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 : املقدمة
، نعيشها التي واملعلوماتية املعرفة ثورة  مظاهر أهم  من

ً
 يعرف ما وظهور  معرفي، مجتمع صناعي إلى مجتمع من املجتمع الحديثتحول   هو حاليا

 العرض مبدأ أن من الهداف تلك تنطلق أن الضروري  من أصبح حيث مراجعة أهدافه، ضرورة  الجامعي التعليم  على يفرض والذي  املعرفة، باقتصاد

 فرضت ظاهرة املنافسة العاملية، من عنها نتج العوملة وما فإن النامية، كذلك الدول  في خاص وبشكل حالًيا به متبع هو العكس، كما وليس الطلب يخلق

 بجودة  االهتمام أن حيث مخرجات الخريجين، جودة  من  دوري، والتحقق بشكل الكاديمية برامجها بمراجعة القيام ضرورة  التعليمية املؤسسات  على

الكاديمية مخرجات لتحقيقالسس   بمثابة يعد البرامج  نامية  كانت متقدمة دولة لي  واالجتماعية االقتصادية التنمية الالزمة  وزهران،   .أو  )عطية 

1:2008 ) 
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  :لخصامل

دور الجامعات السعودية في مواءمة مخرجات التعليم العالي وتحقيق متطلبات التنمية املستدامة وفق هدفت هذه الدراسة إلى معرفة  

( في اململكة العربية السعودية من وجهة نظر القيادية اإلدارية في جامعة القصيم. تكون مجتمع الدراسة من القيادات اإلدارية في 2030رؤية )

من القيادات اإلدارية، تم اختيارهم بالطريقة العمدية. تم إعداد استبانة مكونة من أربعة أقسام وتم (  80الجامعة، وتكونت العينة من عدد )

برنامج   واستخدم  وثباتها.  صدقها  من  التحليلي   SPSSالتأكد  الوصفي  املنهج  واستخدم  اإلحصائية،  الساليب  خالل  من  البيانات  ملعالجة 

وتوصلت   الدراسة.  أهداف  أهمها:لتحقيق  من  نتائج  عدة  إلى  :  الدراسة 
ً
جودة    أوال محاور  فقرات  بعض  على  الدراسة  عينة  غالبية  موافقة 

تمرات املستوى النوعي للخريجين، جودة البرامج التدريبية املقدمة ملؤسسات املجتمع، االستشارية العلمية، املشاريع العلمية، والندوات واملؤ 

:  2030خطط التنمية املستدامة للدولة ومتوافقة أيًضا مع رؤية اململكة لعام    املقدمة من الجامعة والتي تتوافق مع
ً
موافقة كل عينة  ، ثانيا

التعليمية مع  السعودية في تحقيق مواءمة مخرجاتها  الجامعات  به  أن تسهم  الذي يمكن  الدور  الدراسة بدرجة متوسطة على فقرات محور 

مملكة العربية السعودية، وذلك من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم، حيث  لل  2030متطلبات التنمية املستدامة وفق رؤية  

بين   ما  اإلجابات  نسب  :    %21إلى    %68تراوحت 
ً
ثالثا في  ،  اإلدارية  القيادات  إجابات  لدرجة  إحصائية  داللة  ذات  النتائج وجود فروق  أظهرت 

 
ً
الجنس في محاور جودة االست  جامعة القصيم تبعا الكلي، ملتغير  شارات العلمية، وجودة املشاريع العلمية، وجودة البحث العلمي، واملستوى 

 
ً
تبعا القصيم  جامعة  في  اإلدارية  القيادات  إجابات  لدرجة  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  املستوى   عدم  جودة  محاور  في  الجنس  ملتغير 

لالهتمام   ذلك  ويعود  والندوات،  املؤتمرات  وجودة  للخريجين  الطالب  النوعي  مهارات  وتحسين  التعليمية  بالعملية  اإلدارية  القيادات  كل 

 والطالبات، وكذلك حضور املؤتمرات والندوات املتعلقة بتخصصاتهم.

هذه   لسد  العمل  سوق  مؤسسات  ومتطلبات  احتياجات  مع  الجامعة  خريجي  جودة  مواءمة  على  التأكيد  بضرورة  الدراسة  أوصت 

املستمر في  االحتياجات من ناحية، وضمان حصو  بالتحسين  الجامعة  اهتمام  املناسبة لتخصصاتهم، ضرورة  العمل  الخريجين على فرص  ل 

 .مجاالت جودة التعليم والسعي ملعالجة نقاط الضعف التي يتم اكتشافها، وتنمية نقاط القوة بما يحقق التقدم العلمي املستمر

 .جودة التعليم ؛ةالتنمية املستدام ؛املخرجات التعليمية فتاحية:امل الكلمات
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 واالجتماعي البناء االقتصادي  في تركز على التحول  الشامل بمفهومها فالتنمية تبادلية عضوية، عالقة والتنمية الجامعي التعليم  بين العالقة عدوت

للفرد، الحاجات  إشباعو   اإلنتاجزيادة   إلى تؤدي  والثقافي، واملعرفي تحقيق  زيادة  الضرورية  ويعد طموحه،  دخله،  له،  املتاحة  الخيارات  التعليم  زيادة 

 ( 2034:2016)داغر وآخرون،  خاصة.  بصفة والتنمية البشرية عامة، بصفة الشاملة للتنمية الساسية الركيزة  الجامعي العالي

التعليمية بصورة مستمرة، وتعمل على تحسينها  لذلك تعمل مختل املستمر على مراجعة نظمها  التقدم  املتقدمة والساعية بجدية نحو  الدول  ف 

 
ً
وتطبيقيا نظرية  الشاملة  الجودة  وإدارة  الجودة  مفاهيم  تبني  إلى  وصلت  حتى  مخرجاتها وتطويرها،  مواصفات  لقياس  وأسس  مقاييس  واعتمدت   ،

الفاعلة في تقدم  التعليمية، وضمان   التي تمكنها من تحقيق تقدمها، واملساهمة  املعارف واملهارات بل والكفايات  اكتساب  الكاديمية في  البرامج  فاعلية 

 ( 1:2017بلدانها وتحقيق تنميها الفاعلة واملستدامة، وضمان استقرارها االقتصادي واالجتماعي والسياس ي والمني.)املهنكر، 

الدولة، وذلك من خالل  يحقتلالخريجين في جامعة القصيم،  مواءمة  على معرفة مستوى    لذا تركز هذه الدراسة ق أهداف التنمية املستدامة في 

الجامعة، و  السعودية في تحقيق  استطالع آراء القيادات اإلدارية في  مخرجاتها التعليمية مع متطلبات مواءمة  الدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعات 

 للمملكة العربية السعودية.  2030ة وفق رؤية التنمية املستدام

 :مشكلة الدراسة

  
ً
 سريعقد شهدت الدول العربية نموا

ً
في التعليم العالي )من حيث تزايد عدد الجامعات، عدد التخصصات الكاديمية، عدد الطلبة املسجلين في    ا

الذي يجعلها في حاجة دائمة املجاالت، المر  الدول إلى النهوض بعمليات التنمية في مختلف  الجامعي(، وفي الوقت نفسه تسعى هذه  ملخرجات    التعليم 

ال القصيم كدراسة حالة( في  تعليمية مؤهلة لدفع عملية  السعودية )جامعة  الجامعات  التعرف على دور  الدراسة في  تنمية واستدامتها. وتتمثل مشكلة 

مؤشراتتحقيق  لالتعليمية  خرجاتها  ممواءمة  تحقيق   تظهر  حيث  املستدامة،  التنمية  عام    متطلبات  من  الول  عالية  وجود    20191الربع  معدالت 

العمل، وعمل الخريجين في  اتن الجامعبطالة بين خريجيلل الخريجين من القسام املختلفة وعدم مناسبتها الحتياجات سوق  ، ضعف مهارات وقدرات 

 مهن غير متوافقة مع تخصصهم الكاديمي، والذي أثر على تحقيق أهداف التنمية في اململكة. 

في:   للدراسة  الرئيس ي  التساؤل  الجامعات  ويتمثل  دور  في مواءمةما  العالي    السعودية  التعليم  املستدامة  تحقيق  لمخرجات  التنمية  متطلبات 

 ( في اململكة العربية السعودية؟ 2030وفق رؤية )

 ويتفرع عن التساؤل الرئيس ي التساؤالت الفرعية في التالية: 

 السؤال الول: ما الجودة واملفاهيم املرتبطة بها؟

 املستدامة واملفاهيم املرتبطة بها؟السؤال الثاني: ما املقصود بالتنمية 

 السؤال الثالث: ما أهمية التعليم العالي في تحقيق التنمية املستدامة؟

 ؟في اململكة العربية السعوديةمتطلبات التنمية املستدامة تحقيق السؤال الرابع: ما مستوى مواءمة مخرجات التعليم العالي ل

أن تسه الذي يمكن  الدور  الخامس: ما  املستدامة وفق السؤال  التنمية  التعليمية مع متطلبات  السعودية في تحقيق مواءمة مخرجاتها  الجامعات  به  م 

 للمملكة العربية السعودية؟  2030رؤية 

فق مة و السؤال السادس: ما مستوى مواءمة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم مع متطلبات التنمية املستدا 

  2030رؤية 
ً
 ملتغير الجنس وسنوات الخبرة؟  للمملكة، وذلك تبعا

 :أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق اآلتي: 

 التعرف على مفاهيم الجودة، وجودة املخرجات التعليمية واملفاهيم املرتبطة بها. .1

 تحقيق التنمية املستدامة في الدولة. التعرف على مفاهيم التنمية املستدامة وأهمية التعليم العالي في  .2

 تحقيق التنمية املستدامة. لحاجات سوق العمل ومتطلبات مخرجات التعليم العالي مواءمة مستوى تحديد  .3

الدور الذي يمكن أن تسهم به الجامعات السعودية في تحقيق مواءمة مخرجاتها التعليمية مع متطلبات تحقيق التنمية املستدامة وفق  التعرف   .4

 .للمملكة العربية السعودية 2030ة رؤي

 

 
 . 2020/ 2/ 12، تم االطالع في https://www.stats.gov.sa/ar/820معدل البطالة، الهيئة العامة لإلحصاء، اململكة العربية السعودية،  1

https://www.stats.gov.sa/ar/820
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 :أهمية الدراسة

متطلبات التنمية املستدامة وفق رؤية  مع    التعليمية  مخرجاتهامواءمة  تحقيق  تتمثل أهمية الدراسة في التعرف على دور الجامعات السعودية في  

التي  2030) الفكار  تمثله  ما  خالل  من  السعودية،  العربية  اململكة  في  يمكن  (  نتائج  إلى  التوصل  في  تفيد  قد  علمية،  مساهمة  من  الدراسة  تناولتها 

الت املخرجات  املعالم والهداف، وتكون  اململكة، وذلك وفق رؤية متكاملة ومحددة  الجامعي في  التعليمي  النظام  عليمية مؤهلة  االستفادة منها في تطوير 

 ية واالجتماعية والثقافية والعمل على استدامتها. وقادرة على املساهمة في تحقيق أهداف التنمية االقتصاد

 :حدود الدراسة

املوضوعية علىالحدود  التعرف  في  الدراسة  هذه  اقتصرت  مخرجاتها    :  مواءمة  تحقيق  في  السعودية  الجامعات  به  تسهم  أن  يمكن  الذي  الدور 

 . للمملكة 2030التعليمية مع متطلبات تحقيق التنمية املستدامة وفق رؤية 

املكانية في  الحدود  القصيم  جامعة  لدور  حالة  دراسة  مع  مخرجاتها  مواءمة  تحقيق  :  )التعليمية  رؤية  وفق  املستدامة  التنمية  ( 2030متطلبات 

 للمملكة.

اإلدارية  الحدود البشرية القيادات  الدراسة في عينة عمدية من  تتمثل عينة  القسام ومسئولو  )عمداء، وكالء،:  الجودة(  ورؤساء  من عدة   أقسام 

 كليات في جامعة القصيم. 

 من خالل االستبيان املعد لهذه الدراسة. م 2020إلى شهر فبراير  2019شهر ديسمبر أجريت الدراسة امليدانية على الجامعة من  الحدود الزمنية:

 :مصطلحات الدراسة

 متطلبات مع للتفاعل لتؤهله التعليمية العملية خالل املتعلم  يتقنها يجب أن التي واملهارات والتصرفات املعارف من  مجموعة  :العالي التعليم مخرجات

 ( 52:2017املختلفة. )الدلو،  العمل سوق 

التركيز على حياة أفضل ذات   :التنمية املستدامة البعيد، مع  تعني االستخدام المثل لجميع املوارد املتاحة سواء البشرية أو املادية وغيرها للمستقبل 

 ( 8:2010قيمة عالية لألجيال القادمة في الحاضر واملستقبل. )الطويل وأغا، 

التعليم: في  التعليمي  الجودة  النظام  استيفاء  عملية  وامل  هي  عناصره للمعايير  بمختلف  وفاعليته  التعليمي  النظام  لكفاءة  عليها  املتفق  ستويات 

ال طالبي  وتوقعات  النظام  أهداف  من  لكل  والفاعلية  والكفاءة  القيمة  من  مستوى  أعلى  يحقق  بما  البيئة(،  املخرجات،  العمليات،  خدمة )املدخالت، 

 (  5:2007 )الخميس ي، التعليمية.
 

 النظري والدراسات السابقة اإلطار املبحث األول: 

 املطلب األول: اإلطار النظري 

 
ا
 :: املفاهيم األساسية للجودة وأهدافها ومفهوم املخرجات التعليميةأوال

 املفاهيم األساسية للجودة .1

"العزاوي" عنعر   للتوحيد والقياس    ف  الدولية  الظاهرية والضمنية من   (ISO)املنظمة  الحاجات والتوقعات  التي تشبع فيها  الجودة بأنها الدرجة 

 
ً
 ( 5:2008. )العزاوي، خالل جملة من الخصائص الرئيسية مسبقا

 لتعميم الخدمة التربو 2:2017ف "عيسان،  وعر  
ً
ية  " الجودة في التعليم بأنها ترجمة احتياجات وتوقعات الطالب إلى خصائص محددة تكون أساسا

  .وتقديمها للطالب بما يوافق تطلعاتهم 

 املنشودة، والعمل العلمية الدرجات  تحقيق على مساعدتهم  في الطالب أمام املتاحة التعليمية الفرص نجاح بأنها مدى وتعرف الجودة الكاديمية:  

 (Aitken and McAllister, 2018:3)املالئمة والفعالة.  التعليمية والفرص والتقييم، واملساندة، والفعال، املناسب التدريس توفر ضمان على

ويتزامن  يرتبط املستوى النوعي للخريجين بقدرات الطلبة على متابعة وفهم السس واملبادئ املهنية، وكذلك فهم وسائل تطبيقها في ميادين العمل، 

 
ً
قائدا ليصبح  الخريج  فكر  توسع  وكذلك  الدوار  وتعدد  الشامل  الفكر  توسع  مع  واملمارسات ذلك  العمليات  بكل  كامل  واهتمام  استراتيجي  منظور  ذا   

 (  192:2005اإلدارية ملنظمات العمال. )الطائي وآخرون، 

 (5:2015العالي: )فضيل،  التعليم جودة تحسين أهداف .2

الضائعين،  والجهد الوقت تكاليف وخفض والخدمات الداء جودة  في الجامعات هو تطوير الجودة  تحسين عملية تطبيق من الساس ي الهدف إن

 :التالية الفوائد أهداف تحسين جودة التعلم العالي رضاهم، وتشمل وكسب املقدمة للطالب الخدمات وتحسين
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ويعني أول  من الصحيحة بالطريقة  الصحيحة الشياء  عمل تتطلب الجودة  إن التكاليف: خفض •  إعادة   أو التالفة، الشياء تقليل هذا  مرة، 

   .التكاليف تقليل وبالتالي إنجازها

 يتم  وبالتالي ومراقبتها، الهداف تحقيق على ركزت قد  للطالب  العمل التعليمية إلنجاز  املؤسسات قبل  من وضعت التي فاإلجراءات الوقت: تقليل  •

 .العمال إلنجاز الوقت الالزم تقليل

 املهام وإنجاز أداء في الوقت زيادة  إلى يؤدي  بالجودة   االهتمام عدم إن حيث الطالب، رغبة حسب والخدمات املنتجات تطويرالجودة:   تحقيق •

 املراقبة.  أعمال وزيادة 

   .الجماعي العمل وتشجيع اإلدارات بين التعاون  طريق عنالكفاءة:  زيادة •

 .عليها السيطرة  حتى يمكن أصغر أجزاء إلى وتجزئتها املشاكل وتحليل وترتيب تحديد كيفية والعاملين اإلدارة  تعليم  •

 مفهوم املخرجات التعليمية .3

نتيجة بأنها  التعليمية  ا أكثر وفهًما مهاراٍت ومعارف الناس املنهي، حيث يكتسب والتدريب التعليم  تعرف املخرجات  ابق، في يملكون  كانوا  ممَّ  السَّ

 (  5:2015والتدريب. )بافضل والغامدي،  التعليم  لعملية املضافة املنهي القيمة والتدريب التعليم  مخرجات  لتمث وبذلك

 تم  قد التعليمية، رسالة املؤسسة مع املتوافقة الكاديمية املعايير أن من بالتحقق العملية الخاصة تلك :العالي  التعليم  مخرجات ويقصد بجودة 

النحو وتحقيقها وتعريفها تحديدها املستوى  سواء  لها املناظرة  املعايير مع يتوافق الذي  على  التعلم   فرص جودة  مستوى  وأن العاملي، أو القومي على 

عد البيئة وتنمية املجتمعية واملشاركة العلمي والبحث
 
أو ت املؤسسة  من النهائيين املستفيدين أنواع توقعات كافة تفوق  مالئمة  التي تقدمها  الخدمات 

 ( 4:2016التعليمية. )داغر وآخرون، 

 (4:2016املخرجات التعليمية في التالي: )داغر وآخرون، وتتمثل أنواع 

املعرفية   • بها   :(Cognitive Outcomes)املخرجات  يقوم  التي  الذهنية  والعمليات  كاملعارف  العلمي  باملحتوى  املرتبطة  املخرجات  جميع  وتشمل 

 الطلبة، كالتذكر، والفهم، والتحليل، والتفسير.   

لية التعلم املخرجات املهارية أو النفس حركية: وتشمل جميع املهارات والسلوكيات والنشطة الحركية التي يمكن أن يؤديها الطالب بعد انتهاء عم •

 كالكتابة والرسم وإجراء التجارب وغيرها. 

نية  •
ً
وتشمل االتجاهات وامليول والقيم التي سيكتسبها الطلبة نتيجة ملا تلقاه كأخالقيات املهنة والقدرة   : Outcomes) (Affectiveاملخرجات الوجدا

 الخر وغيرها. على التكيف ومهارات حياتية  كالتواصل، والتعلم مدى الحياة، واحترام الرأي 

 :العالي التعليم في الجودة مداخل قياس  .4

 ( 2015: 8-6 )حميدة وعرابي، :یليا م أبرزها متعددة، من تتضمن مداخل قياس الجودة في التعليم العالي مداخل

حيث  وجودته،  التعليم  جوهر املوارد أو املدخالت اعتبار إمكانية مؤداها فكرة  إلى املدخل هذا  أصحاب یستند  :املدخالت بداللة الجودة قياس  •

 لها توافر إذا  التعليمية جودة، واملؤسسة أعلى تكون هذه املؤسسة  أخرى، مؤسسة من أكبر طالب  لكل ما تعليمية مؤسسة إنفاق إذا كان معدل

 والقوانين.  الكفاء والساتذة  وتجهيزاته، بمعداته الصالح البناء

 وتركيزهم  مع تتبعهم  واملخرجات املدخالت  إغفال دون  العمليات، على أساس ي بشكل املدخل هذا  أصحاب ركز   العمليات: بداللة  الجودة قياس  •

  الدراسية. السنة ومدة  الطلبة إلى الساتذة  الدراسية، ونسبة الدفعة حجم  ينصب على اهتمامهم  وكان " النتيجة - السبب " عالقات على

  ویعدها ومخرجاته التعليم  نواتج على الغالب في املدخل هذا  یركز :املخرجات بداللة الجودة قياس  •
ً
  مقياسا

ً
 ما أهمية على یؤكد لنه  للجودة، جیدا

  بالفعل الطالب یتعلمه
ً
 كمقياس الدراس ي التحصيل على اعتمدوا  قد املدخل  هذا  أصحاب أغلبية  أن إلى الدالئل وتشير تعليمه، تكلفة من بدال

 . التعليمية املؤسسات  بين املقارنة عند وبخاصة للجودة 

  الجودة قياس  •
ا
الخبراء )عمداء، على املدخل هذا   یعتمدآلراء الخبراء )مدخل السمعة(:   وفقا  باحثين،...(، الوكاالت، في  مسئولين أساتذة، آراء 

  الحكام. هذه  مثل اتخاذ على القدر لنهم  البرامج جودة   تقديرات التخاذ

  أو خصائص الشتقاق الجهد بذل محاولة هو الجودة  لقياس الفضل أن املدخل هذا  أصحاب یرى  :املوضوعية الخصائص بداللة الجودة قياس  •

 تحديد في املدخل هذا  أصحاب  أسهم   وقد التعليم، جودة  تكون  املؤشرات هذه  توافر قدر وعلى وتحديدها، التعليمية للعملية موضوعية سمات

 العالية.  الجودة  ذو بالتعليم  املرتبطة والخصائص السمات من العديد

  التعليمية العملية وعناصر مكونات أغلب يتم التركيز على  :الشمولي املنظور  من الجودة قياس  •
ً
 التعليمي النظام  مكونات بين العالقات عن فضال

بعضها مخرجات، عمليات، مدخالت،) عكسية(  ویتطلب التعليم  وبين البعض وتغذية   في الباحتين تعاون  الشمولي املدخل تطبيق واملجتمع. 

 التعليم.  في املختلفة التخصصات
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ا
 :: املفاهيم األساسية للتنميةثانيا

 مفاهيم التنمية والتنمية املستدامة  .1

"عارف،   بهدف  2:2018يعرف  في مجتمع معين؛  الجذرية  التغيرات  إحداث مجموعة من  بأنها عملية  التنمية  القدرة على  "  املجتمع  ذلك  إكساب 

ا  للحاجات  االستجابة  على  املجتمع  قدرة  زيادة  بمعنى  أفراده،  لكل  الحياة  نوعية  في  املتزايد  التحسن  يضمن  بمعدل  املستمر  الذاتي  لساسية التطور 

املستمر الستغالل املوارد االقتصادية املتاحـة، والحاجات املتزايدة لعضائه؛ بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طريـق الترشيد  

  .وحـسن توزيـع عائـد ذلـك االستغالل

"السبتي،   وكيفية  3:2004ويعرف  تغيرات كمية  وتحدث  املجتمع جميعها،  تمس جوانب  وواعية  شاملة ومستمرة وموجهة  عملية  بأنها  التنمية   "

 راد املجتمع والتحسن املستمر لنوعية الحياة فيه.  وتحوالت هيكلية تستهدف االرتقاء بمستوى املعيشة لكل أف

"الكرد،   عملية5:2018ويعرف  هي  بأنها  املستدامة  التنمية  والعلمية التنمية مجال في مستمرة  "   احتياجات تساعد واالجتماعية االقتصادية 

.  بحاجاته  املساس دون  الحالي اإلنسان
ً
 مستقبال

 أهداف التنمية املستدامة:  .2

 ( أهداف التنمية املستدامة باآلتي: 9:2010أغا، بين )الطويل و 

القادمة • ولألجيال  الحالي  للجيل  الكريم  بالعيش  يسمح  مما  والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية  االحتياجات  بين  التوازن  على   ،إيجاد  تعتمد  فهي 

للموارد استنزاف  دون  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  النواحي  مع  تتعامل  سليمة  مجتمعات  وتحقيق  تطوير  في  املدى  وطويل  الشامل    املنهج 

 الطبيعية والساسية. 

اجة إلى أن تلبي احتياجاتها الساسية من  ة، فالدول بحينللتق  امناآلليات تطويرنا واستخد  حماية وتعزيز ما نمتلكه من مصادر عبر التغير املنظم  •

ة  فرص عمل وغذاء وطاقة ومياه، وإذا كنا نفكر بذلك بطريقة مستديمة ال بد من تحديد مستويات من النمو السكاني، هذا املنهج يكفل املحافظ

 على نمو اقتصادي ويحقق للدول النامية نمو بمساواة مع الدول املتقدمة. 

 ( 10:2018: )الكرد، أهمية التنمية املستدامة .3

 . والثروات الدخول  توزيع في التفاوت  الحقيقي وتقليل القومي الدخل زيادة  •

 حاجات.  وسد الفقر مشكلة املعيشة، ومعالجة مستوى  رفع •

 . والوطني الفردي  الدخل زيادة  اإلنتاجي وبالتالي الهيكل في التوسع •

 القرار. صنع في واالقتصاد البيئة ودمج التكنولوجيا توجيه إعادة  •

 . عليها واملحافظة الكافية املياه  على الحصول  تأمين •

 . البيولوجية للموارد الكافية الحماية وضمان البشر صحة حماية •

 . االقتصادي  الضرورية للنمو الطبيعية للموارد مستدام استعمال ضمان •

 .السيئ استعمالها عن  املترتبة اآلثار وخفض للطاقة الكفء االستعمال •

  أهمية التعليم العالي في تحقيق التنمية املستدامة: .4

 (8:2010تتمثل أهمية التعليم في تحقيق التنمية املستدامة في اآلتي: )الطويل وأغا، 

 ء. ناإن التعليم من أجل التنمية املستدامة يعطي وجهة جديدة للتعليم والتعلم للجميع، فهو يروج لتعليم بجودة أفضل يستوعب الجميع بال استث •

الغذاء،  • أزمات  الكوارث،  آثار  مثل  واملشكالت،  الولويات  من  للعديد  التصدي  على  املجتمعات  يساعد  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم   إن 

 املخاطر الصحية.

التال  العدالة قيم  إلى املستدامة التنمية أجل من التعليم  يستند • يعزز  حيث  واملسؤولية،  واالكتفاء  والتسامح،  االجتماعي، واإلنصاف،  حم 

 حماية البيئة وإصالحها.و والتخفيف من وطأة الفقر، 

واالقتصاد  املناهج على املستدامة التنمية أجل من التعليم  يركز • البيئة  بين  الترابط  على  يشدد  كما  املدى،  البعيد  والتفكير  النقدية،  الخالقة 

 والتنوع. 

املعارف   الصلة وثيق املستدامة التنمية أجل من التعليم  • من  ويستفيد  ملشاكلهم  الحلول  إليجاد  الالزمة  املهارات  يوفر  فهو  السكان،  باحتياجات 

 املتوافرة في الثقافات والتقنية الجديدة. 
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 املطلب الثاني: الدراسات السابقة

 
ا
 : : الدراسات العربيةأوال

الكرد   • دراسة  التعرف    :(2018)هدفت  ومتطلبات املستدامة التنمية مفهومإلى   التنمية بعملية الفلسطينية الجامعات  ربط عملية وأهميتها، 

الفلسطينية تواجه التي التحديات وكذلك ،املستدامة أن التنمية تحقيق في الجامعات  الدراسة  أثبتت  املال املستدامة.  برأس  الفكري   االهتمام 

 الفلسطينية الجامعات بين الخارجية توطيد العالقات وكذلك مستدامة، واجتماعية اقتصادية تنمية العلمي، وتحقيق البحث توجيه والعمل على

  واالبتكار، اإلبداع على القائم  والتعليم  الدولية والجامعات
ً
 فرص خلق مبدأ  على التركيز إلى التوظيف على التركيز الجامعات من دور  تحويل وأيضا

 املستدامة.  تعزيز التنمية في يساهم  العمل مما

، من خالل التعرف على إلى التعرف على جودة التعليم وأثرها في تحقيق التنمية املستدامة في بلدان املغرب العربي  (:2017)هدفت دراسة املهنكر   •

املستدامة،   التنمية  تحقيق  في  التعليم  التعليم،مفهوم  أهمية  في  املغ  الجودة  بلدان  في  املستدامة  التنمية  تحقيق  في  التعليم  العربي، أثر جودة  رب 

مام بكافة التحديات التي تواجه بلدان املغرب العربي في تحقيق الجودة في نظمها التعليمية، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: ضرورة االهت

لعربي رغم ما حققته مكونات العملية التعليمية من مدخالت وعمليات ومخرجات، وتحديد معايير ومواصفات لكل هذه املكونات، أن بلدان املغرب ا 

التنموية وال زا   تعليمية،  إنجازاتمن   أنها أخفقت في برامجها   
 
إال املستدامة  التنمية  املشاكل  وما سنته من تشريعات في مجال  العديد من  لت تعاني 

ا خاصة.   الغايات  مع  يتوافق  بما  وتطويرها  التعليمي  النظام  ورؤية  فلسفة  في  النظر  إعادة  بضرورة  الدراسة  ويستجيب وأوصت  للمجتمع،  لكبرى 

 . لتطورات العصر

ف  (:2016)هدفت دراسة داغر   • التعر  مؤسسات   إداري  نظر وجهة  من العمل، سوق  لحاجة الردني العالي التعليم  مخرجات  مواءمة على درجة  إلى 

نتائج الدراسة   العمل. وأظهرت سوق  حاجة  يواءم بما الردن، في العالي التعليم  بمخرجات االرتقاء في تفيد قد حلول  ، اقتراحالردن في املحلي املجتمع

ا، كان العمل، سوق  لحاجة الردني العالي التعليم خرجات  م مواءمة الدراسة لدرجة أفراد عينة تقدير أن
ً
 وجود عدمالنتائج   أظهرت  كما متوسط

ة فروق
 
ا دال  محورٍ  لكل   املحلي املجتمع مؤسسات إداري  نظر وجهة من العمل، سوق  لحاجة الردني العالي التعليم  مواءمة مخرجات درجة في إحصائيًّ

ر )نوع لت الوظيفة(. وفق متغي   .العمل سوق  حاجة يواءم بما الردن، في العالي التعليم  بمخرجات االرتقاء في تفيد قد اقتراح حلول  الدراسة إلى وتوص 

 واقع إلى التعرففلسطين،   في العمل باحتياجات سوق  العالي التعليم  مخرجات ملواءمة مقترحة استراتيجيةإلى وضع    (:2016)هدفت دراسة الدلو   •

نتائج من  غزة  محافظات في الفلسطيني  العمل وسوق  العالي، التعليم  مخرجات بين املواءمة وواقع العالي التعليم  مخرجات إلى  الدراسة  ، وتوصلت 

املهارات  من ملجموعة مستوى اكتسابهم  في ملحوظ تدني مع املعقول، املهارات بالشكل من مجموعة اكتسبوا  قد الصيدلة برنامج خريجي أنأهمها  

) املجاالت بين الخيرة  املرتبة احتل الذي  والحياتية الذهنية التخرج،  بعد والالزم الجيد التدريب على الخريج حصول  صعوبة (%62املهارية بنسبة 

الجامعة املكتسب التعلم  بين  كبيرة  فجوة  وجود  .التدريسية الهيئة قدرات أعضاء في كبير تفاوت  ووجود  العمل، مكان في املطلوبة واالحتياجات في 

 ملؤسسات الخطط الكاديمية ووضع العمل، سوق  مع لتوائم  الخريجين كفاءة  لرفع واملهنية املهارات الذهنية على التركيز بضرورة   وأوصت الدراسة

 .العمل وحاجة سوق  التعليمة املخرجات بين املواءمة لتعزيز الخاص القطاع بمشاركة العالي التعليم 

 التعرف على مفاهيم الجودة والجودة الشاملة، إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي، وأخير أثر تطبيق  إلى  (:2016  )وسراي  ورقة سالمهدفت   •

الكاديمي االرتقاء  في ودورها العالي، التعليم  قطاع في الشاملة الجودة  إدارة  مدخل واإلداريين.  التدريس هيئة وأعضاء الطالب  من  لكل باملستوى 

 الهادفة غير املؤسسات على تطبيقه يمكن كما  للربح، تهدف  التي املؤسسات على الشاملة الجودة  إدارة  تطبيق يمكنج منها: وتوصلت الدراسة إلى نتائ

العملية  مخرجات  جودة  وتحسين  التكاليف، وتقليل اإلنتاجية، زيادة   على العالي التعليم  مؤسسات في الشاملة الجودة  إدارة  تطبيق يساعد للربح،

 ملخرجات التعليمي املستوى  رفع في أهداف التعليم  تحقيق من يمكننا الشاملة الجودة  إدارة  مدخل تطبيق التميز، إن تحقيق من وتمكينها التعليمية 

 . العالي التعليم  مؤسسات

سية كليات التجارة حالة درا   :معرفة مدى مالئمة مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل الفلسطيني  إلى  (:2016)دراسة أبو عودة  هدفت   •

غزة  قطاع  )،  في  مكونة  عينة  اختيار  وامل275تم  التجارة  كليات  خريجي  الطالب  من  وعينة  هي  فكاديميين  الشرفين  (  الجامعات،  من  ذه    (50)ثانية 

والقطاع الخاص والقطاعات الخرى التي ممكن أن يعمل بها خريجو كليات التجارة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها  القطاع العام  من  مؤسسة  

السلطة بتوفير فرص عمل%62أن نسبة البطالة في كليات التجارة حسب عينة الدراسة قاربت جات جم ونوعية االحتياتقدير حو   ، ضعف اهتمام 

العمالة.   الفلسطينية    أوصتاملستقبلية من  العام والخاص والجامعات  القطاع  بين  التعاون  إيجاد الخريج  ة ساعدملالدراسة بضرورة زيادة  ين على 

 . فرص عمل

الحسين   • عبد  دراسة  البريطانية،  ى  إل  (:2015)هدفت  الجودة  لهيئة ضمان  الكاديمية  املعايير  التعرف على  الشاملة،  الجودة  التعرف على مفهوم 

بالعراق   بابل  الصرفة()وإجراء دراسة ميدانية على طلبة جامعة  للعلوم  التربية  اإلنسانية، وكلية  للعلوم  التربية  ، وذلك لقياس مستوى جودة  كلية 
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طل لدى  املقصودة  التعلم     ،جامعةالبة  مخرجات 
ً
وفقا الطلبة  لدى  املقصودة  التعلم  مخرجات  جودة  في  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق    وقياس 

 
ً
التعلم املقصودة دالة إحصائيا أن مستوى جودة مخرجات  الدراسة  املقصودة وفق  للتخصص والجنس. وتوصلت  التعلم  ، فروق جودة مخرجات 

 
ً
 . صت الدراسة بضرورة دعم إدارة الجامعة لضمان جودة مخرجاتها وتحسينها، وأو متغير الجنس والتخصص غير دالة إحصائيا

"فضيل   • دراسة  على  إلى    (:2015)هدفت  ومتطالتعرف  العالي  التعليم  مخرجات  بين  املواءمة  في  التعليم  جودة  الدول  دور  في  العمل  سوق  لبات 

أهمية وأهداف تحسين الجودة في التعليم العالي، مدى مواكبة الجامعات لسرعة اقتصاد املعرفة، املشاكل التي يعرفها سوق العمل والتي العربية،  

من بين النتائج التي توصل لها البحث، أن كفاءات الخريجين ال تتالءم في أغلب الحيان مع متطلبات  تحول دون توظيف حملة الشهادات الجامعية.  

العربية، بحيث  سو  الجامعات  الدراسية في  املتبعة واملناهج  السياسات  بين  انفصام واضح  أعلى، وجود  السوق يطلب مؤهالت  أن  نتيجة  العمل  ق 

العدد  بتكوين  االهتمام  الوظائف، ومن جهة أخرى هناك عدم  نتج عنها تضخم كبير لدى طالبي  التي  التخصصات  إفراط من جهة في بعض  هناك 

 خريجين في تخصصات أخرى. الكافي من ال

الكاديمية،   تخصصاتهم  مع قابوس  السلطان خريجو جامعة شغلها التي الوظائف تطابق مدى   على التعرف إلى  (:2013)هدفت دراسة الغنبوص ي   •

   7718والبالغ عددهم  
ً
إلى    خريجا الدراسة  الدراسة. وتوصلت    نتائجوخريجة، وهم يمثلون مجتمع 

ً
  بدرجة  منها، وجود تطابقا

ً
 بعض بين كبيرة جدا

 كما متدنية، كانت بنسب أنها إال العمل سوق  وظائف مع الخريجين من اإلدارية واملالية  تخصصاتالبعض  وتطابق والوظائف،الفنية  التخصصات

 مع اإلناث  تخصصات تطابق التوظيف، مع نسبة في بينهما كبير فارق  وجود دون  مقبولة الحكومي والخاص القطاعين في التوظيف نسب أن وجد

 .بالذكور  مقارنة بنسبة عالية الحكومي القطاع في الوظيفة

جودة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر الجامعات وبعض مؤسسات سوق العمل: دراسة  قياس    إلى  (:2012)  وآخرون  هدفت دراسة الظاملي •

تكونت عينة البحث من فئتين: فئة من داخل الجامعة واملتمثلة بعينة الكادر التدريس ي لبعض الكليات   تحليلية في منطقة الفرات الوسط بالعراق.

الفئة الثانية من مدراء   الفرات الوسط، أما  وتوصلت الدراسة إلى  معظم مؤسسات سوق العمل في منطقة الفرات الوسط.    وليؤ ومسفي جامعات 

ت نظر فئتي عينة البحث، فالعينة من مسئولي مؤسسات سوق العمل كانت نظرتها سلبية لجودة عدة تفاوت وجهاعدد من االستنتاجات كان أهمها  

العالي أنواع من مخرجات الجامعة، أكدت كال فئتي العينة أن جودة املستوى النوعي للخريجين التي تعد الكثر أهمية في مخرجات مؤسسات التعليم  

 هي بمستوى متدني.  

في    (:2012) هدفت دراسة الرواشدة   • العالي  التعليم  الردن، دور  في  العالي والتنمية االقتصادية واالجتماعية  التعليم  بين  العالقة  التعرف على  إلى 

االقتصادية  التنمية  متطلبات  تحقيق  في  الردن  في  العالي  التعليم  مؤسسات  تواجه  التي  والتحديات  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية   تحقيق 

منها،  وت  واالجتماعية. نتائج  إلى  الدراسة  فيوصلت  والبحاث  وجود قصور  الخاصة  الدراسات  التربوية،   مجال  والدراسات  الهياكل  بتطوير  العلمية 

التعليم العالي ومتطلبات التنمية االجتماعية واالقتصادية. وأوصت الدراسة بضرورة تنمية القدرات اإلبداعية، ضرورة مخرجات  وجود ضعف بين  

 إعطاء 
ً
 وعناية إلحداث طفرة في هذا التعليم.  التعليم الفني والتقني دعما

دراسة • مخرجات التوافق أو املواءمة عدم مشكلة تشخيص وتحليل وصف إلى  (:2011)العتيبي    هدفت  العربية  باململكة العالي التعليم  بين 

واحتياجات إلى    .العالي  التعليم  مؤسسات من العمال قطاع متطلبات على والتعرف العمل، سوق  السعودية  الدراسة  سعت  على كما  التعرف 

  منها واملقيدين واملتخرجين  املستجدين وأعداد بالجامعات املتاحة التخصصات عن املنشورة  والبيانات واملعلومات اإلحصاءات
ً
 التعليم  ملستوى  طبقا

 مع باملقارنة التطبيقية العلمية التخصصات من التعليم العالي مخرجات يف نسبي وجود ضعف. وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها املتحقق العالي

 النوعية بالجودة  االهتمام العمل، ضرورة  سوق  احتياجات  تقابل التي الحوافز للتخصصات توفير ورة ، وأوصت الدراسة بضر النظرية التخصصات

 . الجامعات في الحالية املناهج تحديد الخاص في القطاع شاركةوم النظر إعادة  مناسبة، وضرورة  ومهارات قدرات ذات كوادر للطالب بتخريج 

للوفاء بمتطلبات    (:2011)هدفت دراسة ناصر   • التربوية  الرؤية  أفريقيا، تحديد  في  العالي  التعليم  التي تواجه مخرجات  التحديات  التعرف على  إلى 

التنم بمتطلبات  العالي  التعليم  خطط  وربط  املستدامة  التنمية التنمية  بمتطلبات  العلي  التعليم  ربط  في  املدني  املجتمع  جهود  املستدامة،  ية 

الدر   املستدامة. التخصص لخدمة نشاطات  اسة بضرورة  أوصت  تتميز في مجاالت معينة من  التنمية استراتيجية  إقامة جامعات نوعية  في مجاالت 

املدني   املجتمع  البعض، وقيام  الحكومية وبعضها  املنظمات غير  بين  إقامة شبكات تحالفات  لها    بأدوارالشاملة،  الحكومية وموازية  مكملة للجهات 

 مية. لتحقيق املزيد من التن

يادات  في التنمية املستدامة في التعليم العالي من وجهة نظر الق إلى تحديد أثر متطلبات إدارة الجودة الشاملة  (:2010)هدفت دراسة الطويل وأغا   •

رئي دور  الشاملة  الجودة  والنمو، إلدارة  البقاء  املنظمة من  مكن  ي  تنافس ي  بوصفها سالح  الجودة  أهمية  توضيح  املوصل،  جامعة  في  في اإلدارية  س ي 

النهوض بمستوى   العالي في  الهيئ  إلىجامعات  الالتعليم  املستمر لعضاء  االرتقاء والتحسين  العاملية وذلك من خالل  الجامعات  التدريسية مصاف  ة 

واملن الدراسياوالطلبة  منها،    ةهج  نتائج  إلى  الدراسة  توصلت  الجامعية.  الجودة واإلدارة  إدارة  متطلبات  بين  موجبة  معنوية  ارتباط  عالقة  وجود 
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إ  متطلبات  من  متطلب  كل  بين  موجبة  معنوية  ارتباط  عالقة  وجود  البحث،  قيد  الجامعة  في  املستدامة  والتنمية   
ً
مجتمعة الجودة الشاملة  دارة 

 في التنمية ا 
ً
ملستدامة في الشاملة وبعد التنمية املستدامة في الجامعة قيد البحث، تحقق وجود تأثير معنوي ملتطلبات إدارة الجودة الشاملة مجتمعة

 الجامعة قيد البحث. 

 ، الجامعات هذه  لها  تخضع  التي االعتماد والجودة  معايير وتحليل  الردن  في  الخاص الجامعي التعليم  تجربة  تقديم  إلى  (: 2009)  ي صبر   دراسة  هدفت  •

على القطاع يواجهها التي واملستقبلية الراهنة التحديات التعرف  منها:    .هذا  نتائج  إلى  الدراسة  تواجه   وجودوتوصلت  التي  التحديات  من  العديد 

بني لها ترسيخ  يتاح  أن  دون  الجامعات  تزايد عدد  منها،  الردني  العالي  الجو التعليم  تدني مقومات  إلى  أدى  املؤسسية مما  لهذه  تها  النوعي  والداء  دة 

الجامعات. املؤسسات استقاللية  يمكن تحقيقه بدون  ال  الذي  واإلبداع  االبتكار  تحدي  واإلقليمية،  العاملية  السوق  املواءمة مع متطلبات  تحدي   ،

 . والعاملية واإلقليمية املحلية السوق  احتياجات مع ليتالءم بمستواه، واالرتقاء ونوعيته التعليم  ضبط جودة  في االستمراروأوصت الدراسة بضرورة 

وقدروي   • محمود  دراسة  توضيح  (:2005)هدفت  الصلة  ذات التحديات أوجه بعض وتشخيص واملعاصرة  التقليدية وسماته التعليم  واقع إلى 

العراق.   باحتياجات سوق  مقارنة الخريجين ونوعية بمواصفات في  واالقتصادية  اإلدارية  التخصصات  في  منها:  العمل  نتائج  إلى  الدراسة  وتوصلت 

 الخصائص من مجموعة توفر على العمل حقل اتفاق، املبحوثة واملهارات للتخصصات الخصائص من عدد في سلبيات وجود عن العمل بيئة اتفاق

الخريجين رتاأش إذ  املبحوثة، االختصاصات خريجي لدى  العالية  اإليجابية والقدرات إلى تميز   بأسلوب التقارير كتابة على والقدرة  باملهارة  النتائج 

 والتطوير.  للتعلم  قابليتهم و في العمل،  والجدية وااللتزام علمي،

 
ا
 :: الدراسات األجنبيةثانيا

إطار عمل مقترح ملواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل في الواليات املتحدة المريكية،   (Cleary and Noy, 2014)هدفت ورقة   •

لتحقيقها الالزمة  والعمليات  والنشطة  العمل  متطلبات سوق  مواءمة  العالي، مفهوم  التعليم  العالي، جودة خريجي  التعليم  بمؤسسات  ، التعريف 

 ي التعليم العالي ليتوافقوا مع متطلبات سوق العمل. والنتائج الواجب توافرها في خريج

لنتائج الدراسة  من    منها:  وتوصلت  العديد  يوجد  و لتحديد  املقاييس  أنه  الوظيفية  مالشواغر  مواءمة  الشواغر   هاراتمدى  لهذه  تعد  الخريجين   ،

توازن املصالح بين   ة سوق العمل بشكل كبير وتعكسمقاييس النتائج املتعددة ضرورية لتقييم مواءمة سوق العمل، تختلف مقاييس وأهداف مواءم

 . أصحاب سوق العمل

دراسة   • العمل،   (Madgali and Taylor, 2015)هدفت  سوق  واحتياجات  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  التعليمية  النظمة  على  التعرف  إلى 

ج بين  العالقة  الخليجي، وفحص  التعاون  دول مجلس  تواجه  التي  والتحديات  الت والفرص  االقتصادية،ودة  والتنمية  العالي  النظمة   وعرض  عليم 

اململكة املتحدة وأملانيا، وتقديم إرشادات حول كيفية تطبيق هذه الخبرة في دول مجلس التعاون الخليجي  من  والسياسات التعليمية الفعالة في كل  

نتائج منها، زيادة التركيز على تنمية املهارات ضمن برامج الدرجات  توصلت الدراسة لمن أجل مواءمة النظمة التعليمية مع احتياجات سوق العمل.  

ى تطوير التعلم العلمية، زيادة نطاق البرامج املهنية، زيادة إشراك أصحاب العمل والهيئات الخارجية في تطوير البرامج واملناهج الدراسية، التركيز عل

جودة والتطوير، السعي للحصول على مؤهالت جديدة في مجال العلوم والتكنولوجيا  مدى الحياة، إنشاء هياكل وهيئات تنظيمية جديدة لضمان ال

 والهندسة. 

دراسة   • عدم    (Anastasiu Livia et al, 2017)هدفت  وأسباب  رومانيا،  في  التقنية  الجامعات  بين خريجين  البطالة  انتشار  أسباب  على  التعرف 

متعدد  ال نمطية  وحدة  نظام  اقتراح  تم  املدرسة.  من  حًقا  عليه  يحصلون  وما  الخريجين  بمهارات  يتعلق  فيما  العمل  أصحاب  توقعات  بين  توازن 

ملشاركة في تدريس دورات وتطبيقات طوعية أو اختيارية في املجاالت التي لديهم خبرة فيها  التخصصات، حيث يقوم املرشدين القادمين من الشركات ا 

هناك حاجة للتعاون   توصلت الدراسة إلى نتائج منها،  .Cluj-Napoca Romaniaلتطور مهارات طالب تخصص الهندسة املدنية في الجامعة التقنية  

يس الجامعي مع احتياجات سوق العمل، يقدم موظفو الجامعة املعرفة والنتائج العلمية التي قد بين الجامعات وبيئة العمال من أجل مواءمة التدر 

 تساعد الشركات في استخدام مواد وتقنيات جديدة لتحقيق التنمية املستدامة. 

نسيق فيما بينها، والتحديات التي إلى استعرض اآلليات الرئيسية التي أنشأتها رابطة أمم جنوب شرق آسيا لتعزيز الت  (Berse, 2018)هدفت دراسة   •

يتعلق   فيما  الفلبين  تجربة  دراسة  تم  اآلسيان.  دول  في  العالي  للتعليم  اإلقليمي  التنسيق  الجودة بتؤثر على  التعليمية    ضمان  من    وذلك للمخرجات 

التدريس واإلداريين والطالب. وأظهرت اإلقليمية من خالل   النتائج  وجهة نظر أعضاء هيئة  الحكومة استجابة كافية اللتزاماتها  في حين أظهرت  أنه 

إال أنها بحاجة إلى بذل املزيد من الجهد إلظهار التزامها وضمان مشاركة جميع مؤسسات التعليم العالي في عملية   التشريعات واإلصدارات اإلدارية، 

 .تحقيق جودة مخرجاتها التعليمية

تحليل اآلثار قصيرة املدى إلصالح التعليم العالي وأثره على توفير فرص في سوق العمل للعمال ذوي   (Boccanfuso and et al, 2015)هدفت ورقة   •

السنغال.   في  العالية  مبادرات  املهارات  أن  إلى  الدراسة  أدت  اإلصالح  توصلت  في  املقترحة  كبيرة  زيادات  الخدمات إلى  قطاع  في  التوظيف  معدل 
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ء تحسينات على جودة التعليم العالي يمكن أن يكون لها آثار إيجابية كبيرة ليس فقط على نتائج سوق العمل لألفراد املدربين في الحكومة، وأن إجرا و 

 الجامعة، ولكن أيًضا على معدل التسرب وااللتحاق بالجامعة، وهذا يحقق النمو االقتصادي على املدى الطويل.

العالي   (Trunina and Khovrak, 2019)هدفت ورقة   • التعليم  العمل ومؤسسات  بين أصحاب سوق  التنسيق والتعاون  لتعزيز  اقتراح نموذج    ، إلى 

يساعد على إظهار التعاون بين الجامعات والشركات، النموذج املقترح  أظهرت نتائج الدراسة أن  وذلك لتحقيق أهداف التنمية اإلقليمية املستدامة.  

العمل،  متخصصين كأساس لضمان جاذبو تكوين كفاءات   إدارة فيتهم في سوق  التعليمية على أساس منهجي، ويحسن جودة  تكوين  عالة لألنشطة 

 التعليم، ويساهم في التنمية اإلقليمية املستدامة. 

 : التعليق على الدراسات السابقة

وتختلف   • جوانب  في  الحالية  الدراسة  مع  تتفق  أنها  ونتائجها،  السابقة  الدراسات  أهداف  خالل  من  تتفق يتضح  حيث  أخرى،  جوانب  في  معها 

، وتختلف تحقيق متطلبات التنمية املستدامةالتعليمية ومواءمتها لاملفاهيم املرتبطة باملخرجات    اول الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تن

 . معها في نوعية عينة الدراسة

ا  • مفاهيم  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  بعض  مع  الحالية  الدراسة  مثل  تتفق  العالي،  التعليم  بمخرجات  وعالقتها  املستدامة  والتنمية  لتنمية 

)املهنكر،   وأغا،  2017دراسات  )الطويل  )ناصر،  2010(،  و)الكرد،  2011(،   ،)2018  ،)(Madgali and Taylor, 2015)    ،(Trunina and 

Khovrak, 2019) 

(،  2016(، )داغر وآخرون،  2009(، )صبري،  2012من )الظاملي وآخرون،  تختلف الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة، مثل دراسة كل   •

الحسين،  2015)فضيل،   بينما   ( حيث2015( و)عبد  العمل،  بتلبية حاجات سوق  العالي  التعليم  الدراسات عالقة جودة مخرجات   تناولت هذه 

  لتنمية املستدامة.تحقيق متطلبات ا عالقة مواءمة مخرجات التعليم العالي بتناولت الدراسة الحالية 

الحالية مع دراسة )صبر  • الدراسة  أيًضا  الهاشمية،  2009،  ي تختلف  الردنية  اململكة  الخاص في  الجامعي  التعليم  تناولت دراسة "صبرى"  (، حيث 

 بينما تتناول الدراسة الحالية التعليم الجامعي الحكومي في اململكة العربية السعودية.

السابقة  بعض  ناولت  ت • فيالدراسات  املسئولين  أخرى من  وعينة  العالي  التعليم  في  الكاديميين  )عينة من  للبحث  مؤسسات سوق    عينتين  بعض 

 الدراسة الحالية عينة من القيادات اإلدارية الكاديمية في جامعة القصيم فقط.  تناول العمل(، بينما ت

دراسة، صياغة التساؤل الرئيس ي والتساؤالت الفرعية للدراسة، اختيار  وقد استفيد من هذه الدراسات في عدة أمور منها: إعداد اإلطار النظري لل •

وتفسيرها. النتائج  وتحليل  والدوات،  هذه    العينة  أن  إلى  يشير  وهذا  الدراسة،  أداة  تطوير  في  السابقة  الدراسات  نتائج  من  االستفادة  تم  كما 

 الدراسة امتداد للدراسات السابقة.

 اإلجراءات املنهجية للدراسة ني: ملبحث الثاا

املبحث هذا  ويحدد  يتناول  الدراسة،  العينة  منهجية  اختيار  وطريقة  وعينتها،  املتغيرات  مجتمعها  ضوء  في  الدراسة  عينة  خصائص  وأهم   ،

املعلومات   التي تم استخدامها في جمع  الدراسة  أداة  أيًضا  يتناول  الدراسة،  للدراسة، والتأكد من صدقها وثباتها، الديموغرافية ملفردات عينة  الالزمة 

 إجراءات تطبيق الدراسة والساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل عينة الدراسة. 
ً
 وأخيرا

 املطلب األول: منهجية الدراسة واإلجراءات 

 املنهج: .1

مم لغرض الدراسة، للتعرف  التحليلي  تم استخدم املنهج الوصفي  في التعليمية  خرجات  املمواءمة  مستوى  على  ، حيث استخدم االستبيان الذي ص 

القصيم   السعوديةمتطمع  جامعة  العربية  اململكة  املستدامة في  التنمية  اإلدارية في ج، وذلك من خالل استطال لبات  القيادات  آراء  عن   القصيم   امعةع 

 ملكة.امل في 2030التنمية املستدامة وفق رؤية تحقيق متطلبات مع مخرجاتها التعليمية  مواءمة في تحقيق الجامعةالدور الذي يمكن أن تسهم به 

 مجتمع وعينة الدراسة:  .2

 في  80تكون مجتمع الدراسة من القيادات اإلدارية في جامعة القصيم، حيث اختيرت عينة عمدية مؤلفة من )
ً
: )العلوم  من كليات  الجامعة( قياديا

والت االقتصاد  البيطري،  والطب  الزراعة  الهندسة،  والتطبيقية،  الطبية  العلوم  التربية،  اإلسالمية،  والدراسات  الشريعة  عدد  صميم(.  واآلداب،  كان 

 إلى القيادات اإلدارية بالجامعة )إ االستبيانات املرسلة  
ً
%. ويوضح الجدول التالي   76.25(، بنسبة  61وعدد االستبيانات املستردة )ة،  ( استبان80لكترونيا

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغرافية في الجامعة: 
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افية : (1جدول )  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغر

 %  النسبة املئوية  عدد أفراد عينة البحث  الفئة  املتغير  م

 4.92 3 كلية العلوم الطبية والتطبيقية  اسم الكلية  1

 14.75 9 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 9.84 6 كلية التربية  

 4.92 3 كلية الهندسة 

 9.84 6 كلية الزراعة والطب البيطري 

 8.20 5 كلية التأهيل الطبي 

 9.84 6 االقتصاد والتصاميم 

 37.70 23 واآلداب كلية العلوم 

 32.79 20 الذكور  الجنس 2

 67.21 41 اإلناث

 55.74 34 العلمية  التخصص 4

 44.26 27 الدبية والشرعية 

 14.75 9 أستاذ الرتبة الكاديمية 5

 36.07 22 أستاذ مشارك 

 49.18 30 أستاذ مساعد 

 9.84 6 العمداء  الدرجة الوظيفية 6

 14.75 9 الوكالء 

 52.46 32 وال وحدة الجودة بالكليات ؤ مس

 22.95 14 رؤساء ومشرفات القسام 

 40.98 25 أقل من خمس سنوات  سنوات الخبرة 7

 42.62 26 سنوات  10 – 5من 

 16.39 10 أكثر من عشر سنوات 

بنسبة   واآلداب  العلوم  كلية  من  االستبيان  على  أجابت  والتي  الدراسة  عينة  غالبية  أن  السابق،  الجدول  من  الشريعة   %37.7اتضح  كلية  يليها 

 كانت كليات%14.7والدراسات اإلسالمية بنسبة  
ً
وأخيرا الطبي،  البيطري واالقتصاد والتصاميم والتأهيل  التربية والزراعة والطب  يليهم كليات  العلوم   ، 

الهندسة بنسبة   وكلية  )  %4.9الطبية والتطبيقية  الول بنسبة  املركز  اإلناث  احتلت  الجنس  يعود  .  %32.8( والذكور بنسبة  %67.2فيما يختص بمتغير 

لوجود عدد ) واآلداب  العلوم  كلية  االستبيان من  اإلجابة على  نسبة  لكلية  12ارتفاع  في  ا ( فرع  واآلداب  القصيم لعلوم  املختلفة إلمارة  )فرع   املحافظات 

الخ(  ... بالرس  الجامعة،بينما يوجد فرع واح،  بريدة، فرع بعينزة، فرع  للكليات الخرى في  اإلناث  و   د فقط  الدراسة من  ارتفاع نسبة اإلجابة لعينة  يعود 

مع التواصل  في  لصعوبة  و   الذكور  املحافظ  السعودي   املجتمع 
ً
بالع  أيضا انشغالهم  اإلدارية.  كثرة  حصول باء  تبين  فقد  التخصص،  ملتغير  وبالنسبة 

بنسبة   الدراسة  عينة  في  الول  املركز  العلمية  بنسبة  %55.7التخصصات  الدبية  التخصصات  يليها  من  44.3%،  الدراسة  عينة  نسبة  ارتفاع  يرجع   .

الكل اإلدارية في  التدريس والقيادات  اهتمام أعضاء هيئة  لزيادة  العلمية  الخريجين  التخصصات  التعليمية وزيادة مهارات  املخرجات  العلمية بجودة  يات 

الكاديمية ف الرتبة  أما متغير  الخارجية.  العمالة  العمل، وإعطائهم ميزة تفوق مهارات  املطلوبة لسوق  العملية والتكنولوجيا  الرتبة باملهارات  قد حصلت 

مساعد   أستاذ  بنسبة  على  الكاديمية  الول  ع  %49.2املركز  بنسبة  من  مشارك  أستاذ  رتبة  ويليها  الدراسة،  العينة %36.1ينة  في  أستاذ  رتبة  يليهم   ،

الدراسة بنسبة   الوظيفية %14.7املستجيبة من مجتمع  الدرجة  الدراسة كانت من  أكبر نسبة مستجيبة من عينة  أن  السابق  الجدول  اتضح من  . كما 

بالكليات    مسئولو) الجودة  رؤسا%52.3وحدة  نسبة  يليها  بنسبة  (،  القسام  ومشرفات  من  %22.9ء  الدراسة  عينة  من  مستجيبة  نسبة  أقل  وكانت   ،

على عاتقهم. وكانت أعلى نسبة مستجيبة من عينة الدراسة بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة من الفئة ) تقع  وليات واملهام الكثيرة التي  ؤ العمداء وذلك للمس

 .(من خمس إلى عشر سنوات

 الدراسة: أداة  .3

الدراسة،   املرتبطة بموضوع  النظرية  السابقة والدبيات  الدراسات  الدراسة )االستبيان( بعد االطالع على  أداة  إعداد  إلى ثم  تم تقسيم االستبيان 

 أقسام هم:   ثالثة

 ، الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة.الكاديميةالكلية، الجنس، التخصص، الرتبة مثل اسم  الديموغرافية : ويتضمن املعلوماتالقسم األول  •

اململكة  مع  في جامعة القصيم    يةخرجات التعليماملمواءمة  مستوى  : يتضمن معلومات عن  القسم الثاني • املستدامة في  تحقيق متطلبات التنمية 

 ، هي: من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم. وقسم هذا القسم إلى ست محاور  2030وفق رؤية 
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الول:   .1 املحور  املحور  بيختص هذا  للخريجين  النوعي  املستوي  يرتبط  للخريجين، حيث  النوعي  املستوى  الساسية  بالتعرف على جودة  املعرفة 

املهنية   الخريج عن السس واملبادئ  التي يكتسبها  للعملواملعلومات  )،  الالزمة  املحور على  التدرج   فقرات(   5ويشمل هذا  الخماس ي  تتبع مقياس 

 . لليكرت )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(

لتحسين وتطوير مهارات  املحور الثاني: يختص بالتعرف على جودة البرامج التدريبية املقدمة ملؤسسات املجتمعات في مختلف القطاعات، وذلك  .2

املحور على ) ويشمل الكوادر الوظيفية، الخماس ي لليكرت )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير  تتبع مقياس    ( فقرات4هذا  التدرج 

 . موافق بشدة(

تقديم الدعم املحور الثالث: يختص بالتعرف على جودة االستشارات العلمية املقدمة ملؤسسات املجتمع للمساهمة في رفع كفاءتها، من خالل   .3

والتطبي النظرية  والدراسات  واإلرشاد  املعرفية  املجتمعواملساعدات  ملؤسسات  ويشملقية   ، ( على  املحور  فقرات4هذا  التدرج   (  مقياس  تتبع 

 الخماس ي لليكرت )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(. 

ة املستدامة في  مع متطلبات التنميواءمتها  املشاريع العلمية التي تقدمها الجامعة ومدى ماملحور الرابع: يختص هذا املحور بالتعرف على جودة   .4

وقدرة هذه الجامعات على متابعة البيئة   ،املشاريع العلمية على وجود عالقة وطيدة بين الجامعات ومؤسسات املجتمع  وتتوقف جودة املجتمع،  

بشدة، موافق،  تتبع مقياس التدرج الخماس ي لليكرت )موافق  ( فقرات5هذا املحور على ) ، ويشملاملحيطة والتطورات الحديثة في كافة املجاالت

 محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(. 

يختص بالتعرف على جودة البحث العلمي املقدم من الجامعة ومدى مالئمة مخرجاته مع متطلبات تحقيق التنمية املستدامة   :املحور الخامس .5

)موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق  تتبع مقياس التدرج الخماس ي لليكرت    ( فقرات5هذا املحور على ) في املجتمع، ويشمل

 بشدة(. 

ملتطلبات تحقيق وائمتها  املحور السادس، يختص بالتعرف على جودة املخرجات الناتجة عن املؤتمرات والندوات التي تعقدها الجامعة ومدى م .6

اململكة، ويشمل املستدامة في  ) التنمية  املحور على  التد  ( فقرات4هذا  لليكرت )موافق بشدة، موافق، محايد، غير  تتبع مقياس  الخماس ي  رج 

 موافق، غير موافق بشدة(. 

السعودية في تحقيق  القسم الثالث:   • الجامعات  به  أن تسهم  الذي يمكن  الدور  التعليمية  مواءمة  يتضمن معلومات عن  متطلبات مع  مخرجاتها 

رؤية   وفق  املستدامة  اإلدارية  2030التنمية  القيادات  نظر  وجهة  )  من  على  القسم  هذا  ويشمل  القصيم،  جامعة  مقياس  10في  تتبع  فقرات،   )

 التدرج الخماس ي لليكرت )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(. 

 صدق أداة الدراسة: .4

مي ومتخصصين في املجاالت  للتحقق من صدق أداة الدراسة، تم عرض االستبيان على مجموعة من املحكمين في مجال الجودة واالعتماد الكادي

 الفقرات ومدى شمول  لفقراته، اللغوية الصياغة حيث: سالمة من االستبيان في التنموية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلك للتعرف على آرائهم 

وتعديالت املحكمين، حذفت بعض الفقرات غير املناسبة، وأجريت الحالية. تم الخذ بآراء   االستبيان للدراسة مالئمة ومدى  ملحاور االستبيان، وتمثيلها

 لتعديالت صورته النهائية التعديالت املطلوبة، ووضع االستبيان في
ً
 وآرائهم.  املحكمين وفقا

 ثبات أداة الدراسة:  .5

 لفا، ويوضح الجدول التالي معامالتأ  كرونباخ ثبات باستخدام تم حساب معامل الثبات لكل قسم من أقسام االستبيان ولالستبيان ككل، وذلك

 ألفا لقسام االستبيان واالستبيان ككل:  ثبات

 ألقسام االستبيان واالستبيان ككلمعامالت ثبات ألفا لكرونباخ : (2جدول )

 معامل الثبات  محاور االستبيان  م

املستدامة في اململكة وفقا رؤية  جودة مخرجات التعليم في جامعة القصيم وأثرها في تحقيق متطلبات التنمية  1

 من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم  2030

91 % 

الدور الذي تسهم به الجامعات السعودية في تحقيق جودة مخرجاتها التعليمية لتتوافق مع متطلبات التنمية   2

 معة القصيم من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جا 2030املستدامة في اململكة وفق رؤية  

89 % 

 % 90 االستبيان ككل  

الداخلي لإلجابات، وتع املصداقية والثبات  إلى توافر درجة عالية من  الثبات مرتفعة، مما يشير  أن كافة معامالت  السابق  الجدول  تبر يتضح من 

 فأكثر. %69القيمة املقبولة ملعامل ألفا 

 إجراءات تطبيق أداة الدراسة:  .6

 لكتروني وموقعه التالي: إ تم إعداد استبيان 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0p906CQ_yxlLTUvxxytkRnMKwQVONVAUhWSMiDdeqXmvx0A/viewform   ،

 في كليات جامعة القصيم بمحافظة بريدة وذلك من شهر ديسمبر 80وتم إرساله إلى )
ً
 م.2020إلى شهر فبراير  2019( قياديا

 املعالجات اإلحصائية: .7

املئوية التكرارات والنسب  الدراسة واستخراج  بيانات  التباين الحادي تمت معالجة  املعياري، تحليل  الحسابية واالنحراف   One)  ، واملتوسطات 

Way ANOVA)  واختبار شيفيه للمقارنات البعيدة ،LSD. 
 

 املطلب الثاني: نتائج الدراسة ومناقشتها 

للدر  النظري  اإلطار  والثالث من خالل  والثاني  الول  السؤال  تحقيق  تم  وقد  الدراسة ومناقشتها،  تساؤالت  تحليل  نتائج  املطلب  اسة.  يتناول هذا 

 ومناقشة السئلة الخرى للدراسة: وفيما يلي نتائج تحليل  

 ؟ العربية السعودية في اململكةالتنمية املستدامة متطلبات تحقيق لمخرجات التعليم العالي مستوى مواءمة ما  النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع:

 التنمية املستدامة تحقيق متطلبات  التعليم العالي لما مستوى مواءمة مخرجات  توضح الشكال التالية تحليل إجابات عينة الدراسة على سؤال:  

 ؟  في اململكة

 
ا
 : محور  املستوى النوعي للخريجين :أوال

 لرؤية اململكة 
ً
وذلك من    2030يوضح الشكل التالي اإلجابات على محور جودة املستوى النوعي للخريجين لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة وفقا

 اإلدارية في جامعة القصيم: وجهة نظر القيادات 

 

 التكرارات والنسب املئوية إلجابات عينة الدراسة على محور جودة املستوى النوعي للخريجين : (1شكل )

 يتضح من الشكل السابق ما يلي: 

 من عينة الدراسة باملوافقة على كل فقرات محور جودة املستوى النوعي للخريجين، حيث تراوحت النسب ما بين   •
ً
إلى   % 50أجابت نسبة كبيرة جدا

يدل ارتفاع .  %23إلى    %36. يليها نسب املوافقة إلى حد ما على فقرات محور جودة املستوى النوعي للخريجين، حيث تراوحت النسب ما بين  29%

حرص قيادات الجامعة في الكليات املختلفة تحقيق مخرجات تعليمية تتمتع سب اإلجابة على فقرات محور جودة املستوى النوعي للخريجين على ن

  مستوى   بالكفاءة واملهارات املطلوبة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة في مختلف القطاعات االقتصادية والفنية واالجتماعية، باإلضافة ملتابعة

 أداء الخريجين في جهات العمل التي يعملوا بها لتحديد جوانب الضعف في أدائهم والعمل على تالفيها في الخريجين الجدد. 

 أجابت نسبة قليلة من عينة الدراسة باملوافقة بشدة على كل فقرات محور جودة املستوى النوعي للخريجين، وكانت أعلى نسبة لفقرة " تمتلك  •

، وأقل نسبة  %18ة لحاجة املؤسسات الحكومية والخاصة من حيث نوعية وكفاءة الخريجين املطلوبة لسوق العمل" بنسبة الجامعة معرفة واسع

أداء   الجامعة مستوى  "تتابع  مهاراتهم والعمل على معالجتها" بنسبة    الخريجينلفقرة  الضعف في  بها لتحديد جوانب  التي يعملون  املؤسسات  في 

9،8% . 

بين  أجابت نسبة قليلة   • النسب ما  النوعي للخريجين، حيث تراوحت  املستوى  املوافقة على فقرات محور جودة  الدراسة بعدم  إلى    %19من عينة 

في املؤسسات التي يعملون بها لتحديد جوانب الضعف في  تتابع الجامعة مستوى أداء الخريجين، وكانت أكبر نسبة لعدم املوافقة على فقرة "6،6%
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التواصل معمع  مهاراتهم والعمل على العمل،    الجتها"، وذلك لصعوبة  أرقام واالنتقال  الخريجين النشغالهم في  تغيير   
ً
ملدن ومناطق أخرى وأحيانا

 هواتفهم مما يجعل من الصعوبة متابعتهم وتقييم مهاراتهم في العمل.  

توا موافقة عينة الدراسة بدرجة مرتفعة على جودة " الذين أثب2005"، "محمود وقدوري،  2016تتفق هذه النتائج مع دراسة كل من "أبو عودة،   •

وم للخريجين  النوعي  العملوائمتها  املستوي  املجتمع مع وجود    ،مع متطلبات وحاجات سوق  واجتماعية لفراد  اقتصادية  تنمية  تحقيق  وبالتالي 

 بعض السلبيات في خصائص الخريجين. 

"، حيث أثبتوا عدم رضا املستفيد الخارجي )مؤسسات  2016"، و"داغر وآخرون،  2012وآخرون،  تختلف هذه النتائج مع دراسة كل من "الظاملي   •

مهارات   وخاصة  العمل  لسوق  املطلوبة  والقدرات  املهارات  من  لكثير  يفتقدون  الخريجين  وأن  للخريجين،  النوعي  املستوي  على  العمل(  سوق 

 نجليزية.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومهارات إتقان اللغة اال 

 
ا
 :: البرامج التدريبية ملؤسسات املجتمعثانيا

امل لرؤية   
ً
وفقا املستدامة  التنمية  لتحقيق متطلبات  املجتمع  ملؤسسات  املقدمة  التدريبية  البرامج  اإلجابات على محور  التالي  الشكل  ملكة  يوضح 

 وذلك من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم:  2030

 

 ارات والنسب املئوية إلجابات عينة الدراسة على جودة البرامج التدريبية املقدمة ملؤسسات املجتمع التكر : (2شكل )

 يتضح من الشكل السابق ما يلي: 

  موافقة كل عينة الدراسة بشدة على فقرة محور جودة البرامج التدريبية املقدمة ملؤسسات املجتمع، حيث تراوحت نسب املوافقة بشدة ما بين  •

العاملين في هذه  %36،1  إلى  52،5% املختلفة لرفع كفاءة ومهارة  املجتمع  التدريبية ملؤسسات  الدورات  الجامعة على تقديم  ، وهذا يوضح حرص 

 املؤسسات بما يحقق أهداف التنمية املستدامة للمجتمع ككل. 

بشدة على فقرات   • املوافقة  املوافقة وعدم  بعدم  الدراسة   من عينة 
ً
جدا قليلة  نسب  ملؤسسات  أجابت  املقدمة  التدريبية  البرامج  محور جودة 

 إلى صفر. %6،6املجتمع، حيث تراوحت النسب ما بين 

النتائج مع دراسة "داغر وآخرون،   • املقدمة ملؤسسات املجتمع 2016تتفق هذه  " الذي أثبت موافقة عينة الدراسة على جودة البرامج التدريبية 

 متوسطة.ولكن كانت املوافقة بدرجة 

ولي مؤسسات ؤ عدم رضا كل عينة الدراسة من أكاديميين في الجامعة ومس  وا أثبتحيث  "  2012تختلف هذه النتائج مع دراسة "الظاملي وآخرون،   •

ومؤسسات  الجامعة  بين  والتفاعل  العالقة  لضعف  وذلك  املختلفة،  املجتمع  مؤسسات  إلى  املقدمة  التدريبية  البرامج  جودة  عن  العمل  سوق 

 تمع، وأيًضا القصور في الجهزة اإلعالمية والترويجية في الجامعة في اإلعالن عن البرامج التدريبية لكافة مؤسسات املجتمع. املج

 
ا
 : : االستشارات العلميةثالثا

املستدامة   التنمية  املجتمع لتحقيق متطلبات  املقدمة ملؤسسات  العلمية  التالي اإلجابات على محور االستشارات  الشكل  وذلك من وجهة  يوضح 

 نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم: 
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 التكرارات والنسب املئوية إلجابات عينة الدراسة على جودة االستشارات العلمية : (3شكل )

 تي:السابق اآل يتضح من الشكل

عالية على تلبية حاجات املجتمع االستشارية"، يليها  أجابت غالبية عينة الدراسة باملوافقة على فقرات "تتميز املكاتب االستشارية بالجامعة بقدرة   •

" "تسمح  فقرة  يليهم فقرة  املختلفة"،  املجتمع  تطلبها مؤسسات  التي  والتقنية  والفنية  العلمية  املجاالت  لكل  العلمية  االستشارات  الجامعة  تقدم 

تعلن الجامعة عن "، يليهم فقرة "ستفادة منها عند الحاجةالجامعة باستخدام قواعد البيانات العلمية لجميع الباحثين من مختلف الجامعات لال 

بين    ما  تراوحت  بنسب  املختلفة"  االجتماعي  التواصل  االنترنت ووسائل  طريق  االستشارية عن  ارتفاع  .    % 27،9  إلى    %41إمكاناتها وخبراتها  يرجع 

والخدم الدراسات  لقيام معهد  العلمية  االستشارية  املوافقة على محور جودة  االستشارية  نسب  الخبرة  ات  بيوت  لجامعة  بالتعاون مع  التابعين 

التخصصات، حيث  القصيم   في مختلف  التدريبية  والدورات  والدراسات  االستشارات  نقل  بتقديم  أجل  إمكانياتها من  كافة  الخبرة  توظف بيوت 

التدريس واملستشارين  الخبرة واملعرفة لدي منسوبيها املجتمع  من أعضاء هيئة  العلمية والدبية واإلنسانية بما   لكافة فئات  التخصصات  وكافة 

 . ةجامعليساهم في تنمية اإليرادات الذاتية لو  التنمية املستدامة في الدولةأهداف ق يحق
، وترجع    %31،1إلى    %37،7أجابت بعض عينة الدراسة باملوافقة إلى حد ما على فقرات محور االستشارات العلمية، حيث تراوحت النسب ما بين   •

عن   اإلعالن  لضعف  النسب  تبعض  هذه  التي  االستشارية  شبكة  علنها  الخدمات  على  املتاح اإلنترنتالجامعة  العلمي  املحتوى  وكذلك ضعف   ،

 ن خارج الجامعة على املكتبة الرقمية. للباحثين م

وآخرون،   • "داغر  دراسة  مع  النتائج  هذه  املقدمة  2016تتفق  العلمية  االستشارية  الخدمات  جودة  على  الدراسة  عينة  موافقة  أثبت  الذي   "

وآخرون،   "الظاملي  دراسة  النتائج مع  تتفق هذه  كما  بدرجة متوسطة.  املوافقة  كانت  ولكن  املجتمع  أثبت موافقة عينة  2012ملؤسسات  الذي   "

لف  الدراسة على جودة الخدمات االستشارية العلمية املقدمة ملؤسسات املجتمع بدرجة مرتفعة من وجهة نظر الكاديميين في الجامعة، ولكن تخت

أكدت ضعف الخدمات االستشارية العلم 2012مع دراسة "الظاملي وآخرون،   ية املقدمة من " حيث أوضحوا أن مؤسسات سوق العمل هي التي 

 الجامعة ملؤسسات املجتمع.

 
ا
 : : محور املشاريع العلميةرابعا

 لرؤية اململكة  
ً
وذلك من وجهة   2030يوضح الشكل التالي اإلجابات على محور املشاريع العلمية املقدمة لتحقيق متطلبات التنمية املستدامة وفقا

 نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم: 
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 التكرارات والنسب املئوية إلجابات عينة الدراسة على محور املشاريع العلمية : (4شكل )

 يتضح من الشكل السابق ما يلي: 

، وهذا يدل  %24إلى  %44موافقة غالبية عينة الدراسة باملوافقة واملوافقة إلى حد ما على فقرات املشاريع العلمية، حيث تراوحت النسب ما بين  •

ال تي تقدمها جامعة القصيم لتطبيق املشاريع العلمية املقدمة من الباحثين في الجامعة والجهات الخارجية والتي تحقق على املساهمة الفعلية 

الجامعات  والباحثين من  الجامعة  في  الباحثين  بين  املشاركة  تشجيع  إلى  الجامعة  إدارة  تسعى  كما  للمجتمع ككل،  املستدامة  التنمية  أهداف 

 تطبيق املشاريع العلمية ومتابعة تنفيذ هذه املشاريع وتقديم الدعم املادي والفني لهذه املشاريع.  الخرى ومؤسسات املجتمع في

بين   • ما  املوافقة بشدة  املوافقة وعدم  تراوحت نسب عدم  العلمية، حيث  املشاريع  الدراسة على فقرات  إلى    %18أجابت نسب قليلة من عينة 

 صفر.

" الذين أثبتوا موافقة كل عينة الدراسة بدرجة مرتفعة 2016" و"داغر وآخرون،  2012املي وآخرون،  تتفق هذه النتائج مع دراسة كل من "الظ •

واالجتماعية  االقتصادية  النواحي  من  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  واملوجهة  املجتمع  ملؤسسات  املقدمة  العلمية  املشاريع  جودة  على 

 والثقافية. 

 
ا
 : : محور البحث العلميخامسا

اململكة    لرؤية 
ً
املستدامة وفقا التنمية  الهادف لتحقيق متطلبات  العلمي  البحث  التالي اإلجابات على محور  الشكل  وذلك من وجهة    2030يوضح 

 نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم: 

 

 التكرارات والنسب املئوية إلجابات عينة الدراسة على محور البحث العلمي : (5شكل)

 ل السابق ما يلي: يتضح من الشك

،  %21،3إلى    % 45،9أجابت غالبية عينة الدراسة باملوافقة واملوافقة إلى حد ما على فقرات محور البحث العلمي، حيث تراوحت النسب ما بين   •

املستدا  التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية  العلمي مع خطط  البحث  القصيم على توافق خطط  مة في  ويعزي ذلك على حرص جامعة 

 
ً
 املجتمع، وتشجيع الباحثين في الجامعة على تقديم البحوث املتعلقة بخطط التنمية، قيام الجامعة بدراسات تحليلية لحاجات املجتمع مسبقا

 قبل القيام بالبحوث العلمية وإعطاء الولويات دائما لحاجات ومتطلبات خطط التنمية املستدامة في املجتمع. 
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جامعة القصيم، حيث تراوحت النسب  لمي فية الدراسة بعدم املوافقة وعدم املوافقة بشدة على فقرات البحث العوأجابت نسب قليلة من عين •

 إلى صفر.  %13ما بين 

وآخرون،   • "الظاملي  من  كل  دراسة  مع  النتائج  هذه  "الرواشدة،  2012تتفق  وآخرون،  2012"،  عينة 2016"و"داغر  كل  موافقة  أثبتوا  الذين   "

مال بدرجة  جودة  دراسة  على  النواحي   البحوثرتفعة  من  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  واملوجهة  املجتمع  ملؤسسات  املقدمة  العلمية 

التنمية   بمتطلبات  املرتبطة  والبحوث  الدراسات  وتشجيع  العلمي  بالبحث  الكبير  لالهتمام  ذلك  ويعزى  والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية 

 ملجتمعات. االقتصادية واالجتماعية في ا 

 
ا
 : محور املؤتمرات والندوات سادسا

اململكة    لرؤية 
ً
املستدامة وفقا التنمية  املجتمع لتحقيق متطلبات  املقدمة ملؤسسات  املؤتمرات والندوات  التالي محور  الشكل  وذلك    2030يوضح 

 من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم: 

 

 املئوية إلجابات عينة الدراسة على محور املؤتمرات والندوات التكرارات والنسب : (6شكل )

 يتضح من الشكل السابق ما يلي: 

بين   • ما  النسب  تراوحت  حيث  والندوات،  املؤتمرات  محور  فقرات  على  ما  حد  إلى  واملوافقة  باملوافقة  الدراسة  عينة  غالبية  إلى   %42.6أجابت 

رات والندوات بشكل مستمر ومتوافق مع التطورات واملستجدات املحلية والعاملية ويخدم  ، وهذا يوضح حرص الجامعة على إقامة املؤتم26.2%

 متطلبات التنمية املستدامة في املجتمع. 

بين   • النسب ما  املؤتمرات والندوات، حيث تراوحت هذه  باملوافقة بشدة على فقرات محور  الدراسة  إلى    %23أجابت نسب متوسطة من عينة 

16% . 

املوافقة وعدوأجابت نسب   • الدراسة بعدم  املؤتمرات والندوات فيقليلة من عينة  املوافقة بشدة على فقرات محور  القصيم، حيث    م  جامعة 

إلى صفر. وكانت أعلى نسبة من هذا املحور لفقرة "تتابع الجامعة تطبيق توصيات الندوات واملؤتمرات املوجهة    %16.4تراوحت النسب ما بين  

املس التنمية  العمل في نحو خطط  املؤتمرات والندوات في مؤسسات  تنفيذ توصيات  الجامعة  املجتمع"، ويرجع ذلك لصعوبة متابعة  تدامة في 

 املجتمع والتي تتطلب توافر كم كبير من املراجعين وميزانية كبيرة أيًضا. 

" الذين أثبتوا موافقة كل عينة الدراسة  2016"و"داغر وآخرون،  2009"، "صبرى،  2012تتفق هذه النتائج مع دراسة كل من "الظاملي وآخرون،   •

ذ ويعزى  املستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق  املجتمع واملوجهة  ملؤسسات  املقدمة  والندوات  املؤتمرات  لالهتمام  بدرجة مرتفعة على جودة  لك 

 . ة في املجتمعقتصادية واالجتماعية والثقافيالتنمية اال  الكبير بإقامة املؤتمرات والفعاليات املرتبطة بمجاالت

مخرجاتهؤؤا التعليميؤؤة مؤؤع متطلبؤؤات التنميؤؤة املسؤؤتدامة مواءمؤؤة السؤؤؤال الخؤؤاما: مؤؤا الؤؤدور الؤؤ ي يمكؤؤن أن مسؤؤهم بؤؤد الجامعؤؤات السؤؤعودية فؤؤي تحقيؤؤق 

 ؟للمملكة العربي السعودية 2030وفق رؤية 

الجامعات به  تسهم  أن  يمكن  الذي  للدور  اإلحصائي  التحليل  نتائج  التالي  الشكل  تحقيق    يوضح  في  مع مواءمة  السعودية  التعليمية  مخرجاتها 

 وذلك من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم:   2030متطلبات التنمية املستدامة في اململكة وفق رؤية 
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افق مع متطلبات التنمية  تحقيق جودة  نتائج التحليل اإلحصائي الدور ال ي يمكن أن مسهم بد الجامعات السعودية في: (11شكل ) مخرجاتها التعليمية لتتو

 املستدامة 

 يتضح من الشكل السابق ما يلي 

تحقيق مواءمة   • في  السعودية  الجامعات  به  تسهم  أن  يمكن  الذي  الدور  واملوافقة على فقرات محور  بشدة  باملوافقة  الدراسة  أجابت كل عينة 

رؤية   وفق  اململكة  في  املستدامة  التنمية  متطلبات  مع  لتتوافق  التعليمية  جامعة   2030مخرجاتها  في  اإلدارية  القيادات  نظر  وجهة  من  وذلك 

 اآلتي: ، وهذا يعزى إلى  %21إلى  %68حيث تراوحت نسب اإلجابات ما بين القصيم، 

العمل،   .1 الخريجين والحرص على توافقها مع متطلبات سوق  تنمية قدرات ومهارات  إلى  القصيم  القيادات في جامعة  من خالل  سعى جميع 

العملي املعلومات والبرمجيات في  الدراسية واستخدام أحدث تقنيات  املناهج  العمل  تطوير  الخريجين في جهات  أداء  التعليمية، ومتابعة  ة 

 ومعالجة نقاط الضعف في الخريجين الجدد. 

املستدامة   .2 التنمية  وخطط  أهداف  تخدم  والتي  النواحي  مختلف  في  املجتمع  ملؤسسات  العلمية  واالستشارات  التدريبية  الدورات  تقديم 

  .للدولة

التنمية   .3 لخدمة  البحثية  املشروعات  وتقديم  تقديم منحة  القصيم،  إمارة  في  املجاملستدامة  املشاريع الشراكة مع مؤسسات  تنفيذ  في  تمع 

 ومتابعتها. 

و  .4 الدراسات  االستشارية  قيام معهد  مع  الخدمات  والخاصبالتعاون  العام  القطاعين  في  املجتمع  بجمع معلومات عن متطلبات    مؤسسات 

تطوير  خطط ووضع ، املهارات املطلوبة لسوق العمل  الحالية واملستقبلية وتوفير هذه املعلومات لصناع القرار بالجامعة في الوقت املناسب

 للمملكة.  2030بات التنمية املستدامة وفق رؤية بما يتالءم ومتطل ناهج والبرامج الدراسية للجامعةامل

عمادة  .5 العلمية    قيام  واالستشارية  التدريبية  الدورات  بتقديم  بالجامعة  املجتمع  العام  والعملية  خدمة  القطاعين  في  املجتمع  ملؤسسات 

 والخاص. 

تم   .6 حيث  االختصاصات،  وملختلف  العمل  سوق  في  عليها  الطلب  وبين  التعليم  مخرجات  بين  والنوعي  الكمي  التوازن  عدة    إغالقتحقيق 

التربية   كلية  في  واستحداث  تخصصات  الخاصة(  التربية  التدريس،  املناهج وطرق  التربية،  أصول  )مثل  حاليا  العمل  يتطلبها سوق  ال  التي 

الصحة   كلية  الطبي،  التأهيل  كلية  مثل  جديدة،  كليات  إنشاء  التعليم.  وتقنيات  الفنية  والتربية  البدنية  التربية  مثل  جديدة،  تخصصات 

 العامة واملعلوماتية. 

 من عين  أجابت نسبة قليلة •
ً
السعودية في تحقيق    ةجدا الجامعات  به  أن تسهم  الذي يمكن  الدور  املوافقة على فقرات محور  الدراسة على عدم 

 % 4،9، حيث تراوحت نسب عدم املوافقة ما بين  2030مخرجاتها التعليمية لتتوافق مع متطلبات التنمية املستدامة في اململكة وفق رؤية  مواءمة  

 إلى صفر.

نت • القسم    ائج تتفق  )الكرد،  هذا  دراسة كل من  )فضيل،  2018مع  و)ناصر،  2015(،   ,Trunina and Khovrak, 2019"    ،"Berse"و  ( 2011( 

املستدامة ،  "2018 التنمية  أهداف  العالي في تحقيق  التعليم  الجامعات ملواءمة مخرجات  به  أن تقوم  الذي يجب  الدور  أهمية  أكدوا على  الذين 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية. لكافة النواحي  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

متابعة الجامعة 
للتطورات المحيطة

ر بها يدفعها لتوفي
ت خريجين بمواصفا

مناسبة لسوق العمل

متابعة  التطور 
التقني في مجال 

مات تكنولوجيا المعلو
رها واإلتصاالت وتأثي
ة المستمر على بيئ

العمل

العمل على تحسين
نوعية المهارات 
والقدرات التي 
يكتسبها الطالب 

تزويدهم 
ة بالمؤهالالت الفني

والتقنية

ضرورة جمع 
معلومات عن 

متطلبات المهارات 
المطلوبة لسوق 
العمل  الحالية 
ير والمسقبلية وتوف

هذه المعلومات 
لصناع القرار 

بالجامعة في الوقت
المناسب

ضمان إستمرار 
ين التغذية العكسية ب

الجامعة وسوق العمل
وذلك للحصول على
معلومات فورية 

وحديثة عن نوعية 
العمالة المطلوبة  

والتكنولوجيا 
المستخدمة في 
مجاالت العمل 

المختلفة

ضرورة العمل على 
توفير خريجين 

يمتلكون مهارات 
التفكير االبداعي

وذلك للمنافسة في
مجتمع المعرفة

كمي تحقيق التوازن ال
والنوعي بين 

مخرجات التعليم 
وبين الطلب عليها
في سوق العمل 

ولمختلف 
االختصاصات

إشراك مؤسسات 
القطاع الحكومي 

والخاص في وضع 
وتطوير المناهج 

والبرامج الدراسية 
ءم للجامعات بما يتال
ومتطلبات التنمية
المستدامة في 

المجتمع

ء تنمية قدرات أعضا
ابعة هيئة التدريس لمت

التطورات في مجال
تخصصهم و 

االستفادة منها في 
مجال خدمة المجتمع 

وتشجعيهم على 
إجراء البحوث 

طة التطبيقية المرتب
بأهداف التنمية 

المستدامة

إجراء البحوث 
والدراسات الخاصة 
ه بسوق العمل وحاجت
من كل تخصص 
ونوع المهارة 

المطلوبة ألخذ ذلك 
في االعتبار عند 

في القبول والتسجيل
الكليات المختلفة
ووضع المناهج 
المناسبة لكل 

تخصص

ة 
وي

مئ
 ال

بة
س

لن
ا

%

موافق بشدة

موافق

موافق إلى حد ما

غير موافق

غير موافق بشدة



 إيناس الشيتي                                        ...(2030املستدامة وفق رؤية )دور الجامعات السعودية في مواءمة مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية  

Global Journal of Economics and Business, 9(3) (2020), 537-561 
 554 

 

ما مستوى مواءمة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر القيادات اإلداريؤؤة فؤؤي جامعؤؤة القصؤؤيم مؤؤع متطلبؤؤات التنميؤؤة املسؤؤتدامة السؤال السادس: 

  2030وفق رؤية 
ا
 ؟ ملتغير الجنا وسنوات الخبرة للمملكة، وذلك تبعا

 متغير الجنا:  .1

ستوى مواءمة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة  نحراف املعياري ملوسطات الحسابية واإل سوف يتم حساب املت

 
ً
 والجدول التالي يوضح ذلك:  خدم اختبار )ت( لعينتين مستقلتين.واستملتغير الجنس،  القصيم ملتطلبات التنمية املستدامة وذلك تبعا

من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة القصيم ملتطلبات التنمية   ملستوى مواءمة مخرجات التعليم العالياملتوسطات الحسابية واختبار )ت( : (3جدول )

 املستدامة 
ً
 ملتغير الجنس  تبعا

االنحراف  املتوسط الحسابي  العدد الجنس املجال 

 املعياري 

 مستوى الداللة  قيمة "ت" 

 0.305 14.386 0.191 3.32 20 ذكر النوعي للخريجين جودة املستوي 

 0.189 3.29 41 أنثى 

 0.203 9.228 0.182 2.92 20 ذكر جودة البرامج التدريبية 

 0.178 3.88 41 أنثى 

 0.000 10.482 . 0277 3.02 20 ذكر جودة االستشارات العلمية 

 0.195 2.87 41 أنثى 

 0.003 6.376 0.206 3.42 20 ذكر جودة املشاريع العلمية 

 0.169 3.29 41 أنثى 

 0.000 15.009 0.187 3.14 20 ذكر جودة البحث العلمي 

 0.146 2.79 41 أنثى 

 0.173 12.347 0.234 2.98 20 ذكر جودة املؤتمرات والندوات 

 0.226 2.93 41 أنثى 

 0.001 34.342 0.260 3.45 20 ذكر املستوى الكلي

 0.211 2.78 41 أنثى 

السابق وجود   الجدول  في محاور فروق  يتضح من  الجنس  ملتغير  تبعا  القصيم  في جامعة  اإلدارية  القيادات  إجابات  ذات داللة إحصائية لدرجة 

)ت(   لقيم  وفقا  وذلك  الكلي،  واملستوى  العلمي،  البحث  وجودة  العلمية،  املشاريع  وجودة  العلمية،  االستشارات  )ت( جودة  قيمة  بلغت  إذ  املحسوبة، 

( العلمية  االستشارات  ملحور جودة  )10.482املحسوبة  داللة  بمستوى   )0.000( العلمية  املشاريع  جودة  وملحور   ،)6.376( داللة  بمستوى   )0.003 ،)

العلمي ) البحث  الكلي )0.000( بمستوى داللة )15.009وملحور جودة  القيم دالة عن (0.001( بمستوى داللة )34.342(، واملستوى  مستوى   د، وهذه 

(α=0.05).   الذكور لصالح  الفروق  التدريس  كانت  هيئة  أعضاء  للقيام من  أطول  وقت  ولديهم  املجاالت  بهذه  الكبير  واهتمامهم  لحرصهم  وذلك   ،

مباالست املجاالت  هذه  في  اإلناث  من  التدريس  هيئة  أعضاء  مساهمة  كانت  حين  في  العلمية،  والبحوث  واملشاريع  البحث شارات  على  ومقتصرة  حدودة 

   العلمي ولكن بنسبة أقل من الذكور.
ً
من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة إجابات القيادات اإلدارية في جامعة    يتضح أيضا

 
ً
تبعا املؤتمرات والندوات، ويعود ذلك   القصيم  النوعي للخريجين وجودة  املستوى  الجنس في محاور جودة  اإلدارية )الذكور   ملتغير  القيادات  الهتمام كل 

 واإلناث( بالعملية التعليمية وتحسين مهارات الطالب والطالبات، وكذلك حضور املؤتمرات والندوات املتعلقة بتخصصاتهم. 

 متغير سنوات الخبرة:  .2

العالي من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جامعة  سوف يتم حساب املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري ملستوى مواءمة مخرجات التعليم  

 
ً
 سنوات الخبرة، والجدول التالي يوضح ذلك:ملتغير  القصيم ملتطلبات التنمية املستدامة وذلك تبعا

معة القصيم ملتطلبات  من وجهة نظر القيادات اإلدارية في جا ملستوى مواءمة مخرجات التعليم العالياملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري  : (4جدول )

 التنمية املستدامة 
ا
 ملتغير سنوات الخبرة  تبعا

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد سنوات الخبرة  املجال 

 0.28 3.32 25 أقل من خمس سنوات  جودة املستوي النوعي للخريجين 

 0.21 3.63 26 سنوات   10-5من 

 0.19 3.49 10 سنوات   10أكثر من 

 0.23 3.46 61 املجموع 

 0.17 3.45 25 أقل من خمس سنوات  جودة البرامج التدريبية 

 0.22 3.78 26 سنوات   10-5من 

 0.29 3.00 10 سنوات   10أكثر من 
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 0.23 3.41 61 املجموع 

 0.18 3.16 25 أقل من خمس سنوات  جودة االستشارات العلمية 

 0.26 3.22 26 سنوات   10-5من 

 0.23 3.45 10 سنوات   10أكثر من 

 0.18 3,29 61 املجموع 

 0.22 2.89 25 أقل من خمس سنوات  جودة املشاريع العلمية 

 0.25 3.01 26 سنوات   10-5من 

 0.19 2.67 10 سنوات   10أكثر من 

 0.21 2.86 61 املجموع 

 0.27 3.23 25 أقل من خمس سنوات  جودة البحث العلمي 

 0.22 3.11 26 سنوات   10-5من 

 0.17 2.90 10 سنوات   10أكثر من 

 0.23 3.08 61 املجموع 

 0.17 3.56 25 أقل من خمس سنوات  جودة املؤتمرات والندوات 

 0.16 3.91 26 سنوات   10-5من 

 0.21 3.07 10 سنوات   10أكثر من 

 0.18 3.49 61 املجموع 

 0.21 3.27 25 أقل من خمس سنوات  املستوى الكلي

 0.27 3.38 26 سنوات   10-5من 

 0.22 3.10 10 سنوات   10أكثر من 

 0.20 3.25 61 املجموع 

 
ً
ملتغير سنوات الخبرة، وللتحقق من أن الفروق ذات    يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين املتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة تبعا

 كما موضح بالجدول التالي: (One Way ANOVA)داللة إحصائية، سوف يتم حساب تحليل التباين الحادي 

 األحادي تحليل التباين : (5دول )ج
ا
 ملتغير سنوات الخبرة   للفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة تبعا

مستوى   "ف" املحسوبة  متوسط االنحراف درجة الحرية  مجموع املربعات  التباينمصدر  متغير العمر 

 الداللة

محور مستوى الجودة النوعي  

 للخريجين 

 0.002 0,278 0.127 2 0.254 بين املجموعات 

 0.418 58 40.143 داخل املجموعات 

   60 40.397 املجموع 

 0.307 4.189 0.512 2 3.219 املجموعات بين  محور جودة البرامج التدريبية 

 0.365 58 37.285 داخل املجموعات 

   60 40.504 املجموع 

 0.442 7.182 0.343 2 0.972 بين املجموعات  محور جودة االستشارات العلمية 

 0.546 58 54.209 داخل املجموعات 

   60 55.181 املجموع 

 0.728 0.892 1.687 2 0.652 بين املجموعات  العلمية محور جودة املشاريع 

 0.932 58 46.211 داخل املجموعات 

   60 46.863 املجموع 

 0.001 6.239 0.486 2 1.298 بين املجموعات  محور جودة البحث العلمي 

 0.764 58 37.439 داخل املجموعات 

   60 38.737 املجموع 

 0.529 0.827 1.902 2 1.972 بين املجموعات  املؤتمرات والندوات محور جودة 

 0.642 58 43.365 داخل املجموعات 

   60 45.337 املجموع 

 0.178 0.338 0.752 2 3.085 بين املجموعات  املستوى الكلي

 0.907 58 52.32 داخل املجموعات 

   60 55.405 املجموع 

 α≤ 0.05السابق أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )يتضح من الجدول  
ً
ملتغير سنوات    ( بين إجابات عينة الدراسة وفقا

والندوات، واملستوى الكلي، أي ة، وجودة االستشارات العلمية، وجودة املشاريع العلمية، وجودة املؤتمرات  ي الخبرة لكل من محور جودة البرامج التدريب
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على التوالي. كما   0.178،  0.529،  0.728،  0,422،  0.307أفراد عينة الدراسة اتفقوا على عبارات هذه املحاور، حيث بلغت قيمة الداللة املحسوب    أن

أن  السابق  الجدول  بلغ  تبين من  الداللة املحسوب  النوعي للخريجين وجودة   0.001،  0,002  قيمة  املستوى  الدراسة على محوري جودة  إلجابات عينة 

( للقيام باملقارنات  LSD، لذلك سوف نستخدم اختبار شيفيه )(α≤ 0.05)البحث العلمي وفقا ملتغير سنوات الخبرة وهذه أقل من قيمة مستوى الداللة  

 : LSD شفيه ول التالي نتائج تحليل اختبارالبعيدة. يوضح الجد

  نتائج اختبار شيفيد للمقارنات البعدية للفروق بين إجابات عينة الدراسة: (6) جدول 
ا
 ملحور جودة املستوى النوعي للخريجين  ملتغير سنوات الخبرة تبعا

أقل من خمس   املتوسط الحسابي  سنوات الخبرة  املحور 

 سنوات 

 سنوات   10أكثر من  سنوات   10-5من 

النوعي   املستوى  جودة 

 للخريجين 

    3.32 أقل من خمس سنوات 

    3.63 سنوات   10-5من 

  *  0,935 *  0.496 3.49 سنوات   10أكثر من 

 
ً
سنوات( مقارنة بسنوات  10ملتغير سنوات الخبرة كانت لصالح فئة )أكثر من  يتضح من الجدول السابق أن الفروق بين املتوسطات الحسابية تبعا

و) سنوات(  خمس  من  )أقل  الخر   10-5الخبرة  جودة  رفع  على  وحرصهم  الكاديمي  العمل  في  لألفراد  الكبيرة  الخبرة  لسنوات  لهذا  يعود  يجين سنوات(. 

 . ي املجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافيةف ويحقق أهداف التنمية املستدامة سوق العملحاجات لومواءمتهم 

 : (7) جدول 
ا
 ملحور جودة البحث العلمي   ملتغير سنوات الخبرة نتائج اختبار شيفيد للمقارنات البعدية للفروق بين إجابات عينة الدراسة تبعا

أقل من خمس   املتوسط الحسابي  سنوات الخبرة  املحور 

 سنوات 

 سنوات   10أكثر من  سنوات   10-5من 

  *   0.178  3.23 أقل من خمس سنوات  جودة البحث العلمي 

 *   0.749   3.11 سنوات   10-5من 

    2.90 سنوات   10أكثر من 

 
ً
سنوات( مقارنة بسنوات    5ملتغير سنوات الخبرة كانت لصالح فئة )أقل من    يتضح من الجدول السابق أن الفروق بين املتوسطات الحسابية تبعا

( )  10-5الخبرة  الفئة  ولصالح  )أكثر من عشر سنوات  10-5سنوات(،  الخبرة  بسنوات  يعود هذ(سنوات( مقارنة  الفئات من    ا .  في هذه  الفراد  لحرص 

 ى الترقيات، وتشجيع الطالب على املشاركة في البحوث العلمية الجماعية. سنوات الخبرة على بذل مزيد من الجهود في البحث العلمي للحصول عل

 االستنتاجات والتوصيات ثالث: املبحث ال

 املطلب األول: االستنتاجات

 تتمثل أهم االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة في التالي: 

الدراسة على كل فقرات محور جودة   •  من عينة 
ً
بين  موافقة نسبة كبيرة جدا النسب ما  النوعي للخريجين، حيث تراوحت  .  %29إلى    % 50املستوى 

 .%23إلى  %36يليها نسب املوافقة إلى حد ما على فقرات محور جودة املستوى النوعي للخريجين، حيث تراوحت النسب ما بين 

الدراسة بشدة على فقرة محور جودة البرامج التدريبية املقدمة ملؤسسات امل • جتمع، حيث تراوحت نسب املوافقة بشدة ما بين موافقة كل عينة 

العاملين في هذه %36،1إلى    52،5% املختلفة لرفع كفاءة ومهارة  املجتمع  التدريبية ملؤسسات  الدورات  الجامعة على تقديم  ، وهذا يوضح حرص 

 املؤسسات بما يحقق أهداف التنمية املستدامة للمجتمع ككل. 

الدراسة باملوا  • املكاتب االستشارية بالجامعة بقدرة عالية على تلبية أجابت غالبية عينة  العلمية، حيث تتميز  فقة على فقرات محور االستشارات 

 .%27،9 إلى %41تراوحت نسبة املوافقة ما بين حاجات املجتمع االستشارية، وقد 

، وهذا يدل على املساهمة الفعلية  %24إلى  %44بين  موافقة غالبية عينة الدراسة باملوافقة على فقرات املشاريع العلمية، حيث تراوحت النسب ما •

ستدامة  التي تقدمها جامعة القصيم لتطبيق املشاريع العلمية املقدمة من الباحثين في الجامعة والجهات الخارجية والتي تحقق أهداف التنمية امل

 للمجتمع ككل. 

محور   • فقرات  إلى  الدراسة  عينة  كل  بموافقة  تسهم  أن  يمكن  الذي  مع  الدور  التعليمية  مخرجاتها  مواءمة  تحقيق  في  السعودية  الجامعات  ه 

رؤية   وفق  املستدامة  التنمية  السعودية   2030متطلبات  العربية  حيث    ،للمملكة  القصيم،  جامعة  في  اإلدارية  القيادات  نظر  وجهة  من  وذلك 

 .%21إلى  %68تراوحت نسب اإلجابات ما بين 

وجود   • النتائج  إحأظهرت  داللة  ذات   فروق 
ً
تبعا القصيم  جامعة  في  اإلدارية  القيادات  إجابات  لدرجة  جودة    صائية  محاور  في  الجنس  ملتغير 

الكلي،   العلمي، واملستوى  البحث  العلمية، وجودة  املشاريع  العلمية، وجودة  إجابات  و االستشارات  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة 
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ملتغي تبعا  القصيم  جامعة  في  اإلدارية  ذلكالقيادات  ويعود  والندوات،  املؤتمرات  وجودة  للخريجين  النوعي  املستوى  جودة  محاور  في  الجنس    ر 

 تهم.الهتمام كل القيادات اإلدارية بالعملية التعليمية وتحسين مهارات الطالب والطالبات، وكذلك حضور املؤتمرات والندوات املتعلقة بتخصصا

•  
ً
 α≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  عدم وجود   أظهرت النتائج أيضا

ً
ملتغير سنوات الخبرة   ( بين إجابات عينة الدراسة وفقا

الكلي، أي ي لكل من محور جودة البرامج التدريب العلمية، وجودة املشاريع العلمية، وجودة املؤتمرات والندوات، واملستوى  ة، وجودة االستشارات 

 فقوا على عبارات هذه املحاور. أنه أفراد عينة الدراسة ات

• ( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق   α≤ 0.05يوجد 
ً
وفقا الدراسة  عينة  إجابات  بين  جودة    (  محور  من  لكل  الخبرة  سنوات  ملتغير 

انت الفروق لصالح فئة ك على التوالي،  0.001، 0,002املستوى النوعي للخريجين ومحور جودة البحث العلمي، حيث كانت قيمة الداللة املحسوب 

)أقل من خمس سنوات( و)  10)أكثر من   الخبرة  النوعي للخريجين.    10-5سنوات( مقارنة بسنوات  املستوي  ملتغير جودة  بالنسبة  كانت سنوات( 

برة )أكثر من سنوات( مقارنة بسنوات الخ  10-5سنوات(، ولصالح الفئة )  10-5سنوات( مقارنة بسنوات الخبرة )  5الفروق لصالح فئة )أقل من  

 . بالنسبة ملتغير البحث العلمي عشر سنوات(

 املطلب الثاني: التوصيات 

 تتمثل توصيات الدراسة في التالي: 

الجامعة بالتحسين املستمر في مجاالت جودة التعليم والسعي ملعالجة نقاط الضعف التي يتم اكتشافها، وتنمية نقاط القوة ب • ما  ضرورة اهتمام 

 يحقق التقدم العلمي املستمر.   

يجاد حلول علمية ملا تواجهه الدولة من  االهتمام بالبحث العلمي واملشاريع العلمية املرتبطة بقضايا وخطط التنمية املستدامة في الدولة، وذلك إل  •

 مشاكل وتطوير املجاالت كافة.

التنمية  • أهداف وخطط  يتوافق مع  بما  واالستشارية  والتدريبية  التعليمية  بوضع خططها  الجامعة  في  اإلدارية  القيادات  قيام  املستدامة  ضرورة 

 . ثقافيةوال واالجتماعيةاالقتصادية  مفهوم التنمية إرساء للدولة، ومن خالل

خطط  حاجات سوق العمل ويحقق    ضرورة االستفادة من خبرات الجامعات الجنبية فيما يتعلق بتطوير البرامج واملناهج التدريسية لكي تتوافق •

 . واإلقليمية التنمية املستدامة الوطنية 

واملتخصصين وأصحاب العمال في عقد الدورات والندوات للطالب االستعانة بالخبراء  ضرورة االهتمام بالتدريب امليداني في جميع التخصصات و  •

 وتوجيههم نحو التخصصات املطلوبة في سوق العمل. 

 :املراجع
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Abstract: This study aimed to know the role of Saudi universities in the suitability of higher education 
outcomes and the requirements of sustainable development in accordance with the 2030 vision in Saudi 
Arabia from the point of view of administrative leadership in the Qaseem University. The study population 
consisted of administrative leaders in the university, the sample study consisted of 80 members of the 
administrative leadership, who were chosen as purposive sample. A four themes questionnaire were 
prepared and validated its reliability and consistency. SPSS was used to process data through statistical 
methods, and the descriptive approach was used to achieve the objectives of the study. The study results 
are: Approval of the majority of the study sample on some axes of the qualitative level of graduates, the 
quality of training programs provided to the community institutions. scientific advisory, scientific projects, 
seminars and conferences provided by the University which are in accordance with the plans of 
sustainable development of the state and also in line with the Kingdom's 2030 vision, There are some 
challenges and problems facing the University of Qassim in the development of the capabilities and skills 
of graduates to be prepared for the labor market, The approval of each study sample on the role (medium 
degree) that Saudi universities can play in achieving the quality of their educational outcomes to meet the 
requirements of sustainable development in the Kingdom according to 2030 vision. 
The study recommendations: The study recommended: the necessity of emphasizing the suitability of 
university graduates to the needs and requirements of labor market institutions to meet these needs on 
the one hand, and to ensure that graduates have access to employment opportunities appropriate to their 
specialization and  the need for the university to continuously improve the areas of quality education and 
strive to address the weaknesses that are discovered and the development of strengths to achieve 
continuous scientific progress. 

Keywords: Educational Outcomes; Sustainable Development; Quality of Education. 
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