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 امللخص  

على المستوى العالمي    المهمةان ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي تعد من الموضوعات  
المصدر االساسي لصناعة وصيانة    ،بشكل خاصبشكل عام والعربي والعراقي   العالي يعد  حيث قطاع التعليم 
المج البشرية في كافة  لذا يجب االهتمام بجودة    ،االتالموارد  المجتمعات  الرئيسي لتطوير وتنمية  المحور  فهو 

 طرق بحوث العمليات وهي طريقة البرمجة الخطية  ىاداء هذه المؤسسات ومخرجاتها من خالل توظيف احد
لوصول  دوراً جوهرياً في توفير مستلزمات واساليب عمل الجامعات ل، حيث أن لها    لتعظيم جودة التعليم العالي 

وذلك من خالل تحفيز مواردها البشرية وتدريبهم واستخدام االساليب   الى مستويات متقدمة من االداء المتميز ،
 المتطورة في االداء العلمي. 

البنية  ها  الب في تعليمهم الجامعي ,ومن تؤخر مسيرة وتطور مستوى الط   هناك العديد من المشاكل التي ضعف 
منا دراسية  قاعات  من  ,التحتية  الكليات  في  المقبولين  الطلبة  من  الهائل  العدد  مع  مالئم  تدريسي  وكادر    سبة 

 والمشكلة الثانية هي افتقار المنظمات المهنية والتعليمية لكيفية قياس وتقييم جودة التعليم .

ليم اهمية البحث عن كونها محاولة بحثية تركز على دراسة موضوع ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعتنبع  
 .وبالتالي الوصول الى توصيات لصناع القرار في االدارة العليا في هذه المؤسسات،  العالي

من سجالت اقسام  نات فعلية موثقة  وتم استخدام بيا  ،أُخذت كلية االدارة واالقتصاد بأقسامها السبعة كعينة للبحث
البنية التحتية والكادر التدريسي والوظيفي  مباشر على جودة التعليم  باالعتماد على    تأثيرالكلية ضمن قيود لها  

الجاهز   البرنامج  استخدام  وتم  النجاح  للحصول    QSB(Quantitive System For Business)ونسب 
 ختلفة .ر الجودة في االقسام الموالوصول الى قياس معايي على حل النموذج

(  %38تصاد على المستوى االجمالي كان)نتائج البرمجة الخطية أن معيار الجودة في كلية االدارة واالقاظهرت 
باالعتماد على البنية التحتية ، تدريسين ، الطالب ،موظفين ، وهي نتيجة البأس بها مقارنةً بالمتغيرات االخرى 

 تبار )البحث العلمي ، خدمة المجتمع ، القيادة والتنظيم ...(.التي لم تؤخذ بنظر االع

 . QSBلي، البرمجة الخطية, بحوث العمليات ،البرنامج الجاهز : جودة التعليم العاالكلمات المفتاحية
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Abstract 

Total quality management in higher education institutions is one of the important 

issues at the global level in general and in the Arabic region and Iraq in particular. 

Where the higher education sector is the main source for creating and training human 

resources in all fields, it is the main hub for the development and support of societies. 

Therefore, attention should be paid to the quality of the performance of these 

institutions and their outcomes by employing one of the methods of operations 

research, which is the method of linear programming to maximize the quality of 

higher education. Such a quality has a fundamental role in providing the requirements 

and working methods of universities to reach advanced levels of outstanding 

performance, by stimulating and training their human resources and using advanced 

methods in scientific performance.  There are many problems that delay the progress 

of students’ development in their college education, including the poor infrastructure 

of suitable classrooms, and an appropriate number of teaching staff fit with the huge 

number of students accepted into colleges. The second problem is the professional 

and educational lack in the organization of how to measure and evaluate the quality of 

education. The importance of the research lies in studying the topic of total quality 

management in higher education institutions and thus reaching recommendations for 

decision-makers in senior management of these institutions. The College of 

Administration and Economics, with its seven departments, was taken as a sample for 

this research, and its actual documented data from the records of the college 

departments were used within restrictions that have a direct impact on the quality of 

education depending on the infrastructure, teaching staff, employees, and success 

rates. The ready-made program QSB (Quantitive System For Business) was used to 

obtain the solution of the model and to measure the quality standards in the various 

departments.  The results of the linear programming showed that the quality standard 

in the College of Administration and Economics was (38%) depending on the 

infrastructure, teachers, students, and employees, which is a good result compared to 

other variables that were not taken into account such (scientific research, community 

service, leadership, and organizing...). 

Keywords: Quality of Higher Education, Linear Programming, Operations Research, 

the Ready-Made Program QSB. 
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 -املقدمة: 

التعل وزارة  تطوير  تويل  يف  كبرية  أمهية  من  هلا  ملا  وذلك  التعليم  جودة  بتبنّي  واضحاً  اهتماماً  العراقي  العايل  يم 

واحلاجات   املتسارعة   التكنولوجية  والتطورات  البيئة   يف  احلاصلة  التغريات  ملواكبة  األفضل  حنو  به  والنهوض  التعليم 

التعليمية تبين نظام فعال لضمان ان مجيع الربامج العلمية    لذلك على املؤسسة،    تعليميةاملتجددة دائماً داخل العملية ال 

وان    ,فيها حتقق املستويات العالية للتعلم والتعليم من خالل متابعة األداء وتقديم اخلدمات املساندة على مستوى املؤسسة

ويكون    ,ربامج العلميةسقة مع املؤهالت يف مجيع ال تكون نواتج )خمرجات أو حصيلة( تعلم الطلبة حمددة بدقة عالية ومت 

وان يطبقوا اسرتاتيجيات    ,أفراد هيئة التدريس مؤهلني بصورة مناسبة ولديهم اخلربة الالزمة للقيام مبسؤولياهتم التدريسية

ومن    ,قييمات الطلبةكما يتم تقويم جودة التدريس وفاعلية الربامج من خالل ت  ,تدريسية مالئمة للنواتج التعليمية املختلفة

 تطالعات أراء اخلرجيني وهذا النظام الفعال لضمان جودة التعليم. خالل اس

نظام فعال لضمان أن مجيع الربامج العلمية فيها حتقق املستويات العالية  ومبا أن املؤسسة التعليمية جيب أن يكون لديها  

اد/ جامعة املوصل كعينة للبحث  ام كلية االدارة واالقتصاقس خذ تعظيم جودة التعليم العايل مت أللتعلم والتعليم ، وهبدف 

ومن خالل تكوين منوذج برجمة خطية مناسب للمشكلة قيد الدراسة حيث ان الربجمة اخلطية هي أحد أساليب حبوث  

االدارة  العمليات   الكمي ملساعدة  التحليل  تبحث حول استخدام  القرارات ،وهي عبارة عن جمموعة    واليت  يف اختاذ 

وتتحكم فيه  يدعى ذلك باهلدف    احلصول على املقدار اجلربي االمثل )أقصى أو أدنى( اساليب فنية ميكن بواسطتها  

عن  جمموعة قيود خطية ، ومن خالل عرض مبسط للواقع على شكل منوذج رياضي يكون عادةً أقل تعقيداً من الواقع  

بني   عالقات  استنباط  حتقيقتغريات  املطريق  ميكن  ا  حبيث  طريق  لعالقاهذه  عن  او    بصورة  استخدامهات  وصفية 

 . تنبؤية 

 . جامعة املوصل / مت الوصول اىل نتائج دقيقة من خالهلا يتم اختاذ القرار جبودة العملية التعليمية يف كلية االدارة واالقتصاد

 هدف البحث : 
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ى اختاذ القرارات اهلدف من هذا البحث هو حماولة التطرق ملنهجية رياضية تستخدم يف ميدان املساعدة عل

.ومن خالل هذا النموذج يتم  ,ع الكمي واملتمثلة بتطبيق صيغة منوذج برجمة خطية ملراقبة جودة التعليم العايل  ذات الطاب

 الوصول اىل احلل االمثل. 

 مشكلة البحث : 

عامة   بصورة  يفتقد  التعليم  بالدنا  اجلامعي    ألبسطيف  التعليم  جمال  يف  التعليم خصوصا  هناك    حيث,مقومات 

امل من  ال العديد  اجلامعي  شاكل  تعليمهم  يف  الطالب  مستوى  وتطور  مسرية  تؤخر  هذه  ,يت  البنية  اومن  ضعف  ملشاكل 

وهذه املشاكل  ,يف الكليات التحتية من قاعات دراسية مناسبة وكادر تدريسي مالئم مع العدد اهلائل من الطلبة املقبولني  

واملشكلة الثانية هي  ، التطور يف التعليم اجلامعي وتؤخر مسرية   ,حتسني االداءوقدرته على تطوير و تقلل من جودة التعليم 

 افتقار املنظمات املهنية والتعليمية لكيفية قياس وتقييم جودة التعليم .

 امهية البحث : 

تنبع امهية البحث عن كوهنا حماولة حبثية تركز على دراسة موضوع ادارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم  

يف االدارة العليا يف هذه املؤسسات .ومبا ان قطاع التعليم العايل هو    توصيات لصناع القرار  الوصول اىل   وبالتايلالعايل  

لذا جيب االهتمام جبودة اداء هذه  ,باملتغريات البيئية والتطورات التقنية والعلمية يف العامل  وتأثريااكثر القطاعات حتسسا  

جودة التعليم العايل باالعتماد على البنية التحتية  ظيم  توظيف احد الطرق الكمية لتعاملؤسسات وخمرجاهتا من خالل  

 . والكادر التدريسي والوظيفي ونسب النجاح 

 عينة البحث : 

البحث   عينة  االدارة    بإعداد متثلت  كلية  يف  النجاح  ونسب  الدراسية  والقاعات  واملوظفني  والتدريسيني  الطلبة 

كون هذا القسم  ,والفندقية    ةيالسياحاملؤسسات  قسم ادارة    السبعة بعد استبعاد  قسامهاأبواالقتصاد /جامعة املوصل  

  ,االقتصاد,اقتصرت الدراسة على اقسام :ادارة االعمال  يوجد مرحلة رابعة فيه .و  استحدث قبل ثالث سنوات  وال
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مانية تتمثل بالعام  .وحبدود زاالدارة الصناعية  ,ادارة التسويق  ,العلوم املالية واملصرفية  ,احملاسبة  ,نظم املعلومات االدارية  

 . 2018 -2017الدراسي 

 جودة التعليم العايل    -1

 مفهوم جودة التعليم   ( 1-1) 

التعليم اصطالحاً: ينقل ما يف    مفهوم  يتبعُها املعُلِم لكي  هو عبارة عن تلك االساليب واملمارسات املنظمة اليت 

فالتعليم عملية يسودها التنظيم حيث إهنا  العلم ،    ة من املتعلمني الراغبني يفذهنه من معلومات هامة وقيمة اىل جمموع 

ينتج عنه   مما  العلم  مباشر اىل طالب  املعلومات بشكل  تلك  إيصال  للمعلم هادفة اىل  املعريف  تكون مركزة على اجلانب 

فمتعلمني ذو وعي وعلم وإدراك ، ويُعد عملية   العملية رقي  الكتساب سلوكيات  ومهارات وخربات ،  تنتج عن تلك 

طور يف العقل البشري والنشاط اإلنساني أمجع ، ومبرور الزمن تتجمع هذه اخلربات واملعلومات واملعارف حيث يتم  وت

"التعليم".  عليها  يطلق  اليت  املنظمة  العملية  تلك  خالل  من  ذلك  ويكون  االجيال  عرب  وتناقلها                  تواردها 

 ( 2020)لطفي و سعداوي ، 

فهو رافق اإلنسان يف معظم مناحي حياته فقد أشارت معظم أدبيات    ,ة إىل مدة موغلة يف القدمميتد مفهوم اجلودهذا و  

    ودةاجلب( ق. م وتضمنت جمموعة من النصوص اليت تؤكد االهتمام  1750املوضوع إىل أن شريعة محورابي صادرة عام )

فيه املتانة املطلوبة اليت قد تسبب سقوط احد   املعماري منزالً  ال تتوفر ونصت يف طياهتا على انه ]عندما يبين املهندس

اخلاصة[ نفقته  البناء على  إعادة هذا  املهندس  على  لزاماً  يكون  بناء وطالء    ,اجلدران  وأنشطة  أعمال  كما أخضعت 

فر مستوى معني من  ( ق. م إىل عملية الفحص والرقابة هبدف التأكد من مدى تو1450جدران املعابد املصرية عام )

ملحوظاً جبودة البناء واملواد املستخدمة  كما أبدى اليونانيون والرومانيون القدماء اهتماماً    ,( 20:  1995  ,اضياجلودة )م

 .  ( Bank,1989:20) فيه 

( ويقصد هبا طبيعة  Qualities( تشتق من الكلمة الالتينية ) Qualityوعلى مستوى الرتاجم  فإن كلمة اجلودة ) 

ع الشيء   ودرجة صالحه حيث  )جود(    رف والشخص  أصلها  بان  اجلودة  كلمة  العرب  لسان  معجمه  يف  منظور  ابن 
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ويقال: هذا    ,واجليد نقيض الرديء وجاد الشيءُ جُودة وجَوْدة أَي صار جيِّداً، وأَجدت الشيءَ فجاد، والتَّجويد مثله

 (. 72:  1984  ، أَو الفعل )ابن منظور أي أَتى باجلَيِّد من القولوقد جاد جَوْدة وأَجاد:  ,شيء جَيِّدٌ بَيِّن اجلُودة واجلَوْدة

ال جيد املتتبع ملفهوم اجلودة يف األدبيات العربية واألجنبية تعريفاً أو مفهوماً حمدداً هلا واألمر يعود إىل اختالف الفرتات 

اقتصادية واجتماعية وتقنية به اجملتمعات من تطورات  إ   ,الزمنية وما مرت  الكتابباإلضافة  نظر   ىل اختالف وجهات 

 .   والباحثني بسبب اختالف خلفيتهم والفلسفة اليت يؤمنون هبا كذلك اختالف مداخل اجلودة

أي االهتمام بالوقاية    ,بأن اجلودة تنشأ من خالل األنشطة الوقائية وليس من األنشطة التصحيحية  Crosby  أكدقد  و

حيث    ,ها من خالل كلف جودة املطابقةرجة حتقيق اجلودة ميكن قياسوقد أشار إىل أن د  ,من األخطاء بتجنب وقوعها

   ( (Crosby ,1979كلما اخنفضت هذه الكلف كلما كانت درجة اجلودة عاٍلة والعكس صحيح.

   (:Evans,2003:10)  ي ه النقاط الرئيسة اليت تعرب عن جوهر اجلودة وكيفية فهمها والتعامل معها     

وهي    ,ف حاجات الزبائن ومطالبهم وتوقعاهتم وأذواقهمفهي ختتلف باختال  ,يست مطلقة.إن اجلودة مسالة نسبية ول 1

بذلك ختضع للحكم الشخصي للزبون ومع ذلك فانه ميكن التغلب على هذه املشكلة من خالل االعتماد على اخلصائص  

 املوضوعية اليت تتضمنها السلعة أو اخلدمة ذاهتا . 

 جي والقطاع اخلدماتي . .اجلودة ختتلف بني القطاع اإلنتا2

  Evans))ويف هذا السياق يرى    ,حتقيق اجلودة يبدأ بتحديد احتياجات الزبون وتوقعاته ورغباته بل جتاوزها  .إن3

العال بأن املنافسة  ذات  األسواق  يف  النجاحيه  لتحقيق  الزبائن  حاجات  إشباع  على  االعتماد  ميكن  تتمكن    ,ة  ولكي 

لذلك فمن أشهر تعريفات اجلودة هو )جتاوز    ,ات الزبائنفإهنا حتاول أن تتجاوز توقعالشركات من مواجهة هذه املنافسة  

 توقعات الزبون (.

الزبون 4 الحتياجات  تستجيب  أن  جيب  ومميزات  خصائص  هي  وراح  .اجلودة  سالمة  تراعي  وأن  الغري    ةوتوقعاته 

زات بعيداً  ودة يف هذه اخلصائص واملميوالشك أن حصر اجل  ,)اجملتمع( عند استهالك السلعة أو االستفادة من اخلدمة

 عن احلكم الشخصي للزبون يساعدنا يف قياسها وحتديدها على حنو موضوعي. 
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النهاية مقارنة مدى تطابق السلعة أو اخلدمة مع هذه املعايري  5 يتم يف  للجودة  .اجلودة تتعلق بوضع معايري معدة مسبقاً 

 وذلك باستخدام مقاييس معينة. 

 ة. ية وهدف أي شرك.اجلودة هي غا6

 ومن خالل ما تقدم ميكننا فهم مضمون اجلودة بوصفها:  ,ذه النقاطمن خالل ه

ما خدمة  أو  سلعة  عليها  تنطوي  اليت  النسبية  واملميزات  اخلصائص  وجود  الزبون    ,درجة  حلاجات  تستجيب  واليت 

يرتبط اد مصطلإن اعتم  وتوقعاته وتتجاوزها يف بعض األحيان كما تراعي سالمة اجملتمع وراحته.   ح )درجة وجود( 

تغيّر   للتطوير والتغيري حبسب  قابلة  تعين أن هذه اخلصائص واملميزات  اليت  النسبية  بكلمة  يرتبط  كما  الدراسة  مبوضوع 

فما يكون ذا جودة عاٍلة اليوم    ,واختالف حاجات الزبون وتوقعاته وفقاً لتغيّر ظروف اجملتمع وشروط سالمته وراحته

كما تعين النسبية أيقد ال يكون  كذل  أن قيمة هذه اخلصائص واملميزات ختتلف حسب اختالف األحكام  ك غداً  ضاً 

 الشخصية للزبائن فما يكون ذا جودة عاٍلة بالنسبة لزبون معني قد ال يكون كذلك بالنسبة آلخر. 

هلا تعريف حمدد  وجود  فكرة عدم  مع  التعاطي  من خالل  اجلودة  معنى  فلسفة  قد جتري  املعنية هي    ,وأخرياً  فاجلهة 

ع اخلدمة؟  األقدر  أو  املنتج  يتميز  مباذا  املعنيني  تسأل  فحينما  ؟  ال  أم  جودة  ذو  اخلدمة  أو  املنتج  هل  حتدد  أن  لى 

)اخلدمة(  سيجيب  األمر    ,فاملصريف  ميتد  قد  وهكذا  جودة(  ذات  صحية  )عناية  الصحية  العناية  جمال  يف  والعاملون 

ا وجودة ما تقدمه من سلعة أو خدمة أو  يف الشركة وجودهت  ( Stakeholders) ليشمل ما يراه أصحاب املصاحل  

معاً أراها(   ,كليهما  لكنين أعرفها عندما  تعريفها  الفهم ترتسّخ   ,إذن معظم اإلجابات ستكون )ال أستطيع  وطبقاً هلذا 

 (. 13:  2010 ,سعة اجملاالت اليت يغطيها مفهوم اجلودة )اجلبوري

 اجلودة يف التعليم  ( 1-2) 

بارة عن جمموعة من االجراءات األساسية واملعايري والقرارات ،اليت هتدف اىل  جودة التعليم على أهنا ع  رف تع

وأنواعها وكوادرها وهيئاهتا    بأشكاهلاحتسني البيئة التعليمية، حبيث تضم وتشمل تلك املعايري كافة املؤسسات التعليمية  
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والعامل املوظفني  مجيع  وظروف  وأحوال   ، وثيق التدريسية  عالقة  تربطهم  الذين  التعليمية                  ني  بالبيئة  ة 

 (. 3:2022)السمو،  

 الرتبوي املنتج مستوى لرفع الرتبوي اجملال يف العاملني كل قبل من املبذولة اجلهود ميكن تعريف اجلودة يف التعليم بأهنا 

 .الطالب وهو )املخرج( 

ة،  ي املاد املستلزمات املناهج،) دخالتامل تفاعل" اأهنب خمتصرة  ةوربص  التعليم، يف  اجلودة إدارة تعريف وميكننا

 ."مستمرة بصفة  املخرجات نوعية لتحسني التعليمية العملية يف ( اإلدارة األفراد،

 عن جذريًا اختالفًا ختتلف قد املتوقعة والنوعية والفين، اإلداري :النظامني بني التفاعل هي التعليمية والعملية

   للخرجيني. ليةالفع  النوعية

بإجناز   التعليمية املؤسسة التزام هو فالواقعي حسي، واآلخر واقعي، أحدمها معنيان التعليم يف  جلودةا ملفهوم إن

تكلفة   ومعدالت الكمية، الداخلية الكفاءة ومعدالت الرتفيع، معدالت مثل عليها،  متعارف  حقيقية ومعايري مؤشرات

 مدى أي أمورهم،  وأولياء كالطالب التعليمية مةاخلد  متلقي  وأحاسيس مشاعر ىعل  يرتكز فإنه احلسي  أما التعليم، 

 .التعليمية اخلدمة وفعالية وكفاءة مبستوى التعليم من املستفيد اقتناع ورضا

 على القائمة اجلهة  أو املنشأة يف العاملني ومراقبة إدارة أساس على يقوم التعليمية، العملية يف اجلودة إدارة ومفهوم 

 مبتغريات للتعليم اجلودة مفهوم تأثر وقد.التعليمية العملية مراحل من مرحلة كل يف اجلودة من للتأكد لية التعليميةعمال 

 املعلومات نظم يف حديثة تقنيات وظهور االلتحاق بالتعليم، معدالت وارتفاع الدولية، االقتصادية املنافسة مثل  حديثة

 .رحبية جتاريةبنظرة  التعليم يف اخلاص  اعالقط مسامهة وازدياد اإلنتاج، وأساليب

طريق   عن التعليمية  العملية استكمال بعد الضعف مظاهر على التعرف" تعين التعليمية، العملية يف اجلودة ورقابة

 يف حتدث قد اليت األخطاء  مالحظة خالل من الدراسات وإعداد التقارير وكتابة  والداخلية  اخلارجية االختبارات

 ."ليميةالعملية التع 
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والرؤى،   القيم على  وتؤكد التعليمية، العملية من املستفيدين  مبكانة تمهت التعليم يف اجلودة رةإدا فإن عامة وبصفة

 اعتزازهم ورفع للمعلمني، السلطات ومنح األشخاص، بإدارة االهتمام مع قرب، عن الرتبوية العملية إدارة وعلى

 إعادة مع ملمارستها، الزمة وشروط ايريومع االحرتاف  تتطلب مهنة يمفالتعل التعليمية، املؤسسة هذه بالعمل يف

 الكفاءات أفضل تستقطب اليت واحلوافز به، الالئقة االجتماعية املكانة وإضفاء للمعلم  الوضع االقتصادي يف النظر

 وزيادة حمددة، زمنية ةفرت بعد وجتديدها التعليم  مهنة المتهان الرتخيص نظام اعتماد مع  هلذه املهنة،  املؤهلة  البشرية

 تاإلشاعا عن وبعيدة حقائق  على  مبنية املعلومات تكون  وأن  املؤسسة،  هذه على مستقبل الداخلي حرصهم

 العدواني( )

للجودة أو اإلجناز مثالً نسبة   قياسها ويُعتمد عليها كمقياس  بيانات ميكن  هذا وتقاس اجلودة مبؤشرات وهي تتمثل يف 

ملون شهادة الدكتوراه ، وميكن االستناد إليها كمؤشر جلودة هيئة  معة من اجلامعات الذين حيعدد أعضاء التدريس يف جا

بالعمل    .التدريس الربامج  لعالقة  كمؤشر  إليها  االستناد  ميكن  جمال ختصصهم  يعملون يف  الذين  اخلرجيني  نسبة  وكذلك 

 ( 134 : 2019)حياة، التخصصي ...لذلك يتطلب األمر وضع العديد من املؤشرات لتقييم اإلجناز .

 العوامل املؤثرة يف جودة التعليم وجوانب تطبيقها ( 1-3) 

فيها حتقق  جيب أن يكون لدى املؤسسة العلمية  العالية    التعليمية نظام فعال لضمان أن مجيع الربامج  املستويات 

سة.  للتعلم والتعليم عند املوافقة األولية عليها، ومن خالل متابعة األداء وتقديم اخلدمات املساندة على مستوى املؤس

" وذلك  معايري االعتماد االكادمييسقة مع "كما جيب أن تكون نواتج )خمرجات أو حصيلة( تعلم الطلبة حمددة بدقة، ومت

يف مجيع الربامج العلمية، أما يف الربامج املهنية فينبغي أن تتسق نواتج التعلم أيضاً مع متطلبات التوظيف أو ما تتطلبه  

ا بنقاط  قييم مستويات التعلم والتحقق منها من خالل عمليات مالئمة، وأن تتم مقارنتهممارسة املهنة. كما جيب أن يتم ت

مؤهلني   التدريس  هيئة  أفراد  يكون  أن  وجيب  رفيع.  مستوى  وذات  مناسبة  خارجية  مرجعية  مستويات(  أو  )معايري 

اسرت يطبقوا  وأن  التدريسية،  مبسؤولياهتم  للقيام  الالزمة  اخلربة  ولديهم  مناسبة  للنواتج  بصورة  مالئمة  تدريسية  اتيجيات 

األنش  يف  يشرتكوا  وأن  املختلفة،  جودة  التعليمية  تقويم  يتم  أن  جيب  كما  التدريسية.  كفاءاهتم  لتحسني  املناسبة  طة 

مع   األعمال،  وأصحاب  اخلرجيني  آراء  استطالعات  ومن خالل  الطلبة،  تقييمات  من خالل  الربامج  وفاعلية  التدريس 
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لربامج يف أقسام  والنتائج املستخلصة من هذه املصادر كأساس خلطط التحسني. ويف حالة تقديم ا أمهية استخدام األدلة

خمتلفة للطلبة والطالبات، فإنه ينبغي أن تكون املستويات املطلوبة هي نفسها يف القسمني، وال بد من توفري املوارد بشكل  

 ( 2012،الدعمي )الب والطالبات.، كما جيب أن يتضمن التقويم بيانات لكل من أقسام الطمتكافئ

 -جودة التعليم العايل: ( 1-4) 

التعلي مؤسسة  االعداد  إن  استيعاب  وعدم  املخرجات  نوع  كتدني  بالتحديات  مثقلة  احلايل  الوقت  يف  العايل  م 

 املتزايدة يف سوق العمل املتخم بالعديد من التخصصات االدارية واالنسانية واليت اصبحت حبكم الفائضة . 

واج يف  وقد  املوصل  جامعة  ومنها  العراقية  اجلامعات  الت  اآلونة هت  من  العديد  النظام االخرية  خارج  بعضها  حديات 

اجلامعي والبعض االخر داخل النظام اجلامعي كالتحديات االقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية واالمنية ،مما  

التعلي الطاقات يف جمال  توجيه  اىل ضرورة  احلاجة  االمر  اظهر  وهذا  التحديات  لتجاوز هذه  العلمي  والبحث  العايل  م 

 . ملتابعة ورصانة املنتج التعليمي ضمن سياقات ومعايري حمددة يتطلب وجود هيئات 

   العايل  التعليم يف  اجلودة ادارة معايري ( 1-5) 

فهيوم متعددة  اجلامعي  التعليم  يف  اجلودة  ادارة تشملها  ان یمكن اليت واحملاور املعاییر  ان  متثل  تداخلة، 

  اآلتي املخطط خالل من املؤشرات تلك تصور یمكن  و  فیها اجلودة حتقيق يف واملسؤولة العايل التعليم منظومة

 :( 2012، )الدعمي
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   العايل  التعليم  يف  اجلودة ادارة معايري   ( 1-1الشكل رقم ) 

 الدعمي ، عباس كاظم جاسم ، 

دراسة حتليلية لبعض املؤشرات النوعية املعتمدة يف     ومتطلبات التطبيق "مؤشرات ضمان جودة التعليم العايل ( 2012) 

 . 31، االصدار  8اجمللة العراقية للعلوم االدارية ، اجمللد  "، كليات جامعة كربالء بعض  

   جودة  التعليم العايل ضمان    متطلبات ( 1-6) 

املتطلبات   من عدد توافر یتطلب ةواإلنتاجي اخلدمية املؤسسة عمل يف تنفيذها وتبين اجلودة برنامج تطبيق ان

 اجلودة ادارة تطبيق جناح فرصة  توفري  بتايل و  ایجابیة، نتائج  قيقحت هلا  وتضمن مؤسسة  عمل  تلزم اليت األساسية

 (: 2012، )الدعمي املتطلبات تلك  أهم عن احلديث ویمكن فیها

 االهداف لتحقيق العليا دارةاال من ابتداءً فیها  العاملني مجيع قبل من املؤسسة يف اجلودة ثقافة تبين (1

 يف یسهم  الذي االمر اجلودة ، بإدارة الثقة لتعزيز لدیهم والثقافة التوعية زرع خالل وذلك  من املرجوة،

 .هبا  وااللتزام تطبيقها  عملية تسهيل

 على یعمل  و  سهلة بطريقة یتم ویجعله  االداء جودة  مستوى من یرفع العمليات توحيد ان ، العمليات توحيد (2

 داخل عموما املهارة درجة من الرفع وبالتايل واحد، بأسلوب یتم العمل جعل خالل من التكاليف  قليلت

 .اجلامعية املؤسسة

 وتعديل ومتابعتها العمل فرق على لألشراف برنامج وضع التطبيق مستلزمات بین ومن واملتابعة،  األشراف (3

 تواجه اليت الصعوبات مجيع وتذليل التقییم اجل من املعلومات ومجع اإلجنازات ومتابعة خاطئمسار   اي

 .العمل فرق

 وعمليات املشاكل وحل القرارات اختاذ يف  اجملاالت مجيع ويف  املؤسسة يف  املنيالع  مجيع  اشراك ضرورة (4

 .التحسني

 من خالل املستمرين والتحسني التطوير ومواكبة  اجلودة برامج على املؤسسة يف العاملني مجيع وتعليم تدريب (5

 .وتدريبية تعلمية دورات اىل هماخضاع
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 مع املستفيدين متطلبات وحتديد واخلربات املعرفة تبادل لخال من وذلك اجلودة تطبيق اسرتاتيجية اعداد (6

 والتقییم تطبيقها الواجب املعاییر وضع مع األهداف، تلك لتحقيق متكاملة خطة ووضع األهداف حتديد

 .ضوء املعاییر يف املستمر

 ،بيقهاتط  متطلبات احدى ایضاً تعد والذي  العايل التعليم  قطاع  تنمية يف  ودورها ميةاحلكو السياسات  (7

اختاذ من وذلك  الدور یلعب ولكي القطاع، هذا تطوير اىل الرامية والقوانین االجراءات بعض خالل 

 .املختلفة واالنشطة اجملاالت مجيع على ینعكس ومبا اإلبداعية  االبعاد حتقيق يف الريادي

 جمة اخلطية  الرب   -2

اخلطية   الربجمة  العمليات شيوعا يف جمال   أساليب   أكثرتعد  اليت     حبوث  املشاكل  القرارات وتستخدم حلل  اختاذ 

القرار   واختاذ  القرار  متخذ  اجل    األمثلتواجه  من  املتوفرة  املوارد  استخدام  املطروحة يف  البدائل  من  بني جمموعة  من 

 نة . ربح ممكن او اقل كلفة ممك  أقصى حتقيق

والربجمة الرياضية    .خطيةالال  تمل على اخلطية و ية واليت تش ل الربجمة الرياض من مسائ  وتعد مسائل الربجمة اخلطية جزءاً

 اكثر مشولية يسمى حبوث العمليات. بدورها هي جزء من موضوع 

 للربجمة اخلطية :   األساسية املستلزمات    ( 2-1) 

 ( 2010،  داؤودحاجي و ان املستلزمات األساسية للربجمة اخلطية هي )

 كن أو أقل كلفة ممكنة. أن يكون هناك هدف مطلوب حتقيقه مثل حتقيق أقصى ربح مم -1

 أن تكون هناك بدائل خمتلفة للوصول اىل اهلدف .  -2

 أن تكون املوارد حمدودة .  -3

 مكونات النموذج الرياضي )العناصر االساسية يف بناء النموذج(: (    2-2) 

 : ( 2011)حسن ،  الث عناصر أساسيةذج الرياضي من ثيتكون األمنو
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   Decision variable and parametersمتغريات القرار واملعامل  .( أ

متغريات القرار هي املتغريات الغري معلومة واليت حتدد من خالل احلل لألمنوذج ، أما املعامل فتمثل املتغريات اليت ميكن 

 . probabilisticتمالية  أو اح deterministicالسيطرة عليها وميكن أن تكون حمددة 

   objective functionدالة اهلدف  .( ب

أو     Maximizationتعظيم  منوذج وحتدد بوصفها دالة رياضية ملتغريات القرار وتكون إما  مقياس كفاءة األوهي  

 .  Minimizationتصغري  

  constraintsج.( القيود 

 . متباينات أو معادالت وهي اليت حتدد متغريات القرار لقيمها املمكنة وتكون على شكل  

 

 النموذج الرياضي للربجمة اخلطية :   ( 2-3) 

 موذج الرياضي للربجمة اخلطية بصورة عامة كما يأتي : يكون الن 
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 : اجلانب التطبيقي  -3

 قيد الدراسة.   النموذج املالئم للمشكلة البحث وصياغة لعينة يتضمن اجلانب التطبيقي شرح مبسط 
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اإلدارة واالقتصاد / جامعة املوصل كعينة للبحث بأقسامها السبعة واشتملت العينة على عدد    مت اختيار كلية  .(1

نسبة النجاح يف كل قسم .واجلدول رقم   ,عدد القاعات الدراسية  ,عدد املوظفني  ,الطالب ، عدد التدريسيني 

 . (  يوضح عينة البحث 3-1)

 النموذج الرياضي    .(2

 وذج الربجمة اخلطية   العامة لنم  بالرجوع اىل الصيغة 

                                              حيث أن    

7,...,2,1, 11,...,2,1,    0

) ,, (

 subjcet to

  min Zor  max

 i j

n

1j

==

=

=

 


=

jixj

baijxj

cjxj

i

 

Xj )معامل اجلودة لكل قسم )متغري القرار : 

a1j 100 د الناجحني/عدد الطلبة(*طالب  =)عد 100:معيار النجاح يف كل قسم لكل   

a2j 100 لب =)عدد التدريسيني/عدد الطلبة(*طا100:معيار عدد تدريسيني يف كل قسم لكل  

a3j 100 طالب =)عدد املوظفني/عدد الطلبة(*100:معيار عدد املوظفني يف كل قسم لكل 

a4j 100*طالب =)عدد القاعات /عدد الطلبة( 100:معيار عدد القاعات يف كل قسم لكل 

a5j 100لبة(*طالب =)عدد الناجحني /عدد الط100:معيار نسب النجاح يف كل قسم لكل   
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 ( 2018-2017( بيانات البحث ) 1-3اجلدول رقم ) 

 

 والنموذج الرياضي ملشكلة كما يلي: 
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 حتليل النتائج :  -4

 القسم 

 

 نظم 

 املعلومات 

إدارة   االقتصاد 

 اإلعمال 

إدارة  

 صناعية 

إدارة  

 التسويق 

مالية  

 ومصرفية 

 اجملموع  حماسبة 

 3841 731 395 207 319 1445 468 276 عدد الطالب 

 380 90 62 19 46 66 62 35 عدد التدريسيني 

 56 7 6 3 6 15 10 9 عدد املوظفني 

 89 20 14 5 9 22 12 7 القاعات الدراسية 

 3498 561 339 211 309 1401 426 251 عدد الناجحني 

  % 77 % 86 % 97 % 97 % 97 % 91 % 91 نسبة النجاح 
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 ج احلل االمثل: ( نتائ 4-1) 

وبطريقة  السمبلكس وهي احدى الطرق االساسية     QSBبعد حل النموذج أعاله باستخدام الربنامج اجلاهز 

 :  ( 1-4ما يف اجلدول رقم )كوالرئيسية يف حل مسائل الربجمة اخلطية مت الوصول اىل احلل األمثل وكانت النتائج  

 ( نتائج احلل االمثل 1-4جدول رقم ) 

نظم  القسم 

علومات امل  

ادارة  اقتصاد 

 االعمال 

ادارة 

 صناعية 

ادارة 

 تسويق

مالية  

 ومصرفية 

دالة  حماسبة 

 اهلدف

 1.7 5.1 14.9 3.3 2.1 1.3 9.5 37.98 

ة االداء يف كلية االدارة واالقتصاد حيث  ( واليت متثل جود37.98( ظهرت قيمة دالة اهلدف)1-4من اجلدول رقم ) 

على البنية التحتية وعدد التدريسني ونسب   يار جودة التعليم العايل باالعتماد( من مع%38يتبني أن الكلية حققت )

خدمة اجملتمع ، التقويم ،... اخل ( مل تؤخذ بنظر االعتبار واليت    ,النجاح . أما املعايري االخرى مثل )البحث العلمي  

مار بسبب التدمري الذي حصل  حيث كانت حتت االع  ,( من معيار جودة التعليم ، وذلك لظروف الكلية  %62ثل )مت 

 .هبا نتيجة العمليات االرهابية ، وميكن ان تؤخذ هذه املعايري مستقبال

( ويليه  %14.9ويتبني من النتائج أن أكثر االقسام حقق جودة هو قسم ادارة االعمال حيث بلغت نسبة اجلودة فيه ) 

فيه   اجلودة  نسبة  كانت  حيث  احملاسبة  االق%9.5)قسم  قسم  ثم  ومن  جودة  تصاد  (  نسبة  حقق  الذي 

 (.%1.3(...أما اخر االقسام يف نسبة اجلودة فكان قسم العلوم املالية واملصرفية حيث حقق )5.1%)

ل هو زيادة نسبة النجاح مقارنةً بالكم  ومن ذلك ميكننا أن نستنتج بأن سبب زيادة مستوى اجلودة يف قسم ادارة االعما

الطلبة امل العلوم املالية واملصرفية هو زيادة  القسم    دين يف هذااجوتاهلائل من  ،أما سبب تدني مستوى اجلودة يف قسم 

 طلبة املتواجدين يف هذا القسم.عدد التدريسني والقاعات الدراسية مقارنةً بعدد ال 
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 التحليل احلساس ( 4-2) 

ختلفة سواء كانت هذه  حلساس هو االسم املشتق من حتليل احلل االمثل وفقاً اىل تغيري املعامالت امل ان التحليل ا

 املعامالت موارد أولية ، ايدي عاملة ، تكاليف أو ارباح ... اخل . 

معني   مدى  ضمن  القرار  اختاذ  يف  مرونة  القرار  ملتخذ  يوفر  احلساس  اصبح  والتحليل  اجلاهزة  التطبيقات  وجود  ومع 

متغري  باإلمكان من  لكل  االمثل  احلل  اجياد  مع  مباشرةً  احلساس  التحليل  للقيود  اجياد  االمين  والطرف  اهلدف  دالة  ات 

 ،فبالنسبة للطرف االمين للقيود نالحظ بأن احلدود املمكنة للقيود والذي يبقى فيه احلل أمثل كما يلي: 

b1 ≥ 363    ,     b2 ≥ 3436     ,   59≥b3 ≥ 52  ,     93≥b4 ≥ 85    ,     b5 ≥ 159   ,  
763≥b6 ≥ 251,     1921≥b7 ≥ 1085  ,      563≥b8 ≥ 1  ,      b9 ≤ 467  ,        
b10 ≥ 112  ,      866≥b11 ≥ 391 

( ويبقى احلل ممكن ،وعدد الطلبة ميكن أن  363ميكن أن يكون أكرب أو يساوي )   يف الكلية  يتبني لنا أن عدد التدريسني

يساوي)  يكون  أو  )3436أكرب  يرتاوح  أن  ميكن  املوظفني  عدد  أما  ممكن،  احلل  ويبقى  القاعات    و (  85-93(  عدد 

-251فيمكن أن يرتاوح ما بني )( وعدد الطلبة يف قسم نظم املعلومات االدارية 159فيمكن أن يكون أكرب أو يساوي ) 

 ( وهكذا بالنسبة لبقية االقسام وكما موضح أعاله. 763

 يلي: ل احلساس ملعامالت دالة اهلدف واليت متثل معيار اجلودة لكل قسم فكانت كما أما التحلي 

0.7≤c1≤ 1  ,   c2 ≥ 0.9  ,    c3 ≥ 0.6  ,   c4 ≥ 0.9 ,   c5 ≥ 0.8  ,    0.3≤c1≤ 1    

,    c7 ≥ 0.8  

( ويبقى احلل ممكن، ومعيار  1-0.7ميكن أن يرتاوح ما بني )من النتائج أعاله يتبني لنا أن معيار اجلودة يف قسم النظم  

 ، وهكذا بالنسبة لبقية االقسام .  (ويبقى احلل ممكن،... 0.9أو يساوي )اجلودة يف قسم االقتصاد ميكن أن يكون أكرب 

 االستنتاجات والتوصيات -5

 تي: من خالل ما مت تناوله يف اجلانبني النظري والتطبيقي ميكن تقديم جمموعة من النتائج والتوصيات كما يأ
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اليت ميكن من خالهلا حتسني االداء   إن ازدياد حدة املنافسة يف الكليات دعت اجلامعات اىل التفكري يف السبل .(1

تقديم خمرجات  العلمي هبدف  االداء  توظيف جودة  اىل  اللجوء  اجلامعات  اوجب على  الذي  االمر  العلمي، 

 . علمية ذات جودة عالية 

مستويات   يف توفري مستلزمات واساليب عمل اجلامعات للوصول اىل  تلعب جودة التعليم العايل دوراً جوهرياً .(2

الداء املتميز ،وذلك من خالل حتفيز مواردها البشرية وتدريبهم واستخدام االساليب املتطورة يف  متقدمة من ا

 االداء العلمي. 

(  %38االمجايل كان) أظهرت نتائج الربجمة اخلطية أن معيار اجلودة يف كلية االدارة واالقتصاد على املستوى   .(3

،موظف الطالب   ، تدريسني   ، التحتية  البنية  على  باملتغريات  باالعتماد  مقارنةً  هبا  البأس  نتيجة  وهي   ، ني 

 االخرى اليت مل تؤخذ بنظر االعتبار )البحث العلمي ، خدمة اجملتمع ، القيادة والتنظيم ...(.  

لنا أن أمام   .(4 االقسام املعنية فرص متاحة لتحسني اجلودة من خالل  اعتماداً على نتائج التحليل احلساس يتبني 

 ت العملية التعليمية . االستخدام األمثل ملدخال

 على هذه االستنتاجات فان الدراسة توصي مبا يلي :  بناءً

ضرورة االعتماد على معايري جودة التعليم العايل مجيعها وذلك لضمان تطوير العملية التعليمية والذي ينعكس  .(1

 رجات التعليم العايل .على جودة خم 

جمة اخلطية يف قياس جودة التعليم ألنه يساعد على  احلث على استخدام االساليب الكمية ومنها اسلوب الرب .(2

 . اختاذ القرار االمثل يف ظل وجود جمموعة من القيود

 املصادر 
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