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 حنو مقاييس جلودة العملية التعليمية كمؤشرات لضمان اجلودة يف 
 "دراسة حالة على جامعة سرت" مؤسسات التعليم العايل يف ليبيا

                                                                                                                                                                                         
 1امطري مفتاح احملرحر      

 جامعة سرت  
 ملخص البحث:  

من  كوهنا والقياـ هبا وظائف التعليم العايل االىتماـ بالعملية التعليميةإف من أىم         
جودة العملية التعليمية أف البحث ينبين على اعتبار  اأىم معايري ضماف اجلودة. موضوع ىذ

يف مؤسسة التعليم العايل دبكوناهتا ادلختلفة ىي نتاج ومؤشر رئيس لضماف اجلودة يف 
جلودة ىل الوصوؿ اىل مؤشرات  دلدى تطبيق معايري ضماف االبحث ا اهدؼ ىذيادلؤسسة. 

مقاييس جودة العملية التعليمية ومكوناهتا وذلك من خالؿ يف مؤسسات التعليم العايل 
دلؤسسات التعليم العايل يف البالد. للوصوؿ اىل ىذا  2بازباذ جامعة سرت كنموذج منطي

اذلدؼ العاـ مت دراسة مقاييس اذباىات أعضاء ىيئة التدريس من خالؿ عينة مت سحبها 
من رلتمع الدراسة ادلتمثل يف أعضاء ىيئة التدريس باجلامعة للفصل الدراسي ربيع 

مكونات  معظم، وقد خلص البحث اىل وجود قصور عاـ و بّيِّ يف 8108-8109
العملية التعليمية ويتضح ذلك يف النتيجة العامة الذباىات أعضاء ىيئة التدريس مع وجود 

السياسات  ردبا اىل وأاالمكانات ادلادية و البشرية و  اىلقصور ال ىذايعزى  وقد ،فوارؽ
  االدارية والتنفيذية والرقابية للمؤسسة.

اجلودة، مؤشرات اجلودة، العملية التعليمية، ضماف اجلودة ،مقاييس  :الكلمات املفتاحية 
 مؤسسات التعليم العايل، جامعة سرت.

 

                                                 
1 emtair2001@yahoo.de 
 جامعة. 86احلائز على الرتتيب السابع يف اجلامعات الليبية من بّي  2
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Abestract 

One of the most important functions of higher education is to take care 

of the educational process, being one of the most important standards 

of quality assurance. The subject of this research is based on 

considering the quality of the educational process, with its various 

components, as an indicator of quality assurance in the  higher 

education institution. This research aims to reach indicators of 

applying quality assurance standards through the use of quality 

measures for the educational process and its components.  

 To achieve this goal,  the attitudes of faculty members were examined 

using a sample drawn from the research population, represented by 

faculty members of Sirte university, as a typical example
1
 of Libyan 

universities, during the spring semester 2018-2019. The research 

finding is that there is appears a general deficiency, evident in most 

components of the educational process. That may be due to financial 

and human potentials or perhaps due to  administrative, executive and 

supervisory policies . In light of these results, we recommend the need 

to complete the implementation of quality assurance standards and 

academic accreditation in the institution, that is by 1) providing the 

necessary teaching aids, 2) applying of quality assurance standards 

and academic accreditation with regard to the human aspects, 3) 

developing  as well as upgrading curricula,  and 4) Implementing of 

administrative and executive policies and creating a positive 

educational environment. 

 

Keywords. Quality assurance, quality measures, quality 

indicators, education process, higher education institute, 

Sirte university. 

                                                 
1 Ranked the 7

th
 among the Libyan universities 



 التعليمية حنو مقاييس جلودة العملية                         ( 2( اجمللد )2العدد خاص ) -جملة كلية  اآلداب
                                                     2102عدد خاص باألوراق العلمية املقدمة للمؤمتر الدويل الثاين للتعليم يف  ليبيا، مصراتة، ليبيا. مارس 

________________________________________________________ 

3 

 

 املقدمة .0
يعترب التعليم عموما والتعليم العايل بصفة خاصة من أىم أدوات التغيري يف         

سيما يف وقتنا احلاضر الذي تتسارع فيو وترية احلركة حنو البحث عن االفضل يف  ،اجملتمعات
مجيع اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والتقنية من اجل بلوغ الغايات ادلرجوة للتنمية 
والرفاه. وضماف جودة مؤسسات التعليم العايل أمر ذو أمهية بالغة وىو من مسات ىذا 

 ياً يواجو مسؤويل ىذه ادلؤسسات.العصر وقد أضحى يشكل ربد
  إف مفهـو اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل كما مت االتفاؽ عليو يف مؤسبر  

الذي ينص  ،0998الذي انعقد يف باريس يف أكتوبر  ،للتعليم UNESCOاليونسكو 
على أف اجلودة يف التعليم العايل ىي مفهـو متعدد االبعاد يشمل مجيع وظائف التعليم 

لذا فإف حضورىا، أي اجلودة، يف مؤسسات التعليم العايل  (،0998)اليونسكو،  شطتووأن
ت احمللية والدولية دليل على وجود االدارة الناجحة والرشيدة القادرة على مسايرة التغريا

 Arabكما مت التأكيد أيضًا يف ادلؤسبر العريب االقليمي للتعليم العايل   ،والتكيف معها
Regional Conference on Higher Education   ،ادلنعقد يف بريوت

، أف ضماف جودة مؤسسات التعليم العايل أمر ربت رعاية منظمة اليونسكو0998مارس 
ذو أمهية بالغة إذ تعترب ىذه ادلؤسسات أىم مرتكزات التنمية الشاملة من خالؿ ادلسامهة يف 

تمع ادلختلفة، وأف مجيع أنظمة و إعداد الكوادر الفنية واالكادميية وادلهنية دلؤسسات اجمل
قصوى لضماف جودة العملية التعليمية تويل أمهية مؤسسات التعليم العايل جيب أف 

ونتائجها وذلك باألخذ باإلجراءات الالزمة  لضماف اجلودة على ادلستويّي احمللي والقومي 
 ) اليونسكو،   ةدبا يتماشى مع ادلعايري الدولية، مع االخذ يف االعتبار خصوصيات كل دول

مؤشرات ضماف اجلودة يف مؤسسات التعليم  الوقوؼ علىأمهية تُعزى ومن ىنا  (،1998
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ادلبحث فقد حدتنا الرغبة وكانت الدافعية للقياـ هبذا  العايل يف البالد. ونظرا ألمهية ىذا
كادلقررات كوناهتا ادلختلفة  دبوذلك من خالؿ دراسة مقاييس جودة العملية التعليمية  العمل

الدراسية و وعملية التعليم والتعلم و الوسائل التعليمية الالزمة لذلك ونظم التقييم اضافة 
اىل االدارة التعليمية ادلباشرة واللوائح احلاكمة ادلتعلقة هبا كأدوات تسيرييو ورقابية. فادلقررات 

ي الكم والكيف الدراسية ىي البوتقة اليت تنصهر فيها أىداؼ ادلؤسسة التعليمية و ربو 
عملية  ، الالزمّي إلعداد الكوادر الكفؤة خلدمة اجملتمع يف الوظائف واخلدمات ادلختلفة

تلك العملية التفاعلية  اكانت أو حبثية أو استشارية. أما عملية التعليم والتعلم فيقصد هب
وادلتعلم  من ادلعلمكل بّي ادللقي وىو االستاذ وادلتلقي وىو الطالب وتؤيت أكلها عند قياـ  

، ذلك أف االجناز اجليد االستاذ دورا أساسيًا وديناميكيابدورمها بكفاءة، و يلعب فيها 
للطالب إمنا ىو نتاج لكفاءة ادلعلم يف معرفتو االىداؼ العامة واخلاصة للمقررات وإدلامو 
بطرؽ التدريس وتطبيق أنسبها وقدرتو على التوظيف االمثل للوقت واستخداـ الوسائل 

ذلك كلو يف رلموعة ، ويتجلى احة وقدرات االتصاؿ وغري ذلك و تلعب اخلربة دوراً ىاماً ادلت
من ادلهارات االساسية كالتصميم والرتتيب ادلنطقي للمادة العلمية والقدرة على االلقاء اجليد 
والتقييم السليم وحسن االدارة. وعلى الرغم من أف ربديد الكفاءة التدريسية لألساتذة 

ة بينها  ىو من أكرب التحديات اليت تواجو البحاث إال أنو يوجد من ادلؤشرات ما وادلقارن
  ميكن االستعانة بو على ذلك.

 مشكلة البحث وأمهيتها 1.1
يتطلب البحث العلمي فحص ادلشكلة زلل الدراسة بأسلوب علمي من أجل التوصل       

في ربليلي بغية التوصل اىل وىذا البحث ىو دراسة حالة دبنهج وص اىل نتائج تطبيقية، 
لضماف جودة  مؤشراتٍ  للوقوؼ علىمقاييس كمية جلودة العملية التعليمية ومكوناهتا، 
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ذلك ألف ضماف جودة مؤسسات التعليم العايل يعتمد بشكل  ،مؤسسات التعليم العايل
 أساسي على جودة العملية التعليمية وىي واحد من معايريه االساسية.

 ث أو فرضياتوأسئلة البح  2. 1
ينبين ىذا البحث على فرضية وجود عالقة إجيابية بّي مؤشرات ضماف اجلودة        

دلؤسسات التعليم العايل ومقاييس جودة مكونات العملية التعليمية هبا، ذلك أف ىذه 
االخرية ىي معيار أساسي من معايري  ضماف اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل، وأهنا 

مشكلة البحث تتمثل يف وبالتايل فإف  ، ادلؤثر من بّي باقي العوامل األخرى العامل الرئيس
اىل أي مدي يتم تطبيق معايري ضماف اجلودة واالعتماد االكادميي يف لرئيس: "االسؤاؿ 

 ، و الذي تتفرع منو االسئلة التالية: "مؤسسات التعليم العايل يف ليبيا؟
ادلقررات الدراسية ما مدى جودة مكونات العملية التعليمية من حيث مالئمة  .0

 ؟وخدمتها ألىداؼ ادلؤسسة علقاهتاتوم
  ؟عملية التعليم والتعلممدى كفاءة  ما .8
 ؟ألعضاء ىيئة التدريس كفاءةالتطوير ورفع دور ادلؤسسة يف القياـ بربامج الما  .3
 لألستاذ اجليد؟ادلقدمة  التشجيعيةاحلوافز  ماىيو بدوره الستاذ مدى قياـ ا ما .4
 أىداف البحث  3. 1

 :يهدؼ البحث اىل قياس جودة العملية التعليمية ومكوناهتا من خالؿ      
 .فحص سياسات ادلؤسسة يف تقييم التدريس .0
 .العملية التعليمية يف ربسّي ورفع كفاءات اعضاء ىيئة التدريسدور فحص  .8
 .ىيئة التدريس عضاءالتدريسية ألهارات ادلبياف جهود ادلؤسسة يف ربسّي وتنمية  .3
 لألستاذ اجليد.ادلقدمة  احلوافز التشجيعية ماىيو بدوره الستاذ مدى قياـ ابياف  .4
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 مصطلحات البحث وحدوده 4. 1
 مصطلحات البحث 1.4.1

عنواف البحث، حسب ورودىا يف مرتبة  ،وردت يف عنواف البحث ادلصطلحات التالية
ركز الونين نسوقها كما جاءت يف دليل ضماف جودة واعتماد مؤسسات التعليم العايل ) ادل

 (. 8117لضماف اجلودة، 
 الدقة واالتقاف عرب االلتزاـ بتطبيق ادلعايري القياسية يف االداء.: اجلودة .0
الوقت رلموعة من ادلقاييس الكمية والنوعية تستخدـ لتتبع االداء دبرور : مؤشرات .8

لالستدالؿ على مدى تلبية مستويات االداء ادلتفق عليها وىي نقاط الفحص اليت 
 تراقب التقدـ حنو ربقيق ادلعايري.

التأكد من تطبيق االليات واالجراءات يف الوقت الصحيح وادلناسب، : ضمان اجلودة .3
 ية. للتحقق من بلوغ اجلودة ادلستهدفة بغض النظر عن كيفية ربديد معايريىا النوع

أو خاصة تقدـ برامج دراسية منتظمة كانت : كل مؤسسة حكومية  املؤسسة التعليمية .4
 –بعد احلصوؿ على الشهادة الثانوية العامة وهتدؼ اىل منح درجة علمية ) جامعية 

 .عليا (
بأهنا تلك العملية التفاعلية بّي ادللقي وىو  العملية التعليميةكما عرؼ الباحث  .5

االستاذ وادلتلقي وىو الطالب بغية اكساب ادلتلقي معارؼ نظرية أو مهارات عملية يف 
 حضور رلموعة من الوسائل التعليمية الالزمة. 

 حدود البحث 2.4.1
أمهيتها كما  على احلدود ادلوضوعية والزمانية وادلكانية اليت نسوقها وفق يقتصر البحث      
 يلي:
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لعملية لعلى دراسة مقاييس اجلودة  ادلوضوعية: تقتصر احلدود وضوعيةاحلدود امل - أ
 .يف مؤسسات التعليم العايل ضماف اجلودةالتعليمية  دوف التطرؽ اىل غريىا من معايري 

-8108للعاـ اجلامعي : تقتصر احلدود الزمانية على فصل الربيع احلدود الزمانية - ب
8109. 

: تقتصر احلدود ادلكانية علي جامعة سرت كما يقتصر رلتمع الدراسة املكانية احلدود - ت
 .هبا على أعضاء ىيئة  التدريس

 املنهج واإلجراءات. 2
فحص ادلشكلة زلل الدراسة بأسلوب علمي من أجل يتطلب البحث العلمي              

 وقد هنجنا يف ىذا البحث ادلنهج واالجراءات التاليّي: التوصل اىل نتائج تطبيقية
 منهج البحث 1.2

بقياس وذلك للقياـ بو  ادلنهج التحليلي الوصفي نظراً لطبيعة البحث وأىدافو فقد مت اعتماد
أعضاء  اذباىات قياس و دراسةمن خالؿ جودة العملية التعليمية ومكوناهتا جبامعة سرت 

 ىيئة التدريس هبا.
 جمتمع وعينة الدراسة 2.2

يتمثل رلتمع الدراسة يف أعضاء ىيئة التدريس جبامعة سرت موزعّي على كليات          
، أما العينة  finiteعضو ىيئة تدريس وىو رلتمع زلدود  438اجلامعة العشرة وعددىم 

 ،يشرتؾ يف تكوينها أعضاء ىيئة التدريس يف مجيع الكلياتمفردة  89ادلختارة فحجمها 
 .(0، انظر جدوؿ )حبسب نسبة سبثيلهم يف رلتمع الدراسة، وف استثناء د

وعليو تعتمد سالمة  العلمي يعترب اسلوب ادلعاينة واختيار إنارىا من أىم مراحل البحث
يتحقق ذلك جيب أف يكوف خطأ ادلعاينة أقل ما  يولك ،العينة وسبثيلها اجملتمع سبثياًل جيداً 

ميكن من أجل التوصل اىل نتائج سليمة و قرارات صائبة، وقد اخرتنا  اسلوب معاينة 
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خاصة لتكوف عينة البحث وذلك  stratified chance samplingالصدفة الطبقية 
ثيل رلتمع ولكي نضمن سب ،إلمكانية احلصوؿ على مجيع مفرداهتا وتوفرىا كوهنا بالصدفة

، ينة الطبقيةاادلعاسلوب اخرتنا وقد  ،ربقيق أىداؼ البحثمن مث و  ،الدراسة سبثياَل سليماً 
و وأن ، مفردات رلتمع الدراسة زلصورة يف مكاف زلدد وغري منتشرة على نطاؽ واسعألف 

نبقات متجانسة يف داخلها ومتباينة فيما بينها من حيث االختصاص ونبيعة  مؤلٌف من
  .العمل

  عدد أعضاء ىيئة التدريس يف كل كلية وحجم العينة ادلسحوبة (.0جدوؿ )
 

 تسلسل
 الكليػػػػػة

 )الطبقة(
عدد أعضاء     
 1التدريس ىيئة

 الرتجيح
 )الوزف النسيب(

 
 حجم العينة

 05 %07 75 اذلػػنػػػػػػدسة 0
 01 %01 47 االقتصػػػػػػاد 8
 08 %81 87 اآلداب 3
 8 %9 38 الطب البشري 4
 4 %5 88 نب االسناف 5
 5 %5 83 القػػػػػػػانوف 6
 3 %4 04 الزراعػػػػة 7
 04 %06 71 العلػػػػـو 8
 00 %08 58 التػػربيػػػػة 9
 8 %3 01 العلػػػـو الصحية 09
 89 %011 438 اجملموع 

الطبقات أعضاء ىيئة التدريس موزعّي على رلتمع الدراسة ادلتمثل يف  حجم نبقات(. 0) يبّي جدوؿ
 يف حجم العينة النهائية. نبقةمسامهة كل نسبة ومقدار و  ادلختلفة اجلامعة  كلياتاليت ىي  

                                                 
 .2119-2118التدريس بجامة سرت ربيع المصدر: إدارة أعضاء هيئة  1
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 أداة البحث 3.2
استمارة ىي استمارة االستبياف وىي للحصوؿ على البيانات االولية أداة البحث ادلستخدمة 

بندًا موزعة على أربعة زلاور  87تتألف من  ىي و وأىدافث و حالب ةدمخل قصداً  مصممة
 للعملية التعليمية ىي

 علقاهتاتاحملور األوؿ: ادلقررات الدراسية وم
 احملور الثاين:  عملية التعليم والتعلم

 احملور الثالث: برامج التطوير ورفع الكفاءة
 احملور الرابع:  دور االستاذ واحلوافز التشجيعية

حبيث جياب عليها بطريقة ادلستخدمة ىي من النوع ادلقيد ال ادلفتوح ستمارة االستبياف ا
مع احملافظة على عدـ من أجل تقليل اخلطأ يف تفسري ادلعلومة  وذلك االختيار من متعدد

االكثار من البنود مراعاة لوقت ادلبحوث فضال عن سهولة فهما وليست حبمالة أوجو وال 
من  كذلك خلوىاو  ،على جانب واحد وزلدد تنصبىا كل فقر   كما أف ،إحيائية أو موجهة
سهولة التأكد من مع االخذ يف االعتبار العوامل و الشروط السيكومرتية ك االجابات ادلقالية

،  صدقها يف قياس ادلطلوب وثباهتا يف الدقة واالحكاـ مع وإمكانية التحليل الكمي لنتائجها
من خالؿ  حوث أف يعرب عن اذباىوصيغت بنود استمارة االستبياف حبيث تتيح للمب كما

ومدى انطباقو على واقع العملية  البندحياؿ منطوؽ الرضاة،  ياتمستو ، مقياس رتب رباعي
وميثل ادلستوى االوؿ  ،التعليمية وذلك باختيار واحد من أربعة مستويات ترتاوح من الصفر

  الذي يعرب عن حاؿ الرضا التاـ. 3وىو  ، الرابع ىاىل ادلستو  ،وىو يعرب عن سباـ عدـ الرضا
 إجراءات البحث 4.2

على أفراد العينة عن نريق االتصاؿ ادلباشر وذلك من أجل توضيح  البحثأداة ع يوز ت مت
فهم  ىانفعاالت ادلبحوثّي ما يساعد عل االنالع علىو البحث و أمهيتو اذلدؼ من 

قة باالستمارة وكذلك إشعارىم وحثهم وربليلها و االجابة على أسئلتهم ادلتعل اذباىاهتم
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،  مث مت ذبميع االستمارات يف كل كلية على حدا  على اجلدية واحلرص و الدقة يف االجابة.
دوف عالمات سبيز تدؿ على شخصية ادلبحوث لطمأنتو على سرية االجابة.  كمرحلة أوىل،

للتعبري عن رأيو دوف عطي كل مبحوث الوقت الكايف للقراءة واالجابة بأرحيية تامة ولقد أُ 
بطبيعتو كأداة  ،تدخل من الباحث. من أجل التقليل من العيوب و ادلأخذ على االستبياف

درايتهم و ره على أعضاء ىيئة التدريس خاصة باعتبار صْ مت ربديد رلتمع الدراسة وقَ  ،حبث
هتم يتهم ادلستمدتّي من أخالقياأمهيتو ومصداقيتهم وجدِّ  خرباهتم يف البحث العلمي و

مث جاء دور ادلرحلة الثانية جلمع  ادلهنية وعالقتهم ادلباشرة دبوضوع ومشكلة البحث.
البيانات االولية حيث مجعت استمارات االستبياف ادلتجمعة يف الكليات لتؤلف العينة 

كرونباخ   معاملاستخداـ مت  بنود االستبيافتم التأكد من ثبات واتساؽ ولكي ي ،النهائية
وىو مقياس مهم لتقييم و قياس االتساؽ الداخلي  للثبات Cronbach's Alphaألفا 

 (.  Tavakol et al, 2011لالستبياف )
ىو للدراسة أف ادلتغري ادلستقل يف االعتبار  البيانات االولية أخذ الباحثربليل من أجل 

اذباىات اعضاء ىيئة التدريس وادلتغري التابع ىو دبكوناهتا درجة جودة العملية التعليمية 
 .حياذلا

للبيانات weighted  scores بعد ذبميع البيانات االولية مت حساب النتائج ادلرجحة 
weighted mean (Walpole,1982 ،)اجملمعة، وذلك حبساب الوسط ادلرجح، 

ى موزعة عل اذباىات اعضاء التدريس حياؿ العملية التعليمية ومكوناهتاىذه النتائج تعكس 
حسب قيمة النتيجة على مستوى احملاور الرئيسة من  تنازلياً مرتبة ترتيبًا  االربعة و ىازلاور 

. كما استخدـ االحنراؼ ادلعياري جهة وعلى مستوى مكونات كل زلور من جهة أخرى
 coefficient of variationمعامل التغاير و دلعرفة مدى ذبانس البيانات 

(Walpole, 1982الذي يعرب عن )  االحنراؼ ادلعياري كنسبة من  ادلتوسط احلسايب
 من أجل ادلقارنة بّي مقاييس االذباىات للمحاور ادلختلفة.
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من أجل ربديد موانن الضعف والقوة دلقاييس االذباىات مت ربويل ادلقياس الرتيب ادلستخدـ 
(، وذلك Joshi et al, 2015على غرار نظاـ ليكرت )نظاـ الفرتات ادلتصلة،  اىل

اىل أقل من  1بتقسيم مدى االذباىات اىل أربع فرتات متساوية يف الطوؿ، ىي من 
 ،... وىكذا...، ومن مث مت حساب التكرارات0.5اىل أقل من  1.75، و من 1.75
يف كل فرتة، انظر )تك.ـ.ف(، وادلتجمعة النسبية  )تك.ف(،  والتكرارات النسبية )تك(،

ليتم ربليلها واستخراج  ،يانية كأدوات وصفيةوقد استخدمت اجلداوؿ الب  (.3جدوؿ )
خبط  ويكتب التعليق على اجلدوؿ خبط مائلحبيث يكتب عنواف اجلدوؿ أعاله النتائج منها، 

 أسفلو لتمييزه عن سياؽ النص. صغري
 ائجـــــــــــــ. النت3

باستخداـ البيانات االولية مت استبعاد بعض  اختبار الثبات ألداة البحثنتائج  بناًء على
مل كرومباخ الفا للمحاور االربعة النسبة ادلؤية دلعوأعيد االختبار فكانت ا البنود غري ادلتسقة
 95.9 العامةبلغت نسبتو % ، كما  96.5% اىل 82.5من ترتاوح للعملية التعليمية 

، ولتكوف الصورة النهائية لإلستمارة كما ىي يف (8كما نالحظ ذلك من جدوؿ ) .%
 (.0ملحق )

 معامل الثبات )كرنباخ ألفا(. نتائج اختبار (8جدوؿ )
 درجة الثبات عدد البنود احملور تسلسل
 %82.5 5 ادلقررات الدراسية ومعلقاهتا 0
 %95.2 08 عملية التعليم والتعلم 8
 %96.5 4 برامج التطوير ورفع الكفاءة 3
 %82.9 6 دور االستاذ واحلوافز التشجيعية 4

 %95.9 87 درجة الثبات الكلية
معامل كرنباخ ألفا للثبات لبنود كل زلور من زلاور العملية التعليمية على حدا وكذلك درجة ( 8جدوؿ )يبّي 

  الثبات لالستبياف ككل.
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 التوزيع التكراري إلذباىات أعضاء ىيئة التدريس(. 3جدوؿ )
   الفتػػػػػرة   

- 1 موعاجمل  1.75 -  0.5 -  8.05-3  
 26 0 5 19 2 تك

  0 09.8 73.0 7.7 تك. ـ
   011 81.8 7.7 تك.ـ.ف

حياؿ  (. التوزيع التكراري والتكراري النسيب والرتاكمي لنتائج اذباىات اعضاء ىيئة التدريس3يبّي جدوؿ ) 
 .العملية التعليمية

فقد كانت النتيجة العامة  ذلذا احملور  ،ادلقررات الدراسية ومتعلقاهتااألوؿ، محور لل بالنسبة
متطلبات الشهادة  سجلت لبند أعلى نتيجة، كما أف 1.35باحنراؼ معياري  0.66

مها نتيجتاف  حرص االستاذ واىتمامو بتنفيذ زلتويات ادلقرر ادلوكل اليو و بند اجلامعية و
 تنفيذ زلتوى متابعة ادلسؤولّي أما نتيجة بند .مع فارؽ نفيف 1.99 ,1.94متقاربتاف 

، 1.37فكانتا  االىتماـ بتحديث ادلناىج وادلقررات الدراسيةبند ادلقررات الدراسية و 
 (.0.4وؿ )دأنظر ج على التوايل ومها نتيجتاف متقربتاف أيضاً.  1.34

 (.  النتيجة ادلرجحة لبنود زلور ادلقررات الدراسية ومتعلقاهتا0.4جدوؿ )
 النتيجة  البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تسلسل احملػػور

ؿ. 
ألو

ا
ت 

قررا
ادل

اهتا
علق

ومت
سية 

درا
 ال

 
متطلبات نيل الشهادة اجلامعية مناسب للطالب كيفاً وكماً  1.1

 وغري رلحف
 
0.99 

 1.94 حرص االستاذ واىتمامو بتنفيذ زلتويات ادلقرر ادلوكل اليوً  2.1
 1.37 متابعة ادلسؤولّي تنفيذ زلتوى ادلقررات الدراسية كماً وكيفاً  3.1
 1.34 االىتماـ بتحديث ادلناىج وادلقررات الدراسية بشكل مستمر 4.1

 نتيجة احملػػػػػػػػػػػػػػور  
 االحنراؼ ادلعياري

0.66 
1.35 

 ومتعلقاهتا و النتيجة العامة على مستوى احملور.(  نتيجة بنود احملورو االوؿ. ادلقررات الدراسية 0.4)  جدوؿيبّي 
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 زلور عملية التعليم والتعلم(.  النتيجة ادلرجحة لبنود 8.4جدوؿ )
 النتيجة البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تسلسل احملور

ين. 
الثا

علم
والت

يم 
لتعل

ا
 

 

ادلتعلقة اىتماـ ادلؤسسة بتعميم اللوائح والقوانّي  1.2
 بالعملية التعليمة

 
1.66 

استخداـ ادلؤسسة  اسلوب التصنيف والرتتيب من  2.2
 أجل اختيار االستاذ اجليد وادلعيد ادلتميز

 
1.56 

احلرص عند اختيار االساتذة ادلتعاونّي األكفاء  3.2
 وبضوابط زلددة عند احلاجة اليهم ومتابعتهم

 
1.51 

والتقنيات ادلناسبة لعملية توفر الوسائل التعليمية  4.2
 التعليم والتعلم

 
1.39 

احتواء ادلوقع االلكرتوين للجامعة على ادلعلومات  5.2
 العلمية واالدارية اذلامة عن العملية التعليمية.

 
1.24 

 1.22 وجود التقييم ادلنتظم وبنزاىة تامة 6.2
انالع االساتذة من قبل االدارة ادلختصة دبعايري  7.2

 التقييم
 

1.13 
  االىتماـ بإعداد ادلعيدين واقحامهم يف العملية  8.2

 التعليمية
 

1.11 
وجود مبادرات للربط والتعاوف مع ادلؤسسات احمللية  9.2

 والدولية لتحسّي جودة التعليم
 

1.04 
توفر البيئة االكادميية النموذجية ادلشجعة لعملية  10.2

 التعليم والتعلم
 

1.03 
استخداـ ادلؤسسة  اسلوب التصنيف والرتتيب من  11.2

 أجل اختيار االستاذ اجليد وادلعيد ادلتميز
 

0.11 
توفر التقارير الدورية وبشكل منتظم حوؿ  12.2

 مستجدات التعليم وتقنياتو
 

0.81 
 0.81 نتيجػػػػػػػػػػػػػة احملور  
  0.28 االحنراؼ ادلعياري  

 و النتيجة العامة على مستوى احملور. عملية التعليم والتعلم. الثايناحملورو (  نتيجة بنود 8.4)  جدوؿيبّي
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 0.81ذلذا احملور   ةفقد كانت النتيجة العام ،التعليم والتعلمالثاين، محور بالنسبة للأما 
اىتماـ ادلؤسسة بتعميم اللوائح  سجلت لبند أعلى نتيجة، كما أف 1.88باحنراؼ معياري 
توفر التقارير الدورية  لبند كانت  أدىن نتيجة ، و0.66، بالعملية التعليمة والقوانّي ادلتعلقة

 (.8.4وؿ )دجأنظر . 1.80وىي  بشكل منتظم حوؿ مستجدات التعليم وتقنياتو

 (.  النتيجة ادلرجحة لبنود زلور دور االستاذ واحلوافز التشجيعية3.4جدوؿ )
 النتيجة دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبن تسلسل احملور

 

ث. 
الثال

عية
شجي

 الت
وافز

واحل
اذ 

الست
ور ا

د
 

 1.36 اىتماـ السياسة التنفيذية للمؤسسة بتبين االستاذ اجليد 1.3
دور ادلؤسسة  يف ادلسامهة بث روح التأخي والتقارب بّي  2.3

 أعضاء ىيئة التدريس
 
1.35 

 1.12 حرص ادلؤسسة يف االىتماـ بقيمة االستاذ ودوره اذلاـ 3.3
تشجيع االساتذة على حضور ادلؤسبرات العلمية وحلقات  4.3

 النقاش ادلتعلقة بػالتعليم العايل
 
1.04 

حرص ادلؤسسة على إقامة دورات خاصة ألعضاء ىيئة  5.3
 التدريس تتعلق بطرؽ التدريس والتقييم 

 
1.69 

وجود جوائز وحوافز تشجيعية مادية ومعنوية لألستاذ  6.3
 اجليد

 
0.47 

 1.0 حورػػػػػػػنتيجػػػػػػػػػػػػػػػة ادل  
 0.36 االحنراؼ ادلعياري 

النتيجة العامة على  كذلك   والتشجيعية (  نتيجة بنود احملورو الثالث. دور االستاذ واحلوافز 3.4)  جدوؿبّيي
 مستوى احملاور.

 0.1، دور االستاذ واحلوافز التشحيعية، فقد كانت النتيجة العامة  لمحور الثالثلبالنسبة 
اىتماـ السياسة التنفيذية للمؤسسة بتبين بند . وكانت أعلى نتيجة ل1.36باحنراؼ معياري 

وجود جوائز وىي نتيجة بند  1.47أما أدىن نتيجة فكانت  0.36فبلغت  االستاذ اجليد
 (.3.4، أنظر جدوؿ )ومعنوية لألستاذ اجليدوحوافز تشجيعية مادية 
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 (.  النتيجة ادلرجحة حملور برامج التطوير ورفع الكفاءة4.4جدوؿ )
 النتيجة دنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبػػػػػ تسلسل احملور

لرابػ
ا

ع. ب
وير 

لتط
ج ا

رام
و 

رفع 
اءة

كف
ال

 

دعم ادلؤسسة  للمشاركة يف ادللتقيات  العلمية   1.4
 كادلؤسبرات وورش العمل وغريىا

1.21 

توفر ادلعلومات واالنالع على أخر ادلستجدات  2.4
 والبحوث العلمية

0.93 

تكافؤ الفرص بّي أعضاء ىيئة التدريس يف  3.4
 احلصوؿ على دورات يف التطوير ورفع الكفاءات

0.82 

 0.81 توفري الفرص لتنمية وتطوير الكفاءة التدريسية 4.4
 1.94 نتيجة احملػػػػػػػػػػػػػػور  

 0.19 االحنراؼ ادلعياري 
النتيجة العامة على مستوى  ، وكذلكبرامج التطوير ورفع الكفاءة ،(  نتيجة بنود احملورو الرابع4.4)  جدوؿبّيي

 احملاور.

باحنراؼ  1.94أما احملور الرابع، برامج التطوير ورفع الكفاءة، فإف النتيجة العامة كانت 
دعم ادلؤسسة  للمشاركة يف ادللتقيات  العلمية  ، وسجلت أعلى نتيجة لبند  1.09معياري 

توفري الفرص لتنمية وتطوير ، وأف أدىن نتيجة كانت لبند  0.80، كادلؤسبرات وورش العمل
 (.4.4، أنظر جدوؿ )1.80حيث سجلت،  دريسيةالكفاءة الت

لعملية التعليمية ككل وفق اذباىات أعضاء ىيئة التدريس ىي كما يف النتيجة العامة جلودة ا
 .1.36باحنراؼ معياري  0.08النتيجة ادلرجحة (، حيث كانت 5.4جدوؿ )

 النتيجة العامة جلودة العملية التعليمية(. 5.4جدوؿ )
 االحنراؼ ادلعيار النتيجة البيػػػاف

لتعليميةالعملية ا  1.18 0.36 
 .احنرافها ادلعياريككل مع بياف  (  النتيجة العامة على مستوى احملاور5.4)  جدوؿيبّي        

 أما معامالت التغاير حملاور العملية التعليمية، االوؿ فالثاين فالثالث فالرابع فهي على التوايل: 
 .  1.31، و بلغ للعملية التعليمية ككل 1.81، 1.36، 1.83، 1.80
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 . مناقشة النتائج4
من ادلعلـو أف انطباؽ معايري ضماف اجلودة على مؤسسة التعليم العايل يعين بالدرجة         

 ،(8بالرجوع اىل جدوؿ ) االوىل جودة العملية التعليمية  هبا قبل غريىا من معايري التقييم.
للعملية من واحملاور االربعة زلور لكل  ،تدؿ النسبة العالية دلعامل كرومباخ الفا للثبات

االتساؽ على قوة ، بعد استبعاد بعض البنود غري ادلتسقةستمارة ككل اللو  التعليمية
ف أو   ،(0يف ملحق ) عليو ىي يف صورهتا النهائية كمالتكوف بنود االستمارة لثبات وال

مسبقاً صاحلة دلا وضعت ألجلو فضاًل على ادلصداقية ادلتوقعة فيها  خدمةادلست ادلقاييس
 .ألفراد العينة

اذباىات اعضاء ىيئة مقاييس وجداوؿ نتائج ( للتوزيع التكراري لل3باجلمع بّي جدوؿ )
لنا يتبّي  ،(5.4( اىل جدوؿ )0.4جدوؿ )ومكوناهتا،  العملية التعليميةالتدريس حياؿ 

 البنود مل تتجاوز نتيجتها  نم 81 %أكثر من أف معظم النتائج تقع يف الفرتة الثانية وأف 
كما أف   .1.18بلغت  أقل من ذلك بكثري حيث النتيجة العامة وأف ،3من أصل  1.5

 معامالت التغاير متفاربة بالنسبة لكل احملاور.

 . االستنتاجات والتوصيات5
حياؿ  ىناؾ توافقًا كبريًا يف اذباىات أعضاء ىيئة التدريس نالحظما سبق من خالؿ 

ر العملية حملاو تقارب معامالت التغاير خالؿ ويالحظ ذلك من العملية التعليمية باجلامعة، 
، كما احلاد ويرتاوح بّي اجلزئي الذي  قصورالبمشرتؾ شعور ما يدؿ على التعليمية، 

يف ما يتعلق بشكل نسيب يتحقق اال  الأف الرضا و نالحظ ذلك من النتائج ادلرجحة، 
 بادلناىج الدراسية و نوعية عضو ىيئة التدريس.

 العملية العملية التعليمية ومكوناهتا مؤشرًا قويًا علىجودة يعترب ىذا القصور العاـ يف 
ويؤيد ذلك  ،دبؤسسات التعليم العايل ضماف اجلودةمعايري  و متطلبات يف تطبيق قصورال

 .كما سبق الذكر  دبعامل تغاير يدؿ على توافق قوي يف االذباىات النتيجة العامة
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رلموعة من العوامل ادلادية وأخري متعلقة  سسبوىذا القصور  من ادلرجح أف قدرًا كبريًا من
دودية الكفاءات واخلربات لبعض حمل نتيجةبالسياسات االدارية للمؤسسة اليت قد تكوف 

 االدارية والتنفيذية.الكوادر والقيادات 
 قدـ البحث رلموعة من التوصيات أمهها ماسبقباًء على 

من أجل تسيري والوسائل التعليمية ادلناسبة العمل على توفري االمكانات ادلادية الالزمة  .0
  .العملية التعليمية بالشكل ادلطلوب

نريق عن  ،البشري ادلتمثل يف عضو ىيئة التدريس ،العمل على االىتماـ بالعنصر .8
 .برامج التدريب النوعي ورفع الكفاءة التدريسية

من أجل خلق روح التنافس  ادلادية وادلعنوية اجليد وتشجيعو باحلوافز بالعنصراالىتماـ  .3
 بالتايل االرتقاء بالعملية التعليمية. واالبداع و

 عاـ.هتيئة البيئة التعليمية االجيابية لتكوف مناسبة لتطبيق معايري ضماف اجلودة بشكل  .4
االىتماـ باجلانب الرقايب دبتابعة عضو ىيئة التدريس واعداد تقارير الكفاءة واختيار  .5

 العنصر اجليد.
العمل على تفعيل الربنامج الونين لضماف اجلودة ودعمها وترسيخ وميكن ربقيق ذلك كلو ب

عايل ما نوصي بإجراء دراسة مماثلة و شاملة جلميع مؤسسات التعليم الك  نظامها وثقافتها.
من أجل الوقوؼ على مؤشرات اجلودة فيها ومدى ، حكومية كانت أو خاصة ،يف البالد

 لمقارنة بينها وترتيبها.لضماف اجلودة وكذلك  ومتطلبات موافقتها دلعايري
 قائمة املراجع

 أوال: املراجع العربية:
، اجلزائريةليم العايل عتطبيق نظاـ ضماف اجلودة يف مؤسسات الت (.8103رقاد، صليحة )

 اجلزائر. -أفاقو ومعوقاتو. رسالة دكتوراه. جامعة سطيف
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مدى تطبيق معايري  (.8107السعدي، زلمد. ، الدحياين ، ناصر. و السنباين، جرب )
رللة االندلس للعلـو   - ضماف اجلودة واالعتماد االكادميي يف جامعة االندلس

 سبتمرب.-ليو ،يو  06، رللد ، 05االنسانية واالجتماعية،  العدد 
مؤسسة حسّي  -يف العلـو االجتماعية منهجية البحث العلمي .(8107عيشور، نادية  ) 

 رأس اجلبل للنشر والتوزيع، اجلزائر.
دليل ضماف اجلودة واالعتماد للجامعات .   (8118)رللس ضماف اجلودة واالعتماد 

 .االمانة العامة الرباد اجلامعات العربية، ،العربية أعضاء االرباد
الدليل ادلبسط  (.8106) مركز االحباث الواعدة يف حبوث االجتماعية ودراسات ادلرأة

 ادلملكة العربية السعودية. .إلجراءات البحوث االجتماعية
دليل ضماف جودة  (. 8117) ادلركز الونين لضماف جودة ادلؤسسات التعليمية والتدريبية

 .، ليبيا واعتماد مؤسسات التعليم العايل
حنو فضاء عريب للتعليم العايل:    (.8119ادلؤسبر االقليمي العريب حوؿ التعليم العايل )

 يونيو . -،مايو  8-0،التحديات العادلية وادلسؤوليات اجملتمعية
التقوًن الذايت لربامج مقاييس (. 8103اذليئة الوننية للتقوًن واالعتماد االكادميي )

 ادلملكة العربية السعودية.   - مؤسسات التعليم العايل
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 املالحق
 

 (. استمارة االستبيان1ملحق )
 

 استمارة استبيان
 عضو ىيئة التدريس احملرتم

نأمل منكم التكـر مشكورين بإبداء رأيكم دبلء ىذ االستبياف ادلتعلق بالعملية التعليمية باجلامعة وذلك  
رغم أهنا على  ،" يف ادلربع ادلناسب نظري كل بند من بنود االستبياف، إف مشاركتكم الفاعلةxبوضع إشارة "

مع االخذ يف االعتبار أف أراءكم لن  ستعود بالفائدة على ادلؤسسة جبميع مكوناهتا ،حساب وقتكم وجهدكم
تستخدـ إال ألغراض البحث العلمي وأف إجاباتكم سوؼ تكوف من اخلصوصيات اليت لن يطلع عليها أحد 

 غري الباحث.
ندـــــــــــــــــــــــالب  مستويات الرضا    

 ت   0 1 2 3
للعملية توفر الوسائل التعليمية والتقنيات ادلناسبة والفاعلة       

 التعليمية
 1 

 2  توفر ادلعلومات واالنالع على أخر ادلستجدات والبحوث العلمية     
 3  توفر البيئة االكادميية ادلناسبة وادلشجعة للعملية التعليمة     
دعم ادلؤسسة  للمشاركة يف ادللتقيات  العلمية كادلؤسبرات وورش      

 العمل وغريىا
 4 

 5  بتحديث ادلناىج وادلقررات الدراسية بشكل مستمراالىتماـ      
متطلبات نيل الشهادة اجلامعية مثل عدد ادلقررات وزلتواىا أو عدد      

 الوحدات مناسب للطالب وغري رلحف
 6 

 7  حرص االستاذ واىتمامو بتنفيذ زلتويات ادلقرر ادلوكل اليوً      
 8  ادلقررات الدراسية كماً وكيفاً متابعة ادلسؤولّي تنفيذ زلتوى      
احلرص عند اختيار االساتذة ادلتعاونّي األكفاء وبضوابط زلددة      

 عند احلاجة اليهم ومتابعتهم
 9 

 10  وجود التقييم ادلنتظم وبنزاىة تامة     
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قياـ ادلؤسسة بدورىا  يف ادلسامهة يف بث روح التأخي والتقارب بّي      
 التدريسأعضاء ىيئة 

 11 

 12  حرص ادلؤسسة يف االىتماـ بقيمة االستاذ ودوره اذلاـ     
 13  اىتماـ ادلؤسسة بتعميم اللوائح والقوانّي ادلتعلقة بالعملية التعليمة      
 14  اىتماـ السياسة التنفيذية للمؤسسة بتبين االستاذ اجليد     
والرتتيب من أجل اختيار استخداـ ادلؤسسة  اسلوب التصنيف      

 االستاذ اجليد وادلعيد ادلتميز
 15 

حرص ادلؤسسة على إقامة دورات خاصة ألعضاء ىيئة التدريس      
 تتعلق بطرؽ التدريس والتقييم 

 16 

 17  االىتماـ بإعداد ادلعيدين واقحامهم يف العملية التعليمية      
يف احلصوؿ على دورات يف تكافؤ الفرص بّي أعضاء ىيئة التدريس      

 التطوير ورفع الكفاءات
 18 

تشجيع االساتذة على حضور ادلؤسبرات العلمية وحلقات النقاش      
 ادلتعلقة بػالتعليم العايل

 19 

تبين ادلؤسسة اسلوب ادلتابعة عن نريق تقارير الكفاءة الدورية      
 للمعيدين وأعضاء ىيئة التدريس

 20 

 21  انالع االساتذة من قبل االدارة ادلختصة دبعايري التقييم      
 22  توفري الفرص لتنمية وتطوير الكفاءة التدريسية     
 23  وجود جوائز وحوافز تشجيعية مادية ومعنوية لألستاذ اجليد     
توفر التقارير الدورية وبشكل منتظم حوؿ مستجدات التعليم      

 وتقنياتو
 24 

وجود مبادرات للربط والتعاوف مع ادلؤسسات احمللية والدولية      
 لتحسّي جودة التعليم

 25 

احتواء ادلوقع االلكرتوين للجامعة على ادلعلومات العلمية واالدارية      
اذلامة عن العملية التعليمية واالستفادة منو يف متابعة النشانات 

 وادلستجدات اليومية

 26 


