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  :المستخلص
 يمثل التعليم العالي أهم دعائم تطوير المجتمعات البشرية وأدوات النهوض بها وذلك لما يحتله من مكانة في تهيئة وإعداد األطـر الفنيـة

إضـافة إلــى دوره فـي صــناعة المعرفـة والعلــم ونـشرها ، وإن اعتمــاد نظـم الجــودة فــي . والعلميـة المؤهلــة لتحقيـق التنميــة االقتـصادية واالجتماعيــة
التعلــيم الجــامعي مــا هــو إال اســتجابة لمتطلبــات المجتمــع وتحفيــز اإلبــداع وإجــراء البحــوث العلميــة لتحقيــق التنميــة المــستدامة خدمــة للمجتمــع 

  .البشري
،وكــان الهــدف مــن ذلــك هــو قيــاس جــودة مخرجــات "المخرجــات"تركــز الدراســة الحاليــة علــى احــد أهــم مكونــات نظــام التعلــيم الجــامعي 

التعليم العالي وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، حيث صممت استبانه بثمانية محاور أساسـية تمثـل أهـم مخرجـات جامعاتنـا العراقيـة ، وكانـت 
من داخل الجامعة والمتمثلة بعينة الكـادر التدريـسي لـبعض الكليـات فـي جامعـات الفـرات األوسـط ، ) أ (  مكونة من فئتين، ألفئة عينة الدراسة

فهم من خارج الجامعة وهم مدراء ومسؤولي معظم مؤسسات سوق العمـل فـي منطقـة الفـرات األوسـط، وتـم اسـتخدام األسـاليب ) ب(أما الفئة 
حليـــل نتـــائج العينـــة، وتوصـــلت الدراســـة إلـــى عـــدد مـــن االســـتنتاجات كـــان أهمهـــا اتفـــاق آراء العينـــة علـــى جـــودة بعـــض اإلحـــصائية المناســـبة لت

أ ف أ أ ك

Abstract:    
        Higher education represents the most important pillars of the development 
of human societies and the tools needed to that development reference to its 
entity in preparing and creating the technical and scientific quality frameworks  
in order to achieve  the social and economical development. In addition to its role 
in the creation of knowledge and spread . the adoption of quality assurance 
systems in the higher education come as a response to the requirements of the 
society and stimulate innovation and scientific research so as to achieve 
sustainable development  for the service of the human community. 
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        This research focuses on one of the most important components of the 
system of higher education "output", the purpose was to  measure the quality of 
higher education outputs and to identify the strengths and weaknesses, the are 
basic eight- axes questionnaire designed these represent the most significant  
outputs of our Iraqi universities. the research covered two samples: (A) from the 
university represented by the teaching staff from some of the Mid- Euphrates 
universities. the sample (B) from outside the university, they are managers and 
officials from most of labor market institutions in the Mid- Euphrates, the 
appropriate statistical techniques were used to analyze the sample results, the 
study found A number of conclusions; a many the most significant ones is 
consensus of the whole sample on the quality of some outputs and on the 
contrary, with others . Also, it shows some difference in the visions of both 
samples categories in the quality of some outputs as well. 
 

  المقدمة
ــيم العــالي عنــصرا   المراحــل التعليميــة فــي حيــاة أهــم فــي منظومــة المجتمــع ومــن أساســيايــشكل التعل

 واسـتكماال لمـا تـم تحقيقـه اإلنـسانية وسـائل اللحـاق بركـب يعـد أهـم في المجتمع كونـه أهميتهوتظهر ، اإلنسان

 جودة التعليم تتطلب توجيه كل الموارد البـشرية والـنظم ق ولذلك فان تحقي، والثانويةاألساسيةراحل التعليم في م

 لــضمان تلبيــة المنــتج التعليمــي واإلبــداعمؤاتيــة لالبتكــار مخرجــات والعمليــات والبنيــة التحتيــة مــن اجــل خلــق 

لوغــه وبــالجودة القــادرة علــى بنــاء الفــرد للمتطلبــات التــي تهيــئ الطالــب لبلــوغ المــستوى الــذي نــسعى جميعــا لب

  لــذلك فقــط جــاءت هــذه الدراســة.رعةتــسام الةوالتكنولوجيــالمــتعلم والمجتمــع وفــق التطــورات والتغيــرات العلميــة 

 لــم تبلــغ مــستوى الطمــوح فــي مقــاييس الجامعــات  التــيمنطقــة الفــرات األوســط  مخرجــات جامعــاتلتركــز علــى

 مـع حاجـة ومتطلبـات مؤسـسات سـوق هـا تالئـم مخرجاتمدى علمي دراسة لتحاول وبأسلوب تحليليوالعالمية، 

الطلـب المناسـب لجودتهـا و مخرجات التعليم العالي لتحقيقمقومات الجودة التي تؤهلها ل هاومدى امتالك، العمل

 إلـىوقـد توصـلت الدراسـة  ،تـسعى للتكامـل العلمـيعتبارها مؤسسات أكاديميـة با من قبل مؤسسات سوق العمل

في تحسين جودة مخرجـات مؤسـسات التعلـيم العـالي ليـست تنتاجات والتوصيات التي يمكن االستفادة منها االس

  . في كافة الجامعات العراقية على اقل تقديرٕوانما ،فقط في الجامعات المبحوثة

  
  منھجية الدراسة:  المبحث األول

  مشكلة الدراسة: أوال
ه، وتعكس مخرجات التعلـيم العـالي مـدى متانـة النظـام تمثل مخرجات أي نظام الغاية األساسية لوجود

 يــتم التركيــز علــى مجموعــة مــن أهــم مخرجــات الدراســة ه، وفــي هــذمــدى تطــور أو تــأخر المجتمــعالتعليمــي و

  فـيتنا لم تبلغ مستوى الطموحاكانت مخرجات جامع ٕواذا، كمثال عن الجامعات العراقيةجامعات الفرات األوسط 

يمكــن أن  ســوق العمــل العراقــي؟ و مؤســسات فــي، فهــل تحظــى بالمكانــة المرموقــةلميــةمقــاييس الجامعــات العا

       :  أكثر من خالل التساؤالت اآلتيةالدراسةتتضح مشكلة 

 .1  ؟سوق العملع حاجة ومتطلبات مؤسسات  مالئم مخرجات التعليم العاليهل تت
ســوق   حاجــات ومتطلبــات مقومــات الجــودة التــي تؤهلهــا إلشــباعالتعلــيم العــاليهــل تمتلــك مخرجــات  .2

 ؟العمل

 .3    ؟سوق العملمن قبل مؤسسات  لجودتها الطلب المناسب  التعليم العاليمخرجاتهل تحقق 
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   أھداف الدراسة:ثانيا

  : يسعى الباحثون في هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية  

 .اوتحديد نقاط القوة والضعف فيهقياس جودة مخرجات التعليم العالي  -1

مـدى رضـائهم عـن جـودة  و) المـستفيد الخـارجي(والمجتمـع ) المنـتج(جامعـة  وجهـة نظـر العلـى التعرف  -2

 . مخرجات التعليم العالي

 إلىجودة مخرجات التعليم العالي واالرتقاء بها تطوير التعرف على الوسائل التي من شأنها أن تسهم في  -3

 .هذا المجالضل في ضوء المستجدات العالمية باألف

  

  ية الدراسة  أھم:ثالثا
: يلي تتضح أهمية هذه الدراسة من خالل ما

ــيم العــالي  -1 ــى واقــع جــودة مخرجــات التعل ــرازتــسليط الــضوء عل  أهميتهــا فــي تحقيــق فــرص العمــل ٕواب

 .للمستفيدين

. العملقمدى مالئمة جودة مخرجات التعليم لحاجات ومتطلبات سو 2-  

  -3                        .ثمارها فــي ضــمان جــودة التعلــيم العــالي واســت)مــن المــستفيدين(راجعــة  االســتفادة مــن المعلومــات ال
  

   الدراسةافتراضات: رابعا
  : على االفتراضات اآلتيةالدراسة تاعتمد

). التدريسيالكادر (وجهة نظر المنتج من  بمخرجات ذات جودة مقبولة الجامعات قيد الدراسةتتمتع  1.  

ـــة مـــن وجهـــة نظـــر  .2 ـــد الدراســـة بمخرجـــات ذات جـــودة مقبول ـــع الجامعـــات قي  الخـــارجي د المـــستفيال تتمت

  ).مؤسسات سوق العمل(
 

  ةمجتمع وعينة الدراس: خامسا
  : وهما كمايلياستهدفت الدراسة عينيتين من مجتمعين مختلفين

قتـصاد فـي جامعـات الفـرات األوسـط كعينـة  واالواإلدارة الطـب والهندسـة والتربيـة التدريسيون من كليـات -1

 علـى فـرص  عـادة مـا يحـصلواللمنتج ، وكان سبب اختيار هـذه العينـة هـو لكـون خريجـو هـذه الكليـات

، أمـا الـسبب فـي )نبحـسب مـا يعتقـد البـاحثو(  الكليـات األخـرى إلى قياسا  بمستوى كمي مناسبالعمل

عرفـة جيـدة بجـودة مخرجـات التعلـيم العـالي مــن اختيـار التدريـسيين دون غيـرهم هـو لكـونهم يمتلكـون م

 . جامعات وجودة عملياتهاخالل احتكاكهم المباشر واطالعهم على مستوى جودة مدخالت ال

فـي منطقـة الفـرات األوسـط   -2  وبعـض القطاعـات المهمـة سـوق العمـل مؤسسات أقسام ومسؤولومديرو 

  والـصحة والبلـدياتلـى دوائـر التربيـة حيث توزعت ع،"مؤسسات سوق العمل "كعينة للمستفيد الخارجي

  منطقــة فــيات والمــصانعشركبعــض الــربــاء والمــصارف ومجــالس المحافظــات فــضال عــن والبيئــة والكه

 .األوسطالفرات 

المــستوى :  الدراســة فهــيجودتهــا فــي هــذهأمــا فــي مــا يتعلــق بــأنواع المخرجــات التــي تــم قيــاس  

 الكتـب ، المشاريع العلمية،االستشارات العلمية ،مجتمع البرامج التدريبية لمؤسسات ال،النوعي للخرجين
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   للدراسةالمعرفي اإلطار: المبحث الثاني 
Quality  الجودة مفھوم : أوال  في التعليم

 فــي المؤســسات التعليميــة يحــضى باهتمــام بــالغ لــدى المعنيــين لــدوره الجــودةوضــوع أصــبح االهتمــام بم    

 تــسهم فــي تقــديم أساســية عمــل ةإســتراتيجي" بأنهــا ، وتعــرف الجــودة فــي التعلــيمالتحــسين المــستمرالكبيــر فــي 

 Tenner.("والمعلنـــةالزبـــون الـــداخلي والخـــارجي وتلبـــي توقعاتـــه الـــضمنية  الخـــدمات إلرضـــاء والمنتجـــات

&Detoro.(  

 أن المعـايير والخـصائص التـي ينبغـي  على انه مجموعـة الجودة في التعليمالى )12: 2000،عشيبة (  وينظر

 المخرجـات والتـي أو العمليـات أوسـواء منهـا مـا يتعلـق بالمـدخالت ، تتوفر في جميع عناصر العملية التعليميـة

 االسـتخدامم وتحقيـق تلـك المعـايير مـن خـالل  المتعلمـين وحاجـاتهتلبي احتياجـات المجتمـع ومتطلباتـه ورغبـات

  . الفعال لجميع العناصر المادية والبشرية

خصائص التعلم في تعريفهما لجودة التعليم حيـث أشـارا على ) ,Jomtien & Dakar(ويركز كال من   

فــاء  علــى التدريــسيين األكمــستندة  مــن خــالل عمليــة معالجــة خــصائص الــتعلم المرغوبــةإدخــال" الــى إنهــا تمثــل

متكاملة ومناسـبة فـي ظـل نظـام حوكمـة عـادل  ةمييعلتهج امنو )Pedagogies(م أصول التدريس الملمين بعل

    .  )EFA,2005:29 (ومنصف

  اسـتيفاء النظـام التعليمـي عمليـة هـيفـإن الجـودة فـي التعلـيم) 5: 2007، الخميـسي( ومن وجهة نظر

، عمليـاتال، مـدخالتال(مختلـف عناصـره لتعليمـي وفاعليتـه بللمعايير والمستويات المتفق عليها لكفـاءة النظـام ا

 النظــام وتوقعــات أهــداف مــستوى مــن القيمــة والكفــاءة والفاعليــة لكــل مــن أعلــىبمــا يحقــق ) البيئــة، مخرجــاتال

  . )المجتمع، الطلبة ( مة التعليميةطالبي الخد

(  ) أما منظومـة  عمليـة "بأنهـا Hixon,j,1992:6إدارة الجـودة الـشاملة فـي التعلـيم عنهـاعبـر فقـد 

بمــا يمكنهــا مــن توظيــف وإســتراتيجية إداريــة تــستند علــى مجموعــة مــن القــيم تــستمد طاقتهــا مــن المعلومــات 

تحقيـــق التحـــسين المـــستمر للعمليـــة  يـــضمنإمكانـــات العـــاملين واســـتثمار قـــدراتهم الفكريـــة اســـتثمارا إبـــداعيا 

. التعليمية

جملــة "إدارة الجــودة الــشاملة فــي التعلــيم هــي فــإن ) 92: 2008 ،والزيــادي، سوســن(  ومــن وجهــة نظــر       

الجهــود المبذولــة مــن قبــل العــاملين فــي مجــال التعلــيم لرفــع وتحــسين المنــتج التعليمــي بمــا يتناســب مــع رغبــات 

  ."المستفيدين ومع قدراتهم وسماتهم المختلفة

 ممنها جودة مخرجاتها على فه ووتعتمد معرفة االتجاهات العامة  التعليميةةلجودة وتطوير العملي

فكرتها ومن ثم مدى تأثير ذلك على كفاءة وأداء المنظمة التعليمية عموما، وتظهر ابرز مبررات تطبيق الجودة 

  )2006، المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة:(شاملة في النظام التعليمي من خالل اآلتيال

  .ارتباط الجودة باإلنتاجية -1

 .  الجودة بالشمولية في كافة المجاالتارتباط نظام -2

 . عالمية نظام الجودة وكونها سمة من سمات العصر الحديث -3
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نجاح تطبيق نظام الجودة الشاملة في العديد من المؤسسات التعليمية سواء في القطاع  -4

 .  القطاع الخاص في معظم دول العالمأوالحكومي 

  . ل للتعليم بالمؤسسات التعليميةارتباط نظام الجودة الشاملة مع التقويم الشام -5

إن الفحص الدقيق لمحتوى هذه المبررات يشير إلى انتقال المفهوم من التركيز على اإلنتاج وتحسين 

المنتوج من خالل العمليات وبإجراءات المطابقة للمواصفات والفحص إلى االهتمام بالنظرة الشمولية التي ترى 

البعيد لغرض خلق ثقافة تنظيمية تلعب الجودة افة مكوناتها ولألمد نظمة ككل بكإن الجودة فلسفه تهم الم

)Evan,1997: 12. (ًوالتميز دورا أساسيا فيها

  

  :  التعليميةالعملية جودة : ثانيا
 بدونها ئيسية ال يبنى أي نظام مهما كان حجمه ونوعه يتكون من ثالث مكونات رإنمما الشك فيه 

 دراسة  علىركزت دراستناوألن  ات، وهكذا هو الحال في التعليم أيضا،خالت والعمليات والمخرجدوهي الم

 توظيف إلى التي تهدف اإلستراتيجية بأنها مخرجات العملية التعليميةيمكن وصف جودة فالمخرجات 

 ،مؤسسات المجتمعقيمة  يسهم في االرتقاء بتمر بما المس التحسين لتحقيق والقدرات والمهاراتالمعلومات

تخصصات  من مخرجات العملية التعليمية التفاعل المتكامل ما بين ما تحتويه ذلك تبرز من خاللبالجودة و

  وفقا لتوجههاةالمنظمات والقطاعات المختلف  التي تؤديهاعملياتالوليات اآلبين ما  ومتراكمة خبرات ومعارفو

   ),Haksen & others 2000:76 .(وفلسفتها

عمليـات فـي أثر إلـى حـد كبيـر بنوعيـة مـدخالتها فـضال عـن دور الومن المعلوم أن مخرجات النظام تت

فر بعــض العناصــر  تــوأن عليهــا  فــأن يتوجــب-مهمــا كانــت طبيعــة نــشاطها- أي منظمــة  علــى فــإنذلــك، ولــذا

 أوالمهمة في مـدخالتها كمتطلبـات أساسـية البـد مـن توافرهـا لكـي يـتم تحويلهـا الـى مخرجـات بـصورة منتجـات 

   .هذه الفكرة) 1 (خدمات، ويوضح الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الموارد
  الموارد البشرية-
  الوسائل-
  التمويل-
 الموارد األخرى-

  المنتجات
  منتجات ملموسة - 
  )خدمات( ةغير ملموس  منتجات-
أخرى- 

  
العمليات

Output Monitoring Input 

  مكونات النظام ألي منظمة) 1(الشكل 
Source: Elemara,Sami, The Quality Journey,BM TRADA GROUP,2009,14 
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أمــا فــي النظــام التعليمــي فالشــك أن خــصوصية النظــام تلعــب دورا أساســيا فــي تحديــد المــدخالت ممــا 

ٕان النظـام التعليمـي يجـب أن يـتحكم فـي مدخالتـه علـى ضـوء عة المخرجات أيضا، وينعكس حتما على طبي

 مباشرا في مستوى كفائتها، كما إن عملية المعالجـة المخرجات التي يهدف الى تحقيقها لكونها تؤثر تأثيرا

شكل عـام فـأن جـودة تلـك المخرجـات، وبـلى حدوث تغير سلبي أو إيجـابي فـي ومستوى كفاءتها قد يؤدي ا

  :      أدناه)2( الشكل وكما فيحتوي على عدة عناصر ن ي يمكن أ التقليديبمفهومه مكونات النظام التعليمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المؤسسات التعليمية تختلف عن بعضها البعض في عناصر نظمها وبجميع إنّن المسلم به وم

تخصصاتها عن طبيعة  تحقيقها فضال إلى التي تسعى واألهدافها اوالرسائل التي تتبن مكوناتها تبعا للرؤى

لك المؤسسات وظروف بيئتها المختلفة، وطبيعة وأنواع المخرجات، كل ذلك يجعل من تحقيق جودة  مخرجات ت

 نظام العملية التعليمية الحديث الذي يولي لتعليمية الى المؤسسات الذا فقد أصبح توجه، أمرا ليس سهال 

  .رجات المستهدفةالمخ كبيرا بااهتمام

 

  : المدخالت
 . الخطة اإلستراتيجية للجامعة 
 . البنية التحتية 
التقنيات والتجھيزات ومصادر  

 .التعلم
 .الھيئة العلمية 
 .البرامج الدراسية 
 . الطالب 
  جودة المدخالت 
 .اللوائح واألنظمة التشغيلية 
  التمويل 

  : العمليات
عمليات (ليات التعليمية  العم 

التعليم والتعلم، البرامج ، 
 ).المناھج

 . العمليات اإلدارية والتنظيمية 
 ).العمليات(جودة الخدمات  
 .مصادر التعليم والتعلم 
 .األنشطة العلمية بالجامعة 

  :ةيالتغذية الراجعة واإلجراءات التصحيح
البحوث التشخيصية للمدخالت والعمليات  

 والمخرجات
 .التقويم الذاتي 
 .التقويم الخارجي 

 التصحيحيةتاإلجراءا

  : تالمخرجا
 جودة المخرجات األكاديمية  

 ). والتوظيفالتعلم(
الداخليين ( رضا العمالء  

 ).والخارجيين
 .البحث العلمي 
 .خدمة المجتمع 
 .ضمان استمرارية التمويل 

  ية التعليميةمكونات نظام العمل) 2(الشكل 
بتـصرف مـن "2008 مؤتمر اتحـاد الجامعـات العربيـة،عمان، ،التقويم الذاتي لألداء الجامعي في ضوء معايير الجودة ألحدابي، داود عبد الملك، :المصدر
  "الباحثين

من  اهتمام المؤسسات التعليمية بمفهوم المخرجات المستهدفة التي تسعى الى تحقيقها وتتضح فكرة

 المستوى  التعليمية لم تحققمؤسساتٕومتطلبات سوق العمل، واذا كانت الت إلرضاء حاجاخالل سعيها 

 فتقوم بقياس ومقارنة مخرجاتها الفعلية الى المخرجات الطموحة المستهدف من ضمان الجودة في مخرجاتها،

 النظر الى المخرجات المستهدفة مما يتطلب، التي تضمن الحد األدنى من معايير الجودة) المستهدفة(

  ).3( الشكل ويتضح ذلك في، الحديثارها احد أهم مدخالت النظام التعليميباعتب
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التغذية العكسية
القياس والمقارنة

المخرجات 
التعليمية 

 (المستھدفة)

المخرجات 
التعليمية 
 (الحقيقية)

العمليات 
واإلجراءات 
 التعليمية

المدخالت 
 ةالتعليمي

 

  عليمية الحديثةمكونات نظام العملية الت) 3(الشكل 
مجلــس ، " جامعــة الملــك ســعود-معــايير الجــودة الــشاملة فــي مؤســسات التعلــيم العــالي العربــي" 2008، راشــد بــن محمــد، الحمــالي: المــصدر

  "بتصرف من الباحثين"  عمان ،األمانة العامة التحاد الجامعات العربية - ضمان الجودة واالعتماد

  تؤثرومتنوعة كثيرة مؤثراتهناك قد ازداد تعقيدا، إذ أن   النظام التعليمي الحديثإن ومما الشك فيه

 ي الخدمات الداعمةولعل من أهم تلك المؤثرات ه ،  وبالتالي على جودة مخرجاته مكوناته علىسلبا أو إيجابا

لكنها قد  اليجابية للنظام ،مؤثرات اال التي تعد من أهم  ،SUPPORT SERVICES للنظام التعليمي

 ةعما الدن الخدمات وأل،المالئم مما يؤثر سلبا على النظام بكافة مكوناتهالتكون كذلك إذا لم تتوفر بالشكل 

ائجها ستظهر واضحة في مخرجات النظام التعليمي فإن نت Processتتم من خالل عملية المعالجة  عادة ما

   .)الخدمات الداعمة (هذه المؤثراتالنظام التعليمي في ضوء ) 4(ويوضح الشكل  مباشرة ،

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

سة والدقة من حيث طبيعة رايظهر مما سبق ان نظام العملية التعليمية يحتاج الى المزيد من الد

عملية التعليمية بشكل عام وجودة المخرجات بشكل خاص باعتبارها تمثل مكوناته ومدى عالقتها بجودة ال

المدخالت  
- الطالب            - الوثائق 
- األموال           - التنظيم 

- السياسات       - التسھيالت 
- المعدات          - المناھج 

- الصالحيات      - التدريسيون 

المخرجات 
-التعليم 

-المؤھالت 
-اإلمكانيات 

 المتنوعة األخرى

العمليات 

الخدمات الداعمة 
-تدريب التدريسيين 

-العالقات العامة( مع 
مؤسسات التعليم
- عالقة الحكومة

التسھيالت المتنوعة -

 (
 

 

   النظام التعليمي والخدمات الداعمة) 4(الشكل 

Source: Tribus, Myron,2009, Quality in Education According to the Teachings 
of Deming and Feuerstein, www.fremont,cc,pp:4    )بتصرف من الباحثين(  
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  جودة العملية التعليميةومعايير مؤشرات : رابعا
  تتطـابق فـيالـى عـدة تـصنيفات الدراسات مؤشرات ومعايير جودة العملية التعليميـة صنفت العديد من    

ـــ بـــاحثين وآراء التوجهـــات ل  جـــاء تبعـــا، وهـــذا التطـــابق واالخـــتالفختلـــف فـــي الـــبعض اآلخـــربعض منهـــا وتال

 (Albert,1990): ومعايير جودة العملية التعليميةلمؤشرات  بعض األمثلة) 1(والمختصين، ويوضح الجدول 

, ( Valeria,1998 ) ,( Stanley,1995) , )HARVEY,1999(  
  

يير جودة العملية التعليميةمؤشرات ومعا) 1(الجدول 
اييرمؤشرات رت  ومع دى ألب  الجودة ل

(Albert) 
رات اييرمؤش دى  ومع ودة ل  الج
جوردون

رات اييرمؤش ودة  ومع  الج
لدى 

ال رات اييرمؤش   ومع
LEE HARVEY 

ي  ودة ف ج
جامعة فلوريدا األمريكية

  الھيكل التنظيمي -1
 البيئة المحيطة  -2
 المدخالت  -3
 العمليات  -4
 المسؤولية -5
 يل التمو -6
 اإلصالح التعليمي والتربوي  -7
صادية  -8 ل االقت العوام

 واالجتماعية 
ة  -9 ة للعملي ة اإلداري الفعالي

 التعليمية 
 فعالية التدريس -10
ائج  -11 ضمن للنت از المت االنج

  المحصلة 

ريج   مؤشرات أكاديمية عامة  التقدم العلمي -1 وعي للخ ستوى الن الم
 الجامعي 

  البحوث العلمية للتدريسيين -2
 سمعة وشھرة ھيئة التدريس -3
ودين ف -4 ة الموج دد الطلب ي ع

 مؤسسة التعليم
ة  -5 ي العملي ب ف ل طال ة ك تكلف

 التعليمية
 معدل الطالب لكل تدريسي -6
 القبول وانتقاء الطلبة -7
  حجم المؤسسة التعليمية -8

1- 
الثقة بالمؤسسة  -2

 .التعليمية
الخدمات المقدمة الى  -3

 المستفيدين
  المؤشرات التنظيمية  -4

  

1- 
)النواتج العلمية( المردود 2-  

دة  -3 امج م ي البرن تعلم ف اء الم بق
 كافية لتحقيق األھداف العلمية

 انتقاء الطلبة -4
وجيھي  -5 امج الت يط البرن تخط

 وتقويمه
 المنھاج والتدريس  -6
تنمية ھيئة التدريس   -7

  

أن احد أهم أسباب االهتمام بمؤشرات جودة العملية التعليميـة هـو لرفـع مـستوى وتحـسين مخرجاتهـا، 

 Customer التي كان أهم سماتها هو التركيز على الزبون ISO:2008قياسية لـ وهذا ماتؤكده المواصفة ال

focus ــا يــدعو المؤســسات  أســاليب واضــحة لمعرفــة مــدى رضــاء الزبــون عــن المنتجــات أو الــى تبنــي ، مم

     )  27: 2009القـزاز، (الخدمات التي تقدمها، وعن أداء المؤسسة ودرجة استجابتها لمتطلبات وحاجـات الزبـون 
  

  مخرجات النظام التعليمي: خامسا
تعـــد مؤســـسات التعلـــيم العـــالي مـــن المؤســـسات ذات المخرجـــات المتنوعـــة والمتعـــددة الـــى حـــد كبيـــر 

 العمليـة التعليميـة ان مخرجـاتكمـا يالحـظ   لتقـدم وازدهـار أي مجتمـع فـي العـالم، األساسـيةباعتبارها الوسيلة 

، ويعــرض  تنوعــا وشــموليةأكثــر ممــا جعلهــا يــة الــسريعة التغيــرلبيئــة الخارجت ا وفقــا لمتطلبــالهــا تتــسع أطرهــا

  . أهم مخرجات العملية التعليمية)2(الجدول 
عناصر مخرجات العملية التعليمية) 2( الجدول   

 العملية التعليميةعناصر مخرجاتت العملية التعليميةعناصر مخرجاتت
المشاريع العلمية-11التبادل الثقافي-1
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12- يف والترجمة للكتبالتأل  العقود البحثية-2
13- البحث العلمي  االستشارات العلمية-3
14- براءات االختراع المعارض الفنية والعلمية -4
15- الجوائز العلمية العربية والعالمية  البرامج التدريبية لمؤسسات المجتمع-5
16- لعلميةالترقيات ا-6 المؤتمرات والندوات خارج المؤسسة
17- المنح البحثية والزماالت الدراسية المستوى النوعي للخريجين-7
18- المؤتمرات والندوات وورش العمل المنفذة داخل المؤسسة  نسبة الخريجين الحاصلين على العمل-8
19- اللجان العلمية لمؤسسات الدولة المجالت الثقافية-9

سمعة المؤسسة ورضا المستفيد     10-
  36ص، عمان، " االتحاد أعضاءدليل ضمان الجودة واالعتماد للجامعات العربية "، 2008، الحاج وآخرون : لمصدرا

  

 مدى  يتوقف الى حد كبير على أن تنوع مخرجات العملية التعليمية يمكن أن  الىاإلشارةوالبد من 

متطلبات البيئة المحيطة ناهيك عن طبيعة وتنوع أهداف المؤسسات التعليمية مع األخذ بنظر االعتبار ظروف و

 المخرجات دون أنواع ا من بعضفاعلية تلك المؤسسات وكفاءتها، مما يجعل المؤسسات التعليمية تتبنى

  .غيرها

اليستهان بها  تتمتع بإمكانات إنهامية نجد ي الواقع الذي تعيشه مؤسساتنا التعل النظر فيأمعنا ٕواذا 

الشخصي لألساتذة والتدريسيين أو على المستوى المؤسساتي والقيادة وطموحات عالية سواء على المستوى 

 تركز على المخرجات التي نعتقد الحاليةألن دراستنا الجامعية في ضوء معطيات البيئة االجتماعية المحيطة، و

جات التي  من المخرأنواعبأنها األكثر أهمية في بيئتنا ووفقا لظروفها الحالية ، فقد جاء التركيز على ثمانية 

  . أدناه بشيء من اإليجازإليهاسنتطرق 
  

 Quality of Graduates  المستوى النوعي للخريجين 1.       

يركز ، وى المؤسسات التعليمية الى االرتقاء بجودتها التي تسع المخرجات أنواع من أهمنخريجواليعتبر 

 التحتية لجودة الخريجين،  البنيةعلى المعرفة األساسية والمعلومات التي تشكلهذا النوع من المخرجات 

نظمات ومؤسسات التمكين واالستيعاب لحقائق عمل مات على بعدين هما  هذه المعرفة والمعلوموتستند

   .ات العالقة بعمليات تلك المنظمات المعرفة المهنية ذاألعمال األساسية، و

سس والمبادئ المهنية وكذلك فهم يرتبط المستوى النوعي للخريجين بقدرات الطلبة على متابعه وفهم األ 

وسائل تطبيقها في ميادين العمـل ، ويتـزامن ذلـك مـع توسـع المنظـور الـشامل وتنـوع األدوار وكـذلك توسـع فكـر 

ًالخريج ليـصبح قائـدا رسـاليا ذو منظـور اسـتراتيجي واهتمـام شـمولي بالعمليـات والممارسـات اإلداريـة لمنظمـات 
  ) 192: 2005الطائي وآخرون، . ( األعمال

 العمليـة التعليميـة، ولكـي تـضمن المؤسـسة التعليميـة الجـودة ت الطالب احد عناصـر مخرجـاولما كان

مجتمـع قبـل الخـروج إلـى سـوق العمـل، تفعيـل العالقـة بـين الطلبـة ومؤسـسات الفي هذا العنصر يتوجـب عليهـا 

عي الحثيـث لتحـسين مـستوى ، والـسالتنسيق مع مؤسسات الدولة وأسواق العمل لتوفير فرص العمل لخريجيهـاو

الحـاج وآخـرون  (. برمتهـاالحكم على جودة العملية التعليميةمن خالله يمكن باعتبارهم إنتاج نهائي الخريجين 

 ،2008 :55(   

  
  

  Training Programs البرامج التدريبية لمؤسسات المجتمع.2
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تحـسين  تـأثير المباشـر فـي المميـزة ذات ال والخـصائصت علـى المهـارايركز هذا النـوع مـن المخرجـات

تعد البرامج التدريبية التـي تقـدمها المؤسـسة التعليميـة مـن  لألفراد والمؤسسات بشكل عام، والسلوك واألداء

األولويــات المهمــة لتحــسين وتطــوير مهــارات الكــوادر الوظيفيــة لمختلــف المــستويات التعليميــة والتخصــصية 

ير المجتمع فإنهـا مـدعوة إلـى تبنـي مفهـوم الجامعـة كمركـز  كمؤسسة ريادية لتطوةوانطالقا من دور الجامع

ـــــك .لخدمـــــة مؤســـــسات المجتمـــــع ـــــه فـــــان جـــــودة تل ـــــادئ وهـــــيعلي ـــــى عـــــدة مب ـــــد عل ـــــرامج تعتم :  الب

)Hughes,1998:43(   

 .أن تحقق برامج التدريب التطابق أو التوافق ما بين األفكار النظرية والممارسات العملية .1

 .بينتلبية الحاجات المهنية للمتدر  .2

 .المرونة وتعدد االختبارات في برنامج التدريب  .3

 .توجه برامج التدريب نحو الكفايات التعليمية  .4

 .استمرار تحسين عملية تدريب المتدربين  .5

   البرامج التدريبية لنتائج البحوث والدراسات العلميةة استثمار تكنولوجي  .6

   Scientific consultations   العلميةاالستشارات .3
بـذات  الكفوئـة، وهـي ةالتعليمي العلمية أحد أهم المخرجات التي تتميز بها المؤسسات تتشارااالستعد 

ر وآليــات الوقــت مقياســا مهمــا مــن مقــاييس جــودة تلــك المؤســسات وضــرورة مــن ضــروراتها، وتتنــوع صــو

 تجـاه فـذة علميـة مفتوحـةا فإنهـا تجـسد نت لنوعهـا وطبيعـة بيئتهـا، ومهمـا اختلفـاالستشارات العلميـة تبعـا

 والمــساعدات المعرفيــة واإلرشــاد والدراســات النظريــة  الــدعم لهــمالمجتمــع ومؤســسات ســوق العمــل لتقــدم

 علـى ها يعتمـد نجاحميز بها النوافذ االستشارية فإنوالتطبيقية وغيرها، وفضال عن القدرات العلمية التي تت

  .مستوى وعي وثقافة المجتمع ومؤسساته المختلفة

  Scientific Projects المشاريع العلمية .4
 بدراســة ) بعــضا مـن التدريـسيينأوقـسم علمـي (يـة ببــساطة قيـام جهـة علميــة ملالمـشاريع العيقـصد ب

البيئة ذات العالقة المباشرة أو غير المباشرة  مكونات  واحد أو أكثر من مكونمستفيضة لظاهرة معينة في

المتوقعـة، ومهمـا  الحاليـة وامـساوئه من  للتخلصأوبالمجتمع، ووضع الخطط الكفيلة لتطويرها وتحسينها 

 البحثيـة،فإنها تعد من أهم الثمار العلمية التـي تنتجهـا المؤسـسات التعليميـة و يكن حجم المشاريع العلمية

حيث يلعب المختصين في المؤسسة التعليمية الـدور الريـادي فـي المـشروع العلمـي ويتوجـب علـيهم إثبـات 

  تتوقـف جودتـهالمـشروع العلمـيلـذا فـإن  سات المجتمعيـة األخـرى،ذلك بشكل واضح ومقنـع لجميـع المؤسـ

متابعتهـا لمعطيـات  علـى قـدرة تلـك المؤسـسةالمجتمـع وو  بين المؤسـسة التعليميـة على عمق العالقةًابناء

   .   البيئة المحيطة بكافة مكوناتها

 scientific publications and  خدمة المجتمعإلىالكتب والمؤلفات العلمية الموجهة  .5
Books  
 تتميز به المؤسسة الذي التفوق النوعي للمعرفة ىعلهذا العنصر من عناصر المخرجات يركز 

كن من تطوير وأدراك المستويات العلمية والثقافية ّبما يممية على غيرها من المؤسسات المنتجة للمعرفة يالتعل

 والمؤلفات  بين الكتبة في المؤسسة التعليمي يميز المؤلفين والباحثينأن ويجب ،ع التي يحتاجها أفراد المجتم

، إذ إن المجتمع  الموجهة الى المستفيدين من داخل المؤسسة التعليميةة المجتمع عن تلك خدمإلىالموجهة 
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عادة ما يتميز بتنوعه الفكري وتفاوت المستويات اإلدراكية ألفراده في حين ان المستفيدين من داخل المؤسسة 

عموما فإن ما يوجه إلى المجتمع من و، ذوي االختصاص المتعلمين والمهتمين وكونوا منمايالتعليمية عادة 

 : لكي يضمن تحقيق جودة خدمة المجتمع يضمن تحقيق األبعاد اآلتيةأنكتب ومؤلفات يجب 

  . الى المنتج التقليديبوال ينجذ، فالمجتمع يبحث دائما عن التجديد اإلبداع واالبتكار-1

  . جذب أكبر قدر ممكن من المستويات الفكرية الى المنتج  من التي تمكنية والذهنية المرونة العقل-2

فاالسـتجابة المطلوبـة مـن المجتمـع الـى المنـتج الفكـري تتطلـب  ، االهتمام المتوازن بتعلم الثقافـات والعـادات-3 

  .  المجتمعأفرادالقدرة على تكييف المنتج بحسب رغبات وطموحات 

   . بالحاجة الفعلية الدقيقة لمواصفات المنتج الفكري المعرفة الذاتية-4
  

 Scientific Researchالبحث العلمي    .6
ي تشكل  ويمكن القول بان جودة البحث العلم المؤسسة التعليمية،أولوية من أولويات  العلميالبحث يحتل

  ،)55: 2008 ، الحاج وآخرون(األخرى خاصية رئيسية تميز المؤسسة التعليمية عن غيرها من المؤسسات

العلمي بمؤسسات سوق العمل من ارتكازه على الدراسات النظرية والتطبيقية ذات العالقة ي عالقة البحث توتأ

ة فان  العملية التعليميتوبما إن البحث العلمي احد عناصر مخرجا بمشكالت المجتمع وحاجاته الفعلية،

  :  تعتمد على مايليبهمؤشرات الجودة المرتبطة 

 البحث العلمي وتشجيع هيئة التدريس على تنفيذ البحوث العلمية المتصلة بحاجات جواءأتوفر  .1

 .المجتمع وسوق العمل

 . العلمية الميدانية ذات المردود المادي واالقتصادي لمؤسسات المجتمعلألبحاث أولوية وجود  .2

 . المختلفة بالمجتمعاإلنتاج فرق العمل البحثية في خدمة قطاعات إسهام  .3

 . ونشرهمالية خاصة لدعم البحث العلمي موازنة توفر  .4

  . وجدتأينما المختلفة  العالقات مع مؤسسات البحث العلميتوسيع دائرة  .5
  

 Conferences and Seminarsالمؤتمرات والندوات . 7
 األفكار وتوضيح الـرؤى وتالحق تبادل المعرفة وتحديث المعلومات دورا مهما فيالمؤتمرات والندوات تلعب 

 وهي مقياس مهم من مقاييس كفاءة المؤسسة التعليمية ، لذا فهي تعد من أهم مخرجات ،ي كافة التخصصاتف

المؤســسة التعليميــة الموجهــة إلــى المــستفيد الــداخلي والخــارجي بــنفس الوقــت، ويلعــب التخطــيط الــسليم والــدقيق 

 المختـصين  تحقيق ذلك ينبغـي علـىماندورا هاما يتوقف عليه نجاح أهدافها وغاياتها، ولضللمؤتمرات والندوات 

 اهتمامـا كبيـرا  احتياجات مؤسسات المجتمع المختلفة ومشكالتها المعرفية والثقافيـةيالءا في المؤسسة التعليمية

  . تطبيق نتائج مثل هذه البرامج يقدم دليال واضحا لضمان جودتهاأو، وان تفعيل 

  satisfaction and Reputation سمعة المؤسسة ورضا المستفيد. 8
 الـذي يمثـل رأيـه رضـا المـستفيدتحقيـق  وسـمعتها  المحافظـة علـى عموما الى المؤسسات التعليميةتسعى

  الحتياجـاتالدقيقـة متابعـة ال يتطلـبوهـذا، قرارا مهما البد وان يؤخذ في الحسبان عند قيـاس جـودة المخرجـات

، وعلـى ان تمـارس المؤسـسات التعليميــة محـددة المعـاييرمـع التوافـق ت لترجمتهـا بالـشكل الـسليم وينالمـستفيد

 تجاه المجتمع من خالل المتابعة الدورية والمستمرة لسمعتها والمحافظة علـى المؤشـرات االيجابيـة امسؤوليته
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  تحليل النتائج ومناقشتھا: المبحث الثالث 
مـن داخـل هـي  )أ(الفئـة ، فئتين تكونـت مـنالدراسـة عينـة إن إلـى الدراسة في منهجية سبق إن أشير

منهــا  كانــت الــصالحة )255(اســتبانه اســتعيدت منهــا ) 300( تــم توزيــع إذالجامعــة والمتمثلــة بالتدريــسيين ، 

  .مفصلة) أ(نتائج تحليل الفئة ) 3(وضح الجدول وي استبانه، )240(للتحليل
ًمفصلة) أ(لفئة اإلحصائي لنتائج تحليل ) 3(الجدول 

          
اتفق   النسبة  النسبة  النسبة  النسبة  النسبة

تماما
االنحراف 

اريالمعي
الوسط 
الحسابي

تفق ال أ
تماما

ال 
أتفق

 
المئويةالمئوية المئوية محايد المئوية أتفقالمئوية المتغيرات

معامل 
االختالف

المستوى النوعي للخريجينجودة 
42 93 45 60 X1 0 0.00 0.39 0.19 0.25 0.18 2.51 1.06 42.01 

X2 0 0.00 66 90 840.38 0.35 0.28 0 0.00 3.08 0.79 25.76 
X3 0 0.00 30 120 48 420.50 0.20 0.18 0.13 2.43 0.92 38.13 
X4 0 0.00 30 120 45 450.50 0.19 0.19 0.13 2.44 0.94 38.53 
X5 0 0.00 0.13 2.88 1.06 36.87 30 60 60 900.25 0.25 0.38 

 36.26 0.95  2.67    الوسط  الحسابي الموزون واالنحراف المعياري العام ومعامل االختالف

  البرامج التدريبية لمؤسسات المجتمع
X6 60 90 75 150.38 0.31 0.06 0.25 0 0.00 3.19 0.89 27.83 
X7 60 96 72 120.40 0.30 0.05 0.25 0 0.00 3.15 0.86 27.25 
X8 30 60 126 240.25 0.53 0.10 0.13 0 0.00 3.60 0.84 23.22 
X9 0 0.00 30 96 1140.40 0.48 0.13 0 0.00 3.35 0.70 20.76 
X10 0 0.00 0.29 0 0.00 2.96 0.74 24.87 69 111 600.46 0.25 

 24.79 0.80 3.25    الحسابي الموزون واالنحراف المعياري العام ومعامل االختالفالوسط
  االستشارات العلمية

X11 81 90 150.38 0.06 0.34 54 0.23 0 0.00 3.28 0.89 27.04 
X12 126 300.13 0.53 54 0.23 30 0.13 0 0.00 3.65 0.86 23.52 
X13 0 0.00 870.36 90 0.38 63 0.26 0 0.00 3.10 0.79 25.46 
X14 123 300.13 0.51 51 0.21 36 0.15 0 0.00 3.61 0.89 24.72 
X15 0.44 99 0.41 0 0.00 0 0.00 3.74 0.71 18.92 105 360.15 

 23.93 0.83 3.48الوسط  الحسابي الموزون واالنحراف المعياري العام ومعامل االختالف
المشاريع العلمية  

X16 30 0.13 117 0.49 63 0.26 30 0.13 0 0.00 3.61 0.86 23.92 
X17 30 0.13 75 0.31 102 0.44 30 0.13 0 0.00 3.44 0.87 25.29 
X18 27 0.11 99 0.41 93 0.39 21 0.09 0 0.00 3.55 0.81 22.81 
X19 9 0.04 72 0.30 96 0.40 63 0.26 0 0.00 3.11 0.84 27.05 
X20 84 0.35 87 0.36 57 0.24 12 0.05 0 0.00 4.01 0.89 22.25 

الوسط  الحسابي الموزون واالنحراف المعياري العام ومعامل االختالف 24.26 0.86 3.55
الكتب والمؤلفات العلمية الموجھة إلى خدمة المجتمع

X21 30 0.13 147 0.61 63 0.26 0 0.00 0 0.00 3.86 0.61 15.82 
X22 84 0.35 66 0.28 81 0.34 9 0.04 0 0.00 3.94 0.92 23.33 
X23 30 0.13 111 0.46 90 0.38 9 0.04 0 0.00 3.68 0.74 20.20 
X24 12 0.05 120 0.50 96 0.40 12 0.05 0 0.00 3.55 0.67 18.96 
X25 90 0.38 108 0.45 30 0.13 12 0.05 0 0.00 4.15 0.83 19.96 

 19.66 0.75 3.84  الوسط  الحسابي الموزون واالنحراف المعياري العام ومعامل االختالف
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البحث العلمي
X26 24 0.10 120 0.50 96 0.40 0 0.00 0 0.00 3.70 0.64 17.42 
X27 30 0.13 105 0.44 90 0.38 15 0.06 0 0.00 3.63 0.79 21.67 
X28 30 0.13 111 0.46 51 0.21 42 0.18 6 0.03 3.49 1.01 28.85 
X29 24 0.10 105 0.44 105 0.44 6 0.03 0 0.00 3.61 0.70 19.45 
X30 36 0.15 105 0.44 87 0.36 12 0.05 0 0.00 3.69 0.79 21.40 

الوسط  الحسابي الموزون واالنحراف المعياري العام ومعامل االختالف 21.76
 

3.62 0.79 

 
  المؤتمرات والندوات والبرامج الموجھة إلى المجتمع 

0.11 0 0.00 3.53 0.86 27 90 93 30 X31 24.30 0.38 0.39 0.13 
0.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.38 0.49 150 90 X32 11.14 0.38 

0.08 0 0.00 3.53 0.71 18 90 120 12 X33 20.17 0.38 0.50 0.05 
0.13 0 0.00 0 0.00 3.99 0.49 30 183 27 X34 12.30 0.76 0.11 

0.23 0 0.00 3.29 0.87 54 75 99 12 X35 26.59 0.31 0.41 0.05 
ط  الحسابي الموزون واالنحراف المعياري العام ومعامل االختالفالوس 18.90   3.74 0.68 

  سمعة الجامعة ورضا المستفيد 
0.39 0 0.00 2.74 0.67 93 117 30 X36 0 0.00 24.48 0.49 0.13 

0.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.38 0.49 150 90 X37 11.14 0.38 
0.20 0 0.00 3.21 0.76 48 93 99 X38 0 0.00 23.60 0.39 0.41 

0.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.13 0.33 210 30 0.13 X39 8.07 
0.38 0 0.00 0 0.00 3.75 0.67 90 120 30 X40 17.75 0.50 0.13 

الوسط  
الموزون

          3.64 0.58 17.01 

يرو ومـسؤولي المؤسـسات  مـدوهـم) عينة المستفيد الخارجي(فهي من خارج الجامعة ) ب(أما الفئة  

 اسـتبانه )210(كـان الـصالح للتحليـل منهـا ) 234(استبانه اسـتعيدت منهـا ) 300(والدوائر، وقد وزعت عليهم 

  .مفصلة) ب(نتائج تحليل الفئة ) 4(فقط، ويوضح الجدول 
ًمفصلة) ب(نتائج التحليل اإلحصائي للفئة ) 4(الجدول 

االنحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

النسبة 
المئوية

ال أتفق 
تماما

النسبة 
المئوية

ال 
أتفق

النسبة 
المئوية

النسبة 
المئوية

النسبة 
المئوية

اتفق 
محايدتماما تفقأ معامل المتغيرات

االختالف
جودة المستوى النوعي للخريجين

29.89 0.16 75 0.36 96 0.46 0 0 2.76 0.82 33 0.03 6 X1 
27.91 0.16 102 0.49 66 0.31 9 0.04 2.76 0.77 33 X2 0 0.00 
27.35 X3 0 0.00 24 0.11 66 0.31 120 0.57 0 0.00 2.54 0.70 
29.11 X4 0 0.00 51 0.24 81 0.39 72 0.34 6 0.03 2.84 0.83 
24.73 X5 0 0.00 84 0.40 90 0.43 30 0.14 6 0.03 3.20 0.79 
ل االختالفالوسط  الحسابي الموزون واالنحراف المعياري العام ومعام 27.72   2.82 0.78 

 البرامج التدريبية لمؤسسات المجتمع
41.10 X6 21 0.10 93 0.44 66 0.31 30 0.14 0 0.00 2.60 1.07 
21.62 X7 9 0.04 111 0.53 66 0.31 24 0.11 0 0.00 3.50 0.76 
25.14 X8 6 0.03 33 0.16 114 0.54 57 0.27 0 0.00 2.94 0.74 
29.60 X9 0 0.00 48 0.23 102 0.49 45 0.21 15 0.07 2.87 0.85 
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44.90 X10 15 0.07 39 0.19 30 0.14 96 0.46 30 0.14 2.59 1.16 
 0.92 2.90  الوسط  الحسابي الموزون واالنحراف المعياري العام ومعامل االختالف 31.56

االستشارات العلمية
27.85 X11 0 0.00 39 0.19 75 0.36 96 0.46 0 0.00 2.73 0.76 
32.19 X12 18 0.09 72 0.34 45 0.21 75 0.36 0 0.00 3.16 1.02 
34.38 X13 0 0.00 0 0.00 63 0.30 102 0.49 45 0.21 2.09 0.72 
34.81 X14 0 0.00 21 0.10 75 0.36 24 0.11 90 0.43 3.13 1.09 
22.33 X15 15 0.07 90 0.43 84 0.40 21 0.10 0 0.00 3.47 0.78 
  الحسابي الموزون واالنحراف المعياري العام ومعامل االختالفالوسط 0.87 2.91 29.90

المشاريع العلمية
29.40 X16 15 0.07 75 0.36 84 0.40 24 0.11 12 0.06 3.27 0.96 
22.26 X17 21 0.10 93 0.44 78 0.37 18 0.09 0 0.00 3.56 0.79 
22.41 X18 0 0.00 81 0.39 93 0.44 36 0.17 0 0.00 3.21 0.72 
24.83 X19 0 0.00 66 0.31 90 0.43 54 0.26 0 0.00 3.06 0.76 
21.52 X20 30 0.14 126 0.60 33 0.16 21 0.10 0 0.00 3.79 0.81 
 0.81 3.38  الوسط  الحسابي الموزون واالنحراف المعياري العام ومعامل االختالف  23.97

 خدمة المجتمعالكتب والمؤلفات العلمية الموجھة إلى
26.51 X21 0 0.00 30 0.14 105 0.50 69 0.33 6 0.03 2.76 0.73 
20.88 X22 30 0.14 105 0.50 63 0.30 12 0.06 0 0.00 3.73 0.78 
17.49 X23 12 0.06 75 0.36 123 0.59 0 0.00 0 0.00 3.47 0.61 
17.41 X24 54 0.26 108 0.51 48 0.23 0 0.00 0 0.00 4.03 0.70 
16.68 X25 0 0.00 75 0.36 126 0.60 9 0.04 0 0.00 3.31 0.55 
الوسط  الحسابي الموزون واالنحراف المعياري العام ومعامل االختالف 0.67 3.46 19.49

البحث العلمي
22.17 X26 0 0.00 36 0.17 138 0.66 30 0.14 6 0.03 2.97 0.66 
27.18 X27 45 0.21 69 0.33 66 0.31 30 0.14 0 0.00 3.61 0.98 
28.38 X28 12 0.06 39 0.19 96 0.46 63 0.30 0 0.00 3.00 0.85 
29.98 X29 0 0.00 24 0.11 108 0.51 60 0.29 18 0.09 2.66 0.80 
18.87 X30 30 0.14 132 0.63 36 0.17 12 0.06 0 0.00 3.86 0.73 
االختالفالوسط  الحسابي الموزون واالنحراف المعياري العام ومعامل   24.95   3.22 0.80 

 المؤتمرات والندوات والبرامج الموجھة إلى المجتمع
23.82 X31 12 0.06 66 0.31 102 0.49 30 0.14 0 0.00 3.29 0.78 
14.70 X32 60 0.29 126 0.60 24 0.11 0 0.00 0 0.00 4.17 0.61 
15.61 X33 0 0.00 123 0.59 81 0.39 6 0.03 0 0.00 3.56 0.56 
15.44 X34 45 0.21 129 0.61 36 0.17 0 0.00 0 0.00 4.04 0.62 
24.17 X35 3 0.01 63 0.30 99 0.47 45 0.21 0 0.00 3.11 0.75 
الوسط  الحسابي الموزون واالنحراف المعياري العام ومعامل االختالف 0.67 3.63 18.31

  سمعة الجامعة ورضا المستفيد
36.30 X36 6 0.03 30 0.14 42 0.20 120 0.57 12 0.06 2.51 0.91 
14.38 X37 36 0.17 141 0.67 33 0.16 0 0.00 0 0.00 4.01 0.58 
27.54 X38 0 0.00 30 0.14 105 0.50 66 0.31 9 0.04 2.74 0.76 
16.55 X39 42 0.20 138 0.66 24 0.11 6 0.03 0 0.00 4.04 0.67 
34.38 X40 0 0.00 36 0.17 84 0.40 66 0.31 24 0.11 2.63 0.90 
 0.76 3.19  الوسط  الحسابي الموزون واالنحراف المعياري العام ومعامل االختالف  23.95

  

 فـي التحليـل يمكن من خالله استقراء النتائج بـشكل أولـي ً يعد مؤشرا مهما الوسط الحسابيإن فيه ومما الشك

  .كال الفئتين للثمانية ا المخرجاتمحاور الوسط الحسابي الموزون ل)5(ويعرض الجدول  ،اإلحصائي
  ) أ،ب(الوسط الحسابي الموزون لكال الفئتين ) 5(الجدول 

الموزون المحاور ي الوسط ال
لل

حساب 
  3.25)أ(فئة 

الموزون  ي الوسط ال
)لل

حساب 
ب(فئة 

 2.67  جودة المستوى النوعي للخريجين:  أوال 2.82
  2.90  البرامج التدريبية لمؤسسات المجتمع:  ثانيا
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ت العلميةاالستشارا  3.48  2.91 :  ثالثا
المشاريع العلمية  3.55  3.38   :رابعا
الكتب والمؤلفات العلمية الموجھة إلى خدمة المجتمع  3.84  3.46 : خامسا
  3.62  البحث العلمي:  سادسا 3.22
  3.64  المؤتمرات والندوات والبرامج الموجھة إلى المجتمع: سابعا  3.63

 3.74  سمعة الجامعة ورضا المستفيد: ثامنا

لـم يتجـاوز الوسـط الفرضـي ) أ( الوسط المـوزون للمحـور األول فـي الفئـة إن  أعالهيتبين من الجدولو

 المحـاور األخـرى تجـاوز فيهـا الوسـط الحـسابي المـوزون الوسـط إن، فـي حـين ) 3( وهـو الدراسـةالمعتمد فـي 

بقـي متـأخرا فـي المحـاور الثالثــة فـإن الوسـط الحـسابي المــوزون ) ب(الفرضـي بمـستوى بـسيط، أمـا فــي الفئـة 

األولـى عــن الوسـط الفرضــي فـضال عــن تخطيـه للوســط الفرضـي بمــستوى بـسيط فــي المحـاور الخمــسة األخــرى 

والــذي لــم يــصل الــى الواحــد الــصحيح فــي جميــع المحــاور، ممــا يؤشــر عــدم رضــا مؤســسات ســوق العمــل عــن 

هـا علـى عـدم الرضـا عـن مـستوى  العينة بكلتـا فئتيمخرجات الجامعة، وتبرز هنا المشكلة األكبر في اتفاق آراء

 يكون غير مقتنع في إن الحق  الخارجي وهذا ما يستوجب التوقف والتأمل، فإذا كان للمستفيد!لخريجينجودة ا

ِمستوى جودة المنتج، فلماذا يكون المنتج غير مقتنع بإنتاجه؟ وهـذا مـا سـنحاول توضـيح  ه فـي تفـسير النتـائجَ

  :كما يليو

3.19  

  
  . جودة المستوى النوعي للخريجين محور:أوال

فالوسـط  ،نسبيايالحظ ان متغيرات محور جودة المستوى النوعي للخريجين في كال فئتي العينة متشابهة 

 فـي الفئـة x5والمتغيـر ) أ( فـي الفئـة x2الحسابي أقـل مـن الوسـط الفرضـي فـي جميـع المتغيـرات عـدا المتغيـر 

مــع وجــود تجــانس ملحــوظ فــي معــدل ، كبــر نــسبيا مــن الوســط الفرضــي التــي كــان فيهــا الوســط الحــسابي أ) ب(

االجابات الذي يؤشره االنحراف المعياري ومعامـل االخـتالف المنخفـضين، ولكـن ذلـك لـم يحـسن مـستوى الوسـط 

الموزون الذي بقـي دون الوسـط الفرضـي فـي كـال الفئتـين مـع وجـود التجـانس النـسبي فـي االنحـراف المعيـاري 

  .فومعامل االختال

ــإذا ان اتفــاق آراء فئتــي العينــة علــى عــدم الرضــا عــن مــستوى  جــودة الخــريجين لــه دالالت ســلبية واضــحة، ف

المتمثلــة بمؤســسات ســوق العمــل عــن مــستوى جــودة الخــريجين يعــود الــى ) ب(افترضــنا ان عــدم رضــا الفئــة 

فمـا هـي أسـباب عـدم ، إذن عـادةودة عاليـة كرغبـة طبيعيـة طموحهم الكبير في الحصول علـى خـريجين ذوي جـ

   المتمثلة بالتدريسيين الذين حاز الخريجين لديهم على درجات النجاح؟) أ(رضا الفئة 

 مكونــات النظــام التعليمــي أهــموتــدخلها فــي عوامــل التــأثير الخارجيــة  ذلــك قــد يعــود الــى إن البــاحثون عتقــدي  

 درجـة الـىللمـواد الـضعيفة  إضـافية مـنح درجـات لالضغط علـى األقـسام العلميـة ك) process عملية المعالجة(

، فـضال عـن وسـائل الـضغط ) الثالـث(امتحانات الدور التكميلي ، والطلبة المكملين والراسبين واعتبارهم ناجحين

فـوق ) المـساعدات(المتعددة المصادر التي تدفع التدريسيين نحو تقييم طلبتهم بتقييمـات بـسيطة جـدا ومـنحهم 

  . انعكس على جودة الخريجينلكالمعدل السنوي وغيرها ، كل ذ

تعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى مــستوى جــودة ) مؤســسات ســوق العمــل( فــإن المــستفيد الخــارجي أخــرىومــن ناحيــة 

لــم   الخــريج اليكــون قــادرا علــى التميــز مــاإن، والواقــع األولــى مــن المرحلــة الدراســية بالدرجــة المتأتيــةالخــريج 

 كسب باتجاهه تحفيزولدورات التدريبية وتهيئة مصادر التعلم الذاتي يضمن له التواصل المعرفي كالمشاركة في ا

  .  يجب أن تتحمله المؤسسات المستفيدة وليس المؤسسة التعليمية لوحدها وغير ذلك مماالخبرات
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  . البرامج التدريبية لمؤسسات المجتمع محور:ثانيا
سات المجتمــع هــي بمــستوى جــودة  البــرامج التدريبيــة لمؤســ إنمــن العينــة علــى) أ(تتفــق آراء الفئــة 

 لكـل ، حيـث الوسـط الحـسابي) x6,x7,x8,x9,x10(مقبول، وهذا يتضح مـن نتـائج جميـع المتغيـرات الخمـسة 

 االنحراف المعيـاري ايؤشره والوسط الموزون أعلى من الوسط الفرضي ومدعومة بتجانس اإلجابات التي منهما

 إن إال. ٕدريبيـة وأسـلوب تـصميمها وانتاجهـاجامعـة ببرامجهـا التومعامل االختالف، وهذا يعكس اهتمام وقناعة ال

واالنحراف ) 3.5(ذو الوسط الحسابي ) x7( عدا المتغير )أ(تختلف اختالفا كبيرا عن رأي الفئة ) ب(آراء الفئة 

 قناعـــة إلـــى ممـــا يـــشير علـــى التـــوالي،) 21%(و ) 0.76(المعيـــاري ومعامـــل االخـــتالف المتجانـــسين نـــسبيا 

 تعـزى إنويمكـن .وق العمل بجودة الجامعة في تدريب كوادر تلك المؤسسات وكال حـسب تخصـصهمؤسسات س

  : عدة أسباب أهمها مايليإلىبمتغيرات البرامج التدريبية األخرى ) ب(أسباب عدم قناعة الفئة 

  لكونهــا الجهــة جــزءا كبيــراالجامعــةضــعف العالقــة والتفاعــل بــين الجامعــة والمجتمــع والــذي تتحمــل منــه  .1

 . سوق العملي يتحتم عليها متابعة حاجاتالتو  المصدرة للعلوم والمعارفالرئيسة

 في الجامعات مما يـؤدي الـى عـدم معرفـة أطـراف سـوق العمـل  والترويجية األجهزة اإلعالمية فيقصورال .2

 . وجهود الجامعات في هذا المجالةبالبرامج التدريبي

  .رات والمستجدات العلميةعدم تواصلها مع التطوسيطرة العمل الروتيني في مؤسسات سوق العمل و .3

  
  .  االستشارات العلميةمحور : ثالثا

 تــام لكافــة وبانــسجاممــن العينــة متفقــة ) أ( الفئــة أن إلــى لهــذا المحــور اإلحــصائيتــشير نتــائج التحليــل  

 المــوزون تــشارات العلميــة فــي الجامعــة تتمتــع بجــودة عاليــة، حيــث كــان الوســط االسإنمتغيــرات المحــور علــى 

على التوالي، وكان أفضل متغير فـي هـذا ) 23.9% و 0.83(وانحراف معياري ومعامل اختالف ) 3.48(بمعدل 

 إلرتفاع وسطه الحـسابي وانخفـاض انحرافـه المعيـاري ومعامـل االخـتالق قياسـا الـى )x15(المحور هو المتغير 

 ذات األهـداف مع مؤسسات سوق العمل لتحقيـق  العقود البحثية تبرم الجامعاتإن المتغيرات األخرى، مما يؤكد

 ، حيـثالدراسـةمـن عينـة ) ب(مـشابهة  كثيـرا الـى رأي الفئـة نـت نتـائج هـذا المتغيـر هـي المصلحة العامة، وكا

 واالنحـراف المعيـاري األقـل مـن بـين المتغيـرات )3.47 ( األفـضلهـو) x15(كان الوسـط الحـسابي لهـذا المتغيـر 

فــإن  )X12,X14,X15( جيــدهذات نتــائج ثالثــة متغيــرات ، ولكــن رغــم وجــود) 0.87( فــي هــذا المحــوراألخــرى

 الوسـط الحـسابي انخفـاض ويعـود الـسبب فـي ذلـك الـى )2.91(الوسط الموزون كان اقـل مـن الوسـط الفرضـي 

عدم قناعـة مؤسـسات سـوق على التوالي مما يعني ) 2.09 و 2.73(الذين كانا بمعدل  )x13 وx1(للمتغيرين 

ومــدى اســتخدام قواعــد البيانــات العلميــة ، )x11 (مكاتــب االستــشارية فــي تلبيتهــا لحاجــات المجتمــعالعمــل بال

جـزءا كبيـرا مـن هـذه النتيجـة، فالمكاتـب االستـشارية  الجامعـات تتحمـل إن وفي الواقع ،) x13 ( منهالالستفادة

عف عمليـة التـرويج لهـا ضـجامعـات، فـضال عـن التخصـصات العلميـة فـي ال)  لمعظمأو(سم بالشمول لكافة تتال

 اتاحيتهـا  الجامعـات رغـمإن مـن ذلـك واألسـوأمـا تتمنـاه مؤسـسات سـوق العمـل، والقصور في خدماتها بحـسب 

 الروتينية التي عادة مـا باإلجراءات الحصول عليها قد تكون مقيدة أساليب إن إالت والمعلومات العلمية، ناللبيا

عـدم اسـتخدام المواقـع االلكترونيـة ) x13(ا، كمـا يؤشـر المتغيـر حـرمهم مـن االنتفـاع منهـتحرج المـستفيدين وت

    . بيانات المعلومات األكثر أهمية الذي يكفل نشر الللجامعات االستخدام األمثل
  

  المشاريع العلمية   محور:رابعا
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، فقـد )أ ، ب( المحاور التي حصلت على نتائج مـشجعة فـي كـال فئتـي العينـةأهم من يعد هذا المحور

  فــي مــع تجــانس واضــح ايجابيــة وفــي كــال الفئتــين)x16,x17,x18,x19,x20 ( نتــائج جميــع المتغيــراتجــاءت

 الجامعة إسهام"الذي يؤكد على  )x20( أفضل متغيرات هذا المحور هو المتغير إنكما بينت النتائج ، اإلجابات

  أعلـى مـن الوسـطهـو) 4.01( كان وسـطه الحـسابيإذ،  "أرض الواقعفي بلورة وتطبيق المشاريع العلمية على 

،  )3.38( مـوزون سـط مقابـل و)3.79 (حـسابي الوسـطكـان ال) ب(في الفئة ،و) أ(في الفئة ) 3.55(الموزون 

لكــال الفئتــين علــى ) 21.5%و    22.2معامــل االخــتالف( ضــمن حــدود مقبولــة اإلجابــاتفــضال عــن تجــانس 

  المجتمـعت مشاريعها العلميـة فـي خدمـة مؤسـسا على تسخير جهود الجامعات في تركيزهاوهذا يؤشر التوالي،

  . الطموح هو أعلى من النتائج المؤشرةإنرغم 
  

  
   . خدمة المجتمعإلىمحور الكتب والمؤلفات العلمية الموجھة : خامسا

 )x21( المتغيـر ت النتائج ايجابيـة فـي كـال الفئتـين، عـدا كانإذتبدو نتائج هذا المحور مقبولة نسبيا، 

هو المتغير الوحيـد ، ف" الجامعة إلى تأليف الكتب المنهجية المنسجمة مع حاجة المجتمعسعي" إلىالذي يشير 

سيط مع جود تشتت بـ )2.27 ( وبوسط حسابي أقل من الوسط الفرضي)ب( يحضى بالقبول لدى الفئة  لمالذي

 وبانـسجام )3.46( ان الوسـط المـوزون كـان بمـستوى رغمو )26.5%معامل االختالف ( هذه الفئة إجابات في

 فـي هـذا بجهـود الجامعـات )ب(ل الفئـة  قبـوممـا يعنـي)  19.4%معامـل االخـتالف العـام  (اإلجابات في مقبول

 العينة فـرغم قناعتهـا العامـة فـي هـذا المحـور ، فقـد كانـت مختلفـة تمامـا مـع  من)أ(المحور عموما، أما الفئة 

 وهي نـسبة مقاربـة )3.86( دل في هذا المحور على أعلى معالذي حصل) x21(فيما يخص المتغير) ب(الفئة 

يمكـن ، و)19.4%معامل االختالف العـام ( أيضا في اإلجابات وبانسجام مقبول )3,84 (نسبيا للوسط الموزون

فلـسفة ومتطلبـات المنـاهج ب) الفئـة ب( عـدم معرفـة مؤسـسات سـوق العمـل إلـى  يعـود ذلك فيالسبب إنالقول 

    .ومدى عالقتها بالواقع العمليالعلمية التي يحددها المختصين 

  
  . محور البحث العلمي:سادسا

  جـودة البحـث العلمـي هـي بمـستوى مقبـولإنمـن العينـة ) أ(لفئـة ل تبين من خالل التحليـل اإلحـصائي

) 3.49( الوســط الحــسابي األقــل فــي هــذا المحــور قــد حــصل علــى) x28( المتغيــر إن ويبــدو ، العينــةأفــرادلــدى 

يتوائم ) 1.01(وبانحراف معياري هو األعلى من بين المتغيرات األخرى ) 3.62( الموزون وكذلك أقل من الوسط

التي كان وسطها الحسابي لهذا المتغيـر ) ب(، كما تدعم هذه النتيجة الفئة مع تشتت التكرارات ونسبها المئوية

يـين مـن مؤسـسات سـوق  إشراك المعنمما يعني قلة تشجيع الجامعة لباحثيها على) 3(مساويا للوسط الفرضي 

 أيـضا في انجاز البحوث ذات األهداف المشتركة، ويؤشر ضعف آليات الجامعة في هـذا المجـال، ويالحـظ العمل

حيـث كـان ) x29 و  x26(مـن العينـة المبحوثـة ان لهـا رأي مختلـف كثيـرا فـي المتغيـرين ) ب(في نتائج الفئـة 

 بخطـة الجامعـة  عـدم قناعـة مؤسـسات سـوق العمـلما يعكـسعلى التوالي م) 2.66 و 2.97(الوسط الحسابي 

 ومدى توائمها مع حاجـات ومـشاكل المجتمـع وكـذلك مـدى إتاحـة البحـوث العلميـة الـى المـستفيدين مـن ةالبحثي

  .خارج الجامعة
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الـى فقد يكون السبب وراء النتائج االيجابيـة المتحققـة فـي هـذا المحـور يعـود  ) أ( من ناحية الفئة أما

 إجـراءين ممـا يـشجعهم علـى  الجـامعيةذاتاالرتقاء بـسمعة األسـفي  هدور ولعلمي بالترقية العلميةعالقة البحث ا

  .ية المجتمعلدراسات التطبيقية ذات العالقة بالمشكالتا
  

  
  .محور المؤتمرات والندوات: سابعا

، )أ ، ب(اسـة ل فئتـي الدرـ ولكـاألفـضل بالنتـائج االيجابيـة الدراسةتميز هذا المحور من بين جميع محاور 

حـصل علـى أعلـى وسـط حـسابي فـي ) x32( فـالمتغير  العينـة بكـال فئتيهـا،إجابةكما يالحظ بعض التطابق في 

االنحـراف المعيـاري  إن كمـا ،  ) 4.17و 4.38  ( علـى التـوالي وهـوجميع المحاور وبكـال الفئتـينهذا المحور و

  على معامل اختالف منخفضأيضاصل هذا المتغير حعلى التوالي لكال الفئتين، و) 0.61 و 0.49 (مقبوال وهو

هـو ) x35( ، بينمـا كـان المتغيـر )x34(ويلـي ذلـك المتغيـر  ،أيـضاعلى التـوالي  ) 14.7%و 11.1%  (وهو 

 وبمقابـل أعلـى معامـل لكـال الفئتـين علـى التـوالي) 3.11 و  3.29(ذو الوسط الحسابي األقـل فـي هـذا المحـور 

  .اختالف في هذا المحور

الجامعـة تـدعو " إنعلـى  )x32( يؤكـد إذ لهما أهميـة كبيـرة جـدا،  هذه المتغيرات نتائجإن الواقع وفي

ــة ــا العلمي ــا وبرامجه ــي مؤســسات المجتمــع إلــى الحــضور والمــشاركة فــي نــدواتها ومؤتمراته ــدعم  ،"ممثل ــا ي كم

مؤتمراتهـا لزيـادة وعـي  بعـضا مـن نـدواتها و بتخـصيص الجامعةقيام" هذا الرأي لكونه يؤكد على )(x34المتغير

 الـذي )x35( " المتغيـرولكـون  وهذا يعكس جودة مخرجات الجامعات العالية فـي هـذا المجـال،،وثقافة المجتمع

 الجامعــة علــى تطبيــق توصــيات النــدوات والمــؤتمرات الموجهــة للمجتمــع بالقــدر الــذي أشــراف  " مــدى الــىيــشير

، ألن الجامعــة اليعنــي قــصور الجامعــة فــي هــذا المجــال فــإن ذلــك  متواضــعةنتيجــة ايجابيــة كــان ب"يتعلــق بهــا

 وتـستفيد مـن خبـرات الجامعـة ومعارفهـا  تلـك التوصـيات مؤسسات سوق العمللم تتبنى التستطيع تنفيذ ذلك ما

  .في تطبيقها
  

  سمعة الجامعة ورضا المستفيد: ثامنا
(  و  4.38(ية وبوسط حسابي  االيجابx37( بكلتا فئتيها على نتيجة المتغير الدراسةرغم اتفاق عينة 

فـإن ذلـك  على عـدم تـشتت إجابـات العينـة، مل اختالف يشيرا معياري ومعبانحراف على التوالي، وكذلك )4.01

 الــذي (X39)وكــذا الحــال عنــد المتغيــر الجامعــة األبعــاد األخالقيــة المتعلقــة بخدمــة المجتمع، علــى مراعــاةيؤكــد

 إن إال، " أســلوب أخالقــي محتــرف مــع جميــع المتعــاملين معهــم تعامــل موظفــو وتدريــسي الجامعــة ب "يــشير الــى

 بـشكل دوري  عن أداءهـاقياس وتقييم رضا مؤسسات المجتمعقيام الجامعات ب"الذي يشير الى  )(x36المتغير 

لفئتـي العينـة علـى التـوالي فـضال عـن ) 2.51 و  2.74(كان بوسط حسابي أقل مـن الوسـط الفرضـي " ومستمر

ذا يعد مؤشـرا سـلبيا واضـحا علـى جـودة الجامعـات تجـاه مؤسـسات ، وهالنتيجةنسبي في هذه وجود االنسجام ال

اتها الرئيـسية  التـي مـن سـمISO 9001لكونه يتعارض تماما مع متطلبـات مواصـفة  سوق العمل في المجتمع

  .رضا الزبونل المتابعة المستمرة

 فــي ظــل ظــروف الوضــع بحوثــةات التعليميــة الم جــودة مخرجــات المؤســسإنممــا ســبق يمكــن القــول 

  :الحالي ومن وجهة نظر فئتين مختلفتين هي كما يلي

الطـب، الهندسـة، التربيـة، اإلدارة (وبالتركيز على الكليات  - جودة مخرجات جامعات الفرات األوسط إن

 ة كانـت مرضـي)والمتمثلة هنا بعينـة التدريـسيين فـي هـذه الكليـات(من وجهة نظر المنتج  )واالقتصاد

1. 
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الطـب، الهندسـة، التربيـة، اإلدارة ( وبالتركيز على الكليات -إن جودة مخرجات جامعات الفرات األوسط 

والمتمثلة هنـا بعينـة مـديرو ومـسؤولي أقـسام مؤسـسات سـوق (من وجهة نظر المستفيد ) واالقتصاد

 تحليل النتائج بأن لخالتبين من  إذكانت دون المستوى المنشود، ) العمل في منطقة الفرات األوسط

البـرامج التدريبيـة  والعـن  المـستوى النـوعي للخـريجينمن العينة لم تكن راضية عن جودة) ب(الفئة 

 المخرجــات نعــة بمــستوى جــودة، إال إنهــا كانــت مقت االستــشارات العلميــة وكــذلكلمؤســسات المجتمــع

الجامعـات قيـد الدراسـة  " إنعلـى افتراض الدراسة الثاني والذي ينص إنالخمسة األخرى، وهذا يعني 

أو ) 5/8( قـد رفـض بمعـدل " الخـارجيدتتمتع بمخرجات ذات جودة مقبولة من وجهة نظر المستفي ال

 قبـــول االفتـــراض األول ، وهـــذا الـــرفض يعتبـــر غيـــر مطلـــق وهـــو  يـــدعم %)62,5(مايعـــادل نـــسبة 

     .ودة مخرجات الجامعات المبحوثة ج نسبياوبالنتيجة فهو يدعم

2. 

النـاتج مـن  ( المستوى النوعي للخـريجين يفتقـد الـى الجـودةإنق آراء كال فئتي عينة الدراسة على تتف 

 بدرجـة عاليـة مـن  ممـا ينـذر)للمحور األول من محاور المخرجات" ب" وقبول الفئة "أ " رفض الفئة 

مخرجــات وتتــأثر جــودة ال الخطــورة، وذلــك ألن الخــريجين يمثلــون أهــم أنــواع مخرجــات التعلــيم العــالي

مـن العينـة عـن ) أ( ، ولكن عدم رضـا الفئـةكفاءتهاألخرى بها كثيرا من حيث سمعة المنتج ومستوى 

 تعكـس إنهـاتـدني مـستوى جـودة المنـتج ، بـل   بالـضرورةجودة الخريجين له مدلوالت كثيـرة التعكـس

 إيجـادبـد مـن  هـذه النتيجـة الخطـرة والتـي الإلـىوجود عدد غير قليل من الظواهر الـسلبية التـي أدت 

 . الحلول الفاعلة والسريعة لها

3. 

 

  

  االستنتاجات والتوصيات :المبحث الرابع 
  االستنتاجات: أوال

 كانـت )ب( العينـة ئـةففال، الدراسـةة  تفاوت وجهـات نظـر فئتـي عينـاإلحصائيتبين من خالل التحليل  .1

 بعـضها يقـع مختلفـة  أسـبابخرجـات الجامعـة، ويعـود ذلـك الـى مـن ملجودة عدة أنـواعسلبية نظرتها 

 .مؤسسات سوق العمل يقع على عاتق  والبعض اآلخرالجامعاتضمن مسؤولية 

 التـي تعـد األكثـر أهميـة فـي مخرجـات - المـستوى النـوعي للخـريجين جـودة أن أكدت كال فئتي العينة .2

 مسؤولية ذلـك ملقـاة علـى عـاتق الجامعـات، إن، ورغم نيدمت هي بمستوى -مؤسسات التعليم العالي

المــؤثرة علــى قــرارات عوامــل ال  بعــضإلــىتعــود أســباب ذلــك  إذ،  دائمــا إنهــا ليــست الجهــة المقــصرةإال

    . العوامل المؤثرة على الجامعات نفسهاإلىالتدريسيين في الجامعات والبعض اآلخر يعود 

وتقيـيم رضـا مؤسـسات  عمليـة قيـاس  المبحوثـة لـم تتبنـى الجامعـاتإنتبين من خالل تحليـل النتـائج  .3

، وهذا يعد مؤشرا سلبيا تجاه جودة مخرجاتها، ألن ذلك يتعارض مـع المجتمع عن أداءها بشكل دوري

  ".المتابعة المستمرة لرضا الزبون"مبدأ 
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واضــح فــي جــودة بعــض تــدني هنــاك  أنتتفــق آراء مــديرو ومــسؤولي مؤســسات ســوق العمــل علــى  .4

خدمــة ل المخصــصة التدريبيــةمج  البــرا فــي جــودة أيــضا تــدنيهنــاك، فلجامعــاتألخــرى لمخرجــات اال

 .لمجتمع وكذلك االستشارات العلميةا

المـشاريع  فـي كـل مـن  المخرجـاتجـودة علـى) % 62,5(بنسبة  )أ ، ب ( آراء العينة بفئتيهاتوافقت .5

ــدوات، الكتــب والمؤلفــات العلميــة، البحــث العلمــي الموجــه لخدمــة المجتمــع،  البحثيــة، المــؤتمرات والن

   . األحيانبعض في ًا متفاوت هذا التوافق كانإن، مع وسمعة الجامعة

تؤكـد نتـائج   الجامعة لألبعاد األخالقية المتعلقة بخدمـة المجتمـع، كمـاهناك توافق واضح حول مراعاة .6

 الجامعــات المبحوثــة كانــت مهتمــة بــضرورة مــشاركة ممثلــي مؤســسات إن علــى  لكــال الفئتــينالدراســة

 تـستثمر هـذه الفـرص  لـمالمؤسساتتلك  إن إال، مجها العلميةسوق العمل في ندواتها ومؤتمراتها وبرا

  .احتياجاتهاو  قدراتهادعمفي 

رغـم  مخرجات الجامعـات اسـتثمارا تامـا  مؤسسات سوق العمل لم تستثمرإن الدراسةأتضح من خالل  .7

 قطاعـات األعمـال فـي  احتياجـاتتتسم بالشمولية التي يمكن أن تغطي معظـم تلك المخرجات كانت إن

  . العملسوق
  

  التوصيات: ثانيا
متطلبـات مؤسـسات سـوق و  احتياجـات مـعها على مواءمة مخرجات المؤسسات التعليميةضرورة تركيز  - 1

 لـــسد تلـــك االحتياجـــات مـــن جهـــة، ولـــضمان حـــصول الخـــريجين علـــى فـــرص العمـــل المناســـبة العمـــل

  .لتخصصاتهم

الجودة في قراراتها العلمية ألجل تحقيق  ضرورة منح الجامعات قدرا كبيرا من االستقاللية وعدم التدخل  - 2

جــات التعلــيم  باعتبــارهم مــن أهــم مخرالخــريجينوالســيما المــستوى النــوعي لجــودة  فــي كافــة مخرجاتهــا

 .العالي

 كونهــا تعــزز مــستوى التركيــز علــى عمليــات وبــرامج الــتعلم وجعلهــا مرادفــة لبــرامج التــدريس االعتياديــة - 3

    .ضمان جودة الخريجيناهمة كبيرة في كفاءة المخرجات التعليمية وتسهم مس

improvement continuous االهتمام بمبدأ التحسين المستمر   فـي كافـة المجـاالت ذات العالقـة  - 4

بجودة التعليم وذلك لضمان معالجة نقـاط الـضعف التـي يـتم اكتـشافها، واالرتقـاء بنقـاط القـوة المتحققـة 

 .  لمواكبة التقدم العلمي المستمر

يــسهم فــي تحقيــق وبــشكل دوري بمــا ارنــات المرجعيــة مــع الجامعــات الرائــدة عربيــا وعالميــا  المقإجــراء - 5

  . المقبول عالميابالمستوىضمان الجودة 

ــى   - 6 ــة المناســبة لالعمــل عل ــسويقية والترويجي ــشجيعاســتخدام الجامعــات لالســتراتيجيات الت  مؤســسات ت

 . وفاعل بإطار واسعتها مخرجا مناالستفادة ل علىسوق العم

 . مؤسسات سوق العمل ودراستها والعمل تحقيقهاالحتياجاتالمراجعة الدورية والمستمرة   - 7

 مــدخالت العمليــة التعليميــةوجعلهــا مــن أهــم المــستهدفة المخرجــات  الكفيلــة باســتخدام وضــع البــرامج  - 8

  . كإعداد مبكر للمخرجات المخطط لها مستقبال
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  المصادر العربية
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مجلــة " إمكانيــة تطبيــق إدارة الجــودة الــشاملة فــي التعلــيم الجــامعي دراســة تطبيقيــة" ،2005،وآخــرون، يوســف، الطــائي  -6

 ). 2(العدد، المجلد األول، جامعة الكوفة، اإلدارة واالقتصاد
بحث منـشور فـي المـؤتمر العـالمي ، "ةبناء القدرات ألعضاء الهيئات التدريسية الجامعي" ،2007حازم بدري ، ، العبيدي -7

 .2مجلد ، 6، مجلة المنصور عدد للتعليم العالي في العراق
،عـشيبة  -8  دراسـة – المـصري التعلـيم الجـامعي فـي تطبيقهـا وإمكانيـات الـشاملة الجـودة" ، 2000 ،درويـش فتحـي 

 جامعـة التربية، لكلية السنوي المؤتمر ،الثالثة األلفية مع مطلع وتدريبه العربي المعلم إعداد نظم تطوير :في "تحليلية
  .مايو 27-26 حلوان،

الجـــودة واالعتمـــاد األكـــاديمي لمؤســـسات التعلـــيم العـــام " ،2008، محمـــد عـــواد، والزيـــادات، سوســـن شـــاكر، مجيـــد  -9
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بسمه تعالى

  ) 1(الملحق 
  استمارة استبانه/ م

  المحترم ....... عزيزي المجيب

ة الموسـومالدراسةنضع بين أيديكم االستبانة التي أعدت إلكمال متطلبات  قيـاس جـودة مخرجـات ( بــ   

 دراســة تحليليــة فــي منطقــة الفــرات - مؤســسات ســوق العمــلالتعلــيم العــالي مــن وجهــة نظــر الجامعــات وبعــض 

يجابيـة والـسلبية فـي جـودة التعلـيم الجـامعي  فـي تحديـد النقـاط االالدراسـة هساهم هـذتـوالمتوقع أن ، ) األوسط 

يرجـى المـساعدة فـي اإلجابـة ، بهدف المساهمة في تحقيق النهوض والتطوير المستمر لمتطلبات سوق العمـل 

 االسـتمارة إنعلى فقرات االسـتمارة بدقـة وموضـوعية ونحـن نـضمن الـسرية الشخـصية التامـة لإلجابـات، علمـا 

  .قراتها ستكون غير صالحة للتحليل اإلحصائيالتي التتم اإلجابة على كافة ف

  مع فائق التقدير واالحترام

   

   أفنان االسدي.م    د اإلمارة                 احم.  م      محسن عبد الحسين الظالمي         .د.    أ

  ة واالقتصادكلية اإلدار/    تدريسيةواألداءمساعد رئيس الجامعة لشؤون العلمية وكالة    مدير قسم الجودة 

   

  الجزء األول
  البيانات الشخصية: أوال

 - 1  ــــــــــــ:الوظيفة الحالية 
__________:العمر 2 -  
ـــــــ:الجنس 3 -  

ــــــــــ:التحصيل الدراسي 4 -  
 ـــــــــ):بالنسبة ألساتذة الجامعة(المرتبة العلمية  - 5
  ـــــــ:سنوات الخدمة الوظيفية - 6
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  متغيرات الدراسة: الجزء الثاني 
  . في المربع المناسب ) √(  اء وضع إشارة الرج

 ال اتفق تماما  ال اتفق  محايد  اتفق  ماماتاتفق   جودة المستوى النوعي للخريجين:  أوال

           يتمتع خريجوا الجامعة بكفاءة عالية تؤھلھم إلتقان عملھم في بداية التعيين  -1  

.  حيث نوعية وكفاءة الخريجينتمتلك الجامعة معرفة واسعة لحاجة مؤسسات المجتمع من            2- 

د جوانب الضعف -3 ا لتحدي   تتابع الجامعة مستوى أداء خريجيھا في المؤسسات التي يعملون بھ
          .في مھاراتھم والعمل على معالجتھا

          . إقبال مؤسسات المجتمع على تشغيل خريجي جامعتنا نابع من كفاءتھم العالية.-4  

          .ي استحداث التخصصات العلمية تتالئم مع  حاجة ألمجتمع سياسة الجامعة ف-5  

  ال اتفق تماما  ال اتفق  محايد  اتفق  اتفق تماما  البرامج التدريبية لمؤسسات المجتمع:  ثانيا

دى  -1 وم ل شكل معل ة بخدمة المجتمع وتعمل ب وءة معني ة كف ة وحدة علمي تمتلك الجامع
          .كافة مؤسساته

وادره كال حسب  تلبي الجامعة -2 دريب ك دوما حاجات ورغبات مؤسسات المجتمع في ت
            .تخصصه

ة باالشتراك مع مؤسسات المجتمع -3 ى إقامة ورش العمل التدريبي  تحرص الجامعة عل
            .ذات العالقة

ة -4  ستجدات التنمي ر م ا آلخ ستمر وفق شكل م ة ب رامج تدريبي ذ ب ة وتنف صمم الجامع  ت
            .المعرفية

ى دراسات  -5 تحدد الجامعة االحتياجات التدريبية للعاملين في مؤسسات المجتمع بناء عل
       . دقيقة ومستندة إلى الحاجة الفعلية

  

ال   محايد  اتفق  اتفق تماما:  ثالثا
االستشارات العلمية ال اتفق تماما  اتفق

شارية وفق خطة موضوعية مع ا-1 ات  تسعى الجامعة إلى برمجة خدماتھا االست ألخذ بمتطلب
          .  قطاعات المجتمع

ا -2 ة وبم  تعلن الجامعة عن إمكاناتھا االستشارية عن طريق االنترنت ووسائل اإلعالم المختلف
          .يجعلھا معلومة لدى الجميع

دون -3 د الحاجة وب ا عن  تسمح الجامعة باستخدام قواعد البيانات العلمية للجميع لالستفادة منھ
          .عوائق

ا مؤسسات المجتمع -4  تقدم الجامعة االستشارات العلمية بكافة حقول المعرفة التي تبحث عنھ
          .المختلفة

. تتميز مكاتب الجامعة االستشارية بقدرة عالية على تلبية حاجات المجتمع االستشارية 5-    
  

ال اتفق : رابعا
  تماما

اتفق 
المشاريع العلمية  ال اتفق  محايد  اتفق  تماما

يح -1 ا يت ة في المجتمع وبم ى الجھات ذات العالق ة مسبقا ال  تعلن الجامعة عن مشاريعھا العلمي
            .االستفادة منھا

            . تتواءم المشاريع العلمية التي تتبناھا الجامعة مع الحاجة الفعلية لمتطلبات المجتمع-2
ل -3 ة المقدمة من قب رامج والمشاريع العلمي ة تدعم الجامعة الب ر والتي تلبي الحاجة الفعلي  الغي

             .للمجتمع

ي -4 صعيد المحل ى ال ي عل ي والمعرف دم العلم ع التق ة م ي الجامع ة ف شاريع العلمي ق الم  تتواف
            .واإلقليمي

 .تسھم الجامعة في بلورة وتطبيق المشاريع العلمية على أرض الواقع -5
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ال اتفق :  خامسا
  تماما

اتفق 
ھة إلى خدمة المجتمعالكتب والمؤلفات العلمية الموج  ال اتفق  محايد  اتفق  تماما

.  تسعى الجامعة دوما إلى تأليف الكتب المنھجية المنسجمة مع حاجة المجتمع-1
          

  . تدعم الجامعة الكتب والمؤلفات العلمية غير المنھجية وذات العالقة المباشرة حاجة المجتمع-2
          

ا  تعتمد الجامعة -3 ا وتقاريرھ أليف كتبھ ى مشاكل واحتياجات المجتمع كمصدر من مصادر ت عل
            .العلمية

ات -4 ضمان تطوير قابلي ة ل ا آلخر المستجدات العلمي ا وفق  تحرص الجامعة على تحديث مؤلفاتھ
            .خريجيھا العاملين في مؤسسات المجتمع المختلفة

  .إلى مؤسسات المجتمع وفق آليات سھلة وميسرة تعمل الجامعة على إتاحة مصادرھا العلمية -5
        

  

اتفق   البحث العلمي :  سادسا
  ال اتفق تماما  ال اتفق  محايد  اتفق  تماما

. تتواءم خطة الجامعة البحثية مع حاجات ومشاكل المجتمع           1- 

ى حد-2 ة عل   تحرص الجامعة على إصدار البحوث والنشرات العلمية المعنية بحاجة الجامع
            .سواء مع تلك التي تلبي حاجة مؤسسات المجتمع

ة في انجاز -3  تشجع الجامعة باحثيھا على إشراك المعنيين من مؤسسات المجتمع المختلف
            . البحوث التطبيقية ذات األھداف المشتركة

ارج -4 ل وخ ن داخ ستفيدين م ة الم ى كاف ة إل وث العلمي ة البح ى إتاح ة عل ل الجامع  تعم
            .ةالجامع

صلحة -5 داف ذات الم ق األھ ع لتحقي سات المجتم ع مؤس ة م ود البحثي ة العق رم الجامع  تب
          . العامة

  

اتفق   المؤتمرات والندوات والبرامج الموجھة إلى المجتمع:  سابعا
ال   محايد  اتفق  تماما

  ال اتفق تماما  اتفق

ؤتمرات ذا1-  دوات والم ة للن حة ومعلوم ة واض ة خط دى الجامع ة ل رة بحاج ة المباش ت العالق
          .المجتمع

ا -2 دواتھا ومؤتمراتھ ي ن شاركة ف ى الحضور والم ع إل ي مؤسسات المجتم ة ممثل دعو الجامع  ت
          . وبرامجھا العلمية

.  تتابع الجامعة المتغيرات المختلفة في بيئة المجتمع وتصمم البرامج المناسبة لھا-3
          

.  ندواتھا ومؤتمراتھا لزيادة وعي وثقافة المجتمع تخصص الجامعة بعضا من -4
          

ذي -5 در ال ع بالق ة للمجتم ؤتمرات الموجھ دوات والم ق توصيات الن ى تطبي ة عل شرف الجامع  ت
        .يتعلق بھا

  
  
  

  

اتفق   سمعة الجامعة ورضا المستفيد:  ثامنا
ال   محايد  موافق  تماما

  اتفق
ال اتفق 
  تماما

            .ا مؤسسات المجتمع عن أداء الجامعة بشكل دوري ومستمر يتم قياس وتقييم رض-1
            . تراعي الجامعة دوما األبعاد األخالقية المتعلقة بخدمة المجتمع-2
            .تقدم الجامعة خدماتھا إلى كافة مؤسسات المجتمع بعدالة ودون تمييز-3
            .يع المتعاملين معھم يتعامل موظفو وتدريسي الجامعة بأسلوب أخالقي محترف مع جم-4
       . تستجيب الجامعة إلى المقترحات والشكاوى المقدمة من قبل كافة مؤسسات المجتمع-5
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  )2(الملحق 
  الجامعات: البيانات العامة عن عينة الدراسة

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )3(الملحق 
مؤسسات سوق العمل: دراسةالبيانات العامة عن عينة ال

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

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

%العددالفئة    المتغير

21% 51 رئيس قسم

 %3213مقرر قسم

  
الوظيفة الحالية

3  %1معي األداء الجامدير

2  %1مدير قسم الجودة

63% 152 تدريسي

18% 43  سنة35 – 30من 
98  %41 سنة40 – 35من 

62 سنة45 – 40من 
26% 

  العمر
 

37  فأكثر– 45من 
15% 

64% 153 ذكر   الجنس
 

36% 87 أنثى

102 دكتوراه
42% 

  
التحصيل الدراسي

138 ماجستير
58% 

9% 22 اذأست
21% 50 أستاذ مساعد

 %8636مدرس
المرتبة العلمية

34% 82 مدرس مساعد
10% 25  سنة فأكثر30
26% 62  سنة30-  25من 

 %5624سنة25 – 15من  
 %219 سنة15 - 10

سنوات الخدمة الوظيفية

32% 76  سنوات8 - 3من 

%العددالفئة    المتغير

10% 20 مدير عام

%2713نائب مدير

%8540رئيس قسم 

  
الوظيفة الحالية

37% 78 مسؤول شعبة

12% 25  سنة35 – 30من 
79 %38 سنة40 – 35من 

74 سنة45 – 40من 
35%

  العمر
 

32 %15 فأكثر– 45من 

99 %47ذكر   الجنس
 

53% 111 أنثى

4% 9 ماجستير
%8340بكالوريوس

  

%2010دبلوم عالي
  التحصيل الدراسي

%5426دبلوم

  
  
 

21% 44 إعدادية
20% 43  فأكثر20من 
29% 61 سنة20 – 15من  

%2210 سنة15 -  10من  سنوات الخدمة الوظيفية

40 84 % سنوات10 - 5من 

)171( 
 


