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:المستخلص
تمثلتللبحثمجتمعاوالكوفةاالنبارجامعتيكلیاتفيالدراسةھذهطبقت
التحلیل(منھجالدراسةھذهاعتمدتوقد.الكلیاتقیاداتمنعینتھا

بیلسفيوالمعلوماتالبیاناتلجمععدةوالیاتاسالیبوفقعلى)المقارن
انةاالستبمنھاالتطبیقیة،والعملیةالنظریةالمعرفیةأھدافھاتحقیق

واتجاھاتالتطورمستوىوعرضلتحلیلكمیةومؤشراتوالمالحظات
عتھقطالذيوالشوط,العراقفيالعاليالتعلیمفيالجودةضمانممارسة

علىئجنتامنالممارسةتلكتفرزهماوبیان.لتجربتھاالممیزةوالخصائص
للجامعتینالخاصالمستوىوعلىذاتھابحدللممارسةالعامالمستوى

فيالجودةضمانمنھجتبنتالجامعتینكنموذجالدراسةموضوعتي
.رسالتیھما



منھجیة الدراسة 
لبحثواللدراسةومرغوباً حیویامیدانا،الجودةضمانموضوعأصبح
التمیزاتوالیمنھجیةخاللھمنتتجسدوفلسفةمفھومباعتبارهوالمناقشة

ینبالتفاعلحصیلةفھوالحاضر،الوقتفيللجامعاتالعاليواالداء
وبرامجةسیاسلرسمفیھاوالموظفینالتدریسیةوالھیئةالجامعاتقیادات
.الجامعاتتطویر

اتالمؤسساھتماماتمقدمةفيأصبحالبحثيالمیدانھذافانوبذلك
ودتھاجتحسیناولھامرموقةمواقعبتبنيالمھتمةأوالمعنیةالتعلیمیة
.الدولیةالتصنیفاتفيوالدخولوادائھا

ھذهقتانطلفقدوقیاسھاوتشخیصھاالجودةضمانواقععلىوللوقوف
يجامعتلكونونظرا.الجامعياالداءمعربطھاخاللمنذلكفيالدراسة
منغیرھاكدأبتالتيالعراقیةالعاليالتعلیممؤسساتمنوالكوفةاالنبار

الجودةضمانتجاربفيالخوضفيالجامعات



اھمیة الدراسة 

لإلدارةرةالمعاصاألدبیاتفيالجدلیقبلالجلیاً االمرباتٌ 
يفدورالجودةلضمانالجدیدةواالستراتیجیاتالمنھجیاتأن

ئةبیفيالمتسارعةالتحوالتخضمفي,الجامعاتاداءتعزیز
قادرةغیرباتتالتعلیمنظمفيالتقلیدیةالفلسفةوإنالعاليالتعلیم
وإن.)Engelmann,2002:14(التحوالتتلكمحاكاةعلى

دتجسیحولبتفاؤلینظروناالدارةبمجالمنالمتخصصون
دونویعتملجامعاتھممرموقةمواقعتحقیقنحوالتنافسنظریة
.بالتفوقالمرتبطةاالیجابیةالنظرة



اھداف الدراسة 
ھت فبالكشجوھرھافيتتصلأھدافمجموعةتحقیقنحوالدراسةوجِّ

-:اآلتیةاألھدافمنھتفرعترئیساً ھدفاً العالقةحقیقةعن
المتمیزاالداءتعزیزفيودوره،الجودةضمانواقعوتشخیصإظھار•

.الدراسةموضوعتيتینجامعللالجودةلضمانكنموذج
فيجودةاللضماناالستراتیجیةباألھدافاألكادیميالوعيوترسیختدعیم•

.طویرتالوبناءالوتنافسیتھالتحسینفيودورهالجامعتینمؤسسات
الدراسةةاستبانعلىالمستجیبیناجاباتبینفجوةكانتاذافیماقیاس•

ذاتتینالجامعاقساممناخذتحقیقیةمؤشراتمعالدراسةلفقرات
.المؤشراتبتلكاالختصاص



مشكلة الدراسة 
المتوقعادياالقتصوالنموالعاليالتعلیممؤسساتفيالتوسعطبیعةإن
فياتالجامعمعظمأدركتھاقدمشكلة.والتعلیمالتعلمفيالسكانورغبة
ھذهوجودةاضمانبینالعالقةضوءعلىمعھاوتعاملتالمتقدمة،الدول

بشكلةوالكوفاألنبارتيوجامععامبشكلالعراقیةالجامعاتأن.المؤسسات
لىعبدورهینعكسوھذاالحقیقة،ھذهتدركأنإلىماسةبحاجةالیومخاص

الجامعيداءاألفيالتمیزتحقیقسلمالىبھاترتقيمعاییرتبنیھاضرورة
لفجوةلردما,والعالمیةمنھااإلقلیمیةالرصینةالجامعاتبمصافوالوقوف
الدراسةمشكلةحللخوضمبررذاتھبحدوھذا.بینھامافيالمتوقعة
فيتؤھلمعاییرتوافرمدىحولالرئیسيالسؤالعلىواجابةالمیدانیة

للجھاتلاالفضتقدیمبمستوىاالرتقاءفيوتفعیلھالجامعةدوراستحضار
منھالمستفیدة

•



حدود الدراسة

-:یأتيبماالحالیةالدراسةحدودتتمثل•
العمداءمعاونيالكلیات،عمداء(بـتوتتمثل:البشریةالحدود•

ومدراء,الكلیاتفياالقسامرؤساء,واإلداريالعلمي
.)الجامعةكلیاتفياألكادیميواالعتمادالجودةضمان

منتتكونالذيوالكوفةاالنبارجامعتي(:المكانیةالحدود•
)كلیة22

كلھابمشجاءبماعلمیاً الدراسةُحِدَدتْ :العلمیةالحدود•
.وأھدافھاوأھمیتھا



الجانب المیداني

المتوسط البعد الرئیسي
الحسابي

درجة االنحراف المعیاري
اإلجابة

األهمیة النسبیة

األولمرتفعRelRes(3.780.95(العالقات والموارد المتاحة

الثالثمعتدلDHuCa (3.370.84(تطویر رأس المال البشري

الثانيمرتفعSciRes(3.760.91(البحث العلمي

الرابعمعتدلSocSer  (3.300.93(خدمة المجتمع

-مرتفع3.550.90المعدل العام لمتغیر األداء الجامعي

لكل )n= 164(المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة اإلجابة واألھمیة النسبیة لإلبعاد الرئیسة 
من جامعتي االنبار والكوفة  

المتوسط البعد الرئیسي
الحسابي

درجة االنحراف المعیاري
اإلجابة

األهمیة النسبیة

الثانيمرتفعRelRes(3.560.99(العالقات والموارد المتاحة

االولمرتفعDHuCa (3.680.90(تطویر رأس المال البشري

الرابعمعتدلSciRes(3.250.78(البحث العلمي

الثالثمعتدلSocSer  (3.320.97(خدمة المجتمع

-مرتفع3.450.91المعدل العام لمتغیر األداء الجامعي



مؤشرات بعد العالقات والموارد المتاحة
201120122013االنبارجامعةالمتاحةوالمواردالعالقات

21124خدامتھامنللمستفیدینالجامعةتقیمھاالتيالعملورش

71618األخرىالجامعاتمعاالتفاقیات

61011المجتمعفيالبحثیةالمراكزمعالجامعةالثقافيالتبادل

72.469.270.2)دینارملیار(السنویةالجامعةمیزانیة

123169214الجامعةوتدریسيموظفيمعالجامعةرئیسالسیدمقابالت

201120122013الكوفةجامعةالمتاحةوالمواردالعالقات

81929خدامتھامنللمستفیدینالجامعةتقیمھاالتيالعملورش

152020األخرىالجامعاتمعاالتفاقیات

276المجتمعفيالبحثیةالمراكزمعالجامعةالثقافيالتبادل

73.777.178.7)دینارملیار(السنویةالجامعةمیزانیة

272234الجامعةوتدریسيموظفيمعالجامعةرئیسالسیدمقابالت



تطویر رأس المال الفكري مؤشرات 

201120122013االنبارجامعةالبشريالمالرأستطویر

312367344العراقخارجالدوراتعدد

873715986)المستمرالتعلیممركز(العراقداخلالدوراتعدد

2861)الكفاءاتعودة(المستقطبةالكفاءاتعدد

217378473للتدریسیینالموزعةالحاسوبأجھزةعدد

12739%50بنسبةبالمؤتمراتومشاركتھمالتدریسیینإیفادفيكأساساألداءالتقییمیدخل

---)بالملیون(كمكافئاتالمنفذةالمشاریعمنمستقطعةنسبةبتوزیعالجامعةتتكلف

201120122013البشريالمالرأستطویر

685719672العراقخارجالدوراتعدد

10288161365)المستمرالتعلیممركز(العراقداخلالدوراتعدد

12219)الكفاءاتعودة(المستقطبةالكفاءاتعدد

46210491232للتدریسیینالموزعةالحاسوبأجھزةعدد

5234121%50بنسبةبالمؤتمراتومشاركتھمالتدریسیینإیفادفيكأساساألداءالتقییمیدخل

235676)بالملیون(كمكافئاتالمنفذةالمشاریعمنمستقطعةنسبةبتوزیعالجامعةتتكلف



العلميمؤشرات بعد البحث 
201120122013العلميالبحث

173943الجامعةتقیمھاالتيالعملوورشالمؤتمرات

11124األخرىللمؤسساتالجامعةتقیمھاالتيالعملورش

169151300)عراقيدیناربالملیون(البحوثلتعضیدالمدفوعةالمبالغ

111423الجامعةفيالمختبراتعدد

77104138العراقخارجالمؤتمراتفيالمشاركینعدد

129164211العراقداخلالمؤتمراتفيالمشاركینعدد

201120122013العلميالبحث

133652الجامعةتقیمھاالتيالعملوورشالمؤتمرات

82318األخرىللمؤسساتالجامعةتقیمھاالتيالعملورش

7491181)عراقيدیناربالملیون(البحوثلتعضیدالمدفوعةالمبالغ

222627الجامعةفيالمختبراتعدد

1189892العراقخارجالمؤتمراتفيالمشاركینعدد

206234187العراقداخلالمؤتمراتفيالمشاركینعدد



المجتمعمؤشرات بعد خدمة 
201120122013المجتمعخدمة

751723856الصحیةبالرعایةمتمثلةالمجتمعلخدمةالجامعةنشاطات

173156المحافظةفيالروادتكریم

101823بھاالمحیطالمجتمعللمؤسساتالجامعةأجرتھاالتيوالبحوثالدراسات

176217403بالجامعةالمحیطالمجتمعإلىمقدمةعملورش

61526الجامعةفياالستشاریةوالمكاتبالمراكزعدد

222744المقدمةاالجتماعیةالریاضیةالخدمات

201120122013المجتمعخدمة

474512479الصحیةبالرعایةمتمثلةالمجتمعلخدمةالجامعةنشاطات

---المحافظةفيالروادتكریم

233733بھاالمحیطالمجتمعللمؤسساتالجامعةأجرتھاالتيوالبحوثالدراسات

229211287بالجامعةالمحیطالمجتمعإلىمقدمةعملورش

81219الجامعةفياالستشاریةوالمكاتبالمراكزعدد

194254المقدمةاالجتماعیةالریاضیةالخدمات



درجة االجابات بین عینة الدراسة واالرقام الحقیقة لجامعة االنبار

درجة االجابة وفق االرقام الحقیقیة  درجة االجابة وفق االستبانة المتغیر 

منخفضمرتفع)RelRes(العالقات والموارد المتاحة 

معتدلمعتدل) DHuCa(تطویر رأس المال البشري

منخفضمرتفع)SciRes(البحث العلمي 

معتدلمعتدل) SocSer(خدمة المجتمع

درجة االجابة وفق االرقام الحقیقیةدرجة االجابة وفق االستبانة المتغیر 

منخفضمرتفع)RelRes(العالقات والموارد المتاحة 

معتدلمرتفع) DHuCa(تطویر رأس المال البشري

معتدلمعتدل)SciRes(البحث العلمي 

مرتفعمعتدل) SocSer(خدمة المجتمع

الكوفةدرجة االجابات بین عینة الدراسة واالرقام الحقیقة لجامعة 
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