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 متطلبات ومعوقات تطبيق اجلودة الشاملة جبامعة مصراته
 ""من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس 

 سعاد املنتصر. ا                                  1السيد السنباطي.د
جامعة  – كلية األداب                               ةجامعة مصرات–كلية اآلداب      

 ةمصرات
  

 .ملخص البحث:
إدارة اجلودة الشاملة. ومن هنا جاءت احلاجة أصبحت ملحة للمسؤولني إبزالة معوقات تطبيق 

فكرة الدراسة احلالية للوقوف اهم متطلبات تطبيق شروط اجلودة الشاملة ، ابالضافة للتعرف علي 
اهم معوقات تطبيق تلك املتطلبات ،هبدف التوصل ايل جمموعة من التوصيات واملقرتحات 

املعوقات اليت تعيق تطبيق إدارة اجلودة يف إزالة هم اللمسؤولني يف مؤسسات التعليم اجلامعي قد تس
يف الكشف عن متطلبات ومعوقات تطبيق اجلودة الشاملة  البحث احلايلامهية  تتحددو الشاملة.

أما عن أهداف جبامعة مصراته من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة مصراته.
ة اليت جيب أن تتوفر يف /حتديد متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشامل1البحث فتتمثل يف:

/وصف متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من خالل استطالع رأي 2مؤسسات التعليم العايل،
/التعرف على املعوقات اليت حتول دون تطبيق 3أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة مصراتة،

ميكن ة مصراتة،و متطلبات إدارة اجلودة الشاملة وذلك من وجهة نظرأعضاء هيئة التدريس جبامع
ما هي اهم متطلبات ومعوقات  تطبيق حتديد مشكلة الدراسة ابإلجابة على التساؤالت التالية :

إدارة اجلودة الشاملة ا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة مصراته من  وجهة نظر اعضاء 
ة (عضو هيئة تدريس جبامع40طبقت الدراسة علي عينة تكونت من )هيئة التدريس ؟

وتوصلت  مصراته،ابستخدام مقياس متطلبات ومعوقات تطبيق اجلودة الشاملة)اعداد الباحثان(
اليت متطلبات تطبيق برامج إدراة اجلودة الشاملة اجلامعة جمموعة من يجب توفر الدراسة ايل:اهن
هيئة التدريس واليت اتفق عليها اغلب  عبارت املقياس من وجهة نظر اعضاء اشتملت عليها

                                                 
1 dr_sonbaty2001@yahoo.com 
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. كما مت التوصل ايل وجود جمموعة من معوقات إدراة اجلودة الشاملة هيئة التدريساعضاء 
 بكليات اجلامعة اليت اشتملت عليها عبارت

 /إدارة اجلودة الشاملة3/معوقات   2/ متطلبات   1:الكلمات املفتاحية.
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 املقدمة.  -1
هتتم الدول املتقدمة والنامية ابلتعليم العايل وتسعى اىل حتقيق اجلودة ومعايري االعتماد االكادميي 

مهمة هيف التعليم اجلامعي، وينبع اهتمام الدول من قناعتها أبن التعليم اجلامعي تقع على مسئوليت
اهم مامييز القرن  تتمثل بتهيئة الطالب ملواجهة التطورات التكنولوجية واملعرفية واليت اصبحت

احلادي والعشرين. إن التطبيق االجرائي ملبادئ واسالبيب اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي يعد 
يف غاية االمهية،من أجل االرتقاء والتطوير ايل مستوايت عالية من االداء واجلودة ورفع كفاءة 

نوعي خدمة لسوق العمل واجملتمع يني الجياخلدمات االدارية واألكادميية اليت تصب يف إعداد اخلر 
لذلك جيد الباحث أن جانبا أساسيا من مشكلة التعليم اجلامعي هي مشكلة يف التطبيقات 

و .التعليم وجودتهلتطوير اإلجرائية إلدارة اجلامعات وليس يف النظرايت اجملردة واليت تعترب أساسا 
وبناء منظومة إدارية تعتمد على  مؤسسات التعليم العايل يف حاجة ماسة إىل مراجعة أنظمتها،

تطبيق إدارة اجلودة الشاملة جبميع جوانبها، لتحسني األداء، وتطوير خمرجاهتا اجلامعية. وهلذا فإن 
احلاجة أصبحت ملحة للمسؤولني إبزالة معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة. ومن هنا جاءت 

شروط اجلودة الشاملة ، ابالضافة للتعرف  اهم متطلبات تطبيقعلى فكرة الدراسة احلالية للوقوف 
علي اهم معوقات تطبيق تلك املتطلبات ،هبدف التوصل ايل جمموعة من التوصيات واملقرتحات 
للمسؤولني يف مؤسسات التعليم اجلامعي قد تساعدهم يف إزالة املعوقات اليت تعيق تطبيق إدارة 

 اجلودة الشاملة.
كربي متمثلة اجلامعات لتبين مفهوم ضمان اجلودة الشاملة وقد انطلقت املؤسسات التعليمية ال

وتطبيقتها  هبدف حتسني املنتج التعليمي وخمرجات العملية التعليمية،ورفع كفاءة العاملني هبا مبا 
يضمن احلصول علي خرجيني لديهم املعارف االساسية اليت تؤهلهم ايل التنافس يف كافة اجملاالت 

وعالية علي املستويني احمللي والعاملي ،وقد اعتمدت اجلودة الشاملة علي العلمية والعملية بكفاءة 
 .توفري كافة االدوات واالساليب اليت تساعد املؤسسات التعليمية علي حتقيق اهدافها

أما فيما يتعلق ابلدراسات السابقة خبصوص هذا البحث فقد اطلع الباحثان على جمموعة من 
 دراسات :الدراسات ومت اختيار ثالتة 
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(:"إدارة اجلودة الشاملة وإمكانية تطبيقها يف جمال التعليم العايل 2016دراسة ابشيوة حسني)/1
جبامع سطيف"اجلزائر"،هدفت الدراسة إىل: التعرف على درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من 

تطبيق وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة سطيف،ومعرف هل توجد فروق دالة إحصائيا ل
/أن 1اجلودة الشاملة تعزى ملتغي)اجلنس/اخلربة العلمية/الكلية اليت يعمل هبا(،وتوصلت النتائج إىل:

/التوجد فروق دالة إحصائيًا لدرجة 2تطبيق اجلودة الشاملة كانت قليلة جدا جبامعة سطيف،
 .تطبيق اجلودة الشاملة تعزى ملتغري)اجلنس/اخلربة العلمية/الكلية اليت يعمل هبا(

(:"وضع تصور مقرتح لتوظيف مباذئ إدارة اجلودة السشاملة 2012/دراسة نعمة عبدالرؤوف) 2
يف املدارس الثانوية بغز،وهدفت الدراسة إىل:معرفة مدى تبين مديري هذه املدارس لفلسفة إدارة 

/إنعدام الوعي لفلسفة إدارة اجلودة الشاملة لدى 1اجلودة الشاملة،وتوصلت النتائج إىل:
 /أن اإلدارة املدرسية ال تلتزم أبهم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة.2راء،املد
("معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم 2012/دراسة سعيد العضاضي)3

العايل،هدفت الدراسة إىل حتديد املعوقات اليت حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف 
/ضعف قنوات اإلتصاالت بني أقسام وإدارات 1لت النتائج إىل:مؤسسات التعليم العايل،وتوص

/ضعف 3/قلة مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف التوأمة مع املراكز البحثية العاملية واحمللية،2اجلامعة،
 الدعم املايل املقدم لألحباث العلمية.

 مشكلة البحث وأمهيتها. 1.1
للجودة بقسم الصحة  يدا  ومنسقكأعضاء هيئة تدريس بكلية اآل(من خالل عمل الباحثان 

النفسية وعلم النفس ابلكلية الحظا عدم وجود رؤية إسرتاتيجية واضحة لدور اعضاء هيئة 
وعالوة على ذلك  -التدريس يف تطبيق متطلبات اجلودة  الشاملة واالعتماد االكادميي واملؤسسي

دة الشاملة ابلكلية واقسامها الحظ الباحثان بشكل مبدئي قصور يف تطبيق معايري نظم إدارة اجلو 
املختلفة. وابلرجوع للدارسات السابقة العربية  املتوفرة ، لوحظ عدم وجود أي  حبوث ليبية 
تناولت هذا املوضوع على حد علم الباحث احلايل تناولت واقع تطبيق معايري ومتطلبات نظم إدارة 

اسات االجنبية وجود العديد من اجلودة الشاملة. يف مؤسسات التعليم العايل ؛كما بينت الدر 
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املعوقات لتطبيق هذه املتطلبات يف اجلامعات . األمر الذي دفع الباحثان للتفكري يف إجارء حبث 
علمي ميداين يتناول تطبيق متطلبات معايري  إدارة اجلودة الشاملة جبامعة مصراتة وما حيول  دون 

 تطبيق هذه املطلبات من معوقات.

احلالية يف الكشف عن متطلبات ومعوقات تطبيق اجلودة الشاملة جبامعة تتحدد امهية البحث 
مصراته من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة مصراته.وميكن ابراز أمهية البحث 

 احلالية من الناحيتني النظرية والتطبيقية وذلك عل النحو التايل:
 :   األمهية النظرية للبحث

ان من عدم تطبيق بعض اجلامعات لنظام اجلودة الشاملة  من خالل مالحظات الباحث -
حتتاج اجلامعات إىل دراسات ميدانية تكشف هلا عن املعوقات ونقاط الضعف اليت تعوق تطبيق 
برانمج اجلودة الشاملة ومثل هذه الدراسة سوف تساهم يف إلقاء الضوء على بعض اجلوانب وتفيد 

 سامهة من احلد من هذه املعوقات.املسؤولني إبدارة جامعة مصراتة يف امل
ميكن االستفادة من هذه النتائج يف إجراء حبوث ودارسات علمية تتناول تقدمي تصوارت  -

مقرتحة لسبل تطبيق نظم إدارة اجلودة  يف مؤسسات التعليم العايل الليبية و التغلب على معوقات 
 تطبيقها.

 كأداة لرصد واقع تطبيق معايري ميكن االستفادة من االستبيان املقدم يف البحث احلايل -
 نظم إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل يف البيئة الليبية.

 األمهية التطبيقية للبحث: -
رمبا يساعد حتديد معوقات تطبيق نظم إدارة اجلودة الشاملة ،املسئولني يف وضع خطط  -

 ملتطلبات تطبيقها.إسرتاتيجية للتغلب على هذه املعوقات وحتسني جودة األداء 
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ميكن االستفادة من هذا البحث يف إعداد برامج تدريبية مقرتحة  ألعضاء هيئة التدريس  -
مبؤسسات التعليم العايل الليبية ،لإلداريني لتحسني معرفتهم ومهاارهتم املرتبطة بتطبيق نظم إدارة 

 ةاجلودة الشامل

 أسئلة البحث   1-2

 :على التساؤالت التالية : حتديد مشكلة الدراسة ابإلجابةميكن 
ما هي اهم متطلبات ومعوقات  تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
جبامعة مصراته من  وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس ؟ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي جمموعة 

 التساؤالت الفرعية التالية:
 اليت جيب أن تتوافر يف مؤسسات التعليم العايل؟  ما هي متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة -1
تطبيق متطلبات نظم إدارة اجلودة الشاملة  من وجهة نظر أعضاء هيئة  مديما  -2

 التدريس بكليات جامعة مصراته؟
ما معوقات تطبيق متطلبات نظم إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة  -3

 التدريس بكليات جامعة مصراته؟
 البحثأهداف   3 .1

إدارة اجلودة الشاملة اليت جيب أن تتوافر  يف مؤسسات التعليم  تطبيقحتديد متطلبات  -
 . امعياجل
وصف متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  من خالل استطالع رأي أعضاء هيئة  -

 التدريس بكليات جامعة مصراته.
الشاملة وذلك من التعرف علي املعوقات اليت حتول دون تطبيق مطلبات إدارة اجلودة  -

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة مصراته.

 مصطلحات البحث وحدوده. 4. 1
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 إدارة اجلودة الشاملة: -
 : من أجاد أي أتى ابجليد من قول او عمل و أجاد الشيء صريه جيداً  )املعجم  ً اجلودة : لغة-

ر جيداً .)ابن منظور ( واجليد نقيض الرديء ، وجاد الشيء جوّده مبعىن صا145الوسيط ، ص
 ( .411،ص1992،
: اما املعىن االصطالحي للجودة فقد تعددت أشكاله و ال يزال يكتنفه  ً صطالحاا -

( "اجلودة حبد ذاهتا تعبري غامض إىل حد ما ،ألهنا تتضمن دالالت Ellisبعض الغموض، يقول )
 تشري إىل املعايري والتمييز على حد سواء "

( : ان تعريف اجلودة الذي يتبناه معظم احملللني وصانعوا القرار يف التعليم 2008وعرفها )جميد ،
( ودفاعهم عن هذا التعريف Fitness For The Purposeالعايل هو املالئمة للغرض ) 

يسند إىل ان اجلودة ال معىن هلا اال ابلنسبة للغرض او الغاية من املنتج او اخلدمة ، ) جميد 
 (113، ص2008،
: يعرّفها معهد اإلدارة الفيدرايل على أهنا أتدية العمل الصحيح  إدارة اجلودة الشاملة -

على حنو صحيح من الوهلة األوىل لتحقيق اجلودة املرجوة بشكل أفضل وفعالية أكرب يف أقصر 
 (  1993وقت مع االعتماد على تقومي املستفيد من معرفة مدى حتسن األداء )القحطاين، 

: هو أعلي مرحلة يف التعليم وهو اجلهود والربامج التعليمية  تعليم العايل)اجلامعي(ال -
املتطورة اليت تتم على مستوى اجلامعات والكليات واملعاهد واملراكز املرتبطة هبا.)طرابلسية 

 (33، ص2011،
حتقيقها جلودة يف التعليم العايل : وهي من املتطلبات الرئيسة اليت حترص اجلامعات على ا -

للحصول على مراكز متقدمة ضمن اجلامعات العاملية املتميزة ، متضمنة اعداد الطلبة للعمل على 
من خالل توفري عدد من املتطلبات الجناح  خمتلف املعارف واملهارات واالجتاهات يف حقل العمل
 برامج ادارة اجلودة الشاملة حيت أتيت مثرها املرجوة.
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إن تطبيق مفهوم إدارة اجلودة ( 2007يشري السقاف ):ودة الشاملةمتطلبات ومعايري تطبيق اجل
الشاملة يف املؤسسة يستلزم بعض املتطلبات اليت تسبق البدء بتطبيق هذا الربانمج يف املؤسسة حىت 
ميكن إعداد العاملني على قبول الفكرة ومن مث السعي حنو حتقيقها بفعالية وحصر نتائجها املرغوبة 

 علي سبيل العرض: من هذه املتطلبات. وإليك بعضاً 
 . جيب هتيئة البيئة املالئمة لتطبيق هذا املفهوم اجلديد مبا فيه من ثقافات جديدة -
يتم الرتويج للربانمج عن طريق تنظيم احملاضرات أو املؤمترات أو الدورات التدريبية أن  -

 .للتعريف مبفهوم اجلودة وفوائدها على املؤسسة
شاركني أبساليب وأدوات هذا املفهوم اجلديد حىت ميكن أن يقوم جيب تدريب وتعليم امل -

 .على أساس سليم وصلب وابلتايل يؤدي إىل النتائج املرغوبة من تطبيقه
 نشر الوعي ومتكني املشاركني من التعرف على أساليب التطوير . -
االستعانة ابخلربات اخلارجية من مستشارين ومؤسسات متخصصة عند تطبيق الربانمج  -

 هو تدعيم خربة املؤسسة ومساعدهتا يف حل املشاكل اليت ستنشأ وخاصة يف املراحل األول
تشكيل فرق العملمن األقسام املعنية مباشرة أو ممن يؤدون فعاًل العمل املراد تطويره  -

 . والذي سيتأثر بنتائج املشروع
قدمي املقرتحات جيب أن يعطوا صالحية املراجعة وتقييم املهام اليت تتضمنها العملية وت -

 . لتحسينها
على املؤسسة تبين برانمج حوافز فعال ومرن خيلق جو من الثقة والتشجيع والشعور  -

 .ابالنتماء للمؤسسة وأبمهية الدور املوكل إليهم يف تطبيق الربانمج
من ضرورايت تطبيق برانمج اجلودة هو اإلشراف على فرق العمل بتعديل أي مسار  -

 م وتقوميها إذا تطلب األمر .خاطىء ومتابعة إجنازاهت
اسرتاتيجية تطوير وإدخال برانمج إدارة اجلودة الشاملة إىل حيز التطبيق بعدة  وضع -

 .خطوات أو مراحل بدء من اإلعداد هلذا الربانمج حىت حتقيق النتائج وتقييمها

 معوقات تطبيق اجلودة الشاملة:
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عملية تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم العايل م ايل عدد من املعوقات تعرتي 2007شري الرببري  ت
 ميكن امجاهلا يف االيت:

 عدم التزام اإلدارة العليا.  -
 الرتكيز على أساليب معينة يف إدارة اجلودة الشاملة وليس على النظام ككل .  -
   عدم حصول مشاركة مجيع العاملني يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة . -
 مرحلة التطبيق .عدم انتقال التدريب إىل  -
 تبين طرق وأساليب إلدارة اجلودة الشاملة ال تتوافق مع خصوصية املؤسسة . -
 توقع نتائج فورية وليست على املدى البعيد .  -
مقاومة التغيري سواء من العاملني أو من اإلدارات وخاصة االجتاهات عند اإلدارات  -

 (5،ص2007الوسطى . ) الرببري،

 .االكتفاء بتوقعات متواضعة -

 إمهال التدريب. -

 جعل التحسني املستمر معقًدا وغري طبيعي. -

 عدم الثبات يف السلوك اإلداري. -

 إغفال التقدير واالحتفاء ابإلجنازات. -

 الغموض الذي حييط أسبا  توجيه املؤسسة إىل وجهة معينة. -
 إخفاق بعض فرق العمل يف حتقيق التالحم املطلو . -

 حدود البحث:-
ية: يتم تطبيق البحث على عينة من أعضاء هيئة التدريس يف  احلدود املكانية والبشر  -

 كليات جامعة مصراته .
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 م.2018/2019الربيع -احلدودالزمنية:متتطبيق البحث احلايل يف الفصل الدراسي -
احلدود املوضوعية: اقتصر هذا البحث على رصد واقع تطبيق مطلبات ومعوقات  نظم  -

كأداة وحيدة جلمع املقياس  ء هيئة التدريس ابستخدام إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر أعضا
 البياانت.

يقتصر البحث على وصف واقع تطبيق متطلبات ومعوقات  نظم إدارة اجلودة الشاملة   -
 كما هي على أرض الواقع بدون تدخل من الباحث أو تقدمي مبادارت لتفعيل هذا الواقع.  

اجلودة الشاملة  علي املتطلبات يشتمل قياس متطلبات ومعوقات تطبيق نظم إدارة  -
 .اإلدارية والتنظيمية ،املبئية على املعوقات الفردية

 . املنهج واإلجراءات2
ولتحقيق أهداف البحث احلايل واإلجابة عن تساؤالته مت االعتماد على منهج البحث الوصفي 

لبحث النه يهدف ايل رصد الواقع القائم على املسح ابالستبيان. ويعد هذا املنهج مناسب ل
تحقق من تطبيق متطلبات إدراة اجلودة الشاملة بكليات اجلامعة ،فضال عن حتديد معوقات وال

 تطبيقها من وجهة نظر املشاركني يف البحث.
 عينة البحث: -2-1

مت تطبيق البحث على عينة من أعضاء هيئة التدريس  بكليات جامعة مصراته ،وقد بلغت عينة 
( عضو هيئة تدريس من اربع كليات امتوا االجابة علي أداة البحث،  ويصف 40الدراسة )

 :اجلدولني التاليني عينة البحث
 

 (توزيع عينة البحث حبسب املرتبة العلمية1جدول )
 النسبة العدد املرتبة العلمية م
 %10 4 أستاذ 1
 %10 4 استاذ مشارك 2
 %5 2 استاذ مساعد 3
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 %45 18 حماضر 4
 %30 12 حماضر مساعد 5
    
 %100 40 اجملموع 

 
 (توزيع عينة البحث حبسب الكلية2جدول)

 

 أداة البحث: -2-2

متطلبات ومعوقات تطبيق  " مقياسمت مجع البياانت يف هذا البحث ابستخدام أداة واحدة وهي:"
 نظم إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس" والذي أعده الباحثان.

 :لمقياسوفيما يلي وصف إجارءات إعداد وتقنني هذا ال
:هدف إعداد استبيان "متطلبات ومعوقات تطبيق  نظم إدارة  قياسحتديد اهلدف من امل  -ا

أعضاء هيئة التدريس" جلمع البياانت املتعلقة آبارء أعضاء هيئة  اجلودة الشاملة من وجهة نظر
التدريس بكليات جامعة مصراته بشأن مدى متطلبات تطبيق نظم  وما حيول هذا التطبيق من 

 إدارة اجلودة الشاملة من معوقات.
لف :يف ضوء أهداف البحث وتساؤالته، أت قياسحتديد احملاور الرئيسية اليت يتألف منها امل - 

االستبيان من قسمني رئيسيني أوهلما  ،يتضمن متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة والثاين 
 يتضمن معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.

 النسبة العدد الكلية م

 %47.5 19 اآلدا  1

 %25 10 الرتبية  2

 %27.5 11 الزراعة 3

 %100 40 العلوم 4
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: مت عمل مراجعة شاملة لألدبيات اليت تناولت إدارة اجلودة الشاملة قياسصياغة عبارت امل -جـ
طالع على أدوات مجع البياانت يف عدد من الدارسات ومتطلبات ادارة اجلودة الشاملة، كما مت اإل

امليدانية اليت تناولت معوقات تطبيق  ممتطلبات إدارة اجلودة الشاملة يف عدة دول منها )دراسة كل 
من : (ً  واستنادا ايل تلك   الدراسات واألدبيات مت صياغة العبارت اليت ميكن أن تشتمل عليها 

  الصورة  األولية لالستبيان. 
 :قياسإعداد الصورة األولية امل -د

 بصورته األولية من قسمني رئيسيني ومها:  قياسأتلف ا امل
القسم األول: متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف كليات جامعة مصراته من وجهة نظر 

( عبارة مقسمة ايل ثالث ابعاد رئيسية 18أعضاء هيئة  التدريس ويشتمل هذا القسم علي )
نشر ثقافة اجلودة الشاملة يف -(فقرات7ناع ادارة الكلية بتطبيق أدارة اجلودة الشاملة)هياقت

( فقرات وأمام كل عبارة 6تشكيل فرق عمل لتحسني اجلودة ابلكليات) -(فقرات5الكليات)
استجاابت مقياس االستجابة ليكرت ثالثي التدريج يتضمن ثالث بدائل لإلجابة وهي: "مهم 

 غري مهم".جدا"  و "مهم". ،"
القسم الثاين: معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة بكليات جامعة مصراته من وجهة نظر أعضاء 

-(فقرات5هيئة التدريس. ويتألف القسم الثاين من ثالث ابعاد رئيسية وهي:البريوقراطية)
يت وأمام كل عبارة استجاابت مقياس االستجابة ليكر  -( فقرات7التغيري) -(فقرات6املركزية)

 ثالثي التدريج يتضمن ثالث بدائل لإلجابة وهي: "دائما"  و "احياان". ،"اندرا".

، مت استخدام طريقة  قياس: للتحقق من صدق املقياسالتأكد من صدق وثبات امل -2-3
صدق احملكمني، او الصدق الظاهري، وذلك بعرض االستبيان بصورته األولية على جمموعة من "

السادة احملكمني املتخصصني يف جماالت الرتبية وعلم النفس واالجتماع، الستطالع آارئهم بشأن 
يف قياس ما وضع لقياسه من خالل توضيح آارئهم بشأن  ه، واحلكم على مدي صدق قياسامل

يف قياس متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة و ومعوقات تطبيقها  قياسارت املمدى صدق عب
ودقة العبارت من الناحية العلمية، وتعديل صياغة العبارت، واحلكم على مدى صدق انتماء كل 
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عبارة إىل البعد والقسم الذي تندرج حتته، واحلكم على دقة تصنيف ابعاد معوقات تطبيق 
،  قياسة الشاملة، واحلكم على مدى دقة التدريج الثالثي املستخدم يف املمتطلبات إدارة اجلود

. وقام الباحث حبسا  متوسط تقديرات السادة احملكمني مقياسللوحذف أو إضافة أي عبارت 
%( على األقل من احملكمني كمؤشر 85ومت األخذ بنسبة اتفاق ) قياست املالكل عبارة من عبار 

 يان. على الصدق الظاهري لالستب
اشتملت  مقياسء تعديالت طفيفة على الصورة االولية للاواستنادا ايل اراء السادة احملكمني مت إجر 

عوقات تطبيق  إدارة اجلودة الشاملة وم مبت القسم الثاين اخلاص اعلى تعديل صياغة بعض عبار 
 حتذف أي عبارة.

 جتريبيةعلى عينة قياس من خالل تطبيق امل قياسملثبات اوابإلضافة إىل ذلك مت التحقق من 
ااتملقياس ( من اعضاء هيئة التدريس ، وقد مت حسا  معامل ارتباط بريسون بني درج25قوامها)

. للقسم ،(67هبدف استخراج معامل االرتباط )التجزئة النصفية( املقياس وبلغ معامل الثبات ) 
نصفي بني درجة  الثباتا مت حسا  معامل األول "متطلبات تطبيق  إدارة اجلودة الشاملة. كم

،( 69وبلغ معامل الثبات )"معوقات تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة، للقسم الثاين  املقياس 
 لعل هذه قيمة عالية ومقبولة .

وهكذا أتكد الباحثان أن املقياس على درجة عالية من الصدق و الثبات و من مث ميكن 
 ث احلايل.استخدامه بفعالية يف البح

وابإلضافة إىل ذلك مت التحقق من االتساق الداخلي لالستبيان منخالل تطبيق االستبيان على 
وقد مت حسا  معامل ارتباط بريسون بني درجة  (عضو هيئة تدريس 25)قوامها التجريبيةعينة ال

كما مت ابجلامعة،تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  متطلباتللقسم األول "،كل عبارة والدرجة اإلمجالية
لقسم الثاين "معوقات تطبيق إدارة اجلودة احسا  معامل االرتباط بني درجة كل عبارة يف 

وذلك على قسم الثاين "نعوقات تطبيق إدراة اجلودة الشاملة ابجلامعة،الشاملةوالدرجة اإلمجالية لل
 النحو املبني يف اجلداول التالية:

 



 ةمتطلبات ومعوقات تطبيق اجلودة الشاملة جبامعة مصرات     3 دلجملا 2 صاخالعدد  -جملة كلية  اآلداب
                                                     2019عدد خاص ابألوراق العلمية املقدمة للمؤمتر الدويل الثاين للتعليم يف  ليبيا، مصراتة، ليبيا. مارس 

________________________________________________________ 

203 

 

 .ق اجلودة الشاملة يف كليات اجلامعة.( القسم االول :متطلبات تطبي3جلدول )
 الداللة االحصائية معامل الرتباط رقم العبارة الداللة االحصائية معامل الرتباط رقم العبارة

1 ,52 ,01 10 ,70 ,01 

2 ,71 ,01 11 ,53 ,01 

3 ,62 ,01 12 ,69 ,01 

4 ,66 ,01 13 ,62 ,01 

5 ,67 ,01         14 ,67 ,01 
6 ,64 ,01 15 ,59 ,01 

7 ,64 ,01 16 ,64 ,01 

8 ,62 ,01 17 ,72 ,01 

9 ,73 ,01 18 ,57 ,01 

 64, تساوي 01,عند القيمة اجلدولية ملعامل االرتباط عند مستوى الداللة
ت القسم األول "متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة ، ايتضح من اجلدول السابق أن كل عبار 
( وهذا يدل 0.01ارتباطا داال عند مستوي داللة )ترتبط مع الدرجة الكلية هلذا القسم 

 علي ان كل عبارات هذا القسم  من االستبيان تتسم ابالتساق الداخلي

 ( القسم االول :معوقات تطبيق اجلودة الشاملة يف كليات اجلامعة4اجلدول )
 االحصائيةالداللة  معامل الرتباط رقم العبارة الداللة االحصائية معامل الرتباط رقم العبارة

1 ,49 ,01 10 ,55 ,01 

2 ,54 ,01 11 ,,59 ,01 

3 ,50 ,01 12 ,55 ,01 

4 ,52 ,01 13 ,62 ,01 

5 ,67 ,01         14 ,69 ,01 
6 ,55 ,01 15 ,71 ,01 

7 ,59 ,01 16 ,55 ,01 

8 ,64 ,01 17 ,68 ,01 
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9 ,68 ,01 18 ,66 ,01 

 51, تساوي 01,عند مستوى الداللةالقيمة اجلدولية ملعامل االرتباط عند 
ت القسم الثاين من املقياس "معوقات تطبيق اجلودة ايتضح من اجلدول السابق أن كل عبار 

( وهذا يدل 0.01الشاملة ، ترتبط مع الدرجة الكلية هلذا القسم ارتباطا داال عند مستوي داللة )
 الداخليعلي ان كل عبارات هذا القسم  من االستبيان تتسم ابالتساق 

 :ءات البحثراإج -3
مراجعة الرتاث النظري املتعلق ابلبحث وحتديد اإلجارءات التالية:وفق مت تطبيق البحث على 

 تطبيق معايري إدارة اجلودة متطلباتومعوقاتإعداد أداة البحث )استبيان  مشكلة البحث،
مث تطبيق البحث على عينة  علميا، وعرضه على جمموعة من املتخصصني لتحكيمه الشاملة(،

تطبيق . كليات جامعة مصراتهالبحث من معهد   عينةاستطالعية للتأكد من صدقه وثباته. اختيار 
أداة البحث واستبعاد املقاييس غري مكتملة االجابة،وتفريغ البينات ملعاجلتها احصائيا ابستخدام 

 النتائج وعرضها ومناقشتها..لتطبيق االساليب االحصائية املناسبة الستخالص SPSSبرانمج 
 ة املستخدمة:ساليب اإلحصائياأل -2-4
  ً وقد قام الباحثSPSSبستخدام برانمج احلزم االحصائية االجتماعية لتحليل بياانت البحث ا-

االحصائية التالية:معامل ارتباط بريسون حلسا  صدق االتساق الداخلي  ابستخدام األساليب
املعيارية حلسا  متوسطات استجاابت أعضاء هيئة  رافاتواالحناملتوسطات احلسابية للمقياس. و 

 والوزن املئوي)النسبة املئوية. التدريس املشاركني يف البحث

 :. النتائج3
 :نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها

ي التايل الذي نص إىل اإلجابة عن تساؤل رئيس احثانسعى البنتائج التساؤل االول   -3-1
إدارة اجلودة الشاملة اليت جيب أن تتوافر يف مؤسسات التعليم  طبيقتمتطلبات  ماهي اهم: علي
اجلودة الشاملة اليت جيب أن تتوافر يف  الدارة جعة اإلطار النظرياومن خالل مر  امعي؟اجل

ت اليت يتضمنها القسم األول اإىل  العباار  املتطلباتوقد مت حتويل هذه  امعيمؤسسات التعليم اجل
تطبيق معايري إدارة اجلودة  متطلباتيف البحث احلايل والذي يركز على "املستخدم  قياسمن امل
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الباحث قد أجا  ،" كما مت توضيح ذلك يف إجارءات البحث. وبذلك يكونللجامعات الشاملة
عن التساؤل األول هلذا البحث. ويف القسم احلايل مت اإلجابة عن التساؤلني الثاين والثالث هلذا 

 النتائج اخلاصة بكل من هذين التساؤلني مع  حتديد مدى ضراالبحث من خالل استع
: " التايل الذي نص عليتساؤل الإىل اإلجابة عن  انحثاسعى البنتائج التساؤل الثاين -3-2
تطبيق متطلبات إدارة اجلودة الشاملة  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات  مديما 

 ؟جامعة مصراته
لكل من عبارت القسم  والوزن املئوياملتوسط احلسايب ولالجابة علي التساؤل السابق ،مت حسا  

يف التعليم اجلامعي من وجهة نظر تطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة  متطلبات" قياساألول من امل
ن وحسا  الوز  . ترتيب العبارت حبسب املتوسط احلسايباعضاء هيئة التدريس جبامعة مصراته

النسيب )النسبة املئوية(لكل عبارة علي النحو التايل، واحلكم علي متطلبات تطبيق اجلودة من 
( متثل 1.67( ايل )1وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس وذلك وفقا للقاعدة التالية املتوسط من )

( متثل درجة متطلبات 2.34( ايل )1.68درجة متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة ضعيفة ، ومن )
( متثل درجة متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة كبرية ،  3( ايل )2.35طبيق اجلودة متوسطة، ومن )ن

 (:5كما هو موضح ابجلدول رقم )

( يوضح متوسط درجات متطلبات تطبيق اجلودة الشاملة علي املقياس املستخدم 5جدول رقم )
 والوزن املئوي هلا من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس

 توسطامل العبارة م
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 املتطلبات

 الرتبة

إدراك أمهية التغيري والتحول من اإلدارة التعليمية إىل  1
 إدارة اجلودة الشاملة يف ظل املتغريات العاملية.

 1 كبرية 85% 2.55

إصدار بياانت صرحية مبساندة هدف حتسني اجلودة  2
 وإقرارها وتبليغها للعاملني يف الكلية.

 5 متوصطة 76.6% 2.30

وضع نظام معياري رمسي لتقومي األداء الوظيفي  3
للعاملني يف الكلية يطالب التزامهم مببادئ إدارة 

 اجلودة الشاملة.

 2 كبرية 83.3% 2.50
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تزويد الكليات ابدارة متخصصة على كيفية تطبيق  4
 إدارة اجلودة الشاملة.

 6 متوسطة 76.6% 2.30

اإلمكانيات الالزمة لتطبيق إدارة االهتمام بتوفري  5
 اجلودة الشاملة.

 2 كبرية 83.3% 2.50

وضع معايري اعضاء هيئة التدريس  تتالءم مع تطبيق  6
 إدارة اجلودة الشاملة.

 5 متوسطة 76.6% 2.30

تطوير اهليكل التنظيمي إلدارة التعليم ابحلد من تعدد  7
 الشاملة.املستوايت اإلدارية لتتالءم مع إدارة اجلودة 

 4 كبرية 78.3% 2.35

إعداد دليل إرشادي لتطبيق أساليب إدارة اجلودة  8
الشاملة يتضمن وصف الكلية اجليدة، املعايري، كيفية 
 التطبيق، ويتم توزيعها على مجيع العاملني يف الكلية.

 9 متوسطة 71.6% 2.15

توعية مجيع العاملني ابلكلية أبمهية اجلودة يف العملية  9
 التعليمية.

 8 متوسطة 72.3% 2.17

استخدام لوحات اإلعالانت لنشر معلومات حتسني  10
 اجلودة يف الكلية.

 6 متوسطة 76.6% 2.30

تزويد الكلية مبكتبة خاصة إبدارة اجلودة الشاملة  11
تتضمن كتب وشرائط فيديو لزايدة وعي العاملني يف 

 هذا اجملال.

 11 متوسطة .70% 2.10

سلسلة من ورش العمل للعاملني يف شكل غري إعداد  12
رمسي يعتمد على املناقشة للتعريف أبفكار اجلودة 

 وفوائدها.

 6 متوسطة 77.6% 2.33

 3 كبرية %79 2.37 تشكيل فرق حتسني اجلودة. 13

 7 متوسطة %75.6 2.27 حتديد األولوايت اخلاصة ابلتحسني يف الكلية. 14

إلجناح أعمال فرق العمل  توفري اإلمكانيات املطلوبة 15
 يف الكلية.

 2 كبرية 83.3% 2.50

توفري التدريب الالزم جلميع أعضاء هيئة التدريس  16
 لتحقيق األداء املتميز يف الكلية.

 7 متوسطة 75.6% 2.27
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توفري كافة الصالحيات الكافية العضاء هيئة لتحسني  17
 عمليات األداء يف الكلية.

 10 متوسطة 69% 2.07

متابعة اعضاء هيئة التدريس ومساعدهتا يف التغلب  18
 على املشكالت اليت تصادفها يف أداء العمل.

 9 متوسطة 71.5% 2.15

( أن استجاابت أعضاء هيئة التدريس جاءت متقاربة علي مقياس 5نتائج اجلدولرقم ) يتضح من
متطلبات إدارة اجلودة الشاملة ابجلامعة، حيث كانت االستجابة بني املتوسطة والكبرية مبتوسط 

%(ويري الباحثان 85-%70( بنسبة وزن مئوي يرتاوح بني ) 2,55 -  2,10درجات من )
ل السابق، جيب توفر متطلبات تطبيق برامج إدراة اجلودة الشاملة من من خالل نتائج التساؤ 

خالل عبارت املقياس من وجهة نظر اعضاءهيئة التدريس واليت اتفق عليها اغلب اعضاء هيئة 
التدريس من خالل استجابتهم علي املقياس املستخدم،  وان اجلامعة  جيب توفر تلك املتطلبات 

م( ودراسة ) 2003كادميي ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة)بن سفيان،إلدراة اجلودة واالعتماد األ
(وما توصلت إليها الدراسات السابقة .من وجود مؤشرات حتقيق اجلودة من 2014دريب ،

 خالل توافر تلك املتطلبات
: التايل الذي نص علي تساؤلالإىل اإلجابة عن  احثانسعى البنتائج التساءل الثالث:  -3-3

الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس اجلودة  معوقات تطبيق متطلبات إدارةهي اهم  " ما 
 بكليات جامعة مصراته؟

لكل من عبارت القسم  والوزن املئوياملتوسط احلسايب ولالجابة علي التساؤل السابق ،مت حسا  
س جبامعة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدري إدارة اجلودة الشاملة معوقات" قياسمن امل ثاينال

وحسا  الوزن النسيب )النسبة املئوية(لكل عبارة  . ترتيب العبارت حبسب املتوسط احلسايبمصراته
علي النحو التايل، واحلكم علي درجة معوقات تطبيق اجلودة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس 

اجلودة  ( متثل درجة معوقات تطبيق1.67( ايل )1وذلك وفقا للقاعدة التالية املتوسط من )
( متثل درجة متطلبات نطبيق اجلودة متوسطة، ومن 2.34( ايل )1.68الشاملة ضعيفة ، ومن )

( متثل درجة معوقات تطبيق اجلودة الشاملة كبرية ، كما هو موضح ابجلدول رقم 3( ايل )2.35)
(6:) 
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( يوضح متوسط درجات وجود معوقات تطبيق اجلودة الشاملة علي املقياس 6جدول رقم )
 ستخدم والوزن املئوي هلا من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريسامل

 املتوسط العبارة م
الوزن 
 املئوي%

درجة 
 الرتبة املعوقات

توزيع األعمال واملسئوليات يف الكلية يف صورة واجبات  1
رمسية يؤدي إىل عدم تشجيع العاملني على اإلبداع 

 والتجديد.

 3 كبرية 91.6% 2.75

يف الكلية يتم بطريقة روتينية وفًقا للقواعد إجناز األعمال  2
 واألنظمة املنصوص عليها.

 8 كبرية 86.6% 2.60

تنظيم العمل يف الكلية وفًقا لتشريعات ولوائح اثبتة ال  3
 تقبل التجديد.

 1 كبرية 93.3% 2.80

االهتمام بنتائج العمل أكثر من االهتمام بطريقة أتدية  4
 العمل.

 6 كبرية 89% 2.67

الرتكيز على العمل بصفة دائمة دون احرتام مشاعر  5
 العاملني ومدى رضاهم عن عملهم.

 2 كبرية 92.3% 2.77

إعطاء فرق عمل تطبيق اجلودة صالحيات غري كافية  6
 ملسئولياهتم.

 5 كبرية 90% 2.70

 12 كبرية %82.3 2.47 تركيز سلطة إدارة تطبيق اجلودةيف يد إدارات مركزية. 7

ادارة الكلية إبختاذ القرارات اخلاصة بتحسني اجلودة  انفراد 8
 دون مشاركة العاملني.

 4 كبرية 90.6% 2.72

قيام الكلية بتنفيذ حريف للتعليمات والقرارات الصادرة من  9
 ادارة اجلامعة واملتعلقة مبجال العمل.

 10 كبرية 85% 2.55

تنفيذ ما إشعار العاملني يف الكلية أن أدوارهم تنحصر يف  10
 متليه عليهم ادارة الكلية

  كبرية 83.3 2.50

إلزام مسئويل الكليات ابلرجوع إىل ادارة اجلامعة يف كل  11
 صغرية وكبرية عند اختاذ أي قرار خاص ابلكلية.

 7 كبرية 88.3% 2.65

 12 كبرية %82.3 2.47متسك العاملني ابلكلية مبا هو مألوف من أساليب العمل  12
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 أفضل.ابلرغم من وجود أساليب جديدة  

تفضيل العاملني يف الكلية لتنفيذ األعمال بطريقة روتينية  13
 ألنه ال يرتتب على نتائجها أي خماطر.

 11 كبرية 84% 2.52

مراقبة إدارة الكلية للعاملني بصفة دائمة للتأكد من أهنم  14
 يعملون وفق القواعد واألنظمة املوضوعية.

 7 كبرية 88.3% 2.65

متسك العاملني ابلطريقة املألوفة ألداء العمل لتحقيق  15
 مشاعر الرضا.

 3 كبرية 91.6% 2.75

شعور العاملني ابخلوف من أي تغيري خشية النتائج  16
 اجملهولة.

 3 كبرية 91.6% 2.75

 9 كبرية %85.6 2.57 إدخال التغيري يف الكلية دون اقتناع العاملني جبدواه. 17

العاملني أبن أي تغيري يف طريقة أتدية اخلدمات شعور  18
 التعليمية ال يتالءم مع قدراهتم.

 11 كبرية 84% 2.52

( أن استجاابت أعضاء هيئة التدريس جاءت متقاربة علي 6نتائج اجلدواللسابق رقم ) يتضح من
عبارات مقياس  معوقات إدارة اجلودة الشاملة ابجلامعة، حيث كانت االستجابة كبرية  بكل 

( خالل نتائج التساؤل السابق، وجود معوقات إدراة 2,35املقياس املستخدمبمتوسط اكرب من)
اجلودة الشاملة بكليات اجلامعة علي درجات عبارت املقياس املستخدم من وجهة نظر اعضاءهيئة 
ن التدريس واليت اتفق عليها اغلب اعضاء هيئة التدريس من خالل استجابتهم علي املقياس بوز 

م( 2003%( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة)بن سفيان،91.6 –% 82.3مئوي يرتاوح بني)
( وما توصلت إليها الدراسات السابقة .من 2016(ودراسة )عامن،2014ودراسة ) دريب ،

 وجود معوقات فردية ،ادارية،مادية، تقنية،تعيق ادارة  حتقيق اجلودة الشاملة ابجلامعات.

 املراجع:
لسان العر ،دار م(:2011)منظور، حممد بن علي أبو الفضل مجال الدينابن 

 صادر،بريوت،.
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:اجلودة يف مدارس التعليم العام،حبث بكلية (ه1427/1428)الرببرى، الشربيىن، هند
 الرتبية للبنات ،االقسام العليمة،جامعة القصيم.

التعليم احلكومي،جملة االدارة القحطاين،سام سعيد:إدارة اجلودة الشاملة وامكانبة تطبيقها يف 
 .1993(ابريل78العامة،العدد)

:املدخل الشامل إلدارة اجلودة،ورد يف (2007)السقاف،حامد،عبدهللا
http:mmsec.com/m3-files/JWDA I.HTM. 

(: معوقات تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم العايل دراسة 2009العضاضي،سعيد علي)
 .9ن جودة التعليم العايل،العددتطبيقية،اجمللة العربية لضما

 .5:جممع اللغة العربية،مكتبة الشروق الدولية،ط(2011)املعجم الوسيط 

(: رسالة ماجستري بعنوان)تطوير اإلدارة املدرسية يف 2003بن سفيان،هيا ابراهيم امحد)
التعليم االبتدائي يف ضوء إدارة اجلودة الشاملة ،كليات البنات قسم اصول 

 عني مشس.تربية،جامعة 

معوقات ومتطلبات اجلودة والتطبيقات اإلجرائية لضماهنا يف  (:2014دريب،حممد جرب)
 للبنات جامعة الكوفة ـ ،جملة كلية الرتبيةالتعليم اجلامعي

:رسالة ماجستري بعنوان:تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات (2012)خالد شريفي
 .ماجلزائر ــ كلية العلوم السياسية واالعالاالعالمية "جريدة اخلرب منوذجاً"،جامعة 

ــمعوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات  (:2012)سعيد بن علي العضاضي
( 9التعليم العايل"دراسة ميدانية"،اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي،العدد)

،90-91 . 
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ارة اجلودة الشاملة البيئية مبعهد واقع تطبيق معايري نظم إد(:2016)عصام مجال سليم،غامن 
،من وحهة نظر اعضاء هيئة التدريس،املؤمترالعريب السادس الدراسات والبحوث البيئية
 لضمان اجلودة،السودان،

 :اجلودة يف التعليم،دراسة تطبيقية،دار الصفاء،عمان االردن.(2008)جميد،سوسن شاكر

أتييد املديرين ملبادئ إدارة اجلودة  :مدى(2010)مرداوي كمال ــ ابن سريو فاطمة الزهراء
الشاملة يف التعليم"دراسة ميدانية على مستوى متوسطات والية قسنطينة ــ كلية 

 .العلوم االقتصادية الشاملة وتنمية أداء املؤسسة ــ جامعة الطاهر موالي سعيدة

دة ـ اجمللة العربية لضمان جو (:2013) انجي عبدالستار حممود ــ ايسني موسى جاسم
 .   154(،،13التعليم اجلامعي،اجمللد السادس،العدد)

:رسالة ماجستري بعنوان:تصور مقرتح لتوظيف  (2005)نعمة عبدالرؤوف عبد اهلادي
مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف املدارس الثانوية مبحافظات غزة،اجلامعة االسالمية 

 غزة،.


