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 دور الجودة الشاملة في تحسين وتطوير التعليم المحاسبي في مؤسسات التعليم العالي التقني والفني
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة 

 
 *سماعيل الطاهر األحمرإ
 **دـــــــــــــاد راشــــــسامي عي                                                                  

 
 :ملخصال

باعتبارىا أحد ادلفاىيم احلديثة اليت تؤثر يف سلتلف ، هتدف الدراسة إىل التعريف مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة
اسيب يف مؤسسات التعليم التقين رلاالت احلياة من خالل دراسة دور ىذا ادلفهوم يف تطوير وحتسني التعليم احمل

استخدم صحائف االستبيان كأداة جلمع البيانات بدريس يف رلال احملاسبة الفين من وجهة نظر أعضاء ىيئة التو 
 .لدراسة الرئيسي واختبار فرضياهتاواإلجابة على سؤال ا ،الالزمة إلجراء الدراسة العملية

أمهها : إن تطبيق أنظمة اجلودة  ،وبناء على التحليالت اإلحصائية توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج
ي إىل التحسني والتطوير ادلستمر للتعليم احملاسيب يف مؤسسات التعليم العايل التقين والفين يف ليبيا، الشاملة يؤد

 الذي بدوره ينعكس على رضا أعضاء ىيئة التدريس و تطوير البحث العلمي يف رلال التعليم احملاسيب.
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، ، ادلنهج ادلتبع، حدودىا، وتقسيماهتااإلطار العام للدراسة: يتضمن ادلشكلة، أمهيتها، أىدافها، فرضياهتا -1
 وذلك على النحو التايل:

 -مقدمة :  -1.1
ونتيوــة  ،نعــيا اليــوم يف عصــر ستــو الساســية التوديــد والتطــوير ادلســتمر للبحــوث العلميــة و رفــع الكفــاءات

الف لــذلك تتســارع وتتالحــق التطــورات يف كافــة ا ــاالت، لــذلك اــد اإلدارة نفســها يف كافــة الــدول علــى اخــت
اســتبداذلا ، و تطورىــا مــن وقــت اخــر أمــام حتــديات كبــاة تفــرض عليهــا االســتيناء عــن الــنظم والســالي  القدديــة

ملة ويعتــم مــدخا إدارة اجلــودة الشــا ،بــنظم و أســالي  حديثــة دتكنهــا مــن البقــاء والصــمود أمــام ىــذه التحــديات
 ،بنــاؤه علـى مشــاركة مجيــع أعضــاء ادلنظمــة مـدخا اإلدارة ادلنظمــة الــذي يرتكــ أحـد ىــذه الســالي  حيــث يعــين  
ـــــق منـــــافع جلميـــــع أعضـــــاء ادلنظمـــــة  ،ويســـــتهدف صلـــــاح طويـــــا ادلـــــد  يتحقـــــق مـــــن خاللـــــو رضـــــا العميـــــا وحتقي

 (.  54,2000وا تمع )مها، 
بـا ىنـاك تيـاات   ،فادلؤسسات يف رلـاالت التعلـيم وادلنافسـة ليسـت اسـتثناء مـن ىـذه التحـديات و التطـورات

تواجـــو التعلـــيم العـــايل يف زلاولـــة لتضـــييق الفوـــوة بـــني التعلـــيم احملاســـيب ومتطلبـــات ســـوق العمـــا كثـــاة ومســـتمرة 
بــالًتكي  علــى العناصــر الــيت مــن يــألا أن ت يــد الفوــوة كانعــدام وجــود أي بــرامج  مشــًتكة بــني مؤسســات التعلــيم 

طالــ  اإلعــداد اجليــد وعــدم وجــود وإمهــال ادلنــاىج الدراســية ادلعتمــدة الــيت تعــد ال ،العــايل والوحــدات االقتصــادية
شلــا يتطلــ  تطــوير نوعيــة اخلــدمات احملاســبية و إعــداد زلاســبني  (254، 2013فــًتات تــدري  )ا,يلــو، الطــريل:

قـادرين علـى م اولــة ادلهنـة مــن خـالل التعــاون ادلشـًتك مـع الكــاددييني لوضـع رؤيــة توصـا إىل توافــق بـني سلرجــات 
 عما.  التعليم احملاسيب ومتطلبات سوق ال

ولكي نتمكن من تطبيق نظام اجلودة الشاملة يف نظم التعليم العايل ينبيي وضع وتنفيـذ رلموعـة مـن الشـروط 
أمههـــا التحديـــد الـــدقيق لطىـــداف ومتطلبـــات العمـــالء  ،وادلبـــادئ الـــيت تســـاعد يف تطبيـــق عناصـــر اجلـــودة الشـــاملة

 ،ومراعــاة النظــام والتعــاون وبنــاء ادلقــررات الدراســية ،واالرتبــاط الــدقيق بــني الــنظم الفرعيــة داخــا ادلؤسســة ادلطبقــة
الوعي الكايف بالىـداف. وذلـذا أولـت العديـد مـن الـدول ادلتقدمـة وعـدد كبـا مـن الـدول العربيـة اىتمامـا  مناسـبا  و 

لــيت ومنهــا ليبيــا الــيت تســعى جاىــدة كبقيــة الــدول العربيــة إىل مواجهــة التحــديات احملليــة والعادليــة ا ،جبــودة التعلــيم
تعصف مبؤسسات التعليم العايل وذلك بالًتكي  على حتقيق اجلودة النوعية داخا نظمها اإلدارية واالكاددييـة بييـة 
االرتقاء جبودة خدماهتا وسلرجاهتا التعليمية. حيث أنشئ مرك  ضمان جودة واعتمـاد ادلؤسسـات التعليميـة كوهـة 

وصـياةة ادلعـايا الوطنيـة الـيت تتوافـق مـع ادلعـايا  ،والتدريبيـة مسؤولة عن نشر ثقافة اجلودة يف ادلؤسسات التعليميـة
القياسية الدولية من أجا إعادة ىيكلة ادلؤسسات التعليمية وحتسني جـودة سلرجاهتـا علـى النحـو الـذي يـؤدي إىل 

 وزيادة قدرتو التنافسية وضمان خدمة أةراض التنمية ادلستدامة. ،الرقي بقطاع التعليم
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 -ة : مشكلة الدراس 2 .1
من  وقياس كا ،تعما أنظمة اجلودة الشاملة من خالل مراقبة ادلدخالت وادلخرجات يف العملية التعليمية

فالوصول إىل جودة عالية يف التعليم العايل  ،ادلدخالت و ادلخرجات هبدف الوصول إىل أفضا منتج تعليمي
وينعكس على قدرة الطال  يف  ،وق العمايساىم يف إنتاج خرجيني متمي ين؛ المر الذي ينعكس إجيابا  على س

والذي يكون فيو عضو ىيئة التدريس ىو احملرك للعملية التعليمية. ويف السنوات الخاة ازداد عدد  ،تطوير ذاتو
المر  ،ادلؤسسات التعليمية العليا العامة واخلاصة بشكا ملحوظ نظرا  لت ايد الطل  على التعليم العايل يف ليبيا

ووضع الشروط وادلعايا لوزارات التعليم من خالل مرك   ،اجة إىل ضرورة تبين أنظمة جودة ياملةالذي خلق احل
 ،هبدف احلصول على سلرجات تعليم تليب طموح الدولة اقتصاديا   ،ضمان جودة واعتماد ادلؤسسات التعليمية

تتلخص مشكلة  رلال احملاسبة. و ت ود وحتقق متطلبات السوق بالكفاءات العلمية ادلناسبة والقادرة، ال سيما يفو 
 السؤال التايل : نالبحث يف اإلجابة ع

هــل تطبيــا إدارة الجــودة الشــاملة يــؤدي إلــي تحســين وتطــوير التعلــيم المحاســبي فــي كليــات التعلــيم 
 التقني والفني في ليبيا؟

 :وهي كما يأتيهذا السؤال الرئيسي تتفرع مجموعة من األسئلة  نولإلجابة ع
 رة اجلودة الشاملة يف كليات التعليم التقين والفين التحسني ادلستمر لعملية التعليم احملاسيب؟ىا توفر إدا -
ىا هتدف إدارة اجلودة الشاملة يف كليات التعليم التقين والفين إىل زيادة رضا أعضاء ىيئة التدريس يف رلال  -

 احملاسبة؟
 ال احملاسبة يف كليات التعليم التقين والفين؟ىا تؤدي اجلودة الشاملة دورىا يف تطوير البحث العلمي يف رل -

 -أهداف الدراسة :  3 .1
 تسعى الدراسة إىل حتقيق الىداف التالية: 

تسليط الضوء والوقـوف علـى ادلفـاىيم وادلتطلبـات الـيت يقـوم عليهـا نظـام اجلـودة الشـاملة يف كليـات التعلـيم التقـين  -1
 والفين يف رلال احملاسبة.

احملاســـيب يف كليـــات التعلـــيم التقـــين والفـــين ومـــد  تطـــويره يف  ـــا مفهـــوم إدارة اجلـــودة استكشـــاف واقـــع التعلـــيم  -2
 الشاملة.



 
 دـــــــــــــاد راشــــــسامي عي       سماعيل الطاهر األحمرإ           دور الجودة الشاملة في تحسين وتطوير التعليم المحاسبي         
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التعرف على مد  دور أنظمة اجلودة الشاملة يف زيادة رضا أعضاء ىيئة التدريس وتطوير البحث  -3
 العلمي يف رلال احملاسبة. 

 -أهمية الدراسة :  4 .1
 يف اايت: الدراسةتكمن أمهية 

 لى مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، نشأهتا، أىدافها ومتطلبات تطبيقها يف رلال التعليم.التعرف ع-1
يشــكا تطبيــق أنظمــة اجلــودة الشــاملة يف كليــات التعلــيم التقــين والفــين رافــدا  ىامــا  لتع يــ  وحتســني التعلــيم -2

 احملاسيب. 
ـــة يف موضـــوع البحـــث يســـد ثيـــر -3 ـــة لعـــدم وجـــود دراســـات كافي ـــة ويـــوفر مرجـــع يف إضـــافة قيمـــة علمي ة علمي

 ادلكتبة.
التوصــا إىل نتــائج وتوصــيات تفيــد صــناع القــرار يف ىــذه الكليــات وادلعاىــد علــى حتســني التعلــيم احملاســيب -4

 وإعداد كوادر أكادديية مؤىلة قادرة على قيادة عملية التييا وصوال  دلخرجات تعليمية ذات جودة عالية.
 -الدراسة :  فرضيات 5 .1

 ا دلشكلة الدراسة والسؤال ادلطروح فإنو ديكن صياةة فرضيات الدراسة على النحو التايل:من خالل عرضن

 -الفرضية األولي: 
توفر أنظمة اجلودة الشاملة التطوير والتحسني ادلستمر جلودة عملية التعليم احملاسيب يف كليات التعليم التقين 

 والفين.

 -الفرضية الثانية: 
لشاملة إىل زيادة رضا أعضاء ىيئة التدريس يف رلال احملاسبة يف كليات التعليم يؤدي تطبيق أنظمة اجلودة ا

 التقين والفين.

 -الفرضية الثالثة: 
يؤدي تطبيق أنظمة اجلودة الشاملة إىل تشويع البحث العلمي يف رلال احملاسبة يف كليات التعليم التقين 

 والفين.

 -الفرضية الرابعة: 
ية لتأثا اخلصائص الددييرافية على ىيئة التدريس وعلى وجهة نظره يف تأثا ىناك فروق ذات داللة إحصائ
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 تطبيق اجلودة الشاملة على سلرجات التعليم احملاسيب يف ليبيا.

 -مجتمع وعينة الدراسة :  6 .1
يتكون رلتمع الدراسة من كليات ومعاىد التعليم العايل التقين والفين اليت توجد هبا أقسام تدرس ختصص 

سبة يف نطاق العاصمة طرابلس، أما عينة الدراسة فتتكون من أعضاء ىيئة التدريس يف رلال احملاسبة احملا
باعتبارىم الفئة الكثر عددا  والكثر تأثاا  وىم الذين يعكسون اجلان  الفين للعملية التعليمية وأساس التقدم 

استبيان واستخدمت  31مت استالم عدد  صحيفة استبيان 34ادلعريف لي مؤسسة تعليمية حيث مت توزيع عدد 
 (SPSSاحل م اإلحصائية برنامج )

 -أسلوب الدراسة :  7 .1
نظــرا  لطبيعــة ادلوضــوع اعتمــدت الدراســة ادلــنهج الوصــفي التحليلــي فقــد مت االســتعانة بــادلنهج الوصــفي لدراســة 

دلـنهج التحليلـي لتحليـا االسـتبيانات أدبيات ادلوضوع باالعتماد على ادلراجع وادلصادر ادلتوفرة باإلضافة العتماد ا
 وتقييم النتائج.

 -حدود الدراسة :  8 .1
 يف اايت: الدراسةدتثلت حدود 

تناول البحث دور نظم إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني وتطوير التعليم احملاسيب من و جهة نظر أعضاء ىيئة  -
 التدريس.

يف الكليات وادلعاىد زلا البحث إال أن البحث ىناك العديد من التخصصات العلمية ادلختلفة اليت تدرس  -
 اقتصر على ختصص احملاسبة باعتباره رلال ختصص الباحثني واىتمامهما.

 -الدراسات السابقة :  9 .1
نستعرض يف ىذه اجل ئيـة وبشـيء مـن اإلجيـاز أىـم الدراسـات السـابقة والكثـر صـلة مبوضـوع الدراسـة والقي مـة 

ا حس  التسلسا التارخيي وما ديي  ىـذه الدراسـة ىـو مـا ديكـن أن تضـيفو إىل ومت ترتيبه ،حس  اطالع الباحثني
 جان  أوجو التوافق واالختالف من خالل ربط نتائج الدراسات السابقة مبا توصلت إليو ىذه الدراسة. 
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"أثر تطبيا أنظمة الجودة الشاملة علي نوعية التعليم والبحث العلمي في الجامعات  2212دراسة ربيع,  -1
 األردنية من وجهة نظر األكاديميين".

حاولت ىذه الدراسة معرفة أثر تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة على نوعية التعليم والبحث العلمي يف 
واتبعت ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل توزيع استمارة استبيان على عينة من أعضاء  ،اجلامعات الردنية

وأخر  خاصة. وتوصلت الدراسة اىل أن أنظمة اجلودة الشاملة تساىم يف ىيئة التدريس يف جامعة حكومية 
زيادة تفاعا الكاددييني مع العملية التعليمية بسب  زيادة التفاعا مع إدارة اجلامعة نتيوة لوجود أنظمة اتصال 

حتسني وأعضاء ىيئة التدريس مع بعضهم البعض كما عملت على  ،واضحة بني أعضاء ىيئة التدريس واإلدارة
 اتصال الطلبة مع أعضاء ىيئة التدريس.

"مدى التوافا بين مناهج التعليم المحاسبي ومتطلبات سوق العمل من  2213دراسة اشميله, الطرلي  -2
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وخريجي أقسام المحاسبة بالجامعات الليبية".

احملاسيب ومتطلبات سوق العما من وجهة  كان ىدف الدراسة التعرف على مد  التوافق بني مناىج التعليم
حيث استخدمت الدراسة صحيفة استبيان صممت لتحديد  ،نظر أعضاء ىيئة التدريس وخرجيي أقسام احملاسبة

مد  وجود فووة بني مناىج التعليم احملاسيب ومتطلبات سوق العما وخلصت الدراسة إىل أن مناىج التعليم 
 تفي مبتطلبات سوق العما اللييب.احملاسيب يف اجلامعات الليبية ال 

متطلبــات تطــويرا بمــا يــت ءم المحاســبي فــي الجامعــات الليبيــة و  , " التعلــيم2213دراســة لــربل, المقلــة  -3
 وتطلعات الط ب".

تطويره و معرفة تطلعات الطالب  مد  إمكانيةو  ،حاولت ىذه الدراسة التعرف على واقع التعليم احملاسيب
لتحقق الدراسة أىدافها اتبعت ادلنهج الوصفي التحليلي و توصلت ىذه اسبة و وأسباب اختيارىم ختصص احمل

الدراسة أيضا إىل أن ىناك عواما من يألا أن تساىم يف اختيار الطال  لتخصص احملاسبة كالرةبة 
جع الشخصية، تأثا الصدقاء و ت ايد عدد اخلرجيني بشكا متفاوت للمهارات الساسية يف احملاسبة و اليت تر 

بدورىا إىل وجود عواما منها  الًتكي  على ادلوضوعات ذات الصبية الرياضية، االىتمام بالكم على حساب 
 اجلودة و عدم كفاية الوعاء ال مين لبعض ادلقررات.
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ـــــي دراســـــة -4 ـــــة لخريجـــــي قســـــم   ،2214،الزامل ـــــيم المحاســـــبي ودورا فـــــي تطـــــوير المهـــــارات المهني التعل
 المحاسبة".

اسة ىو التطرق إىل بيان دور التعليم احملاسيب يف تطوير ادلهارات خلرجيي قسم احملاسبة إن ىدف ىذه الدر 
ادلهارات الشخصية ومهارات التواصا واالتصال وادلهارات ية وادلهارات الفنية والعملية و وتتضمن ادلهارات الفكر 

 ،قسم احملاسبة جبامعة القادسية التنظيمية وإدارة العمال من خالل استطالع أراء أعضاء ىيئة التدريس وخرجيي
وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن التعليم  ،واليت مت الوصول إليها بإجراء ادلقابالت الشخصية وتوزيع االستبيانات

احملاسيب يساعد يف تطوير ادلهارات الفكرية وادلهارات الفنية والعملية وادلهارات الشخصية خلرجيي قسم احملاسبة 
ا واالتصال وادلهارات التنظيمية وإدارة العمال فإن التعليم احملاسيب بصبيتو احلالية ال يساىم  أما مهارات التواص

 يف تطوير ىذه ادلهارات خلرجيي قسم احملاسبة.

 ,"أثر تطبيا نظم إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء خدمة التعليم الجامعي".2214دراسة العوض,  -5
طبيــــق إدارة اجلــــودة الشــــاملة يف مؤسســــات التعلــــيم اجلــــامعي و ادلعرفــــة حاولــــت الدراســــة التوصــــا إىل مــــد  ت

مبفهومها وأثرىا يف رفع مستو  الداء وحتسني جودة ادلخرجات التعليمية، واتبعت الدراسة منـاىج عديـدة حيـث 
ائية استخدمت ادلنهج التارخيي والوصفي التحليلي واالستنباطي واالستقرائي كمـا اسـتعملت برنـامج احلـ م اإلحصـ

(SPSS لتحليــا االســتبيانات، وتوصــلت الدراســة إىل رلموعــة مــن النتــائج، أمههــا عــدم وجــود تفعيــا ومشــاركة )
اإلدارات يف عمليــة التحســني ادلســتمر، والقصــور يف تطــوير نظــم إدارة اجلــودة الشــاملة، واالىتمــام النســيب بعضــو 

 ث العلمي لتحقيق التفوق والتمي  العلمي.ىيئة التدريس مقارنة باإلداريني والقصور يف دعم ودتويا البح

ـــادة إدارة الجـــودة الشـــاملة وأثرهـــا علـــي كفـــاءة األداء األكـــاديمي فـــي  2215دراســـة الحـــاج -6 ـــا مب "تطبي
 الجامعات السعودية".

ســـعت ىـــذه الدراســـة إىل التعريـــف بـــإدارة اجلـــودة الشـــاملة وأثرىـــا علـــى كفـــاءة الداء الكـــادديي يف اجلامعـــات 
مت مجــع البيانــات مــن خــالل ادلقــابالت الشخصــية للمهتمــني وادلالحظــة واالســتبيان. وتوصــلت حيــث  ،الســعودية

الدراســة إىل ضــرورة تركيــ  اإلدارة العليــا يف ادلؤسســات التعليميــة يف الســعودية علــى عمليــة مبــادئ اجلــودة الشــاملة 
 لتحسني نظام التعليم اجلامعي.
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تعليم المحاسبي في الجامعات السودانية ومتطلبات بيئة "مدى التوافا بين ال 2216دراسة فتح اإلله,  -7
 العمل المعاصرة واالتحاد الدولي للمحاسبين من وجهة نظر أرباب األعمال وأعضاء هيئة التدريس".

تناولت ىذه الدراسة التعريف بقدرة التعليم احملاسيب يف اجلامعات السودانية وعلى الوفاء مبتطلبات بيئة 
اسًتاتيوية التعليم للتأىيا ادلهين لالحتاد ق بني سلرجات التعليم احملاسيب و يان مد  التوافوب ،العما ادلعاصرة

الدويل للمحاسبني من أجا الوصول إىل إجراءات من يألا أن تسهم يف تطوير ادلناىج وطرق التدريس يف 
ء ىيئة التدريس يف ولكي حتقق الدراسة أىدافها مت تصميم استبانة وزعت على أعضا ،اجلامعات السودانية

اجلامعات السودانية وأرباب العمال يف والية اخلرطوم وكانت أىم نتائوها أن مناىج التعليم احملاسيب يف 
اجلامعات السودانية توفر إىل حد كبا متطلبات بيئة العما ادلعاصرة مع وجود بعض أوجو القصور و ضعف 

السودانية واسًتاتيوية  التعليم للتأىيا ادلهين الصادرة من  التوافق بني مناىج التعليم احملاسيب يف اجلامعات
 االحتاد الدويل للمحاسبني.

 " واقع التعليم المحاسبي في مؤسسات التعليم العالي الليبية" 2219دراسة الجازوي, أبوبكر وَاخرون,  -8
لعايل يف ليبيا من سعت ىذه الدراسة أيضا  إىل التعرف على واقع التعليم احملاسيب يف مؤسسات التعليم ا

خالل تلبية متطلبات التأىيا ادلختلفة يف رلال احملاسبة واتبعت يف منهويتها ادلنهج الوصفي التحليلي وقد مت 
توزيع االستبانة على أعضاء ىيئة التدريس بأقسام احملاسبة يف مؤسسات التعليم العايل الليبية وتوصلت الدراسة 

مؤسسات التعليم العايل يف ليبيا ال تتوفر فيها متطلبات التأىيا العلمي إىل أن برامج التعليم احملاسيب يف 
 والعملي والتقين.

 , "إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي وأثرها علي األداء". 2020دراسة حروش, حاقة -9
العايل من خالل  برازىا يف مؤسسات التعليمإاستهدفت الدراسة كيفية تطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة و 

توضيح الًتابط الشديد بني استخدام ىذا السلوب والوصول إىل التمي  يف الداء وحتسني سلرجات مؤسسات 
التعليم العايل من خالل استخدام منوذج خلية ضمان اجلودة جبامعة الوادي. وتوصلت الدراسة إىل أن 

 يق أنظمة اجلودة ومعايا االعتماد الكادديي.اجلامعات اجل ائرية ذلا استعدادات ومؤىالت دتكنها من تطب

من خالل استطالع الدراسات السابقة والبحث يف موضوع الدراسة، حس  ما يراه الباحثان فإن معظم 
الدراسات تناولت مواكبة إدارة اجلودة الشاملة وتأثاىا على جودة اخلدمات التعليمية بصفة عامة ومد  

ضها تناول التعليم احملاسيب وتقييم سلرجاتو بدراسة واقعية. بينما ىذه الدراسة التحسني والتطوير ادلستمر، وبع



 
 

                                        2222 يناير( 1العدد ) (6)المجلد                                                                   مجلة المنتدى األكاديمي             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 

[313] 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0772  2710-4478 (enilnO)                                                0772 2710-446x (Print) 
 

تتمي  بألا تتناول تطوير التعليم احملاسيب يف ليبيا من خالل ضرورة مواكبة االااىات احلديثة يف 
ق العما من التعليم كنظام إدارة اجلودة الشاملة هبدف حتسني سلرجات التعليم احملاسيب للوفاء مبتطلبات سو 

 وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس باعتبارىم العنصر الساسي للعملية التعليمية.

 -مدخل إدارة الجودة الشاملة:  .2
من خالل التتبع التارخيي دلفهوم اجلودة صلد ألا مرت بعدة مراحا فادلرحة الوىل ىي مرحلة منهج السيطرة 

رحلة الثانية فهي ادلراقبة اإلحصائية على اجلودة ( أما ادل1940-1900على اجلودة بالفحص والتفتيا )
( وادلرحلة الرابعة تتمثا 1980-1970( وادلرحلة الثالثة ىي مرحلة تأكيد وضمان اجلودة )1940-1970)

حىت اال ن. حيث أصبح مفهوم إدارة اجلودة الشاملة أحد ادلفاىيم اإلدارية  1980يف إدارة اجلودة الشاملة من 
وم على رلموعة من السس وادلبادئ؛ لذلك أصبحت ادلؤسسات يف مجيع رلاالهتا يف ىذا العصر احلديثة اليت يق

تعما على حتقيق اجلودة والتمي  يف الداء وجعلها اذلدف الساسي من خالل تطبيق ىذا ادلفهوم يف  ا عامل 
وجود الكثا من احملاوالت يتيا ويتودد باستمرار يسوده التنافس يف تقدًن اخلدمات والسلع. وعلى الرةم من 

للتعريف بإدارة اجلودة الشاملة فقد اختلف الباحثون حول تعريف زلدد إلدارة اجلودة الشاملة نظرا  لن كا 
تعريف يتناوذلا برؤية أو سة معينة فتعرف بألا   رلموعة اخلواص و اخلصائص الكلية، اليت حيملها ادلنتج أو 

(، كما يعرفها ادلعهد المريكي 4، 1999قق احتياجات العميا  )رياض،اخلدمة، اليت حتدد إىل أي مد  حت
للمعايا بألا   مجلة السمات واخلصائص للمنتج واخلدمة اليت اعلها قادرة على الوفاء باحتياجات معينة  

 (، و بالتايل ديكن أن تعّرف بألا فلسفة إدارية حديثة وأسلوب عما يرتك  على13، 2002)عبد احملسن، 
االستخدام الواعي والمثا للقدرات الفكرية والذىنية وخلق أبعاد تفاعلية إجيابية تأثرا  بالبيئة و الوقوف على 
االحتياجات و ادلتطلبات والرقي مبستو  جودة الداء من ادلدخالت مرورا  بالعمليات و انتهاء بادلخرجات بيية 

 (.  30، 2013تقدًن منافع ىادفة للموتمع)المحر،

 -إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي:  1 .2
تعرف إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل بألا أسلوب متكاما يطبق يف مجيع فروع ومستويات اجلامعة 
ليوفر لطفراد وفرق العما الفرصة إلرضاء الطالب وادلستفيدين من التعليم والبحث العلمي وحتقيق فعالية أفضا 

 (.98، 2004تعليمية وحبثية بأكفأ السالي  وأقا تكلفة وأعلى جودة شلكنة )ناصر،خلدمات 
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 -أهداف الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي:  2.2
تسعى مؤسسات التعليم العايل إىل حتسني العملية التعليمية لد  العاملني وأعضاء ىيئة التدريس والطالب 

 (:15، 2015مهها )احلاج، وإىل حتقيق مجلة من الىداف، أ

ضبط وتطوير النظام اإلداري باجلامعة نتيوة تو يف الدوار وادلسؤوليات احملددة لكا فرد يف النظام اجلامعي  -
 وىي قدراتو ومستواه.

 توفر جّو من التفاىم والتعارف والتعاون والعالقات اإلنسانية بني مجيع العاملني بالنظام التعليمي.  -
 اء ىيئة التدريس ورفع مستو  الداء من خالل التدري  ادلستمر.حتسني كفاءات أعض -
 رفع مستو  الوعي لد  الطلبة اااه التعلم وأىدافو وتوفا فرص مالئمة للتعليم الذايت بصورة أكثر فاعلية. -
طالب زيادة االحًتام والتقدير احمللي واالعًتاف العادلي بادلؤسسات التعليمية دلا تقدمو من خدمات سلتلفة لل -

 وا تمع من خالل ادلسامهة يف تنمية ا تمع احمللي.

 -مبررات تطبيا الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي:  3.2
 (98، 2020إن من ممرات تطبيق اجلودة الشاملة يف رلال التعليم حروس، حافو، 

 ارتباط نظام اجلودة الشاملة بالشمولية يف كافة ا االت. -
 جلودة الشاملة بالتقوًن الشاما باجلامعة.ارتباط نظام ا -
 ضعف جدو  اإلصالحات اذليكلية الكم  يف التأثا على العملية التعليمية داخا مؤسسات التعليم العايل. -
تلبية احتياجات اخلرجني ادلعاصرة وادلستقبلية وحتقيق رضاىم يف احلصول على فرص عما يف أسواق العما  -

 ادلعودلة.

 -ي تواجه تطبيا الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي: الصعوبات الت 4.2
ىناك رلموعة من الصعوبات اليت ديكن أن تواجو عملية تطبيق اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل 

 (:1999أبرزىا )درويا،

 طبيعة اذليكا التنظيمي للوامعات. -1
 فة يف اجلامعة.عدم توفر قاعدة بيانات مكتملة يف رلاالت العما ادلختل -2
 قصور العالقة بني ادلؤسسة التعليمة وا تمع بسب  اعتمادىا على اخلطط القصاة الجا. -3
 قصور العناية باجلوان  اإلنسانية يف رلال العما. -4
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 كثرة القوانني واللوائح وعدم وضوحها يف بعض الحيان. -5
 قصور التمويا والنمو ةا ادلتوازن يف التعليم العايل.  -6

 -لبات تطبيا الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي: متط 5.2
من أجا أن تتحقق اجلودة الشاملة يف ادلؤسسات التعليمية فهي حتتاج إىل توفر رلموعة من ادلتطلبات 

 (:98، 2020الساسية منها )حروس، حافو، 

أفكارىم يف حا ادلشاكا لتطبيق ترسيخ الثقافة التنظيمية عن اجلودة الشاملة لد  الفراد يف ادلشاركة حبرية  -
 القرار. ختاذالاجلودة الشاملة 

 ضرورة التنسيق والتعاون بني القسام والكليات داخا اجلامعة. -
التعرف على احتياجات ادلستخدمني الداخليني وىم الطالب والعاملني اخلارجيني وإخضاع ىذه االحتياجات  -

 دلعايا اجلامعة.
 ق فاعلية أكم يف أداء اجلامعة.دعم الاّلمرك ية حىت يتم حتقي -
 قيام مؤسسات التعليم العايل بصورة فاعلة يف شلارسة التقوًن الذايت لطداء. -

 -أعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي في ضوء الجودة الشاملة:  6.2
ة التـدريس؛ إن ىدف إدارة اجلودة الشاملة يف رلال التعليم العايل ىو التحسني ادلستمر لكفـاءات أعضـاء ىيئـ

لــدورىم اذلــام والفعــال يف عمليــات تطبيــق مفهــوم اجلــودة الشــاملة، للــم احللقــة الــيت تــربط بــني مــدخالت العمليــة 
أىــدافها ومــا تســعى إليــو و بــني إدارة ادلؤسســة التعليميــة و ىــم الطــالب مــن ناحيــة التعليميــة وادلخرجــات ادلطلوبــة و 

 من ناحية أخر .

نصــر الرئيســي إلصلــاح ىــذا المنــامج، لتعــاملهم و بشــكا مبايــر مــع سلرجــات فأعضــاء ىيئــة التــدريس ىــم الع 
العمليــة التعليميــة، كمــا ألــم يســامهون يف االرتقــاء بادلؤسســة التعليميــة و زيــادة قــدرهتا التنافســية يف كافــة ا ــاالت 

 الكادديية وادلهنية والبحثية.

دة واعتمـاد ادلؤسسـات التعليميـة والتدريبيـة بالـدور وقد لوحظ اىتمام يديد من قبا ادلرك  الوطين لضمان اجلو 
ادلهم لعضو ىيئة التـدريس يف عمليـة التنميـة والتطـوير والتحـديث وصـوال  إىل اجلـودة الشـاملة والتنـافس مـن خـالل 

 ادلعيار الثالث من معايا االعتماد المارلي. 
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 -التعليم المحاسبي :  7.2
بشــكا كبــا يف حتســني مهنــة احملاســبة مــن خــالل زيــادة كفــاءة خرجيــي  إن االىتمــام بــالتعليم احملاســيب يســاىم

أقسام احملاسبة، لتكون ذلم القدرة الالزمة يف مواجهة متطلبـات السـوق. ويتولـى ىـذا االىتمـام يف إصـدار معـايا 
 التعليم احملاسيب من قبا االحتاد الدويل للمحاسبني.

ات ادلسؤولة؛ تأيت يف مقدمتها اجلامعات، اليت تسـاىم يف ت ويـد فالتعليم احملاسيب عملية منظمة تقوم هبا اجله 
 ادلتعلم بادلعارف الساسية واكتساب ادلهارات العلمية الالزمة اليت دتكنو من شلارسة مهنة احملاسبة. 

ومـن العوامـا الـيت جعلـت االىتمـام بـالتعليم احملاسـيب ضـرورة ملّحـة يف الوقـت الـراىن مـا يلـي: )عويلـة، قنيـع، 
2016 ،40:) 

 التطور ادلعريف السريع الذي يطال  بتوديد التعليم العايل. -
 االزدياد السكاين الذي يطال  بإيباع الطل  االجتماعي ونشر التعليم العايل. -
تصاعد مستو  ادلؤىالت العلمية ادلطلوبة للعما، يقابلها التخصص الدقيق مع تنوع اخلمات العلمية والعملية  -

 ة.وذلك ما تفرضو العودل
للمحاسبني دور مهم يف صنع القرارات، لذلك ىم حباجة إىل فهم كاٍف دلبادئ الخالق ادلهنية من خالل  -

 مناىج التعليم احملاسيب. 

 -التعليم المحاسبي في ليبيا:  8.2
وذلك بافتتاح مدرسة اإلدارة العامة لتدري  مو في الدولة يف  1953بدأ التعليم احملاسيب يف ليبيا منذ سنة 

وبالتعاون مع المم ادلتحدة مت إعادة تسمية ادلدرسة لتصبح معهد اخلدمة العامة  1957ال احملاسبة ويف سنة رل
وإنشاء قسم جديد حتت مسمى )معهد التدري  اإلداري( وبعد ذلك أصبح يسمى )ادلعهد الوطين لإلدارة( 

 (.358، 2019ن، يف مدينة بنيازي يقدم نظام البكالوريوس يف احملاسبة )اجلازوي وآخرو 

مث فتحت عدة أقسام علمية  1957كما بدأ التعليم اجلامعي يف ليبيا بافتتاح كلية التوارة باجلامعة الليبية   
للمحاسبة باجلامعات ادلنتشرة يف معظم مدن ليبيا، وأن مجيع ىذه القسام لديها برنامج البكالوريوس يف 

ن  الكادديية الليبية للدراسات العليا اليت تأسست سنة احملاسبة، وبعضها لديو برنامج ماجستا، إىل جا
 1989حتت مسمى معهد الدراسات العليا للعلوم االقتصادية يف طرابلس وبدأت دتارس نشاطها سنة  1983

 سيت أكادديية الدراسات العليا، وحاليا  تسمى  1995بثالثة أقسام من بينها قسم احملاسبة، مث بعد ذلك سنة 
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ة الليبية للدراسات العليا، كما قامت الدولة  بالفصا بني التعليم احملاسيب الكادديي والتعليم التقين بالكادديي
قلة وىي وزارة التعليم الذي أخد تسميات متعددة واختفت تبعيتو إىل أن وصا حاليا  إىل وزارة مستين و والف

 معاىد عليا توجد هبا أقسام زلاسبة.التقين والفين وتشما كليات و 

  -أهمية التعليم المحاسبي :  9.2
إن التالزم بني التعليم وادلمارسة العملية يعد أمرا  يف ةاية المهية يف ادلساعدة يف تطوير ادلهنة وبالتايل فإن 

 (. 2014،292للتعليم احملاسيب أمهية كباة يف رلاالت متعددة يف حياة ا تمعات )ال املي،

يساعد يف إعداد وتأىيا كوادر زلاسبية من خالل إمدادىم بادلعارف وادلهارات  التعليم احملاسيب اجليد والفعال -
 احملاسبية ادلتنوعة. 

يساعد التعليم احملاسيب بت ويد الكوادر احملاسبية العاملة يف الوحدات االقتصادية بأىم التطورات اليت ترافق ادلهنة  -
 ادلتوددة من خالل التعليم احملاسيب ادلستمر.من تطوير للمبادئ وادلعايا وتطوير احملاسبني بادلعارف 

يساعد التعليم احملاسيب باإليفاء مبتطلبات واحتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية وتلبية احتياجات سوق  -
 العما.

 يوفر التعليم احملاسيب احتياجات الوحدات االقتصادية من المامج والدورات التدريبية ومعاجلة ادلشاكا ادلتوددة -
 اليت تواجهها ىذه الوحدات. 

 التعليم احملاسيب اجليد والفعال يساعد يف تطوير ادلهنة من خالل تطوير ادلناىج العلمية وفق ادلستودات احلديثة. -

 -عناصر التعليم المحاسبي :  12.2
ــــو كنظــــام متكامــــا يتكــــون مــــن رلموعــــة مــــن العناصــــر ادلًتابطــــة متمثلــــة يف:)فــــت ــــيم احملاســــيب ينظــــر إلي ح التعل

 (196، 2016اهلل،

 ادلدخالت، وىم اليخاص الذين ديكن هتيئتهم دلمارسة العما احملاسيب. -
 العمليات التشييلية وىي وسائا التعليم اليت تستخدم يف الت ويد بادلهارات احملاسبية. -
 .ادلخرجات، وىم اليخاص ادلؤىلني والقادرين على شلارسة العما احملاسيب مبا حيقق اذلدف من احملاسيب -
التيذية العكسية من خالل رقابة العناصر السابقة وتقييمها وتطويرىا وزلاولة تصحيح أي اضلرافات قد حتدث  -

 فيها.



 
 دـــــــــــــاد راشــــــسامي عي       سماعيل الطاهر األحمرإ           دور الجودة الشاملة في تحسين وتطوير التعليم المحاسبي         
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من ىذه العناصر ديكن احلكم على كفاءة وفاعلية مؤسسـات التعلـيم العـايل يف رلـال التعلـيم احملاسـيب 
بــدورىا حتتــاج إىل عمليــات تشــييلية تتمثــا يف مــن خــالل العالقــة بــني مــدخالت وسلرجــات التعلــيم احملاســيب والــيت 

وســائا التعلــيم مــن منــاىج دراســية وتــدري  ميــداين وةاىــا مــع تــوفر كــادر علمــي مؤىــا وقــادر علــى توجبــو ىــذه 
 الوسائا التوجيو السليم والكفء. 

 -الدراسة الميدانية:  .3
خصائص عينة الدراسة يتضمن ىذا اجل ء وصفا  لدوات الدراسة، السالي  اإلحصائية ادلستخدمة، 

 واختبارات التحقق من مالءمة البيانات للتحليا اإلحصائي ومن مث اختبار الفرضيات للوصول إىل النتائج.

  -الدراسة:  أداة ثبات اختبار 1.3
طريقة التو ئة النصفية على زلاور الدراسة، و هرت النتائج يف استخدم الباحثان معادلة )ألفا كرونباخ(، و 

 ايل:اجلدول الت
 حملاور الدراسة ألفا كرونباخ والتو ئة النصفية اختبار نتائج (1جدول رقم )

 احملاور
 ا موع

عدد 
معاما االرتباط  ألفا كرونباخ العبارات

 باسون
معاما الثبات 
 سبامان براون

أنظمة اجلودة الشاملة وحتسني العملية 
 التعليمية يف رلال احملاسبة

08 0.938 0.880 0.936 

نظمة اجلودة الشاملة وزيادة رضا أ
 0.849 0.738 0.821 08 أعضاء ىيئة التدريس يف رلال احملاسبة

أنظمة اجلودة الشاملة يف تطوير البحث 
 0.914 0.842 0.898 06 العلمي يف رلال احملاسبة

 ،0.938)( أن معاما ثبات زلاور الدراسة )معاما ألفا كرونباخ( قد تراوح بني 1يتضح من اجلدول رقم )
( دلختلف زلاور الدراسة، ويتبني وجود عالقة ارتباط بني أج اء زلاور الدراسة، حيث تراوح معاما 0.821

(، كما أن معاما ثبات سبامان براون بني النصف الفردي وال وجي 0.738، 0.880ارتباط باسون بني )
 من ثبات ادلقياس.(، وتعد ىذه القيم عالية ومناسبة للتحقق 0.849، 0.936تراوح بني )

 -ترميز بيانات الدراسة :  2.3
يقابـا كـا عبـارة االستبيان استخدم الباحثان الطريقة الرقمية يف ترمي  البيانات، ومبا أنو  بعد اميع استمارات
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مــن عبــارات زلــاور ادلتيــاات الساســية لالســتبيان قائمــة حتمــا االختيــارات التاليــة وفقــا  دلقيــاس ليكــارت 
ةــــا موافــــق بشــــدة(، وقــــد مت إعطــــاء كــــا مــــن  –ةــــا موافــــق  –زلايــــد  –موافــــق  – بشــــدةوافــــق اخلماســــي: )م

( مخـس درجـات، موافـق 5االختيارات السابقة درجات لتتم معاجلتها إحصائيا  على النحـو التـايل: موافـق بشـدة )
 ة واحدة.( درج1( درجتان، ةا موافق بشدة )2( ثالث درجات، ةا موافق )3( أربع درجات، زلايد )4)

(، وبالتــــــــايل فــــــــإن 3= )5(/5+4+3+2+1( باعتبــــــــار أن )3واعتــــــــم الوســــــــط احلســــــــا  مســــــــاويا  للــــــــرقم )
( تعـم عـن درجـة موافقـة متدنيـة، وادلتوسـطات احلسـابية الـيت قيمتهـا 2ادلتوسطات احلسابية الـيت قيمتهـا أقـا مـن )

( وأكـم 4ة الـيت قيمتهـا أقـا أو تسـاوي )( تعم عن درجة موافقة دون ادلتوسط، وادلتوسـطات احلسـابي3أقا من )
( وأقـا أو تسـاوي 4( تعم عن درجة موافقة فوق ادلتوسـط، وادلتوسـطات احلسـابية الـيت قيمتهـا أكـم مـن )3من )

    ( تعم عن درجة موافقة مرتفعة.5)
 -;األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 3.3

مت مجعها من مفردات العينة اليت مت اختيارىا من رلتمع  لتحقيق أىداف الدراسة وحتليا البيانات اليت
الدراسة، فقد مت استخدام العديد من السالي  اإلحصائية ادلناسبة باالعتماد على استخدام بررلية احل م 

 اإلحصائية للعلوم االجتماعية

"Social Sciences for Statistical Package   واليت يرم  ذلا اختصارا  بالرم (SPSS) 
 :، ويف ما يلي رلموعة السالي  اإلحصائية اليت قام الباحثان باستخدامها26اإلصدار 

 .معاما ألفا كرونباخ، ومعاما ارتباط باسون، معاما ارتباط سبامان براون 
 .التوزيع النسيب، والوسط احلسا ، واالضلراف ادلعياري 
  اختبارt  ،إلمكانية تعميم النتائج من العينة إىل ا تمع.لعينة واحدة كأحد أسالي  اإلحصاء االستداليل 
  اختبارt  لعينتني مستقلتني، واختبارf .إلجياد الفروق حول زلاور الدراسة حس  متيااهتم الددييرافية 
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 -خصائص عينة الدراسة :  3-4
 يتم عرض و حتليا ادلعلومات الددييرافية لفراد عينة الدراسة على النحو التايل:

 ( 2رقم )جدول 
 خصائص عينة الدراسة

 ( الذي يوضح خصائص عينة الدراسة ألا تتمي  باايت:2ل رقم )يتضح من اجلدو 

 31.3%، ونسبة اإلناث 68.8لذكور أن نسبة ا% 
  أعمارىم تًتاوح )من 34.4سنة(، ونسبة  50اىل اقا من  40% أعمارىم تًتاوح )من 43.8أن نسبة %

 سنة(. 40إىل أقا من  30

 النسبة ادلئوية التكرار الفئة اخلصائص

 اجلنس
 68.8 22 ذكر
 31.3 10 أنثى
 100.0 32 ا موع

 العمر

 00.0 00 سنة 30أقا من 
 34.4 11 سنة 40 من اقا ايل 30 من
 43.8 14 سنة 50 من اقا اىل 40 من

 21.9 7 سنة 50 من اكثر
 100.0 32 ا موع

 ادلؤىا الكادديي

 34.4 11 زلاضر مساعد
 46.9 15 زلاضر

 12.5 4 مساعد أستاذ
 00.0 00 استاذ مشارك

 6.3 2 أستاذ
 100.0 32 ا موع

 سنوات اخلمة

 12.5 4 سنوات 5 من اقا
 43.8 14 سنوات 10 ايل 5 من

 43.8 14 سنوات 10 من اكثر
 100.0 32 ا موع



 
 

                                        2222 يناير( 1العدد ) (6)المجلد                                                                   مجلة المنتدى األكاديمي             
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  د زلاضر.% مؤىلهم مساع34.4% زلاضرين، ونسبة 46.9أن نسبة 
  سنوات( بنفس النسبة. 10سنوات( و ) أكثر من  10إىل  5% سنوات خمهتم )من 43.8أن نسبة 

 
 -تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات:  -3.5

 مت اختبار الفرضية الرئيسية من خالل اختبار الفرضيات الفرعية ذلا وموضوعها.
وير والتحســـين المســـتمر للتعلـــيم المحاســـبي فـــي  الفرضـــية األولـــي: تـــوفر أنظمـــة الجـــودة الشـــاملة التطـــ

 كليات التعليم التقني والفني.
 (3جدول رقم )

 نتائج حتليا زلور أنظمة اجلودة الشاملة وحتسني العملية التعليمية يف رلال احملاسبة 

 
 ت

فئة زلتو  الفقرة
ال

 

 درجة ادلوافقة
ادلتوسط 
 احلسا 
 ̅ 

االضلراف 
ادلعياري 
S.D 

قيمة 
 t اختبار

مستو  
ادلعنوية 

p-
value 

موافق  الًتتي 
 بشدة

ةا  زلايد موافق
 موافق

ةا موافق 
 بشدة

االستمرار يف مواكبة التطورات لتناس   1
 احتياجات التطور يف العملية التعليمية  

 02 01 01 06 22 ت
4.406 1.132 22.021 0.000 1 

% 68.8 18.8 3.1 3.1 6.3 

 لتقليا من االخطاء يف العماتساىم يف ا 2
 01 02 01 24 04 ت

3.875 .8330 26.321 0.000 5 
% 12.5 75.0 3.1 6.3 3.1 

تع ي  أعضاء ىيئة التدريس ادلتمي ين يف  3
 أدائهم

 00 03 03 15 11 ت
4.063 .9140 25.154 0.000 2 

% 34.4 46.9 9.4 9.4 00.0 

على وضع تشويع أعضاء ىيئة التدريس  4
 اخلطط وتقدًن ادلقًتحات

 01 02 03 15 11 ت
4.031 .9990 22.816 0.000 3 

% 34.4 46.9 9.4 6.3 3.1 

تفعيا قدرات أعضاء ىيئة التدريس من  5
 خالل زيادة ادلسؤولية وادلتابعة

 01 04 01 18 08 ت
3.875 1.040 21.087 0.000 6 

% 25.0 56.3 3.1 12.5 3.1 

وفر قواعد بيانات حول أعضاء ىيئة التدريس ت 6
 وتطورىم االكادديي واالحتياجات التدريبية

 02 02 02 18 08 ت
3.875 1.070 20.484 0.000 7 

% 25.0 56.3 6.3 6.3 6.3 

7 
تفاعا االدارة مع أنظمة اجلودة الشاملة 

 بالتعاون مع أعضاء ىيئة التدريس
 02 03 03 15 09 ت

3.813 1.148 18.782 0.000 8 
% 28.1 46.9 9.4 9.4 6.3 

توفا وسائا اتصال مناسبة مع أعضاء ىيئة  8
 على ادلستودات يف العما الطالعهمالتدريس 

 02 01 01 19 09 ت
4.000 1.016 

22.27
1 0.000 4 

% 28.1 59.4 3.1 3.1 6.3 
  0.000 26.417 85480. 3.992  العملية التعليمية يف رلال احملاسبةالدرجة الكلية حول زلور أنظمة اجلودة الشاملة وحتسني
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)أنظمـــة اجلـــودة الشـــاملة وحتســـني العمليـــة ( يتضـــح أن ادلتوســـطات احلســـابية حـــول 3مـــن اجلـــدول رقـــم )
)ادلتوسـط االفًتاضـي للمقيـاس اخلماسـي(؛ أي ألـا يف ااـاه  3جاءت كلهـا أكـم مـن  التعليمية يف رلال احملاسبة(

عينـة الدراسـة موافقـون علـي وجـود ( شلا يشـا إىل أن مفـردات 3وافقة، وأن ادلتوسط العام للمحور أكم من )ادل
، كمــا أن مســتو  ادلعنويــة دور ألنظمــة الجــودة الشــاملة فــي تحســين العمليــة التعليميــة فــي مجــال المحاســبة

 عينة على رلتمع الدراسة.شلا يتيح تعميم النتائج ادلتحصا عليها من ال 0.05( أقا من tالختبار )
الفرضية الثانية: يؤثر تطبيا أنظمة الجودة الشاملة والتطوير علي رضا أعضاء هيئة التدريس فـي مجـال 

 المحاسبة في كليات التعليم التقني والفني.
 (4جدول رقم )

  أنظمة اجلودة الشاملة وزيادة رضا أعضاء ىيئة التدريس يف رلال احملاسبة نتائج حتليا زلور

 
 زلتو  الفقرة ت

 

فئة
ال

 

 درجة ادلوافقة
ادلتوسط 
 احلسا 
 ̅ 

االضلراف 
ادلعياري 
S.D 

قيمة 
 t اختبار

مستو  
ادلعنوية 

p-
value 

موافق   الًتتي 
 زلايد موافق بشدة

ةا 
 موافق

ةا موافق 
 بشدة

1 
توفر  روف عما مناسبة لعضاء ىيئة 

جيابية التدريس وادلسامهة يف تع ي  القيم اال
 لديهم

 02 04 03 16 07 ت 
3.688 1.148 18.166 0.000 7  % 21.9 50.0 9.4 12.5 6.3 

2 
زيادة تفعيا أراء أعضاء ىيئة التدريس 
 حول أنظمة التدريس احملاسيب ومشكالهتم

 00 02 05 18 07 ت 
3.938 .8010 27.818 0.000 3 

 % 21.9 56.3 15.6 6.3 00.0 

3 
التواصا والتعاون بني أعضاء ىيئة  زيادة

 التدريس داخا ادلؤسسات التعليمية
 00 02 02 21 07 ت 

4.031 .7400 30.823 0.000 2 
 % 21.9 65.6 6.3 6.3 00.0 

4 
العما على زيادة انتماء أعضاء ىيئة 
 التدريس للكليات وادلعاىد العاملني هبا 

 02 02 04 19 05 ت 
3.719 1.023 20.555 0.000 5 

 % 15.6 59.4 12.5 6.3 6.3 

5 
تقدير اجلهود ادلبذولة من قبا أعضاء ىيئة 

 التدريس لتطوير أسالي  التدريس
 00 04 02 18 08 ت 

3.938 .9140 24.380 0.000 4 
 % 25.0 56.3 6.3 12.5 00.0 

6 
توفا ادلساواة بني أعضاء ىيئة التدريس 

 مات ادلطبقةمن خالل وضوح التعلي
 01 05 03 16 07 ت 

3.719 1.085 19.395 0.000 6 
 % 21.9 50.0 9.4 15.6 3.1 

7 
تساىم يف زيادة ثقة أعضاء ىيئة التدريس 

 بأنفسهم
 00 02 03 18 09 ت 

4.063 .8010 28.701 0.000 1 
 % 28.1 56.3 9.4 6.3 00.0 

8 
حتسني االوضاع ادلادية لعضاء ىيئة 

 التدريس لتحفي ىم على العطاء
 03 04 04 13 08 ت 

3.594 1.266 16.053 0.000 8 
 % 25.0 40.6 12.5 12.5 9.4 

  0.000 32.980 65795. 3.835 الدرجة الكلية حول زلور أنظمة اجلودة الشاملة وزيادة رضا أعضاء ىيئة التدريس يف رلال احملاسبة 

)أنظمة اجلودة الشاملة وزيادة رضا أعضاء ىيئة دلتوسطات احلسابية حول ( يتضح أن ا4من اجلدول رقم )
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)ادلتوسط االفًتاضي للمقياس اخلماسي(؛ أي ألا  3جاءت كلها أكم من  التدريس يف رلال احملاسبة(
 عينة الدراسة موافقين( شلا يشا إىل أن مفردات 3يف اااه ادلوافقة، وإن ادلتوسط العام للمحور أكم من )

، كما أن علي وجود دور ألنظمة الجودة الشاملة في زيادة رضا أعضاء هيئة التدريس في مجال المحاسبة
شلا يتيح تعميم النتائج ادلتحصا عليها من العينة على رلتمع  0.05( أقا من tمستو  ادلعنوية الختبار )

 الدراسة.
البحث العلمي في مجال المحاسبة  الفرضية الثالثة: يؤثر تطبيا أنظمة الجودة الشاملة علي تشجيع

 في كليات التعليم التقني والفني.
 (5جدول رقم )

  أنظمة اجلودة الشاملة يف تطوير البحث العلمي يف رلال احملاسبة نتائج حتليا زلور

 
فئة زلتو  الفقرة ت

ال
 

 درجة ادلوافقة
ادلتوسط 
 احلسا 
 ̅ 

االضلراف 
ادلعياري 
S.D 

قيمة 
 t اختبار

مستو  
عنوية ادل

p-
value 

موافق  الًتتي 
 بشدة

ةا  زلايد موافق
 موافق

ةا موافق 
 بشدة

1 
تساعد على زيادة الفعاليات البحثية من 
مؤدترات وندوات وورش عما اليت ت يد من 

 خمة أعضاء ىيئة التدريس

 00 01 02 20 09 ت
4.156 .6770 34.716 0.000 3 

% 28.1 62.5 6.3 3.1 00.0 

2 
على  أعضاء ىيئة التدريستدري  

استخدام الوسائا ادلناسبة يف تنفيذ 
 البحث العلمي

 01 02 02 17 10 ت
4.031 .9670 23.590 0.000 5 

% 31.3 53.1 6.3 6.3 3.1 

3 
زيادة التواصا مع ادلؤسسات العربية 
 والدولية يف رلال البحث العلمي

 01 01 02 19 09 ت
4.063 .8780 26.187 0.000 4 

% 28.1 59.4 6.3 3.1 3.1 

4 
توفا ادلصادر وادلراجع الورقية ادلكتوبة 
وأنظمة ادلعلومات االلكًتونية لتفعيا 

 البحث العلمي

 00 02 03 14 13 ت
4.188 .8590 27.576 0.000 2 

% 40.6 43.8 9.4 6.3 00.0 

5 
زيادة سلصصات دعم البحث العلمي 

العلمية يف مؤسسات التعليم واإلصدارات 
 العايل التقين

 01 01 07 15 08 ت
3.875 .9420 23.273 0.000 6 

% 25.0 46.9 21.9 3.1 3.1 

6 
دعم وحتسني اتصال طلبة احملاسبة بأعضاء 

 ىيئة وقسم يف البحث العلمي
 00 01 03 17 11 ت

4.188 .7380 32.106 0.000 1 
% 34.4 53.1 9.4 3.1 00.0 

  0.000 33.393 69170. 4.083 الدرجة الكلية حول زلور أنظمة اجلودة الشاملة يف تطوير البحث العلمي يف رلال احملاسبة
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)أنظمة اجلودة الشاملة يف تطوير البحث ( يتضح أن ادلتوسطات احلسابية حول 5من اجلدول رقم )    
توسط االفًتاضي للمقياس اخلماسي( أي ألا يف اااه )ادل 3جاءت كلها أكم من  العلمي يف رلال احملاسبة(

عينة الدراسة موافقون علي وجود ( شلا يشا إىل أن مفردات 3ادلوافقة، وإن ادلتوسط العام للمحور أكم من )
، كما أن مستو  ادلعنوية دور ألنظمة الجودة الشاملة في تطوير البحث العلمي في مجال المحاسبة

 شلا يتيح تعميم النتائج ادلتحصا عليها من العينة على رلتمع الدراسة 0.05( أقا من tالختبار )
الفرضية الرابعة: هناك فروق ذات داللة إحصائية لتأثير الخصائص الديمغرافية لعضو هيئة التدريس 

 علي وجهة نظرا في تأثير تطبيا الجودة الشاملة علي مخرجات التعليم المحاسبي في ليبيا.
 -أوالً الجنس: 

( للمقارنة tمت استخدام اختبار ) حول متياات الدراسة الختبار داللة الفروق بني متوسطي الذكور واإلناث
 بني متوسطي عينتني مستقلتني، واجلدول التايل رقم )( يوضح ذلك. 

 ( 6جدول رقم )
 حول متياات الدراسة متوسطي الذكور واإلناث( لداللة الفروق بني tنتائج اختبار)

 اجلنس 
 
 
 

 االنظمة 

 ذكور
N  =22 

 إناث
N  =10 

( tقيمة اختبار  )
 احملسوبة

-pقيمة مستو  ادلعنوية ادلشاىد )
value)  ادلتوسط

 (̅ )احلسا  

االضلراف 
 ادلعياري

(   ) 

ادلتوسط 
 (̅ )احلسا  

االضلراف 
 ادلعياري

(   ) 
أنظمة اجلودة الشاملة وحتسني 

 )ةا دال إحصائيا ( 0.984 0.021 870920. 3.9875 868150. 3.9943 اسبةالعملية التعليمية يف رلال احمل

أنظمة اجلودة الشاملة وزيادة رضا 
أعضاء ىيئة التدريس يف رلال 

 احملاسبة
 )ةا دال إحصائيا ( 0.429 0.801 893260. 3.9750 532620. 3.7727

أنظمة اجلودة الشاملة يف تطوير 
 البحث العلمي يف رلال احملاسبة

 )ةا دال إحصائيا ( 0.144 1.148 1.02274 3.8167 456960. 4.2045

لدور أنظمة اجلودة  ا موع الكلي
الشاملة يف تطوير وحتسني التعليم 

 احملاسيب
 )ةا دال إحصائيا ( 0.886 0.144 897190. 3.9364 473740. 3.9711

متوسطي الذكور واإلناث لكا احملاور بني لداللة الفروق ( احملسوبة t( أن قيمة )6يتضح من اجلدول رقم )
(، ومبا أن قيمة مستو  ادلعنوية ادلشاىد ادلقابلة ذلا أقا من 1.697( اجلدولية، اليت تساوي )tأقا من قيمة )
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وجد فروق دالة إحصائياً ت( مستو  ادلعنوية ادلعتمد يف الدراسة، عليو فإنو ديكن القول إنو ال 0.05)
  دور أنظمة الجودة الشاملة في تطوير وتحسين التعليم المحاسبي. بين الذكور واإلناث حول

 -ثانياً العمر: 
( )حتليا Fمت استخدام اختبار ) أعمار ادلبحوثني حول أبعاد الدراسة بني اختالفا   دلعرفة إذا ما كان ىناك

 التباين الحادي(، واجلدول التايل رقم )( يوضح ذلك:  

 أعمار ادلبحوثني حول أبعاد الدراسة مقارنة بنيلل (F) ( نتائج اختبار7جدول )

 أعمار ادلبحوثني احملاور
عدد 
العينة 

(N) 

ادلتوسط 
 (̅ )احلسا  

االضلراف 
 (   ) ادلعياري

 (fقيمة اختبار )
 احملسوبة

 ادلعنوية مستو  قيمة
-p) ادلشاىد

value) 

أنظمة اجلودة الشاملة 
وحتسني العملية 
التعليمية يف رلال 

 احملاسبة

 0.0000 0.0000 00 سنة 30أقا من 

2.138 .1360 
 531400. 4.3068 11 سنة 40 من اقا ايل 30 من
 730520. 4.0000 14 سنة 50 من اقا اىل 40 من

 1.28984 3.4821 7 سنة 50 من اكثر

أنظمة اجلودة الشاملة 
وزيادة رضا أعضاء 

ىيئة التدريس يف رلال 
 احملاسبة

 0.0000 0.0000 00 سنة 30أقا من 

1.751 .1910 
 694740. 4.0114 11 سنة 40 من اقا ايل 30 من
 440870. 3.8929 14 سنة 50 من اقا اىل 40 من

 877550. 3.4464 7 سنة 50 من اكثر

أنظمة اجلودة الشاملة 
يف تطوير البحث 
العلمي يف رلال 

 احملاسبة

 0.0000 0.0000 00 سنة 30أقا من 

.5900 .5610 
 726830. 4.1212 11 سنة 40 من اقا ايل 30 من
 400130. 4.1786 14 سنة 50 من اقا اىل 40 من

 1.07152 3.8333 7 سنة 50 من اكثر

ا موع الكلي لدور 
أنظمة اجلودة الشاملة 
يف تطوير وحتسني 
 التعليم احملاسيب

 0.0000 0.0000 00 سنة 30أقا من 

2.108 .1400 
 537860. 4.1488 11 سنة 40 من اقا ايل 30 من
 459820. 4.0097 14 سنة 50 من اقا اىل 40 من

 894910. 3.5649 7 سنة 50 من اكثر

اجلدولية بدرجيت حرية  (fأقا من قيمة ) البعاد جلميع ( احملسوبةf( أن قيمة )7يتضح من اجلدول رقم )
(، وأن مستو  ادلعنوية ادلقابلة ذلا أكم من 3.33اوي )اليت تس (0.05( ومستو  معنوية )29و) (02)
يوجد فروق ذات داللة إحصائية لدور أنظمة أنو ال مستو  ادلعنوية ادلعتمد بالدراسة، شلا يشا إىل  (0.05)



 
 دـــــــــــــاد راشــــــسامي عي       سماعيل الطاهر األحمرإ           دور الجودة الشاملة في تحسين وتطوير التعليم المحاسبي         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
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 الجودة الشاملة في تطوير وتحسين التعليم المحاسبي حسب أعمار المبحوثين.
 -ثالثاً المؤهل األكاديمي: 

( )حتليا Fمت استخدام اختبار ) ادلؤىا الكادديي حول أبعاد الدراسة بني اختالفا   ذا ما كان ىناكدلعرفة إ
 التباين الحادي(، واجلدول التايل رقم )( يوضح ذلك:  

 ادلؤىا الكادديي حول أبعاد الدراسة للمقارنة بني (F) ( نتائج اختبار8جدول )

 ادلؤىا الكادديي احملاور
عدد 
العينة 

(N) 

ادلتوسط 
 (̅ )احلسا  

االضلراف 
 (   ) ادلعياري

 (fقيمة اختبار )
 احملسوبة

 ادلعنوية مستو  قيمة
-p) ادلشاىد

value) 

أنظمة اجلودة الشاملة 
وحتسني العملية 
التعليمية يف رلال 

 احملاسبة

 1.17840 3.6932 11 زلاضر مساعد

.9220 .4430 
 685740. 4.1667 15 زلاضر

 161370. 4.3125 4 عدمسا أستاذ
 0.0000 0.0000 00 أستاذ مشارك

 265170. 3.6875 2 استاذ

 
أنظمة اجلودة الشاملة 
وزيادة رضا أعضاء 

ىيئة التدريس يف رلال 
 احملاسبة

 794690. 3.5341 11 زلاضر مساعد

1.217 .3220 
 599850. 3.9750 15 زلاضر

 386960. 4.0313 4 مساعد أستاذ
 0.0000 0.0000 00 أستاذ مشارك

 265170. 4.0625 2 استاذ

 
أنظمة اجلودة الشاملة 
يف تطوير البحث 
العلمي يف رلال 

 احملاسبة

 771980. 3.9394 11 زلاضر مساعد
 
.2380 
 

 
.8690 
 

 711210. 4.1556 15 زلاضر
 599000. 4.1250 4 مساعد أستاذ

 0.0000 0.0000 00 أستاذ مشارك
 589260. 4.2500 2 استاذ

ا موع الكلي لدور 
أنظمة اجلودة الشاملة 
يف تطوير وحتسني 
 التعليم احملاسيب

 716210. 3.7025 11 زلاضر مساعد

1.000 .4070 
 623590. 4.0939 15 زلاضر

 278970. 4.1591 4 مساعد أستاذ
 0.0000 0.0000 00 أستاذ مشارك

 032140. 3.9773 2 استاذ

اجلدوليــة بــدرجيت حريــة  (fأقــا مــن قيمــة ) البعــاد جلميــع ( احملســوبةf( أن قيمــة )8يتضـح مــن اجلــدول رقــم )
ـــة ذلـــا أكـــم مـــن 2.95الـــيت تســـاوي ) (0.05( ومســـتو  معنويـــة )28و) (03) (، وأن مســـتو  ادلعنويـــة ادلقابل



 
 

                                        2222 يناير( 1العدد ) (6)المجلد                                                                   مجلة المنتدى األكاديمي             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          
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توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية ال  أنــومســتو  ادلعنويــة ادلعتمــد بالدراســة، شلــا يشــا إىل  (0.05)
 لدور أنظمة الجودة الشاملة في تطوير وتحسين التعليم المحاسبي حسب المؤهل األكاديمي.

 -رابعاً سنوات الخبرة: 
( )حتليـــا Fمت اســـتخدام اختبـــار ) ســـنوات اخلـــمة حـــول أبعـــاد الدراســـة بـــني اختالفـــا   دلعرفـــة إذا مـــا كـــان ىنـــاك
 ل التايل رقم )( يوضح ذلك:  التباين الحادي(، واجلدو 

 سنوات اخلمة حول ابعاد الدراسة للمقارنة بني (F) ( نتائج اختبار9جدول )

 سنوات اخلمة احملاور
عدد 
العينة 

(N) 

ادلتوسط 
 (̅ )احلسا  

االضلراف 
 (   ) ادلعياري

 (fقيمة اختبار )
 احملسوبة

 ادلعنوية مستو  قيمة
-p) ادلشاىد

value) 
الشاملة وحتسني  أنظمة اجلودة

العملية التعليمية يف رلال 
 احملاسبة

 297560. 4.1875 4 سنوات 5 من أقا
 939080. 4.1071 14 سنوات 10 إىل 5 من 6150. 4940.

 884850. 3.8214 14 سنوات 10 من أكثر
أنظمة اجلودة الشاملة وزيادة 
رضا أعضاء ىيئة التدريس يف 

 رلال احملاسبة

 312500. 3.9063 4 تسنوا 5 من أقا
 739450. 3.9911 14 سنوات 10 إىل 5 من 4170. 9030.

 634410. 3.6607 14 سنوات 10 من أكثر
أنظمة اجلودة الشاملة يف تطوير 

البحث العلمي يف رلال 
 احملاسبة

 360040. 4.1667 4 سنوات 5 من أقا
 709690. 4.3571 14 سنوات 10 إىل 5 من 0850. 2.685

 655120. 3.7857 14 سنوات 10 من أكثر
ا موع الكلي لدور أنظمة 
اجلودة الشاملة يف تطوير 
 وحتسني التعليم احملاسيب

 093710. 4.0795 4 سنوات 5 من أقا
 637980. 4.1331 14 سنوات 10 إىل 5 من 2550. 1.432

 654760. 3.7532 14 سنوات 10 من أكثر

اجلدولية بدرجيت حرية  (fأقا من قيمة ) البعاد جلميع ( احملسوبةf( أن قيمة )9يتضح من اجلدول رقم )
(، وأن مستو  ادلعنوية ادلقابلة ذلا أكم من 3.33اليت تساوي ) (0.05( ومستو  معنوية )29و) (20)
ور أنظمة توجد فروق ذات داللة إحصائية لدأنو ال مستو  ادلعنوية ادلعتمد بالدراسة، شلا يشا إىل  (0.05)

 الجودة الشاملة في تطوير وتحسين التعليم المحاسبي حسب سنوات الخبرة.

 
الفرضية الرئيسية: تطبيا إدارة الجودة الشاملة يؤدي إلي تحسين وتطوير التعليم المحاسبي في  
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  كليات التعليم التقني والفني في ليبيا
 (10اجلدول رقم)
 املة يف تطوير وحتسني التعليم احملاسيبيوضح ا موع الكلي لدور أنظمة اجلودة الش

( يوضح متوسطات درجة إجابة مفردات عينة الدراسة حول ا موع الكلي لدور أنظمة 10اجلدول رقم )
)أنظمة عليم احملاسيب، ومن اجلدول يالحظ أن متوسط اإلجابة حول اجلودة الشاملة يف تطوير وحتسني الت

( وبالتايل فإن تطوير 4.08333يساوي ) الجودة الشاملة في تطوير البحث العلمي في مجال المحاسبة(
البحث العلمي يف رلال احملاسبة يعد من أكثر أنظمة اجلودة الشاملة اليت ت يد من تطوير وحتسني التعليم 

مبتوسط  )أنظمة الجودة الشاملة وتحسين العملية التعليمية في مجال المحاسبة(يليها  احملاسيب،
جاء يف  )أنظمة الجودة الشاملة وزيادة رضا أعضاء هيئة التدريس في مجال المحاسبة((، و3.99219)

 (.3.83594ادلرتبة الثالثة والخاة مبتوسط )

ا موع الكلي لدور أنظمة اجلودة الشاملة يف تطوير )كما أن متوسط إجابات مفردات عينة الدراسة حول   
، لن دور لنظمة اجلودة الشاملة يف تطوير وحتسني التعليم احملاسيب( تدل على وجود وحتسني التعليم احملاسيب

 للمقياس اخلماسي(. االفًتاضي)ادلتوسط  3( وىو أكم من 3.96023ادلتوسط احلسا  يساوي )

(، ومبا أن قيمة 1.697( اجلدولية، اليت تساوي )tسوبة جلميع احملاور أكم من قيمة )( احملtومبا أن قيمة )
( مستو  ادلعنوية ادلعتمد يف الدراسة، عليو فإنو 0.05مستو  ادلعنوية ادلشاىد ادلقابلة جلميع احملاور أقا من )

 رلتمع الدراسة. ديكن القول إن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يف عينة الدراسة تنطبق على
 

 احملددات
متوسط عينة 

 الدراسة
االضلراف 
 ادلعياري للعينة

 tقيمة  % فًتة ثقة دلتوسط ا تمع95
 احملسوبة

مستو  
ادلعنوية 
 ادلشاىد

 الًتتي 
 احلد العلى احلد الدىن

أنظمة اجلودة الشاملة وحتسني العملية 
 2 0000. 26.417 4.3004 3.6840 854860. 3.99219 اسبةالتعليمية يف رلال احمل

أنظمة اجلودة الشاملة وزيادة رضا أعضاء 
 ىيئة التدريس يف رلال احملاسبة

3.83594 .657950 3.5987 4.0732 32.980 .0000 3 

أنظمة اجلودة الشاملة يف تطوير البحث 
 العلمي يف رلال احملاسبة

4.08333 .691730 3.8339 4.3327 33.393 .0000 1 

لدور أنظمة اجلودة الشاملة  ا موع الكلي
 يف تطوير وحتسني التعليم احملاسيب

3.96023 .621290 3.7362 4.1842 36.058 .0000 
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0772  2710-4478 (enilnO)                                                0772 2710-446x (Print) 
 

 -النتائج: 
بعد إجراء التحليالت اإلحصائية إلجابات عينة الدراسة مت التوصا إىل تطبيق أنظمة اجلودة الشاملة يؤدي 

 إىل التحسني والتطوير ادلستمر للتعليم احملاسيب يف مؤسسات التعليم العايل التقين والفين يف ليبيا من خالل:

ؤدي إىل التحسني ادلستمر للعملية التعليمية يف رلال التعليم احملاسيب يف تطبيق أنظمة اجلودة الشاملة ي -1
مؤسسات التعليم العايل التقين والفين من خالل مواكبة التطورات لتناس  االحتياجات اليت حتدث يف العملية 

يف زيادة  التعليمية، أمهها تشويع أعضاء ىيئة التدريس على وضع اخلطط وتقدًن ادلقًتحات وتفعيا قدراهتم
ادلسؤولية وادلتابعة وتع ي  أعضاء ىيئة التدريس ادلتمي ين يف أدائهم، وتوفا قاعدة بيانات حول أعضاء ىيئة 

 التدريس وتطورىم الكادديي واحتياجاهتم التدريبية.
 يؤدي تطبيق أنظمة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل التقين والفين إىل زيادة رضا أعضاء ىيئة -2

التدريس عن طريق توفا  روف عما مناسبة تع ز لديهم القيم اإلجيابية وتدعم مشاركتهم حول أنظمة 
التدريس احملاسيب وحا مشكالهتم، وزيادة التواصا والتعاون بينهم داخا ادلؤسسات التعليمية، وةرس روح 

س وتقدير جهودىم ادلبذولة يف االنتماء إىل ىذه ادلؤسسات من خالل توفا ادلساواة بني أعضاء ىيئة التدري
 تطوير أسالي  التدريس وحتسني أوضاعهم ادلادية لتحفي ىم عن العما.

تطبيق أنظمة اجلودة الشاملة يؤدي إىل تطوير البحث العلمي يف رلال التعليم احملاسيب من خالل تدري  أعضاء  -3
ادة الفعاليات البحثية من مؤدترات ىيئة التدريس باستخدام الوسائا ادلناسبة يف تنفيذ البحث العلمي، وزي

وندوات وورش عما، وزيادة التواصا وتبادل اخلمات بني مؤسسات التعليم العايل التقين والفين العربية والدولية 
يف رلال البحث العلمي، ودعم وحتسني اتصال طالب احملاسبة بأعضاء ىيئة التدريس وأقسام احملاسبة وتوفا 

 ية واإللكًتونية يف رلال القيام بالحباث العلمية. ادلصادر وادلراجع الورق
حس   توجد فروق ذات داللة إحصائية لدور أنظمة اجلودة الشاملة يف تطوير وحتسني التعليم احملاسيبال  -4

 اخلصائص الددييرافية اجلنس، العمر، ادلؤىا العلمي، التخصص، واخلمة لعينة الدراسة.
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 -التوصيات: 
 تي :يوصي الباحثان باآل

ــــؤدي إىل الرقــــي  -1 ــــيت ت ــــة التطــــورات وادلســــتودات ال ــــا مواكب ــــيم العــــايل التقــــين والفــــين يف ليبي ــــى مؤسســــات التعل عل
والتحسني ادلستمر يف رلال جودة التعليم والعما على توفا ادلتطلبات والظروف ادلالئمة السيما يف رلـال التعلـيم 

 احملاسيب. 
العما داخا ادلؤسسات التعليمية للتعريف باجلودة الشاملة ونشر إجراء العديد من البحوث وادلؤدترات وورش  -2

 ثقافتها وما ذلا من نتائج إجيابية يف تطور التعليم احملاسيب.
على القطاعات واجلهات ادلسؤولة على اإليراف وادلتابعة للعملية التعليمية يف مؤسسات التعليم التقين والفين  -3

  متطلبات تطبيق وتفعيا أنظمة اجلودة الشاملة. يف رلال احملاسبة العما جبدية يف توفا
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      The role of total quality in improving and developing   

accounting education in technical and technical higher 
education institutions from the point of view of faculty 

members in the accounting department 
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Abstract:- 
The study aims to identify the concept of total quality management 

and as one of the modern concepts that affects different areas of life by 
studying the role of this concept in developing and improving 
accounting education in technical and technical education institutions 
from the point of view of teaching staff in the field of accounting 
through the use of questionnaire sheets as a tool To collect the 
necessary data to conduct the practical study, answer the main study 
question and test its hypotheses. Based on the statistical analyzes, the 
study reached a number of results, the most important of which are: 
The application of total quality systems leads to continuous 
improvement and development of accounting education in technical 
and technical higher education institutions in Libya, through 
continuous improvement of the educational process in the field of 
accounting education, increasing the satisfaction of faculty members 
and Developing scientific research in the field of accounting 
education. 


