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املستخلص :
اف حتليل معايري جودة االداء يف املؤسسة التعليمية بأعتبارىا تعد من اىػ الطااعػاا امدميػة مػن اىػ ااػاالا الػ
يت فيها حتفيز االبداع واجراء البحوث العلمية الرصينة بأجتاه حتطيق التنمية املستدامة خدمة للمجتمع.
وقػػد اختػػريا كليػػة االدارة واالقتصػػاد سامعػػة السػػليمانية وذجػػا لتابيػػق ى ػ ه املعػػايري يف ا ػار الض ػوابو والتعليمػػاا
ال وضعتها وزارة التعلي العايل يف االقلي كأساس لتحطيق االصالح والتغيري والتاور يف ى ا اااؿ.
Abstract:
The analysis of performance quality standards in the educational institution considering that it’s one of the most important
service sectors which is one of the most important fields in which creativity and scientific research are stimulated in a
direction for achieving continuous development as a service for the community.
The college of administration and economics in the University of Sulaimaniyah was chosen as example to apply these
standards in the frame of instructions that was set by the ministry of higher education in the Kurdistan region as a basis
to achieve the reform, change and development in this field.

املطدمة  :يعد قااع التعلي العايل والبحث العلمي من اىػ الطااعػاا امدميػة يف اقتصػاد اد بلػد لتحطيػق التنميػة ال ػاملة
عموما و االقتصادية خصوصا و ال تستند اىل و تؤثر يف تنميػة املػوارد الب ػرية فيػوميو الدييػن الد بلػد اف يرتطػي سػتو
جمتمعو بدوف االىتماـ باملوارد الب رية لديو و يت ذلك و يتحطق مػن خػالؿ امدمػة التعليميػة بيافػة مسػتويانا و انواعهػا
و من اجل اف يتحطق ذلك وفطا لالىداؼ املرسػومة البػد مػن البحػث عػن حتطيػق انػودة عنػد تطػد امدمػة و بعػد الطاػاع
املػ كور مػػن اىػ ااػػاالا الػ يػػت فيهػػا اسػػتخداـ ناػ انػػودة وكفػػاءة االداء يف مواجهػػة التػػدىور يف املػوارد املتاتػػة وارتفػػاع
التياليف الت غيلية.
فرضػية البحػث :تتمتػع كليػة االدارة واالقتصػاد سامعػة السػليمانية بيفػاءة عاليػة وفطػا ملعػايري ضػماف انػودةال تػػددنا وزارة
التعلي العايل و البحث العلمي يف االقلي .
م ػػيلة البحث:تتمث ػػل م ػػيلة البح ػػث حاج ػػة املؤسس ػػاا التعليمي ػػة و انامع ػػاا اىل تابي ػػق والس ػػتخداـ مع ػػايري ػػددة
ليفاءة االداء و نا انودة ملواكبة التاور العلمي والعاملي احلاصل.
امهيػػة البحػػث :لطػػد وضػػعا وزارة التعلػػي العػػايل والبحػػث العلمػػي يف تيومػػة اقلػػي كوردسػػتاف – العػراؽ سياسػػة مػػن ػػأ ا
الرتكيز على جودة االداء يف العملية التعليميػة علػى اسػاس اف اليليػة ىػي النػواة الػ ينالػق منهػا االصػالح والتغيػري .التنميػة
ال املة عموما وكل من االقتصادية واالجتماعية منها خصوصاً وال ديين ألد بلد اف يرتطي ستو ااتمع بدوف
* قدم ىذا البحث في المؤتمر العلمي الدولي الثاني لجامعة التنمية البشرية/السليمانية/نيسان 1025
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االىتمػػاـ بػػاملوارد الب ػرية لػػديها ويػػت ذلػػك ويتحطػػق مػػن خػػالؿ امدمػػة التعليميػػة وبيفا ػػة مسػػتويانا ومػػن اجػػل اف يتحطػػق
ذلك و وفطاً لالىداؼ املرسومة ال بد من حتطيق انودة عند تطد امدمة.
ىدؼ البحػث :اف ادػدؼ االساسػي يف ىػ ه املرتلػة ىػو املسػامهة يف جمػاؿ انػودة يف كػل جوانبهػا مي واتػداث قفػزة تاوريػة
يف التعلػػي العػػايل بغيػػة حتطيػػق تنميػػة ػػاملة يف جمػػاؿ التعلػػي ت ػػمل را ػػق التػػدري واملنػػاى و التينولوجيػػا التعليميػػة ويف
االتصاؿ و التطو و و الطيادة يف أ ار تنمية املوارد الب رية.
اسػػلوا البحػػث :اسػػتخدـ الباتثػػاف االسػػلوا التحليلػػي لتبيػػاف واقػػع األداء ليليػػة االدارة واألقتصػػاد يف جامعػػة السػػليمانية
من خالؿ حتليل معايري كفاءة األداء و انودة للسنة الدراسية (.)3102-3102
خاػػة البحػػث :بغيػػة حتطيػػق اىػػداؼ البحػػث فطػػد قس ػ اىل عػػدة ػػاور مي تنػػاوؿ ا ػػور االوؿ جمػػاالا انػػودة يف املؤسسػػة
التعليميػػة مي امػػا ا ػػور الثػػاز فطػػد ركػ خلػز علػػى سػػعاا امدمػػة التعليميػػة مي يعػػاا ا ػػور الثالػػث معػػايري قيػػاس انػػودة فيهػػا مي وقػػد
تنػػاوؿ ا ػػور الرابػػع ناػػاـ انػػودة ال ػػاملة يف التعلػػي  .امػػا ا ػػور امػػام فيتنػػاوؿ حتليػػل اى ػ املعػػايري املسػػتخدمة يف حتليػػل
كفاءة االداء وانودة يف كلية االدارة واالقتصاد سامعة السليمانية مع اى االستنتاجاا واملطرتتاا.
اوال:تعريف ومجاالت الجودة في التعليم
فيما خيص تعريف انودة يف التعلي فمن املميػن تعريفهػا علػى ا ػا ت التحسػن املسػتمر نػودة املخرجػاا املتمثلػة
باليوادر املتخصصة من امرجيني لتحطيق رضا املستفيدين يف ظل إدارة انودة ال املة يف التعلي العايل الػ تعػد عػن ناػاـ
يػػت مػػن خػػالؿ تفاعػػل املػػدخالا لتحطيػػق مسػػتو عػػاؿ مػػن انػػودة با ػرتاؾ العػػاملوف بصػػورة فاعلػػة يف العمليػػة التعليميػػة
(العلي مي  )0991او اف تعرؼ على ا ا إسرتاتيجية متياملة للتاوير املستمرمي فهي مسؤولية رتيع عناصر مناومػة انامعػة
مػػن أسػػات ة ومػوارد ماديػػة وقيػػاداا إداريػػة ت ػػرتؾ لتحطيػػق أىػػداؼ انامعػػة (اننػػا مي  .)3119و علػػى ذلػػك مػػن املميػػن
الطوؿ اف انودة يف التعلي العايل عبارة عن مد الطدرة علػى تابيػق املعػايري املعتمػدة لرفػع مسػتو االداء يف التعلػي العػايل
و ال تعتمد كمؤ راا لتطو االداء.
اما فيما خيص جماالا جودة التعلي فهي تتمثل بانوانب املرتباة باملناومة التعليمية وال تتحدد بااليت:
 -0الرؤيا املستطبلية
وىػػي تعػػر عػػن رؤيػػة املؤسسػػة التعليميػػة (انامعة)واميانيػػة فه ػ املاضػػي (خػػرة انامعػػة من ػ تأسيسها)واسػػتيعاا
احلاضر (وامل اكل ال تواجهها خالؿ ممارستها الفعلية ) والطدرة على حتطيق االىداؼ يف املستطبل (خااها املستطبلية).
وتتمحور ى ه الرؤ توؿ ما يأيت(ماضي مي )3112مي (ابراىي مي:)3102
أ -اعػػداد لبػػة متفػػوقني ومتمي ػزين علميػػا وقػػادرين علػػى مواكبػػة التاػػور العلمػػي علػػى املسػػتو العػػاملي يف ضػػوء املعػػايري
الدولية .
ا -ختري جيل قادر على حتمل املسؤلية ومواكبة التاوراا احلاصلة يف السوؽ ا لية والدولية يف جماؿ االعماؿ .
ا -تاوير اميانياا الالبةيف جماؿ البحث العلمي واالبتيار واالبداع.
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ث -تفعيل وتدة التدريب للالبة بغية حتطيق تنمية مهنية د يف املستطبل.
ج -االىتماـ بالوسا ل احلديثة يف التدري .
ح -التواصل يف اللطا اا العلمية مع انامعاا العاملية.
خ -وجود جهاز ادارد على درجة عالية من انودة واملرونة.
 -3الطيادة:
وتتمثػػل يف عمليػػة التػػأثري املتبػػادؿ بػػني اال ػػخاص بصػػدد اختػػاذ ق ػراراا فاعلػػة يف ان ػػاة مرتباػػة بػػالتعلي العػػايل
لتحطيق اىداؼ ددة.
وتلعب الطيادة دورا ىاما ور يسيا يف املؤسسة التعليمية عر الوسا ل الدديوقرا ية وعلى ر ي املؤسسة اف يتسػ بال خصػية
والسمة الابيعية وسلوؾ الطا د.
ومن اى االعباء امللطاة على ر ي املؤسسة التعليمية ىي(الزواود مي  )3112مي (انبورد مي :)3119
أ -حتليل جيد للبيئة التعليمية.
تطيي امياناا فريق العمل او اعضاء املؤسسة التعليمية كالعمداء ورؤساء االقساـ العلمية.
ا-
الطياـ بالتطو واملتابعة والتوجيو والتحفيز وجتنب التوبيخ فيما يتعلق باداء املنتسبني والتدريسيني.
ا-
الرقابة وتصحيح املسار باجتاه االىداؼ املرسومة .
ث-
ج -االستغالؿ االمثل للااقاا واالمياناا املتاتة .
املوارد املادية والب رية
التأكيػػد علػػى ضػػرورة االسػػتغالؿ االمثػػل للم ػوارد املاديػػة والب ػرية بغيػػة حتطيػػق االىػػداؼ املرسػػومة الػ تسػػعى اليهػػا
املؤسسػة التعليميػػة مػن خػػالؿ تابيػػق معػايري ػػددة ومطارنػة االداء مػػع السػػنواا املاضػية ومػػع املؤسسػاا التعليميػػة االقليميػػة
والعاملية املناظرة ( .باكاؿ مي )0999
 -2امل اركة ااتمعية
ضػػرورة م ػػاركة التدريس ػػيني يف اروق ػػة منام ػػاا ااتم ػػع املػػدز العلمي ػػة والثطافي ػػة بغي ػػة حتطي ػػق الت ػػابك والت ػػداخل
والتأثري املتبادؿ بني املؤسسة التعليمية وااتمع(.تنتوش مي )0999
 -2عنصر انودة
يسػػتعني الرؤسػػاء وصػػناع الطػرار ومنفػ وا السياسػػة التعليميػػة باملعػػايري الدوليػػة املعتمػػدة لتصػػف اداء الناػػاـ التعليمػػي
واالجتاىاا العامة ملالمح ى ا النااـ والزمن املالوا الجناز االىداؼ املرسومة .
وتنطس املعايري اىل نوعني (ن ير مي : )0990
االوؿ  -معايري اناباؽ كفاءة االداء للتدريسيني.
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الثاز– معايري انعياس ذلك على اداء الالبة ومد استيعاهب .
ثانيا:سمات الخدمة التعليمية

تعػػد دراسػػة السػػماا العامػػة للخدمػػة التعليميػػة مػػدخال اساسػػيا لدراسػػة ناػػاـ انػػودة للمنامػػاا التعليميػػة وىػػي:

(ابراىي مي )3102
 -0صػػعوبة قيػػاس ج ػػودة امدم ػػة التعليميػػة ليو ػػا نػػري ملموس ػػة وانػػو ملػػن الصػػعوبة قي ػػاس ج ػػودة امدمػػة نا ػرا الخ ػػتالؼ
وجهاا نار الالبة باعتبارى مستهليني د ه امدمة.
 -3تباين مواصفاا امدمة التعليمية وعدـ ايتها مما يستلزـ العمل املستمر على تنمية قدرة النااـ التعليمػي علػى املرونػة
يف التعامل مع االتتياجاا الفعلية ملستهليي امدمة .
 -2وجػػود اتصػػاؿ وتفاعػػل بػػني مطػػدمي امدمػػة (التدريسػػيني)وبني متلطيهػػا (الالبة)يضػػيف بعػػدا سػػلوكيا ىامػػا عنػػد تطػػد
امدمة ميوب لك سوؼ يتأثر مستو جودة امدمة تسب سلوؾ متلطي امدمة وسلوؾ مطدميها .
 -2اف اداء العاملني على تطد امدمة ىو ا دد الر ي نودة تلك امدمة.
ثالثا :تعريف وقياس انودة
تتمثػػل انػػودة سػػتو ومطػػدار حتطيػػق رنبػػاا املسػػتهلك مػػن خػػالؿ امدمػػة ال ػ تطػػدـ لػػو للخدمػػة واملتلطػػي دػػا
ميوىنالك نوعني للجودة مي االوؿ فين وىو مػا تطدديػو فعػال مػن خدمػة امػا الثػاز فهػو وظيفػي ويتمثػل بالاريطػة الػ يػت هبػا
تطد امدمة  .وباالمياف قياس مستو انودة باملعايري االتية( :الرىيمي مي )3102
 -0االعتمادية
 -3االتساؽ
 -2االستجابة السريعة
-2التمين
 -2االتصاالا
 -1املصداقية
 -7االماف
 -9تفه املستهلك
 -9انانب امللموس
 -01درجة رضا العميل
 -00التوقع
 -03االدراؾ
وديين تصراملعايري االساسية لتطد امدمة بااليت:
( ) 262
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 -0درجة االتصاؿ والتفاعل مع املستهلك.
 -3درجة االعتماد على العنصر الب رد يف تطد امدمة.
 -2وجود الطدرة على تغيري مواصفاا امدمة تسب رنبة املستهلك.
رابعا:نااـ انودة ال املة يف التعلي
لطد اوضػحا العديػد مػن الدراسػاا التابيطيػة علػى مسػتو جامعػاا
عاملية توؿ نااـ انودة ال املة

)T.Q.M (TOTAL QUALITY MANGEMENT

وال ػ ػ اخ ػ ػ ا علػ ػػى عاتطهػ ػػا مبػ ػػادرة تػ ػػوؿ حتسػ ػػني انػ ػػودة املسػ ػػتمرة

C.Q.M

QUALITY

(CONTINUOS

MANAGEMENT).

ومشلا الدراسة جامعاا عريطة مثل جامعة وا نان و بنسلفينيا وكولورادو وىارفرد واريزونا وميامي ونريىا .
وديين تصػر املمارسػاا االساسػية الػ االعتمػاد عليهػا لتحسػني انػودة للخدمػة التعليميػة للتجربػة املػ كورة ػا
يلي(:ديواف الرقابة املالية مي  )3102مي(جهاز اال راؼ مي )3102
 -0تابيػػق ب ػرام باسػػتعماؿ اليومبيػػوتر للطيػػاـ باملراجعػػة االكاددييػػة مػػن اجػػل سػػرعة تطيػػي مػػد تطػػدـ الاالػػب يف الػرام
الدراسية .
 -3تابيق نا ا اا العرض) (Data showلتطد معلوماا عن ان اة اليلية واية تغيرياا علمية وادارية حتدث.
 -2تابيق نااـ اتصاؿ عن بعد باليومبيوتر يسمح بتحديد موعد لاللتطاء باالستاذ املوجو االكادديي او املر د .
 -2تركيب ا اا عرض يف اماكن تواجد الاالا لتطد االخبار عن خدماا انامعة وان اتها .
 -2وضع نااـ خدماا ار ة للالبة.
اما عػن اىػ العمليػاا االساسػية الػ يػت الرتكيػز عليهػا يف كليػاا االعمػاؿ لناػاـ انػودة ال ػاملة دييػن حتديػدىا
بثالث عملياا وىي:
 -0تاػػوير املنػػاى الدراسػػية :يػػت تاػػوير املنػػاى ػػا يتناسػػب مػػع دنيػػا االعمػػاؿ مػػن خػػالؿ تاػػوير املعػػارؼ واملهػػاراا الػ
تتالبها من آا االعماؿ ا حيدث تغرياا جوىرية فيها .
 -3جنػػاح الالبػػة (املػػدخالا):من خػػالؿ تطػػد امدمػػة للالبػػة باتبػػاع اسػػلوا االر ػػاد مػػن خػػالؿ ناػػاـ يتس ػ باملبػػادأه
وال ػػمولية والرتكيػػز ملسػػاعدة الالبػػة علػػى حتديػػد اىػػدافه املسػػتطبلية وتػػوجيهه لػػو اجيػػاد املتالبػػاا الالزمػػة لتحطيػػق تلػػك
االىداؼ .
 -2تاوير اديئة التدريسية
وىػػي العمليػػة ال ػ عػػن ريطهػػا يػػت زيػػادة رأس املػػاؿ املعػػريف لليليػػة ميمػػن خػػالؿ اب ػراز االعضػػاء املتمي ػزين يف ىيئػػة
التػػدري وتا ػػوير مهػػاران ومعػػارفه ورفػػدى بيػػل مػػا ى ػػو جديػػد ميويػػت ذل ػػك مػػن خػػالؿ الوس ػػا ل االتيػػة ( :الاػػاملي مي
 )3119مي(صاحل مي )3119
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أ -اعاػ ػػاء وزف اكػ ػػر العضػ ػػاء اديئػ ػػة التدريسػ ػػية ذود ام ػ ػراا العاليػ ػػة مػ ػػن خػ ػػالؿ االعمػ ػػاؿ وتيلػ ػػيفه باالن ػ ػػاة
االست ارية يف احليومة .
ا -ت ػػجيع البحػػوث التيامليػػة انماعيػػة بػػني اعضػػاء ىيئػػة التػػدري كاالقتصػػاد االدارد واالقتصػػاد ادندسػػي ودور
ا اسبة واالعماؿ .
ا -حتفيز اعضاء ىيئة التدري بامليافآا املادية والتحفيز املعنود للبحوث املتميزة الطابلة للتابيق .
ث -اكسػػاا املهػػارة العضػػاء ىيئػػة التػػدري مػػن خػػالؿ االتصػػاؿ احلي ػػود بػػني انامعػػة ا ليػػة وانامع ػػاا االجنبيػػة
والتزاور املتبادؿ .
ج -اال رتاؾ بيافة ااالا الرصينة ليا وعامليا .
خامسا :حتليل كفاءة وجودة االداء يف كلية االدارة واالقتصاد سامعة السليمانية
رتهػا يف انانػب الناػرد للبحػث
حياوؿ الباتثاف تابيق املؤ راا واملعػايري املرتباػة بيفا ػة وجػودة االداء الػ
بعػػد اكمػػاؿ كافػػة املؤ ػراا االتصػػا ية مػػن قس ػ االتصػػاء بيليػػة االدارة واالقتصػػاد سامعػػة السػػليمانية وك ػ لك املؤ ػراا
املعتمػػدة مػػن قبػػل وتػػدة جػػودة االداء التابعػػة لليليػػة ذانػػا  .وبعػػد ادتػػاـ توزيػػع اسػػتماره االسػػتبياف علػػى لبػػة البيلوريػػوس
ملختلف املراتل وبصورة ع وا ية لعينة ميونو من ( )79الب و البة  .وك لك توزيػع االسػتمارة االسػتبيانية علػى عينػة
ع ػوا ية لالسػػات ه ملختلػػف االختصاصػػاا اضػػافة اىل توزيػػع اسػػتماره االسػػتبياف علػػى رؤسػػاء االقسػػاـ العلميػػة للتأكػػد مػػن
املعلوماا الواردة يف ى ه االستمارة ومػد تاابطهػا  .كػ لك تػدوين املعلومػاا املبينػة يف االسػتمارة امل ػار اليهػا وتوجيػو
بعض االسئلة اىل مدير وتدة انودة باليلية من خالؿ استمارة مطابلة منامة .
وبعػػد ملػػس االسػػتماراا امل ػ كورة مػػن قبػػل املعنيػػني وتفريػػك املعلومػػاا علػػى ػػيل جػػداوؿ مرفطػػة يف ملحػػق البحػػث .
سيت تاال حتليل ى ه انداوؿ وفطا للمعاياا ال يف منت ى ه انداوؿ الػ تتضػمن املعػايري واملؤ ػراا املتضػمنو وامل ػار
اليها آنفا .
ي ػػري انػػدوؿ ( )0اىل اف كليػػة االدارة واالقتصػػاد ميونػػة مػػن اربعػػة اقسػػاـ علميػػة ىػػي (االتصػػاء مي االقتصػػاد مي
ا اسػػبة مي االدارة) وال ػ تأسسػػا عػػاـ  0999واف لغػػاا التػػدري ىػػي االجنليزيػػة والعربيػػة اضػػافة اىل لغػػة االـ اليورديػػة .
كما اف نااـ الدراسة فيو نااـ سنود .
بلػػك عػػدد الا ػػالا  0722البػػا مسػػجال توزعػػا علػػى االقس ػػاـ العلميػػة ( :االتصػػاء مي االقتصػػاد مي ا اسػػبة مي
االدارة)  232( :مي 291مي 212مي  )220عل ػػى الت ػػوايل لني ػػل ػػهادة البيلوري ػػوس يف التخصص ػػاا اع ػػاله ولني ػػل ػػهادة
املاجستري ايضا تاليا .
امػػا انػػدوؿ ( )3ي ػػري اىل عػػدد اعضػػاء ىيئػػة التػػدري ال ػ د بلػػك ( )337تدريسػػيا وموظفػػا مي ذتانيػػة مػػنه رتبػػة
اسػػتاذ واسػػتاذ مسػػاعد و( )32مػػنه رتبػػة مػػدرس و( )11مػػنه رتبػػة مػػدرس مسػػاعد مي امػػا البػػاقي ( )021فهػػي فنيػػوف
وعماؿ وموظفوف .
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وان ػػدوؿ ( )2يوض ػػح نس ػػبة ع ػػدد الا ػػالا اىل اعض ػػاء ىيئ ػػة الت ػػدري الػ ػ د بل ػػك ( % )30-09كمع ػػدؿ ب ػػني
االقسػػاـ العلميػػة وىػػي نسػػبة معطولػػة  .واف نسػػبة زتلػػة الػػدكتوراه يػػرتواح ( % )23-02بػػني االقسػػاـ العلميػػة  .امػػا النسػػبة
حلملػػة املاجسػػتري فت ػرتاوح ( %)91-27وىػػي االكػػر  .امػػا عػػدد الالبػػة ليػػل مر ػػد فالنسػػبة ت ػرتاوح ( %)31-01وىػػي
نسبة معطولة
انػػداوؿ (1مي2مي )2تػػوؿ االن ػػاة العلميػػة املطدمػػة مػػن قبػػل التدريسػػيني ت ػػري االتصػػا ية املطدمػػة مػػن قبػػل وتػػدة
انودة واليفاءة يف اليلية اىل تطد الع راا واملئاا من االن اة املختلفػة بػني تػأليف وتررتػة ون ػر حػوث وتطيػي علمػي
وا ػراؼ وم ػاركة يف تلطػاا نطا ػية و ورش عمػل ودوراا تدريبيػػة وعضػوية يف نػاف فتلفػة اضػافة اىل املطػابالا املطرو ػػة
واملسموعو وامليتوبة .
انػػدوؿ ( )7تػػوؿ نتػػا االسػػتبانو للالبػػة تيػػث يتفػػق الالبػػة علػػى تابيػػق وسػػا ل تديثػػة يف التػػدري مػػن خػػالؿ
ا ػػاا العػػرض اضػػافة اىل م ػػاركته يف تػػل م ػػاكله وت ػػجيع الالػػا علػػى امل ػػاركة يف البحػػوث واحللطػػاا النطا ػػية
لينه يتفطوف على عدـ تابيق نااـ االتصاؿ عن بعد كخدماا مطدمة.
انػػدوؿ ( )9تػػوؿ نتػػا االسػػتبانو لالسػػات ه اف انلػػبه ديتليػػوف املرونػػو اليافيػػة يف تعػػديل اماػػة التدريسػػية ػػا
يتناسب مع تالعاا الالبة واسػتيعاا م ػاكله والطػدرة علػى التمييػز بػني خلفيػان ومسػتويان اليصػاؿ املعلومػة العلميػة
ب يل ملموس وسل  .اال ا يتفطوف على عػدـ تصػود علػى وسػا ل دعػ بغيػة اسػتفادن مػن االيفػاداا العلميػة يف
الداخل وامارج .
ي رياندوؿ ( )9اىل تاابق النتا الػواردة يف انػداوؿ السػابطة ( )7,9واملتعلطػة بنتػا االسػتبانو امػاص بالالبػة
واعضػاء ىيئػػة التػدري  .ومػػن اىػ النتػػا ىػي اف انلػػب رؤسػػاء االقسػاـ العلميػػة يؤكػدوف علػػى اف التدريسػي يطػػوـ باعػػداد
وتاوير وحتديث املناى الدراسية للدراساا االولية والعليا ضمن االجتاه العاـ للخاو واالىداؼ املرسومو يف اليلية .
خالصػػة مػػا تطػػدـ اف اليليػػة املػ كورة باقسػػامها االربعػػو منػ تأسيسػػها قبلػػا االالؼ مػػن الالبػػة وقامػػا بتخػػرجيه
ومػنحه ػهادة البيلوريػػوس واملاجيسػتري مي كمػا ا ػػا تضػ يف مالكهػا الػػدا اكثػر مػن ( )337تدريسػػي وموظػف ملختلػػف
الدرجاا العلمية والوظيفية وقدما العديد من االن ػاة العلميػة واالداريػة مػن تػأليف وتررتػة ون ػر حػوث علميػة وتطييمهػا
واال راؼ على رسا ل املاجيستري والدكتوراه وامل اركة يف املػؤدتراا والسػيمناراا وور ػاا العمػل ونػاف فتلفػة كمػا اكػدنا
نتػػا االسػػتبانو اماصػػة باالسػػات ة والالبػػة ورؤسػػاء االقسػػاـ ال ػ اكػػدا اف التدريسػػيوف يطومػػوف باعػػداد وتاػػوير وحتػػديث
املناى العلمية للدراساا االولية والعليا ملواكبة التاور العلمي يف انامعة مع جامعاا العامل .

سادسا :االستنتاجات والمقترحات

 -0االستنتاجاا

( ) 265

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2016

حتليل معايري جودة االداء يف املسؤسةة التعليمية / ...ص ص 272-259

 -0يعتمػد كػػل مػػن كفػػاءة وجػػودة االداء يف التعلػػي العػػايل علػػى مػػا تػػوفره مػػن خػػدماا ليػػل اال ػراؼ التعليميػػة التدريسػػي
والاالب وادارة املؤسسة التعليمية.
 -3اسػتنادا اىل النطاػػة السػابطة فػػأف تاػػور الرنػام التعليمييعتمػػد علػى مػػا فاػػو لػو مػػن تػوفري ادواا تعليميػػة ومسػػتلزماا
تساى ب يل مبا ر يف رفع جودة امدمة التعليمية .
 -2اظه ػػرا نت ػػا االس ػػتبانة اف انامع ػػة كمؤسس ػػة تعليمي ػػة ق ػػد وف ػػرا اليث ػػري م ػػن ام ػػدماا يف جم ػػاؿ املص ػػادر العلمي ػػة
واالنرتنيا واستخداـ اجهزة العرض االليرتونية وفتراا احلاسوا .
 -2كػػاف للمجمػػع انديػػد للجامعػػة اثػػره االجيػػا يف دتتػػع التدريسػػيني والالبػػة بػػاليثري مػػن امػػدماا م ػن قاعػػاا واسػػعة
وفتراا وتدا ق وفضا اا مفتوتػة ملمارسػة كافػة االن ػاة الرياضػية .......اك وذلػك مػا اثػر اجيايػا علػى اداء التدريسػيني
والالبة معا.
 -2اظهػػرا نتػػا االسػػتبانة عػػدـ تػػوفر الػػبعض مػػن امػػدماا منهػػا مػػا يتعلػػق بعػػدـ اال ػرتاؾ بػػااالا والػػدورياا العامليػػة
والدراساا الدولية ذاا العالقة بالتخصص العلمي.
 -1ويض ػػاؼ اىل ذل ػػك ع ػػدـ حتط ػػق التب ػػادؿ الثط ػػايف والعلم ػػي ب ػػني جامع ػػة الس ػػليمانية \كلي ػػة االدارة واالقتص ػػاد وذج ػػا
وانامعاا العاملية االخر يف الوقا الػ تطػق ذلػك يف جامعػاا كوردسػتاف االخػر اضػافة اىل انامعػاا العراقيػة خػارج
االقلي .
 -7عػػدـ تابيػػق ناػػاـ االسػػتفادة مػػن احل ػوافز املاديػػة واملعنويػػة ملختلػػف االن ػػاة ال ػ ديارسػػها التدريسػػي العلميػػة واالداريػػة
ضمن املؤسسة التعليمية .
 -9ييل ػػف التدريس ػػي م ػػن قب ػػل املس ػػؤوؿ املبا ػػر (ر ػػي الطسػ ػ العلم ػػي) بتح ػػديث وتا ػػوير مس ػػتمر للمن ػػاى الدراس ػػية
للدراساا االولية والعليا.
 -9حتط ػػق ع ػػدد م ػػن مع ػػايري كف ػػاءة االداء ض ػػمن امدم ػػة التعليمي ػػة ولي ػػن س ػػتو ض ػػعيف اس ػػتنادا لالجاب ػػاا الػ ػواردة يف
االستبانة.
 -01كانػا ليليػة الػدارة واالقتصػػاد العديػد مػن االن ػػاة العلميػة املتمثلػة ببحػػوث الالبػة واملن ػور عػػدد منهػا عامليػا اضػػافة
اىل تػػأليف اليتػػب والرترتػػة واال ػراؼ علػػى رسػػا ل املاجسػػتري وا ػػاريح الػػدكتوراه (قبػػل توقفهػػا مؤخرا)ومناق ػػتها اضػػافة اىل
احللط ػػاا الدراس ػػية وورش العم ػػل وتطي ػػي البح ػػوث العلمي ػػة والعم ػػل ض ػػمن اللج ػػاف االداري ػػة اض ػػافة اىل املط ػػابالا املر ي ػػة
واملسموعة .
-00استنادا ل لك من املمين الطوؿ اف وذج البحث املتمثػل بيليػة االدارة واالقتصػاد سامعػة السػليمانية قػد بػق معػايري
انودة اليثرية املعتمدة من قبل وزارة التعلي حيومة االقلي وذلك ساى اجيابا بتاويرامدمة التعليمية و بالتايل فػاف ذلػك
يعين حتطق فرضية البحث .
 -3املطرتتاا
( ) 266
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 -0ماالبػػة املؤسسػػة التعليميػػة املتمثلػػة بر اسػػة انامعػػةبتوفري عػػدد كبػػري مػػن مواقػػع االنرتنػػا واال ػرتاؾ يف ااػػالا العلميػػة
العاملية ذاا العالقة بالتخصص.
 -3ارسػػاؿ اعضػػاء اديئػػة التدريسػػية اىل انامعػػاا العامليػػة لالسػػتفادة مػػن جتارهبػػا وخرانػػايف تطػػد امػػدماا الفعليػػة بافضػػل
مستو ممين .
 -2تفعيل نااـ احلوافز ب طيو املادد واملعنود.
 -2استحداث جامعاا وكلياا خاصة بغية حتطيق التناف العلمي من اجل تاوير امدمة التعليمية
امللحق االتصا ي :
جدول رقم ( )2نظام الدراسة في كلية االدارة واالقتصاد جامعة السليمانية
االقساـ

تاريخ االن اء

لغة التدري

نا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد عدد اعضاء ىيئة التدري
الدراسة
متعاوف
الاالا متفرغ

قس االتصاء

3111-0999

\Englishعر \ كورد

سنود

232

32

3

قس االقتصاد

3111-0999

\Englishعر \ كورد

سنود

291

31

3

قس ا اسبة

3110-3111

\Englishعر \ كورد

سنود

212

02

2

قس ادارة االعماؿ 3110-3111

\Englishعر \ كورد

سنود

220

32

-

جدول رقم ( )1عدد العاملين في كلية االدارة واالقتصاد جامعة السليمانية
الفئة

العدد

استاذ

2

استاذ م ارؾ

-

استاذ مساعد

2

مدرس  /اضر

9/02

ـ .تدري

11

تطين

2

موظف

032

عامل

7

العدد اليلي

337

جدول رقم ( )3عدد الطالب المسجلين في كلية االدارة واالقتصاد جامعة السليمانية
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الدرجة انامعية االوىل الدبلوـ املاجستري

الدكتوراه ااموع

سيوؿ االدارة واالقتصاد 0913

-

22

-

0913

-

22

-

ااموع اليلي

0991

جدول رقم ( )4مؤشرات في كفاءة االداء
 .0نسبة الالبة اىل اعضاء ىيئة التدري :
قس ػ االتصػػاء  %09.33 :وقس ػ االقتصػػاد  %09.2 :وقس ػ ا اسػػبة  %27 :وقس ػ ادارة االعمػػاؿ
%20.9:
 .3عدد االسات ة يف االقساـ العلمية :
قس االتصاء ( )0وقس االقتصاد ( )0وقس ادارة االعماؿ ()0
احلد االقصى للنصاا التدريسي االسبوعي - :
 املدرس ا اضر )01( : االستاذ املساعد )9( : االستاذ )2( : .2نسبة عدد اعضاء ىيئة التدري من زتلة الدكتوراه اىل ااموع العاـ للهئية التدريسية :
قس االتصاء %21.21 :
قس االقتصاد % 23.9 :
قس ادارة االعماؿ % 02 :
قس ا اسبة % 09 :
 .2نسبة عدد اعضاء ىيئة التدري من زتلة املاجستري اىل ااموع العاـ للهيئة التدريسية :
قس االتصاء %12.2 :
قس االقتصاد % 27.0 :
قس ادارة االعماؿ % 91 :
قس ا اسبة % 90 :
 .2عدد الالبة ليل مر د من اعضاء ىيئة التدري :
قس االتصاء %01.93 :
قس االقتصاد %09.2 :
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حتليل معايري جودة االداء يف املسؤسةة التعليمية / ...ص ص 272-259

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد/2العدد  /3آب 2016

قس ادارة االعماؿ % 31.29 :
قس ا اسبة % 30.12 :
 .1احلد االدىن من اتاالا التدريسية للحصوؿ على الدرجة انامعية االوىل او عدد السنواا يف :
احلد االدىن من الساعاا التدريسية لطس االتصاء )92( :
احلد االدىن من الساعاا التدريسية لطس االقتصاد )79( :
احلد االدىن من الساعاا التدريسية لطس ا اسبة )93( :
جدول رقم ( )5القدرة االستيعابية للمختبرات
 .0الطدرة االستيعابية للمختراا وامل انل :
 سعة املختر  :يسع كل فتر  21الب عدد الالبة يف املختر ىو  21الب .3االدواا واالجهزة التعليمية :
 عدد اجهزة العرض وانواعها  )13( :اف فوك وعدد ( )3من نوع ماجيك بني عدد اجهزة الاباعة والنسخ والتصوير  :االستنساخ ( )31من نػوع كػانوف والاباعػة ( )22مػن نػوع كػانوف والتصػوير ()7من نوع  01/32من نوع 91/22

جدول رقم ( )6االنشطة العلمية واالدارية العضاء ىيئة التدريس
عدد االن اة

ا

بيعة الن اط

0

تأليف وتررتة

3

3

ن ر حوث علمية

09

2

تطيي علمي

92

2

اال راؼ واملناق ة

322

2

م اركة يف مؤدتراا

01

1

تلطاا نطا ية

92

7

ورش عمل

027

9

دوراا تدريبية

099

9

عضوية ناف علمية وادارية

210

 01مطابالا مسعية ومر ية وميتوبة

79

جدول رقم ( )7نتائج االستبانو للطلبة  /العدد الكلي ()78
( ) 269
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العدد
نع

كال

0

22

32

3

22

22

2

23

21

2

22

22

2

22

32

1

23

21

7

22

22

9

23

21

9

22

22

01

12

02

00

21

29

03

21

29

02

22

32

02

32

22

جدول رقم ( )8نتائج االستبانو لالساتذه  /العدد الكلي 10
الفطرة

العدد
نع

كال

0

09

0

3

09

3

2

07

2

2

09

3

2

03

9

1

09

0

7

02

2

9

09

3
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9

2

07

01

2

07

00

1

31

03

2

07

جدول ( )9نتائج االستبانو لرؤساء االقسام العلمية  /العدد 4
الفطره

العدد
نع

كال

0

2

0

3

3

3

2

0

2

2

2

0

2

0

2

1

0

3

7

3

3

9

2

1

9

2

1

املراجع
 -0تسن الرىيمي – ضماف انودة واالداء انامعي مي3102

http.//repository.uobabylon.edu.iq/web/iso.guide.doc

 -3تسػػني مػػد ج ػواد انبػػورد مي قيػػاس جم ػاالا التابيػػق الدارة انػػودة ال ػػاملة يف التعلػػي انػػامعي – حػػث تابيطػػي يف
جامعة بابل مي مطدـ اىل مؤدتر انودة يف جامعة اليوفة مي ت رين  3-مي 3119
 -2احليومػػة االحتاديػػة – وزارة التعلػػي العػػايل والبحػػث العلمػػي – جهػػاز اال ػراؼ والتطػػو العلمػػي – قسػ ضػػماف انػػودة
واالداء انامعي  http.//www.uofk.edu/ar/about-uofk/vision-objectives.مي 3102
 -2تيومػػة اقلػػي كوردسػػتاف الع ػراؽ – وزارة التعلػػي العػػايل والبحػػث العلمػػي – تطيبػػة التػػدري انامعيػػة وعمليػػة التطػػو
السنود
 -2خالد مد الزواود مي انودة ال املة يف التعلي مي جمموعة النيل العربية للن ر مي الطاىرة 3112
-6

ديواف الرقابة املالية – مؤ راا تطو اداء ن اط التعلي العايلمي3102
( ) 271
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 -7روبرا باكاؿميتطيي االداءميتررتة موسى يون ميبيا االقاار الدوليةميعمافمي0999
 -9عبػػد الػرزاؽ ػػنني اننػػا مي تطػػو االداء للتػػدري يف جامعػػة اليوفػػة وانعياسػػاتو يف جػػودة التعلػػي العػػايل مي مطػػدـ اىل
مؤدتر انودة يف جامعة اليوفة مي ت رين  3-مي 3119
 -9عبد الستار مد العلي مي ()0991مي تاوير التعلي انامعي باسػتخداـ إدارة انػودة ال ػاملةمي وثيطػة عمػل مطدمػة إىل
امل ػؤدتر األوؿ للتعلػػي انػػامعي اودارد والتجػػارد يف العػػامل العػػر مي جامعػػة األمػػاراا العربيػػة املتحػػدةمي العػػنيمي اومػػاراا
العربية املتحدةمي  02-03مارس.
 -01فاضل تنتوش مي تطو االداء بأستخداـ التياليف املعيارية مي (تنمية الرافدين مي العدد  31مي السنة 0999
 -00امل برير واخروف – اىداؼ تطيي االداء 3103 ،

www.abahe.co.uk

 -03جمدد ابراىي ميجودة االداءميدار الوفاءمياالسيندريةمي.3102
سػػن الضػػاملي واخػػروف مي قيػػاس ج ػػودة فرجػػاا التعل ػػي العػػايل – دراس ػػة حتليليػػة مي مطػػدـ اىل م ػؤدتر ان ػػودة يف
-02
جامعة اليوفة مي ت رين  3-مي 3119
مػػد توفيػػق ماضػػي مي تابيطػػاا انػػودة ال ػػاملة يف املنامػػاا امدميػػة (املنامػػة العربيػػة للتنميػػة االداريػػة مي دراسػػة
-02
 229مي )3112
 -02نيػػاف عثمػػاف صاحلميمؤ ػراا تطػػو االداءميدراسػػة تابيطيػػة يف جامعػػة السليمانيةميرسػػالة ماجسػػتري مطدمػػة اىل كليػػة
االدترة و االقتصادمي. 3119
 -01ىػ ػػاز ن ػ ػ ير واخػ ػػروف مي دور البيانػ ػػاا ا اسػ ػػبية يف تطػ ػػو كفا ػ ػػة االداء مي (تنميػ ػػة الرافػ ػػدين مي العػ ػػدد 23مي السػ ػػنة
)0990
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