
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــ

322 
 

 : درجة توافر اشتراطات ضمان الجودة في إدارات مؤسسات التعليم العالي في ليبيا           
 .دراسة حالة االعتماد الُمؤسسي والبرامجي في كليات جامعة بنغازي                  
 ميرفت صالح خيراهلل العبي. أ                                            الكرغلي صبري جبران محمد. د     
 اطالبة دراسات علي                                  الجامعة الليبية الدولية/  كلية إدارة األعمـال    
 ة مقدم 1. 1

شهد التعليم العالي في كافة الدول المتقدمة والنامية اهتمامًا كبيرًا، مما أسهم في النهوض 
وذلك بإعداد الكوادر المدربة  المخرجات التي يتطلبها سوق العمل؛بالمجتمع وتطوره من خالل جودة 

أجل البقاء والمؤهلة علميًا، وفنيًا، ومهنيًا، وتهدف المؤسسات التعليمية إلى تحقيق الجودة من 
واالستمرار، وتلبية رغبات الطالب، وأولياء أمورهم، وأعضاء هيئة التدريس، حيث أصبح تطبيق الجودة 

  .في التعليم ضرورة تمليها المتغيرات المحيطة بالمجتمع، ومواكبة التقدم التقني والتفجر المعرفي
ية المؤسسة في تحقيق أهدافها إن تحقيق الجودة الفاعلة يدل على كفاءة العملية التعليمية وفعال

دراسة االعتماد المؤسسي والبرامجي من ُتعد العامة والسلوكية بشكل فاعل وتحقيق التعلم اإليجابي، و 
الدراسات الحديثة التي القت اهتمامًا واسعًا في اآلونة األخيرة، لما لها من أثر على جودة مخرجات 

العالي على الرقي بمستواها األكاديمي مع ظهور  العملية التعليمية، حيث تعمل مؤسسات التعليم
، ونظرًا للتحديات التي تواجه خصوصَا القطاع الخاص المنافسة الشديدة بين مؤسسات التعليم العالي

مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي والمتمثلة في عدم قدرتها على مواكبة التطورات في كافة 
حديثة؛ أصبح لزامًا عليها مراجعة برامجها التعليمية وتطويرها، والتأكد المجاالت السيما في التقنيات ال

من جودة مخرجاتها، وألجل ذلك يجب عليها تطبيق معايير ضمان الجودة حتى تحصل على االعتماد 
األكاديمي، ولتحقيق االعتماد البد من توافر مجموعة من المعايير لكي تصل المؤسسة إلى المستوى 

 .في الوطن العربي ة غيرها من مؤسسات التعليم العاليلى منافسالذي يساعدها ع
  : الدراسة مشكلة1.1

على إثبات وجودها بين ــــ في كونه يساعد المؤسسة التعليمية  ــــ تكمن أهمية االعتماد األكاديمي
المقدمة أثناء ز الراغبين على االلتحاق بها من خالل جودة الخدمات المؤسسات التعليمية األخرى، وتحف
وقدرتها على تحقيق الرضا للطالب، وأولياء أمورهم، وأعضاء هيئة , العملية التعليمية، وجودة مخرجاتها 

وأنها  ،التدريس، ويعد ضبط الجودة شرطًا أساسيًا إلجراءات حصول المؤسسة على االعتماد األكاديمي
ات االعتماد األكاديمي، وباعتبار أن قادرة على تحقيق المعايير التي تجعلها مؤهلة التخاذ إجراء

الجامعات الليبية تسعى لتحقيق الجودة في التعليم العالي من أجل الحصول على االعتماد األكاديمي 
سواًء كان االعتماد اعتمادًا مؤسسيًا أو برامجيًا فهذا يتطلب معرفة ما إذا كانت الجامعات الليبية تطبق 

ا للحصول عليه، ومن خالل تقرير المركز الوطني لضمان جودة معايير الجودة بالشكل الذي يؤهله
حدد بعض الممارسات الجيدة للجامعات من خالل مكاتب الجودة الذي  2102الجامعات الليبية للعام 

دليل ضمان ) وتقييم األداء، كما حدد بعض المعوقات التي تواجه الجامعات في سبيل تحقيق الجودة 
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 ، ولهذا تم اختيار جامعة بنغازي كدراسة حالة باعتبارها(2102التعليم العالي، جودة واعتماد مؤسسات 
الجامعات في ليبيا، و كذلك لوجود جميع التخصصات العلمية بها، ولحصولها على الترتيب األول  أولى

على مستوى  67على مستوى العالم ، والترتيب  0103على مستوى الجامعات الليبية، والترتيب 
، (0)2107ويبومتريكس في إصداره للنصف الثاني من العام تصنيف وذلك وفقًا ل ؛العربية الجامعات

نها تحصلت على المركز إحيث  ، تراجعت الجامعة على المستويين العربي واألفريقي 2106في العام و 
 أنها الزالت تحافظ على مركزها األولفهذا التراجع  من رغمعلى الأفريقيًا، و  021عربيًا، و021
مرتبة عن  111الترتيب األول محليًا، بفارق على تصدرت جامعة بنغازي  2101عام  وفي، (2)محلياً 

أفريقيًا، وعلى المستوى الدولي 013عربيًا، و الترتيب  001أقرب منافساتها، كما جاءت في الترتيب 
 (.      0)جامعة على مستوى العالم 3111احتلت مكانها بين أفضل 

 :دراسة في التساؤل اآلتيوتتلخص مشكلة ال 
 ما درجة توافر اشتراطات االعتماد المؤسسي والبرامجي في كليات جامعة بنغازي؟  

 :  الدراسةأهداف 1.1
 .التعرف على درجة توافر اشتراطات االعتماد المؤسسي في كليات جامعة بنغازي

 .بنغازيالتعرف على درجة توافر اشتراطات االعتماد البرامجي في كليات جامعة 
 .التعرف على درجة االختالف بين إجابات الُمستقصى منهم حسب للكلية

 .  التعرف على درجة االختالف بين إجابات الُمستقصى منهم وفقًا للعوامل الديموغرافية
تقديم بعض التوصيات والمضامين التي تُفيد في الرفع من جودة الُممارسات التعليمية بالُمؤسسات 

 .بمدينة بنغازيالتعليمية 
  :الدراسة فرضيات 1.1
وفرضيات البحث  ،ألجل تحقيق أهداف هذا البحث تم صياغة الفرضيات الصفرية  

 :ةتيعلى الصورة اآل
  (1   )www.ewanliba.ly  . 
 (2  )WWW.gleweblight.com .  
(0  )www.uob.edu.ly. 
 .ال تتوافر اشتراطات االعتماد المؤسسي في كليات جامعة بنغازي: الفرضية الصفرية األولىـ  0

 .تتوافر اشتراطات االعتماد المؤسسي في كليات جامعة بنغازي: الفرضية البديلة األولى
 .ال تتوافر اشتراطات االعتماد البرامجي في كليات جامعة بنغازي: الفرضية الصفرية الثانيةـ 2

 .تتوافر اشتراطات االعتماد البرامجي في كليات جامعة بنغازي: الفرضية البديلة الثانية    
 .ال تختلف إجابات الُمستقصى منهم باختالف الكلية: الفرضية الصفرية الثالثةـ 0

 .إجابات الُمستقصى منهم باختالف الكليةتختلف : الفرضية البديلة الثالثة    
 .ال تختلف إجابات الُمستقصى منهم باختالف العوامل الديموغرافية: الفرضية الصفرية الرابعةـ 1

http://www.ewanliba.ly/
http://www.gleweblight.com/
http://www.uob.edu.ly/
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 .م باختالف العوامل الديموغرافيةتختلف إجابات الُمستقصى منه: الفرضية البديلة الرابعة 
 :الدراسةأهمية   1.1

الدراسات النادرة التي تعمقت في ُمناقشة مفاهيم ضمان الجودة في التعليم ُتعد هذه الدراسة من 
حيث تُفيد نتائج هذه الدراسة . وهي جامعة بنغازي ،العالي وتطبيقاته في إحدى الجامعات الليبية العريقة

عديد من الجهات والتطبيق العملي، كما تهم نتائج الدراسة ال ،في تأصيل الطرح النظري األكاديمي
ة الليبية وخارجها مثل إدارة جامعة بنغازي، ووزارة التعليم الليبية، ومركز ضمان الجودة لرسمية في الدولا

واالعتماد في البيئة  ،أيضًا تُفيد الدراسة بعض الجهات الخارجية الُمهتمة بشؤون التعليم العالي. الليبي
وأعضاء هيأة التدريس الُمهتمين بدراسة شؤون  ،ختامًا، تُفيد نتائج الدراسة طالب الدراسات العليا. الليبية

 . ضمان الجودة واالعتماد وتطبيقاتها في البيئة المحلية
 :السابقة الدراسات  1.1

عالقة جودة بيئة العمل "، 2101يوسف محمد القماطي،  و دراسة صبري جبران الكرغلي، 
 "الجامعي بجودة أداء أعضاء هيئة التدريس 

ة التي تقف وراء انخفاض درجة رضا أعضاء التعرف على األسباب الرئيسة إلى هدفت الدراس
هيئة التدريس بكلية االقتصاد عن جودة بيئة العمل بالكلية مع تحديد األهمية النسبية لكل منها، وتحديد 
طبيعة عالقة متغيرات بيئة العمل بجودة أداء أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتحديد ما إذا كان هناك 

الف لدرجة الرضا عن متغيرات جودة بيئة العمل وفقًا لمتغيرات النوع والدرجة العلمية، قام الباحثان اخت
بتصميم استمارة االستبانة بما في ذلك تصميم مقياسين لقياس متغيرات الرضا عن جودة بيئة العمل 

نفس الكلية، وزعت بكلية االقتصاد بجامعة بنغازي، ومقياس لقياس جودة أداء أعضاء هيئة التدريس ب
على عينة الدراسة، وألجل تحليل البيانات المجمعة تم استخدام األسلوب الوصفي واالستنتاجي، توصلت 
الدراسة إلى جملة من النتائج من أبرزها وجود بين الرضا عن جودة بيئة العمل وجودة أداء أعضاء هيئة 

ود أية فروقات جوهرية فيما يتعلق بدرجة الرضا التدريس بكلية االقتصاد، كما لم ُتظهر نتائج الدراسة وج
عن جودة بيئة العمل من أعضاء هيئة التدريس، كما أكدت على وجود فروق جوهرية فيما يتعلق بالرضا 

 . عن جودة بيئة العمل بين أعضاء هيئة التدريس وفقًا لدرجاتهم العلمية
ى تطبيق محاور الجودة مد" ، 2102عيسى صالحين فرج، و دراسة مصطفى عبد اهلل محمود،

 "بعد حصولها على االعتماد المؤسسي والبرامجي من وجهة نظر الطلبة  ،الشاملة في األكاديمية الليبية
هدفت الدراسة إلى عرض محاور إدارة الجودة الشاملة المطلوبة لنجاح تطبيق نظام   

إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم العالي على اعتبار أنه واحد من أهم القطاعات التنموية، 
تركيز باإلضافة إلى التعرف على مدى تطبيق هذه المحاور باألكاديمية الليبية كما يراها الطلبة، وذلك بال
على محورين مهمين، وهما محور البرامج التعليمية ومحور خدمات الدعم التعليمي، وتكون مجتمع 

الدراسة من جميع الطلبة الدارسين باألكاديمية الليبية، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من الطلبة بلغت 
 . طالبًا وطالبة، وتم توزيع استبانة على أفراد العينة ( 223)
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الدراسة إلى أن األكاديمية الليبية تطبق محوري إدارة الجودة الشاملة الخاضعة توصلت  
لالختبار والتحقق والمتمثلين في المحورين السابق ذكرهما، وقد أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات 

ية داللة إحصائية بين مستوى تطبيق محوري البرامج التعليمية السائدة باألكاديمية و البرامج التعليم
كما أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين , المطلوبة لنجاح تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة 

مستوى تطبيق محور خدمات الدعم التعليمي السائدة باألكاديمية الليبية، ومحور خدمات الدعم التعليمية 
 .المطلوبة لنجاح تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة

تقييم مدى تطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي " ، 2107ن إبراهيم محمد الشيخ، دراسة عالء الدي
 " في مؤسسات التعليم الصحي

هدفت الدراسة إلى تقييم مدى تطبيق معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي الصحي  
تخدمت االستبانة كأداة كدراسة حالة، وإلجراء الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وُاس

قسم تضمن المعلومات األساسية ألفراد العينة، وهي : لجمع البيانات، واشتملت الدراسة على قسمين
محورًا، وتم اختيار العينة ( 02)عبارة موزعة على ( 16)، وقسم يحتوي على عدد (الكلية، المستهدفون)

 SPSS د عولجت البيانات باستخدام برنامج مفردة وق( 011)بطريقة عشوائية بسيطة بلغ عدد مفرداتها 
 .لحساب النسب

توصلت الدراسة إلى أن هناك ضعف في تطبيق محاور الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية  
األشعة والطب النووي بجامعة الرباط الوطني وكلية العلوم بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،  وكذلك 

يتين كان ضعيفًا، الدور الذي لعبه تطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي في تحسين األداء في الكل
وكان هناك تفاوت في تطبيق معايير الجودة في مؤسسات التعليم الصحي، وقد اتفق أفراد العينة على 
أن أهم المعايير التي تؤثر في العملية التعليمية هو معيار التعليم، والتعلم ومصادرهما، كما أنهم اتفقوا 

 . ر إدارة الجودةعلى أن أكثر المعايير ضعفًا من حيث التطبيق هو معيا
تقييم جهود " ، 2106يوسف محمد القماطي، و  عبد اهلل كريم الفارسي،و ، دراسة أكرم علي زوبي

أعضاء ر االعتماد الُمؤسسي من وجهة نظر ضمان الجودة بجامعة بنغازي لإليفاء بمتطلبات بعض معايي
 "هيئة التدريس 

قبل جامعة بنغازي لغرض اإليفاء  الدراسة إلى تقييم جهود ضمان الجودة المبذولة منهدفت 
الخطة االستراتيجية، ومواصفات اإلدارة المالية، وأنظمة )بمتطلبات بعض معايير االعتماد المؤسسي 

من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس، ولتحقيق الغرض من هذه الدراسة فقد تم ( فعالة لمراجعة المعايير
اسة، وتم تطبيق األسلوب اإلحصائي الوصفي، و تصميم استمارة استبانة، ووزعت على عينة الدر 
المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، وبعض : االستنتاجي ، لتحليل البيانات التي جمعت مثل

االختبارات اإلحصائية، وقد خلصت الدراسة إلى أن الجهود المبذولة من قبل الجامعة ال تفي بمتطلبات 
نظر أعضاء هيئة التدريس، وأخيرًا ُقدمت بعض االقتراحات  بعض معايير االعتماد المؤسسي من وجهة

 .التي من شأنها اإليفاء بمتطلبات االعتماد المؤسسي
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 :الدراسة منهجية 1.8
موضوع الدراسة الحالية لوصف  و تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب

وجمع البيانات المتعلقة  ،مشكلة الدراسة من خالل الدراسة الميدانية نلظاهرة محل الدراسة، واإلجابة عا
 ،واستخالص نتائج قابلة للتعميم،هاوتفسير  ،بالدراسة باستخدام استمارة االستبانة بهدف تحليل البيانات

 :ةوقد اشتملت على ثالثة أقسام رئيس استمارة االستبانة باالستعانة بدليل ضمان الجودة في ليبيا، ُاعدت
 والمؤهل العلمي و الصفة الوظيفية و الكلية و  الجنس)البيانات الديموغرافية  يحتوي على: القسم األول

 (.عدد سنوات الخبرةو الدرجة العلمية و العمر 
يحتوي على العبارات التي تقيس درجة توافر اشتراطات ضمان الجودة في حالة االعتماد : القسم الثاني
 .اً عبارة موزعة على أحد عشر محور ( 30)وقد اشتمل على  ،المؤسسي

يحتوي على العبارات التي تقيس درجة توفر اشتراطات ضمان الجودة في حالة االعتماد : القسم الثالث
 .عبارة موزعة على ستة محاور( 11)البرامجي وقد اشتمل على 

الكتب، والمقاالت، والدوريات، واألبحاث،  :االستعانة بالعديد من المصادر مثل كما تم 
وقد تم االعتماد على المنهج الوصفي في اإلطار النظري، أما في الجانب  ،والتقارير، والدراسات السابقة

ُطبقت  ،(SPSS)اعتماد المنهج التحليلي باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية فتم الميداني 
( 202)لى ستبانة عستمارة االاتخدام أسلوب الحصر الشامل، وزعت اسالدراسة على مجتمع الدراسة ب

جودة في  هم لوظيفة رئيس قسم ومنسق جودة بالقسم، وكذلك لعدم وجود منسقيضُمفردة، ونظرًا لُشغل بع
بانة؛ لذا فقد تم استرداد اآلخر في بعض األقسام عن تعبئة إستمارة اإلست همبعضبعض األقسام، وامتناع 

   .   حدى المشكالت التي واجهت هذه الدراسةا، أي أن االستجابة كانت ضعيفة، وهي ستمارةا( 007)
 :حدود الدراسة . 1
 . جامعة بنغازي: الحدود المكانيةأ ـ 

عمداء الكليات، ورؤساء األقسام العلمية، ومدراء مكاتب ورؤساء وحدات ضمان : الحدود البشريةب ـ 
 .الجودة
 .2101 / 2106: الحدود الزمنيةجـ ـ 
درجة توافر اشتراطات ضمان الجودة في إدارات " تناولت الدراسة الحالية : الحدود الموضوعيةد ـ 

 .والبرامجي بكليات جامعة بنغازي دراسة حالة االعتماد الُمؤسسي: مؤسسات التعليم العالي في ليبيا
 :الدراسةمجتمع وعينة  1.1

من عمداء الكليات، رؤساء األقسام العلمية، ومدراء مكاتب ورؤساء يتكون مجتمع الدراسة 
م أسلوب الحصر الشامل، حيث وزعت وحدات ضمان الجودة بجامعة بنغازي، وُطبقت الدراسة باستخدا

ُمفردة في كليات جامعة بنغازي، وقد تم الحصول ( 202)ستمارة اإلستبانة بعد التحقق من صدقها على ا
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لمجتمع الدراسة من خالل قسم شؤون الموظفين بجامعة بنغازي وتم توزيعهم حسب على العدد الكلي 
 . الصفة الوظيفية

 : وتحليلها الدراسة الميدانية نتائجعرض  0.00
الحسابية،  المتوسطاتعرض نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات عن طريق استخدام  أتيفيما ي

ستجابات المبحوثين على العبارات ايوضح  تياآل والجدولية لمتغيرات الدراسة، واالنحرافات المعيار 
 .  دة في محاور االعتماد المؤسسيالوار 

تجاهات الُمستقصى منهم                 او  ،واالنحراف المعياري ،النسبيوزن لمتوسط الُمرجح والا( 0)الجدول رقم 
 لمحاور االعتماد الُمؤسسي بشكٍل عام

 محاور االعتماد المؤسسي 
المتوسط 

 الُمرجح العام
الوزن النسبي 

 العام
االنحراف 

 المعياري العام
االتجاه 

 العام
 موافق 745831. %61.2 0.6007 الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط اإلستراتيجي 0
 موافق 0.78997 %63 0.6306 التنظيم اإلداري 2
 موافق 780521. %62.7 0.7021 البرنامج التعليمي  0
 موافق 1.76.03 %1..7 0.1603 أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة 1
 محايد 831951. %.3 322..2 خدمات الدعم التعليمية  3
 موافق 1.16710 %66.2 0.1720 الشؤون الطالبية  7

6 
 المرافق

2.1063 11.6% .884931 
غير 
 موافق

 محايد 900681. %32 2.6005 الشؤون المالية  1
 محايد 840591. %30.3 2.7673 البحث العلمي وخدمات المجتمع والبيئة  .

 موافق 754901. %61.3 .0.326 الشفافية والنزاهة 01
 موافق 792471. %..66 0.1.60 ضمان الجودة والتحسين المستمر  00

 
عتماد المؤسسي بكليات جامعة درجة توافر اشتراطات اال

 بنغازي
 ُمتوسطة 574811. 73.0% ..0.27

من الجدول السابق يتضح أن أعلى استجابة للُمستقصى منهم على محاور االعتماد الُمؤسسي 
كانت ُمتوسطة، وقد تبين من الجدول أن أعلى استجابة للُمستقصى منهم كانت لمحور ضمان الجودة 

 ، وأن أقل استجابة(.1.0ـ  0.11)يقع بين الوسط الحسابيوهو  0.1.60والتحسين الُمستمر بُمتوسط 
، وُيالحظ من (.2.3ـ  0.11)وهو يقع بين الوسط الحسابي  2.1063ُسجلت لمحور المرافق بُمتوسط 

الجدول أعاله أن تقييم الُمستقصى منهم لمحاور االعتماد الُمؤسسي كانت ُمتوسطة حيث الُمتوسط 
 .وفقًا لمقياس ليكرت( 0)مقارنًة بالوسط الفرضي  ..0.27يساوي 

 .جة استجابة المبحوثين على العبارات الواردة في محاور االعتماد البرامجييوضح الجدول التالي در 
تجاهات الُمستقصى منهم                             ( 2)الجدول رقم  المتوسط الُمرجح والوزن النسبي واالنحراف المعياري وا 

 حول محاور االعتماد البرامجي
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 محاور االعتماد البرامجي 
المتوسط الُمرجح 

 العام
الوزن النسبي 

 العام  
االنحراف 

 المعياري العام
 االتجاه العام

 موافق 0.76537 %1..7 .0.160 البرنامج التعليمي 0
 محايد 0.78604 %71.3 0.1236 أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة 2
 غير موافق 820361. %31.6 2.3066 خدمات الدعم التعليمية 0
 موافق 750311. %61.7 0.3016 الشؤون الطالبية  1
 غير موافق 974161. %7..1 2.1100 المرافق 3
 موافق 0.75686 %71.1 0.1110 ضمان الجودة والتحسين المستمر  7
درجة توافر اشتراطات االعتماد البرامجي بكليات  

 جامعة بنغازي
 متوسطة 1.72711 72% .0.012

للُمستقصى منهم على محاور االعتماد البرامجي كانت من الجدول السابق يتضح أن أعلى إستجابة 
، وأن أقل (.1.0ـ  0.11)وهو يقع بين الوسط الحسابي  0.3016لمحور الشؤون الطالبية بُمتوسط  

، (.2.3ـ 0.11)وهو يقع بين الوسط الحسابي  2.1100استجابة كانت على محور المرافق بُمتوسط  
للُمستقصى منهم حول محاور االعتماد البرامجي كان متوسطًا حيث وُيالحظ من الجدول أن التقييم العام 

 .مقارنًة بالوسط الفرضي وفقًا لمقياس ليكرت .0.012أن الُمتوسط الحسابي يساوي 
 : الفرضياتاختبار  1.11

، واختبار One   Sample Testلعينة واحدة  Tالختبار فرضيات الدراسة تم استخدام اختبار 
ختبار ANOVAتجاه واحد اتحليل التباين في   Independent Sampleلعينتين مستقلتين T ، وا 

Testمتعلقة بالدراسة على وقد تم صياغة الفرضيات ال. ، باعتبار أن البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي
 :تيالنحو اآل

 :الفرضية األولى. 0
درجة توافر  بينداللة إحصائية  عالقة ذات والغرض من هذه الفرضية معرفة ما إذا كان هناك 

وللتحقق و بين كل محور من محاور الدراسة،  اشتراطات االعتماد المؤسسي في كليات جامعة بنغازي
  :تيكما هو موضح في الجدول اآلللعينة الواحدة   T من ذلك تم استخدام

منهم                                                استجابات الُمستقصى One –Sample Test    (T)نتائج اختبار ( 0)الجدول رقم 
 حول درجة توافر اشتراطات االعتماد المؤسسي

 
 المحاور

المتوسط 
 الُمرجح

One   Sample Test  
 T P-Value النتيجة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط 
 0.6007 اإلستراتيجي

00.026 
 دال إحصائياً  0001.

 دال إحصائياً  0001. 00.027 0.6306 التنظيم اإلداري 
 دال إحصائياً  0001. 111.. 0.7021 البرنامج التعليمي

 دال إحصائياً  0001. 1.021 0.1603 أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة
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 خدمات الدعم التعليمية
2..322 

1.761- 
.5041 

غير دال 
 إحصائياً 

 إحصائياً دال  0001. 00.166 0.1720 الشؤون الطالبية
 دال إحصائياً  0.000 -6.100 2.1063 المرافق

 دال إحصائياً  0.000 -3.060 2.7113 الشؤون المالية
 دال إحصائياً  0001. -1.111 2.7673 البحث العلمي وخدمات المجتمع والبيئة

 دال إحصائياً  0001. 1.037 .0.326 الشفافية والنزاهة
 دال إحصائياً  0001. 00.210 0.1.60 ضمان الجودة والتحسين المستمر 

درجة توافر اشتراطات االعتماد المؤسسي في 
 ..0.27 كليات جامعة بنغازي

3.166 
.0001 

 دال إحصائياً 

من الجدول السابق يتبين أن القيمة االحتمالية لُمتغير االعتماد المؤسسي بشكٍل عام أقل من ُمستوى 
، وهذا يعني أن إجابات الُمستقصى منهم دالة (0.000)، حيث كان مستوى المعنوية %3 ةالمعنوي

إحصائيًا على توافر اشتراطات االعتماد المؤسسي في كليات جامعة بنغازي، وبهذا يمكن القول إنه ال 
ال تتوافر اشتراطات االعتماد المؤسسي  في كليات جامعة بنغازي " يمكن قبول الفرضية الصفرية القائلة 

 ".تتوافر اشتراطات االعتماد المؤسسي في كليات جامعة بنغازي" لة القائلة وقبول الفرضية البدي" 
 ".في كليات جامعة بنغازي البرامجي ال تتوافر اشتراطات االعتماد  " :الفرضية الثانية. 2 

والغرض من هذه الفرضية معرفة ما إذا كان هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة توافر 
و بين كل محور من محاور الدراسة، وللتحقق  ،البرامجي في كليات جامعة بنغازياشتراطات االعتماد 
 :   تيما هو موضح في الجدول اآلكللعينة الواحدة   Tمن ذلك تم استخدام 

استجابات أفراد الُمستقصى منهم                        One   Sample Test( T)نتائج اختبار (1)الجدول رقم   
 حول درجة توافر اشتراطات االعتماد البرامجي

 
 الُمتوسط الُمرجح المحاور

One   Sample Test 
 T P- Value النتيجة

 دال إحصائياً  0001. 6.220 .0.160 البرنامج التعليمي
 أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة

0.1236 
1.012 

1.61 
غير دال 
 إحصائيا

 دال إحصائياً  0001. -7.362 2.3066 خدمات الدعم التعليمية 
 دال إحصائياً  0001. 1.001 0.3016 الشؤون الطالبية 

 دال إحصائياً  0001. -7.202 2.1100 المرافق 
 دال إحصائياً  0001. 7.117 0.1110 ضمان الجودة والتحسين المستمر 

توافر اشتراطات االعتماد البرامجي درجة 
 في كليات جامعة بنغازي

0.012. 
0..03 

.061 
غير دال 
 إحصائياً 

برامجي بشكٍل عام  أعلى من عتماد امن الجدول السابق يتبين أن القيمة االحتمالية لُمتغير اال     
، وهذا يعني أن إجابات الُمستقصى منهم (0.058)، حيث بلغ مستوى المعنوية %3ُمستوى المعنوية 
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ال تتوافر اشتراطات االعتماد البرامجي في " دالة إحصائيًا، وبهذا يمكن قبول الفرضية الصفرية القائلة 
تتوافر اشتراطات االعتماد البرامجي في كليات " ورفض الفرضية البديلة القائلة " كليات جامعة بنغازي 

 ". جامعة بنغازي
 ."الُمستقصى منهم باختالف الكلية  ال تختلـف إجابات": الثالثة الفرضية. 0

للتعرف عن ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المستقصى منهم طبقًا الختالف 
، للمقارنة بين متوسطات استجابات المبحوثين في كليات ANOVAمتغير الكلية، تم استخدام اختبار 

 . جامعة بنغازي
 إلجابات المستقصى منهم باختالف الكلية ( ANOVA)نتائج اختبار ( 3)الجدول رقم 

تالُمتغيرا  مصدر التباين 
درجة 
 الحرية

متوسط 
 التباين

 
F 

P- 
Value 

ةالنتيج  

شتراطات ادرجة توافر 
 االعتماد المؤسسي

 بين مجموعات
 

00 
1.121 

 
0.001 

1.207 
غير دال 
 1.022 021 داخل المجموعات إحصائياً 

  003 الكلي

درجة توافر اشتراطات 
 اإلعتماد البرامجي

  1.300 00 بين المجموعات
 

0.006 1.202 
غير دال 
 إحصائياً 

 داخل المجموعات
 

021 
1.012 

  003 الكلي

يتضح من الجدول الوارد أعاله أن القيمة اإلحتمالية للمتغيرين االعتماد المؤسسي واالعتماد 
، حيث بلغ مستوى المعنوية لمتغير االعتماد المؤسسي %3البرامجي كانت أعلى من مستوى المعنوية 

جة وهذا يعني عدم وجود داللة إحصائية على در , (1.202)، ومتغير االعتماد البرامجي (1.207)
توافر اشتراطات االعتماد المؤسسي والبرامجي في كليات جامعة بنغازي، وبهذا يمكن قبول الفرضية 

" ورفض الفرضية البديلة القائلة " ال تختلف إجابات الُمستقصى منهم باختالف الكلية" الصفرية القائلة 
 ". لُمستقصى منهم باختالف الكليةتختلف إجابات ا

 .ال تختلف إجابات الُمستقصى منهم باختالف العوامل الديموغرافية  :الفرضية الرابعة. 1
للتعرف عن ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات الُمستقصى منهم  :متغير النوع .0

إلختبار فرضيات الدراسة  Independent Sample Testُتعزى لمتغير النوع تم إستخدام إختبار 
كما هو موضح في وللمقارنة بين متوسطات إستجابات الُمستقصى منهم  في كليات جامعة بنغازي 

 :تيالجدول اآل
إلجابات المستقصى منهم باختالف ( independent Sample Test) نتائج إختبار( 7)الجدول رقم 

 النوع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــ
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 المتغيرات

 
 المتوسط النوع

independent Sample Test 

 T P- Value النتيجة

درجة توافر إشتراطات 
 اإلعتماد المؤسسي

  .0.001 ذكر
0.006 

1.231 
غير دال 
 إحصائيًا 

 0.2171 أنثى 

درجة توافر إشتراطات 
 اإلعتماد البرامجي

غير دال  .1.02 10..1 0.01.0 ذكر
 إحصائياً 

 0.1126 أنثى 

حتمالية لمتغيرات الدراسة كانت أعلى من مستوى القيمة االن من الجدول السابق أن يتبي
، فقد تبين من خالل التحليل اإلحصائي أن إجابات الُمستقصى منهم حول درجة توافر %(3)المعنوية 

اشتراطات االعتماد المؤسسي والبرامجي في كليات جامعة بنغازي كانت غير دالة إحصائيًا، حيث أن 
، كذلك تبين أن إجابات الُمستقصى منهم  (1.231)االعتماد المؤسسي بلغ مستوى المعنوية لُمتغير 

حول درجة توافر اشتراطات االعتماد البرامجي في كليات جامعة بنغازي كانت غير دالة إحصائيًا أيضًا، 
، وبهذا يمكن قبول الفرضية الصفرية ( .1.02)حيث أن مستوى المعنوية لمتغير االعتماد البرامجي بلغ 

، ورفض "ال تختلف إجابات الُمستقصى منهم باختالف العوامل الديموغرافية ُتعزى لمتغير النوع" ائلة الق
 ".النوع المستقصى منهم باختالف العوامل الديموغرافية ُتعزى لمتغير إجاباتتختلف "الفرضية البديلة القائلة 

للتعرف عن ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية إجابات  : متغير الصفة الوظيفية. 2
، للمقارنة بين ANOVAالُمستقصى منهم طبقًا الختالف متغير الصفة الوظيفية، تم استخدام اختبار 

 : تيمتوسطات استجابات الُمستقصى منهم في كليات جامعة بنغازي كما هو موضح في الجدول اآل
 إلجابات المستقصى منهم بإختالف الصفة الوظيفية( ANOVA)ر نتائج إختبا( 6)الجدول رقم 

 مصدر التباين المتغيرات 
درجة 
 مجموع المربعات الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

F 
P- Value النتيجة 

درجة توافر 
إشتراطات اإلعتماد 

 المؤسسي

  1.0.0 33..0 3 بين مجموعات
0.0.2 

غير دال  1.006
 1.021 12.731 001 داخل المجموعات إحصائياً 

  11.713 003 الكلي

درجة توافر 
إشتراطات اإلعتماد  

 البرامجي

  1.130 2.276 3 بين المجموعات
 

غير دال  1.000 0.071
 إحصائياً 

 1.0.0 31.660 001 داخل المجموعات

  30.101 003 الكلي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــ
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لمتغيرات الدراسة كانت أعلى من مستوى ُيالحظ من الجدول الوارد أعاله أن القيمة االحتمالية  
، أي أن إجابات المستقصى منهم غير دالة إحصائيًا على درجة توافر اشتراطات االعتماد %(3)المعنوية

، واالعتماد (1.006)المؤسسي والبرامجي، حيث بلغ مستوى المعنوية لمتغير االعتماد المؤسسي 
ال تختلف إجابات الُمستقصى منهم "ول الفرضية الصفرية القائلة ، وبهذا يمكن قب(1.000)البرامجي بلغ 

تختلف "ورفض الفرضية البديلة القائلة " باختالف العوامل الديموغرافية ُتعزى لمتغير الصفة الوظيفية
 ".إجابات المستقصى منهم باختالف العوامل الديمغرافية ُتعزى لمتغير الصفة الوظيفية

للتعرف عن ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات : متغير المؤهل العلمي. 0
 Independent Sample Testالمستقصى منهم ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي؛ تم استخدام اختبار 

الختبار فرضيات الدراسة وللمقارنة بين متوسطات استجابات الُمستقصى منهم  في كليات جامعة 
 :اآلتيكما هو موضح في الجدول ازي بنغا

إلجابات المستقصى منهم                           ( independent Sample Test) نتائج اختبار ( 1)الجدول رقم       
 باختالف المؤهل العلمي

المؤهل  المتغيرات
 الُمتوسط  العلمي

independent Sample Test 
 T P- Value النتيجة

درجة توافر إشتراطات 
 عتماد المؤسسياال

- 1.011 0.2723 دكتوراه
 1.131 

 
غير دال 
 0.2117 ماجستير إحصائياً 

درجة توافر إشتراطات 
 عتماد البرامجياال

- 1.073 0.1173 دكتوراه
 1.603 

 

غير دال 
 إحصائياً 

 0.0273 ماجستير 

لمتغيرات الدراسة كانت أعلى من مستوى يتضح من الجدول السابق أن القيمة االحتمالية 
داللة إحصائية إلجابات الُمستقصى منهم من حملة المؤهل  ، وهذا يعني عدم وجود%(3)المعنوية 

العلمي الدكتوراه والماجستير حول درجة توافر اشتراطات االعتماد المؤسسي والبرامجي في كليات جامعة 
،  وبلغ (1.131)لمعنوية لمتغير االعتماد المؤسسي بلغ بنغازي، فمن خالل التحليل تبين أن مستوى ا
ال "، وبهذا يمكن قبول الفرضية الصفرية القائلة (1.603)مستوى المعنوية لُمتغير االعتماد البرامجي 

، ورفض "تختلف إجابات الُمستقصى منهم باختالف العوامل الديموغرافية ُتعزى المتغير المؤهل العلمي
تختلف إجابات الُمستقصى منهم باختالف العوامل الديموغرافية ُتعزى لمتغير "ائلة الفرضية البديلة الق

 ". المؤهل العلمي
للتعرف عن ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية إجابات الُمستقصى منهم : متغير العمر. 1

جابات ، للمقارنة بين متوسطات استANOVAطبقًا الختالف متغير العمر، تم إستخدام إختبار 
 :اآلتيالًمستقصى منهم في كليات جامعة بنغازي كما هو موضح في الجدول 

 إلجابات المستقصى منهم بإختالف العمر( ANOVA)نتائج اختبار ( .)الجدول رقم 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــ

322 
 

درجة  مصدر التباين المتغيرات
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط مجموع 
 المربعات 

F P- 
Value النتيجة 

درجة 
توافر 
إشتراطا

 ت
عتماد اال

 المؤسسي

  .1.13 1.001 2 بين مجموعات
1.066 

 
1.101 

غير دال 
 إحصائياً 

 1.001 11.117 000 داخل المجموعات

 الكلي
003 

11.713  

درجة 
توافر 
اشتراطا

ت 
عتماد اال

 البرامجي

  1.026 1.233 2 بين المجموعات
 

غير دال  1.627 1.020
 إحصائياً 

  داخل المجموعات
000 32.610 1.0.6 

 الكلي
003 

30.101  

حتمالية لمتغيرات الدراسة كانت أعلى من مستوى أعاله أن القيمة اال الواردلجدول يتبين من ا
دالة إحصائيًا على درجة توافر اشتراطات  رالُمستقصى منهم كانت غيوأن إجابات  ،%(3)المعنوية 

فقد بلغ مستوى المعنوية لمتغير االعتماد لبرامجي في كليات جامعة بنغازي، االعتماد المؤسسي وا
وبهذا يمكن قبول الفرضية الصفرية  ( 1.627) ، ولمتغير االعتماد البرامجي (1.101)المؤسسي 

، ورفض "ال تختلف إجابات الُمستقصى منهم باختالف العوامل الديموغرافية  ُتعزى لمتغير العمر"القائلة 
 ". تختلف إجابات الُمستقصى منهم باختالف العوامل الديموغرافية ُتعزى لمتغير العمر"ية البديلة القائلة الفرض

للتعرف عن ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية إجابات الُمستقصى  :الدرجة العلميةمتغير .  3
، للمقارنة بين متوسطات ANOVAمنهم طبقًا الختالف متغير الدرجة العلمية، تم إستخدام إختبار 

 :تيازي كما هو موضح في الجدول اآلستجابات الُمستقصى منهم في كليات جامعة بنغا
 إلجابات المستقصى منهم بإختالف الدرجة العلمية( ANOVA)نتائج اختبار ( 01)الجدول رقم 
درجة  مصدر التباين المتغيرات

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط مجموع 
 المربعات

F P- Value النتيجة 

درجة توافر 
إشتراطات 
اإلعتماد 
 المؤسسي

  0.042 1.071 1 بين مجموعات
 

غير دال  61..1 1.021
 .1.00 11.107 000 داخل المجموعات إحصائياً 

  11.713 003 الكلي
درجة توافر 
إشتراطات 
اإلعتماد 
 البرامجي

  1.100 0.730 1 بين المجموعات
0.132 

دال غير  1.010 
 1.0.2 30.016 000 داخل المجموعات إحصائياً 

  30.101 003 الكلي

ُيالحظ من الجدول السابق أن القيمة اإلحتمالية لمتغيرات الدراسة كانت أعلى من مستوى  
وهذا يعني أن إجابات الُمستقصى منهم غير دالة إحصائيًا على توافر إشتراطات  ،%(3)المعنوية 

اإلعتماد المؤسسي والبرامجي في كليات جامعة بنغازي، حيث بلغ مستوى المعنوية   لمتغير اإلعتماد 
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، وبهذا يتم قبول الفرضية (1.010) لمتغير اإلعتماد البرامجي بمستوى معنوية،  و (61..1)المؤسسي 
تختلف إجابات الُمستقصى منهم بإختالف العوامل الديموغرافية ُتعزى لمتغير الدرجة " صفرية القائلةال

تختلف إجابات الُمستقصى منهم بإختالف العوامل ُتعزى لمتغير "، ورفض الفرضية البديلة القائلة "العلمية
 ".الدرجة العلمية

اك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات للتعرف عن ما إذا كان هن: متغير عدد سنوات الخبرة. 7
، للمقارنة بين ANOVAالُمستقصى منهم طبقًا إلختالف متغير سنوات الخبرة، تم إستخدام إختبار 

 :تيزي كما هو موضح في الجدول اآلمتوسطات إستجابات المبحوثين في كليات جامعة بنغا
 عدد سنوات الخبرةإلجابات المستقصى منهم بإختالف  (ANOVA)نتائج إختبار ( 00)الجدول رقم

درجة  مصدر التباين المتغيرات
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط مجموع 
 المربعات

F P- Value النتيجة 

درجة توافر 
عتماد شتراطات االا

 المؤسسي

  1.100 1.120 2 بين مجموعات
 

1.102 1..7. 
غير دال 
 إحصائياً 

 1.003 11.310 000 داخل المجموعات

  الكلي
003 11.713  

درجة توافر 
عتماد شتراطات االا

 البرامجي

  .1.13 .1.00 2 بين المجموعات
 

 ةغير دال 1.170 .1.01
 داخل المجموعات إحصائياً 

 
000 32..0. 1.0.1 

  30.101 003 الكلي

يتبين من الجدول الوارد أعاله أن القيمة االحتمالية لمتغيرات الدراسة كانت أعلى من مستوى  
إحصائيًا على توافر  فقد تبين من الجدول أن إجابات الُمستقصى منهم غير دالة، %(3)المعنوية 

 لمتغيرن مستوى المعنوية إمجي في كليات جامعة بنغازي، حيث عتماد المؤسسي والبراشتراطات االا
، وبهذا يمكن قبول (1.170)االعتماد البرامجي بمستوى معنوية  متغير، ول(.7..1)عتماد المؤسسي اال

ختالف العوامل الديموغرافية ُتعزى ا تختلف إجابات الُمستقصى منهم بال" الفرضية الصفرية القائلة 
بات الُمستقصى منهم بإختالف تختلف إجا" :، ورفض الفرضية البديلة القائلة"لمتغير عدد سنوات الخبرة

 ". العوامل الديموغرافية ُتعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة
 :نتائج الدراسة 0.00

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن درجة توافر اشتراطات االعتماد الُمؤسسي في كليات  
في محاور  وت في االتجاه العامجامعة بنغازي كانت ُمتوسطة حيث تبين من خالل التحليل التفا

وهذا يعني عدم ( 0من  ..0.27)ستجابات المبحوثين مؤسسي، وقد بلغ الُمتوسط العام العتماد الاال
رضا المبحوثين على تطبيق معايير الجودة في فيما يتعلق باالعتماد المؤسسي، وهو بذلك يأتي في 

 .الترتيب الثالث من حيث األهمية
ة المبحوثين توافر اشتراطات االعتماد البرامجي ظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن استجابأ

ن على يفهم غير راض( 0من  .0.012)حوثين كانت ُمتوسطة حيث بلغ الُمتوسط العام الستجابات المب
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تطبيق معايير الجودة فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة وخدمات الدعم التعليمية 
 .  والمرافق، وهي تأتي في الترتيب الثالث من حيث األهمية

الرؤية والرسالة واألهداف )ُتعزى لمحاور % 3وجود داللة إحصائية عند مستوى المعنوية   
يم اإلداري، البرنامج التعليمي، أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة، والتخطيط االستراتيجي، التنظ

الشؤون الطالبية، المرافق، الشؤون المالية، البحث العلمي وخدمات المجتمع والبيئة، الشفافية النزاهة، 
ُتعزى % 3، بينما ال توجد داللة إحصائية عند مستوى المعنوية (ضمان الجودة والتحسين الُمستمر

، وقد يرجع السبب لعدم إمكانية الوصول للموارد التي تتطلبها العملية (خدمات الدعم التعليمية)تغير لمُ 
 .التعليمية بسهولة

البرنامج التعليمي، خدمات الدعم )ُتعزى لمحاور % 3وجود داللة إحصائية عند مستوى المعنوية . 1
، بينما ال توجد داللة إحصائية (سين الُمستمرالتعليمية، الشؤون الطالبية، المرافق، ضمان الجودة والتح

، وقد يرجع السبب إلى (أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة)ُتعزى لُمتغير % 3مستوى المعنوية 
 . عدم وضع برامج للتطوير المهني فيما يخص البرامج

في إجابات %( 3)أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود داللة إحصائية عند مستوى المعنوية . 3
الُمستقصى منهم حول درجة توافر إشتراطات اإلعتماد المؤسسي والبرامجي باختالف متغير النوع، 

 %.10ويمكن أن ُيعزى ذلك لنسبة اإلناث التي بلغت 
   في %( 3)تبين من خالل التحليل اإلحصائي عدم وجود داللة إحصائية عند مستوى معنوية . 7   

منهم حول درجة توافر اشتراطات االعتماد المؤسسي والبرامجي باختالف متغير إجابات الُمستقصى 
الصفة الوظيفية، وكان األكثر موافقة على درجة توافر اشتراطات االعتماد المؤسسي والبرامجي هم 

لالعتماد البرامجي، واألقل موافقة ( 0.0611)لالعتماد المؤسسي ( 0.3017)عمداء الكليات بمتوسط 
لالعتماد ( 2.6030)لالعتماد المؤسسي و( 106..2)أقسام الجودة بالكليات بمتوسط  هم رؤساء
 .البرامجي

في إجابات %( 3)أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود داللة إحصائية عند مستوى المعنوية .6 
مؤهل ختالف متغير الاات االعتماد المؤسسي والبرامجي بالُمستقصى منهم حول درجة توافر اشتراط

لالعتماد ( 0.2723)العلمي، كان األقل موافقة هم ممن يحملون مؤهل علمي دكتوراه بمتوسط 
 .لالعتماد البرامجي( 0.1173)المؤسسي، و

في إجابات %( 3)تبين من خالل التحليل اإلحصائي عدم وجود داللة إحصائية عند مستوى المعنوية .1
عتماد المؤسسي والبرامجي باختالف متغير العمر، الُمستقصى منهم حول درجة توافر اشتراطات اال

لالعتماد المؤسسي، ( 0.2.10)بمتوسط (  11وأقل من  23من )حيث تبين أن األقل موافقة من الفئة 
 .لالعتماد البرامجي( 0.1713)بمتوسط ( 33وأقل من  11من)بينما كان األقل موافقة من الفئة 

في إجابات %( 3)ود داللة إحصائية عند مستوى المعنوية أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وج. .
الُمستقصى منهم حول درجة توافر اشتراطات االعتماد المؤسسي والبرامجي باختالف الدرجة العلمية، 
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وكان األكثر موافقة على درجة توافر اشتراطات االعتماد المؤسسي والبرامجي هم يحملون الدرجة العلمية 
لالعتماد البرامجي، بينما كان األقل ( 0.11.0)لالعتماد المؤسسي، و( 0.0670)أستاذ بمتوسط 

لالعتماد المؤسسي، ( 0.2063)موافقة هم من يحملون الدرجة العلمية محاضر مساعد بمتوسط 
 .لالعتماد البرامجي( 0.131)و
في %( 3)تبين من خالل التحليل اإلحصائي عدم وجود داللة إحصائية عند مستوى المعنوية . 01 

إجابات الُمستقصى منهم حول درجة توافر اشتراطات االعتماد المؤسسي والبرامجي باختالف متغير 
سنوات الخبرة، وكان األقل موافقة على درجة توافر اشتراطات االعتماد المؤسسي والبرامجي من فئة 

ي، لالعتماد المؤسس( 0.21.0)سنوات بمتوسط  01إلى  3الذين لديهم عدد سنوات خبرة من 
سنوات  01لالعتماد البرامجي، بينما كان األكثر موافقة هم من فئة عدد سنوات الخبرة من ( 0.1131)و

 . لالعتماد البرامجي( 0.0213)لالعتماد المؤسسي، و( ..0.26)فأكثر بمتوسط 
 :تحديات الدراسة 0.02

 :هناك العديد من التحديات التي تخللت فترة إعداد البحث أبرزها ما يلي
المراجع والكتب والدوريات الُمتخصصة في مجال الدراسة باللغة العربية، وذلك الفتقار المكتبات  نقص

 .الليبية بالُمؤسسات األكاديمية والجامعات والمعاهد العليا
كليات واألقسام ضمان الجودة بال ياء ورؤساء األقسام العلمية ومنسقعدم استجابة بعض العمد

قدان أعداد كثيرة ه فليانة، األمر الذي ترتب عالستبخ رة استمااوتجميع ة ئعبتالعلمية في عملية توزيع و 
 .ستبانة كان ُيعول عليها في الوصول إلى نتائج أكثر شمولية ودقةمن إستمارات اال

بيانات تجميع  عمليةتأخر عدد من المبحوثين في تسليم استمارات االستبانة، مما ترتب عليه تعطل 
 .الدراسة وتحليلها

 :والمضامين التوصيات 0.01
 :أتيلتي ُتوصي بها الدراسة تشمل مايهناك عدد من التوصيات النظرية والعملية ا

 .الجودة فيما يتعلق باالعتماد المؤسسيضمان العمل على زيادة االهتمام بتطبيق معايير 
ضرورة العمل على تطبيق اشتراطات ضمان الجودة من خالل تحسين المرافق بتبني خطط 

 .عب األعداد الكبيرة من الطالبلصيانة المرافق ومراعاة إنشاء التوسعات في المباني لتستو 
العمل على زيادة االهتمام بخدمات الدعم التعليمية عن طريق توفير الموارد الالزمة للعملية التعليمية 

عطاء الصالحيات  إلداراتها وتسهيل عملية الوصول إليها، ووضع خطط جيدة لموازنات الكليات، وا 
لوضع الموازنات الخاصة بها، وتولي ُمتابعة شؤونها المالية بطريقة فنية ُمناسبة، وزيادة االهتمام بوضع 

 . سياسات جيدة للبحث العلمي بالكليات
 .الجودة فيما يتعلق باالعتماد البرامجيضمان ضرورة العمل على االهتمام بتطبيق معايير 

العمل على تطبيق اشتراطات ضمان الجودة عن طريق زيادة االهتمام بخدمات الدعم التعليمية بتوفير 
المكتبة بالمراجع الحديثة ذات الصلة بالبرنامج، وتجهيز المعامل والمختبرات والورش وفقًا لمتطلبات 
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هيزات لخدمة عليمي من تجالبرنامج، وزيادة االهتمام بالمرافق من خالل توفير كل ما يلزم البرنامج الت
 .العملية التعليمية

مؤسسات تقترح الدراسة الحالية إعادة تكرار الدراسة في الجامعات والكليات والمعاهد الُعليا في 
 .ليبيا، إذ يمكن اإلستئناس بها لتكون مرجعًا لغيرها من الدراسات القادمةالتعليم العالي في 

التعرف على معوقات الحصول على تقترح الدراسة الحالية إجراء دراسات مستقبلية تستهدف 
) ستخدام المدخل النوعي اوذلك ب ،عتماد المؤسسي والبرامجي في مؤسسات التعليم العالي في ليبيااال

Qualitative Approach  )الفردية أو الجماعية  عن طريق المقابلة الشخصية(Personal 
Interviews & Focus Group) للحصول على معلومات أكثر تفصيلية. 

ستقبلية تستهدف التعرف على معوقات حصول تقترح الدراسة إجراء دراسات مُ في سياق ُمتصل، 
ؤسسات التعليم العالي الجامعات والمعاهد الُعليا في ليبيا على تصنيفات عالمية وفقًا للتصنيف العالمي لمُ 

 .في ليبيا
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تقييم جهود ضمان (. 2106)يوسف محمد،  عبد اهلل كريم، والقماطيو  زوبي، أكرم علي، والفارسي،
الجودة بجامعة بنغازي لإليفاء بمتطلبات بعض معايير االعتماد المؤسسي من وجهة نظر أعضاء هيئة 

، جامعة (IACQA 2017) التدريس، المؤتمر العربي الدولي السابع لضمان جودة التعليم العالي،
 .2106/  2/  22ـ  21, أسيوط ـ مصر

عالقة جودة بيئة العمل الجامعي بجودة (. 2101)جبران، والقماطي، يوسف محمد  الكرغلي، صبري
إمكانيات التطبيق وتحديات الواقع، : أداء أعضاء هيئة التدريس، مؤتمر جودة األداء الجامعي في ليبيا

 .  2101/  02/  7ـ  1بنغازي ـ ليبيا، 
تقييم مدى تطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي في (. 2107)الشيخ، عالء الدين إبراهيم محمد 

  . جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا: مؤسسات التعليم الصحي، رسالة دكتوراه، السودان
ي مدى تطبيق محاور الجودة الشاملة ف(. 2102)محمود، مصطفى عبد اهلل، وفرج عيسى صالحين، 

األكاديمية الليبية بعد حصولها على اإلعتماد المؤسسي والبرامجي من وجهة نظر الطلبة، المؤتمر 
 . 2102/ ./  0ـ  2السنوي الرابع للمنظمة العربية لجودة التعليم، القاهرة ـ مصر، 

 األكاديمية الليبية ـ بنغازي
 مدرسة العلوم اإلدارية والمالية

 قسم إدارة وتنظيم
 استبانةاستمارة 

 :السادة والسيدات المحترمون
 عمداء الكليات

 رؤساء األقسام العلمية
 مدراء مكاتب ورؤساء وحدات ضمان الجودة

 . السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
لتعرف على درجة توافر اشتراطات ضمان الجودة في إدارات مؤسسات تهدف هذه الدراسة إلى ا

لة االعتماد الُمؤسسي والبرامجي في كليات جامعة بنغازي، وبما أن دراسة حا: التعليم العالي في ليبيا
األسئلة ن كم التكرم باالطالع واإلجابة عنتائج هذه الدراسة تتوقف على إجاباتكم لذا يرجى من حضرت

الواردة في استمارة االستبانة بكل موضوعية، علمًا بأن كافة معلومات هذه الدراسة سوف تستخدم 
 .لعلميألغراض البحث ا

سهامكم في انجاز هذه الدراسة                 شاكرين لكم حسن تعاونكم وا 
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 البيانات الشخصية: القسم األول
 :أمام العبارة إلى توافق عليها( √)يرجى وضع عالمة 

 :النوع . 0
 ذكر                        أنثى

 : ..............................الكلية  . 2 
 : .......................العلميالقسم  . 0
 :   الصفة الوظيفية . 1 

 
 رئيس قسم علمي     عميد كلية               
 مدير وحدة الجودة      رئيس قسم الجودة         

 أخرى    رئيس وحدة الجودة               
 :المؤهل العلمي . 3 

 ماجستير   دكتوراه                    
 ليسانس     بكالوريوس                

 :العمر . 6 
 

 
          33وأقل من  11من           11وأقل من  23من 

 سنة فأكثر 33 
 

 :الدرجة العلمية . 6
 

  أستاذ مشارك                   أستاذ                 
   محاضر                   أستاذ مساعد

 محاضر مساعد
 
 :عدد سنوات الخبرة . 1

 سنوات 01ـ أقل من  3من              سنوات 3من سنة ـ أقل من 
 سنوات فأكثر 01من 
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مجموعة من العبارات التي تهدف إلى التأكد من درجة توافر اشتراطات االعتماد  أتيفيما ي: القسم الثاني
 المؤسسي في كليات جامعة بنغازي، المطلوب قراءة كل عبارة واختيار اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة 

( )أمامها، علمًا بأن مقياس التقدير الُمستخدم هو المقياس الُخماسي. 
موافق  العبارات الرقم

غير  محايد موافق تماماً 
 موافق

غير موافق 
 على اإلطالق

 :الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط االستراتيجي 

      .لدى الكلية رؤية واضحة 0

      .لدى الكلية رسالة واضحة ومعتمدة 2

      .تعزز رؤية الكلية البحث العلمي المتميز 0

      .الكليةلدى الكلية رسالة معتمدة من مجلس  1

      .لدى الكلية أهداف قابلة للقياس 3

      .لدى الكلية أهداف قابلة للتحقيق 7

      .هناك عالقة واضحة بين رسالة الكلية ورؤيتها 6

      .تقوم الكلية بتطوير من رؤيتها ورسالتها باستمرار 1

      .تستخدم الكلية رسالتها للتخطيط وتقويم أنشطتها .

 التنظيم اإلداري

      .األطر القانونيةو يتماشى الهيكل التنظيمي للكلية  01

      .إدارة الكلية فعالة في التعامل مع الموارد المتاحة 00

      .توجد سياسات ولوائح تنظيمية واضحة بالكلية 02

      .تشجع بيئة العمل داخل الكلية على العمل الجماعي 00
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موافق  العبارات الرقم
غير  محايد موافق تماماً 

 موافق
غير موافق 

 على اإلطالق

 :التعليميالبرنامج 

      .أهداف البرنامج التعليمي واضحة ومحددة وقابلة للقياس 01

03 
( الدراسة الجامعية، أو الدراسات العليا)تتسق أهداف البرامج التعليمية 

      .مع رسالة وأهداف الكلية

      .يتم تقييم البرامج التعليمية بطريقة جيدة 07

      .التعليميةتهتم الكلية بتطوير برامجها  06

 هيئة التدريس والكوادر المساندة

توجد سياسات جيدة بالكلية تناسب عملية استقطاب وتعيين أعضاء هيئة  01
      .التدريس والكوادر المساندة

لدى الكلية أعضاء هيئة تدريس من ذوي التخصصات األكاديمية  .0
      .الجيدة

      .أداء أعضاء هيئة التدريس مهنياً لدى الكلية برامج واضحة لتطوير  21

يتوفر بالكلية دليل يتضمن حقوق وواجبات  أعضاء هيئة التدريس  20
      .والكوادر المساندة

      .تتقيد الكلية بالمعايير العلمية 22

 خدمات الدعم التعليمية

      .يوجد تخطيط جيد لخدمات الدعم التعليمية بالكلية 20

      .الكلية بتوفير الموارد الالزمة للعملية التعليميةتقوم  21

      .يمكن الوصول للموارد التي تتطلبها العملية التعليمية بسهولة 23

      .هناك متابعة مستمرة لتحسين خدمات الدعم التعليمية 27

 الشؤون الطالبية

      .توجد سياسات واضحة لقبول وتسجيل الطالب بالكلية 26
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موافق  العبارات الرقم
غير  محايد موافق تماماً 

 موافق
غير موافق 

 على اإلطالق

      .توجد سياسات واضحة النتقال الطالب لكليات األخرى 21

      .تلتزم الكلية بتنفيذ الئحة الدراسة واالمتحانات .2

      .يتوفر بالكلية نظام إلكتروني دقيق لحفظ معلومات الطالب 01

 :المرافق 

      .مساحة ومباني الكلية البرامج التعليمية الموجودةمالءمة  00

      .يحتوي مبنى الكلية على المرافق الالزمة للدراسة الجامعية 02

      .توجد مباٍن خاصة لألنشطة الترفيهية والخدمات المساندة لها 00

      .توجد إدارة متخصصة بالكلية ُتعنى بتقييم المخاطر 01

      .يتم تطبيق إجراءات األمن والسالمة بالكلية 03

      .خطط لصيانة وتطوير المرافقتهتم الكلية بوضع  07

 الشؤون المالية

      .هناك تخطيط جيد لموازنة الكلية 06

      .توجد مصادر مالية متنوعة لميزانية الكلية 01

هم إدارة الكلية في وضع الميزانية الخاصة بها، وتتولى متابعة شؤونها تس .0
 .المالية بطريقة فنية جيدة

 
     

 وخدمات المجتمع والبيئةالبحث العلمي 

      .توجد سياسات جيدة للبحث العلمي في الكلية 11

      .توجد مصادر لتمويل للبحث العلمي في الكلية 10

      .تتفق استراتيجيات البحث العلمي مع طبيعة الكلية 12

      .تعمل الكلية على توفير ميزانية خاصة لدعم البحث العلمي بها 10
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موافق  العبارات الرقم
غير  محايد موافق تماماً 

 موافق
غير موافق 

 على اإلطالق

 :والنزاهة  الشفافية

تتمتع الكلية بالنزاهة في نشر المعلومات والبيانات فيما يخص رؤيتها  11
      .ورسالتها وأهدافها

13 
تضمن الكلية الشفافية والعدالة التامة في المعامالت اإلدارية والمالية 

      .لجميع فئاتها

عليها تراعي الكلية أخالقيات البحث العلمي والضوابط المنصوص  17
 .والمعايير المحلية والدولية ذات العالقة

     

16 
تعطي الكلية الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس للتعبير عن 

آرائهم وفق التوصيف الوظيفي واألعراف المعمول بها في المؤسسات 
 .التعليمية

     

تقوم الكلية باستطالع آراء الطالب في جودة أداء أعضاء هيئة  11
 .التدريس

     

 ضمان الجودة والتحسين المستمر

      .توجد بالكلية إدارة تتولى مهام ضمان الجودة والتحسين المستمر .1

      .توجد خطط وآليات واضحة لعمليات التقييم والتقويم بالكلية 31

      .تلتزم الكلية بتطوير وتحسين الجودة باستمرار 30
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مجموعة من العبارات التي تهدف إلى التأكد من درجة توافر اشتراطات االعتماد  أتيفيما ي: القسم الثالث
)البرامجي في كليات جامعة بنغازي، المطلوب قراءة كل عبارة واختيار اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة 

 .أمامها، علمًا بأن مقياس التقدير الُمستخدم هو المقياس الُخماسي( 

 العبارات الرقم
موافق 
 تماماً 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
على 

 اإلطالق

 :البرنامج التعليمي 

توجد رؤية واضحة للبرنامج التعليمي تعتمدها  0
 .الكلية

     

2 
رسالة البرنامج التعليمي محددة وواضحة لجميع 

 .العاملين في الكلية
     

0 
توجد عمليات مناسبة لتطوير الرسالة التي تتبناها 

 .البرنامج التعليمي إدارة
     

يستخدم البرنامج التعليمي رسالته لتخطيط في  1
 .عملية التقييم

     

3 
أهداف البرنامج واضحة وقابلة للقياس بما يزيد من 

 .فعالية البرنامج التعليمي
     

7 
يتم تطوير أهداف البرنامج التعليمي باستمرار في 

 .الكلية
     

الرسالة واألهداف التي  توجد عالقة واضحة بين 6
 .تتبناها إدارة البرنامج التعليمي

     

1 
يتم اختيار منسق البرنامج التعليمي بناًء على 

 .صالحيات محددة ومعلنة
     

. 
لمنسق البرنامج التعليمي مهام ومسؤوليات محددة 

تم وضعها وصياغتها ضمن اإلطار القانوني 
 .واللوائح النافذة بالخصوص

     

01 
يعتمد البرنامج التعليمي بشكل أساسي على التعليم 
التفاعلي القائم على المشاركة العلمية بين الطالب 

 .وأعضاء هيئة التدريس
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موافق  العبارات الرقم
 تماماً 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
على 

 اإلطالق

00 
يحتوي البرنامج التعليمي على آفاق كثيرة ومتنوعة 

فيما يتعلق بمجاالت التعلم الذاتي التي تنمي 
 .مهارات الطالب

     

 والكوادر المساندةأعضاء هيئة التدريس 

02 
توجد سياسات مناسبة الستقطاب وتعيين أعضاء 

هيئة التدريس من ذوي الكفاءة في كل التخصصات 
 .األكاديمية

     

00 
توجد سياسات تناسب عملية استقطاب وتعيين 

 .الكوادر المساندة
     

01 
توجد خطط واضحة لتطوير أعضاء هيئة التدريس 

 .والكوادر المساندة
     

      .يتم وضع برامج للتطوير المهني يخص البرنامج 03

      .توجد برامج لخدمات الدعم التقني 07

06 
يتوفر بالكلية دليل يتضمن حقوق وواجبات أعضاء 

 .هيئة التدريس والكوادر المساندة
     

01 
يراعي البرنامج المؤشرات الكمية الموجودة بدليل 

بشؤون أعضاء هيئة ضمان الجودة والمتعلقة 
 .التدريس والكوادر المساندة

     

0. 
يتم تزويد أعضاء هيئة التدريس الجدد بالمعلومات 

 .الخاصة بالبرنامج قبل البدء في أي نشاط
     

 خدمات الدعم التعليمية

21 
يتوفر بالمكتبة العدد الكاف من المراجع والدوريات 

 .الدراسيةالعربية واألجنبية لجميع المقررات 
     

      .توفر المكتبة أفضل المراجع الحديثة ذات الصلة 20
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موافق  العبارات الرقم
 تماماً 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
على 

 اإلطالق

22 
تتناسب الكتب والمراجع والدوريات العربية واألجنبية 

 .مع عدد الطالب المسجلين في البرنامج
     

      .يوجد جدول للمكتبة مناسب لروادها كل يوم 20

      .والمراجعيوجد بالمكتبة دليل يحتوي على الكتب  21

23 
لدى البرنامج صفحة مخصصة بالموقع اإللكتروني 

      .للكلية، تتضمن أنشطتها ومساهماتها العلمية

      .يتم تحديث الموقع اإللكتروني للكلية بشكل دوري 27

26 
المعامل والمختبرات والورش مجهزة وفقًا لمتطلبات 

      .البرنامج التعليمي

 :الشؤون الطالبية

21 
يوجد لدى إدارة البرنامج سياسات واضحة لقبول 

      .وتسجيل الطالب

2. 
تتناسب سياسات القبول مع القدرة االستيعابية 

 .للبرنامج التعليمي
     

      .لدى إدارة البرنامج بطاقة تفصيلية لبيانات الطالب 01

00 
يوجد عاملون في قسم الدراسة واالمتحانات 

البيانات وتحديث سجالت  مسؤولون عن إدخال
 .الطالب

     

02 
يقوم العاملون في قسم الدراسة واالمتحانات بحماية 

سجالت الطالب والمحافظة عليها سواء أكانت 
 .إلكترونية أو ورقية

     

      .توجد آليات بالبرنامج الكتشاف الطالب المتميزين 00

01 
وذوي توجد برامج خاصة لرعاية الطالب المتفوقين 

 .المواهب لدعمهم ورعايتهم
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موافق  العبارات الرقم
 تماماً 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
على 

 اإلطالق

 :المرافق 

03 
مساحة المباني المخصصة للبرنامج تكفي لتحقيق 

      .أهداف خطتها االستراتيجية

07 
تتوفر التجهيزات الالزمة للبرنامج التعليمي لخدمة 

 .العملية التعليمية
     

06 
تتوافق التجهيزات المتاحة للبرنامج بما يخدم العملية 

 .التعليمية
     

01 
تتوفر القاعات الدراسية بشكل مناسب ألعداد 

      .الطالب وفقًا لدليل ضمان الجودة

0. 
يتوفر العدد الكاف من المكاتب ألعضاء هيئة 

 .التدريس بالبرنامج
     

تقوم إدارة البرنامج باتخاذ اإلجراءات المناسبة  11
 .لتوفير بيئة دراسية مناسبة

     

10 
توظف المرافق والتجهيزات بطريقة ترفع من مستوى 

      .فعالية البرنامج

 : ضمان الجودة والتحسين المستمر 

12 
يوجد مكتب للجودة يتولى إدارة شؤون ضمان 

      .الجودة

10 
توجد إجراءات تمكن إدارة البرنامج من االستفادة 

من نتائج التقييم الذاتي في عمليات التطوير 
 .والتحسين

     

تقوم إدارة البرنامج بمراجعة معايير التقييم والتقويم  11
 .الخاصة بأداء أعضاء هيئة التدريس

     

13 
تقوم إدارة البرنامج بمراجعة معايير تقييم أداء 

 .الطالب بشكل دوري
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موافق  العبارات الرقم
 تماماً 

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
على 

 اإلطالق

17 
تقوم إدارة البرنامج بتقييم موارد الخدمات التعليمية 

احتياجات البرنامج الحالية بشكل دوري لتحديد 
 .والمستقبلية

     

16 
تقوم إدارة البرنامج بمراجعة اللوائح والسياسات 

المتبعة في التعامل مع عمليتي التعليم والتعلم بناًء 
 .على نتائج التقييم

     

11 
تقوم إدارة البرنامج باتخاذ إجراءات واضحة 

 .لالستفادة من نتائج تقييم مخرجاتها
     

 
 
 
 
 

 إذا كانت لديك أي مالحظات أخرى ترغب في إضافتها، فيمكنك كتابتها في هذا الجانب
....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

.................................... 
 العلميةنشكركم على حسن تعاونكم من أجل إنجاز هذه الدراسة 

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــ

322 
 

 
 

 


