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 تهدف الدراسة إلى معرفة أثر جودة الحياة األكاديمية على جودة مخرجات التعليم العالي لدى أساتذة جامعة:ملخص
 كما هدفت إلى معرفة أثر كل من الجنس والرتبة األكاديمية واألقدمية في العمل على جودة مخرجات العليم،الوادي

.العالي
 واستخدم أسلوب المسح الشامل، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،وللتحقق من فرضيات الدراسة

 كما استعمل الباحث استبيان جودة الحياة األكاديمية، أستاذاً وأستاذة126 لجميع مجتمع الدراسة والذي تكون من
.)2012 ،(الزيادي. واستبيان جودة مخرجات التعليم العالي,)2014 ،(المصري واألغا
:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 أبعاد جودة الحياة األكاديمية مجتمعة ومجاالت كل من البيئة:) على قوة المتغيراتR2( دل معامل االرتباط
ّ . والبوابة األكاديمية في التنبؤ بجودة مخرجات التعليم العالي, والعالقات, والتعويضات، والتقنيات المستخدمة،المادية

 كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق بين األساتذة في تقديرهم لمستوى جودة مخرجات التعليم العالي بالجامعة.تبعا لمتغيرات كل من الجنس ومدة الخدمة والرتبة األكاديمية

بناء على النتائج المتوصل إليها تم وضع مجموعة من التوصيات التي تخدم موضوع البحث وتحدد المساهمات
.العلمية للبحث
. جودة الحياة األكاديمية؛ جودة مخرجات التعليم العالي؛ األستاذ الجامعي:الكلمات المفتاحية
Abstract: The study aims to know the effect of academic quality of life on the quality of

higher education outputs for El-Oued University professors. It also aimed to know the
effect of gender, academic rank, and seniority on work on the quality of higher education
outputs.
To verify the study hypotheses, the researcher used the descriptive analytical method,
and used the comprehensive survey method for all study society, which consisted of 126
professors and professors. The researcher used the academic quality of life questionnaire
(Al-Masry & Aga, 2014), and the quality of higher education outputs questionnaire (AlZiyadi, 2012).
The study reached the following results:
- Correlation coefficient (R2) indicates the strength of the variables: the dimensions
of the academic quality of life combined and the fields of each of the physical
environment, the techniques used, compensation, relationships, and the academic
portal in predicting the quality of higher education outcomes.
- The study revealed that there are no differences between the professors in their
appreciation of the quality level of higher education outputs at the university,
according to the variables of gender, length of service, and academic rank.
ammar2609@gmail.com

:*المؤلف المراسل

Based on the findings, a set of recommendations was developed that serve the
topic of research and determine the scientific contributions of the research.
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 -1مقدمة
يمثل التعليم العالي أهم دعائم تطوير المجتمعات البشرية وأدوات النهوض بها وذلك لما يحتله من مكانة

في تهيئة وإعداد األطر الفنية والعلمية المؤهلة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

وتكمن أهمية الجامعات كمنظمات التعليم العالي في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات
االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية ،والفكرية في عالم يكتنفه التغيير المستمر ،وذلك من خالل تطوير التعليم

العالي ومؤسساته ،والذي أصبح ضرورة تفرضها متغيرات الحاضر والمستقبل ،وذلك بالمراجعة المستمرة لفلسفته،

وأهدافه ،وتنظيماته ،ومناهجه ،وطرائقه وأساليب تدريسه ،ألجل استشراف آفاق المستقبل والتوافق معه ضماناً
إلقامة نظام تعليمي يتوقع المستقبل ،هذا وقد أصبح التوجه نحو تحقيق جودة التعليم العالي ومنظماته وبرامجه

مدخالً رئيسيا ومتطلبا ضروريا لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته حتى تفي باحتياجات المجتمع التعليمية والمهنية

واحتياجات سوق العمل.

كما يعد التعليم العالي منظومة ترتبط بعدة عناصر منها األساتذة والطلبة والمناهج وإدارات الجامعات

معا ،لتؤثر على نوعية جودة التعليم العالي سلباً أو إيجاباً وبقدر توافر متطلبات الجودة
وتتداخل كل هذه العناصر ً
في كل هذه العناصر بقدر ما تتحقق جودة التعليم العالي

(الكبيسي ،عبد الواحد ،والكبيسي ،راضي ،والفالحي.)215 ،2014 ،
ويعتبر التعليم العالي كذلك من أهم مراحل التعليم التي تعمل على إعداد الكوادر العلمية المدربة والمؤهلة

لقيادة مؤسسات المجتمع؛ وعليه البد أن تكون مدخالته ومخرجاته ذات نوعية مميزة لتحقيق األهداف الجامعية
المنشودة المتمثلة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته ،ولبلوغ هذه الغايات فإن على مؤسسات

التعليم العالي توفير بيئة أكاديمية مقبولة تؤدي للحصول على مخرجات قادرة إلثبات جدارتها وقدرتها
على التفاعل مع معطيات العصر الحديث ومتغيراته.
.1-1

مشكلة الدراسة:
تسهم الجامعات في مختلف دول العالم في تطوير وتنمية بلدانها ومجتمعاتها ،وقد شهدت الجزائر

على غرار العديد من الدول نمواً في التعليم العالي (عدد الجامعات ،عدد التخصصات األكاديمية ،عدد الطلبة
المسجلين ،)...ويتفق المختصون في مجال التعليم والتعلم على أن العملية التعليمية فيها عملية هادفة ومنظمة
وتسعى برمتها لتحقيق أهداف محددة في المتعلمين ،وتنمية قدراتهم في مجاالت معينة لتحقيق مخرجات تعليمية

واضحة ومحددة .حيث تجتهد مؤسسات التعليم العالي لضمان الجودة في الخدمات التعليمية والبحثية وخدمة

المجتمع ،لتكون مخرجاتها متميزة ومتوائمة مع متطلبات السوق المحلي والدولي ،وألن جودة مخرجات التعليم
العالي تتطلب جودة األستاذ باعتباره عضواً فعاالً في تحقيق الجودة ،كان لزاما على مؤسسات التعليم العالي

االهتمام بالتنمية المهنية لألعضاء هيئة التدريس (التدريب ،تحقيق نظام عادل لألجور والمكافآت والحوافز) للرفع
من جودة الحياة األكاديمية لديهم ،وألنه لم توجد دراسات سابقة جزائرية تربط بين جودة الحياة األكاديمية وجودة

مخرجات التعليم العالي ،فقد جاءت هذه الدراسة للوقوف على مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية:

 هللل تللؤثر جللودة الحيللاة األكاديميللة (الدرجللة الكليللة واألبعللاد) فللي جللودة مخرجللات التعللليم العللالي مللن وجهللة نظللرأفراد عينة الدراسة؟
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 ه للل توج للد ف للروق ذات دالل للة إحص للائية ب للين تق للديرات أف لراد عين للة الد ارس للة لج للودة مخرج للات التعل لليم الع للالي تع للزىلمتغيرات (الجنس ،ومدة الخدمة والرتبة األكاديمية) والتفاعل بينها؟
ولإلجابة عن هذه التساؤالت صاغ الباحث الفرضيات اآلتية:
.2-1

فرضيات الدراسة:

 -يمكللن التنبللؤ بجللودة مخرجللات التعللليم العللالي لللدى أسللاتذة كليللة العلللوم اإلنسللانية واالجتماعيللة تنب لؤاً داالً إحصللائيا

من خالل أبعاد جودة الحياة األكاديمية.

 -توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي تقللديرات أسللاتذة كليللة العلللوم اإلنسللانية واالجتماعيللة لمسللتوى جللودة الحيللاة

األكاديمية تعزى لمتغيرات الجنس ،ومدة الخدمة ،والرتبة األكاديمية والتفاعل بينها.
.3-1

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من أهمية متغيراتها فقد أكد العديد من الباحثين على أهمية إجراء المزيد من الدراسات

حول المتغيرات الحالية ومن بين هذه الدراسات دراسة ( ،)Shore et al 1990ودراسة ( & Saks
.)Gruman,2011, 398

كمللا تللأتي أهميللة هللذه الد ارسللة مللن كونهللا تناولللت بالد ارسللة قطللاع التعللليم العللالي فللي الج ازئللر والللذي يحتللل

مكانللة بللار ة فللي الللبالد نظيللر الخللدمات التللي يقللدمها للمجتمللع ،وكللذلك مللن أهميللة العينللة التللي تناولتهللا بالبحللث وهللم
األساتذة الجامعيين.
وتتضح أهمية البحث أيضا من خالل:

 أن الد ارسللة تتنللاول تحليللل العالقللة بللين متغيلرين ,جللودة الحيللاة األكاديميللة الللذي يعتبللر مللن أحللدب أدبيللات السلللوالتنظيمي وجودة مخرجات التعليم العالي الللذي يعتبللر مؤشل ار هامللا علللى الجللودة فللي التعللليم العللالي مللع أهميللة تطبيللق
هذه المفاهيم في جامعاتنا.

 قلة البحوب والدراسات التي تناولت موضوع جودة الحياة األكاديميللة وجللودة مخرجللات التعللليم العللالي فللي الج ازئللروذلك لحداثة الموضوعين.

 -أن موضوع البحث يساعد علللى التعللرف علللى أفضللل األسللاليب واالسللتراتيجيات التللي يمكللن للمؤسسللات التعليميللة

االعتماد عليها في تطبيق جودة الحياة األكاديمية ومن ثم تحسين ورفع أداء أساتذتها.

 -االهتمللام بد ارسللة جللودة الحيللاة األكاديمي للة وجللودة مخرجللات التعللليم العللالي ي للؤدي إلللى محاولللة فهللم وحللل العدي للد

من المشاكل األكاديمية في بيئة اإلدارة الجامعية ،من خالل توفير فهللم أوسللع لطبيعتهللا إضللافة إلللى المسللاهمة ببنللاء
قاعدة علمية للتعامل معها.
.4-1

أهداف الدراسة:
يتمث للل الهل للدف الج للوهري لهل للذه الد ارس للة فل للي التعل للرف عل للى طبيعل للة ج للودة الحيل للاة األكاديمي للة وبيل للان أثرهل للا

على جودة مخرجات التعليم العالي ألساتذة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعللة اللوادي ،ولتحقيللق هللذا الهللدف
قام الباحث بصياغة مجموعة من األهداف الفرعية على النحو التالي:

● التعللرف علللى مسللتوى جللودة الحيللاة األكاديميللة لللدى أسللاتذة كليللة العلللوم االجتماعيللة واإلنسللانية بجامعللة

الوادي وتحديد درجة التباين واالختالف بينهم حول تلك األبعاد.

● تحديللد أثللر أبعللاد جللودة الحيللاة األكاديميللة فللي تنميللة جللودة مخرجللات التعللليم العللالي ألسللاتذة كليللة العلللوم

االجتماعية واإلنسانية بجامعة الوادي.
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● تحديد طبيعة العالقة والتأثير بين أبعاد جودة الحياة األكاديمية وجودة مخرجات التعليم العالي والتعرف
على األبعاد المؤثرة.
.5-1

التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة:

 .1-5-1جودة الحياة األكاديمية :مجموعة المؤشرات التي ينبغي أن تتوفر في جميع عناصر العملية التعليمية,
والتي تتعلق بالمكونات الرئيسية ألي نظام تعليمي ,وتحقيق تلك المؤشرات من خالل االستفادة الجيدة واالستخدام
الفعال لجميع العناصر البشرية والمادية
ويعبر عنها في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصل عليها األستاذ على استبيان جودة الحياة األكاديمية.
 .2-5-1جودة مخرجات التعليم العالي :هي تلك المواصللفات والمؤشلرات التللي يجللب توفرهللا فللي مخرجللات التعللليم
العل للالي والمتمثلل للة فل للي المسل للتوى النل للوعي للخل للرجين ،الب ل لرامج التدريبيل للة لمؤسسل للات المجتمل للع ،االستشل للارات العلميل للة،
المشللاريع العلمي للة ،الكت للب والمؤلف للات العلميللة الموجه للة إل للى خدم للة المجتمللع ،البح للث العلم للي ،الم للؤتمرات والن للدوات،

وسللمعة الجامعللة ورضللا المسللتفيد .والتللي مللن خللالل توفرهللا يمكننللا أن نحكللم علللى نجللام العمليللة التعليميللة الجامعيللة،
وكذلك يمكننا إشباع حاجات المجتمع ككل.

ويعبل للر عنهل للا فل للي الد ارسل للة الحاليل للة بالدرجل للة التل للي يحصل للل عليهل للا األسل للتاذ علل للى اسل للتبيان جل للودة مخرجل للات
التعليم العالي.
 .6-1حدود الدراسة:
تحددت الدراسة بالمجاالت اآلتية:
 الحددد األكدداديمي :تتنللاول الد ارسللة الحاليللة موضللوع عالقللة جللودة الحيللاة األكاديميللة بجللودة مخرجللات التعللليمالعالي لدى أساتذة كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة الوادي.
 الحد البشري :شملت عينة الدراسة  82أستاذا وأستاذة جامعية. الحد المكاني :اقتصرت الدراسة على أساتذة كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة الوادي. الحد الزمني :طبقت الدراسة خالل السداسي الثاني من الموسم الدراسي .2019/2018-2اإلطار النظري للدراسة:
 .1.2جودة الحياة األكاديمية:

نظ ار لحداثة مفهوم جودة الحياة في مجال البحث التربوي والنفسي فهنا

اختالف وتنوع وتعدد

في تعريفات جودة الحياة ،فقد عرف ع لالم ( )244 ،2012جودة الحياة األكاديمية بأنهللا :مللدى شللعور األسلتاذ
الجامعلي بالرضلا ،والسلعادة أثنلاء أدائله لعملله ،ولألعمال التلي تتميلز بالجودة ،وشلعوره بالمسلؤولية الشلخصية

واالجتماعيلة ،والتحكلم الذاتلي والفعلال فلي حياتله وبيئتله ،وإشلباع حاجاتله النفسلية بطلرق فعاللة ومسلؤولة ،وقدرتله

عللى حلل مشلكالته ،ملع ارتفلاع مسلتوي ات الدافعيلة الداخليلة ،والقلدرة عللى اتخلاذ القل اررات ،وذللك نتيجلة تفاعلل

األسلتاذ ملع البيئلة الجامعيلة الجيلدة ،التلي يشلعر فيهلا باألملن النفسلي وإمكانيلة النجلام ،واإلدارة الحكيملة ،وعالقلات
تتسلم بالجلودة ،يشلعر خاللهلا بالمسلاندة االجتماعيلة ملن الزملالء.
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أما الزعيبلر ( )9 ،2012فقد عرفها بأنهلا مقلدار الشلعور بالسلعادة فلي جوانلب الحيلاة التلي ترتبللط بالرضللا
الوظيفللي ،وأنشللطة المشللاركة المجتمعيللة والمهللام والعمللل والعالقللات االجتماعيللة والتعلللم والتدريللب لللدى أعضللاء
هيئللة التدريللس بالمؤسسللات الجامعيللة.

وعرفتها (عبد الر اق )2018 ،بأنها نوعية الحياة داخل البيئة األكاديمية على مستوى الكلية أو الجامعة

ومدى الرضا عنها ودرجة إشباعها لرغبات وطموم المنتسبين إليها من أعضاء هيئة تدريس وطلبة وإداريين.
 -1.1.2قياس جودة الحياة األكاديمية:

يمكن أن تقاس جودة الحياة األكاديمية لعضو هيئة التدريس في ضوء المؤشرات التالية :األعباء
التدريسية الملقاة على عاتقه ،والدخل المادي ،وفعالية مجالس األقسام ،وحداثة المكتبة ،وآلية تو يع اإلشراف

على الرسائل العلمية ونظام الترقيات والرعاية الصحية والدعم المالي للبحث العلمي ،والرضا عن العمل والمشاركة
في اتخاذ الق اررات واألمان الوظيفي واالستقاللية والعالقات االجتماعية وتحقيق الذات واألوضاع المالية
واالقتصادية والعوامل األكاديمية المرتبطة بالرضا الوظيفي (عبد الر اق ،)500 ،2018 ،أما في الدراسة الحالية
فقد اعتمد الباحث في قياسه لجودة الحياة األكاديمية على األبعاد التالية :الجودة في البيئة المادية ،الجودة
في الحوافز (التعويضات) ،الجودة في التقنيات المستخدمة ،الجودة في البوابة األكاديمية ،والجودة في العالقات.
 .2.1.2دواعي االهتمام بجودة الحياة األكاديمية:

لقللد دع لت العديللد مللن األسللباب إلللى االهتمللام بجللودة الحيللاة األكاديميللة ،وتتمثللل هللذه األسللباب

فللي اآلتللي( :المغربللي )258 ،2004 ،و(حسللين وآخللرون)198 ،2010 ،

 .1انخفاض الجودة ،وشدة المنافسة ،والحرص الشديد على إيجاد مستفيد دائم

 .2هروب العمال من العمل (االنسحاب الجسمي أو النفسي).
 .3انخفاض العوامل االجتماعية واإلنسانية في جو العمل.

 .4التصميلم التقليلدي للوظائلف للم يعلد يكفلي إلشلباع حاجلات األفلراد ،خاصلة فلي ظلل ا ديلاد طموحلات األفلراد
ورغباتهلم فلي إشلباع حاجلات تقديلر اللذات من خلالل العمل ،وليلس مجلرد كسلب قوتهلم ملن أجلل المعيشلة.

 .5تغيلر احتياجلات وطملوم األفلراد ،فلقلد أصبلح األفلراد أكثلر اسلتنارة وتعليملاً ووعيلاً ،مملا حلدا بهلم ليسلمعوا

للحصلول عللى الحاجلات العليلا أيضلاً ،وليلس مجلرد كسلب قوتهلم ملن أجلل المعيشلة.

 .3.1.2أهمية تطبيق مفهوم جودة الحياة األكاديمية:

 .1يعملل عللى إسلعاد العامليلن و يلادة إنتاجيتهلم ،وعنلد التطبيلق عللى األكاديمييلن فلإن جلودة الحيلاة األكاديميلة،
تلؤدي إللى إسلعاد األكاديمييلن ،وتحسلين الخدملات المقدملة للطلبة سلواء فلي التدريلس أو المجلال البحثلي.

 .2يعملل عللى يلادة إنتلاج المؤسسلات كملاً ونوعلاً ،وخفلض التكاليلف ملن جهلة أخلرى .فالجامعلات إنتاجهلا يتمثلل
فلي نوعيلة خريجيهلا ،وأبحاثها وإبداعاتهللا وابتكاراتها (.)Bruning, 2004, 91

 .3اسلتقطاب والحفلاظ عللى العامليلن األكفلاء ورأس الملال الفكلري بالمؤسسلة ،فالجامعات رأس مالهلا الفكلري يتمثلل
فلي األكاديمييلن.

 .4تحفيز األكاديميين و يادة إنتاجهم.
 .5يادة قدرة المؤسسات على تنمية ميزة تنافسية لها والحفاظ عليها لمدة طويلة.
 .6تقليل معدالت الغياب.

 .7الشعور باألمان الوظيفي.

صفحة | 113

حمامة

 .8احترام العامل لنفسه من خال الرضا الوظيفي والعمل اإلنساني.
 .9يادة حرية التعبير عن الذات.

 .10تنمية قوة عمل محفزة منتمية ومرنة (نصار.)12 ،2013 ،

 .4.1.2أهداف تطبيق برامج جودة الحياة األكاديمية:
يهلدف تحقيلق برامج جلودة الحيلاة األكاديميلة إللى تحقيلق الرضلا واالسلتقرار واألملن الوظيفلي لألكاديمييلن،
فالهلدف األساسلي ملن محلاوالت تحسلين جلودة الحيلاة الوظيفيلة بشلكل علام يتمثلل فلي إعلداد قلوة عملل

راضيلة

ومندفعلة

ومحفلزة

وذات

والء

علال

ألعمالهلا،

وعللى

درجلة

عاليلة

وقلدرة

فائقلة

فلي اإلبلداع واالبتلكار (عبلد الرحملن.)43 ،2013 ،

ويمكللن تحديللد أهللداف تحقيق جللودة الحيللاة األكاديميللة ضمللن األهللداف التللي وضعهللا (نصللار،2013 ،

 )13لجللودة الحيللاة الوظيفيللة وهللي:
 .1تحسللين الرضللا الوظيفللي ،ألن جللودة الحيللاة األكاديميللة تحقللق رضللا لألكاديمييللن عللن العمللل مللن حيللث المهللام
واألنشللطة واألداء.

 .2تحسللين الصحللة النفسللية والجسللدية للموظفيللن ممللا ينمي لديهم مشللاعر إيجابيللة ،فجللودة الحيللاة األكاديميللة

تمنح لألكاديمييللن ارحللة نفسللية.

 .3تحسين إنتاجية العاملين ،ألنه بفضل جودة الحياة األكاديمية نصل إلى أداء أفضل لألكاديميين.
 .4تعزيز التعلم في بيئة العمل.

 .5تكوين الصورة األفضل عن المؤسسة في االستقطاب واالحتفاظ بالعاملين وتحفيزهم.

ويللرى (المصري واآلغا )2014 ،أن الجامعللات التلي تسللعى إللى تحقيلق أهلداف جللودة الحيللاة األكاديميلة

تحقلق الم ازيلا التاليلة:

 .1التميز في أداء الجامعات من حيث الخريجين واألبحاب العلمية.
 .2تنمية كادر أكاديمي ذي انتماء ووالء للجامعة التي يعمل فيها.

 .3تنمية كادر أكاديمي قادر على العطاء والتدريب والعمل ضمن فريق العمل.
 .4استغالل البيئة التسويقية القريبة والبعيدة بشكل أفضل لصالح الجامعة.

 .5إدارة قلوى بشلرية ذات تأثيلر إيجابلي عللى األكاديمييلن ملن حيلث الحوافلز والتدريلب والتنميلة.
 .6تنمية جيل من القادة ذوي كفاءة عالية.

 . 5.1.2معوقات تطبيق جودة الحياة األكاديمية:

يرى (المصري واآلغا )2014 ،بأن أهم معوقات تطبيق جودة الحياة األكاديمية هي:

 .1عدم تحديد كيفية التواصل بين األكاديميين بطرق رسمية.
 .2عدم إتباع الشفافية والكفاءة عند توظيف األكاديميين.
 .3عدم توفر موارد أخرى للجامعات.

 .4عدم إعطاء األكاديميين حرية التعبير.

 .5عدم متابعة األكاديميين بعد توظيفهم بخصوص أبحاثهم وترقياتهم.
 .6عدم وجود نظام فعال للتدريب والتنمية.
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 .7عدم مشاركة األكاديميين في اتخاذ الق اررات.
 .8عدم وجود نظام إداري فعال.

 .9عدم االهتمام باستراتيجيات تطوير وتنمية األكاديميين من قبل قادة الجامعات.
 .10شللعور األكاديمييللن بعللدم االسللتقرار الوظيفللي ،يترتللب عليلله انخفللاض فللي أدائهم وإنتاجيتللهم وكل ذلللك يؤثللر

سلللباً علللى جللودة الحيللاة األكاديمي لة لديهم.

 .11علدم وجلود بيئلة عملل ماديلة مناسبة لألكاديمييلن تتعللق بالتهويلة واإلضلاءة والرطوبلة والضوضلاء ،وعلدم
وجلود األجهلزة والشلبكات واالنترنلت ،وكثرة الضغلوط الشلخصية أو االجتماعية أو ضغوط العمل.

-2.2جودة مخرجات التعليم العالي:
 -1.2.2مفهوم الجودة في التعليم العالي:

ينظر إلى الجودة في التعليم على انه مجموعة المعايير والخصائص التي ينبغي أن تتوفر في جميع

عناصر العملية التعليمية ،سواء منها ما يتعلق بالمدخالت أو العمليات أو المخرجات والتي تلبي احتياجات
المجتمع ومتطلباته ورغبات المتعلمين وحاجاتهم وتحقيق تلك المعايير من خالل االستخدام الفعال لجميع العناصر

المادية والبشرية (المصري.)2017 ،

وقد عرفها (سعيد )233 ،2007 ،بأنها مدخل لتحسين وتطوير العملية التعليمية بوجه عام بما تحتويه

من بيئة جامعية من هيئة التدريس والطلبة ومناهج ومقررات وبرامج وتخصصات علمية ،تقويم وقياس المكتبات
والبنايات األساسية واإلدارات ،والدعم المالي والتكنولوجيا بما يسهم في تحسين وتطوير مخرجات التعليم بصورة
مستمرة ويحقق رضا تام لجمهور المنظمة الداخلي والخارجي ويوافق توقعاتهم على وفق رسالة الجامعة وأهدافها،

كما عرفها (صبري )153 ،2009 ،بأنها التميز في التعليم وفي نوعية الخريجين والهيئة التدريسية

والعملية التعليمية والبحوب العلمية وفق معايير معتمدة تؤهلها لنيل رضا المجتمع وذوي العالقة مع الجامعة
والمنظمات األكاديمية.
-2.2.2جودة مخرجات التعليم:
هي اإلستراتيجية التي تهدف إلى توظيف المعلومات والمهارات والقدرات لتحقيق التحسين المستمر بما
يسهم في االرتقاء بقيمة مؤسسات المجتمع ،والجودة بذلك تبر من خالل التفاعل المتكامل بين ما تحتويه

مخرجات العملية التعليمية من تخصصات وخبرات ومعارف متراكمة وبين اآلليات والعمليات التي تؤديها
المنظمات والقطاعات المختلفة وفقاً لتوجهها وفلسفتها). (Haksen & others, 2000, 7

كما تعرفها (المصري )2017 ،بأنها :إدخال خصائص التعلم المرغوبة على نواتج العملية التعليمية من

خالل عملية معالجة مستندة على أعضاء هيئة التدريس األكفاء الملمين بعلم أصول التدريس ،ومناهج تعليمية
متكاملة ومناسبة في ظل نظام حوكمة عادل ومنصف.
 -3.2.2مخرجات النظام التعليمي:

تعد مؤسسات التعليم العالي من المؤسسات ذات المخرجات المتنوعة والمتعددة إلى حد كبير باعتبارها

الوسيلة األساسية لتقدم وا دهار أي مجتمع في العالم ،كما يالحظ أن مخرجات العملية التعليمية تتسع أطرها وفقا

لمتطلبات البيئة الخارجية السريعة التغير مما جعلها أكثر تنوعا وشمولية ،وقد جاء التركيز على ثمانية أنواع فقط

من المخرجات والتي أعتمدت في هذه الدراسة وهي كاآلتي( :الظالمي وآخرون.)2012 ،
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 .1المستوى النوعي للخريجين:

يعتبر الخريج أحد أهم عناصر مخرجات العملية التعليمية ،ولكي تضمن المؤسسة التعليمية الجودة في

هذا العنصر يتوجب عليها تفعيل العالقة بين الطلبة ومؤسسات المجتمع قبل الخروج إلى سوق العمل ،والتنسيق

مع مؤسسات الدولة وأسواق العمل لتوفير فرص العمل لخريجيها ،والسعي الحثيث لتحسين مستوى الخريجين

باعتبا رهم إنتاج نهائي يمكن من خالله الحكم على جودة العملية التعليمية برمتها( .الحاج وآخرون)55 ،2008 ,
 .2البرامج التدريبية الموجهة لمؤسسات المجتمع:
يركز هذا النوع من المخرجات على المها ارت والخصائص المميزة ذات التأثير المباشر في تحسين السلو

واألداء لألفراد والمؤسسات بشكل عام ،وتعد البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة التعليمية من األولويات المهمة
لتحسين وتطوير مهارات الكوادر الوظيفية لمختلف المستويات التعليمية والتخصصية وانطالقا من دور الجامعة

كمؤسسة ريادية لتطوير المجتمع فإنها مدعوة إلى تبني مفهوم الجامعة كمركز لخدمة مؤسسات المجتمع.
 .3االستشارات العلمية:

تعد االستشا ارت العلمية أحد أهم المخرجات التي تتميز بها المؤسسات التعليمية الكفؤة ،وهي بذات الوقت
مقياسا مهما من مقاييس جودة تلك المؤسسات وضرورة من ضروراتها ،وتتنوع صور وآليات االستشارات العلمية

تبعا لنوعها وطبيعة بيئتها ،ومهما اختلفت فإنها تجسد نافذة علمية مفتوحة تجاه المجتمع ومؤسسات سوق العمل

لتقدم لهم الدعم والمساعدات المعرفية واإلرشاد والدراسات النظرية والتطبيقية وغيرها ،وفضال عن القدرات العلمية

التي تتميز بها النوافذ االستشارية فإن نجاحها يعتمد على مستوى وعي وثقافة المجتمع ومؤسساته المختلفة.
 .4المشاريع العلمية:

يقصد بالمشاريع العلمية ببساطة قيام جهة علمية (قسم علمي أو بعضاً من التدريسيين) بدراسة مستفيضة
لظاهرة معينة في مكون واحد أو أكثر من مكونات البيئة ذات العالقة المباشرة أو غير المباشرة بالمجتمع ،ووضع
الخطط الكفيلة لتطويرها وتحسينها أو للتخلص من مساوئها الحالية والمتوقعة ،ومهما يكن حجم المشاريع العلمية

فإنها تعد من أهم الثمار العلمية التي تنتجها المؤسسات التعليمية والبحثية ،حيث يلعب المختصون في المؤسسة

التعليمية الدور الريادي في المشروع العلمي ويتوجب عليهم إثبات ذلك بشكل واضح ومقنع لجميع المؤسسات

المجتمعية األخرى ،لذا فإن المشروع العلمي تتوقف جودته بناءاً على عمق العالقة بين المؤسسة التعليمية
والمجتمع وقدرة تلك المؤسسة على متابعتها لمعطيات البيئة المحيطة بكافة مكوناتها.
 .5الكتب والمؤلفات العلمية الموجهة إلى خدمة المجتمع:

يركز هذا العنصر من عناصر المخرجات على التفوق النوعي للمعرفة الذي تتميز به المؤسسة التعليمية

يمكن من تطوير وأد ار المستويات العلمية والثقافية التي يحتاجها
على غيرها من المؤسسات المنتجة للمعرفة بما ّ
أفراد المجتمع ،ويجب أن يميز المؤلفين والباحثين في المؤسسة التعليمية بين الكتب والمؤلفات الموجهة إلى خدمة
المجتمع عن تلك الموجهة إلى المستفيدين من داخل المؤسسة التعليمية ،إذ أن المجتمع عادة ما يتميز بتنوعه

الفكري وتفاوت المستويات اإلدراكية ألفراده في حين أن المستفيدين من داخل المؤسسة التعليمية عادة ما يكونوا
من المتعلمين والمهتمين وذوي االختصاص ،وعموما فإن ما يوجه إلى المجتمع من كتب ومؤلفات يجب

أن يضمن تحقيق األبعاد اآلتية لكي يضمن تحقيق جودة خدمة المجتمع:
-1اإلبداع واالبتكار ،فالمجتمع يبحث دائما عن التجديد وال ينجذب إلى المنتج التقليدي.

 -2المرونة العقلية والذهنية التي تمكن من جذب أكبر قدر ممكن من المستويات الفكرية إلى المنتج.
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 -3االهتمام المتوا ن بتعلم الثقافات والعادات ،فاالستجابة المطلوبة من المجتمع إلى المنتج الفكري
تتطلب القدرة على تكييف المنتج بحسب رغبات وطموحات أفراد المجتمع.
 -4المعرفة الذاتية بالحاجة الفعلية الدقيقة لمواصفات المنتج الفكري.
 .6البحث العلمي:
يحتل البحث العلمي أولوية من أولويات المؤس سة التعليمية ،ويمكن القول بان جودة البحث العلمي تشكل

خاصية رئيسية تميز المؤسسة التعليمية عن غيرها من المؤسسات األخرى (الحاج وآخرون ,)55 ،2008 ,وتأتي
عالقة البحث العلمي بمؤسسات سوق العمل من ارتكا ه على الدراسات النظرية والتطبيقية ذات العالقة بمشكالت

المجتمع وحاجاته الفعلية ،وبما إن البحث العلمي احد عناصر مخرجات العملية التعليمية فان مؤشرات الجودة
المرتبطة به تعتمد على ما يلي:

 توفر أجواء البحث العلمي وتشجيع هيئة التدريس على تنفيذ البحوب العلمية المتصلة بحاجات المجتمعوسوق العمل.
 وجود أولوية لألبحاب العلمية الميدانية ذات المردود المادي واالقتصادي لمؤسسات المجتمع. إسهام فرق العمل البحثية في خدمة قطاعات اإلنتاج المختلفة بالمجتمع. توفر موا نة مالية خاصة لدعم البحث العلمي ونشره. توسيع دائرة العالقات مع مؤسسات البحث العلمي المختلفة أينما وجدت. .7المؤتمرات والندوات:

تلعب المؤتمرات والندوات دو ار مهما في تبادل المعرفة وتحديث المعلومات وتالقح األفكار وتوضيح الرؤى

في كافة التخصصات ،وهي مقياس مهم من مقاييس كفاءة المؤسسة التعليمية  ،لذا فهي تعد من أهم مخرجات
المؤسسة التعليمية الموجهة إلى المستفيد الداخلي والخارجي بنفس الوقت ،ويلعب التخطيط السليم والدقيق للمؤتمرات

والندوات دو ار هاما يتوقف عليه نجام أهدافها وغاياتها ،ولضمان تحقيق ذلك ينبغي على المختصين في المؤسسة

التعليمية ايالء احتياجات مؤسسات المجتمع المختلفة ومشكالتها المعرفية والثقافية اهتماما كبي اًر ،وأن تفعيل

أو تطبيق نتائج مثل هذه البرامج يقدم دليال واضحا لضمان جودتها.
 .8سمعة المؤسسة ورضا المستفيد:

تسعى المؤسسات التعليمية عموما إلى المحافظة على سمعتها وتحقيق رضا المستفيد الذي يمثل رأيه ق ار ار
مهما البد وان يؤخذ في الحسبان عند قياس جودة المخرجات ،وهذا يتطلب المتابعة الدقيقة الحتياجات

المستفيدين وترجمتها بالشكل السليم لتتوافق مع المعايير المحددة ،وعلى أن تمارس المؤسسات التعليمية
مسؤوليتها تجاه المجتمع من خالل المتابعة الدورية والمستمرة لسمعتها والمحافظة على المؤشرات االيجابية

واعتمادها وفقا لمنظور استراتيجي ،فضال عن معالجة مكامن التصدع في هذه العالقة واعتماد الحلول الكفيلة
باستبعاد المؤشرات السلبية.
-3الطريقة واألدوات:
منهج الدراسة:

اتبع الباحث في دراسته هذه المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة المدروسة وصللفاً كميلاً وكيفيلاً مللن خللالل
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جمللع المعلومللات وتصللنيفها ،ومللن ثللم تحليلهللا وكشللف العالقللة بللين أبعادهللا المختلفللة مللن أجللل تفسلليرها تفسللي اًر كافي لاً
والوصول إلى استنتاجات عامة تسهم في فهم الحاضر وتشخيص الواقع وأسبابه.
مجتمع وعينة الدراسة:

اسللتعمل الباحللث الحصللر الشللامل ( )recensement completوهللو جمللع البيانللات مللن جميللع المفللردات

المشمولة بالبحث ،حيث أن عدد األساتذة الكلية العلوم االجتماعية واإلنسللانية ( )126أسللتاذا وأسللتاذة كمللا هللو مبللين
في الجدول اآلتي:
جدول ( )01يوضح العدد اإلجمالي ألساتذة كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية.
كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية
الوادي

الذكور

اإلناث

المجموع

99

27

126

و ع الباحث  126اسبيانا وتم استرجاع  82استبيانا من بين التي و عت ،أي ما نسبته (.)%65.07
من بين الخصائص التي تتّصف بها عينة الدراسة ،ما توضحه الجداول اآلتية:
 من حيث الجنس :يتو ع أفراد عينة الدراسة حسب جنسهم على الشكل الموضح في الجدول اآلتي:جدول ( )02يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب جنسهم.
النسبة المئوية

الجنس

عدد األساتذة

الذكور

56

% 68.29

اإلناث

26

% 31.70

المجموع

82

% 100

 مدن حيدث مددة الخدمدة فدي التددريس :يتللو ع أفلراد عينللة الد ارسللة حسللب مللدة الخدمللة التللي قضللوها فلليالتدريس كما هو مبين في الجدول اآلتي:
جدول ( )03يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب أقدميتهم في التدريس.
مدة الخدمة

عدد األساتذة

النسبة المئوية

أقل من  5سنوات

16

% 19.51

من  5إلى  10سنوات

39

% 47.56

أكثر من  10سنوات

27

% 32.92

 من حيث الرتبة األكاديمية لألستاذ :يتللو ع أفلراد عينللة الد ارسللة حسللب رتبللتهم األكاديميللة كمللا هللو مبللينفي الجدول اآلتي:
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جدول ( )04يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب رتبتهم األكاديمية.
عدد األساتذة

الرتبة األكاديمية

النسبة المئوية

أستاذ التعليم العالي

7

% 8.53

أستاذ محاضر

50

% 60.97

أستاذ مساعد

25

% 30.48

المجموع

82

% 100

أدوات جمع البيانات:
جدول ( )05يبين توزيع فقرات استبيان جودة الحياة األكاديمية على األبعاد.
الرقم

الفقرات

األبعاد

1

الجودة في البوابة األكاديمية

8–1

2

الجودة في البيئة المادية.

17 – 9

3

الجودة في الحوافز (التعويضات)

25 – 18

4

الجودة في التقنيات المستخدمة

32 – 26

5

الجودة في العالقات

40 – 33

الجدول اآلتي :وهللو عبللارة عللن أبعللاد جللودة مخرجللات التعللليم العللالي ،وتتكللون مللن  40فقلرة مو عللة علللى 8
أبعاد كما هو مبين في
جدول ( )06يبين توزيع فقرات استبيان جودة مخرجات التعليم العالي على األبعاد.
الرقم

األبعاد

1

جودة المستوى النوعي للخرجين

البنود
5–1

2

البرامج التدريبية لمؤسسات المجتمع

10 – 6

3

االستشارات العلمية

15 – 11

4

المشاريع العلمية

20 – 16

5

الكتب و المؤلفات العلمية الموجهة لخدمة المجتمع

25 – 21

6

البحث العلمي

30 – 26

7

المؤتمرات و الندوات و البرامج الموجهة للمجتمع

35 – 31

8

سمعة الجامعة و رضا المستفيد

40 – 36

وفيمللا يخللص تصللحيح األداة فقللد تللم إعطللاء الللدرجات مللن  1إلللى  5ألو انهللا التللي صلليغت وفللق طريقللة
ليكرت كما هو مبين في الجدول اآلتي:
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جدول ( )07يمثل مفتاح تصحيح األداة.
الدرجة

1
غير موافق تماما

االختيار

3

2
محايد

غير موافق

5

4

موافق تماما

موافق

 .1صدق جودة الحياة األكاديمية :
 صدق التمييز (المقارنة الطرفية) لجودة الحياة األكاديمية:اعتمد الباحث في قياس الصدق التمييزي لمقياس جودة الحياة األكاديمية على طريقة المقارنة الطرفية

بعد تفريغ بيانات العينة االستطالعية ،تم جمع درجاتهم الكلية وترتيبها ترتيبا تنا ليا ،ثم تقسيم العينة لفئتين فئة
عليا وفئة دنيا بنسبة  % 27في كل مجموعة
تم استعمال نظام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )  ( SPSS25لحساب قيمة  Tلعينتين
مستقلتين ،تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي:
جدول ( )08صدق التمييز (المقارنة الطرفية) لجودة الحياة األكاديمية
المتوسط الحسابي

عدد أفراد

االنحراف المعياري

المجموعة
عليا

8

دنيا

8

160.3
8
96.63

قيمدددددددددددددددددددددددددددة

مسددددددددددددددتوى

التجانس F

داللة F

23.89
5.23

8
0.36

دالة عند
0.01

درجددة حريددة

قيمة

T T

الداللةT

7
.37

مسدددددددددددددتوى

7
.73

دالة عند
0.01

م للن خ للالل ج للدول رق للم ( ، )08نج للد أن المتوس للط الحس للابي للمجموع للة العلي للا يس للاوي  160.38وانحرافه للا

المعياري يساوي  ،23.89وأن المتوسط الحسابي للمجموعة الدنيا يسللاوي  96.63وانحرافهللا المعيللاري يسللاوي 5.23
في حين نجد قيمة اختبار التجانس  Fتساوي  80.36وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.01ممللا يللدل علللى

أن المجموعة العليا والمجموعة الدنيا غير متجانستين ،وعليه نجد أن قيمة  Tتسللاوي  7.37عنللد درجللة حريللة 7.73
وهل للي دالل للة إحصل للائيا عنل للد مسل للتوى داللل للة  ،0.01بنل للاءا علل للى ذلل للك نقل للول توجل للد فل للروق ذات داللل للة إحصل للائية بل للين

المجموعتين العليا والدنيا ،وعليه فمقياس جودة الحياة األكاديمية يمكننللا مللن التمييللز بللين المجمللوعتين ،وبللذلك يمكللن
القول بأنه يتمتع بالصدق التمييزي.

 صدق المحتوى( االتساق الداخلي ) لمقياس جودة الحياة األكاديمية:قام الباحث بحساب صدق المحتوى لمقياس جودة الحياة األكاديمية بطريقة االتساق الداخلي وذلك
بحساب معامل ارتباط كل بعد من األبعاد الخمسة للمقياس عن الدرجة الكلية للمقياس تم استعمال نظام
الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )  ( SPSS25لحساب قيمة  rلكل بعد ،فتحصل على النتائج
المدونة في الجدول التالي:
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جدول ( )09صدق المحتوى( االتساق الداخلي ) لجودة الحياة األكاديمية
البعد

عدد

أفراد العينة

قيمة

معامل االرتباط R

مستوى الداللة

الجودة في البوابة األكاديمية

30

0.72

دالة عند 0.01

الجودة في البيئة المادية.

30

0.74

دالة عند 0.01

الجودة في الحوافز (التعويضات)

30

0.87

دالة عند 0.01

30

0.85

دالة عند 0.01

30

0.82

دالة عند 0.01

الجودة في التقنيات المستخدمة
الجودة في العالقات

من خالل جدول رقم ( )09نجد أن قيمة معامل االرتباط  rلألبعاد الخمسة لمقياس جودة الحياة

األكاديمية تتراوم بين  0.72و 0.87وهي دال إحصائيا عند مستوى داللة  ،0.01مما يؤكد على أن محتوى

المقياس متسق من خالل ارتباط جميع األبعاد مع بعدها الكلي ،وعليه يمكن القول بأن مقياس جودة الحياة
األكاديمية يتمتع بدرجة عالية من الصدق من حيث المحتوى أو المضمون .
 .2ثبات جودة حياة األكاديمية:
 التناسق الداخلي للبنود ( ألفا كرونباخ ) لجودة الحياة األكاديمية:قام الباحث بحساب ثبات مقيللاس جللودة الحيللاة األكاديميللة بطريقللة التناسللق الللداخلي للبنللود(ألفدا كرونبداخ )
بواسطة نظام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (  ،)SPSS25النتائج مدونة في الجدول التالي :
جدول ( )10التناسق الداخلي للبنود ( ألفا كرونباخ ) لجودة الحياة األكاديمية
المقياس

عدد البنود

قيمة معامل ألفا كرونباخ

القرار

الجودة في البوابة األكاديمية

8

0.85

دال

الجودة في البيئة المادية.

9

0.81

دال

الجودة في الحوافز (التعويضات)

8

0.88

دال

الجودة في التقنيات المستخدمة

7

0.83

دال

8
4
0

0.89

دال

0.9

دال

الجودة في العالقات
الكلي

مللن خللالل جللدول رقللم ( )10نجللد أن قيمللة ألفددا كرونبدداخ ألبعللاد المقيللاس تت لراوم بللين  0.81و 0.89وهللي

دالة ،وما يؤكد ذلك نجد أن درجة الكلية للتناسق الداخلي بين البنللود تسللاوي  ،0.9وبللذلك يمكللن القللول بللأن مقيللاس
جودة الحياة األكاديمية يتمتع بدرجة عالية من الثبات.
 التجزئة النصفية لجودة الحياة األكاديمية:قللام الباحللث بحسللاب معامللل الثبللات بطريقللة التجزئللة النصللفية ،حيللث تللم تقسلليم بنللود المقيللاس إلللى نصللفين

متكل للافئين ( وجل للي ،فل للردي ) ،ثل للم حسل للاب معامل للل االرتبل للاط بيرسددددون بل للين النصل للفين باسل للتعمال نظل للام الحزمل للة

اإلحصائية ( ،)SPSS25النتائج مدونة بالجدول التالي:
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جدول ( )11التجزئة النصفية لجودة الحياة األكاديمية
المؤشرات اإلحصائية

قيمة  Rالمحسوبة

قبل التعديل بيرسون

0.89

بعد التعديل سبرمان براون

0.94

مستوى الداللة

درجة الحرية
28

دالة عند 0.01

من خالل جدول رقم( )11نالحظ أن قيمة  rالمحسوبة قبل التعديل بيرسون تساوي  ،0.89وفللي الحقيقللة
قيم للة  rالمعب للر عنه للا تعب للر ع للن قيم للة معام للل االرتب للاط ب للين نص للفي االس للتبيان توج للب تص للحيح معادل للة الط للول

فتحص لللنا عل للى قيم للة  rالحقيقي للة بع للد التع للديل سد دببرمان تسددداوي 0.94وه للي دال للة إحص للائيا عن للد مس للتوى دالل للة

( ،)0.01وعليه يمكن القول بأن مقياس جودة الحياة األكاديمية يتمتع بدرجة عالية من الثبات.
 .3صدق جودة مخرجات التعليم العالي:
 -صدق التمييز (المقارنة الطرفية) لجودة مخرجات التعليم العالي:

اعتمللد الباحللث فللي قيللاس الصللدق التمييللزي لمقيللاس جللودة مخرجللات التعللليم العللالي علللى طريقللة المقارنللة
الطرفيللة بعللد تفريللغ بيانللات العينللة االسللتطالعية ،تللم جمللع درجللاتهم الكليللة وترتيبهللا ترتيبللا تنا ليللا ،ثللم تقسلليم العينللة

لفئتين فئة عليا وفئة دنيا بنسبة  % 27في كل مجموعة

ت ل للم اس ل للتعمال نظ ل للام الحزم ل للة اإلحص ل للائية للعل ل للوم االجتماعي ل للة )  ( SPSS25لحس ل للاب قيم ل للة  Tلعينت ل للين
مستقلتين ،تحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي:
جدول ( )12صدق التمييز (المقارنة الطرفية) لجودة مخرجات التعليم العالي
عدد أفراد

المتوسط الحسابي

المجموعة
عليا

8

144.88

دنيا

8

88.75

االنحراف
المعياري

قيمة التجانس

مستوى

F

داللة F

5.2
2

3.0
4

8.7

غير

دالة

قيمة
T

درجة

الداللةT

حرية T

1
5.61

د

4

مستوى

 1دالة عند
0.01

3

من خالل جدول ( ،)12نجللد أن المتوسللط الحسللابي للمجموعللة العليللا يسللاوي  144.88وانحرافهللا المعيللاري

يسللاوي  ،5.22وأن المتوسللط الحسللابي للمجموعللة الللدنيا يسللاوي  88.75وانحرافهللا المعيللاري يسللاوي  8.73فللي حللين

نجد قيمة اختبار التجانس  Fتساوي  3.04وهي غير دالة إحصائيا ،مما يدل على أن المجموعللة العليللا والمجموعللة
الدنيا متجانستين ،وعليه بلغت قيمة  15.16 Tعند درجللة حريللة  14وهللي دالللة إحصللائيا عنللد مسللتوى داللللة ،0.01

بن للاءا عل للى ذل للك نق للول توج للد ف للروق ذات دالل للة إحص للائية ب للين المجم للوعتين العلي للا وال للدنيا ،وعلي لله فمقي للاس ج للودة
مخرجات التعليم العالي يمكننا من التمييز بين المجموعتين ،وبذلك يمكن القول بأنه يتمتع بالصدق التمييزي.

 .4ثبات جودة مخرجات التعليم العالي:
 التناسق الداخلي للبنود ( ألفا كرونباخ ) لجودة مخرجات التعليم العالي:ق للام الباح للث بحس للاب ثب للات مقي للاس ج للودة مخرج للات التعل لليم الع للالي بطريق للة التناس للق ال للداخلي للبن للود(ألفدددا
كرونباخ ) بواسطة نظام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSS25النتائج مدونة في الجدول التالي:
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جدول ( )13التناسق الداخلي للبنود ( ألفا كرونباخ ) لجودة مخرجات التعليم العالي
المقياس

عدد البنود

جودة مخرجات التعليم العالي

40

قيمة معامل ألفا كرونباخ

القرار

0.89

دال

م للن خ للالل ج للدول ( )13نج للد أن قيم للة ألف للا كرونب للا

لمقي للاس ج للودة مخرج للات التعل لليم الع للالي الكلي للة أي

لتناسق الداخلي بين البنود تساوي  ،0.89وبذلك يمكن القول بأن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات.
 -التجزئة النصفية لجودة مخرجات التعليم العالي:

قام الباحث بحساب معامل الثبات لمقياس جودة مخرجات التعليم العللالي بطريقللة التجزئللة النصللفية  ،حيللث

ت للم تقس لليم بن للود المقي للاس إل للى نص للفين متك للافئين ( وج للي  ،ف للردي ) ،ث للم حس للاب معام للل االرتب للاط بيرسدددون ب للين
النصفين باستعمال نظام الحزمة اإلحصائية ( ،)SPSS25النتائج مدونة بالجدول التالي:
جدول ( )14التجزئة النصفية لجودة مخرجات التعليم العالي
المؤشرات اإلحصائية

قيمة  Rالمحسوبة

قبل التعديل بيرسون

0.95

بعد التعديل سبرمان براون

0.98

درجة الحرية
28

مستوى الداللة
دالة عند 0.01

مللن خللالل جللدول( )14نالحللظ أن قيمللة  rالمحسللوبة قبللل التعللديل بيرسللون تسللاوي  ،0.95وفللي الحقيقللة
قيم للة  rالمعب للر عنه للا تعب للر ع للن قيم للة معام للل االرتب للاط ب للين نص للفي االس للتبيان توج للب تص للحيح معادل للة الط للول

فتحص لللنا علل للى قيمل للة  rالحقيقيل للة بعل للد التعل للديل سل للبرمان تسل للاوي  0.98وهل للي دالل للة إحصل للائيا عنل للد مسل للتوى داللل للة
( ،)0.01وعليه يمكن القول بأن مقياس جودة مخرجات التعليم العالي يتمتع بدرجة عالية من الثبات.
-األساليب اإلحصائية المعتمدة في الدراسة:

لمعالجة البيانات تم استخدام برنامج الر م اإلحصائية للعلللوم االجتماعيللة ( ،)SPSS 21حيللث تللم اسللتخدام

األدوات اإلحصائية التالية :النسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي.
 معامل ألفا كرونبا ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات مقاييس الدراسة. -معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية

 -معامللل ارتبللاط بيرسللون ( )Pearson Correlation Coefficientللتحقللق مللن صللدق االتسللاق الللداخلي بللين

فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس ولقياس درجة االرتباط.

 اختبللار  Tفللي حالللة عينللة واحللدة ( )T-Testلمعرفللة مللا إذا كللان متوسللط درجللة االسللتجابة قللد وصللل إلللى الدرجللةالمتوسللطة وه للي  3أو اد أو ق للل ع للن ذل للك ،وتللم اس للتخدامه ك للذلك للتأك للد م للن داللللة المتوس للط لك للل فق لرة م للن فق لرات

االستبيان.

 -اختبللار التحليللل األحللادي  ،)One Way Analysis of Variance) ANOVAلمعرفللة مللا إذا كانللت هنللا

فروق ذات داللة إحصائية بين  3مجموعات أو أكثر من البيانات.
 -تحليل التباين الثالثي.

 -تحليل االنحدار الخطي البسيط.
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 -اختبار تحليل االنحدار المتعدد ،لتحديد أهم متغيلرات جللودة الحيللاة األكاديميللة المللؤثرة فللي جللودة مخرجللات التعللليم

العل ل للالي ،وكل ل للذلك حسل ل للاب معامل ل للل التحديل ل للد لقيل ل للاس قل ل للدرة المتغيل ل للر المسل ل للتقل علل ل للى تفسل ل للير التغيل ل لرات التل ل للي تط ل ل ل أر
على المتغير التابع.

 -3النتائج ومناقشتها:
.1-3

الفرضية األولى:

تنص الفرضية األولى على أنه :يمكن التنبؤ بجودة مخرجات التعليم العالي لدى أساتذة كلية العلوم اإلنسانية

واالجتماعية تنبؤاً داالً إحصائيا من خالل أبعاد جودة الحياة األكاديمية :تم قياس هذه الفرضية باستخدام اختبار

تحليل االنحدار المتعدد التدريجي ،بواسطة نظام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ،SPSS25تحصلنا
على النتائج المبينة في الجدول التالي:

جدول ( )15يوضح ملخص تحليل االنحدار.
النموذج
1

معامل االرتباط

مربع معامل االرتباط R2

0.800

0.640

معامل االرتباط المعدل

الخطأ المعياري المقدر
17.120

0.617

يظهر جدول ( )15أن معامل االرتباط بين المتغير التابع (جودة مخرجات التعليم العالي) والمتغيرات

المستقلة أبعاد جودة الحياة األكاديمية (الجودة في البوابة االلكترونية ،الجودة في التعويضات ،الجودة في البيئة
المادية ،الجودة في العالقات ،الجودة في التقنيات المستخدمة) قد بلغ  ،0.800مما يدل على أن العالقة بين هذه
المتغيرات كانت موجبة ،بمعنى أن يادة جودة مخرجات التعليم العالي يزيد بزيادة أبعاد جودة الحياة األكاديمية

(الجودة في البوابة االلكترونية ،الجودة في التعويضات ،الجودة في البيئة المادية ،الجودة في العالقات ،الجودة
في التقنيات المستخدمة) ،حيث تشير قيمة R2البالغة  ،0.640والتي تدل على قدرة متغيرات أبعاد جودة الحياة
األكاديمية في التنبؤ بجودة مخرجات التعليم العالي.
جدول ( )16يوضح نتائج تحليل انحدار التباين ألثر أبعاد جودة الحياة األكاديمية (الجودة في البوابة

االلكترونية ،الجودة في التعويضات ،الجودة في البيئة المادية ،الجودة في العالقات ،الجودة في التقنيات
المستخدمة) ،على جودة مخرجات التعليم العالي.

جدول ( )16يوضح نتائج تحليل انحدار التباين ألثر أبعاد جودة الحياة األكاديمية

مصدر التباين

مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجة الحرية

االنحدار

93679.124

7935.825

5

البواقي

22274.254

293.082

76

الكلي

61953.378

قيمة (ف)

27.077

مستوى الداللة
دال عند 0.01

81

يتضح من خالل جدول( ،)16أن قيمة اختبار  Fالتي بلغت ( )27.077دالة إحصائيا عند مستوى

 ،0.01والتي تبين مقدرة متغير أبعاد جودة الحياة األكاديمية (الجودة في البوابة االلكترونية ،الجودة
في التعويضات ،الجودة في البيئة المادية ،الجودة في العالقات ،الجودة في التقنيات المستخدمة) ،على التنبؤ
بجودة مخرجات التعليم العالي.

كما حسبت قيمة  ⍺و اللتين تظهران في جدول تحليل االنحدار( )21التالي:
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جدول( )17معادلة خط االنحدار لتأثير أبعاد جودة الحياة األكاديمية على جودة مخرجات التعليم العالي.
المعامالت
المصدر

المعيارية

B

غير

المعامالت
المعيارية

الخطأ المعياري

Beta

قيمة (ت)

مستوى الداللة

الثابت

99.39

9.305

ــــ

4.298

0.000

الجودة في البوابة اإللكترونية

0.265

0.383

0.062

0.691

0.0492

الجودة في البيئة المادية

0.341

0.363

0.095

0.941

0.035

الجودة في الحوافز (التعويضات)

1.289

0429

0.35

3.008

0.004

الجودة في التقنيات المستخدمة

1.056

0.41

0.259

2.573

0.012

الجودة في العالقات

1.174

0.387

0.322

3.033

0.003

ويتبين من بيانات النتائج المذكورة سابقا أن أبعاد جودة الحياة يمكن من خاللها التنبؤ بمخرجات التعليم
العالي لدى أساتذة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية تنبؤاً داالً إحصائيا

بمعنى أن أبعاد جودة الحياة مجتمعة معا تساهم في تفسير نسبة التباين بنسبة  ،%64كما أسهمت كل

األبعاد في التنبؤ وبنسب متفاوتة سجلت وفق الترتيب التالي :
بعد الجودة في الحوافز والتعويضات ساهم في التنبؤ بنسبة . ٪ 35
بعد الجودة في العالقات ساهم في التنبؤ بنسبة . ٪ 32

بعد الجودة في التقنيات المستخدمة ساهم في التنبؤ بنسبة . ٪ 25
بعد الجودة في البيئة المادية ساهم في التنبؤ بنسبة . ٪ 9

بعد الجودة في البوابة اإللكترونية ساهم في التنبؤ بنسبة . ٪ 6
ويمكن صياغة معادلة خط االنحدار المتعدد التدريجي بالشكل التالي :
مخرجات التعليم العالي=  × )0.265( + 39.99الجودة في البوابة اإللكترونية  × )0.341( +الجودة
في البيئة المادية  × )0.289( +الجودة في الحوافز والتعويضات  × )1.056( +الجودة في التقنيات المستخدمة

 × )1.174( +الجودة في العالقات.

وهذه المعادلة تدل على أن الزيادة في أبعاد جودة الحياة األكاديمية يرافقها يادة في جودة مخرجات
التعليم العالي ،ولكن ليس من السهل تفسير أثر متغير أبعاد جودة الحياة األكاديمية من خالل معامل ( )البالغ

( ،)1.174 ،1.056 ،1,289 ،0,341 ،0,265ويكون تفسير األثر أسهل عندما يتم حساب المعامل باستخدام

الدرجة المعيارية  ،Z-scoresلكل من المتغير التابع والمتغيرات المستقلة ،ويكون هذا المعامل في هذه الحالة

مساويا لقيمة معامل االرتباط بين هذه المتغيرات وهو ما يسمى  ،Betaوتستخدم للتنبؤ بالقيم المعيارية لمتغير

جودة مخرجات التعليم من خالل القيم المعيارية لمتغير أبعاد جودة الحياة األكاديمية (الجودة في البوابة
االلكترونية ،الجودة في التعويضات ،الجودة في البيئة المادية ،الجودة في العالقات ،الجودة في التقنيات
المستخدمة).
وتظهر القيم المعيارية أن أكبر تأثير كان لمتغير الجودة في الحوافز في متغير جودة مخرجات التعليم

العالي ،يليه الجودة في العالقات ،ثم متغير الجودة في التقنيات المستخدمة ،ويليه متغير الجودة في البيئة المادية،
وأخي اًر متغير الجودة في البوابة االلكترونية.
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فكلما ادت درجات الجودة في الحوافز بدرجة واحدة كلما أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى جودة مخرجات

التعليم العالي بل  0.35درجة والعكس صحيح ،كذلك كلما ارتفع مستوى جودة العالقات بدرجة واحدة كلما أدى

ذلك إلى ارتفاع مستوى جودة مخرجات التعليم العالي بل  0.322درجة والعكس صحيح ،وكلما ادت درجات جودة
التقنيات المستخدمة بدرجة واحدة كلما أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى جودة مخرجات التعليم العالي بل  0.259درجة

والعكس صحيح ،وكلما ادت درجات جودة البيئة المادية بدرجة واحدة كلما أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى جودة

مخرجات التعليم العالي بل  0.095درجة والعكس صحيح ،وكلما ادت درجات جودة البوابة االلكترونية بدرجة
واحدة كلما أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى جودة مخرجات التعليم العالي بل  0.062درجة والعكس صحيح.

ويوضح الجدول السابق قيمة اإلحصائي ( ،)Tومستوى الداللة الخاصة باختبار داللة قيمة ،Beta

والذي يفحص داللة القيمة الثابتة  ،Constantومعامل المتغيرات المستقلة ( ،)حيث تشير إلى أن قيمة Sig

المقابلة لكل من متغيرات الجودة في البوابة االلكترونية ،الجودة في التعويضات ،الجودة في البيئة المادية ،الجودة
في العالقات ،الجودة في التقنيات المستخدمة أقل من  ،0.05فهذا يعني أن هذه المتغيرات لها أثر ذو داللة
إحصائية على جودة مخرجات التعليم العالي.

كما يمكن اختبار مدى تحقق شروط تحليل االنحدار من خالل رسم لوحة االنتشار بين القيم المتنبأ بها

وأخطاء التقدير.
الشكل ( ) 01رسم لوحة االنتشار بين القيم المتنبأ بها وأخطاء التقدير

يظهر الشكل( )01أن معظم النقاط في الرسم البياني تتمركز حول خط االنحدار وبالتالي فإن قدرة أبعاد

جودة الحياة األكاديمية جيدة للتنبؤ بجودة مخرجات التعليم العالي ،كما يشير شكل االنتشار العشوائي حول خط
االنحدار ،بأن جميع شروط تحليل االنحدار قد تحققت ومنها (االعتدالية والخطية).
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يرجع الباحث ذلك إلى توفر مستوى مالئم من أبعاد جودة الحياة األكاديمية ،من خالل سعي إدارة
الجامعة إلى تجويد الحياة األكاديمية لألستاذ وذلك من خالل توفير منا

تنظيمي مالئم ،وإتاحة فرصة أكبر

لألساتذة للمشاركة في صنع واتخاذ الق اررات وتوفير فرص للتنمية المهنية والترقيات وفقا لقوانين وأنظمة واضحة
ومحددة والخضوع لنظام عادل في التعويضات ،والعمل على خلق بيئة عمل تمتا بالتواصل الفعال بين األساتذة

بعضهم ببعض وبينهم وبين اإلدارة ،وكذلك دعم العالقات االجتماعية بين األساتذة في الجامعة ،والعمل
على الموا نة بين الحياة الخاصة واألكاديمية لألساتذة ،يجعلهم يقدمون عملهم بصورة مرضية ،ويسهم في تحقيق

أهداف الجامعة وتجويد مخرجاتها ،والمتمثلة في خريجيها من الطلبة والبحث العلمي والبرامج الموجهة

لخدمة المجتمع.

واتفقت هذه النتائج مع دراسة ) بو ورين ،)2010 ،التي طبقت على شركة "مامي" للمشروبات الغا ية

برمج التدريب المستمرة ،وأسلوب الترقية
بمدينة سطيف ،والتي توصلت إلى أن إدارة الحياة الوظيفية والمتمثلة في ا
مسارتهم الوظيفية ،تؤثر
ا
والنقل المعتمد ،وتوافق وانسجام مؤهالت عاملي الشركة ومتطلبات مناصبهم ،وتخطيط
على تحفيز العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ودراسة ) المغربي )2004 ،والتي طبقت على موظفي جامعة المنصورة بمصر ،وتوصلت لوجود تأثير

معنوي لعوامل جودة حياة العمل المتمثلة في ظروف العمل المعنوية ،وعامل خصائص الوظيفة ،واألجور

والمكافآت وجماعة العمل ،وأسلوب الرئيس في اإلشراف ،والمشاركة في اتخاذ الق اررات وجودة حياة العمل بصورة

المركز الطبية المتخصصة محل الدراسة.
كلية على االستغراق الوظيفي للعاملين في ا

ودراسة ) (Irfan & Aitzaz, 2014والتي طبقت على أكبر ثالثة بنو في مدينة الهور الباكستانية،

وتوصلت إلى أن أبعاد جودة الحياة الوظيفية والمتمثلة بالتعويضات المقدمة على أساس التميز واألداء الوظيفي
للعاملين ،والشفافية في االختيار والتعيين ،وب ارمج التدريب ،تؤثر في األداء الوظيفي للعاملين ,ودراسة (البربري،
 )2016والتي خلصت إلى أن أبعاد جودة الحياة الوظيفية والمتعلقة ببيئة العمل التنظيمية والوظيفية ،وهي بعد

اإلشراف ومشاركة العاملين في اإلدارة ،واألمان واالستق ارر الوظيفي ،والترقية والتقدم الوظيفي لها دور بار في
الحد من االحتراق الوظيفي.
 .2-3الفرضية الثانية:

تنص الفرضية الثانية على" :نتوقع وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات األساتذة لجودة مخرجات

التعليم العالي تعزى لمتغيراتهم (الجنس ،مدة الخدمة ،الرتبة األكاديمية)".

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على المقياس ككل حسب

متغير (الجنس ،مدة الخدمة ،الرتبة األكاديمية) ،وذلك كما هو مبين في جدول()18
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جدول ( )18يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
الجنس
الرتبة األكاديمية

مدة الخدمة

أقل من  5سنوات
أستاذ التعليم العالي

أستاذ محاضر

أستاذ مساعد

الكلي

ذكر

الكلي

أنثى

المتوسطات

االنحرافات

المتوسطات

االنحرافات

المتوسطات

االنحرافات

الحسابية

المعيارية

الحسابية

المعيارية

الحسابية

المعيارية

من  10 -05سنوات
أكثر من  10سنوات

112.29

29.943

110.74

33.197

الكلي

112.29

29.943

117.30

27.656

أقل من  5سنوات

92.00

-

128.25

31.847

121.00

31.992

من  10 -05سنوات

125.89

22.064

121.73

23.200

124.31

22.181

أكثر من  10سنوات

125.67

37.403

106.71

30.998

117.38

34.997

الكلي

124.61

27.602

118.14

27.303

121.76

27.383

أقل من  5سنوات

125.17

25.007

108.20

28.517

117.45

26.767

من  10 -05سنوات

109.25

24.604

126.50

26.163

112.70

24.491

أكثر من  10سنوات

81.50

15.927

81.50

15.927

الكلي

108.39

27.346

113.43

27.128

109.80

26.814

أقل من  5سنوات

120.43

26.044

117.11

29.977

118.56

27.499

من  10 -05سنوات

120.77

23.704

122.46

25.556

121.33

23.043

أكثر من  10سنوات

112.15

34.591

106.71

30.998

110.74

33.197

117.47

28.339

117.00

26.851

117.30

27.656

الكلي

جدول ( )19يوضح اختبار ليفين ( )Leven's Testللتجانس بين المجموعات.
قيمة F
جودة مخرجات التعليم العالي

عدد المجموعات

1.123

مستوى الداللة

حجم العينة
11

70

0.357

ومن المالحظ أن قيمة ف في اختبار ( )Lenen's Testبلغت  1.123بداللة قدرها Sig = 0.357
وهى أكبر من قيمة  ،α = 0.05أي أنها غير دالة إحصائيا ،لذا سوف نقبل فرض العدم وهو تجانس

المجموعات ,لذلك يمكن استكمال اختبار تحليل التباين.

وللتعرف على الفروق بين األساتذة في تقديرهم لجودة مخرجات التعليم العالي ،تم إجراء تحليل التباين

الثالثي لبيان التفاعل بين (الجنس ،مدة الخدمة ،الرتبة األكاديمية).
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جدول ( )20يوضح تحليل التباين الثالثي للتفاعل بين متغيرات (الجنس ،والرتبة األكاديمية ،ومدة الخدمة).
مصدر التباين

مجموع المربعات

الجنس

0.520

درجات
الحرية

متوسطات

"ف "

اإلحصائية

0.520

0.001

0.979

غ دالة

الرتبة األكاديمية

1663.577

2

831.788

1.139

0.326

غ دالة

مدة الخدمة

4524.626

2

2262.313

3.099

0.051

غ دالة

الجنس × الرتبة األكاديمية

423.579

1

423.579

0.580

0.449

غ دالة

الجنس × مدة الخدمة

2384.919

2

1192.459

1.633

0.203

غ دالة

الرتبة األكاد × مدة الخدمة

4010.088

2

2005.044

2.747

0.071

غ دالة

الجنس × الرتبة األكاديمية ×

2332.108

1

2332.108

3.159

0.078

غ دالة

1

المربعات

قيمة

الداللة

م الداللة

المدة
الخطأ

51100.200

70

المجموع الكلي

1190309.000

82

المجموع المصحح

61953.378

81

730.003

تشير النتائج الموضحة في جدول( )20إلى عدم تحقق فرضية البحث ،فال وجود للفروق في تقديرات

األساتذة لجودة مخرجات التعليم العالي إحصائيا ،تبعا لمتغير الجنس ،أو مدة الخدمة أو الرتبة األكاديمية،

أو التفاعل بينها ثنائيا كان أو ثالثيا .حيث نجد أن قيمة المعنوية مستوى الداللة أقل من .0.05
 .1-2-3بالنسبة للمتغير المستقل الجنس:

قيمة ف لمتغير الجنس تساوي  0.015وهي غير دالة إحصائيا أي أنه ال توجد فروق بين األساتذة

واألستاذات في تقديراتهم لجودة مخرجات التعليم العالي.
ويرجع الباحث ذلك إلى أن أساتذة كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية كلهم ملروا بلنفس خطلوات التأهيل

األكاديمي ،كما أنهم يعملون في نفس األوضاع والبيئة ،فقانون الوظيف العمومي يسري على الجميع ،بمعنى
أن األستاذات واألساتذة يتقاضون نفس الراتب في حال شغلهم لنفس المنصب ويستفيدون من نفس الحوافز والمزايا
ويعانون في ذات الوقت من نفس المشاكل كضغوط العمل ،لذلك تشابهت إجابات أفراد العينة من الجنسين ونتج

عن ذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس.

اتفقت النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة (المصدر )2012 ،والتي توصلت

إلى عدم وجود فروق في مدى توافر معايير إدارة الجودة الشاملة في كلية التربية بجامعة األ هر بغزة من وجهة
نظر أعضاء هيئتها التدريسية تبعاً لمتغير الجنس ،ودراسة (العباسي )2005 ،والتي أشارت إلى عدم وجود فروق

أفرد عينة الد ارسة من الطلبة نحو واقع نظام التعليم في جامعة
ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات ا
القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغير الجنس.

واختلفت مع بعض الدراسات ,كدراسة المزين وسكيك ( )2013التي أبانت عن وجود فروق في تقديرات

أفراد العينة ،لمؤشرات إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطينية ،تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناب.
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 .2-2-3بالنسبة للمتغير المستقل الرتبة األكاديمية:

قيمة ف تساوي  3.5وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0.05أي أنه ال توجد فروق بين األساتذة

المساعدين واألساتذة المحاضرين واألساتذة الجامعيين في تقديراتهم لجودة مخرجات التعليم العالي.

ويعزو الباحث ذلك إلى كون جميع األساتذة باختالف رتبهم األكاديمية (أستاذ التعليم العالي ،أستاذ

محاضر ،أستاذ مساعد) إنما يدركون أهمية برامج جودة التعليم العالي ،كما يدركون بنفس القدر أهمية تطبيقها في
جامعتهم والتي ستنعكس بصفة آلية على مخرجات قطاع التعليم العالي ذات الصلة أوالً بالطلبة وتتعلق أساساً
بالخريجين باعتبارهم منتجاً يجب أن تتوفر فيه خصائص معينة مثل أن يكون مزوداً بالمهارات والمعارف
والكفايات التي تجعله قاد اًر على االندماج بسرعة في سوق العمل وأن يكون قاد اًر على التكيف مع ما يستجد من

أحداب وتغيرات في عالم العمل .وكذلك في صلتها بالمجتمع والتي تتمثل أساساً في االستجابة المثلى لحاجيات
المجتمع الحقيقية وفي توظيف قدرات كل فرد في تحقيق النماء االقتصادي واالجتماعي.

واتفقت دراستنا مع دراسة (العباسي )2005 ،والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

أفرد عينة الدارسة من الطلبة نحو واقع نظام التعليم في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة
متوسطات استجابات ا

الجودة الشاملة تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية.

واختلفت مع دراسة (جريس (2004 ،التي أظهرت أنه توجد فروق في تطبيق مجاالت إدارة الجودة

الشاملة تعزى للرتبة األكاديمية في مجال النظام المالي بين رتبة األستاذ المشار ورتبة المحاضر لصالح األستاذ

المشار .

 .3-2-3بالنسبة للمتغير المستقل سنوات الخدمة:

نجد قيمة ف تساوي  4.006وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة  0.05أي أنه ال توجد فروق بين

األساتذة في تقديراتهم لجودة مخرجات التعليم العالي تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
ويرجع ذلك إلى أن :

 أفراد عينة الدراسة وباختالف عدد سنوات الخدمة ,يعملون بذات بيئة العمل وما تشمله من لوائح وأنظمة تسريعليهم جميعا ,بغض النظر عن سنوات خدمتهم.
 -المنا

السائد في الجامعة والكليات والقائم على التعاون ،والحرص على االنجا يجعل األساتذة يهتمون

ويتنافسون للرفع من مستوى جودة المخرجات التعليمية ،ويجعلهم على نفس درجة االهتمام بتجويد المخرجات
بصفة عامة.
 تطبيق برامج الجودة في التعليم العالي في الجامعات ( وما لها من أثر على جودة مخرجات هذا القطاع )عادة ما يواجه مقاومة باعتباره تغيي اًر قد يتقبله البعض في حين قد يرفضه البعض اآلخر ،وأن أكثر فئة من
المفروض أنها تواجه هذا التغيير هي األساتذة الذين مدة خدمتهم تفوق الخمسة عشر سنة وهم فئة أساتذة
التعليم العالي وجزء من األساتذة المحاضرين ،لكن في هذا المستوى من التعليم أي التعليم العالي تذوب هذه
الفروق ويصبح الكل ينشد هذا التغيير االيجابي وما يحمله من آثار ايجابية على نوعية الخريجين وكذا جودة
البحث العلمي وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع ،لذلك لم يكن هنا فروق في استجابات المشاركين.

جودة الحياة األكاديمية وعالقتها بجودة مخرجات التعليم العالي
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وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة (بدرخان )2013 ،التي أظهرت عدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية في درجة تطبيق جامعة عمان األهلية لمعايير النوعية وضمان الجودة تعزى لمتغير سنوات
الخبرة ،كما تتفق مع نتيجة دراسة (القاضي (2009 ،التي أظهرت أن تقديرات أعضاء هيئة التدريس لدرجة
تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة ال تتأثر بمتغير سنوات الخبرة .في حين تختلف النتيجة الحالية مع نتيجة
دراسة (درادكه (2005 ،التي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة تعزى
إلى متغير سنوات الخبرة ولصالح فئة (  6سنوات فأكثر).
-4الخالصة:
أبر ت النتائج التي توصلت إليها الدراسة مجموعة من االستنتاجات نجملها في ما يلي:

 أن يادة مستوى جودة مخرجات التعليم العالي يزيد بزيادة أبعاد جودة الحياة األكاديمية. -أن أكبر تأثير في متغير مخرجات التعليم العالي كان لمتغير الحوافز.

 توصلت نتائج البحث إلى أن كل من متغيرات التالية (الجودة في البوابة االلكترونية ،الجودة في التعويضات،الجودة في البيئة المادية ،الجودة في العالقات ،الجودة في التقنيات المستخدمة) لها أثر على مخرجات
التعليم العالي.

 -توصلت نتائج البحث إلى أن ألبعاد جودة الحياة األكاديمية قدرة جيدة للتنبؤ بجودة مخرجات التعليم العالي.

 -يرى األساتذة بأن اإلدارة يجب عليها تجويد الحياة األكاديمية لألستاذ وذلك من خالل توفير بيئة عمل مالئمة،

والخضوع لنظام عادل في التعويضات ،والعمل على خلق بيئة عمل تمتا بالتواصل الفعال بين األساتذة

بعضهم ببعض وبينهم وبين اإلدارة ،وكذلك دعم العالقات االجتماعية بين األساتذة في الجامعة.
 أن أكثر أبعاد جودة الحياة األكاديمية التي تحتاج إلى تدعيم من قبل اإلدارة على الترتيب هي المرتبطةبالبوابة االلكترونية تليها األبعاد المرتبطة البيئة المادية وتليها األبعاد المرتبطة بالتقنيات المستخدمة ,قم تليها

األبعاد المرتبطة بالعالقات وتليها األبعاد المرتبطة بالحوافز والتعويضات.

 ال وجود للفروق في تقديرات األساتذة لمستوى جودة مخرجات التعليم العالي إحصائيا ،تبعا لمتغيرات الجنس،أو مدة الخدمة أو الرتبة األكاديمية ،أو التفاعل بينها ثنائيا كان أو ثالثيا.
آفاق الدراسة:
في ضوء ما توصل إليه الباحث

 oإعطاء قدر أكبر من الحرية لإلدارة واألساتذة خاصة في التعامل مع البوابات اإللكترونية وربطها بجامعات
أخرى خارج وداخل الوطن.

 oجلب تقنيات حديثة ومتطورة تساعد األكاديمي من جهة في البحث العلمي ومن جهة تمكن الطالب من تنمية
قدراته.
 oفتح أبواب الجامعة على مصراعيها للباحثين والمختصين وخلق عالقات أكاديمية بينها وبين كل فئات
المجتمع.

 oتخصيص دورات تكوينية ودراسية حول مواضيع تتعلق بالمجتمع.
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 oلم تتوصل الدراسة إلى وجود فروق في تقديرات األساتذة لجودة الحياة األكاديمية تبعا لمتغي ارت الجنس ،مدة
الخدمة أو الرتبة األكاديمية ،لذا يقترم الباحث إجراء دراسات تبحث في جودة الحياة األكاديمية لدى األساتذة

الجامعيين وفق متغيرات أخرى كالسن والحالة االجتماعية والكلية التي يعمل بها األستاذ.

 oإجراء المزيد من الدراسات حول موضوع جودة مخرجات التعليم العالي مع ربطها بمتغيرات أخرى مثل المثل
والقيم الدينية وأخالقيات المهنة والعمل.
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