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 ثقافة الجودة بين الواقع والطموح

 عن  كلية التربية دراسة حالة
 سليمان دمحم قليوان د.

 قسم الهندسة الصناعية ،كلية الهندسة  ،جامعة مصراته 
  ليبيا

gliwan63@yahoo.com 

  
إن ثقافة الجودة في عالمناا الياوه  اي اية اية ال لابة لنماو و طبيا   - الملخص

ولكي ي ه نجاحهاا  ،المؤسسات اإلن اجية وال دميةمبادئ إداةة الجودة الشاملة في 
، والعما  الجمااعي  ،علي المؤسسات إن  ؤمن بمبدأ نشة ثقافاة ال طاوية المسا مة

باإل ااافة إلااي ال ةكيااق علااي قيااات ة ااا المساا  دمين  ،و شاايع مشاااةكة العاااملين
 لهه. الذين يمثلون الهدف ايساسي ل حقي  الجودة و قديه أف   ال دمات

الهدف من  اذ  الدةاساة  او ال عاةف علاي مادا ان شااة ثقافاة الجاودة باين   إن    
الطلبااة دا اا  جامعااة ملااةا ق عاان طةياا  أساالول دةاسااة حالااة علاا  طلبااة كليااة 

ق علااي قيااات ثقافااة الجااودة لاادا الطاا ل  ياانةكال حياات  ااه ،ال ةبيااة بشااك   ااا 
والدةاساات الساابقة، واإلطااة  ،باسا  داه المةاجاع ،االع ماد علي اإلطااة النراة ب

 طبقية ومج مع الدةاسة ي كون من عينة’ ي بشك  أساسي باس  داه اإلس بانةالعمل
والن ائج ال ي  وللنا إليها  ،من طلبة السنة النهائية بكلية ال ةبية بجامعة ملةا ة

و لبياااة  وقعاااات  ،بال حساااين المسااا مة ، شاااية الااا  اة بااااط مدهاااوه الجاااودة لاااديهه
 وال ي  سي ه ال طةق لها     الدةاسة. ،القبائن

ثقافة الجاودة، مداا يه الجاودة، جامعاة ملاةا ق، كلياة ال ةبياة،  :الكلمات المفتاحية
 .ال حسين المس مة

 مقدمة.  1
 فةنن لةلل  خدميةة مؤسسةة أي لتقةدم أساسة  مطلة  نشر ثقافةة الجةود  إن    
 عنةد بالمؤسسةة صلة له من كل إشرا  بمبدأ اإليمان من لها البد مؤسسة أي

 وإرضةةا  التطةةوير علةة  العمةةل بضةةرور  كةةلل  تةةؤمن وأن، سياسةةتها وضةة 
الخدمة، إن  المختصين ف  علم االجتماع والتربية يؤكةدون بة ن  لهم تقدم من

ثقافةةةة المجتمةةة  كميراةةةا مةةةن اعمةةةور، يمكةةةن تعةةةديلها وتحسةةةينها إلا اتبعةةةت 
واستمرقت زمنها المناس ، وبالتةال  فةنن  ،واآلليات الفعَّالة ،الوسائل السليمة

وترسةةيخها فةة  المجتمةة ، خاصةةة مةة  وجةةود  ،ثقافةةة اإلتقةةان يمكةةن زرعهةةا
اةل   وفة  ،اعرضية المناسبة للجهود المبلولة والصفات الجينية القابلةة لةلل 

 كليةةة طلبةةة ثقافةةة مةةد  وتوضةةي  ثقافةةة الجةةود  لمفةةاايم تةةم التطةةر  الدراسةةة
 حةول ثقةافتهم تحسةين علة  للة  ت ثير ومد  ومبادئها  الجود بمفاايم التربية

 . التعليمية العملية متطلبات

 البحث مشكلة. 2
 الفةةرد علةة  يكةةون يفضةةل أن التةة  المجةةاالت أاةةم مةةن الجةةود  مجةةال يعتبةةر  

 ،العمةل نةوع كةان أيةا ،عملةه مجةال فة  النجةا  يحقة  لكة  ،بهةا كافيةة دراية
 اعخةةر  المجةةاالت بكافةةة مةةرتبط التعلةةيم عن التعليمةة  المجةةال وخاصةةة فةة 

 لو وكةةان ،الضةةع  مةةن خاليةةا التعلةةيم كةةان فكلمةةا ،إنتاجيةةة أم كانةةت خدميةةة
 . اعخر  المجاالت إنجا  ف  لل  ساام كلما عالية جود 

  : اآلت ل التساؤ عل  اإلجابة ف  تتحدد البحث مشكلة فنن لل  وعل 

  ؟الجةود  بجامعة مصراته بمفاايم التربية كلية طال  عند ثقافة انا  ال _
 وال ا  ف  المستو  المطلو  أو اقل من متوسط المجتم ؟

 

 

 

 البحث فرضية . 3
الفرضيات  صياغة تمت فقد الدراسة، بمشكلة الخاص عل  التساؤل لإلجابة
 :التالية

 H⁰ إحصةائية  داللةة لات فةرو  توجةد العدم ال فرض أو الصفرية الفرضية
متوسةط المجتمة  لمسةتو   وبةين، الكليةة الجود  لد  طةال  مفاايم ثقافة بين

 مسةةتو  عنةد الجةود  الشةاملة إدار  مبةاد  تطبية  يتطلبةه ثقافةة الجةود  الةلي
 ( .0U=1U( أي )متوسط العينة يساوي متوسط المجتم  0.05)  المعنوية

H¹  مفةةاايم ثقافةةة  بةةين إحصةةائية داللةةة لات فةةرو  البديلةةة توجةةد الفرضةةية
 متوسط المجتم  لمستو  ثقافة الجةود  الةلي وبين ،الكلية   طال الجود  لد
( 0.05)  المعنويةة مسةتو  عنةد الجةود  الشةاملة إدار  مبةاد  تطبية  يتطلبه

( أي أن           0U( اكبةةةةةر مةةةةةن متوسةةةةةط المجتمةةةةة  ) 1Uأي )متوسةةةةةط العينةةةةةة )
( 0U ≤1U.) 

 أادا  البحث. 4
 بمفةةاايم مصةةراته بجامعةةة التربيةةة كليةةة فةة  الطةةال  ثقافةةة مةةد  معرفةةة .1

 .الشاملة الجود 
عرض تعريفات مختلفة لثقافة الجود  وتقييم اختيةار الطةال  عامهةا مةن  .2

 .وجهة نظرام
تقييم متلق  الخدمة وام الطال  لمفهوم الجود  والت  ف  اغل  اعبحةاث  .3

 تةةتم علةة  مقةةدم  الخدمةةة واةةم أعضةةا  ايئةةة التةةدريؤ والعةةاملين بالمؤسسةةة
 التعليمية.

 .إليهعرض ملخص لواق  ثقافة الجود  والطمو  اللي نسع  . 4

 أامية البحث  . 5
 ،الجامعةة جوان  كافة ف  السري  أساس  للتطور مطل  الجود ثقافة  إن -1

 .ولهلا يج  االاتمام بها ونشر مفاايمها
 إلةة الكليةةات مةةن اجةةل الوصةةول  مختلةة  طلبةةة بةةين الجةةود  ثقافةةة نشةةر -2

 مستو  عال  من الخرجين.
 فقط.  واحد مفهوم عل  تقتصر وال ،مفاايم عد  لها الجود  ب ن التعري 3-
 

 المنهجية العلمية . 6
باالستناد إل  اعادا  والبيانةات المةراد الحصةول عليهةا ممةن يدرسةون      

 الجةود  ثقافةة نسةبة وتحديةد ،وحةد  99 مةن أكثةر والمنجةزين،  بكلية التربيةة
 ،الكليةةة طةةال  بعةةد تحكيمهةةا علةة  وتوزيعهةةا ،إسةةتبانة إعةةداد تةةم فننةةه ،لةةديهم
واختبةةار تةة  الختبةةار  ،المركزيةةة النزعةةة مقةةاييؤ واعتمةةاد ،جمعهةةا ثةةم ومةةن

 . تحليلها الفروض ف 
 التربيةةةة طلبةةةة جامعةةةة مصةةةراته دراسةةةة حالةةةة عةةةن طلبةةةة كليةةةة:  المجتمةةة  

 .ف  السنوات النهائية بمصراته
 المنجةزين الطلبة  اختيار تم  الدراسة عينة لتحديد السع   إطار ف  :  العينة
 الطبقيةةةة  العشةةةوائية العينةةةة اختيةةةار تةةةم وقةةةد ،دراسةةةية وحةةةد  99 مةةةن أكثةةةر

  الكليةة أقسةام مةن قسةم كةل جمي  الطال  المةواظبين فة  تمثل وا  المحدد 
نتيجةة لتفةاوت أعةداد المتوقة  و، م  2012طال  سنة  125وعددام حوال  

 ،تةةةم الحصةةةول علةةة  أعةةةداد مختلفةةةة مةةةن كةةةل قسةةةم ،تخةةرجهم فةةة  كةةةل قسةةةم
 .استبانة 83للتحليل اإلحصائ  كانت بانات الصالحة تومحصلة االس

وقبلت للنشر            5162اكتوبر  16وروجعت ف   5162اكتوبر  61استلمت الورقة بالكامل ف  

             .  5162نوفمبر  61ونشرت ومتاحة عل  الشبكة العنكبويتية ف   5162نوفمبر  9ف  
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 يخةص فيما مصراتهبجامعة  التربية كلية إطار داخل:  المكانية البحث حدود
 .طال  السنوات النهائية 

 الدراسات السابقة.7
بعنةوان   -( 1998ف  دراسةة أجرااةا  دوتةن أديبةانجو و دينةيؤ كيهةو)     

 630اسةةتهد   -شةةركات المملكةةة المتحةةد تقيةةيم مشةةكالت ثقافةةة الجةةود  فةة  
مؤسسةةة صةةناعية قسةةم الدراسةةة إلةة  عينتةةين اعولةة  المؤسسةةات الملتزمةةة 

والثانية المؤسسات غير الملتزمة بالجود  الشةاملة حيةث تةم  ،بالجود  الشاملة
إرسال االستبيانات عبر البريد وإجةرا  بعةض المقةابالت المنظمةة وتوصةلت 

ت  تطب  الجود  الشاملة شهدت تطورا اكبر مةن الدراسة إل  إن الشركات ال
وخاصة فة  بعةد   ،لا  اللي شهدته الشركات الت  ال تطب  الجود  الشاملة

العمل ضمن فري  ، والتركيز عل  الزبائن، كما كشةفت الدراسةة إن اإلدار  
% مةن الشةركات 48المتوسطة مسئولة عن مقاومةة تمييةر نمةط اإلدار  فة  

حيةةت كانةةت مشةةكلة شةةعور المةةديرين فةة  اةةل   ،اسةةةالتةة  تمةةت عليهةةا الدر
اإلدارات بالتهديد جرا  ال  التميرات اكبر عائ  ف  نشر ثقافة الجود ، كمةا 
إن التدري ، واستخدام الفةر ، وظةرو  العمةل، وااتمةام موظفةو الشةركات 

التة  تطبة  أدار   والداخليين كةان أفضةل فة  الشةركات ،بزبائنهم الخارجيين
 .] 1[ الجود  الشاملة

( دراسة تناول فيها تقدير درجة  2003كما أجر  عبد هللا بن عيس  )     
إمكانية تطبي  بعض مفاايم الجود  الشاملة ف  كليات التربية ف  سلطنة 
عمان، وادفت ال  الدراسة إل  إلقا  المزيد من اإليضا  حول مفاايم 

وتقييم فرص تطبيقها إدار  الجود  وتحديد أام المحاور الت  ترتكز عليها، 
ف  كليات التربية ف  السلطنة. ولتحقي  تل  اعادا  تم استخدام استبانه 
شملت اإلداريين وأعضا  ايئة التدريؤ ف  ال  الكليات، موزعة عل  
سبعة مجاالت للجود  الشاملة، وقد توصلت الدراسة إل  جملة توصيات 

ز عل  مجموعة من القيم منها ت سيؤ ثقافة للجود  داخل كليات التربية ترك
يتم االلتزام بها لتحقي  اعدا  المستمر، وكلل  يتعين عل  كليات التربية 
البد  منل اآلن ف  إعداد بنيتها الداخلية والتنظيمية وإحداث التطويرات 

ت الجود  العالمية ف  الا الالزمة للتقدم للحصول عل  إحد  شهادا
 .]2[المجال
(   Fakola & Nikolaou 2005ولو )كمةةا أجةةرت فاكوالونةةايك    

دراسةةة بعنةةوان االتجااةةات نحةةو التمييةةر التنظيمةة ، وقةةد اةةدفت الدراسةةة إلةة  
معرفة اتجااات العاملين نحو التمييةر التنظيمة ، وعالقتهةا بالضةمط المهنة  

موظفًا، وتوصةلت إلة  وجةود  292وااللتزام التنظيم ، وقد شملت الدراسة 
وط المهنيةة، واالتجةا  نحةو التمييةر التنظيمة ، عالقة ارتباط سلب  بين الضةم

فةةالتخلص مةةن الصةةراعات، وبنةةا  عالقةةات عمةةل تعةةاون  ونظةةام اتصةةاالت 
فعةةال تعمةةل جميعهةةا علةة  تعزيةةز تشةةكيل االتجااةةات اإليجابيةةة نحةةو التمييةةر، 

 .]3[وبالتال  نجا  عملية التميير
جااةةات ات -( دراسةةة بعنةةوان  2011كمةةا اجةةري المسةةاعد ، و )خةةرون )    

أعضا  ايئة التدريؤ ف  جامعة الزرقا  نحو تطبي  متطلبات إدار  الجةود  
الشةةاملة،  حيةةث توصةةلت الدراسةةة إلةة  إن انةةا  اتجةةا  إيجةةاب  لةةد  أعضةةا  
ايئةةة التةةدريؤ فةة  جامعةةة الزرقةةا  نحةةو نشةةر ثقافةةة إدار  الجةةود  الشةةاملة، 

  لإلجابةة واختبرت الدراسة تل  الفرضية حيث تم حسةا  المتوسةط الحسةاب
(، واو يمثل درجة قويةة مةن االتجةا  4عل  فقرات الا المحور، و قد بلغ ) 

اإليجاب  لد  أعضا  الهيئةة التدريسةية فة  الجامعةة نحةو نشةر ثقافةة الجةود  
 .]4[الشاملة ف  الجامعة، مما يعن  قبول الفرضية

(، حةةول مقتةةر  تصةةوري لبنةةا   (Shokshok-2014دراسةةة شكشةة      
بحيةث اقتةرا  تصةميم  -أيطار عام لثقافة الجود  للشركات الصناعية ف  ليبيا

أيطةةار عمةةل قسةةمه إلةة  قسةةمين : البيئةةة الخارجيةةة، ولهةةا عالقةةة بالمؤسسةةات 
التعليمية، والحكومية، ورجةال اععمةال، والصةناعة، والهيئةات االستشةارية، 

ال  المؤسسات تتة ثر بالثقافةة العامةة للدولةة  ومراكز التدري  الفنية حيت إن
وتوجهاتهةةا، وجعةةةل فةةة  قلةة  االيطةةةار نتةةةائج تطبيةة  ثقافةةةة الجةةةود ، والتةةة  
اعتباراةةا بيئةةة داخليةةة للمؤسسةةة، والتةة  مةةن أامهةةا القيةةاد  العليةةا، والتخطةةيط 
االسةةتراتيج  للجةةود ، والتركيةةز علةة  متطلبةةات الزبةةائن والسةةو ، وتحليةةل 

 العاملةةة وتنظةةيمالمعرفةةة مةة  التركيةةز العميةة  علةة  القةةوي  القياسةةات وإدار 
اةل  العوامةل  الجةود  وكةلالعمليات من اجل نجا  الممارسات الجيةد  لثقافةة 

الداخلية، والتة  يعتبراةا الباحةث عوامةل ناعمةة تتة ثر بمةدي حكمةة، وثقافةة، 
 .]5[والتزام اإلدار  العليا نحو نشر ثقافة التميير من اجل نشر ثقافة الجود 

مةةن خةةالل العةةرض السةةابقة لةةبعض الدراسةةات التةة  أجريةةت فةة  مختلةة      
الةدول، نالحةظ إن اغلبهةةا تشةير إلة  قيةةاؤ نشةر ثقافةة الجةةود  بةين العةةاملين، 
وأاميتهةةا فةة  نجةةا  تطبيةة  مبةةاد  أدار  الجةةود  الشةةاملة، سةةو  كانةةت فةة  
ة المجةةال الصةةناع ، واةةو اعكثةةر دراسةةات فةة  مجةةال مبةةاد  الجةةود  الشةةامل

عةةن الخةةدم  أي التعليمةة ، واةةو اعقةةل دراسةةات فةة  اةةلا المجةةال، أمةةا اةةل  
الدراسة فه  تركز عل  متلق  الخدمة واةو الطالة  فةنلا كةان مسةتو  ثقافةة 
الجود  عال  فانه دائما يسةع  إلة  اعفضةل أمةا إلا كانةت ثقافتةه عةن الجةود  

مسةتوي بسيطة فانه سيرض  بمةا يقةدم لةه مةن خدمةه حتة  وان كانةت دون ال
 المطلو  كما ف  وقعنا الحال .

 الجود  ثقافة وتطوير .بنا 8
 واكتسةا  العالميةة، المنافسةة ف  العصةر الحةديث لشةد  المفهوم الا ظهر    

 أسةةةالي  اسةةةتخدمت حيةةةث الناميةةةة، البلةةةدان أسةةةوا  كةةةل اليابانيةةةة الصةةةناعة
 ، والمةةوردين الزبةةائن، مةة  والتعامةةل  الجةةود ، تحسةةين مجةةال فةة   متطةةور 
 الجةود  علة  اسةتراتيجيا رقابيةا أسةلوبا ليصب  الجود  ت كيد أسالي  وتفضيل

 مةةن وشةةمولية  عمقةةا، أكثةةر الشةةاملة الجةةود  إدار  أن يالحةةظ االسةةتراتيجية،
 . ]6[االستراتيجية الجود  إدار 

  اإلسالم  الدين ف  الشاملة الجود 

 علةة   الشةةريفة النبويةةة واعحاديةةث  الكريمةةة، اآليةةات مةةن كثيةةر دلةةت لقةةد    
،  اإلحسةان إلة  الكةريم القةر)ن دعةا وقةد اإلسةالمية، لةإلدار  العلمة  التطبي 

 فقةال اإلحسةان بمعنة  الجةود  وتة ت  ،شة   كل وف  العمل، ف  واإلخالص
 فةنلا شة   كةل فة  اإلحسةان كتة  هللا إن" - وسةلم عليةه هللا صل  - الرسول
،  شةةفرته أحةةدكم وليحةةد اللبحةةة، ف حسةةنوا لبحةةتم ، وإلا القتلةةة ف حسةةنوا قتلةةتم
 (مسلم روا ". )لبحته ولير 
 إن" العمةل فة  اإلتقةان جةود  عن - وسلم عليه هللا صل  - الرسول وقال    
 (  البيهق  روا ".)يتقنه إن عمال أحدكم عمل إلا يح  هللا
 مةن سةالمته و عملةه، جةود  عةن مسئوال يكون أن المسلم اإلسالم ويحث    

 ولتسةةئلن: "  تعةةال  لقولةةه الجةةزا  أطيةة  عملةةه يحسةةن لمةةن وجعةةل  العيةةو 
 (   93 اآلية، النحل سور ".) تعملون كنتم عما
، التوبةةة سةةور ".)والمؤمنةةون ورسةةوله عملكةةم هللا فسةةير  اعملةةوا وقةةل"     
 .( 105اآلية
 وتعةةاونوا: "تعةةال  هللا فقةةال الجماعةةة بةةرو  العمةةل علةة  اإلسةةالم وحةةث    
، المائةةةد  سةةةور ".)والعةةةدوان اإلثةةةم علةةة  تعةةةانوا وال والتقةةةو  البةةةر علةةة 
، وتوجد بالقران الكريم ما يقار  الخامسةة وتسةعين )يةة فة  ثمانيةة (25اآلية

 وأربعين سور  ، تحث عل  العمل الصال ، والحسن، وتقرنه باإليمان باهلل.
 اإلدار  تمرسةها الت  واالتجااات والمعتقدات، القيم، ا  الجود  إن ثقافة    

 لتفةةةةرز وتخصصةةةةاتهم مسةةةةتوياتهم، بمختلةةةة  العةةةةاملين نفةةةةوؤ فةةةة  العليةةةةا
 المسةةةتفيدين لرضةةةا   المؤديةةةة  الجةةةود  ت كيةةةد مةةة  المنسةةةجمة، السةةةلوكيات
 وضة  حيةث  الشةاملة الجةود  فكةر  رائةد( ديمنيج) ويعتبر التربوية، بالخدمة
 بجةةوار عليةةه يطلةة  مةةا واةةو الجةةود  ثقافةةة لتطةةوير يلةةزم مةةا لتوضةةي  نقةةاط
 :  وا  د الجو
 .  اعادا  بين التناس  إيجاد .1
 .التفتيش حاجة تقليل .2
 الشاملة. الجود  فلسفة لبنا  جديد  بطر  اععمال إنجاز.3
 .  النجا  معوقات وإزالة الخو  من التخلص. 4
 الجود . ثقافة وخل  النجا  عل  العاملين مساعد .5
 . ]7[بالمسؤوليات  وااللتزام العمليات تحسين.6
كما أن ثقافة المجتم  يقصد بها، مجموعة القةيم، والعةادات، والسةلوكيات     

التةة  يعملهةةا أفةةراد  بصةةور  دائمةةة حتةة  ولةةو تميةةرت بيئةةات التنفيةةل، واةة  
معيةةار ومؤشةةر لقيةةاؤ جةةود  المجتمعةةات، ورقةة  حضةةاراتها السةةلوكية، وإن 

ري من أجمل وأروع السلوكيات الت  تشكل المجتمة  وترفة  مسةتوا  الحضةا
 ثقافة اإلتقان ف  اععمال، واعقوال عفراد المجتم . 

وثقافةةة اإلتقةةان وجةةود  اعفعةةال واعقةةوال مطلوبةةة مةةن كةةل اعفةةراد، علةة      
مختلةة  طبقةةاتهم وأعمةةالهم، فهةة  تشةةمل الةةوزير فةة  وزارتةةه، والمةةدير فةة  
إدارته، والمعلم ف  مدرسته، والطبية  فة  عيادتةه، والمهنةدؤ فة  مصةنعه، 

  فةةة  وظيفتةةةه، والباحةةةث فةةة  معملةةةه، والطالةةة  فةةة  مدرسةةةته أو والموظةةة
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جامعته، والداعية واإلمام ف  مسجد ، واعم ف  منزلها... الخ، كلهةم شةركا  
 .8] [ف  المسؤولية ومطلو  منهم اإلتقان كل عل  حس  مهمته 

  التعليم في الشاملة .الجودة9

 العمةةل مجةةاالت كافةةة يشةةمل اعدا  فةة  مسةةتمر شةةامل تطةةوير أسةةلو  اةة 
،  والطةال  العمةل سةو  مةن كةل أادا  تحق  إدارية عملية وا ، التعليم 

 فةة  فقةةط لةةيؤ التعليميةةة المؤسسةةة ووظةةائ  نشةةاطات، جميةة  تشةةمل أنهةةا أي
 تحقية  عل  حتما ينطوي اللي اعمر، توصيلها ف  أيضا وإنما الخدمة إنتاج
 محليةةا التعليميةةة المؤسسةةة مركةةز وتحسةةين، ثقةةافتهم وزيةةاد  الطةةال ، رضةةا

 .]9[وعالميا 
 المعةةايير، مةةن مجموعةةة تطبيةة  عمليةةة اةة  التعلةةيم فةة  الشةةاملة والجةةود     

 المنةةةتج جةةةود  مسةةةتو  لرفةةة  الالزمةةةة والتربويةةةة التعليميةةةة، والمواصةةةفات
 جميةة  وفةة ، التعليميةةة بالمؤسسةةات العةةاملين مةةن فةةرد كةةل بواسةةطة التعليمةة 
 .]10[المؤسسة ف  التربوي التعليم  العمل جوان 

  التعليم ف  الجود  تطبي  أسبا -أ

 قو . اعكثر اإلدار  إل  اإلداري النمط تميير -1
 والعمودي. اعفق  المستويين عل  الفعال االتصال خل  -2
 التربوية. العملية مخرجات تحسين -3
 مةةن منظمةةة بطريقةةة التربويةةة العمليةةة فةة  التحسةةينات إجةةرا  ضةةرور  -4

 باستمرار. البيانات تحليل خالل
 كزبةون إرضةائه يجة  لةلل  التربوية العملية ، ومحور اد  الطال  إن -5

 التربوية. العملية ف  أساس 
 تةةةدف  السةةةتيعا  الكةةةم، باسةةةتراتيجية أخةةةلت الناميةةةة الةةةدول غالبيةةةة إن -6

 علةة  كانةةت االسةةتراتيجية واةةل  التعليمةة ، الجهةةاز إلةة  السةةكان مةةن اعطفةةال
 التربوية. العملية نوعية حسا 

  الشاملة الجود  ثقافة  نجا  عوامل –  

 والعمليةةةات وكيفيةةةة تطبيقهةةةا، الجةةةود  علةةة  والمةةةدرا  العةةةاملين، تةةةدري .1
 .العمليات ال  تحليل اإلحصائية، وكيفية

 الجةود  أاميةة تشةر  التة  المحاضةرات طري  التميير عن لعملية التمهيد.2
 . ومفهومها

 .المستمر التحسين لعملية ولل  الخبر  بلوي االستعانة.3
 .الجماع  العمل قيمة يعزز مما التطوير عل  يعمل مدر  فري  تشكيل.4
 و )را اةم، لمعرفةة والخةارجين الةداخلين، والعمةال  اإلدار  بةين التواصل.5

 .شكاويهم و مقترحاتهم،
 .اعقسام باقية وتجن   قسم، عل  التحسين إجرا  تجن .6
 .الجود  أادا  تحقي  الموظفين ف  إسهام.7
 فاشلة. كلها ستكون العملية التحسين وإال بعملية العليا اإلدار  اقتناع.8
  

  الشاملة الجود  ثقافة تطبي  مباد  -ج

 .العميل عل  التركيز.1
 .التنظيمية العملية وتحسين الصحيحة القياد  عل  التركيز.2
 .العمل فر  وبنا  المرؤوسين اندماج عل  التركيز.3
 .الدائم التحسين و التطوير عل  التركيز.4
 .دقيقة بيانات قاعد  وجود عل  التركيز.5
 .النتائج عل  التركيز يتم مثلما العمليات عل  التركيز.6
 .وقوعها قبل اعخطا  من الوقاية.7
 .العكسية التملية عل  التشجي .8
 .المستفيد عن واضحة صور  لديها المنظمة تكون أن يج .9
 

  التعليم ف  الشاملة الجود  ثقافة   تطبي  فوائد  -د

 مستمر . بصور  ومخرجاتها التربوية العملية تحسين -1
 وضةةو  نتيجةةة التعليميةةة المؤسسةةة فةة  اإلداري النظةةام وتطةةوير ضةةبط -2

 .المسؤوليات وتحديد اعدوار

 العقليةةةةة، الجسةةةةمية، الجوانةةةة  جميةةةة  فةةةة  الطةةةةال  بمسةةةةتو  االرتقةةةةا  -3
 الروحية. النفسية، االجتماعية،

 والمجتم . أمورام وأوليا  الطال  بمتطلبات الوفا  -4
 الطال . تخدم الت  المناسبة البيئة توفير -5
 .] 11 [اعدا  لقياؤ ومعايير أدوات توفير -6

  الخدمة جود  -ـا

 وألةوان ،أبعةاد ولها ،ملموسة عنها السلعة لجود  الوصول السهل لمن إنه    
،  للةة  طلبةةوا كلمةةا العمةةال  رغبةةات لتحقيةة  تعةةديلها يسةةهل ،مختلفةةة وأشةةكال
 ملموسةة غيةر الخدمةة عن الخدمة جود  إل  الوصول جدا الصع  من ولكن
 ،توقيةةةت وعلةة  ،سةةعراا وعلةةة  ،مقةةدمها علةة  فقةةةط وتعتمةةد مرئيةةة وغيةةر

 .آلخر فرد من يختل  واللي،  للعميل وصولها

  الخدمة جود  قياؤ -و

 ومتطل بةةات ،رضةا علة  ترتكةز ال تة  المنظ مةة فة  الخدمةة جةود  قيةاؤ إن     
عت وقد ،حيويًا أمرا يعتبر العمال   فة  الجود  قياؤ تناولت ال ت  الجهود تنو 
 أمةرا يعتبةر والموضوعي ة ،بالدقة يت سم مقياؤ توافر أن   إال   الخدمات صناعة
 ومةن ،الموضةوعة المعةايير عن االنحرافات وتحليل ،اعدا  لتقييم ،ضروريًا

 والطويةةل القصةةير اعجةةل فةة  الجةةود  لتحسةةين الالزمةةة اإلجةةرا ات اتخةةال ثةةم  
 مةةن العديةةد الجةةود  قيةةاؤ عمليةةة تتةةي  تحديةةدا أكثةةر بمعنةة  ،سةةوا  حةةد علةة 
 : منها الخدمية للمؤسسات المزايا

 تتخةةلاا التةة  اإلجةةرا ات كانةةت إلا ومةةا ،العمةةال  يحتاجةةه مةةا معرفةةة -
 .ال أم لهم مالئمة المنش  

 اعدا  ولوي ،المرتفةةةةةةةة  اعدا  معةةةةةةةةدالت لوي اعفةةةةةةةةراد معرفةةةةةةةةة -
 .أدائهم لتحسين اآلخرين ودف  المتميزين لمكاف   ولل  ،المنخفض

،  الخدميةةة المؤسسةةة يخةةص فيمةةا سةة   اةةو ومةةا ،جيةةد اةةو مةةا تحديةةد -
 مةةن كةةل مصةةال  بةةين للتةةوازن الوصةةول علةة  يسةةاعد ممةةا وعمالئهةةا
 .[12] المستمر التحسين وتحقي  ،الطرفين

 

  التربية كلية عن نبل .10
 ،الطةةال  كثافةةة حيةةث مةةن مصةةراته جامعةةة فةة  الكليةةات أكبةةر مةةن تعتبةةر

 كفةةةا   ورفةةة  المعلمةةةين إلعةةةداد العةةةال  بالمعهةةةد البدايةةةة كانةةةت و واعسةةةاتل 
 المعااةةد مةةن كميةةر   1996-1995 العةةام فةة  افتةةت  والةةلي،  المعلمةةين

 مرحلةة فة  المعلمين من الحتياجاتها استجابة ،ليبيا ف  مناط  عد  ف  العليا
 الخةةاص بنظامةةه المعهةةد واسةةتمر كبيةةرا اإلقبةةال كةةان وقةةد ،اعساسةة  التعلةةيم
 كليةة اسةم تحةت مصةراته لجامعةة تابعة كلية إل  تحول أن إل  ،عال  كمعهد
 سةنة التعلةيم قةرار عل  بنا  التربية كلية تم المعلمين كلية تم ،المعلمين إعداد

 الدراسةية القاعةات عةدد الجامعة، ويبلةغ عل  الكليات توزي  بش ن  2005
 طالةة " 700" مةةن عكثةةر يسةة  كبيةةر ومةةدرج ،معامةةل" 9"و ،قاعةةة"36"

 و الدراسةةة ومكتةة  ،والقبةةول التسةةجيل وقسةةم ،كبيةةرتين قةةاعتين إلةة  إضةةافة
 العلميةةة اعقسةةام مةةن عةةدد علةة  تحتةةو  الكليةةة، والكليةةة ومكتبةةة ،االمتحانةةات
 :   وا  والتربوية

 الحاسو . قسم.2          التربوي. والتخطيط اإلدار  قسم.1
 الفيزيا . قسم.4                     اعطفال. رياض قسم. 3
 اعحيا . قسم.6                         الفصل. معلم قسم.5
 الكيميا . قسم.8                      الخاصة. التربية قسم.7
 .    الرياضيات قسم.10                 النفؤ. وعلم التربية قسم.9
 .        اإلنجليزية اللمة قسم.12 .                     العربية اللمة قسم.11
 .الجمرافيا قسم.14  .             اإلسالمية الدراسات قسم.13
 .الفنية التربية قسم.16  .                           التاريخ قسم.15
 .البدنية التربية قسم.18   .                الموسيقية التربية قسم.17

 برنةةةامج و،  وطالبةةةة طالةةة " 3875"اعقسةةةام بهةةةل  الطلبةةةة عةةةدد ويبلةةةغ    
 فصةل إلة  مقسةم الدراسة  الفصةل نظةام علة  معتمةد الكليةة ال  ف  الدراسة
 [.13الربي  ] وفصل - الخري 
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 إل  الطمو  ثقافة الجود  من الواق  .11
تميير ثقافةة المؤسسةة  يعتبةر مةن المهةام المعقةد  جةدا والتة  تتطلة  تعهةدات 

والرغبةة فة  النجةا  للتحةول مةن  ،والوقةت ،وأيضا كثيةر مةن الصةبر ،كثير 
 -( كما يل :1الطمو  نلخص لل  ف ) الجدول  الواق  الحال  إل 

 

 

 
 الواق  والطمو  لنشر ثقافة الجود ( 1)جدول  

 إل  الطموح الم وقع من الواقع الحالي

 المصادر واستخدام،  والتحكم المموض
  للمعلومات السرية

 عل  مبنية ومعلومات ،المفتو  االتصال
 الحقائ 

 من  ف  العاملين ومشاركة السلطات تفويض اعخطا  وتصيد ،العاملين مراقبة
 اعخطا                     حدوث

 كل وف ،  البداية من المشاكل حدوث من  وقوعها حال المشاكل وحل ،الفحص
 خطو 

 ومتطلبات،  رغبات عل  الخارج  التركيز واللوائ  القوانين عل  الداخل  التركيز
 الزبائن

 والمطابقة،  اعدا  جود  عل  التركيز العاجلة واعربا  ،التكلفة عل  التركيز
 للمواصفات

 ف  والبقا  للتحسين سعيا المستمر التميير لالستقرار السع 
 السو 

 والعمل،  اعفراد بين التعاونية العالقات اعفراد بين والمعادية ،الملتوية العالقات
 كفري 

 وحلها،  المشكلة منه حدثت من م  التعاون                                                                       والعتا  واللوم،  المشكلة مسب  عن البحث
 جلوراا من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يبين نسبة اللكور واإلناث1الشكل )

 
 اإلطار العمل  وعرض النتائج.12

   البيانات وتحليل اإلحصائية المعالجة أسالي  - أ

 للبيانةات اإلحصةائية المعالجةة تمةت فقد الدراسة تساؤالت عل  بعد اإلجابة  
 ،(  MINITAB) برنةامج باسةتخدام االسةتبانات خةالل مةن جمعها تم الت ، 
 -: الدراسة تساؤل عن لإلجابة التالية اإلحصائية اعسالي  استخدمت وقد

 واالنحرافةةةات ،الحسةةةابية واعوسةةةاط ،المئويةةةة والنسةةة  ،التكةةةراري التوزيةةة 
حةةد  للت كةةد مةةن اختبةةار الفةةروض وكةةلل  اختبةةار تةة  للعينةةة الوا ،المعياريةةة

 فة  الرئيسةية المحةور عبةارات اتجااةات لوص  ، صة بتس ول الدراسةالخا
، ويسةةتخدم اةةلا االختبةةار لفحةةص فرضةةية تتعلةة  بالوسةةط  الدراسةةة موضةةوع

 الحساب ، ويج  تحق  الشرطين التاليين:
المتميةر التوزية  الطبيعة ، ويسةتعاض عةن  يج  أن يتب  توزية  .1

 مفرد . 30الا الشرط بزياد  حجم العينة إل  أكثر من 
أي ال تعتمةةةد مفرداتهةةةا علةةة   ،يجةةة  أن تكةةةون العينةةةة عشةةةوائية .2

 البعض.  بعضها

 عرض النتائج الديممرافية  -  

 أن اإلنةةاث و الةةلكور نسةةبة لنةةا يوضةة  الةةلي ( 1 الشةةكل) خةةالل مةةن نالحةةظ
 تمثةل طالبةة 80 الطالبةات عةدد أن نجةد حيةث الجنسةين نسةبة بين فر  انا 
 % .4 نسبتهم وتمثل 3 الطلبة وعدد، % 96 نسبتهم

 

 

 

 

 

 

 

 إلة  مقسةم كةان والةلي ،الجنسةين بةين العمر نسبة  لنا يوض  (2 الشكل)و  
  الطلبةة عةدد وكةان،  25-20 بةين مةا يتةراو  اللي العمر كان اعول قسمين
 كةةان الثةان  والقسةم، % 90 نسةبة تقريبةا يعةادل مةا أي ،وطالبةة طالة   75

 مةةا أي طلبةةة 8 الطلبةةة عةةدد وكةةان،  30-26 مةةابين العمةةر لفئةةة مخصةةص
 بالنسةةةبة مقارنةةةة صةةةمير  نسةةةبة تعتبةةةر واةةة ، %  10 نسةةةبة تقريبةةةا يعةةةادل
   .  اعول 

 

 ( يوض  نسبة توزي  عمر الطال 2 شكل )

 مقسةم أنةه نجد حيث،  الطلبة لهؤال  الدراسية الفصول يوض  (3  الشكل)و
 وحةةد  99 مةن أكثةةر المنجةزين الطةةال  عةدد علةة  تحتةوي فصةةول عةد  إلة 
 : كالتال  وا 
 أي ،%  49 بنسةبة تقريبةا وطالبةة طالة  42 الطلبةة عدد الساب  الفصل    
 عةةةدد الثةةةامن الفصةةةل أن ونجةةةد ، الطلبةةةة أعةةةداد  نصةةة  حةةةوال  يمثةةةل مةةةا

 5 الطلبةة عةدد التاسة  الفصةل وفة ، % 39 بنسةبة وطالبةة طال  32الطلبة
 الفصةةول وفةة  ، السةةابقة بالنسةةبة مقارنةةة ضةةعيفة نسةةبة واةة ، % 6 بنسةةبة
 مةا أي فقةط طةال  4 يعةادل حيةث قليةل الطلبةة عدد أن نجد التاس  من أعل 
 .%5 تقريبا يعادل
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 ( يبين نسبة الطال  ف  كل فصل دراس 3 شكل )

 الدراسة) ثقافة ومفاايم الجود (نتائج التحليل اإلحصائ  لمحور  -ج 

واللي يتعل  بمحور )الثقافةة ومفةاايم الجةود (  أن ، ( 4 الشكل)نالحظ ف   

، انا  أسئلة تمت اإلجابة عليها  )نعم( بنسبة عاليةة مةن إجمةال  اإلجابةات 

كمةةةا اةةةو الحةةةال فةةة  السةةةؤال الةةةلي يتعلةةة    أن الجةةةود  تتعلةةة  بالتحسةةةين 

والسةةؤال الةةلي يتعلةة  بةة ن الجةةود   ،(2.68)بوسةةط حسةةاب  بلةةغ ، المسةةتمر 

، (  2.6)الةلي بلةةغ وسةطه الحسةةاب  ، شةرط كمةال  للرقةة  بةالمنتج التعليمةة 

والسؤال الةلي يتعلة  بة ن الجةود  تسةع  إلة  تلبيةة توقعةات الزبةائن )الوسةط 

( ، وانا  مةا تمةت اإلجابةة عليهةا  )ال( كمةا اةو  2.57الحساب  له قد بلغ 

وانةا  ، يتعل  بة ن الجةود  تطبة  فة  الصةناعة فقةط  الحال ف  السؤال اللي

اإلجابة عليها  )أحيانةا( كمةا اةو الحةال فة  السةؤال الةلي يتعلة   أسئلة تمت

والسةةؤال الةةلي يتعلةة  بةة ن  ،بةة ن الجةةود  عي شةة   تةةرتبط بارتفةةاع السةةعر

 الجود  تعبر عما او جميل المنظر .

 

 ( يوض  نس  إجابات محور مفاايم الجود 4 شكل )

فنننا نسةتخدم اختبةار تة  مةن طةر  واحةد ، والختبار فرضيات الدراسة     
حيث ان اد  الدراسة او التحق  من وجود فرو  لات داللة إحصائية بةين 

  p-valueوالمجتم  باستخدام عينة واحةد ، وحيةث إن قةيم ، متوسط العينة 
واةةو ، ( اقةةل مةةن مسةةتوي المعنويةةة المقتةةر   3الجةةدول )المعةةروض فةة  

والتةةة  ارتضةةةينااا كنسةةةبة شةةة  فةةة  ، فةة  الفقةةةرات اعربعةةةة اعولةةة   0.05

أي نةرفض فةرض ، مما يدل عل  وجود فرو  لات داللة إحصةائية  ،النتائج
الةةةلي يشةةةير الةةة  وجةةةود فةةةرو  لات داللةةةة ، العةةةدم ونقبةةةل الفةةةرض البةةةديل 

وبةين متوسةط المجتمة   ،إحصائية بين مفاايم ثقافة الجود  لد  طال  الكليةة
  ثقافة الجةود  الةلي يتطلبةه تطبية  مبةاد  إدار  الجةود  الشةاملة عنةد لمستو

)متوسةةط أربعةةة فقةةرات مةةن محةةور العينةةة ، ( أي 0.05مسةةتو  المعنويةةة ) 
اكبةةر مةةن متوسةةط المجتمةة (، وكةةلل  قيمةةة تةة  المحسةةوبة للفقةةرات اعربعةةة 

واةةةلا يؤيةةةد مبةةةدأ رفةةةض   1.6448اعولةةة  اكبةةةر مةةةن تةةة  الجدوليةةةة واةةة 
وقبةول الفةرض البةديل الةلي يشةير الة  ، صفرية )فرض العةدم ( الفرضية ال

وجود فرو  لات داللة إحصائية بين مفاايم ثقافة الجود  لةد  طةال  الكليةة 
 وبين متوسط المجتم .

ومفةةاايم  ،أمةةا بالنسةةبة للفقةةرات الثالثةةة اعخيةةر  فةة  فقةةرات محةةور ثقافةةة    
  وقيمةة تة  المحسةوبة فمتوسطها الحساب  اقل من متوسةط المجتمة، الجود  

اكبةر مةن مسةتوي الشة  )المعنويةة(   p-valueاقل من ت   الجد ولية وقيم 
فنننةةا نقبةةل فةةرض العةةدم أي ال توجةةد ، (  0.05المعتمةةد فةة  اةةل  الدراسةةة)

فرو  لات داللة إحصائية بين مفاايم ثقافة الجةود  لةد  طةال  الكليةة وبةين 
يتطلبةةه تطبيةة  مبةةاد  إدار  متوسةةط المجتمةة  لمسةةتو  ثقافةةة الجةةود  الةةلي 

( والا يؤدي الة  اإلخفةا  فة  0.05الجود  الشاملة عند مستو  المعنوية ) 
 رفض فرض العدم .

 p-value( قيمة ت  لكل فقر  وقيمة مستوي المعنوية 3جدول)

 الدقةات
الم وسط  العدد

 الحسابي
االنحةاف 
 المعياة 

قيمة  ي 
 المحسوبة

 قيمة بي
p-value 

التحسين 
 المستمر

83 2.68 0.56 6.27 0.000 

 شرط كمال 
83 2.6 0.69 3.95 0.000 

توقعات 
 الزبائن

83 
2.57 0.66 

3.81 0.000 

التقدم 
 الصناع 

83 2.54 0.66 3.30 0.001 

ارتفاع 
 السعر

83 2.20 0.74       1.16- 0.876 

جمال 
 المنظر

83 1.90 0.75 4.78-  1.000 

تطب  ف  
 الصناعة

83 1.42 0.71 11.15- 1.000 

 
إن ثقافةةةة مفةةةاايم الجةةود  لةةةد  الطلبةةة تةةةرتبط بالتحسةةةين  ،ممةةا سةةةب  يتضةة 

وشةةرط كمةةال  للرقةة  بةةالمنتج التعليمةة ،  ،وتلبيةةة توقعةةات الزبةةائن ،المسةةتمر
 ،واةلا مةةا يجةة  علة  القةةائمين علةة  بةةرامج أدار  الجةود  أخةةل  فةة  االعتبةةار

وعةةدم الركةةون إلةة   ،وتطةةوير الخدمةةة التعليميةةة المقدمةةة للطةةال  باسةةتمرار
وخاصة بعد التطةور  ،والمنهج ومحتوياته، السكون ف  تطوير طر  التعليم 
والتقنيةةةة التةةة  سةةةتلم  فةةة  المسةةةتقبل وجةةةود  ،الهائةةةل فةةة  وسةةةائل االتصةةةال

 المدارؤ الكالسيكية م  إمكانية المتابعة من البيت لكل الدروؤ.

 
 االستنتاجات.13

 ومما سب  نستنتج أن :
 ،انةةا  ثقافةةة لةةد  طةةال  كليةةة التربيةةة بةةبعض مفةةاايم الجةةود  -1

وكانت من وجهةة نظةر الطةال  أن الجةود  لهةا عالقةة بالتحسةين 
 المستمر وتسع  إل  تحقيقه .

الطلبة الطمو  من اجل التطوير ومتابعةة )خةر التقنيةات فة   لد  -2
 مجال المعرفة .

أنفسهم زبةائن للمؤسسةة التعليميةة ولهةلا يجة  علة  يعتبر الطلبة  -3
 وإشباع حاجاتهم. ،اإلدار  االاتمام بمتطلباتهم

 التوصيات.14
 نوص  باآلت  :

 ،ولل  من خةالل إجةرا  محاضةرات تثقيفيةة ،االاتمام بنشر ثقافة الجود  -1
 أو وض  ماد  الجود  من ضمن المواد العامة ف  الكلية .

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 ال أحيانا نعم



                                            ثقافة الجود  بين الواق  والطمو  /سليمان قليوان                                                                                                                                                             37

 

ijeit.misuratau.edu.ly ISSN 2410-4256 60هـ.ع. :رقم مرجعي .  

 

 ليم باستمالل وسائل التقنية الحديثة.تطوير تقنيات التع -2
نشةةر ثقافةةة التمييةةر إلةة  اعحسةةن، وتقبةةل أفكةةار الشةةبا  مةةن اجةةل تطةةوير  -3

 منظومة التعليم ، والتخلص من اعفكار الت  ال تواك  العصر.
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