
الرافدين الجامـعة للعلوممجلة كلية  2020/  47العدد     

   ISSN (1681- 6870) 

 

97 
 

 اثر المسوولية االجتماعية للمنظمة التعليمية في تطبيق معايير جودة التعليم العالي

 كلية الرافدين الجامعة قسمي االدارة والمحاسبة في دراسة استطالعية ألراء عينة من اساتذة
 

 الجبوريم.د. زياد طارق 
dr.ziyadtarq@yahoo.com 

 قسم ادارة األعمال –كلية الرافدين الجامعة 
 

 المستخلص 
يهدف البحث الى قياس مستوى المسؤولية االجتماعية لدى المنظمات التعليمية اتجاه تطبيق معايير الجودة، باعتبار ان 

المجتمعية العامة، اما الجودة  ةاالجتماعية هي التزام اخالقي التفرضه االنظمة والقوانين بل تفرضه ضرورات المنفعالمسؤولية 

مؤسسات التعليمية، وقد اختير الفهي تمثل فلسفة شاملة للحياة والعمل ليس فقط لمنظمات االعمال بل امتدت وبشكل ملحوظ نحو 

( استاذ واستاذة 30ذة قسمي االدارة والمحاسبة في كلية الرافدين الجامعة والبالغ عددهم )مجتمع وعينة البحث بصورة قصدية السات

وتم معالجة البيانات التي تم جمعها باستخدام الوسائل االحصائية كالتوزيع االحصائي والوسط الحسابي الموزون والنسبة المئوية 

دار البسيط ومن اهم االستنتاجات التي تم التوصل اليها ان هناك واالنحراف المعياري ومعامل ارتباط اسبيرمان وتحليل االنح

االستراتيجية وكان على حساب متغيرين ثقافة المنظمة والتحسين  ةاهتمام كبير جدا بالمسؤولية االجتماعية وخاصة في مجال الرؤي

تطوير ثقافتها  باتجاهود الرامية للكلية المستمر مما يتوجب تركيز االهتمام بها وبشكل كبير، ومن اهم التوصيات هي تعزيز الجه

التنظيمية والعمل على نشرها بالشكل الذي يليق بسمعة الكلية مما يؤدي الى التزامها بأجراء عمليات التحسين المستمر على 

 انشطتها واقسامها.

 الكلمات المفتاحية: المسؤولية االجتماعية، معايير الجودة.
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Abstract: This research paper aims at measuring the social responsibility of the educational 

organization towards applying the quality standards considering that the social responsibility is a 

moral and ethical obligation which is not imposed by systems and rules but by the necessities of the 

societal public utilities. The quality however represents a comprehensive philosophy of life and 

labor not only for the bussiness organizations but also extends notably for the educational 

foundations. This research paper chose a sample of (30) male and female instructors of the 

departments of management and accounting in Al-Rafidain university college and their data was 

processed after being compiled by using the computing means such as the computing distribution, 

the balanced arithmetic medium, percentage, standard deviation, spearmans, correlation coefficient 

rank, specification coefficient and analyzing the simple descending. The most important results 

concluded by this research is the very big concern of the social responsibility especially in the 

strategic view field concerning two variables of the organization culture, and one of the most 

important recommendations is that the reinforcement of the efforts intended to develop the colleges 
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organizational culture and working on spreading this culture in a way that fits the colleges 

reputation conducive to its obligation to pursue the continuous improvements processes of its 

activities. 

Keywords: Social Responsibility, Quality standards. 

 المقدمة
ً منها نحو تحقيق تتوجه انظار منظمات االعمال بشكل عام والمنظمات   التعليمة بشكل خاص نحو تطبيق معايير الجودة انطالقا

ً العالية اتجاةالتميز وهذا يتطلب منها استقطاب اساتذة يتمتعون بروح المسؤولية االجتماعي ، وتؤطر ه الطلبة اوالً والمجتمع ثانيا

 ءمعايير الجودة اال ان هناك العائق االساسي هي البطمشكلة البحث ان هناك منافسة شديده وتسابق بين الجامعات الجل تطبيق 

وهذا ال يتحقق اال من خالل االلتزام بالمسؤولية  ةوعدم الوصول الى المستوى المطلوب منها في تحقيق مستويات اداء عالي

وابعاد جودة ةاالجتماعيواعداد منهج متكامل في عملية التطبيق وتضمن البحث عملية الربط بين متغيرين ) المسؤولية  ةاالجتماعي

واهمية واهداف وفرضيات وانموذج ومجتمع  ةوضم اربع فصول خصص الفصل االول لمنهجية البحث عن المشكل التعليم العالي(،

(، الحصائي ) قياس العالقة والتاثير، اما الفصل الثاني فقد خصص للجانب النظري، والفصل الثالث تضمن التحليل البحثوعينة ا

 .فقد تضمن االستنتاجات والتوصيات الرابعوالفصل 
 

 منهجية البحث :الفصل االول
تواجه المنظمات العراقية بشكل عام والجامعات العراقية بشكل خاص مشاكل ومعوقات تحد من أداء عملها : : مشكلة البحثأوال

بشكل خاص، وأول هذه المشاكل هي بطء وتجعلها غير قادرة على التنافس مع الجامعات األخرى العالمية بشكل عام والعربية 

يمكن تأطير مشكلة البحث من  تطبيق معايير الجودة وعدم الوصول إلى المستوى المطلوب منها في تحقيق مستويات أداء عالية،

  :خالل أثارة التساؤالت أألتيه

 الجودة.ما طبيعة مستوى المسؤولية االجتماعية وااللتزام لدى المنظمات التعليمية في تطبيق  .1

 .ي الى زيادة تطبيق معايير الجودةهل زيادة حصر المسؤولية لالستاذة الجامعيين يؤد .2
 

 من خالل األتي:تبرز األهمية العلمية للبحث : ثانياً: أهمية البحث

 يعد االلتزام بالمسؤولية االجتماعية العامل األساسي في زيادة تطبيق معايير الجودة في التعليم. .1

 العراقية ومنها كلية الرافدين االهلية لمالها من دور مهم ومؤثر في المجتمع العراقي. اختيار الجامعات .2
 

 االتية: يسعى البحث الى تحقيق االهداف: ثالثا: أهداف البحث

 التعرف على طبيعة العالقة بين المسؤولية االجتماعية وتطبيق أبعاد جودة التعليم. .1

 .تطبيق أبعاد جودة التعليمعية في قياس مدى تأثير المسؤولية االجتما .2

 .تعليمإضافة قيمة معرفية للجامعات العراقية بضرورة تحلي أساتذتها بالمسؤولية االجتماعية تجاه تطبيق أبعاد جودة ال .3
 

 : المخطط الفرضي للبحثرابعا

 

                                                                                    

 

 

 

      االرتباط

       التاثير

 المخطط الفرضي للبحث :(1شكل )

 إعداد الباحث :المصدر

 (X) االجتماعيةالمسؤولية 

 االلتزام العاطفي

 التمكين

 أألخالق

 (Yابعاد جودة التعليم )

 الرؤية االستراتيجية

 الثقافة المنظمة

 التحسين المستمر
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 لمتغيرات البحث خامسا: التعريفات اإلجرائية

هي التزام أخالقي ال تفرضه القوانين واالنظمة فحسب، بل تفرضه ضرورات المنفعة المجتمعية  المسؤولية االجتماعية:.1

 ـ:العامة. وتتمثل ب

: وهي تمثل مدى انفتاح المنظمة حول الناس وهي عامل من عوامل البيئة الخارجية المؤثرة على االلتزام العاطفي .أ 

 .مةالمنظ

 .لبيئة الداخلية المؤثرة في العملوتتمثل بالمناخ التنظيمي داخل المنظمة وهي عامل مهم من عوامل ا التمكين: .ب 

وهي تتمثل بااللتزام األخالقي والمهني تجاه إشراك العاملين في إعداد مدونات مبادئ السلوك والقيم الواجب األخالق:  .ج 

                                                    تطبيقها في المنظمة.
هي فلسفة شاملة للحياة والعمل في المؤسسات التعليمية ، بهدف الوصول الى التحيز المستمر للتعليم والتعلم  أبعاد جودة التعليم:.2

 :ـوتتمثل ب وتطوير مخرجات التعليم على أساس العمل الجماعي.

اإلستراتيجية: وتتمثل بخطط وأنشطة المنظمة التي يتم وضعها بطريقة تضمن إيجاد درجة من االنسجام بين رسالة  ةالرؤي .أ 

 المنظمة وأهدافها .

 .تميز المنظمة عن المنظمات األخرى: هي مجموعة القيم والسلوكيات والقواعد التي ثقافة المنظمة .ب 

 .طريقة صحيحةانجاز عمل االشياء ب : وهو منهج تقويم مستمر يركز علىالتحسين المستمر .ج 

 

 فرضيات البحث سادسا:

 ناك فرضيتان رئيستان للبحث وهي:ه 

 االجتماعية وأبعاد جودة التعليم. : توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين المسؤوليةفرضية االرتباط .1

 .عليموأبعاد جودة الت: يوجد تأثير ذي داللة معنوية بين المسؤولية االجتماعية فرضية التأثير .2

 

 : منهجية البحثسابعا

اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي ال يقف عند جمع المعلومات لوصف الظاهرة، وإنما يعتمد في تحليلها وكشف  

                                                                                                    العالقات بين أبعادها وهذا يتيح للباحث الوصف والتحليل الميداني للمشكلة المبحوثة.
 

 ثامنا: مجتمع وعينة البحث

جرى اختيار كلية الرافدين  االهلية  كونها  تتمتع  باستقالل مالي ذاتي وأنها تتنافس مع كليات أهلية وحكومية أخرى للحصول  

على اعتمادية الجودة في التعليم وعليها العمل جاهدتا للوصول العتمادية جودة التعليم، وإلزام أساتذتها بالتحلي بالمسؤولية 

والبالغ لقسمي االدارة والمحاسبة أما عينة البحث فقد تم اختيارها بطريقة قصدية وقد شملت أساتذة الكلية  االجتماعية اتجاه العمل،

( استمارات لم تكن صالحة ويمكن توضيح أهم 10( أستاذ وأستاذة تم توزيع االستبانة لهم وتم استرجاعها باستثناء )40عددهم )

                                                                    ( وكما يأتي:2خصائص عينة البحث بالجدول )
خصائص عينة البحث :(2جدول )  

 

 

 النسبة            النسبة الكلية العدد الكلي العدد توزيع الخاصية  ت

 النوع االجتماعي 1
 23 ذكور

30 
0.77 

100%  
 0.23 7 اناث

 التحصيل الدراسي 2
 20 ماجستير

30 
0.67 

100%  
 0.33 10 دكتوراه

 العمر 3

25 – 30  0 

30 

0 

100%  

31 – 35  3 0.10 

36 – 40  9 0.30 

41 – 45  10 0.33 

46 – 50  0 0 

 0.27 8 فاكثر   51

4 

 سنوات الخدمة

 

 

فأقل 5  0 

30 

0 

100%  

6 – 10  15 0.50 

11 – 15  5 0.17 

16 – 20  10 0.33 

21 – 25  0 0 

فاكثر 26  0 0 
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 الجانب النظري: الفصل الثاني
 المسؤولية االجتماعية :المبحث االول

 يةالتطور التاريخي للمسؤولية االجتماع :اوالً 

في تحسين  ةاالجتماعي ة: مع امتالك الشركات قوة عمل كقوة فقد كانت تنظر الى المسؤوليوالتاسع عشر القرن الثامن عشر .1

وضعيت ومعيشة العاملين واالهتمام بمساكنهم وصحتهم ، وما لبثت تلك الفتره وظهر استغالل الشركات الكبيره لكثير من 

مع مجيئ القرن التاسع عشر فكان النظر الى  ،االطفال وظهر الفساد السياسي وتشابكت طرق العمل وعدم المساواة

 (Brown, ( 18 : 2005 : المسؤولية بمثابة شفقه واحسان. 

بالشركات تضمن  ةمن خالل وضع قوانين خاص ةاالجتماعي ةشهدت هذه الفتره تطوراً في المسؤولي القرن العشرين: .2

حقوق المدراء واصحاب االسهم والعاملين ، مما ساهم في القضاء على حاالت عدم المساواة والقضاء على الفقر وتقديم 

 .(  121Steier & Steiner : 2000 ,الخدمات لكافة افراد المجتمع وااللتزام بها ) 

اجب اخالقي ال يمكن وفي االدارة ك ةاالجتماعيةالمسؤول بالنظر الى ةتجسدت هذه المرحل :القرن الحادي والعشرين .3

علية، ومن هنا يتم النظر بعناية لتلبيه متطلبات المجتمع حالياً وفي المستقبل وماهو التاثرات في  ةالتنازل عنه والمساوم

 ةالى فرص ةالمنظم ومحاولة عكس هذا التاثير وتحويله من قيد يلزم ةيتركه المجتمع بالتاثير على االهداف المنظم فسو

 .( 49Schwartz : 2007 ,)  ةاالنساني ةاالفراد فيجب احترام الكرام ةلتحقيق النمو، وما يخص مسؤولي

 

 ةثانياً: مفهوم المسؤولية االجتماعي

يتم تقديمها من قبل الكثير من الباحثين والكتاب يمكن انجازها  ةاالجتماعي ةهناك عدة تعاريف ذكرت بخصوص مفهوم المسؤولي 

 :( وكاالتي3بالجدول )

  مفهوم المسؤولية االجتماعية: تعاريف (3جدول )

 المفهوم ةالباحث والسن ت

1 Datt, 2002 في تحقيق الثروة ومصلحة المجتمع في صنع الخيارات واتخاذ االفعال بالشكل الذي يسهم ةالتزام المنظم. 

2 Lewis ,etal ,2004 فهي بذلك تمثل عمالً يحظى بقبول المجتمع . ةوبيئتها االجتماعي ةهو حالة تفاعل بين المنظم 

3 Bribi , 2008 
واتجاه  ةعند ادارة عمليات وانشطه المنظم ةوالبيئي ةواالجتماعي ةعلى النواحي االقتصاديةهي المحافظ

 المجتمع .

 . صورتها ويحسن مصلحتها يحقق بما المجتمع الرضاء ةالمنظم به تلتزم والمجتمع ةالمنظم بين عقد هو 2015فنجان والبز ،  4

فان الباحث يضع التعريف االجرائي الذي يحقق هدف البحث فهو  ةومن خالل ما تم استعراضه من تعاريف للمسؤولية االجتماعي

 للمجتمع وتحسين صورتها وتحقيق اهدافها . ةبتقديم االعمال الصحيح ةالتزام اخالقي وقانوني يلزم المنظم

 

 االجتماعية ة: اهمية المسؤوليثالثا ً

 (2000:126Steamer,)  لمنظمات االعمال في االتي: ةتبرز اهمية المسؤولية االجتماعي

 ان منظمات االعمال تمثل الخزانات للمهارات وتحسين حياة الفرد. .1

 توجيه المصالح الذاتية لالعمال باتجاه خدمة المجتمع. .2

والمجتمع من خالل المشاركة باقامة االعمال  ةكسب والء اكبر لالفراد من خالل اقامة عقد اجتماعي مشترك بين المنظم .3

 .ةالخيري

االهتمام وبشكل دائمي بالمؤتمرات والندوات التي تقيمها منظمات المجتمع المدني الن ذلك  ةالباحث بان على المنظم ومن هنا يرى

 .قيق اهدافها باتجاه خدمة المجتمعويجعلها اكثر التزاما في تح ةسوف يحسن من صورة المنظم

 

 ً  ة: اهداف المسؤولية االجتماعيرابعا

 اتجاه المجتمع.التأكيد على االلتزام الطوعي  .1

 .االخالقية وعدم االضرار بالمجتمعتطبيق التوجهات  .2

 .ةاالرتقاء بمستوى معيشة االفراد والمجتمع وتحقيق الرفاهي .3

االلتزام بالجانب االخالقي اتجاه المجتمع وتقديم كافة الخدمات له مما يضمن تحسين موقع  ةومن هنا يرى الباحث بان على المنظم 

 .عالمجتملدى  ةوصورة المنظم

 ً  ةاالجتماعي ةابعاد المسؤولي :خامسا

ق وفيما ياتي توضيح لكل بعد االخال ومنها االتزام العاطفي، التمكين، ةاالجتماعي ةمن الكتاب والباحثين ابعاد المسؤوليعدد لقد ذكر 

 :منها

ولديه الرغبه في  ةيشير البعد االول الى شعور الموظف بانه يجب وظيفت :(commitment Emotialااللتزام العاطفي ) .1

وشعوره بالفخر باالنتماء  ةاالستمرار فيها، فااللتزام هنا نابع من شعوره باالرتباط والتوافق والتطابق مع االهداف المنظم

 ( athebula , 2004 : 36M-akaLلها وااليمان باهدافها. ) 
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يشير البعد الثاني الى قدرة الموظفين في ابداء الرأي والمشاركة واتخاذ القرارات واعطائهم  :(mpowermentEالتمكين ) .2

iffin , 1999 : Gباتجاه تحقيق االبداع والتميز. )  ةوالمجتمع مما يوفر لديه الفرص ةاتجاه المنظم ةالمزيد من المسؤولي

499  ) 

وموظفيها ببناء االسس االخالقية وااللتزام بتطبيقها من خالل  ةيشير البعد الثالث الى تحلي المنظم :( thicsEاالخالق  )   .3

 ( 8:  2015والتي تمنع ايذاء االخرين . ) فنجان والبز ،  ةاداء االعمال الصحيح

 

 جودة التعليم العالي :المبحث الثاني

 التاريخي لجودة التعليم العالي التطور :اوالً 

لكافة المنتجات والخدمات والعمليات االدارية هو العالم  ةات القرن العشرين: ان اول من نادى شمولية الجوديثمانين .1

(. وقد طور العلماء  128:  2009على الجودة ) قاسم ويدجر ،  ةاالمريكي االحصائي ) ديمنك ( الذي اسهم في الرقاب

 ( . 189:  2012 ،. ) البداح والصرايرة ةارة الجودة الشاملاالمريكان امثال جوزيف جوران، وفيلب كروسبي مفاهيم اد

ات القرن العشرين: في بداية التسعينات اصبح تطبيق الجودة في التعليم العالي اصراً واقعياً وذلك من خالل تاسيس يتسعين .2

بعض الوظائف االدارية . بعد انهيار االتحاد السوفيتي، وقد تم تطبيقها في ةهيئات الجودة في اوربا وفي وقت مبكر خاص

:  2016في مجاالت رضا الزبون وفرق العمل وتمكين العاملين )حافظ،  ةفي التعليم وتم الحصول على النتائج واضح

36 . ) 

في بعض   , 9001ISO 2000: مع بداية االلفينات فقد اسهم بعض الباحثين في تطبيق نظام االيزو للميالد ثانيةال ةلفياال .3

 ة( وقد انتقلت الجودة من الصناعات الى مجال التعليم وخاص andi , et.al , 2009 : 19 Pلعالي )مؤسسات التعليم ا

وبذلك انتقل مفهوم الجودة من مفهوم التقليدي الى المفهوم ةوالسلوكي ةوالحركي ةالتركيز على القدرات والمهارات االدراكي

الدارة جودة التعليم لذلك اصبحت من اولويات ورؤية كل الحديث وذلك باختيار معدالت نمطية لالداء وبناء منظومات 

 eport on progress in quality R. ) ةمؤسسات التعليم العالي في تشجيع  التنويع والتخصص وتشجيع المشارك

Assurance in higher education , 2014 : 13  ) 

 

 مفهوم جودة التعليم العالي :ثانيا

، فهي تخص مواصفات الطالب الخريج  ةعن الجودة في المجاالت االخرى كأالدارية واالقتصاديان الجودة في التعليم تختلف  

وكيفية تقديمه للسوق العمل وهذا يتطلب من الجامعات وضع مواصفات للخريج تتوافق مع مايحتاجه سوق العمل. ) الطبيب، 

بان الجودة في التعليم العالي مفهوم  1998باريس في اكتوبر  (، فقد تم االتفاق في مؤتمر اليونسكو للتعليم الذي اقيم في 7:  2007

، ة، البحوث العلمي ة، البرامج التعليمي ةمثل ) المناهج الدراسي ةمتعدد االبعاد وينبغي ان يشمل جميع وظائف التعليم وانشطت

. ولية(محلي تحديد معايير الجودة الدالطالب ، المباني المرافق واالدوات، توفير الخدمات للمجتمع المحلي، التعليم الذاتي ال

 ( .  2:  2009) العبيدي ، 

 :حول مفهوم الجودة وهي ةوهناك العديد من وجهات النظر المتناقض 

 الزبائن زيدالجودة ت .أ 

 ةالجودة هي الموثوقي .ب 

 الجودة هي التميز  .ج 

 الجودة هي مدى تحقيق االهداف المحدد مسبقاً  .د 

 رضغلل ةالجودة هي مالئم .ه 

 لمواصفاتقة لبمطا .و 

 ضمان الجودة .ز 

 (  ineda , 2013 : 32 P. )  ةادارة الجودة الشامل .ح 

ا هعاريف ذكرت بخصوص جودة التعليم العالي وقد تم تقديمها من قبل الكثير من الباحثين والكتاب ويمكن ايجازتوهناك عدة 

 ( وكاالتي:4بالجدول )

  جودة التعليم العالي : تعاريف (4جدول )

 المفهوم الباحث والسنة ت

 جهود مبذولة من قبل العاملين في مجال التعليم لرفع وتحسين وحدة المنتج العالمي 5:  2011الجتروري ،  1

 3:  2015زامال ، والعزي  2
تاهيل المؤسسات للحصول على شهادة الجودة من اجل تطبيق المواصفات العالمية في مجال 

 ةالمؤسسات التعليمي ISOالتعليم العالي 

 47:  2016الحكيم ،  3
هو اعداد منهج ونظام اداري استراتيجي يعمل على تنمية البرامج والخدمات التي تقابل 

 حاجات المستخدمين ) الطالب والزبائن وسوق العمل (

  المشار اليها اعالهاعداد الباحث باالعتماد على االدبيات العلميه  :المصدر
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جودة التعليم العالي فان الباحث يضع التعريف االجرائي والذي يحقق هدف البحث فهي ومن خالل ما تم استعراضه من تعاريف  

والثقافة والتحسين المستمر وبعدها تدخل هذه المدخالت مرحلة العمليات التحويلية التي  ةنظام يبدأ من المدخالت المتمثلة بالرؤي

 برضا الزبائن ونتائج الدراسة ةخرجات متمثلتمثل الخدمة والبحث والتعليم وبعدها تحويل هذه العمليات الى م

 

 ً  اهمية جودة التعليم العالي :ثالثا

يم الجامعي بصورة خاصة وكما ( بان هناك دواعي االهتمام بجودة التعليم بصورة عامة والتعل 7-6:  2011يصف )عباس،  

 :ياتي

لذلك فهو اغلى واندر منتج في اي مجتمع من  ان تقدم المجتمع يتوقف بصورة كبيرة على مدى جودة المنتج التعليمي فيه، .1

 المجتمعات.

 .في تنمية معارف جديدة عن الجودة االكاديمية على مستوى العالمي ةتزايد الرغب .2

 .قدراً كبيراً من ميزانية الدولة تعظيم العائد المتحقق من وراء االهتمام بجودة مؤسسات التعليم الجامعي النه سيتاثر .3

بان على منظمات التعليم العالي االهتمام وبشكل متواصل بحل مشاكل الطالب وفي جميع المجاالت  ومن هنا يرى الباحث 

 وتطوير النظم االدارية في المؤسسات التعليم ورفع مستويات االداء لالفراد العاملين فيها .

 

 ً  اهداف جودة التعليم العالي :رابعا

 (  47 – 8:  2012ان تطبيق الجودة في الجامعات يؤدي الى تحقيق االهداف االتية : ) ادريس واخرون ،  

 .زم النجاز االعمالتقليل الوقت الال .1

 .ةوبالطرق الصحيح ةتخفيض التكاليف من خالل عمل االشياء الصحيح .2

 .لتحسين جودة المرافق التعليمية ةالمتواصلود هعلى المعايير الخاصة بالجودة وبشكل مستمر وبذل الج ةالمحافظ .3

 .زوالتعليم واظهار عمليات االبداع والتمي ةتحقيق نقلة نوعية في عملية التربي .4

عليها من خالل االلتزام بتطبيق  ةومن هنا يرى الباحث على المنظمات التعليم العالي االهتمام بعملة التحسين المستمر والمحافظ

 المعايير الخاصة بعملية الجودة.

 

 ً  ابعاد جودة التعليم العالي  :خامسا

االستراتيجية ، ثقافة المنظمة ، التحسين المستمر وفيما  ةلقد ذكر العديد من الباحثين والكتاب ابعاد الجودة للتعليم العالي ومنها الرؤي

 :ياتي توضيح لكل منها

 :isionVtrategic Sاالستراتيجية  ةالرؤي .1

وهي تقترب  ةللمنظم ةشامل ةاالولى في االدارة االستراتيجية فهي صياغة رؤي ةاالستراتيجية الى الخطوة الجوهري ةيرؤتشير ال 

في فضائها من طبيعة الحلم االنساني لذلك فهي منظور مستقبلي لالدارة والعاملين ومصدر شعورهم بالوالء واالنتماء المشترك 

 .( 41:  2014للمنظمة. )مطشر، 

 : ultureC alrganizationOثقافة المنظمة  .2

الى نظام القيم والمعتقدات المشتركة والتفاعل مع االفراد والهيكل وهي تمثل البعد الثاني من ابعاد جودة التعليم العالي فهي تشير  

التنظيمي ....الخ والتي تمكن االفراد العاملين من ادراك االحداث المختلفة وتؤدي دورا مهما وفاعال في عملية اتخاذ القرارات وحل 

 .االنجاز والتفوق( ودفعهم نحو 37-35:  2010المشكالت التي تواجه المدراء والعاملين  )سلمان،

 :mprovementIontinuous Cالتحسين المستمر  .3

يمثل البعد الثالث من ابعاد جودة التعليم العالي فهو يشير الى التطور والتحسين المستمران لعملية جودة التعليم العالي وتحقيق  

، التعليم العالي. )محمود واخرونت اعلى مستويات ممكنة من هذه الممارسات والعمليات والتي بدورها تنعكس على مخرجا

2012  :113) 

 

 االطار العملي :الفصل الثالث
 عرض النتائج وتحليلها وتفسيرها :المبحث االول

يهدف هذا المبحث الى عرض النتائج الميدانية وتحليلها باالعتماد على التوزيعات التكرارية الجابات افراد عينة البحث باالعتماد  

 واالنحراف المعياري.على الوسط الحسابي 

 اوال: تشخيص واقع المتغير المستقل المسؤولية االجتماعية

( الى االوساط 5) اذ يشير الجدول ،االخالق( ،التمكين عاد فرعية هي )االلتزام العاطفي،قيس هذا المتغير من خالل ثالث اب 

( وهو حول 3.83المذكور وسطا حسابيا عاما بلغ ) الحسابية واالنحرافات بخصوص متغير المسوؤلية االجتماعية اذ يعكس الجدول

 تشخيص لواقع المتغيرات الفرعية: (، وفيما ياتي0.76( وقد بلغ االنحراف المعياري العام )3الوسط المعياري البالغ )

المبحوثة ( الى االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بوجهة نظر العينة 5يشير الجدول ) :االلتزام العاطفي .1

اذ يعكس الجدول المذكور وسطا حسابيا عاما للمتغير الفرعي االول )االلتزام العاطفي(  ،بخصوص )االلتزام العاطفي(

وكان االنسجام ذو تشتت متوسط في االجابة يؤكده االنحراف المعياري العام البالغ ،(3.51فوق الوسط المعياري اذ بلغ )
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قيس هذا المتغير من خالل ثالث فقرات وكانت النتائج حوله قد توزعت بين اعلى  اما على صعيد الفقرات فقد ،(0.77)

غت اذ بل ،بها( لالستمرار ةالرغب ولديه وظيفتة يحب الموظف لجعل الكلية وقد حققها الفقرة االولى )تسعى ةمستوى اجاب

وتشتت عالي بين االجابات يؤكده ( 3وهي اعلى من قيمة الوسط الفرضي البالغة ) ،(3.61قيمة الوسط الحسابي له )

 (.1.32االنحراف المعياري )

( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغير الرئيس )المسؤولية االجتماعية( والمتغير الفرعي )االلتزام العاطفي( 5جدول )

 وفقرات المتغير

 نحراف المعيارياال الوسط الحسابي المتغيرات والفقرات ت

 

 0.76 3.83 االجتماعيةالمسؤولية 

االلتزام العاطفي: ويمثل مدى انفتاح الكلية حول االفراد وهي عامل من 

 عوامل البيئة الخارجية المؤثرة على المنظمة. وتتمثل بـ :
3.51 0.77 

 1.32 3.61 تسعى الكلية لجعل الموظف يحب وظيفتة ولديه الرغبة لالستمرار بها . 1

 1.31 3.39 الشعور لدى الموظف بالفخر لالنتماء للكلية .تعمل الكلية على توليد  2

 1.09 3.47 تسعى الكلية لتقوية الدعم القادي لدى الموظفين اتجاه الكيلة 3

  2019اعداد الباحث باالعتماد على الوسائل االحصائية،المصدر: 

المتعلقة بوجهة نظر العينة المبحوثة بخصوص ( الى االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 6التمكين :يشير الجدول ) .2

 ،( 2.90اذ بلغ ) ،اذ يعكس الجدول المذكور وسطا حسابيا عاما للمتغير الفرعي الثاني حول الوسط المعياري ،)التمكين(

د اما على صعيد الفقرات فق ،(0.51جابة يؤكده االنحراف المعياري العام البالغ )وكان االنسجام ذو تشتت ضعيف في اال

 قيس هذا المتغير من ثالث فقرات وكانت النتائج حوله قد توزعت بين اعلى مستوى اجابة حققتها الفقره الثانية ) يظهر

( 2.95اذ بلغت قيمة الوسط الحسابي لها ) ،محددة( اهداف تحقيق صوب افكارهم تتجه بحيث واحدة كتلة وكأنهم العاملون

 (.1.17( وتشتت عالي بين االجابات يؤكده االنحراف المعياري )3)وهي اعلى من قيمة الوسط الفرضي البالغة ،

 

 ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغير الفرعي )التكمين( وفقراته6جدول )

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات والفقرات ت

 
عوامل التمكين: ويتمثل بالمناخ التنظيمي داخل المنظمة وهو عامل مهم من 

 :وتتمثل بـ البيئة الداخلية المؤثرة في العمل.
2.90 0.51 

 1.10 2.80 .ت المتعليقة باهدافهم المستقبليةمشاركة العاملون في الكلية في صنع القرارا 1

2 
يظهر العاملون وكأنهم كتلة واحدة بحيث تتجه افكارهم صوب تحقيق اهداف 

 محددة .
2.95 1.17 

 1.13 2.89 واالدارة على جعل اهداف العاملين متوفقه مع اهداف الكليةيعمل المشرفون  3

  2019المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على الوسائل االحصائية،

 

( الى االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بوجهة نظر العينة المبحوثة بخصوص 7االخالق: يشير الجدول ) .3

 ،(3.50اذ بلغ ) ،اذ يعكس الجدول المذكور وسطا حسابيا عاما للمتغير الفرعي الثالث حول الوسط المعياري ،)االخالق(

اما على صعيد الفقرات فقد قيس هذا  ،(0.81وكان االنسجام ذو تشتت عالي يؤكده االنحراف المعياري العام البالغ )

 الكلية ت بين اعلى مستوى اجابة حققتها الفقرة الثانية )تقومالمتغير من خالل ثالث فقرات وكانت النتائج حوله قد توزع

وبتشتت عالي بين  ،(3.96اذ بلغت قيمة الوسط الحسابي له ) ،االخالقي( ادائها بشان الجمهور من المعلومات بجمع

 (.0.75المعياري ) االجابات يؤكده االنحراف

 

 الفرعي )االخالق( وفقراته( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغير 7جدول )

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات والفقرات ت

 
االخالق: وتتمثل بااللتزام االخالقي والمهني تجاه اشتراك العاملين في اعداد 

 :مرونات مبادئ السلوك والقيم الواجب تطبيقها في المنظمة من خالل ماياتي
3.50 0.81 

 1.02 3.42 ابعاد االخالق في نتائج اعمالها.تؤكد الكلية على وضوح  1

 0.75 3.96 .خالقيتقوم الكلية بجمع المعلومات من الجمهور بشان ادائها اال 2

 1.26 3.19 .يحية في حال ظهور سلوك ال اخالقيتتخذ الكلية االفعال التصح 3

  2019المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على الوسائل االحصائية،
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 تشخيص واقع المتغير المعتمد جودة التعليم العاليثانيا: 

( 8) التحسين المستمر(، اذ يشير الجدول ،ثقافة المنظمة ،االستراتيجية ةقيس هذا المتغير من خالل ثالث ابعاد فرعية هي )الرؤي 

( وهو 3.60غير جودة التعليم العالي، اذ يعكس الجدول وسطا حسابيا عاما بلغ )تالى االوساط الحسابية واالنحرافات بخصوص م

 تشخيص لواقع المتغيرات الفرعية:(، وفيما ياتي  0.55( وقد بلغ  االنحراف المعياري العام )3حول الوسط المعياري البالغ )

 

ر العينة المبحوثة ظالمعيارية بوجهة ن ( الى االوساط الحسابية واالنحرافات8يشير الجدول ) االستراتيجية: ةالرؤي .1

 ة(، اذ يعكس الجدول المذكور وسطا حسابيا عاما للمتغير الفرعي االول )الرؤيةاالستراتيجي ةبخصوص )الرؤي

وكان االنسجام ذو تشتت متوسط االجابة يؤكده االنحراف المعياري  ،(3.62اذ بلغ ) ،( فوق الوسط المعياريةاالسترتيجي

اما على صعيد الفقرات فقد قيس هذا المتغير من خالل ثالث فقرات وكانت النتائج حوله قد توزعت  ،(0.65)العام البالغ 

اذ  ،ية(لللك الشاملة االستراتيجة الخطط مع العلمية االقسام خطط بين اعلى مستوى اجابة وقد حققتها الفقرة االولى )تتناغم

( وتشتت عالي بين االجابات 3قيمة الوسط الفرضي البالغة ) ( وهي اعلى من3.87بلغت قيمة الوسط الحسابي له )

 (.1.11واالنحراف المعياري )

 

( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغير الرئيس )جودة التعليم العالي( والمتغير الفرعي )الرؤية االستراتيجية( 8جدول )

 وفقرات المتغير

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات والفقرات ت

 

 0.55 3.60 جودة التعليم العالي

 بطريقة وضعها يتم والتي الكلية وانشطة خطط وهيالرؤية االستراتيجية: 

 واهدافها الكلية رسالة بين االنسجام من درجة ايجاد تضمن
3.62 0.65 

 1.11 3.87 تتناغم خطط االقسام العلمية مع الخطط االستراتيجة الشاملة للكلية. 1

2 
تصوغ الكلية خططها بعد مراعاة جميع المتغيرات سواء كانت داخلية ام 

 خارجية.

3.44 

 

0.95 

 

 0.90 3.40 اعداد الكلية خطط واقعية تجسد رسالتها المجتمعية ورؤية قادتها. 3

 .2019اعداد الباحث باالعتماد على الوسائل االحصائية ،المصدر: 

( الى االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بوجهة نظر العينة المبحوثة بخصوص 9) ثقافة المنظمة: يشير الجدول .2

)ثقافة المنظمة( ، اذ يعكس الجدول المذكور وسطا حسابيا عاما للمتغير الفرعي الثاني حول الوسط المعياري، اذ بلغ 

اما على صعيد  ،(0.88العام البالغ )وكان االنسجام ذو تشتت ضعيف في االجابة يؤكده االنحراف المعياري  ،(3.35)

الفقرات فقد قيس هذا المتغير من خالل ثالث فقرات وكانت النتائج حوله توزعت بين اعلى مستوى اجابة حققتها الفقرة 

لديها ( ، اذ بلغت قيمة الوسط الحسابي  الجودة توجهات مع تنسجم التي المناسبة فةقاالث تعزيز على الكلية الثالثة ) تعمل

( وتشتت عالي بين اجابات يؤكده االنحراف المعياري 3وهي اعلى من قيمة الوسط الفرضي البالغة ) ،(3.56لها )

(1.09.) 

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغيرالفرعي )ثقافة المنظمة( وفقراته :(9جدول )

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات والفقرات ت

 التي والسلوكيات والقواعد القيم مجموعة وهي: المنظمةثقافة  

 االخرى المنظمات عن المنظمة تميز

3.35 0.88 

تنظيم الكلية لدورات تدريب للعاملين لنشر ثقافة اساسيات جودة  1

 التعليم .

3.14 1.14 

 1.05 3.19 .ات وورش عمل لترسيخ ثقافة الجودةتنظيم الكلية ندوات ومؤتمر 2

الكلية على تعزيز الثقافة المناسبة التي تنسجم مع توجهات تعمل  3

 الجودة لديها.

3.56 1.09 

 .2019المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على الوسائل االحصائية ،

( الى االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة بوجهة نظر العينة المبحوثة 10التحسين المستمر: يشير الجدول ) .3

اذ يعكس الجدول المذكور وسطا حسابيا عاما للمتغير الفرعي الثالث حول الوسط  ،بخصوص )التحسين المستمر(

اما  ،(0.56وكان االنسجام ذو تشتت متوسط في االجابة يؤكده االنحراف المعياري البالغ ) ،(3.57اذ بلغ ) ،المعياري

على صعيد الفقرات فقد قيس هذا المتغير من خالل ثالث فقرات وكانت النتائج حوله توزعت بين اعلى مستوى اجابه 

( 4.11اذ بلغت قيمة الوسط الحسابي لها ) ،باستمرار( الدراسية خططها تحديث على الكلية حققتها الفقرة االولى )تعمل

 (.0.67وتشتت عالي بين اجابات يؤكده االنحراف المعياري ) (3وهي اعلى من قيمة الوسط الفرضي البالغة )
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 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمتغير الفرعي )التحسين المستمر( وفقراته :(10جدول )

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات والفقرات ت

 
 انجاز على يركز مستمر تقويم منهج وهو :التحسين المستمر

 صحيحة بطرقة االشياء عمل
3.57 0.56 

 0.67 4.11 تعمل الكلية على تحديث خططها الدراسية باستمرار . 1

 1.16 3.14 تعمل الكلية على تطوير مستويات البحث العلمي سنوياً . 2

 0.96 3.42 تعمل الكلية عملية التحسين المستمر كمنهج عمل 3

 .2019االحصائية ، المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على الوسائل

 اختبار فرضيات البحث :المبحث الثاني

ن احدهما تتعلق بالمتغير المستقل واالخرى تتعلق بالمتغير المعتمد وبعد حصد النتائج االحصائية التي ان رئيسيتاتم وضع فرضيت 

تولدت عن االستبانة، جرى تحليل البيانات المستخلصة على على محورين هي اختبار فرضية االرتباط، والثاني اختبار فرضية 

 التاثير، وفيما ياتي تفصيال لهذه النتائج 

 

 تحليل فرضيات االرتباط: اوال

اشير في البحث الحالي الفرضية الرئيسة االولى والتي مفادها )توجد عالقة ارتباط ذات داللة بين  الفرضية الرئيسة االولى:

 ،( الى عالقات االرتباط التي افترضتها الفرضية الرئيسة االولى 11المسؤولية االجتماعية وجودة التعليم العالي. ويوضح الجدول )

( وقد بلغت 0.55اذ يؤكد الجدول المذكور الى عالقات ارتباط معنوية بين مسؤولية االجتماعية وبين جودة التعليم العالي وقد بلغت )

اما بخصوص المتغيرات  ،(0.01( بمستوى داللة )2.40الغة )( وهي اكبر من قيمتها الجدولية والب4.21( المحتسبة )tقيمة )

 مصفوفة االرتباطات بين المتغيرات الفرعية وكما ياتي: (11الفرعية يبين الجدول )

 

نتائج اختبار فرضيات االرتباطات المتعلقة بابعاد المسؤولية االجتماعية وجودة التعليم العالي وااللتزام  :(11جدول )

 العاطفي وجودة التعليم العالي 

 التغير االحتماليةالقيمة  T.test معامل االرتباط المتغير المعتمد المتغير المستقل

 توجد عالقة معنوية 0.00 4.21 0.55 جودة التعليم المسؤولية االجتماعية

 االلتزام العاطفي

 توجد عالقة معنوية 0.00 3.20 0.450 االستراتيجيةةالرؤي

 ال توجد عالقة معنوية 0.00 1.62 0.321 ثقافة المنظمة

 معنوية التوجد عالقة 0.00 1.31 0.218 التحسين المستمر

 .2019المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على الوسائل االحصائية ،

  0.05عالقة االرتباط بمستوى معنوية 

  قيمة T  2.40=  0.05الجدولية بمستوى داللة  

( T( وقيمة )0.450االستراتيجية وقد بلغت قيمة معامل االرتباط ) ةوجود عالقة ارتباط معنوبة بين االلتزام العاطفي والرؤي .1

في حين لم يحدث ارتباط معنوي بين االلتزام العاطفي وبين  ،(2.40( وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )3.20المحتسبة )

( المحتسبة T( وبلغت قيمة )80.21، 0.321التحسين المستمر( وقد بلغت قيمة معامل االرتباط ) ،كل من )ثقافة المنظمة 

 (.2.40( وهي اصغر من قيمتها الجدولية البالغة )1.31 ، 1.61)

التحسين المستمر( وقد بلغت قيمة معامل  ،ثقافة المنظمة ،االستراتيجية  ةظهر وجود عالقة ارتباط معنوية بين التمكين )والرؤي .2

( على التوالي وهي اكبر 3.3 ، 3.5، 3.3( المحتسبة )Tوقد بلغت قيمة ) ،( على التوالي0.494 ،0.519 ،0.488رتباط )اال

 ( .2.40من قيمتها الجدولية البالغة )

 ( نتائج اختبار فرضيات االرتباط المتعلقة بالتمكين وجودة التعليم العالي 12جدول )

 التغير القيمة االحتمالية T.test معامل االرتباط المتغير المعتمد المتغير المستقل

 توجد عالقة معنوية 0.00 3.3 0.488 االستراتيجية ةالرؤي التمكين

 
 توجد عالقة معنوية 0.00 3.5 0.519 ثقافة المنظمة

 توجد عالقة معنوية 0.00 3.3 0.494 التحسين المستمر

 .2019 ،اعداد الباحث باالعتماد على التحليل االحصائي المصدر:

التحسين ،االستراتيجية ، وثقافة المنظمة  ةوجود عالقة ارتباط معنوية بين االخالق )والرؤي ( الى13تشير معطيات الجدول ) .3

 ، 2.8( المحتسبة ) Tوقد بلغت قيمة ) ،( على التوالي 0.531 ، 0.503 ، 0.434المستمر ( وقد بلغت قيمة معامل االرتباط ) 

 ( .2.40( على التوالي وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة ) 3.7 ، 3.4

 

 



 م.د. زياد طارق الجبوري ...  اثر المسوولية االجتماعية للمنظمة التعليمية في تطبيق معايير جودة التعليم العالي

   ISSN (1681- 6870) 

 

106 
 

 ( نتائج اختبار فرضيات االرتباط المتعلقة باالخالق وجودة التعليم العالي 13جدول )

 التغير القيمة االحتمالية T.test معامل االرتباط المتغير المعتمد المتغير المستقل

 توجد عالقة معنوية 0.00 3.3 0.488 االستراتيجية ةالرؤي االخالق

 
 توجد عالقة معنوية 0.00 3.5 0.519 ثقافة المنظمة

 توجد عالقة معنوية 0.00 3.3 0.494 التحسين المستمر

 .2019 ،اعداد الباحث باالعتماد على التحليل االحصائي المصدر:

( ثبت ان المسؤولية االجتماعية للمنظمة 11-13بالجدول )ومن خالل ماتم استعراضه من نتائج التحليل االحصائي وما اضهرته  

%( من 78( عالقة مع ابعاد جودة التعليم العالي ومما يشكل نسبة )9( عالقة ارتباط معنوية من اصل )7التعليمية اضهرت )

ات داللة معنوية بين مجموع العالقات وهذه القيمة تسمح بقبول الفرضية الرئيسة االولى والتي مفادها )توجد عالقة ارتباط ذ

 (.عليمية وبين جودة التعليم العاليالمسؤولية االجتماعية للمنظمة الت

في جودة التعليم العالي( مع  نصت فرضية التاثيرعلى )وجود تاثير ذو داللة معنوية للمسؤولية االجتماعية-:ثانيةفرضية التاثير ال 

االنحدار البسيط وفي ضوء هذه الفرضية جرت صياغة عالقة دالية بين المتغير عاتها ، وقد جرى اختبارها من خالل تحليل تفر

 .(y( والمتغير المعتمد )جودة التعليم العالي ( والذي رمز بالرمز )xالمستقل )المسؤولية االجتماعية ( والذي رمز بالرمز )

 

 ة التعليم العالي( تحليل تاثير ابعاد المتغير المستقل المسؤولية االجتماعية في جود14جدول)

) معامل التحديد المتغير المستقل
2

R) ( قيمةFالمحسوبة ) المتغير المعتمد القيمة االحتمالية 

 0.000 29.53 0.45 المسؤولية االجتماعية
 

التعليم العالي  جودة

(Y) 

 0.57 17.10 0.000 (1Xااللتزام العاطفي )

 0.40 23.40 0.000 (2Xالتمكين )

 0.28 13.50 0.000 (3Xاالخالق )

 .2019 ،اعداد الباحث باالعتماد على التحليل االحصائي المصدر:

 ( قيمةF الجدولية بمستوى داللة )4.00= 0.01  

 ( قيمةF المحسوبة بمستوى داللة )2.70=0.05  

 N=30  

( 4.00قيمتها الجدولية )( وكانت هذه القيمة اكبرمن 29.53( المحسوبة بلغت قيمتها )F( ان قيمة )14يتضح من الجدول ) 

% وهذا يعني وجود تاثير )للمسؤولية االجتماعية للمنظمة التعليمية في جودة التعليم 99( وبحدود ثقة 0.01وبمستوى معنوية )

( والذي يعد مقياسا وصفيا 2Rالعالي ( وهذا يدل على منحنى االنحدار جيد لوصف العالقة بين المتغيرين . ويشير معامل التحديد )

ستعمل في تفسير مدى فائدة معادلة االنحدار في تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام معادلة االنحدار في ي

( والذي يعني ان مقدار 0.45تقدير القيم وتمثل نسبة االنخفاض في االخطاء عند استخدام معادلة االنحدار، والذي كان مقداره )

صل في المسؤولية االجتماعية للمنظمة التعليمية في جودة التعليم العالي وهو تباين مفسر بفعل ابعاد ( من التباين الحا0.46)

وكما اشار الجدول  ،( هو تباين مفسر من عوامل لم تدخل انموذج االنحدار0.55المسؤولية االجتماعية الذي دخل االنموذج وان )

جود تاثير عالي ومعنوي الحصائي وهو تاكيد لومخرجات النظام ا( في 0.000( الى المعنوية التي ظهرت مقدارها )14)

 في البحث. ةوبهذه النتيجة يتم قبول الفرضية الرئيسة الثاني ،للمسؤولية االجتماعية في جودة التعليم العالي

الفرضيات  اما بخصوص الفرضيات المتفرعة منها فقد جرى تحليلها ايضا من خالل معادلة االنحدار البسيط وفي ضوء هذه 

( والمتغيرات الفرعية  المستقلة yجرى صياغة عالقة دالية. بين المتغير المعتمد )جودة التعليم العالي ( والذي رمز له بالرمز )

( ان 14وقد اتضح من الجدول ) ( على التوالي. 1X ، 2X ، 3Xاالخالق( والتي يرمز لها بالرمز ) ،التمكين ،) االلتزام العاطفي

( على  13.50 ، 23.40 ، 17.10بلغت قيمتها )   ( 1X ،2X ،3X المحسوبة والتي ترميزها في الجدول المذكور بـ )( Fقيمة )

( وهذا يعني وجود تاثير 0.99( وبحدود ثقة )0.01( عند مستوى معنوية )4.00التوالي كانت اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )

( والذي 2Rالق( في المتغير المعتمد )جودة التعليم العالي(. وقد اشارت قيم معامل التحديد )االخ ،التمكين ،البعاد )االلتزام العاطفي

( الذي دخل 1X( هو تباين مفسر بفعل متغير االلتزام العاطفي )Y( من التباين الحاصل في جودة التعليم العالي )0.57كان مقداره )

( والذي كان مقداره 2Rواشارت قيمة معامل التحديد ) ،انموذج االنحدار( هو تباين مفسر من عوامل لم تدخل 0.43االنموذج وان )

( هو تباين مفسر Y( من التباين الحاصل في جودة التعليم العالي )0.40( وهذا يعني ان ما مقداره )2X( بالنسبة للتمكين )0.40)

عوامل لم تدخل انموذج االنحدار . وقد اشارت ( هو تباين مفسر من 0.60( الذي دخل االنموذج وان )2Xبفعل المتغير التمكين )

( من التباين الحاصل 0.28( وهذا يعني ان ما مقداره )3X( بالنسبة لالخالق )0.28( والذي كان مقداره )2Rقيم معامل التحديد )

تباين مفسر من  ( هو0.72( الذي دخل االنموذج وان )3X( هو تباين مفسر بفعل المتغير االخالق )Yفي جودة التعليم العالي )

وبهذا نستدل بان الفرضيات الفرعية قد حققت مفادها وتم قبولها بناءا على نتائج التحليل  ،عوامل لم تدخل انموذج االنحدار 

 االحصائي . 



الرافدين الجامـعة للعلوممجلة كلية  2020/  47العدد     

   ISSN (1681- 6870) 

 

107 
 

 االستنتاجات والتوصيات :الفصل الرابع

 االستنتاجات :اوالً 
االستراتيجية وعلى ةفي مجال الرؤي ةبالمسؤولية االجتماعية وخاص كبير جدا للكلية الرافدين الجامعةتبين ان هناك اهتمام  .1

 نها االهتمام اكثر بذلك.محساب ثقافة المنظمة وتحسين المستمر مما يتطلب 

على استقطاب اساتذة يتمتعون باحساس روح المسؤولية االجتماعية العالية تجاه جودة التعليم  ة الرافدين الجامعةتعمل الكلي .2

 .رىعزز من مكانة الكلية بين الكليات المنافسة االخالعالي مما ي

تبين ومن خالل نتائج التحليل االحصائي ان هناك ضعف كبير جداً في مجال ثقافة المنظمة وعدم توافقها مع ثقافة االفراد  .3

 .مناخ تنظيمي افضل يتوائم مع ذلك مما يتطلب منها توفير ،والموظفين

وبشكل كبير بتطبيق معايير الجودة في التعليم اال ان العائق  ة الرافدين الجامعةمام الكلينتائج التحليل االحصائي باهت تاكد .4

 .ن من المشاركة في اتخاذ القراراتهو عدم تمكين الموظفي كاالساسي في ذل

ي مؤشر اخيراً تبين ومن خالل نتائج التحليل االحصائي بان هناك تلكؤ في عملية اعداد البحوث العلمية السنوية مما يعط .5

 .الرافدين الجامعة في قسمي االدارة والمحاسبةعلى ضعف مستويات البحث العلمي لدى الكلية 

 ً  التوصيات :ثانيا
 امية للكلية توحيدها صوب تطوير ثقافتها التنظيمية والعمل على نشرها بالشكل الذي يليق بسمعة كليةتعزيز الجهود الر .1

 باجراء عمليات التحسين المستمر على انشطتها واقسامها . هامما يؤدي الى التزام الرافدين الجامعة

ع برنامج خاص الستقطاب الكفاءات وااللقاب العلمية مما يولد شعور المنافسة ضان تالرافدين الجامعةيتوجب على كلية  .2

 .طبيق معايير جودة التعليم العاليبين االساتذة للتحلي بروح المسؤولية االجتماعية اتجاه ت

من نشر ثقافة  ير اجواء مناخية منظمة تودها المحبة والتألف واالحترام والمناقشة والحوار المتبادل مما يعززضرورة توف .3

 .المنظمة المجتمعية

التأكيد على مشاركة االفراد الموظفين في عملية اتخاذ القرارات واالكثار من استخدام مصطلح التمكين مما يؤدي الى  .4

 .ير جودة التعليم العاليسرعة التطبيق وااللتزام بمعاي

بغيت تعزيز مكانة كلية التأكيد وبصورة مستمرة على اعداد البحوث العلمية ونشرها في المجاالت العالمية والعربية  .5

 .جودتها لدى التعليم العاليالرافدين الجامعة ل

 المصادر
 اوال: المصادرالعربية

 البحوث العربية والدراسات .أ 
 الجامعمات فمي وضممانها الجودة الدارة معايير لتطوير مقترح تصور" ،(2012) ،خالد ،والصرايرة ،احمد ،البراح [1]

 ،الخمامس المجلمد ،الجمامعي التعلميم جمودة لضممان العربيمة المجلمة ،"االلكترونمي التعلميم تقنيمات ضموء فمي االردنية

  188، ص ،( 9) العدد

 الممرج التربيمة وكليمة بليبيما العالي التعليم في ضبطها ومعايير الجودة مفهوم" ،(2011) ،مفتاح فريحة الجتروري، [2]

        العالي. التعليم جودة لضمان الدولي العربي المؤتمر الى مقدمة بحثية ورقةكنموذج"، 

 امكانيمة" ،(2012) ،هللا عبد بن الرحمن عبد ،واالفتر ابراهيم عثمان احمد ،واحمد ،موسى هللا عبد جعفر ،ادريس  [3]

 المخرجممات جممودة وضمممان المسممتمر التحسممين اجممل مممن العممالي التعلمميم خممدمات علممى الشمماملة الجممودة ادارة تطبيممق

 تصمدر محكممة علميمة مجلمة:  رابماك امما، "بالخدممة الطمائف جامعة فرع حالة دراسة:  االعتمادية على والحصول

 . p.39-62 ،(7) العدد( 3) المجلد ،والتكنولوجيا للعلوم العربية االمريكية االكاديمية عن

 وجهمة ممن القادسية جامعة كليات في تطبيقها وامكانية الشاملة الجودة ادارة" ،(2016) ،الحمزة عبد بشرى ،عباس [4]

  .(2) العدد ،(12) المجلد ،واالقتصادية االدارية للعلوم القادسية مجلة، "التدريسية الهيئة اعضاء نظر

 وجهمة ممن الجامعيمة الزرقماء كليمة فمي الجمودة ضممان مبمادئ تطبيمق درجة" ،(2009) ،احمد ،وبرح ،جهاد ،قاسم [5]

( الرابمع العربمي – االول المدولي) السمنوي الممؤتمر ،بالمنصورة النوعية التربية كلية ،"فيها االكاديمية االقسام نظر

     .والمامول الواقع ،العربي والعالم مصر في النوعي العالي التعليم وبرامج لمؤسسات االكاديمي االعتماد
 ادارة مبمادئ تبنمي امكانيمة ممدى" ،(2012) ،محممد حكممت ،فلميح ،فيصل غسان ،وعبد ،الستار عبد ناجي ،محمود [6]

 تكريمت مجلمة ،واالقتصماد االدارة كليمة ،تكريمت جامعمة ،"مقارنة تعليمية دراسة: تكريت جامعة في الشاملة الجودة

 .(25) العدد ،8 مجلد ،واالقتصادية االدارية للعلوم

 االقتصممادية العلمموم مجلممة ،العامممة الوضمميفة باخالقيممات وعالقتهمما المعلوماتيممة" ،(2010) ،الممرزاق عبممد ،سمملمان [7]

                            (24) عدد ،( 7) مجلة،بغداد جامعة ، واالقتصاد االدارة كلية ، واالدارية

 اطاريح .ب 
 ديموان فمي دراسمة العمالي التعلميم فمي واالعتمماد الجمودة لضممان نظمام تصمميم"(، 2011، )علمك الناصمر عبمد، حافظ [1]

 .بغداد جامعة ،منشورة غير دكتوراه اطروحة ،"مقترح برنامج مع العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
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 الممؤتمر ،"( المقترحمات – المعمايير) ليبيما فمي العالي التعليم جودة ضمان" ،(2007) ،العظيم عبد مصطفى ،الطبيب [2]

                               االردن. ،االهلية الزرقاء جامعة، العالي التعليم جودة لضمان الدولي العربي

 عممل ورقمة ،"المجتممع حاجمات اطمار فمي العمالي التعلميم مخرجات جودة ضمان" ،(2009، )جبران سيالن ،العبيدي [3]

 بمين المؤائممة:  العربمي الموطن فمي العلممي والبحث العالي التعليم عن المسؤولين للوزراء عشر الثاني للمؤتمر مقدمة

      .تونس والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة العربي الوطن في المجتمع وحاجات العالي التعليم مخرجات

  االنترنتالبحوث المسحوبة من  .ج 
 ،"االجتماعية المسؤولية تحقيق في الريادية المنظمات دور" (،2012) ،كلثوم ،والبز  ،الهادي عبد ايثار. د ،فيحان  [1]

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الذي نظمته: منظمات األعمال والمسؤولية االجتماعية   الملتقـى الدولي حـــول
 ، الجزائر.جامعة بشار، التسيير
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