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المستخلــص

تقع العملية التعليمية في قلب العملية الجامعية ،ويتطلب تحسينها االهتمام بمكونات العملية

الجامعية من جانب ،ومتطلبات تحسين العملية التعليمية نفسها من جانب أخر .

يه ددلب البح ددف مل ددت كح ددب متطلب ددات تحس ددين العملي ددة التعليمي ددة وانعكاس ددها ل ددت ج ددول
مخرجاتهددا المتوقعددة ،اسددتخلم البحددف مددنهة ل ارسددة الحالددة ،وحدداوا ااجابددة لددت تسددالا

هددا

يمكن تحليل متطلبات نجاح العملية التعليمية ،واستخلامها في تحسين جول العمليدة التعليميدة فدي

جامعة البصر ؟

وطددور را دراع جمددع البيانددات نمددو

خددا

 ،تددم تطبيقددى لددت  )41كليددة مددن كليددات

جامعددة البصددر  ،أ هددرت النتددا ة تبدداين اسددتجابة الكليددات لمتطلبددات جددول

مليددة التعلدديم ،وانعكد

المستوى الضعيب لالستجابة لت خفع واضح في مستوى جول مخرجات العملية التعليمية.

Abstract
The learning process occurred in the heart of university process , so its
improvement requires pay attention to the components of university
process, and to the requirement of improving learning process itself. The
research aimed to identify the requirements of improving learning process
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and its reflection on the expected outputs quality , The researchers
applied methodology of case study , and tried to answer following
question : could we able to determine the requirements of learning
process success and used it to improve the quality of learning process in
? Basra university
The researchers constructed special model for data collecting which is
applied in (14) college of Basra university , The result revealed that there
is a variation in college responses to the requirements of the quality of
learning process thus , the weakness of these responses led to reduce the
… level of quality of learning process in Basra university

المقـدمـــة
تعل العملية التعليمية القلب فدي العمليدة الجامعيدة ،ومدن خدالا مجد ار ات تحسدينها يتحدكا
ارسد ددا

لمتطلبد ددات تحسد ددين مكوند ددات العمليد ددة الجامعيد ددة ارخد ددرى ،ومد ددا د ددال االهتمد ددام العد ددالمي

بالتحسددين يركددى لددت المخرجددات أو تحسددين العمليددات منفددرل فحسددب ،وانمددا كددان التركيددى لددت
تكامددا تحسددين مكونددات العمليددة الجامعيددة مددن جانددب و لددت متطلبددات تحسددين العمليددة مددن جانددب
آخددر ،ل د ا توجددى البحددف نحددو التعددرب لددت متطلبددات تحسددين العمليددة الجامعيددة وانعكاسددها لددت
مستوى جول المخرجات المتوقعة له ه العملية ،أتبع البحف منهة لراسة الحالدة ،وطدور رادراع
االستقصا الميلاني للواقع الفعلي للعملية التعليمية في جامعة البصر نمو جا ،تضمن المتطلبات
ارساسددية لتحسددين جددول العمليددة التعليميددة فددي جامعددة البصددر ومكوناتهددا الفر يددة ،وتددم وص ددب
المكونات لت وفق للجلوا ملحق  ،) 4وقلرت ملى استجابة كليات الجامعة ري منهدا لدت
وفددق نسددبة م ويددة مددن االسددتجابة المماليددة للمتطلددب ،وطبددق النمددو

لددت كليددات جامعددة البصددر

البالغددة  ) 41كليددة ،أ ه ددرت النتددا ة تب دداين اسددتجابة كليددات الجامع ددة للمتطلبددات ،وان النس ددبة
ارقا جلا من مجموع الكليات  2كلية ) هدي التدي كاندت اسدتجابتها حدبى كاملدة للمتطلبدات ،فدي
حدين أن مع دم الكليدات كاندت اسدتجابتها نسددبية ،وقدل انعكد

المسدتوى الضدعيب لالسدتجابة لددت

خفع واضح في مستوى جول المخرجات المستهلفة .
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أوال" :المفهوم والعالقة
تع ددرب العملي ددة بلنه ددا سلس ددلة م ددن الخطد دوات ص ددممت م ددن اج ددا منت ددا المن ددتة او تس ددليم
الخلم ددة) ،4وينبغ ددي أن تحق ددق نت ددا ة معين ددة يس ددتفيل منه ددا الىب ددون ال ددلاخلي والخ ددارجي) ،وتع ددرب
العمليددة أيضددان بلنهددا

دداهر تددلا لددت بعددع ارحددلاف التددي تبتددلخ بحددلف وتنتهددي بحددلف أخددر

اي د دره) ،2وتوصد ددب العمليد ددة بالحالد ددة التد ددي تمملهد ددا ،ف د د ا كاند ددت أ مد دداال) ،سد ددميت ب

مليد ددة

ار ماا) ،وا ا كانت تعليما جامعيا سميت العملية التعليمية الجامعية).
استخالصا مما سبق كره يمكن وصب العملية التعليمية الجامعية) بما يلتي -
 .4مجمو ة من الخطوات المتتابعة والمعتمل بعضها لت ارخر.

 .2تهلب ملت تحويا الملخالت الجامعية ارساسدية الطلبدة) ملدت مخرجدات تدتال م وحاجدات
المجتمع خريجين بمستوى جليل من المهار والمعرفة).

 .3تحقق العالقة التفا ليدة بدين المدوارل البحدرية ومدوارل العمليدة التعليميدة ارخدرى بمدا يضدمن
الحصوا لت مخرجات جامعية بجول مقبولة.

 .1تعتمددل ن ددام معلومددات يددتال م مددع طبيعددة ه د ه العملي دة التددي تتصددب بالعلميددة والتربويددة
واانسانية).

 .5تعتمددل كمي دران لددت الددلور المميددى للمكددون البحددري للعملية،رنددى العنصددر اركمددر تددلمي ار فددي
مكونات العملية ارخرى المنهة،الطريقة،الطالب ).

يحارك في تحسين العملية في التعليم العالي مالمة وامدا ر يسدة هدي القدو البحدرية،

القد ددو التعليميد ددة،والقو التكنولوجي د دة)  ،)3م من القد ددوى البح د درية تتحقد ددق مد ددن خد ددالا رابد ددة
ارحخا

المحاركين في العملية من تلريسيين وطلبة والاريين) ولافعيتهم باتجداه تفعيدا

العمليددة وتحسددين ألا هددا ،فددي حددين من القددو التعليميددة المتمملددة بددالتىام الجامعددة آو الكليددة)
بتهي ددة وتنفي د متطلبددات العلميددة التعليميددة يحددكا قددو سددانل للقددو البح درية ،وتحقددق القددو
التكنولوجيد دة اامكاني ددة ف ددي انج دداى النح دداطات الت ددي تتواف ددق واره ددلاب المراوب ددة للعملي ددة
التعليمية  .وكما مبين في الحكا  )4ألناه -
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القو البحرية

تسهم في

تنفي وتعىيى

تساند

القو التعليمية

العملية التعليمية

تنفيذ وتعزيز

تيسر

القوة التكنولوجية

تنفيذ وتعزيز

الحكا  )4واما تحسين العملية التعليمية

تحددكا العمليددة التعليميددة القا ددل ارساسددية التددي يسددتنل مليهددا ن ددام التعلدديم الجددامعي مقافددة
وفلسدفة) ،وتعددرب العمليددة التعليميددة بالهياكددا والو ددا ب التدي يعمددا لددت أساسددها الن ددام التعليمددي
في التعليم العالي أو الجدامعي) ،وتصدب الهياكدا والو دا ب الن دام االاري المال دم لنجداح هد ه
العملية،ويسددهم فددي تحددكيا قدديم ومعتقددلات المجتمددع الجددامعي أو مجتمددع التعلدديم العددالي ) ،وه د ه
ارخير تسهم في تحكيا القوا ل التي تن م ارلا وتسانل العملية التعليمية،
يحد ددير العد ددرع السد ددابق ملد ددت ان العمليد ددة التعليميد ددة هد ددي القلد ددب فدددي التعلد دديم الجد ددامعي آو
العدالي) ،وان االهتمددام بتحسددينها يددللي ملددت التحسددين الحدداما فددي مسددتوى الن ددام الجددامعي ،وفددي
مسددتوى الخلمددة التددي تقددلمها الجامعددة للمجتمع،و ليددى فددان العالقددة بددين العمليددة التعليميددة بصددفتها
الخاصة والن ام الجامعي بحكلى العام،هي القة العمليدة بالن دام ،وان المن دور المتحدرك للعمليدة
التعليميددة يفتددرع ان يددتم التعامددا معهددا بصددفة ن ددام لددى ملخالتددى ،و ملياتى،ومخرجاتى،وتغ يتددى
المرت ددل ) ،ويح ددار ملي ددى بعب ددار ن ددام اانت ددا الج ددامعي ،ويع ددرب بلن ددى مجمو ددة م ددن العملي ددات
المترابطددة والمعتمددل بعضددها لددت ارخددر مددن لاخددا الن ددام الجددامعي والتددي تعمددا مددع بعضددها مددن
اجد ددا تحقيد ددق مليتد ددي التد ددلري

والد ددتعلم) ،1و ليد ددى يمكدددن وصد ددب العمليدددة التعليميد ددة ف د دي الن د ددام

الجامعي ،طبقان للجلوا  )4ألناه -
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مخطط ()3
العملية التعليمية من خالل النظام الجامعي
المدخالت







العمليات

الطلبة
الهيأة التدريسية
البيئة
التكنولوجيا
التوثيق
القوانين والتشريعات

المخرجات

العملية التعليمية
فرررررررل التعلررررررري مررررررن خرررررررال
المحاضررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات
المختبرات المناهج التقنيات

مهررارات ومعرراري جديرردة للطلبررة
المتخرجين

يقلم الن ام الجدامعي المدلخالت للعمليدة التعليميدة ،وتحدارك مخرجدات العمليدة التعليميدة فدي
مسددانل المخرجددات الجامعيددة ،وتسددهم فددي الخلمددة التددي تقددلمها الجامعددة للمجتمددع ملكددل

لددت

التد درابط واال تمالي ددة المتبالل ددة ب ددين ن ددام الجامع ددة و مليته ددا التعليمية،فض ددالن ددن ان تحس ددين
العملي ددة التعليمي ددة ل ددى ال ددلور اركب ددر ف ددي تحس ددين ألا الن ددام الجامعي،وهد د ا يعن ددي ان تحس ددين
العملية التعليمية الجامعية يتطلب ابتلا مالح ة مسللتين مهمتين هما -
 .4ا تم ددال أي م ددن م ددلاخا التحس ددين ات الطبيع ددة العالمي ددة التحس ددين المس ددتمر للعملي ددة،
التحسين المستمر للجول  ،ملار الجول الحاملة ،جوا ى الجول ).

 .2مسانل الجهات المختلفة لن م تحسين العملية التعليمية مما ملسسات التعلديم العدالي،
الحكومة ،المن مات الصنا ية).

ثانيا :وجهات النظر عن جودة العملية التعليمية..
تقتضي معرفة جول العملية التعليمية الجامعية ابتلا ن ،تحليا ه ه العملية وتحليل مكوناتها
والعالقددة التفا ليددة ب ددين ه د ه المكونات،رنه ددا يفتددرع من تح ددكا ارسددا

تحخي

وتحليل متطلبات التحسين،

الممك ددن ا تمدداله ف ددي

قلمت وجهات ن ر متعلل حوا مكونات العملية التعليميدة الجامعيدة ،تدم رضدها فدي الجدلوا

)2
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جدول ()2
مكونات العملية التعليمية الجامعية
الحميد والجريسي9002:
( )7

Bizhan Nassh:2009
)(8

المتعلمون والطلبة

المنهج العلمي

المالك التدريسي

أعضاء هيأة التدريس

البيئة التعليمية

أعضاء هيأة التدريس

المناهج التدريسية

الطالب

الطلبة

التكنولوجيا التعليمية

النظام اإلداري

الموارد التعليمية

اإلدارة

التسهيالت المادية

تقنيات التعلي

المنهج

)Unicef:2000 (5

الحولي)6( 9002:

مررررررررررنهج الترررررررررردريس أسلوب التقيي
(الطريقة والكتاب)

االختبارات

يتضح من الجلوا  )2المتضمن مكونات العملية التعليمية الجامعية ما يلتي -
 .4هناك تعلل وربما اخدتالب حدكلي أكمدر مدن كوندى جوهريدا فدي وجهدات الن در حدوا مكوندات
العملية التعليمية الجامعية.

 .2تندداقأ أي مددن وجهددات الن ددر العمليددة التعليميددة الجامعيددة مددن ىاويددة قددل تختلددب مددن حيددف
العالقة بين المكونات مقارنة بالىاوية ارخرى.

 .3من وجهة ن ر اليونيسيب) تحاوا ان تصب العمليدة الجامعيدة بعالقدة التدرابط واال تماليدة
المتباللددة بددين البي ددة الجامعيددة والمددنهة التلريسددي وانعكاسدداتها لددت محددور العمليددة الطالب

والم ددتعلم) ،فد ددي ح ددين ان وجهدددة ن د ددر ن ددام ملار الج ددول الحد دداملة كم ددا يعرضدددها الحميدددل
والجريس ددي) كان ددت أكم ددر تفص دديالن ف ددي تح ددخي

مكون ددات العملي ددة التعليمي ددة الجامعي ددة ،م

ض د د د د د ددمنتها الم د د د د د ددالك التلريس د د د د د ددي،المناهة التلريس د د د د د ددية،الطلبة،الموارل التعليمي د د د د د ددة،تقنيات
التعليم،واالختب دارات) ،وهددي تضدديب ملددت سددابقتها مكونددات أخددرى ات أهميددة بالنسددبة لقددلر

العمليددة لددت بلددوف أهددلافها،من أهمهددا الم دوارل والتقنيددات التعليمية)،واسددتكملت وجهددة ن ددر
 )Bizhan Nasshوجهدات الن در السدابقة ب ضدافة االار الجامعيدة)،رنها المكدون الد ي

يق ددول العملي ددة التعليمي ددة وي ددوفر متطلب ددات تنفيد د ها ،فض ددالن ددن الموا م ددة فيم ددا بينه ددا ون ددم
الجامعة وو ا فها ارخرى.
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و لي ددى ف ددان التح ددخي

ال ددلقيق لمكون ددات العملي ددة التعليمي ددة يفت ددرع الوض ددع ف ددي اال تب ددار

العوامددا اللاخليددة والخارجيددة التددي تددلمر فددي ألا هددا وتددنعك

لددت طبيعددة بنا هددا ،وحددللها

البح ددف بك ددا م ددن االار ،هي ددل الت ددلري ،المناهة والط ار ددق ،المد دوارل التعليمي ددة ،التكنولوجيد دا
التعليمي ددة ،الطال ددب) .وتقتض ددي متطلب ددات تحس ددين العملي ددة التعليمي ددة أن ي ددتم التحس ددين ف ددي
مستوى المكونات منفرل ومجتمعة ،وه ا يل و ملت البحف دن المتطلبدات التدي تحقدق هد ا
النوع من التحسين .

ثالثا :متطلبات تحسين العملية التعليمية الجامعية..
تعل المواصفة القياسدية اللوليدة  )ISO9001:2000المصدلر ارساسدي للتحسدين فدي كدا
المن مات الصنا ية والخلمية ،فضالن دن مسدهامها فدي بدرامة التحسدين ارخدرى ممدا ضدمان
الجول واال تمال ،وجوا ى الجول  ،ون م التحسين المستمر )،
تصددب المواصددفة القياسددية اللوليددة العمليددة مددن من ددور ددام ،وليسددت خاصددة بعمليددة معينددة آو
من مة معينة)،وحللتها ببنلها السابع الموسوم ب تحقيق المنتة)،وقصدلت بهدا العمليدة التدي
تد ددللي فد ددي نتا جهد ددا ملد ددت منتد ددا المند ددتة آو تسد ددليم الخلمد ددة التد ددي تتوافد ددق مد ددع حاجد ددات الىبد ددون
وتوقعاتى)،حلل البحف متطلبات تحسين العملية في ضو توجهات المواصدفة القياسدية بمدا يدلتي
- )9

.4

تحليل أهلاب ومتطلبات جول المنتة مخرجات العملية).

.3

التحقق من النحاطات المتعلقة بالعملية والمصالقة ليها ومراقبتها وفحصها واختيارها .

.2
.1
.5

تلسي

العمليات والوما ق وتوفير الموارل للعملية التي تضمن المخرجات المراوبة .

وضع المعايير التي تستخلم في اتخا قرار قبوا مخرجات العملية.

تهي ددة الس ددجالت الت ددي تس ددتخلم بص ددفة ألل ددة للتلك ددل م ددن ان العملي ددة ومخرجاته ددا تس ددتجيب
للمتطلبات .
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وقلمت وكالة ضمان الجول في التعليم العالي  ،)QAAمجمو دة مدن المبدالخ التدي تعدىى مدن
الجددول فددي التعلدديم العددالي ،وتددنعك

ضددمنان لددت متطلبددات جددول العمليددة التعليميددة الجامعيددة

هي - )41
.4

ان تكدون السياسددات وااجد ار ات واضددحة و اللدة ومتجانسددة ندل التطبيددق،وان تكيدب تطددوع)

.2

ان تكد د ددون المعلومد د ددات المت د د دوافر للهي د د ددات التلريسد د ددية واالاريد د ددة واضد د ددحة وممكد د ددن تناولهد د ددا

.3
.1
.5

لت وفق متطلبات العملية التعليمية الجامعية.
بسهولة.

ان تكددون الوار ومسددلوليات الهيددل التلريسددية واالاريددة معرفددة بوضددوح ،وان يكددون ارحددخا

ملهلين لتحما مسلولياتهم.

تقليم المسانل المال مة للعملية التعليمية بمكوناتها المختلفة.

مراقبة ومراجعة ااج ار ات والسياسات .
تضمن ك ار

المقايي

النو ية والمعايير الكمية) الصالر ن اتحال الجامعات العربيدة،

وللي د د ددا ض د د ددمان الج د د ددول واال تم د د ددال الص د د ددالر د د ددن وىار التعل د د دديم الع د د ددالي والبح د د ددف العلم د د ددي
العراقية،الخصا
خصددا

التي ينبغي ا تمالها في تحسين مكونات العملية التعليمية الجامعيدة ملكدلا

كددا مكددون مددن المكونددات ا تيددة  -أ ضددا هيددل التددلري  ،الطالددب بجانبددى حددلون

الطلبة والخلمات الطالبية ،البرامة اركاليمية وط ار ق التلري ،والكتاب الجامعي) )44
ان تحددخي

وتحليددل معددايير تحسددين مكونددات العمليددة التعليميددة الجامعيددة مددن جانددب

وتن يم وتوجيى العالقة فيما بينها من جانب أخر ،يللي في محصلتى النها ية ملت تحسدين ألا
العمليددة التعليميددة مكونددات ومخرجددات .وه د ا ال يتحقددق مال مددن خددالا المتطلبددات التددي تحقددق
المال مددة المطلوبددة ،وتسددهم فددي تحسددين العمليددة التعليميددة ندواتة ومكونددات ) ،ولخصددها البحددف
بمالمة مبعال ر يسة هي -
البعد األول :القيال واالار..يهدلب هد ا البعدل ملدت تحليدل وتوضديح الدلور القيدالي واالاري فدي
مجدداا تحسددين العمليددة التعليميددة الجامعيددة ،م ان مهمددة االار الجامعيددة مددن خددالا الكليددات
وارقسددام) تهي ددة المتطلبددات االاريددة ات الصددلة بنجدداح ألا العمليددة التعليميددة الجامعيددة ،وتددم
تحليلها بكا من نحاطات التخطيط ،والتلريب ،والتوميق ،والمحاركة ،والموارل والتسهيالت).
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البعدددد الثددد ي التكنولوجي دا التعليمية.ويقصددل بهددا التكنولوجي دا المسددتخلمة فددي العمليددة التعليميددة
الجامعي ددة ،واله ددلب م ددن البع ددل توض دديح التكنولوجيد دا الت ددي تس ددهم ف ددي تحري ددك وتحس ددين العملي ددة
التعليمية،وتم تحليلها بكا من ن ام معلومات العملية التعليمية ،تكنولوجيا المعلومات ،تقنيات
التلري  ،التحليف ،البرامة التعليمية).
البعددد الث ل د  :التحسددين .يهددلب البعددل ملددت توضدديح الط ار ددق والمتطلبددات المسددتخلمة فددي قيددا
تحس د ددين العمليدد ددة التعليميدد ددة الجامعيدد ددة ،وتدد ددم تحلي د ددلها بكد د ددا م د ددن مع د ددايير التحس د ددين ،خطدد ددة

التحسين،ن م التقويم ،ااج ار ات التصحيحية)

مسددتوى تحسددين العمليددة بعددلان رابعددان ،أ طددي ن دوان جددول

وأضدداب البحددف را دراع قيددا

مخرجددات العمليددة التعليميددة )،وتددم قياسددى بمتغي درين همددا المسددتوى النددو ي للمتخددرجين ،ورضددا
أصحاب المصالح).

رابعا :مشكلة البحث.
اهتم ددت العلي ددل م ددن الل ارسد ددات بج ددول التعل دديم العد ددالي أو التعل دديم الج ددامعي) ،وا تمدددلت
مرجعيددات مختلفددة لتحقيددق مسددتوى الجددول الجامعيددة المقبددوا الميان،فكانددت مواصددفة االيددىو،
ألار الجول الحاملة ،التحسين المستمر ،ن م ضمان الجول ) ،مدن أكمدر المرجعيدات اسدتخلامان
فددي مجدداا التحسددين فددي التعلدديم العددالي،)42 ،وقددلمت بعددع الل ارسددات العربيددة تفاصدديا أكمددر
حد ددوا الجد ددول الجامعيد ددة ،م أوضد ددح الخد دداىمي ،)43 ،) 2119،مبد ددررات ومتطلبد ددات الجد ددول
اركاليمية ،وقلم كا من الحولي ،)41 ،)2119،و أبو حعر  )45 ،)2119نما

تطبيقية

ددن تحسددين الجددول ومعاييرهددا فددي كددا مددن فلسددطين واررلن ،وطددورت أللددة استرحددالية ربيددة
حددوا تطبيددق الجددول فددي التعلدديم العددالي منهددا لليددا ضددمان الجددول واال تمددال) ،)41 ،الصددالر
دن وىار التعلدديم العدالي والبحددف العلمدي العراقيددة ،ان جميدع ألبيددات جدول التعلدديم العدالي سددابقة
ال كر تحير ملت نقطتين ر يستين -
األولى-:االهتمام بالجول في التعليم العالي في مختلب بللان الوطن العربي بما فيها العراق.
الث ية  -مع مها تركى لت وصب مكونات الجول في التعليم العالي منفرل ،لون البحف ن
النقاط التي تجمع فيما بينها ،وتللي ملت الجول الناتجة ن محصلة التفا ا فيما بينها.
مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم
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تح ددير المعايح ددة الميلاني ددة لواق ددع الج ددول ف ددي جامع ددة البص ددر ،ومناقح ددات ن ددلو الج ددول

الجامعي ددة ا لي ددات والمتطلب ددات) الت ددي ق ددلتها وىار التعل دديم الع ددالي والبح ددف العلمي،تح ددير مل ددت
ضددعب نسددبي فددي ألا الجامعددات العراقيددة بحددكا ددام ،وجامعددة البصددر موضددوع البحددف بحددكا

خا

 ،والت انخفاع واضح في مستوى جول مخرجاتها والتعليمية منها بحكا خا

.

حددكا االهتمددام الجددلي بددالجول فددي المسددتوى العربددي ،وحاجددة جامعددة البصددر ملددت ن ددم
تحسين الجول حكال ارساسين الن ري والميلاني لمحدكلة البحدف،التي تدم تلخيصدها فدي سدلالين
هما -
ها يمكن تطوير متطلبات لتحسين الجول في جامعة البصر ؟
ها تسهم ه ه المتطلبات في تحسين جول العملية التعليمية في جامعة البصر ؟

خامسـا  :أهـداف البحــث .
 الكحب ن ملى التىام كليات جامعة البصر بمتطلبات تنفي جول العملية التعليمية .
 تو يب النتا ة لتحسين جول العملية التعليمية في كليات جامعة البصر .

 تعىيى تنفي ن ام ضمان الجول واال تمال اركاليمي في جامعة البصر .

خامسـا :عينـة البحـث وأداتـه..
تعتمددل العمليددة التعليميددة الجامعيددة فددي مج ار اتهددا ومتطلباتهددا والن دواتة المتوقعددة منهددا
لت المكونات ارساسية للجامعة كليات وهي ات أكاليمية) ،وتقتضي مج ار ات مراجعة وتلقيق
متطلب ددات ج ددول العملي ددة التعليمي ددة ف ددي الجامع ددة جامع ددة البص ددر )وتقلير مس ددتوى االلتد دىام به ددا
والنتددا ة المتوقعددة منها،استع ارضددان ميددلانيانلما هددو قددا م فعالنفددي كليددات الجامعة،ل د ا تددم ا تمددال
كليات الجامعة البالغة  )41كلية ينة لللراسة ،وطدور رادراع جمدع البياندات نمدو

خدا

يتضددمن متطلبددات تحسددين الجددول فددي جامعددة البصددر الر يسددة والفر يددة) ونسددبة المتحقددق منهددا
مقارنددة بالمسددتهلب ،وانعكاسددى لددت مسددتوى مخرج ددات العمليددة التعليميددة فددي الجامعددة مقاس ددان
بالمستوى النو ي للخريجين ،ورضا أصحاب المصدالح) ،ومبدت النمدو
ان البحددف قددل اتبددع طريقددة ل ارسددة الحالددة ،لد ا كددان النمددو

فدي الملحدق  .)4وا

الميددلاني لجمددع البيانددات هددو اركمددر

مال مددة معها،واسددتجابة رسد لتها ،وا تمددل البحددف اا دراع تن دديم مج ار اتددى والتلكددل مددن نتا جددى
مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم
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فرضية مفالها ..يعتمل تحسين جول العملية التعليمية الجامعية لت ملى التىام جامعة البصر
بمتطلبددات التحسددين كددا مددن القيددال واالار  ،التكنولوجي دا التعليميددة ،مج د ار ات التحسددين ،جددول
مخرجات العملية التعليمية)  .واسدتخلمت طريقدة احتسداب ارهميدة النسدبية لكدا فقدر مدن فقدرات
المتطلبات أساسا للتحليا والمقارنة واالستنتا ،

سادسا  -:تحليل ومناقشة النتائج
 -4تحليا اختبار مقة ولقة استجابة متطلبات جول العملية التعليمية رهلافها .
جدو ( ) 1
نتائج اختبار الثقة والدقة
الوسررررررررر
الحسابي
 1التغطيرررررررررة
الشاملة

االنحررررررراي T
المعياري

المعنويةsig

مسررررررتوى تغطيررررررة م رررررررات 4.3
المقيرررررار وفقراتررررر لمتطلبرررررات
تحسرررررررين العمليرررررررة التعليميرررررررة
الجامعية

0.82

16.5

0.00

 9الوضوح

مستوى وضوح كل فقره مرن فقررات 3.9
المقيار

0.74

16.7

0.00

 3الدقة

مسررررتوى قرررردرة المقيار(م رررررات 4.0
وفقررررررات) علرررررو قيرررررار الجوانرررررب
المطلوب قياسها

0.67

10.9

0.00

 4المضمون

مستوى قدرة الفقرة في اإلفصاح عن 4.0
المعنو المقصود منها

0.67

18.9

0.00

 5الهدي

مسرررررتوى اسرررررتجابة الفقررررررة لهررررردفها 4.0
المحدد

0.47

28.8

0.00

 tالجدوليررة بمسررتوى الثقررة 0.01
ودرجة حرية(3.25= )9

الوس الحسابي الفرضي=3.0
(أسار القيار)
 Alpha>0.70المعيارية

 =Alpha=0.83اختبار الثبات

اتضح من الجلوا  )5المتضمن اختبارات المقة واللقة ما يلتي -
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-4

من اروس دداط الحس ددابية لجمي ددع الخص ددا

المطل ددوب التع ددرب ل ددت مس ددتواها التغطية

الحاملة،الوضوح،اللقة،المضمون،الهلب)،كانت تتراوح بين  ،،)4.3-3.4وهدي جميعدا أ لدت
م ددن الوس ددط الفرض ددي للقيا ،ملك ددل مس ددتوى االس ددتجابة الع ددالي ري منه ددا بالمقارن ددة م ددع م ددا

مطلوب قياسى.
-2

من االنح ارفددات المعياريددة لجميددع الخصددا

المطلددوب التعددرب لددت مستواها،والسددابق

كرهددا كانددت تتدراوح بددين  )0.82—0.47وجميعهددا ات قدديم صددغيره ملكددل تجددان

أفرال العينة ن كا فقره وبالتالي لقة قيم الوسط الحسابي...

اسددتجابة

-3

تتراوح قيم  )tالجلولية بلرجة حرية  )9ومسدتوى معنويدة  (10.9-28.8 )0.01ملكدل

-1

وه ا يعندي أن متطلبدات تحسدين العمليدة التعليميدة الجامعيدة) تتصدب بلرجدة اليدة مدن

معنوية نتا ة اختبار اروساط الحسابية،وبالتالي صلقها وامكان التعويا ليها..

الوضددوح واللقة،واافصدداح ددن المضمون،واالسددتجابة ملددت الهددلب ،،محققددة ب د لك خصددا

المتطلبات التي ينبغي توافرها في المتطلبات المستهلفة لتحسين العملية الجامعية.

و ليد ددة فد ددان متطلبد ددات تحسد ددين العمليد ددة التعليمي د دة الجامعيد ددة موضد ددوع الل ارسد ددة قد ددل اسد ددتوفت
الخصا

المطلوبة لقيا

جول العملية التعليمية الجامعية  .محققاً ااجابة ن السلاا اروا.

 -2تحليا متطلبات تحسين العملية التعليمية الجامعية
نعددرع فددي الجددلوا  )4ألندداه خالصددة بمتطلبددات تحسددين العمليددة التعليميددة ا تمددالا لددت
المحاور الر يسة وكما يلتي -

جدول ()3
مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم
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خالصة متطلبات جودة العملية التعليمية
ت

استجابة كاملرة اسررررتجابة نسرررربية اسرررررررررررررتجابة
ضرررررررررررررررعيفة
للمتطلبات
للمتطلبات
للمتطلبات

المتطلبات

أوال" :القيادة واإلدارة
1

التخطي

%8

%33

9

التدريب للتدريسيين

-

 5دورة عامة

3

التوثيق

%8

%67

%96

4

الموارد المالية

%95

%58

%17

5

المشاركة

%95

%17

%58

%52

ثانيا":التكنولوجيا التعليمية
1

نظام المعلومات الجامعية

%95

%58

%17

9

تكنولوجيا المعلومات

%95

%75

---

3

تقنيات التدريس

%49

%58

---

4

البرامج التعليمية

%33

%49

%7

5

التحديث

%99

%90

%58

ثالثا":التحسين
1

معايير التحسين

صفر%

صفر%

%100

9

خطة التحسين

صفر%

%16

%83

3

التقوي

صفر%

%67

%33

رابعررا -:جررودة مخرجررات العمليررة
التعليمية
1

المستوى النوعي للخريجين

مقبو

9

رضا أصحاب المصالح

مقبو نسبيا
مجمع تكرارات المتطلب

مالح ة تم احتساب متطلبات نسب واقع الجول كما يلتي

اتضح من الجلوا ) 4

----------

حجم العينة
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المتض ددمن خالص ددة االستقص ددا المي ددلاني لواق ددع اس ددتجابة جامع ددة البص ددر مل ددت متطلب ددات تحسد دين
العملية التعليمية الجامعية ومستوى المخرجات الناتجة نها ما يلتي -
 – 4يقتضي تحسين العملية التعليميدة فدي جامعدة البصدر للحصدوا لدت المخرجدات الندي تتوافدق
مددع المعددايير التعليميددة العالميددة ،أن تحقددق الجامعددة مددن خددالا كلياتهددا كافددة ) اسددتجابة كاملددة
لمتطلبددات تحسددين العمليددة الجامعيددة موضددوع البحددف ،التددي تددم تلخيصددها فددي أربعددة أبعددال ر يسددة
القيال واالار  ،التكنولوجيا التعليمية ،التحسين ،جول المخرجات الجامعية ) .
 – 2تددم تقددلير االسددتجابة النمو جيددة لمتطلبددات العمليددة التعليميددة بنسددبة  ،) %411وتددم تقددلير
االستجابة الفعلية للجامعة بالمتحقق من ه ه النسبة .
 – 3أ هددرت النتددا ة أن مسددتوى اسددتجابة جامعددة البصددر الكاملددة نسددبيا ) لمتطلبددات بعددل القيددال
كا من التخطيط ،التوميق ،توفر الموارل ،والمحاركة ) ،تراوحت بين نسبة  ،)%25 -%8في
ح ددين أن نسدددبة االس ددتجابة النسدددبية ) للمتطلب ددات اتهدددا كان ددت  %16للتوميد ددق %58 ،لتدددوفير
الم دوارل %33 ،للتخطدديط %46 ،للمحدداركة ) ،موضددحة أن اسددتجابة الجامعددة تميددا نسددبيا نحددو
االستجابة الكاملة ) فيما يتعلق بكا من التوميق ،وتوفير الموارل ،وتميا نسبيا نحو االستجابة
الضعيفة ) فيما يتعلق بكا من التخطيط والمحاركة ) ،وكانت نسبة االستجابة الضعيفة ) لكدا
من التخطيط  ،%59المحاركة  ،%58التوميق  ،%21توفير الموارل  ،) %46ملكل الضدعب
الكبير في االستجابة لكا من التخطيط ،والمحاركة ) .
 – 1وأ هرت النتا ة أن اسدتجابة الجامعدة اسدتجابة كاملدة) لمتطلبدات التكنولوجيدا التعليميدة كدا
مدن تقنيددات التدلري

 ،%12تكنولوجيددا المعلومدات ،ون ددام المعلومدات  ،%25 ،%25البدرامة

التعليميد د ددة  ،%33التحد د ددليف  ،) %22فد د ددي حد د ددين أن االسد د ددتجابة النسد د ددبية ) ،كاند د ددت %65
لتكنولوجيد ددا المعلومد ددات %58 ،لكد ددا مد ددن ن د ددام المعلومد ددات ،وتقنيد ددات التد ددلري  %12 ،للب د درامة
التعليمي ددة %21 ،للتح ددليف ) ،وحق ددق مس ددتوى اس ددتجابة ض ددعيفة ) نس ددبة ص ددفر %لك ددا م ددن
تكنولوجي د ددا المعلوم د ددات ،وتقني د ددات الت د ددلري  %1 ،للبد د درامة التعليمي د ددة %46 ،لن د ددام المعلوم د ددات
الجامعية %51 ،للتحليف ) ،ملكل ضعب االستجابة لمتطلبات التحليف .
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 – 5وأ هددرت النت ددا ة أن جامع ددة البص ددر حقق ددت اسددتجابة كامل ددة ) لمتطلب ددات التحس ددين بنس ددبة
صدفر ،%وان االسددتجابة النسددبية ) نفسدها تراوحددت بددين صدفر  ،%46 - %وحققددت اسددتجابة
ض ددعيفة ) بنس ددبة  %411لمع ددايير التحس ددين %83 ،لخط ددة التحس ددين،ملكل ض ددعب االس ددتجابة
لجميع متطلبات التحسين ،لا التقويم فكانت استجابتى ضعيفة نسبيا .
 – 6وأ هددرت النتددا ة أن مسددتوى جددول مخرجددات العمليددة التعليميددة بمكونيهددا المسددتوى النددو ي
للخريجين ،ورضا أصحاب المصالح ) قل تراوحت بين الوسط والضدعيب ،وهدي أقدرب ملدت الوسدط
منها للضعيب .
يستخل

من التحليا الم كور آنفا ما يلتي -

 .4من كليات جامعدة البصدر قدل تبايندت فدي قدو االسدتجابة االلتدىام ) لمتطلبدات تحسدين جدول
العملية التعليمية ،وكاندت النسدبة ارقدا مدن مجمدوع الكليدات

كليتدين ) همدا اللتدان حققتدا

استجابة حبى كاملة،
 .2أمددا البقيددة فكانددت اسددتجابتها نسددبية جى يددة ) للمتطلبددات ،وه د ا يعددول ملددت افتقددار الجامعددة
للن ددام أو الخصددا
بحكا خا

نحو

التددي تددن م أو تقددول مليته دا الجامعيددة بحددكا ددام والتعليميددة منهددا
التحسين .

 .3كانت استجابة الجامعة بكلياتها جميعا ضعيفة بالنسدبة لمتطلدب التحسدين ومكوناتدى ،بسدبب
ددلم تبنددي الجامعددة ري برنددامة تحسددين ،وان التحسددين النسددبي لددبعع الكليددات يعددول ملددت
مبالر الكلية وااللتىام بتوجيهات الوىار .
 .1كانت اسدتجابة الجامعدة ضدعيفة للمتطلبدات ات التدلمير المهدم فدي فا ليدة العمليدة التعليميدة
وتحسددين جولتهددا ممددا التخطدديط ،التوميددق ،تددوفير الم دوارل ،المحدداركة ،ن ددام المعلومددات،
تكنولوجي ددا المعلوم ددات ،التح ددليف ) ،وهد د ه انعكس ددت ل ددت محلولي ددة ألا العملي ددة وض ددعب
مستوى مخرجاتها .
 .5من افتقار الهي ات التلريسية للتلريب المتخص

لاخا البلل وخارجى قدل أفقدلها القدلر لدت

التطور ومالحقة التطورات العلمية واركاليمية .
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الضعب في اسدتجابة الجامعدة لمتطلبدات جدول العمليدة التعليميدة لدت الخفدع فدي

 .1انعك

مستوى جول مخرجاتها سوا من حيف مسدتواها الندو ي أم لرجدة رضدا أصدحاب المصدالح
نها .
محققة ااجابة ن السلاا الماني وصلق فرضية البحف .

سـابعـا  :االستـنـتـاجـــات ...
 .4افتقار جامعة البصر ري برنامة أو ن ام تحسين محلي أو وطني أو المي لجدول
مليتها التعليمية ،
 .2ض ددعب اهتمد ددام الجامعدددة أو متابعتهد ددا للمتطلب ددات ارساسد ددية للعمليدددة التعليميدددة ممد ددا
التخطيط ،التوميق ،التحليف ،ن ام المعلومات ،خطة التحسين ) .
 .3افتقددار الجامعددة ملددت مجد ار ات تن دديم مليددات ونحدداطات العمليددة التعليميددة ومددا ترتددب
ليى من ضعب في ألا العملية التعليمية نفسها .
 .1الددلور الواضددح للددوىار فددي تقددليم التعليمددات وبعددع النمددا

التددي أسددهمت فددي توجيددى

الجامعة نحو متطلبات التحسين .

ثامنا  :التوصيات ....
 .4أن تتبنت الجامعة برنامجا الميا معترفا بى لتحسين جول

مليتها التعليمية .

 .2أن تتبنت الجامعة ن اما واضحا وجيلا لتن يم مج ار ات مليتها التعليمية .
 .3أن تتبندت الجامعددة ن امدا حاسددوبيا مبرمجدا لحفد وما قهددا ومتطلبددات تحسددين مليتهددا
التعليمية ارخرى .
 .1أن تضددع الجامعددة خطددة متكاملددة للتحسددين تتضددمن كددا أسدداليب ومتطلبددات التحسددين
الممكنة .
 .5أن تلر ملار الجامعدة المتطلبدات موضدوع البحدف ،وتعمدا لدت وفقهدا م ار يدة ندل
التنفي أهمية وأسبقية أي منها .
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1 – Wikipedia The Free Encyclopedia , January , 2000 .
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الكليات2119 ،

5 – Unicef , Defining Quality In education,
paper Presented By Unicef at the meeting of the international working
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the accreditation of prior learning , 2009
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 – 41الحولي  ،ليان بل اه  /تصور مقترح لتحسين جول التعليم العالي الفلسطيني  /ورقة
ما مقلمة ملت ملتمر النو ية للتعليم العالي الفلسطيني .
 – 45أبو الحعر  ،هنل اسان  /معايير الجول المعتمل في ملسسات التعليم العالي جامعدة
أها البيت في اررلن ) . 2119 ،
 – 41وىار التعليم العالي والبحف العلمي العراقية  /مصلر سابق 211 /

ملحق ()1
متطلبات تحسين واقع جودة العملية التعليمية في جامعة البصرة
البيانات للسنة الدراسية ( ) 2010 / 2009
البعد األول :القيادة واإلدارة
 -1التخطيط
أجمرررررررررررالي نسررررررربة المنفررررررر
خطررررررررررررررر فعال"(خطررررررررررر
عمليررررررررررررررة رسمية)
التعلي
14

14

نسرررررررررررربة الخطرررررررررررر نسرررررررررربة الخطرررررررررر نسررررربة الخطررررر يرررررر
المسررررررتوفية لشرررررررو المسرررررررررررررررررررررررررررتوفية المسرررررررتوفية لشررررررررو
الخطرررررررررة والهررررررررردي نسبيا"لشررررررررررررررررررو الخطررة (مجرررد تسلسررل
زمني)
الخطة
المحتويات
%33

%8

%52

 -2التدريب للتدريسيين..
العرررررردد اإلجمررررررالي نسرربة الرردورات نسررررررربة الررررررردورات نسبة الدورات ضمن نسبة الدورات ذات
الطبيعة العامة
داخررررررررررررل البلررررررررررررد االختصال
للدورات التدريبية خارج البلد
والجامعة
-----

-----

/

5

5

 -1التوثيقق( (الوثققائ( المتعلقققة بالعمليققة التعليميققة) (خطط برامج حلقققات نقاةققية تقققويم
أخرى)
نسرررررربة الكليررررررات نسرررربة الكليررررات الترررري نسبة الكليات التي نسررربة الكليرررات التررري نسرررررربة الكليررررررات
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التررررررررري توثرررررررررق توثرررررررررررررق حسرررررررررررررب تحررررتفل بالوثررررائق تحررتفل بالوثررائق فرري الترررررري التحررررررتفل
ملفات تخضع لترقي بملفررررات منظمررررة
تقديرها(برررررررررررررررررررردون علو الحاسوب
بقا"لنماذج
ومرقمة
منظ
نموذج)
%29

%8

%67

%95

%33

 -4الموارد (مالية بشرية تقنية معلوماتية أخرى)
نسبة الكليات التري تتروافر لهرا نسربة الكليرات التري تتروافر لهرا نسبة الكليات التي ال تتوافر لهرا المروارد
الكافية او النسبية
نسبة الموارد
موارد كافية
%95

%17

%58

 -1اإلةراك
نسبة الكليات التي تشارك الهيأة نسرربة الكليررات الترري تشررارك الهيررأة نسررررررربة الكليرررررررات التررررررري تحررررررردد
التدريسرررررية بتحديرررررد متطلبرررررات التدريسررررية فرررري تشررررخي وحررررل المتطلبرررررات وتحرررررل المشررررركالت
بمعز عن الهيأة التدريسية
المشكالت التعليمية
العملية التعليمية
%95

%58

%49

البعد الثاني :التكنولوجيا التعليمية
 -3نظام المعلومات الجامعية
نسرررررربة الكليررررررات الترررررري نسبة الكليات التي تحتفل نسرربة الكليررات الترري نسرررربة الكليررررات الترررري
تسررتخدم نظررام معلومررات بالمعلومررررات المتررررروافرة تسررررررررتخدم نظررررررررام تسرررررررررررتخدم نظرررررررررررام
معلومرررررررات للعمليرررررررة
معلومات يدوي
حاسرررررررررروبي للعمليرررررررررررة علو الحاسوب
التعليمية
التعليمية
%95

%58

%58

%17

 -2تكنولوجيا المعلومات
نسبة الكليات التي نسبة الكليات التري نسبة الكليات التري نسرربة الكليررات الترري نسرربة الكليررات
التررررري تمتلررررر
تسرررررررررررررررررررررررررتخدم ترروفر مواقررع علررو تررروفر بعررر مرررن ترررررررررروفر بعرررررررررر
مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدر عن قسم

 

343

إدارة األعمال في كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة البصرة 1122

– 321
أ.د .مسلم عالوي السعد و أ.م.د.محمد حسين منهل ***** دراسات إدارية المجلد()4العدد( )7ايلول 2232ص ص (321
)341

الحواسرررريب لكررررل الشبكة لكل هيأتهرا الحواسرريب لهيأتهررا المواقررررررررع علررررررررو مكتبرررررررررررررررررررررة
الشرررررربكة لهيئاتهررررررا الكترونية
التدريسية
هيأتها التدريسية التدريسية
التدريسية
%8

%29

%8

/

%29

 -1تقنيات التدريس (لوحات بالستيكية لوحقات بالمميقة أجهقعة عقرخ مختبقرات
مستلعمات)
نسرربة الكليررات الترري تمتل ر
تقنيات متكاملة للتدريس

نسبة الكليات التي تمتل بعر
التقنيات المهمة عن التدريس

نسرربة الكليررات الترري تمتل ر تقنيررات
اعتياديرررررررة (ذات بقرررررررة عامرررررررة)
للتدريس

/

%49

%58

 -4البرامج التعليمية ( المنهج الكتاب المنهجي خطة التدريس)
نسررربة الكليرررات التررري نسررررربة الكليرررررات التررررري نسررربة الكليرررات التررري نسبة الكليرات التري تحقرق
تمتل برامج تعليميرة تحقرق نسرربة مررن تكامررل تمتلرررررررررر برررررررررررامج نسبة من متطلبات برامج
دراسرررررررررات عليرررررررررا الدراسات العليا
البرنامج التدريسي
متكاملة ومنظمة
متكاملة
%33

%49

%58

%33

 -5التحديث :تحديث (البرامج الطرائق المناهج المتطلبات)
نسبة الكليرات التري علرو وفرق نسرررررربة الكليررررررات الترررررري تحررررررد
نسبيا"متطلبات العملية التعليمية
" برنامج متكامل للتحديث
%99

%90

نسرربة الكليررات الترري التحررد
متطلبات العملية التعليمية
%58

البعـد الثالــث  :التحسيــن
 -3معايير التحسين
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جودة العملية التعليمية الجامعية ومتطلبات تحسينها

نسرررربة الكليررررات الترررري تسررررتخدم نسرربة الكليررات الترري تسررتخدم نسرربة الكليررات الترري ال تسررتخدم
أي معايير للتحسين
معايير محلية للتحسين
معايير عالمية للتحسين
/

%100

/

 -2خطـة التحسين
نسرربة الكليررات الترري تضررع خطررة نسبة الكليات التي تحلل نتائج نسبة الكليات التي التحلل نترائج
للتحسرررين (مصرررادر معلومرررات التقوي وتعالج علو أساسها التقوي وال تعالج األخطاء
تجاوز أخطاء)
/

%83

%46

 -1التقـويـم
نسد د ددبة الكليد د ددات التد د ددي تسد د ددتخلم نس ددبة الكلي ددات الت ددي تس ددتخلم نسد د ددبة الكليد د ددات التد د ددي تسد د ددتخلم
وسا ا متعلل للتقويم

ارساليب الرسمية للتقويم

االختبارات للتقويم

/

%16

%133

*مالح ة يقصل بعبار الجامعة أينما وجلت الكليات وارقسدام) رنهدا المعنيدة بالعمليدة
التعليمية الجامعية.
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