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 الداخلية للعملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالياإلنتاجية قياس الكفاءة 
 (مصراتةجامعة  –دراسة تطبيقية لحالة كلية االقتصاد والعلوم السياسية )

 •الحميد علي الفضيلعبد و             •علي عبد السالم الجروشي

 ملخص
هذه الورقة إلى قياس الكفاءة الداخلية للعملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في ليبيا من خالل دراسة تطبيقية  تهدف

، وتناولت الدراسة في الجزء النظري مراجعة لألدبيات االقتصادية مصراتةلحالة كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
لموضوع الكفاءة التعليمية وطرق قياسها ومراجعة لبعض الدراسات السابقة، وفي الجزء التحليلي تم تحليل بعض البيانات 
الخاصة بأعداد الطالب بالكلية، من حيث تطور أعداد الطالب الجدد والمسجلين والخريجين، كما تم قياس معدل الكفاءة 

( باستخدام طريقة الفوج الظاهري، 2015/2016 – 2007/2008األعوام الدراسية )الداخلية للعملية التعليمية بالكلية خالل 
وتوصلت الدراسة إلى انخفاض الكفاءة الداخلية الكمية للعملية التعليمية بالكلية؛ نتيجة انخفاض أعداد الخريجين مقارنة بأعداد 

تفاع أعداد الطالب الجدد بمقدار أكبر من الزيادة الطالب الجدد، حيث أن هناك ارتفاع في أعداد الطالب المسجلين نتيجة ار 
في أعداد الخريجين، وهو ما يعكس ارتفاع أعداد الراسبين، وزيادة فترة التخرج للطالب عن الفترة المقررة؛ ما نتج عنه ارتفاع 

 ة بالكلية.الفاقد في العملية التعليمية، وبالتالي ارتفاع حجم الهدر في الموارد التعليمية للعملية التعليمي

الكفاءة التعليمية، الكفاءة الداخلية، الكفاءة الكمية، طريقة الفوج الظاهري. الكلمات الدالة:

 قدمةم -1

يحظىىىى موضىىىوع الكفىىىاءة التعليميىىىة باهتمىىىام متزايىىىد فىىىي السىىىنوات 
األخيىىىرة مىىىد تزايىىىد النظىىىرة االقتصىىىادية للتعلىىىيم، والتىىىي تىىىر  بىىىأن 
التعليم هو عملية استثمارية ينبغي االهتمىام فيهىا بتردىيد النفقىات 

مسىىتو  الكفىىاءة الداخليىىة والخارجيىىة رفىىد التعليميىىة، والعمىىل علىىى 
لىىىىة تقليىىىىل الهىىىىدر فىىىىي المىىىىوارد المتاحىىىىة للنظىىىىام التعليمىىىىي، لمحاو 

والمسىىتخدمة فىىي العمليىىة التعليميىىة، وقىىد تزايىىد االهتمىىام بموضىىوع 
الكفاءة التعليمية وقياسىها داخىل المؤسسىات التعليميىة مىد ارتفىاع 
أهميىىة التعلىىيم، وتزايىىد حجىىم اىنفىىاق علىىى التعلىىيم، حيىىث أصىىب  

يىىىىىادة التخطىىىىىيط للتعلىىىىىيم عمليىىىىىة اقتصىىىىىادية تتضىىىىى   ثارهىىىىىا فىىىىىي ز 
االهتمىىام بكفىىاءة األنظمىىة التعليميىىة وزيىىادة إنتاجيتهىىا؛ مىىن خىىالل 
تردىىىيد اىنفىىىاق علىىىى التعلىىىيم وحسىىىن اسىىىتخدام المىىىوارد المتاحىىىة، 
وتفىىىىادي الهىىىىدر فىىىىي العمليىىىىة التعليميىىىىة المترتىىىىب علىىىىى الرسىىىىوب 
واىعادة والتسرب وغيرها، وما يتبد ذلىك مىن نفقىات وارتفىاع فىي 

هىىىىىدار لمىىىىىوارد المجتمىىىىىدتكىىىىىاليف العمليىىىىىة التعليميىىىىىة )خليفىىىىىة،  ، وا 
2004). 

نجاح أي مؤسسة تعليمية بقدرتها على تعظىيم مخرجاتهىا  ويعتمد
المىىىدخالت دون التىىىأثير علىىىى  التقليىىىل مىىىنالنوعيىىىة والكميىىىة مىىىد 

العمليىىة التعليميىىة، ويسىىعى أي نظىىام تعليمىىي إلىىى  أسىىاس وجىىوهر
الكفاءة  رفد كفاءته من أجل تحقيق أهدافه بأقل التكاليف، وتهتم

التعليميىىة بالعالقىىة بىىين المىىدخالت والمخرجىىات التعليميىىة، حيىىث 
نتىىاج الجيىىد أن الكفىىاءة التعليميىىة تنطىىوي علىىى تطبيىىق مبىىاد  اى

داخىىىل المؤسسىىىة التعليميىىىة، مىىىن خىىىالل جعىىىل العمليىىىة التعليميىىىة 
عملية منظمىة وحيويىة تسىتهدف إعىداد الطالىب إعىداداج نموذجيىاج، 

المدخل األساسىي فىي العمليىة التعليميىة، باعتبار أن الطالب هو 
وكلمىىىىا زادت الكفىىىىاءة الداخليىىىىة التعليميىىىىة فىىىىي مؤسسىىىىات التعلىىىىيم 
العىىالي؛ كلمىىا تحسىىنت نوعيىىة المخرجىىات التعليميىىة، وقلىىت نسىىبة 

 .(2004)الدايد،  الهدر في الموارد داخل المؤسسات التعليمية

إن هىىىىذه الورقىىىىة تىىىىأتي فىىىىي إطىىىىار تسىىىىليط الضىىىىوء علىىىىى أهميىىىىة 
موضىىىىىىىوع الكفىىىىىىىاءة اىنتاجيىىىىىىىة الداخليىىىىىىىة للنظىىىىىىىام التعليمىىىىىىىي فىىىىىىىي 
مؤسسىىات التعلىىيم العىىالي فىىي ليبيىىا؛ مىىن خىىالل دراسىىة حالىىة كليىىة 

 ، وقىىىىد تىىىىم تقسىىىىيم الورقىىىىة إلىىىىى ثالثىىىىةمصىىىىراتةاالقتصىىىاد بجامعىىىىة 
للورقىىىىىة  محىىىىىاور ر؛يسىىىىىية؛ تنىىىىىاول المحىىىىىور األول اىطىىىىىار العىىىىىام
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البحثيىىىة، والتىىىي تضىىىمنت المقدمىىىة والمدىىىكلة البحثيىىىة والفرضىىىية، 
وهىىىدف الدراسىىىىة وأهميتهىىىا ومراجعىىىىة لىىىبعض الدراسىىىىات السىىىىابقة، 
وتنىىاول المحىىور الثىىاني اىطىىار النظىىري للدراسىىة وتضىىمن خلفيىىة 
نظرية لمفهوم الكفاءة اىنتاجية للتعليم وأنواعها مد التركيز على 

ليىىىىة التعليميىىىىة، وطىىىرق قياسىىىىها، فىىىىي حىىىىين الكفىىىاءة الداخليىىىىة للعم
تنىىاول المحىىور الثالىىث اىطىىار التحليلىىي للدراسىىة، وتضىىمن قيىىاس 

 .مصراتةجامعة  –الكفاءة الداخلية الكمية بكلية االقتصاد 

 :مشكلة البحث  -2

مىىن أبىىرز يعىىد تطىىوير الكفىىاءة الداخليىىة لنظىىام التعلىىيم العىىالي إن 
، وذلك في ظل العديد في ليبيا التحديات التي تواجه هذا القطاع

من حيث عدم وجىود التي يعاني منها هذا القطاع،  المداكلمن 
سياسىىىات تعليميىىىة واضىىىحة سىىىواء علىىىى مسىىىتو  الدولىىىة أو علىىىى 
مسىىتو  المؤسسىىات التعليميىىة، وجمىىود القىىوانين المنظمىىة للعمليىىة 
التعليمىىىىة، وعىىىىدم التطبيىىىىق الصىىىىحي  للىىىىوا؛  والقىىىىوانين الصىىىىادرة، 

تمىىام بتطبيىىق معىىايير الجىىودة فىىي الكليىىات والجامعىىات، وعىىدم االه
باىضىىافة إلىىى تىىردي أوضىىاع البنيىىة التحتيىىة للجامعىىات وكلياتهىىا 
ومرافقها، وقد انعكس كل ذلك على سير العملية التعليمية داخل 
مؤسسىىىىات التعلىىىىىيم العىىىىىالي، وبىىىىىروز بعىىىىىض المدىىىىىاكل الداخليىىىىىة، 

عداد الطلبىة فىي كانخفاض مستو  المناهج والمقررات، وارتفاع أ
تجىىىىاوز عىىىىدد السىىىىنوات المقىىىىررة للتخىىىىرج بعىىىىض التخصصىىىىات، و 

الىىىداخلين، وانخفىىىاض  ، وانخفىىىاض نسىىىبة الخىىىريجين إلىىىىللطالىىىب
المسىىىىىىتو  التعليمىىىىىىي للطىىىىىىالب فىىىىىىي مرحلىىىىىىة التعلىىىىىىيم المتوسىىىىىىط، 

مسىىتو  قىىدرتهم علىىى االسىىتيعاب فىىي مرحلىىة  وانعكىىاس ذلىىك علىىى
لتسىىرب والرسىىوب، مىىن خىىالل ارتفىىاع معىىدالت ا التعلىىيم الجىىامعي

وانعكاسىه علىى  ،وانخفاض مستو  التحصيل العلمىي بدىكل عىام
تىىىىؤثر بدىىىىكل  المدىىىاكلوكىىىىل هىىىىذه نوعيىىىة المخرجىىىىات التعليميىىىة، 

سىىىىلبي علىىىىى كفىىىىاءة وقىىىىدرة قطىىىىاع التعلىىىىيم العىىىىالي علىىىىى تحقيىىىىق 
؛ فضال هوتلبية الطلب المتنامي على االلتحاق بمؤسسات، أهدافه
كبير في المىوارد المسىتخدمة،  ارتفاع التكاليف وحدوث هدرعن 

التعليمية لهذا القطاع، وهو مىا يثيىر انخفاض نوعية المخرجات و 
تسىىاؤالج حىىول مسىىتو  الكفىىاءة اىنتاجيىىة الداخليىىة للنظىىام التعليمىىي 
في مؤسسات التعلىيم العىالي فىي ليبيىا، وبالتىالي فى ن هىذا البحىث 

 يحاول اىجابة على السؤال التالي:

تعلييم العيالي فيي ليبييا ميف انخفيا  هل تعاني مؤسسات ال -
 الكفاءة الداخلية للعملية التعليمية؟

وستحاول الورقة اىجابة على هذا السؤال من خالل دراسة حالة 
خىىىىىىىالل األعىىىىىىىوام الدراسىىىىىىىة  مصىىىىىىىراتةكليىىىىىىىة االقتصىىىىىىىاد بجامعىىىىىىىة 

(2007/2008 – 2015/2016.) 

 :فرضية الدراسة  -3

ينطلىىىق البحىىىث مىىىن فرضىىىية مفادهىىىا انخفىىىاض الكفىىىاءة اىنتاجيىىىة 
الداخليىىىىة مالكميىىىىىةم للعمليىىىىىة التعليميىىىىىة بكليىىىىىة االقتصىىىىىاد بجامعىىىىىة 

، مىىا يعنىىي أن قطىىاع التعلىىيم العىالي فىىي ليبيىىا يعىىاني مىىن مصىراتة
انخفىىىاض الكفىىىاءة الداخليىىىة للعمليىىىة التعليميىىىة بمؤسسىىىاته بدىىىكل 

 عام.

 :ف الدراسةاهدأ  -4

إلىىىى تسىىىليط الضىىىوء علىىىى موضىىىوع الكفىىىاءة  الدراسىىىةتهىىىدف هىىىذه 
؛ مىن خىالل فىي ليبيىا مؤسسات التعليم العاليالداخلية ل اىنتاجية

، باسىتخدام مصىراتةدراسة تطبيقيىة علىى كليىة االقتصىاد بجامعىة 
بعىىض الطىىرق والمؤدىىرات التىىي تتىىي  اسىىتخدام البيانىىات المتىىوفرة 

؛ بالكليىىىىة تعليميىىىىةللعمليىىىىة الالداخليىىىىة الكميىىىىة  قيىىىىاس الكفىىىىاءةفىىىىي 
للوقىىوف علىىى مسىىتو  الكفىىاءة الداخليىىة للعمليىىة التعليميىىة داخىىل 

 الكلية.

 :أهمية الدراسة  -5

أهمية قطاع التعليم العىالي ودوره فىي تستمد الدراسة أهميتها من 
تحقيىىىىق التنميىىىىة البدىىىىرية، وتعزيىىىىز دور رأس المىىىىال البدىىىىري فىىىىي 

فىىي إطىىار دعىىم وتىىأتي هىىذه الدراسىىة تحقيىىق التنميىىة االقتصىىادية، 
التوجىىه نحىىو البحىىوث التطبيقيىىة التىىي يمكىىن مىىن خاللهىىا التعىىرف 

 عىىىن طريىىىق ؛ينظىىىام التعليمىىىالبدىىىكل دقيىىىق علىىىى مسىىىتو  كفىىىاءة 
علىى الحصىول  يمكىن مىن خاللهىا ،استخدام أساليب كمية حديثة

التعليمية على أسىس علميىة  نتا؛ج دقيقة تساعد في بناء القرارات
اسىىىات تسىىىاعد فىىىي الكدىىىف عىىىن سىىىليمة، حيىىىث أن مثىىىل هىىىذه الدر 

 مىىواطن الضىىعف والخلىىل فىىي سىىير العمليىىة التعليميىىة ومخرجاتهىىا
وهو مىا يسىاعد علىى تحديىد السياسىات ، في المؤسسات التعليمية
تطىىىىىىىوير العمليىىىىىىىة و صىىىىىىىالح هىىىىىىذا الخلىىىىىىىل التعليميىىىىىىة المناسىىىىىىىبة ى
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لنظىىىىىام التعلىىىىىيم  وتعزيىىىىىز جىىىىىودة المخرجىىىىىات التعليميىىىىىة ،التعليميىىىىة
 العالي.

 :السابقة الدراسات  -6

هنىىاك العديىىد مىىن الدراسىىات التىىي تناولىىت موضىىوع قيىىاس الكفىىاءة 
اىنتاجيىىة الداخليىىة للتعلىىيم فىىي بعىىض الىىدول العربيىىة، وفيمىىا يلىىي 

 عرض موجز لبعض هذه الدراسات:

   (: تناولىىىت هىىىذه الدراسىىىة الكفىىىاءة 2005دراسييية )عبيييد العيييال
حثت الداخلية للسنة التحضيرية لجامعة حا؛ل في السعودية، وب

لطىالب  الداخليىة الكفىاءة علىى المىؤثرة هىذه الدراسىة فىي العوامىل
السىعودية،  العربيىة بالمملكىة حا؛ىل بجامعىة السىنة التحضىيرية

 إلىى تىؤدي األسىباب والعوامىل التىي علىى التعىرف إلىى وهىدفت

 بجامعة للطالب السنة التحضيرية في الداخلية الكفاءة انخفاض

 لرفىد الكفىاءة األسىباب لتلىك عىالج حا؛ىل فىي محاولىة لوضىد

المىىىنهج  التحضىىىيرية، واسىىىتخدمت الدراسىىىة للسىىىنة الداخليىىىة
 هىذه طبيعىة مىد يىتالءم الىذي المىنهج العلمىي الوصىفي باعتبىاره

 تسىم  التىي المسى  وهىي الطريقىة الدراسىة مىن خىالل أسىلوب

 والبيانىات التىي للمعلومىات الىدقيق والتحليىل التعليىل باسىتخدام

أظهىىرت النتىىا؛ج  معينىىة، ولقىىد ةظىىاهر  حىىول تتىىوافر للباحىىث
انخفىىاض الكفىىاءة الداخليىىة للعمليىىة التعليميىىة، وأن هنىىاك العديىىد 

الداخليىة، وأن هىذه  الكفاءة انخفاض وراء تقف من العوامل التي
العوامىىىىىل تنقسىىىىىم إلىىىىىى عوامىىىىىل اقتصىىىىىادية واجتماعيىىىىىة ودراسىىىىىية 

 وأسرية.

   الكفىىاءة واقىىد(: تناولىىت هىىذه الدراسىىة 2004دراسيية )خليفيية 

 هىذه هىدفت، و فلسىطين فىي األساسىي للتعلىيم الكميىة الداخليىة

 التعلىيم لنظىام الكميىة الداخليىة الكفىاءة واقىد تحليىل إلىى الدراسىة

 جىنس بىاختالف اختالفهىا درجة، ومد   فلسطين في األساسي

 الحيىىاة تركيىىب إعىىادة طريقىىة ، واسىىتخدمت الدراسىىةالطالىىب

الكفىىاءة اىنتاجيىىة الداخليىىة باسىىتخدام بعىىض  لحسىىاب الدراسىىية
، المرحلىة هىذه فىي التعليمىي الهىدرالمؤدرات التي توض  نسىبة 

لم  فلسطين في األساسي التعليم نظام أن الدراسة نتا؛ج أظهرتو 
وهىو مىا أد   ،بالدرجىة المطلوبىة الكميىة أهدافىهيسىتطد تحقيىق 

ر الكميىىىة إلىىىى تىىىدني الكفىىىاءة الداخليىىىة الكميىىىة، وأن نسىىىبة الهىىىد

الناتجىىىىة عىىىىن الرسىىىىوب والتسىىىىرب كانىىىىت مرتفعىىىىة بدىىىىكل عىىىىام، 
 وكانت أعلى لد  الذكور مقارنة باىناث.

  الكفىاءة قيىاس(: هىدفت الدراسىة إلىى 2004، دراسية )الشياي 

، البيانىات مغلىف تحليىل باسىتخدام السىعودية للجامعىات النسىبية
مىىىن خىىىالل تحديىىىد الكليىىىات الكفىىىؤة وغيىىىر الكفىىىؤة فىىىي اسىىىتخدام 
الموارد المتاحة في العمليىة التعليميىة فىي الجامعىات السىعودية، 
وتحديد المقىدار الىذي يجىب تخفيضىه مىن المىدخالت، والمقىدار 
الىىذي يجىىىب زيادتىىه مىىىن المخرجىىات للكليىىىات غيىىر الكفىىىؤة، وقىىىد 

كفىىىىىؤة فىىىىىي  توصىىىىىلت الدراسىىىىىة إلىىىىىى وجىىىىىود كليىىىىىات كفىىىىىؤة وغيىىىىىر
 تخفيضىه يمكىن الىذي المقىدار تحديىدالجامعات السىعودية، وتىم 

 أعضىاءة مىن الطىالب و كفىؤ  غيىر كليىة كىل فىي مىدخالتال مىن

ىا مىوظفين،و  التىدريس هي؛ىة  يمكىن الىذي المقىدار تحديىد تىم وأيضج
 هىذه تحقىق حتىى( الخىريجين الطلبىةات )مخرجىال فىي زيادتىه

 .معطلة موارد لديها يصب  وال الكفاءة الكليات

  (: وهىىىي 2012المديريييية العامييية للتخطييييط والجيييودة  )دراسييية
دراسىىة بخصىىوص كفىىاءة النظىىام التعليمىىي بدولىىة سىىلطنة عمىىان 

الكفىىاءة  خىىالل فتىىرة أربعىىة عقىىود، وهىىدفت إلىىى توضىىي  نسىىب
 التعىرف خىالل مىن عمىان؛ سىلطنة فىي التعلىيم الداخليىة لنظىام

 زمنيىة فتىرة ونسب الرسوب والتسرب خالل االلتحاق نسب على

محىىددة، وقىىد توصىىلت الدراسىىة إلىىى أن الكفىىاءة الداخليىىة الكميىىة 
للنظىىىىىام التعليمىىىىىي مرتفعىىىىىة، ويعىىىىىود ذلىىىىىك إلىىىىىى ارتفىىىىىاع نوعيىىىىىة 
المىىدخالت التىىي سىىاهمت فىىي رفىىد كفىىاءة النظىىام، مىىن معلمىىين 
ذوي كفىىىىىاءات عاليىىىىىة، ومنىىىىىاهج متطىىىىىورة، والفصىىىىىول الدراسىىىىىية 

طالبيىىىىىة المناسىىىىىبة المناسىىىىىبة مىىىىىن حيىىىىىث التجهيىىىىىزات والكثافىىىىىة ال
للصىىف الواحىىد، باىضىىافة إلىىى التجهيىىزات الحديثىىة، واسىىتخدام 
الوسىىىىا؛ل والتقنيىىىىات التعليميىىىىىة الحديثىىىىة، وبمىىىىىا يلبىىىىي متطلبىىىىىات 

 المجتمد وسوق العمل.

  (: هىىدفت هىىذه الدراسىىة إلىىى قيىىاس األداء 2000بكيير  )دراسيية
االقتصادي للخدمة التعليمية  بجامعة الملك سعود بالسىعودية، 

وضىىىي  بعىىىض جوانىىىب األداء االقتصىىىادي مىىىن خىىىالل تحليىىىل وت
البيانىىىىىىات المتىىىىىىوفرة حىىىىىىول الطىىىىىىالب وأعضىىىىىىاء هي؛ىىىىىىة التىىىىىىدريس 
والعىىىىىىاملين بالجهىىىىىىاز اىداري بالجامعىىىىىىة وكلياتهىىىىىىا، وباسىىىىىىتخدام 

نتىىىىاج، وتحديىىىىد بعىىىىض المؤدىىىىرات االقتصىىىىادية كتقىىىىدير دالىىىىة اى
راسىة معدل الكفاءة اىنتاجية الداخليىة فىي الجامعىة، واتبعىت الد
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المىىنهج الوصىىفي التحليلىىي والمىىنهج اىحصىىا؛ي والرياضىىي فىىي 
تحليىىل البيانىىات والوصىىول إلىىىى النتىىا؛ج، وقىىد توصىىلت الدراسىىىة 
مىىن خىىالل تقىىدير دالىىة اىنتىىىاج بىىأن إنتاجيىىة الجامعىىة هىىي فىىىي 
مرحلة تزايد الغلة، وهىو مىا يعنىي زيىادة أعىداد الخىريجين بنسىبة 

فىىىىة، كمىىىىا بلىىىى  معىىىىدل أكبىىىىر مىىىىن زيىىىىادة عناصىىىىر اىنتىىىىاج المختل
فىىي المتوسىىط للكليىىات بنظىىام ( %53)الكفىىاءة الداخليىىة حىىوالي 

فىىي الكليىىات التىىي تسىىتغرق دراسىىتها  (%51)ربىىد سىىنوات، واأل
فىىىىىي كليىىىىىات الطىىىىىب، وهىىىىىو معىىىىىدل  (%56)خمىىىىىس سىىىىىنوات، و

مىىنخفض يىىدل علىىى انخفىىاض الكفىىاءة الداخليىىة بهىىذه الكليىىات، 
مة فىىي العمليىىة نىىي وجىىود هىىدر فىىي المىىوارد المسىىتخدعوهىىو مىىا ي

 التعليمية بالجامعة.  

 :اإلطار النظري  -7
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نتاجيىىىة التعليميىىىة( حسىىىاب نتاجيىىىة للتعلىىىيم )اىيقصىىىد بالكفىىىاءة اى
المكسىىب والخسىىارة مىىن العمليىىة التعليميىىة فىىي صىىورتها النها؛يىىة، 

ومقىدار ويتطلب ذلك معرفىة حجىم األمىوال المسىتثمرة فىي التعلىيم 
العا؛ىىد منهىىىا. وبمعنىىىى  خىىىر هىىي دراسىىىة العالقىىىة بىىىين المىىىدخالت 

نتاجيىىىىىىىىة هىىىىىىىىي نسىىىىىىىىبة والمخرجىىىىىىىىات التعليميىىىىىىىىة، باعتبىىىىىىىىار أن اى
ممىىد  قىىدرة النظىىام  بأنهىىالىىى المخرجىىات. كمىىا تعىىرف إالمىىدخالت 

، 2015 )الرادىىد، هىىداف المرجىىوة منىىهمالتعليمىىي علىىى تحقيىىق األ
نتاجيىىة للتعلىىيم علىىى تعريىىف الكفىىاءة اى. كمىىا يمكىىن  (239ص 
 منهىا أو تحقيىق الهىدف التعليميىة نتىاج الخدمىةإالقىدرة علىى مأنها 

 الكفىاءة وبدىكل عىام فى ن (4، ص2004الهاللىي، )بأقل تكلفةم 

النظىام التعليمىي علىى تحقيىق  قىدرة اىنتاجية للتعليم توضى  مىد 
 المىدخالت مىن حىد ممكىن للمخرجىات بىأدنى ممكنىة قيمىة أقصىى

علىىى تحقيىىق  مىىد  فعاليىىة النظىىام التعليمىىيجهىىة أخىىر ، و  مىىن
 (.2014النتا؛ج المرجوة منه )مؤسسة التدريب األوربية، 

 يتىداخل مىد التعليم في الكفاءة وتجدر اىدارة هنا إلى أن مفهوم

واىنتاجيىىة،  الكفايىىة، كمفىىاهيم األخىىر  المفىىاهيم مىىن العديىىد
 والجودة. والفعالية،
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الكفىىىاءة  :نتاجيىىىة للتعلىىىيم، همىىىاللكفىىىاءة اىر؛يسىىىيان يوجىىىد نوعىىىان 
لىىى إتدىىير الكفىىاءة الداخليىىة للتعلىىيم و الداخليىىة والكفىىاءة الخارجيىىة، 

لىىىىى: إالنظىىىىام التعليمىىىىي ومدخالتىىىىه، وتنقسىىىىم  نىىىىاتجالعالقىىىىة بىىىىين 
كلفىىىىة التعلىىىىيم. أمىىىىا تالكفىىىىاءة الكميىىىىة، والكفىىىىاءة النوعيىىىىة، وكفىىىىاءة 

نتاجيىىىة الخارجيىىىة فتتعلىىىق بمخرجىىىات النظىىىام التعليمىىىي الكفىىىاءة اى
، وتتثمىىل فىىي قىىدرة النظىىام مىىن الناحيىىة النوعيىىة والكميىىة المتناسىىبة

التعليمىىي علىىى الوفىىاء باحتياجىىات سىىوق العمىىل مىىن التخصصىىات 
 خليفىة،)المناسىبين وفىي الوقىت المناسىب  والنوعيىةالمختلفة بالكم 

 .(403، ص2004
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يقصىىىد بالكفىىىاءة الداخليىىىة للتعلىىىيم مىىىد  قىىىدرة النظىىىام التعليمىىىي أو 
المؤسسة التعليمية بمدخالتها من الطالب على االنتقال بهىم مىن 
مرحلىىىة دراسىىىية إلىىىى أخىىىر  علىىىى الوجىىىه األكمىىىل، وبالتىىىالي فىىى ن 
النظام التعليمىي أو المؤسسىة التعليميىة تكىون ذات كفىاءة إنتاجيىة 

الية إذا انخفض عدد الراسبين والمتسىربين مىن الطىالب داخلية ع
نتاجيىىىة الداخليىىىة للتعلىىىيم كىىىل وتدىىىمل الكفىىىاءة اى (،2000)بكىىىر، 

كأعضىىىىاء هي؛ىىىىة  العناصىىىىر البدىىىىرية الداخلىىىىة فىىىىي مجىىىىال التعلىىىىيم
والتىي تتىولى تحديىد وتنظىيم البىرامج  التدريس واىداريىين والفنيىين،

دخىىال التكنولوجيىىا، كىىذلك ا  و عىىداد المنىىاهج الدراسىىية، ا  و  ،التعليميىىة
دارة التعليميىىىة الردىىىيدة، تهي؛ىىىة المنىىىاا الدراسىىىي المناسىىىب مىىىد اى

عمىىال مىىن األ اومتابعتهىىا وغيرهىى ومراقبتهىىاوتنظىىيم أوقىىات الدراسىىة 
التىىي تىىؤدي الىىى مخرجىىات جيىىدة تىىؤدي دورهىىا فىىي مجىىال العمىىل. 

علىىىى قىىىدر كبيىىىر مىىىن الجىىىودة زادت  فكلمىىىا كانىىىت تلىىىك المىىىدخالت
 (.240ص ،2015 الرادد،)الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي 

نتىىاج تفاعىىل هىىي أن الكفىىاءة الداخليىىة للتعلىىيم  ممىىا سىىبق يتضىى و 
وتبىىادل بىىين العناصىىر الكميىىة والكيفيىىة المكونىىة للعمليىىة  ،مسىىتمر

التعليميىىىىة، ومحصىىىىلة تكامىىىىل األدوار الوظيفيىىىىة المختلفىىىىة داخىىىىىل 
ويمكىىىىن القىىىىول بىىىىأن ام التعليمىىىىي مىىىىن أجىىىىل تحقيىىىىق أهدافىىىىه، النظىىىى

النظىىام التعليمىىي ذو كفىىاءة داخليىىة مرتفعىىة إذا تحققىىت فيىىه بعىىض 
انخفىىىاض عىىىدد الطىىىالب الراسىىىبين والمتسىىىربين،  :مثىىىل ،المعىىىايير

وزيادة مستو  التحصيل، وارتفاع عدد وجودة الخريجين، وارتفاع 
أبعىاد  ةالثىثاخلية للتعلىيم نتاجية الدتتضمن الكفاءة اىمهاراتهم، و 
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 كلفىة التعلىيمت: الكفاءة الكمية والكفاءة النوعية وكفاءة ير؛يسية ه
 (.2010)عبد العال، 
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نتىىىىاج أكبىىىر عىىىدد مىىىىن إقىىىدرة النظىىىىام التعليمىىىي علىىىى  وهىىىي تعنىىىي
 جين مقابىىل العىىدد الكلىىي مىىن الطىىالب الىىداخلين فىىي العمليىىةيالخىىر 

التعليميىىىىىة. ويىىىىىرتبط هىىىىىذا الجانىىىىىب مىىىىىن الكفىىىىىاءة بدراسىىىىىة حىىىىىاالت 
 ،2015 ،ان)الردىىد ونسىىبة الخىريجين عىىادة والرسىوبالتسىرب واى

 (.241ص

للتعىرف وتعد دراسة الكفىاءة الداخليىة الكميىة للتعلىيم وسىيلة فعالىة 
وبمىىا كلفتهىىا، تنتاجيىىة التعليميىىة وتخفىىيض تحسىىين اىعلىىى كيفيىىة 

 مكانىىىىات الماديىىىىة والبدىىىىريةللمىىىىوارد واى مثىىىىلاالسىىىىتخدام األ يحقىىىىق
للتعلىيم تهىتم الكميىة ن الكفىاءة الداخليىة  فى لك، لذللعملية التعليمية

ومىىىد  قىىىدرتهم  ،بقيىىىاس مىىىدخالت النظىىىام التعليمىىىي مىىىن الطىىىالب
وتكىون نسىبة  على اجتياز المرحلة التعليمية فىي دىكل مخرجىات.

تخىىىرج جميىىىد الطىىىالب الىىىذين التحقىىىوا  إذا (%100)ة اءهىىىذه الكفىىى
بنجىىىاح فىىىي مىىىدة  هانفسىىى بالمؤسسىىىة التعليميىىىة فىىىي السىىىنة الدراسىىىية

دنىىى لعىىدد سىىنوات الدراسىىة. حيىىث تعبىىر مؤدىىرات الكفىىاءة الحىىد األ
نتاجيىة، وانخفىاض نسىب عن تحسن اى ،الداخلية الكمية المرتفعة

 (.2004 الدايد،)الرسوب والتسرب، وتقليل التكاليف 
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بعبىارة  ،يخىرجهم النظىام التعليمىي لذينيقصد بها نوعية الطالب ا
تتصىف بىالجودة أو تتحقىق  يالتعليمىالنظىام مخرجىات هىل  أخىر 

وهنىىىىاك بعىىىىض  ؟بهىىىىا المواصىىىىفات والمعىىىىايير التىىىىي وضىىىىعت لهىىىىا
المؤدىىىىرات التىىىىي يمكىىىىن االسىىىىتدالل بهىىىىا علىىىىى الكفىىىىاءة الداخليىىىىة 

 ،والمنىىىىىىىاهج والكتىىىىىىىب ،لنوعيىىىىىىىة التعلىىىىىىىيم منهىىىىىىىا: نوعيىىىىىىىة البىىىىىىىرامج
 واالمتحانات وغيرها من المؤدرات ذات الصلة بتحديد النوعية. 

النوعيىىىة بالنسىىبة للكفىىاءة  مىىاج همأن عامىىل الحجىىم يلعىىىب دورا  كمىىا
تهىا وحجراتهىا ات التعليميىة وأقسىامها وقاعالتعليمية، فحجم الوحدا

كلهىىىىىا أمىىىىىور تىىىىىرتبط بالكفىىىىىاءة  مىىىىىن المرافىىىىىق؛ ومعاملهىىىىىا وغيرهىىىىىا
اقتصىاديات الحجىم هىي أحىد المجىاالت التىي  حيىث أنالتعليمية، 

ويىىىأتي فىىىي مقىىىدمتها  النظىىىام التعليمىىىييمكىىىن أن تىىىؤثر فىىىي كفىىىاءة 
م مىن أهى ذسىتاأالقاعات الدراسية، حيث يعتبر عدد الطىالب لكىل 

محىىىىىددات نفقىىىىىة التعلىىىىىيم وتكلفتىىىىىه، وكلمىىىىىا كبىىىىىر حجىىىىىم المؤسسىىىىىة 

 ،2004فىىىة، يخل) تكاليفهىىىا وانخفضىىىتمكانياتهىىىا إالتعليميىىىة زادت 
 . (404ص
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تعنىىىي أن تكىىىون و ، والتكلفىىىة نتىىىاجبمسىىىتو  اىالكفىىىاءة تىىىرتبط هىىىذه 
نوعيىة كلفة الطالب بىأدنى قىدر ممكىن دىريطة أن ال يىؤثر علىى ت

يجىىىب أن تعتمىىىد علىىىى  ؛كلفىىىة موضىىوعيةتالتعلىىيم. وحتىىىى تكىىىون ال
ومىا يترتىب عليىه  ،تراعىي العامىل الزمنىي ،تقديرات واقعية حقيقيىة

يمكىىىىىن التنبىىىىىؤ بهىىىىىا وحسىىىىىاب  لتكىىىىىاليف؛مىىىىىن زيىىىىىادة نسىىىىىبية فىىىىىي ا
كلفىىىىىة الطىىىىىالب مىىىىىن مرحلىىىىىة تاحتماالتهىىىىىا واتجاهاتهىىىىىا. وتختلىىىىىف 

تطلبىىىىات كىىىىل فتىىىىرة منظىىىىرا الخىىىىتالف مىىىىؤهالت  ؛تعليميىىىىة ألخىىىىر 
ونوعيىة مبىىاني المؤسسىىات  ،المعلمىىين وخبىىرتهمتعليميىة مىىن حيىث 

كلفة الطالب تالتعليمية وتجهيزاتها، ومما ال دك فيه أن تخفيض 
بىر دلىيال واضىحا علىى تيع؛ مد الحفاظ على مستو  تعليمىي جيىد

 الرادىىد،)وكفىىاءة النظىىام التعليمىىي  ، وعلىىىدارة التعليميىىةنجىىاح اى
 (.242ص ،2015

 :نتاجية الخارجية للتعليمالكفاءة اإل  2-2 -7

مىىىىىد  قىىىىىدرة النظىىىىىام  نتاجيىىىىىة الخارجيىىىىىة للتعلىىىىىيمتعنىىىىىي الكفىىىىىاءة اى
التعليمىىىىي علىىىىى الوفىىىىاء باالحتياجىىىىات المجتمعيىىىىة مىىىىن مخرجىىىىات 
التعلىىىىيم ممثلىىىىة فىىىىي احتياجىىىىات سىىىىوق العمىىىىل مىىىىن التخصصىىىىات 
المختلفة بىالكم والكيىف المناسىبين، وتوجىد بعىض المؤدىرات التىي 

نظىام تعليمىىي فىىي  علىىى مىد  نجىىاح أي مىن خاللهىىايمكىن الحكىىم 
ا النظىىىام مىىىن خىىىرجين لهىىىذا خدمىىىة المجتمىىىد منهىىىا: مىىىا يقدمىىىه هىىىذ

سىىهامهم فىىي مجىىاالت الندىىاط المختلفىىة، ومىىد  إالمجتمىىد ومىىد  
 ،2004)خليفىىىة،  رضىىىا أصىىىحاب العمىىىل علىىىى نوعيىىىة الخىىىرجين.

 .(404ص

العوامل واألسباب المؤدية إلى انخفا  الكفاءة  3 -7
 :اإلنتاجية الداخلية للتعليم

أهىم أسىباب إن انخفاض الكفاءة الداخلية الكميىة للتعلىيم هىو أحىد 
التعليمية بدكل عام، والىذي يىؤثر بدىكل مبادىر  الكفاءة انخفاض

األهىداف التىي يسىعى النظىام التعليمىي إلىى تحقيقهىا  تحقيىق علىى
وقىد بينىت الدراسىات المختلفىة فىي والنوعيىة،  الكميىة من النىاحيتين

ارتفىىىاع حجىىىم الفاقىىىد أن مجىىىاالت اقتصىىىاديات التعلىىىيم وتخطيطىىىه 
علىى  يؤثر بدىكل كبيىر وغيرها ب والتسربالتعليمي بسبب الرسو 
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ومن أهم العوامل واألسباب التي تىؤدي نتاجية للتعليم، الكفاءة اى
، 2015إلى انخفاض الكفاءة الداخلية للتعليم مىا يلىي )الردىدان، 

251-255:) 

 :التسرب  -1

يقصىىىىد بالتسىىىىرب هىىىىو توقىىىىف الطالىىىىب وانقطاعىىىىه عىىىىن الدارسىىىىة، 
الوقىىىىت ثىىىىم يعىىىىود الطالىىىىب والتوقىىىىف قىىىىد يكىىىىون جز؛يىىىىا لفتىىىىرة مىىىىن 

للدارسىىة، أو قىىد يكىىون كليىىا؛ حيىىث يتوقىىف الطالىىب عىىن الدراسىىة 
بدىىىىكل كامىىىىل، وتىىىىزداد خطىىىىورة التسىىىىرب كلمىىىىا كىىىىان فىىىىي الفتىىىىرات 
األولىىىىى مىىىىن الدراسىىىىة كمىىىىا فىىىىي المرحلىىىىة االبتدا؛يىىىىة، حيىىىىث يرتىىىىد 
الطالب إلى مرحلة األميىة، ويترتىب علىى التسىرب حىدوث خسىارة 

ة متمثلىىىة فىىىي النفقىىىات التعليميىىىة علىىىى وهىىىدر مىىىن الناحيىىىة الماديىىى
الطالىىىىب المتسىىىىرب، باىضىىىىافة إلىىىىى األثىىىىار االجتماعيىىىىة األخىىىىر  
علىىى األسىىرة والمجتمىىىد. وهنىىاك العديىىد مىىىن العوامىىل التىىي تىىىؤدي 
إلىىى حىىدوث التسىىرب وهىىي عوامىىل متنوعىىة اقتصىىادية واجتماعيىىة 

 وتربوية وغيرها.

ق ويمكىىىن حسىىىاب التسىىىرب مىىىن خىىىالل قيىىىاس معىىىدل التسىىىرب وفىىى
 الصيغة التالية:

100 ×
عدد المتسربين في الصف
عدد المسجلين في الصف

=   معدل التسرب

ويعىىد ارتفىىىاع معىىىدل التسىىرب مىىىن أهىىىم مؤدىىرات تىىىدني وانخفىىىاض 
 الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

 الرسوب:  -2

الرسوب هو تكرار الطالب لصف دراسي أو مواد دراسية؛ بحيث 
أو المواد  هنفس لصفليتكرر اىنفاق على الطالب أكثر من مرة 

الدراسىىىية، وهىىىو مىىىا يعتبىىىر إهىىىداراج جز؛يىىىاج فىىىي إنتاجيىىىة التعلىىىيم مىىىن 
الناحيىىىة االقتصىىىادية، ويمكىىىن حسىىىاب الرسىىىوب مىىىن خىىىالل قيىىىاس 

 معدل الرسوب وفق الصيغة التالية:
 

100 ×
عدد الراسبين في الصف
عدد المسجلين في الصف

=   معدل الرسوب
 

وارتفاع معدل الرسوب يعطي مؤدراج مهمىاج علىى تىدني وانخفىاض 
 الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي.

 :انخفا  مستوى التحصيل العلمي  -3

إن ارتفىىىىىىاع معىىىىىىدالت التسىىىىىىرب والرسىىىىىىوب ينىىىىىىتج عنىىىىىىه انخفىىىىىىاض 
 الترفيد وفق الصيغة التالية:معدالت الترفيد، وتحسب معدالت 

100 ×
عدد الناجحين في الصف
عدد المسجلين في الصف

=   معدل الترفيد
 

وينىىتج عىىن انخفىىاض معىىدالت الترفيىىد تىىدهور مسىىتو  التحصىىيل 
العلمىىىىي للطىىىىالب، والتىىىىىي تعىىىىد مىىىىىن أهىىىىم أسىىىىىباب تىىىىدنى الكفىىىىىاءة 

 .الداخلية للنظام التعليمي

 :اقتصاديات الحجم  -4

االقتصىىادية فىىي التعلىىيم يجعىىل مىىن المؤسسىىة إن تطبيىىق المعىىايير 
التعليميىىىة تخضىىىد العتبىىىارات اقتصىىىاديات الحجىىىم، حيىىىث ينبغىىىي 

نتاجيىة الممكنىىة، للمؤسسىة التعليميىىة االسىتفادة مىىن كىل طاقتهىىا اى
فعدم استغالل هذه الطاقة بدكل كامىل وأمثىل يمثىل فاقىداج تعليميىاج 

لنظىام التعليمىي، نتاجية الداخلية لويؤدي إلى انخفاض الكفاءة اى
وتتطلىىىىب اقتصىىىىاديات الحجىىىىم فىىىىي المؤسسىىىىة التعليمىىىىة االسىىىىتفادة 
القصىىىو  مىىىن اىمكانيىىىات المتىىىوفرة لىىىديها سىىىواء البدىىىرية منهىىىا أو 
 الماديىىىىىىىة كالمدرسىىىىىىىين والعىىىىىىىاملين والمبىىىىىىىاني والمرافىىىىىىىق، واألدوات

 والوسا؛ل التعليمية وغيرها.

 تكلفة الطالب:  -5

فىىىىىي العمليىىىىىة التعليميىىىىىة وهنىىىىىا يتطلىىىىىب أن تكىىىىىون تكلفىىىىىة الطالىىىىىب 
موضىىىوعية بحيىىىث تعتمىىىد علىىىى تقىىىديرات واقعيىىىة، يمكىىىن احتمالهىىىا 
والتنبىىىىىىؤ بهىىىىىىا عنىىىىىىد وضىىىىىىد التقىىىىىىديرات التخطيطيىىىىىىة فىىىىىىي العمليىىىىىىة 
التعليمية، وتأتي أهمية تحديىد التكلفىة الواقعيىة للطالىب فىي إطىار 
أن تحقيىىق أقىىل تكلفىىة نسىىبية ممكنىىة مىىد المحافظىىة علىىى مسىىتو  

نتاجيىىة الداخليىىة فىىي علىىى ارتفىىاع الكفىىاءة اىتعليمىىي جيىىد يسىىاعد 
 المؤسسة التعليمية.

 :قياس الكفاءة الداخلية الكمية للتعليمومؤشرات طرق   4 -7

هنالىىىك العديىىىد مىىىن الطىىىرق والمؤدىىىرات التىىىي تسىىىتخدم فىىىي قيىىىاس 
الكفىىىىاءة الداخليىىىىة الكميىىىىة للنظىىىىام التعليمىىىىي، وتركىىىىز معظىىىىم هىىىىذه 

علىىى العالقىىة  للتعلىىيم الداخليىىة الكميىىة للكفىىاءة هاقياسىىالطىىرق فىىي 
حسىىاب عىىن طريىىق  ،بىىين مىىدخالت ومخرجىىات العمليىىة التعليميىىة

واستخدام النماذج الكمية  ،حصا؛يالتحليل اىبعض المؤدرات، و 
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قيىىىىاس ، ومىىىىن أهىىىىم الطىىىىرق المسىىىىتخدمة فىىىىي لقيىىىىاس تلىىىىك الكفىىىىاءة
، 2004خليفىىىىىىىة، ) يلىىىىىىىي مىىىىىىىاالكفىىىىىىىاءة الداخليىىىىىىىة الكميىىىىىىىة للتعلىىىىىىىيم 

 (:405ص

 :طريقة الفوج الحقيقي  -1

تعد هذه الطريقىة مىن أكثىر الطىرق دقىة فىي قيىاس الكفىاءة الكميىة 
تقوم هذه الطريقة على أساس تتبد كل طالب للعملية التعليمية، و 

تتميىىز خىىالل المراحىىل التعليميىىة المختلفىىة طيلىىة حياتىىه الدراسىىية، و 
فىىىي الحسىىىبان الطىىىالب  تأخىىىذهىىىي ف، هىىىذه الطريقىىىة بدقىىىة نتا؛جهىىىا

لكل فوج، من خىالل  المنقولين والناجحين وأيضا حاالت الرسوب
 الفاقىديمكىن فىي النهايىة اسىتخالص  ؛ بحيثحالة كل طالب تتبد

تطبىق فىي الىدول ، وهىي الكلي في النظىام التعليمىي بصىورة دقيقىة
حيىىىىث  ؛حيىىىىث تتىىىىوفر البيانىىىىات عىىىن حالىىىىة كىىىىل طالىىىىب ؛المتقدمىىىة

مكانيىىات ماديىىة وبدىىرية مىىن تتطلىىب هىىذه الطريقىىة فتىى رة طويلىىة، وا 
أجىل تتبىد الحيىاة الدراسىىية لطىالب الفىوج الحقيقىىي؛ مىا يجعىل مىىن 

حيىىىث ال تتىىىوفر مثىىىل هىىىذه  ؛الىىىدول الناميىىىة الصىىىعب تطبيقهىىىا فىىىي
 يسىىتخدم عوضىىاج  ولىىذلكالبيانىىات لتطبيىىق طريقىىة الفىىوج الحقيقىىي، 

؛ عبىىد القىىادر، 265، ص2004الرادىىد، )طىىرق أخىىر   عىىن ذلىىك
2012). 

 :طريقة الفوج الظاهري  -2

ول وفىي يقصد بالفوج الظاهري كل الطالب المقيدين بالصىف األ
أي مرحلة تعليمية، وبغض  النظر عن المستجد والراسب مىنهم، 

 يؤخىذ طىالبألعلىى الى السنوات الدراسىية إوفي تدفق هذا الفوج 
كل سنة دراسية على أنها تمثىل الفىوج بصىرف النظىر عمىا يكىون 
هنىىىاك بىىىين طىىىالب الفىىىوج منقىىىولين أو راسىىىبين مىىىن أفىىىواج أخىىىر . 

الفىىوج بظىىاهره ال حقيقتىه، وتعتمىىد هىىذه الطريقىىة علىىى  ذوهكىذا يؤخىى
الفىىىىوج الظىىىىاهري فىىىىي قياسىىىىها للتىىىىدفق الطالبىىىىي خىىىىالل السىىىىنوات 

لذا فهي  ؛الفوج الحقيقيالدراسية المختلفة دون اهتمام باستقصاء 
تفترض أن نسبة الرسوب ثابتة تقريبا بين األفواج المختلف، كمىا 

فىىىىىي االعتبىىىىىار الطىىىىىالب المتسىىىىىربين أو المنقىىىىىولين  ذأنهىىىىىا ال تأخىىىىى
 (.405، ص2004)خليفة، 

نتاجيىة استخدمت طريقة الفوج الظاهري في قياس الكفىاءة اىوقد 
قياسىها مىىن ناحيىىة،  لىىيم لفتىرات طويلىىة بسىبب بسىىاطةعالداخليىة للت

وقلىىة البيانىىات التىىي تحتاجهىىا مىىن جهىىة أخىىر ، فهىىي فقىىط تتطلىىب 

فىي كىل سىنة دراسىية  الجىدد بيانات عن أعداد الطالب المسجلين
 ، بال(.2004)الدايد،  جينيعدد الخر  ىلإ باىضافة

ويمكن قياس معدل الكفاءة الكمية الداخلية للفوج حسىب الصىيغة 
 التالية:

 =معدل الترفيد الظاهري للفوج 

100 ×
عدد الخريجين في الفوج الدراسي

عدد الملتحقين الجدد في الفوج الدراسي
                                      

 

 قيىاس فىي الظىاهري الفىوج طريقىة اسىتخدام ومىن أهىم انتقىادات

هىو  التسىرب أن التعليمىي هىي افتراضىها للنظىام الداخليىة الكفىاءة
إلى أخىر ، فىي حىين  سنة من الظاهري الفوج حجم في يؤثرالذي 

الفىوج، ولىذلك تعىد  حجىم علىى الرسىوب تىأثير حسىابها فىي ال تأخىذ
التعليمي من طريقة الفىوج  في حساب الهدر دقة هذه الطريقة أقل

 (.2012الحقيقي )عبد القادر، 

 :عادة تركيب الحياة الدراسية ألحد االفواجإطريقة   -3

تعىىد هىىذه الطريقىىة مىىن أكثىىر الطىىرق اسىىتخداما فىىي قيىىاس الكفىىاءة 
عىادة تركيىب إالداخلية الكميىة للتعلىيم. وتسىتند هىذه الطريقىة علىى 
الصىف األول  االحياة الدراسية المفترضة لفوج من الطىالب دخلىو 

مىىن المرحلىىة التعليميىىة فىىي سىىنة دراسىىية واحىىدة. وأن الدىىكل الىىذي 
أي نسىىىبة أفىىىراد الفىىىوج  اد تركيبهىىىا،الحيىىىاة الدراسىىىية المعىىى سىىىتتخذه

المتخرجين خالل مىدة الدراسىة المقىررة بالمرحلىة، ونسىبة الطىالب 
عىادة مىرة أو أكثىر، ونسىبة الطىالب المتسىربين المتخرجين بعد اى
تىىىدل علىىىى  م  بحسىىىاب عىىىدة مؤدىىىراتوهىىىي تسىىىوموقىىىد تسىىىربهم، 

ة مستو  الكفاءة الكمية للمرحلة التعليمية التي أعيد تركيىب الحيىا
 (.2004الدايد، ) الدراسية لفوج من أفواجها

أن تحىرك أفىراد  :أهمهىا افتراضاتوتعتمد هذه الطريقة على عدة 
لىىىى صىىىف، أو مىىىن صىىىف الىىىى خىىىارج العمليىىىة إالفىىىوج مىىىن صىىىف 

 التعليمية يرتبط بما يسمى بمعدالت التدفق الخاصة بكل صف.

ومؤدىرات  عىدة طىرق باىضافة إلى الطىرق السىابقة فى ن هنىاكو  
خىىىر  لقيىىىاس الكفىىىاءة الداخليىىىة الكميىىىة للعمليىىىة التعليميىىىة منهىىىا : أ

الطريقىىة الدىىاملة، وطريقىىة أسىىلوب التحليىىل التطىىويقي للبيانىىات، و 
العينىىات، لكنهمىىا تعتمىىدان علىىى طريقىىة الفىىوج الظىىاهري أو الفىىوج 

كمىىا أنهمىىا تتطلبىىان وقتىىا  وتحتىىاج إلىىى بيانىىات تفصىىيلية؛ الحقيقىىي
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(. كمىا يمكىن اسىتخدام 15، ص2004الهاللىي، )وجهدا كبيرين. 
معىىىدالت الرسىىىوب والتسىىىرب والترفيىىىد والتىىىي سىىىبق اىدىىىارة إليهىىىا 

 كمؤدرات لقياس الكفاءة الكمية الداخلية.

 :تحليل البيانات وقياس الكفاءة الكمية الداخلية بالكلية  -8

تعىىىد الكليىىىات مىىىن أهىىىم مؤسسىىىات التعلىىىيم العىىىالي التىىىي يىىىتم فيهىىىا 
مختلفىىىىة مىىىىن أجىىىىل إنتىىىىاج الخىىىىريجين التفاعىىىىل بىىىىين المىىىىدخالت ال

المؤهلين للمساهمة في خدمىة المجتمىد، حيىث أن الكليىات تلعىب 
دوراج ر؛يسىىياج فىىي تحديىىىد كميىىة ونوعيىىة المخرجىىىات التعليميىىة التىىىي 
يحتاجهىىىا المجتمىىىد فىىىي مختلىىىف المجىىىاالت، وهىىىو مىىىا جعىىىل منهىىىا 
محىىىىط اهتمىىىىام بىىىىال  مىىىىن قبىىىىل الجهىىىىات المسىىىىؤولة، نظىىىىراج للىىىىدور 

مخرجات التعليمية في تحديد حجم ونوعية قىوة العمىل األساسي لل
داخىىىل االقتصىىىاد، ولىىىذلك تسىىىعى الجامعىىىات بصىىىورة مسىىىتمرة إلىىىى 
متابعة التطورات التعليمية في كافىة المجىاالت، مىن خىالل تىوفير 
الكىىىىادر التعليمىىىىي واىداري والفنىىىىي المؤهىىىىل والقىىىىادر علىىىىى تقىىىىديم 

كلياتها، باىضافة خدمة تعليمية بجودة عالية للطالب الدارسين ب
إلىىىىى قيامهىىىىا بوضىىىىد السياسىىىىىات التعليميىىىىة المناسىىىىبة التىىىىي تتىىىىىي  
االسىىىىتخدام األمثىىىىل للمىىىىوارد وبمىىىىا يقلىىىىل الفاقىىىىد والهىىىىدر فيهىىىىا دون 

 التأثير على مخرجاتها سواء من الناحيتين النوعية أو الكمية. 

فىىىىي هىىىىذا الجىىىىزء مىىىىن الورقىىىىة سىىىىنتناول تحليىىىىل البيانىىىىات التىىىىي تىىىىم 
حىىول أعىىداد الطىىالب الخاصىىة بكليىىة االقتصىىاد الحصىىول عليهىىا 

؛ مىىىن حيىىىث تطىىىور أعىىىداد الطىىىالب المسىىىجلين مصىىىراتةبجامعىىىة 
والجىدد والخىريجين، وبىىالرغم مىن قلىىة البيانىات؛ إال أنىىه يمكىن مىىن 
خاللهىىا التعىىرف علىىى مىىد  كفىىاءة العمليىىة التعليميىىة بالكليىىة فيمىىا 

يىىىىة يخىىىص الجانىىىىب الكمىىىي، وسىىىىيتم قيىىىىاس الكفىىىاءة الداخليىىىىة الكم
بكليىىة االقتصىىىاد باسىىىتخدام طريقىىىة الفىىوج الظىىىاهري، والتىىىي تتميىىىز 

فهىىي فقىىط تتطلىىب  بسىىهولتها وعىىدم حاجتهىىا إلىىى بيانىىات تفصىىيلية،
فىي كىل سىنة دراسىية  الجىدد بيانات عن أعداد الطالب المسجلين

، وقد تم تجميد بيانات حىول أعىداد جينيالي عدد الخر  باىضافة
 جين خىىىالل األعىىىوام الدراسىىىيةالطىىىالب المسىىىجلين والجىىىدد والخىىىري

(2007/2008 - 2015/2016). 

 :تطور أعداد الطالب الجدد 1 -8

أن التطىور فىي عىدد الطىالب  (1)نالحظ من خالل الجدول رقىم 
الجدد يمكن تقسيمه إلىى فتىرتين، الفتىرة األولىى الممتىدة مىن العىام 

(، 2010/2011( وحتى العام الدراسي )2007/2008الدراسي )
( طالبىىا خىىالل العىىام 190عىىدد الطىىالب الجىىدد مىىن )رتفىىد حيىىث ا

 معي( طالبىىىىىا للعىىىىىام الجىىىىىا195( الىىىىىى )2008-2007الجىىىىىامعي )
 (%6.14)، وبمتوسىىىىط معىىىىدل نمىىىىو سىىىىنوي بلىىىى  (2010-2011)

خىىىالل الفتىىىرة المىىىذكورة، وقىىىد دىىىهدت هىىىذه الفتىىىرة تقلبىىىات ألعىىىداد 
الطىىىالب الجىىىدد بىىىين االرتفىىىاع واالنخفىىىاض، حيىىىث تراوحىىىت بىىىين 

طالىىىىب كىىىىأكبر عىىىىدد، فىىىىي حىىىىين  195طالبىىىىا كأقىىىىل عىىىىدد و 125
( وحتىىىى العىىىام الدراسىىىي 2007/2008نالحىىىظ أن الفتىىىرة الثانيىىىة )

اد حىىدوث زيىىادة مضىىطردة فىىي أعىىد(، قىىد دىىهدت 2010/2011)
بىالفترة وتضاعفت أعدادهم عدة أضىعاف مقارنىة  ،الطالب الجدد

( طالبىىىىا 582الىىىىى ) عىىىىدد الطىىىىالب الجىىىىدد ، حيىىىىث ارتفىىىىدالسىىىىابقة
( 387بزيىىىىادة قىىىىدرها ) (،2012 - 2011خىىىالل العىىىىام الدراسىىىىي )
(، قيىل أن يىنخفض إلىى 2010/2011) طالبا عن العام الدراسي

 ، ثىىم عىىاود عىىدد(2014- 2013طالبىىاج فىىي العىىام الدراسىىي ) 502
( طالبىىا 833)وبدىىكل كبيىىر ليصىىل إلىىى  الطىىالب الجىىدد االرتفىىاع

 - 2015و) (2015 - 2014) ينالدراسي ين( طالبا للعام788و)

، وبمتوسىىىىىىىط معىىىىىىىدل نمىىىىىىىو مرتفىىىىىىىد بلىىىىىىى  ( علىىىىىىىى التىىىىىىىوالي2016
 خالل الفترة الثانية. (48.85%)

ويعود سبب االرتفاع في أعداد الطالب الجدد إلىى ارتفىاع أعىداد 
الخىىىىىريجين مىىىىىن الثانويىىىىىات التخصصىىىىىية وخصوصىىىىىاج بعىىىىىد العىىىىىام 

، وانتقىىىىىال العديىىىىىد مىىىىىن الطىىىىىالب مىىىىىن الكليىىىىىات األخىىىىىر  (2011)
للدراسىىة بالكليىىة، كمىىا يىىرتبط هىىذا االرتفىىاع بسياسىىة القبىىول بالكليىىة 

 والجامعة.
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 (2015/2016 – 2007/2008تطور عدد الطالب الجدد خالل األعوام الدراسية ) (1جدول )

معدل النمو% الطالب الجدد الدراسيالفصل 
   

(2007-2008) 190 - 

(2008-2009) 162 -14.74 

(2009-2010) 125 -22.84 

(2010-2011) 195 56.00 

(2011-2012) 582 198.46 

(2012-2013) 570 -2.06 

(2013-2014) 507 -11.05 

(2014-2015) 833 64.30 

(2015-2016) 788 -5.40 

 32.83 3952 اإلجمـــــــــــــــــــالي

 ن.يتم احتسابه من قبل الباحث: معدل النمو      منظومة القيد والتسجيل.  –قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية  المصدر:  -
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 (2015/2016 – 2007/2008تطور معدل نمو الطالب الجدد خالل األعوام الدراسية ) (2) شكل
 

 

 

 :تطور أعداد الطالب المسجليف  2 -8

نظراج ألن نظام الدراسىة بالكليىة يقىوم علىى نظىام الفصىل الدراسىي 
المفتوح، ويتكون العام الدراسي من فصلين هما: )فصل الخريف 
وفصىىىىىل الربيىىىىىد(، فىىىىى ن هنىىىىىاك مدىىىىىكلة تتعلىىىىىق بأعىىىىىداد الطىىىىىالب 
المسىىجلين خىىالل العىىام الدراسىىي؛ بسىىبب إمكانيىىة تسىىجيل الطالىىب 

ازدواجية، وبالتىالي  يؤدي إلى حدوث األمر الذيخالل الفصلين 
فقىىىد تىىىم اسىىىتخدام المتوسىىىط الحسىىىابي فىىىي حسىىىاب عىىىدد الطىىىالب 
المسىىىجلين خىىىالل الفصىىىلين، ومىىىن خىىىالل تتبىىىد البيانىىىات المتاحىىىة 
حىىول أعىىداد الطىىالب المسىىجلين بالكليىىة خىىالل األعىىوام الدراسىىية 

(، ف ننىىىىىىىىىىىىا نالحىىىىىىىىىىىىظ أن عىىىىىىىىىىىىدد 2015/2016 – 2007/2008)
 301الطىىالب المسىىجلين دىىهد ارتفاعىىىاج كبيىىراج ، حيىىث ارتفىىد مىىىن 

إلىىىىى  )2007/2008)طالىىىىب فىىىىي المتوسىىىىط فىىىىي العىىىىام الدراسىىىىي 
بمتوسىىىىىط  ( 2015/2016)طالىىىىىب فىىىىىي العىىىىىام الدراسىىىىىي  2758

% خىىالل كامىىل الفتىىرة، كمىىا 47.18معىدل نمىىو سىىنوي مرتفىىد بلىى  
جلين بالكلية قد دهد تطوراج نالحظ أن متوسط عدد الطالب المس

مدىىىابها لسىىىلوك تطىىىور أعىىىداد الطىىىالب الجىىىدد مىىىن حيىىىث وجىىىود 

اختالف واض  خالل فترتين، حيث تميزت الفترة األولى الممتىدة 
( وحتىىىىىىىى العىىىىىىىام الدراسىىىىىىىي 2007/2008مىىىىىىىن العىىىىىىىام الدراسىىىىىىىي )

( بحىىدوث تقلبىىات فىىي أعىىداد الطىىالب المسىىجلين، 2010/2011)
طالىىىب  301ب، وأصىىىغر عىىىدد طالىىى 502حيىىىث بلىىى  أكبىىىر عىىىدد 

خىىىىىىالل الفتىىىىىىرة المىىىىىىذكورة، فىىىىىىي حىىىىىىين نالحىىىىىىظ أن الفتىىىىىىرة الثانيىىىىىىة 
( دىىىهدت 2010/2011( وحتىىىى العىىىام الدراسىىىي )2007/2008)

زيىادة مضىىطردة ومضىاعفة فىىي أعىىداد الطىالب المسىىجلين مقارنىىة 
طالىب، وأصىغر عىدد  2758بالفترة األولى، حيث بل  أكبر عدد 

اع أعداد الطالب المسىجلين فىي طالب، ونالحظ هنا ارتف 1209
الفترة الثانية بأضىعاف أعىداد الفتىرة األولىى؛ بسىبب ارتفىاع أعىداد 
الطالب الجىدد، ويعطىي ارتفىاع أعىداد الطىالب المسىجلين مؤدىراج 
علىىىى انخفىىىاض الكفىىىاءة، ألنىىىه يعكىىىس ارتفىىىاع معىىىدالت الرسىىىوب 
وانخفاض معدالت الترفيد، وانخفاض أعىداد الخىريجين، كمىا أنىه 

 زيادة فترة الدراسة للطالب عن الفترة المثلى للتخرج. يعكس
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 (2015/2016 – 2007/2008( تطور متوسط عدد الطالب المسجليف خالل األعوام الدراسية )2جدول )       

  معدل النمو% المسجليفالطالب  الدراسي العام

(2007-2008) 301 - 

(2008-2009) 435 44.52 

(2009-2010) 502 15.29 

(2010-2011) 338 -32.70 

(2011-2012) 1209 258.22 

(2012-2013) 1525 26.10 

(2013-2014) 1791 17.48 

(2014-2015) 2114 18.01 

(2015-2016) 2758 30.49 

 اإلجميييييالي  
 

47.18 

 ن.يمعدل النمو تم احتسابه من قبل الباحث    القيد والتسجيل.منظومة  –المصدر: قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية  -
    .تم الحصول عدد الطالب المسجلين لكل عام دراسي من خالل حساب المتوسط الحسابي لعدد الطالب المسجلين خالل الفصلين الدراسيين للعام -

 

 

 
 (2015/2016 – 2007/2008الطالب المسجليف بكلية االقتصاد خالل األعوام الدراسية )تطور عدد  (3) شكل

 

:تطور أعداد الطالب الخريجيف 3 -8

( أن التطور فىي عىدد الطىالب 3نالحظ من خالل الجدول رقم )
العىىىىام [للخىىىىريجين يمكىىىىن تقسىىىىيمه إلىىىىى فتىىىىرتين، الفتىىىىرة األولىىىىى: 

، ](2010/2011العىىىىام الدراسىىىىي ) -( 2007/2008الدراسىىىىي )
حيىىىىىث دىىىىىهد عىىىىىدد الطىىىىىىالب الخىىىىىريجين تقلبىىىىىات بىىىىىين االرتفىىىىىىاع 
واالنخفاض مد االتجاه نحىو االنخفىاض، حيىث حقىق أكبىر قيمىة 

طالبىا، وبمتوسىط نمىو  113طالبا وأصغر قيمة بلغىت  53بلغت 
%( خىالل الفتىرة المىىذكورة، أمىا خىىالل 15.21سىنوي بلى  سىىالب )

العىىىام الدراسىىىي -( 2007/2008العىىىام الدراسىىىي )[يىىىة: الفتىىىرة الثان
؛ ف ننا نالحظ حدوث ارتفىاع واضى  فىي أعىداد ](2010/2011)

الخريجين مقارنة بالفترة األولى، حيىث حقىق عىدد الخىريجين أقىل 
طالىىب، وبلىى   309طالىىب وأعلىىى قيمىىة بلغىىت  207قيمىىة بلغىىت 

خىىىىىىالل الفتىىىىىىرة  (%69.23)متوسىىىىىىط النمىىىىىىو السىىىىىىنوي للخىىىىىىريجين 
 الثانية.
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وبمقارنىىة أعىىداد الطىىالب الجىىدد والمسىىجلين والخىىريجين كمىىا فىىي 
(؛ ف ننىا نالحىىظ انخفىاض أعىداد الخىريجين مقارنىىة 5الدىكل رقىم )

بأعداد الطالب الجدد والمسجلين، ما يعني أن الزيادة في أعداد 
الطالب الجدد تكون أكبر من الزيادة في أعداد الخىريجين، وهىو 

س بىىدوره فىىي زيىىادة أعىىداد المسىىجلين، أي أن انخفىىاض مىىا يىىنعك

أعىىىداد الخىىىريجين مقارنىىىة بىىىالطالب الجىىىدد هىىىو انعكىىىاس الرتفىىىاع 
بسىىىبب عىىىدم تىىىوفر  ؛قياسىىىها معىىىدالت الرسىىىوب، والتىىىي لىىىم يتسىىىن  

بيانىىات كاملىىة حىىول أعىىداد الطىىالب الراسىىبين، كمىىا يعكىىس زيىىادة 
 فترة الدراسة للطالب عن الفترة المثلى للتخرج.

  
 (2015/2016 – 2007/2008تطور عدد الخريجيف بكلية االقتصاد خالل األعوام الدراسية ) (3جدول )

 

 * معدل النمو% الخريجوف الدراسيالفصل 

(2007 - 2008) 113 - 

(2008 - 2009) 64 -43.36 

(2009 - 2010) 88 37.50 

(2010 - 2011) 53 -39.77 

(2011 - 2012) 237 347.17 

(2012 - 2013) 309 30.38 

(2013 - 2014) 296 -4.21 

(2014 - 2015) 207 -30.07 

(2015 - 2016) 213 2.90 

 37.57 1580 اإلجمييييييالي

 .نيتم احتسابه من قبل الباحثمعدل النمو         منظومة القيد والتسجيل. –المصدر: قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية                   
 

 

 (2015/2016 – 2007/2008تطور عدد الخريجيف بكلية االقتصاد خالل األعوام الدراسية ) (4شكل )
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(2015/2016 – 2007/2008االقتصاد خالل األعوام الدراسية )تطور معدل نمو الخريجيف بكلية  (5شكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (2015/2016 – 2007/2008مقارنة أعداد الطالب الجدد والمسجليف والخريجيف خالل األعوام الدراسية ) (6شكل )
 

 

 قياس معدل الكفاءة الكمية الداخلية 4 -8

طىىىىرق لقيىىىىاس معىىىىدل الكفىىىىاءة أدىىىىرنا إلىىىىى وجىىىىود عىىىىدة أن سىىىىبق و 
، وتتطلىىىىب كىىىىل طريقىىىىة منهىىىىا بيانىىىىات الداخليىىىىة للعمليىىىىة التعليميىىىىة

معينىىة، مىىا يجعىىل امكانيىىة تطبيىىق أي طريقىىة يكىىون تبعىىا للبيانىىات 
المتىىىوفرة، وبسىىىبب قلىىىة البيانىىىات التىىىي تحصىىىل عليهىىىا الباحثىىىان، 
حيث لم يتم الحصول إال على أعداد الطالب المسىجلين والجىدد 

لكل فصل دراسي بالكلية، ف نه سيتم اسىتخدام طريقىة والخريجين 
الفوج الظاهري التي يتطلب تطبيقها توفر بيانات الطىالب الجىدد 

والخريجين، إال أنه تجىدر اىدىارة هنىا إلىى صىعوبة قيىاس معىدل 
الكفاءة لكل فوج، نظراج لطبيعة الدراسة بالكلية التي تعتمد طريقة 

حديىىد األفىىواج الدراسىىية، الفصىىل المفتىىوح، والتىىي يصىىعب معهىىا ت
نظىىىىراج للتىىىىداخل فىىىىي الفصىىىىول الدراسىىىىية فىىىىي ظىىىىل نظىىىىام الفصىىىىل 
المفتوح، وبالتالي ف نه سيتم قياس معدل الكفاءة لكل عام دراسي 
علىى حىدة، بحيىث تمثىل الكفىاءة فىي هىذه الحالىة نسىبة الخىريجين 

 معىدل قيمىة ارتفعىت وكلمىاإلى الطالب الجدد لكل عىام دراسىي، 

دل ذلىك علىى ارتفىاع  ،(%100) واقتربىت مىن ليىةالداخالكفىاءة 
 عىىىن انخفضىىىت وابتعىىىدت وكلمىىىا بالكليىىىة، الكفىىاءة التعليميىىىة
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فىىىىىي أعىىىىىداد الراسىىىىىبين  اج ارتفاعىىىىى يعنىىىىىي، فىىىىى ن ذلىىىىىك (100%)
والمتسىىربين مىىن الدراسىىة، وهىىو مىىا يىىنعكس فىىي انخفىىاض الكفىىاءة 

 التعليمية بالكلية.

اسية كما فىي ومن خالل قياس معدل الكفاءة خالل الفصول الدر 
(، نالحىىىىظ أن معىىىىدل الكفىىىىاءة قىىىىدد حقىىىىق قيمىىىىا 4الجىىىىدول رقىىىىم )

منخفضة خالل معظم الفصول الدراسية، حيث تىراوح بىين أعلىى 
، (2009- 2008خىىىىالل العىىىىام الدراسىىىىي ) %70.4قيمىىىىة بلغىىىىت 

 - 2014% خىىىىالل العىىىىىام الدراسىىىىىي )24.85وأقىىىىل قيمىىىىىة بلغىىىىىت 

الممتىدة مىن العىىام (، كمىا أن متوسىط معىدل الكفىاءة للفتىرة 2015
( 2010/2011( وحتى العىام الدراسىي )2007/2008الدراسي )

%، مىىا يعنىىي أن الفاقىىد خىىالل هىىذه الفتىىرة قىىد بلىى  49بلىى  حىىوالي 
%، في حين بل  متوسط معدل الكفىاءة للفتىرة الثانيىة الممتىدة 51

( وحتىىىىىىى العىىىىىىام الدراسىىىىىىي 2011/2012مىىىىىىن العىىىىىىام الدراسىىىىىىي )
لتىالي فى ن نسىبة الفاقىد خىالل %، وبا41( حوالي 2015/2016)

%، وهنىىىا نالحىىىظ انخفىىىاض معىىىدل الكفىىىاءة 59هىىىذه الفتىىىرة بلغىىىت 

وارتفىىىىاع نسىىىىبة الفاقىىىىد فىىىىي الفتىىىىرة الثانيىىىىة مقارنىىىىة بىىىىالفترة األولىىىىى، 
ويرتبط ذلك باالرتفاع الكبير في أعداد الطالب الجدد بأضىعاف 
االرتفىىاع فىىي أعىىداد الخىىريجين وخصوصىىاج خىىالل األعىىوام الثالثىىة 

خيرة، أما المتوسط العام لمعدل الكفاءة خالل كامل الفترة فقىد األ
% 55%، وهىو مىا يعنىي أن مىا نسىبته حىوالي 45بل  مىا يقىارب 

تمثىىل فاقىىد فىىي العمليىىة التعليميىىة علىىى دىىكل رسىىوب أو تسىىرب، 
ويىىدل ذلىىك علىىى وجىىود نسىىبة تسىىرب ورسىىوب عاليىىة، مىىن خىىالل 

خىىىىريجين، ارتفىىىاع فىىىي أعىىىىداد الطىىىالب الجىىىدد وانخفىىىىاض عىىىدد ال
وكىىىذلك زيىىىادة فتىىىرة الدراسىىىة للطالىىىب عىىىن الفتىىىرة المثلىىىى للتخىىىرج، 

ن ضىعف تطبيىق اللىوا؛  والقىوانين فيمىا أوتجدر اىدارة هنا إلىى 
يخىىص نظىىام اىنىىذارات والفصىىل وغيرهىىا مىىن العقوبىىات قىىد سىىاهم 
بدىىىكل مبادىىىر فىىىي تزايىىىد أعىىىداد الطىىىالب الراسىىىبين، وزيىىىادة فتىىىرة 

المثلىىىىى للتخىىىىرج بالكليىىىىة، ويوضىىىى  الدراسىىىىة للطالىىىىب عىىىىن الفتىىىىرة 
( تطىىىور معىىىدل الكفىىىاءة الكميىىىة الداخليىىىة بالكليىىىة 7الدىىىكل رقىىىم )

 (.2015/2016 – 2007/2008خالل األعوام الدراسية )
 

 (2015/2016 – 2007/2008قياس معدل الكفاءة الداخلية لكل عام دراسي خالل الفترة ) (4جدول )
 ج

        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظومة القيد والتسجيل. –المصدر: قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية  -           

                  100 وفق الصيغة: نيتم احتسابه من قبل الباحث الكفاءة الداخليةمعدل ×
عدد الخريجين في العام الدراسي

عدد الملتحقين الجدد في العام الدراسي  نفسه
. 

 

 *معدل الكفاءة الداخلية )%( الخريجيف الطالب الجدد الدراسي العام

(2007-2008) 190 113 59.47 

(2008-2009) 162 64 39.51 

(2009-2010) 125 88 70.40 

(2010-2011) 195 53 27.18 

(2011-2012) 582 237 40.72 

(2012-2013) 570 309 54.21 

(2013-2014) 507 296 58.38 

(2014-2015) 833 207 24.85 

(2015-2016) 788 213 27.03 

 44.64 1580 3952 ييياليييماإلج
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 (2015/2016 – 2007/2008خالل األعوام الدراسية )تطور معدل الكفاءة الداخلية للعام الدراسي بالكلية  (7شكل )  
 

 :الخاتمة  -9

تناولىىىىت هىىىىىذه الورقىىىىىة موضىىىىىوع قيىىىىاس الكفىىىىىاءة الداخليىىىىىة الكميىىىىىة 
للعمليىىىة التعليميىىىة بمؤسسىىىات التعلىىىيم العىىىالي؛ مىىىن خىىىالل دراسىىىة 

، ومىىن خىىالل مىىا مصىىراتةتطبيقيىىة لحالىىة كليىىة االقتصىىاد بجامعىىة 
هذه الورقة من اسىتعراض لمفهىوم الكفىاءة للعمليىة تم عرضه في 

التعليميىة وطىىرق قياسىىها، وتحليىىل للبيانىىات وقيىىاس معىىدل الكفىىاءة 
الداخليىىىة بالكليىىىة، ف نىىىه يمكىىىن عىىىرض أهىىىم النتىىىا؛ج التىىىي توصىىىل 

 إليها البحث وبعض التوصيات بالخصوص كما يلي:

 :النتائج 1 -9

  مىىىن المواضىىىيد يعىىىد قيىىىاس الكفىىىاءة الداخليىىىة للعمليىىىة التعليميىىىة
المهمىىىة التىىىىي يمكىىىىن مىىىن خاللهىىىىا التعىىىىرف علىىىى مىىىىد  كفىىىىاءة 
النظىىام التعليمىىي بالمؤسسىىات التعليميىىىة، والوقىىوف علىىى نقىىىاط 

 الخلل والضعف في النظام التعليمي.

  أن أعىىىداد الطىىىالب الجىىىىدد المقبىىىولين بالكليىىىىة دىىىهدت ارتفاعىىىىاج
كبيىىىىىىىراج وبدىىىىىىىكل مضىىىىىىىاعف خىىىىىىىالل فتىىىىىىىرة األعىىىىىىىوام الدراسىىىىىىىية 

مقارنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالفترة  ](2015/2016) -( 2011/2012)[
، ويعىود ذلىىك إلىى عىىدة ](2010/2011) -( 2007/2008)[
عىىىىىىىداد الخىىىىىىىريجين مىىىىىىىن الثانويىىىىىىىات أسىىىىىىىباب منهىىىىىىىا: ارتفىىىىىىىاع أ

التخصصية خالل الفترة المعنية، وتركز نسبة كبيىرة مىنهم فىي 
التخصصىىىات النظريىىىة، باىضىىىافة إلىىىى عىىىدم وجىىىود سياسىىىات 

الجىىىىىدد مىىىىىن قبىىىىىل الجامعىىىىىة و ليىىىىىات واضىىىىىحة لقبىىىىىول الطىىىىىالب 
والكليىىة، فضىىىال عىىن تفضىىىيل الطىىالب للدراسىىىة بالتخصصىىىات 
النظريىىىىة عىىىىن التخصصىىىىات التطبيقيىىىىة وهىىىىو مىىىىا انعكىىىىس فىىىىي 
ارتفىىىاع أعىىىداد الطىىىالب المنتقلىىىين مىىىن الكليىىىات التطبيقيىىىة إلىىىى 
الكليىىىات النظريىىىة ومنهىىىا كليىىىة االقتصىىىاد، وقىىىد انعكىىىس ارتفىىىاع 

اد الطىىىالب المسىىىجلين أعىىىداد الطىىىالب الجىىىدد فىىىي ارتفىىىاع أعىىىد
 بالكلية.

  بىىالرغم مىىن ارتفىىاع أعىىداد الطىىالب المسىىجلين بالكليىىة وبدىىكل
مضىىاعف خصوصىىا خىىالل األعىىوام الدراسىىية األخيىىرة؛ إال أن 
االرتفىىىاع فىىىي أعىىىداد الخىىىريجين لىىىم يكىىىن بىىىنفس وتيىىىرة االرتفىىىاع 
الكبيىىر فىىي أعىىداد المسىىجلين والجىىدد، حيىىث يالحىىظ انخفىىاض 

بأعىىىداد الطىىىالب الجىىىدد والمسىىىجلين،  أعىىىداد الخىىىريجين مقارنىىىة
وهىىىو مىىىا يالحىىىظ بدىىىكل واضىىى  خىىىالل فتىىىرة األعىىىوام الدراسىىىية 

، وهىىىىىىىو مىىىىىىىا يعنىىىىىىىي أن ](2015/2016) -( 2011/2012)[
الزيىىادة فىىي أعىىداد الطىىالب الجىىدد تكىىون أكبىىر مىىن الزيىىادة فىىي 
أعىىىىداد الخىىىىريجين، وهىىىىو مىىىىا يىىىىنعكس بىىىىدوره فىىىىي زيىىىىادة أعىىىىداد 

داد الخريجين مقارنة بالطالب المسجلين، كما أن انخفاض أع
الجىىدد هىىو داللىىة واضىىحة الرتفىىاع معىىدالت الرسىىوب بالكليىىة، 

قياسىىها بسىىبب عىىدم تىىوفر بيانىىات كاملىىة حىىول  والتىىي لىىم يتسىىن  
أعداد الطالب الراسبين، وكذلك يدل  على زيادة فترة الدراسىة 

 للطالب بالكلية عن الفترة المثلى للتخرج.
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 خىىىىالل األعىىىىوام الدراسىىىىية؛  مىىىىن خىىىىالل قيىىىىاس معىىىىدل الكفىىىىاءة
نالحظ انخفاض معدل الكفاءة قدد حقق قيما منخفضىة خىالل 
معظىىم األعىىوام الدراسىىية، حيىىث تىىراوح بىىين أعلىىى قيمىىة بلغىىت 

( ، وأقل قيمة 2009 - 2008خالل العام الدراسي ) 70.4%
 (.2015-2014% خالل العام الدراسي )24.85بلغت 

 دة مىىىن العىىىام الدراسىىىي أن متوسىىىط معىىىدل الكفىىىاءة للفتىىىرة الممتىىى
( بلىىىى  2010/2011( وحتىىىى العىىىىام الدراسىىىي )2007/2008)

%، مىىىا يعنىىىي أن الفاقىىىد خىىىالل هىىىذه الفتىىىرة قىىىد بلىىى  49حىىىوالي 
%، فىىىىي حىىىىين بلىىىى  متوسىىىىط معىىىىدل الكفىىىىاءة للفتىىىىرة الثانيىىىىة 51

( وحتىىىىىى العىىىىىام 2011/2012الممتىىىىىدة مىىىىىن العىىىىىام الدراسىىىىىي )
فىىى ن نسىىىبة  %، وبالتىىىالي41( حىىىوالي 2015/2016الدراسىىي )

%، وهنىىا نالحىىظ انخفىىاض 59الفاقىىد خىىالل هىىذه الفتىىرة بلغىىت 
معىىىدل الكفىىىاءة وارتفىىىاع نسىىىبة الفاقىىىد فىىىي الفتىىىرة الثانيىىىة مقارنىىىة 
بىىىىىالفترة األولىىىىىى، ويىىىىىرتبط ذلىىىىىك باالرتفىىىىىاع الكبيىىىىىر فىىىىىي أعىىىىىداد 
الطىىىىىالب الجىىىىىدد بأضىىىىىعاف االرتفىىىىىاع فىىىىىي أعىىىىىداد الخىىىىىريجين 

 وخصوصاج خالل األعوام الثالثة األخيرة.

   أن المتوسىىط العىىام لمعىىدل الكفىىاءة خىىالل كامىىل الفتىىرة فقىىد بلىى
% 55%، وهىىىو مىىىا يعنىىىي أن مىىىا نسىىىبته حىىىوال 45مىىىا يقىىىارب 

تمثل فاقد في العملية التعليميىة علىى دىكل رسىوب أو تسىرب، 
ويدل انخفاض معدل الكفاءة على وجود نسبة تسرب ورسوب 

وانخفىاض عالية، من خالل ارتفىاع فىي أعىداد الطىالب الجىدد 
 عدد الخريجين.

  عىىدم وجىىود قسىىم خىىاص للمعلومىىات والتوثيىىق بالكليىىة، وكىىذلك
عىىىدم تىىىوفر قاعىىىدة بيانىىىات يمكىىىن مىىىن خاللهىىىا الحصىىىول علىىىى 

 البيانات التفصيلية المتعلقة بالعملية التعليمية بالكلية.

ومن خالل هذه النتا؛ج يمكن القول بوجىود انخفىاض فىي الكفىاءة 
الكميىىىىىة الداخليىىىىىة للعمليىىىىىة التعليميىىىىىة بكليىىىىىة االقتصىىىىىاد بجامعىىىىىىة 

 .مصراتة

 :التوصيات 2 -9

 في ضوء تلك النتا؛ج يمكن تقديم التوصيات التالية:

  وضىىىد سياسىىىة تعليميىىىة دىىىاملة ذات أهىىىداف واضىىىحة ومحىىىددة
عليميىىىة بالكليىىىات ومؤسسىىىات تتنىىىاول جميىىىد جوانىىىب العمليىىىة الت

التعلىىىيم العىىىالي، مىىىد مراعىىىاة إجىىىراء عمليىىىات المتابعىىىة والتقيىىىيم 
لمسىىىتو  تحقيىىىق األهىىىداف ونسىىىب اىنجىىىاز، وتحديىىىد العراقيىىىل 
والصعوبات وكيفية تجاوزها، وغير ذلك مما يساعد علىى رفىد 

 الكفاءة التعليمية بدكل عام في مؤسسات التعليم العالي.

 ي  للىىوا؛  والقىىوانين المعمىىول بهىىا فىىي ضىىرورة التطبيىىق الصىىح
مؤسسات التعليم العالي، وخصوصا فيما يخص سير الدراسىة 
واالمتحانىىىىات والعقوبىىىىات التأديبيىىىىة، حيىىىىث أن تطبيىىىىق اللىىىىوا؛  
يسىىىىىاعد علىىىىىى تخفىىىىىيض معىىىىىدالت الرسىىىىىوب، وتخفىىىىىيض مىىىىىدة 
الدراسىىىىة إلىىىىى المىىىىدة المثلىىىىى، ورفىىىىد مسىىىىتو  الكفىىىىاءة الداخليىىىىة 

 كل مبادر.للعملية التعليمية بد

  العمىىىل علىىىى تىىىوفير معلومىىىات وبيانىىىات كاملىىىة وتفصىىىيلية عىىىن
حصىىىا؛يات فصىىىلية وسىىىنوية إسىىىير الدراسىىىة بالكليىىىة مىىىن خىىىالل 

يمكن من خاللها تقييم ومتابعة سير العملية التعليمية بالكلية، 
كما تساعد على إجراء الدراسات والبحىوث المتخصصىة حىول 

ذات العالقىة بالعمليىىة  الكفىاءة التعليميىة وغيرهىا مىن المواضىيد
ب ندىاء مكاتىب للمعلومىات  يوصنالتعليمية، وفي هذا اىطار 

 والتوثيق بالكليات ومؤسسات التعليم العالي.

 المراج قائمة 

(. قيىىىىىىىاس األداء 2000بكىىىىىىىر، نجىىىىىىىالء محمىىىىىىىد إبىىىىىىىراهيم ) .1
االقتصىىىىىادي للخدمىىىىىة التعليميىىىىىة بجامعىىىىىة الملىىىىىك سىىىىىعود. 

للعلىىىوم اىنسىىىانية المجلىىىة العلميىىىة لجامعىىىة الملىىىك فيصىىىل 
، 190-163(: 1(، العىىىىىىىىىىىىىدد )1واىداريىىىىىىىىىىىىىة، المجلىىىىىىىىىىىىىد )

 السعودية.
 الداخليىة الكفىاءة واقىد(. 2004خليفىة، علىي عبىد ربىه ) .2

 إلىى مقىدم بحىث. فلسىطين فىي األساسىي للتعلىيم الكميىة

 فلسىىطين فىىي التربيىىة :بعنىىوان األول التربىىوي المىىؤتمر

وزارة التربيىىىة  ،اىسىىىالمية الجامعىىىة، العصىىىر ومتغيىىىرات
 .غزة – والتعليم العالي

(. فىىىىىىي اقتصىىىىىىىاديات 2015الردىىىىىىدان، عبىىىىىىد ا  زاهىىىىىىىي ) .3
 (، عمان: دار وا؛ل للندر.3التعليم. ط )

 النسىبية الكفىاءة (. قيىاس2004الدايد، علي بن صال  ) .4

البيانىىات.  مغلىىف تحليىىل السىىعودية باسىىتخدام للجامعىات
دارة فىي اى ةالدكتورادراسة مقدمة كمتطلب تكميلي لدرجة 
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التربويىىىىىىة والتخطىىىىىىيط، كليىىىىىىة التربيىىىىىىة، جامعىىىىىىة أم القىىىىىىر ، 
 السعودية.

(. الكفاءة الداخلية للسنة 2010عبد العال، عنتر محمد ) .5
التحضىىىىيرية بجامعىىىىة حا؛ىىىىل بالسىىىىعودية. المجلىىىىة العربيىىىىة 
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