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 املستفيد اخلارجيجودة خمرجات التعليم اجلامعي من وجهة نظر  تقييم
 اخلمس –ؤسسات سو  العم  دمديةة ملالعليا والوسطى  ابإلدارات املديريندراسة ميدانية على 

 
 أ.مسية معمر امسلم                                 (                        1) أ.طار  أبوشعفة معتو 

 كلية االقتصاد والتجارة / جامعة املرقب                         كلية االقتصاد والعلوم السياسية / جامعة مصراتة
 

 ملخص الدراسة :
امع  م  اتتياجات ممتللاات سق  العم،  هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى مالئمة خمرجات التعليم اجل

التعرف على  مجهة نظر مؤسسات سق  العم، ) املستفيد اخلارج ( ممدى رضائهم عن جقدة مكذلك حماملة 
ه، متتلك خمرجات :  عدة أسئلة كان أبرزها  متكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة على خمرجات التعليم اجلامع 

 نياملنهج ممت استخدام  اليت تؤهلها إلشااع تاجات ممتللاات سق  العم،؟ التعليم اجلامع  مققمات اجلقدة
( مقظفًا من 72نظرًا ملالئمة املنهجني ملقضقع الدراسة  تيث بلغ تجم جمتم  الدراسة ) التحليل م  القصف  

تصميم استمارة  مت م املديرين العاملني يف اإلدارات العامة ممديري اإلدارات مرؤساء األقسام ابلشركات قيد الدراسة 
األساليب  ماستخدم الااتثانا  متساؤالهت الدراسة ملابقة إلجاابتاستاانة  (52ِمتقزيعها ممت احلصقل على ) استاانة

   يف بعض مقاييس النزعة املركزية كاملتقسط احلسايب  أغراضها ماملتمثلة مختدم اليت تناسب الدراسة  اإلتصائية
(  متقصلت T – Test) رتخدام اختااالدراسة ابس ماختاار فرضيات  م التقزيعات التكرارية  ماالحنراف املعياري

مجيعها يف مستقى متدين أن جقدة  أبعاد خمرجات التعليم اجلامع  كانت  الدراسة إىل جممقعة من النتائج أمهها :
دالة إتصائيا  كانت  ع  مجيعهاأن أبعاد جقدة خمرجات التعليم اجلاممذلك من مجهة نظر جمتم  الدراسة مكذلك 

تقصيات  أهممهذا يعين أن خمرجات التعليم اجلامع  ال تتمت  ابجلقدة املقاقلة من مجهة نظر املستفيد اخلارج  ممن 
 متللاات مؤسسات سق  العم،م  اتتياجات م  اعلى مقاءمة خمرجاهت اجلامعيةاملؤسسات  ضرمرة تركيز الدراسة :

مالعم، على  لسد تلك االتتياجات من جهة  ملضمان تصقل اخلرجيني على فرص العم، املناساة لتخصصاهتم
ابعتاارهم من أهم خمرجات التعليم  مستقى كفاءة جقدة اخلرجينيحتقيق اجلقدة يف كافة خمرجاهتا مالسيما االرتقاء م 
 اجلامع .

 .املستفيد اخلارج  –التعليم اجلامع  خمرجات   –اجلقدة :  الكلمات املفتاحية
 مقدمة : 1

ميث، التعليم اجلامع  أهم دعائم تلقير اجملتمعات الاشرية مأدمات النهقض هبا مذلك ملا حيتله من مكانة يف هتيئة 
إضافة إىل دمره يف صناعة املعرفة مالعلم   مإعداد األطر الفنية مالعلمية املؤهلة لتحقيق التنمية االقتصادية ماالجتماعية

منشرها   مإن اعتماد نظم اجلقدة يف التعليم اجلامع  ما هق إال استجابة ملتللاات اجملتم  محتفيز اإلبداع مإجراء الاحقث 
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تعليم أهم مكقانت نظام المتعترب خمرجات التعليم اجلامع  العلمية لتحقيق التنمية املستدامة خدمة للمجتم  الاشري  
مبا يسهم يف االرتقاء بقيمة  م إىل تقظيف املعلقمات ماملهارات مالقدرات لتحقيق التحسني املستمر هادفة إسرتاتيجية تعدم 

مؤسسات اجملتم   ماجلقدة بذلك تربز من خالل التفاع، املتكام، ما بني ما حتتقيه خمرجات العملية التعليمية من 
كمة مما بني اآلليات مالعمليات اليت تؤديها املنظمات مالقلاعات املختلفة ممعارف مرتا  ممهارات ختصصات مخربات

على تقييم جقدة خمرجات التعليم اجلامع  يف لاياا  ركزت مبناءًا على ما تقدم فإن هذه الدراسة  لتقجهها مفلسفتها مفقاً 
 يف مدينة اخلمس. لاعض املنظمات العاملة تفيد اخلارج  "مؤسسات سق  العم،"مذلك من مجهة نظر املس

 :  مشكلة الدراسة 1.1
متث، خمرجات أي نظام الغاية األساسية لقجقده  متعكس خمرجات التعليم اجلامع  مدى متانة النظام التعليم        

تقل  ( 2018)ممدى تلقر أم أتخر اجملتم   مأشارت بعض التقارير الدملية ممن أمهها تقرير الانك الدميل الصادر سنة 
 يف التحسينات من الرغم معلى إىل أنه ماليت من بينها ليايا  الشر  األمسط مدمل مشال أفريقيا منلقة أمضاع التعليم يف

 درجة فيه تتزايد عامل يف املللقبة املهارات تنتج التعليمية ال األنظمة ن أ إال  اجلامع  التعليم على احلصقل إمكانيات زايدة
  داً ج ضعيفة االقتصادي النمق مبني التعليم بني الصلة مأن بني اخلرجيني  خاص بشك، مرتفعة الالالة ممعدالت املنافسة 

 ال  منخفض املنلقة يف التعليم مستقى ن أ أي املنلقة  يف االقتصادي التعليم مالنمق بني القاهية العالقة يفسر مهذا
 ألسئلة التالية :على  معليه تكمن مشكلة الدراسة يف اإلجابة  النمق ماإلنتاجية زايدة يف يسهم

 ه، متتلك خمرجات التعليم اجلامع  مققمات اجلقدة اليت تؤهلها إلشااع تاجات ممتللاات سق  العم،؟ .1
 ه، تتالءم خمرجات التعليم اجلامع  م  تاجة ممتللاات مؤسسات سق  العم، ؟ .2

 .: ستخترب الدراسة الفرضية الرئيسية التالية فرضية رئيسية  2.1
 ال تتمت  خمرجات التعليم اجلامع  ابجلقدة املقاقلة من مجهة نظر املستفيد اخلارج  )مؤسسات سق  العم،(.  

 : أهداف الدراسة 3.1
 سق  العم،. ممتللاات التعرف على مدى مالئمة خمرجات التعليم اجلامع  م  اتتياجات -1
عن جقدة خمرجات  هم) املستفيد اخلارج ( ممدى رضا مؤسسات سق  العم،التعرف على  مجهة نظر حماملة  -2

 .التعليم اجلامع 
 تقدمي جممقعة من االقرتاتات اليت من شأهنا تساهم يف االرتقاء  جبقدة خمرجات التعليم اجلامع  . -3

 كمن أمهية الدراسة يف اآليت :ت:  أمهية الدراسة 4.1
مكذلك   على ماق  جقدة خمرجات التعليم اجلامع  يف ليايا مإبراز أمهيتها يف حتقيق فرص العم، للمستفيدين الرتكيز  -1

 . االستفادة من املعلقمات املرتدة )من املستفيدين( ماستثمارها يف ضمان جقدة التعليم اجلامع 
 القلاع هذا ألمهية نظراً اجلامع  اجلقدة يف التعليم  مهق تديث  إداري مقضقع تتنامهلا يف الدراسة أيضاً  أمهية تكمن - 2

 يف الشديدة املنافسة ظ، يف املللقبة مه  اجليدة  النقعية ذات القاعية املؤهلة الاشرية اتابللاق اجملتم  رفد يف التعليم 
 .العم، سق 
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 : متغريات الدراسة 5.1
 –الاحث العلم   -الربامج التدرياية  –رجيني اخل كفاءةخمرجات التعليم اجلامع  مه  ) أبعاد على أهم مت الرتكيز       

 .مسعة املؤسسة( –املؤمترات مالندمات 
 : جمتمع الدراسة 6.1
الشركة  –شركيت ب اإلدارات العامة يف القسلى اإلدارات يمدير العليا م  ابإلداراتيف املديرين يتمث، جمتم  الدراسة       

( مقظفاً  منظرًا حملدمدية جمتم  الدراسة مت إتااع 72) األهلية لإلمسنت املسامهة مالشركة اللياية للمقاين مالاالغ عددهم
 أسلقب املسح الشام، لكافة مفردات اجملتم .

 : حدود الدراسة 7 .1
 اخلارج تقييم جقدة خمرجات التعليم اجلامع  من مجهة نظر املستفيد :  احلدمد املقضقعية  -1
 اخلمس. –:  دراسة ميدانية على املديرين ابإلدارات العليا مالقسلى ملؤسسات سق  العم، مبدينة  دمد املكانيةاحل -2
 م (.2019مارس  –فرباير  –احلدمد الزمنية : أجريت الدراسة خالل الفرتة )يناير  -3
 :املةهج املستخدم يف الدراسة  .2 

من تيث    نظرًا ملالئمة املنهجني ملقضقع الدراسة  التحليل  م القصف  نياملنهج إتااع متلتحقيق أهداف الدراسة       
من خالل تتا  أدبيات املقضقع مذلك   م جقدة خمرجات التعليم اجلامع  من مجهة نظر املستفيد اخلارج تقيي م دراسة

استخدام  للدراسة  ممتلتغلية اجلانب النظري  ؛يف الكتب ماملراج  مالقاثئق املتقفرة مالدراسات السابقة يف نفس املقضقع
مذلك إلثاات صحة   إجراء الاحث مالتحلي، ماملعاجلةم  رئيسية جلم  الاياانت ماملعلقمات  كأداة  انةصحيفة االستا

لتحلي، الاياانت  ؛(SPSSستخدام برانمج احلزم اإلتصائية للعلقم االجتماعية )ا من عدمها  مقد مت فرضيات الدراسة
 ة.مأكثر دق  مقت سرعيف أ

 اجلانب الةظري للدراسة والدراسات السابقة
 مرتلة من ممعايريها الشاملة اجلقدة مفاهيم انتقلت يالتظ الشاملة اجلقدة إبدارة الرتبقي األدب على ابالطالع 

التعليمية ه  املصن   املؤسسة اعترب تيث ( ستيقرات) لنمقذج الرتبقيني استخدام جلية بصقرة منالتظ  أخرى إىل
:  متعرف إدارة اجلقدة الشاملة يف التعليم اجلامع  اإلدارةميثلقن  اإلدارينيمأعترب املعلمني م   ماللالب يققمقن مقام العمال

ع  برمح اعن االلتزام بلريقة عم، من أج، تلقير شام، ممستمر يققم على جهد مج مسئقلةاجلامعية  اإلدارةأبن تكقن 
تقجه هذه اللريقة حنق اللالب   من ذلك كافة جماالت النشاط على مستقى اجلامعة أم الكلية أم القسمميتض  الفريق

 فعالة يف التققميالماهتمام القيادة هبا متقدمي الربامج    اجلامعية مهيئة التعليم ابجلقدة اإلدارةميعين التزام   للتحسني املستمر
 (.76: 2002)عااس  

 تعين الدقة ماإلتقان    أبهناجلقدة(االقطين لضمان جقدة ماعتماد املؤسسات التعليمية مالتدرياية ) ميعرف املركز      
 (9:  2010)دلي، ضمان جقدة التعليم مالتدريب ليايا   مااللتزام بتلايق املعايري القياسية يف األداء
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املعايري ماخلصائص اليت يناغ  أن تتقفر يف نه جممقعة أاجلقدة يف التعليم على  إىل( 12:  2000 مينظر ) عشياة     
سقاء منها ما يتعلق ابملدخالت أم العمليات أم املخرجات ماليت تليب اتتياجات اجملتم    مجي  عناصر العملية التعليمية

 الاشرية. ممتللااته مرغاات املتعلمني متاجاهتم محتقيق تلك املعايري من خالل االستخدام الفعال جلمي  العناصر املادية م 
إهنا  إىلعلى خصائص التعلم يف تعريفهما جلقدة التعليم تيث أشارا  (Jomtien & Dakar)ميركز كال من        

متث، "إدخال خصائص التعلم املرغقبة من خالل عملية معاجلة مستندة على التدريسيني األكفاء امللمني بعلم أصقل 
ممناساة يف ظ، نظام تقكمة عادل ممنصف  ( ممناهج تعليمية متكاملةPedagogiesالتدريس )

(EFA,2005:29    .) 
( فإن اجلقدة يف التعليم ه  عملية استيفاء النظام التعليم  للمعايري 5:  2007  ممن مجهة نظر) اخلميس      

الايئة( مبا   املخرجات العمليات  ماملستقايت املتفق عليها لكفاءة النظام التعليم  مفاعليته مبختلف عناصره )املدخالت
حيقق أعلى مستقى من القيمة مالكفاءة مالفاعلية لك، من أهداف النظام متققعات طاليب اخلدمة التعليمية) الللاة 

 اجملتم (.  
  : أمهية اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي 1.2
من التحدايت متمثلة جممقعة تقاجه املنظمات ممنها اجلامعات ممراكز املعلقمات ممؤسسات التعليم العايل املختلفة      

ممن هنا   املنشقدة  األهدافمتاين أساليب غري فعالة لتحقيق   مزايدة التكاليف منقص املقارد املالية اإلنتاجيةيف اخنفاض 
 ممدى أمهية تلايقها يف اجملال الرتبقي مال سيما يف مؤسسات التعليم العايل   يتضح مدى أمهية إدارة اجلقدة الشاملة 

 (8-7:  1995)الشربامي  تشري بعض الدراسات إىل أن تاين إدارة اجلقدة الشاملة يؤدي إىل حتقيق أمقر عديدة منها:"
 الرتكيز على تاجات الزابئن م األسقا  مبا ميكنها من تلاية متللاات الزابئن . -1
 معدم اقتصارها على السل  ماخلدمات .  حتقيق األداء العايل للجقدة يف مجي  املقاق  القظيفية  -2 
 القيام بسلسلة من اإلجراءات الضرمرية إلجناز جقدة األداء . -3
 الفحص املستمر جلمي  العمليات  ماستاعاد الفعاليات الثانقية يف إنتاج السل    متقدمي اخلدمات . -4
 محتسني العمليات .  ير مدخ، الفريق حل، املشاك، تلق   -5
 الفهم الكام، مالتفصيل  للمنافسني مالتلقير الفعال لالسرتاتيجيات التنافسية لتلقير عم، املنظمة  -6

 :اجلودة الشاملة يف التعليم العايل  إدارةأهداف تطبيق  2.2
هق تلقير محتسني   اجلقدة الشاملة يف املؤسسات التعليمية إدارةمما ال شك فيه أن اهلدف الرئيس  من تلايق       

مكسب رضاهم مهناك أهداف   اخلدمات ماملخرجات م  ختفيض يف التكاليف ماجلهد لتحسني اخلدمة املقدمة للعمالء
 (28: 2010)احلريري  فرعية تتللب من هذا اهلدف مه  : 

 .حتقيق اجلقدة  -1
 املهمات . لإلجنازتقلي، الققت الالزم   -2
 مالعاملني كيفية حتديد مترتيب محتلي، املشكالت مجتزيئها للتمكن من السيلرة عليها  اإلدارةتعليم   -3
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 .الزابئن مالعم، على تلايتها  اتتياجاتالتعرف على  -4
 .يف إجياد احللقل السريعة اآلخرينالاقاء ماالستمرار مالتفق  على  -5

 : التعليميةجودة العملية  3.2
ا الشك فيه أن أي نظام مهما كان تجمه منقعه يتكقن من ثالث مكقانت رئيسية ال يا ى بدمهنا مه  مم      

املدخالت مالعمليات ماملخرجات  مهكذا هق احلال يف التعليم أيضا  مألن حبثنا يركز على دراسة املخرجات فيمكن 
إىل تقظيف املعلقمات ماملهارات مالقدرات لتحقيق مصف جقدة خمرجات العملية التعليمية أبهنا اإلسرتاتيجية اليت هتدف 

التحسني املستمر مبا يسهم يف االرتقاء بقيمة مؤسسات اجملتم   ماجلقدة بذلك تربز من خالل التفاع، املتكام، ما بني ما 
يها حتتقيه خمرجات العملية التعليمية من ختصصات مخربات ممعارف مرتاكمة مما بني اآلليات مالعمليات اليت تؤد

 ( ,Haksen & others 76: 2000املنظمات مالقلاعات املختلفة مفقا لتقجهها مفلسفتها.) 
ممن املعلقم أن خمرجات النظام تتأثر إىل تد كاري بنقعية مدخالهتا فضال عن دمر العمليات يف ذلك  ملذا فإن        

ض العناصر املهمة يف مدخالهتا كمتللاات تقفر بع أنفأن يتقجب عليها  -مهما كانت طايعة نشاطها-على أي منظمة 
 .أساسية البد من تقافرها لك  يتم حتقيلها إىل خمرجات بصقرة منتجات أم خدمات

 

ممن املسّلم به إن املؤسسات التعليمية ختتلف عن بعضها الاعض يف عناصر نظمها مجبمي  مكقانهتا تاعا للرؤى        
مالرسائ، اليت تتاناها ماألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها فضال عن طايعة ختصصاهتا مظرمف بيئتها املختلفة  مطايعة مأنقاع 

تلك املؤسسات أمرا ليس سهال   لذا فقد أصاح تقجه املؤسسات  املخرجات  ك، ذلك جيع، من حتقيق جقدة  خمرجات
 كاريا ابملخرجات املستهدفة.  انظام العملية التعليمية احلديث الذي يقيل اهتمام إىلالتعليمية 

حتقيقها من خالل سعيها  إىلمتتضح فكرة اهتمام املؤسسات التعليمية مبفهقم املخرجات املستهدفة اليت تسعى       
ء تاجات ممتللاات سق  العم،  مإذا كانت املؤسسات التعليمية مل حتقق املستقى املستهدف من ضمان اجلقدة إلرضا

املخرجات اللمقتة )املستهدفة( اليت تضمن احلد األدىن من معايري  إىليف خمرجاهتا  فتققم بقياس ممقارنة خمرجاهتا الفعلية 
فة ابعتاارها اتد أهم مدخالت النظام التعليم  احلديث  ميتضح ذلك املخرجات املستهد إىلاجلقدة  مما يتللب النظر 
 من خالل الشك، التايل :
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 ( مكوانت نظام العملية التعليمية احلديثة1.2شك  )

 
جملددس  ،جامعددة امللددو سددعود ،معددايري اجلددودة الشدداملة يف مؤسسددات التعلدديم العددايل العددري (.2008)راشددد بددن  مددد ،املصدددر: احلمددايل
 . عمان  :األمانة العامة الحتاد اجلامعات العربية ، ضمان اجلودة واالعتماد

 
 : العملية التعليميةمؤشرات ومعايري جودة  4.2

عدة تصنيفات تتلابق يف الاعض  إىلصنفت العديد من الدراسات مؤشرات ممعايري جقدة العملية التعليمية    
منها مختتلف يف الاعض اآلخر  مهذا التلابق ماالختالف جاء تاعا لتقجهات مآراء الااتثني ماملختصني  ميقضح اجلدمل 

 ( Valeria,1998 )   (Albert,1990)( بعض األمثلة ملؤشرات ممعايري جقدة العملية التعليمية: 1.2)
Stanley,1995))   (Harvey,1999).  

 ( مؤشرات ومعايري جودة العملية التعليمية1.2جدول )
مؤشرات ومعايري اجلودة لدى 

 (Albert)ألربت 
مؤشرات ومعايري اجلودة لدى 

 جوردون
مؤشرات ومعايري اجلودة 

 LEEلدى 
HARVEY 

 ةمؤشرات ومعايري اجلودة يف جامع
 فلوريدا األمريكية

 اهليك، التنظيم 
 الايئة احمليلة 
 املدخالت 
 العمليات 
 املسؤملية
 التمقي، 

 اإلصالح التعليم  مالرتبقي 
 العقام، االقتصادية ماالجتماعية 
 الفعالية اإلدارية للعملية التعليمية 

 فعالية التدريس  -10
 االجناز املتضمن للنتائج احملصلة 

 املستقى النقع  للخريج اجلامع  
 الاحقث العلمية للتدريسيني
 مسعة مشهرة هيئة التدريس

عدد الللاة املقجقدين يف مؤسسة 
 التعليم

 تكلفة ك، طالب يف العملية التعليمية
 معدل اللالب لك، تدريس 

 القاقل مانتقاء الللاة
 املؤسسة التعليميةتجم 

 مؤشرات أكادميية عامة
 الثقة ابملؤسسة التعليمية.

إىل  اخلدمات املقدمة 
 املؤشرات التنظيمية  املستفيدين

 

 التقدم العلم 
 املردمد) النقاتج العلمية(

بقاء املتعلم يف الربانمج مدة كافية 
 األهداف العلمية قلتحقي

 انتقاء الللاة
 متققميهختليط الربانمج التقجيه  

 املنهاج مالتدريس 
 تنمية هيئة التدريس

المخرجات 
التعليمية 

 المستهدفة 

 المدخالت 

 التعليمية 

 العمليات 

واإلجرا
 ءات

 التعليمية 

المخرجا
 ت

 التعليمية 

)الحقيق
 ية (

القياس 
 والمقارنة

 التغذية

 العكسية
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أن اتد أهم أسااب االهتمام مبؤشرات جقدة العملية التعليمية هق لرف  مستقى محتسني من خالل اجلدمل نالتظ        
 Customerاليت كان أهم مساهتا هق الرتكيز على الزبقن  ISO:2008) )خمرجاهتا  مهذا ما تؤكده املقاصفة القياسية 

focus  تاين أساليب ماضحة ملعرفة مدى رضاء الزبقن عن املنتجات أم اخلدمات اليت تقدمها   إىل  مما يدعق املؤسسات
 (   27: 2009معن أداء املؤسسة مدرجة استجابتها ملتللاات متاجات الزبقن )القزاز  

   
 : الةظام التعليميخمرجات  5.2
تد كاري ابعتاارها القسيلة  إىلتعد مؤسسات التعليم العايل من املؤسسات ذات املخرجات املتنقعة ماملتعددة        

خمرجات العملية التعليمية هلا تتس  أطرها مفقا ملتللاات  أناألساسية لتقدم مازدهار أي جمتم  يف العامل   كما يالتظ 
 ( أهم خمرجات العملية التعليمية :2الايئة اخلارجية السريعة التغري مما جعلها أكثر تنقعا ممشقلية  ميعرض اجلدمل )

 ( عةاصر خمرجات العملية التعليمية2.2جدول ) 
 العملية التعليميةعةاصر خمرجات  ت عةاصر خمرجات العملية التعليمية ت
 املشاري  العلمية -11 التاادل الثقايف -1
 العققد الاحثية  -12 التأليف مالرتمجة للكتب -2
 االستشارات العلمية  -13 الاحث العلم  -3
 املعارض الفنية مالعلمية  -14 براءات االخرتاع -4
 الربامج التدرياية ملؤسسات اجملتم   -15 اجلقائز العلمية العربية مالعاملية -5
 الرتقيات العلمية -16 املؤمترات مالندمات خارج املؤسسة -6
 املستقى النقع  للخرجيني -17 املنح الاحثية مالزماالت الدراسية -7
 نساة اخلرجيني احلاصلني على العم،  -18 املؤمترات مالندمات ممرش العم، املنفذة داخ، املؤسسة -8
 اجملالت الثقافية -19 اللجان العلمية ملؤسسات الدملة -9
   مسعة املؤسسة مرضا املستفيد -10

 .36عمان، ص :أعضاء االحتاد  .دلي  ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية. (2008)املصدر: احلاج وآخرون         
       

تد كاري على  مدى طايعة متنقع أهداف  إىليتققف  أنأن تنقع خمرجات العملية التعليمية ميكن  إىل اإلشارةمالبد من  
انهيك عن فاعلية تلك املؤسسات   م  األخذ بنظر االعتاار ظرمف ممتللاات الايئة احمليلة  املؤسسات التعليمية

 دمن غريها.املخرجات  أنقاعمكفاءهتا  مما جيع، املؤسسات التعليمية تتا ى بعضا من 
يستهان هبا مطمقتات  تتمت  إبمكاانت ال أهناالنظر يف القاق  الذي تعيشه مؤسساتنا التعليمية جند  أمعنا مإذا       

أم على املستقى املؤسسايت مالقيادة اجلامعية يف ضقء معليات الايئة   سقاء على املستقى الشخص  لألساتذة  عالية
تركز على املخرجات اليت نعتقد أبهنا األكثر أمهية يف بيئتنا ممفقا لظرمفها احلالية    الدراسةهذه االجتماعية احمليلة  مألن 

 أدانه بش ء من اإلجياز. إليها سنتلر من املخرجات اليت  أبعاد مخسةفقد جاء الرتكيز على 
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     Quality of Graduatesريجن اخل جودة 1.5.2
االرتقاء جبقدهتا  ميركز هذا النقع من  إىليعترب اخلرجيقن من أهم أنقاع املخرجات اليت تسعى املؤسسات التعليمية       

املخرجات على املعرفة األساسية ماملعلقمات اليت تشك، الانية التحتية جلقدة اخلرجيني  متستند هذه املعرفة ماملعلقمات على 
ئق عم، منظمات ممؤسسات األعمال األساسية  م املعرفة املهنية ذات العالقة بعدين مها التمكني ماالستيعاب حلقا

 بعمليات تلك املنظمات. 
يرتاط املستقى النقع  للخرجيني بقدرات الللاة على متابعه مفهم األسس ماملاادئ املهنية مكذلك فهم مسائ،   

تنقع األدمار مكذلك تقس  فكر اخلريج ليصاح قائدا تلايقها يف ميادين العم،   ميتزامن ذلك م  تقس  املنظقر الشام، م 
: 2005اللائ  مآخرمن   )ذم منظقر اسرتاتيج  ماهتمام مشقيل ابلعمليات ماملمارسات اإلدارية ملنظمات األعمال

192 ) 
العملية التعليمية  ملك  تضمن املؤسسة التعليمية اجلقدة يف هذا العنصر  تمملا كان اللالب اتد عناصر خمرجا      

يتقجب عليها تفعي، العالقة بني الللاة ممؤسسات اجملتم  قا، اخلرمج إىل سق  العم،  مالتنسيق م  مؤسسات الدملة 
رهم إنتاج هنائ  ميكن من مأسقا  العم، لتقفري فرص العم، خلرجييها  مالسع  احلثيث لتحسني مستقى اخلرجيني ابعتاا

 .(55: 2008خالله احلكم على جقدة العملية التعليمية برمتها. )احلاج مآخرمن   
  Training Programsالربامج التدريبية  2.5.2

ماخلصائص املميزة ذات التأثري املااشر يف حتسني السلقك ماألداء  تيركز هذا النقع من املخرجات على املهارا        
لألفراد ماملؤسسات بشك، عام  متعد الربامج التدرياية اليت تقدمها املؤسسة التعليمية من األملقايت املهمة لتحسني 

كمؤسسة رايدية   ةجلامعمانلالقا من دمر ا  متلقير مهارات الكقادر القظيفية ملختلف املستقايت التعليمية مالتخصصية
عليه فان جقدة تلك الربامج تعتمد   فإهنا مدعقة إىل تاين مفهقم اجلامعة كمركز خلدمة مؤسسات اجملتم   لتلقير اجملتم 

 ( Hughes,1998:43على عدة ماادئ مه : )
 أن حتقق برامج التدريب التلابق أم التقافق ما بني األفكار النظرية ماملمارسات العملية. -
 تلاية احلاجات املهنية للمتدربني. -
 املرمنة متعدد االختاارات يف برانمج التدريب. - 
 تقجه برامج التدريب حنق الكفاايت التعليمية. - 
 استمرار حتسني عملية تدريب املتدربني. - 
 الربامج التدرياية لنتائج الاحقث مالدراسات العلمية ةاستثمار تكنقلقجي - 

 Scientific Researchالبحث العلمي    3.5.2
حيت، الاحث العلم  أملقية من أملقايت املؤسسة التعليمية  مميكن الققل ابن جقدة الاحث العلم  تشك، خاصية        

مأتيت عالقة الاحث العلم  مبؤسسات سق  العم، من   رئيسية متيز املؤسسة التعليمية عن غريها من املؤسسات األخرى
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تد ألى الدراسات النظرية مالتلايقية ذات العالقة مبشكالت اجملتم  متاجاته الفعلية  ممبا إن الاحث العلم  ارتكازه ع
  (55:  2008  )احلاج مآخرمن  يل : فان مؤشرات اجلقدة املرتالة به تعتمد على ما  العملية التعليمية تعناصر خمرجا

على تنفيذ الاحقث العلمية املتصلة حباجات اجملتم  مسق  تقفر أجقاء الاحث العلم  متشجي  هيئة التدريس  -1
 العم،.

 مجقد أملقية لألحباث العلمية امليدانية ذات املردمد املادي ماالقتصادي ملؤسسات اجملتم . -2 
 إسهام فر  العم، الاحثية يف خدمة قلاعات اإلنتاج املختلفة ابجملتم . -3 
 العلم  منشره. تقفر مقازنة مالية خاصة لدعم الاحث -4 
 تقسي  دائرة العالقات م  مؤسسات الاحث العلم  املختلفة أينما مجدت.  -5 

 Conferences and Seminarsاملؤمترات والةدوات  4.5.2
متقضيح الرؤى يف كافة   تلعب املؤمترات مالندمات دمرا مهما يف تاادل املعرفة محتديث املعلقمات متالقح األفكار       

التخصصات  مه  مقياس مهم من مقاييس كفاءة املؤسسة التعليمية   لذا فه  تعد من أهم خمرجات املؤسسة التعليمية 
 هاماً  املقجهة إىل املستفيد الداخل  ماخلارج  بنفس الققت  ميلعب التخليط السليم مالدقيق للمؤمترات مالندمات دمراً 

فها مغاايهتا  ملضمان حتقيق ذلك يناغ  على املختصني يف املؤسسة التعليمية ايالء اتتياجات يتققف عليه جناح أهدا
ن تفعي، أم تلايق نتائج مث، هذه الربامج يقدم إمؤسسات اجملتم  املختلفة ممشكالهتا املعرفية مالثقافية اهتماما كاريا   م 

 دليال ماضحا لضمان جقدهتا.
  satisfaction and Reputationمسعة املؤسسة  5.5.2
احملافظة على مسعتها محتقيق رضا املستفيد الذي ميث، رأيه قرارا مهما البد مان  إىلتسعى املؤسسات التعليمية عمقما       

يؤخذ يف احلساان عند قياس جقدة املخرجات  مهذا يتللب املتابعة الدقيقة التتياجات املستفيدين مترمجتها ابلشك، 
جتاه اجملتم  من خالل املتابعة الدمرية  اتهمسؤمليمتارس املؤسسات التعليمية  أنالسليم لتتقافق م  املعايري احملددة  معلى 

ماملستمرة لسمعتها ماحملافظة على املؤشرات االجيابية ماعتمادها مفقا ملنظقر اسرتاتيج   فضال عن معاجلة مكامن التصدع 
 (.59-58: 2008احلاج مآخرمن  ( كفيلة ابستاعاد املؤشرات السلايةيف هذه العالقة ماعتماد احللقل ال

 الدراسات السابقة : 6.2
مقرتحة ملوائمة خمرجات التعليم العايل ابحتياجات سو   إسرتاتيجية(، بعةوان)2017دراسة )الدلو  1.6.2

 العم  يف فلسطن(
 فلسلني  يف العم، سق  ابتتياجات العايل التعليم خمرجات ملقاءمة مقرتتة إسرتاتيجية مض  إىلالدراسة هدفت    

 حمافظات يف الفلسليين العم، مسق  العايل  التعليم خمرجات بني املقاءمة مماق  العايل التعليم خمرجات ماق  إىل ابلتعرف
 الكليات م  العم، سق  مؤسسات تعامن نساة أن النتائج أظهرتمتقصلت الدراسة إىل جممقعة من النتائج أمهها :   غزة

 ممجقد العم،  مكان يف املللقبة ماالتتياجات اجلامعة يف املكتسب التعلم بني كارية فجقة ممجقد  %(57.47) بلغت
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 العايل التعليم قلاع بني املادية ماملسامهات التشابكية العالقة ضعف التدريسية  اهليئة أعضاء قدرات يف كاري تفامت
 .العم، مسق  املدين اجملتم  ممؤسسات
خمرجات التعليم اجلامعي ومتطلبات أسباب عدم التوافق بن  (، بعةوان)2015دراسة )الشبه وحدود 2.6.2

 .سو  العم  يف ليبيا (
  بني خمرجات التعليم اجلامع  ممتللاات سق  العم، مكذلكهدفت الدراسة إىل معرفة أسااب عدم التقافق       

  القققف على أهم االختالالت اليت أدت إىل مجقد فجقة بني املخرجات للتعليم اجلامع  ممتللاات سق  العم،
 املتمثلة مدخالته لضعف نتيجة النقعية اجلامع  التعليم خمرجات ضعفمتقصلت الدراسة إىل جممقعة من النتائج ـأمهها : 

 حمتقى مضعف  اجلامع  التعليم خمرجات ضعف األخرية السنقات خالل ربكة من شهده مما  الثانقي التعليم مرتلة يف
 أعداد ختريج إىل أدى مما فقط النظري اجلانب على كاري بشك، التعليم مأقتصر  التلايقية الناتية من الدراسية مناهجه
 .العم، سق  اتتياجات تليب ال ضعيفة تعليمية مستقايت ذات كارية

 (.العم  سو  العايل الحتياجات التعليم خمرجات مواءمة(، بعةوان)2014دراسة )أمحد  3.6.2
 متناسب العم،  سق  ملتللاات التقين العايل التعليم خمرجات مالئمة مدى إىل التعرف إىل الدراسة هدفت      

 العايل  التعليم مبخرجات العم، سق  يف املللقبة املهارات تقافر مدى عن ابلكشف العم، سق  التتياجات ختصصاهتا
 ماتتياجات التقين التعليم خمرجات بني املقاءمة إجياد جمال يف منها االستفادة ميكن اليت املقرتتات ضلاع مالتقص،

 التقنية التخصصات من (11%) من أكثر أن :متقصلت الدراسة إىل عدة نتائج كان أمهها   العم، سق  مؤسسات
 سق  اتتياجات م  يتقافق ال التخصصات ابختيار التقين التعليم خلط أن أي  الصحية املؤسسات يف املفعلة غري اللاية
 أخالقيات أنمأيضاً    املهنية التخصصات مجي  تشم، ال الصحية املؤسسات يف املفعلة التخصصات أنمكذلك   العم،
 .الدراسة عينة آراء مفق العم، متللاات مهارات أهم من اإلجنليزية اللغة إتقان م العم، يف ماملقاظاة مااللتزام العم،

 -التحدايت-الواقع (، بعةوان )التعليم العايل والتةمية يف العرا 2013دراسة )العاين والةعيمي  4.6.2
 (.اآلفا 
  )العام ماخلاص القلاعني( العم، مسق  العايل التعليم مؤسسات بني العالقة ماق  تشخيص إىل الدراسة هدفت     

 بني مالتقافق حتقيق املقاءمة إمكاانت تقاجه اليت مالتحدايت بينهما  فيما التفاع، تعرتض اليت املشاك، طايعية محتديد
 خالل من املناساة ماحللقل تقدمي املقرتتات إىل مصقالً  العم،  لسق  الفعلية ماالتتياجات مالتقين العايل التعليم خمرجات
متقصلت الدراسة إىل   التنمية تعزيز ابجتاه التعليم ماجملتم  بني الفعال للربط مستقالية مرؤية إسرتاتيجيةخيارات  جممقعة

  العال التعليم ممؤسسات العم، سق  اللرفني بني شراكة تقيقية عالقات مجقد حمدمدية:  جممقعة من النتائج أمهها 
 معلقمات حمدمدية مكذلك  العم، مسق  العايل التعليم بني العالقة لتفعي، اجلادة احلكقمية املمارسات مأيضًا حمدمدية

 التدريس الدراسية مطر مستقى املناهج  ضعف إىل يؤشر مهذا اإلبداع  على قدرهتم خاصة ممهاراهتم  اخلرجيني
 .مالتدريب
 (.العم  وسو  اخلريجون (، بعةوان)2012دراسة )اليازوري وآخرون  5.6.2
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 هذا يف خالقّة تلقل لقض  حماملة يف اً منقع كماً  غزة قلاع يف اخلرجيني مشكلة استقصاء إىل الدراسة هدفت      
 تاالستاياان من جممقعة مظّفقا كما العم،  مسق  ابخلرجيني املتعلقة الرقمية املؤشرات بتحلي، الااتثقن قام مقد املضمار 
متقصلت الدراسة إىل جممقعة من  العم، مسق  اجلامع  مالتعليم العام  التعليم جمال يف املتغريات من جممقعة لقياس

إكساب  مذلك اجلامع   التعليم أم العام التعليم جمال يف سقاءً  التعليمية العملية بتجقيد االهتمام النتائج أمهها :  ضرمرة
 (licensing & certification ) ماالعتماد الرتخيص ثقافة مكذلك  اعتماد  العم، لسق  الالزمة املهارات اخلريج
 .اخلريج جقدة على اً  إجيايب مبا ينعكس التعليمية ماملؤسسات للخريج
 الضفة يف العم  سو  واحتياجات الفلسطيةية اجلامعات ( بعةوان)خمرجات2010دراسة )عكة  6.6.2
 .)الغربية
 من سق  العم، ماتتياجات الفلسلينية اجلامعات خمرجات بني التقافق عقام، أهم إىل التعرف إىل الدراسة هدفت      
 سق  الفلسلينية  ماتتياجات اجلامعات خمرجات بني التقافق عن مالكشف املؤسسات ممدراء اخلرجيني  نظر مجهة
 متقصلت الدراسة إىل جممقعة من النتائج أمهها : التأكيد  املؤسسات ممدراء ماخلرجيني األكادمييني نظر مجهة من العم،
 .اآلخر على أتدمها العتماد العم، مسق  العايل التعليم قلاع بني ما مالرتابط العالقة على
 اجلانب العملي للدراسة. 3

 أداة مجع البياانت : 1.3
 الاحثفرضيات  على اختاار االستاانة للحصقل على الاياانت اليت تساعد اانةعلى استمارة االستان اعتمد الااتث      

متمث، يف حمقرين رئيسيني : األمل  متضمنة الستاانة ا ةبتصميم استمار  الااتثان تيث قام  املتعلقة مبقضقع الدراسة
( 25متّكقن املقياس من )املعلقمات الشخصية لعينة الدراسة ماحملقر الثاين متمثلة يف أبعاد خمرجات التعليم اجلامع   

رقم  يف ترميز إجاابت أفراد العينة لإلجاابت املتعلقة مبقياس )ليكرت اخلماس (     مقد استخدم الااتثان الرتميز العاارة
تيث مت إعلاء درجة ماتدة إلجابة )غري مقافق بشدة(  مدرجتان إلجابة )غري مقافق(  مثالث درجات إلجابة )حمايد(  

 : جلدمل التايل   مكما هق مقضح ابمأرب  درجات إلجابة )مقافق(   ممخس درجات إلجابة )مقافق بشدة(
 واألوزان الةسبية واملستوى إلجاابت مقياس  ليكارت اخلماسي املتوسطات املرجحة ( الدرجات و 1.3جدول رقم )

 الرأي العام الوزن الةسيب % املتوسط املرجح الدرجة الرأي

 غري مقافق بشدة (35.8 –20) (1.79 – 1) 1 غري مقافق بشدة

 غري مقافق (51.8 – 36) (2.59 – 1.8) 2 غري مقافق
 حمايد (67.8  -52) (3.39 – 2.6) 3 حمايد
 مقافق (83.8  -68) (4.19 – 3.4) 4 مقافق

 مقافق بشدة (100  -84) (5 – 4.20) 5 مقافق بشدة

 ( يقضح عدد االستاياانت اليت مت تقزيعها ماليت مت استالمها من عينة الدراسة. 2.3ماجلدمل رقم )
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 عدد االستبياانت اليت مت توزيعها واليت مت استالمها من عيةة الدراسة(  2.3جدول رقم ) 

االستبياانت  القياس
 املوزعة

 االستبياانت
 املفقودة

االستبياانت 
 املستلمة

االستبياانت الغري 
 صاحلة للتحلي 

االستبياانت الصاحلة 
 للتحلي 

 52 10 62 10 72 العدد
 % 72.2 %13.9 %86.1 %13.9 %100 النساة

  الستاياانتالعدد الكل  لمن  (%72.2)يتضح أن نساة االستاياانت الصاحلة للتحلي، ه    (2.3)من اجلدمل رقم 
 مميكن االعتماد عليها يف تعميم نتائج الدراسة.  مه  نساة مقاقلة

 أساليب التحلي  اإلحصائي: 2.3
( لتلايق IBM SPSS Statistics 20)لتحقيق أهداف الدراسة مالختاار فرضياهتا مت استخدام برانمج     

 : األساليب اإلتصائية التالية
 لإلجابة على السؤال الرئيس  للدراسة مت القيام مبا يل : :  أوالً : اإلحصاء الوصفي

 لعينة الدراسة.معلقمات الشخصية تساب التكرارات مالنسب املئقية لل -1
 تساب املتقسط املرجح ماالحنراف املعياري مالقزن النسيب  لك، عاارة من عاارات االستايان.  -2

 : الختاار فرضيات الدراسة مت ما يل : اثنياً : اإلحصاء االستداليل
 ( حلساب معامل  الثاات مالصد  الداخليني.Cronbach's Alphaتساب معام، ألفا كرمنااخ ) -1
 ( الختاار صحة فرضية الدراسة.T – Test( )One – Sample  statistics) راختاا -2

ابالعتماد على أهداف الدراسة  مفرضياهتا  مت حتلي، الاياانت املتحص، عليها مذلك  حتلي، إجاابت االستايان ماإلجابة
 من االستايان مالتقص، إىل ما يل :

 Validity and Reliability   ثبات وصد  االستبيان 3.3

للتأكد من إمكانية االعتماد على نتائج الدراسة امليدانية يف تعميم لاياانت االستايان  الثاات اختااريمت إجراء       
أداة الدراسة كما مت إجراء اختاار الصد  للتأكد من أن    معام، الثاات ألفا كرمنااخ تسابمن خالل    مذلكالنتائج

ه عن طريق إجياد اجلذر الرتبيع  ملعام، الثاات  مكانت مجيعها تقيس ما أعدت من أجله ممت تساب ماملتمثلة يف االستايان 
 . لقياس ما أعدت من أجله االستايان كأداةقيم مقاقلة  مابلتايل ميكن االعتماد على 

 معام  ) ألفا ( لالتسا  الداخلي : 4.3

( استمارة  مقد مت استخراج 52الستخراج الثاات مفق هذه اللريقة مت استخدام استمارات الاحث الاالغ عددها )       
( : 0.900) جقدة كفاءة اخلرجينيقيم الثاات )معام، ألفا( من الربانمج اإلتصائ   مقد كانت قيمة معام، الثاات حملقر 

محملقر جقدة املؤمترات  ( 0.924) محملقر جقدة الاحث العلم (  0.906) جقدة الربامج التدريايةمحملقر 
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مابلتايل ميكن الققل أهنا معامالت  ( 0.964(  مإلمجال احملقر)0.915جقدة مسعة جلامعة)(  محملقر 0.938مالندمات)
 .مميكن االعتماد عليها يف تعميم النتائج  ذات داللة جيدة ألغراض الاحث

 ( معام  ألفا كرونباخ للصد  والثبات 3.3جدول رقم ) 

 معام  الثبات الداخلي االستبيان 

Cronbach's Alpha 

 الصد معام  

 األمل احملقر
 اخلرجيني كفاءة  جقدة

0.810 0.900 

 الثاين احملقر
 جقدة الربامج التدرياية

0.821 0.906 

 الثالث احملقر
 جقدة الاحث العلم .

0.854 0.924 

 الراب  احملقر
 جقدة املؤمترات مالندمات.

0.881 0.938 

 اخلامس احملقر
 جقدة مسعة اجلامعة.

0.838 0.915 

 0.964 0.930 إمجايل االستبيان                      
  ( يتضح أن أداة الدراسة املتمثلة يف االستايان تتمت  مبا يل : 3.3من اجلدمل رقم ) 

-0.881-0.854-0.821–0.810بصفة الثاات الداخل  كقنه تص، على معامالت ثاات قدرها ) .1
(  مهذا يعين أن نتائجها اثبتة إن أعيد استخدامها مرات أخرى على نفس العينة ميف نفس 0.838-0.930

 الظرمف.  
-0.938-0.924- 0.906 – 0.900)بصفة الصد  الداخل  كقنه تص، على معامالت صد  قدرها  .2

 ( فه  بذلك صاحلة لقياس ما صممت فعلياً لقياسه.  0.915-0.964

 : اخلصائص الدميوغرافية لعيةة الدراسة 5.3

للتعرف على خصائص املعلقمات الشخصية لعينة الدراسة ماليت مت احلصقل عليها من استجاابت عينة الدراسة  
 على احملقر األمل من االستايان  مت تساب التكرارات مالنسب املئقية ماليت ميكن تلخيصها فيما يل :

 
 املئوية ألفراد عيةة الدراسة حسب املتغريات الدميوغرافيه( يبن الةسب 4.3جدول )

 النساة املئقية التكرار اجلنس
 %100 52 ذكر
 %0 0 أنثى
 %100 52 اجملموع
 النساة  التكرار العمر
 %1.9 1 سنة 30أق، من 
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 %17.4 9 سنة 40إىل أق، من  30من 
 %53.8 28 سنة 50إىل أق، من  40من 

 %26.9 14 سنة فما فق  50من 
 %100 52 اجملموع

 النساة  التكرار املستقى التعليم 
 %1.9 1 اثنقية أم ما يعادهلا

 %13.5 7 دبلقم عايل
 %75 39 ليسانس /بكالقريقس

 %9.6 5 فأكثرماجستري 
 %100 52 اجملموع

 النساة  التكرار سنقات اخلربة
 %3.8 2 سنقات 5أق، من 

 %7.7 4 سنقات 10إىل اق، من  5من 
 %38.5 20 سنة 15إىل أق، من  10من 

 %50 26 سنة فأكثر 15من 
 %100 52 اجملموع

 النساة  التكرار املسمى القظيف 
 %7.7 4 مدير عام 

 %13.5 7 مساعد مدير 
 %40.4 21 مدير إدارة
 %38.4 20 رئيس قسم
 %100 52 اجملموع

أن  م%(  100الدراسة هم من الذكقر تيث بلغت نساتهم ) ةعين( أن مجي  أفراد 4.3)يتضح من اجلدمل رقم        
%(  مأغلب أفراد العينة لديهم خربة يف العم، 53.8سنة( أي بنساة ) 50إىل  40أغلب أعمار أفراد العينة ترتامح )من 

ة مالتجربة مهذا يققد لالعتقاد أبن غالاية األفراد لديهم رصيد من اخلرب  %( 50سنة(  أي ما بنساة ) 15)أكثر من 
الرغاة يف أداء األعمال بصقرة مستمرة يف ظ، مكذلك   العملية اليت من شأهنا أن تنعكس إجيااًب على سلقكهم اإلداري

ميعترب املؤه، العلم  ألفراد  %(  من أفراد العينة لديهم مؤهالت جامعية 75ما نساته)   مأنمجقد عنصر اخلربة ماملعرفة
من  مكذلك أغلب أفراد العينة هم برامج اجلقدة يف الشركات قيد الدراسةساسية لنجاح الدراسة أتد الركائز األ عينة

يف  العينة تتمت  بقظائف قيادية مفردات مجي  معلى هذا األساس فإن %( 40.4مديري اإلدارات أي ما نساته )
 الشركات قيد الدراسة.

 : اختبار فرضيات الدراسة 6.3
مفقاً  (5)على  (4)متدة   مهذا اللقل انتج عن قسمة   (0.8)اإلجاابت مت حتديد طقل الفرتة بـ  اجتاهلتحديد      
مقافق    غري اإلجابة اجتاهيكقن   ( 2.6 – 1.8  ) غري مقافق بشدةاإلجابة  اجتاهيكقن   (1.79 – 1) :لآليت
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يكقن اجتاه   (5 – 4.2جابة مبقافق  )يكقن اجتاه اإل  (4.19 – 3.4يكقن اجتاه اإلجابة حمايد  )  (3.39 – 2.6)
 Oneملتحديد مدى االتفا  على إمجايل ك، حمقر من حمامر الدراسة  فقد مت استخدام اختاار )اإلجابة مبقافق بشدة  

Sample T-Test فيكقن احملقر مرتفعًا ألفراد العينة متفققن على فقرات اجملاِل إذا كانت قيمة الداللة اإلتصائية  )
(   ميكقن احملقر منخفضاً 3مقيمة متقسط االستجابة إلمجايل اجملال أكرب من قيمة املتقسط املعياري )  (0.05)أق، من 

( مقيمة متقسط 0.05ألفراد العينة غري متفقني على فقرات اجملاِل إذا كانت قيمة الداللة اإلتصائية لالختاار أق، من )
(؛ 0.05(  أم إذا كانت قيمة الداللة اإلتصائية أكرب من )3املعياري ) االستجابة إلمجايل اجملال أق، من قيمة املتقسط

 بغض النظر عن قيمة متقسط االستجابة.

 الفرضية الفرعية الثانية :

 H01 : ابجلقدة املقاقلة من مجهة نظر املستفيد اخلارج . اخلرجيقنمت  يتال 
u0 ≤ 3.39 : H01 

 الفرضية البديلة
Ha1: ابجلقدة املقاقلة من مجهة نظر املستفيد اخلارج  اخلرجيقنتمت  ي. 

u0 >3.39: Ha1 
 ( التوزيعات التكرارية ونتائج التحلي  الوصفي حملور كفاءة اخلريجن5.3جدول )

 املقياس كفاءة اخلرجن م
موافق 
  ايد موافق بشدة

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 املتوسط
االحنراف 
 املعياري

الوزن 
الةسيب 
% 

العام الرأي 
لعيةة 
 الدراسة

1 
ـــــة  يتمتـــــ  خرجيـــــق اجلامعـــــة بكفـــــاءة عالي
 تؤهلهم إلتقان عملهم يف بداية التعيني  

 4 23 15 5 5 التكرار
النساة  حمايد 54.6 0.931 2.73

% 
9.6 9.6 28.8 44.2 7.7 

2 
متتلــــــك اجلامعــــــة معرفــــــة ماســــــعة حلاجــــــة 
مؤسســـــات اجملتمـــــ  مـــــن تيـــــث نقعيـــــة 

 مكفاءة اخلرجيني.  

 6 28 14 3 1 التكرار
 حمايد 53.8 1.076 2.69

النساة 
% 

1.9 5.8 26.9 53.8 11.5 

3 

تتــاب  اجلامعــة مســتقى أداء خرجييهــا يف 
املؤسســــات الـــــيت يعملــــقن هبـــــا لتحديـــــد 
جقانــــب الضــــعف يف مهــــاراهتم مالعمــــ، 

 على معاجلتها.

 8 34 10 0 0 التكرار

 غري مقافق 40.8 0.593 2.04

النساة 
% 

0 0 19.2 65.4 15.4 
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4 
إقاـــال مؤسســـات اجملتمـــ  علـــى تشـــغي، 
خرجيــــــ  جامعاتنــــــا انبــــــ  مــــــن كفــــــاءهتم 

 العالية.

 8 0 28 11 5 التكرار
النساة  غري مقافق 47 1.064 2.35

% 
9.6 21.2 53.8 0 15.4 

5 
تعمــــــــــــ، اجلامعــــــــــــة علــــــــــــى اســــــــــــتحداث 
التخصصــــات العلميــــة الــــيت تــــتالءم مــــ   

 تاجة أجملتم 

 6 29 9 6 2 التكرار
 غري مقافق 48 0.975 2.40

النساة 
% 

3.8 11.5 17.3 55.8 11.5 

كفاءة اخلرجيني  ( فقرات من حمقر  3على ) غري متفققن أفراد العينة أن (5.3بينت النتائج يف اجلدمل رقم )       
 One sample)مالختاار صحة الفرضية مت تلايق اختاار) ( فقرات من فقرات هذا احملقر  2ماتفاَقهم احملدمد على )

T-test   مبستقى داللة 05.0  يقضح نتائج هذا االختاار مالقرار اإلتصائ    التايلممن طرف ماتد  ماجلدمل
 اخلاص ابلفرضية.

 

 ج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحصائي اخلاص هبائ( نتا 6.3جدول رقم ) 

T قيمة احتمال املعةوية احملسوبة 
Sig 

df القرار اإلحصائي املتوسط درجات احلرية 

  إتصائياالفر  دال  2.36 51 0.000 -10.618-
 

( مهق أق، من املتقسط 2.36متقسط إجاابت عينة الدراسة هق ) يتضح أن قيمة(   6.3من اجلدمل رقم )        

2من ) صغرأ Sigاتتمال املعنقية ( مأن قيمة 3.39االفرتاض  جملتم  الدراسة مالذي تالغ قيمته )

05.0

فإن  ( عليه 
 تمت  ابجلقدة املقاقلة.الفر  بني املتقسلات له داللة إتصائية  مهذا يعين أن كفاءة اخلرجني اجلامعيني ال ت

 الفرضية الفرعية الثانية :
 H02 :. ال تتمت  الربامج التدرياية ابجلقدة املقاقلة من مجهة نظر املستفيد اخلارج 

u0 ≤ 3.39 : H02 
 الفرضية البديلة

Ha2:  تتمت  الربامج التدرياية ابجلقدة املقاقلة من مجهة نظر املستفيد اخلارج. 
u0 >3.39: Ha2 

 الربامج التدريبية( التوزيعات التكرارية ونتائج التحلي  الوصفي حملور 7.3جدول )

 املقياس الربامج التدريبية م
موافق 
 بشدة

  ايد موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 املتوسط
االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 الةسيب %

الرأي العام 
 لعيةة الدراسة
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6 

متتلــك اجلامعــة متــدة 
معنيــــة علميــــة كفــــقءة 

خبدمة اجملتم  متعمـ، 
بشــــك، معلــــقم لــــدى 

 كافة مؤسساته.
 

 4 23 23 2 0 التكرار

النساة  غري مقافق 48.8 0.698 2.44
% 0 3.8 44.2 44.2 7.7 

7 

تلـــــــيب اجلامعـــــــة دممـــــــا 
تاجــــــــــات مرغاــــــــــات 
مؤسســـــــــات اجملتمـــــــــ  
يف تــــــــــدريب كــــــــــقادره  
كـــــــــــــــــــــــال تســـــــــــــــــــــــب 

 ختصصه.

 7 34 5 4 2 التكرار

2.23 0.921 
 

 
44.6 

 غري مقافق
النساة 
% 

3.8 7.7 9.6 65.4 13.5 

8 

حتـــرص اجلامعـــة علـــى 
إقامــــــــــة مرش العمــــــــــ، 
التدريايـــــــة ابالشـــــــرتاك 
مــــــــــــــــــ  مؤسســــــــــــــــــات 
 اجملتم  ذات العالقة.

 9 25 11 6 1 التكرار
 غري مقافق 46.6 0.964 2.33

النساة 
% 

1.9 11.5 21.2 48.1 17.3 

9 

تصمم اجلامعـة متنفـذ 
برامج تدرياية بشـك، 
مســـــتمر مفقـــــاً آلخـــــر 
مســـــــتجدات التنميـــــــة 

 املعرفية.

 7 30 13 2 0 التكرار

النساة  غري مقافق 43.8 0.715 2.19
% 

0 3.8 25 57.7 13.5 

10 

حتـــــــــــــــــــــدد اجلامعـــــــــــــــــــــة 
االتتياجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
التدريايــة للعـــاملني يف 
مؤسســـــــــات اجملتمـــــــــ  
ـــــاء علـــــى دراســـــات  بن

إىل  دقيقــــــة ممســــــتندة
 احلاجة الفعلية.

 8 34 9 1 0 التكرار

 غري مقافق 41.2 0.639 2.06
النساة 
% 

0 1.9 17.3 65.4 15.4 

الربامج التدرياية  فقرات حمقر  مجي على  غري متفققن أفراد العينة أن (7.3بينت النتائج يف اجلدمل رقم )      
مبستقى داللة   One sample T-test)مالختاار صحة الفرضية مت تلايق اختاار)  05.0  ممن طرف

 ( يقضح نتائج هذا االختاار مالقرار اإلتصائ  اخلاص ابلفرضية. 8.3ماتد  ماجلدمل رقم ) 
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 ( نتاج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحصائي اخلاص هبا 8.3اجلدول رقم ) 

T قيمة احتمال املعةوية احملسوبة 
Sig 

df القرار اإلحصائي املتوسط درجات احلرية 

  إتصائيادال  2.25 51 0.000 -13.48-
 

( مهق أق، من املتقسط 2.25متقسط إجاابت عينة الدراسة هق ) يتضح أن قيمة(   8.3من اجلدمل رقم )           

2من ) صغرأ Sigاتتمال املعنقية ( مأن قيمة 3.39االفرتاض  جملتم  الدراسة مالذي تالغ قيمته )

05.0

  فإن عليه  (
 الفر  بني املتقسلات له داللة إتصائية  مهذا يعين أن الربامج التدرياية ال تتمت  ابجلقدة املقاقلة.

 :الفرضية الفرعية الثالثة 

H03 :. ال يتمت  الاحث العلم  ابجلقدة املقاقلة من مجهة نظر املستفيد اخلارج 
u0 ≤ 3.39: H03 

 الفرضية البديلة
Ha3:  يتمت  الاحث العلم  ابجلقدة املقاقلة من مجهة نظر املستفيد اخلارج. 

u0 >3.39: Ha3 
 جودة البحث العلمي( التوزيعات التكرارية ونتائج التحلي  الوصفي حملور 9.3جدول )

موافق  املقياس البحث العلمي م
 بشدة

غري   ايد موافق
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

االحنراف  املتوسط
 املعياري

الوزن 
 الةسيب %

الرأي العام 
لعيةة 
 الدراسة

11 
 ةتتـقاءم خلــة اجلامعـة الاحثيــ

مـــــــــــ  تاجـــــــــــات ممشـــــــــــاك، 
 اجملتم .

 3 28 17 3 1 التكرار
النساة  غري مقافق 48.8 0.777 2.44

% 
1.9 5.8 

32.
7 

53.8 5.8 

12 

حتــرص اجلامعــة علــى إصــدار 
العلميــــة الاحــــقث مالنشــــرات 

املعنيــــة حباجــــة اجلامعــــة علــــى 
تد سقاء م  تلـك الـيت تلـيب 

 تاجة مؤسسات اجملتم .

 6 30 13 3 0 التكرار
 غري مقافق 45 0.738 2.25

النساة 
% 0 5.8 25 57.7 11.5 

13 

تشج  اجلامعة ابتثيها على 
إشــــــــــــــــــراك املعنيــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــن 
مؤسســــات اجملتمــــ  املختلفــــة 
يف اجنـــاز الاحـــقث التلايقيــــة 

 ذات األهداف املشرتكة. 

 11 27 6 8 0 التكرار
 غري مقافق 44.2 0.957 2.21

النساة 
% 

0 15.
4 

11.
5 

51.9 21.2 
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14 

تعمـــ، اجلامعـــة علـــى إ تـــة  
الاحــــــقث العلميــــــة إىل كافــــــة 
املســــــــــــتفيدين مــــــــــــن داخــــــــــــ، 

 مخارج اجلامعة.

 6 31 11 4 0 التكرار
النساة  غري مقافق 45.5 0.750 2.27

% 
0 7.7 

21.
2 

59.6 11.5 

15 

تـــربم اجلامعـــة العقـــقد الاحثيـــة 
مــــــــــــ  مؤسســــــــــــات اجملتمــــــــــــ  
لتحقيـــــــــــــق األهـــــــــــــداف ذات 

 املصلحة العامة.

 5 33 9 5 0 التكرار
 غري مقافق 45.5 0.770 2.27

النساة 
% 0 9.6 

17.
3 63.5 9.6 

جقدة الاحث العلم   فقرات حمقر  مجي على  غري متفققن أفراد العينة أن (9.3بينت النتائج يف اجلدمل رقم )
مبستقى داللة   One sample T-test)مالختاار صحة الفرضية مت تلايق اختاار)  05.0  ممن طرف

 ( يقضح نتائج هذا االختاار مالقرار اإلتصائ  اخلاص ابلفرضية. 10.3ماتد  ماجلدمل رقم ) 

 ( نتاج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحصائي اخلاص هبا 10.3اجلدول رقم ) 

T قيمة احتمال املعةوية احملسوبة 
Sig 

df اإلحصائيالقرار  املتوسط درجات احلرية 

  إتصائيادال  2.28 51 0.000 -12.28-
 

( مهق أق، من املتقسط 2.28متقسط إجاابت عينة الدراسة هق ) يتضح أن قيمة(  10.3)من اجلدمل رقم        

2من ) صغرأ Sigاتتمال املعنقية ( مأن قيمة 3.39االفرتاض  جملتم  الدراسة مالذي تالغ قيمته )

05.0

فإن  عليه   (
 الفر  بني املتقسلات له داللة إتصائية  مهذا يعين أن الاحث العلم  ال يتمت  ابجلقدة املقاقلة.

 : الفرضية الفرعية الرابعة
H04 :. ال تتمت  املؤمترات مالندمات ابجلقدة املقاقلة من مجهة نظر املستفيد اخلارج 

u0 ≤ 3.39: H04 
 الفرضية الاديلة

Ha4:  تتمت  املؤمترات مالندمات ابجلقدة املقاقلة من مجهة نظر املستفيد اخلارج. 
u0 >3.39: Ha4 
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 جودة املؤمترات والةدوات( التوزيعات التكرارية ونتائج التحلي  الوصفي حملور 11.3جدول )

 املقياس املؤمترات والةدوات م
موافق 
  ايد موافق بشدة

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 املتوسط
االحنراف 
 املعياري

الوزن 
الةسيب 
% 

الرأي العام 
 لعيةة الدراسة

16 

لــــــــــــــدى اجلامعــــــــــــــة خلــــــــــــــة 
ماضــحة ممعلقمـــة للنـــدمات 
ماملـــــــــــؤمترات ذات العالقـــــــــــة 

 املااشرة حباجة اجملتم .

 2 25 16 9 0 التكرار
 حمايد 52.4 0.820 2.62

 3.8 48.1 30.8 17.3 0 النساة %

17 

ممثلـــــــــــــ   تـــــــــــــدعق اجلامعـــــــــــــة
مؤسســــــــــــــات اجملتمــــــــــــــ  إىل 
احلضــــــــــــــــقر ماملشــــــــــــــــاركة يف 
نــــدماهتا ممؤمتراهتــــا مبراجمهــــا 

 العلمية.

 7 27 10 8 0 التكرار
 قغري مقاف 47.4 0.908 2.37

 13.5 51.9 19.2 15.4 0 النساة %

18 

تتــــــــاب  اجلامعــــــــة املتغــــــــريات 
املختلفـــــــة يف بيئـــــــة اجملتمـــــــ  
متصــــــمم الــــــربامج املناســـــــاة 

 هلا. 

 9 29 11 3 0 التكرار
 غري مقافق 43 0.777 2.15

 17.3 55.8 21.2 5.8 0 النساة %

19 
ختصـــــــص اجلامعـــــــة بعضـــــــا  

من ندماهتا ممؤمتراهتا لـزايدة 
 مع  مثقافة اجملتم .  

 10 24 11 7 0 التكرار
 غري مقافق 45.8 0.936 2.29

 19.2 46.2 21.2 13.5 0 النساة %

20 

تلايق تشرف اجلامعة على 
تقصـــــــــــــــــــــــيات النـــــــــــــــــــــــدمات 
ماملـــــــــــــــــــــــؤمترات املقجهــــــــــــــــــــــــة 
للمجتمـــــــ  ابلقـــــــدر الـــــــذي 

 يتعلق هبا.

 7 27 11 7 0 التكرار

 غري مقافق 47 0.883 2.35
 13.5 51.9 21.2 13.5 0 النساة %

جقدة ( فقرات من فقرات حمقر 4على ) غري متفققن أفراد العينة أن (11.3بينت النتائج يف اجلدمل رقم )       
مالختاار صحة الفرضية مت تلايق اختاار)   من فقرات هذا احملقر فقرة ماتدةماتفاَقهم احملدمد على املؤمترات مالندمات  

(One sample T-test   مبستقى داللة 05.0  ( يقضح نتائج 12.3)ممن طرف ماتد  ماجلدمل رقم
 ابلفرضية.هذا االختاار مالقرار اإلتصائ  اخلاص 

 ( نتاج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحصائي اخلاص هبا 12.3اجلدول رقم ) 

T احملسوبة 
 قيمة احتمال املعةوية

Sig 
df القرار اإلحصائي املتوسط درجات احلرية 

  إتصائيادال  2.35 51 0.000 -10.47-
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( مهق أق، من املتقسط 2.35متقسط إجاابت عينة الدراسة هق ) يتضح أن قيمة(   12.3من اجلدمل رقم )        

2من ) صغرأ Sigاتتمال املعنقية ( مأن قيمة 3.39االفرتاض  جملتم  الدراسة مالذي تالغ قيمته )

05.0

فإن  ( عليه 
 ابجلقدة املقاقلة.الفر  بني املتقسلات له داللة إتصائية  مهذا يعين أن املؤمترات مالندمات ال تتمت  

 اخلامسة :  الفرعية الفرضية
H05 :. ال تتمت  مسعة اجلامعة ابجلقدة املقاقلة من مجهة نظر املستفيد اخلارج 

u0 ≤ 3.39: H05 
 الفرضية الاديلة

Ha5:  تتمت  مسعة اجلامعة ابجلقدة املقاقلة من مجهة نظر املستفيد اخلارج. 
u0 >3.39: Ha5 

 جودة مسعة اجلامعة( التوزيعات التكرارية ونتائج التحلي  الوصفي حملور 13.3جدول )

 املقياس مسعة اجلامعة م
موافق 
  ايد موافق بشدة

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 املتوسط
االحنراف 
 املعياري

الوزن 
الةسيب 
% 

الرأي العام 
لعيةة 
 الدراسة

21 

يــــتم قيــــاس متقيــــيم رضــــا 
مؤسســــات اجملتمـــــ  عـــــن 

اجلامعــــــــــــة بشــــــــــــك، أداء 
 دمري ممستمر.

 5 33 13 1 0 التكرار
 غري مقافق 43.8 0.627 2.19

 9.6 63.5 25 1.9 0 النساة %

22 

تراعـــــــــ  اجلامعـــــــــة دممـــــــــا 
األبعــــــــــــــــــاد األخالقيــــــــــــــــــة 
 املتعلقة خبدمة اجملتم .

 6 27 11 8 0 التكرار
 غري مقافق 48 0.891 2.40

 11.5 51.9 21.2 15.4 0 النساة %

23 

تقــــدم اجلامعــــة خــــدماهتا 
إىل كافـــــــــــــة مؤسســـــــــــــات 
اجملتمــــــــــــ  بعدالــــــــــــة مدمن 

 متييز.
 

 7 26 11 5 3 التكرار

 غري مقافق 48.8 1.037 2.44
 13.5 50 21.2 9.6 5.8 النساة %

24 

يتعامــ، مقظفــق مأعضـــاء 
هيئــة التدريســ  ابجلامعــة 
أبســــلقب أخالقــــ  راقــــ  
مــــــــــ  مجيــــــــــ  املتعــــــــــاملني 

 معهم.

 7 23 10 9 3 التكرار

 غري مقافق 51.6 1.109 2.58
 13.5 44.2 19.2 17.3 5.8 النساة %

25 
تســــــــتجيب اجلامعــــــــة إىل 
املقرتتـــــــات مالشـــــــكامى 
املقدمـــــة مـــــن قاـــــ، كافـــــة 

 9 28 8 5 2 التكرار
 غري مقافق 45.8 0.997 2.29

 17.3 53.8 15.4 9.6 3.8 النساة %
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 مؤسسات اجملتم .
مجي  فقرات حمقر جقدة  مسعة اجلامعة  على  غري متفققن أفراد العينة أن (13.3رقم ) بينت النتائج يف اجلدمل

مبستقى داللة   One sample T-test)مالختاار صحة الفرضية مت تلايق اختاار)  05.0  ممن طرف
 ( يقضح نتائج هذا االختاار مالقرار اإلتصائ  اخلاص ابلفرضية. 14.3ماتد  ماجلدمل رقم ) 

 ( نتاج اختبار صحة الفرضية والقرار اإلحصائي اخلاص هبا 14.3اجلدول رقم ) 

T احملسوبة 
 قيمة احتمال املعةوية

Sig 
df القرار اإلحصائي املتوسط درجات احلرية 

 دال احصائياً  2.38 51 0.000 -9.86-
 

( مهق أق، من املتقسط 2.38متقسط إجاابت عينة الدراسة هق ) يتضح أن قيمة(   14.3من اجلدمل رقم )        

2من ) صغرأ Sigاتتمال املعنقية ( مأن قيمة 3.39االفرتاض  جملتم  الدراسة مالذي تالغ قيمته )

05.0

فإن  ( عليه 
 الفر  بني املتقسلات له داللة إتصائية  مهذا يعين أن مسعة اجلامعة ال تتمت  ابجلقدة املقاقلة.

 إىل النتائج التالية : التقص،مت   حتلي، الاياانت السابقةعلى  بناءالةتائج :  6
جلــقدة أبعــاد   كانــت نظرهتــا ســلاية الدراســةعينــة  جلميــ  أفــرادنظــر المجهــات  أنتاــني مــن خــالل التحليــ، اإلتصــائ   .1

 .مسؤملية اجلامعات  عاتق يق  ضمنأبرزها  خمتلفة أسااب إىل  ميعقد ذلك  اجلامع التعليم خمرجات
ممل تتمتـ  ابجلـقدة املقاقلـة مـن مجهـة نظـرهم  مرغـم  متـدينكفـاءة اخلـرجيني هـ  مبسـتقى جقدة  أكدت عينة الدراسة أن  .2

اجلامعـات  إال إهنـا ليسـت اجلهـة املقصـرة دائمـا  إذ تعـقد أسـااب ذلـك إىل بعـض أن مسؤملية ذلـك ملقـاة علـى عـاتق 
 العقام، منها العقام، املؤثرة على اجلامعات نفسها.

ممل  متــدينالــربامج التدريايــة هــ  مبســتقى جــقدة أن  يتفقــقن عينــة الدراســة بينــت نتــائج التحليــ، اإلتصــائ  أن أفــراد   .3
ضعف العالقة مالتفاع، بني اجلامعة ماجملتم  مالذي تتحم، منـه مهذا يعكس نظرهم  تتمت  ابجلقدة املقاقلة من مجهة 

 اجلامعــة جــزءا كاــريا لكقهنــا اجلهــة الرئيســة املصــدرة للعلــقم ماملعــارف مالــيت يتحــتم عليهــا متابعــة تاجــات ســق  العمــ،

 .ماملستجدات العلميةمكذلك سيلرة العم، الرمتيين يف مؤسسات سق  العم، معدم تقاصلها م  التلقرات 
 ممل تتمتــ  ابجلــقدة املقاقلــة مــن مجهــة نظــرهم  ممــا متــدينالاحــث العلمــ  هــ  مبســتقى جــقدة أكــدت عينــة الدراســة أن  .4

ممدى تقائمها م  تاجات ممشاك، اجملتم  مكـذلك  ةيعكس عدم قناعة مؤسسات سق  العم، خبلة اجلامعة الاحثي
 .من خارج اجلامعة مدى إ تة الاحقث العلمية إىل املستفيدين

ممل  متـديناملـؤمترات مالنـدمات هـ  مبسـتقى جـقدة أن  يتفقـقن عينـة الدراسـةأظهرت نتائج التحلي، اإلتصـائ  أن أفـراد  .5
خلــة ماضــحة ممعلقمــة للنــدمات ماملــؤمترات  مهــدا يعــين أنــه لــيس للجامعــاتتتمتــ  ابجلــقدة املقاقلــة مــن مجهــة نظــرهم  

املتغـريات املختلفـة يف  ات بشـك، مسـتمرتتـاب  اجلامعـمكـذلك ال  ات سـق  العمـ،مؤسسـذات العالقة املااشـرة حباجـة 
 املناساة هلا. املؤمترات مالندماتبيئة اجملتم  متصمم 
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مهـدا ممل تتمتـ  ابجلـقدة املقاقلـة مـن مجهـة نظـرهم   متـدينمبستقى  كانت مسعة اجلامعةجقدة أكدت عينة الدراسة أن  .6
مكــذلك ضــعف  عــن أداء اجلامعــة بشــك، دمري ممســتمر ســق  العمــ،يــتم قيــاس متقيــيم رضــا مؤسســات  ال يعــين أنــه
 اجلامعة دمما األبعاد األخالقية املتعلقة خبدمة اجملتم . مراعاة

 : التوصيات 7
لسد تلـك  متللاات مؤسسات سق  العم،م  اتتياجات م  اعلى مقاءمة خمرجاهت اجلامعيةاملؤسسات  ضرمرة تركيز  -1

مالعمــ، علــى االرتقــاء  االتتياجــات مــن جهــة  ملضــمان تصــقل اخلــرجيني علــى فــرص العمــ، املناســاة لتخصصــاهتم
 اجلامع .ابعتاارهم من أهم خمرجات التعليم  مستقى كفاءة جقدة اخلرجينيحتقيق اجلقدة يف كافة خمرجاهتا مالسيما م 

مكــذلك ضــرمرة تلايــة  فقــا آلخــر مســتجدات التنميــة املعرفيــةالعمــ، علــى تصــميم الــربامج التدريايــة م بشــك، مســتمر م  -2
 اجلامعة مبشك، مستمر حلاجات مرغاات مؤسسات سق  العم، يف تدريب كقادره كاًل تسب ختصصه.

العمــ، علــى مضــ  اخللــط الاحثيــة الــيت تتــقاءم مــ  تاجــات ممشــاك، مؤسســات ســق  العمــ، ماالهتمــام إبصــدار  -3
 حباجة اجلامعة على تد سقاء م  تلك اليت تليب تاجة مؤسسات سق  العم،. الاحقث مالنشرات العلمية املعنية

العمــ، علــى صــياغة ممضــ  خلــط ماضــحة للنــدمات ماملــؤمترات ذات العالقــة املااشــرة حباجــة مؤسســات العمــ، زايدة  -4
 ها العلمية.مضرمرة دعقة اجلامعة ملمثل  مؤسسات سق  العم، إىل احلضقر ماملشاركة يف ندماهتا ممؤمتراهتا مبراجم

قياس متقييم رضـا مؤسسـات سـق  العمـ، عـن أداء اجلامعـة بشـك، دمري ممسـتمر مـ  مراعـاة اجلامعـة دممـا األبعـاد  -5
 األخالقية املتعلقة خبدمة مؤسسات سق  العم،.

مذلـــك لضـــمان  خمرجـــات التعلــيم اجلـــامع االهتمــام مباـــدأ التحســـني املســتمر  يف كافـــة اجملـــاالت ذات العالقــة جبـــقدة  -6
 معاجلة نقاط الضعف اليت يتم اكتشافها  ماالرتقاء بنقاط الققة املتحققة ملقاكاة التقدم العلم  املستمر.  

يســـهم يف حتقيـــق ضـــمان اجلـــقدة مبشـــك، دمري مبـــا املقـــارانت املرجعيـــة مـــ  اجلامعـــات الرائـــدة عربيـــا معامليـــا  إجـــراء -7
  ابملستقى املقاقل عامليا.

 ملراجعا
 .املراجع العربية  : الً و أ

 تكام، خمرجات التعليم     (. مقاءمة خمرجات التعليم العايل التتياجات سق  العم، .مرقة علمية مقدمة ملؤمتر 2014انعيمة  أمحد)
 العايل م  سق  العم، يف القلاع اخلاص مالعام : األردن.             

 ماالعتماد للجامعات العربية . عمان : اململكة األردنية أعضاء  (. دلي، ضمان اجلقدة 2008احلاج  فيص، عادهللا مآخرمن)
 االحتاد  عمان : اململكة األردنية اهلامشية.         

 (  معايري اجلقدة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل. جمل  ضمان اجلقدة ماالعتماد. األمانة 2008احلمايل  راشد بن حممد) 
 ية : األردن.العامة الحتاد اجلامعات العرب

 (. معايري جقدة املدرسة الفعالة يف ضقء منح ى النظم : رؤية منهجية   اجلمعية السعقدية للعلقم الرتبقية 2007اخلميس   سالمة)
 مالنفسية. اإللقاء السنقي الراب  عشر  اجلقدة يف التعليم العام  القصيم : اململكة العربية السعقدية.       

 (. اسرتاتيجية مقرتتة ملقاءمة خمرجات التعليم العايل ابتتياجات سق  العم، يف فلسلسن.)رسالة   2016الدلق  محدي أسعد)
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 ماجستري غري منشقرة(. جامعة األقصى : غزة.         
 (. أسااب عدم التقافق بني خمرجات التعليم اجلامع  ممتللاات سق  2015الشاه  رمضان عادهللا  تدمد  مصلفى سعقد)

 (.3(  جملد)17العم، يف ليايا. اجمللة اجلامعية  العدد)         
 املقارنة املرجعية   الشركة العربية    ISO9000أيزم (  الدلي، العلم  لتلايق إدارة اجلقدة الشاملة 1995الشريامي  عادل)

 لإلعالم العلم .     
 املة يف التعليم اجلامع  : دراسة تلايقية . جملة اإلدارة      (. إمكانية تلايق إدارة اجلقدة الش2005اللائ   يقسف مآخرمن )

 (.2ماالقتصاد  جامعة الكقفة  اجمللد األمل   العدد)         
 (. التعليم العايل مالتنمية يف العرا . التحدايت ماآلفا . مكتب اليقنسكق : العرا .2013العاين   طار   النعيم   صالح)

 (. تدقيق أنظمة اجلقدة. دار دجلة  عمان : األردن.2010) القزاز  إمساعي، إبراهيم
 (.اخلرجيقن مسق  العم، . مزارة التعليم مالاحث العلم  : عمان.2012اليازمري  أمين مآخرمن)

 م(.2010.)مؤسسات التعليمية مالتدريب يف ليايا  ماعتماددلي، ضمان جقدة 
 (.إدارة اجلقدة الشاملة مدخ، الفاعلية مإدارة املعلقمات ابلتعليم اجلامع  ابليمن. جملة الرتبية. 2002عااس  عائدة فؤاد)

 العدد السادس.        
 تلايقها يف التعليم اجلامع  املصري . دراسة حتليلية  املؤمتر  مإمكانية(. اجلقدة الشاملة 2000عشياة  فتح  درميش)

 قي لكلية الرتبية : جامعة تلقان.السن      
 (. خمرجات اجلامعات الفلسلينية ماتتياجات سق  العم،.)رسالة ماجستري غري منشقرة(. جامعة 2010عكة  حممد)

 .نيفلسلني األهلية : فلسل      
 املراجع األجةبية : –اثنياً 
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