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Abstract: 

 
The study aimed to identify the reality of applying indicators of 

academic staff’s quality in Libyan universities. Furthermore, the 

study attempted to know the obstacles that prevent the application 

of it. Moreover, the study aimed to explore whether there is a 

difference in estimating the degree of importance of these obstacles 
according to: academic degree, academic qualification, and 

experience years. A descriptive and analytical research design was 

adopted. To answer the study questions, a questionnaire was 

developed and its validity and reliability were assured. The study 

sample (N=50) was drawn from academic staff at Tripoli University, 

Faculty of Arts. Results related to the first dimension showed that all 
indicators of this dimension were weak), which indicates a low 

availability of indicators to achieve the quality of the faculty 

academic members. With regard to the second dimension, the results 

showed that all indicators of this dimension were high, which 

indicates however, the level of availability of obstacles to the 
application of quality indicators for faculty members was high. The 

findings also indicated that there was no significant difference in 

estimating the degree of importance of obstacles to the application of 

quality indicators of faculty academic members according to: 

academic degree, academic qualification, and years of experience.  
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ات جودة أعضاء الليبية: كليةاآلداب , جامعة طرابلس هيئة التدريس بالجامعات  واقع تطبيق مؤشر
 
 
 أنموذجا

 
 2 فائزة سالم قريفة

 
 الملخص

إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس  هدفت إلدرإسة ؤىل إلتعرف عىل وإقع تطبيق مؤشر
إت جودة أعضاء هيئة  ي تحول دون تطبيق مؤشر

بالجامعات إلليبية, ومعرفة إلمعوقات إلت 
إت إلمؤهل   لمتغير

ً
ي تقدير درجة أهمية هذه إلمعوقات تبعا

 
إلتدريس, وهل هناك ؤختالف ف

, وإلدرجة إألكاديمية, وسن ة, وأتبعت إلباحثة نمط إلدرإسات إلوصفية إلدرإسي وإت إلخير
إلتحليلية لتحقيق أهدإف إلدرإسة, وتم تصميم ؤستبانة وتم ؤختبار صدقها وثباتها, بهدف 

ي بلغ حجمها )
ي  05جمع إلبيانات من عينة إلدرإسة إلت 

 
 من أعضاء هيئة إلتدريس ف

ً
( عضوإ

رضية, وتوصلت إلدرإسة ؤىل أن كلية إآلدإب بجامعة طرإبلس, تم ؤختيارها بطريقة ع
ي 
إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس كانت ضعيفة, مما يدل عىل تدن  إلنتائج إلخاصة بمؤشر

إت تحقيق جودة أعضاء هيئة إلتدريس, كما أظهرت إلنتائج إلخاصة بمعوقات  توإفر مؤشر
إت تطبيق جودة أعضاء هيئة إلتدريس, ؤن إستجابات أفرإد عينة إلدرإسة عىل جميع مؤشر 

ي تقدير درجة أهمية 
 
هذإ إلمحور كانت عالية, كما أظهرت نتائج إلدرإسة عدم وجود تباين ف

 , إت إلمؤهل إلدرإسي  لمتغير
ً
إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس تبعا معوقات تطبيق مؤشر

ة يصل ؤىل مستوى إلدإللة إلمعنوية  . إلدرجة إألكاديمية, وسنوإت إلخير
إت, : الكلمات المفتاحية     .إلجودة, أعضاء هيئة إلتدريس, كلية إآلدإب, ليبيامؤشر

 

 المقدمة: 
ة من مجال إلصناعة ؤىلي ميدإن إلتعليم , وظهر هذإ  ي إلسنوإت إألخير

 
تعتير إلجودة إلشاملة مفهوم متعدد إألبعاد أنتقل ف

ي مجملها 
 
ي تشكل ف

إت إلعالمية إلجديدة إلت   معالم إلعرص إلذي نعيشهإلمفهوم كنتاج لمجموعة من إلعوإمل وإلمتغير
ية, بل أصبح عليه أن  (9553)محمود,  إت بإعتبار أن إلتعليم أدإة تكوين إلموإرد إلبشر , وأصبح عىل إلتعليم موإكبة إلتغير

ي إلمجتمع 
 
ي معظم دول يقود عملية إلتغيير ف

 
إيد بجودة إلتعليم وإؤلرتفاع بمستوإه ف إلعالم وهذإ مايفش إؤلهتمام إلمي  

ورة , ( 9505إلبيالوي وأخرون, ) إلمتقدم ي إلمؤسسات إلتعليمية, باتت ض 
 
وبذلك فإن عملية تطبيق إلجودة إلشاملة ف

إت جودة  , ومن هنا برزت إلحاجة ؤىل درإسة وإقع تطبيق مؤشر ي كافة مؤسسات إلتعليم إلعاىلي
 
ملحة, ويتوجب تطبيقها ف

ي تحد من تطبيقها.  بالجامعات إلليبية ومحاولة إلوقوف عىل أعضاء هيئة إلتدريس
  إلمعوقات إلت 

 
 مشكلة الدراسة: 

ي أكير معرفة ومهارة   ي إلمجتمع, وكلما كان هذإ إلعنرص إلبشر
 
ي هو أساس كل تقدم يمكن أن يتحقق ف يعد إلعنرص إلبشر

ي إلمجتمع, ومن هنا تعتمد  
 
ي مجاإلت إلممارسة إلمهنية ف

 
 ف
ً
إ  تأثير

ة, كلما كان أدإئه أكير ي مجاإلت أية منكفاءة وخير
 
ظمة ف

ي تحقيق أهدإفها, عىل مدى قدرة إألفرإد عىل أدإئهم لوظائفهم, لذإ كان حرص إلمنظمات 
 
ي إلمتعدد ف

إلنشاط إؤلنسان 
ي باعتباره من أهم عناضها 

ي وتدريبه باستمرإر, وإلعمل عىل رفع مستوى أدإئه إلمهت  )  عىل إؤلهتمام بالعنرص إلبشر
ي أولويات برإمجها ولما كان إلتعليم ه .(0331حبيب, 

 
ي ألي مجتمع, فقد جعلته إلدول إلمتقدمة ف

و بدإية أي تقدم حقيق 
ي كل مجاإلت إلحياة إلمجتمعية سوإء إؤلنتاجية 

 
ي هو إألدإة إلرئيسة ف وسياساتها للتطوير وإلبحث, ذلك أن إلعنرص إلبشر

ي إلتعليم, وأصبحت.(9550)صادق,  أو إلخدمية
 
ي إلتطوير  ومن هنا ظهرت منظومة إلجودة ف

 
هي إألمل إلوحيد ف

تيجية شاملة للتحسير  وإلتطوير, من خالل 
, خاصة أن أنظمة إلجودة تقوم عىل ؤسي  وإلتحسير  إلمستمر لتحقيق إلتمير 

ي ضوء إؤلمكانات إلمتاحة, 
 
رصد إلوإقع وتحليله من جهة, وتحديد إلمستوى إلمطلوب إلوصول ؤليه من جهة أخرى ف

 وإلعالمية. وكذإ إؤلعتبارإت إلمحلية 
وحيث أن عضو هيئة إلتدريس بالجامعة هو أحد عناض إلمنظومة إلتعليمية, ومن إلعوإمل إلمهمة للوصول بالتعليم 
إلجامعي ؤىل مستوى إلجودة إلشاملة, وجب عىل ؤدإرإت إلجامعات أن توفر لعضو هيئة إلتدريس إلظروف إلمناسبة 
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 للجودة إلشاملة, وهذإ يفرض درإسة وإقع إلتعليم إلجامعي مكانات إلالزمة لكي يقوم بوإجباته وإؤل 
ً
وتنمية قدرإته وفقا

إت جودة أعضاء هيئة  وتحديد جوإنب إلقصور فيه, وتعتير إلدرإسة إلرإهنة ؤحدى إلمحاوإلت لمعرفة وإقع تطبيق مؤشر
إت, وإلتعرف عىل مإلتدريس بالجامعات إلليبية ؤختالف درجة أهمية  دى, وإلتعرف عىل معوقات تطبيق هذه إلمؤشر

ة.  , وإلدرجة إألكاديمية, وسنوإت إلخير إت إلمؤهل إلدرإسي  لمتغير
ً
 هذه إلمعوقات تبعا

 
 أهمية الدراسة: 

ي إلتعليم إلعاىلي ,ألنها  هذه إلدرإسة أهميتها تستمد  -0
 
من أهمية إلموضوع إلذي تتناوله وحدإثته وهو إلجودة إلشاملة ف

إم بتطبيق تمثل فلسفة إدإرية وتنظيمية مع اضة إلبد من إلعمل إلجاد للتثقيف بمفهومها وأهميتها ومبادئها وإؤللي  
 .مضامينها ومجاإلتها بهدف تطوير إلعملية إلتعليمية إلجامعية

ي  أيضا منأهمية هذه إلدرإسة  تنبثق -9
ي إلبيانات إلبحثية حول وإقع نظام  تقدمها,أهمية إؤلسهامات إلت 

 
وإلمتمثلة ف

ي إل
 
شاد بها من قبل إلقائمير  عىل ؤدإرة إلتعليم ف

ي ضوء معايير ؤدإرة إلجودة إلشاملة, بهدف إؤلسي 
 
جامعات إلليبية ف

 إلجامعة لتجويد وتحسير  مكونات نظام إلتعليم بها. 
 

  أهداف الدراسة: 
 
  :تتحدد أهداف الدراسة ف

إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس بالجامعات  -0  .إلليبيةإلتعرف عىل وإقع تطبيق مؤشر
إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس بالجامعات إلليبية -9  .إلتعرف عىل معوقات تطبيق مؤشر
3-  

ً
إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس بالجامعات إلليبية تبعا إلتعرف عىل مدى ؤختالف درجة أهمية معوقات تطبيق مؤشر

إت:  , و لمتغير ةإلمؤهل إلدرإسي  .إلدرجة إألكاديمية, وسنوإت إلخير
 تساؤإلت إلدرإسة: تسع إلدرإسة لإلجابة عن إلتساؤإلت إلتالية: 

إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس بالجامعات إلليبية  ما  -0  .؟وإقع تطبيق مؤشر
إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس بالجامعات إلليبية  ما  -9  ؟. معوقات تطبيق مؤشر
إت جودة أعضاء هيهل تختلف  -3 إتدرجة أهمية معوقات تطبيق مؤشر  لمتغير

ً
 :ئة إلتدريس بالجامعات إلليبية تبعا

, و   ة ؟. إلدرجة إألكاديمية, وسنوإت إلخير إلمؤهل إلدرإسي
 

 ويمكن تقسيم هذه الدراسات إىل محورين:  :الدراسات السابقة
ات ومعايير الجودة الشاملة:    اهتمت بمؤشر

 المحور األول: ويتضمن الدراسات الت 
ي وإلية  Williams, 2005هدفت درإسة وليامز ) 

 
( ؤىل تقييم إلسياسة إلمالية ألرب  ع من إلكليات إلعامة وإلجامعات ف

تينسي إألمريكية , وأثرها عىل إألدإء إلجامعي من وجهة نظر أصحاب إلمصالح من إلمؤسسات إلمختلفة , إستخدم 
ن نتائج هذه إلدرإسة ؤن إلباحث درإسة إلمستندإت وإألرشيف وإلمقابالت للحصول عىل إلبيانات إلالزمة , وكان م

ي عىل فاعلية وجودة إألدإء إلجامعي   .إلسياسة إلمالية إيجابية , ولها تأثير ؤيجانر
إت,  9500 درإسة ) إلعبابنة, أما    لبعض إلمتغير

ً
إت جودة إألدإء إلجامعي تبعا

( كان هدفها تحديد درجة ممارسة مؤشر
إت جودة ( عضو هيئة تدريس 05حيث تم توزي    ع إؤلستبانة عىل )  , وتوصلت إلدرإسة ؤىل أن درجة توفر مؤشر جامعي

 بير  إستجابات عينة إلدرإسة تعزى 
ً
ي كلية إآلدإب / مرصإته متوسطة, وعدم وجود فروق دإلة ؤحصائيا

 
إألدإء إلجامعي ف

إت إلرتبة إألكاديمية وإلمؤهل وإلجنسية, ولكن إلفروق كانت دإلة لمتغير عدد سنوإت إلعمل لصالح ذو  ة لمتغير ي إلخير
ة )    . ( سنوإت 3-0إلقصير

ي  إلشاملة إلجودة مجاإلت  تطبيق مستوى معرفة ؤىل هدفت بدرإسة( 9503, عساف) قامو 
 
 وجهه من إؤلنسانية إلكليات ف

إت أثر ومعرفة ,ةإلتدريسي إلهيئة أعضاء نظر ة, وسنوإت إألكاديمية, وإلرتبة إلعمر, متغير , وإلمؤهل إلخير  وعىل إلعلمي
ن إلشاملة إلجودة معايير  تطبيق  ؤىل إلدرإسة وتوصلت إلتدريسية إلهيئة أعضاء ( عضو من11 ) من إلدرإسة مجتمع وتكوَّ

ي  متوسط إلجودة معايير  تطبيق مستوى ؤن
 
 فروق توجد وإل إلتدريسية إلهيئة أعضاء نظر وجهة من إؤلنسانية إلكليات ف

  دإلة
ً
ي  ؤحصائيا
 
إت تعزى إلشاملة إلجودة مجاإلت  تطبيق ف ة, أوسنوإت إألكاديمية, إلرتبة لمتغير  إلعلمي  إلمؤهل أو إلخير

إحات ضمن من وكان ي  إلتعليم جودة لتحسير   إلتدريسية إلهيئة أعضاء ؤقي 
 
 عرض وأجهزة حاسوب أجهزة توفير  إلكلية ف

ي  ؤلستخدإمها
 
 هيئة عضو مكانة مع يتناسب بما وتأثيثها إلتدريسية إلهيئة أعضاء مكاتب إلتدريسية,وتحسير   إلقاعات ف

 .إلتدريس
  اهتمت ب

: الدراسات الت   
 
 الشاملة:  جودةالمعوقات تطبيق المحور الثان

ي )درإسة  
ي مؤسس ات 9509, إلعضاض 

 
ي تحول دون تطبيق ؤدإرة إلجودة إلشاملة ف

( هدفت إىل تحديد إلمعوقات إلت 
ي إلكليات 

 
ي إلمملكة إلعربية إلسعودية وقد تكون مجتمع إلبحث من جميع أعضاء هيئة إلتدريس ف

 
, ف إلتعليم إلعاىلي
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ي توإجه وتوصلت إىل ,إلنظرية بجامعة إلملك خالد, وقد تم ؤعدإد إستبانة مكون ة م ن قسمير  
: إن أبرز إلمعوقات إلت 

ي مؤسسات لتعليم إلعاىلي ضعف ؤدرإك مفهوم إلتعلم مدى إلحياة, وضعف إلدعم إلماىلي 
 
تطبيق ؤدإرة إلجودة إلشاملة ف

, وتبير  وجود إختالف بير  إلمجموعات إلرئيسية  لألبحاث إلعلمية وضعف ؤمكانيات إلمكتبات وزيادة إلعبء إلتدريسي
ة للمعوقات وفقا للتخ ي تقدير درجة إألهمية للمعوقات إلتنظيمية وخدمةإلمجتمع ترجع ؤىل خير

 
صص ووجود فروق ف

إ بالحوإفز ألعضاء هيئة  ي بقية إلجوإنب. وأوض إلباحث باإلهتمام كثير
 
عض و هيئة إلتدريس بينما إل توجد فروق ف

  .إلتدريس وإإلهتمام بدعم إلبحث إلعلمي 
ي  إلتحديات بعنوإن بدرإسة( 9503, كعكي ) قامت

ي  إلعاىلي  إلتعليم بمؤسسات إلشاملة إلجودة ؤدإرة تطبيق توإجه إلت 
 
 ف

 من إلتدريس هيئة أعضاء من عشوإئية عينة عىل إلبحث وطبق إلهامشية إؤلردنية وإلمملكة إلسعودية إلعربية إلمملكة
موك جامعة ,إألردن جامعة ,إلعزيز  عبد إلملك جامعة ,سعود  إلملك جامعة إلتالية إلجامعات  إىل إلدرإسة وتوصلت إلير
ي  إلتحديات

إتيجيات توفر عدم ,للمهام دقيق توصيف توفر عدم ه إلشاملة إلجودة ؤدإرة تطبيق توإجه إلت   ؤسي 
إنية تخصيص عدم إلتنظيمية إلهياكل تحديث وعدم إلمتنوعة إؤلحتياجات لموإكبة وإضحة مستقبلية  عىل للرصف مير 
ي  يعمل لمن صالحيات منح عدم إلعاىلي  إلتعليم بمؤسسات إألنظمة مرونة غياب ,بالكليات إلجودة ضمان

 
 ؤدإرة تطبيق ف

ي  إلكليات مشاركة قصور بالجامعات وإلبيانات إلمعلومات نظم بنية ضعف ,إلجودة
 
إتيجية إلجامعة خطة ف  إؤلسي 

ي  إلعامة إلثقافة وضوح عدم للجودة
 .إلجامعة تتبناها إلت 

:  إلسابقة: تعقيب عام عىل إلدرإسات   مايىلي
 بإستقرإء إلدرإسات إلسابقة حول موضوع إلدرإسة تبير 

ي إلتعرف عىل تقييم أثر إلسياسة إلمالية عىل إألدإء إلجامعي مثل درإسة  -
 
بعض إلدرإسات إلسابقة ؤقترصت أهدإفها ف

(Williams ,9550 ,ي درإسة )إلعبابنة
 
ي سعت ؤىل تحديد درجة ممارسة 9500(, وكما جاء ف

إت جودة ( إلت  مؤشر
ي إلكليات 9503إألدإء, ودرإسة )عساف, 

 
ي هدفت ؤىل معرفة مستوى تطبيق مجاإلت إلجودة إلشاملة ف

( إلت 
 إألنسانية. 

-  , ي
, 9509إتفقت إلدرإسة مع درإسة )إلعضاض  ي 9503(, ودرإسة )كعكي

( حيث هدفت ؤىل تحديد إلمعوقات إلت 
ي إلتعليم إلعاىلي 

 
 .تحول دون تطبيق إلجودة إلشاملة ف

بشكل مباشر وغير مباشر من إلدرإسات إلسابقة , سوإء من حيث إألفكار أو إلمعلومات إلباحثة  توقد أستفاد -
إلنظرية أو إلعملية , لبلورة هذه إلدرإسة من خالل تحديد مشكلة إلدرإسة وإطارها إلنظري , أو من حيث بناء أدإة 

ها.   إلدرإسة وتدعيم نتائجها وتفسير
ي إألهدإف وإألهمية وإلتساؤإلت  -

 
 ؤختلفت تلك إلدرإسات عن إلدرإسة إلحالية ف

ية - ي إلمجاإلت إلزمانية وإلمكانية وإلبشر
 
 .ؤختلفت إلدرإسة إلحالية عن إلدرإسات إلسابقة ف

 :مفاهيم إلدرإسة: إشتملت إلدرإسة عىل إلمفاهيم إآلتية -
إت  - إلتعليم إلعاىلي بالوإليات إلمتحدة إألمريكية إلمؤشر بأنه " : يعرف إلمركز إلفيدرإىلي لجودة Indicatorsإلمؤشر

ي إلعملية إلتعليمية " ) زيدإن, 
 
 (. 9509مايمكن إستخدإمه للتميير  بير  إلجيد وغير إلجيد ف

ي 
كما تعرف بأنها " مقياس كمي أونوعي لمستوى إألدإء بمرور إلوقت , لإلستدإلل عىل مدى تحقق إلمعيار" )إلمركز إلوطت 

 (.9500إلجودة,  لضمان
 ") بن Qualityإلجودة 

ً
ء جودة, أي صار جيدإ ي

, وإلجيد نقيض إلردئ, وجاد إلسر
ً
ء حيدإ ي

" كون إلسر
ً
ي إلجودة لغويا

: تعت 

 .(0330منظور, 

, 9553ويعرف ) أبو إلنرص, 
ً
 لمعايير محددة سلفا

ً
 بأنها أدإء عملية معينة ؤنتاجية كانت أم خدمية, وفقا

ً
( إلجودة ؤصطالحا

ي إلخدمة أو إلمستفيد منها, بمعت  أن إلجودة ه مجموعة إلخوإص أو  تمثل
أعىل مستوى لرضا إلمستهلك أو متلق 

ي تحدد ؤىل أي مدى تحقق إحتياجات ورضا إلعميل. 
ي تحملها إلسلعة أو إلخدمة, وإلت 

 إلخصائص إلكلية إلت 
 

 :اؤلجراءات المنهجية للدراسة
لدرإسة فإن إلباحثة ؤتبعت نمط إلدرإسات إلوصفية إلتحليلية وإلذي يهدف ؤىل نوع إلدرإسة: لإلجابة عىل تساؤإلت إ -0

 , ها ) فان دإلير   .( 0311أكير من مجرد إلوصف ألنه يعتمد عىل جمع إلحقائق وتحليلها وتفسير
إت جودة أعضاء هي -9 ي للتعرف عىل وإقع تطبيق مؤشر

ئة منهج إلدرإسة: ؤعتمدت إلدرإسة إلحالية عىل إلمنهج إلوصق 
 إلتدريس بالجامعات إلليبية. 

أدإة إلدرإسة:إعتمدت إلدرإسة إلحالية بصفة أساسية عىل إستخدإم إؤلستبيان كوسيلة لجمع إلبيانات وذلك حسب  -3
 مقتضيات إلدرإسة. 

ي 
 
  :وتمثلت خطوإت ؤعدإد إؤلستبيان ف

ي صورته إألولية.  -ب. تحديد إلمحاور -أ
 
ي ف

 
 مرحلة صياغة إؤلستبيان ف
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 .ثيات إؤلستبيان -د. إؤلستبيانصدق  -ج
إت م تهدف إلدرإسة إلرإهنة ؤىل إلتعرف عىل وإقع تطبيق :تحديد إلمحاور –أ  جودة أعضاء هيئة إلتدريس ؤشر

ي ؤعدإد مهذه إلمعوقات تطبيق و بالجامعات إلليبية 
 
إت. ولتحقيق هذه إألهدإف ؤتبعت إلباحثة إلخطوإت إلتالية ف ؤشر

ي تحول دون  إلرجوع ؤىل -0إؤلستبيان: 
إت وإلمعوقات إلت  إلدرإسات وإألبحاث إلسابقة وإألدبيات ؤلستخالص إلمؤشر

 تطبيقها كما يجب. 
إت وإلمعوقات إلمناسبة -9   .تحديد وإختيار إلمؤشر

ي صورته إألولية -ب
 
إت وإلمعوقات,  :مرحلة صياغة إؤلستبيان ف ي ضوء ماسبق أمكن للباحثة إلتوصل لعدد من إلمؤشر

 
ف

ي صورتها إألوليةوقد تم صي
 
إت محور,وإلمعوقات محور أخر., وتم صياغتها ف ي محورين , حيث تضمنت إلمؤشر

 
 .اغتها ف

  :مرحلة صدق إألستبيان -ج
ي صورته إلمبدئية عىل مجموعة من إألساتذة إلمحكمير  من أعضاء هيئة  :إلصدق إلظاهري -0

 
تم عرض إؤلستبيان ف
إؤلستبيان هو إلتأكد من مدى سالمته من حيث إلصياغة إللغوية وإلوضوح إلتدريس بالجامعات , وكان إلهدف من عرض 

 أو إلتعديل أو إلحذف , وتحديد مدى ؤتساق إلمحاور وإلعبارإت , وتم إؤلعتماد عىل نسية ؤتفاق 
ً
, وإضافة مايرونه مناسبا

ي 20) 
 
 لصدقه , وف

ً
 ضوء هذإ إلتحكيم تم تعديل % ( , حيث تعتير نسبة ؤتفاق إلمحكمير  عىل عبارإت إؤلستبيان معيارإ

.  وتنقيح إؤلستبيان, ي
ي شكله إلنهان 

 
حها إلسادة إلمحكمير  تم إلتوصل ؤىل إؤلستبيان ف

ي ؤقي 
 وبعد ؤجرإء إلتعديالت إلت 

ي  -9
بيعي لمعامل  :إلصدق إلذإن 

, وهو إلجذر إلي  ي
باؤلضافة ؤىل إلتحقق من إلصدق إلظاهري , تم إستخدإم إلصدق إلذإن 

 .إلثبات

ي = إلص  
  معامل إلثباتدق إلذإن 

ي للمقياس )
ي أنه يمثل إلحد إألعىل لمعامل  (55303وبلغت قيمة معامل إلصدق إلذإن 

 
ي أهميته ف

ولمعامل إلصدق إلذإن 
 (.0331صدق إلمقياس ) إلسيد, 

ي حساب ثبات إؤلستبيان , حيث تم حساب معامالت  :ثبات أدإة إلدرإسة
 
إعتمدت إلباحثة طريقة إلتجزئة إلنصفية ف

إؤلرتباط بير  درجات إلعبارإت إلفردية , ودرجات إلعبارإت إلزوجية , وتمت إلمعالجة إؤلحصائية بإستخدإم معادلة 
مان  ن تقدير إلثبات إلكىلي للمقياس ) لحساب معامل إلثبات للمقياس وكا Spearman- Brown Formulaبرإون  –سيير

55352 ). 
 

( , ومن هنا يمكن 0330يقصد بها حدود إلدرإسة, أي حدود تعميم إلنتائج ) أبوحطب, صادق,  مجاإلت الدراسة: 
ة جمع إلبيانات وإلذي كان خالل شهري سبتمير وأكتوبر من عام 

ي وهي في 
مالحظة هذه إلحدود من ناحية إلمجال إلزمت 

ي عينة عرضية م9595
 
ي إلمتمثل ف ن أعضاء هيئة إلتدريس بكلية إآلدإب جامعة , كما يتحدد تعميم إلنتائج بمجالها إلبشر

 طرإبلس. 
 

إوح إلمدى إلعمري ألفرإد إلعينة 05طبقت أدإة إلدرإسة عىل عينة تبلغ ) عينة الدراسة:  ( من أعضاء هيئة إلتدريس, يي 
ي )50ؤىل أكير من  -30) , بمتوسط حسانر

ً
, وإنحرإف معياري )5550( عاما

ً
 (.5599( عاما

, وتم إستخدإم إلتحليالت Spssلإلجابة عن تساؤإلت إلدرإسة تم ؤستخدإم برنامج  :لدرإسةإلمعالجة إؤلحصائية ل
 إؤلحصائية إلتالية: 

ي وإؤلنحرإف إلمعياري -0  .إلتكرإرإت وإلنسب إلمئوية, إلوسط إلحسانر
 إلمتوسط إلمرجح وإألوزإن إلمرجحة, وإلقوة إلنسبية.  -3
, بإستخدإم م -5 مان_ برإون. حساب معامل إؤلتساق إلدإخىلي  عامل كرونباخ_ ألفا, ومعادلة سبير
 .(One- Way ANOVA) , وتحليل إلتباين إألحادي (t- testإستخدإم ؤختبار)-5
 

لإلجابة عن تساؤإلت إلدرإسة, قامت إلباحثة بتجميع تكرإر إستجابات أفرإد إلعينة لكل فقرة  نتائج الدراسة ومناقشتها: 
إت  , لتمثل درجة تطبيق مؤشر ي

وكل محور حسب إلهدف, كما قامت بحساب إلمتوسط إلمرجح لنتائج إلمقياس إلثالنر
ة مابير  ) %( , 055-%11( وبنسبة )3-9.5جودة أعضاء هيئة إلتدريس, وقد ترإوحت درجة متوسط إلتطبيق إلكبير

%( , وأما درجة إلتطبيق إلضعيفة فقد ترإوحت 10-%05( وبنسبة )953-051وترإوحت درجة إلتطبيق إلمتوسطة مابير  )
 .% فأقل(03( وبنسبة )050-0مابير  )

 
ي إلوقت نفسه تجيب عىل إل -وقد توصلت إلدرإسة للنتائج إلتالية: 

 
ي تحقق أهدإف إلدرإسة وف

تساؤل إألول إلنتائج إلت 
ي )
 
إتما وإقع تطبيق مللدرإسة إلذي حدد ف   جودة أعضاء هيئة إلتدريس بالجامعات إلليبية ؤشر
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إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس0جدول )   :( يوضح مؤشر

  المعالجات اؤلحصائية
ات  المؤشر

 
 
 م

إلنسبة  المستوى
 إلمرجحة

 إإلنحرإف
 إلمعياري 

 
تيب  إلي 
 

 إلمتوسط
 إلمرجح

مجموع 
 إألوزإن

وط محددة ومعتمدة ؤلختيار أعضاء هيئة إلتدريسيوجد  25      050  5  5501   03  ضعيف   .شر
0 

  ضعيف
 03 

 
 55530 

 
 3 

 
 050 

 25 
 

ي من أعضاء هيئة إلتدريس إلمؤهلير  
 
يوجد خطة لتوفير إلعدد إلكاف

إمج  .لتنفيد إلير

 
9 

 .يوجد آليات مناسبة لتقييم إدإء أعضاء هيئة إلتدريس 15  055  0  55530  51  ضعيف
 

3 

ضعيف 
 جدا

 
 33 

 
  5 

 
  1 

 
  0 

  
 05 

يوجد إجرإءإت وإضحة لتوفير خدمات إلتقنية إلمناسبة ألعضاء 
 .هيئة إلتدريس ومساعديهم بشكل مستمر

 
5 

  متوسط
  13 

 
 55050 

 
  0 

 
 959 

  
 005 

 لما 
ً
إم بتوزي    ع إلعبء إلتدريسي ألعضاء هيئة إلتدريس طبقا إإللي  

 .تنص عليه إللوإئح

 
0 

  متوسط
  13  

 
 55050 

 
  0 

 
 959 

  
 005 

ة إلذإتية  يوجد ملف إكاديمي لكل عضو هيئة إلتدريس يتضمن إلسير
ف به وإلنشاطات إلعلمية وإلتدريسية  .وإلمؤهل إلعلمي إلمعي 

 
0 

ضعيف 
 جدا 

 
 33 

 
  5 

 
  1 

 
  0 

 
 05 

يوجد خطط تدريبية معتمدة لتنمية قدرإت ومهارإت أعضاء هيئة 
 .إلتدريس

 
1 
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إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس ؤن إستجابات أفرإد عينة إلدرإسة عىل   أظهرت نتائج إلجدول إلسابق إلخاص بمؤشر

إت هذإ إلمحور   جميع مؤشر
(, وإنحرإف 12501%( , بمتوسط مرجح ) 09532كانت ضعيفة, وهذإ ماأوضحته إلقوة إلنسبية للمحور, حيث بلغت )  

 (.3505معياري ) 
ي ضوء إلمتوسط إلمرجح لكل مؤشر جاءت  

 
إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس ف ومن خالل معطيات إلجدول وترتيب مؤشر

 : تيب إألو       إلنتائج عىل إلنحو إلتاىلي إت" إلي   لما ل إلمؤشر
ً
إم بتوزي    ع إلعبء إلتدريسي ألعضاء هيئة إلتدريس طبقا إإللي  

ف به  " , "تنص عليه إللوإئح ة إلذإتية وإلمؤهل إلعلمي إلمعي  يوجد ملف إكاديمي لكل عضو هيئة تدريس يتضمن إلسير
", بمتوسط ئة إلتدريسيوجد آليات تمكن إلطالب من إلتوإصل مع أعضاء هي ", "وإلنشاطات إلعلمية وإلتدريسية

إت بمقدإر)55050(, وإنحرإف معياري )959مرجح ) إت 13(, وبقوة نسبية متوسطة للمؤشر تيب إألخير إلمؤشر %(, إلي 
يوجد ", "يوجد إجرإءإت وإضحة لتوفير خدمات إلتقنية إلمناسبة ألعضاء هيئة إلتدريس ومساعديهم بشكل مستمر"

يوجد آلية تتيح إلفرص بشكل عادل لمشاركة ", "رإت أعضاء هيئة إلتدريسخطط تدريبية معتمدة لتنمية قدرإت ومها
ي إللجان إلعلمية إلمؤقتة وإلدإئمة

 
ي ", "أعضاء هيئة إلتدريس ف

توفير إإلمكانات إلمادية إلالزمة ألعضاء هيئة إلتدريس إلت 
 )(, وبقوة نسبية ضع5(, وإنحرإف معياري )0", بمتوسط مرجح )تمكنهم من إدإء وإجباتهم

ً
 %(.33يفة جدإ

إت , نجد أن مستوى توإفر  وبتحليل معطيات نتائج إلجدول إلسابق, ومن خالل إستجابات أفرإد إلعينة عىل هذه إلمؤشر
إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس ترإوحت بير  ضعيفة ومتوسطة , أما مستوى إلتوفر إلعالية لم تتو   فرمؤشر

  المعالجات اؤلحصائية
ات  المؤشر

 

إلنسبة  النسبة
 إلمرجحة

إإلنحرإ
 ف

 إلمعياري 

 
تيب  إلي 
 

إلمتوس
 ط
 إلمرجح

مجموع 
 إألوزإن

ضعيف 
 جدا 

 
  33 

 
  5 

 
  1 

 
  0 

 
 05 

يوجد آلية تتيح إلفرص بشكل عادل لمشاركة أعضاء هيئة 
ي إللجان إلعلمية إلمؤقتة وإلدإئمةإلتدريس 
 
 .ف

2 
 

  متوسط
  15 

 
 55151 

 
 9 

 
  950 

  
 050 

إم بالتخصصات وإلدرجات إلعلمية ألعضاء هيئة  إإللي  
نامج  .إلتدريس بما يتناسب وتدريس مقررإت إلير

 
3 

  ضعيف
  03 

 
 55530 

 
  3 

 
  050 

 
 25 

 يوجد آلية للتعامل مع إلشقات إلعلمية وإلمخالفات
 .إألخرى إلمتعلقة بأعضاء هيئة إلتدريس

0
5 

ضعيف 
 جدا 

 
  33 

 
  5 

 
  1 

 
  0 

 
 05 

ي 
توفير إإلمكانات إلمادية إلالزمة ألعضاء هيئة إلتدريس إلت 

 .تمكنهم من إدإء وإجباتهم
 
0
0 

  ضعيف
  05 

 
  55050 

 
  0 

 
  050 

 
 10 

يوجد آلية شفافة للتعامل مع شكاوي أعضاء هيئة 
 .وضمان حقوقهمإلتدريس 

0
9 
 

ي نشر أبحاثهم  25   050  3   55530  03   ضعيف
 
0 .دعم أعضاء هيئة إلتدريس ف

3 
 

  متوسط
  13 

 
 55050 

 
  0 

 
  959 

 
 005 

يوجد آليات تمكن إلطالب من إلتوإصل مع أعضاء هيئة 
 .إلتدريس

0
5 
 

 0011مجموع األوزان = 
 89.68المتوسط المرجح للمحور = 

 4.05المعياري للمحور = اؤلنحراف 
 % 63.49القوة النسبية للمحور = 

ات = ضعيف  المستوى العام لجودة المؤشر

 
 

 إلمحور ككل           
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إت تحقيق جودة  ي توإفر مؤشر
ي قد ترجع ؤىل محدودية ؤنتشار ثقافة إلجودة , مما يدل عىل تدن 

أعضاء هيئة إلتدريس إلت 
إم بتطبيق إلمعايير   

ي إلجامعة وأعضاء هيئة إلتدريس , وعدم إؤللي 
 
وشدة إلمقاومة للتغيير خاصة بير  إلقيادإت إلعليا ف

ي لضمان جودة وإعتماد إلمؤسسات إلتعليم
ي تم وضعها من قبل إلمركز إلوطت 

إت إلت  ية وإلتدريبية, وبشكل خاص وإلمؤشر
إلمتعلق منها بأعضاء هيئة إلتدريس, وهذإ ماإكد عليه إلتقرير إلصادر عن مكتب إلجودة وإألدإء بجامعة طرإبلس ) أحمد 

 (.9503إلخازمي وآخرون, 

إت جودة إألدإء إلج9500ونتائج درإسة )عبابنة,    ي  ( حيث أشارت نتائج هذه إلدرإسة ؤىل أن درجة ممارسة مؤشر
 
امعي ف

 مع ماتوصلت ؤليه درإسة )إلقحفة, 
ً
ي أكدت أن جميع 9505كلية إآلدإب/ مرصإته متوسطة, وتتفق هذه إلنتائج أيضا

( إلت 
معايير جودة إألدإء إلتدريسي حققت مستوى متوسط يرجع لعدة أسباب منها عدم توفر إإلمكانات إلمادية إلالزمة, 

 إلمعرفة وبرإمج إلتدريب وإلتأهيل.  وإلوسائل إلتعليمية وإلتكنولوجية, ومصادر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المعالجات اؤلحصائية
 المعوقات 

 
 
  م

 المستوى

إلنسبة 
 إلمرجحة

 إإلنحرإف
 إلمعياري 

 
تيب  إلي 
 

 إلمتوسط
 إلمرجح

مجموع 
 إألوزإن

محددوية برإمج إلتنمية إلمهنية لعضو هيئة إلتدريس أو  005  3   0   5   055  عاىل   
 .إلتفرغ إلعلمي إؤلستفادة من إجازإت 

 
0 

عدم وجود معايير وإضحة ودقيقة لتقييم إدإء أعضاء هيئة  005  959   2   55555  13  متوسط 
ي 
 .إلتدريس إألكاديمي وإلبحتر

 
9 

 3 .زيادة إلعبء إلتدريسي عىل حساب إلبحث إلعلمي  000  953   1   55503  11   عاىل   

  .نظام إلحوإفز إلمادية وإلمعنوية بالجامعةضعف  030  951   3   55051  35   عاىل   
5 

ي إلجامعة 005  3   0   5  055  عاىل   
 
وقرإطي عىل إلمناخ إلتنظيمي ف   .غلبة إلطابع إلبير

0 

ي تعيير  وتقييم وترقية أعضاء  050  950   3   55055  15  متوسط 
 
ضعف إلمعايير إلمتبعة ف

 .هيئة إلتدريس
 
0 

ي إلفرص بير  أعضاء هيئة إلتدريس 090  950   0   55012  23   عاىل   
 
  .إإلفتقار ؤىل إلمساوإة ف

1 

ي لبعض أعضاء هيئة إلتدريس 030  951   3   55503  35   عاىل   
 2 .ضعف إلتكوين إلمهت 
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إت جودة أعضاءهيئة إلتدريس  – 9 ي )ما مامعوقات تطبيق مؤشر
 
ي للدرإسة إلذي حدد ف

إؤلجابة عىل إلتساؤل إلثان 
 بالجامعات إلليبية ؟( 

إت جودة أعضاءهيئة إلتدريس بالجامعات إلليبية9جدول )  ( يوضح معوقات تطبيق مؤشر
 

 
  
أظهرت نتائج إلجدول إلسابق إلخاص بمعوقات جودة أعضاء هيئة إلتدريس ؤن إستجابات أفرإد عينة إلدرإسة عىل   

إت هذإ إلمحور كانت عالية , وهذإ ماأوضحته إلقوة إلنسبية للمحور, حيث بلغت )  بمتوسط  %(,20500جميع مؤشر
 (.55323(, وإنحرإف معياري )093593مرجح ) 

ي ضوء إلمتوسط إلمرجح  
 
إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس ف ومن خالل معطيات إلجدول وترتيب معوقات تطبيق مؤشر

 :  جاءت إلنتائج عىل إلنحو إلتاىلي
 لكل مؤشر

تيب إألول إلمعوقات "  - محددوية برإمج إلتنمية إلمهنية لعضو هيئة إلتدريس أو إؤلستفادة من إجازإت إلتفرغ إلي 
ي إلجامعة غلبة", "إلعلمي 

 
وقرإطي عىل إلمناخ إلتنظيمي ف ي  ", "إلطابع إلبير

 
ي تضمن تكافؤ إلفرص ف

غياب إلمعايير إلت 
إف وإلتحكيم بير  أعضاء هيئة إلتدريس (, وبقوة 5(, وإنحرإف معياري )3", بمتوسط مرجح )عضوية إللجان وإإلشر

 بمقدإر)
ً
تيب ماقبل إألخير إلمعوق""055نسبية عالية جدإ دم وجود دليل يوضح حقوق ووإجبات ع %( , إلي 

%( , 13(, وبقوة نسبية متوسطة )55050(,وإنحرإف معياري )959", بمتوسط مرجح )ومسؤوليات أعضاء هيئة إلتدريس
تيب إألخير إلمعوق" ي تعيير  وتقييم وترقية أعضاء هيئة إلتدريسإلي 

 
(, 950", بمتوسط مرجح )ضعف إلمعايير إلمتبعة ف

 %(.15(, وبقوة نسبية متوسطة )55055وإنحرإف معياري )
وبتحليل معطيات نتائج إلجدول إلسابق, ومن خالل إستجابات أفرإد إلعينة عىل هذه إلمعوقات , نجد أن مستوى توإفر 
ي 
 
إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس جاءت عالية, وقد يعود ذلك ؤىل حدإئة تجربة إلكلية وإلجامعة ف معوقات تطبيق مؤشر

ي لمؤسسات إلتعليم إلعاىلي إلصادرة مجال ضبط إلجودة  إمجر إم بمعايير إؤلعتماد إلمؤسسي وإلير  
وإؤلعتماد, وعدم إؤللي 

  المعالجات اؤلحصائية
 معوقاتال

 
 
  م

 المستوى

إلنسبة 
 إلمرجحة

 إإلنحرإف
 إلمعياري 

 
تيب  إلي 
 

 إلمتوسط
 إلمرجح

مجموع 
 إألوزإن

 
 عاىل   

 
 055 

 
  5 

 
  0 

 
  3 

 
 005 

ي عضوية 
 
ي تضمن تكافؤ إلفرص ف

غياب إلمعايير إلت 
إف وإلتحكيم بير  أعضاء هيئة  إللجان وإإلشر

 .إلتدريس

 
3 

ي إإلدإء  035  950  5       55015 21  عاىل   
 
 05 عدم توفر مناخ تنظيمي يشجع عىل إلتمير  ف

إمج  095  955  0     55530 25   عاىل    إم بالمعايير إلخاصة بجودة إلير  
عدم إؤللي 
 .إلدرإسية

00 

 09 .محدودية إلوسائل إلبحثية لعضو هيئة إلتدريس 050 953  9     55353  31   عاىل   

عدم وجود دليل يوضح حقوق ووإجبات   005 959  2   55050  13   متوسط 
 .ومسؤوليات أعضاء هيئة إلتدريس

 
03 

 0791مجموع األوزان = 
 34.:03المتوسط المرجح للمحور = 

 
 94:.1اؤلنحراف المعياري للمحور = 

 
 %97.06القوة النسبية للمحور = 

 
ات = عاىل    المستوى العام لجودة المؤشر

 
 
 إلمحور ككل      
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ي تهدف ؤىل 
ي تعتير إألدإة إلرئيسة إلت 

ي لضمان جودة وإعتماد إلمؤسسات إلتعليمية وإلتدريبية, وإلت 
عن إلمركز إلوطت 

 إلمستمر لقطاع إلتعليم وتلبية إحتياجات إلنهوض بمستوى مؤسسات إلتعليم, وضمان عملية إلتطوير وإلتحسير  
 , ي

( 9509أصحاب إلعالقة من إلطلبة وأولياء إألمور وأرباب إلعمل وإلبلدإن إألخرى. وهذإ ماأكدت عليه درإسة )إلعضاض 
ي 
ي مؤسسات لتعليم إلعاىلي ضعف ؤدرإك إلت 

 
ي توإجه تطبيق ؤدإرة إلجودة إلشاملة ف

توصلت إىل إن أبرز إلمعوقات إلت 
, م إلتعلم مدى إلحياة, وضعف إلدعم إلماىلي لألبحاث إلعلمية وضعف ؤمكانيات إلمكتبات وزيادة إلعبء إلتدريسي مفهو 

 , ي  إلتحديات( حيث أشارت ؤىل أن 9503ونتائج درإسة )إلكعكي
 توفر عدم ه إلشاملة إلجودة ؤدإرة تطبيق توإجه إلت 

إتيجيات توفر عدم ,للمهام دقيق توصيف  إلهياكل تحديث وعدم إلمتنوعة إؤلحتياجات لموإكبة وإضحة مستقبلية ؤسي 
إنية تخصيص عدم إلتنظيمية  إلعاىلي  إلتعليم بمؤسسات إألنظمة مرونة غياب ,بالكليات إلجودة ضمان عىل للرصف مير 

ي  يعمل لمن صالحيات منح عدم
 
 قصور بالجامعات وإلبيانات إلمعلومات نظم بنية ضعف ,إلجودة ؤدإرة تطبيق ف

ي  إلكليات مشاركة
 
إتيجية إلجامعة خطة ف ي  إلعامة إلثقافة وضوح عدم للجودة إؤلسي 

 .إلجامعة تتبناها إلت 
إت جودة أعضاء  –3 ي )هل تختلف درجة أهمية معوقات تطبيق مؤشر

 
إؤلجابة عىل إلتساؤل إلثالث للدرإسة إلذي حدد ف

إت: إلمؤهل إلدر   لمتغير
ً
ة ؟(هيئة إلتدريس بالجامعات إلليبية تبعا , وإلدرجة إآلكاديمية, وسنوإت إلخير  إسي

 للمؤهل إلدرإسي 3جدول )   
ً
 ( لمعرفة تقدير أهمية إلمعوقات تبعا

 المجموعة المتوسط الحسان    اإلنحراف المعياري ت الدإللة

.011 0535 غير دالة )ن=( إلماجستير  35533   

)ن=( إلدكتورإة 33533 0500    

ي تقدير درجة درجات أفرإد عينة إلدرإسة  عدم وجود فروق دإلة ؤحصائيا بير  متوسطيتضح من خالل إلجدول إلسابق 
 
ف

إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس, وقد يعود ذلك ؤىل أن تقدير درجة أهمية إلمعوقات يمكن  أهمية معوقات تطبيق مؤشر
( إلذي 9500ة )إلعبابنة, مالحظته من أعضاء هيئة إلتدريس بمختلف مؤهالتهم, وتتفق هذه إلنتيجة مع نتائج درإس

إت جودة أعضاء هيئة  ي تقدير درجة أهمية معوقات تطبيق مؤشر
 
توصل ؤىل أنه إليوجد ؤختالف ذو دإللة ؤحصائية ف

 للمؤهل إلعلمي من وجهة نظر عينة إلبحث. 
ً
 إلتدريس تبعا

ة  ( تحليل إلتباين لمعرفة تقدير أهمية إلمعوقات تبعأ للدرجة إآلكاديمية وسنوإت5جدول )  إلخير

مجموع  مصدر التباين المتغير 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 دإللة الفروق قيمة ف تقدير التباين

سنوات 
ة  الخي 

بير  
 إلمجموعات

 غير دإلة 0511 05112 9 0533

دإخل  
 إلمجموعات

9555 51 0555   

  1533 53    

       

الدرجة 
 اآلكاديمية

بير  
 إلمجموعات

دإخل 
 إلمجموعات 

 إلمجموع

3505 
5505 
2555 

9 
51 
53 

0501 
9590 

 غير دإلة  .003

       

 
إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس  ي تقدير درجة أهمية معوقات تطبيق مؤشر

 
يتضح من إلجدول إلسابق عدم وجود تباين ف

ة, وإلدرجة إآلكاديمية يصل ؤىل مستوى إلدإللة إلمعنوية, إت سنوإت إلخير  لمتغير
ً
إلنتيجة مع نتائج  وتتفق هذه تبعا

 , ي
ي تقدير درجة أهمية معوقات تطبيق 9509درإسة )إلعضاض 

 
( إلذي توصل ؤىل أنه إليوجد تباين ذو دإللة ؤحصائية ف

ة من وجهة نظر عينة إلبحث. كما أكدت درإسة )إلفطيمي   لسنوإت إلخير
ً
إت جودة أعضاء هيئة إلتدريس تبعا مؤشر

دإللة ؤحصائية فيما يتعلق بوجهات نظر أعضاء هيئة إلتدريس تعزى لمتغير ( عىل عدم وجود فروق ذإت 9500وآخرون, 
 إلدرجة إألكاديمية. 
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 التوصيات: 

ي إألدإء, سوإء من إلناحية إؤلدإرية, أم من إألكاديمية, -0
 
, ترسيخ فلسفة إلجودة ف

ً
 ومنهجا

ً
وليس كوظيفة  لتصبح أسلوبا

 وإلتطوير بشكل دإئم ومستمر. مستقلة,بحيث تعمل عىل بناء منظومة إلتحسير  

ي  -9
 
إكهم ف ي ؤتخاذ وصنع إلقرإرإت, وإلعمل عىل ؤشر

 
ي إلجامعة إلفرصة ف

 
منح أعضاء هيئة إلتدريس وإلكوإدر إلمساندة ف

, وعضوية إللجان إلدإئمة وإلمؤقتة.   جوإنب إلعملية إؤلدإرية بصورة أكير

 أو عن طريق إلتسهيالت إ -3
ً
ؤلدإرية, وإنشاء مرإكز للتنمية إلمهنية ألعضاء هيئة إلتدريس دعم إلبحث إلعلمي سوإء ماديا

 .بالجامعة

ي لضمان جودة -5
, إلصادرة عن إلمركز إلوطت  إت ؤعتماد مؤسسات إلتعليم إلعاىلي

إلعمل عىل تفعيل تطبيق معايير ومؤشر
ي  إمجر  .وإعتماد إلمؤسسات إلتعليمية وإلتدريبية بشقيها إلمؤسسي وإلير

 
 المراجع: 

 (. دإر صادر. 0(. لسان إلعرب. ) ج0330منظور, جمال إلدين.)بن إ
 (. إلمدخل ؤىل ؤدإرة إلجودة إلشاملة وستة سيجما.إلدإر إلعالمية للنشر وإلتوزي    ع. 9553أبوإلنرص, مدحت دمحم. )

بوية 0333أبوحطب, فؤإد, وصادق, آمال.) ي إلعلوم إلنفسية وإلي 
 
ي ف

(. مناهج إلبحث وطرق إلتحليل إؤلحصان 
 إلجتماعية.إألنجلو إلمرصية. وإ

(. ة9505إلبيالوي, حسن حسير  ي إلتعليم. دإر إلمسير
 
 (.إلجودة إلشاملة ف

ي  (.0331حبيب, جمال شحاته.)
 
ي ف

إلعالقة بير  تطبيق برنامج تدريب إؤلخصائيير  إإلجتماعيير  وتنمية أدإئهم إلمهت 
ي إلخدمة إإلجتماعية, )

 
. مجلة درإسات ف  .053 (,9مجال إلدفاع إإلجتماعي

إتيجية إلمعدلة لمكتب إلجودة وتقييم إألدإء)9503إلخازمي وآخرون, أحمد.) (.جامعة 9500-9500(.إلخطة إؤلسي 
 طرإبلس. 

ي ضوء إلمعايير إلكمية لضمان إلجودة. إلمجلة 9509زيدإن, عمار عبدإلستار.)
 
(. تقييم مكتبات جامعة كفر إلشيخ ف

 .9, (0) 9إلدولية لعلوم إلمكتبات وإلمعلومات, 
(. . 0331إلسيد, فؤإد إلبهي ي ي.دإر إلفكر إلعرنر

ي وقياس إلعقل إلبشر
 (.علم إلنفس إؤلحصان 

, تومادر.) (. نحو تصور لجودة تعليم إلدرإسات إلعليا بمؤسسات تعليم إلخدمة 9550صادق, أحمد, ومصطق 
 , مرص. إلمؤتمر إلعلمي إلثامن عشر كلية إلخدمة إإلجتماعية, حلوإن .]بحث مقدم[إإلجتماعية
(. تقييم جودة إألدإء إلجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة إلتدريس بكلية إآلدإب/ جامعة 9500عبابنة, صالح أحمد.)

 .  .95-0(, 2) 5مرصإته. إلمجلة إلعربية لضمان جودة إلتعليم إلجامعي
ي إلكليات إألنسانية من وجهة9503عساف, دمحم. )

 
نظر أعضاء إلهيئة  (. مستوى تطبيق معايير إلجودة إلشاملة ف

بوية وإلنفسية,  ي جامعة إلنجاح إلوطنية. مجلة إلقدس إلمفتوحة لألبحاث وإلدرإسات إلي 
 
, 0إلتدريسية ف

000. 
,سعيد.) ي

ي إلمملكة إلعربية 9509إلعضاض 
 
ي مؤسسات إلتعليم إلعاىلي ف

 
(.معوقات تطبيق ؤدإرة إلجودة إلشاملة ف

, )إلسعودية.إلمجلة إلعربية لضمان جودة إلتعل  .33-00(, 3يم إلجامعي
بية وعلم إلنفس )دمحم نوفل وآخرون, ترجمة(. مكتبة إألنجلو إلمرصية.  (.0311فان دإلير  ) ي إلي 

 
 مناهج إلبحث ف

ي إلجامعات إلليبية, درإسة حالة: كلية إؤلقتصاد. مجلة  (.9500إلفطيمي وآخرون, دمحم مفتاح.)
 
إت إلجودة ف قياس مؤشر

 .092-33(, 0ل, )درإسات إألقتصاد وإألعما
بية إلنادرة 9505إلقحفة, أحمد عبدهللا.) ي إألدإء إلتدريسي لعضو هيئة إلتدريس بكلية إلي 

 
(. مدى توإفر معايير إلجودة ف

 .911-932(, 5من وجهة نظر طلبة إلكلية. مكتب إلبحوث وإلنشر جامعة ناض,)
, سهام صالح.) ي توإجه تطبيق ؤدإرة 9503كعكي

ي إلمملكة (. إلتحديات إلت 
 
إلجودة إلشاملة بمؤسسات إلتعليم إلعاىلي ف

 .00(, 9إلعربية إلسعودية وإلمملكة إألردنية إلهاشمية. مجلة إلعلوم إلعربية, )
ي لضمان إلجودة.)

. منشورإت إلمركز, 9500إلمركز إلوطت   .0(. دليل ضمان جودة وإعتماد مؤسسات إلتعليم إلعاىلي
. إلدإر إلمرصية إللبنانية, (. رؤى جديد9553محمود, يوسف سيد.)  .093ة لتطوير إلتعليم إلجامعي
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AAT 3206711. 

 
 


