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الرئيسية  تعت    األداء  ات  المؤسسات  مؤشر ي 
تستخدمها      األكاديمية  ف  للقياس  قابلة  قيم  هي 

محددة  األكاديمية    المؤسسات عمل  أهداف  ي 
ف  تقدمها  وتتبع  خطتها  لقياس  من  منطلقة   ،

اتيجية.    المؤسسات    و االستر الرئيسية هذه  األداء  ات  وتقييم مدى  متابعة  عىل  تساعد مؤشر

،    جودة  عىل  أدائها  األهدافوقدرتها  وتحديد  السياسات  األداء  ت.  صياغة  ات  مؤشر ستخدم 

ي المؤسسات األكاديمية  الرئيسية  
نامج أو  المؤسسة أو  اللفهم كيفية تقدم    ف  مقرر  القسم أو  الت 

ي حد ذاتها  .  طالب نحو أهدافهمال دراسي أو حتر  ال
ا ف 
ً
ات األداء الرئيسية ليست أهداف  و مؤشر

ي      .لفهم وقياس النجاح  المؤسسة    تحتاجها وات  اد   هي ما  إن
بشكل   عرفالت  فىه وسيلة تساعد ف 

ي الوقت مناسب  شي    ع والتدخل  
ي قت    بدال    خطاء األ   إلصالح ف 

متأخر  من االنتظار إىل اكتشافها ف 

ي التنفي
ات  .    ذ ف  ي  متطلب    هي والمؤشر

اتيجية المؤسسة األكاديمية    أساسي ف  وه تساعدها  استر

ات   ي تحقيق أهدافها. وهناك الكثتر من التقسيمات للمؤشر
ي النجاح ف 

فمنها ما يتعلق بالوقت    ف 

ها   و  ا  .  الجودة والكفاءة والفعالية وغتر يتم  كتر  الذي يص وهنا سوف 
نفها إىل قسمير  كمية لتر

 . وكيفية

عىلتركز   الكمية  ات  أ   المؤشر البعد  بعاد عدة  منها  المؤسسة  ،  ي 
ف  ي  البشر بالعنرص  المتعلق 

امج التعليمية ،  عدد  ، أعداد الطالب،  أعضاء هيئة التدريسعدد  األكاديمية والذي يشمل   الت 

،  عدد   الخريجير   البعد  عدد  الطالب  فهذا  المؤسسة.  ي 
ف  أساسي عىل  يالموظفير   ركز بشكل 

يةأعداد   ها وتأثرها    بهدف معرفة مدى تناسبها مع احتياجات المؤسسة    الموارد البشر بما    وتأثتر

ي المؤسسة التعليمية
اك البعد المتعلق بالمعلومات وهذا النوع  وهن  .  يتم القيام به من أنشطة ف 

ات  يركز عىل نسبة أعضاء هيئة التدريس إىل إجماىلي الطالب،    ذين الالطالب  نسبة  من المؤشر

ي المدة المحددة
 .  ، نسبة الخريجير  الذين تم توظيفهم بعد تخرجهمأنهوا تخرجهم ف 

مؤشر   الكمية  ات  المؤشر أمثلة  لكل طالبمن  اإلداري  المؤشر  اإلنفاق  فهذا  متوسط ،   يقيس 

ي تنفقها الجامعات عىل الخدمات اإلدارية    المبالغ  
ويصاغ المؤشر    .  لكل من طالبها المسجلير  التر
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ي هذه الحالة انطالقا من  
دوالر مثال   15000هدف وهو خفض االنفاق االداري لكل طالب من  ف 

يزيد االنفاق اإلداري لكل طالب  ، وبالتاىلي يكون المؤشر أال    2023دوالر بنهاية عام    12000إىل  

ي تنف    المؤشر   دوالر وتكون معادلة  12000عن  
   مقسومة عىل   قها الجامعةإجماىلي المبالغ التر

ات  هناك م  كما أن  . إجماىلي عدد الطالب ، عىل سبيل المثال عدد  خاصة بالبحث العلمي  ؤشر

األبحاث المنشورة إىل أعضاء    إجماىلي ، ويتم حسابة  يئة تدريساألبحاث المنشورة لكل عضو ه 

 هيئة التدريس بالمؤسسة األكاديمية. 

ات النوعية أما  ات تركز عىل  نوعية بالنسبة للمؤشر ما هو بداخل المؤسسة وجودة  وه مؤشر

اتمن امثلة هذه ا،  األكاديمية ات    ،  لمؤشر ي معرفة   طالب  لبا  المتعلقة  المؤشر
ي تساعد ف 

  والتر

الط  رضا  أو  درجة  المكتبة  تقدمها  ي 
التر الخدمات  عن  االرشاد الخدمات  الب  يقدمها  ي 

التر

للطالب الكلية  تقدمها  ي 
التر والمالية  اإلدارية  الخدمات  عن  الرضا  درجة  أو  رضاء  األكاديمية   ،

ورضا الطالب عن أداء المؤسسة التعليمية بشكل عام    الطالب عن أداء أعضاء هيئة التدريس  

ات نوعية متعلقة  هيئة التدريس مثل رضا أعضاء هيئة التدريس  بأعضاء، كما أهنا هناك مؤشر

أو   المقدمة،  التسهيالت  ي   اإلمكانياتعن 
التر والخدمات  التعليمية  العملية  لتنفيذ  المتاحة 

ا مؤشر النوعية  ات  المؤشر تشمل  . كما  لهم  الكلية  بالمجتمع  تقدمها  تتعلق  ي  ت  الذي  الخارج 

ي والمتعاملير  مع  ي تعامل مع المؤسسة األكاديمية وهو يركز عىل معرفة رضا  المجتمع الخارج 

سواء صحية او تعليمية أو   كان نوعها   أيما تقدمة لهم من خدمات    المؤسسة األكاديمية عن

ات نوعية مؤشر نسبة  ثقافية أو مساعدات لفئات معينة داخل المجتمع.   ومن المثلة عىل مؤشر

ات    وتكون معادلة  المؤشر   رضا الطالب  عن جودة العملية التعليمية   عبارة عن مجموع مؤشر

 . رضا الطالب عىل إجماىلي الطالب

ات األ وبالتاىلي تعتت  م ي المؤسسة األكاديمية ألنها تساعد   ء  دا ؤشر
أثناء التنفيذ   متطلب أساسي ف 

ي من أنها تستر بطريقة صحيح التأكد من 
اكتشاف أخطاء يساعد المؤسسة عىل التدخل   ة، وف 

والتكاليف   الوقت  العمل وتوفتر  المناسب لضمان ستر  التصحيح  المناسب  عمل  الوقت  ي 
ف 

 ا لعملية التعليمية والتدريبية.  وضمان جودة

  

 


