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 المستخلص 

أصبح تبني مفهوم الحوكمة وتطبيق مبادئها أكثر 

وذلك لتحقيق  العالي،من ضروري لمؤسسات التعليم 

ويأتي على رأسها توسيع نطاق  األهداف،جملة من 

مشاركة كافة أطراف التعليم العالي في مختلف مراحل 

إضافة إلى التسيير العقالني الرشيد  ارات،القرصنع 

ن مللموارد المالية والمادية والبشرية المحدودة وغيرها 

 عملية أو نظام هيالحوكمة و للحوكمة.المبادئ المكونة 

 داخل ونزاهة السلوكياتيحمي سالمة كافة التصرفات 

ها كما تعد الحوكمة بمثابة عملية إدارية تمارس ،المؤسسة

 .أو خارجها مؤسسةال اإلدارة داخل

ضمان جودة التعليم العالي يهتم بجودة  نظاموإن  

من توفير  التقني العالي،كافة عناصر نظام التعليم 

سبة األنظمة والموارد البشرية والمالية والمعلومات المنا

بشكل أمثل للمحافظة على معايير  واستغاللهاالمدخالت 

في الجودة الموضوعة وتحقيق أعلى المستويات 

 بعملية التقييم المستمر لتحقيق االهتمامالمخرجات مع 

   .تمعلمجرضا الطالب وسوق العمل وا

ولقد تناولت هذه الدراسة البحثية التوسع في إنشاء 

تلبية  ليبيا،المعاهد التقنية العليا في مختلف مناطق 

وعدم وجود  الطلبة،لمطالب البلديات نتيجة ازدياد عدد 

سي والمشاكل األمنية واالنقسام السيا الداخلية،األقسام 

هذه المعاهد  ثاستحدا مع قرارولم يتزامن  ليبيا،في 

التقنية العليا أي دعم مادي أو معنوي أو تخصيص 

ميزانيات إنشائية لها، ودعمها بالمعامل والورش 

وكذلك أعضاء  إلدارتها،الالزمة وال الكادر الوظيفي 

ي يستوجب معه األمر الذ والمعيدين،هيئة التدريس 

وهل هذا  إنشائها؟السؤال أين حوكمة معايير الجودة في 

 مخرجاتها.يساعد على استمراريتها وكذلك جودة 

معاهد عليا مستحدثة  8وبعد توزيع االستبيان على عدد 

وتناول تسعة محاور أساسية في مختلف بلديات ليبيا 

تبين أنها لم تتالقى أي دعم مالي أو  الجودة،لضمان 

بل عرقلة مطالبها من  بها،أو المعامل الخاصة  ورش

وكذلك عدم تعين أعضاء  إليها،تعين أو نقل موظفين 

األمر الذي استوجب  فيها،هيئة تدريس أو معيدين 

 لها.ونذب موظفين  بها،االستعانة بمتعاونين للتدريس 

 

 

 

وإذا علمنا أن متوسط أعداد الطلبة في هذه المعاهد 

الدراسة % من عينة 100نسبة وأن  طالب، 257بلغت 

بل هي في استضافة  لها،مباني غير مخصصة  تشغل

 ،أحيانا  مدارس من التعليم األساسي في الفترة المسائية 

وعدم توفر المعامل والورش الضرورية للعملية 

 بها. التعليمية التقنية

وعدم توفر الدعم المالي  إلى:وخلصت النتائج 

تعين أعضاء هيئة  وعدمالمستحدثة، والمادي للمعاهد 

التعليمية، تدريس أو معيدين أو موظفين لتسير العملية 

تخصص ميزانيات إلنشائها وعدم حوكمة معايير  ولم

 المعاهد.الجودة في اعتماد هذه 

العليا  دبالمعاه االهتمام التوصيات:وكانت أهم 

بالورش والمعامل  ماليا ، ودعمهاالمستحدثة ودعمها 

ن واإلسراع في تعي التقنية،التعليمية الالزمة للعملية 

والتأكيد على  لها،أعضاء هيئة تدريس والمعيدين 

 حتى نحظى العالي،حوكمة معايير الجودة للتعليم التقني 

بمخرجات تلبي متطلبات سوق العمل الليبي بكفاءة 

ونضمن استمرار هذه المعاهد في أداء  عالية،وجودة 

  .ليبياعجلة التقدم في رسالتها في الرقي بالمجتمع ودفع 

ة معايير الجودة في المعاهد التقني حوكمة :المفتاحية الكلمات
 العليا المستحدثة

 لقد شهد العالم المعاصر في :المقدمة 1-1

من التغيرات والتحوالت في كافة  اآلونة األخيرة الكثير

و  والسياسية والثقافية واالجتماعية االقتصاديةالت لمجاا

المنافسة بين  اشتدادأدت إلى  التيالتكنولوجية و

 االستحواذمن أجل  و دوليا   محليا   االقتصاديةالمنظمات 

على الحصة السوقية األكبر و جذب الزبائن وكسب 

تضمن لنفسها البقاء واالستمرارية ،و.رضاهم و والئهم

أمام هذا الوضع الجديد أصبحت المنظمات مجبرة  و

اإلدارة و تبني المفاهيم على تغيير أساليبها التقليدية في 

اإلدارية الحديثة إذا ما أرادت تحقيق أهدافها بكفاءة و 

فعالية و بأفضل الطرق و بأقل جهد و كلفة ممكنين كي 

للنجاحات التي حققتها  نظرا  ، تحقق الجودة و التميز
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الحديثة في المؤسسات اإلنتاجية و الخدمية  االتجاهات

التعليم في المؤسسات  إمكانية تطبيقهاب ورأي الباحثون 

 واالستفادةن مبادئ الحوكمة يمكن تطبيقها وأ العالي

. كما تعتبر مؤسسات التعليم التقني العالي منها في 

الحوكمة أداة فعالة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة 

لذلك وجد مفهوم الحوكمة مكانة رفيعة داخل  تمع،لمجوا

 ،االقتصاديةالسياسية  تهاأجهزة الدولة ومؤسسا

مفهوم  استخدام وأنتقل تمع المدني،لمجمؤسسات او

الحوكمة من السياسة وإدارة الدولة والمؤسسات إلى 

ليعبر عن  العالي،التعليم التقني الجامعات ومراكز 

األزمة الحقيقية التي تمر بها مؤسسات التعليم العالي 

  علي جميع المستويات خاصة في الدول النامية.

مفهببوم الحوكمببة وتطبيببق مبادئهببا أكثببر مببن أصبببح تبنببي 

ضرورة لمؤسسات التعليم العالي، ذلك لتحقيق جملة مبن 

األهداف، يبأتي علبى رأسبها توسبيع نطباق مشباركة كافبة 

فببي مختلببف مراحببل  أسببرة التعلببيم التقنببي العبباليأطببراف 

إضببافة إلببى التسببيير العقالنببي الرشببيد  القببرارات،صببنع 

البشرية المحبدودة وغيرهبا مبن للموارد المالية والمادية و

 .المبادئ المكون ِّة للحوكمة

العالي التقني يعاني قطاع التعليم  :البحث مشكلة 1-2

من العديد من المشاكل منها ما يتعلق بالمناهج  بليبيا
يئة التدريس وبيئة العمل بهالدراسية ومنها ما يتعلق 
عن إشكالية  فضال   المسئوليةواألخر يمس اإلدارات 

المستوى التعليمي لخريجي هذا القطاع وعدم رضا تدني 
الدولة ومن هنا قامت ، تمع عن هذه المخرجات لمجا

بإصالحات عديدة مست هذا القطاع لكونه خزان  الليبية
، ذي يساهم للتنمية المستدامة ككل الرأسمال البشري ال
 نحو االتجاهذلك أهم اإلصالحات لقد كان من بين 

هد تقنية عليا في مختلف التوسع في استحداث معا
، وبدون تقديم اإلمكانيات والدعم الفني  مناطق ليبيا
 والمالي لها .

من أجل تحقيق أهداف البحث  الدراسة تساؤالت 1-3

اإلجابة على اإلشكالية المطروحة أعاله يمكننا صياغة و

  التالية تالتساؤال

ماذا قدمت إدارة التعليم التقني العبالي للمعاهبد العليبا  
 ومعنوي؟من دعم مادي وفني لمستحدثة ا
الحديثببة للحوكمببة فببي قطبباع  التجاهبباتاأهميببة مببا  

  .يبيالالعالي بالتعليم 

 ثما معايير الجودة التي اعتمدت عليهبا فبي اسبتحدا 

 الجديدة؟المعاهد 

مببا مببدى إمكانيببة اسببتمرار المعاهببد العليببا فببي أدي  

 رسالتها؟

 -يلي: ما  هذه الدراسة إلى تدفه أهداف البحث 1-4

تسببليط الضبببوء علببى مفهبببوم الحوكمببة الجامعيبببة  -1
 العليا.في المعاهد التقنية  وعلى إمكانية تطبيقها

المعاهببد وقببوف علببى واقببع تطبيببق الحوكمببة فببي ال -2

 المستحدثة.التقنية العليا 

المعاهببد التقنيببة التعببرف علببى جببودة التعلببيم فببي  3-   

 المستحدثة.العليا 
 
 

عتبر هبذه الدراسبة مهمبة مبن خبالل ت :البحثأهمية  1-5

 النقاط التالية

التقنبببي تتنببباول مفهبببوم الحوكمبببة فبببي قطببباع التعلبببيم 1-  

 وأهميتها.العالي وأهمية تطبيقها 

المعاهد التقنية العليبا معرفة حالة تطبيق الحوكمة في 2 - 

 المستحدثة.

معرفببة درجببة الببوعي الكببافي بثقافببة الحوكمببة فببي 3 - .

 بليبيا. لعاليمؤسسات التعليم ا

تشببير المعاهببد التقنيببة العليببا  مببنضببعف المخرجببات  -4 

  الجودة.معايير إلى الحاجة إلى تطبيق حوكمة 

العببالي بببالتعليم التقنببي تزويببد القيببادات التعليميببة و 5 - .

مؤسسبات فبي راجعة عن إمكانية تطبيق الحوكمة  بتغذية
  بليبيا. العاليالتقني التعليم 

العالمي  االهتمام1- :ار الموضوعاختي ع: دواف1-6

     المتزايد بتطبيق الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي
بالحوكمة في  واألبحاث المتعلقةالدراسات ندرة  - 2

حاجة -3- ليبيافي العالي التقني المؤسسات التعليم 

ق الحوكمة إلى تطبي بليبياالعالي  التقني مؤسسات التعليم

من أجل لفت أنظار  -4 - التميزومن أجل تحقيق النجاح 

العالي بضرورة  التقني القائمين على مؤسسات التعليم
  .تطبيق الحوكمة

 تقتصر هذه الدراسة على الحدود  :الدراسة: حدود 1-7

تطبيق هذه الدراسة الميدانية خالل  الزماني: تمالمحدد -1

  م2018الفصل الدراسي خريف 

ة من دراسة على عينهذه ال اقتصرتالمكاني: المحدد -2

وهي:  8المعاهد العليا المستحدثة في ليبيا وكان عددها 

العجيالت  -زلطن -المعهد العالي للعلوم والتقنية بئر الغنم

 الشاطئ الرابطةالقرضة  -برقن الشاطئ -العربان -الرحيبات

. 

لإلجابة على اإلشكالية المطروحة  :البحث : منهجية1-8

تم االعتماد علبى ؤالت البحث اإلجابة على تساومن أجل 
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المنهج الوصفي التحليلي الذي يتالءم وطبيعة الموضبوع 
وذلببك باالعتمبباد علببى المؤلفببات العلميببة باللغببة العربيببة 

المتخصصببة والبحببوث باإلضببافة  واألجنبيببة والدراسببات
كمبا تبم  بالموضبوع،إلى مواقع االنترنت التي لهبا عالقبة 

لمعاهببببد العليببببا ابعبببب   تطبيقيببببة علببببىإجببببراء دراسببببة 
الحديثبة للحوكمبة  االتجاهباتلمعرفة  ليبيا.المستحدثة في 
خببالل توزيببع  بليبيببا مببنالعببالي  التقنببيالتعلببيم فببي قطبباع 
مدراء المعاهد العليا المسبتحدثة  لثمانيةوجهت  استبيانات
 المستهدفة.

  :تعريبف الحوكمبة:  المؤسسييةمفهوم الحوكمة  :2-1
مببن الحكومببة ، و هببو مببا  إن لفببظ الحوكمببة هببو مسببتمد

يعني االنضباط و السبيطرة و الحكبم بكبل مبا تعنيهبا هبذه 
الكلمببات مببن معبباني ، وللتعببرف بصببورة تقريبيببة علببى 
ا بهبببمفهبببوم حوكمبببة الشبببركات، لنتخيبببل دولبببة ال يوجبببد 

حكومة قوية ، فما الذي سوف يحدث، إن اإلجابة بالطبع 
،  هي الفوضى و االنفالت في كل مجبال سبواء السياسبي
االقتصببببادي أو غيببببره، و سببببوف تخببببر  األمببببور عببببن 
السببيطرة و ال شببك أن هببذه الفوضببى سببوف تببؤدي إلببى 
مشبباكل صببعبة علببى كببل األطببراف، و بالتببالي سيسببعى 
الجميبببع إلبببى الخبببرو  مبببن هبببذه المشببباكل عبببن طريبببق 

تعريبف  وإذا أردنبا .تمبعلمجاالنضبباط و السبيطرة علبى ا

 د ببذلكويقصبط باا تعني االنضنهالحوكمة بكلمة واحدة فإ
فببي أداء العمببل مببن  ، االنضببباطءشببياالنضببباط فببي كببل 

االنضببببباط السببببلوكي  -كببببل فببببرد مببببرتبط بالمؤسسببببة

فببببي تحقيببببق مصببببالح األطببببراف  واألخالقببببي والتببببوازن

االنضببباط فببي أعمببال المراقبببة و  .-المرتبطببة بالمؤسسببة

متابعة أعمال المؤسسة مبن جانبب الجهبات الداخليبة مثبل 
لجنببة المببدققين و رؤسبباء القطاعببات و  مجلببس اإلدارة و

االنضببببباط فببببي األداء مثببببل قيببببام اإلدارة  .-المشببببرفين

ا األساسببببية مببببن وضببببع اإلسببببتراتيجيات و تهبمسببببؤوليا
الخطببط والقيببام بأعمببال الرقابببة و المتابعببة و اإلشببراف 

  ]1[العاملين.الفعال ووضع نظم فعالة لتحفيز 

أو عمليبة أو  ا حالبةنهببأ :"تعريف الحوكمة كذلك يمكن .

 ونزاهبة السبلوكياتنظام يحمبي سبالمة كافبة التصبرفات 
كمببا تعببد الحوكمببة بمثابببة عمليببة إداريببة  الشببركة،داخببل 

  ]2[.خارجهاتمارسها اإلدارة داخل الشركة أو 

ضمان جودة  ودورها فيواقع الحوكمة  تحليل 2-2
  العالي التعليم

ها، توجيه : هي طريقة يتم من خاللالمعاهد العلياحوكمة 
 التقنية اتهوإدارة أقسامها العلمية وكليا معاهدأنشطة ال

ا العامة، تهومتابعة تنفيذ خططها اإلستراتيجية وتوجها
يركز على  نظاما   التعليم التقني العاليكما تعكس حوكمة 

ومدى القدرة على  التعليمية،تميز وجودة اإلدارة 
 االعتماد، دون االستقالليةالتنافس مع المحافظة على 

على اآلليات المركزية لإلدارة، بمعنى آخر كيف يمكن 
 مصدرا للتميز وجودة األداء، ومركزا   المعاهدأن تصبح 

لإلنتا  العلمي لكل القطاعات المكونة للمجتمع، 

ومؤسسة بناء وتنمية اإلطارات البشرية، ومنبعا لفتح 
المتطورة  االحتياجاتآفاق جديدة من اإلنجاز لمواكبة 

دف تفعيل ه ،تمع والتطورات اإلقليمية والدوليةلمجفي ا
تمع لمجا خدمةدورها األساسي الذي يجب أن تلعبه في 

  .وتطوره

تتمثل عناصر  :العلياالمعاهد عناصر حوكمة  2-3

الحوكمة في كل األفراد والمؤسسات التي تشكل المحيط 
الداخلي والخارجي والتي تؤثر وتتأثر بالمحيط 

عامة يمكن تحديد عناصر الحوكمة  بصفةو، التعليمي

المحيط -1 :يلي على المستوى الداخلي والخارجي كما

أربعة عناصر  (: يضمالداخلي )اإلطار البيداغوجي
أساسية تتمثل في الطلبة، هيئة التدريس، المسؤولين، 

 الموظفين؛

المحيط  ، الوزارةمن  الخارجي: يتكون طالمحي :-2 

، نقابة االجتماعي المحيط ،العمل( سوق )االقتصادي 

، أن يمكننا القول عموما   .األساتذة والتنظيمات الطالبية

هي نظام يحدد العالقات بين  التعليم التقني العاليحوكمة 
، تتأثر هذه العالقات التعليميالعناصر المشكلة للمحيط 

بواقع البيئة الداخلية والخارجية، وتقوم على مبادئ 

  ....(شفافية، الثقة، الالمشاركة الفعاليةأساسية )

 ميالتعلالحوكمة في مؤسسات  تطبيق أهمية 2-4

على مؤسسات التعليم العالي  الضغوطاتتزداد  :.العالي

على التعليم العالي  االجتماعيمن تنامي الطلب 
والمرتبط بزيادة النمو السكاني، وخاصة مع عدم إمكانية 

 االستيعابيةتلبية الطلب لجميع المتقدمين نتيجة للطاقة 
المحدودة كما ظهرت أنواع جديدة من التعليم قدمت من 
المؤسسات التعليمية المختلفة سواء  الحكومية أو الخاصة 

 واالبتكارو تزايد الطابع الدولي للتعليم العالي و البحث 
 تبذل المؤسسات إسهاما  ،ومن إنتا  المعرفة  واالستفادة
عرفة من خالل خلق الم واالبتكارفي البحث  كبيرا  

 وزيادة والتكنولوجيالجديدة من خالل البحث العلمي 
المعاهد ال تزال ، وعلى ذلك ضآلة حجم الدراسات العليا

موجهة نحو التعليم، ولم تتقدم في  معاهدالعربية  العليا
مجال التحول نحو تطوير الدراسات العليا و زيادة على 

 فرص البحث العلمي ذلك ضعف البنى البحثية وقلة
التوسع في البرامج والسيما منها ة أشكال ذلك عد ويتخذ

البحثية من مختبرات  متطلباتهاالدراسات العليا التي تقل 
البحث العلمي لدى مؤسسات  ثقافةوكوادر، ضعف 

القطاع العام والخاص، ضعف الصلة بين المشاريع 
 االقتصاديةوخطط التنمية  معاهدالبحثية الجارية في ال

  . القطاعات اإلنتاجية وقضايا واالجتماعية

ضمان الجودة:  .العالي التعليمفي  مفهوم الجودة 2-5

 ا  يعتبر مفهوم ضمان الجودة في التعليم العالي مفهوم

التعليم وأنشطته  متعدد األبعاد يشمل جميع وظائف

تبادل  الدولي،ومحيطه االقتصادي ويتميز أيضا ببعده 

ع الدولية المعارف، حركية الطلبة واألساتذة والمشاري



ICTS24632019-AF4036 
1681 

للبحوث تتم هذه العملية عبر تقييم داخلي أو تقييم ذاتي 

تقوم به المؤسسات المعنية ثم يليه في مرحلة الحقة تقييم 

هو نظام وخارجي من طرف مؤسسة مستقلة يتم تعيينها 

تعليمي وتكويني تسيره وتملكه الدولة ويتميز بمجانية 

 التعليم.

ا نهالجببودة وضببماقببدِّم الببباحثون والمفكببرون فببي مجببال 

مجموعة من التعاريف لنظام ضمان الجبودة، نبذكر منهبا 

 اتفببق نظببام عببالمي موحببد لمقبباييس الجببودة، يلببي: هببو مببا

تبمِّ  .اإلدارةليكون وثيقة دولية لضبمان جبودة  عليه عالميا  

منظمببة  : عمليببةأنببهتعريببف ضببمان جببودة التعلببيم علببى 

ة لبتفحص النوعيببة تقضبي علببى التأكبد مببن وفباء المؤسسبب

ا علببببى تهالتعليميببببة أو البرنببببامج بالمعببببايير، ومببببن قببببدر

 ا الحقبا، بحيبث أن المؤسسبةبهالتحسين المستمر والوفاء 

تضبببمن الجبببودة لنفسبببها، وبحيبببث أنِّ الجهبببة الخارجيبببة 

 .تضببمن للجمهبببور العببام جبببودة التعلببيم فبببي المؤسسببة

عرفت لجنة ضمان جودة التعلبيم العبالي، ضبمان جبودة و

ص إجرائبببي نظبببامي للمؤسسبببة التعلبببيم علبببى أنبببه  فحببب

لقيبباس المنهجيببة مببن حيببث مناسبببة  وبرامجهببا األكاديميببة

الترتيبات المخططة لتحقيق أهدافها، والتطبيبق مبن حيبث 

ئج والنتاتوافق الممارسة الفعلية مع الترتيبات المخططة، 

واإلجبببببراءات للنتبببببائج  مبببببن حيبببببث تحقيبببببق الترتيببببببات

 [3]  المطلوبة، والتقييم والمراجعة

ا في مجال جودة التعليم العالي فقد عرف نظام ضمان أم

عناصر العملية التعليمية   : جودةالجودة على أنِّه

المكونة من الطالب، عضو هيئة التدريس، جودة المادة 

التعليمية بما فيها من برامج وكتب جامعية وطرائق 

 عاملوالم معاهدالتدريس، وجودة مكان التعلم في ال

من وورش والقاعات التعليمية ومراكز الحاسوب وال

سياسات وفلسفات إدارية، وما تعدِّه من هياكل تنظيمية 

التقويم الذي يلبي  جودةأخيراً وووسائل تمويل وتسويق، 

ويتضح لنا من خالل هذا  .سوق العمل احتياجات

التعريف، بأن نظام ضمان جودة التعليم العالي يهتم 

من  العالي، التقنيبجودة كافة عناصر نظام التعليم 

توفير األنظمة والموارد البشرية والمالية والمعلومات 

بشكل أمثل للمحافظة  واستغاللهاالمناسبة المدخالت 

على معايير الجودة الموضوعة وتحقيق أعلى 

بعملية التقييم  االهتمامالمستويات في المخرجات مع 

   .تمعلمجالمستمر لتحقيق رضا الطالب وسوق العمل وا

: تحببديات  أوال   ليبيببا  فببي العييالي التعليييم تحييديات  2-6

مبن أهبم التحبديات التبي تعيبق التعلبيم  : الطالبب الجبامعي

الكثافة الطالبيبة نتيجبة الزيبادة -العالي بالنسبة للطالب هي

غيبببر المسببببوقة للطلبببب علبببى التعلبببيم العبببالي ، أدى إلبببى 

 والببذي الحببدوث توسببع كمببي كبيببر فببي أعببداد الطببالب 

ومواردهبا  المعاهبد العليبانفسبه فبي قبدرات  التطور ابلهيق

وإمكاناتببه، بمببا فيببه الخلببل الكبيببر فببي نسبببة أعببداد الطلبببة 

علبى  إلى أعداد أعضاء هيئبة التبدريس .هبذا مبا أثبر سبلبا  

جودة التعليم ، خاصة في وجود نمط للعالقة بين األسبتاذ 

ضببعف و والطالببب يحببول دون حريببة الحببوار والتفاعببل

لخريجببي التعلببيم مببا قبببل الجببامعي، المسببتوى األكبباديمي 

لقبيم  وافتقبارهممن حيث مهبارات البتعلم والتفكيبر الناقبد، 

العمل الذاتي أو باألحرى المبادرة التي تساعده على بنباء 

شخصيته و تدعم القبيم اإليجابيبة لديبه ، إضبافة إلبى عبدم 

سببواء مببن  اختيببارم لسببوء تهتوافببق الطلبببة مببع تخصصببا

لجهاز المركزي للقبول، كل هبذا قبل الطالب أو من قبل ا

توجيبه التعلبيم و يطبرح إشبكالية كيفيبة تكبوينهم وإعبدادهم

العببالي للحصببول علببى الدرجببة العلميببة ، وإهمببال إرسبباء 

غيببباب األنشبببطة و واعبببد العلبببم والمعرفبببة لبببدى الطلببببةق

الب لكي يعتمبد علبى نفسبه ويواجبه التي تُعد الط الطالبية

رتبطبة بمسبتوى التعلبيم اقع مجتمعه. فممارسبة القبيم المو

 االحتببببرام واإلبببببداع،العببببالي كالمبببببادرة ثقافببببة البحببببث 

النقبببد البنببباء  الموضبببوعي،التقيبببيم  المشببباركة،التحفيبببز، 

والببد أن  أساسبيا   تعتببر أمبرا   اإليجابية،وغيرها من القيم 

 .كمنهجيعمل به 

ال  .حول الحوكمة تطبيقيةدراسة  :تطبيقيةدراسة  3-1

ذه الدراسة دون إتباع إجراءات منهجية هبيمكن القيام 

ا بهتسمح بتحديد الخطوات التي يجب المرور 

دف الوصول هوالمعلومات التي يجب الحصول عليها، 

هذا  تساؤالت علىتجيب إلى استخالص نتائج ميدانية 

مجتمع البحث يتكون من عينة من المعاهد  ، وكانالبحث

معاهد وهي المعهد العالي  8العليا المستحدثة وهي 

 -الرحيبات -العجيالت  -زلطن -للعلوم والتقنية بئر الغنم

  الرابطة.  -القرضة الشاطئ  -برقن الشاطئ -العربان

 ترجع،وواحدة مفقودة لم  7كانت  توبعد تجميع االستبيانا           

من المعاهد ال تملك المبني الذي تستغله بل يعود إلى جهة آخري وخاصة  %100بإن  : اتضحالعامةالمعلومات  من 3-2

أعضاء هيئة  طالبا ، ومعدل 257ومتوسط عدد الطلبة كان  فقط،وبعضها يستغلها في الفترة المسائية  التعليم،مدارس 

موظف فقط والذي ال يتناسب مع عدد الطلبة  3عدد الموظفين هو معيدين، ومعدلفقط وال يوجد بها  2التدريس بها هو 

 .المستحدثة وورش بالمعاهدفي عدم وجود معامل فنية  2:3وعدد األقسام العلمية بها من  بالمعاهد،
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 ترميز بيانات الدراسة- 3-3
كل عبارة من  ل، وبما أنه يقاببياناتالطريقة الرقمية في ترميز ال ثاناستخدم الباحاالستبيان  بعد تجميع استمارات

قد تم ( نعم – ال)التالية وفقا  للمقياس الثنائي :  االختياراتقائمة تحمل  لالستبيانعبارات محاور المتغيرات األساسية 

 درجتان واعتبر( 2) واحدة نعمدرجة ( 1) ال:  إعطاء كل من االختيارين درجة لتتم معالجتهما إحصائيا  على النحو التالي

،وبالتالي فأن المتوسطات الحسابية التي قيمتها أقل (1.5= )2(/2+1) باعتبار أن( 1.5) الوسط الحسابي مساويا  للرقم

تعبر عن درجة موافقة متوسطة، ( 1.5) تعبر عن درجة موافقة متدنية ، والمتوسطات الحسابية التي قيمتها( 1.5) من

   .تعبر عن درجة موافقة مرتفعة( 1.5) والمتوسطات الحسابية التي قيمتها أكبر من

 االستراتيجي: والتخطيط واألهداف والرسالة الرؤيةأوالً / 

 (1)جدول رقم 
 االستراتيجي والتخطيط واألهداف والرسالة الرؤيةنتائج تحليل محور 

 
 (االستراتيجي والتخطيط واألهداف والرسالة الرؤية)ل محور ( يتضح أن المتوسطات الحسابية حو1من الجدول رقم )

وبما أن المتوسط الحسابي ، الموافقة( أي أنها في اتجاه الثنائيللمقياس  االفتراضي)المتوسط  1.5من  كبرجاءت كلها أ

 والرسالة الرؤية وجود تطبيق لمعيار مفردات عينة الدراسة موافقين على مما يشير إلى أن( 1.5العام للمحور أكبر من )

( أقل t، كما أن مستوى المعنوية الختبار )في المعاهد العليا المستحدثة قيد الدراسة االستراتيجي والتخطيط واألهداف

 مما يتيح تعميم النتائج المتحصل عليها من العينة على مجتمع الدراسة. 0.05من 
 

  :اإلداري  التنظيمثانيًا /
 (2جدول رقم )
 اإلداري التنظيمر نتائج تحليل محو

 
 ت

 محتوى الفقرة
المتوسط  ال نعم

 الحسابي
�̅� 

االنحراف 
يالمعيار
S.D 

قيمة 
 t اختبار

مستوى 
المعنوية 
p-value ت % ت % 

1 
الهيكل التنظيمي للمعهد من قبل  هل تم اعتماد

 الهيئة 
06 85.7 01 14.3 1.857 .3780 13.000 0.000 

2 
نظيميا يتواءم مع هل يمتلك المعهد هيكال ت

 رؤيته ورسالته وأهدافه 
00 00.0 07 100.0 1.000 0.000 00.000 0.000 

3 
األقسام  رؤساءهل تمنح إدارة المعهد 
صالحيات  ةوالتعليميوالوحدات اإلدارية 

 تمكنهم من أداء مهامهم بكفاية . التيالمناسبة 
07 100.0 00 00.0 2.000 0.000 0.000 0.000 

 0.000 8.000 3780. 1.143 85.7 06 14.3 01 هد دليل لإلجراءاتهل لدى المع 4

5 
هل يوجد بالمعهد نظام معلومات يساعد 

 تاإلدارة علي اتخاد القرارا
00 00.0 07 100.0 1.000 0.000 00.000 0.000 

6 
وإجراءات تساعد  تهل يصدر المعهد قرارا

 على التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي 
07 100.0 00 00.0 2.000 0.000 0.000 0.000 

 
 ت

 محتوى الفقرة
المتوسط  ال نعم

 الحسابي

�̅� 

االنحراف 
يالمعيار
S.D 

قيمة 
 t اختبار

مستوى 
عنوية الم

p-value ت % ت % 

 0.000 13.000 3780. 1.857 14.3 01 85.7 06 ومعلنهرؤية واضحة هل لدى المعهد  1

 0.000 0.000 0.000 2.000 00.0 00 100.0 07 لمعهد رسالة واضحة ومعلنة هل توجد ل 2

 0.000 0.000 0.000 2.000 00.0 00 100.0 07 هل أهداف المعهد معدة بناء على رسالته 3

 0.000 0.000 0.000 2.000 00.0 00 100.0 07 هل أهداف المعهد معلنة ومعتمدة من إدارته  4

5 
هل أخذت أهداف المعهد احتياجات المجتمع 

 في االعتبار 
07 100.0 00 00.0 2.000 0.000 0.000 0.000 

6 
هل توجد حطة إستراتيجية واضحة ومعتمدة 

 للمعهد 
06 85.7 01 14.3 1.857 .3780 13.000 0.000 

7 
هل تتضمن الخطط التنفيذية جداول زمنية 

 للتنفيذ
06 85.7 01 14.3 1.857 .3780 13.000 0.000 

 0.000 31.667 16190. 1.938 االستراتيجي والتخطيط واألهداف والرسالة الرؤيةمحور  الدرجة الكلية حول
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7 
 التيهل توجد بالمعهد آليات لحل المشكالت 
 تواجه وحداتها العلمية واإلدارية 

05 71.4 02 28.6 1.714 .4880 9.295 0.000 

8 
هل يقوم المعهد باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لتوفير اإلمكانات التي تمكن موظفيه من أداء 

 واجباتهم بعناية  
07 100.0 00 00.0 2.000 0.000 0.000 0.000 

9 
هل يوجد بالمعهد معايير واضحة وشفافة 

 الختيار الموظفين 
05 71.4 02 28.6 1.714 .4880 9.295 0.000 

 0.000 9.295 4880. 1.714 28.6 02 71.4 05 الموظفين  كفأههل يوجد بالمعهد خطط لرفع  10

 0.000 6.971 4880. 1.286 71.4 05 28.6 02 هل يوجد بالمعهد مكتب لضمان الجودة  11

 0.000 21.455 19530. 1.584 اإلداري التنظيممحور  الدرجة الكلية حول

 1.5من  كبرأ أغلبهاجاءت  (اإلداري  التنظيم)( يتضح أن المتوسطات الحسابية حول محور 2من الجدول رقم )
 هل(، )وأهدافه ورسالته رؤيته مع يتواءم تنظيميا هيكال هدالمع يمتلك هلما عدى )( الثنائيللمقياس  االفتراضي)المتوسط 

 بالمعهد يوجد هل(، )القرارات اتخاد علي اإلدارة يساعد معلومات نظام بالمعهد يوجد هل(، )لإلجراءات دليل المعهد لدى
ت عينة الدراسة (مما يشير إلى أن مفردا1.5) من أكبر للمحور العام الحسابي المتوسط أن وبما(، الجودة لضمان مكتب

، كما أن مستوى المعنوية في المعاهد العليا المستحدثة قيد الدراسة اإلداري  التنظيموجود تطبيق لمعيار موافقين على 
 مما يتيح تعميم النتائج المتحصل عليها من العينة على مجتمع الدراسة. 0.05( أقل من tالختبار )

  :المساندة والكوادر التدريس هيئة أعضاءثالثًا/ 
 (3)جدول رقم 

 المساندة والكوادر التدريس هيئة أعضاءنتائج تحليل محور 

 
 ت

 محتوى الفقرة
المتوسط  ال نعم

 الحسابي
�̅� 

االنحراف 
يالمعيار
S.D 

قيمة 
 tإختبار 

مستوى 
المعنوية 
p-value ت % ت % 

1 
هل للمعهد خطة واضحة الحتياجاته من 

المساندة أعضاء هيئة التدريس والكوادر 
 مستندة علي رسالتها وأهدافه

07 100.0 00 00.0 2.000 0.000 0.000 0.000 

2 
هل يدقق المعهد في مدى كفاية أعضاء هيئة 
التدريس والكوادر المساندة من اجل تحقيق 

 رسالته وأهدافه 
07 100.0 00 00.0 2.000 0.000 0.000 0.000 

3 
يئة هل يوفر المعهد العدد الكافي من أعضاء ه
 التدريس لتنفيذ برامجه التعليمية

00 00.0 07 100.0 1.000 0.000 00.000 0.000 

4 
هل يوجد لدى المعهد آليات لقياس رضاء 
 أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة 

02 28.6 05 71.4 1.286 .4880 6.971 0.000 

5 
هل يعتمد المعهد خططا لتنمية القدرات 

 تدريس المهنية ألعضاء هيئة ال
02 28.6 05 71.4 1.286 .4880 6.971 0.000 

6 
هل يوفر المعهد آليات واضحة لتحفيز 
 أعضاء هيئة التدريس والمعيدين  

01 14.3 06 85.7 1.143 .3780 8.000 0.000 

7 
هل يتوفر لدى المعهد ملف أكاديمي لكل 

 عضو هيئة تدريس 
07 100.0 00 00.0 2.000 0.000 0.000 0.000 

 0.000 22.613 17900. 1.530 ةوالكوادر المساند التدريس هيئة أعضاءمحور  جة الكلية حولالدر

 (المساندة والكوادر التدريس هيئة أعضاء)( يتضح أن المتوسطات الحسابية حول محور 3 من الجدول رقم )
 أعضاء من الكافي العدد دالمعه يوفر هلما عدى )( الثنائيللمقياس  االفتراضي)المتوسط  1.5من  كبرأ أغلبهاجاءت 

 والكوادر التدريس هيئة أعضاء رضاء لقياس آليات المعهد لدى يوجد هل(، )التعليمية برامجه لتنفيذ التدريس هيئة
 واضحة آليات المعهد يوفر هل(، )التدريس هيئة ألعضاء المهنية القدرات لتنمية خططا المعهد يعتمد هل(، )المساندة
(مما يشير إلى أن 1.5) من أكبر للمحور العام الحسابي المتوسط أن وبما(، والمعيدين ريسالتد هيئة أعضاء لتحفيز

في المعاهد العليا  المساندة والكوادر التدريس هيئة أعضاءوجود تطبيق لمعيار مفردات عينة الدراسة موافقين على 
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مما يتيح تعميم النتائج المتحصل عليها من  0.05( أقل من t، كما أن مستوى المعنوية الختبار )المستحدثة قيد الدراسة
 العينة على مجتمع الدراسة.

  :التعليمية الدعم خدماترابعًا/ 
 (4جدول رقم )

 التعليمية الدعم خدمات نتائج تحليل محور

 
 ت

 محتوى الفقرة
المتوسط  ال نعم

 الحسابي
�̅� 

االنحراف 
يالمعيار
S.D 

قيمة 
 t اختبار

مستوى 
المعنوية 
p-value ت % ت % 

 0.000 8.000 3780. 1.143 85.7 06 14.3 01 هل توجد مكتبة بالمعهد  1

2 
هل تتوفر بالمكتبة الكتب والمراجع 
 والدوريات العربية واألجنبية 

03 42.9 04 57.1 1.143 .535 7.071 0.000 

3 
هل محتويات المكتبة تتحدث باستمرار وفق 

 خطة معتمدة 
00 00.0 07 100.0 1.000 0.000 00.000 0.000 

 0.000 8.000 3780. 1.143 85.7 06 14.3 01 هل عدد الموظفين في المكتبة كافيا  4

5 
هل يوجد للمعهد موقع الكتروني يعرف 

 بنشاطاته المختلفة 
01 14.3 06 85.7 1.143 .3780 8.000 0.000 

6 
هل تتوفر تجهيزات حديثة مناسبة في 

 القاعات وفي المعامل 
00 00.0 07 100.0 1.000 0.000 00.000 0.000 

 0.000 00.000 0.000 1.000 100.0 07 00.0 00 هل يوجد بالمعهد منظومات متكاملة   7

8 
هل توجد معامل وورش مجهزة تتناسب مع 

 إعداد الطلبة بالمعهد
00 00.0 07 100.0 1.000 0.000 00.000 0.000 

9 
نيين هل يتوفر بالمعهد العدد الكافي من الف

المؤهلين والمدربين لإلشراف على المعامل 
 والورش 

00 00.0 07 100.0 1.000 0.000 00.000 0.000 

10 
هل توجد مخازن مجهزة تلبي احتياجات 
 ومتطلبات البرامج التي يقدمها المعهد

00 00.0 07 100.0 1.000 0.000 00.000 0.000 

 0.000 19.623 14630. 1.085 التعليمية الدعم خدماتمحور  الدرجة الكلية حول

من  قلجاءت كلها أ (التعليمية الدعم خدمات)( يتضح أن المتوسطات الحسابية حول محور 4)من الجدول رقم 
وبما أن المتوسط الحسابي العام للمحور أقل ، عدم الموافقة( أي أنها في اتجاه الثنائيللمقياس  االفتراضي)المتوسط  1.5
في المعاهد  التعليمية الدعم خدماتتطبيق معيار موافقين على غير أن مفردات عينة الدراسة  مما يشير إلى( 1.5من )

مما يتيح تعميم النتائج المتحصل عليها  0.05( أقل من t، كما أن مستوى المعنوية الختبار )العليا المستحدثة قيد الدراسة
 من العينة على مجتمع الدراسة.
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 للمعهد المؤسسي واالعتماد الجودة عاييرمإجمالي خامسًا / 

 (5)رقم الجدول 
 للمعهد المؤسسي واالعتماد الجودة معاييرإجمالي  يوضح

 

 
  

 للمعهد المؤسسي واالعتماد لجودةا معايير إجمالي يوضح( 1رقم ) شكلال

0.0000

0.2000

0.4000

0.6000

0.8000

1.0000

1.2000

1.4000

1.6000

1.8000

2.0000

الرؤية 
والرسالة 
واألهداف 
والتخطيط 
ياالستراتيج

التنظيم 
اإلداري

الدراسة 
الجامعية

أعضاء هيئة 
التدريس 
والكوادر 
المساندة

خدمات الدعم 
التعليمية

الشؤون 
الطالبية

المرافق ي البحث العلم
وخدمة 
المجتمع

1.9388

1.5844 1.5357 1.5306

1.0857

1.7321

1.5306

1.1786

 المعايير
عينة متوسط 
 الدراسة

 االنحراف
المعياري 
 للعينة

% فترة ثقة لمتوسط 95
 tقيمة  المجتمع

 المحسوبة

مستوى 
المعنوية 
 المشاهد

 الترتيب

 علىالحد األ الحد األدنى

 والتخطيط واألهداف والرسالة الرؤية
 االستراتيجي

1.93878 .161980 1.7890 2.0886 31.667 .0000 1 

 4 0000. 21.455 1.7651 1.4037 195380. 1.58442 اإلداري التنظيم

 5 0000. 20.270 1.7211 1.3503 200450. 1.53571 الجامعية الدراسة

 والكوادر التدريس هيئة أعضاء
 مساندةال

1.53061 .179080 1.3650 1.6962 22.613 .0000 6 

 9 0000. 19.623 1.2211 95030. 146390. 1.08571 التعليمية الدعم خدمات

 3 0000. 97.000 1.7758 1.6884 047250. 1.73214 الطالبية الشؤون

 7 0000. 17.678 1.7425 1.3187 229080. 1.53061 المرافق

 8 0000. 9.950 1.4684 88870. 313390. 1.17857 المجتمع وخدمة العلمي البحث

 2 0000. 26.870 1.9743 1.6447 178170. 1.80952 والنزاهة الشفافية

 الجودة معاييرل المجموع الكلي
 للمعهد  المؤسسي واالعتماد

1.53187 .151220 1.3920 1.6717 26.801 .0000 
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ات درجة إجابة مفردات متوسط( يوضح 5الجدول السابق رقم )
، للمعهد المؤسسي واالعتماد الجودة معاييرحول عينة الدراسة 

 والرسالة الرؤيةومن الجدول يالحظ أن متوسط اإلجابة حول )
( 1.93878( يساوي )االستراتيجي والتخطيط واألهداف

 والتخطيط واألهداف والرسالة الرؤيةمعيار وبالتالي فأن 
يعد أكثر المعايير تطبيقًا بالمعاهد قيد الدراسة،  االستراتيجي

 الشؤون (،1.80952بمتوسط حسابي ) والنزاهة الشفافيةيليه 
(،وفي المرتبة 1.73214في المرتبة الثالثة بمتوسط ) الطالبية

(، أما 1.58442بمتوسط ) اإلداري  التنظيمالرابعة أتى معيار 
جاء في المرتبة الخامسة بمتوسط  الجامعية الدراسةمعيار 

 هيئة أعضاء( أتي معيار 1.53061(، وبمتوسط )1.53571)
في المرتبة السادسة، وفي المرتبة  المساندة والكوادر التدريس

 البحث(، يليه 1.53061بمتوسط ) المرافقالسابعة جاء معيار 
( في 1.17857ابي )بمتوسط حس المجتمع وخدمة العلمي

في المرتبة  التعليمية الدعم خدمات الثامنة وجاءالمرتبة 
 (.1.08571واألخيرة بمتوسط ) التاسعة

كما أن متوسط إجابات مفردات عينة الدراسة حول 
( للمعهد المؤسسي واالعتماد الجودة لمعايير)المجموع الكلي 

دراسة، تدل على وجود تطبيق لهذه المعايير في المعاهد قيد ال
 1.5( وهو أكبر من1.53187ألن المتوسط الحسابي يساوي )

 للمقياس الثنائي(. االفتراضي)المتوسط 
 الجودة معايير( المحسوبة لجميع tوبما أن قيمة )

( الجدولية، التي tأكبر من قيمة ) للمعهد المؤسسي واالعتماد
(، وبما أن قيمة مستوى المعنوية المشاهد 1.671تساوي )

( مستوى المعنوية 0.05ة لجميع المعايير أقل من )المقابل
التي  لنتائجإن االمعتمد في الدراسة، عليه فإنه يمكن القول 

توصلت إليها الدراسة في عينة الدراسة تنطبق على مجتمع 
 الدراسة.
 ائج المستخلصة من تحليل البياناتأهم النت :النتائج

  :كاالتي

طلبددددة بمتوسددددط يدددددرس بالمعاهددددد عدددددد كبيددددر مددددن ال .1
 طالبًا. 480طالبًا وبلغ في بعضها  257

لدم يقدددم للمعاهددد المسدتحدثة أي ميزانيددة إنشددائية  .2
 فنية.أو دعم مالي وال ورش أو معامل 

عدم تعين أعضاء هيئة تدريس أو معيدين للمعاهد  .3
 المستحدثة.

لم يتم تطبق حوكمة معايير الجودة في استحداث  .4
 المعاهد.هذه 

عج بكثافة طالبية تفي مناطق  موجودة هذه المعاهد .5
 بها.ألبأس 

 :التوصياتهم أ     

بالمعاهد العليا المستحدثة ودعمها ماليًا  االهتمام .1
 وفنيًا.

اإلسدددراع فدددي تعدددين أعضددداء هيئدددة تددددريس ومعيددددين  .2
 .لها

 التأكيد على حوكمة معايير الجودة بالمعاهد العليا .3
 بها.وتفعيل مكاتب ضمان الجودة 

ويد المعاهد المستحدثة بالمعامل والورش الالزمة تز  .4
 التعليمية.للعملية 
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