابقة اجلودة للمعايَت الدولية واحمللية، ولكن كيفية ربقيق التحسُت ادلستمر، من 
واستيعاب التقنيات احلديثة  ،الطالبو ادلوظفُت، و ىيئة التدريس،  ؿ استغالؿ قدرات ومهاراتخال

تقنيات االتصاالت وادلعلومات واستثمارىا يف تقدمي خدمات أفضل وربقيق أىداؼ خاصة ،وادلتجددة
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ادلؤسسات، ومن األخطاء الشائعة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة اعتبار اجلودة تقنية جديدة دوف الًتكيز 
 على العوامل األخرى.

على متطلبات اجلودة الشاملة يف كل  يف التعرؼ اً كبَت رى إىتمامًا  يف كلية الًتبية مل أ يومن خالؿ عمل    
ىل التفكَت يف معوقات تطبيق معٌت اجلودة الشاملة شلا دفعٍت إ ترقى إىل طر نظرية الأ   موجود من وما ى

 .مصراتةجامعة –اجلودة الشاملة يف كلية الًتبية 
 :التايلعبَت عن مشكلة الدراسة بوميكن الت

 يف كلية الًتبية.التعرؼ على معوقات تطبيق اجلودة الشاملة 1- 
 للجنس.  كلية الًتبية وفقاً يف   الشاملة اجلودة درجة تطبيق التعرؼ على -2
 .العلمي للمؤىل كلية الًتبية وفقاً يف   الشاملة تطبيق اجلودةختالؼ ا جةدر  التعرؼ على -3
 للخةربة.فقاً كلية الًتبية و يف   الشاملة تطبيق اجلودةمعوقات درجة  التعرؼ على -4

 أمهية الدراسة7 1.1 
يواجو التعليم اجلامعي ربديات عديدة منها تزايد الطلب االجتماعي كنتيجة طبيعية لزيادة وعي األفراد     

السيما يف نظم ،واجملتمعات بقيمة التعليم بوصفو مطلبًا إنسانياً، والثورة التقنية العادلية يف رلاؿ ادلعرفة 
فضاًل عن التكتالت االقتصادية وادلنافسة اليت يشهدىا عامل ،ادلعلومات واالتصاالت واحلاسوب واالنًتنت 

، وأف ىناؾ ربديات بالغة اخلطورة نشأت عن ادلتغَتات اليت غَتت شكل العامل وأوجدت نظامًا عادلياً  اليـو
 جديداً.

 أهداف الدراسة7 1.1
دارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل  إء الضوء على فلسفة ومبادئ تطبيق لقاإ ىلإهتدؼ الدراسة     

وتشخيص وربديد ادلعوقات اليت تواجو ،بغية النهوض بالتعليم يف كلية الًتبية ،كوسيلة دلواجهة التحديات 
 وذلك من خالؿ ما يلي:،أعضاء ىيئة التدريس اليت ربوؿ دوف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 

 ؟.الشاملة يف كلية الًتبية اجلودة تطبيق مفاىيم أماـادلعوقات اليت تقف اىي م -5
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 ؟جلنسدلتغَت ا وفقاً  ىل ىناؾ فروؽ بُت معوقات اجلودة الشاملة  -6
 ؟ادلؤىل العلميدلتغَت  وفقاً  ىل ىناؾ فروؽ بُت معوقات اجلودة الشاملة -7
 ؟ةربةاخل وفقاً  دلتغَت وفقاً  ىل ىناؾ فروؽ بُت معوقات اجلودة الشاملة -8

 يدود الدراسة 1.1
 حدود بشرية  تتمثل  يف أعضاء ىيئة التدريس كلية الًتبية.- 
 .ةيف كلية الًتبية / جامعة مصراتحدود مكانية تتمثل  - 
 .2019حدود زمانية خريف  - 

 حتديد املصطلحات7
  املعوقات7

دارية برارلو اإليف دارية وادلالية والتقنية واالجتماعية والشخصية اليت تعوؽ ادلسؤوؿ ربقيق مجيع العوائق اإل   
ىي تصادؼ إدارة اجلودة و , (8: 2008،اليت تساعد يف ربسُت عملية التعليم والتعلم وتطويرىا.)مدوخ

ربوؿ ىذه العراقيل دوف وقد  ،أو بكيفية التطبيق،قد تتعلق باإلدارة ، الشاملة أثناء تطبيقها عراقيل عديدة
لذا البد أف يتعرؼ كل من يريد تطبيق نظاـ إدارة ؛ د تعود على ادلؤسسة خبسائر عديدةصلاح النظاـ، بل وق

حىت يكوف لديو رد فعل لتجنبها وذباوزىا. ؛اجلودة الشاملة على رلمل العراقيل وادلعوقات اليت قد تصادفو 
 (227: 2001)عقيلي 

   :عوقاتجرائي للمالاعريف اإل
وتتمثل يف كل ما ،تساؤالت الدراسة عضو ىيئة التدريس عند اإلجابة عنالدرجة اليت حيصل عليها وىي   

 .تةجامعة مصرا–يعيق تطبيق اجلودة الشاملة يف كلية الًتبية 
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     :اجلودة
ىداؼ الطلبة أارة ربقق إد، وتتمثل يف كافة  رلاالت العمل التعليميالتطوير الشامل وادلستمر يف وىي    

شطة ادلؤسسة التعليمية دبا حيقق رضا أنعلى مجيع وظائف و عمل من خالؿ تعميم مفهـو اجلودة وسوؽ ال
وحيسن مركزىا على الصعيديُت احمللي والعادلي )درباس ، ثقتهم يف ادلؤسسة التعليميةمن الطلبة ويزيد 

2001 :14) 
تبلغ حدود التحسن ادلرسومة ل تطوير اخلدمة الًتبوية لكي واجلودة ىي توظيف العمل الًتبوي من أج   

 (84: 2009ما يعٍت جودة مجيع عناصر النظاـ التعليمي ومدخالتو وعملياتو وسلرجاتو.)عطية ، مسبقا
وتعٍت مجلة اجلهود ادلبذولة من قبل العاملُت يف ادلػػػجاؿ الًتبوي لرفع مستوى ادلنتج  اجلودة الشاملة7

وما تستلزمو ىذه اجلهود من تطبيق رلموعة من ادلعايَت ،التعليمي دبا يتناسب مع متطلبات اجملتمع 
أداء سلوب تطوير شامل مستمر يف أ(، وىي 16: 2000بوية. )العزاوي وادلواصفات التعليمية والًت 

 .(125 :2008ادلؤسسة التعليمية يشمل كل رلاالت العمل التعليمي.)عطية 
 7جرائي للجودة الشاملةالاعريف اإل

 والسمات اليت تعةرب عن جوىر التعليم وحالتو من خالؿ مدخالتو وعملياتو تعٍت رلموعة اخلصائص    
 .وسلرجاتو 

 الفصل الثاين                                                 
 طار النظري والدراسات السابقةاإل                                      
 طار النظري اإل 7أوال
بلغ التقدـ التكنولوجي وتزايد التكنولوجيا االتصاؿ واإلعالـ اآلف درجة كبَتة من التطور، والذي ساىم    

ذلك يف شكل تبادالت ذبارية وحركة رؤوس األمواؿ وتنقل األفراد و ،يف التسريع من وتَتة العودلة 
على التعليم العايل، السيما يف ولقد كاف ذلذا التطور أثر واضح  ،واألشخاص، وانتقاؿ القناعات والثقافات

تكييف برارلو دبا يتماشى مع تنوع و ،اليت ىي حباجة ماسة إىل تنويع مؤسسات التعليم و ،الدوؿ النامية 
 احتياجات الطلبة ومتطلبات السوؽ.
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فعصرنا عصر العلم والثورات العلمية، وسر التفوؽ ومفتاح النجاح يكمن يف العلم واالبتكار، وتعزيز      
فالوضع العاـ للتعليم العايل أصبح  والتسلح بثقافة اإلبداع والتطوير، واألداء اجلماعي.،درة التنافسية الق

نظرا للمتغَتات واالبتكارات التكنولوجية ادلتسارعة اليت أثرت على عملية ؛يتميز دبعضالت كبَتة وعصيبة 
الذي أصبح يواجو حتمية االطلراط  ،عايلعليمية، وباخلصوص التعليم الالتعليم والتعلم دبختلف األطوار الت

 يف العامل الرقمي االفًتاضي.
السعي ضلو احلصوؿ على اجلودة، اكتسب طابعا و حجر الزاوية يف كل اجلامعات، و ذلذا أصبح التميز ى    

 لية.النفسية وكذلك العمالعتبار الفروؽ الفردية ادلادية واجلسمية و ملحا يف اآلونة األخَتة مع األخذ بعُت ا
 اجلودة. مفاهيم

من حيث ؛إهنا القدرة الدائمة على تقدمي إنتاج أو خدمة معينة تتناسب مع احتياجات ادلستفيدين     
 ((McGoldrik1994سالمة ادلنتج لالستخداـ ومتانتو وقابليتو. 

وبالتايل الرقي واالزدىار على مجيع األصعدة ،أما يف اجملاؿ التعليمي فيتناوؿ مفهـو ، رتبط بالتميزتاجلودة7 
وعن طريق ادلالءمة  ،تمثلة أساسا يف التميز والتمايزوادل،جودة التعليم العايل من خالؿ األىداؼ ادلرجوة منو 

مع الغايات أو ادلدخالت مع الطموحات لتحقيق درجة الرضا ،سواء من حيث الطلبة ادلتواجدين أو 
خاصة ادلؤسسات االقتصادية  ،ادلتخرجُت وحىت يف عالقة مؤسسات التعليم العايل مع ادلؤسسات األخرى

ية أصبحت مرتبطة دبتغَتات خارجية ذلا ألف عملية اجلودة التعليم؛ تطلبات السوؽ الداخلية والدوليةأو م
يصعب  التداوؿ ادلتزايد عليهمن ارغم على ال ف اجلودةإف، تأثَت مباشر وغَت مباشر على ادلؤسسات التعليمية

ألف ىذه ادلفردة تشتمل على رلموعة من األفكار واألبعاد واألىداؼ ؛ يد مفهـو متفق عليو دلعٌت اجلودةربد
عقائدية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، أمنية، وبالتايل ينبغي االرتكاز  ،مل إيديولوجيةادلختلفة وادلتأثرة بعوا

.)قاصدي  (171: 2017,على خالصة نسبية للمفهـو
ف رلموعة اإلجراءات اليت من شأهنا التأكد من أف العملية الرقابية على اجلودة تتم طبقا خلطة مسبقة إو    

التقييم ادلستمر بالطرؽ واألساليب كذلك على  و ،على خدمة قد استوفت الشروط وادلواصفات الفنية 
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ائج وتسجيلها ومقارنتها العلمية للعمليات واخلدمات اليت تقدمها ادلؤسسة مع ربليل مجيع األعماؿ والنت
 (27: 2012ف ىذه ادلطالب نتيجة ربقيقها.)ادريس أة دلطالب اجلودة هبدؼ التأكد من بالوثائق ادلرجعي

االرتقاء بادلستوى العلمي وادلواصفات النوعية خلرجيي اجلامعات ىي  التعليم اجلامعييف اجلودة الشاملة    
العلمي واالبتكار  اىات ادلالئمة لروح العصر وللتقدـمن حيث ادلعارؼ وادلهارات واخلةربات واالذب،

 (5: 2001راىيم إبالتكنولوجي.)
 :الاعليم يف الشاملة اجلودة مفهوم
 والتعليم التعلم لعمليات ادلستمر هبدؼ التحسُت، لتعليميةا ادلؤسسات يف والعمل للحياة شاملة فلسفة

قاصدي الشاملة.) اجلودةمعايَت  ربقيق نا يضمدب اجلماعي العملأساس  على سلرجات التعليم وتطوير،
2017 :172) 

 أمهية اجلودة يف مؤسسات الاعليم العايل يف النقاط الاالية7
 ضماف الوضوح والشفافية للةربامج الدراسية ادلعتمدة يف مؤسسات التعليم العايل.-
للةربامج الدراسية  والتحقق من توفَت معلومات واضحة ودقيقة للطلبة، وربديد أىداؼ واضحة ودقيقة -
 ىداؼ.فر الشروط الالزمة لتحقيق ىذه األتو 
 االرتقاء بنوعية اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة وضماف مستوى أداء مرتفع للجميع.-
ى الةربامج لتنفيذ واإلشراؼ علاعداد و التمكن من توفَت آليات يتم من خالذلا مساءلة مجيع ادلعنيُت باإل-

 .اجلامعاتالدراسية يف 
ادلعتمدة يف مؤسسات التعليم العايل تليب متطلبات االعتماد األكادميي وتتفق مع ضماف أف األنشطة -
 (2008:15 الدين  )عماد. دلعايَت العادليةا

 ماطلبات اجلودة يف الاعليم العايل.
عملية انتقاء الطلبة لقبوذلم لاللتحاؽ بالتعليم العايل إحدى ادلمارسات الشائعة يف  عدانتقاء الطلبة: ت -

فيكوف  ،اجلامعات والكليات، باعتبار اجلامعات والكليات اليت تنتقي طلبتها تتميز عن مثيالهتا األقل انتقاء
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لذا جيب و  ،دوف الكيف الًتكيز على التدريس دوف التعلم، وعلى ادلعرفة وادلهارة دوف السلوؾ، وعلى الكم
 (2010:121على أساتذة التعليم اجلامعي أف يكونوا قدوة يف أعُت طالهبم.) رزؽ هللا 

بة عدد الطلبة لعضو نسبة عدد الطلبة: من بُت مظاىر جودة اخلدمة التعليمية األخذ بعُت االعتبار نس - 
 ضمن ربقيق فعالية العملية التعليمية. إذ جيب أف تكوف ىذه النسبة مقبولة بالدرجة اليت ت ؛ىيئة التدريس

قصد جبودة عضو ىيئة التدريس تأىيلو العلمي، األمر الذي يسهم حقا يف إثراء يجودة ىيئة التدريس: و  -
 العملية التعليمية وفق الفلسفة الًتبوية اليت يرمسها اجملتمع.

، من حيث  احملتوى  واألسلوب من جودة ادلناىج: تعد ادلوازنة بُت األصالة وادلعاصرة يف إعداد ادلناىج -
العوامل ادلرتبطة جبودة اخلدمة التعليمية، والعمل على تنمية قدرة الطالب على ربديد ادلشكالت وحلها. ) 

 (11: 2016بن اعمارة  
مكانات ادلادية: ميثل سبويل التعليم مدخال بالغ األمهية من مدخالت أي نظاـ تعليمي، وبدوف التمويل اإل-

 (2015:90.)شهرة يم عاجزا عن أداء مهامو األساسيةيقف نظاـ التعلالالـز 
 اجلودة الشاملة يف الاعليم العايل. مبادئ

حيث ، تعتةرب ادلدخالت األساس يف ربسُت جودة التعليم ،أو التعليم العايل ،مدخالت العملية التعليمية – 
نيات التعليم وادلعامل اجملهزة، باإلضافة إىل ف األساتذة األكفاء والقاعات الدراسية ادلتكاملة من حيث تقإ

يف  بارزاً يف ربقيق اجلودة لية يف الدراسة تلعب كل ىذ األمور دوراً عاذين ميلكوف الدافعية والرغبة الالطالب ال
 مؤسسات التعليم العايل

واليت ، التعليميةإف ربسُت جودة ادلدخالت تعادؿ يف مضموهنا ربسُت جودة العملية  العملية التعليمية. –
، واللذاف يعتةرباف من الفعاليات ادلعقدة طادلا أف ىذ دودة متمثلة يف التعليم والتدريبتعتةرب صناعة زل

 .االعمليات غَت ملموسة ويصعب قياسه
ادلخرجات. تعود جودة سلرجات التعليم إىل ادلفاىيم التقليدية ادلعروفة والشائعة مثل معايَت التعليم -
 ( 73 :1994زلمد ).يم من ادلفاىيم اليت ميكن قياسهاالتطور ادلعريف، وتعد سلرجات التعلو ،وادلهارات ؛
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 أهداف حتسني جودة الاعليم العايل.
ربقيق اجلودة: وذلك بتطوير ادلنتجات واخلدمات حسب رغبة الطالب، حيث إف عدـ االىتماـ باجلودة  -

 هأعماؿ ادلراقبة، وبالتايل زيادة شكاوى الطالب من ىذ يؤدي إىل زيادة الوقت يف أداء وإصلاز ادلهاـ وزيادة
 اخلدمات.

 وذلك عن طريق التعاوف بُت اإلدارات وتشجيع العمل اجلماعي.،زيادة الكفاءة  -
تعليم اإلدارة والعاملُت كيفية ربديد وترتيب وربليل ادلشاكل وذبزئتها إىل أجزاء أصغر حىت ميكن السيطرة  -

 عليها.
)اجلبيوري  وربقيق الثقة يف أداء العاملُت لعملهم.،ومنها العمل ادلتكرر ،تقليل ادلهاـ عدمية الفائدة  -

2010 :11) 
 معوقات تطبيق اجلودة بالاعليم العايل. 

إف ادلتتبع دلسار التعليم العايل يدرؾ أف عنصر اجلودة مل يكن ىدفا  :اب ثقافة اجلودة بالتعليم العايلغي -
وفعالية ادلؤسسة. فكل ادلؤشرات الدالة على   وبالتايل مل يكن مؤشر قياس صلاحمعلنا يف سياسة الكلية، 

 كفاءة ادلؤسسة موّجهة ضلو الكّم.
قبوؿ الطلبة وسيلة تلجأ إليو  التزايد غَت احملسوب ألعداد الطلبة ادللتحقُت بالكلية ،حيث أصبح -

 الستجالب الًتضية االجتماعية. 
ضعف ادلواءمة بُت سلرجات التعليم العايل ومتطلبات سوؽ العمل اليت تعود إىل تدين مستوى ادلعارؼ  -

وضعف القدرات التحليلية واالبتكارية والتطبيقية، وىي ادلتطلبات األساسية ،والتأىيل ادلتخصص ،احملصلة 
 ض أف تتوفر يف ادلخرجات اجلامعية.اليت يفًت 

أو ما يسمى بالتسرع يف ازباذ قرار التطبيق دوف اإلعداد اجليد  ،لتطبيق قبل هتيئة ادلناخ ادلالئمازباذ قرار ا -
 إلدارة اجلودة.

قد ال يتم التقدير الكايف ألمهية العنصر البشري يف ،؛وإمهاؿ اجلانب البشري ،الًتكيز على اجلانب التقٍت  -
ومهما امتلكت ادلؤسسات من  ،بيق إدارة اجلودة الشاملة، وىو أكةرب معوؽ يقف دوف صلاح تطبيق النظاـتط
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إدارة اجلودة الشاملة ضلو أمواؿ ومعدات تكنولوجية راقية ومتطورة، فالعنصر البشري ىو الذي بيده يدفع 
 (.51: 1999ألنو وقود ادلؤسسة الذي ال غٌت ذلا عنو.)زلمد حسن  ؛النجاح

 7جودة الاعليم العايل بني الطموح والاحديات
وازباذ قرارات ،سًتاتيجي ث يصبح كل تفكَتىا يف التخطيط اإلحبي ،توسيع أفق القيادة اإلدارية العليا -

 شلتازة.
والتعليم  ،احملافظة على حيوية ومسعة ادلؤسسة التعليمية من خالؿ التطوير والتجديد والتحسُت ادلستمر -

 والتدريب والتكيف مع ادلتغَتات البيئية اجلامعية.
 ربسُت رضا الطالب وزيادة ثقتهم دبستوى جودة خدمة التعليم ادلقدمة ذلم من قبل الكليات اجلامعية. -
 ربقيق رضا أعضاء ىيئة التدريس واإلداريُت وتطوير كفاءة أدائهم من خالؿ ورش عمل. -
 خالؿ تلبية احتياجاهتم من سلرجات التعليم ادلطلوبة. قيق متطلبات سوؽ العمل منرب -
)محادات  ربسُت جودة اخلرجيُت من اجلامعات دبا يساىم يف زيادة الطلب على سلرجات اجلامعات. -

2008 :52) 
 (8: 2008إجراء البحث العلمي لغرض الًتقية والبحث ادلادي )العبيدي  -

 الدراسات السابقة7 7ثانيا
  1111دراسة مفااح والطاهر  1-

 إىل ىدفت كما بليبيا، سرت جامعة يف الشاملة جلودةا دارةإ تطبيق واقع  معرفة إىل  الدراسة ىدفت     
 الدراسة  عينة مشلت ،وقد)اجلفرة منطقة كليات( عينة الدراسة بالكليات التطبيق تطوير سبل على التعرؼ

 استخدـ وقد ىيئة تدريس، عضو ( (99عددىم والبالغ الكليات ذههب ُتالعامل التدريس ىيئة أعضاء مجيع
 إدارة تطبيق :عمليةال لدراسةا ىذه نتائج أىم من وكاف ادلسحي، بأسلوبو التحليلي لوصفيا دلنهجا الباحثاف

 كل خصوصية مع التطبيق توافقي إف إىل تسعى وىى ،الكليات قبل من كبَت باىتماـ الشاملة ربظى جلودةا
 الكليات. مجيع يف جلودةبا اخلاصة لتوثيقا عمليات ضعف يف وجود الدراسة أوضحت كما كلية،
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 11117دراسة فرج والفقي  -1
تكوف وقد  ،دارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات الليبيةإ التعرؼ على واقع تطبيق ىلإىدفت الدراسة      

ومت اختيار عينة عشوائية بسيطة ،عضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات الليبية العامة أرلتمع الدراسة من مجيع 
 ىلإشارت النتائج أوبعد ربليل البيانات ،عليهم اداة الدراسة  ،( عضو ىيئة تدريس وزعت201بلغت )،

ادلستوى ية وبُت حصائية بُت واقع تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات الليبإوجود فروؽ ذات داللة 
ف إواستنتج الباحثاف ب،% ( 8.58بدرجة منخفضة)ًا دارة اجلودة الشاملة كاف متحققإادلطلوب لتطبيق 

 دارة اجلودة الشاملة هبا. إيق ساسية الالزمة لنجاح تطبىل ادلتطلبات األإزالت تفتقر ماة اجلامعات الليبي
 :1111دراسة املنيع  -3

أوضحت نتائجها أف اجلامعات السعودية مازالت زبرج أعداًدا كبَتة يف زبصصات ال حيتاجها اجملتمع      
واليت تشمل الًتبية والتعليم ،ف معظم خرجيي التعليم العايل ىم من ذوي التخصصات األدبية إحيث ،

بينما مل يتخرج من %،  85نسبة اخلرجيُت يف ىذه التخصصات ، واالقتصاد واإلدارة، و والعلـو اإلنسانية
اليت تشمل العلـو الطبية ،% يف التخصصات العلمية  15اجلامعات السعودية يف نفس فًتة الدراسة سوى 

والعلـو الطبيعية والزراعية، حيث يوجد فائض كبَت يف أعداد اخلرجُت الذين يعانوف من البطالة يف بعض 
ف العوامل اليت ألت نتائج ىذه الدراسة إىل ما توصك  ،التخصصات اليت تقدمها مؤسسات التعليم العايل

عدـ توزيع الطالب بُت  م مع متطلبات سوؽ العمل تتمثل يفتساىم يف عدـ توافق سلرجات التعلي
وير وعدـ تط ،التخصصات حسب متطلبات السوؽ، وعدـ إشراؾ قطاع العمل يف ربديد سياسة القبوؿ

امعات باستخدامات احلاسوب وضعف لغتهم عدـ إدلاـ خرجيي اجلو  ادلناىج حسب حاجة سوؽ العمل
 وافتقارىم إىل اخلةربة.،اإلصلليزية 

 :1111دراسة العضاضي -4
ىدفت الدراسة إىل ربديد ادلعوقات اليت ربوؿ دوف تطبيق إدارة اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل     

عدـ قناعة بعض القيادات األكادميية  :كاف أمهها،بعدة نتائج من الدراسة ادليدانيةالسعودية. وقد مت اخلروج 
ضعف احلوافز و سًتاتيجيات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، إغموض سياسات و و بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة، 
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االىتماـ باحلوافز ألعضاء و ادلالية وادلعنوية. وقد مت اقًتاح عدد من التوصيات، كاف أمهها: نشر ثقافة اجلودة، 
 اختيار قيادات سبتلك خةربات تشرؼ على تطبيق برنامج اجلودة الشاملة.و يس، ىيئة التدر 

 : 1111دراسة بوزيان  -5
اجلػامعي. وقػد كشػفت إىل ربديػد متطلبػات ومعوقػات تطبيػق اجلػودة الشػاملة يف التعلػيم  ىدفت الدراسة    

 ترسيخ ،و ليا لنظاـ إدارة اجلودة دارة العضرورة دعم وتأييد اإل :فيما يتعلق عن أىم ادلتطلبات نتائج الدراسة
التعلػػيم والتػدريب ادلسػػتمر لكافػة األفػػراد وتفػػويض و مشػػاركة مجيػػع العػاملُت، و ثقافػة اجلػػودة بػُت مجيػػع األفػراد، 

ة الثقافػػػة التنظيميػػػة السػػػائدة يف ادلؤسسػػػات التعليميػػػة ءمػػػعػػػدـ مال :صػػػالحيات. أمػػػا عػػػن ادلعوقػػػات فأمههػػػاال
ضعف الكوادر . دة. ادلركزية يف ازباذ القراراتومتطلبات تطبيق مدخل إدارة اجلو والثقافة التنظيمية اليت تتفق 

عػدـ الػربط بػُت  .دمة التعليميػة ادلقدمػة للطػالبمة جودة اخلءعدـ مال. وادلؤىلة يف رلاؿ إدارة اجلودة ادلدربة
 الكليات باجلامعة وقطاعات سوؽ العمل.

 :1111دراسة الطرابلسية -6
إىل التعرؼ  .وقد ىدفت الدراسة، إدارة جودة اخلدمات التعليمية والبحثية يف مؤسسات التعليم العايل      

يم العايل والبحث العلمي على مدى توفر وتطبيق رلاالت التقومي الذايت ومعايَت اجلودة يف مؤسسات التعل
ظل وجود ىيئة  ادلؤسسات يفوعلى أداء ،كمؤشرات على جودة اخلدمات التعليمية والبحثية   .السورية

كادميي، استنادا إىل آراء عينة شلثلة من أعضاء اذليئة التدريسية وطالب الدراسات عتماد األوطنية للتقومي واال
عن تدين مستوى تطبيق رلاالت  .رية. وقد كشفت أىم نتائج الدراسةالعليا يف اجلامعات احلكومية السو 

ادلوارد واالنفاؽ، أما و البحث العلمي، و التعليم، و أعضاء ىيئة التدريس، و التقومي الذايت ادلتمثلة بالرسالة، 
 رلاؿ اإلدارة فكاف مستوى التطبيق فيو متوسطا وفقا ألعضاء ىيئة التدريس.

 7مناقشة الدراسات السابقة
يف تطبيق نظاـ اجلودة  اً ف ىناؾ تعثر ألسابقة اتفقت مجيع الدراسات على من خالؿ استعراض الدراسات ا  

كما يف ،واحتياجات سوؽ العمل  قال ينطبوكثرة عدد اخلرجيُت الذي ،بسبب قلة الدعم ادلادي ؛الشاملة 
وضعف الكوادر ادلدربة كما يف )دراسة راضية  ،(2012( و)دراسة العضاضي1999دراسة )ادلنيع 
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( 2014دراسة )مفتاح والطاىر كما ظهرت يف،  واتفقت ىذه الدراسات مع دراستنا احلالية، (2010
(تدين مستوى 2011وأكدت شَتاز )، الكليات مجيع يف باجلودة اخلاص التوثيق عمليات ضعف يف وجود

 ربقيق التقومي الذايت والبحث العلمي واتفقت مع الدراسة احلالية ايضا يف ىذا اجملاؿ.
 الفصل الثالث
 جراءاتهإمنهج  البحث و 

 املنهج املابع يف الدراسة7 
ؿ مجع البيانات الالزمة ي التحليلي كركيزة أساسية من خالالدراسة على ادلنهج الوصف تمدتاع        

 واستخداـ ادلنهج الوصفي،كوف ىذا ادلنهج يركز على استطالع اآلراء لعينة الدراسة وتوجهاهتا ،وربليلها 
حصائية خدـ يف ربليل نتائج ادلعاجلات اإلج التحليلي فيستما ادلنهألوصف واقع ادلتغَتات ادلدروسة. 

 ساسها تبٌت التوصيات. أوضع االستنتاجات اليت على ،و راسة دلتغَتات الد
 جمامع الدراسة والعينة7

(  ثاً إنا 94( و)اً ذكور  97يتكوف رلتمع الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس يف كلية الًتبية وعددىم  ) 
 (.191واجملموع الكلي )
 عينة الدراسة7

ال أين ،إ( 95وعددىا)،ميثل نصف اجملتمع  ،قساـ يف الكليةعينة عشوائية من مجيع األ اختيار مت   
 .بانة(است 14ومل تسًتجع) ، اً ( ذكور 42و) اً ( إناث39) استبانة(  81حصلت على )
 أداة الدراسة7

سبثل ،عبارة (38للباحث ) د. سعيد بن علي العضاضي ( مكونة من)اداة الدراسة احلالية  استخدمت  
ومت تطبيق ،رلاالت  ةموزعة على مخس، اجلودة الشاملة يف كلية الًتبية ادلعوقات اليت ربد من تطبيق إدارة

 .(1موضح ملحق)ىو األساليب اإلحصائية للحصوؿ على ثبات االستجابة وصدقها كما 
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 الصدق. 
سلوب صدؽ أوقد اتبعت الدراسة  ،داة بالقياس الفعلي دلا وضعت لقياسواالستبانة يعٍت قياـ األصدؽ    

يف كلية الًتبية  ( من احملكمُت من أعضاء ىيئة التدريس 8فقد عرضت االستبانة على عدد)،احملكمُت 
 كادميية الليبية متخصصُت يف الًتبية وعلم النفس واخلدمة االجتماعية.واأل
وتوزيع ،سئلة وصحة العبارات ومدى مشولية االستمارة داة من حيث دقة صياغة األد من صدؽ األوللتأك  

التحكيم مت تعديل بعض الفقرات  جلنة من والتوصيات الواردة ادلالحظات على جابة وبناءاً خيارات اإل
 وصياغة االستبانة بشكلها النهائي.

 صدق االتساق الداخلي7
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخلي ، مدى اتساؽ كل فقرة من فقرات االستبانة مع اجملاؿ الذي تنتمي     

إليو ىذه الفقرة ، وقد مت التحقق من صدؽ االتساؽ الداخلي من خالؿ إجياد معامل االرتباط اخلطي 
ىذا العنصر ، وقد   لبَتسوف بُت كل عنصر من زلاور االستبانة والدرجة الكلية للمجاؿ الذي ينتمي إليو

كانت النتائج إجيابية ،حيث دلت معامالت االرتباط ادلختلفة على أف ىناؾ اتساقا داخليا لعناصر 
االستبانة مع اجملاالت اليت تنتمي إليها. وفيما يلي معامالت االرتباط ادلختلفة لكل عنصر مع اجملاؿ الذي 

 ينتمي إليو.
 احملور معامل االرتباط

 0.75 احملور األوؿ:  
 0.57احملور الثاين:   

 0.75احملور الثالث:   
 0.75احملور الرابع:    
 0.77احملور اخلامس: 

 الثبات7
 .حتقق البايث من ثبات اسابانة الدراسة من خالل يساب معامل ألفا كرونباخ 
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 معامل ألفاكرونباخ البيان

 1.541 االسابانة ككل

 1.456 احملور األول

 1.441 احملور الثاين

 1.414 احملور الثالث

 1.511 احملور الرابع

 1.336 احملور اخلامس
 

مة مرتفعة ، وىي قي 0.873يتضح من خالؿ اجلدوؿ السابق أف معامل ألفا كرونباخ لالستبانة ككل بلغ 
 حصائية ، وىذا يعٍت أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.وشلتازة من الناحية اإل

 االيصائية7ساليب األ
لتفريغ البيانات  Minitabو  SPSSإلصلاز اإلطار العملي للدراسة استخدـ برنارلي التحليل اإلحصائي 

 وربليل اختبار الفروض ، حيث مت استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:
 .النسب ادلئوية والتكرارات 
 .اختبار ألفا كرونباخ دلعرفة ثبات فقرات االستبانة 
  ولكوكسن لعينة واحدة.اختبار 
  اختبارt .لعينة واحدة 
  (توزيع الطبيعي ) وضعت يف ادلالحقمسرنوؼ دلعرفة نوع البيانات ىل تتبع ال-اختبار كولورلروؼ 
 .اختبار ماف وتٍت 
  .ربليل التباين 
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 الفصل الرابع
 عرض الناائج ومناقشاها
 ألهداف الدراسة لاحقيق أهداف الدراسة7 سيام عرض الناائج ومناقشاها وفقا

 اهيم إدارةول  )حتديد املعوقات الراهنة اليت تقف يجر عثر دون تطبيق مفما بالنسبة للهدف األأ 
تعتةرب معوقات تقف حجر عثر يف ،فقرة  38ادلكونة من  انةف مجيع فقرات االستبأظهر الشاملة ( اجلودة

خالؿ ىذه النتائج مت ترتيب جوانب ومن ،(  1كما يف جدوؿ ) ،سبيل تطبيق اجلودة يف كلية الًتبية 
 ادلعوقات اخلمسة حسب قوهتا تنازليا كما يف اجلدوؿ أدناه.

 ىل أدىنإعلى أيبني ترتيب اجلوانب تنازليا من  (  1جدول )                    

 املاوسط اجلوانب
 

االحنراف 
 املعياري

 
مساوى 
 املعنوية

 1.111 1.11 1.11 جوانب البحث العلمي

 1.111 1.11 1.11 خدمة اجملامع جوانب

 1.111 1.15 1.11 اجلوانب الانظيمية

 1.111 1.11 1.12 اجلوانب الاعليمية واملعرفية

 1.111 1.21 1.16 اجلوانب القيادية
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 :يأيتوقد مت تفسري الناائج كما 
 : جوانب البحث العلمي

، يتضح من خالؿ اجلدوؿ السابق أف متوسط إجابات زلور جوانب البحث العلمي كاف بشكل عاـ
، شلا يعٍت أف جوانب البحث 0.000ومستوى معنوية مشاىد  ،0.42باضلراؼ معياري يساوي ، 2.41

 العلمي تعتةرب أحد ادلعوقات اليت ربوؿ دوف تطبيق مفاىيم إدارة اجلودة.
 :جوانب خدمة اجملامع

ور جوانب خدمة اجملتمع كاف بشكل عاـ ، يتضح من خالؿ اجلدوؿ السابق أف متوسط إجابات زل 
، شلا يعٍت أف جوانب خدمة 0.000ومستوى معنوية مشاىد  ،0.41باضلراؼ معياري يساوي  ،2.33

 اجملتمع تعتةرب أحد ادلعوقات اليت ربوؿ دوف تطبيق مفاىيم إدارة اجلودة.
 اجلوانب الانظيمية7

 2.31، يتضح من خالؿ اجلدوؿ السابق أف متوسط إجابات زلور اجلوانب التنظيمية كاف بشكل عاـ
، شلا يعٍت أف اجلوانب التنظيمية تعتةرب 0.000ومستوى معنوية مشاىد ، 0.28باضلراؼ معياري يساوي ،

 أحد ادلعوقات اليت ربوؿ دوف تطبيق مفاىيم إدارة اجلودة.
 :واملعرفيةاجلوانب الاعليمية 

، يتضح من خالؿ اجلدوؿ السابق متوسط إجابات زلور اجلوانب التعليمية وادلعرفية كاف بشكل عاـ
، شلا يعٍت أف اجلوانب التعليمية 0.000معنوية مشاىد  ومستوى ،0.44 باضلراؼ معياري يساوي ،2.25

 دة.وادلعرفية تعتةرب أحد ادلعوقات اليت ربوؿ دوف تطبيق مفاىيم إدارة اجلو 
 اجلوانب القيادية7

 2.19بشكل عاـ ، يتضح من خالؿ اجلدوؿ السابق متوسط إجابات زلور اجلوانب القيادية كاف 
، شلا يعٍت أف اجلوانب القيادية تعتةرب أحد  0.000ومستوى معنوية مشاىد ، 0.5يباضلراؼ معياري يساو ،

 ادلعوقات اليت ربوؿ دوف تطبيق مفاىيم إدارة اجلودة.
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 ولاحقيق اهلدف الثاين )الاعرف على املعوقات وفقا للجنس(  
 ( يبُت التعرؼ على ادلتوسط واالضلراؼ  ادلعياري دلعرفة الفروؽ بُت  آراء اجلنسُت 2جدوؿ )   

 ادلتوسط العدد اجلنس
االضلراؼ 
 ادلعياري

حصاء إ
 االختبار

مستوى 
 ادلعنوية

 0.26 2.32 39 ذكر
728.5 0.392 

 0.27 2.30 42 نثىأ
  

وىي أكةرب  ،0.392يساوي   P-valueيتضح من خالؿ اجلدوؿ السابق أف مستوى ادلعنوية ادلشاىد 
 ، شلا يعٍت عدـ وجود اختالؼ بُت آراء الذكور واإلناث حوؿ موضوع معوقات اجلودة الشاملة.%5من 

 ولاحقيق اهلدف الثالث ) الاعرف على املعوقات وفقا للمؤهل العلمي (
 (يبُت التعرؼ على ادلتوسط واالضلراؼ ادلعياري دلعرفة الفروؽ وفقا للمؤىل العلمي  3جدوؿ )    

ادلؤىل 
 العلمي

 ادلتوسط العدد
االضلراؼ 

 ادلعياري
حصاء إ

 االختبار
مستوى 

 ادلعنوية
 0.28 2.29 59 ماجستَت

-1.14 0.257 
 0.19 2.37 22 دكتوراه

وىي أكةرب ، 0.257يساوي   P-valueيتضح من خالؿ اجلدوؿ السابق أف مستوى ادلعنوية ادلشاىد 
 %، شلا يعٍت عدـ وجود اختالؼ بُت آراء تعزى دلتغَت ادلؤىل العلمي.5من 
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 ولاحقيق اهلدف الرابع  )  الاعرف على املعوقات وفقا للصربة ( 
( يبُت التعرؼ على ادلتوسط واالضلراؼ ادلعياري دلعرفة الفروؽ بُت  آراء ىيئة التدريس حسب  4جدوؿ ) 

 اخلةربة                              

 االضلراؼ ادلعياري ادلتوسط العدد اخلةربة
حصاء إ

 االختبار
مستوى 
 ادلعنوية

 
1 --- '4 

30 2.33 0.26 

0.45 0.639 4 --- '8 35 2.31 0.22 

8 --- 16 2.26 0.34 

 0.26 2.31 81 اجملموع

 
ىي أكةرب و ، 0.639يساوي   P-valueيتضح من خالؿ اجلدوؿ السابق أف مستوى ادلعنوية ادلشاىد 

 % ، شلا يعٍت عدـ وجود اختالؼ بُت آراء ادلبحوثُت يعزى دلتغَت اخلةربة.5من 
 أهم الناائج7

 طريق ربقيق أىدافها: يو الدراسة عنإلمن خالؿ ما توصلت 
 إف مجيع أعضاء ىيئة التدريس أكدوا على ادلعوقات مجيعها تعتةرب حجر عثر أماـ ربقيق اجلودة. -1
 توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت آراء أفراد العينة حسب متغَت اجلنس وادلؤىل العلمي واخلةربة. ال -2

 بيق اجلودة الشاملة يف كلية الًتبية.ف ىناؾ معوقات اتفق عليها اجلميع وىي اليت تعيق تطأوىذا يدؿ على 

 الاوصيات
 العلمية خالؿ جودة اجملالت وذلك من ،جبودة البحث العلمي العلمي البحث جبودة االرتقاء ضرورة1-

 ىل جودة البحوث ادلنشورة.إواليت تفضي  ،ادلتخصصة
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الوالء للكلية  ،االلتزاـ ألخالؽ ادلهنة ،كادميي ومنظومتو )االستعداد للتطويرنشر ثقافة االحًتاؼ األ- 2-
لرفع الكفايات وخلق الظروؼ احملفزة ذلا  ، حًتاؼوذباوز معوقات اال،( التميز يف العطاء ،التفرغ ،واجلامعة

وخلق اذباىات إجيابية ضلو العمل اجلامعي لتحقيق أىداؼ التعليم ،  يس،مية وادلهنية ألعضاء ىيئة التدر العل
 .العايل

كتكنولوجيا التعليم ،تقليل اآلثار وادلعوقات ادلادية من خالؿ دعم االقساـ العلمية للبٌت التحتية -3
 والتأكيد على ادلواد التطبيقية وتوفَت متطلباهتا.

 لعالية. ا جلودةا ذات داد البحوثإعإقامة ورش عمل تركز على كيفية  4-
وكيفيو التعامل مع الطلبة وفق منظور إدارة ،باتو إقامة حلقات نقاشية تتناوؿ قضايا التدريس وصعو  -5

 اجلودة الشاملة.
 ألعضاء ىيئة التدريس يف الكلية.تيجي يف التطوير العلمي والعملي سًتاتبٍت أسلوب التخطيط اإل-6
 سلوب اجلودة الشاملة داخل الكلية بشكل مستمر.أتبٍت -7
 ك بأعداد اللقاءات والندوات ألفراد اجملتمع احمللي.وذل،تبٍت سياسة خدمة اجملتمع من قبل كلية الًتبية  -8

 املصادر
 ردف.األ ،التخطيط والتنمية والتعليم العايل، دار زىراف للنشر والتوزيع،2001راىيم،إبكاظم  راىيم،إب .1
 ، إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على خدمات2012،أمحد عثماف إبراىيم ،جعفر عبد هللا إدريس، .2

رللة علمية زلكمة تصدر عن  التعليم العايل من أجل التحسُت ادلستمر وضماف جودة، جامعة الطائف،
 اجمللد الثالث، العدد السابع. والتكنولوجيا،ـ األكادميية األمريكية العربية للعلو 

العلـو  ،اإلبداع واالبتكار كوسيلة لتحقيق اجلودة يف التعليم العايل،  ،كلية 2011بن إعماره، منصور، .3
 االقتصادية وعلـو التسيَت ،جامعة باجي سلتار.

ضماف ، ؤسسات التعليم العايل اجلزائرية،واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة دب2010بوزياف، راضية ،  .4
 اجلودة يف التعليم العايل. 
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العامة اقعية، معهد إدارة ، إدارة اجلودة جوانب نظرية وذبارب و 2010اجلبيوري، ميسر إبراىيم أمحد، .5
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