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 :امللخص
 حيث ،اري متميز في املؤسسات التعليميةفي مختلف املؤسسات اإلنتاجية والخدمية في الدول املتقدمة  أسلوب إد تطبيق منهج إدارة الجودة يعتبر

ودة التعليم هي ضمان وان ج سواء.هيل خريجيها وكوادرها على حد أنظام في التعليم العالي هو احد االسس املهمة في تطور الجامعات وتهذا التطبيق ان 

لتحسين مستوى األداء  العالي ظهرت الحاجة إلى تطبيق منهج إدارة الجودة في التعليم وبذلك ،عاملجتمملخرجات التعليم بان تكون مؤهلة لقيادة 

)الطالب، املنهج،  على ثالث ركائز زترتك عملية قياس الجودة في التعليم العاليالتعليمية. وان الجامعي وتوظيف التكنولوجيا املتطورة لصالح العملية 

 (.االستاذ

فقد اقترح  . ولتحقيق هذامحور العملية التعليمية من خالل نتائج تحصيلهم الدراس يولذا يهدف البحث الى دراسة هذا املنهج بأخذ معيار الطالب 

ات من طلبة قسم االحصاء بجميع مراحلها والتابعة من خالل اخذ عين ،الباحثون استعمال خرائط السيطرة النوعية وباالسلوبين الكمي والوصفي

بحيث يكون املنتج الطالب والعملية االنتاجية التدريس وان املعيب هو الطالب . 2017-2016للعام الدراس ي  جامعة بغداد –لكلية االدارة واالقتصاد

 اخرى يمكن ان تقيس كفاءة الطالب .لوحات السيطرة  ، مع وضع مقترح(الراسب)الفاشل 

 .جودة التعليم العالي، الطالب، خرائط السيطرة تفتاحية:املكلمات ال

 :قدمةامل
غزو الصناعة يرة التنافس االقتصادي العالمي و في ثمانينات القرن املاض ي في الواليات املتحدة األمريكية مع ارتفاع وت Quality مفهوم الجودةظهر 

التي باألساس، يرتبط باإلنتاجية واملردودية وانتقل إلى مجال التعليم على اعتبار أن املؤسسة التعليمية اليابانية لألسواق العاملية. فالجودة مفهوم مقاو 

تحسن من والت الصناعية أن تطور إنتاجها و اللذان بدونهما ال يمكن للمقااإلبداع و لقادرة على االبتكار و هي مؤسسة إلنتاج الكفاءات والخبرات ا

 [1]ا.منتوجه

، حيث يرى على الصعيدين اإلقليمي والعالمي أصبحت جودة التعليم موضع اهتمام املعنيين بالتعليمفهوم ليشمل التعليم، حيث وانتقل هذا امل

تطبيق نظام الجودة في  نحوالتغيير اعتماد . و الكثيرون أن تحديات القرن الحادي والعشرين تتمثل في رفع جودة ونوعية التعليم وتحسين مخرجاته

فجودة التعليم ُيقصد بها مجموعة املعايير واإلجراءات والقرارات التي يهدف  لكي تكون مؤهلـة لقيادة املجتمع. ،معي لضمان املخرجاتالتعليم الجا

دارّية الهيئة التدريسّية واإل  متضمنة تنفيذها إلى تحسين البيئة التعليمّية، بحيث تشمل هذه املعايير املؤسسات التعليمّية بأطرها وأشكالها املختلفة

 أنها تلتقي في كثير من  تختلفاو  وأحوال املوظفين الذين لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة باملنظومة التعليمّية،
ّ

معايير الجودة من مؤسسة ألخرى، إال

التي تقوم على التفكير والبحث والنقد املبادئ واملرتكزات األساسّية والتي تهدف جميعها إلى إخراج املنتج النهائي، وهو الطالب الذي يحمل كافة املهارات 

معايير والتحليل والشخصّية القوّية والقدرة عن التعبير عن الرأي، لتلبية احتياجات سوق العمل واملجتمع كذلك، ولتحقيق ذلك ال بّد من تحقيق 

، جودة البنية التحتّية واملرافق العامة، والتعليمّية واإلدارّية جودة األطر التربوّية، جودة املقررات الدراسّية واملناهج العلمّية  :الجودة في التعليم، وهي

 [1],[2].آليات تحقيق جودة التعليمو ر، التحسين املستم، ينتائج التحصيل العلم

  ن الحكوميين في شتى االنحاءملسؤوليالقضايا الرئيسية التي تؤرق با لقد بات إصالح منظومة التربية والتكوين من
 
تكوين ان باعتبار  إيمانا

 تنمية مجتمعية مستدامة.اجتماعية و الرأسمال البشري يعد الدعامة األساسية لكل نهضة اقتصادية و 

                                                             
ّد  1

ُ
    اسطنبول/ تركيا -(2018-/ أيلول 20-19ا البحث في مؤتمر رفاد الدولي لالقتصاد واألعمال الذي ُعقد بتاريخ )م هذق
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على بناء وان املؤسسات التعليمية هي التي يعول عليها في بناء اإلنسان وتطوير مهاراته وزيادة قدراته وتنمية شخصيته ألن التعليم وحده القادر 

ة ملواجهة خصائص هذا العصر و تداعياته بما يحفظ للعلم والتعليم دوره الذي بات يتعاظم في مختلف ميادين الحياة. ولذا اإلنسان الذي يملك اإلراد

.
 
 ومنتجا

 
 [2],[4]يعتبر التعليم العالي الركيزة املهمة الذي يقوم باعداد العنصر البشري وينمي قدراته ومهاراته وطاقاته ليصبح الطالب مبدعا

ية، باملناهج، وبالهيئة االدارية ليم العالي في اغلب الدول النامية ومنها العراق يعاني العديد من املشاكل ومنها ما يتعلق بالهيئة التدريسان نطام التع

تركيزهم الطلبة مع متطلبات سوق العمل جّراء من ٍقبل ات لعدم مالئمة تخصصات املدروسة الخاصة بها باالضافة الى عدم رضا املجتمعات عن املنتج

 وبالتالي غياب فرص ابداعهم وابتكاراتهم وعدم تنمية قدراتهم. على التعليم التقليدي والتلقين

اما إن هذه املشكالت يمكن التقليل منها أو معالجتها إذا تم إصالح وتطوير الجهاز اإلداري والتربوي داخل تلك املؤسسات عن طريق  إقامة نظ

 [8]بد منها من أجل مواجهة هذه التحديات والتكيف مع املتغيرات الحاصلة في العالم اليوم.تعليميا ذو جودة عالية كحتمية ال 

 أهمية البحث
 تكمن اهمية البحث من خالل ما يلي:

ل خالتستمد الدراسة أهميتها من طبيعة العصر الذي يمتاز بالتقدم العلمي، وضرورة مواكبة تطوير التعليم لهذه التغيرات في مخرجاته وذلك من 

مة مالئتطوير أدوات قياس تحصيل الطالب وفق معايير الجودة الشاملة لكي تتمكن من تقليل الهدر التربوي املتمثل في الرسوب والتسرب وعدم 

 املخرجات لسوق العمل واالنخراط في التخصصات املختلفة في التعليم العالي.

من منظور الجودة التعليمية إذ أن تقديرات التحصيل الدراس ي هي إحدى  عةالجامأتي اهمية البحث من خالل  تدني مؤشرات فاعلية توبذلك 

 ةبارات القائماملؤشرات املستخدمة في تحديد الكفاءة واإلنتاجية للمراكز التابعة للتعليم العالي، وان عملية تقويم الطالب هو النمط التقليدي لالخت

في  الهيئة التدريسيةتوفير املعلومات األساسية التي تساعد كما ان  في عملية التعليم.عهد الغائب يثار الجدل عن دور الكلية او املعلى االسترجاع ، مما 

الورش  العديد من العالي والبحث العلمي التعليم املراكز التابعة للتعليم العالي. وهذا يتطلب عقد وزارة أدوات قياس تحصيل الطالب في  تطوير

عدم االخذ بجدية في باالضافة الى  .املطلوبة الجودة تحققواالهتمام بأن تكون املخرجات التعليمية ، التعليم طويراملؤتمرات والندوات والبرامج لتو 

تزويد باملؤسسات التعليمية الجامعية، كما ان عدم وجود الوعي الكافي بثقافة إدارة الجودة لدى العاملين العملية التربوية، و تطبيق اساليب الجودة  في 

التعليم  إمكانية تطبيق إدارة الجودة في العكسية والتي تساعد في عملية التحديث و التحسين املستمر، ايالتعليمية  بتغذية راجعة القيادات 

 [3],[1]الجامعي.

 هدف البحث
 يهدف البحث الى:

لى التعرف على درجة جودة معايير ادوات قياس معرفة مدى توفر معايير جودة ادوات قياس تحصيل طلبة التعليم العالي وفق معايير الجودة. باالضافة ا

العقبات التي  تحصيل طلبة التعليم العالي وفق معايير الجودة مع معرفة املواصفات التي يمكن اعتمادها لتطوير تلك االدوات. باالضافة الى التطرق الى

 :دون تطوير تلك االدوات. من خالل قد تحول 

 مية والتعرف على اهدافها ومدى إمكانية تطبيقه في التعليم الجامعي.تسليط الضوء على مفهوم الجودة التعلي 

  للطلبةالتحصيل الدراس ي  نتائج من خالل معيار في املؤسسات الجامعيةجودة التعليم دراسة واقع تطبيق. 

  التطبيقي للبحث.محاولة املساهمة في تحقيق الجودة التعليمية املنشودة من خالل  بعض النتائج والتوصيات الخاصة بالجانب 

 الجانب النظري 

 متفاهيم ومصطلحات
 
ا
 الجودةمتفهوم تعريف :  اول

 هناك عدة تعاريف للجودة منها:

 ناظرة هي الوسيلة للتأكد من أن املعايير األكاديمية، املستمدة من رسالة الجهة املعنية، تـم تعريفها وتحقيقها بما يتوافق مع املعايير امل -لجودة:ا

 لها سـواء قومي
 
  ـا

 
 [5].أو عامليـا

  قصد بيعتمد على توظيف البيانات و املعلومات الخاصة بالعاملين اري يرتكز على مجموعة من القيم و هي نظام إد: والبعض يرى بان الجودة

 [1].قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي قصد تحقيق التحسن املستمر للمؤسسةاستثمار مؤهالتهم و 
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 معتمدة على مجموعة من املبادئ  إستراتيجية إدارية مستمرة التطوير تنتهجها املؤسسة التعليمية بانها: التعليمية الجودةتعريف  ما يمكنك

والنفسية واالجتماعية   كافة جوانب النمو العقلية وذلك من أجل تخريج مدخلها الرئيس ي وهو الطالب على أعلى مستوى من الجودة من

املستفيدة من هذا  القطاعاتتخرجه في سوق العمل وإرضاء كافة أجهزة  لجسمية وذلك بغية إرضاء الطالب بأن يصبح مطلوبا بعدوالخلقية وا

 [7]املخرج.

 [11],[9]منها: على هذا األساس أصبحت الحاجة إلى تطبيق الجودة  في التعليم الجامعي ضرورية وذلك لألسباب التالية

ثمار في التعليم دون العائد نظرا ألن املخرجات التعليمية  والنواتج التربوية ال تكفي الطلب الفعال في أسواق العمل العجز التعليمي: اي االست  .1

 بالدرجة املطلوبة.

 البطالة: اإلنتاج ال يوفر عدد الوظائف الكافية  واملناسبة للمخرجات التعليمية والعكس.  .2

الحاجة لبعض املهن و الوظائف التي ال يوفرها التعليم الحالي أو العكس ال توجد بعض  اتساع الفجوة  بين اإلنتاج والتعليم: حيث تظهر .3

 التخصصات التعليمية الفرص املناسبة بعد التخرج.

 الخاصة بالطلبة. التعليم ال يهتم بالسلوكيات واملهارات .4

 عدم املشاركة في تصميم البرامج التعليمية على جميع املستويات .  .5

 العلمية. تخصصاتهمريجي الجامعات يعملون في وظائف على غير من خ ان العديد  .6

 [9],[1]كما يمكننا أيضا تحديد حاجة التعليم لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في العناصر التالية : .7

 . استثمار إمكانيات و طاقات جميع األفراد العاملين في املؤسسات التعليمية 

  دارية في املؤسسات التعليمية .الحاجة لتغيير نمط الثقافة التنظيمية اإل 

 .مواكبة املؤسسات التعليمية ملا يتظمنه نظام الجودة 

 . تلبية االحتياجات الوظيفية لجميع مختلف الهيئات واملؤسسات 

 .تعامل الخريجين مع التكنولوجيات املتقدمة  وبمهارات عالية 

 ين جودة األداء وبابداع وابتكار.ف القطاعات بخريجين من طلبة الجامعات قادرين على تحسلتزويد مخت 

  .االرتقاء بجودة األداء في منظومة البحث العلمي 

 : 
ا
  Institutional Accreditation [10],[7]العتماد املؤسس يثانيا

 
 
املسـاندة  الكاديميـةسة وتوفير الخـدمات املعايير محددة حول كفاية املرافق واملصادر ويشمل ذلك العاملين باملؤس هو اعتماد املؤسسة ككل وفقا

استنادا الى واملنـاهج ومستويات انجاز الطلبة واعضاء هيئة التدريس وغيرها من مكونات املؤسسة التعليمية ، وعادة ماتقوم به احدى هيئات االعتماد 

 مدة لفترة زمنية محددة.لتالي معتاستوفت الحد االدنى من املعايير فتصبح با فيما اذامعايير محددة ثم تقرر نتيجتها تلك املؤسسة 

 :
ا
  Accreditation Programming   [10],[6]العتماد البرامجي )التخصص ي(ثالثا

 حددةهو تقييم البرامج بمؤسسة ما والتأكد من جودة هذه البرامج ومدى تناسبها ملسـتوى الشهادة املمنوحة بما يتفق مع املعايير العاملية امل

 -، هي كاالتي :الجودة الشاملة للتعليم الجامعي لى ثالث ركائز حسب منظور ادارةع ان العملية التعليمية  تتركز

  .املناهج 

 .هيئة التدريس 

 .الطالب 

 ركائز العملية التعليمية وفق منظور ادارة الجودة الشاملة للتعليم الجامعي: (1شكل )ال
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 [10],[6] املناهج 

 من دورها في تكوين الطالب وبناء شخصيتهم الوطنية للمؤسسة التعليمية تقديم خدما يالهدف الرئيس 
 
ت تعليمية مميزة في اطار رسالتها وانطالقا

 ومن اهم املمارسات لاليفاء باملتطلبات تتمثل في االتي: وتزويدهم باملهارات واملعارف والقدرات العلمية والبحثية،

 .االعالن بشكل مناسب عن اهداف البرامج التعليمية 

 ف البرنامج قابلة للقياس.ان تكون اهدا 

 .ارتباط واتساق اهداف كل برنامج من البرامج التعليمية  )الدراسة الجامعية ، الدراسات العليا( مع رسالة واهداف املؤسسة 

 .التكامل بين البرامج والتخصصات املحتملة 

 سوق العمل.  كاديمية بما يتالئم مع احتياجاتتكييف اهداف برامجها اال 

 لعمليات التعليمية.ضمان جودة ا 

 .ضمان مخرجات العملية التعليمية 

 [11],[10]هيئة التدريس  

يناط باعضاء هيئة التدريس واملالكات املساندة دور رئيس في تقديم الخدمات التعليمية وبشكل مميز يرتقي بمستوى رسالة واهداف املؤسسة 

 -يفاء بمتطلبات هذا املحور تتمثل بما يلي :ومن اهم املمارسات الجيدة لال  ،وحاجة املجتمع من هذه الخدمات

  هيئة التدريس واملالكات املساندةوجود سياسات مناسبة الستقطاب واختيار وتعيين العدد املناسب من اعضاء. 

 كل تخصص اكاديمي. ان يكونوا ذوي كفاءة عند 

 .
 
 وجود خطط وبرامج واضحة لتطويرهم مهنيا

 .وجود برامج لخدمات الدعم التقني 

  يتوفر باملؤسسة دليل يتضمن واجبات وحقوق اعضاء هيئة التدريس واملالكات املساندة.ان 

 .مراعاة املؤسسة للمؤشرات الكمية واملتعلقة باعضاء هيئة التدريس واملالكات املساندة 

 .التقييم الخاص بالهيثة التدريسية لتحديد ما تم انجازه، مع دراسة االسباب عند حصول أي عائق لديهم 

 ؤون الطالبيةالش
[3],[9]

  

كما يتم تقويم الطالب في ظل  ، هو املستفيد الرئيس ي من الجودة إذ يتم بناء شخصية.يعتبر الطالب محور االهتمام لدى اي مؤسسة تعليمية

 املخرجات التي تتحقق لديه في الجوانب الدراسية والسلوكية.

ري واالخالقي واالجتماعي والرياض ي للطالب بما يمكنها من تحقيق رسالتها واهدافها لذا يجب على املؤسسة ان تولى عملية التطوير العلمي والفك

 .عمل مناسبة احتياجات ورغبات وطموحات الطالب وتعزيز قدراتهم على االنخراط في سوق العمل ، وذلك من خالل وضع وتطوير وتنفيذ اليات وبرامج

 :فهي لقيام بها في هذا املحور اهم املمارسات الجيدة التي ينبغي على املؤسسة ااما 

  ّلة للقبول والتسجيل وانتقال الطالب.وجود سياسات واضحة مفع 

 .وجود نظام لالرشاد االكاديمي 

 .التزام املؤسسة بتنفيذ الئحة الدراسة واالمتحانات 

 .دعم االنشطة الطالبية 

 .للمتطلبات سوق العمل 
 
 تطوير مهارات الخريجين وفقا

 ليممعايير الجودة في التع
[1],[3] 

ي جميعها في كثير من املواصفات واملقاييس التي تختلف معايير الجودة باختالف املجاالت التي تطبقها وتبعا ألنظمة التقييم التي تراقبها، إال أنها تلتق

 تستند إلى مبادئ و 
 
 بمختلف مراحل اإلنتاج.  مرتكزات أساسية تهتم كلها بجودة املنتوج النهائي مرورا

لهم الدراس ي عبر مختلف املراحل والعمليات. ونتائج تحصيهتم بمواصفات الخريجين للجامعات ي التعليم ال تخرج عن هذا اإلطار إذ توالجودة ف

 لبعض الدراسات األكاديمية و  معايير الجودة في التعليموتتلخص 
 
 -منها :البحوث العلمية املهتمة باملوضوع اعتمادا

  يةواملقررات الدراس ناهجملجودة ا. 

   الخاصة باملؤسسات التعليمية.جودة البنية التحتية 

   كفاءة االطر التربوية واالدارية. 
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  جودة التكوين االساس ي واملستمر. 

  بما يحقق املصلحة العامة. التدبير االمثل للموارد البشرية واملالية 

  االنطباع اإليجابي للمستفيدين من خدمات املدرسة. 

  باملؤسسة التعليمية.الخاص  التحسين املستمر 

   لدى الطلبة ومقارنتها مع النتائج السابقة نتائج التحصيل الدراس ي. 
بأستخدام التحليالت و  ية،التحليلالنظرية و والخاص بنتائج التحصيل الدراس ي من ناحية  معيار الجودة الثامن الباحثون في هذا البحث تناول و 

 .طلبةنتائج الالخاصة باالحصائية 

  [11],[5]التحصيل الدراس ي لدى الطلبة: جنتائ معيار 

لطالب من ان نظرية الجودة الشاملة في التعليم قائمة على حقيقة مفادها أن الطالب اليعد هو املنتج العائد، إنما املنتج العائد هو ما يكتسبه ا

مكنه من القدرة على تحديد وترتيب أولوياته في الحياة خالل عملية التربية والتعليم من معارف تمكنه من القدرة على االداء واكتساب الخبرة مما ي

 تساعده على أن يكون وبالتالي 
 
  عضوا

 
 .في املجتمع مساهما

 في الكثير من املمارسات التعليمية على االختبارات كوسيلة وحيدة أو رئيسية في تقويم أداء الطالب، مما أدى إل
 
ى العديد من كما إن التركيز سابقا

 يلي: ومنها ما  2003عام  Pophamوالباحث  1994عام   Ryanشار إليها الباحث السلبيات كما أ

 التركيز على املهارات العقلية الدنيا ) مثل التذكر والفهم (، وإغفال بعض الكفايات املهمة التي يفترض أن يتعلمها الطالب .  .1

تويات طالبهم في تلك االختبارات، ولذلك فهم يتوجهون للتدريس التدريس من أجل االختبارات، وذلك لشعور املعلمين بضغوط كبيرة لرفع مس  .2

 من أجل اجتياز طالبهم لتلك االختبارات بتدريبهم على بنود االختبارات أو بنود مشابهة لها .

فيها وال  تؤثردريس، وال على أنهما عمليتان منفصلتان، وبالتالي فإن االختبارات في الغالب تلي عملية الت الطالب قويمتالنظر لعمليتي التدريس و  .3

 يعلم الطالب عن نتيجته إال بعد انتهاء التدريس، وال يكون بمقدوره تعلم املهارة التي لم يتقنها مرة أخرى.

 ال تعطي االختبارات معلومات دقيقة وثابتة حول قدرات الطالب في بعض املواد الدراسية مثل ) القراءة والكتابة والرياضيات ( .  .4

 الطالب من سنة ألخرى وعدم وجود مبرر منطقي لذلك التضخم.تضخم درجات   .5

تقويم القائم هذه السلبيات وغيرها دفعت لالهتمام بأساليب التقويم البديل لالختبارات الذي يركز على تقويم األداء وتقويم ملفات أعمال الطالب، وال

 على املالحظة وغيرها.

 التحصيل، فالشمولية تعنى أن تغطي عملية تحصيلهم الدراس يتتطلب نظرة شمولية ومتوازنة لعملية  يطلبة التعليم العال أن النظرة الجديدة لتعليم

من جميع النواحي األكاديمية والشخصية واالجتماعية، أما النظرة املتوازنة فهي االهتمام بكل جانب من الجوانب  الطالبمدى التقدم الذي يحرزه 

حتى ال يطغى جانب على آخر، والبد لعملية التقويم الجيدة من أن تقدم معلومات شاملة عن تقدم الطالب في كافة املراد تطويرها وقياسها بنفس القدر 

من استخدام أدوات  للهيئة التدريسيةالبد  هاملجاالت وال تقتصر على تقديم معلومات مجزأة عن بعض األنشطة واملهارات التي يقومون بها، وهذا يعني أن

 ء عملية تقويم الطالب كاستخدام تقويم األداء واالختبارات بأنواعها املختلفة وأدوات التقويم األصلية.قياس متنوعة أثنا

كركيزة أساسية للتعليم، وإذا أخذنا في االعتبار عالم الغد الذي  تقويم الطالبولذلك فإن أي عملية إصالح تربوي البد أن تأخذ في االعتبار إصالح 

 علينا أن نعيد التفكير في أساليب سيواجهه طالبنا بما يتطل
 
 من الطالب، فاملطلوب تقويم الطلبةب من معارف ومهارات غير تقليدية، فانه يصبح لزاما

إن إعداد طالب يمتلكون هذه املهارات يتطلب تبني أساليب و ليس معرفة الحقائق واألساسيات فحسب، بل القدرة على التحليل والتنبؤ والتفكير الناقد. 

 .تقويمهمفي جديدة 

  [10],[1]وأدواته وأساليبه منها:الطالب الجامعي  إلى تطوير تقويم تحصيل هناك اسباب عديدة تدعو 

 .التحصيل الدراس يفي فهمنا للعالقة بين التدريس و   وكذلك التغير في املهارات واملعارف الالزمة للنجاح، والتغير في فهمنا لطبيعة التعليم  .1

 ح.املستمر، وعدم تطبيقه بالشكل الصحي الفهم الخاطئ للتقويم  .2

بل االعتماد على محكات أخرى كاختبارات القدرات العامة، ، فقط،نتائج البكالوريا عدم اعتماد وزارة التعليم العالي للقبول في الجامعات على  .3

 والخاصة.

هذه لناسب تلك املناهج بما يتمما يحتم تطوير  بناء املناهج على مخرجات تعليمية ذات طابع أدائي التوجه التربوي الحديث نحوضرورة   .4

 املخرجات.

 الجودة الشاملة. يؤكد أن أدوات قياس تحصيل الطالب تتمش ى مع نظام عدم وجود نظام محدد .5
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 [8],[2]خرائط مراقبة الجودة   

متانته او معدل سة كان يكون وزن منتوج او طولة او الصفة الخاصة املدرو  فيهكل بياني يمثل االحداثي العمودي خرائط املراقبة هي عبارة عن ش         

، الخط املركزي UCL، الحد االعلى للسيطرة كل خارطة املراقبةش نمو ترتيب العينات او االنتاج وتتضثي االفقي يمثل الزمن ااواالحد ،الدرجات .... الخ

CL الحد االدنى للسيطرة ،LCL  سلسلة متقلبة ضمن حدود املراقبة بان العملية االنتاج على شكل ات املاخوذة من . وتظهر نتائج الفحص للعين

رة ويجب وضع الحلول طهرت خارج حدود السيطرة فيقال بان االنتاج خارج السي، اما اذا ظاالنتاجية ضمن حدود السيطرة واالنتاج بشكل جيد

 الجات الالزمة لتصحيح ذلك الخلل.واملع

 االبعاد الثالثة االتية:من فتتضمن مكونات خرائط املراقبة اما 

 ( الحد املركزي )خط املنتصفCentral Line CL. 

  الحد االعلى للمراقبةUpper Control Limit UCL. 

 د االدنى للمراقبةحالLower Control Limit LCL . 

 ف العملية االنتاجية ملواصفات الجودة، مطابقةحدد مفهوم عدم على متخذ القرار ان يو  
 
( (UCL,LCLخارج املدى  فيها نقاط تقع بعض الحاالت مثال

وجود نقاط تقع في مستوى أقل من الحد االدنى للمراقبة فقط بينما ، وهناك حاالت دليل على ان العملية االنتاجية غير مطابقة ملواصفات الجودة

 يعي يجب تدعيمه.فيعتبر امر طبتوجد نقاط في مستوى أعلى من الحد االعلى للمراقبة، فهذا 

 [8],[2] رائط مراقبة جودة النتاجانواع خ 

 يمكن تحديد انواع خرائط السيطرة: في لوحات السيطرة وضبط املنتوج يمكن توضيحهما وعلى ضوء هذين املفهومين هناك مفهومان اساسيان

 عدلامل، ، الطول دات قياسية مثل الوزنتسجيل الخصائص النوعية ملفردات عينة معينة بعد اختبارها بوح وهو: Variables املتغيرات .1

 باملتغير.اي تم التعبير عن الجودة  .،.... الخوالدرجة

ويقصد بها تسجيل النتائج واختيار مفردات العينة بدون وحدات قياس حيث يعبر عنها مطابقة او غير مطابقة  :Attributes الصفات .2

 املواد التالفة الى حجم العينة. مثلنسبة 

 أ
ا
X-Bar Charts [8].[4]ابيالوسط الحس املراقبة : خرائطول

 

 -يجب مالحظة  مايلي :من الوحدات. و  nمن العينات بحيث تتضمن كل عينة   Kسحبعند بناء خرائط الوسط الحسابي لعملية انتاجية معينة يتم       

 يلي : ون حدود السيطرة كماكمعلومة فت σ للمجتمع واالنحراف املعياري   μ للمجتمع الوسط الحسابيعندما يكون كل من  :أ . الحالة الولى

𝑈𝐶𝐿 = 𝜇 +
3𝜎

√𝑛    
 

𝐶𝐿 = 𝜇  

𝐿𝐶𝐿 = 𝜇 −
3𝜎

√𝑛
   

  يلي : كون حدود السيطرة كمامعلوم فت σ للمجتمع  النحراف املعياري اغير معلوم و  μ للمجتمع الوسط الحسابيعندما يكون  ب. الحالة الثانية:

𝑈𝐶𝐿 = �̿� +
3𝜎

√𝑛
 

𝐶𝐿 = �̿� 

𝐿𝐶𝐿 = �̿� −
3𝜎

√𝑛
 

  :مكن ايجاد حدود السيطرة بطريقتينغيرمعلوم في σ للمجتمع النحراف املعياري امعلوم و  μ للمجتمع الوسط الحسابي عندما يكون  :ج. الحالة الثالثة

 : استخدام  الولى�̅� 

𝑈𝐶𝐿 = 𝜇 + 𝐴2�̅� 
𝐶𝐿 = 𝜇 

𝐿𝐶𝐿 = 𝜇 − 𝐴2�̅� 
 وتساوي  k: متوسط املديات للعينات  �̅�حيث يمثل 

�̅� =
𝑅1+𝑅2+...+𝑅𝑘

𝑘
                                                                                                   . . . (4) 

  𝐴2.قيمة تستخرج من جداول خرائط املراقبة : 

 : افات املعيارية استخدام معدل االنحر  الثانية𝑆̅  فتكون حدود السيطرة كما يلي 

. . . (1)  

. . . (2)  

. . . (3)  
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𝑈𝐶𝐿 = 𝜇 +
3𝑆̅

√𝑛
 

𝐶𝐿 = 𝜇 

𝐿𝐶𝐿 = 𝜇 −
3�̅�

√𝑛
 

 حيث ان: 

𝑆̅ =
𝑆1+𝑆2……………+𝑆𝐾  

𝐾
                                                  .. . (6) 

 استخدام التباين املشترك الثة :الث Spooled  

𝑈𝐶𝐿 = 𝜇 +
3𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑

√𝑛
 

𝐶𝐿 = 𝜇 

𝐿𝐶𝐿 = 𝜇 −
3𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑

√𝑛
 

  حيث ان:

𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 = √
(𝑛−1)[𝑆1

2+𝑆2
2+⋯..𝑆𝑘

2]

𝑘(𝑛−1)
                               . . . (8) 

  يلي : كون حدود السيطرة كماغير معلومين فت σ للمجتمع واالنحراف املعياري  μ للمجتمع الوسط الحسابي عندما يكون  :د . الحالة الرابعة 

𝑈𝐶𝐿 = �̿� +
3𝑆̅

√𝑛
 

𝐶𝐿 = �̿� 

𝐿𝐶𝐿 = �̿� −
3𝑆̅

√𝑛
 

 
ا
   S - Charts  [8],[2]النحراف املعياري : خرائط  ثانيا

وجود عينة شاذة تخرج من النطاق املتوقع لحدود مدى لتحديد ،  Kا التي عدده يتم فيها فحص االنحراف املعياري لكل عينة من العينات     

𝐾ويشترط في هذه الخرائط ان يكون  .االنحرافات في العملية االنتاجية ويمكن حساب حدود  .  R-Chartsخرائط املدى  تستخدم  K<9 كان واذا.  9≤

  :لحاالت التالية لهذه الخرائط كما في ا السيطرة
 تباين املجتمع معلوم عندما يكون  :الحالة الولى  . أ

𝑈𝐶𝐿 = 𝐵6𝜎 
𝐶𝐿 = 𝐶4𝜎  
𝐿𝐶𝐿 = 𝐵5𝜎    

 جدول ثابت خارطة االنحراف.قيم ثابتة تستخرج من تمثل    C4 ,B5, B6حيث ان 

 هما: بطريقتينطة السيطرة ر يمكن ايجاد خاوهنا عندما يكون  تباين املجتمع غير معلوم.  :الحالة الثانية . ب

 للعينات  املعيارية استخدام متوسط االنحرافات :لىلو ا𝑆̅ 

𝑈𝐶𝐿 = 𝐵6
𝑆̅

𝐶4
 

𝐶𝐿 = 𝑆̅ 

𝐿𝐶𝐿 = 𝐵6

𝑆̅

𝐶4
 

 استخدام  :الثانيةS pooled   

𝑈𝐶𝐿 = 𝐵6
𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑

𝐶4
 

𝐶𝐿 =  𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑  

𝐿𝐶𝐿 = 𝐵6

𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑

𝐶4
 

 
ا
   R - Charts [8] املدى املراقبة : خرائط ثالثا

 لخريطة االنحراف املعياري، ويتم حساب حدود هذه الخريطة كما يلي:      
 
 تعتبر خريطة املدى بديال

. . . (7)  

. . . (5)  

. . . (9)  

. . . (10)  

. . . (11)  

. . . (12)  
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𝐶𝐿 =  �̅� 
𝑈𝐶𝐿 =  𝐷4�̅� 
𝐿𝐶𝐿 =  𝐷3�̅� 

 حيث ان:   

(CL)( ،UCL) ،(LCL) لحد االدنى للمراقبة على التوالي. وان الحد االعلى للمراقبة واخط املنتصف و  يمثل�̅�    وسط املديات ويساوي تمتمثل :   

�̅� =
𝑅1+𝑅2+.  .  .+𝑅𝑘

𝑘
,𝑅1ان و   𝑅2, .  .  . , 𝑅𝑘  2 ,1))تمثل املديات للعينات التي عددها, . . . , k  . وان 𝐷4, 𝐷3 من جداول خاصة  نتستخرجا

 .ئط املراقبةملعلمات خرا

 : خرائط
ا
 رح(تـ)املق  Median-Charts  الوسيط املراقبة رابعا

في  ذا، لفي حالة عدم معرفة توزيع البيانات يصبج من الصعوبة تطبيق الطرق السابقة وذلك العتمادها على ان يكون توزيع البيانات توزيعا طبيعيا      

 ، وان:  𝑀𝑒والذي يرمز   Medianباالعتماد على قيمة الوسيطذلك لمي في تحديد خرائط السيطرة و اقترح الباحثون اعتماد االسلوب الالمعهذا البحث 

𝑀𝐷𝑀𝑒 =
∑ |𝑥𝑖−𝑀𝑒|𝑛

𝑖=1

𝑛
                                                            . . . (14) 

 . Median Deviation الوسيطيمثل االنحراف عن  𝑀𝐷𝑀𝑒حيث ان 

 اما خط املنتصف وحدي االعلى واالدنى لخريطة املراقبة فانها تساوي:

 

 

 

 

 وان:

𝑀𝑒̅̅ ̅̅ =
𝑀𝑒1+𝑀𝑒2+.  .  .+𝑀𝑒𝑘

𝑘
  ,   �̅� =

𝑛1+𝑛2+ .  .  .  +𝑛𝐾 

𝐾
 

 
ا
  Control Charts for Attributes  [8],[3],[1]: خرائط مراقبة الصتفات خامسا

وفي بحثنا هذا يكون املعيب هو حاالت الرسوب اما الغير معيب فهي حالة لدينا معيب وغير معيب في االنتاج ، الخرائط عنما يكون  هستخدم هذت     

 :ومن اهم لوحات الضبط والسيطرة لهذا النوع من الصفات .من هنا تحدد نسبة املعيب )الرسوب( الى العينة املسحوبة ،النجاح

 Control Charts for Fraction Defective      (  Pب املعيب )لوحات خرائط مراقبة نس .1

 Control Charts for Number of Defectives ( NP)لوحات  خرائط مراقبة لعدد املعيب .2

   Control Charts for Number of  Defects (Cلوحات العينة )خط مراقبة لعدد العيوب في  .3

 Control Charts for Number   of  Defects per unit     (U)لوحات  ة املنتجةخرائط مراقبة لعدد العيوب في الوحد .4

    Chart for Percent Non-Conforming(Pخرائط نسبة الوحدات الغير مطابقة )لوحة  .5

 من اكثر الخرائط است من الخرائط هي النوع االخيران  
 
اصة بتحديد جودة التعليم من خالل الئم الحالة الدراسية الخفي عمليات السيطرة، والتي ت خداما

 .Pوحة ضبط للضبط العليا والدنيا وخط الوسطي واملعادالت ادناه تشير الى حدود االرسوب بالنسبة للعينة املسحوبة.  معرفة نسب

 املطابقة غير الوحدات لعدد الضبط لوحة:(2شكل)ال

 

 

 

 

 
 

 

. . . (13)  

. . . (15)  
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𝑈𝐶𝐿 = 𝑃0 + 3√
𝑃0(1−𝑃0)

𝑛
 

𝐶𝐿 = 𝑃0 

𝐿𝐶𝐿 = 𝑃0 − 3√
𝑃0(1 − 𝑃0)

𝑛
 

 حيث ان 

P .تمثل نسبة الوحدات غير املطابقة في العينة : 

P0 ) متوسط نسب الوحدات الغير مطابقة  ) الفاشلة :.n   :  حجم العينة  

𝜎   يساوي:    االنحراف املعياري  وان = √
𝑃0(1−𝑃0)

𝑛
 

 حجم العينة ثابتا فانه يساوي: عندما يكون  �̅�ابقة اما متوسط نسبة الوحدات الغير مط

�̅� =
∑ 𝑃𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑘
 

 :فانها تساوي   ذات الحجوم املختلفة املسحوبة ملجموعة العينات �̅� اما متوسط نسبة الوحدات الغير مطابقة 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1

 

 ( في العينة.الفاشلة)ة قلغير مطابعدد الوحدات اتمثل :  𝑋𝑖وان   

       𝑛𝑖 تمثل عدد الوحدات في جميع العينات والتي عددها :k. 

  وعندما يكون 
 
 :وبهذا تكون حدود السيطرة كما يلي .  �̅�فنستخدم  حجم العينة متغيرا

𝑈𝐶𝐿 = 𝑃0 + 3√
𝑃0(1−𝑃0)

�̅�
 

𝐶𝐿 = 𝑃0 

𝐿𝐶𝐿 = 𝑃0 − 3√
𝑃0(1 − 𝑃0)

�̅�
 

�̅�واملساوي الى:    k: يمثل تقدير متوسط حجم العينة والتي عددها   �̅�ان  حيث  =
∑ 𝑛𝑖𝑘

𝑖=1

𝑘
 

 ) تحليل معيار نتائج الطلبة(  الجانب التطبيقي

 حثبال يةمنهج 

 وتحليل النتائج  يلهاالظاهرة وواقعها ووصفها كذلك تم تحل دراسة على يعتمد الذي الوصفي تم استخدام املنهج
 
 وكميا

 
والتعبير عنها كيفيا

 وتفسيرها واستخالص داللتها العلمية من خالل النتائج.

 البحث عينات 

 – 2016جامعة بغداد للعام الدراس ي  –كلية االدارة واالقتصاد  االحصاء للدراسات الصباحية في عدد الطالب في قسممن البحث  تكونت عينات

 والجدول االتي يوضح تلك العينات. . ين والراسبينللناجح لقسم بمراحلها االربعة )االولى، الثانية، الثالثة، الرابعة(وقد شمل طلبة ا 2017

 للدراسات الصباحية 2018 – 2017العام الدراس ي  –جامعة بغداد  –كلية الدراة والقتصاد  –عينة البحث لطلبة قسم الحصاء : (1) جدول ال

 الشعبة أ ب ج

 ناجح راسب n ناجح راسب n ناجح راسب n ملرحلةا     

 الولى 21 14 35 21 14 35 21 14 35

 الثانية 13 17 30 15 15 30 --- --- ---

 الثالثة 14 21 35 21 14 35 22 13 35

 الرابعة 27 8 35 23 12 35 32 3 35

. . . (16)  

. . . (17)  
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 على البرنا
 
 .Excelوبرنامج  SPSS vo.20مج االحصائي الجاهز وقد تم احتساب االساليب االحصائية الخاصة بالبحث اعتمادا

 وقد تم احتساب املقاييس الوصفية لعينات البحث واملثبتة في الجدول االتي:

 لعينات البحث الدراسة الوصتفية :(2جدول )ال
Std. Error Std. Deviation Variance Average n Samples 

1.92701 8.83068 77.98097 77.0719 35 1 

1.69279 7.75733 60.1762 75.4286 35 2 

2.09988 9.62284 92.59914 76.4771 35 3 

3.10367 11.19044 125.2261 77.01 30 4 

2.84742 11.02800 121.6167 72.722 30 5 

1.56095 5.84053 34.11174 68.7314 35 6 

2.54933 11.68248 136.4805 68.5986 35 7 

2.17272 10.19098 103.856 68.8382 35 8 

2.01554 10.47306 109.685 68.5537 35 9 

2.0288 9.72980 94.66896 71.2652 35 10 

1.56292 8.84119 78.16665 66.4859 35 11 

 
 ̅ Chart - 𝐗تحليل نتائج خريطة املراقبة الوسط الحسابي  

وباستخدام  (2حين في قسم االحصاء واملوضح في الجدول رقم )تم احتساب االوساط الحسابية لكل عينة من عينات البحث وللطلبة الناج        

( تم احتساب متوسط املتوسطات للعينات جميعها والذي يمثل خط املنتصف في الخريطة وكما تم احتساب محصلة التباين التجميعي 9املعادلة )

 للعينات مع حدي املراقبة االعلى واالدنى والنتائج هي:

�̿� = 71.926 and  𝑆𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 = 9.683 and �̅� = 21 

UCL=77.736 and LUL=66.116 

 .لعينات البحث للطلبة الناجحين في قسم االحصاء X-barخريطة املراقبة والشكل االتي يوضح 

 لعينات البحث للطلبة الناجحين في قسم الحصاء X-barخريطة املراقبة : (3شكل )ال       

 

 

 

 

 

 

 

وان املرحلة االولى معدالتها مرتفعة لبحث ) املراحل االربعة الدراسية( بانها تحت السيطرة في عملية الجودة التعليمية.يتضح من الشكل جميع عينات ا

 في حين املرحلتين الثالثة والرابعة معدالتها اقل من قيمة املتوسط العام .عن املتوسط العام 
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  Range-Chartsتحليل نتائج 

 واملوضح في الجدول االتي: وللطلبة الناجحون في قسم االحصاء ينات البحثتم احتساب املدى لكل عينة من ع

 قيم املدى لعينات البحث :(3جدول )ال
Samples 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

R 30.93 28.14 34.6 30.94 31.66 19.98 42.11 39.12 34.70 38.25 34.60 

�̅�متوسط املديات يساوي فان  (13املعادلة ) وباستخدام = 33.185 
 1.744و  0.256لخرائط التحكم للمدى يمكن استخراجهما من جداول خاصة لخريطة املدى، واملساوية على التوالي:  D4و  D3وان قيم املعامالت 

 L.L = 8.495  and  U.L = 57.875 وبذلك فان حدود الضبط للحدين االدنى واالعلى للمدى تساوي:

للعينات  Riوتحديد قيم خريطة املراقبة للمدى لعينات البحث وعلى مستوى قسم علم االحصاء وسطي لحدود الضبط والخط الوبذلك يمكن رسم 

 كما في الشكل االتي:على اللوحة. 
 خريطة املراقبة للمدى لعينات البحث للطلبة الناجحين في قسم علم الحصاء: (4شكل)ال

 

 

 

 

 

 

 

 
 Rقيم املديات للعينات تقع داخل حدود الضبط على لوحة صاء منضبطة حيث ان حطلبة قسم اال حليل نتائج اللوحة يتبين ان عملية النجاح لوعند ت

 وكذلك تظهر عدم وجود التشتت العالي في املديات .. Rالن قيم املدى تقع داخل حدود الضبط للوحة 

 )املقترح(  Median-Chartsتحليل نتائج 
 بة الناجحون في قسم االحصاء والنتائج موضحة في الجدول االتي:تم احتساب الوسيط  لكل عينة من عينات البحث وللطل

 لعينات البحث والنحراف املتوسط للوسيط قيم الوسيط: (4جدول )ال
Samples 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Median Me 75.79 74.04 73.75 82.17 74.89 68.675 63.88 66.485 67.7 67.65 64.05 

Median Deviation       
M. D(Me) 

6.938 6.191 7.652 9.491 9.088 4.730 9.167 7.157 8.876 7.880 6.461 

يمثل خط املنتصف في الخريطة وكما تم احتساب )مربع االنحراف عن الوسيط( لكل عينة تم احتساب معدل الوسيط العام  لعينات البحث والذي  و 

 للمعادلة )لتجميعي للعينات مع حدي املراقبة االعلى واالدنى من عينات البحث واحتساب محصلة )مربع االنحراف عن الوسيط( ا
 
والنتائج (، 15وفقا

 هي:

𝑀𝐷𝑀𝑒(𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑) =7.673    and   �̅� = 21 

𝑀𝑒̅̅ ̅̅ = 70.825 
UCL= 75.825  and  LUL= 65.800 

 .صاءلعينات البحث للطلبة الناجحين في قسم علم االح Median-Chartsخريطة والشكل االتي يوضح 
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 لعينات البحث للطلبة الناجحين في قسم الحصاء  Median-Charts خريطة املراقبة: (5شكل )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

ية شعبة أ فقد يتضح من الشكل بان اغلب عينات البحث )املراحل االربعة الدراسية( بانها تحت السيطرة في عملية الجودة التعليمية ماعدا املرحلة الثان

كما بينت النتائج وجود ضعف ومستوى  رج الحدود العليا لخارطة السيطرة.الية لقيمة الوسيط للدرجات اذ تشير الى ان القيمة خاجودة عظهرت وجود 

 .ادنى عند املرحلة الثالثة شعبة ب وكذلك املرحلة الرابعة شعبة ج

 Pتحليل نتائج لوحة الضبط  

 ل بيانات الجدول االتي:من خال Pيتم تهيئة بيانات العينات الحتساب لوحة الضبط 

 Pالبيانات الالزمة لحتساب لوحة الضبط : (5جدول )ال

 Pير املطابقة غنسبة الوحدات  الراسبون(عدد الوحدات غير املطابقة ) n رقم العينة

1 35 14 04 

2 35 14 0.4 

3 35 14 0.4 

4 30 17 0.57 

5 30 15 0.5 

6 35 21 0.6 

7 35 14 0.4 

8 35 13 0.37 

9 35 8 0.23 

10 35 12 0.34 

11 35 3 0.09 

  145 375 موعاملج

 :�̅�تقدير قيمة متوسط نسبة الوحدات غير املطابقة )الراسبون(  تم
�̅� = 0.387 

 :�̅�تم تقدير قيمة متوسط حجم العينة 
�̅� = 34.091 ≅ 34 

 يساوي:فان حدي الضبط االعلى واالدنى ( 17باستخدام املعادلة )و 

𝑈𝐶𝐿 = 0.387 + 3√
0.387(1−0.387)

34
 = 0.638 

𝐶𝐿 = 0.387 

𝐿𝐶𝐿 = 0.387 − 3√
0.387(1−0.387)

34
 = 0.136 

 للطلبة الراسبين في قسم االحصاء تصبح بالشكل االتي: Pوعليه فان خريطة لوحة الضبط 
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 لعينات البحث والخاصة لطلبة الراسبين في قسم الحصاء Pخريطة لوحة الضبط : (6شكل )ال

 

 

 

 

 (.11وهي العينة )ومن الشكل يتبين وجود نقطة تحت حد الضبط االدنى 

بين تحليل لوحة الضبط بعد تثبيت نسب الوحدات غير املطابقة في العينات عليها مع تأشير النقاط الواقعة خارج الحدين االعلى واالدنى. اذ تقد تم و 

وبنفس الوقت فان هذه الخريطة تمثل عدد الطلبة الراسبين لقسم  االحصاءقسم ل بوجود ضعف ومستوى ادنى في شعبة )ج( للمرحلة الرابعة

 االحصاء.

 الستنتاجات والتوصيات
 :الستنتاجات 

هرت النتائج كفاءة عالية في عملية التقييم وحسب يم العالي من ناحية الطلبة وقد اظجودة التعل يمكن استعمال خرائط السيطرة في تحليل .1

 .الراسبيين(، والوسيط ونسب املعيب ) ، وحساب املدياتالت النجاحاملراحل الدراسية ملعد

من خالل خرائط الوسط الحسابي  يتضح ان قسم االحصاء ضمن حدود السيطرة ملعدالت الطلبة ، وان دل ذلك فانه يدل على جودة جيدة  .2

، وان محوري الجودة التعليمية معدالت النجاح  للقسم من ناحية تجانس الطلبة للمراحل االربعة من حيث املستوى العلمي للطالب بقياس

 .املتمثلة باملناهج والتدريس ي قد ساهم وبشكل فعال  في املخرجات التعليمة للقسم املتمثلة بنتائج الطلبة 

ربعة على الرغم من ان وقد اظهرت عدم وجود املديات بين العينات املسحوبة من املراحل اال  2ان نتائج خرائط املدى هي تعزيز ملا جاء في الفقرة  .3

 حرائط الوسط الحسابي تعطي نتائج اكثر دقة واشمل.

يوضح معالجة احصائية ملتتطلبات خرائط السيطرة من توزيع ( Median-Chartsخرائط املراقبة الوسيط  ) املقترح املقدم من قبل الباحثين .4

عتبر طريقة بديلة عن االسلوب املعلمي ، وقد اظهر نتائج متقاربة ، وبهذا ت في حالة عدم معرفة التوزيعيه اي توزيع معلمي يمكن الجوء ال طبيعي او

 ملا تم الحصول علية في خرائط الوسط الحسابي .

وضمن الحدود الدنيا والعليا  االحصاء قسم( ايضا تحت السيطرة لالراسبون املعيب ) رائط لوحة الضبط ان نسبتوصل البحث من خالل خ .5

  2ب تتناقص بأزدياد املرحلة الى ان تصل الى خارج الحد االدنى في املرحلة الرابعة . والكالم هنا يتطابق مع ماجاء في الفقرة للخارطة . وان نسب املعي

 :التوصيات

اء ، سو العمل على تطبيق مفاهيم الجودة من ناحية الطلبة كمعيار مهم لقياس انتاجية العملية التعليمية وتفاعلهم مع املنهج والتدريس ي على حد  .1

 للوصول الى جودة عالية من ناحية املخرجات التعليمية املتمثلة بالخريج املؤهل لسوق العمل .

 كفاءة  االستاذ الجامعي واملنهج . ملراقبة في حساب الجودة من حيثتوظيف اساليب السيطرة النوعية بخرائط ا .2

 االفادة من االسلوب ال .3
 
 وفي حالة عدم تحديد توزيع للبيانات .لوصفية للبيانات ا المعلمي في تطبيقات الجودة وخاصة
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Abstract:  The application of the quality management approach in the various productive and 

service institutions in developed countries is a distinguished management method in educational institutions. 
The application of this system in higher education is one of the important foundations in the development of 

universities and Qualification of graduate students. And that the quality of education is a guarantee for the 

outcomes of education to be qualified to lead the community thus, there is a need to apply the quality 

management approach in higher education to improve the level of university performance and employ 
advanced technology for the benefit of the educational process. The process of measuring quality in higher 

education is based on three pillars (student, curriculum, professor). 

Therefore, the research aims to study this approach by taking the criterion of the student the focus of the 
educational process through the results of their academic achievement. To achieve this, the researchers 

suggested using qualitative control maps in both quantitative and descriptive methods, by taking samples from 

the students of the Department of Statistics in all stages of the College of Management and Economics – 
University of Baghdad 2016-2017. So that the student product and the production process teaching that the 

defect is the failed student (the deposit), with the development of proposed control panels another can measure 

the student's efficiency. 

Keywords: Quality of higher education, student, control maps. 
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