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 جامعة مصراتةب االقتصادكلية دراسة حالة:  الجامعات الليبيةالجودة في  قياس مؤشرات
 جامعة مصراته           يــــــمحمد مفتاح الفطيم
 جامعة مصراته           ةــــــــــإبراهيم على أبوشيب

 جامعة مصراته            أحمــــــــــــــــــد محمد التير
 الملخص
ة نظر أعضاء هيئة إلى قياس مؤشرات الجودة في الجامعات الليبية من وجه دراسةال ههدف هذت
تطبيق مؤشرات الجودة في  ج دراسة الحالة( من خالل تقييم مدىمنه) الباحثون حيث استخدم  التدريس؛
ات التي تواجه بجامعة مصراتة، والتعرف على أهم الصعوبات والمعوقوالعلوم السياسية  االقتصادكلية 

 (المنهج الوصفي التحليلي) الباحثون كما استخدم  لمستويات المطلوبة من الجودة.اكلية في الوصول إلى ال
 (70)حيث تم توزيع  ؛ لتحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة صحيفة استبيان صممت لهذا الغرض

خالل الفصل  -ج دون الموفدين للدراسة بالخار  -لى أعضاء هيئة التدريس الفعليين صحيفة استبيان ع
 .تقريبا   (%81) استجابةبنسبة  ، أياستمارة (57)(، وتم الحصول على 2015الدراسي ربيع )

الدراسة أن مستوى تطبيق مؤشرات الجودة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية  وأوضحت نتائج
في فئة التدريس ورضاهم، حيث بقي إلى توقعات أعضاء هيئة  بجامعة مصراتة بصفة عامة لم يرق 

الدراسة أنه ال توجد فروق  تكما بين .(%53)(، وبنسبة مئوية 2.63بمتوسط حسابي عام ) )المتوسط(
حول مستوى تطبيق  -عينة الدراسة -ذات داللة إحصائية في وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس 

)القسم، الدرجة  ُتعزى لمتغيرات -والعلوم السياسية بجامعة مصراتة االقتصاد مؤشرات الجودة في كلية 
( في وجهات 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ادت فروقوجكما  العلمية، سنوات الخبرة(.

حول مستوى تطبيق مؤشري الجودة )الطلبة، والمناهج  -عينة الدراسة-نظر أعضاء هيئة التدريس 
حيث أظهرت  ،تغير المؤهل العلميوالعلوم السياسية بجامعة مصراتة ُتعزى لماالقتصاد الدراسية( في كلية 
أكثر رضا من حملة الماجستير على مستوى تطبيق  ء هيئة التدريس من حملة الدكتوراةالنتائج أن أعضا
  هذين المؤشرين.

 
 المقدمة

اقتصاد ـ)ما يعرف ب وظهورإن تحول المجتمع الحديث من مجتمع صناعي إلى مجتمع معرفي 
دوري، والتحقق  يمية ضرورة القيام بمراجعة برامجها األكاديمية بشكلعلى المؤسسات التعل فرض   (المعرفة

قد برز نظام ضمان الجودة كأحد قضايا اإلدارة العصرية الحديثة في التعليم و  من جودة مخرجاتها،
كونه ل ؛الجامعي على مستوى العالم، والذي يعد مدخال  لتحقيق جودة التعليم الجامعي في األلفية الثالثة
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ظاما  وقائيا  يركز على اكتشاف الخطأ ويمنعه قبل وقوعه، ويؤكد على ضرورة الوصول إلى آليات يمثل ن
 ونظم معتمدة لضمان جودة التعليم في الجامعات.

المعـــايير واإلجـــراءات التـــي تهـــدف إلـــى مـــن تشـــير الجـــودة الشـــاملة فـــي المجـــال التربـــوي إلـــى مجموعـــة     
فاالهتمـام بـادارة الجـودة الشـاملة فـي المؤسسـات التعليميـة ال يعنـي  التحسين المسـتمر فـي المنـتج التعليمـي،
منشـــتت تجاريـــة أو صـــناعية تســـعى إلـــى  -وخصوصـــا  الجامعـــات-التخطـــيط لجعـــل المؤسســـات التعليميـــة 

تحقيقــا  لجــودة  ؛ولكــن هــو تطــوير أســالي  اإلدارة التعليميــة ،ة أرباحهــا عــن طريــق تحســين منتجاتهــاعفمضــا
مـن كافـة الجهـود التعليميـة  بمؤسسـاته وأفـراده ى مضـاعفة إفـادة المسـتفيد األول )المجتمـع(وسعيا  إل ،المنتج
في مجال التعليم، فالجودة في المجال التربوي التعليمـي تعنـي أداء العمـل بأسـلو  صـحي   كل مؤسسةفي 

 ، كلفـةتل جهد و لرفع مستوى جودة المنتج التعليمي بأق ؛متقن وفق مجموعة من المعايير التربوية الضرورية
 وسـد حاجـة سـوق العمـل مـن الكـوادر المؤهلـة علميـا   ،هـداف المجتمـعأ و  ،محققا  األهداف التربوية التعليميـةو 

 (.2013 ،خميسو )الدبر 
شــهدت الجامعــات الليبيــة توســعا  مــن حيــث المبــاني الجامعيــة ومتطلباتهــا مــن معامــل وقاعــات وأجهــزة،     

الجامعــــات مجموعــــة مــــن الصــــعوبات  هوفــــي ظــــل هــــذا التوســــع تواجــــ ،باإلضــــافة إلــــى تزايــــد أعــــداد الطلبــــة
وزارة  وفي هـذا السـياق فـان والتحديات، والتي نشأت عن مجموعة من التغيرات والتطورات في نظم التعليم.

إصـال  التعلـيم العـالي وتطـويره وتحسـين مكوناتـه بشـكل  تعمل علىالتعليم العالي والبحث العلمي في ليبيا 
هتمامهـــا بتحقيــــق المعـــايير المحليـــة واإلقليميــــة والعالميـــة لضــــمان الجـــودة واالعتمــــاد ا الل مـــن خــــ ؛مســـتمر

مـن الجامعـات الليبيـة أن ذلـ  يتطلـ  و  ،الجامعـاتفـي وخصوصـا   ،األكاديمي في مؤسسات التعليم العـالي
معي ، وأن تعمــل علــى تطــوير العمــل الجــاعلــى مســتويات عاليــة مــن الجــودة وتحــاف ات التطــور  هتواكــ  هــذ
د سبل تدعيمه، وذل  من خالل كشف جوان  القصور والمشاكل التـي ُتعيـق تطبيـق معـايير وتجد  وتحسينه 
 في هذه الجامعات.ومؤشراتها الجودة 

رتقاء وتحسينها، وبالتالي اال أداء المؤسسات التعليميةئيسة ونقطة انطالق لتطوير ويعد التقييم خطوة ر     
 بمستوى جودتها. 

والعلــوم االقتصــاد تطبيــق مؤشــرات الجــودة فــي كليــة  مســتوى قيــاس  البــاحثون الدراســة حــاول وفــي هــذه     
ات التــي تواجــه الكليــة فــي الوصــول إلــى السياســة بجامعــة مصــراتة، والتعــرف علــى أهــم الصــعوبات والمعوقــ

 لمستويات المطلوبة من الجودة.ا
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 الدراسة مشكلة
وأنهـا تعـاني مـن  ،الجـودةن أغل  الجامعـات الليبيـة تفتقـر إلـى تشير الكثير من الدراسات المحلية إلى أ    

 رغم بـالو  سـوق العمـل،الجـودة فـي متطلبـات لالكثير من المعوقات، وعدم مواءمة مخرجات التعليم الجـامعي 
 مؤهلة د كبير في سد احتياجات المجتمع من العناصر الــــة إلى حــــمييعلتات الــــذه المؤسســــة هـــــمساهممـــن 

التعليمية التي يتلقاها الطال  في تل  المؤسسات لم يتم تطويرها أو حتـى مجـرد  البرامجإال أن  - والمدربة
 .  الجودة فيهامتطلبات توافر تقييم دورها لتحديد مدى 

 ؛ فـــي ليبيـــا أمـــام تحـــديات كبيـــرة الجـــامعيإن التطـــورات المتالحقـــة فـــي بيئـــة العمـــل تضـــع نظـــام التعلـــيم     
يكفـل إعـداد وتطبيـق برامجهـا فـي التعلـيم العـالي علـى كافـة وحداتـه، وبمـا ، نشر ثقافـة الجـودة عليه  تفرض

بالمتطلبــات  يــدهم بالمعـارف والمهــارات التـي تفــيوتزو  ،بـالجودة المطلوبــةالعناصـر المالئمــة مـن الخــريجين 
 المستجدة لسوق العمل. 

ا في مجال التعليم العـالي تنطبـق علـى الجامعـة فانـه وعلى الرغم من أن مفاهيم الجودة الواج  تطبيقه    
يج  أن تطبـق أيضـا  علـى الوحـدات األخـرى فـي المسـتوى األقـل كالكليـات مـرورا  باألقسـام ومـا يتبعهـا مـن 

 برامج علمية.
 السؤالين التاليين: نه يمكن صياغة مشكلة الدراسة فياوبناء على ما تقدم ف    

والعلوم السياسية بجامعة مصراتة من  االقتصادفي كلية  ما مستوى تطبيق مؤشرات الجودة .1
 ؟ وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالكلية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس حول مستوى  .2
والعلوم السياسية بجامعة مصراتة ُتعزى لمتغيرات االقتصاد تطبيق مؤشرات الجودة في كلية 

 ؟ مؤهل العلمي، الدرجة العلمية، سنوات الخبرة()القسم، ال
       الدراســة فأهـــدا
مـن  فـي الجامعـات الليبيـةوقياسـها مؤشـرات الجـودة  تقيـيم   إن الهـدف األساسـي لهـذه الدراسـة يكمـن فـي    

 ( مــن خــالل تقيــيم مــدى دراســة الحالــة)مــنهج  البــاحثون  اســتخدمحيــث  وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التــدريس؛
ــــ ــــة تطبي ــــوم السياســــية  االقتصــــادق مؤشــــرات الجــــودة فــــي كلي ــــى أهــــم  بجامعــــة مصــــراتة، والتعــــرف  والعل عل

 . لمستويات المطلوبة من الجودةات التي تواجه الكلية في الوصول إلى االصعوبات والمعوق
إلـى محاولـة اقتـرا  مجموعـة مـن التوصـيات التـي يمكـن أن تسـاهم فـي تطـوير  الدراسـة ههدف هذتكما     
القصــور فــي المــدخالت  وتشــخي    ،جــودة النظــام التعليمــي مــن خــالل تقيــيم   ،فــي الجامعــات الليبيــة تعلــيمال

األمــر الــذي إذا مــا تحقــق ســوف يــؤدي إلــى تقليــل أو ربمــا ســد الفجــوة بــين جــودة  ،والعمليــات والمخرجــات
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مــؤهلين  خـريجينإعــداد مــن أجـل  ؛مخرجـات التعلـيم للجامعــات الليبيـة وبــين المتطلبـات الدوليــة لهـذه الجـودة
 بشكل يجعلهم قادرين على اإليفاء بمتطلبات سوق العمل. 

 فرضيات الدراسة
 بناء على مشكلة وأهداف الدراسة يمكن صياغة فرضيات الدراسة كالتالي:

توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس حول مستوى تطبيق ال  .1
متغير ُتعزى إلى   - والعلوم السياسية بجامعة مصراتةقتصاد االمؤشرات الجودة في كلية 

 .(القسم)
تطبيق مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس حول ال  .2

المؤهل )متغير ُتعزى إلى  -والعلوم السياسية بجامعة مصراتة االقتصاد مؤشرات الجودة في كلية 
 .(العلمي

تطبيق مستوى ت داللة إحصائية في وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس حول توجد فروق ذاال  .3
الدرجة )متغير ى لإُتعزى  -والعلوم السياسية بجامعة مصراتة االقتصاد مؤشرات الجودة في كلية 

 .(العلمية
تطبيق مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس حول ال  .4

سنوات )متغير ى لإُتعزى  -والعلوم السياسية بجامعة مصراتة االقتصاد ي كلية مؤشرات الجودة ف
 . (الخبرة
 أهــمية الدراســة

ســـتراتيجية والجهـــود التـــي تبـــذلها وزارة مـــع التوجهـــات اال تبـــرز أهميـــة هـــذه الدراســـة بتزامنهـــا وانســـجامها    
وتحســين مكوناتــه بشــكل  ،وتطــويره ،لعــاليإصــال  التعلــيم ا :نحــو ،التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي فــي ليبيــا

لضـمان الجـودة واالعتمـاد  ؛هتمامها بتحقيق المعايير المحلية واإلقليميـة والعالميـةا من خالل وذل   ؛مستمر
 .                                     الجامعاتفي وخصوصا   ،األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي

وتحســينه وتجــدد ســبل فــي تطــوير العمــل الجــامعي  الدراســةنتــائج هــذه هم تســاأن  البــاحثون كمــا يأمــل     
ومؤشـراتها الجـودة التـي تعـوق تطبيـق معـايير  والمشـاكل   ،ها لجوانـ  القصـوروذل  من خالل كشف   تدعيمه؛
والعلوم السياسـية بجامعـة مصـراتة، األمـر الـذي مـن خاللـه يتسـنى للمسـئولين فـي الكليـة  االقتصادفي كلية 
ويرتفــع مســتوى جــودة األداء واإلنتــاج العلمــي  ،علــى معالجتهــا، وبــذل  تــزداد كفــاءة الكليــة وفاعليتهــا العمــل  
 .فيها
جـراء دراسـات مماثلـة فـي الل إثـراء البحـث العلمـي فـي ليبيـا، يمكن االستفادة من هذه الدراسة من خـو      وا 

 كليات أخرى بالجامعات الليبية.
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 منهجية الدراسة
 استقراء ما كت   :شملت األولى ،البحثي لهذه الدراسة خطوتين لجمع البيانات وتحليلهايتضمن المنهج     

وذلـــ  مـــن خـــالل المســـ   ،قيـــاس مؤشـــرات الجـــودة فـــي المؤسســـات التعليميـــةفـــي األد  المحاســـبي حـــول 
إجـــراء دراســة ميدانيــة بهــدف جمــع البيانــات بواســـطة  :المكتبــي للدراســات الســابقة. وشــملت الخطــوة الثانيــة

مسـتوى منهج دراسـة الحالـة مـن خـالل تقيـيم  الباحثون حيث استخدم استمارة االستبانة المعدة لهذا الغرض. 
 والعلوم السياسية بجامعة مصراتة. االقتصادتطبيق مؤشرات الجودة في كلية 

 حدود الدراسة
والعلـوم السياسـة فقـط االقتصاد أعضاء هيئة التدريس بكلية  آراءاكتفت الدراسة الميدانية بالوقوف على     

 وأثرهـــا فـــي تطـــوير الجامعـــات الليبيـــة مـــن خـــالل قيـــاس ،حـــول أهميـــة الجـــودة وضـــمانها فـــي التعلـــيم العـــالي
واتجاهات الطلبـة واإلداريـين بالكليـة،  آراءألخذ الدراسة مؤشرات الجودة بالكلية، ولم تتطرق  تطبيقمستوى 

عمـــق دراســـة، وتثـــري الا أن تهـــم مـــن شـــأنهبـــأن آراء   رغـــم قناعـــة البـــاحثين ،وذلـــ  العتبـــارات الوقـــت والجهـــد
 القيام به مستقبال . الباحثون التحليل المقارن بين وجهات النظر المختلفة، وهو ما يعتزم 

 الدراسات السابقة
مكانيــــات ي البيئــــة المحليــــة والدوليــــة )حســــ  إالســــابقة فــــوالبحــــوث الدراســــات بمراجعــــة  البــــاحثون قــــام     
بهـدف التعـرف علـى أهـم النتـائج والمؤشـرات العامـة التـي  ؛قيـاس مؤشـرات الجـودةب صـلةلها التي ن( يالباحث

والتـــي يمكـــن أن تســـهم فـــي إثـــراء الدراســـة الحاليـــة وبلـــورة مشـــكلتها  ،أســـفرت عنهـــا تلـــ  البحـــوث والدراســـات
 وفيما يلي عرض ألهم هذه الدراسات: ،وتحديد أبعادها وجوانبها المختلفة

 دراسة: )دياب، بدون( 
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم جودة المؤسسة التعليمية، ومن ثم تحديد معايير ومؤشرات للجودة     

يمكن من خاللها الحكم على مسـتوى جـودة المؤسسـة. وقـد توصـل الباحـث فـي دراسـته إلـى تحليـل لمعـايير 
تتعلــق بــالطال ، أعضــاء ثــم قــام باعــداد قائمــة تتضــمن ثمانيــة معــايير للجــودة  ،الجــودة فــي األد  التربــوي 

ـــة، اإلمكان ـــدريس، المنـــاهج الدراســـية، اإلدارة الجامعي ـــة، الجامعـــة والمجتمـــع، اهيئـــة الت ســـتقاللية يـــات المادي
الجامعــة، والتنــول والتبــاين، ولكــل معيــار مؤشــرات متعــددة. حيــث يمكــن توظيــف هــذه المعــايير للحكــم علــى 

داة تقــويم ذاتــي توظفهــا الجامعــة مــن أجــل التحســين جــودة مؤسســات التعلــيم العــالي، كمــا يمكــن أن تكــون أ
 والتطوير.

 ( 2005 ،دراسة: )حلس
سـالمية حاسـبة بكليـة التجـارة بالجامعـة اإلهدفت هذه الدراسة إلى تقويم فعالية التدريس فـي قسـم الم

 ،بغزة، وذل  من وجهة نظر الطلبـة. وقـد حـددت عناصـر قيـاس فاعليـة التـدريس فـي ثالثـة مجـاالت رئيسـة
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ي: المـــادة العلميـــة وموضـــوعاتها،الكتا  المقـــرر والقـــراءات المســـاعدة والواجبـــات واالمتحانـــات، واألســـتاذ هـــ
الجامعي. وبينت نتـائج الدراسـة حصـول فقـرات قيـاس فاعليـة التـدريس علـى تقـويم إيجـابي مـن قبـل الطلبـة، 

 (%50)راوحـت بـين بنسـبة ت ،وموافـق بشـدة ،حيث حصلت جميع الفقرات على مجمول إجابات بـين موافـق
 تقريبا .( %89) و

 ( 2008دراسة: )السماوي، 
وذل  من خالل معرفة درجة توفر الجودة  ؛هدفت هذه الدراسة إلى تقويم نظام الجودة بجامعة تعز

روق في المدخالت والعمليات والمخرجـات المكونـة لهـذا النظـام، كمـا هـدفت إلـى معرفـة مـا إذا كـان هنـا  فـ
فــراد العينــة لدرجــة الجــودة قــد تعــزى إلــى بعــض المتغيــرات. وبينــت نتــائج ي تقــدير أذات داللــة إحصــائية فــ

 ،ةمنخفضكانت أن درجة توفر الجودة في مدخالت وعمليات ومخرجات نظام الجودة بجامعة تعز الدراسة 
ات ذبينــت الدراســة عــدم وجــود فــروق كمــا  .علــى التــوالي (1.65، و2.30، 2.28)بمتوســط حســابي بلــ  و 

حصائية في تقدير عينة الدراسة حول توفر الجودة في مكونات نظام الجودة بالجامعة تعزى لمتغيـر داللة إ
ــ ،الدرجــة العلميــة وســنوات الخبــرة بينــت الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى لمتغيــر  حــيني ف

 الكلية.
  (2010دراسة: )طلوبة والحداد، 

 -1993خــالل الفتــرة )مليــة التعليميــة فــي الجامعــات الليبيــة هــدفت هــذه الدراســة إلــى قيــاس كفــاءة الع     
والتـي تشـير إلـى العالقـة  ،وذل  باستخدام مؤشرات دالـة اإلنتـاج المعروفـة فـي األد  االقتصـادي(، 2007

باعتبارها أحد أوجه النشاط  ؛، معتبرا  أن للعملية التعليمية جانبا  اقتصاديا  التي تربط بين المدخالت واإلنتاج
ي فــي المجتمــع، وكــذل  اســتنتاج معــدالت الكفايــة الداخليــة الكميــة، وقيــاس كفــاءة أعضــاء هيئــة قتصــاداال

وقـــد  التـــدريس واالســـتثمار فـــي التعلـــيم العـــالي قياســـا  إحصـــائيا  مـــن خـــالل مرونـــات اإلنتـــاج للدالـــة المقـــدرة.
ل الموظـف فـي التعلـيم أكثـر مـن كفـاءة رأس المـاتوصلت الدراسـة إلـى ارتفـال كفـاءة أعضـاء هيئـة التـدريس 

الجــامعى، وانخفــاض كفــاءة عنصــر رأس المــال المتمثــل فــي اإلنفــاق االســتثماري، وكــذل  انخفــاض معــدل 
وقــــد أرجــــع الباحثــــان هــــذا التــــدني إلــــى طبيعــــة العمليــــة التعليميــــة فــــي  الكفايــــة الداخليــــة للجامعــــات الليبيــــة.

المعتمـدة علـى التقنيـة الحديثـة واسـتخدام المعـدات  سـبا  التعلـيم الحديثـة، والتي لـم تأخـذ بأالجامعات الليبية
والمختبــرات ووســائل تقنيــة المعلومــات. حيــث أوصــى الباحثــان علــى ضــرورة وضــع بعــض الشــروط العلميــة 

ســمالي والمتمثــل فــي التجهيــزات م العمليــة التعليمــة باالنفــاق الرأي تــنظم قبــول الطــال  بالجامعــات، دعــالتــ
طــوير، خلــق قاعــدة بيانــات يســتفاد منهــا فــي عمليــة تخطــيط التعلــيم علــى أن والمعــدات وبــرامج التــدري  والت

ضـــافة المســـتلزمات ، باإلجين والطـــال  وأعضـــاء هيئـــة التـــدريسيتشـــمل كافـــة البيانـــات المتعلقـــة بعـــدد الخـــر 
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مـن  شـأنها قيـاس جـدودة التعلـيم الجـامعيالتعليمية بشكل دقيق، وكذل  القيام بالبحوث والدراسات التي مـن 
 لتساعد على اتخاذ القرارت الرشيدة. ؛ألخرى  فترة

  (2010، والعجيل الشوكدراسة: )
معـايير الجـودة  ية الالزمة لألستاذ الجامعي فـي ضـوءتحديد المعايير األدائهدفت هذه الدراسة إلى 

وذلــ  مــن  ،الشــاملة، وكــذل  قيــاس مســتوى أداء األســتاذ الجــامعى فــي كــل معيــار أدائــي حســ  المجــاالت
 .(2010-2009 )دا  والعلــــوم بجامعــــة مصــــراتة خــــالل العــــام الجــــامعيبكليتــــي اآ ر الطلبــــةوجهــــة نظــــ

ـــة بــــ )األهـــداف التدريســـية(، وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن مســـتوى أداء األســـاتذة فـــي مجـــال  المعـــايير المتعلق
ثـــان أن بشــكل عـــام. ويــرى الباح كــان مقبـــوال   أســـالي  التقــويم(و ، ))اإلعــداد والتخطــيط للمحاضـــرة وتنفيــذها(

السب  قد يعود إلى أن معظم األساتذة لم يتلقوا أثناء إعـدادهم مـادة طـرق التـدريس العامـة والخاصـة، إذ أن 
العديد منهم ليسوا خريجي كليات التربية، كما يمكن أن يعود السب  إلى قلة اإلمكانيـات فـي الكليـات والتـي 

تطـوير مهـارات أسـاتذة باحثـان علـى ضـرورة كما أوصـى ال ال تسم  لألستاذ باستخدام طرق تدريس حديثة.
بهدف تنويع طرق  ؛نخراطهم في دورات تدريبية على استخدام التقنيات التربوية الحديثةاالجامعة من خالل 

 الترديس المستخدمة وعدم االعتماد على طريقة المحاضرة فقط.
 ( 2010دراسة: )الغزال وشعيب، 

 فــي ضــوءدا  بجامعـة مصــراتة اآ ت خريجــي كليــةهـدفت هــذه الدراســة إلـى التعــرف علــى مواصـفا
خـالل وذلـ  مـن وجهـة نظـر أسـاتذة الكليـة  ،معايير الجودة الشاملة ومدى مالءمتها لمتطلبات سـوق العمـل

عينـة عشـوائية طبقيـة  آراءولتحقيق هـذا الهـدف قـام الباحثـان باسـتطالل . (2010-2009)العام الجامعي 
وخلصــت دريس بالكليــة باســتخدام اســتبانة صــممت لهــذا الغــرض. مــن أعضــاء هيئــة التــتكونــت مــن عشــرين 

ج يير الجودة الشاملة في مواصفات الخرياجميع النس  المئوية المعبرة عن مقدار توافر معالدراسة إلى أن 
( فـأكثر، ممـا يـدل علـى أن مواصـفات %85عتمد عليها الباحثان وهي )جاءت أقل من نسبة الجودة التي ا 

. كمــا أوصــى بجامعــة مصــراتة لــم تصــل إلــى نســبة الجــودة المطلوبــة فــي ســوق العمــل  اآداخريجــي كليــة 
وضــع آليـــة لقبــول الطــال  فــي ضــوء معـــايير الجــودة، تطــوير بــرامج التــدري  فـــي الباحثــان علــى ضــرورة 

كســا  الطــال  المهــارات المختلفــة كاللغــة االنجليزيــة واســتخدام إالكليـات لتصــب  أكثــر واقعيــة، العمــل علــى 
ســو ، والعمــل علــى تحقيــق أفضـــل ســبل التعــاون بــين مؤسســـات التعلــيم العــالي والمؤسســات التربويـــة الحا

بهـــدف التعــرف علـــى االحتياجـــات المســتقبلية مـــن المهــارات األساســـية التـــي  ؛ومؤسســات المجتمـــع األخــرى 
 .يتطلبها سوق العمل
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 ( 2012دراسة: )أردي وآخرون، 
ؤشر لمدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كلية الهندسة استخدمت هذه الدراسة "رضا الطال " كم

لجودة لمؤشرات ستة دراسة العالقة بين  ، وذل  من خالل(Indonesian State Universityبجامعة )
، المرافق والتجهيزات، التدريس مستوى ، القسم بالجودة إدارة لتزاما، بالجودة إدارة الكلية لتزاما)في الجامعة 
ثم  حيث الطلبة. رضاوأثرها على ، والتغدية الراجعة من الطلبة والتحسينات( اتجاه الطلبة نةالمعاملة الحس

 ( طالبا  من طلبة السنة الرابعة.270ستبانة لجمع البيانات من خالل عينة مكونة من )استخدام أسلو  اال
كلما التزمت  أوال : ،اهومن أهمد العديد من العالقات القوية بين مؤشرات الجودة و وج وخلصت الدراسة إلى
 نشطةمستوى التدريس واأللتزام إدارة األقسام بالكلية. ثانيا: ابا  على ايجإفسيؤثر ذل  إدارة الكلية بالجودة 

يرتبط وبمدى توفر المرافق والتجهيزات بالكلية. ثالثا :  ،لتزام إدارة القسم بالجودةالصفية سوف تتأثر بمدى ا
إدارة القسم التزام  :. رابعا  إدارة الكلية بمعايير الجودة بمدى التزامالجامعي  الحرموتجهيزات تطوير مرافق 

ينظر إليها من قبل المعاملة التي تأثير إيجابي على بالجودة ونوعية وجودة المرافق والتجهيزات لها 
يا  على كلما كانت هذه العالقات بين مؤشرات الجودة موجبة كلما أعطت مؤشرا  إيجاب وأخيرا : الطال .

 الطلبة. رضا
  (2013، الدبر وخميسدراسة: ) 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الجودة الشاملة ومدى إمكانية تطبيقها في كليات 
التربية بجامعة طرابلس، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام استبيان لجمع 

( إداريا . حيث ثم إعداد قائمة 16( عضؤ هيئة تدريس و)84تي تكونت من )البيانات من عينة الدراسة ال
تتضمن اثني عشر معيارا  للجودة )مرحلة اإلعداد والسياسات، التخطيط االستراتيجي، المهارات القيادية، 

لتحليل جتماعية، الدعم المالي، األنشطة والتقويم، التدري  المهني، القياس واالمسؤولية االالقوى البشرية، 
العميل(، ولكل معيار مؤشرات متعددة. وتوصلت الدراسة إلى  رضالألداء، نتائج التعلم، التحسين المستمر 

ا: أن استجابات عينة الدراسة نحو معايير إدارة الجودة الشاملة في كليات التربية هالعديد من النتائج أهم
. حيث جاء معيار (%49.2)قدرهابجامعة طرابلس بصفة عامة جاءت بصورة ضعيفة وبنسبة مئوية 

، بينما جاء في  (%64.31) وبنسبة مئوية قدرها ،بصورة متوسطة "الدعم المالي" في المرتبة األولى
وذل   ؛المرتبة األخيرة معيار "برامج الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية

. كما أوصى (%28.9)وبنسبة مئوية قدرها  ،لفة" بصورة منخفضةلتنمية قدراتهم المهنية والعلمية المخت
الباحثان على ضرورة تبني استراتيجية علمية لتطوير التعليم الجامعي، والعمل على توحيد مفهوم الجودة 
الشاملة وعناصرها األساسية لدى كافة األطراف في المؤسسات الجامعية، وضرورة ممارسة عملية تحسين 

 اد األكاديمي والمهني لهذه المؤسسات.الجودة واالعتم
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 ( 2013دراسة: )السرحان، 
هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر تطبيقــات معــايير الجــودة واالعتمــاد األكــاديمي علــى تســويق     

ســتبانة لجمــع البيانــات مــن خــالل عينــة الجامعــات الســعودية، وتــم اســتخدام أســلو  االمخرجـات التعلــيم فــي 
تــم اختيارهــا عشــوائيا . حيــث تــم اختبــار فرضــيات  ،( مــن أعضــاء هيئــة التــدريس واإلداريــين82مكونــة مــن )

وهـي  ،أساسية تعتمد على المعايير المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي والتقويم بالسـعودية
ـــالي: الرســـالة واألهـــداف، الســـلطة واإلدارة، إدارة ضـــمان الجـــودة وتحســـينها، التع ـــتعلم، عمليـــات كالت لـــيم وال

توظيف الهيئة التدريسية واإلدارية، البحث العلمي، وعالقة المؤسسة التعليمية مع المجتمع. وأظهرت نتائج 
الدراســة أن الجامعــات الســعودية تــولي اهتمامــا  جوهريــا  بهــذه المعــايير، كمــا أظهــرت الدراســة أن الجامعــات 

قافــة التنظيميــة اصــر إدارة الجــودة الشــاملة وهــي الثمــن عن الســعودية تــولي اهتمامــا  واضــحا  لثالثــة عناصــر
 اإلدارة العليا لمفهوم الجودة الشاملة. لعملية التعليمية وتحسينها، وتبنيللجامعات والتركيز على تطوير ا

هذه الدراسات تتباين في أهدافها أن يتض   ،من خالل العرض المختصر لبعض الدراسات السابقة
تقيــيم  أن مــا يميــز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة هــو أنهــا تهــدف إلــىطق تطبيقهــا، و ومنهجيتهــا ومنــا

وذلـــ  مـــن وجهـــة نظـــر ، وقيـــاس مؤشـــرات الجـــودة فـــي كليـــة االقتصـــاد والعلـــوم السياســـية بجامعـــة مصـــراتة 
ة فـي كما أن مؤشرات الجودة المستخدم ،أعضاء هيئة التدريس وهو ما لم تتناوله أي من الدراسات السابقة

ضــافة إلــى أنهــا باإل (،م2013متها دراســة الــدبر وخمــيس )دهــذه الدراســة تختلــف عــن المؤشــرات التــي اســتخ
  تتناول قياس مؤشرات الجودة في جامعة مصراتة. ات التيدراسالل ائأو من ُتعد ــــ حس  علم الباحثين ـــــ 

 جودة التعليم العالي
لـدورها فــي التحسـين المســتمر، فهــي  ؛ى باهتمـام كبيــرحظــأصـبحت الجــودة فـي المؤسســات التعليميـة ت     

حيـث تعـرف  ورغباتـه. إستراتيجية عمل تسهم في تقديم المنتجات والخدمات إلرضاء الزبـون وتلبـي توقعاتـه
بأنها: "جملة الجهود المبذولة من قبل العاملين في مجال التعليم لرفع وتحسين المنتج التعليمي بما يتناس  

 -أيضـا   –عـرف (. كمـا تُ 2008 ،مجيـد والزيـاديفيدين ومـع قـدراتهم وسـماتهم المختلفـة". )مع رغبـات المسـت
للوصـول إلـى المعـايير المعتمـدة فـي  ؛نظـام متكامـل يعتمـد إسـتراتيجية التحسـين والتطـوير المسـتمرين :بأنها

تحقـق رضـا للوصـول إلـى مخرجـات ذات نوعيـة عاليـة  ؛تتناول كـل مـن المـدخالت والعمليـات،إدارة الجودة 
  كمـــا يـــرى  (.2009 المســـتفيدين وباعتمـــاد التغذيـــة الراجعـــة لعمـــل المنظومـــة فـــي التعلـــيم العـــالي) الجنـــابي،

ن الجودة في التعليم هي عملية استيفاء النظـام التعليمـي للمعـايير والمسـتويات المتفـق ( أ2007)الخميسي 
البيئـة( بمـا و  ،المخرجـات ،العمليـات ،دخالتلكفاءة النظام التعليمـي وفاعليتـه بمختلـف عناصـره )المـ ؛عليها

يحقق أعلى مستوى من القيمة والكفاءة والفاعلية لكل مـن أهـداف النظـام وتوقعـات طـالبي الخدمـة التعليميـة 
 المجتمع(.و  ،)الطلبة
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 إسـتراتيجية متكاملـة للتطـوير المسـتمر :بأنهـا وبناء علـى ماسـبق، يمكـن تعريـف الجـودة فـي التعلـيم
العمليـة التعليميـة ، فهي مسؤولية جميع عناصـر لمعايير المعتمدة من قبل المؤسسة التعليميةللوصول إلى ا

تحقيــق أهــداف جميعهــا فــي تشــتر   ،وقيــادات إداريــةوماليــة أســاتذة ومــوارد ماديــة طلبــة و مــن  المؤسســة؛ فــي
 .هذه المؤسسة

 مؤشرات الجودة في التعليم العالي
التعليم إلى المسـتويات والمواصـفات والخصـائ  التـي في مجال الجودة" مؤشرات "يشير مصطل  

الطــــال  وأعضــــاء هيئــــة التــــدريس  :مثــــل ،تتميــــز بهــــا مــــدخالت وعمليــــات ومخرجــــات المؤسســــة التعليميــــة
والتجهيـــزات والخـــدمات المتبادلـــة بـــين المجتمـــع المحلـــي والتمويـــل واإلداريـــون والمكتبـــات والمنـــاهج الدراســـية 

 ،)أبـوجعفرلتـي يمكـن مـن خاللهـا الحكـم علـى جـودة التعلـيم العـالي مـا يليومـن أهـم المؤشـرات اوالمؤسسة. 
 : . ت.( ،; ديا 2011 ،; المسٌلم2009

 الطلبة .1
عملت ما الطال  هو العنصر األكثر أهمية في العملية التعليمية، ويكون مؤشرا  إيجابيا  إذا يعتبر 

التي تعتبر الخطوة األولى نحو و  ،يةالمؤسسة على انتقائه من خالل سياسات القبول بالمرحلة الجامع
تضع الجامعة معايير لقبول الطلبة في مختلف كلياتها، وتعتمد مبدأ  حيثتجويد التعليم الجامعي. 

وفي الكليات التي تحتاج إلى مهارات خاصة، المنافسة بين الطلبة حس  معدالتهم في الثانوية العامة، 
ستعداد. وأن تقوم المؤسسة بتقديم برنامج بواسطة اختبارات االاألكاديمية للطلبة الجدد وأن تقاس القدرة 

لتهيئة الطلبة الجدد وتوجيههم بما يضمن فهمهم الكامل ألنوال الخدمات واإلمكانيات المتاحة لهم  ؛شامل
يج  أن تحر  المؤسسة التعليمية أن تكون نسبة الطال  إلى أعضاء هيئة و  وواجباتهم ومسؤولياتهم.

الخدمات المقدمة للطال  يمكن أيضا  أن تكون مؤشرا  إيجابيا  لمستوى جودة ة. كما أن التدريس مناسب
 ،سسة على وضع خطط رسمية لتقديم الخدمات الطالبية وتحسينهاتعمل المؤ  ، حيث يح  أنالمؤسسة

مات الطلبة حول جودة هذه الخد آراءمن خالل استطالل  دوريا  مراقبة فعاليتها ومناسبتها وأن تعمل على 
إن مالئمة تخصصات الخريجين مع متطلبات سوق العمل من حيث الوقت والعدد  .ومدى رضاهم عنها

نسبة الخريجين من الطال  الجامعيين ف يعتبر مؤشرا  رئيسيا  لجودة المؤسسة الجامعية، ؛والكفاءة
لجودة إذا كان عدد والملتحقين منهم ببرامج الدراسات العليا تعتبر أيضا  مؤشرا  إيجابيا  نحو تحقيق ا

 المتسربين والفاشلين قليل جدا . 
 أعضاء هيئة التدريس  .2

لمحتــوى العلمــي الــذي يعتبــر عضــو هيئــة التــدريس العنصــر الفعــال فــي العمليــة التعليميــة، إذ أن ا
رنـــامج تعلـــيم ة التـــدريس، وكـــذل  المهـــارات والمعـــارف والخبـــرات تســـاعده علـــى تشـــكيل بيملكـــه عضـــو هيئـــ
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فعملية الجودة في عضؤ هيئة التدريس هى عملية مترابطة ومتكاملة، بمعنى أنها  .لطال مناس  ومالئم ل
ــة قبولــه فــي الجامعــة وتنتهــي بتقيــيم عطائــه ومــدى قدرتــه علــى التطــوير. يجــ  أن تضــمن  تبــدأ مــن مرحل

طلوبة عمليات التوظيف بالمؤسسة التعليمية أن لدى أعضاء هيئة التدريس المؤهالت والخبرات الالزمة والم
حيث تعتبر خصـائ   للقيام بمسؤولياتهم بجدارة،والسمات والخصائ  الشخصية المناسبة  في مجاالتهم،

 ومواصفات وسـلوكيات أعضـاء هيئـة التـدريس مـن المتغيـرات الهامـة فـي تحقيـق الجـودة فـي التعلـيم العـالي.
لطلبـة لكـل عضـو فـي هيئـة كما يج  أن يكون مستوى توفير أعضاء هيئة التدريس مناسـبا  )أي أن نسـبة ا

محسوبا  بشكل مناس ، ويتم مقارنته بمعايير مرجعية لنس  الطلبة لهيئة التـدريس فـي المؤسسـات التدريس 
ألعضـــاء هيئـــة ويجـــ  أن تتـــوافر لـــدى المؤسســـة التعليميـــة سياســـات تطـــوير مهنيـــة  ذات الجـــودة العاليـــة(.

 لضمان التحسن المستمر في أدائهم وخبرتهم.التدريس 
وفـــي أنشـــطة  ،غـــي علـــى جميـــع أعضـــاء هيئـــة التـــدريس أن يشـــاركوا فـــي أنشـــطة البحـــث العلمـــيينب

بصـــورة كافيـــة ومناســـبة بمـــا يضـــمن بقـــاءهم علـــى درايـــة الجمعيـــات والمنظمـــات العلميـــة والمهنيـــة والتربويـــة 
ة المؤسسـة التعليميـف مع أهمية أن ينعكس ذل  على أدائهم التدريسي. ،بالمستجدات في مجال تخصصاتهم

يم أداء جميــع أعضــاء هيئــة التــدريس فيهــا تقويمــا  دوريــا  مــع تقــديم الــدعم بهــدف يــعلــى تقيجــ  أن تحــر  
فعــدد أعضــاء هيئــة التــدريس وكفــاءتهم وتطــورهم المســتمر فــي مجــال ، التحســين حيثمــا يتطلــ  األمــر ذلــ 

نتاجهم العلمـي مـن بحـوث ومنشـورات هـي المؤشـر  ات الحقيقيـة تخصصهم ومساهمتهم في خدمة المجتمع وا 
حتياجـاتهم المعرفيـة اء هيئـة التـدريس لطالبهـم وتقـدير اكما أن احترام أعضـ لجودة أداء المؤسسة الجامعية.

والنفســية ومــؤازرتهم علــى تحقيــق أهــدافهم التعليميــة وتــوجيههم تربويــا  ومهنيــا  ومعالجــة مشــكالتهم الســلوكية 
  .تعتبر أيضا  مؤشرات إيجابية لجودة التعليم الجامعي؛
 المناهج الدراسية .3

ة عاكســة لجــودة التعلــيم، يجــ  أن تكــون لــدى المؤسســة التعليميــة آ حتــى تكــون المنــاهج الدراســية مــر 
جــراءات واضــحة تضــمن أن المنـاهج ومصــادر الــتعلم الالزمــة لـدعم تعلــم الطلبــة كافيــة ومناســبة  سياسـات وا 

يجــ  أن يــتم التخطــيط إلعــداد المنــاهج  للبــرامج المقدمــة بالمؤسســة، ويجــ  تقويمهــا وتحــديثها دوريــا . حيــث
الدراسية وتصميمها، وأن يشار  فـي إعـداد المنـاهج فريـق مـن الخبـراء والمتخصصـين، وأن تعكـس المنـاهج 

كمـا التبعية الثقافية والشخصية القومية للمتعلمين، وأن ترتبط المناهج ببيئة المتعلمين وبحاجـاتهم وميـولهم. 
ســة التعليميــة تكفــل التــوفير الكمــي والنــوعي المناســ  للمراجــع والــدوريات، يجــ  تــوافر مكتبــة علميــة بالمؤس

بحيــث تكــون المكتبــة ومراكــز مصــادر الــتعلم وغيرهــا مــن المرافــق والخــدمات فــي المؤسســة التعليميــة متاحــة 
لساعات طويلة وكافية تمتد لما بعد الزمن المخص  للمحاضرات، وأن يكون الوصول إلى قواعد البيانات 

ـــة المتعلقـــة بـــالبرامج التـــي تقـــدمها المؤسســـة التعليميـــة ســـهال  اإللك ـــة والمجـــالت العلمي ترونيـــة والمـــواد البحثي
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يج  تقديم الـدعم المناسـ  لتمكـين الطلبـة وهيئـة التـدريس مـن االسـتخدام األمثـل والفعـال لمصـادرة وفعاال . 
 .وخدماتها المكتبة
 المؤسسة التعليميةإدارة  .4

ســــة التعليميــــة بقيــــادة المؤسســــة قيــــادة فعالــــة وتحقــــق المصــــلحة العامــــة يجــــ  أن تقــــوم إدارة المؤس
للمؤسســة كافــة وللمســتفيدين منهــا، مــن خــالل تطــوير السياســات المناســبة والعمليــات الالزمــة لتحقيــق مبــدأ 
المساءلة، كما يج  إدارة نشاطات المؤسسة وتوجيهها بشكل فعال وفـق هيكـل إداري محـدد وواضـ ، علـى 

مـــن أجـــل تحقيـــق غايـــات  ؛ادات اإلداريـــة علـــى العمـــل بـــرو  الفريـــق والتعـــاون بـــين العـــاملينأن ُتشـــجع القيـــ
وأن تحـر  علـى تـدري  اإلداريـين بشـكل مسـتمر لرفـع  المؤسسة وأهدافها التي تقع فـي حـدود مسـؤولياتهم،

اإلدارة  إن اسـتقراروأن تكون لدى المؤسسة أنظمة ولـوائ  تحكـم مسـألة تفـويض السـلطة.  مهاراتهم المهنية،
لتـزام اإلدارة العليـا بتطبيـق معـايير الجـودة م بالطال  وأعضاء هيئة التـدريس واوكفاءة العاملين بها وعالقته

مــن خــالل المحافظــة علــى ممتلكــات المؤسســة وصــيانتها وتــوفير الخــدمات الالزمــة للطــال  وأعضــاء هيئــة 
 .ة أداء المؤسسةشرات المؤكدة لجودتعتبر من المتغيرات الفاعلة والمؤ  ؛التدريس

  اإلمكانيات الماديةالتجهيزات و  .5
الماديــــة فــــي المبــــاني الجامعيــــة والمكتبــــات والمعامــــل والمختبــــرات التجهيــــزات واإلمكانيــــات تتمثــــل 
مكانياته فـلكافة أنشطة المؤسسةوالتمويل الالزم  سـتيعا  الطـال  وموقعـه ي ا، حيث تكون مرونة المبنى وا 

كما يج  أن تقوم المؤسسة  .ن المؤشرات اإليجابية لتحقيق متطلبات الجودةالجغرافي في البيئة المحيطة م
بتــوفير العــدد الكــافي مــن قاعــات التــدريس والمعامــل فضــال  عــن تــوفير الحاســبات اآليــة وتجهيــزات البحــث 

 ،المطــاعم :مثــل ،للخــدمات األخــرى العلمــي للطلبــة وهيئــة التــدريس، ويجــ  أن تقــوم بتــوفير أمــاكن كافيــة 
ـــذل  ،شـــطة غيـــر الصـــفيةنواأل ـــى تـــوفير الســـكن الطالبـــي عنـــدما يســـتدعي األمـــر ل مـــا تشـــمل . كإضـــافة إل

متطلبات جودة المؤسسة الجامعية أن تكون المكتبة شاملة لمصادر المعرفة التخصصية والعامـة مـن كتـ  
نـــة مرجعيـــة ومقـــررات دراســـية ومجـــالت ودوريـــات وقاعـــات للمـــذاكرة وتقنيـــات التصـــوير والنســـ  ولـــوائ  مر 

ن وأ ،وأن تــوفر لزبائنهــا كــل مــا يتعلــق بالمســتجدات العلميــة والتقنيــة والفكريــة المواكبــة للعصــر ،ســتعارةلال
كما يج  أن توفر المؤسسة الدعم الفني الالزم ألعضـاء هيئـة التـدريس  .تكون خدماتها متوفرة بوقت كاف

يجـــ  أن يتـــوافر للمؤسســـة المـــوارد والطلبـــة والمـــوظفين المســـتخدمين لتقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت. كمـــا 
 المالية الكافية للبرامج والخدمات التي تقدمها لمؤسسة التعليمية.

 والمجتمع يةمؤسسة التعليمال .6
مهمــة مــن مســؤوليات المؤسســة  فــي خدمــة المجتمــع بصــفتها مســؤولية يجــ  النظــر إلــى المشــاركة

تشــجع أعضــاء هيئــة  أن المجتمــع، ويجــ والخــدمات لــدعم عمليــات تطــوير  قالتعليميــة، وأن تتــوافر المرافــ
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النــدوات التــي ُتنــاق  فيهــا القضــايا المهمــة فــي التــدريس وغيــرهم مــن المــوظفين والطلبــة علــى المشــاركة فــي 
ينبغــي أن تتضــمن إســهامات المؤسســة فــي خدمــة المجتمــع كمــا ، المجتمــع وُتســتعرض فيهــا خطــط تنميتــه

وأن تقع الخـدمات المجتمعات التي تعمل فيها المؤسسة، أنشطة وخدمات لمساعدة األفراد أو المنظمات أو 
إن ربــط الجامعــة بــالمجتمع مــن خــالل التفاعــل مــع  .التــي تلتــزم المؤسســة بتقــديمها ضــمن رســالة المؤسســة

وتســخير  ،المؤسســات اإلنتاجيــة والخدميــة العامــة والمنظمــات والهيئــات والمراكــز التربويــة والعلميــة والبحثيــة
قتصــادية يعتبــر محــورا  مهمــا  جتماعيــة واالالحلــول للمشــكالت اال لفكريــة والبحثيــة إليجــادالقــدرات العلميــة وا

المجتمــع حــول جـــودة  آراءويمكــن الحصــول علــى  ومؤشــرا  رئيســيا  لتحقيــق جــودة أداء المؤسســة الجامعيـــة.
 يحظى بالتقدير من المجتمع من خالل استطالعات الرأي العام.المؤسسة ومكانتها بوصفها جزءا  

 ة الدراسةمجتمع وعين
والعلـوم السياسـية بجامعـة يتكون مجتمع الدراسـة مـن جميـع أعضـاء هيئـة التـدريس بكليـة االقتصـاد 

نظــرا  لمحدوديــة مجتمــع و ، (110، 2014دليــل جامعــة مصــراتة، ) ( تقريبــا  120مصــراتة والبــال  عــددهم )
( اســتبيان 70حيــث تــم توزيــع حــوالي )مكــان، بمســ  شــامل لمجتمــع الدراســة قــدر اإل البــاحثون الدراســة؛ قــام 

( خــــالل الفصــــل الدراســــي ربيــــع للدراســــة بالخــــارج أعضــــاء هيئــــة التــــدريس الفعليــــين )بــــدون الموفــــدينعلــــى 
ـــــل  تقريبـــــا ، كانـــــت كلهـــــا (%81) اســـــتمارة بنســـــبة (57)تـــــم الحصـــــول علـــــى و ، (م2015) صـــــالحة للتحلي
 حصائي.اإل

 أداة الدراسة
ســـهيل رزق " ســتبيان المعــد مـــن قبــل الباحثــة االباســـتخدام  ثون البــاحلتحقيــق أهــداف الدراســـة، قــام 

مــع إجــراء بعــض ،لقيــاس مؤشــرات الجــودة فــي التعلــيم الجــامعي الفلســطينى ؛  )ديــا ب بــدون تــاري ( "ديــا 
تنـاول األول منهـا  ،ستبيان إلى جـزئينينقسم االحيث  م والدراسة الحالية.التعديالت والحذف عليه بما يتالء

( فقرة موزعـة 58ات عامة عن المستجو . أما القسم الثاني فقد تضمن في صورته النهائية )أسئلة ومعلوم
، كليـةعلى ستة معايير )مؤشرات( أساسية هي: الطال ، أعضاء هيئة التدريس، المنـاهج الدراسـية، إدارة ال

استخـــدام مقيــاس  ســتبيان تــمولإلجابــة علــى فقــرات االوالمجتمــع.   المؤسســة التعليميــةاإلمكانيــات الماديــة، 
، باعتباره أنس  المقاييس الخاصة بمثل هـذا (Five Points Likert Scaleالخمس نقاط  ذي ليكرت)

النــول مــن الدراســات، لمــا يعطيــه مــن حريــة للمشــاركين فــي الدراســة فــي إبــداء آرائهــم؛ الحتوائــه علــى خمــس 
جــدول رقــم ا هــو موضــ  فــي الكمــ ،درجــات توضــ  درجــات الموافقــة. وقــد أعطيــت لكــل إجابــة درجــة معينــة

(1): 
 ( مقياس ليكرت الخماسي1جدول رقم )ال

 

 بشدةأوافق  أوافق وافق إلى حد ماأ أوافق ال وافق بشدةأ ال اإلجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة
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؛ إلضافة أي عناصر أو عبارات يرى المشار  في صي  جزء من قائمة االستقصاءكما تم تخ
، من أجل ات قد يبديها المشار  في الدراسة، أو أي مالحظوضول البحثأهميتها فيما يتعلق بمالدراسة 

 .الرفع من جودة التعليم العالي في الجامعات الليبية
 صدق األداة

 ؛الصدق الظـاهري  الباحثون للتأكد من صدق األداة وصالحيتها لقياس ما وضعت من آجله اعتمد 
ختصـا  فـي مجـال اإلدارة والمحاسـبة، وذلـ  بعرضها على مجموعة من المحكمـين ذوي الخبـرة واالوذل  

ـــة مـــن خـــالل تحكـــيمهم لمـــدى مناســـبة فقراتهـــا لمجـــاالت الدراســـة ومـــدى صـــالحيتها وســـال ـــة وأي متها اللغوي
بــاجراء التعــديالت  البـاحثون ف أو إضــافة يرونهـا مناســبة. وبنـاء علــى آراء المحكمـين قــام تعـديالت مــن حـذ

معـــايير  ســتة( فقـــرة موزعــة علـــى 58تها النهائيــة مكونـــة مــن )حيــث أصـــبحت أداة الدراســة بصـــيغ ،زمــةالال
)مؤشــرات(، كمــا تــم عرضــها علــى محكــم مخــت  فــي اللغــة العربيــة للتأكــد مــن ســالمة الصــياغة اللغويــة 

 للفقرات.
 ثبات األداة
اتساق المقيـاس المسـتخدم فـي جمـع البيانـات، حيـث تـم اسـتخدام ثبات و باختبار مدى  الباحثون قام 

والـذي يبـين مـدى وجـود ارتبـاط إيجـابي ،  (Cronbach's Alpha Coefficient) "كرونبـا ا ألفـمعامـل "
لجميـع  "كرونبـا ألفـا معامـل " . وقـد تبـين أن قيمـة دراسـةال ةبين القياسات المعبرة عن إجابات مفردات عين

وهــي  (2)كمــا فــي الجــدول رقــم ،  (%86 -%61)تتــراوا  بــين الدراســة  هأبعـاد المقيــاس المســتخدم فــي هــذ
، وبالتـــالي فـــان األداة عامـــل مـــن الناحيـــة العمليـــة مناســـبا  قيمـــة معقولـــة إلـــى حـــد كبيـــر، حيـــث يعتبـــر هـــذا الم

 .المستخدمة في جمع بيانات الدراسة على درجة عالية من الثبات والمصداقية
 الجودة لمؤشراتقيمة معامل ألفا كرونباخ  (2جدول رقم )

 رونباخكقيمة ألفا  عدد الفقرات المؤشر ت

 %82 14 الطلبة 1
 %83 13 أعضاء هيئة التدريس 2
 %86 12 المناهج الدراسية 3
 %82 7 المؤسسةإدارة  4
 %79 10 التجهيزات 5
 %61 4 المؤسسة التعليمة والمجتمع 6
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 بعض صفات وخصائص المشاركين في الدراسة
ة التـي تهـدف إلـى تجميـع بعـض البيانـات على مجموعة من األسئل بياناشتمل الجزء األول من قائمة االست

، وذلــ  فيمــا يتعلــق (3فــي الجــدول رقــم )بيانهــا الــواردة و،  المشــاركين فــي الدراســة الميدانيــة والمعلومــات عــن
 . وعدد سنوات الخبرةوالدرجة العلمية، ، المؤهل العلميالعلمي، و  بالقسم

 غرافيةو لديما المتغيراتتوزيع المشاركين في الدراسة حسب  (3جدول رقم )
 النسبة )%( العدد الصفة المتغير

 القسم العلمي

 29.8 17 المحاسبة
 12.3 7 اإلدارة
 15.8 9 االقتصاد
 5.3 3 التسويق

 7.0 4 العلوم السياسية 
 8.8 5 التمويل

 8.8 5 التجارة الدولية
 12.3 7 العام

 100 57 المجمـــــول 

 المؤهل العلمي
 17.5 10 ةدكتورا 

 82.5 47 ماجستير
 100 57 المجمـــــول 

 الدرجة العلمية
 80.7 46 محاضر مساعد

 8.8 5 محاضر
 10.5 6 أستاذ مساعد

 100 57 المجمـــــول 

 سنوات الخبرة
 64.9 37 سنوات  5أقل من 

 15.8 9 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
 19.3 11 سنوات فما فوق  10من 

 100 57 لالمجمـــــو  
 

ون ــــــــأغلـ  المشـاركين فـي الدراسـة يتبع( يتضـ  أن 3من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )و 
ـــوالتجــارة الدولي ،التمويــلقســم والقســم العــام،  ،دارةاإلقســم يليــه كــل مــن قســم االقتصــاد،  ،قســم المحاســبة ة، ــــ

ـــوم القســـم و  ـــة  التســـويق،قســـم  و اســـية،يسالعل  ،(%8.8) ،(%12.3) (،%15.8)، (%29.8)بنســـ  مئوي
فــــي الدراســــة  ( مــــن مجمــــول المشــــاركين%17.5الجــــدول أن ) كمــــا بــــين .علــــى التــــوالي (5.3%) ،(7%)

، (%80.7)نسـبة يالحـ  أن ، كما ( منهم يحملون شهادة ماجستير% 82.5، وأن )ةيحملون شهادة دكتورا 
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. كمــــا د، ومحاضـــر علـــى التـــواليأســــتاذ مســـاعو مســـاعد،  مـــنهم بدرجـــة محاضـــر (%8.8)و، (%10.5)و
( مــن مجمــول المشــاركين فــي الدراســة تزيــد %19.3( أن)3يالحــ  مــن البيانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم )

 (10)وأقــــل مــــن  (5)( مــــنهم لـــديهم خبــــرة تتــــراو  بـــين %15.8ســــنوات، وأن ) (10)خبـــرتهم العمليــــة عـــن 
  وات.سن (5)( منهم لديهم خبرة ال تزيـد عن %64.9سنـوات، وأن )

 تحليل البيانات واختبار فروض الدراسة
والعلـوم السياسـية بجامعـة مصـراتة االقتصاد مستوى تطبيق مؤشرات الجودة في كلية للتعرف على 

فان األمر يستلزم تحليل بيانـات الدراسـة الميدانيـة، والتـي  -من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالكلية -
اســتخدام األســالي  اإلحصــائية  الدراســةتطلــ  تحليــل بيانــات حيــث ، بيانقائمــة االســتتــم جمعهــا باســتخدام 

 :(2000)العماري والعجيلي، التالية
والنســ   ،واالنحــراف المعيــاري  ،علــى المتوســط الحســابي البــاحثون اعتمــد لإلجابــة علــى الســؤال األول،  .1

والعلوم السياسـية قتصاد االتطبيق مؤشرات الجودة في كلية  لمستوى لقياس درجة تقدير العينة  ،المئوية
د المقيـاس التـالي الـذي يـحدتـم تبجامعة مصـراتة مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس بالكليـة، حيـث 

 : (4كما موض  بالجدول رقم )بناء على مدى المتوسط الحسابي المرج ، وذل   التطبيق ةيبين درج

 بي المرجح( يوضح درجة التطبيق بناء على مدى المتوسط الحسا4الجدول رقم )
 مرتفع متوسط ضمنخف مؤشرات اجلودة تطبيقمستوى 

 5 إىل 3.75من  3.74 أقل منإىل  2.5من  2.5أقل من  مدى املتوسط احلسايب
 %100 - %75 %75أقل من  - %50من  %50أقل من  النسبة املئوية

، اللــة اإلحصــائيةلفروقــات ذات الدولمعرفــة ا ،ختبــار فرضــيات البحــثالثــاني واللإلجابــة علــى الســؤال و  .2
 .(الثنائي T-Test )واختبار ،(مربع كاي لالستقاللية) اختبار  الباحثون استخدم 

السؤال األول: على جابة النتائج المتعلقة باإل :أوالا 

والعلوم السياسـية بجامعـة مصـراتة مـن وجهـة االقتصاد ما مستوى تطبيق مؤشرات الجودة في كلية 
 ة؟نظر أعضاء هيئة التدريس بالكلي

 كـللالمتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة والنسـ  المئويـة تـم حسـا  السـؤال  هذا لإلجابة على
ي كمـا تظهـر فـ ،والعلوم السياسية بجامعة مصراتةاالقتصاد في كلية  من مؤشرات الجودة الستة مؤشر

  :التاليالجدول 
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 ية والنسب المئوية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار  (4رقم )الجدول 
 كليةالمستوى تطبيق مؤشرات الجودة في المتعلقة ب

 ت مؤشرات الجودة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  النسبة مستوى التطبيق
 1 الطلبة 2.45 928. %49 منخفض
 2 أعضاء هيئة التدريس 2.68 470. %53.6 متوسط
 3 المناهج الدراسية 2.62 548. %52.6 متوسط
 4 إدارة الكلية 2.93 574. %58.6 سطمتو 

 5 اإلمكانيات المادية )التجهيزات( 2.55 533. %51 متوسط
 6 المؤسسة التعليمية والمجتمع 2.63 586. %52.6 متوسط
  المتوسط العام 2.64 606. %53 متوسط

اء إلـى توقعـات أعضـ لـم يـرق  مستوى تطبيق مؤشرات الجودة أن  (4رقم ) حيث يالح  من الجدول
ـــــدريس  ـــــة الت ـــــثرضـــــاهم، و هيئ ـــــة  حي ـــــي فئ ـــــي ف (، وبنســـــبة 2.63بمتوســـــط حســـــابي عـــــام ) "المتوســـــط"بق

فـــي كليـــة االقتصـــاد والعلـــوم مؤشـــرات الجـــودة كـــل هـــرت النتـــائج أن مســـتوى تطبيـــق ظأ كمـــا .(%53)مئويـــة
ــة"( باســتثناء مؤشــر %58.6( و)%51بنســ  مئويــة بــين ) "المتوســط"بقيــت فــي مســتوى السياســية   "الطلب

هـــذه النتيجـــة جـــاءت متفقـــة مـــع نتـــائج بعـــض  (.%49بنســـبة مئويـــة ) "الضـــعي "ذي بقـــي فـــي مســـتوى الـــ
مستوى أداء األساتذة أن  (م2010)الشو  والعجيل الدراسات السابقة في البيئة المحلية، حيث بينت دراسة 

 ،ها، وأسالي  التقـويماإلعداد والتخطيط للمحاضرة وتنفيذو ، في مجال المعايير المتعلقة بـاألهداف التدريسية
( أن جميــع النســ  المئويــة المعبــرة عــن م2010) الغــزال وشــعي دراســة كمااب نت اا    كــان مقبــوال  بشــكل عــام.

جــاءت أقــل مــن خريجــي كليــة اآدا  بجامعــة مصــراتة مقــدار تــوافر معــايير الجــودة الشــاملة فــي مواصــفات 
لم تصل إلى نسـبة الجـودة  نخريجيالمواصفات ، مما يدل على أن الباحثون عتمد عليها ا لجودة التي نسبة ا

أن اســتجابات عينــة الدراســة  أوضــحت فقــد( م2013) الــدبر وخمــيسدراســة  أمــا .المطلوبــة فــي ســوق العمــل
نحــو معــايير إدارة الجــودة الشــاملة فــي كليــات التربيــة بجامعــة طــرابلس بصــفة عامــة جــاءت بصــورة ضــعيفة 

 .(%49.2)وبنسبة مئوية قدرها
تــــم حســــا  المتوســــطات الحســــابية وى تطبيــــق كــــل مؤشــــر مــــن مؤشــــرات الجــــودة، ولمعرفــــة مســــت

، كـل مؤشـر علـى حـدىكـل فقـرة مـن فقـرات  حولواالنحرافات المعيارية والنس  المئوية آراء عينة الدراسة 
 وذل  على النحو التالي:

 الطلبة .1
مئوية إلجابات عينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنس  ال( 5)رقم يبين الجدول 

عينة  آراء، حيث يالح  من الجدول أن متوسطات "الطلبة" مؤشرفقرات  فقرة من الدراسة على كل
 ، وبمستوى عام "منخفض"بين "المنخفض والمتوسط"قد تراوحت هذا المؤشر الدراسة حول مستوى تطبيق 
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ات هذا المؤشر تطبيقا  هي كما يالح  أن أكثر فقر  .%49وبنسبة مئوية  (2.45عام )حسابي بمتوسط 
 يتم قبول الطلبة في( "1والفقرة رقم ) "،تحدث تجاوزات في عملية إنتقاء الطلبة الجدد " (5رقم )الفقرة 

 ( "يتم إنتقاء الطلبة وفق شروط ومعايير محددة مسبقا "،2والفقرة رقم ) "،الكلية وفق سياسة مرسومة ومحددة
 أقلأن  على التوالي. في حين (%57.2)و (%59)و( %61.8)بمستوى تطبيق متوسط، وبنس  مئوية 

ختبارات اجدد بواسطة ( "تقاس القدرة األكاديمية للطلبة ال3فقرات هذا المؤشر تطبيقا  هي الفقرة رقم )
( "يرتبط هيكل الطلبة الجامعيين المسجلين حس  البرنامج والتخصصات 11والفقرة رقم ) ستعداد"،اال
 (%37.2) ، وبنس  مئويةمنخفض"، بمستوى تطبيق ولة، وبشكل مخططقتصادي للدكل االبالهي
ومنها أن تعطى األولوية لخريجي  ،هذه المؤشرات تعود إلى معايير قبول الطلبةعلى التوالي.  (%37.8)و

نه من المالح  حدوث بعض أال يقل معدل الطال  عن جيد، إال ية، وأن االقتصادثانويات العلوم 
وبالتالي نجد أن أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة غير راضين على ذه المعايير. التجاوزات في بعض ه

نما  ؛حيث أنه ليس من سياسات الكلية إجراء امتحانات قبول للطلبة الجدد ،إجراءات قبول الطلبة بالكلية وا 
س  مع عدد أعضاء يتنا المن الطلبة أعداد كبيرة يتم قبول و ُيكتفى باجتيازهم مرحلة الثانوية العامة فقط،

مكانياتها هيئة التدريس  كما أنهم غير راضين على مستوى جودة الخرجين بالكلية.  .بالكلية وا 
 بةالطل مؤشرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة ب (5رقم )الجدول 

 مستوى

 التطبيق
 النسبة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 ت مؤشرات الجودة

 1 يتم قبول الطلبة في الكلتة وفق ستبسة مرسومة ومحددة. 2.95 953. %59 طمتوس

 2 نتقبء الطلبة وفق شروط ومعبيتر محددة مسبقبً.يتم ا 2.86 1.093 %57.2 متوسط

 3 ستعداد.األكبديمتة للطلبة الجدد نواسطة اختببرات االتقبس القدرة  1.86 789. %37.2 منخفض

 4 نتقبء الطلبة الجدد.حدث تجبوزات في عملتة ات 3.09 763. %61.8 متوسط

 5 يتم قبول عدد من الطلبة نحتث يت بسب مع عدد أعضبء هتئة التدريس. 2.29 999. %45.8 م خفض

 6 تتوقف عملتة قبول الطلبة في حدود اإلمكبنتبت المتبحة. 2.57 1.034 %51.4 متوسط

 7 طبلب الجبمعى اللتبي مالئم.معدل اإلنفبق الس وي على ال 2.49 908. %50 متوسط

 8 خدمبت صحتة، توجته وإرشبد. :مثل،تقدم خدمبت متعددة للطبلب  2.21 977. %44.2 م خفض

 9 توجد دافعتة لدى أغلب الطالب نحو التعلتم الجبمعي. 2.68 848. %53.6 متوسط

 10 الظروف الم بسبة للطلبة قبل ندء الدراسة. ةتهتئ 2.40 942. %48 متوسط

 1.89 900. %37.8 م خفض
يرتبط هتكل الطلبة الجبمعتتن المسجلتن حسب البرنبمج والتخصصبت 

 ي للدولة، ونشكل مخطط.االقتصبدنبلهتكل 
11 

 2.09 892. %41.8 م خفض
حتتبجبت خصصبتهم المختلفة الالزمة لسد االيتم تخريج الطلبة الجبمعتتن نت

 لونة في الوق  الم بسب.ونشكل يضمن تدفقهم نبألعداد والتخصصبت المط
12 

 13 مستوى الخريجتن من ال بحتة العلمتة يتجه نحو الجتد. 2.44 964. %48.8 م خفض

  المتوسط العام للمؤشر 2.45 928. %49 م خفض

 أعضاء هيئة التدريس .2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنس  المئوية إلجابات عينة ( 6)رقم يبين الجدول 

عينة  آراءيتض  من الجدول أن  ، حيث"أعضاء هيئة التدريس" مؤشرفقرة من فقرات  دراسة على كلال
 حسابيبمتوسط  "المتوسط"ولكن بقي في فئة  ؛سابقه عن ارتفعمؤشر هذا الالدراسة حول مستوى تطبيق 
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شر تطبيقا  يالح  أن أكثر فقرات هذا المؤ  (6رقم ) من الجدول .( %53.6)مئويةوبنسبة  ،(2.68عام )
تتوافر عالقة احترام متبادل بين أعضاء هيئة التدريس وطلبتهم داخل أو خارج ( "13)هي الفقرة رقم 
يشار  أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية المحلية ( "12والفقرة رقم ) "،القاعات الدراسية

بمستوى  "،مهارة الالزمتين ألداء عملهميمتل  أعضاء هيئة التدريس الخبرة وال( "4والفقرة رقم ) "،والدولية
فقرات  أقلأن  على التوالي. في حين (%61.4)و (%63.6( و) %64.2تطبيق متوسط، وبنس  مئوية )

، "الخدمةأثناء  يخضع أعضاء هيئة التدريس لتدري  مناس " (6)الفقرة رقم  كانتهذا المؤشر تطبيقا  
"، انتاجهم العلمي من خالل بحوث تتسم بالعمق واإلبداليسهم أعضاء هيئة التدريس ب( "9والفقرة رقم )
( "يستخدم أعضاء هيئة التدريس وسائل التقنية الحديثة في تدريس مقرراتهم ) البوربوينت، 7والفقرة رقم )

على  (%47.2)و (%43.6)و( %39.6) ، وبنس  مئويةمنخفضبمستوى تطبيق  ، .....ال ("،النت
عن مستوى أدائهم  -عينة الدراسة  - أعضاء هيئة التدريس أن رضا من هذه النتائج يتض التوالي. 

وقد  ؛الشخصي في تدريس مقرراتهم، وامتالكهم الخبرة والمهارة الالزمتين ألداء عملهم كان متواضعا  نسبيا  
يرجع ذل  لعدم قيام الجامعة باعداد بعض البرامج لتطوير وتأهيل وتدري  أعضاء هيئة التدريس على 

واستخدام الحاس  الآللي في العملية التعليمية. كما أن عدم تناس  عدد أعضاء  ،التدريس الحديثةأسالي  
 هيئة التدريس مع أعداد الطلبة ال يحقق الكفاية المطلوبة في األداء.

 أعضاء هيئة التدريس مؤشرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة ب (6رقم )الجدول 
مستوى 

 قالتطبي
 النسبة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 ت مؤشرات الجودة

 2.46 983. %49.2 م خفض
يت بسااب عاادد أعضاابء هتئااة التاادريس مااع أعااداد الطلبااة، نحتااث يحقااق 

 الكفبية المطلونة.

1 

 2 يسمح حجم أعضبء هتئة التدريس نتغطتة جمتع الجوانب الم هجتة. 2.61 881. %52.2 متوسط

 3 يًظهر أعضبء هتئة التدريس كفبية عبلتة في تدريس مقرراتهم. 2.98 790. %59.6 متوسط

 4 يمتلك أعضبء هتئة التدريس الخبرة والمهبرة الالزمتتن ألداء عملهم. 3.07 776. %61.4 متوسط

 5 يسبهم أعضبء هتئة التدريس في خدمة المجتمع المحتط نهم. 2.88 946. %57.6 متوسط

 6 يخضع أعضبء هتئة التدريس لتدريب م بسب أث بء الخدمة. 1.98 813. %39.6 منخفض

 2.36 770. %47.2 م خفض
يساااتخدم أعضااابء هتئاااة التااادريس وسااابئل التق تاااة الحديثاااة فاااي تااادريس 

 مقرراتهم ) البورنوي  ، ال  ، .....الخ(.

7 

 2.54 867. %50.8 متوسط
 يسااهم أعضاابء هتئااة التاادريس نانتاابجهم العلمااي ماان خااالل نحااوث تتساام

 نبلعمق واإلنداع.

8 

 2.18 848. %43.6 م خفض
يت بسب حجم البحوث والدراسابت والكتاب الم شاورة فاي مجاالت جتادة 

 مع عدد أعضبء هتئة التدريس في الكلتة.

9 

 10 عدد أعضبء هتئة التدريس المتفرغتن للعمل في الكلتة م بسب. 2.54 758. %50.8 متوسط

 11 هتئة التدريس في الجمعتبت العلمتة والمه تة. يشبرك أعضبء 2.89 673. %57.8 متوسط

 12 يشبرك أعضبء هتئة التدريس في المؤتمرات العلمتة المحلتة والدولتة. 3.18 826. %63.6 متوسط

 3.21 773. %64.2 متوسط
تتوافر عالقة احترام متببدل نتن أعضبء هتئة التدريس وطلباتهم، داخال 

 أو خبرج القبعبت الدراستة.

13 

  المتوسط العام للمؤشر 2.68 470. %53.6 وسطمت
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 المناهج الدراسية .3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنس  المئوية إلجابات عينة ( 7)رقم يبين الجدول 

عينة الدراسة  آراءحيث يتض  من الجدول أن ، "المناهج الدراسية" مؤشرفقرة من فقرات  الدراسة على كل
بمتوسط  "المتوسط"ولكن بقي في فئة  ؛قليال  عن سابقه  قد انخفضطبيق هذا المؤشر حول مستوى ت

عينة الدراسة حول مستوى  آراء. كما يالح  أن متوسطات (%52.6)(، وبنسبة مئوية 2.62عام ) حسابي
وبنس   ،(6( للفقرة رقم )2.95و) (10( للفقرة رقم )2.23تطبيق فقرات هذا المؤشر قد تراوحت بين )

  على التوالي. (%59)و (%44.6)ويةمئ
 المناهج الدراسية مؤشرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة ب (7رقم )الجدول 

مستوى 

 التطبيق
 النسبة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 ت مؤشرات الجودة

 1 مهب.يتم التخطتط لإلعداد الم بهج الدراستة وتصمت 2.82 826. %56.4 متوسط

 2 يشبرك في إعداد الم بهج كثتر من الخبراء والمتخصصتن. 2.32 848. %46.4 م خفض

 3 تعكس الم بهج التبعتة الثقبفتة والشخصتة الوط تة للمتعلمتن. 2.84 751. %56.8 متوسط

 4 ترتبط الم بهج نبتئة المتعلمتن ونحبجبتهم ومتولهم. 2.84 774. %56.8 متوسط

 5 يرتبط محتوى الم بهج نبلواقع الحتبتي للمتعلمتن. 2.89 724. %57.8 متوسط

 6 يت بسب المحتوى الدراسي للم بهج مع مستويبت الطلبة. 2.95 833. %59 متوسط

 7 تتوافر كتب ومراجع إضبفتة في مكتبة الكلتة إلثراء الم بهج. 2.70 1.034 %54 متوسط

 8 ئل والتجهتزات الالزمة لت فتذ الم بهج.تتوافر التق تبت والوسب 2.47 1.002 %49.4 م خفض

 9 تتوافر المرافق والمعبمل والمختبرات الالزمة لت فتذ الم بهج. 2.49 947. %49.8 م خفض

 10 تُستخدم أنشطة متعددة ومت وعة لتحقتق أهداف الم بهج. 2.23 926. %44.6 منخفض

 11 ستخدمة في تقتتم الم بهج.دواته المتتعدد أسبلتب التقتتم وأ 2.68 929. %53.6 متوسط

 12 يخطط لبرنامج تدريب أثناء الخدمة للعاملين لتيسير عملية تنفيذ المناهج بشكل فعال. 2.28 901. %45.6 م خفض

  المتوسط العام للمؤشر 2.62 548. %52.6 متوسط
 

يتناس  ( "6يالح  أن أكثر فقرات هذا المؤشر تطبيقا  هي الفقرة رقم ) (7رقم ) من الجدول
يرتبط محتوى المناهج بالواقع الحياتي ( "5والفقرة رقم ) "،المحتوى الدراسي للمناهج مع مستويات الطلبة

بمستوى تطبيق  ( "تعكس المناهج التبعية الثقافية والشخصية الوطنية للمتعلمين"،3والفقرة رقم ) "،للمتعلمين
فقرات هذا المؤشر  أقلأن  لي. في حينعلى التوا (%56.8)و (%57.8( و)%59)متوسط، وبنس  مئوية

( 12، والفقرة رقم )"ُتستخدم أنشطة متعددة ومتنوعة لتحقيق أهداف المناهج" (10الفقرة رقم ) كانتتطبيقا  
( 2"يخطط لبرنامج تدري  أثناء الخدمة للعاملين لتيسير عملية تنفيذ المناهج بشكل فعال"، والفقرة رقم )

 ، وبنس  مئويةمنخفضبمستوى تطبيق  ير من الخبراء والمتخصصين"،"شار  في إعداد المناهج كث
بناء هذه النتائج يتض  انخفاض تطبيق هذا المؤشر، على التوالي.  (%46.4)و (%45.6) و (44.6%)

  تتوافق مهاراتهم في تخريج طال اأهدافه المناهج الدراسية حققتأنه من أجل أن  الباحثون يرى وعليه 
 الالزمةالمناهج بطرق تسم  باكسا  المهارات  يمصمت يج جات سوق العمل حتيااومعارفهم مع 

تطوير ضافة إلى العمل على و باإل .للطلبة بالجوان  التطبيقية والتدريبية والعمل الميداني ، وربطهاللطال 
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 ،بمؤسسات سوق العملفيما يتعلق بتصميم المناهج وربطها  معارف أعضاء هيئة التدريسمهارات و 
 .هم على اتبال الطرق الحديثة في التدريسوتشجيع

 إدارة الكلية .4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنس  المئوية إلجابات عينة ( 8)رقم يبين الجدول 

عينة الدراسة حول  آراءحيث يتض  من الجدول أن ، "إدارة الكلية" مؤشرفقرة من فقرات  الدراسة على كل
بمتوسط  "المتوسط"ولكن بقي في فئة  (؛%6)بنسبة عن سابقه ارتفعر قد مستوى تطبيق هذا المؤش

عينة الدراسة حول مستوى  آراءكما يالح  أن متوسطات  (%58.6)(، وبنسبة مئوية2.93عام ) حسابي
(، وبنس  مئوية 6( للفقرة رقم )3.26و) ،(3( للفقرة رقم )2.30تطبيق فقرات هذا المؤشر قد تراوحت بين )

 .على التوالي (%65.2)و (46%)
 إدارة الكلية مؤشرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة ب (8رقم )الجدول 

مستوى 

 التطبيق
 النسبة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 ت مؤشرات الجودة

 1 تهتم إدارة الكلتة نجودة التعلتم، وتحرص على تحقتقهب. 3.09 830. %61.8 متوسط

 2 تختبر الكلتة عدداً من اإلداريتن يت بسب مع الحبجة إلتهم. 2.74 936. %54.8 طمتوس

 3 تحرص على تدريب اإلداريتن نشكل مستمر لرفع مهبراتهم المه تة. 2.30 823. %46 منخفض

 4 يتسم العبمل في إدارة الكلتة نعالقبت إنسبنتة طتبة. 3.19 693. %63.8 متوسط

 5 تصبل وتواصل مع أعضبء هتئة التدريس.تتبع إدارة الكلتة نظبم ا 2.82 928. %56.4 متوسط

 6 في تعبمالتهب مع الطلبة.التحتز تبتعد إدارة الكلتة عن  3.26 745. %65.2 متوسط

 7 تبتعد إدارة الكلتة عن التحتز في تعبمالتهب مع أعضبء هتئة التدريس. 3.12 803. %62.4 متوسط

  وسط العام للمؤشرالمت 2.93 574. %58.6 متوسط
 

"تبتعد ( 6يالح  أيضا  أن أكثر فقرات هذا المؤشر تطبيقا  هي الفقرة رقم ) (8رقم ) من الجدول
"يتسم العامل في إدارة الكلية  (4تليها الفقرة رقم ) ،حيز في تعامالتها مع الطلبة"تإدارة الكلية عن ال

ة الكلية عن التحيز في تعامالتها مع أعضاء هيئة تبتعد إدار "( 7والفقرة رقم ) بعالقات إنسانية طيبة"،
على التوالي. في  (%62.4)و( %63.8)و (%65.2)بمستوى تطبيق متوسط، وبنس  مئوية "،التدريس
"تحر  على تدري  اإلداريين بشكل مستمر  (3الفقرة رقم ) كانتفقرات هذا المؤشر تطبيقا   أقلأن  حين

في الوقت الذي تشير فيه هذه  (%46)مئوية  ة، وبنسبمنخفضيق لرفع مهاراتهم المهنية"، بمستوى تطب
واالبتعاد عن التحيز في التعامالت بين  ،نسانية الطيبةعمل في الكلية تسوده العالقات اإلالنتائج إلى أن ال

 أعضاء هيئة التدريس وكذل  بين الطلبة، نالح  عدم قيام إدارة الكلية بتدري  اإلداريين للرفع من مهاراتهم
أن سياسات وبرامج التدري  والتطوير سواء كانت لإلدارين أو ألعضاء هيئة  الباحثون اإلدارية، ويرى 

إال من خالل الترشي  لمثل هذه الدورات بعد  ؛التدريس تتم على مستوى الجامعة وليس للكليات دور فيها
 ما يتم اإلعالن عنها من قبل إدارة الجامعة.
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 زات(اإلمكانيات المادية )التجهي .5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنس  المئوية إلجابات عينة ( 9) رقميبين الجدول 

حيث يتض  من الجدول أن  ،"اإلمكانيات المادية )التجهيزات(" مؤشرفقرة من فقرات  الدراسة على كل
ولكن بقي في ،  (%7)عن سابقه بنسبة انخفضعينة الدراسة حول مستوى تطبيق هذا المؤشر قد  آراء
 آراءكما يالح  أن متوسطات ،  (%51)(، وبنسبة مئوية 2.55عام ) حسابيبمتوسط  "المتوسط"فئة 

( 3.37(، و)1( للفقرة رقم )1.89عينة الدراسة حول مستوى تطبيق فقرات هذا المؤشر قد تراوحت بين )
 على التوالي. (%67.4)و (%37.8) ، وبنس  مئوية(5للفقرة رقم )
 اإلمكانيات المادية )التجهيزات( مؤشرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة ب (9رقم ) الجدول

مستوى 

 التطبيق
 النسبة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 ت مؤشرات الجودة

 1 يستوعب مب ى الكلتة أعداد الطلبة المقبولتن في الكلتة. 1.89 1.003 %37.8 منخفض

 2 توجد في الكلتة مكتبة تخدم الكلتة في نرامجهب المختلفة. 2.81 953. %56.2 متوسط

مواد مرجعتة يتوافر في المكتبة كتب ومجالت ودوريبت علمتة و 2.40 884. %48 م خفض

 مج التعلتمتة ونشكل كبٍف.مرتبطة نبلبرا
3 

 4 قديم الخدمبت فتهب.يتوافر في المكتبة عدد م بسب من العبملتن يكفي لت 2.91 931. %58.2 متوسط

 5 يتم استخدام المكتبة وفق خدمة محددة وضمن سبعبت العمل فتهب. 3.37 672. %67.4 متوسط

ستخدامهب من قبل في الكلتة عدد كبف من أجهزة الحبسوب اليتوافر  2.18 869. %43.6 م خفض

 الطلبة وأعضبء هتئة التدريس.
6 

 7 ل واألجهزة والمعدات نشكل فعبل.ستخدام المعبميتم ا 2.40 904. %48 م خفض

عتمبدات المبلتة التي تخصص للكلتة مع عدد طلبتهب يت بسب حجم اال 2.42 823. %48.4 م خفض

 وأقسبمهب.
8 

 9 تخصص الجبمعة م ح مبلتة للطلبة وفق شروط معت ة. 2.68 869. %53.6 متوسط

ئة التدريس وفق شروط ألعضبء هت مبلتة تخصص الجبمعة م ح 2.51 1.088 %50.2 متوسط

 معت ة.
10 

  المتوسط العام للمؤشر 2.55 533. %51 متوسط

 

"يتم ( 5يالح  أيضا  أن أكثر فقرات هذا المؤشر تطبيقا  هي الفقرة رقم )( 9رقم )من الجدول 
"يتوافر في المكتبة  (4تليها الفقرة رقم ) ،استخدام المكتبة وفق خدمة محددة وضمن ساعات العمل فيها"

توجد في الكلية مكتبة تخدم الكلية "( 2والفقرة رقم ) عدد مناس  من العاملين يكفي لتقديم الخدمات فيها"،
على  (%56.2) و (%58.2) و (%67.4) بمستوى تطبيق متوسط، وبنس  مئوية "،في برامجها المختلفة
توع  مبنى الكلية أعداد يس" (1الفقرة رقم ) كانتفقرات هذا المؤشر تطبيقا   أقلأن  التوالي. في حين

ستخدامها هزة الحاسو  الأج( "يتوافر في الكلية عدد كاف من 6والفقرة رقم )"، الطلبة المقبولين في الكلية
علمية ( "يتوافر في المكتبة كت  ومجالت ودوريات 3من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس"، والفقرة رقم )

ة وبشكل كاٍف"، بمستوى تطبيق منخفض، وبنس  مج التعليميرامومواد مرجعية مرتبطة بالب
أن مكتبة في الوقت الذي تشير فيه هذه النتائج إلى . على التوالي (%48)و (%43.6)و (%37.8)مئوية

من العاملين وتفت  أبوابها في أوقات محددة، نجد عينة الدراسة غير راضين عن  عدد كافالكلية بها 
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ات العلمية وأجهزة الحواسي  في هذه المكتبة. كما يالح  أيضا  أن مستوى توافر الكت  والمجالت والدوري
 .يستوع  أعداد الطلبة المقبولين في الكليةال مبنى الكلية 

  المؤسسة التعليمية والمجتمع .6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنس  المئوية إلجابات عينة ( 10)رقم يبين الجدول 

 آراءحيث يتض  من الجدول أن ، "المؤسسة التعليمية والمجتمع" مؤشرمن فقرات فقرة  الدراسة على كل
"المتوسط" ولكن بقي في فئة  ؛قليال  عن سابقه  ارتفععينة الدراسة حول مستوى تطبيق هذا المؤشر قد 

عينة الدراسة حول  آراءكما يالح  أن متوسطات  (%52.6)(، وبنسبة مئوية2.63عام ) حسابيبمتوسط 
( "تتفاعل الكلية بمواردها البشرية 3( للفقرة رقم )2.42تطبيق فقرات هذا المؤشر قد تراوحت بين ) مستوى 

( "ترتبط التخصصات 1( للفقرة رقم )2.96والبحثية والفكرية مع المجتمع بقطاعاته اإلنتاجية والخدمية"، و)
على  (%59.2) و (%48.4) يةالمختلفة في الكلية باحتياجات المجتمع في البيئة المحلية"، وبنس  مئو 

  التوالي.
 المؤسسة التعليمية والمجتمع مؤشرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة ب (10رقم )الجدول 

مستوى 

 التطبيق
 النسبة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 ت مؤشرات الجودة

 1 لكلتة نبحتتبجبت المجتمع في البتئة المحلتة.ترتبط التخصصبت المختلفة في ا 2.96 801. %59.2 متوسط

 2 يرتبط البحث العلمي في الكلتة نمشكالت المجتمع في البتئة المحلتة. 2.63 899 %52.6 متوسط

 2.42 885 . %48.4 منخفض
تتفبعل الكلتة نمواردهب البشرية والبحثتة والفكرية مع المجتمع 

 نقطبعبته اإلنتبجتة والخدمتة.

3 

 4 توجد قتود تكبل حركة الجهود العلمتة للكلتة. 2.51 869. %50.2 متوسط

  المتوسط العام للمؤشر 2.63 586. %52.6 متوسط

 ا  ن مستوى تفاعل أعضاء هيئة التدريس مع المجتمع  كان ضعيفيالح  أ( 10رقم )ن الجدول م
بالشكل الذي  في البيئة المحليةيرتبط بمشكالت المجتمع ال البحث العلمي في الكلية كمب أن جهود  نسبيا ،

توطيد بصفة عامة العمل على  مصراتةعلى جامعة وبالتالي  نفسهم،أيرضى أعضاء هيئة التدريس 
 ،والجمعيات المهنية ،الصناعة والشركات ،كالمصارف ،العالقات والتعاون مع المؤسسات االقتصادية

هذه ل ةمختلفالحاجات ال  والمشورة العلمية حول بما يتي  لهم تقديم النص ،والمحامين ،كنقابات المهندسين
 إليجادبالكليات تسخير القدرات العلمية والفكرية والبحثية العمل على و  ،القطاعات االقتصادية واإلنتاجية

األمر الذي ينعكس بدوره على المحتوى العلمي للبرامج  ،قتصاديةجتماعية واالالحلول للمشكالت اال
 .ةط البحث العلمي في الجامعالتعليمية وخطوالمناهج 

عن مستوى تطبيق مؤشرات الجودة  -عينة الدراسة  - أعضاء هيئة التدريسوأخيرا  إن عدم رضا 
 ؛الجودة بالكلية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية مصراتة له مدلوالت كثيرة التعكس بالضرورة تدني مستوى 

والتي البد ، بية التي أدت إلى هذه النتيجة الخطيرة بل إنها تعكس وجود عدد غير قليل من الظواهر السل
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وفي جميع األحوال تظل هذه النتائج أولية وتحتاج إلى دراسات من إيجاد الحلول الفاعلة والسريعة لها. 
       أخرى موسعة لبلورتها وتأكيدها.

ثانياا: النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الثاني: 

مستوى حول أعضاء هيئة التدريس ة إحصائية في وجهات نظر هل توجد فروق ذات دالل
ُتعزى لمتغيرات )القسم،  والعلوم السياسية بجامعة مصراتةاالقتصاد مؤشرات الجودة في كلية تطبيق 

 ؟، الدرجة العلمية، سنوات الخبرة(المؤهل العلمي
متغيــــرات العينــــة  لإلجابــــة علــــى الســــؤال الثــــاني واختبــــار فرضــــيات الدراســــة، ُدرســــت العالقــــة بــــين

تطبيـق مؤشـرات الجـودة فـي ومسـتوى ، الدرجة العلمية، سنوات الخبرة( المؤهل العلمي)القسم، الديمغرافية 
، وذل  على النحو التالي:والعلوم السياسية بجامعة مصراتةاالقتصاد كلية 

 ىاألولاختبار الفرضية  .1
حصـائية فـي وجهـات نظـر أعضـاء توجد فروق ذات داللة إال  "تن  الفرضية األولى على أنه: 

ــة  ــدريس حــول مســتوى تطبيــق مؤشــرات الجــودة فــي كلي ــوم السياســية باالقتصــاد هيئــة الت جامعــة والعل
الجدول  .(مربع كاي لالستقاللية )ثم استخدام اختبار؛ يةالفرض هالختبار هذ ."مصراتة ُتعزى لمتغير القسم

 ولى:رضية األاختبار الفنتائج  يوض  التالي
 عالقة القسم بمستوى تطبيق مؤشرات الجودة (11رقم )الجدول 

 القسم

 Chi-Square ت مؤشرات الجودة

Test df Sig. (2-sided) 
a153.671 168 .779 1 الطلبة 
a144.468 161 .821 2 أعضبء هتئة التدريس 
a151.363 147 .386 3 الم بهج الدراستة 
a125.081 154 .958 4 التجهتزات 
a107.869 105 .404 5 اإلدارة الجبمعتة 

a65.507 70 .630 6 المؤسسة التعلتمتة والمجتمع 
 

الدراســة  تشــير  ةنتــائج االختبــارات اإلحصــائية علــى عينــأن  (11رقــم ) حيــث يالحــ  مــن الجــدول
وجهــات بفيمــا يتعلــق ( 0.05عنــد مســتوى داللــة ) ذات داللــة إحصــائيةد  فــروق و وجــإلــى عــدم وبشـكل عــام 

والعلــوم السياســـية االقتصـــاد ئـــة التــدريس حــول مســـتوى تطبيــق مؤشــرات الجـــودة فــي كليــة نظــر أعضــاء هي
مســتوى ، حيــث كانــت قيمــة مســتوى الداللــة لكــل المؤشــرات أكبــر مــن بجامعــة مصــراتة ُتعــزى لمتغيــر القســم

 .يةالفرضهذه (، األمر الذي يوفر الدليل على قبول 0.05داللة )ال
  الثانيةاختبار الفرضية  .2

توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي وجهـات نظـر أعضـاء ال "علـى أنـه: الثانية رضية تن  الف
ــة  ــدريس حــول مســتوى تطبيــق مؤشــرات الجــودة فــي كلي ــوم السياســية بجامعــة  االقتصــادهيئــة الت والعل
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باسـتخدام  ؛ فـان األمـر تطلـ  تحليـل البيانـاتيةالفرض هالختبار هذ ."مصراتة ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي
 :الثانيةالجدول التالي يوض  نتائج اختبار الفرضية  .الثنائي (T-Test)بار اخت

 عالقة المؤهل العلمي بمستوى تطبيق مؤشرات الجودة (12رقم )الجدول 
 القسم

 ت مؤشرات الجودة
T-test df Sig. (2-sided) 

 1 الطلبة 001. 14.61 4.163

 2 أعضبء هتئة التدريس 320. 15.10 1.029

 3 الم بهج الدراستة 038. 13.95 2.296

 4 التجهتزات 144. 13.11 1.555

 5 اإلدارة الجبمعتة 070. 10.75 2.016

 6 المؤسسة التعلتمتة والمجتمع 527. 12.25 650.

 ذات داللــة إحصــائيةد فــروق و وجــأظهــرت نتــائج هــذا االختبــار أن  (12رقــم ) يالحــ  مــن الجــدول
)الطلبـة،  ي ة التـدريس حـول مسـتوى تطبيـق مؤشـر ت نظر أعضاء هيئـفي وجها( 0.05عند مستوى داللة )
، المؤهــل العلمــيوالعلــوم السياســية بجامعــة مصــراتة ُتعــزى لمتغيــر  االقتصــادفــي كليــة  والمنــاهج الدراســية(

مـــن  أقـــل ( علـــى التـــوالي، وهـــى0.038) و (0.001لهـــذين المؤشـــرين )حيـــث كانـــت قيمـــة مســـتوى الداللـــة 
ء هيئـــة التـــدريس مـــن حملـــة وجـــد أن أعضـــا ، حيـــث"الطلبـــة"فيمـــا يتعلـــق بمؤشـــر  .(0.05داللـــة )المســـتوى 
ونسـبة ( 3.02أكثر رضا من حملة الماجستير على مستوى تطبيق هذا المؤشر بمتوسط حسابي ) الدكتوراة
فيما يتعلق أما  لحملة الماجستير. (%49.4)( ونسبة مئوية2.47متوسط حسابي )مقابل  (%60.4) مئوية

ـــاهج الدراســـيةال"بمؤشـــر  أكثـــر رضـــا مـــن حملـــة  ةء هيئـــة التـــدريس مـــن حملـــة الـــدكتورا وجـــد أن أعضـــا "من
مقابـــل  (%59.2)( ونســـبة مئويـــة 2.96الماجســـتير علـــى مســـتوى تطبيـــق هـــذا المؤشـــر بمتوســـط حســـابي )

 عــدم األمــر الــذي يــوفر الــدليل علــى ،لحملــة الماجســتير (%51.2)( ونســبة مئويــة 2.56متوســط حســابي )
فروق ذات داللة إحصائية في توجد " ن  على أنـه:تالتي  وقبول الفرضية البديلة الصفرية يةضقبول الفر 

والعلـوم  االقتصـادوجهات نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس حـول مسـتوى تطبيـق مؤشـرات الجـودة فـي كليـة 
 ."السياسية بجامعة مصراتة ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي

  لثةالثااختبار الفرضية  .3
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي وجهــات نظــر أعضــاء هيئــة ال ": علــى أنــهالثالثــة تــن  الفرضــية 

والعلــوم السياســية بجامعــة مصــراتة  االقتصــادالتـدريس حــول مســتوى تطبيــق مؤشــرات الجــودة فـي كليــة 
ل الجـدو  .(مربع كـاي لالسـتقاللية)الختبار هذه الفرضية؛ ثم استخدام اختبـار ."ُتعزى لمتغير الدرجة العلمية

 :الثالثةالتالي يوض  نتائج اختبار الفرضية 
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 بمستوى تطبيق مؤشرات الجودة الدرجة العلميةعالقة  (13رقم )الجدول 
 القسم

 ت مؤشرات الجودة
Chi-Square Test df Sig. (2-sided) 

a 157.709 168 .704 1 الطلبة 
a147.271 161 .774 2 أعضبء هتئة التدريس 
a151.680 147 .379 3 الم بهج الدراستة 
a125.486 154 .955 4 التجهتزات 
a100.863 105 .596 5 اإلدارة الجبمعتة 

a70.039 70 .476 6 المؤسسة التعلتمتة والمجتمع 

االختبــارات اإلحصــائية علــى عينــة الدراســة تشــير نتــائج أن  (13رقــم ) حيــث يالحــ  مــن الجــدول 
وجهــات يتعلــق ب مــافي( 0.05عنــد مســتوى داللــة ) إحصــائية ذات داللــة وبشــكل عــام إلــى عــدم وجــود فــروق 

والعلــوم السياســـية  االقتصـــادنظــر أعضــاء هيئـــة التــدريس حــول مســـتوى تطبيــق مؤشــرات الجـــودة فــي كليــة 
، حيــث كانـت قيمــة مسـتوى الداللــة لكـل المؤشــرات أكبـر مــن بجامعـة مصـراتة ُتعــزى لمتغيـر الدرجــة العلميـة

 .الصفرية يةالذي يوفر الدليل على قبول الفرض األمر ،(0.05داللة )المستوى 

  الرابعةاختبار الفرضية  .4
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي وجهــات نظــر أعضــاء هيئــة ال "علــى أنــه:  الرابعــةتــن  الفرضــية 

والعلــوم السياســية بجامعــة مصــراتة  االقتصــادالتـدريس حــول مســتوى تطبيــق مؤشــرات الجــودة فـي كليــة 
حيــث الختبــار هــذه الفرضــية؛ ثــم اســتخدام اختبــار مربــع كــاي لالســتقاللية،  ."ت الخبــرةُتعــزى لمتغيــر ســنوا
ذات داللــة نتــائج هــذا االختبــار بينــت وبشــكل عــام أنــه ال توجــد فــروق أن  (14رقــم ) يالحــ  مــن الجــدول

في وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس حول مستوى تطبيـق مؤشـرات ( 0.05عند مستوى داللة ) إحصائية
، حيـث كانـت قيمـة سنوات الخبرةوالعلوم السياسية بجامعة مصراتة ُتعزى لمتغير  االقتصادة في كلية الجود

(، األمـــر الـــذي يـــوفر الـــدليل علـــى قبـــول 0.05)داللـــة المســـتوى مســـتوى الداللـــة لكـــل المؤشـــرات أكبـــر مـــن 
 .الفرضية الصفرية

 دةبمستوى تطبيق مؤشرات الجو  سنوات الخبرةعالقة  (14رقم )الجدول 
 القسم

 Chi-Square ت مؤشرات الجودة

Test df Sig. (2-sided) 
a64.858 72 .712 1 الطلبة 
a69.577 69 .458 2 أعضبء هتئة التدريس 
a50.811 63 .865 3 الم بهج الدراستة 
a67.760 66 .417 4 التجهتزات 
a41.256 45 .631 5 اإلدارة الجبمعتة 
a25.984 30 .676 6 لتمتة والمجتمعالمؤسسة التع 

 النتائج
 التالية: النتائجإلى  الباحثون لبيانات الدراسة الميدانية، توصل من خالل التحليل اإلحصائي 
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 لم يرق   بصفة عامةنكلتة االقتصبد والعلوم الستبستة نجبمعة مصراتة و مستوى تطبيق مؤشرات الجودةن إ .1
بمتوسـط حسـابي عـام  "المتوسـط"فئـة بقـي فـي  حيـثرضـاهم، و إلى توقعات أعضاء هيئة التدريس 

 .(%53)(، وبنسبة مئوية2.63)

بقيـت  بجامعـة مصـراتة في كلية االقتصـاد والعلـوم السياسـيةمؤشرات الجودة كل مستوى تطبيق إن  .2
 "الطلبــة"( باســتثناء مؤشــر %58.6( و)%51بــين )تراوحــت بنســ  مئويــة  "المتوســط"فــي مســتوى 

 (.%49ئوية )بنسبة م "الضعي "الذي بقي في مستوى 

 -عينــة الدراســة -توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي وجهــات نظــر أعضــاء هيئــة التــدريسال   .3
والعلـوم السياسـية بجامعـة مصـراتة ُتعـزى  االقتصـادحول مسـتوى تطبيـق مؤشـرات الجـودة فـي كليـة 

 .الدرجة العلمية، سنوات الخبرة(لمتغيرات )القسم، 

( فـــي وجهـــات نظـــر أعضـــاء هيئـــة 0.05ســـتوى داللـــة )وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد م .4
)الطلبـة، والمنـاهج الدراسـية( فـي كليـة الجـودة حـول مسـتوى تطبيـق مؤشـري عينـة الدراسـة التدريس 
أن  حيث أظهرت النتائجوالعلوم السياسية بجامعة مصراتة ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي.  االقتصاد

ثــر رضــا مــن حملــة الماجســتير علــى مســتوى تطبيــق أك ةحملــة الــدكتورا أعضــاء هيئــة التــدريس مــن 
 .ينالمؤشر  ينهذ

نمــا ُيكتفــى باجتيــازهم مرحلــة  .5 أنــه لــيس مــن سياســات الكليــة إجــراء امتحانــات قبــول للطلبــة الجــدد وا 
 يتناسـ  مـع عـدد أعضـاء هيئـة التـدريس المـن الطلبـة أعـداد كبيـرة يـتم قبـول و الثانوية العامة فقط،
مكانياتها  .بالكلية وا 

 هنا  تدني في مستوى جودة الخريجين بالكلية.ن أ .6

أعضاء هيئة التدريس عينة الدراسة عن مستوى أدائهم الشخصي في تدريس مقرراتهم،  رضا أن .7
 .وامتالكهم الخبرة والمهارة الالزمتين ألداء عملهم كان متواضعا  نسبيا  

يئة التدريس على م قيام الجامعة باعداد بعض البرامج لتطوير وتأهيل وتدري  أعضاء هعد .8
 لي في العملية التعليمية. دريس الحديثة واستخدام الحاس  اآأسالي  الت

ال يحقق الكفاية المطلوبة في بالكلية عدم تناس  عدد أعضاء هيئة التدريس مع أعداد الطلبة ن أ .9
 األداء.

تعــامالت بــين أن العمــل فــي الكليــة تســوده العالقــات االنســانية الطيبــة واالبتعــاد عــن التحيــز فــي ال .10
 أعضاء هيئة التدريس وكذل  بين الطلبة، 

للرفــع مــن ن أو ألعضــاء هيئــة التــدريس يســواء كانــت لإلداريــ ،بالكليــةبــرامج التــدري  والتطــوير قلــة  .11
 .مهاراتهم
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 .أعداد الطلبة المقبولينيستوع  ال مبنى الكلية أن  .12

.الكلية بالعدد المناس  في مكتبةتوافر الكت  والمجالت والدوريات العلمية وأجهزة الحواسي   عدم .13
.ل أعضاء هيئة التدريس مع المجتمعمستوى تفاعهنا  تدني في ن أ .14
بالشــكل الــذي  يــرتبط بمشــكالت المجتمــع فــي البيئــة المحليــةال البحــث العلمــي فــي الكليــة أن جهااود  .15

 يرضى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم.
 التوصيات

معايرة لقبول الطلبـة إجراء امتحانات  من خالل في الكلية،قبول الطلبة سياسات  يج  إعادة النظر في .1
 .إمكانيات الكليةتناس  مع تأعداد يتم قبول وأن  ،الجدد

بالجوانــ  التطبيقيــة  ، وربطهــاللطــال  الالزمــةالمنــاهج بطــرق تســم  باكســا  المهــارات  يمصــمت يجــ  .2
.للطلبة والتدريبية والعمل الميداني

فيمـــا يتعلـــق بتصـــميم المنـــاهج وربطهـــا  ف أعضـــاء هيئـــة التـــدريسمعـــار مهـــارات و تطـــوير العمـــل علـــى  .3
.وتشجيعهم على اتبال الطرق الحديثة في التدريس ،بمؤسسات سوق العمل

المراجعـــة الدوريـــة والمســـتمرة الحتياجـــات مؤسســـات ســـوق العمـــل و  ،المنـــاهج الحاليـــةفـــي إعـــادة النظـــر  .4
 . كل دوري بش ودراستها، والعمل على تضمينها في المناهج الدراسية

لسد تلـ   ؛متطلبات مؤسسات سوق العملو  احتياجات مع هاعلى مواءمة مخرجات الكلية ضرورة تركيز .5
  ولضمان حصول الخريجين على فر  العمل المناسبة لتخصصاتهم. ؛االحتياجات من جهة

 ،الصــناعة والشــركات ،توطيــد العالقــات والتعــاون مــع المؤسســات االقتصــادية كالمصــارفالعمــل علــى  .6
هــــذه القطاعــــات ل ةمختلفــــالحاجــــات البمــــا يتــــي  لهــــم تقــــديم النصــــ  والمشــــورة العلميــــة حــــول  ،وغيرهــــا

 .االقتصادية واإلنتاجية

جتماعيــة الحلــول للمشــكالت اال إليجــاد بالكليــةتســخير القــدرات العلميــة والفكريــة والبحثيــة العمــل علــى  .7
التعليميـة وخطـط البحـث والمناهج برامج األمر الذي ينعكس بدوره على المحتوى العلمي لل قتصاديةواال

 .الكليةالعلمي في 

ألجـــل  ؛كبيـــرا مـــن االســتقاللية وعـــدم التــدخل فـــي قراراتهــا العلميـــة قــدرا   الكليــات بالجامعـــةضــرورة مـــن   .8
باعتبـــارهم مـــن أهـــم  الخـــريجينوالســـيما المســـتوى النـــوعي لجـــودة  ،تحقيـــق الجـــودة فـــي كافـــة مخرجاتهـــا

 مخرجات التعليم العالي.

وذل  لضـمان ؛الهتمام بمبدأ التحسين المستمر في كافة المجاالت ذات العالقة بجودة التعليم رورة اض .9
 معالجة نقاط الضعف التي يتم اكتشافها، واالرتقاء بنقاط القوة المتحققة لمواكبة التقدم العلمي المسـتمر

 . في العملية التعليمية
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برامجهـا تتوافـق ومتطلبـات و جنبيـة فـي جعـل مناهجهـا عربيـة واألاالستفادة من تجار  بعض الجامعات ال .10
 االهتمـام بالتـدري  الميـداني وتوجـه الطلبـة نحـو التخصصـات المطلوبـةو  ،سوق العمل والمجتمـع المحلـي

.في سوق العمل
االستفهام مـنهم عـن الصـعوبات التـي واجهوهـا فـي سـوق  بهدف ،الكليةخريجي  تصال معحلقات اعمل  .11

 وبرامجها التعليمية في إعدادهم إعدادا  مناسبا  لمواجهة هذه الصعوبات. ةالكليالعمل ومدى نجا  
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