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 المخلص

ال سيما في ليبيا تهدف الدراسة إلى التعرف على التحديات التي تواجه تطبيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي  
 تأظهر .  كأداة لجمع البيانات  ياناالستب  اماستخدتم  كما    ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.  في جامعة الزاوية

تحديات لتطبيق وجود كما أشارت النتائج ل .بأهمية تطبيق نظام الجودةجامعة الزاوية ة دار نتائج الدراسة وجود قناعة إل
هناك قصور في التشريعات أن    حيث  وجود تحديات لتطبيق الجودة من الناحية التشريعيةو   ،يةدار اإلالجودة من الناحية  

وجود عوائق مالية لتطبيق الجودة في ت أيضا أظهر النتائج  .الجامعةفي  والقوانين التي تنظم وتحكم متطلبات الجودة
التغلب على التحديات ضرورة ب أوصت الدراسة .الجامعةفي وجود عوائق بشرية لتطبيق الجودة  فضال عن الجامعة

 الجامعة.في والبشرية والمالية والفنية والتشريعية لتطبيق الجودة  يةدار اإل
 جامعة الزاوية. ،التحديات ،التعليم العالي ،الجودة :ةدالالكلمات ال
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Abstract 

The study aims to identify the challenges facing the implementation of quality in higher 

education institutions in Libya, especially at Zawia University. The descriptive and analytical 

approach was used for this purpose and the questionnaire was used as a tool for data collection. 

The results of the study showed that the administration of Zawia University is convinced of the 

importance of implementing the quality system. The results also indicated that there are 

challenges to implementing quality from an administrative point of view as well as from a 

legislative point of view, due to deficiencies in legislation that regulate the quality requirements 

at the university. The results also showed that there are financial obstacles and human obstacles 

to the implementation of quality at the university. The study recommended the necessity of 

overcoming the administrative, human, financial, technical and legislative challenges to 

implement quality at the university. 
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 المقدمة  .1
ويأتي هذا الدور نتيجة   ،تلعب الجامعات دورا مهما وأساسيا في تحقيق التنمية والنهضة للمجتمعات 

مشكالت إلى  فمعظم المشكالت التي تواجه الجامعة تعود  ،والمجتمع ،للتأثير المتبادل بين الجامعات 
درجة تطور الجامعة ترتبط ارتباطا مباشرا بدرجة  أنكما  ،واالجتماعيةالمجتمع السياسية واالقتصادية 

 مواءمةجل  أما يتطلب من مؤسسات التعليم العالي تحسين جودة مخرجاتها ونوعيتها من    ،تطور المجتمع
  ،مخرجاتها مع متطلبات قطاعات العمل وحاجاته والتغيير المستمر في تصميم البرامج والتخصصات 

مواكبة التطورات  على  ولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم العالي لكي تكون قادرةوتفعيل دور تكن
  (63 :2008  ،الربيعي) .وصنع التغيرات 

المعنيين لدوره   ىباهتمام بالغ لد  يحظىأصبح االهتمام بموضوع الجودة في المؤسسات التعليمية و 
تتوفر في جميع   أنمن توفير مجموعة المعايير والخصائص التي ينبغي  ،الكبير في التحسين المستمر 

أو العمليات أو المخرجات والتي تلبي احتياجات    بالمدخالت سواء منها ما يتعلق    ،عناصر العملية التعليمية
لك المعايير من خالل االستخدام الفعال المجتمع ومتطلبات ورغبات المتعلمين وحاجاتهم في تحقيق ت

 . (150  :2012 ،وآخرون  الظالمي) والبشريةلجميع العناصر المادية 

 السابقة تالدراسا .2
ة اإلستراتيجية في  دار معرفة كيف تتم الممارسة العملية لإلإلى    هدفت الدراسة:  (2010  ،الحداد)  دراسة •

الجامعة لديها رسالة محددة   أن  : مهاأهعدة نتائج إلى  توصلت الدراسة في ليبيا. جامعة عمر المختار
األداء على  للرسالة تأثير إيجابي أنأكدت عينة الدراسة  ،األطرافومكتوبة ومنشورة ولكن ليس لجميع 

 جميع يشارك ال  ،ءات والقرارات االستراتيجيةجراال تعتبر الرسالة بمثابة مرشد حقيقي التخاذ اإل   ،الجامعي
 دافهلأل العملية تتصف بالخصائص  ال وضعها عند  دافهاأل هذه أنو  دافهاأه بوضع بالجامعة المدراء

ة بالجامعة بتحليل البيئة الخارجية  دار ال تقوم اإل ،جيد  بشكل للقياس والقابلية والوضوح الدقة حيث  من
  األساليب ال تستخدم الجامعة    ،القوة والضعفبتحديد الفرص والتهديدات فيها وال البنية الداخلية لتحديد نقاط  
ال تستخدم الجامعة أسلوب تحليل مصفوفة   ،الوصفية في التحليل البيئي وال في عملية االختيار االستراتيجي

SWOT  ال يوجد في الجامعة نظام معلومات فعال يساعد    ،في تحليل البيئة وفي تحديد البدائل االستراتيجية
 . ويساهم في تسهيل عملية اتخاذ القرارات المختلفة ت االستراتيجيافي وضع 

م المعوقات التي تواجه الجامعات المصرية  أههدفت الدراسة للتعرف عن  : (2012 ،أ إدريس)دراسة  •
  أن :مهاأهوقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج كان  .في الكليات  األكاديميةمن وجهة نظر القيادات 

نجاحها المتواضع في مستوى الجامعات الخاضعة للدراسة تعاني من العديد من المعوقات التي تبرر 
وعدم المشاركة   ،ومن بين تلك المعوقات نقص التمويل ،الجودة واالعتماد ة إدار تطبيق نظمها الخاصة ب

وعدم كفاءة خدمات الدعم   ،اء هيئة التدريسأعضة الطالبية وعمليات الجودة من جانب  نشطالفعالة في األ
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وعدم التشجيع والتحفيز المالي   ،المقدمة بواسطة العاملين بسبب افتقارهم للقدرات والمهارات المناسبة
وافتقار التعاون    ،والصراعات الوظيفية  ،اء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب أعضلمبتكرين والمبدعين من  ل

وافتقار االتصال والحوار مع  ،ال في المجتمع المحليعمالفعال والدعم المالي من جانب منظمات األ
 . ءات والروتين في القوانين واللوائحجراوالبيروقراطية في اإل ،الطالب 

  ، تطبيق الجودة في مؤسسات التعليم العاليعلى  التعرفإلى  هدفت الدراسة: (2012 ،قادة) ةدراس •
واقع تطبيق الجودة في على  الوقوفو  ،داف تطبيق الجودة في المؤسسات التعليميةأهعلى  التعرفو 

ة في  دار اإل :مهاأهمجموعة من النتائج من إلى  توصلت الدراسة .مؤسسات التعليم العالي الجزائرية
 . تتناسب مع تطبيق الجودة بالمؤسسات التعليميةال    المناهج التعليميةو   ،المؤسسات التعليمية تتميز بالجودة

ة الجودة الشاملة في جامعة  إدار هدفت الدراسة إلى تقصي معوقات تطبيق  :(2015 ،دربي)دراسة  •
  ، اء هيئة التدريس بالجامعةأعض قاريونس والتحقق من وجود هذه المعوقات من وجهة نظر عينة من 

توصلت الدراسة إلى ترجيح وجود معوقات  .ة الجودة بالجامعةإدار ويات لعوامل إعاقة تطبيق أولووضع 
التدريس عينة الدراسة وجود المعوقات العشر التي تضمنها  اء هيئة  أعضوقد رجح    ،ة الجودة بالجامعةدار إل

وفي ضوء هذه النتائج تقدمت الباحثة ببعض   . االستبيان المطبق بالدراسة ولكن بنسب مئوية متفاوتة
وا عداد بيئة الجامعة  ،  التوصيات جاء على رأسها ضرورة االهتمام بنشر ثقافة الجودة بجهود منظمة وحثيثة

 .تطبيقها بشكل فعلي لتفعيل الجودة قبل
المحاسبة من    بأقسامجودة التعليم المحاسبي  على    التعرفإلى    هدفت الدراسة  :(2016  ،دراسة )قمبر •

 توصلت الدراسة .المحاسبة في كليات االقتصاد بجامعة الزاوية بأقساماء هيئة التدريس أعضوجهة نظر 
مثل نقص خدمات الدعم    ،بكليات االقتصاد بجامعة الزاوية لعدة جوانب للجودة  المحاسبة  أقسامافتقار  إلى  
في المرافق  ممثلةالمادية  واإلمكانيات  ،والتجهيزات الداعمة للتخصص  كاألجهزةكاديمي المناسبة األ

 .األكاديميووجود معوقات تمنع تطبيق معايير االعتماد  ،والخدمات المساندة
تحديد عوامل نجاح تطبيق نظام ضمان  إلى  هدفت الدراسة :(2019، وأبوجاللة دراسة )أبوشعالة •

 :مهاأهعدة نتائج إلى  توصلت الدراسة. الجودة في مؤسسات التعليم العالي بليبيا وكذلك درجة أهميتها
اء هيئة التدريس  أعضتحديد بعض عوامل نجاح تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العالي من وجهة نظر 

مية عوامل نجاح تطبيق نظام  هكانت القيمة التقديرية أل  ،بالتعليم العالي بكأل مجاليه المؤسساتي والبرامجي
 . عالميةضمان جودة التعليم العالي بليبيا مرتفعة بشكل موضوعي وبمقاييس علمية و 

هدفت الدراسة الى التعرف على درجة تقدير عينة من العاملين   (:2019 الحكيمي والناصر،)دراسة  •
م عوامل النجاح المستقبلية للتغلب على تلك  أهبجامعة صنعاء لمعوقات تطبيق نظام الجودة الشاملة و 

النتائج أن الدرجة الكلية لتقدير  ت أظهر  . سنوات الخبرةو  المعوقات، وفق متغيرات الكلية والموقع الوظيفي
المعوقات البشرية والمالية والمادية كانت بدرجة كبيرة جدًا، بينما جاءت المعوقات التنظيمية والقيادية بدرجة  

  بينما جاءت المقترحات التنظيمية   ،كبيرة، كما ظهرت المقترحات القيادية والبشرية والمالية بدرجة كبيرة جداً 
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لمتغير المستوى الوظيفي لصالح  إحصائيةوجود فروق ذات داللة أيضا ت النتائج أظهر و  .بدرجة كبيرة
 .لمتغير سنوات الخبرة إحصائيةعدم وجود فرق ذات داللة  ظهرت أالعلمية، كما   األقسامرؤساء 

  جودة الخدمة في المؤسسات التعليمية على  هدفت الدراسة للتعرف  :(Sameena, 2020)دراسة  •
الطالب في تحقيق الجودة في  على  المؤثرأن إلى  توصلت الدراسة. العربية المتحدة اإلمارات بدولة 

والمجموعة الثالثة   ،الضمان والموثوقية الثانيةوالمجموعة  ،هو التعاطف والموثوقية ىولالمجموعة األ
   .األساسيةالموثوقية وجودة الخدمة 

جديد لضمان الجودة ودراسة   نموذجتقديم إلى  الدراسةهدفت : (Zineldin et al., 2011)دراسة  •
السلوكية لرضا   األبعاد الطالب الرضا التراكمي للطالب من خالل  إدراكعلى  تؤثرالعوامل الرئيسة التي 

التعليم   مؤسسات في العوامل التالية التقنية والوظيفة والبنية التحتية والتفاعل والبيئة في  والمتمثلةالطالب 
ة الجودة واالتجاه المستقبلي  إدار تصميم عمليات  وا عادةالهندسة  إعادةإلى  توصلت الدراسة .العالي

 . فاعلية أكثرالستراتيجيات جودة التعليم 
  األكاديميةشامل لتقييم جودة البرامج  نموذجاقتراح إلى  هدفت الدراسة :(Dwaikat, 2020)دراسة  •

مها  أهنتائج إلى  توصلت الدراسة .ة الجودة الشاملةإدار في مؤسسات التعليم العالي من خالل تبني فلسفة 
العوامل وأن    ،العملية التعليميةعلى    العوامل القائمةعلى    أقوى   تأثيرالمدخالت لها  على    العوامل القائمةأن  

 :المخالت على    العوامل المستندة  ،المخرجات على    القائمةالعوامل  على    اقل  تأثير العملية لها  على    القائمة
من خالل جودة الطالب  ،وبيئة العمل والدراسة ،البنية التحتية للتعليم ،اعتماد معايير التدريس الدولية

  .األكاديمية جودة المخرجات للبرامج على  كبير تأثيراء هيئة التدريس لها أعضوجودة 

 بالدراسات السابقةعالقة الدراسة الحالية 
واختلفت هذه الدراسة عن   ،تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في دراسة تحديات تطبيق الجودة 

 .الدراسةالدراسات السابقة من حيث المكان والزمان وعينة ومجتمع 

 الدراسةمشكلة  .3
 ، تطبيق الجودة في الجامعةتتمثل مشكلة الدراسة في التحديات التي تواجهها الجامعات الليبية في 

مثل نقص خدمات الدعم   ،المحاسبة بكليات االقتصاد بجامعة الزاوية لعدة جوانب للجودة أقسامافتقار و 
 ،(2016 ،قمبر)وجود معوقات تمنع تطبيق معايير االعتماد االكاديمي  ،المادية واإلمكانيات االكاديمي 
  على سبيل المثال: الجودة في مؤسسات التعليم العالي )الدراسات السابقة التي تناولت عملية ومن خالل 

قصور واضح في تطبيق    ( والتي أظهرت 2019، أبوشعالة وأبوجاللة: 2016: دربي، 2010الحداد، 
ية دار اإلو البشرية  و الجودة من الناحية القيادية  لمعرفة التحديات التي تواجه    الدراسةهذه    ى، لذلك سعالجودة
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  تتمحور   طاراال  هذا  وفي   ،كدراسة حالة  بأحد الجامعات الليبية )جامعة الزاوية(  ،التشريعيةو   الماليةو والتقنية  
 التالية: الرئيسي حول التساؤل الدراسةشكالية إ

 تطبيق الجودة في جامعة الزاوية؟  التحديات التي تواجه ما هي 
 ، وهي:المتعلقة والمرتبطة بهمجموعة من األسئلة الفرعية الرئيسي ويتفرع من هذا السؤال 

 الزاوية؟ ما هي التحديات القيادية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة  •
 التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية؟  يةدار ما هي التحديات اإل •
 ما هي التحديات التقنية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية؟  •
 تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية؟ ما هي التحديات المالية التي  •
 ما هي التحديات البشرية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية؟  •
 ما هي التحديات التشريعية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية؟  •

   الدراسةفرضيات  .4
 في اآلتي:   الدراسةتتمثل فرضيات 

 القيادية وتطبيق الجودة بجامعة الزاوية   التحديات بين  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  •
 ية وتطبيق الجودة بجامعة الزاوية دار اإل التحديات بين  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  •
 .المالية وتطبيق الجودة بجامعة الزاوية التحديات بين  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  •
 . التشريعية وتطبيق الجودة بجامعة الزاوية التحديات بين  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  •
 البشرية وتطبيق الجودة بجامعة الزاوية   التحديات بين  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  •
 .التقنية وتطبيق الجودة بجامعة الزاوية التحديات بين  إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  •

 الدراسةف اهدأ .5
التحديات التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية وذلك من  على  التعرفإلى  تسعي هذه الدراسة

 : داف التاليةهخالل األ
   .التعليم العاليمؤسسات في  ودورها التعريف بالجودة  •
تطبيق الجودة التي تواجه    والتقنيةوالبشرية  والتشريعية    والماليةواإلدارية  القيادية    التحديات على    التعرف •

 .  في جامعة الزاوية
 جامعة الزاوية. الجودة فيالتحديات التي تواجه تطبيق على   التغلب  سبلعلى  التعرف •

 الدراسة مية أه .6
 : اآلتيمية الدراسة من خالل أهن  متك
 . مؤسسات التعليم العاليالجودة بعملية في جهودهم لتعزيز  المسئولين ةساعد م •
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 المعوقات التي تحول دون تطبيق الجودة في جامعة الزاوية. المساهمة في تحديد أهم  •
 االستفادة من نتائج هذه الدراسة وتسخيرها في تقديم خدمات بجودة عالية بجامعة الزاوية   •

 الدراسةمصطلحات  .7
سوق   ،الطالب  ،تلبية متطلبات المتعلمعلى  بأنها مجموعة خصائص ومميزات للمنتج التعليمي الجودة:

  .( 45 :2012 ،أ وآخرون يحياوي ) ع وكافة الجهات الداخلية والخارجيةالعمل والمجتم

ويعد    ،تتمثل جودة التعليم في ضمان خصائص الخدمة التعليمية المقدمة إلرضاء المستفيد   جودة التعليم:
والموارد والمعلومات المستخدمة من الجامعات ومعاهد   األنظمةلوصف    أسلوباضمان جودة التعليم العالي  

ويتضمن ذلك التدريس وكيفية تعلم الطالب والمنح   ةمعايير الجود مستوى على  التعليم العالي للحفاظ
 . (45: 2016 ،ب  يحياوي وآخرون ) الدراسية والبحوث 

 اإلطار النظري  .8
 مفهوم الجودة في التعليم  1.8

 التعليم ما يلي: يقصد بمفهوم الجودة في 
بحيث تشمل هذه المعايير   ،تحسين البيئة التعليميةإلى    مجموعة المعايير واإلجراءات التي يهدف تنفيذها •

ية والموظفين والتي تهدف دار المؤسسات التعليمية بمستوياتها وأشكالها المختلفة والهيئة التدريسية واإل
 .(127 :2019 ،الرملي)منتج بجودة عالية وهو الطالب إلى  جميعها

 أفضلمتكامل يطبق في جميع فروع ومستويات المنظمة التعليمية للتأكد من فاعلية تحقيق  أسلوب  •
  ، مصطفي)واقل التكاليف واعلي جودة ممكنة  األساليب  بأكفأالخدمات التعليمية والبحثية واالستشارية 

2015: 120) . 
ية واألكاديمية والمالية إلشباع حاجات الطلبة ومتطلبات سوق دار ة والفعاليات اإلنشط بكافة األالقيام  •

خريجين بكفاءة  على  العمل عن طريق التطوير والتحسين المستمر لجودة الخدمة التعليمية للحصول
   .(92  :2014 ،دريب )ومهارات عالية يحتاجها سوق العمل" 

التحسين والتطوير المستمر حسب مواصفات ومتطلبات تقوم بها المؤسسات التعليمية    يري الباحث بانهاو 
اء هيئة التدريس وخلق بيئة تعليمة مناسبة لتحقيق  أعضية إلشباع حاجات الطالب و دار بواسطة القيادات اإل

   .التفوق والتميز وجودة المخرجات التعليمية بنتائج فعلية حقيقية
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 الجودة في التعليم العاليداف تطبيق أه 2.8
 وكفاءة مخرجاتها.  أدائهالجودة  ضمان مكانة مرموقة للجامعة واالعتراف بها محليا وعالميا •
التقليدية    األساليب واالبتعاد عن    ،اختالف كلياتهاعلى    ات الجامعة دار ترسيخ الجودة كأسلوب وفلسفة إل •

 .(332 :2014 ،بوالريشأ)ية الحديثة دار وتبني المفاهيم اإل
مستوى  ورفع  ،االجتماعيةو النفسية و الجسمية و االرتقاء بمستويات الطلبة في جميع الجوانب العقلية  •

 . الوعي لديهم من خالل االلتزام بنظام الجودة
 . الجامعية األسرةاء أعضالعمل بروح الفريق لتحقيق الترابط والتكامل بين جميع  •
  .(147:  2014 ،)الزاجي الجودة والتحسين المستمرخدمة المجتمع من خالل تطبيق فلسفة  •

 فوائد تطبيق الجودة في التعليم العالي 3.8
  أول الصحيحة بالطريقة الصحيحة في    األشياءتحقيق الجودة في المنتج ويعني عمل    :خفض التكاليف •

التالفة أو إعادة اتخاذها وبالتالي تقليل التكاليف للمنتج التعليمي مسبقا   األشياءمرة وهذا يعني تقليل 
الجودة العامة للمنتج التعليمي للجامعة قد ينتج عنه زيادة  مستوى  تحقيق النجاح في االرتقاء بن  وذلك أل

 .التكلفة في نفس الوقت مستوى في 
الخدمات   إلنجازءات التي وضعت من قبل الجامعة جرااإل :المهمات إلنجاز تقليل الوقت الالزم  •

ءات طويلة وجامدة مما  جراداف ومراقبتها وبالتالي جاءت هذه اإلهتحقيق األعلى  للطالب قد ركزت 
 . الخريجعلى  أثر تأثيرا سلبيا

ذلك بتطوير إعداد الطالب والخدمات حسب رغبتهم واحتياجاتهم بما يتناسب مع   :تحقيق الجودة •
نجازمتطلبات سوق العمل ويؤدي عدم االهتمام بالجودة زيادة الوقت ألداء  المهام وزيادة أعمال   وا 

 .المراقبة وبالتالي زيادة شكوى المستفيدين من هذه الخدمات 
التفكير بأسلوب صحيح لتحليل المشكلة ثم تحديد  على  الجودةة إدار يساعد نظام  :زيادة الكفاءة  •

وتحديد المشكالت والمشاركة في فرض حلول لها ورفع الروح المعنوية   األخطاءالمسؤوليات وتصحيح 
 . (24  :2014 ،ف عبد الرؤو ) داف التعليمية للجامعةهللعاملين لتحيق األ 

تقوم  أن لتحقيق هذا يجب : مركزهاعلى  تمكن المؤسسات من تطوير ميزتها التنافسية والحفاظ 
ويتضمن فهم قدرات النظام الحالي والتطلع لتحقيق ميزات مستقبلية   اإلبداعيالمؤسسات بالتفكير 

 . (106 :2018 ،الحسومي) .للمنظمة
  من خالل: ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العاليإلى  تتمثل دواعي الحاجة

 .الجامعات في ضوء العملية التعليميةسمعة على  الحفاظ (أ
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المؤسسة الواحدة وتحديد الممارسات الجيدة التي  مستوى على  العمليات والمخرجات تحسين جودة  (ب 
 .(7  :2012 ،ب  إدريس) تحسين النظام ككلإلى  تحقق ذلك وتؤدي بالتالي

 متطلبات تطبيق الجودة في التعليم العالي 4.8
 ، أبوغزالة) التعليم العالي في تطبيق الجودة البد من المتطلبات التالية منهالكي تنجح مؤسسات  

2015: 89): 
وجود ثقافة مؤسسية جديدة تختلف عن  على  تعتمد فلسفة الجودة :تشكيل ثقافة المؤسسة التعليمية إعادة •

 .الثقافة التقليدية السائدة في تلك المؤسسة
على   وتعليمهم ،برامج الجودةعلى  الجميع لعمليات وبرامج التدريب  إخضاعالتعليم والتدريب: يجب  •

 . متينة وضمان تحقيق النتائج المطلوبة أسسوفق  ،واألدوات الضرورية لنجاح تطبيقها األساليب 

 العملي اإلطار .9
 مجتمع وعينة الدراسة  1.9

عضو هيئة    2400اء هيئة التدريس من جامعة الزاوية والبالغ عددهم  أعضيتكون مجتمع الدراسة من  
  ، (58)اء هيئة التدريس بجامعة الزاوية والبالغ عددهم  أعضمن    تكونت الدراسة  عينة  في حين أن    .تدريس

 .وقد تم اختيار العينة عشوائيا من مختلف كليات الجامعة 

 داة الدراسةأ 2.9
التحديات التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية من  على  للتعرف  ياناستببتصميم   قام الباحث 

( يوضح عدد االستبيانات الموزعة والمرجعة  1) رقم جدول، والاء هيئة التدريس بالجامعةأعضوجهة نظر 
 : مرجعةالوغير 

 عدد االستبيانات الموزعة والمسترجعة والغير مسترجعة (1)جدول 
االستبيانات  عدد االستبيانات

 الموزعة 
االستبيانات 

 المرجعة 
 االستبيانات غير المرجعة

 4 54 58 المجموع
 7 % %  93 100 النسبة

 
صالحة  استبياًنا    54تم إرجاع    حيث   ،عينة الدراسةعلى  االستبيانات  ( نتائج توزيع  1يعرض جدول رقم )
   .%  93  تم توزيعها، وهو ما يمثل معدل استجابة  58ل من أصللتحليل اإلحصائي 
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 وصف عينة الدراسة  3.9
 حسب المتغيرات الديموغرافية توزيع أفراد العينة  (2)جدول 

 النسبة المئوية  التكرار  المستويات  المتغير 

 الجنس 
 % 72 39 ذكر
 % 28 15 أنثى

 العمر 

40 – 30 19 35 % 
50 - 41 24 44 % 
60 – 51 8 %15 
 % 6 3 61أكبر من 

 الشهادة العلمية 
 % 52 28 ماجستير
 % 48 26 دكتوراه

 التخصص 
 % 78 42 نظري 
 % 22 12 عملي 

( نتائج توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة يتضح  2يعرض جدول رقم )
العينة   إجمالي% من  44ونسبة  أفراد العينة من فئة الذكور إجماليمن  % 72نسبة أن من الجدول 

درجة  على  العينة من الحاصلين إجمالي % من  52سنة ونسبة  41 – 50الفئة العمرية من إلى  ينتمون 
 .% يقومون بتدريس المواد النظرية78الماجستير ونسبة  

 اختبار فرضيات الدراسة  4.9
 الزاوية التحديات القيادية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة  1.4.9

 التحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية القيادية (3)جدول 
المتوسط   العبارة ر

 الحسابي
االنحراف  

 المعياري
النسبة 

 المئوية
 الموافقة مستوى 

مية أهة المركزية ب دار اإل ىيوجد قناعة لد  ال 11

 تطبيق نظام الجودة 
 غير موافق  49.33 0.86 1.48

التواصل  على  ة المركزية دارانخفاض حرص اإل 22

 المستمر مع مسئولي الجودة 
 محايد 58 0.97 1.74

المركزية في عملية اتخاذ القرارات الخاصة   33

 بتطبيق الجودة 
 موافق  83.33 0.83 2.5

 محايد 56.67 0.92 1.7 ة المركزية عملية تطبيق الجودة دارتدعم اإل 44
وحضور    إقامةعلى  ة المركزيةدارتشجع اإل 55

الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات  

 والورش المتعلقة بالجودة 
 غير موافق  52 0.87 1.56

تحسين العمليات على  ة الجامعةإدارتحرص  66

 ية بصورة مستمرة داراإل
 غير موافق  49.33 0.86 1.48

 محايد 58 0.95 1.74 لجميع المحاور 
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المعدل العام للفقرات متوسط  أن إلى  من خالل مقياس ليكرت الثالثي (3) تشير معطيات الجدول رقم 
حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات  ،0.95وانحراف معياري مقداره  1.74حسابي قدره 

ي المركزية في عملية اتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق  ولحيث جاءت بالمرتبة األ درجة محايد مستوى ب
حيث  ،موافقمستوى وهي تقع عند  0.83وانحراف معياري  2.5الجودة والتي بلغ متوسطها الحسابي 

مية تطبيق نظام الجودة بأقل متوسط حسابي بلغ  أهة المركزية بدار اإل ىيوجد قناعة لد ال  جاءت العبارة
ة المركزية بتطبيق نظام  دار لإل هناك قناعةأن على  ما يدل ،ير موافقبغ  0.86وانحراف معياري  1.48

 . انخفاض وجود عائق لتطبيق نظام الجودة من الناحية القياديةعلى  الجودة بالجامعة وهو ما يدل 

   التحديات اإلدارية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية 2.4.9
 ية دار اإل جامعة الزاوية من الناحيةالتحديات لتطبيق الجودة في  (4)جدول 

 التخطيط   -  1
المتوسط   العبارة ر

 الحسابي
االنحراف  

 المعياري

النسبة 

 المئوية
 الموافقة مستوى 

داف  أهالخطة المعتمدة للتنفيذ غير مناسبة لتحقيق  11

 الجودة بفاعلية  
 محايد 64.33 0.96 1.93

 محايد 60.33 0.98 1.81 والتحقيق وغير واضحة داف للقياس  هعدم قابلية األ 22

ء  جراة الجامعة خططا استراتيجية إلإدارتمتلك   33

 ي  دارالتغيرات في الجامعة لتحسين النظام اإل
 غير موافق  50 0.83 1.5

 محايد 64.33 1 1.93 داف بفترة زمنية محددة هعدم ارتباط األ 44
 التنظيم – 2

ات  إداروالكليات و  األقسامصعوبة التواصل بين  11

 الجامعة 
 موافق  80.33 0.91 2.41

اء هيئة التدريس في الجوانب  أعضقلة مشاركة  22

 ية داراإل
 موافق  86.33 0.81 2.59

 موافق  84 0.86 2.52 الطرق التقليديةعلى  االعتماد في التواصل 33

 موافق  87.67 0.78 2.63 والتنظيمية ية دارالمركزية في اتخاذ القرارات اإل 44

 موافق  81.33 0.9 2.44 داف وعدم وضوحها للتنفيذهالغموض في األ 55
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المتوسط   العبارة ر

 الحسابي
االنحراف  

 المعياري
النسبة 

 المئوية
 مستوى الموافقة 

 التوجيه  – 3
نمط القيادة السائد في الجامعة يعيق عملية تطبيق  11

 الجودة 
 موافق  86.33 0.81 2.59

على   عدم حرص منسقي الجودة في الجامعة 22

 ات األخرى للمتابعةداراالتصال المستمر مع اإل
 محايد 63 0.99 1.89

  إقامة على  عدم حرص منسقي الجودة في الجامعة 33

 اجتماعات وورش عمل بخصوص الجودة 
 محايد 69 0.98 2.07

عملية اتخاذ القرارات الخاصة بتطبيق الجودة ال تتم  44

منسقي الجودة   إشراكعلمية وبدون  أسسوفق 

 بالجامعة
 محايد 76.67 0.96 2.3

 الرقابة  – 4
   

 
ية  دارة المراقبة الفعالة في العمليات اإلآلي غياب  11

 ومتطلبات الجودة  أسسوفق 
 موافق  79 0.93 2.37

  األخطاءة الجامعة بالمتابعة الكتشاف إدارتقوم  22

 وتقييم أداء العمل حسب معايير ومقاييس الجودة 
 محايد 61.67 0.99 1.85

يتميز نظام الرقابة بالمرونة لمواجهة التغيرات التي   33

 العمل المختلفة  أساليبعلى  تطرأ
 محايد 66.67 1 2

 محايد 74.67 0.94 2.24 والمتابعة يوجد للجامعة دليل أداء واضح للمراقبة  44

 محايد 69 0.99 2.07 الدرجة الكلية 

متوسط العبارات التي تقيس التحديات لتطبيق الجودة في  إلى أن  (4)تشير معطيات الجدول رقم 
وانحراف   2.07 ية وقد بلغت الدرجة الكلية للفقرات متوسط حسابي قدرهدار جامعة الزاوية من الناحية اإل

حيث جاءت   درجة محايد مستوى  حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات ب  ،0.99معياري مقداره  
بأقل   ي دار ء التغيرات في الجامعة لتحسين النظام اإلجراة الجامعة خططا استراتيجية إلإدار فقرة تمتلك 

صعوبة التواصل بين   جاءت فقرة  ،التخطيطموافقة غير موافق لوظيفة  مستوى  وب   1.5  متوسط حسابي قدره
دار والكليات و   األقسام   ،موافقة موافق لوظيفة التنظيممستوى  وب  2.41بلغ    ات الجامعة بأقل متوسط حسابيا 

ات األخرى للمتابعة  دار االتصال المستمر مع اإلعلى    عدم حرص منسقي الجودة في الجامعة  جاءت العبارة
ة  إدار جاءت العبارة تقوم    ،محايد لوظيفة التوجيهمستوى  وهي تقع عند    1.89والتي بلغ متوسطها الحسابي  
وتقييم أداء العمل حسب معايير ومقاييس الجودة بأقل متوسط حسابي    األخطاءالجامعة بالمتابعة الكتشاف  

وجود تحديات لتطبيق الجودة في جامعة على  يدل ما ،محايد لوظيفة الرقابةمستوى تقع عند  1.85بلغ 
 . يةدار الزاوية من الناحية اإل
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 التحديات البشرية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية  3.4.9

 التحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية البشرية (5)جدول 
المتوسط   العبارة ر

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

النسبة 

 المئوية
مستوى  

 الموافقة 
ة الجامعة الكوادر البشرية المؤهلة في  إدارتستقطب  11

 داف الجامعة أهالتخصصات المختلفة لتحقيق 
 موافق  81.33 0.9 2.44

اء هيئة أعضتنظم الجامعة برامج تدريبية لجميع  22

 التدريس لمواكبة متطلبات الجودة 
 محايد 60 0.95 1.8

 محايد 75.33 0.97 2.26 قلة الوعي بثقافة الجودة والخوف من عملية التقييم 33
اء هيئة التدريس في تطبيق  أعضضعف مشاركة  44

 متطلبات الجودة في الجامعة 
 محايد 68 1 2.04

 محايد 60.33 0.98 1.81 ضعف الثقة بنتائج تطبيق نظام الجودة 55
تنفيذ البحوث على  اء هيئة التدريسأعضيتم تشجيع  66

 العلمية الميدانية ومناقشة مقترحاتهم وأفكارهم 
 غير موافق  45.67 0.78 1.37

 محايد 65 0.99 1.95 لجميع المحاور 

وانحراف   1.95 المعدل العام للفقرات متوسط حسابي قدرهإلى أن  (5)تشير معطيات الجدول رقم 
حيث جاءت   درجة محايد مستوى  حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات ب  ،0.99معياري مقداره  

داف  أهة الجامعة الكوادر البشرية المؤهلة في التخصصات المختلفة لتحقيق إدار ي تستقطب ولبالمرتبة األ
حيث   ،موافقمستوى وهي تقع عند  0.9وانحراف معياري  2.44الجامعة والتي بلغ متوسطها الحسابي 

تنفيذ البحوث العلمية الميدانية ومناقشة مقترحاتهم  على  اء هيئة التدريسأعضالعبارة يتم تشجيع  جاءت 
وجود تحديات  على    ما يدل  ،بغير موافق  0.78وانحراف معياري    1.37وأفكارهم بأقل متوسط حسابي بلغ  

 لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية البشرية. 

 التشريعية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية التحديات  4.4.9

 التحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية التشريعية (6)جدول 
المتوسط  العبارة ر

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
النسبة 

 المئوية
مستوى 

 الموافقة 

والقوانين المتعلقة بالجودة  األنظمةالغموض في  11

 بالجامعة
 موافق 79.67 0.89 2.39

ضعف القوانين واألنظمة المستخدمة في تطبيق  22

 الجودة
 محايد 76.67 0.94 2.3

هناك قصور في التشريعات والقوانين التي تنظم  33

 وتحكم متطلبات الجودة في الجامعات
 محايد 71.67 0.99 2.15

والقوانين  األنظمةغياب العدالة في تطبيق  44

 والغموض في تطبيقها بالجامعات
 موافق 80.33 0.91 2.41

المطالبة بإعداد لوائح وقوانين متطورة تسهم في  55

 األداءتحقيق الجودة في 
 موافق 81.33 0.9 2.44

 موافق 78 0.93 2.34 لجميع المحاور
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وانحراف  2.34 المعدل العام للفقرات متوسط حسابي قدرهإلى أن  (6تشير معطيات الجدول رقم)
درجة موافق حيث جاءت مستوى  حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات ب  ،0.93معياري مقداره  

والتي بلغ متوسطها    األداءي المطالبة بإعداد لوائح وقوانين متطورة تسهم في تحقيق الجودة في  ولبالمرتبة األ
حيث جاءت العبارة هناك قصور في    ،موافقمستوى  وهي تقع عند    0.9وانحراف معياري    2.44ي  الحساب

  2.15التشريعات والقوانين التي تنظم وتحكم متطلبات الجودة في الجامعات بأقل متوسط حسابي بلغ 
ناحية  وجود تحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من العلى  بمحايد ما يدل 0.99وانحراف معياري 

 . التشريعية

 التحديات المالية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية  5.4.9

 التحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية المالية  (7)جدول 
المتوسط   العبارة ر

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
النسبة 

 المئوية
مستوى  

 الموافقة 
 موافق  91.33 0.67 2.74 ضعف الدعم المالي المقدم لألبحاث العلمية  11
اء هيئة التدريس عضة الجامعة مكافآت ألإدارتمنح  22

   لمشاركتهم المتميزة في تحقيق الجودة في العمل
 غير موافق  43.33 0.71 1.3

ورفع   يلبي نظام الحوافز المعمول به بالجامعة طموحات 33

 اء التدريس بالجامعة أعضى واالنتماء لدالوالء مستوى 
غير  38.33 0.52 1.15

 موافق 

 موافق  84 0.86 2.52 تطبيق الجودة بالجامعة يحتاج مبالغ مالية كبيرة  4

 موافق  90 0.71 2.7 تطبيق الجودة بالجامعة  على  ضعف الموارد المالية يؤثر 54
 محايد 69.33 1.00 2.08 لجميع المحاور 

وانحراف   2.08 المعدل العام للفقرات متوسط حسابي قدرهإلى أن  (7معطيات الجدول رقم )تشير 
درجة محايد حيث جاءت مستوى  حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات ب  ،1.00معياري مقداره  

وانحراف    2.74ي ضعف الدعم المالي المقدم لألبحاث العلمية والتي بلغ متوسطها الحسابي  ولبالمرتبة األ
حيث جاءت العبارة يلبي نظام الحوافز المعمول به بالجامعة   موافقمستوى وهي تقع عند  0.67معياري 

  1.15لغ العاملين بالجامعة بأقل متوسط حسابي ب ىالوالء واالنتماء لد مستوى طموحات العاملين ورفع 
وجود تحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من  على  ما يدل ،بغير موافق 0.52وانحراف معياري 

 . الناحية المالية
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 التحديات التقنية التي تواجه تطبيق الجودة في جامعة الزاوية  6.4.9

 التحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية التقنية (8)جدول 
المتوسط   العبارة ر

 الحسابي
االنحراف  

 المعياري
 الموافقة مستوى  النسبة المئوية

1
1 

 موافق  92.67 0.6 2.78 قلة المخصصات المالية الالزمة لتوفير التقنية الحديثة 

 موافق  90 0.71 2.7 قلة األجهزة التقنية الحديثة في الجامعة   22
3
3 

نقص العناصر البشرية المدربة والمؤهلة لتشغيل  

 وصيانة األجهزة التقنية الحديثة  
 موافق  87.67 0.78 2.63

4
4 

القيام  إلى  توفير التقنيات الحديثة في الجامعة يؤدي 

 بالعمليات المختلفة وتحقيق الجودة في العمل  
 موافق  92.67 0.63 2.78

5
5 

 موافق  91.33 0.67 2.74 األكاديمي قلة الوسائل التعليمية الحديثة المناسبة للعمل 

 موافق  91 0.68 2.73 لجميع المحاور 

 
وانحراف   2.73 المعدل العام للفقرات متوسط حسابي قدرهإلى أن  (8تشير معطيات الجدول رقم )

درجة موافق حيث جاءت مستوى  حيث كانت أغلب المتوسطات الحسابية للعبارات ب  ،0.68معياري مقداره  
  2.78ي قلة المخصصات المالية الالزمة لتوفير التقنية الحديثة والتي بلغ متوسطها الحسابي  ولبالمرتبة األ

بة حيث جاءت العبارة نقص العناصر البشرية المدر   ،موافقمستوى  وهي تقع عند    0.78وانحراف معياري  
  0.6وانحراف معياري  2.63والمؤهلة لتشغيل وصيانة األجهزة التقنية الحديثة بأقل متوسط حسابي بلغ 

 . وجود تحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية التقنيةعلى  ما يدل ،بموافق

 نتائج الدراسةتحليل ومناقشة  5.9
مية تطبيق نظام الجودة بأقل متوسط حسابي  أهالمركزية ب ة دار ت نتائج الدراسة ال توجد قناعة اإلأظهر  •

ة المركزية بتطبيق  دار هناك قناعة لإلأن على  ما يدل ،بغير موافق 0.86وانحراف معياري  1.48بلغ 
ما   ،عدم وجود عائق لتطبيق نظام الجودة من الناحية القياديةعلى  وهو ما يدل نظام الجودة بالجامعة

 .(2019) لة وأبوجاللةأبوشعامع دراسة  يتوافق
ة الجامعة خططا استراتيجية  إدار ية حيث جاءت فقرة تمتلك  إدار وجود تحديات  على    ت نتائج الدراسةأظهر  •

موافقة مستوى وب 1.5 ي بأقل متوسط حسابي قدرهدار ء التغيرات في الجامعة لتحسين النظام اإلجراإل
تحديات لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية  وجود على  ما يدل ،غير موافق لوظيفة التخطيط 

 .(2019) أبوشعالة وأبوجاللةمع دراسة يتوافق ما  ،يةدار اإل
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هناك قصور في التشريعات والقوانين التي تنظم وتحكم متطلبات الجودة في أن ت نتائج الدراسة أظهر  •
وجود تحديات على  ما يدل ،بمحايد   0.99وانحراف معياري  2.15الجامعات بأقل متوسط حسابي بلغ 

 .لتطبيق الجودة في جامعة الزاوية من الناحية التشريعية
حيث جاءت العبارة يلبي نظام   ، ت نتائج الدراسة وجود عوائق مالية لتطبيق الجودة في الجامعةأظهر  •

جامعة  العاملين بال ى الوالء واالنتماء لد مستوى الحوافز المعمول به بالجامعة طموحات العاملين ورفع 
وجود تحديات لتطبيق  على    ما يدل  ،بغير موافق  0.52وانحراف معياري    1.15بأقل متوسط حسابي بلغ  

 .(2012) أ إدريسمع دراسة يتوافق ما  ،الجودة في جامعة الزاوية من الناحية المالية
نقص العناصر البشرية المدربة والمؤهلة لتشغيل وصيانة األجهزة التقنية الحديثة  أن  ت نتائج الدراسة  أظهر  •

وجود تحديات لتطبيق  على  ما يدل ،بموافق 0.6وانحراف معياري  2.63بأقل متوسط حسابي بلغ 
 أ إدريس ( ودراسة2016) مع دراسة قمبريتوافق ما  ،الجودة في جامعة الزاوية من الناحية التقنية

(2012) . 
حيث جاءت العبارة يتم تشجيع   ،ت نتائج الدراسة وجود عوائق بشرية لتطبيق الجودة في الجامعةأظهر  •

تنفيذ البحوث العلمية الميدانية ومناقشة مقترحاتهم وأفكارهم بأقل متوسط  على  اء هيئة التدريسأعض
وجود تحديات لتطبيق الجودة في  على   ما يدل ،بغير موافق  0.78وانحراف معياري   1.37حسابي بلغ 

 . (2012) أ إدريس ( ودراسة2016) قمبرمع دراسة يتوافق ما  جامعة الزاوية من الناحية البشرية.

 توصيات الدراسة نتائج و  .10
 نتائج الدراسة  1.10

 التالية:   توصلت الدراسة إلى النتائج
ائق  و وهو ما يدل على عدم وجود ع  جامعة الزاويةفي  هناك قناعة لإلدارة المركزية بتطبيق نظام الجودة   •

 . بالجامعة  لتطبيق نظام الجودة من الناحية القيادية
، وهو ما يدل  لتحسين النظام اإلداري في جامعة الزاوية خططا استراتيجية إلجراء التغيرات  عدم وجود  •

 . جامعةالوجود تحديات إدارية لتطبيق الجودة في  على
ما يدل   ،جامعة الزاويةفي هناك قصور في التشريعات والقوانين التي تنظم وتحكم متطلبات الجودة  •

 جامعة من الناحية التشريعية. العلى وجود تحديات لتطبيق الجودة في 
طموحات العاملين ورفع مستوى   ال يلبي جامعة الزاويةفي المعمول به والدعم المالي نظام الحوافز  •

جامعة من  الما يدل على وجود تحديات لتطبيق الجودة في  ،العاملين بالجامعةى اء لد الوالء واالنتم
 . الناحية المالية

أظهرت نتائج الدراسة أن نقص العناصر البشرية المدربة والمؤهلة لتشغيل وصيانة األجهزة التقنية   •
 .جامعة من الناحية التقنيةالما يدل على وجود تحديات لتطبيق الجودة في    ،جامعة الزاويةفي    الحديثة
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على تنفيذ البحوث العلمية ومناقشة مقترحاتهم   جامعة الزاويةفي  تشجيع أعضاء هيئة التدريسعدم  •
 جامعة من الناحية البشرية. الما يدل على وجود تحديات لتطبيق الجودة في   ،وأفكارهم

 توصيات الدراسة   2.10
 : التاليةتوصيات ال تقديميمكن  ،بناء على نتائج الدراسة

في عملية   ية الحديثةدار وضع الخطط االستراتيجية الالزمة لتحسين ومواكبة التطورات اإل العمل على •
 . جامعة الزاويةفي  الجودة

والقوانين التي تواجه تطبيق الجودة وتحديتها   األنظمةالتحديات المتمثلة في على  ضرورة التغلب  •
 . وتطويرها لنجاح تطبق الجودة بالجامعة

 الجامعة. في توفير الدعم المالي الالزم لتطبيق الجودة  •
التقنيات توفير و  ، توفير العناصر البشرية المدربة والمؤهلة لتشغيل وصيانة األجهزة التقنية الحديثة •

 .الالزمة لعملية الجودة في الجامعة الحديثة لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية والتكنولوجية
قامة و جامعة على تنفيذ البحوث العلمية التشجيع أعضاء هيئة التدريس في  • عمل الوورش ندوات الا 

  المستويات اإلدارية.نشر ثقافة الجودة بالجامعة لكل خاصة فيما يتعلق بالدورات التدريبية و 
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