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 الرفحة الباحث البحث عشػان
دمحم شمعت يجكد. داخل كميات الحقػق  جػدةال ضسان في اإللكتخوني التعميع إسيام مجى  556-452  

 د. عّسار الحديشي قخاءة في أثخ إعالم الجامعات في جػدة التعميع
مصمظد. ىيام   452-455  

 تأثيخ تصبيق مبادئ الحػكسة عمى جػدة التعميع األىمي
 )تصبيقية في كمية شط العخب الجامعة  )دراسة

 أسامة عبج المصيف أحسج . . د م
. كخار فاضل خمف الدعيجي م . م  456-425  

الجامعات مغ خالل شبكة القيسة في تحقيق  حػكسةالعالقة واالثخ التتابعي ل
 متصمبات جػدة التعميع العالي

"دراسة استصالعية تحميمية آلراء عيشة مغ اعزاء الييئة التجريدية في كمية االدارة 
 "وكمية االدارة واالقتراد وكمية القانػن في جامعة الكتاب واالقتراد جامعة الفمػجة

 د. يػنذ دمحم خزخ الدبعاوي 
م عمي حديغد. وسا  

 م.م.عساد إسساعيل إبخاىيع
425-432  

نحػ حػكسة خجمات تكشػلػجيا السعمػمات كخارشة شخيق لجعع جػدة التعميع 
 الجامعي

 دراسة حالة في كمية االدارة واالقتراد/ جامعة السػصل

 م.د.دمحم مرصفى حديغ حدغ
455-432 م. نعسو عبجهللا الفخخي   

االكاديسية الخصيشة عمى ترشيف الجامعات العخاقية محميا  السشراتدراسة تاثيخ 
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 دراسة استصالعية ألراء عيشة مغ األكاديسييغ في الكميات األىمية في العخاق

 م.م. سيف عبج الخزاق دمحم الػتار
زىخاء صالح حسجي الخياطم.م.   

466-655  

لتحقيق متصمبات الحػكسة  لجػدة التعميع العالي اعتساد التخصيط االستخاتيجي
احسج ابخاىيع حديغ العبيجيم.م. االكاديسية  656-644  

 دور السؤسدات األكاديسية  العخاقية في إرساء قيع الشداىة ومكافحة الفداد

 )دراسٌة تحميميٌة (
ثامخ عبج الجبار عبج العباس الدعيجي م.م  646-664  

 أثخ استخاتيجية التسػيو في تحقيق متصمبات الجػدة التعميسية
 دراسة تحميمية آلراء عيشة مغ أساتحة الجامعات العخاقية

 أ.د. يػسف حجيع سمصان الصائي
 حديغ دمحم عمي كذكػل

 ضخغام دمحم شاشي الخاقاني
665-633  

اثخ التخصيط االستخاتيجي عمى جػدة التعميع بالجامعات الحكػمية العخاقية في ضل 
 الحػكسة االكاديسية

 جامعة بغجاد –بالتصبيق عمى كمية التخبية األساسية 

 م.م سجاد خمف حديغ عمي
644-634 م.م ايشاس عباس عبج عباس  

 آليات مقتخحة لتشفيح الحػكسة في الجامعات العخاقية
ج حسيج العصػي أ.م.د.ميش  

 الباحثة ليمو معمػل
 أ.م.د. حيجر جاسع الجبػري 

645-664  

 حػكسة األكاديسية في جػدة الخجمة التعميسيةالتأثيخ تبشي أبعاد 
 في جامعة الكػفة تجريدييغألراء عيشة مغ ال دراسة تحميمية 

 م.د. رافج حسيج عباس الحجراوي 
عامخ عبج كخيع الحبحاوي  م.د.  

مخيف الكالبيم.د. اميخ نعسو   
665-252  

تقػيع أداء األقدام العمسية في الكميات الحكػمية وأثخه في جػدة األداء لألقدام مغ 
 وجية نطخ رؤساء األقدام والتجريدييغ في كميات جامعة بابل

 أ.د. عباس حديغ مغيخ
 أ.م.د دمحم ىادي ششيغ
 أ.م. آمشة كاضع مخاد
 أ.د. حيجر حاتع فالح

252-264  
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225-266 أ.د.عمي مجيج الحسادي قتراد دالة في حػكسة الجامعاتحاكسية األ  

 التخصيط االستخاتيجي بػصفو آلية لتحقيق جػدة التعميع في ضل الحػكسة األكاديسية
 )) دراسة تصبيقية في الجامعة السدتشرخية((

م. وداد مػسى دمحم                         
م.م حميع إسساعيل ششتو   225-236  

التدييذ التشطيسي لقيادات التعميع العالي وانعكاسو في تحجيات مخخجات سػق 
 العسل دراسة استصالعية آلراء عيشة مغ اساتحة جامعة بغجاد

 م. م. عفخاء عباس حساده
 أ. م. د. حديغ عبج السصمب السجني

 أ. د. حاكع جبػري الخفاجي
 أ.م.د. عسار عبج االميخ عمي زويغ

245-263  

ػيق وتأثيخه في أداء الجامعات السشتجة باإلعتساد عمى التأثيخ التفاعمي تجقيق التد
 لسباديء الحػكسة األكاديسية

 دراسة إستصالعية آلراء عيشة مغ السػضفيغ في جامعة الكػفة

رون فخيجون عبج هللام.د.   
بخششظ صالح العدكخي أ.م.د.   
ليث عمي يػسف الحكيعأ.د.   

264-254  

 أ.د. عبج الخضا سعػد الحدشاوي  الجامعات في ضػء الجػدة الذاممة حػكسة
الّذػيميّ سمسان حيجر محدغ  أ.م.د.  255-266  

226-225 د. سشجس دمحم عباس األكاديسية تحقق الشيزة العمسية وجػدة التعميعالحخية   
 أشار مقتخح لحػكسة الجامعات والكميات االىمية

 الجامعةبحث تصبيقي في كمية السدتقبل 
 م.د عد الجيغ حدغ كاضع الحديشي
234-225 د. دمحم محيدغ عبج الخضا الدرفي  

 مقياس رؤية ورسالة وأىجاف مؤسدات التعميع العالي وأثخه عمى سػق العسل
 دراسة حالة في جامعة نيشػى 

 م.م ثابت حدان ثابت
254-236 م.م عسخ تػفيق عبجالخحسغ  

الحػكسة ودورىا في تفعيل تصبيقات الحكػمة إدارة السعخفة السدتشجة عمى مبادئ 
 اإللكتخونية

 دراسة إستصالعية آلراء عيشة مغ السػضفيغ في جامعة الكػفة

ليث عمي يػسف الحكيعأ.د.   
 ضخغام عبج العالي الساضي
 زىخاء عبج الخضا الفتالوي 

256-266  

باستخجام تحميل  - أثخ حػكسة التعميع العالي في تخسيخ ثقافة الذفافية اإلستخاتيجية
 السحتػى 

ىاني فاضل جسعة الذاوي  أ.م.د.  

وليج عباس جبخ الجعسي م.د.  355-356  

الػاقع و  استذخاف مدتقبل الجامعات العخاقية في ضػء الترشيفات العالسية
 التحجيات

.د ناجي عبج الدتار محسػدأ  
مخوان عامخ نريف م.م.  
زىيخ خزيخ عباس م.م.  

352-342  

 العالقة بيغ مؤشخات الحػكسة األكاديسية وجػدة التعميع / دراسة نطخية
د. أكخم احسج الصػيلأ.   

 م. بذار عد الجيغ الدساك
 م.م. عمي وليج حازم العبادي

343-362  

325-362 أ.م.د.عمي نجيب حسده استقالل الجامعات امتجاد الستقالل الييئات السدتقمة بسػجب الجستػر  
عاد الحػكسة اإلدارية في كمية االدارة واالقتراد /جامعة السػصل واقع اعتساد أب

 باعتساد دالة مقتخحةو باستخجام السشصق السزبب 
د.ىجى عبج الخحيع حديغم.  

ذكاء يػسف عديدم.م.  326-323  

Challenges Facing the Application of Total Quality 

Management in Northern Technical University 

Fatima Jafar Habeeb 

Wijdan Hasan Hamody 

Yasir Hassan Ali 

Ahmad R. Mohammed 

324-336  

 التعميسي األداء جػدة في االكاديسية وأثخىا الحػكسة
 ميجانية في الكميات االىمية دراسة

 الجكتػر احسج عبج الدالم احسج
 الجكتػر زياد شارق ابخاىيع

 الجكتػر احسج عبج الحكيع تػفيق
332-346  
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تػر احسج محسػد عمػالجك  

 العخاق فی تعديد نطام التعميع الجامعی فی اقميع كػردستان االكاديسيةحػكسة الدور 
صالح وعصا آدم حس  

 عباس محسػد احسج
 كاوه دمحم روستع

342-366  

453-362 أ.م. أحدان حبيب داخل تصػر ميارات التعميع بأستخجام التقشيات الحجيثة في التعميع اليشجسي  
دور رؤساء االقدام االكاديسية في تعديد الحخية األكاديسية لجى اعزاء الييئة 

444-454 د. ابخاىيع خميل عيجان التجريدية  

وفقاً لجسعية القدام ادارة االعسال في الكميات االىمية معاييـخ االعتساد االكاديسي 
 (AACSBتصػيخ كميات إدارة االعسال الــ )

عبج الشاصخ عمظ حافـظ أ.م.د  
423-446 أ.م.د. وفاء عجنان حسيج  

سؤدد سعيج حسج د.م. تػجو االستخاتيجيواثخىا في تحقيق اللحػكسة االكاديسية دور ا  
م. د. عبج الشاصخ عمظ حافظأ.  424-442  

 تصبيق مبادئ حػكسة الجامعة مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ
 في الجامعة التقشية الػسصى

د حشان عبجهللا حدغأ.م.  
. باسسة عبػد مجـــــــيجم  443-462  

 متصمبات تحقيق الحػكسة االكاديسية كسجخل لتحديغ جػدة التعميع العالي
 دراسة حالة في كمية الصب/ الجامعة السدتشرخية

كبخو أ.م.د. رغج يػسف  
جبخ م.د. مجيغ عبجالػىاب  

كصان م.م. عسار ياسخ  
463-544  

عسار عبج األميخ زويغأ.م.د  نساذج الحػكسة االكاديسية وإمكانية تصبيقيا في الجامعات العخاقية  
شاىخ دمحم حدغ صاحب  546-526  

االستخاتيجي السدتجام  لتحديغ جػدة الخجمات التعميسية تذخيز ابعاد التػجو 
 /دراسة تحميمية لبعس اعزاء الييئة التجريدية في جامعة القادسية

 ا.م.د.فاضل راضي غباش الغدالي
 م.م. سيف عمي جاسع

 م.د .حديغ عمي عبج الكخعاوي 
522-524  

تحميمية لعيشة مغ  : دراسةيع الحػكسة االكاديسية في الجامعات العخاقية االىميةيتق
 الكميات االىمية في بابل

 م.د.حامج محدغ ججاح
 م.م.نػر ىاشع دمحم

 م.م.  ختام حاتع حسػد
 م.م.سيف ناضع كاضع

525-536 
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 تقديم بقلم السيد رئيس جامعة الكوفة
 عبد احلسني الظاملي أ.د. حمسن

بادرت جامعة الكوفة ضطن توجهاتها في  
اشييا ة افافيية ال ييودد  الييادد ال اييالة فيي  العطم يية 
 التعم ط يييية الييييت  فيييي  مييييرتط  د ليييي   ييييظو     يييي 

  مت اح  الطواض ع الطتعمفة بال ودد.
السابع تحت  ظيوا  العف  الطرتط  ال  ل  

ت بطشييار ة  ا ييعة ميين بيياح  ن عييحييو جييودد التعميي ذي  اليي   حالط ليين ل :االكاديط يية)الحو طيية 
الع اق يية  ميين  اارد التعميي ذ العييال  الع ب يية    ميين ملتمييج ال امعييات  خارجيي  العيي ا   داخيي  ميين

فييي  الب ليييام   اال يييهال الفعيييا ت ملتمفييية  ضيييعت خارقييية ق لييين لحيييو را اا   البحيييل العمطييي  
 الحكوم .

)العيي ا م مصيي م  د     ب يية  اجظب يية 6باحييل  باح يية ميين  561شييارف فيي  الطييرتط  
 14  ا    د البحيو  الطفبولية بح ا   رقة  مط ةم  79م ق موا ال  ائ م فمسط نم لب ام ا  ا ي
 ضطن محا ر الطرتط  ال الاة:

بيييي ن البيييياح  ن  اللطيييي يييييال الطييييرتط   طيييين الظفييييات  بيييي  جمسييييات الطييييرتط   خييييال  ا
   .بال ودد  الحو طة االكاديط ة الطشار  ن الطوضو ات الط تبطة 

الت رلس ة  الوظ ف يةم مين خيال   ا مالكاته االت تطول  اقسامه جامعتظا الحب بة تتطمع  
س  ياال ييت ات   م  التطييول  اليي ات   الطر ييالتلطيي     تبظيي  فمسييفة ال ييودد  التط يي  فيي  ا دا م 

 ف  خ مة الط تطع. ال امعة بظا لا الطمبةم  لطه  ل لادد د ر التظع ط م بطا يل ل أ
ميا م  ميت طيرتط  ا  العمط ة  التحض  لة  السال د لم  لم  ف  اللتال اق ل شك    تف      

م ميي  ضييطا  أ  أشييك  أيضييا ا ضييا  د    أ .ال يياف فعال ييات الطييرتط  ميين جهييود فيي   هبيي لو 
 .  د ذ  ا ظاد ف     م اح  التحض    اال  اد  التظف  من ف  ال امعة لطا أب  ه ال ودد 

 وهللا تعالت  ل ُّ التوف ن.
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 تحذياخ الراهنح واآلفاق ادلستقثليحالاستقالليح ادلعرفح يف اجلامعاخ العرتيح تني 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ادللخص:
 استقاللية المعرفة في الجامعات العربية بين التحديات الراهنة واآلفاق المستقبلية.

نيدف في ىذه الدراسة إلى  سحىط ب عة ىة  ىؾى أطى  همىد هىىؼ اال ىلمل مر الر ميىرا والبىي عمسى  سظىر      
نفحىيم عةىىؾا عملتمت ىىمر ال ري ىة فىىي عىى  الدىىراأمر الةةمف ىة والر رف ىىة البىىي هيىىا، أملرزىم  بجىىاب ف يىىم  فةىىد 

ؾن نؾأىىم تىىؽ الب ىىو فىىي عىى  يىىمر طبلازىىم فىىي عىى  نغىىمل سىى ر الب طىى ؼ ال ىىملي عتمت مسزىىم ال ري ىىة ال ىىؾل    خىى
الةىىؾرا الرير ىىة واالنفبىىم  الةةىىمفي الرى ىىأ  وىىىؾ تىىم هوفىىد نؾأىىم تىىؽ االنفىىبلر فىىي ة ف ىىة ا تىىم  الحىىا  ال ف طىىة 
عىىا ارا الر رفىىىة والاثىىى  ال طرىىي أمتىىىة فذىىىبل أىىؽ الحىىى ظرا أطىىى  الرؾفيىىمر الةةمف ىىىة البىىىي سىىبثلؼ فىىىي ىىىىذه 

ؾف ة ال دائ ة البىي سرةطيىم الررةز ىة الغري ىة البىي سىز ا  ويةىؾا الر رفة البي يمت  ابغذ بيم الجظمعمر األ د ؾل
فىي عىى  الىىبثلؼ الرى ىأ فىىي الحىىطظة الر رف ىىة البىي لظملرىىم سثىىدل أزيىم الرف ىىر الفطحىىظ زي األتر لىىي ا وار 
سىى  د  تىىم  ت ىى  يذىى ة الثفىىمي أطىى  اليؾ ىىة الةةمف ىىة تىىؽ هىىىؼ الرؾا ىى ي الاملغىىة األىر ىىة البىىي  تىىأ طرييىىم 

عم أط  ىؾ بزم وة منزم تؽ خظمعمر الررةز ة الغري ة الراةؾثة في الر مرف البي  بطةمىىم طبلازىم عملاث  مفم
عملتمت ىمر ال ري ىة و ىرورا الاثى  أىؽ الحىا  ال ف طىىة ابثة ىا ت ىم  ر التىؾ ا ال ملر ىة فىي الاثى  ال طرىىي 

 زم.لبلرسةمى عتمت مسزم ال ري ة وا تم  تخمر ي عثة ة مة ة ة سحيؼ في نرؾ تتبر مس

 األستار محزج تراهيمي

أستار وتاحج أكادميي يف العلوم السياسيح 
 والذراساخ األمنيح النقذيح/ اجلزائر

 األستارج خولح مخري

 والثحوث للذراساخ اإلمنائي الوفاق مركز
 ماليزيا/ والتذرية 

Khaoula.khamri@hotmail.com 
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فأتمل ىىذه اال ىلمل مر البىي عمسى  سظىر  نفحىيم ويةىؾا خميىة ع ىد عيىؾر تىم  حىر  عملزغىمل الىدولي 
التد ىىد ويىىروا نغىىمل الةظىىأ الؾامىىد وىىىؾ تىىم   زىىي نغىىمل الر رفىىة الؾامىىدا والةةمفىىة الؾامىىدا و  رىىىم تىىؽ هنىىؾا  

ب عىو تىؽ ةى  يىؾد ومىدد األنغرة   فؾفد نغمل الب ط ؼ التمت ي عأوطمنزم ال ري ة نفحىو وسىب سى مح  ثى 
ر ؼ هن الطغة ال ري ة تةبل سمعةم ةمن  لغة ال طؼ والر رفة األول  أزىد طبلازىم عملتمت ىمر خميىة فىي ال يىد 
االندلحي  وىؾ تم  ظر  هسئطة ةة را أؽ سثؾل الةما  ةؾن نغمتزم الر رفي التمت ي ساميم ةمن نغمل سزؾ  

غىىمىر االنحىىبل  تىىؽ اليؾ ىىة وةىى  يىىؾر وه ىىلمل ال ؾلرىىة ثةىىمفي إلىى  تبثىىؾل وىىىؾ تىىم بل إل ىىو طبلازىىم تىىؽ ت
عملؾسب التمت ي  وىؾ تم  ت طزم نبحمىل ة ف الحا   لطزيؾض عحا  ا ارا الر رفة عملب ط ؼ ال ملي ال ريي؟ 
وتم الحا  واأل وار الثذمر ة البي سرلززم تؽ اسبةرمر ال ةىؾل ال ري ىة لبثة ىا البزر ىة الر رف ىة الرزخىؾ ا؟ 

الحىىا  ال ف طىىة ابثة ىىا ت ىىم  ر التىىؾ ا ال طر ىىة فىىي فمت مسزىىم ال ري ىىة؟ وة ىىف الحىىا   إل تىىم  فذىىبل أىىؽ تىىم 
تدم ر سرؾ   مة ةي و ائؼ  ةؾل أط  رأم ة تخمر ي عثة ة و ا   البزمفس ا ؽ الظبلد لطرفي تىؽ تحىبؾ  

 الاث  ال طري عتمت مسزم؟.
  سزح   لحار ه ؾارىم في نؾ  هتمل هىر ة الرؾ ؾ  واإل لمل مر الرظرومة ىذه األسئطة وهخر 

تؽ الرةمريمر االعحبرؾلؾف ة تبا  ؽ بل بي البف  ػ والبثط   يدد الؾيؾل إل  سا  الجروح عملزغمل 
الب ط ري والاث  ال طري أمتة في فمت مسزم ال ري ة تؽ  رنةة االتار مل ة الةةمف ة البي سث ب عو تؽ طرف 

ا ارا الر رفة خمية في ع  الةؾرا الرير ة اليمئطة البي  خظمعمر الررةز ة الغري ة والبي س لس سطظة
 مؾل  ال ملؼ إل  ير ة ةؾن ة يغ را.

 التؾ ا ال ملر ة  يؾا الر رفة  الررةز ة الغري ة  اليؾ ة اإلسبلت ة  الاث  ال طري. الكلمات المفتاحية:

 مقذمح:
ؽ اليؾ ة وسى م  البظىؾرار   بار الثد   أؽ الب ط ؼ ال ملي ال ريي في أدرنم ال ؾل ىؾ مد   أ

الثذىىىمر ة علىىى  تىىىم س ز ىىىو تىىىؽ تةؾتىىىمر الثفىىىمي أطىىى  ال  ىىىمن والؾفىىىؾ  وسىىىب ىىىىذا ال اىىى  ال ىىىؾني الرب طىىىا 
عجظمعمر اإلتار مل ة الةةمف ة الربزا د مدسيم  ؾتم ع د  ؾل  فةد عمس  الدول وخميىة تزىذ سىةؾد فىدار اىرل ؽ 

 مر الربثدا األتر ل ة سح   فمىىدا إلى  الرثمفغىة أطى  وسثؾل ال ملؼ إل  س مسة الةظأ الؾامد عةم ا الؾال
ىؾ بيىىم فىىي ّعىى  الحىى ي الثة ىى  تىىؽ طىىرف الةىىؾ  ال ملر ىىة والؾال ىىمر الربثىىدا األتر ل ىىة عخىىل  خىىمص إلىى  
نخىىر ثةمفبيىىم اإلتار مل ىىة والربغظرسىىة تىىؽ خىىبلل الزحىى ي الّةةىىمفي الىىذل سثرطىىو الطغىىة اإلنتط ز ىىة ةزرىىؾ ح تىىؽ 

 الةةمف ة.نرم ح االتار مل ة 
تجظىىم تىىؽ   بةىىد هن الطغىىة تتىىر  ةطرىىمر وسراو ىىأ نثؾ ىىة نبؾايىى  ايىىم  اىى  ىىىي إلىى  فمنىىأ  لىىػ 
تثرؾل ثةمفي وير  غؼ مذمرل سر ز سطػ األتة أؽ   رىم تؽ األتىؼ  وتىم اا  تىؽ مىدا انبخىمر االتار مل ىة 

  Globalisation ؾلرىىةالةةمف ىىة الررمرسىىة أىىؽ طر ىىا الطغىىة االنتط ز ىىة أؾاتىى  ةة ىىرا تزيىىم سفخىىي عىىمىرا ال
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الرحبخىىر ة ةملزىىمر فىىي اليخىى ؼ فىىي هفحىىم  الرتبر ىىمر خمّيىىة  ول ال ىىملؼ الةملةىىة عمأبامرىىىم  وال يط طىىة إن لىىؼ 
نة  تز دتىة الفمأط ىة فىي مرةىة الر رفىة والبىمر ا الثذىمرل لط ىملؼ أمتىة  وىىؾ تىم سىّي  الريرىة هوةىر أطى  

ا الطغىة االنتط ز ىة البىي يىمر ليىم الىدور ال ا ىر فىي اأىبلى الّةةمفة الغري ة ل اىؾر تجبطىف الةةمفىمر أىؽ طر ى
 تؽ سطظة االتار مل ة الّةةمف ة.

 تؽ خىبلل تىم سىاا سىزثمول هن نىرول فىي ىىذه الؾريىة الاثة ىة اتمطىة الطةىمل أىؽ الررةز ىة الغري ىة 

Western Centralism  ىىم تىىؽ األنىىؾا  الراظزىىة لطحىى ظرا أطىى  الخىى ؾد أىىؽ طر ىىا الطغىىة عمأبامرىىىم نؾأ 
اإلنتط ز ة ونحةيم الّةةمفي  في تثمولة تزم لرجمسطىة سطىػ األع ىم  االتار مل ىة الةةمف ىة  وةخىف ة ف ىة سؾع فيىم 

 رىىىىم تىىىؽ لطغىىىة اإلنتط ز ىىىة ةطغىىىة لطر رفىىىة ال ؾن ىىىة فىىىي تةماىىى  سيرىىى ش إن لىىىؼ نةىىى  إيدىىىمى الطغىىىة ال ري ىىىة و 
األ وار  فملطغة ال ري ة في فمت مسزم ال ري ىة هيىاث  فىي مملىة تىؽ االنفىراد ال ا ىر ةزب تىة مبر ىة لبغطغى  
ال ؾلرىىة االتار مل ىىة ف يىىم عحىىرؾتيم الف ر ىىة أماةىىة عرةؾتىىمر اليؾ ىىة ال ري ىىة اإلسىىبلت ة والثذىىمرا اإلسىىبلت ة 

ي االسبلتي سث   ظمى الّبةميف ومىؾار الثذىمرار أمتة  ونمفةة لبطػ الحرؾل الةمسطة في نح ي ف رنم ال ري
والر رفىىة ال ؾن ىىة الررمرسىىة عملتمت ىىمر  وىىىذا ةطىىو تىىؽ خىىبلل سف  لزىىم هنظؾلؾف ىىم ليىىذا الرىىمر  الربحىىطب  فىىي 

 اطمر فدل ة لظملرم  غط  ال د د تؽ الرف ر ؽ ال رد وىي: فدل ة الّخر  والّغرد.
 وخظمد يؾا الر رفة: االتار مل ة الةةمف ةيي ا ؽ سطظة نثؾ طر  ا لمل مر وايي الب ط ؼ ال ملي ال ر 

إن البظر  لؾايىي الب طى ؼ ال ىملي ال ريىي فىي أدىرنم ال ىؾل ىىؾ مىد   أىؽ امىد  هاىرا اال ىلمل مر 
ال ؾ دة البي سطةىي عغبلليىم أطى  فمت مسزىم ال ري ىة خمّيىة وهن خظمعىمر يىؾا ال رفىة الررساظىة ال ىؾل عخىل  

لررةز ىىىىة البىىىىي سر زىىىىىم تىىىىؽ خىىىىبلل االنبخىىىىمر الرى ىىىىأ لطر رفىىىىة الررساظىىىىة عملطغىىىىة وا ىىىىر عملثذىىىىمرا الغري ىىىىة وا
االنتط ز ة  وىؾ تم  ثبؼ أط  طبلازىم فىي التمت ىمر ال ري ىة ال لىؾف أطى  س طىؼ الطغىة االنتط ز ىة هوال مبى  
 طىىي أىىملؼ الر رفىىة والاثىى  ال طرىىي وىىىؾ تىىم  ت طزىىم نظىىر  ال د ىىد تىىؽ اال ىىلمل مر فىىي ىىىذا الرذىىرمر ف  ىىف 
الحىىا   إلىى  اأىىم ا الطغىىة ال ري ىىة ةطغىىة لجظمعىىمر يىىؾا الر رفىىة؟ وتىىم األ وار والحىىا  ال ف طىىة البىىي  رلىىؽ لزىىم 
اسامأيىم إلأىم ا ف مل مسيىم وسىىب االتار مل ىة الةةمف ىة الغري ىىة البىي سىز ا  يؾسيىىم  ؾتىم ع ىد  ىىؾل؟ فذىبل أىؽ ىىى  

ال ريىىي والغريىىي ت ىىم  والىىذل  ترىىي  رلىىؽ ا تىىم  نىىؾ  تىىؽ البؾايىى  الثذىىمرل ال ىىملري الىىذل  ترىىي ال ةىى  
 فر ي الةةمفمر أط  اخببلفيم  ون هل سؾفو ا د ؾلؾفي تغرض؟.

غح
ّ
ا": اجلزائر"ادلركزيح الغرتيح يف اجلامعاخ العرتيح  وديالكتيك العرتيح الل

ً
 أمنورج

 طىىرف تىىؽ المىىببللا س ىىرض البىىي االسىىبلت ة ال ري ىىة الىىدول هاىىرا همىىد عمأبامرىىىم التزائىىر تىىرر لةىىد
 والبىىي الطُّغؾ ىة خميىة فىي الثىرل التىمت ي ىؾ بيىم ت ىملؼ  ىؾى  اسىبدتمر ة عفبىرا الغم ىؼ الفرنحىي الرحىبدتر
 اخىىى  التمت ىىىمر  الةةىىىمفي لطتىىىؾ فىىىملربباي التزائر ىىىة  اليؾ ىىىة ت ىىىملؼ أطىىى  عبلليىىىم سطة ىىىأ اآلن لثىىىد تماالىىى 

 التزائىىرل  لطرتبرىىي اليؾ ىىمسي البخىىر ل  لىىػ أطىى   ةىىف التزائر ىىة عمأباىىمره نرىىؾ ح تدىىغر أىىؽ طاةىىة الزجاىىة
ا لبرىةبلر هيا، الذل  عىم  س اىؽ الثر ىد أاىد ال بلتىة أط يىم هوىد لظملرىم البىي اليؾ ىة اإلسىبلت ة سطىػ تفبةىد 
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 وطززىم التزائىر وىي" الغم ؼ الرحبدتر الفرنحي ايم سثد  وخ مر رف يم البي األيمن ؼ الةبلثة سطػ خبلل تؽ
  ىىؼمالغ ال ىىدو البىىي يىىم   يىىؾا اليؾ ىىة التزائر ىىة بنىىذا  ويىىف الخىى فرا ىىىذه   ززىىم"  واالسىىبلل لغبزىىم وال ري ىىة
 فىذ لظملرىم هفزى  م مسيىم لزخىر الطغىة ال ري ىة أىملؼ ت ملريم فةد نةش ت ملؼ مروفيىم سف  ػ أط  أمفز ا هتمتيم

وس ىىؾ ؽ الظطاىىة واوحىىمايؼ يىىبلعة ت رف ىىة وافىىو ايىىم ال ىىدو الغم ىىؼ فىىي فبىىرا س ىىد تىىؽ الفبىىرار ال دىى اة البىىي 
 .هللا مرو عم  حر ااؽ التط   أاد الثر د ال ملؼ ترر ايم التزائر  إنو

 أىىؽ أمتىىة فذىىبل   التزائىىرل  األمىىدال عملتمت ىىمر التزائر ىىة والرتبرىىي وسظىىؾر األاتىىمن سىىؾالي وتىىي
هو   رىم وىؾ تم اا  تؽ سرافي يىؾا الر رفىة هوةىر عملتمت ىمر  الح مس ة هو االيبدم  ة سؾاى الز حمر سبمعي

التزائىىرل نب تىىة البحىىطب الرى ىىأ الىىذل سرمرسىىو  عىىملرتبري الغر اىىة الغىىؾاىر سطىىػ  ىىة  ويىىؾال إلىى  اىىرواالتزائر 
البريؾ ة واألوم  ر ة في التمت ىمر مىد هن  الرزغؾتة الررةز ة الغري ة ترةطة عفرنحم  اخ  فمت مسزم  ويط 

  بةؽ الطغة الفرنح ة اسةمنم سمتم  الفرنح ة والبات، علؾنو عملطغة عملثد   البامىي إل  التزائرل  وي  الظملأ
 نىراه  تم ممل وىؾ الرتبري ليذا الةةمف ة الرزغؾتة  وال أ أط  س ظرسيم سثلؼ الفرنح ة الّةةمفة ف   تم وىؾ
األ  ىىىأ الردىىىرل   ةىىىؾل الخىىىأن ىىىىذا وفىىىي الفرنحىىىي  الثذىىىمرل  الزحىىىا لىىىذلػ جذىىىؾ ال تزىىىذ الرتبرىىىي ايىىىذا

 ىىذا وتىؽ وإ عىمر  َ ىمد في هتره ومن إال انثظ  وال َ لَّ  إال   أ لغة الراف ي: "تم لَّ  يم   تدظف 
ىىىىم لغبىىىىو الرحىىىىب ِرر األفزاىىىىي  فىىىىرض  ف يىىىىم  أغربىىىىو و خىىىى رىؼ ايىىىىم  و ىىىىرةايؼ الرحىىىىب َررا  األتىىىىة أطىىىى  فر  

 سىتز م لغبىو فىي لغىبيؼ فثىاس  :األول هتىم وامىد  ف  رى  ثبلثة   هملمت م أط يؼ ف ثلؼ نمم بيم  تؽ و حبطثةيؼ
ا   األ ىبلل فىي تحىبةاطيؼ فبة  ىد :الةملى  وهتىم ونحى من م  تثىؾ ا عملةبى  تم ى يؼ أطى  فىملثلؼ :الةىمني وهتىم تؤيىد 
 .(1)َسَاي" األتره ع ده تؽ فأترىؼ  دز يم  البي

عملتمت ىىمر  ال ري ىىة لطُّغىىة الربىىر ل الؾ ىىي لزىىم هوفىىز فةىىد لطراف ىىي الرةبذىىأ الةىىؾل ىىىذا خىىبلل فرىىؽ
تزيىم  الح مسى ة خمّية الّةةمف ة الزجأ وسب في سغطغطيم أؽ فذبل الظملأهثرىم أط  أة   التزائر ة وتد 

إل  سغطغ  الررةز ىة الغري ىة ف زىم هوةىر فذىبل  ه   تم ىذا ول   البي س بار الررةطة األول  لطدولة التزائر ة 
  الدىىرا  ا ىىلمل ة أىىؽ اىىروا ا ىىلمل مر ةاىىر    ىىمني تزيىىم الرتبرىىي ال ريىىي أمتىىة و التزائىىرل خميىىة ويىىروا

 الزغىمل :تزيىم الرفىمى ؼ تىؽ ال د ىد ط مسيىم فىي سثرى   ىد ة ثزمئ ىة وىىي والّةةمفىمر  الثذىمرار ا ؽ والثؾار
 ومن  اإل لمل مر ىذه فر ي الا ...األ د ؾلؾف مر ويرا  اليؾ ة  وا لمل ة البمر ا  ونىىيم ة التد د  الدولي
وال خىر ؽ ىىذا الةىىرن  الؾامىد الةىرن  فىي الحىؾاى مىىد أطى  والغري ىة الخىري ة الرتبر ىمر انحىمن ة سزجىر والاالى 

الىىذل   ىىد همىىد اواىىر الةىىرون البىىي ويىى  ف يىىم الدىىراأمر الةةمف ىىة والثذىىمر ة هوفيىىم وىىىؾ تىىم  ت طزىىم نظطىىا 
البتىىمنس  لبىىز ا  أطىى  اثرىىىم خظمعىىمر يىىؾا الر رفىىة فىىي اطىىمر  سىىأا  البىىي األ ىىد ؾلؾف مر اىىؤرا و ترةىىز أط ىىو

 .ر يؾسيم وترةز بيم ستمه عميي الثذمراراسب بلى الثذمر ة الغري ة ونخ

                                                           

 .23ل.ص1982  2(   ار الر مرف  د2تدظف  يم   الراف ي: ومي الةطؼ )ح _1
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 الثلؾتىىة فىىي الحىىماا والىىؾا ر الفرنحىىي الح مسىىي  ةىىؾل الرذىىرمر الىىذل  ؤةىىد تىىم  ىازىىم لىىو سىىمعةم ىىىذا وفىىي
 وىىىذا ثةمف ىىة  عاتاراطؾر ىىة س ؾ ىىيم هن وأط يىىم اسىىب رمر ة اتاراطؾر ىىة فرنحىىم خحىىرر لةىىد"ا زىىؾر:  الفرنحىى ة

"والةةمف ىىة الطغؾ ىىة الي رزىىة ىىىؾ التد ىىد لبلسىىب رمر الثة ةىىي الرىىدخ  هن   زىىي
 عىىأن نةىىؾل  ت طزىىم تىىم . وىىىؾ(2)

 سىى ظرسيم االىى  وتىىم الا  ىىد الرىىد  أطىى  س رىى  اسىىب رمر ة سرةىى  الررةز ىىة الغري ىىة علىى  اع م ىىىم ودولىىة فرنحىىم
 التزائىرل  الرتبرىي فىي نىراه  مملرىم وىىؾ االملىمل   ىد دا اى  تثلرىة التزائر ىة الةةمفىة التزائر ىة والدولىة أط 

وامىىد فذىىبل أىىؽ سأو ىىد يىىؾا   ىىيى والطُّغىىة اليؾ ىىة اىى ؽ فمل بليىىة الفرنحىى ة مىىد البجرىىة  الطغىىة اةةمفىىة الربخىىاي
التزائرل مب  خفب  سطػ الةؾا الر روفة لطةةمفىة  عملرتبري ت ملريم ال ري ة الطغة فةدر إن تم ولذلػ الر رفة

 هال فةىدر األولى  الرة ىزا وىؾن  مميى  تثىمل ال اليؾ ىة فةىدان هتىر ف ىمن اإلسبلت ة لد  الرتبرىي التزائىرل 
 .ىؾ ة الطُّغة ال ري ة وىي

ىىىم ال ري ىىىة  اخىىى  الثىىىرل التىىىمت ي الّطغىىىة عجدىىىؾص الؾ ىىىي اا ا  ويىىىد  أةىىىد تزىىىذُ  خمّيىىىة هواىىىر سأات 
 أةىد هوائى  تزىذ ويملىذار التد ىد  ال ىملري والزغىمل ال ؾلرة عروف في ال ري ة أُلتةا س  خيم"فرم  البح  زمر
 التر  ىىة الىذاورا فةىىدان هو فغ ىمد.. األ  اوىرا لرجىىزون  يدىرل  افىرا  تثمولىىة ىىؾ الرم ىىي لطةىرن  البحى  زمر

 "ومىم ا خظ ىرا ا ظراعمر إل   ةؾ  هن الررلؽ تؽ يحر ا هو طؾأ م الخ ؾد و األتؼ أزد
 تىم مىمل . وىىؾ(3)

رى ا ىم  سغر ا ىم سخىيد البىي ال ري ىة الطُّغة لبمر ا أردل وسخؾ و سمر جي انحدا  تؽ عملتمت مر التزائر ة نخيده
نب تىىة سطىىػ األع ىىم  و األل ىىمر الح مسىى ة البىىي سزبيتيىىم فرنحىىم تىىؽ خىىبلل إلدىىم  يىىؾا الر رفىىة عذىىرورا طاىىي 

  جد ة الظملأ عظمعي الةةمفة الفرنح ة اب طرو لطغة الفرنح ة.

وسف  لزىىىم لبتط ىىىمر  التزائر ىىىةعملتمت ىىىمر  ال ري ىىىة لطُّغىىىة اليؾ ىىىمسي البغر ىىىأ ت ىىىملؼ أطىىى  ويؾفزىىىم ع ىىىد
 تىؽ الغري ىة اال ىد ؾلؾف م و ي أط  س ر  البي ال ار   الحر  مر هارا همد عمأبامرىم االتار مل ةالجظمعمر 

 هن اآلن لزىىىم مىىىا لط ىىىملؼ  ثةىىىمفي ومذىىىمرل  والفرنحىىى ة و  رىىىىم تىىىؽ الطغىىىمر ةزرىىىؾ ح االنتط ز ىىىة الطغىىىة خىىىبلل
 ولىؼ وهنتىزر  طا بىو يىل  يىد الةىم ل الرحىبةا  هن ىىذا زىي   يؾلو: "ى  ا م ا فؾ ر ر ؾان تي نبحمىل

 ال ف طىىة الحىىا  أىىؽ ناثىى  ىىىذه  اخطبزىىم فىى ؼ  ت طزىىم تىىم . وىىىؾ(4)يىىز بيم" فىىي البأتىى  سىىؾ    ور تىىؽ لزىىم   ىىد
خظمعىم  زخىر الةىؾا عتمت مسزىم  الةةمف ىة  لط ؾن ىة لغىة ال ري ىة الطغىة ابف  ػ خظمد يىؾا الر رفىة والحى ي لت ى 

 لبثة ىىا سىى   م لطيؾ ىىة االسىىبلت ة وفىىا بل ىىمر وهع ىىم  خمل ىىة تىىؽ ه ىىة ا د ؾلؾف ىىة هو ترةز ىىة تغر ىىةالر رف ىىة 
ا الب م ش ت ملؼ يث ، ري ؽ  جمس  ثةمفي وؾني لغؾل  سؾافا  أىؽ فد ىدا اسىب رمر ة ترةز ىة هل أىؽ ع  د 
 .الطغة طر ا

 

                                                           

 .20..وخز لآلخر"   ار اليد   التزائر. ص.ويفمر ف ر ة "مؾار تي الذار_ عخ ر خطف: 2
 .159.ص 2002دمحم أطي مؾار : ال رد وال ؾلرة   تؾن الثم ر و رؾض الرحبةا   تلباة تداؾلي  الةمىرا  _ 3
 .118ص  .2003_ ر ؾان فؾ ر ا م ا: يد  الثداثة في اتزيم الةم ل  الررةز الةةمفي ال ريي  الرغرد  4
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  قراءج تفكيكيح خلطاب قوج ادلعرفح:
هيىىاث  ال ملر ىىة ويىىؾا الر رفىىة لدىى ةة عملثذىىمرا الغري ىىة ال   ىىر م ىى  عىىمر لزاتىىم أطىى  الظملىىأ  لةىىد    

ال ريي هو   ره تؽ الظطاة  رورا سرة  الةةمفة الغري ة مب   ز   علؾنو طملام أملر م تجبطفم م ى  أرطى  
ي أةىؾل ططابزىم و ىروح ليىم الةؾ  ال ملر ة تؽ خبلل البرو ي لجظمعمسيم الف ر ة ونغر مسيم ال طر ة الراةؾثة ف

هسبم ا تحبيبر ؽ ال   طرؾن تد  خظؾرا سطػ الزغر مر أط  س ؾ ؽ ثةمفة الظملأ التمت ي ف بؼ سطة زيم ليؼ 
 ون  ر  هو سؾ  ، لثة ةبيم ال ر ةة وهيؾليم الفطحف ة الرؾ طة في ال زدر ة ف ظملاؾن الظطاة عةراىا سطػ 

ة تىىةبل  ف بخىرد الظملىأ سطىىػ الةةمفىة أىؽ طر ةىىة الطغىة االنتط ز ىىة الزغر ىمر فىي هيىىؾليم الطغؾ ىة ةمإلنتط ز ى
الرجبطفىىىة سرمتىىىم أىىىؽ نحىىىا وا ةىىىم  الثذىىىمرا والةةمفىىىة االسىىىبلت ة فبزحىىىف اليؾ ىىىة االسىىىبلت ة اىىىداأي ال ؾن ىىىة 
والبةميف الغ ر الؾاأي والغ ر تازي أط  سؾاان الةؾ  الر رف ىة فىي مى ؽ  فطىة أىؽ انغربزىم ال ري ىة البىي ال 

ن لؼ س ؽ ت دوتة سرمتم لرة  ىذه األتؾر الجظ ىرا وفىدا تبغىمفط ؽ أىؽ هن ال ملر ىة ويىؾا إاىر ة ةا را سؾلي 
  وىؾ تم هوده الخ ا دمحم تيدل  ىرس الىد ؽ االتار مل ة الر رفة س زي البزؾ  والب د  ة ال االمم  ة الر رف ة

ل  يىد  لىؾن ع  ىدا أىؽ الح مسىة و في ت رض مد ةو أؽ ال ملر ة عةؾلو هن ال ملر ىة: "ىىي س ا ىر أىؽ تتىم
االيبدم   ا  ىي س ا ر أؽ البزؾ  الّةةمفي  فمل ملر ة س زي االأبراف عملبام ل  االأبىراف عىمأل وار  عث ى  
 لؾن ال ملؼ تزفبثم أط  ع ذو الا ض تي االمبفمي ابزؾأمسو  ولةد ةمن  ىذه الحىرة الاىمراا فىي الثذىمرا 

ر ة أط  االأبراف عمآلخر  امبرال خدؾي مر اآلخر ؽ  وىؾ األتر الىذل ال ري ة اإلسبلت ة  وسرس ز ال مل
هنىىىبي مملىىىة الثىىىؾار اىىى ؽ الّةةمفىىىمر والثذىىىمرار والىىىدول والخىىى ؾد والردىىىمل، واأل  من... فمل ملر ىىىة ال س زىىىي 

 . (5)الي رزة االيبدم  ة ومب  الةةمف ة  انرم س زي البزؾ  وانفبم  الّةةمفة الجمّية أط  الةةمفمر األخر "
. فبطىػ (6)لةد "ورس الغرد  اللة ال ملر ة اؾيفيم لد ةة عو  هو عرم  ددر أزو  هو  بد  عىو..."

الخ مرار الرنمنة الرزرةخة أؽ سا  البةميف الر رفي ل ح  سىؾ  هوم  ىأ سؾعىف لجدتىة الررةز ىة الغري ىة 
ر رفىىي األ ىىد ؾلؾفي فىىي نحىى ي وا ىىم ا االأبةىىم  عةىىؾا ت رفىىة الثذىىمرا الغري ىىة  وا ىىم ا سغطغىى   لىىػ الزفىىؾ  ال

الرتبر مر الرغطؾد أط  هترىم خمية في ت ميطيم وىىي التمت ىمر البىي سجىرح سىزؾ م نجاىم تحىبطاة اليؾ ىة 
وسا م لذلػ فبل نحبغرد الرغمىر البي نراىم تمثطة هتمتزم تؽ  ا  االنحبل   س  ش وىؼ يؾا الر رفة الغري ة 

فةد ايا، تؽ  ي فمت مسزم ون   تؽ  ب طؼ ايم عملربجطف التمى الخاو ةطي أؽ سرة  ىؾ ة الطغة ال ري ة ف
اىىىىؼ  ىىىرود ان  ؾيىىىف الخىىىجص عةىىىؾا الر رفىىىة االرسةىىىمى محىىىأ سطىىىػ الخىىىرود الرغر ىىىة لردىىىمف ةؾن ىىىة 
الثذمرا الغري ة ول   البترية البرة ة في أبليبيم تي الدول الغري ىة ألاىرا تةىمل "فرىي مطىؾل الةىرن البمسىي 

دولي تتبر ىم هوروي ىم  ال  رلىؽ لغ ىر الىدول األوروي ىة هن سةاى  فىي أذىؾ بو إال أخر _هيا، الرتبرىي الى

                                                           

 .  16  ص 2000  1: يرا  األتؼ ا ؽ ال ؾلرة والد رةراط ة  ا رور   ار الزفمئس  د _ هس د الحثرراني5
ل  2007_ ت تمن الرو طي  س د الاماأي:  ل   الزميد األ اىي  الررةىز الةةىمفي ال ريىي  الىدار الا ذىمى  الظا ىة الجمتحىة  6

 .187ص
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إ ا ارسةىى  إلىى  تحىىبؾ  مذىىمرل  ثىىد ه األوروي ىىؾن  وأزىىدتم سدىى  إلىى  ىىىذا الرحىىبؾ  يىىد سةاىى  أذىىؾ بيم  
ل  م ى  6856وةمن  سرة م هول  ولة سجذي لذلػ الر  مر عرؾفأ الرم ا الةمتزة تىؽ ت مىىدا عىمر س أىمل 

 . (7)في اطمر الةمنؾن ال مل وسآلف هورويم"ياط  
إن الطغة ىي امد  تةؾتمر ىؾ ة األتىة  ألنيىم الؾسى طة األولى  لبؾيى   ال ة ىدا وسثة ىا االفبجىمر 
ايىىىم  ويىىى م ة ت ىىىملؼ طر ىىىا األتىىىة وسزغىىى ؼ نرىىىب سف  رىىىىم واأىىىم ا ازىىىمى نحىىى تيم وس ؾنىىىو الب ىىىؾ ؽ الر رفىىىي 

خبرايىىمر الف ر ىىة  ويزىىمى يىىرميم الثذىىمرل وسىى مفيم الةةىىمفي  الدىىث ،  ومرم ىىة  اورسيىىم التر  ىىة تىىؽ اال
.  فبلاىد ازىمى أطى   لىػ لؤلتىة هن (8)والث طؾلة  ون اخبرايو فبل  رلؽ سثة ا الزيؾض الثذمرل عغ ر الطغة

س برىىد لغبيىىم اأبرىىم ا مة ة ىىم ال  ىىلط م  اخىى  التمت ىىمر  ألن البىىمر ا لىىؼ  حىىت   ؾتىىم هن هتىىة مةةىى  البةىىدل 
 . وىىىؾ تىىم ف ىى  الةىىؾ  ال ملر ىىة ستزىىد الرجبدىى ؽ لبثة ىىا  لىىػ(9)ة ةىىي اطغىىة   رىىىم تىىؽ األتىىؼالثذىىمرل الث

فجظىىمد يىىؾا الر رفىىة وسىىا  ا ارسيىىم عرىىم  ثةىىا األفزىىدار الرحىىظرا تحىىاةم تىىؽ هوةىىر الرؾ ىىؾأمر سىىجؾنة 
والرة ىرا لطتىدل فىىي ويبزىم الثم ىر  ةرىىم سّ ىد اىؤرا البرة ىىز لتيىىؾ  الةىؾ  ال ملر ىىة لغىؼ هواىر يىىدر ترلىؽ تىىؽ 

الجدىىىؾص الظاةىىىة  الرزبرىىى ؽ سثىىى  لؾائيىىىم هطىىىراف تب ىىىىد ا اؾفيىىىمر نغىىىر واىبرمتىىىمر تجبطفىىىة  أطىىى  وفىىىىو
 الرةةفة والزجاة أمتة  اخ  التمت مر عمأبامرىؼ يفؾا الرتبري. 

ول ؽ تم ا   زي ة  ىذا عملزحاة لطررةز ة الغري ة ؟ هال  رلؽ الؾيؾل لزخر خظمد يؾا الر رفة عمل ملؼ    
 بلئي؟  ون الطتؾى لطةؾا الزمأرة؟ هال  رلؽ سثة ا سا  الؾيؾل إل يم  ون هل خظمد ه د ؾلؾفي اسب

وى  فر ي تجبدي ا ارا يؾا الر رفة تؤىطؾن ف ر م لط ر  في خظمد يؾا الر رفة؟ وتم الدور التد د 
الرؾة  ليؼ في أدر أؾلرة الر رفة ويرا  الثذمرار والةةمفمر؟ تم الريمرار سؾاى الطغؾ ة هو   رىم 

بو إل ارا الر رفة اإل ارا تؽ الريمرار الرظطؾد تزيؼ اوبحمايم في الب مت  تي تبغ رار ال در وطا  
الحط رة؟. لئلفمعة أط  االسبفحمرار هأبله  أسي ىذا الاث  لطب ر ف عملر رفة الرظطؾد إ ارسيم وهنؾاأيم  
ورم سا ؽ أرط مر إ ارا خظمعمر يؾا الر رفىة وترام  سزف ذىم تؽ هف  اسبخراف الدور الرفروض سأ  بو 

د اوبحمايىم لط رى   رىؽ فر ا إ ارا يؾا الر رفة خمية تؽ يا  تجبدي الر طؾتمر والريمرار الرظطؾ 
وهن الب زؾلؾف م سةؾل ادور عمرا في البثؾل الر رفي وااليبدم ل والزرؾ االفبرمأي والبغ  ر الخمت  ل   
ا ثر  م ل ة ر تؽ  نؾامي الث ما. ةرم اأبارر ال زدر األوةر هىر ة في اإلنبمح واالسبةرمر  ا  اأبارر تؾر  

س طفة أمل ة لدول هخر  وتم اا  تؽ ىذه الف مل ة الدور الامرا لؾسمئ  االأبلل في ا م ا س ظرا الدول و 
فملب ا ر اإلأبلتي  بغ ر و بأثر عرثبؾ  الرسملة وعروف البطةي  فةد اسفا أط  ع ض الطغمر والر مرف  

                                                           

  3غىىىمل فىىىي الح مسىىىة ال ملر ىىىة  سرفرىىىة ونخىىىر ترةىىىز الجطىىى ي لؤلعثىىىمل  د_  ى ىىىدلي اىىىؾل: الرتبرىىىي الفؾ ىىىؾل _ راسىىىة الز7
 .89_88ل  ص 2002

 . 28. ص1994  1  د42: في  رف ال ري ة  تةدتة: أرر أا د محزة  سطحطة ةبمد األتة  أد  _ ااراى ؼ الحررائي8
  1الزخىىىىر  دال ري ىىىىة لطدراسىىىىمر و رور: الرؤسحىىىىة _ دمحم فىىىىمار األندىىىىمرل: ستد ىىىىد الزيذىىىىة عموبخىىىىمف الىىىىذار ونةىىىىدىم  ا ىىىى9
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رم ىي لغة ساز  أط  هن األسطؾد اإلأبلتي ال  ةدد عو الطغة األ ا ة الربرةطة في الخ ر واأل د  إن
هسمس نحا افبرمأي سثر  تفر اسيم ويؾاأدىم وأامراسيم طمع م  ظاي خدؾي مر  ا  الرتبري وسرةبلسو 
الّةةمف ة واأل د ؾلؾف ة وىؾ تم  ت طزم وسب ة  ىذا ناث  أؽ الحا  ال ف طة لبف    اأبزاا الظملأ ال ريي 

هل هنيم خمل ة تؽ ة الدث ثة ع  دا أؽ هل ترةز ة  عملطغة ال ري ة إلأم ا ى اة خظمد الر رفة اإلسبلت 
والح م  ىزم تفبؾ  أط  تدراأ و ونةدد تزو  ا  الح م  الررساب ابرةبلر  (Out of Context)الح م  
الررةز ة الغري ة  ىذا وال ن دل هن  لؾن لجظمد يؾا الر رفة س م  ت  ؽ ل زو تخرود اتار مل ة خظمد 

ه د ؾلؾفي اسب رمرل  ررر سطظة الررةز ة الغري ة البي سفبػ  ؾتم ع د  ؾل عمالن دال البمل ألل خظمد 
عمليؾ ة ال ري ة اإلسبلت ة والطغؾ ة تزيم عخل  خمص خمية في ع  هن ت رفة ال طؾل الرجبطفة ترساب 

 ارسامطم  او ةطي عملطغة االنتط ز ة و  رىم تؽ الطغمر البي سرة  الررةز ة الغري ة.
 :الطغمر يرا  وت م لة الّةةمف ة ال ؾلرة

 البىي األسىامد فىي ساثى  البىي البحىمالالر تىؽ ال د ىد الىذىؽ إلى  عرتر  طر  ىذه اإل لمل ة  باىم ر
 لرجبطىىف فمت ىىة ولغىىة ال ؾن ىىة لطر رفىىة لغىىة تىىؽ ال ري ىىة الّطغىىة لببثىىؾل ال ملر ىىة  الثذىىمر ة الر م لىىة يطاىى 

 ال ىىملري الف ىىرل الثذىىمرل  الّبؾايىى  سىى م  فىىي سىىذةر س ىىم  العتمت مسزىىم ال ري ىىة  ىمتخىى ة لغىىة إلىى  الةةمفىىمر
 األسىىامد أىىؽ خىىمطرل  فىىي ستىىؾل البىىي سطىىػ وة ىىرا هسىىئطة اآلخىىر  أىىؽ مىىد ةزم أىىؽ فذىىبل فطىىدسيم هازىىمى لىىد 

 .هتمتزم تمث  ىؾ تم إل  ه ر البي الثة ة ة
فمل ؾلرة البي  خيدىم ال ملؼ ه ر إل  تم ه ر إل و تؽ س و ألازمى الّطغة ال ري ة ول   الؾايىي ال ىؾتي 
 ىىىمىد أطىىى   لىىىػ تىىىؽ سىىىداخ  لردىىىظطثمر أد ىىىدا فىىىي لغىىىة وامىىىدا تىىىم  ىىىدأؾ الرحىىىبري لبلسىىىبغراد اىىى  و 

فرا( و ىا  إل  اال رئزاا  تؽ يرة ىذا االنحبل  الغ ر تارر تؽ تة  ىذا الةؾل: "رةا  طموحي)س مرا ه
 . (10)وط ز ػ )أ م ا( تؽ هف  ةزبرول )فثص("

إ ن ىلذا نةف أطى  ت ىملؼ ال ؾلرىة الّطغؾ ىة  اخى  الزحى ي االفبرىمأي ةؾنيىم الا ئىة األيىد  س ا ىر ا 
أؽ ال ؾلرة تؽ سجاب ويىرا  ةا ىر اى ؽ الّطغىمر تخىلطة هاتىمر فىد أدىّ ة هنبتى  لزىم ىؾ ىة تزحىطجة وس ىو 

ال ىي عمل ري ة الةثة وال ىي عملغري ة الدرفة  فيي سبىرن، اى ؽ ىىذا و ا  ت طزىة مذمرل   ار أؽ هف مل 
ا ويحذافة تة بة  وفي  سخل  ت ملؼ الدرا   الداخطي والجمرفي في هف  يؾره  تؽ خطب وسخؾ و لطغة أرد 

هن "لةىىد ه   ىىىذا الجطىىب إلىى   ىى ف الطغىىة ال ري ىىة  وإنبىىمح ف ىى  ال  ةىىدر ىىىذا  ةىىؾل الاممىى  همرىىد الر بؾ  
 اد  وال هن  ف ر ايذا الؾ ي   وىؾ تىم  ىؤ ل تحىبةابل إلى  تحىا الطغىة ال ري ىة  والا ىد أزيىم  هو سثؾ طيىم 

 .(11)إل  لغة ىمتخ ة  فميدا اليؾ ة  ت ر ة  لبلنزواى واالن رمش"
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لةىىد هفىىرار الّبثىىؾالر الّةةمف ىىة والّحىى ميمر الثذىىمر ة علىى  ا ىىلمل مسيم خمّيىىة تزىىُذ ُعيىىؾر تىىم  حىىر  
سثىىؾالر خظ ىىرا عجدىىؾص الدىىراأمر الّةةمف ىىة  6989غىىمل الىىدولي التد ىىد إثىىر سىىةؾد فىىدار اىىرل ؽ سىىزة عملزّ 

ّن هتر لم ى رز  أطى  ال ىملؼ تزىذ  لىػ ال ىمل فىي هالبي ستحدر عخل  ةا ر أط  الرحبؾ  الّطغؾل  خمّية و 
وفىىي ىىىذا ذىىمرا الؾامىىدا  هطىىمر س مسىىة الةظىىأ الؾامىىد  ويملبىىملي س مسىىة الّطغىىة الؾامىىدا والّةةمفىىة الؾامىىدا والث

االطىمر  ةىؾل الاممى  واإلأبلتىي الرغريىي الربجدىص فىي يذىم م اإلسىبلل والغىرد الب تىمني اؾل ىؾالي عىأن 
ال ؾلرىىة الّةةمف ىىة البىىي سىىد رىم فيىىمر  ري ىىة "سحىى   إلىى  سغر ىىأ ال ىىملؼ هو "هترةبىىو"  وإلغىىمى الجدؾيىىّ مر 

م فىىىي اؾسةىىىة الةةمفىىىة الغريّ ىىىة الري رزىىىة  و لىىىػ اىىىدأؾ  ف ىىى  الةةمفّ ىىىة واإلنحىىىمنّ ة الرثّطّ ىىىة والتيؾّ ىىىة  ويىىىيرى
الخىىيى أملر ىىم وتؾّمىىدا  اىى  وهوةىىر تىىؽ  لىىػ  فىىاّن ال ؾلرىىة تىىم ىىىي إاّل اسىىبررار لطررمطىىة الحىىمعةة البىىي ىىىي 
االسىب رمر  وال سجبطىىف أزيىم إاّل تىىؽ م ى  اآلل ىىمر الرحىبثدثة البىىي سؾعفيىم لبزرىى ب ال ىملؼ و ىىاب هنحىىميو  

 .(12)ري التد د"وملزغمل ال مل
فيم ىي ال ؾلرة إ ن سبتزد عرجبطف وسمئطيم الرخروأة و  ر الرخروأة وتجبطف ه واسيم الثري ة      

تؾفية ه رأبيم يؾد سثة ا ىدفيم وىؾ سثؾ   ال ملؼ إل  نغمل الّطغة الؾامدا ةفر  أؽ نغمل الةظأ 
وال طر ة الثذمر ة  في الؾامد  وىؾ تم ف   الّطغة ال ري ة   ر تؾاواة لربظطامر البظؾرار الب زؾلؾف ة 

ا إل  الت   تؽ الّطغة اإلنتط ز ة ىي لغة ال طؼ والبظؾر  الرةما  نتد نغمل الةظأ الؾامد  ح   فمىد 
والثرا  الّةةمفي عمل ملؼ وىؾ تم ف   اليؾ ة الةةمف ة لط ملؼ سةؾل أط  ىؾ ة لغؾ ة تخا ة عملة ؼ والةةمفة البي 

د الّطغة ال ري ة ترةطة في الد ؽ اإلسبلتي سدأؾ لثفظ الب د  ة الّطغؾ ة سثرطيم الطغة اإلنتط ز ة  في م ؽ نت
ا أؽ تجرفمر األ د ؾلؾف م البي سزجر الثذمرا الغري ة ال ؾل "َوِتْؽ فةد فمى في يؾلو س مل :   والّةةمف ة ع  د 

َرَؾاِر َواأَلْرِض َواْخِببلُف َهْلِحَزِبُ ْؼ َوَهْلَؾاِنُ ْؼ ِإنَّ ِفي َ ِلَػ آلَ مٍر لِّْطَ مِلِر َؽ") وىؾ سدر ،  (.13بَ مِسِو َخْطُا الحَّ
وا ، تؽ هللا أز وف  عثفظ الب د  ة وستزأ الدراأمر البي ال سحرؽ وال سغزي تؽ فؾ   فيذا الا من 

  وستزأ الجظمعمر اإلتار مل ة في ال ملؼ الةةمفيإيراٌر ير ٌ، عملدأؾا إل  الب د   إن فما الب ا ر اإلليي
 وهن اإلسبلل تم ةمن ل دأؾ إل  لغة وامدا و رثؾ سمئر الطغمر  وإال فرم ت ز  هن  لؾن لط ملر ؽ ةمفة.

فرم سف طو ال ؾلرة الّةةمف ة لطغمر وتم هفراسو ال ؾل تؽ ي ؼ نمسفة لة ؼ الب د  ة الّطغؾ ة وتحا لطيؾ مر      
وأدل امبرال لطح ميمر الثذمر ة عمل ملؼ  ز د خمّية الدول الةط طة الفمأط ة في س م  الّبؾاي  الثذمرل 

ا خمّية وهن الجظمد اإل د ؾلؾفي االسبفزاال الذل سر مرسو الةؾ  الغري ة تؽ خبلل ل اة يرا  سخد  
الّطغمر في سزا د تحبرر  و رمرس عأسمل أ وه وار تجبطفة  وىؾ تم  دفي إل  نرؾ الثرةمر الربظرفة ةر ا 

 ف   طا  ي أط  سطػ الح مسمر اإلتار مل ة الب حف ة في ما سطػ اليؾ مر .
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الب ا ر أؽ اليؾ ة والة ؼ البي سبازمىم امد  لةد ارساظ  الّةةمفة في ه ىمنزم عملجدؾي ة الثذمر ة و     
الرتبر مر  مب  س ار ايم أؽ ة منيم وسثفظ ايم وفؾ ىم ا ؽ عميي اليؾ مر  وسر ز ايم نفحيم ا ؽ عميي 

ال ؾلرة ل ارا إل  ال طؽ االتار مل ة و الّةةمفمر  ل ؽ تي ُعيؾر تد ال ؾلرة فةد هياث  الّةةمفة سبةمطي تي 
تد د الراظؽ عملجظمعمر األ د ؾلؾف ة لبدا، اليؾ ة الطغؾ ة والثذمر ة ىي الؾفية ت ملؼ االسب رمر ال

ةجظمد اتار ملي اسب بلئي  والةةمفة التد دا لطةؾ  االسب رمر ة تحب رطة في  لػ وسمئ  أدا تزيم الّطغة 
ةأ الُربتمنس تزظطةة تؽ تزظطا تؽ  رطػ الؾس طة  ثب  ال ةؾل  فملّةةمفة ةرم أرفيم التمارل: " لػ الرر 

تؽ الذةر مر والبدؾرار والة ؼ والرتؾا والب ا رار واإلاداأمر والبظط مر البي سثفظ لترمأة عخر ة  
سخل  هتة هو في تم ت زمىم  ايؾ بيم الثذمر ة  في إطمر تم س رفو تؽ سظؾرار عف     زمت بيم الداخط ة 

 .(14)ويماط بيم لطبؾاي  واألخذ وال ظمى"
فملّةةمفىىة إ ن ىىىي الرثىىر  األسىىمس فىىي سظىىؾر وسةىىدل اأُلتىىؼ وليىىذا إ ا تىىم سىىؼ ىىىدل ثةمفىىة هتىىة تىىم فةىىد 
نتثىى  أرط ىىة االملىىمل والحىى ظرا الّبمتىىة أط يىىم  ول ىى  أدىىرنم ال ىىؾل اّسجىىذ هسىىمل أ فد ىىدا س لىىس تىىم  حىىر  

آلخىىرون فىىي ف ىى  تىىم "الةىىدرا أطىى  االمبىىؾاى الجفىىي والتىىذد الطىى ؽ  عث ىى   ر ىىأ اعىىملةؾا الزمأرىىة تىىؽ خىىبلل 
سر ىىأ ف ىىو الةىىؾا الري رزىىة تىىؽ  ون الطتىىؾى إلىى  اسىىبجدال الةىىؾا  هو عرىىم  غزىىي أىىؽ اسىىبجدال س مسىىة ال دىىم 

تىىىم ةمنىىى  الةىىىؾا الدىىىطاة سزاىىىي هسمسىىىم تىىىؽ الةىىىدرار  والتىىىزرا هيىىىبل أطىىى  تىىىم  ةىىىؾل الاممىىى  األتر لىىىي. وإ ا
لزرىؾ ح وتىم  ربط ىو تىؽ يىدرا البىأث ر واإل ىراى ال حلر ة وااليبدم  ة  فأن الةىؾا الزمأرىة سبىأس  تىؽ فم ا ىة ا

لىىد  الزجىىأ والتريىىؾر أطىى  الحىىؾاى. فث زرىىم ساىىدو الح مسىىة األتر ل ىىة تةاؾلىىة وتخىىروأة فىىي هأىى ؽ اآلخىىر ؽ 
أط  تم  ةؾل فؾا ف نمل   ب معؼ  ور الةؾا الزمأرة هوةر  ويرؾاااا  لػ سبرافي الثمفة إل  اسبجدال الةؾا 

 لػ  ةطرم سذجؼ اسبجدال الةؾا اإلوراى ة و  ف   رأ ة تةى  ىىذا االسىبجدال   ال مر ة  وأط  ال لس تؽ
. إ ن هتىمل (15)وةى  تىم  ىدخ   ىرؽ  ائىرا الةىؾا الزمأرىة"  بذمىل ت يرم الزفؾ  الةةمفي والح مسي والبتىمرل 

و ستط مر ىذا الجظمد الذل ةخىف أىؾرار األسىمل أ األ د ؾلؾف ىة التد ىدا فىي الحى ظرا أطى  الخى ؾد  فانى
ال  جفى  أطى   ل الزغىر الثدى ف تىم ليىذه األ وار تىؽ خظىؾرا أطى  تزغؾتىة الةى ؼ الّةةمف ىة البىي سثرطيىم 
الّطغىىمر ةجظىىمد اسىىب رمرل فد ىىد  فيىىي س لىىس ويخىىدا هعخىىي تىىم ويىى  إل ىىو اإلنحىىمن تىىؽ هسىىمل أ وسةز ىىمر 

 فد دا في اسب رمر الخ ؾد  ون ه ن  أزف عمىر.
ؾ ىة فىي يملايىم االسىب رمرل التد ىد ىىؾ مىد   أىؽ يىد ؼ أمئىد فىىي إّن الثىد   أىؽ األ ىد ؾلؾف م الّطغ

ثؾد فد د اؾسمئ  تجبطفة وتبزؾأة س لىس البةىدل الب زؾلىؾفي اليمئى  الىذل ويىط  لىو الاخىر ة فىي أدىرنم 
ىذا أدر الحرأة وس د  وسمئب االسدمل لببرفؼ ىذه الثرةة تةؾلة سثىؾل ال ىملؼ إلى  ير ىة ةؾن ىة يىغ را  
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ا البأث ر ال ا ىر الىذل سرمرسىو الؾسىمئ  اإلأبلت ىة الرجبطفىة  فملجظىمد األ ىد ؾلؾفي لّطغىة وىؾ تم اا  تؽ مد
ىم لزؾأ ىة خمّيىة تىؽ الّةةمفىة  تىؽ خىبلل يىؾا نمأرىة    ر  أطى  يى م ة يىؾان ؽ ت  زىة إلنبىمح الر رفىة و رس 

ف ىم لظملرىم سثلرى  فىي س لس األع م  اإلتار مل ىة البحىطظ ة لطررةز ىة الغري ىة وفىا هفزىدا خمرف ىة سرط يىم هطرا
 إال إنحىمن ة مذىمرا تؽ تم"أط زاي:   وال أ س رورا الثرةة الطغؾ ة  عمل ملؼ  ول   ىذا   لس يؾل الامم 

  رلىىؽ ي ىى  مبىى    لغؾ  ىىم يىىراأ م فؾفىىو فىىي و ىىاظؽ إال عخىىرل  يىىرا  تىىؽ تىىم و لغؾ ىىة  نيذىىة ويىىممابيم
 .((16الطغؾ ة" يراأمسيم هسمس أط  لاخرا سمر ا ي م ة

ىىم لطَاثىى  فىىي سفميىى    هتىىمل ىىىذه الر ظ ىىمر االسىىب رمر ة التد ىىدا فىىان  لىىػ  ثىىبؼ أط زىىم الؾلىىؾح أر ة 
 مة ةة خظمعمر االتار مل ة الةةمف ة ويث  ة ف ة س ز ز الزيؾض اؾايي التمت مر ال ري ة. 

 ا ؽ الظملأ ال ريي والظملأ األورويي يدؾر ف ر هل اخببلف الغروف:

ه اخببلف في الظام  هو في االسب دا  الفظىرل فرىةبل  إّن االخببلف ا ززم وي ؽ األوروي  ؽ ل س تر ُّ
الظملأ ال ريي أزدتم  درس فىي فمت ىمر هورويىم ال  ةى  أىؽ ات طىو األورويىي فظمنىة وافبيىم ا ونتممىم  إال 

التىىىؾ  وهّن ىىىىذا الظملىىىأ األورويىىىي  زدىىىرف ع ىىىد  لىىىػ لط رىىى  فىىىي وسىىىب  حىىىمأده أطىىى  سزر ىىىة ثةمفبىىىو و بلئرىىى
رىىمأي فبةرىىر وسز ىىىر  هّتىىم الظملىىأ ال ريىىي ف  ىىؾ  اةةمفبىىو سطىىػ الىى  هرض  ر اىىة أزيىىم ف ثىىمول  رسىىيم االفب

ول ىىىؽ سىىىرأمن تىىىم سىىىز رش و  بر يىىىم الىىىذاؾل  ومبىىى  وإن لىىىؼ سىىىبؼ فاّنيىىىم ال ستىىىد فىىىي البري ىىىة االفبرمأ ىىىة تىىىم 
ؾل  إل  ف ىرا سدت ر ىة  حمأدىم أط  اإلثرمر والزرؾ فباة   ترا يزتة س  ش ا ؽ الث ما والرؾر  ولريرم سث

سزخىىر البظىىرف والب ف ىىر وىىىؾ تىىم اسىىبغطبو الترمأىىمر اإلرىما ىىة فىىزا  تىىؽ االنثىىراف الف ىىرل "الىىذل ال  طبىىزل 
. تىم انىبي اىدوره سجطفىم ف ر ىم سىمأده  ا  الرزىم  (17)عملةؾاأد الد ز ة والبةمل د واألأراف.. والزغؼ االفبرمأ ة"

الرف ر اإلسبلتي أاد ال ر ؼ علمر ىؾ: "و   ة أمتىة سدى أ األتىة لبجطف الف رل ةرم  ةؾل الربظرف  فم
  فىىأل وايىىي  زبغىىر (18)نب تىىة الةدىىؾر الرحىىبرر لةىىرون طؾ طىىة فىىي هأرىىمل ال ةىى  وطىىر  عثةىىو أىىؽ الثة ةىىة"

تحىبةا  هنغربزىم البريؾ ىة فىي عى  ىىذا الؾ ىي الربىأال؟. وىزىم ساىرا عأ ىمنزىم مم ثىة  ر فىؾس وثىؾرا الظىىبلد 
فدفة الرةةف ةرم م ثمروا أط  الزغمل البريؾل والزحا الةةمفي أمتة فملرةةف ىؾ تزمرا أطر ة الفرنح ة م زر

 ةؾل سمرسر "ال سظطا أط  أطرمى   رطؾن في مة  انخظمر الذرا لبظؾ ر هسىطثة الثىرد الذر ىة وسثحى زيم: 
لرىىم سزظىىؾل أط ىىو فيىىؼ تثىىض أطرىىمى  ال هوةىىر وال هيىى   ول ىىؽ إ ا تىىم انبىىمد ىىىؤالى ال طرىىمى هنفحىىيؼ الىىذأر 
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األسىىطثة البىىي سدىىزي عفذىى  التيىىؾ  ىىىؼ وهعثىىمثيؼ تىىؽ طميىىة سدت ر ىىة  فىىمفبر ؾا ووي ىىؾا ا منىىم لبثىىذ ر الىىرهل 
 .(19)ال مل تؽ اسبجدال الةزاطة الذر ة   دوا تؽ فؾرىؼ تةةف ؽ  و لػ عملف    ألّنيؼ ستمواوا يبلم مسيؼ "

ره همد هيظمد الف ر الغريي عرةملو ىذا ف   ت  مر ل ّ  تم  رلؽ هن نةؾلو ىزم ىؾ هّن سمرسر عمأبام   
ويف الرةةف ايذه  الدفة ىؾ الؾأي والدفم  أؽ الة ؼ اإلنحمن ة  ول ّ  ىذا الزؾ  تؽ الرةةف ؽ ىؾ الذل 

  فملف ر اآلتؽ  ت   تؽ الرةةف يم را أط  فيؼ واي و اؾأي لرم مفمت مسزلبغ  ر وايي   ثبمفو مم ر هتبزم
 الذل  رده عملةؾا والةدرا أط  البغ  ر فذبل أؽ االأبزاا عمليؾ ة. ترل مؾلو وىؾ 

فملرةةف ةرم  ةؾل   لمرر "نميىد افبرىمأي  حى   إلى  نةىد الررمرسىمر انظبليىم تىؽ ترف  ىة نغر ىة 
. فملرةةف الثىا  بر ىز عىملثس الزةىدل  والىؾأي ال ا ىر الىذل  ت طىو يىم را وتبرلزىم تىؽ (20)تؾمدا و تثد ا"

تتبر ىو  وإ تىم  الحىا  ال ف طىة البىي سحىيؼ فىي س ىد طيم هو سغ  رىىم وس ىؾن أرط ىة البغ  ىر سفّثص سىطؾة مر 
 تؽ تزظطا ترف  ة وا ثة وتثد ا.

فىان وىؾ تم  ثبؼ أط زم سف     ور الرةةف في الزيؾض عأنغربزىم البريؾ ىة ال ري ىة وستزىأ البزغ ىر 
البزغ ىر ىىىؾ تىدأما لبلنثىىراف الف ىرل  م ىى  "االسىبغرا  فىي الب طىى ؼ الرحىبزد عدىىفة ةط ىة هو  ىىاو ةط ىة إلىى  

سخ ر تطثؾعمر البريؾ  ؽ مؾل سطؾة مر الظىبلد _فزاىم إلى  فزىأ_ تىي تطثؾعىمر اآلعىمى واألتيىمر إلى  
مىىدول اخىىببلالر ف ر ىىىة أد ىىدا أطىى  الت ىىى  التد ىىد  رلىىؽ هن س ىىىز  إلىى  ةةىىرا البزغ ىىىر الىىذل  ب ىىرض لىىىو 

. وىزىم (21)و هو  ةبىرن عىو تىم  ثةةىو أطر ىم فىي أىملؼ الؾايىي"الظبلد في تدارس الب ط ؼ ال مل الذل ال  دمما
هول  تملىىػ اىىؽ ناىىي الّةةمفىىة الف ىىرل فةىىد ساىىرا نغر ىىة تملىىػ اىىؽ ناىىي أىىؽ االيىىبل  الثذىىمرل والبغ  ىىر الةةىىمفي

هىر ة ةار  في أرط ة اإليبل  الثذمرل لرم ليم تؽ هىر ة في نيذىة األنغرىة البريؾ ىة لؤلتىؼ  م ى   ىر  
هن اإل رمن عدد  الف را ويثبيم واإل رمن هو عمألمر  االيبزىم  ايىم  ىؤىبلن الظملىأ واإلنحىمن أمتىة ل ىي 

    لػ  لؾن د:  غ ر  اسو وتتبر و ا  وهتبو و دزي تتدىم ول 
 سظؾ ر الرزمىي عرم  ؾاوأ أدر االنفبم  والبظؾر البةزي الثد  . -
 س د   استمىمر الظبلد والرتبري نثؾ البجددمر البةز ة. -

 ال زم ة عاأدا  وسظؾ ر وسدر أ الر طر ؽ  والزغر في سظؾ ر الزغمل الب ط ري. -
لبرة ز أط  تبظطامر سؾ  ال ر   والؾايي  راسة هسامد انجفمض تحبؾ  تجرفمر الب ط ؼ ال مل  وا -

 الحطؾةي. 
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إن الرؤسحىمر البريؾ ىىة الرسىىر ة س ىىد تثم ىؽ سريؾ ىىة  يىىد هسحىى  لجدتىة الرتبرىىي  وسطا ىىة ممفىىمر 
هفىرا ه البريؾ ىىة والب ط ر ىة واالفبرمأ ىىة والبرف ي ىىة  لبخىغ  الفىىرا  الىىذل يىد  زىىبي تىىؽ   ىمد تةىى  ىىىذه األ وار 

ة البىي ىىي الرؤسحىة البريؾ ىة األولى  س ىرض أطى  الظملىأ سىطؾةم ت  زىم  زمسىأ "فملردرسى الريرة لطردرسىة 
وع فبيم و ورىم في الرتبري  وىؾ  ذىأ إل يم تؽ تزظطىا امبراتىو ليىم وسةىد ره لطىدور الىذل سؤ  ىو فىي ازىمى 

أ  جد بو ال طر ىة واأل ا ىة  وال  بفىا سىطؾ  الظطاىة تىي الىدور الىذل  فبىرض هن سةىؾل عىو الردرسىة  فملظملى
 ب مت  تي رفميو عأسطؾد  بزمف  تي تم ىؾ تظطؾد تؽ سطؾ  تدرسىي  فيىؾ  حىبجدل هلفمعىم نما ىة و  بىدل 

  وريرىىم  رفىىي الحىىاأ إلىى  هن "الردرسىىة اؾ ىى يم الىىراىؽ هأظىى  ت طؾتىىمر وت ىىمرف ريرىىم (22)أطىى  اتبلئىىو"
. فأنبي  لػ ف را  (23)ومن  أدر ة مد ةة ول زيم لؼ سفط، في ية  الحطؾ  وسيذ أ الجطا أزد تؽ س طريؼ"

األسىبم  نا ى   ىا أ  ثبىرا عةؾلىو: " ر ى  الجظىمد الؾسىظي ع  دا أؽ رو  اإلسبلل الحىرثة وىىؾ تىم ف ى  
إل  البرة ز _محأ امب مفمر ت رةة فمنا ىة  خ طىة_ أطى  فؾانىأ تىؽ اإلسىبلل  ون هخىر   هو إلى  إاىراا 

رار الىىر  أطىى  هف ىىمل اآلخىىر فىىي ع ىض ت زاسىىو أطىى  محىىمد ع ذىىيم اآلخىر  سرم ىى م تىىي تىىم  ةىىمل أىىؽ  ىرو 
الغرد  وتم  ظرمو و زظؾل أطى  افبىراىار هو تغر ىمر و ذىاة أمتىة الرحىطر ؽ اااىىىم  او سرم ى م تىي تىم 
 ةىىىمل أىىىؽ  ىىىرورار الؾايىىىي الةىىىمئؼ فىىىي الىىىابل  اإلسىىىبلت ة نفحىىىيم  وامب ىىىمح الررمرسىىىمر الح مسىىى ة إلىىى  نفىىىي 

مر الحبلل والبحمت، ومىدىم  ر ىؼ الب ىرض ل ىداىار اسيمتمر البظرف واإلرىمد وتم  معو  لػ أار هطروم
االن بم  تؽ ىذا الجرؾل الذل  ر ز أةى  طبلازىم ول ى   . وىؾ تم  ت طزم ناث  أؽ سا  سثة ا(24)اآلخر"

ىىىذا نطرحىىو تىىؽ خىىبلل سف  ىى  بل ىىمر اأبىىزاا الظملىىأ ال ري ىىة عملطغىىة ال ري ىىة مبىى  ن  ىىد لطغىىة ال ري ىىة ى ابيىىم 
سرةى  الظملىأ ليىم فىي مد ةىو ايىم واسىبةرمر الرط ىمر االاداأ ىة أزىد الظىبلد فىي  ويؾسيم الر رف ىة تىؽ خىبلل

  رس اليؾ ة اإلسبلت ة والبددل لئلتار مل ة الةةمف ة.

 األنذلس النمورج احلضاري خلطاب قوج ادلعرفح:
األندلحي الىذل   ىد هاىى   ال يد في خمّية الرحطر ؽ مذمرا هوح في نطرحو تم ىذا ول   سرفرمر

 والرحىىى ثي ال يىىىؾ ل فزىىىأ الرحىىىطؼ   ىىى ش وىىىمن م زرىىىم مذىىىمرا الرحىىىطر ؽ أطىىى  فر ىىىي األيىىى دا أدىىىؾر 
 لغىة سثبىؾ يؼ هن  رزىي لىؼ الدىمر  الىد زي البزميض ىذا و  الرطثد والاؾ  تزأ ال مثؾل لي تي الاروسحبمنبي

 لغىة ال ري ىة الطغىة عمأباىمر   بىز ال ى  وىمن ووفؾ ىؼ وىىؾ بيؼ فةىد و منيؼ أؽ وس ار مذمرسيؼ سرة  وامدا
 أط و هودر تم ىذا ول   والبؾاي  الا  د أؽ الجظمعمر األ د ؾلؾف ة  لطر رفة الؾسظ ة لغة ال ؾن ة لطّةةمفة
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 الثذىىىمرار نتىىىم  سىىىر و الخىىى ؾد م ىىىما فىىىي فؾىر ىىىة خمّيىىى ة نفحىىى ة الّطغىىىة س باىىىر البىىىي الزفحىىى ة الدراسىىمر
ىر ىىة الطغىىة تىىؽ الزمم ىىة الزفحىى ة لىىد  الظطاىىة وي متيىىم و ا  رافىىي النبخىىمر سىىا  الف ىىر الؾسىىظي ابف ىى طيؼ أل

 اىىى ؽ البؾايىىى  ف ىىى  تىىىم وىىىىؾ بنىىىذا   اإلسىىىبلت ة الثذىىىمرا أط ىىىو أرطىىى  تىىىم وىىىىذا و اخىىى  الزحىىى ي البريىىىؾل 
  ي  مب  يرون  ثرمن ة تؽ ألا د  ات  أملر ة وؾن ة مذمرا  ّل  أمارا لطةةمفمر سؾايبل   الرجبطفة الّةةمفمر

 ىؾن ة ا غر د األلرمن ة والف طحؾفة ال مساة ع د ف رم  لب بأ األرض إل  الحرمى تؽ سميظة فزة األندلس هن
 ال ىىرد يدتىىو الىىذل الثذىىمرل  وال ظىىمى عىىملرزتزار امبفىىمى   الغىىرد أطىى  سحىىظي ال ىىرد  ىىرس الخىىي ر وبمايىىم

سىى ىىزم  ااىؽ وبىمد ُطاىي ف وىى سىذةر ىىي ا غر ىد فيىم تخىمرييؼ وس ىد  تذاىايؼ اخببلف أط  فر مى لئلنحمن ة
 الةىرن  تىؽ األول الزدىف مبى  األخىر   سبطىؾ الظا ىة "وعطى  :م   يمل  نحجة ال خر ؽ تؽ "الةمنؾن" ها د

 وهتىم ال ىملؼ  سىمر ا فىي الر رفىة طىبلد  رسىو طاىي وبىمد هوةىر سى زم ااىؽ تؤلىف  لىؾن  وييىذا  .أخىر الحىمعي

 وةمن  لػ طا م عملطغة ال ري ة البي س د لغة الر رفة والةةمفة. ( 25")أد   ثد يم ال أط و والب ط ةمر  رومو

 ال زدر ة ارائثة والظمف، عمل راى ة الراظؽ األ د ؾلؾفي الجظمد أؽ بنذا  اإلسبلت ة الثذمرا ااب م  إن
في  يمطاة األوروي ة الدول ف   لّطغة وهىر بيم ال ملر ة في البؾاي  ا ؽ الخ ؾد ال والزم را لطثؾار تزجبل

 تلبامر مؾل  ظؾفؾن  الظبلد ف من ال ري ة  الّطغة وس طؼ الر رفة البطةي وفؾ    الظطاة سرس  سطػ الفبرا
ؼ وبمابي و ال ري ة عملّطغة عثد ةيؼ و  رىم لب طؼ الطغة ال ري ة. تفبجر ؽ ...ويطزح م وطط ظطة يرطاة

 هل الثذمرل  ون  والّب م ش الّةةمفي لّب د  تم أاةي الربخأ ال ؾني الظملأ  لػ ل ارا ايم لطردزفمر
 ةؾل  ورم الربر ز فملظملأ ال ؾل  ممل زم أط و تةطرم ال ري ة عملّطغة الثد   تؽ  حبثي ست طو نفح ة أةد

 األ اى في ال بلت ة عمل فمىا نحر يم فانزم هوةر  هو لغب ؽ في أمل ة لغؾ ةا وفمىسيم ومن  فزدر س: "وإن
 . (26)وثةمف ة" أمطف ة ادالالر ا  فةب  عملر مني تخثؾنة ل ح  الطغة ألن تبؾاانة  الس ؾن  يد واإلنبمح

 ن تزغؾتبيم الب ط ر ة و  طيأف رفي تؽ   أط و سثمفظ البي األتؼ الثة ةي  اؽ ال طؼ ىؾ ىلذا إ ن     
 الب ط ر ة الري زةال ملر ة عرزغؾتبيم  األندلس مذمرا عأن الةؾل تم  ةرنمه نحبظ ي ي ربيم  فرؽ خبلل تؽ

 الثذمر ة خدؾي مسيم وسثري الةةمفمر لرجبطف الّةةمفي الب د  سثفظ هن ال ت اة البؾل فة سابطػ اسبظم 
 و الّطغمر تجبطف أط  تزفبثة اإلسبلل مذمرا الف ر الؾسظي مذمرا ىي فمت ة عثذمرا وطيم لبثبؾ يم
 الّبمل ة ال ر رة اآل ة تةطبو  ط ر ةعرزغؾتبيم الب األندلس مذمرا   مر عأن نةؾل  ت طزم تم وىؾ الّةةمفمر 
ِ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَكْ ﴿عمتب ما ََ ّللَّ ْن ِِ َرَمُكْم 
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َِِليٌم َخبِيرٌ   َ وىؾ تم  ت طزم نبحمىل أؽ  ا  الحر في تلزيم تؽ نخر خظمعمر يؾا  .﴾"(27)أَتْقَاُكْم إِنَّ ّللَّ
 الر رفة  ول    لػ تم ستحد في الردرسة الر د ة.

 ادلذرسح الرشذيح وخطاب قوج ادلعرفح اإلسالميح العادليح:
س بار الردرسىة الر ىد ة همىد هواىر الرىدارس الر رف ىة وتراوىز اال ى م  ال طرىي فىي ال ىملؼ  فةىد ةىمن 
لؤلندلس أمتة والردرسة الر د ة خمية إسيمتم أر ةم ويملغ األثر في نيذة وانا مل الثذمرا الغري ة تؽ 

 لؽ ىزم  أملؼ وامد تؽ اى ؽ فد د  ويد ه مرر ا غر د ىؾن و لذلػ يمئطة: "وفي تراوز ال طؼ األوروي ة  لؼ 
ال طرمى إال وتد  د و إل  ال زؾا ال ري ىة ىىذه  غىرف تزيىم تىم  ىمى هللا لىو هن  غىرف  و زيى  تزيىم ةرىم  زيى  
ورم  زي  الغرآن تؽ الرمى ال ذد  ر اة تزو فىي سىد الةغىرار البىي لد ىو وفىي االرسةىمى إلى  تحىبؾ  أدىره 

 .  (28)ال طري..."
وىؾ  خ د عملدور ال ا ر الاؽ ر د في الزيؾض عملر رفة والفطحفة في  ةؾل الامم  أمطف أبليي 

ال ملؼ " لةد يدل لزم ىذا الرف ر ال ربل  نحةم فطحف م تثلرم    د س ا را أؽ ثؾرا ال ةى  وانبدىمره  ويىذل فىي 
يىى  البؾيىى  إلىى  اآلراى البىىي  ب ىىؾن تزيىىم نحىىةو الفطحىىفي فيىىدا  وفيىىدا ةا ىىرا. وإ ا ةمنىى  ع ىىض برائىىو يىىد ال

ال ة ر تؽ هوفىو الر مر ىة سىؾاى فىي هورويىم هو فىي اطىدانزم ال ري ىة فانيىم يىد اليى  اإلأتىمد ه ذىم. اى  إن 
ىذه الر مر ة في مد  اسيم س د  ل بل _و ل بل يؾ م_ أط  هن برائو ةمن  وتماال  براى م ة س ار أؽ ف ىر 

الف ىىر الفطحىفي ال ىىملري تىؽ هوسىىي  تفبىؾ   ال ف ىر تغطىىا. وةىمن ااىىؽ ر ىد ايىىذا ةطىو فىىد را عىأن  ىىدخ  سىمر ا
 . (29)وهرمأ هاؾاعو"

إّن ىىذه الةىىؾا الر رف ىة البىىي تةطيىم سراثزىىم ال ىملري ف ىى  ا غر ىد ىؾن ىىو سىدأؾ إلىى   ىرورا االأبىىراف  
"الؾيى  يىد مىمن لطبثىدل أىؽ  ى أ يىد هثىر لبدىر  يمئطىة: عفذ  سراثزم اإلسبلتي في ي ىمل الثذىمرا الغري ة

ال ملر ىة  و ىد ؽ لىو الغىرد  ةرىم سىد ؽ لىو االنحىمن ة ةمفىة عملخىيى ال ة ىر. وأطى  عةؾا أط  تتىر  األمىدال 
. (30)الر ؼ تؽ  لػ فان تؽ  بدف، تئة ةبمد سمر جي  ال  تد اسرم لذلػ الخ أ في ثرمن ة وسح  ؽ تزيم"
 لىىػ  ولىىذلػ ةىىمن الغىىرد تخىىدوىم هتىىمل ال غرىىة الةةمف ىىة والر رف ىىة البىىي ربىىىم تىىره  ال ىى ؽ اثىىر اسىىبفميبو تىىؽ

الرةىىىؾ  الثذىىىمرل  فةىىىؾا الر رفىىىة اإلسىىىبلت ة لطردرسىىىة الر ىىىد ة ترأاىىىة فىىىي ةحىىىأ الةطىىىؾد وسىىىرأة االنبخىىىمر 
والبىىىأث ر ال ا ىىىر الىىىذل ت زىىىىم بنىىىذا  فىىىي البىىىأث ر أطىىى  يطىىىؾد الخىىىامد  اخىىى  التمت ىىىمر وتجبطىىىف يىىىزؾف 

 الرتبر مر الغري ة.
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 ا  تربد في البمر ا الاخرل سبر ىز عىملبزؾ  لةد هسح  الدولة اإلسبلت ة مذمرا أملر ة  ار سأث ر أر     
الةةمفي والثذمرل ع  دا أؽ الجظمد األ د ؾلؾفي الراظؽ عجظمعمر الغطىؾ والبظىرف هسىير  اىذلػ البزىؾ  
في ي مل الثذمرا الغري ة فةد نةط  "سىرال الثذىمرار الةد رىة  ع ىد هن اسىبؾأابيم ويىةطبيم  وه خطى  أط يىم 

  فىذا  ةىمن وايىي الثذىمرا األندلحى ة ال ر ةىة عتر ىي فبلسىفبيم و ىراميم (31)ؾية"هوفو البغ  ر والباد   الرظط
  ةرم هن الدور ال ا ىر الىذل ل اىو ااىؽ ر ىد ال الذ ؽ ةمنؾا تزمرار أطر ة وةبمايم وأطرمئيم عفةيمئيم ويذمسيم

الرغر ىة   ة الةةمف ةاالتار مل حبيمن عو في ستح د فطحفة يؾا الر رفة الةمئرة أط  الب د  ة الةةمف ة ال أط  
نيم ىىة الةىىرن الحىىم س أخىىر لىىؼ س ىىد الر ىىد ة سرةىى  تىىذىام فثحىىأ  اىى  هيىىاث  سرةىى  الةةىىة الررزؾمىىة ففىىي "

لطخر  ال ا ر الذل ةمن ااؽ ر د هول تؽ ااب ره لبأو   هرسظؾ  ومدل في ىذا الةىرن سثىؾل أغى ؼ لدىمل، 
د ؽ  وهيىىاث  ال ز حىىة سؤ ىىد و عةىىؾا ااىىؽ ر ىىد  إ  هيىىا، لةىىأ ر ىىدل  ظطىىا أطىى  هوةىىر الزىىمس سرحىىلم عملىى

 راسة هرسظؾ وس برف عأن ااؽ ر د ىؾ  مرمو األأغؼ  وهيا، الر دل ىؾ تؽ ان أ أط   راسة الخىر  
 .(32)ال ا ر هل هن ةطرة هياث  ترا فة ل طرة فطحفة أرؾتم   وةأن الر د ة والفطحفة  يى وامد"

تم ف   الرف ر دمحم أرمرا  ةؾل ف و: "إن ااؽ ر د الىذل ةمنى  م مسىو الف ر ىة ستحى دا لطدىرا   وىؾ
. ل ىىى  (33)الف ىىىرل اىىى ؽ س ىىىمرار الفبلسىىىفة وفىىىر  الرب طرىىى ؽ  ىىىىؾ الىىىذل  ذىىىي  ىىىؾاعب ال دالىىىة ليىىىذا الدىىىرا "
ػ الىىىزخؼ البفمأىىى  والبرىىىماح الثذىىىمرل الر رفىىىي ىىىىؾ الىىىذل ف طيىىىؼ  خىىىلطؾا أطىىى  اخىىىببلف تططيىىىؼ ونثطيىىىؼ  لىىى

الثذمرل ال ر ا البرماح ا ؽ تجبطف الةةمفمر وف   ادوره ا غر د ىؾن و سبحمىل يمئطة: ""هتم بن لزم هخ ىر ا 
. وىؾ سؤال فد أر ا فأتم بن (34)" ...! هن نح   عممة ؽ وراى تم يد  تر زم  تبجظ ؽ تم ساا هن فريزم؟
ر رفىىي اىى ؽ تجبطىىف الةةمفىىمر إلأىىم ا  لىىػ لزىىم مةىىم تىىؽ ا تىىم  يىى غة فد ىىدا لطبىىآلف الثذىىمرل والبثىىملف ال

الزرؾ ح الثذىمرل االندلحىي فىي الب ا ىر أىؽ ف ىرا يىؾا الر رفىة والىبجطص تىؽ ةى  سا ىمر الررةز ىة الغري ىة 
وال راى ىىة ل ىى  تىىم  رىى  لطر رفىىة اإلسىىبلت ة عدىىطة؟  وتىىم الىىدور الىىذل  بؾفىىأ أط زىىم اإلسىىرا  فىىي الة ىىمل عىىو 

 لر ة؟.إلأم ا التمت ة ال ري ة لردمف ال م
 خامتح:

ىىم طرمزىىمه تىىم خىىبلل تىىؽ  تىىؽ  وسىى   م أر ةىىة وإ ىىلمل مر أؾ دىىة سحىىمالالر تىىؽ ىىىذه  راسىىبزم فىىي بنف 
 ىؾ بزىم الةةمف ىة سبجىاب الىذل البىمر جي االنحدا  ىذا تؽ الجروح فزئ  م ولؾ س ف  البي الثطؾل ع ض اإل تم 

 الةةمفىىىة ااز ىىىة سفبىىىػ البىىىي الغري ىىىةالررةز ىىىة  فىىىي وفىىىو الؾيىىىؾف ويغ ىىىة  اخىىى  الثىىىرل التىىىمت ي عخىىىل  خىىىمص 
 ىىذه تةمريبزىم خمسرىة فىي نظىر  والغرد  اإلسبلتي ال ملؼ ا ؽ الثمي  الدرا  اطمر في وىؾ بيم اإلسبلت ة
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  ىىرنةة تىؽ اإلسىبلت ة أمتىىة والةةمفىىة الطغىىة ال ري ىة ان بىم  فىىي سحىيؼ هن نرفىىؾ البىي والثطىىؾل األف ىمر ع ىض
 .فمت مسزم البي سغزو االسب رمر ة الزغر مر سطػ
_ الزحىىا الثذىىمرل لاز ىىة ال ةىى  الغريىىي يىىمئؼ أطىى  ار  غرىىمر أزدىىر ة س رىى  أطىى  إيدىىمى اآلخىىر نماىىذا 6

فةىىد هنبتىى  فطحىىفة تىىم ع ىىد الثداثىىة انحىىمنم ثمنمسؾسىى م تجريىىم لط ىىملؼ نمسىىفم لطةىى ؼ االنحىىمن ة  الةةىىمفيلطبزىىؾ  
في والثذمرل   مريم عل   لػ أرض و ب  هنؾا  الب م ش الحطري الةمئؼ أط  تاده ياؾل الب د  الةةم

الثمئب  وترس م ادل  لػ ي رم أزدر ة فد دا تؽ تة : االسبلتؾفؾي م  البخغي  اليدل  االتاراطؾر ىة 
الغري ىة...  سىىمأ ة إلىى  نخىىر ىىىذه الرفىىمى ؼ الرجبطفىىة فىي ه ىىىمن الظىىبلد عملتمت ىىمر تىىؽ خىىبلل الط ىىأ 

 ػ الخر  والغرد.أط  الردظطثمر والرفمى ؼ لبجبزل ت م لة   مل ب 
_انبخىىمر  واأىىي مىىؾار األ  ىىمن ومىىؾار الةةمفىىمر والىىدأؾا إلىى  الر ىىرف ال ؾن ىىة وسبليىى، الثذىىمرار...الا. 2

وطيم سةر ام تتر  ه راض س مس ة عثبة  سمأ ة إل  إململ الح ظرا أط  ال ملؼ ونخىرا لطزرىؾ ح الةةىمفي 
رىىىم يىىىمل الرزغىىىر والرف ىىىر الدىىىي ؾني والثذىىىمرل األتر لىىىي اىىىدأؾ  هنيىىىم ىىىىي األفىىىدر عة ىىىم ا ال ىىىملؼ ة

ال ىىؾني وترةىىز الةىىؾا عمل ىىملؼ ويملبىىملي  الةةىىمفي يىىرؾئ   ىزغبىىؾن أطىى  اأباىىمر هنيىىم الزرىىؾ ح الثذىىمرل 
 فيي االفدر عة م ا اتمل وهتؾر ال ملؼ أط  ةمفة األي دا.   

عملتمت ىىمر ال ري ىىة ة فىىب، الرتىىمل لفئىىة الزجاىىة الؾاأ ىىة مةىىم ال الرىىز ف ؽ عمأباىىمرىؼ فئىىة سزؾ ر ىىالاىىد تىىؽ _ 3
تمت مسزىىم وت مىىدنم ال ري ىىة  تىىؽ ل الةةىمفيسحىبتدل سىىا  الزيىؾض والجىىروح تىؽ ىىىذا الحىلؾن البىىمر جي 

هفىى  ع ىى  الزيذىىة الرزخىىؾ ا البىىي لظملرىىم أرىى  الرف ىىرون ال ىىرد أطىى  ستحىى دىم أطىى  هرض الؾايىىي  
ا أىؽ إوراىىمر الررةز ىة الغري ىة الحىمأ ة لطىبثلؼ فىي  وال ىأ  ول ؽ ىذه الررا  تأ هن س ؾن  اس ة ع  د 

نيذىىة نمع ىىة تىىؽ الف ىى  الىىذاسي ال تىىؽ ر ار  سىى رورا يىىؾا الر رفىىة عمل ىىملؼ  فملزيذىىة البىىي نر ىىدىم ىىىي
 الف   الةدر ة البمع ة لطرحب رر. 

_ اليؾ ة  والطغة وفيمن ل رطة وامدا فا ا تم سؼ سخىؾ و ت ىملؼ الطغىة ال ري ىة فىذلػ المىا ال تثملىة عمليؾ ىة 4
ة ال ري ىىة م ال ري ىىة البىىي سخىىيد سغر ا ىىم رى ا ىىم لطغىىعتمت مسزىىاإلسىىبلت ة وىىىؾ مىىمل تىىم ىىىؾ مميىى  والةةمفىىة 

خمّية أط  تحبؾ  فئة الخامد الذ ؽ يىمروا تىؾل  ؽ عملطغىة االنتط ز ىة وتجرفمسيىم الةةمف ىة وال طر ىة  
ال ريي  بثدل عملطغة اإلنتط ز ة عزم تزو عأنيىم ىىي لغىة الةةمفىة وال رفىة والبثّذىر فىي  الظملأفأيا، 

 م ؽ تؽ ال  بثدل ايم  ز   عملبجطف والرف  ة. 
لف مل بيىىىم الر رف ىىىة الثذىىىمر ة سىىىمعي لىىىذلػ االنحىىىدا  البىىىمر جي والبرافىىىي الف ىىىرل  م ال ري ىىىةفمت مسزىىى_ فةىىىدان 5

الرى ىأ الزىىمعي تىىؽ ال د ىىد تىىؽ البراف ىىمر الرزاةةىىة أىؽ سطحىىطة تىىؽ الز حىىمر الثذىىمر ة الربؾال ىىة لؤلتىىة 
الةةمف ىة البىي ال ساىرا إال إ ا ستحىدر ترف  مسيىم  التمت ىة ال ري ىة اإلسىبلت ةال ري ة اإلسبلت ة  فيؾ ة 

از ىى  أط يىىم تبغطغطىىة فىىي الاز ىىة االفبرمأ ىىة والزحىى ي الف ىىرل لؤلتىىة خميىىة الظاةىىة الرةةفىىة عملتمت ىىمر 
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ةؾن ىة سثىموي تجرفىمر ال طىؼ وتجبطىف  فمت مرلبب د  نظم  األتة ال ري ة إل  ال ملر ة تبثؾلة إل  
 ال طؾل البةز ة واإلنحمن ة الراز ة أط  خظمد يؾا الر رفة.

االسىىىب رمر التد ىىىد   رىىى  أطىىى  سؾع ىىىف ةمفىىىة الؾسىىىمئ  لزأزأىىىة وسجر ىىىأ الر ىىىملؼ الترمل ىىىة ليؾ بزىىىم _ إن 6
الةةمف ة تؽ خىبلل ال د ىد تىؽ األسىمل أ ل ى  أطى  رهسىيم وسى طة الةىؾا الزمأرىة الردىظط، الىذل يىم و 

  رى  الاروف حؾر فؾااف نمل هل وسمئ  وه وار االتار مل ة الةةمف ة خميىة أىؽ طر ىا اإلأىبلل الىذل 
أط  سجر أ ال ةؾل خمية لد  الظبلد اىزر  الةى ؼ الةةمف ىة لطغىة االنتط ز ىة فى يؼ  ف خىاؾن أطى  سطىػ 
 الة ؼ الغر اة لبجبر  ال ؾلرة ف يؼ اليؾ ة اإلسبلت ة وس ر  أط  نحفيم وال ا  عرةؾتمسيم الثذمر ة.  

ال ىؾ ا لرزىمعي سراثزىم ال ريىي الةىد ؼ _ لؼ     االنفراد اليؾ مسي لطتمت مر ال ري ة لؽ  بأر إال تؽ خبلل 7
تؽ فر ي فؾاناو  وسف    ة  سطىػ الىذخمئر الزف حىة لا ى  تىؽ خبلليىم اأبزاانىم _خميىة فئىة الخىامد_ 
ايؾ بزىىم أمتىىة وة منزىىم الثذىىمرل  ون البغمفىى  أىىؽ تىىد فحىىؾر البؾايىى  الر رفىىي تىىي اآلخىىر هل عىىميي 

ام ل ال ظمى الثذمرل   وىلذا  رلززم الت ى  الثذمرار ترةطة عرجبطف التمت مر الفمأطة في اطمر س
 تؽ فمت مسزم   مر ا لرجبطف ال طؾل وتثم زم لرجبطف الةةمفمر في اطمر البؾاي  الف رل ال ملري. 
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 يهخص: 
تيدف ىذه الدراسة إلى تقييم جهدة البحث العلسي في جامعة أدرار وفقًا للتقارير الرادرة عن خلية 

 7102في مؤسدات التعليم العاالي الجزاررياةا اساتشادا إلاى دراساة مقارناة ياين تقيايم ضسان الجهدة الداخلية 
ىاذا مان  لتحديد تأثير تطبيق متطلبات السرجع الجديد للجهدة في مجاا  البحاث العلساي جالجامعاةا 7102و

فااة ا حاولااا الااهزارة التأعيااد علااى أىسيااة البحااث العلسااي علااى أساااس أنااو أىاام و يأخاار   ناحيااةا وماان ناحيااة
. و قاد تهلالا 7102ا وىذا فاي أو  تقييساين مشاذ اعتسااد السرجاع فاي عاا  التكهينللجامعة جاإلضافة إلى 

فاي التقييساين وأولاا جالحاجاة إلاى زياادة ا ىتساا  وتركياز جاهدة الدراسة أن التقييم كان أقل مان الستهسا  
 لجهدة في الجزارر.البحث العلسي من خال  متطلبات تطبيق الجديد السرجع الهطشي لزسان ا

 السرجع الهطشيا التقييم الذاتي. جهدة البحث العلسيا ضسان الجهدةا الكلسات السفتاحية: البحث العلسيا
Abstract: 

This study aims to evaluate the quality of scientific research at the University of 

Adrar according to reports issued by the Internal Quality Assurance Cell in 

Algerian Higher Education Institutions. it based on a comparative study between 

the 2017 and 2018 evaluations to determine the effect of applying the new 

quality reference requirements in the field of scientific research at the 

University. On the one hand, and on the other, in which the Ministry has tried to 

emphasize the importance of scientific research On the basis that the field of 

scientific research is the most important task of the university in addition to the 

field of formation, and this is in the first two assessments since the adoption of 

the reference in 2017. The study found that the evaluation was below the 

average in the two assessments and recommended the need to increase attention 
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and focus the quality of scientific research through the application Requirements 

of the new national quality assurance reference in Algeria. 

Keywords: Scientific Research, Quality Assurance, Quality of Scientific 

Research, National Reference, Self-Assessment. 

 

 . يقذيت: 1
فاااي مؤسداااات التعلااايم العاااالي أىااام محاااهر لشذاااا  الجامعاااات جاإلضاااافة  ميااادان البحاااث العلساااييعاااد 

ي الجديد لزسان الجهدةا حيث جاء فاي الترتياب للتكهينا وىذا ما أعده ترتيب األولهيات في السرجع الهطش
الثاااني جعااد مياادان التكااهينا وىااذا مااا يؤكااد أىسيتااو للجامعااة الجزارريااة وليااذا   يس شيااا أن تسااارس مياميااا 

التعلايم العاالي فاي  جسشأ  عن متطلبات واحتياجات مجتسعيا ا جتساعي وا قتراديا فشظا  ضاسان جاهدة
حداااين السداااتسر للسسارساااات السهجاااهدة والرقاجاااة علاااى الجاااهدة  األعرجاااي ييااادف للت ميااادان البحاااث العلساااي

( كسااا يس اان اعتبااار ىااذا الشظااا  جسثاجااة األداة التااي تدااتعسليا السؤسدااة الجامعيااة 52ا ص 7102وآخاارونا 
 ,BARROUCHE)لتؤكاااد لشفدااايا وأللاااحا  السرااالحة جأناااو تااام تحقياااق الحاااد الااادنى مااان ا لتااازا   

BOUZID, p17) أساااااس   يااااد مشااااو كهنااااو ماااارتب  ججسياااااع أنااااها  التشسياااااة ا قترااااادية ا كسااااا يذاااااكل
وا جتساعيةا يل ألز  السرجع الاهطشي مؤسداات التعلايم العاالي أن تأخاذ جعاين ا عتباار الستطلباات البحثياة 
للسجتسع والذركاء الخارجيين للجامعة حيث انتقلا الجامعة من البحث العلسي التقليدي الستسثال فاي الشذار 

لاادوريات والسجااالت ومذاااريع البحااث والتطااهير إلااى دراسااة وتحلياال السحااي  التااي تشذاا  فيااو الجامعااةا فااي ا
والتدايير التي تعزز وترفاع مان مداته   اإلجراءاتجهدة التعليم العالي ىي اتخاذ  أىداف أىمحيث من يين 

(ا 552-554ا ص ص 7112في التدريس  ىاشم فهزي دجاس وآخرونا  األخطاءالجهدة وتقلل من وقه  
البحاث لااديياا  أولهيااتالبحاث العلساي وترتيااب  إطااروعليياا أن تقايم تحليال اسااتراتيجي للتقيايم الاداخلي فااي 

يهضع يرنامج مالرم للبحث وبسرالح دعام مذاتركة علاى السداته  العلساي والتقشاي والساالي ىاذا مان جياةا 
لتكييف محاور البحث العلسي للجامعة جحدب احتياجات محيطيا السحلية ووضاع  إم انية إيجادومن جية 

 استراتيجيات للبحث العلسي.
السعااايير السعتساادة فااي فحاا  وتاادقيق مااد  التاازا  الجامعااات الجزارريااة يتطبيااق متطلبااات السرجااع 

 شيا من تذاخي  الجديد للجهدة تؤكد أن الهزارة الهلية أدركا ضرورة وضع معايير مهحدة للجامعات تس
يااادلا الجزارااار مجياااهدات فاااي  اإلطاااارومعرفاااة ماااهاطن الخلااال لااادييا فاااي مجاااا  البحاااث العلسااايا وفاااي ىاااذا 

 .الجهدة في التعليم العاليالدشهات األخيرة لسهاعبة متطلبات تطبيق مفاىيم ضسان 
ىشاك  السعروف أن ضسان الجهدة يعتسد على مبدأ التحدين السدتسر حيث تعلم الهزارة أنو ستكهن 

الجامعة  وإخزا للجامعة  إلزاميةمقاومة للتغيير في أساليب التقييم والتدقيق للسيا  كهن ىذه السعايير 
وفي مرحلة ثانية تخزع الجامعة للتدقيق الخارجي من طرف لجشة وزارية  اللتقييم الذاتي في مرحلة أولى

 تحاو  تذخي  وضعية السؤسدة.
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اررية ضرورة ا لتزا  جسعايير نظا  ضسان الجاهدة فاي التعلايم أدركا السشظهمة الجامعية الجز  حيث
العاليا وليس اليدف ىه التطبيق الحرفي لسعايير السرجع الهطشي وإنسا مجرد وضعو يعتبر انجاز في حاد 

كااهن فكاارة ضااسان جااهدة التعلاايم العااالي فااي  إليياااذاتااو كسرحلااة أولااى جغااع الشظاار عاان الشتااارج الستهلاال 
ديثااةا وماان خااال  عديااد الشقاشااات والهرشااات والسلتقيااات الدوليااة أولااا جزاارورة القيااا   الجزاراار   تاازا  ح

ا فااي ىااذا الراادد لاادر القااانهن التااهجييي للتعلاايم والااذي للرفااع ماان جااهدة الخدمااة وفااق معاااييرجإلااالحات 
نذاااء أشااار ألو  إلم انيااة فااتح مؤسدااات جامعيااة خالااة للتعلاايم العااالي فااي الجزاراار ومراقبتيااا وتقييسيااا جإ

ا والااذي جاااء جعااد تشظاايم وزارة التعلاايم العااالي لسااؤتسر دولااي حااه  7112(CNE) السجلااس الااهطشي للتقياايم
ضسان الجهدة في التعليم العالي اعتبر جسثاجاة انطالقاة لتجدايد فكارة تطبياق ضاسان الجاهدة فاي السؤسداات 

زاررية وبدعم من خبراء دوليين الج األعاديسيةالجامعية الجزارريةا ليتم تكهين فريق متخر  من الكفاءات 
 في مجا  ضسان الجهدة.

تم ترسيم عسل الفرقة جقرار إنذاء اللجشة الهطشية لتطبيق ضسان الجهدة في  7101ماي  10وفي  
 حيث تتسثل مياميا في:(CIAQES)التعليم العالي والبحث العلسي

 _ دعم مؤسدات التعليم العالي من خال  تشظيم مسارساتيا وقدراتيا.
 نذر ثقافة الجهدة وىذا جاعتساد أدوات تطبيق الجهدة على مدته  السؤسدات الجامعية. _

 ._ ىي لة خاليا ضسان الجهدة وتعيين مدؤولين ليذه الخاليا وتكهيشيم من أجل إعداد مرجع للجهدة
 إشكانٍت انذساست:

تحاو  الدراساة الهقاهف علاى مدااىسة السرجاع الاهطشي لزاسان الجاهدة الداخلياة فاي التعلايم العاالي 
ماان خااال  مقارنااة يااين عسليااة  البحااث العلساايللهقااهف علااى الشقااار  وكذااف ا خااتال ت الستعلقااة جسياادان 

الاااهطشي ا جاإلجاجاااة علاااى إشااا الية: ماااا ماااد  مدااااىسة السرجاااع 7102و 7102التقيااايم الاااذاتي فاااي الداااشتين 
مقارناة يتقيايم  7102في جامعة أدرار في تقيايم  البحث العلسيلزسان الجهدة الداخلية من الرفع من جهدة 

 ؟7102
 انفشعٍت: اإلشكانٍاث

الجزاررية على تحزير السؤسدات  ىل تعسل اللجان الهطشية الس لفة جزسان الجهدة في السؤسدات -0
 الجامعية لتطبيق معايير السرجع الهطشي؟

 ؟7102ىل تس شا معايير السرجع الهطشي من تقييم جهدة البحث العلسي في جامعة أدرار سشة  -7
ىل ا لتزا  جسعايير ضسان جهدة ميدان البحث العلسي نجح في الرفع من جهدة الشذاطات البحثية  -1

 ؟2017تقييم جالسقارنة مع  7102والعلسية في جامعة أدرار سشة 
 فشضٍاث انذساست:
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اللجاااان الهطشياااة الس لفاااة جزاااسان الجاااهدة فاااي السؤسداااات الجزاررياااة علاااى تحزاااير السؤسداااات تعسااال  -0
 الجامعية لتطبيق معايير السرجع الهطشي.

 .7102تس شا معايير السرجع الهطشي من تقييم جهدة البحث العلسي في جامعة أدرار في تقييم  -7
ي الرفاااع مااان جاااهدة الشذااااطات البحثياااة ا لتااازا  جسعاااايير ضاااسان جاااهدة ميااادان البحاااث العلساااي نجاااح فااا -1

 ؟2017تقييم جالسقارنة مع  7102والعلسية في جامعة أدرار سشة 
   أهذاف انذساست:

 تدعى الدراسة تحقيق جسلة من األىداف تتسثل في:
 ._ تقديم أىم الييئات الفاعلة في إطار ضسان الجهدة في الجزارر

جهدة الداخلية في مؤسدات التعليم العالي في إطار _ تقديم مزسهن السرجع الهطشي الجديد لزسان ال
 للبحث العلسي.  إستراتيجيةوضع 

تقييم ميدان البحث العلسي وفق متطلبات السرجع الهطشي لزسان الجهدة في الجامعة الجزاررية في إطار _
ييدف الهقهف على مد  تطبيق معايير الجهدة الستعسدة في  7102و 7102مقارنة يين تقييسي 

 جامعة أدرار. 
 حذود انذساست: 

 .7102و 7102نية فيي سشتي تسثلا الحدود الس انية في جامعة أدرار أما الحدود الزما
: للهله  لألىداف السذكهرة سالفًا فديتم اعتساد السشيج الهلفي واألدوات السدتخدمة مشيج الدراسة

في الجانب الشظري للدراسة للهقهف على الييئات الفاعلة لزسان جهدة التعليم العالي في التحليلي 
الجهدة في التعليم العالي في الجزاررا كسا سيتم إعتساد الجزاررا والتعريف جسعايير السرجع الجديد لزسان 

جامعة أدرار يتطبيق معايير جهدة التعليم العالي في ميدان  التزا للهقهف على مد   ستقراريالسشيج ا 
السعطيات وتبهيبيا وتحليل الهاردة في السراجع الهطشي لزسان الجهدة في الجزارر من خال  جسع التكهين 
 . ججامعة ادرار 7102و 7102التقييم الذاتي سشتي شتارجللتهلل ل

 اجلودة يف اجلزائش إداسةاحملوس األول: يشاحم تطوس َظاو 
أدركاااا السشظهمااااة الجامعيااااة الجزارريااااة حتسيااااة تطبيااااق نظااااا  ضااااسان الجااااهدة فااااي التعلاااايم العاااااليا 

القاااانهن تجدااادت فاااي القياااا  جإلاااالحات تيااادف إلاااى ترقياااة ىاااذا األخيااار نحاااه مداااتهيات أفزااال. فرااادر 
التااهجييي للتعلاايم الااذي كاارس ألو  ماارة إم انيااات فااتح مؤسدااات خالااة للتعلاايم العااالي وضاارورة مراقبتيااا 

ا ثام (2ا ص7102 يان حداينا  7112ساشة  (CNE)وتقييسيا جإنذااء ماا يداسى جاالسجلس الاهطشي للتقيايم
طالقااا لدراسااة إم انيااة قامااا وزارة التعلاايم العااالي يتشظاايم مااؤتسر دولااي حااه  ضااسان الجااهدة والااذي كااان ان

تطبيق ضسان الجهدة فاي السؤسداات الجامعياة الجزاررياةن فانبثقاا فرقاة عسال كلفاا جاالتفكير فاي السذارو  
 (.702ا ص7107مدعسة يبعع الخبراء الدوليين  يروشا يركانا 
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تم ترسيم عسل الفرقة جقرار إنذاء اللجشة الهطشية لتطبيق ضسان الجهدة في  7101ماي  10في 
وىي ىيئة تاجعة لألمانة العامة لهزارة  042وفقا للسرسه  رقم (CIAQES)ليم العالي والبحث العلسيالتع

 تكسن ميستيا الرريدية في: التعليم العالي والبحث العلسيا
 "على مدته  كل مؤسدات التعليم العالي.CAQمتاجعة تأسيس خلية ضسان الجهدة " _

 .فق مفاىيم التخطي  ا ستراتيجيو إدارة الجهدة تحقيق ل"RAQ_تكهين مدؤولي خاليا الجهدة"

 "لقياس الجهدةا واعتسادىا كهسارل لقياس األداء.Référenciel_وضع معايير"
 "وفقا للسعايير السعتسدة.Auto-evaluationتعسيم عسلية التقهيم الذاتي" -

 انتعهٍى انعايل: تشكٍبت انذنٍم انوطًُ نضًاٌ اجلودة انذاخهٍت يف يؤسساث 10ذول سقى اجل
 االثباتات المعايير المراجع  الحقهل الميادين
 106 49 23 7 التكهين

 55 32 17 3 البحث العلسي
 180 53 27 5 الح امة

 71 25 14 4 الحياة الجامعية
 38 19 17 5 اليياعل القاعدية

 40 19 11 3 التعاون مع السحي  ا جتساعي وا قترادي
 70 22 14 4 ا جتساعي وا قتراديالعالقة مع السحي  

 563 219 123 31 السجسه 
 2016اللجشة الهطشية لتطبيق ضسان الجهدة في التعليم العاليا وزارة التعليم العاليا : السرجع الهطشي لزسان الجهدةاالمصدر

تحدد السؤسدة أولهياتيا في البحث وتزع الهسارل السالرم حيز : تطهير البحث العمميتنظيم، هيكمة و -0
ا 2016 وزارة التعليم العالي والبحث العلسيا التشفيذ أي أن على السؤسدة تحديد مجا ت البحث وترتيبيا 

 (. 10ص
ة إنذاء يرنامج مشاسب ومالرم جامعالبحث العلسي جحدب أولهياتيا جسعشى أن على ال لجامعةتشظم ا -

 (.11ا ص2016زارة التعليم العالي والبحث العلسيا  و للبحث
راعة ييشيا و يين مختلف الذركاء تحديد كيفيات الذ جامعةعلى ال :الشراكات العمميةالعالقات و  -2

 تحرص في الداخل على تكامل أنذطة البحث من خال  ا لتزا  ججسلة من السعايير وىي:و 
 (.13ا ص2016ا  وزارة التعليم العالينظراريم األجانبيقه  الباحثهن يتأطير مذترك لألطروحات مع -
 من خال : وة سياسة تثسين البحث ونقل نتارججامعتجري ال: تثمين البحث العممي-3
ا 2016 وزارة التعليم العاليا تشظم السؤسدة دورات تكهين تزم نتارج البحث لفاردة قطا  السدتخدمين-

 (.14ص
شركات ذات عالقة جالبحث جسعشى ىذا أن على السؤسدة وضع اطر احتزان و  إنذاءتذجع السؤسدة  -

 تدسح جإنذاء شركات مرغرة من طرف الباحثين.
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هزارة عسلية التقييم على مدته  الجاشرت : 2102 البحث العمميالمحهر الثاني: دراسة وتحميل تقييم 
خلية ضسان الجهدة عن تقرير حيث أنو وفي جامعة أدرار لدر أو   2017السؤسدات الجامعية مهسم

 مختلف السيادين كسا يلي: كانا نتيجةو 
 2017: َتٍجت انتقٍٍى انزاتً حسب كم يٍادٌٍ انذنٍم انوطًُ سُت 10انشكم سقى 

 
 خلية ضسان الجهدة لجامعة أدرار وثارق: من إعداد الباحثين إعتسادا على المصدر

الجدياد لزاسان الجاهدة تحرالا علاى تقيايم أقال التعليق: يالحظ أن كال السياادين الس هناة للسرجاع الاهطشي 
( وىاااه أعلاااى تقيااايم 5( مااان  7101تحرااال علاااى تقيااايم  لقاعدياااة مااان الستهسااا  جاساااتثشاء ميااادان اليياعااال ا

 ( وىه تقييم أقل من الستهس .5( من  0124تحرل ميدان البحث العلسي على تقييم يقدر  و 
 لعلسي  التحليل على أساس الحقل(: نتيجة التقييم الذاتي لسيدان البحث ا17رقم  الذ ل

 .يف يٍذاٌ انبحث انعهًً األونوٌتراث  األَشطت: جذول حتذٌذ 02اجلذول سقى 
المعايير الغير  عالنقاط المحسهبة لممراج الحقل الميدان

 مطبقة
 اإلثباتات
 3>ن م≥4 2>ن م≥3 0>نم≥2 ن م 1≥ الغير مطبقة

البحث 
 العممي

 1 5 3 1 0 5 14 
55.55% 33.33% 11.11% 0% 31.25% 24.13% 

 2 0 4 0 0 2 2 
0% 100% 0% 0% 12.5% 11.11% 

 3 1 1 1 1 2 4 
25% 25% 25% 25% 12.5% 6.89% 

 58على  21 16على  9 1 2 7 7 المجمهع
41.17% 41.17% 11.76% 5.88% 56.25% 36.20% 

 خلية ضسان الجهدة لجامعة أدرار وثارقعلى  اعتسادا: من إعداد الباحثين المصدر
أقاال  ياا( مرجااع تقييس17مان   ساابعةو  اأقال ماان الستهسا  ياا( تقييس17( ماان  14: أغلااب السراجاع  التعميق 
( 5( وىاي  1أقال مان   يااتقييس األو أغلاب مراجاع الحقال و ( ما يع س التقييم األقال مان الستهسا . 1من  
الغيار مطبقاة  اإلثباتاتعدد و اقل من الستهس   يا( تقييس4  ىيلحقل الثاني جسيع السراجع و في ا(ا 9من  

عااة وزعااا جالتداااوي يااين السراجااع األربو الثالااث فجاااء متااهازن  لأمااا الحقاا اوىااي نداابة جياادة( 18( ماان  2 
 .السجا ت
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 : تصٍُف يشاجع يٍذاٌ انبحث انعهًً.03ذول سقى اجل

 خلية ضسان الجهدة لجامعة أدرار وثارق: من إعداد الباحثين إعتسادا على المصدر
( مراجع تحرلا على تقييم أقل 9( من مجسه   8وىي   األو  السراجع الس هنة للحقل: أغلب التعمي 

ا جالشدبة للحقل الثاني جسيع مراجع ىذا الحقل وىي أربعة %88.88( أي يشدبة 2من الستهس   أقل من 
 .%100تحرلا على تقييم أقل من الستهس  يشدبة 

 : يصفوفت تشتٍب يشاجع انبحث انعهًً.04ذول سقى اجل
 درجة ميم مراجع تعالج على السد  الستهس  مراجع تعالج على السد  القرير

 23  –22  –71  –41  –31   11  – 42   –81 –51 –61  األىسية
  السراجع التي يتم تجاىليا مراجع تعالج على السد  الطهيل

أقل 
 أىسية

  91 –   12 –   13    32  
 الرعهبات قايلية التحقق

 قايلية التحقق درجة
 الباحثين يشاءا على وثارق خلية ضسان الجهدة لجامعة أدرار إعدادمن المصدر: 

ا (14  ( ماان10: أغلااب السراجااع رتبااا السراافهفة معالجتيااا علااى السااد  القرااير أو الستهساا  يااا  التعميقق 
تام تجاىلاو كاهن ( والستعلاق جاأن تزاسن السؤسداة تطاهرا للذاراعة الدولياة فاي مجاا  البحاث 32والسرجع   

 .تطبيقو تكتديو لعهبات و  يدخل أولهيات السؤسدة حالياً 
 .2018احملوس انثانث: دساست وحتهٍم تقٍٍى يٍذاٌ انبحث انعهًً  

 2016/2017جاشرت وزارة التعليم العالي عسلية التقيايم علاى مداته  السؤسداات الجامعياة مهسام 
 15أنااو وفااي جامعااة أدرار لاادر أو  تقرياار يتاااري  زااسان الجااهدةا حيااث الستعلااق جلاادر التقرياار األو  

لاااادر عاان خلياااة ضاااسان الجااهدة فاااي جامعااة أدرار وكاناااا نتيجاااة مياادان التكاااهين لسختلاااف  2017جااهان 
 السيادين كسا يلي:

 
 
 

 
 المجمهع

  المراجع
 الحقل

 
 ن م 1≥ 0>ن م≥2 2>ن م≥3 3>ن م≥4 الميدان

9 -   21   11– 51 71  31– 41- 61– 
 81- 91 

   0ب 
البحث 
 العممي
 

4 - -   12 -  22   
32-   42 

 2ب  -

 3ب  13   23   33   43   4

 المجمهع 3 6 8 2 1 17



 

 05 

 2018: َتٍجت انتقٍٍى انزاتً حسب كم يٍادٌٍ املشجع انوطًُ سُت 03انشكم سقى 

 
 خلية ضسان الجهدة لجامعة أدرار وثارقعلى : من إعداد الباحثين إعتسادا المصدر

( 1.78ليياعااال القاعدياااة  لأعلاااى تقيااايم و كااال السياااادين تحرااالا علاااى تقيااايم أقااال مااان الستهسااا   التعميققق :
مياادانا أمااا (ا4( ماان  0.66تحراال التعاااون مااع السحااي  ا جتساااعي وا قترااادي أقاال تقياايم   و ( 4علااى 
 2017( شايد ىاذا السيادان انخفااض مقارناة ياا  4( من  1.47العلسي محل الدراسة فقدر تقييسو يا   ثلبح

 .%5.76يشدبة  
 (: َتٍجت انتقٍٍى انزاتً ملٍذاٌ انبحث انعهًً )انتحهٍم عهى أساس احلقم04انشكم سقى 

 
 خلية ضسان الجهدة لجامعة أدرار وثارق: من إعداد الباحثين إعتسادا على المصدر

: الحقل الثالث تثسين البحث العلسي تحرل على أعلى تقييم يين مختلف حقه  البحث العلسي التعمي 
الحقل و (ا 4( من  1.08الحقل الثاني العالقات والذراعات العلسية تحرل على تقييم  ا (4( من  1.75 

( وىه أضعف تقييم لحقل في 4( من  1.58على  األو  تشظيما ىي لة وتطهير البحث العلسي تحرل 
 ميدان البحث العلسي. 
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 ثنظيم البحث العلمي  

 ثثمين البحث العلمي   العالقات و الشراكات العلمية  
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 .يف يٍذاٌ انبحث انعهًً األونوٌتراث  األَشطت: جذول حتذٌذ 06اجلذول سقى 

 خلية ضسان الجهدة لجامعة أدرار وثارق: من إعداد الباحثين إعتسادا على المصدر
جع ( مر 17( من  9  الستهس ( تحرلا على تقييم أقل من 17( من  13غلب السراجع وىي  أالتعمي : 

لحقل الثاني ا(ا و 9( من  5( وىي  1أقل من  األو  تقييم أغلب مراجع الحقل و  ا(1أقل من   ياتقييس
( 18( من  8الغير مطبقة قدرت يا   اإلثباتتحرلا على تقييم أقل من الستهس  وأدلة  وجسيع لسراجع

 .دون الستهس  ولكشتقييسا أنو األحدن  مالثالث رغلحقل امرتفعةا ندبة  يالثاني وىحقل الفي 
 : تصٍُف يشاجع يٍذاٌ انبحث انعهًً.07جذول سقى 

 خلية ضسان الجهدة لجامعة أدرار وثارقعلى  اعتسادا: من إعداد الباحثين المصدر
( تحرلا على تقييم أقل من الستهس  يشدبة 9( من مجسه   6أغلب مراجع الحقل األو  وىي   التعمي :
ثالثة مراجع  االستهس  مشيتحرلا على تقييم أقل من  وا جالشدبة للحقل الثاني جسيع مراجع66.67%

ثالثة من أربعة مراجع اقل من  كا أما الحقل الثالث فيشا%75 تحرلا على تقييم اقل من الهاحد يا
 .الستهس 

  

 اإلثباتات
 الغير مطبقة

 المعايير 
 الغير مطبقة

  النقاط المحسهبة لممراجع
 الحقل

 
 ن م1≥ 0>ن م≥2 2>ن م≥3 3>ن م≥4 الميدان

10 9 2 1 1 5  
 0ب 

 
البحث 
 العممي
 

24.13% 31.25% 22.22% 11.11% 11.11% 55.56% 
8 4 0 0 1 3  

 %75 %25 %0 %0 %36.36 %44.44 2ب 
2 1 0 1 2 1  

 %25 %50 %25 %0 %20 %57.28 3ب 
   9 4 2 2 33على  10 55على 20

 %52.94 %23.52 %11.77 %11.77 %30.30 %36.36 المجمهع

 
 المجمهع

  المراجع
 الحقل

 
 ن م 1≥ 0>ن م ≥2 2>ن م≥3 3>ن م≥4 الميدان

   0ب  41-91–11 -51 –31    81  61   71 -21  9
البحث 
 العممي

 2ب   32   22  - 12   42   - - 4
 3ب  43   33  -13   23   - 4
 المجمهع 3 9 4 2 2 17
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 : يصفوفت تشتٍب يشاجع انبحث انعهًً.08ذول سقى اجل
درجة 
 األىسية

 السراجع السعالجة على مد  قرير السراجع السعالجة على مد  متهس  مهم
 33–42 –41ت–31 –11  13–32 –22 –12 –81 –91 

أقل 
 أهمية

 التي تعالج على مد  طهيلمراجع  السراجع التي يتم تجاىليا
-  43-  51 

 قايلية التحقق الرعهبات
 درجة قابمية التحق 

 خلية ضسان الجهدة لجامعة أدرار وثارق: من إعداد الباحثين إعتسادا على المصدر
 ا( يا13( مان  11على السد  القرير أو الستهس  جسجسه   معالجتيا رتبا البحث : أغلب مراجع التعمي 
الطهيااال ( سااايعالجان علاااى الساااد  51ا  43لااام ياااتم تجاىااال أي مرجاااعا جقاااي السااارجعين   و ا 84.61%

 .السحي حتياجات اة يتكييف محاور البحث جحدب جامع( يهلي ال51السرجع   سثاًل ف
 خالصت

حديد األنذطة التي   يد للجامعة أن تلتز  لتجاء السرجع الهطشي لزسان الجهدة الداخلية 
لبحث العلسي اىذا من شأنو الرفع من تقييم جهدة  لالسيادين كفي مختلف  إثباتدلة أيتطبيقيا من خال  
تطبيق نظا  ضسان الجهدة وىذا ما أثبتو التقريرين الخالين يتقييم الجهدة الداخلية لفي آخر مرحلة 

 .تهللا ىذه الدراسة للشتارج التالية:2018و 2017لجامعة أدرار لدشتي 
زسان الجهدة مرافقة السؤسداات الجامعياة يتشظايم أياا  تكهيشياة لسداؤولي خالياا لتحاو  اللجان الهطشية -1

التقاااارير وىاااذا يؤكاااد لاااحة الفرضاااية  وإعااادادالاااذاتي  مالتقيااايوالتحزاااير لعسلياااة  لإلعااادادضاااسان الجاااهدة 
 األولى.

تعطاااي تقيااايم دقياااق ولااااد   أنأعااادت الدراساااة أن معاااايير ضاااسان جاااهدة البحاااث العلساااي اساااتطاعا  -2
 وىذا ما يثبا لحة الفرضية الثانية. 2017للشذاطات العلسية والبحثية لجامعة أدرار سشة 

ية ا لتزا  جسعايير ضسان جهدة ميدان البحث العلسي لم يشجح في الرفع من تقييم جهدة الشذاطات البحث-3
داابب عااد  ج 2017 جالسقارنااة مااع تقياايم سااشةجاااء تقييسيااا أقاال و  2018والعلسيااة فااي جامعااة أدرار سااشة 

 لحة الفرضية الثالثة.عد  يثبا  ىذاو تطبيق معايير ميدان البحث العلسي ا لتزا  ي
حيااث يلاا   2017مقارنااة يتقياايم  2018( فااي تقياايم 1.47وجااد أن تقياايم مياادان البحااث العلسااي قاادر يااا  -4

وباااالرغم مااان ىاااذا ا نخفااااض إ  أن ميااادان البحاااث  %5.76( أي انخفااااض يشدااابة 4( علاااى  1.56 
 العلسي تقد  إلى السرتبة الثالثة جعد ميداني اليياعل القاعدية والحياة الجامعية.

 2018( فااي تقياايم 1.75  إلااى 2017( فااي تقياايم 2 ياايم حقاال تثسااين البحااث العلسااي ماان انخفاااض تق-5
 .%12.5حيث قدرت ندبة ا نخفاض 

الغيار مطبقاة  اإلثباتااتحقل العالقات والذراعات العلسية كان األضعف في ميدان البحث العلسيا عدد -6
ي تقياايم فااييشسااا  2018فااي  %44.44 ( إثبااات18( ماان  8( قاادرت يااا  0والتااي تحراالا علااى تقياايم  
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رتفاا  سالبي ياؤثر ا وىاذا  %11.11ياا ( 0رلا تقيايم  ح إثبات( دليل 18 من مجسه   اثشان 2017
 .على تقييم البحث العلسي

( مقارنااة يتقياايم 1.59  2018حقاال تشظاايما ىي لااة وتطااهير البحااث العلسااي شاايد ارتفعااا حيااث يلاا  فااي -7
كاااان ىاااذا الحقااال لااااحب اعبااار ندااابة ارتفاااا  مقارناااة و  %38.36( جارتفاااا  0.98حياااث يلااا    2017

 جالحقلين األخريين.  
( مقارنااة 1.08حيااث يلاا    2018حقاال العالقااات والذااراعات العلسيااة شاايد انخفاااض واضااح فااي تقياايم -8

وكاان ىاذا الحقال ىاه   %36.09( أي يشدبة انخفاض يقادر ياا  1.69( حيث يل    2017يتقييم سشة  
 ض التقييم العا  لسيدان البحث العلسي.الدبب الرريدي في انخفا

فاااي تقيااايم  %28.57 ياااا( أدلاااة 7( مااان  2الغيااار مطبقاااة   اإلثباتااااتحقااال تثساااين البحاااث العلساااي عااادد -9
أمر جيد  %50شدبة يىذا ا نخفاض  %57.14 يا( أدلة 7( من مجسه   4  2017يشسا في ي 2018
خليااة الجااهدة لتاادارك الشقااار  التااي  ياارت السعااد ماان برنااامج العساال يمعالجااة جعااع األدلااة  إتسااا يؤكااد 

 .2017على تقييم 
( دليال والاذي ىاه إجساالي األدلاة فاي البحاث 55( دليل من  21  يى 2017دلة الغير مطبقة في األ-10

( مااان 20حااادث تغياار طفيااف وبلاا  عااادد األدلااة الغياار مطبقااة   2018وفااي  %38.18العلسااي يشداابة 
وىه مؤشر ايجايي رغم تهاضع ندبة %1.82حيث انخفع يشدبة  %36.36( دليل إثبات يشدبة 55 

 التحدن. 
 توصً هزِ انذساست مبا ٌهً:

( والاذي ياش  علاى أن الجامعاة ملزماة جاأن تزاسن رلاد ومتاجعاة 191العسل على تطبيق السعيار   -1
جذاا ل   السدااتجدات التكشهلهجيااة يتفعياال ميااا  الييئااة التااي تذاارف علااى ىااذه السيسااةا وبااأن تقااد  تقرياار
 اإلثبااااتمشاااتظم يتزاااسن جسلاااة مااان التهلااايات لتأخاااذ جعاااين ا عتباااار مااان طااارف البااااحثين وفقاااا لااادليل 

  1191.) 
على جامعة أدرار أن تزسن وتذجع على تطهر الذراعة الدولية في مجا  البحث العلساي وىاذا يتفعيال -2

ييااا علااى السدااته  الاادولي ا تفاقيااات السبرمااة مااع عديااد الجامعااات الدوليااةا وبااأن تزااسن  حركيااة جاحث
وىااااذا تطبيقاااا لاااش  السعيااااار  األجانااابمااااع نظاااراريم  لألطروحااااتطير مذاااترك أوباااأن يقاااه  جاحثيياااا يتاااا

  332.) 
نظا  تحدد من خاللو كيفيات التقييم الداخلي ألنذطة البحث وىذا جإنذاء لجشة م لفة  إنذاءالعسل على -4

البحث جذ ل دوري ججامعة أدرارا واستحداث قاعدة ييانات يتم تحديثيا جذ ل دوري  أنذطةيتقييم 
 (.131تحتهي كل السعلهمات السفيدة من أجل تحديد مؤشرات أنذطة البحث وىذا طبقا للسعيار   
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 أنعلى جامعة أدرار أن تشذئ يرنامج مشاسب ومالرم ألنذطة البحث تحاو  من خاللو العسل على -5
جيات البحثية للجامعة متهافقة مع أولهيات البحث العلسي لدييا وىذا ما ن  السعيار تكهن الته 

  141.) 
 قائًت املشاجع:

ا الجاهدة فاي التعلايم (2015  نبيل ىاشم ا عرجيا حيدر حاتم فالح العجرشا عامر احسد غاازي مشاى-1
 هزيعا الطبعة األولى.العاليا عسان: الرضهان للشذر والت

جاس العباديا يهسف حجيم الطاريا افشاان عباد علايا ادارة التعلايم العاالي: مفياه  حاديث ىاشم فهزي د-2
 .2008السعالر ا عسان: مؤسدة الهرا  للشذر والتهزيعا  اإلداري في الفكر 

ا "مذرو  تطبيق نظا  ضسان الجهدة في مؤسدات التعليم )2012(يروش زين الدينا يركان يهسفا  -3
 الهاقااااااع وا،فااااااا ("ا السااااااؤتسر العربااااااي الاااااادولي الثاااااااني لزااااااسان جااااااهدة التعلاااااايم العااااااالي فااااااي الجزاراااااار 

 أفريلا الجامعة الخليجيةا البحرين. 5-4يهمي العاليا
(ا "تقييم فعالية خاليا ضسان الجهدة في السداىسة في يشاء وتطهير نظا  2015ين حدين سسيرا   -4

 اإلندانية وا جتساعيةا الجزارر.ضسان جهدة التعليم العالي في الجزارر"ا مجلة العله  
(ا السرجع الهطشي لزسان الجهدة 2016اللجشة الهطشية لتطبيق ضسان الجهدة في التعليم العاليا   -5

 اي والبحث العلسيا الجزارر السيادينا السجا تا السراجع(ا وزارة التعليم العال
 http://www.ciaqes-mesrs.dz، متوفر على: ]خطال على[
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 اجلاهؼاث الؼراقيت يف دػن ادلٌظواث غري احلكىهيتاستقالل دور 

 ) هٌظواث اجملتوغ ادلدًي(
 أ.م.د. ػالء ػبد احلسي السيالوي
 جاهؼت الكىفت/ كليت القاًىى

 م.د . اهداء باسن داود اخلفاجي 
 جاهؼت الكىفت/ كليت القاًىى

    

 هقدهت
التا  تحكسااا االمغساة تعد السشغسات غير الحكؾمية الركيزة االساسية لبشاء السجتسعاات الستحزارة 

ديااد االحتياةااات مااؽ ةاااة تقااؾم  ماا  تح . حيااا اماااادورا محؾريااا متعاادد السااديات , فااا  تمعاا الديسقراطيااة
طرياات تبشا  تش ياام  اارام   تمبياة داادرا مااؽ احتياةاتات اليمتشاييااة  اؽ, كساا اماااا تداايؼ فاا  الحقيقياة لمجساااؾر

تؤساس لبشااء دورا تماممياا ما  سامظات الدولاة لمؾمااا تت ات فا   ,مذااري  ددمياة, وماؽ ةااة ادار  تؾ ؾية و 
 ددمة الجساؾر  م  ةسي  السدتؾيات. واد تحقيت ذات الادف المي يتسثل ف  الشاؾض ف  

باااة مه السشغساااات ال يسكاااؽ ان ياااؤت اقكمااات دون ديادتااات ماااؽ دبااال مخان ياااما الااادور الخظيااار لاااا  ياااد
السداتقبل, ويشاا يبارز دور الجامعاة فا   تدتظي  تحديد متظمبات الجساؾر, متمئة  م  الساض  ومدتذرفة

, حياا ان يامه االديارة يسكاؽ ان جا   لدور مشغسات السجتسا  السادم ضرورة الددؾل بقؾة إلض اء زدؼ اي
, اال   سامظات الدولاة لسعالجاة امار معايؽ  السجتسا  او رمساا تتبشا  حسماة لمزاغ   ماتقؾد  سمية تغييار فا

امعااة التاا  تحتااؾي  ماا  مخاا   مسيااة تشسيااة لمسجتساا  دون تااددل الجا لااؽ تدااتظي  ديااادة  سميااة تظااؾير و امااا
 مشغساات السجتسا  السادم ب ومايؽثقافية. فان تؾصامشا الا  دمات حالاة ماؽ التذابيػ  ايؽ ماؽ يقاؾد التغييار  و 

ر السجتسااا  سااايكؾن باتجااااه احيمااات التشسياااة  الجامعااااتب يسكاااؽ حيشااااا القاااؾل باااان مدااااماااؽ يقاااؾد التظاااؾير و 
 تظمعاتت.و 

عال مشااا حارة اال ان الجامعات العرادية ال يسكؽ ان تاؤدي دورياا دون تستعااا باالساتقيلية التا  تج
االةتسااا   دااارج تمااػ االسااؾار.  تحديااد مداااريا العمساا  داداال اسااؾار الجامعااة ومداااريافاا  اتخاااذ دراراتاااا و 

 تخريجاؼ. دوريا الشسظ  ف  تعميؼ الظمبة و  حيا ان دور الجامعة ف  السجتس  ال يقل ايسية  ؽ
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م ااااؾم ماااؽ ياااما السشظمااات سشقداااؼ وردتشاااا البحثياااة الااا  ثيثاااة مظالااا   متشااااول فااا  السظمااا  االول و 
  الساادم  امااا فاا  السظماا  اااؾم السجتسااامااا فاا  السظماا  الثااام  فشبحااا فاا  م  ,ايسيااة اسااتقيلااالجامعااة و 
 االدير فدشخؾض ف  صؾر تددل الجامعات لد ؼ مشغسات السجتس  السدم .الثالا و 

 اهؼاث هفهىم اجل ادلطلب االول
و ايزااح الؾاضا , اال ان الزارورة البحثياة تتظما  مشاا ان  ,مؽ الرعؾمة بسكان تعريف السعارف

فقد  رفت  ,ال سيسا ف  دؾاميس المغة االةشبية ,ممق  الزؾء  م  ايؼ التعري ات الت  وردت بذان الجامعة
ؽ وحدات تدريبية ومحثية بذكل اساس  م تتألف ,ماشيةثقافية و  ,مؤسدة  امة ذات سسة  مسية م  اماا  

  1مراكز بحؾثبو  معايد ومختبراتو 

 مؤسدة تعميسياة  مياا تاادف الا  تحؾيالب  م  اماا  l'internauteكسا يعرفاا دامؾس ليشتراميت  
 2بح ظ السعرفة م  امتاج وتحؾيل و . فا  مؤسدة تعسل السعرفة  يؽ التدريدييؽ والظمبة

ثياات حمراكااز بتاارتب   اااا تابعااة لمتعماايؼ الجااامع  و  ةتعميسياا ةتعاارف الجامعااة  ماا  اماااا مؤسدااكااملػ 
 احااااد  وتعاااارف كااااملػ بأمااااااة. فاااا  الدولاااا السعشياااةمااااؽ دباااال الداااامظات ومعتاااارف  ةداصاااااو  امااااة  ةوثقافيااا

ة لة  ااؽ ا ااداد المااؾادر الستخرراا. فااا  مداؤو والتشسيااةتاا  تعاد لمتحااديا وال والتعميسيااة الترمؾيااةلسؤسداات ا
 مسيااات مداااتقمت ذات ييكااال تشغيسااا  معااايؽ  ةبأماااا مؤسدااا أيزاااا. كساااا تعااارف تم اااةالسخ االدتراصااااتفاا  

فااا  التااادريس والبحاااا العمسااا  وددماااة  الر يدااايةمعيشااات. وتتسثااال وعا  ااااا  أكاديسياااةوا اااراف وتقالياااد  وأمغسااة
 دراسيةوتقدم  رام   التخررية العمسية الظبيعةوتتألف مؽ مجسؾ ة مؽ المميات واألددام ذات  السجتس  .

يؾ  ما  مداتؾ  الدراساات العمياا  مدتؾ  البكالؾريؾس ومشاا ما مشاا  م  مختم ةمتشؾ ة ف  تخريرات 
اةتسا يات طؾرياا السجتسا   ةبأمااا مؤسدا أيزااكسا تعرف الجامعة  .3تسش  بسؾةباا درةات  مسيت لمظيب

ل ةاماا  مااؽ ةؾاماا  مذاااطات حداا  يااما الس اااؾم تذااسل كاا لغاارض اساساا  يااؾ ددمتاات . وددمااة السجتساا 
  .4الجامعة 

 األساساايةووعا  اااا  الحقيقااةياااتؼ بالبحااا  ااؽ   مسياا مجتسعاااة  ماا  اماااا تسثاال كساا تعاارف الجامعاا
 5س  وددمة السجتس  المي يحي   ااوالبحا العم تتسثل ف  التعميؼ

 ان العمساا  الاامي يسثاال  ظاااء متؾاصاايأمسااا ياا  ذلااػ المياا الجامعااةومااؽ ياامه التعري ااات م اااؼ بااأن 
واألساس التا   حزااريةالوترساي  مقؾماات السجتسا   الدامبيةلمسعرفة  بر تظؾيريا وتااميباا ماؽ السادديت 
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األساؾار ليداتقبل حبيداا دادال يجاد م دات تسثال ذلاػ السكاان الامي  ن اللاما فاأن الجامعاة االت, تشاض  ؾادع
فا   لتتغمغال السادياةأسؾاريا وحدوديا   تعديتظؾر دوريا ل وإمسامتشؾ ت.  ومعد فترة يسشحاؼ شاادات الظمبة

 ميت  يتمئف  السجتس  لتسثل صسام األمان المي  العمسية ة, فا  األن أصبحت تقؾد الدفم اصل السجتس 
 اادون تحقياات  االةتسااا  ان تااؤدي دوريااا الماماال فاا  التغيياار  ؽيسكاا فاا  أي مجتساا  ال فالجامعااة .السجتسا 

 ةتساااا  االفعيداااة الجامعاااة باااالتغيير  ,ماااؽ ماحيااات أدااار   االةتسا ياااة والبيئاااةماحياااة  ت ا ااال  ااايؽ ال ااارد ماااؽ
وان التعماايؼ الجااامع  فاا  البماادان  لااد  ال اارد, اال تمااارمااتيزم ومتااراب , فااا  تقااؾ  الساااارات وتاامك  روح 
تدااا د  ماا  تحداايؽ اوضااات الظبقااات ال قياارة مااؽ  ألمااااالشاميااة لاات اثاار كبياار فاا   سميااة الرداا  االةتسااا   

حاةااة ال اارد والسجتساا  مااؽ ماااؽ   الدااكان وتيداار فاارل العساال لتفااراد التاا  ي رضاااا السجتساا  كؾماااا تمباا 
تعمايؼ السااارات األساساية . فالتعميؼ الجامع  الستخراص  ما  سابيل السثاال ال الحرار يركاز  ما  مختم ة
 .السعاش   ومالتال  يترك اثرا ايجا يا  م  السدتؾي  إلمتاجا  رلل  ت  افادا ةديدةمسا ت

لاا الدور االيجا   ف  يما السجال فدؾف تمع  ياما الادور بك ااءة   أذا ما أريد لمجامعة ان يعظو 
تقاادر  ااثسؽ فاااؾ يحاارك  سميااة التشسيااة الن السؤسدااة  لااما فالتاادري  والتعماايؼ الجااامع  ثااروة كبياارة ال , اليااة

السجتس  و سميات التشسياة فيات ماؽ  تيحتاة التعميسية ي  مؽ ارف  السؤسدات الت  تشاط لاا ماسة تؾفير ما
كسااا اماااا تعااد السراكااز االساسااية لمبحااؾث العمسيااة والتظبيقيااة التاا   اادوماا ,رراايؽ ومسختمااف السجاااالتمتخ

اةتسااا   حقيقاا  أو ثقاااف   اال واالبعااد مااؽ ذلااػ فااا  ترفااد صااشات  يرااع  أحااداث أي تقااديؼ ادترااادي أو
 القرار بالخبرات والساارات ومالتال  ترؾي  االداء الدياس .

لتحقيقات احيمات أمذاأيا السجتسا  الجامعة ماي  اال مؤسداة اةتسا ياة  ومؽ يشا يج  االدراك ان 
بسا  تتأثركسا أماا  ,با تباريا مؤسدة تؤثر فيت مؽ ديل ما تقؾم بت مؽ وعا ف وماساتو تمبيت متظمباتت 

الرامة الؾثيقاة  ايؽ الجامعاة والسجتسا  ت ارض  هيميحي   اا مؽ مشاخ ي رضاا أوضات السجتس  وحركتت . 
ووعا  ااا ومرامجااا ومحؾثااا تغيارات تتشاسا  ما  الستغيارات التا   لجامعاة أن تحادث دا ساا فا   شيتاااا م  

 ,فا  اكثر ددرة  ما  تحقيات تماػ الؾعاا ف واالساتجابة لسظالا  السجتسا  ,تحدث ف  السجتس  والسحي  بت
كيتاؼ وحاةااتاؼ يكاؾن وثيات الرامة بحيااة الشااس ومذاومؽ يمه العيدة ي ترض  ما  التعمايؼ الجاامع  ان 

وامالاؼ بحياا يراب  الاادف االول لمتعمايؼ الجاامع  تظاؾير السجتسا  والشااؾض بات الا  افزال السداتؾيات 
واالدتراااادية والراااحية واالةتسا ياااة والثقافياااة ولعااال ماااؽ اياااؼ تماااػ العيداااة التااا  يجااا  ان تقيسااااا  التقشياااة

الثااؾرة السعرفيااة واالم جااار السعرفاا  الاامي  يدااس  باسااؼ الشسااؾ السعرفاا    او مااا -أوالا  ,الجامعااات بسجتسعاااا
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ولااما  ,تداااؼ الجامعااة فاا  احااداث اسااالي  وادوات الحرااؾل  ماا  السعرفااة وتخزيشاااا واسااترةا اا وتحميماااا
صارت دؾة الجامعة وك اءة ا زاء ييئة التدريس فياا ومدتؾ  طي اا مؽ االيسية المبيارة التا  تدااؼ فا  

ماتاات االةتسا يااة واالدترااادية والثقافيااة, ثامياااا  التقاادم التقشاا    الاامي تحديااد درةااة التقاادم االةتسااا   ومكؾ 
, فرض  م  الجامعات تؾةاات معيشة فمؼ يعد يشاك مجاال لتعازل الجامعاة م دااا  اؽ ياما التقادم والتظاؾر

اااؾض بسجتسعاتاااا والااددؾل  اااا الاا   راار التقشيااة وميحقااة التظااؾر شفقااد اصااب  مااؽ بعااض مدااؤولياتاا ال
  والسدااايسة فياات ايزاااا. وياا  االداار  ترساا  العيدااة  اايؽ الجامعااة والسجتساا  ولعاال غياااب دور التمشؾلااؾة

 ,التعمايؼ العاال  فاا  االسااام بااالخظ  التشسؾياة فا  الاابيد ماؽ االسااباب االساساية فا  تممااؤ الخظا  التشسؾيااة
وي  تدرس مذكيت  ,فالجامعة تحرل  م  تشسية البحا العمس  والتظبيق  وان ترم  البحا  ؾاد  العسل

الرشا ة والزرا ة ومعؾدات العسال وتحارل  ما  ا اداد االطار والم ااءات البذارية التا  يحتاةااا السجتسا  
 ,ياما السشظمات لمسجتسا . وماؽالسعارف والخبرات ومالتال  تزويديا  بأحدثف  مختمف الشذاطات وتزويديا 

تت الجامعات ف  الدول الستقدمة والت  تتسثل  م  الجامعات ف  العراق ان تدرك االتجاه الحديا المي سمم
 تقاااديؼ السعرفاااة الااا  افاااراد السجتسااا الااا  التقميدياااة   التااا  تتسثااال   باإلضاااافةفااا  تقاااديؼ الخااادمات العمسياااة   

لقيسية الت  يدتشد  مياا بالس اييؼ  االةشبية والسدديت الت  تحاول ان تشال مؽ الركا ز ا تأثرهتزسؽ  دم 
  السجتس 

6. 

ال يسكاؽ لمجامعاة ان تمعا  دورا محؾرياا فا  السجتسا  سالة الجامعة ال يسكاؽ ان تتحقات و غير ان ر 
بذااان الحريااة   ليماا ةاااء فاا  ا ااين  دون تستعاااا باالسااتقيل. حيااا يعاارف اسااتقيل الجامعااة بحداا  مااا

 دش٠ببب : اٌجةِؼبببة  ألعبببة ز  اٌؼ١ٍّببب  اٌجّؼ١ببب  بذغببب و 7و اساااتقيل مؤسداااات التعمااايؼ العاااال االكاديسياااة 

 اٚ عٍط  ألٞ اٌخؼٛع دْٚ  ؼ١ٍّٙة ٚ ٚٔشش٘ة ٚاوتشةفٙة اٌذم١م  ػٓ اٌبذج فٟ ١ِٕٙة اٌّؤ١ٍ٘ٓ االشخةص

اٌؼمال١ٔ  ع١طش  غ١ش ع١طش 
مؽ ذلاػ مجاد ان مبادأ اساتقيل الجامعاة يعاد امارا حتسياا لما  تداتظي  ان و  .8

سابا امل م  مشغسات السجتس  السدم  وفت ما تراه مشاال سيسا ف  التعؤدي دوريا االةتسا   بذكل فعال و ت
ان الداسة االساساية بعيدا  اؽ التاأثيرات الدياساية او األيديؾلؾةياة. حياا مشدجسا م  متظمبات السجتس , و 

ف  اا مشغسات السجتس  السدم  ي  االستقيل واال تعااد دادر االمكاان  اؽ الدامظة الدياساية او الت  تتر
ل  لماا  تدااتظي  ان تذااكل ةسا ااة ضااغ   ماا  الحكؾمااة و الاادفات  ااؽ الجساااؾر م اااييس  مااؤد تااأثيرأي 
لااملػ ال يسكااؽ لااامه السشغسااات ان تتعاماال ماا  الجامعااات رغااؼ مااا فياااا مااؽ مااؾارد  مسيااة تمبيااة متظمباتاات و و 

 غزيرة ان لؼ تمؽ يمه االديرة مدتقمة بذكل تام.
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 هفهىم هٌظواث اجملتوغ ادلدًي ادلطلب الثاًي

 مااؽ الثالااا القظااات يسثاالمااؼ الستحاادة فااان السجتساا  الساادم   السقتاارح مااؽ مشغسااة اال وفقااا لمتعريااف
 ماااؽ السااادم  السجتسااا  دظاااات ويتماااؾن . األ ساااال ودظاااات الحكؾماااة مااا  ةشااا  إلااا  ةشباااا السجتسااا  دظا اااات
 9الحكؾمية. غير والسشغسات السدم  السجتس  مشغسات

 حيااا عااار يااما الس اااؾم فاا  , القاادم امسااا كاماات مؾغمااة فاا لعراار و لااؼ تمااؽ فماارة السجتساا  ولياادة ا
فاا  القاارن الداااب   ذاار فاا  محاولااة مااؽ البرةؾازيااة الرااا دة ودتاااا دظاا  الحباال القااؾي الاامي حساال  اورومااا

ومحاولااة لسؾاةااة االيديؾلؾةيااة الديشيااة الدااا دة التاا   السممياات السدااتبدة والتاا  تدااتسد شاريعتاا مااؽ الدااساء,
ساااامظة االدظااااات ووساااايمة ييسشتاااااا ومالتااااال  يكااااؾن م اااااؾم الحكااااؼ الساااادم  فماااار مقاااااوم تذاااارت وةااااؾد كاماااات 

كاان الديشية ف  محاولة مؽ البؾرةؾازية الرا دة لبشاء سمظتاا ودولتاا الجديدة, فااما الس ااؾم  لتيديؾلؾةية
ت االدتراادية ولد مؽ رحؼ التغيرامحتدما  يؽ الظبقة البرةؾازية والمشيدة و  مخاضا لملػ الررات المي كان

والدياسااية والثقافيااة التاا  ماارت  اااا السجتسعااات االورميااة ابااان الثااؾرتيؽ الرااشا ية والدياسااية وااليديؾلؾةيااة 
 مشااااو كسااا اساااست  ؾاماال  اادة فاا  مذااؾء م اااؾم السجتساا  الساادم   ,ؽ  ذاارمداايل القاارميؽ الداااب  والثااا

تظاااؾر وساااا ل االمتااااج ب زااال و  مقاااةحركاااات االصااايح الاااديش  البروتداااتامت  ضاااد الدااامظة المشداااية السظ
تظاؾر وساا ل االتراال الشقال البحاري والباري ب زال االدترا اات كاملػ و  .البخاار االدتراحات العمسياة   داؾة 

 .10ماو كل ذلػ كان لت االثر المبير ف  مز  فمرة  ل وواد  السجتس  السدم  ف  اور  الحديثة.

با تبارياااا   اوسااااط المثيااار ماااؽ دول العاااالؼ تااازال فمااارة السجتسااا  السااادم  تحتااال ايسياااة كبيااارة لااادوال
العذاااريؽ  ف ااا  اوادااار الدااابعيشات ماااؽ القااارن  ,الظرياات لترساااي  م ااااييؼ حقاااؾق االمداااان وفااات اسااااس  ااالس 

اصااابحت  باااارة السجتسااا  السااادم  ل غااااا ةاريااااا  مااا  الداااشة رواد الحركاااات االةتسا ياااة ود ااااة الديسقراطياااة 
 اادة مشاااا زيااادة الااؾ   بحقااؾق االمدااان ورغبااة  ألساابابوذلااػ  ,والسؾاطشااة وداصااة الشاميااة والستخم ااة مشاااا

السؾاطشيؽ لمحراؾل  ما  مزياد ماؽ الحقاؾق ولسسارساة مؾ ااا ماؽ الرداباة  ما  سامظة الحكؾماات التا  تازداد 
حاات السااؾاطشيؽ لمسذاااركة فاا  ادارة  لتأكياادو  ةولؾضاا  ضااؾاب  لمحكؾمااات وداصااة العدااكري ,ميؾماااا بعااد يااؾ 

قؾق لزع اء والسدتزع يؽ ف  السجتس , ويذير البعض ال  امااؼ ما  مااياة القارن السجتس  ولمدفات  ؽ ح
العذااريؽ واالساااتعداد الساااتقبال داارن ةدياااد طااارح السجتساا  العاااالس  م ااااؾم تسكاايؽ السجتسااا  السااادم  كحركاااة 

وماؽ  ,11مؽ اةل تسكيؽ وتقؾية السجتسا  السادم ب ,اتحدوااةتسا ية  السية تتبش  شعار  يا مؾاطش  العالؼ 
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السااااؤتسرات ماااامكر السااااؤتسر الثالااااا لرابظااااة التحااااالف العااااالؼ لسذاااااركة السااااؾاطشيؽ التاااا  تعاااارف باسااااؼ    هياااام
C.I.V.I.C.U.S  12  .وغيريا مؽ السؤتسرات 

لمسشغسااات غياار الحكؾميااة  ,م 2000واسااتسر حااال العقااد العديااد مااؽ السااؤتسرات العالسيااة بعااد  ااام 
مشتااد   ااالس  لمسشغسااات غياار الحكؾميااة يراداا   تأساايسبعقااد بعزاااا فاا  اطااار االمااؼ الستحاادة ومااؽ اةاال 

الستحاادة والتاا  تزااؼ مسثماا  دول العااالؼ ومااؤتسرات اداار   دااارج اطااار االمااؼ  لتمااؼا سااال الجسعيااة العامااة 
حقيقتاااا الاا   الدمداامة فاا   هالستحاادة تبااادر  اااا مشغسااات وشاابكات دوليااة غياار حكؾميااة, وكاماات تااادف ياام

السادم   ة ا ساال السجتسا شادسادم  فا  القارن الجدياد وتداع  لراياغة اةصشا ة دور لسؤسداات السجتسا  ال
شاار ية مؤسدااات السجتساا  الساادم  وحقاااا فاا  السذاااركة فاا   إلرساااءكسااا تدااع   ,والقزااايا محااؾر االيتسااام
يما ولقاد تعااعؼ دور السجتسا  السادم  وداصاة ما   داياة القارن الحاادي والعذاريؽ  ,القرن الحادي والعذريؽ

م  الحكؾمة ف  امجاز العديد مؽ االيداف ف  السجتس  وف  تحسل السدؤولية ما  الدولاة فا  ف  السذاركة 
اشبات االحتياةات ومؾاةااة السذاكيت  ال وفا  صاش  القارارات  ال ان كثيار ماؽ الحكؾماات ادركات ايسياة 
ت دور السجتساا  الساادم  بعااد ان كاماات تترااارت معاات احيامااا او تتخاام مؾدااف السؾاةاااة معاات واصاابحت تذااجع

وال ادرد يشا االمغسة الؾحدوية والذسؾلية وامسا الدول الت  تبشت الديسقراطية كشغام  ,وتد ست وتم مت احياما
 وإمساا الدولاةيعشا  أضاعاف لادور  تدير  م  ماجت. ادراكا مشاا باان العسال  ما  تقؾياة السجتسا  السادم  ال

وصاامت الاا  السدااتؾي السظمااؾب ترااب   فاا  ددمااة الجساااؾر فااا  اذا مااا االةتسااا  لسباادأ التماماال  ت عاايي
السشغساات غيار الا  تقؾياة القظاات األيما   القياام لساامااا. ولاما فاأن الاد ؾة  ولاة فا د شد ام الادا ؼ لادور ال

 والعدالة الديسقراطيةب يج  ان متمامل معت الد ؾة ال  وةؾد دولة  ررية دؾية تقؾم  م  اساس الحكؾمية
 .13والقظات األيم  الدولةحيد لؾةؾد شراكة حقيقية  يؽ الؾ  . ويعتبر ذلػ الزساناالةتسا ية

وماؽ ياامه السقدماة يسكااؽ ان تعاارض اياؼ التعري ااات التاا  ديمات فاا  صاادد السجتسا  الساادم  وايساااا  
فااا  السجاااال العاااام  ااايؽ االفاااراد  السشغساااة االدتيارياااة الجسا ياااة السذااااركةياااؾ تعبيااار  اااؽ   السجتسااا  السااادم 

.  ااال حااارة التااا  تتستااا   درةااات ماااؽ التساااايزال الظؾ ياااةةسمااات ماااؽ األمذاااظة   ب وكاااملػ يعااارف بأماااتوالدولاااة
الحاارة التاا  تساات  الظؾ يااةمجسؾ اات مااؽ التشغيسااات و اارف كااملػ بأماات   14وأةازتاااا الدولااة ااؽ  واالسااتقيل

فا  ذلاػ بقاايؼ ومعاايير االحتارام والتدااام   ممتزماةمراال  افراديااا  لتحقيات والدولاة األساارةالسجاال العاام  ايؽ 
يسكااؽ ان يدااتؾي  ماا  سااؾدت ال  ؾسااا ل  اال أن السجتساا  الساادم  ال 15بلمتشااؾت واالدااتيف الدااميسة ارةواإلد

لسجتساا   رااري يدااتشير  مشظمقااا مياااا السجتساا  لتسثاال  يتماائ تزااسؽ الشاااؾض بسدميااة السجتساا  . وركااا ز
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ياؼ يامه الؾساا ل . ومؽ أ الت  يترف  اا الحزاريةبسقؾماتت  . وياتدي تحقت لت العيش الرغيد ميبالعمؼ ال
ب التا  -governmental non.  الحكؾمياةالسشغساات غيار   ميااا ماا يظماتمشغسات السجتس  السادم  أو 

. حياا ددماة السجتسا الا  تحقيات اياداف متشؾ ات كمااا ترا  فا   تسثل مجامي  طؾ يت غير رمحيت ترم 
سامؾكيات االفاراد والجسا اات السشغسة يا   باارة  اؽ مجساؾت  تعرف مشغسات السجتس  السدم   م  اماا  
و رفات كاملػ  رفات بأمااا  باارة  اؽ ييكال تشغيسا  رساس   دادل السشغسة و سميات الت ا ل التبادل  يشاا

. و رفات كاملػ بأمااا  باارة  اؽ ةاااز ياؤدي  يدات تبادليات مؽ األدوار  يشاا سؾ ةجمومتعسد مكؾن مؽ 
وماؽ   16ت.الدم  وتقديؼ الخادما وإمتاج  والتشغيؼ التخظي والسشتغسة مثل  الستشؾ ةمجسؾ ت مؽ الؾعا ف 

 لمسجتسا   بار الثقافية الدفةيمه التعري ات م اؼ بأن السشغسات  بارة  ؽ ةسا ات تأدم  م   اتقاا ديادة 
 مااا ة اارام  مرماا  الاا  تؾ يااة ةساييريااة لمشاااؾض  ؾاداا  السجتساا  . وياامه القيااادة تحتاااج مااؽ الساااارة والثقافاا

 وياما ماا اوثقافيا ا. ويشا يبرز دور الجامعة فا  اساشاديؼ  مسياء مااماا وتحقيت ايدافااماا ألداتأيي يزسؽ 
  ة.التالي ةالشقظ ستشاولت ف  

 يف دػن هٌظواث اجملتوغ ادلدًي تدور اجلاهؼ ادلطلب الثالث
ن ا اآل ةودمرااشا الاا  ان الجامعاا ةب غياار التقميدياا ت وميشااا اياادافاا بعااد أن  رضااشا م اااؾم الجامعااا

لظمبتاااا  ال العمسيااة مسعرفااةلالعمساا  الاامي يمتااف حؾلاااا السجتساا . فااا  األن بسثابااة الساازود  السحااؾر صاابحت
لعسااؾم السجتساا   باار البحااا العمساا  والتاادري  والشاادوات والسااؤتسرات التاا  تأداام مااؽ السذاااكل  وامسااا ,فقاا 

  الاا  ماا , وتر ستجذاااطاا يااما الاا  تحقياات الرداا  بااالسفااا  تدااع  فاا  م ,مذاااطاا العمساا  مااادة االةتسا يااة
ة فاا  ترياد ان ترال الا  فمار  ,العرارية التا  تخادم االمداان وتراؾن حقؾدات ةالؾصؾل الا  مداتؾ   الدولا

فمساااا  يشاااا  ,تاااددل ضااسؽ  ااارام  مشغساااات السجتسااا  السااادم  أيزاااايااامه األياااداف مجاااديا . السجتساا  السااادم 
ترما  الا  وضا  األساس  ,ؽ  اااان مشغسات السجتس  السدم   م  ادتيف تشؾت  رامجااا التا  تاؤم ,سابقا

بكاال  التشسيااةوتحقياات  ,الاا  الشاااؾض  ؾادعااة أيزااافااا  ترماا   ,التاا  تحتاارم حقااؾق االمدااان وترااؾن حريتاات
 حغاااال أمااا ادال  ,السجتس  السدم  بالرغؼ مؽ تبشياا يامه األياداف ولمؽ مشغسات ,امؾا اا دادل السجتس 

وكسا  –فالجامعة  ,الجامعةالت  تستاز  اا  والستخررة العمسية تستاز بكؾادر اماا ال با تبار الجامعةمؽ 
يزاسؽ الؾصاؾل  التا  تتخراص بسختماف العماؾم بساا البذارية يمه باحة  مسيت تذسل مؽ المؾادر –اسم شا 

لتحقيات  ماستاااأ ش  يما ف  ان مشغسات السجتس  السدم   ااةزة  اؽ اداء  ال ,ولمؽال  تحقيت األيداف 
التاا   العمسيااةوالاا  المااؾادر  ة  الجامعاا  الساادم  تحتاااج الااسااتان مشغسااات السج د يشااا يااؾفالسقرااؾ  ,اياادافاا
السشغسااة التاا  تااداف   ااؽ حقااؾق  ,فسااثي ,العيدااةذات   ااةبااالعمؾم السختم فاا  ساابيل التاازود الجامعااةؾياااا تحت
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 ,ن الجشاااا  بالقااامؾ  والسختراااةفاا  كمياااات القااامؾن  السؾةااؾدة العمسياااةر ء والسحتجاازيؽ تحتااااج المااؾادالدااجشا
 الستخررة العمسيةال د لاا ان تدتعيؽ بالمؾادر  ,والسشغسة الت  تداف   ؽ البيئة ,دامؾن الدجؾن  وتحديدا
 .ال ....وسبل مكافحة التمؾث  ,بالبيئة السعشية الدوليةت اديات ف  اال

ماؽ تقاديؼ الاد ؼ  الجامعاةتسكاؽ  ف  يما السجال حؾل الجؾاما  التا  يتبادر تداقل ,لما وي عل ذلػ
 ماا  تحقياات األيااداف  إيجابااالماا  يتحقاات  شراار التماماال  يشاسااا بسااا يااشعكس  ,السجتساا  الساادم  لسشغسااات

 م  الدؤال ممكر ايؼ سبل الد ؼ المي تقدماا الجامعة ال  مشغسات السجتس   اإلةابةالسشذؾدة وف  صدد 
  .السدم 

 .تدريب كىادر هٌظواث اجملتوغ ادلدًيالفرع االول: 

 ,السعرفااةلسختمااف  مااؾم  –أن لااؼ يكااؽ الؾحيااد  –مااؽ السداامؼ ان الجامعااة ياا  الساازود الر يداا    
فا  العاراق ان  الجامعاةتداتظي   –م  يمه السااام  وامدجاما ,ان تذكيماا ةاء لتحقيت يما الغرض با تبار

ياة التا  تتسحاؾر اضاافة الا  ماامااا التقميد تأدم  م   اتقاا ماسة تدري  كؾادر مشغسات السجتس  السدم 
ان يامه السشغساات تمعا  الادور االساتراتيج  فاا   با تباار, لساا لتمار ماؽ أيسياة درااؾ  فا  تعمايؼ الظايب

في يتحقت يما الغرض ف  تماػ السشغساات اال ة, والقيسي الثقافيةاحد  التعبير االيجا   ف  وةاة السجتس  
 .بالسدااتؾ  الاامي يعيااشاؼ  ماا  اداء مااااماؼ وااللسااام العمساا  الثقافااةمااؽ داايل اشااخال يتستعااؾن بقاادر مااؽ 

فاا   ,السحميااةمشغساات السجتساا  السادم   تحاؾي كااؾادر  مسيات تدااتظي  ان تاشاض  ؾاداا  العراديااةفالجامعاات 
.  عالسيااةماا  السشغسااات ال بالسقارمااةكؾماااا حديثاات الشذااأة  ,الاا  ذلااػ فياات ياامه السشغسااات الؾداات الاامي تحتاااج

 Center forالدولياة  زا اات شمركاز حال لمكؾلؾمبياا / كجامعاة  ,شبياةاألة ت عمات الجامعاات  ما  غارار ماا

International Conflict Resolution Columbia University (CICR)17ياا ادامت  ماح  
تاادري  السشغسااات  اال تعاادي دورة ليأدام  ماا   اتقاات ماساة  ,ةالحكؾميا ر اتقااا ماااام تادري  السشغسااات غياا

ؾ , حيااا داماات  تاادري  مؤسداات محااومشاااا العااراق ,ةالحديثاا األمغسااة الديسقراطيااة التاا  تتبشاا لماادول  السحميااة
 .السجتسعيةالشزا ات  فض واحتؾاء وحؾل وسا ل حل  العراديةالديم 

 لاااردارةأن تقاااؾم بأ اااداد كاااؾادر  ة, وماااؽ ةامااا  تدااار تداااتظي  الجامعاااات العرادياااياااما ماااؽ ةامااا 
فعمتات   م  غرار ما ,دام  مسيت تخرص لاما الغرضف  د الظمبة بر اددال  ,مشغسات السجتس  السدم 

, األمار الامي يزاسؽ تخاري  دفعات ماؽ اآلدابماؽ اساتحداث دداؼ السجتسا  السادم  فا  كميات  المؾفاةةامعة 
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مااااؽ  امظيدااااتبشاااا  فمااارة السجتسااا  الساااادم   بااار ادارة مشغساااات السجتساااا  السااادم   الاااميؽ سااايزاولؾن  الظمباااة
 .معترف  اا أكاديسيةشاادات ادتراصاؼ وحرؾلاؼ  م  

 بحتياةاتفت  مراكز دراسات السجتس  السدم    تحديد اال  ال رت الثام 

ماااؽ السدااامؼ بااات ان مراكاااز الدراساااات واألبحااااث  مااا  اداااتيف تخررااااتاا والسؾضاااؾ ات التااا   
, لااما ال ااد لمجامعااات لجتاااا  باار تشاولاااا بالبحااا العمساا الاا  رصااد مذاااكل السجتساا  ومعا دفتتشاولاااا تااا

السادم  كؾماساا يتحادان فا  الاادف فميلاساا يداعيان الا   السجتسا أن تقدم يد العؾن ال  مشغساات  عراديةال
 مياااا ان تبشاا   ,فعماااا ال ا اال فاا  السجتساا  الحكؾميااةولماا  تأداام السشغسااات غياار  حاال مذاااكل السجتساا 

الت   ,مراكز الدراساتويشا يبرز دور  , رامجاا وأمذظتاا ف  ضؾء تحديد االحتياةات الت  تشتاب السجتس 
  . لجة مذكيت السجتس  بالبحا العمسال  معا تدع  بالبحا العمس 

ات الستقدماة فاا  ياما األماار,  باار أن تشااتا  ماا  الجامعاا العراديااة ماا  الجامعاات  ,لاما وم عاال ذلاػ
 اكبيار  ادراساات السجتسا  السادم  يمعا  دور  سركازكلدراساة السجتسا  السادم ,  ةفت  مراكاز دراساات تخرراي

 ةبسااا يشدااجؼ والدياساافاا  ديااادة السجتساا   اتماممياا ات السجتساا  الساادم   باار لعاا  دور افاا  أسااشاد دور مشغساا
مشغسااة السجتساا  الساادم  التاا  لاااا  اارام   فعماا  ساابيل السثااال, .ةوالثقافياا ةسيااالتاا  ترماا  لرفاا  مدااتؾياتت العم

تجاديا  ويا  ال ةلسعالجاة البيئا ةالحقيقيا أماا تحتاج الا  الحاةاات فبالتأكيد .ف  العراق ةوض  البيئ أصمحا
تتشاولاااا معالجااة يااما السؾضااؾت  اال تدااتظي  ياامه السراكااز  باار مذاااطاا   التاا ةثشايااا البحااؾث العمسياا اال فاا 

 .غسات الت  يحتاةاا الياا السجتس العمس  الستؾاصل ان تحدد مؾت السش

 .الؼراقي ادلدًي اجملتوغ هٌظواث دلهام ادلباشرة ادلوارستالفرع الثالث: 

 دااامؾن  فاا   ميات أطماات ماا ويااؾ, الجاامع  األسااتاذ ياؾ الجامعااة فا  محااؾر اياؼ أن ذكرمااا وأن سابت
 ان مجاد القاامؾن  ياما لؾريقاات تر حشا فعشد   الجامعية الخدمة مؾعف  ب الشافم العراد  الجامعية  الخدمة
 دادااال ال ا ااال دوره  اااؽ تعبيااار يااا  امساااا , ااااا يزاااظم  التااا  والسااااام الجامعياااة الخدماااة مؾعاااف تعرياااف
 واةباااات امرااارفت حياااا ,السغمساااة الجاااال دورب فااا  بااات يداااتشار الااامي الزاااؾء يسثااال ناآل فااااؾ ,السجتسااا 
 وم عال .فيات والحزاارية العمسياة القايؼ ويرسا  السجتسا  مراال  يخادم ماا كال الا  الجامعياة الخدماة مؾعف
 السادم  السجتسا  مشغساات ادارةالا   يتراد  أن الجاامع  األساتاذ يداتظي  ,السجتسا  مرمحة ألةلو  ,ذلػ
 ورصااد بااالسجتس  الذااعؾر  ماا  أداادر شخرااا مجااد ال ألمشااا ,السجتساا   ماا  تعااؾد ةسااة فؾا ااد مااؽ لتماار لسااا
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 تاؾل   ما  واألك أ األددر يؾ الجامع  األستاذ أن ف  دمشا ان يبالغ وال, الجامع  األستاذ مؽ أكثر معاماتت
 ويااادف مذااااط مااا  متؾافقاااة العمسااا  وادتراصااات الجامعياااة شااااادتت تماااؾن   شااادما سااايسا وال, السداااؤولية يااامه

 أال وكبيارا ممسؾساا مجاحاا تحقات ال ,ماثي السعتقمايؽ حقاؾق   اؽ تاداف  الت  فالسشغسة ,يتؾاليا الت  السشغسة
  مؼ استاذة  بر اال مجاحا تمت ال ,األسري  العشف تماف  الت  والسشغسة, مثي الجشا   القامؾن  أساتمة  بر

  ,ويكما .... االةتسات

يعشاا  اااا ال عااال دون مباادأ االسااتقيل, و عماال ان مااا تقاادم ال يعشاا  ان الجامعااة تدااتظي  ان تااؤدي ف
يؾ ان تتخم الجامعة ددرا مؽ الحرية ف  اتخاذ دراراتاا و تحديد مداريا دون والية او سامظة ادارياة االدير 

 ااااؽ ادارة شااااؤوماا و معرفااااة وزماااااا العمساااا  او سياسااااية . فااااا  تجعاااال الجامعااااة مدااااؤولة بذااااكل مباشاااار 
لااملػ ال يسكااؽ ترااؾر ان تحقاات الجامعااة دورا محؾريااا فاا  د ااؼ مشغسااات االةتسااا   داداال السجتساا  . و و 

السجتساا  الساادم  دون اسااتقيلاا الن ياامه السشغسااات م داااا ال يسكااؽ ان تحقاات وةااؾدا فعميااا  ماا  الداااحة 
تمؾن الجامعات الت  يشبغ  ان تد ؼ يامه السشغساات مداتقمة و لملػ يشبغ  ان  ,السجتسعية دون االستقيل

 ايزا.

  اخلامتت

 السجتساا  ساااتالسشغ د ااؼ فاا  الجامعااات دور تشاولاات التاا  البحثيااة الؾردااة ياامه كتابااة اكسمشااا ومعااد
  التؾصيات االتيةو  الشتا     ال تؾصمشا ,السدم 

 باساتقبال تتسثال التا  التقميدية ماستاا تزاول الت  الجامعات تمػ تعد لؼ العرادية الجامعات ان    الشتا  اوالا 
 السجتسا  دادال الا  الؾلاؾج  بار التقميادي غيار   دورياا تأدام  دأت األن فالجامعة ,جاؼيوتخر  سشؾيا الظمبة
و  والساؤتسرات والشادوات العمس  بالبحا معالجتاا ديل مؽ, وحاةتاؼ يسؾماؼ السجتس  مذاركة ديل مؽ

 .االماام الا  التظاؾر  جماة ودفا  السجتسا  دادال يجاا  ا تغييارال  احاداث  ذلػ ف  يادفة, دورات التدري 
 ذات الاا   اادوريا تااادف والتاا  ال تاارة ياامه فاا  الحكؾميااة غياار السشغسااات دور معاااا تاازامؽ الاامي الؾداات فاا 

 تأداام ان تدااتظي  ال السشغسااات ياامه أن االب ال اارق  مرا ااات ماا   تحديااده الا  الجامعااة تدااع  الاامي الاادف
 األدما  بالحاد تستا  مشغساة ماؽاال  تاأت  ال القادرة ويامه ,التغييار ياما احداث  م  دادرة كامت اذا اال دوريا
 يحتاؾي  الامي الؾ ااء كؾمااا الجامعاة دور يبارز فاشاا, ماامااا ألداء تؤيمااا الت  والساارة العمسية الم اءة مؽ
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 العمسااا  والبحاااا التااادري   باار السشغساااات يااامه دور ت عياال محاااؾ تااادف  ان تدااتظي  التااا  العمسياااة الم اااءات
 دبماا مؽ السباشرة واإلدارة

 : ادلقرتحاث:ثاًيا  

 .بةال ٟ فتتٍخض  ,اٌٛسل  ٘زٖ وتةب  ػٕذ اٌبةدج ر٘ٓ فٟ جةٌت اٌتٟ اٌّمتشدة  اِة

اداس   ِغؤ١ٌٚ  الداسٞ ٌىٟ  ت٠ٌٕٝٛبغٟ اْ  تّتغ اٌجةِؼة  اٌؼشال١  بةالعتمالي اٌؼٍّٟ ٚ ا (1

ش فةػ١ٍ  فٟ  ذذ٠ذ ِغةس٘ة بذش٠   ةِ  ٚ ِٓ اجً اْ  غةُ٘ بشىً اوخٔفغٙة ٚا خةر لشاسا ٙة ٚ

 . ذًّ َّ٘ٛ اٌّجتّغ ٚدةجة ٗ

  تٕةٚي ٔذٚا  بإلةِ  ,اٌؼشال١  اٌّذٟٔ اٌّجتّغ ِٕظّة  ػٍٝ اٌؼشال١  اٌجةِؼة  أفتةح ٚجٛب (2

 وةدس٘ة ذف١ض , ٚٚاٌتأ١ً٘ اٌتذس٠  ِٓ اٌىخ١ش اٌٝ ٚ ذتةد إٌشأ  دذ٠خٗ وٛٔٙة اٌغشع ٘زا

 اٌتظ١ٕفة اْ ِٕظّة  اٌّجتّغ اٌّذٟٔ ال ع١ّة ٚاٌؼٍّٟ ػٍٝ اٌذخٛي اٌٝ ِجةي أشط  

  أخزاٌتذس٠غ١١ٓ  ألداءاٌتم١١ُ اٌغٕٛٞ اٌؼ١ٍّ  ٚاٌى١ٍة  ٚاٌجةِؼة  ٚ ٌأللغةَاٌؼة١ٌّ  اٌٛؽ١ٕ  ٚ

 اٌتذس٠غٟ فٟ اٌّجتّغ. ةْ ِذٜ ِغةّ٘  اٌّؤعغ  اٌؼ١ٍّ  ٚفٟ اٌذغب

 و١ف١  دساع  ػة مٙة ػٍٝ  أخز"  اٌّذٟٔ اٌّجتّغبشؤْٚ "   ختض دساعة  ِشاوض اعتذذاث •

 ٔشةؽٙة فٟ ِتب١ٕٗ ,اٌّطٛس  اٌّجتّؼة  ّٔةرد ػٛء فٟ حمةفٟ ػظشٞ ِجتّغ اٌٝ اٌٛطٛي

 .اٌّجتّغ داخً اٌذى١ِٛ  غ١ش إٌّظّة  دٚس دساع 

 ٔشةؽٙة  ضاٚي دى١ِٛ  غ١ش ِٕظّة  ٌتشى١ً اٌجةِؼة  اعة ز  لبً ِٓ  خظظ١ٗ فشق  ى٠ٛٓ •

 ِٓ ٠ّٕغ ِة ٔجذ ٌُ ٚٔذٓ الع١ّة, بةٌّجتّغ إٌٙٛع ٞ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٗاٌز األِش اٌّجتّغ داخً

 .اٌذى١ِٛ  غ١ش إٌّظّة  لةْٔٛ فٟ ٚال, اٌجةِؼ١  اٌخذِ  لةْٔٛ فٟال  إٌّظّة  ٘زٖ  أع١ظ

                                                           
1
 ِٕشٛس ػٍٝ اٌشعّٟ ٌٍمةِٛط ) جٛبٕتش٠ٗ ( ٚ ػٍٝ اٌّٛلغ: 

  https://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-universite-993.html   بببببببببببببببببببةس٠  اٌض٠بببببببببببببببببببةس 

(23/10/2018) 

2
 ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌمةِٛط ٌٕتشا١ٔت ٚ ػٍٝ اٌّٛلغ : 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/universite/ (  23/10/2018 ةس٠  اٌض٠ةس) 

3
١ٍِجببةْ ِؼبب١غ اٌخب١تببٟ, اٌجةِؼببة  : ٔشببأ ٙة ِفِٙٛٙببة ٚ ٚسة فٙببة , دساعبب  ٚطببف١   ذ١ٍ١ٍبب  , اٌّجٍبب  اٌتشب٠ٛبب  , اٌى٠ٛببت ,  

 .214, ص 2000, 54جةِؼ  اٌى٠ٛت , ِجٍ  إٌشش اٌؼٍّٟ , ػذد 
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4
ٚ اٌتؼ١ٍُ اٌّغتّش , دساعب  ِمةسٔب   اٌّذتُٔذٛ دِ   اإلعال١ِ  اٌجةِؼة دمحم ادّذ شٛق ٚ دمحم ِةٌه دمحم عؼ١ذ ,  م٠ُٛ جٙٛد  

, اٌّؤ ّش اٌمِٟٛ اٌغٕٛٞ اٌخةٟٔ ٌّشوض  ط٠ٛش اٌتؼ١ٍُ اٌجةِؼٟ ٚ اٌىفةء  ٚ اٌفةػ١ٍ  ٚ اٌّغتمبً , جةِؼ  ػ١ٓ شّظ , ِشوبض 

 .149,ص 2/11/1995 -31/10  ؼ١ٍُ اٌتط٠ٛش اٌجةِؼٟ

5
ادّذ ابٛ ٍِذُ , اصِ  اٌتؼ١ٍُ اٌؼةٌٟ , ٚجٙ  ٔظش  تجةٚص دذٚد االلطةس , اٌفىش اٌؼشبٟ , ب١شٚ  , ِؼٙبذ االٔتّبةء اٌؼشببٟ  

 ,21, ص 1999, 98,ع

6
 عةجذ ششلٟ اٌّشؼةْ , دٚس اٌجةِؼة  فٟ  ط٠ٛش ٚ  ١ّٕ  اٌّجتّغ ,  

 ببببةس٠  اٌض٠ببببةس  )  http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=102726&r=0ِمببببةي ِٕشببببٛس فببببٟ ِٛلببببغ اٌذببببٛاس   

13/10/2018) 

 .8811 لعام الجامعية للخدمات العالمية المنظمةالمادة االولى, فقرة ج ,  7
للمزيددد مددت الل ,دديظ , ينظددر ا خلددود ,ددالر, ااددلقمظ الجامعددات , مراددز القدداسرة لدرااددات  قددو  االناددات ,القدداسرة ,  8

 .88, ص 7002
9
 اٌّجتّغ اٌّذٟٔ , ِٕشٛس ػٍٝ ِٛلغ االُِ اٌّتذذ   

http://www.un.org/ar/sections/resources-different-audiences/civil-society/   بببببببببببببةس٠  اٌض٠بببببببببببببةس  (

16/10/2018) 

10
, اٌّجتّغ اٌّذٟٔ ) اٌتةس٠  إٌمذٞ ٌٍفىش ( , اٌطبؼ  االٌٚٝ ,  شجّب  د ػٍبٟ دبةوُ طبةٌخ ٚ دغبٓ ٔبةسُ ,   جْٛ ا٘شٔبشؽ 

 ٚ ِة بؼذ٘ة. 29, ص 2008إٌّظّ  اٌؼشب١  ٌٍتشجّ  , ب١شٚ  ,

11
 . 69, ص  1994اِةٟٔ لٕذ٠ً , اٌّجتّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌؼةٌُ اٌؼشبٟ , ,داس اٌّغتمبً اٌؼشبٟ ,اٌمة٘ش  : 

12
َ  2007االٌٚبٝ ,ا٠تبشان ٌٍٕشبش ٚاٌتٛص٠بغ :اٌمبة٘ش  ., اٌّبذٟٔ, اٌطبؼب دت دمحم ابٛ ٔةطبش ,اداس  ِٕظّبة  اٌّجتّبغ د. ِذ  

 68,ص

13
 .70اٌّظذس ٔفغٗ , ص  

14
رٞ االدت١ةجبة  اٌخةطب  , ِجّٛػب  ا١ٌٕبً اٌؼشب١ب  ,   أ١٘بًِذدت ابٛ إٌظش ,اداس  اٌجّؼ١ة  اال١ٍ٘  فبٟ ِجبةي سػة٠ب   

 .49ص 

15
 ِٚة بؼذ٘ة 233أظش فٟ  فظ١ً اٌتؼش٠فة  جْٛ ا٘ش بشؽ . اٌّظذس اٌغةبك . ص  

16
دٚس ِؤعغة  اٌّجتّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌذذ ِٓ اٌغٍٛن إٌّذشف ٌألدذاث . د.ششٚق وةسُ عٍّةْ . بذج ِٕشٛس فبٟ دمبٛق  

 دمٛق االٔغةْ : ػّةْ   " . اٌجضء األٚي . اٌطبؼ  اٌٚٝ . . ِشوض ػّةْ ٌذساعة  اٌجٕة ١  اٌؼذاٌ االٔغةْ فٟ اؽةس 

17
 https://beta.global.columbia.edu/institutes-programs-initiatives/center-international-

conflict-resolution-columbia-university   

 ادلصادر

 

1-  https://www.jobintree.com/dictionnaire/definition-universite-993.html   ةس٠  اٌض٠ةس 

(23/10/2018) 

2- https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/universite(  23/10/2018/  ةس٠  اٌض٠ةس) 
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١ٍ١  , اٌّجٍ  اٌتشب٠ٛ , اٌى٠ٛت, : ٔشأ ٙة ِفِٙٛٙة ٚ ٚسة فٙة , دساع  ٚطف١   ذ١ٍٍِجةْ ِؼ١غ اٌخب١تٟ, اٌجةِؼة  -3

 .2000, 54 , ػذدٌٟؼٍّ, ِجٍ  إٌشش ا جةِؼ  اٌىٛٞ

, دساع  ِؼة  اإلعال١ِ  ٔذٛ دِ  اٌّذتُ ٚاٌتؼ١ٍُ اٌّغتّشدمحم ادّذ شٛق ٚ دمحم ِةٌه دمحم عؼ١ذ ,  م٠ُٛ جٙٛد اٌجة  -4

اٌّغتمبً , جةِؼ  ػ١ٓ اٌجةِؼٟ ٚ اٌىفةء  ٚاٌفةػ١ٍ  ٚ ِمةسٔ  , اٌّؤ ّش اٌمِٟٛ اٌغٕٛٞ اٌخةٟٔ ٌّشوض  ط٠ٛش اٌتؼ١ٍُ

 .2/11/1995 -31/10 ش اٌجةِؼٟشّظ , ِشوض  ؼ١ٍُ اٌتط٠ٛ

ادّذ ابٛ ٍِذُ , اصِ  اٌتؼ١ٍُ اٌؼةٌٟ , ٚجٙ  ٔظش  تجةٚص دذٚد االلطةس , اٌفىش اٌؼشبٟ , ب١شٚ  , ِؼٙذ االٔتّةء  -5

 .1999, 98اٌؼشبٟ ,ع

 عةجذ ششلٟ اٌّشؼةْ , دٚس اٌجةِؼة  فٟ  ط٠ٛش ٚ  ١ّٕ  اٌّجتّغ ,    -6

 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=102726&r=0  (  13/10/2018 ةس٠  اٌض٠ةس) 

 .19, ص 2007خٍٛد طةبش, اعتمالي اٌجةِؼة  , ِشوض اٌمة٘ش  ٌذساعة  دمٛق االٔغةْ ,اٌمة٘ش  ,  -7

8- http://www.un.org/ar/sections/resources-different-audiences/civil-society8-   ةس٠  اٌض٠ةس  ( /

16/10/2018) 

جْٛ ا٘شٔبشؽ , اٌّجتّغ اٌّذٟٔ ) اٌتةس٠  إٌمذٞ ٌٍفىش ( , اٌطبؼ  االٌٚٝ ,  شجّ  د ػٍٟ دةوُ طةٌخ ٚ دغٓ ٔةسُ  -9

 .2008,  إٌّظّ  اٌؼشب١  ٌٍتشجّ  , ب١شٚ  ,

 . 1994اِةٟٔ لٕذ٠ً , اٌّجتّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌؼةٌُ اٌؼشبٟ , ,داس اٌّغتمبً اٌؼشبٟ ,اٌمة٘ش  :  -10

َ  2007ابٛ ٔةطش ,اداس  ِٕظّة  اٌّجتّغ اٌّذٟٔ, اٌطبؼ  االٌٚٝ ,ا٠تشان ٌٍٕشش ٚاٌتٛص٠غ :اٌمة٘ش  ., د. ِذدت دمحم -11

. 

ِذدت ابٛ إٌظش ,اداس  اٌجّؼ١ة  اال١ٍ٘  فٟ ِجةي سػة٠   أ١ً٘ رٞ االدت١ةجة  اٌخةط  , ِجّٛػ  ا١ًٌٕ اٌؼشب١     -12

. 

ٌألدذاث . د.ششٚق وةسُ عٍّةْ . بذج ِٕشٛس فٟ  دٚس ِؤعغة  اٌّجتّغ اٌّذٟٔ فٟ اٌذذ ِٓ اٌغٍٛن إٌّذشف  -13

دمٛق االٔغةْ فٟ اؽةس اٌؼذاٌ  اٌجٕة ١  " . اٌجضء األٚي . اٌطبؼ  اٌٚٝ . . ِشوض ػّةْ ٌذساعة  دمٛق االٔغةْ : 

 ػّةْ  

  https://beta.global.columbia.edu/institutes-programs-initiatives/center-international-conflict-

resolution-columbia-university.  
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 ادلشبكم واحلهىل :يف اجلبمعبد انعراقيخانتعهيم انعبيل  واقع
 انسيمريعجد انكريم االستبذ اندكتىر احسبن عيدان 

 جبمعخ انجصرح –كهيخ انطت  –فرع االحيبء اجملهريخ 
         e-mail:   ihsanalsaimary@gmail.com 

 اخلالصخ

يهدد ا بحثهددى بحددر بحلىددبا ة ددر اثلىددع بحٍيددالقت بحى ٍلددع ربة لًددالنيع ربةنبارددع ربحل َلددع  دد  بنبا  
 .بحثهى بحى ٍ     بحٍؤسىالت بحى ٍلع    بحىببق من رجهع نظب ة ٍلع م الانع

لدع ربة لًدالنيع ربحىلالسدلع إن بحثهى بحى ٍ   د  بحىدببق حدلا  دالةأو  ؤر مدؤفببو  د  بحهلدال  بةجلٍالة
ربحلكَهحهجلع اغم رجهن فبر  مىب لع ةببلع. رذحد  سىدثا بنلهدالج سلالسدع سهملدع ملو يدع رغلدب  الط دع ح ل دها 
 ددد  مؤسىدددالت مىظدددم ادددعت بحث ددد بن ةةلٍدددالن بحثهدددى ربحل دددهرب  ددد  بحث ددد بن بحىببلدددع ة دددر بحددد ةم ربحلٍهردددت 

بحثهددى ربحل ددهرب. ر ددعح  سىددثا ةدد م بةالٍددالم  بحهكددهم   رًددببو ربنىدد بم مىددالاٍع بح  دداله بحوددال  سنهددهن
ةٍهمالو سىثا ة م إنابك ج ربت ررظهب ذح  من خأل رنم بإلنيدالق بحٍدَوي   بحىببقسالحثهى بحى ٍ      

بحدددر بحلثىلدددع بحلكَهحهجلدددع ح ودددالاج  حهدددت بحٍيدددالقت بإلنلالجلدددع  سالإلضدددال عجددد بو  ددد  مندددالل بحثهدددى ربحل دددهرب. 
بحم ع سالحكهبنا ربحٍؤسىالت بحثهملع بحٍه لع  مٍال يىٍق بحهب د  بحهدالح  ح ثهدى بحى ٍد   بنى بمربحلٍَهرع سىثا 

 .بحىبب  
Higher education REALITY 

in Iraqi universities 

Professor dr. ihsan edan alsaimary 

Department of microbiology – college of medicine – university of basrah 

e.mail:   ihsanalsaimary@gmail.com 

summary 

       The aim of the present investigation was interested in  the identify  of 

various scientific , economic  and  technical problems in management of 

scientific researches in the various Iraqi universities  according to comparison 

view. 

     The scientific research in Iraq was not effected in the social , political , 

economic and technological basis of life ,  that’s disappointment was according 

to underdeveloped research planning and non-modified in most of scientific 

institutes in Iraq  that are political – dependent  and non of any role of private 

section to support  these researches. 

Also there are  a various causes  of the scientific research problem  discussed in 

the present study such as: war , unarrengment of political support and 

management , migration of most of Iraqi scientists and other factors. 

 
 

mailto:ihsanalsaimary@gmail.com
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 دقدمخادل
بحينه  بحكثلب  طلن بحث  بن بحَالملع ربحث  بن بحٍل  مع ة يٍكن ت  لًهال ؤة سالةسلو بم بألممت حإلنىالن من ؤن 

 الحٍىب ع بحٍَلنع بحل  يٍكدن إن ت د مهال مؤسىدالت بحلى دلم بحىدالح  ربحٍثلَدع ة در ؤسدا  ،خأل بةسلمٍالا  له
  .حٍنلٍ بحثهى بحى ٍ  يٍكن إن تَلج  هى ةالم ع مؤا ع رم ابع ح َههض سال

إن نظب  سبرىع إحدر رب د  بحلى دلم بحىدالح  ربحثهدى بحى ٍد   د  بحىدببق تؤ دب تببجد  بحٍىدلهى بحى ٍد   
إذ ؤن إةددد بن بح  ثدددع يكدددالن ي لًدددب ة دددر بحنالندددا بحَظدددب  رةددد م  ،حوبرنددد  بحنالمىدددالت بحىبب لدددع سيدددكت ةدددالم

ٍددال ؤسددهم  دد  إةدد بن  ددهبنا م ،بةالٍددالم سالحنهبنددا بحل ثل لددع  سددهبت ة ددر مىددلهى بحل ثلددق ؤر بحثهددى بحى ٍدد 
ة ٍلدع تٍددالال بحلدد ارا ربحثهددى بحى ٍدد   دد  بحنالمىدالت بحىبب لددع  سٍىددلهى ملدد ن  حٌددى  بحٍهددالابت بحثهملددع 

إن بحنالمىدددع اددد  بحهالضدددَع ربحببةلدددع ح ثهدددى  ،بألمدددب بحدددع  بنىكدددا سددد ثال ة دددر رب ددد  بحثهدددى بحى ٍددد ، حددد يهم
حى ٍلدع ر دد  م د ملهال بحثهددى ؤنيدد لهال ببحى ٍد  ربن ؤ  خ ددت  د  رضددليلهال سدها يددَىكا سد ثال ة ددر منٍدت 

 .بحى ٍ 
 سًدٍالتهال تب د  بحٍالضدلع ة دهن بحمأفدع  لدب  خدأل بحىببق طهال مب بحل  بحظبرا بن  له ة   مٍال

 حددم بن ةتَن دد  سددها بحهزرَددع بحثًددٍالت اددعت. بحلهللددع ربَددالت بحىبب دد  بحٍنلٍدد  باددببا جٍلدد  ة ددر بحهزرَددع
 بن سالمكالنهدال قالن نرحع سٍ  ابت ةثمه سىثا بحىالطق بحَظالم بت يه مال بةٍالا ةةالن  بحٍو ًع بحنههن تلكالت 
 سدالةمب بحٍهدزن . ربحثيدبرع بح ثلىلدع بحمدبر  مًدالنا مدن تٍل كه مال سىثا بحٍل  مع بح رل مًالا بحر تبت  

 مدأذ ةدن سهمدال بحىدببق خدالاج بحدر  دو  مأيدلن فأفدع مدن بقمدب ندزرح  ده ت بحٍالضدلع بحمأفدع بحى هن بن
 رة ددهحهم نيهسددهم حكددن  ىددبب سالجىددالنام بحددثأن تب ددهب بذ راددم. قبرٍددع ةددل  رح ٍددع بحهبرددع مددن رنىددٍع بمددن

 بحٍم يدع بحىبب لدع ربحكدهبنا بحى دهل مدن بحكملدب اندب   دٍ   بحنٍالةلدع بحهندب . بحث د  ذح  طلببع تلٍى  ةزبح 
 ةددد ن. طددعح  بحظدددبرا حهددال سددَه  بن ربحل دددهرب بحلٍَلددع ميدددالار  نةددم  دد  تىدددالام بن حهددال يٍكدددن قددالن بحلدد 

 رمؤسىدالت جالمىدالت  د  يىٍت مَهم ربحكملب بةةا بحىيببت تنالرز بحٍهنب    بحىبب لع ربحى هل بحكيالتبت
 قالن بنه بحىالطق بحَظالم ميك ع. ربحل َلع بحًَالةلع ةن لهال ت هرب    ررىالاٍهن  بحغببلع بح رل رمىلييلالت

 سٍوالحثده رتٍكدن. بحٍم د  بةنىدالن باٍلدع ةدن نالالد  بحىبب د  حأنىدالن بحه ل لدع بح لٍدع يد اك حدم جالات نظالم
 بحل د م سىن دع ربةدالن بحىبب د  بحٍنلٍد   د  ربةجلٍالةلع ربة لًالنيع ربحم ال لع بحهٌالارع بحثَر تٍزرق بحيبرب 

 حكدن بحىهحٍدع ةًدب بحدر بحه بفدع ةًدب مدن بنل دت بحلدهم بحىدالحم. بةمدالم نهده يد  ىهال بن مدن ط ة بحهابت بحر
 بةحكلبرنلددع بحهالسددثالت باٍلدع يىددبا رحدم بحىددالحم  ده اال بحلدد  بحل َلدع بحل ددهابت ةدن مغلثددال س در بحىبب دد  بحيدبن

 بحكدددهبنا اندددب . 3002 ةدددالم( بطبردددت)نلىدددالن 9  ددد  بحَظدددالم زربل سىددد  بة بةحكلبرنددد  ربة لًدددالن ربةنلبنلددد 
 بحنالمىدالت مدن الرتوبرنهد تى لٍهدال سدثلت  د  بح الئ دع بةمدهبل مدن بحٍأيدلن بح رحدع خزرَع ق ي  بحل  بحىبب لع
 ة در خ هاتهدال بحىالطق بحَظالم ي اك حم ذح  رم . بحىبب   بحٍنلٍ  جى     يَ مت حم نزرف سثث  بحىبب لع

  د  بح ا ق لع االحا رتوبرج ت ارا ق يع بن بحكملبرن  ةي اك رابٍال. بحىببق    بحلٍَلع ربببمج بة لًالن
 بقمدب رجدهن بن ب . نرةا بحد  51 ردهبح  بر بحىدثىلَالت  د  ةبب د  نيَالا بح  51 من بقمب ط غ  بحىببق
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 م لددهن  500 مدن بقمدب بح رحدع خزرَددع ق د  بةن طبر النلدال مىليديلالت  دد  يىٍ دهن  ةبب د  اثلدا 3000 مدن
 بحٍؤحيدع بةةا ادعت بحنالا ع؟ بةي   مالخببله طَالت بةالن  يٍكن قل  بحىالطق بحَظالم زربل ربى  بةن. نرةا
 بحغببلدع بحد رل رمًدالن  رمىليديلالت رمؤسىدالت جالمىدالت  د  بةن تىٍت بحل  بحٍهالجب  بحىبب لع بحى هل من

 سىد  بحىدببق بحدر بةالنتهدال يٍكدن ادت ربحلىٍلدب؟ بحثَدالت بةٍدالل  د  بةط بةلدع اال التهال من بةسليالن  يٍكن قل 
   سى ؟ ةن بةط بةلع اال التهال من بةسليالن  يٍكن بم اهر ع حيلببت بحغبب نرل    بسل ببااال
ربحثهددددى بحى ٍدددد  رؤفباددددال بحيالةددددت  دددد  رلددددال  بحلببلددددع ربحلى ددددلم رمَدددده بح ابسددددالت بحى لددددال  خ ددددها  نرابن        

بحلى ددددلم رتيددددول  ة  دددده ررضدددد  بحددددب ى بحلببلددددع ر بحنددددالن حٍببجىددددع رب دددد    يىددددل ة  مَددددال بحلَددددالن بحيددددىهب،
هدهض ربحلًهابت رإ لببح بحه هل بحل  سٍنٍهةهال يٍكن بن تؤن  بحر صلالغع ميدبره راَد  ح ٍىالحندع ربحَ

 طهب   اعب بح  اله بحهله . 
 هدف اندراسخ

ته يدد  ؤاددم إ ددكالحلالت بحثهددى بحى ٍدد   دد  بحٍببقددز ربحهردد بت بحثهملددع  دد   ددت بحيددبر  ربحٍٍالاسددالت 
بحلد  يَثغد  تهب باددال حغدبض ت ثلدق مىدداليلب بحندهن   د  بحنالمىددالت بحىبب لدع  ح هًدهل ة ددر  دهالن  بةةلٍددالن 

 .من بحنالمىالت بحبصلَع ةالحٍلال
 انعراقيخ اجلبمعبدنجحث انعهمي يف اشكبنيبد ا

ة ددر بحددبغم مددن رجددهن ال ددع بحثهددى بحى ٍدد   دد  رزبا  بحلى ددلم بحىددالح  ربحثهددى بحى ٍدد  بحلدد  تيددك   
رادد  ال ددع غلددب مليبغددع تددبتثه سالحىددل  مهٍلهددال ته يدد  بإلاددالا بحىددالم  5991( حىددَع 5سٍهجددا بح ددالنهن ا ددم )

راد   .حى ٍ   لهدالبحىلالسع بحثهى بحى ٍ  ح ٍببقز ربحهر بت بحثهملع رملالسىع طببمنهال رتَيله رب ع بحثهى 
 .حنَدع بسليدالارع حدلا حهدال الكدت تَظلٍد   رإن بغ دا  ببابتهدال تهجلهلدع مٍدال جى هدال غلدب  الة دع ة در بحىٍدهم

بحًددالنا  مددن رزرددب بحلى ددلم بحىددالح  ربحثهددى بحى ٍدد   حلددع  3003( حىددَع  551ر دد  نظٍدد  بحلى لٍددالت ا ددم  )
مدن ؤاٍلدع ادعت بحلى لٍدالت إة ؤنهدال حدم تدَن   ربدالحبغم ،ةٍت بحل ارى  بحثالرى    بحٍببقز ربحهر بت بحثهملدع

 -:   بحٍببقز ربحهر بت بحثهملع سىا   بح ٌالت ة ر بحٍيكأت بحل  تهبجه بحثهى بحى ٍ  
  .ؤنهال ة تيلب سيكت تيًل   إحر  ليلع تٍهرت بحثهى بحى ٍ  -5
رنبئددددب  بحثهددددى  بزنربجلددددع بإل ددددببا ة ددددر بحٍببقددددز ربحهردددد بت بحثهملددددع مددددن  ثددددت ال ددددع بحثهددددى  بحى ٍدددد  -3

 .ربحل هرب    بحهزبا   ٌأ ةن م يبرالت بحثهى ربحل هرب    بحنالمىالت بحٍ ه ع طهال
 ،ربحلدالت نيدب  الة دع ،ضى  بحلوًل  بحٍالح  بح بةم ح ثهى بحى ٍ   د ) بحٍندأت بحى ٍلدع بحبصدلَع – 2

  .(... بحخ.رمَ  إجالزبت بحليبغ بحى ٍ 
( إذ إن بغ ا بحثههث  بنيع ة تود م   الةدالت بحىٍت بحثهملع ى  ) بق غلالب ف ال ع بحثهى بحى ٍ  بحنٍ -5

  .بإلنلالج بحٍول يع    بحٍنلٍ  بحٍه  
بحٍهدددالابت بحثهملدددع حددد ى بغ دددا بحثدددالرملن  ددد  بحٍببقدددز ربحهرددد بت بحثهملدددع ةن بغ دددثهم خبرنددد   ضدددى  -1

 .بحنالمىالت بحىبب لع  ٌأ ةن   ع  ب  ت ارثهم    بحٍؤسىالت بحى لٍع بحبصلَع خالاج بحىببق
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 :انجحث انعهمي ممبرسبد خبطئخ يف اداء
  .ؤنبتاال من  ثت بحنهالت بحٍيب ع ة لهال بحلىالات    تأسلا بحٍببقز ربحهر بت بحثهملع رضى  ملالسىع -5
غلالب بحثل ع بحٍَالسثع ح ثهى بحى ٍ  حلينل  بحثالرملن ة ر تَيلع سههفهم بحى ٍلع سىدثا بحدَ   بحهدالن  – 3

  .   بألجهز  ربحٍولثببت ربة لببك    مَظهمالت بحَيب بحىالحٍلع ة ر  ثكع بةنلبن 
رب لًددالا مهددالم بحثددالرملن  ،ح ٍنلٍدد  بحٍه دد  رمؤسىددالته   ددع بحثهددهث بحى ٍلددع ذبت بحٍددبنرن بة لًددالن  – 2

  .ة ر بإل ببا ة ر ا ثع بح ابسالت بحى لال ربحثهى إلغببض بحلب لع بحى ٍلع
  .مه رنيع  ب  بحكهبنا بحثهملع ح ٍيالا ع    بحٍؤتٍببت ربحَ ربت بحى ٍلع رراش بحىٍت خالاج بحثأن  – 5
             بحىببق. ارا بحكهبنا بحثهملع خالاج  ع  ب  ت  – 1

 انىاقع احلبيل نهجحث انعهمي انعراقي
سلىددكه ربحٍددؤتٍببت بنَددال رددلن نببجدد  بةرًددالئلالت بح رحلددع مددن خددأل مَظٍددع بحلهنىددكه رمَظٍددع بإل
 مهجثدع تدع ب لٍدع حده ربحَ ربت بحٍلوًًع سالحنهن  ربةةلٍالنيع، نن  بن بحلى لم بحىالح   د  بحىدببق حدم يىد  

 ا حه تى ىأت يىل  طهال م  بةس !.    بحوه بحثلالن  رحل
حَال بمكالنلع بحٍىالحنع ةَ   النللهي، نرن َج ِ االبن بحليول  بح  لق بحًالنق ربحًٍالارع م  بحعبت 

يددىهب مىددليل ين مددن بحلنددالاب بحَالجهددع ح سددثالسه، أس  خددعربحىالزمددع ة لدده ربآسددالحلغللب نبا  بحٍؤمَددع  ب بإلبتدده 
يٍكدن حَدال  بحٍله  دع بحلد  هدالرنلالئنسيٌت ت ثلدق بحثدببمج بحَهٌدهرع إحر مًالا بألمم بحٍل  مع بحل  بات   

 بةسليالن  مَهال حله لق مال نبجه ربحىى  ةسلىالن  ملت بحوه بحثلالن  سالةتنالت بحٍهجا بحًهل . 
حغبض بحهصهل بحدر بسدلَلالجالت ن ل دع رصدهلهع رح لىدبا ة در بتنالادالت بحل دها مَدع طد بيالت  لدب  نخدهل 

صهب نابسع بحثلالنالت بحلد  ته بادال مؤسىدع  َال  تأسلا بح رحع بحىبب لع بحه يمع، بتنهبحى م بحه يى ح ىببق م
(Scopus)  ر(SCImago Journal & Country Rank)  .ربسلوأ  سى  بحَلالئج بحٍهٍع مَهال 

 تظهب  الة   بحثلالنالت بحَلالئج بحىالمع بحلالحلع:
 .3052نيب     ةالم  5991   بحٍنأت ربةنطلالت بحى ٍلع بحىالحٍلع اه  بة ر ة ن من بحَيبرالت -5
 نيب  )سهى(. 310راه  (Saudi Medical Journal)بة ر مى ل ح َيب تم    من ع  -3
نيب      ت تالاروهال. تثىلهال جالمىع بحٍهصت  3190تيه   جالمىع سغ بن سأة ر نىثع من بحَيب را   -2

 .(5311( رجالمىع بحثًب  )5950)
 بقمب ط   ميالاك م  بحىببق    تأحل  بحثههث ا  مالحلزرال. -5
 Iraqi Journal of Veterinaryرادد :  (IF)ة تهجدد  إة من لددلن ةددبب لللن ذبت مىالمددت تددأفلب  -1

Sciences ( رمن دع 0151رمىالمدت تأفلبادال اده ) New Iraqi Journal of Medicine  رمىالمدت
 .(0102)تأفلباال اه 

 5995مَددع  53ربحٍبتثددع  5990نرحددع  ددبق برسدد لع تثددهؤ بحىددببق بحٍبتثددع بحىددالسىع حغاليددع  59مددن طددلن  -9
 رحغاليع بحلهم.   3005رب ر    نيا بحٍبتثع مَع  3002رحغاليع 
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مددال طددلن سهددى راسددالحع  53111رحغاليددع بحلددهم ربحددع  ط دد  ةدد نت  5959بةنلددالج بحى ٍدد  بحىبب دد  مَددع 
 دد   لددالب يظهددب تًددالة ب مىددلٍبب  لٍددال ةدد ب  لددب  بحهًددالا رب دد  ب ًددالت  رم الحددع بح لدد   دد  مددؤتٍب ر ًددت

 ،  ٍال اه مثلن    بحن رل بننالت:3050نيب  ر   بحيلب  مَع  1920
Period 

No. of 

Documents 

1919-1930 10 

1931-1940 21 

1941-1950 11 

1951-1960 32 

1961-1970 85 

1971-1980 914 

1981-1990 1715 

1991-2000 893 

2001-2010 3167 

2010-present 5930 

ُنيالجأ سٌى  بنلالجلع بحثالرى بحىبب   ةَ  بةخع طَظب بةةلثالا ة ن بحل ارىللن ربحثالرملن بحهالئت. 
رةدد ن اددأب بح ابسددالت بحى لددال  دد   ،(29551)ادده  3052ةدد ن ؤةٌددالت بحهل ددع بحل ارىددلع  دد  ةددالم سٍددال بن 

ةددد ن ربٍدددال بن ( 99911)اددده الحىددد ن بحك ددد  ح ىدددالم لن  ددد  بحٍندددالل بحثهمددد  حدددعب  ( 31150)اددده نيدددا بحىدددالم 
ت ارىد  ربالردى  50ت برثدالو   اد بنلالجلدع بحثالردى بحىبب د نىدثع  دالن ( 5991)نيدا بحىدالم اد  بحَيبرالت  د  

نيدددبرع. مدددن بحٌدددبرا  بحلأقلددد  بن سدددثا ضدددى  ادددعت بحَىدددثع تىدددهن س ددد ا مدددال بحدددر تيٌدددلت بحثدددالرملن حكدددت 
فهم سدالحٍنأت بحٍه لدع ربحلد  ة تظهدب  د  بةرًدالئلالت بح رحلدع. سدثا ادعب بة ثدالل بحىبب للن    نيدب سهده 

ة ددر بحَيددب  دد  بحٍنددأت بحٍه لددع يىددهن بحددر بيددالم بحهًددالا رلددى بتندده بحثددالرمهن ربلهجلدده مددن بح رحددع نهدده 
جدده بحددر بحثهدهث "بحل ثل لددع" ب  بحَ  لدع رغلددب بةصدل ع مٍددال بنى بحددر بزنيدالن بحىزحددع بحى ٍلدع ربسددلٍب ادعب بحله 

يهمَال اعب سىثا سههحع اعب بحَهج رة م برللالجه بحر ت َلالت ر يمع سالاظدع بحك يدع،  ٍدال بن بنىد بم "بحب السدع" 
 بحىالحٍلع بحل  ييبضهال "بسلىببض بة ببن" سالة     بنليالا بحيىالن بحى ٍ  رتزررب بحثههث.

حٍلددع، بة بندده ةَدد مال ربددالحبغم مددن بن جالمىددع سغدد بن برددبزت بحٍبتثددع بةرحددر  دد  ةدد ن بحَيددبرالت بحىال
نأخع طَظب بةةلثالا ة ن بحل ارىللن    بحنالمىع تي   اعت بحً با . تظهب، ة ر سثلت بحٍمدالل، نلدالئج ةدالم 

حٍىدد ل بةنلدددالج بحى ٍددد  حكدددت ت ارىددد  تيدددهق بحنالمىددع بحلكَهحهجلدددع ت لهدددال جالمىدددع  ب دددهك فدددم بحثًدددب   3052
ىع بحٍهصت    بحٍبتثع بحلالسدىع ربحٍىلًَدبرع  د  ربحكه ع، رجالتت جالمىع سغ بن    بحٍبتثع بحوالمىع رجالم

 بحٍبتثع بحمالحمع ةيب طلن بحنالمىالت بحىبب لع.



 

 
00 

ربَظب  سبرىع ة ر بحٍنأت بحٍيٌ ع حَيب بحثههث بحىبب لع )بحن رل بننالت( يلثدلن ضدى  مىالمدت 
غلدددب بحَدددالنا  ر  تالفلباددال، ربكدددهن مىظٍهدددال منددأت تهدددلم طَيدددب بحثهددهث بح ثلدددع، رخًهصدددال بحهددالةت بح ثلدددع

 بحٍيوًع سالس ال.

Source (Top 10) 
No. of 

Documents 

Impact 

factor for 

2013 

Saudi Medical Journal 270 0.6 

Eastern Mediterranean Health Journal 155 0.747 

New Iraqi Journal of Medicine 139 0.028 

European Journal of Scientific Research 119 0.28 

Arabian Journal of Geosciences 107 0.995 

Iraqi Journal of Veterinary Sciences 99 0.147 

Asian Journal of Chemistry 96 0.349 

Acta Crystallographica Section E Structure 

Reports Online 
75 0.23 

International Journal of Pharmacy and 

Pharmaceutical Sciences 
74 0.924 

Transactions of the Royal Society of Tropical 

Medicine and Hygiene 
64 2.097 

رتهلت بحثههث بح ثلع ربحهَ سلع بة ر مى ةت بحَيب ت لهال سههث بحكلٍلالت ربحيلزرالت ربحٍهبن رة هم 
 بحهالسددثالت. رمدددن بحغبردددا  ددد  ط ددد  يىلٍدد  ة دددر بح ال دددع  ٍدددهان ائلىددد  بن نندد  سهدددهث بح ال دددع تهلدددت مبتثدددع

مَيدددها   ددده.  ٍدددال بنددده حدددلا مدددن بحٍىدددلغبب بن ننددد  بحثهدددهث بةنىدددالنلع ربة لًدددالنيع  991ملدددأخب  سىددد ن 
 ربألنطلع    بحٍؤخب  ةن مىظٍهال تَيب مه لال ربالح غع بحىببلع. 

 دد   50نرحددع  ددبق برسدد لع مؤحٍددال   دد  برددبز بحىددببق بحٍبتثددع  59اددعب رنندد  تبتلددا بحىددببق ضددٍن 
رحغاليددع بحلددهم )بحندد رل بننددالت(. تًدد ات تب لددال بحلبتلددا  5959بحَيددبرالت مَددع بحلبتلددا بحٍىلٍدد  ة ددر مىدد ل 

بحد  نيدبرع. بمدال بحىدببق   دم يَدلج بة ب دت  200بح  نيبرع، ت لهال بسببئلت فم بيببن سههبح   500سأقمب من 
 بح  نيبرع    تالاروه راه مى ل بة ر س  لت من ُةٍالن ر  ب.  52من 
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 Country  

No. of 

Documents % 

Turkey 412849 27.56 

Israel 392528 26.21 

Iran 294836 19.68 

Egypt 144741 9.66 

Saudi Arabia 103893 6.94 

Jordan 27893 1.86 

UAE 27771 1.85 

Kuwait 20730 1.38 

Lebanon 20585 1.37 

Iraq 12778 0.85 

Oman 11492 0.77 

Qatar 10759 0.72 

Syria 5543 0.37 

Bahrain 4750 0.32 

Palestine 4134 0.28 

Yemen 2589 0.17 

بحىدببق بحٍبتثدع بحىالنسدع مليه دال ة در بيدببن  تثدؤب 5995بحدر  5959ر ٍى ل حإلنلالجلدع بحى ٍلدع مَدع 
% مددن 3101ربَىددثع  5990ربحددر  5991ربحىددىهنيع بة بن مىددلهبت تببجدد  بحددر بحٍبتثددع بحىددالسىع  دد  بحيلددب  

% مددن بحٍىدد ل 95191مىدد ل بةنلددالج بحى ٍدد  ح دد رل بحىددلع ةيددب رتثددهؤت بسددببئلت بحٍبتثددع بةرحددر سٍىدد ل 
نزل مى ل بةنلالج بحى ٍ  بحىبب    3002بحر  5995ل بحيلب  من بةجٍالح  تثىلهال مًب فم تب لال.    خأ

% مدددن منٍدددهه بنلدددالج نرل بحٍَ  دددع  لٍدددال س ددد  بسدددببئلت  ددد  بحًددد با  طلٍَدددال 0153ربَىدددثع  53بحدددر بحٍبتثدددع 
خددأل بحيلددب   53تٍكَدد  تب لددال مددن ن دد  مًددب بحددر بحٍبتثددع بحمالحمددع. ربددالحبغم مددن س ددالت بحىددببق  دد  بحٍبتثددع 

% مددن منٍددت بنلددالج بحدد رل بحىددلع 0113بحهددالح  إة بن نىددثع بحَيددب بحى ٍدد  بزنبنت بحددر بحددر يهمَددال  3005
ةيددب. بسددل الة    ددب خددأل اددعت بحيلددب  بن تلو ددر بنلددالج بحىددببق طلٍَددال س ددر   دده  ددت مددن بنلددالج سددهارال 

 ر  ى لن ربحثهبرن ربحلٍن ملو يال ةن بةنلالج بحىبب  . 
لا  دت مدن بإلنلالجلدع رناجدع بة لثدالل )بة دالا ( بحٍؤ ب بحع  ي راه  H-Indexبمال سالحَىثع بحر 

رحددم يث ددر إة بحثهددبرن ربحددلٍن   دد  نزحدد  مبتثددع بحىددببق بحددر بح اجددع بحببسىددع ةيددب  ةٍددالل بحٍَيددها  ح ى ٍددالتحأل
  .سٍى ل بننر
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  ثدايبد واقع انجحث انعهمي
 ُم َخأت بحنالمىع    بح ابسالت بألرحلع: . ؤ

   مىلهى بإلة بن بحى ٍ  ربحلببه  ربحَيى  ربحيكب  ح   ثع  نويالضإتىالن  ُم َخأت بحنالمىع من 
   بحٍبر ع مال  ثت بحنالمىع، راعب مؤ ب خ لب ج ب يؤفب ة ر مىلهى بح الحا ررىلٍب مىه حهلن توبجده 

 رنخهحه بح ابسالت بحى لال. يلٌ  ذح     بحنهبنا بآتلع: 
هِجدد  بنيًددالمال نيىددلال طلَهٍددال حدده  فددالات سالح ابسددع بحلدد  ُ ِثددَت طهددال مٍددال يُ  ةدد م اغثددع بح الحددا سيددكت ةددالم -5

 بحى ثلع بحهبضهع ة ر مىل ث ه. 
 رة م بح  ا  ة ر بإلييالت سٍل  ثالت بحٍبر ع. ،بنويالض بحٍىلهى بح ابس  بحَظب  ربحىٍ   -3

ٍهالضدددببت ستهل دددلهم  سىدددثا ةددد م لنبحندددالمىلع بسدددلٍببا سددد ه لع بح الحدددا )بحمدددالنه ( حددد ى بح  ثددد -2
سدلٍببا إ  ٌدأ ةدنبحهبجثدالت ربحه دهق  ربلدالننهه بة دق بحندالمى  بحن يد   حهمتٍهل يع رمهجهع 

ة م تٌدٍلن بحٍَدالاج حَيدالاالت ةصديلع ر س هب بحل ارا بحل  لَ  ربحلىالمت غلب بحلببه  ؤرلالنال إ
 تلَالسا ربحٍبر ع بحن ي  .

هن بحٍىل ث لع ر   بن بألمت سن رى بحيهالن  بحل  سلهًت ة لهال بح الحا حلك عة م رضهح بحب ر -5
سددثثال حًددَالةع مىددل ث ه رمىددل ثت ط دد ت، مٍددال يهحدد  ةَدد ت ةدد م بةالٍددالم ربحن يددع  دد  بح ابسددع، ر دد  

تلَدال ر مد   هنده غلدب رٌدالارع يهبب بح الحا مدن بحهب د  بحدع  ُ دبض ة لده إحدر بةلٍدالن ؤسدالحلا 
سالح نهت إحر ) ه  سدالن   سلالسدلع بر بجلٍالةلدع(!! ؤر  دبض بإلابن  ؤر بحغد   ، رذح االحثال جالمىلال

 ؤر بحى ه لالت بحٍيلَع. 

بحنالمىددالت حثل ددالت مَالسددثع تٍددل  بةنيىددالةت بحَيىددلع ربح ال ددالت بحزبئدد   ممددت مىظددم ةدد م بمددلأك  -1
بحٍببسدددددددم ربح الةدددددددالت بحبرالضدددددددلع بحلهملدددددددع ربحٍىدددددددبح ربحٍلدددددددالر  ربحَدددددددهبن  ربحٍكلثدددددددالت بحه يمدددددددع 

هبئهددال ة ددر رإن رجدد ت  ٍهدد رن  ة تىددلهةا بةدد بن بح  ثددع  ٌددأ ةددن ةدد م برل ،ربحهدد بئق...بحخ
 بحل َلالت ربح هبزم بحٍ  هبع.

ؤ ددببت ربحٍددؤفببت بحىدد ثلع ة ددر مىددلهى بح  ثددع بحى ٍدد  ربحلببدده  ربحَيىدد  ييددبض ة ددر ٍإن اددعت بح
 بحهزبا  بحىى  إحر رت اعت بحٍيكأت سٍببةال  بحَ ال  بآتلع:

بحَ ددال  ضددٍن   دد  بحٍببرددت مددال  ثددت بحنالمىلددعبحلىددالرن مدد  رزبا  بحلببلددع حهضدد  بحه ددهل بحٍَالسددثع  -5
بحٍيلب ع بحل  تىهم    تهىلن مىلهى بح الحا  د  ابالةلدع بحلى دلم بحٍدؤفب  )بحل ارىد  ربحٍَدالاج 

ر دددددق بحٍىددددداليلب بحهاَلدددددع ة دددددر بحل َلدددددالت بحٍىدددددلو مع ربل دددددع بح ابسدددددع(  بحهسدددددالئت بربةسدددددالحلا ر ر 
 .1ةلٍالنيع ر ضٍالن بحنهن  حإل

                                                           

 تيبح ةر ال ضٍن بحٍىاليلب بحهاَلع حأةلٍالنيع رضٍالن بحنهن .: 1
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بح  ثدددع ربحىدددى  بحدددر جىدددت  بحله ددد  ةدددن سلالسدددع بح ثدددهل بحيدددالمت بحٍىلٍددد  ة دددر بسدددللىالب جٍلددد  -3
ربي ددالا بحلدد خت سىلالسددع  بحٍىددلهى بح ابسدد  بحنلدد ، ر  بح ابسددع بحنالمىلددع اٍهرددال ة يَالحدده سددهى ذ

بح ثهل من  ثت بحثبحٍالن بر بحهكهمع سهنج بسللىالب بحيثالب حلنَا ر هةهم ته  تأفلب ميالقت 
ن ؤفثلد  ؤبحلنببدع ن ،  ٍدال ب2بجلٍالةلع بر ؤمَلع ربن اعت بحهنج يٍكن مىالحنلهدال سالسدالحلا بخدبى 

 ؤنيىهم رة ر مىل ث هم رمىل ثت بحث   ةٍهمال رذح بحلهس     بح ثهل يىهن سالحٌبا ة ر بح  ثع 
نىددثع  ٌددأ ةددن (  3)االحددا: بحٍىددالرع م( ريىددثثه مددن إخددأل  دد  نىددثع )االحددا: بحل ارىدد حٍددال 

حًددددهلع ممددددت بحٍكلثددددع ربحودددد مالت ب دددد  بحنالمىددددالت بر بحك لددددالت بح  ثددددع بحددددر بحودددد مالت بحٍلدددده ب  
ن دأق سالح  ثدع بح  ا  ة ر بإل من غلبسلالذ سالحٍىلهى بحىالم ح ً    بأللِّ  َ خبى، رتُ ربحو مالت بأل

 . ذح  ٍلزرن مببةال  حٍىلهى بةخبرن، رنههلبحٍ

بحهالجالت بحيى لع ح  الةالت بحلٍَلع ررض  بحو ه حى  ت   بحهالجدالت مىب ع نابسع سهق بحىٍت ر  -2
مٍددال  ٍددال ادده بحهددالل ةالحٍلددال،  ةدد بن بحٍلوبجددع رالجددع بحىددهق،بآنلددع ربحٍىددل ث لع سهلددى تهددالق  بأل

بحث الحددع  رؤممددت ح  ال ددالت بحى ٍلددع بحىبب لددع ررهددهل نرن رجددهن  ددالاب  بحث الحددع سددلمٍالا بأليىَدد  بإل
، ؤر بحلوٍددددددع سددددددالحلىللن  دددددد  بخلًالصددددددالت غلددددددب م  هبددددددع ربالحلددددددالح  مٍالاسددددددع بحه ليددددددع بحٍ َىددددددع

 .3سإخلًال   خب

بحى ٍ  ربحلببه ، سإينالن رسالئت تهد ن نهةلدع بح  ثع بحٍَوي  مىالحنع بحو ت بحهالح     مىلهى  -5
بح  ثع بحٍ ثهحلن    بح ابسع بألرحلع ؤر ا   مىدلهبام سىٍدت بملهدالن  يدالت ، حله يد  مىدلهبام  ثدت 

ددبحىددٍالح حهددم سالحلىددنلت، ؤر سيددل   ًددت تٍهلدد   ت ددهرب ، ُيىلَ    مددن  ثددت بحنالمىددع بحٍىَلددع رمددن ٍَ
ه   د  بحٍىدلهى بحى ٍد ، لع سهىا مل  ثالتهال رحهلن تندالرز ادعت بحُهدخأل   لالتهال رؤ ىالمهال بحى ٍ

بحلد  تندبى  يٍكدن بةسدليالن  مَهدال ممدت بملهالندالت بحكيدالت  بحىالحٍلدع ذحد  نالاب  د تخبى ؤُ  رل رح
 . GMATر GRE ح   ثع  ثت بح خهل إحر بحنالمىع  يب  ح  ثهل  لهال ممت  بملهالن بحد

 بحٍوبجالت بحنالمىلع:ب.   

                                                           

تىلٍ  سى  بح رل ة ر  ثهل ف ى خبرن  بةة بنيع   ه    بحنالمىالت بحهكهملع رتلل  ح ثال   بح خهل بحر بحنالمىالت  :2
بحوالصع سيبر  رمى ةت مه ن  رىا بةخلًال ، ؤر بإلحلهالق سالحٍىالا  ربحٍ بال بحٍهَلع بر بح رابت بحلأال لع حٍىالا  

 َع  نرن  هالن  مٍالاسع مهَع.ملوًًع ح ٍهن بحىالمع إذ ة يىٍ  سٍٍالاسع بيع مه

يٍكن تثَ  ميبره بةالن  تأالت خبرن  بحنالمىالت    بإلخلًالصالت بحل  ة تن  حهال  بصع ح لىللن بحر إخلًالصالت   3
بقمب نيىال بر رالجع    سهق بحىٍت ربحلىللن رذح  سالنخالحهم ط را  تأال لع مب ز  حٍ   سَه ت هرٍلع ُيٍََههن سى اال نط هم ةالح  

بقالنيٍ  ممأ ) يهج     بحىببق بحلهم ر ب     بةخلًالصالت بةنىالنلع يٍكن تههرت بخلًالصالتهم بحر إنبا  مهَ  رحلا 
بر إنبا  بحكلبرنلع بر ؤا يع بحكلبرنلع ؤر ةأ الت ةالمع ربسل ثالل ؤر تىهرق...بحخ ( تٍال لال م  بإلخلًالصالت بحٍ  هبع    

  ت بحلٍَلع بحٍؤم ع ةةالن  بحىٍالا ربحثَالت.
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ٍُ ن إ        ةطددد  مدددن بحىدددى  حلهىدددلن  حهدددعبر  ،جدددالت بحنالمىلدددع اددد  بحغاليدددع مدددن بحلى دددلم رفٍبتددده بحَهالئلدددعوبَ بح
ننالرهدددال بحٍهَددد  ربةقدددالنيٍ  ة دددر بحٍىدددلهى بحى ٍددد  ربحددده لي  ربن  ،سالحكليلدددع بحيٌددد ر مىدددلهباال ربسدددلمٍالااال

ج باردع النبت  ي  مىلهى ر  ا  بحنالمىالت ة ر توبرج  الن  ةٍت نالجهلن رحلا رٍ ع  دههتربةجلٍالة ، ر 
 ح مال يأت : ب لب إ يل  ا مَال ربحىلالسلع،  ٍكالنع بةجلٍالةلع ربحه ليلعح الا ث

اد با حكدت   لدع سيدكت ربضد  رمهد ن بألإةالن  بحَظب      ىيع بحىٍ لع بحلى لٍلع رته ي  بحدب ى ر  -5
ٍُهِصدد ع بحدر ته لدق ت د  بألادد با طل دهرب بحٍَدالاج ربحٍيدبنبت راببئددق  ربلدالن بآحلدالت ربحهسدالئت بح

ر ددق ربحٍالنيدع رإيندالن ؤجدهبت جالمىلدع ) بحلد ارا ربحلد ارا ربحٍدأك بحل ارىد  ربحٍىدل زمالت بحٍكالنلددع
اال ددالت بح  ثددع رتددَيا ( بحلدد  تىددلهةا ن  ربةةلٍالنيددع بحلدد  سددلع ب ةر ددالبحٍىدداليلب بحهاَلددع ح ندده 

ربحبرالضددلع ع ربحنىدد يع ربحَيىددلع  دد  منددالل بحَيددالاالت بحى ٍلددع ربحم ال لددع هال بحى  لددرتٍَدد   دد ابتةَهدال 
 ربحيَلع ربحٍنلٍىلع.

مهدد ن  رم زمددع طهددعب بةتنددالت رابدده بحنالمىددع  عبن ته لددق اددعب بحهدد ا يل  ددا مددن بحددهزبا  رضدد  ا ردد
طدببمج بحلهبصدت بحٍيدلبك مد      ضهتسالحثل ع بحهالضَع حهال، ربحل    ربحلىبا ة ر طل الت رتنالاب مل ها  

تثه سٍالضدد  بألمددع رإافهددال بحى ٍدد  بحهٌددالا  مؤسىددالت رجالمىددالت نبخ لددع رخالاجلددع حًددَالةع ُؤ ددق ؤارددا مددب 
سددددالحلا رمى لددددالت مىالصددددب  رة ددددر ؤسددددا بحٍهباَددددع ؤمل  ىددددع إحددددر إةددددالن  طَددددالت بحهٌددددالا  مددددن ج يدددد  ر ددددق 

 بحًالحهع. 
َثِكب  ح ى بح  ثع سإضال ع مهضهه إحزبم  ته  ةَهبن ةالم مدمأ ) -3 ٍُ نطلدالت ؤتٍَلع بح  ابت بحثهملع بح

الحلا بحثهى رخ هبته بحٍلثىع حهت بحٍيك ع بحى ٍلدع طد تبو اببئق بحثهى( يلٌٍن تى لم بح  ثع ؤسر 
سالحٍأرظددددع رتيددددول  بحٍيددددك ع رمببجىددددع بألنطلددددالت بحثهملددددع ر ليلددددع إسددددلو بم بحٍكلثددددع بحها لددددع 

( حهضددد  تًدددها ح هدددت، فدددم تًدددٍلم Reviewsربةحكلبرنلدددع ح هًدددهل ة دددر مببجىدددالت ة ٍلدددع )
رته ل هدددال رةبضدددهال ربسدددلَلالج بحه دددهل  هدددالت مىبنلهدددالتبو سالحَلدددالتج ر ليلدددع بحلىالمدددر بحلنببدددع رإجببئهدددال 

مأزمدددال رمٍهددد ب ح ل ثلدددق ؤر بحلدددد ارا   الرت ددد يٍهال سأسدددالحلا إرًدددالئلع مىلٍددد  . يكدددهن ادددعب بحددد
 بحًلي  رميبره سهى بحلوبج.

 دد  بح ابسددالت بحنالمىلددع،  إحغددال ت بصددأبةلٍددالن بحكلددالب بحٍ ددبا بحًٍدد ا بحهرلدد ، طددت  ةدد مضددبرا   -2
ر سالن   حٍنالنلع بحلى لم سيل  )نبا بحكلدا( بحٍَهنلدع ربحٍىدالة    د  ؤرةط  من إينالن صلغع ط ي ع 

ن ٍددال  ددال)   زالدد   بحددمٍنقددت جالمىددع ؤر   لددع سىددىب مدد ةهم ربخللددالا اثىددالت اأطلددع ؤر  ددىثلع 
مىٍهة سه    جالمىع سغ بن رلر ؤربخب بحىثىلَالت من بح بن بحٍالض (. يلم ذح  طله لب ة ن مدن 

خلًددال  بحهبردد  مىددليل ين مددن تنددالاب ةالحٍلددع ن ملىدد ن   دد  بةبحكلددا بحٍىلٍدد   ةالحٍلددال سىَددالرر
سىد  ر ق بحٍيبنبت بحل  ُيمثلهال بحل ارى  ط بيع بحىالم بح ابسد  ة ر مٍالف ع رُرلبك بةخللالا ح  الحا 

  .سالتع  بحيبه بحٍىَ ؤن  ثت ب ببااال م
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ر ددعب بحنالمىددالت ربىدد  بحك لددالت بحلدد  تٍل دد  م ددالس ،  م ثىددع بحلى ددلم بحىددالح يٍكددن  دد  اددعب بحٍنددالل تيىلددت 
قٍددال تيىدددت سىدد  بحدد رل ممدددت بحهَدد  رمالحلزرددال رارسدددلال.  خددع إمللددالز اثالةدددع بحكلددا بحىالحٍلددع طلكدددالحل  ب ددت،ؤر 

ررَثغدددد  بن ة نغيددددت ر ل ددددع بن بحكلددددا بحٍىلٍدددد   بر بحٍل برحددددع ؤر بحٍيددددهها  ةَدددد  سىدددد  بةسددددالتع  ربح  ثددددع 
رة لَدددال بن نل  ددد  بحدددر مدددالاه ج يددد  مدددن . بةلددد ت اثالةلهدددال مدددن ج يددد  بصدددثه    يٍدددع  ددد  مَهنللهدددال رإن

َؤّحي ٍُ  ةالت.ه  ثٍر بحؤ التبح
ربةطلىددالن ةددن بألسدد هب بحددع  يىلٍدد   لددالل بحهالحلددع ت ددهرب ؤسددالحلا بحل ددهرم ربح لددالل )بةملهالنددالت(  -5

ؤر   اتددده ة دددر بحليكلدددب ربحله لدددت ( مىدددلهى ذ دددالت بح الحدددا)مىدددلهى )ريدددل بح الحدددا( رحدددلا  لدددالل 
بحى ٍلددع ي ثددت بحيدد ،  يددت اددعب بةسدد هب  دد  بحهلددال   سٍددال ة  َ ُثددفَ  رت دد يم بحه ددهل. ح دد لالج ربةسددلَ

خلثدالا  د ابت بحليكلدب إةلٍدالن ؤسدالحلا إ بحىٍ لع بحأر ع ر   بح ابسالت بحى لال خالصع، ة ر خأا ر 
ٍُ سلَلالج سالإلربحله لت ربإل ر بملهدالن   باَ هّ َ دملهالندالت بحىٍ لدع ربحيديهلع ربألسد  ع بحيدالم ع بح ًدلب  بح

 .4حثى  بةخلًالصالت  (Open Book)بحكلالب بحٍيلهح 

بحىددى  ح هًددهل ة ددر تيددبر  مددن من ددا بحَددهبب ؤر  ددببا مددن ائالسددع بحددهزابت ر إحددزبم بحددهزبا  نيىددهال  -1
مدن رةنت ؤر  ثهحده  د  بح ابسدالت بحى لدال بسدلمَالتب بمللدالزب أليٍَ  مَ  زرالن     بح اجالت ح  الحا ؤر 

مكال  ع حه ة ر ةٍت مال، مهٍال يكدن ادعب بحىٍدت نثدلأ، ةن )بحد اجالت حلىد  َمكَبمدالت(،  بحيبر ،
مددد ى بسدددلى بنت حَدددهه مىدددلن مدددن  رتثلدددالنرناجدددع ذ الئددده  بحى ٍددد  م لالسدددال حٍىدددلهى بح الحدددا طدددت تىددد 
اددعت بةمللددالزبت رلددى  هددبت ممددت خددب ح لكددبرم. ر دد  جببَددال سددالس ال مددَ    الرحددلا  ددل   دده بح ابسددع 

بتىالضددده ن ه كدددي بذب يَثغددد  بن ربضدددهع ج لدددع، ربحىال دددت مدددن بتىددد  سغلدددبت،  كلددد نلالئنددده بحىددد ثلع 
 ؟! طَيىه

سددد هب بح لدددالل ربحل دددهرم رتيدددالرت بنللندددع ح ليدددالرت بحهبضددد  طدددلن بحنالمىدددالت  ددد  إمكالنلدددع بحلأالدددت ر  -9
خدبى مؤسديع( تودت سه ل دع ؤُ سدثالب  ٌدأ ةدن )ؤرحلدع مى ةت بحوبرنلن    بح ابسدع بحنالمىلدع بأل

هدعت حع ربحٍ الانع طدلن بحنالمىدالت بحٍول يدع، يًدث  مدن بحٌدبرا  بحليكلدب سهدت  لالل مىلهى بح  ث
 بحٍيك ع بحو ب .

 رب   بح ابسالت بحى لال-ج
 ( ذارتهال رر  د  مىظدم ؤاد ب هال بحٍبجده  مَهدال،بحى لال )   نبخت بحىببق رخالاجه ح   ط غ  بح ابسالت

طلَّالو رؤنوي   بنويٌ  بنويالضالإنهال مال حثم  بن  إذبحى   بحمالمن    بح بن بحٍالض   ؤرلرلر  مَع بطل بئهال
ؤندددهبه مهددد ن  مدددن  بحث ددد   ن ذبك سال لًدددالات ة دددرلهُجددده بحودددال  ح لدددالن  بحةددد ن ا ثدددع بحثىمدددالت سىدددثا مىهدددال 

                                                           

سالحلا ؤبحر بسالتع  بحل هرم ربح لالل      لالت بحلببلع رتنالاب بحنالمىالت بحىالحٍلع حل هرب بحٍهضهه ن بحبجهه    اعب يٍك 4
 .خلثالابة
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 ةددن  ٌددأ هددالرةنيددغالل بح رحددع سددالحهبرب رته لدد  ملزبنللهددال ح خ  هددال، بح ابسددالت بحى لددال بحوالنمددع ةادد با
 الت من بح بن بحٍالض . لحمٍالنلَبحهًالا بحى ٍ  بحع  ط ؤ بربسه ب

 ،  دد بن بحكملددب مددن بحكيددالتبت بحى دددٍلعسددثث    دد  بحهب دد  بحىلالسدد ،  ٌددأ ةددناددعت بحظددبرا  ددت إن 
ر  ددع إحدر   دد   تربحهندب  ؤر بحىٍددت  د  غلددب بةخلًددال  ؤنؤبحهددبرب الحوىدالئب بحثيددبرع نللندع ح هددبرب ر  

 بحلهبصت بحى ٍ  م  بحنلت بحلالح .
ؤم لدده رادده مددال باتيالةددال  ثلددبب  دد  ةدد ن بح  ثددع،    دد   دده  بحودده بحثلددالن  ح  ابسددالت نبخددت بح  ددب ؤمددال

بحهالجددع إحددر سدد  بحددَ   نللنددع ح يددببغ بحهالصددت  دد  ةدد ن بحكيددالتبت بحى ٍلددع، ي الط دده بنويددالض  دد  بحَهةلددع، 
َهةلدع ح ذحد  بحهثده  ررٍكدن بجٍدالل أصثه  بحٍوبجالت سيكت ةالم ة تب ر إحدر بحٍىدلهى بحٍ  دهب مَهدال، 

 بح ابسالت بحى لال    بحَهبر  بآتلع: 
 أ: اندراسبد اإلنسبنيخ: 

بةنىددالنلع ي هددل رجددهن ن ددال  خ ددت رضددى   دد   ملددب مددن بحَددهبر   ى ددهمبن بحدد بال حهب دد  بح ابسددالت بحى لددال ح 
 :بآتلعسالحَ ال   الجٍالحهإيٍكن بحل  
 بحلهٌلبرع.ُضى  مىلهى بإلة بن بحَظب  ح  الحا، سيكت ةالم    بحىَع  -5     
حد  مدن بحيدثكع ضى  بحٍهلهى بحىالم ح بسالحع بر بألابررع ربةةلٍالن  د  بحثهدى ة در بحثهدى بآ -3     

بحىَكثهتلددع نرن إةٍددالل بحٍَهنلددع بحثهملدده ربحلدد  لق  دد  بحٍى همددالت بحٍىلهًدد ع مَدده  الصددث  بح الحددا  التثددال 
 مٌليالو ح َلالئج. رنال  ب ر الو    نال أ بقمب من  هنه سالرمال م

 خببج   ه.  تكببا بحبسالئت بحنالمىلع جزتب ؤر  أ م  تغللب    بحىَالررن ربإل -2     
خ دع راَلددع ملكالم دع إلرلددالت بحلدببث بحى ٍدد  بحىببدد   بحلد  تىلٍدد غلدالب بحٍَهنلددع بحى ٍلدع بحيددالم ع  -5     

 . رت هربتبإلسأم  رخ مله 
بةجلٍالةلددددع ربحلٍَلددددع بحثيددددبرع ضددددى  بحددددببه بحٍلكالمددددت ح ى ددددهم مدددد  سىٌددددهال  دددد  خ مددددع بح ٌدددداليال  -1     

 سالسلو بم رسالئت مىالصب . 
ؤر ت دد يم ميددالار   الحله لددت ربةسددلَلالج،سةٍددالل بحيكددب إ بحلهصددليلع نرن بحثهملددع  التةه غ ثددع بحٍهضدد -9     

 مىل ث لع م ها  ح هب  .  عذبت ا ر
ة م  ببت  بحٍيبا ر   ك لع بإل ببا ة ر ا ثع بح ابسالت بحى لال رضىيه غالحثال طت    يًت بحر  -1     

، ميددبا مددن بح  ثددع حكددت ت ارىدد   ن بحكثلددب بةدد سىددثا بة بحىددالم،ابررددع ربةقليددالت سالحلهجلدده ح بسددالحع بر بألُ 
ربتوالذ بإل دببا رسدل َع  ىداا مدالن  حد ى بحدثى  سىدثا ضدغه مل  ثدالت بحهلدال  ي الط ده  دهع  د  بحٍد خهل 

بحو دددت  ددد  تى لٍدددالت سىدددثا  مدددؤا لن حهدددالإحدددر مببتدددا ة ٍلدددع غلدددب مدددَهم ى  بحدددث تب ددد   ٌدددأ ةدددنبحٍدددالح  
 بحلب لالت بحى ٍلع ر حلالتهال.

 ة. اندراسبد انعهميخ:  
 سيكت ةالم    بحىَع بحلهٌلبرع. بح بال ضى  مىلهى بإلة بن بحَظب  ح  الحا  -5    
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 ضى  بحٍهلهى بحىالم ح بسالئت ربةاالار .  -3      
ىدالن تسدالس ال مد  تغللدب ايلد   د  بحل ثلدق رابٍدال نٍ لع بحٍهبضل  بحٍ ارسع رمهالقال  بحٍ بررع  -2      
    جالمىالت ةبب لع بخبى!    يكهن  م ث ع    مكالن مال من بحىالحم طت سههث
 تو   بحهسالئت بحى ٍلدع ربحل َلدالت بحٍىلدو مع    بحثهى سالحٍ الاندع م  بحٍىلهى بحىالحٍ .  -5     
بحىزرا ةن بحٍيدكأت بحى ٍلدع بحٍى د   بحلد  تل  دا مهدالابت نظبردع بر ارالضدلع ر د ابت ة ٍلدع  -1      

 ةٍ لع ةالحلع.
)بحٍ بال بحثهملع( بحل  َتَلِث  ؤا ب ال مه ن  رمَهنال تببقٍلال حلوبرج ا ثع ذر  غاليدالت    ع رضى  -9     

 سهملع م ارسع. 
 .بحى هم رمىلن بته ؤر بإلضال ع إحلهال طت بنى بمهال بصأ  ع بح ابسالت بحل  تلَالرل رال الت  -1     
بحٍيدددالار  بحٍىلٍددد    ددد  بح ابسدددالت بحى لدددال ر ًدددهااال ةدددن ردددت بحٍيدددكأت بحى ٍلدددع مىدددلهى ضدددى   -1     

بحٍه لع    منالل بحزابةع ربحًَالةع ربإلنلالج رغلباال، رةنزاال ةن بسله بث نظبرالت بر اببئق ج ي      
  مع بحثهملع بةسلمٍالارع ح ثههث.حى م تكالمت بحٍَظه بةنلالج 
  دددع بالحلدددالح  ضدددى  بحٍىالحندددالت بإلرًدددالئلع ربحبرالضدددلع رمهددد رنيلهال سٍيدددالالم سىدددل ع رسددد هلع ر  -9      

 سٍيالار  ارالنيع.م ٍهل إحر رب   ةٍ   بحَلالئج حلههرت  مه ن   حلالتبحل ثل لع ر ق بحَلالئج ربحلهصلالت 
ة لهال مدن بحثهدهث بحبصدلَع ة در   لهدال، مٍدال    تم بحهًهلبحلة م رجهن جهع مىلمٍب  ح َلالئج  –50     

، مٍال يهحدُ  يَلج ةَه إاٍالل مى همالت مهٍع ر   بن بحبغثع ح لهبصت بحى ٍ  بحنالن ربإلضال ع من  ثت بحثالرى
 .إنكيالتب ح ى بحثالرملن بةخبرن حأ  بم ة ر ممت اعب بحَهه من بحثههث بحنالن 

بحدر رزبا  بحلى دلم بحىدالح  ؤر بحى دهم ربحلكَهحهجلدال ؤر بحًدَالةع ؤر  ة م رجهن جهع ركهملع )تالسىدع –55     
جهددالز بحل لددلا ربحىددل ب  بحَهةلددع( ملثَلددع حهددعت بحٍيددالار  ربةددالن  تىددهر هال ر ددق نابسددالت بحندد رى بة لًددالنيع 

 ح ٍىلمٍبرن    بح  الةلن بحهكهم  ربحوال .
جددهن خ ددت  دد   حلددع بحلىددنلت رتدد خت ةدد م بح دد ا  ة ددر تىددنلت طددببتبت بةخلددببه سيددكت اثلىدد  حه  -53    

 بحيوًالنلع ح ٍ هملن رإنبا  بحلىنلت برلالنالو.
 حهىل مشكالد انجحث انعهمي يف انعراق

ة ر بحبغم من تى ن ؤسدثالب تببجد  بحثهدى بحى ٍد   د  بحنالمىدالت بحىبب لدع ربحلد  نلند  ؤسالسدال سىدثا اندب  
رمال اب ق ةٍ لع بحلغللب من ته يالت  ثلب  ةب     ،بحى هل ربحىزحع بح هر ع بحل   بض  ة ر بحى ت بحىبب  

حه ددهل ح َهددهض سالحثهددى بحى ٍدد  ةٍ لددع بحَهددهض بحندد   طهب دد  بحثهددى بحى ٍدد  إة إن إمالمَددال بحكملددب مددن ب
 -:مَهال

بةةلدددببا سأاٍلدددع بحثهدددى بحى ٍددد   ددد  بحنالمىدددالت بحىبب لدددع  هنددده يٍمدددت بحه  دددع بحٍل  مدددع  ددد  بحَهدددهض  -5 
  .سالحلى لم بحىالح 
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ةددم سلالسددع بحَيددب  دد  بحنالمىددالت بحىبب لددع رتزرردد   ددت جالمىددع سٍ ثىددع مىددل  ع حَيددب بإلنلددالج بحى ٍدد  ن – 3
  .حكهبنااال

تيىلت بةتيال لالت بحم ال لع م  بحنالمىالت بألجَثلع رتثدالنل بألسدالتع  مىهدال حب د  بحٍىدلهى بحى ٍد  حألسدلالذ  – 2
   .بحىبب  

 ي  حٍال     يلٌٍَه مدن بينالطلدالت  د  تهىدن بألنبت ضبرا  ملالسىع إص با  النهن بحٍببقز بحثهملع بحن  – 5
  .بحثهم  ح ىالم لن  لهال

رضددد  سلالسددددالت ربضدددهع حأييددددالنبت تيددددٍت  ال دددع ؤةٌددددالت بحهل ددددالت بحلى لٍلدددع  ر بحثهملددددع ربةالٍددددالم   – 1
  .طلينل  بحثههث بحٍيلب ع

  بحنالمىالت بحبصدلَع تىهلت مَ  إجالزبت بحليبغ بحى ٍ  ألةٌالت بحهل الت بحل ارىلع ةننالز سههفهم   – 9
 خالاج بحثأن. 

 استنتبجبد عبمخ واقرتاحبد
حددم يىددل   بحىددببق رحغاليددع بحلددهم بحَهددهض مددن  ثهتدده بحى ٍلددع ربحٍىب لددع ربحلدد  بطلدد ؤت  دد  سددثىلَالت 

ة يول د   ملدبب ةدن بةنلدالج  5990بح بن بحٍالض ، ربلٍَال تٍكَ  إيببن، ربحل   الن بنلالجهدال بحى ٍد  حغاليدع 
مددن برددببز بحٍبتثددع بحمالنلددع  دد  بةنلددالج بحى ٍدد  حدد رل بحٍَ  ددع  دد  بحىيددب سددَهبت بحٍالضددلع  بحى ٍدد  بحىبب دد ،

 5999. رحدده  الانددال بحل ددها بحىددَه  حدد رل بحٍَ  ددع مَددع 53ناجددالت بحددر بحٍبتثددع  1تببجىدد  مبتثددع بحىددببق 
لت رمًددب حهجدد نال بيددببن  دد  م  مددع بحدد رل  دد  ته ل هددال ألة ددر مىدد ةت بحزرددالن  بحَىددثلع ت لهددال تب لددال ربسددببئ

 ربحىىهنيع.
تظهب بحثلالنالت بحٍَيها  حدلا   ده ضدى  رندم بةنلدالج بحى ٍد  بحىبب د  ة در مدب تالاروده بحهد يى 

ناجدددع م الاندددع طَهةلدددع  59طدددت ضدددى  نهةلدددع بةنلدددالج رلدددى ب هدددب م لدددالل بحَهةلدددع رًدددهل بحىدددببق ة دددر 
بحد  ب دالا   35حىبب لدع ناجدع. رحدم تلىد ى منٍدت بة دالابت ح ثهدهث ب 590بحثههث بةسببئل لع بحلد   الابد  

 ب الا  ح ثههث بةيببنلع.  535213190بح  ب الا  حىهارال ر  29م الانع ب 
ربالحبغم من تأقل  اعت بحثلالنالت ة ر ضدى  بةنلدالج بحىبب د   د  بحثهدى بحى ٍد   دأن طدهبنا نهٌدع 

بحٍَيددها  دد  ة ٍلدع ر ل لددع ت ددهح  د  بة ددق رتؤ دد اال نيدا بحثلالنددالت ةثددب تىدنل هال حزرددالن  االئ ددع  د  بةنلددالج 
 خأل بحىَهبت بةخلب  سالحبغم من بن مىظٍه  ٍال يث ر اه نلالج سههث ا ثع بح ابسالت بحى لال خالاج بحىببق. 
سٍال بن  ملب من بةنلالج بحى ٍد  بحىبب د  يَيدب مه لدال سالح غدع بحىببلدع بر ط غدع بنك لزردع سدل ع، رحدلا 

انئ حعب يًث  من بحٍهم بةالن  بحَظب     حه ب  تالفلب م ههظ مه لال رةالحٍلال ررٍكن بن يهص  سالنه بنلالج
سلالسدددع بحَيدددب بحى ٍددد  حللثَدددر مهٍدددع بحغدددالت بحٍندددأت بحى ٍلدددع بحىبب لدددع بحلددد  تًددد ااال بحك لدددالت ربحنالمىدددالت 
رتينل  رب ع بحلبجٍع بحر بةنك لزردع حثهدهث بحلدالارخ ربة لًدالن ربةجلٍداله ربةنبب رغلبادال مدن بح ابسدالت 

ت بحىالحٍلع.  يندا بن نلثَدر   ىديع ج يد   تثَدر ة در بسدالل بن بحثهدى بةنىالنلع حغبض نيباال    بحٍنأ
 بحع  ة يٍكن نيبت    من ع ةالحٍلع ر ل لع ة يىلهق بحَيب    من ع مه لع.  
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خأصدددع بحدددبؤ ، بنَدددال نهلدددالج بحدددر فدددها  ة ٍلدددع تلثَالادددال رزبا  بحلى دددلم بحىدددالح  ربحثهدددى بحى ٍددد ، ررزبا  بحى دددهم 
حع سكت رسالئ هال رإمكالنالتهال بحٍالحلع ربحثيبرع، ته ا بحر مٌدالةيع بةنلدالج بحى ٍد  ربحلكَهحهجلال، رت ةٍهال بح ر 

 ددد   دددت سدددَللن ة دددر ؤ دددت ت ددد يب، رتؤ ددد  ة دددر بحَيدددب  ددد  بحٍندددأت ربألنطلدددالت بحىالحٍلدددع، رتيدددن  بحثهدددى 
ربإلنلددالج بحى ٍدد  بحٍيددلبك مدد  بحثددالرملن  دد  خددالاج بحىددببق حغددبض بةسددببه  دد  نمددج بحثهددى بحى ٍدد  بحىبب دد  

 ظهمع بحثهى بحى ٍ  بحىالحٍ . سٍَ
 بحًٍالنا : 
 (.  ا  بحلى لم بحىالح  ربحثهى بحى ٍ نظالم  مببقز بحثهى بحى ٍ     رزب)  5991( حىَع  5نظالم ا م ) -
بحثالرى    مببقز بحثهى بحى ٍ  ربحهر بت بحثهملدع  د   )الكت  ةٍت 3003( حىَع 551تى لٍالت ا م ) -

 .3/9/3003(     2959جبر   بحه الئ  بحىبب لع بحب م ) .رزبا  بحلى لم بحىالح  ربحثهى بحىٍ  (
( را ع م  مع إحر حنَدع ى ٍ     بحىببق : مأرظالت  ؤرحلع(  )بحثهى بح3050سالم  مه   بحىزبر   )  -

(. نددالحا بحى ٍلددع حهل ددع بحثهددى بحى ٍدد سلالسددالت بحثهددى بحى ٍدد  ح ٍبحلوًًددالت بإلنىددالنلع رددهل رضدد  
  .31/5/3050    3311بحٍيك ع سٍهجا بألمب بحهزبا  ذ  بحى ن 

( " نحلدت ت ثلدق مىداليلب بحندهن  بحيدالم ع  د  بحٍَظٍدع بحلى لٍلدع ح هًدهل 3050سٍلب  المدت بحو لدا )  -
  .غ بنس –ة ر  هالن  بةةلٍالن " مَيهابت ال ع بحلى لم بحل َ  

(  )رضدد  سلالسددالت بحثهددى بحى ٍدد  ح ٍنددالحا بحى ٍلددع حهل ددع 3050ب حنَددع بحلوًًددالت بإلنىددالنلع )ت بردد -
 بحثهى بحى ٍ (  



 

 65 

 ىكًتحعىايم حتقيق ضًاٌ اجلىدة يف انتعهيى انعايل بتطبيق يتطهباث 
 املؤسساث اجلايعيت

 د.رجى خانذ
 أستار حماضر أ، جايعت ورقهت،

redjemkhaled@gmail.com 

 ديش سىريت
 ،أستارة يساعذة أ، جايعت تيارث

souriadich@gmail.com 

 بذوي ساييت
طانبت دكتىراه سنت ثانثت، املذرست 

 انعهيا نهتجارة انقهيعت، تيبازة، اجلسائر،
bedouisamia5@gmail.com 

 يهخص
الحديثةة التةا اهتتجتتةا الجامعةات العالسضةة     ة   تعتبر الحؾكسة الجامعضةة مةؽ أ ةؼ اراةتراتجضات

مخرواتتةا  مةؽ  شةا  تتجمة  أدائتا  ضةسان وةؾدة لسمضاتتةا    مؽ خاللتا  هتائج إيجابضة  تسثم  فا تحدضؽ
ال زةةايا الرا شةةة الستعم ةةة  سبةةادة الحؾكسةةة الجامعضةةة  د ر ةةا فةةا  إ ةةد أ سضةةة  ةةلد الدرااةةة فةةا أهتةةا تعةةالج 

  بشةا لمة  أاةس متضشةة رؾامةو الحؾكسةةمةضؼ  مةؼ ارتةراح هسةؾذج لشغةام التعمةضؼ العةالا متح ضق الجةؾدة فةا التع
 الجؾدة  التسضز.

 الكمسات السفتا ضة:
 مبادة الحؾكسة  الجؾدة   هغام التعمضؼ العالا.

 

Abstract: 

Academic governance is one of the most important modern strategies 

adopted by international universities and has achieved positive results in 

improving its performance and guaranteeing the quality of its operations and 

outputs. 
This study is important in that it addresses one of the current issues with the 

principles of academic governance and its role in achieving quality in education, 

and then to clarify a conception for the higher education system based on solid 

foundations of governance, quality and excellence. 

Keywords: 
Principles of Governance, Quality, Higher Education System. 

 

 :يقذيت
مؤادات التعمضؼ العالا شريان رئضدا فا بشاء السجتسعةات  نةشالة رأس السةال البذةرق   رةد تعد 

التضئتةضؽ لزةاء أ يةد لةدد السمتح ةضؽ فضتةا مةؽ طمبةة   تسثة  فةا تزا األخضةرة شتدت تظؾرا ممحؾعا فةا او هةة 
نةةعؾتات تسؾيةة  ال ظةةا  هغةةرا   ت ارترةةارسعمؾمةةات تظةةؾر تكشؾلؾوضةةا الالعؾلسةةة     اإلداريةةة األكاديسضةةة 
 الجامعةات لتجةد .فا ضؾء تزايد متظمبات اؾق العس    خؾنرة التعمضؼ العالا ولمض اإلهفاقلتزايد  جؼ 

  إاةتراتضجضةضةر رة  ضةخ خظة  رضاداتتا تفرض لم  مسا وعمتا   مام تحديات نعبة تفؾق ردرتتاأهفدتا 
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الذةةةةفافضة كالسدةةةةاءلة   رائسةةةةة لمةةةة  وسمةةةةة مةةةةؽ السعةةةةايضر السؾضةةةةؾلضة   ترتؾيةةةةة لمةةةة  السةةةةد  البعضةةةةد  إداريةةةةة
وةةةؾدة  طب ةةة  كسشغؾمةةةة متكاممةةةة اتدةةةا ؼ فةةةا تحدةةةضؽ إن السذةةةاركة  الشزا ةةةة  مضر ةةةا مةةةؽ السعةةةايضر التةةةا 

 عس .مخرواتتا لتتؾاءم مخ ا تضاوات اؾق الخدماتتا   
 ضةةر رة إلةة   جامعةةاتال البا ثةةة فةةا مؾضةةؾ   ؾكسةةة   رةةد خمرةة  العديةةد مةةؽ الدرااةةات الدةةا  ة

متظمبةةات الجةةؾدة  إلةة اررت ةةاء بتةةا ضؽ أداء مشغؾمةةة التعمةةضؼ العةةالا   الحؾكسةةة بتةةدس تحدةةمبةةادة  تظبضةةق
 رلتسادية  ضسان وؾدة لسمضاتتا  مخرواتتا.  ا  

تظبضةق الحاامةة فةا كة  لشرةر تفعضة  الؾرؾس لم  لزاما لم  مؤادات التعمضؼ العالا  أنبحللا 
التعمضسضةةة  مةةؽ مةةؼ مخرواتتةةا مةةدخالتتا  لسمضاتتةةا  وةةؾدة مةةؽ لشانةةر هغةةام التعمةةضؼ العةةالا  تةة  تزةةسؽ 

  . البحثضة
 ست:انذرا إشكانيت.1

الحؾكسةةة الجامعضةةة فةةا وسضةةخ لشانةةر مبةةادة الدرااةةة الحالضةةة فةةا كضفضةةة تظبضةةق  إشةةاالضةتتسحةةؾر 
   فتا بللػ تظرح التداؤل اوتا:الجؾدة فا التعمضؼ العالالتح ضق العالا  التعمضؼمشغؾمة 
 الجؾدة فا هغام التعمضؼ العالا؟ تح ضقل سرتكزكالحؾكسة التساد  كضف يساؽ

 :.أهذاف انذراست2
 اامةةة مؤادةةات التعمةةضؼ العةةالا  ت ةةديؼ م ارتةةة مفا سضةةة  ةةؾل كضفضةةة وعةة  إلةة تتةةدس  ةةلد الدرااةةة   

 تةةة  يتدةةةش  لمظمبةةةة هغةةةام التعمةةةضؼ العةةةالا    مخروةةةات وةةةؾدة لسمضةةةاتلزةةةسان الداخمضةةةة مؤ التتةةةا تؾعةةةف 
 حةةؾمتؼ  ت ةةديؼ در اةةتؼ  سدةةتؾ  لةةال مةةؽ الجةةؾدة  إوةةراءمساةةؽ  لااةةاتلة الحرةةؾل لمةة  أ دةةؽ تكةةؾيؽ 

  التسضز.
 :.ينهجيت انذراست3

مفتةةةةؾم  ؾكسةةةةة    مةةةةؽ خةةةةالل  نةةةةفالتحمضمةةةةا السةةةةشتج الؾنةةةةفا لمةةةة التسةةةةدها فةةةةا درااةةةةتشا  ةةةةلد 
  مةةةؼ فةةةا التعمةةضؼ العةةالا ضةةسان الجةةؾدة مفتةةؾم الجةةةؾدة     تظبض تةةا معؾرةةةات   أ ةةدافتا  آلضاتتةةا  الجامعةةات 

 .سخروات  البحؾثالتحمض  كضفضة التساد الحؾكسة كسرتكز لتح ضق الجؾدة فا التعمضؼ العالا  سا فضتا وؾدة 
 :مالث مبا ث إل  داس الدرااة تؼ ت دضستا أ السؾضؾ   تح ضق  جسضخ وؾاهب  اإللسامو  أ مؽ
  أ دافتا   معؾرات تظبض تا.مفتؾمتا  فا مؤادات التعمضؼ العالا:الحؾكسة   (1
 الجؾدة فا التعمضؼ العالا ضسان  (2
 ؟فا هغام التعمضؼ العالا كضف هعتسد الحؾكسة مرتكز لتح ضق الجؾدة  (3
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  :ولبحث األامل
 تطبيقها.يفهىيها ،أهذافها، ويعىقاث  احلىكًت يف يؤسساث انتعهيى انعايل:

لسال  ساضضة   ؾة لم  الدظح فا لالؼ األعتر مفتؾم الحاكسضة السؤادضة فا الدشؾات ال مضمة ال
  الرعضديؽ ال اهؾها هغرا لمستظمبات الجديدة التا فرضتتا مغا ر العؾلسة  ما نحبتا مؽ تظؾرات لم

  . اررترادق
 السذت ة مؽ الفع   Gouvernement اؾمة  مرظمح إل  Gouvernance  ؾكسة أن  يعؾد
 .1الدفضشة رضادة يعشا اللق   Gubernareالالتضشا 

لضعبر لؽ األزمة الح ض ضة التا تسر بتا الجامعات  1983الجامعات اتة  إل  رد اهت    لا السفتؾم 
وامعضة  ضعتتا الدمظة التشفضلية فؾق  إدارات الحمؾل الس تر ة لتا تمػ األزمة التا تتسث  فا أن  شاك 

ياؾن ألق  أنالظمبة   ألزاء  ضئة التدريس لتكؾن متستتا اتخاذ ال رارات الستعم ة  ذؤ ن  ؤرء  د ن 
 ارلتراض لمضتا. أ مشتؼ رأق  ؾل مشارذة  لد ال رارات 

 .يفهىو حاكًيت اجلايعاث: 1
 فضسا  هؾرد تعريفو فا كبضرا   ت ارتا    شاك أن إرالحؾكسة  مرظمح أن  اهتداب فا ارختالس رمؼ

 :التعاريف أ ؼ يما
 مؽ الجامعضة األارة ألزاء ك  ألداء  اكسة  آلضات معايضر  ضخ الجامعضة  الحؾكسة الس رؾد

 لسمضة فا السرمحة أطراس  مذاركة السدؤ لضؽ  محاابة األداء رضاس لضبا أا الذفافضة تظبضق خالل

 2التدضضر  الت ضضؼ لسمضة  فا ال رار نشالة
  أهغسة  السؤادات  لد داخ   لمشغؼ  لمعسمضات لشفدتا السشغسة تؾوضو كضفضة كسا لرف   أهتا"

 األلسال  لالؼ الد لة  مخ داخمتا السختمفة األكاديسضة التضئات مخ السؤادات  لد  لالرات ال رار اتخاذ

3خاروتا  السجتسخ
 

الجامعة  الررا ة  إدارةهغام متكام  لمررا ة السالضة  مضر السالضة اللق لؽ طري و يتؼ " :كسا تعرس  أهتا
 " 4لمضتا

                                                           
1 BASLÉ Maurice: "Évaluation des politiques publiques et gouvernance à différents niveaux 

de gouvernement", 2222, p. 17, document disponible sur le site : 

http://www.pnud.ne/rense/Biblioth%E8que/Basl%E901.pdf  
 :السؾرةةخ لمةة  متةةؾفر م ةةال 2002 "تظبض تةةا  اةةب  مشتةةا  الغةةرض الجامعةةات  ؾكسةةة مفتةةؾم"  لةةزت أ سةةد   2

http://qadaya.net/node/3068   
 .2011   التؾزيخ لمشذر الرفاء دار :لسان .العالا التعمضؼ لسشغؾمة الحديثة اإلدارة كاضؼ  وؾاد هعسة  3
 ال ضسة لؽ التؾرعات فجؾة  خفض األداء لما  أمرد  الحاكسضة الفمدظضشضة لشغام الجامعات بضؽ  التكام  أ سد  داهضؽ4

 وامعة العمسضة  لمبحؾث التجارة كمضة مجمة محاؼ   حث  "الدعؾدق األاتؼ اؾق  لم  مضداهضة درااة " لمسشذأة  العادلة
 .2013يشاير    46 مجمد 1 ررؼ العدد اإلااشدرية 
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 الؾنةؾل مةؽ خاللتةا  يةتؼ   ةديث لمتعمةضؼ العةالا  إدارق  مةدخ  تعتبةر الحاكسضة أن  ير  البا ثؾن 

هغةام معمؾمةةات فعةةال ال ائسةةة لمة   ضاةة  تشغضسةا يعتسةةد  الجةامعا التعمةةضؼ لسشغؾمةة اإلدارة السثالضةةة  إلة 
  . الذراكة  غضة تح ضق األ داس السدظرة   الررا ة  الذفافضة ااتراتضجا  تخظض 

 :الحؾكسة مبادة.2
 الحاكسضةة مبةادة لخرة   رةد  السؤادةات فةا  أماهةة الحاكسضةة تظبضةق تعةزز التةا الةدلائؼ   ةا

 :يأتا  سا الجامعات فا السظب ة
 الد لا البشػ كسبادة لام  ذا  الحؾكسة يخص فضسا الد لضة السؤادات بتا واءت التا السبادة مرار لم 
(WB) اإلهسائا األمؼ الستحدة  ترهامج (UNDP)  التشسضة اررترادق التعا ن   مشغسة  (OECD)    

5فا السبادة تمػ أ ؼالفرا   لخص  رد السبادة  تمػ لؽ تخرج لؼ الجامعضة الحؾكسة تظبضق مبادة فإن
: 

 ؛ الخاروضة الداخمضة السؤادة بضئةرالا ت لمسؤادة  اضحة إاتراتضجضة رؤية  وؾد 
 الكفاءة يزسؽ  سا يؽدالسدتفض   التشفضلية  اإلدارة اإلدارة مجمس بضؽ لمسدؤ لضات الستؾازن  التؾزيخ 

 ؛األداء فا  الفعالضة
 ؛السالا  مضر السالا السؤادة أداء لؽ الكافا  اإلفراح الذفافضة 
 ؛رارال  متخلق وسضخ لم  تظبض و مخ  السداءلة لمسحاابة متكام  هغام  وؾد 
 التعام  لشد الدريخ  التجا ب الدالاة تزسؽ لمسؤادة   اضحة إوراءات    اضااات أهغسة  وؾد 

 .السؤادة بشذاط العالرة ذات السجتسخ رزايا مخ التفال  إل  إضافة معتا 
 ضة:جامعالحؾكسة ال .أ داس3

الجؾدة  التسضز  إل الؾنؾل  تدع  مؽ خاللتا تح ضق مجسؾلة مؽ األ داس  إل  الجامعضة الحؾكسةتتدس 
 التعمضؼ:   اإلدارةفا 

 ؛لمعس  نالحو بضئة تكؾيؽ خالل مؽ  الخاروضة الداخمضة كفاءتتا  زيادة الجامعات  فالمضة تعزيز 
 الجامعة الكمضة مدتؾ   لم  ددالشغر   وتات مؽ مَدَتسد  ااخ هظاق لم  األكاديسضة ال رارات نشخ  

 ؛ 6الكمضات   الجامعة بضؽ السدتسر األكاديسا لمش اش ماتهضز مضاا  ت ؾية
 سا اإلدارية  األلسال تؾلا فا الجامعات   مدؤ لا رضادات بتا يدترشد التا  ال ؾالد ال ؾاهضؽ  ضخ  

 ؛السعشضة رساألط لجسضخ  العدالة طضةاالديس ر  ياف 
 تالتالا  االمة التظبضق ال اهؾها لمتذريعات  إل هغام ررا ة  إشراس ذاتا  اللق يؤدق  تعتبر الحؾكسة  

                                                           
  ؾكسة لس  لؾرشة م دمة  حثضة  ررة  "العالا التعمضؼ مؤادات فا تظبض تا  اب  الحؾكسة مفتؾم"   دمحم ماود   فراال 5

 .2013 مزةا العال  التعمضؼ الترتضة  زارة  االعال التعمضؼ لسؤادات  الجؾدة ارلتساد  ضئة .العالا التعمضؼ مؤادات
6 University of Oxford ,"White Paper on University Governance",2006, p. 2, document 

disponible sur le site : 

http://www.admin.ox.ac.uk/gwp/whitepaper.pdf 
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 ؛7 ضسان   ؾق العاممضؽ  ذلػ يح ق رضا السجتسخ لؽ الجامعات  أدائو اإلدارة دؽ 
 ؛د السدتفضدةراس األط لجسضخ  السداءلة السحاابضة  ق تؾفضر 
 ألسالتؼ مساراة مؽ العاممضؽ  تسّاؽ   الؾضؾح  تتدؼ  أطر آلضات   فق العس  خالل مؽ الّذفافضة تح ضق 

 .8الجامعات  خارج داخ  األهذظة وسضخ فا الفالمة  السذاركة العظاء  دلمص  مدالدتتؼ كام    ذا 
  :.معؾرات تظبضق الحؾكسة فا الجامعات4 
 فا إيجاز امعؾرات اشحا ل   عدة يتأمر  ديث  إدارق الجامعضة  التبار ا مدخ   الحؾكسة تظبضق آلضات إن

 :9التالضة الش اط
 الذفافضة الخانة السبادة مضاب فا السشاخ  لا مغا ر تتجم  :السجتسخ فا الدائد الث افا السشاخ  

  بضر رراطضة مؤادة الجامعة مؽ يجع   مسا ال رار نشخ فا السرالح أنحاب مذاركة  لدم  السداءلة
 العمضا؛ الدمظات ررارات مشارذةلضس لمسدتفضديؽ الحق فا 

 األارة ألزاء  ردرات تؾوتات لم  الد لة تعضذو اللق الدضااا السشاخ يؤمر :الدائد الدضااا السشاخ 

 ؛التغضضر إ داث لم  ال درة فا  الذػ اإل باط يزر  مسا الجامعضة 
 التظؾر مخ تتالءم ر الحالضة فالسشغؾمة العالا   التعمضؼ خانة رؾاهضؽ مضاب :الحالضة ال اهؾهضة السشغؾمة 

 لم  السظب ة  هفدتا ال ؾاهضؽ لمضتا تظبق أن يساؽ ر خانة  أ ضا  لتا التا لمجامعات الحالا

 .10األخر   السؤادات
 الجامعضة الحضاة لؽ التدريس  ضئة ألزاء  مضاب الجامعة  إدارة طري ة. 

 الجؾدة فا التعمضؼ العالا ضسان: الثاهاالسبحث 
كثر مؽ مؽ زا ية  أ أكثرل د تشا ل البا ثؾن فا درااتتؼ مؾضؾ  الجؾدة  هارذؾد  لالجؾد مؽ 

 تشؾ   تعدد التعريفات الخانة بتلا السفتؾم  فا مسا يما اشلكر أ ؼ التعريفات: إل مشغؾر    لا أّد  
  :.تعريف الجؾدة1

 :البا ثان إلضولمجؾدة  اللق أشار  األمرياضةتعريف الجسعضة 
 (Heizer& Render,2001:171)  خدمة أ  امعة( التضئة  الخرائص الكمضة لمسشتؾج  الجؾدة  ا(

 . Implicitة  أخر  ضسشض Explicit اوات نريحة  إشبا التا تغتر  تعاس ردرة  لا السشتؾج لم  

                                                           
7
 بؽ دمحم اإلمام وامعة فا العاممضؽ  األكاديسضة اإلدارية تضئتضؽال هغر  وتة مؽ الحؾكسة تظبضق  ارخ"  مشال  العريشا 

 . 112 ص    12 العدد  3السجمد   الستخررة الترتؾية الد لضة السجمة  "اإلاالمضة اعؾد

 .111العريشا مشال مروخ اابق ص   8

 عزت، مرجع سابق. أحمد   9

10
، ص 2229،"مصر في العلمي والبحث العالي التعليم منظومة قدرات وتعزيز الجامعات حوكمة" الدين سراج إسماعيل 

8.  
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   كؾن خرائص أ أ داء مستاز  كؾن األدروة التألق  التسضز "أّهتا:  لم  ف د لرفتا)   (Fisherما فضذرأ
مشغؾر   أ  عض خرائص السشتج مستازة لشد م ارهتتا مخ السعايضر السؾضؾلة مؽ مشغؾر السشغسة 

  " 11.السدتفضد/الّزتؾن 
أّن وؾدة السشتج تكسؽ فا مد  تظابق خرائرو مخ السعايضر ضؽ التعريف اذيؽؽ لشا مؽ خالل  يتبضّ  

 الّزتائؽ.السؾضؾلة مؽ رب  السشغسة أ  مخ  اوات  تؾرعات 
 .مفتؾم الجؾدة فا التعمضؼ العالا:2

فا مجال التعمضؼ العالا تعتبر الجؾدة مؽ العؾام  التامة  األاااضة فا مجال السشافدة بضؽ 
أفز  هؾلضة مؽ السخروات  مؽ الرعؾتة  ضخ  إل الجامعات لم  ت ديؼ أفز  هؾلضة مؽ األداء يؤدق 

  ؼ التعاريف التا  ا ل  شرح السفتؾم:يما اشلكر أ    لجؾدة التعمضؼ فضسا شامتعريف محدد 
م درة مجسؾ  خرائص  مسضزات السشتج التعمضسا لم  تمبضة متظمبات "تعشا وؾدة التعمضؼ العالا 

عرس وضدا أن تح ضق ي كسا الظالب  اؾق العس   السجتسخ   كافة الجتات الداخمضة  الخاروضة السشتفعة 
 البشضة التحتضة مؽ وؾدة  التعمضؼ يتظمب تؾوضو ك  السؾارد البذرية  الدضااات  الشغؼ  السشا ج  العسمضات 

الظالب  تتضئضسان تمبضة السشتج التعمضسا لمستظمبات التا  فا  اإلبدا او  خمق عر س مؾاتضة لالبتكار 
 ".12لبمؾغ السدتؾ  اللق هدع  وسضعا لبمؾمو

 الّتعمضسضة السخروات مؾاءمةتعشا ن وؾدة التعمضؼ العالا إف Juran & Gryna, 1988) دب )   

  .رضا ؼ  تح ضق مشتؼ السدتفضدة األطراس  اوات تمبضة لم  الخريجضؽ ردرة مد  بتا   ي رد لالاتخدام 
 :ضسان الجؾدة فا التعمضؼ العالامفتؾم .3

 :البةا ثضؽ مةؽ كة  أ ردد التةا التعريةفمةؽ بةضؽ أبةرز التعةاريف لزةسان الجةؾدة فةا التعمةضؼ العةالا 
 الستحةدة لامةؼ الس دمةة  ارلتسةاد الجةؾدة ضةسان لةؽ م ةالتتؼفةا  Vlasceanu  دؾ ض فضاله Pareea  اريا

 التعمةضؼ بةرامج أ  السؤادةة وةؾدة ت ةؾيؼ إلة  تتةدس  مدةتسرة دائسةة لعسمضةة مرةظمح لةام   ةؾ  2004لةام

 أاةاس لمة   التحدةضؽ  السدةؤ لضة لمة  تركةز فتةا تشغضسضةة  آلضةة الجةؾدة ضةسان أن التبةار  لمة  .العةالا

 إبةرا ضؼ رضةا . أمةا وضةدا محةددة معةايضر أاةاس  لمة  لمضتةا متفةق لسمضةة مةؽ كجةزء  األ اةام السعمؾمةات

 تح ضق إل  ا تتدس الت اإلوراءات    األاالضب األد ات مجسؾلة" :أهو الجؾدة ضسانف د لرس  13السمضجا

 الجةؾدة بشةاء لمة  ي ةؾم هغةاما مشحة " :وأهّ  كسا ؛ التعمضسضة السؤادة داخ  ااتسراريتتا لم   الحفاظ الجؾدة

                                                           
 الظبعة  التؾزيخ  لمشذر نفاء دار :لسان تظبض ضة  درااات :الّتعمضؼ فا الجؾدة الزيادات  لؾاد ودمحم مجضد شاكر اؾاؽ 11

 113 .ص   2008 األ ل  
12

 .131 ص 2002الجؾدة الذاممة فا التعمضؼ الجامعا   يؾاف  جضؼ الظائا  دمحم فؾزق العبادق  آخر ن إدارة 
13

 L'Organisation de coopération et de développement économiques, La recherché et 

l'innovation dans l'enseignement supérieur à l'horizon 2030: Mondialisation, Volume 2, 

OCDE, 2011, P: 380. 
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  فةق  تؾوةو تتفةق السةؾارد أنّ  لزةسان  مخرواتةو لسمضاتةو   مدخالتةو أق هفدةو  التعمضسةا الشغةام ماؾهةات فةا
 ."لمضتا الستفق األداء  مؤشرات  السعايضر  األ داس الخظ 

 :العالا التعمضؼ الجؾدة فا ضسان اضااة تظبضق . متظمبات4
 ما  مشتا  التأطضر  يعش  ما مشتا الستظمبات مؽ وسمة فا مؤادات التعمضؼ العالا الجؾدة تح ضق يتظمب
 .14 الرلاية يعش  ما  مشتا  التدضضر  يعش 

 مخ تتالءم  ت   البرامج السؤادات تشؾيخ لتأمضؽ  التذريعات الدضااات التساد يتعضؽأ. مجال التأطضر: 

 البضئة تأمضؽ إل   اإلضافة  لا العالا   التعمضؼ  ارلتحاق لمرامبضؽ الستشؾلة ال درات  مخ التشسضة ا تضاوات

 العمسا البحث التكؾيؽ  :مجارت فا التدريس  ضئة  ألزاء السؤادات ردرات طالقإل السالئسة التساضشضة

  .تسخلسجا  خدمة
 مؤادات فا األمؾر مجريات لستا عة اولضات  إهذاء األهغسة  ضخ األر  لم  يتعضؽ :التدضضر مجالب.

 ال رارات  اتخاذ السؤشرات راتخراج  ااتخدامتا متكاممة معمؾمات رؾالد إهذاء خالل مؽ العالا التعمضؼ

 .السعرفة لم  السبشضة
 لزسان  طشا وتاز إلهذاء السالئسة  األهغسة  التذريعات الدضااات  ضخ يتعضؽ الرلاية: ج. مجال

 وتؾد لدلؼ  طشا مركز إهذاء   الجؾدة

  ضئة ءأللزا  ؾافز   ضخ  التعمؼ التعمضؼ  لسمضات البرامج وؾدة لتحدضؽ  األردام  الكمضات السؤادات

 لسجتسخ. ا  خدمة العمسا البحث التكؾيؽ  مجارت فا أدائتؼ لتجؾيد  الظمبة التدريس
التا ر يساؽ مؽ د هتا السزا ردما فا أق ما ذكرهاد  شاك  عض الذر ط األاااضة  إل  اإلضافة 

   ا: األمرلسمضات تتعمق بتلا 

  ربؾل  السذاركة اإلهتاوضة م افة   ا تح ض ت فا  رمبة  السعايضر ا تسام مؽ تحسمو  سا الجؾدة م افةهذر  

 السداءلة؛
 ذلػ بتؾفضر الغر س السالئسة  السؾارد الالزمة إلهجاح  الجؾدة  ضسان لشغام العمضا اإلدارة  تأيضد دلؼ 

   لا الشغام؛

 الجديدمبادة  لا الشغام  لم ة  األكاديسضالتضئة التدريدضة  ألزاءمؽ  ك  تدريب ضر رة. 
 العالا التعمضؼ مؤادات فا الجؾدة ضسان هغام تظبضق . مرا  5

 : ا   البعض  لبعزتا ماسمة   أاااضة مرا   بثالث الجؾدة ضسان هغام تظبضق يسر

 تتا: متظمبا الجؾدة اضااة تذاض  مر مة . أ
                                                           

 مضداهضة درااة  معؾراتو آفارو  :الجزائرية العالا التعمضؼ مؤادات فا الجؾدة ضسان هغام تظبضق رراد نمضحة  14
وامعة فر ات لباس  راالة دكتؾراد لمؾم فا العمؾم اررترادية   لمذرق الجزائرق  العالا التعمضؼ  سؤادات
 . 91ص   2013اظضف 
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 الخظؾط تحدد  اا مدتؾ  فعم  الجؾدة  ضسان هغام تظبضق لشجاح  األاااضة األ لضة الخظؾة السر مة  لد تعدّ 

تؼ كسا  الجؾدة ضسان لشغام  الفعال الكفء لمتظبضق مؽ متظمبات تؾفضرد يدتمزم  ما اإلرشادية    العريزة
 فا العشرر الدابق. ذكرد

  : الت ضضؼ اللاتا الداخمضة الجؾدة ضسان مر مةب.
 مؤادات مدؤ لا لم  يتعضؽ السركزق  السدتؾ   لم  الجؾدة ضسان لشغام العامة الدضااة تحديد  عد

 الداخمضة السرمحة أنحاب رض  لتح ضقت مؤادا داخ  الجؾدة ضسان لم  العس  العالا التعمضؼ

 لمجؾدة مروعا إطار إلداد  الجؾدة إدارة :فا الستسثمة السساراات مؽ  جسمة ال ضام خالل مؽ معا   الخاروضة

  .اللاتا  الت ضضؼ
 تزفا التا الساسمة الحم ة الخاروضة الجؾدة ضسان مر مة  عدّ ت :الخاروضة الجؾدة ضسان مر مةج.

 الجؾدة ضسان أنّ  ذلػ  معش    .العالا التعمضؼ مؤادة  و ت ؾم التا اللاتا الت ضضؼ إوراء لم  السردارضة

 الجؾدة ضسان إوراء  يدتشد .تسخلسجا رب  مؽ  السداءلة أيزا ترتب   لكشتا داخمضة تحدضؽ لسمضة ف   لضس

 الخاروا مؾرعتؼ مشظمق مؽ  ذلػ الجؾدة  ضسان  ضئة طرس مؽ اللاتا الت ضضؼ ت رير درااة لم  الخاروضة

 .السساممة البرامج مخ الدا  ة رتتؼ  تجا ؼتت خبرا شسؾلضة األكثر رتتؼ  هغ
 :التعمضؼ العالافا جؾدة ال سضة ضسانأ .6

اعضو لتح ضق مجسؾلة مؽ  تكسؽ أ سضة تظبضق هغام لزسان الجؾدة فا مؤادات التعمضؼ العالا فا
 :األ داس مؽ شأهتا اررت اء  التعمضؼ العالا

بشرؾص الكتاب  الدشة  األخل  و  إاالمامبدأ  العس    دؽ األداء إت انالتأكضد لم  أّن الجؾدة    .1
 تتظمبو م تزضات السر مة الرا شة؛مب  عضفا لررق مظ اوب ديشا كسا اهو 

بتدس اراتفادة مؽ كافة  تشسضة ر ح العس  الجسالا  التعا هاتظؾير أداء وسضخ العاممضؽ لؽ طريق  .2
 الظارات؛

ة  األااتلة فا مؤادات التعمضؼ العالا مؽ خالل الستا عة الفالم لإلداريضؽار تسام  سدتؾ  األداء  .3
 ؛ تشفضل برامج التدريب السدتسرة

 درااتتا  تحمضمتا  األاالضب  الظرق  ا تؾاوو التعمضؼ العالا الت  التحديات  الؾرؾس لم  السذاالت .4
 تشفضل ا؛ العسمضة  ارتراح الحمؾل السشاابة  متا عة

فتح رشؾات ارترال  التؾان  ما بضؽ مؤادة الّتعمضؼ العالا  الجتات الراسضة  السجتسعضة لزيادة الث ة  .5
 .بضشتسا   التعا ن مخ السشّغسات التا تعشا  الشغام الّتعمضسا لتحديث برامجو  تظؾير ا

 مرتكز لزسان الجؾدة فا هغام التعمضؼ العالا؟ كضف هعتسد الحؾكسة :الثالث بحثالس
 إل  تتدس  التا الحديثة  األهغسة أ ؼ مؽ يعد الجامعات فا الحؾكسة تظبضق نكسا رأيشا اا  ا فا

 أن كسا الذاممة  الجؾدة تح ضق  تالتالا السخروات   العسمضات   وؾدة  األداء  اإلدارة ال ضادة وؾدة تح ضق
 ذلػ لم  مثال  خضر مبادئتا    رؾالد ا لتظبضق السشاابة األرضضة يسث  السختمفة  سؤاداتو العالا التعمضؼ



 

 73 

 بمؾغ فا  فال   اضح  ذا  أاتؼ مسا وامعاتتا  فا لمحؾكسة تظبض تا فا  الغرتا العديد مؽ الد ل هجاح

 .لمجامعات العالسا الترشضف فا مت دمة راتبم الجامعات تمػ
 لستظمبات اراتجا ة العالا التعمضؼ  مؤادات لم  الرعب مؽ أهو رد خمر  العديد مؽ الدرااات 

 هوألالح ؾق  عمو فا  تراغ السدؤ لضات  سؾوبو تحدد اللق راشدال لمحاؼ مشاابة أرضضة تؾود لؼ ما الجؾدة 
 أ داس  ضخ فا  السذاركة السرالح نحابأل  يدسح اللق العسمضاتا    العادل ال اهؾها اإلطار  سثا ة

 السخررة العسؾمضة السؾارد ااتغالل فا  الكفاءة لمرشادة ضساها يعتبر كسا هتائجتا  اوعةر  م الجامعة

 الجامعات  فا  اإلبدا   البحث  التدريب التعمضؼ مذاالت     اراتباق لم  ال درة  زيادة العالا  لمتعمضؼ

 تكؾيؽ مؽ ف   لضس  اراتفادة مع ؾلة   تتكالضف الجؾدة إل  الؾنؾل الجامعات  ؾكسة تزسؽ  ضث

 .السجتسخ  تشسضة اررترادق الشسؾ تح ضق مؽ إهسا   الظمبة 
 معايضر   يدسح بتظبضق الحؾكسة  جفا  لا الجزء هسؾذاشذرح الدرااة  إشاالضة لم  لإلوا ة

 .العالا لتح ضق الجؾدة  اررت اء بشغام التعمضؼضسان الجؾدة فا وسضخ العشانر 
 يلاجلىدة يف نظاو انتعهيى انعا حتقيق  احلىكًت أساش :21انشكم 

   
 درااات اا  ة ارلتساد لم  البا ثضؽ  إلدادمؽ  السردر:

 التبار هغام التعمضؼ العالا يعد مشغؾمة مترا ظة مؽ مجسؾلة مؽ السؾارد البذرية  السادية الستكاممة 
ياؾن تظبضق  أن الستفالمة  التا تزسؽ التؾازن فا التضا  التشغضسا لسؤادات التعمضؼ العالا   ارتر شا 
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التعمضسا اللق يتكؾن مؽ  معايضر ضسان الجؾدة  التزامؽ مخ مبادة الحؾكسة فا وسضخ لشانر الشغام
 السدخالت  العسمضات  السخروات.

 ضسان معايضر يعتسد ن  مدؤ لضؽ لتا   وؾد الجؾدة فا مؤادات التعمضؼ العالا يدتدلا ضسان  ضث أن

 وؾدة  تزسؽ  ترارب تشغؼ  إوراءات أهغسة مؤاداتتؼ   يؾفر ن  إلدارة أاااا   الحؾكسة  مبادة الجؾدة

  :السدتؾ  هلكر مؽ أ ستا لالضتا  شفافضة  سدؤ لضة التعمضؼ
 ؛التساد التخظض  اراتراتضجا فا األداء  السراربة  الت ؾيؼ 
 تح ضق العدالة  تظبضق مبدأ السدا اة فا وسضخ الجؾاهب؛ 
 تح ضق السردارضة  زيادة الث ة  البضاهات  السعمؾمات  -
 فا ال ائسة السختمفة الجؾاهب لم  الزؾء إلل اء أداة  الحؾكسة تدتخدم إذ الؾضؾح؛  تح ضق الذفافضة تعزيز -

  الزبابضة؛ اُلمبس مؽ الجامعة لمت مض 
 التخظض    عسمضات يتعمق فضسا  خانة الُحدؽ   لا إبراز لم  الحؾكسة تعس  إذ الجامعضة  اإلدارة ُ دؽ -

  ا  الخانة األ داس تحديد خالل مؽ الجامعضة اإلدارة كفاءة تزداد مؼ  مؽ  الستا عة   التؾوضو   التشغضؼ 
  لد بتشفضل الكفضمة  اإلمااهضات السؾارد   ذد األ داس  لتح ضق الالزمة التشفضلية البرامج  تحديد هذاط 

 ؛األ داس
 ؛اإلدارةالظمبة فا  إشراك 
 ؾلؾوضا الحديثة فا البحث العمسا.ااتعسال التكش البرامج األكاديسضة  فق معايضر الجؾدة  تحديث  

 :الخاتسة
ااس ضسان الجؾدة ؤادات التعمضؼ العالا  التبار ا أم إدارةتظبضق مبادة الحؾكسة فا اهظالرا مؽ أ سضة 

 عسمضات ال سدخالت ال فا ك  لشانر الشغام التعمضسا )تؾعضفتا تفعض  ضر رة  إل خمص  حثشا  لا  
متكام   متفال  هغام تعمضسا مؽ أو  تح ضق  تزامشا مخ تظبضق معايضر ضسان الجؾدة  سخروات(ال  

 .                 السدتفضديؽ وسضخ إرضاء إل  نؾر 
 :لمضتا تح ضق  لا التكام   التفال  فا الشغام التعمضسا يجب   ت  تدتظضخ مؤادات التعمضؼ العالا

 عسمضاتال فا  مجارتتسا  الحؾكسة الجؾدة تظبضق فا  اإلداريةألزاء التضئتضؽ التدريدضة  أد ار تفعض -
 ذلػ؛   متا عةالتعمضسضة 

 ؛الظمبةكلا   الجامعات  فا العاممضؽ وسضخ بضؽ  الحؾكسة الجؾدة م افة إشالة  -
  محاضرات هد ات خالل مؽ  اإلدارية التدريدضة التضئتضؽ  أللزاء لمظمبة تدريبضة تؾلؾية برامج إلداد  -

 ؛تظبض تا  مجارت  مبادئتا الحؾكسة  فا  معايضر ا الجؾدة فا لس    رش
 . الجامعة فا الجؾدة ضسان معايضر تظبضق لشد  تخانة  مبادئتا الجامعضة الحؾكسة تفعض  ضر رة  -

 :السراوخ
 :أ.السراوخ  المغة العرتضة
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 إدارة الجؾدة الذاممة فا التعمضؼ الجامعا   دمحم فؾزق العبادق  آخر ن  يؾاف  جضؼ الظائا   - (1
 .135ص   2228

 التؾزيخ   لمشذر الرفاء دار :لسان  .التعمضؼ العالا لسشغؾمة الحديثة اإلدارة كاضؼ  وؾاد هعسة  – (2
2211. 

 فا العمسا  البحث العالا التعمضؼ مشغؾمة ردرات  تعزيز الجامعات  ؾكسة  الديؽ اراج إاسالض  – (3

 .8  ص 2229 مرر 
 وامعة فا العاممضؽ  األكاديسضة اإلدارية تضئتضؽال هغر  وتة مؽ الحؾكسة تظبضق  ارخ  مشال  العريشا- (4

 . 118ص   12 العدد  3السجمد   الستخررة الترتؾية الد لضة السجمة اإلاالمضة  اعؾد بؽ دمحم اإلمام
 لؾرشة م دمة  حثضة  ررة العالا  التعمضؼ مؤادات فا تظبض تا  اب  الحؾكسة مفتؾم   دمحم ماود  االفر - (5

 الترتضة التعمضؼ العالا   زارة لسؤادات  الجؾدة ارلتساد  ضئة .العالا التعمضؼ مؤادات  ؾكسة لس 

 .2213 العالا مزة   التعمضؼ

 فجؾة  خفض األداء لما  أمرد  الحاكسضة الفمدظضشضة لشغام الجامعات بضؽ التكام    أ سد  داهضؽ- (6

 التجارة كمضة مجمة الدعؾدق  األاتؼ اؾق  لم  مضداهضة درااة  :لمسشذأة العادلةة ال ضس لؽ التؾرعات

 .2213  1 العدد   46  مجمد  اإلااشدرية وامعة العمسضة  لمبحؾث

 درااةو  معؾرات آفارو :الجزائرية العالاؼ التعمض مؤادات فا الجؾدة ضسان هغام رراد نمضحة  تظبضق- (7

وامعة  راالة دكتؾراد لمؾم فا العمؾم اررترادية   لمذرق الجزائرق  العالا التعمضؼ  سؤادات مضداهضة
 .79ص   2213 فر ات لباس اظضف 

 :السؾرخ لم  م ال متؾفر  2228 تظبض تا   اب  مشتا  الغرض الجامعات  ؾكسة لزت  مفتؾم أ سد- (8
http://qadaya.net/node/3068 

09-BASLÉ Maurice: "Évaluation des politiques publiques et gouvernance à 

différents niveaux de gouvernement", 2222, p. 17, document disponible sur le 

site: http://www.pnud.ne/rense/Biblioth%E8que/Basl%E901.pdf 

10-L'Organisation de coopération et de développement économiques, La 

recherché et l'innovation dans l'enseignement supérieur à l'horizon 2030: 

Mondialisation, Volume 2, OCDE, 2011, P: 380. 

11-University of Oxford ,"White Paper on University Governance",2006, p. 2, 

document disponible sur le site: http://www.admin.ox.ac.uk/gwp/whitepaper.pdf 

http://qadaya.net/node/3068
http://qadaya.net/node/3068
http://www.pnud.ne/rense/Biblioth%E8que/Basl%E901.pdf
http://www.pnud.ne/rense/Biblioth%E8que/Basl%E901.pdf
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  بىصفه االسرتاتيجي انتخطيط
 
تغرياث ظم يف انعايل انتعهيى جىدة نتحقيق آنيت

ُ
 انذونيت امل

 انعهي سامل يرواٌ. د. و
هيت - انذونيت انعالقاث قسى

ُ
 املىصم جايِعت - انسياسيت انعهىو ك

قذِيت
ُ
  امل

 السددتتاج ج يت الشيِجحدد  السددديل  جتسدد  التدد  السفدديه   أَهدد  ِمدد  واِحدد ا   االسددتتاج ج  التخطدد   ُيجددد 
 الدد و  َأ    إذ والخدديرج   الدد ايم  الرددع   عمدد  قوم دد  أَلهدد ا  جحق قددي   الُسشيسدد  الفعدد  ضددسي  فدد  الدد و 

 لهدددي جتسددد  أ    دو   جتقددد   َأ    جددددتط   ال بهدددي الُسح طددد  والخيرج ددد  ال ايم ددد  والُستغ دددتات الظدددتو  بدددييت  
 البحددد  أَهس دد  جبددتز ُهشددي وِمدد . ح يجهددي وطتيقدد  وُمدددتقبمهي ك ينهددي عمدد  عبتهددي  ُيحدديف  اسددتتاج ج   يططددي  

 الذددديِمم  الجدددودة ِإدارة فددد  االسدددتتاج ج  التخطددد   جدددت   التددد  الوث قددد  الج ل ددد  الع قددد  كذددد  ِإلددد  الدددديع 
 وِمشهدي العت  د  الد و  فد  العديل  التعمد   مؤسدديت وَأ    السد سي العدتا،  فد  والسد سي العديل  التعمد   لسؤسدديت

 معديل  جغ  دت فد  كب دتا   دورا   لعبد  ُمتغ دتات عد  نذدتت الخطدورة بيلغد  وجحد ييت   جه يد ات   جواجد  غد ت العدتا،

 السؤسدديت لهدي  جزدس  والتحد ي  لمتطدويت شديِمم  ببدتام  البد   فد  لمتدتُدد مجديال   يد   ال الدي  األمدت العديل  

 فد  والتقديريت والِ راسديت بديلبحوث الجدودة موضدو  إذ يهدت  .ف هدي الزدع  ونقدي  ُمذك ت ججيوز عم  الق رة
 الجهديت مد  والتعديو   الدت   عمد  والعسد  والتعمد    التت  د  عمد  التتك ز ج  هيا بحثشي وف  السجيالت  كيف 

 الشظيم د   اإِلجدتا ات وفد  وذلد  الجدودة بشظي  جهت  الت  األيتى  والسؤسديت والذتكيت وال وائت الحكوم  
 السجددي  هدديا فدد  الجددودة وجعشدد . ذاجدد  اإلندددي  قدد   مدد  قدد ي  مبدد أ كوندد  ح دد  مدد  الجددودة بشظددي  والتعتيدد 
 الوضددد  ِدراسددد  طتيددد  عددد  الشظدددي  جطبددد  التددد  الكم ددديت فددد  الذددديمم  الجدددودة ألنظسددد  والستيبعددد  بيإلشدددتا 
( 9009 أيزو) السواصفيت ُمتطمبيت الست في  الذيِمم  الُسشيِسب  التطويتي  الخط  ووض  بيلُكم يت التعم س 

 جشف ي عم  واإلشتا  التعم    وأه ا  س يس  وف  العس  وجعم سيت وإجتا اجهي الجودة دل   إنذي  ِي   ِم 
 مدددتوى  جحددد   عمدد  والعسدد  الكم دديت  هددي  فدد  الددتعم  مردديدر وجطددويت وجحددد   والتعمدد   التدد ري  بددتام 
 واالجتسيع ددد  العمس ددد  الجوانددد  جس ددد  فددد  الطمبددد  بسددددتوى  ل رجقدددي  والسدددونف   واألسددديجية لإلداريددد   األدا 

 الرددح ح  العمس دد  بدديلطت،  وجحم مهددي الُسذددتتك  التعم س دد  السذددك ت عمدد  والتعددت  والددد كولوج   والثقيف دد 
 جذدده هي التدد  التعمدد   عسم دد  فدد  الشوع دد  الشقمدد  لتتك دد  ُمدددتقب    حدد وثهي لسشدد  الوقيئ دد  اإلجددتا ات ووضدد 
 دول دي   بهدي السعتدت  والسعديي ت السقديي   وفد  العيلس د  الجدودة شدهيدة عمد  لمحردو  الُكم ديت وجه ئ  ب دني 

 .العيلس  السدتوى  عم  وجيِمعيجشي ِلُكم يجشي ُمتس ز حزور لتدج  
 مشبدت( الجيِمعد ) أو الكم د  بيعتبدير بمد  أ  لتقد   سيسد األ الدتك  والتعم س د  التت وي  العسم   إذ جع 

 الدي  الجوهت   ال ور لهيا واالجتسيع  الثقيف  الوع  نذت ألج  ليا واجتسيع  حزير   إشعي  ول  عمس 
 ألجد  لمجدودة العيلس د  األنظسد  وجطبد  ُمه دتة ف هدي الد رس وقيعديت أعسيلهدي جكدو   أ ّ  فد  ُبد  الجيِمع  جمعب 

 الذيمم . الجودة ِإدارة فمدف  وف  والتعم س   التت وي  بيلعسم   االرجقي 
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 ج ن  ال و  العت    عيم   والعتا، ييص   لوح  مدتوى  عم  الخ ميت واق  ِدراس  ِي   ِإشكيل   البح : ِم 

 لد  كسدي التشس د . يطد  كيفد  عمد  سدمب ي   انعكد  الدي  األمدت كب دت و ذدك    السؤسدديت ف  اغمد  االدا  مدتوى 

 العسد  اجد  مد  الخمد  ومدواط  مدواط  الزدع  جح يد  عمد  جعسد  اشدتاف   او جقويس د  جهد  أيد  وجدود ُي ح 

 االسدعير  واقد  الفش د  السواصدفيت و تحدد  ُمسكشد  انتيج د  يحقد  اعمد  بسي االدا  مدتوى  ورف  ُمعيلجتهي عم 

السددتوى  رفد  ِإلد  لموصدو  كديف  غ دت وحد ة وجذخ ردهي الزدع  نقدي  لتح يد  هكديا جهد  مثد  استح اث وا 
 والتطدويت لمتذدخ   والُسعيلجد  شديمم  ال د  وجدود يتطمد  السوضدو  فدي  لديل  شديم   بذدك    االدا  وجحدد  

 حسد  الُسجتس . ِإزا  ذل  وهو الُسدتف  ة جتوقعهي الجه  الت  الج  ة الشوع   عم  لمُسحيفظ  وُمدتست دائ  بذك   
التدديؤالت واثديرت الجد  فد  محيولد  إلثبيجهدي  ِم  بيلع ي  اكتظ  كب تة  إلشكيل   عشواني   البح  موضو  لشي

ع قدد   ومددي االسددتتاج ج  ومدديه  مقوميجدد    بدديلتخط   السقرددود مددي: وِمشهددي َأو وصددوال  ِإلدد  نت جدد   ُجفِشدد هي
 السقديي   وفد  دارةاإلِ  جمد  ُمتطمبديت هد  ومدي العديل    لمتعمد   الذديِمم  الجدودة بِإدارة التخط   االستتاج ج 

فد  دولتشدي الِعدتا،  ومدي  العديل  التعمد   فد  الذديِمم  الجدودة العيلس     وه  ثس  اشكيل يت ُمع شد  جواجد  ِإدارة
  ه  ُمعيلجيجهي .

 جدت  َأ    يسكد  ال العديل  لمتعمد   الذديِمم  الجدودة ِإدارة ِإ    مفيدهدي  فتضد     عمد  البحد  فتض   البحد : يقدو 
. والون ف د  البش ويد  السقديي   وف  الدم    االستتاج ج  التخط   عم  التعوي  دو   وشيم  سم   نحو   عم 

 مبحثد   ِإلد  والخيِجسد  الُسقِ مد  عد  فزد    البحد   ه كم د  جقدد   جد  وفتضد ت  البح  اشكيل   م  وانط قي  
الذيمم   الجودة ِإدارة ِإل  الثين  جطت،  ب شسي ومقوميج   االستتاج ج  التخط   مفهو  اأَلو  جشيو  أسيس    

 .العيلس   السقيي   وف  العيل  لسؤسديت التعم  
ه كم   البح : انط قي م  اشكيل   البح  وفتض ت   ج  جقد   ه كم   البح  فز   ع  الُسقِ مد  والخيِجسد  

  االسددددتتاج ج  واالسدددتشتيجيت والتوصدددد يت ِإلدددد  مبحثددد   رئ ددددد     جشدددديو  السبحددد  اأَلو   مفهددددو  التخطدددد 
ومقوميجدد . ب شسددي جطددت، السبحدد  الثددين  ِإلدد  ِإدارة الجددودة الذدديِمم  لسؤسددديت التعمدد   العدديل  وفدد  السقدديي   

 ال ول  .
 األول املبحث

قىِياته االسرتاتيجي انتخطيط يفهىو
ُ
 وي

  االسرتاتيجي انتخطيط يفهىو: املطهب األول
 َأنشدي ب د  الد و   ُمختمد  لد ى الحيضدت الوقد  فد  شيئعي   أصبح التخط   مفهو  َأ    م  التغ  عم 

 لدد ى وردت التدد  التخطدد   جعدديري  ِمدد  بعدد  ذكددت يسكدد  هدديا ومدد  لدد   ُمحددِ دا   جعتيفددي   نجدد  َأ    ندددتط   ال
 عتفدو   بديلتخط    الُسخترد   البديحث   بعد  فُهشدي  بديلتخط    السعش د  والسؤسدديت البيحث   ِم  الكث ت

 زمش د  ُمد ة ِيد   اأَلهد ا  ِمد  ُمع شد  مجسوعد  لتحق د  ال ولد  فد  الُعم دي الددمطيت جتخدي  الدي  القتار" بتن 
 واالجتسيع دد  االقتردديدي  ق راجدد  جشس دد  أجدد  ِمدد  لمُسجتسدد  الشهدديئ  الهدد   ِإلدد  الوصددو  سددب   فدد  ُمحدد دة
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 أ    يجد  التد  لم ول  الذيِمم  القوم   األه ا  جح ي " أن  التخط   فعتف  الد يس  موسوع  َأمي". والثقيف  
 ووضدد  اأَلهد ا  هدي  لتحق د  ال زمد  واأَلدوات الوسديئ  جح يد  مد  ُمحد دة زمش د  ُمد ة ِيد   ال ولد  ُجحِققهدي

. (2)"ومواجهتدد  بيلُسدددتقب  التشبدؤ" يعشدد ( فددييو ) يدتا   كسددي فدديلتخط  . (1)"التشف دي موضدد  واالمكيندديت الوسديئ 
 ورس  لتحق قهي  الُسدتخ م  والوسيئ  اأَله ا  ب   لمت   وعسم  عمس  أسموب بتن  أيزي   التخط   وُيعت 

 طتيد  عد  بيأَلحد اث الدتحُك  ومحيولد  جشف ديهي وك ف د  والد يسديت القدتارات جس   ُيح د الي  الطتي  معيل 
 .(3)والشتيئ  اأَله ا  ُمح دة م روس  س يسيت اجبي 

 بيججدددي  ُمحددد دة قدددتارات اجخددديذ عسم ددد  هدددو االسدددتتاج ج  التخطددد   ِإ    ندددتى  سدددب  مدددي عمددد  وجتس ددددي  
 إلد  نرد  ك د  بد ورهي جسثد  والتد  ال د  نرد  أ  نتي  ومي عم    نح  مي ب   الع ق  ضو  ف  الُسدتقب 

 فهو اأَلرض سطح عم  اإِلندي  وِج  أ    ِمشيُ  نهت ق  الُسدتقب  لِ راس  كتسموب فيلتخط  . ومت   نتي  مي
 التخطدد   زا  ومددي كددي  ه فدد  ال  عم دد  هددو مددي عدد  وَاشددكيل  صددور  ايتمفدد  وأ    اإِلندددي   وجددود قدد   قدد ي 

 لددمو  الُستكيِممد  الِ راسد  عمد  اإِلنددي  ُيدديع  الدي  العمس  اأَلسموب بَتن  التخط   ُعت  حت  لمُسدتقب  
 اأَلحدد اث جوقدد  بهدد   الستسددوم  أَه افدد  بتحق دد  الُستجبطدد  الحيضددت معمومدديت ِمدد  االسددِتفيدة مدد  السيضدد 

 التدد  التشدد  ة القددتارات واجخدديذ الُسدددتقب  لسواجهدد  الُسسِكشدد  الترددتفيت البدد ائ   بدد   ِمدد  واالنِتقددي  الُسدددتقبم  
  احتسيال   أكثت الشجيح ِم  ب رج  العس  س ت معهي جزس 

 االسرتاتيجي انتخطيط يقىياث املطهب انثاني:
 التخطد   و مدو  االسدتتاج ج   الخطد  لتوج د  السقوميت ِم  مجسوع  االستتاج ج  التخط   يتطم 

 فد  االداريد  لمتشس د  العت  د  الُسشظسد  ُمدتذدير( الد ور   حدد  ) الد كتور وُيحد د التشد   العمس  االستتاج ج 
 بيإِلمكدي  الشديجح  االسدتتاج ج  التخطد   لبمدو  ع يد ة َأسيسد   مقومديت َأو ُمتطمبديت العت  د   الد و  جيِمع 
 :(4)االج  الشحو عم  ِإيجيزهي
تكايِهت اسرتاتيجيت خطت

ُ
 .ي

 .االستتاج ج    الُسخطط   عس  وُجشظ  جحك  الت  الد يسيت ِم  ُمتكيِمم  مشظوم 

 .الب ائ  وجق    السعموميت جحم   اعتبيرا   يَتيي متطور ِنظي 

 .َأدائهي وجقوي  وجشس تهي البذتي  السوارد إِلع اد متطور ِنظي 

                                                           

 .011  السؤسد  العت    لمِ راسيت والشذت  ب توت  )د.ت(  ص4( عب  الوهيب الك يل   موسوع  الد يس   ج1)
 .57-75  ص8112  دار ال يزور  العمس    عسي  0 ( نق   ع : طير، عيمت  َأسيل   الِ راسيت الُسدتقبم    2)
نيصت ب  فه  الشيصت  التخطد   االسدتتاج ج  ودور  فد  رفد  الكفدي ة االنتيج د   أكيديس د  نديي  العت  د  لمعمدو  األمش د   ( 3)

 .28  ص8112التييض 
الُسشظسد  العت  د  لمتشس د  اإِلداريد   القديهتة   اإِلدارة االستتاج ج   والتسُ ز اإِلدار : التخط   االستتاج ج  حد   ال ور    (4) 

 .2ص)د.ت(  
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 والتحددد ييت الُستغ دددتات مددد  والتكُ ددد  التطدددويت وقيبم ددد  اأَلدا  ُمتطمبددديت مددد  وُمتشيِسدددب  مِتنددد  جشظ س ددد  ه يكددد 
 .لم ول  والخيرج   ال ايم  

 واأَلر دديح والشتدديئ  البدد ائ  وجق دد   جحم دد  بعدد  القددتار َأجخدديذ لدد ع  لمسعمومدديت وُمتكيمدد  متطددور ِنظددي 
 .اأَلند  الب ي  وايت ير ب ي  ُك  ع  الُستتجب  والخديئت والسكيس 

س وضع تتىىل فعانت قيادة
ُ
 .انقراراث واختار اخلطط نتطبيق واملعايري األس

 ِإلدد  نردد  بتوافتهددي والتدد  الشجدديح مقومدديت ِمدد  مجسوعدد  يتطمدد  االسددتتاج ج  التخطدد   ِإ    عم دد         
 :(5)يَتج  مي ف  السقوميت هي  وجكس  الشيجح  االستتاج ج  التخط  
 فدد  الشتدديئ  هددي  جحق دد  هددو السطمددوب كددي  وِإذا الُسدددتقب   فدد  جحق قهددي السطمددوب الشتدديئ  وهدد : اأَلهدد ا 
 فَتنهددي القردد ت اآلجدد  فدد  جحق قهددي كددي  ِإذا َأمددي اسددتتاج ج    وأهدد افي   غييدديت  ُجدددس  فتنهددي البع دد   الُسدددتقب 

 :وه  اأَله ا  ف  جوفتهي الواج  العوام  ِم  مجسوع  وُهشي  جكت ك    أَه افي   ُجدس 

 بد   العسد  جشدد   عم  والُسديع ة اأَله ا   لتشف ي الجهود جوح   عم  الُسديع ة وجتزس : الوضوح درج 
 .وُمح د واضح نحو   عم  واأَلقدي  اأَلفتاد

 .عيل   جحق ق  نحو العيمم   حسيس درج  كين  ُكمسي بيأَله ا  القشيع  زادت فُكمسي: بيله   القشيع 

 ُمعِبددتا   يكددو   وأ    ُمدددتح     شدد ئي   ولدد   ِإل دد  الوصددو  ُمسكدد  الهدد   يكددو   أ    َأ : الهدد   فدد  الواقع د ( ج
 ب رجدد  والبذددتي  السيديدد  االمكيندديت جتددوفت وأ    الُسجتسدد   رغبدديت جحق دد  ِإلدد  وموجهددي   العسدد  حيجدديت عدد 

 .اله   جحق   عم  ُجديع 
 . ال ول  ولقوان   الستع    والتقيل   والعيدات لمق   ُم  مت  م ى ب  ُيقر : اله   مذتوع  ( د

 .جشف يهي يده  حت  ُمتشيِسق  اأَله ا  جكو   أ    يج : واالنِدجي  التشيس ( هدد
 وهد  اأَلهد ا   جحق د  مد ى ِمد  التتُكد  لمُسخطد  يتد ح لأَله ا  مقيي   وجود َأ : اله   ق يس قيبم  ( و

 :ِمشهي لسقيي   اأَله ا  جخز  وق  االدا   ف  انحتافيت ُهشي  َأ    َأ  ل  ُمخط  هو ِلسي وفقي   جشف يهي يت 
 .وجشف يهي الخط  لب   ُمشيسب  زمش   فتتة جح ي  َأ  :زمش  مق يس

 .ُمع ش  فتتة ف  جشف يهي ُيتاد الت  الكس   جح ي  َأ  :كس  مق يس

 .التشف ي ُم ة ِي   اأَلدا  عم هي يظهت َأ    يج  الت  الشوع   جح ي  َأ  :نوع  مق يس
 احتسيل دد  مدد ى جح يدد  ُمدددتهِ في   اآلجدد  الددزم  َأحدد اث يدتذددت  الددي  العمدد  بتندد  التشبددؤ  وُيعددت : التشبددؤ. 9

 َأو متوسددط  َأو قتيبدد  بخطدد  الحددي   بعدد  اآلجدد  الُسدددتقب   فدد  سدد ح ث ِلسددي جطُمعددي   َأو رؤيدد  وهددو وقوعهددي 
                                                           

وائددددد  ي ادريددددد  وييلددددد  ي بشددددد  حسددددد ا   االسدددددتتاج ج   والتخطددددد   االسدددددتتاج ج   دار ال ددددديزور  العمس ددددد  لمشذدددددت   (5) 
يدديت . كدديل  أنظددت: زيدديد طددير، يم دد   التخطدد   االسددتتاج ج  واألدا  الد يسدد  الخدديرج  لموال22-7  ص8112عسددي  

الُستحدد ة اأَلمتيك دد  بعدد  الحددتب البدديِردة  أطتوحدد  دكتددورا  )غ ددت مشذددورة(  ُكم دد  العمددو  الد يسدد    جيِمعدد  الشهددتي   بغدد اد  
 ومي بع هي. 80  ص8115
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 يكدو   أ    التشبدؤ  فد  ُجتاعد  َأ    يجد  التد  اأَلمدور وِمد . الفوائد  بدَتعم  ال ولد  أَهد ا  لتحق د  اآلج  بع  ة
 جكدددو   وَأ    الُسذدددِك ت  حددد  فددد  اسدددِتخ ام  يسكددد  أ  وُمف ددد ا   ُمكِمددد  وغ دددت اإِلمكدددي  قددد ر وواِضدددحي   دق قدددي  

 .ح يث  التشبؤ عم هي يعتس  الت  والسعموميت الب ينيت
 بهددي يدتتشدد  والتدد  سددمفي   والُسحدد دة العسدد  سدد ت جحُكدد  التدد  والقواعدد  السبدديد  مجسوعدد  هدد : الد يسدديت. 3

 الد يسد  بد   فدت،  وُهشدي  اأَلهد ا   بتحق د  الُستعِمقد  القدتارات اجخديذ ِعشد  الُسختِمف  السدتوييت ف  العيممو  
 يوصد  الدي  الطتيد  اليت دير الُستشد  فه  الد يس  َأمي جحق ق   ُنتي  مي َأو ندع  مي هو فيله   واله   

 .لمه  
 وك ف ددد  اأَلعسدددي  اجسدددي  َأسدددموب جوضدددح التددد  التفرددد م   والستاحددد  الخطدددوات بسثيبددد  هددد : اإِلجدددتا ات. 4

 .اأَلعسي  إِلجسي  ال زم  الزمش   والفتتة التشف ي هيا ع  والسدؤول  جشف يهي 
 دو   جعسدد  ال اأَلهدد ا  هدي  لتشف ددي الُسحد دة واإِلجددتا ات والد يسدديت اأَلهد ا  ِإ   : واالمكين دديت الوسديئ . 5

 . ممسوسي   واقع ي   ش ئي   ِإل  اأَله ا  لتتجس  الزتوري  واالمكين يت الوسيئ  ِم  مجسوع  وجود

 ِمد  َأفزد  َأداؤهدي يكدو   مدي دائسدي   االسدتتاج ج  التخطد   مد ي  جعتسد  التد  الد و  ِإ    جق    ِمسي ندتشت    
 بستاحمدد  االسددتتاج ج  التخطد   ِإلدد  الُستخرردد   ِمد  الكث ددت يشظددت لديا البع دد   السدد ى عمد  السدد سي غ تهدي

 ِإلدد  جدددع  التدد  والُسشظسدديت الُكبددتى  والذددتكيت لمدد و  الفقددت   العسددود انهددي عمدد  التئ ددد   ومبيدئدد  ومقوميجدد 
 .نيجح نحو   عم  أَه افهي جحق  

 انثاني املبحث
 انذونيت املقاييس وفق انعايل انشايهت ملؤسساث انتعهيى اجلىدة ِإدارة

 الُست حقددد  التحددد ييت لسواجهددد  والتعم س ددد  التت ويددد  السشظومددد  االسدددتتاج ج  التخطددد   عس مددد  جؤهددد         
 التعمددد   مؤسدددديت فددد  قبدددوال   اأَليدددي  هدددي  الذددديمم  الجدددودة ِإدارة وجحظددد  الُسجتسددد   فددد  دورهدددي عمددد  والحفدددي 
 عددد  فزددد     (التئ دددد    الُسددددتف  ي  َأو الز دديئ ) الطمبددد  اسدددتقطيب فددد  التشدديُف  عمددد  ُجذدددج  ألنهدددي العدديل 

 َأسدددديل   لوجددددود يشظددددتو   فُهدددد ..( والحكومدددد  والتون دددد   العسدددد  أر دددديب) الخيرج دددد  االهتسيمدددديت أصددددحيب
 لتردددوي  جتخدددي جردددح ح   بقدددتارات َأو بع شددد  السوضدددو  بهددديا ييصددد  ِلُسبددديدرات ولددد   لمجدددودة  مؤسدددد  
 التد  الذدهيدات وَأ    حيجديجه  سدُ مب  ي رسدون  مدي َأ    له  يؤك  عس  يبحثو   فيلطمب . ح ث  الت  اأَليطي 

 التحدد ييت ِمدد  الكث ددت ورغدد . االيددتي  ِمدد  بهددي االعتددتا  ويددت  عيلس ددي   جقدد يتهي يددت  سددو  عم هددي س حرددمو  
 بيجخديذ العتاق د  العمسد  والبحد  العيل  التعم   وزارة ب َأت العتا،  ف  والتعم س   التت وي  العسم   جواج  الت 

 الجيِمعددديت حدددي  سددد كو   ك ددد  ِإذا  . جواضدددعهي رغددد  وجودجهدددي الجيِمعددديت ُمختجددديت لتحدددد   ع يددد ة يطددوات  
 لخددت،  محدديوالجه  فدد  الُسدددتف  ي  وجدد ي  والسعوقدديت االرهيصدديت ِمدد  الكث ددت ندد  فدد  والخيصدد  الحكوم دد 

 بدديلتعم   االرِجقدي  يددت  وك د  ُمع شدد    ألِجشد ات َأو  الخيصدد مرديلحه  ألجدد  والزدواب  والتعم سدديت القدوان  
 . التديؤالت  هي  ضو  ف  العيل 

 والُسعيلجيت اإِلشكيل يت :العيل  التعم   ف  الذيِمم  الجودة ِإدارة :اأَلو  السطم 
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 والُسعتسد ة الشيِجحد  التعمد   َأنظسد  ِمد  ُيعد  العتا، ف  العيل  التعم   كي  الزم  ِم  قتيب  فتتة حت 
 أند  ب د  جودجد   فد  َأحد ا   يذد ُ  وال وال ول د  العت  د  العمس د  والسؤسدديت ال ول د  الُسشظسديت ِمد  الكث دت ل ى
 جتاجد  بح د ُ  جودجد  فد  َأثدتت عش فد  هدزة إلد  جعدتض قد  التعم س  الِشظي  َأ    َأح  يشكت ال الوق  نف  ف 
 ب ايد  ِمشديُ  العديل  التعمد   ِنظدي  عمد  الدمب   بظ لهي جمق  الهزة هي  ب أت ح  ُ  الديِبق  العمس   مكينت  ع 

 الجيِمعدديت وِمشهددي الحكوم دد  القطيعدديت ُكدد  عمدد  شدديم  ِحرددير فددتض جدد  بعدد مي العذددتي  القددت   جدددع ش يت
 التقددُ   مددد تة مواكبدد  عدد  سددشوات عذددت عدد  جزيدد  ُمدد ة َأبعدد هي ِمسددي والعمس دد  البحث دد  والستاكددز والسؤسددديت

 الِشظدي  لسدد تة ُمتتبد  وُكد   العديل  التعمد   ُمختجديت عم  ج ا   س ئ نحو   عم  اثت مي وهيا العمس  والتطور
 بدددب  واالزدهددير التطددور ِمدد  نردد ب  يشددي  سددو  9003عددي  بعدد  التعمدد   أ  يعتقدد  كددي  العتاقدد  التعم سدد 

 بح دد ُ  أفق ددي   جوُسددعي   العدديل  التعمدد   جوسدد  عشدد مي بيلفعدد  حدد ث مددي وهدديا الخدديرج   العدديل  عمدد  البمدد  انفتدديح
 ب د  العتاق د   الُسحيفظيت عسو  ف  ُمشتِذتة والعمس   البحث   والستاكز واألهم   الحكوم   الجيِمعيت َأصبح 

 مددي هددو والدد ل   العدديل  التعمدد   جددودة لتحددد   كددي ِ  غ ددت العدديل  لمتعمدد   األُفقدد  التطددور َأ    يظهددت الددي  َأ   
 يددتوج( دافددوس فدد  العدديلس  االقتردديد  الُسشتدد ى) عدد  الردديدر العدديلس  العدديل  التعمدد   جددودة مؤشددت أَعمشدد 

 االفتقدير بددب  وذلد   (9008,9007,9006) لأَلعدوا  جق  سهي ِنطي، ِم  ُأيتى  عت    دو  ويس  الِعتا،
 . (6)الُبم ا  ِجم  ف  التعم   جودة لسعيي ت

 ِإشدكيل يت عمد  القزدي  فد  ُجدديع  َأ    يسكد  التد  الحمو  بع  البيح  يدتد سب   مي ضو  ف 
 :(7)كيآلج  وه  العتا،  ف  العيل  التعم  

 التفك ددت أَهس دد  أميمشددي جبددتزُ  وجودجدد   العددتا، فدد  العدديل  التعمدد   يواجهددي التدد  االشددكيل يت ندد  فدد 
 ُيعين د  ِلسدي فبديلشظت. العدتا، ف  العيل  والتعم   التت    لتطويت استذتاف   رؤي  لتس  االستتاج ج  والتخط  

 وفدد  ِجهدد    ِمدد  والبحث دد  التعم س دد  العسم دد  ِإدارة فدد  مذدديك  ِمدد  العددتا، فدد  العمسدد  والبحدد  العدديل  التعمدد  
 جَتسدد   جقتزدد  الزددتورة فدي   ُأيددتى  ِجهدد    ِمدد  الج د  العمسدد  والبحدد  الج دد  والطيلد  الج دد  األسددتيذ إنتديج
 والتعم س د  اإِلداريد  االطقد  وجد ري  ال زمد  السيل د  السدوارد جدَتم   عبت وجطويت  وجطب ق  الجودة إِلدارة ِنظي 

 ِإدارة جردس   وُيعد . وضدتورجهي بَتهس تهدي جدؤم  َأجهدزة ِمد  جذغ مهي وُمتاقب  وُمتاجع  ال زم  الب ينيت وجس 
 بيلسدددتوى  الشهددوض َأجدد  ِمدد  والتعم س دد  العمس دد  والسواصددفيت السقدديي   احتددوا  ُمدددتمزميت أو  ِمدد  الجددودة
 .ال ول   السعيي ت وف  العمس  والبح  العيل  لمتعم   العمس 

                                                           

مش ي   جودة التعم   العيل : اإِلشدكيل يت والحمدو   مقدي  مشذدور عبدت شدبك  السعمومديت ال ول د  )االنتتند (  اسع  فيض  (6)
  : http://qu.edu.iq/staff/asaadaljiashi/2018/05/04 عم  التاب 

ت شدددبك  ( زه دددت الحددددش   جطدددويت التعمددد   العددديل  والبحددد  العمسددد  فددد  العدددتا، وفددد  معددديي ت الجدددودة  جقتيدددت مشذدددور عبددد7)
  .http://www.hdf-iq.org/ar.7-4-2011 السعموميت ال ول   )االنتتن ( عم  التاب :

  دار صفي  0كيل  أنظت: ي عواد الزييدات وسوس  شيكت مج    ِإدارة الجودة الذيمم  "جطب قيت ف  الرشيع  والتعم  "   
 . 048-022  ص8115لمشذت  عسي  
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 واأَلدوار والددمو  والعديدات القد   عبدت الُس ئسد  التشظ س د  الثقيفد  جدوف ت عبدت الذديِمم  الجدودة جطب   يشبغ 
 السطمدددوب الجهددد  ببدددي  واأَليسدددي  لونددديئفه   ادائهددد  طتيقددد  عمددد  جدددؤثت والتددد  السشظومددد  َأفدددتاد يسمكهدددي التددد 

 أ  يتحقد  وال. اأَلسيسد   أهد افهي لبمدو  الدون ف  واألدا  التئ دد  الُبشد  بتطويت الُسشظس  استتاج ج   لتحق  
 الجددودة ِإدارة ِنظددي  بدد   التس  ددز جتطمدد  الزددتورة كيندد  وِإذا والوسدديئ   االدا  فدد  التغ  ددت عبددت إاِل   جطددويت
 ُمحدد دة  مقدديي   وفدد  االنتدديج ضددسي  لغددتض والخدد ميت لمدددم  الفش دد  والسقدديي   السواصددفيت و دد   الذدديمم 

 .الفش   والسقيي   بيلسواصفيت اأَلند  الوس م  التزا  هو الجودة ِإدارة َأ    ِإذ ب شُهسي  الفر  يسك  ال فين 

 لمتعم   ج ي ة استتاج ج   بيججي  الزيِغط  السوجبيت ِم  لسجسوع  العتا، ف  العيل  التعم   جطويت يخز 
 مردد را   العدديل  التعمدد   ججعدد  جقم  يدد  س يسدد  ِمدد  الجددير   التحددو  أسدديس عمدد  جقددو  العمسدد  والبحدد  العدديل 
 ِإدار   بجهدديز الُسذددب  الِعددتا، فدد  العسدد  سددو،  لهددي يدددتج   ال جيمع دد  شددهيدات يحسمددو   يددتيج   إِلعدد اد
 شدددهيدة حسمددد  ِمددد  الُستزايددد ة اأَلعددد اد اسدددت عيب عمددد  قددديدر غ دددت الجهددديز هددديا بددديت بددد  وُمتزدددخ   ُمتتهددد 

 التشس ددد  حيجددديت جتطمبهدددي عسم ددد  مدددؤه ت يحسمدددو   ال الددديي  السددد سي والددد كتورا   والسيجددددت ت البكددديلوريوس
 الجيِمعدديت ُمختجدديت بدد   التشدديُغ  عدد   ويعددود. الدددو،  اقتردديد نحددو جتوجدد  ج يدد ة س يسدد  ندد  فدد  ال ائسدد 
 التمق شد  التعمد   أسدموب عمد  القديئ  العدتا، فد  التعم سد  الِشظدي  طب عد  ِإلد  العسد  سو،  وُمتطمبيت العتاق  
 عمددد  الخدددتيج   ثقيفددد  جقدددو  بح ددد ُ  الشظتيددد   بيلسعمومددديت والسحذدددو التطب ق ددد  والسهددديرات لمسعدددير  الُسفتقدددت
 واإِلبدد ا  الُسغدديمتة روح عدد  بع دد ا   مزددسوني   وجقيعدد ا   ون ف ددي   اسددتقتارا   جددوفت التدد  العيمدد  الون فدد  نحددو التوجدد 

 الستكدز   االقترديد ثقيف  ن  ف  السعِتف  وجعط   الق رات ججس   يعش   مي ضس ُ  ِم  يعش  وهيا  واالبتكير
 ِنظدي  ِإلد  جدون ف  جعم س  جوج   ِم  ول نتقي  .الُستديرع  التشس   حيجيت جمب   ع  العيجز العي  والقطي 

 يشبغد  فتند   الددو،  حيجديت مد  جتجديوب والتد  والسهش   التطب ق   العمو  ِلُستطمبيت يدتج   معتف  جت و  
 بتددد ري  واالهتسدددي  الُستخررددد  الُعم دددي لمسعيهددد  اأَلولويددد  واعطدددي  جهددد    ِمددد  الجيمع ددد  السؤسدددديت عردددتن 
 الدد و  فدد  الذدديِمم  الِسهدد  معيهدد  نسدد  عمدد  االيتريصدديت ُمتعدد دة الفش دد  السعيهدد  عبددت الوسددط  الكددوادر
 .  أيتى  جه    ِم  التقش  التعم   وه ئ  العت   

                                     :(8)اآلجددددد  الجدددددودة ُمتطمبددددديت وحدددددد  العدددددتا، فددددد  العددددديل  التعمددددد   السدددددتتاج ج   الج يددددد ة التؤيددددد  جتطمددددد 

 ُمختمدد  فدد  وُمتخِرردد  مؤهمدد  بذددتي  كددوادر جخددتي  عمدد  قدديدر عيل دد  جددودة ذو جت ددو   ِنظددي  :التؤيدد ( أ
  واجتسيع   اقتريدي  جشس   جحق   م  يتوا   ِبسي والُسدتقبم   الحيل   الُسجتس  احت يجيت جمب  السعتف  حقو 

 وذلددد  التشسويددد  لأَلغدددتاض السعتفددد  انتددديج لغدددتض والسعِتفددد  الياج ددد  السعِتفددد  بددد   الدددت   هددد  َأ . ُمددددت ام 
 .األغتاض لهي  جبعي   التخرر  التعم   ِإل  الثقيف  التعم   ِم  بيالنتقي 

                                                           

ردتايتة  ِإدارة الجدودة الذديمم  فد  مؤسدديت التعمد   العديل  بد   الشظتيد  والتطب د   السجمد  وييلد  احسد  ال(  ل م  العدي  8)
كيل  أنظدت: وزارة التعمد    .82-88  ص ص8112 عسي   جيمع  مؤج  0العت    لزسي  جودة التعم   الجيمع   الع د

ويطد  عسمهدي  جذدتي   8115-8114لأَلعدوا العيل  والبح  العمسد  األردن د   اسدتتاج ج   التعمد   العديل  والبحد  العمسد  
 www.mutah.edu.jo  مشذورة عبت شبك  السعموميت ال ول   )االنتتن ( عم  التاب : 8112األو 
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 ِإطير ف  العمس   الُسحيضتة بجع  وذل  التمقيئ  التعم   ِإل  التمق ش  التعم   ِم  االنتقي  وه  :التسيل ( ب
 أكثدت ل ردبح وجح يثد  العديل  التعمد   قطي  جطويت عم  والعس  .الُسحيضت اأَلستيذ ي يت  عمس  بح  فتي 
 واالقترديدي  الد يسد   األنِذط  ِم  الُسختمف  االحت يجيت جمب   ِم  ُمتسكش   مؤهم   طمب  جختي  عم  ق رة

 الحيل ددد  االحت يجددديت مددد  جشددددج  التددد  والتطب ق ددد  اأَلكيديس ددد  بددديلسؤه ت ومدددزودي  والثقيف ددد  واالجتسيع ددد 
 .لمُسجتس  والُسدتقبم  

 التشس د  ألغدتاض وجطويعهي وانتيجهي السعتف  بشق  وذل  لمتكشولوج ي حواض  الجيِمعيت جع  :األه ا ( ج
 عدد  العمسدد  البحدد  م زان دد  وفردد  ال متكددز   التعمدد   واعتسدديد جقم  يدد  جعم س دد  مؤسددديت بقيئهددي ِمدد  بدد ال  

 الُسختمفد  السعتفد  حقدو  فد  وُمتخرر  مؤهم  بذتي  كوادر وإع اد العيل  التعم   لوزارة التذغ م   الس زان  
 واالبتكددير والتسُ ددز لإِلبدد ا  ال اِعسدد  واالجتسيع دد  والشفددد   األكيديس دد  الب ئدد  وجددوف ت. الُسجتسدد  حيجدديت جمبدد 

 معددديي ت وضدد  عبددت الُسجتسدد  ِلُستطمبددديت العدديل  التعمدد   موا مدد  وكفدددي ة نوع دد  وجحددد  . السواهدد  وصددق 
 ال ول دد   السعدديي ت مدد  وجتطدديب  كيفدد  العدديل  التعمدد   مؤسددديت عمدد  ُجطبدد  الجددودة وضددب  ل عتسدديد وأُسدد 
 الُسجتسدد  لخ مدد  السوجدد  التطب قدد  البحدد  والسدد سي مدددتوا   ورفدد  العمسدد  البحدد  ودعدد  جذددج   عدد  فزدد   

 العدديل  التعمدد   ومؤسدديت جيندد  ِمد  والخدديص العدي  القطدديع   بدد   وث د  مؤسددد  ارجبدي  وِإيجدديد وجشس تد  
 طتيدد  عدد  القطدديع   هدديي  جطددويت فدد  السؤسددديت هددي  فدد  السؤهمدد  الطيقدديت ِمدد  لإلفدديدة أيددت جيندد  ِمدد 

 واالجرديالت السعمومديت جكشولوج دي فد  التطدورات مواكبد  متاعدية مد . التطب قد  العمس  والبح  االستذيرات
 ُمتاعدية وضدتورة. والتقوي  الت ري  وأسيل   السحتوى  ح   م  األكيديس   البتام  وف  اإلدارة ف  وجون فهي

 الُسشيسددب  اآلل دديت ووضدد  الدد ز  التسويدد  جددتم   جتزددس  التدد  العدديل  التعمدد   قطددي  فدد  التعمدد   اقتردديدييت
 .األولوييت وف  وفيعم   بكفي ة واستخ امهي الُستيح  السيل   السوارد لتوزي 

 هديا ور د  السعتفد  عديل  فد  التطورات لسواكب  سشوات أر   وِ ُسع   ُمدتست بذك    ال راس   السشيه  جح ي 
 .لأُلستيذ العمس   التتق   ُمتطمبيت م  التح ي 

 العمس ددد  التطدددورات ِلسواكبددد  الُسددددتست وجطويتهدددي الجيمع ددد  السشددديه  فددد  السعتفددد  وُمددد ي ت الثقيفددد  ِإديدددي 
 .العس  وسو،  ال ائس  االقتريدي  التشس   ِلحيجيت جبعي   الح يث 

 التخُرردديت عمدد   دد العتاق الِس كدديت جدد ري  عمدد  الُستقِ مدد  اأَلجشب دد  الجيِمعدديت مدد  جعدديو   اجفيقدديت ِإبددتا 
 .أكفي  أسيِجية َأي   عم  العتا، ف  الِس كيت هي  جطويت متاكز واسِتح اث الح يث 

 أجدد  ِمدد  ودعسهدي التصدد ش  الب يندديت قواعد  ضددس  مج جشدي جعدد  مذددتو  ِإنجديح أجدد  ِمدد  معدي   العسدد  يجد 
 .العيلس   ِإل  ال يو 

 الجسع يت م  والتعيو   العمس   البح  لتتوي  العيلس   السقيي   وف  وطش   عمس   جسع يت ِإنذي  جذج  
 بد   التوأمد  ِيد   ِمد  لعزدويتهي االنِتسدي  عمد  الجديمع  األسدتيذ وحد  اأَلجشب د   البحدوث ومتاكدز العمس  

 .العمس  البح  م زان   ِم  العزوي  نفقيت وجغط   والُكم يت الجيِمعيت
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 ومقديي   مؤشدتات جدوفت يقتزد  التعم س د  السؤسدديت فد  الذيِمم  الجودة ِإدارة جطب   ِإ    يب و  سب  ِمسي   

 .ال حق  الستحم  ف  الديِبق  الستحم  َأيطي  ِم  االسِتفيدة وضتورة التعم س   الِشظي  جودة عم  لمحُك  صيِلح 
 الخبدتات  جدتاُك  أصدحيب آرا  ِإلد  بيالسدتشيد الُسذدِك ت حد  عمد  يعتسد  بديلعسو  الذديِمم  الجدودة ِإدارة فِشظدي 

 .الُسختِمف  بسؤسديج  والُسجتس  والطمب  التت وي   ِرضي  ِإل  جؤد  الذيِمم  فيلجودة
  والون ف   البش وي  السقيي   وف  العيل  التعم   جودة ِإدارة ُمتطمبيت :الثين  السطم 

 :(9)لمجودة البش وي  السقيي   :أوال     
 .الِعتا، ف  العيل  لمتعم   التذتيع   والب ئ  السعِتف  وحيِضشيت الجيِمعيت وجذس     

 الجيِمعيت

 االهتسدي  يشبغد  ِمسدي العمسد  والبحد  العديل  التعمد   ه كم د  فد  الجدودة ومقديي   معديي ت أهد  الشوع   ُجع   
 ج د ة ُمتخررد  جيِمعد  فِإنذدي . الشوع د  البحدوث ومتاكدز الُستخررد  الجيِمعديت ِإنذي  ك ف   ف  الُستزاي 

 جكددو   َأ    يشبغدد  ال إذ ج دد ة  غ ددت سددتكو   ُمختجيجهددي ال  الجددودة مقدديي   دو   جيِمعدديت ايجدديد ِمدد  ي ددت
 ُمتطمبددديت وفددد  الجيِمعددديت ايتريصددديت جشدددو  ال  االيتريصددديت ح ددد ُ  ِمددد  ُمتذددديبه  الِعتاق ددد  الجيِمعددديت

 والبحددد  العدديل  لمتعمدد   الج يدد ة االسدددتتاج ج   فدد  العسدد  ويشبغدد . الجددودة معددديي ت أَهدد  ِمدد  ال ائسدد  التشس دد 
 :االج  عم  العمس 

 التكشولوج دي ُمتطمبديت حدد  التخُررد   الُكم ديت فد  والتوُسد  عتاق د  ُمحيفظ  ِلُك  واحِ ة بجيِمع  االكتفي 
 .ب شهسي ف سي التذيب  ال الجيِمعيت ِم  التكيُم  نحو والد ت لهي الُسحيفظ  وحيج  الح يث 

 .الُسحيفظ  ف  التشس   حيجيت وحد  جيِمع  ُك  ف  عمس  بح  مجم  ِإنذي 

 جتطمبهدي التد  والتكشولوج دي اإِلدارة وندو  التشس د  ِلُستطمبديت جبعدي   الُعم دي لمِ راسيت ُمتخرر  اكيديس يت ِإنذي 
  .وُمتطمبيج  الدو،  ُمقتز يت وحد  اإِلعسير ِإعيدة عسم يت

 ودوائددددت الُسختِمفددد  الددددوزارات فددد  بحددددوث ومتاكدددز الجيِمعددديت  فدددد  التخُررددد   االستذدددديري  السكيجددد  ِإنذدددي 
 .والسواط  لم ائتة ال وم   الُسذِك ت م  جتعيم  الت  الُسحيفظيت

 نقدد  اجدد  ِمدد  واأَلجيندد  العددتاق    العمسددي  السددتقطيب العتاقدد  العمسدد  والُسجسدد  الِحكسدد  ب دد  ه كمدد  ِإعدديدة
  .الُستق   العيل  دو  ف  بشظيئتهي ور طهي العمس  البح  َأسيل   ومعتف  التكشولوج ي

                                                           

ه ددت الحدددش   جطددويت التعمدد   العدديل  والبحدد  العمسدد  فدد  الِعددتا، وفدد  معدديي ت ( ل سددتزادة حددو  ِجمدد  السقدديي   أنظددت: زُ 9)
-http://www.hdf-iq.org/ar.7-4 ك  السعمومدديت ال ول دد  )االنتتندد ( عمدد  الددتاب :الجددودة  جقتيددت مشذددور عبددت شددب

2011.  
كدديل  أنظددت: رو ددتت كتوندكددد   التعمدد   والعدديل  العت دد  جحدد ييت االلف دد  الثيلثدد : جطب قدديت ِإدارة الجددودة الذدديِمم  فدد  التعمدد   

. كيل  َأنظدت: صديلح عم سديت  ِإدارة الجدودة 8111و نب  والت ري   متكز اإِلميرات لمِ راسيت والبحوث االستتاج ج    َأب
 .8114ف  السؤسديت التت وي   دار الذتو،  عسي  
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  .اإِلعسير ِإعيدة عسم   جحتيج ُ  الي  الستوس  الكيدر لتوف ت التخُرر   السهش   السعيه  ف  التوس 
 السعتف  حيِضشيت( 9

 التدددد  وااليتتاعدددديت واالبتكدددديرات والعمددددو  اأَلفكددددير ِمدددد  التتاُكس دددد  السدددددتودعيت السعِتفدددد  بحيِضددددشيت ُيددددتاد   
 والسؤلفدديت العمس دد  والتجدديرب واالطدديريح والتقدديريت والبحددوث السعمومدديت وشددبك  العمس دد  الدد ورييت جحتزددشهي

 جد ا   الُسهد  وِمد  .والسقديي   االنتديج وسيئ  ف  والتحُك  والد طتة واإِلدارة التكشولوج ي ُمذِك ت ِلح  العمس  
 :االج   الحيِضشيت وجطويت ججه ز عم  العس 

 كيفد  وجزويد  العمسد  التطدور لسواكبد  الح يثد  اأَلول د  والسدواد بيلُسعد ات وججه زهدي العمس   بتاتالُسخت جطويت
 والُعم دي األول د  الِ راسدت   وطمبد  والُعمسدي  اأَلسديجية لتسكد   بهي الُسختِمف  البحوث ومتاكز والجيِمعيت الُكم يت
 التجدديرب إِلجددتا  والعددي  الخدديص القطدديع   شددِتكيت مدد  التعيُقدد  و يإِلمكددي . عبتهددي العمس دد  ججددير ُه  إِلجددتا 
 .الُسختِمف  والخ م   االنتيج   القطيعيت حيجيت حد  العمس  

 ف هدي االشدتتا  عبت الجيمع   الِ راسيت لطمب  وِإجيحتهي ونذتهي العمس   والسؤلفيت واالطيريح التسيئ  طبيع 
 .اأَلجشب   الجيمعيت م  وجبيُدلهي

 الد ورييت فد  واالشدتتا  وعردتنتهي وجحد يثهي الُسختِمفد  البحدوث متاكدز ومكتبديت الجيمع   السكتبيت جطويت
 والطمبد  والُعمسدي  اأَلسديجية ِم  لمبيحث   واجيحتهي واجودهي السطبوعيت بَتح ث وجزوي هي الشذت ودور العمس  

 يتق   َأ    العمس  لمبح  يسك  وال. الح يث  العمس   السريدر لتوف ت الُسخرر  العمس  البح  م زان   عبت
 َأيدد   جحدد  جزدد  التدد  والدد ورييت الكتُدد  َأحدد ث بتددوف ت ِإال   impact factors العيلس دد  السدددتوييت ِإلدد 

 بيلق ددددددي  واإِلسددددددتا . العمددددددو  ُمختمدددددد  فدددددد  الح يثدددددد  والشظتيدددددديت واالبتكدددددديرات االيِتتاعدددددديت َأيددددددت البدددددديحث  
 ُمسِكددد  وقددد  َأسدددت  فددد  الح يثددد  الكتُددد  وِشدددتا  العمس ددد  تالددد وريي فددد  ل شدددتتا  الزدددتوري  بيلتخر رددديت

 رسدديلته  ألدا  والُسبتكددتي  لمُسبدد ع   والسعشويدد  السيل دد  الحددوافز وجددوف ت .العيلس دد  البحث دد  التطددورات لسواكبدد 
 الُسِهسد  هدي  وضدس  الُسشيِسدب   واإِلبد ا  البح  نتو  بتوف ت السجي  هيا ف  الُستس زي  واستقطيب العمس  

 اأَلجيندد  جتغ دد  عدد  فزدد    ِمددشه   الُسغتددت    وعددودة الِهجددتة ِمدد  العددتاق    الُعمسددي  عمدد  الِحفددي  بيإِلمكددي 
 .الِعتا، داي  بيلعس 

 التذتيع   الب ئ ( 3
 الِشظددي  ِإصدد ح دو   ِمدد  التعم س دد  التحت دد  الُبشدد  فدد  جح يث دد  َأو اصدد ح   عسم دد  َأيدد  ِإجددتا  يسكدد  ال   

 مددوارد  فدد  غش ددي   بمدد ا   والِعددتا،. التسويدد  هددو اإِلصدد ح هدديا ُمتطمبدديت أَهدد  وَأ   . العدديل  التعمدد   فدد  القددينون 
 مقدديي   وفدد  العمسدد  البحدد  جطددويت فدد  بدددهول  السددوارد هددي  جون دد  ويسكدد . والسيل دد  والبذددتي  الطب ع دد 

 نحددو   عمدد  العيمدد  السوازندد  فدد  العمسدد  البحدد  جسويدد  يكددو   ِمشهددي  ع يدد ة قينون دد  بوسدديئ  العيلس دد  الجددودة
 كيِممدد    الُسخرردد  اأَلمددوا  واسددتثسير العمسدد  والبحدد  العدديل  التعمدد   لددوزارة التذددغ م   الس زان دد  عدد  ُمشفردد 
 فددد  والُعمسدددي  لأَلسددديجية الوجدددو   اُعددد   الُعسدددت شدددت  وِإلغدددي  وعردددتنت   وجطدددويت  العمسددد  البحددد  لتذدددج  
 .الُسددت ام  التشس   ِلُستطمبيت ي م    الُسدتست العطي  ِم  وجسك شُه  العتاق   والسؤسديت والجيِمعيت الوزارات
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 معدديي ت مد  جتشدديف  التد  االسددتثشي ات وِإلغدي  العدديل  التعمد   ِلُستطمبدديت اسدتجيب    التذددتيعيت جطب د  وضدتورة
 لتوج دد  السعتفدد  اقتردديد وزارة ِإنذددي  عمدد  والعسدد  الُعم ددي  والِ راسدديت الجيِمعدديت فدد  القبددو  السدد سي الجددودة

 هديا فد  البذدتي  السدوارد وجشس د  العس  سو،  وُمتطمبيت الوطش  االقتريد نحو وُمختجيج  العمس  التحر  
 .السجي 

 :(10)لمجودة الون ف   السقيي   :ثين ي  
 البذتي  السوارد

 هدديا جددول  الُستقِ مدد  الدد و  وأصددبح  السعمومدديت عدديل  فدد  نوع دد    طفددتة   والعذددتي  الحدديد  القددت   يذدده    
 مددي  رأس بينهددي  السعتفدد  وُجعددت . السعتفدد  بيقتردديد جدددس ت ُ  وجدد  االنتدديج اقتردديد فدد  كب ددتة أَهس دد  العشرددت

 عشيصدت ِمد  ُمِهد  كعشردت جون فهدي عبدت الثدتوة لخم  وس م  فه  االقتريد  ِإل  ُمزيف  ق س  ُيجد  فكت  
 السعتفدد  انتدديج فددَت   والُكتدديب واالسددتيذ الطيلدد  ُث ث دد  عمدد  يقددو  كيفدد  بسدددتوييج  التعمدد   كددي  وِإذا .االنتدديج

 ِم  ولع . (11)السعِتف  إِلنتيج الج ي ة الُت يع   ف  اأَلسيس  السحور االستيذ ويع  العمس  البح  عم  يقو 
 ُجعددين  التدد  السذدديك  فدد  جكسدد ُ  الِعددتا، فدد  العدديل  التعمدد   مشظومدد  فيعم دد  وعدد   السعِتفدد  جدد ن  َأسددبيب أَهدد 

 : (12)ِمشهي ونيكتُ  الجيمع   االستيذ شخر   جكوي  ف  واثتهي العتاق   الجيِمعيت ِمشهي
 عد  نيه د  التعم س د   العسم د  عمد  ال ولد  وه سشد  لمجيِمعديت واالداري  العمس   اأَلمور ف  الد يس    ج ي 

 .العيل  التعم   متكزي 

م ي اإِلداري  الق يدات ايت ير ضع   .الع 

 .الحق ق  العمس  التق    غ يب

 .العتاق   الجيِمعيت ف  القبو  َأسيل   جودة وع   التت    وزارة ِم  الُس ي ت ضع 

 .الُسخرر  السيل   االمكينيت ضع 

 .البيحث   لسهيرات والتطويت والتته   والت ري  اإِلع اد ضع 

 .والجيِمعيت البحث   الستاكز ب   البحث  والتشد   التعيو   ضع 

 التدد  والُست ِر دد  الُستعِمسدد  بدديلكوادر السحمدد  الدددو،  لتفدد  والددوزارات الجيِمعدديت بدد   والتشددد   التعدديو   ضددع 
 .الدو،  يحتيجهي

                                                           

ه ددت الحدددش   جطددويت التعمدد   العدديل  والبحدد  العمسدد  فدد  الِعددتا، وفدد  معدديي ت الجددودة  ( حددو  ِجمدد  السقدديي   أنظددت: زُ 10)
 مر ر سب  ذكت .

  ب د  الِحكسد   81اأُلستيذ الجيمع  ف  عرت السعتفد   مجمد  ِدراسديت اقترديدي   العد دُأسيم  عب  السج    ُمتطمبيت  (11)
 .82-87  ص8112بغ اد 

( مددتوا  سدديل  العمدد   دور السؤسددديت التت ويدد  والتعم س دد  فدد  ِبشددي  الددد   فدد  العددتا،  السمتقدد  السفتددوح اأَلو  السوسددو  12)
  ار  د   00/01/8102-01   الي  اقيمت  جيِمع  صد ح الد ي  لمفتدتة"دور الجيِمعيت ف  نذت الدم  ال ايم  والُسجتسع

8102. 
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 فئد  فد  عيل د  بطيلد  ولد  ِمسدي والسرين  الذتكيت ع د ضسور ِإل  َأدى العتا، ف  الخيص القطي  ضع 
 .والبيحث   الطمب  ِهس  ِم  احب  وهيا الحكوم   الجد  داي  لمفيئز   بيلشدب  ُمقِشع  و طيل  الختيج  

 .الُسشت  غ ت والعس  التوج   جغم   ع  فز    الُسشِتج   غ ت واالنظس  الجيم ة القوان  

 .الخيص بيلقطي  ُمقيرن    ضعفهي أو الحوافز س يس  غ يب

 .التقيع  عم  الُسحيل   ع  فز    الب ي   جوفت وع  ال ق ق  والتخُرريت الكفي ات هجتة

 .العمس   والسيدة والُس رس   الطمب  مدتوى  جتاج 

 .جحر   َأو ِإب ا  دو   وجمق   ك   ب  ك    فُهشي  العس   وسو،  العيل  التعم   ُمختجيت ب   فجوة وجود

 وِمشهددي  ع يدد ة أَلسددبيب االسددتتاج ج    السذدديري  وكدديل  التخُرردد   العمس دد  البددتام  جشف ددي عمدد  القدد رة عدد  
 وضددع  الجيِمعدديت  فدد  والعمس دد  االداريدد  السشيصدد  جوزيدد  فدد  والُسحيبددية الذدد ي ة  الستكزيدد  الب توقتاط دد  

 .واالداري  العمس   الكوادر وضع  الذخر    السريلح جفز   الُجه    ِم  ع ي ة ِجهيت ج ُي  ال ع  

 الج ددد  االسدددتتاج ج  التخطدد   غ ددديب بسعشددد  العمسدد   البحددد  مجددي  فددد  واِضدددح  اسددتتاج ج يت وجدددود عدد  
 .لهي الشيجح  الحمو  ايجيد بغ   االسيجية وعم  البحث   الستاكز عم  وجوزيعهي البم  لسذيك 

 معدديي ت وفد  البذددتي  السدوارد جطددويت ُمعيلجد  يشبغدد  التعم س د   العسم دد  فد  الُسذددك ت جمد  عمدد  ولمتغمد   
 :االج   الجودة

 فددد  االسدددتيذ ادا  أ  ب ددد . السعِتفددد  لِردددشيع  اال سيسدد   الُسددد ي ت أحددد  الجددديمع  االسدددتيذ ُيعددد   :األسددتيذ( أ
 ويددددوقو   الموجددددت   يدددوفتو   الددديي  لمُسدددديع ي  ِنظدددي  يوجددد  ال ِإذ مؤسدددديج   نقددد  ِمددد  ُيعدددين  العدددتا،

 :(13)االج  عبت السعتف  بيإِلب ا  ق راج  جشس   ِإل  االستيذ يحتيج كسي السعتف  

 :(14)عم  التتك   عبت السعِتف  انتيج عم  قيِدرة لتكو   التمق ش   الت ري  عسم   جرح ح يشبغ  الت ري   

د الخدددتيج   لتَته ددد  جسه ددد ا   والددد كتورا   السيجددددت ت ل راسددديت كُسفدددتدات وجعس سهدددي التددد ري  طدددت،  أهس ددد   الجددد  
 .السعِتف  إلنتيج العمس   الُطت،  َأفز  وف  والجيِمعيت السعيه  ف  لمت ري 

 بح د  التئ دد  عشيصدتهي بد   الج ل د  الع قد  أسيسهي عمس   مشهج   وف  لمُسحيضتة العمس   السيدة جرس  
 .لمسيدة قتا ة ول د  الطمب   ب   وف سي الُسحيضت  واالستيذ الطمب  ب   ِنقيش م  ا  الُسحيضتة جكو  

 وشبك  والحيسوب والف  يو دسوع والس السطبوع  وه  السعتف   االيزيح وسيئ  بيستخ ا  السعِتف  جون   
 .حق بت  ف  والطيل  االستيذ يحسمهي الت  الم زري  واالقتاص السعموميت

 لعسم دد  ُمحفددزة جيمع دد  جعم س دد  ب ئدد  لتددوف ت الت ريددد    امكين دديت لتطددويت الت ريب دد  البددتام  ِمدد  عدد د ِإنذددي 
 معُه  والتفيُع  الُسحيضتات قيعيت ف  الطمب  م  واالندين  التت و   التعيُم  عبت والتسُ ز اإِلب ا 

                                                           

ومددي  22  ص8112( هيشدد  فددوز   ِإدارة الجددودة الذدديِمم  فدد  التعمدد   الجدديمع   مؤسددد  الددورا، لمشذددت والتوزيدد   عسددي  13)
 بع هي.

السعمومديت ال ول د  )االنتتند ( عمد     جقتيدت مشذدور عبدت شدبك 8102ُكم   الُسدتقب  الجيِمعد   التخطد   االسدتتاج ج  ( 14)
 http://www.mustaqbal-college.edu.iq التاب :
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 مد  السحيضدت لألسدتيذ وحمدو  مقتتحديت وجقد   مع شد  عمس د  اشدكيالت ُجشديق  عس  فت،  ف  الطمب  جذغ  
     .السعِتف  إِلنتيج متعيو   كفتي  العس  روح بِإشيع  الياج  التفك ت عم  الطمب  جديع  ا  شينهي

 بد و   الُسددِمسيت قبدو  وع   والشق  واالستفدير التأ  ب ي  ف  الُسذيرك  ِإل  التمق   ِم  بيلُسحيضتة االنتقي 
 محددديور حدددو  جددد ور التددد  الُسشيقذددديت نتددديئ  واسدددتخ ص والتتُمددد  التفك دددت ِإلددد  الطيلددد  يددد ف  ِمسدددي ُبتهدددي 

 .سمب ي   ال التعم س   العسم   ف  ايجيب ي   عشرتا   ويجعم  الُسحيضتة

 يسكد  عمس د  ججديُرب ِمد  نيِججد  كيف   معموميت ججس   عم  اعتس  ِإذا عمس ي   البح  ُيدس  العمس   البح 
 وضد  ِإلد  ُيردير ثُد  وِمد  نتيئجهدي وجردش   الُس حظد  أو التجت د  ِيد   ِم  صحتهي ِم  والتحق  ق يسهي

 الجيِمعديت وُجعدين . (15)نظتيديت ال  وجحويمهي الفتض يت جم  وايتبير الظواهت ِجم  لتفد ت ُمع ش  فتض يت
 البحدد  مجدديالت فدد  البحث دد  الُبشدد  ضددع  فدد  جتسثدد  َأزمدد  ِمدد  ييصدد    العتاق دد  والجيِمعدديت عيمدد    العت  دد 
 ِإ    القدو   فد  شد  وال. السجدي  ذلد  فد  الجيِمعديت ِجمد  وكفدي ة انتيج د  عم  سمبي   يشعك  مي وهيا العمس 

 والتكشولددوج  العمسدد  وجقدد مهي العمس دد  مؤسددديجهي ونوع دد  بعدد د ُيقدديس بدديت ال ددو  ومكينتهددي والدد و  اأُلمدد  قددوة
 نددب  عمد  سدتيع  نظدتة ِإلقدي  ويكفد . (16)العمسد  البحد  عمد  الددشو   القدوم  ديمهدي مد  جشفقد  مي ومق ار

 اإِلجسديل  القدوم  الشديج  ِمد  الشددب  هدي  بمغد  ح د ُ . جقد مهي سدتّ  لسعتفد  الُستق مد  الُبمد ا  ف  اإِلنفي، هيا
 الر    ف %( 0,97)و الُستح ة  الوالييت ف %( 9,63)و ال يبي  ف %( 3,003)و الدوي  ف %( 3,7)
 يمدد  و غ دد  .العمسدد  لمبحدد  ييصدد  م زان دد  يوجدد  فدد  العددتا، فدد  َأمددي .(17)افتيق ددي جشددوب فدد %( 0,69)و

 : (18)اآلج  عم  العس  يشبغ  العمس  البح  ف  معتف   مشيييت
 الد  االسدتيذ يد ف  وهديا العمس د  التتق د  شدتو  مد  شدتطي   سدشوات( 4) كد  الِ راسد  السدشه  ُمفتدات جح ي 
 .الجيمع   لمخ م  الدشو   التتاك  ال  التكو   وع   التتق   ف  طسعي   الحث   العمس  البح 

 .لألستيذ الت ريد  الشريب ِم  كجز  العمس   البحوث إلنتيج ُمع ش  سيعيت جخر  

 جكددو   حتدد  االجشب دد  الجيِمعديت فدد  الستموقدد  العيلس د  الدد ورييت فدد  التتق دد  و حدوث العمس دد  البحددوث نذدت 
 .السعتف  انتيج  وف  األستيذ جق    يت  وعبتهي السحم    ول   العيلس   السعيي ت وف  مقبول 

 مدد  والتعدديو   العمسدد  البحدد  لتددتوي  العيلس دد  الجددودة مقدديي   وفدد  عمس دد  وطش دد  جسع دديت انذددي  جذددج  
 .االجشب   العمس   الجسع يت

                                                           

  8115نحدددو اسدددتتاج ج   إِلصددد ح التعمددد   العددديل  فددد  العدددتا،  اأَلكيديس ددد  العت  ددد  فددد  الددد نسير   جددد   ي الشع سددد  ( 15)
 .01ص

أل متيك د  الذدديِمم  "ك د  جددد  العددتا، بوابد  التغ  ددت فدد  مدتوا  سدديل  العمد   مكيندد  االقم س دد  الج يد ة فدد  االسددتتاج ج   ا( 16)
 .875  ص8102الذت، اأَلوس  الكب ت "  دار الُسعتز لمشذت والتوزي   عسي   

 .8112 بيري   جقتيت مشظس  التت    والثقيف  والعمو  )ال وندكو( حو  العمو  والتكشولوج ي ( 17)
 ردن    استتاج ج   التعم   العيل  والبح  العمس ..  مر ر سب  ذكت .(  وزارة التعم   العيل  والبح  العمس  األُ 18)
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 عمد  العمس د  التقيبد  عمد  ُيدديع  وهديا الق ديدات جد ري  دورات عبدت لألسدتيذ الُسددتست التد ري  عمد  العس 
 . ابحيث  ف  السعتف  اديي  الس سي االستيذ

 بد   التوأمد  عبدت العمس د  والجسع ديت االجشب د  البحوث متاكز لعزوي  االنتسي  عم  الجيمع  االستيذ ح 
 م زان ددد  ِمددد  العزدددوي  نفقددديت وجدددد ي  العمس ددد  مج جهدد  لددد ى العمس ددد  البحدددوث ونذدددت والُكم ددديت  الجيمعدديت

 .العمس  البح  ف  السشيفد  عم  الت ريد    وجحف ز العمس  البح 

 التعمد   مؤسدديت عد  ُمسثمد   جزد  العمس  والبح  العيل  التعم   وزارة ف  العمس  لمبح  ُعم ي ه ئ  إنذي 
 العمس دد  الجهددود جوح دد  :(19)عمدد  وجعسدد  العمسدد  بيلبحدد  ُجعشدد  التدد  والسؤسددديت الخدديص والقطددي  العدديل 

 األ كثددت العمس دد  البحددوث نحددو البدديحث   جوج دد . اأُليددتى  والسؤسددديت العدديل  التعمدد   مؤسددديت فدد  والبحث دد 
 والبحد  العديل  التعمد   وزارة ف  العمس  البح  لتسوي  ييص صش و،  إنذي . الُسجتس  حيجيت لتمب   فيئ ة

 اإلنتددديج نذددت وجذددج   والسعشويددد   والتق يتيدد  التذددج ع   الحدددوافز ومددشحه  الجدديدي  البددديحث   دعدد . العمسدد 
 .الوطش  السدتوى  عم  الُسحكس  الُستخرر  العمس   السج ت إِلص ار الجهود وجوح   العمس  

 ِمدد  الجدديمع  التحردد   فدد  الطيلدد  دور جطددويت عمدد  العسدد  الجدديمع  االسددتيذ عمدد  يشبغدد  :الطيلدد ( ب
 جدوف ت يتطمد  وهديا. احتوائهدي عمد  االقتردير وعد   السعِتفد  ِإنتيج ف  لُ ده  الُسذيرك  ِإل  الُسحيضتة جمق 

 الجيِمعددديت فددد  القبدددو  ُمعددد الت رفددد  عبدددت  وذلددد  الددد ور هددديا جتديددد  مددد  ل دددتسك  لمطيلددد  ييصددد  مدددؤه ت
 ِجكددتار سترددبح الجيِمعدد  فددَت  وِإال   السعِتفدد  ِإنتدديج عمدد  القدديِدرة الكفددؤة العشيصددت لتددوف ت الكدد  ال الشددو  واعتسدديد
 فدد  جيِمعيجشددي فدد  نذدده   مددي وهدديا العمسدد  التحرد   ال ل متحددي  السدديدة الطيلدد  يقددتأَ  ح دد ُ  الثينويدد  لمِ راسد 
 كسددي العيلس دد   الجددودة معدديي ت وفدد  الُسحيضددتات قيعدديت فدد  الطمبدد  عدد د جح يدد  يشبغدد  كسددي. الددتاه  الوقدد 
 وِإيزيع  لمقبو   ضتوريي   شتطي   والفكتي  والثقيف   الذخر   الم يق  فح  ِلُسقيبم  الطيل  ِإيزي  يشبغ 

 يدددت  اأَلسددديس هددديا وعمددد  بيسدددتستار  شدددفه   امتحينددديت وِإجدددتا  والحزدددور  الُسشيقذددديت فددد  الُسددددتستة لمتقيبددد 
 التقدديريت ور دد  .الشهدديئ  االمتحددي  درجدد  ِإلدد  وُجزددي  الدددشو   أو الفرددم  الدددع  درجدديت الطيلدد  ِإعطددي 
 الجدودة ذات لمبحدوث ُمكيفدية ومدشح والعدي  الخيصد  والذدِتكيت الدوزارات ِبحيج  الطمب  جختج و حوث العمس  
 الطمبد  وايت دير العمس د  والزمديالت والبعثديت السدشح إِلع اد الجودة مقيي   وف  وطش   س يس  ورس  .العيل  
 جشس د  عبدت االبد اع  التفك دت ف  الطمب  ق رات جشس   عم  والعس . العمس   ودرجيجه  البحث   ق راجه  حد 

 والسدد ز  الِكتديب نسدد  عد  بع دد ا   الت ريدد    مدد  التدتل   فدد  ُمذدتت  ُمددشظ  عسد  كفتيدد  لد يه  البحد  روح
 .(20)التقم  ي 

 العمس   السوارد

                                                           

 ومي بع هي. 57( هيش  فوز   إدارة الجودة الذيمم  ف  التعم   الجيمع   مر ر سب  ذكت   ص19)
عسددي   را (  الجددودة الذدديِمم  فدد  التعمدد   بدد   مؤشددتات التس ددز ومعدديي ت االعتسدديد  دار السددد تة  ( رشدد    طع سدد  )ُمحددتِ 20)

 .75-05  ص8115
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 األ فكددددير انتقددددي  سددددتع  بدددددب  العمددددو  ُمختمدددد  فدددد  التخُردددد  نحددددو االججددددي  الجددددودة معدددديي ت جقتزدددد     
 هديا ُكد  الُستكدز  التخرد  ال  التكشولوج ي وحيج  العمس   واالبتكيرات والتقش  العمس  والتقُ   والسعموميت

 العيمدد  والسعمومدديت والعسوم دديت السعمومدديت عدد  واالبتعدديد الجيِمعدديت فدد  جخُرردد   مشدديه  ِإديددي  يتطمدد 
 التقشدد  التعمد   جعسد   مشهددي  ع يد  اجدتا ات ِيدد   ِمد  وذلد  الثينويدد  ال راسد  فد  ِمشهددي االنتهدي  يشبغد  التد 

 الفش دد   ِمدد  مدديِهتة بكددوادر العددتا، رفدد  عدد  اأَلو  السدددؤو  بعدد   الجدديمع  التعمدد   ُمدد ي ت ضددس  وجطددويت 
 التعمدد   حيجدد  عدد  نيه دد . (21)لهددي الُستزايدد ة العسدد  سددو،  حيجدد  مدد  يدددتج   ِبسددي وااليتريصدد   والتقش دد  

 وِإبددتا  .عيل دد  ثقيفدد  ذات ُمتخرردد  جيِمعدديت السددتح اث أجيندد  ُعمسددي  مدد  التعيُقدد  ِإلدد  الِعددتا، فدد  العدديل 
 الح يثد  التخُررديت عمد  العتاق د  الِس كديت جد ري  عم  االجشب   الُستق م  الجيِمعيت م  جعيو   اجفيق يت

 وُمدد ي ت الثقيفدد  ِإديددي  عمدد  والعسدد  .اكفددي  َأسدديجية َأيدد   عمدد  الِس كدديت ِجمدد  لتطددويت متاكددز واسددتح اث
 وحيجديت يتشيسد  ِبسدي الح يثد  العمس د  التطدورات ِلُسجديراة  بيسدتستار وجطويتهدي الجيمع د  السشديه  ف  السعِتف 
 جدددوفت التددد  االلكتتون ددد  االفتتاضددد   السكتبددد  ِإنذدددي  يجددد  كسدددي. العسددد  وسدددو،  ال ائسددد  االقترددديدي  التشس ددد 
 الُمغد  ِإديدي  عم  والعس  والطيل   والبيح  لألستيذ اأَلجشب   الجيِمعيت ِم  والسعموميت والب ينيت البحوث

 .(22)الجيمع   الِ راس  مشيه  ضس  االنكم زي 
 الجودة معيي ت ضب . 3

 مؤسددديت ِمدد  وغ تهددي التعم س دد  لمسؤسددديت الح يثدد  اإلدارة مفدديه   مدد  الذدديمم  الجددودة ِإدارة ُجعدد        
 و يإلمكدي . وال ول د  الوطش د  الع قيت ف  السؤسديت هي  ب   الُسشيفد  نت ج  نهتت الت  واالنتيج اإِلدارة

 التعم س دد  الخ مدد  ِبهددي جتردد  التدد  الج دد ة الخردديئ  أنهددي عمدد  التعم س دد  السِؤسددديت فدد  الجددودة جعتيدد 
 وذلد  العسد  سدو،  ِلُستطمبديت وجون فهدي السعِتفد  ِإنتديج لزيديدة العمسد  والبحد  التعم سد  السشه  مدتوى  لتف 
 العمس دددد  الُسدددددتج ات وُمتيبعدددد  الُسدددددتست والتطددددويت التغ  ددددت َأ    ِإذ. الُسدددددت ام  التشس دددد  جحق دددد  ِيدددد   ِمدددد 

 وكوادرهددي الجيِمعدديت دو   الددوزارة بدد  جقددو  ال التدد  العدديل  التعمدد   جددودة ومعدديي ت أُسدد  َأحدد  هددو واعتسيدهددي
 بيالسددتتاج ج   لهددي ُأشدد ت والتدد  الُسجتسدد  فدد  والُستس ددزة السؤهمدد  والعشيصددت لهددي والُسددديِن ة يديس دد واأَلك العمس دد 
  9003عددي  ب ايدد  وُأطِمقدد  والتعمدد   التت  دد  لقطددي  وضددع  التدد ( 9099-9009) والتعمدد   لمتت  دد  الوطش دد 

 يبددد أَ  الدددي  هدددو ومددد  االسدددتتاج ج     هدددي  سدددُ طب  مددد  لكددد  لهدددي والتثق ددد  االسدددتتاج ج   جمددد  ِإعددد   ورغددد 
 والسعددو  الُسِهدد  العشرددت أ    غ ددت التطب دد  فدد  ُشددتكي  الجس دد  أ    شدد  وال. الددوزارة  أ  الجيِمعدديت بدديلتطب  

 لوضد  الجيِمعديت جوج د  هدو السطمدوب َأ    لديا. والت ريدد    الجيِمعيت ِإدارات ه  التطب   عسم   ف  عم  
                                                           

(21) D. Blackmur, Issues in Higher Education Quality Assurance. Australian, Journal of  

Public Administration, No.63,2004m P.103-109. 

(22)Butter D., Comprehensive Survey on How Companies Improve performance through 

Quality Efforts,  Common Features Contributing to Improved Performance, 1996, 

www.Dbainc.com. 
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 الت ريددد    بَتيدديد  ووضددعهي والتعمدد   لمتت  دد  الوطش دد  االسددتتاج ج   عمدد  بيالعتسدديد واسددتتاج ج يجه  يططهدد 
 ويبددتاجه  عمسهدد  ُكدد  وجقدد ي  الجيمعدديت ِمدد  الُسشفددية الخطددوات وجوث دد  جطب قدد   يسكدد  ِبسددي بيلبدد   وُمطدديلبته 
 . (23)والسعِتف  بيلعم  ُمدمح  َأج ي  لتختي  األكيديس   بيلعسم   ل رجقي  وججير ُه 

 فد  والقدتارات والحيِزمد  الددتيع  الخطدوات اجخديذ فد  العديل  التعمد   وزارة ق دي  اَهس د  جشبد  ُهشي وِم         
 فدددد  ُمتس ددددزة نوع دددد  لتخددددتي  والتتصدددد   والتغ  ددددت واإِلصدددد ح الِبشددددي  عسم دددد  فدددد  ُمبيشددددت جددددتث ت ذات قزددددييي

 ولد ُك  العتاقد   العديل  التعمد   جدودة لسقيي   ييص  وأُس  معيي ت وض  القزييي هي  وَأو  جخرريجهي 
 السحتومددد  العوائددد  وأبشدددي  واالريدددي  القدددتى  لطمبددد  القبدددو  فددد  لمتس دددز مع دددير وضددد  هدددو األُسددد  هدددي  َأحددد 

 فدددد  لأَلكدددديديس    الحق ق دددد  والته ئدددد  والعسدددد  الحدددد  وثين هددددي. الكب ددددتة السدددد   طمبدددد  عدددد  جختمدددد  و زددددواب 
 مذديك  لحد  عمس دي   الهيِدفد  البحث د  الخط  بوض  والزامُه  بيحث   ج ريد    يكونوا بي  العتاق   الجيِمعيت

 ويدتذددير األسددتيذ رأ  ف هددي ُيدددس  ُمتيحدد  اكيديس دد  ب ئدد  فدد  العسدد  أ    ريدد  وال. العتاقدد  والُسجتسدد  العددتا،
 واألسدديجية الطمبدد  عمدد  يددشعك  أ    ُبدد  ال ِإداريدد  وججدديوزات ب توقتاط دد  جعق دد ات ودو   مفتوحدد  قشددوات عبددت

 .(24)الطمب  ع د أو العس  حج  كي  مهسي والجيِمع 
 الجدودة معيي ت وف  الِ راس   السشيه  جطويت عم   العس  الذيِمم  الجودة إِلدارة يشبغ  سب  مي ولبمو      

 ادا  ِمدد  ُيسِكُشهددي نحددو   عمدد  ب قدد  مدددؤول يجهي وجح يدد  التعم س دد  السؤسددد  ِإدارة جطددويت عمدد  والعسدد  العيل دد  
 وُمكيفدتة ولوجددت ي   ويد م ي   ومعتف دي   عمس دي   الجديمع  االسدتيذ مددتوى  رفد  عمد  والعسد  .عيل   بجودة ُمهستهي

 جدشعك  ك  الجيمع   الب ئ  وجحد   الجودة  معيي ت ه ئ  جين  ِم  والُستس زي  الُسب ع   والطمب  األسيجية
 لمطيلددد  والسعتفددد  العمسددد  السددددتوى  رفددد  عمددد  والعسددد  اأَلكيديس ددد   العسم ددد  ُمجسددد  عمددد  وِثسيرهدددي نتيئجهدددي

 السؤسددديت فدد  العدديمم   جس دد  جدد ري  عمدد  والعسدد  .التعم س دد  بيلعمس دد  ع قدد  لهددي التدد  نتوفدد  وجحددد  
 فدد  اأَلي ددتة وجون دد  السعِتفدد   ِإنتدديج ُمختجدديت زيدديدة ِإلدد  جددؤد  التدد  الوسدديئ  وجه ئدد  بيسددتستار التعم س دد 
 الُسددددت ام   والُسطيلبددد  لمتشس ددد  وصدددوال   الدددوطش  االقترددديد يخددد   ِبسدددي والتددددوي  والخددد ميت االنتددديج عسم ددديت
 معدديي ت وضدد  مدد  والشدديِدرة الح يثدد  لمتخُرردديت( وااللكتتوندد  التقم دد   التعمدد  ) الُسذددتت  التعمدد   بيعتسدديد

 العيلس دد  البحددوث ومتاكددز الخدديرج فدد  الِعتاق دد  الكفددي ات مدد  العمس دد  الددتواب  جقويدد  ُسددب  وجه ئدد  صدديِرم  
 وجدددوف ت واالبتكدددير البحددد  جذدددج   َأ    عمددد  نيه ددد  العيلس ددد   الجدددودة ذات التصددد ش  بيلجيِمعددديت واالجردددي 

 الُسددددتمزميت وجدددوف ت والبحث ددد  العمس ددد  السجددديالت ُمختمددد  فددد  الُستس دددزة لمبحدددوث والسعشويددد  السيديددد  الحدددوافز
 جحدد ي  مدد  الطمبدد   بدد   اإِليجدديب  غ ددت االحتكددي  ِمدد  التقم دد  عمدد  يعسدد  لمطيلدد   ال صددف   لمشذدديطيت

                                                           

اسددتتاج ج   التعمدد   العدديل  ومدددؤول   التطب دد   متكددز الب ددي  لم راسدديت والتخطدد      ( عبدد  الددتزا، عبدد  الجم دد  الع ددد   23)
 .www.bayancenter.org.6-3-2016( عم  التاب :    األنتتن جقتيت مشذور عبت شبك  السعموميت ال ول   )

( ُمشظسد  اأُلمد  الُستِحد ة لمتت  د  والعمدد  والثقيفد   جعسد   ضدسي  الجددودة فد  التعمد   العديل  فدد  العدتا،  جقتيدت مشذدور عبددت 24)
    http://www.unesco.org.31-10-2013 ( عم  التاب :األنتتن شبك  السعموميت ال ول   )
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 فدد  لمدد و  الُسفكددت العقدد  هدد  الجيِمعدديت أ    فكددتة وجتسدد   التقم دد   ِإطيرهددي عدد  والخددتوج الِ راسدد   الخطدد 
 .السجيالت جس  

 اخلاتًِت
 الجشبديت  ُمختمد  وعمد  العديل  دو  ُمعظد  فد  اهتسيمدي  كب دتا   العديل  وال زا  يذده  التعمد   شه  قطي         

الُسجتسد   فد  جقد   لد ور  األسيسد  والكب دت ييصد  بعشييد  الُسِهد  القطدي  هيا ف  عسم يت اإِلص ح حظ   كسي
 عمس ي  وعسم ي   السؤهم  الفش   بيلكوادر الُستج دة عبت رف   الحيجيت لسواكب  اأَلفز  نحو ب  والشهوض وجطور  

 و  ئدد  العمسدد  والبحدد  العدديل  بدديلتعم   االرجقددددددي  الحقددو . حتدد  اصددبح وِ ُسختمدد  وإِعدد اد ق دديدات الُسدددتقب 
 والدو،  السد سي الُسجتس  حيج  ي ئ  وِ سي وجطويتهي التعم   ُمختجيت جغ  ت اج  ِم  ضتورة بتمت  التعم  

 التصدين  نيح د  ِمد  اأَلعد اد هي  لجودة مؤشت أ  مع  يقتت   ل  اإلع اديددد  الِ راس  يتيج  أع اد جددددزاي  َأ   
 التحت ددد  والُبش ددد  الُسددددتمزميت نيه ددد  عمددد  أ  .الكدددوادر لِتمددد  اإلب اع ددد  أو الثقيف ددد  َأو التت ويددد  أو العمس ددد 

 مدددتوى  عمد  ِسدوا  الحدي   واقد  عم د  هدو ِمسدي أقد  القبدو  لخطد  التعم س د   السؤسدديت لدبع  الُسردسس  
 قيعديت اسدت عيب   مددتوى  عمد  أو الخ م د  الكدوادر وإِعد اد مهش د  عم  أو وقيبم يجه  الت ريد   اله ئ  ِإع اد

وأ    سد سي ال صدف    أو ال مشهج د  لمشذديطيت الُسخررد  األدوات َأو والسكتبديت والُسختبتات الُسحيضتات
  استثشيئ  . وامش   اقتريدي  نتو  ف  يستُ  العتا،

 والبحد  العديل  التعمد   بب ئد  االرجقدي  ُمِهسد  وم  ضس  مي جوصد  لد  البيحد  مد  اسدتشتيجيت  ِإ           
 الُسددد يتييت َأو العمسددد  والبحددد  العددديل  التعمددد   وزارة جتحسمهدددي وال الجس ددد  عددديج  عمددد  جقددد  ِبُسجسمهدددي العمسددد 

 اسدددتتاج ج   لددد يه  جكدددو   عشددد مي وط بهدددي واسددديجيجهي الجيِمعددديت سدددتتحسمهي بددد  فحدددد  لهدددي التيِبعددد  واألقددددي 
 الُسحيفظديت ف  السحم   بيلحكوميت االستعين  م  الوزارة جزعهي الت  لمد يس  بيإِلضيف  وواِضح  متسوم 

 السعموميت قيع ة كسي جب   لمبيح  ضع  .الُسحيفظ  ف  البذتي  التشس   عسم   ف  ُجديه  الجيِمعيت كو  

 القطي  ضس  العس  ادا  و ع  واثشي  قب  التق    معيي ت التعم س   وضع  قطي ال داي  االحريئ   والب ينيت

 فد  الجدودة الذديمم  ادارة جطب قديت مجدي  فد  الدديبق  والبحدوث ال راسديت عمد  االطد   التعم سد   وضدع 

الذديمم   عد وة الجدودة  ادارة نظدي  جطب د  لسبديد  التعم سد  القطدي  فد  العديمم   جفهد  العت     وضدع  ال و 
 بد   جشدد   وجدود الواحد ة وعد   التعم س د  السؤسدد  ضدس  التعم س د  الجهديت بد   جشدد   وجدود عمد  عد  

 ِمد  ُيعد  السحم د  الحكومد  ِمد  الجيِمعد  دعد  فدت  لديا الواحد ة. التعم س د  السؤسدد  ضدس  التعم س د  الجهديت
 جدوفت نيه د  عد  عد   .وجد  أكسد  عمد  بد ور  طدت  ُكد  يقدو  أ  دو   بهدي االرجقدي  يسكد  وال الزتورييت

 الذيمم .  الجودة ادارة نظي  جطب   لغتض السشيسب  العس  ب ئ 
 أدائهدي  بسددتوى  لمشهدوض الذديِمم  الجدودة ِإدارة ِنظدي  جبشد  ِمد  العديل  التعم   لسؤسديت ُب  ال وعم         

 لخ مد  وجقش دي   وعسم دي   عمس دي   السدؤهم   الخدتيج   ِمد  ُمختجيجهدي جدودة وجحدد   إنتيج تهدي مددتوى  مد  والتفد 
 كيفد  فد  وجشس تهدي وجحد يثهي الُسجتسعديت لتطدويت العديل  والتقدُ   التطدور بتكد  والمحي، أه اف  و مو  الُسجتس 
 .العيل  التعم   مَؤسديت ُمختجيت يسثمو   اليي  وعسم ي   عمس ي   السؤهم   الختيج   نو  عبت الح ية م يدي 
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 التوص يت
 :بيالج  البيح  يوص  جق   مي ضو  وف    

 ِمددد  البحددد  ُمددددتمزميت ُكددد  بتدددوف ت السعش ددد  والجهددديت العتاق ددد  العمسددد  والبحددد  العددديل  التعمددد   وزارة نددد عوا
 ونوع دددد  ِبعدددد د ُيقدددديس بدددديت ال ددددو  والدددد و  اأُلمدددد  جقددددُ   أ  ِإذ بحث دددد   وزمدددديالت و ددددتام  ومجدددد ت ُمختبددددتات
 هدديا ندددب  عمدد  سددتيع  نظددتة ِإلقددي  ويكفدد . العمسدد  البحدد  عمدد  جشفقدد  مددي ِمقدد ار وعمدد  العمس دد  مؤسددديجهي

االجسددديل   الشددديج  فددد  الددددوي  ِمددد  الشددددب  هدددي  بمغددد  إذ جقددد مهي  سدددتّ  لسعتفددد  الُستق مددد  الددد و  فددد  اإِلنفدددي،
 فدد  أمددي  %(0,97)وفدد  الردد    %(9,63) وفدد  الواليدديت الستحدد ة  %(3,003)وفدد  ال يبددي    %(3,7)

 العمس . لمبح  ييص  م زان   يوج  ف  العتا،

 الجيمع دد  الِ راسدديت فدد  اأَلهمدد  لمتعمدد   األفقدد  التوسدد  بتجس دد  ُمطيلبدد  وزارة التعمدد   العدديل  والبحدد  العمسدد 
 والُكم دديت الجيِمعدديت فدد  العمس دد  التصددين  شددتو  جددوفت ُمتاجعدد  يددت  وأ    الددتاه   الوقدد  فدد  والُعم ددي األ ول دد 
 ِمدد  ُمشدديِنتة عمس دد  مؤسددد  مدد  جوأمدد  اجفيق دد  أهم دد  عمس دد  مؤسددد  ُكدد  ُجعقدد  أ    ويفتددتض القيئسدد   اأَلهم دد 

 .العيل  التعم   ِلُسختجيت ُمدتست جطويت ف  اأَلهم  التعم   استستار نزس  لك  الحكوم   السؤسديت

 السحتدوى  ح د ُ  ِم  البتام  جس   ف  واالجريالت السعموميت جكشولوج ي دعوة وزارة التعم   العيل  بيستخ ا 
 التدد ري   فدد  التكشولوج ددي اسددتخ ا  فدد  التدد ري  ه ئدد  أَعزددي  قدد رات وجطددويت والتقددوي   التدد ري  وَأسدديل  
 التكشولوج ددي اسدتخ ا  مد  والطمبد  التد ري  ه ئد  أَعزدي  لتسكد   اأَلسيسد  ال زم  البشد  والتجه دزات وجدوف ت

 .والتعُم  التعم   ف 

التت    والتعم   العيل  بإدراج ميدة جحس  عشوا  ))اي ق يت العس (( ف  السد ارس والجيمعديت  دعوة وزارج 
 ثقيفد  وِإشديع  اأَلي دتة العقدود فد  أُهِ رت الت  العتيق  الجيمع  العس  وجقيل   االي ق   الق   جتزس  إح ي 

 .الجدديمع  العسدد  فدد  والذددفيف   الشزاهدد  عشيصددت جددوف ت وُمتاقبدد  السعتفدد   وُحدد  والسواطشدد  واألميندد  الردد ،
 واالي ص واالمين  والشزاه  ف  العس  بع  التختج وف  أ  ون ف  يتوالهي الختي ..

 فد  والسيل د  االداريد  ال متكزيد  وجطب د  الجدودة  معديي ت وف  الجيمع   السؤسديت ه كم   الُسطيلب  بِإعيدة
 .الجيمع   السؤسديت ِإدارة

 يطد  وضد  عبدت التعمد   قطدي  عمد  الحكدوم  اإِلنفدي، الوزرا  ووزارة السيل   الِعتاق   بزيديدةُمطيلب  رئيس  
 ُيقدد مهي التدد  العيمدد  الخدد ميت ُمقيبدد  التعمدد   قطددي  عم هددي يحردد  التدد  السيل دد  السددوارد ِإدارة فدد  اسددتتاج ج  

 موازندد  عمدد  عبددي   ُيذددك  ال وِ سددي جطددويت  جزددس  عمدد  نحددو   التعمدد   عمدد  السددوارد ِجمدد  ِإنفددي، وإِعدديدة لأَلفددتاد
 .السيل   ال ول 

 مد  السدواط  دي  م  يتشيس  بسي الجيمع   التسو  ه كم  إعيدة ف  ُمطيلب  وزارة التعم   العيل  بيالستستار
 الطمبد  صدشيدي  أيدتى  وضدتورة إنذدي  جهد  مد  ِدراسد  بتنديم  أو جخرد  ُكد  فد  ال راسد  وكمفد  جه 

إلدد   جردد  حتدد  سددشويي   جتزايدد  الرددشيدي  لهددي  الدددشو   الحكددوم  الدد ع  مدد  ندددب  وجخردد   الُسحتدديج  
 .لهي ُمخرري   كيم    الحكوم  ال ع  ل ربح ي   الدشوات القيدم  (000%)
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 ( ف  الجيمعيت والسعيه T.Q.Mالذيمم  ) الجودة ادارة نظي  جطب   عم  ُمطيلب  وزارة التعم   العيل  بيلعس 

 فد  االنطد ، ثد  لمعدتا، الذديمم  يطد  التشس د  عمد  ايجيب دي   يدشعك  و سدي الخدتيج   بسددتوى  ل رجقي  العتاق  

 عمد  العسد  عيجقهدي عمد  جتيدي العتاق د  الجيمعديت فد  ُمددتقم  دائدتة وجذدك  .السد ارس مددتوى  عمد  التطب د 

  .التطب   وُمتيبع  عس  فت،  جذك   م  الجودة إدارة جطب   نظي 

 العمس ددد  التطدددورات ِلسواكبددد  الُسددددتست وجطويتهدددي الجيمع ددد  السشددديه  فددد  السعتفددد  وُمددد ي ت الثقيفددد  ِإديدددي 
 .العس  وسو،  ال ائس  االقتريدي  التشس   ِلحيجيت جبعي   الح يث 

 عمددد  وصدددتاح    ُمبيشدددتة   يدددش  العددديل  التعمددد   لدددوزارة ج يددد  قدددينو   ُمطيلبددد  مجمددد  الشدددواب العتاقددد  بتذدددتي 
 ِبهددي  الُستجبطدد  الُعم ددي والسعيهدد  العمسدد  البحدد  ومتاكددز لهددي التيبعدد  والُكم دديت لمجيِمعدديت القددينون  االسددتق  

 يططهي جشف ي ف  الِعتاق   الجيِمعيت ِب  جقو  ِلسي والتقيب  والُستيبع  اإِلشتا  عم  الوزارة دور يقترت بح  ُ 
 .واإِلداري  العمس  

 .السعتف  عيل  ف  التطورات لسواكب  سشوات أر   وِ ُسع   ُمدتست بذك    ال راس   السشيه  جح ي 

 العمسدددد  والبحدددد  العدددديل  التعمدددد   لددددوزارة التذددددغ م   الس زان دددد  عدددد  العمسدددد  البحدددد  م زان دددد  نوصدددد  بفردددد 
 ومجدد ت ُمختبدتات ِمد  البحدد  ُمددتمزميت ُكد  وجدوف ت. الغددتض لهديا الدوطش  الدد ي  ِمد  نددب  وجخرد  

 .وزميالت

 .العيلس   السقيي   وف  والسشيه  العمس   السريدر وَأح ث َأفز   تبتوف السعتف  أسبيب جه ئ 

 القطدي  ُمختجديت نوع د  لتحدد   يهد   ونظدي  كآل د  الذديمم  الجدودة ادارة نظدي  بتهس د  التت دو   الدوع  زيديدة

 .التعم س 

 .التعم س  القطي  ف  الذيِمم  الجودة ِإدارة نظي  جطب   وأهس   ك ف   جوض  عسم   ارشيدي  ادل  جوفت ضتورة

  .الجودة نظي  جطب   م  الِعتا، يق  أي  لسعتف  العت    ال و  م  الُسقيرن  الِ راسيت ِإجتا 

 وأسددديل   السحتدددوى  ح ددد ُ  ِمددد  البدددتام  جس ددد  فددد  واالجرددديالت السعمومددديت جكشولوج دددي بيسدددتخ ا  الُسطيلبددد 
 .الت ري  ف  التكشولوج ي استخ ا  ف  الت ري  ه ئ  أَعزي  ق رات وجطويت التقوي   وأسيل   الت ري 

 حيجد  بد   واالنددجي  مد  التفيعد  حيلد  يمد  اج  م  احت يجيج  عم  لمتعت  العس  لدو،  الُسدتستة ال راس  

 .التعم   ُمختجيت ونوع   الدو، 
 لطمبد  ال راسد   واالعد اد لمسشديه  التخطد   عسم د  فد  الجيمعديت يتيجد  مد  الُسددتف  ة الجهديت ُمذديرك 

 .الجيمعيت

 عددد  ُمسثمددد   جزددد  العمسددد  والبحددد  العددديل  التعمددد   وزارة فددد  العمسددد  لمبحددد  عم دددي ه ئددد  الُسطيلبددد  بِإنذدددي 
 :عم  وجعس  العمس  بيلبح  جعش  الت  والسؤسديت الخيص والقطي  العيل  التعم   مؤسديت

 .األيتى  والسؤسديت العيل  التعم   مؤسديت ف  والبحث   العمس   الجهود جوح  (  أ
 .العمس  والبح  العيل  التعم   وزارة ف  العمس  البح  لتسوي  ييص صش و،  إنذي ( ب     
 .السجتس  حيجيت لتمب   فيئ ة األكثت العمس   البحوث نحو البيحث   جوج  ( ج     
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 .والسعشوي  والتق يتي  التذج ع   الحوافز ومشحه  الجيدي  البيحث   دع (  د     

  البحدددوث إلجدددتا  العمسددد  بيلبحددد  الُسخترددد  والخيصددد  العيمددد  السؤسدددديت مددد  الع قددديت جوث ددد ( هدددد    
 .لسرمحتهي

 السحكسدد  الستخرردد  العمس دد  السجدد ت إلصدد ار الجهددود وجوح دد  العمسدد   اإلنتدديج نذددت جذددج  ( و    
 الوطش . السدتوى  عم 

 التخدتج ومذديري  العم دي ال راسيت ورسيئ  والبيحث   العمس   البحوث ع  كيمم  ب ينيت قيع ة بشي ( ز   
 .لمجس   وإجيحتهي
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 العملي والىاقغ القانىنية النصىص بني اجلامعات إستقالل
 العيساوي رخيض . ثامر حممذم.د

 جامعة الكىفة/ كلية القانىن
thamerm.rukhis@uokufa.edu.iq 

 ادللخض
 العملي( واقعوال القانونية النصوص بين الجامعات ستقاللإ)

تعػػا جاتعاعػػعا ازػػعم جاععػػا  جاععرػػعف رعوػػزق جا وػػد  جاة عجػػق  جودي  اػػم اتػػ  جف تػػ د  جاتعاعػػعا  
هػػػػلج جاػػػػا م جادقػػػػعد  جػػػػف  ظػػػػعدو جارتبرػػػػ  جػػػػف يػػػػ  جابعػػػػ مجا جا ودقػػػػق  ج  بدػػػػعد ق  ج تبرع ظػػػػق  جاة عجظػػػػق 

ع  عػػػدؼ  جاحظعسػػػظق ترػػػزم جاتعاعػػػعا العػػػن ج سػػػب قؿ اوػػػم هػػػلج ج سػػػب قؿ  تػػػ  اف  رػػػعم  جػػػف   ػػػعم اػػػ
إبظػػعم اجذػػ  اسػػعاظ  ج دجمو اػػم اتػػ  تث ظػػر جوهػػاجؼ جاردسػػ اق  نعزػػف العاردػػععم جوإظػػد   العاث كرػػق

ج ال  ركػػم تث ظ ػػ  اػػع اػػا توػػم اعتعاعػػعا جسػػب قؿ  عرػػف  جدجم  ارػػع  اعػػاهع  ػػم ل هػػ, الأ حػػد جاحػػا  احػػا ع  
   جاباإقا جاحظعسظق  جاا زظق  جو دجؼ جارتبرعظق.

Summary 

 (The independence of universities between legal texts and 

practical reality) 
Universities are the beacon of science and scientists incubators of 

thought, culture and literature. In order for universities to take this leading 

role in leading society in the light of intellectual, economic, social, cultural 

and political developments, the universities give some independence, but 

this independence must be exercised within the framework of what is 

known as governance. In order to achieve the goals set in advance by the 

easiest means, and this cannot be achieved unless the universities have 

scientific and administrative independence, which distanced them from 

political and religious interference and community norms. 

 

 قػػػػػػػػجار اا
 مىضىع البحث: -أولا 

تعا جاتعاععا ازعم جاععا  جاععرعف رعوزق جا ود  جاة عجق  جاعع ـ, جذق  م ك نهع ادكزج  اإلشععع  
 اامسق جاثذعمجا, ام هػلج جارزععػر  اوػ ف جاتعاعػعا تعػا ن عػق جوسػع  جػف  جنعػقؽ جاػا ؿ جػف م ظهػع 

ػػػع  العػػػا جاثػػػدي جاععارظػػػق جاةعنظػػػق  اػػػع تقهػػػع اػػػم ارػػػاج , اػػػلا  ج ػػػا ج برػػػ اا جغعػػػ  جاػػػا ؿ  تع مهػػع إدً 
جتبرع ظػػع  ازػػل  ك ػػعفجا تعاعظػػق جػػف نهذػػبهع  ت ػػااهع, جػػأدا جاتعاعػػعا د مج  جارب ااػػق  عػػ  اػػع اػػا هع اػػم 

جاحػز جا جو اػ  ازخػأتهع الب باعمهػع جازػ جو جوسعسػظق اثدكػػعا جابتظظػد ج تبرػع ف جابػف تحػها جػف  زػعف جاا اػػق 
 جا عن نظق جاثا ةق.
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عػ  دػظق جا ػدد  جارتبرػ  الخػك  ج تػع ف  ال  جاتعاععا جف  زػعف شججف هلج جاا م جادجئا جال  ت ـ   
جاػلجتف جػف  دجمو رٍا س جف,  حبعـز جف ت ججد  زعًد ابعادو ابث ظر اهاججهع ا دزهع ه  جف  ب ججد ج سب قؿ 

شؤنهع ج دجمقق  جابععظرظق,  اعز  جالسب قؿ ه  جف تو ف جاتعاعػق رػدو,  هػلل جاثدقػق  تػ  جف تبث ػر جػف 
ق احب قعا جو ؿ البتتعل ا ذعف هظئق جابامقس,  جاةعنف  ع  جارحب ى جاعق ػف,  قبث ػر جوإظػد  عػ  ثقث

احػػب ى جاادنػػعات جابععظرػػف جارعاػػر جػػف جاتعاعػػق, العزػػ   إػػد هػػ  جف توػػ ف جاتعاعػػعا العظػػاو   ػػم جابػػأثدجا 
احػػعاظق جابػػف اػػع  تػػاا جادسػعاق ججاحظعسػظق  جاا زظػػق  ج تبرع ظػػق  ج  بدػػعد ق,  هػلج ابععػػ  جسػػع  ابث ظػػر 

 جاتعاععا  آل ابث ظ هع,  جاربرةعق جف  مسعف د عئا جاب اـ  جاد ف دجإ  جارتبرععا.  
 مشكلة البحث: -ثانياا 

 جابػاإ  جػف جاعرػ  جويػعد رف  جو اػ  :تبرث م اخكعق هلج جااثػ  رػ ؿ اععاتػق ن عبػظم اسعسػظبظم 
عا إعػػدو  عػػ  جارتبرػػ  دجإػػ  نبػػعئت تجا جنعكعسػػجنثػػاجم احػػب ى جابععػػظا جاتػػعاعف  اػػع ترجػػن ازػػ  اػػم   

جاا اػػػق,  جاةعنظػػػق جف تث ظػػػر ابععاػػػعا جاث كرػػػق جاتعاعظػػػق جاازػػػعفو   خػػػبدت جف  كػػػ ف هزػػػعؾ جسػػػب قؿ تجتػػػف 
ػع جػف جاعػدجؽ  دعػا جورػاج   اعتعاععا س جف كعف سظعسف جـ د زػف  ربػ  ج  بدػعد   ج تبرػع ف إدً 

 جارتبرعف.ظق  جنعكعسعا ااادو اعزحظت جا ود  جوإظدو  اع شهات  جاا اق ام جثعم سعا
  خطة البحث: -ثالثاا 

رظػػػ  إدػػػح جاراثػػػ  جو ؿ اامجسػػػق تػػػ هد  سػػػب قؿ  :ا ػػػا  حػػػرا إعػػػق جااثػػػ   عػػػ  ااثةػػػظم 
ف رػػظم ارجػػدد جاتعاعػػعا,  دمسػػزع جظػػ  اعزػػ  جسػػب قؿ جاتعاعػػق,  جوسػػع  جا ػػعن نف اإلسػػب قؿ جاتػػعاعف, جػػ

جػػػف  جاعرعػػػف جػػػف جسػػػب قؿ جاتعاعػػػعا,  دظزػػػع جظػػػ  ااػػػعهد جسػػػب قؿ جاتعاعػػػعا جاراثػػػ  جاةػػػعنف ااظػػػعف جا ج ػػػ 
جػػف جا ج ػػػ  جاعرعػػػف,   ػػا ارإببرػػػا جاامجسػػػق الجعترػػػق  جارػػػؤثدجا,   ّدتزػػػع جػػػف جارععػػ  جاةػػػعنف  جارععػػ  جو ؿ

ظعا جابف نػّ د  تذرزا اها جازبعئت جابف جابً    اظهع جااث  جف و ف اع تعدوزع ا , ثا تزع ازع جها جابً 
  درهع ام ات  جغزعف جااث  العا ظرق جا عن نظق.
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 ادلبحث األول
 جىهر استقالل اجلامعات

اع   ؼ  ع  ت هد جالسب قؿ جاتعاعف ال ا ازع ام جف ناظم اعز  جسب قؿ جاتعاعق  هلج سظك ف 
تا   ت دظ , سع  ا عن نف جف جسب قؿ جاتعاعقدج  ع  جالنعرعع  جال ؿ ام هلج جاراث  , ثا جف جا

 يرع ه   ا :
 ادلطلب الول

 ماهية استقالل اجلامعة

جالسب قؿ جاتعاعف, ثا ناث  جف  ذرز  ادععم جسب قؿ جاتعاعق سب وم ا ه ـب  ااظعف اع
 هرظق جالسب قؿ جاتعاعف  كرع  أتف :ا 
 

 الفرع األول
 مفهىم الستقالل اجلامعي

 م تاإ   العابععظا جاععاف العظاو   تعز هاؼ ادععم جسب قؿ جاتعاعق جف تو ف جارؤسحق جابف  
جالتهزو جاثك اظق جادسرظق  غظد جادسرظق , جذق   م تاإ  جاتهعا جالإدى اة  جالرزجي جاحظعسظق 
 جارؤسحعا جاا زظق  جاددج عا جارتبرعظق,  هلج  زبت  ز  هاؼ  جرا ه  ج قف شأف جااث  جاععرف , 

 .(1) ه  اع   اا   دو ن  ظق جف ت اـ جاا اق
 اذر ف جالسب قؿ جاتعاعف ادتاط العاثدقعا جاليعد رظق  جاث كرق جاررزهتق,  رب   ك ف اا زع 

جارزارق اخؤ نهع جااجإعظق س جف  ت جا دجمجاجسب قؿ تعاعف ال ا جف تو ف هزعؾ ردقق اعتعاعق جف جتجع
جابف  ا جاععرف,  جعًق العاعر  جاليعد رفجا  ا ع  احب ى جا ظعدجا جالدجمقق جف جارؤسحق جابععظرظق, 

تا  الأف تو ف  دجمجا  دح   ها ج    تو ف ادتاعق جف جات جن  جالدجمقق  جارعاظق اهلج جارؤسحق,  ع  جف ال
جا دجمجا الرع  ث ر    الردج اق هلل باع ذعف جالدجم  جارح ح م ك  م عالق,  جنرع جاحرع الرزأىجابععظا جاععاف 
 .(2)جادعام جاععـ

 
 
 
 

                                                           

(
1
 .811, ص8991ورعنعا جسب قؿ جاتعاععا جاعددظق , دجم جازهذق جاعددظق , جا عهدو,  د.  اا جاثرظا اب اف :  (

(
2
 .54, ص1182, دجم جاععا اعرق ظم, جا عهدو, 8د. رحم  اا جاهعد  جاتاع : ا بذظعا جابععظا جاتعاعف, ت  (
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 الفرع الثاني
 الستقالل اجلامعي أهمية

 
ا  جوثد جازعتت  م تث ر اااا جالسب قؿ  ؟ ا  باعدم اعلهم جابحعؤؿ  م اهرظق جسب قؿ جاتعاعق

 اهرهع :جاتعاعف؟  ركم تعرس تا   ع  احب قعا ابعادو 
 جارحب ى جاجعص العااث  جاععرف : -8

 ف ت جالساعي جابف  ,قؿ جااث  جاععرف ركم جال برعد  ع  جازبعئت جابف  بً   جاظهع ام إ ال
إقا جف جنخعق جااث  جاععرف جال  ت  ـ ال  جاتعاعق ,    ا مجف جارخكقا  اععاتبهع جت كعنا هزعؾ ت

 .(1) ا ا  ع  جمض جا ج  اع  ج ك ف اهع ادد دجا سعاظق جت
 :جارحب ى جاجعص العاوعدم جابامقحف -1

ع مل  ز ع ام شاق ابرظزو ام جاجدقتظم ال ا ام رب   بركم  ذ  هظئق جابامقس ام ج اجد نج
, جظبثبا جف تو ف ا  ادد دجا سعاظق, الج جعف  كس هلج جاخع م قؿ   اـ جاباإ  جف جاخأف جاععرفجالسب 

  .(2)شفف اج زهع  ال ل ن  ت  هظا  جاحع و جاععا 
 :جارحب ى جاجعص العاععاق -3

جف   تػػ جػػف جاعػػدح جاععرػػف   جث ػػقربػػ  تحػػبعظ  جاتعاعػػق ج ػػاجد شجدػػظق  عرظػػق اعععاػػق 
 ,  اهػػلل جالسػاعي  ب تػػ  جاا زظػػق ..جاػ ظدجا جاحظعسػظق  جالتبرع ظػق ث كػ ف جاععاػق العظػػا ف  ػم جابػػأ

  اعتعاعػػق اػػعاا توػػم ظدجا جاجعمتظػػق  ربػػ  تػػأثظد جاوػػعدم جالدجم ثجالعػػعد جالنخػػعق جاعق ظػػق  ػػم جابػػأ
 .ال دا جاب  قا

 جارحب ى جارتبرعف: -5

ارخػػكقا جارتبرػػ   ربػػ   كػػ ف اعتعاعػػق هػػلج جاػػا م ج تػػعد رعػػ ؿ  جاتعاعػػق هػػ  جف هػػاؼ
ثػػػػا ج بػػػػدجح جاثعػػػػ ؿ جابعالعػػػػق جػػػػف وػػػػ ف جارععظػػػػعا  تأثظدجتهػػػػع بثػػػػبا دمجسػػػػق جارخػػػػكقا العظػػػػاج   ػػػػم 

 .(3)جاحعال ق

 
 
 

                                                           

(
1
 .811, صادت  سع رد.  اا جاثرظا اب اف :   (

(
2
, 1181, دجم جازهذػػػق جاعددظػػػق , جا ػػػعهدو, جاثدقػػػعا جويعد رظػػػق  جاػػػا م جادقػػػعد  اعتعاعػػػعاإذػػػد جاحػػػظا , ررػػػعد, د.   (

 .91ص
(
3
 .85, ص1112,  ازخأو جارععمؼ, جالسكزامقق, 1سدى سقاق , ررظا: اااا جالسب قؿ جاليعد رف جاتعاعف, تد.   (
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 ادلطلب الثاني
 الساس القانىني لالستقالل اجلامعي

 ع   جااث   لا  سزام  تا ,  رب  نثظط سع  جا عن نف جالسب قؿ جاتعاععاقاسزعدض 
,  كرع جا  زظقؿ جاتعاععا جف جابخدقععا , ثا نبزع ؿ جابزاظا جا عن نف جالسب قاحب ى جا عن ف جاا اف ج ال  

  أتف :
 الفرع األول

 الساس القانىني يف التشريعات الذولية
الخػأف جاثدقػعا  ػاا ج ػقف )اظرػع  ت و جاػ  جهرظػق جالسػب قؿ جاتػعاعف ًاما  او  ثعئر د اظق جشػعم 

زجام اػػ  جاػػلكدى جالمدعػػظم اإل ػػقف جاعػػعارف تػػجاػػل   8911(  جػػف  ي ععػػظا جاعػػعاف جويعد رظػػق  جسػػب قؿ جاب
تاػ  ج ػقف   عػت, ثػا (1) اق اثر جابععظا   اـ جاباإ  جظ الث  ؽ جالنحعف  جال  جيا  ع  ود مو جربدجـ جاا

 رػػعف اعثدقػػعا جاليعد رظػػق  جاػػل   اػػظم اجػػع د جابرػػعد  جػػف جإذػػعع جاتعاعػػعا  اؤسحػػعا جابععػػظا جاعػػعاف 
 .(2)جسب قاهعاعردعام جاخجدظق   اـ 

جارػػؤترد جاعػػعارف ادؤسػػعف إظػػدج   ػػا تبػػ ج جاتهػػا جاعػػعارف ج ػػقف جاثدقػػق جاليعد رظػػق  جادػػعدم  ػػم ا  
 جاػػل  جشػػعمل جاػػ  اتر  ػػق اػػم جاراػػعد   ,(3)اػػظم جاعػػعـ اااػػا جاربثػػاوجال  ػػا  ل اػػم   ػػا,  جاػػل  جاتعاعػػعا

جارهرػػق جا جتػػ  جالابزجاػػعا  هػػع  جابػػف اػػم جهرهػػع جسػػب قؿ جابععػػظا جاعػػعاف  وػػد مو جارثعجاػػق  عػػ  جاثدقػػق 
 .(4)جاليعد رظق

 الفرع الثاني
 الساس القانىني يف التشريعات الىطنية

كم  زاا الخك  ًدقم جسب قؿ جاتعاععا جال جف تا   ر ع  جادغا ام جف دسب م جاعدجؽ اا 
جا  تختظ  جاا اق اعاث  جاععرف  و  و جالط اثادو جف  جااسب م جشعمو تعرح  جف ن جرف ابعادو جرةق  

جف تو ف وغدجض سعرظق  جف تو ف جف إااق جالنحعنظق  دعا هلج جف را تجت  داظ   ع  جف  ك ف  ر  
 .(5)عم هل م جارثاد م ج طاؤسحعا جابععظا جاععاف جف ج 

( از  81رظ  ندا جارعدو )  ا تأيا جسب قؿ جاتعاععا جف  عن ف  زجمو جابععظا  جااث  جاععرف 
اعتعاعق  جاوعظق  ادكز جااث  جاععرف  جارععها جاععظع جاردتاعق العاتعاعق جاخجدظق جارعز قق ):  ع  ان 

                                                           

(
1
  .8911جاليعد رظق  جسب قؿ جابععظا جاععاف احزق  قف اظرع اعثدقعا    (7(  جارعدو )2ام جارعدو ) (4جا  دو )  (

(
2
 .1115( ام ج قف  رعف اعثدقعا جاليعد رظق  جسب قؿ اؤسحعا جابععظا جاععاف  جااث  جاععرف احزق 3جارعدو )  (

(
3
 .1114ف جاثدقق جاليعد رظق نظحعف ج ق (

 (
4
 .جا  دو جال ا  ام جال قف ج قل(

(
5
 .1114( ام دسب م تره مقق جاعدجؽ اععـ 35) جاازا )ثعاةع ( ام جارعدو (
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, (1)(جاقزاق ابث ظر جهاججهع  قا د شؤ نهع ك  ازهع اتعس جالسب قؿ جالدجم   جارعاف  جالهعظق جا عن نظق  
( جا  جإبدعًعا اتعس جارثعجاق 7جاع  عن ف جارثعجاعا غظد جارزبارق الع عظا ج ط جشعمو جف جارعدو )

جاباإ  جف  جاوعظعا او نهع احب عق ال  ركم جارثعظق  جسبةز  ام تا  جاهظئعاجف جاد عالق  ع  جنخعق 
 .(2) رعهع

 
 

  

                                                           

(
1
 .8911( احزق 51( ام  عن ف  زجمو جابععظا جاععاف  جااث  جاععرف م ا )81جارعدو ) (

(
2
 .1111( احزق 18( ام  عن ف جارثعجاعا غظد جارزبارق ج عظا م ا )7جاازا )سعدسع( ام جارعدو ) (
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 ادلبحث الثاني
 الىاقغ العلمي لالستقالل اجلامعي

رب   برب  ج ذعف جاهظئق جابامقحظق جف جاتعاععا   عاق جاتعاعق العاثدقق جاليعد رظق جف تاج ؿ 
جارعع اعا جاععرظق  زاتف جف ناظم ج آل ااعهد جالسب قؿ جاتعاعف جف جارعع  جال ؿ , ثا نحعط جاذ ف 

 ت دظ  تا  كرع  أتف: ج   جاعرعف اقسب قؿ جاتعاعف   جف جارعع  جاةعنف  ع  اؤثدجا جا
 ادلطلب الول

 مظاهر الستقالل اجلامعي
, اعزػػ   تػػ  جف  بث ػػر  زعًػػد ابعػػادو  كػػ ف هزػػعؾ جسػػب قؿ تػػعاعف الرػػع تعزظػػق جاوعرػػق اػػم اوػػف

سػزاظز   ,  هػلج اػع  يظ ف,  ج ذع   ت  جف  ك ف هزعؾ جسب قؿ  ذ   ازهع جالسب قؿ جاععرف ج  جا ود  
 :جف جدنعل تاع ع  

 الفرع الول
 الستقالل العلمي )الفكري(

 و ذعفجالسب قؿ جاععرف  حب ت  جاثدقق جف تاج ؿ جارعدجق  هلج ال  بث ر ام اا  كم  ا بذ 
 و قعاععا د ف جف  ك ف هزعؾ تاإ  جابامقحظق جاثر جف جإبظعم جار جد جاععرظق  جابف تامقس جف جات جاهظأو

ت ذظق جاردعثق جاععاق  تث ظر جازاعـ   ت ز جال  جر اع ال  ت ز تامقحظق  اع جف تثا ا اع  سععق ج ت
جاععـ ,  جف تو ف جف ا ع   تا  ردقق اعععا  جاتعاعف جف ج اجف جآلمجف ارع  ام  ام ا جد اعدجظق  تعا 

 ذظق ادعثق جاا اق ت جاععرظق  جر اع جااث   ام جها اذعاظم جاثدقعا جاليعد رظق  ه  ردقق جتدجف
جتبرع ظق , جعارعظعم جا رظا جف  جنثظعزجا جارتبر  , د ف جف  ك ف هزعؾ تاإ  اردعثق تهق سظعسظق ج  

تو ف ,  ج ذع   قت  جف تً   جاظهع جاععرظق   ظرق جازبعئت جابف جاو عفوسظعسظق نتعح جااث  جاععرف ه  
 .(1)جاوب   جارؤا عا جاععرظق  نخد اثع عا جاز عشظق جردقق جف جاز عشعا  ج عاق جازا جا  جارؤتردجا هزعؾ 

 الفرع الثاني
 الستقالل العضىي والىظيفي

 ػػػم  العظػػػاو  تبث ػػػر جاثدقػػػق جاليعد رظػػػق  زاتػػػف جف توػػػ ف جا ظػػػعدجا جالدجمقػػػق جػػػف جاتعاعػػػعا احػػػب عق   ف  
 جف  ك ف جارعظعم جا رظا جف ت اف جارزعً  جا ظعد ق جف جارؤسحق جابععظرظق  ,جابتعتالعا جاحظعسظق  جاععئ ظق

ر رب  جف اعع د جإبظعم  هلج  عا ,العاعزعًد جاجعمتظق جالإدى  جابأثده  جاو عفو  جابرظز جاععرف ام د ف 
 ربػػػ   بث ػػػر جالسػػػب قؿ , جاععاػػػق   اػػػ اها جػػػف جاتعاعػػػعا  هػػػلج اػػػ  اػػػدد د ج تػػػع ف جػػػف اجدتػػػعا جاتعاعػػػق

 تعا احأاق تر ق   ,دت جف  ك ف هزعؾ جسب قؿ اعاف جا  تعن  جالسب قؿ جالدجم  بخ اعذ   اعتعاععا ج
                                                           

(
1
ق د.  حػدى , سػعا جاػا م: جاثدقػػعا جا ودقػق جػف جارؤسحػعا جابععظرظػػق جويعد رظػق, الثػ  ازخػ م جػػف اتعػق جاعاجاػق, اتعػػ (

 .1185,احزق 8, جارتعا 1تعاعف جارتددف, جاعاد  عرظق تدام  م اتعس جابععظا جا
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يعنػا غظػد احػػب عق  مجف جاتعاعػعا جظرػع اػػ  جابػف تػػزعكس الخػك  سػعاف جػػف جاتعاعػعا اػم جارحػػعئ  جارهرػق   
اػػظم جاثدقػػق  جاحػػععق جػػف هػػلج  تهػػاؼ جاثدقػػق جاليعد رظػػق جاػػ  ج تػػعد نػػ ع اػػم جابػػ جزف   ,جارعاظػػق اػػم جازعرظػػق

دجمقق اةػ   رب  جا دجمجا ج ا جاامجسظق  جااث   جاععرظق , جتجعت س جف جف جا دجمجا جابد ظق جاععرظق,  جار دمج
 .(1)تعظظم جالسعتلو  جاز    جازاي  جال عمو

 ادلطلب الثاني
 مؤثرات الىاقغ العلمي لالستقالل اجلامعي

العاب حظا اهػع  عػ   هعهرا ,  قركززع جف ناظم ععا جاعدج ظقاعتعاهزعؾ اؤثدجا كةظدو جف جا ج   جاعرعف 
 ,  جاةػػػعنف جابػػػاإقا جاا زظػػػق قػػػبا جااثػػػ   هػػػع جػػػف جا ػػػدع جال ؿ  جاثزدظػػػقازظػػػق جال اػػػ  جابػػػاإقا جو :نػػػ  ظم
  سزامسهع جف جا دع جاةعنف   ع  جاب دظ  جالتف:  جاعدجظق

 الفرع الول
 واحلزبيةالتذخالت المنية 

  ػا  ػدزا هػلل جابػاإقا  , دز جاباإقا جارؤثد جف جاعر  جاليػعد رفاام  جاثزدظقا تعا جاباإق
 جاثدػ ؿ  عػ   ,إظدو الحا  تزػعجس جالرػزجي الػعا  ز جػف جالنبجعالػعا جابخػدقعظقجو جآل نقالخك  اعث ظ جف 

ػػ ؿ اػػلا   جاراعشػػد  عػػ   جابػػأثظدااعشػػدو اػػم إػػقؿ  كػػ ف الدػػ مو  تػػعمو  جًػػ جا جازػػعإاظم  جاحػػاظ  جػػف جاً 
جاععاق  ج ذعف هظئق جابامقس  تعمل جإػدى  كػ ف الخػك  غظػد ااعشػد  قبث ػر جاردػاجؽ جالإظػد  ػم  دقػر 

ج  اػػػم إػػػقؿ جػػػدض  ػػػدجمجا جدجمقػػػق  عػػػ   جاربثػػػزدظمتعظػػػظم جا ظػػػعدجا جالدجمقػػػق اػػػم ج ذػػػعف هظئػػػق جابػػػامقس 
 جاتعاعق  تادز هلل جاباإقا الخك  اعث ظ جف جاتعاععا جالهعظق .

عهع جالتهزو باااعشد ام إقؿ جالتدجفجا جابف ت الخك  اداج هع ادزظباإقا جالازظق جااع جا
,  تزدجد هلل اتعاععاج ق    ع   عاتهع  ع  جاوعدم جابععظرف ج  جابف جالازظق  جارذع  عا س جف جا ج عق از

 .جارحب ى جاععارف  جابوزع تف  ع ب زف جاباإقا ا  جزد عد جابع م جا
 الفرع الثاني

 
 
 رفيةالتذخالت الذينية والع

ج باجف   ت  جف نرظز  ظم جاا م  جاربا زظم جعود عف تحعها جف  زعف جارتبرععا, جاع جاربا زظم جف 
ع  نادقعا جاودجهظق العن ججوعمها جاربعدجق  جابف تؤثد الخك  سعاف  ع  جاثدقعا جاليعد رظق إ دً 

عف  هف ال ترا اعا م الدعق جارتبر  جاتعاا ت جابف تحها الخك  اعث ظ جف ادا إدالععد جآلإ جابعدؼ   
جدجغ جاتعاععا جاعدج ظق ام نجاق  ارق هف جابف جسهرا الخك   جوم جف , هلج جالجوعم غظد جارزباعع ع  

ابرظزو ام ا ودقم  ج هعف   عرعف جف شب  جارتعالا  اجبعف جابجددعا  جال  جثد سعاع جف جاثدقعا 
 جاليعد رظق .

                                                           

(
1
 .22رحم  اا جاهعد  جاتاع : ادت  سع ر, ص (
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ظدجا جاحػػعاظق  عػػ  جاتعاعػػعا ثابحػػها هػػف جالإػػدى جػػف جابػػأ جاازػػعفوأتف جال ػػدجؼ جارتبرعظػػق غظػػد تػػ  
ػ ؿ نجاػق اػم جاو ػعفجا جاػ   ظػعدو خك  ااعشد جػف احػب ى جااثػ  جاععرػف هلل تزعكس ال ,  تثػ ؿ د ف ً 

جاليػعد رف , جاردجيز  جالاعيم جاثظ قق جف جاتعاعػعا,  هػلل جال ػدجؼ  جا ظػ د ترةػ   عئ ػع  جػف تعػ م جاعرػ  
الثظ  تد  جف العن جالرظعف جا  دمتق جدض جاد عالق جالجتظق اػم  اػ   ذػ  هظػأو جابػامقس  عػ  جن حػها 

 إ جع  ام جا   ع تثا  عئعق جادجن جارتبرعف.             

 اخلامتة 
اػػم إػػقؿ دمجسػػبزع ار وػػ ع جسػػب قؿ جاتعاعػػعا  جار عمنػػق  ػػظم اػػع هػػ  كػػعئم  اػػع  زاتػػف اف توػػ ف 

ػػف ا  ن بػػدح العػػن جاز ػػعت  عظػػ  جاتع اعػػعا جاعدج ظػػق ت اػػا ازػػع العػػن جالسػػبزبعتعا جابػػف نػػّ د  درهػػع,  نً 
 جا عن نظق  ع  جارخدع جاعدج ف  هف كرع ا وم جف ادنعل:

 الستنتاجات: -أولا 
جف جهرظق جسب قؿ جاتعاععا تورم جف جازبعئت جاععرظق جابف  دجد تدجف جااث   جاععرظق, ا   -8

 تععف نبعئت جععاق جتج اع ج اا الخك  رظعد   دعظاج   م جاباإقا. اجدتعا جاتعاعق جهف

جف ج سب قؿ جاتعاعف  زهن جسعس  جا عن نف ج باجف  ام جارععهاجا  ج  قنعا جاا اظق اد مج   -1
 العااسب م  جا  جنظم جاععد ق.

ثزدظػػػػق جف هزػػػػعؾ جإعػػػػعم كعازػػػػق نبظتػػػػق  ابػػػػاإقا ابعػػػػاد ج دزهػػػػع جابػػػػاإقا جاحظعسػػػػظق  جاا زظػػػػق  جا -3
 جو دجؼ جارتبرعظق  ترظعهػع اهػع اػدد دجا سػعاظق سػ جف  عػ  ج ذػعف جاهظػأو جابامقحػظق ا  جاععاػق 
 ربػػ  جوالثػػع  جاععرظػػق  جار ػػدمجا جابامقحػػظق, ارػػع اسػػها جػػف جنثػػاجم احػػب ى جابععػػظا جاعػػعاف جػػف 

 جاعدجؽ. 

 ادلقرتحات: -ثانياا 
,  جف ال تا   رادج جا  جسب قؿ جاتعاععاف تخظد جا  ت عظ  جازد ص جا عن نظق جابجارخدع ج نا    -8

, ارع  زعكس  ع  جاا م ارع اهع ام تأثظد ج تع ف جف جسب قؿ جارؤسحق جابععظرظق  ع   مؽ,
 .جال تع ف اعتعاعق جف  زعف جارتبر   جاا اق

ك ف عاف  جااث  جاععرف جف  ععظا جاعبنهظ  العارخدع جف  أإل العظم جال باعم تعا    عن ف  زجمو جا -1
ظظم جا ظعدجا ج دجمقق جف جاتعاععا غظد إعوعق جا  ا ق تاإقا سظعسظق ا  رزدظق ا   عئ ظق تع

الثظ   تع  اعع ظد جاب  ؽ  جازخع عا جاععرظق جارعظعم جا رظا جف جإبظعم جا ظعدجا  دجمقق جف 
 .,  جف  ك ف جابعظظم تثا جشدجؼ  م عالق جا ذعف ج دجم  اع ظعدجا ج دجمققجارؤسحق جابععظرق
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 قائمة ادلراجغ
 جاوب  جا عن نظق: -ا ال  
, دجم جازهذق جاعددظق , إذد جاحظا , ررعد, جاثدقعا جويعد رظق  جاا م جادقعد  اعتعاععاد.  -8

 .91ص, 1181جا عهدو, 
, 1182, دجم جاععا اعرق ظم, جا عهدو, 8د. رحم  اا جاهعد  جاتاع : ا بذظعا جابععظا جاتعاعف, ت -1

 .54ص
,  ازخأو جارععمؼ, جالسكزامقق, 1سدى سقاق , ررظا: اااا جالسب قؿ جاليعد رف جاتعاعف, تد.  -3

 .85, ص1112
, 8991: ورعنعا جسب قؿ جاتعاععا جاعددظق , دجم جازهذق جاعددظق , جا عهدو, د.  اا جاثرظا اب اف -5

 .811ص
 جوالثع  جاععرظق:-ثعنظع  
د.  حدى , سعا جاا م: جاثدقعا جا ودقق جف جارؤسحعا جابععظرظق جويعد رظق, الث  ازخ م جف  -8

, جارتعا 1اتعق جاعاجاق, اتعق  عرظق تدام  م اتعس جابععظا جاعتعاعف جارتددف, جاعاد 
 .1185,احزق 8

 جال قنعا  جارععهاجا  جا  جنظم: -ثعاةع  
 جال قنعا جاا اظق - ا

  .8911جاليعد رظق  جسب قؿ جابععظا جاععاف احزق   قف اظرع اعثدقعا   -8

 .1115ج قف  رعف اعثدقعا جاليعد رظق  جسب قؿ اؤسحعا جابععظا جاععاف  جااث  جاععرف احزق  -1
 .1114ج قف جاثدقق جاليعد رظق نظحعف  -3
 جا  جنظم -5
 .1114دسب م تره مقق جاعدجؽ اععـ  -4
 .1111حزق ( ا18 عن ف جارثعجاعا غظد جارزبارق ج عظا م ا ) -2
 .8911( احزق 51 عن ف  زجمو جابععظا جاععاف  جااث  جاععرف م ا ) -7
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 انشقاتح عهى اجلٌدج تاستخذاو اسهٌب تشجمح االىذاف اخلطٍح
 ا.و.د سشٍذ تشري سحًٍو انصاحل

 خايعح سٌيش كهٍح االداسج ًاالقتصاد
 قسى االحصاء

 ا.و.د ًاثق حٍاًي الٌز
 خايعح سٌيش كهٍح االداسج ًاالقتصاد

 قسى االداسج انعايح

 و.د عهً سهًاٌ حثٍة
 خايعح سٌيش كهٍح االداسج ًاالقتصاد

 قسى االحصاء
 

  
 اخلالصح

أن عسمية اتخاذ القرار تعد من االولهيات السهسة في مجال االحراء و بحهث العسمياات والهشدةاة 
ان اتخااااذ القااارار و ااايادتم باةاااتخدال  .واالقترااااا والعماااهل السالياااة والسرااارفية  ووميااار مااان العماااهل اال ااار  

االةاليب الكسية  يداهم بذكل أةاةي في تسكين اإلاارة من انجاز أنذطتها اإلاارية بكفاءة وقدرة عالييتين 
. تم في هذا البحث  اراةة الرقابة عمى الجهاة  باةتخدال الةتغالل األممل لمسهارا الستاحةو هال لتحقيق ا

البرمجاة   باةاتعسال نسااذج الخدمياةث تم تراسيم نااال مراقباة ةاهاة السشتجاات برمجة االهداف الخطية. حي
وتام حال الشسااذج الذي يدااعد فاي تقميال متغيارات االنحاراف لمشساهذج الريا اي.   MPSالهدفية  واةمهب  

باةااتخدال البرنااامم السعااد بمغااة فيجااهال بيدااد والااذي يداااعد متخااذ القاارار عمااى ايجاااا الحاال االمماال لسدااا ل 
 اتخاذ القرار ذات الطابع الكسي.

 :ادلقذيح
أهال  اهتساال تأ اذ الجاهاة بادأت االقتراااية  لمدااحة الداريع والتطاهر التادا ل مان  االل

و ااهال لتحقيااق االةااتخدال االمماال لمسااهارا  السؤةدااات االنتاةيااة والخدميااة  لااد  وأيزااا اال ترااا 
تماد الذاروات  باين التشاافس حادة وارتفاا  السشتجاات وتشاه   األةاها  اتداا  ذلاد فاي ةااهم الستاحة.وقاد
 أااة  إلاى السشاتم فحا  يساس الاذي التشاايم مان مجاال تطهرهاا إلاى باالجهاة االهتساال هاذا وةاهم السشتجة 
السشاتم  وقاد ةااعد ذلاد متخاذ القارار عماى اةاتخدال افكاار ةد ادة و ار   نهعياة عماى الحكام وإ دار لرقابة
 عسمياة  ار   ذلاد فاي ويداتخدل اإلنتااج  طهات عسمية بجسيع  هتم السشاسة  احب أ بح حيث حد مة 
 .وقياةية

 ريقة البرمجة الهدفية  تعد من األةاليب الكسية التي تدتخدل فاي لال تعادا من ةهة ا ر  فان    
وتتكهن من نساهذج ريا اي    وتعارض األهداف عشد اال تبار من بدا ل القرار في حاالت تخر  السهارا

الى   تقميل االنحراف عن االهداف السرةهمة والسه هعة من قبل متخذ القرار  إي إن هذا الشسهذج  هدف 
وهه ال يعسال   يدعى إلى معالجة تعدا األهداف بتحقيق أكمر حمهل قربا لسجسهعة األهداف السحداة مدبقا

األهااداف السحااداة  وإنسااا يحاااول اله ااهل إلااى اقاارب نتيجااة لقاايم  عمااى تعااايم أو تدنياام هاادف معااين بذاتاام
وذلد عن  رياق تدنيام مجساه  انحرافاات الشتاا م عان األهاداف السحاداة مدابقا إلاى ااناي حاد مسكان   مدبقا

لتقيال عادا متغيارات االنحاراف فاي     MPSومن ةهة ا ر  تم اةتخدال اةامهب[1,2,3,4,9,10,11,12]
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االنحاراف وستغيارات حارم ومان  ام  نسااذج الادوال متتعاداة االهاداف وهاه اةامهب ةد اد   تعامال ماع متغيارات
وقاد اةاتخدل اةامهب  ايجاا الحل لشساذج الادوال متعاداة االهاداف بهقاف تشفياذ قراير وعسمياات حداابية اقال.

مراقباة الجاهاة باةاتخدال برمجاة االهاداف لسعسال [7] البرمجاة الهدفياة فاي مراقباة الجاهاة حياث ارس  الاب 
الرقاباة  [6]بالشدبة لقياها االهاداف. وواذلد ارس  محاة الطسهح لسدتهيات السعمهمات معالجة االلبان  لدعم

 عمى الجهاة باةتخدال البرمجة الهدفية  لترسيم  ناال مراقبة ةهاة السشتجات الرشاعية.
 ادلثحث االًل

 ينيدٍح انثحث
 يشكهح انثحث   أًال:

تهااتم  ومياارا  بااالجهاة  وذلااد ماان  ااالل   ال  الرااشاعية او الخدميااة بعااإ إاارات السذاااريع التاازال
الرشاعية  تتبع الطر  العمسية الحد مة في أااء مهامها والتي تؤاي بالشتيجة الى عدل إكتسال السذاريععدل 

م فاي عادل نجااح الخطا   او االنتاةية او الخدمية  وفق الجدول الزمشي الُسعْد لها وال بشفس الكمفاة مساا ُيداهف
اريع وذلد بدبب دياب عسمية تخطي  وبرمجة أنذطة السذرو  إلنجازهاا وفاق أةامهب السدتقبمية لهذم السذ

عمااى  ماان أهاام األةااباب السااؤ رة ةاامبيا  فااي الهاقاع واحااد    و يعااد هااذا األماارذي ةااهاة عاليااة عمساي متطااهر
 عمى نجاح تشفيذ وإاارة السذرو  وعمى األهداف السراا تحقيقها مشم.ةهاة السذرو  اي 

  ىذف انثحث ثانٍا:
الهاادف األةاةااي ماان هااذا البحااث هااه  اايادة ةد اادة لترااسيم نسااهذج البرمجااة باألهااداف الخطيااة  

 واةمهب  البرمجة الريا ية لسراقبة ةهاة السذاريع الخدمية  و هذم الشساذج الجد دة تدسح لشا
قميال االنحاراف وواذلد تمعاين  بإاماج تفزيالت متخذ القرار في حالاة أ اذ األهاداف قيساا تعبار عان مجاال
 عن االهداف الى اقل مايسكن من اةل االةتغالل االممل لمسهارا الستاحة. 

 -أىًٍح انثحث:ثانثا: 
او الخدمية من  االل  اال ترا  وأيزا لد  السؤةدات السشتجة  بدأت الجهاة تأ ذ اهتسال أهل

السشتجاات  وارتفاا   وقد ةاهم فاي ذلاد اتداا  األةاها  وتشاه   التدا ل والتطهر الدريع لمداحة االقترااية
مجال التشايم الاذي يساس فحا   حدة التشافس بين السشتجين  وةاهم هذا االهتسال بالجهاة إلى تطهرها من

 السشتم إلى أااة لرقابة وإ دار الحكم عمى نهعية السشتم 
اسااة  هااتم بجسيااع  طهاتعسميااة فسشحااف أفكااارا ةد اادة إلااى متخااذ القاارار  حيااث أ اابح  اااحب السش

ترااسيم نسااهذج ماان هشااا تشبااع أهسيااة البحااث ماان  ااالل و  .اإلنتاااج ويدااتخدل فااي ذلااد  اار  عسميااة وقياةااية
 البرمجة باألهداف الخطية  واةمهب البرمجة الريا ية  لسراقبة ةهاة السذاريع الخدمية.
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 اجلانة اننظشي: ادلثحث انثانً
 :ًيشاحم تطٌسىا اجلٌدجيفيٌو  أًال:  

 مان العد اد فاي لمشاار وممفتاة نجاحاات بااهرة السا يين العقد ن مد  عمى حققف الجهاة إاارة إن
 ماشهم كال وو اع ,الجاهاة إاارة ماشهم بتطاهير والبااحمين,واألوربياة واليابانياة ,األمريكياة العالسياة الذاروات
 الرادا هذا في ويذار بها  ا ا نسهذةا و عف التي لمذروات الذيء بالشدبة ونفس ,بم  ا ا نسهذةا
قابماة  اولياة مها افات إليجااا الحاةاة لهارت السؤةداة اا ال الجاهاة تطبياق فاي تفااياا لاللتبااس أن إلاى

 ولمجهاة عدة مراحل هي: .العالسي السدته   عمى وهذا السياا ن شتى في لمتطبيق
والسها افات  لمسعاا ير اإلنتااج مطابقاة مان التأكاد مشهاا فاالغرض الفحا  ان عسمياة:مرحلة  لفححة -1

 السطابقة بيشسا دير والعسالء لمزبا ن تدمم الفشية لمسها فات السهافقة السشتهةات فإن وبالتالي ةابقا السحداة
 وما أالخط وقه  تسشع الفح  ال فعسمية وبالتالي مشخفزة  بأةعار تبا  أو ترشيعها يعاا أو فتتمف مشها
 واةتبعاام. اكتذافم ةه   عميها
األ طااء  اكتذاف تعشي عسهما والرقابة الجهاة إاارة ناال من ةزء الجهاة عمى الرقابة : لفرقاب  مرحل -2

 عالةها.  ر   وتحد د أةبابها وتحميل
 معاا ير ماع تتهافاق اإلنتاةياة العسمياة باأن المقاة تاهفير إلاى الجاهاة تهوياد نااال  هادفمرحل  لفتوكيد:  -3

 تهوياد نااال السشاتم ويقاهل فاي األ طااء حدوث من الهقاية مبدأ عمى الشاال هذا يعتسد السطمهبة إذ الجهاة
 اإلنتاةياة العسمياة فاي اور لام كال عامال عااتق عماى تقاع فالسداؤولية لمسشاتم  الدا مياة الرقابة عمى الجهاة

السشاتم  فاي واأل طااء العياهب حادوث تهقاع مان األةااليب مكشاتهم اةتخدال عمى العسال لمسؤةدة. وبتدريب
 ومشام وتاهفير الساال اإلنتاةياة وزياااة الفقاد ندابة تقميال عماى ةااعد ماا وهاذا وقهعهاا لسشاع اإلةارا  وبالتاالي
 الجهاة. تحدين

 تشجمح األىذاف اخلطٍح:: ثانٍا
 اام تحد ااد وزن محاادا لكاال هاادف   إن الفكاارة األةاةااية فااي برمجااة األهااداف هااي تحد ااد أولهيااة لكاال هاادف

 م البحث عن حال يراغ ر السجساه  مالسارةحح النحرافاات اوال الهادف عان    سن مدته  األولهية الهاحد
 الخا ة  أي إن متغيرات الزيااة أو التخفيإ لمقيها ته ع بدل وليفاة الهادف وهاي ماا  اراا[3].  أهدافم

  تخفيزها
 :[3,15]لخطية بالذكل الريا ي اآلتيويسكن التعبير عن نسهذج برمجة األهداف ا
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 :حيث إن
a: متجم االة اإلنجاز   

Pk:  األولهيةk. 
x j: متغير القرار. 
c i j:  معامل الستغيرj  في الهدفi. 
di

 .متغير االنحراف الدالب ويعبر وةهام في االة اإلنجاز عن أانى إنجاز لمهدف :-
di

 .متغير االنحراف السهةب ويعبر وةهام في االة اإلنجاز عن أعمى إنجاز لمهدف :+
b i:  قيسة الهدفi. 

diإن الستغيرات االنحرافية 
+  di

 :ال يسكن ةسعها معًا فدهف يداوي أحدهسا أو والهسا  فرًا أي إن  -
di

+ * di
- = 0                                                                                           

,0 :أي إن  كسا  شطبق شرط عدل الدمبية عمى ةسيع الستغيرات 
ii dd                           

 :MPSلسلوب لفبرمج  لفرياضي  لفمطورثافثا: 
يعتباار هااذا االةاامهب ماان االةاااليب الستطااهرة فااي ايجاااا الحاال االمماال لسدااا ل اتخاااذ القاارار ذات الستغياارات 

وان ةااادول الحااال االبتااادا ي  [3].الحااارة وقاااد اةاااتخدل حاااد ما فاااي فاااي حااال مداااا ل الااادوال الستعاااداة االهاااداف
 لشسهذج  برمجة االهداف  يكهن واالتي:

 خذًل احلم االتتذائً
     

  

 d1,………dk Xk+1,…….,Xm Xm+1,……….,Xn  

Z 0 0 πA - C π b 
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A B
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   MPSخولرزمي  لفحل بطريق  
 .ا افة متغيرات االنحراف الى الشسهذج الريا ي لمسدألة-1
  واحدة. تجسيع متغيرات االنحراف في االة انجاز-2
 وعدا عدا متغيرات االنحراف  m)ح وعدا قيهاها م nتحد د عدا متغيرات السدألة م -3
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 .B-1وإيجاا   A,b,B,C,CBح ووذلد تحد د ول من dم 
  π=CBB-1حيث        Zو π أيجاا قيسة ول من -4

                                               π b Z= 
   πA – Cثم أيجاد      B-1 A, B-1b          وإيجاا قيسة ول من  

 -كاألتي:   πA – Cيكهن ةدول الحل االبتدا ي ويتم فح  معامالت االة الهدف     -5
لمستغيرات دير األةاةية   فأن الحل أممل ونتهقف عدا ذلد   نذهب إلى   πA – C ≤ 0أذا وان    :أوال
  انيا.
لمستغيارات ديار األةاةاية فالحال لايس أممال لاذا فأنشاا نداتخدل  ريقاة  πA – C > 0   أذا واان  ثانيةا:

الدسبمكس أو الدسبمكس السقابل حدب الحالة السال سة لتحد اد الستغيار الادا ل والستغيار الخاارج والحراهل 
 الجد د لحين اله هل إلى الحل األممل. MPSعمى ةدول 
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 نثادلثحث انثا
 اجلانة انتطثٍقً

 أًال: يقذيح عايح:
إن تاريخ تهزيع ميام الذرب قديم وقدل تاريخ الحزارة اإلندانية وقد نذأت الحزارات السبكرة ومها 
عمااى  اافاف األنهااار  وشهاار الفاارات ونهاار اةمااة ونهاار الشياال و وااذلد نذااأت مشااذ القاادل وةااا ل لشقاال السيااام 

ن األنابياب ألستذاعبة   هي مجسهعة وبيارة ما شبكة تهزيع السيامأن وتهزيعها ألدراض اإلمداا بسيام الذرب.
بشقاط  تبدأ عشد  رفها العمهي من  زان تجسيع السيام الر يدي أو محطة التشقية  وتشتهي عشد  رفها الدفمي

االةااتهالا التاااي هاااي و اااالت  دماااة السذاااتروين مالسداااتهمكينح فاااي حالاااة شااابكات تهزياااع مياااام السااادن  أو 
هزياع السياام فاي السادن عسهماًا مان  ال اة أناها  مان السشاهل الحقمية فاي حالاة شابكات الاري و تتاألف شابكة ت

األنابيب وفق وليفتها:  طهط الشقل التي تشقل السيام من  زانات التجسيع الر يدية مأو محطة التشقيةح إلى 
مشاهمااة التهزيااع  وأنابيااب التهزيااع الر يداايةالتي تشقاال السيااام عباار أنابيااب الشقاال وتهزعهااا فااي أنحاااء السد شااة  

دمةالستذااعبة عاان أنابيااب التهزيااع وتشقاال السيااام مشهااا إلااى مهاقااع االةااتهالا مشسباااني ومشذاا ت وأنابيااب الخ
تعتساد مد شاة الرفااعي عماى نهار الغاراف فاي الحراهل عماى السياام ولكان ادماب مشاا ق   . اشاعية وديرهاا

ان عادا ةاكان الحاي الداكشي ةااعد فاي تحد اد الطماب  .قزاء الرفااعي  تعااني مان شاحة فاي مياام الذارب
 عمى السيام الرالحة لمذرب.

 دلشكهح تٌصٌع يٍاه انششب:األمنٌرج انشٌاضً  :ثانٍا
تاام  اايادة األنسااهذج السقتاارح والخااا  بتهزيااع االمماال لسيااام الذاارب عمااى شااكل نسااهذج البرمجاااة 

ح  27ح متغياار أةاةااي وم20وم نااميااةح قيااها 20وم يح قيااد هاادف27الهدفيااة والااذي  تكااهن ماان هاادفين وم
 .دير مقيد االشارةمتغير 

 :متغيرات األنموذج الرياضي1.

هشالاااد مجساااهعتين مااان الرماااهز لهاااذا األنساااهذج وهساااا السجسهعاااة األولاااى وهاااي مجسهعاااة الستغيااارات 
 األةاةية.

=Xij السشقهلة من السذرو  م  السيام يسمل وسيةiح الى الحي مj هل  /ح 3ل 1000ح مقاةم بهحدة م  
 .السجسهعة المانية وهي مجسهعة متغيرات االنحراف السهةب والدالب

=di لمسشطقة كسية العجز أو الفا إ الحا ل في الطمبi أو السذروi. 
 :هشالد هدفين لهذا األنسهذج وهسا :أهدلف لألنموذج لفرياضي2.

لكاال حااي ماان أحياااء مد شااة الرفاااعي  الطمااب عمااى السيااام الرااالحة لمذاارب فاايالهاادف األول:تقمياال العجااز 
 ح.6ويعبر عشم وسا في السعاالة م



 

 112 

 
       ∑   

 
                                                                                                    

    = عدا مشا ق الطمب م عدا األحياء الدكشية ح.n  :حيث أن
 .iفي السشطقة  ميام الذربفي الفا ز= مقدار العجز أو  

لكال مذارو  ويعبار عشام وساا فاي السعاالااة  سياام الرااالحة لمذاربفاي أنتااج التقميال الفاا إ  الهادف المااني:
 ح.7م

       ∑   
 
                                                                                                     

العجااز أو الفااا إ فااي  = مقاادار  و = عاادا مشااا ق اإلنتاااج م عاادا السذاااريع اإلنتاةيااة حm  :أن حيااث
 إنتاج السذرو .

 :قيود األنموذج الرياضي3.

قيوود الطاقوات و  قيود الطلب على كميات المياه  مجاميع هي: ثالثةيمكن تقسيم قيود االنموذج الى 

  .قيود طاقات األنابيبو  اإلنتاجية للمشاريع

 لمشكلة توزيع مياه الشرب:. حل األنموذج الرياضي 4
 تم حل الشسهذج الريا ي اعالم ووانف الشتا م واالتي:

 ( ٌٌضح نتائح حم ىزا اننًٌرج.1.4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رلبعلف مبحثلف
 لالستنتاجات ولفتوصيات

والراشاعية مان  االل  السذااريع الخدمياةعمى ةهاة  فى الرقابةتداعد متخذ القرار األةاليب الكسية  ان 1.
 السطمهبة.تحد د مقدار االنحراف عن االهداف 

ذات االهااداف واالولهيااات  اتخاااذ القاارارات عسميااةماان الطرا ااق الكفااؤة فااي   ريقااة البرمجااة الهدفيااة تعااد 2.
 .الستعداة

 لمسيام  حيث تبين وةها عجز في وسية الساء السجهز    بيشف الدراةة عدل تكافؤعسمية التهزيع  الحالي3.
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 حااي 203 حااي األمياار 105محااي  ااهرة العذاارين حي السعمسااين  حااي الذاار   حااي العسااال لالحياااء االتيااة 
  حااي الحكاايم  حااي التحرياار  الراافاوة ح.ووةااها  فااا إ فااي وسيااات السيااام السجهاازة ل حياااء 206األمياار 

  حاي الغاد ر  109حي الكرامة  حي الرشاعي  حي الغاد ر   107لعسال األتية محي اإلمال الباقر حي ا
   بدعة الرحسة ح.204  حي األمير 202 حي األمير 201  حي األمير 111
/ هل ح بيشسامجسه  وسياات الفاا إ 3ل2734.5 مجسه  وسيات العجز في السيام السجهزة لألحياء هي م 4

 / هل ح. 3ل7707.5 في السيام السجهزة لألحياء هي م
.  هةدعجز في وسية اإلنتاج  لمسذاريع االتية م مجسع الحداين  مجساع الفزال  مجساع الداعااة  مجساع 5

 .الكرامة  مجسع القدسح
.  هةاد فااا إ فاي وسيااة اإلنتااج  لمسذاااريع االتياة م مذاارو  مااء الرفاااعي  مجساع أل البشااين  مجساع حااي 6

 .االميرح
/ ااهل ح بيشسااامجسه  وسيااات الفااا إ فااي 3ل3550هااي م مسذاااريعاإلنتاااج  ل.مجسااه  وسيااات العجااز فااي 7

 / هل ح.   3ل2430هي م اإلنتاج  لمسذاريع
/ هلح 3ل (45907/ هل ح هي أكبر من وسيات الطمب الستهقع3ل5200كسيات السشتجة في السذاريعمال. 8

ي شبكات التهزيع ومع ذلد وةها عدة أحياء تعاني من عجز في الكسيات السجهزة مسا يعشي أن السذكمة ف
 أي في الطاقات الترسيسية لألنابيب الها مة بين السذاريع واألحياء الدكشية.

فااي حاال الجانااب التطبيقااي والحرااهل عمااى الشتااا م  مااع البرمجااة الهدفيااة ةاااعد MPSاةاامهب اةااتخدال  9.
حيااث تاام ا تاازال متغياارات االنحااراف لمشساااذج الريا ااية الااى حااد وبياار مقارنااة باالةاامهب  بهقااف وةهااد اقاال

 .التقميدي السدتخدل ةابقا
  :باالتييسكن ان نه ي  من  الل الدراةة

ةااااليب الكسياااة الاالعتسااااا عماااى أ واالنتاةياااة إلاااىل متخاااذي القااارار فاااي السذااااريع الخدمياااة . تهةيااام اهتساااا1
  لمسشتم وفق االمكانات والسهارا الستاحة. لتحقيق ةهاة عالية القراراتفي عسمية اتخاذ السشاةبة 

فاي  هاداف اإلاارة العمياا فاي السؤةداات والسذااريع الخدمياة واالنتاةياة يدااعد. التحد د الدقيق ألولهيات أ 2
لهيااة مسكاان أن يغياار لكااهن أي تغياار فااي األو  والااذي يقااها الااى ةااهاة الخدمااة او السشااتم اقااة القاارار الستخااذ 

 عسمية أتخاذ القرار.   
إ العجااز فااي .امكانيااة رباا  الذاابكات السجهاازة لألحياااء مااع بعزااها الاابعإ ووااذلد مااع السذاااريع لتعااهي3

 .الطمب عمى ميام الذرب
 لفمصادر:

ح   بحاهث العسمياات تطبيقااات عماى الحاةاهب   اار السشاااهم (2007ماةادة التسيساي   احساد الراافار [1] 
 .عسان األران   الطبعة األولى –والتهزيع لمشذر 
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تطبيااق برمجاة األهااداف فااي نقاال السشتجاات الشفطيااة  رةااالة ماةدااتير  (1998) السااهلى  ع عاامر [2]
 .ةامعة بغداا –مقدمة الى ومية اإلاارة االقتراا 

  حل مدا ل البرمجاة الهدفياة باةاتخدال السرافهفات.  مجماة عماهل ذي  )2008(رحيسم  رشيد بذير [3]  
  1العدا 1قار   السجمد 

ح اور نسهذج البرمجة الخطية متعداة األهداف في اتخاذ2014 الد  بهشارب م  [4] 
 القرار اإلنتاةي رةالة ماةدتير ومية السعمهمالف االقتراايةوالتجارية ا الجزا ر.

بشااء نساهذج شاامل لترافية ونقال وتخازين وتهزياع مياام الذارب فاي ح 2006حداين م  عباس الربيعي [5]  
 ةامعة بغداا.  كمية اإلاارة واالقتراا رةالة ماةدتير بحهث العسميات  مد شة بغداا

ح تطبيق البرمجة باألهداف في   الرقابة عمى الجهاة رةاالة ماةداتير ومياة العماهل 2015 محة عم [6]  
 الجزا ر. -قدم العمهل االقترااية  -ديير والعمهل التجارية االقترااية  الت

 ماع  اراةاة باألهاداف البرمجاة نساهذج باةاتعسال الجاهاة مراقباة نااال حتراسيم 2009ةاسيةم  الاب  [7]
 الجزا ر.-االقترااية العمهل في ماةدتير رةالة   بالرمذي فالوةن ممبشة في حالة
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Quality Control Using Goal Programming Approach 

Dr. Rasheed Al-Salih , Dr. Wathiq  Laith  and      Dr Ali Habeeb 

University of Sumer 
                                                    .Abstract 

   Decision making plays an important role in statistics, operations research, 

engineering, economic, finance and so on. The mathematical programming 

formulation leads the decision maker to achieve his goals efficiently by finding 

the optimal solution for the problem.  In this paper, we study quality control 

using free variables goal programming approach. We have used goal 

programming with free variables with MPS technique. The mathematical 

formulation has been solved using Visual Basic and   optimal solution for 

decision making problem is obtained. 
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  املستخهص

فد اتزييدديااشفريسدد   لبةالبطقدفرل البطيظ داتؤدنددولبدفررالبدديمانطاد ال االبدداالكشافد  ييدف البحثد ا
فددد اتردددد ي االب فنددددةاألكددد تي البشفريسددد   لمدددد امدددمةامسدددد ىطةارذبددد اا,لبطسدددش لالبظدددد ي ابل ددد ي   جددد د ا

اخدد ب ل  مدد الجددنالبظيدد  اتيريددفىباخدد م امسددش فل البزلددبارلبطز فددةالبرلحددةايدد ا  يدد االبطز ف ددةاطيدد رل لب
ي ظدةالبحثد ااشدطل الذبحثد الم دفل ابشطثدنااكل ةالباف دنالب  مزدةالمش   ,ار فاف البحلفرلبطز ف البشزل ط ا

اتط ضددد امظيددد اظشددد   لبإبددداام ط يدددةامددد االبحددد نث  رت صدددناا,كل دددةالباف دددنالب  مزدددةمددد اا  اتفريسددد (ا34ا)
تزييدديايلددااافدد البشدد ا  البن دد ز بلشفريسدد   االبطيظ ددةلما ن ددةالبطقددفرل اىدد اابزددنالز زىدد لبحثدد االكددشظش ج  

رأرصداا,خط ايؤىليباب ا ن لالفد لدافد يل  افد امؤكسد  البط شطد البط شلفدةلبطسش لالبظ ي ابل  ي   اج د ا
خفددانافدد البال ددةاالبش ك دديايلددااتردد ي البطيدد رل ابلشفريسدد   امدد البش صدد   امظيدد ا دد رر ازددفدخالبحدد نث  
خطد ايظسد بارلبشرد رالبث صدنافد ابإلزدفل ارلبشرد ي البزلطد االبك كد ةالبطشرلحد  تد ف  ا  رر ام امسشط ا

ج د البطسش لالبشزل ط ارلب حد ل البطز ف دةالىط ةالبش ك يايلاام البقر  البشزل ط اف ام شلفادرةالبز ببا
لبمشص صد  اكفد ة افد ارظ ف دةارففالبط شطد اخطد انثش جدوامد اممكد  اام الجنالبطس ىطةاف ابل  ي   
 .اااالبط شلفة

 . المدتوى النوعي للخريجين,الجودة, التدريديين مهنيةال المقدراتة : الكلمات الرئيد
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 املدقذيت 
لنددفالب كدد  يالبك كدد ةالبشدد اتسدددشظفايل يدد الب  مزدد  افدد اتثق دد الىددفلفي البزلط دددةا البشفريسدد  اانزددف
لط البطشط يالبيمام اممةالب ي دالبطز ف ةارلبظف طالبزذب اح زارلبحثث ةالبطشظ يةاريطا ال ايلبك دنط ةا

كد  اتدظزاباخفدانامح شد الرام د امح شد االبشد تر ي البطي رل البزلط ةاالبااخط ايؤدم البشفريس  ايحيبوا
يلددااتثسدد  اكفدد ة البدلةافدد البطؤكسدد  البشزل ط ددةالبشدد انزطددنازيدد البشفريسدد امدد ارفدد البطسددش لالبطز فدد ا

اجي دهالبزلط ة.اابلرلحةالبفلرك  اف اتل البطؤكس  الكشظ دلابط الكشسحوالبشفريس ام امح ل ارلكزةاممة

تيدف الب يد الب  مزد  اريلااىيلالبك ساج ةام    البحث اب شظ رةالنفالب  لند الب   سدةالبشد ا
خطدد ايددؤىليبابفددظنالب ظدد  فافدد البطظمطدد  البثا م ددةارلب  صددةارىدد اتثسدد  البطسددش لالبظدد ي ابل دد ي   ا

لبحثد البداالرةزدةامح ند اا.مز دةةالب  مدمةاكدظ ل البفرلكدلكدشظ دل ابطد الكشسدح هاخطسش لاي ب امد البافد ة ا
بل  ندد البظمدد مابلحثدد اتظدد رةالبطحثدد البرةامظيدد البطظي  ددةالبزلط ددةابلحثدد اف طدد امصدد البطحثدد البثدد ن ا

,المد البطحثد البث بد افشضدط الب  ند البزطلد الكشز ل الز زام اج ةافد البدز د  اند ةامشظ د ل البحثد را
ف طدد اتظدد رةالبطحثدد الب لخدد البكددشظش ج  البشدد ات صددنالب يدد اا,خدد ج لةالبمشحدد رل البنصدد   ةالبمزمددةابلحثدد 

اا.لبح نث  ارفق  ابشل البكشظش ج  لبش الرصاازي االبحث ارلبش ص   
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 يُهجيت انبحث –املبحث االول 
 يشكهت انبحث-اوالا 

لكدش لت     امظ كدحةابمكدشف د امد ااصد  مةال اتزطدنايلداف اي بطظ البطز ص البال   اام ايشرل 
لبدديماالب ل دد البشزل طدد مدد الجددناتردد ي ااةلبزلط ددارنفدد   تيبطمك تيدد البشفريسدد ةابارلبطيظ ددةالبطز ف ددةا حدد ل لب

لبطسد ىطةافد االبم البيمانطاظيبامد بل  ي   اارلبطز ف اج د البطسش لالبزلط ايلازفررهااك  ايظزاب
تطثددنارلجيددةاالب  مزدد  رةطدد ال اا,لبشدد ات لجددوالبط شطدد رلبطز  دد  احزضالبطفدد كنابددالبمزمددةالن دد دالبثلدد ة

تزشطدددفال انصددحمامدد البضدد ررمابدديلاايل ددوالبط شطدد ااي تادديلبكدد سالبزلطدد البدديماابا نيدد اتطثددنلبط شطدد ا
لزددد زااابزدددنراا,فددد البط شطددد اري دنددد  اامددد المددديادررل البطظ كدددحةالبشددد اتطاظيددد االبكدددبالبزلط دددةايطددد دل البال ددد  

لبظ د حارلبشرد ي اامشرلحد  لبشفريسد ةارتد ف  ااخ بطمكد  لبىشطد  ااى لبش ك يايل ي اايظحظ لبش االبج لةل 
اتحدد زرمدد اىظدد ا,ابل دد ي   البطيدد رل البطز ف ددةفدد ا  يدد اجدد د اامشط ددي ثق دد امسددش ي  اتابل صدد ةالبددابيددبا

م اممةالمشمكالبشفريسد   اك ف ةاتثق  اج د البطسش لالبظ ي ابل  ي   ايلااات كيالبش مفالةالبحث ا
لبطقدفرل ا:امد اىد ادررايلداا   بارلبديمايدظ لبدشسد لةاتشطث رامفالةالبحث اند ةالبراا,طيظ ةلبطقفرل الب

ا؟البطسش لالبظ ي ابل  ي   ج د اف اتزييياالشفريس   بالبطيظ ة

 اهًيت انبحث -ثاَياا 
جدد د اازظدد ةفدد البطيظ ددةاالبشفريسدد   امقددفرل امددفلامسدد ىطةامز فددةامدد امددمةلىط ددةالبحثدد ااتحدد ز

لبطش صصدةالبشد اتطشلد البطيد رل االبطمكد  ارجد دقفاز ز البث جةالبفزل ةالبداافا,بلرلحةلبطسش لالبظ ي ا
رلبيمم دددددةارلبسددددد  ن ةارلبدلريدددددةالبصدددددث ةالبط شطز دددددةالبط شلفدددددةارمظيددددد افددددد البطؤكسددددد  االبمزمدددددةابلزطدددددن

ك تي ا ط اممابكشقر زي لبحف يةاالبط لردبلثص ةايلاالفضنااخ كشط لررلبصظ ي ةارم  ى ارلبش اتسزاا
لب كدد  ناامدد لشفريسدد   البطقددفرل البطيظ ددةابرتزددفاا,لبطيظدد لدل يدد االب ظ ف ددةالبمدد البدديمايددظزابالن  خدد ايلددا

لبافدد ة امسددش لايدد ب امدد ااان زليددبايلددالبمدد البدديمبددفلالبرلحددةااالبطز ف ددةلب حدد ل ااتردد ي فدد االبك كدد ة
ا.لبمزمةاألدلةالبيط ةارلبف يل ة

 أهذاف انبحث -ثانثاا 

ا:البت ةالبىفل البااتثق  انسزاالبحث 

 مقفرل البشفريس   البطيظ ةاف ازظ ةالب  ن البطي رمابل  ي   .ادررز   ا .1

لبقدددفر ايلدددااترددد ي البزطدددنالبددد ظ ف افددد الكشافددد  الىط دددةاجددد د البطسدددش لالبظددد ي ابل ددد ي   افددد ا .2
 البطؤكس  البط شلفة.
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 لبطسش لالبظ ي ابل  ي   .ج د اف اتزييياالبطيظ ةالبشفريس   امقفرل لبشز  ايلاايم ةا .3

 ج د البطسش لالبظ ي ابل  ي   .ف اتزييياامقفرل البشفريس   البطيظ ةات ا  امفلاز    .4

   انبحث اثفرضي -رابعاا 

 :H1الفرضَت االولي 

وجددوة  امقددفرل البشفريسدد   البطيظ ددة)توجدده اكددالق  ارددا  متجددالذ توججددا ع و ة اددا تةكويددا    ددال  ا  دد   

 (الخريج   امستوى  اكو ي 

 :H2الفرضَت الثانَت 

 امسددتوى جددوة  فددي ابطقددفرل البشفريسدد   البطيظ ددة)توجدده اكددالق  ارددا تدد د ر ع و ة اددا تةكويددا    ددال  ا 

 ( اكو ي الخريج  

 املخطط انفرضي نهبحث -خايساا 

 
                                             

 ( المخطط الفرضي للبحث1شكل )                                                 

 عيُت انبحثجمتًع و –سادساا 
الب  مزةالمش    الباف ن اخا ني ابلحث ام فلن  ااكل ة امارذب  الك دنط ة ام لكحةاتيف ظمطة البا

اكل ةالباف نالب  مزةف البشفريس   ايفدام البحث اام شط ارشطنا,ف البح ئةالبشزل ط ةلبشر رل البزلط ةا
%ا2667خر يقةايف ل  ةاتط االبش البطزشطف البحث ي ظةانسحةارةلظ ا,اتفريس ا(127حلغايفدىبا)لبيماي

البحث  ام شط  البال ام  اازلغار ف, اف  البز ظة ا34)البحث ن ب ا  اتفريس ( البك س, اىيل رزي ااريلا
البحث كشح   البال لكشط را اف ايطل   البشثل نالبنص   لبش اايلااي ظة اليشط دى  ابلحث اتب اريؤكف,

((Sekaran,2003:295اااا.مف د انزفامم ط ابطزمبالن ل البخث ثا03ل ان بالبز ظةالبيمابنقناي اا
   يدقاييس انبحث –سابعاا 

مشظ د ل افد البدز د  البزلط دةاند ةااجد ةانسد امد لب  صدةاخطشظ د ل البحثد االبطق ي بليشط داتبا
ادرلكدددددةلشفريسددددد   ايلددددداام جددددد ةافددددد البطقدددددفرل البطيظ دددددةابامقددددد ي بفددددد اا  لبحددددد نثالكدددددشظف,ان ددددد البحثددددد 

(Stranovská et al,2017),لبطقد ي بايلدااايشطد دلبتدباالبطسدش لالبظد ي ابل د ي   جد د المد امشظ د اا
ا.(ا2116نزطةارلب ف ج ,)الب لرد اف ادرلكةا

 

المستوى النوعٌ جودة  لتدريسيينل المهنيةالمقدرات 

 للخرٍجَن

 تأثير عالقة             

 عالقة ارتباط             
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 اجلاَب انُظري نهبحث -املبحث انثاَي
 competenciesProfessional  Teachers للتدريديين المهنية المقدرات-اولا 

البطقفرل  ابات تحط اجط  اام بح  اا  لشفريسلبطيظ ة اف  البفرلك  البشثص ن اخطا ك  اإن  ز   لرتح   
ا.(Kini & Podolsky, 2016:21)البطيظ ةالبشفريس م لننا
خفاناأفضناا ةلبشفريسايبمي رلتاتظط ةا انفضل  ال اخزضالبشفريس  ا(Carroll et al., 2003:9)ارييك 

البج لةل البزم ةاز  ص  ايؤدماإباالكشظ زالبطز فةارتثلبم البيماالبف دنة,البزلط ةامس  تيبام اممة
ارلبشفريس   .الب  مز ة

ال  ااكط  ااتاظ ب ج  لكب ارلبتص ب  اخلبطزل م   ا  رريةامط رك  اأصحث ا بشزل بلبط تحرة
البطيظ ة.راالبشزل ط ةاخطي رلتيببظي  ام الجنالابلشفريس   ي  ان كط ارمظلط شطز  البطثل ةاب

اا(Watson & Hewett, 2006:142) ايف  را البا اإبااالباث  ل  اأش ر  ا ف البفرلك   م 
اةالبطيظ البطي رل اح  ايلاالبا ى ت ا راتاظ ب ج  البطزل م  الدرل ام الكش فل اا بلشفريس لبظش   البطش  زةا

ال ا,بلشفريس    اامف ركةالج لةل اكط  ازات تحطلبطز فة اش    البطشح دبةتثس   البطيظ راالبزم    البدلة
افا,بلشفريس    انا   اخيلاانق  االبشفريس زظفم  اأ  انطا  البطف ركة انات بف   اأر امشح دبة اأ امظ ف  طا 

ايلالبااتؤدم الآلم ي لبثف ظ ام  البطشح دبة البزم    البف دنةااا البما ن   اتر ي  اف  اكشسيب ف ني 
ا.بلشفريس ارة بش ب ايظزاباذب ايلااكل كوالبطيظ 

رإيددد د الكدددش فلمي ,امطددد انفددد زيبايلدددااالبطز فدددةامفددد ركةامددد لبف ل دددفااتحددد زأ االبشفريسددد يش  ددد ارا
أكثد اف  دف ,اامز ف دةاجفيف ,ارلبثص ةايلاام لردامز فةمثنالكشس باا,لبزم ةذل االألنفرةف االبطف ركة

ا.(Lai, 2009:334)البطيظ البشفريس   أدلةامف ركةالبطز فةاراإن  ز ةاز  اايم ةارىيلانزظ اأ اىظ كا
اهف البح ئةالبشزل ط ةارتر ي اامؤا م اأجنالبزطناخفانالنواا(:3401Tseng & Kuo, 2010)اريؤكف

لبسز ا,ارارمف ركشي البثفيثةالبشزل ط ةالبج لةل يلااال ايشز ف لابلشفريس   لبض ررماانصحمام ميظ  ,ا
ا.ف از لم يبالبطيظ ةالبثفيثةاالبطز ف ةلبطحشا  ,ارلبط لرداالب ك  نبلثص ةايلاا

 Quality of graduatesجودة المدتوى النوعي للخريجين -ثانياا 

ف ارف امسش ي  الباف ة ااتس ىبنطا اأ ااةلبطز فمف ركةاالج لةل   اخلبفرلك  اخزضاابقفاز ظ 
 ,123Clarke)ابيبلبشثص نالبفرلك اج د امط ركشيبالبطيظ ة,ا,افضماي ام ازا,ارتزيالب  ي   بفلا

ا.(:2009
ا(ال الب  ي   انطثل  الىبالن ل البط  ج  البش اتسزاالبطؤكس  331:ا2432)نزطةارلب ف ج ,اي  مرا

البشزل ط ةالباالبرتق ةاخ  دتي ا.
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يطل   امزشقفل ات   اإن  ز ةاف اابيبلبيي ابلشفريس   انطا ااولنا(Tseng & Kuo:2014:39)ريح  ا
ابفش  اأ  ة,ارأ اخرتزلبالبرمباالباف ةلبشفريبا لبش اتقفالم  البث لجيايح رايلاانزطل لا  انسشط رل

الكش لت     اتفريس ةالبج لةل ا ايش ج ايل يباامظش ة.ان جثةارالبشزل ط ة,ارأ ايظفيرل ر  ا ض ةااكط 
االكث  اإدلر  ا ض ن  ام  ارلبشز من البشزلب افز ةف  اخفان البشزل ط ة اا,لبح ئة اخ بنشط ةاال كط  البفز ر ىيل

قفنباف صةات د ازي,افضماي البطز ف ةارلبطيظ ةالبرلحةمح ل اتظط ةارا ي البانس ىباف ازي د لب ط ي ا
اف البم البيمانس ىب,ا ط ات صص تيبالبزلط ةاااج د البزطنلباف ة ارام ي   اخطسش ي  اي ب ةام ا

اا.مشط يخفاناتزييياأدلةالبزطنا
 نهبحث انتحهيهياجلاَب  -املبحث انثانث

 وفدقاا إلجاباث انعيُت ملتغرياث انبحث االحصائي انىصفي تحهيمان -أوالا 

ا البانش   الش ر بقف اشثل ن الب صف  ايلاالبنص    البحث  اي ظة اخ ج خ   الب  صة لبح  ن  
رج د االشفريس   لبطقفرل البطيظ ةابال البحث خطشظ  البطق ي بالب  صةاالبش اتشضط لبكشح   اال لكشط را

ام ان ت :البطسش لالبظ ي ابل  ي   ا
(ا4.41ز كطانس ز ا فرها)%(ارا94)االبطقفرل البطيظ ةابلشفريس   ازلظ البىط ةالبظسح ةابطشظ   .1

)كل ةالباف ناالبطظمطةالبطحث اةل البشفريس   اف اارتؤكفاىيهالبظش   ا,(1.31رلنث ل امز  رما فرها)
االب  مزة( ام  اي ب ة اخطسش ي   البطيظ ةيشطشز   االبطقفرل  الدلة اف  ابلشط ي اتؤىليب رظ فشيبالبش 
 .شفريس  البال ةبالبطثط البطيظ ارلبسل كممةالبشط يالبطز ف اخفانامث ب ام االبشزل ط ة

ابطشظ   .2 البظسح ة البىط ة اازلظ  ابل  ي    البظ ي  البطسش ل ا)ازظسحةج د  ا 79مقفلرى  ا ارة كط%(
ا3.94)يحلغانس ز ا النث ل امز  رمارا( اا,(1.85)مقفلره انف  الباال الىشط   لبطحث اةاالبال ةرىيل

خ  د البطسش لالبظ ي ابل  ي   ام اممةاتزفدالبش صص  البش خزةابال ةالباف نالب  مزةارلبش ابي ا
اا.اان  ماف ارففالبطؤكس  البثا م ةارلبىل ةاخ بطمك  الب ظ ف ةالبطش صصةلك ك اراادرر
 اختبار وحتهيم فرضيت عقاةت االرتبا  اثاَيا

,ارلنس  م  البحث اطشظ  ل خالب  صةالح  ن  بارفق  االب صف البنص   البشثل نزطل   الكشاط ب ابا
لبرتح طااةيم مقفلراالمشح راىيهالبفق  ك شباف ا,البف   االنط ذجوالمشح ررالبحث ارف     ام اأىفل ا

االذلبحث ااف ا  ةاتس لةز  امشظ  ل البحث ا البزم ةاز  االبف   ةالبربااص  مةتب بشثفيفا ح زة
لج خ  ااح ي البح  ن  الب لرد اف لبشثق ام اذب اتباتاربا ايشبا,بلحث اظط ذجالبف   بلارفق ال طشظ  الب

البحث ايلا اال لكشط رااي ظة م البيشط دايلااامظ كحةأك ب  اإنص   ةاارف لبكشح   ابظ  اتثل لي 
الرتح طاز  ك  .مز منا
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 :اختبار انفرضيت انرئيست األوىل

لبف   ةالب   سةالألربااأرايف اامفلا ح ةأ انثح ام اممةالبمشح راالبطث رنسزاام اممةاىيلاااا
 :ا  ت بارفق  ارذب اا ح بي 

لبطقفرل البطيظ ةاذل ادببةاإنص   ةاز  اام جحةا(:اات جفايم ةالرتح طH1) الولىالفرضية  
ا(.QG)البطسش لالبظ ي ابل  ي   ج د ارا (PE)االشفريس   ب

ا حدد ةالبف  دد ةالب   سددةالبربدداارذبدد از جدد دايم ددةالرتحدد طايددشبا(1لب ددفرةا)مزر دد  اارمدد امددمة
اجد د البطسددش لالبظدد ي ابل دد ي   را (PE)االبطقددفرل البطيظ ددةابلشفريسد   ذل ادببددةاإنصدد   ةازد  اام جحدة

(QG)ا.يلاالبطسش لالبال ا

مزظ يددةااخطسددش لاا(ارةفببددة1.715)لبدديمايحلددغارتحدد طايلدداالبطسددش لالبالدد البامز مددنال امقددفلرريشضددما
البف   ةالب   س ةالبرباا.ا ح ةرم اذب انسشظش اا,%(1)

  جودة المدتوى النوعي للخريجينو   المقدرات المهنية للتدريديينبين الرتباط  ةعالقاختبار  يجةنت      (1الجدول )
الفرضية 

 الولى
موجبة ذات  توجد هناك عالقة ارتباط

المقدرات بين احصائية  دللة
جودة و  (PE)  المهنية للتدريديين

 (QG) المدتوى النوعي للخريجين

 

 النتيجة درجة الرتباط

المدتوى جودة 
   النوعي للخرجين

 
 المقدرات المهنية للتدريديين

 
**0.715 

 

 الفرضية قبول

 (= 0001)**( تعني الرتباط معنوي عند مدتوى الدللة )                     

 SPSS.var23وفقا لمخرجات التحليل االحصائي في برنامج  نيالمصدر : من إعداد الباحث

 

 اختبار وتحليل فرضية عالقة التأثير  ثالثا ا
تثفيددفادرجددةاتدد ا  اابدديب اكدد شبافدد اىدديهالبفقدد  ,اأنطدد ذجالبحثدد ارف  دد  توابزطل ددةاتثل ددنلكددشاط ب ا

,ارىيلام اج ةافد البف  د ةالبطسش لالبظ ي ابل  ي   مشظ  اج د ااف الشفريس   لبطقفرل البطيظ ةابمشظ  ا
جدد د اافدد ابلطقددفرل البطيظ ددةابلشفريسدد   امزظ يددةالب   سددةالبث ن ددةارلبشدد اتددظ ايلدداا)رجدد داتدد ا  اذرادببددة

ا(ارذب ايلاالبظث الآلت ا:البطسش لالبظ ي ابل  ي   

 اختبار انفرضيت انثاَيت:

لبشد ا  البد لرد افد البف  د ةالبث ن دةالبشد اتفد  اإبدااادرجدةطيطدةالبافدفايد اخىديلالبطثد راان ش 
ربظدد  اا,مشظ دد اجدد د البطسددش لالبظدد ي ابل دد ي   افدد ابطشظ دد البطقددفرل البطيظ ددةابلشفريسدد   رجدد داتدد ا  ا



 

 
123 

لبنثددفلرالبحسدد طابطشظ دد ل ااتثل ددنالمشحدد را  ددة دد ةالرارفضددي ابزددفامدد امز فددةانشلبف االاحدد  ا حدد ةااتلدد ا
ا(البت :2ركط اف الب فرةا)البحث 

 جىدة املستىي انُىعي نهخرجينييف   هًدقذراث املهُيت نهتذريسينينانتأثري  تعقاة يجت( َت2اجلذول )

 النتيجة Sigدرجة التحليل  الثانيةنص الفرضية  

الفرضية 
 الثانية

للمقةدرات توجد هناك عالقة تأثير ذو دللة احصائية معنويةة 
المدةةةةتوى النةةةةوعي جةةةةودة و  (PE)  المهنيةةةةة للتدريدةةةةيين

 (.QG) للخريجين
 

16111 
 قبول الفرضية

 SPSS.var23وفقا لمخرجات التحليل الحصائي في برنامج  نيالمصدر: من إعداد الباحث

بلطقدددفرل ا(ارلبشددد اتميددد انش  دددةالبشددد ا  ا2رةظددد ةلايلددداامددد اجددد ةامددد البظشددد   البطح ظدددةافددد الب دددفرةا)
رلبشد الاحشد ارجد داتد ا  امزظد مازد  ا(.QG)البطسش لالبظ ي ابل د ي   ج د ارا (PE)االبطيظ ةابلشفريس   

(اريلااىيلا1611(ارةفببةامزظ يةا فرى ا)P-Value=0.000مشظ  مالبحث ارذب انس انش  ةالبشثل نا)
ا.لبف   ةالبث ن ةا ح ةلبك ساف  اىيلالبم ايؤدمالباا

اابطقددفرل البطيظ ددةابلشفريسدد   لإاددي تةكويددا تدد د ر  ( نتددال ت تيل ددت  اتجددالي     اتددي ت دد ر3ويوضددا  اجددهو  )

(PE) البطسدش لالبظد ي ابل د ي   جد د افد ا(QG)( إع  لغد  ر مدا  F( )33.418 اتدي تةده ر مدا  الا دا  )

R(   كمددال  ا  ارددهم   اتيسدد ريا انددذ    نمددوعا  لغدد  وفرددال  ار مددا )0.01 امةكويددا  كدده تسددتوى تةكويددا )
2

 )

%( تدد   امتغ ددر 51يسددر تددال ر متدد  )ي  كيددال    اتهميسدد   تتغ ددر (   واددذ  ي دد ر إاددي  ا 1651و اجالاغددا )

 6جوة   امخرجالو  اتةل م ا  امستج ب و امتمثت 

و الاتددالاي فددالا  اكتددال ت  اددو مة  د دداق تلكدده تيرددي  ايرضدد ا  ار  سددا  اثالن ددا  ارال لددا ) وجددوة تدد د ر عو ة اددا 

 6(QG)البطسش لالبظ ي ابل  ي   ج د ارا (PE)اابلشفريس   بلطقفرل البطيظ ةا  تةكويا إ  ال  ا
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  يف جىدة املستىي انُىعي نهخرجيني  نهًدقذراث املهُيت نهتذريسينيانتأثري حتهيم انتبايٍ ألمنىرج  (3اجلذول ) 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
 

 

 

 

 SPSS.var23لمخرجات التحليل االحصائي في برنامج ن وفقا يالمصدر: من إعداد الباحث

 

 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .715
a
 .511 .496 .25801 

a. Predictors: (Constant), PE 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.225 1 2.225 33.418 .000
b
 

Residual 2.130 32 .067   

Total 4.355 33    

a. Dependent Variable: QG 

b. Predictors: (Constant), PE 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .200 .734  .272 .787 

PE .915 .158 .715 5.781 .000 

a. Dependent Variable: QG 
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 املبحث انرابع االستُتاجاث وانتىصياث

 االستُتاجاث-اوالا 

ل البشفريسدددد   افدددد البطظمطددددةالبطحث اددددةا)كل ددددةالباف ددددنالب  مزددددة(انطشلادددد  الظيدددد  انشدددد   البحثدددد ا -1
 .لبطيظ ةاخطسش ي  اي ب ةلبطقفرل ا

كل دددةالباف دددناب ددد د البطسدددش لالبظددد ي ابل ددد ي   افددد الر دددث البظشددد   ال اىظددد كامسدددش ي  اي ب دددةا -2
 لب  مزة.

لبطسدددش لالبظدددد ي ارتزييدددياجدددد د االبطقدددفرل البطيظ دددةابلشفريسدددد   ت جدددفاىظ بددد ايم ددددةا  يدددةازدددد  ااا -3
 ف اكل ةالباف نالب  مزةا.ااابل  ي   

ش لالبطسددتزييددياجدد د افدد اابلطقددفرل البطيظ ددةابلشفريسدد   لاحشدد البظشدد   ال اىظدد كاتدد ا  ارل ددمابقددفا -4
 .بلطظمطةالبطحث اةالبظ ي ابل  ي   

 انتىصياث-ثاَياا 

خفانامشيليفاخ بطمك  البشفريس ةازش ف  امسشليم  البظ د حابيدبامد الجدناترد ي اىشط  الب  رر ا -1
 . فرلتيبالبطيظ ةاخفانامسشط اا

يظحظدد البش ك دديايلدداا دد رر امفدد ركةالبشفريسدد   افدد البقدد لرل البكددش لت   ةابلال ددةارلبكددشف د امدد اا -2
 مح لتيبالبزلط ةارلبطيظ ةاف اىيلالبط  ة.ا

لبزطنايلاالبنفش حايلاالبط شط اخفانالرك ام الجنالبشز  ايلاالز زالبطفد كنالبشد ات لجيدوا -3
 .رلبسز ابش ف  البثل ةالبمزمةابي ا

لبطسددش لالبظدد ي البمزمددةاخفددانامش لصددنابشزييددياجدد د ااتدد ف  البمدد ر ةالبقدد لرل اراصدد  مان دد  -4
 كف ة ا.مش صصةارالبش اتزفارلففاميبالبط شط ارمؤكس توالبط شلفةاخطمك  ارظ ف ةاابل  ي   
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احلياة  تستداهت ودورها يف إاملهنت االكادميي ىجتواعيت علألستداهت األتطبيق هبادئ ا
 تكادمييألا

 الدكتىرعلً عبىدي نعوه اجلبىري
 كليت االهام الكاظن)ع( النجف االشرف
aboamerking2017@gmail.com 

 الممخص 
جمساعيددد  لل سدددد األ ددداسسسا  دددا اماددددات الم لددديؼ ال دددالا ألادددم اا  األإلدددر سةااددد  ا البحددد هددد   ي  

جمساعي  اع المركيز بذكد خاص ألام اا  األضا ه إلر تق سؼ الخص للبحؾث الح يث  حؾل األ، باال راقا
جمساعي  ك  اه ألام اا  األاباسئ باةون جاونملت ل  سددمون. Barron and Gauntlett’sعسد  رعل

غالبا اا تفذد  ا أساء  ال راقي ن الجاا ات إيب و و .   اسسسيألي  للسهش  اللمحقيق  ا ب ض الغرو  الحال
المدا تسشدع قدد ة   بحدؾثأاثلده  ددا  البحد  اهد  ددا حد س ألجمساعيد . ونادم اا  األبظريقده تمؾا دق ادع ابدداسئ ا
ن تدددد اج الجاا ددددات ابدددداسئ أقمددددرح كسددددا نجمساعيددددا. إال سددددد بظددددره ادددددم ااه  رالسددددؾعفيؽ األ دددداسسسييؽ علدددد

هسيده ذات أ  البحد كدؾن يو المغييدر.  ةساة إجمساعي   ا اياااتها وعسلياتها السم لق  بدالمخظي  و ألام اا  األا
السشاقذدات السم لقد   صرة للم ليؼ ال الا. وها تددهؼ  داجمساعي   ا الخظابات الس األام اا  األالمؾضيح 

 األ اسسسييؽ. السؾعفيؽ رجمساعي  والظره الما تمثر بها الجاا ات علألام اا  األبا

 .جمساعا، الجاا ات، الهيئ  الم ةيدي ألالم ليؼ ال الا، االقمراس ا :ااايهاأل لسات 

Abstract  

 This study aims at studying the social sustainability of academic work in Iraqi 

higher education institutions, as well as providing a summary of recent research 

on social sustainability with a particular focus on the work of Barron and 

Gauntlett's. We use Baron Gountel's principles of social sustainability as a lens 

to investigate some of the current conditions of the academic profession. It 

appears that Iraqi universities often fail to perform in a manner consistent with 

the principles of social sustainability. In this study, we identify examples of 

research that prevent the ability of academic staff to operate in socially 

sustainable ways. We also suggest that universities integrate social sustainability 

principles into their planning and change management policies and processes. 

This study is important for clarifying social sustainability in contemporary 

discourses of higher education. They contribute to discussions on social 

sustainability and the ways in which universities influence academic staff. 

Keywords: Higher education, Social economics, Universities, Academic staff. 
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 املقدهت
اؽ  8791السدمؾي ال ولا س ؾس تاةيخه إلر  راالام اا   ا الم ليؼ ال الا لها تاةيخ عل ةن  كر إ

ن أ،  ق  كان يشغر اليه  ا الغالب ا المابع لليؾندكؾخالل برنااج األاؼ السمح ة للمثقيف البيئا ال ول
السؾاةس واالقمراس البيئا. وكثيرا اا يشغر  ة، وأساة اإلسكؾلؾجيا ر، اع الما ي  علتكؾن اقاط ه لل لؾم البيئي 

ال سليات الساسس  بسا  ا  رنها تقمرر علأ رإلر الزؾاب  والسباسةات والديااات السم لق  باالام اا  عل
جمساعي  برؾة  امزاي ة سوةا هااا أل. وتمسي االام اا  ا(Wright, 2004)ذلػ تخزير الحرم الجاا ا 

، سحماج السجمسع إلر تح ي ال يش السدم ام  األواع نظاقا. ولسؾاجه ةام اا  الس اصر أل ا خظاب ا
ن القزاسا الس ق ة. أتخاذ الخياةات السشااب  بذإ رل، وت زيز الق ةة عجمساعاألنخراط  ا عسليه الم لؼ األا

اع ب زشا الب ض واع ال الؼ  تا القالالقيؼ والمرؾةات و ، ت شا المشسي  السدم اا  و ا ه ا الدياه
جمساعي  ألالثقا   وتذسد الظره الما تمثر بها الشغؼ ا ام اا  هاألوا (.Unesco, 2002)الظبي ا 

ام اا  الشغر  ا القيؼ ألي السم لق باأقمراسس  والبيؾ يزيائي . ويمظلب ه ا الر ألثر بالشغؼ الديااي  واأوتم
وت ر   .الما نح سها ال الق جمساعا والشغؼ ذات ألوالثقا   وصشع القراة وال سلي  ال سسقراطي  والشغام ا

اعي  والثقا ي  جمسألالظبي ي  وا): ها نغؼ امذابك   بأنها أةب   سكؾلؾجيألام اا  األ( ا8779اليؾندكؾ )
. ويمزح اؽ  رلها. وه   الشغؼ امرابظ  وامذابك  وامرل  إلر ح  ال سسكؽ (قمراسس  والديااي ألوا

ن ال  ي  اؽ امادات الم ليؼ ال الا ق  أساجت اباسةات المشسي  السدم اا  البيئي   ا إ الدابق  البحؾث
ام اا  لمذسد ألإلر تؾايع نظاه برااج ا الباحثيؽ. وي عؾ والبحؾث والمؾعي  السجمس ي   سسي اسألالبرااج ا
جمساعا ألس السال اأجمساعي  وسعؼ ة ألنغسها ا رالحفاظ عل  االسماد   ةإلر ق ة و  جمساعي ألالشغؼ ا

ام اا . ألن يل ب سوةا احؾةيا  ا تحؾيد السجمسع نحؾ اأسسكؽ ن الم ليؼ ال الا وإ للسؾعفيؽ والظالب،
قبد ادم ام اؽ نمقال إلر ادمألع الح ي  أ زد وأ ثر إلزااا بميدير اال تؾج  امادات  ا السجمسو 

ام اا  وبرااج ألن الظبي   الذسؾلي  والسم  سة المخررات والشغؼ السؾجه  لإ. غير الكليات والجاا ات
الما ت ا ع عشها الهيئات السهشي     اسسسيألالمغيير الما وض مها كثيرا اا واجهت ةكائز المخررات ا

جمساعي  السماصله والهيا د ألالقيؼ اوت    (Hammond,2008)  .ا د الؾعيفي  وا ايير المرقي لهيوا
جراءات تزسؽ نسظا اؽ اإلنكاة بيؽ األ اسسسييؽ. وق  أاميازات الذخري  وايااات القؾ  كألالسمادي  وا

المشغيسي  الما ت  ع ، إلر جانب الحمسيات ام اا ألأعاه ه ا الحراان اؽ السدمولي  الجساعي  تجا  ا
.   اسسسيألجمساعي  للسهش  األام اا  األن اأالسشاقذات بذل ا ، صشع القراة السمادا  الكثير اؽ عسلي

ال سد  رعل السؾعفيؽ األ اسسسييؽ ةق ة  ر يسا يم لق بال ؾااد الما تمثر عل  ائلأوهؾ يمسي إلر طرح 
نرا  والمشؾع والمراب  ألاباسئ )ا  خسدلجمساعي  ألام اا  األجمساعيا. ويح س نسؾذجها لإبظره ادم ااه 

جمساعيا ووصف إتحقيق أه ا  السجمس ات السدم اا  إلر  رتد الما وال سسقراطي  والحكؼ(  ونؾعيه الحياة
 .((Ihrke,2018. ، اؾاء اآلن أو  ا السدمقبدسج د السجمسع صحي  واليسه لل يش اا
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 مذكمة البحث
 سسددد  الفكدددر بهددد   ن يلمزادددؾا بم أالددد يؽ لددد يهؼ اشددداعير ام ددد سة  القدددراة هدددد سسكدددؽ لل  يددد  ادددؽ أصدددحاب  

الفرصدد  إلسجدداس اددبد   ؟ واددؽ هدد ا السشظلددق، تمدداح لال اسسسيددخالقدده للمحدد سات الس قدد ة المؾصددد إلددر حلددؾل
نرددددا  والمشددددؾع والمددددراب  ألتحقيددددق امساعيددددا وتددددمسي إلددددر ادددددمقبد سسكددددؽ جإ  ج يدددد   لل سددددد تكددددؾن ادددددم اا

 الحكؼ ونؾعيه الحياة.وال سسقراطي  و 
 همية البحثأ

األوادددع نظاقدددا.  ةادددم اا  الس اصدددر ألجمساعيددد  بردددؾة  امزايددد ة سوةا هاادددا  دددا خظددداب األادددم اا  األتدددمسي ا
نخددراط  ددا عسليدده الددم لؼ األجمسدداعا، وت زيددز ألولسؾاجهدد  تحدد ي ال دديش السدددم ام، سحمدداج السجمسددع إلددر ا

القديؼ الدياه، ت شا المشسيد  السددم اا  الق ةة علر إتخاذ الخياةات السشااب  بذأن القزاسا الس ق ة. و ا ه ا 
هسيدد  البحدد  اددؽ خددالل تظبيددق أ لدد ا تكسددؽ  اددع ب زددشا الددب ض واددع ال ددالؼ الظبي ددا تا القددالوالمرددؾةات و 

 جمساعي .ألا  اام األاااي  لألالسباسىء ا
 هداف البحثأ

 ه ا  الما اؾ  نؾجز اشها:ألهشاك ال  ي  اؽ ا
 جمساعي .ألام اا  األتؾعي  جسيع الجاا ات بسهام ا .8
   وال سد بها.ام ااألتلخيص ال وة ال ي تمسس  اباسىء ا .2
  اات ة والظلب الرصانه ال لسي  لكال الظر يؽ لأل .3

 جتماعية ألستدامة األا
جمساعيدد  عشدد اا تدد عؼ ال سليددات والددشغؼ والهيا ددد وال القددات الراددسي  وغيددر الراددسي  ألااددم اا  ألتحدد ث ا  

. وتدددؾ ر السجمس دددات إنذددداء اجمس دددات صدددحي  وادددليسه لل ددديش ربشذددداط قددد ة  األجيدددال الحاليددد  والسقبلددد  علددد
يؽ لألعزدداء الحددالي ال سددد بسددا سحقددق السرددالح ر، اددع المركيددز علددجيدد   ةشؾعيدده حيددالجمساعيددا إالسدددم اا  

 رترداالت علدألا ر شدا ضدسشا ال القدات السمباسلد  والمدراب  السبشدا علدتجمساعيد ، ألادم اا  األواقبلديؽ. والس
اجسؾعددده ادددؽ  رجمساعيددد  علدددألادددم اا  األن ترتكدددز الفمدددرة السفاهيسيددد ، اثدددد اأادددؽ الزدددروةي و  .ادددر الدددزاؽ

السدددددم اا   السبدددداسئ المددددا ترددددف اددددسات السرددددظلح وتسكددددؽ اددددؽ عهددددؾة خرددددائص السجمس ددددات السحليدددد 
  جمساعيا. إ

 مبادئ االستدامة االجتماعية
نرددددا  الدددد ي سرددددفه ألهددددؾ ا سبدددداسئال. وأول هدددد   جمساعيدددد ألاددددم اا  األاأساسيييي    خسددددده ابدددداسئ هشدددداك

(Hammond,2008)  السجمسدع  ةذدسد قد ة ته الشغر إلدر جسيدع السبداسئ األخدرى، و  لمر يمؼ اؽ خاللبأنه
ن سكؾنؾا ض فاء و ا وضع أ  ون ، وال ايسا األعزاء ال يؽ س تؾ ير نمائج اشرفه لألعزاء رالسحلا عل

، وتقيديؼ السجمسع السحلا للد ا إلر المشؾعام  اس إغير امات  ا الشغام األواع نظاقا. ويذير المشؾع إلر 
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سات، وتذدجيع اإلبد اع ، وشدكد المحد ره ب ال اؽ المجدانس. تشدؾع اآلةاء، والخلفيدات، والسشغدؾة، والؾعيفد الف
بالسجمس دددات السحليددد   عالقمدددهللسجمسدددع و  والغددداهرةصددداله. ويذدددسد المدددراب  الذدددبكات ال اخليددد  الزدددسشي  ألوا

ذات طدابع د وال سليدات السجمس يد  ن تكدؾن الهيا دأسجب  جمساعي ألام اا  األوال السي  األخرى. ولميدير ا
ي أ، الشهددائا أولؾيدده للذددفا ي  والسددداءل . والسبدد ألاظدداء ، اددع إعن تذددجع السذدداةك  واإلسادداجأ، و سسسقراطددا

د زسهدددداة. وتذددددسألا ر ددددراس السجمسددددع السحلددددا اددددؽ الذدددد ؾة بالر اهيدددد  والقدددد ةة علددددأؽ يسكددددت، نؾعيدددده الحيدددداة
عمدزاز أل، والذد ؾة بالسكاند  واالخرائص ش ؾةا بالقيس  ال اتي ، واالنمسداء، والسذداةك ، والمسكديؽ، والددالا 

 الدد ينرددا  ألاددع ا ، امرابظدد تددؼ تؾضدديحهاالسبدداسئ الخسددد  المددا و . ) barron,2002بسددداهسه الفددرس )
  اليدددد  جسيددددع السبدددداسئ الخسددددد . وتسكددددؽ السبدددداسئ تذددددير إلددددر وجددددؾس  ونؾعيدددده الحيدددداة ، سددددد بسثابدددده  لمددددرس

جمساعيددد  والسجمس ددات السحليددد  ألن تكدددؾن األوصددا  والمفدددديرات السم لقدد  بقددد ة  الددشغؼ اأوخرائرددها اددؽ 
 ار الزاؽ.  رة  ا تلػ الشغؼ ادم ااه علالؾاةس

 ةكاديميأل المجتمعات ا 

للسددداءل   ةقمردداس الدددؾه ال ددالسا، أطددرا ج يدد إت شددا السمادددات الم ليسيدد  للم لدديؼ ال ددالا، المددا تدداثرت ب  
جدزءا   ساةيدألتهيسؽ عليها الربحي  والكفاءة والمؾجده نحدؾ تحقيدق الشمدائج. وتذدكد الشسداذج السماددي  واالما 

ال سددد األ دداسسسا،  رالقزدداسا المدا تؾاجدده الجاا ددات، تدمثر علددو ادؽ الم دداةيل السدددمج ة لل سدد األ دداسسسا. 
 روتذسد تسؾيد المد ةيس والبحد ، والمكشؾلؾجيدات الج يد ة، وضدسان الجدؾسة والسدداءل ، والمسؾيدد القدائؼ علد

السزسوجددددد   ى وتدددددمثر القدددددؾ  ،  اسسسيدددددألالحيددددداة ا رعمسددددداس، وال القدددددات الردددددشاعي ، والحفددددداظ علدددددألاألساء، وا
اددددمؾي األخدداله والسشددداهج والمربيددد   رعلددو   األوادداط اال اسسسيددد روالسمشاقزدد   دددا كثيددر ادددؽ األحيددان، علددد

يددددد  والدددددرواب  والهيا دددددد الساسسددددد  والهش اددددد  الس ساة   سالهاادددددمإالسدددددؾاةس و  ةساة إامفدددددداة و ألوالبحددددد  والدددددم لؼ وا
: اددا هددؾ ال سددد األ دداسسسا الدد ي أصددبح  هسيددألا ددا غاسدد    دددال. األاددر الدد ي سظددرح اوال القدات السجمس يدد 

بمكداة  دا أل،  هدا أسزدا ارداسة امزايد ة ل(Murray and Dollery, 2005)؟وادا هدؾ اددمقبد السهشد 
تخداذ القدراةات، وتهسديش ال دااليؽ األ داسسسييؽ ادؽ إاالضا ه إلر ذلػ، هشاك زيداسة اركزيده  دا ب .االام اا 

  ن السجمس ددات اال اسسسيددإ روهددا تحدد س امشددرات ام دد سة علدد ،ت دد س اآلةاء السمادددي القددراةات، والحدد  اددؽ 
ن ادددمقبد الجاا ددات المددا تددؾ ر الم لدديؼ الجسدداهيري سدددمش  إلددر )إ اددثالجمساعيددا. إ  ليدددت ادددم اا ال راقيدد 
تجد  ، . و دا الؾاقدع(هيال عاليدا وامخررديؽكبيدر  تمدالف ادؽ ادؾعفيؽ ادمهليؽ تدا   اسسسيدأعسدد ة تؾا ر قدؾ 

. ادديكؾن هشدداك  صدد ؾب   ددا ادددء الذددؾاغر بدددبب تشدداقص جاذبيدده الؾعددائف اال اسسسيدد ال راقيدد الجاا ددات 
خالل ال ق  القاسم اسا ق  سج د اؽ الر ب   نقص كبير  ا ع س األ اسسسييؽ  ا ال الؼ الشاطق باالنجليزي

المدا ترعاهدا الحكؾاد  هد ا وت دزو ال ةاادات  (.Hugo, 2005)ت يديؽ السدؾعفيؽ  ال راقيد الجاا دات  رعلد
وب ددض  ال ددراهغيددر تشا ددديه ندددبيا اددع ارتبددات القظدداع الخدداص السساثلدد   ددا    اسسسيددألإلددر ان الرواتددب ا

ن عؾاادد أخدرى ج لدت أسزدا إوادؽ السدرجح  (.horsley et al., 2005 دا الخداةج )   اسسسيدألالرواتدب ا
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نخفاض  درص إو  تزاي  اإلجهاس السرتب  بال وة رعل ةهشاك أسله وا ر اثال ).  قد جاذبيأ   اسسسيألالؾعائف ا
  السؾعفيؽ.  رعل، سر ب الديظرة عليها أحيانا  ضا يإ. وه ا سزع ضغؾطا (امقالل ال اتا ألاإلب اع وا

 خمده مبادئ لالستدامة االجتماعية

 لل سد األ اسسسا. جمساعي ألام اا  األا سسكؽ اؽ خاللها عرض  ع اه تحليلي تؾ ر السباسئ الخسد 
( Malcolm,2017))) 
 نراف أل ا-1

الهيئددد   تدددؾ ير نمدددائج اشردددفه لألعزددداء رالسجمسدددع السحلدددا علددد ةقددد  عدددر  ذلدددػ  دددا وقدددت ادددابق بأنددده قددد ة 
. وقدد  تبشددت ا ا غسهددا خدداةج الخظابددات السمادددي ، وال ادديسا األعزدداء السهسذدديؽ. والمددا هددا  ددالم ةيدددي 

 رعلدأ ن القظداع الجداا ا ل سده ثدانا إإلدر  ىسأ، اسا  اؽ القؾي ال اال  اال اسسسي  قظ الجاا ات صؾة  ام
، يمجداوز عد س األ داسسسييؽ غيدر ال راقيد و دا ب دض الجاا دات  ،ادؽ القدؾي ال االد   سمقظ دال ةا  ل لردؾة 

. ق مقمددؾن  ددا عددرو  ام نيدد  وغيددر امدددالشغدااييؽ األ دداسسسييؽ السدددمسريؽ. وكثيددرا اددا س سددد السؾعفدؾن الس
 وي د هد ا األادر.   واضدح  لس الجد  ، سون وجؾس خظ  امادين هشاك اجاال ل  م السداواة إواؽ الؾاضح 

 ،ال االد  السددمهلك  ةبدالقؾ  ؾؾصدفي ؼادمب اسهؼ وتهسيذدهؼ وهدإال االيؽ السدمقميؽ وغيدر السمفدرغيؽ ادؽ حيد  
اؽ طبقميؽ  ا الجاا ات احؾة تركيز ال ةااات    االال ةن سكؾن الؾجؾس الؾاضح لقؾ أوكان اؽ السفمرض 

ال االددد  ولكشددده اددددمب   إلدددر حددد  كبيدددر ادددؽ السذددداةيع البحثيددد  والدياادددات  ى للقدددؾ    دددا االادددم اا  اال اسسسيددد
السدددداواة بددديؽ الجشدددديؽ بأنهدددا تدددر   دددا بيئددد   ددد  وت . Malcolm,2017) )السم لقددد  باألواددداط اال اسسسيددد

إلددر تؾزيددع غيددر عدداسل  ىسألظبي دد  االاددمب اسس  لددب ض إساةات الجاا دد  قدد  ن اإو الحاليدد .  ال راقيدد الجاا دد  
يرغبدؾن  دا السذداةك  ن سدبب نزوح السؾعفيؽ األ اسسسييؽ ال يؽ ال أن ه ا سسكؽ أ. وهؼ سجاسلؾن بللدلظ 
تددمسي أساء  ال راقيدد ن الجاا ددات إ، هشدداك سالئددد تذددير إلددر نرددا أل. و يسددا يم لددق بسبدد ا اال سددد ا ددا هدد 

  .ام ااه الحياة اال اسسسيإض يفا  يسا يم لق بسؾعفيها. 
 التنوع -2

ام  اس السجمسع السحلا للد ا إلر المشؾع، وتقييؼ الفره ب ال اؽ إق  عر  ذلػ  ا وقت اابق بأنه 
يدم لؼ و ان نقد الدلظات ونظاقها لسخملف السجمس ات السحلي  سسيز أ زد الجاا ات. و   المجانس. 

المفؾه يمحقق و . االه ا دمجيب إلر وتامجاند    اجمس  ان تكؾن أ اسسسيات يشبغا   السفاهيؼ اابقه اؽ 
إلر المر ي ألجش ات ام  سة. وق   روان الجاا ات تد   بدهؾله أ بر اؽ خالل تقييؼ الفره، خاص

للربح، ب ال اؽ   ة ك سليبمكاأل ا اجال ا ال راقي سكؾن ذلػ ارتبظا ببشاء امادات الم ليؼ ال الا 
اال مذا . وها تخلق تؾترات بيؽ األاؽ الذخرا واالام اا  االجمساعي . ولم زيز االام اا ، سسكؽ 

ت ظا صؾتا لألعزاء المشغيسييؽ. وه ا ق  سسكؽ   ال سليات ال اخلي  بظريق ل للسمادات ان تقؾم بهيك
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وتق يرها واالعمرا  بالسداهسات السمشؾع    اال اسسسي اؽ االامساع إلر المفديرات السخملف  لألوااط ةاالساة 
وضع اشغؾة حااؼ  ري هؾ ال ي سسكؽ ان سذجع علأ. وه ا الر  ب يلال  جاا ال ةالما سسكؽ ان تؾ ر صؾة 

.  ، والمفكير  ا صح  السظالب السجمس ي  والحكؾاي ، واقمراح اامجابات ب يل ن األوااط اال اسسسيأبذ
اؽ اباسئ االام اا  االجمساعي ، بأنه ال تؾج  ازاسا  ا الح  اؽ الحقائق الما تدكؽ  أالمشؾع، كسب  ويكؾن 

إساةات الجاا ات إلر وصف ب ض الحقائق بأنها غير صحيحه أو ام ني   ىالسشغس . والشزع  السمزاي ة ل 
 ((Decuypere and Simons,  2014 . تشفا الم  سس  الما كثيرا اا تمسي إلر برااج أ ثر ابمكاةا 

 الترابط -3
للسجمسع السحلا اع اآلخريؽ. وتروج الذبكات باعمباةها  والغاهرةالزسشي   ال الق سذسد ه ا السفهؾم 

مباسل البحؾث اع اآلخريؽ. غير ان ه ا ال نبح  ا ا و ننحؽ ل ا .  جزءا ال يمجزا اؽ الحياة اال اسسسي
السجزايؽ اؽ الجاا ات وصف األ اسسسييؽ  ويسكؽيش كس  ا ال ةااات المجريبي  لل سد األ اسسسا. 

عزل ال سد األ اسسسا هؾ جانب اؽ جؾانب الحياة و ال سلي .  ةحياال اؽ ا زوليؽ هؼإلر ان ال راقي 
يمقااسها األ اسسسيؾن  ةالما تم اةض اع افاهيؼ الزاال   ا الجاا ات. ال زل  ها عاهر   اال اسسسي

تح س و لسؾعفيؽ األ اسسسييؽ، وال ايسا الشداء. ا ة لإلجهاس ال اسيؾن والسدمسرون ويمؼ تح ي ها كسر
ال ةااات المشغيسي  الفرد الساسي والمؾاصلا للسؾعفيؽ عؽ األعزاء المشغيسييؽ اآلخريؽ. ويرجع ذلػ 

، والهيا د المشغيسي   إلر ع س اؽ ال ؾااد بسا  ا ذلػ ال ااد عؽ ب  ، واالام ان  بسراسة خاةجي
، ويذكد الشقاش حجر الزاوي   ا إنذاء الس اة  ونذرها إلر اللغ  اال مراضي . ويدمش السؾزع  والسشغسات 

االنذظه اال اسسسيه. ويسكؽ عزو ب ض المفاعد السمشاقص بيؽ األ اسسسييؽ إلر إسخال البري  الكمرونا 
ط ال ي قلد اؽ االترال وجها لؾجه اع الزاالء والحاج  إلر ةؤي  السؾعفيؽ  ا اجاالت االنزبا

، ان سحرد علا الس لؾاات الكمرونيااألخرى. وبسا انه سسكؽ للسرء ان سجلس  ا اكمب أو  ا السشزل و 
ا. ول د هشاك نؾعا امشاقر  لحزؾة السشم سات الما ت زز الخظاب األ اسسس  و رص   ان هشاك حاج

ظابع رونيا تفمقر إلر الال ي سحرك الكمرونيا. بي  ان السجمس ات السحلي  السرتبظ  الكم ج ي ا اؽ المراب 
م ابير السداءل  السدمهلك  . وبسا ان األ اسسسييؽ اآلن أ ثر عرضه لالحمسا لالتراالت وجها لؾجه

ق    وادم اا  السشااب  وبشاء اجمس ات احليه قؾي  ،  ال ب  اؽ اتخاذ الخياةات  يسا يم لق باالنذظللؾقت
ة الفرسي ناجؼ عؽ ع س (. ويب و ان ه ا السشغؾ (mcnay,2006 اؽ أولؾيات السؾعفيؽ.  ال تكؾن اولؾي
سب ا اع المراب  ك ح س واأله ا  السمغيرة باامسراة.، بسا  ا ذلػ الزغؾط  ا الؾقت الساؽ ال ؾااد

 .، اؽ السهؼ ا الجه الحياة السجمس ي   ا الجاا اتأاااا لالام اا  االجمساعي 
 الديمقراطية والحكم -4
للذفا ي  والسداءل . السداءل  ها ارظلح امكرة بذكد امزاي   ا   ت ظا االولؾيان الحؾكس  الرشي ة   

بالسدائد. والسداءل  بؾصفها  رحؾب. غير انه ارظلح اال راقي الخظابات الما ت وة  ا الجاا ات 
لأل اسسسييؽ ال يؽ سظلب اليهؼ ان سق اؾا البيانات عؽ بحؾثهؼ بؾاائد اخملفه، بسا  ا ذلػ  اافهؾاا االؾ 
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السداءل  بظريقه  سد الحالي ، كثيرا اا تدم ةاساةاات االساة   المحكيؼ وعروض السمتسرات. ولكؽ  ا حال
   م الثق  ليدت اداءلثقا   ع رعقابيه واديظرة ب ال اؽ ان تكؾن وايله للذفا ي . والسداءل  القائس  عل

   (Bone and McNay, 2006) بد ها إ را .
 نوعيه الحياة -5

جمساعي  للسجمسع السحلا. واؽ الر ب تح ي  ه ا السفهؾم غير أله ا السب ا هؾ اقياس لالام اا  ا
خفض عسلهؼ وقؾضؾا سؾعفيؽ األ اسسسييؽ ق  عانؾا اؽ ان ال رعل  هاا  السلسؾس، ولكؽ هشاك أسل

دمؾي ال ؾائق الما االشحؾ ال ي ش س عليه  رالسؾعفيؽ األ اسسسييؽ علوإن   عرو هؼ لب ض الؾقت 
عؽ الراتب واالامحقاقات  ؛ وع م الرضاام بالم ةيس االهمسااات الظالبي تز انخفاض اال ،ت مرض الم ةيس

ويمسي الر وااع االنمذاة ؽ األ اسسسييؽ اإلجهاس السهشا بي،  ليس اؽ السدمغرب ان سكؾن ل لػ. و األخرى 
وايئه اع زاالئهؼ كسراسة لإلجهاس. وال تقمرر ه     عؾااد اثد ع م وجؾس تفاعالت اجمس يع ة 

ا راس السجمسع  ر، ايكؾن اؽ الر ب علالحياة  ت نا نؾعي رواع ه ا ال ليد عل .السؾعفيؽ رالحال  عل
الزسهاة. والغرو  القائس  ال تفزا إلر المسكيؽ الذخرا أو ا رالسحلا ان سذ روا بالر اهي  والق ةة عل

 (McInnes, 1999) االجمساعا ساخد السهش .
 االستنتاجات والنتائج 

 (Barron and Gauntlet,2002) د اب ا اؽ السباسئ الخسد  لالام اا  االجمساعي  الما اقمرحها 
. وال يزال يم يؽ الشغر إلر اآلثاة ال راقا ال الاسحماج إلر س ع المغيير السمادا ساخد قظاع الم ليؼ 

ال ااد ان الجاا ات سسكؽ ان تكؾن و ع م ا الجه االام اا  االجمساعي   ا الجاا ات.  رالسمرتب  عل
إذا لؼ ت اج السباسئ الخسد  الما وض ها باةون وجاونملت  ا و دا للمحؾل نحؾ المشسي  السدم اا . الرئي

المالا وب، اجمساعيا  ر ب ال سد بظره ادم اا،  سؽ الالسماد  وال االؾن  يهات سد بها الظره الما 
، بسا  ا ذلػ الم ةيس والبح . اؽ الر ب عسلها ان اباسئ االام اا  االجمساعي  لؽ تكؾن   اله  ا 
اتخاذ القراةات الما ها األ زد لألجيال القاسا   رترؾة الجاا ات الما تؾجه اآلخريؽ  ا الق ةة عل

 القراةامال: هد سسكؽ لل  ي  اؽ أصحاب طرح ويسكؽ  نحؾ ادم ام. رش اا ال يب و انها ت سد حاليا علع
إلر حلؾل خالقه للمح سات الس ق ة؟ ال يؽ ل يهؼ اشاعير ام  سة ان يلمزاؾا بم  سس  الفكر به   المؾصد 

اجمساعيا وتمسي إلر   ادم ااالفرص  إلسجاس ابد ج ي   لل سد تكؾن   ، تماح لال اسسسيواؽ ه ا السشظلق
  ادمقبد سسكؽ اؽ تحقيق االنرا  والمشؾع والمراب  وال سسقراطي  والحكؼ ونؾعيه الحياة.

 التوصيات
  إاهام ت  سس  ال سسكؽ ان سكؾن اسكشا اال  ا حال ال راقي ان الذ ؾة بالسجمسع  ا الجاا ات  .8

   .  اال اسسسياألصؾات  ا السشاقذات والقراةات السم لق  بالبيئ  
اجمساعيا وتمسي إلر ادمقبد   الفرص  إلسجاس ابد ج ي   لل سد تكؾن ادم اا  تماح لال اسسسي  .2

 اؽ خالل السباسىء الخسد   
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تؾايع نظاه برااج األام اا  لمذسد الشغؼ األجمساعي  وإلر ق ةة السماد  علا الحفاظ علا  .3
عفيؽ والظالب، وإن الم ليؼ ال الا سسكؽ أن نغسها األجمساعي  وسعؼ ةاس السال األجمساعا للسؾ 
 يل ب سوةا احؾةيا  ا تحؾيد السجمسع نحؾ األام اا 

سح س نسؾذجها لألام اا  األجمساعي  خسده اباسئ )االنرا  والمشؾع والمراب  ونؾعيه سجب ان  .4
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 واثرها يف جودة انخعهيى احلوكًت االكادمييت

 رشيذ. يريفاٌ يصطفى و                 و.و رائذة ياسني خضر                أ.و.د. أزهار عبذاهلل حسٍ    

 كهيت انقاَوٌ وانعهوو انسياسيت/جايعت كركوك                                    

 : ادلهخص 

اضيع الحجيثة التي يتم تجاولها في الهقت الحاالي  ااالش خ ميسيتهاا فاي ت اه خ تعج الحهكسة من السه       
لذخكات ومؤسدات الجولة وذلا  مان لاعال تعقتهاا اتلياات واتاخاصات امداعح ام ا    البيئات التش يسية

سؤسداااات التاااي تعساااض تمااام ضااابي العساااض وتهتياااج العسمياااات محاااه الشجااااح والت اااه  السداااتسخ  و ساااا ا  ال
كاا  لي السدتجامة  االتاالسسهال الخئيذ لمجوال ككض االسها   البذخ ة الزخو  ة لتحقيق التشسية تعج التعميسية 

إ ا ة م امهااا و  حعدااإل ئيداايا   كعشرااخا  ت بيااق الحهكسااة ومبا ئهااا  ماان تااجتيم مداايختها ومهامهااا تبااخمبااج 
 تتساا باشفذ الشداق الستباع في السؤسدات التعميسية العالسية من حيث ته ة الخجمات واتداقها وإ ها مؤسدات

ياع السداتفيجين اساا نزاسن حقاهع تسياع اتزااص مع التأكيج تمم العجالة والسداواة لجسالجه ة مبجأ الكفاصة و 
 باخامج الخجمات واإلدعحات التعميسيةفي السؤسدة التعميسية و سشاع الهاج  والفدا  

 الكممات المفتاحية ) الحوكمة، المؤسسات االكاديمية، الحوكمة االكاديمية( 

 ادلقذيت: 

العااالي لادااة  أياام مااا نجاا  اميتسااا   اااج ماان قبااض الااجوال  تعتبااخ مؤسدااات التعماايم تامااة والتعماايم
ت اه خ بخامجهاا اتهاا وكفااصة ييئاة التاج  ذ فيهاا و سهاص من حيث تحداين مداتهأ أ اص إ ا تهاا وتاه ة مخخت

كهمهااا السسااهال الخئيدااي تشبااع ماان  أيسيااة مؤسدااات التعماايم العااالي  و التعميسيااة فااي طااض إنااا  قااامهمي معئاام
الذاممة والسدتجامة والت اه   ها   البذخ ة السؤيمة التي من لعلها نسكن تحقيق التشسيةالسجتسع االسلمجولة و 

كسااة فاااي تاااتسكن يااحؤ السؤسداااات ماان القياااا  بااجو يا السشاااهق بهااا  مباااج ا  تتحقااق فيهاااا الحه   ولكااي الخقاايو 
فاي لجاه ة  أحج األم سة األساسية التاي تهاجإ إلام تحقياق ا من مش مق كهمها  مختمف مدته اتها ويياكمها

ت بياق مباا ا الحهكساة واستشا ا لاحل  فاا    التعميم العالي نسثض األ ضية السشاسبة لت بيق مبا ئهاحين ا  
الترااشيف العااالسي  د متقجمااة فاايمخاكاابمااهم مؤسدااات التعماايم العااالي  امكا نسيااة ندااايم اذااكض واضاا  فااي

أماا  التقاج  والت اه خ وام تقااص باااأل اص احاج اكباخ التحاجنات لبيخوقخانياة والاخوتين ااعج ا  ااتت   لمجامعات
تحجااايم الشتاااائج   الكااابخأ فاايامفااة  تسثااضغياااا الذاافافية ومحجو نااة السداااصلة   كسااا ا  التعماايم العااالي فااي

 التعميسيااةسؤسدااات ال  ماان يشااا بااخرت ضااخو ة إ ا ة الخااجمات واإلدااعحات التعميسيااةالستهقعاااة مااان باااخامج 
حياااث تاااه ة الخاااجمات واتدااااقها وإتباااا  مباااجأ مااان السؤسداااات التعميسياااة العالسياااة بااااشفذ الشدااااق الستبااااع فاااي 
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ع التأكيااج تماام الجاماا  العااا  مااان يااحؤ الخااجمات فيسااا نخااة العجالااة والسداااواة لجسيااع ماا الكفاااصة والفاتميااة
  .والفدا  و سشاع الهاج اتزاص السؤسدة التعميسية السدتفيجين اسا نزسن حقهع تسيع 

مااام تال مااا  لااادلم الحاداااض فاااي ومااان يشاااا تشباااع ايسياااة البحاااث الاااح  ندااامي الزاااهص تمااام مداااالة ا
تقاجنم الخاجمات ااالجه ة السشاسابة مان تان السؤسداات  التعميسياة وتجاد املياخة الخجمات السقجماة مان قباض 

حااامت الفدااا  دااب  ال مااا  أو ا تمبيااةمسااباا تتعمااق بتااجمي مدااتهأ فاتميتهااا فااي ياات قه حيااث الشهتيااة والت
الحهكساة لمخااخوج ماان يااحؤ السعزااامة  ماان لااعال كااا  مبااج ماان إتبااا  االتااالي اإل ا   والساالي والسحدااه ية  

تهطيااف الحمااهال والشساااذج السدااتشجة تماام تكشهلهتيااا امتراااامت والسعمهماااات بهاااجإ تحقياااق الحكااام الجياااج 
 وإ ا ة أفزاض لمسها   والدياسات.

فتتسحااه  فاي حاتااة السؤسداات التعميسيااة الام م ااا  يتراف االكفاااصة والفاتميااة اماا اكااكالية البحاث 
ماان تقااجنم أفزااض لجمااة لم مبااة وامسااتاذة وكذااف حااامت  ايااة والدااي خة الجقيقااة التااي تسكااانوالذاافافية والشد 

الفدااااا  اسختمااااف أمهاتااااج ولادااااة اإل ا   والساااالي وفاتمياااة ياااحؤ السؤسداااات نعتساااج االج تاااة امولااام تمااام 
تايد اااة الجهاااة الخاتياااة لت بيقهاااا وماااجأ القشاتااااة اأيسيتهااااا  و عبااااا ة أ ع ا  اكاااكالية تتحاااج  اساااجأ أيسياااة 

؟ وياه ماا ساشحاوال امتاااة تشاج مان ن لاعال ت بيقهاا الكتخومياا ومحميااالتعميسية ما الحهكسة في السؤسدات
 لعال التداؤمت امتية:  

 وما يي ابخر مساذتهاالحهكسة ما يي  -
  ؟ كا نسيةامما يية الحهكسة  -
 ؟ كسة امكا نسية في اثخا  التعميم و  الحه  -

ا  مدااتقبض التعماايم يتحااج  اسااجأ ا تبانااج االحهكسااة امكا نسيااة  و ش مااق البحااث ماان فخضااية مفا يااا
نمبتها وكها  ياا  في إ ضااصالتعميسية كأحاج الدابض الشاتعاة لسعالجاة السذااكض الشاتجاة تان قراه  اإل ا ات 

  والقيااااا  اسهامهااااا اااااالجه ة الس مه ااااة اذاااافافية وتجالااااة اسشااااأأ تااااان ضااااابابية الفداااااا  والتخياااااض والسحداااااه ية
اساااا  تحقيااااق الذاافافية والسداااصلة وحكااام القااامه  والسذااا كةكا نسيااة تعتسااج اذاااكض اسااا  تماام الحهكسااة امف

نزاااسن  تع ااايم  و  مش هماااة التعمااايم العاااالي فاااي تحقياااق أياااجاإ التشسياااة البذاااخ ة مااان لاااعال بشااااص الكاااها   
  .والكفاصات القا  ة تمم السشافدة والتفاتض مع مجتسعات السعخفة

كهمااج احااج اكثااخ السشااايج تشاااوم   يشهج الهداافي التحميمااالساا تسااج البحااثخضااية اتااعؤ اتومثبااات الف
الحهكساااة  شامهضاااهتالزاااا  والاااح  نقاااه  تمااام   االتحمياااض والسشاقذاااةومداااائض وقزاااانا  اااهايخ اتتساتياااة ل

 . والتعخإ تمم  و يا في تعد د العسمية التعميسية واثخاصيا الج اسةو لمتحميض امكا نسية 
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: ماا يياة الحهكساة ة الم محاه  ن تشااوال السحاه  اموالاما ييكمية البحث فقج تزسشت فزع تن السقجم   
والياااخا تااااصت الخاتساااة   وتشااااوال السحاااه  الثاااامي:  و  الحهكساااة امكا نسياااة فاااي اثاااخاص التعمااايم  امكا نسياااة

 . تستزسشة تسمة استشتاتات وتهديات
 

 االكادمييت احلوكًتيت االول : ياه راحملو
        
الحهكساة فاي ماجلهلها الم اه  تعااه  الام امغخ اق و اخا  بهاا القيااا ة الجياجة او الساتحكم او قاج ة   ااا         

  وتاام اقتااخاح يااحا السراا م  ماان قبااض اممااين العااا  لسجسااع 1تماام الااتحكم اسااا نستمكااج ماان مهااا ات الداافيشة 
  Governance  اتتسج لفظ الحهكسة في تختسة لكمسة 2003الم ة العخ ية في بيا  دا   تشج في تا  

ممكميد  تختسة دحيحة مبشم ومعشم  فهي أوم  إذ تاص فيج "... ا  التختسة العخ ية )حهكسة( لمسر م  ا
وياااي ثامياااا  تاااؤ   الااام السعشااام السقراااه     ياااة لسحاف تهاااا تمااام الجاااح  والاااهر  تااااصت وفاااق الراااياغة العخ 

اتتسااااا  يااااحا سااااة ومتااعااااة ا اص القااااائسين تميهااااا و االسراااا م  اممكميااااد  ويااااه تااااجتيم ومخاقبااااة مذاااااق السش 
.  2تجيااجا  الاام الثااه ة السراا محية لم ااة العخ يااة فااي العرااخ الحااجيث"اعااجا  السراا م  ماان كااأمج ا  نزاايف 

ومش سة التعاو  امقترا   والتشسية IFC ولهحا مجج تجة تعا  ف لهحا السر م  فسؤسدة التسه ض الجولية 
OECD  تعخفاااج اامهاااا " مجسهتاااة مااان الععقاااات باااين القاااائسين تمااام ا ا ة الذاااخكة ومجماااذ ام ا ة وحسماااة

ماان لااعال قهاتااج  ي خةتسميااة التحكاايم والداا كسااة اامهااا "لحه   كسااا تعااخإ ا3امسااهم وغيااخيم ماان السدااايسين"
مجسهتااااة القهاتااااج والزااااهااي  امااااا السفهااااه  ام ا   لمحهكسااااة فهااااه  واسااااذ الزاااابي ا ااااخد تحقيااااق الخكااااج
تماااام حقااااهع السااااع   ي تااااهفخ ضااااسامات تحقيااااق حااااخ  السااااج اصوامتااااخاصات الجالميااااة فااااي السؤسدااااة التاااا

 .(4)والسحاف ة تمم حقهع امنخاإ ذات السرال  السش سة
ولقااااج طهااااخت الحاتااااة الاااام الحهكسااااة لااااعال العقااااه  الساضااااية و التحجيااااج فااااي اتقاااااا اممهيااااا ات     

امقترااا نة وامرماااات السالياااة فاااي تاااج  مااان  وال كاااخع اسااايا وامخ كاااا العتيشياااة و وسااايا فزاااع تااان امرماااة 
مسااا اسااتجتم وضااع قهاتااج   الساليااة التااي كااهجيا امقترااا  العااالسي فااي الهمنااات الستحااجة اممخ كيااة واو  ااا

                                                           

 .  8، ص2005، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 1الشركات ، ط محسن احمد الخضري، حوكمة 1
وي، وليييد الحيييالو، حوكميية الشييركات وا رهييا عالييا مسيياوم اوماييال مييو المعالومييات المحاسييبية، مركيي  حسييين ال  يي  2

 . 23، ص2015الكااب اوكاديمو، 
، 2008مو بالديات الضفة الغربية، رسيالة ماجسياير ، جامعية الخالييل،  اسالم بدوي باعور، مدم اطبيق معايير الحوكمة 3

 . 90ص
( حيييالوة جميييال ودار طيييت نيييداج،الاعاليم الجيييامعو والحوكمييية ،دار طيييت ،مع يييد الانميييية المسيييادامة، جامعييية القيييد ، 4) 

 .98ص،2011



 

 
 

138 

لمحهكسااة لزاابي تسااض تسيااع ادااحاا الععقااة فااي الذااخكة  وماان يشااا ار ا ت ايسيااة الحهكسااة التااي تدااتشج 
 :1بجو يا الم تسمة مقهمات مشها

 تهفخ القهامين والمهائ  الخادة ازبي ام اص ام ا   لمهحجة ام ا  ة. -
 ام ا ة لستااعة ا اص الهحجة ام ا  ة وته  لجا  اساسية مشها لجشة السخاتعة التااعة لسجمذ  -
 وضهح الدم ات والسدؤوليات االهيكض التش يسي لمهحجة ام ا  ة.  -
 فعالية م ا  التقا  خ وقج تج تمم تحقيق الذفافية وتهفيخ السعمهمات  -
   تعج  الجهات الخقابية تمم ا اص الهحجة ام ا  ة.  -
و عسض   الععقات بين امنخاإ امساسية في أ  مؤسدة يه م ا  نحكمالحهكسة  وتميج نسكن القهال اأ   

كسا   2مكافحة الفدا   العجالة  الذفافية  السدؤولية  السداصلة :تمم تحقيق ايجافها واستخاتيجيتها من لعال
كسجلض ا ا   الم القج ة تمم الجسع بين السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية  واكتخاكها في  امها تذيخ

تسمية دشع القخا ات وتشفيحيا ويحا نأتي من لعال اممتقاال اسفهه  الحهكسة من قيا  الحكهمة االجو  
في ا ا ة  شيةالخئيذ في مسا سة الدم ة الم مفهه  الحهكسة الح  ندتشج الم مذا كة تسيع امنخاإ السع

م ا ة دات التعميم العالي في مجسمها ا ية الهدهال الم ايش بق تمم مؤس كؤو  السجتسع ويه ما
امبجاتية لسش همة التعميم العالي من لعال اميجاإ والدياسات والهياكض التش يسية والقيا ة والتذخ عات 

     .3والسها   البذخ ة والسا نة والبيئة التش يسية 
فقج طهخ في امومة امليخة م خا  لسا تدهم فيج الجامعات في مع م  كا نسيةحهكسة امالاما مر م      

ويي تدص    وال العالم في التشسية من مختمف تهامبها امقترا نة وامتتساتية وام ا  ة والدياسية ...الخ
 ئيديا  في التخكيد تمم  خا  تشرمهم من السجتسع وذات تعقة تبا لية معج  فالحهكسة امكا نسية تسثض 

كيفية قيا    حيث تتعمق الحهكسة امكا نسية افي كض امحاص العالم التعميم الجامعي حعاتجايات إد
لادة   الجامعات وأم سة التعميم العالي بتحقيق أيجافها وتشفيحيا  وأسمها إ ا ة مؤسداتها و دج امجاراتج

التي وامليات الهسائض ما تعشم اكيفية ا اصيا لسهامها  أ  ااقج  ا تفعمج السؤسدات  م تعشم اس وامها
نسكن أ  تفهم الحهكسة تمم أمها "تهر ع لتحقيق ايجافها  و ذكض تا  ها تهتهها علتحج  السؤسدة من ل

قات بين عالدم ة والسها  بين الهحجات  الض كيا  أكبخ  وأسالي  التهادض والخقااة فيسا بيشها  وسيخ الع
كيفية   وتمم دعيج التعميم العالي تكه  الحهكسة اكثخ اتداتا من حيث تشاولها لا: "البيئة السحي ةالكيا  و 

ال ال  وأتزاص ييئة )تزاص الجالميينامستها لمدم ة  وكيفية اترالها اتساس  أتدائها  وكيفية مسا  
                                                           

اد الميالو واوداري، جامعية   بوقرة رابح ،  انم هاجرة، المالاقا الوطنو حول حوكمية الشيركات كيليية لالحيد مين الفسي 1

 . 9، ص2017خيضر، الج ائر ، 
اومين نابة، اهمية اطبيق مبادئ الحوكمة مو القطاع العام ، رسالة ماجساير، كالية اوقاااد، جامعة الش يدحة لخضير  2

 . 21، ص2014بالوادي، 
العربيييية ،الميييوامر القيييومو السييينوي ال يييانو ( مخيمييير عبيييد الع يييي  ،الطرييييق اليييا الجيييودة واوعامييياد ميييو الجامعيييات 3) 

 .2005عشر)العربو الرابع (،جامعة عين  الشم  ،مرك  اطوير الاعاليم الجامعو،القاهرة،ديسمبر 
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تخاصات الجالمية  ومجأ مواا لمسدؤولية تن القخا ات   وكيفية اتخاذيا لمقخا ات  وكيفية تفه زه(التج  ذ
ت  ويياكض قيامها بحل . و تزسن ييكض الحهكسة  و  مجالذ إ ا ة السؤسدات و ؤساص السؤسدا

 اص م ا ة امتخائية والتأ يبية  وسياساتها في تخرية السها    وتختيباتهم ممذا كتهم  وقهاتجيم ا
 .1تجا  التقا  خوا  والستااعة

تخاثها و مه  السؤسدة  و في التعميم العالي مساذج تجيجة  تتفاوت حد  مزهمها الهنشي   حهكسةااالمو       
يه ما نعشي تج  وته  مشهج مهحج لحهكسة التا  خي ...الخ من العهامض الثقافية والدياسية وامقترا نة. و 

اسة قجمها تخكسا  التعميم العالي نسثض الشسهذج اموحج الح  يشاس  الجسيع  وفي يحا الرج  مذيخ الم    
لشسهذج حهكسة تامعات نقض فيها التهتج الحهمي تن ما يه في الجامعات امو  ية واقتخح فيها ا  عة 

و قج  تعمق اممخ السرال   وادحاا  اممشاص والذخكات وحهكسة الحهكسة امكا نسية مساذج يي 
واتتبخؤ الشسهذج كا نسيه  ملتي نقه يا اكسة ااسهضه  احثشا الحهكسة امكا نسية فات تخكسا  ا ا  بها الحه 

اكا  الم تجة كا نسيين. و مالجامعات لحكهمة السهطفين ا ه لزوالح  نفتخد سدكا  االتقاليج  امكثخ ت
مش  سم ات اتخاذ القخا  لسجمذ أكا نسي أو مجمذ أمشاص  وته  تسثيض فعاال  :نخع تحقيق ذل  مشها

كا نسيين البا ر ن كخئيذ أو مدؤوال في اماكسة  تعيين احج كا نسيين في السجالذ الحملمسهطفين ا
 . 2السؤسدة

 ا تهااا تحجياااج  ساااالة اقااهأ فاااي موسااع والاااخأ  امكااا نسي التسثياااض العكا نسيااة  نكاااه  مففااي الحهكساااة ا    
أ  ماه  مان  اراخاحةفيهاا  فزاها كاا نسيه  م  اسهطفه فاال  اباخر مثااال لاج أكدافه  وتسثض تامعاة الجامعة 

  اأ  تاجمتحداين ا اص الجامعاات وحاتتهاا رماات السالياة ولعاساتجااة ل طهاخ   الح أمها  حهكسة الذخكات
 ئاايذ ووفااق ياحا الشسااهذج نكاه  وقاائم وفااق مباجا السداااصلة السالياة   ليةها  ياا السالياة اأساامها أكثاخ مدااؤو م

نااات مخاليا واله مااا مهتااه  فااي اساات ويااه  الجامعااة يااه تبااا ة تاان مااجيخ كااخكة مهشااي ولاايذ أكا نسيااا  فحداا 
حث مقابض حهكسة أدحاا السرمحة  فهي تكه  مشاص امحهكسة   اما والسسمكة الستحجةاممخ كية الستحجة 
نسثمااه  مختمااف وياام ييئااة مجمااذ أمشاااص لااج أتزاااص غيااخ مشتخبااين  الااض السؤسدااة  ماان قبااض  ا ة ماتسثااض 

مامة وألخأ تتعمق اال انة الهاتباة لحساناة الهداانة  اساا ماتعمق بهات  هم تؤولياتمدأدحاا السرمحة. و 
  فااي حااين تكااه  الحهكسااة وفااق تاان أنااة تهامااض تذااكض تزااا  ا  فااي السرااال  والهدااانة ع تاامفااي ذلاا  ا

السهطفااااه  و ل مبااااة  كا إلاااام مجسهتااااة كبيااااخة ماااان أدااااحاا السراااامحةمدااااشجة  سااااهذج أدااااحاا السرااااال م
 . 3الحكهمة  والسجتسع السحميو جاتسة  الذخكات الو الخخ جه   و كا نسيه   ما
" وضع معاييخ وآليات حاكسة أل اص كض األنخاإ من لعال  يخا  اسر م  الحهكسة امكا نسيةتميج    

ت بيق الذفافية وسياسة اإلفراح تن السعمهمات وأسمها قيا  األ اص ومحاسبة السدؤولين ومذا كة 
                                                           

المؤامر العالمو الدولو ، حوكمة الجامعات ودورها مو مواج ة الاحديات، عالو القرشو عبدهللا، أحمد   أحمد برقعان ((1

 9، ص2012، لبنان، امعة الجنان، جالمعرمة  دارة مو عاروعولمة ا
 المادر نفست .  (2)

 . 18-17،مادر سبق ذكره، اصعالو القرشو عبدهللا، أحمد   أحمد برقعان  (3)
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فهي م ا  لسهاتهة امستبجا  اإل ا   في يحؤ السؤسدات الجسيع في تسمية اإل ا ة والتقييم  و حل  
لحهكسة . ويكحا مجج أ  ا1"السخؤوسينج الععقة الهخمية بين الخؤساص و امستبجا  الح  تخمقذل   السختمفة 
ال خ قة التي يتم من لعلها تهتيج أمذ ة الجامعة وإ ا ة اقدامها العمسية وكمياتها ومتااعة تسثض امكا نسية 

سمه  اإل ا ة وأسالي  الخقااة من قبض امكا نسين  او امها  تيجية وتهتهاتها العامةامستخا فيح ل  هاتش
   السها   تمم القخا  وا ا ة

 
 دور احلوكًت االكادمييت يف اثراء انخعهيىاحملور انثاَي: 

 
أنااخاإ اتخاااذ القااخا   الشهاهد اااالتعميم العااالي يت ماا  مش هماة متكاممااة لمحهكسااة  تذااسض تسياعا        

حهكساااة الالسداااتهأ والسزاااسه   و ح ااام مهضاااه  داااهال إلااام تعمااايم تاااالي  فياااع مفتااااح اله  تكاااه  احياااث 
تااجة مذااا  ع مشهااا اسااتخاليا قااجمت عماام ساابيض السثاااال ض الااجوال الستقجمااة  فاايتسااا  متدايااج ماان قبااامكا نسيااة 

ت ه خ م ا  التعميم العالي بجأ تزسن  الح   خم العالي أو ما ندسم "بتقخ خ يه مذخو  مخاتعة إ ا ة التعمي
  .من ت ه  أيجاإ ومسا سات اإل ا ة والسحاسبة تن السدؤولية وتن السها   الستاحة

إ ا ات تامعيااة وضاااعتها لمحااج ماان ضااخو  ة حهكسااة مؤسدااات التعماايم العااالي تميااج ااتاات مدااالة 
اذااؤو  ال مبااة وأتزاااص ييئااة التااج  ذ  و  أ   تتعمااقخا ات سمداامة قاااتخاااذ  ةمهساام اص الداام ة التشفيحنااة 

اسثاباااة  كا نسياةهكساااة امتمياج ااتات  الح. 2 قخا ات أو امتتخاد تميهااالنكه  أل  مشهم حق مشاقذة يحؤ 
قااااااال أميااااان تاااااا  مجماااااذ حهكساااااة   وفاااي ياااحا الراااج  منجاباااااي فاااااي السجتساااعاالسحاااخ  امساساااااي لمت يياااااخ 

نعقاها ماداااخ الاجين  إ  الجامعاااات العخ ياااة لام تعاج تسمااا  لياااا ا غياااخ مهاكبااة  الاجكته ياة الجامعاااات العخ 
التقااااج  الااااح  تاااام إحااااخارؤ تماااام السدااااتهأ الجولااااي فااي مجاااااال الحهكسااااة  حيااث نذااااكض التش ياااام الجالمااااي أل  

سميااة التعميسيااة  ومتائجهااا وامعكاساااااتها تماام السجتسااع ة التااااي يبشاااام تميهااااا مجاااااح العيتامعااة القاتااجة الخئيداا
 3.والهنن ومن ثم الفزاصات السحمية والقا  ة والجولية

فالحهكسة وسيمة واستخاتيجية وقائية تعسض تمم تذخية السذكعت قبض وقهتها مان لاعال البحاث      
التخكياد تمام معحقاة الفداا  مان  تن امسباا ومقاق الزعف ومن ثم وضع البخامج والحمهال الهقائية باجم

                                                           

،  250عبييد هللا   القضيياة،محوكمة الجامعييات ا ردنييية مييدخل راييالح ام، جريييدة الحقيقيية الدولييية ا ردنييية، العييدد  (1)

 ماال عالا الرابط الاالو :  2018/ 18/10بااريخ  ، ماخوذ2012

http://factjo.com/pages/artdetails.aspx?id=1963&id2=51 
 
 ماال عالا الرابط الاالو: ، 2018/ 10/ 18ماخوذ بااريخ ، 2011احمد الكردي،مواقع الحوكمة مو الاعاليم الجامعوم،  ((2

http://posts/ahmedkordy/users/com.kenanaonline/280886  
،  ٨٨٧٧، اييحيفة الحييياة الجديييدة، العييدد خبييراج: حوكميية الجامعييات بم ابيية المحييرل اوساسييو لالاغيييير اويجييابو (3)

، مايييييييييييييييييييال عاليييييييييييييييييييا اليييييييييييييييييييرابط الايييييييييييييييييييالو: 16/10/2018، مييييييييييييييييييياخوذ باييييييييييييييييييياريخ 3/3/2016

http://www.alhaya.ps/pdf/2016/3/3/page8.pdf 
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ويشا ألبااج ماان امكااا ة الاام لرهدااية  ويشا مبااج ماان امكااا ة تماام معحقااة الفدااا  اعااج حجوثااج اعااج حجوثااج
السؤسدات التعميسية ولادة الجامعة من حيث امها نج  تباجا االساجلعت مان لاعال تحداين كافاة اكاكاال 

  1تشجة سياسية التعميم العالياو ت بيق االعسض السؤسدي اذقيج ام ا   وامكا نسي  
ساهاص تحقياق العجياج مان السداياا السهساة تاجا االشدابة لسخفاق التعمايم  تدهم الحهكسة امكا نسية في و   

كااابكة اممتخمااات إلااام  فزااع تااان تحهلاااأم ساااة السؤسدااااات التعميسياااة وناااخع التاااج  ذ   ماان حياااث ت اااه خ
حققاااات  ج لكااااض مااااا نحتاتااااج الااااجا    وقااجتقااااجماااالش خ لسااا تقااه  بعااااات الجامو وسااايمة إنزااااح فااي السااااجا   

نسكان لم الا  أ  ندتفداخ تان األماه  ال امزاة فسان لعلهاا يااحؤ الذااابكة تهاداااض باااين ال الا  والساج   
تعمااايم باااجنع تااان الن اعاااج  والتااي تعااج التعمااايم تااامدااالة   ويشااا مبااج ماان امكااا ة الاام اخرااه  مهضااه  مااا

ولقاااج أثبتااات البحاااهث الاااتي  اات تاان اسااتيعاا الكاام الهائاض التقمياج  م اخا لمتزاخم الداكامي وتجاد الجامعا
أتخ اااات تماااام يااااجا مااااه  ماااان م ااااا  تماااام امااااج يااااهار  أو نفااااهع فااي التااااأثيخ ولفاتميتاااج مااان م اااا  التقمياااج  

 التقشياات اكفااصة.كاض  تشاجما تداتخج  فياج
ساااخ ع فااي العسمياااة فااي الاااتعمم أ أ الاام ت اااه  وتجاااج  اإلكاااا ة إلاام أ  اساااتخجا  كااابكة اممتخمااات     

  احياث ماش  امكامياة امستفداا  املكتخوماي تان الساها  السعماام والساتعمم صكساا أثاخ في نخ قاة آ ا التعميسياة 
وتهقيتاتهااااا  و  الااااحياا الاااام الجامعااااة لمحرااااهال تماااام يااااحؤ السدااااجمة ومتااااائج السااااها  الج اسااااية والجااااجاوال 

فزااع تاان اتاحاات الجامعااات لم مبااة تاان نخ ااق مهاقعهااا ا لاااال  قسااج الجااامعي والااخقم الدااخ    السعمهمااات
 .وتجو ن ذل  لمحرهال تمم مدخة من تجوال السها  السدجمة لج كض التفاديض ومهاتيج يحؤ السها 

 ) اسخُخاجاث وحوصياث(اخلامتت
كهمهااا   تشرااخ اساساايا مدااعح التعماايم الجااامعيااتاات الحهكسااة امكا نسيااة )حهكسااة الجامعااات( 

واترااالها اامتزاااص) نااعا    تتشاااوال ااعااا ا  متعااج ة تتعمااق اكيفيااة : تساساا  اتدائهااا  ومسا سااتها لمداام ة
شيف العاالسي را  مان لاداة وا  الترا  وماجأ قيامهاا باحل    كيفية اتخاذيا لمقخا اتمهطفين  تج  دين(  و 

تمام ثاعث تهاماض اساساية مترامة  الز هق من اتض حهكسة الجامعات كهمج يختكد في الجامعاات الكبياخة
وواقاع  حقيقااة  اساااخةامكا نسية تعااض الحهكسااة : السهيبة وتهفيخ التسه ض والحهكسة  االتالي فا  مدألة يي

ض امكاااا نسي و و  الجامعاااات فاااااي لجماااااة السجتسعاااااات   اساااااا نرااااا  فاااي مرااامحة ام تقااااااص االعساااممساااه 
 مقج  تسمة تهديات تتسثض اامتي:  واألونا 

لسؤكااااخات األ اص لت بيااق الحهكسااااة فااااي مؤسدااااات تفريميااااة وضااع معاييااااخ وآليااااات تسااااض ضااخو ة  -
العسجاص والكميات معاييخ وأسذ التيا   ئيذ السؤسدة ومجالذ  :لعض من ابخريا و  التعمياام العالااي

 . ..الخواألقدا 

                                                           

دار  عالو عبد الوهياب  ، اوسياراايجية العربيية لاطيوير الاعالييم العيالو، المركي  القيومو لالبحيوة الاربويية والانميية، (1)

 .78،ص2000عمان ، وائل لالنشر والاو يع،
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ا ية تحسض الكاض لسداؤوليتج ا ا ات الجامعااات وأدحاا السرالاا   مع ؤأ و سااائض وأيااجاإ  بشيت -
 .مبا  ص التذااا كية والسداااصلة و ا لذاافا فية لتحدااين الخجمات   وفقتحقيقهافي 

اتخاص تقييم  و   لسبا أص الحهكسة تبعا  لت يخات كض مخحمة في مهسدات التعمايم العاالي و أكاخاإ  -
الحهكساااة والداااعي ورا ة التعمااايم العاااالي والبحاااث العمساااي والااادا  كافاااة الجسعياااات بتحجياااج مت مباااات 

 لت بيقج والعسض اسهتبج.
قيااا  الهيئاااات الهنشيااة ومش ساااات السجتساااع السااجمي ووساااائض امتاااع  اااالتعخ ف اسباااا أص الحهكساااة  -

 ومجأ تأثيخيا في  تم البشم التحتية لسختمف مؤسدات الجولة .
هيئاات الفعيااض مباااا ا حقاااهع ال مباااة وأتزااص االتدامن مع ت  وديامتها األكا نسيااةاحتخا  الحخ ات  -

وضاخو ة التخكياد   تمم مسا ساتها ماع تاهفيخ اتاهاص الخضام وامماا  الاهطيفي ية وتذجيعهمالتج  د
تميهاااا أساااذ تقاااه   وفاااقوالتقيااايم   وتفعياااض يياكاااض السداااائمة والسخاقباااة العجالاااةالذااااافافية و تمااام مباااجأ 
   الحهكسااة

ات كساة امكا نسياة فاي مؤسداوقهامين تزابي الحه ت بيااق م ااا  الحهافااد والعقه ااات ووضع أم سة  -
 التعميم.

سن ضاالحهكسااااة ومتااعااة تشفيااح مبا ئهااا فااي أقدااااامهم ا فااااي تبشااي ؤساااص األقدااا  ع العسااجاص و تذااجي  -
 .مت مبات الجامعة

اميتسا  االتشسية السهشية والتقشية ألتزاص ييئة التج  ذ االكميات و تسج فشيا  في ت بيق ما ندتجج  -
 من تقشيات حجيثة في مجاال التعميم.

الجنسقخانية في ا ا ة الكمياات والتاي مان كاأمها ر اا ة مذاا كة اتزااص ييئاة التاج  ذ  ت بيق مبا أ -
 .ات الجامعة الهاحجةلسجتسعية لكمي  مع تعد د الذخاكة افي ت ه خ ا ا  الكميات

 
 دلصادراادلراجع و

 اوال: انكخب انعربيت 
الجامعات و و يا في مهاتهة التحجنات   تبجهللا تمي القخكي  حهكسة  أحسج دمحم أحسج بخقعا  -1

 .2012امعة الجشا   لبشا   ت  السؤتسخ العمسي الجولي تهلسة ام ا ة في ترخ السعخفة
 امقترا   كمية ماتدتيخ   سالة  العا  الق ا  في الحهكسة مبا ا ت بيق ايسية مرية  اممين -2

 .2014 االها    لخزخ الذهيجحة تامعة
غامم ياتخة  السمتقم الهنشي حهال حهكسة الذخكات كتلية لمحج من الفدا  السالي   بهقخة  اا  -3

 . 2017  معة دمحم ليزخ  الجدائخوام ا    تا
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حدين اال غدو   وليج الحيالي  حهكسة الذخكات واثخيا تمم مدتهأ امفراح في السعمهمات  -4
 . 2015  مخكد الكتاا امكا نسي  السحاسبية

معهج التشسية السدتجامة     ا  نج  التعميم الجامعي والحهكسة نج مجاص و ا    حعوة تساال -5
 .2011تامعة القج   

 التخ ه ة لمبحهث القهمي السخكد العالي  التعميم لت ه خ العخ ية امستخاتيجية دمحم  الهياا تبج تمي -6
 .2000 تسا  والتهر ع  لمشذخ وائض  ا  والتشسية 

 .  2005 القايخة  العخ ية  الشيض   مجسهتة1ق  الذخكات حهكسة الخزخ   احسج محدن -7
 الدشه   القهمي السهتسخ  العخ ية الجامعات في وامتتسا  الجه ة الم ال خ ق  العد د تبج مخيسخ -8

 لقايخة  الجامعي ا التعميم ت ه خ مخكد  الذسذ  تين تامعة  ( الخااع العخ ي)تذخ الثامي
 .2005  ندسبخ

 
 ثاَيا: االطاريح وانرسائم

  اسع  بجو  ااته   مجأ ت بيق معاييخ الحهكسة في بمجنات الزفة ال خ ية   سالة ماتدتيخ -1
 . 2008تامعة الخميض  

 ثانثا: يصادر االَرتَج
"  تخ جة الحقيقة الجولية حهاتبج هللا دمحم القزاة "حهكسة الجامعات األ  مية مجلض إلدع -1

 متاح تمم الخااي التالي :  2018/ 18/10بتا  خ    مالهذ2012  250األ  مية  العج  
http://factjo.com/pages/artdetails.aspx?id=1963&id2=51                           

متاح   2018/ 10/ 18بتا  خ مالهذ  2011احسج الكخ   "واقع الحهكسة في التعميم الجامعي"   -2
  http://posts/ahmedkordy/users/com.kenanaonline/280886تمم الخااي التالي: 

لبخاص: حهكسة الجامعات اسثااة السحخ  امساسي لمت ييخ امنجابي  دحيفة الحياة الججيجة   -3
  متاح تمم الخااي التالي: 16/10/2018  مالهذ بتا  خ 3/3/2016  ٨٨٧٧العج  

http://www.alhaya.ps/pdf/2016/3/3/page8.pdf                                        
  

http://factjo.com/pages/artdetails.aspx?id=1963&id2=51
http://factjo.com/pages/artdetails.aspx?id=1963&id2=51
http://www.alhaya.ps/pdf/2016/3/3/page8.pdf
http://www.alhaya.ps/pdf/2016/3/3/page8.pdf
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دور حىكمت ادلىارد انبشريت يف حتميك تفىق االداء اجلامعي/ رؤيت مستمبهيت عه والع 
 انتعهيم انعايل يف ظم احلىكمت

 ادلذرس انذكتىر                 ادلساعذ                                                ادلذرس
 ونيذ عباس انذعمي                   إميان حسني فضهي                                        

 جامعت انكىفت \ وااللتصاد ارةدديىان وزارة انتعهيم انعايل وانبحث انعهمي                             كهيت اال
 

 وردة عبذاخلانك عبذانرمحه اذلماووذيادلذرس ادلساعذ 
 اجلامعت ادلستىصريت

 ادلستخهص: 
تعددج كػةسددم ارسددػارد اراذددخبم ادادد ػال اددارؼ ادفيددخ ةاددترا يددا راددع ادادداخات   ت  وتشا ددح و خا اددم        

 بد غ ارعجاردم وتصا د   ادتدغ تادػ  يدا اددار ار دت عا وتحق د ارعس  م ادداربم وتقجيع خج ت  افيدخ يعتر دم 
ارسدجػ ارصػبد و ورطدخا  ع د  واراذدخبم اد ارتديم اراشس م  غ عتر م  داػبت  تحق   رزستن ارس اسع ايخاد

غ يدا ودػر ادع  ارادتكي  و دغ اادتر اي تب دمرست كطا به  غ اهاسدتم  دغ  اد  ارعجمدج  دغ ارادتكي غ ورسدت رده 
وبشدتر ع د  ذردظ  وراذدخبم يدا ضد  تادػ  اددار ار دت عابشدتر كػةسدم ردد جا ر سدػارد اذرظ اراحث عغ ادا  

هل هشاك تشفيذ وترسيم نظام يتزسن سياسات وإجراءاءت لتتكدر   ارص   اراحث  غ تدتؤل ااتس جػهخؼ 
مررن ءجررل تحتيرر  تفررهع ء دءا ىترر  مدررته   مررن ءسررتخ ءم متتتحررات اهمسررد ءلسررهءرد ءلحذررا د وماء حت ررا

 اتخدتذ يددتعج ع د  بذدل  تػايخهدت و دجػ و اغ خاته ارذخبم ارسػارد كػةسم يهع يا تدتهعواراا ؟ ءلجامعات 
 بشدتر  اص ادت  وتح  د  بهدج  تحق د  هدج  جدػهخؼ مازدسغ   دتسارسشذدػدا  األهدجا  تحقد  رد جا  خارا 

 اإل لتر ددت  تحجمددج ادهاسددتم يخددز ي سددت واراػصدد ت  ارسقاخكددت  بعددس  ددع تقددجيع اراذددخبم ارسددػارد كػةسددم
 ارحػةسددم وار ددت  رساددتدغ تصا قهددت  ددجػ ع دد  يعاسددج وارددحؼ بترسشطسددم اريقددم وزبددتدا ارالز ددم واراذددخبم اراش ددم

ار ت عددت  وبتراددترا يدددتعجهت يددا تحق دد  تاددػ  اددار بسددداػػ  ادار يددا ارزددع  كددتد  رسعتر ددم فأادد ػال
 رقتط تكػن  واراا اراذخبم ارسػارد رحػةسم  اكت  م ارطسم بشتر ارسشطسم  غ ماص ب اااشاج اراحثو اع عترا

 ارسدددػارد رحػةسدددم ارسدددداخج م وادادددتر ب اراقش دددت  اراس ددددو بترسقتبددد  تقدددجيع تػصددد ت   شهدددت تصدددػبخ ارصدددال 
 .ارسداقا  يا  شهت رالاااتدا اراذخبم

 تفهع ء دءا ءلجامعي. ،ءلكتسات ءلسفتاايد : اهمسد ءلسهءرد ءلحذا د
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 ادلمذمت 

بتهاسدتم ةا دخ  دغ  اد  ارادتكي غ وارسخارد غ رحدػ  ػودػة ارحػةسدم ود اد ست بجأ  ادرطدتر تا ده و        
ارسددػارد اراذددخبم واراددا تعااددخ اهددع  ددػارد ارسشطسددم وافيخهددت تعق ددجا  اددع ت  رااددد خ   ددغ خددالل رطخبددت  و ددجاخ  

 دتح ارسشطسدت  يدا تصا د  ع س م  خا ام رست رهت  غ اهس م ةا خا يدا   دتدا ارسشطسدت و يدال يسلدغ تردػر ر
هددحا ارسددجخ  يددا ضدد  هددح  اراحددجيت   ددغ دون ادهاسددتم بهددحا ارشددػة  ددغ ارحػةسددم وارددحؼ ارايدد  عشدده  اهددػم 

ود اد ست يدا ضد   دور يادخز تادػ  اددار ار دت عا كػةسم ارسدػارد اراذدخبم بػصداه  سدم هدخم ارسشطسدمو ا دت 
  واراددا تدددتعج يددا ارحرددػل ع دد   خخجددت  اراحددجيت  واررددعػبت  اراددا يذددهجهت ارعددترع يددا ةدد  ارس ددتد

يترسشطسددم بسػاردهددت اراذددخبم  ددتدرا ع دد  اداددا تبم واراك دد   ددع ارطددخو  ارا   ددم  وعسدد  يتةقددم  ددغ ارعددت   غ
ارساغ دددخا  دددغ خدددالل ا االفهدددت رطدددع عسددد  ادار عدددترا واردددحؼ بدددجور  يسا دددظ ارعدددت  ػن   سػعدددم واادددعم  دددغ 

 تدتهع يا ريع ةاترا اددار وتعدبد رذتشهت. ارسهترا  وارد ػة ت  وتاشا  اتدةهت اراا
جتر هحا اراحث ر د ط ارزػر ع    اهػم كػةسم ارسػارد اراذخبم  غ خالل ارسخاجعم ارسعخي م       

  .تاػ  اددار ار ت عاوارساته س م رهحا ارساهػم وتجاخالته  ع 
 انبحث مىهجيت –ادلبحث االول 

 اوالً: مشكهت انبحث:
 :تدتؤد  أبخزهت األتا   سػعم غ خالل تا دج  ذل م اراحث 

 ؟وادارتهت يا ارسشطست  حػةسم ارسػارد اراذخبمب.ه  مػجج وعا ةتٍ  بأهس م ادرتقتر 1
هددد  ان كػةسدددم ارسدددػارد اراذدددخبم تحقددد  تادددػ  اددار  دددغ خدددالل ادارتهدددت وبترادددترا تحرددد  ع ددد    ددددا  .2

 ؟رسشطستتهت
 ؟وبحق  ر سشطست   غ خالل ارحػةسم ت يا ج تاػ  اددار  .3
 ؟ ماحق  تاػ  اددار يا ارسشطست وبتراترا ارسػارد اراذخبم كػةسم  ت ها اددارا   غ خالرهت رحق  . 4
 

 ثاويًا: أهميت انبحث: 
 تا خز اهس م اراحث يا  ت يحققه  ػوػة ارجراام بتدتا:    

 .يخصددددم دااكذت  ادارا ارسشطست   ػوػة كػةسم ارسػارد اراذخبم  - 1

. تقجيع اشتر رطخؼ ددب ت   اغ خا  اراحث ارحترا  غ خالل عخض ايكتر ججمجا  ر كاتال واراتكي غ 2
 رهحا ارس تل وبتراترا تعصا يخصم ا تم اراتكي غ ر خػض بسي  هلحا  ػاو ع يا   تد  اخخػ.
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 ح  اراحث واي تد ارح ػل رهت يسلغ  ت ارسشطس ادارارسعػ ت  اراا تحج  غ ةاترا اراعخ  ع   . 3
يدتهع يا تشذ ط كػةسم ادارتهت وارحؼ ر احث ارسدتهسم يا ديع ار هت  ذا  ارعال م يا تصػبخ 

 .وبتراترا تحجد ارسدايت ارا تحر  ارسشطست   غ خالرهت  ػاردهت اراذخبم

ترا يا ة ا م ااايستر اد لتر ت   غ خاخا  و هترا  يا تحجمج .اداااتدا  غ راتةج اراحث ارح4
 .تحق   تاػ  اددار دا د ت  اااخجام  كػةسم  ػاردهت اراذخبم ر اع ع   ااتاهت 

 : ثانثًا: أهذاف انذراست 
 ..تػو ح ارسزت  غ وارجدد  ارسعخي م ارساع قم بساهػم كػةسم ارسػارد اراذخبم1
 .اددار ار ت عا و  تدته. دراام اهس م تاػ  2
.يسلغ رشاتةج اراحث ان تدتهع يا يهع كػةسم ارسػارد ارذخبم و اغ خاته و جػ تػايخهت بذل  يدتعج 3

 .ارسجمخبغ ع   اتختذ  خارا  رد جا تحق  األهجا  ارسشذػدا
الز م وزبتدا .تقجيع بعس ارسقاخكت  واراػص ت  ي ست يخز ادهاستم تحجمج اإل لتر ت  اراش م واراذخبم ار4

اريقم بترسشطسم وارحؼ يعاسج ع    جػ تصا قهت رساتدغ وار ت  ارحػةسم ةأا ػال رسعتر م كتد  
 ارزع  يا ادار ارسشطست .

رابعًا: مىهجيت انبحث    

تع ادعاسدتد يدا هدحا اراحدث ع د  ااداخجام دراادت  عخب دم واجشا دم رسػودػة كػةسدم ارسدػارد اراذدخبم       
ك ددث رةددد اراحددث ع دد  إعصددتر يكددخا ااتادد م دعاسددتد كػةسددم ارسددػارد اراذددخبم فددحرظ تاددػ  اددار ار ددت عا 

  .وتاػ  اددار ار ت عا دون ارحهتال ار  تصا قهت   جار ت  

انىظرياالطار  –ادلبحث انثاوي   

 Human Resources Governance  اوالً: حىكمت ادلىارد انبشريت 

مف هم اهمسد ءلسهءرد ءلحذا د .1  

وبخجددع هددحا  ويددا أواخددخ ارادددع ش ت   ددغ ارقددخن ارستوددا (Governance)ضهددخ  اهددػم ارحػةسددم 
ادراذدددتر إردددد  تحددددجيت  عددددجا  يدددد  إعددددتدا أدوار اإلدارا راحق دددد  ارذدددداتي م وارسدددددتررم وارسذددددترةم يددددا تحسدددد  

وبذد خ رادع ارحػةسدم  ووهػ  رص ح يخض راده وأوجدج ذاتده  ددخا  وشػاع دم و(1:  2013وارسدؤور م )اراخا
ػص  إر ه   سع ار غم ارعخب دم بعدج ( ارحؼ تGovernanceإر  اراخجسم ارعخب م رألص  ادرك  دؼ ر ك سم )

 وواإلدارا ار  ددجا وعدجا  حددتود  راعخبدب ارك سددم إذ تدع اددتبقت  إشددال   ردص حت  أخددخػ  يد  اإلدارا ارخددد جا
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وكػةسدددم ارسشطسدددت  و ردددص حت  أخدددخػو  ووارحتفس دددم ارسشطسدددا ووارددداحلع ارسشطسدددا ووارزددداط ارسشطسدددا
ارسػارد اراذخبم بتن عجد  غ ارقتدا مجرةػن بذدل    اهػم كػةسم (Kreissl, 2012 : 2)وأووح  

ردحا  ووأن ة   ارعت   غ تسي  ارشدام األع   يا ارسشطسدم . اأخخ أن األيخاد هع اخوا ارسشطسم األفيخ أهس م
إذ أن كػةسدددم ارسدددػارد  .يدددان ارسشطسدددت  د يسلشهدددت تحسددد  إدارا  يددد  هدددح  ارشاقدددم ارخادددس م بصخبقدددم عذدددػاة م

تدوبددددج ارسشطسددددم باشددددتر رزددددستن أرهددددت د تهدددداط إردددد  اراػوددددػبم يددددا   ددددتال ارقػاعددددج  اراذددددخبم تدددددتعج ع دددد 
و  يدتراعخب  يذدس  ااداخجام جس دع األدوا  واراع  ست  وإجدخارا  ارعس  دت  ارسع تربدم ارساع قدم بدادارا األيدخاد

ت ودسغ رطدتم وارػاتة  واردا  اراا  غ دأرهت ارػصػل ار  ادااخجام اد ي  ركتيم ارسػارد ارساتكم وإدارته
ر تبم يعتل راحق    تيت  وأهجا  ارسشطسم يقج بخز  ارحتجم إر  ارحػةسم عشج ضهدػر جػاردب ارخ د  ردجػ 

 :(2013:29وارسشطست  واراا أهسهت )عاػدو ي حتر

وع  ه تف  إدارا ارسشطست  وتخةد ارد صم يا أيتدؼ  جرار يااقجون ارخاخا وارسهترا وارجرايم  -1
 وارحلسم.

إدارا ارسشطست  ر سسترات  ارد  سم يا ارخ تبم واإلدخا  وبحث األ ػر ار ػهخبم ر سشطست  اياقتد  -2
 وا ارترهت ع   األ ػر   خ ار ػهخبم وارذل  م.

خزػة ارسشطست  إر   ػجت   االكقم  غ ارسشتيدم ارذجمجا وات ت  ةي خ  شهت إر  إخاتر اركي خ  غ  -3
 م ادهاستم باصا   ارساتدغ ارسحتاا م. ػاشغ ارزع  وادباعتد عغ ارذاتي م وعج

ا دت كػةسدم ارسدػارد (Moore,2011:5) بأرهدت ارعس  دم وارسسترادم ارادا تاشاهدت ارسشطسدم يدا تحجمدج 
اراذخبم اووح اددوار وارد صم وارسدؤور ت  واتختذ ارقخارا  و دتة م ارسػضا غ واإلدارا ررترح  دتهس هتو 

م ارسدػارد اراذدخبم وإدارا ادادايسترا  ذا  اررد م بدتألدار اد يد   دغ ب شست عخيت بأرهت يع  يدا   دتدا وض اد
ت شدب  وخالل تحد غ ادار  ػجػدا  ارسشطسدم ر سدػارد اراذدخبم  دغ  دػارد و هدترا  وخادخا  داخد  ارسشطسدم

وتخا    ختشخ ارسػارد اراذخبم ارسشطس مو وتسل غ ارسػارد اراذخبم  غ اتختذ ارقخارا  اراشا حيم  غ تخص ط 
وب شهدددت بأرهدددت ارشطدددتم اردددحؼ مشاغدددا ان  و(288: 2016عس  دددت  ورصدددج وتحدددد غ  داسخ)جتادددع وصدددترحوو 

تعاسددج  ارسشطسددت   ددغ اجدد  اراأفددج  ددغ ان ارسددػارد اراذددخبم اراددا مدداع ادارتهددت بذددل   شتاددب ورصددجهت بعسدد  
 بترصخبقم اراا تخا   غ ايم  ختشخ ذا  ارر م بترسػارد    

 (Saliba,2010:5) غ ع    ارسػارد اراذخبم وي  راؼ اراتكي  ه يسلغ ان رحجد  اهػم كػةسم و عاراذخبم
واردعا رساتبعم  وأرذصم ارسشطسمخؼ بػاتشاه تػج ه ةتيم  سترات  و األا ػال او ارصخب  ارحؼ ي ارهت 

 .وشخاة  تق  ع أداةهت وو غ اع تصػبخ أرطساهت وتشا ح خصاهت ادااخات   م

 

 



 

 
 
 

148 

ءهسيد وءه ءف اهمسد ءلسهءرد ءلحذا د .2  

وهشتك  غ يذ خ بػجػد  وأو  غ أيخاد ارسشطسم وإن األهجا  تحجد إ ت  غ  ؤادا ارسشطسم و تدتهت      
وارس اسع  ووارحلػ م وواردبتةغ ووارسدتهس غ ووارقتدا وأفيخ  غ شخ  يذاخةػن يا تحجمج األهجا  )األيخاد

ع   ارسشطست  ارختصم ً وبداب اراحجيت  ارعجمجا اراا تػاجه  شطست  ار ػم أصاح واجات .و  خهع(
ع   ارد تا  غ ً ي ع تعج عس  م تحجمج األهجا  كلخا ووارعت م أن تاساع بترسدبج  غ ارسهش م وارسخورم

ارخترج  غ و  خهع  األخح بآرار اإلدارب غ ارسخار غ واردبتةغ ارجاخ   غ واردبتةغً ب  أصاح وجػبت ووارقتدا
 . غ األشخا 

تخجع اهس م كػةسم ارسػرد اراذخبم ةػرهت  جرا  غ  جرا  ارسػارد اراذخبم واراا  غ خالرهت ت ع   
 خارا  اديخاد يعترم رألعستل ووستن اد ايتل رقػار غ ارعس  و ػاعج و عتم خ ارسػارد اراذخبم وريعهت  غ 

ب شست اووح اهس م كػةسم ارسػارد اراذخبم  و(SABPP,2012)دخةتر ارعس  ار  ُككتم ارسػارد اراذخبم
(Martin&McGoldrick,2010 ( ها تقجمخ وإدارا  ختشخ ارسػارد اراذخبم )ارخصخ ادخال او خصخ

ادااعجادو خصخ ارذػا خو خصخ ادراقتلو خصخ ارسحاطم( وووػح دور ارذصم ارسػارد اراذخبم وارقخارا  
ع ارقخارا  ارسشصق م واراكت   وارسػاةسم  ع اااق ت  ارعس  وداتي م يا ارسشطسم وا صخا وكجود صش

 :Adjasi & dor, 2007)أدتر (. 288: 2016ارعس  ت  واريقم وارادام ارسػضا غ)جتاع وصترحو
ار  ان أهس م ارحػةسم تكسغ يا زبتدا ارسقجرا  ادبجاع م ر سشطست  اراا تصسح بترػصػل ار    (115

  ارا  م اراشتيد م اردخبعم اراغ  خ ياجون وجػد ارسعخيم واددراك رجػ ارسشطسم رسجخ  ارااػ  وارش تح يا ض
 م ( أهس417:2015وووح )عاجارسشعع واخخونوارحتفس م د يسلغ رهت تحق   ارش تح ارحؼ تراػ ار هو 

 : كػةسم ارسػارد اراذخبم بتألتا

 .أو عػدته  خا أخخػ د  حتربم ارادتد ارجاخ ا يا ارسشطسم وعجم اردستح بػجػد  1
د وستن تحق   ارشداهم وارح تديم واألااقت م ركتيم ارعت   غ يا ارسشطست  بجرا   غ    ذ اإلدارا 2

  .وارسجمخبغ اراشا حمغ كا  أدر  ارعت   غ يا ارسشطسم
  .د اراخ ز  غ أيه اخصتر عسجيم أو أرحخايت   اعسجا أو   خ  اعسجا و شع أااسخارهت3
 .ر م اإلرحخايت  وعجم اردستح بأااسخارهتد تعس  ع    عت4
د تق    اإلخصتر إر  أدر   جر  سلغ وذرظ عغ شخب  أااخجام ارشطع ارخ تب م اراا تسشع كجوث  ي  هح  5

 اإلخصتر.
كػةسدددم ارسدددػارد اراذدددخبم تددددع  إرددد  تحق ددد  وريدددع ةادددترا أدار ارسشطسدددت  وارعسددد  ع ددد  وودددع إن          

وةددحرظ ووددع  وتق  ددددددددد  ارغددددددددددددر وتزددترال ارسرددترح وارارددخيت    ددخ ارسقاػرددم األرطسددم اركا  ددم باخا دد  او
أرطسم ر خ تبم ع   إدار ت ظ ارسشطست  وووع ه ل  يحجد تػزبع ارحقػ  وارسدؤور ت  ةتيم وتحجمج ارقػاعج 
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 واإلجدددددخارا  وارسخصصدددددت  ارساع قدددددم بدددددد خ ارعسددددد  وبسلدددددغ أجسدددددتل األهدددددجا  ارادددددا يسلدددددغ تحق قهدددددت بسدددددت
 ( 33: 2018يأتا:)كس جو

 .د  بشتر وتقػبم ارسدتررم وارسرجا  م وارذاتي م1
د اال م ارا ترت  وارسع ػ ت   غ أج  كستيم ارسدتهس غ واردبتةغ وارحمغ هع أصحتال ارسرترح وةحرظ 2

 .ارسخا ا غ
رحؼ  غ خالره وتػيخ اره ل  ارسشطسا ا ود تػوح ارقػاعج وار ػاةح ارختصم باتختذ ارقخارا  داخ  ارسشطسم3

  .ماع تحجمج أهجا  هح  ارسشطست  وة ا م ارػصػل  غ اج  تحق   ارهج  ارسخاػم رهت
وةحرظ  حتاام    ذ  ووارخ تبم اراعترم رس  ذ اإلدارا ود وستن اراػج ه واإلردتد ادااخات  ا ر سشطسم4

  .اإلدارا عغ  دؤور اه أ تم ارسشطسم
 .ارقػار غد تهج  ار  تحق   اراػاي   ع 5

 (4:2014 و: )عالوؼ  غ األهجا  يسلغ ت خ رهت بتألتا وهشتك   سػعم     
 .د  حتربم ارادتد بل  صػرا اػار ةتن يدتدا   تر ت  أم  حتاا ت  أم ا تا ت  1
ر سشطسم  د تحد غ وتصػبخ إدارا ارسشطست  و دتعجا ارسجمخبغ و   ذ اإلدارا ع   تصػبخ أااخات   م2

.ووستن أتختذ  خارا  ارج ج أو ارد صخا بشترا  ع   أاذ ا س م وذرظ مؤدؼ إر  ريع ةاترا األدار
ارسػارد اراذخبم تأتا ةػرهت  جرا  غ  جرا   أن أهس م كػةسم (SABPP, 2012,3)وأووح  

ارسػارد اراذخبم اراا  غ خالرهت ت ع   خارا  األيخاد يعترم رألعستل بست يا ذرظ إدارا  ختشخ ارسػارد 
اراذخبم ووستن اد ايتل رقػار غ ارعس  و ػاعج و عتم خ ارسػارد اراذخبم وريع ر ػز و عتم خ ارسػارد اراذخبم 

 .(1إر  ُككتم ارسػارد اراذخبم ةست  ػوح يا ارذل  ) غ دخةتر بترعس  
أؼ  و( راػص  إر  أن  ػ ع كػةسم ارسػارد اراذخبم ماػاط  جرا  ارسػارد اراذخبم ارخسذ5و غ ارذل  )

 .إرهت تقع يا ارسداػػ اريترث  ت ب غ )إدارا ارسػاهب( و )اراح  ال  و ارق تس(

ةسم ارسػارد اراذخبم ةػرهت رطتم ر سدتررم ي ست ماع   أن كػ  (Martin& McGoldrick, 2009 : 8)َوب غ
بترػوػح وكدغ إدارا ارسػارد اراذخبم بست يا ذرظ اراصػبخ ارػض اا وادترتد  وارسعت  م ارعتدرم 

 يان أهس اهت تازسغ اآلتا: ووارسذترةم

 .ا صخا وكجود صشع ارقخارا  ارسشصق م - أ
 .اراكت   وارسػار م  ع أااق ت  ارعس  - ال
 .س  ارسشطسم ر شذتشت  ارسزتعامووػح تح -  
 .داتي م ارعس  ت  واريقم وارادام ارسػضا غ - ث
 .ارجر   ارقتب  رإلاات  رق سم ارسػارد اراذخبم رألعستل - ج



 

 
 
 

150 

 

 

 ارق تدا وارسرجا  م ارذخر م

 ارقجرا  اراشط س م

 إرذتر ارح ػل وتشا حهت

 ادترتد  ارذخر م 

 وادااجا م وواراكشػرػج ت و: اإلبجاة  ارسػاششم ر سداقا

 

 

ثل أنموذج كفاءة الموارد البشرية( يم1الشكل )  

 

Source: SABPP, 2012, the HR professional body of South Africa, the SA Board for People  
Practices (SABPP), launched a national HR Competency Model at the HR Excellence in Gauteng 

Provincial Summit of SABPP. 
 . ءرمان اهمسد ءلسهءرد ءلحذا د3

ادتر ارعجمج  غ اراتكي غ وارسهاس غ باحجمج ارةتن كػةسم ارسػارد اراذخبم ورع  ابخزهت  ت جتر به  
أن كػةسم ارسػارد اراذخبم مشاغا أن تقػم ع   االام أرةتن ةست مػوحه (Saliba,2010, 3)   وأفج

 .(2ارذل  )

 ارس تد  اراا تحاتج إر  أن ُتحلع. .1
 .ار هت  ارسدؤورم عغ ارحػةسم .2
 .أدوا  ارحػةسم .3
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 ( يسثل أرمان أنسهذج اهمسد ءلسهءرد ءلحذا د2ءلذكل )

  Source : Saliba, Charles, (2010), HR Governance – The real  Gatekeeper. 

وتأا دددت ع دد  ذرددظ يددان أرةددتن كػةسددم ارسددػارد اراذددخبم ذا  أهس ددم ةا ددخا يددا بشددتر إشددتر ةاددػر ويعددتل يددا 
كػةسدددم ارسدددػارد اراذدددخبم اردددحؼ  دددغ خالرددده اددد ؤدؼ إرددد  بشدددتر  عخيدددم اددد  سم ر دددد ػك اراذدددخؼ ع ددد  أادددتس 

 :وويقت رحرظ تع تأد خ  ت يأتا .وتعج هح  ارسعخيم وخوربم يا خ   ادرادام بتألهجا  اراشط س م .أخال ا
ورقصم بجايم راصا    ووخورا تحجمج ارد تات  ارختصم بترسػارد اراذخبم ركا تكػن در   عس  . أ

 كػةسم ارسػارد اراذخبم.
ارسػارد اراذخبم تحلع برػرا  غ أج  زبتدا ةاترا أدار ارعت   غ ي ب اراأفج  غ أن  سترات   . ال

و اػايقم  ع  اتدغ كػةسم ارسػارد  ورد ػة ت   حجداً وأن تاع ارسسترات  ويقت وا  سم و حاخيم
 .اراذخبم وأهجايهت

إن ا تات  و سترات  ارسػارد اراذخبم ها ر دت أدرم جت جا ب  ي ب تصػبخهت وتغ  خهت وتعجم هت  .  
 .ارا  ا غ ارجاخ  م وارخترج موتك  اهت ويقت ر اغ  خا  اراا تحر  يا 

إذ مددداع تق ددد ع هدددح   وتعدددج  ػار دددم ا تادددت  و سترادددت  كػةسدددم ارسدددػارد اراذدددخبم  تيدددم يدددا األهس دددم . ث
 .أم أرهت   خد كاخ ع   ور   وارد تات   غ خالل  الكطم تصا قهت يع  ت

ػن ردجػ ار س دع وأن يلد وإن ا تات  ارسػارد اراذخبم ي ب أن تقخأ وتاهع  غ ارعدت   غ ارحدتر  غ وار دجد . ج
وةددحرظ كاس ددم وجددػد إ ددخار  لاددػال  ددغ  ار س ددع أن ا تاددت  ارسددػارد اراذددخبم  ددج  و ددجرا ارػصددػل إر هددت

 . خأ  ويهست
 .تدود كػةسم ارسػارد اراذخبم اراارخ واراػج ه رسسترات  ارسػارد اراذخبم . ح

 

 

 الركيزة األولى

 

 مجاالت في الحوكمة

قسى انًوارد انبشريت 
 هيكم رأس انًال انبشري

 وانتكويٍ
  فريق انقيادة 

 

 

 الركيزة الثانية

 

 هيئات الُحكم المشروعة

 يجهش اإلدارة 
 انًوارد انبشريتنجنت 

 وظيفت ضًاٌ انجودة
 وظيفت انتدقيق انداخهي
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 اختيار أدوات الحوكمة
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 يا ارسشطسم  وتك  اهت.يقجم تج    ارسػارد اراذخبم تق  ع ا تات  و سترات  ارسػارد اراذخبم ارسصاقم  . خ
مؤدؼ خاخار ارسػارد اراذخبم دورا ةا خا يا كػةسم ارسػارد اراذخبم  غ خالل تػج ه ارسسترات  رعس   . د

 .   ذ اإلدارا
تعج ا تات  و سترات  ارسػارد اراذخبم ذا  أهس م ةا خا يا تشا ح كػةسم ارسػارد اراذخبم ةػن هح   . ذ

سم ارسشطسم بذل  عتم وكػةسم ارسػارد اراذخبم بذل  ارد تات  وارسسترات  أكج أعخاض يذ  كػة
وتشا ح  وختص ارشتت م عغ عجم ارقجرا يا تحجمج أهجا  كػةسم ارسػارد اراذخبم وخصط تحق قهت

 .أو رق تس ر تكهت وإجخاراتهت
 .إن كػةسم ارسػارد اراذخبم تاص ب  سترات  واوحم إلدارا يعترم ر سختشخ . ر
دور رة ذ يا تصػبخ وص ترم ارسسترات  ارد  سم  غ خالل  دؤور اهت إن كػةسم ارسػارد اراذخبم رهت  . ز

 .عغ إرذتر اقتيم أخال  م داخ  ارسشطسم
يسلغ اإليتدا  غ خاخار ارسػارد اراذخبم ذا  ارسعتر  وارسهترا  وارخاخا  رسدتعجا  تدا األعستل  . س

 .يا  عتر م كػةسم ارسػارد اراذخبم وارسختشخ و زتيت  اد ايتل
تازسغ  سترات  كػةسم ارسػارد اراذخبم  سترات  و تة م و سترات  تاتع  م ) رد مشاغا أن  . ش

 اراع  (.
 محادئ اهمسد ءلسهءرد ءلحذا د  .4

 (Kaplan et al,2013:5  ):هشتك استر م  اتدغ رحػةسم ارسػارد اراذخبم وها تازسغ 

.اراػجه وارخؤبم ادااخات   م واراا تحجد اددوار وادورػبت  ارساػ عم  غ ار هت  اراتع م بترسشطسم 1
 ار  تحجمج  عتم خ رق تس اددار ر سجػ ارقر خ. بتإلوتيم

 .. ارسدتة م تاسي  ادعاخا  ويخض  دؤور م اديعتل وادراتج وارقخارا 2

 صشع ارقخار وارسػارد.. ارذاتي م تا غ ادرااتح وارػوػح يا 3

 . اركاترا تازح بسجػ ماع تصا   ا تات  ارسػارد اراذخبم.4

 . اداا تبم  قجرا ارسشطسم بتداا تبم دكا تجت  ارسػضا غ.5

 .. صػ  ارسػض  تذ خ ار   ذترةم اديخاد ارعت   غ بترسؤادت  اراا تسي   رترحهع.        6

وتع تصا قهت يا  2005( اشم OECDن اد ارتدؼ واراشس م )صجر  ارساتدغ  غ  ا   شطسم اراعتو      
 (50: 2014ارعجمج  غ ارجول داخ  وخترج ارسشطسم وها: )ارػاة او
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أ. وددددستن وجددددػد اشددددتر  ددددترػرا يعددددتل: مشاغددددا وجددددػد ا شددددتر كلددددػ ا يذدددد ع ع دددد  ارذدددداتي م واركاددددترا يددددا 
سدؤر ت  ب غ  خا   ار هت  اددخاي م ارسشطست  وان يلػن  اػايقت   ع اكلتم ارقترػن وان يحجد بػوػح ار

 واراشط س م واراشا حيم.
ال. كقػ  ارسدتهس غ وارػضتة  ارخة د م دصحتال كقػ  ارس ك م: هػ ارساجأ اريترا  غ  اتدغ ارحػةسم 
اذ مشاغا ان مػيخ ارحستيم ر سدتهس غ وان يده  رهع كستيم كقػ هع  ي  كقهع يا اراختال اعزتر    ذ 

ترةم او ارحرػل ع   ارسع ػ ت  اركتي م عغ ارقخارا  اراا تاع   بأؼ تغ خا  ااتا م اددارا وك  ارسذ
 بترسشطسم.

ج. ارسعت  م ارسادتوبم ر عت   غ: هحا ارساجأ يزسغ  عت  م  ادتوبم ركتيم ارعت   غ  اذ مشاغا ان تاتح 
 اراخصم رهع ر حرػل ع   تعػبس يعتل عغ اراهتك كقػ هع.

 وبسي  هحا ارساجأ بتدعاخا  بحقػ  اصحتال ارسرترح اراا مشذ هت ارقترػن. د. دور اصحتال ارسرترح:
ه. اديرتح وارذاتي م: وبزسغ هحا ارساجأ اديرتح ارد  ع  واررح ح يا ارػ ت ارسشتاب عغ ةتيم 

 ارسػوػعت  ارهت م ارساع قم بترسشطست  واددار وكقػ  ارس ك م رهت. 

 ءلحذا درءبعًا: متتتحات بشاا اهمسد ءلسهءرد 

تع تحجمج  اص ات  بشتر كػةسم ارسػارد اراذخبم  غ خالل خسدم ابعتد  ػوحم بترذل  يا ادرت       
 (8: 2014( )ارػاة او2010واااشتدا  ار  دراام )ارسشرػرؼ 

 

 

 

 
 ( متتتحات بشاا اهمسد ءلسهءرد ءلحذا د3شكل)

 غتكي ارسرجر :  غ اعجاد ارا
 
اددارا يدا ارسشطسدم  : هدا دعت دم  هسدم رزدستن اريقدم وارشداهدم وارعجاردم يدا أجدخارا ء فراح وءلذفافيد-أ

أو ارذخةم وادارا أيخادهت واتختذ ارقخارا  ارخد جا وتؤ غ هح  ارقتعدجا وصدػل  ع ػ دت  واودحم وةت  دم ارد  
جس ددددع ادشددددخا  ذا  ارردددد م وارسردددد حم بشذددددتط ارسشطسددددم  سددددت يددددده  تح  دددد  عس  ددددت  ارسشطسددددم و عخيددددم 

ر  ددجمغ أكددج ارساددتدغ وادرةددتن ارخة ددد م اراددا ارسع ػ ددت  ارستر ددم و  ددخ ارستر ددم وبسيدد  اديرددتح وارذدداتي م ا
وتازددسغ ارذدداتي م ارػوددػح اراددتم يددا أتخددتذ ارقددخارا   .(.3: 2003 وتقددػم ع  هددت ارحتفس ددم ار  ددجا )خددػرؼ 

 االفصاح والشفافية العدالة االستقاللية المسؤولية االجتماعية النزاهة

 حوكمة الموارد البشريةمتطلبات بناء 
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وتقددجيسهت ع دد  ار هددت  ارسعش ددم يددا  خا اددم أدار ارجورددم وأجهدتهددت  ووةددحرظ راددع ارخصددط وارد تاددت  اإلداربددم
ارحلػ  ددم ر تبددم عددغ ارذددعب ك ددث أن ارسستراددت  اإلداربددم وارد تادد م تخزددع ر سحتاددام وارسخا اددم ارسددداسخا 

 ( 113:2011 و)روت
تعدددج ارذددداتي م لر دددم ر ػصدددػل إرددد  إدارا   ااػكدددم تختكدددد ع ددد    دددتدا  تارددد  بترسػودددػع م          

يأن اؼ كلػ م ج جا دتقػم بأخاتر أؼ دا وبلدػن ذردظ  وارشداهم وارػدر ر سشطسم ارعت م واررترح ارعتمو 
يهدا تطهدخ رذدتشتتهت وإجخاراتهدت وتعسد  ع د  أصدالح ارقصتعدت  ردجمهت بلت د  ارذداتي م )  ويا صترحهت

 ( 19:2011 وك تزؼ 
خاد  رعدجم اراددتد وةسدت ارده (ان ارذاتي م  رص ح داةست  تماػاجدج  دFrynas,2010:169وادتر )

يعاقج ان ارذداتي م هدا رقدتح ودج اراددتد او  لدتيح ردم ورهدت اادتر اي تب دم ةي دخا يهدا تعسد  ع د  تحدد غ 
 فتيم اراعتر ت  اررح م واراق     غ تكتر اهت. 

بسدت يلاد  ارعجاردم وأهاسدت  : ها ادعاخا  بحقػ  جس ع ادشخا  ذا  ارسرد حم وأكاخا هدتءلع ءلد -ال
( بحستيددم كقددػ  و رددترح أ   ددم ارسدددتهس غ عددغ شخبدد  OECD شطسددم اراعددتون واراشس ددم اد ارددتديم )

ووع رطع تسشع ارعت   غ يا داخ  ارسشطسم أو ارذخةم بسدت يد هع ارسدجرار واعزدتر ارس دترذ  ددغ اديدتدا 
وةدددحرظ عخيدددت ارعجاردددم بأرهدددت  (.catherne  &sullian و2003:  65 ددددغ  شرددداهع يددددا ارسشطسدددم  ) 

 واألا ػال ارعتدل ارحؼ يداخج م ارسجمخ ر اعت د   دع ارعدت   غ يدا ةد   دغ ارسدداػػ اردػض اا وادرددترا
 ويعاسددج ع دد  إدراك ارعددت   غ رسددداػػ ارعجارددم وإذ أن إرتاددتة أو أرخاددتض راددتةج األدار ارددػض اا ر عددت   غ

بددحل ار هددج يددا ارعسدد  وتحددد غ األدار يددا  ػ ددع ارعسدد  أؼ أن ارسعت  ددم ارعتدرددم ر عددت   غ تذدد ع ع دد  
(Pivi & Hassan,2015:7 ) 

 (44: 2017و)كس ج :تازح اهس م ارعجارم  غ خالل 
.  أعصددتر ارعددت   غ يخصددم ارسذددترةم وذرددظ ألبددجأ ارددخأؼ بسددت يخددز عس هددع وهددحا مػرددج رددجمهع أكدددتس 1

  .باصا   ارعجارم علذ ذرظ دتعج عجارم
ا   سم وعال م أجاستع م ر عت   غ وأن ارا توز ع  هت  غ  ا  ارسشطسم بعجم تصا قهت . إن ارعجارم تعص2

 .مجيع ارعت   غ ألكاستل رد يع  رد ػة ت  وترا ر سشطسم
.  تدددتعج ع دد  تخت ددب األيددخاد وددسغ ارس سػعددم وارعسدد  ع دد  ب ددتن دور ةدد  يددخد و لتراددم يددا عس  ددم 3

ارسشتاددام وشا عددم عال ددتتهع بترس سػعددم اراددا مشاسددػن رهددت يزددال  عددغ تخت ددب ارسع ػ ددت   واتخددتذ ارقددخارا 
 .وارد صم ارسسشػكم رهع

: هددا ارقتعددجا اراددا تق  دد  او ت غددا تزددترال ارسرددترح  يدد  ه سشددم رةدد ذ ذو راددػذ ع دد  ء سررتتيليد -ج
ارذخةم أو  دتهع ةا دخ ع د     دذ أددارا وهدح  ارقتعدجا تادجأ  دغ ة ا دم تذدل   ارس دترذ وتع د غ ار  دتن 
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تع دد غ  خا ددب ارحدددتبت  بح ددث دتدددسح باددأا خ اؼ راددػذ ع دد   ددخارا     ددذ اددارا واعسددتل ارذددخةم  اردد 
 ( 3: 2003)خػرؼو 

وتازح ادااقالر م بترهت د تػجج تأا خا    خ دز م را  م وغػط  وها اآلر م اراا ت غا أو تق   إر  
ارسذدددددترةم )   ددددذ اإلداراو اإلدارا اراشا حيددددمو ارسدددددج ق غو  كددددج ةا ددددخ تزددددترال ارسردددددترح بدددد غ اإلشددددخا 

 (54: 2014و)ارػاة اارسترك غو أصحتال ارسرترح اآلخخبغ(.
: ارشطدددخ ارددد  ارسؤاددددم بأعااترهدددت ارسدددػاشغ ار  دددج  دددغ خدددالل ريدددع اردددػعا ءلسدررريوليد ء جتساىيرررد -د

 (.55: 2005تدو ادجاستعا وبسداػػ عترا  غ ارد ػك ارسيترا وارق ع ر عت   غ ي هت )كس
تعااددخ  ددغ ارقدد ع اداتادد م رساهددػم ارحػةسددم وتعشددا  دددؤور م    ددذ اددارا ا ددتم جس ددع ادشددخا       

ارساعت  دم  ددع ارسداذدا  ةددحرظ تددتعج ع دد  تعخبد  ارعددت   غ ع د  ادعسددتل ارسص ػبدم  ددشهع و حتاددااهع 
ح م او ارسعت ادم ع د  ادػر ع  هتو وتدختاط بذدل  رة ددا  دع ارسددتة م  دغ ك دث ارق دتم بداجخارا  تردح 

اددارا وتشجرج وسغ تاػبس ارد صت  يا ارسشطست  ك ث تدتعج ارسدؤور م يا تشا دح ارعس  دت  بذدل  
افسدد   ددغ خددالل   ددتم ارعددت   غ بتألعسددتل ارسص ػبددم  ددشهع و لتيددتا اديزدد  و حتاددام ارسخصدد  ةسددت ارهددت 

م تدػازن يدا تقدد ع ارسددؤور م وارادا تداع تحجد وبذل  ةا خ ود    ارسهدتم ارسص دػال ار تزهدت وتحق د  كترد
 (.Smaith & lewis.,2011ويقت ر سهتم ارسحجدا )

: تخةددد ارحتفس ددم اراتع ددم ع دد  وجددػد ارشداهددم ارستر ددم وادخال  ددم ةقتعددجا أاتادد م ر حتفس ددم ةسددت ءلشزءهررد -ه
ارذددخةم او ارسشطسددم  ددغ وتعددج اراشددػد ارساع قددم بترخ تبددم ارجاخ  ددم وارخترج ددم  ددغ اد ددػر ارسهسددم اراددا تدددع  

وتهدج  ارد  دعدع  ذدترةم اديدخاد وار ستعدت  يدا  و( 331: 2007خالرهت رزدستن تصا د  ارشداهدم )ردػبخو 
 خا ام ادار ارسؤادت  ارحلػ  م وخ    شتخ يدػد ي ه اراعتون ارذات  يا ة   اتص  ارعس  يها ارعس  م 

 غ وباع اراحخؼ عشه  غ خالل ارسخا ام وارسدتررم اراا تكػن ارسخاي  و ؤادت  ارجورم  ااػكم ا تم ارسػاشش
وارااا ر يها كد   دغ كقدػ  ارعدت   غ بدتدشالة ع د  اد خ ارعسد  يدا اردد صم ادداربدم يدا ةتيدم ارشدػاكا 

 (.34: 2011وارس تد  )اردب جؼو
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 : تفىق االداء اجلامعيثاوياً 
                                                       Superior Performance 1 مف هم .  

 تفىق االداء 

أو األدار ( (High performance  يعددج تاددػ  األدار أو ةسددت يص دد  ع  دده أك ترددت  بددتألدار ارعددترا
ادفيددخ جددجد  وارهددت  ددغ وارسػودػعت   ددغ ارساددته ع اإلداربددم ارحجميددم  (Performance Extra) ارساس دد

اراحجيت  اراا تػاجه ارسشطست  وارسحػر ارخة ذ اراا تشرب كػره جهػد ارسجمخبغ ةػره يذل  اهع اهجا  
وبددددددخز هددددددحا ارسرددددددص ح بتراحجمددددددج بعددددددج أن رذددددددخ  و(244: 2013اراددددددا تدددددددع  رهددددددت ارسشطسددددددت )ابخاه عو

(Peters&Waterman,1982   بحيت  عغ ارااػ  إذ أصاحت هح  ارك سدم )  ختاصدم  اتددخا  دع  دداػبت
أدار  شطست  األعستل ةست أن  جوم رستذج جػاةد ار ػدا يا أواة  ارادع شت   ي  جدتةدا ار دػدا األوروب دم 

إذ ادددتر  (137: 2007ووجددتةدا بترددجربج تعددج ارحددتيد ارددحؼ أدػ إردد  اددعا ارسشطسددت  رحددػ ارااددػ  )كددد غ
ارعت  م تش دهت ارسػارد اراذخبم ألدار اراا يسلغ أن بأره اع    داػػ  غ  داػبت  ا (Ivancevich) ار ه 

  (Ivancevich, 1997: 462)يا ارسشطسم 

يترسشطست  ذا  األدار ارساس د تجمغ بػجػدهدت إرد  وودػح األهدجا  األاتاد م ارساسي دم يدا ارخؤبدم 
رسهدترا  وارقدجرا  يدا ورجمهت ارادام ع    داػبت  ارق تدا ر اصدػبخ واراحدد غ ارسدداسخبغ وأرده ره شدم بادػايخ ا

 وارقدددتدا ارادددا تسلدددشهع  دددغ ادباكدددتر بترذدددل  اردددحؼ يددددسح رهدددع باحق ددد  اراادددػ  واراس دددد يدددا األدار ) مػاددد 
2007 :33) 

إذ اعصت ةي خ  غ ارسشطست  ارسعتصخا اهس م  ادامجا رسػوػة تصػبخ اددار  غ اج  اراقتر ع   
بقدجرا ارسشطسدم ع د  تحق د  اهدجايهت عدغ  ددارا   تادد خ تادػ    ج ارح تا يا ارا  م ارسشتيددم وارساغ دخا وبسلدغ

فسدددددت تدددددع تعخباددددده  دددددغ  اددددد    بلادددددترا ويتع  دددددم(Kirkbesoglu,2015:40) شخبددددد  ااددددداخجام  ػاردهدددددت
( بأرهدددت أاددد ػال  اكت ددد  رعسددد  ارسشطسدددم تاخصددد  ي ددده األدار ادعا دددتدؼ ردددإلدارا ارع  دددت 40: 2011و)كددددغ

 ستر م واراعت ال  ارجاخ  م وارخترج م راحق   أهجا    خ تق  جيم ر سشطسمو ػاردهت وعس  تتهت اراذغ   م وار

وتددددع  ارسشطسدددت  إرددد  تحق ددد  تادددػ  )تس دددد( األدار  دددغ خدددالل تدددػي خ  ددددا د ت  وإتادددتة أادددتر ب  ع شدددم  
وته  ددم ب  ددم  الةسددم ر ػصددػل إردد  األدار ارساس ددد يهشددتك عددجا خصددػا  يسلددغ إتاتعهددت راحق دد  أدار  اس ددد : 

 (14-13: 2010 و)ارحل ع ولخخون 

 1.ا  ريع هح  ارسعتم خ بذل  تجرب ووع  عتم خ عتر م رألدار رك  أيخاد ارسشطسم وارعس  ع 
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تصدددػبخ ارسدددجمخبغ وذردددظ باادددشتد أعسدددتل إرددد هع وباتادددتة أاددد ػال اراشدددتوال اردددػض اا وارحدددخص ع ددد  تع دددع . 2
 ددم  ددغ ارسددػضا غ يددا  خافدددهع رادددهت  ددجا ار س ددع بذددل   ددداسخ وعددجم إبقددتر األيددخاد ذوؼ ارقددجرا  ار ت ع

 .أشػل
 3.اشط س م وا تام ارسشطسم وبش اهتارعس  ع   إجخار تعجيال  يا ب  م ارعس  بذل   داسخ ةتريقتيم ار

ارق تم بادوبج ة   داػػ  غ  داػبت  ارسشطسم بسػهام ججمجا وتػض    دجمخبغ  شتادا غ رحد  ارسذدلال  . 4
  .اراشط س م
ورااددػ  األدار أهس ددم بلػردده عددت ال  راعدبددد عسدد  ارسشطسددم ويتع  اهددت بتعااددتر أن ارااددػ  يددا اإلدارا         

مدجعع أرذدصم ارسشطسدم وب ع هدت  شطسدم  ااكدخا تحقدد  رادتراهت  دغ خدالل يتع  دم ارق دتدا واراخة دد ع دد  رأس 
تا  د  أيزدت  يدا خج اده ر سشطسدت   إد أن أهس اده وارستل اراذخؼ ادااخات  ا ةسػرد  هع راصػبخ ارسشطسدم

يدددا عدددجا   دددتد  تاسيددد  باصدددػبخ ارسدددػارد اراذدددخبم وادرتقدددتر بساتدةهدددت األاتاددد م  دددغ خدددالل بشدددتر اركاتيدددت  
وارسقددجرا  ارذخردد م وارعال ددت  بدد غ ارعددت   غ واردداع ع راددده   عسدد  ار ستعددم ويددخ  ارعسدد  ةسددت وبعدددز  ددغ 

عجهت ع دد  تػج ههددت  ددغ ةػرهددت  خةدددا ع دد  ارعس  ددت  اإلجخاة ددم ارددجور ادادداخات  ا ر سددػارد اراذددخبم إذ يدددت
 ووارخدددج ت  إرددد  ةػرهدددت  دددػاردا  رهدددت تدددأا خ ةا دددخ ذا  دور ااددداخات  ا يدددا تحق ددد  رادددتةج ارسشطسدددم )كدددد غ

2007 :137-138) 
    :  ءلعهءمل ءل ءفعد لتتسيز في ءألدءا .2  

وارسػوددحم  ر اس ددد يعددمرددحرظ يددأن ارسشطسددت  تدددا  ب ر عجمددج  ددغ ارقددػػ ارجا     
   بترذل  أدرت   

                                           

                         

                                                         

                                                   

 ( ءألسحاب ءل ءىسد لتتسيز4شكل )
دتيد \( " ءىتساد معاييا ءلجهءئز ءل وليد لتجهدة لتحتي  ءألدءا ءلستسيز " رسالد ماجدتيا ىتهم في ءإلدءرة ءلعامد 2002ادام ىتي ) ،محيحس

 .34-33ص  ،جامعد بغ ءد–ءإلدءرة وء  تراد 
( 73: 2012 ووبسلغ تػو ح ت ظ األااتال ةتآلتا : ) هجؼ  
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يترسلتن هػ  واألدار اراشط سا ع   كاع  لتن ارسشطسم و لتراهت : يدتعج تس د. افظ ءلسكان وءلسكاند 1
ارقجرا  ارحات م ر سشطسم ذاتهت إذ أن رقصم ادرصال  األاتا م راس د األدار دبج أن تاجأ  غ داخ هت يتراس د 
هشت  اهػم أفاخ مازسغ جػدا ة  ار ػارب اراشط س م يترسرتدر اراا ي ب ارحاتظ ع  هت بػصاهت  رتدر 

ا ت  ر اس د تاسي  ) ارسػارد اراذخبم واريقتيم اراشط س م وارق تدا  اراشط س م ( أات  

إن ارسشتيدم اراا تػاجههت ارسشطست  ارحجميم يسلغ وصاهت بأرهت  شتيدم بال كجود  . مشافدد بي ا ود :2
ظ ارطخو  يتألاػا  أصاحت  ااػكم بجرجم   خ  داػ م وتساع اردبػن بحخبم ادراقتل إر  األاػا  يا 

 .ار جمجا تاخض ع   ارسشطست  وخورا  ػاجهم رػٍة ججمٍج  غ ارسشتيدم وعالجهت  غ خالل األدار ارساس د

إن ارطخو  ارا   م ارحتر م تس د  بجرجم عتر م  غ اراغ خ وارداب يلسغ يا تغ خ  . ءلتغييا ءلدا ع :3
يا رذتط ارسشطسم و خاراتهتضخو  ارا  م ارخترج م واراا تاسي  بترقػػ ارخترج م اراا تؤاخ  . 

 م: ة  ارساغ خا  اردترام ارحةخ تاتع ت رازع ع   ارسشطست  ارحجميم  دؤور  . تشامي مف هم ءلجهدة4
اراحث عغ ارحا  و حتورم اراس د عغ  شتيد هت يتراس د يحق  رهت ادااقخار وبزتع   غ يخص بقتةهت 

 .واااسخارهت

يسلغ ارشطخ إر  اراقترم ع   أرهت األاتر ب أو ارعس  ت  اراا يسلغ  . تتاند ءلسعتهمات وء ترا ت :5
 غ خالرهت تحػب  ار هج اراذخؼ وارسعخيم ورأس ارستل وارسػاد ارختم إر   شا ت  ذا    سم وأن تقترم 

  .ارسع ػ ت  شترت ة  جػارب ارعس  اراشط سا بال ااايشتر

 :    ءلستتتحات ءلائيدد لتفهع ءألدءا في ءلسشظسات  .3
عشج ت تدع  ارسشطسم راحق   اراس د يا أداةهت ي ب ع  هت أن تقدجم  دت يددتعج ع د  تحق د   تماهدت إذ     

د يلاددا أن تقددػم بترػضددتة  اراق  جيددم  وبسددػارد بذددخبم ةددتراا  ػجددػدا يددا بق ددم ارسشطسددت  وأرطسددم عس هددت 
ب  ي دب أن تدػيخ ارسقػ دت  ارساس ددا يدا ةسهدت ورػعهدت ارادا تددتعج يدا  ووه تف هت وتق  سهت رأليخاد ور عس 

( وتاص ددددب عس  ددددم اراس ددددد يددددا أدار 47: 2009 وتحق دددد  اراس ددددد يددددا جس ددددع جػارددددب ارسشطسددددم )  ح دددداذ
 (319-318: 2011 وارسشطست  تػايخ ارسقػ ت  اآلت م : ) ارسعترا ولخخون 

ة دددم ر سشطسددم ورطختهددت ارسددداقا  م وبزددع ارعشتصددخ بشددتر اادداخات  ا  اكت دد  يعاددخ عددغ اراػجهددت  ارخ  -1
 اآلت م : 

( وهددا ترددػرا  اإلدارا عددغ  ػ عهددت ارسددداقا ا و خةدهددت اراشتيدددا Visionارخؤبددم ارسددداقا  م ر سشطسددم ) .أ
  .وشا عم ارخج ت  وارسشا ت  اراا تاخة يا تػي خهت وتااػ  بهت ع    شتيد هت
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 .عغ ارشاتةج اركاخػ اراا تدع  ارسشطسم إر  تحق قهت ( وها تعاخMissionال. راترم ارسشطسم )
( اراا تعس  اإلدارا ع   تحق قهت وتاخحهت أاتادت  يدا  Strategic Objectiveج. األهجا  اإلااخات   م ) 

  .تخص ط عس  تتهت وتحجمج ارسػارد وارسجخال  ارسخا ام اراا تحاتجهت
 .تس عػاةجهت وتقػبع اإلر تزا  ارساحققم عشهتد. لر م إعجاد ارخصط اإلااخات   م و اتبعاهت و  

األدار إرد     شطػ م  اكت  م  غ ارد تات  اراا تحلع وتشطع عس  ارسشطسم وتخددج ارقدتةس غ بسددؤور ت -2
   . ػاعج وأاذ اتختذ ارقخارا 

 دددم ه تفددد  تشط س دددم  خردددم و شتادددام  دددع  اص ادددت  األدار و تب دددم ر اعدددجم  واراك ددد   دددع ارساغ دددخا  ارجاخ  -3
  .وارخترج م وتار  ه تف  إدارا اراس د بجرجم أع    غ ارال خةدبم را  م اعاستدهت ع   تسل غ ارعت   غ

رطتم  اصػر راأف ج ار ػدا ارذت  م يحجد لر ت  تح    ارعس  ت  وأاذ تحجمج  ػاصات  ودخوط ولر ت   -4
 .ر تبم وواط و جاخ  ترح ح ارحخايت  ار ػدا

يزدددع لر دددت  رخصدددج ارسع ػ دددت  ارسص ػبدددم وتحجمدددج  ردددتدرهت ووادددتة  ت س عدددت  رطدددتم  ع ػ دددت   اكت ددد  -5
 .و ػاعج  عتر اهت وتجاورهت وتحجميهت وكاطهت واااخجتعهت

رطتم  اصدػر إلدارا ارسدػارد اراذدخبم ماد غ ارقػاعدج واآلر دت  راخصد ط وااداقصتال ارسدػارد اراذدخبم وتشس اهدت  -6
  .غ وي  راتةج األداروتػج ه وتقػبع أداةهت وأاذ تعػبس ارعت   

رطددتم إلدارا األدار مازددسغ  ػاعددج ولر ددت  تحددجد األعسددتل وارػضددتة  ارسص ػبددم راشا ددح عس  ددت  ارسشطسددم  -7
وأاددذ تخصدد ط األدار ارسددداهج  وتحجمددج  عجدتدده و ددداػبتته و ػاعددج تػج دده و اتبعددم األدار وتقددػبع ارشاددتةج 

 .واإلر تزا 
ؼ وأدار ارس سػعت  ويخ  ارعس  ووكجا  األعسدتل اإلاداخات   م و أدار رطتم  اكت   راق  ع األدار اراخد -8

 .ارسشطسم بغخض تق  ع اإلر تزا  بترق تس إر  األهجا  و عتم خ األدار ارسقخرا
  تدا يتع م تاػر  ووع األاذ وارسعتم خ وتػي خ  قػ ت  اراشا ح ارد  ع ر خصط واراخا ج تؤةج يخص  -9

 ارسشطسم يا تحق   اراس د

 ء ستشتاجات: 

ع    هت اراذخبماااخجام  ػارد غ خالل ع   راتةج بسدايت تاػ  ارسشطست  ادخخػ  ارسشطسمتحر   .1
رسجرار تحد غ عس  ت  صشع ارقخار يا يده  ع   ا ت ظ ارسػارد وبتراترا كػةسم بذل  يزسغايز  وجه 

  . شطستتهع
وارحؼ بشتر ارطسم  اكت  م رحػةسم ارسػارد اراذخبم  اراس د  غ خالل ارصال  رقتط ارسشطسم تكػن . 2 

جسع ارا ترت   غ ارا  م ارخترج م ر سشطسم راػي خ  ع ػ ت   هسم ذا  خرتةز رػع م  ماسعغ شخب 
  .بجاخ  ارسشطسم تجعع ارسجرار
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ةػرهت اداا راحد غ  اراذخبم رقصم ت اقا ي هت ارعس  ت  وادجخارا  ر سػارد اراذخبم د. تعااخ كػةسم ارسػار 3
اددار اراشط سا  سغ خالل زبتدا روت ارعت   غ وتق    دوران ارعس  واراغ ب واإلجهتد ارػض اا وارعس  

.ع   اعصتر  ؤدخا  عغ  جػ اراقجم يا  ػ ع ارسشطسم ويتع  م  خاراتهت   

 انتىصياث:

تحق   ارااػ  يا اددار وارحج  غ رحػ . رذخ اقتيم ارحػةسم وتقخباهت  غ ارعت   غ ويهسهت بذل  ايز  1
 .ارعػا   اراا تع   تحق    داػبت  عتر م يا اددار

يا   غ خالل تصػبخ اراقش ت  واداتر ب ارسداخج م يا ارسداقا  كػةسم ارسػارد اراذخبم غ  اداااتدا. 2
يا  رت   ارحرػل ع   ارسع ػ ت  اراا تاالةع وارقخار ارساخح  غ اج  تحق   تاػ  اددار وجع هت

 .ارسشطست  ارساس دا
سػجهم رحػ اراتختذ ارقخارا   يسلغ ارسشطسم  غيا بشتر رطع  ع ػ ت   ججمجا يدتعجتقش ت  اااخجام . 3

 غ خالل خ   اريقم ب غ ارعت   غ وارق تدا  وتسل شهع  غ ارسذترةم بترعس  وذرظ تحق   تاػ  اددار 
 .ارسشطسم خترجو  داخ  يا اراذخبم ارسػارد رحػةسم واراع  ست  ارقػار غ اصجار وارعس  ع  

 غ خالل تاع     كػةسم ارسػارد اراذخبم بذل  ختص راام ارحػةسم بذل  عتم ودارسشطست   اعاستد. 4
بترسػرد اراذخؼ ادهاستم دتم إدارا ارسػارد اراذخبم و أل  ػص  ارػض اا وارسػاصات  ارػض ا مرطتم ار

  .يا ارعس احق   تاػ  اددار بػصاه اداتس ر

 ادلصادر:
 أ. ءلكتب

ارا ترال " تصا قت  ارحػةسم يا  –ارساتدغ  –ارساته ع  -( "كػةسم ارذخةت 2005كستدو شتر  عاج ارعتل ) .1
 .ارسرتر و ارجار ار ت عمو  رخ

   .ب خو  و11_  266عجد  و   م ارسداقا  ارعخبا و" تكتر   أجاستع م ر ادتد " و( 2011ارسخاا ارد جو) وارح تزؼ  .2
 .األردن وعستن ودار ارخايم ر شذخ و"ءإلصيح ءإلدءري (و" 2011) وروتو هتدع كسجؼ .3
"كػةسم ارذخةت  "ارساته ع دد ارساتدغ دد ارا ترال " تصا قت  ارحػةسم يا  و(2005) وشتر  عاج ارعتل وكستد .4

  رخ وارجار ار ت ع م وارسرتر 
و دار ارجةاػر 1ط و"اراحلع ارسؤادا واااخات   م وض ام اراج   "(و 2013) ويعقػال عاجهللا واترع دمحم و ي حتر وعاػد .5

 بغجادور ع ػم
 ب. ءلاسائل وء طار ح وءل ور ات

راترم  تجدا خ ع ػم يا  ودور اإلدارا ارخد جا يا تعدبد  جرا  ارس ترذ ارسح  م" ( "2018كس جو ضتيخ  حسػد) .6
 جت عم تكخبت. \واد ارتدادارا ادعستلو  دع ادارا ادعستلو ة  م اددارا 
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دور ارخ تبم يدا ارحتفس م ارخد جا" اردجبد ػم ارعدترداو  دع ادارا ادعستلو ةد  دم اإلدارا و  ("2014ارػاة او وداد عاجهللا ) .7
 ارسددعدددتدل ر سددتجدددداد دخ يددا اردخ ددتبددم و ارداداداد ددر اإل دادرددتد / جدددت دعدم بددغددجاد. 

( " تج    ارسػارد اراذخبم أداا يتع م يا كػةسم ارسػارد اراذخبم"    م 2016اخ ج  ترع ) وه ع دمحم وصترحجتاعو ابخا  .8
 و ة  م اددارا واد ارتدو جت عم ارسػص .2و ارس  ج2ارعجد  وجت عم اراشس م اراذخبم

( " قاخح ترس ع  شهتج يا ارشداهم وارذاتي م رغخض تعدبد ادااخات   م ارػشش م 2011اردب جؼو صاتح كدغ ) .9
 وارعجد ارخابعو اردشم اريتر مو"    م ارشداهم وارذاتي م وارشداهم ر احػث وارجراات 2014-2010رسلتيحم ارادتد رالعػام  غ 

 ه  م ارشداهم.  
(و" دور ارسحتاب اإلدارؼ يا تشا ح  اص ات  2015) وخ    ويترس اعػد و ارجر سا وأات م و ارقتوا وعاج ارسشعع .10

ارحتفس م ارسؤاد م يا ارذخةت  اررشتع م األردر م ارسدتهسم "و دراام   جار م  غ وجهه رطخ ارسج ق غ ارجاخ   غ 
 (13(و ارعجد)7ارس  ج ) و   م جت عم األراتر ر ع ػم األ ارتديم واإلداربم ووارخترج  غ

دراام تح    م وتصا ق م ع    و"م   تتحي   هءى  ءلحهمسد في ءلذامات ءلعاء يد(و " 2014خز خ    جو)  وعالوؼ  .11
خػرؼو رع ع اتبتو        .(2ارعجد) و(17ارس  ج ) و   م ارقتدا م ر ع ػم اإلداربم واأل ارتديم وارذخةت  ارعت م ارعخا  م

جسع م ارسحتاا غ ارقترػر غ األردر  غو ارسؤتسخ ارع سا ارسهشا ارختص ’’ "  يق  ادردن  غ اراحلع ارسؤادا 2003"
 تحت دعتر اراحلع ارسؤادا واااسخاربم ارسشذأاو عستنو 

ار ت عا " بحث تح   ا ("  اص ات   شطػ م عس  اددار ارعترا راحق   ارخبتديم يا ارعس  2013ابخاه عو رػر خ   ) .12
-و ص(73ارعجد)و(13   م ارع ػم اد ارتديم وادداربمو جت عم بغجادو ارس  ج) وجت عم بغجاد \يا ة  م اددارا واد ارتد

 (263-238ص)
رػبخو شتر و " تعدبد ارقجرا  ادكرتة م وارحػةسم ارخد جا"و كترم  رخو ارسعهج ارعخبا ر اجربب واراحػث  .13

 .2007ادردنو -ارسؤتسخ ارعخبا ادكرتةا ادولو عستنادكرتة مو 
 ءلسرادر ء جشحيد  

14. Kaplan. Avril D, Sarah Dominis, John GH Palenand Estelle E Quain, 2013,Human 
resource governance: what does governance mean for the health workforce in 
lowand middleincome countries, Human Resources for Health  11:6. Submit your 
manuscript  

15. Kirkbesoglu,Erdem,(2015) "The effects of Organizational Performance on the 
relationship between perceived Organizational Support and career satisfaction: An 
application on Insurance Industry, "Journal of management research, faculty  of 
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جبايعت  واالعتًاد اجلودةوفك يتطهباث ضًاٌ  االداء اجلايعي احلوكًت االكادمييت نتحسني
 دراست ييذانيت – ييساٌ

 و. رافذ دفار عرير    أ.و.د حمًذ ياجذ حمًذ صاحل
 جايعت ييساٌ

 املهخص 
وفي هذاا الحذياي يرةذط قظذاع البعلذيؼ العذالي  على قظاع معيؽ، اليقبدرلثؾكرة اان الثديث عؽ 

مدرو ذذذذة لرؾامخذذذة مجبلذذذذ  البثذذذذديات مبظذذذذؾرة و عرليذذذة ابذذذذرز القظاعذذذات البذذذذي يثبذذذذاج الذذذى  يا ذذذذات احذذذد 
اذ يخذذده هذذاا الاثذذث الذذى درا ذذة يظايذذ   ،والدذذعؾتات وال ذذيرا فذذي عذذط يزذذامي الظلذذم علذذى البعلذذيؼ العذذالي

وفذذ  مبظلاذذات  ذذران التذذؾدة واالعبرذذاد االاكذذاديري درا ذذة ميدا يذذة فذذي مامعذذة  اكاديريذذةاالثؾكرذذة ال مفخذذؾ 
 . 2017/2018للعا  الدرا ي ميحان 

 ذران التذؾدة واالعبرذاد االاكذاديري على واقع يظاي  مبظلاذات  لإلمابةوا بجد  الااحةان ا باا ة 
ثؾكرذذذة الدرا ذذذة الذذذى ان هزذذذام ادرام برفخذذذؾ  ويؾصذذذلل ال ،وشذذذرلل الدرا ذذذة عيزذذذة مذذذؽ اال ذذذاياة واالدار ذذذيؽ

 مامعات البعليؼ العالي إلدارة اكأ اس اكاديريةاال
ABSTRACT                     
The purpose of this study is the Governance of Universities, as a new 
approach aims at 
improving the performance of universities especially under the conditions that 
know the sector, The researchers used a questionnaire to answer the reality of 
applying quality assurance requirements and academic accreditation, The study 
found that there is a recognition of the concept of university governance as a 
basis for the management of universities of higher education 
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 :المبحث األول
 :مقدمة الدراسة

والبريز في  التؾدةمؽ امط يثقي   البي حغيل االهبرا  الكاير الثديةةمؽ الرفاهيؼ  يعد الثؾكرة
 الرؤ حة.الثؾكره يعزي الرددر او الررمعية البي يحبزد اليخا الكيان او االداء ومدظلح 

لؾصذذ  القذذؾا يؽ والذذزغؼ والقذذرارات والبؾميذذة  اكاديريذذةالا مدذذظلح الثؾكرذذةعلذذى الذذرنؼ مذذؽ عخذذؾر 
للرؤ حذذات واالشذذجاص العذذامليؽ فذذي متذذاا البعلذذيؼ العذذالي والاثذذث العلرذذي بخذذده يثقيذذ  اعلذذى محذذبؾ ات 

فذذي   ذذااقةاالاكاديريذذة البذذي يتذذم ان يكذذؾن وترذذا ان التامعذذات يعذذد مذذؽ اهذذؼ الرؤ حذذات   ،االداء التذذامعي
لبكؾن معيار لبثديد مؾدة الرؤ حات البعليرية، وهاا مذا ومدت  أل خايظاي  مبظلاات الثؾكره االاكاديرية 

لغذذرض قيذذاس  اهذذؼ الرؤ حذذات البذذي ا بقذذط اليخذذا مدذذظلح الثؾكرذذة يعذذد التامعذذات احذذد ) دمحماليذذه  تأشذذار 
 .(146، 2011)دمحم،  محبؾ  التامعات مؽ خاللخا

حامذات  لرؾااكاذةفي مجبل  الرحذبؾ ات  ملثؾعاقزا الثايم اهبراما افقد شخد البعليؼ العالي في عر 
الذؾزارة  ذعى مخذاز االشذراه والبقذذؾ ؼ  ألهذداهويثقيقذذا  والرخزيذة الاخذر ةالرتبرذع ورفذدة بذالكؾادر والظاقذات 

عذذايير التذذؾدة و ذذران االداء االاكذذاديري مذذؽ حيذذث االداء الرؤ حذذي واالاكذذاديري لذذذا  العلرذذي ببظايذذ  م
 ةوترذذذا ان الثؾكرذذذ ،للرتذذذاالت كافذذذةوفذذذ  ا ذذذس ومعذذذايير علريذذذة ومخزيذذذة شذذذامله  الرقدمذذذة ؾعيذذذة الجذذذدمات 

فذذي وطززذذا  والبترتذذةمذذؽ الاثذذث الكذذافي  دذذياخا  يأخذذايعذذد مذذؽ  رذذاذج التذذؾدة الثديةذذة والبذذي لذذؼ  األاكاديريذذة
 مامعذذة فذذي اكاديريذذةاال ةي يثديذذد ابعذذاد الثؾكرذذ، مذذاء هذذاا الاثذذث ليحذذاعد فذذححذذم علذذؼ الاذذاحةيؽالثايذذم 
كذذذؾن قذذذذية  ذذذران مذذذؾدة مؤ حذذذات البعلذذذيؼ  االاكذذذاديريوفذذذ  مبظلاذذذات  ذذذران التذذذؾدة واالعبرذذذاد  ميحذذذان

البي شغلل وما زالل يخذغط اهبرذا  صذزاع القذرار وادارات ومجظظذي الحيا ذات  الرخرة االعالي مؽ القذاي
كذذذؾن البثذذذدي الكايذذذر الذذذاي يؾامذذذه يخذذذ يالت وزارة البعلذذذيؼ العذذذالي بدذذذؾرة عامذذذة ومامعذذذه ميحذذذان  البعليريذذذة

كذؽ يبرةذط فذي مذد  قذدريخا ول ،هبدؾرة خاصة لؼ يبرةط في مد  قدريخا على يقديؼ البعليؼ لكط الرانايؽ في
  اصذذرلذى يقذذديؼ خدمذه يعليريذذه بتذذؾدة عاليذة ومثؾكرذذه يلاذذي احبيامذات الرجرمذذات البعليريذذة حيذث يؤكذذد ع

اال ا ذية الثديةذة والبذي يخذده الذى يثقيذ  مذؾدة  األ غرذة)ان يظاي  الثؾكره في التامعات يعد مذؽ اهذؼ 
 .(183،2012) اصر،  القيادة واالدارة واالداء والرجرمات

)ان يظايذ  الثؾكرذه فذي التامعذات لذه  القر خذي وترقذانو بف  مع هاا الرأي ما اشارة اليه كط مذؽ 
فحذذذية اذ ان يظايقخذذذا يعرذذذط علذذذى يعغذذذيؼ قيرذذذه التامعذذذة وقذذذدريخا البزا ،اهريذذذة بذذذارزة فذذذي عالرزذذذا الرعاصذذذر

 (246،2012)القر خي وترقان، (وو عخا االقليري والعالري
 :يشكهت انذراست

مخامخا  إل تازاصاح يظاي  الثؾكره في مؤ حات البعليؼ العالي اداة لبثحيؽ التؾدة في التامعات 
 عالية . ب فاءة
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يثديد مبظلاات  ران التؾدة واالعبراد مؽ خالا  االاكاديريةحيث يزظل  مخ لة الدرا ة للثؾكره 
 .التامعي لألداءاألاكاديرية  يري البي يحاعد على يثقي  الثؾكرةاالاكاد

)الى ان فقدان اليات الرقابة وا عدا  الخفافية و ع  قؾاعد و ؾاب  الثؾكرة يؤدي  ابؾ الغي ويخير 
حيث يخير الؾاقع الثالي ، (116،2010)ابؾ الغي ، (ا الحلظة وا بخار الفحاد اإلداري الى إ اءة ا بغال

ة خاصة الى ان مخؾد لرؤ حات البعليؼ العالي في مرخؾر ة العراي بدؾرة عامه ومامعه ميحان بدؾر 
 األاكاديريةاالصالح والبظؾ ر البي يزبختخا التامعات لؼ يثق  كط الظرؾحات البي يزخدها القيادات 

االمر الاي دفع الااحةان للبفكير  ثؾ اعبراد ا اليم قياس مؾ ؾعية ير ؽ لخا اصدار اح ا  عؽ الؾاقع 
مخ لة  ا ير ؽ صيانةوهز واالعبراد االاكاديريظلاات  ران التؾدة وف  مب االاكاديريةثؾكره لالثقيقي ل

 .:الدرا ة بالبحاؤالت البالية
 ميحان مؽ ومه  غر القيادات االاكاديرية    ادرام مفخؾ  الثؾكره االاكاديرية بتامعةما مد -
ات  ران التؾدة وف  مبظلا الثؾكرة االاكاديريةعلى مد  يظاي   الدالةالرؤشرات ما هي  -

 .واالعبراد االاكاديري
 

 اهًيت انذراست:
كقذية مؾهر ة يخغط اهبرا   ؽ اهرية التؾدة واالعبراد االاكاديريالدرا ة م هاهيزاع اهرية 

كؾن الثؾكرة االاكاديرية خيار ا ا ي في لػ في متاا البعليؼ العالي وكا واالاكاديرييؽليؽ والجاراء و الرحؤ 
 الداري.ط يد ي ماادئ الخفافية والثر ة االاكاديرية في صزاعه القرار اع
تامعه ميحان ب اكاديريةيظاي  الثؾكره اال يؾامهي الب الربظلاات والرعؾقاتالدرا ة في يثديد  هاهيخبؼ  اذ

 هاهحيث يعد  ،ةوالعرط على يقديؼ الثلؾا الرزا اة لبظاي  الثؾكره وترا يثق  مبظلاات  ران التؾد
ط لذران التؾدة اكردخ مامعه ميحاني اوا درا ة ميدا ية يظا  على الدرا ة على حد علؼ الااحةان ه

علرية للر باات العراقية والعرتية يؤ س  ان يكؾن ا افةفي حاا يظايقخا مط  أو  ،واالعبراد االاكاديري
 وف  مبظلاات  ران التؾدة . لتامعيةللبظاي  الريدا ي للثؾكره ا

 يخده الدرا ة الى :اهذاف انذراست
لد  الكادر االداري بتامعه  التؾدة  و ؾح رؤ ة ومدالبعره على مفخؾ  الثؾكره االاكاديرية  .1

 ميحان
 ات  ران التؾدة واالعبراد االاكاديريوف  مبظلا االاكاديريةبزاء ويدريؼ ا برارة الثؾكره  .2
 بتامعه ميحاناالاكاديرية البعره على واقع واهرية يظاي  ا برارة الثؾكره  .3
ا برارة ا ة بتابات عيزة الدر ا بالكخ  عرا اذا كا ل هزام فروي ذات داللة احدائية بيؽ  .4

 الثؾكره االاكاديرية
 بتامعه ميحان.اكاديرية الجروج ببؾصيات يايؽ الظري العلرية لبفعيط الثؾكره اال .5



 

 
 

166 

 انذراست: جماالث
 ،شعاه ،وحدةلقيادات االاكاديرية مرؽ يخغلؾن )الاخري: اعذاء الخيئة البدر حية مؽ ا الرتاا

 .( بتامعه ميحانالتامعةمحاعدي رئيس  ،العرداء ،معاو ؾ العرداء ،رئيس قحؼ او فرع علري ،مدير قحؼ
 الر ا ي: مامعه ميحان.   الرتاا
 2018عا   الزد  الةا ي مؽ الدرا ة خالا هاهطاقة  :الزما ي الرتاا

 :انذراست اثيصطهح
هي قدرة التامعات على يثقي  اهدافخا برحبؾ  عاا مؽ التؾدة ويثحيؽ ادائخا  ): اكاديريةالثؾكره اال-

 (.62،2012)بؾقس، (بايااع خظ  فاعلة وا اليم مزا اة مؽ خالا يثقي  االهداه البرتؾ ة والبعليرية
في التامعات مؽ خالا  هي مترؾعة مؽ الرؤشرات البي يبؼ برؾماخا قياس مد  فاعلية الثؾكرة) و

( )حالوه مترؾعة معايير يع س ويؾ ح بدفة عامة القيؼ البي يحؾد ويؤثر في حؾكرة التامعات
 (89،2011وطه،

لػ الربظلاات الربف  )هي درمة ا بيفاء الربظلاات البي يبؾقعخا الرحبفيد مؽ الجدمة او ي :التؾدة -
 (.74،2012( )العذا ي،عليخا معه

)هي عرلية محبررة و خاط مزغؼ لقياس التؾده طاقًا لرعايير قيا ية بغرض يثليط  : ران التؾدة -
أومه القدؾر الر بخفة وايجاذ اإلمراءات الالزمة لبثحيؽ ويظؾ ر األداء ومد  البثحؽ الاي يثق  مؽ 

 (.13،2004ؾاصفات او الربظلاات او الرعايير( )خؾمه،االمبةاا للر
ي هي "مترط الحرات و الجدائص البي يبعل  بالجدمة البعليرية و هي الب :مؾدة البعليؼ العالي -

 بيحبظيع أن يفي باحبيامات الظال
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 املبحث انثاني
 واالداء اجلايعياالكادمييت  احلوكًت

 أرماء مريع في التامعي البعليؼ إصالح على البركيز في رئيحياً عزدرًا  الاكاديريةا ثؾكرةال يعبار 
 أدائخا اكيفية إلى وا را ،والبخ يالت الث ؾمية الرؤ حات يقؾ  به ما إلى الثؾكرة يخير الحيث  العالؼ
 .األ اليم عؽ طر   ايااع له الفعلي

 .ا االاكاديريومؾده مؽ الغرض لبثقي  عرلخا ويزغؼ خاللخا مؽ الرؤ حة يثدد البي والؾ ائط
 ذذذرورة األخذذذا بعذذذدد مذذذؽ ات الثاصذذذلة فذذذي مريذذذع متذذذاالت الثيذذذاة و علذذذى احذذذد البظذذذؾر  وال يجفذذذى  

البؾمخذذات والحيا ذذات اإلصذذالحية وفذذ  األ غرذذة العالريذذة و لبثقيذذ  االهذذداه الرئيحذذية البذذي ير ذذرخا وزارة 
البعليؼ العالي والاثث العلري في عط يرامع البرؾ ط الث ؾمي بحام الغروه الدعاة البي مر بخا عراقزا 

ذذرورة يخذتيع البزذؾع فذي  غذؼ البعلذيؼ مذؽ الي اصذاح الثايم ولبزامي الظلم الرتبرعي علذى البعلذيؼ العذال
ذذع فذذي إ خذذاء مؤ حذذات يعلذذيؼ يبكامذذط مذذع مزغؾمذذة البعلذذيؼ  العذذالي وترامتذذه برذذا فذذي ذلذذػ البؾمذذه  ثذذؾ البؾ س
العذذالي العراقذذي وترذذا يجذذد  الرتبرذذع مذذؽ خذذالا رفذذده بالكفذذاءات العلريذذة القذذادرة علذذى يقذذديؼ افذذذط الجذذدمات 

 .للرتبرع وتخبى الرتاالت 
البعلذيؼ  بالتامعذات للبفاعذط مذع اليذاتاألطر الرؤ حية واألاكاديرية  مؽ الذرورة يظؾ ر لاا اصاح

العذذالي وعؾلرذذة أ خذذظبه باإل ذذافة إلذذى و ذذع حزمذذة مبكاملذذة مذذؽ الحيا ذذات إلعظذذاء أولؾ ذذة لذذذران مذذؾده 
 البعليؼ العالي وف  الحيا ات العامة لذران التؾدة واالعبراد االاكاديري.

التامعية ب ط اش الخا كؾ خا يعبار الحلظة البزفياية للقؾا يؽ  باإلداراتيخبؼ  اكاديريةثؾكرة االالان 
والبعليرذذات الدذذادرة مذذذؽ وزارة البعلذذيؼ العذذالي والاثذذذث العلرذذي وكذذذالػ لبظايذذ  رؤ ذذة ور ذذذالة واهذذداه وقذذذيؼ 

لبعليريذذة مرذذا يحذذخؼ فذذي ، مرذذا يذذزع س إيتابذذا علذذى الكذذادر البدر حذذي والذذؾعيفي وعلذذى الرجرمذذات االتامعذذة
 العليا . بؾصفخا الرؤ حة األاكاديريةيظؾر التامعة 

س والرذذؾعفيؽ اإلدار ذذيؽ روح الرخذذاركة بعرليذذة ايجذذاذ القذذرار بذذيؽ أعذذذاء هيئذذة البذذدر ز  ذذعز وكذذالػ ي
 ، وهذذاا هذذؾالتامعيذذةو ذذزرع فذذيخؼ روح الرخذذاركة اإليتابيذذة فذذي الثيذذاة  ،ؼخثقذذبخؼ فذذي أ فحذذ يز ذذد ، مرذذاالظلاذذةو 

حيث يخير يثؾا دون يظاي  هاا الرفخؾ ، ، و لكؽ يؾمد عدة معؾقاتاكاديريةاال ثؾكرةالمذرؾن عرلية 
مؽ معؾقات يظاي  مفخؾ  حؾكرة التامعذات، الةقافذة الحذائدة فذي الرتبرذع، الرزذاخ الحيا ذي العذا ، ) عزت

( الثيذذذذذذاة التامعيذذذذذذةنيذذذذذذاب أعذذذذذذذاء هيئذذذذذذة البذذذذذذدر س عذذذذذذؽ البخذذذذذذر عات التامعيذذذذذذة، طر قذذذذذذة إدارة التامعذذذذذذة، 
 (89،2009عزت،)

 واالعتماد االكاديمي الجودةمتطمبات ضمان 
واالعبراد االاكاديري في التامعات احد الربظلاات والخروط األ ا ية لحير العرلية  التؾدةيعد مبظلاات 

لبعليؼ مؽ حيث يحبخده هاه الربظلاات اثاات قدرة وإم ا ية التامعات على يلاية معايير مؾدة ا ،البعليرية
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مؽ  للبأاكدخالا اإلمراءات العلرية واألاكاديرية )هي عاارة عؽ يدريؼ ويزفيا الحيا ات العلرية الرر ؾمة 
 (.182،2007وف  معايير مثدده  ابقًا( )صائغ، التؾدةوفاء الرؤ حة البعليرية بربظلاات 
زه ليس هدفًا يقؾ  به الفرد او مترؾعة مؽ االفراد او التخات لك التؾدةو خير الااحةان الى ان 

حؤوليؽ للقيا  مؽ خالا دفع الر االاكاديرية والتؾدةالرر ؾمة للبريز  و يلة مخرة للؾصؾا الى االهداه
البعليؼ و ا  مؾده البعليؼ مؽ خالا مؽ  الررمؾةباإلمراءات الالزمة لبثحيؽ األداء ويثقي  األهداه 

ا  بؾعائفخا بعيدا عؽ الترؾد يت الرئيحية الرظلؾب احداثخا في هي ط وعرط التامعات لير زخا للقالربظلاا
 والثالة البقليدية البي يعا ي مزخا انلم التامعات العراقية .

  :واالعبراد االاكاديري التؾدةومؽ اهؼ مبظلاات  ران 
الربظلاات البزغيرية  – التؾدةمعايير  ران  البزا  اإلدارة العليا ودعرخا لربظلاات –)الربظلاات العامة 

 (137،2011مبظلاات البؾثي ( )الدليري، –والقا ؾ ية 
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 :املبحث انثانث
 ا بجد  الااحةان الرزخج الؾصفي البثليلي باالعبراد على مرع الثقائ  والرعلؾمات . :منهج الدراسة
لي و أعذاء الخيئة البدر حية بتامعة ميحان والعامليؽ في الرزاصم اإلدار ة والعلرية محؤ  :عينة الدراسة

)الؾحدات والخعم اإلدار ة ورؤ اء األقحا  والفروع العلرية ومعاو ي العرداء و العرداء ومحاعدي رئيس 
 .( 243التامعة( والاالغ عددهؼ )

سؤسبء  انشؼت انىدذاد

 األلسبو

انًذساء 

 انؼبيىٌ

يؼبوٍَ 

 انؼًذاء

019 01 34 00 62 

 مؽ مريع القيادات االاكاديرية . اال باا ةويرل اال بتابة لرثاور 
 - الثؾكرة االاكاديريةمفخؾ  واهرية ) متاالت ارتعةا برارة ا باا ة م ؾ ه مؽ  يؼ يدريؼ :الدراسةأدوات 

الثؾكرة معؾقات يظاي   - االاكاديرية الثؾكرةواقع يظاي   – الرحاءلة واخالقيات العرط االاكاديري 
 ( فقرة مؾزعة على متاالت اال باا ة .30بؾاقع ) ( االاكاديرية

 احلوكًت االكادمييت( يبني عذد انفمراث جملاالث 1جذول )
 ػذد انفمشاد انًجبالد د

 9 انذىكًخ االكبدًَُخيفهىو واهًُخ  0

 0 انًسبءنخ واخاللُبد انؼًم االكبدًٍَ 6

 9 انذىكًخ االكبدًَُخوالغ تطجُك  4

 7 انذىكًخ االكبدًَُخيؼىلبد تطجُك  3

 41 انذىكًخ االكبدًَُخانًجًىع انكهٍ نفمشاد 

( 28ا بظالعية اولى( والاالغ عددهؼ )امر  الااحةان ا باا ه اولية على بعض القيادات التامعية )عيزة 
االاكاديرية ثؼ بؾتل اال باا ة لبكؾن بدؾريخا  مث را مؽ امط معرفة الرعؾقات البي يؾامه الثؾكرة

راءهؼ الرؾ ؾعية بآ( مث را )عيزة ا بظالعية ثا ية( ويؼ االخا 34( فقرة وزعل على )30الزخائية مؽ )
لال باا ة مؽ صدي وثاات قاط الخروع مبر ة   ات احدائيا لرعرفة الجدائص الحاي ؾ ثؼ عؾلتل الايا

حيث يايؽ ثاات اال برارة با بجدا  طر قة إعادة الرقياس ، ا ية للدرا ةاال بالبؾز ع الزخائي على العيزة
اما صدي اال باا ة  ،( وهي قيرة اريااط عالية مدا0.942( يؾ  حيث بلغل قيرة الةاات )15بعد مرور )

 عؽ طر   عر خا على الحاده الرث ريؽ .
 ت الدرا ة .( لرعالتة بيا اspss.v24وا بجد  الااحةان الثقياة اإلحدائية )

 :بصيغتها النهائية الحوكمة االكاديميةاستبانة 
 :وفق االتي لالستبانة الخماسيتم اعتماد المقياس 

 ضعيف مقبول متوسط جيد جيد جدا
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 انفمشاد جبالدانً د

0 

انذىكًخ يفهىو واهًُخ 

 االكبدًَُخ

 ( فمشاد9)

 تتجًُ انجبيؼخ سؤَخ يستمجهُخ واضذخ انتطجُك و هبدفخ

تذمُك انمىاػذ واالسس انؼبيخ الداسح انجبيؼخ ويشالجخ األداء يٍ اجم ضًبٌ جىدتهب واػتًبدهب 

 االكبدًٍَ

 وضغ انخطط انستشاتُجُخ يٍ اجم اإلصالح انًؤسسٍ نهجبيؼخ

 واضذخ نجًُغ انؼبيهٍُ انُبفزحانمىاٍَُ وانتؼهًُبد 

 ضؼف انتًىَم انًبنٍ تطجك انمىاٍَُ وانتؼهًُبد انُبفزح ثغض انُظش ػٍ

 َتى اإلفصبح ػٍ انًىاسد انًبنُخ واثىاة انًىاصَخ انؼبيخ نهجبيؼخ

 تُشش انجبيؼخ يؼبَُش اختُبس أصذبة انًُبصت انؼهًُخ واإلداسَخ ػهً يىلؼهب االنكتشوٍَ

 اإلفصبح ػٍ تمشَش اإلداسح انسُىٌ ونجًُغ انًُتسجٍُ

 انؼهًُخ واإلداسَخ ثبنجبيؼخوجىد ادنخ اسشبدَخ نجًُغ االػًبل 

6 

انًسبءنخ واخاللُبد انؼًم 

 االكبدًٍَ

 ( فمشاد0)

 تىجذ يسبءنخ يٍ اإلداسح انؼهُب دىل تُفُز انسبسخ انؼبيخ نهجبيؼخ

 َذسن انًُتسجىٌ انمىاػذ انؼبيخ انىاجت االنتضاو ثهب و ػىالت يخبنفتهب

 ػهً جًُغ انمُبداد اإلداسَخ ثبنجبيؼخ ثؼذانختطجك انؼمىثبد 

 تىجذ يؤششاد أداء فؼبنخ ونهب انمذسح ػهً سصذ انسهىن االكبدًٍَ

تمىو انمُبداد اإلداسَخ ثؼمذ َذواد و وسش ػًم تتُبول انًشكالد انجبيؼُخ انشاهُخ وطشق 

 دههب

4 

انذىكًخ والغ تطجُك 

 االكبدًَُخ

 ( فمشاد9)

 َكىٌ دوٌ إخفبء نهًؼهىيبد انجىدحوشؼت ضًبٌ  تمُُى األداء يٍ لجم لسى

 َشش وتىضُخ انذمىق وانىاججبد ونجًُغ يُتسجٍ انجبيؼخ

 واالػتًبد االكبدًٍَ فٍ جًُغ االػًبل واألَشطخ انجبيؼُخ انجىدحانذشص ػهً تطجُك َظبو 

 وجىد أسس ويؼبَُش يذذدِ نجىدِ انتؼهُى

 انصالدُبد انؼهًُخ واإلداسَخ نهمُبداد انىسطُخ ثطشَمخ فؼبنخ تفىَض

 تتجًُ انمُبداد اإلداسَخ أسهىة انذىاس وانتشبوس لجم ػًهُخ اتخبر انمشاس

 انتًتغ ثبالستمالل انًبنٍ واإلداسٌ وانؼهًٍ وثًب َُبست انجُئخ انًذهُخ نهجبيؼخ

 يٍ انتكُهىجُب انذذَثخ وتىظُفهب داخم انذشو انجبيؼٍ االستفبدح

 اػتًبد األَظًخ االنكتشوَُخ فٍ انؼًم واسشفخ انًؼهىيبد

3 

انذىكًخ يؼىلبد تطجُك 

 االكبدًَُخ

 ( فمشاد7)

 نهمُبداد اإلداسَخ انذىكًخ االكبدًَُخػذو وضىح أسس واهذاف 

 وضؼف تفىَض انصالدُبدتًشكض انسهطخ ثُذ انمُبداد انجبيؼُخ انؼهُب 

 ضؼف يذبسثخ انفسبد انًبنٍ واإلداسٌ فٍ انجبيؼخ

 ػذو تىفش انًؼهىيبد انؼبيخ نتمُُى األداء وضؼف تطجُك انشلبثخ انزاتُخ نهًُتسجٍُ

 اتخبر انمشاساد انجبيؼُخ تتى ثصىسح غُش واضذخ ويجهًخ انتطجُك

 انًشاد تُفُزهب انذىكًخ االكبدًَُخكثشح انمىاٍَُ وانتؼهًُبد تؤثش ػهً تذٍَ تطجُك 

 انذىكًخ االكبدًَُخوجىد انؼذَذ يٍ اإلجشاءاد انسشَخ تؤثش ػهً يستىي 

( يبني انوسط احلسابي وانوسط انفرضي واالحنراف املعياري ويعايم االنتواء وانتفهطح جملاالث 2اجلذول )
 احلوكًت االكادمييتاستبانت 

 انتفهطخ االنتىاء االَذشاف انًؼُبسٌ انىسط انفشضٍ انىسط انذسبثٍ انًجبالد

 0.03- 1.02 9.13 67 44.30 انذىكًخ االكبدًَُخيفهىو واهًُخ 

 0.63- 1.10 3.70 00 03.31 انًسبءنخ واخاللُبد انؼًم االكبدًٍَ

 0.60- 1.04 7.47 67 40.70 انذىكًخ االكبدًَُخوالغ تطجُك 

 1.40 1.10- 4.73 60 63.91 انذىكًخ االكبدًَُخيؼىلبد تطجُك 

 0.03 1.13 02.23 91 004.41 انذىكًخ االكبدًَُخانذسجخ انكهُخ الستجبَخ 
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 احلوكًت االكادمييت( يوضح توزيع انوسط احلسابي وانوسط انفرضي جملاالث 1شكم )

 
 

احلوكًت يبني ليى انفروق بني انوسط احلسابي وانوسط انفرضي ويستوى انذالنه جملاالث ( 3جذول )
 االكادمييت

 الدالله t.test sig الرتاالت
 داا 0.00 4.76 انذىكًخ االكبدًَُخيفهىو واهًُخ 

 داا 0.00 5.05 انًسبءنخ واخاللُبد انؼًم االكبدًٍَ
 داا 0.00 4.07 انذىكًخ االكبدًَُخوالغ تطجُك 

 داا 0.00 13.33 انذىكًخ االكبدًَُخيؼىلبد تطجُك 
 داا 0.00 12.51 انذىكًخ االكبدًَُخانذسجخ انكهُخ الستجبَخ 

 

 املبحث انرابع
( والجاصذة برتذاالت الثؾكرذة 2,3مؽ خالا عرض الزبائج في التذدوليؽ ) :مزاقخة  بائج الدرا ة

واالعبرذذذاد االاكذذذاديري بتامعذذذة ميحذذذان  التذذذؾدةوفذذذ  مبظلاذذذات  ذذذران  لبثقيذذذ  االداء التذذذامعي  اكاديريذذذةاال
يبايؽ للااحةان ومؾد فذروي ذات داللذه إحدذائية اريقذل الذى الثالذة الرعزؾ ذة بذيؽ الؾ ذ  الثحذابي والؾ ذ  

و عذذزو الااحةذذان  ذذام ومذذؾد هذذاه الفذذروي لدذذالح  ،بتامعذذة ميحذذان الثؾكرذذة االاكاديريذذةالت االفر ذذي لرتذذ
التامعذذات العراقيذذة  االيتذذاه الحذذائد فذذيمذذؽ خذذالا  ،الثؾكرذذة االاكاديريذذةالرتذذاا األوا مذذؽ فذذي عيزذذة الاثذذث 

ي الذذةالث  ذذزؾات الرا ذذية بزخذذر فذذوخدؾصذذا  التذذؾدةمامعذذة ميحذذان بدذذؾرة خاصذذة  ثذذؾ بدذذؾرة عامذذة و 
ام انلذذذذم مذذذذؽ خذذذذالا ادار  ،واهريبخذذذذا وفذذذذ  الربظلاذذذذات الؾزار ذذذذة لذذذذذران االعبرذذذذاد االاكذذذذاديري التذذذذؾدة ثقافذذذذة

 الثؾكرذذة االاكاديريذذةالبعلذذيؼ العذذالي يرةذذط األر ذذية الثقيقيذذة والرزا ذذاة لبظايذذ   القيذذادات التامعيذذة الذذى ان
فذذي يظايذ  القذذؾا يؽ والبعليرذذات الث ؾميذة وترذذا يعذذزز  والرحذذاءلةالرصذيزة مذذؽ خذالا دعذذؼ العدالذذة والخذفافية 
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خذذذؼ وادرام اإلدارات العليذذذا بتامعذذذة ميحذذذان )ان ف الثؾكرذذذة االاكاديريذذذةويكذذذؾن مزظلقذذذا مخرذذذًا لبظايذذذ  الةقذذذة 
 (28،2012عز ز محبؾ ات أداء عالية التؾده( )عادالتاارواخرون،لجدائص الثؾكرة  يحخؼ في ي

الااحةذذان ان القيذذادات التامعيذذة بتامعذذة  يحذذبجلص االاكاديريذذةومذذؽ خذذالا الرتذذاا األوا للثؾكرذذة   
بدرمذة مريفعذة مذؽ خذالا اإلمابذات البذي حدذط عليخذا  االاكاديريذة الثؾكرذةميحان لديخؼ درمة فخذؼ وادرام 

وقذذذؾا يؽ  بأ غرذذذةالااحةذذذان ولذذذديخؼ الرناذذذة واال بقذذذاا مذذذؽ اإلدارة البقليديذذذة الذذذى اإلدارة الديرقراطيذذذة الرثدذذذزة 
 التذؾدةيختع العرط الالمركزي في ايجاذ القرارات الرزا اة مذؽ امذط الحذير قذدمًا لبثقيذ  مبظلاذات  ذران 

ؽ إمذذراءات العرذذط ير ذذؽ حذذيعبرذذاد االاكذذاديري )ان إزالذذة الذذروييؽ والايروقراطيذذة فذذي التامعذذات عاذذر يثواال
 (2013األ ا ية( )الفرا، التؾدةالتامعة مؽ يلاية حامات 

زو عذذي الرحذذاءلة واخالقيذذات العرذذط االاكذذاديريوالذذاي يرةذذط االاكاديريذذة امذذا الرتذذاا الةذذا ي للثؾكرذذة 
الااحةذذذان  ذذذام عخذذذؾر الفذذذاري الذذذداا لعيزذذذة الدرا ذذذة الذذذى ان مريذذذع قيذذذادات مامعذذذة ميحذذذان يبثلذذذؾن بذذذذا  
الحذذلؾم الرخزذذي واألخالقذذي بذذيؽ الرزبحذذايؽ او الظلاذذة مذذؽ خذذالا إيتذذاد البذذؾازن وترذذا يثقذذ  مدذذلثة العرذذط 

ث اليؾميذذة )اصذذاح االهبرذذا  وكذذالػ إيتذذاد ايجذذاذ القذذرارات الرةاليذذة والعرليذذة البذذي يبظلاخذذا الرؾاقذذ  واالحذذدا
بالرحذذذؤولية التامعيذذذة الخذذذغط الخذذذانط لكافذذذة الالذذذدان الربقدمذذذة والزاميذذذة وذلذذذػ لباثيرهذذذا الرااشذذذر علذذذى عرذذذط 

 (126،2013مؽ خالا الرظالاة ببظاي  الثؾكرة( )خذرة،الرؤ حة وفاعليبخا 
حيذذذذث ان ماذذذذدأ الرحذذذذائلة وإر ذذذذاء اخالقيذذذذات العرذذذذط االاكاديريذذذذة هذذذذي مذذذذؽ الرزظلقذذذذات الخامذذذذة فذذذذي 

ل  باإل افة الى امبالاكه الى العلؾ  ميط مبحلح بالبرتية وححؽ الجالتامعات العراقية كؾ خا يخبؼ في بزاء 
خذذؼ القيذذادات البجددذذية الرجبلفذذة والبذذي يحذذخؼ فذذي يقذذد  الرتبرذذع و  ذذؾن هذذاا البظايذذ  مازذذي علذذى مذذد  ف

مذذؽ خذذذالا االدرام الكامذذط للقيذذذادات التامعيذذة بأهريذذذة  التامعيذذة الذذذى األ ذذس الدذذذثيثة للعرذذط االاكذذذاديري
 ،الدذذذالثة الرؾاطزذذذةيعباذذذر معقذذذاًل للبرتيذذذة والبخذذذايم ويعز ذذذز قذذذيؼ  كذذذؾن مامعذذذة ميحذذذان الرحذذذاءلة اإلدار ذذذة

اليخذذا القيذذادات التامعيذذة مذذؽ خذذالا  وتالبذذالي مثارتذذة مريذذع اشذذ اا الفحذذاد يعذذد احذذد األهذذداه البذذي يحذذعى
)القدرة على يظايذ  األ غرذة والبعليرذات ب ذط شذفافية ومؾ ذؾعية علذى مريذع العذامليؽ  الثؾكرة االاكاديرية

مذد  فعاليذة وكفذاءة مع ومؾد يقار ر دقيقة يقدمخا لتان الررامعة والرراقاة في التامعة لبثديد في التامعة 
 (215،2005الزغا  الرباع(  ) المة،

يعذزو الااحةذان  ذام ومذؾد فذري داا  الثؾكرذة االاكاديريذةؾاقع يظاي  اما الرتاا الةالث والربرةط ب
احدائيا الى كؾن القيادات التامعية بتامعة ميحان ياالؾن التخؾد للبثؾا وكالػ لبازي مبظلاذات  ذران 
التذذذؾدة واالعبرذذذاد االاكذذذاديري مذذذذؽ خذذذالا مفايثذذذة انلذذذم الرزغرذذذذات والخيئذذذات العالريذذذة الرجبدذذذة بالعرذذذذط 

أل ا ية لتؾده أداء التامعة ويثحذيؽ الرجرمذات البعليريذة االاكاديري مؽ امط يثديد الرعايير والرؤشرات ا
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و  التذذؾدةفذذي التامعذذات مذذؽ خذذالا  خذذر ثقافذذة  التذذؾدةلذذذران  والبأ ذذيس التذذؾدة)ان يازذذي مزختيذذة إدارة 
 (189،2006فة الؾحدات اإلدار ة واألاكاديرية( )الثرتي،و ع  يا ات وخظ  يقؾ ؼ األداء في كا

يعذزو الااحةذان الذى  ذرورة ادارام  الثؾكرذة االاكاديريذةقات يظاي  معؾ اما الرتاا الرابع والجاص 
والبغلذم علذى الرعؾقذات األ ا ذية البذي يحذخؼ فذي  الثؾكرة االاكاديريذةالقيادات االاكاديرية الى واقع يظاي  

بتامعذذة ميحذذان ومذذؽ اهذذؼ يلذذػ الرعؾقذذات هذذؾ عذذد  يازذذي أ غرذذة االاكاديريذذة عذذد  البظايذذ  الفعلذذي للثؾكرذذة 
واالعبرذذاد االاكذذاديري وتتريذذع عزاصذذرها الرئيحذذية وكذذالػ عذذد  يذذذريؽ معذذايير ومؤشذذرات  التذذؾدة ذذران 
البذذي يؤكذذد عليخذذا وزارة البعلذذيؼ العذذالي والاثذذث العلرذذي وكذذالػ يتذذم اعبرذذاد معذذايير خاصذذة بتذذؾده  التذذؾدة

عيزة الدرا ة يخير  حيث ير  الااحةان ان ،في أهدافخا األ ا ية والتؾدةالتامعات العراقية يبازى الثؾكرة 
الثؾكرذذذذة الذذذذى ان صذذذذزاع القذذذذرار بتامعذذذذة ميحذذذذان لذذذذديخؼ الرناذذذذة والثرذذذذاس لبازذذذذي مريذذذذع مثذذذذاور وا خذذذذظة 

والبظاي  الفعلي والثقيقي لخا لبثقي  مبظلاات  ران مؾده العرذط االاكذاديري )ان  خذر  الفعالة االاكاديرية
لعذذامليؽ مذذؽ يريذذة ويحذذخؼ فذذي رفذذع كفذذاءة ااالاكاد التذذؾدةيعرذذط علذذى يظايذذ  كافذذة مبظلاذذات ثقافذذة الثؾكرذذة 

 (2015اإلدار يؽ والرزبحايؽ() دمحم،
 :االستنتاجاث

 وهاا مؤشرا ايتابيًا لبقد  التامعة بالرحبقاط القر م . الثؾكرة االاكاديرية ماادئان مامعة ميحان يربلػ -
ويثقي  الخفافية اإلدار ة  الثؾكرة االاكاديريةوالرحؤوليات يحخؼ في إر اء  الدالحياتان يؾازن يؾز ع -
. 
االقبراحات  ويأخابالدرا ة يقؾ  باشرام العامليؽ في يظؾ ر التامعة  الرخرؾلةان القيادات اإلدار ة -

 الرقدمة بتدية عالية .
ان يظاي  القؾا يؽ والبعليرات الؾزار ة على مريع الرزبحايؽ دون يريز يحاهؼ في  يا ة اإلفداح -

 قيقي لربظلاات اخالقيات العرط االاكاديري .والؾقؾه على العرط الث
ات  ران مؾدة األداء االاكاديري يحير بجظى وا ثة اوف  مبظل الثؾكرة االاكاديريةان يظاي  -

 ومزحترة مع ا براييتية واهداه وزارة البعليؼ العالي والاثث العلري .
  ير األداء التامعي .لبغظية الربظلاات االاكاديرية األ ا ية يؤثر  لاًا على  والالز  قلة الدعؼ الرالي -

 :انتوصياث
 يعريؼ الدرا ة لبخرط باقي التامعات العراقية ذات الايئة الرخابخة لتامعة ميحان . -
امعات للحير في يزفياها وإصدار يعليرات وا ثة للت الثؾكرة االاكاديريةدرا ة مؾ ؾع  يتم -

 .ميدا ياً 
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ويكؾن مخابخة لرزغؾمة البدزي  الؾطزي اكاديرية بزاء مزغؾمة معايير وطزية يجص الثؾكرة اال-
 لتؾده التامعات العراقية .

ية وتتريع الرفاصط الرئيح الثؾكرة االاكاديريةصيانة خظة مبكاملة الرعالؼ يخده الى  خر ثقافة -
 للعرط االاكاديري .

وعقد الزدوات و  الثؾكرة االاكاديريةيثفيز العامليؽ في التامعات العراقية للثفاظ على يظاي   -
 ورش العرط البي يحخؼ في يقدمخؼ االاكاديري .

 :المصادر
بؾراه نير دكأبؾ الغي  هؾ دا: دور الثؾكرة في يثحيؽ أداء اإلدارة الرثلية، أطروحة   -1

 .2010مدر، ’ مزخؾرة،ااكاديرية الحادات للعلؾ  االدار ة 
يظايث  غا  االعبراد االاكاديري في التامعات الث ؾمية الحعؾدية،  :حزان ححيؽ ،بؾقس  -2

 .2012مامعة ا  القر ،  أطروحة دكبؾراه نير مزخؾرة،
بالررلكة العرتية  إدارة التؾده الخاملة واالعبراد في مؤ حات البعليؼ العاليحياة دمحم:  ،الثرتي -3

 .2006، القاهرة، 4،ع18متلة الاثث في البرتية وعلؼ الزفس، مج ،الحعؾدية
الرلبقى الدولي لالبداع والبغيير  ،واقع الثؾكرة في مامعة القدس :مراا و داء طه ،حالوة -4

 .2011التزائر،  ،الثديةة،مامعة  عد دحلم البزغيري في الرزغرات
المبراعية في عط حؾكرة الخركات، الباصيط الزغري لراهية الرحؤولية اصديقي:  ،خذرة  -5

التزائر، مامعة بخار، ،متلة درا ات ااكاديرية ،الرحؤولية االمبراعية والعؾائد الرثققة مؽ يازيخا
2013. 

الر بم البزفياي  ،الردخط في مؾدة الجدمات الدثية والرعاية االوليةيؾفي  بؽ احرد:  ،خؾمة -6
 .2004لرتلس وزراء الدثة لدوا متلس البعاون لدوا الجليج العرتية، 

البثديات البي يؾامه مبظلاات االعبراد االاكاديري و ران مؾدخ البعليؼ مراا داوود:  ،الدليري  -7
مامعة  ،األردن،، الرؤيرر الةا ي لذران مؾدة البعليؼ العاليالعالي في التامعات الجاصة

 .2011قاء، الزر 
متلة الخيئة اللازا ية للعلؾ   ، ران التؾده في التامعات العرتيةرمزي:  ، المة  -8

 .2005لازان، بيروت، ،،1البرتؾ ة،ط
االعبراد االاكاديري و ا  التؾده في مؤ حات البعليؼ العالي في عاد الرحرؽ احرد:  ،صائغ  -9

يرر الةا ي لبقؾ ؼ األداء التامعي ويثحيؽ الرؤ  ،الالدان العرتية مع إشارة خاصة للبترتة الحعؾدية
 .2007التؾده  ثؾ محارات االعبراد االاكاديري،مدر، 



 

 
 

175 

ا رؾذج مقبرح في الرزغرات العامة مزى،علي ححؾن،صالح الزعيري:  ،عاد التاار  -10
 متلة درا ات مثا اية ومالية،الرعخد ،بالبظاي  في وزارة البعليؼ العالي والاثث العلري في العراي

 .2012مامعة بغداد،  ،العالي للدرا ات الرالية والرثا اية
عران، . مفخؾ  حؾكرة التامعات والغرض مزخا و اط يظايقخااحرد عزت:  ،عزت -11

 . 2009 ،األردن
معؾقات يظاي  إدارة التؾده الخاملة في مؤ حات البعليؼ  عيد بؽ علي:  ،العذا ي -12

 .2012 ،9الرتلة العرتية لذران مؾده البعليؼ التامعي، العدد  ،العالي درا ة ميدا ية
، ورقة عرط في يثديات الثؾكرة في مؤ حات البعليؼ العالي في فلحظيؽمامد:  ،الفرا -13

 .2013مامعة الز بؾ ة، ،األردن ،الرؤيرر العرتي الةالث لذران مؾده البعليؼ العالي
، مؤيرر امعات ودورها في مؾامخة البثدياتحؾكرة الت :القر خي عاد هللا واحرد برقان -14

 .2012لازان، ’ عؾلرة اإلدارة في عدر الرعرفة،مامعة التزان 
الرؤيرر العرتي  ، ؾاب  واليات الثؾكرة في الرؤ حات التامعيةحااكؼ مثحؽ:  ،دمحم  -15

 2015مرااكش،  ،يثديات وطرؾح، الرزغرة العرتية للبزرية اإلدار ة-الةا ي للتامعات العرتية
درا ة يثليلية لرفخؾ  الثؾكرة الرشيده ومبظلاات يظايقخا بالتامعات فجري:  دمحم، مديثة -16

 .2011، 73العدد  ،18، متلة محبقاط البرتية العرتية،متلدالردر ة
اطار  غري مقبرح لثؾكرة التامعات ومؤشرات يظايقخا في  ؾء يعقؾب عادا:  اصر،  -17

 .2012  ،2األداء التامعي، مامعة الرزدؾرة،العدد، متلة يظؾ ر مبظلاات التؾده الخاملة
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 يف نظام التعلين العايل احلىكوت األكادمييت كورتكز لتحقيق اجلىدة

 أ.د. بريش عبذ القادر
 املذرست العليا للتجارة / اجلزائر

dr.baek70@gmail.com 

 أ.بذوي ساهيت 
 للتجارة/ اجلزائرطالبت دكتىراه، املذرست العليا 

etd_bedoui@esc-alger.dz 
 :امللخص

تعتبرررخحوكمؾ طررردحوية منطأررردحسرررؽحيارررؼحويثرررتخوتاأ هحوكمجالررردحوكترررلحوةت ات ررر حوكا سعررر هحوكع كطأررردح
سخخة ت ر  حسرؽحنا بأدححتطللتحفلحتمسرأؽحيموئ ر حوارط نحةرؾممححاطلأ ت ر حوحوحققتحسؽحخالك  ححةت ئجحإ

اظ ححتتالىحياطأدحاحهحوكجروثدحفلحية  حتع كجحوحجىحوكقض ن حوكخواظدحوكطتعلقدحبطبر م حوكمؾ طردحوكا سعأردح
دحومورارر حفررلحتمقأرردحوكاررؾممحفررلحوكتعلررأؼ ححوررؼحوظتررخوتحةطررؾلعحكظغرر محوكتعلررأؼحوكعرر كلحسبظررلحالررىحيثررذحستأظرر

حوكاؾممحووكتطأد.ح ظؾوسهحوكمؾ طد
 الكممات المفتاحية: 

حوةغ محوكتعلأؼحوكع كل.حح م حوكمؾ طد حوكاؾممسب 
Abstract: 

 

Academic governance is one of the most important modern strategies adopted 

by international universities and has achieved positive results in improving its 

performance and guaranteeing the quality of its operations and outputs. 

This study is important in that it addresses one of the current issues with the 

principles of academic governance and its role in achieving quality in education, 

and then to clarify a conception for the higher education system based on solid 

foundations of governance, quality and excellence. 

Keywords:  

Principles of Governance, Quality, and Higher Education System. 

  (Introduction ) :    لمقدمةا
سؤثس هحوكتعلأؼحوكع كلحشخي نحرئأسرلحفرلحبظر لحوكطاتطعر هحوةرظ ادحريسحوكطر لحوكبقرخش حوظرجحشر جهحتعجح

وك أئتأؽحوية منطأدحاض لحيحاجحاجمحوكطلتمقأؽحفأ  حسؽحطلبدحوحتطللحفلحتدوحويخأخم تظؾروحسلمؾع حفلحوآلوةدح
ةررعؾت هحتطؾيررلحوكقظرر  حةغررخوحكتدواررجححاررؼحح هتصرر يوويطعلؾسرر هحتظررؾرحتوظؾكؾةأرر حوكوكعؾكطرردحوححووإلموريررد 

سر محيةفسر  ححوكا سعر هحكتارجح.خؾةصردحوكتعلرأؼحوكعر كللحاؾلحتدواجحستظلب هحثرؾقحوكعطرلحوحفحهويةف قحالأ
موريررردحوارررخورمحواررراحخظرررجحوثرررتخوتأاأدحظأ موت ررر حتفرررخضحالرررىحسطررر حةعل ررر حح تمرررجن هحةرررعبدحتفرررؾقحظرررجرت  



 

 
 

177 

وكقرررف فأدحووكطقررر ر دح  كطسررر لكدحوحالرررىحةطلررردحسرررؽحوكطعررر اأخحوكطؾارررؾاأدححوتختؾيررردحالرررىحوكطرررجىحوكبعأج ظ ئطرررد
ةرررؾممحخرررجس ت  ححتمسرررأؽححووكظدواررردحوهأخاررر حسرررؽحوكطعررر اأخحوكترررلحونحطبقرررتح طظغؾسررردحستو سلررردحثتسررر اؼحفرررل

حعطل.وسخخة ت  حكتتؾولمحساحوحتأ ة هحثؾقحوك
حوكوكب حلدحفلحسؾاؾ حح وظجحخلصتحوكعجاجحسؽحوكجروث هحوكس بقد  تظبأدحوكىحاخورم وية منطأدمؾ طد

ياتط مندحووكمؾ طدحب جفحتمسأؽحيمولحسظغؾسدحوكتعلأؼحوكع كلحوحويرتق لحب  حوكىحستظلب هحوكاؾممحوحسب م ح
حواط نحةؾممحاطلأ ت  حوسخخة ت  .حح

حوكع كلح حالىحسؤثس هحوكتعلأؼ حوةبححكدوس  حفلح لحاظصخحسؽحتفعألحوكؾظؾفحالىحكحو تظبأدحوكمك سد
حح.وكتعلأطأدحووكبملأدوسؽحوؼحسخخة ت  حسجخالت   حاطلأ ت   حةؾممحكتعلأؼحوكع كلححتىحتضطؽحاظ ةخحةغ محو

 (Research Problem): سة .اشكالية الدرا1
حتظبأدحوتتطمؾرح حفلح أفأد حوكم كأد حوكجروثد حوكا سعأدحفلحةطأاحاظ ةخحسظغؾسدحسب م حشك كأد وكمؾ طد

 ف لحبحكػحتظختحوكتس ؤلحوآلتل:ح وكع كلحكتمقأدحوكاؾممحفلحوكتعلأؼحوكع كلحوكتلعأؼ

 ؟ الجهدة في نظام التعميم العالي تحقيقل مرتكزكالحهكمة اعتماد  كيف يمكن
 (Research Goals ) :  .أهداف الدراسة2
حوكجروثدحوكىحتقجنؼحسق رتدحسف اطأدححؾلح أفأدحةعلح حوكع كلحتؾعفححت جفحاحه حك سدحسؤثس هحوكتعلأؼ

حتىحاتسظىحكلظلبدحوكمصؾلحالىح ةغ محوكتعلأؼحوكع كلحوسخخة هحكضط نحةؾممحاطلأ هوكجوخلأدحسؤاالت  ح
حسطكؽحوكألث تحمحوةخولحبمؾو ؼحوتقجنؼحمروث ؼحبطستؾىحا لحسؽحوكاؾممحووكتطأد.يحسؽحتوؾيؽح

 :Research Methodology)  (.منهجية الدراسة3
سف ررررررؾمححؾ طرررررردححسررررررؽحخرررررراللحوةررررررفحح وكتملألررررررلحوكطررررررظ جحوكؾةررررررفلواتطررررررجة حفررررررلحمروثررررررتظ حاررررررحهحالررررررىح

 حورؼحتملأرلحفرلحوكتعلرأؼحوكعر كلوارط نحوكارؾممحسف رؾمحوكارؾممحوحح تظبأق ر حسعؾظ هوح ياجوف  وكا سع ه آكأ ت   
ح.طخخة هحووكبمؾثوكةأفأدحواتط محوكمؾ طدح طختودحكتمقأدحوكاؾممحفلحوكتعلأؼحوكع كلحبط حفأ  حةؾممح

ح:جروثدحتؼحتقسأط  حوكىحوالثحسب حثاجوفحوكيحيةلحويكط محباطأاحةؾوةبحوكطؾاؾ حوتمقأدححسؽ
حياجوف   حوسعؾظ هحتظبأق  .ح سف ؾس  حفلحسؤثس هحوكتعلأؼحوكع كل:وكمؾ طدحح (1
حوكاؾممحفلحوكتعلأؼحوكع كلحاط نح (2
ح؟فلحةغ محوكتعلأؼحوكع كلحةأفحةعتطجحوكمؾ طدحسختودحكتمقأدحوكاؾممح (3
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أهذافها، وهعىقاث  ،احلىكوت يف هؤسساث التعلين العايل:هفهىهها: ولبحث األامل
 تطبيقها.

اطرر ل حةغررخوحط ارأدحبقررؾمحالررىحوكسررظححفررلحارر كؼحويع رخحسف ررؾمحوكم ةطأرردحوكطؤثسررأدحفررلحوكسررظؾوهحوكقلألرردحوك
ىحوكصرررعأجاؽحوكقررر ةؾةلحتظرررؾروهحالررركلطتظلبررر هحوكاجارررجمحوكترررلحفخارررت  حسغررر اخحوكعؾكطررردحوسررر حةرررمب  حسرررؽح

حح.وويظتص مش
ووكطقرتقدحسرؽحوكفعرلححGouvernementح:حكؾسرد"سصرظلح إكرىحGouvernance"ح:حؾ طرد" يةرل نعرؾم

ح.1وكسفأظد ظأ مم نعظل وكحشحح "Gubernare"وكالتأظلح
ح حوكىحوكا سع هحثتد حوكطف ؾم حوةتقلحاحو حوكا سع هحح1983وظج حوكتلحتطخحب   حوكمقأقأد كأعبخحاؽحويزسد

ووكملؾلحوكطقتخحدحك   تلػحويزسدحوكتلحتتطللحفلحينحاظ كحوموروهحة سعأدحواعت  حوكسلظدحوكتظفأحندحفؾقح
نحاؤيل حمونحونحنكؾنحيشحوكظلبدحوحياض لحاأئدحوكتجريذحكتوؾنحس طت  حوتخ لحوكقخوروهحوكطتعلقدحبقؤوح

حسظ ؼحريشححؾلحسظ ظقدحاحهحوكقخوروهحووحوياتخوضحالأ  .
حح:الحهكمة األكاديمية.مفههم 1

 ياؼ اللحفأط  وةؾرم تعخيفه فل ةبأخو ح تق رت  ح اظ ك ين إيوكمؾ طدح سصظلححيةل وةتس ب فل ويختالف رهؼ
ح:وكتع ريف
 خالل سؽحوكا سعأد ويثخم ياض ل ةل يمول ح ةطد وآكأ ه سع اأخ وااحة منطأدوي ب كمؾ طد وكطقصؾم
 ةظ اد اطلأد فل وكطصلمد يطخوف وسق ر د وكطسؤوكأؽ وسم ثبد ويمول ظأ س ويث كأب وكقف فأد تظبأد
ح2وكتسأأخحووكتقأأؼ اطلأد وفل وكقخور

 وتخ ل ويةغطد  وكطؤثس ه احه موخل وكلظغؼحوكلعطلأ ه كظفس   وكطظغطد تؾةأه ةأفأد ةط حاخفتحبأة  "
 وياط لحوا كؼ وكجوكد وسا موخل   وكطختلفد وية منطأد وك أئ ه سا وكطؤثس هحاحه واالظ ه وكقخور

 3خ رة   ووكطاتطا
ح

                                                           

1 BASLÉ Maurice: "Évaluation des politiques publiques et gouvernance à différents niveaux 

de gouvernement", 0222, p. 17, document disponible sur le site : 

http://www.pnud.ne/rense/Biblioth%E8que/Basl%E901.pdf  

ح:وكطؾظررا الررى ستررؾفخ سقرر لح2008 "تظبأق رر  وثرربل سظ رر  ووكغررخض وكا سعرر ه حؾ طررد سف ررؾم" حاررده يحطررج ح 2
http://qadaya.net/node/3068ححح

ح.2011 حووكتؾزيا كلظقخ وكصف ل مور :اط ن .وكع كلحوكتعلأؼ كطظغؾسد وكمجالد وإلمورم ة اؼ  ةؾوم ةعطد ح3

http://qadaya.net/node/3068
http://qadaya.net/node/3068
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"حةغ محستو سلحكلخظ بدحوكط كأدحوهأخحوكط كأدحوكحشحاؽحطخيقهحاتؼحومورمحوكا سعدحووكخظ بدح:ححةط حتعخفحبأة  
ح"حح4الأ  

 وكرى وكؾةرؾل سرؽحخالك ر ح ارتؼ  حرجاثحكلتعلرأؼحوكعر كلحإمورشح سرجخل تعتبرخ وكم ةطأرد ين ويرخىحوكبر حلؾنح
حوكق ئطدحالىحاأكلحتظغأطلحنعتطجحةغ محسعلؾس هحفعر لحوتخظرأج وكا سعل وكتعلأؼحكطظغؾسد وإلمورمحوكطل كأدح

حح.ووكقخوةدحبغأدحتمقأدحوياجوفحوكطسظخمح ووكخظ بدحووكقف فأدحوثتخوتأال
 :ءالحهكمةمبادى.2

 فل وكطظبقدحوكم ةطأد سب م  كخصت وظج  وكطؤثس ه فلحبأس ةد وكم ةطأد تظبأد تعدز وكتل وكجا ئؼ وال
ح:نأتل بط  وكا سع ه

 وكبظرػ ةطبر م  ار م بقركل وكمؾ طردحنخر  فأطر  وكجوكأرد وكطؤثسر ه ب ر  ةر له وكترل وكطبر م  هرخور الرى
 ووكتظطأرد ويظتصر مش وكتعر ونح وسظغطردح (UNDP) وإلةطر ئل ويسرؼحوكطتمرجم (حوتخةر سجWB)حوكرجوكل

(OECD)   
 :5فل وكطب م  تلػ ياؼوكفخوح  كخ  وظج وكطب م   تلػ اؽ تخخع كؼ وكا سعأد وكمؾ طد تظبأد سب م  فإن
 ؛ووكخ رةأدحوكجوخلأدحوكطؤثسد بأئدخوالحت كلطؤثسد ووامدوثتخوتأاأدح رؤيد وةؾم 
 حوكطستفأجحوكتظفأحند ووإلمورم وإلمورم سالذ بأؽ كلطسؤوكأ ه وكطتؾوزنح وكتؾزيا  وكوف لم نضطؽ بط  اؽو

 ؛ويمول فل ووكفع كأد
 ؛وكط كل وهأخ وكط كل وكطؤثسد يمول اؽ وكو فل ووإلفص ت وكقف فأد 
 ؛خوروكق ستخحشحةطأا الى تظبأقه سا ووكطس لكد كلطم ثبد ستو سل ةغ م وةؾم 
 وكتع سل اظج وكسخيا ووكتا وب وكسالثدحتضطؽ كلطؤثسد  ووامد خولوهووة وثأ ث ه يةغطد وةؾم 

 .وكطؤثسد بظق ط وكعالظد لوه وكطاتطا ظض ن  ساحوكتف ال إكى إا فد سع   
ح
ح

                                                           

ح وكم ةطأد وكفلسظأظأدحكظغ م وكا سع ه بأؽ  وكتو سل يحطج حس ةأؽ4 حوكقأطد اؽ وكتؾظع ه فاؾم وخفض ويمول الل ويوخه
 ة سعد وكعلطأد  كلبمؾث وكتا رم ةلأد سالد سمكؼ حبمث  "وكسعؾمش ويث ؼ ثؾقح الى سأجوةأد مروثدح" كلطظقأمح وكع مكد

 .2013اظ اخح   46 سالج 1 رظؼ وكعجمحوإلثكظجريد 
 

ححؾ طد اطل كؾرشد سقجسد بملأد ورظد  "وكع كل وكتعلأؼ سؤثس هحفل تظبأق   وثبل وكمؾ طد سف ؾم"   دمحم س ةج   فخووك 5
ح.2013 هدملحوكع ك ووكتعلأؼ وكتختأد وزورمح لوكع كحوكتعلأؼ كطؤثس ه ووكاؾمم وياتط م اأئد .وكع كل وكتعلأؼ سؤثس ه
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ح:كاديميةحهكمة األ ال .أهداف3
تسعىحسؽحخالك  حوكىحوكؾةؾلحوكىحوكاؾممح وكا سعأدحوكىحتمقأدحساطؾادحسؽحوياجوفح ت جفحوكمؾ طد

 وكتعلأؼ:حووكتطأدحفلحويمورمحو
 كلعطل؛ ة كمه بأئد توؾيؽ خالل سؽ ووكخ رةأد وكجوخلأد ةف لت   وزي مم وكا سع ه  ف الأد تعديد 
 ووكا سعدحوكولأد سستؾىح الىحححوكظغخح وة  ه سؽ سَسَتطج ووثا ةظ ق الى وية منطأد وكقخوروه ةظا 

ح؛ح6وحوكولأ ه وكا سعد بأؽ وية منطلحوكطستطخ كلظق ش سأك ةأدس ه وتقؾيد
 بط  وإلموريد  وياط ل تؾكل فل وكا سع هح وسسؤوكل ظأ موه ب   نستخشج وكتل ووكقؾواج وكقؾوةأؽ واا 

 ؛وكطعظأد خفويط كاطأا ووكعجوكدحطأدووكجنطقخح نكفل
 حتعتبخحوكمؾ طدحةغ محرظ بدحوإشخوفحلوتل ووكحشحاؤمشحوكىحثالسدحوكتظبأدحوكق ةؾةلحكلتقخيع ه وت كت كل

 ؛7حسؽحويمورمحواط نححقؾقحوكع سلأؽحولكػحنمقدحرا حوكطاتطاحاؽحوكا سع هحويموئه
 ؛حوكطستفأجمخوفحويط كاطأا ووكطس لكد وكطم ثبأد حد تؾفأخ 
 سط رثد سؽ وكع سلأؽ وتطّكؽح ب كؾاؾت  تتسؼ ويطخ آكأ ه  وفد وكعطل خالل سؽ وكّقف فأد تمقأد 

حوخ رع موخل ويةقظد ةطأا فل وكف الد ووكطق ر د وكعظ ل حح الىحوسس اجت ؼ ة سل  بقكل ياط ك ؼ
ح.8وكا سع ه

  :.معهقات تطبيق الحهكمة في الجامعات4 
سعؾظ هحثظم ولحونا زا ح بعجم اتأوخ وكا سعأدحب اتب را حسجخلحومورشححجاثح وكمؾ طد ونحتظبأدحآكأ ه

 :ح9وكت كأد وكظق ط فل
 ب كقف فأد وكخ ةدحوكطب م  هأ ب فل وكطظ خ احو سغ اخ تتالى :وكطاتطا فل وكس ئج وكلق فل وكطظ خ 

 بأخوظخوطأدحسؤثسد وكا سعد سؽ ناعل سط  وكقخور ةظا فل وكطص كح يةم ب سق ر د واجم ووكطس لكد
 وكعلأ ؛ وكسلظ هحظخوروه سظ ظقدكأذحكلطستفأجاؽحوكمدحفلحح

                                                           

6 University of Oxford ,"White Paper on University Governance",2006, p. 2, document 

disponible sur le site : 

http://www.admin.ox.ac.uk/gwp/whitepaper.pdf 

حبؽ دمحم وإلس م ة سعد فل وكع سلأؽ ووية منطأد وإلموريد  أئتأؽوكحةغخ وة د سؽ وكمؾ طد تظبأد ووظا"ح سظ ل  وكعخيظل 7
 .ح118حص    12 وكعجم  3وكطالجح  وكطتخصصد وكتختؾيد وكجوكأد وكطالد  "وإلثالسأد ثعؾم

 .119سخةاحث بدحصححوكعخيظلحسظ ل   8

 عزت، مرجع سابق. أحمد   9
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 ويثخم ياض لحوظجروه تؾة  ه الى وكجوكد تعأقه وكحش وكسأ ثل وكطظ خ اؤوخ :وكس ئجحوكسأ ثل وكطظ خ 
 ؛وكتغأأخ إحجوث الى وكقجرم فل ووكقػ وإلحب ط ادر  سط  وكا سعأد 

 ساحتتاللم ي وكم كأد ف كطظغؾسد وكع كل  ب كتعلأؼ خ ةد ظؾوةأؽ هأ ب :وكم كأد وكق ةؾةأد وكطظغؾسد 
 وكطظبقد حةفس   وكقؾوةأؽ الأ   تظبد ين نطكؽ ي خ ةد  يوا   ك   وكتل كلا سع ه وكم كل وكتظؾر
 .10ويخخىح وكطؤثس ه الى

 ح.وكا سعأد وكمأ محاؽ وكتجريذ اأئد ياض ل وهأ ب وكا سعد  إمورم طخيقد
حالجهدة في التعميم العالي ضمان: الثانيالمبحث 

سظغؾر حةلخحسؽحكقجحتظ ولحوكب حلؾنحفلحمروثت ؼحسؾاؾ حوكاؾممحوة ظقؾهحوا كاؾهحسؽحوةلخحسؽحزوويدحوي
حيّمىحوكىحتظؾ حوتعجمحوكتعخيف هحوكخ ةدحب حوحوكطف ؾمحوفلحسط حاللحثظح خحياؼحوكتعخيف ه:واحوح

  :.تعريف الجهدة1
 :تعخيفحوكاطعأدحويسخيكأدحكلاؾممحووكحشحيش رحوكأهحوكب حل ن

)خجسردحيوحثرلعد(حوك أئردحووكخصر ئ حوكولأردحكلطظترؾعححوكارؾممحارلح (Heizer& Render,2001 :171)ح
ح.حImplicitدحويخخىحاطظأحExplicitوكتلحتغ خحوتعكذحظجرمحاحوحوكطظتؾعحالىحوشب  حح ة هحةخيمدح

وححمولحسطت زحووح ؾنحخص ئ حيو ؾنحويمرةدحوكتأكدحووكتطأدح"يّة  :ححالىحفقجحاخف  ) ح (Fisherس حفأقخي
ح حسؽحسظغؾرحوكطظغطد حوكطؾاؾاد حوكطع اأخ حسا حسق رةت   حاظج سظغؾرحح يوبعضحخص ئ حوكطظتجحسطت زم

ح"حح11.وكطستفأج/وكّدتؾنح
حا لاؽح حسؽحخالل حكظ  حوكتعخيفحاتبّأؽ حوكطع اأخحأؽ حسا حفلحسجىحتظ بدحخص ئصه حتوطؽ حوكطظتج حةؾمم يّن

حوكطؾاؾادحسؽحظبلحوكطظغطدحيوحساحح ة هحوتؾظع هحوكّدت ئؽ.
 .مفههم الجهدة في التعميم العالي:2

حسؽحوكعؾوسلحوك  سدحوويث ثأدحفلحسا لحوكطظ فسدحبأؽحوكا سع هح حوكع كلحتعتبخحوكاؾمم فلحسا لحوكتعلأؼ
الىحتقجنؼحيفضلحةؾاأدحسؽحويمولحاؤمشحوكىحيفضلحةؾاأدحسؽحوكطخخة ه وسؽحوكصعؾتدحوااحتعخيفح

حوكتع ريفحوكتلحح وكتحشختحوكطف ؾم:حاؼلحكاؾممحوكتعلأؼ فأط حاللحثظح خحيحوش سسمجمح

                                                           

، 0222،"مصر في العلمي والبحث العالي التعليم منظومة قدرات وتعزيز الجامعات حوكمة" الدين سراج إسماعيل 10

  .8ص 

 ووكتؾزيا  كلظقخ ةف ل مور :اط ن تظبأقأد  مروث ه :وكّتعلأؼ فل وكاؾمم وكدي موه  اؾوم ودمحم ساأج ش ةخ ثؾثؽ 11
ح113 .ص   2008 ويوكى  وكظبعد
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ح حوكع كل حوكتعلأؼ حةؾمم حستظلب هح"تعظل حتلبأد حالى حوكتعلأطل حوكطظتج حوسطأدوه حخص ئ  حساطؾ  سقجرم
حينحتمقأدححوكظ كب وثؾقحوكعطلحووكطاتطاحوح  فدحوكا  هحوكجوخلأدحووكخ رةأدحوكطظتفعد  وةظ حةعخفحةأجو

ووكبظأدحوكتمتأدحسؽحةؾممححوكتعلأؼحاتظلبحتؾةأهح لحوكطؾورمحوكبقخيدحووكسأ ث هحووكظغؼحووكطظ اجحووكعطلأ هح
حت أىلح حوكتل حكلطتظلب ه حوكتعلأطل حوكطظتج حتلبأد حاط ن حفب حوويبجو  حكالبتو ر حسؾوتأد حعخوف حخلد وةل

ح".12وكظ كبحكبلؾغحوكطستؾىحوكحشحةسعىحةطأع حكبلؾهه
حوح ححJuran & Gryna, 1988)حسبح) حوكع كل حوكتعلأؼ حةؾمم حسؾولسدف ن  وكّتعلأطأد وكطخخة ه تعظل

ح را اؼ. وتمقأد سظ ؼ وكطستفأجم ويطخوف ح ة ه تلبأد الى وكخخياأؽ ظجرم سجى ب    ويقصجحكالثتخجوم 
 ضمان الجهدة في التعميم العالي :مفههم .3

   وكب حلأؽح:حب ركأ حسؽ ةل يورمه وكتل وكتعخيفسؽحبأؽحيبخزحوكتع ريفحكضط نحوكاؾممحفلحوكتعلأؼحوكع كلح
Pareea حفأالة حأو  وكطتمجم كألسؼ وكطقجسد ووياتط م وكاؾمم اط ن اؽ سق كت ؼفلحVlasceanu سؾ

 وكتعلأؼ بخوسج يو وكطؤثسد ةؾمم تقؾيؼ إكى ت جف وسستطخم موئطد كعطلأد سصظلححا محواؾ 2004ا م
 يث سحالى وكتمسأؽ حو وكطسؤوكأد الى تخ د ف ل تظغأطأد  آكأد وكاؾمم اط ن ين واتب ر والىح.وكع كل

 را  .حيس حةأجو سمجممحسع اأخ يث س والى وستسقد الأ   ستفد اطلأد سؽ ةادل وويحك م وكطعلؾس ه
 وكتلحت جفح ويةخولوهحو وويث كأب ويمووهحساطؾاد" :يةهححوكاؾممحاط نفقجحاخفححح13 وكطلأال وبخواأؼ

 الى نقؾم ةغ سل سظمى" :يّةه ةط  ؛حوكتعلأطأد وكطؤثسد موخل وثتطخوريت  حالى ووكمف ظ وكاؾمم تمقأد إكى
 تتفد وكطؾورم ينّح كضط ن وسخخة ته اطلأ تهحوحسجخالته يش ةفسه  وكتعلأطل وكظغ م سكؾة هحفل وكاؾمم بظ ل

ح."الأ   وكطتفد ويمول وسؤشخوه ووكطع اأخ ووياجوف وكخظجحوفد وتؾةه
ح:العالي التعميم الجهدة في ضمان سياسة تطبيق متطمبات .4

 س  وسظ   ب كتأطأخ حنعظى س  سظ  حوكطتظلب ه ةطلدحسؽحفلحسؤثس هحوكتعلأؼحوكع كلحوكاؾمم تمقأد اتظلب
ح.14ب كخا ند نعظى س  وسظ   ب كتسأأخ  نعظى

                                                           

 .135 صح2008وكاؾممحوكق سلدحفلحوكتعلأؼحوكا سعلح حاؾثفححاأؼحوكظ ئلح دمحمحفؾزشحوكعب مشحوآخخون إمورم 12

13 L'Organisation de coopération et de développement économiques, La recherché et 

l'innovation dans l'enseignement supérieur à l'horizon 2030: Mondialisation, Volume 2, 

OCDE, 2011, P: 380. 

حةلأمد  14  سأجوةأد مروثدحوسعؾظ ته آف ظه :وكادوئخيد وكع كلحوكتعلأؼ سؤثس ه فل وكاؾمم اط ن ةغ م تظبأدحرظ م
حاب سح وكع كل وكتعلأؼ بطؤثس ه حفخح ه ح ة سعد حويظتص مند حوكعلؾم حفل حالؾم حم تؾروه حوكادوئخش رث كد كلقخق
ح.ح79 صح2013ثظأف 
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 سا تتالئؼ حتى ووكبخوسج وكطؤثس ه تظؾيا كتأسأؽ ووكتقخيع ه وكسأ ث هحواتط م اتعأؽأ. مجال التأطير: 
 وكبأئد تأسأؽ إكى ب إلا فد احو وكع كل  ب كتعلأؼ كلخوهبأؽحب يكتم ق وكطتظؾاد وكقجروهحوسا وكتظطأد وحتأ ة ه
 وكعلطل وكبمث وكتوؾيؽ  :سا يه فل وكتجريذ اأئد وياض ل وكطؤثس ه ظجروه وكطالئطدحإلطالق وكتطكأظأد
  .وكطاتطاحوخجسد

 سؤثس ه فلحويسؾر ساخي ه كطت بعد وآلكأ ه وإةق ل ويةغطد واا ويظل الى اتعأؽ :التديير ب.مجال
 وكقخوروه ووتخ ل وكطؤشخوهحيثتخخوع ووثتخجوس   ستو سلد سعلؾس ه ظؾواج إةق ل خالل سؽ وكع كل وكتعلأؼ
حوكطعخفد. الى وكطبظأد

 كضط ن وطظل ة  ز إلةق ل وكطالئطد وويةغطد ووكتقخيع هحوكسأ ث ه واا اتعأؽ الرعاية: ج. مجال
 ة ؾم كجاؼ وطظل سخ دحإةق لحو وكاؾمم

 اأئد ياض ل حؾوفد وواا ووكتعلؼ وكتعلأؼ واطلأ ه وكبخوسج ةؾمم كتمسأؽ وويظس م ووكولأ ه وكطؤثس ه
حوكطاتطا.ح وخجسد وكعلطل وكبمث وكتوؾيؽ  سا يه فل يموئ ؼ كتاؾيج ووكظلبد وكتجريذ

وكتلحيحنطكؽحسؽحموة  حوكطضلحظجس حفلحيشحب إلا فدحوكىحس حل خة هحاظ كحبعضحوكقخوطحويث ثأدح
 والح:ح اطلأ هحتتعلدحب حوحويسخ

 تمقأق   و فل ورهبد ب كطع اأخ واتط م سؽ تمطله بط  وكاؾمم وق فدةقخح 
حوكطس لكد؛ وظبؾل ووكطق ر دحويةت ةأد وق فد
 وكاؾمم ولكػحبتؾفأخحوكغخوفحوكطالئطدحووكطؾورمحوكالزسدحإلةا تح اط ن كظغ م وكعلأ  وإلمورم وتأاأج ماؼ

  احوحوكظغ م؛
 وكاجاج.سب م حاحوحوكظغ مححالىدحووية منطأسؽحواض لحوك أئدحوكتجريسأدح ةل تجريب اخورم 
 العالي التعميم مؤسدات في الجهدة ضمان نظام تطبيق مراحل .5

 :الوححوكبعض  كبعض   سكطلدحو يث ثأد سخوحل بلالث وكاؾمم اط ن ةغ م تظبأد نطخ
 ومتطمباتها: الجهدة سياسة تذكيل مرحمة . أ

 تمجمحا وحسستؾح فعلى وكاؾمم  اط ن ةغ م تظبأد كظا ت وويث ثأد ويوكأد وكخظؾم وكطخحلد احه تعجّح
حوإلرش مند  وكعخيضد وكخظؾط حاط ن كظغ م ووكفع ل وكوفل كلتظبأد سؽحستظلب هحتؾفأخه نستلدم وس  و

 فلحوكعظصخحوكس بد.حتؼحل خهوكاؾممح ط ح
 :  الداخمية والتقييم الذاتي الجهدة ضمان ب.مرحمة

 سؤثس هحسسؤوكل الى اتعأؽ وكطخ دش  وكطستؾىح الى وكاؾمم اط ن كظغ م وكع سد وكسأ ثد تمجاج بعج
 وكجوخلأدحوكطصلمد يةم ب راى سؤثس هحكتمقأد موخل وكاؾمم اط ن الى وكعطل وكع كل وكتعلأؼ

 سخةعلحإط ر إاجوم  وكاؾمم إمورم :فل وكطتطللد وكطط رث ه سؽ باطلد وكقأ م خالل سؽ سع   ووكخ رةأد
ح .وكحوتل ووكتقأأؼ كلاؾمم
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حسخحلدحح: الخارجية الجهدة ضمان مرحمةج.  تضفل وكتل وكطكطلد وكملقد وكخ رةأد وكاؾمم اط ن تعّج
 وكاؾمم اط ن ينّح لكػ  سعظىحو .وكع كل وكتعلأؼ سؤثسد به تقؾم وكتل وكحوتلحوكتقأأؼ وةخول الى وكطصجوظأد

 اط ن وةخول ويستظج .وكطاتطا ظبل سؽ ب كطس لكد ينض  تختبج وكوظ   موخلأدحتمسأؽ اطلأد فقج كأذ
 سؾظع ؼ سظظلد سؽ ولكػ وكاؾمم  اط ن اأئد طخف سؽ وكحوتل وكتقأأؼ تقخيخ مروثدحالى وكخ رةأد وكاؾمم

ح.وكطط ولد وكبخوسج سا وكس بقد وتا رت ؼح وخبخوت ؼ شطؾكأد ويةلخحوةغخت ؼح وكخ رةل
 :التعميم العاليفي جهدة ال مية ضمانأه.6

حفل حوكع كل حوكتعلأؼ حسؤثس ه حفل حوكاؾمم حكضط ن حةغ م حتظبأد حياطأد حسؽححتوطؽ حساطؾاد حكتمقأد ثعأه
ح:وياجوفحسؽحشأة  حويرتق لحب كتعلأؼحوكع كلح

سبجيحوثالسلحبظصؾصحوكوت بحووكسظدحوويخححبهححوكتأةأجحالىحيّنحوكاؾممحوحوتق نحوكعطلحوحسؽحويمول .1
 تتظلبهحسقتضأ هحوكطخحلدحوكخواظد؛لبحوعأفلحاصخشحسظووةبحماظلح ط حوةهح

ب جفحويثتف ممحسؽح  فدححتظطأدحروتحوكعطلحوكاط الحووكتع وةلتظؾيخحيمولحةطأاحوكع سلأؽحاؽحطخيدح .2
 وكظ ظ ه؛

ح .3 حبطستؾىحويمول حوكف الحكإلموريأؽوياتط م حوكطت بعد حوكع كلحسؽحخالل حفلحسؤثس هحوكتعلأؼ دحوويث تحم
 وتظفأححبخوسجحوكتجريبحوكطستطخم؛

ومروثت  حوتملأل  حب يث كأبحووكظخقحتلحتؾوةهحوكتعلأؼحوكع كلححوكؾظؾفحالىحوكطقكالهحووكتمجن هححوك .4
 وكعطلأدحووظتخوتحوكملؾلحوكطظ ثبدحوست بعدحتظفأحا ؛

فتححظظؾوهحويتص لحووكتؾوةلحس حبأؽحسؤثسدحوكّتعلأؼحوكع كلحووكا  هحوكخثطأدحووكطاتطعأدحكدي ممحوكلقدح .5
 .علأطلحكتمجاثحبخوساهحوتظؾيخا بأظ ط  حووكتع ونحساحوكطظّغط هحوكتلحتعظلحب كظغ محوكتّح

 
 لضواى اجلىدة يف نظام التعلين العايل ؟ ااملبحث الثالث : كيف نعتوذ احلىكوت هرتكز

 تمقأد إكى ت جف ووكتل وكمجالد  ويةغطدحياؼ سؽ نعج وكا سع ه فل وكمؾ طد تظبأد نةط حرياظ حث بق حف 
 وكتعلأؼحين ةط  وكق سلد  وكاؾمم تمقأد وت كت كل وكطخخة هحو وكعطلأ ه  وةؾممحوويمول ووإلمورم وكقأ مم ةؾمم
حةا ت لكػ الى سل ل وخأخ سب مئ   حو ظؾواجا حكتظبأد وكطظ ثبد ويراأد نطلل وكطختلفد بطؤثس ته وكع كل

 تلػ بلؾغحفل وف ال وواح بقكل يث ؼ سط  ة سع ت    فل كلمؾ طد تظبأق  حفلححوكغختلحوكعجاجحسؽحوكجول
ح.كلا سع ه وكع كطل وكتصظأف فل ستقجسد خوتبس وكا سع ه

 كطتظلب ه ويثتا بد وكع كل وكتعلأؼح سؤثس ه الى وكصعب سؽ يةهوظجحخلصتحوكعجاجحسؽحوكجروث هح
 عله فل وتص غ وكطسؤوكأ ه بطؾةبه تمجم وكحش خوشجوك كلمكؼحسظ ثبد يراأد تؾةج كؼ س  وكاؾمم 
 فل ب كطق ر د وكطص كححةم بيح نسطح وكحش ووكعطلأ تل ووكع مل وكق ةؾةل وإلط ر بطل بدحةهيوكمقؾق 



 

 
 

185 

 وكعطؾسأدحوكطؾورم وثتغالل فل ووكوف لم كلخش مم اط ة  نعتبخحةط  ةت ئا   حوةعدخحوس وكا سعد ياجوف واا
 فل ووإلبجو  ووكبمث ووكتجريب وكتعلأؼ سقكالهحوحل ويثتب ق الى وكقجرم وزي مم وكع كل  كلتعلأؼ وكطخصصد
 فقج كأذ وويثتف ممحسعقؾكد  وتتو كأف وكاؾمم إكى وكؾةؾل وكا سع ه حؾ طد تضطؽححأث وكا سع ه 

ح.وكطاتطا وتظطأد ويظتص مشحوكظطؾ تمقأد سؽ وحوةط  وكظلبد  توؾيؽ سؽ
وسعرر اأخحاررط نحححنسررطححبتظبأرردحوكمؾ طرردححعفررلحاررحوحوكارردلحةطررؾلثظقررختحوكجروثرردححشررك كأدوحالررىحكإلة بررد

ح.كتمقأدحوكاؾممحوويرتق لحبظغ محوكتعلأؼحوكع كلوكاؾممحفلحةطأاحوكعظ ةخح
حليالجهدة في نظام التعميم العا تحقيق  الحهكمة أساس : 11الذكل 

ح

حح
                    

حمروث هحث بقدحب ياتط محالىحسؽحواجومحوكب حلأؽح المردر:
حوكطتو سلدح حووكط مند حوكبقخيد حوكطؾورم حسؽ حساطؾاد حسؽ حستخوبظد حسظغؾسد حنعج حوكع كل حوكتعلأؼ حةغ م ب اتب ر

حونحنكؾنحتظبأدحح ووكطتف الدحووكتلحتضطؽحوكتؾوزنحفلحوك أكلحوكتظغأطلحكطؤثس هحوكتعلأؼحوكع كل وظتخحظ 
حب كتدوسؽحساحسب م ح حوكتعلأطلحوكحشحاتوؾنحسؽحسع اأخحاط نحوكاؾمم وكمؾ طدحفلحةطأاحاظ ةخحوكظغ م

حوكعطلأ هحووكطخخة ه. وكطجخاله

 مبادئ الحوكمة 

معايير ضمان 
 الجودة 

 الطلبة

أعضاء الهيئة 
التدريسية 
 واإلدارية

 أصحاب المصالح

 الحوكمة

حسن أداء ادارة 
 الجامعة

توظيف 
التكنولوجيا 
الحديثة في 

البحث 
 العلمي 

ايجاد مناخ 
مفتوح 

للتواصل مع 
 ادارة الجامعة 

تعزيز الشفافية 
 وتحقيق  المساءلة 

 التخطيط االستراتيجي  

 نظام ضمان الجودة   

تحديث 
طرائق 
 التدريس

 الخدمات
 الطالبية 

 الخريجون  جودة

 استشارات
 خارجية 

ومنشورات  بحوث
 علمية 

معارف  اضافة
 للمجتمع المحلي 

 المخرجات اتيالعمم المدخالت

 التغذية الرجعية
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حاط ن سع اأخ نعتطجونح سسؤوكأؽحك  ح وةؾم وكاؾممحفلحسؤثس هحوكتعلأؼحوكع كلحنستجال اط ن حأثحين
 ةؾمم وتضطؽ وتخوظب تظغؼ وإةخولوه يةغطد ويؾفخونح سؤثس ت ؼحإلمورم يث ث  ح وكمؾ طد وسب م  وكاؾمم
حح:وكطستؾىحةح خحسؽحياط  حا كأتل وشف فأد بطسؤوكأد وكتعلأؼ

ح؛واتط محوكتخظأجحويثتخوتأالحفلحويمولحووكطخوظبدحووكتقؾيؼح
حتمقأدحوكعجوكدحوتظبأدحسبجيحوكطس وومحفلحةطأاحوكاؾوةب؛ح
حتمقأدحوكطصجوظأدحوزي ممحوكلقدحب كبأ ة هحووكطعلؾس هحح-
 وكق ئطد وكطختلفد وكاؾوةب الى وكضؾل إلكق ل يمومح وكمؾ طد تستخجم إل وكؾاؾت؛ وتمقأد وكقف فأد تعديدح-
حووكضب بأد؛ وُكلبذ سؽ وكا سعدحكلتقلأل فل
حبعطلأ ه اتعلد فأط  وخ ةد وكُمسؽ  احو إبخوز الى وكمؾ طد تعطل إل وكا سعأد  وإلمورم ُحسؽح-

 وياجوف تمجاج خالل سؽ وكا سعأد وإلمورم ةف لم تدموم وؼ وسؽ ووكطت بعد  ووكتؾةأه  ووكتظغأؼ  وكتخظأج 
 وكوفألد ووإلسك ةأ ه وكطؾورم وحقج وياجوف  كتمقأد وكالزسد وكتظفأحند وكبخوسج وتمجاج ةق ط حبكل وكخ ةد

حوياجوف. احه بتظفأح
حوشخوكحوكظلبدحفلحويمورم؛ح
حؾكؾةأ حوكمجالدحفلحوكبمثحوكعلطل.وثتعط لحوكتوظحوكبخوسجحوية منطأدحوفدحسع اأخحوكاؾممحوتمجاثحح

 (Conclusion) :  الخاتمة
ث سحاط نحؤثس هحوكتعلأؼحوكع كلحب اتب را حيسومورمحتظبأدحسب م حوكمؾ طدحفلحوةظالظ حسؽحياطأدح

حطجخاله وكحفلح لحاظ ةخحوكظغ محوكتعلأطلح)تؾعأف  حتفعألحخل حبملظ حاحوحوكىحاخورمح وكاؾمم
ستو سلحةغ محتعلأطلحسؽحيةلحتمقأدححتدوسظ حساحتظبأدحسع اأخحاط نحوكاؾممححطخخة ه(وكوح عطلأ هوك

ح.حححححححححححححححححوكطستفأجاؽحوستف الحوةؾيحوكىحورا لحةطأا
ح:الأ  حتمقأدحاحوحوكتو سلحووكتف الحفلحوكظغ محوكتعلأطلحنابحوحتىحتستظأاحسؤثس هحوكتعلأؼحوكع كل

حعطلأ هوك فل وسا يت ط  وكمؾ طدوح وكاؾمم تظبأد فلويموريدحياض لحوك أئتأؽحوكتجريسأدحوح يموور تفعأل  -
 لكػ؛ وست بعد  وكتعلأطأد

ح؛وكظلبد حوحوحوكا سع هح فل وكع سلأؽ ةطأا بأؽ وكمؾ طدحو وكاؾمم وق فد إش اد  -
حوسم اخوه ةجووه خالل سؽحووإلموريد وكتجريسأد وك أئتأؽ وياض ل كلظلبد تجريبأدحتؾاؾيد بخوسج اجوموحح -

 ؛تظبأق   وسا يه وسب مئ   وكمؾ طد وفل وسع اأخا  وكاؾمم فل اطل وورش
حوكا سعد فل وكاؾمم اط ن سع اأخ تظبأد اظج وتخ ةد وسب مئ   وكا سعأد وكمؾ طد تفعأل اخورم  -
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 ةاخل كليات احلقىق ىة اجل ضواى يف اإللكرتوني التعلين إسهام هدي

The Extent to which E-learning Contributes to Quality Assurance within 

Faculties of Law 

 حمود طلعث يدك/  ةكتـىر
 باملعهد العايل للخدهة االجتواعيةاملنتدب هدرس القانىى 

 مجهىرية هصر العربية -هىثق وقاضي امللكية العقارية

 

mtalaat552@yahoo.com 
 الملخص

التقجم التكشؾلؾجي وتدايج في شتى مجاالت الشؾاحي التعميسية, وأثخ عمى مؤسدات التعميؼ  لقج بمغ
في ضسان الجؾدة داخل  اإللكتخونيالتعميؼ  إسيامالعالي وبخاصة كميات الحقؾق. ولمؾقؾف عمى مجى 

لتعميسة , والرعؾبات التي تؾاجو العسمية ااإللكتخونيماىية التعميؼ كميات الحقؾق؛ أثخنا البحث عؽ 
, ومتظمبات ضسان الجؾدة والحرؾل عمى معاييخ ضسان الجؾدة, و , وماىية الجؾدة األكاديسيةةاإللكتخوني

 اإللكتخونيمتظمبات جؾدة التعميؼ القانؾني  إلىاالعتساد في قظاع الجراسات القانؾنية, مؽ خالل التعخض 
السقخرة بكميات الحقؾق,  والسشاىج تجريذ كمية الحقؾق,ال ىيئة عزؾعمى مدتؾى طالب كمية الحقؾق, و 

, بيجف إلى نغام جؾدة عالسي بخامج العيادة القانؾنية فزال عؽإضافة إلى سالمة تظبيق معاييخ الجؾدة, 
 .لمعسمية التعميسية عمى مدتؾى طالب العمؼ والسعمؼ والسشيج السقخر داخل كميات الحقؾق 

Summary 

Technological progress has increased in various areas of education, and 
has affected higher education institutions, particularly law schools. And to 
assess the contribution of e-learning to quality assurance within the faculties of 
law. We have examined the nature of e-learning, the difficulties encountered 
in the electronic teaching process, the quality of academic quality, the quality 
assurance standards, the requirements of quality assurance and accreditation 
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in the legal studies sector through exposure to the quality requirements of e-
legal education at the law student level, Teaching the Faculty of Law, the 
curricula of the faculties of law, in addition to the safety of applying the quality 
standards, as well as the legal clinic programs, aiming at a global quality 
system for the educational process at the level of the student of science and 
teacher and the curriculum within the faculties of law. 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ةـــــــمقدم

حخاكا وتقجما تكشؾلؾجيا  ,خاصةبرفة عامة والجامعات السرخية برفة تذيج الجامعات العالسية 
في شتى أنحاء العسمية التعميسية, والتي ستشعكذ آثاره عمى مختمف جؾانب الحياة وقظاعات العسل 
واإلنتاج. فسؽ يسمػ تكشؾلؾجيا السعمؾمات ويحدؽ تؾعيفيا يكؾن قادرا عمى تظؾيخ خجماتو ومشتجاتو 

 عالسية.حجة السشافدة ال وخفض التكمفة وتحديؽ الجؾدة في عل تدايج

مؽ حيث  األخيخالعالؼ السعاصخ بذكل ممحؾظ خالل العقج تظؾر التعميؼ الجامعي في ج وق
التعميؼ والتعمؼ التي تحكؼ الشؾع والكؼ معا, وبسا يخجم تحقيق التشسية البذخية  وأنساطالسحتؾى والسزسؾن 

 . (1)العجيج مؽ الحكؾمات في السخحمة السقبمة أولؾياتمؽ  أصبحتالذاممة, حتى 

 ,داخل كميات الحقؾق  اإللكتخونياستخجام التعميؼ  أىسيةالحجيث عؽ  األخيخة اآلونةوقج كثخ في 
ت فكخة ىحا ءلسا يحققو ىحا االستخجام مؽ مدايا عجيجة مقارنة بالتجريذ بالظخق التقميجية. ومؽ ىشا جا

  يؼ داخل كميات الحقؾق.في ضسان جؾدة التعم اإللكتخونيالتعميؼ  إسيامالزؾء عمى مجى  طلتدميالبحث 
 أىسية الجراسة7

, وانفتاحيييو فييي عيييل تظيييؾر اسييتخجام تكشؾلؾجييييا السعمؾميييات وتداييييج حييجة السشافدييية فيييي اسييتخجاميا فيييي العيييالؼ
عميى كمييات  ووجؾب القجرة التشافدية واالىتسيام الكبييخ والتشيامي بزيسان الجيؾدة, فقيج أصيبض ميؽ الزيخور  

                                                           
وليج زكخيا صيام, مجى إسيام التعميؼ االلكتخوني في ضسان جؾدة التعميؼ العالي, السجمة العخبية لزسان جؾدة التعميؼ  (1)

 . 52, ص 3142, جامعة تكشؾلؾجيا السعمؾمات, األردن, 41, ع3الجامعي, مج
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الميتالك ة الحجيثية اإللكتخونييباسيتخجام الؾسيا ل التعميسيية الحقؾق الدعي نحؾ تحدييؽ مديتؾى جيؾدة أدا ييا 
 القجرة التشافدية عمى البقاء واالستسخار وامتالك سسات التظؾر التي تتشاسب وحجؼ التحجيات السدتقبمية.

 البحث: أهجاف -
جيؾدة التعمييؼ في تظؾيخ التعميؼ الجامعي, و  اإللكتخونيدور التعميؼ عمى التعخف  إلىتيجف الجراسة 

فيي مؤسديات التعمييؼ الجيامعي, ومتظمبيات ضيسان الجيؾدة والحريؾل عميى االعتسياد فيي قظيياع  اإللكتخونيي
 الجراسات القانؾنية.

 مذكمة الجراسة: -
أىسييية كبيييخة لمتعميييؼ داخييل كميييات الحقييؾق بيييجف ضييسان واعتسيياد  اإللكتخونييييسثييل اسييتخجام التعميييؼ 

دة, فييييؾ الزيييسانة الحقيقيييية فيييي عريييخ التظيييؾر التكشؾليييؾجي بذيييخط تيييؾفيخ اإلمكانييييات الساديييية والفشيييية الجيييؾ 
ن الباحييث يدييعى مييؽ ىييحه التكشؾلؾجيييا الحجيثيية؛ لييحا فيي  والسيييارات لييجى أعزيياء ىيئيية التييجريذ والظمبيية لتقبييل

  خالل الجراسة إلى اإلجابة عمى التداؤل الخ يدي اآلتي7
 ؟في ضسان الجهدة داخل كميات الحقهق  اإللكترونيمجى إسهام التعميم 

في صياغة  ومؽ خالل الؾصؾل لحلػ يظخح البحث العجيج مؽ التداؤالت الفخعية التي تداىؼ
 :اآلتيعمى الشحه  ,مذكمة البحث

 ؟والرعؾبات التي تؾاجو العسمية التعميسية وأىؼ مسيداتو اإللكتخونيماىية التعميؼ  .1
 ؟معاييخ ضسان الجؾدةالجؾدة األكاديسية وأىسيتيا و ماىية  .2
 ؟تساد في قظاع الجراسات القانؾنيةمتظمبات ضسان الجؾدة والحرؾل عمى االعماىية  .3
 ؟بخامج العيادة القانؾنية ماىية  .4

 مشهج الجراسة: -
ارتكدت دراستي في ىحا البحث عمى األسمؾب االستقخا ي, مؽ خالل تجسيي  السعمؾميات وتحميمييا,  

, وعمى األسمؾب مجى إسيام التعميؼ اإللكتخوني في ضسان الجؾدة داخل كميات الحقؾق بقرج التعخف عمى 
ة والحرييؾل متظمبيات ضييسان الجييؾدتمبييية االسيتشباطي فييي تقييجيؼ بعيض السقتخحييات والتؾصيييات التيي تديياىؼ 

 خالل السخحمة القادمة. عمى االعتساد في قظاع الجراسات القانؾنية
 خظة الجراسة:  -

 قدم الجراسة إلى ثالثة مظالب عمى الشحه التالي:نسهف 
 .في تظؾيخ التعميؼ الجامعي اإللكتخونيدور التعميؼ  السظمب األول:
 .في مؤسدات التعميؼ الجامعي اإللكتخونيجؾدة التعميؼ  السظمب الثاني:
  .متظمبات ضسان الجؾدة والحرؾل عمى االعتساد في قظاع الجراسات القانؾنية السظمب الثالث:
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األولالسظمب   
 في تظهير التعميم الجامعي اإللكترونيدور التعميم 

 :اإللكترونيماهية التعميم أوال: 
لقج أدى التقجم التكشؾلؾجي إلى عيؾر أساليب ججيجة لمتعميؼ غيخ السباشخ, مسا تختب عميو انتذار 

ة, بحيث أصبض ب مكان الستعمؼ االنتغام في أ  جامعة بالعالؼ دون أن اإللكتخونيكبيخ لمتعميؼ عبخ الذبكة 
 يشتقل لإلقامة في السكان الح  يجرس فيو.

"أسمؾب حجيث مؽ أساليب االترال تؾعف فيو آليات  :بأنه اإللكترونيالتعميم  (2)ويعرف البعض
االترال الحجيثة مؽ حاسب, وشبكات, ووسا ط متعجدة مؽ صؾت وصؾرة, ورسؾمات, وآليات بحث, 

 سؾاء كانت عؽ بعج, أو في الفرل الجراسي". اإلنتخنتة, وبؾابات إلكتخونيومكتبات 

ة والحاسؾبية في عسمية نقل وإيرال السعمؾمات اإللكتخونيالؾسا ط  استخجام" بأنه: (3)يعرفه البعضو 
"التعميؼ الح  ال يعتسج عمى حزؾر السعمؼ والستعمؼ معا داخل  كسا يعرفه البعض اآلخر بأنه:لمستعمؼ". 

 .(4)حجخة دراسية م  وجؾد التفاعمية بيشيسا بحيث يمغى السكان وليذ الدمان"

ىؾ طخيقة حجيثة تعتسج عمى تقشيات  ,اإللكتخونيالتعميؼ  7نيسكؽ القؾل بأ ويسكن من خالل ذلك؛
السعمؾمات دون  إيرالفي  اإللكتخوني, الكتاب اإللكتخوني, السكتبة خالكسبيؾت, اإلنتخنتة, كي7 إلكتخوني

 .(5)الرف الجراسي إلىحزؾر السعمؼ والظالب 

 :اإللكترونيأهم مسيزات التعميم ثانيا: 
أنو يداعج عمى تجاوز عا ق السدافات  بعجة خرائص ومسيزات؛ أهسها: اإللكترونييتسيز التعميم 

, ويؾفخ بيئة تفاعمية بيؽ السعمؼ والستعمؼ اإلنتخنتة كالحاسؾب و إلكتخونيواألزمان, ويعتسج عمى تقشيات 
وزمال و وبيئة تعميسية بعيجة عؽ السخاطخ باإلضافة إلى أنو تعميؼ ذاتي يعتسج عمى مجيؾد الستعمؼ في 

                                                           
بجامعة باتشة, السمتقى الؾطشي  راجية بؽ عمي, التعميؼ االلكتخوني مؽ وجية نغخ أستاذة الجامعة, دراسة استكذافية (2)

 . 414, ص3144لمحاسؾب وتكشؾلؾجيا السعمؾمات في التعميؼ العالي, جامعة قاصج  مخباح, ورقمة, 
 .4, ص3112فارس إبخاىيؼ الخاشج, ورقة عسل حؾل التعميؼ االلكتخوني واق  وطسؾح, مجارس السمػ فيرل, الدعؾدية,  (3)
 . 416خوني مؽ وجية نغخ أستاذة الجامعة, مخج  سابق, صراجية بؽ عمي, التعميؼ االلكت (4)
أنغخ7 زيشب مؾال  عسار حسيجة, التعميؼ االلكتخوني, مجمة الحقؾق والعمؾم اإلندانية, جامعة زيان عاشؾر بالجمفة,  (5)

 . 311, ص3142, 33الجدا خ, ع
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تعميؼ نفدو, كسا انو يقمل األعباء اإلدارية عمى السعمؼ ويقمل حجؼ العسل في الكمية, ويؾفخ السشاىج طؾال 
 .(6)بؾعاليؾم وفي كل أيام األس
7 التعميؼ التدامشي7 وىؾ الح  يحتاج وجؾد األول عمى نسظين من التعميم: اإللكترونيويعتسج التعميم 

أو الجروس عبخ غخف الشقاش أو فرؾل الجراسة.  تمعمسيؽ ومتعمسيؽ في نفذ الؾقت إلجخاء السحادثا
في نفذ السكان, ويتؼ مؽ  ؽالتعميؼ غيخ التدامشي7 وىؾ ال يحتاج إلى وجؾد السعمسيؽ والستعمسي 7والثاني

, وصفحات اإلنتخنت, صفحات اإللكتخوني, ومثال ذلػ7 البخيج اإللكتخونيخالل بعض تقشيات التعميؼ 
يتؼ  ط التي ويذتسل عمى مجسؾعة مؽ الؾسا التعميم السجمج:ب كسا يهجج ما يدسىالتؾاصل التعميسية. 

التعمؼ  ترسيسيا لتكتسل بعزيا البعض, ويسكؽ أن يذتسل عمى العجيج مؽ أدوات التعمؼ, كيي7 بخمجيات
, مقخرات التعمؼ الحاتي, وأنغسة دعؼ األداء اإلنتخنتالتعاوني االفتخاضي الفؾر , السقخرات السعتسجة عمى 

 .(7)ة, وإدارة نغؼ التعمؼاإللكتخوني

 ة:اإللكترونيالتي تهاجه العسمية التعميسة  الرعهباتثالثا: 
ضعف البشية التحتية  :أهسهاة, اإللكترونيبعض الرعهبات التي تعهق العسمية التعميسية  تهجج

 م, وعجاإلنتخنتلغالبية الجول الشامية, وعجم اكتداب الستعمسيؽ السيارات الحجيثة لمتعامل عمى الحاسؾب و 
ة في التجريب والتجريذ, وعجم اعتخاف اإللكتخونياقتشاع بعض أعزاء ىيئات التجريذ باستخجام الؾسا ط 
 ة.اإللكتخونيبعض الجيات الخسسية بالذيادات التي تسشحيا الجامعة 

 األمن :األول :اإللكترونياإلشكاالت القانهنية التي يظرحها التعميم كسا أن هشاك العجيج من 
حج أىؼ السعؾقات التي تعيق العسمية التعميسية, خؾفا مؽ اختخاق السعمؾماتي أ يعتبخ األمؽ :يالسعمهمات

والحخية لمسدتفيجيؽ؛ أىسيا7 سخية السعمؾمات, وسالمة ضسان  ةالسشغؾمة السعمؾماتية, وفقجان الخرؾصي
بذكل أساسي  اإلنتخنتة عمى اإللكتخونية سيالتعمي نغسةحيث تعتسج كل األ :اإلنترنتثانيا: انقظاع  بقا يا.

وتحجث بدبب عجم تظبيق قؾانيؽ  . ثالثا: القرصشة لمبرامج التعميسية:ابتجاء مؽ السعمؼ وانتياء بالستعمؼ
 .حقؾق السمكية الفكخية في إعجاد مشاىج التعميؼ أو بخمجياتو

السؾاد سؾاء في الشذخ أو تأليف  ,اإللكترونيكسا يجب االعتجاد بحقهق السمكية الفكرية لمتعميم 
, نغخا النتذار الكثيخ مؽ السقخرات والبخامج التعميسية عمى اإللكتخونيالتعميسية مؽ خالل مؾاق  التعميؼ 

                                                           
 . 311أنغخ7 زيشب مؾال  عسار حسيجة, التعميؼ االلكتخوني, مخج  سابق, ص (6)
 وما بعجىا  311لمسديج أنغخ7 زيشب مؾال  عسار حسيجة, التعميؼ االلكتخوني, مخج  سابق, ص (7)
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, وضياع الحقؾق الشاشئة عؽ الشذاط والجيج الفكخ  لمسبتكخ, بدخقتيا أو بشدخيا إلى مؾاق  اإلنتخنتشبكة 
  صمييؽ.أخخى وتعجيميا وندبتيا إلى أشخاص آخخيؽ غيخ السؤلفيؽ األ

تشفيح ذلػ, ففي القانؾن السرخ   إلىوقج شخعت غالبية التذخيعات الخاصة بحساية السمكية الفكخية 
بذأن حساية السمكية الفكخية يعاقب بالحبذ لسجة ال تقل عؽ شيخ,  3113لدشة  53قؼ ر نجج أن القانؾن 

الجدا خ يعاقب القانؾن بالحبذ  وغخامة ال تقل عؽ خسدة آالف جشييا وال تتجاوز عذخة آالف جشييا. وفي
   .(8)ألف ديشار جدا خ  إلى مميؾن ديشار جدا خ   211ثالث سشؾات وبغخامة مالية مؽ  إلىمؽ ستة أشيخ 

  

                                                           
دمحم سامي عبج الرادق, حقؾق السمكية الفكخية في مجال التعميؼ االلكتخوني, السؤتسخ الجولي الثاني لمتعميؼ االلكتخوني   (8)

 .44, ص3144والتعمؼ عؽ بعج, الخياض, 
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 السظمب الثاني
 في مؤسدات التعميم الجامعي اإللكترونيجهدة التعميم 

 ماهية الجهدة األكاديسية:أوال: 
 بيا لتيتج  تعميسية مؤسدة تزعيا التي واإلرشادات اإلجخاءات مؽ مجسؾعة": بأنهاالجهدة تعرف 

 متعجدة واستخجام وسا ط مختمفة تعميسية مؾاد إلنتاج تتظمبو وما ا.خجماتي وتقجيؼ عسميا تشغيؼ في إلدارة
 العسمية مخخجات يتال ؼ م  بسا العسل سؾق  حاجات وتقؾيؼ الظالب حاجات بجراسة تتعمق وأنذظة
 .(9)التعميسية

 رسالة مؽ السدتسجة األكاديسية السعاييخ أن مؽ لمتأكج "وسيمة وتعرف الجهدة األكاديسية بأنها:
مدتؾى  , وأنعالسيا أو قؾميا سؾاء ليا السشاعخة السعاييخ م  يتؾافق بسا وتحقيقيا تعخيفيا ثؼ السعشية, الجية
 مختمف أنؾاع تؾقعات وتدتؾفي مال سة تعتبخ السجتسعية والسذاركة واألبحاث التعمؼ فخص جؾدة

 .(10)"الجيات ىحه مؽ السدتفيجيؽ

 أهسية ومزسهن الجهدة األكاديسية:ثانيا: 
وفي  الجؾدة في مقجمة االىتسامات االستخاتيجية الحيؾية التي تؾاجو حياتشا عسؾما, أىسيةي تأت

مجاالت تخررشا برفة خاصة, ويخج  ذلػ إلى التقجم العمسي والتقشي الستالحق وتدايج حجة السشافدة 
 .(11)بيؽ السؤسدات اإلنتاجية والخجمية في عل زيادة العخض عؽ الظمب

 بالجؾدة االىتسام تدايج إلى السختمفة األكاديسية السجاالتو ولقج أدت التظؾرات الحجيثة في العمؾم 
 القيادة اىتسام بؤرة في عمييا والتأكيج وضسانيا الجؾدة قزية وأصبحت األخيخة, اآلونة في األكاديسية
 بيا السعتخف السعاييخ مدتؾ   ىإل بالخخيجيؽ الؾصؾل أجل مؽ السدتؾيات جسي  عمي والتشفيحية الدياسية
 الجؾدة ضسان مذخوع أصبض فقج ولحلػ العالسية.و  اإلقميسيةو  السحمية السشافدة عمى قادريؽ ,عالسيا

 عام عقج الح  القؾمي العالي التعميؼ مؤتسخ عمييا وافق التيمذخوعا( 32) السذخوعات أحج واالعتساد
, 3113 نياية م  اعتسادىا تؼ التي العالي التعميؼ لتظؾيخ الدتة السذخوعات كأحج, كسا اختيخ 3113

 األداء و السدتسر بالتعزيز االلتزام مع التعميم في نهعية أفزل ضسانالة السذخوع في7 "وتتمخص رس

                                                           
عبج القادر, جؾدة التعميؼ االلكتخوني في مؤسدات التعميؼ العالي, مجمة الحكسة, مؤسدة كشؾز لمشذخ أمل حديؽ   (9)

 .41, ص3142, 46والتؾزي , الجدا خ, ع
 
انغخ7 دليل االعتساد وضسان الجؾدة في التعميؼ, جسيؾرية مرخ العخبية, إعجاد المجشة القؾمية لزسان الجؾدة  (10)

 . 3141واالعتساد, أغدظذ, 
 .44أمل حديؽ عبج القادر, جؾدة التعميؼ االلكتخوني في مؤسدات التعميؼ العالي, مخج  سابق, ص  (11)
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 تحقق التي و خريجيها مقجرة في السجتسع ثقة ولكدب السررية التعميم العالي لسؤسدات الكفء
 .بها عالسيا" معترف معايير

 ميؽ وتتيألف ,السذيخوع ىيحا إدارة (NQAAC) واالعتسياد الجيؾدة لزيسان القؾميية المجشية وتتيؾلى
 األعميى السجميذ( و S.NGO) الحكؾميية غييخ والسشغسيات والخاصية الحكؾميية الجامعيات يسثميؾن  أعزياء

 ة.الجؾد ضسان في آخخون  وخبخاء, لمجامعات

     معايير ضسان الجهدة:ثالثا: 
 التيي يجيب السقياييذ أو السعياييخ أو السخجعييات تحجييج ,الجيؾدة ضيسان معياييخ تظبييق يتظميب  
 ؛السؤسدية وتحقيق أىيجاف السديتفيج رضيا تحيؾز مخخجيات إليى وصيؾال الشغيام, مكؾنيات جسيي  فيي تؾافخىيا
 .(12)السخخجات معاييخ, العسميات معاييخ, السجخالت معاييخ إلى7 السعاييخ ترشف ولحلػ

 عمى الحكؼ وتتظمب الشيا ي, السشتج وتظؾيخ تحديؽ ىإل تيجف الجؾدة أن السشظمق ىحا ومؽ
 ضؾء في السعاييخ تحقيق مجى عمى نحكؼ ثؼ محجدة, معاييخ ضؾء في التعميسية العسمية عشاصخ جسي 

 .الجؾدة ضبط يتظمب األمخ ف ن لحا؛ والستظمبات األىجاف

 مؽ خظؾه لكل السدتسخة والستابعة التقؾيؼ": اإللكتروني التعميم في الجهدة ضبط بشظام ويقرج
 ال والزبط السخاجعة ىحه ومثل السحجدة والسعاييخ السؾاصفات وفق السقخرات مخاجعة أ  الجؾدة, خظؾات

 مظابقة مؽ نتأكج بحيث السخاحل مؽ مخحمة كل وم  خظؾة كل في وإنسا الشيا ية السخحمة في يتؼ
 .واألىجاف لمسؾاصفات اإلجخاءات

 لتقييؼ فاعمة طخيقة تقجيؼ األقل ىعم يجب حيث التقؾيؼ طخق  مؽ عجد السقخر يقجم أن ويجب
 بسا الظالب لتقييؼ متعجدة طخق  استخجام ىعم اإلنتخنت باستخجام التجريذ طخق  وتداعج الشيا ية, الجرجة
 يداعجو  لمسقخر, فيسيؼ ىمج تقييؼ ىعم الظالب الحاتية القريخة األسئمة تداعج كسا. الحاتي التقييؼ ذلػ في

 العجيج تؾافخ م  بعج عؽ االمتحانػ7 , مثال ذلبأداء الظال بتقييؼ وسا ل تقجيؼ في الشساذج بخنامج أيزا
 واألسئمة ,االمتحانات أسئمة بشؾك وإنذاء ,االنتقا ي واإلطالق ,محجد زمؽ في االختبارو  ,الدسات مؽ

 .(13)السقالية واألسئمة الحدابات وأسئمة والسزاىاة ,الستعجدة والخيارات ,العذؾا ية

 
  

                                                           
 .43أمل حديؽ عبج القادر, جؾدة التعميؼ االلكتخوني في مؤسدات التعميؼ العالي, مخج  سابق, ص  (12)
 .44التعميؼ العالي, مخج  سابق, صانغخ7 أمل حديؽ عبج القادر, جؾدة التعميؼ االلكتخوني في مؤسدات   (13)
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 السظمب الثالث
 ضسان الجهدة والحرهل عمى االعتساد في قظاع الجراسات القانهنية متظمبات

 الفرع األول
 اإللكترونيالقانهني متظمبات جهدة التعميم 

  :طالب كمية الحقهق أوال: عمى مدتهى 
 في فعال عشرخ إلى استقبال مجخد وسيمة مؽ اإللكتخوني السشيج في الظالب يتشقل أن يشبغي

 عمى قادرة مدتقمة, عمسية شخرية وتذكيل وجية الشغخ, وإبجاء العمسية, السادة ومحاورة السقخر تذكيل
 .اآلخخيؽ ومحاورة الخأ  إبجاء

 ومخحمة الميدانذ لسخحمة بالشدبة(  الحقؾق  لقظاع القياسية األكاديسية القؾمية السعاييخوقج أشارت 
 التجريب إلى (14)3116 معا واالعتساد التعميؼ جؾدة لزسان القؾمية الييئة عؽ والرادرة) العميا الجراسات
 7يمي ما الحقؾق  خخيج في يذتخط حيث القانؾنية, السيارات واكتداب القانؾني

 .والسحكخات التقاريخ وكتابة األبحاث إجخاء عمى القجرة -
 .القانؾنية الرياغة عمى والتجريب -
 .التحكيؼ وىيئات السحاكؼ أمامالسخافعة  -
 وفيسيا. القزا ية التظبيقات واستيعاب والقخارات والقؾانيؽ القؾمية الؾثا ق وصياغة -
 .البحثية األنذظة في والسذاركة االستذارات وتقجيؼ -

 قادرا  -الحىشية بالسيارات يتعمق فيسا  -الحقؾق  كميات خخيج يكؾن  ,أن إلى السعاييخ أشارتكسا 
نرؾص  تفديخو  الشتا ج, الستخالص بيشيا فيسا والخبط ,البحث محل السدا ل في الؾقا   تحميل 7عمى

حل  إليجاد والتأصيل والتحميل البحثو  الؾقا  , عمى مشيا يشظبق ما واستخالص ,سميسا تفديخا القانؾن 
 في واستخجاميا السعخوضة السدا ل في القزاء اتجاىات استخالص السعخوضة, القانؾنية لمسذكالت
 .الشقج عمى والقجرة تجعيؼ رأيو,

 : كمية الحقهق  تجريس هيئة عزه مدتهى ثانيا: عمى 

                                                           
انغخ7 الييئة القؾمية لزسان الجؾدة واالعتساد, مرخ, دليل االعتساد لسؤسدات العميؼ العالي, اإلصجار األول,   (14)

 .424, ص3116السعاييخ, قظاع الجراسات القانؾنية, 
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 والتقشي, األكاديسي السدتؾييؽ عمى أدا و مؽ ويظؾر الدخيعة العمسية الستغيخات يؾاكب, أن يشبغي
 يمي7 ما حدب وترشيفيؼ التجريذ, ىيئة أعزاء أداء في تقييؼ الجامعة دور يأتي السجال ىحا وفي
 .األكاديسي أدا و في التجريذ ىيئة عزؾ تظؾيخ -
 .التجريذ عسمية في حجيثة وسا ل استخجامو -
 .محكسة عمسية أبحاث نذخ -
 .عمسية ومؤتسخات نجوات في مذاركتو -

  :السقررة بكميات الحقهق  السشاهج مدتهى : عمى ثالثا
 بسا العمسي اتغييخ محتؾاى أو اتظؾيخى بيجف ,متخررة لجان قبل مؽ امخاجعتي تؼييجب أن 

 الدخيعة. العمسية التظؾرات م  يتشاسب
 قياس عمى  -الحالي الؾقت في  -القانؾنية الجراسات قظاع في الظالب تقؾيؼ طخق  تخكدحيث 

 يتؼ ىبسعش السذكالت, وحل الفيؼ ىعم القجرة قياس وليذ ,السعمؾمات استخجاع عمى والقجرة الحفع مدتؾى 
 .لمظالب السيار   التكؾيؽ وتجاىل ,لمظالب السعخفي التكؾيؽ عمى فقط التخكيد

 بجراستيا يقؾم التي القانؾنية, السعمؾمات تظبيق عمى الظالب بتجريب االىتسام نجرةفزال عؽ, 
 م  ىحا ويتعارض الجراسية, السقخرات مؽ قميمة جديئات وفي ,نادرة حاالت في إال الؾاقعية, القزايا عمى

 .االعتساد عمى لمحرؾل الجراسي البخنامج وتأىيل ,الخخيج جؾدة متظمبات

 القانؾنية والسيارات القانؾني التجريب أصؾل القانؾنية, الجراسات طالب تمقىأن ييجب لحا؛ 
 في الحقؾق  كمية خخيج يربض بيحا القؾمية, األكاديسية السعاييخ في جاء ما م  يتؾافق حتى األساسية,

 حققتوي والسيشية, والحىشية العامة السيارات مؽ لسجسؾعة مكتدبا العميا, الجراسات وقظاع الميدانذ قظاع
 أن عمى قادرا يربض وبالتالي العسمي, السدتؾى  وعمى ,األكاديسي السدتؾى  عمى التسيد كتداباال ىحا لو

 .(15)العسل سؾق  في قؾيا ,امشافد يكؾن 

 سالمة تظبيق معايير الجهدة:رابعا: 
 قظاع في لالعتساد والتأىيل الجؾدة ضسان لبخامج وواقعي فعمي تأثيخ يؾجج ال إنو الثابت مؽ
 أجل منو ؛ القانؾنية الجراسات قظاع وضعية في التفكيخ إعادة يتظمب الح  األمخ وىؾ القانؾنية, الجراسات

 :(16)يمي ما تهافر يشبغي واضح, بذكل الجهدة معايير تظبيق

                                                           
خنامج العيادة القانؾنية بكميات الحقؾق فايد دمحم حديؽ دمحم, كفالة الحق في التقاضي وتعديد حقؾق اإلندان وب (15)

 .  4155, ص3141, 4بالجامعات العخبية, مجمة كمية الحقؾق لمبحؾث القانؾنية واالقترادية, اإلسكشجرية, ع
 .42أمل حديؽ عبج القادر, جؾدة التعميؼ االلكتخوني في مؤسدات التعميؼ العالي, مخج  سابق, ص  (16)
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 تظبيق أجل مؽ لمعسل بالسؤسدة وانتياء الظالب, مؽ ابتجاء األطخاف كل في الرادقة الخغبة تؾافخ .4
 ىي وإنسا مخحمة, أو لحغة وليجة ليدت فالجؾدة مخحمية, وليدت دا سة, إستخاتيجية تسثل معاييخ
 .وتظبيقيا اعتسادىا مؽ البج ةعام سياسة

 ثابتة أسذ وفق والشؾعية, الجؾدة معاييخ ضبط عسمية في الذأن ذات السعشية الجيات تعاون  .3
 .الجسي  عمى تظبيقيا يتؼ وواضحة

 حتى العسمي, التظبيق إلى الشغخ   السعيار مؽ االنتقال وإنسا الشغخية, السعاييخ بؾض  االكتفاء عجم .2
 .جادة عسمية الزبط عسمية تكؾن 

 .مدتحجثو عخوف مؽ يجج وما العسل, متغيخات حدب أخخى, إلى فتخة مؽ السعاييخ مخاجعة .1
 . العالسي أو القؾمي السدتؾى  عمى سؾاء الستساثمة, األكاديسية السؤسدات مخاجعة .2

 :(17)األكاديسي, ما يمي: اإللكترونيويتظمب لتظهير مقررات التعميسي 
 الظالب مشو وواجبات واليجف التخبؾية, السقخر مؾاصفات عمى يحتؾى  اإللكتخوني السقخر يكؾن  أن .4

 الجرجات. وتؾزي  السقخر طخق تقييؼ وكحلػ التعميسية العسمية الستكسال السظمؾبة والسرادر والسخاج 
 .لمسقخر الظالب استيعاب عمى ويداعج قمتشاس ترسيؼ ذات السقخر يكؾن  أن .3
 التعميسية الؾسا ل خالل مؽ متعجدة ومفاىيؼ نغخيات ويعكذ العمسي بالسحتؾى  غشى السقخر يكؾن  أن .2

 .والفيجيؾ السختمفة اإلنتخنت مؾاق  مثل
 بسا التعميسي والسقخر الظالب بيؽ لمتفاعل متشؾعة تعمؼ وفخص استخاتيجيات عمى السقخر يحتؾى  أن .1

 .الظالب لجى اإلبجاعي التفكيخ ميارات تشسية عمى يداعج
 مثل السختمفة العمسية باألنذظة القيام خالل مؽ البعض وبعزيؼ الظالب بيؽ تفاعل ىشاك يكؾن  أن .2

 ىيئة وعزؾ الظالب بيؽ التفاعل وكحلػ بعج, عؽ الحؾار ومشاقذات ,اإللكتخوني البخيج اتراالت
 وكحلػ عميو, لمتعميق عسل تقجيؼ أو السحاضخ, يجيخىا التي السشاقذة في السذاركة خالل مؽ التجريذ
 .اإللكتخوني البخيج طخيق عؽ التجريذ ىيئة بعزؾ السباشخ االترال

 
 
 
 
 

                                                           
 .41ة التعميؼ االلكتخوني في مؤسدات التعميؼ العالي, مخج  سابق, صأمل حديؽ عبج القادر, جؾد  (17)
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 الفرع الثاني
 برامج العيادة القانهنية

 السفاىيؼ بيؽ الجس  فمدفة عمى يقؾم الحقؾق  كميات بخنامج في مقخرىي  :العيادة القانهنية
 والسيارات الخبخات كتدابا عمى الظالب مداعجة إلى وتيجف القانؾنية لمسسارسة العسمي والؾاق  الشغخية
 القادريؽ لغيخ السجانية القانؾنية الخجمات تقجيؼ م  العسمي الؾاق  مؽ عسمية حاالت مقابمة خالل مؽ

 .التقاضي في الحق لتفعيل
 العسمية, القانؾنية السيارات عمى الظالب وتجريب اكتداب بسدألة القانؾنية, العيادة بخامج تزظم و 

 . الؾاقعية الحاالت استقبال خالل مؽ

 التحؾالت مقتزيات تفخضو ما م  الحقؾق, كميات بخامج في القانؾنية العيادة إدخال يتؾافقو 
 إعادة يقتزي ما وىؾ القانؾنية, الجراسات بخامج تظؾيخ في التفكيخ ضخورة مؽ العالسية, والتظؾرات
 الكثيخ ىيكمة إعادة إلى ذلػ يؤد  بحيث مجخالتيا, وكحلػ التعميسية, العسمية نؾاتج مؽ الكثيخ في التفكيخ
 .القانؾنية التعميسية والبخامج السشاىج مؽ

 أساسيات مؽ بؾصفيا العسمية, القانؾنية لمسيارات الظالب اكتداب عمى التخكيد بيجف ؛وذلػ 
 التجريبية بالسيارات االىتسام نحؾ العالسي االتجاه تدايج م  وخرؾصا   القانؾني, التعميؼ بخنامج نؾاتج

 جعميا طخيق عؽ القانؾنية السقخرات تحديؽ نحؾ االتجاه خالل مؽ الحقؾق, كميات مقخرات في وإدماجيا
 وتظؾره, وتكؾيشو القانؾن  نذأة في ,قؾيا تأثيخا تؤثخ مؤثخات مؽ فيو بسا ,االجتساعي الؾاق  تعكذ

 السدتسخ, القانؾني التعميؼ يختبطإذ  .الدياسية والغخوف االقترادية والغخوف االجتساعية كالعالقات
 .(18)بالقانؾن  لمسذتعميؽ القانؾنية السيارات وتظؾيخ القانؾنية, العيادة ببخنامج

 في الحقهق  بكميات القانهنية لمعيادات السشظسة القهاعج لسذروع األساسية األفكار تتسثلو 
 :(19)اآلتية الشقاط مجسهعة

                                                           
فايد دمحم حديؽ دمحم, كفالة الحق في التقاضي وتعديد حقؾق اإلندان وبخنامج العيادة القانؾنية بكميات الحقؾق, مخج   (18)

 .  4156سابق, ص
يد حقؾق اإلندان وبخنامج العيادة القانؾنية بكميات لمسديج راج 7 فايد دمحم حديؽ دمحم, كفالة الحق في التقاضي وتعد  (19)

 وما بعجىا.   4163الحقؾق, مخج  سابق, ص
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 السختبظة األساسية القانؾنية السرظمحات وبسجسؾعة وأىجافيا ورسالتيا القانؾنية بالعيادة التعخيف -
 .االعتساد الجؾدة وبزسان بيا

 .الحقؾق  بكميات إنذا يا وقؾاعج القانؾنية العيادات صؾر بيان -
 .بيا التجريذ وأسذ القانؾنية بالعيادة الظالب التحاق قؾاعج -
 .القانؾنية لمعيادة والسالي اإلدار   التشغيؼ -
 .الجؾدة ضسان ونغؼ القانؾنية العيادة -
 .القانؾنية العيادة لبخنامج العسمية القانؾنية السيارات وصؾر الجراسية لمؾحجات العمسي السحتؾى  -
 .السدتسخ القانؾني والتعميؼ العسمية القانؾنية والتجريبات القانؾنية العيادة -
 .السدتزعفة لمفئات القانؾنية السداعجة وتقجيؼ التقاضي في الحق وكفالة القانؾنية العيادة -
 .القانؾنية بالسيؽ لمسذتغميؽ السيشية والتقاليج واألخالق السيشية والسدئؾلية القانؾنية العيادة -
 ومخاكد والجامعات السيشية والشقابات السجني السجتس  مشغسات م  والتعاون  القانؾنية العيادة -

 .والعالسية واإلقميسية الؾطشية البحؾث
 .الحقؾق  بكميات الجراسة وتظؾيخ القانؾنية العيادة -
 .القانؾنية العيادات بخامج تسؾيل -
 .الحقؾق  كميات إدارة ومشغؾمة القانؾنية العيادة إدارة -
 .التخرري االعتساد عمى لمحرؾل والتأىيل والجؾدة القانؾنية العيادة -

أن ىجف العيادات القانؾنية ىؾ نذخ الؾعي القانؾني, وكفالة حقؾق  ؛ونخمص من ذلك إلى
اإلندان, وتقجيؼ السداعجة القانؾنية لمفئات السدتزعفة, وكفالة حق التقاضي, وتقجيؼ االستذارات القانؾنية 

خخيجي الحقؾق, ونذخ وتعميؼ أحكام  ى السجانية, والتجريب عمى السيارات القانؾنية, واالرتقاء بسدتؾ 
السدئؾلية السيشية لمقانؾنييؽ, وتفعيل التعاون بيؽ الكمية والعيادة القانؾنية ومؤسدات السجتس  السجني 

خظط خجمة  قونقابات السحامييؽ, وتأىيل الظالب لاللتحاق بدؾق العسل, والسداعجة في تشفيح وتظبي
لمقانؾن بستظمبات سؾق العسل, وضسان جؾدة خخيج الحقؾق ورف   وتشسية السجتس , وربط الجراسة الشغخية

قجرتو التشافدية عمى السدتؾى القؾمي واإلقميسي والجولي, وتحديؽ مسارسة ميشة السحاماة, وتفعيل التعميؼ 
الحاتي, وتعديد األخالقيات السيشية لمسذتغميؽ في السيؽ القانؾنية, وتجريب الظالب عمى الرياغة 
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ؽ خالل التجريب عمى صياغة قؾانيؽ نسؾذجية في السدا ل الستعمقة بحقؾق اإلندان وكفالة التذخيعية م
 الحق في التقاضي.

 الخاتسة
 أوال:أهم الشتائج:

لكتخوني مؽ أىؼ البجا ل الحجيثة لمتعميؼ والحرؾل غمى السعمؾمة برؾرة شيقة يعج التعميؼ اإل .4
 لمسعخفة داخل وخارج قاعة السحاضخة. الفخصة وإتاحةومستعة 

لكتخوني حجود الظخق التقميجية في التعميؼ الجامعي مؽ حيث السكان والدمان تجاوز التعميؼ اإل .3
األماكؽ وتحقيق التؾزي  ومؽ حيث فخص القبؾل في كميات الحقؾق وتجاوز عقبات محجودية 

 األمثل لسؾاردىا السحجودة.
لتؾاصل بيؽ الستعمؼ والسعمؼ في كمية الحقؾق وفي الكميات الحقؾق يعسل التعميؼ اإللكتخوني إلى ا .2

 في الجامعات السختمفة فزال عؽ تبادل الخبخات والسعمؾمات وتؾطيج العالقة بيشيؼ.
 العسمية عشاصخ لجسي  الجؾدة ستيفاءوضخورة اكميات الحقؾق  ضسان الجؾدة داخل أىسية .1

 بالعسمية تختبط التي األنذظة ومختمف وأساتحة ومعمسيؽ وطالب ومؤسدات مشاىج مؽ التعميسية
 التعميؼ جؾدة لزسان القؾمية الييئة تسشحو الح  االعتخافىا بد. م  ضخورة اعتساالتعميسية
 وتحقق السؤسدية, القجرة لجييا أن إثبات مؽ تسكشت إذابالجولة,  التعميسية لمسؤسدة واالعتساد
 .القؾمية األكاديسية القياسية لمسعاييخ وفقا التعميسية الفاعمية

 والشقابات القانؾنية والعيادات التعميسية والسخاكد الكميات م  بالسذاركة القانؾنية العيادة تشغيؼ .2
 .الرمة ذات القانؾنية السؾضؾعات في تجريبية دورات السيشية

 :التهصياتأهم ثانيا:
, م  إعجاد كؾادر بذخية مؤىمة العخبي الؾطؽ في السعمؾمات لتكشؾلؾجيا التحتية البشية تظؾيخ مؽ البج .1

 .اإللكتخونيلتظبيق التعميؼ 
ة تتزسؽ بخامج إلكتخونيجل تؾفيخ الكتب السجرسية بشدخ تيشي مذخوع عخبي مؾحج مؽ أضخورة  .2

 تجريب.
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قيام مؤسدات التعميؼ م   ,اإللكتخونيوالتخجسة والشذخ  لمتأليفحساية حقؾق السمكية الفكخية تذجيعا  .3
 ,اإللكتخونيتزؼ قانؾنيؽ ومتخرريؽ في السجال  مؤسديةتذكيل لجان عؽ طخيق  ,اإللكتخوني

 لؾض  حمؾل قانؾنية في ىحا السجال. 
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 الممّخص
الشكك أ َّ أ االمككمث  ملككً ذككمأهم ّا  َّيمّةككه ارةككذه  لسّاطه يككاج الّىككمأه متاككبا ذلكك  م كك   مماككب   بلككااب      

لالتنكككهأل ّّ  َّاككتبه يككاج الّىككمأه القنكك    ككبل ّ ه  لالبلّةككه يككاج ال ككّ ه اككل  مككت قكك ا    َّ  قلبّلككه اب كك   
مث َّ  حذاككه اككذاّ للكب الّنوككبم  لالذككةمب ذّا اب كك  اكذّ كه َّل ذةبذككّةه َّل ا ايككبّّ ه َّل ّ باّةكهأل لككاا اذااكك  االمك

التذاه ّ باّةكه  وكا االمكمث حبًكذام  مكً ذقمب ّةبمكك  لحذاكه ذمكمث الوبقلكب  الل باّةكه طاا الكب حذاكه ذممقةكه 
ه الالمككة   لينككب مكمكك  َّيمّةككه الرتككا اككل ذّرككب  لجككّ  يككاج التذاككه  جّىككايب االممقّةكك   النككبجت   اككل جككّ 

مم م  ّل   ذا ه ياج التذاه االممقّةه ال ً   ذّرب  الل ّ ه الالمةمّةكه  مك  يذ ك  نةكب  االممقّةه  اض
َّذىككلب الركذّ ككه  لقنأم بملككب الل باّةككه اككل ذنككذا  اكك طه الوبقلككب  النباككله  لاككال  ق بطمككه االمككمث الربيككً 

ه الخأككبه االممقككل الماملككً اككل االمككمث المضككبّ المضككمً ليكك طه الالمككة  اللككبلل  لالةكك ث َّذككبلةت ق اجلكك
 مغّةذ  لمنّ م   اأارح االممث قلّمبم.

ه الالمكة   اكال       ذّ  الرتا مضّم  ذممث خأبه الوبقلب  ال ق اجله الا كبم  الرككذ   لمذذكةو جكّ 
نكككذل  الل ّ كككه الالمةمّةكككه اكككل لغكككه االمكككمث الوكككبقلل  لَّ ضكككبم َّّكككذ االمكككمث اكككل مّرنةكككك  ضكككب ب ذقاكككب  اّّقككك   

  لككاا ًَّككت  ق  ككا الل باككه قنّيككه االمككمث الوككبقلل  لالذككةمب ليككل موّىككا ال ككة  اال ىككب ّةه لالنلكك ب نلككب
الذااضككه لاكبذككً الأبلككت  لا ككا   كك  المضككممة  المّاخككاا  االمككمث ذككرةً لككال   ليككاج قّلمكك  َّيكك   اككب   

ل الخأب ككب  الرتككا  قاخككاا  المككنل  الاتمةمككل ذككرةمم لككال أل لككاا ا اككل الرتككا نااركك  ال ككة  االممقّةككه  اكك
الوبقلّةه الال م مً  ظذّ ه االممث الالمةمل ّا  االقاااّ اللذ    لقىبيمالب ال   ذ الّىمث  ق  خم  

 الل باه اللبّاه  لاالنالبّ م  الاضمةً.  
ه الالمة  .  كممب  قرابحّةه: االممث الوبقلل  خأبه االممث  جّ 

 الم ّاقه 
طج اللبث الّىكلبّه لن ىكب  المام كل اكل مك ال  االقمكب أل ّّ كك ممكلم  ان ا خأبه االممث الوبقلل ال ذيب 

الخأككبه ملمكك  ّامّةككه المككاكم   لقارنةبمككك الركذّ ككه اموككبج  ضككب ب اّقكك  الميككةذّ ه  لَّ لككبّ يككاج المارّنةككب  اككل 



 

 
 

206 

َّا   متمةً الخأبه  لس  اب  الخأبه ال ذيبطج الخكب  الممكب ل لالاقكب ل   كّمً اكاقه اكل قوذ كب  
حااث  ل مت ق ا    خأكبه االمكمث المضكبّ المضكمً  الكا   لمك  المنأم كب  الركذّ كه لالّل باّةكه لمكاا  اّ

الما ّرمه  اضمم م  ّل  الك ا م      ّم اي  ًا الذ بًه  لياا الا بنً نة  ال ة  شّمً ال قنظ قاك 
قكك  َّجككً مت ة لككب لالّىككرً الاككل  الملذاّةككه ال جككك الت ة ككل لم ككب مة  ممكك  االمككمث  لاّيككااا الاككل  خّأ  لككب

 اارل  لب  لال ً   ياج الملأةب  مظلذ الاامّةه. 
ه الالمككة  اميككا  بليككاا  ل كك   التككّ   لالتّوككه الااقغككه  نككً قككااطج  ذّ  خأككبه االمككمث الوككبقلل اككل جككّ 

ه قككااط التككّ  ااأّمكك  ذلكك  ذككا الرككذاث الركككذ  لالل ككبال الاككل م ككّمً جكك يذ ذ ىككب ّةه اال ىككب أل لككاا حم مكك  المككبّّ
ك  التةكا اّكركذ اةلكب  ليكاا  االممقّةه الكلةذ ق  التم ال  االخربطّ ه الال شّمم   ة  اللا  لال ر   لالًذ
ال ّاللاكك اال تب ّةكه  لمك  اّ لكبّ الركذّ كه  اضكمم مك  ّلك  ذكلل االمكمث الوكبقلل قك  م كمةً طَّ  مكبث 

  لَّاكككاا  يكككاا الانكككب ق ال ةمكككل لّلكككا حذاكككه قنكككبيق ل كككة  الاولةكككً الكككا  ملمككك  اكككل المبكنكككه االممقّةكككه
اذككارلبقب  ًَّككت  حذاككب  متذطّ ككه اككل َّا لككب المىككا رمل مىككامّا طاب ايككب قكك  الّنظذّ ككه الل مّةككه ال ب مككه ممكك  
الاخبيككت اال ىككب ل  الاككل مىككل  ذلكك  ملرةكك  الل ّ ككه الل باّةككه ناتككّاّ المىككبطا  اليككتةته الاككل  وككت ممكك  

الخأككبه االممقككل الوككبقلل الككام ي الت ة ّةككه الاككل مرّنبيككب الخأككبه االممقككل اال ىككب  ذّمربملككبأل لككاا مرّنكك  
اّاككةً  لاككال  الككام ي الل مّةككه لالمنأ ّةككه  ل ككا اذككاماث يككاا قكك  لغككه الخأككبه االممقككل الوككبقلل م ككا   

مك اكل ًك   قركاَّ ل الرككذ اّاكةً ل  الكا    كّمً قتّذككبم َّذبذكةب  اكل حذاكه اال ىكب   يك طه مبّقكه   َّل قبّّ
الأمره  ي طه خبّاه  اضمم م  ّل  االكلبط ق  اّخربط الت ة ّةه الال ممّلً ل ب   ملم  ممك  الربجلكه 

 الال  بث نلب  لضل   لق اضةب  الخأبه ملم  اموبية :
 اّل : َّّذ خأبه االممث ال مضمةً الّنبس  لَّ لبّي  م  الركذ لالل باه   بذالمب  َّذبلةت الاضمةً.

ممث الوبقلل اارّن  ّم ه الخأبه اليبّا المأم ه ق  الومة   لال جمة  اّلذبط اللممّةه  اللب ل: اال
ه الالمة .  لياج الام ه مملً ّم ه  جّ 

لياج الم اضةب  الخأبنّةه شّمم  حووبم لبذايةنبم َّذما  لَّاتم  المام ل الخب  الا  مخبّ  ال  يذ  
ً اليككّته لالتة ّ ككهأل لككاا َّخككا خأككبه االمككمث الوككبقلل اككل الىككلبّه اال ىككب ّةه  َّل شككبط    ككمً المككل   اكك

جبقلبمنكككب اللذ  كككه اامّلكككً  يككك ط قالكككّاّه   يككك طه الخأكككبه الملذاكككل الّل كككبال المنأ كككل  لبيككك طه الخأكككبه 
الالمةمككل الككا  اارّنكك  َّيذلحككه ّ باّةككه اككل   ككذ ّ باككه الوبقلككب  المرنّةككه ممكك    ككذ الل باككه    اقلككب اللككا   

الت ة ه  لياج الي ط ملمك  الل ّ كه الاامّةكه لأذاكل الخأكبه  مك  يذ ك  المارنكبه الركذّ كه لقراَّيب الياا ل 
لالّل باّةهأل لاا َّخا الرتا مم  مبم ك نةب  قب منمكب   كك حذاكه ذمكمث الوبقلكب   لخي اكبم اكل اللكذاا قك  
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لموبقلكب   اضكمم  خم  ال ذب ً الممنلوه  لالمكنل  الكا  خأاكك التذاكه اكل نةكب  َّيكااا التذاكه الل باّةكه
م  ّل  قب اااذ    ك التذاه م  قىبطا  االممث ال مرّنل ال ضّةه لالااب  منلب  لاةكا شكّمم  ال ضكّةه 
ًّ مرباكةملب  قت طام َّذبذّةبم ال ذممقلب  لياا الانبله  بّّلاط حّ   الّنوبم المأم ه ال مذب ال ضّةه  مك

ا مأّم  الخأبه  مةرّةكه منىكو  قك  الل ّ كه الاامّةكه الذ بًكّةه  ليكاا لقارنةبملب اللممّةه  لقربّ لب الاأذةىّةهأل لا
ال جك ق  خأبه االممث الذ بًل ا ا م  لغه االممث المضبّ  لقارّنةكب  يكاا االمكمث  لالّل باكه الاكل 
 ىانا ذلةلب  لاةا َّّّذ  ياا المغه االممقّةكه اكل قوذ كب  اّحكااث الاكل ميكر   كبّّق  الذ بًكّةه خكم  

 الللا الللّ  الىب  ه.
 االممث الوبقلل نة  اللبلمّةه لال ظةرّةه

المنأم ب  اّذبذّةه لمتذاه االممقّةه ال الوبقلب  يل قنأم ب  ّ باّةه قً  ملب اّذكبس اال ىكب      
ذلك  الملّ ا  َّل الأبلت الل كبالأل ّّ لكب  تذاالكب يكاج مكالط قكااط حذاكه الرككذ  لمماكّا  بقاكااّ َّا كك الّىكبمل 

اككك  الّ ككك بله منكككك  للظةراكككك الىكككلبّه لالل باكككه  لخأكككبه االمكككمث الوككككبقلل  جمكككت الّىكككلبّه لالنوكككبم لكككك  ّل
 ىاظلذ ّل  م  يذ   االذاةضبحب  الال   اقلب لممام ة  ناتمةً يب لك الكالةً الل مكل  لببل ضكب ب ّا  

ب ماككأم  الذذكبله االممقّةككه  اليكمه نلك   اككل ًك   ق اضككبيب المربشكذ  َّل  ككبلموام  الكا   لة ك    ككك  لينك
 الال م ّمً ي ّ ه المذذًأل ّّ  ل الّذذبله االممقّةه ل قب يل ذاّل قلا ا ما ّمً اةك الل ّ ه الاامّةه. 

ااتااكككا المنأم كككب  اكككل َّاكككً َّ  حذاكككه ذممقّةكككه  ىكككاماث قنكككب قلذاكككه َّيكككااا يكككاج التذاكككه  لقككك  َّجكككً     
الال مذمكا ممةلبأل لاا ًَّت   ظذّ ب  االممث م ذك   بلمركبّئ قلذاه اّيااا  وت متااا ال ة  لالمربّئ 

ًأ َّيككااالب  ابلّنظذّ ككب  المالّم ككه  لال ككة  الاككل مككلق  نلككب  لملمككً ممكك  َّذبذككلب اككل م لةككا اضككب ا  مملككً جكك
 كككبلومل ط َّذبذكككلب ال ةمكككل قتكككاّ اكككل ي الكككالاا  النرىكككّةه َّل االجامبمّةكككه ن  لقككك  يكككاج الّنظذّ كككب  ي  ظذّ كككه 

اقب  لاالشربمب  ن  لم  ث قرب ل ياج النظذّ ه مم  َّذبس َّّ  الومل ط  ىالمً االممث قك  َّجكً االذاخا
ايب َّّ   1ذشرب  طغرب  ابقنه لا ك  لممرةه حبجةب  اضمم م  ّل  ي  ظذّ ه االمامبّ ن الال ملاما اكذه قلّّ

ن ظةركه   كً الملم قكب   يك طه لذب ً االممث للب ال كاطه ممك  مغةةكذ الموامك   لالذكةمب ذّا  بقك  ال ذكب ً 
 :2قمّةا لقملا  لق  الّنظذّ ب  ي المالّم ه  بل ب    بالميب ن  لق  ياج الّنظذّ ب 

 ظذّ ككه الّذاباككه َّل الت نككه متكك  الومككا: مككايت يككاج الّنظذّ ككه ذلكك  ال كك  : ذّ  االمككمث اككلّذ مككأّةذّا قربشككذّا 
 ً طاباه الرنا ّةه ملّذ  لا ا أم لب قربشذ.لذذ لّب ال الموام   لس  االذاوب ه للاا االممث قل

                                                           
1
 .59محمود حسن اسماعيل، نظريات اإلعالم: - 
2
 .66المصدر نفسه،: - 
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 ظذّ ككه الغككذس الّل ككبال: اككذي َّاككتبه يككاج الّنظذّ ككه: ذ  الوملكك ط ااككأّّذ ن ذككب ً االمككمث اككل ذّطا  اللككبل  
 الخبطجل  اضّم م  ّل    بّه قلبطال   لالذةمب اّاذاّ الاا  االّذً    ملباه ل ذب ً االممث.

لمركذب يكاا الّنظذّ كه َّ أ لذككب ً االمكمث يكل قبك  مذمّكت االيامبقكب  الاكل ملانككل  ظذّ كه مذمةكت اّلل ّ كب : 
  بلموام   لمنب  ايامبث اّاذاّ م  يذ   منبل   ضب بي  اّذبذّةه.

  ذاّل َّّ  قككااط الكككمث اككل ذّرككب  قككب مأذحككك الّنظذّ ككب  قكك  قرككبّئ ل ككة  للككب ملّمكك  3لينككب   ظذّ ككب  َّخككذي   
مكبث لالركّذ   كمً خكب  ذاّل َّّ  يكاج الّنظذّ كب  مربانك  طقايكب لم بيلك  قربّقيكب  قربشذ ال الموام    كمً

ال متيةً الاغةذ ممك  قىكا ي الموامك  لالركّذ  اضكمم مك  ّلك  ظلكذ  مةك ه للكاج الّنظذّ كب  اذكاام  
 الملاّمة   بلا ااً ذل  َّ وبّ  ظذّ ب   ذاّل َّّ لب ل  مخم ا ق  مة ه َّ ضبم.

ممقّةككه ما ككّمً المواملككب أل لككاا مرّنكك  االذككمث  ظذّ اككك الخبّاككه اككل االمككمث اككل لاككل ًكك   الّنظذّ ككب  اال
» م يةكا ال ككة   لس وكبّ المرككبّئ اال ىككب ّةه الاكل متّ كك  الّىكلبّه لممواملككب  لاّاككذاّأل للكاا  ككبل ا: ذ أ االمككمث 

حضك  يا اج   ل ا ا لمى  4«انب ك ا ُّ ذ يب  التّ  لمّنبس  يا امانب ك لالاااقك  لا ُّ ا ا الربيً ّل
ياا ال ة  لالمربّئ ال الخأكبه االممقكل اكل الوبقلكب  اللذا ّةكه  لاكل ًك   الخأكبه الوكبقلل  ىكاظلذ 
االممث الل بال  لبال  اّاضح االقاااّ الأرةلل لنممث الوبقلل   ممك الأ للأل ّّ ك ذممث  مم  لارك 

  َّل الأبلكت  كبلتّ   لمتكااذج قك  الكىكً  للك  اامّلككً  أّ كك ذمكمث م مكّل قنأ كل  ىكل  ذلك  ملذ ك  اال ىككب 
ال ق بااج مت ة  قنبا  ّ ة  ه ا ط  لياا ذّذ   ب  الخأبه الوبقلل ّل م قاك  الك   ىكا أت اّحكذاط  

 لقذ ا  الركذ  ل مم  مملةً ّل :
 َّلالم: مبلمّةه خأبه االممث ال الوبقلب 

الومةكككك    ككككممك الخككككبّ   اضككككمم مكككك  جغذااّةككككه الممككككب  قامّ ككككل الخأككككبه الوككككبقلل لسّ  اككككب  قلذلاككككبم منككككا 
لخي اكككّةه الاقكككب   ذاّل َّّ كككك خأكككبه  ةمكككل ان كككا مذذكككةو ال كككة   لالىكككمث قككك  َّجكككً التركككب  ممككك  الل ّ كككه 
اال ىكككب ّةه  لالل باّةكككه الاكككل مكركككً لكككك التةكككبه الّىكككلةاه  ليكككاج الان كككيه االجامبمّةكككه قّلمككك  َّاكككاا  اكككل التذاكككه 

الاكبقمّةكككه  خبّاكككه ل تككك   لكككةع ا   ميكككذ االمكككمث لمأككك ط مكن ل جةكككب االميكككب   اال ىكككب ّةه اكككل َّ لبّيكككب
لالملم قب  لمكاا  الملذاكه   كمً قكايً خباكه  لكا اللك طه الذ مةكه يالكاجاب ن لاال اذ ك  لالم بباكً الملّيكً 

اال ىب  َّ  الا  َّارح جلب ام ذممقّةبم قاكبقمم  ابللبل  َّارح  ذ ه ا  ّةه قرا حه مم  قيذامةلب  ىاأة  
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ًّ قب  وذ  ح لك لاةلب نرىبيه ل ىذ  لاا اذاأب  االمكمث الوكبقلل م ظةكا لذكب مك لن كذ الل باكه   لم   م
ه الالمة  .  لالركذ  لجّ 

ال شككّ  َّّ  االمككمث الوككبقلل اككل الوبقلككب  اللذا ّةككه اككذاق الولككً لاللنككا لال أةلككه  ا  لككب خأككذام ممكك  
لماذّذو ال اال ىب   َّل الأبلت  تةا  يرح مالام لمتّ  جلبطام ق  حةا  الالمة  لقذ ا كأل ّّ لب  ا مىا ذّ 

 ال ااط   ّل  َّ   م   قورذام مم  ّل  نً  مبقً ذطاّمك لقً  اخاةبطج.
ال ط كككتب َّّ  الوبقلكككب  َّاكككرت  قظلكككذام قككك  َّيككك  قظكككبيذ الا كككّاث لاللنب كككه  بال ىكككب  لّ بااكككك  لاللم كككه نكككة  

ه ال  ممكك  الريككً نةنلمككب حةككا  ىككاأة  م ككرةللمب  أّ لمككب لجلككب  للممككه الوبقلككب  لاالمككمث مم ككه حامّةكك
لاحككاه  اككم م ككّاقبم لا ا ككبطام لم مةككهم لموبقلككب  قكك  ّل  االمككمث  لال ذممقككبم قاكككبقمم قككلّّذام لاّلككبالم قكك  ّل  

ًّ ذ ىككب  ذلةلككب  لككاا  وككت َّ  مككك    يككاج اللم ككه  الوبقلككب  اللممّةككه  و ا رلككب المالككّاّه لجبّنةالككب لحبجككه اكك
 مكبقمّةه اةلب الالبل  لالانىة  لالاربي  لالً  م.

ًّ  ّأككب  قكك   ّّمككه َّقككذم قلكك   ليكك  النككّا قكك   ككبي  ذممقككّل قليككً قخككاص َّل ّا ككذه ذممقّةككه لامةككه اككل اكك
 ّأبمب  اللمً الوبقلبمل ال الوبقلب  المل  الكا  لكك اكمه  كبلأّمه َّل الكا   تكذ  الكذَّ  اللكبث ممك  

 ج لقب  وذ  اةك ااذج  ياج اللم ه الأّةره نة  االممث لالوبقله.قلذاه َّخربط 
ذّ  الالّيت ال الوبقلب   َّل   كذ ّ باكه الالّيكت  كا  مك   ّّ  شكل  قك  قالّم كب  اال ىكب  لقم ىكبمك 
 لقب اّايً  ك  ا ا االّيت ذ ىب  لرماج  َّل لوبقلاك  َّل ل ىمك  َّل لمىلللك  َّل لمغاك  َّل للذ ك ل  قّةاك 
َّل لم  ك...ذلو  لياا َّقذم يرةلل  قب ل   خذا م  الالا الل بال اال ىب ل  لينب ال نّا ق  الانرةك ممك  َّّ  
ياا ال  لنل َّ  ال متكّت النوكبم لالرك   ّننكب    قك  لجمكام  َّل َّننكب  جبقلاك   نكً الليكرّةه الم ةاكه يكل 

ي  مم   بيمل  ال للرل  غةذ النظةا لغةذ َّ  مأخا ّا مبم جب رل  لس  اب  ا مم  الربيً  لملةنل  لمنيذ 
المنّظ   ّل  َّ  مرتا م  الت ة ه لمولملكب قلةكبطام لاأاةكاي  ل يكذمل   لكاا َّخكا  الوبقلكب  ممك  مبم لكب 

   ذ ّ باه ال حاه لالّىمث.
اككل  ذككةمب ّةه الممب يالوبقلككب ن للككب ّاللككه ذ تب ّةككه اككل االمككمث  لالذككةمب َّّ  الممككب   ملككً التبًككذه اّللكك 

م مةً الخأبه االممقل  لياا الخأبه االممقل م مً ال َّطل ه الوبقلكب  اللبلمّةكه اكل شكذا اّطب 
لغذبلب ّل  ممةةا  لاا جب  الخأبه االممقل الوبقلل قلّريبم  بليكره المأةركه الوبّ كه لمومةك   لاللبكىكه 

 ىككب ّةه لالىككمث لالميككاا ّةه لمال ككايب ّيككااا اللمكك  اللككبلمّل  ا ككا اككالّم  الموامكك  قكك  االمككمث الوككبقلل اال
لمومبيةذ  مً قً  مّةه  لياا ّلةً مم   وبم االممث الوبقلل ذّا اب  ا  بللن ا  الخب  َّل اللبثأل ّ  
الخأككبه االممقككل خأككبه م ّذككلل   ممكك  َّ   ىككّمةك  قمككب ل  لقممكك  اذا ككلبط ّلكك  اككل ًكك   اّخككما 
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ه الكبشكككره مككك  اكككرب  الأمركككه لاالممقّةكككة  الكككاا  ان مككك   اليككك طه االممقّةكككه اللبكىكككه لممضكككبقة  الالمةمّةككك
 الت ة ّةه لموبقلب .

ذّ  ياا الا ظةا لالاضمة   لم  مبلمّةه الخأبه االممقل الوبقلل الكا  َّخركذ مك  ال كة  اال ىكب ّةه    
ذككً اككل اللب أككه الاككل َّخككا  حةككاّا اككل الخأككبه الككك  ل اللككبلمل  ليككاا االذككاامب  لالتضكك ط   يككاج المذ 

طذبلاك االممقّةه حا  ا لكا طَّ كبم جمبيةذّ كبم مبقكبم طااضكبم للكاج ال كة  الاكل مر كا اال ىكب  ذ ىكب ّةاك  لالذكةمب َّ  
ياا الرلً قاق ث انا  منك غضت المامّ ل  لياج ل الان يه االجامبمةه ل الال ماّل المام ة   موم مكه قك  

 ه الل باّةه اللممّةه لممنامل الت ة ل.الملبطا الركذّ ه ّا  َّ لبّ  ةمّةه م مً الل  ّ 
ك مه َّذبذكّةه اكل االمكمث اللكبّا  لالذكةمب ذّا اكب  الرلكً     ذّ  خأبه االممث ال الوبقلكب   ملكً قً 

الت اط  النب ً قربشكذأل ّّ كك  م كا مك  اّّلا  االممقّةكه الاكل  تكاك  ذلةلكب يذاكل النكاا   ليكاج اّّلا  
  ال ككة  االممقّةككه  ابلل  ككه الاامّةككه لنمككمث الوككبقلل  منامككل ذلكك  ال ككة  االممقّةككه يككل نككالطيب مك ككا مكك

اال ىب ّةه  الال مترظ ذ ىب ّةه اال ىب   لمذّاا اةك اال ىب ّةه م  يذ ك  اّ لكبّ الملذاّةكه الاكل مذذكملب مركذ 
مكذمرط  بال ىكب    المنظ قه الا اامّةه  ليل المنظ قه االممقّةه  ليل قنظ قه مبلمّةكهأل ّ لكب متمكل  ةمكبم 

ه الالمة .  لال منر  منك  نً قااطيب قااط اال ىب   لجّ 
 ّب ةبم: ال ظةرّةه ال ذممث الوبقلب 

لظةره االممث اّذبذّةه يل االخربط م  الملم قب  الت ة ّةه لمومبيةذ ق  َّجً   بّه الملذاه لالك مل    
ل ملذ كك  الككذَّ  اللككبث  بلم ككمم  المأذلحككه لاالّطا  اككل  ركك س قام ككل الخأككبه االممقككل  ليككاا   ىككل  اكك

 .5لاللبل ه
ذّ  م ذ ذ االممقل ي  ح ة ه الرلً لاالخربط منك  أذكم ه جمةكً اكل   النرك س  ل   كغا ال مك ه  نكً    

ل ىككككا أت قتّرككككل اللمكككك ث لغةككككذي   ابّذككككم ه االممقككككل لككككك ل كككك  اككككل  ركككك س قام ككككل الخأككككبه  اككككبلمنل  
ل ةكككا لاالحبيككه  بلملم قككب  اليككبّ ه الاكككل منىككبه ذلكك  الل كك   اّاكككذاّ االممقككل الوككبقلل   كك ث ممكك  الا

للجاا ل   ااذا  ق  قىا اي  الملذال  لماالل  ذلك  اللمكً  لمخمك  اةمكب نةنلمكب قنبخكبم قنبذكربم  ممكنل  قك  
  ليكككاا المكككنل  قكككنل  ذ ىكككب ل  6اال ىكككوبث لالاكّةكككا لالتذاكككه  اة ككك  الاربمكككً اكككل ننكككب  الموامككك  االذكككمقل

ه الالمة  لالل باكه  لملرةك  ابال ممث الوبقلل  لم  م  ق  رك ق  ال ضب ب االجامبمّةه  اضمم م  ّل  جّ 
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ّمب   الالكبل  لاذكاكمب  ننكب  الموامك  اللممكلأل لكاا لك  ااكذ  االمكمث الوكبقلل قلذاكهم َّل اضكةمهم َّل ح ة كهم 
اذيب لمب ال ّل  ق   ر  لمنبس ال قلبطال  لَّخم ل   لي  ن  .7ال  انبغ  الل ًذاّل ّل

لحذاككه ال ككذلط لم اكك   لممراغكك  اككل الخأككبه االممقككل اككل الوبقلككب  م ككّذط ح ككب   لمخرككذ مكك  ل ككب   
مممّةه قماله  اتي   االممقل الوبقللي نبه الوبقلّةهن  ىل له ل ىذ مم  الملم قب  الال ارتا منلب 

 ّةه خبّاكه اكل ملكا اال اذ ك  الكا  ق  قياطيب  خايذ المىباه لالاق  لالاكبلةا ل  اذ منيكذ الميكاا
 لة ك  ابلنبي  االممقل َّل المىلل  م  َّ  ّا كذه ذممقّةكه اكل الملذىكب  الملّمكه لالاكل مالّمك   كبلالمة  
ككبم ذممقّةككبم قلّ رككبم قتاذاكبم ّا  يككةذه للككك جككالط اكذّ ككه  تةككا  ىككاأة  َّ   اللكبلل ّا اككمحّةه لسيككم  لقرً 

   قلبم لب مً الّّ  ذل  مذذةو ال ابا نةنلمب لالنوبم للمب.ااتّاث نمغه االممث لالالمة
ذّ  ياج ال ذلط االممقّةه ال الوبقلب  ملةذ ال لغه االممث ذمىمه قك  اّاككبط لالكذقي اكل ّيك  قامّ كل 
الخأبه  لالذةمب َّّا اب  الخأبه  تمً ال يّةبمك  ة  ذ ىب ّةه مبلةه ما مً ال ً  لب ذ ىكب ّةه المامّ كل  

ككه  لسجب ككب  يككاج الاىككبقال  حبًككذه اككل ّيكك  المامّ ككل   ليككاج االذككارلبقب  قككااطيب قككااط ال ضككّةه الملذًل
لَّّبطملكككب م كككمً قلةكككذام لمم كككبمذ لاّحبذكككة  الكبشكككره مككك  الىكككم    الكككا   لضكككا يكككاا الملةكككذ اكككل االمكككمث 

 ككككك  الوككككبقلل  اككككبالممث الوككككبقلل اككككل خأب ككككك الضككككمنل ا ّلككككا ّمكككك ي ذلكككك  ميككككتةح المىككككبط الككككا  ذككككبط
ه الالمكة   ل ركا  االممقل  ياا ال ذيبطج الخب   َّّقب ال ذيبطج اللبثأل ال  اام  ذل  قنباذه التك   لجكّ 
الربيككً  مككً َّاككنباك  ليككاج الككام ي ًَّككت  قال ككه اككل َّاكك ب  اّطبأل ّّ  قنأم بملككب قنأم ككب  ذ ىككب ّةه 

 ممى   بلتّ  لمن ذ الل باه  لمراذا م  الربيً لالارذ ه. 
منّرلكب  الاككل م ّلكا قلةككذا  اكل االمككمث الوكبقلل قركاَّ ل النوككبم لالذذك ه ل  ليككاا المركاَّ اككنا لقك  ال    

ق  ان ا االممث الوبقلل  لالا  اب  حبًذام   ّ ه ال ملااً ذم اّةب  الأمره لمكّةرلكب اكل المواملكب  
لغكه االمكمث الوكبقلل  الل باّةه  لالذةمب ال الوبقلب    ليل متمكل ذكم اةب  َّاكذاّ الأكّمه  ل كا ا الوك 

 ياا المنل  ال م     ذم اةب  اّاذاّيالأمرهن.
لك  م كا ب ذلك  الك طا  قمّةكبم ل جكا ب َّّ  مكبط و االمكمث  لكّ  ذلك  ناا كه لجكّ  اال ىكب   ابال ىكب  اجامكبمل     

مغّةكذ    أرلك  ىل  ذل  مربّ  الملم قكب  لاّاككبط قك  ا خكذ    رأذمكك  ذاّل َّ  لذكب ً الاركبّ  يكل الاكل
قكك  قككّذ الليكك ط  ل االمككمث قمكك   َّذبذككل لرنةككه الموامكك   لبككبلنظذ لممب ككه الوبقلككب  اككل الموامكك   اكك ّ  
ك مّةه لشككم لّةه  اةظكً مأكّ ط م نةككب   االمكمث الوكبقلل يك  قتكك ط َّذبذكل لن كً التةككبه الوبقلّةكه  مكً قً 

تذاّةككه الالمةمّةكككه الاككل  لذالكككب لمكن ل جةككب  لذككب ً االمكككمث خي اككبم اككل المةكككاا  الالمةمككل قككك  خككم  ال
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الموام  لمنّ   االذكاخااقب  الالمةمّةكه ّاكذاّ الموامك   ابلن كبط الوكبقلل ًكذلطه لنمكااّ الرككذ  لالل مكل 
يالأبلككتن  لاالمككمث الوككبقلل ًككذلطه مممةلككب طغرككب  لحبجككب  اّاككذاّ لكىككت الملذاككه لبنككب   لالاذبكك   لمرّذ

خكذ    لالوبقلكب  مىكاما شكلرّةالب قك  الأمركه  لقك  الاغأةكه اللب مكه الاكل اّاكبط الالمةمّةه لمربّللب قك  ا 
متظكك  نلككب  رضككً لذككب ً االمككمث لاالميككب   الككاج اّخةككذه َّلغكك  التككاّل لقاجكك  نككة  الل باككب   اتككاّل 
ه ذل  الموب  اّككبّ مل ابلظكبيذه الوبقلّةكه  شلرّةه الوبقلب  موبل   حّا  اال امب ا  ل الليرّةب   بللّ 
غبلرب قب ماطس ال المىا ّ ب  االجامبمّةه ل ا ّبط الىةىة ل جةب الال  ا مرذ يب الوبقلكه اكل الموامك   َّل 
ًّ حذاه  لك  ياج الاطاذكه مماكا  الرلا الا نل لموبقله ال يرةله مم الب  بلموام يالأبلتن ا  ك قياط ا

  ل  يا مأ  ذ المنظ قه الوبقلّةه مم قب ذل    لا آخذ ال   ً َّيمّةه لي  الرلا االممقل الوبقلل لال ب 
لقنظ قه االحاكذاا الوكبقلل خي اكب  ال كل  الكا   ولكً ل لّاكا قمبطذكه االمكمث   كبيبم قنّظمكبم متركظ 
اةك جمةك  الت ك ا  لالكا  َّاكرح اكل ميكذ ب التبًكذ ظكبيذه اجامبمّةكه ل ّ باّةكه ل ا ايكبّّ ه ل ذةبذكّةه  

 ّل  ال  ق  امى  اةك االذالم  االممقل. مىا أت ايامبث جمة  شذا ح الموام  ل
مىانا لغه االممث مم  امىره الاكذاط ال ملرة  اّخربط لال  ب   لاّحااث ال َّّيب  قام ل االمكمث      

قككك  َّجكككً اىكككت الاأاةكككا لال نبمكككه  رتككك ي ممككك  اّخركككبط  ليكككاا َّذكككم ه  الكككا   لكككاُّ قككك  َّيككك  َّذكككبلةت الكككام ه 
  ليكككاا 8ذكككم اّةب  اّاكككذاّ  لم لةكككا َّطا  اكككب ره م ىكككل  اكككل الان كككيه االجامبمةكككهاالممقّةكككه النبجتكككه لاغةكككذ 

 اّذم ه اب  حبًذام ال لغه االممث الوبقللأل ّّ ك خأبه ّا   ة  ذ ىب ّةه مظةمه.
 ا ط االممث الوبقلل نة  اللبن  لالماغةذ

ه ذلك  لذككا الركذاثل اكل المنظ قككه قكنل  االمكمث اكل الوبقلككب   ىكانا اكل قنأم بمككك االممقّةكه لاالمم ّةك    
اللممّةككه الملذاةككه ال ةمةككه لككاي اّاككذاّ لالمواملككب  لالأمرككه  ليككاا ذ  ّ أ ممكك  شككل  ا  أمككب اككا ُّ ممكك   ككّ ه 
االمككمث اككل م جةككك حذاككه اّاككذاّ ّاخككً قواملككبمل   ليككاا قلأككً ّاالككبم قكك  ّلااكك  ظلكك ط االمككمث الوككبقلل  

ه الاكككل مكككذلث الارذ كككه  لال ضكككب  ممككك  الىكككم  اضكككمم مككك  ّلككك  ق اجلكككه الرككككذ ال منتكككذا لالل باكككه المىكككا ّط
  لحذاكه االمكمث نكة  ّ انك  ال كة  9المواملل  لحا   م   ّل   تابا قخبيره ا خكذ نمغاكك الاكل  رلملكب

لالمربّئ  لمغباذ الاقب  لالممب   اضمم م  ّل  الاغباذ نة  يذال الخأبه  ابللبن  قك  ال كة  لالمركبّئ 
ه الالمككة  ل  ليككاا  ىككاماث نككا  النيككةته   كك ةلب ل الاذغةككت لالاذيةككت ل  ل لظ ةرككه االمككمث الككام ه ذلكك  جككّ 

لللبمة  ال ذةماة  اّّذ الربلغ ال قام ل الخأبه  غةذ َّ  َّذبلةت الكام ه ماغكباذ ناغكباذ الاقكب  لالممكب   
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لةت  ليككاا الان  كك  مركك  لانكك   ليككاج االذككاامب ا  الاككل  أمرلككب المتككةط الخككبطجل م ضككل الان  كك  اككل اّذككب
اك ط الخأككبه االمكمث الوككبقلل اللككبك  اكل حةلةبمككك االمكمث الذ بًككل الىككبمل ذلك  ل مذذككةو اال ىككب ّةهل 
اككل النركك س  ل ل خمكك  اال ىككوبث االجامككبمل ل نككة  الأبلككت لالوبقلككه  ل ل متيككة  الموامكك  لمنمةاككك ًككا 

 الل باب  الاخةمه مم  المواملب  الل باّةه.
الشّ  َّّ  ا ط االممث الوبقلل ال الموام  التااا م مً َّّلا  قماب ه لن ذ الل باه  ل مملت ّلطام     

كرةذ ال ا ا كب  المتاك ي الل كبال ل َّحكااث الانمةكه الل باةكه  اكبالممث الوكبقلل يك  مممةكه   كذ اّخركبط ل 
مة  اللككككبلل ل اّ  ككككأه اللممّةككككه الملم قككككب  ل الت ككككب   اللممّةككككه  لشككككذم ال  امككككا ل ال كككك ا ة  الخباككككه  ككككبلال

لموملكك ط  يكك طه مبّقككه للمأمرككه  يكك طه خبّاككه   يككا   ككذ الل باككه الالمةمّةككه نككة  َّاككذاّ الموامكك   لال ذككط 
اللممكككل  ل منمةكككه لمةكككك الل كككبال  ل للكككاا  لاركككذ االمكككمث الوكككبقلل جكككا ام قككك  قىكككةذه اّقككك  ل ذكككوً حباكككً 

ل ككككل ه قكككك  خككككم  الم ككككبطاه اككككل اّ  ككككأه اللممّةككككه قتمّةككككبم  بال وككككب ا  ل الممبذككككت اللممّةككككه لمرمككككاا  ل ا
لخبطجّةبم  لاليتباه الوبقلّةه قوب  جاه الومبيةذ ليل ذ ابا ذممقل ّ بال قاكبقً مرّلك لذب ً االممث 
المخامركككه قككك  خكككم  الممحككك  لاليكككرتب  الة قّةكككه ل حىكككت  قككك  اكككالط المأر مكككه ل اليكككتا الة قّةكككه 

للممل الرت   لق  ينب م جكا نكذاق  ذّامةكه لقذ ّةكه ا قّةكه مكام  الن كبط الوكبقلل لاّذر مةه ّا  الأب   ا
لا ككذ الضكك    قكك  خككم  مىككمةط الضكك   ممةككك  ّّ ككك لبمككً  ىككبيه ال  ممكك  الارذ ككه نككة  الن ككبط الوككبقلل ّل

لذكةمه لالال ق  شأ لب انبمه جمل ط مممل قاكالا لمركّ  اللممكّل  لكال  ملاركذ ال ذكب ً الىكملّةه لالمذ ّةكه 
ق  لذب ً االمكمث الملباكذه اكل م اكةً الذذكبله االممقّةكه ذلك  المىكاملة  لالم كبياا   امكب مملكت ّلطام 
َّذبذكككّةبم اكككل م كككمةً اموبيكككب  الكككذَّ  اللكككبث ال يكككب  الذذكككبله نكككة  المذذكككً ل المىكككا رً ذّ متّ ككك  الم كككبطاه 

حككااث َّّككذ قلككة  ل يكك  قككب َّشككبط ذلةككك الومبيةذ ككه اككل الرككذاق  اككل م ككا   آطا يكك  ل ق اذحككبمل  ل َّاكككبطي  ال
المخاي   ل الربحل   الملام   نااطذه االممث ل لظب رك ال ق اقالب خاقه الا ااً الل كبال ل مت ة كك  
ابلتكككااا مككك  الا ااكككً الل كككبال اككك حل ن جكككّ  مكككااخً ممةككك  نكككة  الل باكككه ل االمكككمث الوكككبقلل  حةكككا َّّ  

ممقككل  امككب َّّ  قااجلككب  بلل باككه  ىككاامل ذّرككب  لجككّ  ممكك  الا ااككً حذاككه ال  ممكك  َّ   نرككل َّّ لككب ذككم   ذ 
اللم ه  ابالممث الوبقلل  لمً مم  مت ة  َّيااا ّ باّةه ل ّل  ق  خم  مذب لممىاواا  ل الرذاق  

 .10الالمةمّةه الال ةرّةه
 َّلالم: ا ط االممث الل بال ال االممث الوبقلل
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   وت مم  االممث الل بال مال ا اال ىكب   ملكبطا م  أك ث لميكمح حّا  ااىن  ننب  اال ىب  ننب م ح ة ةبم    
ه  قنظ قاكككك الملذاّةكككه الاكككل يكككل اّذكككبس اكككل م لةكككا ذكككم اّةبمك االجامبمّةكككه الخبطجّةكككه  ابال مكككب   ككك نذا  جكككّ 
الالمككة   لالركككذ اال راككبحل   اضككل اللمككً لاالذككالااّ لككك  قكك  ينككب ماكككّ   االما ككبّا  الاككل مرّىككذ الىككم   

 ىب ل  اضمم م  ّل  اارّن  االممث الّل بال نةب      االما بّا  الربيمكه  لال كرلب  المنتذاكه  ليكاا اال
 .11الرةب   مّلً حّوه لبذيب  مم  النبكذ  

اأيكككااا االمكككمث الّل كككبال الوكككبقلل لككك   خكككذا مككك  ّا كككذه االمكككمث الرككككذ  ال ّ كككبّ  ا  كككك   لمككك  حذاكككه     
الوبقلل  ولكذ  بلمخبيكت الخكب   ليكاا قكب ا اضكاك جغذااّةكه الممكب   لكّنكك الىم    لالذةمب َّ  الخأبه 

ًّ  قككب   اذ كا نةكب  اىككبّ االما كبّا  الاكل لّلككا  ذكم ابم خبطجّةككبم   قب كبم لك  اا ّةككا  الك   خبيكت اّاككذاّ اكل اك
 مملً نن ذ الارذ ه  لاالنالبّ م   الل ب ا التّ ه.

لذككب ً االمككمث ممكك  اخككاما َّ  املككب الىككملّةه الم ككذل ه ل المذ ّةككه  ل ملككّاّ الل باككب  ل المنّظمككب   ذ    
االجامبمّةه ل اال  الملذىب  الالمةمّةه مملت ّلطام يبّقبم ال ذحااث مغةةكذ اكل شخيكّةه اال ىكب يالأبلتن 

ًّ الاأكّ ط نا ام  مذاحً  م يب ذل  مك  نلب ذل  اذا مللب    وبنّةبملب لذمرّةب ملب. لالمااّر  لملبل  الوااكا اكل ظك
الاكن ل جل المااااا لالمىامذ ل ذب ً االممث اذي َّّ لب َّارت  ق  نة  ال ذب ً اللبّقه الال مك اذ المنكب  
ًّ الكككال   ككك   قكككب  للكككاا مىكككل  اككك اليكككبلح لمانمةكككه لالاغةةكككذ  ل كككا ممّمككك  قككك  م كككمةً اموبيكككب  قلّةنكككه لمً 

ه ال يذ   النم  ذل  ذمأب لكب َّيمّةكه خبّاكه  قّمكب جلكً ّلط لذكب ً االمكمث االكبظ  الما ّاقه قنلب لالىب ذ 
لب مً ارةذ لخم   ن ا  قاخّييه ق  ذنه ذل  َّخذي  نً ق  لتظه ّخذي . لياا الأذم الكا   بقك  
ممةككك َّذبذككبم  ظذّ ككه االذككاخااقب  لاالشككربمب   قكك  خككم  الن ككبط الككاقله لملممككب  اككبما  لبمكك قذ  لاب كك  
ناا ككككه َّاكككككبط النظذّ ككككه قكككك  خككككم  اابنلمككككب لاذككككاخااقب  لذككككب ً االميككككب  الومككككبيةذ ل  لالاككككل ملارككككذ قكككك  
النظذّ ب  اللبّقه ال مبل  الاطاذب  االممقّةه التااله مم  َّذبس َّّ لب متبل  ال  مممّةكه االمكمث  لاكال  

ملّذًكل  الاكل مكاالل  لمومك س متبل  َّ  مىاك ا اةا للمبّا  ىاخاث اّاذاّ لذكب ً االمكمث لقكب ّلااك  
َّقكككككبث الامرا ككككك   َّل شكككككذا  ل كككككذا ه اليكككككتا َّل ذكككككمب  نكككككذاق  االّامكككككه َّل الاربمكككككً قككككك  شكككككرمب  الا ااكككككً 
االجامككككبمل. يكككككاج النظذّ كككككه قتا ايكككككب  تكككككبل  االجب كككككه مككككك  الىكككككلا : لمكككككبّا اّايكككككً الّنكككككبس  كككككبالممث لقكككككب 

ب ال ظب ا الال م  ث نلكب منكا الّنكبس  لبلركبطه االحاةبجب  الال مولً اّاذاّ  ىاخاق   لذب ً االممث لق
َّخذي قبّا  رلً االممث  بلّنبس؟ لاا ا ّ  ال كب    بالميكب  اكل لذكب ً االمكمث اكب  ّا مكب  ىكأ   رىكك قكبّا 

  تابا الومل ط لقب الرب اه الال ملّ  ممةك ق  ملّذًك ل ذب ً االممث؟
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ذّ  لغككه الخأككبه االممقككل اككل الوبقلككب  حّ  كك  اّيككااا المأم بككه الاككل اككب  اككام  للككب اككل الوب ككت     
الل بال نلاج الي طه  لي  نال  اذ ا ميتةح المىكبطا  الركذ كه  لسمكبّه طذك  المركبية  قك  جااكا اكل ًك   

ه الالمة .  الملذاه اال ىب ّةه ال جّ 
 مث الوبقللّب ةبم: ا ط االممث الىةبذل ال االم

لحاّك  مكامّم  االّاطه قك  ذّاطه   12«ا ُّ ذّاطه المواملب  اال ىب ّةه » الىةبذه ال مذا َّيً الىةبذه     
المواملب  اال ىب ّةه النّا للب ق  ذممث  ىبمايب ال االّاطه  لقمقح االممث الىةبذل الوبقلل  مم  ال 

ممّةكه اليكتةته ل  ل ل الاطاذكه الت أكه ل  لاّيكااا الاكل ل ذامم ذّاطه الموام  ل  مك  يذ ك  ل الاذبةكه الل
ه الالمككة ل  اضككمم مكك  ّلكك  ل الاأكةككا ممكك  لحككاه   ىككل  االمككمث الوككبقلل ملرةالككب اككل َّّيككب  اّاككذاّ ل جككّ 
ال ل ه الالمةمّةهل لل ا ا الىن  اللممّةه ال الاممة  ل ل ل الالذ    أحمبث ذّاطه التمك ل  ليكاج اّيكااا 

 الممث الوبقلل.ظلذ   ب
ذّ  مكن ل جةب االميب  لالملم قب  التااله يل ذحاي الذاب ا اّذبذّةه لتضبطامنب اال ىب ّةه الملباذه     

لسيمب  اذاخااقلب لاالذاربّه قنلب ق  ذ وبنةبملب ارةً  أ    اا  أّ  قوام  ذلل حضكةق الاخّمكا  لاكل 
 ت  لضل أل ق  َّجً م   ك الت ب   لالملم قب  لما ةا ال     رىك  ا ّ  ياج الاكن ل جةب مىاخاث ق  جب
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ا طه التةبه  لبا اّليبث َّل المخبلا لات ة  َّيااا ذةبذةه َّل اجامبمةه لالله قب َّل لنظبث ذةبذكل َّل 
 ا ايبّ  َّل اجامبمل قلة .

قكككك ذّ  الككا  ااكككب   المكككنل  االممقككل اكككل الوبقلكككب  لقلماككك  ما كككا َّّ  االمكككمث  ككب   ىكككالاا   مم   
 لمممك لقاطذاك اللممّةه اّيااا ا مةه: 

 حمب ه ال ل ه  لخي ابم ال ربه ق  الاةبطا  الضآله الال مذلث الارذ ه لمركة  الموام . -َّلالم 
   ذ ّ باه الّىمث لم ذة  ّا ذملب لملرة  قلبلملب  لحرظ ذابلالب ق  خم    ذ طلم الاىبقح. -ّب ةب
اللممّةه َّل الركذّ ه َّل الىةبذكّةه اكم  تىكت الموكب  الاكب   لكك لاكذل   الرككذ  اّذم ه اّقلً لمامب ه -ّبللبم 

لذككط َّجكك ا  قلّةيككه  رىككّةبم لقلن ّ ككبم الذككا رب  الككك  اللب ككً قكك  الملم قككب  الاككل مىككا أرلب الككالا ذ االممقّةككه 
  مبّاه َّ  املب.

ه الالمة   ل      لاا ل ة  ّم ه االممث الوبقلل اذاوب ه ملةذ لغه االممث الىةبذل اّيمّةه الكرةذه ال جّ 
 ذذ له ق  جمة  شذا ح الموام . 

 َّّذ ذممث الوبقلب  ال مذبّةه الموام 
ال ط ككت َّّ  لنمككمث الوككبقلل ّلطام ط بّّ ككبم اككل مذبةككه المواملككب   ابلككالط الاذبكك   الككاي النككّا َّ   ظلككذ     

مككً لمت  ككً الملذاككه لا ككه لىككم   مذبكك ّ  اامبشكك  ممةكه االمككمث يكك    ككً الم ككبيا قكك  حبلككه الركككذ لتبلككه الل
لك   بلتركب  ممك   مكط الالبقكً قك  الم كبيا قك  م اكةً  ممةك لمترب  مم  قركبية  الك مل الككبق  منكاج ّل
 قلن  قل  لك  بلالط اال وبنل لالتة   الاي املرك االممث لسّذا  الركذ التضبط  ال قخبيره الومل ط.

ًّ َّذكم ه قك  َّذكبلةت جمك  ل  كً الملم قكب  ذّ  المرل ث اللممل لنمم     ث مم قبم  ا امى  حا  شكمً اك
لاّاكبط  يبلمب َّحاث ّل  مربمم لق بطاه ق  يذا آخذ قىا رً لي  الم بيا  ّّ ك  ىكانا ذلك  قنكبي  
الرتككا اللممككل اككل ذيككبطج النظككذ  لالاأرة ككل اككبالممث ممكك  لككك َّذىككك الركذ ككه  الكك  مممّةككه منككبغ  قككب نككة  

ً لالمىا رً لسّا حاّ  َّ  ا  ق  َّذبلةت الا   ع ال المنايا نةنل  ذةلمً ّل  حب م َّقبث مأّ ه المذذ
الذذبله  بل مً المأم ه ابللمكً االممقكل ممكً مذبك ّ  مككبقمل شكبقً لببلاكبلل االكّة  ممك  االممقكل َّ  

لالملككبطه الاككل ملّاككا ّ ككه   لككذا َّغمككت اّشككةب  اككل التةككبه اللممّةككه حاكك  ارككذ  لنككب َّّ ككك ممكك   ككاط قكك  الرأنككه
الومل ط اةك لاال يب  ذلةك اكل حبلكه م كا   َّ  لجركه ذممقّةكه ليك  اللكاا اّقلكً الكاي  ذ كاج ّا مكب حاك  
  ذم   ّلقب لمماب له الوةاه الا   ا  خذا ق  لطا يب  بالابّه لالالّم  شل  ق  الموب  االممقل الاذب  .

بّقككبم لقذااّ ككبم اككل حةككبه مذبةككه جمةكك  ال ككل ه  تةككا  لارككذ المىككلل  ذّ  االمككمث الوككبقلل املككت ّلطام ي    
الذ ةىككل مكك    ككً اّحككااث اللممّةككه قربشككذه قكك  قيككبّطيب المخامرككه لس يككبللب ذلكك  الوملكك ط المام ككل َّانمككب 
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كككككب   خي اككككبم الأمرككككه  يككككاا ذلكككك  جب ككككت قىككككبيماك الرلبلككككه اككككل منمةككككه الملم قككككب  لالملككككبطا لككككاي يككككاا 
ل ال  الّّذ مأّةذام قربشذام مم  ياا اّخةذ ليكاا الاكأّةذ  ممك  َّ   مك   ذ وبنّةكبم امكب  ممك  الومل ط  لببلابل
 َّ   م   ذمرّةبم.

ابالممث الوبقلل  بماربطج جا ام ال ااوّاَّ ق  المنظ قه االممقّةه ال بقمه لك الاأّةذ  رىك ل ملت الكالط    
قكب  لاّحكااث الل باّةكه قربشكذه قك  قمكب  ل  ملكب  رىك  تةا  لارذ المىلل  اّذبذكل مك  ذ يكب  الملم  

ذلكك  الوملكك ط المىككالاا  ل ككا شككلا يككاا النكك   قكك  االمككمث ا ا ككبطام لاًككتبم لمأكك طام قمت ظككبم خككم  الىككنه 
اّخةكذه اككل الموامكك  اللذا ككل  ا كا شككلا ب اككاح  نكك ا  لسّامككب  قخاّيكه  بلاذبةككه لالالمككة  اللككبلل  خي اككبم 

 مذااك قخاما لذب ً االميب  التااله. ق  الاأ ط اللب ً الا 
كب ل  مىاظلذ لغه االممث الوبقلل لاحاه ق  َّي  م اقكً االميكب  قك  الوملك ط ليكل حبلكه ل ال رك   لالًذ
لممذذككً  ليككاج الّل ككه  ككبلنر   لال ّب ككه  بل ضككّةه الاككل خذجكك ا قكك  َّجملككب  لحبلككه االيمينككب  الاككل ماماّكك  نلككب 

المىا رمل الا   ىل  ذلةك المذذً  لالا   ملً حبجب  الّنبس لطغربمل    ر ذل  ماتّ   اللاا االميبلل 
ابلومل ط المىالاا جمل ط مبلمل   يا الاكأّةذ  كك  لمغةةكذ ذكم   مركةكذج اكل اذكاومه الىكلبّه   مركب  
ه الالمة .  ذةبذه ّا   ة  ل مبّله ل ال الم اجله  اضمم م  اذاظلبط المتّره لآلخذ   نام مل  ذل  جّ 

 لناب  ا
 م اً الرتا ذل :  

الممث ذمأه الاغةةذ لم لةا الذَّ  اللبث الومبيةذ  الذةمب االممث الل بال الا  ااّل الموام  الل بال ذّ  ا
 لاّاذاّ  ملم قب  اكذّ ه مضم  لك النوبم.

الوكبقلل  طذ  الرتا المىبط ال ةمل لنممث الوبقلل  لالا  اطمرط  بلمركبّئ اال ىكب ّةه  اأًكت  االمكمث
 جا ام ق  االممث ال ا لل  الا  االط قااط اال ىب يالأبلتن.

مىل  لغه االممث الوبقلل ال لظةراكك ذلك  من كيه اجامبمّةكه ذ ىكب ّةه قلّ ركه  مكلق   أاككبط اكتةته  قلكً 
ه الالمة   ل  ىةذ مم  قربية  ماط  ال ة  اال ىب ّةه الكرةمه ال خم  اال ىوبث المواملل الل بال  .جّ 

ذّ  ذممث الوبقلب  ااضّم  جب ربم ارةذام ق  االخاةبط حةا َّّ ك  خابط الوملك ط الكا   خبيركك ل ذغكت اك   
ال ا   ذلةك  ل امّةا  أّ كك جمكبيةذ  لكك ال كاطه ممك  مغأةكه قىكبحب  لاذكله لقخبيركه  أبمكب  ارةكذه قك  

 الومبيةذ .
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موامكك   اككبالممث الوككبقلل ن ذككب مك المخامرككه االمككمث الوككبقلل  ملب ككه المككذآه الاككل ملمكك  اكك طه لامىككره ال
قلّذىه اجامبمّةه  ىاوةت ذل  الرةيه الال  لمً اةلب  ل  كذ الّل باكه الوبقلّةكه قك  خكم  ملذ ك  الوملك ط 

  بل  اما لال  ا ة  الخباه  بلوبقلب .

م اةذ ل الاذبةكه قلم  لغه االممث الىةبذل ال الخأبه الوبقلل النظذّ ه الىةبذةه ال االممث م  يذ   
 اللممّةه اليتةتهل الال ملق   بللا  ال ذّاطه الالمة   لم اذ لك الىلبّه لالنوبم نات ة  حبجبمك لطغربمك.

ه الالمة  يل:  ذّ  َّيّ  الا اةب  الال النّا للب َّ  مأخا قوذايب ال قً  مه جّ 
 االيامبث  بالممث الل بال الركذ  ال َّطل ه الوبقلب .

ل  ق  خم  االممث اليبّا. النّا ق   ط   ال ة  اّخم ّةه لاللممّةه ال قوبال  الالمة   ّل

 حّا الأمره مم  الل باه الركذّ ه المرانةه مم  اخاةبط االممث التااّ   المذمرط  بل ة  لالمربّئ. 
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 املستخهص

 ،التعميؼ األهمي جؾدة في تعزيز اودوره الحؾكسة األكاديسيةمبادئ يهدف البحث الى التعرف عمى 
، وهذه الحاجة الحؾكسة االكاديسية وبيؽ جؾدة التعميؼ األهميهشاك حاجة لمحفاظ عمى تؾازن عادل بيؽ ف

مؤسدي عمى إطار  األكاديسي؛ إذ يجب أن يرتكز القظاع لمجامعات ضرورية عمى وجه التحديد بالشدبة 
 لتظبيق مبادئ الحؾكسةخمق أرضية  الجامعي. ويتعيؽ عمى القظاع الحؾكسةمبادئ مؽ خالل تظبيق 

 .لتعزيز وتحديؽ جؾدة التعميؼ األهميوذلػ 
العقققامميؽ بالكقققادر مقققؽ وعمقققى عيشقققة عذقققؾا ية  فقققي كميقققة رقققل العقققر  الجامعقققة طبقققق البحقققث ميقققدا يا  
( فقققرد، واسقققتخدما اسقققتسارة االسققتبيان كقققمداة ر يدقققية لجسققق  160والسكؾ قققة مققؽ  االداري والكققادر التدريدقققي 

يق  البيا قات وتؼ تحم ،جؾدة التعميؼ األهمي :والثا ي ،الحؾكسةمبادئ  :ذ تكؾ ا مؽ محؾريؽ األولالبيا ات ا
 اعتسققد البحققث عمققى فرضققية ر يدققية مفادهققا  و  .SPSSوبر ققاما  AMOSمققؽ خققالل البر ققاما االحرققا ي 

بحققث الققى تؾصقق  الو  ،جققؾدة التعمققيؼ األهمققيوبققيؽ الحؾكسققة تظبيققق مبققادئ بققيؽ  وتققمرير ارتبققا  وجققؾد عال ققة
 عققؽ ترققؾر لققديها البحققث  يققدالجامعققات األهميققة  ان البحققث  تققا ا أوضققحا ومشهققا :االسققتشتاجات عققدد مققؽ
 عققؽ فزققال   التعميسيقة األعسققال بيئقة فققي والتهديقدات والفققرص االتجاهقات لتحديققدالحؾكسققة األكاديسيقة مبقادئ 
اسققتراتيجية  صققيا ة فققي كبيققر بذققك  تدققاعدالحؾكسققة األكاديسيققة التققي   غققام مققؽ السدققتسدة السعمؾمققات ذلققػ

 .جؾدة التعميؼ األهمي
 .التعميؼ األهمي ،الجؾدة ،الحؾكسة مبادئ :الكممات المفتاحية )الرئيسة(
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  املقذيح:
لقد  ا ش العديد مؽ السقؤلفيؽ والبقاحثيؽ القدور الخقاص لمجامعقة، وحاجتهقا لمعسق  بعيقدا  عقؽ الققؾ  

ي القظققاع التجققاري. فققرن عهققؾر الجامعققات الخاصققة والحاجققة اال ترققادية التققي تققؤرر فققي  ؾعيققة الشذققا  فقق
لزسان القيسة التعميسية واالحتفاظ بدعؼ القظاع العام دف  إدارتها الجامعقات وهيئاتهقا السختمفقة لمبحقث عقؽ 

 الؾسا   التي تخمق مؽ خاللها القيسة وتختبرها وتحتفظ بها في مؤسداتها.
س، بكفققا،ة، فققي أسققؾا ها فر هققا تحتققاج إلققى أن تتسيققز بخققدماتها ولتدققتظي  مؤسدققات التعمققيؼ العققالي أن تشققاف

لزققسان رضققا عسال هققا الققداخميؽ والخققارجيؽ عمققى حققد سققؾا،. إن الثقافققة الداخميققة القؾيققة التققي تقققد ر عسققال، 
السؤسدقققة يسكقققؽ أن تدقققاعد فقققي تحدقققيؽ دافعيقققة العقققامميؽ، وخمقققق القققؾال، لقققديهؼ، والؾصقققؾل لققق دا، السرتفققق  

 .مؽ خالل جؾدة التعميؼ لتحقيق ميزة تشافدية مؤسديةوتحقيق اإلبداع؛ 
وبشا،  عمى ما تقدم، يربح االستثسار في التعميؼ أحد التؾجهات الحديثة والسهسة في التعمقيؼ العقالي لتحقيقق 

وضقسان مخرجقات مشدقجسة مق  السعقايير  -عمى مدتؾ  السقدخالت والعسميقات-السيزة التشافدية واستدامتها 
فققي مققد  تققمرير تظبيققق  فكققرة البحققثمتظمبققات سققؾع العسقق  التشافدققية، ومققؽ هشققا جققا،ت  السحققددة بسققا فيهققا

مقؽ خقالل البحقث فقي البقراما السختمفقة التقي تذقتس  عميهقا تمقػ  عمقى جقؾدة التعمقيؼ األهمقيحؾكسة مبادئ ال
كمية ية في االستراتيجيات وأهدافها واآللية التي تؤدي مؽ خاللها لمتسيز السؤسدي م  الشغر ل بعاد التظبيق

سقيتؼ فقي الجقز، األول مشهقا وصقل مذقكمة البحقث  البحقث. ولتحقيقق الهقدف العقام مقؽ رل العر  الجامعقة
وتدققاتالته، وتحديققد أهدافققه، وأهسيتققه العمسيققة والعسميققة، وحققدوده، وسققيتؼ فققي الجققز، الثققا ي وصققل السشهجيققة 

الجققز، الثالققث سققتتؼ اإلجابققة عمققى  واإلجققرا،ات التققي اتبعققا فققي التعامقق  مقق  إرققكالية البحققث البحثيققة، وفققي
تدققاتالت البحققث مققؽ خققالل عققرض إطققار لمدراسققة الشغققري ورققرح متتيراتهققا و قققاش  ليققات تفاعمهققا، واألبعققاد 

 ، وأخيرا  سيتؼ تقديؼ  تا ا البحث وتؾصياته.بكمية رل العر  الجامعةالتظبيقية الخاصة 
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 احملىر األول: ينهجٍح انثحث
 اوالً: يشكهح انثحث:

عى الجامعات كتيرها مؽ السؤسدقات إلقى البققا، والشسقؾ فقي الدقؾع، وتعسق  عمقى تظقؾير االسقتراتيجيات تد
العامة وتشفيقذها لتزقسؽ لهقا تحقيقق أهقدافها. ولكقؽ الجامعقات أصقبحا تؾاجقه تحقديات جديقدة متزايقدة مشهقا 

شؾعقة والستتيقرة. ومقؽ هشقا التحديات السالية، والسشافدة السحمية والدولية، وضتؾ  متظمبات سؾع العس  الست
مؽ أج  تحديؽ جقؾدة  ،الجامعة كمية رل العر ومشها  ،حؾكسةمبادئ الالعديد مؽ الجامعات بتبشي  تبدأ

العسميققة التعميسيققة ومخرجققات الشغققام مققؽ أجقق  الؾصققؾل لقق دا، الستسيققز دون زيققادة التكققاليل لسدققتؾ  يققؤرر 
 مذكمة البحث مؽ خالل التداتل اآلتي:ولذلػ فر ه يسكؽ تؾضيح  ،سمبا  عمى كفا،ة السؤسدة

 ؟جؾدة التعميؼ بالجامعاتحؾكسة في تحقيق مبادئ الما هي اآللية التي تؤرر مؽ خاللها 
 ويذتس  التداتل السذكؾر أعاله عمى جؾا ب فرعية، هي:

 حؾكسة؟ال؟ وما البراما واأل ذظة التي تذتس  عميها احؾكسة؟ وما مجاالتهبالما السقرؾد  .1
 ؟ وما أبعادها؟بجؾدة التعميؼ األهميد ما السقرؾ  .2
 ؟جىدة انتعهُم انجامعٍ االههٍو انبعد االشزافٍبعد  بُن عالقت هناك هم .3
 ؟جىدة انتعهُم انجامعٍ االههٍوانمساءنت بعد  بُن عالقت هناك هم .4
 ؟جىدة انتعهُم انجامعٍ االههٍوبعد اإلفصاح وانشفافُت  بُن عالقت هناك هم .5
 األههٍجىدة انتعهُم انجامعٍ و االستزاتُجُتعد انزقابٍ بُن انب عالقت هناك هم .6
مبأدي بمدي تهتم انمنظمت قُد انبحث  انً أٌو مبأدي انحىكمت أهمُت انبحث قُد انمنظمت تدرك هم .7

 ؟جىدة انتعهُم انجامعٍ االههٍو انحىكمت
 ثانًٍا: أهًٍح انثحث:

 :التاليةلشقا  االساسية با البحثاهسية  تتسث      
في لفا ا تباه إدارة السشغسة السبحؾرة إلى ضرورة االهتسام بتفعي  مفاهيؼ وأساليب ادارية  لبحثام . إسها1

ولمسشغسة بذك  خاص  ل فرادالسؾجهة  جؾدة التعميؼ الجامعي االهميو  مبمد  الحؾكسةمعاصرة مث  
 عام. بذك 

جؾدة التعميؼ و  سبمد  الحؾكسةب متسثمة مهسة متتيرات عمى يركز معرفيا   اسهاما   الحالي البحث يسث  .2
 .الجامعي االهمي

 .ميدا يا   البحث متتيرات أهسية مدتؾ   ووصل . تذخيص3
 يسكؽ مؽ خاللها مقياس عمسي لتؾفير  اعدة مؽ السعمؾمات يقدم الحالي كؾ ه. تشب  أهسية البحث 4

 لد  االفراد العامميؽ. جؾدة التعميؼ الجامعي االهميلتعرف عمى ا
جؾدة التعميؼ  تعزيز في ودورة مبمد  الحؾكسة حؾل البحث  يد السشغسة معرفه مؽ لبحثا يسكؽ ..5

 .الجامعي االهمي



 

 
 

222 

 م

 

 

 ثانثًا: اهذاف انثحث:
  :التاليةإلى تحقيق األهداف  البحث الحالي يدعى
تحديد مدار هذه و  جؾدة التعميؼ الجامعي االهميو  مبمد  الحؾكسةبيؽ  ارتبا  مؽ وجؾد. التحقيق 1

 البحث.  يدة في السشغسة العال 
جؾدة التعميؼ الجامعي و ، مبمد  الحؾكسة هسا:اختبار مال سة  سؾذج البحث والستزسؽ محؾريؽ . 2

( Structural Equation Modelingمؽ خالل استخدام معادلة الشسذجة الهيكمية   االهمي
 (.AMOS,V.24وباالعتساد عمى بر اما  

 البحث.  يدمشغسة  والفرعية فيتيرات الر يدة . اختبار عال ة التمرير بيؽ الست3
  يدسشغسة الفي  جؾدة التعميؼ الجامعي االهميو  مبمد  الحؾكسةاختبار عال ة االرتبا  بيؽ أبعاد . 4

 .البحث
مؽ خالل  متتيرات البحث ألهسية السشغسة  يد البحث. التعرف عمى مدتؾ  ادراك االفراد العامميؽ في 5

 إجابات افراد العيشة.
 انفزضً نهثحث راتعًا: املخطط

 البحثترؾرا  أوليا  عؽ مجسؾعة عال ات االرتبا  والتمرير بيؽ متتيرات  لمبحثيقدم السخظل الفرضي     
 ( 1وكسا مؾضح في الذك    جؾدة التعميؼ الجامعي االهميو  سبمد  الحؾكسةبالستسثمة 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث: خامساً: فرضَاث ان

 

 

 

 

 تأثٌر       

 ارتباط

 البعد االشرافً 

 البعد الرقابً 

 بعد اإلفصاح والشفافٌة 

 بعد المساءلة 

 التحسٌن المستمر

 المشاركة الكاملة للعاملٌن

 اتخاذ القرارات
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 التركٌز على الطلبة 

 بعد مسؤولٌة مجلس االدارة

 بعد دور أصحاب المصالح

 القٌادة االدارٌة

 التدرٌب والتعلٌم

ألطار فعال للحوكمة وجود أساسبعد   
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 يدتشد البحث الى فرضيتيؽ ر يدتيؽ مفادهسا: 

جؾدة التعميؼ في  لسباد  الحؾكسة هشاك تمرير ذات داللة إحرا ية  مبحثاالولى ل الر يدية الفرضية
 :التالية الفرضيات مشها يتفرع و( الجامعي االهمي

 .معي االهميجؾدة التعميؼ الجافي االررافي . هشاك تمرير ذات داللة إحرا ية لبعد 1
 .جؾدة التعميؼ الجامعي االهميفي السدا،لة  إحرا ية لبعد. هشاك تمرير ذات داللة 2
 .جؾدة التعميؼ الجامعي االهميفي اإلفراح والذفافية . هشاك تمرير ذات داللة إحرا ية لبعد 3
 .جؾدة التعميؼ الجامعي االهمي فيالر ابي  لبعد إحرا ية داللة ذات تمرير هشاك. 4
 .جؾدة التعميؼ الجامعي االهميفي  مدؤولية مجمس االدارةهشاك تمرير ذات داللة إحرا ية لبعد  .5
 .جؾدة التعميؼ الجامعي االهمي في أصحا  السرالح بعد إحرا ية داللة ذات تمرير هشاك. 6
عي جؾدة التعميؼ الجام في وجؾد أساس ألطار فعال لمحؾكسة بعد إحرا ية داللة ذات تمرير . هشاك7

 .االهمي
جؾدة التعميؼ و  مبمد  الحؾكسةالثا ية لمبحث  هشاك ارتبا  ذات داللة إحرا ية بيؽ  الر يدية الفرضية

 التالية: مشها الفرضيات يتفرع ( والتيالجامعي االهمي
 .جؾدة التعميؼ الجامعي االهمي واالررافي عد ب بيؽ ذات داللة إحرا ية ارتبا  هشاك . 1
 .جؾدة التعميؼ الجامعي االهمي وبعد السدا،لة إحرا ية بيؽ داللة . هشاك تمرير ذات 2
 .جؾدة التعميؼ الجامعي االهمي واإلفراح والذفافية بعد بيؽ . هشاك تمرير ذات داللة إحرا ية 3
 .جؾدة التعميؼ الجامعي االهمي والر ابي  بعدبيؽ  إحرا ية داللة ذات تمرير هشاك. 4
 .جؾدة التعميؼ الجامعي االهمي ومدؤولية مجمس االدارة بعد بيؽ را ية . هشاك تمرير ذات داللة إح5
 .جؾدة التعميؼ الجامعي االهمي وأصحا  السرالح  بعدبيؽ  إحرا ية داللة ذات تمرير هشاك. 6
جؾدة التعميؼ الجامعي  و وجؾد أساس ألطار فعال لمحؾكسة بعدبيؽ  إحرا ية داللة ذات تمرير . هشاك7

 االهمي
 :انثحث يتغرياخ : يقٍاسسادساً 
 ،فقرة( 32  مؽ السكؾن  سبمد  الحؾكسةبالستتير السدتق  والستسث   بستتيريؽ،متتيرات البحث تسثما 
في  مؾضح كساو  ( فقرة24السكؾن مؽ    حدب مقياس جؾدة التعميؼ الجامعي االهمي التاب والستتير 
 (1الجدول  
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 ( ترمَس فقراث مقَاش انبحث1انجذول )
 ث انمتغَراث انرمس ابعاد انبحث قراث انمقَاشعذد انف

  البعد االشرافً  5

 

 

 

G P 

 

` 

  

  

 مبادى انحوكمت         

 

 بعد المساءلة  5 1

 بعد اإلفصاح والشفافٌة  5

 البعد الرقابً  5

 بعد مسؤولٌة مجلس االدارة  4

 بعد دور أصحاب المصلحة 4

فعال للحوكمةبعد وجود أساس ألطار  4  

  انتحسَن انمستمر 4

E Q 

 

 

 

 

 جودة انتعهَم انجامعٌ االههٌ

 

 انتركَس عهي انطهبت 5 2

 انمشاركت انكامهت نهعامهَن  3

 ثانقرارااتخار  4

 انتذرٍب وانتعهَم 4

 االدارٍتانقَادة  4

 انباحثَنانمصذر: من اعذاد 

 

 ساتعًا: جمتًع وعٍنح انثحث:
اذ ،في كمية رل العر العامميؽ بالكادر االداري والكادر التدريدي مؽ عيشة عذؾا ية سث  مجتس  البحث ت

  الى استشادا   وذلػ عذؾا ي بذك  اختيارهؼ جر   فردا  ( 160عذؾا ية مشهؼ تسثما     اختيار عيشةتؼ 
 Sekaran, 2010 , p.315 )مؽ مختمفة مدتؾيات عشد السال ؼ العيشة حجؼ فية يبيؽ جدوال   أورد والذي 

جسيعها صالحة لمتحمي  ( 160استرج  مشها  ( استبا ة 165حيث تؼ تؾزي    ،األصمي الدراسة مجتس 
 (2وعمى الشحؾ السؾضح في الجدول  

 
 

  

 ( مجتمع وعَنت انبحث2انجذول )

 مجتمع انبحث االستباناث انموزعت االستباناث انتٌ تم استردادها االستباناث انصانحت

166 166 165 296 

 انباحثَنانمصذر: من اعذاد 
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 احملىر انثانً: اجلانة اننظزي
 وٌتضًن هذا احملىر انفقزاخ انتانٍح:  :احلىكًح -أوالً 

 يفهىو احلىكًح ويثادئها وأهذافها األساسٍح
ى تعد الحؾكسة مؽ السؾاضي  الحديثة التي يتؼ تداولها في الؾ ا الحالي ويجب اإلرارة إليها وال

أهسيتها في تظؾير البيئات التشغيسية  مؤسدات الدولة والذركات السختمفة( وذلػ مؽ خالل عال تها 
اإلصالح اإلداري الذي يعد احد العشاصر السهسة في  غام الحؾكسة الذي يداهؼ في وإجرا،ات  اتبآلي

 العس  وتؾجيه العسميات  حؾ الشجاح والتظؾر السدتسر.  ضبل
   -:يفهىو احلىكًح

 غام يتؼ بسؾجبه إخزاع  ذا  السؤسدات إلى مجسؾعة مؽ القؾا يؽ والشغؼ والقرارات التي تهدف إلى  ىه
تحقيق الجؾدة والتسيز في األدا، عؽ طريق اختيار األساليب السشاسبة والفعالة لتحقيق خظل وأهداف 

وساط العممية عمى انه عرفته األ  األساسية التي تؤرر في األدا،، األطرافالسؤسدة وضبل العال ات بيؽ 
الحكم الرشيد الذي يتم تطبيقه عبر حزمة من القهانين والقهاعد التي تؤدي إلى الشفافية وتطبيق 

 القانهن.
 -:يثادئ احلىكًح

أن الحؾكسقة الدققميسة واإلدارة الررققيدة لسؤسدققات الدولققة تققؤدي إلققى تحقيققق أهققدافها و الخظققؾة األولققى فققي    
مشغسققة التعققاون والتشسيققة والتققي  اعتسققدتهاتتسثقق  فققي الشغققر إلققى السبققادئ التققي عسميققة إ ذققا،  غققام الحؾكسققة 

وافقا عميهقا حكؾمقات القدول أعزقا، السشغسقة وتكييفهقا بسقا يخقدم تحققق أهقداف مؤسدقات الدولقة السختمفقة 
 -وكسا يمتي:

  تعققد السحافغققة عمققى السققال العققام الهققدف األول لجسيقق :عمةةى ومةةهال الدولةةة )حةةق الشةةع ( المحافظةةة .1
مققق   يقققتال،مكسقققال السغمقققة القا ؾ يقققة والتذقققريعية وبسقققا إومقققؽ أهقققؼ الدقققب  الكفيمقققة بتحقيقققق ذلقققػ  األطقققراف

 التتيرات الحاصمة في البيئة اال ترادية عسؾما  والبيئة اال ترادية السحمية بؾجه خاص.
 تسثقق  البيئققة السحيظققة بالسشغسققة مققؽ مدققتثسريؽ أو :حقةةها المتعةةاممين مةةا مؤسسةةات الدولةةة ضةةمان .2

.. القق ،  فئققة أصققحا  السرققالح بالشدققبة لكقق  مشغسققة، وتعققد حؾكسققة .مجهققزيؽ أو مققؾرديؽ أو عققامميؽ
مؤسدققات الدولققة مققؽ أهققؼ األسققاليب التققي تحفققز هققؤال، لتققرض الققدخؾل فققي مختمققل التعققامالت مقق  تمققػ 
السؤسدققات حيققث أن السقؾلققة الذققهيرة ان رأس السققال يبحققث دا سققا  عققؽ االسققتقرار بسققا يققؤدي إلققى جققذ  
رتوس األمققؾال إلققى السشغسققات التققي تقققل عمققى أرض صققمبة وتعسقق  ضققسؽ معققايير و ققؾا يؽ رابتققة مسققا 

 يذي  روح االطسئشان بالشدبة لكافة الستعامميؽ معها.
لتحقيققق أو تظبيققق  غققام  يعققد مبققادئ اإلفرققاح والذققفافية مققؽ أهققؼ السبققادئ الالزمققة :اإلفصةةاو والشةةفافية .3

تؾفر جسي  السعمؾمات بد ة ووضؾح وعدم إخفا، أي معمؾمة ة مؽ خالل ضرور حؾكسة مؤسدات الدولة 
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وإعهارها لمجسهؾر في الؾ ا السشاسب واإلفراح عؽ كافة البيا ات السالية والسعمؾمات األخر  وتققارير 
 األدا، والسمكية وأسمؾ  استخدام الرالحيات 

 :يهاو وصالحٍاخ اإلدارج
بعقة الفعالقة لقردارات التشفيذيقة مقؽ خقالل تقؾفر السعمؾمقات يحدد  غام حؾكسقة مدقؤوليات اإلدارة وسقب  الستا

بققذل العشايققة السهشيققة الالزمققة وبسققا يتشاسققب مقق  السدققؤوليات السمقققاة عمققى عاتقهققا لكافققة السدققتؾيات اإلداريققة و 
 وكذلػ ضسان سالمة تقرير الشذا  والتقارير السالية والسحاسبية.وبالذك  الذي يزسؽ األدا، األمث  

 -ًح:أهذاف احلىك
وض  األ غسقة الكفيمقة و تدعى الحؾكسة مؽ خالل األهداف إلى تحقيق رف  الكفا،ة أدا، السؤسدات 
مر ابقة عمقى أدا، تمقػ لبتخفيل أو تقمي  التش وتزار  السرالح والتررفات  ير السقبؾلقة ووضق  أ غسقة 

 والسخظظقات را،اتالحققؾع والسدقؤوليات وتحديقد القؾاعقد واإلجق افقةالسؤسدات ووضق  هيكق  يحقدد تؾزيق  ك
ويسكقققؽ أجسقققال األهقققداف التقققي يسكقققؽ تحقيقهقققا  تيجقققة تظبيقققق  غقققؼ الستعمققققة بدقققير العسققق  داخققق  السؤسدقققة 

 :الحؾكسة بسا يمتي

 .لمجهات السعشيةمدا،لة إدارة السؤسدة في حق التحقيق الذفافية والعدالة ومشح  .1
يؽ مق  مؤسدقات الدولقة السختمفقة  تحقيق الحساية الالزمة لمسمكية العامة م  مراعاة مرالح الستعقامم .2

 والحد مؽ استتالل الدمظة في تفزي  السرمحة العامة.
تحقيقققق فرصقققة مراجعقققة األدا، مقققؽ خقققارج أعزقققا، اإلدارة التشفيذيقققة تكقققؾن لهقققا مهقققام واختراصقققات  .3

 وصالحيات لتحقيق ر ابة فعالة ومدتقمة.
ت االسقتثسار وتحقيقق معقدالت  سقؾ زيادة الثقة في أدارة اال تراد القؾمي بسا يداهؼ في رف  معدال .4

 مرتفعة في الدخ  القؾمي.
 وٌتضًن هذا احملىر انفقزاخ انتانٍح:  :جىدج انتعهٍى -ثانٍاً 

مفهؾم إدارة الجؾدة فقي التعمقيؼ العقالي: تشقاول العديقد مقؽ الكتقا  مفهقؾم إدارة الجقؾدة  دقتعرض بعزقا  مشهقا  .1
ؾدة فققي مجققال التعمققيؼ بم هققا فمدققفة تشغيسيققة تتققيح ( مفهققؾم إدارة الجقق138، 2003وكققاالتي: حققدد  محجققؾ ،

بيئة مشاسبة لتحقيق الجؾدة السدتهدفة لعسميقات التعمقيؼ، وتقؾفر متظمبقات إ امقة  غقام  قؾعي لسخرجقات ذات 
( إدارة الجققققؾدة بم هققققا إحققققد  الظرا ققققق اإلداريققققة 147-146، 2004،سققققسات تشافدققققية. وعققققرف  السذققققهراوي 

سرو ة والقدرة التشافدية لمجامعة راممة  الهيك  التشغيسي برمتقه كق   دقؼ وكق  الهادفة إلى تحقيق الفاعمية وال
( بقان إدارة 112، 2005وأوضحا مشرقؾر،   ذا  وك  فرد وفي مجس  السدتؾيات اإلداريقة واألكاديسيقة.

يسية السشغسات التعم لد  تشغيسية إمكا ية إيجاد رقافة عمى يرتكز مشها الجؾدة في مجال التعميؼ تعد بسثابة
خقالل تحريقػ  مقؽ جديقد هقؾ مقا لكق  والعقامميؽ والتالميقذ متحسدقيؽ والسعمسقيؽ التعميسيقة اإلدارة تجع  رجال
 يزقفي تتيقرا   بسقا العسميقات، وتحدقيؽ الققرار اتخقاذ العسق ، والسذقاركة فقي فقرع  وتذقجي  و قدراتهؼ، مقؾاهبهؼ
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( إدارة الجقؾدة 1330، 2005،هقذه الجامعقات. وعقرف  عالو قة و شقيؼ لقد  خريجقي األفزق   حقؾ واضقحا  
بم هقققا أسقققمؾ  متكامققق  يظبقققق فقققي جسيققق  فقققروع السشغسقققة التعميسيقققة ومدقققتؾياتها، ليقققؾفر لرفقققراد وفقققرع العسققق  
الفرصة إلرضا، الظال  والسدتفيديؽ مؽ التعميؼ، وهقي فعاليقة تحققق أفزق  خقدمات تعميسيقة بحثيقة بمكفقا، 

 وإدارتها. ، ربا  جاحها لتخظيل األ ذظة التعميسية األساليب
بققان إدارة الجققؾدة عبققارة عققؽ مققدخ  فكققري ورقققافي وأداري وتشغيسققي  انسةةجامام مةةا مةةا تقةةدب يةةر  الباح ةةان

يشبتقققي تظبيققققه فقققي الجامعقققات عامقققة لتحقيقققق التكامققق  والتشدقققيق بقققيؽ جهقققؾد مشتدقققبي الجامعقققة فقققي كمياتهقققا 
ي تققدمها الجامعقة لتمبيقة حاجقات وأ دامها السختمفة ومذاركتهؼ في عسمية التحديؽ السدتسر لمسخرجقات التق

 ور بات الظال  لتحقيق األهداف التي تربؾ إليها إدارة الجامعة في البقا، واالستسرار والشسؾ.
أهسيققة إدارة الجققؾدة فققي التعمققيؼ العققالي: يسكققؽ تحديققد أهسيققة أو الفؾا ققد التققي يسكققؽ تحقيقهققا مققؽ خقققالل  .2

 (:64، 2008حريرة، تظبيق مفهؾم إدارة الجؾدة في مجال التعميؼ:  أبؾ
بد قة.  وتحديد السدقئؾليات األدوار لؾضؾح  تيجة تعميسية مؤسدة أي في اإلداري  الشغام وتظؾير أ/ ضبل 

 والروحية.  واالجتساعية والشفدية والعقمية الجدسية الجؾا ب جسي  في الظال  بسدتؾي   / االرتقا،
 .و ؾعهاة اإلدار  كفايات ت/ زيادة

 .والسجتس  السشغسات التعميسية بيؽ اون والتع الثقة ث/ زيادة 
 بالسؤسدة التعميسية العامميؽ جسي  بيؽ الدميسة اإل دا ية والعال ات التفاهؼ والتعاون  مؽ جؾ ج/ تؾفير

 .حجسها و ؾعها كان مهسا
 والسجتس  السحمي. الظال   ب  مؽ السؤسدة  حؾ واال تسا، الؾعي ح/ زيادة 
 الفريق.  بروح لمعس  التعميسية بالسؤسدة والعامميؽ اإلدارييؽ جسي  بيؽ خ/ الترابل والتكام  

 واالعتراف العالسي.  السحمي والتقدير االحترام مؽ السزيد السؤسدة يسشح الجؾدة  غام د/ تظبيق
( أهقققداف إدارة الجقققؾدة فقققي مجقققال 59، 2006أهقققداف إدارة الجقققؾدة فقققي التعمقققيؼ العقققالي: بقققيؽ  راضقققي، .3

د بيئقة تقدعؼ وتحقافظ عمقى التظقؾير السدقتسر.  / إرقراك جسيق  السشتدقبيؽ بعسميقة التعميؼ بقاالتي: أ/ إيجقا
التظققؾير. ت/ متابعققة وتظققؾير أدوات  يققاس أدا، العسميققات. ث/ إيجققاد رقافققة تركققز بقققؾة عمققى الظمبققة. ج/ 
تحدققيؽ  ؾعيققة السخرجققات. ح/ زيققادة الكفققمة بزيققادة التعققاون بققيؽ اإلدارات وتذققجي  العسقق  الجسققاعي. خ/ 

مؼ اتخقاذ الققرارات اسقتشادا  عمقى الحققا ق ال السذقاعر. خ/ تقميق  السهقام عديسقة الفا قدة. د/ تحدقيؽ الثققة تع
ويققققققر   الظؾيقققققق    بققققققمدا، التدريدققققققييؽ لعسمهققققققؼ. ذ/ زيققققققادة  دققققققبة تحقيققققققق األهققققققداف الر يدققققققة لمسشغسققققققة.

حدققيؽ رضققا الظمبققة ( أن أهققداف إدارة الجققؾدة فققي التعمققيؼ الجققامعي تتسثقق  بققق: أ/ ت67، 2006والكققؾرا ي،
وزيققادة رقققتهؼ بالكميققات التققي يشتسققؾن لهققا.  / تقميقق  الفا ققد والزققياع إلققى أد ققى مدققتؾ  مسكققؽ. ت/ تشسيققة 
السؾارد البذرية. ث/ الحفاظ عمى القيؼ األخال ية. ج/ تحديؽ مركز الجامعة في األسؾاع محميا وعالسيا. 
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ورهقققققا فقققققي التشسيقققققة اال ترقققققادية ح/ تحدقققققيؽ  رقققققيب الجامعقققققة فقققققي سقققققؾع العسققققق ، فزقققققال عقققققؽ تعغقققققيؼ د
. متظمبققققات إدارة الجققققؾدة فققققي التعمققققيؼ العققققالي: يتفققققق ا مققققب الكتققققا  عمققققى أن 4واالجتساعيققققة لمسجتسقققق . 

متظمبققققات إدارة الجققققؾدة يسكققققؽ تركيزهققققا بالتحدققققيؽ السدققققتسر، التركيققققز عمققققى الظققققال ، القيققققادة اإلداريققققة، 
 التدريب ، التعمؼ و تالقراراالسذاركة الكاممة لمعامميؽ، اتخاذ 

( بقان أهقؼ  اعقدة فقي التحدقيؽ السدقتسر هقي  قدرة 6، 2008التحديؽ السدتسر: بقيؽ  الظؾيق  واليقؾ س،  -
السشغسة عمى تحقيق جؾدة متسيزة في عسمياتها ومشتجاتها، كسقا أن السعرفقة التشغيسيقة هقي أسقاس لمتحدقيؽ 

يؽ السدقققتسر هقققؾ أحقققد الدقققسات السدقققتسر، فهقققي تعقققد السحقققدد القققر يس لمجقققؾدة. عميقققه يسكقققؽ الققققؾل أن التحدققق
السسيزة إلدارة الجؾدة بتمكيده عمى التظقؾير السدقتسر فقي عسميقات السشغسقة كافقة والسشقتا، فزقال  عقؽ  درتقه 
عمى التخمص مؽ األخظا، والعيقؾ  أوال بقمول وكقذلػ معالجقة السذقاك  الؾاحقدة تمقؾ األخقر . كق  ذلقػ يقتؼ 

الستؾاصقق  لمسعمؾمققات  تحققديث السعمؾمققات( والسعققارف  عققؽ طريققق التحدققيؽ السدققتسر الققذي يتظمققب التجديققد
 تحققققديث السعرفققققة( والخبققققرات والسهققققارات  تحققققديث الخبققققرة والسهققققارة( بهققققدف التؾصقققق  إلققققى رضققققا وسققققعادة 

الجقؾدة  إدارة أسقس هقؾ أحقد السدقتسر التحدقيؽ ( بقمن36، 2007السدقتفيديؽ  الظمبقة(. فيسقا بقيؽ  خزقير،
 السقدخالت تحدقيؽ إلقى تهقدف جهقؾد لتحدقيؽ األدا،، تتؾ قل ال ؾدجهق ويتسثق  فقي السشغسقات التربؾيقة في

 والتجهيقزات والسبقا ي العقامميؽ أدا، يذقس  أ قه مخرجقات، أي إلقى لتحؾيق  السقدخالت السؤديقة والعسميقات
 األدا،.  وطرع 

بققان التحدققيؽ السدققتسر لجققؾدة العسميققة التعميسققة بذققك  عققام والتعمققيؼ  انسةةجامام مةةا مةةا تقةةدب يةةر  الباح ةةان
الجامعي عمى وجه الخرؾص سيشعكس عمى تظؾير جقؾدة العسميقة التعميسيقة برمتهقا ابتقدا،  مقؽ السقدخالت 
مسثمة  بالظمبة الذي يسثمؾن مدخالت عسمية سابقة مرورا  بعسمية التعميؼ و ق  السعارف والسهارات فزال  عؽ 

 لعس . السهام البحثية والتظؾيرية وا تها،  بتقديؼ مخرجات جاهزة لخدمة سؾع ا
 عمقى رضقاه السحافغقة يعشقي بالسدقتفيد ( بقان االهتسقام93، 2006يقر   السقيقد، :التركيز عمى الظال  -
-139، 2003خارجيا. وأضاف  محجؾ ، أو داخميا هذا السدتفيد كان سؾا، باحتياجاته الؾفا، خالل مؽ

لقى السشغسقات وفعاليقات بمن مفهؾم الزبؾن في الجامعة أو الكمية يشررف إلقى الظالقب مقؽ جهقة وا .(140
السجتسقق  مققؽ جهققة را يققة، وفققي كمتققا الحققالتيؽ، فققان جققؾهر األمققر يعققد واحققدا مققؽ حيققث الحاجققة لمتعامقق  مقق  
متظمباته إذ  د يتظمب األمر إجرا، تعديالت جؾهرية في بعض الشغؼ والمؾا ح التي يجب أن ترسؼ وتذت  

ة  غقؼ لتقاميؽ أفزق   شقؾات االترقال بهقؤال، الظقال  وفقا لفمدقفة اإلدارة الجامعيقة و شاعقات العقامميؽ وإ امق
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 الظمبة والعامميؽ في مشغسات السجتس ( إل امة هذا الستظمقب فقي عق  رقر  عقدم السدقاس برصقا ة العسق  
 األكاديسي في جز ه السحؾري وهؾ التعميؼ. 

اجقاتهؼ ور بقاتهؼ بقان كدقب وال، الظمبقة  السدقتفيديؽ( مقؽ خقالل تمبيقة ح اتساقام ما ما تقدب ير  الباح ةان
وتجاوزهققا يعققد مققؽ الستظمبققات األساسققية إلمكا يققة تظبيققق إدارة الجققؾدة فققي الكميققة أو الجامعققة، األمققر الققذي 

 سيشعكس عمى تحقيق الجامعة ألهدافها في البقا، واالستسرار والتفؾع عمى الجامعات األخر . 
الجققؾدة يتظمققب تققؾافر  يققادة إداريققة  ققادرة ( بققان تظبيققق إدارة 40، 2008القيققادة اإلداريققة: بققيؽ  اليققؾ س،  -

عمى تحقيق التفاع  بيشها وبيؽ العامميؽ، وإيجاد التعاون واال دجام والتآخي بيشها وبيشهؼ، فالقيادة السظمؾبة 
يجقققب أن تكقققؾن  قققادرة عمقققى تكقققؾيؽ فريقققق عسققق  متعقققاون لديقققه وال، وا تسقققا،، يزققق  السرقققمحة العامقققة  بققق  

( عمقى ضقرورة 10-9، 2007وأضاف  الظؾي  والكقؾرا ي،  ارة الجؾدة.الخاصة، وتذجيعه عمى تظبيق إد
فزققال عققؽ رتيققة مذققتركة بققيؽ  ،تققؾافر رتيققة مذققتركة بققيؽ اإلدارة الجامعيققة القياديققة وأعزققا، هيئققة التققدريس

العامميؽ مؽ إدارييؽ وفشييؽ بذمن ماهية الجؾدة ومتظمباتها في ع  إ امة وتظبيقق إدارة الجقؾدة فزقال  عقؽ 
 ادة في مشغسات التعميؼ الجامعي تتخذ ركال جديدا في ع  تظبيق إدارة الجؾدة أن القي

بقققان القيقققادة اإلداريقققة لمجامعقققة فقققي عققق  إدارة الجقققؾدة يجقققب أن تتستققق   بنةةةاعم عمةةةى مةةةا تقةةةدب يةةةر  الباح ةةةان
كفقا،ة بالتؾاص  السدتسر م  مشتدبيها فزال  عؽ الدعؼ السدتسر لتظمعاتهؼ واسقتخدام السقؾارد الستاحقة لهقا ب

وفاعمية لتحديؽ مختمل الفعاليقات التقي يحتاجهقا الظمبقة ومقؽ رقؼ زيقادة  قدرة الجامعقة عمقى السحافغقة عمقى 
 مؾاردها الحالية لتاميؽ حاجة األجيال القادمة مؽ هذه السؾارد.

( بمن أسمؾ  التظقؾير الذقام  يتعامق  عمقى  حقؾ 2003،93السذاركة الكاممة لمعامميؽ: ير   خمل هللا، -
إذ أن التظققؾير يبققدأ  ،ر يدققي مقق  مجسؾعققة كبيققرة مققؽ العسميققات التققي تجتسقق  لتذققكي  البشيققة األساسققية لمشغققام

بعسمية معيشة ليذس  الشغام كك  فيسا بعد، وإرراك جسي  العامميؽ فقي السشغسقة بتقض الشغقر عقؽ مقؾا عهؼ 
تحفيقققققز العقققققامميؽ لتحقيقققققق األهقققققداف وتحسققققق  السدقققققؤولية. ويؤكقققققد  الظؾيققققق  اإلداريقققققة، والهقققققدف مقققققؽ ذلقققققػ 

( عمققى أهسيققة مذققاركة العققامميؽ فققي التحدققيشات السدققتسرة التققي تسكققؽ الجامعققة مققؽ 10، 2007والكققؾرا ي،
اسققتخدامها فققي تحقيققق طسؾحققات الظققال  فزققال  عققؽ ان مققؽ بققيؽ الستظمبققات التققي تدققهؼ فققي تظبيققق إدارة 

لجامعي مراعاة متظمبات العامميؽ ومذاركتهؼ في صش  القرارات الخاصة بجؾدة خدمات الجؾدة في التعميؼ ا
 التعميؼ. 
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تحفيز اإلدارات الجامعية لمعقامميؽ عمقى السذقاركة فقي اتخقاذ  أن تأسيسام عمى ما تقدب تهصل الباح ان إلى
ارية وتشفيذ تمػ الخظل والعس  بذك  جدي عمى تحديؽ جؾدة الخدمات التعميسية والبحثية واالستذ تالقرارا

 وتحديد السعؾ ات والسذاك  وإيجاد الحمؾل السشاسبة لها وتؾجيههؼ عمى اتخاذ القرارات الرا بة.
 الققرارات يسثق  اتخقاذ ( بقان مبقدأ43، 2007اتخاذ القرارات بشقا،ا عمقى الحققا ق والؾ قا  : يقر   بركقات، -

 و تظبيققه االعتسقاد عمقى تقشيقات ويتظمقب جقؾدة،ال إدارة عميهقا تركقز التقي السكؾ قات الحققا ق أحقد أسقاس
 إلقى الحققا ق عقؽ مقؽ معمؾمقات تتحقدث يستمكؾ قه مقا إيرال و األفراد لتسكيؽ الالزمة القشؾات تهيئة مؾارد
قا السعمؾمقات تذقك  حيقث تحقيقق الجقؾدة، فقي مشهقا لالسقتفادة السعمؾمقات هقذه ترق  أن يجقب حيقث  أساس 
ا  السشغسات هذه إمكا ية مد  سيعكس أ ؾاعها بسختمل افرها لردارات العميافتؾ  ،الجؾدة إدارة فمدفة في مهس 
 كالسعمؾمقات ،لمسشغسقة السهسقة البيا قات تقؾافر فقي تتبمقؾر السعمؾمقات إن أهسيقة إدارة الجقؾدة، تظبيقق مقؽ

 الجقؾدة إدارة طبققا إذا السشغسقة فيسقا إليهقا تحتقاج التقي الساليقة السقؾارد العميقا تؾضح لردارات التي السالية
سقتبديها  التقي االلتقزام درجقة فقي سقيؤرر القذي الفمدقفة بالذقك  هقذه لتبشقي السظمؾبقة هقي االسقتثسارات ومقا

 ( بان القرارات الفعالة ال20، 2005الفمدفة. وتر   الظالع، لهذه  رار التظبيق اتخاذ  حؾ العميا اإلدارات
  .القرار متخذي خدمة فياالستشتاجات  ووض  تحميمها ب  البيا ات جس  عمى فقل تركز

اتخققاذ القققرارات بشققا،  عمققى الحقققا ق والؾ ققا   يعققد مققؽ الستظمبققات أن  انسةةجامام مةةا مةةا تقةةدب يةةر  الباح ةةان
األساسية لتظبيق إدارة الجؾدة فقي الجامعقات، األمقر القذي سقيشعكس عمقى السحافغقة عمقى ديسؾمقة مؾاردهقا 

أمامها وبالتالي تاميؽ مخرجات جيدة لزجهقا فقي سقؾع  وتمبية متظمبات طمبتها وتجاوز السعؾ ات التي تقل
 العس . 

( بم ققه مققؽ اجقق  أن يققتسكؽ العققاممؾن مققؽ تشفيققذ اإلدارة 262، 2008الققتعمؼ والتققدريب: بققيؽ  حدققيؽ وعبققؾد،
الذاممة لمجؾدة كجهد مدتسر فا ه يجب عمى السديريؽ أن يقؾمؾا بتدريب ك  فرد في السشغسة عمقى وسقا   

( بقان 86، 2007راما الجقؾدة تققدم وعيقا  وإدراكقا  مكثفقا  لمجقؾدة. وأضقاف  عقاهر و خقرون،إدارة الجؾدة، فبق
الهققدف مققؽ التققدريب والتعمققيؼ فققي إدارة الجققؾدة هققؾ  لفهققؼ العققامميؽ عمققى التققدريب وكيفيققة التفكيققر بالسذققاركة 

 ولتظؾير السهارات في األجزا، الرعبة واستخدام الخظل في إيجاد مؾا ل تشافدية  ؾية. 
يعققد التققدريب والتعمققيؼ مققؽ متظمبققات تظبيققق إدارة الجققؾدة فققي التعمققيؼ العققالي، إذ أن  ،تأسيسةةام عمةةى مةةا تقةةدب

تهيئققة وإعققداد جسيقق  العققامميؽ فققي مختمققل السدققتؾيات التشغيسيققة داخقق  الجامعققة فكريققا و فدققيا وإدراك مفهققؾم 
  ضقققسان تعقققاو هؼ والتقققزامهؼ وتشفيقققذهؼ وأهقققداف إدارة الجقققؾدة ومتظمباتهقققا وتقبمهقققا أمقققرا  بقققال  األهسيقققة مقققؽ اجققق

 لرعسال السختمفة، وتقمي  درجة مقاومتهؼ لتظبيقها.
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 احملىر انثانث: اجلانة انعًهً
 اوالً: انصذق االحصائً ملقاٌٍس انثحث:
 وكسا مؾضح في الخظؾات السدرجة اد اه: البحثتؼ التحقق مؽ الردع االحرا ي لسقياس 

 . الصدا الظاهري لمقياس البحث:1
وهققؾ تسثيقق  ابعققاد  لهققا،لتققرض التحقققق مققؽ ان فقققرات السقيققاس تققؼ صققيا تها بذققك  يحقققق الهققدف األساسققي 

 البحقثالسقياس تسثي  صحيح بعد ترجسة السقياس مؽ المتة اإل كميزية الى المتة العربيقة تقؼ عقرض مقيقاس 
ارة االعسال لقذا تقؼ االختراص في مجال إد ي ( مؽ ذو 5عمى جسمة مؽ الخبرا، السحكسيؽ والبال  عددهؼ  

 وضؾح ود ة لمسدتجيبيؽ. أكثرمقترحاتهؼ لتربح  عمى إعادة صيا ة بعض الفقرات بشا،  
( االتداع الداخمي لك  فقرة مؽ فقرات السقياس، اذ تؼ التحقق 3يؾضح الجدول   . ثبات مقياس البحث:2

 كرو  باخ.مؽ ربات مقياس البحث مؽ خالل استخدام معام  ألفا 
 

 ( ثباث مقَاش انبحث3انجذول )

 متغَراث انبحث ابعاد انمقَاش كرو نباخأنفا 

  البعد االشرافً  0.863

 

 

 

 مبأدى انحوكمت

 بعد المساءلة  0.857

 بعد اإلفصاح والشفافٌة  0.861

 البعد الرقابً  0.860

 بعد مسؤولٌة مجلس االدارة  0.858

 بعد دور أصحاب المصلحة 0.863

د أساس ألطار فعال بعد وجو 0.858
 للحوكمة

 مبأدى انحوكمت`انثباث انكهٌ نمقَاش  6.353

  انتحسَن انمستمر 0.864

 

 

 

 جودة انتعهَم انجامعٌ االههٌ

 انتركَس عهي انطهبت 0.874

 انمشاركت انكامهت نهعامهَن  0.874

 ثاتخار انقرارا 0.878

 انتذرٍب وانتعهَم 0.873

 تانقَادة االدارٍ 0.869

جودة انتعهَم انثباث انكهٌ نمقَاش  6.363

 انجامعٌ االههٌ

 انثباث انكهٌ نمقَاش انبحث 0.873

 Spss,v.24باالعتماد عهي مخرجاث  انباحثَنانمصذر: من اعذاد 
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 :اإلحصاء انىصفًثانًٍا. 
  لسجتس األساسية الخرا ص ترل التي اإلحرا ية األدوات مؽ مجسؾعة الؾصفية اإلحرا،ات تذك 
 .ومفهؾمة واضحة بظريقة البيا ات وتمخص الدراسة

 مبأدى انحوكمتتجاه ابعاد  االستجابت نمستوى انمعَارً واالنحراف انحسابٌ انوسط( 4انجذول )

انحوكمت مبادىابعاد   مستوى االستجابة االنحراف المعٌاري الوسط الحسابً 

 متوسط 65282. 3.3581 البعد االشرافً 

 مرتفع جدا   66887. 3.8867 بعد المساءلة 

 مرتفع 71613. 3.6505 بعد اإلفصاح والشفافٌة 

 مرتفع 70067. 3.6838 البعد الرقابً 

 مرتفع 78115. 3.6738 بعد مسؤولٌة مجلس االدارة 

 مرتفع جدا   71344. 3.8095 بعد دور أصحاب المصلحة

بعد وجود أساس ألطار فعال 
 للحوكمة

 مرتفع جدا   70558. 3.7690

 Spss,v.24المصدر: من اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات 

 وسل اعمى عمى حر  مبمد  الحؾكسة ابعاد أحد وهؾالمساعلة  بعد ان أعاله( 4  الجدول مؽ يتزح
 تحديد الحقيقي الؾ ا في يسكؽ مبمد  الحؾكسة  غام ان عمى يدل وهذا( 3.88  مقداره بم  حدابي

 والفرص االتجاهات لتحديد مبمد  الحؾكسة  غام يدتخدم وكذلػ دراسةال عيشة لمسشغسة االتجاهات
 بذك  تداعد مبمد  الحؾكسة  غام مؽ السدتسدة السعمؾمات ذلػ عؽ فزال   األعسال بيئة في والتهديدات

مبمد    غام  ب  مؽ كبير بذك  التشفيذييؽ السدرا، ومداعدة التشغيسية االستراتيجية صيا ة في كبير
 مقداره بم  حدابي وسل ا   عمى حر  فقد االشرافي االخالقي بعد اما. القرارات تخاذال الحؾكسة

 اإلدارة أدا، عمى اإلدارة  لسجمس االررافي الدور وتفعي  بتدعيؼ اإلدارة ان تقؾم عمى يدل وهذا( 3.358 
 .السرمحة ذات واألطراف التشفيذية،
جودة التعلٌم الجامعً  ابعاد تجاه االستجابة توىلمس المعٌاري واالنحراف الحسابً الوسط( 5) الجدول

 االهلً

 مستوى االستجابة االنحراف المعياري الوسط الحسابي جودة انتعهَم انجامعٌ االههٌابعاد 

 متوسط 60106. 3.5750 انتحسَن انمستمر

 متوسط 63282. 3.3438 انتركَس عهي انطهبت

تفع جدا  مر 66782. 3.9667 انمشاركت انكامهت نهعامهَن   

 مرتفع جدا   74630. 3.7060 ثاتخار انقرارا

 مرتفع 72670. 3.6381 انتذرٍب وانتعهَم

 مرتفع 67167. 3.4393 انقَادة االدارٍت

 Spss,v.24انمصذر: من اعذا انباحث باالعتماد عهي مخرجاث 

ابي بمق  عمقى اعمقى وسقل حدق كالهسا فقد حر السذاركة الكسمة لمعامميؽ  ( 5يتزح مؽ الجدول  
 ،ةبم لاو  ،نيمماعلاو  ت،ارادإلان يب ةالعف لاتصا تاو    ريفوتوهققققققذا يققققققدل عمقققققققى  ،3.966مقققققققداره  
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دارة إلا ومتقو رارلتعميمية بمستمالعممية ر ايطقققققققققققققققققققققققققؾتل ألجت ماولمعماعمى  وللمحص لمعلاع و سو
وع سومبة  لاجمي   تحتياجاا عمىرف لمتعل ألجايمة م طققققققققؾلتعميت اتيجياراستطققققققققل واخر يطققققققققؾبت
جققققققققؾدة التعمققققققققيؼ الجققققققققامعي  ئدابم عبي ت نم عقحتلا ىعم ةار دألا لمعتو لمستقبميةوالحالية ل العما

ا قق  وسققل فقققد حرقق  عمقى  اال رقاف. امققا فيسقا يخققص بعققد .اهبيق تدم لية عتومس ديدحتاالهمقي و
يمة م طققؾلتعميت ااتيجيراستطققل واخر يطققؾبتدارة إلا ومتق يعشققي انوهققذا  (3.57بمقق  مقققداره   حدققابي

 لمستقبمية.والحالية ل العموع اسومبة  لاجمي   تحتياجاا عمىرف لمتعل ألجا

 ثانثًا. اختثار انفزضٍاخ: 
 . االرتباط بَن انمتغَراث 1

يسث  معام  االرتبا  احد أساليب أو طرا ق اإلحرا،ات االستداللية أذ يدتخدم لسعرفة طبيعة واتجاه 
ؾيتها لمعال ة الخظية بيؽ متتيريؽ فزال  عؽ ذلػ يذير اإلحرا، االستداللي ودرجة العال ة و ؾتها ومعش

الى اإلحرا،ات التي تسكششا مؽ الحرؾل عمى استشتاجات مؽ بيا ات العيشة، وتعسيسها عمى مجتس  
 ( يؾضح االرتبا  بيؽ متتيرات وابعاد الدراسة.6والجدول    .((Zikmund et al., 2010,p.413الدراسة 

 انفرضٌ انمخطط وابعاد نمتغَراث االرتباط ( عالقاث6) انجذول

 
 Spss, v.23باالعتماد عهي مخرجاث  انباحثَنانمصذر: اعذاد 

 األهمي اذجؾدة التعميؼ الجامعي و  مبمد  الحؾكسةبيؽ   ؾي ( وجؾد ارتبا  إيجابي 6يتزح مؽ الجدول  
ابعاد مباد   مؽو ؾية بيؽ ك  بعد  إيجابية ارتباطاتوكذلػ وجؾد  (0.864  االرتبا   يسته بمتا

وهذا بدورة  (.Saunders ,et al., 2016,p.545   لمباحث الحؾكسة وجؾدة التعميؼ الجامعي األهمي 
  .يدهؼ في تقديؼ مدا دة لفرضيات البحث الر يدية والفرعية
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 . اختبار التأثير بين المتغيرات2
 :لرئيسة لمدراسةا المتغيرات بين التأثير عالقة اختبارأ.          
 بر قاما التحميق  االحرقا ي  بؾاسقظة (Path Analyze)  السدقار تحميق  االختبار باسقتخدام هذا اجرا، تؼ

AMOS, V.24 جقؾدة التعمقيؼ الجقامعي االهمقيو  مبقمد  الحؾكسقةبقيؽ  التقمرير عال قة مقؽ التحققق لتقرض 
 :يوكاآلت(5والذك   ( 7  الجدول في السؾضحة الشتا ا الى التؾص وتؼ 

 
 نهذراست انرئَست انمتغَراث بَن انتأثَر عالقت( 5) انشكم

 نهذراست انرئَست انمتغَراث بَن انتأثَر ( عالقت7انجذول )

 Estimate S.E. C.R. P Label انمتغَراث انرئَسَت

 ---> مبأدى انحوكمت
جودة انتعهَم 

 انجامعٌ االههٌ
انفرضَت قبول *** 24.355 040. 661.  

( خالل تمريره بالستتير السعتسد مبمد  الحؾكسة( أن هشاك مدارا  يدمكه الستتير السدتق   5ذك   يالحظ مؽ ال  
(. وبشا، عمى ما جا، في الجدول والذك  السذكؾريؽ ا فا   تؾص  الى  بؾل جؾدة التعميؼ الجامعي االهمي 

جؾدة في  سبمد  الحؾكسةل ية الر يدة، اذ يتزح وجؾد تمرير مبارر وايجابي ذي داللة أخرا التمريرفرضيات 
( مسا يؤدي الى  بؾل الفرضية (0.66مقداره التمرير  ( بم 1.96أكبر مؽ  C.R  يؼ التعميؼ الجامعي االهمي

 (. Tabachnick and Fidell,2001: 687الر يدة  
 :جهدة التعميم الجامعي االهميو  مبأد  الحهكمةب. اختبار عالقة التأثير بين ابعاد 

 AMOS, V.24 بر اما التحمي  االحرا ي  بؾاسظة تحمي  العاممي االختبار باستخدام هذا را،اج تؼ     
 الشتا ا الى التؾص ؾتؼ جؾدة التعميؼ الجامعي االهميفي  مبمد  الحؾكسةابعاد  التمرير عال ة مؽ التحقق لترض

  :وكاآلتي(6والذك   ( 8  الجدول في السؾضحة
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 جودة انتعهَم انجامعٌ االههٌفٌ  مبأدى انحوكمت`اد ابع انتأثَر ( عالقت6انشكم )

 جودة انتعهَم انجامعٌ االههٌفٌ  مبأدى انحوكمتابعاد  انتأثَر ( عالقت8انجذول )

 
Estimate S.E. C.R. P اننتائج 

جودة انتعهَم انجامعٌ االههٌ< ----انبعذ االشرافٌ  انفرضَت قبول *** 8.080 094. 821.   

جودة انتعهَم انجامعٌ االههٌ< -----بعذ انمساءنت  انفرضَت قبول *** 9.140 129. 660.   

جودة انتعهَم انجامعٌ < ---بعذ اإلفصاح وانشفافَت 

 االههٌ
انفرضَت قبول *** 7.833 139. 184.  

جودة انتعهَم انجامعٌ االههٌ< ---انبعذ انرقابٌ   قبول انفرضَت *** 9.140 129. 544. 

جودة انتعهَم < --- ارةبعد مسؤولٌة مجلس االد

 انجامعٌ االههٌ
انفرضَت قبول *** 6.918 029. 199.  

جودة انتعهَم < --- بعد دور أصحاب المصلحة

 انجامعٌ االههٌ
انفرضَت قبول *** 8.530 034. 293.  

< --- بعد وجود أساس ألطار فعال للحوكمة
 جودة انتعهَم انجامعٌ االههٌ

َتانفرض قبول *** 6.982 032. 220.  

 

انفزعُت جمُعها  انتأثُز وبناء عهً ما جاء فٍ انجدول وانشكم انمذكىرَن انفاً نتىصم انً قبىل فزضُاث          

 صحت انفزضُاث.من وهذا َؤكد وَعشس  وكما مىضخ اعالة 
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 احملىر انزاتع: االستنتاجاخ وانتىصٍاخ
 :اوالً: االستنتاجاخ

  :أبرزها ما يمتي ،اتلقد تؾص  الباحثان إلى جسمة مؽ االستشتاج
أن التظبيققق الدققميؼ لسبققادئ الحؾكسققة بالجامعققات مققؽ خققالل لجققان تعتبققر داعسققة لدققالمة هققذا التظبيققق  .1

ؾح مسققا يققؤدي الققى تققدعيؼ خمققق حققؾار مفتققؾم بتققؾفير االسققتقاللية الكاممققة و مشهققا لجشققة التققد يق التققي تققق
أسقس عمسيقة حديثقة ومقؽ رقؼ جقؾدة التعمقيؼ  التمكد مؽ د ة و مؾضؾعية السشاها السقررة  وفققالتد يق و 

 .بالجامعات االهمية
ويكؾن بؾض  استراتيجية  ،تر  أهسية مبادئ الحؾكسة بالجامعات االهمية في أن يرتقي بجؾدة التعميؼ .2

عسقق  لسراجعققة مبققادئ الحؾكسققة بالجامعققات التققي تخزقق  فيسققا بعققد الققى تقققؾيؼ جهققات خارجيققة لتحقيققق 
 .جؾدة التعميؼ

ة مبادئ الحؾكسة بالجامعات لمتظؾر العالسي لمتعميؼ لمؾصؾل لجؾدة تعميؼ بالجامعات االهمية مؾاكب .3
 ومؽ رؼ تخريا اجيال وكؾادر  ادرة عمى ح  السذكالت والسداهسة في الشهؾض بالسجتس 

يعد عدم االهتسام بتظؾير وتد يق مبادئ الحؾكسة بالجامعات مؽ اخظر السذكالت التي تعا ي مشها  .4
ويترتب عميه ضعل الجامعات  ،والجامعات االهمية برفة خاصة ،سدات الدولة برفة عامةمؤ 

االهمية ومؽ رؼ السجتسعات وعدم  درتها عمى التشافس والبقا، وكذلػ عدم تحقيق التشسية السدتدامة 
 .والجؾدة السظمؾبة

دة التعميؼ بالجامعات وكذلػ يؤدي االلتزام بآليات مبادئ الحؾكسة بالجامعات االهمية و ؾاعدها إلى جؾ .5
وبالتالي يزيد مؽ  درة الجامعات  ،وبالتالي زيادة رقة السؾاطشيؽ بالجامعات االهمية ،وزيادة كفا،ة أدا ها

  وتعزيز  يؼ التشسية السدتدامة ،عمى جذ  الظال  وما يشتا عشه مؽ تشسية مؾارد الجامعة
 انتىصٍاخثانًٍا: 

  :مؽ أهسها ما يمتي ،التي يراها الباحثان لسعالجة مذكمة البحث تتشاول هذه الفقرة أهؼ التؾصيات
تظبيق  ليات مبادئ الحؾكسة بالجامعات االهمية يداعد عمى تحقيق جؾدة التعميؼ التي تعا ي مشها  .1

  .الجامعات االهمية وبالتالي تعزيز فرص التشسية السدتدامة
همية  ذر رقافة مبادئ الحؾكسة بالجامعات االهمية يتظمب تظبيق  ليات مبادئ الحؾكسة بالجامعات اال .2

فرذا ما أدرك السجتس  إن  .وذلػ مؽ خالل وسا   اإلعالم ومشغسات السجتس  السد ي ،في السجتس 
مبادئ الحؾكسة بالجامعات االهمية تسث  له خل الدفاع األول والحرؽ السشي  ضد أي فداد أو إفداد 

فا ه سؾف يدعؼ تظبيقها وإرسا،  ؾاعدها والدفاع  ،أمؾاله ومكاسبهيحاول أن يدمب  السجتس  ررواته و 
 .عشها
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ويتؾلى مهسة إعداد  ،وعميه يؾصي الباحثان باستحداث مركز يعشى بسبادئ الحؾكسة بالجامعات االهمية
  براما إعالمية وتدريبية لترسي  رقافة مبادئ الحؾكسة بالجامعات االهمية في العراع

وذلػ لرف  السدتؾ  الحزاري لمسجتس  واعتبار ذلػ  ،واال ترادي واالجتساعي  ذر الؾعي الفكري  .3
 مؽ خالل تظبيق مبادئ الحؾكسة بالجامعات االهمية ،ك  مؽ مؾ عه ،مهسة وطشية يذارك فيها الجسي 

تظبيق مبادئ الحؾكسة بالجامعات االهمية وذلػ بهدف خمق مبادئ مال سة لبيئة التعميؼ بالجامعات  .4
 .ية العرا ية باالعتساد عمى التجار  العربية و الدوليةاالهم

االهتسام بالمجان السشبثقة مؽ وزارة التعميؼ والبحث العمسي العرا ية و ضسان عسمها بالذك  السظمؾ   .5
 لتدعيؼ عس  مبادئ الحؾكسة بالجامعات االهمية
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 املستخبص 
وتغتتتوراولرااىتتت ا راتحؾىطتتت رات الغةتتت رتاح ةتتت.راىتتت ا يا رتبظتتتبرىبتتتامرات الغتتتا راتاابةتتت رُل اربتتت ر 

ح ةت.را تاارا رتعطرةت رنتظعراتتؾسةعرنظاقراتطشارى رتكا  راطتاا رااستاارات الغةت ر تطؽرل ارتحرلاا تور
ااداراراتاشتتتتة ارترطتتتتؾاردراتطاتةتتتت رواتطاديتتتت رواتبشتتتتا  رديطؾقااطةتتتت راتحةتتتتاارات الغةتتتت رلتتتتاورا ر ا  تتتتة رلضتتتتالةؽر

لؽرات ضايارااساااتة ة راتايراريطكتؽرر ؾنفياونؾا راتىرتح ة.رلاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتيراتطح ودار
اتاغرتةؼرىتت  ا رليطتا رواستاااتة ةا رتكتتورات الغتا راتاتتيرت اىريتارأوراتااا تيرعظيتتاقر ر ت رأنتبنرتح تتةؽرجتؾدار

رر تاظرعرإتىرتح ة.راتا ادارواتاطةز
ر رل اطغاتيا رلع رات الغا رتافاعو ران رعبوبطا رات ةط ر رعالقاا رشبك  رخاصر طؽ روعرىرنحٍؾ تبادتة 
درىرةا رَيصُغبرعرىرأي رجالغ روباضراتظغارعؽرق راتيارااعاطاات ان ر يار ير ؾءر  ة  رلفادىارانور

اتياد  راتىرتح ة.ررعرىرات الغا ةغياقرباتااتيرعرىرلؾاردىارات ان رتطؾاكب رلاظربا رسر ر رات ةط رجط
اتغطورلعرااطاا رذا راتغالق ر يارتاشكةورشبك رقةط رات الغا راتايرياؼرعباىاررلاظربا رجؾداراتاغرةؼ

رساااتة ة  رترؾنؾلراتىرااى ا راارتؾز عروتؾجةوروتبادلراتطؾاردرباساطاار
رت  مرر راتغالق روااثاراتااابغيرتوعرىرو .رلا رإتىرتش ةصرطبةغ  رات الغا ر يرَتي  رات راس  حؾىط 

شبك رات ةط رات ان ربات الغا رقرواتاغا ررتح ة.رلاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتيرلؽرخاللرتؾا ارلضالةؽ
ررأثارعرى ربات الغا  رات ان  رات ةط  روشبك  رات الغا  راتطظغطا رُل اط ؾىط  رتؾجيا  ردعؼ ر ي غ  

رتح ة.رلاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتي راتطبحؾث ر ي
ىرةت راادارارروراتفرؾجت جالغت راخاةتاررىرةت رااداراروااقاصتادرر تيراب رعؽرىذهراتا اؤا رتتؼ روتإلج

ُجطغتبررلةت انا رتر راست قرولصت را رترحصتؾلرعرتىراتبةانتا راتاتيرجالغت راتكاتا وااقاصادروىرة رات انؾنر تير
(قروقتت راعاطتتت  رات راستتت ر58 ر(قرُأستتتَاادرلظيتتتار74راتبتتتاتدرعتت دىار عةظتت راتبحتتت رورربااستتابان راتطؾزعتتت رعرتتتى

اتحاتةتت رتاح ةتت.رأىتت ا يارواتاؾنتتورإتتتىرإجابتتا رتطشتتتكر رات راستت راتطتتظياراتؾنتتفيراتاحرةرتتيقراتتتذ رتضتتتطؽر
ستتتاطارارااستتتابان رت طتتتعراتبةانتتتا راستتتا  امرأدوا ربح ةتتت رُلاغتتت دارل تتتوراتط تتتابال رلتتتعراتطبحتتتؾثةؽرواعاطتتتادرا

 اتطظرؾب ر ي  رتحرةريارتراؾنورإتىرناائارات راس ر يرجانبةياراتظغا رواتغطري 
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استتتتاظادا رإتتتتتىرطبةغتتتت راتبحتتتت رولضتتتتالةؽر ا تتتتةاتوقررتتتتتؼراعاطتتتتادراتا انتتتتا راتطة تتتتاار تتتتيراتبانتتتتالار
(قرلغتتالال راارتبتتااراتطغةار تت ق(رتكتتورلتتؽر اطوستتااراتح تتا ة قراانحاا تتا رSPSS-Ver24 اإل صتتائير
وغةتتاراتطباشتتاار تتةؽرر(رتطغا تت راتاثتتت ةاا راتطباشتتااPath Analysisتحرةتتوراتط تتارر اعاطتتادرر ضتتال رعتتؽر

  لااةاا راتبح 
راتبح روجؾدراثارذوردات رإ صائة رتحؾىط رات الغا رعرىر راتظاائاراتايرتؾنورإتةيا لؽرأىؼ

رذو رأثا رووجؾد راتغاتيق راتاغرةؼ رجؾدا رلاظربا  رتح ة.ررتح ة. رعرى رات الغا  رتحؾىط  رإ صائة  دات 
لاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتير ؾجؾدرشبك رقةط رات الغا رىطااةاروسةط رواساظادا رإتىرذتػرتطبراإلشارار

راا رات الغا رطىطة  رإدراك ربضاورا راتطاغر   ربغضراتط اا ا  راتإتى رلؽ ررا ار سافادا  يرراتظاجح 
رات الغا  رواتااىةزتظبة.ر ؾىط  عرىرات صائصراتائة  رتشبكا رات ةط رولحاوت رتظؾ اىاقرولؾاكب ررق

 اطدواررات  ي اراتايرت  ليار ؾىط رات طغا رعرىرل اؾمرتح ة.رلاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتي رررر
 :رر ؾىط رات الغا قرشبك ررقةط رات الغا قرلاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتي الكلسات السفتاحية

Relationship and the successive effect of university governance through the 

value network in achieving quality requirements of higher education 

"An analytical study of the views of a sample of faculty members in the College 

of Administration and Economics Fallujah University and the College of 

Administration and Economics and the College of Law at the Al Kitab 

University   "  

Abstract 

The major Western universities adoption the approach of university 

governance to achieve their goals. The first objective is to expand the 

participation domain of all members of the university in the various stages of the 

decision-making process to achieve the democracy of university life through the 

embodiment of the Good governance of the limited financial, material and 

human resources to achieve the requirements of the quality of higher education 

as a strategic issue, Which can not be ignored or overlooked it. Improving the 

quality of education has become an important and strategic goal for all 

Universities looking forward to leadership and excellence. As universities 

interact with their communities through reciprocal relationships, especially 

within their own value network, in light of the fact that it is difficult for any 

university, regardless of its ability to rely totally on its own resources to meet 

the requirements of the whole value chain, Consequently universities aiming to 

achieve quality education requirements must work with related parties to form a 

network of valuable universities through which the distribution, direction and 

exchange of resources will be made to achieve strategic goals.  

 The aim of the study is to determine the nature of the relationship and the 

successive effect of university governance in achieving the requirements of 
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quality of higher education through the availability of the contents of the value 

network of universities and to identify the impact of university governance and 

the value network of universities combined in supporting the organizations in 

achieving the quality requirements of higher education  . to answer these 

questions, Was selected the College of Administration and Economics at 

Fallujah University and the of College Administration and Economics and the 

College of Law at the Al Kitab University were selected as a field of study and a 

source of the data collected by the questionnaire distributed among the (64) 

research sample (58) questionnaire was retrieved. In order to achieve its 

objectives and to reach answers to the problem of study descriptive analytical 

approach, which included the use of multiple research tools such as interviews 

with respondents and the adoption of the questionnaire to collect the data 

required to analyze the results of the study in both theoretical and practical 

aspects. based on the nature of the research and the implications of its 

hypotheses, were adopted facilitated techniques SPSS-Ver24 Statistical Program 

for both, (means, standard deviations, correlation coefficients), as well as (Path 

Analysis) to identify direct and indirect effects between search variables. 

The most important results of the research were a statistically significant effect 

of university governance on achieving the quality requirements of higher 

education, and a statistically significant effect of university governance on 

achieving higher quality education requirements with the value network of 

universities as an intermediate variable. Based on this, some suggestions were 

made regarding Universities should recognize the importance of benefiting from 

successful experiences in the application of university governance, focusing on 

the main characteristics of the value networks and trying to develop them, and 

keeping pace with the new roles offered by the university governance of the 

communities to achieve the quality requirements of higher education. 

Keywords: University Governance, University Value Network, Quality 

Education Requirements. 

 
 السقدمة.

رباتطظغطا رر راتحؾىط  رلفيؾم رعامرارتبط رنحٍؾ رادااررعرى ر ؾنفيا ر ةيا راتطظاشا راتطاتي راتف اد ب بب
قةامرل اتسراادارارب ؾءراسا  امرات رظ رواتط ؤوتة قروباتااتيرىظاتػروجورث  راتط اطعر يراطارررإلعادا

رات الغا ر ؾنفيا ر ي راتطصظرن رىذا روتؾعرتاظبة. رت ا  م رولؾاردرحلؤس ا رعال    ط ررانؾا 
قرولؽرنا ة راخامر انرات الغا ر يريا ضال رعؽرتثثارجزءرىبةارلؽراتط اطعروانحا راتطصاتنرب اارات

ُت يؼرعرىرنحٍؾرىبةار يرتح ة.راتاظطة رعرىراخاال رانؾاعيارااقاصادي روااجاطاعة رراتغاتؼرلغغؼردول
روا رتبظبروغةاىا ادار  روات ةاسة رواتصحة ر     رات الغة رروق  راتحؾىط  ىبامرات الغا راتاابة رُل ارب 

غة ر طؽرل ارحرتاح ة.راى ا ياروتغوراولرااى ا رتؾسةعرنظاقراتطشارى رتكا  راطاا رااساارات ال
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عطرة رنظعرات اارا رلاورا ر اح ة.رديطؾقااطة راتحةاارات الغة روونؾا راتىرااداراراتاشة ارترطؾاردرلاا ور
ر ر يراطاررلصظرنراتحؾىط رااكاديطة رواتبشا  راتطح وداراتطاتة رواتطادي 

وتغورلؽراتطظظ.راتظغاراتىرات الغا ر ؾنفيارجزءر اعوروليؼرلؽراتط اطعراتغامرعبارعالقاتيارر
اتابادتة رلعراتط اطعروعرىرنحٍؾرخاصر طؽراتبةئ راتافاعرة رتشبك رات ةط رات ان ر يار ير ؾءر  ة  ر

ي رجالغ روباضراتظغارعؽرق راتيارااعاطادرىرةا رعرىرلؾاردىارات ان رتطؾاكب رَيصُغبرعرىرألفادىارانور
رعرىرات الغا ر رثؼ  رولؽ رجطةغياق رات ةط  رتاشكةورلاظربا رسر ر  ر يا رااطاا رذا راتغالق  اتغطورلع

ا رتؾجةوروتبادلراتطؾاردرباساطااررونؾا راتىرتح ة.رلاظرباتايرياؼرعباىارتؾز عرورشبك رقةط رات الغا ر
راتغاتير راتاغرةؼ ر ر  رر ؾنفياجؾدا راتااا يرعظياق رأو ريطكؽرت اىريا راتايرا رااساااتة ة  رات ضايا لؽ

أنبنرتح ةؽرجؾداراتاغرةؼرى  ا رليطا رواساااتة ةا رتكورات الغا راتايرتاظرعرإتىرتح ة.راتا ادارواتاطةزقر
رات الغا وذتػرطنراتاح  راتكبةاراتذ ر رياط ور يرل مرق رتيار يراتؾقبراتحا ارريؾاجو واتط ا بوق

را اةاجا ر ريربي راتذ  راتطاطةز رات ا ا رلؾانفا  رتح . رعاتة  رب ؾدا روبح ة  رتغرةطة  رخ ل  رت  يؼ عرى
 اتط اطعروسؾقراتغطوقرو  يؼر يرتح ة.ر االاراتاظطة رولاظرباتيا 

وقري ةاربح رولظوعرىرو .رلارت  مرتضطؽراتبح راربغ رلحاورراخاصرااولرباساغااضرااطارراتغامرتر
ر ؾىط ر ر  رااول راتط ا و راتطااةا رات انبراتظغا رتربح رتكورلؽ ربطظاقش  راىاؼ رات انير    راتطحؾر الا
ات الغا (رواتطااةاراتط ا وراتؾسةطر رشبك رات ةط (رواتطااةاراتاابعر رلاظربا رجؾداراتاغرةؼ(رقر ير ةؽر

ااضراىؼرناائاراتبح رواخابارر ا ةاتوقرواخةاا رتظاولراتطحؾررات ات رااطارراتغطريرلؽراتبح رعباراساغ
 ضال رعؽرراتايرتط ضبرعؽرناائاراتبح اابعراساغاا ا رآلىؼرااساظااجا رواتط اا ا رتظاولراتطحؾررات

رر ربحؾثراتط ا برة اقاااحرات اىا رت
 السحهر األول: مشهجية البحث

 أواًل: مذكلة البحث
تيرق رتاظربرلظغؾل رلاكالر رعرىرل اؾمرشبك رات ةط رأنرعطرة راتظيؾضر ؾاقعراتاغرةؼراتغارر

اتايرتغطور ةيارات الغا رواتايرتشطوراطاا رات ااررجطةغيؼرسؾاءرعرىرل اؾمرات الغ رأمرعرىرل اؾمر
رات ةط ر رر ةع رعاٍل رلفااحرترؾنؾلراتىرتغرةؼ رات الغا ر ؾنفيا روُ طكؽراتظغاراتىر ؾىط  ات ظاعرىكوق

ري  روق  رواتطضطؾنق راتايرواتط اؾم رات ةط  روتغز ز رلاظرباتو روتح ة. راتغاتي راتاغرةؼ رجؾدا رتح ةؽ اضي
رااى ا ر رو ؾح ريضطؽ ربطا راتطؤس ي روااداء رات الغة  راتحؾىط  رتطضالةؽ رتظؾ اا  رجالغ  رأ  ت  ليا

طاا ر طؽرشبك روتح ة.راتشفا ة ر يراتغطورواتُط ثت رعؽرااداءرواتظاائارواتُطشارى راتطؤس ة رت طةعراا
روتحرةوررات ةط   ر يردراس  ر  ؾا ر ؾجؾد راطساسة  رلاللحيا رتا    رلغضر  ر إنرثط  رت  م رلا و ير ؾء

اتطؾ ؾعا رأعالهرتركشحرعؽرلضالةظيارو ؾائ ىارواساكشا رعالقاتياروتثثةااتيا رو طكؽرتثشةارلشكر ر
راتبح رعباراتا اؤا راآلتة :
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رتتت ربحؾىطتتت رات الغتتتا روشتتتبك رقةطتتت رعالقتتتا رارتبتتتاارلغظؾ تتت ر تتتةؽراطبغتتتادراتط تتتا ر راتطاط ىتتتورتؾجتتت ر .1
 ؟رات الغا قروبةؽراتبغ راتُطغاط راتطاط ور اح ة.رلاظربا رجؾداراتاغرةؼ

يؾجتت رأثتتارذورداتتت رلغظؾ تت ر تتةؽراتطااةتتاا راتط تتا ر راتطاط رتت ر تتتر  ؾىطتت رات الغتتا رقرلتتؽرختتاللرىتتور .2
ور اح ةت.رلاظربتا رجتؾدارشبك رقةطت رات الغتا ر ؾنتفيارلااةتاا روستةظا (روبتةؽراتطااةتاراتطغاطت راتطاط ت

ر؟راتاغرةؼراتغاتي

 ثانيًا. أهسية البحث
تغيارأىطة راتبح رعبار ة ررىورلؽرات انبراتطة انيرواتظغا قرتثتيرأىطة راتبح رعرىرل اؾمر

را راتطة اني رااخابار رخالل رلؽ رإتةيا راتطشار راتظؾا ي رعؽ راإلجابا  رات الغا رتؾ ةا ر ؾىط  عاطاد
تطبحؾث رات ظاع رقربطارق ريؾ ارترطظغطا راة.رلاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتيولضالةؽرشبك رات ةط ر يرتح 

ر رات الغا روتظبة يا رتاغز زرلؤشاا ر ؾىط  راتطظاسب  رات ةط رر يرعو لضالةؽراتغطوراتاشارىيرتشبك 
ر وونؾا راتىرتح ة.رلاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتي

 ثالثًا. أهداف البحث
رإتىرتح ة.راطى ا راآلتة :اتبح ررى غيروأىطةاواتبح رر ير ؾءرلشكر 

رنغا ر . أ رإطار رنةاغ  رأو رر ظاء راتائة  طىؼ راتبح  رلااةاا  رات الغا ررلضالةؽ ر ؾىط  رلؽ تكو
 قروشبك رات ةط رولاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتي

رُلغباا رعؽررؤ  رج ي اروتش ةصرلااةااتياراتائة  رشبك رقةط رات الغا رطظغؾرنغا رترتثطةات  يؼرر . ب
ر روطبةغ رات الغا تغالق  راتطحةظ  ر ةئايا ررلع ر بظاء رات يا رذا راتغالق  رلع راتايرعالقايا ات ةط 

 ت  ليارات الغا  
رُيش صرأىؼور . ت ر كا  رأنطؾذج رر ع راتفاعة  رىواتطااةاا  راتائة  ر ي راتبح  رلااةاا  رلؽ رلااةا

لااةارشبك رقةط رورؤ  راتبا  ةؽر يراتبح راتحاتير ةطاري صرراساظادا رإتىرات يؾدراتبح ة رات اب  
 باعاطادىارترطظاقش راتظغا  روونال رإتىرتحرةريارودراسايار طؽراإلطارراتغطري ررلاورا ررقرات الغا 

وبةؽرتح ة.ررتكورلؽر ؾىط رات الغا روشبك رات ةط  وتحرةرياروااثاراتااابغي طبةغ راتغالق قةاسر . ث
 و .راتط ظطراتفا ي اتبح ررعؽرطا .راخابارر ا ةا لاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتير

اؾنورةبحؾث ر ير ؾءرااساظااجا راتايرست  يؼرل اا ا رُيطكؽرأنرُت يؼر يرخ ل راتطظغطا راتط . ج
  اتبح ررإتةيا

 رابعًا. مخطط البحث وفرضياته
رعرىراتظحؾراآلتي:ر ا ةاةؽررئة ةاةؽررعرىاقاصا ر ا ةا راتبح ر

 ؾىطتت رات الغتتا قروشتتبك رقةطتت رراتطاط رتت ر تتتر رتؾجتت رعالقتت رارتبتتاارلغظؾ تت ر تتةؽراتطااةتتاا راتط تتا ر ار .1
   اح ة.رلاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتير(روبةؽراتطااةاراتطغاط راتطاط وات الغا 



 

 
135 

شتبك رلؽرخاللررق ؾىط رات الغا ر ةؽراتطااةاا راتط ا ر راتطاط ر ر تر اريؾج رأثارذوردات رلغظؾ  ر .2
 اح ةت.رلاظربتا رجتؾداراتاغرتةؼرااةتاراتطغاطت راتطاط تور ؾنفيارلااةاا روسةظا (روبتةؽراتطرقةط رات الغا 

 اتغاتي 

 

ر

 

 
ر
ر

ررررررر
ر
ر

  
 ( السخطط الفرضي للدراسة1الذكل )

 خامدًا. أسليب جسع البيانات
أعاط راتبح رعرىراتطظياراتؾنفيراتاحرةرير يراخابارر ا ةاتورباعاطادرت انا رىذاراتطظيار ير

ل روتح ي ا رااسابان راتايرأع ىاراتبا  ةؽر ير ؾءرات ةاقا راتغرطة راتطغاط اقر ضال رتحرةوراتبةانا راتالزر
رعؽراتط ابال راتش صة رلعراط اادراتطبحؾثةؽر ي  رتؾ ةنر  اا رااسابان رتضطانراإلجاب راتصحةح  

 سادسًا. أساليب التحليل اإلحرائي
راعاط رتؼ ر ر ا ةاتوق رولضالةؽ راتبح  رطبةغ  رإتى راتبانالاراساظادا  ر ي راتطة اا راتا انا  اد

رلغالالSPSS-Ver24 اإل صائير راانحاا ا راتطغةار  ق رتكورلؽر اطوسااراتح ا ة ق (قر راارتباا(
(رتطغا  راتاثت ةاا راتطباشااروغةاراتطباشاار ةؽرأبغادرPath Analysisتحرةوراتط ارر اعاطادرر ضال رعؽر

راطسرؾر رىذا ري ؾم رإذ رولااةااتياق راتطباشارات راس  راتاثثةا رإتى رلااةا ؽ ر ةؽ راطثا رأساسرت زئ  رعرى  
ترطااةاراتط ا ور ات بب(ر يراتطااةاراتطغاط ر اتظاة  (روتثثةارغةارلباشارترطااةاراتط ا ور يراتطااةار

ر اتطغاط رعبارلااةاروسةط 
 سابعًا. مجتسع البحث وعيشته

رتط ربرقرفرؾج روجالغ راتكاا رجالغ راترتط ورل اطعراتبح ربثعضاءراتيةئ راتا ر  ة ر ي  ةطا
ىرة رااداراروررىرة رااداراروااقاصادر يرجالغ راتفرؾج لؽراتيةئ راتا ر  ة ر يرىورربثعضاءرعةظ راتبح 

راتذيؽرتؼ ر(ر74رقروىيرعةظ رقص ي قرواتباتدرع دىؼر وااقاصادروىرة رات انؾنر يرجالغ راتكاا  قروىؼ

 حىكًخ انجبيعبد   

 يزطهجبد جىدح انزعهُى انعبنٍ  

 شجكخ لًُخ انجبيعبد  

 انًُبفضىٌ انًزًًىٌ انزثبئٍ

االطبر انعبو 

وانرصبنخ 

 واالهذاف

 

ضبءنخ وانرلبثخ ًُ  ان
 

 انشفبفُخ واالفصبح 

شبركخ انذاخهُخ  ًُ ان

 وانخبرجُخ

 نًجهزوٌا

 انعًهُخ انهذف انفهضفخ
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و بةؽرات  ولر(راساطارارناتح رتراحرةوقر58وق راساغة رلظيا قرالغا ات ر يرترػتؾز عرااسابان رعرةيؼر
ر(رع درااساطارا راتطؾزع روع درااساطارا راتط ااجغ راتصاتح رون برااسااجاع ر1 

 (1الجدول )
 أعداد االستبانة السهزعة والسعادة

 % السعادة السهزعة الجامعة 
 % 85,71   36 42 الفلهجة 
  % 68,75ر22ر32 الكتاب 

 :رلؽرإع ادراتبا  ةؽر السردرر
رعطرة راخاةارر راتايرتكؾنر ةيا راتُطة ااق راتغط ي  راتحات ر طؽراتغةظ  راتبح ر يرىذه وُتغ رعةظ 
رلطؽريطاركؾنرق را ر رااجاطاعة رعرىرأساسرات يؾت رواتطالئط ر يرتؾ ةاراتطاادرلؽرااسا صاءق و  اتيا

راتطاتبظ  راتطغا   رلؽ رات الرليطا  ربحؾىط  رات ةط  رشبك  ر طؽ راتطشارىةؽ رولضالةؽ رُيطكؽرغا  اتاي
عباررواتاؤ  راتط ا برة رباتظاائاراتايريطكؽرتح ة يابطاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتيرراتؾنؾلراتةياقروات راي ر

  تظبة ا راتحؾىط 
 ( خرائص أفراد عيشة البحث2الجدول )

 انُضجخ % انعذد انًزغُراد انعىايم انشخصُخ

 انجُش
 % 66 36 روش

 % 33 66 أٔشٝ

 انعًر

 % 61 41 ( عٕج66-33)

 % 33 41 ( عٕج36-13)

 %  63 46 ( عٕج16-33)

 % 43 1 فأوشش( عٕج -33)

 انشهبدح

 % 41 13 دوذٛساٖ  

 % 61 41 ِاطغذ١ش  

 % 6 4 دةٍَٛ عاٌٟ  

 يذح انخذيخ

 % 61 44 ( عٕج4-3)

 % 41 3 ( عٕج6-41)

 % 61 41 ( عٕج44-43) 

 % 33 41 فأوشش(  -43) 

 ات  ولرلؽراع ادراتبا  ةؽالسردر:  

 السحهر الثاني: االطار الشظري.
 .) االطار الشظري( أواًل: حهكسة الجامعات 

 الحهكسة. .1
راتحؾىط ر  ر يرر(Governance )ُتغ  رىبةارعباراسا  اليا راتاير غةبرباىاطام راتح ي   لؽراتطفاىةؼ

اادار ر يرر(ر ؾنفيارنغامرتطؾاجي رااساب اد3قر2112اداءر رناناات يؽقرتح ة.رات ؾدارواتاطةزر يرا
وسؾءراتططارسا راادار  روغةا ررواتطاؤوسةؽاتطظغطا راتذ رخرفاوراتغالق راتيالة رات ربة ر ةؽراتاؤساءر
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 ر(قروباتااتير  376قر2118 اتشطا قرر(23قر2111ؼراتغ ات راتطظغطة رعرىرنحٍؾرعامر اتزىاانيقرلفاىة
 از رلضالةؽرلصظرنراتحؾىط رعرىراىاطامراتط اطعرات وتيرتطارتيارلؽراىطة رىبةاار ير طانرسةار

ر( 6قر2112اتغطوروااسا اارروتح ةؽرات ؾدار يرل ارحراتطظغطا قر  اقغانروات ا شيقر
روق ر  أ راتحؾىط ر ؾنفيارلظغؾل رلؽرات ؾانةؽروات ؾاع راتايرتاحكؼر يرعطرةا راتطظغط قريظ رجرر

تشةاراتطغاجؼراتىر(ررورر376قر2118 طظيارعالق راتطظغط ربثنحا راتطصاتنرواتط اطعر راتشطا ررقر
ش رقرانرانظالحراتحؾىط ريغظيرعطرة راتاحكؼروات ةظاارعؽرطا .رقؾاع روأسسرترضبطر ي  رتح ة.راتاُر

ترطؤس  راتايررا ر ير ةؽرُيشةاراتطفيؾمراادار رترحؾىط ر ؾنفيار"رل طؾع رات ؾاع رواتضؾابطروااجااء
تؾ ار طانا رتاح ة.ر اصراتط يا ؽرعرىر  ؾقراتُطالكرواتطحا غ رعرىر  ؾقرانحا راتطصاتنر ير

(قرالاراتبظػرات وتير   رعا راتحؾىط ر ؾنفيار"اتحات راتايرياؼر59قر2114اتطظغط قر را ؾىا ؼروات ؾ ظيقر
راداراراتطؾاردرااقاصادي روااجاطاعة رترط اطعر ي  رت رر ير ةؽرجاءرتغا فرت ظ رعباىا ح ة.راتاظطة "

رلؾاردر رادارا ر ي رتراحكؼ رات ةاسة  رات رظ  ر"اسا  ام ر ؾنفيا راتحؾىط  رعؽ رتراغبةا راتاظطؾ   اتط اع ا 
عرىراتاغؼرلؽرتغ درورر( 12قر2117ح ة.راتاظطة قر رن ؼرقراتط اطعرااجاطاعة روااقاصادي رلؽراجورت

راتط ارف  راتاؤم رو . ر ؾنفيارراتاغا فا رترحؾىط  رات طةع رعرةيا رياف. رلشااى  رقؾاسؼ رىظاتػ رأن راا تيا
رقر ر راتشطا  ر  رق راتطشارى ( رق رااسا التة  راتط اءت  رق راتشفا ة  ردعؼ ر  راىطيا رترحؾىط  راساسة  لبادمء

ر( ر376قر2118
 حهكسة السشظسات. .2

ر ؾر ربطفيؾم رتالىاطام راتح ة ة  راتب اي  ران رات ؾل رُيطكؽ رق  ران ار رلع راتطظغطا رجاء رت ا اىط 
ر ردي طبا ر  ر ي راتطاتة  رتظ نر1992اابغاد روسؾق راتطاتة  رل رسراتا ار ا رقبو رلؽ راتر ظ  رتشكةو روتؼ )

ررتألوراق ربغظؾان  The Financial Aspects of)االثعبد انًبنُخ نحىكًخ انًُظًبد اتطاتة 

Corporate Governance )غا فا ر(قروعرىراثاىار   رتغ د روتبايظبراتا6قر2112قر رناناات يؽقر
باخاال روجيا رنغاراتطياطةؽرباتطصظرنرر– ؾىط راتطؤس ا رر–ات ان ربطصظرنر ؾىط راتطظغطا ر

 ضال رعؽراخاال رتؾجيا راتبا  ةؽرواتُكاا رواتطياطةؽرواخاصاناتيؼقروتغورلؽر ةؽرروجؾانبرلغات اور
راتاغاونرااقاصاد رور رلظغط  راتاغا فراتذ رق لاو رشطؾا  راتاغا فا رواك اىا راتايرعبا رعؽراىؼ اتاظطة 

ريصحراتح ؾقرواتؾاجبا ر رإذ رو ااقبياق راتطظغط  راعطال راتذ ريؾجو راتظغام ر" راتطظغطا ر ؾنفيا  ؾىط 
و ؾزعيار ةؽرل ارحرااطاا ر يراتطظغطا رل ورل رسراادارارواتط اىطةؽرذو راتغالق رو ضعرات ؾاع ر

ىطاريضعرااى ا روااساااتة ةا راتالزل رراتطظغط ربشؤونروااجااءا راتالزل رات اذرات اارا رات ان ر
ر(قررروباتااتيرتؾ ار ؾىط راتطظغطا 12قر2117تاح ة ياروأسسراتطاابغ رتا ةةؼرااداءرولااقباو"رقر رن ؼقر

ااتةا راتايرُت يؼر ير اضراانضباطة رواتاقاب رعرىراداراراتطظغط ربطاريضطؽرتؾجييارن ؾرتح ةؽراداءر
رررر(ررر7قر2112اتط اىطةؽروانحا راتطصاتنرااخا ؽقر ر اقغانروات ا شيقرراتطظغط روبطاري  مرلصاتن

 حهكسة الجامعات. .3
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راتطظغطا راتىرات الغا روعيارلفيؾم رات الغا ررانا ورلفيؾمر ؾىط  رااكاديطة رو ؾىط  اتحؾىط 
رجؾانبي روبط ارح راتاظطة  رتح ة. ر ي راتغاتؼ ردول رلغغؼ رل اؾم رعرى رات الغا  ربو رُت يؼ رتطا ارنغاا 
ااجاطاعة روااقاصادي رواادار  روات ةاسة رواتصحة ر     وغةاىارقروىيرجزءرليؼرو ةؾ رلؽراتط اطعر

لصظرنررُيطكؽرات ؾلرأن(رقرىطار3قر2112اتغامر ضال رعؽرعالقاتياراتابادتة رلعراتط اطعقر رناناات يؽقر
رتح يا رلؾاكب رتؾاجورات رىانبرولازاتبتطؾاجي راتاح يا راتايررات الغا رجاءرر ؾىط ر الغا رولظيا

(رر ضال رعؽراتط اىط ر ير377قر2118عؾتط راتاغرةؼراتغاتيرواتطظا   راتغاتطة رلؽرجي ر راتشطا قر
اتطشكر راتائة  رإلدارارات الغا ر ؾنفيارادارا رليطاياراتائة  رات اذرات اارا راتطاتبظ ربشؤونررلؾاجي 

لؽرجي راخامر ر .رلظاقش رات اارا روااعاااضرعرةيارراتظرب رواعضاءرىةئ راتا ر سردونرانريكؾنرتيؼ
ر( 11قر2117ن ؼر

ياضنرأنر ؾىط رات الغا ر يراتبةئ راتغابة ررولؽرخاللرلااجغ ردراسا رساب  ر ؾلرلؾ ؾعرر
راتطصظرنرتؼردراساو رتب أررىذا رولظاقش رلضالةظورلؽروجيا رنغارل ارف رواتايرق  لؽرجؾانبرلاغ دا

اتط اا  رترطصظرنرولظاقش رلؤشاا رتظبة ور ير ؾءرلاظربا رات ؾداراتشالر رىطار ا  يؼرااطاراتظغا  ر
ربات راسا راتايراىاطب(ر2112 رناناات يؽقرر يردراس  بظاقرااسافادارلؽرت ار رات الغا ررولاورا 

ر رعب اتباقيق ر  ردراس  ر ي رىطا راتظاجح  راتططارسا  ر ؾء ر ي رات الغا  ر ؾىط  رتغز ز (ر2112وسبو
و عرل ايةسرترط ارن راتطغةار  رتحؾىط رات الغا راتغابة رلؽراجورتح ي راتاغرةؼرز رعرىرودراسا ررى

ر راتبظػرات وتيق ر  راتحالر يردراس  رىؾ راتغابيرىطا ر2112اتغاتير يراتؾطؽ وات راسا راتايراىاطبرر(
ر اتزى ر يردراس  رىطا رات الغا راتغابة  ر ي رتظبة يا رات الغا رودرج  رتظبة.ر ؾىط  رواقع اانيقر  راس 

(رقروونؾا راتىردراس راتطصظرنر ير2117(رودراس ر رن ؼقر2114(رودراس ر را ؾىا ؼروات ؾ ظيقر2111
اتاغرةؼراتغاتيرىطارل ا ر راتاح يا راتايرتؾاجورر ؾءراادوارراتايرُيطكؽرانرتؾدييار ؾىط رات الغا ر ي

 ة.راتاؤمراتط ا برة رتراغرةؼر(رىذتػردورر ؾىط رات الغا ر يرتح2118 يردراس ر ر اقانروات ا شيرقر
ر( رر2118اتغاتيرىطار يردراس ر راتشطا قر

ولؽرات  يارباتذىارانرنطاذجراتحؾىط راتايري ؾدىارااكاديطةؾنراتظطاذجرااك ارتطاسكا رباتا اتة روىير
ىذارقروُ طكؽرتبظيراطكاديطةةؽنطاذجرقائط ربا اااضرلفادهر"ريظبايرانرت ضعرات الغا رتحؾىط راتطؾعفةؽر

ر(ر17قر2112اتظؾعرلؽراتظطاذجرعؽرطا .رتبظيرع ارطاقرلظيا:ر ر اقانروات ا شيقر
 لظنرسرظ رات اذرات ااررتط رسراكاديطيرأورل رسرالظاء  -رأ
  يراتط اتسراتحاكط  راطكاديطةةؽتط ةور غالرترطؾعفةؽرر -ر 
راتبارز ؽر ؾنفوررئةسرأورل ؤولر يراتطؤس  راتاغرةطة  راطكاديطةةؽتغةةؽرا  رر -ر 
ري رق رن ؼ ر  ر را ؾىا ؼروثؾ ظيقر11قر2117اف.راتغ ي رلؽراتبا  ةؽرلظيؼ رواتطظغطا ر67قر2114(رور  ر ر )

(ررواتطظغطا رذا راتغالق ربططارسا ر ؾىط رات الغا روتظبة يارعرىروجؾدر18قر2112ات وتة ر راتبظػرات وتيقر
 راتبةئ راتايرتغطور ةيارواتاح يا رلؤشاا ررئة  رتحؾىط رات الغا رغاتبا رلارتكؾنرشالر رتر الغا رعرىراخاال
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اتايرتؾاجيياقرو يرىذاراتص درُتشةاربظاق رقةاسرااسا التة رااوربة روبظاق رقةاسر ؾىط رات الغا راتايرق ليار
رر(OECD )اتبانالارااقرةطيرتربظػرات وتيرولؤشاا راتحؾىط راتصادرارعؽرلظغط راتاغاونرااقاصادي رواتاظطة ر

رات راتططارسا  روىؾد رأن رعرى راتطاح ا راتططرك  رجالغا  ر ي رتاضطؽرراتطؤشاا  ة ا رات الغا  رتحؾىط  اتائة  
 راتشفا ة رواا صاحرعؽرااداءراتطاتيروغةاراتطاتير2 رااطارراتغامرواتاسات روااى ا  ر1اتغظانارااتة :ر ر

وعرىراتاغؼرلؽرقرر(378قر2118ات ارجة  (ر راتشطا قر راتُطشارى رات اخرة رور4 راتُط اءت رواتاقاب  ر3تر الغ  ر
رقائط رعرىر رعرىراساسرانيا وجؾدرل طؾع رلاظؾع رلؽرنطاذجر ؾىط رات الغا راارانوريطكؽرتغا فرلغغطيا
ر اضراتحا  ر رعرى روات  را رااكاديطي راتافؾق رات ؾقق رقؾم رات وت ق ر  رىي رقؾمررئة   رثالث  ر ةؽ اساسراتاؾازن

ر ظغارااعابار راخذنا رلا رواذا ررااكاديطة ( ر ةظيا رات ؾمرات الث ر ةطا سظ  رعظ را  رطا يرر ثنظاىةحرتافاعورىذه
اتايرت عرتحبرسرظ رات وت قر ير ةؽرُتط وراتطؤس ا رراتطغادت رات الغا رواانغط رات الغة راتط  ؾع رلاىز ا ر

رات رتثثةا رلؽ رلافاوت  ردرجا  راتظا ةؽ رىذيؽ ر ةؽ رلا ري ع رواخةاا  رااخاق راتظا  راتابحة  رغةا كؾادررات ان 
رعر رات الغا ر ظاء رنطاذجر ؾىط  روُ طكؽرتح ي  رااكاديطة  ر ةؽرترػرات ؾمرواتطصاتن راتط ةظاا ر اتبظػررىرات ؾا ق

رر (رريؾ نرات ؾمراتائة  راتفاعر ر يرتح ي رنطاذجر ؾىط رات الغا 2اتشكور رر( 15قر2112ات وتيقر
ر

ر

ر

ر

 (1انشكم)

 

 ساذج حهكسة الجامعاتالقهى الرئيدة الفاعلة في تحديد ن (2شكل )

( اٌظاِعاح دؼخ اٌّظٙش، ِماسٔج ِع١اس٠ج ٌؼٛوّج اٌظاِعاح ِٓ اطً دؼذ٠ز اٌذع١ٍُ 6146اٌتٕه اٌذٌٟٚ، ) انًصذر9  

  .43اٌعاٌٟ فٟ ِٕطمج اٌششق االٚعؾ ٚشّاي افش٠م١ا، ص 

ظاِعج ٌٍ ا ع١ٍّج ٌظٕع اٌمشاس االعذشاد١ظ٠ُّٟٚىٓ اٌذعت١ش عٓ ِؼا١ِٓ ػٛوّج اٌظاِعاح ةٛطفٙ  

شاسوج ٚو١ف١ذٙا، فؼالً عٓ ا٘ذّاِٙا ةاٌعاللاح اٌخاسط١ج عٓ ؽش٠ك ط١اغج  ُّ ٚدشخ١ض عٍطج اٌظٙاح اٌ

اٚ اعادث ط١اغج اٌعمٛد ٚاٌذٕظ١ّاح خاسص إٌّظّج اٌّؤسشث فٟ دؼذ٠ذ اٌمٜٛ ٚدٛص٠ع اٌّٛاسد، ٚةاٌذاٌٟ 

ذٜ رٌه ةٛطفٙا اعذظاةج اٌظاِعج اٌؼٛوّج اٌظاِع١ج ال دعٕٟ فمؾ اٌمٛاعذ اٚ اٌذع١ٍّاح اٌذٕظ١ّ١ج ةً دذع

 راح اٌعاللج ةعٍّٙا ٚاٌظٙاح اٌّؤسشث عٍٝ عٍّٙا فٟ اؽاس ِا ٠عشف ةشتىج اٌم١ّج . ٌألؽشاف

 ثانيًا. مراجعة نظرية لسزامين شبكة القيسة 
ر رر(Liu et al., 2009, 3193)يشةا رأإتى رعام رولظذ رتا ان ر1991نو رات ا ع راتاظؾر رولع م

رع روااتصاا  راتاثثةاا راتطغرؾلا  روتغو راتشبك ق رعصا ر ي راتطظغطا  رت خؾل رليط  رلؤشاا  يا 
اتطازاي ارتكورلؽراتشبك روات ةط رأد رإتىرتزاي رل اطار يرتؾجةوراىاطامراتبا  ةؽرواتطظغطا رإتةيا رو ذىار

 

 انجبيعخ
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(Gang et al., 2010, 280)رعامرثبر ر في راتاظا  ة ق راتطةزا رلع رَنشث  رات ةط  رشبك  رنغا   ردراس  ن
ر سر ر رات ةط (قرألارلفيؾمرشبك رات ةط ر   راقاا ورطولرمرق1981  مر لةشةور ؾرتا(راتطفيؾمراطوتيرتت
ر رر(* (Adrian Slywotzly)لاا رو ضةحر2111عام راتابن(  ر لظظ   رىاابو ر ي أنرر(Bu, 2013)م

Slywotzlyرشبك رلظغط رأنطؾذجة ر طؽراتكةانرااقاصاد قرو يرر طاحرلفيؾمرشبك رات ةط ر ؾنفيا
رعا رات ةط رر(Kathandaraman & Wilson)رَ رور2111م روتؾز ع رإلنشاء رترشبك  راتطابادت  اتغالق 

رواتطؾزعةؽ رواتط يز ؽ رواتطاططةؽ راتطظا  ةؽ ر ةؽ رر(Bu, 2013, 266) رواتابادل رأك   Adrian)ىطا

Slywotzly)رد غبرر رات ؾقق ر ي راتشاس  رواتطظا    روااتصاا  راتطغرؾلا  رت ان  ر ي راتاظؾرا  أن
طظغطا رتابظيرلظغؾررشبك رات ةط ر ؾنفياراطك ارق رارعرىرل ا ر راتطاظربا راتطاظؾع رواتفادي رترزبائؽقرات

Mingliang & Bin, 2008,113))رتحورلشكر ر رلغا  راتطظغطا راتايرتغطو رتراغبةارعؽرلز ارلؽ ق
رإن  ريطكؽ را راتطغ  ا راتطضالةؽ رىذه رل و روتغو روت انةا ق راقاصاديا  رباتزبائؽ رت ان رتاتبط ردعؼ ردون ازىا

ولؽرثؼ ر إنرشبك رات ةط رُت   رتصطةؼراطعطالراتايرَت ا  مرلفاىةؼر (Bensch, 2011, 72)اتطغرؾلا ر
رولانر رسا ع رنغام روىي راتطظغط ق روربحة  رترزبائؽ رلافؾق رر ا رلؽ رىو رتاح ة. راتاقطة  راتا يةز سر ر 

ر رلاظربا راتزبائؽ رلع رتتروتغطر(Laesser & Jager, 2001, 5)يظ  ؼ رترطشارىةؽ رات ةط  ر ظاء رعرى و
عبارل طؾع راطدواررواتافاعال راتايريشاركر ةيارر(Hu et al., 2011, 1)واتزبائؽرتترعؽرطا .راتاغاونر

جيا ر اعر رل ارف رعؽرطا .رتبادا رلرطؾس روغةارلرطؾس رتا  يؼرأ ضورقةط راقاصادي رواجاطاعة ر
(Branska et al., 2013, 134)ر ر

لؽرلظا ةؽرول يز ؽروزبائؽروغةاىؼرلؽرأنحا راتطصاتنر يرعورراتُطظفاداكةانا رنرتكالوراتإ
راتاظا  ة ررICTتظبة ا ر روات  را ر يراتكفاءا رليط  ريطكؽرأنريؤد رإتىرز ادا و يرإطاررشبكا رات ةط 

(Vlckova et al., 2014, 309)تغوراتطظغؾرراطساسراتذ رتغطوربطؾجبوراتطظغطا رىؾرلظغؾررورقر
راتط راتظغؼ راتبةئ  رلع رعباه رتافاعو راتذ  رر ظاء ي  رراتُطحةظ فاؾ   رل ا ال  رعرىقةط  ىذهررواإلساحؾاذ

راتاغاونرقراطوتىرىير(Colnam et al., 2010, 2)ات ةط قرو طكؽرأنريغياراتافاعوربظا  اةؽررئة اةؽر
ر ر يي رات انة  رألا راتزبائؽق رعؽ ربغة ا رتكؾن راتاي راطنشظ  رات ا براتطظا    ي راطنشظ  راتزبائؽر ي رلؽ  

(Ling et al., 2013, 87)قر فيراتؾقبراتذ رتغيار ةورلبادرا راتاغاونر يرل اا رو عراتطغايةار
ر يرل اا ر راتطظا    رتغيا روتظؾ اراطسؾاقق ر ابادلراتطؾارد رعرىاتطاتبظ  راتطضا  ررااساحؾاذ ات ةط 

ر ر(Albers & Schweiger, 2011, 10)ل ورات  ل رأورات ؾدارأورات غار
تاح ة.راكبارقةط رأورريىاتطشارىةؽر يرشبك رات ةط ررتطظغطا رلعوتغورات وا عراتائة  رتاغاونرا

اتايرغاتبا رلارياؼرلظاقشايارعبارلظغؾررشبك راتاغاونة ررتح ةؽرأداءراتطظغط رعبارتحاىاتيا ائ ار ي  ر

                                                 

(
*

  )Adrian Slywotzly ِغذشاس ششوج ٛ٘ :Mercer  ٌالعذشاساح ٚإداسث اٌششواح األِش٠ى١ج، ؽشع ِفَٙٛ شتىج

ّاي اٌذٟ اٌم١ّج ألٚي ِشث، ٚ٘ٛ ٠عذمذ أٔٙا شتىج فعاٌج عٍٝ ِغذٜٛ خفغ دىا١ٌف إٌّظّج اٌذٟ دٕشأ عتش أّٔٛرص األع

 دأخز اإلعذشاد١ظ١ج ةٛطفٙا أعاط األعّاي اٌذعا١ٔٚج. 



 

 
141 

تزبائؽ(رو شةارلظغؾرر ظاءرات ةط راتايرتاضطؽرىورلؽ:ر اتطظغط قرواتطظا  ةؽقرواتطاططةؽقرواتط يز ؽقروا
 ير ةؽرياؼرااساحؾاذرقرإتىر اتاغاونرت ر.رأكبار ظةاارأعطال طؽرشبك رات ةط ررنرات ةط ر يرإطارراتاغاور

 ,Rusko)عباراتاظا سرعرىرت  ةطيا(ر يرإطاررتح ة.راتفائ ارتكورلؽراتطظغطا رواتزبائؽررعرىرات ةط 

ر (ريؾ نرلظغؾررشبك رات ةط 3قراتشكور (312 ,2011
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر

 (2انشكم )

 شجكخ انالعجٍُ األصبصٍُُ فٍ انصُبعخ
 

Source: Rusko Rauno, 2011, Exploring the Concept of Coopetition: A Typology for the 

Strategic Moves of the Finnish Industry, Journal of Industrial Marketing  

Management, 40, P. 312. 

 الجامعة. ثالثًا: شبكة قيسة 
 يرإطاررنةاغ رأشكالرج ي ارلؽرات الغا ررأعطالر يق ريكؾنرىظاكرتثثةارتطظغؾرراتشبكا ر

راتافاعور رعطرةا  رعبا رات ةط  رشبكا  رتظؾ ا رتطضالةؽ رأ ضو ر يؼ رتح ة. ر ي رت يؼ رق  راتاي اتغالقا 
رواتاكالور ةؽر ربغطريا رواتاغبةارعؽرنططر طؽراتشبك ات الغا رواتطظغطا رذا راتغالق  تغز زرشبك رق
رات الغا  روتح ة.ررقةط  راتاح يا راإلساااتة ة  رتطؾاجي  راتطشارىةؽ روات  را ر ةؽ راتطؾارد ياضطؽرت اسؼ

 روتغورىذارلاريؤشاراتااةةار يرلضالةؽرات ةط رولفاىةطيار ير يراطاررتح ةؽرجؾداراتاغرةؼرقةط رأ ضو
تطفيؾمراتط ادرتر ةط ر ؾنفيارت ةةؼرقربطغظىراانا الرلؽراتح ي رعؽراشبك رات ةط عورلغظةا رلظغؾرر

ناائارعطرة رتبادلراتطؾاردر ةؽررلفيؾمرات ةط راتطضا  رتراغبةارعؽلؾ ؾعير ةؽراتطظا عرواتاضحةا قرور
رإتىرلفاىةؼرأك ارعط ا رتشةارإتىراتطشارى ر ير ظاءرات ةط ر -Coاططاا رتبظاءرات ةط راتطضا  قرونؾا 

Creation Value  تراغبةارعؽرإطارراتابادلرواتافاعورتر الغا ررا رشبك رات ةط  يرعورلظغؾرروعالقر
ُيطكؽررقةط وق راتيؼرتاح ة.رأ ضورر راتزبائؽقرواتط يز ؽقرواتطظا  ةؽقرواتطاططةؽ(رر ةؽرلؾاردراتطشارىةؽ

راتغاتير راتاغرةؼ رعامروتح ةؽرجؾدا ر يراطاررتح ةؽرعطوراتطؤس ا راتاغرةطة رعرىرنحٍؾ اتؾنؾلراتةيا
ر (ريؾ نرلظغؾررشبك رات ةط رتر الغا 4قراتشكور صعرىرنحٍؾرخا
ر
ر
ر
ر
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 (3انشكم ) 

 شجكخ لًُخ انجبيعبد

 : من اعداد الباحثين.المصدر 

 ثالثًا: متطلبات جهدة التعليم العالي. 
 الجهدة في التعليم العالياهسية   .1

رريطكؽرت اىريارأوراتااا يرعظياقتة ة راتايرالؽرات ضايارااسااارجؾداراتاغرةؼراتغاتيِؼا١ِٓ  تغ 
راتاغرةؼ ة ر رإتىرتح ة.راتغاتيررأنبنرتح ةؽرجؾدا رتكورات الغا راتايرتاظرع رواساااتة ةا  رليطا  ى  ا 

رجييار يراتؾقبراتحا ارواتط ا بوقاتاح  راتكبةاراتذ ريؾاوتغورات ببر يرذتػرىؾرراتا ادارواتاطةزقر
ر رق رتياواتذ  رل م ر ي رلؾانفا رات ا اررياط و رتح . رعاتة  رب ؾدا روبح ة  رتغرةطة  رخ ل  رت  يؼ عرى

رقرو  يؼر يرتح ة.ر االاراتاظطة رولاظرباتيالؽرجي راتطاطةزراتذ ريربيرا اةاجا راتط اطعروسؾقراتغطو
ر لؽرجي راخامر

روسة رأىؼ رىؾ ر و ر  ة ةا ق راسا طارا  راتاغرةؼ راتط اطعقو غ  روتظؾ ا راتفادق رتبظاء راطرر  راا ضورداار ؾنفو
ربغال ر راتغاتي رواتاغرةؼ ريؾلةا ق رتا  د راتاي راتكبام رواتاح يا  ر صاىا ريصغب راتاي راتطااةاا  تطؾاجي 

ر( 8-7قر2111وات الغيرب ان رىؾرلظظر.راتا  مروأساسر  اياور اتشطاعقر
ر ر اتحا ا ق رلؽ رىو ر2117و ح د ر23ق روعب اتا ةؼق ر  ال  ر2112(ق ر ير286-285ق رات ؾدا رأىطة  )

رؼراتغاتيربطاريثتي:اتاغرة
ل اع اراتطؤس  راتاابؾ  ر يراتاغا رعرىرجؾانبرات ؾدار يراتاغرةؼقرواتظاقا راتذىظة رواتطادي قر -رأ

روتح ةؽرجؾدارات  لا راطخامقروت اع ر يراتاغا رعرىراطداءرول اؾ اتو 
اتطظاسب قررباتغطوقروذتػرباتطشارى روطاحراتحرؾلرواتب ائواتطاتبطررارت اع راتطؾعفةؽر يرنظعرات ار -ر 

رلظنراتغالرةؽراتصال ةا رىظؾعرلؽراتاحفةز عبارروتح راتغالرةؽرعرىراتغطورات وؤ راتظاجنقر

 
 انزثبئٍ

حكىيخ ، انحكىيخ ان ،انشركبء،يصبدرانزًىَم  انطالة،

 انًحهُخ ، انًبَحٍُ    

 

 انًزًًٍُ
انزعهُى ، يؤصضبد  ، انجبيعبد األخري، 

انذاخهُخ ،  األلضبوانحبصىة،  خذيبد

 انعبيهٍُ انًحهٍُُ األَشطخ انثمبفُخ 

 

 انًُبفضىٌ
انجبيعبد األخري، اعضبء هُئخ انزذرَش، 

انخبصخ،  هُئبد  نزعهًُُخاانًُظًبد 

  انزعهُى انًهٍُ

 

 انًجهزٍَ
هُئخ انزذرَش، انًىظفٍُ ، انًذَر،  أعضبء

 انُبشرٍَ ) كزت، يجالد، خذيبد االَزرَذ(،

 انًبَحٍُ.

 

 

 انجبيعخ
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ت اع رعرىرإشباعر اجا رورغبا راتزبؾنر اتظاتب(رواايفاءربطاظرباتوقروبطاريطكؽرات الغا رلؽر -ر 
اتطيارا ررظؾ اتلال   راتط ا  ا راتاابؾ  رلؽرأجوراتاظؾ ارات ائؼقر ضال رعؽرإنيارت اع رعرىر

رات ةادي  
و طكؽرات ؾلرإنرتظبة.رات ؾدارولبادئيارولاظرباتيار يرلة انراتاغرةؼراتغاتيرتظبعرلؽرأىطة راتاغرةؼر -رث

اتغاتيروتثثةاهراتكبةارعرىرل ارحرات ظاعا راطخامقروت  ة ا رتر ورراتحةؾ رواتكبةارتر الغا ر ير
عر رر عراتط اؾمراتغرطيرترط اطعقرونغاا رتالىطة ر ظاءرل اطعرلا رنرباتغرؼرواتطغا  رواتط اىط راتفا

راتطظغطا رات وتة ر راتايردعبراىاطام راتغاتيروب ببراتاظؾرا راتغاتطة  ر يراتاغرةؼ رتر ؾدا اتكبةاا
رات ؾدار ر طان رأىطة  رأك  رجطةغا  راتاي رواتغابة ق راتطؤتطاا راتغاتطة  رلؽ رع د رإتىرع   واتغابة 

روااعاطادرااكاديطي 
 لجهدة في الجامعاتمتطلبات ا .2

نرتظبة.ر(رإ99-89قر2114  احيروز  انقررعؽرن ال رر(918قر2112يح درىورلؽر  ظير ط انقر
رتي:ات ؾدار يرات الغا رياظربراآل

(قرىةحرياؼرلااقب رولااجغ رنغامرإدارارات ؾداروتظبة يارسؼرسةاس رات ؾداروتشطور لؽراتط ؤولرعرىر -رأ
قرىةفة رلااقب رجااءا راتطح دارتيانرتاؼراإليظبايرأاتطيامراتايرقرتح ي ردارادارارات ؾدارلؽرجانبراإلإ

ر ااخفاقر يرااتازامرباإلجااءا رقرىةفة رات ةامرباتغطوراتاصحةحير ير ات جااءا ترػراإل
راتا ؾ ؼقرتح ي راإل -ر  رت ظةطراتطظاىاروتظؾ اىاق راتطشؾراق رت  يؼ جااءا راتايرتشطور اتاؾثة.رواتا  ةوق

ر دار  روتظؾ اىؼ(كاديطة راإلةارروتغةةؽراتطؾاردراتبشا  راطقراخالؾادراتاغرةؼ
ر اتاغرةطا روا ح روقا ر رتراظبة.رنرتكؾنرىذه ظبايرأتؾ ةنرونشارتغرةطا راتغطورور -ر 
 أورعطروربظا   رغةارنحةح  غفاتورإرتؼررات  رارعرىرات ةامرباتغطوراتاصحةحيرو شطورتصحةنرلا -رث

 (11قر2116ر كظغانقرتيرباآلتي:و  د رلاظربا رتح ة.رجؾداراتاغرةؼراتغا
 دعؼروتثية راإلداراراتغرةارترطؤس  رتظغامرإدارارات ؾدا   1
نرتاةةاراتطبادئروات ةؼرواتطغا  ا راتاظغةطة رات ائ ار ةؽرأتاسةخرث ا  رات ؾدار ةؽرجطةعراط اادقرإذر  2

 يرخ ل راتاؾجيا ررأ اادراتطؤس  راتؾا  اري غريؼريظاطؾنرإتىرث ا  رتظغةطة رج ي ارتؤد ردورا ربارزا ر
 ات  ي ار يراتاظؾ ارواتا ؾ   

رىا  3 راتبشا   راتطؾارد راتطشا ةؽراطكاديطةةؽتظطة  رأو روتبظيرأساتةبرطساتذا روتظؾ اراتطظاىاروتح ي ياق ق
ر  اثراتا  ي راتاغرةطيراتطظرؾ  اتا ؾ ؼراتطاَظؾراقروتح ي راتيةاكوراتاظغةطة رإل

راتطؤس  راتاغرةطة ربصؾرار اعر   يررألداءلطارس راتا ؾ ؼراتذاتيرترتاسةخرث ا  ر  4
ربش  5 رقاارا رسرةط  رات اذ رأجو رلؽ راتح ائ. رترطغرؾلا رت طع رنغام راسا  امرثتظؾ ا رلع رلا رلشكر  ن

 أساتةبرىطة ر يرات اذرات اارا قروذتػرتز اداراتطؾ ؾعة ربغة ا رعؽراتذاتة  
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رأ  رلضالةؽراتغطورات طاعيرواتاغاونيرب  6 رعؽراتطاىز  ر يرات اذرتفؾ ضراتصال ةا ر ؾنفيا غة ا 
 ات اارا  

رعطور  7 رت ؾدا راتالزل  رواطى ا  رات ظط رنةاغ  ر ي رباتطؤس   راتطغظةةؽ رت طةع راتح ة ة  اتطشارى 
اتطؤس  رلؽرخاللرتح ي رأدواررات طةعقروتؾ ة رات يؾدقرور عراتاوحراتطغظؾ  ر ير ةئ راتغطور يرىا  ر

راتطاا ورواتط اؾ ا راتط ارف  
ربا اة  8 رات اخرةةاتاغا ف راتط افة يؽ راجا  راتط اطعرؽ ر عظانا روات ارجةةؽ رواتغالرؾن(ق  اتظال 

راتطحري(قروإخضاعرىذهراا اةاجا رتطغايةارت ةاسراطداءروات ؾدا 
ررو اح د رلاظربا  رلضالةؽ روىتي: رأساسة  رعظانا رثالث  رعرى ر ظاء  راتاغرةؼ ر ي قر  ا ظات ؾدا

ر(55قر2113(قر راتظؾر قر38قر2111
ريكا بوراتظاتبرلؽر:رالفلدفة -رأ راتطظاارىؾرلا رإنطا ر يراطنورىؾراتطظااق رأنراتظاتبراريغ ُّ و حؾاىا

ر ير رذاتةا  رتغطورعرىرتظطةاو رأخالقة روجطاتة  رلؽرلغار روليارا روقةؼ رواتاغرةؼ راتاابة  خاللرعطرة 
 ات ؾانبراتطاصر ربالاالكراتطغار رواتطيارا روات باا  

يصورإتىرأ ر ئ رلؽراتط ايركةؽر يرداخوراتطظغط راتاغرةطة رأور:روىؾرأنرىورلظاارأورخ ل رالهدف -ر 
خارجياقروىورنشااري ؾدراتطظاارأورات  ل راتظيائة ريظبايرأنريكؾنربثعرىرل اؾمرلطكؽرلؽرات ؾداقر

 .و ظا .رعظانارلؾانفا رنغامرات ؾدا
اادراتط اطعرتاح ي رأ راتااذي راتغك ة رلؽرجانبراتط اىطةؽرلؽرأوتةاءراطلؾررواتظرب روأ  :لعسليةا -ر 

رىذهر رتاظؾ ا راتط ربةؽ راتطؾعفةؽ رواساغطال راساةفاؤىاق راتؾاجب روات  لا  راتطظا ا  رجؾدا ل اؾم
  اتطظا ا روات  لا ربطاريا يراتزبائؽرإتىرأقصىردرج 

رقر ر ي راتبح  ريغاط ىا راتاي راابغاد رولاىزاروىي رشالر  ر ؾنفيا راتغاتي راتاغرةؼ رجؾدا رلاظربا  ةاس
ر رجؾداراتاغرةؼراتغاتير رتطضالةؽرلاظربا

 السحهر الثالث: الجانب السيداني. 

 . الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية ومدتهى األهسية لستغيرات البحثأوالً  
اتطاؾستتظا راتح تتا ة رواانحاا تتا راتطغةار تت رول تتاؾمراطىطةتت رتطااةتتاا ر(رإتتتىر3يشتتةارات تت ولر 

رقروىطاريثتي:اتبح 
 سطات الحدابية واالنحرافات السعيارية ومدتهى األهسية لستغيرات البحثالسته ( 3الجدول )

 انىصظ انعجبرح د

 انحضبثٍ

 االَحراف

 انًعُبرٌ

Sig* 

يضزىي 

 انذالنخ

رررُت 

أهًُخ 

 انفمرح

 حىكًخ انجبيعبد  أوال9ً   

 االطبر انعبو وانرصبنخ واالهذاف . أ

ةعٍّٙتتا فتتٟ طتت١اغج سعتتاٌج دٙتتذُ  طاِعذٕتتا ةّشتتاسوج ط١ّتتع االؽتتشاف راح اٌعاللتتج   4

 اٌظاِعج   
4.103 1.149 0.00 8 

دؼتتتشص طاِعذٕتتتا عٍتتتٝ ِشتتتاسوج ط١ّتتتع االؽتتتشاف راح اٌعاللتتتج ةعٍّٙتتتا فتتتٟ سعتتتُ  6

 اال٘ذاف اٌشئ١غج ٌٍظاِعج   
4.172 1.078 0.00 3 
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دعًّ طاِعذٕا عٍٝ دؼذ٠ز سعاٌذٙا ٚا٘ذافٙا ةّا ٠ؼّٓ اٌذى١ف ِع ِذطٍتتاح اٌت١ةتج   3

 ٚدؼذ٠ادٙا
4.258 0.784 0.00 2 

 1 0.00 0.788 4.362 دذٛافك سعاٌج طاِعذٕا ٚا٘ذافٙا ِع ِذطٍتاح دطت١ك ػٛوّج اٌظاِعاح    1

   0.949 4.223 انًعذل انعبو نهًزغُر  

 انشفبفُخ واالفصبح. ة

 5 0.00 0.831 4.103 دٙذُ طاِعذٕا ةئسعاء ِتذأ اٌشفاف١ج فٟ اعذعشاع ٔذائض االداء اٌعاَ ٌٍظاِعج  3

 12 0.00 0.888 4.017 دعًّ طاِعذٕا عٍٝ  االفظاع عٓ اٌؼمائك اٌخاطج ةأدائٙا اٌّاٌٟ .  6

دشوض طاِعذٕا عٍٝ ٔشش ٔذائض االداء ةشىً دٚسٞ ٌظ١ّتع اطتؼاا اٌّظتاٌغ ةعّتً   4

 اٌظاِعج
4.069 0.988 0.00 10 

ا١ٌتتج دعّتتً طاِعذٕتتا عٍتتٝ دتتٛف١ش االدٚاح اٌالصِتتج ٌٕشتتش اٌمتتٛائُ اٌّا١ٌتتج ٚغ١تتش اٌّ  3

 اٌخاطج ةأدائٙا 
3.931 1.268 0.00 15 

   0.993 4.030 انًعذل انعبو نهًزغُر

 ج. انًضأنخ وانرلبثخ

دعّتتً طاِعذٕتتا عٍتتٝ دشعتت١ل ِتتتذأ اٌّغتتأٌج ٌّتتٓ فتتٟ ِٛالتتع اٌّغتتؤ١ٌٚج ٚفتتك أعتتظ   1

 اٌؼٛوّج ِٚتادئٙا
3.758 1.288 0.00 16 

 7 0.00 0.911 4.103 أشطذٙا ط١ّعٙا دٙذُ طاِعذٕا ةٛػع أظّج سلاة١ج شاٍِج ٌّذاةعج   41

دشوض طاِعذٕا عٍٝ اعذّاد إٌّٙض اٌٛلائٟ عٓ ؽش٠ك أظّج سلاةج لت١ٍج ٚآ١ٔج ٌّٕتع   44

 ػذٚر االصِاح
3.982 0.999 0.00 13 

 11 0.00 0.998 4.051 دغخش طاِعذٕا ِا دٍّىٗ ِٓ لذساح ٌّذاةعج ِٚغأٌج اٌعا١ٍِٓ ف١ٙا  46

   1.049 3.973 انًعذل انعبو نهًزغُر

شبركخ انذاخهُخ وانخبرجُخ ًُ  د. ان

 6 0.00 0.852 4.103 دعذّذ طاِعذٕا اعٍٛا دشى١ً فشق ِذعذدث االخذظاطاح ٌّذاةعج أشطج اٌظاِعج 43

دعًّ طاِعذٕا عٍتٝ ٚػتع خطتؾ دطت٠ٛش اٌعّتً اٌظّتاعٟ ٚدٕف١تز٘ا عٍتٝ اٌّغتذٜٛ   41

 اٌىٍٟ ٌٍظاِعج 
3.965 0.935 0.00 14 

 4 0.00 0.744 4.155 طاِعذٕا عٍٝ اششان اطؼاا اٌّظاٌغ فٟ ع١ٍّج طٕع اٌمشاساحدشوض   43

دشوتتض طاِعذٕتتا عٍتتٝ اٌّشتتاسوج اٌفاعٍتتج فتتٟ  أشتتطج اٌّظذّتتع اٌّؼٍتتٟ ٚاٌتتٛؽٕٟ   46

 ٚاٌذٌٟٚ 
4.069 0.895 0.00 9 

   0.856 4.073 انًعذل انعبو نهًزغُر

   0.962 4.075 انًعذل انكهٍ  نهًزغُر انًضزمم االول

 ثبَُبً شجكخ انمًُخ نهجبيعبد  

 انزثبئٍ . أ

 1 0.00 0.706 4.310 دٙذُ طاِعذٕا ةاٌؼظٛي عٍٝ اٌّعٍِٛاح ِٓ صةائٕٙا اٌذاخ١١ٍٓ ٚاٌخاسط١١ٓ   44

دٛطتتٗ  طاِعذٕتتا اال٘ذّتتكاَ اٌىتتكافٟ ٌّشتتاسوج اٌؼىِٛتتج اٌّؼ١ٍتتج فتتٟ سعتتُ دٛطٙتتاح   43

 اٌظاِعج
4.241 1.014 0.00 2 

 5 0.00 0.846 4.051 عٍٝ دمذ٠ُ اٌذعُ اٌعٍّٟ ٚاٌّعشفٟ ٌٍظٙاح اٌّأؼج دؼشص طاِعذٕا   41

 4 0.00 0.834 4.069 دعًّ طاِعذٕا عٍٝ ةٕاء عاللاح اعذشاد١ظ١ج ِع ِظادس د٠ٍّٛٙا اٌشئ١غج   61

   0.850 4.167 انًعذل انعبو نهًزغُر

 انًجهزٍَ . ة

ٍٛ دائُدٙذُ طاِعذٕا ةذٛف١ش اػذ١اطاح اعؼاء ١٘ةج اٌذذس٠ظ   64  11 0.00 0.866 3.948 عٍٝ ٔؼ

دعًّ طاِعذٕا  عٍٝ دٛع١ع لاعذث عاللادٙتا ِتع اٌظٙتاح اٌّأؼتج ٌٍظاِعتج ةّتا ٠ختذَ   66

 ا٘ذافٙا اٌشئ١غج 
3.793 1.004 0.00 15 

 6 0.00 0.815 4.034 دشوض طاِعذٕا عٍٝ دذس٠ب األفشاد اٌعا١ٍِٓ ٌذؼغ١ٓ لذسادُٙ االداس٠ج ٚاالواد١ّ٠ج   63

 13 0.00 0.903 3.913 دعًّ طاِعذٕا عٍٝ دٛافش عاللاح ا٠ظاة١ج ِع  ِظٙض٠ٓ اٌخذِاح ٌٍظاِعج   61

   0.897 3.922 انًعذل انعبو نهًزغُر

 ج.  انًُبفضٍُ

 14 0.00 1.003 3.896 دشوض طاِعذٕا عٍٝ ِؼاٌٚج االعذفادث ِٓ  اٌذظاسا إٌاطؼج ٌٍظاِعاح إٌّافغج    63

ٝ دم٠ٛتتج اٌذعتتاْٚ اٌّشتتذشن ِتتع اٌّؤعغتتاح اٌذع١ّ١ٍتتج اٌّؼ١ٍتتج دعّتتً طاِعذٕتتا عٍتت  66

 ٚاٌذ١ٌٚج
4.017 0.999 0.00 9 

دشوتتض طاِعذٕتتا عٍتتٝ ِشتتاسوج اٌّتتٛاسد ٚاٌمتتذساح  اٌّذتتٛافشث ٌتتذ٠ٙا ِتتع ِؤعغتتاح   64

 اٌذع١ٍُ اٌعاٌٟ
4.086 0.822 0.00 3 

 8 0.00 0.964 4.017 ذمٕٟ دغخش طاِعذٕا ط١ّع األعا١ٌب ٚاٌظٙٛد ٌٍذىاًِ ِع ١٘ةاح اٌذع١ٍُ اٌ  63

   0.947 4.004 انًعذل انعبو نهًزغُر

 د.  انًزًًٍُ

دعذّذ طاِعذٕتا اعتٍٛا دشتى١ً فتشق عّتً ِشتذشوج ِتع اٌظاِعتاح االختشٜ ٌذؼغت١ٓ  61

 ا١ٌاح طٛدث اٌذع١ٍُ اٌعاٌٟ
3.931 1.106 0.00 12 

ِتع ِمتذِٟ  دعًّ طاِعذٕا عٍٝ ٚػع خطؾ ٌذط٠ٛش اٌعًّ االٌىذشٟٚٔ فٟ اٌظاِعتج  31

 خذِاح اٌؼاعٛا  
3.965 0.935 0.00 10 
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دشوتتض طاِعذٕتتا عٍتتٝ اعتتذعادث ِىأذٙتتا فتتٟ ٔشتتاؽاح  اٌؼىِٛتتج اٌّؼ١ٍتتج ِٕٚظّتتاح   34

 اٌّظذّع اٌّذٟٔ
4.017 0.945 0.00 7 

دٙذُ طاِعذٕا ةاٌذٕغ١ك ِع اٌظٙاح اٌعاللج ةذمذ٠ُ ختذِاح االلغتاَ اٌذاخ١ٍتج ٌالسدمتاء   36

م ُّ  ذِج ةظٛدث اٌخذِاح اٌ
3.793 1.021 0.00 16 

   1.001 3.926 انًعذل انعبو نهًزغُر

   0.923 4.005 انًعذل انكهٍ نهًزغُر انًضزمم )انىصُظ( 

 ثبنثبً 9 يزطهجبد جىدح انزعهُى انعبنٍ  

 انفهضفخ  . أ

دٙذُ طاِعذٕا  ةذشع١ل فٍغفج سئ١غج ِفاد٘ا اْ ِٕذظٙا إٌٙتائٟ ٘تٛ ِتا ٠ؼظتً ع١ٍتٗ   33

 شفج ١ٌٚظ اٌطاٌب اٌطاٌب ِٓ ِع
4.017 0.888 0.00 9 

دٛطتتٗ طاِعذٕتتا اال٘ذّتتكاَ اٌىتتكافٟ  ةّؼتتا١ِٓ اٌمتت١ُ االخالل١تتج اٌذتتٟ ٠ىذغتتتٙا اٌطاٌتتب   31

 عتش اٌع١ٍّج اٌذع١ّ١ٍج 
4.120 0.727 0.00 5 

دعّتً طاِعذٕتا عٍتٝ دظغت١ذ ِؼتا١ِٓ اٌذ١ّٕتج اٌزاد١تج ٌٍطاٌتب عتٓ ؽش٠تك اٌّعتاسف   33

 ٚاٌّٙاساح اٌّىذغتج
4.017 0.826 0.00 8 

دشوتتتتض طاِعذٕتتتتا عٍتتتتٝ اٌذعش٠تتتتف ةاػذ١اطتتتتاح اٌّغتتتتذف١ذ٠ٓ اٌتتتتذاخ١١ٍٓ )اٌطتتتتالا   36

ٚاٌعتاٍِْٛ(، ٚاٌختاسط١١ٓ )عٕاطتش اٌّظذّتتع اٌّؼٍتٟ(، ٚإخؼتاال ٘تزٖ االػذ١اطتتاح 

 ٌّعا١٠ش ل١اط األداء ٚاٌظٛدث

4.120 1.285 0.00 6 

   0.931 4.068 انًعذل انعبو نهًزغُر

 انهذف  . ة

ٍٛ ِغذّش ةذشع١ل ٘ذف  سئت١ظ ِفتادٖ اْ أٞ خذِتج أٚ ِٕتذض دٙذُ طا  34 ِعذٕا ٚعٍٝ ٔؼ

 ٠مذَ ٠ٕتغٟ اْ ٠ىْٛ عٍٝ اعٍٝ ِغذ٠ٛاح اٌظٛدث 
4.000 1.184 0.00 10 

دعًّ طاِعذٕا عٍٝ دؼم١ك اٌّطاةمج ِع ِعا١٠ش اٌظٛدث فٟ اٌّؤعغتاح اٌذع١ّ١ٍتج فتٟ    33

 ِظًّ أشطذٙا 
4.310 1.012 0.00 3 

ٌذشعتت١ل سمافتتج اٌظتٛدث ةتت١ٓ ط١ّتتع   ٕتتا عٍتٝ ةتتشاِض دتتذس٠ب ِذخظظتج دشوتض طاِعذ  31

 األفشاد 
4.344 0.965 0.00 2 

ذعُ ٚدأ١٠ذ اإلداساح اٌع١ٍتا ٌذتٕتٟ ٔظتاَ إداسث طاِعذٕا اٌٝ دٛف١ش ة١ةج ِٕاعتج ٌدٙذف   11

 اٌظٛدث
4.344 0.889 0.00 1 

   1.012 4.249 انًعذل انعبو نهًزغُر

 ج.  انعًهُخ  

تتتٕظُ ٚفتتتك ِتتتٕٙض اداسث اٌع١ٍّتتتج   دشوتتتض  14 ُّ طاِعذٕتتتا عٍتتتٝ دتتتٛافش ِؼتتتا١ِٓ اٌذفى١تتتش اٌ

 ٚاالعذفادث ِٓ ِعٍِٛاح اٌذغز٠ج اٌعىغ١ج
4.206 0.932 0.00 4 

دعًّ طاِعذٕتا عٍتٝ إعتذاد ٚعتائً الخذ١تاس ِتذخالدٙا ِتٓ ؽتالا ِٚتٕٙض ٚاعؼتاء   16

 ١٘ةج دذس٠ظ
4.034 1.059 0.00 7 

ً اٌّّاسعتاح اٌالصِتج ٌذفع١تً اٌع١ٍّتج اٌذع١ّ١ٍتج دشوض طاِعذٕا عٍتٝ دشتخ١ض افؼت  13

 ةظٛدث عا١ٌج 
3.913 1.096 0.00 11 

دغخش طاِعذٕتا ط١ّتع األعتا١ٌب ٚاٌظٙتٛد اٌذتٟ دؼتّٓ ِخشطتاح اٌع١ٍّتج اٌذع١ّ١ٍتج   11

 ِع اال٘ذاف اٌّخططج
3.896 1.209 0.00 12 

   1.074 4.012 انًعذل انعبو نهًزغُر

   1.006 4.110 انًعذل انكهٍ نهجعذ انًعزًذ

   0.963 4.063 انًعذل انعبو

 . االلكترونية الحاسبة نتائج ضوء في الباحثين إعداد من:  المصدر
 

(رعرىراتاؾاتيريؾ نراتابايؽراتظ بيرطىطة راتطااةاا راتفاعة راتطغاط ار يراتبح رلؽروجي رنغار7(رو 6(رو 5اتشكور 
 عةظ راتبح  
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 (5الذكل )
 ية لستغيرات حهكسة الجامعاتاالهسية الشدب

 
 
 
 
 
 
 
 

 (6الذكل )
 شبكة قيسة الجامعات االهسية الشدبية لستغيرات
 
 

 
 
 
 
 
 

 (7الذكل )
 متطلبات جهدة التعليم العالي االهسية الشدبية لستغيرات

 : اختبار فرضيات البحثثانياً  
ت السدتقلة الستسثلة بـ ) حهكسة ال تهجد عالقة ارتباط معشهية بين الستغيرا الفرضية الرئيدة االولى: )

الجامعات، وشبكة قيسة الجامعات( وبين الستغير السعتسد الستسثل بتحقيق 
ر(. متطلبات جهدة التعليم العالي

ر  رات  ول رلغظةا  رعالقا4تفصن رتؾا ا رعؽ رل طو( ر ةؽ رلغظؾ   رطبةغة  رارتباا لااةاا رر 
ردرسبر يرإطاررعالق رىوسؾراتبح ر رلا رإذرتطااةاا ارلعلااةارراءرإذا رأم رلاراطخامرىورعرىر  اق ا

ر ؾنفياراتطحصر راتظيائة   اح ة.رلاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتيرردرسبر يرإطاررعالق رىورلظيا
فيارلابايظ قرإذرألارب صؾصرقؾارىذهراتغالق ر اب وراعاطادا رعرىرلغظةا رات  ولراتطذىؾرر ؾن

اطعرىرارتبااقروذتػر  ات رربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتيرشبك رقةط رات الغا روتح ة.رلاظر   راتغالق ر ةؽ
(قرترةيار يرقؾاراارتباارترغالق ر0.05(رعظ رل اؾمراتطغظؾ  ر 0.798قةط رلغالوراارتبااراتاير رابر 

(ر0.739قروذتػر  ات رقةط رلغالوراارتبااراتاير رابر رات الغا  ؾىط رات الغا روشبك رقةط رر ةؽ
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ر   راتغالق ر ةؽ0.05 رعظ رل اؾمراتطغظؾ   راتاغرةؼرر(قر ةطا  ؾىط رات الغا روتح ة.رلاظربا رجؾدا
ر  راتذ ر رابرقةطاو راتطغالورنف و روذتػر  ات  راطقورارتباطا ق رل اؾمراتطغظؾ  ر0.685 ؾنفيا رعظ  ر )

راتطذىؾر 
اتاتتيرىرااوتتترت تتاب  ر تتا ضرنتتح راتفا تتة راتائة تت وبغالتت ر    ريطكتتؽرات تتؾلراعاطتتادا رعرتتىراتظاتتائارا

عالقة ارتباط معشهيـة بـين الستغيـرات السدـتقلة الستسثلـة بــ ) حهكسـة الجامعـات، على )عدم وجهد تتظصر
(، وقبـهل وشبكة قيسة الجامعات( وبين الستغير السعتسـد الستسثـل بتحقيـق متطلبـات جـهدة التعلـيم العـالي

 الفرضية البديلة.
 (4الجدول )
 متغيرات البحث مرفهفة االرتباط بين

 شبكة قيسة الجامعات حهكسة الجامعات  ستغيراتال 
  **0.739 شبكة قيسة الجامعات 

ر**0.798 **0.685 تحقيق متطلبات جهدة التعليم العالي 

رN=58(ررررررررررررررررررررررررررررر0.05عظ رل اؾمرلغظؾ  ر                            
ر SPSSبااعاطادرعرىرناائاراتبانالاراإل صائير:رلؽرإع ادراتبا  رالسردررررررررررررررررررررررر

ال يهجد أثر ذو داللة معشهية بين الستغيرات السدتقلة الستسثلة بـ )حهكسة ) الفرضية الرئيدة الثانية: 
من خالل شبكة قيسة الجامعات بهصفها متغيرًا وسيطًا( وبين  الجامعات،

ر(.م العاليالستغير السعتسد الستسثل بتحقيق متطلبات جهدة التعلي
(روذتػرتراح .رلؽروجؾدرPath Analysisاخاباررىذهراتفا ة رتط برااساغان ر احرةوراتط ارر 

إذريؾ تنرتحؾىط رات الغا ر يرتح ة.رلاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتير ؾجؾدرشتبكا رقةطت رات الغتا  ررأثا
رأثتتارذورداتتت رإ صتتائة ر صتتائيروجتتؾد(رناتتائارتحرةتتوراتط تتارقر  تت رأعيتتا رناتتائاراتاحرةتتوراإل5ات تت ولر 

 تتيراتطظغطتتا رشتتبك رقةطتت رات الغتتا رر ؾجتتؾدتحؾىطتت رات الغتتا ر تتيرتح ةتت.رلاظربتتا رجتتؾداراتاغرتتةؼراتغتتاتير
Chiاتطبحؾث رقرإذر رابرقةط  

(رقروبراتبر0.05(قروىتيرذا رداتت رعظت رل تاؾمر 81.074(راتطح تؾب ر 2
قرلتارقةطاتورتشبك رقةطت رات الغتا راوىؾرلؤشارلالءل رات ؾد( Goodness of Fit Index( )GFIقةط ر 

(روىؾرل ار رإتىرقةطت راتؾا ت راتصتحةنر اتطالءلت راتاالت (قروبات تةاقر ظف تور رتدرلؤشتاراتطؾاءلت ر0.849 
وىتتؾرل تتار رت ةطتت راتؾا تت راتصتتحةنقروبرتتدرر(،Comparative Fit Index( )CFI( )0.768اتط تتارنر 

 Root Mean Square Error of Approximationات تذرراتاابةغتيرتطاؾستظا رات ظتتثراتا ا بتي

(RMSEA) (0.000 ٟ٘ٚ ) ل او  رت ةط راتصفا روىذارلاريغكسراتاحرةوراتاؾىة  رConfirmatory 

Analysis)تحؾىطت رات الغتا ررتاالت قر ةطتار رتدراتاتثثةاراتطباشتاإلجابا رأ اادرعةظ راتبحت رأ راتطؾاءلت رار
بحؾىطتتتت ررتاتتتتثثاشتتتتبك رقةطتتتت رات الغتتتتا ررأنر(روىتتتتؾرلتتتتاريشتتتتةارإتتتتتى0.697 شتتتتبك رقةطتتتت رات الغتتتتا ررعرتتتتى

بشتبك رقةطتت رات الغتا راتاتتيرتغاطتت ىاررتاتتثثاتح ةت.رلاظربتتا رجتؾداراتاغرتتةؼراتغتاتيررقرولتتؽرثتؼإر تتإنات الغتا 
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تح ةتت.رلاظربتتا ررعرتتىررتحؾىطتت رات الغتتا رو تتيرات تتةاقرنف تتور رتتدراتاتتثثةاراتطباشتتاات الغتتا ر تتيرعطريتتاقر
رتؤثار ي ؾىط رات الغا رر(قروىؾرلاريشةارإتىرأن0.578تطبحؾث ر  يراتطظغطا راقرجؾداراتاغرةؼراتغاتي

لؽرشتثنورتظبة.ر ؾىط رات الغا ررترطظغطا راتطبحؾث رقوباتااتير إنرتح ة.رلاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتي
 يررتحؾىط رات الغا رقروق ر ردراتاثثةارغةاراتطباشاتح ة.رلاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتيرتؾتة رتثثةارعرى

(قر*0.406 تتيراتطظغطتتا راتطبحؾثتت ر شتتبك رقةطتت رات الغتتا رر ؾجتتؾدر.رلاظربتتا رجتتؾداراتاغرتتةؼراتغتتاتيتح ةتت
تح ةت.رلاظربتا ر ؾىطت رات الغتا رعرتىررتؤد ردورا رليطا ر يرتتثثةاشبك رقةط رات الغا رروىؾرلاريؤى رأن

ر جؾداراتاغرةؼراتغاتي
ــ ــائة الدــابقة تــرفت الفرضــية التــي ت ــاًل علــى الشت ال يهجــد أثــر ذو داللــة  شص "عليــه .... وبش

من خالل شبكة قيسة الجامعات بهصفها  معشهية بين الستغيرات السدتقلة الستسثلة بـ )حهكسة الجامعات،
" وتقبــل الفرضــية متغيـرًا وســيطًا( وبــين الستغيـر السعتســد الستسثــل بتحقيـق متطلبــات جــهدة التعلـيم العــالي

 البديلة.
 ( 5الجدول ) 

شبكة قيسة  بهجهد تحقيق متطلبات جهدة التعليم العالي حهكسة الجامعات في لسدار للتحقق من أثرتبار تحليل انتائة اخ
  الجامعات 

 انجُبٌ
CHI

2
  

 انًحضىثخ

CHI
2

  

 انجذونُخ
GFI CFI RMSEA انزأثُر انًجبشر 

 انزأثُر غُر 

 انًجبشر
SIG 

 حىكًخ انجبيعبد  

رحمُك عهً 

يزطهجبد جىدح 

يٍ انزعهُى انعبنٍ 

شجكخ لًُخ  خالل 

 انجبيعبد 

81.074 67.50 0.849 0.768 0.000 

حىكًخ انجبيعبد 

شجكخ لًُخ عهً 

 انجبيعبد 

0.697 

حىكًخ انجبيعبد  0.000 0.406*

رحمُك  عهً

يزطهجبد جىدح 

 انزعهُى انعبنٍ 

0.578 

ر SPSS:رلؽرإع ادراتبا  ربااعاطادرعرىرناائاراتبانالاراإل صائيرالسردر
 االستشتاجات والسقترحات واتجاهات البحهث السدتقبلية رابع:السحهر ال
ررَيغاضرىذا راتاتطحؾر رااساظااجا  رناائاأىؼ ر ؾء ر ي رإتةيا راتاؾنو رتؼ رراي رواتايراتبح  اتطة انة ق

روت راتط ا برة ق راتبحؾث ربات اىا  راتُطاغر   رواتط اا ا  راتاؾنةا  رلؽ رع د رتطبرنةاغ  اؾزعربطؾجبيا
ررىراتظحؾراآلتي:رعراتطحؾرررلضالةؽرىذا

 أواًل: االستشتاجات:
ررلؽرخاللرونح  1 رواتفاعة  رااي ا يقرلااةاا راتبح راتائة   راإلجابا ر يرات اىيا نال ظرتاىةز

ر ريغكسرتفيؼ راتايوىذا رترطفاىةؼ راتطبحؾث  راتبح رراتطظغطا  رتش ةصرتبظاىا راتطظغطا رعرى وق را
  واتغؾالور يرات انبراتطة انياتطااةاا ررلضالةؽر

راتظ بة رإن  2 رراطىطة  روأنرإتىرآخارلااةاررت ارحرلؽترطااةاا راتفاعة   طؽراتطظغطا راتطبحؾث ق
ررلافاوت ر يقةؼرترطااةاا ررىظاك راتظاة  رلظظ.رلااةاا راتبح راتائة  ر طؽاوزانيا قروتغكسرىذه
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ا رلااةارر يرإطاررنططراتغالق ر ةؽرُل طواتطظغطا راتطبحؾث ر يرتش ةصراطوتؾ ا رواتافضةال ر
قر ؾنفيارسر ر رُلااابظ رولااابغ ر يراانا الرلؽرخظؾارإتىرأخامربح براتبح راتائة  رواتفاعة 

راطىطة  ر
اتطااةاا راتط ا ر ر ؾىط رات الغا ررعالقا رارتباارلغظؾ  ر ةؽروجؾدراارتبااأعيا رناائارتحرةور  3

قروىانبرأعرىرقةط را رجؾداراتاغرةؼراتغاتيوتح ة.رلاظربرقوشبك رقةط رات الغا رتتتتتتتراتطااةاراتؾسةطرتتتتتت
ر ر ةؽ رات الغا رارتباا رقةط  راتغاتي شبك  راتاغرةؼ رجؾدا رلاظربا  رااعاطادروتح ة. رذتػ رو ف ا ق

رشبك رقةط رات الغا  تغطور ةئ رلظاسب  ؾىط رات الغا رردلرتكورلظيطارعرىراآلخاقرإذرتيةئاتطابا
رتبظاءرات ةط رىذهراتغالق رواناغامرلغيار يراتشبك ررشارىةؽاتطات الغ رورراتغالق ر ةؽراتايرت ؾمربإ كام

راتاغرةؼروااساحؾاذرعرةياراتُطشااى  جؾداراتاغرةؼرلاظربا ررقر ير ةؽرُتغززعرىرل اؾمرتغز زرجؾدا
اتا ؾ ؼقروىذارلاري عؼرتكااررعبارعطرةا ررارت  يؼرلغرؾلا راتااذي راتااجغ عبعطورشبك رات ةط ررلؽ

 اارىا رراتغطرة رو/أوراساط
ر   4 راتط ار رتحرةو رناائا رإ صائة Path Analysisأسفا  ردات  رذ  رأثا روجؾد رعؽ تحؾىط رر(

شبك رقةط رات الغا قروىذارلاريؤى رلؽرخاللررتح ة.رلاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتير يرات الغا ر
راتىرجانبرتظرأىطة رتؾا ا بة ياراتططارسا راتطظاسب رتر الغ ر طؽرشبك رات ةط راتايرتغطور طظيا

قرلضالةؽر ؾىط رات الغا رغ رتيةئ رات اع اراطساسة رتابظيقر بتطبادئرولؤشاا ر ؾىط رات الغا 
ررتغطو رات الغ  رقةط  رإتىرشبك  رونؾا  راتطشارىةؽق ر ةؽ رأسسراتافاعورواتابادل روتظؾ ا عرىرتظغةؼ

  تاح ة.رلاظربا رجؾداراتاغرةؼراتغاتيرتؾ ةارإطاررعطورلاكالو
ر
 تجاهات البحهث السدتقبليةات و السقترحاثانيًا: 

ت  يؼرع درلؽراتط اا ا راتايرُتغززررةؽساظااجا رارتثمراتبا  اعاطادا رعرىرلارتؾنرظارإتةورلؽرار
ر ررلؽ راتطبحؾث جيؾد راتبح راتطظغطا  رلااةاا  رواإلرب ؾصرتبظي رات راسا رأوا ق رل ال ر ي رلظيا  ادا

راتال   رثانةا قروعرىراتظحؾراآلتي:
ر1 را  رعرى ريظباي راتطبحؾث ق رلؽأررإدراكتطظغطا  رااسافادا رترا ار اترىطة  رات ان راتظاجح  ر الغا 

راتحؾىط ق راىاطورر اظبة. رتؾتي رأكباأن روتاىةزا  رأوسع رن ا يارر ب اارارالا  ر رولاظربا  راتحؾىط  تظبة.
ت الغا ر ؾىط رار  متاتايرَتغطور ةياقرورتح يا راتبةئ رروتؾقةبرىذهرات اارا رو  ا رتطاظربا راتاظؾرر ي

 يراتاغالورلعرلغظةا راتطؤس ا راتاغرةطة ررتةبرعطورُلباكاارتظ  ؼرلعرتظرغا  ان رلظاسب رتابظيرأسا
ر تح ة.رجؾداراتاغرةؼراتغاتيرولاظربا اتغؾتط راتحاتة رتراغرةؼرر ةئ 
وسعرتاح ة.ر يؼرأبشبك رات ةط رعرىرنحٍؾرعامرررىرنحٍؾرأ ضورباتطفاىةؼراتطاتبظ ااىاطامرع اورارر ر2

رات يظالة ربطاورراتؾقبقر ضال رعؽرتؾسةعرعالق رات الغا رلعر ةئايارروأعط.رت يظالة  واتاظؾرر يرىذه
راإلدرا راتغاتيرقةط كرتطضالةؽرشبك  راتاغرةؼ رلظربرتاح ة.رجؾدا راتط يز ؽررات الغا ر ؾنفيا تاشطو
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رأدوا ردعؼرغطاتعؽرطا .ررواتطؾزعةؽرواتطاططةؽرواتزبائؽرإتىرجانبراتطظا  ةؽراتائة ةؽ  ورعرىرتيةئ 
راتايرتاضطؽرات ؾانبراتائة  راآلتة :شبك رقةط رات الغ رورداخورراتاغاونر

لعرااطاا رذا راتغالق ربشبك ررر راتياد رإتىرنةاغ رخظطراتاغاونرتشكةور ا .راتاغاونراإلدار رأ
ر رات الغ  راتطشكال راتقةط  راتغ با رو و راإلجااءا روت اوز رت يةو رعؽ ر ضال  رأنروتظفةذىاق رُيطكؽ اي

رتؾاجورجيؾدراتاغاونر ةؽراتطشارىةؽ 
 طؽررتيةئ رلاظربا رت ان راتطغرؾلا روااتصاا راتاغاونة رتاشطوراتا انا راتافاعرة رات طاعة ر ر 

رات ةط  روأدوا ررشبك  راتىراتب راتشبكيق رواتطؤتطاا رات طغة رواتبصا  راتط اظ ا راتاسائوراتفؾر  ق ل ور 
لؽرر(ااناانبقرواتبا  راإلتكااونيقرولؤتطاا راتبةانا قرول الةعراطخبارقروغةاىااتغاوضراتا  يطة رعبار
ر يرأ روقبرولكان شبك رقةط رات الغ ررتح ة.راتافاعوراتط اتير ةؽرأطاا اتاظبة ا راتايرُت يؼر ير

تترات ادر ؽررةؽراتااىةزرعرىرطاائ.راتاثثةار يرلؾاقحراط اادروسرؾىةاتيؼراتاغاونة قر ؾنفيؼرتتراتغالر ر 
رأى ا  ررعرىرتاجط  راتطظغؾررلاظربا رات ؾدا راتاغاونر طؽ رث ا   رتغز ز ر يرإطار رلرطؾسق إتىرواقع

ات الغا رواتطشارىةؽررا رتالرت اءربط اؾمراتاؾانور ةؽاتشطؾتيرتةشطورلصاتنراتطشارىةؽرجطةغيؼرونؾر
ر تغاتيت عؼرلاظربا رجؾداراتاغرةؼراروتغز زر ةئ رعطورلظاسب  يرشبك رات ةط ر

 :يرتبط بحهكسة الجامعات وشبكة قيسة الجامعات إجرال الدراسات اآلتية فيساالبحث  قترحي و
ر1 رقظاعر  ر ي ر"دراس  رااكاديطة  راتحؾىط  رأنطؾذج رإطار ر ي رتر الغا  راإلساااتة ة  راتط اطا إدارا

ررات الغا رااىرة " 
راتطغرؾلا روااتصاا ر يرتح ة.ر2 رتا ان  راادوارراتطات ب  رانطؾذجر  رات الغا ر" رقةط  لاظربا رشبك 

رل ااحر"ر 
ر3 رردور  رات الغا  رقةط  روشبك  رات الغا  رااكاديطير ي ؾىط  رااعاطاد رلغايةا ردراس تح ة. ر"

ر" رراساظالعة رلعرانطؾذجرل ااح
ر:رالسرادرر
 أواًل: السرادر العربية.  
.رلبادمءراتحؾىط ربكرةا راتاابة ر ير(ردرج رتظبة2114ا ؾىا ؼقرا ط ر احيروات ؾ ظيقرطارقردمحمر ر. 1

جالغ ر ائوروجالغ راتطرػرسغؾدرىطاريااىاراعضاءرىةئ راتا ر سقرل ر راتغرؾمراتاابؾ  رواتظف ة رقراتط ر ر
ر 93-55قرص2114(رسباطبار3(قراتغ در 15 
اح يا قر(ر ؾىط رات الغا رودورىار يرلؾاجي رات2112 اقغانرقرا ط ردمحمرورات ا شيرعب هللارعرير ر ر2

ر راتطغا  ( ر يرعصا راادارا ر ؾىط  رات ظانر  رت الغ  رات وتيرااول قر2112دي طبارر17-15اتطؤتطا
رطاا رسقرتبظان 

(رات الغا رتحبراتط ياقرُل ارن رلغةار  رتحؾىط رات الغا رلؽراجورتح ي ر2112اتبظػرات وتير  ر3
راتاغرةؼراتغاتير يرلظظ  راتشاقرااوسطروشطالرا ا  ةا 
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ر4 ردمحمر ظي  رخات  رق ر ر ط ان ردراس رر2112طالل راتظرب  رعرىرر ا رواثاىا راتاغرةطة  رات  ل  رجؾدا )
تظبة ة رعرىرطرب رجالغ راتغرؾمراتاظبة ة رات ان رقراتطؤتطاراتغابيرات وتيرات انيرتضطانرجؾداراتاغرةؼر

ر IACQAاتغاتيرقر
طادر يراتاغرةؼراتغاتير"ردراس ر(رتصطةؼرنغامرتضطانرات ؾداروااعا2111 ا ظقرعب اتظانارعرػر ر ر5

"راطاو  ردىاؾراهر ر ف ر يرر–لعرانطؾذجرل ااحرر– ات ر يرديؾتؽروزاراراتاغرةؼراتغاتيرواتبح راتغرطير
رااداراراتغال ر نةارلظشؾرا(رىرة رااداراروااقاصادقر الغ ربا اد ر

ر6 رتضطانرجؾر  رولطةزا رتؾجةية  رلبادئر رق روعب اتا ةؼ رنؾرات يؽرق رق ر ال  راتغاتيرق راتاغرةؼ ر2112دا
قرجطيؾر  رقرات اىاار2112ايرؾلرر3-2تاغرةؼراتطؤتطارات ظؾ راتاابعرترطظغط راتغابة رتضطانرات ؾدار يرا

رلصاراتغابة ر 
ر   5 ررا  ا رقرر2117اتحا ا ق راتشالر  رات ؾدا ر ير ؤء رتط ارسراتط ا بو رات ةادا راادار   راع اد ر )

رااردنر راتظبغ رااوتىرقرداراتفكارقرعطانرق
ر  6 رل بؾلر  رخ ي   رات غؾدي ر2111اتزىاانيرق ر يرات الغا رااىرة  راتاشة ا رواقعرتظبة.راتحؾىط  )

وعالقايارباتا اراتؾعةفيرواتؾاءراتاظغةطيراعضاءرىةئ راتا ر سر ةياقراطاو  ردىاؾراهر يراادارار
 اتغابة رات غؾدي  راتاابؾ  رواتا ظةطر رلظشؾرا(قرىرة راتاابة قرجالغ رأمرات امقراتططرك 

ر   7 ر  ؽ رلحطؾد رشالو رق رر2111اتشطاع راتغاتي رتراغرةؼ رااساااتة ي راتا ظةط رواقع دراس ر–(
كرة ر غةارلظشؾرا(رقراساظالعة ر يرعةظ رلؽرات الغا راتغااقة رقراطاو  ردىاؾراهر يرادارارااعطال

رااداراروااقاصادقرجالغ راتطؾنور ر
قعر ؾىط رات الغا رات غؾدي رودورىار يرتح ة.ررؤ  راتططرك ر(روا2118اتشطا قرعادلر ؽرعاي ر ر  8

  397-369(قرصر3(راتغ در 31قرل ر راتغرؾمراتاابؾ  قراتط ر ر رر2131
رناد ر رر  9 (ر ؾىط رات الغا راتطصا  روسبورتغز زىارعرىر ؾءرلطارسا ر2117عب اتباقيرقرعزا

ر ي ر ر ف  ردىبؾراه رأطاو   راتفظرظ ي ق رجالغ ررات الغا راا ااا ة  راتاابة  رىرة  رلظشؾرا(ق ر  اتاابة 
 اتفةؾمقرلصا 

رر  11 را ط رعرير  رات ؾدارر2116كظغانرق رو .رلاظربا رانغط  راتطغرطةؽروتاىةريؼ ررؤ  راع اد )
ك ظؾاراساسة رتالنالحراتط رسيرقربح رل  مراتىرلؤتطاراانالحراتط رسير:رتح يا روططؾ ا ر

رالارا راتغابة راتطاح ارا ا ورقرار2116/رر19ر-17قرد يرترفااارلؽر
(ررأطاررنغا رُل ااحرتحؾىط رات الغا رولؤشاا رتظبة يار2112ناناات يؽرقريغ ؾ رعادلر رر  11

  ير ؾءرلاظربا رات ؾداراتشالر رقرجالغ راتشاقرااوسطقر
(ردرج رلطارس رلبادمءراتحؾىط ر يراتكرة رات الغة رترغرؾمراتاظبة ة ر2117ن ؼرقرنؾرارع نانر ر  12

لؽروجي رنغاراتغالرةؽر ةياروسبورتظؾ اىاقررسات رلاج اةار يرانؾلراتاابة ر لظشؾرا(قر يرغزاقر
 كرة راتاابة ر يرات الغ رااساللة رغزاقر ر ظةؽ 
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رتطغايةارات ؾدارر2113 رراتظؾر رقرعب ات المرعرير  ةؽق  13 (رتحرةورابغادرااداءرات الغيرو  ا
 غةارر يرادارارااعطالر ر ف رانبارقراطاو  ردىاؾراهروااعاطادرااكاديطيردراس رتظبة ة ر يرجالغ را

رقرجالغ ربا ادر ررلظشؾرا(رىرة رااداراروااقاصاد
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14. Albers Sascha & Schweiger Bastian, 2011, Network-Based Competition – Antecedents , 

Forms And Research Implications , EMNet Conference 2011 Submission, 

www.emnet.univie.ac.at/uploads/media/Albers_Schweiger.pdf. 

15. Bensch Stefan, 2011, Technical and Organizational Potentials of Value Networks for 

Ubiquitous Information Products and Services: Exploring the Role of Cloud Computing, 

Fourth International Conference on Ubi-Media Computing, 978-0-7695-4493-9/11 $26.00 

© 2011 IEEE.  

16. Branska Lenka , Lostakova Hana, Pecinova Zuzana, 2013, Increasing the Value Network 

Performance by Developing Cooperation of Companies with Distribution Intermediaries, 

Recent Advances in Business Management and Marketing, ISBN: 978-960-474-306-3. 

17. Bu Huabai, 2013, New Created Enterprise Value Network Embeddedness, Strategic 

Positioning and Enterprise Growth Performance, International Journal of Academic 

Research in Business and Social Sciences .April, 2013, Vol. 3, No. 4 ISSN: 2222-

6990265, www.hrmars.com/journals 

18. Gang Wang, Hao Sun, Yanan Zhu & Kai Liu, 2010, A Structure Evolution Model for 

Enterprise Group’s Value Network, 2010 WASE International Conference on Information 

Engineering, 978-0-7695-4080-1/10 $26.00 © 2010 IEEE. 

19. Golnam Arash , Sanchez Ron & Wegmann Alain , 2010 , A Systemic Approach for 

Modelling and Analysis of Coopetition . www.wiki.epfl.ch/lams-phd.pdf 

20. Hu Liu, Jinluan Ren, Lihua Liu & Jianhua Dai, 2011, A Study on Modeling and 

Measuring the Value Network of Mobile Services, 978-1-4244-6581-1/11/$26.00 ©2011 

IEEE. 

21. Laesser Christian & Jager Silvio, 2001, Tourism in the New Economy, AIEST, 51st 

Congress 2001, Vol.43. www.alexandria.unisg.ch/export/PDF/.../14021.p. 

22. Ling Ma , Jianlei Xu & Quanhong pan , 2013 , Research on Coopetition Strategy in IPTV 

Between SARFT and Telecom Operators in China , Journal of Management Science and 

Engineering, Vol. 7, No. 2, 2013, pp. 86-93  

23. Liu Rong, Ma Jun, Qi Jiayin, Wu Bin & Wang Chen, 2009, A customer network value 

model based on complex network theory, Proceedings of the 2009 IEEE International 

Conference on Systems, Man, and Cybernetics San Antonio, TX, USA - October 2009. 

24. Mingliang Wei & Bin Li , 2008, New Trend of Knowledge Transformation Research: 

Value Network2008 International Symposium on Knowledge Acquisition and Modeling, 

978-0-7695-3488-6/08 $25.00 © 2008 IEEE. 

25. Rusko Rauno, 2011, Exploring the Concept of Coopetition: A Typology for the Strategic 

Moves of the Finnish Industry, Journal of Industrial Marketing  Management, 40, P. 312. 

26. Vlckova Vladimira , Patak Michal & Lostakova Hana, 2014, Minimizing the Bullwhip 

Effect – Strategic Benefit in Value Network of Fast Moving Chemical Goods, Journal of 

Recent Researches in Applied Economics and Management - Volume I, ISBN: 978-960-

474-323-0. 

http://www.emnet.univie.ac.at/uploads/media/Albers_Schweiger.pdf
http://www.hrmars.com/journals
http://www.wiki.epfl.ch/lams-phd.pdf
http://www.alexandria.unisg.ch/export/PDF/.../14021.p


 

 

 
265 

 اجلامعًجودة التعلٍم  ذعمكخارطت طرٌق ل خذماث تكنولوجٍا املعلوماث حوكمتحنو 
 دراست حالت يف كلٍت االدارة واالقتصاد/ جامعت املوصل 

 أ.نعمه عبذاهلل الفخري/مذرس                  د.حممذ مصطفى حسني حسن/مذرس
 جامعت املوصل/كلٍت االدارة واالقتصاد/قسم نظم املعلوماث االدارٌت

تتظااااالذ معاا ااااااي معااعطحااااا لىااااو تى حااااة مي ااااا  اااااتوباي معاااااو   لاااا    خ ات ااااا  مع   ااااا  الملخصصصص   
 اح  ملاخم  عاج  ب خ اخ  معاا معطت خ حن(، خاصا ل  ظا  معطاتطاا معطا و اات  معاحؼ تاااا معطظفطااي لحا  

ػ و اخلا ياعحا ل   اال تكظوعو حا معطا و اي ومالتصاالي، عحعك البج ي ا معاا ااي من تدباج  ان  ااتو 
وم ومي   ت فا يطكن من تكون تكظوعو حا معطا و اي محجمها.  ان هظاا ل اج  باست جمم وسائ   و     خ ات ا

حوكطا خج اي كالت  شك ا معجرمسا معىاعحا تتطىور حول م كالحا تى حة  و   معتا حب معاا ا   ن خالل 
و عااك عتى حااة هااجي  ااوهخؼ  ،الاا  معك حااا احااج معجرمساا ITILتكظوعو حااا معطا و اااي بااليتطااا  ي ااا ملطااو   

 ور  مضاالا معاا توضاح  معتاخي ي اا ومااا تكظوعو حاا معطا و ااي معطاات ج ا لا  معك حاا احاج معجرمساا.وهو 
تكظوعو حا معطا و اي ل  معوصول معا مي اا  ااتوباي معااو   لا  معتا احب معااا ا ، وميتطاج مع اح اان ي اا 

والكطاااال معاالاااد معطحاااجمل  ل اااج تاااب  لااا   ا ااااا معطوصااا . مر  ومالاتصاااا   اااظ ر  رمساااا معىاعاااا لااا  ك حاااا مال
توصاا  مع اح اان معااا مخحاخم و تصاطحب مساتطار  مساات حان مالعكتخولحاا تااب مرسااع ا معااا يحظاا معجرمسااا لا  معك حااا. 

خاج اي تكظوعو حاا معطا و ااي ومعطتا  اا بااو   معتا احب معااا ا  الباج من  ن مبخزهاا  ط ا  ن مالستظتا اي 
 ان مهط اا ومعتا   ضوئ ا تاب ت اجيب باال معط تخحااياي اا و  ان مالساتفا   مع صاوػ  ظ اا،عضاط  ن حوكطت ا

 م كالحا حوكطا خج اي تكظوعو حا معطا و اي  ن ا   معاا اا بااليتطا  ي ا محجػ لطا   معىوكطا. 
 ،  و   معتا حب معاا ا  ITILحوكطا خج اي تكظوعو حا معطا و اي، ملطو     حامعك طاي معطفتاح
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Towards IT governance as a road map to support the university education 

quality 

A case study in the College of Administration and Economics / University of 

Mosul 

 

Dr. Mohammed Mustafa H. H/ Lecturer                   Nima Abdullah AL-

Fakhry/Lecturer 

Mosul University/College of Administration and Economics/Dept. of MIS. 

________________________________________________________________ 

Abstract:  The International universities compete to achieve the highest levels 

of quality in their outputs (graduate students), Especially in the information 

society in which the organizations seek to attract individuals with high 

experience and knowledge in the field of information and communication 

technology, Therefore, the universities must increase the quality level of their 

outputs using different means and tools that information technology can be one 

of them. Hence, the problem of the current study centered on the possibility of 

achieving the quality of university education through the Governance of IT 

services based on the ITIL model at the College under study, In order to achieve 

a fundamental objective is to Identify the reality of information technology used 

in the college under study, In addition to clarifying the role of information 

technology in reaching the highest quality standards in university education, The 

researchers adopted a case study methodology at the college of Administration 

and Economics at the University of Mosul. In order to complete the field, the 

questionnaire form was sent to the study sample in the college. Finally, the 

researchers reached a number of conclusions, the most prominent of which is 

that information technology services and the quality of university education 

must be Governance to ensure the maximum benefit from them. On the basis of 

this, a number of proposals have been presented, including the possibility of the 

governance of IT services by the University, based on one of the governance 

models. 

Keywords: IT governance, ITIL model, quality of university education 
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من معتا حب   حئ معفخ  ومعطاتطا عطوم  ا   ظا حكحا مع ور  معت ظحا معت  يش جه معاصخ معىاع ،   المقدمة 
هحه مع ور  تاتطج ي ا معتجلة معطاتطخ ع طا و اي ومعطاخلا ومالست جمم مال    ع ا، ومن ححث من مساس 

معفخ  معفاي  ومعكفوء هو معحؼ يطت ك   ارمي  تاج   ومع ا ر ي ا معتا ب معجمئب ومعحؼ  ت    معتجربد 
معتظطحا . وكطا  اءي ل  ت اربخ  ظفطا معتااون و (8107،008 حاحن،  ومعتأهح  ل  ححات  معاط حا

ش ج تىوالي ومضىا ل   طحا ألىاء معااعب ي ا  جػ معاظومي من هحم معطاال  معاا ا عاحاساي معتا حب 
ااهب معاا ااي ل  تظطحا ب جمل ا وعك  ت (،OECD, 2008, 12  معطاضحا ومص ىت ع ا أهطحا خاصا

ي ا  اطويا  ن معطىاور و اتطاات ا، البج  ن معظ وض ب ا معا  اتوباي ياعحا  ن معاو   بااليتطا  
معتا حطحا  ن  طىاورهحه مع  االج وبطكن . (Houston,2010,24) معت  تاتظج ي ح ا معتا حب معاا ا 

خالل مالستاالا ب ج اي تكظوعو حا معطا و اي معت  يطكن من ت اد  ورم ومضىا ل  مالرت اء بطاتوػ 
خج اي تكظوعو حا معطا و اي  من  تب حوكطامعتا حب معاا ا ، وعضطان معىصول ي ا ت ك مالستفا   يطكن 
و ن هظا ل ج تظاول مع اح ان  ىورمن .  ITIL ن خالل مالستاالا بظطا   خاصا ومعت   ن مبخزها ملطو   

و ت   ات ، لضال ين  ITILمساسحان هطا حوكطا خج اي تكظوعو حا معطا و اي  ن خالل ميتطا  ملطو   
 ىور  و   معتا حب معاا ا  ومعطىاور مالساسحا معت  تاتظج ي ح ا معاط حا معتا حطحا، و عك ب جي مياا  

 .، وت جيب بال معط تخحاي معت  تجيب معطوضوعمعاالاا بحن معطىوربن
   االطار المنهجيالمحور االول

 :امالتح امع ى ح ييطكن مست الص  شك ا معجرمسا  ن خالل معتااؤال مذكلة الدراسة  -اوالا 
 ه  هظاك تكظوعو حا  ا و اي  تب ميتطا ها ل  معاط حا معتا حطحا ل  معك حا احج معجرمسا؟ -0
تى حة  ع ا يالاا ل  ITILحوكطا خج اي تكظوعو حا معطا و اي بااليتطا  ي ا ملطو   من  ه  -8

 ؟معك حا احج معجرمسال   معاا ا  و   معتا حب 
 ؟معك حا احج معجرمساتكظوعو حا معطا و اي ل  ىوكطا خج اي ب  و   معتا حب معاا ا تتأثخ ه   -3
تظ ا مهطحا معجرمسا  ن مهطحا  تغحخمت ا، م  من تى حة معاو   مص   معشغ  معشاغ   اهمية الدراسة  -ثانياا 

وسا  معاا ااي معا تى ح  ا ل   طحا  معاا ا عاطحا معطظفطاي ل  معوات معىاضخ، ال سحطا معتا حب 
 وهخبا ل   ااالت ا سومءًم معتا حب ومع ىث معا ط . عحعك لان مالستاالا بتكظوعو حا معطا و اي تاج ل  ا 

 ن معططكن من بااليتطا  ي ا ملطو   خاص تى حة معاو   خاصا ومن حوكطا خج اي هحه معتكظوعو حا 
 حات ا. تجيب مالستفا    ن  طحا م كال

  جرمسا باالت :عيطكن مالشار  معا مالهجمي مالساسحا  اهداف الدراسة   -ثالثاا 
 عو حا معطا و اي معطات ج ا ل  معك حا احج معجرمسا.معتاخي ي ا وماا تكظو  -0
 تش حص  اتوػ  و   معتا حب معاا ا  ل  معك حا احج معجرمسا. -8
 تكظوعو حا معطا و اي ل  معتا حب معاا ا . خج اي حوكطا  مس ا ايمعتاخي ي ا  -3
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 مع ى حا معت  تب طخح ا وكاالت : معتااؤالييطكن صحاغا معفخضحاي  ن خالل  فرضيات الدراسة   -رابعاا 
 ل  معاط حا معتا حطحا. معك حا احج معجرمساتاتطج ي ح ا تكظوعو حا معطا و اي  هظاكعحذ  -0
 ل  تى حة  و   معتا حب معاا ا . ع ا يالاا عحاتتكظوعو حا معطا و اي خج اي من حوكطا  -8
 .معتا حب معاا ا   و   ل  كظوعو حا معطا و اي ت   اي تىوكطا خج اي ع تأثحخال و ج  -3
تب معكتخولحا ميتطج مع اح ان ل   طا مع حالاي معطحجملحا ي ا مستطار  مست حان   ادوات الدراسة -خامداا 

(  88  مضالا معا  .  ITIL ت   اي ملطو    ت ص( سؤماًل 89ميجم ها، ححث تضطظت مالستطار   
واج تب توزبا (، 0وكطا  وض  ل  معط ىة  ، ب معاا ا  ل  معك حا احج معجرمسا و   معتا حسؤمال ع حاس 

ين طخبة معطواا مالعكتخول  ع ك حا احج معجرمسا، وب غ يج  ماللخم  معح ن مكط وم  مالستطار  معكتخولحا
مست جمم معش كاي ل    ل  معجرمسا مالحصائحا معت  تب مست جم  امالساعحد م ا  ،( لخ مً 99مال اباي  

، Batch Back Propagationو ش كا  Quick Propagationمعاص حا مالص ظايحا  تط  ا بش كت  
ماليتطا  ي ا  اا   مالرت اط و اا   معتىج ج الياا  يالااي مالرت اط ومعتأثحخ بحن  تغحخمي لضال ين 

 معجرمسا.
 االطار النظري للدراسة  المحور الثاني
 تكنولوجيا المعلوماتخدمات أوالا. حوكمة 

معحؼ  جور حول  معخاط تو   مالاتصا  معااعط  ل  معاظومي معطاضحا لىو  ا ياطا باالاتصا  
صاحد هحم مالاتصا  ت ور ك حخ ل   ححثمست جمم معطاخلا ومالستفا    ظ ا إلضالا احطا ع طظفطا، 

 ن أ   معىصول ي ا  معتكظوعو حا، إ  أص ىت معطظفطاي تاتطج ي ا هحه تكظوعو حا معطا و اي اال 
(، لضاًل ين  عك أص ىت Milton,2009,3   امعطا و اي ومعطاخلا بكفاء  و و   عضطان لااح

تكظوعو حا معطا و اي تط   ضخور  عك   ظفطا لا ىا ل  معاصخ معخاط  ومعطتط   باع ور  ل   اال 
معا  وبشحخ مالتىا  معجوع  ع طىاس ححن . (Gellings, 2007,2)معتاار  مالعكتخولحا ومعىكو ا مالعكتخولحا 

ا و اي ي ا لىو  تدم ج  ن أ   تى حة أهجمل ا و عك أن م مر  معطظفطاي تتا  لىو مست جمم تكظوعو حا معط
لتا  معطا و اي  مر  وراابا مع حالاي و ااعات ا إلي خ مالست طار ل  مع خ احاي ومأل دمء معطا يا، وإ

(Abo-Musa, 2007,76) . 
أن هظاك معاج ج  ن معاومئة عت ظ  ت  حة تكظوعو حا معطا و اي ل  معطظفطا،  ظ ا  ا  تا ة  ال شكو 

باعوات معالزم، مو  ا  تا ة باعطومر  معطاعحا معط صصا عالست طار لح ا، ومألهب  ن  عك غحا  معف ب 
معتظفحط  عف افا ولومئج ت  ح  ا، كحعك غحا  معط ارمي معالز ا، وُتف خ معجرمساي أن أهب يائة هو تافحب 

  معاج ج  ن معتفكحخ ضخور   طا مستجيا معى  (،Zyngier,2005,4مالستفا    ن تكظوعو حا معطا و اي  
حوكطا تكظوعو حا معطا و اي كطا ه  معىال ل  حوكطا مأليطال بوساطا معططارساي معت  تضطن 
مالست جمم مأل    عطومر  تكظوعو حا معطا و اي ل  معطظفطا، وبتب إ مر  معط اطخ معت  يطكن أن تتاخض ع ا 

 .(Schwarz & Hirschheim,2003,130) بشك   حج، لضاًل ين  يب معتكظوعو حا ألهجمي مأليطال
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يشحخ  م واج ُاج ت معاج ج  ن معتااربف مع اصا بىوكطا تكظوعو حا معطا و اي  ن ا   مع اح حن، 
أن حوكطا تكظوعو حا معطا و اي ه  "معتوملة مالستخمتحا  ( معا Webb & Ridley,2006,34ك   ن  

عتافحب احطت ا وت وبخ كفاء  معخاابا عتكظوعو حا بحن تكظوعو حا معطا و اي ومأليطال ل  معطظفطا 
 & Simonsson) ن وباخي ك   .معطا و اي، لضاًل ين تىج ج معطاؤوعحاي وإ مر  مع  خ"

Johanson,2008,3)  معت حئا عصظا وتظفحح مع خمرمي مع اصا باألهجمي  مل احوكطا تكظوعو حا معطا و اي"
 ومعاط حاي ومأللخم  ومعتكظوعو حا ل   اتوػ مإل مر  معتكتحكحا ومالستخمتحاحا". 

إعا أن حوكطا تكظوعو حا معطا و اي ه   ومل ج أشار  (Abu Khadra, et.al., 2009)أ ا 
عو حا معطا و اي عضطان أن مالست طار ل  هحه ي خها مإل مر  معا حا  ا إ مر  تكظو  تتفاي "مع خب ا معت  

 ".كفاء حا مأليطال بمعتكظوعو حا ياايج ل  ملااز مستخمتحا
مع جي مألساس   وه  منساسحا ل  سطاي م طحا ا تشتخك وبالحع مع اح ان إن معتااربف معااب ا 

عىوكطا تكظوعو حا معطا و اي هو تى حة معتوملة بحن مستخمتحاحا مأليطال ومستخمتحاحا تكظوعو حا 
حوكطا تكظوعو حا معطا و اي ي ا أل ا "إطار يط   تكا   معحؼ يطكن بوساطت   وتاخلان معطا و اي.

ا  معطومر  مع شخبا، مأل دمء معطا يا، معطتاباا ومعاح خ  ي ا تكظوعو حا معطا و اي ي خ  خما ا يط  اجرمت 
ومع خ احاي، ومإل خمءمي(، وتىج ج معطاؤوعحاي ومعاحاساي، ووضا مالستخمتحاحاي مع اصا بتى حة أهجمي 

االيت ار ضخور  توملة هحه مالستخمتحاحاي  ا بتكظوعو حا معطا و اي وبجيب  ن مإل مر  معا حا،  ا مألخح 
 .يطالمستخمتحاحا مأل

 انموذج مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  ثانياا 
إن تكظوعو حا معطا و اي تاج  ن معطو و مي معاوهخبا حاع ا حال معطو و مي مألخخػ ل  معطظفطا، 
و ن معضخورؼ ضطان يط  ا بكفاء  ولاي حا السحطا ل  معطظفطاي معت  تاط  ل  بحئا   ظا حكحا، ولفخًم 

طا و اي ل  ملااز  افب ألش ا هحه معطظفطاي، ل ج اج ت معطظفطاي ع جور معىحوؼ عتكظوعو حا مع
ومعاطاحاي معااعطحا ومعطااهج مألكا يطحا ومع اح حن معاج ج  ن معظطا   معطفاهحطحا عت  حة حوكطا تكظوعو حا 
معطا و اي، إ  طوري بال هحه معظطا   بااليتطا  ي ا  اطويا تا حطاي، وأخخػ  ن طخمئة 

، ISO 17799و، Tick ITوألطو    ،CSCOمعطاا حخ معطوضويحا. كألطو    و طارساي، أو  ن

 وغحخها  ن معظطا  .، ISO/IEC15408، وISO/IEC TR13335و

معا محجػ مهب هحه معظطا   وهو ألطو    كت ا مع ظحا معتىتحا عتكظوعو حا  ت معجرمسا معىاعحااج ت خاو 
 ومعحؼ يطكن ميت ارها(، Information Technology Infrastructure Library ITIL   معطا و اي

تب ت وبخ مأللطو   و إطارًم ياع  معطاتوػ عكحفحا تى حة معظااح ل  إ مر  خج اي تكظوعو حا معطا و اي، 
 ITILملطو    وبولخ (،Tan,et.al.,2008,139 ن ا   معطكتد مع خب ال  عىوكطا معتاار  مالعكتخولحا،  

عىصول ي ح ا  ن تاار  آالي معططارسحن ل   اال تكظوعو حا معطا و اي ل  معااعب، شا  ا تب م  ت   اي
وتصظف ، امعاا احوبخكد ي ا معاط حاي ومعطااالي معىخ ا معت  تىتا  إعا تا حب مع ج اي باعاو   
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معتأثحخ  يشحخمن معاهطا إ مر  مع ج اي، وتا حب مع ج اي، مع حمن  مأللش ا  طحا ا تىت  ااعحن
 وُباخ ِّي هحم مأللطو    و   تكظوعو حاي، ومعاالاا بحظ ا وبحن مأليطال، خمتحا  عتكظوعو حا معطا و امالست

 ن معتوملة بحن خج اي تكظوعو حا معطا و اي ومالحتحا اي معفا حا عأليطال معطا و اي بأل ا  اتوػ 
(Eslami,et.al.,2008,75) وبخكد .ITIL  ميضًا ي ا مع صائص معاط حاتحا ومعطظفطحا ومعوظحفحا

معالز ا إل مر  معاط حاي معط اعحا، لضال ين معطااالي مو معطت   اي مالساسحا معت  ي وم ي ح ا هحم 
باالت :  مم ب ا، وبطكن حصخ هحه معطت   ايماللطو  ، ححث تىاول معطظفطاي معت  تت ظا ماللطو   مالعتد 

(Gheorghe, 2010,34) (http://www.itil.co.uk) 

ومن معطظفطا إ مر  مأل ن: وتشط  معط اطخ معت  يطكن أن تتاخض ع ا تكظوعو حا معطا و اي وخج ات ا.  .0
 ن أ   معىفاظ ي ا سال ا معطا و اي البج من توع  مهطحا خاصا عضطان م ن تكظوعو حا  ا و ات ا 

عحعك معط تخاحن ل  مختخمق هحه معتكظوعو حا. ، وخاصا باج ظ ور طخق  ت ور   ن ا   ومع ظحا معتىتحا
آثار  البج  ن و و  سحاساي وم خمءمي يطكن ماليتطا  ي ح ا ل  م مر  تكظوعو حا معطا و اي، وت فحف

،  ا تىج ج مأللخم  معط وعحن ع وصول إعا بال معطا و اي معاخبا، ومعتأكحج ي ا معىوم ث معطا و اتحا
ي ح ا  ن   اطخ  ع طىالفاا عتكظوعو حا معطا و اي ل  معطظفطا إلشاء  وماا أ ظا ع  ظحا معتىتح

  عضطان معىصول ي ا خج اي تكظوعو حا معطا و اي بشك  معط اع .و معوصول غحخ معطشخوع، 
. م   تو د بصور   ظ  حا و تكا  اإ مر  معت  حة: وتتضطن ت  حة يط حاي تكظوعو حا معطا و اي  .8

بظ غ  ت  حة معاحاساي ومعضومبط و  عتكظوعو حا معطا و اي،  تاباا وم مر  معت  ح اي معط ت فا
 ن  معتكظوعو حاومإل خمءمي مع اصا عتشغح  وت  حة معطظفو ا معطا و اتحا، ومعتأكج  ن اجر  معفخق 

خج اي   و  ضطان هو تظفحح هحه معاحاساي، وت  ح  لخص حجوث مالخ اء. ومع جي  ن  عك 
 .  وعو حا معطا و ايتكظ

إ مر  مع ظحا معتىتحا عتكظوعو حا معطا و اي: تشك  مع ظحا معتىتحا مألساس معت  ُتطكن  ن ت جيب مع ج اي  .3
ححث  من إ مر  هحه مع ظحا تتب يا    ن خالل  اطويا ألفطا معطا و اي ل  معطظفطا.و معطا و اتحا، 

ج أشار مع اح حن إعا أن واتغ   إ مر   كولاي تكظوعو حا معطا و اي  طحا ا وت  ح  ا ل  معطظفطا. 
هحه مع ظحا معتىتحا ه   و و مي بىج  مت ا يطكن أن تكون  صجرًم ع طحد  معتظالاحا خاصا إ م تفوات 

وتشط  مع ظحا معتىتحا عتكظ و حا معطا و اي ي ا مأل  د   ع ا عجػ معطظالاحن. معططاث اي ا معطو و مي 
معطااعاا ومإلخخم ، كحعك ش كاي و مإل خال  ومعطاجمي معطا يا ومعطى اي مع خلحا معطات ج ا ل 

 مالتصال.
معت  البج  ن و تطت ك ا معطظفطا  هحه مع خ احاي  و و مي غحخ معطا ياإ مر  معطو و مي مع خ احا: تاج  .9

ححث توع  مال مر  مهتطا ا ك حخم ع حه إ مرت ا بوساطا  تاباا معت ور ومعتغحخ معىاص  لح ا باستطخمر. 
 .ا يا عتكظوعو حا معطا و ايتاج معا   معطىخك عأل دمء معط الل اطا، مع خ احاي ل  معطظف
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يف خ هح معطت  د ل  ماللطو   يظج تا حد خج اي تكظوعو حا معطا و اي إعا تا حب مع ج ا:  .5
وباج  ن معطت   اي معاوهخبا ل  ماللطو  ، ححث يشحخ إعا ضخور  تا حب خج اي معطاتفحج ن  ظ ا، 

أؼ  تخمتحاحا عتكظوعو حا معطا و اي.باعاو   معط  وبا بوساطا معاط حاي مالستكظوعو حا معطا و اي 
معتو   لىو حوكطا   خ اي تكظوعو حا معطا و اي  ن ا   معطظفطا ، سومًء تب مست جمم هحه 
معط خ اي  مخ  شخكا كاعطا و اي معت  تات جم  ن ا   مإل مرمي كطا   أوعحا ل  مت ا  مع خمرمي 

معطظفطا.  وإلااز مأللش ا، أو تب مالستفا    ظ ا ك ج اي ت جم إعا مألطخمي مع ار حا معطتاااج   ا
عحعك وعضطان تى حة هحم معطت  د  ظ غ  معتأكحج ي ا بال معطااالي معط طا مبتجمًء  ن وضا إطار 
أو  ظ ر يط  عت جيب خج اي تكظوعو حا معطا و اي، ووصف ا،  ا معتأكحج ي ا ميتطا  خ ط ت جيب هحه 

 مع ج اي، وتكاعحف ا، لضال ين  خما ا تا حب مع ج ا.
اي ل  سحاق  اتطخ و ن  ون عضطان ت جيب مع ج مالستظا  ي ا خ ا  ىكطا  البج  ن يب مع ج ا:  .6

، وتشط  يط حاي معصحالا ومعت وبخ عجيب مأللش ا  ن خالل م خال تىج  اي  ج ج  ل  مل  اع
بااليتطا  ي ا خ ط مع ومرغ الستاا   خج اي تكظوعو حا معطا و اي  و عكتكظوعو حا معطا و اي، 
تشغح   خمكد تكظوعو حا معطا و اي مالحتحاطحا خالل هحه معفتخ  من و جي، بىحث معطتوافا،  ا م كالحا 

 من معطاتفحج  ن خج اي هحه معتكظوعو حا يكون   طئظا  ن مستطخمربا يط  ا.
 ظفور مأليطال: إن ملااز مأليطال بتكظوعو حا معطا و اي البج أن ُيى ة معتوملة بحن أ ومر وخج اي  .7

مي معطظفطا بشك  لاال. أؼ ال بج  ن و و  توملة بحن مستخمتحاحا تكظوعو حا مأللخم  وبحن ملااز أهج
معطا و اي وبحن مستخمتحاحاي معطظفطا معت  ه   دء  ن معطظفطا، ومن مع جي  ظ ا هو ت جيب ملض  

 وبطا تتوملة  ا رؤبا معطظفطا، وحا اي معطاتفحج ن  ظ ا. امعتكظوعو حمع ج اي 
 ا: أؼ البج  ن معت  حط معجاحة يظج تظفحح معاط حاي عت جيب مع ج اي باعاو   معت  حط عتظفحح إ مر  مع ج .8

معط  وبا،  ن أ   تىاحن ولااح إ مر  مع ج ا. مضالا معا ضطان مستطخمربا معاط حاي، ححث من 
معت  حط  ن مع ج  حاي معت  ال تغف  يظ ا مال مر  ووظحفا  ن وظائف ا مالساسحا، وتكظوعو حا 

 ا حال معطو و مي مالخخػ تىتا  معا ت  حط  ا ة ع ج ات ا ل  س ح  م مرت ا كطا معطا و اي حاع
 هو    ط وتش حص ماللىخملاي ل  خج ات ا معط ج ا يظج حجوث ا.

  الجامعيثالثا  مفهوم جودة التعليم 
من مالهتطام باو   معتا حب ل  تدم ج  اتطخ با د مع اور  معتكظوعو حاا ومعطا و اتحاا معتا  تااتجي  م اخمء 
تغحاااخمي  وهخباااا لااا  معطظااااهر معتا حطحاااا لااا  كااا  معطااااتوباي، وبطاااا تى اااة  ومك اااا هاااحه معتغحاااخمي لااا  بحئاااا 

 معاااااااا ا ا ااااااحب ماليطااااااال بألومي ااااااا معط ت فااااااا و خاصااااااا لاااااا  ظاااااا  معطظالاااااااا مع ائطااااااا بااااااحن  ؤسااااااااي معت
 Khodayari & Khodayari, 2011,40 يشااحخ  (. وبظاااء ي ااا  عااكJones,2003,224 معااا من )

ه  "مع و  معجملاا معط  وبا عجلا لفام معتا حب عحى ة مهجمل  ورساعت  معطظوطاا با   ان  معاا ا  و   معتا حب 
"، مؼ من تى حة  و   معتا حب  ت  د تو حا  معاا ا ا   معطاتطا ومالطخمي معاج ج   مي مالهتطام باعتا حب 
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  اااو   طحاااا معطاااومر  مع شاااخبا ومعطاعحاااا ومع ظحاااا معتىتحاااا ومعاحاسااااي ومعاط حااااي ومعطظااااهر  ااان م ااا  تاااولحخ 
معفاااخوي معطومتحاااا عالبتكاااار ومالباااجمع، ولااا  ت  حاااا معطظاااتر معتا حطااا  معاااحؼ يضاااطن ب اااو  مع اعاااد معطااااتوػ 

ي ا مل ا "معفخق  (O'Nell & Palmer,2004,42وباخل ا ك   ن   معتا حط  معحؼ يااا معاطحا ب وغ .
  بحن مع ج اي معتا حطحا معت   تواا  مع اعد عت  ح  ل  معاا اا وبحن  ا  تالااه لاال ".

( ل   اال معتا احب وإياجم  معطجرساحن بضاخور  تاويحت ب وتاجرب  ب Crosbyوبطكن مالستفا    ن ل افا  
معطتواااا، وبااث معىطاااس ومعاجيااا لاا  لفوساا ب، ومع ااول من معاااو   لاا  معتا ااحب ي ااا معاااو   عتىاااحن أ مئ ااب 

هاا   ط ااا معا ااو  معط حوعااا  اان ا اا  معااا  حن لاا   اااال معتا ااحب  معكااا ر معتجربااا ( عخلااا  اااتوػ  معااا ا 
معطظتر معتخبوؼ  مع اعد( وبطا  تظاسد  ا  ت   اي معطاتطا و عك  ن خالل ت  حة  اطويا  ن معطاا حخ 

(. مخحاخم  اخػ 2010طومصفاي معتا حطحاا معالز اا عاحعك  مع حئاا مع و حاا عضاطان  او   معتا احب وماليتطاا ، ومع
هاا  تى حااة تغحااخ ك حااخ لاا  معطاااتوػ معا طاا  ع  ااال ،  اان خااالل  معاااا ا من  ااو   لاا  معتا ااحب  انمع اح اا

ت اااوبخ ملكاااارهب، و  اااارمت ب، وسااا وك ب، بىحاااث يشااااخ مع اااال  بو اااو  لاااارق مياااااب  ومضااا  لااا   ااااتومهب 
 معا ط  ا   معتىاا ب باعاا اا وباجها.  

  الجامعيجودة التعليم  محاوررابعا  
معطىاور معت  يطكن ميتطا ها ل  احاس  و   معتا حب مآلرمء حول مالباا  مو هظاك معك حخ  ن 

 معاا ا وع ج أص   ع تا حب ل  ت ور  اتطخ،  معاا ا ، ومعا د ل   عك من  ؤسااي معتا حب معاا ا 
أهطحا ك حخ  وش جي تىوالي ومضىا ل   طحا ألىاء معااعب ي ا  جػ معا و  معطاضحا، كطا  اءي ل  

 طىاورمع(. وبطكن ميتطا  (OECD, 2008 معاا ا عاحاساي معتا حب ت اربخ  ظفطا معتااون ومعتظطحا 
-Houston,2010,178 معاا ا  مالتحا عكول ا تشط   افب معطااالي معاوهخبا ل  معتا حب 

179()Ahelo,2012,32-34-35( )Swart & Duncan, 2005, 489-490) 

  

 مالول: معكا ر معتجربا  ومعكوم ر معطاالج  معطىور
  اد معكا ر معتجربا   ورم  وهخبا ل  لااح معاط حا معتا حطحا  ن خالل م مور يج ج  تتى ة  ن 
خالع ا معظدمها مالكا يطحا، و تط  ا بأع اء معطىاضخمي ل  معوات معطىج ، وتغ حا معطا   معجرمسحا معط خر ، 

والبج ج اي معتا حطحا ل  معاا اا،  ظاط معا معكوم ر معتجرباحا ومعطاالج  معجور معخئحذ ل  ت جيب مع عحعك 
ت وبخ معكوم ر معتجرباحا  ن خالل مألس و  معطات جم ل  إع اء معطىاضخمي، وإيصال معطا و اي إعا  ن 

 وغحخها. م ا مهب معطت   اي مع اصا ب حم معطىور لتظجر  باالت : مع   ا
 معظوع.و و  سحاساي  ظاس ا الختحار ومست  ا  وتاححن معكا ر  ن ححث معكب و  -0
 من يكولوم  ؼ كفاء  مكا يطحا ل   اال ت صص ب. -8
 و و  بخم ر وخ ط ومضىا عت وبخهب   ظحًا. -3
 و و  بخم ر ع ج اي معجيب معت ظ . -9
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 تولخ  عح   تضطن وم  اي و اؤوعحاي معكا ر معتجربا  ومعاالج.  -5
لح ا، وخاصا م م من  يب معكوم ر معتجرباحا ل  معاا اا تىت  مهطحا خاصا ل  تى حة  و   معتا حب 
  ا تب ت حئا معفخوي معطظاس ا عتىخبخ مع اااي معكا ظا وتولحخ معتكظوعو حا معالز ا.

 مع ال : معشؤون مع البحا معطىور
 اا ااي من توع  مالهتطام معكال  عاط حا معت وبخ معا ط  ومعفكخؼ ومالخالا  ومع  ال  البج ع

مل ا  ن   ا، ومهجمي وططوحاي مع ال   ن   ا ومال تطاي  ع  ال ، وبطا يطكظ ا  ن تى حة مهج
من تتا  معكا ر معتجربا  لىو تىفحد مع ال  ي ا مالل خمط ل  معتفكحخ معظ جؼ  و ن معضخورؼ مخخػ. 

و ظى ب مع  ا باعظفذ، بىحث   يط بمعاط حا ل   ححث تا بومعتى ح  وتااوز معحمكخ  ين ظ خ ا د، 
معت  تاحش ا   ت   اي مع حئامن مع اعد معطت خ  عجي  مع جر  ومال كالحا ل  ت  حا  تضطن م مر  معاا اا

 لحطكن حصخها باالت : معطىور ظفطاي ماليطال وباعتاع  زبا   لخص معاط  عج  ب، م ا مهب  ت   اي هحم 
 و و  سحاساي ومضىا ع  ول وتااح  مع ال  وملت اع ب. -0
 ميتطا  لفام عإلرشا  مالكا يط . -8
 معتدمم معاا اا بتظفحح مع ومئ  معجرمسحا ومال تىالاي. -3
  يب ماللش ا مع البحا. -9
 و و  بخم ر عطتاباا مع   ا مع خباحن. -5
 مع اعث: مع خم ر معتا حطحا معطىور

بااااجهب باعط ااااارمي ومعطااااااري و لاااا  تكااااوبن مع ااااال  وبظاااااء ش صااااحت ب وتد  مل الاااااا  اااان  ور معاا ااااااي
وبطااا من مع ااجي معخئحااا   اان معاا ااااي هااو ت ااجيب خااج اي تا حطحااا  تطحااد  لاا  ومع ااجرمي معا طحااا ومع ى حااا، 

مالهتطام معكال   ن خالل تظاسة  ظاها ا معا طحا،  معطىورمن توع  هحم  لطن معضخورؼ عحم مطار رساعت ا، 
ورصاااالا معطظااااهر وماليتطاااا  ي اااا طاااخق معتاااجربذ معىج  اااا، مضاااالا معاااا تاااولحخ مع حئاااا معتا حطحاااا معطظاسااا ا. 

معا طحا معطاتطج  ل  تجربذ مع   ا ل  معك حا  ن خالل ماليتطاا  ي اا  ظااهر معاا اااي معااعطحاا معطت ج اا 
 وبطكن ت احب هحم معطىور معا  دئححن، مع خم ر معتا حطحا مالوعحا، ومع خم ر معتا حطحا معا حا.ومعطخ واا. 

 مي معاا اا لتتط   باالت :إلث اي اجر  طىورم ا مهب معطت   اي معت  البج من  تضطظ  هحم مع
 توضح  مهجمي مع خم ر معتا حطحا ل  كال معجرمستحن مالوعحا ومعا حا. -0
 تكححف مهجمي مع خم ر مالكا يطحا بطا  تالءم  ا محتحا اي سوق معاط . -8
 ضطان  و   معاط حاي معتا حطحا. -3
 ت ححب وت وبخ مع خم ر معتا حطحا. -9
 ضطان  و     خ اي معاط حا معتا حطحا. -5
 كا   بحن مع خم ر ومعت صصاي معط ت فا. معت -6
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تاتطج بجر ا ياعحا ي ا مست جمم تكظوعو حا معطا و اي ل  معاط حا معتا حطحا، الن  طىورهحم مع  يبمن 
 افب مع خم ر معتا حطحا تت  د مالستاالا ب حه معتكظوعو حا ل  معوات معىاضخ، عحعك لان تو   معاا اا 

 بجر ا ياعحا. طىورتكظوعو حا معطا و اي يى ة ضطان لااح هحم مع حوكطالىو 
 معخمبا: مع ىث معا ط   طىورمع

ططارسا ملش ا مع ىوث معا طحا، وتشاحا ب لال ا ت وممعتا حطحا   اخج اتمن معاا ااي مضالا معا 
معت  ه  ، وزبا   معفخص عإلبجمع ومالبتكار، مع اح حن ك  حاد مختصاص  ي ا م خمء مع ىوث معا طحا

م خال مع خم ر مع ى حا كادء  ن مهجمل ا ع ج ا  لا ا معاا ااي ح  معوححج معا معتظطحا ومعت وبخ، عحعكمعا 
 مع ىوث معا طحاهحه   تب ملاازط  ت ا ومعطاتطا  ن خالل ت جيب ك   ا هو  ج ج ل   طحا معطااالي، وال 

هحم  وتتضطن، ل   طحا  خمح  ملااز مع ىث  ورم  وهخباطا و اي، ححث ت اد  يب تكظوعو حا مع ون 
 معطت   اي مالتحا: طىورمع

 و و  سحاساي ومضىا ع  ىث معا ط  ل  معاا اا. -0
 و و   صا ر تطوب  ع  ىث معا ط . -8
 تولحخ كالا معطات د اي معالز ا ع  ىوث معا طحا   صا ر،   ت خمي،  وم  موعحا(. -3

 مع ا ذ: خج اي معجيب معتا حطحا طىورمع
، ومثخمء مع خم ر معتا طحا ل  معاا اا تاتطج بشك  ك حخ لااح ماللش ا معطتا  ا باعاط حا معتا حطحامن 

معطىور، معا  الد معطتاباا معطاتطخ   ن  ع حم، عحم ياد مي اء مالهتطام معكال  ي ا مع ج اي معجيطا
تضطن هحم معطىور خج اي معطكت حا، ومعوسائط معتا حطحا م   ت وبخ هحه مع ج اي لىو ماللض ، وب

 معطت   اي مالتحا:  طىوروتكظوعو حا معطا و اي، ومعورش ومعط ت خمي معتا حطحا. وتظجر  تىت هحم مع
 معت  حط معاحج ع حه مع ج اي. -0
 تولحخ معطومر  معالز ا  معطاعحا، مع شخبا( عالستفا    ن هحه مع ج اي.  -8
 عطاتطخ ع حه مع ج اي.معتىاحن معت وبخ م -3

   الجانب الميدانيالمحور الثالث
 ب معاط  معاح ا ن خالل تو عك عتى ح  معظتائر  معاالد معطحجمل ل  ميتطا  ت ظحا معش كاي معاص حا تب 
وه  ش كا تكخمربا   (Quick Propagation)معاص حا معش كا حن، معطخح ا مالوعا مست ج ت لح ا خح ت

تات جم خومرز حا ش كا ماللتشار مع  ف   معش كاتاط  ي ا معوصول معا معىج مال لا  ن معف جمن وهحه 
ويظج ل  ا معتومزن، يظج حاا   معا مع  أ وعكظ ا تتصخي بشك  يشومئ  ل   خح ا معتا ب ع وصول معا 

اوبا    حباي ا بحالاي معغايا  ن هحه مع  و  هو معىصول و ، ماوػ  اي معطجربامع حال تكون  هحه معظ  ا
 ن معظاتاا  حالاي مع تب م خالل  معطخح ا مع الحا و ، ومعت  ص  ن مع حالاي معت  تؤثخ س  ًا ي ا معتى ح  

ماللىجمر تى ح  معت  تب  ن خالع ا م خمء و  ( (Batch Back Propagationشجىخمعطخح ا مالوعا معا 
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معطتغحخ مع ال    و   معتا حب  ( ي اITILمعطتغحخ مالول   ت   اي  ألطو    أثخ عطاخلاع  حالاي معطجربا 
 وكالت معظتائر كطا يأت :معااع (، 

( 8ومعشك    ،( ي ا مع حالاي معطجربا (Quick Propagationتظفحح ش كا  خمح  ( 0معشك    وض  
 معتظفحح باج وملىجمر مع  أ باتااه معصفخ و  وض  معفخق بحن مالخخم  معى ح   ومالخخم  معطاتىة ع ش كا

 مالخخم  معطاتىةمعحؼ حص ظا ي ح   ن  ااعاا مع حالاي م ا  ، لالحع تااوؼ مالخخم  معى ح   خ ( 311 
ي ا حاط  ليج   خمي معتظفحح م ا من لا ا مع  أ مص ىت صفخ، أؼ  ل و مالخخم  معحؼ تا ح  معش كا
 مع ط مالخضخ يط   مالخخم  معطاتىة  ن معش كا  .وتادبد او  معظطو   ت  حص مع  أ بحن مالخخم حن

 .(ومع ط مالزرق يط   مالخخم  معى ح   معظاتر  ن معاط حاي معت  تاخؼ ي ا مع حالاي
 

 

 ((Quick Propagation خمح  تظفحح ش كا ( 1الشكل )

 

 ((Batch Back Propagation(  خمح  ملىجمر مع  أ مثظاء معتظفحح 8معشك   
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ال  ITIL( من بال  ت   اي ملطو   0معاجول   ا حاي  تض   ن ع تى ة  ن لخضحاي معجرمسا و 
وم مر  معطو و مي  حة،  ت  د م مر  مال ن، وم مر  معت  مً ي ا  و   معتا حب معاا ا ، وتىج جتؤثخ  اظوبا 

وه  ما   ( ي ا معتومع 0,488 ,0.049 ,0.205( معطىاوبا وه   tمع خ احا، و عك باالستظا  معا احب  
ي ا  و    ل  ا تأثحخ  اظوؼ  ITIL(. م ا معطت   اي مالخخػ اللطو   1,69 ن احطت ا معطىاوبا   

عطا و اي، وتا حب مع ج ا، و يب مع ج ا،  ت  د م مر  مع ظحا معتىتحا عتكظوعو حا م معتا حب معاا ا  وهو
 ,2.133 ,2.460 ( معطىاوبا  tومخحخم  ت  د معت  حط عتظفحح م مر  مع ج ا، ححث ب غت احطا  

(. وبشك  يام و ن 1,69  ( ي ا معتومع ، وه  ما   ن احطت ا معاجوعحا ومع اعغا  1.753 ,2.841
Rخالل احطا  اا   معتىج ج   

 ن هحه معطت   اي ع ا تأثحخ ي ا  و   معتا حب ( %64(  تض  من   2
   معاا ا .

( تشحخ معا و و   ور عتكظوعو حا معطا و اي 0( ومعاجول  8( و 0من معظتائر معومر   ل  معشك حن  
 ن خالل بال  ت   ات ا  ITILمضالا معا تأثحخ ملطو   وحوكطت ا ل  تى حة  و   معتا حب معاا ا ، 

مؼ من عىوكطا تكظوعو حا  ل   و   معتا حب معاا ا . وهحم  ا  ؤكج يجم تى ة لخضحاي معجرمسا.
معطا و اي  ور ححوؼ ل  تى حة  و   معتا حب معاا ا  ل  معك حا احج معجرمسا، مضالا معا من معكا ر 

عجيب معاط حا معتا حطحا وباعتاع  تىاحن  معتجربا  ل  معك حا تات جم بال ملومع تكظوعو حا معطا و اي
  اتوػ  و   معتا حب. 

 معش كاي معاص حا  حايا  لتائر تى ح  (0معاجول  
    الجامعيجودة التعليم                          
 R2 الجدولية t المحدوبة ITIL B tمتطلبات أنموذج 

  0.205 0.027 م مر  مال ن
 

96,1 
 
 

,6% 
 0.049 0.006 م مر  معت  حة

 2.460 0.275 م مر  مع ظحا معتىتحا عتكظ و حا معطا و اي
 0.488 0.063 م مر  معطو و مي مع خ احا

 2.133 0.266 تا حب مع ج ا
 2.841 0.424  يب مع ج ا

 1.753 0.193 معت  حط عتظفحح م مر  مع ج ا
 معتى ح معطصجر: معاجول  ن ميجم  مع اح ان حاد لتائر 

   االستنتاجات والمقترحاتالمحور الرابع
 اوال  االستنتاجات

مل ا ال تطت ك لكخ   فص ا ين   طا معطا و اي ين معك حا احج معجرمساع ج مستظتر مع اح ان  ن خالل  .0
 حوكطا تكظوعو حا معطا و اي، ومعظطا   معطاتطج  لح ا.

معاا ا ، وه  ع ا تأثحخ  اظوؼ ل   و   معتا حب  ITIL تض   ن معظتائر من بال  ت   اي ملطو    .8
  م مر  مع ظحا معتىتحا عتكظوعو حا معطا و اي، تا حب مع ج ا،  يب مع ج ا، معت  حط عتظفحح م مر  مع ج ا 
(، واج يكون معا د ل   عك من هحه معطت   اي ضخوربا ل  معاط حا معتا حطحا، والبج  ن توملخها عت جيب 

    محتحا اي مع   ا.خج اي تا حطحا ت 
كطا يف خ  ن معظتائر من مع اب مالخخ  ن معطت   اي عحذ ع ا تأثحخ  اظوؼ ل   و   معتا حب معاا ا ،  .3

(، واج يكون معا د ل  يجم  اظوبا  م مر  مال ن، وم مر  معت  حة، وم مر  معطو و مي مع خ احا وه   
، مو ما  مهطحا  ن معطت   اي مالخخػ ل  طحاهحه معطت   اي هو مل ا غحخ ضخوربا ل  معاط حا معتا ح

  اال معتا حب.
 ثانياا  المقترحات
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أهطحا معتخكحد ي ا تجربذ  وضوع حوكطا تكظوعو حا معطا و اي ل  معطظاهر معجرمسحا، وتىج جًم ل  ااب  .0
 اب لفب معطا و اي مإل مربا، إ  الحع مع اح ان و ن خالل مالطالع ي ا  فخ مي معطوم  معجرمسحا ل  مع

ه مع اب معطت صص ل   اال  يجم معت خق إطالاًا ي ا تجربذ هحم معطوضوع ل  مع اب معا ط ، باج 
 لفب معطا و اي.

، عحم  وص  مع اح ان ضخور  معتا حبإن عىوكطا خج اي تكظوعو حا معطا و اي أهطحا خاصا ل  ا اع  .8
خاصا ومن معاا ااي  .لىو ت ظ  ت  حة حوكطا تكظوعو حا معطا و اي لح ا معطؤسااي معتا حطحاتو   

 معاخماحا ه  طخب  ا لىو معىصول ي ا ش ا مي معاو   معااعطحا ل  معتا حب.
ماليتطا  ي ا  ظفو ا  تكا  ا عضطان م ن وسال ا تكظوعو حا معطا و اي كأحج  ت   اي مهطحا  .3

 .ITILحوكطت ا ولة ملطو   
 ن تولحخ محجث مع خ احاي عجيب  عحعكمع خ احا ه   وهخ يط  تكظوعو حا معطا و اي،  من معطو و مي .9

 معاط حا معتا حطحا ل  معاا اا، لضال ين م مر  هحم معطو و  باعشك  معصىح .
معتخكحد ي ا  وضوع حوكطا خج اي تكظوعو حا معطا و اي و ىاوعا إرساء هحم معطف وم ي خ تادبد  .5

 معك حاث الا معىوكطا ورلا  اتوػ معف ب ومإل رمك بأهطحت ا، و عك بإاا ا معظجومي وإع اء معطىاضخمي ل  
  .ب حم مالتااه

ظوعو حا معطا و اي، وتىج جًم معطت ج ا ل   اال ت  حة حوكطا تك معاا اايمالطالع ي ا تاار   .6
عالستفا    ن تاارب ب ل  هحم   مي معت صصاي مع خب ا  ن تكظوعو حا معطا و اي ومالتصاالي، معك حاي

  معطاال، والسحطا ل  معجول معاخبحا معطااور .
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 الممخص
تدعع كل ععملات  ععتلل ا ععتاول اععكل المععللل اععكل اسن تععصل ا ت ععتللععسلل امرععش اتلل ا  ا عع لات ت  ععتلل  امععع ل

 هشععتلد عع لامتععمل ا ت  ععتلل ععلل تخععتتلو ععدل اخ ععل لل داتةاس عع ل تععكل ثذل ال  عع لترعع ثلورععلثرلة ث عع ل
  عللهشعتلاعت للازستنلةخلاهتللسللتتمل امرش اتلل  دل امحق قل ن تصل ت تلتعدة ةلوسعن ثل ال عاليت  عتل

ح ثلتولةث س لتتي نل اسل   ل داتةاس  ل  اسشرتلل ا تس  ل انم ش ل ثمل اسشر ل داست  ع لفكنهل ابحثلهذ ل
امتعععمل ا ت  عععتلل يتامعععتا لتععع ينللVisibility تعععكلج عععتةرل تادععسكللResearchGate اذععه نرل ل وععع ل ابحعععثل

شرعععتللتزععع ل عععن  ل حععع ةرلدلاس عععللتعععتي نل بت عععن ل تعععكلتدتدعععمل امرعععش اتلل ا ت   ععع لح عععثل نله عععذ ل 
ت ت جهتل ثمل امتا ل لل  مدتبل اسذمنكل اكلات   ل  ل ن دلوحث ل  ل يل  سد ل اتةاس ع ل خعنحلحرعن ل
  لليوليمول سعمح   لمعاح لختمع لامتعمل ا ت  ع ل امع ليشمدعصل ا هعتل اسذعمنكل  عللخلاهعتليعمول ام ن ع ل

 ابحععل ل اسشذععلثرل  اسحتلععن لل ا تس عع ل  ذععتث تتهتلو ععمل ذععتتتللتتععمل ا ت  عع ل داتةاس عع ل  ا تس عع ل ثععمل
 ا  ا عع ل  اسقرععلةلهشععتل ام ععت نل ا تسعع ل عع ل خمتععملات  ععتلل ا ععتاول لععتف ل اععكل نلتتععمل ارععاح لاكععمل ععلل
 اسذمنكل يتامتا ل ا ت   لسمكلنل متح ل تاس تل ستليم حلفندل ام ت نل ا تس ل اسدمقبت ل  ذامل ام ن  ل

 تحالهذ ل اسدسكلامكلنلفنم لدتلعل ا ب ل ا ث سعتلل د ا ع ل ا ت عتل  عذامل د ثمل لالةله ذ لات   ل
 ابتحث لل علل خمتعملة لل ا عتاول  ع لادعلثل ام عت نل ع للتتعمل دتعن فل هعذهل ااقعنرل علل هعولفقعن للةخعللل

ل يلات   ل اكل امرش مل ا  ا لات ت  تلل ج تةرلتدتدتهتل تاس ت.
ل ت لوتدث تم ل تس   ل سم ن ذلحقتئق ل داتةاس  للتو ل  ة لاملل ح لهذ  ل اس تسن ل تتث للسل لح    ثت 

وسخمتمل دس تتهول  اقت هول تكل متجلح لدح ل ابتحث لل لل ذمن  لهذهل اسشر ل ا تس  ل انم ش ل     ةل
 خ  تلل  ت   لتللحل ا تس  ل امن اس  لامتمل اقن   للاتبحل ل اسشذلثرل لسللتتمل اسشر ل داست   ل

 لتف ل اكلتح ي ل   تثلتشتفد لاكملوتحثل يتامتا لاكملات   ل   دجرلتتمل ا هلةللهل اسذتثل ا هتل  
 بش تل تكل  ت تللتتمل اسشر ل   لتول لتف ل  ت مللh-indexوتا  ةل اكت ل  اسح  ل لل  ت مله نخل

 هذ ل   ثهلاحادل ابتحث لل لل ذمن  ل اسشر ل اكلتق اوللResearch Interestتق  ول خنلح يثتلادسكل
 اسد  ل يتامتا ليد  ل لل  نف ل ا تاول ت لوتح  ل اشذتتتلل ا تس  لاذامل ابتحثل يتامتا لامتمل ا ت   ل
لهذ ل لخلل ل ل لسمق م ل  ام  ل انم ش  ل داتةاس   ل اسل    ل سم ن ذلوسخمتم لهشتام ل ابحث ل هتا   ف 
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ل اكل احزلل ل حت تل اس تسن ل ا ن     ل تكلترش ملات  تتشت ليش  سل ا توت ل ست ل شهت لاغنذل دسماتةر ث
ل ة ا ت.

 المقدمة:
 لل اسم تثفل ت  لف ل السطل ا ت   ل نلهشتاملترش ملة ا لات ت  تللحللل ا تاول  ر ثلورلثرل

 تليب أل لل  تكلح ثلازولهذ ل امرش ملتدتدللتشتجاة ث  لخللل ادش ل امقل س  ل خللل ادش ل ا ت    ل
لهذ ل للسل ل ستست لت خم ل  ام  ل ا تاو لات  تل لوت   ل اك لوتامدتدم ل  د د ل ا تاو لف  ل نتب   ا ت  تل
 امرش مل  لت كل   ل  مس لل اكث نل لل اس سدتلل داتةاس  ل انم ش لحللل ا تاول تكل  رل  تي نل

 ة  ل ا ت  تلل هشتامل ا  ي ل لل د لثل  تس  ل   رل    ل  حمن فل شت ل تكل اخبن لل اسمن اس لف لتق  ول
 اسهس ل  دستس  لف لتح ي لترش مل يلات   لوتا تاول هشتلدل  ل للت نلو دلتتمل اسشظستلل ا  ا  ل

ل اس مس رلف لتح ي لتدتدمل ا ت  تللة ا تل ثم:

1) World University Ranking QS 

2) Academic Ranking of World Universities ARWU 

3) Ranking Web of Universities 

4) World University Rankings THE 

5) Round University Rankings RUR 

6) SCImago Institutions Rankings 

ح ثلتسثملهذرل امرش اتلل ستحلتح ي لتنت صل ا ت   لة ا تل   حل تلتحقق ل للسس  ل اتةاس  ل ن ل  ل
ل  ابتحث ل لدسمق تبل ا تب  ل انئ د   ل ابل و   لل خمتمل ا شد تلل  اثقتفتلل ف ل خمتمللتكلنلوسثتو 

ل ل امار م ل ل لوذ   ل د تثر ل ل لد   ل هشت ل ا تس   لتتمل امخررتل لت مس هت ل ام  ل اس تي ن ل هو  اك
لتق اول نحل ارمل لل مل ل ا ث س  لتنت صل ا ت  تلل  ت  لس مولف لهذه  امرش اتلل ا  ا  لف لتح ي 

ل ل:

 World University Ranking QS 
 SCImago Institutions Rankingsل

ل:World University Ranking QSالمعيار العالمي المدمى 
 ه ل ذمق ل لل سول اذن  ل اس سد ل  استاك لاهذ ل اس  تثللQSادسكلهذ ل اس  تثل مدس  ل خنحل ه ل

ل ل سمحلQuacquarelli Symonds ه  ل  اسدسترلتو ل ابن  ت    ل اذن   ل بم ل ل ل اس  تث لهذ     
Symondsلل ل ا تا ل ا ت   ل تنت صلل1990  ام لتتسدال تم لوذ  نل ام ت و ل ه لتهمو ف ل ن  ت  ت

 ا ت  تللة ا تل لتف ل اكل همست هتل ب دل امرش اتلل اسحت  لوتد مستةل تكل لللعل تس ل ح ةل  ل
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ل) لفقطل ثللف لو دل ا ت  تلل  اذ ملث و ليب لل1تدتدمل ت تلل اهش س  ل ة ته لتامل اس  تث( ل  تث
ل   مبنل  ل  ل د ت لامتمل اذن  :

 
 QS( انشعبس انشسًً نهًعٍبس 1شكم سقى )

 

ل  امرش م  اكلثف ل دملحل اس تي نل ا  ا  ل اق تس  لف ل ام ت ول ا تا لاغنذلتحد لل ات رلليه فلهذ 
 اخن جل لتف ل اكلتحق قل متجلوحث ل اتةاس ل مس دلف ل خمتملفن عل ا تول  اس نف ل تكل فقل ح  ل

 د ا  ل امكشلالا تل تامل للخللل الالجل اكل  تل تللة  ق ل لل اسقنث لل ا ث س  ل ا ت    ل ات ث سم لل
  ا ت تلاسخمتمل ا ت  تللح ثلتول د مستةل تكل  تل تللتن اس  ل لل ملات   ل مبحثلوسثتو ل ت  رل
ل اذن  ل داتةاس  ل ل   دت لهذه ل  لل ا  ينلوتاذ نل نل  لل م  ثلامنت صل ا ت  تلل تاس ت   ت تللاهت

حتل تكل ب  ل د من الاكمل  مبحلار ثلة ث تلوس  لل م  ثل  ح ل ملسش ل   لنل متل2004اتنل تمل
ل ا ت  تلل انم ش . ل داكمن   ل امتا ل اختدل هذ لل[1] اسهمس للوسلللعلتدتدم ل اسل     س للج تثر

ل اس  تث:
https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings 

 تهزيع الندب المئهية اليجاد درجة الجامعة الداخمة ضمن هذا الترنيف:
هذ ل اس  تثل تكل ثي  ل ل  ملثئ د  ل  هس لا  لف لتح ي ل اق س ل ا  ةا لاكمل ا ت  تلل ا  خت للا مس 

ل ا تمل ل امقن ن للسل ل ا ت    لتتم ل تدتدم ل ل   لامح ي  ل ئل   ل دب  لوسثتو  ل امرش مل ه  لهذ  لسل
ل(لأة تهليب للتتمل ا ل  مل  د ج نل ائل  لاكملفقنر:1اتذن  ل  ا   للث ول)

 

 QS. [1]نهًعٍبس  ( عىايم انتقٍٍى واوصاَهب انًئىٌة1سقى )جذول 

 اىنيٍخاىنسجخ  اىنسجخ اىفشعٍخ ًصف عٌامو اىتقٍٍم د

 َىعٍة انجحث انعهًً 1
 %40 تحست من تقٍٍم اشخبص اختصبص فً تقٍٍم اىجحٌث

60% 
 %20 تحست متقٍٍم ثحٌث اىتذسٌسٍٍن فً تيل اىجبمعخ

 تىظٍف انخشٌجٍٍ 2
عذد اىخشٌجٍن اىزي تم تعٍٍنيم ثعذ تحست حست 

 اىتخشج

10% 
10% 

3 
َست انتذسٌسٍٍٍ 

 وانطهجة

عذد حميخ ثشًفٍسٌس اىى اىعذد اىنيً ىالسبتزه فً 

 اىجبمعو

5% 

10% 

 %5 عذد اىطيجخ االجبنت اىى اىعذد اىنيً ىيطيجخ ثبىجبمعو

 %20 %20 اىذساسٍخ مبفخعذد اىطيجخ اىنيً ىنو استبر فً اىمٌاد  َسجة طبنت انى استبر 4

 %100 انًجًىع انكهً وانزي ًٌثم يب تحققة انجبيعة يٍ دسجة يئىٌة تعتًذ كبسبس فً تسهسههب عبنًٍب

 SCImago Institutions Rankings (SIC)انًعٍبس انعبنًً انًسًى 
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ا مبنلهذ ل اس  تثل لل هول اس تي نل اسدمخ   لامح ي لترش مل تدتدمل ا ت  تللة ا تل تاملد مستةرل
ح ثلتلفنلهذهل اقت  رل  ت تلللScopus تكل ت  رل اب ت تلل انم ش ل  اس ن ف لاكمل ابتحث لل  اسدسترل

ات  تلل ا تاول  اسشذلثرلة  ق لا  ل تكل تف ل اشذتتتلل ابحث  ل انم ش لاسخمتمل ابتحث لل لل خمتمل
لسلل اس للل اساهنس ل  اسرشا ل  ام لتحسمل  ت لللتق  ول اتةاس  ل ليلقل هتل ثمل  ت مل امتي نل

Impact Factor IFاتس للل ا تس  للسلل اشت نل ا  ا للElsevierلتف ل اكل  ت مله نخلل h-
indexل اكلوت  ل اس ت للل  ام لتدسكلوس سل ل لاتبتحث لل لتف  لي لل تكلثمت  للMetricsهت  هذ 

  لرلهذ ل اس  تثلف لتح ي لتدتدمل ا ت  تلل تاس تل ي   ل تا  لا  ل لتف ل اكل نلاخمتمل لل اس  تثل
الة  ل ابحث ل انم لل  اسشذلثللسلل ت  رل اب ت تللل%50 ادت قل ل  لا   ل جنل شدب ل ئل  لا تةلل

ل) لث و ل  ا   ل ل يتامار م2تتم ليللح لأة ته ل امق  ولل( ل   ن ل ل ل ل   ن لاكم ل اسئل   ل اشدص تلج  
 /https://www.scimagoir.com [2]  داتةاس .

 SIC. [2]( عىايم انتقٍٍى واوصاَهب انًئىٌة نهًعٍبس 2جذول سقى )
Research (50%) 

It indicates the total published papers in which the university is the 

main contributor. 

Excellence With 

Leadership 
13% EWL 

It depends on the research methodology created by the Karolinska 

Institute in the Sweden. 
Normalized Impact 13% NI 

Total published papers under Scopus database. Output 8% O 

Total foreigner authors in this university via published papers.  Scientific Talent Pool 5% STP 

Total authors in this university as a corresponding authors. Scientific Leadership 5% L 

Mutual institutional scientific cooperation. 
International 

Collaboration 
2% IC 

Total published papers with high scientific content journals. High Quality Publications 2% Q1 

Total paper within highest 10% cited papers around the World. Excellence 2% EXC 

Innovation (30%) 

) http://www.epo.orgthis link (Institution cited in a patents based on  Innovation Knowledge 25% IK 

Published papers cited in a patents Technological Impact 5% TI 

Social (20%) 

Number of pages associated to the university official website Web Size 15% WS 

Number of links related to the university site based on 

) www.ahrefs.com( 
Domain's Inbound Links 5% IL 

 أيثهة الخش اصذاس نتشتٍت انجبيعبت عبنًٍب:

يب ألوتا ت   للتر ثل  سدتلل امرش مل ا ت   ل ا  ا لتقتث نهتلوذ ملة ثيل  ح  ل  تكل  ملا  ل
ل فقلتامل ل د اكل تكل ا تاو ل ا ت    لتدس مهت ل اسس ل ل تكلوت  ل ا ت  تلل  ام ل ل لتر ث  ل  داثن
 اس  تثل اذيل  مبنهتل د اكل حدصل   ن ت ل اختم لو ل لتف ل اكل  تنلتاتم مل احرللل تكل امق  ول

 تكل ا ثا ل اشهتئ  ل للحر ت ل  سلعل يلوس شكل ا ثا ل  ل اشدب ل اسئل  لاكمل   نل يتامتا ل احرللل
ةثاتللتتمل اس  ن لل ف ستليت ل سلتاتلدخنل م  ثل للتنت صل ا ت  تلل تكل ا تاول حدصل اس  تث لل
ل خمرتثلتاملدنل ا   للاحمليل ئتلل لفقطل تو ل اثل ل فزملات  تلل تكل ا تاو  اسذ لث لل  له

    ا ت  تلل  ام لد  تللاذ نهتلهشتلوتامار م.
 World University Ranking QSأوال: انتشتٍت حست يعٍبس 

http://www.epo.org/
http://www.ahrefs.com/
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ادنبه ٌجٍن تسيسو افضو ثالث جبمعبد عيى اىعبىم ًىٌ مقتطع من جذًه مجٍش ٌحٌي مئبد  ة(-3أ( ً )-3سقم )اىشنو 

 اىجبمعبد اىذاخيخ ضمن ىزا اىتصنٍف ًمن مختيف دًه اىعبىم:

 
 ( تسهسم انجبيعبت, ة أ-3شكم سقى )

 

 QSعبنًٍب حست يعٍبس 

 

 
 

 

لSCImago Institutions Rankings (SIC)لثانيا: الترتيب حدب المعيار
تل امرش اتلل ا  ا  لف ستل  شهتلثغول خملفل اس  تثل  اس  ن لل اختم ل هأ لدلتم ت قل متئجل  لتم ت قل
اكللهذ لي   لثمت  لتتمل ا ت  تلل  ق  ثل امشتفسل احتةلف ستل  شهتلاتلمللل اكل  تكل ن تصلف ستل  شهتل ل

ل:SIC(ل ة تهليللحلتدتدمل ا ت  تلل تاس تل حدصل اس  تثل4) امق  ول  اذ ملث ول
 

 

 

 

 

 

 SIC( تسهسم انجبيعبت عبنًٍب حست يعٍبس 4شكم سقى )

 Visibilityالهضهحية او الرؤية 
لاسر تحل انؤ  لف ل  تلل ا سمل داتةاس ل تح ي  للسلل حلثل ابحثلهذ ل لت ن  ل  ح  حق ق ل د نلدلاس لل ا تة
لت ن  ل تمل اكل  لدليم تقلوتاماد نل احنف لاتكتس لف لثؤ  لادول  لحل اس تاول تكل ثذل ال   ل  ت  لاس للتح ي 

  ا  لج تةرلت ن  ل ابتحث لل  داتةاس  لل تتب ل ا ت  تلل لتف ل اكلاتنؤ  لهشتلف ل اس تلل داتةاس ل اس سدتت ل تكل   ل
ل ا ت   ل اال   لف ل ا  ا ل ل اكبنحل لالة ل اذن تلل د متا   ل اكل ا تاول لل م ل ا تس   ل للخلللتق اول مل  ذ مهت  ذ 

اتةاس  لحرن ل  ام لس مول ام نقلخللل ستئمل امل ممل داتةاس ل ابحم ل هشتلا صل امذ ي ل تكل تس ل ل   ل امل ممل د
ل ابحثل  لل  ثت لتتمل اشذتتتلل ا تس  له ل   تجل  ذنل ابحل ل ا تس  لف ل خمتمل امخررتلل ليلهذ  لدحقت  ا هت
ل ين   لل دخمن عل  ام ت نل ا تس ل  لات  تلل  ن ادل ل اتةاس ت ل  اسليلقل هت لف ل اس للل اسح س ل  اساهنس   انم ش 

لوحث  ل خنحل    ل اس تسن لل اسمتادر   ذنل متئجللWebinarsت  ل اس تسن لل  احتقتلل اشقت   ل لتف ل اكل تلادسكلح يثت
ل ل ادتب   ل اشمتئج لف هت لحتللللNegative Results ابحل لوست ل ا تة ل  حت ا  ل  ا ت ت ل ا ث ستلل د ا     ام ن  ل بن  ج

  اهش س  ل  ا ب  ل  ار  د   ل ام لتن فقلت لثل اح ترل هشتللتخرر  لوت تكل اسدمل تلل ا تس  لاسخمتمل اسذتامل ااش  
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د  ل لل د تثرل اكل  ا  ل ذنله ذ ل متاتللغد نرل  لل اذيلاقلمل هذ ل ا سمل اكب نل  اسم  ةلهملهللة ثل ا ت   ل  ل
هذ ل ابحثلف ل ام ن  ل لل اكت  ل مل ح رل دة  ل ا ت   ل مل ام ث د ل ملتتب ل ا ت   ل مل لل؟ل هشتلتكسللفكنرل  حلثل

 داتةاس ل انم لل  ام لا صل نلتكلنل  دلو   رل مل اب  ل لل د لثل دامست   ل ابحم ل ام لدلتسالل هول ل   ل امل مم
ورت ل هتئ تل اكل ا سمل داتةاس ل تاملس مول سم ن ذل  ثت ل لل هولتتمل اسشرتلل نلاتجل ام ب نل س مول خم تثل  ح رل

له ل هس  لتتمل اسشر ل   ا  لتحق قل ج تةرللResearchGate Platform شهتل ه ل شر ل ل و ل ابحثل داست   ل   ت
لتحقق ل للت ت نل اتةاس ل  لل خمتمل ابتحث لل ا تس  لات ت   ل للخللل د من كل متمل اسشر للVisibility انؤ  ل   ت

نؤ  ل ا  ا  ل  داتةاس  لل لل خمتملة لل ا تاول  خمتمل ا ت  تلل انم ش ل تلل حلة ثل داتةاس ل اسذمنكلف لج تةرل ا
اشمتا ل ااكنيل لتف ل اكل ام ن  ل امتمل  ال لحلا  لوتاس سد ل  ل ا ت   ل  ل اسن دل ابحث ل  ل اذن  ل ام ليشمس ل ا هتل
 يتامتا ل ملتامل ا ه لس رصلف لتحد لل    ل اخن   لل ثف ل امدتدملات ت   ل اسذمن  للسلله ذ ل شرتلل اتةاس  ل

  ا ت  تللف ل نحت ل بللل ذتث  لوتحثل تلوتنليب لل  لاق ملماحم ل اختم ل تكله ذ لل مل نل اكث نل لل اس تسن ل
  اذيللCitation شرتللام لذل لل تل تنلادسكلستوقتل اد نرل اذ ت  لاتبتحثل لتف ل اكلتحق قل  تكل   دلل د مبتحل

 سول  امرش مل  ام ل   ثهتل  اسقرلةل ست  ل مبحلاسثمل ا سلةل ااقنيلف ل ملتتمل اس  ن لل اس مس رل لل بمل  تي نل امق
اتبتحثل اد ل للخلللتق اوللh-index د مبتحلسمدمح  ل  ت مل امتي نلاتس ت ل ام لتول اشذنل هتل  ذامل  ت مله نخل

ل لثم ش  ل تس   ل ل    ل ا تس ل تكله ذ  ل متا  ل ابتحثل تكلتل مملام ل شرتللسم  م ل نله ذ  لوتاذ ن ل ا  ين   ل
ل ل تك ل دمسن ل ادت   ل ابحل ل   ث ل خن ل اك ل الملل لسهلا  لخلل ل ل ل ا تس  ل ابحث ل  تل لف  لا ي  ل تهل ل م   

ل اسشذلثرلف ل  تللتخرر ل يتام ت نل  لوتحث لل لل مكل ا ت  تلل اسرشا لة ا ت.
 Trusted Academic Platformsلمنرات التهاصل االكاديمي الرصينة

ل ل داتةاس  ل امل مم لوسشرتل ل ب  للAcademic Platformsاقر  ل تك ل ابتحث ل لاكم ل متح  ل اكمن     ل ل    وت هت
لادسكل ابن  ل ل ت لوتسمخ  م ل امد  م ل دلو   لتا  مل د من كل متمل اسل    ل د من كل دليمو ل  ت     د من ال تكلنلغتابت

 اتةاس ل  لتتاصلةث ستلل  امتا ل لل لنل اسذمنكلهللوتحثللInstitutional or Official E-mail داكمن   ل انسس ل
 ت تل  ل شمدصل اكل ن دلوحث لتخرر ل  ن فل  ل ن  لتخرر  لت للسس  ل  مرتةا ل  س  ل د مذتثلح ثلتذ ةل
ل ثمل ل دخنح ل د لث ل ل ل ي     ل تف  ل اس نف  ل  تدل لف  ل ح يث ل  ا   ل تس  ل تهل ل م ل ذن ل تك ل اسشرتل هذه

لف  ل د ل ا يش   ل   ل اد تس   ل   ل انم ل.ل دامست    ل ا تس  ل ابحث لة ئنر للسل ل   ش  ل ا ت  للح  ة ل اس د ل ل هو   ل
ل  اسذمن  ل ام لتلفنهتلهذهل اسشرتلل تليت :

اتسذمنكل  ل  تنل  تنل  مدتو ل اكل يلات   ل  ل ن دلوحث ل لتف ل اكل بذرل خمرنرللProfile سمح   لماح ل (1
ل همس ل  ا   قل  ل ل   ل ا تم ل تخرر  ل ا ت ت لادسكل لل هتةت  لوست ل ه ل  ب  ل اسذمنكل ابحث   لBiographyتم

 اتسذمنكل يل للخللل ظنرلسن   لاس لل ام نفل تكل اسذمنكلودهلا .
أ  ت   ل لتف ل تف ل ذتتتلل اسذمنكل ا تس  ل ثمل حتلن ت لاكمل اسدمل تلل يحلي ل اسشذلثرل  اذهتة لل احتممل (2

 ترلاسلللعلحقلقل استك  ل ااكن  لح ثلدلادسحلاتسذمنكل لل ذنل ت هتل  قمنحتلل ابحل ل اسدمقبت  ل  ل   ل اسن ل
ل ستس تلل ل ل ل هذه ل اشت نر لات ه  ل ااكني ل د مبتث ل    ل   ل ارلح تلل شذنهت ل تف  لاسمتم ل تن ل ت  ل د  ذتتتت 

   خل  تلل ا سمل داتةاس .
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ل ابتحث  (3 ل ل ل  ن كل ا  ي  لاس لل للخلاهت ل شرتلل سمح  لل ذتث   ل اسلتم حله ذ  للسل ل ازت ل  اسذمن  ل ل
لاذامل ل ا تم ل دتتث ل اس للسل لوحل  لوت   ة لتمسثم ل هتئ   لوحر ت  ل  اخن ج ل اسذن ع لهذ  لتح يث لف   اسشر 
ل ابتحثل لثؤ   ل ل ل  د   ل ا تاو لات  تل ل خمتم ل ل لوتحث ل ل ذتث   لف  لا   ل ب ن ل  دص لا مبن ل هذ   اسذن ع

  ت  تلل هلل حلثلهذ ل ابحث.  ا ت   ل  ستل ثةل  لهلف ل  تي نلترش مل ا
 تاملوتا سمللStatistics or Metricsتدمح  له ذ ل شرتلل يرلثرلت ت  ل تلادسكل حرتئ تلل ابتحثل اسذمنكل (4

ابحل ل اسذمنكل لل بملج لئ ل ابتحث لل يتامتا ل م  ثل  ت مللCitations مل د مبتستللت ت تل تكلاس ل  حرت ل
 تلحدصلج تةرل  ةل د مبتستللوسن ثل ال ال هذ ل ازتلس   مل ابتحثل  نفلاتبتحثل  ح  لة ثللh-indexه نخل

 لل بمل اس سدتلل داتةاس  ل س  خمل سس للسلل اكث نل لل ل   ل اب ت تلل ا تاس  لا دتهولوذ مل ب نلف لثف ل
تتت ل اسشذلثرلترش ملات  م لة ا تل  لل ا  ينلوتاذ نلهشتل   ل تكل ابتحثلتلح  لم غ ل متو ل سس لف ل مل ذت

 اك ليمول ام نفل ت  لودهلا لف ل لللعل د مبتستلل  انالعل ا  ل لل د تثرل اكلوحلي ل سرتثلابتحث لل خن ل.
  ل تلا تقللScoreهشتاملو دل اس د لل اسهس لا  لاسشرتلل امل ممل داتةاس ل ه ل ثلل سمح   لثم  لتق  ول (5

اكلللh-indexح ثل نلهذهل اس ت لللتذتو ل اكلح ل تل  ت مله نخللResearch Interest ت  ل هس  ل ابحثل
يمولحدت هتلو نقل خنحل لتف ل اكل ا  ةل اكت لال مبتستلل هذ ل اس درلت   ليقلل تس تل تاس تلاتبتحثلح ثلوس نةل

لا ل ست ل ا تس   لاتبتحثلوت  ت  تت  ل اسممب  لا ح ل   بتع لس ملا  ل اس ت للل ا  ةا  لتتم ل  و ل س ت ل  نف  ل  مبتثه س ل
لا تنل لادلثل ام ت نل داتةاس ل اسدمقبت ل للخلللتن  حل ابتحثلا زل   تذ   ل اذبلاسخمتمل ابتحث للاس 
لة لرل ل   لوحل ل ذمن   ل    ة ل   ل ا  ا   لف لتتمل اسحتفم لات  م  ل سو لس نف ل للخلاهت لاس تسن للة ا    تس  

  رتح لثف لترش مل ا ت   لة ا ت.مل د لثل اسهس ل ن  ف لترصلف ل ابتحثل تسمتتلج ئنل هشتلاس لل  مبتثل ملتت
حق ق لدلاس للحرنل اال ئ ل داتةاس  لامتمل اسشرتللاكللت نيمهتل  د من كل هتل  الالجلف ل  ست هتلس لا ل اقشت  ل (6

ليت ل ا ن     ل ابتحثل  دل  ا ت    لتتمل اسشرتللف لثف  ليم حلتحق قلا حل ابتحثل ا ن   ل  اسذمنكلوتهس   ل ست   ت
 لسلل امرش اتلل ا  ا  لات ت  تلل ا ن    ل هذ له فل ابحثلهذ .ل ن تصل ت ت

 :أمثمة عمى اهم منرات التهاصل االكاديمي الرصينة
ل د من ال ل اكث نل لل شرتلل امل ممل داتةاس ل تكل ب   ل سم ن ذلتلا  لغ نلتامل سمو لهلل  ت  ل  شهت ل ت  شهت

لول شرتلل امل ممل داتةاس ل اسمتح لف ل ا ن قل ه ل ستليت :و دل د ثت ل تكل ه

 [3]ل ResearchGate( www.researchgate.net( شر ل ل و ل ابحثل داست   ل -1
 [4]ل www.orcid.org(ORCid) شر لهل  ل اسدتهول  ابتحثل اساملح ل -2
 [5]لل/https://www.growkudos.comلKUDOS شر ل -3
 [6]لwww.mendeley.com شر ل -4
 [7]ل/https://www.brighttalk.com شر ل -5
 [8]لhttp://www.profology.com شر ل -6
 [9] ه لغ نل  ت   للwww.academia.edu شر ل -7

http://www.researchgate.net/
http://www.orcid.org/
https://www.growkudos.com/
http://www.mendeley.com/
https://www.brighttalk.com/
http://www.profology.com/
http://www.academia.edu/
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أاتةاس  ل هشتامل ا  ي ل لل اسشرتلل داتةاس  ل انم ش ل دخنحل  ام لدل  تللاذ نهتلهشتل لتف ل اكلتاملهشتامل شرتلل
وتاتغ ل ا ني  لاوليمولت نهتلف لهذ ل ابحثل ل هتل ح  ةرلا  لف ل  ةل د مبتستللاتبحل ل اسشذلثرل لتف ل اكل  هتلتمخذل
 تةرلتتو لت ت س ل  س لل ن ا  ل ابتحثل دمقبللف لحتلل انغب لوتاحرللل تكل اسد  ل لل اس تل تللحللل ثمله ذ ل

ل ابحثلف ل ام ن  لتول خم تثل اسشر ل ل شرتلل ني  . لامكلنلوسثتو ل حلثلهذ  ل  دل  له لف ل ااقنر داتةاس  ل اسذ لثر
لات ت  تلل ا ن    ل  ستلينةلف لأة ته.لVisibility ج تةرلثؤ  ل

 (ResearchGate)منرة بهابة البحث االلمانية 
(ل ة تهليللحل اذ نل انسس ل5ث ول)ل  اذ مت مبنلهذهل اسشر ل لل  هنل اسشرتلل داتةاس  ل انم ش ل  اس ن ف ل تاس تل

ل است  تل لل بمل– نا للهت لفنل يلسملل د ن   م لل  قنهتل انئ د ل ا لملف لل  يشم ف لل2008 تمل  ذتللاتسشر ل   ل
لفن قل ا سمل امتا :

1) Dr. Ijad Madisch (CEO) 

2) Dr. Soren Hofmayer (COO) 

3) Mr. Horst Fickenscher (CTO) 

 

 

ل ل اد   لهل ل اسشر  لاهذه ل اسدمثسن لل  ا   س لل تا ت ل هو لأاثنل لللBill Gates  ل ل300 ه لتزو
 لظا للة ا  لل لل ممل  سلعل مل لظا هتلل%68 لظمل اتةاس ل لل خمتمل ا شد تلل يلوحل ا ل

ل اثنل للخسد ل ذنل ت لنل ذمنكل ل ا لم ل ليملف لل68 لل  شهول  ذمنكلف هت ل للحست لاتئدر  تاو
ل ت لنل شذلثل تس لوسخمتمل د ل عل للوحل ل  قتدلل خمتمل امخررتلل لاقتثبل تئ    ذنلل ت

ل%89ذهتة لل ا ت تل لل ذمن  هتلتدت يلتقن بتل أنل دب لحست ل الة ا لحللل ا تاول193 تغ  لوح  ةل
ل:(لأة ته3 للحلوتا   للث ول) تملجعل دب ل اسذمن  لل هذهل اسشر لحدصل امخررتلل ا تس  ل ستل

 RG .[3]انُست انًئىٌة نتخصصبت يشتشكً يُصة ( 3جذول سقى )

Others Physics Computer Chemistry Engineering Biology Medicine 

40% 4% 6% 7% 14% 14% 15% 

 

ل تليت :تتمل اخ  تللأهولتق ملهذهل اسشر ل  رلخ  تلل اتةاس  ل  ت   ل تكل ب  ل د من ال  لل

 ذتث  ل تف ل شذلث لل اسذمنكل  لوق  ل اسذمن  للوتاسشر ل  ل   ت   ل المللل اكل لي لل ابحل ل اسشذلثرل لتف ل (1
لاكمل دتهستلل اسذمنكل ل ذنل  ت    لاتبتحث لل ة ثل اكل   ت    ل ااكن   لاحقلقل استك   ل  ركلةثاتلل دحمن م   

  اشذنل  اس للل  اسل   ل ا تس  ل انم ش .
ل (2 ل ذمن   ا تة ل   ل تس  لت ت ن ل  اا للل ل تل ل اك ل لتف  لاتسذمنك ل  ا   ق ل امخرصل ا تم ل اس ل ل  اسشر 

ثت ل ا تاول تش تقل شهتل سهول خمتا لح ثل نل ح حل  اهتلل اسشر لتظهنلختل  مخرر للوسخمتملفن عل اس نف 
  للات   ل اسذمنكل يت  لات  تلل  ن ادللInternational Collaboration دح تملتللحلث  وطل ام ت نل ا تس ل

 ابحثلف ل ا تاول هذهلت مبنل لل هولخرتئصلهذهل اسشر ل تكل دتلقلف ستلاخصلتقل  ل ادس  ل داتةاس  ل ا  ا  ل

 

( انشعبس 5شكم سقى )

انشسًً نًُصة ثىاثة 

 RG [3]انجحث 
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 تد  ل للفندل ام ت نل ا  ا ل  اذيلتلم لو ل مل  تي نلترش مل ا ت  تلل اس ن ف ل  اسذ لثرللات ت  تلل ا ن    
   لهل س مولتلل حل ثتلل تكلهذهل اختثت لف ل ااقن لل اقتة  لأة ته.

لاكتف ل ذتتتلل اسذمنكللسلل اسشر ل  ل  تنل ا  ةل اكت لاقن  ل شذلث لل اسذمنكلStatisticsتق اول متئجل حرتئ  ل (3
Total Number of Readsل د مبتستللل لوسن ثللTotal Number of Citations   ة لة ث ت لتح يثهت   ام ليمو

  ال ال تغ نل  ةل د مبتستللت ت ت.
ل (4 ل تس   ل سئت  لتق او ل تكللQuestions and Answers Facilities شحلفنم  ل اكل احرلل لاتشقتخل لتف   ت ت 

ل لوس تل لوتحث لل حمنف ل ل ل لف لحمل الي  ل بت ن لوذ م ل  ام لتدهو  دخمرتدل  لل خمتمل اسدمل تلل ا تس  
تق ملهذهل لللعل   لللسلل دخمرتدل ا   قل  ذاملل اسذتامل ااش  ل ام لتل ا ل اسذمنكل) ابتحث(ل يشت لوحث لف 

 .ل تتهتل تكل ال اه ل انسس  لاتسشر ق اسشر لفندل سملاتبتحث لل للخللل ح حل ا
ل اسش (5 لهذه لتدسح ل ذن ع لوتسمح    لتح يثللProjectر  ل  مو ل ا ت  تل ل خمتم ل ل لوتحث ل ل   ل ذتث   ل  ر   

Periodic Updatesلل ل بم ل ل لة ث ت ل اسذتث   ل   ل اسذن ع لهذ  ل تك ل احرلل ل اك ل لتف  ل اسذن ع ثة ةل   ي
   س لحللل دتثل اسذن عل ا  حل اشمتئجل اسدمشب  ل ش . تس  ل  لحظتلل

 هللوسثتو لث ول مغ نليدة ةل  قملحدصل ذتتتلل اسذمنكللRG Scoreتخرصلهذهل اسشر لثم  لتشتفد لادسكل (6
ل تكلهذهل اسشر لح ثلا مبنلهذ ل انم  ل ق  لتحا دلاتسذمن  للف لتق اول اسد  ل لل ا  ت ل ا تس ل انم لل  اسمس د

  زتفل اكلتامل نلهذهللتح ةل ل   ل دب ل اكل دخن ل  ب لل ل  ل اسذمنكل قتث  ل  لوت  ل اسذمن  لل شدب ل ئل  ل ل
ل ل د مبتستل ل م لاس  ل تك لت ت ت لت سم لحرن للCitations اسشر  ل اسذمن  ل لوت   ل خمتمل شذلث ل ل ل اتسذمنك

 سمولتلل حل تكل ح حل  اهتلل اسشر لهذ ل اس ت ملاتسذمنكل  ظهنللh-index يتامتا ليمولحدتبل  ت مله نخل
 .هذ ل ابحث اقتة  ل للتاملف ل اراحتلل

ل مدس  ل  ةل (7 ل اسشذلثرللسلل اسشر  لوت  ل اسذمن  للوتاشذتتتلل ا تس   ل  حل همستم لف لتح ي  ل اسشر  لهذه تدتهو
ل ل  دسك ل دهمستم لتام ل ق  ث ل اك ل ااقن لللResearch Interestاذ ن لف  ل اس  تث لهذ  لت ب ق ل تك ل ثتل  هشتام

  اقتة  ل لل ابحث.
 ه لت ش ل نلوت  ل ذمن  ل اسشر ل سلل نأل شذلث لل اسذمنكللRecommendتملفنلف ل اسشر لختم  لتدسكل (8

 ل.   ل   بهول تس  ل اسلللعل  ستلبلتنح ل ستلاد مل"تلم  "لاذامل اسشذلث
 متح لودهلا ل  دنلاكمل اسذمن  ل.امل ت ثةل  لهل لل ذتتتلل اتةاس  لة ا  له لخ  تلل  ت   ل   (9

 (ResearchGate)مثال تطبيقي حهل منرة بهابة البحث االلمانية 
ل ل امقش   ل اان لل د سط ل ه لات    ل ا ت  تلل ا ن     ل ح ح ل خم تث لت ب ق لح ل ح يثل س سد لل–تو ل سثتل  اكلف 

ح ثلأاتةاس  ل ذمن  ل هذرل اسشر ل لتف ل اكلت ث د  هتل يتحث هتل  لل خمتملفن عل اس نف ل  اذهتة لل  داقتبل ا تس  ل
ل  اذ تثل انسس لات ت   لتزول ال اه ل سول ا ت   ل انسس لوتاتغ ل د  لو شل  هت ل اكلتامل حرتئ  لكت د  ل مبل ت  زتفت

 RG ذمنكل  اس سلعل اكت لاتنم  ل امشتفد لل411و  ةل اسذمن  للوتاسشر ل للت ث د  ل يتحث ل ا ت   ل  ابتاغل  ةل
Scoreل  د زت ل اسذمن  لل  ل   ت   ل احرللل تكلتاتم مل خنحلحللل ا ت   ل ثمل  دتمل ا ت  ل896.07  ابتاغلل 

لت ث د  هتل لخلل ل ل لات ت    ل ا تس   ل دسهت تل ل اك ل لتف  ل اسذمن  ل لاكم ل اسشر  ل بم ل ل ل اس  ر   دحرتئ تل
ل ال اه ل انئ د لات ت   للسللتتمل اسشر :(لأة تهل6  اذ ملث ول)ل اسذمن  للوتاسشر لفقطل
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لRG [3]ضمن منرة بهابة البحث  االوسط التقنيةلجامعة الفرات ( الهاجهة الرسمية 6شكل رقم )
(لف للحل  دتمل ا ت   لوتامار مل  دسول انسس لامتمل د دتملوتاتغ ل د كت د  ل   ةل7أ تل اذ ملث ول)

ل تف  ل ا ت    له ل ت تلل   ته  لوتد دتم لاقر  ل هشت ل دو لف ل م ل اس تل تلل متح لل اسذمن  ل  هذه
ل د من الاكم ل تكل ب   ل  ابتاغلل  ت ت ل ذمن  ل اسشر  ل تف   لليبحثل للت ت نل تس ل خرلمت

ل  ةهول اثنل للخسد ل ذنل ت لنل ذمنكل ستلتولت نهلستوقت.

 
 RG [3]( انىاجهة انشسًٍة القسبو جبيعة انفشات االوسط انتقٍُة ضًٍ يُصة ثىاثة انجحث 7شكم سقى )

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

291 

 

ل) لف ب لل خ طل  ت  لات  ة8 اذ ملث و لأة ته ل شذلث لل ا ت   لل(  اكت لاتقن   لل ام لحرتال ت هت
لي امل تكل  مذتثل اشذتتتلل ل تكل اسحلثل دفق ل هذ  لج ش  ل ح ةرلحدصل امل ث خل اس  نر خلللفمنر
ليد  ل لل ام ن  لوتا ت   ل يتامتا لج تةرلتنت بهتل تاس تلحدصل  ا تس  لات ت   ل تكل دملحل ا تاول ست

له. اس تي نل ا  ا  ل  ل
 

 
 

 

 
 

 

 
لRG [3]( عدد القراءات لنذاطات اقدام جامعة الفرات االوسط التقنية ضمن منرة بهابة البحث 8شكل رقم )

ل
ل

ل اذ ملث ول) ل لل بملخل ثج   ل اسشر لحللل  ش ل لل تئس ل9أ ت لتتقتئ ت لف ب لل حرتئ  ليمول    ةهت )
 ذتتتلل ا ت   لخللل اامنرل دخ نرل اح لتل ت لتزولاشد تلل اهتلل  مدتبل اسذمن  لل اذيلل نأ ل

لتتث خل    ةلهذ ل ابحثل  ستليت :
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حست جُسٍة وجهة اَتسبة انًشتشكٍٍ ( عذد انقشاءات نُشبطبت اقسبو جبيعة انفشات االوسط انتقٍُة 9شكم سقى )

 RG [3]ًُصة ثىاثة انجحث ث

 اكلالةرل ام ت ولف ل ا ت  تلل ا ن    لفتنل لل هول نتكد لللوتدسمشتةل اكل  تثل اس تسنل هلل ا ن ق
ت ل نل تحد لل ام ت ول ا تا لف ل ا ت  تلل ا ن    لهلل اسذتث  ل  ام ت نل ا تس ل انم لل  ل خمتمل
ل اختم  لف لثسول لتق مل شر ل ل و ل ابحثلهذه ل داتةاس ل هشت ل  متاهت ات  تلل ا تاول اس ن ف لوغد ثر

ملختثت ل ا تاول للحل هتلح ول ام ت نل ا تس ل  لل خمتمل ا ت  تلل يتانالعل اكل خ طل تكل  
حبىً مع ل(لأة تهليللحل ل   ل ا ت  تلل ام لا يهتلت ت نل تس 10 اسثتلل ام ب ق ل   ل نل اذ ملث ول)

 اىجبمعخ قٍذ اىذساسخ.

 
 RG ع جبيعبت انعبنى ضًٍ يُصة ثىاثة انجحثيخطط انتعبوٌ انعهًً نجبيعة انفشات االوسط انتقٍُة ي( 10شكم سقى )

[3] 
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 RGمثال تطبيقي حهل احد تدريديي الجامعة من مذتركي منرة بهابة البحث 
تول  مستةل احدتبل انسس لدح لت ث د لات   ل اان لل د سطل امقش  ل سثتللت ب ق لاسذمن  ل شر ل
ل اكلل ل اسذمنك لاهذ  لتن   ت ل اسلللع لا مبن لد ل   ل اسذمنك ل ام ث د  ل سو ل خات  ل تو ل ابحث  ل و 

ل ام نفل تكل دحرتئ تلل لهل لهشت ل لل لStatistics or Metrics اسقرلة لتتقتئ ت بمل اسشر ل اس  ر
ل ام   للاسشذلث ت ل لات ت   ل ح و ل ا  ا      نف لح ولتتي نل تتينل ذتتتللتامل اسذمنكل تكل ادس  

  اذ ملث ول تكل دملحل ا تاولامدتهولف لت د دل  ت  ل ا ت   لة ا تل ةخلاهتللسلل امرش اتلل ا  ا  ل
ثرلاتسذمنكل)تولتذا نهتلاتدصل  مل(ليب للتاتم مل ال اه ل انئ د  لاهذ ل اسذمنكل  ظهنلف هتلملل11)

ل ل  ق  ث لتذا نه لتو ل  ازت ل اكت م ل سس  ل اك ل لتف  ل  له( ل اذ ن ل امشتفد   ف للRG Score انم  
  دساملاه ل  مدتبل اسذمنكل تخرر ل ا تمل  ا   ق.

  

  

 

 

 
 RG [3, 10] يُصة ثىاثة انجحث انىاجهة انشسًٍة الحذ يشتشكً جبيعة انفشات االوسط انتقٍُة ضًٍ( 11شكم سقى )

اهعذ ل اسذعمنكل  عللخعلللاغع للStatistics or Metrics(لف ظهعنل للعلحل دحرعتئ تلل12أ عتل اذع مل)
ل دث تملا لنل لل ادهمل ام نفل تكل اح ول اكب نل  اس ينلاهعذ ل اسذعمنكل تعكل ادعتح ل ا  ا ع ل داتةاس ع 

 للTotal Number of Citation ل لTotal Research Interestح عععثل  ععع ل عععمل عععللل
Recommendationsلتف ل اكلل Readsذامل لحظل الةل حرتئ  لة  ق لو  ةل ابحعل ل اسشذعلثرلل  

  ام لاذتثكلف هتلوعتحث لل علللProjectsة ا تللسلل اس للل اسح س ل  اساهنس ل  ا  ةل اكت لاتسذتث  ل
 هععتل اسذععمنكلخععلللفمععنرل  ععمن ا لوتاسشرعع ل  عع ةل خمتععملات  ععتلل ا ععتاول  عع ةل دسععئت ل ا تس عع ل امعع لتقعع مل
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 دالي ل ام ل   هتلاسخمتعمل دسعئت ل ا تس ع ل اس ن حع لفع ل اسشرع ل هع ل  ع ل امع   لل ع لل اسذعمن  لل علل
 هذ لاسثمل سعتحلج عتةرل  مذعتثل ذعتث تللات  ع ل ااعن لل د سعطلفع ل السعطل داعتةاس ل اسل امخررتلل

 يتامععتا ل امععتي نل دا ععت  ل اسبت ععنل تععكلتنت ععصل ترععش مللVisibility ععتل ا عتاس ل سععتليد عع ل ععللثؤ مهععتل تاس
ل ا ت   لة ا ت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,RG [3جبيعة انفشات االوسط انتقٍُة ضًٍ يُصة ثىاثة انجحث الحذ يشتشكً  Statisticsاالحصبئٍبت ( 12شكم سقى )

10] 

( ًاىزي ٌطشح تحيٍال 13ًىغشض اىتعشف امثش عيى تبثٍش رىل اىمشتشك فً اىٌسط االمبدٌمً اىذًىً الحظ اىشنو سقم )

احصبئٍب دقٍقب تيقبئً االعذاد من قجو خٌاسصمٍخ اىمنصخ نفسيب حٌه مو فقشح من فقشاد اىتقٍٍم اعاله ًسنجذأ ثفقشح االىتمبد 

 فً ادنبه:ًممب  Research Interestاىجحثً اىذًىً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحذ يشتشكً جبيعة انفشات االوسط انتقٍُة ضًٍ يُصة ثىاثة انجحث  Research Interestتحهٍم ( 13شكم سقى )

RG [3] 

  

 

 

 



 

 

 
 

295 

   سععععععلعل املمعععععع تلللReadsأ ععععععتل امحت ععععععمل دحرععععععتئ ل اسبشعععععع ل تععععععكل عععععع ول  ةاعععععع لاس سععععععلعل اقععععععن   لل
Recommendations ل(لأة ته:14اهذ ل اسذمنكلفه ل للح ل تغ ل دث تملف ل اذ ملث ول)ل

 

 
الحذ يشتشكً جبيعة انفشات االوسط انتقٍُة ضًٍ يُصة  Reads and Recommendations( تحهٍم 14شكم سقى )

 RG [3, 10]ثىاثة انجحث 

 

 هع ل  هعتلتقع ملتقن عن ل سعبل  تل د اعكلوق ل نل ذ نلختم م لل هس لا  لف ل شر ل ل وع ل ابحعثل داست  ع ل
  سععتل بعع للفعع ل اذعع مل ععلل  سععمل اشذععتتتلل  اسش ععد لل ا تس عع لاتسذععمنكل   ععلنل متحععتللععسلل اسشرعع ل

ل(.15)
 

 

 

 

 

 

 
 RG [3, 10]الحذ يشتشكً جبيعة انفشات االوسط انتقٍُة ضًٍ يُصة ثىاثة انجحث  انتقشٌش االسجىعً( 15شكم سقى )

ل ل اثت    ل اختم   ل اشذتتتلل ام لاقلملأ ت ل اقن   للاكم ل ل ل تكلت   قل  تكل  ة لت سم ل اسشر  فتن
 اسذمنكل محس تهتل تكل اسشر ل  ق ملتقن ن لف ل هتا ل مل سبل  ليللحل ل مل اسذمنكل للح ثل  ةل
ل ات  م ل ل دس  ل ل ل اسذمن  ل ل بت   ل قتث   ل اسشرنم ل دسبلع لتام لخلل ل ت هت ل ام لحرم  اقن   ل

سلتاتلدح لتقتث نلتتمل اسقتث تللح ثلالحظل نل(لادم نذل 16   قل يت رل  اذ ملث ول) تخرر ل ا
 اسذمنكل  لحققل  تكل  ةل لل اقن   للدح ل ذتث   للسلل اسشر ل تكل سلمل ابتحث للف ل ا ن قل

لام شصل ا ت صلل1060وس سلعل ن   للادت يل ل ابتحثل ازت خللل سبلعل  ح لفقطل   لتول خات ل سو
ل امن    ل ام س ول اسلللعل سثتللفقط.
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 RG [3, 10]( انًقبسَة االسجىعٍة الحذ يشتشكً جبيعة انفشات االوسط انتقٍُة ضًٍ يُصة ثىاثة انجحث 16شكم سقى )

 انًُبقشة واالستُتبجبت:

 

 ستلسبقلتنح ل  لهل لل سم ن ذلدهول اس تي نل ا  ا  لامرش مل تنت صل ا ت  تلل تاس تل ي تنل هس  ل
د ذ  لات  عتلل ا عتاول   ا ع ل سعمخ  مل سعتئمل امل معمل داعتةاس ل ابحعالفع ل ارعتلللVisibility انؤ  ل

د ععمن كلوتاسشرععتلل ا تس عع لاتفعع ل اشذععتتتلل ا تس عع لو ععمل  ل  هععتل اععكل و عع ل ق عع لفعع ل ا ععتاولفععتنل للععلعل 
ح ثل  هتلح يث ل ا ه ل ع لخع  تلل ال ةثلت نهتل  لهل مبحللن ثرلحمس  ل خرلمتلات ت  تلل ا ن    ل

 د من ععالوععسل ععتل ععنلل هععتل ععللظععن فل تسعع  ل  ت ل سشععتل محت ععمل عع ةل اقععن   لل امعع لحرععمل ت هععتل ذععمنكل
 Numericalذ لا شع ل نلهشتاعمل مل ا ع ل  ةاع لات   ل اان لل  لهل  ابتاغ لوح  ةل رمل ت لنل ن  رلفه

Polynomialتشمجل لل نل مل ذمنكل لله د ل اشرمل ت لنل تثي لا ا ل ازتل  سل  ل لل اسمتو  للل
هشتامل امل متو ل يل   لس  ت ل تكلتتمل اقعن   للحعل ا لخسدع ل ليع للا ل  ت ل فمنلشتل نلاكمل ذمنكل

 هعذ لا شع لوعللأة عكل عمل معلللسعس  للRecommendationsوتحثل يتد مستةل تكل ع ةل املمع تلل
 ا ت   ل اكل  ظولات  عتلل ا عتاول انمع ش ل ج عتةرل اس نفع ل هعتل يبتحث هعتل ه  تهعتل   دعت هتل تخررعتتهتل
  اععكل خععنل اقتئسعع ل ا ل تعع ل ععلل د ععلثل ا تس عع ل  ا عع ل نلهععذ لاخععصل شرعع ل  حعع رلفقععطل هعع ل ل وعع ل ابحععثل

 اسذعععمنكل  حععع لفقعععطلفعععتت ل خعععذ تلو ععع لل د مبعععتثل ععع ةل اقعععن   لل اكتععع لاكعععمللResearchGate داست  ععع ل
 اسذعععمن  للفععع ل ا ت  ععع ل ال حععع رل  معععتو  هولفدمحرعععمل ا ت  ععع ل تعععكل  ععع  ةل ب عععنرل  مد يععع رل عععلل اقعععن   لل

 ستلاقلةل اكل دثتقت لودس  ل اس سد ل داتةاس  ل اكل ن تعصل تاس ع لترعت  ا للVisibility يتامتا ل انؤ  ل
وسععن ثل ال ععاللاكععلل د ععمن كل هععذرل اسشرععتلل حعع رلدا اعع لد عع لاععللتععولتعع   قل اس  ععن لل تععكلترععش مل

فتنلا صل نلتمظعتفنل ا هعلةلديلات  ع ل ن   ع لتحعال ظتع ل ج ثرل ام تع ول ا عتا ل ا ت  تلل ستلف ل  لهل
  ل فقل يل لل اس تي نل  ابحثل ا تس ل ا ن    لامدخ نل مل ا ت تللوتت تهلتحق قلوت  ل اسم تبتلل دستس

ل ا  ا  ل اس ن ف ل  اسليلقل هتل  ملتاملس رصلف لثف لالةرل ام ت ول ا تا لف ل ا ن ق.
لالتهصيات:

 سمشتة ل اكل تلسبقل سم ن لع لوتامارع مل  علهل علل اسس علل اخعن جلو ستع لتلمع تللتنفع ل ست ع ل دثتقعت ل
ب لاعع خللل ا ت  ععتلل ا ن   عع ل عع  نل سععمثشت ل اععكلتتععمل ل  عع ل ام تعع ول ا ععتا لوععتا ن قل ته ععك ل دثلعع  ل اسشتسعع
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 امرعش اتلل عمل تحق ععقل ن تعصل ت عتل سععلرل بعت  لات  ععتلل ا عتاول هعذ لهععلل حعلثلوحعثلهععذهل الث ع ل ابحث عع ل
لاعلةرل ام تع ول ا عتا لوعتا ن قلفع وتاسدع نلفع لتن عقلتحق عقل  لل هول املم تلل ام لتخصل مل اسهمسع لل

ل:حثل ا تس ل ا ن    ل  ا ت  تلل ا ن    ل تليت  جث رل ام ت ول ا تا ل  اب

 ا سمل تكل  ت  ل    للت ن ا  ل  ثا لاتم ن  لوساهلمل امرش مل ا  ا لات ت  تلل  هول م تبتتع ل (1
  ا سمل تكل  ملفنقل رغنرلامخق قل م تبتللةخللل ا ت  تلل ا ن    ل اعكل امرعش اتلل ا  ا ع ل

 وتا ن ق. يتامتا لتحد لل    ل ام ت ول ا تا ل
تذعع   ل تفعع ل ا ععت ت للفعع ل ام تعع ول ا ععتا ل ععلل سععتتذرل يععتحث لل فش عع لل تتبعع ل تععكل د ععمن كلفعع ل (2

 شرتلل امل ممل داتةاس ل انم ش ل لل ام ل ثةلت نهتل  لهل   ملة جل ا سمل داتةاس ل هتئ تل
   ل ل   ل امل ممل دامست  ل ابحا.

 ا ن   عع لو ععمل ععتهللا يعع ل   ععتةهلترععس ول  خععن جلتتععمل اسل  عع لثفعع ل اسل  عع ل داكمن   عع لات ت  ععتلل (3
ورعلثرلوح عثلتظهعنلح ععول اسذعتث تلل ا  ا ع لاتبععتحث لل ثعمل ذعنل ابحععل لفع ل اس عللل انمعع ش ل

   اسذتث تلل ا  ا  لف ل اس تسن لل اسرشا ل تاس ت.
داكمن  ع ل انسعس لحثل تف ل شمدب ل ا ت  تلل ا ن    لوسعتلفع هول دة ث علنل تعكل سعمخ  مل ابن ع ل  (4

Institutional or Official Emailsف ل مل اسن سللل تاملاسعتلاع ل عللتعتي نل ب عنل تعكل جنلل
  ا ت   لة ا تل هذ ل  لحل س  نلف ل ح ل  تي نل امرش مل ا  ا لات ت  تلل  له.

تل  شهعتلف ل ل   ل ا ت  عتلل ا ن   ع ل تفع لتعنيطلتتعمل ا ت  عتللف سعلLinks لتف لث  وطل اكمن    ل (5
   ل اسن ادل ابحث ع لة خعمل خعتثجل ا عن قل تاعملاع  ول للعلعل ام عت نل اع  ا ل ع ل ا ت  عتلل سعتل

 (ل  له.10ف ل اذ ملث ول)
تحا ععدل ابتحععثل ا ن  عع ل تععكل ذععنلوحليعع لفعع ل  ععللل اهنسعع ل  ليععلقل هععتل  ذععنل شععت  للتتععمل (6

اكن ععع لح عععثلس دعععهولفععع ل ابحعععل لفععع ل اسشرعععتلل دامن   ععع ل ععع ل  رعععكل ن  عععترلاحقعععلقل استك ععع ل ا
ت لو علةرل ام تعع ول ا عتا ل ا ن  عع ل يسشتسعب ل اشذععنلتحع يثل  تل عتلل ابتحععثل ا ن  ع ل يتامععتا ل دثتقع

 انمعع للفععتنل امحععل للل استا عع لداععلثل اشذععنل ازععتلتعع خمل يقععلرللععسلل   ععن لل اس  ععتثل اعع  ا ل
 نلسمدة ة.امرش مل ا ت  تللفكتستل تنل بتغل امحل مل ب نلفتنل  س ل  جنل اس  

تق اول اسد  ل لل ا  ول ااش ل  استا ل  دة ثيلاكمل علل ع صللعستنل ا علةرل  دة  ل ا عت   ل علل (7
اه ل  ابتحعثل ا ن  ع ل عللاهع ل خعنحلامقع اول متاعتلل تس ع لتنتقع ل اعكل اسدعملحل ا عتاس ل تسمعدجل

هع ل امعع للح ععثل نلهعذهل اذع صل ع ل د  ت  عتلل ا تس ع لاسخمتعمل ابععتحث للفع ل ا ت  عتلل انمع ش 
 تحنكل  ت ل دة  ل ا ت   .
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 ا عععتةل ت ععع رل  ت عععتلل لحععع رل ة  قععع ل  ح يععع ل تعععكل دعععملحل اكت ععع ل  ا ت  ععع ل  اعععلجث رلتزعععول تفععع ل (8
  د ذ  ل ا تس  لاتبتحثل ا ن   ل خرلمتل ا  ا  ل شهت.

 حلثل د مستةل تكل اشدصل اق تس  ل ا  ا  ل ام لتح ةل  ةل ا ب ل دب ل اكل  ةل ام ث د  للد هتل (9
 ل  ععع ل ام تععع ول ا عععتا ل  ععع مل ام عععت جل تعععكلتتعععمل اشدعععصلديلسعععبصل عععلل هعععول عععلل حعععت ثل دثتقعععت ل

  دسبتب.
ة لرلو دل دستتذرل عللغ عنل ا عن    للاتمع ث سل  ابحعثل ا تسع لفع ل ا ت  عتلل ا ن   ع لح عثل نل (10

 و دل ا  لل ثمل رنل  ين نل  اهش لتنحصل ه ذ ل بتةث لل هس لا  
 اس ععللل اسحت عع ل  امعع لدتعع خمللععسلل ل  عع ل اب ت ععتلل انمعع ش ل ل هععتلدتليععقل سععمل ابتحععثللة ععو (11

بنلف لغتا ل دهس  لف ل  ام لت ملCitations ا ن   ل يتامتا لدلاس لل احرللل تكل د مبتستلل
-hتحع يثلاس عت لللتق ع ول ابعتحث لل ثعمل ول ا تا لف ل ملة لل ا تاول  عتلين فقهعتل عللالةرل ام ت

indexلل f-indexامشدععع قل ععع لو عععدلة ثل اشذعععنل ا تاس ععع ل اس ن فععع لفععع ل سمرععع  ثل  عععلللل  
 ن   ععع ل ن تاععع لة ثل اشذعععنلتتعععملخ  ععع لاتبتحعععثل ا ن  ععع ل  ادعععس  ل ا  ا ععع لا ت  تتشعععتل يتععع  تل ا د عععدل

  ا ن ق
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 المدتخلص
 تحقيػ  خاللػو مػؽ يسكػؽ الػيب التشغيسػ  الييكػ  تػؾّفة ألنيػا الجامعػات  فػ  كبيػةة أىسّيػ  لمحؾكسػ       
تحقيػ  أىػاافيا  حتحدػيؽ أدا يػا  عمػ  الجامعػات ُقػارة عػؽ حيػ  تعبػة حؾكسػ  التعمػيؼ  الجامعػات أىػااؼ
يعػؾد بالسشععػ   بسػا األطػةاؼالسذارك  لجسيػ   بأسمؾبحاتخاذ القةارات  خظط فاعم   حأساليب مشاسب بإتباع 

 لمجامعات.
األىمػػ   الجػػامع  ييػػاؼ البحػػ  إلػػ  معةفػػ  إلػػ  أب مػػاا حػػتؼ تظبيػػ  الحؾكسػػ  فػػ  م سدػػات التعمػػيؼح      

كػػاديسييؽ فػػ  بعػػض ال ميػػات األ اسػػتبياف عمػػ  عيشػػ  عذػػؾا ي  مػػؽ حيػػ  تػػؼ تؾزيػػ  اسػػتسارات  فػػ  العػػةاؽ
( اسػػتسارة 65حتػػؼ تؾزيػػ    سػػ اؿ 32احتػػؾت عمػػ   ال ػػ  محػػاحر ر يدػػي  ح ػػسم   حقػػا  األىميػػ  فػػ  العػػةاؽ

أح تػػػةؾ  اإل ابػػػ لعػػػاـ الجايػػػ  فػػػ   ( اسػػػتسارات9حتػػػؼ اسػػػتبعاد    %90( أب 59تػػػؼ اسػػػتة اع  اسػػػتبياف  
السبحػؾ يؽ حتعقػؾف عمػ  انػو يسكػؽ تظبيػ   فػةاداأل إ ابػاتاف اغمب  إل تؾص  البح   .عبارات دحف إ اب 

لمحؾكسػػ  فػػ  التعمػػيؼ الجػػامع   تظبيػػ  بدػػيط نؾعػػا مػػاكسػػا اف ىشػػاؾ  األىمػػ  الجػػامع  الحؾكسػػ  فػػ  التعمػػيؼ
حالعسػػػ  عمػػػ  تظػػػؾية  األىميػػػ حيؾصػػػ  البحػػػ   تععيػػػ  مجمػػػ  الحؾكسػػػ  فػػػ  الجامعػػػات حال ميػػػات   األىمػػػ 

ال ميػات عمػ  تظبيػ   حإ بػار األىميػ حالساليػ  لم ميػات  اإلداري ت التذةيعات الت  تزسؽ استقاللي  الجامعا
 .معيؼ الحؾكس  بالذك  ال ام  خام  لمتعميؼ ف  العةاؽ

 

The extent of the application of governance in the institutions of 

university education in Iraq / An exploratory study of the views of a 

sample of academics in private colleges 

Abstract 
      Governance is of great importance in universities because it provides the 

organizational structure through which the objectives of universities can be 

achieved. The governance of education reflects the ability of universities to 

achieve their objectives and improve their performance by following effective 

plans, methods and decision making in a participatory manner for all parties for 

the benefit of universities. 

      The questionnaire aims at identifying the extent to which governance is 

applied in the institutions of public university education in Iraq. Questionnaires 

were distributed to random sample of academics in some private colleges in 

Iraq. It consisted of three main axes, including 32 questions, A questionnaire, 59 

(90%) was retrieved, and 9 forms were excluded for not answering or leaving 
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unanswered terms. The study concluded that most of the answers of the 

individuals interviewed agree that the governance can be applied in the national 

university education. There is also a rather simple application of governance in 

the national university education. The research recommends activating the 

governing council in the private universities and colleges, And to force the 

colleges to apply the concept of governance in full form the service of education 

in Iraq.        
 

 الحؾكس  آليات   األىم   التعميؼ الجامع  التعميؼحؾكس   الكلمات المفتاحية :
 :المقذمة

ص  م  تزاحا  اا ف  الؾق  الحال  خا السيس مؽ السؾاضي   الجامعات حؾكس  يعتبة مؾضؾع        
مرادر  حىيا حؾ ب عم  الجامعات تؾفية األىمي الظمب عم  الجامعات  أعااد الظمب  حاليب اح ب زيادة
 إصالح اتجاىات عم  التةكيز ف  ر يديا   بالتال  تعتبة الحؾكس  عشرةاح لتمبي  حا ات ى الء الظمب   

مذكم   الجامعات حؾكس  معيـؾ حيعالج  لؼ حخاص  ف  الاحؿ الشامي العا أر اء  سي  ف  الجامع  التعميؼ
  الظمب أح التاري  ىيئ  أعزاءمشيا بالت  حتعم   حت  القةارات  سي  اتخاذ ف  الجامعات إدارات انعةاد
 قياـ يذج  عم حبالتال    عمييا االعتةاض أح ه القةاراتىي مشاقذ  ح  مشيؼ ألب يكؾف  أف دحف 

ف  ىيه  األطةاؼالسذارك  لجسي   بأسمؾب حانجازاتيا أىاافياحتحقي   م سداتيا إدارةب الجامعات
 الس سد .

 

 مذكلة البحث: أوال
 :اآلتيةث من خالل التداؤالت يمكن طرح مذكلة البح

 .األىم تظبي  الحؾكس  ف  التعميؼ الجامع   ما ماا .1
 محادة لتظبي  الحؾكس  ف  الس سدات التعميؼ الجامع  آلياتى  تؾ ا  .2
 البحث  أهميةثانيا: 
مؾضؾع الحؾكس  الجامعي  ف  ع  التحايات ال بيةة الت  تؾا ييا  أىسي البح  مؽ  أىسي تشب         
حالعمسي   خاص  م  التظؾرات  حاإلداري ف  العةاؽ مؽ الشاحي  االقترادي   األىمي ت التعميؼ العال  م سدا
 الت  يعةضيا سؾؽ العس  حالت  تؾ ب عم  الجامعات مؾاكب  ىيه التظؾرات. األخيةة

 
 

 هدف البحثثالثا: 
 ف  العةاؽ. األىمي تظبي  الحؾكس  ف  الجامعات حتؼ ماا أب  إل معةف    .1
 .تظبي  حؾكس  التعميؼ آلياتاىي    معةفم .2
 .الجامع  إدارةذات العالق  ف   األطةاؼمعةف  ما ماا مذارك   .3
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 فرضية البحثرابعا: 
 :كاألت يسكؽ صياغ  فةضي  البح  

  .(األهليتطبيق الحهكمة في التعليم الجامعي لمدى  إحرائيةتهجد فروق معنهية ذات داللة  
 منهج البحث خامدا: 
 شبي  ذات العالق  ؼ اعتساد السشيج الؾصع  مؽ خالؿ االعتساد عم  السرادر العةبي  حاألت      

 ( .SPSSمؽ خالؿ االستعان   بةنامج   اإلحرا  التحمي   أسمؾبحاستخااـ  بسؾضؾع البح 

 األولالمبحث 
 حهكمة التعليم الجامعي

 مؤسدات التعليم العالي حهكمة مفههم:أوال
 حالحمؾؿ الس سدات ىيه  يا تسة الت  الحقيقي  األزم  عؽ ليعبة الجامعات س حؾك معيـؾ عية       
 اتخاذ ميستيا التشعييي  الدمظ  حضعتيا  امعي  إدارات ىشاؾ أنو ف  األزم  ىيه حتتسث  ليا  السقتةح 
 أح ه القةاراتىي مشاقذ  ح  ليؼ يكؾف  أف دحف  التاري  ىيئ  حأعزاء الظمب  بذ حف  الستعمق  القةارات

 معغؼ ف  ر كيةدح  مؽ ليا لسا العال  التعميؼ م سدات إل  معيـؾ الحؾكس  انتق   حي  عمييا االعتةاض
 حتعميسو حتؾعيتو السجتس   شاء ف  عشو غش  ال اليب الة ي  الذةياف باعتبارىا التشسي  تحقي  ف  الاحؿ

 األساليب بأنيا األىم ع  يسكؽ تعةيف حؾكس  التعميؼ الجام(  ح 36  2116تجان   حاالرتقاء بو.  
حالؾسا   الت  تحاد الجامع  مؽ خالؿ تؾ ياتيا حتشغؼ نعديا لتحقي  الغةض مؽ ح ؾدىا بسا تتزسشو 

القانؾف  حإحكاـمؽ معان  ىام  ف  السداءل  حالذعافي  حالشزاى  حاالستقاللي  حالجساعي  ف  اتخاذ القةار 
 (. 692  2116 حاخةحف   ساؿ الاحؽ 

ى  نغاـ يحاد العالقات  يؽ العشاصة  األىم باف حؾكس  التعميؼ الجامع  ( 57  2115 افإيسحيذية  
 ؾاق  البيئ  الااخمي  حالخار ي   حتقـؾ عم  مبادئ أساسي   م  لمسحيط الجامع   تتأ ة ىيه العالقاتالسذكّ 

األطةاؼ ذات السرمح  حأدحار   السذارك  الععالي   الذعافي   الثق ... (  بحي  تحاد ىيه السبادئ مؾق 
لسبادئ السحيظ  إذ تسث  ىيه ا ف  ع  التغيةات السةن  لمبيئ  أداءىؼ نحؾ تحقي  أىااؼ الجامع  حتؾ و

 ُقارة عؽ عبارةاف الحؾكس   (118  2114  ألعةيش حتةا   التؾازف. اختالؿ  ياإطار العس   حيدبب غيا
خظط فاعم   حأساليب  بإتباعحتحديؽ أدا يا  الجؾدة  تحقي  أىاافيا  بسدتؾا عاؿ مؽ عم  الجامعات

 مشاسب  مؽ خالؿ اإلدارة الة ياة.
 مؤسدات التعليم العاليحهكمة  أهميةثانيا: 
 تحقي  خاللو مؽ يسكؽ اليب التشغيس  الييك  تؾّفة ألنيا الجامعات  ف  كبيةة أىسّي  لمحؾكس       
 كسا الجامعات إدارة ف  أىسيتيا تحاحا حيسكؽ داء األ حرقاب  األىااؼ تمػ  مؾغ ححسا   الجامعات  أىااؼ
 (177  2118 الحااد   ياتحضح
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 االتجاه تحةية عؽ مد حل  حاكس  حىيئات مجال  ليا مدتقم   م سدات إيجاد ف  تديؼ .1
 .إدارتيا فعالي  مؽ حالتأكا الس سدات  لييه االستةاتيج 

 . السسكش الدب  بأفز  أىاافيا تحقي  ف  الجامعات مداعاة .2
 .السخة ات حضعف األداء ف  القرؾر أح و عؽ ال ذف ف  تعيا .3
 .الساا قريةة التذغيمي  حالسد حليات الساا بعياة اإلستةاتيجي  السد حليات  يؽ التؾازف  ضساف .4
 .لمجامعات حالسال  اإلدارب  العداد حتجشب التشافدي   القارة تعزيز ف  تداعا .5
 .يال األمث  حاالستثسار الجامعات مؾارد ضساف .6
 .تسييز دحف  حاألكاديسي  اإلداري  الييئتيؽ مؽ العامميؽ حمرالح حقؾؽ  تزسؽ .7
 لمتذةيعات القانؾن  التظبي  سالم  إل  ح دب حاليب ذات   حإ ةاؼ رقاب  نغاـ الحؾكس  تعتبة .8

 .حأدا يا الجامعات عؽ السجتس  رضا يحق  حذلػ العامميؽ حقؾؽ  حضساف اإلدارة حدؽ حبالتال 
 الت  تعك  الدميس  حالسعمؾمات حالسذارك  الذعافي  عم  مبشي  ألنيا حكس  أكثة اتلقةار  الؾصؾؿ .9

 .السعشي  األطةاؼ رؤا 
 ف  حالسداعاة حالخامات الدياسات ف  آرا يؼ حإ ااء السعشي   األطةاؼ كاف  مذارك  .11

 .تشعييىا
 :مؤسدات التعليم العالي حوكمة ثالثا: أهداف

 (424  2118ات التعميؼ العال  حى :  ال دة  لحؾكس  م سد أىااؼىشاؾ عاة     
 عم  يداعا مسا لمعس   صالحو  يئ  ت ؾيؽ خالؿ مؽ حالخار ي  الااخمي  الجامعات كعاءة زيادة .1

 .الجامعات فاعمي  تعزيز
 الت  حالقؾاعا القؾانيؽ حض  خالؿ مؽ السعشي  ؼااألطة  لجسي  حالعاال  طي االايسقة  ضساف .2

 .اإلداري  األعساؿ تؾل  ف  الجامعات حل حمد   قيادات  يا يدتة ا
 .القةارات صش  عسميات ف  حالظالب حالقيادات  حاإلدارييؽ  األكاديسييؽ  سي  مذارك  تعزيز .3
 .الجامعات ف  العامميؽ  يؽ حالسداحاة  العاال   تحقي  الجامع  ف  العئات  سي  أداء رف  .4
 .الجامعات ح ؾد مؽ ياةالسدتع األطةاؼ لجسي  حالسداءل  السحاسبي  ح  تؾفية .5
 حمداعاتيؼ كام   بذك  أعساليؼ مسارس  مؽ العامميؽ تسّكؽ بالؾضؾح تتدؼ آليات حف  العس  .6

 .الّذعافي  لتحقي  األنذظ   سي  ف  العاعم  حالسذارك  العظاء  عم 
 مؤسدات التعليم العالي حهكمة آليات :رابعا

جسؾعػ  مػؽ ايليػات حالحػؾافز حالعؾامػ  الااخميػ  التػ  عمػ  م أىػاافياتعتسا الحؾكس  مؽ ا   تظبيػ        
 األفػةادع  حقارات الجام أداءغية مبا ةة عم   أحالخار ي  الت  قا ت  ة برؾرة مبا ةة  أحتةتبط بالجامع  
حي  تةت ز القارات الااخمي  لمحؾكس  عم  العالق   يؽ الساحةيؽ حالعامميؽ ف  الجامع  عمػ  العامميؽ فييا 

الخار ي  عم   ايلياتىؾ محةؾ السحعزات الااخمي  لحؾكس  الجامع   فيسا تعس   اإلدارةمجم   اعتبار اف
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تاعيؼ حاست ساؿ عس  الحؾافز الااخمي  لمجامعػ  حيػ  تذػس  التذػةيعات حالقػؾانيؽ السشعػية برػؾرة صػحيح  
 (.688  2116  حآخةحف   ساؿ الاحؽ 

 : يأت بسا  الحؾكس  تتسث  آلياتاف  (11  2118  دمحم  يةا ح 
حتةتػػب عمػػ  اعتسػػاد ضػػؾابط حآليػػات  : القيػػادة الجامعيػػ  القػػاحة فػػ  االنزػػباو حالدػػمؾؾ حالتقػػؾيؼ .1

حتؼ اختيار القا ا فػ   إذحفقا لمسعاحػػػػػػػػػػية السعتساة   لجامعات اختيار القيادات الجامعيالحؾكس  ف  ا
حمػؽ حسمػ   ػيادة الػاكتؾراه حمػؽ ذحب  اعامد أستاذ   أستاذ  الجامعػػػػػ  عم  أساس المقب العمسػػػػػ 

 ىيا الشؾع مؽ القيادات يجب اف حمتـز بآليات حضؾابط الحؾكس . الخبةة حال عاءة حاف
إف االلتػػػػػزاـ بآليػػػػػات حضػػػػػؾابط الحؾكسػػػػػ  يعسػػػػػ  عمػػػػػ  تشسيػػػػػ   : تشسيػػػػػ  االتجاىػػػػػات حالقػػػػػيؼ اإليجا يػػػػػ .2

ؾيات إداريػػيؽ ح عػػامميؽ كسػػا لػػاا العػػامميؽ مػػؽ مختمػػف السدػػت االتجاىػػات حدعػػؼ القػػيؼ اإليجا يػػ 
 بالتقاليا حاألعةاؼ الجامعي  سيتةتب عم  ذلػ االلتزاـ

حلمسيؽ حالعسػاؿ ضػؾابط حتقاليػا  ػ  أخالقيػات السيشػ  أح الؾعيعػ  حلػيلػ  :تأصي  أخالقيات السيش  .3
ىػيه الزػؾابط حايليػات سػيعس  عمػ  تعزيػز ىػيه األخالقيػات ح سػي دب  إلػ حالة ؾع  فإف االحت اـ

 لزبط السيش  حالؾعيع ا إل 
 مؤسدات التعليم العاليمل نجاح حهكمة اعه خامدا: 

 (OECD,2018,7ى    عؾام  نجاح الحؾكس  أىؼ
 لشغاـ التعميؼحمـز الذعؾر بالسد حلي  السذتةك  حالعس  السذتةؾ لمتحةؾ نحؾ األىااؼ السعمش   .1

 بذك  عاـ 
الشغاـ  أفةاد مختمف العالقات اليةمي   يؽ اال  مؽ  التعاحف الجساع اإلدارة الععال   حتؾ ب عم  .2

صش  القةار السةكزب   اال مؽيعتسا عم  التع ية االستةاتيج  حالتعاحف حالثق  اليب  حىؾ 
 .حاإل ةاؼ حالةقاب   حالت  كان  أ كاال  تقمياي  لمحكؼ ف  العاحا مؽ األنغس 

قا حتعاع  العاممؾف ف  الشغاـ السةحن  حالت ييف لمتعام  م  سياقات محادة حأحااث غية متؾقع   .3
يسكؽ أف يداعا استخااـ   التعميس  بذك  مختمف م  عاىةة حاحاة حدب عةحفيؼ حآرا يؼ
يةات ف  نغاـ التعميؼ بظةيق  السقاربات التجةيبي  ف  صش  الدياسات ف  اكتذاؼ حاختبار التغي

 .س  حأخالقي  حفعال  ح عاف محك
 التعليم العاليمؤسدات  حهكمةتحديات تطبيق  :سادسا
 (52  2117:  عةاب  حالعيد   أىسياىشاؾ مجسؾع  مؽ التحايات الت  تؾا و تظبي  الحؾكس        
 العاـ حالقانؾن  الدياس  السشاخ .1
 التعميؼ العال . إصالحات مدتؾا  عم  حالسؾضؾع  العمس  الجانب عم  الدياس  الجانب ىيسش  .2
 أح بالظالب مشيا تعم  ما سؾاء السجتسعي  السشغؾم  فةادأ لاا التغيية حتبش  اإل ااع  قاف  غياب  .3

 األستاذ
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 التاريدي  الييئ  لتخررات العام  التةكيب  ف  نقص .4
 الثانيالمبحث 

 الجانب التطبيقي
 عينة البحث

ف   األىمي الييئ  التاريدي  ف  بعض ال ميات  أعزاءتؼ اختيار عيش  عذؾا ي    حاستياؼ البح        
احتؾت عم   ال   محاحر ر يدي   إذ ( استسارة59( استسارة   حتؼ استعادة  65تؾزي    العةاؽ  حتؼ

 أح( استسارة لعاـ الجاي  ف  االستجاب  9حتؼ استبعاد   %90( أب 59حتؼ استة اع   عبارة 32ح سم  
 .إ اب تةؾ عبارات دحف 

 حاألحساوحالشدب السئؾي   ( لالستاالؿ عم  الت ةاراتSPSSحقا استخاـ الباحثاف  ةنامج         
البح    لستغيةات البح  حاعتسادا عم  ذلػ تؼ حصف حتذخيص متغيةات الحدا ي  حاالنحةافات السعياري 

 البح .الجااحؿ التالي  حصف حتذخيص متغيةات  ححتؾض
 (1الجدول )

 المبحهثين عينة البحث األفرادوصف 
 المؤهل العلمي

 ِذسط ِسبػذ ِذسط ِسبػذ أسزبر أسزبر

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

12 24 7 14 14 28 17 34 

 عذد سنوات الخذمة

 سٕٛاد 10ِٓ  أوضش 10- 6 5 - 1 الً ِٓ سٕخ

 % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد % اٌؼذد

1 2 10 20 17 34 22 44 

 الجنس

 إٔبس روٛس

 % اٌؼذد % اٌؼذد

35 70 15 30 

 الباحثاف. إعاادالسرار: الجاحؿ مؽ 
 المبحهثين األفراد: وصف أوال

العيش  ىؼ مؽ حسم   يادة  أفةاد( مؽ %34( اف ندب   1حتزح مؽ الجاحؿ   :المؤهل العلمي .1
 أستاذ( ىؼ  ةتب  مارس  حبمغ  ندب  مؽ ىؼ  ةتب  %28 حاف ندب     مارس مداعا( السا دتية
عيش  البح    أفةادمؽ  أستاذتب  ( فيؼ  ة %24ندب    أما عيش  البح   أفةاد( مؽ %14مداعا  

فيسا يخص  األكاديس حالؾاق   أعساليؼف   شاء ترؾرات عمسي  عؽ الؾاضح  أ ةهاف ليلػ  إذ
 الجامعات حال ميات ف  البقاء حالشسؾ. أىااؼحتحقي   أفز التعميؼ الجامع  لتحقي  مدتقب  

 أكثةش  البح  لاحيؼ خام  عي أفةاد( مؽ %44الحظ الباحثاف ح ؾد ندب    :عدد سنهات الخدمة .2
( سشؾات ف  التعميؼ 10 - 6( ىؼ مسؽ لييؼ خام  تقةب مؽ  %34سشؾات  حاف ندب    10مؽ 
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( سشؾات  5 - 1السبحؾ يؽ لاحيؼ خام  تقةب مؽ   األفةاد( مؽ %20حاف ندب     األكاديس 
 ( مسؽ لاحيؼ خام  اق  مؽ سش %2حندب   

( ىؼ مؽ %30السبحؾ يؽ ىؼ مؽ اليكؾر حاف ندب    ةاداألف( مؽ %70يالحظ اف ندب    الجنس: .3
 .اإلناث

 متغيرات البحثوصف وتذخيص ثانيا: 
 المتغيرات ت

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المالحظات

X1 
اْ اٌّشوض٠خ اإلداس٠خ اٌزٟ رّبسسٙب اٌٛصاسح رجبٖ 

 اٌجبِؼبد ِٓ شبٔٙب اٌذذ ِٓ رطج١ك اٌذٛوّخ.
3.94 0.95 

اٌّجذٛص١ٓ ٔذٛ االرفبق ػٍٝ اْ ِٓ  (%44أشبسد ٔسجخ )

اٌّشوض٠خ اإلداس٠خ اٌزٟ رّبسسٙب اٌٛصاسح رذذ ِٓ رطج١ك 

 اٌذٛوّخ

X2 

 

اْ إٌظبَ اٌّزجغ دب١ٌب ِٓ د١ش فشض إٌّب٘ج ٚاٌّفشداد 

 ػٍٝ اٌجبِؼبد ِٓ شبٔٗ اٌذذ ِٓ رطج١ك اٌذٛوّخ
3.88 0.89 

زجغ ( ِٓ األفشاد اٌّجذٛص١ٓ إٌٝ اْ إٌظبَ اٌّ%٠44ؤوذ )

دب١ٌب ِٓ د١ش فشض إٌّب٘ج ٚاٌّفشداد ِٓ شبٔٗ اٌذذ 

 ِٓ رطج١ك اٌذٛوّخ

X3 
 اٌجبِؼخ أػّبي لجخاِش اٌجبِؼخ فٟ األسبرزح ج١ّغ دك ِٓ

 .ظغٛغ ٚثذْٚ دش٠خ ثىً
3.68 1.16 

٠شٜ  اٌّجذٛص١ٓ أٗ ِٓ دمُٙ ِشالجخ أػّبي اٌجبِؼخ ثىً 

 دش٠خ ٚثذْٚ ظغٛغ،

X4 
 أسئٍخ ثزمذ٠ُ ِؼخاٌجب فٟ األسبرزح ٌج١ّغ ٠سّخ

 اٌجبِؼخ ثؤػّبي ٠زؼٍك ِب وً ٚاسزفسبساد دٛي
3.16 1.12 

( ِٓ األفشاد اٌّجذٛص١ٓ ٌؼجبسح أٗ ٠سّخ %30اْ ٔسجخ )

ٌج١ّغ األسبرزح فٟ اٌجبِؼخ ثزمذ٠ُ أسئٍخ ٚاسزفسبساد 

 دٛي وً ِب ٠زؼٍك ثؤػّبي اٌجبِؼخ وبٔذ ِذب٠ذح

X5 ِ 0.93 2.50 ٓ لجً األسبرزحٕ٘بن شفبف١خ فٟ ِشالجخ ١ِضا١ٔخ اٌجبِؼخ 
( ِٓ اٌّجذٛص١ٓ إٌٝ اْ ٕ٘بن شفبف١خ فٟ %٠44ش١ش )

 ِشالجخ ١ِضا١ٔخ اٌجبِؼخ ِٓ األسبرزح،

X6 
ٌألسبرزح اٌذك فٟ اٌذصٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ 

 ثئ٠شاداد اٌى١ٍخ ٚأٚجٗ إٔفبق األِٛاي فٟ اٌى١ٍخ.
3.08 1.29 

٠ذ٠ٓ رزمبسة إجبثبد األفشاد اٌّجذٛص١ٓ ِبث١ٓ ِذب

ِٚزفم١ٓ ٌؼجبسح اْ األسبرزح ٠شزشوْٛ فٟ صٕغ اٌمشاساد 

 اإلسزشار١ج١خ ٚدً اٌّشىالد

X7 
 ٚدً اٌمشاساد اإلسزشار١ج١خ صٕغ فٟ األسبرزح ٠شزشن

 اٌّشىالد
2.88 1.34 

ٚجبءد إجبثخ األفشاد اٌّجذٛص١ٓ ِذب٠ذح ٌؼجبسح اْ 

ٌألسبرزح اٌذك فٟ اٌذصٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ 

 اٌى١ٍخ ٚأٚجٗ إٔفبق األِٛاي فٟ اٌى١ٍخثئ٠شاداد 

X8 1.33 3.24 ثئرمبْ ١ٌمِٛٛا ثؼٍُّٙ ِٚؼ٠ٕٛب ِبد٠ب األسبرزح ٠ذفض 
( ِٓ اٌّجذٛص١ٓ ػٍٝ اْ األسبرزح ٠ّىٓ %٠24شٜ )

 رذف١ضُ٘ ِبد٠ب ِٚؼ٠ٕٛب ١ٌمِٛٛا ثؼٍُّٙ ثئرمبْ

X9 

 رزجغ اٌذاخ١ٍخ ثبٌشلبثخ خبصخ ٚدذح اٌجبِؼخ فٟ ٠ٛجذ

ؼبٌخ ٠ٚذ٠ش٘ب ِزخصص١ٓ ِٓ اٌىبدس ٚف ٚاظذخ أٔظّخ

 اٌزذس٠سٟ

3.44 1.26 

٠زفك األفشاد اٌّجذٛص١ٓ أٗ ٠ٛجذ فٟ اٌجبِؼخ ٚدذ خبصخ 

ثبٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ رزجغ أٔظّخ ٚاظذخ ٚفؼبٌخ ٠ٚذ٠ش٘ب 

 ِزخصص١ٓ ِٓ اٌىبدس اٌزذس٠سٟ

X10 
 ٚاػزجبس اٌفش٠ك ثشٚح جّبػ١ب اٌؼًّ رٕف١ز أسٍٛة رجٕٟ

 ٌج١ّغا رطٛس اٌجبِؼخ ِسؤ١ٌٚخ
3.92 0.98 

اٌّجذٛص١ٓ اْ رجٕٟ أسٍٛة رٕف١ز اٌؼًّ جّبػ١ب ثشٚح 

 اٌج١ّغ خاٌفش٠ك ٚاػزجبس رطٛس اٌجبِؼخ ِسؤ١ٌٚ

X11 
 ٌجؼط األسبرزح ٚاٌسٍطبد اٌّسؤ١ٌٚبد ِٓ رف٠ٛط جضء

 األوفبء
3.84 0.97 

األفشاد اٌّجذٛص١ٓ ػٍٝ اْ اٌجبِؼخ رمَٛ ثزف٠ٛط جضء 

 سبرزح ٚاألوفبءٚاٌسٍطبد ٌجؼط األ دِٓ اٌّسؤ١ٌٚب

X12 ْٛ1.04 3.60 اٌجبِؼخ أدٛاي ٌزذاسط ثبألسبرزح دٚس٠ب ٠ٍزم 
ٚجبءد إجبثبد اٌّجذٛص١ٓ ِذب٠ذح ٌؼجبسح اْ اٌجبِؼخ 

 رٍزمٟ دٚس٠ب ثُٙ ٌزذاسط أدٛاي اٌجبِؼخ

X13 َ1.00 3.92 ٚظ١ّش ثٛاصع ٚاٌؼًّ إٌّٙخ ثؤخالل١بد االسبرزح اٌزضا 
خالل١بد إٌّٙخ ٚاٌؼًّ ٠زفمْٛ ػٍٝ اٌزضاَ األسبرزح ثؤ

 ثٛاصع ٚظ١ّش

X14 1.16 3.40 اٌزذس٠س١خ ا١ٌٙئخ أػعبء ٌزم١١ُ ٚاظذخ ِؼب١٠ش رزٛفش 

ٚرزمبسة إجبثبد األفشاد اٌّجذٛص١ٓ ِبث١ٓ االرفبق ٚث١ٓ 

ِذب٠ذ٠ٓ ٌؼجبسح أٗ رزٛفش ِؼب١٠ش ٚاظذخ ٌزم١١ُ ا١ٌٙئخ 

 اٌزذس٠س١خ

X15 1.04 3.38 .األسبرزح ألداء ِسزّش ٚرم١١ُ ِزبثؼخ ٕ٘بن 
( ِٓ اٌّجذٛص١ٓ ػٍٝ اْ ٕ٘بن ِزبثؼخ %٠ٚ38زفك )

 ٚرم١١ُ ِسزّش ألداء األسبرزح

X16 
 اٌج١ّغ ثذْٚ اسزضٕبء ػٍٝ اٌّسبٌخ لٛاػذ رطجك

 
3.26 1.25 

ٚجبءد إجبثبد اٌّجذٛص١ٓ ِذب٠ذح ٌؼجبسح رطج١ك لٛاػذ 

 اٌّسبٌخ ػٍٝ اٌج١ّغ ثذْٚ اسزضٕبء
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X17 

 .ل١ٛد أٞ ٚدْٚ ظٛعِٛ أٞ فٟ ٞأاٌش ثئثذاء ٠سّخ

 

 

3.02 1.23 
( ِٓ األفشاد اٌّجذٛص١ٓ ٌؼجبسح أٗ ٠سّخ %٠ٚ32ش١ش )

 ثئثذاء اٌشأٞ فٟ أٞ ِٛظٛع ٚدْٚ أٞ ل١ٛد

X18 
 األلسبَ ث١ٓ ِشزشوخ ػًّ ٌجبْ ثزشى١ً اٌجبِؼخ رمَٛ

 .اٌجّبػٟ اٌؼًّ ِجذأ ٌزفؼ١ً
4.14 4.33 

( ِٓ اٌّجذٛص١ٓ ػٍٝ اْ اٌجبِؼخ رمَٛ ثزشى١ً 42%)

ْ ػًّ ِشزشوخ ث١ٓ األلسبَ ٌزفؼ١ً ِجذأ اٌؼًّ ٌجب

 اٌجّبػٟ

X19 

 ٠ٚزُ األسبرزح ػٍٝ ػمٛثخ ِٕخ فٟ اٌجبِؼخ رزؼسف ال

)اٌششٛح، اٌغش،  األخالل١خ غ١ش اٌذبالد ِغ  اٌزؼبًِ

 .صشاِخ ثىً (اسزغالي اٌسٍطخ

3.36 1.08 

٠ٚالدع اْ اجبثبد األفشاد اٌّجذٛص١ٓ وبٔذ ِذب٠ذح 

 رزؼسف فٟ ِٕخ ػمٛثخ ػٍٝ ٌؼجبسح اْ اٌجبِؼخ ال

األسبرزح ٠ٚزُ اٌزؼبًِ ِغ اٌذبالد غ١ش األخالل١خ 

 )اٌششٛح، اٌغش، اسزغالي اٌسٍطخ( ثىً صشاِخ

X20 
 األٔشطخ ج١ّغ إلداسح اٌشٛسٜ ِجذأ اٌجبِؼخ رزجٕٝ

 األوبد١ّ٠خ.
2.96 1.15 

( ِٓ اٌّجذٛص١ٓ ػٍٝ اْ اٌجبِؼخ رزجٕٝ ِجذأ %٠ٚ34شٜ )

 ألٔشطخ األوبد١ّ٠خاٌشٛسٜ إلداسح ج١ّغ ا

X21 
 شؤْٚ رس١١ش فٟ األسبرزح ػٓ ِّض١ٍٓ اٌجبِؼخ رششن

 .اٌجبِؼخ
2.96 1.15 

٠ٚزفك األفشاد اٌّجذٛص١ٓ ػٍٝ اْ اٌجبِؼخ رششن ِّض١ٍٓ 

 ػٓ األسبرزح فٟ رس١١ش شؤْٚ اٌجبِؼخ

X22 ٍُ0.96 3.80 رخصُٙ اٌزٟ ثبٌزؼ١ٍّبد أسبرزرٙب اٌجبِؼخ رؼ 
ػٍٝ اْ اٌجبِؼخ رؼٍُ  ( ِٓ اٌّجذٛص١ٓ%٠ٚ50ؤوذ )

 أسبرزرٙب ثبٌزؼ١ٍّبد اٌزٟ رخصُٙ

X23 
 إجشاءاد ٠زطٍت ال اٌّسئ١ٌٛٓ غشف ِٓ األسبرزح اسزمجبي

 ِؼمذح
3.46 1.16 

( ِٓ األفشاد اٌّجذٛص١ٓ اْ اسزمجبي األسبرزح %٠ٚ40شٜ )

 ِٓ غشف اٌّسؤ١ٌٚٓ ال ٠زطٍت إجشاءاد ِؼمذح

X24 ُ1.08 3.08 .ّٛظٛػ١خٚاٌ ثبٌؼذي األداء رم١١ُ ِؼب١٠ش رزس 
( ِٓ اٌّجذٛص١ٓ ِذب٠ذح ٌؼجبسح اْ %38ٚجبءد إجبثبد )

 ِؼب١٠ش رم١١ُ األداء رزسُ ثبٌؼذي ٚاٌّٛظٛػ١خ

X25 1.10 3.04 اٌّىبفآد ػٍٝ ٌٍذصٛي ٚاظذخ ِؼب١٠ش اٌجبِؼخ رٛفش 
وزٌه وبْ األفشاد اٌّجذٛص١ٓ ِذب٠ذ٠ٓ فٟ إجبثبرُٙ ٌؼجبسح 

 ٍذصٛي ػٍٝ اٌّىبفبداْ اٌجبِؼخ رٛفش ِؼب١٠ش ٚاظذخ ٌ

X26 
 ا١ٌٙئخ أػعبء ٌج١ّغ رذس٠ج١خ دادٚس اٌجبِؼخ رٛفش

 .ِٙبسارُٙ ٌزط٠ٛش اٌزذس٠س١خ
2.82 1.35 

٠الدع اْ اٌّجذٛص١ٓ ال ٠زفمْٛ ػٍٝ اْ اٌجبِؼخ رٛفش 

دٚساد رذس٠ج١خ ٌج١ّغ أػعبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠س١خ ٌزط٠ٛش 

 ِٙبسارُٙ

X27 
 فٟ سبرزحاأل ػٍٝ ٚخبسج١خ داخ١ٍخ ظغٛغ رّبسط ال

 خ(ٚاٌشسٛة،اٌزشل١ اٌزم١١ُ،إٌجبح( ػ١ٍّبد
3.04 1.45 

( ِٓ األفشاد اٌّجذٛص١ٓ ػٍٝ اْ اٌجبِؼخ ال %٠ٚ24ش١ش )

رّبسط ظغٛغ داخ١ٍخ ٚخبسج١خ ػٍٝ األسبرزح فٟ 

 ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ، إٌجبح، اٌشسٛة، اٌزشل١خ

X28 
 اٌعشٚس٠خ ٚاإلِىب١ٔبداٌّسزٍضِبد  وً اٌجبِؼخ رٛفش

 ٚجٗ أدسٓ ػٍٝ خ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌؼ١ٍّ ٌس١ش
3.56 1.07 

٠زفك اٌّجذٛص١ٓ ػٍٝ اْ اٌجبِؼخ رٛفش وً اٌششٚغ 

ٚاإلِىب١ٔبد اٌعشٚس٠خ ٌس١ش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ 

 أدسٓ ٚجٗ

X29 
 ِسزٜٛ ػٓ دٚس٠خ رمبس٠ش ثزمذ٠ُ اٌى١ٍبد اٌجبِؼخ رٍضَ

 .١ٔزٙبا١ِض رٛص٠غ ٚو١ف١خ أدائٙب
3.46 1.11 

ِٓ األفشاد اٌّجذٛص١ٓ ٠شْٚ  (%40وّب ٠الدع اْ ٔسجخ )

اْ اٌجبِؼخ رٍضَ اٌى١ٍبد ثزمذ٠ُ رمبس٠ش دٚس٠خ ػٓ ِسزٜٛ 

 أدائٙب ٚو١ف١خ رٛص٠غ ١ِضا١ٔزٙب

X30 
 ٚاٌزخصصبد ٌٍّٕب٘ج ِسزّشح لجخاِٚش جؼخاِش ٕ٘بن

 اٌزٟ ٠زُ رذس٠سٙب
3.68 1.21 

( ِٓ اٌّجذٛص١ٓ ػٍٝ اْ ٕ٘بن ِشاجؼخ %٠ٚ44زفك )

 ٌزخصصبد اٌزٟ ٠زُ رذس٠سٙبِٚشالجخ ِسزّشح ٌٍّٕب٘ج ٚا

X31 
 ٚاٌشىبٜٚ االلزشادبد السزمجبي خبصخ إداسح اٌجبِؼخ رٛفش

 .ػب١ٌخ ث١ّٕٙخ ِؼٙب ٚرزؼبًِ
3.16 1.07 

ٚرزمبسة إجبثبد األفشاد اٌّجذٛص١ٓ ِب ث١ٓ االرفبق ٚث١ٓ 

ِذب٠ذ٠ٓ ٌؼجبسح اْ اٌجبِؼخ رٛفش إداسح خبصخ السزمجبي 

 ث١ّٕٙخ ػب١ٌخ ٚرزؼبًِ ِؼٙب ٜااللزشادبد ٚاٌشىبٚ

X32 
 دمٛق ٠ذفع ثّب اٌزؼ١ٍّبدٚ األٔظّخ اٌجبِؼخ رٛظف

 .وبدس٘ب اٌزذس٠سٟ
3.10 1.19 

( ِٓ اٌّجذٛص١ٓ ػٍٝ اْ اٌجبِؼخ %٠ٚ30الدع اْ ٔسجخ )

رٛظف األٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد ثّب ٠ذفع دمٛق وبدس٘ب 

 اٌزذس٠سٟ
 

 
 
   :الخالصة 

  :االت الباحثاف استشتجتأسيدا عم  ما تقاـ       
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 مػؽ يسكػؽ الػيب التشغيسػ  الييكػ  تػؾّفة ألنيػا الجامعػات  فػ  كبيػةة أىسّيػ  لحؾكسػ اف لتظبيػ  ا .1
 .الجامعات أىااؼ تحقي  خاللو

اف حؾكسػػػػ  الجامعػػػػات مػػػػؽ  ػػػػأنو االرتقػػػػاء بالجامعػػػػات االىميػػػػ  مػػػػؽ خػػػػالؿ اتبػػػػاع اسػػػػمؾب االدارة  .2
   تمػ الجامع .بالسذارك  حبالتال  اتخاذ القةارات السشاسب  حبسا يرب ف  مرمح

اف اغمػػب إ ابػػات األفػػةاد السبحػػؾ يؽ حتعقػػؾف عمػػ  انػػو يسكػػؽ تظبيػػ  الحؾكسػػ  فػػ  التعمػػيؼ األىمػػ   .3
 .الجامع 

 حىػػػيا حتعػػػ  مػػػ  دراسػػػ  ألعةيشػػػ  الجػػػامع  األىمػػػ  نؾعػػػا مػػػا اف ىشػػػاؾ ح ػػػؾد لمحؾكسػػػ  فػػػ  التعمػػػيؼ .4
سعؾد اإلسالمي   ار ػ  حالت  تذية إل  در   تظبي  الحؾكس  ف   امع  اإلماـ دمحم  ؽ  (2114 

  متؾسظ .
حالتعميسات الت   باألنغس  أكثةاالىتساـ  انو يجب مؽ خالؿ ا ابات االفةاد السبحؾ يؽ كسا ندتشتج .5

 . ؽالتاريدييتحعظ حقؾؽ 
حالعسػػ  عمػػ  تظػػؾية التذػػةيعات  األىميػػ تععيػػ  مجمػػ  الحؾكسػػ  فػػ  الجامعػػات حال ميػات   حنؾصػ  .6

العسػػػ  عمػػػ  تػػػؾفية دحرات ح  األىميػػػ حالساليػػػ  لم ميػػػات  إلداريػػػ االتػػػ  تزػػػسؽ اسػػػتقاللي  الجامعػػػات 
 مؽ ا   تظؾية مياراتيؼ  ؽلمتاريدييتاريبي  

 المرادر:
دراسػػػ  -( االتجاىػػػات الحاحثػػػ  لمحؾكسػػػ  فػػػ  قظػػػاع التعمػػػيؼ العػػػال  بػػػالجزا ة2115ايسػػاف عالل     .1

مػؾالب الظػاىة سعياة رسػال  حال  كميػ  العمػؾـ االقترػادي  حالعمػـؾ التجاريػ  حعمػـؾ التيدػية  امعػ  
 امع  د.الظػػػػػػػػػاىة مػػػػػػػػػؾالب حالتجاريػػػػػػػػػ  حعػػػػػػػػػالـح التدػػػػػػػػػيية  ما دػػػػػػػػػتية كمي  العمػػػػػػػػػـؾ االقترػػػػػػػػػادي 

 سعياة الجزا ة.
(  "دحر تظبيػػػػ  معػػػػاحية الجػػػػؾدة الذػػػػامم  فػػػػ  تحقيػػػػ  الحؾكسػػػػ  2118ال دػػػػة   ػػػػةيف عػػػػؾض    .2

مجمػػػ  كميػػػ  التةبيػػػ   دراسػػػ  تظبيقيػػػ  عمػػػ  الجامعػػػات الخاصػػػ  بالةيػػػاض" -فػػػ  الجامعػػػات اإلداريػػػ 
 (  با    العةاؽ.39  العاد  حاإلنداني لمعمـؾ التةبؾي   األساسي 

 أعزاء نغة ح ي  مؽ الحؾكس  تظبي  حاق (  "2114    عم  ؽ العزيز عبا  ش    مشاؿألعةيش  .3
ليػ  السجمػ  الاح اإلسػالمي "    ػؽ سػعؾد دمحم اإلمػاـ  امعػ  فػ  العامميؽ حاألكاديسي  الييئتيؽ اإلداري 

 (.12(  العاد  3التةبؾي  الستخرر   السجما  
 التعمػيؼ  ػؾدة ضػساف فػ  حدحرىػا الة ػياة الحؾكسػ  معيػؾـ (  "2118الحػااد  مشػ  عبػا )    .4

 (   امع  الشيميؽ.38(  العاد  11"  مجم  الاراسات العميا  السجما  العال 
 مةبػاح قاصػاب  امعػ  حالػ  العػال  دراسػ  التعمػيؼ م سدػات (  "حؾكسػ 2116تجػان   ربيعػ     .5

 القيادة اإلداريػ ("  رسػال  ما دػتية  كميػ  الحقػؾؽ حالعمػؾـ الدياسػي    ال ميات مدتؾا  عم - حرقم 
  امع  قاصاب مةباح حرقم   الجزا ة.
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( تظبيػػػػ  2116نجػػػػالء دمحم   حامػػػػا  حالسحػػػػارب   اسػػػػؼ محدػػػػؽ  نجػػػػؾا حؾسػػػػف   سػػػػاؿ الػػػػاحؽ  .6
 .1(  ػ1ف  مسم   البحةيؽ مجم  العمـؾ التةبؾي  العاد  الحؾكس  ف  التعميؼ الجامع  الخاص 

السعؾقػات"   ح الستظمبػات  ػيؽ : الجامعػات حؾكسػ (  "2117  حليمػ   ػؽ عيدػ   عةابػ   الحػاج  .7
 .االغؾاو  الجزا ة(   امع  31مجم  دراسات  العاد  

العةبػػػ   ( ضػػػؾابط حاليػػػات الحؾكسػػػ  فػػػ  الس سدػػػات الجامعيػػػ  الس تسة2118حدػػػؽ  مدمحم  حػػػاكؼ  .8
 بعشؾاف الجامعات العةبي  تحايات حطسؾح مةاكش  السغةب. الثان 

9. OECD, (2018), "DILEMMAS OF CENTRAL GOVERNANCE AND 
DISTRIBUTED AUTONOMY IN EDUCATION" 
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 نتحميك يتطهباث احلىكًت االكادمييت انتعهيى انعايلجلىدة  يط االسرتاتيجياعتًاد انتخط
 املذسس املساعذ امحذ ابشاهيى حسني انعبيذي

poolyyx@outlook.com 

 بغداد / قسم تقنيات ادارة المواد –التقني الجامعة التقنية الوسطى / معهد االدارة 
 املستخهض 

يهػػ ؼلبحث ػػحلبح ػػىحتلبحػػالارػػ اؼلبطػػىرل حػػىالتتل ث ػػسلرػػؾؿلبحوصظػػلسلب  ػػو بال تل ؾ ػػح ل حلػػ ل
ب كىداتلػ لكبحؾوػؾؼلىلػالب ػ زلبحجوػىتيلبحوػتلاؾ ػل للحو رلقلضتىفلجؾدةلبحوعللؼلبحعىحتلفتلعللبح ؾكت 
لكى ػ ل ىلػالكبوػ للو ػللسلبحوػؾ ى بولػ لبـلى يلػ لبـلىىحتلػ لحبحلهىلبعضلبح رب ىتلكبحورىري لبحتعوتػ ةل ػؾب ك

كخوى ىكلاؼلار اؼلجتل ل ؽلبحترو رىتلكبح لؾؿلبحوتلاأ للبحثىرحلل,كا  اىتلبح ؾكت لب حكو ك ل لفتلبحع بؽ
لل.التلبحوعللؼلبحعىحتلفتلبحع بؽلكبحجهؾضل ؾبوعهلبحالب فولبفلاعىحيل شك

Abstract 
The current research aims to provide a simplified conceptual framework on 

strategic planning as a mechanism to achieve the quality assurance of higher 

education under the academic governance and to stand on the main findings 

reached by some studies and reports adopted whether Iraqi, Arab or international 

to find out the reality and challenges of electronic governance in Iraq, A number 

of proposals and solutions were presented which the researcher hopes will solve 

the problems of higher education in Iraq and improve its reality for the better. 
 

    introduction املمذيت
اعوثػػ لبح ى عػػىتلبرػػ لباػػؼلبحرػػؾللبح بفعػػ لحوجتلػػ لكا حلػػيلبحت وتػػ لكبحوػػألل لفلػػهلكاعييػػيلوػػلؼلبحتع فػػ ل

بذلالعػ لبح ى عػىتلاػابلبحػ كرلب ا ػى تلبحتػ ل ل ػؽلخػالؿلولى هػىل ػ الثل هػىـلل,ك ش للرىف لبحث حلبحعلتت
حؾجلػػػ لحلوحىىػػػلل ػػػ لىػػػىحؼلرتل ػػػ لاػػػتل بك ك:لاجتلػػػ لبحكػػػؾبدرلبحثشػػػ ي لبحؾطجلػػػ لكاعييػػػيلوػػػ راهىلبحث  لػػػ لكبحوكجؾل

لىح ػىك:لىلػ لكلحوجتلػ لب وواػىدا لكب جوتىلى لىك:لاظؾي لبحث ؾثلبحعلتل لكب وص ب هىلفػتلدىػؼلجهػؾدلببحتع ف لكل
ربتلبحعلتل لكبحوظثلرل لاؾفل لوىى ةل لى ىتلغجل لا  يلبحعتلل لبحث  ل لكا ىاؼلبشكللفىىللفتلب رارى لبىحر 

 ػػؽلب ػػ زلبحو ػػ اىتلبحوػػتلاؾبجػػهلبح ى عػػىتلبحع بولػػ لفػػتلعػػللبحو ػػؾ تلبحعىحتلػػ لفػػتل صولػػ لكلل.حلصػػ ي لؽ 
بحؾبضػ  للStrategic Vision لىديؽلبحتع ف لك جهىلبحو ؾ تلبحوكجؾحؾجل لاػؾلغلػىالبح ةيػ لب  ػو بال ل ل

حتع فػػ لحػػ كرلبح ى عػػىتلكتصظػػسل ع فػػتلحلت وتػػ لبأجتعػػهلكىػػ ـلبخػػالدكراػػىلبح رلرػػتلكبححىىػػللفػػتلب وػػىجلب
بضىف لبحالغلىالبحوؾجػهلب  ػو بال تلوػ لا ػؾؿلبىح ى عػىتلبحع بولػ لبحػال جغتػ لل,حص   لب ا بؼلبحوجتؾي 

اوؼلبجهيةل ل كو بطلػ لا ػلظ لىللهػىل ل ػل ل ػؽلبحرػؾب لؽلكبحلػؾبتتلبحت ووػ لكبحوػتل ػىات لبشػكللكثلػ لفػتل
بحهىدفػػػػ لبحوػػػػتلا وػػػػىجلبحلهػػػػىلكػػػػللبذلغى ػػػػ لبح ةيػػػػ لكبح  ػػػػىح لبحؾبضػػػػ  لكلل.اهتػػػػلرلدكرلبح ى ػػػػ لب كػػػػىداتت

    ىتلبحوعللؼلبحعىحتلفتلبحع بؽلكب لؾالا رلرهىلفتلضؾ ل ىلاػؾل وػىحلحهػىل ػؽلاكجؾحؾجلػىلىىحتلػ ل غػ بكل
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كبحوظػؾرلبحوكجؾحػؾجتل وتػ الكل ػػل رؾكتػ لبحكثلػ ةل ػلؽلبحوظػؾرلبحوعللتػتللDigital Gapحؾجؾدلبحح ػؾةلبح وتلػ ل
ل. ل ؾضؾعلبحث حبح ى عىت

 : ينهجيت انبحثاملبحث االول
 : يشكهت انبحثاوالا 

اؾبجػػػػهل غػػػػؼلبحوعلػػػػلؼلبحعػػػػىحتلفػػػػتلبحػػػػ كؿلبحع يلػػػػ لك جهػػػػىلبحعػػػػ بؽل ؾجػػػػ ل ػػػػؽلبحو ػػػػ اىتلبحوػػػػتلاشػػػػتلل
بذليويبيػػ لبحظلػػ لىلػػالب  ػػو تىرلبحصػػىيلفػػتلبحوعلػػلؼلبحعػػىحتلب ػػث لل,بحوػػطؾطىتلبحتتىر ػػ لبأا ػػىسلبحوؾ ػػ 
بحػػػالا رلػػقلباػػ بؼلفاػػ لبحشػػثىالكاػػػتلبح اػػؾؿلىلػػالبحوعلػػلؼلبحعػػػىحتللبحك ىفػػ لبح ػػكى ل لبحتويبيػػ ةلبى ضػػىف 

بت ػػوؾلل التػػؼل ػػؽلبح ػػؾدةلكبا ػػىدلفػػ يلبحعتػػللبحالتػػقلفػػتلبحت وتػػ لكحكػػؽل رى ػػللدفػػ لبحتييػػ ل ػػؽلب  ػػؾبؿل
ك ػػؽلبجػػللا رلػػقلرىحػػ لبحوػػؾبزفلبحتظلؾيػػ ل ػػلؽل ػػؾؽلبحعتػػللكبكىداتلػػىتلل,حلػػ خؾؿلبحػػالبح ى عػػىتلبحصى ػػ 

 ل ؽلبحرلىـلبعتلل لبحوصظلسلب  و بال تل ؽلبجللبر بثلبحوطلل بتلبحهلكلل لفػتل لى ػىتلبحوعللؼلبحعىحتل  
بحوعللؼلبحعىحتلبحؾطجل لكبىوتىدلبحع ي ل ؽلب ج ب بتلكبحو  لجىتلبحت و  ل لك جهىلبح ؾكت لب حكو ك ل لفتل

غلػػ لفىىػػللككحػػؾ لىلػػالعػػللكجػػؾدلفاػػ لبجوتىىلػػ لكثلػػ ةل  رحػػ لا رلحػػىكلىىحلػػىكلك لاػػيبؿلغلػػ ل  ػػوص   لبشػػكلل
لللل.بخوالؼلبحجؾعلب جوتىىتلحولػلبححا لبحت وه ف لحو رلقلبا بؼلبحوجتل لبحت و ب  لحالجلىؿلبحرىد  

 : اهًيت انبحث ثانياا 
لبحوصظػلسلب  ػو بال تلحل ػؾدةلبحشػى ل ل اجظلقلباتل لبحث حل ؽلب اتلػ لبحعلتلػ لكبحوظثلرلػ لحتحهػـؾ

باؼلبحتحىالؼلب دبري لبحوتل و لوثؾ كلكب وشىربكلكب عىكلفتلبح جؾبتلب خل ةللبذلاع ل ؽل,فتلبح ى عىتلبحع بول 
حتىلحهل ؽلباتل لبىحط لفتلا  لؽلب دب لبحكلػتلح ى عىاجػىلك  ػىى اهىلفػتلا رلػقلرةيوهػىلكر ػىحوهىلكباػ بفهىل

جىداػ لبوػ كرةلكيػأاتلبحث ػحلبح ػىحتلب ػو ىب لحلػ ىؾبتلب كىداتلػ لكبحت   ػىال لبحتل,بحوتلاأ   ل ؽلبجلهى
اعغػػػلؼل ص جػػػػىتلبحوعلػػػػلؼلبحعػػػػىحتلكاظػػػػؾي لباػػػػ بؼلكىتللػػػىتل    ػػػػىاهلبحتصولحػػػػ لحولثلػػػػ لرىجػػػػىتلبحت وتػػػػ ل

لل.بحتصولح لفتلضؾ ل عىيل لبح ؾدةلبحشى ل 
 : اهذاف انبحث ثانثاا 

اأ للبحث حلبح ىحتلبحال  ىى ةلبحرلىدبتلبح ى عل لبحعللىلفتلبح ى عىتلبحع بول لبح كؾ ل لكب الل ل
الا  لؽلخظظهؼلب  و بال ل لبتىليوالتؼل  ل وظلثىتلا رلقلبح ؾدةلبحشى ل لفػتلوظػىعلبحوعلػلؼلبحعػىحتلىل

كػاحػلبحكشػػ لىػػؽل عؾوػػىتلبحوصظػػلسلب  ػػو بال تلفػػتلل,كب رارػى لبت ػػوؾللجػػؾدةلبحتص جػػىتلبحوعللتلػػ لفلهػػى
 لفػػتلضػػؾ ل عػػىيل لىلجػػ ل ػػؽلبح ى عػػىتلبحع بولػػ لكبحعتػػللىلػػالا ىكزاػػىلب لػػحليػػوؼل جػػى لخظػػسلب ػػو بال ل

لبح ؾدةلبحشى ل لىلالب سل للت لكفىىل ل
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 : انتعشيفاث االجشائيت ملظطهحاث انبحثسابعاا 
اػػؾل  تؾىػػ لبحتص جػػىتلبحوػػتلاجػػويلىػػؽلاظػػؾي ل لى ػػىتلبح ى عػػىتلبحع بولػػ لل:بحوصظػػلسلب  ػػو بال تل-1

 لىتلػػتل لػػ ب تل ػػؽلبراػػ لا رلػػقلباػػ بفهىلبحت ػػورثلل لبحت غؾيػػ لكا جتػػ لر ػػىحوهىلبحتؾضػػؾى لبحػػالكبوػػ
بحثلاػػ لبح ى علػػ لكخ  ػػ لل,بحظلثػػ ل,كبحوعلػػلؼلبح ػػى عتلكبحث ػػحلبحعلتػػتل,بح ؾكتػػ لبح ى علػػ ل:خػػالؿلببعػػىد

ل.بحت وت 
اتلجتل لبحش كطلكبحتؾب ػحىتلبحوػتلا ػ لا رلرهػىلىجػ لبىوتػىدلىتللػ لل:بح ؾدةلبحشى ل لحلوعللؼلبحعىحتل-2

بحوصظػػػػلسلب  ػػػػو بال تلفػػػػتلبح ى عػػػػىتلبحع بولػػػػ لبح كؾ لػػػػ لكب اللػػػػ لىلػػػػالبخػػػػوالؼلرةيوهػػػػىلكر ػػػػىحوهىل
بذلا ديلبح ؾدةلبحشػى ل لبحػالدوػ لاجحلػالخظػسلب ػو بال ل لالثػتلرىجػىتلبحصػ ي لؽلكبحت وتػ لل.كبا بفهى

لل.بحت  ؾ  ل  ثرىكلل عىكلكا رقلب ا بؼ
ل:كاجػػىؾل  تؾىػػ ل ػػؽلبحتعػػىيل لبحصى ػػ لبأىوتىداػػ لبح ى عػػىتلاتكػػؽلحلثىرػػحلبدربجهػػىلكفػػقلب اػػت

بحت ػػؾرلب كؿ/لبح ؾكتػػ لب كىداتلػػ لكب دبرةلبح ى علػػ لكبحوػػتلاهػػ ؼلبحػػالرفػػ لكحػػى ةلب دب لبحكلػػتلحلت   ػػ ل
بحوحػػػؾؽلكبحوتلػػػيلفػػػتلبحثػػػ ب يلب كىداتلػػػ لبحت ػػػؾرلبح ػػػى ت/لبحوعلػػػلؼلبح ػػػى عتلكيهػػػ ؼلبحػػػالا رلػػػقلل.بحوعللتلػػػ 

بحت ػػػؾرلبح ىحػػػح/لبحث ػػػحلبحعلتػػػتلكبح رب ػػػىتلبحعللػػػىلل.كاظثلػػػقل عػػػىيل لب ىوتػػػىدلب كػػػىداتتلكضػػػتىفلبح ػػػؾدة
كيه ؼلبحالبحو  لؽلبحت وت لبت وؾللبحث حلبحعلتػتلبحتػ اثسلبجا ػىدلبح لػؾؿلبحتجى ػث لحتشػكالتلبحت وتػ ل

حثلاػػ لبح ى علػػ لكيهػػ ؼلبحػػالاجتلػػ لكاأالػػللكاعييػػيل لاػػ لجى علػػ ل  حػػيةلبحت ػػؾرلبح ببػػ /لبحظلثػػ لكبل.بحتصولحػػ 
/لبحتػػػؾبردلبحثشػػػ ي لؾرلبحصػػػى سبحت ػػػل.حال ػػ بعل  ؾراػػػىلبحظىحػػػ لبح ػػػى عتلب ػػػىسلبحعتللػػػ لب  وىجلػػػ لبحوعللتلػػػ 

كيهػػ ؼلبحػػالاػػ ري لكاظػػؾي لبدب لحلتػػؾبردلبحثشػػ ي لبحتوىرػػ لبتػػىلاعػػيزلبح ػػؾدةل ػػؽلخػػالؿلب  ػػوطالؿلب   ػػلل
ىتلكب  كى لػػىتلبحثشػػ ي لبحتصولحػػ لا  ػػىزلبحتهػػىـلبحتؾكلػػ لحهػػؼلفػػتلعػػلل لاػػ لضػػى ج لحال ػػىفلبحػػؾعلحتلحلظىوػػ

بحت ػػػؾرلبح ػػػػىدسل/لخ  ػػػ لبحت وتػػػػ لكيهػػػ ؼلبحػػػػالا رلػػػقل ثػػػػ  للكربىلػػػ لحال ػػػ بعلكا رػػػػقلبحػػػؾ  لبحوجغلتػػػػت.
ل-3ل.كتػ لب كىداتلػ بحوشىركل لبححىىل لكبحت وت ةلحص   لبحت وت ل ؽلخالؿلبحتجغػؾربتلبح  ي ػ لك جهػىلبح ؾل

اػػتل    ػػ لىلتلػػ لذبتلالكػػللاجغلتػػتل روػػ فلبأ غتػػ لكبىػػ بؼلكارىحلػػ لبكىداتلػػ ل علجػػ لاوت ػػللل:بح ى عػػ 
بذلاوأح ل ؽلبحع ي ل ػؽلبحكللػىتلل,كعلحوهىلب  ى ل لفتلبحو ريسلكبحو ري لكبحث حلبحعلتتلكخ   لبحت وت 

 يلدرب ػػل ل وجؾىػػ لفػػتلاصااػػىتل صولحػػ لاتػػجتلكبحتعىاػػ لكب و ػػىـلكبححػػ كعلبحعلتلػػ لبحوصااػػل لكارػػ ـل ػػ ب
ىتللػػػػ لبحتشػػػػىرك لفػػػػتلل: ب كىداتلػػػػ لبح ؾكتػػػػ رؾكتػػػػ لبح ى عػػػػىتل ل-4ل.بتؾجثهػػػػىل ػػػػ االتلىلتلػػػػ ل  ػػػػ دة

 جىى لبحر بربتلبح ى عل ل ؽلوثلل ت للؽلىؽلبحش بتتلبحت وحل ةل ؽلبحص  ىتلبح ى عل ل ؽلطلث لك  وت ل
ل لبحعتللىتلب دبري لكبحتىحل ل  لبرو بـلجتل لبح رؾؽلكرحغهىل  لتلىؽلط يقلبحت ى ح لكبحشحىفل لفتلجت

لل.حكىف لب ط بؼلبحتعجل ل احػ
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  انتخطيط االسرتاتيجي جلىدة انتعهيى انعايل  :احملىس االول
لStrategic Planning يفهىو انتخطيط االسرتاتيجي :اوالا 

ل 17-2016:16,جالؿ:ل اووتؽلكعلح لبحوصظلسل  تؾى ل ؽلبحتكؾ ىتلكات
ل.بحت بدلا رلرهىل  ورثالكللObjectivesا  ي لب ا بؼلل-1
ل.بحتتكج لحو رلقلب ا بؼلAlternativesا  ي لبحث بتللل-2
ل هىلب ف بدلحت ةلز جل ل رثل لImplementation Stepsا  ي لخظؾبتلبحوجحلالل-3 ل.بحوتليلوـي
للQualityك ؾىىكللQuantityا  ي لبحتؾبردلبحثش ي لكبحتىدا لبحتظلؾي لكتىكلل-4
بحت وص   لفتلارللؼلب   ىزلبحايل ؾؼليو رقل  ورثالكلكيوؼل ؽلخالؿللStandardsا  ي لبحتعىيل لل-5

ل:ب جىب لىلال  تؾى ل ؽلبحو ىة ت
للwhat to do .ل ىلاتلب ىتىؿلبحوتل و ديلبحالا رلقلب ا بؼل

للhow to doا.لكل ل و دللب ىتىؿل
لللwhen to doج.ل وال و دللب ىتىؿل
للwhere to doد.لبيؽل و دللب ىتىؿل
ىلػالب ػه ل ب  ػو بال ت  لبحوصظػلس36:ل2017ل, ذلاع ؼل بحييل يل,why to doق.لحتىذبلا دللب ىتىؿل

 ا رلػق إحا حلؾ ؾؿ اوثجىس بىحت ورثل,  فول كض لإحا  هىلبحت    ل ؽلكضعهى اجورل ط ير   ك   لؾا
,لكيعثىرسلبخ للفأفلبحوصظلسلب  و بال تلىتلل لكبححعىحل  بحكحى ة  ؽ درج  بأىلا بحجهىتل  ك ا بفهى غىاىاهى

لبحوعللتلػػ  اصظػػلسلر ػػتل لطؾيلػػ لب جػػللكبحوػػتلا ػػوص ـلفػػتلا  يػػ لكب  ػػىزلغىاػػىتلكباػػ بؼلىى ػػ لحلت   ػػ 
 احػت بحػاي بحتػأ ؾؿلبحؾض  إحا بح ىحت بحؾض   ؽ ب  ورىؿ  ه ؼ بحت    , ك ا بؼ كر ىح  رةي   و  ي 

ىتللػ ل  ػوت ةلح عػللؽلبحوصظلسلب  ػو بال تلىلػالب ػهل بحوعللتل .لككاحػلاعث لى بح ؾدة بتوظلثىتلخ   
بحتجحع لفتلبحت ورثللحهى؛لكبفلبحوجغلؼلبحتجه ػتل جه ل ل  ل كث لو رل ؽلبحتع ف لكلبألىتىؿلبح ىحل لو بربتل

ل)لGeorge & Oliver,2010:7 ل.ت حل هؾدلبحالز  لحوجحلالااسلبحر بربت.لاع لب  لذباهلاصظلسلب و بال 
اعكػػػسلبحوعػػػىري لبىػػػالسلجػػػ برةلبحوصظػػػلسلب  ػػػو بال تلبجىوثػػػىرسلب ػػػلؾالفعػػػىؿلفػػػتل ؾبجهػػػ لبحو ػػػ اىتلبحوػػػتل

ك ؾبكثػػ لبحوطلػ بتلبحوػػتلات ػللا ػػ اىتل ػعث ل  ػػ ل ػؽلبحوكلػػ ل عهػىلكبحوطلػػ لل,اؾبجههػىل غػؼلبحوعلػػلؼلبحعػىحت
بذلاصولػػػػ لبحوصظػػػػلسلب  ػػػػو بال تلحل ى عػػػػ لىػػػػؽل تػػػؾذجل جغتػػػػىتلب ىتػػػػىؿل ػػػػؽلرلػػػػحلبحعجى ػػػػ لل,ىللهػػػى
ل ل36-35ل:2013ل, ل ىحتلكىكعىؾ:بحوىحل 

بذلا ػػػوظل لبح ى عػػػ لزيػػػىدةل شػػػىركوهىلفػػػتلىتللػػػ لاظػػػؾي لب  ػػػو بال ل ل ػػػؽلخػػػالؿلرؾكتػػػ لل:بح ؾكتػػػ ل-1
لل. كؾ ىاهىلبحتصولح لكفتلجتل لبحت وؾيىتلب دبري 

بذلاطظتلبحصظ لب  و بال ل لفتلبح ى ع لىىدةلختسل جؾبتلفتلرلؽلاطظتلبحصظػ لل:ىرلبحي جتب طل-2
لل. ل جؾبت3-2ب  و بال ل لحتجغتىتلب ىتىؿل ؽل 



 

 

313 

لجتل لبىوى لالا لبحو ريسل ثجى ل ثىدئل ؾر ةلبىح ى عػ لبحوػتليجوتػؾفلل:ب حويبـل-3ل  ؽلبحؾبج لبفليلوـي
ل.بحلهى
بذلل,اووػػػتؽل ثػػػىدئلبح ى عػػػ لفػػػتلب  ػػو تىرلطؾيػػػللب  ػػػ لفػػػتلاعلػػػلؼلبحتػػػؾبردلبحثشػػػ ي ل:بحجغػػىـلبحرلتػػػتل-4ل

لل.يجعكسلبحجغىـلبحرلتتلحل ى ع لىلالىتلل لبحوصظلسلب  و بال تلفلهى
فرػػػ لاكػػػؾفلبحظلثػػػ لبكلل,بذل ليؾجػػػ ل  ػػػوحل ل  ػػػ دل ػػػؽلخػػػ  ىتلبح ى عػػػ لاتكػػػؽلب ػػػوه بفهل:بحت ػػػوحل كفلل-5

يو ؼلبحوصظػلسلب  ػو بال تلل:خاىتصلبحوصظلسلب  و بال تل:لى لىكللل.ب  ىالبحتاىحتلبكلبحت وت لككل
ل 32-31ل:2017ل,بصاىتصلك ل ةلبكرداىل ىؾدة

بتعجػػالبفلاكػػؾفلىتللػػ لبحوصظػػلسل  بىلػػ كلحغػػ كؼلبحؾبوػػ لبحتلػػ ب تل ػػ لب خػػالبعػػلؽلب ىوثػػىرلل:بحؾبوعلػػ ل-1
ل. لحلتجغت كبحتعلؾ ىال كبحثش ي لكبحتىحل للبحتىدا ف لب  كى ىتلكبحتؾبردلبحتوىر ل كى

 يلاتو لىتلل لبحوصظػلسلكبحتص جػىتلبحجىا ػ لىجهػىلبرػ رل ػؽلبح يجى لكلػ لكوى للػ لبحوطللػ لبكلل:بحت ك  ل-2ل
ل.بحوع يللب ث لبحوطل بتلغل لبحتوؾوع 

ل,بتعجػػالبفلاكػػؾفلبحوصظػػلسل وكى ػػللدبخللػػىكل ػػلؽلجؾب ثػػهل وجى ػػرىكلفػػتل صولػػ لبجػػيب سل:بحوؾبفػػقلكبحوكى ػػلل-3
ل.ك وؾبفقلخىرجلىكل  ل لاوهلبحتوحىىلل عهىلك  اثظىكلب ىجىتلبحوجتل لبحت و ب  لك وظلثىاهى

لل.كاعجتلبرىط لبحوصظلسلب تل لجؾب  لبحتشكل لبكلبحرظىعلبحت بدلكض لخظ لحهىلكببعىداىل:بحشتؾحل ل-4
حتؾبجهػػػ لكحػػػلسل  ػػػ دلجهػػػؾدلى ضػػػل ل  ووػػػ لل, يلبفلبحوصظػػػلسلات ػػػلل واػػػل لك  ػػػوت ةل:ب  ػػػوت بري ل-5

لل.ع كؼلب و جىتل لطىرت لاجوهتل يكبؿلالػلبحغ كؼ
بذلاعوتػ لدوػ لبحعتػللبحوصظلظػتلىلػالل,كاعجتلبارىفلبحعتللىلػال  ػوؾللىػىحتل ػؽلجػؾدةلب دب ل:بح و ل-6

لل.كحى ةلبح هىتلبحوصظلظل 
بذلاعػ لبحصظػ لبحتؾضػؾى لبعػ لل,اع لخى ل لب حيبـل ح لب ى ػل ل ػؽل ػحىتلىتللػ لبحوصظػلسل:ب حيبـل-7

بو براىل لي  لكروتل لبحوجحلالكي كفلذحػلب حيبـل لاتكؽلضتىفلاجحلػالبحصظػ لبحتؾضػؾى ل  ػثرىكلبشػكلل
ل.فعلت

 عاللت انتخطيط االسرتاتيجي بإداسة اجلىدة انشايهت :اا نيثا
بحػػػايلاعوتػػػ سلاػػػ اثسلىتللػػػ لبحوصظػػػلسلب  ػػػو بال تلبػػػجدبرةلبح ػػػؾدةلبحشػػػى ل ل ؾ ػػػحهىلب طػػػىرلبحعػػػىـل

بحتجغت لحوجغلؼل  خالاهىلك وىبع لىتللىاهىلبتشىرك لجتل لبحعى للؽلفلهىلحو رلقل ص جىتلذبتلبدب لىػىحتل
فىح ؾدةلا  لبفلاكؾفلرىض ةلفتلجتل ل  برللبحوصظلسل   بكل ؽل  رلػ لل.ا ك لىلالجؾدةلبحتجغت لككل

ل ل24:ل2014ل,  زكو .  وهى بكلبىح وىب لكبحورللؼ ش للرىف لبح ؾدةل  كربكل و  ي لبح ةي لكبح  ىح لكب ا بؼلكب
بذلارػػىسلىتللػػػ لل,كيعػػ لبحوصظػػلسلب  ػػو بال تل ػػػؽلب ػػ زلبحترؾ ػػىتلكبك  اػػػىلباتلػػ لحو رلػػقلجػػػؾدةلبحتجغتػػ 

بحوصظلسلب  و بال تل ؽلخالؿل  للشتؾحل لبحصظػسلبحتؾضػؾى لحلتؾضػؾىىتلذبتلبحظػىب لب  ػو بال ت ل
هىلبحتؾجه لحل تهؾر لككل لا  دلبا بفهىلب  و بال ل ل  و ل لبضىف لككل لااؾغلبحتجغت لرةيوهىلكر ىحو
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تجى ػػػث لك ؾبجهػػ لبحو ػػػ اىتلبحػػال حلػػ لىتػػػللاظثلػػقلكاظػػؾي لبحصظػػػسلكبحثػػ بتللبحتتكجػػػ لاووجػػىيلبححػػ يلبح
 (Baldrige:2004,25)ل.حت وتل ب

: حتذياث اسرتاتيجيت انتعهيى انعايل  ثانثاا
بحت وت ةلحلوعللؼلبح ى عتلألفلاكػؾفلررػىكلك لكػىكلحل تلػ لفػتلبغلػ لدكؿلبىحويب ؽل لؽلبزداىدلبح ىج ل

 ػ زتلىلػالبرضلبحؾبوػ لجتلػ ل ػؽلبحو ػ اىتلبحوػتلاؾبجػهلوظػىعلبحوعلػلؼلبحعػىحتلل,بحعىحؼلك جهىلبحػ كؿلبحجى لػ 
ل لبحجتؾلبح كى تلكبحظل لب جوتىىتلكبحعؾحت لكلؾرةلبحتعلؾ ىا:ل  ىى  لكبحوعللؼلبح ى عتلخى  لك ؽلباتهى

كب  تػػػػىطلبح  ي ػػػػ لفػػػػتلبحوعلػػػػلؼلبحعػػػػىحتل ػػػػؽلبجػػػػللبحوجتلػػػػ لبحثشػػػػ ي لكب وواػػػػىدا لبحت ػػػػو ب  لبى ضػػػػىف لبحػػػػال
بحوؾجهػػىتلب وللتلػػ لكبح كحلػػ لكب  وشػػىرلبح ط بفػػتلكب ىثػػى لبحتىحلػػ لبحتالز ػػ لحو رلػػقلبح ػػؾدةلكاػػ ري لكزيػػىدةل

ل.لثػػػىتل ػػػؾؽلبحعتػػػللبحت لػػػتلكبحػػػ كحت هػػػىرةلالاػػػ لبحوػػػ ريسلككحػػػى ةلبحظلثػػػ لكبحصػػػ ي لؽلكبحتؾبتتػػػ ل ػػػ ل وظ
ا ػػػػػىكؿلبحع يػػػػػ ل ػػػػػؽلل: عػػػػػىيل لبحوصظػػػػػلسلفػػػػػتل    ػػػػػىتلبحوعلػػػػػلؼلبحعػػػػػىحتل:رببعػػػػػىكلل 17ل:2006ل, بح ػػػػػلظىف

بحت   ػػىتلكالاػػىتلب ىوتػػىدلب كػػىداتتلك  ػػىحسلبحوعلػػلؼلبحعػػىحتلفػػتلبحك لػػ ل ػػؽل لػػ بفلبحعػػىحؼلك جهػػىلبحعػػىحؼل
ك ػػػؽلاػػػاسلبحت ػػػىك تلبحواػػػجل لبحػػػ كريللبحوعللتلػػػ ,ةلحرلػػػىسلكحػػػى ةلبحت   ػػػ لبحع يػػػتلكضػػػ ل عػػػىيل ل  ػػػ د

 ؽلوثلل عه لب ؾثلبحو يل لل2003جى ع لفتلبحعىحؼلكبحايل  رلألكؿل  ةلفتلشه ليؾ لؾلل500ألفولل
ك ػؽلباػؼلبحتعػىيل لبحوػتلاعوتػ اىلبغلػ لبح ى عػىتلل.كبحوعللؼلبحعىحتلجلػىكلاؾ ػ لفػتل  يجػ لشػجطهىيلبحاػلجل 

ل-2 عػىيل لبحوجغػلؼلب دبريلكب كػىداتتلل-1ل ل90ل,2011ل, لبحػ ججتل:لػتبحع يل لكيوتجهىلبحع بولػ ل ػىلي
  ػػػىرىتلبحرىىػػػىتلبح رب ػػػل لل-3 ؾبوػػػ ل ػػػلىربت لل,  ػػػىر لخوػػػ ب ل,  ػػػىرىتلىى ػػػ ل   ػػػىر لبح ى عػػػ 

بحهلاػ لبحو ري ػل لكبحعػ  لل-5  ىرىتل كىا لالا لبحوػ ريسلكب دبريػلؽلكبححجلػلؽلل-4كبحتصوث بتلكبحتعى لل
بى بدلبحظلث لفتلبحشػع لبح رب ػل لكبحتصوثػ بتلل-7بحث حلبحعلتتلكبحت ات بتلكب اىـلبح رب ل للل-6بححالتل

ىػػ دلبجهػػيةلبح ى ػػؾالولى ػػىكلل-9بحتكوثػػ لبح ى علػػ لكبىػػ بدلبحكوػػ لبحتوػػؾف ةلفلهػػىلل ؾب ػػحىتلل-8كبحتعى ػػللل
لبحت بفقلبح ى عل لبحعى  لل-10بحالبى بدلبحظلث لبح ى عللؽلل

   Academic Governance انثاني / احلىكًت االكادمييت احملىس
 يمذيت 

رؾكتػػػػ لبح ى عػػػػىتلبحع بولػػػػ لىػػػػىـل طلرػػػػ لكزبرةلبحوعلػػػػلؼلبحعػػػػىحتلكبحث ػػػػحلبحعلتػػػػتلبحع بولػػػػ ل   ػػػػى يل 
 لبىحوعىكفل  ل جغتىتلب تل لات ل ل ػل بحثجػلبح كحت,لكبحلؾ  كؾ لحوظؾي ل دب ل    ػىاهىلبحوعللتلػ ل2013

-2011بع ل فلشصا لبحع ي ل ؽلبحتشكالتلبحوتلاعى تل جهىلبحجغػىـلبادبريلفػتلبحصظػ لب  ػو بال ل ل 
حػػػال فلبحهلكػػػللبحوجغلتػػػتلبعػػػػى تل ػػػؽلبحتشػػػىكللبادبريػػػػ ل لك جهػػػىلبحتشػػػكالتلبادبريػػػ ,لإذل شػػػػىرتلإ2020

بحتوت ل لبىاثىعلبحوجغلؼلبحعتؾديلكبحت كييلبحايلا ث ل عؾي لب ااى تلكب ورىؿلبحتعلؾ ػىت,لكبحػثس لفػتل
باصػػػىذلبحرػػػ بربتلفوػػػالكلىػػػؽلبحتشػػػكالتلبادبريػػػ لكبحوجغلتلػػػ لكىفػػػ ,لكاعػػػ دل اػػػىدرس,لكبحػػػ كالؽلكغل اػػػىل ػػػؽل

لػػ لبحتجى ػػث ,لكاػػ بخللكاوػػىرالكىػػ ـلكضػػؾحلكثلػػ لفػػتلبحاػػالرلىتلبحصى ػػ لبكػػللبحتتىر ػػىتلبادبريػػ لغ
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اجظلػػقلبح ؾكتػػ لب كىداتلػػ لبكل ػػىلاعػػ ؼل ػػػلبح ؾكتػػ لباحكو ك لػػ ل ػػؽلبذل  ػػوؾلل ػػؽلبحت ػػوؾيىتلبادبريػػ .ل
 ح لب وص بـل حىالؼلبحشحىف ,لكبحجيبا ,لكبحتشػىرك ,لكبحؾضػؾح,لكاظثػقلبحرػؾب لؽلكبأل غتػ لكبحوعللتػىت,لكبحت ػى

حوظؾي لبحتجغتىتلكيجىتهى,لكإر بثلاطلل بتلإا ى ل لفلهى,لكإى بدلبحعى للؽلبر ربتلا وظل ل  ىي ةلب  ح ىرل
ل,بحعلتتلكبحث حلبحعىحتلبحوعللؼلكزبرةلدحلل ل.بحتع فتلكبحورجت,لكالثل لبرو ىجىاهىلبتىلا ىي لبحعا لبح  يح

ل ل14ل:2012
لكب ا ىاػػىتلكبحجتػػىذجل:رؾكتػػ لبح ى عػػىتل:بك كل لرؾكتػػ لبح ى عػػىتلفػػتلب ك ػػ لب خلػػ ةلل:بحتحهػػـؾ  ػػ زل حهػػـؾ

الػلب ز  لبحتوت ل لل,حلعث لىؽلب ز  لبح رلرل لبحوتلات ل هىل    ىتلبحوعللؼلبحعىحتلكبح لؾؿلبحترو ر لحهى
 لحػػلسلحػػ يهؼلبحظلثػػ لبح ػػى عللؽىوػػى لالاػػ لبحوػػ ريسلكل  ى ػػل لفػػتلبحعتللػػ لبحوعللتلػػ ل فػػتلبفلب طػػ بؼلب

بضػػىف لبحػػالبحتجػػىخلل,بحػػ كرلبححىىػػللفػػتل ػػلىغ لرةيػػ لكر ػػىح لكباػػ بؼلك ػػج لوػػ بربتلب ػػو بال ل لجى علػػ 
بح لى تلبحعىـلبحايليلرتلبوالحهلبح لثل لىلالالػلبحتجغتىتلكبحوش يعىتلبح ى علػ لكط يرػ لبدبرةلبح ى عػ ل

اتكػػؽلاع يػػ لبح ؾكتػػ للبذل, 2018:423ل,بحك ػػ  ل.كغلػػىالبىوػػى لالاػػ لبحوػػ ريسلىػػؽلبح لػػىةلبح ى علػػ 
Governanceىلالب هىل جه ل لىتلل لاه ؼلبحالرف لكحى ةلبحتجغت ل ؽلخالؿلاظثلقل ثػىدئلبحشػحىفل لل

كتػىلى فوهػىلل. 2018:11ل, بحث ػوج تل.كبحت ىتل لكبحتشىرك لحل اؾؿلىلالبدب لىػىحتلبح ػؾدةلكيأوػللكلحػ 
ىتللػػػػ لباصػػػىذلوػػػ بربتلك ػػػػج ل لى ػػػىتلاشػػػىرؾل هػػػػىلبحت ػػػوحل يؽلك رػػػػ  تلل:بأ هػػػى لل2018:61ل, لبحهلوػػػت

بحصػػػػ  ىتلبحعى ػػػػ لكبحصى ػػػػ لفػػػػتلبح ى عػػػػىتل,لكاػػػػابلاشػػػػتلل شػػػػىرك لبحتجغتػػػػىتلبح  ػػػػتل لكغلػػػػ لبح  ػػػػتل ,ل
بح كؾ ل لكغل لبح كؾ ل ,لكبألف بد,لفتل ػلىغ لكإىػ بدلكاجحلػالكارلػلؼلكبح وىبػ لىلػالاجحلػالبح لى ػىتلبحعى ػ ل

ت ى ح ,لكبحتشىرك ,لكبحت ى ث ,لكبحكحى ة,لكبححىىلل ,لكجؾدةلبحوش يعىت,لكبحشحىفل ,لكب  ور برلكفقل ثىدئلبح
بذلاتكػػؽلاع يحهػػىلىلػػالب هػػىلل,هجػػىؾل  تؾىػػ لكب ػػع لك وجؾىػػ ل ػػؽل تػػىذجلبح ؾكتػػ لب كىداتلػػ فل.بحوجغلتػػت

بحوحػؾؽلل,وؾلل ؾؽلبحعتلل,بح كح  لؽللالثلوؾلل  ل ةلب ى ل لاتل لوىتت لىلالبحوؾا لبكلبحوؾبزفلكبحتؾبتت 
ل,بحثجػػػػلبحػػػ كحتلك  كػػػيل   ػػػلللىلحلوكى ػػػللبحتوؾ ػػػظت ل. حرػػػ رةلىلػػػالفػػػ ضلبح  يػػػ لب كىداتلػػػ ب كػػػىداتتلكب
فجذبل ىلبخا ىلبعلؽلب اوتىـلكل لاوحىىللااسلبحرؾللبحتػ ل ةلفلتػىل لجهػىلفأ جػىل ػج  لىجػ لبرػ لل, 2012:14

ط فػػتلكحػػ لبحتلػػيبفلبح ى عػػىتلبحتتؾحػػ ل  كييػػىكلكبحوػػتلارػػ لا ػػ ل ػػلظ لبح كؾ ػػ لبحت كييػػ لفػػتلرػػلؽلا وػػلل
درجػىتل صولحػ لكارػ ل ػلؽلاػايؽلبحظػ فلؽلل.بحت   ىتلبح ى عل لبحصى  لغل لبح ي ل لبحظػ ؼلب خػ لحلكحػ 

ل.  ثلىكل ؽلاألل لبحكؾبدرلكبحتاىحتلب كىداتل 
 ابعاد احلىكًت االكادمييت :ثانياا 

 كىداتلػػػ لفػػػتلا  يػػػ لببخولػػػ لبحثػػػىر لؽلكيعػػػضلبح هػػػىتلبح كحلػػػ لذبتلبحعالوػػػ لبتؾضػػػؾعلبح ؾكتػػػ ل
 لكيىحوػىحتلاتكػؽلحلثىرػحلبىوتػىدلدئلبكلىجى ػ لبكلببعػىدلبكل وظلثػىتفتجهؼل ؽلىث لىجهىل ػػل  ثػىل,ببعىداى

 ػػؽلب ػػ زلل: بحثعػػ لب كؿل بح ػػلىؽلكبح  ػػىح لكب اػػ بؼل:ب بعػػىدلبحوىحلػػ لبحوػػتلاعثػػ لىػػؽلبح ؾكتػػ لب كىداتلػػ 
ل,بحعجى  لبح تل  لحو  ي لرؾكت لبح ى عىتلاؾلب طىرلبحعىـلحلجغىـلكبحوحىىلل  ل    ىتلبح كح لبحتصولح 
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بحعىحتلكبحث ػحللبحتا رلبح تلسلحلوتؾيللاؾلبح كح ل وت ل ل ؾزبرةلبحوعللؼفثىحج ث لحل ى عىتلبح كؾ ل لاكؾفل
 لكيؾجػ لوػػى ؾفلكطجػتليوػؾحالا  يػػ لبحؾضػ لبحرػػى ؾ تلؾبز ػ لبحتىحلػ لب ا ىداػػ لبح ػجؾي بحتبحعلتػتل ػؽلخػػالؿل 

كػػػػاحػلفػػػػأفلكضػػػػؾحلر ػػػػىح لبح ى عػػػػ لكباػػػػ بفهىل ػػػػؽلب  ػػػػؾرلب  ى ػػػػل لفػػػػتلىتللػػػػ لارلػػػػلؼلرؾكتػػػػ لل.حل ى عػػػػ 
 ػػتلىكلىػػؽلر ػػىح لىتل ػػؽلخػػالؿلبحوأكػػ ل ػػؽلاػػأ لؽلبحتػػؾبردلبحالز ػػ لحوجحلػػالبح  ػػىح ل اػػلليػػوؼلب ىػػالفلرلبح ى عػػ

ل ل2012:21ل,بحثجػلبح كحتلك  كيل   لللىلحلوكى للبحتوؾ ظت ل. بح ى ع لكبا بفهى

ىجاػػػ يؽلاشػػػكللبحرلػػػىدةلبح ى علػػػ لبحرؾيػػػ لكبحوصظػػػلسلب  ػػػو بال تلبحكحػػػؾ لل اؾجهػػػىتلب دبرة بحثعػػػ لبح ػػػى تل
ل,كاعجتلب دبرةلبحر بربتلبحلؾ ل لحل ى عىتلك جهىل بحرثؾؿل,ب ى للؽلحلؾ ؾؿلبحال  وؾيىتلىىحل ل ؽلب دب 

ل, داتلػ لكاعييػيل كى ػ لالاػ لبحوػ ريسبحعالكبتلكبحتكىفآتلكبحو ولىتلب كىل,بحوعللؽل,كلىتقلبحوص جل,بحو  لل
 وؾيىتلب دبري لبحتصولح لاؼلبحايؽلارؾ ؾفلبعتلل ل تىلاعجتلبفلرتلسلبح ى ع لكبحت  كحلؽلب خ يؽلفتلبحت

لح ىحػحبحثعػ لبل 4ل:2016ل,بحجػؾريل .بخولىرلف يػقلبحرلػىدةلب دبريػ لكا  يػ لب دكبرلكبحت ػ كحلىتلبحتجىطػ ل هػؼ
فى  ػػػورالؿلل,يوجػػػىكؿلاػػػابلبحثعػػػ لبحتؾبتتػػػ ل ػػػىل ػػػلؽلب  ػػػورالؿلبحتػػػىحتلكب  ػػػورالؿلب كػػػىداتتل: ب  ػػػورالحل  

لبح رب ػل لكب روحػىيلبى رولىطلػىتلبحجر اػ لبححىتوػػ لل:بحتػىحت اػؾلوػ رةلبح ى عػىتلىلػالكضػ لكفػػ ضلبح  ػـؾ
كاجحلال ػ ب يلبحوتؾيػللبح كػؾ تلكبووػ بضلب  ػؾبؿلكب ػو تىراىلبشػكللب  ػللكب ػوالؾلكيلػ لب ربضػتلبحصى ػ ل

ىتلحواػػتلؼلبكلبىػػىدةلب ػػىلب  ػػورالؿلب كػػىداتتلفأ ػػهلاىخػػالبعػػلؽلب ىوثػػىرلبحشصاػػل لبحت ػػورل لحل ى عػػل. هػػى
 لكا  يػ ل عػىيل لبحرثػؾؿلحكػللفػ عل ػل لكبوػ برلبحعػ دلبحكلػتلحلظلثػ ل بحظىوػ لب  ػولعى ل ااتلؼلبحتر ربتلبح رب

ل:2016ل, بحجػؾريلل. ؽلف كعلبحتع ف لكارللؼلبحث ب يلك ص جىتلبحعتلل لبحوعللتل لك جه لػ لب ػىحل لبحوػ ريس
كاعجتلىتلل لبحت بجع لكبحورللؼلكبحوتل ؽلخالحهىلاكؾفل ؾعحؾلبحص   لبح ى علػ ل: بحت ى ح  لبحثع لبح بب  ل4

  ػػ كحلؽلبشػػكلل ثىشػػ لىػػؽلب ىتػػىؿلبحوػػتلارؾ ػػؾفل هػػىلك  ى ػػثوهؼلبشػػكللوػػى ؾ تلفػػتلرػػىؿلىػػ ـل ظىبرػػ ل
بذلاوظلػػػػػ لبحت ػػػػػى ح لكضػػػػػؾحلبحت ػػػػػ كحلىتلبحؾبجثػػػػػ لل,بحجوػػػػػىتيلبحتو ررػػػػػ لحػػػػػالدب ل ػػػػػ لبحتعػػػػػىيل لبحتؾضػػػػػؾى 

تلبحتتجؾرػػ لكيػػوؼلاكػػ يسلبحشػػحىفل لفػػتلبح ى عػػ ل ػػؽلخػػالؿلب ػػو ؾبالبحتػػ ي يؽلدبخللػػىكل ػػؽلوثػػللكبحاػػالرلى
بذلل: بحتشػىرك  بحثعػ لبحصػى سل 20ل:2017ل,بحػييؽ ل.  لسلب دبرةلبكلخىرجلىكل ؽلوثللجه لروى لػ لر ػتل 

كاثػػ  ل ػػؽلىتػػللبحرلػػىدبتلب دبريػػ لل,ات ػػللبحتشػػىرك لبحػػ كحل ػػؽلبح  ػػ لبىحج ػػث لحتػػجهيلبح ؾكتػػ لب كىداتلػػ 
ب لػػحليوػػػلتل  لػػسلبح ؾكتػػػ لحلهلاوػػلؽلب كىداتلػػػ لكب دبريػػ لكبحظلثػػػ لك جغتػػىتلبحت وتػػػ لل,بح ى علػػ ل ػػػؾي كل

ل,بحث ػػوج ت ل.ك    ػػىتلبح كحػػ لبحتشػػىرك لفػػتلر ػػؼلبح لى ػػىتلككضػػ لوؾبىػػ لبحعتػػللكباصػػىذلبحرػػ بربتلكغل اػػى
بفلجتلػػػ لبجػػػ ب بتلبح ى عػػػ لكبضػػػ  لك حهؾ ػػػ ل ػػػؽلوثػػػلللكاعجػػػتل: بحشػػػحىفل  بحثعػػػ لبح ػػػىدس ل14ل:2018

بحت ػػوحل يؽل بفػػ بدلبكلجهػػىت ل ػػ لبا ػػىدل غػػىـلبحكو ك ػػتلا ػػهللىتللػػ لبح اػػؾؿلىلػػالبحتعلؾ ػػىتلبحتظلؾيػػ ل
بذليجثطتلاوتلؽلشحىفل لل, 2018:13ل,كبح ولر لك هؾح لاظثلرهىل ؽلوثللبحعى للؽلفتلبح ى ع ل بحث وج ت

فجػػىدربكل ػػىلاعػػ ؼلبحتؾبطجػػؾفلكبحت ػػوحل كفلشػػلاىكلل,بح كؾ ػػ لفػػتلااػػتلؼل غػػؼلارجلػػىتلبحتعلؾ ػػىتلكب ااػػى ت
ىؽلكلحل لباصىذلبح كؾ  لحر برباهىلكاػابلب فورػىرلحلشػحىفل لاتجػ لبح تهػؾرل ػؽلبحتشػىرك لبححعىحػ لفػتلفعىحلػىتل
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فرػػ لل,بتلبح ػػلثل لبحوػػتلوػػ لااػػ راىلبح كؾ ػػ ل ػػلؽلفوػػ ةلكبخػػ للكيػػ ب يلبح كؾ ػػ لبكلرفػػ لب ػػؾباهؼلضػػ لبحرػػ برل
ل:2011ل, لبحتثلوػػلؽ.ا  ػ لب فورػػىرلبحػػالبحشػحىفل لرػػى تلبحك ػػ لبح  ػػتتلغلػ لبحتشػػ كعلبكلبحت  ػػؾيل 

 ل ل91
 :  انفشص وانتحذياث انتي تىاجه تنفيز بشايج احلكىيت االنكرتونيت ثانثاا

ل ل99-81ل:2011ل,تثلولؽ لبحل:اتكؽلالصلصلالػلبحو  اىتلكفقلب ات
ل Infrastructure Developmentاظؾي لبحثجل لبحو ول لل-1
للLaw & Public Policyبحرى ؾفلكبح لى  لبحعى  لل-2
لDigital divideبحح ؾةلبح وتل لل-3
لللE- Literacyبحتع ف لب حكو ك ل لل-4
للAccessibilityبحر رةلىلالبحؾ ؾؿللل-5
للTrustبح ر لل-6
للPrivacyبحصاؾ ل لل-7
لSecurityب  ؽلل-8
للTransparencyبحشحىفل لل-9
للInteroperabilityبحوشطلللبحثلجتلل-10
للRecords Managementبدبرةلبح  التلل-11
ل Permanent availability and Preservationبحوؾبف لبح بتؼلكبحت ىفغ لل-12
لEducation & Marketing بحو رل لكبحو ؾيقلل-13
للCollaborationبحوعىكفلل-14
لWorkforce Issues  ىتللبحرؾللبحعى ل لل-15
للCost Structuresالىكللبحكلح لل-16
    Benchmarking – Qualitative Methodsبحترىر  لبحت جعل ل/لبحؾ ىتللبحجؾىل لل-17

بعغ اننتائج انتي مت انتىطم انيها يف بعغ انذساساث انعشاليت وانعشبيت وانتماسيش  :سابعاا 
 انذونيت راث انظهت مبىػىع احلىكًت االكادمييت  

 ػػػلوؼلب ػػػوع بضلبعػػػضلبحجوػػػىتيلبحتل ب لػػػ لبحصى ػػػ لبػػػىحع بؽلكبحوػػػتلاػػػؼلبحوؾ ػػػللبحلهػػػىلفػػػتلبعػػػػضل
و لبحؾللرػ لبتؾضػؾعلبح ؾكتػ لب كىداتلػ ل خػايؽلبعػلؽلبح رب ىتلبحع بول لكبحع يل لكبحورىري لبح كحل لذبتلبحعال

ل:ب ىوثىرلبخوالؼلبحغ كؼلبحابال لكبحتؾضؾىل لككتىليلت
بحعالوػػػ ل ػػػلؽللبح ؾكتػػػ للباحكو ك لػػػ لكب ػػػو بال ل لبحوكى ػػػللكب عكى ػػػهىلىلػػػال ل"2018ل,بحهلوػػػتدرب ػػػ ل ل-1

اؼلل:"ؼلبحعىحتلكبحث حلبحعلتتلبحع بول كزبرةلبحوعللل-درب  ل ل ب ل لفتلدبت ةلبحث حلكبحوظؾي لبحوتليلبحوجغلتت
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 جو ثىك لكعلج لوا ا لب ػلظ لاوت ػلل  ة ػى لبألو ػىـ,لك ػ ي يلبحشػع ,لكبحعػى للؽل   ػ ى هىلل78بخولىرل 
البفلدبتػػػ ةلبحث ػػػحلكاػػػؼلا للػػػللب جىبػػػىتلحلعلجػػػ لبحتث ؾلػػػ لكبحوػػػتلكى ػػػ لا كػػػ لىلػػػل, ػػػ ل رووػػػلىتلبح رب ػػػ 

كبحوظؾي ل  وت ةلفتلىتلل لإ الحل جهيةلبادبرةلبحعى  ل ؽلخالؿلبحو كلػيلىلػالا  ػلؽلبح ؾب ػ لبادبريػ ل
كبحرى ؾ لػ لكبح ػػعتلإحػػالاظػؾي لبأل شػػظ لكبحثػػ ب يلبحوشػطللل ,لبىاضػػىف لإحػػالاعييػيل رػػ ربتل ؾبرداػػىلبحثشػػ ي ل

ىلبحتػػػ ل ةلىلػػال  تػػػللبحعتللػػػ لبادبريػػ ,لاعػػػ ل  ػػػأح لكبحوتلػػيلبحوجغلتػػػت,لفىح ؾكتػػػ لباحكو ك لػػ لكخاىتاػػػه
ج ي ةلك هت لحكؾ هىلا اثسلبعتلل ل جػى لبحتجغتػ لبحعى ػ لبح  يػ ةلكيجػى لبحهلىكػللبحوػتلا ػهللىتللػ لب  حوػىحل
كبحوحىىلل لؽلجتل لب ط بؼلبحت ل ةلكبحتوأل ةلبتص جىتلبحتجغت لكيتىلا رقل كث لو رل ؽلبا  بعلكبح يىدا ل

لحص  ىتلبحعى  .ضتؽل لىؽلب
"ل عؾوىتلاظثلقلبحوصظلسلب  و بال تلفػتلبح ى عػىتلبح كؾ لػ لفػتلبطػ بدل ػؽل 2017ل,ىؾدةدرب  ل ل-2

ل لاظثلػقلبحوصظػلسلب  ػو بال تلفػتلبعػضؼلا  ي ل عؾوىتل   ػ دبتال:كجه ل غ لبىوى لالا لبحو ريس"
 ل ػػػؽلكجهػػ ل غػػػ لكجى عػػػ لبحجهػػ يؽ ى عػػػ لبحت وجاػػ ي لجى عػػػ لبطػػ بدلكبحبح ى عػػىتلبحع بولػػ ل ثطػػػ بدلكاػػتل 

 لفػتلا ري ػتلفرػسل336ل لبحج ػثل ل ػجهؼل بىوى لبحهلا لبحو ري ل لفلهىلكبحثىحغلر ؼلبحعلجػ لبحظثرلػ لبحعشػؾبت
 صولػػ لب خواى ػػىتلبحعلتلػػ لكيأحرػػىالىلتلػػ ل صولحػػ لكاؾ ػػل لبح رب ػػ لبحػػالا الػػ لالػػػلبحتعؾوػػىتلكفػػقل

ل–بحت اثػػػ لبح ىح ػػػ لل,بحتعؾوػػػىتلبحوجغلتلػػػ ل–بحت اثػػػ لبح ى لػػػ لل,بحتعؾوػػػىتلبحثشػػػ ي ل–بحت اثػػػ لب كحػػػال ل:ب اػػػت
ل. بحتعؾوىتلبحتىدا ل– اث لبح ببع لبحتل,بحتعؾوىتلب دبري 

ار ي لدرب ػ ل جغتػ لب  ػؼلبحتو ػ ةلحلو يلػ لكبحعلػؼلكبح رىفػ ل بحلؾ  ػكؾ لحوتؾيػللبحوعلػلؼلبحعػىحتلفػتلبحػ كؿلل-3
ل19لػلؼلبحعػىحتلفػتلبحػ كؿلبحع يلػ لكيوػتجهىلبحعػ بؽلكبحثىحطػ ل اؼلا للللكبوػ لاتؾيػللبحوعل2018بحع يل لحعىـل

ل, 7 لكدكؿلبحصلليلبحع يتلكبحلتؽل 6 لكبحتط البحع يتلكبح ؾدبفل 6دكح ل لبتىلفلهىلدكؿلبحتش ؽلبحع يتل 
فرػػ لحػػؾرنلبػػأفل عػػ ؿلبحو  ػػلجىتلكبحوطلػػ بتلبحتوأالػػ لىػػؽلوظػػىعلبحوعلػػلؼلبحعػػىحتلوػػ لاكػػؾفل ػػ يعىكلفػػتلبحػػ كؿل

كحكػػػػػؽل  ػػػػػىرلبحوجحلػػػػػالبححعلػػػػػتلحهػػػػػاسلبحػػػػػ ةللل,ؽلخػػػػػالؿلبحػػػػػ ةللكب  ػػػػػو بال لىتلبحتعوتػػػػػ ةلفلهػػػػػىبحع يلػػػػػ ل ػػػػػ
ل.كب  و بال لىتلغىحثىكل ىل لاكؾفل  ىؾ ىكلبجج ب بتل  ي  لكبا بؼل   دة

% لفرػسلل4.87كو لبشىرلبحور ي لبحتاكؾرلبحالبفلب  حىؽلبح كػؾ تلىلػالبحوعلػلؼلفػتلبحعػ بؽلاػؾل 
تىحتلب ىل  ث لب  حىؽلبح كؾ تلىلالبحوعللؼلبحعىحتلكج ث ل اؾي ل ؽلبحجىايلبحت لتل ؽلبحجىايلبحت لتلب ج

% لفرػػسل ػػؽلب  حػػىؽل22.8% لفرػػسلكبفل  ػػث لب  حػػىؽلىلػػالبحوعلػػلؼلبح ػػى عتل 1.11ب جتػػىحتلوػػ ل لػػغل 
ل% لفرػػسل ػػؽلبحجػػىاي0.037ب ػػىل عػػ ؿلب  حػػىؽلىلػػالبحث ػػحلكبحوظػػؾي لفرػػ ل لػػغل ل,بحعػػىـلىلػػالوظػػىعلبحوعلػػلؼ

لل.ب جتىحتلبحت لت
ار يػػػػ لو ػػػػؼلبحشػػػػ كفلب وواػػػػىدا لكب جوتىىلػػػػ لحال ػػػػؼلبحتو ػػػػ ةلكبحتوعلػػػػقلبىح كؾ ػػػػ لب حكو ك لػػػػ لحعػػػػىـلل-4

ل,ىىحتلىكلفتل  ش لبحوجتل لحل كؾ  لب حكو ك ل ل155بشىرلبحور ي لبحالبفلبحع بؽلو لبروللبحت كيلل:2018
ب ػػػػىل  شػػػػ لبحصػػػػ  ىتلب حكو ك لػػػػ لل0.3376 لEGDIبذل لطػػػػ لولتػػػػ ل  شػػػػ لاجتلػػػػ لبح كؾ ػػػػ لب حكو ك لػػػػ  

 لفرػػسلفلتػػىلكى ػػ لولتػػ ل  شػػ ل0.3194 لفرػػ ل لػػغل لonline service component-OSIبحتثىشػػ ةل 
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 لفرػسلHCI ل لجتػىلكى ػ لولتػ ل  شػ لر سلبحتػىؿلبحثشػ يل 0.1840 لفرػسل TIبحثجالبحو ول لحالااى تل 
ل140 ك لػػ لبحعىحتلػػ لفرػػ لبروػػللبحعػػ بؽلىلػػالبحت كػػيلب ػػىلفلتػػىليوعلػػقلبت شػػ لبحتشػػىرك لب حكول. 0.5094 

كبفلبحعػػ بؽلضػػتؽلدكؿلشػػ ؽلب ػػلىلل0.3371 لEPIبذل لطػػ لولتػػ ل  شػػ لبحتشػػىرك لب حكو ك لػػ ل ل,ىىحتلػػىكل
ل.ىىحل لبحورللؼلبىحج ث لحت ش لاجتل لبح كؾ  لب حكو ك ل ل  خلل وؾ سلىىحت

 ػتلبحتصػوصلبىاراػىتلىتلألفوػلل لب حكو كلUS news and world reportsااػجل ل ؾوػ ل ل-5
بحالبفلبحع بؽلو لبروللل25/1/2019بشىرلبحواجل لبحتاكؾرلبحتجشؾرلفتلل:2019بح كؿلفتلبحعىحؼلحعىـل

كب خلػ ةلب  ػ لبحتؾوػ لك ػؽل ػلؽلبحتعػىيل لب  ى ػل لبحوػتلبىوتػ لىللهػىلذحػػلبحواػجل ل جػؾدةلل80بحت اث ل
ل.  ىتىؿلكبحوألل لبح رىفتلكبحو بثبى ضىف لبحال لا لبلبح لىةلكبحتؾبطج لكب  حوىحلب وواىديلكبحظىو 

 بعغ املمرتحاث واملعاجلاث نهنهىع بىالع احلىكًت االكادمييت يف انعشاق :املبحث انثانث
 ؽلخػالؿل ػىلارػ ـل ػؽلب ػوع بضلحلتعظلػىتلبححك يػ لكيعػضلبحت شػ بتلبحصى ػ لبتوطلػ بتلبحث ػحل

 لاتكػػؽلحلثىرػػحلارػػ اؼل  تؾىػػ ل ػػؽلبحترو رػػىتلكبحتعىح ػػىتلب كىداتلػػ ل بحوصظػػلسلب  ػػو بال تلكلبح ؾكتػػ 
ل:بحتجى ػث لحلجهػػؾضل ؾبوػ لبحوعلػػلؼلبحعػىحتل ػػؽلخػالؿلبىوتػػىدلببعػىدلبح ؾكتػػ لب كىداتلػ لفػػتلبحعػ بؽلككتػػىليلػػت

ب و  بثلو ػؼل وصاػصلبىح ؾكتػ لب كىداتلػ لفػتلديػؾبفلكزبرةلبحوعلػلؼلبحعػىحتلكبحث ػحلبحعلتػتلأل شػى لل-1
حلوىى ةل لى ىتلشى ل لاطظتل غىـلبحوعللؼلبحعػىحتل بحرظػىعلبح كػؾ تلكبحرظػىعلب الػتل لبأكتلػهلفهػتلكا  ي

ب ى ػػػل لكضػػػ كري لحعتللػػػ لبحوصظػػػلسلحلت ػػػورثللكبح ؾكتػػػ لبحشػػػى ل لحت   ػػػىتلبحوعلػػػلؼلبحعػػػىحتلكاظػػػؾي ل غػػػؼل
 التتػ لككبوعلػ لك ػؽلبحوػ كريلبفلاو بفػقلاػاسلبحصظػؾبتل ػ لا لػلالتلل,ضتىفلبح ؾدةلبح بخلل لحل ى عػىت

حتوظلثػػػىتل ػػػؾؽلبحعتػػػللبحع بوػػػتلكب ا ىاػػػىتلبحعى ػػػ لفلػػػهلحو رلػػػقل وظلثػػػىتلبحت ػػػ كحل لب جوتىىلػػػ لا ػػػىسل
ل.بحص ي لؽلخى  لكبحت وت لبحع بوتلىى  

بح ىجػػ لبححعللػػ لبحػػال ييػػ ل ػػؽلب  ػػو تىرلفػػتلوظػػىعلبحوعلػػلؼلبحعػػىحتلبحع بوػػتلبحعػػلل عػػ ؿلبحجتػػؾلبح ػػكى تلل-2
لبجػػ ب بتلل,حتو ػػ دةلحالفػػ بدلكديجى لكلػػ ل وظلثػػىتلبحرظػػىىلؽلبحعػػىـلكبحصػػىيبحتويبيػػ لكبح ىجػػىتلب  تػػىلا ػػولـي

اظػػؾي لدبخللػػ لاوت ػػلل ييػػىدةلب اوتػػىـلبػػىحثجالبحو ولػػ لحل ى عػػىتلكبجػػ ب لب ػػالرىتلجاريػػ لشػػى ل لحوػػتىفل
ل. اجحلالب و بال لىتلاجتل لبحتؾبردلبحثش ي ل ؽلبجللاعيييلو ربتلبحعلؼلكبحوكجؾحؾجلىلفتلبحت وت

ىػػػػػؽلب  غتػػػػػ لكبحوعللتػػػػػىتللon-lineب ىػػػػػالفلىلػػػػػالبحتؾوػػػػػ لب حكو ك ػػػػػتلحل ى عػػػػػىتلبشػػػػػكلل ثىشػػػػػ لل-3
كبحتوظلثػػىتلكب جػػ ب بتلبحالز ػػ لحل اػػؾؿلىلػػالبحصػػػ  ىتلبح ى علػػ لكػػىحرثؾؿلكبحو ػػ لللكبحؾلػػىتقلبح رب ػػػل ل

عحتلبحص  ػػػ لكبح رب ػػػىتلبحعللػػػىلكبحوعلػػػلؽلكغل اػػػىلكذحػػػػلحورللػػػلل  ػػػوؾللب جوهػػػىدبتلبحشصاػػػل لحػػػثعضل ػػػؾل
ل. لبرولىجىتلبحت وحل يؽلبحتصولح بح ى عل لبح  تللؽلفتلالثل

ر يػ لوػؾب لؽلاشػ ي لخػالؿللبحت ىات لفتلاش ي لوؾب لؽلج ي ةلا ىؼلبااىؿلبحتعلؾ ىتلب  ي لاى  ل ػؽل-4
 شػ لل ػؽلخػالؿلكجػؾدلدحلػللبحكو ك ػتلألدبرةلبحشصاػتلحلتعلؾ ػىتلبحصاؾ ل لكب  ؽل  لضتىفب ىالـل

ل.بحتعلؾ ىتلبح  تل لبحوتلاتكؽلبفلا وؾيلىلال علؾ ىتلشصال لبكلبىحط لب اتل 
ل
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 املظادس 
 ل"لدرجػػػػ ل تىر ػػػػ لبحرػػػىدةلب كػػػػىداتللؽلفػػػػتلبح ى عػػػػىتل2018يؾ ػػػػ ل اػػػػظحالىل ػػػال ل,بحث ػػػوج تل-1ل

فػػتلبحعى ػػػت لىتػػىفلكىالووهػػػىل  رجػػػ لاػػؾبف ل عػػػىيل ل ػػو ل ػػػل تىل ػػؽلكجهػػػ ل غػػػ للب رد لػػ لحل ؾكتػػػ 
ل,و ػػؼلب دبرةلكبحتجػػىايل,ر ػػىح ل ىج ػػول ل جشػػؾرةلفػػتلب دبرةلكبحرلػػىدةلبحو يؾيػػ ل,بىوػػى لالاػػ لبحوػػ ريسل"

لبحو يؾي  ل.ب ردفل,ىتىفل,جى ع لبحش ؽلب ك سل,كلل لبحعلـؾ
 ل"لبح ى عػىتلا ػ لبحت هػ :ل2012 لC.M.Iى ػللبحتوؾ ػظتلك  كيل   لللىلحلوكلW.Bبحثجػلبح كحتلل-2

 رىر  ل علىري لح ؾكت لبح ى عػىتل ػؽلبجػللا ػ يحلبحوعلػلؼلبحعػىحتلفػتل جظرػ لبحشػ ؽلب ك ػسلكشػتىؿل
بحح يقلبحتوصاصلبرلىدةل بدريى ىلجىرب للؾ لب ىلبىوى لبحح يقلفهػؼلكػلل ػؽل لخػؾبفل ى ؾيػللل,بف يرلىل"
ب  ريهلل,ججلح لبىريلل,اى  لطهل, لثى ولىفلا يج ل,بكديلل ؾ لهل,زغح بفرىفنلل,بك للداتلجلهل, ؾر لؾ

لكؾبؾلكل للحلىل ىراشلؾ تل ل
ل, ل"دكرلبحوصظلسلب  و بال تلفتلجؾدةلب دب لبحت   تل"لر ىح لدكوؾربسلغل ل جشؾرة2011بح ججتل ل-3

بح تهؾريػػػػ لبحع يلػػػػ لل,د شػػػػقل,جى عػػػػ لد شػػػػقل,و ػػػػؼلبدبرةلب ىتػػػػىؿل-كللػػػػ لب وواػػػػىدل,جى عػػػػ لد شػػػػق
لبح ؾري .

 ل"لدرج ل تىر  لبحرىدةلب كىداتللؽلحل ؾكت لبحو يؾي لفتلبح ى عىتل2017ا يلل ؾبؼل ال هل ل,بحييؽل-4
ر ػػىح ل ىج ػػول ل جشػػؾرةلل,ب رد لػػ لكىالووهػػىل وحػػؾيضلبح ػػلظ ل ػػؽلكجهػػ ل غػػ لبىوػػى لالاػػ لبحوػػ ريس"

لبحو يؾيػ ل,تجىاياصاصلب دبرةلكبحرلىدةلبحو يؾي ,لو ؼلب دبرةلكبح ل,جى عػ لبحشػ ؽلب ك ػسل,كلل لبحعلـؾ
ل.ب ردفل,ىتىف

 ل"لبحوصظػػػػػػػلسلبح ػػػػػػػو بال تلكلاػػػػػػػألل سلفػػػػػػػتلجػػػػػػػؾدةلبحص  ػػػػػػػ ل2017زاػػػػػػػ ب لىلػػػػػػػتل   ػػػػػػػؽل ل,بحييلػػػػػػػ يل-5
لب دبرةلبحعى ػػػ ل,درب ػػػ لب ػػػوظالىل لفػػػتلجى عػػػ لبحجهػػػ يؽ":بحوعللتلػػػ  كللػػػ لل,ر ػػػىح لبحتىج ػػػول لفػػػتلىلػػػـؾ

لبحع بؽلل,بط بدل,ع لبط بدجى ل–ب دبرةلكلب وواىدل
 ل"لبحوحكلػ لكبحوصظػلسلب  ػو بال تلفػتل    ػىتلبحوعلػلؼلبحعػىحتل"لكروػ لب  لػ ل2006خىحػ ل ل,بح لظىفل-6

ل.بحتتلك لبحع يل لبح عؾدا ل, ر   لبحالبحتلورالب دبريلبح بب لحل تعل لبح عؾدا لحالدبرة
 ل"لدكرلاظثلقل عىيل لبح ؾدةلبحشى ل لفتلا رلقلبح ؾكتػ لب دبريػ لفػتل2018ش يح لىؾضل ل,بحك  ل-7

  ل لكللػ لل,بحتتلك لبحع يل لبح عؾدا "ل–درب  لاظثلرل لىلالبح ى عىتلبحصى  لبىح يىضلل:بح ى عىت
لبحو يؾي لكب   ى ل  ل.بحع بؽل,بى لل,39بحع دلل,جى ع لبى لل,بحو يل لب  ى ل لحلعلـؾ

بحظثعػ لل,بحجتػىذجلكبحوظثلرػىتلكبحو ػىرالبح كحلػ ل"ل: ل"لبح كؾ  لب حكو ك لػ 2011 حؾبفل ل,بحتثلولؽل-8
ل.ب ردفل,ىتىفل,دبرلبحلىزكريلبحعلتل لحلجش لكبحوؾزي ل,ب كحا

رىحػػػ لل: ل"لولػػػىسلببعػػػىدلرؾكتػػػ لبح ى عػػػىتلحوعييػػػيلبح يػػػىدة2016ىثػػػ لبح ػػػالـلىلػػػتلر ػػػلؽل ل,بحجػػػؾريلل-9
  لػ لجى عػ لب  ثػىرلل,ثىرلكفقلبظىو لرؾكت لبح ى عىتلبحتع ةل ؽلبحثجػػلبحػ كحتل"درب ل لح ى ع لب  

لب وواىدا لكب دبري  ل.بحع بؽل,ب  ثىرل,16بحع دلل8بحت ل لل,حلعلـؾ
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باحكو ك لػػػػ لكب ػػػػو بال ل لبحوكى ػػػػلللل ل"لبحعالوػػػػ ل ػػػػلؽللبح ؾكتػػػػ 2018 ػػػػ ددل ػػػػعل لرتػػػػ ل ل,بحهلوػػػػتل-10
كزبرةلبحوعلػػػلؼلبحعػػػىحتلل-درب ػػػ ل ل ب لػػػ لفػػػتلدبتػػػ ةلبحث ػػػحلكبحوظػػػؾي ل:كب عكى ػػػهىلىلػػػالبحوتلػػػيلبحوجغلتػػػت

لب دبرةلبحعى ػ لغلػ ل جشػؾرةل,كبحث حلبحعلتت" كللػ لبادبرةلكب وواػىدلل, ط كر لدكوؾربسلفل ح لفتلىلػـؾ
ل.بحع بؽل,بط بدل,/لجى ع لبط بد

 ل"لكبو لبحوصظلسلب  و بال تلفتلبح ى عػىتلب رد لػ لبح كؾ لػ ل2016 ؾ ؽل ع لبح يؽل ل,  رخىفل-11
بحتػػ ات لبحع يػتلبحػػ كحتلبح ػىدسلحوػػتىفلجػؾدةلبحوعلػػلؼلل,كبحصى ػ لفػتلضػػؾ ل عػىيل لبح ػػؾدةلبحشػى ل ل"

لكبحوكجؾحؾجلىلحلحو ةل ؽلل, IACQAبحعىحت ل.ؾدبفبح ل,بحص طؾـل,شثىطل11-9جى ع لبح ؾدبفلحلعلـؾ
ل,جى عػ لبحرػىا ةل, ظثع لكلل لبحو ػىرةل, ل"ل ثىدئلبحوجغلؼلكبدبرةلب ىتىؿ"2016برت لفهتتل ل,جالؿل-12

لجتهؾري ل ا لبحع يل لل,بحرىا ة
بطػ بد,لل,باحكو ك لػ لبح ؾكتػ ل ؾبب ,لكبحوظؾي لبحث حلدبت ةل-بحعلتتلكبحث حلبحعىحتلبحوعللؼلكزبرةلدحللل-13

ل.2102

 ل"لبحوصظػػػلسلب  ػػػو بال تلفػػػتل2013ىلػػػتل ػػػعل لىلػػػتل ل,ىكعػػػىؾ ػػػالحلبحػػػ يؽلر ػػػلؽلكلل, ػػػىحتل-14
  لػػػ لل,درب ػػػ ل ل ب لػػ لاا ىاػػػىتلبحتػػ ي يؽلفػػػتلجى عػػىتلىتى لػػػ لخى ػػ ل"ل:    ػػىتلبحوعلػػػلؼلبحعػػىحت

لبحع بؽلل,بط بدل,1بحت ل لل,4بحع دلل,بح  ى ل 
 ل"ل عؾوػػىتلاظثلػػقلبحوصظػػلسلب  ػػو بال تلفػػتلبح ى عػػىتلبح كؾ لػػ لفػػتل2017ىػػال لخىحػػ ل ل,ىػػؾدةل-15

ل,ر ػػىح ل ىج ػػول ل جشػػؾرةلفػػتلب دبرةلكبحرلػػىدةلبحو يؾيػػ ل,بطػػ بدل ػػؽلكجهػػ ل غػػ لبىوػػى لالاػػ لبحوػػ ريسل"
لبحو يؾي ل,و ؼلب دبرةلكبحتجىاي ل.ب ردفل,ىتىفل,جى ع لبحش ؽلب ك سل,كلل لبحعلـؾ

 ل"لبل لبحوصظلسلب  ػو بال تلادبرةلبح ػؾدةلبحشػى ل لفػتلا  ػلؽلبدب ل2014اى تل  تؾدل ل,  زكو ل-16
كللػػػػ لل,ر ػػػػىح ل ىج ػػػػول ل جشػػػػؾرةلفػػػػتلبدبرةلب ىتػػػػىؿل,بحعػػػػى للؽلفػػػػتلبح ى عػػػػىتلبحصى ػػػػ لفػػػػتلب ردف

ل.ب ردفل,ىتىفل,جى ع لبحش ؽلب ك سل,ب ىتىؿ
 ل"لار يػ لدرب ػ لبحلؾ  ػكؾلحوتؾيػلل2018 لUNESCO جغتػ لب  ػؼلبحتو ػ ةلحلو يلػ لكبحعلػؼلكبح رىفػ لل-17

ل.حثجىفل, ل كتل, كو لبحلؾ  كؾلب وللتتلحلو يل لفتلبح كؿلبحع يل ل,بحوعللؼلبحعىحتلفتلبح كؿلبحع يل ل"
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 دور املؤسساخ األكادمييح انعراقيح يف إرساء قيى اننساهح ويكافحح انفساد

)
ٌ
 حتهيهيح

ٌ
 )دراسح

 

 و.و حاير عثذ اجلثار عثذ انعثاش انسعيذي 
 انتذريسي تكهيح املستقثم اجلايعح األههيح

 :يهخص انثحج
لػج  مطيػ   ظداىػة، فػ  إرسػاق مػيع الاألكاديطية دوًرا فاعًًل ومؤثًخامغ الططكغ أف تطارس الطؤسسات 

 ت األخػػخ  الطعصصصػػة فػػ  ىػػحا الطمػػاؿ  فيظالػػظعػػغ دور الطؤسسػػا، ، واليقػػه ىػػحا الػػجورشبقػػات الطمعطػػ 
إنعػػجاـ و  ،والظاتمػػة مػػغ عػػجـ الطسػػاوا  تػػار ً  ،سعشػػخي فػػ  ال يػػاف اإلداري لطخافػػ  الجولػػةالػػحي يمفسػػاد ل أسػػبا   

يؤىميػا مػا  ،والبحثيػة ،اديطية مغ الطكظة العمطيػةالطؤسسات األك وتطعمظ ،ار  أخخ  تالػازع الجيظ  واألخًلم  
وورش  ،والطػػػؤتطخات العمطيػػػة ،مػػػغ خػػػًلؿ الطحالػػػخات العمطيػػػة ،أف تسػػػاعج فػػػ  القضػػػاق عمػػػ  الفسػػػاد فػػػ 

لمطي  ،والشػػفافية ،وزرع ثقافػػة الظداىػػة،لمقضػػاق عمػػ  الفسػػاد   ومعػازنػػة ،العأسػػيذ لسػػعخاتيمية ر ػػيظةو العطه،
 مكػنات الشعب.

 .سادمكافحة الف ،أنػاع الفساد ،الفساد ،الشفافية ،الظداىة ،دور ال ميات ،دور المامعات: تاحيةالكلمات المف
Research Summary: 

Academic institutions can play an active and influential role in establishing the 

values of integrity in all strata of society. This role is less important than the role 

of other institutions specialized in this field. There are also reasons for the 

corruption that pervades the administrative entity of state utilities, resulting from 

inequality. And academic institutions of the scientific and research machine, 

which qualifies them to help eliminate corruption through scientific lectures, 

scientific conferences, workshops and the establishment of a solid and balanced 

strategy to eliminate corruption and cultivate culture. Integrity, and transparency 

of all constituents of the people. 

Keywords: The role of universities, the role of faculties, integrity, transparency, 

corruption, corruption, corruption. 
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 املثحج األول
 يفهىو انفساد 
غ بام  ميطيده   إذ مظحو العقه الحي (1)كـخ هللا سبحانو وتعال  بظ  آدـ عم  مطي  مصمػماتو

  ليحصج ف    ىحه الجنيا ليدرع فييا ما يشاق، أو يعامبو   إذ خمقو فيثيبو، والحي عم  أساسو الطصمػمات
 ،، فقج معه اإلنساف مصيًخا وحًخا ف  تصخفاتوعادؿ   هللا سبحانو وتعال   وألف (2)دنياه وآخختو ما زرعت يجاه 

، (3)، ويبععج عغ نيج األنبياق والصالحيغوالفسادي  اليًلؾ سيظيج شخ  إال إنو أعمطو بأف ال ثيخ مغ العباد
، ولبياف مفيػـ الفساد سظعظاوؿ ىحا الطبحث لطغ (4)عغيخى ػاأواًل مبه أف يطمط عنفسيأ ػف وبحلظ يطمط

 .أما الطصمب الثان  فظبحث فيو أسبا  الفساد ،نبيغ ف  الطصمب األوؿ ماىية الفساد ،مصمبيغ
 املطهة األول

 سادياهيح انف
 ،والطمبذ ،والطاق،ومثمطا يحعاج المسج إل  عػامه البقاق كالغحاق ،ونفذ   خم  هللا اإلنساف مغ مسج  

، والصًلح،والظداىة،وال خامة،والعد ،حامات  لبقائيا ف  شخي  العجؿ واإلسعقخار ،أيًضا ،فإف لمظفذ ،سكغطوال
ع العمطاق الظفذ إل  ثًلثة ومج مس   ،واآلخخ إنعجاـ حامات الظفذ يؤدي باإلنساف إل  الشقاق ف  الجنيا وإف 
عمػث تى  الع  األول  مظيغ فقط و  ،والظفذ الطصطئظة ،والظفذ المػامة ،، وىغ الظفذ األمار  بالسػق(5)أنػاع  

 ولمبحث ف  ماىية الفساد سظعظاوؿ ىحا الطػلػع لطغ الفخعيغ العالييغ. ،وو تعأثخ ب ،بالفساد
 انفرع األول

 انفسادتعريف 
وإنعػػجاـ  ،حقيقًيػػا لمعظطيػػة بكػػه أ ػػكاليا   إذ إنػػو يقػػػض حكػػع القػػانػف والجيطقخاشيػػةج الفسػػاد تحػػجًيا يعػػ

تظازعػػت ثػػًلث ومػػج  ،ويػػؤدي إلػػ  زعدعػػة ثقػػة الشػػعب بالحكػمػػة ،اإلحعػػخاـ لمجسػػعػر والسػػمصات الطظبثقػػة مظػػو
ج األمػع الطعحػػج  اإلنطػػائ   فقػػج عػخؼ بخنػػام ،، ورغػع تظػػػع مفاىيطػو(6)مػجارس  ف خيػػة  فػ  تحجيػػج مفيػػـ الفسػػاد

 ،أو السػػمصة لمطظفعػػة الصا ػػة ،أو الطظصػػب،إسػػاق  إسػػععطاؿ القػػػ  الخسػػطيةالفسػػاد بأنػػو )) ،1998فػػ  سػػظة 
أو تقػػػجيع إكخاميػػػات  ،أو الغػػػر ،أو الطحسػػػػبية ،أو إسػػػعغًلؿ الظفػػػػذ ،أو اإلبعػػػداز،سػػػػاًق عػػػغ شخيػػػ  الخ ػػػػ 

ؿ السػمصة إسػعغًل))فعػو مظططػة الشػفافية الجوليػة بأنػوعخ كطػا ،((خػعًلسأو عغ شخي  اإل ،لصجماتلمععميه با
(( عطاؿ الػضيفػة العامػة لم سػب الصػاصإسػاق  إسػعوعخفو البظظ الجول  بأنػو )) ،((مغ أمه الطظفعة الصا ة

والػػحي  ،إنيػػا حصػػخت الفسػػاد فػػ  نصػػاؽ القصػػاع العػػاـ فقػػط ،ومػػغ الطًلحػػى عمػػ  الععػػارية السػػابقة مطيعيػػا
كػه تصػخؼ  يػعع الفسػاد بأنػو )) تعخيػةوبحلظ يطكػغ  ،دوف القصاع الصاص ،جولةيشطه الحكػمة ومػضف  ال

، والػػحي يعختػػب عميػػو القصػػاعيغ العػػاـ والصػػاصليشػػطه  ،عمػػ  خػػًلؼ مػػا يقعضػػيو اإلسػػعغًلؿ األمثػػه لمطػػػارد
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 ،(7)((خد إىطػػػاؿسػػػػاًق أكػػػاف السػػػبب تحقيػػػ  مظفعػػػة  خا ػػػة  أـ ممػػػ ،إىػػػجار  لمطػػػػارد اإلمعصػػػادية فػػػ  الطمعطػػػ 
 :(8)لظ يطكغ أف القػؿ بأف الفساد يعسع بالصصائز العاليةوبح

 .يشعخؾ ف  إرت ا  الفساد أكثخ مغ شخؼ  واحج    إذ مغ الطسعحيه إرت ابو بشكه  مظفخد   -1

 .يعصف مطارسة الفساد بسخية  تامة    حع  ال يعع إشًلع بام  األفخاد عميو -2

 .لة لطخت بيووالطظاف  الطعباد ،يمسج الفساد وامًعا الطصالح الصا ة -3

الحيغ يضغصػف عم  الصخؼ  ،ومخت ب  الفساد،بيغ إرادت   ان  القخار يعبخ الفساد عغ إتفاؽ   -4
 .تصجـ مصالحيع الشصصية محجد    األوؿ   إل جار مخارات  

 انفرع انخاني
 أنىاع انفساد

   مغ ىحه األنػاع تععجد أنػاع الفساد وتصعمف بإخعًلؼ الطعاييخ الع  يعع عم  أساسيا العفخمة بيغ كه نػع  
 ،وفساد القصاع الصاص ،فساد القصاع العاـ :إذ يظقسع وفًقا إلنعطاق األفخاد الطظصخشيغ فيو إل  مسطيغ ىطا

ىػ حمع  :أوليطا ،ىػ إخعيار معياريغ أساسييغ ،ولعه الفيصه الحي تع اإلتفاؽ عميو ف  ىحا الطػلػع
وثانييطا ىػ شبيعة القصاع الحي  ،ة لطغ يقػـ بووالجرمة الػضيفي ،الػارد الطعحصه مغ مخيطة الفساد

 : (9)فطغ حيث الطعيار األوؿ يطكغ أف نقسع الفساد إل  نػعيغ ىطا  ،يحجث فيو الفساد
ويكػف الػارد الطعحصه  ،وىػ الفساد الحي يقػـ بو  غار الطػضفيغ والطسؤوليغ :الفساد الصغيخ -1

ويكػف اليجؼ مظو غالًبا تيسيخ  ،خ مظطع  ويعسع ىحا الظػع مغ الفساد بكػنو غي ،مظو مميًًل 
ف  الػمت الحي يكػف ىحا الفساد ف  حج ذاتو سبًبا رئيسًيا ف   ،والخوتيظية ،اإلمخاقات الطعقج 

وزرع العقبات الخوتيظية    ،تعقيج اإلمخاقات   إذ يعطج الطػضف إل  ول  العخاميه أماـ الطػاشظيغ
 .لحثيع عم  تقجيع الخ او  

ويكػف الػارد الطعحصه مظو  ،وىػ الفساد الحي يقػـ بو كبار الطػضفيغ والطسؤوليغ :الفساد ال بيخ -2
ويكػف  ،والفقيخ  ،ويظعشخ ىحا الظػع مغ الفساد ف  الجوؿ الظامية ،ويعسع بكػنو يكػف مظطًطا ،كبيًخا

 .والععميطات الع  تحكع العطه ،واألنططة،والقػاعج،غيا  تصبي  القانػف  ،السبب ف  إنعشاره

 :(10)ما بالظسبة لمطعيار الثان  فإف الفساد يظقسع وفًقا لمقصاع الحي يظعشخ فيو إل  األنػاع العالية أ
لمقػاعج واألحكاـ الطالية الع   والع  تطثه مصالفةً  ،ويشطه مطي  اإلنحخافات الطالية :الفساد الطال  -1

ميطات الصا ة باألميد  ومصالفة األنططة والعع ،تظطع سيخ العطه الطال  ف  الجولة ومؤسساتيا
 .الخمابية

، والطصالفات الع  تصجر مغ لػضيفيةويشطه ممطػعة اإلنحخافات اإلدارية وا :الفساد اإلداري  -2
 .الطػضف أثظاق تأديعو لطيامو الػضيفية

وتصه لطسعػ  اإلنحصاط والخذيمة  ،ويشطه مطي  اإلنحخافات ف  السمػكيات :الفساد األخًلم  -3
 .لآلدا  العامة مصالف   وكه سمػؾ   ،والفحشاق
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ـ   :الفساد السياس  -4 بالظعيمة إل  غيا   لمسمصة العامة، يؤدي غيخ مشخوع   ويشطه كه إسعصجا
ويكػف الفساد السياس  لج   ،أو الفساد اإلنعصاب  ،، أو فقجاف الطشاركة ف  الخأيالجيطػمخاشية

 .السمصة العشخيعية أو السمصة العظفيحية

 ،، األمخ الحي يؤدي إل  تف كياغ الثػابت واألعخاؼ العامة لؤلمةخوج عويعظ  الص :الفساد الثقاف  -5
ومغ الصعب إدانة وتمخيع ىحا الظػع مغ الفساد   ألنو يعحصغ  ،وإرثيا الثقاف  ،وفقجاف ىػيعيا

 .ويعطه م  الػمت  إل  سمخ اليػية الحقيقية لمظاس ،وراق حخية الخأي والععبيخ واإلبجاع

نعيمة  ،اإلسعغًلؿ واإلحع ار ف  مصاعات األعطاؿ إنحخافاتطه مطي  ويش :الفساد اإلمعصادي -6
 ،كالغر العماري  ،، ولعف القػاعج القانػنية الع  تحكع الطظاخ اإلمعصاديا  الخمابةلغي

 .والعيخيب ال طخك  ،وإفععاؿ األزمات اإلمعصادية ،والعًلعب باألسعار

أف الع  مغ  أنيا و  ،مغ سمبيات  عطاعية ويشطه كه ما يصيب الطؤسسات اإلم :الفساد اإلمعطاع  -7
إبعجاًق مغ األسخ  ومخوًرا بالطجرسة والمامعات والطعاىج والطظططات  ،تخبية الفخد وتظشأتوتؤثخ عم  
وعجـ تظفيح  ،ويؤدي ىحا الظػع مغ الفساد إل  إنعجاـ الػالق وعجـ إحعخاـ الخؤساق ،اإلمعطاعية

 .ا  العامةواإلخًلؿ بالظطاـ العاـ واآلد ،األوامخ

والع   ،ويشطه مطي  أنػاع اإلنحخافات الع  تصيب الييئات والطؤسسات القضائية :الفساد القضائ  -8
 .(11)واإلسعبجاد  ،وتفش  الطمع ،تؤدي إل  لياع الحقػؽ 

 : (12)كطا يظقسع الفساد مغ حيث نصامو إل  نػعيغ ىطا 
سػاًق تع عظج إلعقاق القصاع العاـ  ،ويشطه الفساد الحي يعع داخه حجود الجولة :الفساد الطحم  -1

 .أـ كاف شخفاه مغ القصاع العاـ ،بالقصاع الصاص ف  معاممة  ما

ويعع عادً  عظج  ،عظج الععامه م  أشخاؼ  خارمية ،ويععج  ىحا الفساد حجود الجولة :الفساد الجول  -2
أو  ،ارميةلمحصػؿ عم  الطظامصات الصور او  عظج تعامجىا  دف  الشخكات العمارية عطػالت  

 .وغيخىا ،أو  فقات السًلح ،كطشاري  البظ  األساسية ،اإلمعيازات

ومطا تمجر اإل ار  إليو إف ىظالظ معياًرا لعقسيع الفساد يقػـ عم  أساس شبيعة العًلمات بيغ شخف  الفساد 
 :(13)وبطػمبو يطكغ تقسيع الفساد إل 

الب الصجمة عم  الفساد مغ خًلؿ دف  سعيمظ أو شوالحي يعع بطػمبو إمبار الط :خي الفساد القس -1
وربطا ال يحصه  ،وتأخخ حصػلو عم  الصجمة ،ألنو إف لع يقع بحلظ   تعصمت مصالحو ،الخ ػ 

 .عمييا بعاًتا

كطا ىػ الحاؿ  ،مععجد    يكػف ىحا الظػع مغ الفساد عغ شخي  الععاوف بيغ أشخاؼ   :الفساد العآمخي  -2
، ويععطج ىحا ياأو تصفيض ،خضاعيا لمضخيبة ال طخكيةبالظسبة إلدخاؿ سم   أو بضائ   بجوف إ

، الفساد وىع القصاع العاـ والصاص الظػع مغ الفساد عم  مػالت مغ الطفاولات بيغ شخف 
وخديظة الجولة   ألف أشخاؼ الفساد  ،وشبًعا الصاسخ األكبخ ف  ىحا الظػع مغ الفساد ىػ اإلمعصاد
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مغ خًلؿ دف   ،ػر   غيخ مشخوعة  إل  خديظة الجولةىظا يعآمخوف ويعفقػف عم  تمظب الجف  وبص
 .مبمغ  أمه لمطػضف الحكػم 

 :(14)كطا ويظقسع الفساد حسب درمة تظطيطو إل   
 ،ويشطه كه أنػاع الفساد الصغيخ  واإلسعثظائية ،أو اإلسعثظائ  أو الصاريق :الفساد العخل  -1

 .ة الطبالغ الصغيخ أو سخم ،وسخمة األدوات الطكعبية ،والطحابا  ،كالطحسػبية

 ،واإلدارت العامة ،والطؤسسات ،وىػ ذلظ الظػع مغ الفساد الحي يظعشخ ف  الييئات :الفساد الطظطع -2
والع  بطػمبيا يعع  ،الطسبقة والطحجد  ،واإلمخاقات ،القياـ بمطمة  مغ العختيبات ،ويعصمب حصػلو

تجيخ  معخابصة   طعظ  إف ىظالظ  بكة  ب ،وكيفية إنياق الطعاممة ،وآلية دفعيا ،تحجيج مقجار الخ ػ 
 يحصه عمييا بالطقابه. ول ه عظصخ  مغ عظا خىا فائج    ،ىحا الظػع مغ الفساد

والططعم ات ،ويكػف ىحا الظػع مغ الفساد عبارً  عغ نيب  واس  الظصاؽ لمطاؿ العاـ :الفساد الشامه -3
، أو تسجيج ور او   ،ىطية  عغ شخي   فقات  و  ،أكانت مظقػلة أـ غيخ مظقػلة ،الحكػمية سػاقً 

أو تحػيه الططعم ات العامة إل  مصالح  خا ة  تحت غصاق الطصمحة  ،أثطاف   ػرية  ورمدية  
 .العامة

 انخاني املطهة
 أسثاب انفساد 

واإلخعًلس  ،ومظيا الخ ػ  ،و معظػعة  أساليبأنطاشو و فا كالو و  ،تععجد الططاىخ السمػكية لمفساد
 ،وإنفاؽ الطاؿ العاـ خًلًفا ألومو اإلنفاؽ الطصصصة لو ،وىجر الطاؿ العاـ ،ػذوإسعغًلؿ الظف ،واإلبعداز

والطدامية ف  إ جار  ،وتسخيب الطعمػمات ،والطحابا  ،والطحسػبية ،والػساشة ،والعيخ  مغ الضخائب
ت وتماوز الطػضف لحجود السمصا ،وإحالة الطظامصات والعقػد الحكػمية مقابه فائج  ،القخارات اإلدارية

 فئة  تصز  أو مصمحة   ،لفائج    ،والععميطات ،واألنططة ،، وتشخي  القػانيغ(15)ونيب الطاؿ العاـ ،الطصػؿ بيا
  لحلظ سظعظاوؿ ىحا  مععجد ً ليحه الططاىخ أسبا   وآثار  ، بيج إف مغ أبظاق الشعب دوف غيخىع محجود   

  .الطصمب لطغ الفخعيغ العالييغ
 انفرع األول

 املؤسسيحانعىايم انشخصيح و
وعػامه بيئية  ،عػامه  صصية ولعه مغ أبخزىا  ،لو أسبا   كثيخ   مععجد    ،وإنعشاره ،إرت ا  الفساد

  .(16)وسظبيظيا لطغ الفقختيغ العاليعيغ 
 :وى  وأسبا    ول ه  مظيا دواف    ،تععجد ىحه العػامه :العػامه الشصصيةأواًل / 
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، ويكػف حجيث ومػارده مميمة ،حعياماتو كثيخ   إ إذ إف الطػضف الشا  غالًبا ما ت ػف  :العطخ -1
عم  خًلؼ الطػضف ويظجف  بشج  نحػاإلغعظاق الطبكخ، ،ف  الػضيفة الحكػمية الععييغالعيج ب

 .كبيخ العطخ

  إلرت ا  حاالت الفساد   لطػضفػف حجيثػا العيج أكثخ ميًًل اإذ غالًبا ما يكػف  :مج  الصجمة -2
، وف  ذات الػمت ىحا ال يطظ  مغ إف كبار الطػضفيغ العطهثخىع بدمًلئيع الفاسجيغ ف  لعأ

وتساعجىع الصبخ  عم  خفاق الططارسات اإلدارية الفاسج ،عم  دراية  تامة  بسبه إ يكػنػف 
 .إرت ا  الفساد وإخفائو

فإنو غالًبا ما تدداد حاالت  ،فطغ مية   ،ىحا الطػلػع نعظاولو مغ ميعيغ :الطسعػ  الجراس  -3
كمطا كاف الطػضف يعطع  بطسعػ  دراس  أمه   إذ إف الطػلػع يعظاسب ف  إرت ا  الفساد 

ف مطا كاف العحصيه الجراس  لمطػضف أعم  كمطا ممت حاالت  ،ىحه الحالة تظاسًبا عكسًيا
 الطػضفيغ عم   ياد    الطمعطعات الع  يحصه فييافإف  ،ومغ مية  أخخ   ،إرت ا  الفساد

خًلًفا  ،فيكػنػف أكثخ ميًًل   إلرت ا  الفساد ،خ عادلة  وغي ،بصػر   غيخ مانػنية   دراسية  
 ،ومائع  عم  أسذ  عمطية  ر يظة   ،لمطمعطعات الع  يكػف نطاميا الععميط  األكاديط  كفػق  

 .فإنو يقه فييا إرت ا  الفساد

بسبب  ،ف الحكػر أكثخ ميًًل   إلرت ا  الفساد مغ الظساقإذ غالًبا ما يكػف الطػضفػ  :لمظذا -4
 .وسخعة تأثخىع بطحيط العطه وما يحعػيو ،والعػامه الظفسية ،ة الطمعط شبيع

 :لعشطه ما يأت  ،وتععجد ىحه العػامه   بسبب تعجد البيئات :ثانًيا / العػامه البيئية

يؤدي إل   ،إذ إف ىيطظة الساسة الفاسجيغ عم  مصعمف مػانب الحيا :عػامه البيئة السياسية -1
وسيصخ  الجولة  ،لمبمج دائع   وعجـ ومػد دسعػر   ،وعسكخ  الطمعط  ،جعجـ اإلسعقخار السياس  لمبم

 .ولعف الجور الخسال  لطظططات الطمعط  الطجن  ،عم  وسائه اإلعًلـ

واألزمات  ،إذ إف السياسات اإلمعصادية والظقجية غيخ الطحسػبة :عػامه البيئة اإلمعصادية -2
 .ت ػف سبًبا ف  إرت ا  الفساد ،وسػق العصصيط ،اإلمعصادية   بسبب الحخو  وال ػارث

 ،ومقبػليعيا لج  أغمب الظاس ،إذ إف  يػع ثقافة الفساد ف  الطمعط  :عػامه البيئة اإلمعطاعية -3
وزياد  عجد  ،وممة الطػارد ،ومطػد العف يخ الطمعطع  ،عط وتشػيو القيع السائج  ف  الطم

 .ت ا  الفسادكميا أسبا   تؤدي إل  إر  ،والععصب الصائف  والجيظ  ،السكاف

وإنعجاـ  ،وإنعجاـ إسعقًلؿ القضاق ،إذ إف إنعجاـ الفصه بيغ السمصات :عػامه البيئة العشخيعية -4
 .تؤدي إل  إرت ا  الفساد ،أو الع  تحق  مصالح فئػية ،بسبب سغ القػانيغ الععسفية ،الظداىة

بيئػػة الطمعطػػ     معػػهيػػؤدي إلػػ،إذ إف إنعػػجاـ الثقافػػة لػػج  أبظػاق الطمعط  :عػامػه البيئػػة الثقافيػػة -5
، وعػػجـ مبػػػؿ والععصػػب الف ػػخي  ،لطمعطػػ  نحػػػ مطػػػد العف يػػخ وتحمػػخه، وميػػه اتعسػػع بػػاإلنغًلؽ

، ويصػػعب عمػػ  كإنعشػػار الظػػار فػػ  اليشػػيع ،طمعطػػ فػػإف الفسػػاد سيظعشػػخ فػػ  ال ،الػػخأي اآلخػػخ
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قافػػػة رغػػػع دورىػػػا ال بيػػػخ والفعػػػاؿ فػػػ  بظػػػاق مػػػيع الث ،الطؤسسػػػات العخبػيػػػة واألكاديطيػػػة مكافحعػػػو
 .وإرساق ميع الظداىة والشفافية ،اإليمابية لمطمعط 

 انفرع انخاني
 انعىايم املؤسسيح وانتنظيًيح

  :(17)وتععجد ىحه العػامه لعشطه ما يأت  

 ففإ،وإيمابية  ف  ذات الػمت،إذ إف عجـ ومػد ثقافة  تظطيطية  مػية  ومعطاسكة   :ثقافة الطؤسسة -1
والعحم  بأخًلؽ  ،والحـد ،واإلنضباط ،  إذ إف اإللعداـادمج يكػف سبًبا ف  إرت ا  الفس ذلظ

 .كميا عػامه  تقمه مغ إرت ا  الفساد ،العطه

  إذ إف كبخ كاف إرت ا  الفساد مميًًل  ،إذ كمطا كاف حمع الطؤسسة  غيًخا :حمع الطؤسسة -2
 .مقظعة   إداري وبصالة   حمع الطؤسسة غالًبا ما يختبط بػمػد تخىه  

داري يطخ دوف إ ، نعيمًة لخوتيغ  إذ غالًبا ما يكػف إرت ا  الفساد:  لعف الظطاـ الخماب -3
، أو تجمي    ،مسائمة   ومطيعيا تعػد لضعف إنعجاـ تقييع األداق لج  الطؤسسة،، أو أو حسا  

 .الخمابة أو إنعجاميا

 ،إذ غالًبا ما ت ػف العًلمة الطعيظة م  الطسؤوؿ األعم :العًلمة م  مسؤول  اإلدارات العميا -4
  إذ واإلحعطاق بو،سبًبا ف  إرت ا  الفساد ،أـ مصمحة   ،أـ  جامة   ،سػاًق أكانت عًلمة مخابة  

وف  ذات الػمت يعطج الطسؤوؿ األعم  إل   ،يعطج الطػضف الفاسج إل  إسعغًلؿ ىحه العًلمة
 .ومانػن  ،إسعغًلؿ نفػذه عم  نحػ  غيخ  خع 

لو دور  كبيخ  ف   ،وعًلنيعو ،عطميا إذ إف  فافية الطؤسسة ف  :شبيعة العطه الطؤسس  -5
وتطعمظ مػارًدا  ،وسخيًعا،العقميه مغ حاالت الفساد   إذ إف الطؤسسة الع  يكػف عطميا سخًيا

 .فإنيا ت ثخ فييا حًلت الفساد ،وتعطه بعيًجا عغ الخمابة الشعبية واإلعًلمية ،كثيخ ً 

وإنعجاـ  ،بيعة العطهوعجـ تظاسبيا م  ش ،إذ إف عجـ ولػح الصًلحيات :الصًلحيات -6
 يؤدي إل  زياد  إرت ا  الفساد. ،الػ ف الػضيف 

 ،فعم  ف  الػمت الحي ال يطارسػف فيو أي عطه   ،إذ كمطا زاد عجد العامميغ :البصالة الطقظعة -7
 .  إذ سيكػف ومػدىع مثقًًل ل اىه الطؤسسةرت ا  الفسادزادت حاالت إ

بأف مظصبو  ،ؤول  اإلدارات العمياسال سيطا م ،إذ إف  عػر الطػضف :عجـ اإلسعقخار الػضيف  -8
ه يمع ،يظبغ  لو أف يقـػ بإسعغًلليا خًلؿ الفعخ  الع  يعطع  فييا بيحا الطظصب ،ىػ فخ ة  

وتػشيج  ،وبظاق نفػذ  غيخ  خع  ،  لغخض اإلثخاق غيخ الطشخوعمظو أكثخ ميًًل إلرت ا  الفساد
 .والظداىة والعجالة عم  حسا  مصمحة الطؤسسة ،العًلمات م  اآلخخيغ
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 انخاني املثحج
 انسثم األكادمييح ملكافحح انفساد 

والطمعط  م   ،مكافحة الفساد يظبغ  أف ت ػف عطمية  مع الطة  ما بيغ الجولة بطؤسساتيا مغ مية  
تشعخؾ فييا الطؤسسات  ،و عبية   حكػمية     إذ إف مكافحة الفساد تعصمب إراد   سساتو مغ مية  أخخ  مؤ 

  ف  دوًرا ميًطا، وتطارس الطؤسسات األكاديطية م  فئات الشعب الطصعمفة ،حكػميةة وغيخ الالحكػمي
، نبحث ف  الطصمب وسظعظاوؿ ىحا الطبحث لطغ مصمبيغ ،، ومكافحة الفساد، والشفافيةةإرساق ميع الظداى

فيو دور   سظبحث ، أما الطصمب الثانمط  ف  مكافحة الفساداألوؿ دور وزار  الععميع العال  والبحث الع
 ف  مكافحة الفساد. العجريسييغ والصًل 

 املطهة األول
 دور وزارج انتعهيى انعايل وانثحج انعهًي

ويطكغ  ،مغ الططكغ أف تطارس وزار  الععميع العال  والبحث العمط  دوًرا أساسًيا ف  مكافحة الفساد
 بياف ىحا الجور لطغ الفخعيغ العالييغ.

 انفرع األول
 اخ انىزاريحدور انقرار

وتظطية الػع   ،لو فاعميعو ف  تظطيع الطؤسسات األكاديطية ،يعج القخار الػزاري لابًصا إدارًيا ميًطا
  بصػر   خا ة   ،ولطظعسبييا مغ مػضفيغ وشًل    ،ألفخاد الشعب بصػر   عامة   ،والقانػن  والػشظ  ،الثقاف 

 .عم  كافة األ عج  ،غ حاالت إرت ا  الفسادم ،أو يقمه ،ويطظ  ،يحج ،إذ إف القخار الػزاري الصائب
 :تؤدي إل  تحقي  ما يأت  ،مع  ما كانت مخارات وزار  الععميع العال  ،وت ػف العخمطة العطمية لحلظ

 أل عخونيػػػة   وذلػػػظ مػػػغ خػػػًلؿ فػػػعح نافػػػح    ،مػػػغ مطيػػػ  فئػػػات الشػػػعب ،والطقعخحػػػات ،تمقػػػ  الشػػػكاو   -1
ضػًًل عػػغ إمكانيػػة تمقػ  الشػػكاو  والطقعخحػػات مػػغ   فبػػحلظ عمػػ  مػمػ  الػػػزار  الخسػػطية  معصصصػة  

خًلؿ الطؤسسات والػجوائخ الطػمػػد  فػ  الػػزار  والطعصصصػة بػحلظ   ألف مػغ  ػأف الشػكاو  العػ  
ومػػػغ  ػػػأف الطقعخحػػػات  ،وتقػمػػػو أف تشػػػح  العطػػػه األكػػػاديط فػػػ   ،ت ػػػػف مبظيػػػة عمػػػ  الطصػػػادمية

 ه.اليادفة والبظاق  أف تظقه العطه األكاديط  نحػ األفض

وأف تشطه  ،والعشمي  عم  الطشاركة فييا ،والجورات ،وورش العطه ،عقج الطؤتطخات، والظجوات -2
والععخية بالقػانيغ  ،ف  العطه األكاديط  ،مطي  الطػضفيغ، والصًل   إلرساق ميع الظداىة والشفافية

ميطات الع  والعع ،وخصػً ا ما يصز مظيا تظطيع السمػؾ الػضيف  ،واألنططة والععميطات الظافح 
 .تظطع أخًلميات الطػضف العاـ
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إلنمػاح  ،  ومػضف  الميات الخمابةصصيغ مغ األكاديطييغ وذوي الصبخ اإلسععانة بالصبخاق والطعص -3
وأمسػػاـ العػػجمي   ،وتقػػجيع الػػجعع بكػه أ ػػكالو لطكعػػب الطفػػعر العػػاـ ،خصػة الػػػزار  فػػ  مكافحػػة الفسػػاد

 .  لعحقي  ذلظوديػاف الخمابة الطالية ،وىيأ  الظداىة العامة ،الصارم  والجاخم 

أـ الطخئيػػػة   ألمػػػه نشػػػخ  ،أـ الطسػػػطػعة ،الععػػاوف مػػػ  الطؤسسػػػات اإلعًلميػػػة سػػػػاًق الطقػػخوق  مظيػػػا -4
 .والعخويج لبخامج وخصط الػزار  ،ثقافة الظداىة ومكافحة الفساد

ىع ونشخىا عم  ومحاولة شباعة نعاج أف ار  ،تشمي  ال عا  والباحثيغ والطؤلفيغ ف  ىحا الطضطار -5
 .الصًل  وفئات الشعب الطصعمفة

، والع  يقجميا الباحثػف ػامع  لمطي ، األشخوحات الظطخيةتفعيه العصبي  العطم  وال -6
وال ت ػف  ،والطعصصصػف، ومحاولة العخمطة عم  أرض الػام    ألمه أف ت ػف أشاريحيع مثطخ ً 

 .عم  ورؽ   حبًخا

وإععطاد  ،ف  العػعية والعػميو ،م  األساليب العقميجية ،تفعيه األساليب األل عخونية الحجيثة -7
وغيخ  مبا خ   بطا يعدز العفاعه بشكه   ،األساليب الع  تععطج عم  مبجأ الحػار والطشاركة والطظامشة

 .مبا خ  

 انفرع انخاني
 دور املقرراخ املنهجيح

غ خًلليا سيجرس ف  مكافحة الفساد   إذ م ،دوًرا ميًطا ،تطارس ال عب والطقخرات الطظيمية
وماىية الفساد وأسبابو وأنػاعو ومطاىخ  وأ كالو  ،إرساق ميع الظداىة والشفافية والطساقلة والعجالة ،الصًل 

 ،وسبه مكافحة الفساد والظطخيات الع  تظامر ذلظ ،وأنطاشو ومخاحه تمػث الطمعط  بالططارسات الفاسج 
أـ  ،تعميطية ،ت مؤسسات حكػمية أـ غيخ حكػميةسػاق أكان ،والطؤسسات الطعصصصة ف  مكافحة الفساد

 ،بطػاد  دراسية  تععم  بحقػؽ اإلنساف ،  إذ إف تضطيغ الطظاىج الجراسية ل افة الطخاحهغيخ تعميطية
ف  ال شف عغ الحاالت  ،وتعميطيع األساليب الصحيحة ،سيؤدي إل  تجريب الصًل  ،ووامبات الطػاشغ

 .يا إل  الميات الطعصصصةوتشميعيع عم  اإلبًلغ عظ ،السمبية
 ،تصز الظداىة ومكافحة الفساد وتضطيظيا مقخرات   ،ومغ المجيخ بالحكخ إف تصػيخ الطظاىج الجراسية

ويكػف لو  ،يظشأ نشأً   ائبةً  ،جيج  واع  مغ الصًل سيكػف لو بالغ األثخ ف  خم  ميه  م ،وتعميطيا لمصمبة
األمخ الحي مغ  أنو أف يعج إنماًزا بحج  ،ؿ مكافحة الفسادف  مما ،القجر  عم  تصػيخ القجرات والقابميات

 .والحيمػلة دوف إنعشاره ،ذاتو ف  اإلععطاد عميو ف  القضاق عم  الفساد
وعػػجـ ىػػجره  ،مػالػػيًعا تصػػز أىطيػػة حطايػػة الطػػاؿ العػػاـ ،تضػػطيغ الطظػػاىج الجراسػػية و يظبغػػ بيػػج إنػػ

مغ ضاىخ  إخعًلس األمػاؿ  والحج ،وتمخيطيا حة الخ ػ وسبه مكاف ،صيًخاقأـ إىطااًل وت ،عطجي سػاًق بشكه  
وعجـ إنفاؽ الطػاؿ العػاـ  ، صصية   وعجـ إسعغًلؿ الظفػذ الػضيف  لطصالح   ،ومظ  إبعداز الطػاشظيغ  ،العامة

أو  ،الطصصصػػػة لػػػو، وتثقيػػػف الصمبػػػة عمػػػ  عػػػجـ العيػػػخ  مػػػغ الضػػػخائبالحكػػػػم  خًلًفػػػا ألومػػػو اإلنفػػػاؽ 
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 ،والطحسػػػػػبية ،وتػػػػجريبيع وتثقػػػػيفيع عمػػػػ  لػػػػخور  اإلبععػػػػاد عػػػػغ الػسػػػػاشة ،يػػػػاالطسػػػػاعج  عمػػػػ  العيػػػػخ  مظ
وتػػجريبيع  ،ولػػخور  الحفػػاى عمػػ  الطعمػمػػات الػضيفيػػة وعػػجـ تسػػخيبيا بػػأي  ػػكه  مػػغ األ ػػكاؿ ،والطحابػػا 

خيع إحالة الطظامصات والعقػد تمو  ،اإلبععاد عغ الطدامية ف  إ جار القخارات اإلداريةلخور  وتثقيفيع عم  
و اإلمعظػػاع عػػغ نيػػب الطػػاؿ  ،ومظػػ  تمػػاوز الطػضػػف لحػػجود السػػمصات الطصػػػؿ بيػػا ،لحكػميػػة مقابػػه فائػػج ا

أو  ،لفائػج    ،والععميطػات ،واألنططػة ،وتثقػيفيع عمػ  لػخور  اإلمعظػاع عػغ تشػخي  القػػانيغ ،العاـ وتمخيع ذلػظ
 مصمحة  تصز فئة  محجود   مغ أبظاق الشعب دوف غيخىع.

وإ خاؾ مطثميغ مغ  ،والباحثيغ الطعصصصيغ ف  العأليف ،كغ اإلسععانة باألكاديطيغيط ،ومطا تقجـ ذكخه
  تعضطغ الطػالي  الع  تصز مكافحة  ر يظة   عمطية   والميات الخمابية   ألمه تأليف مظاىج   ،الجوائخ
 .والعجالة،الطساقلةو ،والشفافية ،وإرساق الظداىة ،الفساد

 املطهة انخاني
 ب يف يكافحح انفسادانتذريسيىٌ وانطالدور 

وسػػظعظاوؿ دور كػػه  مػػظيع لػػطغ  ،والصػػًل  ،تشػػطه الطػػػارد البشػػخية األكاديطيػػة مػػػضف  المامعػػات
  .الفخعيغ العالييغ

 انفرع األول
 انتذريسيىٌدور 

 ،والطحالػخيغ ،والعجريسػييغ ،األسػاتح العجيػج مػغ الطػػضفيغ اإلداريػيغ فضػًًل عػغ المامعات  تحػي 
  لمحيمػلػة دوف تفشػ  الفسػاد سػػاًق فػ  ميػع  يطارسػو داخػه الحػـخ المػامع  ىؤالق دور  ول ه  مغ  ،والطعيجيغ

ف   ألنيػػػع قػػػ  عمػػػ  عػػػات  ا ألسػػػاتح  والعجريسػػػيػ ي ،ولعػػػه الػػػجور األكبػػػخ ،أـ خارمػػػو ،داخػػػه الحػػػـخ المػػػامع 
يع تػجريذ كطا إنيػع يقػ  عمػ  عػاتق ،واألكثخ تفاعًًل معيع ،يكػنػف أكثخ مػضف  المامعة إحع اًكا بالصًل 

والحػػج مػػغ تفشػػ   ،الصمبػػة الطظػػاىج والطقػػخرات العػػ  تعضػػطغ نشػػخ ثقافػػة الظداىػػة والشػػفافية والعجالػػة والطسػػائمة
 مػمية   وبخامج   خصط   ف  يعمسج ادورً  ،والسمػك  الف خي  االنحخاؼ لج الػمائ  العخبػي  الجور يعج إذالفساد   

 وتظطيػة واألخًلميػة، الجيظيػة والقػيع بالطبػاد  تحصػيظيعو  ،سػميع   معطػاع إ سػمػؾ   وفػ  لعظشػئعيع  الصػًل  نحػػ

 بالػسػصية االلعػداـ عمػ  وتعػيػجىا وتأىيميػا اإلنسػانية  صصػيعيع و ػقه والػامػب، والػػالق باالنعطػاق  ػعػرىع

 األسػخ  تحقيقػو عمػ  تعاونػت إذا إال ،يػظمح أف يطكػغ ال العطػه وىػحا ،وؿؤ الطسػ االمعطاع  والسمػؾ واالععجاؿ
 ميػجاف فػ  تعطػه العػ  واألىميػة، الخسػطية الميػات وكافػة الشػبا  ورعايػة اإلعػًلـ، وسػائه أميػد و  والمامعػة

 مػخائع وكافػة الف ػخي  االنحػخاؼ مػغ الطمعطعػات لػمايػة  األمػاف  ػطاـ ىػػ وىػحا،واالمعطاع  العخبػػي  البظػاق

ـ   بعج عاـ   معجالتيا نسب تعصاعج لع لفساد اا  .(18)عا
الععميطيػػػة  مػػػ  تمقػػػيغ الطحالػػػخات لمصالػػػب لمععمػػػيع الثقػػػاف  والبػػػخامجع قعصػػػخإف دور المامعػػػة ال ي

والطصػاعب العاشفيػة ، عالمػة الطشػاكه السػمػكية، إلػ  ماأيًضػ، يععػجاىا، بػه فقط والعخبػية والثقافية الطحجد 
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لمطشػػػاكه  نػػػامح   عػػػًلج   فػػػ  تحقيػػػ  ىػػػاـ   دور   كػػػػف لػػػوي عجريسػػػ لمصػػػًل  ميطػػػا كػػػاف مصػػػجرىا، وسػػػمػؾ ال
ـ   ع  يعانػنيا، وذلظ مغ خًلؿ بظاق العًلمة الطقبػلة بيغ الصالبالشصصية ال مطا مػج  شػيمة   والمامعة ألعػا
 ،مػغ مبػه الطشػاكه حعػ  ولػػ كانػت مػمػػد    ف  القضاق عم  مشاكه الصًل  أو عػًلج ىػحه يكػف ليا أثخ  
يئػػة المجيػػج  فػػ  ليييػػا الصالػػب لمطػػخوؼ والب مػػغ الػمػػت أف يكػػػف لجيػػو معسػػ    عمػػ  العجريسػػ   وعميػػو يمػػب

 ،الطعمػمػػات عػػغ الصالػػب ونطػػػه البيػلػػػم  والف ػػخي واألخًلمػػ  المامعػػة، ولػػحلظ يمػػب أف تعػػػافخ لجيػػو كافػػة
الطػجرس الػحي يطثػه  عمػ   صصػية كبيػخ   والجور الحي تمعبو المامعة ف  العظشئة االمعطاعية يععطج إل  حػج  

الػحي يعطثػه بػو، فانػو مػج ثبػت  الطثػه األعمػ  بالظسبة لمصالب السػمصة العػ  يمػب شاععيػا وفػ  الػمػت نفسػو
لحيػػا  المخيطػػة ميػػه الطجرسػػييغ   الطػػخوؼ  ةبمظػػػح الصػػًل  وتييئػػ وثيقػػة   انػػو مػػغ األمػػػر العػػ  ليػػا  ػػمة  

رت ا  المػخائع مػغ إييطه تػليح ما يعختب عم   فيع الظفػس، فالبعس مجعغ بالصبيعة البشخية، وعمدىع 
 يًئا ػوإنعياج الفسػاد  ،ومغ ثع يمج الصالب إف ارت ابو لممخيطة ػ والعقجـمج تعػؽ الطمعط  عم  الظط مشاكه  

األمػػػر والػػحي كػػاف السػػبب فييػػا  عػامػػبلميمػػو  نعيمػػة  كمػػو وذلػػظ  ،مػػج ال يػػؤثخ عميػػو وعمػػ  ممعطعػػو ًيػػاعاد
 .(19)إىطاؿ الطجرس
 انفرع انخاني

 دور انطهثح
، والبحث العمط ، وخجمة الطمعط ، المامع  إّف وضيفة المامعات ف  الػمت الحالخ ى  الععميع

وتصػرىا مغ خًلؿ  وبمػرتيا ،لمصًل  والػشظية،  ،ومجت أساسًا لعظطية الشصصية األنسانية وىحه األىجاؼ
ـ   الػشظ ، وتػعية أفخاد الطمعط  بشكه   اإلنساف، وتعطي   عػره إعاد   ياغة العمع،  ، وإ اعة روحعا

معطاع ، الف خية، والجيقخاشية، والعجؿ اإلالععجدية  تسع  لع خيذ والطظيج العمط ، وت ػيغ مفاىيع عمطية،
األمعصادية، واإلمعطاعية،  ةت، والطسعمجات الصارئة عم  الساحالعامة ف  ضه الطعغيخا والحخيات

السياسية  ف  كافة الطماالت ةعم  مج الطمعط  بالطػارد البشخي المامعة والسياسية، والثقافية، وتعطه
لصجمة الطمعط    حاتلمامعات ف  تقجيع الحمػؿ والطقعخ ا واالمعطاعية والثقافية، كطا يْات  دورواالمعصادية 

 خجمة   ف  ذلظ مغالعػ ه الييا لطا  وتصبي  الظعائج الع  يعع ،واألبحاث العمطية،خًلؿ الجراسات مغ
 .(20)مطمعط ل

لمععمػيع العػال   إذ تقػجـ المامعػات فخ ػة  لو أثخ  كبيخ  عم  سػمػكيع    ،إف إنعطاق الصمبة لمحـخ المامع بيج 
لػو دور  كبيػخ  يػؤثخ عمػ  سػمػكيع فػ  الحيػا   ،ف إخعًلط الصػًل  مػ  بعضػيع الػبعسوإ ،وإر ادىع ،لمصمبة

األمػخ الػحي يمعػه مظػو عظصػًخا مػابًًل لمعفاعػه مػ  اآلخػخيغ  ،المامعية   إذ يععخؼ الصالػب عمػ  شمبػة  مػجد  
وىػحه الفعػخ   ،عسا  ال ثيخ مػغ األمػػر العػ  تػؤثخ عمػ   صصػيعو وتبظييػا، وإكسمػبو وكًلمو وتصخفاتوف  إ

والظداىػػػة يػػػا فػػػ  بػػػث القػػػيع واألخػػػًلؽ السػػػامية، وروح الععػػػاوف، ىػػػ  الفعػػػخ  العػػػ  مػػػغ الططكػػػغ اإلسػػػعفاد  مظ
وفػ  الػمػػت ذاتػو سػيؤثخ ىػػحا فػ  بظػػاق  ،والطػلػػعية فػ  نفػسػػيع ومطارسػاتيعوالشػفافية والعجالػة والطسػػاقلة 
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فيكػػف ليػع  ،اتيع وسمػكياتيع ومغ ثع يقػمػف بظقه ىحه السمػكيات عظج إخعًلشيع مػ  الصمبػة المػجد صصي
  .(21)وتحمييع باألخًلؽ الحطيج   ،وتحجيج سمػكياتيع ،ف  بظاق  صصية الصمبة اآلخخيغ ،دور  ميع  
 :اخلامتح

  :اليعيغف  نياية البحث نػرد بعس اإلسعظعامات وبعس الطقعخحات لطغ الفقختيغ الع
 :اإلستنتاجاخ :أولً 
لمطؤسسات األكاديطية دور  ميع  ف   ظاعة القيع اإلمعطاعية لمصمبة،وزراععيا وتأ يميا ف   -1

  .وف  كافة مماالت الحيا  الطععجد  ،نفػسيع مغ الظاحية اإلمعطاعية واإلمعصادية

وتساعجىع  ،مطية والعطميةمغ الظاحية الع ،ُت سب الطؤسسات األكاديطية شمبة العمع خبخات  مععجد    -2
 ،ومحاولة إيماد الحمػؿ الظامعة ليا ،ليكػنػا مادرييغ عم  مػامية الطشاكه والصعػبات والعػائ 

 .واألنػاع الطععجد  مغ الجراسات العمطية ،مغ خًلؿ البحث العمط  الخ يغ

  األكاديطية بظػع  ُتعدز الطؤسسات األكاديطية األف ار الحخ  لمصمبة   إذ يعطع  الصمبة خًلؿ الحيا -3
األمخ الحي يساعج عم  ت ػيغ  ،وتعظام  لجييع الشعػر بالجيطػمخاشية والطسؤولية ،مغ الحخية

  صصياتيع الطسعقبمية.

ا
ً
 :املقرتحاخ :حاني

لخور  العظسي  ما بيغ الطؤسسات األكاديطية والطؤسسات الخمابية الطعصصصة   لػل  بخنامج   -1
صمػ  مغ الطؤسسات األكاديطية   لجعع مسيخ  الشفافية والظداىة مع امه  ىجفو تحميه الجور الط

مغ خًلؿ تظشيط دورىا وتفاعميا الطسعطخ م  الطخاكد البحثية العمطية  ،والطسائمة والعجالة
 ..الطعصصصة

تقجيع الطعمػمات واألرماـ واإلحصاقات اإلسعبيانية الع  تعػ ه الييا الطؤسسات األكاديطية مغ  -2
كطحاولة  ،إل  السمصات الطعصصصة العشخيعية والعظفيحية ،البحثية الطععجد  األنػاعخًلؿ الجراسات 

لعغييخ ما مغ الططكغ تغييخه بظاًق عم  أساس ما تػ مت إليو الجراسات األكاديطية البحثية 
 .الخ يظة

وف  مػالي  تعضطغ مكافحة الفساد وإرساق مػاعج  ،اإلسعثطار ف  مماؿ البحث العمط  الظػع  -3
 .داىة والشفافيةالظ
تشمي  الصمبة عم  القياـ بأنشصة  شًلبية  غيخ مظيمية  تيجؼ إل  حث الصًل  وتخغيبيع   ليكػف  -4

 .ليع دور  فعاؿ  لمػماية مغ الفساد ومكافحعو

عقج نجوات وورش عطه  معصصصة ، تعطه عم  تعديد الثقافة العامة لمصًل    لعثقيفيع وتػعيعيع  -5
 .فافية لجييع   لمػماية مغ الفساد ومكافحعووإرساق ميع الظداىة والش
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(1)

َٓ  ٌْ ١َِّْاا ِ  : )) 70لاا ي اؼاا ٌٝ وااٟ صااٛء   اصاا    /  ٠٢اا    اا ِِّ  ُُ٘ َءَنْلَٕاا  َٚ ااِ   ْْ ٌَْْ  َٚ ٌَْْااّ ِ  ُْ وِااٟ   ُ٘ ٍَْٕاا  َّ َن َٚ  ََ َٕاا  يَِٕااٟ وََ ِْ ٌَمَاا ْ َوْ  َٚ

 ْٓ ّْ ِِّ ٰٝ َوث١ٍِ   ُْ َػٍَ ُ٘  ٍَْٕ وَْؼ    ((.َخٍَْمَٕ  اَْفِؼ١ًل  َٚ

(2)
َ٘ :))10-7ل ي اؼ ٌٝ وٟ صٛء   ٌشّش / ٠٢     ْٛ َِ  َص َٚ َْٔفٍش  َ٘ا     َٚ  َٛ اَْم َٚ ا   َ٘ َٙ  وُُدَٛء َّ َٙ ٌْ َ ا وَأ َ٘ آ َنْو  َِ لَا ْ َخا َ    لَا ْ ََْوٍَاَ   َٚ

 َ٘ ٓ ََْص  َِ .)) 

(3)
ًٌ وِٟ  : )) 30ل ي اؼ ٌٝ وٟ صٛء   ٌْم   /  ٠٢    َلئَِىِ  إِِّٟٔ َخ ِػ َّ ٍْ ٌِ إِذْ لَ َي َءيَُّه  آ ٠ُْفِضا ُ َٚ َِ ا   َٙ ًُ و١ِ ١ٍِفَ ً ۖ لَ ٌُٛ  ََاَْدؼَ ْْلَْءِع َخ

 َْ ٛ ُّ َِ  ََل اَْؼٍَ  ُُ ُس ٌََه ۖ لَ َي إِِّٟٔ ََْػٍَ ُٔمَ ِّ َٚ ِ َن  ّْ َْ ُٓ َُٔضُِّْ  يِ ْْ َٔ َٚ   َ َِ ٠َْضِفُه  ٌ ِّ َٚ   َٙ  ((. و١ِ

(4)
َِ  نّك ٔفضه ػ١ٍه واأْ اضامؼٍّٙ  ي  ػا    ٚءٚٞ ػٓ  اِ َ ػٍٟ يٓ  ٌْض١ٓ  ٌضد َ ػ١ٍٗ ٚػٍٝ وي ئٗ  ٌضلَ إٔٗ ل ي:))

)) ًّ ، ٠ٕظ  يذٌه :  ٌظ١ْف   ٌضد ٠َ  ٚءص ٌ   ٌْمٛق ٌإلِ َ ن٠ٓ  ٌؼ ي ٠ٓ ، ام ٠ُ دمحم ِٙ ٞ  ٌخ صا ْ ، َ ء  ٌْاذء   ػّز ٚخ

  .194، ص 2013، 1، يغ  َ ،  ٌؼ  ق ، ؽ

(5)
 لضُ  ٌؼٍّ    ٌٕفش إٌٝ ثلث  َٔٛ ع : 

ٟٚ٘  ٌٕفش  ٌماٟ اا ػٛ طا نْٙ  إٌاٝ إاْا ع  ٌشاٙٛ   ، ٚ ٌا وغ َل٘ثًا  ٚء    ٌٕازٚ   ،  :النفس األمبرة ببلسوء  -1

ٚ أغّ س وٟ  ٌْ  َ ، ٚ ٌمّمغ يا ١ٔ   ٌّ ٠َا   يؼ١ا ً  ػآ  ْلخالق ٚ ٌشا ع ، ٚاا وغ طا نْٙ  إٌاٝ وؼاً  ٌ ذ ئاً ، 

 .ز ٘  ٚامظف ي ٌضٛ َٚخذ  ٌ شٛ  ، يً ٚءيّ  اخ ٠دٙ  ِٓ ي   ش ػٟ ، وٟٙ ٔفٌش و ص  ٌ ، َلامّمغ ي ٌٕ

ٟٚ٘  ٌٕفش  ٌمٟ اخٍؾ  ٌؼّاً  ٌظا ٌ  ي ٌؼّاً  ٌضاٟ  ، ٚيؼا ذٌه امٕا َ ػٍاٝ ِا  وؼٍاأ ، ٚيؼا  َْ النفس اللوامة :  -2

 .٠مٛ  ط نْٙ  ، ءيّ  ل  اشٍّٙ   ٌ نّ   ا١ٌٙ  ي ٌظف  ٚ ٌؼفٛ ٚ ٌغف  ْ

ؼأ ٌٕٛ ١٘اٗ ، ٚاأَياأ يابَ   ٟٚ٘  ٌٕفش  ٌمٟ ػ وأ ءيٙ  وخؼؼأ ْلٚ ِ ٖ َٚنى ِاٗ ، ٚخؼاالنفس المطمئنة :  -3

 ٠ٕظ  يذٌه : . اصلَ ، ِٚ ءصأ َٚء٘  وٟ  ١ٌْ    ٌ ١ٔ  ٚومً  ٌّ  ٠ ٠ ٖ   خً ٚػل ، ََٚ   ٌدٙ َ  ْلوْ 

،  3خْ ء خ صُ ِى ٚٞ ، ِ ئ  ِْْث ِْْٚث وٟ َػ   َيٟ نّز   ٌثّ ٌٟ ، ؽْ ػ  ِىمب ػ ْ ، ي يً ،  ٌؼ  ق ، ج -

 .153ي ْٚ صٕ  ؽْغ ، ص

(6)
 ضُ  ٌّ  ءس  ٌمٟ امٕ نع ١ٌْ ْ ِفَٙٛ  ٌفض َ ٚاؼ ٠فٗ إٌٝ ثلث  ِ  ءس ، ٟٚ٘ :إم 

ًِ   المدرسة القيمية : -1 ٚ ٌماٟ اكوا   ٌّؼا ١٠   ْل خلل١ا  ٚ ٌما١ُ  ٌ ١ٕ٠ا   ٌماٟ اْا ء   ٌفضا َ ٚاؼا ٖ ِ ًػا  و ٠ًَا  ٘ا  

 .ٌٍشخض

ٌفضا َ ظا ٘  ً ؽ١ْؼ١ا  ًِظا نْ ً ٌٍّٕاٛ ، ٚ ٌمٟ إصمٕ   إٌٝ  ٌّٕٙح  ١ٌْٕٛٞ  ٌٛظ١فٟ ، ٚػا     المدرسة الوظيفية : -2

 .ٚثًّٕ  َلي  ِٓ َوؼٗ ؛ ٌ وغ ػدٍ   ٌم١ّٕ 

ٚاؼاا ، ، ٠ًَؼاا  ، ي ٌّ ءصا   ٌلاؼ ١ٍ٠اا  ، ٚ ٌمااٟ ظٙا   وااٟ  ٌ يااغ  ْلخ١ا  ِاآ  ٌماا ْ  مدرسةة مةةب باةةد الوظيفةة : -3

ؼ١ا  ،  ٌماٟ إصامٕ   إ١ٌٙا   ٌؼش ٠ٓ ، و َ وؼً ػٍٝ از ٠   ٌفض َ ، ٚإٔمش ءٖ ِٓ خٍٙ  ، ٚػٍاٝ ػ١اٛ   ٌفٍضاف   ٌذء ئ

 ٌٍّز٠  نٛي  ٌّٛػٛع ٠ٕظ  يذٌه :  . ٌّ ءص   ٌٛظ١ف١  ِٓ خٍٙ  َخ ٜ

ِٕمااذ دمحم َ  اا  ، ػللاا   ٌفضاا َ  اَ ءٞ ي ٌخظاا ئض  ٌف ٠َاا  ٚ ٌمٕظ١ّ١اا  ٌّااٛظفٟ  ٌْىِٛاا  ِٕٚظّ اٙاا  ، ِ وااز  -

.ٔمااًل ػآ : نضآ واا ءس 9، ص 60 اِا ء   ٌٍ ء صا   ٚ ٌْْاٛإل  اصاام  ا١د١   اِا ء    ٌؼ ي١ا   ٌّمْا    ، ع 

يْاث ػَْٛ ؽْ   ، ام١١ُ ندُ ظ ٘    ٌفض َ وٟ  ٌّكصض    ٌْى١ِٛ   ٌؼ  ل١  ِٓ ٚخٙ  ٔظ  ا ء٠ضٟ  ٌد ِؼ   ، 

 .162، ص 2014، 7ِدٍ   ٌٕز ٘  ٚ ٌشف و١  ٌٍْْٛإل ٚ ٌ ء ص   ، يغ  َ ،  ٌؼ  ق ، عِٕشٛء وٟ 

(7)
وثا ءٖ ،ٚؽا ق ِى وْماٗ َٚٚء  ٌّٕظّا    ٌؼ ١ٌّا  ٚ ٌؼ ي١ا  واٟ ِى وْماٗ ، صّ  ػ َي نض١ٓ ،  ٌفض َ  اَ ءٞ : َصْ يٗ ،  

 .128، ص 2014، 7ِدٍ   ٌٕز ٘  ٚ ٌشف و١  ٌٍْْٛإل ٚ ٌ ء ص   ، يغ  َ ،  ٌؼ  ق ، ع يْث ِٕشٛء وٟ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya7.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura91-aya10.html
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(8)

  .128 ٌّظ ء ذ اٗ ، ص 

(9)
 .2، ِظ  ،ص 2018- 2014ٌفض َ  ٌٍدٕ   ٌف ػ١   ٌمٕض١م١  ٌّى وْ   ٌفض َ ،  اصم  ا١د١   ٌٛؽ١ٕ  ٌّى وْ    

(10)
َ. ػْ   ٌْف١ظ ِضى١ٓ ، َءٚس وٟ ِم١ س  ٌفضا َ َٚخلل١ا    ٌؼّاً ، ِْ ػا    ِ ْٛػا  ٌ ٍْا   ٌْىا ٌٛء٠ٛس ، و١ٍا   

 .19-17،  ٌدز ئ  ، ص -خ١دً  – ٌؼٍَٛ  المظ ٠َ  ٚػٍَٛ  ٌمض١١  ، خ ِؼ  دمحم  ٌظ ٠ك يٓ ١ْ٠ٝ 

(11)
ذو ٘  ٘ٛ  ٌفض َ  اخمّ ػٟ ٚ ٌفض َ  ٌمؼ ئٟ، ٚ ٌضْب وٟ ذٌه ٠ؼَٛ إٌٝ َِا ٠ٓ ِّٙا١ٓ  ٌؼً َخ   َٔٛ ع  ٌفض َ  ٌض يك 

 ٚءئ١ض١١ٓ :

ًْ  واٟ  -َ  اؼ   ٌّكصض    اخمّ ػ١ا   ٌٛصا١ٍ   ٌماٟ اماَٛ يم ي١ا   ٌفا َ ٚإشاتمٗ ، ٚاؼ١ٍّاٗ ٚا ء٠ْاٗ ، ١ٌىاْٛ طا ٌ

أ ػٍاٝ  ٌّضممًْ ، ١ٌٚضم ١غ َْ ٠ْٕٟ ِضممًْ  ٌٛؽٓ ِٚضممًْ  ْلخ١ ي ، ٚا ء٠ب   ًْ ٌد١ً  ٌٕ شاٟ  ١ٌىاْٛ طا ٌ

 ٌٕٙح ذ اٗ ، وإذ  ِ  افشٝ  ٌفض َ وٟ ٘ذٖ  ٌّكصض   ، ػ ع  ٌْ ػ  ٚ ٌّضممًْ ، ٚي ٌم ٌٟ ػ ع  ٌد١ً  ٌْ ٌٟ 

ٚ ْلخ١اا ي  ٌمااٟ ا١ٍااٗ ؛ ْلٔٙااُ صاا١ؼم َْٚ ػٍااٝ ّٔااؾ ن١اا   إخمّ ػ١اا  و صاا   ١ِْٕاا  ػٍااٝ إٔؼاا  َ  انماا  َ ٚإٔؼاا  َ 

 . ٌَٛل 

ٌ ئ١ض١   ٌمٟ ٠ؼٛي ػ١ٍٙ   ٌٕ س وٟ إصمؼ َ  نماٛلُٙ  ٌّضاٍٛي  ٚ ٌؼا ئؼ ، ٚإْ  ٌفضا َ إذ  ٠ؼ   ٌمؼ    ٌٛص١ٍ    -  

ِ  افشٝ وٟ ٘ذٖ  ٌّٕظِٛ  ص١كَٞ ذٌاه، إٌاٝ ػا َ إصامم  ء  ٌّؼا ِل ، ٚػا١ ع  ٌْماٛق، ٚافشاٟ  ٌفٛػاٝ، 

 .ٚػ َ اْم١ك  ٌؼ  ٌ 

(12)
 .21، صَ. ػْ   ٌْف١ظ ِضى١ٓ ، ِظ ء ص يك  

(13)
 .22 -21  ٌّظ ء ذ اٗ ، ص 

(14)
 .23-22 ٌّظ ء ذ اٗ ، ص 

(15)
 .163نضٓ و ءس ػَْٛ ؽْ   ، ِظ ء ص يك ،  

(16)
 .137-134صّ  ػ َي نض١ٓ ، ِظ ء ص يك ، ص 

(17)
 .136-135 ٌّظ ء ذ اٗ ، ص 

(18)
ص ٌ  ٔٙ  نضٓ ػٛع ، افؼ١ً َٚء  ٌد ِؼ    ٌفٍض ١ٕ١  وٟ ل  ع  ز  وٟ ا ص١خ  ٌم ي١   ْل١ِٕ  ِٚى وْ   اء٘   ، ء 

ِ خضم١  ِم ِ  إٌٝ ِؼٙ   ٌْْٛإل ٚ ٌ ء ص    ٌؼ ي١  ،  ٌّٕظّ   ٌؼ ي١ا  ٌٍم ي١ا  ٚ ٌثم وا  ٚ ٌؼٍاَٛ ، خ ِؼا   ٌا ٚي  ٌؼ ي١ا  ، 

 .38، ص 2016 ٌم ٘   ، ِظ  ، 

(19)
 .73 – 72 ٌّظ ء ذ اٗ ، ص 

(20)
ّٛ ؽٕ  ، يْث ِٕشٛء وٟ  ٌّدٍا  ػظّأ نضٓ  ٌؼم١ً ، نضٓ َنّ   ١ٌْ ءٞ ، َٚء  ٌد ِؼ    ْلء١َٔ  وٟ ا ػ١ُ ل١ُ  ٌ 

  .519، ص 2014، 4، ع 10 ْلء١َٔ  وٟ  ٌؼٍَٛ  ٌم ي٠ٛ  ، َ

(21)
َ. ٘ش َ خ١ًّ وّ ي  ، ٚن ء   ٌمؼٍا١ُ  ٌؼا ٌٟ ٚ ٌْْاث  ٌؼٍّاٟ َٚٚء٘ا  ٌٍْا  ِآ  ٌفضا َ ٚطاٛءٖ أ  ٌؼا  ق َّٔٛذًخا  أ ،  

 1، ج 23، ع ١6   ٌما ْٔٛ ، خ ِؼا  و واٛن ،  ٌؼا  ق ،  َيْث ِٕشٛء وٟ ِدٍ  و١ٍ   ٌم ْٔٛ ٌٍؼٍَٛ  ٌم ١ٔٛٔ  ٚ ٌض١ ص١  ، وٍ

 .317، ص 2017، 
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 :املصادر
 أوًل / انقرآٌ انكريى 

ا / انكتة
ً
 :حاني
، يا ْٚ صإ  3ِْْٚث وٟ َػ   َيٟ نّز   ٌثّ ٌٟ، ِىمب ػ ْ، ي ياً،  ٌؼا  ق، ج ، ِ ئ  ِْْثخْ ء خ صُ ِى ٚٞ -1

 ؽْغ.

 . 2013، 1ؽ٠ُ دمحم ِٙ ٞ  ٌخ ص ْ، َ ء  ٌْذء ، يغ  َ،  ٌؼ  ق،ص ٌ   ٌْمٛق ٌإلِ َ ن٠ٓ  ٌؼ ي ٠ٓ، ام ء -2

ِٕمااذ دمحم َ  اا  ، ػللاا   ٌفضاا َ  اَ ءٞ ي ٌخظاا ئض  ٌف ٠َاا  ٚ ٌمٕظ١ّ١اا  ٌّااٛظفٟ  ٌْىِٛاا  ِٕٚظّ اٙاا  ، ِ وااز  -3

 .60 اِ ء   ٌٍ ء ص   ٚ ٌْْٛإل  اصم  ا١د١   اِ ء    ٌؼ ي١   ٌّمْ    ، ع 

ا / انثحىث واحملاضراخ
ً
 :حانخ
نضٓ و ءس ػَْٛ ؽْا   ، ام١ا١ُ نداُ ظا ٘    ٌفضا َ واٟ  ٌّكصضا    ٌْى١ِٛا   ٌؼ  ل١ا  ِآ ٚخٙا  ٔظا  ا ء٠ضاٟ  -1

 .2014، 7 ٌد ِؼ   ، يْث ِٕشٛء وٟ ِدٍ   ٌٕز ٘  ٚ ٌشف و١  ٌٍْْٛإل ٚ ٌ ء ص   ، يغ  َ ،  ٌؼ  ق ، ع

ٌّٕظّاا    ٌؼ ١ٌّاا  ٚ ٌؼ ي١اا  وااٟ صااّ  ػاا َي نضاا١ٓ ،  ٌفضاا َ  اَ ءٞ : َصااْ يٗ ، وثاا ءٖ ،ٚؽاا ق ِى وْمااٗ َٚٚء   -2

 .2014، 7ِى وْمٗ ، يْث ِٕشٛء وٟ ِدٍ   ٌٕز ٘  ٚ ٌشف و١  ٌٍْْٛإل ٚ ٌ ء ص   ، يغ  َ ،  ٌؼ  ق ، ع

َ. ػْ   ٌْفا١ظ ِضاى١ٓ ، َءٚس واٟ ِم١ا س  ٌفضا َ َٚخلل١ا    ٌؼّاً، ِْ ػا    ِ ْٛػا  ٌ ٍْا   ٌْىا ٌٛء٠ٛس،  -3

 .19-17خ١دً ،  ٌدز ئ  ، ص –ِؼ  دمحم  ٌظ ٠ك يٓ ١ْ٠ٝ و١ٍ   ٌؼٍَٛ  المظ ٠َ  ٚػٍَٛ  ٌمض١١  ، خ 

ػظّأ نضٓ  ٌؼم١ً ، نضٓ َنّ   ١ٌْ ءٞ ، َٚء  ٌد ِؼ    ْلء١َٔ  وٟ ا ػ١ُ لا١ُ  ٌّٛ ؽٕا  ، يْاث ِٕشاٛء واٟ  -4

 . 2014، 4، ع 10 ٌّدٍ   ْلء١َٔ  وٟ  ٌؼٍَٛ  ٌم ي٠ٛ  ، َ

 .، ِظ  2018- 2014 ٌٛؽ١ٕ  ٌّى وْ   ٌفض َ  ٌٍدٕ   ٌف ػ١   ٌمٕض١م١  ٌّى وْ   ٌفض َ ،  اصم  ا١د١   -5

ٔٙ  نضٓ ػٛع ، افؼ١ً َٚء  ٌد ِؼ    ٌفٍض ١ٕ١  وٟ ل  ع  ز  وٟ ا ص١خ  ٌم ي١   ْل١ِٕ  ِٚى وْا   اء٘ا   ،   -6

ءص ٌ  ِ خضم١  ِم ِ  إٌٝ ِؼٙ   ٌْْٛإل ٚ ٌ ء ص    ٌؼ ي١  ،  ٌّٕظّ   ٌؼ ي١  ٌٍم ي١ا  ٚ ٌثم وا  ٚ ٌؼٍاَٛ ، خ ِؼا  

 .38، ص 2016ي١  ،  ٌم ٘   ، ِظ  ،  ٌ ٚي  ٌؼ 

، ٚن ء   ٌمؼ١ٍُ  ٌؼ ٌٟ ٚ ٌْْث  ٌؼٍّٟ َٚٚء٘  ٌٍْ  ِٓ  ٌفضا َ ٚطاٛءٖ أ  ٌؼا  ق َّٔٛذًخا  أ، خ١ًّ وّ يَ. ٘ش َ  -7

، ع 6،  َو١ٍا   ٌما ْٔٛ، خ ِؼا  و واٛن،  ٌؼا  ق،  ْٔٛ ٌٍؼٍاَٛ  ٌم ١ٔٛٔا  ٚ ٌض١ صا١ يْث ِٕشٛء وٟ ِدٍ  و١ٍا   ٌما

 .2017،  1، ج23
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 انتًويه يف حتقيق يتطهباث اجلودة انتؼهيًيت أثش اعرتاتيجيت

 دساعت حتهيهيت آلساء ػيُت يٍ أعاتزة اجلايؼاث انؼشاقيت

 االعتار انذكتوس
 يوعف حجيى عهطاٌ انطائي        

 واالقتصاد جايؼت انكوفت / كهيت االداسة
Yousefh.altaie@uokufa.iq 

 

 انباحث

 حغني حمًذ ػهي كشكول
 جايؼت انكوفت / كهيت االداسة واالقتصاد

husseinmohammed.1986@gmail.com 
 

 انباحث

 ضشغاو حمًذ شاطي اخلاقاَي
 جايؼت انكوفت / كهيت االداسة واالقتصاد

okdergam99@gmail.com  
 

 
   Abstract   ادلغتخهص

 متطمبرات يحقجر  فري التسؽير  اسرترايجججات أثرريتسثل الهدف العام مؼ هذه الدراسة في التعرف عمى 
 آلراء يحمجمجررة دراسررة، وقررد اعتسرردت الدراسررة عمررى السررشهال الؽلررمي االسررتداللي مررؼ  رر ل التعمجسجررة الجررؽدة
اسرررترايجججة مؽ رررؽ   وقرررد يبشرررا الدراسرررة  رررسؼ االيرررار السمررراهجسي ،العراقجرررة الجامعرررات أسرررايذة مرررؼ عجشرررة
تست جرررر  ومتطمبرررات الجرررؽدة التعمجسجرررة ،مرررؼ السؽا رررجي الحديثرررة تست جرررر مدرررتقل يمدرررجر   اباعتبارهررر التسؽيررر 
ويررػ  ،هردف الدراسررةاالدوات االحررراةجة التري يتشاسرر   ويررػ اارراء التحمجررل باعتسراد مجسؽعررة مرؼ ،مدرتجج 

اهسهررا ان  :عرردد مررؼ االسررتشتااات ويزررسؼ البحرر  ،(SmartPLS) اعتسرراد نرمررامجي الحزمررة االحررراةجة
 الؽحجرد السرردر هرػ رأس مالها البذر   بان يؤمؼ أن إداريها عمى فان السشعسة دا ل الت ججر عسمجة أمجاح
 تويحقجر  متطمبرات الجرؽدة التعمجسجرة بعجرداا عرؼ التسؽير  والخردا  والسسارسرا العسمجرة هرذه إمجاح عمى القادر

وبعرر  الجررؽدة السطمؽبررة، واثررر ذلررغ عمررى الترري يررؤثر عمررى سررجر العمسجررة التعمجسجررة لحربرراء او الدررمؽتجات ا
وقرد قردم البحر   ،مرؼ  ر ل السراو رة والتسؽير  الت ججرر عؼ امتقاةجة بسعمؽمات األفراد تزويدن الجامعات يقؽم

 التؽلل الجها.  يػد عمى الشتاةال التي دباالعتسامجسؽعة مؼ التؽلجات 
 . فقدان الؽاز ، التشافس االكاديسي، الدمؽتجات الحرباء،  الت ع  بالشتاةالالكممات والمرطمحات الرئيدة: 
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 ادلبحث األول 

 ُججيت انؼهًيت نهبحثادل

 والتي يتزسؼ اآليي:  بح في هذا السبح  سجتػ التطرق إلى السشهججة العمسجة لم
  يشكهت وتغاؤالث انبحث  :أوال
اامعرة او لتي يسكرؼ أن يتحقر  مرؼ   لهرا أ  ا االسترايجججات الحالجةأحد أهػ  جؽدة التعمجسجةال ُعدت    
مؼ المؽاةرد وهرذا يقرؽد إلرى زيرادة اؽديهرا ومرؼ  مراي  يرشجف عالجة نجؼ حزمةالتمؽق والحرؽل عمى  كمجة

 اعتسرراد عمررى الجامعرراتبعرر   اظهرررت، ولكررؼ فرري اآلومررة األ جرررة فرري السشافدررة االكاديسجررة ثررػ الشسررؽ والبقرراء
مررؼ أاررل دهاء الررخرردا  و بال الترري يتدررػوسرراةل الجررؽدة  يطبجرر يدرراهػ فرري  ااسررترايجججة يسؽيرر   جررر مررررح نهرر

اسرررتخدام  وباالعتسررراد عمرررىتطبجررر  متطمبرررات ارررؽدة التعمجسجرررة ل التررررثجر فررري التررررشجف السحمررري او العرررالسي
 جررر محسجررة لمحرررؽل مررى مسارسررات متطمبررات خمجررة باالريكرراز عالذتجررة و الطرررق ال ذاتاسررترايجججة التسؽيرر  

متطمبررات دررتخدم ويع قررة حقجقجررة مبشجررة عمررى أسراس يحقجرر  الجررؽدة فرري الجامعررات.  يؽارردالجررؽدة وال عمرى 
التسؽي  والخدا   الدقة والذمافجة والشزاهة في الشتاةال مسا يتطم  ذلغ الترتجز عمى الجؽدة التعمجسجة بعجداا عؼ

بحثشرا  يكرؽن . او الدرمؽتجات السزرمة التري يرؤثر عمرى سرجر العمسجرة التعمجسجرة برالجؽدة السطمؽبرة توالسسارسا
 ،اال  قرري الررؽاز  فقرردان ،بالشترراةال الت عرر بربعرراده ) اسررترايجججة التسؽيرر السدررتقل وهررؽ وهسررا مت جررريؼ مررؼ 
 الجامعي، القجادة)بربعاده  جةمتطمبات اؽدة التعمجسوالست جر السعتسد  (الحرباء سمؽتجات ،االكاديسي التشافس
هرررؽ دور  مرررا)لرررذا يكسرررؼ مذررركمتشا فررري اآليررري:  (،العمسررري البحررر  الدراسرررجة، السقرررررات ارررؽدة التحتجرررة، البشرررى

 اسرتخدامذلرغ فري  مسرا يدرهػاسترايجججة التسؽي  في يحقج  متطمبات اؽدة التعمجسجة فري الجامعرات العراقجرة 
 واستشاداا إلى السذكمة في أع ه امبثقا العديد مؼ التداؤالت وهي:، (والسراو ة والتسؽي حاالت الخدا  

 .الجامعات العراقجة السترايجججة التسؽي  في يحقج  اؽدة التعمجػهل هشالغ دور  -1
 .يحقج  الجؽدة التعمجػ في الجامعات العراقجة في  بالشتاةال الت ع  عدبلهشالغ دور  -2
 .يحقج  اؽدة التعمجػ في الجامعات العراقجة في اال  قي الؽاز  فقدان عدبلهشالغ دور  -3
 يحقج  الجؽدة التعمجػ في الجامعات العراقجة. في االكاديسي التشافس عدبلهشالغ دور  -4
 يحقج  الجؽدة التعمجػ في الجامعات العراقجة. في الحرباء سمؽتجات عدبلهشالغ دور  -5
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 نبحثأهًيت ا :ثاَيا  
أسررايذة مررؼ السؽا ررجي الترري مررؼ السسكررؼ أن يررؤثر عمررى سررايكؽلؽاجة  جررؽدة التعمجسجررةاليعررد مؽ ررؽ  

فري  مسرا يخمر  حالرة مرؼ الذرغ وا حبرا  متطمبرات الجرؽدة التعمجسجرةالثقة بكافة  االستاذوقد يمقد  الجامعات
وإنرراز األهسجرة الرةجدرة  السرترايجججةا يطبجر  هرذهوهشا ال ند مرؼ يؽ رجك تجمجرة  العسمجة االكاديسجة والتعمسجة

التعمجسري وااللترزام نتطبجر  الجرؽدة االمثرل وااللرك وذلرغ د جمرة عمرى المكرر السؽا رجي ال بع لسعالجة ها ل
لرذا يسكرؼ يحديرد  ،لتحقجر  الجرؽدة التعمجسجرة الرحجك مشذ الؽهمة االولى(( الذيءعمى فمدمة القاةمة ))لعسل 
 أهسجة البح  بااليي:

 االهمية عمى مدتهى االستاذ الجامعي 
استرايجججة باستخدام  الجامعاتيؽ جك أهػ األسالج  التي يسكؼ أن يدتخدم مؼ قبل بع   -1

البح  عؼ القؽاعد  االستاذوهشا عمى  ،في يطبج  متطمبات الجؽدة التعمجسجة التسؽي  والسراو ة
 السختممة.الخالة بالجؽدة السعرفجة ستطمبات الو 
 افراد معجشجؼ.  سان فرلة التدري  في الخارج وعدم اقترارها عمى -2
يهجئة تافة متطمبات الدرس مؼ قبل العسادة او الجامعة وان يكؽن  سؼ السدتؽيات العالسجة مؼ  -3

 اال االندا  االكاديسي مؼ قبل التدريدي.
السرارحة والسكاشمة مي الكؽادر التعمجسجة بخرؽص يطبج  متطمبات الجؽدة وان يكؽن متزسش   -4

 مجل.الخطؽات الحقجقجة ندون يزيجف او يع
 االهمية عمى مدتهى التقميد الجامعي 
يحديد مقا  الزعف السؽاؽدة في ممالل الجؽدة ومحاولة معالجتها و رؽلاا في مجال البشى  .1

 التحتجة والسدتمزمات الرمجة.
 يحديد العدد االمثل لمطمبة في القاعة الؽاحدة. .2
يراها التدريدي او لمجشة  الحديثة التياعطاء دور البارز ل مرتزية وعدم التد ل في السقررات  .3

 العمسجة والتي يتطان  مي السؽلمات العالسجة.
يدري  اسجي االفراد واي عهػ عمى التجارب دول  الستقدمة في الجؽدة مؼ   ل السسارسات  .4

 التطبجقجة واالي   عؼ تث  لهذه الدول.
 و ي االفراد ذو  اال تراص في الؽحدات السدؤولة عؼ الجؽدة. .5
 القجادة الجامعجة العمجا في يطبج  متطمبات الجؽدة.يرسجخ ايسان  .6
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 ،يؽفجر البشى التحتجة ال زمة لتطبج  متطمبات الجؽدة ومشها ))القاعة السهجئة بكافة السدتمزمات .7
 عدد الطمبة في القاعة الؽاحدة(( و جرها.

 معالجتها. السرارحة والسكاشمة في االعتساد عمى االرقام الحقجقجة حتى لؽ تاما متدمجة مؼ اال .8
 االهمية عمى المدتهى التنافس االكاديمي 
 التدقج  الحقجقي والرحجك لألرقام الخالة لستطمبات الجؽدة. .1
 مذارتة السجتسي الخاراي والطمبة الستخراجؼ في عسمجة متطمبات الجؽدة. .2
 مقل يجربة دولجة مقارمة. .3
 و ي مؽازمات مالجة  الة لتطبج  متطمبات الجؽدة. .4

  انبحث ذافأه :نثاثا
ترررثجر استرشرراداا بسحتررؽك مذرركمة البحرر  ويدرراؤالي  ويشا سرراا مرري االهتسامررات الترري أظهريهررا األدنجررات ل     

يدرعى هرذا البحر  إلرى يحقجر  لرذا  ،جؽدة التعمجسجرة فري الجامعراتاليحقج  متطمبات في  استرايجججة التسؽي 
 مجسؽعة مؼ األهداف ومشها:

ي يتبشى هكذا التلمجامعات بذكل مترؽر او  جر مقرؽد الخادعة  جؽدةعؼ اليمؽيا المرلة  .1
 .استرايجججات مؼ اال يحقج  متطمبات اؽدة التعمجسجة

وعدم الدساح لسؼ يسارس هذه االسترايجججات  الجؽدة الذايجة ػن لديهمؽ كؽ الجامعات أن ي أسايذةعمى  .2
 وذات اؽدة رديئة  جر اجدة لتحقج  اسالج التد ل أو است  ل   حتى لؽ تاما اهة عمجا ورف 

 .يؤثر في السدتقبل عمى لؽرة الجامعة
وو ي آلجات  الة لكل  تافة الجامعاتتجشبها استرايجججة التسؽي  التي الند أن ييؽ جك أهػ أبعاد  .3

 ُبعد مؼ هذه األبعاد.  
القزاء عمى هكذا مسارسات مؼ اال اعادة هجكمة الثقة واالمان لمجامعات ومؼ اال يحقج  متطمبات  .4

 ؽدة الحقجقجة لمجؽدة ولمؽلؽل الى السشافدة القاةسة عمى االعسال الرحجحة مشذ البداية.الج
التي مؼ شرمها أن ُيدهػ نتقمجل  جؽدة التعمجسجةالمتطمبات استعراض الهػ مقا  الزعف ان وادت في  .5

 .االسايذة تعرض ل يالذ   التسؽي  والسراو ة
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 خمطط انبحث  :سابؼا  
المكرية العمسجة الرلجشة ذات  دنجاتلأليػ يرسجػ السخطط المر ي لمبح  عمى وف  ما ااء مؼ مدك 

 إلىحج  يقدم السخطط لؽرة معبرة عؼ فكرة البح ، واستشاداا  ،الرمة بست جرات البح  الرةجدة والمرعجة
 المر ي فيسجتػ لجا ة مجسؽعة مؼ المر جات وهي تسا مؽ حة في السخطط  بح ال وأهداف أهسجة

 .أدماه (1الذكل رقػ )
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ( مخطط البحث الفرضي1شكل )
 

 ( يهضح المخطط الفرضي لمدراسة1الذكل رقم )
 فشضياث انبحث :ا  خايغ
لج ا فر جات البح  في  ؽء أمسؽذج البح  المر ي وسجتػ ا تبارها عؼ يري  ع قات        

 األثر  ثبات لحتها مؼ   فها .
 .التعميم جهدة ومتطمبات التمهيه استراتيجية بين سمبي معنهي  تأثير يهجد :الفرضية الرئيدة 

 اؽدة ومتطمبات بالشتاةال الت ع  نجؼ سمبي معشؽ   يرثجر يؽاد :المر جة المرعجة األولى .1
 .التعمجػ

 .التعمجػ اؽدةومتطمبات اال  قي  الؽاز  فقداننجؼ  سمبي معشؽ   يرثجر يؽاد .2
 التعمجػ. اؽدةومتطمبات  االكاديسي التشافسنجؼ  سمبي معشؽ   يرثجر يؽاد .3
 التعمجػ. اؽدةومتطمبات  الحرباء سمؽتجاتنجؼ  سمبي معشؽ   يرثجر يؽاد .4

 اعرتاتيجيت انتًويه

 يتطهباث جودة انتؼهيى

 

 احلشباء عهوكياث االخالقي انواصع فقذاٌ االكادميي انتُافظ انتالػب بانُتائج

 اجلايؼي انقيادة انتحتيت انبىن انذساعيت ادلقشساث جودة انؼهًي انبحث
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  بحثجمتًغ وػيُت ان :دعا  عا
كررز عمجهررا البحرر  ي رررورة أساسررجة ير يعررد إن التعريررب بسجتسرري وعجشررة البحرر  ويبجرران  راةررر  

 الة إذا مرا عمسشرا إن يبجعرة التؽافر  نرجؼ  رراةن ترل مشهرا يترجك إمكامجرة يعسرجػ متراةال البحر   ،مجدامجاا 
الجامعرات نجئرة شرا فري بحثيرػ يطبجر  مؽ رؽ   اذفي العجشة عمى براقي ممرردات السجتسري الرذ  سرحبا مشر ، 

الجامعرات العراقجرة ومشهرا )اامعرة الكؽفرة واامعرة  أسرايذةمجسؽعرة مرؼ ، وبالتحديرد عمرى العراقجة االكاديسجة
 ويرػ ا تجرار عجشرة  سجرةجيحقج  متطمبرات الجرؽدة التعم معرفتهػ في ألج مؼ   ل  (بانلواامعة السدتشررية 

 .استاذاا  (75والبالغ عددهػ ) اسايذة الجامعاتمؼ 
 حذود انبحث :اعابؼ

 ابربعادهرر اسررترايجججة التسؽيرر الست جرر السدررتقل األثررر نررجؼ عشررد  يقرف الحرردود السماهجسجررة لهررذا البحر 
ومتطمبرررات الجرررؽدة (، الحربررراء سرررمؽتجات ،االكررراديسي التشرررافس ،اال  قررري الرررؽاز  فقررردان ،بالشتررراةال الت عررر )

وإن حررر  (،العمسري البحر  الدراسرجة، السقرررات ارؽدة التحتجرة، البشرى الجامعي، القجادة) ابربعاده التعمجسجة
مطاقات وا حة السعالػ  رورة أساسجة ألية دراسة أكاديسجرة  رسؼ ا ترراص عمسري حدود البح   سؼ 

السكامجرة السشاسربة لمبحر  الحرالي، و  ،البذررية حردودمعجؼ، وبرذلغ ألربك لزامراا يذرخجن الحردود الخالرة بال
 وعمى الشحؽ اآليي: 

  Place Boundersالحدود المكانية  .1
واامعررة )اامعررة الكؽفررة واامعررة السدتشررررية وهرري  االكاديسجررة العراقجررة الجامعرراتأهررػ يررػ ا تجررار 

نؽلرم  الحردود السكامجرة لمبحر ،  الجامعرات العراقجرةالعراممؽن فري ويػ ا تجار مجسؽعة مؼ األسايذة  ( بانل
  يتعم  بطبجعة مت جرات البح . ألسبابوقد يػ ا تجاره 

  Human Bounders الحدود البذرية .2
يحج  متطمبات يحقجر  الجرؽدة في  السباشر فقد يّػ اعتساد المئات ذات الترثجروفقاا لست جرات البح  

يعرد  مشهرا المهرامرؼ  ر ل يذخجررها والحرد  التعمجسجة في الجامعات ومدك يرثجر اسالج  السراو ة والخدا  
مسارسات وسمؽتجات حرباء يؤثر عمى الدسعة االكاديسجة فري السدرتقبل واهرػ  ريطرة يسكرؼ ان ي جرر مدرار 

مجسؽعررة مررؼ ( فرررداا مررؼ 75مررؼ  رر ل عجشررة قررردية نم ررا ) أسررايذة الجامعرراتوهررػ الجررؽدة فرري الجامعررات 
 .الجامعات العراقجة
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 اإلطاس انُظشي :ادلبحث انثاَي

 جودة انتؼهيىاعرتاتيجيت انتًويه ويتطهباث 

 اعرتاتيجيت انتًويه اوال : 

 . مفههم استراتيجية التمهيه1

ماديرة او ااتساعجرة او بع  السشعسات ااهدة و رؽلاا يمغ التي يحاول أن يحقر  أرباحراا  يدعى       
في وقا قجاسي مؼ امتهاج استرايجججات ومسارسات قد عمى مشافدجها سريعة ويمؽق يشافدي مكاس  معجشة 
والرررذ  يقررررد بررر   التسؽيررر الذرررغ والخررردا  وأحرررد هرررذه السسارسرررات هرررؽ اسرررتخدام اسرررترايجججة التسؽيررر  و يذرررؽبها 

ال يسكررؼ ا فررراح عشهررا ألمهررا  جررر مرلؽفررة و جررر مذررروعة وقررد  السراو ررة والخرردا  والتررييطبجرر  مسارسررات 
الترري  االسررترايجججاتعررد اسررترايجججة التسؽيرر  مررؼ يتسررا  يحقجرر  اهرردافها،ي سرربجل يسررارس أفعرراالا ال أ  قجررة فرر

االعسررال و الرر  فرري مكرران العسررل والسشعسررات الحجرراة  مراهررا فرري حجايشررا الجؽمجررة وفرري الكثجررر مررؼ السجرراالت
  مؼ  ر ل سرمؽتجات االفرراد السختممرة ويطبجر  األدوار والمعالجرات والسسارسرات الذخررجة ومرا يشبثرو جرها 

مشهررا مررؼ التؽااررد األ  قرري لهررذا الدررمؽك ولررؽالا الررى سررمؽتجات حربرراء يتسثررل بالتسؽيرر  والخرردا  مررؼ ااررل 
فررري  التسؽيررر  رت اسرررترايجججةمذرررلرررذا  ، جرررر حقجقجرررة ستشكذرررف فررري السدرررتقبل الؽلرررؽل الرررى يحقجررر  األهرررداف

ومررردك األسرررمحة الرررذ  حررردث فررري القررررن التاسررري عذرررر ألررراب  دقرررة  ازديرررادبدرررب   وذلرررغالعدررركر   الجامررر 
فري القررن  ،فري السعرترة مهرارة مجراةوالتسؽير  عرل التخمري او دقج  بالبشدقجرة الر جرر  السددسبالتحديد إندال و 

عمررى  الحرررب العالسجررة األولررى برراأل ن  رر لو التسؽيرر  العدرركر  بدرررعة،  ت اسررترايجججةيطررؽر  العذررريؼ
مخططررات يسؽيرر  و طررؽ   اذ يررؽرأمرردر  مجررر  وذلررغ باسررتخدام اسررترايجججات يسؽيرر  متطررؽرة مثررلاألرض، 
با مكران رؤيتهرا  برلؽان مبهرهي ء سمؼ التااريؼ وحاممي الجشؽد و ، البحر . عشدرسػ االشجار مثلمراقبة 
مررردك وايجررراه و و بذررررن سررررعة ، ولكشهرررا تامرررا مررررسسة ألن يحجرررر  ؽالرررات العررردمرررؼ قبرررل العررردو نؽ رررؽح
لتسؽيررر  لمطررراةرات ، يرررػ اسرررتعسال مجسؽعرررة متشؽعرررة مرررؼ مخططرررات االحررررب العالسجرررة الثامجرررة وبعرررد ،الهررردف

ولمسرتبررررات األر ررررجة فرررري مدررررارح مختممررررة مررررؼ الحرررررب. اسررررتعسال الرررررادار مشررررذ متؽسررررط القرررررن العذررررريؼ 
 (et، Merilaita،2117: 2) .العدكرية ثانتة الجشاح بذكل تبجر الطاةراتيسؽي   اعل

التري يرروم االكراديسي  تافرة ومشهراسشعسرات الاما الجؽم فكان السترايجججة التسؽير  اهسجر   الر  فري 
مررؼ يعررد هررذه االسررترايجججة لررذا  ،السعرفجررة واآللجررات ا دراك مرري تكجررفال مررؼ  رر لالجررؽدة التعمجسجررة يطبجرر  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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االسرررترايجججات التررري  حرررازت عمرررى اهتسرررام تافرررة السشعسرررات و الررر  مرررؼ  ررر ل اسرررتخدام وسررراةل السراو رررة 
والتسؽيرر  والتمررؽن فرري اسررتخدام الطرررق الترري يسكررؼ مرررؼ   لهررا يحقجرر   ايتهررا لررذا يعررد اسررترايجججة التسؽيررر  

 .لتزرمجل افرادهرا او مشافدرجها البجئرة السحجطرة فريبالعهؽر بذكل  جر وا ك  لمسشعسةالطريقة التي يدسك 
(3 :2117 ،Hanlon) 

لسؽاقررف، والطرررق، ويعبجرررات الؽارر ، مررؼ  رر ل اإلررى التقمجررد ال شررعؽر   سررمؽك التسؽيرر يذررجر كسررا 
بحج  يت جر سمؽك السرء بذكل سمبي و جر مقرؽد لجتطان  مري سرمؽك اآل رريؼ فري  ،والدمؽتجات األ رك 

إلرررى أن اآللجرررة السعشجرررة هررري الررررمة نرررجؼ  كثجرررر مرررؼ الكتررراب والبررراحثجؼال البجئرررة االاتساعجرررة الحالجرررة. ويذرررجر
سجرررد يرررؽر سررمؽك آ ررر يزيررد يمقاةجررا مررؼ احتسررال االمخرررا  فرري هررذا الدررمؽك أ  ان بالترررؽر والدررمؽك، 

 :استرايجججة التسؽي  هيواظهرت الكثجر مؼ التجارب الى ان  ممد .

معجشجؼ سؽاء تان بقرد او  جر قرد لمترثجر سمبجة مؼ افراد  جاتسمؽتاسترايجججة التسؽي  هي  .1
 .معجش  مهسة فيالذيؼ يعسمؽن  عمى
 التماعليرق التقمجد يدهل س سة التماع ت ويزيد مؼ  باعتبار االفرادقف وحرتات اسؽ اليحاكي  .2

 .مي اال ريؼ
 .يذجعؽن االفعال  جر الرحجحة لأل ريؼ سمؽك التسؽي  ميأن األفراد الستعايمجؼ   .3

سرمؽك يسكرؼ ان  أفزرل هرؽ التسؽي سمؽك  أن (:Chartrand & Bargh, 1999 893)لذا يرك 
 بسسارسرة مجسؽعرة التسؽير  سرمؽتجاتدور ايجراني او سرمبي مرؼ  ر ل يمع  االمدان و  ،يتبي في السشعسات
 الحررالي، محجطرر  مرري لجتشاسرر  الحربرراء مثررل يت جررر وان. والقررجػ الذخرررجة، الترري يررؤثر عمررىمررؼ الدررمؽتجات 

 . حالجا فجها يذارك التي السجسؽعة وقجػ معايجر مي المرد او القاةد لجتشاس  سمؽك ويت جر

 السجرررزات يرررؤد ان  (Ruiz-Palomino & Banon-Gomis, 2017:3) فررري حرررجؼ يررررك 
 فرري يمكررر أو يرررؽر الترري الخاراجرة لمعؽايررف االفررراد قانمجررة زيررادة إلرى سررمؽك التسؽيرر  يبرررز الترري الذخررجة
 أو مساثمرة سرمؽتجات فري وعري دون  ل مخررا  قؽيرا مرج  يخمر  مسا قجسهػ، أو سسايهػ أو اآل ريؼ سمؽتجات
 .عمى سمؽك التسؽي  يذجي كاما إذا أقؽك  متاةال إلى أيزا المردية اال ت فات يؤد  قد ولكؼ مريبطة،
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 يتسترري بررالتمؽن  عبرراره عررؼ سررمؽك اسررترايجججة التسؽيرر ( et، Williams ،2111: 11)لررذا عرررف 
 والخرراراي الرردا مي محجطهررا مرري يشدررجػوالخررراةن الترري يسكررؼ مررؼ   لهررا ان  الدررساتوبسجسؽعررة مررؼ 

 . مرلؽفة  جر نجئات في الحجاة قجد عمى البقاء لزسان

 قدرةوهي  استرايجججة التسؽي  (Ruiz-Palomino & Banon-Gomis, 2017)في حجؼ عرف  
او  مرررؼ اارررل يحقجررر  أهدافررر  الذخررررجة او الذايجرررة مختممرررة نجئرررات مررري والتكجرررفسرررمؽت   ي ججرررر االفرررراد عمرررى
 . السشعسجة

مي تاةؼ الحربراء مرؼ حجر  امهرػ  االشخاص او الذخرجة التي يتستي بالتسؽي  والخدا  يتذاب  لذا 
يتمؽمرررؽن حجثسرررا يرررداهسهػ الخطرررر، فبررردال مرررؼ السؽااهرررة او الهررررب او االستدررر م فرررامهػ يمجئرررؽن الرررى التمرررؽن 

تسحاولررة  اسررترايجججة التسؽيرر برردأ يخمرري واررؽهػ الحقجقجررة، وعررادة مررا ي وو رري األقشعررة الترريوالتسؽيرر  والخرردا  
لرررد السشافدررجؼ وحسايررة الررذات اال امهررا سرررعان مررا يتحررؽل الررى سررمؽك يمقرراةي يحرردث برررؽرة  جررر واعجرررة 

(Rosen, 2001: 14).  يرررف و(Olisa, 2005: 259)  بامرر   ان الذررخن الررذ  يتسترري بالتسؽيرر
ن  جر متد  ومتقم  ويتمؽن وبذكل عرام يحراول الحربراةجؽن الرى إر راء أ  شرخن يكرؽن بجرامبهػ شخ

 .(Rosen, 2001: 15)سؽاء تامؽا  رؽما او الدقاءا، أم  في ان يتسازاؽا في السجسؽعة 

بامها ذات السدتؽك العالي مؼ السراقبة الذايجة  التسؽيهج يتدػ الذخرجة الى ذلغ با  افة 
(Kilduff & Day, 1994:1047) والتي ندورها يترف بكؽمها يؽا  سمؽتها حد  السؽقف، اذ ان ،

 مسؽقف ويذخرؽن ا شارات االاتساعجة ومؼ ثػ يتررفؽن وفقاا لذلغ.هججؼ يتحددؽن ليالتسؽ األشخاص 

اما استرايجججة التسؽي  في الجام  االكراديسي فرمهرا يعهرر عشردما يكرؽن السشعسرات التعمجسجرة يحراول ان 
والكرذب والتزيجرف فري بعر   الخردا يدرتخدم وسراةل يحراول  فرمهرايكؽن في مشال  اعمى مسا تامرا عمجرة 

هرري لجدررا مؽاررؽدة الرر ا او مرر ء اسررتسارات  االرقرام والكذررؽفات او يزررمجل االفررراد العرراممجؼ بعسررل  اشرجاء
  ال  بالجؽدة برؽرة  جر لحجحة.

الحرررؽل عمررى مرايرر  يطبجرر  متطمبررات الجررؽدة و رؽلرراا فرري اآلومررة اال جرررة اذ نرردأ التشررافس فرري 
مسا استخدما بع  الجامعات او الكمجات ارقرام يطبجر  لمجرؽدة  جرر حقجقجرة مرؼ اارل يحدرجؼ لرؽرة هرذه 

. مري السعرفرة التامرة عرةالكمجة او يمغ او التشافس فجسا نجؼ االقدام العمسجة فري الكمجرة او عمرى مدرتؽك الجام
وهػ ترل مرؼ  الرحجحة لهذه الستطمبات وبالتالي ستؤثر سمباا عمى االفراد مؼ قبل هؤالء بعدم واؽد القاعدة
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قاعردة  لر السؽظمجؼ، الطمبة(( ويبدأ عسمجة يرسجس لمجؽدة عمى امقاض او ت م مخاد  لرجس  ،))التدريدججؼ
بعرد فتررة مرؼ الرزمؼ عشردما يتهراوك  اكتذراف مسا يدرب  فجرؽة نرجؼ الجرؽدة العقمجرة والجرؽدة السدرترة وهرذا يرتػ 

لرذا التطبجر  الررحجك  ،يثبا عمى احرراءات وارقرام  جرر حقجقجرة ألمهاالعسمجة نرمتها أ  العسمجة التعمجسجة 
لمجؽدة هؽ االفزل حتى لؽ تاما الجامعة او الكمجة لػ يحررل عمرى مراير   رسؼ التررشجمات فري الؽقرا 

ؽدة ويسكؼ بعد فترة يثبجا ا طاء الجرؽدة وان يرربك  رسؼ ولكشها قاما نبشاء اسس لحجحة لمج ،الحالي
واقرررري الحررررالي لتحقجرررر  السشعسررررة المعمجررررة لمدررررسعة االكاديسجررررة الرلررررجشة ويسكشهررررا ان يتشررررافس مرررري الجامعررررات 

 االقمجسجة والعالسجة.

: وهرري مجسؽعررة مررؼ السسارسررات تعريففا اسففتراتيجية التمهيففه مففن الجانفف  االكففاديميلررذا يسكررؼ 
ي يتدرررػ بالخررردا  والتزرررمجل والتمرررؽن لت جرررر مجسؽعرررة مرررؼ سرررسات او  رررراةن  فررري هرررذه والدرررمؽتجات التررر

السشعسررة ومررؼ ااررل االمدررجام مرري السحررجط السحمرري واالقمجسرري والعررالسي لبقرراء فرري السشافدررة فرري نجئررة  جررر 
 محسجة.

 أبعاد استراتيجية التمهيه.2

، لررؽحع عرردم واررؽد يؽارر  اسررترايجججة التسؽيرر الترري يتعمرر  بسؽ ررؽ   األدنجرراتعشررد االيرر   عمررى 
، وفي هذه الحالرة سرجتػ االعتسراد عمرى السترايجججة التسؽي الحقجقجة  بعادألاوا ك مؼ قبل الباحثجؼ يؽ ك 

، والتري سرؽف يرتػ يؽ رجحها  أبعرادمرؼ  (Ruiz-Palomino & Banon-Gomis, 2017)مرا اراء بر  
  أدماه:كسا في 
يذررجر الررى دراررة اعتقرراد االفررراد برران لررديهػ الدررجطرة  :(مركففا الدففيطرة الخففارجي)بالنتففائ   التالعفف  .1

كررؽن لررديهػ هررذه الدررسة يعتقرردون برران واالفررراد الررذيؼ يعمررى الشترراةال واالحررداث السررؤثرة فرري حجررايهػ. 
القررردر والحرررع يحررردد قررررارايهػ ومتررراةال هرررذه القررررارات ولرررذا فرررامهػ يتجشبرررؽن يحسرررل مدرررؤولجة قررررارايهػ 

مررؼ  رر ل  قررجسهػ فرري يحديررد السدررار الرررحجك لمتررررف نرردال مررؼ مؽقمجرر ويعتسرردون عمررى إشررارات 
 .الت ع  بالشتاةال لمتشا ػ او لسطابقة السؽلمات ولكشها  جر حقجقجة.

وفقرررا لألشرررخاص الرررذيؼ يؤمشرررؽن بالشدررربجة فررران  :(االعتقفففادات الندفففبية)االخالقفففي  الفففهاز  فقفففدا  .2
الررررؽاب والخطرررر هررري ممررراهجػ مدررربجة، ترررذلغ فررران السعرررايجر األ  قجرررة مريبطرررة برررالسجتسي والثقافرررة 

يرفزرررؽن هرررذه السعرررايجر، ويكرررؽن لرررديهػ الشزعرررة فررري الدرررعي  الررربع والتمزرررج ت الذخررررجة ولرررذا 
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تقرررادهػ بررران اال ررر ق يدررررؽقها لمكدررر  عمرررى حدررراب اال رررريؼ بدرررب  فقررردان الرررؽاز  األ  قررري واع
  .باألحداثالعروف السحجطة 

: ان فمدررمة هررذا البعررد يرتررز عمررى الؽلررؽل التنففافس االكففاديمي )الكدفف  عمففى ردففا  االخففرين( .3
مرؼ اارل البقراء فري  لمشجاح عؼ يري  الكد  عمى حداب اال ريؼ مؼ   ل التشافس ال مذررو 

حمبررة التشررافس وذلررغ باسررتخدام وسرراةل  جررر لررحجحة ومتمؽمرر  ويزيجررف الشترراةال لمكدرر  ال مذرررو  
ان الطريقة الثامجة هؽ االيمراق ال أ  قري مري الربع   ،عمى حداب السشعسات االكاديسجة اال رك 

السشعسرررات العالسجرررة التررري يسرررشك التررررشجف الررردولي لمستطمبرررات الجرررؽدة لهرررذه الجامعرررات مرررؼ  ررر ل 
 مسارس  اسالج   جر قامؽمجة.

التررري يسكرررؼ  هشالرررغ مجسؽعرررة مرررؼ الدرررمؽتجات :التمفففه ( الدفففمهكيات الحر)ال)المراو فففةا الخفففدا ا .4
والخررردا  فررري ممرررا االسرررتسارات  والسراو رررةشعسرررات االكاديسجرررة باسرررتخدام التمرررؽن يشتهجهرررا بعررر  الس

بالجؽدة او اعطاء مدتؽك لمجؽدة لستطمبات معجش  وهؽ  جر مؽاؽد أل ا في الؽاقي وهذا  الخالة
لبعرررد يرررؽفر فررررص لمتسؽيررر  والخررردا  وهرررذا البعرررد مؽارررؽد فررري ا مررر  مشعسرررات االعسرررال والسشعسرررات ا

سقرراوالت والرررشاعة الرردواء ويدررؽي  السشتجررات وايزرراا السرردارس والجامعررات الرررحجة والسشعسررات ال
 ( يؽ ك ه  االبعاد وهي:2والذكل رقػ )عمى حداا سؽاء. 

 
 ( يؽ ك ابعاد استرايجججة التسؽي 2الذكل رقػ )
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 استراتٍجٍح انتموٌه تحذٌاخ .3

العالي السختممة مؽاة مؼ يؽاا  السشعسات ومشها الجامعات ومراكز السعمؽمات ومؤسدات التعمجػ 
التحديات متسثمة في امخماض ا متااجة، وزيادة التكالجف، ومقن السؽارد السالجة، ويبشي أسالج   جر فعالة 

ؼ هذه او ال يتسكومؽااهة هذه التحديات والت م  عمجها أمر في  اية األهسجة،  ،لتحقج  األهداف السشذؽدة
التطبج  الدمجػ والذامل لسمهؽم إدارة  لزاماا عمجهامؼ البقاء، لذلغ تان  كؼواليسالسشعسات مؼ السشافدة، نل 

الجؽدة لتحدجؼ مدتؽيات الجؽدة ويسكجؼ السشعسة مؼ التسجز، وذلغ عؼ يري  يحقج  عدد مؼ المؽاةد 
 أهسها زيادة ا متااجة ويخمج  يكممة األداء ويحدجؼ مدتؽك اؽدة السشتال أو الخدمة التي يقدمها لمسدتمجد

 سررالج  الاهرري مررؽ  متقمرر  مررؼ اسررترايجججة التسؽيرر   برران  (Gormley-Heenan, 2006, 70)يرررك 
الدجاسررجة والترري ي جررر مؽاقمهررا وآراةهررا يبعررا لمسشرراخ والبجئررة السحجطررة وبذرركل مساثررل لمحربرراء الررذ  ي جررر لؽمرر  

عرررؼ الدجاسررري فررري ان األول يحرتررر  القزرررايا  اسرررترايجججة التسؽيررر  والسراو رررةختمرررف ويويسترررزج مررري البجئرررة. 
مرررؼ  ررر ل ر برررتهػ فررري ان يكؽمرررؽا فررري السقدمرررة  تػ يحمجزهرررايررر اسرررترايجججة التسؽيررر العايمجرررة، فررري حرررجؼ ان 

(Adeniyi,, 2007, 188) برامهػ يتكجمرؽن ويت جررون الذيؼ يتستعرؽن بالتسؽير  والسراو رة . ويترف السدراء
 ,Clegg)ة ويستمكررؽن عجشررجؼ يدررتطجعان الشعررر بايجرراهجؼ مختممررجؼ لكري ي ةسررؽا نجئررتهػ، ويتدررسؽا بالسرومرر

2012, 2) 

 االكاديمي خرائص استراتيجية التمهيه.4

مؼ االسترايجججات التي يت جر بدرعة وبذكل مدتسر مي يرثجرات االكاديسي استرايجججة التسؽي  عدت 
 ,Al-Taie & Al-Hadrawi, 2015)البجئة، ولها القدرة عمى محاكاة استرايجججات السشعسات السشافدة 

التي يتستي سمؽتجات التمؽن ستمكها مايها مؼ الخراةن والقدرات التي ي. وير ذ هذه السشعسة ل(191
: 217بسجسؽعة مؼ الرمات والخراةن السراو ة والتسؽي  ومؼ اهػ  راةن هذه االسترايجججة هي: )

2114 ،Mhizha ) 

، لمحرؽل عمى مراي  عمجا  سؼ يرشجف الجؽدة البجئةمعرة مدتسرة ومتعددة السحاور لسراقبة  .1
عمى الر ػ مؼ عدم قدرة هذة السشعسة مجاراة  ويرحبها قدرة عمى االستجابة المعالة مي البجئة

 .السشافدجؼ
مؼ اال تد  مجزة يشافدجة، ومؼ ثػ العسل عمى و ادعة ومزم  يؽظجف سسات ومقدرات فريدة  .2

 جها السشافدؽن.يععجػ هذه السقدرات التي يمتقر ال
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لها هجبة  جر حقجقجة والتي يسشحها القدرة عمى يرسجس  ،وفقاا لرؤيتها السعايرة واستقرار العسمجات .3
 في الدؽق.

االكاديسجة وعدم يؽفر السدتمزمات ال زمة لذلغ مسا  التكجف مي الت ججرات والتطؽرات في البجئة .4
 .الؽاهسة البقاء وإل ح الرؤية االسترايجججة مؼ االالتكجف  يتطم 

االكاديسجة ويحاول معايرة هذه  السؤسدةوفقاا لسعطجات الجؽدة لجا ة ويشمجذ استرايججي  .5
 السعطجات مي السشافدجؼ الدولججؼ مسا يؤثر ذلغ عمى  سان الجؽدة لديها في السدتقبل.

يسكؼ با  حال ان يعسل بسعزل  الشعام المؼ اال البقاء، اذ ان الؽهسي التسرتز االسترايججي  .6
  عؼ البجئة وهشا يبرز دور واهسجة التسرتز االسترايججي في مجاح السشعسة.

 :  جودة انتؼهيىثاَيا 

 جهدة التعميم مفههم  .1

يحديداا الجامعجة مشها مرتزاا حزارياا وفكرياا وعمسجاا والتي يسكؼ  ،يعد السؤسدات التعمجػ العالي        
في اؽام  سمؽتج  ومادية تبشاء االاجال ويطؽير الؽعي العمسي والثقافي لدك  السؤسداتوظجمجة هذه 
ويقديػ البحؽث والدراسات ويطؽير العمؽم  ،. وقبمها في التعمجػ العمؽم ويرق التمكجر لدك الطمبة السجتسي
تكشمؽاجا بسا يداهػ في يطؽر الحجاة االمدامجة لهذا الطب ا نرداء تؽمها حرما امشا واعطى لها اهتسام وال

ومعراا لألهسجة العمسجة والعسمجة التي يحزي ب  السؤسدات الجامعجة فقد البك يرشجف   اص .
االهتسام وقد  الجامعات اكاديسجا عمى السدتؽك العالسي مؼ حج  اؽدة التعمجػ البح  العمسي في لم 

دفي االع ن عؼ هذا الترشجف العديد مؼ اامعات العالػ الى و ي سجاسات واسترايجججات لترهجل ممدها 
لذا يعد ممهؽم إدارة الجؽدة (Djouab،2112: 13) ديها.ي مؼ مدتؽك مخراايها العمسجة واؽ اكاديسجاا لمرف

الدمي  ةيدعى لتحدجؼ ويطؽير مؽعج مؼ السماهجػ الحديثة التي ندأت يطب  في بع  السشعسات التي
والخدمات مؼ اهة، و يحقج  أهدافها في الؽقا ممد  مؼ اهة أ رك . وقد حق  هذا الشعام مجاحاا باهراا 

استخدام    يفي الدول التي يبقت  سؽاء في القطا  العام أو الخاص تالجابان التي يعتبر الدولة الدباقة ف
جة وبريطامجا وبع  الدول األوربجة األ رك. ومعراا لكثرة المؽاةد التي فز  عؼ الؽاليات الستحدة األمريك

حققها  هذا الشعام في هذه الدول فقد يطؽر ممهؽم  في الؽقا الحا ر والبك أسمؽبا ادارياا هاماا في 
 ةتسا ان إدار  الحديثة بدب  الشجاح الذ  حقق  واآلثار ا يجانجة التي يؽلدت مؼ يطبجق  . ةمجال أال دار 
 إلى يؤد  أم  حقجقة بدب  وذلغ ،والسر ؽبة حالجا يطب  التي ا دارة مماهجػ مؼ واحدة هي الذاممة الجؽدة

 ل  الذاممة الجؽدة إدارة يطبج  أن الدراسات مععػ أكدت كسا مثالجة لخدمة السطمؽبة ا اسالجة الخراةن
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 و م  ،الربك معدل ويحدجؼ ،ا متاج معدل زيادة   ل مؼ ،السؤسدات ألداء إيجانجة استجابة
 (Mustafa & Kelesbayev، 2118: 198) العسل.  ألحاب أداء ويعزيز ،التكالجف

 ،2105 :429) :يمخجررها يسكررؼ والترري" األكاديسجررة لمجررؽدة" التعريمررات مرؼ واسررعة مجسؽعررة يقررديػ لرذا يررػ
Alharbi) 

 عال مدتؽك  بسعشى) التسجز معايجر برفزل يريبط وراةدة يقمجدية أكاديسجة معر واهة :والتميا الجهدة 
 (ذلغ إلى وما ،الطال  امتحامات و طؽرة ،البرمامال في والتعقجد الرعؽبة مؼ

 يعريب عمى نشاءا  ،السقبؽلة والسعايجر الحااة نجؼ وسطاا ح ا  يرشي ممهؽم :لمغرض كمالئمة الجهدة 
 :أمها عمى السعشى نهذا الجؽدة يدسجة يتػ األحجان بع  في. الجؽدة  سان أو االعتساد
 السال مقانل القجسة مهال 
 السزافة القجسة مهال. 

 عمى والتركجد ،الداةسة التحدجشات عؼ السدتسر البح  عمى الترتجز: تحدين أو كتعايا الجهدة 
 يحقج  إن. وحريتها السؤسدجة استق لجتها مؼ استمادة أفزل لتحقج  العالي التعمجػ مؤسدات مدؤولجة
 الجؽدة. هي ما أفزل يعرفؽن  أممدهػ األكاديسججؼ أن وفكرة األكاديسجة الروح في أساسي أمر الجؽدة

 التعمجػ معام اؽدة ولتقججػ محؽ التحدجؼ مدتسرة عسمجة إلى يذجر شامل مرطمك :الجهدة ضما  
 .البرامال أو السؤسدات أو العالي

 أو السؤسدة لجؽدة الدا مي القجاس عمى يرتز التي الجؽدة يقججػ وهي عسمجة :الجهدة مراقبة 
 .التذ جمجة والتقشجات األمذطة مؼ مجسؽعة إلى يذجر. البرمامال

 السؤسدي السدتؽك  أو الشعام مدتؽك  عمى بامتعام الستخذة التدانجر مؼ مجسؽعة :الجهدة إدارة  
 .ككل الجؽدة يحدجؼ عمى الترتجز مي العالي التعمجػ اؽدة لزسان

 مثل عؽامل عمى يرتز الجؽدة  دارة  اص بذكل مؤثر شامل مهال (:TQM) الذاممة الجهدة إدارة  
 لزسان وا حة أمعسة إلى الحااة ،ا سترايجججة ا دارة ،العس ء عمى الترتجز ،السدتسر التحدجؼ
 .وا شراف القجادة معر واهة ،العالي التعمجػ اؽدة

 ذلغ  اراي ادػ نها يزسؼ التي الجؽدة يقججػ عسمجة :الجهدة تدقيق  
 البرمامال اؽدة  سان إاراءات و ي 
 ويتػ كافجة بالشعام الخالة( والخاراجة الدا مجة) الذاممة الجؽدة  سان إاراءات أن 
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 .بالمعل يشمجذها
 ما  الباا ) والستكاممة والسقبؽلة السذترتة الجؽدة أمسا  مؼ مجسؽعة إلى يذجر إمها :الجهدة ثقافة  

 .السؤسدات إدارة وأمعسة التشعجسجة الثقافات في عمجها العثؽر يسكؼ التي( الجؽدة مبادئ يدسى
 إلى يذجر التي والذرو  األهداف يحدد التي ا اراءات مؼ مجسؽعة مؼ يتكؽن  :الجهدة تخطيط  

 .الجؽدة معام آلجة ويطبج  العالي التعمجػ اؽدة
العالػ فعشد التطرق الى اؽدة التعمجسجة فرمها اريبطا في ا م  االحجان عمى مطاق واسي في 

شافدة االقترادية تسا اريبطا حققا لمسؤسدات قدرة عالجة لمس ألمها ،بالسشتجات الرشاعجة والخدمات
بالسشتجات الجابامجة التي استطاعا ان يحدؼ مؼ سسعتها وي زو االسؽاق العالسجة مؼ   ل قدريها  ؽدةالج

 عمى يجاوز يطمعات السدتمجديؼ 
( الى ان اؽدة التعمجػ هي يحقج  لمكر Trypus,2001) ه التعمجػ فجرك اما فجسا يتعم  بجؽد

التعمجسجة والتي يداهػ في يعمػ الطمبة وبشاء معايجر  تلمسسارساالتي يقدم اياراا عاماا  المعالةالسدرسة 
ة بامها اعل التعمجػ ومؼ هشا عرفا الجؽد ،شاس  لمطال ويؽقعات يسؽح  في ظل مشاخ يربؽ  م مريمعة

 سان اؽدة التعمجػ يسثل االاراءات السشعسة في االدارة والتقججػ لزسان الؽلؽل  تسا ان ،متع  وبهجة
بسا يعزز ثقة مؼ يهس  االمر  ،الى مدتؽك معجؼ مؼ الجؽدة او االريقاء بسدتؽك الجؽدة في التعمجػ العالي

 مباشراا في معام التعمجػ ومخرااي 
 أهمية معايير جهدة التعميم.2

لرتراةز التعمرجػ والسعرفرة االساسرجة فري السجتسري وهرذا يتطمر  اؽدير  و رسان يعد التعمجػ العالي مرؼ ا
ة فري التعمرجػ جرات ومعرايجر لزرسان الشؽعجرة والجرؽدوالسشافدة تان الند مرؼ و ري آل مؽعجت  في ظل العؽلسة

يعر ا مؤسدات التعمجػ العالي لمعديد مرؼ  األ جرة اآلومةبسا يتشاس  مي السعايجر العالسجة والدولجة، وفي 
 الزيررادة ،يكشؽلؽاجررا السعمؽمررات وااليررراالت تمجرراالوالتطررؽر الهاةررل فرري  ،الست جرررات مثررل التعمررجػ عررؼ بعررد

الى دور امذطة البحر  العمسري والتطرؽر  با  افةفي حجػ يعمجػ البال جؼ واعداد الطمبة بذكل عام  الكبجرة
ثجررر مررؼ الرردول كومررؼ ااررل ذلررغ ايجهررا ال ،واالقتررراد والع قررة بالرررشاعة فرري الت ججررر مررؼ حجرر  التطبجرر 

 )،التعمرررررررجػ لتذررررررررف عمرررررررى الجرررررررؽدة والشؽعجرررررررة فررررررري الجامعرررررررات دواالعتسررررررراهجئرررررررات الشؽعجرررررررة  ألمذررررررراء

Brown,1996:186) التقجررجػ ألمعسرة ويبعرا يطبقهررا التري السجراالت برا ت ف الجررؽدة معرايجر يختمرف لررذا 
 ومريكرزات مبرادئ إلى يدتشد التي السقايجس و السؽالمات مؼ كثجر في اسجعها يمتقي أمها إال يراقبها، التي
 عرؼ يخررج ال التعمرجػ فري والجرؽدة. ا متراج مراحرل بسختمرف مررورا الشهراةي السشتؽج بجؽدة كمها يهتػ أساسجة



 

 
 

353 

 السراحرل مختمرف عبرر الدراسري يحررجمهػ متراةال و السردارس مرؼ الخرريججؼ بسؽالرمات يهرتػ إذ ا يرار هرذا
لذا فان اهسجرة الجرؽدة بذركل  ،التي يعامي مشها السؤسدات السذاكل كل يجاوز عمى القدرة كذا و والعسمجات

 :عام يكسؼ في يحقج  االيي
 يقمجل مؼ اال طاء .0

 السهام ألمهاءالتقمجل مؼ الؽقا ل زم  .2

 االستمادة السثمى مؼ السؽارد الستاحة .3

 زيادة ر ا العاممجؼ .4

 الدا مة الى الدؽق والتي يتشافس عمى السعايجر الترشجف العمسي يزايد عدد السشعسات .5

 يسجزاا أكثر السعايجر ألبحاو  ،التعمجسجة السعايجر مي مترادف بذكل السعايجر يدتخدم ما و الباا
 و ي يتػ ،العالي التعمجػ في (والشتاةال العسمجة نجؼ المرق   رار عمى) والسعايجر الجؽدة نجؼ

 :رةجدجة مجاالت أربعة في متكرر بذكل ويقججسها السعايجر
 (.المكرية بالقدرات الستعمقة) األكاديسجة السعايجر 
 (.التقشجة بالقدرات الستعمقة) الكماءة معايجر 
 (السشعسة يقدمها التي الخدمة معايجر إلى إشارة في) الخدمة معايجر 

 وبحثجة يعمجسجة نجئة يؽفر أمها   لها مؼ السؤسدة يؤتد التي وا اراءات السبادئ) التشعجسجة السعايجر
 (Alharbi، 2105: 428)  (.مشاسبة

 متطمبات جهدة التعميم.ابعاد 3
 سررجتػ الترري الجررؽدة متطمبررات اكتذرراف الجررؽدة التعمجسجررة فرري لعسمجررة الرةجدررجة األهررداف أحررد يتسثررل 
  متاج يتبعها ويسكؼ ومؽحدة ومتدقة وا حة يكؽن  أن يج  يحديدها يتػ التي الستطمبات كسا أن. يشمجذها
 دور ولهرا ،التعمرجػ االكراديسي فري السمراهجػ أهرػ مؼ واحدة الجؽدة متطمبات كسا يعتبر،عالجة اؽدة ذ  مشتال
 يقججسها ويتػ الجؽدة لستطمبات أقل أهسجة إعطاء يتػ ،الحاالت مععػ في عام بذكل. الشعام مجاح في كبجر
 ويؽاار  الجرؽدة اؽامر  يحديرد إعرادة فري لمسذررو  األولجرة السراحرل فذرما ،لذلغ ومتججة. الشهاةي السشتال في

 بعرر  قرردمشا هشررا ومررؼ. لررحجك بذرركل نهررا الؽفرراء يررتػ لررػ السدررتخدم ومتطمبررات السشررتال فذررل مثررل مذرراكل
 اعتبارهرا ويشب ري الؽظجمجرة الستطمبرات مري اشر  إلرى اشبرا يعرالال أن يجر  الجرؽدة متطمبات برن االقتراحات
 عسمجررة مراحررل مررؼ مرحمررة كررل فرري لررحجك بذركل الستطمبررات هررذه عمررى الحمررا  ويجرر .السذرررو   ندايررة مرؼ
 مؼ السذرو  لشجاح أساسجاا اامباا الجؽدة متطمبات إدارة يعدلذا  (Pakki & Kavuri، 2106: 6).التعمجػ
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 الجرؽدة اؽامر  التعمجسجرة مرؼ  ر ل عسمجةال في الجؽدة اؽام  يحديدو ،الجؽدة لستطمبات المعالة ا دارة أال
 (Kulshrestha & Kant، 2103:774): هيو 
الرتجزة  يعتبر يعد القجادة الجامعجة احدك االسس االكاديسي لجؽدة التعمجػ والتي :القيادة الجامعي .1

عمي الشحؽ الذ  يداعد  األساسجة لمتعمجػ العالي، حج  يداهػ في نشاء ا مدان معرفجًّا وثقافجًّا ومهاريًّا
عمي يشسجة السؽارد البذرية في تافة التخررات التي يحتااها  طط التشسجة السدتدامة.  ومؼ هشا يزايد 

نتطؽير مؤسدات التعمجػ العالي وذلغ نهدف يحدجؼ مدتؽ   السحمي والدولياالهتسام عمي السدتؽيجؼ 
تسا يعد القجادة الجامعجة  التشسجة الذاممة اؽدة أداء هذه السؤسدات ويمعجل دورها في قجادة عسمجات

المعالة مؼ أهػ الرتاةز األساسجة لشجاح السشعؽمة التعمجسجة والت م  عمى تافة التحديات التي يعرف 
بالسؤسدات االكاديسجة، ولمتركد مؼ اؽدة السؤسدة التعمجسجة وتماءيها واؽدة مخراايها، ُيشعر أوالا إلى 

مؼ قدرات وإمكامات ووعي متكامل لألدوار السطمؽبة مشها ولدور السؤسدة  قجاديها وما يتؽافر لديها
التعمجسجة في السجتسي، وُيخطا مؼ يُعؼ أن قجادة مؤسدات التعمجػ العالي سهمة وُمجدرة في يطبج  

 متطمبات الجؽدة االكاديسجة.
لسي ازءاا ال يتجزأ مؼ ألبحا البشى التحتجة يقؽيػ التعمجػ العالي عمى السدتؽ  العا :البنى التحتية .2

العسمجة التعمجسجة، تسا ألبك شرياا أساسجاا يذتري  اسجي هجئات االعتساد األكاديسي العالسجة و يتعدد 
مجاالت الجؽدة الذاممة بالسؤسدات التعمجسجة لتذسل اسجي مد  ت الشعام التعمجسي وعسمجاي  

جؽدة الذاممة في التعمجػ يتزسؼ اؽدة ومخرااي ، أن السحاور الرةجدجة التي يتطرق إلجها  بط ال
ا دارة التعمجسجة، والبرامال التعمجسجة، والمؽاةك والتذريعات، والسبامي السدرسجة ويجهجزايها والتي يتزسشها 

يعد البشى التحتجة احدك اهػ الرتاةز واالسس التي يدتشد عمجها الجامعات لزسان البشى التحتجة، تسا 
ويعرف  السعايجر السعتسدة لقجاس تماءة الجامعات والكمجات واؽديهااحدك  تسا يعدالجؽدة االكاديسجة 

البشجة التحتجة في السؤسدة الجامعجة بامها تل ا مكامات السادية والبذرية والمكرية والسعرفجة والسعمؽمايجة 
راايها الستاحة في الجامعة والتي مؼ شرم  يحقج  التخطجط العمسي لبشجتها التحتجة ان يحق  اؽدة مخ
 وفي  ؽء األهداف السرسؽمة لمؽزها بسؽقي عمى قاةسة افزل اامع  مؼ اامعات السشطقة والعالػ .

 
يعد اؽدة السقررات احدك االسهامات العمسجة في لجا ة الجؽدة االكاديسجة  :جهدة المقررات الدراسية .3

مدتؽك  والتي يؽفر  راةن معجشة في السشاهال الجامعجة بحج  يشعكس يمغ الخراةن عمى
الخريججؼ، وهؽ ما يذجر الي أهسجة واؽد يخطجط متقؼ يدتشد لسعايجر الجؽدة ويدتتبي ذلغ يشمجذ 
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التخطجط بذكل دقج  في ظل متابعة داةسة ومدتسرة  و رورة يجش  العذؽاةجة والبعد عؼ القرارات 
ؽدة االستاذ المردية، تسا يزػ معايجر اؽدة السقررات التدريدجة عدة أازاء مهسة، ازء يراعي ا

إلى اام  معايجر يخن  ،بالتدريس، وازء آ ر يراعي اؽدة البجئة الرمجة والسحجطة باألستاذ والطال 
 الستعمػ ممد .

يعد البح  العمسي هؽ العسؽد المقر  لستطمبات الجؽدة االكاديسجة والذ  يبشي سجاسة  :البحث العممي .4
والبح  العمسي يعتبر مؼ أهػ الؽساةل الجؽدة في الجامعات واالقدام والسراكز العمسجة في البمد، 

لبحا نل وأ ،واألسالج  الشااحة في يطؽير ويحدجؼ نشجة الشعام التعمجسي بسكؽماي  السادية والبذرية
وال و جاراا استرايجججاا يسمج  يبجعة الحراك التعمجسي واالكاديسي في الؽقا الحا ر.  ، رورة ممحة

يقترر مهسة التعمجػ العالي عمى مذر العمػ ولكش  يهدف لترقجت  والشهؽض ب  مؼ   ل البحؽث 
اث الثقافي لمجامعات. والدراسات التي يقؽم نها الطمبة واألسايذة في مختمف السجاالت ب جة يعزيز التر 

فاألستاذ الجامعي مكمف بسهستجؼ وهسا التدريس والبح  وت هسا مهستان رةجدجتان فالبح  العمسي 
القاةػ عمى إعداد بح  او دراسة اكاديسجة عمى عمػ ان بحث  داةػ الخزؽ  لمسراقبة والسحاسبة وفي ممس 

ما يجعم  بح  عمسي متكامل الجؽدة او  الؽقا االرشاد سجعسل عمى يشسجة مؽاهب ، وي ذية بحث  بكل
 ( يؽ ك ابعاد متطمبات اؽدة التعمجػ.3والذكل رقػ ) يشال مشها دراة ُمْر جة.

  

 ( يؽ ك ابعاد متطمبات اؽدة التعمجػ3الذكل رقػ )
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 ادلبحث انثانث

 ي نهبحثهًانؼاجلاَب 

 أوال: تشييض فقشاث ادلقياط

 ( يرمجز فقرات السقجاس1ادول )

 الفقرات المتغير الفقرات المتغير
 EQ متطمبات جهدة التعميم SC استراتيجية التمهيه  
التالع  بالنتائ  )مركا 
 UL القيادة الجامعية  MR الديطرة الخارجي(

فقدا  الهاز  االخالقي 
 BI البنى التحتية  LM )االعتقادات الندبية(  

التنافس االكاديمي 
)الكد  عمى ردا  

 االخرين( 
AC   جهدة مقررات الدراسة QS 

سمهكيات الحر)ال)الخدا  
 والمراو ة والتمه ( 

 االندانية 
PC  البحث العممي SR 

 

 ثاَيا: مجغ وفحص انبياَاث 

استبامة،  75يػ يؽزيي االستبامات عمى مجسؽعة مؼ التدريدججؼ في الجامعات العراقجة ، حج  يػ يؽزيي 
 االحراةي.مشها لالحة لمتحمجل  68كاما 

 ثانثا: انتحهيم انوصفي

( عؼ التحمجل الؽلمي لمسقجاس وباستخدام السعدل تسقجاس لمشزعة السرتزية واستخدام 2يكذف الجدول )
االمحراف السعجار  تسقجاس لتذتا البجامات، لقد أظهرت متاةال السعدل يجاوز تافة المقرات لمؽسط 

جػ ( اما الست جر )استرايجججة التسؽي  ( فكاما اسجي لمست جر ) متطمبات اؽدة التعم 3المر ي البالغ 
وذلغ الن الست جر سمبي ا  يج  ان يكؽن القجػ اقل مؼ الؽسط المر ي  3المقرات هي اقل مؼ 

)عشد استخدام مقجاس لجكرت الخساسي( وهذا يدل عمى امتذار تافة المقرات والست جريؼ في السشعسة لمست جر
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ال التحمجل الؽلمي مد  متدمجة مؼ االمحراف السعجار  مسا يدل دقة إاابات قجد الدراسة، تسا أظهرت متاة
 ( التحمجل الؽلمي لمقرات السقجاس2ادول )يؽ ك  السدتججبجؼ وفهسهػ لممقرات.

 انفقرج
Mean 

 انمعذل
Standard Deviation 

 االوحراف انمعٍاري

MR1 1.353 0.86 

MR2 1.392 0.86 

MR3 1.523 0.99 

MR4 1.451 1.02 

MR5 1.399 0.97 

LM1 1.503 0.97 

LM2 2.431 1.41 

LM3 1.856 1.09 

LM4 1.778 0.78 

LM5 1.863 0.85 

AC1 1.340 0.76 

AC2 1.418 0.95 

AC3 1.379 0.88 

AC4 1.634 1.01 

AC5 1.405 0.71 

PC1 1.817 0.76 

PC2 1.810 0.80 

PC3 1.797 0.85 

PC4 1.967 0.78 

PC5 2.020 1.09 

 0.81 3.88 استراتٍجٍح انتموٌه

UL1 4.33 1.73 

UL2 4.53 0.95 

UL3 4.39 0.93 

UL4 4.43 0.91 

UL5 4.20 1.11 

BI1 3.55 0.73 

BI2 3.26 0.75 

BI3 4.24 0.89 

BI4 3.96 0.74 

QS1 4.30 1.03 

QS2 4.35 1.00 

QS3 4.42 0.98 

QS4 4.25 1.00 

QS5 4.28 1.02 

SR1 3.98 0.89 

SR2 3.51 0.74 

SR3 4.03 0.80 

 0.84 3.89   متطهثاخ جودج انتعهٍم

 SmartPLSانًصذس: يخشخاخ تشَايح 
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 سابؼا: تقييى جودة ادلقياط

القجاس مؼ الخطؽات األساسجة لمتحمجل والتي يدب   يعد يقججػ اؽدة السقجاس او ما يدسى بامسؽذج
 ,.Hair et alعسمجة ا تبار المر جات، ويتػ يقججػ امسؽذج القجاس في مسذاة السربعات الر رك وفقا لر )

 (:3( مؼ   ل ث ثة معايجر وتسا يعهر في الجدول )2014

 ( معايجر يقججػ امسؽذج القجاس3ادول )

 انمقثول انحذ  األدوى انغرض انمعٍار

 7.0 اخرثاس ثثاخ واذساق انًمٍاس يعايم كشوَثاخ انفا 

 7.0 اخرثاس ثثاخ واذساق انًمٍاس انثثاخ انًشكة

 7.0 اخرثاس صذق انًمٍاس (AVE)يرىسط انرثاٌٍ انًسرخهص 

 انًصذس: اعذاد انثاحث تاالسرُاد انى

Hair, J. (2014). A primer on partial least squares structural equations modeling (PLS-SEM. Los 

Angeles: SAGE. 

 ( ادماه:4)رقػ يػ نشاء امسؽذج القجاس والذ  يعهر في الذكل  Smart PLSوباستخدام نرمامال 

 

 ( اًَىرج انمٍاس نًرغٍشاخ انثحث4) سلى شكم
 SmartPLSانًصذس: يخشخاخ تشَايح 

 )ثثاخ انفمشج( يالحظح: األسلاو فً األسهى ذًثم انرشثعاخ
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 ( متاةال ا تبار امسؽذج القجاس4ادول )

 AVE انثثاخ انمركة كرووثاخ انفا انتشثعاخ انفقراخ انمتغٍر

 انتموٌهاستراتٍجٍح 

Mr1 0.773 

0.957 0.959 0.556 

Mr2 0.848 

Mr3 0.841 

Mr4 0.819 

Mr5 0.795 

Lm1 0.776 

Lm2 0.808 

Lm3 0.786 

Lm4 0.833 

Lm5 0.835 

Ac1 0.764 

Ac2 0.880 

Ac3 0.885 

Ac4 0.868 

Ac5 0.848 

Pc1 0.749 

Pc2 0.684 

Pc3 0.763 

Pc4 0.799 

Pc5 0.768 

متطهثاخ جودج 

  انتعهٍم 

Ul1 0.747 

0.933 0.936 0.540 

Ul2 0.758 

Ul3 0.842 

Ul4 0.800 

Ul5 0.754 

Bi1 0.778 

Bi2 0.829 

Bi3 0.803 

Bi4 0.787 

Qa1 0.763 

Qs2 0.803 

Qs3 0.754 

Qs4 0.803 

Qs5 0.771 

Sr1 0.752 

Sr2 0.771 

Sr3 0.803 

 SmartPLSانًصذس: يخشخاخ تشَايح 
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( متاةال ا تبار امسؽذج القجاس السعدل والتي أظهرت يحقج  تافة المقرات لمحدود السقبؽلة 4الجدول ) يبجؼ
 .AVEمؼ التذبعات، تسا حققا الست جرات الحدود السقبؽلة لكل مؼ ترومباخ الما والثبات السرت  و 

 خايغا: اختباس فشضيت انتأثري

مؼ   ل معام ت السدار في االمسؽذج الهجكمي، ويتػ يقججػ االمسؽذج  يتػ ا تبار فر جات التاثجر
( مؼ   ل السعايجر في الذكل Hair et al., 2014الهجكمي في مسذاة السربعات الر رك وفقا لر )

 ( ادماه:5معايجر وتسا يعهر في الجدول )

 ( معايجر يقججػ االمسؽذج الهجكمي5ادول )

 ح(انعتثح )انحذ انمسمو انمعٍار

 معىوٌح معامم انمسار
 0..6اكثش او ذساوي  tلًٍح 

 7.70الم او ذساوي  pلًٍح 

 R2 يعايم انرفسٍش
 7.00يرىسط،  7.0ضعٍف،  0..7

 عانً

 انًصذس: اعذاد انثاحث تاالسرُاد انى

Hair, J. (2014). A primer on partial least squares structural equations modeling (PLS-SEM. Los 

Angeles: SAGE. 

 ( ادماه5)رقػ ل رض ا تبار فر جة الترثجر يػ نشاء االمسؽذج الهجكمي وتسا يعهر في الذكل 

 

 ( االمسؽذج الهجكمي لست جرات البح 5)رقػ شكل 
 Smart PLSانًصذس: يخشخاخ تشَايح 

 

 

 ( متاةال يحمجل االمسؽذج الهجكمي6ادول )

 pقٍمح  tقٍمح  R2 انمسار

 0.000 3.634 -0.769 استراتٍجٍح انتموٌه  →  متطهثاخ جودج انتعهٍم

 SmartPLSانًصذس: يخشخاخ تشَايح 
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  0.769-))يمدجر( قدره ) R2( بان معامل يحديد 7أظهرت  متاةال التحمجل العاهرة في الجدول )
 (t)حج  نم ا قجسة يحق  الحدود السدسؽحة p و tولمتحق  مؼ معشؽية معامل السدار فان تل مؼ قجسة 

مسا يدل عمى معشؽية ع قة الترثجر وبالتالي يتػ قبؽل المر جة  (0.00( نم ا )P(  وقجسة )3.634)
 ".  ومتطمبات اؽدة التعمجػ استرايجججة التسؽي نجؼ  سمبي يرثجر معشؽ   يؽادالرةجدة  التي يشن عمى ام  "

لت عرررر  بالشترررراةال )مرتررررز الدررررجطرة الخرررراراي( انررررجؼ  سررررمبي معشررررؽ   يرررررثجر يؽارررردالمر ررررجة المرعجررررة االولررررى 
  :(6)رقػ ويسكؼ اثبايها وف  مسؽذج معامل السدار وتسا يعهر في الذكل  ومتطمبات اؽدة التعمجػ

 

 انرالعة تانُرائح ويرطهثاخ خىدج انرعهٍى( االًَىرج انهٍكهً نهعاللح تٍٍ 6)سلى شكم 
 Smart PLSانًصذس: يخشخاخ تشَايح 

( ونهرحمك يٍ -0.833انُرائح يٍ انشكم اعالِ تاٌ يعايم انًساس ) يعايم انرأثٍش( لذ تهغ )حٍث اظهشخ 

يًا ٌذل عهى يعُىٌح عاللح  يعُىٌح( وهزِ انمًٍح 0.000تهغد ) (p)يعُىٌح يعايم انًساسح فاٌ لًٍح 

تانىتائج )مركس انتالعة تٍه  سهثً تأثٍر معىوي ٌوجذ" وتانرانً لثىل انفشضٍح انفشعٍح االونى  انرأثٍش

 ".  (انسٍطرج انخارجً و متطهثاخ جودج انتعهٍم

فمذاٌ انىاصع االخاللً )االعرماداخ انسهثٍح و تٍٍ سهثً ذأثٍش يعُىي ٌىخذ انفشضٍح انفشعٍح انثاٍَح 

 :(7)سلى ًٌكٍ اثثاذها وفك ًَىرج يعايم انًساس وكًا ٌظهش فً انشكم يرطهثاخ خىدج انرعهٍى و 

 

  فمذاٌ انىاصع االخاللً ويرطهثاخ خىدج انرعهٍى( االًَىرج انهٍكهً نهعاللح تٍٍ 7)سلى شكم 
 Smart PLSانًصذس: يخشخاخ تشَايح 

( ونهرحمك يٍ 0.803-حٍث اظهشخ انُرائح يٍ انشكم اعالِ تاٌ يعايم انًساس ) يعايم انرأثٍش( لذ تهغ )

ٌذل عهى يعُىٌح عاللح  يعُىٌح يًا مًٍح( وهزِ ان0.000( تهغد )Pيعُىٌح يعايم انًساسح فاٌ لًٍح )
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فقذان انوازع االخالقً تٍه  سهثً معىوي تأثٍر ٌوجذ" انرأثٍش وتانرانً لثىل انفشضٍح انفشعٍح انثاٍَح 

  ".   )االعتقاداخ انىسثٍح ومتطهثاخ جودج انتعهٍم

انرُافس االكادًًٌ )انكسة عهى حساب االخشٌٍ ( تٍٍ سهثً ذأثٍش يعُىي  ٌىخذانفشضٍح انفشعٍح انثانثح 

  :(8)سلى و ًٌكٍ اثثاذها وفك ًَىرج يعايم انًساس وكًا ٌظهش فً انشكم ويرطهثاخ خىدج انرعهٍى 

  

  انرُافس االكادًًٌ ويرطهثاخ خىدج انرعهٍى( االًَىرج انهٍكهً نهعاللح تٍٍ 8)سلى شكم 
 Smart PLSانًصذس: يخشخاخ تشَايح 

( ونهرحمك يٍ 0.669-اظهشخ انُرائح يٍ انشكم اعالِ تاٌ يعايم انًساس ) يعايم انرأثٍش( لذ تهغ )حٍث 

يًا ٌذل عهى يعُىٌح عاللح  يعُىٌح( وهزِ انمًٍح 0.000تهغد ) (P)يعُىٌح يعايم انًساسح فاٌ لًٍح 

انتىافس االكادٌمً )انكسة تٍه  سهثً تأثٍر معىوي ٌوجذ" انرأثٍش وتانرانً لثىل انفشضٍح انفشعٍح انثانثح 

  ".   عهى حساب االخرٌه( ومتطهثاخ جودج انتعهٍم

سهىكٍاخ انحشتاء )انخذاع وانًشاوغح وانرهىٌ( تٍٍ سهثً ذأثٍش يعُىٌح  ٌىخذ انشاتعحانفشضٍح انفشعٍح 

  :(9)سلى و ًٌكٍ اثثاذها وفك ًَىرج يعايم انًساس وكًا ٌظهش فً انشكم ويرطهثاخ خىدج انرعهٍى 

 

  سهىكٍاخ انحشتاء ويرطهثاخ خىدج انرعهٍى( االًَىرج انهٍكهً نهعاللح تٍٍ 9)سلى شكم 
 Smart PLSانًصذس: يخشخاخ تشَايح 

( ونهرحمك يٍ 0.719-حٍث اظهشخ انُرائح يٍ انشكم اعالِ تاٌ يعايم انًساس ) يعايم انرأثٍش( لذ تهغ )

يًا ٌذل عهى يعُىٌح عاللح  يعُىٌح( وهزِ انمًٍح 0.000تهغد ) (P)يعُىٌح يعايم انًساسح فاٌ لًٍح 

سهوكٍاخ انحرتاء )انخذاع تٍه  سهثً تأثٍر معىوي ٌوجذ" انرأثٍش وتانرانً لثىل انفشضٍح انفشعٍح انثانثح 

  ".   وانمراوغح وانتهون ومتطهثاخ جودج انتعهٍم
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 شابغادلبحث ان

 االعتُتاجاث وانتوصياث

 اوال : االعتُتاجاث

ولمتحق  مؼ معشؽية   0.769-))يمدجر( قدره ) R2متاةال التحمجل بان معامل يحديد أظهرت   .1
(  3.634) (t)حج  نم ا قجسة يحق  الحدود السدسؽحة p و tمعامل السدار فان تل مؼ قجسة 

يرثجر  يؽادلتي يشن عمى ام  "وامسا يدل عمى معشؽية ع قة الترثجر  (0.00( نم ا )Pوقجسة )
 .ومتطمبات اؽدة التعمجػ استرايجججة التسؽي نجؼ  سمبي معشؽ  

 اؽدة ومتطمبات التسؽي  استرايجججة نجؼ سمبي معشؽ   يرثجران هشالغ اظهرت متاةال الدراسة  .2
 .التعمجػ

اظهرت متاةال الدراسة ان هشالغ  عف واؽد مشهال عمسي تمؽء يدتشد عمج  في ايخاذ القرارات  .3
 في الجامعات.العمسجة حؽل يطبج  متطمبات اؽدة التعمجػ 

الكمجات مؼ   ل استخدام الطمبة  عف استخدام وساةل وايراالت ويكشمؽاجا الحديثة في  .4
 والتدريدججؼ لسقررات الدراسجة الحديثة.

ان التزام السؤسدات التعمجسجة نتحدجؼ معايجر الجؽدة التعمجسجة لديها يريكز عمى مدك قدريها عمى  .5
اةسة عمى متطمبات الجؽدة وهذا االمر يتطم  سمدمة مؼ االستخدام والتطبج  المعال لمشعػ الق
 االاراءات والستطمبات البذرية والسادية.

ان الزعف والخمل في السهارات والخبرات دا ل الجامعات االكاديسجة يؤثر سمباا وبذكل تبجر  .6
 عمى الجؽدة التعمجسجة.

جط االسترايجججة لستطمبات اهتسام الجامعات السبحؽثة بالجؽدة التعمجسجة مؼ اال يطؽير التخط .7
الجؽدة التعمجسجة واالهتسام بالترتجز عمى السذارتة الدولجة والسحمجة بالعسمجات  سان الجؽدة 

 والحما  عمجها.
يدعى الجامعات السبحؽثة الى يحسل مدؤولجايها ايجاه السجتسي مؼ   ل التحدجؼ السدتسر  .8

ل نجؼ مختمف اقدام الكمجات لكشها يعامي مؼ لتطبج  متطمبات الجؽدة التعمجسجة وقجامها بالتؽال
وعدم يؽفجر دلجل لمجؽدة يتزسؼ يمالجل ، عف في يحمجل الع قة الحالجة مي السخراات السقدمة

 مذاريي التحدجؼ والتطؽير لتشمجذها اسجعاا.
 عف اهتسام الجامعات او متابعتها لمستطمبات االساسجة لمعسمجة التعمسجة مثل التخطجط والتؽثج   .9

 .والتحدي  ومعام لسعمؽمات و طة التحدجؼ
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: انتوصياث  ثاَيا 

والتكجف مي الست جرات السعرفجة  العسل عمى لجا ة الرؤية السدتقبمجة لستطمبات الجؽدة التعمجسجة .1
و رورة و ي رؤية استرايجججة عمى اساس  سان الجؽدة التعمجسجة يراعي رسالة الجامعة 

 العمسي و دمة السجتسي و جراها(. ووظاةمها )القجادة الجامعجة والبح 
مذر فمدمة الجؽدة الذاممة دا ل الجامعات السبحؽثة والكمجات ويهجئة السشاخ التشعجسي الس ةػ  .2

  مجاح يطبجقها ويحدجؼ شرو  مجاحها بذكل يعزز مؼ يطبج  متطمبات الجؽدة التعمجسجة.
ت السادية والسالجة مثل البشى يعزيز دور البح  العمسي مؼ   ل يذججي ويحمجز ويؽفجر متطمبا .3

 التحتجة والسختبرات العمسجة ذات السؽلمات العالجة و جرها.
قجام القجادات الجامعجة نتذججي الكمجات حؽل يعسج  الؽعي لدك العاممجؼ حؽل ممهؽم واهداف  .4

متطمبات يطبج  الجؽدة التعمجسجة وبرؽرة مدتسرة وذلغ مؼ   ل فدك السجال لجسجي العاممجؼ 
الكمجات بالسذارتة برعداد الخطط والقرارات الستعمقة نتحدجؼ اؽدة التعمجسجة واالكاديسجة في 

 واالستذارية والبحثجة.
 ايخاذ القرارات نشاءاا عمى الحقاة  والؽاقي وايبا  السشهال العمسي في ذلغ. .5
متطمبات الجؽدة العمجا والستسثمة بالقجادات الجامعجة بإدارة االيسان السطم  في االدارات   رورة .6

التعمجسجة برمتها مد ل متكامل لتحدجؼ التعمجػ االكاديسي وبهدف يطبجقها مؼ قبل السدتؽيات 
 االدارية اال رك مزوالا.

قجام الجامعات بالدراسة الذاممة لسا مطب  مؼ متطمبات الجؽدة التعمجسجة ول رض يحديد المجؽة  .7
 بات اؽدة التعمجػ.نجؼ ما هؽ مؽاؽد فع ا وما يراد يطبجق  مؼ متطم

اقامة دورات يدريبجة مؼ قبل فري  الجؽدة في الجامعات لب  ثقافة الجؽدة وايزاا اقامة دورات  .8
  الة لمسدؤولجؼ مؼ السدتؽيات ا دارية السختممة عؼ يري  يطبج  متطمبات الجؽدة التعمجسجة.

  متطمبات الجؽدة التعمجسجة االستعامة نتجارب الجامعات الدولجة والسحمجة الراةدة والشااحة نتطبج .9
 في التعمجػ الجامعي او االكاديسي.
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اثر التخطيط االسرتاتيجي على جودة التعلين باجلاهعاث احلكوهيت العراقيت 
 يف ظل احلوكوت االكادمييت

 بغذاد جاهعت –بالتطبيق على كليت الرتبيت األساسيت 
 

 حسني علي                              م.م ايناس عباس عبذ عباس م.م سجاد خلف

 كرتونيتلجاهعت دياىل/كليت االدارة واالقتصاد               رئاست جاهعت دياىل/هركز احلاسبت اال
 

 املستخلص
خاع حياة السجتسعات وعالع البذخ، إذ أدت السشافدة والر فيعجًا أصياًل لسا كانت قزية السشافدة ب    

اإلندػػاف ل ػػ  وػػا دػػػ فج ػػج  شػػافذ بػػب تيػػخن. كسػػا أصػػبحت التشافدػػية  ػػيغ  والغيػػخة إلػػت التوػػجـ والخقػػت وا تػػخاع
 و التػػاليحيػػاة الجاوعػػات وعػػالع وجتسػػة السعخفػػة والعػلسػػة.  فػػيعػػجًا أصػػياًل الجاوعػػات قزػػية ذات ةػػخورة و   

هجيػػة وعسميػػة  سنػػغ أف جػػجعع الوػػجرات كسش اال ػػتخاجيجيدػػجفت الجرا ػػة الحاليػػة إلػػت وشاقذػػة فمدػػ ة التخصػػي  
 .الػص يالتشافدية لمجاوعة. وا تخجوت الجرا ة السشهج 

، ووػا ج خةػب البي ػة الج شاوينيػة السحيصػة بالس  دػات اال ػتخاجيجيوجشاولت الجرا ة نذػةة التخصػي   
، ال ػتخاجيجياجوػ  ورا  التخصػي   التػي. والتعػخؼ عمػت الشطخ ػة اال تخاجيجيالحج ثة وغ األ ح بالتخصي  

وكيػػػ  أنهػػػا جػػػخجب   ػػػجعع الوػػػجرات التشافدػػػية لمس  دػػػات. وقػػػجوت الجرا ػػػة جحميػػػ  لسرػػػصمحات التخصػػػي ، 
 والتي اال تخاجيجي. وأضهخت الجرا ة الخرائز الستعجدة لمتخصي  اال تخاجيجيواال تخاجيجية، والتخصي  

الجرا ػػػػػة أدػػػػػجاؼ التخصػػػػػي   ججعمػػػػػب السشهجيػػػػػة الذػػػػػاومة لػػػػػجعع الوػػػػػجرات التشافدػػػػػية لمس  دػػػػػات. وناقذػػػػػت
 ػبي  دعػع الوػجرات التشافدػية لمجاوعػات. وجػصػمت الجرا ػة إلػت وجسػعػة وػغ  فػيووا  وجوػب  اال تخاجيجي

 دعع الوجرات التشافدية لمجاوعة. في اال تخاجيجيالسبخرات والعػائج وغ ا تخجاـ عسمية التخصي  
 

Abstract 

Since the issue of competition is an inherent dimension in the life of societies 

and the world of human beings. Competition, conflict and jealousy have led to 

progress, slavery and the invention of man for everything that is new and 

competing with others. Competitiveness among universities has become an 

issue of necessity and an integral dimension in the life of universities and the 

world of the knowledge society and globalization. Therefore, the present study 

aimed at discussing the philosophy of strategic planning as a methodology and 

process that can support the university's competitiveness. The study used the 

descriptive approach. The study addressed the emergence of strategic planning, 

and the dynamic environment surrounding the modern institutions imposed by 
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strategic planning. Learn about the theory behind strategic planning and how it 

relates to supporting the competitiveness of enterprises. The study presented an 

analysis of the terms of planning, strategy and strategic planning. The study 

showed the multiple characteristics of strategic planning, which makes it a 

comprehensive methodology to support the competitiveness of enterprises. The 

study discussed the objectives of strategic planning and what it offers in order 

to support the competitiveness of universities. The study reached a set of 

justifications and returns from using the strategic planning process in 

supporting the university's competitiveness. 

 مقدمة
ت نطاـ نعير اليػـ في عرخ ج ثخ فيب األزوات نتيجة الستغيخات واالن تاح عمت العالع والتخكيد عم       

الجػدة ووػافهة الطخوؼ الصارئة السختم ة، و حلظ لع  عج أواـ وػض ي ووج خي الس  دات في البي ة 
ولع  عج في ووجور د ال  فسيعا أف  تخحوا قخاراجهع  ،ا تخاجيجيةبصخ وة السعاصخة إال أف    خوا و ترخفػا 

سػاق  التي جػافههع، حيث  جب أف وغ  الؿ  يا ات جوميج ة أو االعتساد عمت وشهج بدي  لألحجاث وال
 تػفخ لج هع الخؤ ة اال تصالع األحجاث السدتوبمية عشج التحج ج لألدجاؼ ووةة الديا ات وصياتة 

 اال تخاجيجيات.
التخصي  اال تخاجيجي وغ أدع الس اديع اإلدار ة التي القت ادتساوا وانتذارا في الدشػات  اذ  عتبخ       

األ يخة، واألص  في التخصي  اال تخاجيجي أنب ا تعجاد لسػافهة التغيخات التي قج جحجث ودتوبال، وأنب 
ػاجية اال تيعاب نذاط فساعي وغ أف   مػغ األدجاؼ السحجدة بعشا ة، كسا أنب  تزسغ جهي ة الطخوؼ الس

 .1التغييخ وإدارجب لرالح جمظ األدجاؼ، وسا   دي إلت نتائج ذات وخدود إ جا ي 

جمعب و  دات التعميع الجاوعي دوًرا وخكدً ا في جوػجـ األوػع وجصػردػا، نطػًخا لسػا جوػػـ بػب وػغ حيث        
ساعية واالقتراد ة، و حث عمسي جعميع  هجؼ إلت جهي ة الصاقات البذخ ة وججر بها التي جوػد التشسية االفت

 هػػجؼ إلػػت  ػػبخ أتػػػار السعخفػػة وإ جػػاد حمػػػؿ لالحتيافػػات الستجػػجدة، و جوػػة لمسجتسػػة جهػػجؼ إلػػت جمبيػػة 
 وتصمباجب عمت أ ذ وغ الذخاكة وة و  داجب وأفخادن.

لخارفيػة ونتيجة لمتحج ات التي القتها و  دات التعميع الجاوعي  الؿ العوج الدا ق فػي  ي تهػا الجا ميػة وا
التحػج ات الصارئػة وثػ  نوػز  إلػتوث  العػلسػة ووػػرة السعمػوػات واالجرػاالت والثػػرة السعخفيػة، وا ػتجابة 

الجعع السالي، والتوجـ التوشي الدخ ة، والتغيخات الدنانية، وقػجـ البػخاوج األكاد سيػة السوجوػة فػي الجاوعػات، 
الس يػػػجة  اال ػػػتخاجيجيةلتحويػػػق التغيػػػخات  اال ػػػتخاجيجياججهػػػت العج ػػػج وػػػغ الجاوعػػػات ال ػػػتخجاـ التخصػػػي  

 لمتػافق والت ي  وة البي ة الستغيخة بذن   خ ة.
وج خض دحن التحج ات عمػت التعمػيع الجػاوعي أف ج يػ  ن دػها وجصػػر وشادجهػا وجعػجؿ أ ػاليبها وفًوػا لهػا، 

ؽ ووػػجا   وأ ػػاليب شػػخ  إلػػتوةػب  الجاوعػػات عمػػت دػػحا الشحػػػ ال ػج لػػب وػػغ أ ػػمػب ووػػشهج عمسػي  دػػتشج 
. والحي وهستب ليدت باألوخ اليديخ؛ ألنػب فػي اال تخاجيجيوإ واط وجشب  وتيخدا، ذلظ ال  خ دػ التخصي  
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ض  أوةاع وتغيخة وضخوؼ وتذابنة السناف والدواف، ودػ  عس  في أفػا  جتدع بالرػخاعات والسواووػات 
، والتػي ياال ػتخاجيججتزػسشها عسميػة التخصػي  جعجد األشػخاؼ التػي  إلتوالتػجخات وعجـ اليويغ، وأدى ذلظ 

السخخفػػات، وجخصػػي  التعمػػيع عسميػػة عوالنيػػة  –العسميػػات  – سنػػغ جمخيرػػها فػػي والوػػة دػػي: السػػج الت 
و ػػػائ   اصػػػة لتحويػػػق األدػػػجاؼ، ودػػػػ عسػػػ  وػفػػػب  خاعػػػي جدػػػتهجؼ أدػػػجاًفا افتساعيػػػة وعيشػػػة، وجدػػػتخجـ 

   ا تخجاـ.اإلونانات الس تاحة، و عس  عمت ا تخجاوها أفز
 مشكلة البحث

 ذػػػهج وخحمػػػة تيػػػخ ودػػػبػقة وػػػغ  –كغيػػػخن وػػػغ فػانػػػب الشذػػػاط اإلندػػػاني  –إف التعمػػػيع الجػػػاوعي  
دػػ الػ ػيمة  اال ػتخاجيجيالتغييخ؛ حيث أصبح وػغ الرػعػ ة بسنػاف التشبػ  بالسدػتوب ، وأةػحت التخصػي  

ال عالػػة لال ػػتواوة والسحافطػػة عمػػت الحخكػػة فػػي االججػػان الرػػحيح؛ إذ إنػػب عسميػػة ودػػتسخة  دػػتصية التعمػػيع 
الجػػاوعي وػػغ  اللػػب أف  حػػافج عمػػت اججػػان جصػػػرن فػػي السدػػتوب ، وذلػػظ بػػتفخا  التغييػػخات التػػي جػػتال ـ وػػة 

 التحػالت الدخ عة في البي تيغ الجا مية والخارفية لب.
نتيجػػة وػػا جذػػهجن الجاوعػػات وػػغ عسميػػات جصػػػ خ  اال ػػتخاجيجيا ػػجت الحافػػة إلػػت التخصػػي  وقػػج جد  

البحػث العمسػي والػحي  عػاني وػغ  أولها وجحج ث، ووا جػافهب وغ وذنالت وجحج ات جخجب  بعػجة وحػاور: 
نوػػز السعخفػػػة الالزوػػػة إلفػػػخا  البحػػػػث العمسيػػػة، وتيػػاب التعػػػاوف العمسػػػي  ػػػيغ الجاوعػػػات عمػػػت السدػػػتػى 

عسميػػة التػػجر ذ؛ حيػػث جعػػاني وػػغ نسصيػػة السوػػخرات الجرا ػػية، وا ػػتخجاـ شػػخؽ  وث نيهاا سحمػػي والػػجولي، ال
 جوػػة السجتسػػة؛ حيػػث  عػػاني وػػغ ةػػع  التػػخاب   ػػيغ البحػػػث التػػي جوػػـػ  هػػا  وث لثهاا التػػجر ذ التوميج ػػة، 

و  دػػات  أعزػػا  دي ػػة التػػجر ذ و صػػ  التشسيػػة، واالن رػػاؿ الػاةػػح  ػػيغ كميػػات الجاوعػػات وكثيػػخ وػػغ
 السجتسة.

  سث  ةخورة لمتعميع الجػاوعي، لتحويػق التشسيػة  اال تخاجيجيوجة يًدا عمت وا  بق،  تزح أف التخصي    
السشذػػدة، ووػافهػة التغيػػخات السجتسعيػة الستالحوػػة وػغ عػلسػػة، ووػػرة اجرػػاالت، ووػػرة ج شػلػفيػػة...إل ، 

 التالية:ولهحا  سنغ  مػرة وذنمة البحث في التداؤالت 
 ، ووا السرصمحات السخجبصة بب؟اال تخاجيجيوا و هـػ التخصي   -1
 وأدجافب؟ اال تخاجيجيوا  رائز التخصي   -2
 وفػائجن؟ اال تخاجيجيوا أدسية التخصي   -3
 في التعميع الجاوعي؟ اال تخاجيجيوا وبخرات األ ح بالتخصي   -4
 بسجا   التخصي  التخ ػي األ خى؟ اال تخاجيجيوا عالقة التخصي   -5
 ؟اال تخاجيجيوا عسميات التخصي   -6
 في التعميع الجاوعي؟ اال تخاجيجيوا وعػقات جصبيق التخصي   -7
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 أهداف البحث
  دعت البحث إلت جحويق األدجاؼ التالية: 

 والسرصمحات السخجبصة بب. اال تخاجيجيالتعخؼ عمت و هـػ التخصي   -1
 وأدجافب. اال تخاجيجي الػقػؼ عمت  رائز التخصي  -2
 وفػائجن. اال تخاجيجيجحج ج أدسية التخصي   -3
 في التعميع الجاوعي. اال تخاجيجيجحج ج وبخرات األ ح بالتخصي   -4
 .اال تخاجيجيجشاوؿ عسميات التخصي   -5
 في التعميع الجاوعي. اال تخاجيجيجحج ج وعػقات جصبيق التخصي   -6
جصبيػػػق ا ػػػتبانة حػػػػؿ التخصػػػي  اال ػػػتخاجيجي عمػػػت عيشػػػة وػػػغ ججر دػػػي كميػػػة التخ يػػػة  -7

 فاوعة بغجاد. –األ ا ية 
 أهمية البحث

ج سغ أدسية البحث الحالي في وحاولتب لسعالجة قزػية داوػة وػغ وشصمػق أف الػةػة التشسػػي ألي  
هػػا جمػػظ الشطػػخة التوميج ػػة التػػي أوػػة ال ػػج لمجاوعػػة وػػغ أف جمعػػب الػػجور الػػخئيذ فيػػب؛ حيػػث لػػع  عػػج   شطػػخ إلي

و اددا أنها "و  دة عمسية" فو ،    عمت أنها كحلظ و ش ذ األدسية "و  دة اقتراد ة"، ودحا وا جشبهػت 
 لب العج ج وغ الجوؿ الستوجوة والشاوية عمت حج  ػا ، وجتبمػر أدسية البحث الحالي في:

؛ حيػث  عتبػخ اوتػجاًدا لمجرا ػات  ػتخاجيجياالقج   تح البحث الحالي آفاًقػا أرحػب فػي وجػاؿ التخصػي   -1
لمػشطع التعميسيػة، كسػا  عػج فػي ذات الػقػت جسهيػًجا لجرا ػات  اال ػتخاجيجيالدابوة فػي وجػاؿ التخصػي  

أ خى فج جة.   قج   تح البحث الحالي آفاًقا أرحب في وجاؿ الذخاكة؛ حيث  عتبخ اوتػجاًدا لمجرا ػات 
 ت الػقت جسهيًجا لجرا ات أ خى فج جة.الدابوة في دحا السجاؿ، كسا  عج في ذا

قػػج   يػػج البحػػث الحػػالي كػػ  وػػغ الجهػػات السخترػػة  تخصػػي  التعمػػيع الجػػاوعي وو  دػػاجب، والوػػائسيغ  -2
 .وأدسية وعسمياجب...إل  اال تخاجيجيعمت إدارجب؛ حيث  دهع في  مػرة و هـػ التخصي  

 مفهوم التخطيط االستراتيجي:
وغ قب  البعس بالتخصي  الذاو  أو  تخصي  األدجاؼ و نػف عمت صعيج السشطسة كن    دست    

وغ حيث وجى الذسػؿ و تزسغ اجخاذ الوخارات وغ قب  السدتػ ات العميا كسجمذ اإلدارة وآوارن جستج 
عبخ وخحمة زوشية شػ مة ندبيا وث  جخصي  اال تثسارات الخأ سالية وجخصي  جشػ ة الخجوات و نػف 

خصي  اال تخاجيجي شػ   األوج أو وتػ   األوج و تزسغ صياتة األدجاؼ العخ زة لمسشطسة الت
 عخؼ بةنب ، و و ب  جحويوها في ةػ  الستاح  جوف الخػض في الت اصي  الجقيوة السػةػع التخصي 

 صة عاوة لتدهي  عسمية اإلدارة الشافحة ودػ  خخج السخص  وغ دائخة الشذاشات واألعساؿ اليػوية 
ا   السشطسة، و عصي صػرة كاومة حػؿ واذا ن ع ؟ ووا دػ ودارنا السدتوبمي؟ فهػ  دود السخص  د
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أو اإلدارة  خؤ ة واةحة حػؿ إالـ جخ ج أف جر ؟ وكي  جر  إلت وا جخ ج؟ دحا إلت فانب الخص  
 12واألنذصة اليػوية. 

التخصي  اال تخاجيجي دػ جخصي  بعيج السجى  ة ح في االعتبار الستغيخات الجا مية والخارفية اف        
و حجد الوصاعات والذخائح الدػقية السدتهجفة وأ مػب السشافدة. فالتخصي  اال تخاجيجي دػ عسمية وتججدة 

ي  اال تخاجيجي جتسيد عسمية التخصواف ، 5 تع جحج ثها ك  عاـ لجرا ة السدتججات الخارفية والجا مية. 
ذات وجلػؿ ودتوبمي وحويوي، بسعشت أف  اال تخاجيجيبسجسػعة وغ الخرائز ودي: أف عسمية التخصي  

األف ار الػاردة في الخصة  جب أف جدتغ  بسشطػر ودتوبمي وواةح، وججعع بتشار لمعس  وليذ بسجخد 
ججسية لخؤ ة قيع وأدجاؼ وأف ار وتشاوخة جشب ات واد ة، كسا أنها عسمية شسػلية وج اومية وليدت عسميات 

عسميات التخصي  اال تخاجيجي الجيجة بةنها جعصي اججادا،  وجصػر وغ  الؿ فخ ق عس  وت او . وجتر 
وال جعصي إر اكا وجذػ ذا نتيجة كثخة الج ػؿ في ج اصي  تيخ وبخرة، ووت اعمة، ووتةوخة بالتواشة الحاص  

وتػفب  ت اع  األحجاث دا   السشطسة، وجتدع بال عالية والسغاوخة  بةبعاد البي ة وليدت قريخة الشطخ
 2والهجػـ وليدت عسميات جةوخ  مبي وردود أفعاؿ 

 عتبخ التخصي  اال تخاجيجي الصخ وة التي جسنغ السد وليغ وغ جػفيب السشطسة  ج  وغ االنتواؿ و        
 إلت رؤ ة وختم ة لمعػاو  الج شاوينية وغ وجخد العسميات اإلدار ة اليػوية ووػافهة األزوات وصػال

الجا مية والخارفية الوادرة عمت جحويق التغييخ في البي ة السحيصة  هع، فتحوق في الشها ة جػفيها فعاال 
دي أدان إدار ة جوػد الس  دة إلت أف جعس  بذن   اال تخاجيجية، فالخصة 3برػرة أفز  لس  داجهع 

ؼ األدجاأفز  ألنها جخكد عمت شاقة ووػارد ووقت ك  فخد في الس  دة وججفعهع في ن ذ اججان وجحويق 
فالتخصي  اال تخاجيجي عبارة عغ  صة عاوة لتدهي  عسمية اإلدارة الشافحة وال عالة، ودي جخخج ،  11

ألعساؿ اليػوية دا   السشطسة. و عصي صػرة كاومة حػؿ واذا ن ع ؟ ووا السخص  وغ دائخة الشذاشات وا
وكي  جر  إلت وا  جر ؟دػ ودارنا السدتوبمي؟ فهػ  دود السخص  أو اإلدارة  خؤ ة حػؿ إالـ جخ ج أف 

 .جخ ج؟ دحا وغ فانب الخص  واألنذصة
وشطسة وودتسخة جخزة  وعخؼ أ زا التخصي  اال تخاجيجي إلدارة األزوات عمت أنب عسمية       

، ودي عسمية ج  يخ جتزسغ وجسػعة وغ 9لزػاب  جوشية جتع وبنخا قب  التػقيت السشتطخ لألزوات السحتسمة
 .7اإلفخا ات والديا ات اإلدار ة و أنطسة جش يح، وجػفخ الوجرة والدمصة اإلدارة األزوة أو ال اروة 

التخصي  اال تخاجيجي لب وبخرات كثيخة وغ أدسها: جتعخض الس  دة إلت أزوة إدار ة أو اقتراد ة اف      
أو  ي ية واكتذاؼ أ صا  في عس  الس  دة وجتسث  دحن األ صا  في اإل  اؽ في الػصػؿ إلت نتائج 

وذلظ عشجوا  وتصابوة وة األدجاؼ السػةػعة والسخص  لها و جبمػر فجػة وم تة لمشطخ في أدا  الس  دة
جربح نتائج األدا  جبتعج كثيخا عغ التػقعات، أو عغ جمظ العائجة لمس  دات السشافدة إةافة إلت جػلي 
وج خ عاـ فج ج لسهاوب في الس  دة، فوج  خى السج خ الجج ج أف الػةة الخادغ ال  ت ق وة وا  جب أف 
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اجيجية لمس  دة وغ  الؿ البج   تغييخ جحووب الس  دة وغ نتائج أدا  فيمجة إلت جغييخ الػافهة اال تخ 
فهي وجسػعة  اال تخاجيجيةاإلدارة  ، اوار التها أو األدجاؼ اال تخاجيجية الوائسة أو الخص  والديا ات 

وغ الوخارات واألنذصة التي جتخح في الػقت الحاةخ لزساف أدا  الس  دة في السدتوب  البعيج، وجتزسغ 
ليتع إنجازدا عمت ودتػ ات زوشية وتبا شة جبجأ بالسجى الدوشي الوريخ،  دحن الوخارات صياتة أدجاؼ وحجدة

 .6وخورا بالسجى الدوشي الستػ   وانتها  بالسجى البعيج 
 أهمية التخطيط االستراتيجي:

أ حت جتزاع  أدسية التخصي  اال تخاجيجي كمسا جدا جت فػائج ا تخجاوب وعطست وشافعب لمس  دات 
 أنب: الت 7ذكخدا ة التخصي  اال تخاجيجي كسا التي جصبوب، وجخفة أدسي

والخارفية،  .  سنغ وغ جحج ج الوزا ا األ ا ية التي جذن  فػدخ العس  في الس  دة، الجا مية وشها1 
 .ووةة ا تخاجيجيات التعاو  ال عاؿ وعها؛ إلحجاث التغييخات اإل جا ية

 والساد ة، و التالي   س الت الي  وجومي  .  داعج عمت اال تثسار األوث  لسػارد الس  دة البذخ ة2. 
 الهجر بذويب البذخي والسادي.

.  سنغ وغ ر ع التػفب العاـ لمس  دة، والتةكج وغ جحويق التخاب   يغ ر الة الس  دة وأدجافها، ووا  تع 3
 وةعب وغ  يا ات وقػاعج وأنطسة عس .

السذاك    دة، وحثهع عمت الت  يخ في.  عس  عمت جشسية وهارات ووعارؼ و بخات العاوميغ في الس  4 
 أو جػافب الس  دة. جػافههعالتي 

.  ػفج حالة وغ الخةا الػضي ي  يغ العاوميغ، واال توخار الش دي؛ نتيجة لسا وفجن وغ  ي ة عس  5
 لها.  ص وتعاونة، وإحداس بةف األوػر جديخ كسا 

أدسية كبيخة ال  دتهاف  ها،  التأف وفػد نطاـ قائع عمت التخصي  اال تخاجيجي  4 صاب فيسا أشارت 
 و سنغ حرخ دحن األدسية فيسا  مي:

 .  عتبخ التخصي  اال تخاجيجي أدع عاو  لدسعة الس  دة في الدػؽ ووجى فػدة السشتج، وكحلظ1
والشسػ  جحويق ال  ا ة شهخة و سعة الس  دة وغ وفهة نطخ الجسهػر الستعاو  وعها، والوجرة عمت

 والتػازف والت ي  في ض  وفػد ال ثيخ وغ الستغيخات السحيصة  ها.
 . جخشيج اجخاذ الوخارات في العسمية اإلدار ة في الس  دة.2
 . ز ادة  يصخة اإلدارة عمت السػارد، وجخشيج جخريرها وجعطيع العائج وغ ا تخجاوها وجػضي ها.3
فب الشذاط وااللتداـ باألدجاؼ التي جزعها اإلدارة، وجعسيق فهع . جحويق التشديق  يغ وختم  أو 4

 السج خ غ في جحويق دحن األدجاؼ، وااللتداـ باألدجاؼ التي جزعها اإلدارة.
( أف دشاؾ عالقة قػ ة  يغ التخصي  اال تخاجيجي وفعالية العاوميغ في 11في حيغ  يغ )ويا وآ خوف، 

  مي:الس  دة، وجتزح دحن العالقة فيسا 
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 .  تيح ال خص لجسية العاوميغ في الس  دة  تػحيج الجهػد لد ادة فعاليتهع.1
 .  ػةح رؤ ة واحجة وذتخكة لمعاوميغ وسا   دي إلت ز ادة فعاليتهع في الس  دة.2
 .  دود السد وليغ بة مػب ووالوح الت  يخ السدتوبمي في الس  دة كن .3

يجي جبػػػجو فميػػػة فػػػي أنهػػػا جدػػػاعج الس  دػػػة إلػػػت و تزػػػح وسػػػا  ػػػبق أف أدسيػػػة التخصػػػي  اال ػػػتخاج
الػصػػػػؿ إلػػػت أفزػػػ  وجػػػاالت العسػػػ  والتش يػػػح والتسيػػػد،  شػػػا  عمػػػت اال ػػػتخجاـ والتػضيػػػ  األوثػػػ  الوػػػجرات 
العػػػاوميغ واإلونانػػػات والسػػػػارد الستاحػػػة والوػػػجرة عمػػػت وػافهػػػة الستغيػػػخات الجا ميػػػة والخارفيػػػة، والشجػػػاح فػػػي 

 جية وغ أف  جحويق أدجاؼ الس  دة بةق  فهج ووقت وكم ة وسنشة.ا تيار أفز  البجائ  اال تخاجي
 الجانب التطبيقي

 تصبيػػػق االدارة  بغػػػجادفاوعػػػة  اال ا ػػػيةوػػػغ افػػػ  التعػػػخؼ عمػػػت واقػػػة ادتسػػػاـ عسيػػػج كميػػػة التخ يػػػة 
( ججر دػيًا لغػخض جويػيع ذلػظ 55اال تخاجيجية وغ وفهػة نطػخ عيشػة البحػث )ا ػاجحة ال ميػة( والبػال  عػجددع )

 التالية:فوج جع وةة الشتائج 
( 76,3(، وقيسة الػزف الس ػي )3,653صياتة رؤ ة العسيج كانت قيسة الػ   السخفح ) االولت:ال وخة 

 زة رؤ ة جتدع بالػةػح والبداشة وجحتػي عمت قجر  اال ا يةودحا وسا  جؿ عمت اف عسيج كمية التخ ية 
وة رؤ ا  االقداـ والتذاور وعهع وغ اف  ا تذخاؽ افاؽ السدتوب  وصياتة االوػر  وغ التحجي بالتعاوف 

وجبديصها لت ػف قا مة لموياس وجحويق انجازات وتسيدة جتال ـ وة الستغيخات البي ية. اةافة الت جػحيجن 
 ل ميتب بعج وةة السوتخحات لح  أفز لجهػد العاوميغ وعب وحثهع عمت التعاوف لمػصػؿ الت وةة 

 جػافهب.فسية السذاك  التي 
  صياتة ر الة العسيج والتي جعبخ عغ وجى رعا تب الجقة والػةػح في جحج ج ر الة العسادة الثانية:ال وخة 

واشخاكب العاوميغ وعب في صياتة الخ الة والتخكيد عمت احتخاـ ووافة  افمها.والسهسة التي وفجت وغ 
( ووزف و ػي 4,912 ها قج حرمت عمت و   وخفح قجرن )العسادة وا خاز فػانب التسيد الحويوية لج

( اف قيع السجتسة ووعتوجاجب  جب اف جتشا ب وة صياتة الخ الة التي  جب اف ج ػف 82,43ووجارن )
وشدجسة وة الغا ات واالدجاؼ اال تخاجيجية عمت اف ج ػف قا مة لمتحػؿ الت  ص  و ياقات و خاوج عس  

ولهحا فةف االدارة اال تخاجيجية   ودتوباًل.دة ووا نختب اف ج ػف عميب ووعبخن عغ فمد ة العسا واةحة،
التي جعس  عمت جصبيوها الت افاؽ أو ة وسا  بجو اف وػارددا قادرة عمت  مػتها، وغ  الؿ  نسػ السشطسة

 جحويق ادجاؼ السشطسة بن ا ة وفاعمية.
اوا جحج ج الغا ات واالدجاؼ فةف عمت العسيج الحي  عس  عمت جصبيق االدارة اال تخاجيجية في  -

اف  زة ادجافًا قا مة لموياس ال سي والػص ي وجتر  بالسخونة والوجرة عمت الت ي  وة وتغيخات  كميتب،
( 3,72قجرن ) ر  العسيج عمت و   وخفحولهحا فوج ح التحويق،واف ج ػف واقعية و همة  وتػقعة،تيخ 

 ( . 76,73ووزف و ػي قيستب )
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اف االدارة اال تخاجيجية دي التي جحدغ ا تيار ادجافها وغ  الؿ الجرا ة الػاعية والسثالية اليوطة لمسشاخ 
ولهحا فةف عمت عسجا  ال ميات الحخص عمت ا تيار وجسػعة وغ االدجاؼ والشتائج وغ  الؿ  السحي ،

وجح يد العاوميغ عمت االدا  الستسيد  تحج ج الشصاؽ  الستاحة،الجرا ة السدتسخة والتعخؼ عمت ال خص 
الالزوة التشافدي ل مياجهع وغ  الؿ نسػ االدجاؼ او الغا ات ووجسػعة الديا ات والخص  الخئيدية 

  االدجاؼ.لتحويق جمظ 
( ووزف 4,764اف جحمي  البي ة الخارفية الحي حر  بسػفبب العسيج عمت و   وخفح قجرن ) -

 و ػي قجرن 
اةافة الت  اال خى،( كاف نتيجة درا ة العسيج لعالقات التةويخ والتةوخ بالس  دات التخ ػ ة 84,546)

والتغيخات واالحجاث  االقتراد ة،والعػاو   السجتسة،ي درا تب لمخرائز االفتساعية والش دية الدائجة ف
ودػ وا ج كج عميب االدارة اال تخاجيجية بزخورة احجاث نػع وغ  كميتب،الت شػلػفية ووجى جةويخدا عمت 

 الت او   يغ الويادات الت شػلػفية السختم ة الستاحة 
وال ذ  عػغ ال ػخص  السدتوبمية،غيخات اف نجاح عسجا  ال ميات  تةجت وغ  الؿ قجراجهع عمت التشب  بالست

وذلػظ وػغ  ػالؿ وػج ال ميػة الػت افػاؽ او ػة  فيها،وجحمي  العػاو  الديا ية ووجى جةوخ كميتب  اال تثسار ة،
   مػتها.وسا  بجو واف وػارددا قادرة عمت 

وو ػػ   (76,981وحرػػ  العسيػػج بػػال وخة الخاودػػة )جحميػػ  البي ػػة الجا ميػػة( عمػػت وزف و ػػػي قػػجرن ) -
وجحج ػػج الوزػػا ا الحخفػػة  كميتػػب،( ل ػنػػب ادػػتع بتضهػػار ورػػادر الوػػػة والزػػع  فػػي 3,658وػػخفح قيستػػب )

ودرا ػة ودػتػى ال  ػا ات السهشيػة لجسيػة  الوػػة، عت لمتػفيػق  ػيغ احتيافػات وورػادر  جػافهها لهحاالتي 
 العاوميغ. 

لشوػاط الزػع  الجا ميػة التػي جػ وخ اف االدارة اال تخاجيجية ج كػج عمػت ةػخورة اال ػتجابة السدػتسخة  -
 كميتػػب،ادػػتع  جرا ػػة وػػجى جػػػافخ الػػشطع االدار ػػة فػػي  اال ا ػػيةفػػي السشطسػػة ولهػػحا فػػةف عسيػػج كميػػة التخ يػػة 

وجحج ػػػج االحتيافػػػات التجر بيػػػة  والتجهيػػػدات،وك ػػػا ة السبػػػاني والسخافػػػق  التشطيسػػػي،ووػػػجى فاعميػػػة الهينػػػ  
  لتمبيتها.والدعي  لمعاوميغ وحافاجهع الش دية واالفتساعية

البػػجائ  اال ػػتخاجيجية التػػي قػػػاـ عسيػػج ال ميػػة بسخاعاجهػػػا عشػػج الس اةػػمة  ػػيغ البػػػجائ  دػػػ وػػغ  ػػػالؿ  -
ووػػا ا ػػ خت عشػػب نتػػائج جحميػػ  البي ػػة الخارفيػػة والجا ميػػة والوػػيع  جحويوهػػا،االدػػجاؼ التػػي  ػػعت ال ميػػة الػػت 

( ودي 4,17( والػ   السخفح )82,41س ػي )الذخرية والتشطيسية الدائجة في ال مية حيث كاف الػزف ال
  عالية.ندب 

كسا  تصمػب  السخ ػوة،اف نجاح العس  االداري  عتسج عمت قجرة الوائج ووهارجب في وةة االدجاؼ  
  جحويوها.اف ج ػف االدجاؼ وحجدة ووذػقة وفحابة وواةحة واف با تصاعة االفخاد 
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( كػ   4,173( كػزف و ػي و)81,77عمت ) ال وخة اال يخة والتي نالت اعمت قيسة حيث حرمت -
وػػخفح دػػي اال تيػػار اال ػػتخاجيجي والػػحي  خاعػػي وػػغ  اللػػب ا تيػػار البػػج   السشا ػػب فػػي كػػ  وػػغ الخبػػخات 

اةػافة الػت عشرػخ  قبػلهػا،وودػتػى السخػاشخ التػي  سنػغ  الش ػػذ،الساةية لمعاوميغ وعػب واججادػات ذوي 
 وونانة ال مية في السجتسة.  الستاحة،والبذخ ة  الدوغ والتػقيت والسػارد السالية والساد ة

لهػػػحا ال  ػػػج وػػػغ وفػػػػد جػػػجفق  السصمػػػػب،اف االدارة اال ػػػتخاجيجية جسػػػخ بسخاحػػػ  ووحصػػػات لتحويػػػق الهػػػجؼ 
  ونػناجها.ودتسخ لمسعمػوات  ػا صتها وخافعة وخاح  العسميات وافخا  الخصػات الترحيحية في أي وغ 

عمػػت درفػػة وسار ػػة العسيػػج لسهػػارات جش يػػح اال ػػتخاجيجية فػػاف عسيػػج اوػػا السجػػاؿ الثػػاني والػػحي   كػػج  -
( .أذ فػا ت الشتػائج 78,445( ووزف و ػػي )3,963ال مية قج حر  وغ  اللػب عمػت و ػ  وػخفح قػجرن )

وفوػًا لػةػػة العسيػػج لمديا ػػات الالزوػػة لتش يػػح الخصػة اال ػػتخاجيجية وجحج ػػج السهػػاـ اال ا ػػية وجػز عهػػا عمػػت 
  يحدا بعج التشديق فيسا  يشهع . االقداـ لغخض جش

اف نجاح أي عس  اداري  عتسج عمت جحويق الت او  والتعاوف  يغ االنذصة واالقداـ السختم ة في السشطسة 
ولهػحا فوػج  جوميج ػة،و حتاج التصبيق الػت اف ػار فج ػجة و القػة ليدػت  وفاعمية،لتش يح اال تخاجيجيات بن ا ة 

تجر دػػػييغ  ترػػػسيع  ػػػخاوج لتش يػػػح العسميػػػات واالنذػػػصة السختم ػػػة وحػػػجدًا فيػػػب قػػػاـ عسيػػػج ال ميػػػة وفوػػػًا  را  ال
ووةػػعب نطػػاـ لم  ػػا ات التح يد ػػة  ػػخجب  بسوػػجار االنجػػاز  والسػػػارد،اال ػػذ والسبػػادو لتػز ػػة وجخرػػيز 

  اال تخاجيجية.والتوجـ في جش يح 
واف ػار فج ػجة لحػ  السذػنالت  اف جذجية التجر دييغ والعػاوميغ عمػت السذػاركة واالدتسػاـ  توػج ع ووتخحػات

  الوخارات.واشخاكهع في اجخاذ  أن دهعالتي جػافب ال مية  ػؼ  شسي الختبة لج هع عمت جصػ خ 
ووةػػة  صػػ  إفخائيػػة  ج مػػة لسػافهػػة أي  ودػػتسخة،اف وتابعػػة العسيػػج لتش يػػح الخصػػة اال ػػتخاجيجية برػػػرة 
  االدجاؼ.وعػقات وحتسمة  ػؼ جسنشب وغ وعخفة وجى جحويق 

  االستنتاجاث:
 دػػػاعج فػػػي جػز ػػػة السهػػػاـ االدار ػػػة التػػػي جعسػػػ  عمػػػت  مػػػق وا ت ػػػار  اال ػػػتخاجيجيةاف جصبيػػق االدارة  -1

  االداري.اف ار وضهػر ك ا ات وقجرات وإونانيات و بخات جرب في  جوة العس  
اجبػػاع االدارة اال ػػتخاجيجية  دػػاعج عسيػػج ال ميػػة عمػػت جػقػػة السذػػنالت ووعالجتهػػا ووػافهػػة وختمػػ   -2

التحػػج ات البي يػػة الخارفيػػة والجا ميػػة السحيصػػة ور ػػع الخصػػ  السدػػتوبمية ووةػػة الوػاعػػج واال ػػذ 
  فسيعًا.العمسية التي جخاعي فيها اونانيات وقا ميات ورتبات وشسػحات العاوميغ 

كػ  وجػاؿ  تػقػػ  عمػت فػػدة السجػػاالت لمسخاحػ  الدػابوة لهػا ولهػػحا ضهػخت وفػػد عالقػػة اف فػػدة  -3
 ارجباط قػ ة  يغ وتغيخات )وجاالت( البحث الثالث. 

حرمت فسية وجاالت البحػث عمػت و ػ  وػخفح ووزف و ػػي عػالي وسػا  ػجؿ عمػت اف عسيػج كميػة  -4
  عسمب.في  وـػ  تصبيق وتصمبات االدارة اال تخاجيجية  اال ا يةالتخ ية 
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اف جصبيق االدارة اال تخاجيجية جسج ال مية الت افاؽ او ة وسػا  بػجو واف وػارددػا قػادرة عمػت  مػتهػا  -5
  السدتوبمية.نتيجة قجرة العسيج عمت التشب  بالستغيخات 

  التػصيات: 4-2
بغخض جحج ج االنحخافات  االدا ،ةخورة قياـ الويادات االدار ة بسخاعاة دقة وواقعية ووخونة وعا يخ  -1

واف  ػتع اال ػت ادة وػغ نتػائج التوػػ ع  السشا ػبة،واالدتساـ  تحميمها كي جتخح لإلفخا ات الترػحيحية 
  السدتوبمية.في  شا  الخص  

ةخورة  مق فػ وغ االندجاـ والت ادع وجوب  ارا  العاوميغ فسيعًا وغ قب  عسيج ال مية ألف  عػجـ  -2
  بةدائهع.دوافية ضهػر ار اؾ واةح وجذتت واز 

لمتعاوػ   أفزػ ةخورة ز ادة قجرة ال مية عمت التعاو  وة البي ػة الخارفيػة وذلػظ لجعمهػا فػي وةػة  -3
  أفز .قجرة عمت  جوة عسالئها بصخ وة  وأكثخ وعها،

اف الوػػػخارات الرػػػادرة وػػػغ العسػػػادة  جػػػب اف جػػػتع بعػػػج وشاقذػػػتها بذػػػن  صػػػحيح عػػػغ شخ ػػػق وجمػػػذ  -4
  ال مية.

 سعية والبرخ ة وجذجية التجر دييغ ال تخجاوها في ال مية. جػفيخ الػ ائ  الد -5
التشديق وة وخاكد االبحاث وجشطيع رحالت عمسية لها والسذاركة في الس جسخات العمسية التي ج ػف  -6

  االداري.وحاوردا جصػ خ العس  
وػػغ  يػة،العالسوةػة وعػا يخ فج ػػجة فػي جويػيع ادا  الهي ػػات االدار ػة فػي ال ميػػة جشدػجع وػة السعػػا يخ  -7
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  ادائها.الجػدة الستبعة عالسيًا لتذجية ججر دي ال مية عمت جحديغ 
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 املضتخلص

عسغمةة و تفةةج دلن ةةثد   فةةج بسيةةح ءنحةة ل دل ةة لظ دل ةة لجدلتحةةثد ا دلتةةج تدبيةةة ليعةةا دلت  ةةيظ  نتيجةةا دزددةة د   
دذ هج ةةةة هةةةج   ,ه ةةةط دلساسدةةة ا ءهةةةثد لتحقيةةة   إ ةةةة ياسي سةةة ا تهغبيةةة ا  لغضةةةحدل حبيةةةا صرغ ةةة و 
تضةةح نضة ق ريةة لج منشةةج ع ةة  ليةةث  فةةج دلج م ة ا  دلحشةةيثة دإلددرة ءتهش يةج دلحغيسةةا دلتحةثد ا فةةج يي يةةا 

ذدا دلرةةة ا ل سةةةم دلج م ةةة ا سةةةغدل ي نةةةة مةةةثصةا دت  دإلسةةةحد دلةةةجدهج محدعيةةة و فةةةج ذلةةةط بسيةةةح  دإلشةةةحد 
, مةةةع هةةةجد دلسشش ةةة  هةةةثفة دلسحبةةةغة دألهةةةثد  إلةةة  لتحقيةةة  دلء ةةة لة تدل  ع يةةةا تب لتةةة لج دلغ ةةةغ مخحبةةة ا 
هتس شةج مةح دلتغبية ا دلنيعيةا ل ةث مقتح ةا لتش يةج دلحغيسةا فةج دلج م ة ا دل حدييةا  آلية اتضح  إل دردستش  

,دلنحيش نيةةةا, دألمحيكيامةةةع دلتجةةة رل دل  لسيةةةا دلستقثمةةةا فةةةج هةةةجد دلسجةةة   ي لج م ةةة ا دالسةةةةل ع ةةة  دل ث ةةةث 
, هظ محدع ة دل حنديا تدلي ل نيا فزةو عع دلتج رل دلش بحا فج دلج م  ا دل حبيا ي لسس ءا دل حبيا دلد غددا

نغنيةةةةا, دلتءشغلغبيةةةةا دلتحةةةةثد ا دلنيعيةةةةا دلتةةةةج هغدبةةةةق دلج م ةةةة ا دل حدييةةةةا دلستسا ةةةةا ل ل  دهةةةة  دلدي سةةةةيا , دلق 
تدالبتس عيا فزةو عع يي يا دستاس ر نق ط دلقغة دلتج هتسيخ لية  دلج م ة ا دل حدييةا دلتةج هتج ة  ل متة ية  

 رءس م   لذحي تفءحي ي در ع   دلشيغض لغديح ه ط دلج م  ا دل  مر فج دلثت  دلستقثما.
 يا.دلحغيسا, هج رل دلج م  ا, دلج م  ا دل حدي الكلمات الرئيسة:

 
Abstract 
   As a result of the increasing challenges faced by the higher education environment 
throughout the world in general and in the Arab countries in particular to develop reform 
policies and directions to achieve the objectives of these institutions. These challenges 
reflected how to implement governance or good governance in universities with a view to 
establishing a self-supervised supervisory system All parties related to the work of 
universities, whether inputs or outputs to achieve efficiency and effectiveness and thus reach 
the desired goals, in this regard, our study aimed to develop proposed mechanisms for the 
implementation of governance in Iraqi universities in line with the environmental trends after 
the downturn As well as successful experiences in Arab universities such as Saudi Arabia, the 
environmental challenges faced by Iraqi universities, represented by their political, legal, 
technological and social dimensions, as well as how to invest their strengths Characterized by 
the Iraqi universities, which is reflected in the possession of human capital and intellectual 
ability to promote the status of those universities 

  to refineries developed countries.
Key Words: Governance, University Experiences, Iraqi Universities. 
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 املقذهت
 ,إ  إ ةح نض ق دإلددرة دل  ما ل ت  يظ دل  لج إل  ب نب إ ةح دلسشة ه  تص ةةح دلشضة ق دلسة لج

ء ةةةث دإل ةةةة  ا دلاةئةةةا دلح يدةةةا دلتةةةج هغدبةةةق دلج م ةةة ا فةةةج بسيةةةح ءنحةةة ل دل ةةة لظ لترةةةن  ء اةةةح دسةةةتج لا 
دذ   ة  دنت ة ش داليترةة د.ع ليةش كد ل لتة لجدلس حفةا  ع ة  ءسةة س  ال تي بة ا دلسجتسةح تذدا دلرة ا لنشة ل

 ,دلتسغيةةةم ,هذةةةسم  غيسةةةا ماسدةةة ا دلت  ةةةيظ دل ةةة لج عةةة دة دل ث ةةةث مةةةع دلجغدنةةةب ماةةةم  إددرة دلسةةةغدرد دلنذةةةحيا
هشةةة ع ل ةةةز دألنسةةة ط دل  مةةةا فةةةج إ ةةةةح  إلةةة . ,دلتخشةةةيأل دأل ةةة ددسج تدل  سةةةج ,دلتةةةثتيم ,ضةةةس   دلجةةةغدة

غد مجسغعةةا تدسةة ا مةةع نسةة ذم دلتشضةةيظ ع ةة  دلةةحنظ مةةع تبةة , دل ةة لظ غيسةةا دلساسدةة ا فةةج بسيةةح ءنحةة ل 
 ةةتظ , دذ ج م ة ا مدةةتق ا ي نغنوة ل هتساةةم  تدلحغيسةا فةةج يةم ل ةةث م ةيع. ل ةةز صرة  ر إ ةةةح دلحغيسةا 

هأسيح هج  دالستقةليا دلساسديا مع صة  ءنضسةا دلسدة للا دلتةج هيةث  إلة  هحقية  دليةث  دل ة ق دلستساةم 
عةةع ءنذةةشتيظ  , ق دلحكغمةة ا تدلسةةغدسشيع تدلسجتسةةح يكةةمفةةج صزةةغل ماسدةة ا دلت  ةةيظ دل ةة لج ل سدةة للا ءمةة

هذةسم بسيةح ءنضسةا دلسدة للا عس ية ا دلتقيةيظ تدلسحدب ةا دلتةج هحةث مةع  حيةا هرةح  ت تدستخثدميظ ل سغدرد 
دلتحةةةةغ   نحةةةةغفةةةةج دل قةةةةث دألصيةةةةح  دذ دزددد دلتغبةةةةق .ل يةةةةثدو عةةةةع د تي بةةةة ا تمذةةةة ريا دلسجتسةةةةح  لساسدةةةة ال

ء  هجد ددس  لسخيث مع دلتحييخ تدلتءيف مح د تي ب ا دلنيعا دلسح يا تدإلي يسيا دستش ددو إل  فيظ  لةستقة 
 .تدلثتليا. "لع هرن  دلج م  ا منتءحة تمتج تبا ل تغييح م  لظ  تظ مشحي  دستقةليا  قيقيا
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 هٌهجيت البحث : األول املبحث
 : هشكلت البحثأوالا 

مع ل ث  دخت ف ليع ماسد ا دلت  يظ دل  لج ي دلحغيسا فج دلت  يظ دل  لج هج يزيا ع لسيا تفيس
دل ث ث مع  الصح, ترنظ دزدد د دلتغبق ع لسي و ع   تضح دسد س سيا تتدضحا لتشني  هجد دلس يغق دال د 

إل  ء  هش ع ني ل لسشش  تنسغذم مششقييع ل حكظ تفيظ تدض  ألي دهر   ليع مج د  هذيح دلثردس ا
 . دإلددرة تدألددل دلساسدج

: أ  هويت البحثثاًياا
  هأهج دهسيا دلنحت مع دهسيا دلستغيح دلسنحغث تدلتج هأهج مع دالهج 

 .فج بسيح دلساسد ا ل قغى دل  م ا  سا دلحغيسامة .1
 ل ن ث.داليتر دي ت  دلسد هسا فج دلشسغ دالبتس عج .2

  .هغفيح ليعا عسم مست زة ل جسيح .3

 .سحد ليع بسيح داله خيخ دل ةي ا ليع دألشخ ص مس   ادي إل  دلاقا  .4
: اهذاف البحث  ثالثاا

 .تضح إس ر نضحي لس يغق دلحغيسا ل الستش د إل  دألدلي ا ذدا دل ةيا.1
 يي يا دالست  دة مع دلتج رل دل  لسيا فج مج   دلحغيسا فج دلت  يظ دل  لج.دلت ح  ع   . 2
 تضح آلي ا دسكع د  هد عث ع   هشني  دلحغيسا فج دلج م  ا دل حدييا..3

  دلسشضس ا تمن د ي  غيسا م يغق    نجدلا  دلسنحت
تضس    دلسشضس امع ءهظ دلقغدعث تدإلبحدلدا دلتج ه تسث ل حي لا ع   ءعس    دلسشضس ا غيسا  ه ث  

 .دلسشضسا دع سيح دل س يا دلسح سنيا, تبي   بغدهي  لألسحد  دلست  م ا مح 
 ءتال  ه حيف  غيسا دلسشضس ا 

  سا مع دإل ك ق تدلح  سيا, تب لحبغل إل  م  بظ دل غا دل حبيا م ش ه   ( (governanceي سا د    
تفج دلس  نج  تدلنحت هحة ل ظ  كظ هجث ء  دل حل هقغ   كسة تء كسة ت ك ِّسة لس ش  مش ة تردَّدا,

 .(2117)دألسحم,   كظ دلذجل تء كسق يةهس  مش ق مع دل د د(  كظ) لء سا
لحغيسا لت ثد دلسيتسيع ل لسرش   ت إنتس   هيظ دلدي سيا د م  هيظه ثدا دلش  يا دال شة يا  ءم  مع

 دلشض ق" :لأني  دلحغيسا IFC دلثتليا دلتسغيم ماسدا عحفة تدلاق فةيا تداليتر ددا تدالبتس عيا, مع ءلحزه  

 ( .             242  2113)عنث هللا, ءعس لي  فج دلسشضس ا تدلتحكظ إددرة صةلق مع  تظ دلجي
 ليع فيس  دل ةي ا مع مجسغعا لأني   (OECD) تدلتشسيا داليتر دي دلت  ت   سامشض ه حفي   س 

ته ح  ءدز   .(4-7  2112د ح ل دلسر حا )عي ري, ت  دإلددرة تمج د ,دلسشضسا إددرة دلق  سيع ع  
مجسغعا دلقغدعث دلتج هشضظ دل ةي ا دلستن دلا ليع دلسشضسا تدألسحد  ء ح ل   غيسا دلسشضس ا ءني  
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تدلتج  ادي إهن عي  إل  دستثدما دألعس   ترفح ي  لة ,فج إس ر دلذ  فيا تدلسد للا , ل  دلسخت  ادلسر
 . (68  2114)صرح, دلسشضسا فج إددرة عس ي هي  تيحدع يثرهي  دلتش فديا 

ته ح   غيسا دلسشضس ا ءدز  ع   ءني   هج إدج د تهشضيظ دلتشنيق ا تدلسس رس ا دلد يسا 
ة دلساسدا لس  دح فظ ع    قغق دلسد هسيع تدل  م يع ل لساسدا تء ح ل دلسر ل  ل ق  سيع ع   إددر 

 . (61  2114)لي  , 
مسةةةة  سةةةةن  ندةةةةتشت  ء   غيسةةةةا دلسشضسةةةة ا عنةةةة رة عةةةةع نضةةةة ق  تءةةةةغ  مةةةةع مجسغعةةةةا مةةةةع دلقغدعةةةةث 

سةحد  تدإلبحدلدا, دلتج ع   ءس سي   تظ هغزيح ل حقغق ألبم هشضةيظ دل ةية ا دلستن دلةا لةيع دلساسدةا تدأل
دلس شيا دلسحهنشا لسر ل  دلساسدا فج إس ر دلذ  فيا تدلسغئغييةا ألبةم ضةس   دلجةغدة تدلتسيةخ فةج هحقية  

 ءهثد  دلساسدا تصستسحدريتي  تيثرهي  ع   مغدبيا دلتيث ثدا. 
 ثاًيا: ًشأة حىكوت املٌظواث

دلسر ل  ليع نذأ م يغق  غيسا دلسشضس ا ل ث صيغر نضحيا دلغي لا تم  هتزسشق مع ه  رض فج 
ءعز ل مج لد إددرة دلسشضس ا تدلسد هسيع, تهجد م  ءدى إلة  زية دة دالهتسة ق لادجة د يةغدنيع هةشضظ دل ةيةا 

تدلحةث مةع دلتةعةب دلسة لج تدإلددري دلةجي يةث دقةغق لةق ءعزة ل مجة لد دإلددرة ,دلسشضس الةيع دألسةحد  فةج 
( ل الهتسةة ق Jenson & Mecklingيةة ق يةةم مةةع ) 1976ليةةث  ه ضةةيظ مرةة لحيظ دلخ  ةةا ف ةةج عةة ق 

لس يةةغق  غيسةةا دلسشضسةة ا تصلةةحدز ءهسيتيةة  فةةج دلحةةث ءت دلتق يةةم مةةع دلسذةة  م دلتةةج يةةث هشذةةأ مةةع دل رةةم لةةيع 
  (.        3-5  2114) شخة,  دلس ءيا تدإلددرة

فةج ءمحيكة  تدلةجي  تزةسع يغدعةث  1977مس  ءدى إل  صيغر ي نغ  مك فحا مس رس ا دل د د, ع ق 
تمحدب ةةةا نضةةةظ دلحي لةةةا دلثدص يةةةا فةةةج دلسشضسةةة ا تيتنةةةح ذلةةةط صيةةةغر ديتحد ةةة ا لجشةةةا لغر ةةةا  هحةةةثد  ةةةي نا

 (.         15  2116)دلدشغسج,  دألتردق دلس ليا فج ءمحيك  لتشضيظ دلحي لا دلثدص يا
( لتذكيم لجشا  س دا AICPAي ق دلس يث دألمحيكج ل سح سنيع دلق نغنيع) 1987ءم  فج ع ق     

تدلتج ء ثرا هقحيحه  دلستزسع مجسغعا ( دلس حتفا ل سظ لجشا هحيثتدي, COSOدريا )دلتشضيس ا دإلد
مع دلتغ ي ا دلخ  ا لتشني  يغدعث  غيسا دلسشضس ا تم   حهنأل لي  مع مشح  ثتث دلغذ تدلتةعب 

ب ا فج إعثدد دلقغد ظ دلس ليا, تذلط عع سحي  دالهتس ق لس يغق نض ق دلحي لا دلثدص يا تهقغيا ميسا دلسحد
 ( .      4  2112)رييا, دلخ ربيا ءم ق مج لد إددرة دلساسد ا

, ص  ا فج دلسشضس ا ظ ء  دلتشغر  دلح  م فج دلسج لد زدد مع دالهتس ق ل لحغيسا تدلتخدق     
 تمشضسا (ءنحت  ) مشضسا مام  2112ءعق ل دالنيي ردا دلس ليا دلءنحى ل سشضس ا دألمحيكيا  فج ع ق 

يخا ع   دتر  غيسا دلساسد ا فج دلقز ل ع   دل د د دلس لج تدإلددري دلتج هغدبق , دلتج ر (تلثيغق)ت
 دل ث ث مع دلسشضس ا.

ءمةةة  فةةةج دلسس ءةةةا دلستحةةةثة فقةةةث ءئةةة ر مغضةةةغل دلحغيسةةةا بةةةثال ينيةةةحد فةةةج ءتدصةةةح دلاس نيشةةة ا تءتد ةةةم 
ى ذلةةةط إلةةة  دفةةةح دلتدةةة يش ا مةةةع دلقةةةح  دلس ضةةةج, ل ةةةث دنييةةة ر ينحيةةة ا دلسشضسةةة ا دألمحيكيةةةا تدألترتبيةةةا ءد
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, ميستيةة  دألس سةةيا هجشيةةب دلسشضسةة ا 1991لغر ةةا لشةةث  لةةألتردق دلس ليةةا إلةة  هذةةكيم لجشةةا يةة دلغري عةة ق
هظ إ ثدر ءت  هقحيح عع هج  دل جشا  ايث ءهسيا  غيسا دلسشضس ا فج زية دة 1992تع ق  دلخد  ح دلءنيحة,

 ئقا دلسدتاسحيع فج إعثدد تهثيي  دلقغد ظ دلس ليا.
ة  غيسا دلسشضس ا ء اح فج ءعق ل دألزما دآلسيغيا دلتج  ثئة فج ءسغدق ه   شثد ته خزا فءح 

تم  هن ي  مع فز     ءدا إل  إفةس دل ث ث مع دلسشضس ا تدلسر ر  دلءنحى  1997تم ليخي  ع ق 
  (.       5  2114) شخة, دلثتليا

ت  داليترة دي تدلتشسيةا,  يةت تع   دلسدتغى دلثتلج هنشج دالهتس ق لسن دئ دلحغيسةا مشضسةا دلت ة    
ء ةةثرا مجسغعةا مةةع دلسنةة دئ دلتةج ه ةةخز دلتةخدق دلسشضسةة ا لتشنيةة  متش نة ا دلحغيسةةا,  تهةةظ  1999عة ق 

 يت هثتر م ضسي   غ  دلدنم دإلرش ددا لتثعيظ إددرة دلسشضس ا تي  لة ءسغدق دلس    2114هشقيحي  ع ق 
  .دلتج هد عث ع   دستقحدر داليتر د يكم

 ادئ حىكوت املٌظواث:هب ثالثا:
دل ث ث مع دلساسد ا دل  لسيا يرشثتق دلشقث دلثتلج تدلنشط دل  لسج تمشضسا دلت  ت   ةدهتس

  مع دلسن دئ ل حغيسا دلستسا ا فج داليتر دي تدلتشسيا ل لحغيسا ت ثدا هج  دلساسد ا مجسغعا
)نغدس, ء  دكغ   تبغد إس ر ف    لحغيسا دلسشضس ا   شنغج تضح إس ر  غيسا دلسشضس ا  يث  -1

2116  11 ) 

 ذت هأئيح ع   دألددل داليتر دي دلذ مم. - ء

فج نش ق دصتر ص هذحي ج  شنغج ء  دكغ  ذد ش  فيا تء   تدلتذحي يادلستش ن ا دلق نغنيا  - ل
  تغدف  مح ء ك ق دلق نغ .

 هغزيح دلسداتلي ا فج نش ق هذحي ج تدض . - ا

  (            6   2112)د سث,  ق لغدبن هي ء  دكغ  لثى دلجي ا دلد شا تدلشخدها تدلسغدرد ل قي - ث

  (          51  2114)عقم,  قغق دلسد هسيع  هذسم  قغق دلد هسيع ع   -1
 دلح  فج دلتدجيم ءت نقم ءت هحغيم م ءيا دألسيظ. - ء

 دلحرغ  عع ي فا دلس  غم ا عع دلسشضسا لر ا دتريا تمشتضسا. - ل

 دلسذ ريا تدلترغية فج دلجس يا دل  ما ل سد هسيع. - ا

 دنتخ ل تعخ  ءعز ل مج د دإلددرة. - ث

 دلحرغ  ع   دل   ث مع دألرب ح.  - م

 (.             12  2112)ن د ح, دلس  م ا دلستء فعا ل سد هسيع  تهتزسع -2
 دلسد تدة ليع  س ا دألسيظ ددصم دلسشضسا ت قيظ فج دلثف ل عع  قغييظ دلق نغنيا.  - ء

 دلترغية فج دلجس يا دل  ما ع   دلقحدردا دألس سيا. - ل
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 س دا دلسد هسيع مع ءي عس يا دستحغدذ ءت دم  مذكغع فيي  ءتمع دالهج ر فج دلس  غم ا  - ء
 دلثدص يا.

  قيظ فج دالسةل ع   ي فا دلس  مةا مح ءعز ل مج د دإلددرة ءت دلسث حيع دلتش يج يع. - ل

  (       19  2112)دلذي , ت  تسام فج دتر ء ح ل دلسر ل  فج  غيسا دلسشضس ا  -3
 غيسا دلسشضس ا لحقغق ء ح ل دلسر ل  دلتج  شذعي  دلق نغ ,ءت نذأ نتيجا دعتحد  إس ر  - ء

 اله  يي ا متن دلا.

تفحص  ء  د سم ع   هذجيح دلت  ت  دلشذأل ليع دلسشضس ا تء ح ل دلسر ل  فج ص   دلاحتة, - ل
 دلد يسا م لي و. دلسشضس اتدستثدما  دل سم,

ثدظ إفر   ا ي فيا تمة سا تفج هغيية هق دجب ء   تزسع إس ر دلحغيسا  دإلفر ح تدلذ  فيا  -4
مش سب تهءغ  دييقا تمغئغيا تش م ا لءم دألمغر دلي ما لذأ  دلسشضسا تص  ا دلستر ا لتأسيد 

 دلسشضسا. 
دمحم, ) لي   دلسغيف دلس لج تدلس ءيا تدل ش  ح دلتج هسد دألددل دإلددري تءس غل مس رسا دلد شا -5

 تسام فج ت ه مداتلي ا مج د دإلددرة (  7  2112
مع ينم  لةددرة شنغج ع    غيسا دلسشضس ا ء  هامع يي دة إستحدهيجيا ل ساسدا تري لا ف  يا  - ء

 تيجلط مداتليا تءم نا مج د دإلددرة هج   دلسشضس ا تمد هسيي . مج د دإلددرة,
تيجب ء  د سم ءعز ل مج د دإلددرة لش ل ع   م حفا ه ما تبحدع نيا ع   ء   نجلغد يم  - ل

  (. 5   2112صزحة, )ل  دلسشضسا تدلسد هسيع لي بيثهظ لر 

 سابعا: خصائص حىكوت املٌظواث
هشةةة ع مجسغعةةةا مةةةع دلخرةةة  ر دلتةةةج دجةةةب هغفحهةةة  فةةةج دلسشضسةةة ا لتءةةةغ  دل ةيةةةا لةةةيع ءسةةةحد  

  (  25, 2115) دلدح ر, دلسشضسا ذدا ش  فيا تمغئغييا تهتدظ ل لجغدة, تهج
 داللتخدق ل لقغدنيع مع سح  دلسشضسا.دالنزن ط  تدلستسام فج دالنزن ط دلجدهج ت  -1
 هقثدظ  غرة  قيقيا لءم م   ثث. دلذ  فيا  -2
 دالستقةليا  تهذسم دالستقةليا مج د دإلددرة تدل ج   دلسخت  ا.   -3

 إمك نيا هقييظ تهقث ح ءعس   مج د دإلددرة.  دلسد للا   -4
 دلسدعغليا ءم ق بسيح دألسحد  ذتي دلسر حا.  دل ثدلا   -5
 دجب د تحدق  قغق مخت ف دلسجسغع ا    نا دلسر حا فج دلسشضسا.  دلسداتليا   -6
 دلشضح إل  دلسشضسا يسغدسع بيث.  دلسدعغليا دالبتس عيا   -7
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 خاهضا: األطشاف املعٌيت يف تطبيق حىكوت املٌظواث.
محيظ, )عع دلتشني  دلجيث ل حغيسا, تضس   نج  ي  تهج يس    ج امداتليهش ع ءربح ءسحد  

2112  7)   
تهظ مع دقغمغ  لتقثدظ رءس دلس   عع سحي  م ءيتيظ لألسيظ تذلط مق لم دلحرغ   لسد هسيع د .1

تلث يظ دلح   ءدز  ه ضيظ ييسا دلسشضسا ع   دلسثى دلشغيم, ع   دألرب ح دلسش سنا الستاس ردهيظ,
 فج دصتي ر ءعز ل مج د دإلددرة دلسش سنا لحس دا  قغييظ.

سيع تءدز  دألسحد  دألصحى مام ء ح ل دلسر ل  تمج د تهظ دسا غ  دلسد ه مج د دإلددرة   .2
دإلددرة دقغق ل صتي ر دلسث حيع دلتش يج يع, تدلج ع هغيم إلييظ س شا دليغميا ألعس   دلسشضسا 
ل إلض فا إل  دلحي لا ع   ءدد يظ, يس  دقغق مج د دإلددرة لحسظ دلدي س ا دل  ما ل ذحيا تيي يا 

 (.      16  2112يحة, )مدلسح فضا ع    قغق دلسد هسيع
تهقثدظ دلتق ريح دلخ  ا ل ألددل إل  مج د  ل سشضساعع دإلددرة دل   يا  دلسداتلياتهج  دإلددرة   .3

دإلددرة هج دلسدعغلا عع ه ضيظ دألرب ح تزي دة ييستي  ل إلض فا إل  مدعغليتي  هج    ته ث دإلددرة,
 يع. دإلفر ح تدلذ  فيا فج دلس  غم ا دلتج هشذحه  ل سد هس

دلغصي ا دألس سيا لسث حي دلسشضس ا دلسقيثة ل لنغر ا هج دإلشحد  ع   إددرة دلسشضسا  ه ث .4
تيجلط دلقي ق لك فا دألعس   دلةزما, لتحقي  دلغحض دلجي هأسد مع ءب ق تذلط مع صة  م  
د حضغنق مع هق ريح دتريا ع   مج د دإلددرة هتزسع ي فا دلس  غم ا دلست  قا لشذ ط 

 (.                 29   2119ص يم, )دلسشضسا
تهظ دألسحد  ذدا دل ةيا ل لساسدا سغدل ي نة ددص يا ءق ص ربيا ي لثد شيع  ء ح ل دلسر ل   .5

تيائح م يغق  غيسا دلسشضس ا لذكم ينيح ليج  دل ةي ا تيث  تدلسغرد ع تدلنشغع تدل س   تدلسغص يع,
فتشني  يغدعث دلحغيسا دلسذتس ا ع   دلشخدها  هءغ  هج  دألسحد  هحسم مر ل  مت  رضا تمخت  ا,

 .تدلغضغح تدلذ  فيا دحق  دل ثدلا فج ذلط

 :صادصا: حمذداث حىكوت املٌظواث
 تهذتسم هج  دلسحثددا مجسغعتيع هس  دلسحثددا دلثدص يا تدلسحثددا دلخ ربيا 

دلتج هزسع تضح تهذتسم ع   دلقغدعث تدألس ليب دلتج هشن  ددصم دلسشضس ا ت   دلسحثددا دلثدص يا -1
هي  م إددريا س يسا, هغض  يي يا دهخ ذ دلقحدردا ددصم دلسشضس ا تهغزيح مش سب ل د ش ا تدلغدبن ا 

مام مج د دإلددرة تدإلددرة تدلسد هسيع  ليع دألسحد  دلس شيا, لتشني  م يغق  غيسا دلسشضس ا,
يع هاالل دألسحد ,لم تبغد ه  رض فج دلسر ل  لتذلط ل لذكم دلجي ال  ادي  تء ح ل دلسر ل ,

 (.    4-5  2112 ادي إل  هحقي  مر ل  دلسدتاسحيع ع   دلسثى دلشغيم)دم  , 
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تدلجي دذسم ع   سنيم  تهج هذيح إل  دلسش خ دل  ق لةستاس ر فج دلثتلا, دلسحثددا دلخ ربيا   -2
 زق ل سذحتع ا,دلقغدنيع دلسشضسا ل شذ ط داليتر دي تي  لة دلقش ل دلس لج فج دلتغفيح دلة دلسا   

تي  لة دألبيخة تدلييع ا دلحي ليا فج إ ك ق عش  ح  تدربا هش فديا ءسغدق دلد ح تعش  ح دإلنت م,
تذلط فزة عع ل ز دلساسد ا ذدهيا دلتشضيظ دلتج هزسع عسم دألسغدق  دلحي لا ع   دلساسد ا,

) عنث هللا, ة تدلسحدب ال إلض فا إل  دلساسد ا دلخ  ا ل لسيع دلححة مام  مك هب دلسح م  لك  لة,
2112   3   .) 

 صابعا: آلياث حىكوت املٌظواث
هادي  غيسا دلسشضس ا تدتره  دلحي لج تذلط مع صة  مجسغعا مع دآللي ا تدلستسا ا فج 

 دآللي ا دلثدص يا تدلخ ربيا تدلتج سيتظ دلتشحق إليي  فيس    ج 
  دآللي ا دلثدص يا لحغيسا دلسشضس ا -1

إذ دحسج رءس دلس   دلسدتاسح فج  مج د دإلددرة ء دع ءددة لسحدينا س غع دإلددرة, د ث مج د دإلددرة  - ء
دلسشضسا مع سغل دالست س   مع ينم دإلددرة, تذلط مع صة   ة ي هق دلق نغنيا فج ه ييع تصع  ل 

جأ إل     تلءج  تسكع مج د دإلددرة مع دلقي ق لغدبن هق فج دلتغبيق تدلسحدينا,. تمك فأة دإلددرة دل  ي 
 2112) عنث دلحزدق, ءلحزه  م    ج هأليف مجسغعا مع دل ج   مع ليع ءعز  ق مع نيح دلتش يج يع,

  82  )  
 تسام دتره  فج دعظ هيع ا دلتثيي  دلخ ربج تدلتأ يث ع   داللتخدق لسن دئ  غيسا  لجشا دلتثيي    - ل

 دلسشضس ا.

دلحتدهب تدلسك فآا تدلسخدد  دلخ  ا هتحيخ تص  ف لج   دلسك فآا فج هحث ث  لجشا دلسك فآا   - ا
 ل إلددرة دل  ي .

هقغق لت ييع ءعز ل مج د دإلددرة تدلسغص يع دلتج هتة ظ مي ردهيظ مح مي ردا  لجشا دلت ييش ا   - ث
 تصنحدا دلسحثدة مع دلسشضسا.

 إذ إني  ه خز هج  هادي تصي ا دلتثيي  دلثدص ج دترد ميس  فج عس يا دلحغيسا, دلتثيي  دلثدص ج   - م
 يت دقغق دلسثيقغ  دلثدص يغ  مع صة  دألنذشا دلتج  تذلط لخي دة يثرة دلسشضسا, دل س يا,

تهحديع س غع دلسغص يع دل  م يع فج دلسشضس ا دلسس غيا  دل ثدلا,  ش جتني  لخي دة دلسرثدييا,
 (.16   2112)ب لح, ل ثتلا تهق يم مخ سح دل د د دإلددري تدلس لج

هتسام آلي ا دلحغيسا دلخ ربيا ل لحي لا دلتج دس رسي    سا دلسشضس ادآللي ا دلخ ربيا لحغي.2
 تمع هج  م  دأهج   ء ح ل دلسر ل  دلخ ربييع ع   دلسشضسا,

ه ث ء ث دآللي ا دلسيسا لحغيسا  تسغق دل سم دإلددري  مش فدا سغق دلسشتج ا)دلخثم ا(  - ء
 دلسشضس ا.
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 دلس ليا تب لت لج دصتي ر دلسثيقيع دأل   ل. دد عث ع   هحديع نغعيا دلءذغف ا دلتثيي  دلخ ربج  - ل

  هائح آلي ا دلتذحيح ع   دل  ع يع دألس سيع فج عس يا دلحغيسا .  دلتذحيح تدلقغدنيع - ا

 ثاهٌا: أهذاف حىكوت املٌظواث 
, 2115) س د, هحق   غيسا دلسشضس ا دلجيثة دل ث ث مع دألهثد  دلتج دسكع إدج زه  فج دآلهج

15    .)  
ا دلء ي ا لتجشب ءت هق يم دلغذ تهز رل دلسر ل  تدلترحف ا نيح دلسقنغلا م دد  تضح دألنضس -1

 تصددري  تءصةيي .
  تضح ءنضسا  تظ لسغبني  إددرة دلسشضسا تفق  لييكم دحثد هغزيح يم دلحقغق تدلسداتلي ا. -2

عيظ دلقثرة ع   بجل مر در هسغيم دلسح يا تدلثتليا دلةزما ل تغسح تدلشسغ, مح دلححص ع   هث -3
 دستقحدر دألسغدق دلجي  ش كد إل  هحقي  دلء  لة تدلتشسيا    . 

هحديع تهشغيح دلسشضسا تمد عثة دلسث حيع تمج د دإلددرة ع   لش ل إستحدهيجيا س يسا تضس    -4
 دهخ ذ يحدردا دلحب  ءت دلديشحة دلد يسا ع   دلء  لة.

شيع تدألسحد  دألصحى ذتي ضس   دلت  مم لشحيقا ع دلا ل لشدنا ل سد هسيع تدل س   دلثد  -5
 دلسر حا فج   لا ه حض دلسشضسا لإلفةس.

تبغل إلخدميا دلحي لا دل   لا تهثعيظ دلسد للا دلسح سنيا مس   ثعظ عشرح دلذ  فيا فج إبحدلدا  -6
 دلسح سنا تدلسحدب ا دلس ليا ع   دلشحغ دلجي دسكع مع ضنأل تيذف عش  ح دل د د ءي مح  ا. 

 :ت يف اجلاهعاث: احلىكو الثالثاملبحث 
 : تعشةف حىكوت اجلاهعاثأوال: 
دلحغيسا فج دلج م  ا  هذيح إل  دلغس  م دلتج مع صةلي  هثدر دألمغر تهشضظ ماسد ا دلت  يظ  -1

 دل  لج, فيج ه شج دلشحيقا دلتج  تظ مع صةلي  دل سم ل لج م  ا.

صةلق, تيتظ مع صةلي  هذيح دلحغيسا إل  " ءني  ذلط دلشض ق دلجي هغبق تهثدر لق دلج م ا مع  -2
ءهثدفي  دإلستحدهيجيا تهغي  ا   تظ هحقي مح سنا دإلددرة, تذلط لتسكيع تهحديع يثرة دلج م ا, يج 

دلسدت يث ع تدلسجتسح, تهج هترم لتحث ث دلقيظ ددصم دلج م  ا تنض مي  فج دهخ ذ دلقحدر تهجسيح 
  يساسدا ل ل  لظ دأل  ددسج ي تعةي ه دلسر در, تمي مي  تصنحدضي , تنسغذم دلد شا تدلتثرم دليحق,

 ( .34, 2114) نجظ, 

 (  21188424) دلءدح,  أهذاف احلىكوت يف اجلاهعاثثاًيا: 
تدلخ ربيا مع صة  هءغيع ليعا   لحا ل  سم, مس  د خز ف ع يا  دلثدص يازي دة ي  لة دلج م  ا  -1

 دلج م  ا .
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مع صة  تضح يغدنيع تيغدعث دلتج ددتحشث لي   ضس   دلثدسقحدسيا تدل ثدلا لجسيح دألسحد  دلس شيا -2
 .دإلددريا دألعس  يي ددا تمداتلج دلج م  ا فج هغلج 

, تدلقي ددا, تدلشةل فج تدإلددرييع عدال  ددسييعز ل دألمع  دألسحد ه خيخ دلسذ ريا بسيح  -3
 دلقحدردا.  ش عاعس لي ا 

 تدة ليع دل  م يع فج دلج م  ا.رفح ءددل بسيح دل ع ا فج دلج م  ا لتحقي  دل ثدلا تدلسد  -4

 هغفيح    دلسح سنا ت دلسداتليا لجسيح دألسحد  دلسدت يثة مع دلج م ا. -5

لذكم ي مم,  ءعس ليظدل سم تف  آلي ا, تدسح هتدظ ل لغضغح, تهسكع دل  م يع مع مس رسا  -6
ي  ددصم تص رم دلج م ا, لتحق دألنذشاتمد عثهيظ ع   دل ش ل, تدلسذ ريا دل   لا فج بسيح 

 دلذ  فيا.

 (  12  2115)مش  ,  احلىكوت اجلاهعيت ثالثا: أهويت
عع هحث ث دالهج    مداتلا    سيقماسدا مدتق ا, لي  مج لد, تهيع ا  إدج دهديظ فج  -1

 .إددرهي مع ف  ليا  تهأ ث دلساسد ادالستحدهيجج ليج  

 دلدنم دلسسكشا. لأفزم ءهثدفي مد عثة دلج م  ا فج هحقي   -2

 تض ف دلسخحب ا. ءددلدلقرغر فج  قءتبدلءذف عع  -3

 ل يثة دلسثى, تدلسداتلي ا دلتذغي يا يريحة دلسثى. دإلستحدهيجيا دلسداتلي اضس   دلتغدز  ليع  -4

 هد عث دلحكغما فج ه خيخ دلقثرة دلتش فديا تهجشب دل د د دلس لج تدإلددري. -5

 لسغدد دلج م ا. دألمامضس   دالستاس ر  -6

 دت  هسييخ. تدأل  ددسيا دإلددريا م يع مع دلييعتيع هزسع  قغق دلحكغما تمر ل  دل  -7

لتذحي  ا, تب لت لج تدتدلجي  ادي لدةما هشني  دلق نغنج , ذدهج تصشحد دلحغيسا نض ق ري لا  ه ث -8
 .تءدد ي  دع دإلددرة تضس    قغق دل  م يع تذلط دحق  رض  دلسجتسح عع دلج م ا 

 (  13  2117عحل, )  قىاعذ وهبادئ احلىكوت يف اجلاهعاثسابعا: 
مقح دالست  دة مشي   إل نقم دلس  غم ا مع دلسرثر إنت بي   ءتدلذ  فيا تدإلفر ح  لت دلس  غم ا  -1

 .د  سي  نقم دلس  غم ا مسع د  سي  لسع ال إل هغ ني   يث   ف إلفر حدستخثدمي   ءت

لس   دص ي  تص ربي دل ح ا لجسيح دل ع ا دلتج لي  عةيا ل لساسدا د إه  ادلسذ ريا  تيقرث لي   -2
 إل  ل إلض فاددريع تس نا, إ, دإلددريا ءت دأل  ددسياهتسام مع دلسج لد  كظ سغدل ل سج لد 

 دألنذشادل سم فج مخت ف مج الا  تمن دئ دألسددلسجتسح ل لسذ ريا فج رسظ دلدي س ا تتضح 
 .دلج م يا

سد ا دلت  يسيا تيجلط ليع دلسد تدة  هتسام فج داللت  د عع دلتسيخ تدلتحيخ  ليع ءعز ل دلسا  -3
 دلتش يجدا, تدلقي ددا تدلت  مم لسنثء دل ثدلا ل جسيح. دإلددردا
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دلسد للا  تهتسام لتحث ث دلسي ق تدلسدعغلي ا لغضغح لجسيح دل  م يع, مس   شت  عشق مس رسا لذكم  -4
ر ل  س يظ  شدجظ مح من دئ تآلي ا دلحغيسا دلس سغ  لي  تف  دلتذحي  ا, مس  دجشب هز رل دلس

 ألعز ل مج لد دلساسد ا دلت  يسيا.

دلساشحدا دلتج هغض  مثي هحقي  دلساسد ا ألهثدفي   ءهظدل  ع يا دلتشضيسيا  دل  ع يا هج د ث  -5
 ل سغدرد دلست  ا. دألماملحيت هشدجظ تهتءيف مح دلنيعا دلتج ه سم فيي  مع صة  دالستغة  

 :األجٌبيتاحلىكوت يف اجلاهعاث : الشابعاملبحث 
 : األهشةكيتاحلىكوت يف اجلاهعت وال: أ

ع   ع ه  دلحكغما دل يثردليا فةج مجة لج دلنحةت دل  سةج تم  تنة ا  ءمحيك هقح مداتليا دلج م  ا فج 
مةةع  ء اةةح ليةة  مج ةةد دغشةةج ءصةةحى دلشةةةل, ف ةةج ل ةةز دلغالدةة ا دكةةغ  ليةة  مج ةةد ه  يسةةج تفةةج تالدةة ا 

تهةةةةجد دلسج ةةةةد ددةةةةس  مج ةةةةد   ل ه  يسةةةةج,ددةةةةتقم مج ةةةةد لءةةةةم يشةةةة ءصةةةةحى يشةةةة ل ه  يسةةةةج, تفةةةةج تالدةةةة ا 
فج ب م ةا  7 تحدتح ءعز ل  م  ليع  دألمش للغدسشا مج د  ءمحيك , تهحكظ دن ب دلج م  ا فج دألت ي ل
عع سحي   ءتعع سحي     ظ دلغالدا مام ب م ا ي لي غني ,  يظفج ب م ا ي لي غني  تيتظ ه يش 25شيك نغ ت

لح  ظ مجسغعا مع دألعز ل ئظ  تظ دنتخ ل دلسجسغعا دلن ييا ماةم دالنتخ ل م  , لحيت د يع د ءتلت ييع د
ميةةة ق دهخةةة ذ  دألمشةةة ل ش نةةةا,  تةةةغل  مج ةةةد لب م ةةةا شةةةيك نغ, تفةةةج يةةةة دلحةةة لتيع اللةةةث مةةةع تبةةةغد مسا ةةةيع 

 تصنةةةةقدإلددرة دلتش يجدةةةا ل لج م ةةةا, تيةةةحدردا فةةةت   ءددلسحدينةةةا دلست ل ةةةا ت دلدلسخت  ةةةا ت  دإلسةةةتحدهيجيادلقةةةحدردا 
تي تنةةح  ةة  ظ دلغالدةةا هةةغ ر ةةيد دلسج ةةد, تلتدةةييم مي مةةق دذةةكم دلسج ةةد دل ث ةةث مةةع  م  دلت  يسيةةا,دلنةةحد

, ماةةم لجشةةا دلدي سةة ا دلت  يسيةةا تلجشةةا دلسحدب ةةا, تيةةتظ ءعس لةةقدل جةة   لسدةة عثهق فةةج دهخةة ذ دلقةةحدردا تءددل 
م ةا مةث ح هش يةجي, دلج  ر ةيدتي تنةح  دألمشة لدلج م ا مسع دخت رهظ  ت ةغا ع ةييظ مج ةد  ر يددصتي ر 

, دألمشةة ل ةةتظ دلسغدفقةةا ع ةةييظ مةةع ينةةم ءعزةة ل مج ةةد  ء دقةةغق لت ةةيع مج ةةد إددرة دلج م ةةا تتيةةةل  ع ةة  
تهقةثدظ دلتغ ةي ا  دأل  ددسيةا تةغل  شةات   ء ة ددسج تيقغق مج د دإلددرة دلج م ا دلتش يجي ل صتية ر مج ةد

لسيةة ق دلحي لةةا دلثدص يةةا, مةةع صةةة   دألمحيكيةةامةةع دبةةم دلسغدفقةةا ع ييةة ,  تهيةةتظ دلج م ةة ا  دألمشةة للسج ةةد 
, تهتةة لح لةةحدم  ءه  لةةقهذةةكيم لجشةةا دلسحدب ةةا دلتةةج هتةةغل  دل ةيةة ا مةةح دلسحدبةةح دلخةة ربج, ته ييشةةق تهحث ةةث 

. تمج ةةةد هش يةةةجي, ئةةةظ عةةةثة مجةةة لد ع سيةةةا دألمحيكيةةةادلسحدب ةةةا دلثدص يةةةا, فيةةةج عشرةةةح ميةةةظ فةةةج دإلددرة 
 .تسةليا مخت  ا

 يف اجلاهعاث الربةطاًيت: ىكوت احل ثاًيا:
هث حه  تال هس ءي  دلحكغما دلنحيش نيا, لم  يي ن ا نض ميا مدتق ا, ال لحيش ني ه تنح دلج م  ا فج 

دلس ليا,  ءتض عي هذ رع فج دلسج لد مح هيع ا  كغميا هحثد دهج هي  دالستحدهيجج تهحديب سةما 
فج دلشض ق   تال  ت ,الحدمجي  دلتثريدي ءت إددرهي , تهج  دلييع ا ال هتثصم فج ءدد ي تهتأ ث مع ف  ليا 

,  يم هجد دحثث هخدمش  مح ه قيي  لثعظ   كغمج عع سحي  مج لد دلسغص يعرتدهب  ءتلي   دلغصي ج
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 مع دلج م  ا ءنس طهسغيم دلج م  ا, تدلتج ه تخق لزس   بغدة دلت  يظ دل  لج, تهغبث فج لحيش ني  ئةئا 
 (  62-57  2115)دلدغددي, 

 غبث مج د  ك ق  تألف مع لحلس    تءغ  مع صحبيع تع م يع  دلج م  ا دلقثدسا د د فغرد تي منحدم 
عزغ فج ية دلج م تيع,  3111تب  ايع مدج يع ضسع مج د دلج م ا" لية دألت ي ل",  تءغ  مع 

غ  مع ر يد  تء عن رة ع   مج لد هذحي يا, تيشتخنغ  ءعز ل دلسج لد  دلتش يجدا" مج د دلج م ا تهس 
ءعز ل  (8ت)سةل مشتخنيع,  (3)دس هجة ب م ييع, ( 4)عسثدل ي ي ا مشتخنيع,  (4ت)دلج م ا تن  نق, 

ث ح دلتش يجي دكغ  ن  ب لح يد دحتم سمع مج د دألت ي ل مشتخنيع,  تر يد دلج م ا" دكغ  فخحي ", تدل
تال  إددرييعهتذكم مع عزغيع نيح  مام لجشا دلسحدب ا دألصحى سشغدا, تبقيا دل ج    (7)دلسشرب لسثة 
تال  ءصحى , تئةئا ءعز ل آصحيع د يشيظ مج د دل  ق شحط ال دكغن  ضسع ءي لجشا هثريدييعهش يج يع تال 

هش يج يع تمع مي مي  محدب ا نض ق دلحي لا دلثدص يا, تصددرة دلسخ سح, تمحدب ا ف  ليا تي  لة دلشض ق 
مج د  إل  ل إلض فا ,لخ ربج تهدييم مي مق",  دل جشا دلس لياته ق دلسحدبح د تصني لدلس لج, ته ييع 

تيتءغ  هجد دلسج د مع  دلج م ا هش ع دلسج د دل  ق دلجي دقثق هغ ي هق لذأ  دلدي س ا دلت  يسيا,
 تظ دصتي رهظ تف  شحتط م يشا, تمع مي ق  دألت ي لعزغد مع مج د  (12ت)دلسث ح دلتش يجي ل ج م ا, 

 إل  ق ل لسحدب ا دلثدص يا,  مع صة  لجشا دلسحدب ا دلتج دجب ع يي  رفح هقحيحه  إددرة دلج م ا دلقي
تهحهين ا  ,إددرة دلسخ سح, تدلحي لا دلثدص يا تمة سادلتش يجي ل ج م ا,  غ  ي  لة  تدلسثىدلسج د دل  ق 

 دلحغيسا فج دلج م ا.

دل  51 لد    سا هتحدتح ليع ب م ا, هج  دلج م  ا لي  مج  37هزظ   1992ينم ع ق  دلج م  ا م 
, س نا, هيع ا دبتس عيا,...دل , ءس هجة, ءعس  عزغ هتءغ  مع بسيح دل يع ا دالبتس عيا" رب    111

هذغ ق شخريا ع ما, تهغبث فج هج  دلج م  ا ئةث مج لد" دلسحكسا  فخحي ر د دلج م ا مشرب 
 تدلسج د, دلجس يا", تعثد مع دل ج  .

ا دلتقحيح دلدشغي, ته ييع ر يد دلج م ا تدلح يد دلتش يجي, تءعز ل دلسج د, دلسحكسا  هد يظ تمش يذ
 عزغ. 411دل  51هتءغ  مع

دلسج د لجشا دلسحدب ا  هتغل  مثى دلتخدق ل لتذحي  ا تيحدردا دلسج د, إددرة دلسخ سح, دلتغ يا لت ييع 
 د دلج م ا تعزغ ق دلسحدبح دلخ ربج, ه ييع دلسحدبح دلثدص ج, تيتءغ  مع ئةث ءعز ل مع مج

 دلسثرسيع تذت صنحة م ليا. ءتص رم دلسج د ت تليد مع دلش نا 

ي ق دل ث ث مع دلج م  ا لتغييح نض ق دلحغيسا فيي   دب ي نغ  دلحغيسا   1992دلج م  ا م  ل ث 
عزغ مع  25ت 12,  يت ء ن  لءم ب م ا مج د  تحدتح ءعز ل  ليع 1988تي نغ  دلت  يظ  ,1992
تيتغل  ه ييع دلسحدبح دلخ ربج   ا مع ص رم دلج م ا  ش عييع تهج ريتيع تميشييع... دل .تهيع ءفحدد
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تلجشا دلسحدب ا, تدلسحدبح دلثدص ج, تيجد هذكيم مج د ء  ددسج ع سج  يتظ ل لشغد ج دل  سيا فقأل, تليد 
 لس  د غضق مج د دلح  ظ.إال لق  ة ي ا 

 اجلاهعت الفشًضيت:ثالثا: 
 دل حندج دلج م  ا لأني  ماسد ا ذدا س لح ع سج تئق فج هقغق ع   ئةث من دئ  د ح  دلق نغ      

تيقغده  مث ح, دستقةليا  إددرة,  يت  ث حه  مج د إددريادستقةليا  ءنغدلدالستقةليا  تهج ئةئا  -
مع  يتي ميخدنه  يسيا,  يت دحثد لحدمجي  دلت  يسيا تسحق دلتقييظ سةلي , تدستقةليا م ليا,  يت هقح 

 دلخ  ا تمع دعظ دلثتلا. مغدرده 

 تدلشةل تشخري ا ص ربيا. دلسغص يعدلسذ ريا   يت هثدر لشحي  ددسقحدسيا مع سح   -

 ه ثد دلتخرر ا   يت هجسح دلتخرر ا فج مد ر تد ث. -

 هس   ر يدييعفتقغق دلحغيسا فج دلج م ا دل حنديا ع   محغرييع 

هتسام فج تزدرة دلت  يظ دل  لج تدلنحت دل  سج, دلتج  ري ليا دفياإشح دلحغيسا دلخ ربيا  تهج بيي ا  
هقغق لغضح دلدي س ا دل  ما لزس   دلت  يظ ل جسيح, تهشسيا تهشغيح دلت  يظ, تبيي ا دستذ ريا  هتسام 

هيعا دلتثريد تدلش نا,  تءعز لفج دلسج د دلغسشج لت  يظ دل  لج دلجي  تءغ  مع مث حي دلج م  ا 
دخر دلت  يظ دل  لج,  ل ستذ رة دلسج د فج يم م  دلحكغمايظ دل  لج تدلنحت دل  سج, تهقغق تتزيح دلت  

مدتق ا هت لح  إددريابي ا دلتقييظ تدلتقغيظ  هقغق لق هيعا هقييظ دلنحت دل  سج تدلت  يظ دل  لج تهج بيا 
 , تهزح هق ريح سشغيا لشت    هقييظ دلسيخدنيا دلدشغيا.دأل  ددسجدلج نب 

دلج م ا تهغ هش يجي مشتخب,  ر يديسا دلثدص يا  هءغ  مع صة  ءربح بي ا ءس سيا تهج دلحغ  
شخريا  ءتهيعا دلتثريد تدلن  ايع, تءشخ ص ص ربييع مث ح شحيا  ءعز ل   تءغ  مع دإلددرةمج د 

يقغق مع دلش نا تدلييعا دلتثريديا, ت  تءعز لدئش   مع دلد شا دلسح يا,  ءت, تعزغ دأليمدبتس عيا ع   
لتحث ث سي سا دلج م ا تهحث ث ميخدنيتي  تدعتس د دلحد ل ا دلشي  يا ت عقث داله  يي ا. دلسج د دل  سج 
 تءغ  مع لجشتج دلنحت دل  سج تدلتأهيم تدلتج هقغق لتغزيح دلسيخدنيا دلسخررا ل نحت دل  سج تف  م  

تيكغ   ,ه شج ل لتغصيف ت دالنتثدل ءصحى تلج    تدلحي ة دلج م يا تلجشا هأد نيا ,دإلددرةديح  دلسج د 
ر يدق تن  نق مع سةل دلج م ا, تيتظ دصتي رهظ ل النتخ ل, دإلددرة دل  ما ل ذات  دإلددريا تدلس ليا  د يع 

دلج م ا تبقحدر مع تزيح دلت  يظ تتزيح دلس ليا, تيقغق ل لسي ق دإلددريا تدلس ليا  ر يدمث حه  لتحشي  مع 
 (. 537  2117) عيث,  دلج م ا ر يدهحة إشحد  

 اجلاهعت الياباًيت:سابعا: 
هتسيخ دلج م  ا دلي ل نيا ل ثق تبغد تزدرة  ص  ا لي , تهج هخزح لذكم من شح ل حكغما, فيج         

دلثرب ا, ضنأل دلجغدة, دلتسغيم, تدسح دل سم فج دلج م  ا دلخ  ا,  ءسس لمع هحثد سشغدا دلثردسا, 
 ا فج لي ل    دلج م ا دلغسشيا  هثدر مع صة  دلساسدا دلغسشيا ل ج م  ا مع دلج م  ءنغدلتهش ع ئةث 
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ل لنحت تدلتشغيح, دلج م  ا دل  ما ه سم مع صة  دلساسدا دل  ما ل ج م  ا,  دألتل ته ش  ل لثربا 
ه ش  لتأهيم دألفحدد ل  سم فج دلساسد ا دل سغميا لجلط فيج هتسيخ ل لذسغليا, دلج م ا دلخ  ا هحرم 

% مع دلج م  ا 81صير مع تزدرة دلت  يظ تدلاق فا تدلحي ضا تدل  غق دلتقشيا دلي ل نيا, تهغ دسام ندنا هح 
 (.   537, 2117) عيث, , تعثد دلش نا لي  مام عثد دلج م  ا دلحكغميا تيثرس لي ادلي ل ني

   دل حبيادلحغيسا فج دلج م  ا   دلخ مددلسنحت 
 :ةتاحلىكوت يف العشبيت الضعىدأوال: 
ر يد مج د دلغزردل هغ ر يد  ءه ياب م  ا  (8)ب م ا  كغميا ت  27هغبث فج دلد غددا   

مج لد دلت  يظ دل  لج, تتزيح دلت  يظ هغ ر يد مج د يم ب م ا مغبغدة تسغ  هغبث فيس  ل ث 
   عع هش يج سي سا دلثتلا دلت  يسيا,تمع نض ق دلسج د د  يم ب م ا هتستح لذخريا م شغيات تدلسدا 

ذدا ذما م ليا ه شيي     دلتس ط تدلتق ضج, تلءم ب م ا مج د ب م ا  تءغ  مع مث ح دلج م ا 
ءعز ل مع ص رم دلج م ا تهظ   ر يد مج د دلغزردل ر يد دل جشا دل  ي  لدي سا تدلت  يظ  إل  إض فا

تتزيح دل سم تدلذات   ر يد  تتزيح دلت  يظ دل  لج ن  ن ,تتزيح دلس  ر , تتزيح دلس ليا تداليتر د دلغسشج,
دالبتس عيا, تزيح دلتخشيأل, ر يد دلث غد  ل خثما دلسثنيا, تمع  ة ي ا مج د دلت  يظ دل  لج 
تدصتر   هق هغبيق دلت  يظ دل  لج لس  دخثق دلدي سي ا دلسحسغما, دلتشدي  ليع دلج م  ا تدلس  هث  فج 

 ا تدم  دلج م  ا تدلء ي ا, تص ثدر دل غد   م  دخر دلثرب ا دلج م يا تدأليد ق دل  سيا تصنذ ل دلء ي
 تدلقغدنيع لسشدغبج دلج م  ا دلد غد يع تدألب نب.

مج د دلج م ا فيتءغ  مع  تزيح دلت  يظ دل  لج ر يد , مث ح دلج م ا ن  ن , تيةل دلج م ا,  ءم 
 لج لسثة ئةث ءميع ع ق مج د دلت  يظ دل  لج, دل سثدل, تئةث ذتي صنحة د يشيظ تزيح دلت  يظ دل 

سشغدا, تمع دصتر   هق  ديتحدح إنذ ل م  هث تي ي ا تمحد خ لحت تعسثدل مد نثة تديتحدح ه ث م 
تمش يذا , , إيحدر دلتخرر ا دل  سيا تبحدم  دلثردس ا دل  ي , مش  دلثرب ا دل  سيا دمجي ءتءسس  ي  

تدلقغدنيع دلثدص يا ذدا دلرنغا دلغيح دلتقحيح دلدشغي ينم عحضا ع   تزيح دلت  يظ دل  لج تتضح دل غد   
مث ح  دلج م ا د يع تي    مع مشرنق لقحدر م ءج لش ل ع   ديتحدح  ء يس  , م ليا, تهخرير دلسغدرد
دلسدات  دلسن شح ع يق, إض فا إل  ء  لءم ب م ا  دلسج د دل  سج  تغل   ألنقتزيح دلت  يظ دل  لج, 

نة فج دلتحيي ا تفق  لقغدعث دقحره  مج د دلت  يظ دل  لج دلتغ يا ه ييع ءعز ل هيعا دلتثريد  تدل
تدلتأليف تدلتحبسا تدلشذح, تيتألف دلسج د دل  سج مع تييم دلج م ا ل ثردس ا  تهذجيح دلنحت دل  سج

دل  ي  تدلنحت دل  سج ر يد , تعزغ تد ث مع ءعز ل هيعا دلتثريد عع يم ي يا, د يع لقحدر مع 
تيجغز ء  دزظ عثد ءصح مع  ,شي  مج د دلء يا تمغدفقا مث ح دلج م امج د دلج م ا لش ل ع   هح 

دألعز ل مع دلسذتغ يع ل لنحت تدلقز د  دل  سيا ال  تج تز عثدهظ نرف مجسغل دألعز ل تي يع 
بسيح دألعز ل لسثة سشتيع  ي ل ا لتجث ث لسثة سشا تد ثة تدلسج د  تءغ  مع لج   دد سا تمايتا مع 

 يحهظ لثردسا م  دك  غ  لق.مع ن ءتليع ءعز ل  



 

 

 
833 

تدلسش ه  دلتثريديا دلثدرس دقتحح مج د دلقدظ ع   مج د دلء يا صشا  دأل  ددسيامع دلش  يا  ءم 
تيتغل   ,دلقدظ تهشديقي  ءعس  تدلجسيح دلسحدبح تيقتحح ه يع ءعز ل هيعا دلتثريد تدلس يث ع تهشضيظ 

مع دلش  يا دلس ليا, ف نق لءم ب م ا  ءم   دلقدظ, مج د دلج م ا دإليحدر ع   بسيح دلسقحردا دلتج د ثه
  إل تن ق هي  تهخزح فج محدينا هش يجه   إ حدددهي ميخدنيا ص  ا لي  هرثر لسغبب يحدر م ءج, دحثد 

عتس ددا دلسخررا لث غد  دلسحدينا دل  ما تدلدشا دلس ليا دلج م يا, تهتءغ  دإل حدددا دلج م يا مع دإل
دلتنحع ا تدلسش  تدألتي  , ريح ءمة ي  تم  هشتجق مع عشث دلقي ق ل لنحغث تدلثردس ا فج ميخدنيا دلثتلا, ت 

 ء اح ءتع   محدينا دلث غد  دل  ق ل سحدينا د يع محدق  إض فامع دلش  يا دلحي ليا  ءم دلخثم ا دل  سيا,  ءت
دلسد هسا تع ييظ  ل حد ل ا مسع هتغفح فييظ دلذحتط دلق نغنيا تهءغ  ليظ  قغق دلسحدينا فج شحي ا 

 (.2115865)دلدغددي, تدبن ا

 :األسدىيف  اجلاهعيت احلىكوتثاًيا: 
تلية  بسيةح دلحقةغق  تصددري لذخريا دعتن ريا  مدتق ا ذدا دسةتقة  مة لج  دألردنياهتستح دلج م ا 

ر فةةج  ت داللتءةة دإللةةثدلدلق نغنيةةا, هةةث  تبغدهةة  هحقيةة  دلدي سةة ا دلت  ةةيظ دل ةة لج تدلنحةةت دل  سةةج, تهشسيةةا 
مسةةةع دحس ةةةغ  دلثربةةةا  ءعزةةة ل 11"  تةةةألف مةةةع ر ةةةيد تدألمشةةة لمج ةةةد دلسجتسةةةح, تلءةةةم ب م ةةةا مج ةةةد "

 أل ةةةةثدكةةةةغ  ر ةةةةيد دلسج ةةةةد ذت يحدلةةةةا  تال ,تال دكغنةةةةغ  مةةةةع هيعةةةةا دلتةةةةثريد ءدنةةةة يحةةةةث  دألتلةةةة دلج م يةةةةا 
, غر مةةةع صةةة رم دلج م ةةةادةةة ةةة ددسيع لحفء ءعزةةة ل, تصسدةةةا دألمشةةة ل, تيتءةةةغ  مةةةع ر ةةةيد مج ةةةد ءعزةةة ل 

سشغدا ي ل ا لتجث ث لسثة  14لسثة  دألمش لتعزغد  مع ذتي دلخنحة تدلحءي, تر يد لج م ا, تي يع مج د 
 لسحة تد ثة.

, تصددري تم لي   ء  ددسي  دلج م ا ءددل, هقييظ تصستحدهيجيتي تمع ليع مي مق  رسظ دلدي سا دل  ما ل ج م ا 
ل ث دلسغدفقا  لخشا دلس ليا دلدشغيا تهقحيح دلج م ا دلدشغي د تصيحدرزنا دلدشغيا ل ج م ا, مش يذا ددلسغ  إيحدر

تدإل حدددا, ه ييع  دلش ق ادلس ليا ل ج م ا مع ن  يا  دألمغرع يق مع سح  مج د دلج م ا, دلقي ق لجسيح 
دلس ليا ل ج م ا, ته ييع نغدل دلح يد ترؤس ل دلج م  ا تفحتعي   ءمغرمح سب ي نغنج ص ربج لتثيي  فج 

 تدل سثدل.
تيحفةةح م  ةة هيظ ل سج ةةد دلت  ةةيظ دل ةة لج,  (3)لح  سةةا دلج م ةةا تيختةة ر مةةشيظ  دلسحشةةحيعدقةةغق لثردسةةا دلس  ةة ا 

شةةةات  دلج م ةةةا, تيسا يةةة  فةةةج دلسح فةةةم دلثتليةةةا  إددرةعةةةع دألمشةةة ل مج ةةةد  ءمةةة قتر ةةةيد دلج م ةةةا مدةةةاؤت  
, تدإلددريةاشةات  دلج م ةا دلس ليةا  ةإددر دلجيي ا دلحسسيا دالبتس عيا تدلق نغنيا, يسة   تةغل   تءم قتدلغسشيا, 

 إلةةة , تيقةةةغق لتقةةةثدظ صشةةةا عسةةةم سةةةشغيا ءعس لةةةقتدعةةةغة مج ةةةد دلج م ةةةا تمج ةةةد دل سةةةثدل لةن قةةة د تمت ل ةةةا 
, تهقةثدظ هقة ريح دلدةشغيا  ةغ  ماشةحدا دألددل تدلت  ةةيظ دألمشةة لمج ةد  إلة مج ةد دلج م ةا لثردسةتي  ترف ية  

 يد, دل سةثدل, عزةغ مشتخةب مةع هيعةا دلتةثريد فةج يةم ي يةا,  فج دلج م ا إل  مج د دلج م ا" نةغدل دلةح 
 .(2117)دلقحشج,  فج دلج م ا" تدإلددرياتدل شيا  دأل  ددسيامع مث حي دلغ ثدا  ءعز ل
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, دألمش لمع دلش  يا دلحي ليا هشذئ دلج م ا ت ثة ص  ا ل لتثيي  دلثدص ج تي يع مث حه  لقحدر مع مج د 
 .مج د دألمش ل إل ليا تدإلددريا تهقثق هق ريح شيحيا تنرف سشغيا عع دألمغر دلس  مداتلاتهءغ  
 ش وتىًش:اجلزائ يف اجلاهعيت احلىكوت ثالثا:

دلسن شح مع صة  تزدرة دلت  يظ  ادلحكغمي لةددرةب م ا ي ي  هخزح  115هغبث فج دلجخد ح 
مح سي سا دلثتلا, ءم  دلق نغ   ءهثدفي  محثدة فج محسغق تزدري  تظ هحثد ي  لتغدف دل  لج تدلنحت دل  سج, 

تهجد دلشض ق س  ث مشج عذحدا دلدشغدا, يس   ,دلثدص ج ل ج م  ا فتحثد  دلج م  ا لس  ددس  لق دلق نغ  
ء  مث ح دلج م ا د يع لغدسشا يحدر  كغمج تال دذتحع فج ذلط ءعز ل دلج م ا يس  ال هغبث  ثتد لسثة 

ل, دلج ع هظ دآلصحيع د يشغ  مع سح  دلحكغما تيدتذ ر فج عيثهق, يس  ال هغبث  ثتد لسثة عيثة دل سثد
( سشغدا, تبسيح دل س  " مغص يع تهيعا دلتثريد"  فج دلج م ا 4ه ييشيظ رؤس ل دلج م  ا تمثة ه ييشيظ )

مداتلغ  ءم ق دل سثدل تمج د ر  سا دلج م ا, هجد دألصيح دلجي مع  ة ي هق ديتحدح مقحردا دردسيا 
سم, تلءع ال ددتشيح هش يجه  دت  مغدفقا مع سح  دلغزدرة دلس شيا, لءع دأليد ق بث ثة, تس ع ا دل 

دس  د( تد  دلق نغ  499-487  2115دلس ليا فج دلج م  ا فيج مداتلا ءم ق دلحكغما من شحة )نخييا, 
ق تدض  لظ  غضح لي  نض  ءني  دلشق ليا  ثدف غد عع  قغييظ ته نح عع آردلهظ  إال دلتشضيس ا لانذ للش نا 

, لجلط نجثه  هتخج مع دإلضحدل دلس تغح يغسي ا إلسس ل  غهي  فخة  لءي يا دلسذ ريا فج  ش عا دلقحدر
 (.      191  2115دلخسدا سشغدا دألصيحة هء د هخ غ سشا ب م يا مع إضحدل)سسيا, 

 م  ا إ  ن د دلغضح دلجي ع يق دلجخد ح هغ ن دق دلغضح دلتغندج ل صتة  فقأل إ  هغند لي  ب  
هنشج هج رل دتليا  تهغند    تلة دلجخد ح, (Asmi ,2114)  ( % فقأل 1ص  ا تلءشي  ال هسام سغى )

فذ ة فج  ءني  إال " دل حندج" LMDتذلط مع صة  هشني  نض ق  ,ن بحا مع دبم دلشيغض  ل لج م ا
 .لط فذة ذري   لدنب عثق هش سب دلنيعاذ

 اجلاهعاث العشاقيت هي وجهت ًظش الباحثني: املبحث الضادس: الياث تٌفيز احلىكوت يف
مع صة  دل حض دلشضحي آللي ا دلحغيسا فج ل ز دلثت  دسكع د  نقتحح دآلهج لتشني  من دئ دلحغيسا 

 فج دلج م  ا دل حدييا 
 هش ع   با لتشني   غيسا دلج م  ا دل  هذحي  ا ي نغنيا ته  يس ا تدبحدلدا. .1

دلح  سا فج دلت سيد لسن دئ  غيسا دلج م  ا تدلتج هحق   ال لث مع د  هءغ  رننا لثى دلدش ا .2
 دهثد  دلنحن م  دلحكغمج تمن دئ دلسح سنا تدلسد   ا.

ددج د منثء دل رم ليع دلد ش ا ل ج م  ا دل حدييا ليكغ  هش ع مج د لييعا مدتق ا عع دالددرة  .3
  يجدا.دلتش يجدا ل ج م ا, هس رس عس يا دلحي لا تدالشحد  ته يع دالددرة دلتش

ال لث مع د   تظ دنتخ ل مج د لييعا مدتق ا ع   مدتغى دلغزدرة الصتي ر دعز ل مع دلييعا دلتثريديا  .4
تدلسغص يع تمسا يع عع دلش نا تدلسجتسح تمع  تأئح لسخحب ا دلج م  ا, هشضظ دلييع ا دلسدتق ا 

 ض دلجي نذأة ع يق. عسم دلييع ا دلسدتق ا فج دلج م  ا تهحديب مثى هحقي  دهثد  دلج م ا تدلغح 
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دكغ  لثى يم ب م ا هيعا مدتق ا  تظ دنتخ لي  مع ي ي ا دلج م ا ذدهي  تهذسم ي فا دلتخرر ا  .5
دل  سيا فزة عع تبغد مسا يع عع دلسغص يع تدلش نا تدلسجتسح, تهشضظ تهحديب عسم دلييع ا 

 دلسدتق ا فج ي ي ا دلج م ا.

ز  ي  مع مخت ف داليد ق تب صتر   ا مخت  ا  تظ دنتخ ل هيعا مدتق ا فج يم ي يا دكغ  دع .6
 تمسام دلسغص يع تدلش نا تدلسجتسح.

هقغق دلييع ا دلسدتق ا لت يع دلسث ح دلتش يجي سغدل تزيح ع   مدتغى دلغزدرة تر يد ب م ا ع    .7
 مدتغى دلييعا دلسدتق ا ل ج م ا, تعسيث ع   مدتغى دلييعا دلسدتق ا فج دلء يا.

حدهيجيا ه ثه  دالددرة دلتش يجدا ع   مقدسا دل  صشأل سشغيا تهقثدظ مغدزن ا دالستش د ع   صشا دست .8
 هر دق مع دلييعا دلسدتق ا فج دلج م ا تهحفح ل سر ديا مع دلييعا دلسدتق ا فج دلغزدرة.

ضحترة دالستقة  دلس لج تيتظ مع صة  دعظ دلسيخدني ا دلس ليا مع مغدزنا دلثتلا فزة عع د  هجث  .9
 در هسغيم ذدهيا متشغعا.دلج م  ا مر 

 
 

   دالستشت ب ا تدلتغ ي ادلد لحدلسنحت 
 دتال  دالستشت ب ا 

 حهءخ ع   دالستقةليا دالددريا تدلس ليا تدلحي لا تدالشحد .من دئ  غيسا دلج م  ا هد   .1

دصت  ة من دئ  غيسا دلج م  ا فج م ضظ دلثت  سغدل فج دلغالد ا دلستحثة دالمحيكيا دت فج دلثت   .2
 تربيا دت فج دلذحق دالتسأل.دال

هذ لية دن ب  غيسا دلج م  ا دالمحيكيا تدالتربيا فج تبغد هيعا مدتق ا هذحل تهحديب عسم دددرة  .3
 دلج م ا.

 تظ دنتخ ل ل ز دعز ل تدلن ز دالصح  تظ ه يشيظ فج دلييعا دلسدتق ا دلسذحفا ع   دددرة دلج م ا  .4
 فج دمحيك .

 لييعا دلسدتق ا فقأل فج لحيش ني . تظ دالعتس د ع   دنتخ ل دعز ل د .5

هذ لية دلغالد ا دلستحثة دالمحيكيا تدلسس ءا دلستحثة ل   ر يد دلج م ا  تظ ه يشا مع ينم دلييعا  .6
 دلسدتق ا تيحق  دلنحن م  دلجي تضح لق مع ينم دلييعا دلسدتق ا تيكغ  مد  م مع ين ي .

تدلت يع مع ينم دلحكغما  رحد سغدل ه ل ا دالشحد   آليا فجهذ لية دن ني   فقث دت  دسي  فج دم   .7
دل  ر يد دلغزردل  رحد دت دل  د ثى دلغزدردا يغزدرة دلاق فا دت مع ينم تزيح دلت  يظ دل  لج تدلنحت 

 دل  سج, تبجلط ال  غبث دس س لسن دئ دلحغيسا.

  ئ ني   دلتغ ي ا 
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سا فج دلج م  ا دل حدييا ع   نحدر م  ال لث د  هتنش  تزدرة دلت  يظ دل  لج تدلنحت دل  سج دلي ا دلحغي .1
 م سغ  لق فج دلج م  ا دل  لسيا مع صة  هش يج داللي ا دلسقتح ا فج دلنحت دلح لج.

دعثدد صشا دستحدهيجيا ع   مدتغى تزدرة دلت  يظ دل  لج تدلنحت دل  سج هحدعج فيي  هشني  هثريجج  .2
 اللي ا  غيسا دلج م  ا دل حدييا.

  يج دلي ا دلحغيسا ع   نحدر مج لد ضس   دلجغدة دلس سغ  لي    لي .دنذ ل مج د صنحدل لتش .3

عقث ده  يي ا ه  ت  ليع دلج م  ا دل  لسيا دلتج هشن  دلحغيسا تتزدرة دلت  يظ دل  لج تدلنحت دل  سج   .4
 لتحقي  دهثد  دلحغيسا لشج ح.

 دلسحدبح
 .دلج م ج ل ءحد ددر  مرح دإلسكشثريا,. دلسشضس ا  غيسا(. 2114. )صزح ع   ء سث .1
 دل  ما ميثدنيا دردسا دلتش فديا دلسيخة هحقي  فج دلسشضس ا  غيسا ءئح(. 2116. )دلدشغسج تد م إدريد .2

 .دألتسأل دلذحق  ب م ا  عس  . عس   مث شا فج
. دلسيشج دألددل تبغدة دلسشضس ا  غيسا إس ر هشني  ليع دل ةيا(. 2115. )دلدح ر   لح ء حق .3

 .دلتج رة   يا  ف دشيع. دلتج رة   يا ,دإلسةميا ف دشيع ب م ا
 فج تدال  ددسيا دالددريا دلييعتيع ءعز ل نضح تبيا مع دلحغيسا هشني  تديح(. 2115. )مش   دل حيشج .4

 .13 دل ثد,دلستخررا دلتحبغيا دلثتليا دلسج ا. دإلسةميا س غد لع دمحم دالم ق ب م ا
  غيسا   غ  تسشج م تق . دلسرحفيا اسد ادلس فج دلحغيسا من دئ هشني (. 2112. )عي ري  ءم   .5

 تع غق تدلتج ريا داليتر ددا دل  غق   يا  لدكحة.  تدإلددري  دلس لج دل د د مع ل حث  آليا دلسشضس ا
 .صيزح دمحم ب م ا دلتدييح,

 ماسدا   لا دردسا)دلسشضس ا  غيسا ه  يم فج دلثدص ج دلتثيي  دتر(. 2114. ) شخة لحدهسا .6
 ع غق دلتدييح,يدظ تع غق تدلتج ريا داليتر ددا دل  غق   يا(. يدششيشا تالدا حتلدلخ EMO دلسححي ا
 . يدششيشا م ليا, هخرر دلتدييح,

. تدإلددري  دلس لج دل د د مع دلحث فج دلحغيسا آلي ا تر(. 2112. )ب لح دهيسج دلث ع, زيع لحتش .7
 صيزح دمحم ب م ا  لدكحة. ددري تدإل دلس لج دل د د مع ل حث  آليا دلسشضس ا  غيسا  غ  تسشج م تق 
 .داليتر ددا دل  غق   يا

 تبغدة تدإلفر ح دلذ  فيا ع   دلسشضس ا  غيسا ءئح دردسا(. 2112. )دمحم  ديع,لغسةعا س هح لع .8
 مع ل حث  آليا دلسشضس ا  غيسا  غ  تسشج م تق . دلس لج دلسح سنج دلشض ق صم فج دلس ليا دلقغد ظ
 . لدكحة صيزح دمحم ب م ا  لدكحة. تدإلددري  دلس لج دل د د

 دتلج م تق . تدإلفر ح دلذ  فيا لسدتغى  دالرهق ل فج دلسشضس ا  غيسا هج ي ا(. 2112. )ء سث بسيم .9
 . تدإلددري  دلس لج دل د د مع ل حث  آليا دلسشضس ا  غيسا  غ 
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 ع   سشضس ادل  غيسا يغدعث لتشني  داللتخدق ءئح يي س(. 2114. )عقم ص يم دلشج ر,ع ج  دع بسيم .11
 ب م ا مج ا. ف دشيع لغر ا فج دلسثربا دل  ما دلسد هسا شحي ا ع   هشنيقيا دردسا"دلس لج دألددل

 . لأللح ث دلتقشيا ف دشيع
 دلقش ل فج دلحغيسا إلرس ل  سثصم ل ز  لجشا لستش ن ا داللتخدق(. 2112. )دلحزدق عنث  ن ر .11

 . إفحيقي  شس   تر دد ادي مج ا(. إفحيقي  شس   دت    لا)دل حبج دلسرحفج
 تسشج. تدإلددري  دلس لج دل د د مع دلحث فج تدتره  دلسشضس ا  غيسا آلي ا(. 2112. )رييا  د نج .12

 .لدكحة ب م ا   لدكحة. تدإلددري  دلس لج دل د د مع ل حث  آليا دلسشضس ا  غيسا  غ 
 داليتر د مج ا. ةميادإلس دلسر ر  فج دلحغيسا هشني  ءهسيا(. 2117. )دألسحم دلسش ب عنث  ديع .13

  .دل  لسيا دالسةمج
 نسغذم)دلحد ل ا دلسحديب ءددل بغدة ع   دلسشضس ا  غيسا ءئح(. 2116, سنتسنح. )نغدس عنيث ردفث .14

 . تدلتثييقيا دلسح سنيا ل   غق دلسح سب مج ا(. دل  لسيا داليتر ددا دألزم ا صم فج مقتحح
 دالددريا  غيسا هحقي  فج دلذ م ا دلجغدة م   يح هشني  دتر(. 2118,  خيحد . )دلءدح عغض شحي ا .15

 .39 ,تدالند نيا دلتحبغيا ل   غق دالس سيا دلتحبيا   يا. دلج م  ا فج
 دلتأ يم  غ  م تق . دلسشضس ا  غيسا صم فج دالبتس عيا دلسداتليا(. 2112. )صزحة  ثدقج .16

 .لذ ر ب م ا  لذ ر. نشيي ه بحدل مع دلسحققا تدل غد ث دالبتس عيا دلسداتليا لس هيا دلشضحي 
 فج دلحغيسا هشنيق ا دلتج رل دلسن دئ دلسشضس ا,دلس  هيظ  غيسا(. 2115. ) س د دل    عنث س رق  .17

 .دإلسكشثريا دلج م يا دلثدر  مرح. دلسر ر 
 دلس  غما بغدة هحقي  فج دلسشضس ا  غيسا دتر م بدتيح مجيحة(. 2112. )دلذي   دع دلحزدق عنث .18

 لغر ا فج دلسثربا دلسد هسا دلسشضس ا ع   هشنيقيا دردسا)دلديظ, س ح ع   س هي تدن ك  دلسح سنيا
 .دإلسةميا دلج م ا  نخة. دلتج رة   يا(. ف دشيع

 دلسح سنج تدلسشي  دلساسد ا  غيسا من دئ هشني (. 2112. )عنث م  غ رض , ب ت ثت هللا, عنث .19
 دلحغيسا  غ  دألت  دلثتلج دلس تق . اداليتر دد دلساسد ا فج دلسخ سح إلددرة متش ن ا دلد يظ

 .مييثي لع دل حبج داليتر ددا,ب م ا دل  غق   يا  دلنغديج دق. تآف ق ره ن ا تديح ل ساسدا دلسح سنيا
 دل  غق   يا. دألعس   ليعا ع   تءئحه  دلنشغع فج دلجيثة دلحغيسا هشني  ءهسيا(. 2112. )ميحة عاس نج .21

 .دلسدي ا تدلتج ريا, دلتدييح تع غق  دداداليتر دل  غق   يا داليتر ددا,
 شحي ا ع   دلحي لا نض ق ه  يم فج تدتره  دلسشضس ا  غيسا(. 2112. )محيظ سنشج,ددسيشا لع عخيخة .21

 دل  غق   يا تآف ق دل س ج دلغديح دلتأميشيا دلرش عا  غ  دلد لح دلثتلج دلس تق . دلت  تنج دلتأميع
 .لغع ج لع  دينا ب م ا   ش ف.  داليتر ددا

 فج دال  ددسج تدالعتس د دلجغدة لزس    سثصم دلحشيثة دلحغيسا(. 2115. )دلدغددي دمحم لع ع ج .22
 .دلد غددا دل حبيا دلقحى, دق ب م ا  دلسكحما مكا. دلد غددا دلج م  ا
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 دلن  ت مج ا. دلساسد ا  غيسا ته خيخ دعظ فج دلتثيي  لجشا دتر(. 2113. )عنثهللا عش نج .23
 .1955 ءتا 21  اب م داليتر دي,

 م تق (. دلجخد ح   لا دردسا)دلسرحفيا دلساسد ا فج دلحغيسا من دئ هشني (. 2112. )دم   عي ري, .24
 دمحم ب م ا  لدكحة. م ي 7-6تدإلددري, دلس لج دل د د مع ل حث  آليا دلسشضس ا  غيسا  غ  تسشج
 .صيزح

 .191   حا ,لحغث مج ا. يادلجخد ح  دلج م ا فج دلحغيسا هشني  تديح(. 2115. )سسيا  حتد  .25
 عرح فج دإلددرة عغلسا  غ  دتلج ماهسح. تم   يحه  دلحغيسا محثددا(. 2112. )ن د ح د سيع دمحم .26

 .لنش   سحدل د,. دلس حفا
 . دإلند نيا تدل  غق دلحقغق  مج ا. دلجخد حيا دلج م  ا فج دلحغيسا يي س(. 2115. )نخييا مقثدذ .27
 مع لغخة دلتشنيقيا ل   غق دلج م يا دلء يا فج دلحغيسا من دئ س رسام دربا(. 2114. )نجظ عثن   نغرة .28

 .دلتحبيا   يا  نخة ب م ا. هشغيحه  تسنيم فيي  دل  م يع نضح تبيا
 ددلت  يظ فج دلثردس ا مج ا. دلد غددا ل لج م  ا دال ثدري  دألددل هشغيح(. 2117. )عيث دمحم فغزي  ه لا .29

 . دلج م ج
 دلسحدب ا ميشا فج دلتغي  ا فجغة ع   دلسشضس ا  غيسا هشني  هأئيح مثى (.2119. )ص يم دمحم ه نج .31

 . دإلسةميا دلج م ا  نخة. دلتج رة(. تدلسدتاسحيع دلخ ربييع دلسحدب يع آلردل هح ي يا دردسا)ف دشيع فج
 جدل  س دلساهسح. دلتش فديا دلقثرة زي دة فج دلحغيسا يغدعث هشني  دتر(. 2117. )عحل ءلغ  س دة هنا .31

 .نخة ب م ا  نخة. دلا نج
 دلجخد حيا ل ساسد ا دلس لج دألددل هحديع فج تدتره  دلحغيسا(. 2114. )لي   لغ ث ث دلي ق, دحي تي  .32

 . دلساسد ا ءددل ل لحتبيا,مج ا(NCA)ل ت  يب دلجث ثة دلجخد حيا دلساسدا   لا
, 

 

 



 

 
  
 

893 

 اخلدمت انتعهيةيتجكودة يف  األمادمييتكومةت احلتأثري تبني أبعاد 
 يف جامعت انككوفت تدريسينيألراء عينت من ان  تحتهيهي دراست

The Impact of Adopting the Dimensions of Academic Governance in the Quality of 

Educational Service 

Analytical study of the views of a sample of Teaching Staff at the University of Kufa 

 

 ذكتورانمذرس ان                      ذكتورانمذرس ان                            رانذكتو مذرسان

   اميز وعمه مخيف انكالبي            عبمز عبذ كزيم انذبحبوي                   رافذ حميذ عببس انحذراوي
 جبمعت انكوفتواالقتصبد/كهيت اإلدارة     فزاث األوسظ/جبمعت ان اريت/كوفتإلدا انتقىيت كهيتان   جبمعت انكوفت القتصبد/ ارة واكهيت اإلد

    Ameern.alkulabi@uokufa.edu.iq       Amer.kareem83@yahoo.com      rafidh.alhadrawi@uokufa.edu.iq 

       

 السدتخلص
، اإلدارة)  رمػػؼ الػ ؿ اد رد ػػ الحؽكسػػة اادرديسنػةبػنؼ  ةالكذػ  نػػؼ ال   ػ مػؼ الػ ؿ الثحػػح الحػرلد  ػػ اد 

 االستجربػػػػػة، السلسؽسنػػػػػة،مػػػؼ الػػػ ؿ اد رد ػػػر ) جػػػؽدة الخ مػػػة الت لنسنػػػة( و االسػػػتي لنة، السذػػػرركة، اإلطػػػرر
، واجػػذ ذلػػغ  ػػػ أػػنرجة اضسػػؽذج    ػػد حػػ دت مذػػالة الثحػػح  ػػد نػػ ة  دػػر الت( . و الس ؽلنػػػة، الزسػػػرف
ح ، واجذ التأد  مػؼ أػحة الض  ػنة ال ةندػة الزػ ب الالتثػررات مت ػ دة للتأدػ  مػؼ مػ   أػحت ر . للثح

واسػػت سذ الثحػػح السػػش ف الؽأػػضد التحلنلػػد ، ثرضة وسػػنلة للحرػػؽؿ نلػػا الثنرضػػرتو ػػ  اسػػت سذ الثحػػح االسػػت
ف اسػػتخ امه وكػػر جػػؽدة الخ مػػة الت لنسنػػةو  الحؽكسػػة اادرديسنػػةوالػػ ي  تػػأل  مػػؼ مينرسػػنؼ  سػػر  هدسػػش ف لػػ

لت ننػ و  زيز   ه السضر نػ والت كنز نلا الينردات الجرم نة مسؼ ل ػ دور  ػد ا خػرذ اليػ ار وطثػب الثحػح 
و ػػ   ػػػ جسػػا الثنرضػػرت مػػؼ  الت ريدػػننؼ  ػػد جرم ػػة الكؽ ػػة،مػػؼ  (  ػػ دا  104ال نشػػة ال ذػػؽاةنة  ػػد االتنػػرر )

    حلنػذ الثنرضػرت درسػت سرؿ مجسؽنػة مػؼ مرردر رةندة للس لؽمػرت درسػتخ اـ اسػتسررة االسػتثنرف. و ػ  جػ
( واستخ جب الشتػرةف درسػتخ اـ ، م رمذ التح    الثدنط والست  دم رمذ ار ثرط كش اؿاإلحررةنة ) ااسرلنب

الحؽكسػة  ػ  ثط مؼ اب ز االستشترجرت التػد  ؽأػذ يلن ػر الثحػح يف و  ،(SPSS v.23)الث ضرمف الحرسؽبد 
 ػػ ننػ  وذلػػغ مػػؼ اجػػذار ثرطػػر  ؽيػػر ميررضػػة مػػا ااد ػػرد ااالػػ    سػػنة والزػػسرفالسلسؽ  ػػ  ثط مػػا  اادرديسنػػة

اف   كػػػز  دوابػػػ ز التؽأػػػنرت  ػػػ، ومترد ػػػة مدػػػتؽ  ادائ اليػػػرةسنؼ نلن ػػػر الت لنسنػػػة م ا ثػػػة ضذػػػرط الس سدػػػة
ال   ػرت   ػد سػذ نلػا الػتحاػ التػد  شعػ الػ ااضعسة والت لنسرت وذلغ درلت كنز نلا طثنب  الجرم ة نلا

نلػا السػ   الت لنسنة ميؽمرت  يؽية الس سدة والتد     مؼ  اادائ نلا  ث   دااط اؼ ااسرسنة الت بنؼ
كؽض ػػر مػػؼ ا ػػػ االسػػت ا نجنرت التػػد البػػ  مػػؼ  التػػد  يػػا نلػػا نر يػػه. والسدػػ ولنرت ذػػخصالث نػػ  و ح  ػػ  ال
 .اإلدارة واالستي لنة د ُد  ي  شسنت ر والرؽأر 

 

 

 

 

 



 

 
  
 

899 

Abstract 
 The current research aims at uncovering the relationship between academic 

governance through its dimensions (Management, Framework, Participation, 

Independence) and the quality of educational service through its dimensions 

(Concrete, Responsive, Secure, Reliable). The research problem was identified in 

several questions. For this reason, a hypothesis was formulated for the research. In 

order to verify the validity of the main hypothesis, several tests were conducted to 

ascertain its validity. The research used the questionnaire as a means of obtaining data. 

The research used the analytical descriptive method as its method which consists of 

two measures: academic governance and quality of educational service. It was used to 

reinforce and reinforce these concepts and focus on university leaders who have a role 

in decision making. The random sample was used in the selection of (104) of the 

teaching staff at the University of Kufa, The data were collected from the main sources 

of information using the questionnaire. The data were analyzed using a set of statistical 

methods (the Kendall correlation coefficient, the simple and multiple determinants) 

and the results were extracted using the (SPSS v.23) program. One of the main 

findings of the research is that academic governance is associated with academic 

governance, In order to strengthen the monitoring of the activity of the educational 

institution and follow up the level of performance of those involved, and the most 

important recommendations are that the university focus on the application of 

regulations and instructions by focusing on systems that work to control the relations 

between frameworks P core that affect performance, which is one of the elements of 

strengthening the educational institution in the long term and to identify the person and 

the responsibilities that fall upon himself. As it is one of the most important strategies 

that must be developed, especially after the Management and independence.  
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 : انبنيت اإلجرائيت نهبحثادلبحث األول
 : ه والسخطط الض  د والض  نرت و د تشروؿ   ا السثحح الت  ؼ نلا مذالة الثحح وا سنته و  

  : مشكهت انبحثأولا 
 ػػػخرمة التحػػػ يرت التػػػد  ؽاجػػػه م سدػػػرت الت لػػػنػ ال ػػػرلد  ػػػد الػػػث د ال  بنػػػة لػػػػ ي ػػػ  مػػػؼ السساػػػؼ  يف    

ة الدػػرة ة ومضسػػر  حتػػرج  ػػ ه الجرم ػػرت يلػػا اللجػػؽئ يلػػا االبتكػػرر كػػد  ػػؽ     لنسػػر  مؽاج ت ػػر دػػرلط ؽ التيلن يػػ
ُيساػػػػؼ ال يجن ػػػػر مػػػػؼ اف يرػػػػثحؽا مشر دػػػػنؼ ويدػػػػر سؽف  ػػػػد الشسػػػػؽ اال ترػػػػردي واالجتسػػػػرند للثلػػػػ ، يذ يف 
ة الحؽكسػػة الجنػػ ة يجػػب اف  دػػن  ضحػػؽ ا خػػرذ  ػػ ارات  تدػػػ درل ي ضنػػة واالسػػتشررة والذػػضر نة و حينػػب الكضػػرئ
والض رلنة نلا السدتؽ  التشعنسد واال تسرـ درلحؽكسة التد  سثذ ال ا ا ال رـ ضحػؽ يحػ اث التيننػ  ومؽاج ػة 

الس سدػػػرت  سػػػ  (. و 09: 2102)ب   ػػػرف والي  ػػػد،التحػػػ يرت ومدارة الس سدػػػرت الت لنسنػػػة لتحينػػػب ا ػػػ ا  ر 
السارضة الس مؽ ة ل ر بنؼ  نلاللحرؽؿ س سدرت   ه ال تشر س مؼ ال ل ر  درسة حنحدس حلة ح الت لنسنة

اسػرس  يرةسػة نلػاال  لسنػةال سػذ والتطػؽرات ال بنئةف ال ؽلسة داذ اد رد ر ومتطلثرت واالجرم رت ال رلسنة، 
 ػػد الش ػػؽخ دسختلػػ  اضذػػطت ر   حػػ يرتامػػرـ الجرم ػػرت ضعػػ ا  لسػػر  ؽاج ػػه مػػؼ كثنػػ ا  الس   ػػة  سثػػذ  حػػ ير  
بػنؼ مػر  تؽ  ػه الطرلػب مػؼ ال مػة كنػة الستدػررنة، وذلػغ لػ دـ الضجػؽة التد  تدػ درلح   لسؽادثة  لغ التين ات

السؽ ػؽنة مػؼ جرضػب ال  ردػة الس كزيػة لػؽزارة الت لػنػ  اادائم  ػ ات  يفحنػح  ومر يدتلسه   ػ  مػؼ ال مػة
الينرس الحينيد لس ر ن  الجؽدة  د  ي يػ الخ مػة ادث  مؼ  ااضذطة نرس  يلاال رلد والثحح ال لسد  سنذ 

لنسنة، ل لغ     الثرحثنؼ يف   ه السذالة  تطلب حرجة مرسػة ل  تسػرـ دينػرس جػؽدة الخ مػة الت لنسنػة الت 
واالسػػتس ار بتحدػػػنؼ الجػػػؽدة درلذػػػاذ الػػ ي  لثػػػد احتنرجػػػرت الزبػػػؽف الستينػػ ة واالسػػػتجردة الضؽريػػػة لستطلثر ػػػه 

مؼ  شر،  إف الؽأؽؿ يلا سنة، و والتشث  دحرجر ه ورجثر ه لكدثه كزبؽف است ا نجد وجؽ  ي للس سدة الت لن
لتشسنػػػة لاإلرادة وال جثػػة الرػػػرد ة  ال يساػػؼ اف  تحيػػػب يال مػػؼ الػػػ ؿ  الس سدػػرت اادرديسنػػػةم حلػػة حؽكسػػػة 

نلسنػر  مػؼ الينػرـ دار ػة اضذػطت ر دوف  ػ ال ت الررجنػة احت امػر  و   ك يػر   الس سدػرت  ه  لتدرن حينينة  د ال
تثشػد اد ػرد  ػذ لالة الثحح  د اإلجردة نلا التدر ؿ ال ةنس للثحح: ل ا  كسؼ مذالجرم د.  لي سنة الحـ  

 ؟ ويتض ع نؼ   ا التدر ؿ التدر الت الض ننة اآل نة:جؽدة الخ مة الت لنسنةدور  د  الحؽكسة اادرديسنة
 جؽدة الخ مة الت لنسنة؟دور  د  لإلدارة ذ  -0
 جؽدة الخ مة الت لنسنة؟دور  د لإلطرر  ذ  -2
 جؽدة الخ مة الت لنسنة؟دور  د  رركةللسذ ذ  -3
 جؽدة الخ مة الت لنسنة؟دور  د  ل ستي لنة ذ  -4

  أهةيت انبحث  :ثانيا
يف مؽ ؽع حؽكسة الجرم رت مؼ السؽا نا الستزا  ة اا سنػة  ػد الدػشؽات ااالنػ ة نلػا السدػتؽ  

س ، كسػر يف م سدػرت الت لػنػ ال رلسد والسحلد، حنح يف الطلب نلا الت لنػ ال ػرلد االػ   ػزداد دذػاذ مدػت
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مؼ اامؽاؿ ال رمة  ؽاجه  يؽط ج   ة لتكؽف ادث   رنلنة واستجردة لستطلثرت السجتسا  ؼال رلد كسدتضن  
وسؽؽ ال سذ، مسر يحػتػ التؽجػه ضحػؽ مزيػ  مػؼ الذػضر نة والسدػرئلة ال رمػة نلػا و ػا مػؽازي للتحػ ؾ ضحػؽ 

تتجدػػ  (. وبػػ لغ  2: 2102،ييػػة   رلػػة )ب   ػػرف والي  ػػدمزيػػ  مػػؼ االسػػتي لنة و ػػسرف اضعسػػة الت لػػنػ دط  
لتطػػػؽي  و  زيػػػز  الحؽكسػػػة اادرديسنػػػةا سنػػػة الثحػػػح مػػػؼ الػػػ ؿ  ط   ػػػر احػػػ  السؽا ػػػنا الس سػػػة اال و ػػػؽ 
لػ ا السثحؽثػة  ػد  يػ يس ر للخ مػة الت لنسنػة،  الس ررؼ الج   ة والسثتك ة مؼ اجذ يح اث  ينن   د السشعسػة

 تشرسػػػب ومتطلثػػػرت  مػػػا مػػػر  سشعسػػػرتضحػػػؽ  طؽيػػػا ضعػػػرـ حؽكسػػػة ال رحثنؼتؽجػػػه الثػػػدػػػرف  ػػػ ا مثػػػ را  اف  
مػؼ االػت الت  ػد  نردل ػر   الس سدػرت الت لنسنػةونلا   ا ااسرس،  ي    رضد م عػػ  الس سدرت الت لنسنة
 ال  تشرسػػػػب والستينػػػػ ات الت لنسنػػػػة وادحرث ػػػػر ومختلػػػػ  اضذػػػػطت ر التػػػػد جرلثػػػػر  ال لسنػػػػة و التشعنسنػػػػة وب امج ػػػػر 
والسرلد، ومر     ت  خ له  ، يلا جرضب ظؽا   مؼ الت نب واالستي ؿ والضدرد اإلداري والتطؽرات الحرلنة

لػ ا اأػثم مػؼ  الػ ي  يػ ـ الػ مر  ر الت لنسنػة  نػه د السجتسا التشعنسنة احنرضر  مؼ  ي اف لدس ت ر ومارضت ر 
 واالالػػػت الت والعػػػؽا   لتحػػػ يرت ا  ػػػ همثػػػذ  ؽاج ػػػةالزػػػ وري الثحػػػح نػػػؼ الؽسػػػرةذ اادثػػػ  ضجرحػػػر   ػػػد م

 السجتسا.  نلا الط يب الرحنم لخ مة  الس سدرت الت لنسنة، وو ا الدلثنة
 : أهداف انبحث ثانثاا 

 زا   اال تسرـ دسؽ ؽع حؽكسة الجرم رت  د الدشؽات ااالن ة النتثررات ا س ر يف الحؽكسة  ذاذ 
د ومدارة مؽارد ػػػر وماؽضر  ػػػر و ػػػب  ؽانػػػ  الذػػػضر نة اإلطػػػرر الشػػػرظػ  لتح  ػػػ  ا ػػػ اؼ وم سدػػػرت الت لػػػنػ ال ػػػرل

(. يذ 58: 2104والسذرركة والسدرئلة دينة  جؽي  الت لنػ و ب مررلم الطلثة والسجتسا )ابؽ ك يػ والثؽيشد،
الكؽ ػة دجرم ػة  اادرديسنػة الحؽكسػة  ثشػد اد ػردلت ػ ؼ نلػا مدػتؽ  يف ال  ؼ ااسرسػد ل ػ ا الثحػح  ػؽ ل

 د مسررسػة السختلضة الض وؽ الت  ؼ نلا ، و نؼواإلداري نؼاادرديسن ااسر  ةضع   مؼ وج ة )ننشة الثحح(
 ػػد الحػػ  مػػؼ   دػػ ػ، التػػد  ةندػةمػػؼ ااسػػرلنب ال ي ػػ ضعػرـ الحؽكسػػة اادرديسنػػة وذلػػغ كػػؽف  الحؽكسػػة اد ػرد
وسػػرةذ  التحػػ يرت وظػػؽا   الضدػػرد السػػرلد واإلداري، وأػػؽال  يلػػا الكذػػ  نػػؼ الضجػػؽة اإلسػػت ا نجنة و ح  ػػ  

، وبرلتػػرلد  طػػؽي  ادائ الجػػؽدة الت لنسنػػة  ػػد الجرم ػػة والحرػػؽؿ نلػػا انلػػا درجػػرت دسيتزػػنر  ر الش ػػؽخ 
ال  ر للطرلب ميررضة درلس سدرت الت لنسنػة السشر دػة، وبرلتػرلد الينػرـ دحسلػة  دػؽيينة نرلسنػة  دػت  ؼ يلػا 

ؽع نشرأػػػػ  االالتنػػػػرر الخرأػػػػة ر ػػػػا اسػػػػػ الجرم ػػػػة  ػػػػد السحر ػػػػذ ال لسنػػػػة ال ولنػػػػة مػػػػؼ حنػػػػح الجػػػػؽدة و شػػػػ
 :وي  ؼ دحثشر يلا اآل ددرلتخرررت والسي رات و حدنؼ الرؽرة ال  شنة  د  ي يس ر للخ مة الت لنسنة، 

دنػ الجرم رت التد  كؽف ل ر الي رة نلا مؽادثة التطؽرات  د  للحؽكسة اادرديسنة ال ور ال رـ م   ة  -0
 لخ مة الت لنسنة.والتين ات الثنئنة السدتس ة  د  ي يس ر ل

وم   ػػػػة مػػػػ    طثني ػػػػر  ػػػػد وا ػػػػا الثنئػػػػة ال  ا نػػػػة والرؽأػػػػر  ػػػػد  الحؽكسػػػػة اادرديسنػػػػة ح  ػػػػ  اد ػػػػرد   -2
  .)جرم ة الكؽ ة( الس سدرت الت لنسنة

اد ػػرد  و ثشػػد  حلنػػذ الشتػػرةف التػػد  ػػػ الحرػػؽؿ نلن ػػر مػػؼ الػػ ؿ اسػػتسررة االسػػتثرضة لس   ػػة مػػ    ػػؽا   -3
 .الخ مة الت لنسنةا   اد رد و ؽ  الحؽكسة اادرديسنة
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 : خمطط انبحث رابعاا 
لتؽ ػػػػنم ن  ػػػػرت االر ثػػػػرط للستينػػػػ  السدػػػػتيذ وبار ػػػػة متين ا ػػػػه الض ننػػػػة والستينػػػػ  الس تسػػػػ  دار ػػػػة 

الثحػػػح بؽأػػػضه اضسؽجػػػر    ػػػنر دسػػػر  تؽا ػػػب مػػػا مذػػػالة الثحػػػح  اضسػػػؽذج ػػػػ  رػػػسنػ  يػػػ  متين ا ػػػه الض ننػػػة  
 .(1 نم ذلغ كسر  د الذاذ )وا سنته وا  ا ه ومش جه ، ويساؼ  ؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 عالقت ارتببط                            

 عالقت تأثيز                            

 ( مخطظ انبحث انفزضي1شكم )

 : فرضياث انبحثخامساا 
ثرر ػػر نػػؼ ط يػػب ن  ػػرت الثحػػح الض  ػػد وسػػنتػ االت اضسػػؽذجأػػنيب    ػػنرت الثحػػح  ػػد  ػػؽئ        
 .ط وااث  إلثثرت أحت ر مؼ ال   راالر ثر
جػؽدة و  الحؽكسػة اادرديسنػة اد ػرد الض  نة ال ةندة ااولا:  ؽج  ن  ة ار ثرط ذات داللػة م شؽيػة بػنؼ -0

 .الخ مة الت لنسنة
 .الخ مة الت لنسنة جؽدةو  اإلدارة:  ؽج  ن  ة ار ثرط ذات داللة م شؽية  بنؼ الض  نة الض ننة ااولا -ا
 .جؽدة الخ مة الت لنسنةو  اإلطرر ؽج  ن  ة ار ثرط ذات داللة م شؽية  بنؼ  -ب
 .جؽدة الخ مة الت لنسنةو  السذرركة ؽج  ن  ة ار ثرط ذات داللة م شؽية  بنؼ  -ج
 .جؽدة الخ مة الت لنسنةو  االستي لنة ؽج  ن  ة ار ثرط ذات داللة م شؽية بنؼ  -د
جػػؽدة و  الحؽكسػػة اادرديسنػػةاد ػػرد ة ال ةندػػة الثرضنػػة:  ؽجػػ  ن  ػػة  ػػأثن  ذات داللػػة م شؽيػػة بػػنؼ الض  ػػن -2

 .الخ مة الت لنسنة
 .جؽدة الخ مة الت لنسنةو  اإلدارة ؽج  ن  ة  أثن  ذات داللة م شؽية  بنؼ  :الض  نة الض ننة ااولا -ا
 .ة الخ مة الت لنسنةجؽدو  اإلطرر ؽج  ن  ة  أثن  ذات داللة م شؽية بنؼ  -ب
 .جؽدة الخ مة الت لنسنةو  السذرركة ؽج  ن  ة  أثن  ذات داللة م شؽية بنؼ  -ج

 احلكومةت األمادمييت

 اإلدارة

 اإلطبر

 

 االستقالنيت
 

 االستجببت
 

 انمهموسيت

 جكودة اخلدمت انتعهيةيت

 انضمبن
 

 انمشبركت

 
 انمعونيت
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 .جؽدة الخ مة الت لنسنةو  االستي لنة ؽج  ن  ة  أثن  ذات داللة م شؽية بنؼ  -د
   بحثجمتةع وعينت ان :سادساا 

السثحؽث كد  كؽف أػرلحة  يف ال  ؼ مؼ ال نشة  ؽ اضتخرب جزئ مؼ ماؽضرت ونشرأ  السجتسا
، ومػػؼ  شػػر  يػػ  ت التػػد  شطثػػب نلػػا السجتسػػا دأدسلػػهمػػؼ الشػػرحنتنؼ ال لسنػػة واإلحرػػرةنة لؽ ػػا االسػػتشترجر

دػػحر  ل نشػػة مػػؼ الت ريدػػننؼ  ػػد كلنػػرت اآلثػػرر والتخطػػنط ال س اضػػد والت بنػػة ال ير ػػنة واإلدارة  ػػسذ الثحػػح م
ارب ػػة كلنػػرت مػػؼ  ػػد الت ريدػػننؼ مػػؼ ( (n=104 ةكػػرف حجػػػ ال نشػػ ، حنػػحواال ترػػرد  ػػد جرم ػػة الكؽ ػػة

 :وكسر  د الج اوؿ ادضرهووأ  ننشة الثحح  ج وؿ  ؽ م حجػ السجتساو نسر  لد ، جرم ة الكؽ ة
 

 ًغزًغ انكهٙ نهجؾشنا( 1عذٔل )

 ػذد انزذسٚغٍٛٛ كهٛخان د

 103 كهٛخ اإلداسح ٔاالقزصبد 1
 49 كهٛخ انزخطٛظ انؼًشاَٙ 2

 20 كهٛخ اٜصبس 3
 31 كهٛخ انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انشٚبضخ 4
 203 انًغًٕع 5

 يذساء إداساد انكهٛبداعزُبدا إنٗ  ٍٛ: إػذاد انجبؽضانًصذس ♦
 ( ٔصف ػُٛخ انجؾش2عذٔل )

 انؼذد انفئبد انًغزٓذفخ انًزغٛشاد د

 87 ركٕس انجىس 1
 17 إَبس

 104  انًغًٕع 
 84 دكزٕساِ انتحصيم انعهمي 2

 20 شيبعغزٛ
 104  انًغًٕع 
 7 أعزبر انهقت انؼهًٙ 3

 36 أعزبر يغبػذ
 45 يذسط

 16 يذسط يغبػذ
 104  انًغًٕع

 اعزُبدا إنٗ يؼهٕيبد اعزًبسح االعزجبَّ ٍٛإػذاد انجبؽض :انًصذس ♦

 
 ( رٕصٚغ أفشاد انؼُٛخ ؽغت انفئبد انؼًشٚخ3عذٔل )

 انزكشاس انفئبد انؼًشٚخ د

1 40-31 31 
2 50-41 29 
3 60-51 35 

 9 فأكضش 61 4

 اعزُبدا إنٗ يؼهٕيبد اعزًبسح االعزجبَّ ٍانجبؽضٛإػذاد  :انًصذس♦
 

 ػ ا الثحػح  يجػ ائ زػسشب حػ ود الثحػح الضتػ ة الزمشنػة الس تسػ ة  ػد  :احلدود انزمانيت نهبحث: بعاا سا
 . 27/2/2109ليرية و  0/02/2108والتد امت ت مؼ  رريخ 
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ا زػذ الشتػرةف الستؽالػرة مػؼ الثحػح  ػػ  رػسنػ  يلػالي خ الؽأػؽؿ  :اث أداة انبحثصدق وثب :ثامناا 
للكترب والثرحثنؼ  د   ا  درالنتسرد نلا مر  شروله الجرضب الشع ي مؼ آرائ وا كرر ااولداالستثرضة دذال ر 

( 7حػح مػؼ  ثػذ )ثالرػ ؽ العػر  ي وأػ ؽ السحتػؽ   ػػ  حاػنػ اسػتسررة ال يلػاولي خ الؽأؽؿ السجرؿ، 
درستخ اـ  يلنه ي   ػ التؽأذ  اإلحررةدالر ؽ  امر، اإلداريةمؼ الخث ائ والستخررنؼ  د مجرؿ ال لؽـ 

رضػب حنػح ك (spss v.23)نثػ  حزمػة الث ضػرمف اإلحرػرةد  (Cronbach Alpha)م رمػذ الضػر ك وضثػرخ 
 : الشترةف كسر  د الج وؿ ادضره

 ( اخزجبس أداح انجؾش4عذٔل )

 Cronbach Alpha ػذد انفقشاد انشيض يزغٛشاد انجؾش

 M 4 .706 اإلداسح

 F 4 .714 االطش انجُبئٛخ 

 P 4 .782 انًشبسكخ 

 I 4 .703 االعزقالنٛخ 

 AG 16 .794  األكبديميتانحوكمت 

 T 4 .755 انًهًٕعٛخ

 R 4 .784 االعزغبثخ 

 W 4 .893 انضًبٌ 

 RW 4 .802 انًؼٕنٛخ

 QSE 16 .906 عٕدح انخذيخ انزؼهًٛٛخ

 913. 32  كبيم انًقٛبط

 (.SPSSانًصذس: انجبؽضٍٛ اػزًبدا ػهٗ يخشعبد ثشَبيظ )                

نلػا  كثنػ بثثػرت  ا دػسبالثحػح   نػرس اداة ( اف 4)  ػد الجػ وؿ  (Corhbach Alpha) م ػرم ت  ذػن 
( 0.893 – 0.703)  اوحػػب بػػنؼ  الض ننػػة لألد ػػرد( ، واف  ػػنػ الس ػػرم ت 91)% الثػػرل   الكلػػدالسدػػتؽ  
الثثػػػرت  مػػػؼ  م  ض ػػػة تدػػػػ ب رجػػػة   اد ػػػردهالثحػػػح دجسنػػػا الس تسػػػ   ػػػد  سينػػػرس النلػػػا  يف  م  ػػػ و ػػػ ا 
 ال االلد بنؼ  ي ا ه.  والتشرسب
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 نهبحث : اإلطار اننظريادلبحث انثاني
 Academic Governance   كومةت األمادمييت: احلولا أ
   Concept of Academic Governance  حؽكسة اادرديسنة المض ـؽ  -0

ر   ػػد ن طثني ػػر اسرسػػ أػػثمالتػػد ا س سػػةالزػػ وريرت ال ػػ ورية مػػؼ الحؽكسػػة ا ػػػ الستطلثػػرت و   ػػ  
 نسػرؿ شعػنػ اامػؼ  ػسرضرت  ػسرف ، و ػد (Governanceلنزيػة )كيطلػب نلن ػر  ػد اإلضو  الؽ ب الحػرلد
ومجػػػرالت ال سػػػذ، و دػػػ ػ  الخ مػػػة ال رمػػػة ومشعسػػػرت اليطػػػرع الخػػػري و ػػػد كػػػذ السدػػػتؽيرت  ػػػد مشعسػػػرت

 طثنػػب اسػػلؽب مسررسػػة  شعسػػرت و دػػرن  ر نلػػاو ػػا  ؽانػػ  ومثػػردة إلدارة السالحؽكسػػة وبذػػاذ كثنػػ   ػػد 
رلذػاذ دل ػ ه اليؽانػ  والسثػردة الكضنلػة دػرلتطثنب الض ػرؿ  كػذ الطػ ؽ  دػتخ ـ الحؽكسػة ، و اإلدارة ال  ن ة  ن ػر

مؽاج ػػة التحػػ يرت والحضػػرح نلػػا حيػػؽؽ اأػػحرب و زػػسؼ اسػػتس ار ال سػػذ، واليػػ رة نلػػا السشر دػػة، ي الػػ ي
 يف (Lougheed & Pidgeon,2016:91). ويػػ   (Asiimwe & Steyn,2013:18)السرػػرلم 
االلتػزاـ واالضزػثرط والدػنط ة اادرديسنة   د مؼ السضر نػ الح  ثة التد    كز درؽرة رةندػة نلػا  الحؽكسة

درػؽرة  زػسؼ يدارة و نػردة ال سذ الجرم د او الت لنسد الت لنسرت التد  حاػ بنئة اليؽان  و  الخرأة بؽ ا
د نية وأررمة نلا  طثنب  ػ ه اليؽانػ  والت لنسػرت دسػر يدػ ػ  ػد  حينػب اادائ ال ػرلد. ويػ    ؽية ور ردة 

(Duflo et al.,2015:94)  يؽانػ واليػؽاضنؼ وال س ػر ن الاادرديسنة    كز درؽرة رةندػة نلػا  الحؽكسةيف 
بػنؼ  رت شعػنػ ال   ػ سذ دسؽجث ػر الجرم ػرت او الس سدػرت اادرديسنػة نلػا التد   ج ائاتت لنسرت واإلوال
جرم ة وذلغ للينرـ دحسرية مررلح ر دذاذ اسرسد وذلغ مػؼ الػ ؿ  د ال تد ل ر دور  رنذااط اؼ الدذ 

جػة ض رةنػػة ضتنو ػا الخطػط اإلسػت ا نجنة ومارضت ػر  ػد الثنئػة الخررجنػػة وسػس ت ر نلػا السػ   الث نػ  كؽض ػر 
اإلدارات  ، واف ياػؽف  شػرؾ ييسػرف لػ  السشرسب ل رالتخطنط  تطلب ل سلنرت مت  دة ااوجه وطؽيلة اام  
السثػردة  ػد السشعسػة، اليؽانػ  واإلجػ ائات و لتطثنػب  ػ ه  ةاإليجربنػ ال لنر  د الس سدػرت اادرديسنػة درآلثػرر

بػ لغ  ػتػ و   نث ر كأسرسػرت لػإلدارة ال  ػن ة، و يتػ ربط ر و   رنسلنر جسنا و   رونشرأ    ردحنح  ذسذ  نال
و ػػب ترحػػة و حينػػب انلػػا اادائ للسػػؽارد الس مثػػذاالسػػتي ؿ ااالؽأػػؽؿ يلػػا االمثلنػػة  ػػد اادائ مػػؼ الػػ ؿ 

نلػا يف  (Levy & Shumane,2017:2-3)ي كػ  و  واالست امة. الضرنلنةو  رلكضرئةنرلنة الجؽدة ك م ر ن 
الس سدػػرت الت لنسنػػة مػػؼ الػػ ؿ الت كنػػز نلػػا  رالػػ ي  يػػـؽ ب ػػ رتالشذػػرط نػػااادرديسنػػة  تسثػػذ دجسالحؽكسػػة 

الس ةسػػػػة ا خػػػػرذ اليػػػػ ارات اليػػػػردرة نلػػػػا و والينػػػػردة ذات التؽج ػػػػرت ال لسنػػػػة الستدػػػػية  ستسرسػػػػاةالدنرسػػػػرت ال
 طػؽي  الؽا ػا  شطػؽي نلػا  ت ر التػدمدػ ولنلتؽج ر  ر  د  طؽي  والش ؽخ درلؽا ا الت لنسد والثحثد كجزئ 

ت لنسػػػد والؽأػػػؽؿ يلػػػا مدػػػتؽ  الطسػػػؽح دسػػػر يرػػػذ يلػػػا مرػػػرؼ الجرم ػػػرت الستي مػػػة وذلػػػغ مػػػؼ الػػػ ؿ ال
  ػد حينػب الجػؽدة والتسنػز ال لنر  ػد الس سدػرت الت لنسنػة  ػد لدلطة اإلدارة  والسدتس ة الح كنة رتالسسررس
 الت لنسنة. ااسرلنب السشرسثة والض رلة لتحينب الطط وا  اؼ الس سدة و باادائ 
 Dimensions of Academic Governance  حؽكسة اادرديسنة الاد رد . 2
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التػد التحػ يرت ا ػ اح   او الس سدرت الت لنسنة لينرس حؽكسة الجرم رتي   الؽأؽؿ يلا مينرس 
 ؽاجه الحؽكسة اادرديسنة و  ا يختل  مؼ بنئة يلا االػ   كػذ حدػب طثن ػة اليػؽاضنؼ واإلجػ ائات واليؽانػ  

 (Nunez & Leiva,2018:2-4)الس سدرت، و د دحثشر   ا سنتػ االنتسرد نلا ضسؽذج التد  حاػ   ه 
 د  ح ي اد رد الحؽكسة اادرديسنػة والتػد  تػأل  مػؼ ارب ػة اد ػرد رةندػة  ػد:)اإلدارة، اإلطػرر، السذػرركة، 

 االستي لنة(، و نسر  لد  ؽ نحر  مختر ا  لكذ ُد   مؼ   ه ااد رد:
التؽ  ػرت   د ػ  د  ح  ػ  التدالتد  تخ  ر الس سدرت اادرديسنة و ت لب درلي ارات   كذ مرو د  :اإلدارة ا.

، يذ   سػذ اادائاضجػرز الس ػرـ السطلؽبػة و التحيػب مػؼ ر حنرت والسد ولنرت وك لغ ال سذ نلا او مشم ال
  الس سدػة  دػ ػ  ػد  طػؽي ت لػب دػرلي ارات التػد   ػسؼ اضذػطة اادرديسنػة الحؽكسػةاإلدارة كث   مؼ اد ػرد 

  و ب الشعػ وال سلنرت واليؽان  التد  حاس ر. 
جرم ػػة دذػػاذ ااسرسػػنة للس سدػػة اادرديسنػػة او الس سػػة اليلػػا كنضنػػة    يػػ    ػػ ا الُث ػػ  يذػػن : و اإلطػػررب.

، وبػػ لغ   ػػد يجػػب اف   سػػذ و ػػب يطػػرر مػػؼ اليػػؽاضنؼ والتذػػ ي رت او محػػ د واإلجػػ ائات الستخػػ ة لت سػػنخ ر
 حيػػب يلػػا رأػػنشة والطػػط نلسنػػة  ت سػػذ و ػػب مػػر  ػػؽ مخطػػط ل ػػر مػػؼ سنرسػػرر ال ؽانػػ  نسػػذ  زػػسؼ ل ػػ

 مدتؽ  مؼ اادائ و د جسنا السجرالت اادرديسنة.
 ػػػد نسلنػػػة  رلماأػػػحرب السرػػػ واالس شنػػػنؼ اأػػػحرب اليػػػ ار او يلػػػا كنضنػػػة مذػػػرركة  و ذػػػن  :السذػػػرركة ج.

 الس   ػػػد او الس ػػػرراتتػػػ ادػ ال نلػػػا ذلػػػغ درالر كػػػرزو ، الجرم ػػػةالس سدػػػة الت لنسنػػػة او أػػػشا اليػػػ ار داالػػػذ 
  تػ االستضردة مش ر. التد خث ات الو 
نزػؽ مجلػس  شػر اسػتي لنة سػتي لنة درالمثػ ا االسػتي لنة، وييرػ  وي كػز  ػ ا الُث ػ  نلػا  :االستي لنة د.

ذػػاذ نسلػػه درلم ػػرـ ن  ػػة  حػػؽؿ دوف ادائ  رد  ػػر او  س سدػػة، دػػأف ال   بطػػه درلس سدػػة اادرديسنػػةيدارة ال
دس ػػرـ نسل ػػػ نلػػا   ػػسرضة للتأدػػ  مػػؼ  ػػ رة اانزػػرئ السدػػتيلنؼ نلػػا الينػػرـ سثػػذ  رالسػػتي لنة  ،السطلػػؽب

 ال  ػغ لحة الس سدػة الت لنسنػة، ومسػر، دسػر يحيػب مرػ لنػردور ال  ردػة والسترد ػة لػإلدارة الادسذ وجه واالػ  
زؽ الس سدػة الت لنسنػة ادائ م رمػه و ػب آلنػرت  ػ نػ الس سدػة  ػد  حينػب  رـ ل اف االستي لنة ام    نه

 ا  ا  ر.
    : جكودة اخلدمت انتعهيةيتثانياا 
   Quality of Educational Service Concept of  جؽدة الخ مة الت لنسنةمض ـؽ  -0

خػػػ مرت ي ػػػ  مؽ ػػػؽع جػػػؽدة الخ مػػػة الت لنسنػػػة مػػػؼ السؽا ػػػنا الس سػػػة التػػػد   كػػػز نلػػػا  حدػػػنؼ ال
 Pourrajab(. وي   )Solnet,2011:11درؽرة مدتس ة بشرئا نلا مي رات السشعسة الجؽ  ية ) ةالت لنسن

et al , 2011: 81  )زيػز  نسػة  يلا   ؼ  د اليرلب  يداري نثررة نؼ  ؽجه  الت لنسنةجؽدة الخ مة  يف  
نثػ   حينػب ر ػر  ا  ا  رحينب  د ط يية ح  ثة    ؼ لتطؽي    رة السشعسة نلا   او ،(الزبؽف )الطرلب

( يف جػؽدة الخ مػة Lovelock،(2013:39الزبؽف مؼ ال ؿ   لثنة احتنرجر  ػ دط يية كضػؽئة. بنشسػر  ػ   
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الت لنسنة نثررة نؼ ط يية نسذ    ؼ لتحينب مشض ة  كؽف م ركة درلحؽاس مدتش ة دذدئ مر  ربػذ للتثػردؿ 
 :Hersh ,2010ة )جنػ  ملسؽسػة(.  ػد حػنؼ  ػ   )ال  ت  ػب نلن ػر ملكنػة جرلثػر مػر  كػؽف جنػ  محدؽسػ

 ي يػ جؽدة ال مرت متسنػزة يساػؼ  يلامتي ـ    ؼ  يداري ( يف جؽدة الخ مة الت لنسنة   ث  نؼ  ؽجه 205
جػؽدة الخ مػة الت لنسػة   ثػػ   يف( et al,2010:1049 Poza حدػنش ر درػؽرة مدػتس ة. نلػا حػػنؼ  ػ   )
و ؽ  ػرت الزبػرةؼ )الطػ ب(  جػره مدػتؽ  الخػ مرت السي مػة  ػد نؼ م     رة السشعسة نلا  لثنة حرجرت 
جؽدة الخ مة الت لنسنة  ذن  لسجسؽنة  يف Huang , 2009: 247الزمرف والسارف السشرسثنؼ. بنشسر     ))

 يطػد  افالسشعسػة  ؽظنض ػر  ػد الػ مر  ر دط ييػة  دػتطنا  يدارةمح دة مػؼ الخػؽاي والدػسرت التػد  طسػم 
جػػػؽدة الخ مػػػة  يف( Teeroovengadum et al,2016:3سلحػػة.  ػػػد حػػػنؼ  ػػ   )احتنرجػػرت الزبػػػؽف ال

 ػد نثػررة  اوالت لنسنة   ث  نؼ الض ؽ بنؼ مر  تؽ ا الزبؽف )الطرلب(  لينه و رػؽرا ه الدػردية  ثػذ  لين ػر، 
لسختلػ  الس ػررات التػد  تؽ ػا الزبػؽف )الطرلػب( الحرػؽؿ نلن ػر  اادائ  كز نلا  حدنؼ مدتؽ   اداة نؼ 
جؽدة الخ مة الت لنسة مرطلم حػ  ح  يف(  ن   Chen,2017:3) امر. اادرديسنةار نرده الس سدرت  نؼ
 ؽسػا  ػ ا السض ػـؽ لنرػذ  ،اا ػ اؼ ثشد نسلنة التحدنؼ السدتس  كط يية نسذ   رلػة لتحينػب  يلا   ؼ 
م  رد  ر مدػتش   يلا جسنا اضحرئ ال رلػ لتحدنؼ الرضرت والسزاير والخؽاي التد   جب الجرم رت ضيل ر يلا

   ثػ  ةالت لنسنػجػؽدة الخ مػة  يف. ويػ   الثػرحثنؼ ة لػه لتطػؽي  الػؽاي وم ػررات الطػ بنلا ج   ال ض ري
 السي مة ومدتؽ  الجؽدة الستؽ  ة مػؼ  ثػػذ متليػػد الجػػؽدة الزبػػؽف.نؼ الض ؽ بنؼ مدتؽ  الجؽدة 

  of Quality of Educational Service  Dimensions    جؽدة الخ مة الت لنسنةاد رد  -2  
نلػػا  نؼسػػؽؼ ي تسػػ  الثػػرحث ةالت لنسنػػلجػػؽدة الخ مػػة  ااسرسػػنةال ةندػػة او  ااد ػػردتح  ػػ   ػػد دحثشػػر  ػػ ا ول
 اربػا يلػا ا ػرروا( الػ  ؼ Galeeva ,2016) & (Teeroovengadum et al,2016ضسػؽذج كػذ مػؼ )

 وكسػر  لػد: الترررضؽ ح ػر در ػرف والس ؽلنػة والتػد سػؽؼالزس ،االستجربػػة ،السلسؽسنػػة :رةندة و د اد رد
 وااثػرث واادوات  ثػ  نػؼ السع ػ  ال ػرـ السشعسػة )الجرم ػة(  زػ  نػؼ الس ػ ات الح  ثػة  :ؽسنةسالسلا. 

 ل ػػب  ػػاذ السشعسػػة )الجرم ػػة( ومدػػتؽ  ح اثػػة  ، يذ (التػػد  دػػتخ مه السشعسػػة نشػػ    لػػنػ زبرةش ػػر )الطػػ ب
دورا محؽريػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػ ب زبرةش ػػػػػػػػػػػػػر و حدػػػػػػػػػػػػػػنؼ سػػػػػػػػػػػػػس ت ر بػػػػػػػػػػػػػػنؼ السشعسػػػػػػػػػػػػػػرت  رواثرث ػػػػػػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػ ا  ر 
 (.Teeroovengadum et al,2016:5)ااال   
االسػػػتجردة:   ثػػػ  نػػػؼ مػػػ   سػػػ د ميػػػ ـ الخ مػػػة )الت ريدػػػنؼ والسػػػؽظضنؼ( لتيػػػ يػ الخػػػ مرت السطلؽبػػػة ب. 

 رؽف الحرػػػػػؽؿ نلنػػػػػ الػػػ ي يطسػػػم الزبػػػػػو  ةدرلزمػػػرف والساػػػرف والكنضنػػػة السشرسػػػثنؼ ومدػػػتؽ  الجػػػؽدة السطلؽبػػػ
(Hersh ,2010: 209.) 
)الجرم ػػة( وميػػ ـ الخ مػػة للزبػػؽف  السشعسػػة همدػػتؽ  الزػػسرف الػػ ي  دػػتطنا  ي يسػػ الزػػسرف: ي ثػػ  نػػؼج. 

)الطرلػػػػػب( نشػػػػػ  اسػػػػػػتخ اـ م ػػػػػ ات السشعسػػػػػػة مػػػػػر ي اػػػػػػس سػػػػػ د السشعسػػػػػػة ضحػػػػػؽ اسػػػػػػتخ اـ م ػػػػػ ات جنػػػػػػ  
 (.Hersh ,2010: 206الطػ ة)
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  ث  نؼ س د السشعسة )الجرم ة( نلا  ي يػ الػ مرت دسدػتؽيرت م  ض ػة ي ػؽؿ  )االنتسردية(: ؽلنةالس د. 
)الجرم ػػػػة( درلزمػػػػرف والساػػػػرف السشرسػػػػثنؼ  السشعسػػػػة يدارة لثػػػػد الستطلثػػػػرت السؽ ػػػػؽنة مػػػػؼ  ثػػػػذ  افنلن ػػػػر 
(6:Galeeva ,2016.) 

 نهبحث : اجلانب انعةهيدلبحث انثانثا
 : انتحهيم انكوصفي دلتغرياث انبحثأول
  اادرديسنةنذ الؽأضد لستين  الحؽكسة التحل. 0
( 3.11اف الؽسػػط الحدػػربد للحؽكسػػة االدرديسنػػة بؽأػػض ر متينػػ  مدػػتيذ بلػػ   ) (،5)  ثػػنؼ ضتػػرةف جػػ وؿ   

( كػػػػؽف السينػػػػرس السدػػػػتخ ـ  ػػػػؽ مينػػػػرس لناػػػػ ت 3و ػػػػؽ  تجػػػػروز الؽسػػػػط الض  ػػػػد للثحػػػػح الحػػػػرلد الثػػػػرل  )
(. ونلػػػػا مدػػػػػتؽ  االد ػػػػػرد، جػػػػػرئ د ػػػػػ  0.62نػػػػػة )( وبسدػػػػػتؽ  ا س1.057الخسرسػػػػد، وبػػػػػرضح اؼ م نػػػػػرري )

السذرركة درلت  نب االوؿ مؼ بنؼ اد رد الحؽكسػة االدرديسنػة ، ثػػ جػرئ د ػ  االطػ  الثشرةنػة  درلت  نػب الثػرضد 
   ي االدارة واالستي لنة درلت  نب الثرلح وال ادا  ؽالنر. مؼ حنح مدتؽ  اال تسرـ  ثػ دُ 

 ( وتبئج انتحهيم انوصفي5)  جذول

 االَؾشاف انًؼٛبس٘ انٕعظ انؾغبثٙ انًزغٛشاد
 األًْٛخ

 انُغجٛخ

رشرٛت 

 انفقشاد

 3 0.576 1.174 2.880 اإلداسح

 2 0.6774 1.036 3.387 االطش انجُبئٛخ

 1 0.6806 1.020 3.403 انًشبسكخ

 4 0.5528 0.996 2.764 االعزقالنٛخ

األكبدًٚٛخانؾٕكًخ   األٔل 0.6217 1.057 3.111 

عٛخانًهًٕ  3.240 0.997 0.648 1 

 4 0.5162 1.062 2.581 االعزغبثخ

 2 0.6436 1.088 3.218 انضًبٌ

 3 0.5518 1.091 2.759 انًؼٕنٛخ

 انضبَٙ 0.5899 1.0595 2.9495 عٕدح انخذيخ انزؼهًٛٛخ

 التحلنذ الؽأضد لستين  جؽدة الخ مة الت لنسنة . 2
تينػػػ  جػػػؽدة الخ مػػػة الت لنسنػػػة بؽأػػػض ر متينػػػ   ػػػردا بلػػػ     اف الؽسػػػط الحدػػػربد لس (،5)  ثػػػنؼ ضتػػػرةف جػػػ وؿ

( كؽف السينرس السدتخ ـ  ؽ مينرس لنا ت 3و ؽ ا ذ مؼ الؽسط الض  د للثحح الحرلد الثرل  ) (2.94)
(. ونلػػػػا مدػػػػتؽ  اد رد ػػػػر، جػػػػرئ د ػػػػ  0.58( وبسدػػػػتؽ  ا سنػػػػة )1.059الخسرسػػػػد، وبػػػػرضح اؼ م نػػػػرري )
ؼ اد ػرد جػؽدة الخ مػة الت لنسنػة ،  ػ ه د ػ  الزػسرف  درلت  نػب الثػرضد مػؼ السلسؽسنة درلت  نب االوؿ مػؼ بػن

 حنح مدتؽ  اال تسرـ  ثػ د  ي الس ؽلنة واالستجردة درلت  نب الثرلح وال ادا  ؽالنر. 
 ثرضنر: االتثرر    نرت الثحح
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نلا السدتؽ   يسنةاادرد ثرط م شؽية بنؼ الحؽكسة ر   ه الض  نة بؽجؽد ن  ة اال ا ردت: ااولاالض  نة 
، واالسػػػتي لنة( وبػػػنؼ جػػػؽدة الخ مػػػة ، االطػػػ  الثشرةنػػػة، والسذػػػرركةاإلدارة) الض ننػػػة اد رد ػػػرالكلػػػد ومدػػػتؽ  

 .(  ثنؼ ضترةف االتثرر   ه الض  نة6الت لنسنة.  والج وؿ )
 

 

 وجودة انخذمت انتعهيميت األكبديميتبيه انحوكمت  انتزابطيت( انعالقبث 6) جذول

 االعزقالنٛخ AG كبدًٚٛخاألانؾٕكًخ 

IN 

 انًشبسكخ

P 

 االطش انجُبئٛخ

F 

 اإلداسح

M 

 انًزغٛشاد انًغزقهخ

0.462
**

 0.365
**

 0.493
**

 0.258
**

 0.207
**

 
Pearson 

Correlation 
جووووودة انخذمووووت 

 انتعهيميت 

QES .000 .000 .000 .000 .000 Sig. (2-tailed) 

104 

 
104 104 104 104 N  

 SPSS v23ثشَبيظ انمصذر: 

   .**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
( بؽجػػؽد ن  ػػة   ادطنػػة م شؽيػػة ومؽجثػػة بػػنؼ الحؽكسػػة االدرديسنػػة وجػػؽدة 6) ضدػػتخلص مػػؼ ضتػػرةف جػػ وؿ

  الخ مة الت لنسنة نلا  السدتؽ  الكلػد ونلػا مدػتؽ  ااد ػرد الض ننػة للحؽكػة االدرديسنػة  )االدارة ، االطػ
الثشرةنة ، السذرركة، واالستي لنة(. وبرالنتسرد نلا   ػ ه الشتػرةف  يثػذ    ػنة  الثحػح ال ةندػة االولػا مػا 

 الض  نرت السشثثية نش ر.

 ػد جػؽدة الخ مػة  (X) اادرديسنػة ػ ه الض  ػنة )بؽجػؽد  ػأثن  م شػؽي للحؽكسػة  ا ػردت ::الض  نة الثرضنة2
( و جؽدة الخ مة X)  اادرديسنةة سالنة بنؼ الينػ الحينينة للحؽك(، وبض خ  وجؽد ن  ة د (Y)الت لنسنة 
 Y = a + βXالثدنط التد نث ت نؼ   ه الض  نة:  االضح ارم ردلة  واا د، (Y) الت لنسنة 

 ( Constant )( مي ار ثربب  aيذ يف )    
وسػػتختث  ن  ػػرت (  ػػ د، 104ل ػػ ه الس ردلػػة نلػػا مدػػتؽ  ننشػػة الثحػػح  ) اإلحرػػرةنةوحدػػثب الس  ػػ ات 

 :التأثن  للستين ات، وكسر يأ د
 : اآل نةوجؽدة الخ مة الت لنسنة الينػ  اادرديسنةبنؼ الحؽكسة  لل   ةم ردلة االضح ار الثدنط  اظ  ت

  اادرديسنةالحؽكسة (0.462) ( + 23.239جؽدة الخ مة الت لنسنة  = )
 انًزغٛشٍٚ( ٕٚضؼ يؼبيالد انزأصٛش ثٍٛ 7انغذٔل )ٔ
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 وجودة انخذمت انتعهيميت األكبديميت( عالقبث انتأثيز بيه انحوكمت 7) جذول

 انًُٕرط

 Y   عٕدح انخذيخ انزؼهًٛٛخ

 انًؼبيالد غٛش انًؼٛبسٚخ
انًؼبيالد 
 انًؼٛبسٚخ

2  

 

T 

 

 

يغزٕٖ 
 يؼبيم ثٛزب انًؼُٕٚخ

انخطأ 
 انًؼٛبس٘

 ثٛزب

 4.121 23.298 انضبثذ

.462 0.213 

5.653 0.000 

X)) 0.000 5.255 0.121 0.636 األكبدًٚٛخانؾٕكًخ 

 SPSS v.23                                 n=104   انًصذس: يخشعبد          

( نشػػ مر a=23.298 شرلػػغ وجػػؽدا لجػػؽدة الخ مػػة الت لنسنػػة ميػػ اره )  يف( 7 تزػػم مػػؼ م طنػػرت الجػػ وؿ )
  دروي أض ا . اادرديسنة كؽف  نسة الحؽكسة 

ييؽد  اادرديسنة(  د الحؽكسة 1 ين ا مي اره ) يف يلا تذن    اادرديسنةامر السنذ الح ي للحؽكسة 
 ػػػد جػػػؽدة الخ مػػػة الت لنسنػػػة و ػػػؽ  ينػػػ  يساػػػؼ الت ؽيػػػذ نلنػػػه. كسػػػر الحؽكسػػػة  (0.462)يلػػػا  ينػػػ  ميػػػ اره 

يرت جػػؽدة الخ مػػة الت لنسنػػة ، و ػػد درالنتسػػرد %( مػػؼ التثر شػػرت الحرأػػلة  ػػد مدػػتؽ 20 ضدػػ  ) اادرديسنػػة
 (   يثذ   ه الض  نة نلا مدتؽ  الثحح الحرلد.Xنلا   ه الشترةف و نسة م شؽية )

  :انفرضياث انفرعيت :ثانياا 
  اإلدارة) اادرديسنػةالحؽكسػة  اد ػرد يحررةنة  ه الض  نة يلا)وجؽد ن  ة  أثن  ل ر داللة  ا ردت

(X1االطػػ  الثشرةنػػ ،)( ةX2 (  السذػػرركة ،)X3   واالسػػتي لنةX4   ( ػػد جػػؽدة الخ مػػة الت لنسنػػة (Y) ،
 و ررغ  د  ؽئ   ه ال   رت م ردلة االضح ار الست  د اآل نة:

Y = a + β1X1+ β2X2+ β3X3 +β4X4 

 ػػػػد اض اػػػػرس للينسػػػػة الحينينػػػػة للحؽكسػػػػة  (Y)و  شػػػػد  ػػػػ ه ال   ػػػػة يف جػػػػؽدة الخ مػػػػة الت لنسنػػػػة 
الض ننػػة.  وحدػػثب  يػػ   ات  ػػ ه ال   ػػرت وم  ػػ ا  ر اإلحرػػرةنة نلػػا مدػػتؽ  ال نشػػة  د رد ػػردأ اادرديسنػػة

 (   دا، وكرضب ضترةف  حلنذ ن  رت التأثن  بنؼ   ه الستين ات كرلترلد: 104الس تس ة  د الثحح الثرلية )
  الزػسرف 0.505)+  االسػتجردة(0.277) +  سلسؽسػنةال 0.055)+  (18.255)جؽدة الخ مة الت لنسنة = 

 امر ج وؿ م رم ت ال   ة  ي  ا رر يلا الينػ السثنشة وكسر يأ د:
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 نهحوكمت األكبديميت في جودة انخذمت انتعهيميتانتأثيزيت نعالقت ( معبمالث ا8انجذول )

 انًُٕرط

  Y عٕدح انخذيخ انزؼهًٛٛخ

 انًؼبيالد غٛش انًؼٛبسٚخ
انًؼاااااااااااابيالد 

 انًؼٛبسٚخ
2 T 

يغااااااااااازٕٖ 

 انًؼُٕٚخ
 يؼبيم ثٛزب

انخطاااااااااااااااااااااااأ 

 انًؼٛبس٘
 ثٛزب

 0.064 4.519 20.544 انضبثذ

  

0.647 

4.547 0.000 

 0.217 0.298 0.727 0.496 (X1)   اإلداسح

 065 0.314 -0.021 -0.208 0.836.- (X2االطش انجُبئٛخ  )

 X3 1.330 0.282 0.676 4.721 0.000انًشبسكخ 

 X4 0.930 0.342 0.432  2.717 0.008النٛخ  االعزق

 SPSS v.23                                 n=104 السر ر مخ جرت
(،  ي  بليب  نسػػت ر  التد   ػ حدرب ر نلا مدػتؽ  tيخص   نػ االتثرر ) ( و د مر8) ضترةف ج وؿ ا ررت

 :اا د يلا  دا  (104ننشة الثحح الحرلد )
 (tx1 =0.727, tx2 -.208, tx3 =4.721, tx4 =2.717) ( امػر  نس ػر ،t(السج ولػة    ػد )1.96 )

، الج ولنػػة ( اأػػي  مػػؼ  نس ػػرX3,X4وبسيررضت ػػر مػػا اليػػنػ السحدػػؽبة  تثػػنؼ اف  نسػػة  الس ا يػػة للستينػػ ات )
   د  ضؽؽ  نست سر الج ولنة. X1,X2) الينػ الس ا ية للستين ات ) امر

 يف ػد  ػ ؿ نلػا ,( β1=0.064) اإلدارةلػا مدػتؽ  ننشػة الثحػح لث ػ   د حنؼ بليب  نسة م رمػذ بنتػر ن
 ػد جػؽدة الخ مػة الت لنسنػة ، و ػؽ  ينػ   (0.064)ييػؽد يلػا  ينػ  ميػ اره   اإلدارة(  د د   1 ين ا  مي اره )

   ن  ال ي ؽؿ نلنه .
 يف ه الينسػػة نلػػا ( و  ػػ ؿ  ػػX2( والس ا يػػة لػػػ)β2= -0.021 نسػػة م رمػػذ بنتػػر لث ػػ  االطػػ  الثشرةنػة  ) امػر

 ػد جػؽدة الخ مػة الت لنسنػة  و ػؽ  (0.021-)(  د د   االط  الثشرةنة ييؽد يلا  ين  مي اره 1 ين ا  مي اره )
 ي ؽؿ نلنه.   ين    ن  ج ا ونادد ال

( 1( و  ػ ؿ نلػا اف  ينػ ا  ميػ اره )X3( والس ا يػة لػػ)β3=0.676وبليب  نسة م رمذ بنتر لث   السذػرركة  )
  د جؽدة الخ مة الت لنسنة  و ؽ  ينن  كثن  ي تس  نلنه. (0.676)لسذرركة سنح ث  ين  مي اره  د د   ا
( و و  شػػد اف  ينػػ ا  ميػػ اره X4( والس ا يػػة لػػػ)β3=0.432 نسػػة م رمػػذ بنتػػر لث ػػ  االسػػتي لنة  ثليػػب  ) امػػر
 ة. د جؽدة الخ مة الت لنسن (0.432)(  د د   االستي لنة سنح ث  ين  مي اره 1)
 ػ  (، و   شػد يف )دُ 0.647(  ثليػب )2مجتس ػة والس ا يػة لس رمػذ التح  ػ ) لألد ردامر الينسة التضدن ية   

%  مػؼ التثػر ؼ  65 ضدػ  (  X3( وب   االستي لنة   X3(، والسذرركة)X2( االط  الثشرةنة )X1) اإلدارة
 يلػػػا% مػػػؼ التثػػػر ؼ جنػػػ  السضدػػػ  ي ػػػؽد  35ييػػػررب مػػػؼ  الحرأػػػذ  ػػػد جػػػؽدة الخ مػػػة الت لنسنػػػة  واف  مػػػر

.  وو ػػب  ػػ ه الشتػػرةف  يثػػذ الض  ػػنرت  ػػسؼ ضسػػؽذج االضحػػ ار و ػػؽ م  ػػ  جنػػ لػػػ  ػػ الذ  االػػ   متينػػ ات 



 

 
  
 

044 

واالطػػػ   اإلدارةالض ننػػػة الخرأػػػة بث ػػػ ي السذػػػرركة واالسػػػتي لنة ،  ػػػد حػػػنؼ  ػػػ    نلػػػا مدػػػتؽ  د ػػػ ي 
   .الثشرةنة

 

 ث وانتكوصياث: الستنتاجاادلبحث انرابع
 : الستنتاجاث أولا 
ارضااؼ إٌ يغاازٕٖ اْزًاابو انغبيؼااخ انًجؾٕصااخ ثبنؾٕكًااخ األكبدًٚٛااخ اكجااش يااٍ يغاازٕٖ اْزًبيٓااب ثغاإدح  .0

 انخذيخ انزؼهًٛٛخ .

نى ٚؾضٗ ثُؼذ٘ اإلداسح ٔاالعزقالنٛخ ثًغزٕٖ االْزًبو انكبفٙ يٍ قجم انًغؤٔنٍٛ فٙ انكهٛبد انًجؾٕصخ  .2

 ٙ رقذٚى خذيبد راد عٕدح ػبنٛخ.ػهٗ انشغى يٍ أًْٛزًٓب ف

نى رؼطٙ انغبيؼخ أًْٛخ كبفٛخ نجُؼذ٘ االعزغبثخ ٔانًؼٕنٛخ, ثًُٛب كبٌ االْزًبو انكجٛش ثجُؼاذ٘ انًهًٕعاٛخ  .3

 ٔانضًبٌ.

إٌ اإلعشاءاد انًزجؼخ يٍ قجم انغبيؼخ ٔانخبصخ ثزجُٙ انؾٕكًخ األكبدًٚٛخ ػهٗ انًغزٕٖ انؼابو ياؤصشح  .4

 ٔرغٓى ثزؾقٛق أْذاف انغبيؼخ انزؼهًٛٛخ.فٙ عٕدح انخذيخ انزؼهًٛٛخ 

رجااٍٛ إٌ األعاابنٛت اإلداسٚااخ انًؼزًااذح فااٙ انكهٛاابد انًجؾٕصااخ ٔانخبصااخ ثزشااغٛغ انًاإ فٍٛ ػهااٗ طااشػ  .5

األفكبس انغذٚاذح ٔإراشاا انًإ فٍٛ ثابنقشاساد انشئٛغاخ, إٌ ْازِ األعابنٛت ال رغآى فاٙ رقاذٚى خاذيبد 

 رؼهًٛٛخ ػبنٛخ انغٕدح.

ئٛاااخ انًزًضهاااخ ثٕضاااغ قٕاػاااذ انؼًااام كأعااابط ألداء انًٓااابو, ٔاْزًبيٓاااب ثااابنخطظ ناااى رغااآى االطاااش انجُب .6

اإلعزشارٛغٛخ ٔكغت يؼبسف عذٚذح كم ْزِ اإلعشاءاد انجُبئٛخ نى رغٓى ثزؼضٚض عٕدح انخذيخ انزؼهًٛٛاخ 

 انًقذيخ.

انزجابدل  إٌ انُظى ٔاألعبنٛت انًزجؼخ فٙ انكهٛبد انًجؾٕصخ ٔانخبصخ ثبنًشبسكخ ٔاالعزقالنٛخ يضم رؼضٚاض .7

انًؼشفٙ يغ ثبؽضٍٛ يٍ عبيؼبد دٔنٛخ ٔانؼًم ٔفق انزؼهًٛبد ٔانقٕاٍَٛ األكبدًٚٛخ ٔػذو رغبٔصْب ْزِ 

 انًجبدئ رغٓى ثزقذٚى خذيبد راد عٕدح ػبنٛخ. 

 : انتكوصياثثانياا 
إػطاابء انًضٚااذ يااٍ االْزًاابو انفؼهااٙ نهًزطهجاابد انخبصااخ  ثزؾقٛااق خااذيبد ػبنٛااخ انغاإدح, ٔإدخاابل  .0

نفكشٚخ نٓزا انًزغٛش ضًٍ صقبفخ ٔفهغفخ انغبيؼخ ثكهٛبرٓب ٔيشاكضْب انجؾضٛخ يٍ خالل ػقذ انًضبيٍٛ ا

 ٔسػ انؼًم انخبصخ ثزنك.

ضشٔسح اػزًبد انغبيؼاخ ػهاٗ أعابنٛت إداسٚاخ فؼبناخ فاٙ ارخابر انقاشاساد ٔيشاعؼاخ أعابنٛجٓب انؾبنٛاخ  .2

 ٛضح.  كَٕٓب ال رُغغى يغ رطهؼبد انغبيؼخ انخبصخ ثزقذٚى خذيبد ثغٕدح يزً

ػهٗ انغبيؼخ إػبدح قشاءح ٔرفغٛش انُظى انقبََٕٛخ ٔاإلعشاءاد ٔقٕاػذ انؼًم ثًب ٚزًبرٗ يغ رطهؼبد  .3

 انغبيؼخ صٕة االَفزبػ انؼبنًٙ ٔانزٙ ًٚكٍ يٍ خالنٓب رقذٚى خذيبد ثبنغٕدح انالصيخ.

ػاذ ٔانقإاٍَٛ صٚبدح االْزًبو ثبعزقالنٛخ انغبيؼخ ٔػاذو رأصشْاب ثبنضاغٕطبد انخبسعٛاخ ٔانؼًام ثبنقٕا .4

 فٙ رؾغٍٛ انخذيبد انزؼهًٛٛخ. أًْٛخنًب نٓب يٍ  األكبدًٚٛخ

انًؾبفظخ ػهٗ يغزٕٖ اْزًابو انغبيؼاخ انًجؾٕصاخ ثًشابسكخ انًؼُٛاٍٛ ثبرخابر انقاشاساد ٔانؼًام ػهاٗ  .5

ٔعإدح انخذياخ  أدائٓاىػهاٗ  اٚغبثٛابراُؼكظ  ألَٓابرٕعؼخ يشبسكزٓى فٙ انقضابٚب انزاٙ رخام ػًهٓاى 

 انًُشٕدح.  

 صبدر انعزبيت:انم
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درجووت تطبيووا مبووبدك انحوكمووت بكهيووبث (," 2104أثاإ كااشٚى, اؽًااذ فزؾااٙ ٔانضاإُٚٙ, طاابس   ,) .0

", يغهخ انؼهٕو انزشثٕٚخ انتزبيت بجبمعت حبئم وجبمعت انمهك سعود كمب يزاهب أعضبء هيئت انتذريس

 .3, انؼذد05ٔانُفغٛخ, انًغهذ 

حوكمت انجبمعوبث ودورهوب فوي مواج وت (,"2102هٙ,)ثشقؼبٌ, اؽًذ   اؽًذ ٔانقشرٙ, ػجذ هللا ػ .2

, 2102دٚغااًجش  07-05", انًااؤرًش انؼهًااٙ انااذٔنٙ ػٕنًااخ اإلداسح فااٙ ػصااش انًؼشفااخ, انتحووذيبث

 نجُبٌ.-عبيؼخ انغُبٌ,طشاثهظ
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ًجيت  تقٌيى أداء األقساو انعهًيت يف انكهياث احلكٌييت ًأثره يف جٌدة األداء نألقساو ين 
 نظر رؤساء األقساو ًانتدريسيني يف كهياث جايعت بابم

 أ.د. عباس حسني يغري
  جايعت بابم كهيت انرتبيت االساسيت/ قسى انعهٌو.

abbasmugheer1959@gmail.com 
 

 أ.و.د حمًد ىادي شنني
  بابم كهيت انرتبيت االساسيت/ قسى انعهٌو. جايعت

 
   

 أ.و. آينت كاظى يراد
  جايعت بابم كهيت انرتبيت االساسيت/ قسى انعهٌو.

 
 أ.د. حيدر حامت فاحل

 جايعت بابم كهيت انرتبيت االساسيت/ قسى انرتبيت اخلاصت

  اخلالصت:

شغسات والهيئات عمى اختالفهاا  اذ ان يعد التقؾيؼ امرًا في غاية االهسية لكثير مؽ السؤسدات والس
االثاار الاعااال فااي هحداايؽ هاات  السؤسدااات لاادورها وادانهااا ويااتؼ ذلااػ مااؽ خااالل متا عااة هقااؾيؼ مسارساااهها  لاا  

االقدااام العمسيااة فااي الكميااات ييااد ان قياااس دراااة اداي االقدااام العمسيااة هااؤد   الشتيجااة الااى هحداايؽ  ومشهااا 
لغارض يياان اراي رؤسااي االقداام والتدريداييؽ السعشيايؽ  االجؾدة فاي  مياات االقداام العمسياة  و  وهظاؾير اداي 

( 35استسارة هقييؼ اداي االقدام العمسية واثرهاا فاي ااؾدة االداي اعادت اساتماوة ممؾواة ماؽ   اامعة  ايل في 
  مجاالت هي: ( 5فقرة مؾزعة عمى  

  ( 4المحد العمسي وعدد فقراه    :السجال األول -1 

  (15هحديؽ الجؾدة و االعتساد االكاديسي   :ل الثاويالسجا -2 

  (3اعزاي الهيئة التدريدية   :السجال الثالد -3 

  (4الشذاطات العمسية وعدد فقراه    :السجال الرا ع -4 

  (9اراي عامة  وعدد فقراه    :السجال الخامس -5 

ا عيشة المحد فقد هكؾوات ام  عرضت االستماوة عمى السحمسيؽ  سا يدب معامل الردق والثمات
( وبعد يداب هقديرات عيشة المحد لاقرات االستماوة 40عدد مؽ رؤساي االقدام والتدريدييؽ وعددهؼ   مؽ 
   :يداب الؾسط السراح والؾزن السئؾ  اعهرت الشتانج ما يمي و 
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  لة.ان الؾسط السراح والؾزن السئؾ  عمى مدتؾى اسيع فقرات االستماوة  ان يدراة مقمؾ  -1 

  ان قياس دراة اداي االقدام العمسية يداعد في رفع مدتؾى االداي لألقدام. -2 

  ان قياس دراة اداي االقدام العمسية ضرورة ممحة يتظمب االستسرار يها ألهسيتها. -3 

  ان  عض الاقرات ال يسمؽ استخدامها لألقدام العمسية واالقدام االوداوية عمى يد سؾاي. -4 

  قياس دراة اداي االقدام العمسية في مرااعة االقدام لستظممات سؾق العسل. لؼ يدهؼ -5 

  الكمسات الساتايية: هقؾيؼ اداي  االقدام العمسي  اامعة  ايل  اؾدة االداي  االثر  رؤساي االقدام.

  انفصم األًل: انتعريف بانبحث:

  يشكهت انبحث:

ات الحمؾمياة أماراض ضارورياض فاي وقتشاا الحاضار  لساا هعد عسمية هقؾيؼ أداي األقداام العمسياة فاي الكميا 
التقؾيؼ مؽ مقؾمات التظؾر التكشؾلؾاي ومؾاكمة التظؾر العمسي  سا وهتزح اؾدة مؤسدات التعمايؼ  يستمك  

خالل اوزسامها لمرامج االعتساد األكاديسي والتي لهاا دورًا ييؾياًا فاي رقاي السؤسداات التعميسياة  العالي مؽ 
يتؾاااااب عمااااى وزارة التعماااايؼ العااااالي والمحااااد العمسااااي فااااي ضااااؾي التحااااديات التااااي هؾااههااااا  وهظؾرهااااا  لااااتا 

هعتسد مشهجية عمسية في الستا عة والرقا ة والتقؾيؼ لكي هاي  التزاماهها وحؾ أايال  السجتسعات السعاصرة أن 
ي اعاااداد (. ياااتؼ ذلاااػ ماااؽ خاااالل دور األقداااام العمسياااة فااا138  ص2006واؾيحاااان   السداااتقمل  الترهاااؾر  

والتعامل مع متغيرات العرر الحديد وهتا يسمؽ ان يتحقق مؽ خالل مسارسة  الخريجيؽ وهأهيمهؼ لمتااعل 
االقدااام العمسيااة لكااي هااتسمؽ مااؽ هذااخي  وقاااه القااؾة فااي عسمهااا وهعزيزهااا  عسميااة التقااؾيؼ السدااتسرة ألداي 

شغر لدعي الجسيع وحؾ هحقيق الجؾدة ادايها لمعسل عمى هجاوزها. وبال وهحديد وقاه الزعف والقرؾر في 
االرهقااي  سداتؾى االداي لألقداام العمسياة غيار أن هماايؽ االقداام يايؽ  اليد مؽ وضاع معاايير محاددة هزاسؽ 

والعريقة ماؽ يياد التأسايس يتظماب أن هكاؾن عسمياة القيااس  العمسية واالوداوية وهمايؽ الكميات ييؽ الحديثة 
  الحالي لإلاا ة عؽ الدؤاليؽ اآلهييؽ: ة مذممة المحد مشراة وعادلة ومؽ هشا يسمؽ يمؾر 

هل أن االستسارة السعدة لقياس درااة أداي االقداام العمسياة لااممة لألقداام العمسياة واالودااوية ولمكمياات  -1 
  اسيعها.

  ما أثر قياس دراة االقدام العمسية في هحديؽ اؾدة األداي لألقدام. -2 
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  أىًيت انبحث:

ف الاااؾطشي لمجامعاااات العراقياااة ضااارورة ممحاااة اذ اوهاااا هاااؾفر فرصاااًا  ميااارة لمجامعاااات يعاااد التراااشي 
العمسية فيها لمؾقؾف عمى وقاه القؾة وهعزيزها وهذخي  وقااه الزاعف وهااديهاا اذ اوا  يداهؼ فاي  ولألقدام 

ل الكاااؤة لتحداايؽ األداي واالرهقاااي  السدااتؾى العمسااي فزاااًل عااؽ ان هرااشيف الجامعااات يسثاا وضااع الخظااط 
مؾقع الجامعة والقدؼ العمسي ييؽ السؤسدات العمسية. ان االهتسام  جؾدة مخراات  اهسية  الغة اذ او  يحدد 

األساسية لتحقيق التشسية االقتراادية واالاتساعياة ساؾاي أكاان فاي الادول الشامياة  التعميؼ العالي يعد الدعامة 
ة الاى عسمياة التقاؾيؼ السداتسر ماؽ ااال ادخاال الزرور  اخزاع االقدام العمسي او الستقدمة لتا اصمح مؽ 

لسؾاكمااة التظااؾرات الستجااددة فااي عاال الستغياارات السعاصاارة وذلااػ مااؽ خااالل  كاال مااا يسمااؽ هجديااد  وهظااؾير  
التااااي هعساااال عمااااى هزويااااد الظممااااة  السعااااارف والسهااااارات الكايمااااة  االعتساااااد عمااااى افزاااال االساااااليب العمسيااااة 

ان هقاااؾيؼ درااااة االداي هعاااد عسمياااة مهساااة يشمغاااي  ق العسااال.  الحراااؾل عماااى مخرااااات همماااي متظمماااات ساااؾ 
  Validosta  ساا ويذاير   (Miller, 1987) االهتساام يهاا لتأثيرهاا فاي رفاع مداتؾى االداي وهحدايؽ فاعميتا  

همخااي  أهسيااة المحااد الحااالي  الشقاااه  ( ان لمتقااؾيؼ دورًا مهسااًا فااي عسميااة التظااؾير ومااؽ هشااا يسمااؽ 2009 
  التالية:

  . يعد المحد اول محاولة لتقييؼ استسارة قياس دراة أداي االقدام العمسية وبيان مؾاطؽ قؾهها وضعاها.1 

. يعظااي هرااؾرًا عااؽ ماادى قشاعااة رؤساااي االقدااام العمسيااة والتدريدااييؽ  أهسيااة قياااس دراااة اداي االقدااام 2 
  العمسية.

  ى االداي.. ييان اهسية قياس دراة اداي االقدام العمسية في رفع مدتؾ 3 

  . يدهؼ المحد في ييان الاقرات التي ال هرمح لألقدام العمسية واالوداوية اسيعها.4 

. يدااهؼ المحااد فااي هقااديؼ هرااؾر معرفااي مااؽ خااالل هعاارف اراي رؤساااي االقدااام العمسيااة والتدريدااييؽ فااي 5 
  استسارة هقؾيؼ اداي االقدام العمسية. فقرات 

سعشييؽ في وزارة التعميؼ العالي والمحاد العمساي فاي مرااعاة اساتسارة هقاؾيؼ . قد هداعد وتانج هتا المحد ال6 
  االقدام العمسية وهظؾيرها. اداي 
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  ىدف انبحث:

  يهدف المحد الحالي الى: 

هقاااؾيؼ اساااتسارة هقاااؾيؼ اداي االقداااام العمسياااة وبياااان أثااار قيااااس درااااة اداي االقداااام العمسياااة فاااي ااااؾدة االداي 
  لألقدام.

  حث:فرضيت انب

  ان هقؾيؼ استسارة قياس دراة اداي االقدام العمسية يدهؼ في عسمية هظؾيرها ورفع مدتؾى فاندهها. 

  يدود المحد:

رؤساااي االقدااام العمسيااة والتدريدااييؽ السعشياايؽ  ااالجؾدة فااي  ميااات اامعااة  اياال والسدااتسريؽ فااي الاادوام  -1 
  .2018/2019الدراسي  لمعام 

  وة ممؾوة مؽ خسس مجاالت.الحد السعرفي: استما -2 

  حتديد ادلصطهحاث:

  هقؾيؼ االداي: -1 

عسمياااة ضااارورية يشمغاااي ان هشااااتها السؤسداااة لقيااااس ادانهاااا ماااؽ خاااالل التااادقيق ومتا عاااة التظااااؾر  
ادانها  اهجا  هحقيق األهاداف وعماى السؤسداة ان هزاع فاي يداا اهها االداي الداايق والتر ياز  الحاصل في 

 (Sharma, 2012: 3) مؽ خالل ااراي عسمية التقؾيؼ  عمى هحديؽ االداي 

  رنيس القدؼ: -2 

هااؾ ايااد اعزاااي هيئااة التاادريس فااي القدااؼ االكاااديسي يممااف رسااسيًا  قاارار مااؽ رناايس الجامعااة التااي  
فيهاااا  اااشدارة لاااؤون القداااؼ االدارياااة واالكاديسياااة والاشياااة لسااادة عااااميؽ دراساااييؽ قايماااة لمتجدياااد  هعريااا   يعسااال 
  ؽ(.المايثي

  التدريدي: -3 

هؾ  ل مؽ يعسل ويذغل وعياة محاضر ويحسل لقمًا عمسيًا  استاذ  استاذ مداعد  مدرس  مدرس  
  مداعد(  هعري  المايثيؽ(. 

   :االثر -4 
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يادث او عاهرة هتمؾ اخرى في عالقة سممية واو  الااعمية التي يتدمب يها الحاادث او الغااهرة فاي الاتحمؼ 
  ( 1988:126 فاخرعاهرة اخرى   في 

  اؾدة االداي: -5 

هااؾ التسيااز او التاااؾق مااؽ خااالل التحداايؽ السدااتسر لألعسااال التااي يقاادمها القدااؼ  االعتساااد عمااى  
  واالارايات السدتخدمة التي هعسل عمى رفع مدتؾى االداي  هعري  المايثؾن( السعايير 

  انفصم انثاني: االطار اننظري:

والمحاد العمساي وعيااة مهساة اذ يقاع عماى عاهقهاا السهاام العمسياة والتربؾياة ان لؾزارة التعميؼ العاالي  
الؾطشيااة فهااي التااي هتااؾلى اعااداد الستخرراايؽ والعمساااي وهظااؾر امماوااات االفااراد وهرعااى وهشسااي السؾاهااب  
ي والقايميااات الارديااة وهزااعها فااي خدمااة السجتسااع واالوداااوية  سااا وهرهقااي  ااالاكر والتقاادم العمسااي والتكشؾلااؾا 

خالل هؾفير سامم  ووضاع االياداعات واالكتذاافات فاي خدماة االوداان الات   رما  ك  اامعاة  اربالي   مؽ 
 ,(Mckeachie يعااد خافيااًا  ااان الجامعااات همعااب دورًا اساساايًا فااي يشاااي السجتسعااات وهقاادمها  ( لااؼ 2018

1971: 98)   ساة الهارم التعميساي فاي اسياع مؤسداات التعمايؼ الجاامعي  جسياع الامالها واوساطهاا ق اذ هسثال
فهااي هسثاال محااؾر االهرااال السعرفااي والتقاادم الثقااافي والااؾعي   (Park, 1996) اوغسااة التعماايؼ فااي العااالؼ 

مدااؤولية ههيئااة الكاايااات السهشيااة وهرقيااة السشاااخ االكاااديسي  العمسااي والرقااي االاتساااعي وهقااع عمااى عاهقهااا 
دراات االيداع واالهقاان والكذاف وااليتكاار  ساا يعاؾد  ت العمسية الى ومداودة الرغمات التعميسية ودفع الكاايا

هدااتمزم عسميااات التقااؾيؼ السدااتسر والسؾضااؾعي   ااالشاع عمااى السجتسعااات وعمااى العااالؼ  اآلمااال السشذااؾدة لسااا 
ويدااعى راااال التعماايؼ وعمساااي التربيااة  ( 110: 2000والؾاقااع الدااميؼ لكاال مااؽ يعساال فااي الجامعااة  الخثيمااة  

عماااى هقاااؾيؼ السدااايرة العمسياااة  قياااق اهاااداف التعمااايؼ السرساااؾمة  الراااؾرة السثماااى ماااؽ خاااالل العسااال الااادانؼ لتح
ماؽ الجهال والخاؾف  والتعميسية مؤ ديؽ ان التعميؼ يدير  خظى ثايتة لتحقيق اهداف  في اعداد ايال متحارر 

العرر العمسية  ح  سشجزات والتخمف قؾ   شيساو   اهلل في ييت  ولخريت  واخالق  معتز يؾطش  ولعم  متدم
  والتكشؾلؾاية والاشية ويعرف  يف يدتخدمها.

لقد اصمح استخدام اساليب وسانل التقؾيؼ في مجاالت الحياة السختماة امارًا فاي غاياة االهسياة عشاد  
مؽ السؤسدات والهيئات والسشغسات الحمؾمية عمى اخاتالف مشاهمهاا ومذااربها وذلاػ لساا لمتقاؾيؼ ماؽ  كثير 
هحدااايؽ دور هااات  السؤسداااات وهماااػ السشغساااات ويداااعى الكثيااار ماااؽ الجامعاااات العمسياااة الاااى  فعاااال فاااي اثااار 

خاالل متا عاة وهقاؾيؼ السسارساات وهشااك اسااليب مختمااة ولاانعة هداتخدم  مهاا او  هظؾير اداي اقداامها ماؽ 
اهتة ألداي القدؼ العمسي الجامعة  التقؾيؼ التاهي لألقدام العمسية وهقؾيؼ االس  عزها في عسميات التقؾيؼ في 
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هشاا فاان التظاؾر والتحدايؽ فاي العسمياة التدريداية وفاي اداي االقداام  وهقؾيؼ الظممة ألساهتههؼ ولقدسهؼ ومؽ 
يدعى  اساتسرار الاى هظاؾير الكااياات والسهاارات والخمارات وهاؾ  العمسية يجب ان يمؾن لاماًل ومدتسرًا وان 
الت  يشجز  عزؾ الهيئة التدريدية يخزع لمتقاؾيؼ والتعارف  عمسي لره اساسي لشجاح اداي القدؼ فالمحد ال

التعااارف عماااى الشذااااه التدريداااي محااادودة  عاااؾدة   عماااى الشذااااه المحثاااي ماااؽ خاااالل الشذااار ولكاااؽ اسااااليب 
2006 )  

 تقٌيى االداء يف يؤسساث انتعهيى

مل فعاال فاي الجهاؾد يؾاا  التعميؼ  ذمل عام هحديًا  ميرًا وممحؾعاًا يتسثال فاي ضارورة االساهام  ذا 
هدعى الى اعال مؤسداات التعمايؼ قاادرة عماى السشافداة فاي عال التظاؾر الحاصال فاي دول العاالؼ وان  التي 

التشااافس يتظمااب هقااديؼ هعماايؼ ذو اااؾدة عاليااة وذلااػ عااؽ طريااق يرااؾل الظااالب عمااى العمااؾم  الاادخؾل فااي 
.  (Juthrie, 1995: 2) فاي السجتساع السهارات التي هؤهمهؼ ليرمحؾا عشاصار فعالاة  والسعارف فزاًل عؽ 
التعميسياة فاي مختماف يمادان العاالؼ  سؾضاؾع التقاؾيؼ فاي مؤسدااهها لساا لا  ماؽ اهسيااة  اهتسات اكثار االوغساة 

السهسة في العسميات التعميسية وهحقيق اعماى مداتؾيات الجاؾدة  ساا اوصات الكثيار  كميرة فزاًل عؽ هأثيراه  
  .  (Nicoll, 2012: 26)  التعميؼ  قيام الدول  شاراي هقؾيؼ دور  لتعميسها  مؽ السشغسات الدولية السعشية 

 مؤلرات هقؾيؼ اؾدة االداي في التعميؼ

( الاى ان مؤلارات هقاؾيؼ ااؾدة االداي هتزاسؽ محاؾريؽ اساساييؽ هساا القاادرة 2005الاار القيداي   
  (:561: 2005السؤسدية والااعمية التعميسية  القيدي   

  السؤسدية وهذسل:القدرة  -أ

التخظاايط االسااتراهيجي مااؽ ييااد واااؾد خظااة اسااتراهيجية لاااممة ووضااؾح الرؤيااة والرسااالة فزااالض عااؽ  -1 
  االهداف. 

  الهيمل التشغيسي. -2 

  السؾارد السالية والسادية. -3 

  وتانج التقؾيؼ التاهي والجؾدة الذاممة. -4 

  السرداقية واالخالقيات. -5 

  جتسعية والتشسية الميئية.السذار ة الس -6 
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  القيادة والحؾ سة. -7 

  الجهاز االدار . -8 

  الااعمية التعميسية وهذسل: -ب

  الظممة والخريجؾن. -1 

  المرامج التعميسية  السقررات الدراسية(. -2 

  التعميؼ والتعمؼ والتدهيالت السادية لمتعمؼ. -3 

  السعايير االكاديسية. -4 

  ة التدريدية.اعزاي الهيئ -5 

  المحد العمسي واالوذظة العمسية. -6 

  التقؾيؼ السدتسر لمااعمية التعميسية. -7 

لقااد لااهدت الدااشؾات االخياارة هحااؾاًل اااتريًا فااي مااااهيؼ التعماايؼ  اهجااا  دعااؼ الااتعمؼ وهشسيااة السهااارات  
همظًا فقط يهدف الحرؾل عماى والقدرات الاكرية والتظميقية هممية اليتيااات سؾق العسل ولؼ يعد التعميؼ مر  
الذهادة العمسية او التدرج لمحرؾل عمى الترقية وااللقاب العمسية  قدر ما اصمحت الذهادة هقاس في ضؾي  
السهارة والتسيز في مؾقاع العسال اوظالقاًا ماؽ السسارساات الاكرياة والتادريب السشهجاي داخال ورش ومختمارات  
كمااار ومجااااالت ارياااب فاااي ساااؾق العسااال. وماااؽ هشاااا فاااان اهسياااة السؤسداااات التعميسياااة التاااي ههااايي فرصاااا  ا 

اؾدة التعميؼ عسؾمًا والتعميؼ العالي عماى واا  خااص اذ همارز اهسياة السهاارات والقادرات التظميقياة  مؤلرات 
  (.12: 2017اهسية التعميؼ وهشسية السهارات  الشعيسي   2015التشافدية العالسية لعام  اذ اكد هقرير 

يايؽ  شيف العالسي لمجامعاات ماؽ السؾاضايع السهساة فاي العاراق وتيجاة االختالفاات الكميارة يعد مؾضؾع التر
المااايثيؽ يااؾل دقااة واهسيااة هااتا الترااشيف والاات  يسثاال الترهيااب الاات  هأخاات  اامعااة مااا مقاياال الجامعااات 

راشياها عماى عشدما يتؼ هرشياها  سا ان اختيار الظالب اليد الجامعات يرهمط  سماوتها العمسياة وه االخرى 
السحماااي والعاااالسي اذ يداااتخدم العاااراق عماااى السداااتؾى السحماااي مجسؾعاااة ماااؽ السعاااايير والسؤلااارات  السداااتؾى 

ههدف الى االرهقاي  الجامعات والكميات ويسثل مؾقاًا والتزامًا ثايتًا مؽ قمل وزارة التعميؼ العالي  الؾطشية التي 
ر السؤسدااات الجامعيااة واالرهقاااي يهااا الااى مرااافي فااي هحقيااق االهااداف السرسااؾمة لتظااؾي والمحااد العمسااي 



 

 

422 

هت  االهداف هرهكز عمى معايير الجؾدة واالعتساد االكاديسي  ؾوهاا مشهاااًا لتقيايؼ  السؤسدات العالسية وان 
  (.2018 اامعة  ربالي    وهقؾيؼ السؤسدات الجامعية 

 انفصم انثانث/ينيجيت انبحث ًاجراءاتو

  . السشهج الستمع: 1 

استخدم المايثؾن مشهج المحد الؾصاي لسشاسمت  لغاروف المحاد الحاالي وقاد عرفا  عميادات واخارون       
اسمؾب في المحد يتؼ مؽ خالل  اسع معمؾماات وبياواات عاؽ عااهرة ماا او ياادث او لايي وواقاع ماا   أو  

والزااعف مااؽ الغاااهرة التااي ودرسااها وهحديااد الؾضااع الحااالي لهااا والتعاارف عمااى اؾاوااب القااؾة  لمتعاارف عمااى 
صاليية هتا الؾضع او مادى الحاااة  دياداث هغييارات ازنياة او اساساية فيا   عميادات  اال معرفة مدى 

  (.2016وآخرون  

  . مجتسع المحد وعيشت :2 

يذتسل مجتسع المحد عمى رؤساي االقدام والتدريدييؽ السعشييؽ في الجؾدة في  ميات اامعة  ايل  
( عذاااريؽ ماااشهؼ رنااايس قداااؼ 40ت عميهاااا اساااتماوة المحاااد فكاااان عاااددهؼ  اماااا عيشاااة المحاااد والتاااي وزعااا   

  الماقؾن مؽ التدريدييؽ السعشييؽ  الجؾدة في االقدام العمسية والكميات. والعذريؽ 

  . اداة المحد:3 

اساااتخدمت اساااتماوة ممؾواااة ماااؽ ساااتة مجااااالت هظاااايق السجااااالت االربعاااة االولاااى لمسحااااور االربعاااة  
اداي االقدااام العمسيااة واضاايف اليهااا السجااال الخااامس يذااسل اراي عامااة وامااا السجااال  السااتسارة قياااس دراااة 

( فقرة مؾزعة عمى الشحؾ السمايؽ 35فقد  ان ماتؾيًا لمسقتريات وهسثمت هت  السجاالت الخسدة يا   الدادس 
  (:1    الجدول رقؼ 

 ( يبين مكهنات االستبانة واعداد فقراتها1الجدول رقم )
مجال(المكهن )ال ت  عدد الفقرات 
 4 المحد العمسي 1
 15 هحديؽ الجؾدة واالعتساد االكاديسي 2
 3 اعزاي الهيئة التدريدية 3
 4 الشذاطات العمسية 4
 9 اراي عامة 5

 35 المجمهع الكلي للفقرات
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فااي  ميااات اذ قااام المااايثؾن يمشاااي هاات  االسااتماوة لقياااس رأ  رؤساااي االقدااام والتدريدااييؽ السعشياايؽ  ااالجؾدة 
اامعة  ايل يؾل استسارة هقييؼ دراة اداي االقداام العمسياة الؾزارياة واثرهاا فاي ااؾدة االداي وذلاػ  االعتسااد  

فقااارات محااااور اساااتسارة التقيااايؼ الؾزارياااة  ادضاااافة الاااى الخمااارة  اااؾن اياااد الماااايثيؽ هاااؾ مسثااال الجاااؾدة  عماااى 
ة الذاااممة فااي  ميااة التربيااة االساسااية مشاات عاادة االكاااديسي فااي قدااؼ العمااؾم ضااسؽ يروااامج الجااؾد واالعتساااد 

  (.1ممحق رقؼ   سشؾات ولحد االن  

  . صدق اداة المحد وثماهها:4 

يعد الردق مؽ الخران  الرنيدة الؾااب هؾفرها في اداة المحد وهكؾن االداة صادقة اذا يققات  
مااا وضااعت لقياساا   االمااام  الهاادف الاات  اعاادت مااؽ ااماا  اذ ان االداة الرااادقة هااي التااي هدااتظيع قياااس 

  ( وألال ذلػ قامت المايثؾن  اهماع اآلهي:99  ص1990  وآخرون  

 خرؾص الردق الخاراي لألداة فقد هاؼ هؾزياع االساتماوة وعرضاها عماى عادد ماؽ السحمسايؽ ماؽ ذو   -أ
عاديل واعاادة االختراص والخمرة في مجال معايير الجؾدة الذاممة في الجامعة  وبشاي عمى آرانهؼ فقاد هاؼ ه 
صاااياغة  عاااض الاقااارات  ساااا الاااار السحمساااؾن الاااى وااااؾد هذاااا   فاااي  عاااض الاقااارات اذ هاااؼ دماااج لماقااارات  

واعياادت صااياغتها. امااا  خرااؾص االهداااق الااداخمي لماقاارات فقااد هااؼ ايتداااب معااامالت ارهماااه  الستذااايهة 
  .0005مدتؾى  الدراة الكمية لسمؾوات االستماوة و اوت اسيعها دالة عشد  دراة  ل فقرة 

الثماات: ولغاارض التأكااد مااؽ ثمااات االداة فقااد اسااتخدمت معادلاة الاااا  رووماااخ  سااا مؾضااح فااي الجاادول  -ب
% فااااااااااكثر.          67( ان االداة ثايتاااااااااة اذا يمااااااااا معامااااااااال الثماااااااااات لهاااااااااا 2004يذاااااااااير الشمهاااااااااان   ( اذ 2رقااااااااؼ  

  (240 : 2004 الشمهان  

 ( معامالت ثبات اداة البحث المدتخرجة باستخدام معادلة الفا كرونباخ2جدول )

 معامل الثبات المجاالت ت
 0071 السجال االول: المحد العمسي 1
 0070 السجال الثاوي: هحديؽ الجؾدة واالعتساد االكاديسي 2
 0072 السجال الثالد: اعزاي الهيئة التدريدية 3
 0073 طات العمسيةالسجال الرا ع: الشذا 4
 0076 السجال الخامس: اراي عامة 5
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لمياان  وبعد التأكد مؽ صدق االداة وثماهها اصمحت االستماوة ااهزة لمتظميق في صاؾرهها الشهانياة ومشاسامة 
اراي رؤساااي االقدااام والتدريدااييؽ السعشياايؽ  ااالجؾدة فااي الكميااات فااي اسااتسارة التقياايؼ واثرهااا فااي اااؾدة االداي 

  م العمسية.لألقدا 

  . هظميق االداة: 5 

الدراساة   عد اهسام اعداد االساتماوة واعمهاا فاي صاؾرهها الشهانياة قاام الماايثؾن يتظمياق االساتماوة عماى عيشاة 
( رنااايس قداااؼ وهدريداااي اذ وزعااات االساااتماوة عماااى عيشاااة الدراساااة واساااتمست ماااشهؼ  عاااد 40والماااالا عاااددها  

  اكسالهؼ امالنها . 

  رانية:. الؾسانل االي6 

  (/ ن1×3( +  ت2×2( +  ت3×1أ. معادلة الؾسط السراح  =  ت  

  :اذ ان  

 هسثل الستحقق 1ت  

  هسثل الستحقق الى يد ما  2ت  

  هسثل غير الستحقق  3ت  

  ن: عدد افراد العيشة   

( والشتيجاة هزارب 3معادلة الؾزن السئاؾ  = الؾساط الساراح مقداؾمًا عماى الدرااة القراؾى وهاي   
  (246  ص2010 الكميدي     100ي ف

  ج. معادلة معامل الاا  رووماخ: 

α =  ن 2ع  مج-2ع /)2ع   -1} X ن/(1-ن)   { 

  اذ هسثل:

α: .معامل ثمات الاا  

  ن: العدد الكمي لاقرات االستماوة.

  ن: همايؽ دراات  ل فقرة مؽ فقرات االستماوة.2ع
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  اسيع الاقرات.: مجسؾع همايؽ دراات 2ع

  (165ص :2006 عالم   

 انفصم انرابع: عرض اننتائج ًتفسريىا

  أًال: عرض اننتائج:

لغاارض الؾقااؾف عمااى اراي رؤساااي االقدااام والتدريدااييؽ السعشياايؽ  ااالجؾدة فااي  ميااات اامعااة  اياال          
ثرهااا فااي اااؾدة االداي لألقدااام الااؾاردة ضااسؽ اسااتسارة قياااس دراااة اداي االقدااام العمسيااة الؾزاريااة وأ  ااالاقرات 

المحاد عشهاا ماؽ خاالل وساانل التقاؾيؼ اذ هاؼ يدااب الؾساط الساراح والاؾزن السئاؾ  لاقارات  العمسياة يتظماب 
هقااديرات عيشااة المحااد مااؽ رؤساااي االقدااام والتدريدااييؽ السعشياايؽ  ااالجؾدة فااي  ميااات  االسااتماوة مااؽ خااالل 

قيسااة الؾسااط السااراح والااؾزن السئااؾ  عمااى مدااتؾى اسيااع ( ان 3الجاادول رقااؼ   اامعااة  اياال  اذ يغهاار مااؽ 
  (% .79.61( والؾزن السئؾ   2038مقمؾلة اذ  اوت قيسة الؾسط السراح   فقرات االستماوة  اوت يدراة 

  

( يبين الهسط المرجح والهزن المئهي لتقديرات 3جدول رقم )  
 عينة البحث على مدتهى جميع فقرات االستبانة

لتقييمدرجة ا المعيار ت  

 2.38 الؾسط السراح  1

%79.61 الؾزن السئؾ   2  

 

اما  خرؾص الشتانج عمى مدتؾى ممؾوات االستماوة  السجاالت الخسدة( فيغهر مؽ الجدول رقاؼ  
(% ثاؼ 9206( ووزن مئاؾ   2.7( ان السجال الخامس  اراي عامة( قد يرل عمى اعمى وسط ماراح  4   

(% ويميا  السجاال 78033( ووزن مئاؾ   2035ساي( يؾساط ماراح مقادار   السجال األول  المحاد العم يأهي 
(% ثااؼ يااأهي 77.78( ووزواا  السئااؾ   2.33 اعزاااي الهيئااة التدريدااية( فقااد  ااان وسااظ  السااراح    الثالااد 

( ووزن مئااااااؾ  2.24 هحداااااايؽ الجااااااؾدة واالعتساااااااد االكاااااااديسي( يؾسااااااط مااااااراح مقاااااادار     السجااااااال الثاااااااوي 
الرا اااع  الشذاااطات العمسيااة( ياااأهي  السرهمااة االخياارة اذ يماااا الؾسااط السااراح لااا   جااال (% واخياارًا الس74.67 
  (% .7106( ووزن مئؾ   2015 
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( يبين االوساط المرجحة واالوزان المئهية لتقديرات عينةة البحةث علةى مدةتهى المكهنةات 4جدول رقم ) 
 الخمدة لالستبانة

ط المرجحالهس معايير اداء خريجي اقدام العلهم العامة ت %الهزن المئهي    

 78033 2035 المحد العمسي 1

 74.67 2.24 هحديؽ الجؾدة واالعتساد االكاديسي 2

 77.78 2.33 اعزاي الهيئة التدريدية 3

 7106 2015 الشذاطات العمسية 4

 9206 2.7 اراي عامة 5

 

( ان الاقارات 5رقاؼ  أما عمى مدتؾى  ال فقارة ماؽ فقارات االساتماوة فيتزاح لشاا ماؽ خاالل الجادول  
( ماؽ السجاال الخاامس قاد يرامت 7( و  5( و  3( و  2( و  1( مؽ السجاال الثااوي والاقارات  2و  ( 1 

( ماؽ السجاال الثااوي  اذ 8( و الاقارة  1(% هميها الاقرة  100( و  3وسط مراح ووزن مئؾ    عمى اعمى 
( مؽ السجاال الثالاد والاقرهاان 3قرة  (%   هميها الا93033( ووزن مئؾ   2.8وسط مراح   يرمت عمى 

( ووزن مئاااااؾ  مقااااادار  2.6السجاااااال الخاااااامس وقاااااد يرااااامت عماااااى وساااااط ماااااراح مقااااادار    ( ماااااؽ 9( و  6 
( مؽ السجال الثااوي 13( و  7( مؽ السجال األول والاقرهيؽ  3( و  2( و  1   (% همتها الاقرات 86.66 

(% 80.0( ووزن مئااؾ  مقاادار   2.4مااراح مقاادار   يراامت عمااى وسااط  ( مااؽ السجااال الرا ااع اذ 1والاقاارة  
( والااؾزن 1.8مااؽ السجااال الثاااوي اذ  اواات قيسااة الؾسااط السااراح   ( 3واااايت فااي السرهمااة االخياارة الاقاارة  

( ماؽ السجاال الثاااوي 14( و  12( و  11وااايت الاقارات   (% وهاي وتيجاة هعاد غيار مقمؾلاة 60السئاؾ   
( والاؾزن 2قمال االخيارة اذ  اوات قيساة الؾساط الساراح   لرا ع فاي السرهماة ( مؽ السجال ا4( و  3والاقرهان  
  (%.66.6السئؾ   
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( يبين االوساط المرجحة واالوزان المئهية لتقديرات عينة البحث على مدتهى فقرات 5جدول رقم )
 االستبانة

الهسط  الفقرة ت
 المرجح

الهزن 
 التحليل المئهي 

لعلميالمحهر األول: البحث ا اوالا   

هقييؼ االقدام العمسية يدهؼ في يد التدريدييؽ لمشذر في  1
 محر ات الشذر العالسية.

 مقمؾلة 8000 204

 مقمؾلة 8000 204 هقييؼ االقدام العمسية يزيد مؽ عدد المحؾث التظميقية. 2

يدهؼ هقييؼ االقدام العمسية في هذجيع التعاون المحثي ييؽ  3
 االقدام العمسية الستشاعرة.

 مقمؾلة 8000 204

زاد هقييؼ األقدام العمسية مؽ هشافس األقدام دلراك هدريدييها في  4
 هيئات التحرير لمسجالت الرصيشة.

202 
7303
3 

 مقمؾلة

 المحهر الثاني: تحدين الجهدة واالعتماد البرامجي ثانياا 
يزيد هقييؼ االقدام العمسية مؽ مرداقية التقييؼ التاهي.  1  مقمؾلة 100 3 

ساعد هقييؼ االقدام العمسية في اعداد خظط التحديؽ وهدريع  2
 اوجازها.

 مقمؾلة 100 3

اسهؼ هقييؼ االقدام العمسية في مرااعة االقدام لستظممات سؾق  3
 العسل.

غير  6000 108
 مقمؾلة

اسهؼ هقييؼ االقدام العمسية في اغشاي السؾقع االلكترووي لألقدام  4
  األوذظة السختماة.

202 7303
3 

 مقمؾلة

زاد هقييؼ االقدام العمسية مؽ استخدام مهارات االهرال والتؾاصل  5
 االلكترووي ييؽ الظالب واالستاذ.

202 7303
3 

 مقمؾلة

هقييؼ االقدام العمسية اسهؼ في مرااعة االقدام لهيمميتها  6
  استسرار.

202 
7303
3 

 مقمؾلة

 حؾث هخرج  اسهؼ هقييؼ االقدام العمسية في هحديؽ مدتؾى  7
 الظممة.

 مقمؾلة 8000 204

يد هقييؼ األقدام العمسية لمحرؾل عمى لهادة اعتساد يرامجية  8
 هخررية.

108 6000 
غير 
 مقمؾلة

 مقمؾلة7303 202 يد هقييؼ األقدام العمسية القدؼ عمى مرااعة رؤية ورسالة القدؼ. 9
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3 

المروامج يد هقييؼ األقدام العمسية القدؼ عمى متا عة اعالن  11
 االكاديسي لمقدؼ عمى السؾقع االلكترووي.

202 7303
3 

 مقمؾلة

ان هقييؼ األقدام العمسية أسهؼ في مرااعة القدؼ الستراهيجيات  11
 التعميؼ والتعمؼ في ضؾي وتانج االمتحاوات.

 مقمؾلة 66.6 2

ان هقييؼ األقدام العمسية أسهؼ في مرااعة القدؼ الستراهيجيات  12
لتعمؼ في ضؾي آراي الظممة.التعميؼ وا  

 مقمؾلة 66.6 2

ان هقييؼ األقدام العمسية أسهؼ في مرااعة القدؼ الستراهيجيات  13
 التعميؼ والتعمؼ في ضؾي آراي أعزاي هيئة التدريس.

 مقمؾلة 8000 204

ان هقييؼ األقدام العمسية أسهؼ في مرااعة القدؼ الستراهيجيات  14
ي الخريجيؽ.التعميؼ والتعمؼ في ضؾي آرا  

 مقمؾلة 66.6 2

ان هقييؼ األقدام العمسية أسهؼ في مرااعة القدؼ الستراهيجيات  15
 التعميؼ والتعمؼ في ضؾي آراي الجهات السدتايدة.

202 
7303
3 

 مقمؾلة

 المحهر الثالث: أعضاء الهيئة التدريدية ثالثاا 

يدية زاد هقييؼ االقدام العمسية مؽ مذار ة اعزاي الهيئات التدر  1
 202 في السدا قات لمحرؾل عمى الجؾانز العمسية.

7303
 مقمؾلة 3

اسهؼ هقييؼ االقدام العمسية في يد االساهتة لاللتراك  الدورات  2
 202 التدريمية السختماة.

7303
 مقمؾلة 3

يد هقييؼ األقدام العمسية القدؼ عمى استزافة األساهتة  3
 2.6 االااوب.

8606
 مقمؾلة 6

هر الرابع: النذاطات العلميةالمح رابعاا   

اسهؼ هقييؼ االقدام العمسية في يد االقدام دقامة الشدوات  1
 مقمؾلة 8000 204 العمسية وورش العسل والسؤهسرات.

اسهؼ هقييؼ االقدام العمسية في يد التدريدييؽ عمى التأليف  2
 202 والتراسة.

7303
 مقمؾلة 3

دة مذار ة االساهتة في الشدوات اسهؼ هقييؼ االقدام العمسية في زيا 3
 مقمؾلة 66.6 2 والسؤهسرات وورش العسل داخل وخارج العراق.

هقييؼ اؾدة األقدام العمسية زاد مؽ ودمة يرايات االختراع  4
 مقمؾلة 66.6 2 لمتدريدييؽ.
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خام
 آراء عامة ساا 

 ان هقييؼ اداي االقدام العمسية ضرورة ممحة. 1
2.8 

9303
3 

 مقمؾلة

ؼ االقدام العمسية يزيد مؽ اؾدة االداي.هقيي 2  مقمؾلة 100 3 
 مقمؾلة 100 3 أن هعد استسارة خاصة لألقدام العمسية واخرى لألقدام االوداوية. 3

الشذر في السجالت العالسية أدى الى عزوف التدريدييؽ عؽ  4
 الشذر في السجالت السحمية.

202 
7303
3 

 مقمؾلة

لعمسية في يد السجالت السحمية أسهؼ هقييؼ اؾدة األقدام ا 5
 لمحرؾل عمى معامل هأثير.

 مقمؾلة 100 3

 أن هؾزع الدراات عمى محاور االستسارة  التداو . 6
2.6 

8606
6 

 مقمؾلة

ان هكؾن دراة ودمة الخريجيؽ الحاصميؽ عمى وعانف خارج  7
 اطار السحاور األربعة وهكؾن دراات اضافية.

 مقمؾلة 100 3

العمسية السحمية والعالسية عمى مدتؾى الكمية ان السؤهسرات  8
 والشدوات والؾرش عمى مدتؾى األقدام العمسية.

2.8 
9303
3 

 مقمؾلة

هقييؼ األقدام العمسية أسهؼ في رفع دراات هقييؼ االداي الدشؾ   9
 لمتدريدييؽ.

2.6 
8606
6 

 مقمؾلة

 

  هادير الشتانج:

لاقرات و ل مجال مؽ السجاالت فقد اعتسدوا عمى قيؼ الؾسط ولتحديد مدى هأثير   ل فقرة مؽ ا            
( فساا فاؾق هعاد مقمؾلاة 2( الاى ان قيساة الؾساط الساراح  2010والؾزن السئؾ  اذ يذير  الكميدي   السراح 

  % فسا فؾق.  66 الشدمة لمؾزن السئؾ  اذ يعد مقمؾاًل اذا  ان  و تلػ الحال 

( الااى ان الؾسااط السااراح والااؾزن السئااؾ  لقااديرات عيشااة 3  هذااير الشتااانج السميشااة فااي الجاادول رقااؼ 
%( لمؾسااط  79061( و   2038عمااى مدااتؾى اسيااع فقاارات االسااتماوة  اواات يدراااة مقمؾلااة وهااي   المحااد 

وهتا يذير الى قشاعة الجسيع مؽ رؤساي االقدام والتدريدييؽ السعشييؽ   السئؾ  عمى التؾالي السراح والؾزن 
 أهسيااة قيااااس دراااة اداي االقدااام العمسيااة وفااي اثااار  فااي رفااع مدااتؾى االداي لألقداااام    ااالجؾدة فااي الكميااات

   ذممها الحالي مع واؾد  عض الساليغات هعد مقمؾلة . العمسية فزاًل عؽ ان االستسارة 
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اما عمى مدتؾى السمؾوات الخسدة لالستماوة فقاد يرال السماؾن الخاامس  اراي عاماة( عماى اعماى  
%( عمااااى التااااؾالي وهااااتا يذااااير الااااى واااااؾد  عااااض  9206( و  207ن مئااااؾ  اذ  اواااات  مااااراح و وز  وسااااط 

فقارات اساتسارة التقيايؼ  تؾزياع درااات االساتسارة والساؤهسرات وودامة الخاريجيؽ الحاصاميؽ  الساليغات ياؾل 
وضاارورة ان هكاؾن دراااات  عاض الاقارات اضااافية وان ال هعامال االقدااام االودااوية  األقدااام  عماى وعاانف 

سعي السجالت السحمية لمحرؾل عماى معامال هاأثير وعازوف التدريداييؽ عاؽ الشذار  مسية  ادضافة الى الع
وان الجسيع يرى ان قياس درااة اداي االساام العمسياة   وحؾ السجالت العالسية في السجالت السحمية والتؾا  

ياايؽ يراال السمااؾن الثالااد  فااي رفااع مدااتؾى اداي االقدااام العمسيااة .فااي ضاارورة ممحااة ولمتقياايؼ اهسيااة  مياارة 
الثالثااة اذ ان التدريداي هاؾ السحااؾر االسااس اماا رناايس القداؼ فااان    اعزااي الهيئاة التدريدااية( عماى السرهماة 

وقااااد يراااال السمااااؾن الرا ااااع   الكمياااار فااااي رفااااع اااااؾدة التعماااايؼ دور   سثا ااااة االلااااراف وان لمتدريدااااي الاااادور 
الاى ان فقارات هاتا السماؾن هتماايؽ يداب االقداام  قاد يعاؾد  الشذاطات العمسية(عمى السرهمة االخيرة والدمب 

والسااااؤهسرات العمسيااااة والسذااااار ة  ااااالسؤهسرات و  العمسيااااة واوذااااظتها  التااااأليف والتراسااااة و ياااارايات االختااااراع 
  الشدوات وورش العسل داخل وخارج العراق .

اح  ثيرًا اذ هراويت يايؽ واما عمى مدتؾى  ل فقرة مؽ فقرات االستماوة فقد همايشت قيؼ الؾسط السر  
%( اذ ياليااا ان 100 -% 60.0( و ااتا الحااال  الشداامة لمااؾزن السئااؾ  اذ هراوياات قيساا  ياايؽ  3 -102   

درااااة اداي االقداااام العمسياااة زاد ماااؽ مراااداقية التقيااايؼ الاااتاهي وبالتاااالي الؾقاااؾف عماااى وقااااه الزاااعف  قيااااس 
وماؽ ااواب   تسام  خظط التحدايؽ وهداريع اوجازهااوهذخي  وقاه القؾة وهعزيزها فزاًل عؽ االه لتجاوزها 
الرها ااة فااي اعااالن المروااامج االكاااديسي لألقدااام العمسيااة وعاادم مراعاااة التحااديد  سااا ان االهتسااام  اخاار وجااد 

التعماايؼ والااتعمؼ لااؼ يشاال السقاادار السشاسااب وعاادم مرااعتهااا فااي ضااؾي وتااانج االمتحاوااات واراي   اسااتراهيجيات 
 خرااؾص مرااعااة االقدااام لستظممااات سااؾق العساال فقااد يراامت عمااى دراااة غياار  مااا الظممااة والخااريجيؽ. أ

االمر مرهمط  السشااهج الدراساية ومتظمماات هغييرهاا هتعماق  سجاالس العساداي  مقمؾلة وقد يعؾد الدمب الى ان 
  ومرادقة الؾزارة.

 انفصم اخلايس: االستنتاجاث ًانتٌصياث ًادلقرتحاث
  اًالً: االستنتاجاث:

  الشتانج التي اعهرها المحد الحالي هسمؽ المايثؾن مؽ استشتاج ما يأهي: في ضؾي
  ان استسارة قياس دراة اداي االقدام العمسية مقمؾلة  ذممها الحالي رغؼ واؾد  عض الساليغات. -1 
  ان هقييؼ اداي االسام العمسية ضرورة يتظمب االستسرار يها . -2 
  لعمسية في رفع مدتؾى االداي ودراة التقؾيؼ الدشؾ  لمتدريدييؽ .اسهؼ قياس دراة اداي االقدام ا -3 
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  ثانيًا: انتٌصياث:
ساشؾيا وعشاد وهاياة  ال ساشة االستسرار في عسمية التقؾيؼ لألقداام العمسياة وضاسؽ هاؾاريد محاددة وثايتاة  -1 

  .  دراسية
  ؼ .االستاادة مؽ هجارب  عض الجامعات العربية واالاشمية في مجال التقؾي -2 
  هعسيؼ ثقافة الجؾدة ييؽ اسيع مشتدمي الجامعات.  -3 
اسااهؼ هقياايؼ االداي فااي هذااخي  مااؾاطؽ الزااعف لااتا يتظمااب ايجاااد الحمااؾل السشاساامة لهااا مااؽ خااالل  -4 

  التحديؽ. خظط 
  ثانثًا: ادلقرتحاث:

  اعداد استسارة لألقدام العمسية واخرى لألقدام االوداوية. -1 
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 حاكميت األقتصاد دالت يف حىكمت اجلامعاث
 أ.د.علي جميد احلمادي

 واألقتصاد/ جامعت البصرة كليت األدارة

 
 مقدمت

 ؾسىعممت لمؼ عدما سلدمال سليديةاامت سليما عمؼ سايعلىعمل  يمث  ما  سن ما  مؽ دما  لسوما دملدر  سلةمؾ   يمث 
سليحمماالا سليمما للمماععل سالتمملر سليمما عدمميعؾلشل ىسةدممل ومملليتةةا لسليحممؾو لسليدمما  لسلحالممت لسلدد اةممت  للتممؽ 

 ممم  عمسعممما سلضممملي سلزمممد    عممممسوؼ  مممفا سلسومممل ةؼ لعدممملري لعممملرا سلداعممما  مممؽ  وادسععمممل  يمممث سرض سلؾسدممم 
لسلعذلشت سليا اذعا ل سلؾسط سلماللا  اما سلددمؾد سلخسدمت سا ةما   مؽ سلمم ؽ دما سلزمض لةسمل سلزمض سلةم  

دل  سلث  ملا  ؽ سلزتط  يث سلسمؾسرد ل يما سويةلىملا   سلث سسي ب سديرلدي لسىيسل ا لثدللا للتاي 
 ال شمممل  مممفا سلمممث سلحمسمممت لسلحممممؼ لساويتمممل ويمممث اممماال ايممؾ  لممما س  سن مما عددةممماس لسلضمممل ل سن ممما سضمممظاس ل

سليا عيجدا لا وللت وةوةت لاؾ ةت سن ا  شعل وسةت ذسا    فا سلسول ةؼ سليا عس ل  سلد سلحؾوست  لسليحلنؼ
لس ةمت  داما   مؽ سلسدميدال  عاسنسلا  لدات  ل ؽ ثمؼ لعما لل يةمت علرلخةمت عيحميؼ س  عيشلللعمل دمؾ  سىيسل ةمت

ا  دا ت  فا سلدؾ  سلسشاا سلحا لسلدال  سلحدمشت لما سلدميؾا لساليممس  سلسيس يمت لل  سلحلضا ليظيدلا  اروت
 للجل دمملا سليممما عذممممل وؾوسيعمممل دسلدممل  ل مممل اوممماسا سليتةةممما لسسمميةدلب سليحممماالا لسلدمممياةلا سليممما عدممما 

 سرسلء د لرؼ سلحؾوست لا ساديرلد لسلسجيس .
 هدف الدراست: 

لا لا اذا ثدللت سلحؾوست لع اةض رولرم ل لا ساديرلد عديةط سلزؾء  يث لل يةت وؾوست سلجل د
 لسلسجيس .

 مشكلت الدراست: 
لدما    ديدمل أ ماسلساىيسملي لسلدةلسمت لسليذمالدلا لسالديرملد لدا سضحض وللت عادي  ؤشاسا سلديؼ 

 يماس  لفلػ  ح شل  ؽ ادظت س  لسلحؾوست سلذل يت  ؽ سلدزلال سلذلرتت لسلدال سلسددا  عاال  سيةت ساا ح
 اوملممت لعممفس سلؾسممط سلسيمم ز  لتةمما سلسشمميم عس يممض  حؾوسممت سلجل دمملا اؾامموعل دممؾ  سلديممؼ لسلدمميؾا لساشممدلي 

 اممملدم ل يظياممملا لعظاةدممملا  يمممث سا مممالؽ لسن ممما دمممؾ  سلسجيسممم   زمممسل لسسممميةدل ل لعممم ثةاس لعومممل    ممم  
 .سلحؾوست

 فرضيت الدراست: 
 ساديرلد. سلجل دلا  دار    دت لا سرسلء دؾس ا وؾوست عيسي  وؾوست
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سلشلوةت سليشغةسةت: عشددؼ  فا سلارسست سلث ث ا  الوث سسلسةت ألال ل: عيزسؽ  دا ت لا  وعؾ  سلحلنسةت 
 رلررعل ل يظيالععل  لةسمل ادمللم ثلل عمل دلر وؾوسمت سلجل دملا :سلذل يت لثلاةعل عيشللو وؾوست سلجل دلا

 ةت ساديرلد سلؾطشا. لا اشلء ولنس
 لاسيشيلىلا لسليؾاةلا. داد  شلس ييسض سلارسست 

 :مقدمت مىجزة يف مفهىم احلىكمت الشاملت :األولاملبحث 
اةمما    يمث سلماتؼ  مؽ عمؾسلا سال ملاملا سلسلدامت لسلاذمالت لمادض سلسجيسدملا ل شعمل  جيسدشمل سلدا ما

ساعممل لسىعممض س ولدممل لمما عجلر عممل سالاسلرةممت  امما ليمما  زسدا  ممؽ ارمم  دمما   ممؽ سلممم ؽ  سال مما سلممفي ع ةمما 
سلداعممما  مممؽ سليدمممل الا سثشممملء سلسدلراممملا سلاللةمممت لال سمممةسل سليدممملر  دمممض سال مممؼ سلسيظمممؾر  لت ةممما  مممؽ سلسمممؾسرد 

سلسعيسةؽ اؾسد  ل ديدال سلسشظدت   ليداعا  ؽ Paradoxل فس  ل   ل لتمس  سل ز ت وسدؾ لا لدسيةت سليشسةت
لةامال س  سلدامما  لةدمض لمما .لوومم سلاملو ةؽ لسلسخيرممةؽ لياحمث  ممؽ سلحيدمت سلسودممؾد  لما   ممل عيمػ سليجمملرب

ال لا سلدار   يمث سسميخاس  سلدميظت لما سدسر  سلسمؾسرد سالديرملدات لعؾعةوعمل   سليؾسلا سلتسا لسلشؾ ا ليسؾسرد
  The Short –termismاس  لما سلسؾسزاملا لسلسولضم ا درمةا  سالىمل لدةل   سيةت سليشسةت ل ا  سالسميت

  ل فس  ل اويح سلالب لسسدل  يث  وعؾ  ىس  اةؽ سلذسؾلةت لسلجمرةت لذي د لرؼ سديرلدات لسةلسةت لسدسرلمت
 ممفس سليومممس سلسدممميسا  ممؽ سلحمؾ مممت ل مممل  أل سلحؾوسمممت Governanceاظيممما  يةممم   للحلنسةممت  ذلممػ  مممؾ  ممل

وعؾ   ؽ سازالط لسةظا   ل مل عشظمؾي  يةم   مؽ ىؾسامد  اعما   لما  دما يعل سلحمسمت ل مل عيزسش   فس سلس
عديزة   ؽ سرشلد لعؾىة   لسلحمؼ ل ل عيظيا   ؽ سةظا   يث سا ؾر  مؽ  م و لضم  سلزمؾس ط لسلدةمؾد  

رب لوممفلػ ساويتممل  ل ممل ادشةممم   ممؽ  ممؾد  سلمممث  اىدةمملا ثدللةممت لدلاؾاةممت لس  دةمممت ل امماسا ودديعممل سليجمممل
سلدل دت  لس ةاس سليحلنؼ سلفي عاسد  تةت عحدةا سلداسلت ل للفسا  شا ساحاسف سيظت سادسر  لع  اعل  سرللح 

 (1)سلسدل سةؽ.
سال ساممم  الاخيمممؾ  مممؽ ىمممفلر لممما سداةممملا سالسممم   لعظاةدلعممم     يمممث سلممماتؼ  مممؽ واسثمممت  مممفس سلسوعمممؾ ل 

لدما  ملا ىيةمل س ما سلمس ةمت   يا  يةعمل سلةمؾ سلساما  سليا سل اا  ؽ  لب أل س ا  يث سازلى   للرؾر  سل
لدؽ سال ل   يا امؽ ساما   سلذؾر  لسلاسي لس يالر سل لسىال  والضل للةس  جاد  شال ل لا سلود  سالس  ا

طللد "نا  هللا لىع " سا  دلو:) الرسؾو هللا سال ا سةشمو لةشل  داا لؼ عشممو لةم  دماس  للمؼ ادمس   شمػ لةم  
. ل ؽ (2)ا اةشتؼ شؾر  لالعوزؾس ااسي لسواسىسدؾس ل  سلدلاا  ؽ س يا لسىديؾ  :)ص(لدلو رسؾو هللا   شاء

ال عاا ليشلس  جلال لسسدل لةدعسؾس لا سعخلذ    شل لل  سالس   لؼ الا اشغالت لا سلحمؼ سلدةلسا سلسااا
  س يماسدس ليمؾوا واؾاملدا سللث هللا ساحلا  لعدللث ليددل ثدت  ؤوا    سلداسر لاشلء اغسعؼ سليلرلخةت لسلدديةت

 (3).ل مس  ل 
لواي  لالشلر  س  سعدلي وجؼ سلا ؾ  ليظاةا  ةلدعؽ سلحلنسةت  يث  ديؾ  سلسشغسلا لما ساللامت 
سال ةممما  دممما عدممميسا  اارسععمممل  مممؽ سسيذممماسء وممملالا سلودممملد لساللممم س لسلوزممملرح سلسللةمممت سليممما عداضمممض لعمممل 
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ايةجت ليشسؾ سلسيدلري لا سطلر سليظاةدلا سليتشؾلؾىةت  يمث ودملب   لا سلدللؼ سلرشل ا نااللا سلذاولا
سال مما سلممفي ومماس لجممؾ   سةدممت اممةؽ سالطمملرلؽ لولىممت   ممل  ممفا   اسممؾ سالطمملر سلوتمماي ل ديرمملد سلدممللسا

سلسؤسدممملا سلمممث  مممشعم ليدممموا لس  دممما احومممس ودمممؾ  سلسدمممل سةؽ للحممماد دلر أامممحلب سلسرمممللح ل عمممل  
لذلمػ  مل اداما  مؽ  حيمؾ    (4)ةت لعدملمم دلر سلادل مت لسلسدملءلتازمل  لسلذمولل جيس سالدسر   ؽ   و سال

ل الدم سلحلنسةت سلذل يت. للف د سلمادض سلمث س  سلحؾوسمت ذسا ثدللمت لظالمت  دميدةشةؽ اشسمؾذ  سلحؾوسمت 
لمما سلممالو ساسمممشااللةت سليمما وللغممض  يممث  مممل  سلرمماسر  لمما دسممت  ؤشمماسا سلحؾوسممت لسليرممشةولا سلاللةممت 

اغمممماس لدلرااممممت ىممممفلر  سلرسممممت  ؤشمممماسا سلحؾوسممممت لمممما  ممممفا سلايمممماس  سلممممث سلدمممما  سل ممممل ؽ   دلر ممممت سا مممما  سلس
 ذا.للتششل ال اييدا    لىعت سلشغا  مفا و ةماس الام  لمؾ ومل  سلدةملس اعمفا سلرمؾر  سليلرلخةمت لتمل  ساللمث 

فا سلسجسؾ مت  مؽ سلمالو س  عيرار سلالو سلدا ةت دلرست سلسجيسدلا سليا ع  ف  للحؾوست ااعل سسماا  مؽ  م
لا  سلرست سلحمؼ سلاشةا لا سلدرؾر ساس  ةت وسل عسض ساشلر  لفلػ ساول.لديث سلاتؼ  مؽ س سةمت سلدمجل 
 سليلرلخا لا  فس سلسزسلر سا س  سلحؾوست عادث عمل ا   ميدمات عمؤثا اعمل سلغمالف سلدةلسمةت لساىيسل ةمت

 حممماد   ل مممل عممما ؼ  مممفس ورمممؾو سلداعممما  مممؽ سلمممالو  لساديرممملدات سليممما اسممما اعمممل سلسجيسممم  لممما ليممما  ز شةمممت
ساسمم  ةت  سممل لةعممل سلدمماس   يممث  اسعممد  يااةممت لمما عرممشة   ممللسا س مما  ممؽ داممل  يخررممةؽ لمما ىل دممت 

 اماأ سسم  ا  مؽ سلدماأ   003اشلء  يمث  عظاةما 6106ىؾر  لسششظؽ لا سلخل س  ذا  ؽ ولاؾ  ثلاا 
لممت لعؾزلمم  سل ممال  لسلحالمملا ل دمميؾ  ساديرمملد لسممؾء سسمميخاس  سلتممالؼ لسلدممشت سلشاؾلممت سلذممالوت عيديمما  للداس

لعممفا سلسؤشمماسا سلسدمميخا ت عديمماب  (5)سلدمميظت لسسمميخاس  سلمماعؽ اضممولء سلذمما ةت  يممث اغممل  سلحمممؼ لتةا ممل.
س  عاعةمد ايماال سلدماس  دما ىملء لما ذعمل عرمشة  دلو  اسلحؾوسمت. ل سمل ال ادم املدم ن ةاس  سل عدمؾ   يةم  

سلدممممللؼ للدممممل لسؤشمممماسا سلحؾوست لدمممما ايتممممض سلاعاممممت سلسيؾلممممت لشدمممملط سلحؾوسممممت لةسممممل عيديمممما  سؤشمممما سلسدمممملءلت 
لمما   6107%  يممث سلياعةممد لمما  ممل  906%ل604% ل6107لساسمميداسر سلدةلسمما للدللةممت سلحمؾ ممت احممؾ 

% للمشوس سلدل .ل مممفس  9507% ل 7507% ل9606 يمث سليمؾسلا   ومةؽ ايتمض اغلرا مل لما دللمت سلمااسلرا
 يممث سلودمملد لمما  عجمما س  سلاعاممت سلسيؾلممت لشدمملط سلحؾوسممت لسؤشمماسا سايغممل  سلجممؾد  لسممةلد  سلدمملاؾ  لسلدممةظا 

% 9603%   للؾدض سلفي ايتض لة  رعد  فا سلسؤشاسا لا سلمااسلرا سازمل 609% ل403% ل906سلداس  
 (6)ياعةد لا سلدل  سلسفوؾر.%  يث سل9806% ل8307ل
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 خصائصها ومتطلباتها :اجلامعاث : حىكمتاملبحث الثاني

 
  لؼ عتؽ وؾوست سلجل دلا عتؾلشمل وةلدامل  شدميخل  مؽ سلماسرا  سلسول ةسةمت لحلنسةمت سالديرملد لسلسجيسم      

ل لليمللا لمل  ىسيمت سالتملر   ال عدييعؼ  شلاا دؾععل لسسيساسرليعل  ؽ لوما  مفا سلماسرا  لعدماح لما ليتعمل
د سلت ةمما دممحعش ساوممللسلسشظيدمملا لسلسؤشمماسا سليمما ىمما  سلحمماعث  شعممل لمما عحاعمما  وعممؾ  سلحلنسةممت سلذممل يت 

ااعممل    شعمل  يمث  حيمؾ  وؾوسممت سلجل دملا اؾام   ممفا سا ةما  أدس  ولسمست لما سليمم ثةا لسليتةةما لسلالملد 
لسىيعلدس لسلاىلو سلفعؽ اس يؾ  طيةدمت سلسجيسم  لسلشخمد عشظؾي  يث  دلوت  ل ت  ؽ سلذالب سان ا ل ةل 

. ل مممؽ  شمممل اسمششمممل    ادممميخيص  وعؾ مممل (7)ايتممملر لعرمممؾلد  دممملرسا سليشسةمممت لةممم سلدممملدر   يمممث سواممماسي لسال
لحؾوسمت سلجل دملا  يسم  ك  مؾاعمل سلساىدةمت سليما عحممؼ  دسر   شغؾ مت  مؽ سلدمؾساةؽ لسالماسد لسلد دملا سليمما 

 سممل ازممسؽ عحدةمما سليممؾسز  لمما   ذمملروةت لسلذمموللةت لسلودللةممت لسلسدمملءلت لسلادل ممت لسالسمميد لةتعممؤ ؽ عودةممل سلي
 دؤللةلا  خيي  ساطاسف سلدل يمت لما سلجل دمت لعدملمم سليشللدمةت لسليسةمم لسلسؾسء مت  م   يظياملا سليشسةمت 

 .                                 لسويةلىلا سلسجيس 
ألال سل سلسشغؾر أل سلسوعؾ  سلزةا سلمفي   سلشغا  لث وؾوست سلجل دلا  سشغؾرلؽاسمششل  فس سليدالف  ؽ 

اذممةا  لممث  اعممل  جسؾ ممت  ممؽ سلؾسمملرل لسقلةمملا سليمما عديرمما  يممث اغممل  سودسر  لسليشغممةؼ سودسري للمماض 
 رمممممللح  لةعمممممل اعممممماف عحدمممممةؽ أدسء سلجل دمممممت ل ا مممممتلسلدمممممل يةؽ سالازمممممالط لسلادل مممممت  يمممممث  دسر  سلجل دمممممت 

لثلاةعسمممل سلسشغمممؾر سلؾسسممم  لحؾوسمممت سلجل دممملا .سا مممالؽ Stakeholdersح سةؽ لأامممحلب سلسرمممللسلسدمممل
 شرمماس ولسممسل لمما ىممالو أ سمملو سليشسةممت سلاللةممت ل شغؾ ممت  ممؽ سلدؾس مما لسليذممالدلا سلسيزممسؽ وؾاعممل عس ممل 

 دمماالا سلشسممؾ ل مللحمممت سلودمما لعحاعمما ساللؾلمملا لسلسدممل ست لمما د ممؼ عظيدممملا  سلاسلدممت  لممث زلمملد  لعمم را
 Internal determinantsل ممفس  ممل عؤومما    وؾوسممت سلجل دمملا عذمميسل  يممث  حممادسا دس يةممت .سلسجيسمم 

سمممل اا  يمممث عتمممؾلؽ امممؾر  سلسوعمممؾ  سلزمممةا لعمممفا سلحؾوسمممت وللدؾس ممما لسلساعتممممسا سليممما عحممممؼ  لةمممت سعخممملذ 
 للؾدض سلمفي ادمؾ  لةم   وعؾ عمل سلؾسسم   يمث   لض سلر وةلا لإدسر  سلراسي دس ل سلسؤسدتؾ عوسلداسرسا ل 

عس يممض  ممللدؾساةؽ لسااغسممت سليمما عحمممؼ اذمملط سلجل دممت لمما External determinants حممادسا  لرىةممت 
                                                                                                         .ةتسالديرلد لسلاللت لسلسشلخ سالديرلدي سلدل  لوولء  ساىعم  سلادلاةت لدلر سلسؤسدلا تةا سلحمؾ 

س   وعؾ  وؾوست سلجل دلا اورح  ؽ عسي   فس سلسوعؾ  اادض سلخرلرص سلسسةم  ل  للا  دا يعل      
لعتممللؤ سلومماص   لسمما ت سالسمميجل ت  سليذمملروةت  رمموت  الشمما  سل  امما  س يممةؽ لمما  طمملر شمما ةت سلسذمملروت

لعدمممؾ  وؾوسمممت سلجل دممملا  يمممث  جسؾ مممت  مممؽ سلسدممملعةا  .لسلسدمممللس  لسلذمممسؾو لسلودللةمممت لسلتوممملء  لسلسحلسمممات
لسقلةلا سلسيس يت  للاةيت سليا عسلرس لةعل سلجل دلا اذلطعل  سل لا ذلػ سليذالدلا لر   لرسللت لأ ماسف 

ساجممملز سلسدممميؾللا سلسظيؾ مممت  مممؽ سليسةمممم لسليشمممللس لسلسدمممل ست  ل ظمممط  سمممياسعةجةت ليجل دممملا عدمممل ا  يمممث
لومممفلػ  دةممملر سلتوممملء  لسلول يةمممت سليشغةسةمممت  .سلول يمممت لممما عدغمممةؼ  دممماالا سلشسمممؾ سالديرممملدي لسالىيسمممل ا
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للشظؾي  فس سلسدةلر  يث ضالر  سسيحزلر ساسمس سلسارلسمت لؾضم  سلخظمط لس يةملر سلتمؾسدر  .لسودسرلت
. للحيممل  امماأ (8) سؤشمماسا عدممؾلؼ سادسء ليذممخةص سلتومملء  لسلول يةممت سودسرلممت ليجل دممت  سودسرلممت لسالسمميدلات

لسولرلح أ سةت  للتت لا سلحمؼ  يث  دميؾ  ولنسةمت سلجل دمت  ذ عيؾىمد  يمث  Transparencyسلذوللةت
سلجل دلا  ااسر عدملرلا  للةمت لإدسرلمت سمشؾلت أل ارم  سمشؾلت لسولرملح  مؽ  دميؾللا لعتةماسا وملالا 
سلظياممت لعاوةاممت سلتمملدر سليارلدمما لسو مم    ممؽ لمماص سلدسممل سلسيلوممت  ذمموللةت  للةممت لعدممااؼ اممؾر  ودةدةممت 

لمم  اسمممؽ أ  اميسممل  زممسؾ  سلحلنسةممت   لسلادل ممت  Accountabilityأ ممل  امماأ سلسدمملءلت    ممل احمماالتممل 
ااعل عدشا   ملاةت عدةمةؼ أ سملو   دل   فس سلسااأ  عسل ايتض  ديؾللا سلسالدم لسلسؤشاسا سا ا  سلسمسيت

لعس مل سلسذملروت  .سلسدايمت سودسر  لعحاعا سالاحاسلملا لسلدسمل  يمث  دللجيعمل لعوملدي سلؾدمؾي اعمل لما سلخظمط
سلاس يةممت لسلخلرىةممت  ؤشمماس ذي داللممت واةمما   يممث عحدةمما سلحؾوسممت سلجل دةممت  سممل عيزممسش   ممفس سلسؤشمما  ممؽ 
 ذلروت اةؽ ىل دلا سلدظلي سلدل  لسلدظلي سلخلص أل سلذاسنلا لسليؾرست  م  ىل دملا  للسةمت أل شماولا 

وسذملروت سلتملدر سليارلدما لما  سيةملا امش  سلدماسر  ل شلا سلسذلروت سلاس يةمت .ل ؤسدلا  حيةت أل دللةت
لومممفلػ  ذممملروت  رسء سلظيامممت لةسمممل عيديممما ايشغمممةؼ  دمممض   لعاشمممةح لس يةممملر  مممؽ ادمممؾد سلجل دمممت ل ؤسدممملععل

ل سمممممل     .سا ممممؾر سانلداسةمممممت سلساعاظمممممت  للسدممممملدلا سلارسسمممممةت لسال يامممملرسا لسليدمممممؾلؼ سلجمممممل دا ل مممممل شمممممل  
و سلدملدر  يمث سليوتةما لسواماسي لسليؾ ةمت لسليؾىةم  لما سلسجيسم  لم  اما  مؽ سلجل دلا  ما سلسشاما سلحما سال 

 ممشح سلجل دمملا درىممت  للةممت  ممؽ سالسمميد لةت لإ دلد ممل  ممؽ  رمملدر سلزممتؾط لسليمم ثةاسا لةسممل عيديمما  مم داسر 
لممت وةممث لال اشدممث  امماأ سالازممالط لسلسدممؤللةت لسلداس .سااغسممت سلاس يةممت لسلامماس م سليظؾلالممت لسليممؾسرح سلسللةممت

سليدةممما   عاممملي سلدممميؾا سا  دممما سلرمممحةح لسلدسمممل     دةممملا سلسعشمممت لممما أ سممملو سلادل مممت لسلسيل دمممت لسادسء 
لسويمماس  ودممؾ  أاممحلب سلسرممللح سلسخييوممت لسلسدممؤللةت أ ممل  ىسةمم  ساطمماسف لسلدسممل  سؾىممد   لسليؾدةيمملا

 يسممل      ازممل   وعممؾ  وؾوسممت . ل ممؽ سلس وغمملا سلجمماعا   لال(9)عتممللؤ سلومماص لعدملممم سممةلد  سلدمملاؾ  
سلي دةمم   سدشممث   أللعممل  سلجل دمملا لعجدممةاا  سيةممل عيظيممد سلسممالر  ساسوممل  سممس أسلسممةت  مسيممت لادزممعل

سلحؾوسمممت سلجل دةمممت لإدشممملي ساطممماسف اعمممل ويمممث عيسيممم   ذمممداةت لدامممؾو أن ممما وممملليدالف  سوعؾ عمممل لإ دلد مممل 
سلجل دت و دللت لسيؾا ل ةؽ سلحؾوست وؾسمةيت لييدل مل  لس  اسةم اةؽ وؾوست  ل شعجةيعل لسلةلععل ل دلعةا ل

لثملاا  مفا سلساسومل  مؾ اشملء ألاشةمت ساسلسمةت ليحؾوسمت سلدملدر   يمث سليول مل  م  سلسيتةماسا   سلةمؾ ا سلدمؾي 
سلسحةظت لسليدلاش سلخم   امةؽ ساطماسف سلسخييومت لس  اذمسل ذلمػ سلاشملء سلسشغؾ مت سا  دةمت لسلدةسةمت  مؽ 

 .ليشغةسةت لسودسرلت  ؽ ىعت أ ا  ىعت لسلاشةت س
لعيحاد سلساويت سل لل ت    ماسد ااامل م ز شما عشظمؾي  يمث  خييم  سلسدمؤللةلا لسلؾسىاملا لسلسعمل  سليما     

ل دمما سالايعمملء  ممؽ   ادممؾد ل طممل   سالازممالط لسالليمممس  لسايغممل  سلجممؾد  لمما سادسء ليحدةمما تلامملا سلحؾوسممت
ليسملرس   لعمل   ت سلاس دت لسليا  ا  اويمت عشوةمف سلحؾوسمت لعظاةدلععملعااأ سلساوي  لض    ل  فس سلااال م

للسمؽ  شل سلي نةا  ؽ  ا  درىت لالء ساطماسف سلسخييومت   نللت سلسدلعةا لسلزؾس ط لسقلةلا  رؾر   سيةت
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لعخممميؼ  مممفا  .ليتمممؾ   س ل مممت  اىمممل س ياممملر لعمممفا ساطممماسف لسسممميخ ص سلشيممملرم لسلداممما  سلحدةدممما ليحؾوسمممت
سومل سار مم   خل دمت عممييخص  سيل دممت سليشوةمف لردلايمم  ليذمخةص  ممؾسطؽ سلدممؾ  لسلزمد  لعحاعمما  دمميؾ  سلسا 

نولء  سليشوةف للسمؽ    عتؾ  سلادل ت  يمث امؾ ةؽ ألال سمل سلادل مت سلسدملعا  سليما اسمشعمل  دللجمت سالاحاسلملا 
سالايعمملء  ممؽ سليشوةممف لعممال  ليدسممل ألو  مم لو لثلاةعسممل سلادل ممت سل ودممت سليمما عحمماد سا ظمملء لسالاحاسلمملا  دمما 

. (01) يمث  دللجيعمل لال شمػ  مل  سلشمؾي سالو  مؾ سالزمل  مؽ وةمث ديمت سليتيومت لسايغمل  سلدسمل لسلجممؾد  
لعجار سوشلر   لث أ   سيةمت وؾوسمت سلجل دملا  سزمل ةشعل ل دلعةا مل لسلةلععمل ال عدسمل  رمؾر   جماد  امل 

ل مؽ  شمل لعما  رمؾر  ويسةمت عيم ثا ا ؾسامض لعتةماسا   سلؾسس   ا عالر لا سلؾسط سالديرلدي لسالىيسل ا
سا مما سلممفي عممال   لممث ععممؾر سلداعمما  ممؽ سليحمماالا سليمما ع مماط  ممؽ لل يةممت وؾوسممت سلجل دمملا    ممفس سلؾسممط

ل شعممممل عحمممماالا اةيةممممت أل  لرىةممممت   ممممل  دمممميؾ  سل دللممممت سلدمممملرا لمممما سلسجيسمممم  لدرىممممت سالسمممميداسر سلدةلسمممما 
لعمفا سلدؾس مل  م  شمػ   ديا  دؾساةؽ سليديةؼ سلدللا ل ديؾ  سلدةظا   يث سلودلدلسليذالدلا ل خلات  ل عي

لتيسمممل سعدمممسض  لالاجلاةمممت لسلشزمممم سلتمممللا أاممماحض  دؾ ممملا أسلسمممةت ورسممملء وؾوسمممت   عدسمممل  لعجمممل ةؽ
  للمما وللممت سلممشدص لسلخيممل لسلدممياةت لممل  ذلممػ  للي نةمما سةوزمما  لممث عدممؾلض  وممادسا سلحؾوسممت  سلجل دمملا

للشدممحد سا مما  يممث  جسؾ ممت سليحمماالا سلاس يةممت أازممل سلسيس يممت  سمما  عممؾسلا  سممياسعةجةت لسضممحت سلسدممللؼ 
ليجل دممت لسلدممار   يممث عتممؾلؽ  دسر   يةممل  يممث درىممت  للةممت  ممؽ سلممؾ ا لسلمميسمؽ  ممؽ  دسر  سليتةةمما لسالليمممس  

لدرىمممممت سليسدمممممػ  للحةلدامممممت ايدمممممؾلؼ أاغسمممممت سلادل مممممت سلاس يةمممممت لسلدسمممممل  ساممممماأ سلسدممممملءلت لسخييممممم  ساطممممماسف 
لسلسؾضؾ ةت لسلشمس ت لا سعخلذ سلداسرسا ل ا  عول ل سلتلدر سليارلدا    سلحةل  سلجل دةت اؾاو  سلدشرا 

لدرىت   اسد سلظللمد سلسشميم سلدملدر  يمث عؾعةم   ديؾ لعم    سلاذاي سلارةدا لا سلدسيةت سليديةسةت لسلاح ةت
ل دمميؾ  ضممسل  سلجممؾد  لسالرعدمملء  للدممارسا سليشللدممةت   لسجيسمم لعحرممةي  سليا ممؾي لسلدةسمما لخا ممت سلدممؾ  لس

لال اا أ  اوعؼ  ؽ ذلػ  ل   فا سليحاالا سلفسعةت لسلسؾضؾ ةت عس ل لا لى  أ ا  يظياملا عيمم   .ليجل دت
احممللو أ    . ل دمما  ممفس سلدمماض سلسم مم  لحة ةمملا وؾوسممت سلجل دمملا(00)عحدةدعممل ليدملممم دؾس مما سلحؾوسممت

لمللسدالف    سلجل دملا سلداسدةمت دما سوييمض  ملامت  .ملات سلحؾوست لما سلجل دملا سلداسدةمتايدا اغا   يث  
 لرز  اةؽ سلجل دلا سوديةسةت لسلدلرلت لوددض سسدت  للةت اةؽ ىل دلا سلدللؼ لدا رلاا سلداعا  ؽ سلاياس  

لعممؼ  دممل ست سلدا ةممت    مماسد واةمما   ممؽ سلخممالجةؽ لسلسخيرممةؽ لمما  خييمم  سلسجمملالا لسليخررمملا لوممل  
وسل سسيولدا  فا سلاياس   ؽ  ا لا سلديسلء لساسملعف  سلدماسدةةؽ ليظمؾلا   لل يت لا عشسةت لعظؾلا اياساعؼ

لادا ذلػ لداا  فا سلجل دلا سلت ةما   ىل دلععؼ ل ؤسدلععؼ سلاح ةت ويث سلددا سليلس   ؽ سلدا  سلسلضا
سل لل ممت لويممث عؾ شممل  ممفس وةممث س يامما  ؤشمما  ممؽ لسدلاعممل لعاسىدممض  رممؾر   يحؾعممت  مم و سممشؾسا سالوةممت 

  د ملء  ما    دسلؾس وؾو سليديةؼ سلداس  دللت تةا  رشوت ش ا  لا ذلػ ش   سلدؾدس  لسلرؾ لو لسمؾس ل
  للدميشا عاعةمد سلمالو لما عدالما سليشللدمةت سلدللسةمت  لمث  ؤشما (06ؼ)عؾسلا س دط  دلعةا سلجمؾد  لما سليديمة

سسميادلد سلدماس   مؽ  مفس    عمؼل مؽ سلسؤسم  سام  الديرلدي سلدللسا ساسلساسليشللدةت سلفي وادا سلسشيا  س



  

 
  
 
 

439 

 Qs Topوسمل دما سسمياداا سلجل دملا سلداسدةمت  مؽ عرمشة   سليدالما لما  ماد  مؽ سلدمشؾسا سلدمل دت لحلدملك 

Universities لةاال س   فس سليرشة  دا س يسا و ةاس  يث سلدشلاا سلفسعةت سل  .لخسدسلرت ىل دت ساللث
لس يدا عتؾ  سلشيلرم أن ا سياةت لةسمل  ذس عزمسؽ  مفس سليرمشة  سلسومادسا سلاةيةمت  .يةت ليشذلط سلجل داسلاس 

ل مؽ ىعمت  .لحؾوست سلجل دلا سليا سادض سوشلر   لةعل وةث عويدما سلما د لسمسامل سلت ةما  مؽ  مفا سلسومادسا
ذمالدا لسلدملاؾاا لييديمةؼ سلدمللا أ ا  اسمؽ أ  ادم  ساد عاسى   ملات سلجل دلا سلداسدةت  لث سلجلامد سلي

سلسدمماو ودمماسر  ةيممت ل  يسمملد سلدممل   0988لدممشت  41دمملاؾ   ممفا سلممؾزسر  ردممؼ  اويدممالسلاحممث سلديسمما وةممث 
 يسل س  لعفا سلعةيت دلر  لرز لا سليادةا  يث سلجل دلا لا  جملو سالليممس    لسال يسلد سلخلص لا سلؾزسر 

لومممفلػ لممؼ عدسمممل  مممفا سليذمممالدلا عرمممشة    ا ورسممملء سلحؾوسمممت لةعمممل للسدمملعةس سلشؾ ةمممت لسلتسةمممت سليممما عسعمم
 دمملرسا ليجل دمملا سلداسدةممت وسممل احرممل لمما سلداعمما  ممؽ دلو سلدممللؼ سلسيدمما  وةممث عرممش  سلجل دمملا  لممث 

ل فس  ل ادل ا  يث عخررةت ر لمت لرسمللت لأ ماسف   ىل دلا  ح ةت لأ ا  عديةاات لثلل ت عظاةدةت  عشةت
للةس  للرةتت سلدل ت لسخيي  سلجل دلا وسمل احرمل  شماال وةمث ع ومس سليسلثمل   دنل ىل دت  يث ساواس

سلؾسس  لا  فا سلاولرم سل  ا اةؽ ىل دت  تاسد لسلجل دت سلسديشرالت لىل دمت سلارما   يمث سماةل سلس ملو 
ل مممفس  مممل عمممشدمس سممميال  يمممث سادسء سلةمممؾ ا  .  للمممؼ عجممما اتعمممت  دةشمممت عسةمممم ومممل ىل دمممت  مممؽ سا ممما  (03)
وسل لمؼ  .جل دلا ل يث دارععل لا سليحاعا سلادةا الويةلىلا سالديرلد لسلسجيس   ؽ  خاىلععل ل ا لععللي

 عيزسؽ  ؾسد  فس سلدلاؾ   ل عيديا    ؼ  جيس  ؽ
 (: عاعةد دلو  خيلر  للدل لسؤشا ىؾد  سليديةؼ )دسلؾس(                                 1ىالو )                   

 سلاللت سلياعةد

 سشتللؾر  0

 سؾلداس 6

 لشيشا  3

 دظا 4

 سا لرسا 01

 سلااسلرا 07

 سلؾالالا سلسيحا  08

 سلدؾلا 09

 سلسلاةل 61

 لاادل 66

 لاشل  65

 سلددؾدات 54

  را 039

https://www.talabnews.net 
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 QS 2019(: عاعةد  دض سلجل دلا سال  سالزل لا سلدللؼ 2ىالو)

 سلاللت سلجل دت سلساعات

 سلؾالالا سلسيحا  لييتشؾلؾىةل س دعا  لسلعذؾسةي 0

 سلؾالالا سلسيحا  ىل دت سيلاوؾرد 6

 سلؾالالا سلسيحا  ىل دت  لرلاد 3

 سلسسيتت سلسيحا  ىل دت سلودوؾرد 5

 سلرةؽ Tsinghuaىل دت  07

 سلةل ل  ىل دت طؾوةؾ 63

 سلرةؽ ىل دت  ؾاغ وؾاغ 65

 نشاس عؾرايؾىل دت  68

31 Peking univ. سلرةؽ 

51 PSL univ. لاادل 

 سلسلاةل ىل دت  ةؾاخ لييتشؾلؾىةل 60

 سلااسلرا ىل دت وؾ شعلنؽ 81

 نؾرلل سلجشؾ ةت Pohangىل دت  83

060 Sao Paulo univ. سلااسزلل 

066 Maxicouniv. سلسمدةػ 

 سلددؾدات ىل دت سلسيػ لعا ليشوط لسلسدلد  037

045 The Hebrew univ. سلتةل  سلرعةؾاا 

 لاشل  (AUB)سلجل دت سال المةت لا اةالا  635

 دظا ىل دت دظا 349

 سال لرسا ىل دت سال لرسا سلدا ةت سلسيحا  391

 سلاحالؽ ىل دت سلخيةم سلدا ا 461

 ُ سل  ىل دت سيظل  دلاؾس 461

  را ىل دت سلدل ا  491

 سلداس   تاسد ىل دت 510 – 551

 سلداس  ىل دت سلتؾلت 610 – 651

https://www.topuniversities.com,2019 
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سلممفي عيمم ل   ممؽ رىمملو   Board of trustees جممللس سلحؾوسممت لمما سلجل دمملا ل ممؾ  جيممس سا شمملء 
  سا سمملو لسلسعشةممةؽ ل س يمما سلعةيمملا سلسخييوممت سلدل ممت لسلخلاممت لأ زمملء  ةيممت  ممؽ  مملر  سودسر  سليشوةفاممت

                                                                                                         .ل فس  لث ىلاد  س يةؽ  ؽ سلظيات سا ا سلفي عؤ ؽ سليذلروةت لا سلدسل لسليس ةل سلسداا  ؽ سلسجيس 
للسمشمػ س  ع وممس  مؽ الوةممت أ ما      شمملا  دمض سلسممؾسد سلمؾسرد  لمما دملاؾ  سليديممةؼ سلدمللا لسلاحممث      

سلسيزممسشت عتممؾ   عسممت  اوممم سلممؾزسر  سليخظممةط  3وسممل لمما سلسمملد  ردممؼ  سلديسمما عيدمملرض  مم  سعجمملا سلحؾوسممت
.. لعؾوةا ل لا  ظت لسوما   يمث  دميؾ  سلاللمت لسوشماسف .لسلسيل دت لييديةؼ سلدللا لعشدةا لإداسر سلخظط

 فا سلسلد  عؤوا  ا  سسيد لةت سلجل دلا لعادةيعل سلؾسضحت لساوم سلؾزسر  ل للفسا لما  . يث ودؽ عشوةف ل
 ممؽ اوممس سلدمملاؾ  سليمما عشظممؾي  يممث   زمملي سلجل دمملا  49ل ممل عؤومما ذلممػ سلسمملد    ةمملب  جيممس سا شمملءت

 61لومممفلػ ا وممس    سلسممملد   .لسلتيةمملا لسلسدل مما سليممما عؤسدممعل سلجعممملا سلاسممسةت وشمماسف لعدمممؾلؼ سلممؾزسر 
ؾ  لمما وممل سممشت عممشص  يممث     جيممس سلتيةممت اسمملرس سديمماسح شممالط سلداممؾو لسديمماسح  مماد سلظياممت سلممفعؽ ادايمم

 ذ     فس سا ةا اةا سلؾزسر  أازل ل فس ساسيؾب اسش   ذملروت أامحلب سلسرمللح  سمل   للةس سعخلذ سلداسر
  لمما ذلممػ سليارلدممةةؽ لسلظياممت لمما  سيةممت سعخمملذ دمماسر  عممؼ  ممؽ  ممفس سلشممؾي عيديمما  ممللوييةؽ سلسممفوؾرلؽ أسلسممل

 مؽ سلدملاؾ   6ل   ملامػ سالاياملا سلمث سلسملد   .ل لليللا لم    مفا سوىماسءسا عدادمل  دملر وؾوسمت سلجل دملا
 لعجمملا عحدةمما  .وسةممت لاؾ ةممت لمما سلحاوممت سلديسةممت لسليدشةممت لسل دللةممت عتةةمماساسلسممفوؾر لسليمما عيديمما   ومماسا 

ساامممللت لسلااممملات سلديسةمممت " لعجممما لممما سلظممماف سا ممما ذ ممملب سلمممؾزسر   لمممث  اممماسر عديةسممملا  شلدزمممت لسمممل 
أل   ؾي  مؾد  سلظيامت سلسادشمت دةمؾد ؼ  رمؾر   يتمار  أل عظاةما سلمالر سل للمثعزسشي   فا سلسملد    مل  ؾضم

 4ل  3لوفلػ اجا  فس سليشلدض عيحدا اةؽ  ل ىلء لا سلودما     شح درىلا  ضللةت ليظيات تةا سلشلىحةؽ
 ممؽ " عظممؾلا سلد دمملا سلديسةممت لسل دللةممت لعؾثةمما ألسامما سليدمملل   مم  سلسؤسدمملا سلديسةممت لمما  6 ممؽ سلسمملد  

أل ل مؽ ىعمت أ ما  عسيشم  سلجل دملا سلداسدةمت  مؽ س يسملد سليادةملا سلرملدر   مؽ ىل دملا   سلدللؼ  ؽ ىعت
    ؾضممؾي سليشملدض اممةؽ سلسممؾسد سلمؾسرد  لمما دمملاؾ  سليديممةؼ     .ا ةممتسلجل دمملا سلد د ا ةمت أ زمملء لمما سعجمل

لطا سلجل دملا  م  سليذمالدلا سلدللا لسليديةسلا سليا عرار ل سلؾزسر  اخيا وللت  ؽ  ما  سلذموللةت لما عدم
ل ممفس  ممم  شممػ عيشمممللث   ممؽ ىلاممد ل ممم  سالمماسد لسلسؤسدمملا  مممؽ دس ممل ل ممملر  سلجل دمملا  ممؽ ىلامممد أ مما

 ست سلجل دلا ل الدم وؾو
 

  



  

 
  
 
 

442 

 االقتصادحىكمت اجلامعاث يف بناء حاكميت  دور :املبحث الثالث

لمما ىسعؾرلممت ىشممؾب ألالدةممل عرمملدف لؾوممت ويممد  يةعممل " سلدزمملء   شمما  مما ل ىل دممت سمميةيةشاؾش
 اسمل عيظيمد لدمط سلدسمل  يمث  ومض  دميؾللا   ال عيظيد دشلامل اؾللمت لامؾسرلخ طؾليمت سلسما    يث س ت

 شمما ذلممػ اسممؾا سلسمماض  يممث عمما ساطامملء لعشعمملر سلسامملاا   سليديممةؼ لسلدممسلح ليسيدمما ةؽ ل  يحلامملا  ممللتش
   لعممفا  .زممة  سا ممؾسو  يممث عمما سالديرمملدعةؽ لعخيومما سلداسلممت  يممث عمما سلسحممل ةؽلع   يممث عمما سلسعشاسممةؽ

سلدظؾر أ سةت  للتت لا سلتذ   ؽ    ا ح سلسجيس  ادؾ   يث ا ح سليديةؼ لسلجل دملا سليما امالر ل 
 Humanلعما دملدر   يمث عتمؾلؽ رأس سلسملو سلاذماي   عس مل  حمؾر سلمالرس  ساسلسما لما سلشغمل  سليديةسما

Capital  سلسحرمممؽ  للسعممملرسا سلديسةمممت سلمممفي عالممما دشمممؾسا سالديرممملد سلمممؾطشا للمممؤ ؽ سويةلىممملا سلسجيسممم  
  سا ما سلمفي احدما لعم را  للةمت  مؽ سلشسمؾ سالديرملدي (04)للال   لث زللد  سليدا  سليدشما  رمؾر  سمالدت 

ادسمل  يمث ساجملز  وةث ادل ا سليديةؼ سلجمل دا  يمث عظؾلم  لسسميةدلب سليتشؾلؾىةمل لسليدشةملا سلحاع مت  سمل
لعممممفس ادشمممما س    لسرعومممملي  دمممميؾ  سوايلىةممممت  أ مممماسف سديرمممملدات أسلسممممةت أ مممما  ولاخومممملض عتيوممممت سوايممممل 

لال ادممميتاب ذلمممػ   سلجل دمملا    ملاعمممل أ  عس مممل سلدا ممت سليممما عدمممؾد سلشسممؾ لسليظمممؾلا لسلحاسثمممت لمما سلسجيسممم 
لللجل دممت لسوممما   ممؽ سلدمممؾ  سلممم  ا سلسيس يممت  للحمؾ مممت لسلسؤسدمممت سلاعشةممت لممما ع ثةا مممل  يممث  دممميؾ  سلوتممما 

وسل  اعل عسييػ سلسؾدم  سلدةملدي سلمفي اسمشعمل  مؽ  يما سلؾسمط سواسملرا سلس رمؼ شمالظت أ  عيدمد   لسلسةاس 
. ل يممث سلمماتؼ  ممؽ    (05)اسرسممةؽ  سعمملرسا  حمماد  دلرس سنامما  ممؽ  جمماد عدممااؼ سلسشممل م سلديسةممت أل عمللمما سل

  سلجل دلا عدؾ     اسد ساىعم  لسلسؤسدلا اااةا سشؾي  ؽ سلخالجةؽ عياا سويةل  سلاشةت سلوشةت لسودسرلت
 ذ عديزمما ضممالر  عحدةمما سليشسةممت سلذممل يت ليسجيسدمملا لعذممةةا   ل س ممؼ  ممؽ ذلممػغمملممل  رسممللت سلجل دمملا ع

لؾواسا سالديرملدات لسلخا ةمت لسالسيذملرلت  مؽ ىعمت لسلجل دملا ل دل ما ل  مؽ دشؾسا سعرلو  ديسا  اةؽ س
اممةؽ وللممت  مؾامملا اغممل  سليديممةؼ Interactionسا مما سلممفي ادشمما لمما  جسيمم  عحدةمما عول ممل   ىعممت أ مما  

 Coس   سيةممممت سالادممممجل  لسليشدممممةا  .ساسلسممممةت ل ممممةؽ سلسجمممملالا سلاعشل ةمةممممت لمممما سالديرمممملد سلممممؾطشا

ordinationعةؽ سلاوةمعةؽ لعسل  ل عاار سل ل ل عيمم  سليخظمةط لعسمل ل ما  عاوعمل ليحيمؾو سلدوؾلمت أل اةؽ  ل
سويدممممملاعسل لممممما  لامممممت سلتسللةممممملا لممممما وللمممممت درسسممممميعسل  يمممممث أسممممملس سودرسا لييدممممملل  سلسياممممملدو لعتظةمممممت 

سليمما  لعاسمةخ  ؾدمم  سلخاما  لسلتومملء  سلؾطشةممت سلسيخررمت للدممل لييظاةدملا لسلؾسمملرل  سالويةلىملا سلسذممياوت
     ل سممل  ممؾ ىمماعا  للممفوا .ل حممالد سو ملامملا سلسيلوممت لسلغممالف سلم شةممت لسلسملاةممت  عديسمما لمما سلسجيسمم 
سا سلسيحددمممت  ممؽ  ممم و سلممما ط امممةؽ سلجل دمملا لسلسؤسدممملا سالديرممملدات للممما  دممما يعل ر أامماز سلسمسامممل لسلؾلمممؾ 

لضسل   دل ست سلسؤسدلا   ت  ملاةت لدؾف سلجل دلا  يث سويةلىلا سالديرلد سلؾطشا لعظؾلا سااذظ
لعظممؾلا سلدممارسا   سالديرمملدات لمما عشسةممت امماس م ل شممل م سلارسسممت لييسلشممث  مم   يظيامملا سلغممالف سلسحيةممت

  سليظاةدةت لا  سلعةيلا سليارلدةت لسالسيولد   ؽ ايملرم سلاحمؾا سالديرملدات لسالىيسل ةمت لسليجملرب سلحديةمت
لما  ؾسىعمت طيمد  ؤسدملع   مؽ سلخمالجةؽ سلسمؤ يةؽ  سليشدمةا للا سلجلاد سلسدلال عشيو  سالديرلد  ؽ  مفس
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لوممفلػ  امما   ةيممت سليممارلس سانلداسةممت لزمم   ممؽ سلاةلامملا   لسلسممار ةؽ لسالسمميولد   ممؽ سليدممعة ا سلسلداممت
لإ ملاةمممممت سسممممميدظلب  دغمممممؼ سلظيامممممت سلسيومممممؾدةؽ لسلشممممملاعةؽ ليشذممممملط  Consultingلسا حممممملا لسالسيذممممملرسا
 ؾ س   سيةت سليول ل اةؽ سلجل دلا لسااذمظت       ل اسمؽ أ  اخيص  لة   شل .سالديرلدي لسالىيسل ا

سا للؾسرمممما  يممممث  دمممميؾ  سلسجيسمممم  لسالديرمممملد سلممممؾطشا ر سالديرمممملدات سمممميؤدي  للزممممالر   لممممث عحدةمممما للممممؾ 
نلالسمميخاس  سالزممل ليسممؾسرد سلاذممالت لسلظاةدةممت لسسمميدالو وللممت سلسممؾسطشةؽ للمما  امماأ عتممللؤ سلومماص ليجسةمم  

للمميح سلامملب أ ممل  سلسممؾسطشةؽ ليممؾلا دلر ممؼ لمما سليخظممةط     سلذممخص سلسشلسممد لمما سلسؾدمم  سلسشلسممدللضمم
ل يث سلاتؼ  ؽ أ سةت سلشيلرم سلسيؾلما   مؽ سلد دمت  .لسليشسةت لعديةل سال يسلد  يث سلخااسا لسلتؾسدر سلؾسلا 

دغممؼ سلسجيسدمملا سلشل ةممت عؾسىمم   ذ        ال سامم  عشاتمما  ال ا  ممفال سليوممل و  دةمماس  اممةؽ سلجل دممت لسلسجيسمم 
  ل مؽ امةؽ  مفا سلدداملا ساذمتلو سلجل دمت  سذملنيعل سلخلامت   دؾدلا عحؾو دل  عحدةا سلد دمت سلسشذمؾد 

لتللامممل  مممل عتمممؾ  س يسل ممملا سلعةيمممملا   نل يسل عمممل ايمممؾلةا سلتممملدر سليارلدممما لسلؾلممملء  لويةلىمممملا سلاسرسمممةؽ
. ل دما عتمؾ  عديةسملا سلجل دمت (06)وولطمت  للجؾسامد سليظاةدةمت سليارلدةت  للسجلالا سليديةاات لييديةؼ دل  س

وسمل اسممؽ    ادم  سليمؾ    تةا  ذجدت ليعةيلا سليارلدةت ليدسل لسلسذلروت لما  جملالا سلحةمل  سالديرملدات
 يممث سلؾومماسا سالديرمملدات لمما  يمما   ممل  ممفا سلسدؾدمملا ولاذممتلو  ممفا سلؾومماسا  سذمملنيعل سلخلاممت   ممل 

سا ما سلمفي  ...سلمخ.لعدياملا أسمدلر سلسمؾسد سلخمل   لسليشللس    سلسشيجلا ساىشاةمت  لدسللتلدةؾد س  سليدؾلا
اديل سال يسل  لسليوتةا  سديدال سالديرلد ل ظظعل سليشسؾلت لسالسيولد   ؽ سلاحمؾا لسلارسسملا سليما عدما عل 

لارسسممملا سلديسةمممت  ضمممللت  لمممث  ممما  دشل مممت  دمممض سلدمممل يةؽ لممما سلسؤسدممملا سالديرممملدات    سةمممت س  سلجل دمممت
 سمل   لسلجل دةت لا ول سلسذم ا سليظاةدةت اسالب عيديا ايااا سلسديؾ  سلديسا لسانلداسا لس ل  مؤالء

عدا  عياةؽ س   شلا  دض سلسذلنل سليا عدياض عشغةؼ سلد دت اةؽ سلجل دلا لسلشذملط سالديرملدي ل يةم  
ةؼ  مفا سلد دمت لسلؾسملرل سلسديسما  لما عحدةما ذلمػ عيؾىد سوشلر   لمث سلسةملاةمةمت سليما عميؼ  سديزمل ل عشغم

 ذ    سلجل دممملا عدممم  لاسممملعف    للمما  دمما يعل عمممؾلةا سلحالممت سانلداسةمممت لسلسشمملخ سلس رممؼ لياحمممث لسوامماسي
ل مل عؤوما   ال  سلديسلء لا اغا  ااسء سليا ةت  ؼ ايل  لثسا  سلجمؾ سلوتماي سلحما  للتشعل عويدا  لث سلديسلء

ذسعمم   ممؾ اذمملط لدممةؾلؾىا عيؾلمما لمما سلسممخ وؾومما  لدممةؾلؾىةت اممتةا  ل شعممل  يممث  دمميؾ  ذلممػ    سلوتمما 
ل ممفس  يمث  دميؾ    سوادل   ذس ول   ميس   سدشث درىت سسيجل ت وؾسسم  ساسلسمةت سا ما  لعمفس سلشذملط

 مممؽ  وسمممل ساممم   .  ذ  ذلمممػ عيظيمممد سسممميد لةت لدممم (07)سلسجيسممم  لممما وللمممت عمممؾسلا سلاةيمممت سلخرمممات السممميدالل  
سلزممالري سلدسممل  يممث عتةةمما ليدمموت سليديممةؼ ل حيممؾسا  ذمممل اخيمما سالادممجل  اممةؽ أ مماسف وممل  ممؽ سلجل دممت 

لسالعرمملو  للجعمملا سلاسممسةت سلسحيةممت   لسلسؤسدمملا سالديرمملدات لذلممػ  ممؽ  مم و سلدةممل   لا حمملا سلسذممياوت
ا عظؾلا لعدةةؼ  شل م سلارسسمت لعذمةل  ةيلا سسيذلرلت ليسدل ا  ل .لسلاللةت ليحاعا سالويةلىلا سليارلاةت

 للجل دت لعشغمةؼ لدملءسا امةؽ  ةيملا سليمارلس لسلتمؾسدر سودسرلمت لسلوشةمت لما سلسؤسدملا سالديرملدات لارسسمت 
لع نةا ضالر  سليارلد سلرةوا لياسرسةؽ لعا ةؼ   لعذجة  سليديةؼ ذي سلرةتت سلديسةت .سا اسف سلسذياوت
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سالديرممممملدي لإدل مممممت دلرسا النيدممممملب  اممممماسا  للةمممممت لعحممممماعث سا حممممملا ل ممممما لا سلسديؾ ممممملا لسو ممممم   
سلسديؾ لا ليخالجةؽ لسلدل يةؽ لا  فا سلسؤسدلا  ؽ   و  دل ت سلشالسا سلسدلرةت أل   اسد سلسحلضماسا 

  لسلياوةم  يمث سليديمةؼ سلسدميسا ل يل دمت سلخمالجةؽ لسلدسمل  ساماأ سلميديؼ أن ما  مؽ سليديمةؼ .  و ليا  سلالس 
ا سالتلر عؾايشل  لث ادظت  ل ت عيس ل  حيسةمت سلد دمت سليول يةمت امةؽ سلجل دملا لسلسؤسدملا س   جسل  ف

للسل سعزحض لشمل  .(08)سالديرلدات لال اسمؽ عتظةت طسؾولا أاشلء سلسجيس  دل  ع اةض رولرم  فا سلد دت 
سلريت سلؾثةدت اةؽ سلجل دلا  مؽ ىعمت لسلسؤسدملا سالديرملدات  مؽ ىعمت أ ما  لسلمالر سلالملدي ليجل دملا 
لا سلسجيس  وةث عس ل سلجل دت سلسا   سليا عدمس لسد  سلسجيس   لاجلاةلع  لسياةلع  لدارععل  يث سليدلطا 

لنل سالديرمملد لسلسجيسمم  اؾامموعل سلسؤسدممت  مم   ممفا سلدممياةلا لسلمميسمؽ  ممؽ لضمم  سلحيممؾو سلسؾضممؾ ةت لسذمم
ال ةػ  مؽ سلسملامت سلدللةمت  .سلتاةا  سليا عزؼ اخات أل طيةدت سلسجيس  لا  خيي  سلحدؾو لسال يرلالا

سليمما عحييعممل سلجل دممت  وزممل  ممل عيسيمم   مم   ممؽ  دمملوت واةمما   ممؽ أاشمملء سلسجيسمم  عيخييعممل سلت ةمما  ممؽ سالمماسد 
لسجسل  . ا سلفي امداعل شداةت سناا اةؽ  خيي  سلسؤسدلا لا سلا دسا  سلسوتالؽ لسلؾس ةؽ لسلسخيرةؽ

 فا سلسؾىالا عالدشل ل  يدلد  ل   ا ح سلجل دت لعا ةؼ دؾس ا سلحؾوست لةعمل سةوزما  لمث اذما لإرسملء 
   الدم ل يظيالا سلحؾوست سالديرلدات سلذل يت لا سلسجيس   ظالدمت لدللمت ل يتيومت سدمل لليما  ز شةمت سدرما

لات  ذس  ل  يسشل  ل  سليديةؼ سلجل دا ادل ا سالاسد  يث لعؼ سلسالدم سلااسداسطةت لسادملس ذلػ  يث ل خ
عمممل ا  سلودممملد وةمممث عمممي ش  مممفا سلغمممل ا    عدممملي  دممملوت سلااسداسطةمممت لعدملمممم سليدمممل ح لسل دمممت لممما  أاشممملء 

لدمل دت سلمفوا للحدما سلسملما  مؽ لأ ةاس  ااأ  مللحت سلودلد سلمفي ادغمؼ أ سةمت سلساملدم لسقلةملا س  سلسجيس 
للما ؼ  اماأ سليذملروةت لما  سلرسمت   سا سلسلدات لسلسدشؾلمت لعدملمم سليدمل ح لسل دمت لما  أاشملء سلسجيسم ر ؾ لسلؾ 

س   مفا سلسغمل ا ل ؾس مل ذسعةمت .للال   لث عسمةؽ سلسما    مؽ  سلرسمت  دمؤللةلععل لعم  ةؽ ودؾدعمل  سااذظت
لسايدممملو   اذمممعاا سلدمممللؼ ايةجمممت لي مممؾر  ساعرممملالعةت لسلسديؾ لعةمممت ل ؾضمممؾ ةت أ ممما  وممملليظؾر سلدمممال  سلمممفي

سلشسلذ  سودسرلت سليديةاات  يث سلسديؾ  سلاللا  لث اسلذ   دسرلت أن ا واسثت لعشل ا أ سةت سليشمللس سلماللا 
لععؾر  شيجةؽ ىاد ليخا لا سليديةسةت لسايذلر ىل دلا أن ا واسثت ذسا عؾى   ح ما لأ ما   يخررمت 

لعمممفا سلدؾس مممل ىسةدمممل عدمممل ا سلجل دممملا  يمممث عمممؾلا دلرس دةلدامممل لممما سلسجيسممم  لإسمممعل عل   سسممملا سلديةمممل للار 
ل ية  لل  عحدةا ولنسةت سالديرلد سميتؾ  دسلمت لما ساجملز  .سلول ل لا عحدةا  يظيالا سليشسةت سلسدياس ت

الممت سلشسممؾ تةمما لليسممل ث  ممفس ساسمميؾب  مم   شظيدمملا اغ .(09)وممل ل ديزممةلا سلحؾوسممت لمما سلجل دمملا اس
سلسيؾسز  سليا عاوم  يث اذلط  حمؾري لدملو لما سلسجيسم  لساديرملد لسؾسىعمت سليخيوؾودما  داملا سليشسةمت 

للا ايا وللداس  ال عشحرا  عست وؾوست سلجل دلا لا عظاةا  ؤشاسا ل دلعةا سلحؾوست وسل اجاي  لة .
عمل ا  سلودمملد وةمث عي شممث  ممفا  اممل  رؾامةت ساومماسا لسادمملس ذلممػ  يممث  لما سلداعمما  مؽ دلو سلدممللؼ

سلغممل ا   لعدمملي  دمملوت سلااسداسطةممت سليمما اذممعا ل  ممفس سلايمما عخييمم  عسل ممل  ممؽ أداسامم   ممؽ سلايمماس  ايةجممت 
لعممممفا   سلحممممالب سلسيؾسامممميت لدةممممؾد سلحرمممملر سالديرمممملدي لسالوممممي و ساىشامممما ل مممما  سالسمممميداسر سلدةلسمممما
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خلرىةمت سليما عدسمل لةعمل سلجل دملا لسلدسمل  يمث ععةييعمل سليحاالا عواض  يةشل ضالر  أ ملد  اشملء سلاةيمت سل
السمميدالو شممالط سلحؾوسممت لاذمما ثدلليعممل لسلياوةممم  يممث عرممؾلد سلسحممةط سلمماس يا ليجل دمملا سلداسدةممت سليمما 

غسملا أ يةمت أل عدمؾد لشدل ملا ل شىل دمت ومؾ ةمت لتةما ومؾ ةمت ) 85ض أ فا  لالعدلي لسليداد ويمث ايتم
 ممؽ سلسؤسمم  لممؼ عمماؽ سلت ةمما  ممؽ  ممفا سلجل دمملا  يممث أسممس ل دمملعةا سلجممؾد  للتممؽ  .(61)( ل ممت أل  لاممت

لعفس سالايذلر لا رأعشل اددا  ؽ  سيةت عظاةما وؾوسمت سلجل دملا   لسلسؾساولا سانلداسةت سلاللةت سلسداللت
 ذ اويدمما لسيظيامملا سال يسمملد سانمملداسا سلدممل  لسال يسمملد سلخمملص ل ممفس  ممل عممشدمس  يممث سممسدت   لمما ايمماال

ل دممت ل يممث سلدممسدت سانلداسةممت لعممل  للارىممت ساللممث ل ممؽ ثممؼ عممااا  دمميؾللا سلداعمما  ممؽ  ممفا سلجل دمملا سلج
لىديعممل دل   دمميؾ  سلجل دمملا سلدللسةممت سلسشمملعا  لمما  مماد  ممؽ سلسدمملعةس لسليرممشةولا سلاللةممت ل يممث ضممؾء 

اءك  ممؽ رسممؼ سوطمملر  ممفا سلرممؾر  سلسحةظممت لجل دلعشممل لمم  امما  ممؽ سلاوممؾ   لممث  دمملعةا سلحؾوسممت سلجل دةممت امم
لس يسلد سليخظةط سالسياسعةجا لال   ديؾ  سلتولء  لسلول يةت   سلدل  لسلاسللت لسا اسف سلخلات  مل ىل دت

لعودةممل  امملدم سلذمموللةت لسلسدمملءلت لسلسذمملروت لسالسمميد لةت ل مللحممت سلودمملد وسممل سمماا   سليشغةسةممت لسودسرلممت
لجل دممممت أاسؾذىممممل لدممممال  رلةدممممت  ممممؤثا  لمممما سلؾسممممط ويممممث عرمممماح س  عورممممةل ذلممممػ لمممما سلرمممموحلا سلدممممل دت

سالىيسل ا لسالديرلدي لا سلداس  وةث عحفل سلسؤسدلا سوايلىةت لسلخا ةت وفل ل لعديدةؽ اعل واجملح 
 يممث أ  اسممم ىل دلعشممل سلظسممؾح لمما  دمملعا  سلاوممد سلديسمما لسليا ممؾي  .عجمملر عؼ لمما سوامم ح ل سلحؾوسممت
سملس سالايدملو لسليحمؾو  مؽ طما  سليديمةؼ سليديةاامت سلدلرسمت  يمث سلسدالمت سلسدلاا لسلسشعجةمت سلساشةمت  يمث أ

لسلدسممل   لسلدممار   يممث سليوتةمما  ليديممةسعؼ سلسملمما  سممل ادمممز  وممادسا سلديممؾ  سودرسنةممت وممللدةؼ لسواسممل   ممللشوس
عدمل ا أاشملء سليما (60)لسلياوةمم  يمث سلوشمؾ  سلرمؾعةت لسليذممةيةت لسلحاوةمت  االح سلوالما لسال يسمل   ملا ا

  .6131سلةؾ   يث  شللدت سلفولء سلرشل ا سلفي سةراح أن ا ع ثةاس ل مسوست  حيؾو  ل  
 خالصت واستنتاجاث                     

اممل لمما سلدممار   يممث سسمميخاس  سلدمميظت لمما سدسر    س  سلدامما  لةدممض لمما سليممؾسلا سلتسمما لسلشممؾ ا ليسممؾسرد - 0
 سرد ساديرلدات لعؾعةوعل لدةل   سيةت سليشسةت.   سلسؾسرد سالديرلدات لا سدسر  سلسؾ 

  سا س  سلحؾوسمممت عادمممث عمممل ا  سليممملرلخا ليحؾوسمممت لممما  دمممض سلايممماس  يمممث سلممماتؼ  مممؽ س سةمممت سلدمممجل  -6
 .     وظاليعل  ميدات سلدةلسةت لالاديدا

لساسمميداسر سلدةلسمما لةسممل عيديمما  سؤشمما سلسدمملءلت لمما سلدمماس  لدمما ايتممض سلاعاممت سلسيؾلممت لشدمملط سلحؾوسممت  -3
لممما ومممةؽ ايتمممض   6107%  يمممث سلياعةمممد لممما  مممل  906%ل604% ل6107للدللةمممت سلحمؾ مممت احمممؾ 

% للممشوس سلدل .ل مممفس عجمما  9507% ل 7507% ل9606اغلرا ممل لمما دللممت سلممااسلرا   يممث سليممؾسلا 
 يمث سلودملد لما  س  سلاعات سلسيؾلت لشدملط سلحؾوسمت لسؤشماسا سايغمل  سلجمؾد  لسمةلد  سلدملاؾ  لسلدمةظا 

%   للؾدممض سلممفي ايتممض لةمم  رعممد  ممفا سلسؤشمماسا لمما سلممااسلرا سازممل 609% ل403% ل906سلدمماس  
 %  يث سلياعةد لا سلدل  سلسفوؾر9806% ل8307% ل9603
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  لؼ عتؽ وؾوست سلجل دلا عتؾلشل وةلدال  شديخل  ؽ سلاسرا  سلسول ةسةت لحلنسةت سالديرلد لسلسجيس     -4
 دؾععل لسسيساسرليعل  ؽ لوا  فا سلاسرا  لعداح لا ليتعل ال عدييعؼ  شلاا

 .ألال سل سلسشغؾر أل سلسوعؾ  سلزمةا  اسمششل  فس سليدالف  ؽ سلشغا  لث وؾوست سلجل دلا  سشغؾرلؽ -5
لثلاةعسممل سلسشغممؾر سلؾسسمم  لحؾوسممت سلجل دمملا وؾاعممل عس ممل  شرمماس ولسممسل لمما ىممالو أ سمملو سليشسةممت 

س مما لسليذممالدلا سلاسلدممت  لممث زلمملد  لعمم را  دمماالا سلشسممؾ ل مللحممت سلودمما سلاللةممت ل شغؾ ممت  ممؽ سلدؾ 
 .لعحاعا ساللؾللا لسلسدل ست لا د ؼ عظيدلا سلسجيس 

س   وعؾ  وؾوست سلجل دلا اورح  ؽ عسي   فس سلسوعؾ  اادض سلخرلرص سلسسةم  لم  للما  دما يعل  -6
لعتمممللؤ   لسمما ت سالسممميجل ت  سذممملروتسليذمملروةت  رممموت  الشمما  سل  اممما  س يممةؽ لممما  طممملر شمما ةت سل

  .سلواص لسلسدللس  لسلذسؾو لسلودللةت لسلتولء  لسلسحلسات
سلسمالر  ساسوممل  سمس أسلسمةت  مسيممت   لعدمؾ  وؾوسمت سلجل دملا  يممث  جسؾ مت  مؽ سلسدمملعةا لسقلةملا -7

 .لادزعل
 ةؾ ا سلدؾي.لس  اسةم اةؽ وؾوست سلجل دت و دللت لسيؾا ل ةؽ سلحؾوست وؾسةيت لييدل ل سل -8
لدمما سوييممض سلجل دمملا سلداسدةممت  ملاممت  مملرز  اممةؽ سلجل دمملا سوديةسةممت لسلدلرلممت ويممث سلددمما سليلسمم   ممؽ  -9 

                       .سلدا  سلسلضا
لدمماا  ممفا سلجل دمملا سلت ةمما  ممؽ لسدلاعممل لعاسىدممض  رممؾر   يحؾعممت  مم و سممشؾسا سالوةممت سل لل ممت  - 01

           لويث عؾ شل  فس 

لس يدمما عتممؾ  سلشيمملرم أن مما   لدمما سسممياداا سلجل دمملا سلداسدةممت  ممؽ عرممشة  سلخسدممسلرت ىل دممت ساللممث -00
 .سياةت لةسل  ذس عزسؽ  فس سليرشة  سلسوادسا سلاةيةت لحؾوست سلجل دلا

 لث سلجلاد سليذمالدا لسلدملاؾاا لييديمةؼ سسلسل اسمؽ أ  ادم  ساد عاسى   ملات سلجل دلا سلداسدةت  - 06
 سلدللا لسلاحث سلديسا 

لؼ عدسل  فا سليذالدلا عرشة   دلرسا ليجل دلا سلداسدةت وسل احرل لما سلداعما  مؽ دلو سلدمللؼ  -03 
 سلسيدا  وةث عرش  سلجل دلا  لث ىل دلا  ح ةت لأ ا  عديةاات لثلل ت عظاةدةت  عشةت.

لاؾ   ل عيديا    ؼ  جيس  ؽ  جللس سلحؾوست لما سلجل دملا ل مؾ  جيمس لؼ عيزسؽ  ؾسد  فس سلد - 04
 Board of Trusteesسا شلء 

  .    شلا  دض سلسؾسد سلؾسرد  لا دلاؾ  سليديةؼ سلدللا لسلاحث سلديسا عيدلرض    سعجلا سلحؾوست -05
سليارلدمةةؽ لسلظيامت  س   دض سليديةسلا سلؾزسرلت سلحللةت عدةا  ذلروت أاحلب سلسرللح  سل لما ذلمػ–06

 .لا  سيةت سعخلذ سلداسر

 س   شلا عشلدزل اةؽ  زسؾ    دض سلوداسا سلؾسرد  لا دلاؾ  سليديةؼ سلدللا لسليظاةا سلوديا.  -07
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 ؾضممؾي سليشمملدض اممةؽ سلسممؾسد سلممؾسرد  لمما دمملاؾ  سليديممةؼ سلدممللا لسليديةسمملا سليمما عرممار ل سلممؾزسر      -08  
اخيمممما وللممممت  ممممؽ  مممما  سلذمممموللةت لمممما عدمممملطا سلجل دمممملا  مممم  سليذممممالدلا  ممممؽ ىلاممممد ل مممم  سالمممماسد 

 لسلسؤسدلا  ؽ دس ل ل لر  سلجل دلا  ؽ ىلاد أ ا.
رس  ساسلسما سلجل دلا سليا االر ل عس مل  حمؾر سلمال    ا ح سلسجيس  ادؾ   يث ا ح سليديةؼ ل  - 09

                لا سلشغل  سليديةسا
س   سيةت سليول ل اةؽ سلجل دلا لسااذظت سالديرلدات سيؤدي  للزمالر   لمث عحدةما للمؾرسا للؾسرما - 61

 لسالديرلد سلؾطشا.                     يث  ديؾ  سلسجيس 
ؾو دل  عحدةا سلد دت سلسشذؾد  اةؽ سلجعيةؽ  ساذمتلو سلجل دمت  سذملنيعل ل ؽ  سلسدؾدلا سليا عح  - 60

 سلخلات أل ساذتلو  فا سلؾواسا ساديرلدات  سذلنيعل سلخلات سازل.
ت  ممؼ  ذ    سلجل دمملا عدممم  لاسمملعف  للتشعممل عويدمما  لممث سلديسمملء ال  سلديسمملء لمما اغمما  امماسء سليا ةمم - 66

 ا        ايل  لثسا  سلجؾ سلوتاي سلح
عس ل سلجل دت سلسا   سليا عدمس لسد  سلسجيسم   لاجلاةلعم  لسمياةلع  لدمارععل  يمث سليدملطا  م   مفا  -  63

 سلدياةلا لسليسمؽ  ؽ لض  سلحيؾو. 
س   اممم ح سلجل دمممت لعممما ةؼ دؾس ممما سلحؾوسمممت لةعمممل سةوزممما  لمممث اذممما لإرسممملء  اممملدم ل يظياممملا  - 65

  .جيس   ظالدت لدللت ل يتيوت سدل لليا  ز شةت أدراسلحؾوست سالديرلدات سلذل يت لا سلس
للمما ايمما وممللداس  ال عشحرمما  عسممت وؾوسممت سلجل دمملا لمما عظاةمما  ؤشمماسا ل دمملعةا سلحؾوسممت وسممل  - 66

اممل  رؾاممةت ساومماسا لسادممملس ذلممػ  يممث عممل ا  سلودمملد سليمما   اجمماي لمما سلداعمما  ممؽ دلو سلدممللؼ
 ممؽ سلايمماس  ايةجممت سلحممالب سلسيؾسامميت لدةممؾد سلحرمملر اذممعا ل  ممفس سلايمما عخييمم  عسل ممل  ممؽ أداسامم  

 سالديرلدي لسالوي و ساىشاا ل ا  سالسيداسر سلدةلسا. 
 :ل عيال خرؾص سليؾاةلا لةسمششل س  اؾاا  س

اممةلتت سسممياسعةجةت لسضممحت  سلسدممللؼ ليجل دمملا عممؤ ؽ دلر ممل وسخظممط  دالمما ليسجيسمم  ل شمميم  يسمما  – 0
  ل اومد سىيسمل ا لسسم  سليملثةا لما عدملمم  اماأ سلسؾسطشمت لسااس ا لخا ت  يظيالا سليشسةت سلسدياس ت

لسذملروت سلاس يةمت لس   ؽ   و عودةل  دلعةا سلحؾوسمت سلسيس يمت  ساماأ ساسميد لةت لسلذموللةت لسالرملح
 لسلخلرىةت  ل مللحت سلودلد  لسلسدلءلت لسلادل ت.

س ممملد  سلشغممما ايذمممالدلا لدمممؾساةؽ سليديمممةؼ سلدمممللا لةسمممل عيديممما  لسممميحاسا  مممؾسد دلاؾاةمممت عدمممسح ايذممممةل  – 6
  ل  جيس سا شلء سلفي عشظؾي  يمث  خييم  سامحلب سلسرمللح   مل  دمض ر سملء   جللس وؾوست

  لرىلو سا سلو لسلظيات لسلسجيس  سلسمااا سلجل دلا ل س يةؽ  ؽ سليارلدةةؽ ل سلسؤسدلا سلحمؾ ةت
لسطمماسف س مما   رممؾر   يشلسممات  لزممسل  سلشذمملط سليذمملروا لسلذمموللةت.لوفلػ ضممالر  سسمميحاسا  ةيممت 
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سلخمملص لييلنمما  ممؽ  ظل دممت سلشذمملط لسادسء سلجممل دا  مم  سلسؾساممولا  ل  يسمملدلس مما  لم يسمملد سلدممل  
 سلسؾضؾ ةت لسلدللسةت

سزسلت سليدلرض اةؽ  دض لداسا دلاؾ  سليديةؼ سلدللا ل يظيالا سر سلء دؾس ا سلحؾوست  ل خلامت  مل  – 3
سلداممؾو ل مماد سلظياممت  ا سلسعسممت  ممؽ داممل  اوممم سلممؾزسر    ممل  عحاعمما شممالطاسرسعيديمما  لعخمملذ  دممض سلدمم

سليارلدممما  لومممفلػ سشممماسف لعخظمممةط ل يل دمممت لعشدمممةا لسدممماسر سلمممؾزسر   يمممث  سلسدامممؾلةؽ لعدةمممةؽ سلتممملدر
 سا ا سلفي ازد  سسيد لةت سلجل دلا.  سلخظط سلجل دةت ل ا  عشوةف ل

ر    مل  مؾد  سزسلت سليشلدض اةؽ  دض لداسا دلاؾ  سليديةؼ سلدللا ل دض ساىاسءسا سليا عيخف ل سلمؾزس– 4
سلظيات سلسادشت دةؾد ؼ  رؾر   يتار   لعظاةما س يحلاملا سلمالر سل للمث  ل مشح درىملا سضمللةت ليظيامت 

سا يشمممملي  ممممؽ س يسمممملد سليادةمممملا سلرمممملدر   ممممؽ ىل دمممملا س زمممملء لمممما سعحمممملد  تةمممما سلشلىحةؽ.لوممممفلػ
 سلجل دلا سلدا ةت ل فس  ل عيشللث     ااأ سلذوللةت لا سلدسل سلجل دا.

اا  ؽ لىؾد عسؾلل ذسعا ليجل دلا سلداسدةت احوس لعل سسميد لةيعل لدرىمت  مؽ سا يسملد  يمث سلمشوس ال – 5
 ليسلرس دلرس لدلال لا شؤل  سلسجيس  لساديرلد.

س لد  عشغةؼ سلجل دلا سلحمؾ ةمت  لعجملا  دملعةس سلجمؾد  سلدللسةمت لعؾىةم  سلجل دملا سلخلامت  ل يسملد  – 6
 اسلرةت ل ا  سلياوةم  يث  ؤشا سلا حةت سلسلدات. دلعةا  ؾضؾ ةت لسىيسل ةت لس

 عجشةممممما  دمممممار  سلجل دممممملا سا   ةمممممت  يمممممث سشمممممل ت ثدللمممممت سلحؾوسمممممت لد مممممؾ  سلسؤسدممممملا ساديرممممملدات -7
 لساىيسل ةت لسلدةلسةت لييسدػ  سدلعةا ل لا ساذظيعؼ سلةؾ ةت.

لساىيسل ةممت لسلدةلسممةت   يمما دشممؾسا سعرمملو عول يةممت اممةؽ سلجل دمملا  ممؽ ىعممت لسلسؤسدمملا ساديرمملدات -8
لضممالر      ممؽ ىعممت ثلاةممت ل ؤسدمملا سلدظمملي سلخمملص ل شغسمملا سلسجيسمم  سلسممااا  ممؽ ىعممت س مما  

لسلسذممملنل سليممما عؾسىععمممل ساطممماسف سلسدشةمممت  ل  يشلدممملاعاممملدو ساسيذممملرسا لامممةلتت سلحيمممؾو سلس يمممث 
 اس ت لا سلا د. لسلدسل  رؾر   ؾوا  لي اةض دؾس ا سلحؾوست لعتظةت  يظيالا سليشسةت سلسدي

 -:هىامش البحث
( س.د.اددؾب  لدو الاا سلاعؽ  سطلر اغاي  دياح لحؾوست سلجل دلا ل ؤشاسا عظاةدعل لا ضؾء 0)

 .7ص  6106-شالط   6ي  سلجل دا جيت عظؾلا سادسء    يظيالا سلجؾد  سلذل يت
 شيمما  سلوتمما سلديسمما  سممل    سليداداممت سلدةلسممةت لمما سليمماسا سلدا مما سالسمم  ا  سوسمما اممادا سلاىمملرا(2)

 .65ص 0989/
 )*( ادات سلث سلسوتا سالس  ا ساا سال يث سلسؾدلدي  ؤسس سلجسل ت سالس  ةت لا سلالنديل . 

  61   شؤل  سسياسعةجةت ي    دلر سلحلنسةت لا سويؾسء سلسخلطا سااسلرةت أ.د. يا  جةا سلحسلدي  (3)
              http://www.aljazeera net, NR, exeres, 103 G A61-0494وسل ساغا:            
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(4 )Sanjai Bhagat and Richard H. Jefferis,Jr., The Econometrics of Corporate 

Governance Studies , The MIT Press, Cambridge ,Massachusetts,2002,pp.29-35. 

عاىسمممت م ىسممملو س مممل   سلدمممل ا    اومممم   سلدمممللساسلودممملد لسالديرممملد   وةساالممما س  سلةمممؾ    حمممار :لومممفلػ
 .099 ص6111سال اس  ليياىست لسلشذا  

(5) www.radioexpressfm.com   لدا سسيادا  شعل  درا سااجلز  (  ؽ  فا سلارسست0سيحا )ل    رار.. 
(6 )www.govindicators.org ( ممممممؽ  ممممممفا سلارسسممممممت  لدمممممما سسمممممميادا  شعممممممل 6 رممممممار لسيحمممممما ردممممممؼ  )

( د. سلحممممل    اس ممممت لد.لةيممممث اممممؽ  ةدممممث  وؾوسممممت سلجل دمممملا اممممةؽ 7)                    . درمممماسااجلز
 .66  ص 6107  6ا 31ي   جيت درسسلا  سلسيظيالا لسلسدؾدلا

سسممميداسء سليجممملرب ساىشاةمممت لسلدا ةمممت لممما عظاةممما وؾوسمممت سلجل دممملا لعحيةمممل لسددعمممل لممما   (سممملر  ااوممملا8)
   361 -345  ص6107  8  جيا 6ي  ساديرلديسلجمسرا   جيت سلالوث 

لسدمم  وؾوسممت سلجل دمملا سلدممدؾدات لدلر ممل لمما عحدةمما ر لممت سلسسيتممت سلدا ةممت   ( مملدو اممؽ  لعمما سلذممساي 9) 
 378  ص6108  (  اد  لص3سلددؾدات   جيت سلديؾ  سليا ؾلت سلسجيا )

سلجل دملا ل ؤشماسا عظاةدعمل لما ضمؾء  ( أ.د.اددؾب  لدو الاا سلاعؽ  سطملر اغماي  ديماح لحؾوسمت01)
 06  ص6104 سل   وملاس     يظيالا سلجؾد  سلذل يت  ىل دت سلذا  سالسط

( د. للممما اغسممما دالسعممما   ممما   سلرسمممت سلحؾوسمممت لممما سلسممماسرس سل لاؾلمممت لممما ليدمممظةؽ  لىعمممت اغممما 00)
 007ص  6106  4ي  04   سلسديسةؽ لسلسديسلا   جيت سعحلد سلجل دلا سلدا ةت لييا ةت ل يؼ سلشوس

(      3ساغا ىالو ردؼ)   (16) 
(4ساغا ىالو ردؼ )           https://Clib.Uobaghdad.edu.iq(13) 

https://uomustansiriyah.edu.iq 

6106-3-6وؾوست سلجل دلا  س ل ت سلسحاا ساسلسا لييتةةا سااجلاا  أ.د.  الس   ؾرعلاا  (14) 
WWW.maannews.net/content  

   6105-سايساا-69رلسا  حسؾد   ل  ا سلد دت اةؽ سليديةؼ لساديرلد  ( 05) 
https://www.dailyfx.com (07)  

د.  ديم  ؾرشةا ل حدؽ عؾس   وؾوسمت سلجل دملا لعدملمم دمارسا سليديمةؼ سلدمللا لسلاحمث  مللديسا  (06)
  .64 ص6119ساسمشارلت   لا  را 

07)   (        6107-5-09 دلالا سلدؾسشت   لا سلسؤسدلا سليديةسةت د.وساس  سلم ؾ   سلحؾوست      
WWW.assawsana.com/portal 

( دةمماش املعممت  س سةمممت سسمميؾب سلسدلعشمممت ساورمملرةت  درسسمملا عظاةدةمممت وممؾو سلحؾوسمممت لمما سلجل دممملا 08)
ل دمت لاوملا  املس  لسليجلرلمت  ى سلجمسرالت  رسللت  لىديةا  ددؼ  يؾ  سليدمةةا  ويةمت سلديمؾ  ساديرملدات

 .70 ص6119/6101سظة   
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وؾوسمت سلجل دملا لدلر مل لما  ؾسىعمت سليحماالا   دز اا هللا  يما سلداشما   (  أ.د. سوسا م ااددل 09) 
    64 سلجشل   طاسايس  لاشل   ص6106-دادساا -07-05سلسؤعسا سلديسا سلاللا 

https://ar.m.wikipedia.org.wiki  (61)  

https://booksgoogle.qm (60)  
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  انتخطٍط االسرتاتٍجً بىصفه آنٍت نتحقٍق جىدة انتعهٍى يف ظم احلىكًت األكادميٍت
 )) دراست تطبٍقٍت يف اجلايعت املستنصرٌت(( 

Strategic planning as a mechanism to achieve quality education under academic 

governance……..((Applied study at Mustansiriya University)) 

 و.و حهٍى إمساعٍم شنته           و. وداد يىسى حمًذ                                     
 كهٍت االدارة واالقتصاد/ اجلايعت املستنصرٌت      واالقتصاد/ جايعت بغذاد                       اإلدارةكهٍت 

 قسى احملاسبت                                             انصناعٍت               اإلدارةقسى 

Haleem_i_sh2007@yahoo.com 

07704533959 

 السدتخمص
تحقيق الجؽدة في مؤسدات التي تيجف الى  مجال السعخفةفي  الخؤية والتغييخات الستالحقةانطالقًا مؼ    

العالي والعسل عمى االرتقاء بيا, مؼ خالل االعجاد الجيج لبيان الخؤية والخسالة التي تتبعيا تمغ التعميػ 
 تمغ السؤسداتلمشيؽض ب التي باتت مدؤولية ميشية وعمسية عمى السدؤوليؼ تعميسيةالسؤسدات ال

, االمخ الحي يتطمب تؽفيخ فخص كبة ركب التطؽرافعة عمى مؽاخزؽعيا لسعاييخ التخطيط الدميػ والسحب
لحى , السعمؽماتالسدتفيجيؼ مؼ خ عمى كل لإلدارة الفاعمة والسعاصخة واالرتقاء بيا لتقجيػ خجمات جيجة تؤث

, في ظل الحؽكسة األكاديسية يةسؤسدات التعميسالتشاول ىحا البحث مفاىيػ التخطيط االستخاتيجي في 
كسا تػ , لتخطيط االستخاتيجي في مؤسدات التعميػ العاليتطبيق ا ومخاحل متطمبات فزاًل عؼ بيان

, تسييجا لبيان ان التخطيط في مؤسدات التعميػ العالي ومحاور الجؽدةتدميط الزؽء عمى مفيؽم وأىجاف 
في أحجى تػ االعتساد  قجف لتحقيق اىجاف البحثو  االستخاتيجي اساس في تحقيق جؽدة التعميػ العالي.

في تحميل نتائج  (Likertمقياس ) في الجانب العسمي استخجمفزاًل عؼ عمى االدب الشعخي,  جؽانبو
أىسية بذأن  الخبخاء والسختريؼ )عيشة البحث(. التي صسست الستقراء أراء, و أنسؽذج استسارة االستبانة

عامة  في الجامعاتباالعتساد عمى الحؽكسة األكاديسية لتفعيل جؽدة التعميػ االستخاتيجي  التخطيط تطبيق
 .والجامعة السدتشرخية خاصة

، ِعبٌٍش اٌجىدة فً اٌخعٍٍُاٌذىوّت األوبدٌٍّت، جىدة اٌخعٍٍُ، : اٌخخطٍظ االسخشاحٍجً، انكهًبد انًفتبحٛخ

 .اٌعبًٌ ِئسسبث اٌخعٍٍُ
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Abstract  

Based on the vision and changes successive in the field of knowledge, which 

aims to achieve quality in education institutions and higher education and work 

to improve them, through good preparation for the vision statement and the 

message followed by those educational institutions that are the responsibility of 

professional and scientific officials for the advancement of those institutions you 

through subject to planning standards Proper and maintain pace with the 

development, which requires providing opportunities for effective management 

and contemporary and upgrade them to provide good services affect all 

recipients of information, inappropriate, eat this research the concepts of 

strategic planning in educational institutions Under academic governance, as 

well as the statement of requirements and stages of the application of strategic 

planning in higher education institutions , has also been highlighting the 

concept, objectives and themes of quality in higher education institutions, as a 

prelude to a statement that the basis of strategic planning in achieving the 

quality of higher education. To achieve the goals of the research was to rely on 

one of the aspects of the theoretical literature, as well as used in the practical 

side of the scale (Likert) in the analysis of the results of model form 

questionnaire, which is designed to investigate the opinions of experts and 

specialists (sample). On the importance of the application of strategic planning 

for the activation of the quality of education in public universities and private 

AL-Mustansiriya University.  Key words: strategic planning, quality of 

education, quality standards in education, higher education institutions, 

academic governance.  
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 املبحث األول
 انبحث ينهجٍت

  يشكهت انبحث: أوالا 
فدددي السؤسددددات التعمددديػ  التخطددديط االسدددتخاتيجيتتحدددجد مذدددبمة البحدددث فدددي التعدددخف عمدددى معؽقدددات 

, حيدددث يعدددج احدددج الشسددداذج الحجيادددة لمتطدددؽيخ والتغيدددخ فدددي العدددالي عامدددة وفدددي الجامعدددة السدتشردددخية خاصدددة
كؽنددو يذددبل الؽسدديمة والسشيجيددة التددي تقددؽد عسددل السؤسدددة التعميسيددة نحددؽ تحقيددق  مؤسدددات التعمدديػ العددالي,

مؽاجيدة التحدجيات الستؽقعدة, مشذدااات السددتقبمية لزدسان نجاحيدا, و ل التخطيط قجرتو عمى , اىسيا اىجافيا
 إلنجاح عسمية اتخاذ القخارات في تمغ السؤسدات.ووضع خطط 
 -من خالل طرح التداؤالت االتية:البحث مذكمة ويسكن ابراز 

 ما مجى وضؽح مفيؽم التخطيط االستخاتيجي بسؤسدات التعميػ العالي؟ .1
والتحجيات التي تؽاجو  في مؤسدات التعميػ العالي؟ الستخاتيجيما معؽقات تطبيق التخطيط ا .2

 سدتشرخية.الجامعة الفي تمغ السؤسدات وخرؽصًا في  التخطيط االستخاتيجي
 ؟ما السقرؽد بالحؽكسة األكاديسية  .3
 عمى التخطيط االستخاتيجي لتحقيق جؽدة التعميػ؟ وما ىؽ تأثيخ الحؽكسة األكاديسية .4

:   انبحث أهذاف -ثانٍاا
التعخف عمى واقع تطبيق التخطيط االستخاتيجي بسؤسدات التعمديػ  البحث مؼ خالل اىجاف تتجمى

العددالي وكددحلغ معخفددة العؽامددل السددؤثخة عمددى تطبيددق التخطدديط االسددتخاتيجي كددالجؽدة, ومددؼ ثددػ التؽصددل الددى 
الشاجسدة عدؼ في التخفيف مؼ االثار الدمبية و  التي تديػ باعتساد الحؽكسة االلكتخونية مجسؽعة مؼ الحمؽل

ويسبدؼ التعبيدخ عدؼ , وتحقيدق الجدؽدة فييدا اخطاء تطبيق التخطديط االسدتخاتيجي, بسؤسددات التعمديػ العدالي
 -اىجاف البحث باالتي:

التأكيدددج عمدددى ان الجدددؽدة واتقدددان العسدددل وحددددؼ االداء مطمدددب وظيفدددي عردددخي تطمبدددو مقتزددديات  .1
  ة.السخحمة الحالية والخاىش

تخسدديم مفدداىيػ جددؽدة التعمدديػ العددالي تحددت  ددعارات البددجيل عددؼ الرددحي , مددؼ خددالل اتخدداذ كافددة  .2
 االجخاءات والتجابيخ الالزمة لخفع مدتؽى الجؽدة.

تحقيق التقجم الشؽعي في العسمية التجريدية وىدحا بتفعيدل كافدة االنعسدة السعسدؽل بيدا فدي الجامعدات  .3
 التجريديؼ والطمبة مؼ جية والسجتسع مؼ جية اخخى.دون استاشاء بسا يحقق رغبات 

وتشسية ميدارات العسدل الجسداعي  تطبيق الحؽكسة األكاديسية تطؽيخ اداء جسيع العامميؼ عؼ اخيق .4
 وىحا مؼ اجل االستفادة مؼ كافة الطاقات.



 

 
151 

السددتسخة, السحافعة عمى مدتؽى االداء فدي مؤسددات التعمديػ العدالي مدؼ خدالل الستابعدة السيجانيدة  .5
 وابجاء التؽجيات الالزمة بخوح مؼ السدؤولية كمسا دعت الحاجة.

 -باالتي: البحث أىسيةتكسؼ   -:انبحث أهًٍت -:ثانثاا 
مؤسدة تتطمع نحؽ التطؽيخ واالبجاع والتسيد في  ألييذبل العسؽد الفقخي يجي التخطيط االستخاتان  .1

 ادائيا.
تؽاجو العسل التخطيطي االستخاتيجي في السؤسدات التعخف عمى الرعؽبات والسذبالت التي  .2

 التعميػ العالي.
في مؤسدات التعميػ العالي ودوره في تقجيػ الحمؽل لمسذاكل التي تؽاجو  الحؽكسة األكاديسية أىسية .3

 ىحه السؤسدات التعميسية.
 يداعج في تحديؼ وضسان جؽدة مؤسدات التعميػ العالي.مؼ السسبؼ ان  .4
مشيجية التخطيط  يديػ في اعتسادالتعميػ العالي  في مؤسداتكاديسية تبشي الحؽكسة األ ان .5

 .لتحديؼ جؽدة التعميػ العالي االستخاتيجي وتؽظيفو داخل الجامعات

:  -:اآلتيةيسكن التعبير عن فرضية البحث بالشقاط   -:فرضٍت انبحث -رابعاا
التعميسية يؤثخ سالبًا في تحقيق ان وجؽد معؽقات تطبيق التخطيط االستخاتيجي في السؤسدات  .1

 جؽدة التعميػ.
ان التطبيق الدميػ لمتخطيط االستخاتيجي يؤدي الى تحديؼ اداء العامميؼ في مؤسدات التعميػ .2

 العالي.
زيادة التطبيق الدميػ لمتخطيط االستخاتيجي وبالتالي يؤدي الى  الحؽكسة األكاديسية آلياتان تطبيق  .3

 الطؽيل. التعميػ العالي في األجل مؤسداتفي عميػ ضسان جؽدة الت

:  ينهج انبحث -خايساا
اعتسددج الباحاددان السددشيج الؽصددفي الشعددخي الددحي يعتسددج عمددى تحميددل مفيددؽم التخطدديط االسددتخاتيجي 

باالعتسددداد عمدددى الحؽكسدددة  ودوافدددع االىتسدددام بدددو وتدددأثيخه عمدددى ضدددسان الجدددؽدة فدددي مؤسددددات التعمددديػ العدددالي
الجشبيددة الستعمقددة بأدبيددات البحددث, واسددمؽب البحددث جدداء فددي السخاجددع العخبيددة وامددا , مددؼ خددالل األكاديسيددة
)عيشدة  الجامعدة السدتشردخيةاالداريدة والتجريددية فدي ييئدة ال, وذلدغ بتؽزيدع اسدتبانات عمدى اعزداء السيجاني
 (.البحث
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 املبحث انثانً
 اإلطار اننظري

 انتخطٍط االسرتاتٍجً -أوال:  
 الفكرة والسفههم .1

التغيخات والتطؽرات التدي تحدجث فدي مؤسددات التعمديػ العدالي, والتحدجيات التدي  ديجتيا تمدغ  نتيجة
التعقيددجات  ليددا القددجرة عمددى مؽاجيددة جددلالسؤسدددات, لددػ تعددج مددجاخل التخطدديط السخكدددي والتخطدديط اؽيددل األ

حددجث فددي البيئددة, ومددؼ ىشددا كانددت الحاجددة الددى نسددط مددؼ التخطدديط كايددخة التددي صدداحبت التغيددخات التددي تال
وقددج .تغيددخات التددي تحددجث عمددى مدددتؽى البيئددة سددؽاء كانددت اقتردداديًا او اجتساعيددًا او ثقافيددًا.اليدددتجيب الددى 

ظيددخ التخطدديط االسددتخاتيجي كأحددجث صددؽرة مددؼ صددؽر التخطدديط فددي السؤسدددات, ادى الددى تغييددخ الكيفيددة 
ت لؽضع االستخاتيجيات الخاصة بيا وتشفيحىا, واصبحت االدارة االستخاتيجية اداة التي تخطط بيا السؤسدا

اساسددددية لمسؤسدددددات لكددددي تددددتعمػ وتتطددددؽر اذا ارادت صددددياغة حالددددة مددددؼ التسيددددد واالسددددتجابة بطخيقددددة فعالددددة 
 لمتغيخات العالسية االخحة في التدارع واالزدياد.                                               

مق بالسدتقبل لتحقيق االىجاف السقخرة, وتتزسؼ عىؽ سمدمة مؼ القخارات التي تت فالتخطيط االستراتيجي
تختيب االوليات, وتؽفخ االمبانات السادية والبذخية, والتشبؤ جيج االىجاف الؽاضحة, و االستخاتيجية: تح

 , والستابعة, والتقييػ والتقؽيػ.                                     باحتساالت السدتقبل والعخوف السختمفة, والذسؽل, والؽاقعية, والسخونة
العسمية الي يتػ مؼ خالليا صياغة ترؽر لمسدتقبل واختيار  ) بأنو التخطيط االستراتيجيخف ع   كسا

الؽسائل والعسميات الالزمة لتحقيق ىحا السدتقبل حيث تكؽن ىحه العسمية مجروسة وواعية وتعتسج عمى 
ميستيا, في ضؽء البيئة   الحتساالت إلنجاحاختيار افزل االقائػ, والتي تداعج السؤسدة في الؽضع 

 (797:2712.   )حمذ,( ي عسمية تأممية تقييسيةالخارجية الستغيخة في

 في مؤسدات التعميم العالي التخطيط االستراتيجي أهداف .2
ال ددغ ان اىددػ اىددجاف التخطدديط االسددتخاتيجي يتساددل فددي تحقيددق االندددجام الكامددل والتددام بدديؼ رؤيددة 

 لتحقيددق اسؽحاتيددا, اتمؤسدددات التعمدديػ العددالي ورسددالتيا وغاياتيددا مددع االىددجاف التددي تتبشاىددا تمددغ السؤسددد
عمددى بمددؽرة رؤيتيدا بذددبل واضدد  وكددحلغ  لتخطيط االسدتخاتيجي ىجفددو مددداعجة تمددغ السؤسدداتوعمدى ذلددغ فددا

امبانية تطؽيخ فزاًل عؼ ان التخطيط االستخاتيجي يزسؼ صياغة رسالتيا وغايتيا واىجافيا االستخاتيجية, 
  .اإلسدددددتخاتيجيةؽافدددددق مدددددع مبؽندددددات تمدددددغ تتالسؤسددددددة, ووضدددددع القؽاعدددددج واالنعسدددددة واعتسددددداد االنذدددددطة التدددددي 

Boon:2000,3)) 
 (128:2776)الخطيب ومعايعة, .في مؤسدات التعميم العالياهسية التخطيط االستراتيجي  .3

التشبؤ بالتغيخات في البيئة السحيطة بسؤسدات التعميػ وكيفية عج التخطيط االستخاتيجي عمى يدا .1
 التأقمػ معيا.



 

 
154 

التعميػ العالي بجليل ار ادي حؽل ما الحي تدعى  يدود مؤسداتالتخطيط االستخاتيجي ان  .2
 لتحقيقو.

 عج اسمؽبًا ججيجًا لمتفكيخ وواسع الشطاق عمى السدتؽى االستخاتيجي.ي   .3
 ليات عسل ججيجة تحدؼ مؼ مدتؽى االداء.يداعج في ابتكار اخق وا   .4
 الحمؽل السشاسبة لعالجيا. تحجيج مجاالت التغييخ والتحجيات التي تؽاجو الشعام التعميسي و وضع  .5

 العالي التعميم مؤسدات في االستراتيجي التخطيطتطبيق  معهقات .4
 معؽقدات بعدجة اإلدارية العسميات مؼ كغيخه تعميسية مؤسدة أي في االستخاتيجي التخطيط يرطجم

   -يمددي: مددا فددي السعؽقددات ىددحه ويسبددؼ تمخددي  السطمؽبددة, الخطددط تحقيددق دون  عائًقددا قددج تقددف
Atkinson:2006,15)) : (2712,34)ممحػ 

وتعقيج  والتكشؽلؽجية, البذخية, والكفاءات السعمؽمات بشق  تتعمق التي ىي :يسيةعهائق تشظ .1
 . التشعيسي البشاء وضعف اإلجخاءات,

االستقخار  وعجم السؽارد, ونق  والتشعيػ والتشافذ الدخيعة التغيخات في تتسال :بيئية عهائق .2
 االجتساعي. أو االقترادي أو الدياسي

 .االستخاتيجي التخطيط تبشي في التكاليف زيادة .3
 يؤدي إلى الحي األمخ ,السشفذين األفراد هم ليدها االستراتيجية الخطط وضع في السذاركهن  األفراد .4

 الشتائج كل ودراسة بتقجيخ  السخططيؼ قيام ومؼ الزخوري الؽاقع. أرض عمى مذاكل ظيؽر
 مؼ يراحبيا وما األمؽر ىحه مؽاجية كيفية تداعج عمى آليات تطؽيخ عمى والعسل الستؽقعة,
  .معؽقات

 التخطيط االستراتيجي في مؤسدات التعميم العاليتطبيق متطمبات  .5
الستطمبات او  يدتجعي بعضالعالي  التعميػ مؤسدات في االستخاتيجي التخطيط عسمية نجاح إن    

  -:أبخزىاومؼ  سا بيشيافي وتتكامل تتفاعل أن السقؽمات االساسية, التي البج
الؽظائف بعض م بسسارسة ياقمؼ اجل بشاء ادارة استخاتيجية, يشبغي ال -إستراتيجية: أدارةوجهد  . أ

 (Korosec:2006,10)   -الخئيدة التالية:
ي تذغل بشاء قجرات البشية التشعيسية التي تدتجيب لستطمبات التطبيق واالختيار السشاسب لمقيادات الت .1

 والحجس. التخسيؼ عؼ بعيًجا متكامل واقعي نعام بشاءالسشاصب األساسية لمتطبيق و 
وضع نعػ الجعػ االداري فزاًل عؼ  معيا تتفاعل التي العسل بيئة واقع مؼ نابعة خطة وضع .2

 والسالي السطمؽب لشجاح تطبيق االستخاتيجيات.
 وضع في العامميؼ جسيع ا تخاكو  في مؤسدات التعميػ ثقافة تجعػ تشفيح االستخاتيجيات تأسيذ .3

 .التطبيق عشج تفاعميػ لزسان الخطة
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 -ويسبؼ التعبيخ عشيا باالتي: -:ترسيم التشظيم السشاسب . ب
 األىجاف مع مشدجسةو  والشقران والديادة والتطؽيخ لمتغيخ قابمة السؽضؽعة الخطة تكؽن  أن .1

 .والتطؽر الشسؽ لتحقيق السؽضؽعة
 .والخقابة والستابعة لمتقييػ قابمة و  بالسؤسدة العسل في األولؽيات عمى الخطة تخكد أن .2

 ومشاهج متكيفة أداريةج. نظام معمهمات 
يعتسج التخطيط االستخاتيجي في مؤسدات التعميػ العالي الى حج كبيخ عمى دراسة التحؽالت والتغييخات    

مدتقبميا, أي عمى عسمية التشبؤ باتجاىات الستغيخات والشسؽ لسا لو عالقة بتمغ السؤسدات الستذخاف 
البيئية وتحجيج اثخىا عمى نذاط مؤسدات التعميػ العالي, وىؽ ما يجعؽ الى تبشي نعام معمؽمات اداري 

ث التؽافق واالندجام والتكامل في مشيجية التخطيط امتكيف ونساذج ومشاىج متكيفة لمتشبؤ بالسدتقبل ألحج
 ,Hrebiniak : 2005 ) 23 ) .االستخاتيجي

 في مؤسدات التعميم العالي االستراتيجي التخطيط عسمية مراحل .6
 عجة مؼ يتكؽن  االستخاتيجي لمتخطيط متسيًدا مشيًجا إدارًيا الستقجمة السؤسدات في العميا اإلدارة تتبع    
 عسمية مخاحل يؽض  التالي , والذبلمخاحل بعجة االستخاتيجي التخطيط , ويسخسمًفا محجدة مخاحل
         -التخطيط:

 االعتشاتٛزٙ انتخطٛػ ػًهٛخ يشاحم (4شكم سلى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػهٗ يشاحم انتخطٛػاػذاد انجبحخٍٛ ثبالػتًبد  -انًصذس:

  

 انًغتمجم صٛبغخ
 

 انحبنٙ انٕظغ
 

 األْذاف ٔصٛبغخ تطٕٚش

 

 انخطخ تُفٛز

 ٔانتمٛٛى انًتبثؼخ

 انتخطٛػ نؼًهٛخ انتخطٛػ
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:  انعايل انتعهٍىيف يؤسساث ىدة اجل -ثانٍاا
 .تؼشٚف انًفٕٓو ٔان .4

ىؽ اتجاه تديخ فيو جسيع مؤسددات ػ العالي و العقؽد االخيخة بالجؽدة في التعمي لقج زاد االىتسام في
مديػ العدالي بعسميدات الفحد  والدخفض مدتقباًل, حيث ارتبط السفيدؽم التقميدجي لمجدؽدة فدي التع التعميػ العالي

سشطقيدة والتحميميدة والتخكيد عمى االختبارات الشيائية, دون مخاجعة القجرات والسيارات االدراكيدة والحخكيدة وال
الدددى تؽكيدددج جدددؽدة التعمددديػ العدددالي.  لدددحلغ تحدددؽل السفيدددؽم التقميدددجي لمجدددؽدة فدددي التعمددديػ الجدددامعيوالددددمؽكية, 
خ التعميػ جسؽعة مؼ الخرائ  او الدسات التي تعبخ بجقة و سؽل عؼ جؽىفي التعميػ م بالجهدةويقرج 

خاجعددددة وكددددحلغ التفدددداعالت التغحيددددة السخخجددددات و العسميددددات و السددددجخالت و كال, وحالتددددو بسددددا فددددي ذلددددغ ابعدددداده
    سبة لمجسيع.            الستؽاصمة التي تؤدي الى تحقيق االىجاف السشذؽدة والسشا

عمدى تأىيدل الطمبدة فدي الجامعدات وتدويدجىػ سؤسدات التعميسية ليا القدجرة العسؽمًا فأن الجؽدة في 
صددؽرة ج الجراسددة الجامعيددة, واعددجادىػ فددي بالسعددارف والسيددارات والخبددخات الالزمددة أثشدداء جمؽسدديػ عمددى مقاعدد

 (13722779)احسج: السجتسع التشسؽية. وأىجاف أىجافيػتحقيق  خخيجيؼ جامعييؼ قادريؼ عمى
 (.2778,13)البالوي: التعميم العاليالجهدة في مؤسدات  أهداف -:2

الستفادة مؼ كافة لالجساعي روح العسل ميارات العسل و عؼ اخيق تشسية تطؽيخ اداء جسيع العامميؼ  .1
 العامميؼ بالسجال التعميسي.

تخسيم مفاىيػ الجؽدة تحت  عارىا الجائػ )ان نعسل اال ياء بطخيقة صحيحة مؼ السخة االولى وفي  .2
 كل مخة(.

ؽجييات تحقيق نقمة نؽعية في عسمية التعميػ تقؽم عمى اساس التؽثيق لمبخامج والتفعيل لمؽائ  والت .3
 مدتسخة. تقاء بسدتؽيات الطالب برؽرةر واال

مؼ خالل الستابعة  في مؤسدات التعميػوالتجريدييؼ والسؽظفيؼ االىتسام بسدتؽى االداء لإلدارييؼ  .4
السدتسخة والتأىيل الجيج مع بخامج التجريب لترحيحية الالزمة وتشفيح الفاعمة وايجاد االجخاءات ا

, جسيع انذطة مبؽنات الشعام التعميسي )السجخالت, العسميات, السخخجاتعمى الجؽدة في التخكيد 
 (.التغحية الخاجعة

 برؽرة اتخاذ كافة االجخاءات الؽقائية لتفادي االخطاء قبل وقؽعيا والعسل عمى تحديؼ االداء .5
  مدتسخة.

 التعميم العاليمؤسدات ئد تطبيق نظام الجهدة في فهاأهسية و  -:3
 نتيجة وضؽح االدوار وتحجيج السدؤوليات. تطؽيخ الشعام االداري في السؤسدات التعميسية .1
 االرتقاء بسدتؽى الخجمات التعميسية السقجمة لمطالب التي تشعبذ عمى جانب  خرياتيػ. .2
 ورفع مدتؽى االداء لجسيع االدارييؼ واالكاديسييؼ.زيادة الكفاءة التعميسية  .3
 لؽصؽل الى رضائيػ.الطالب والسجتسع والبحث العمسي وا الؽفاء بستطمبات .4
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العمسية الرحيحة والتعامل معيا مؼ  ق مؼ حل السذبالت بالطخ  تسبيؼ ادارة السؤسدات التعميسية  .5
 (2711,6)ابؽ الخب:      خالل االجخاءات الترحيحية الؽقائية لسشع حجوثيا مدتقباًل.

 التعميم العاليمؤسدات الجهدة في معايير  -:4
 .التعمػ والتعميػ.4ضسان جؽدة البخنامج. أدارة.3البخنامج. أدارة.2.واألىجاف. الخسالة والغايات 1
 .السخافق والتجييدات.7. مرادر التعمػ.6.ادارة  ؤون الطالب والخجمات السدانجة.5
ويسبؼ .... العالقات بالسجتسع.11. البحث العمسي.17 .عسميات التؽظيف.9السالية. واإلدارة. التخطيط 8

 -السسارسات بالذبل التالي: أفزلالتعبيخ عؼ معاييخ الجؽدة التي تؤدي الى 
 

 

 

 

 (4شكم سلى )

 (( انؼبنٙ )) يخطػ ػًهٛخ ثُبء يؼبٚٛش افعم انًًبسعبد فٙ رٕدح انتؼهٛى

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 بخصشف (21، 2111: اٌعبًٌ جىدة اٌخعٍٍُاٌّصذس:)ِعبٌٍش افضً اٌّّبسسبث فً 

 يشاحم تطجٛك انزٕدح فٙ انتؼهٛى انؼبنٙ -:4

تسخ عسمية تطبيق ادارة الجؽدة في السؤسدات التعميسية بخسذ مخاحل اساسي عمى الشحؽ     
 (6422777)القخيؽتي والسطيخي: -ي:التال
, بحيث تبشي ادارة السؤسدات التعميسية لفمدفة ادارة الجؽدةوىي  -:قتشا االمرحمة . 1

يشعبذ ذلغ ببجاء بخامج تجريبية لكبار السدؤوليؼ تتشاول مفيؽم الشعام واىسيتو 
 ومتطمباتو والسبادئ التي يدتشج عمييا.

 الخطط التفريمية لمتشفيح وتحجيج متطمبات ذلغ الشعام. تذسل وضع -مرحمة التخطيط:. 2
وتتزسؼ االستعانة بخبخاء الجؽدة, وإجخاء مقارنات مخجعية, فزاًل عؼ  -:مرحمة التقهيم. 3

 دعؽة السدئؽليؼ, وتدويج جسيع أفخاد السؤسدة بالتغحية الخاجعة.

ِب ادخٍبجبث 

وحطٍعبث 

 طالة؟اٌ

إٌّظىس اٌعبًٌّ 

ألفضً 

اٌّّبسسبث فً 

جىدة اٌخعٍٍُ 

 اٌعبًٌ

ِعبٌٍش افضً 

اٌّّبسسبث فً 

جىدة اٌخعٍٍُ 

 اٌعبًٌ

 ( سٕخ2ٍٓوً )

ِب ادخٍبجبث 

وحطٍعبث 

واٌّجخّع 

ذًٔ وسىق اٌّ

 ؟اٌعًّ

ِب ادخٍبجبث وحطٍعبث 

االسبحزة وسإسبء 

اٌجبِعبث وجٍّع 

ِئسسبث اٌعبٍٍِٓ فً 

 ؟ اٌخعٍٍُ
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وتفعيل عسل الفخيق, وتتزسؼ بشاء  ببة اترال بيؼ أفخاد السؤسدة,  -مرحمة التشفيذ:. 4
ؽليات لكل فخد مؼ السؤسدة, حل السذبالت والتحديؼ, السخاجعة لسدئتحجيج ا

 الجورية لمجيؽد السبحولة.
حيث يتػ استاسار الخبخات والشجاحات التي يتػ تحقيقيا  -مرحمة تبادل ونذر الخبرات:. 5

 .تطبيق نعام ادارة الجؽدة مؼ
:  احلىكًت األكادميٍت -ثانثاا
 السفههم والتعريف: .1

تسخ بيا  التي الحقيقية األزمة عؼ ليعبخ األخيخة, اآلونة في الجامعات حؽكسة مفيؽم ظيخ
 السقرؽدو  .ليا مقتخحة حمؽل وإيجاد ا حج تخفيف لسحاولة معاىخ كايخة, تعبديا والتي الجامعة السؤسدة
 تطبيق خالل مؼ الجامعية األسخة أعزاء كل ألداء حاكسة آليات و معاييخ وضع الجامعية الحهكسة
 القخار صشاعة في عسمية السرمحة أاخاف ومذاركة السدؤوليؼ ومحاسبة األداء قياس واألساليب,  الذفافية
 وإدارة الجامعة أنذطة تؽجيو خالليا, مؼ يتػ اخيقة ىي:األكاديسية والحهكسةوالتقييػ اإلدارة  عسمية وفي
 الجامعية الحؽكسة تعبذ كسا العامة, وتؽجيا اإلستخاتيجية خططيا تشفيح ومتابعة وكمياتيا العمسية أقداميا
 عمى االستقاللية, السحافعة مع التشافذ عمى القجرة ومجى األكاديسية اإلدارة وجؽدة تسيد عمى يخكد نعاما
 لحؽكسةا ( أن (Marginson et Considine الكاتبان يخى و  لإلدارة, السخكدية اآلليات عمى االعتساد دون 

 السيام السؽارد, تخري  القخار,, صشاعة أنعسة الجامعات, داخل القيػ مشعؽمة تحجد الجامعية
 بالؽصايا, األكاديسية, السؤسدات بباقي الجامعة عالقات اليخمي, وتدمدميا الدمطة نساذج واألىجاف,
 تزسؼ التي حؽكسة, نعػ تخطيط أو خمق كيفية في األساسي التحجي ويبسؼ.وبالسجتسع العسل بدؽق 
 السفخوضة االلتدامات وكل األكاديسية الحخية احتخام تطبيق االعتبار بعيؼ وتأخح لمجامعة الجيج التدييخ
 الؽجو السقبؽل. عمى
 (23:2:12)الدين , :األكاديسية الحهكسة عشاصر -:2

 :كسا يمي والخارجي الجاخمي السدتؽى  عمى الحؽكسة عشاصخ تحجيج يسبؼ عامة برفة
 السدؤوليؼ, التجريذ, ىيئة الطمبة, في تتسال أساسية عشاصخ أربعة يزػ: (الداخمي السحيط 1-

 .(السؽظفيؼ
 السحيط العسل(, سؽق  (اإلقترادي السحيط )الؽزارة(, الؽصاية مؼ يتكؽن : الخارجي السحيط 2-

 .الطالبية والتشعيسات األساتحة نقابة االجتساعي,
 .العالي التعميم مؤسدات في الحهكسة تطبيق أهسية -:3
 والسختبط العالي التعميػ عمى االجتساعي الطمب تشامي مؼ العالي التعميػ مؤسدات عمى الزغؽاات تدداد
 االستيعابية لمطاقة نتيجة الستقجميؼ لجسيع الطمب تمبية إمبانية عجم مع وخاصة الدباني, الشسؽ بديادة
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 أو الحبؽمية سؽاء السختمفة التعميسية السؤسدات مؼ قجمت التعميػ مؼ ججيجة أنؽاع ظيخت كسا السحجودة
 تبحل: السعخفة إنتاج مؼ واالستفادة واالبتكار البحث و العالي لمتعميػ الجولي الطابع تدايج و الخاصة
 العمسي البحث خالل مؼ الججيجة السعخفة خمق خالل مؼ واالبتكار البحث في كبيخا إسياما السؤسدات
 .والتكشؽلؽجي

 (2712)عادل,األكاديسية. الحهكسة ومبادئ أهداف -:4
 ىحا يتزسشيا التي األىجاف خالل مؼ العالي, التعميػ لسؤسدات حقيقيا إصالحا الجامعية الحؽكسة ت عج

 مؤسدة أي في لمحؽكسة األساسية السبادئ عؼ تختمف ال والتي عمييا يقؽم التي السبادئ وأيزا السفيؽم
األكاديسية:  الحهكسة أهدافعسؽما, القؽل يسبششا . لحلغ تفريل وفيسا يمي وابيعتيا نؽعيا كان ميسا
 إلى: الجامعية الحؽكسة أسذ تطبيق ييجف
 والبحث لمتعميػ السسبشة العخوف أحدؼ لتييئة األكاديسية )اإلدارية(, والمجان لسجالذ ا قجرة تقؽية  -أ 

 السدتؽيات؛ مختمف عمى القخارات صشع مخاحل في التشاسق وضسان والتدييخ,
 والجامعة الكمية مدتؽى  عمى الشعخ وجيات مؼ واسع نطاق عمى األكاديسية القخارات صشع - ب
 اإلدارية القخارات باتخاذ يتعمق ما خاصة والسدئؽليؼ, الدمطة أصحاب ميسة تدييل  -ج
 اليامة, القخارات اتخاذ في السذاركة لزسان والمجان, مدتؽى السجالذ عمى اإلدارية الخبخة تؽسيع- د 

 .إلييػ السؽكمة لمؽاجبات األفخاد تأدية والفخص, السخااخ تحجيج
 األكاديسية. الحهكسةومعايير  مبادئ :ثانيا

 أو األخخى  السؤسدات مدتؽى  عمى التي تمغ عؼ العالي التعميػ مؤسدات في الحؽكسة مبادئ ال تختمف
 (11:2712)خزخ, -:ما يمي في يتسال السبادئ ىحه عؼ ورد ما أىػ أن إال الكمي, السدتؽى  عمى
 وسيؽلة السعمؽمات كل إتاحة وتعشي الخ يج الحبػ خرائ  أىػ مؼ وىي  :الذفافية والالمركزية .1

 كافية معمؽمات تتؽفخ وأن السعشية, األاخاف ولجسيع السؤسدات لكافة متاحة تكؽن  تبادليا, بأن
 .ومتابعتيا رقابتيا يديل لكي وأدائيا السؤسدات عسل عؼ ومشعسة و اممة

 والسدؤولية الدمطة بأصحاب تتعمق الجامعية, الحؽكسة جؽىخ السداءلة: السداءلة والسحاسبية .2
 أساسا السداءلة وتختبط والخارجية الجاخمية األاخاف كل مؼ مدئؽليؼ فيػ الجامعات, مدتؽى  عمى

 الجامعية الدمطة تتسيد أن يجب ليحا الجيسقخااي, األكاديسي والحؽار القخارات اتخاذ في بالذفافية
 .لمجولة الدياسي بالسشاخ يختبط أيزا وىحا والجيسقخااية االنفتاح مؼ كبيخة بجرجة

 مسامييا اخيق عؼ الجامعية لمحؽكسة السبؽنة األاخاف تذارك أن يجب: واالستجابة  السذاركة .3
 .السالي أو األكاديسي أو اإلداري, السدتؽى  عمى سؽاء , تتأثخ التي األمؽر كل في

. 
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 املبحث انثانث
 عرض حتهٍم بٍاناث نتائج استًارة االستبانت

 انجحج ػُٛخ يزتًغ ٔ .4

تسال مجتسع البحث بالسعشييؼ بسؽضؽع البحث وىػ السجراء واألساتحة ذوي االختراص األكاديسي في    
وذلغ لسا يسمكؽنو  باألساتحة مؼ تجريدييؼ ورؤساء أقدام, الجامعة السدتشرخية, اما عيشة البحث فقج تسامت

لغخض االعتساد عمى إجابات في صياغة مؼ خبخة ودراية وبسا يشدجػ مع متطمبات استسارة االستبانة, 
 استشتاجات الباحايؼ في الجانب السيجاني.

 تحميل وصف العيشة السختارة .2
نعخا  تعبذ الججاول أدناه السعمؽمات الستعمقة بالشدبة السئؽية وعجد االستسارات السؽزعة عمى العيشة السحكؽرة 

( فخدا, لقياس ومعخفة اثخ 177لكبخ حجػ مجتسع الجراسة فقج استخجم الباحاان العيشة العذؽائية مؼ خالل )
( يؽض  1, والججول )ل الحؽكسة األكاديسيةالتخطيط االستخاتيجي بؽصفو آلية لتحقيق جؽدة التعميػ في ظ

 ( السعمؽمات العامة لعيشة البحث.1ججول ) ذلغ.
 انُغجخ% انتكشاس انفئبد انًتغٛشاد د

 %15 15 ركٕس انزُظ 4

 %55 55 إَبث

 %444 444 - انًزًٕع 

 %5 5 ػبو 45الم يٍ  انؼًش 4

 %45 45 ػبو 44-14

 %45 45 ػبو 14-55

 %45 45 فأكخشػبو  54

 %444 444 - انًزًٕع 

 %14 14 دكتٕساِ انشٓبدح 4

 %44 44 يبرغتٛش

 %44 44 ثكبنٕسٕٚط

 %444 444 - انًزًٕع 

 %45 45 سئٛظ لغى انٕظغ انحبنٙ 1

 %54 54 أعتبر

 %45 45 يٕظف

 %444 444  انًزًٕع 

 

 ػشض تحهٛم ثٛبَبد َتبئذ  )) اعتًبسح االعتجبَخ (( .4

 اٌ ٔرٕد يؼٕلبد تطجٛك انتخطٛػ االعتشاتٛزٙ فٙ انًؤعغبد انتؼهًٛٛخ ٚؤحش عبنجبً فٙ تحمٛك رٕدح انتؼهٛى. -انفشظٛخ االٔنٗ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
144 

 (4رذٔل سلى )

 اإلربثبد انخبصخ ثـ)) انفشٚعخ االٔنٗ((

 فمشاد االعتجبَخ األعبنٛت اإلحصبئٛخ االتزبِ

 يذٖ االتفبق

 أٔ 

 ػذو االتفبق

 األًْٛخ

 انُغجٛخ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

انٕعػ 

 انحغبثٙ
 انفمشاد

م
غ

غه
نت
ا

 

 4 انشٔتٍٛ ٔانتؼمٛذ االداس٘ فٙ انزبيؼخ 4.58 1.11 % 87.6 أتفــــبق تبو

 4 انًشكضٚخ فٙ صُبػخ انمشاس داخم انزبيؼخ 3.91 1.17 % 78 أتفــــبق

 4 ٔااللتذاس فٙ اختٛبس انمبدح االكبدًٍٚٛٛ ٔاالداسٍٚٛظؼف االْتًبو ثًؼبٚٛش انتًٛٛض  3.89 1.22 % 77.8 أتفــــبق

 1 ػذو ٔرٕد انخجشح انكبفٛخ نهًغؤٔنٍٛ ػٍ انتخطٛػ االعتشاتٛزٙ ثخطٕاتّ ٔاعبنٛجّ 3.62 1.38 % 72.4 أتفــــبق

 4.65 1.75 % 92.9 أتفــــبق تبو
نهًغتزذاد تمبدو االعبنٛت انًتجؼخ فٙ انتخطٛػ االعتشاتٛزٙ ٔػذو يٕاكجتٓب 

 انحعبسٚخ
5 

 4 غًٕض يفٕٓو انتخطٛػ االعتشاتٛزٙ نذٖ ثؼط انمبدح االكبدًٍٚٛٛ ٔاالداسٍٚٛ 3.75 1.14 % 75.1 أتفــــبق

 4 يمبٔيخ انتغٛٛش يٍ لجم ثؼط انًغؤٔنٍٛ ٔانؼبيهٍٛ فٙ انزبيؼخ 3.62 1.19 % 72.4 أتفــــبق

 4 االعتشاتٛزٙ ْٕ ػًم نًٕارٓخ االصيبداالػتمبد ثأٌ انتخطٛػ  3.91 1.21 % 78.2 أتفــــبق

 أتفــــبق

 َغجٙ
 4 َمص انًٕاسد انجششٚخ انًؤْهخ نتُفٛز انخطػ االعتشاتٛزٛخ 3.41 1.34 % 68.1

 أتفــــبق

 َغجٙ
 44 ػذو انتمٛٛى انًغتًش نزٕاَت انخطخ االعتشاتٛزٛخ انتٙ تعؼٓب انزبيؼخ 3.38 1.41 % 67.6

 44 ظؼف يغتٕٖ انؼاللخ ثٍٛ انزبيؼخ ٔيؤعغبد انًزتًغ انًذَٙ 3.61 1.36 % 72.4 أتفــــبق

أتفــــبق 

 َغجٙ
 44 ٔرٕد فزٕح ثٍٛ ثشايذ انزبيؼخ ٔيتطهجبد عٕق انؼًم 3.46 1.15 % 69.2

أتفــــبق 

 َغجٙ
 انًزًٕع انؼبو 3.81 1.17 75.9%

 

( وبسقارنة 7.75 – 1.47قيػ االنحخاف السعياري تبيؼ بأنيا محرؽرة بيؼ )( أن 4الججول رقػ ) بيؼ
بية إجابات العيشة تتجو (, يتبيؼ أن غال5-1الؽسط الحدابي لكل سؤال مع الؽسط الحدابي الفخضي )

 - %67.6( وبشدبة مئؽية )4.65 -3.38(, حيث كانت القيػ تتخاوح بيؼ )اق الشدبي)االتفنحؽ 
تقادم االساليب الستبعة )) لتي تش بالسختبة االولى وا (5رقػ ) حيث جاءت الفقخة %( عمى التؽالي,92.9

بيشسا  (,4.65(( وبستؽسط حدابي ) في التخطيط االستخاتيجي وعجم مؽاكبتيا لمسدتججات الحزارية
عجم التقييػ السدتسخ لجؽانب والتي تش  )) (3.38( بالسختبة األخيخة وبستؽسط حدابي )17جاءت الفقخة )

( 3.81كسا بمغ الستؽسط الحدابي لمفخضية االولى )((, الخطة االستخاتيجية التي تزعيا الجامعة
 نالحظ انوالخاصة بسعؽقات تطبيق التخطيط االستخاتيجي في السؤسدات التعميسية, وبشاءًا عمى ذلغ 

في الجامعة تحقيق الجؽدة  في بذبل ايجابي سيداىػ تطبيق التخطيط االستخاتيجيالعقبات امام   تحليل
 السدتشرخية.

 

 اٌ انتطجٛك انغهٛى نهتخطٛػ االعتشاتٛزٙ ٚؤد٘ انٗ تحغٍٛ اداء انؼبيهٍٛ فٙ يؤعغبد انتؼهٛى انؼبنٙ. -:انفشٚعخ انخبَٛخ
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 (5رذٔل سلى )

 اإلربثبد انخبصخ ثـ)) انفشٚعخ انخبَٛخ((

 فمشاد االعتجبَخ األعبنٛت اإلحصبئٛخ االتزبِ

 يذٖ االتفبق

 أٔ 

 ػذو االتفبق

األًْٛخ 

 انُغجٛخ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

انٕعػ 

 انحغبثٙ
 انفمشاد

م
غ

غه
نت
ا

 

 4.24 1.98 % 84.8 أتفــــبق تبو
اٌ اغالع انًغؤٔنٍٛ ػهٗ تزبسة ثؼط انزبيؼبد انًتًٛضح فٙ يزبل انتخطٛػ 

 االعتشاتٛزٙ, ٚغبْى فٙ تطجٛك انتخطٛػ االعتشاتٛزٙ فٙ انزبيؼخ.
4 

 4 فٙ ػًهٛخ انتخطٛػ االعتشاتٛزٙاشتشان اػعبء انٓٛئخ انتذسٚغٛخ  ٚغبْى  3.97 1.14 %79.4 أتفــــبق

 4 1.23 % 81 أتفــــبق تبو
أٌ انتخطٛػ االعتشاتٛزٙ ْٕ يغؤٔنٛخ االداسح فٙ كبفخ انًغتٕٚبد, ٔ نٛظ 

 يغؤٔنٛخ اداسح يتخصصخ فٙ انتخطٛػ.
4 

 1 .انتُظًٛٙ انؼًم ثٛئخ تحغٍٛ فٙ االعتشاتٛزٙ انتخطٛػ ٚغٓى 4.13 1.14 % 81.5 أتفــــبق تبو

 4.29 1.13 %85.9 أتفــــبق تبو
 انًؤعغٙ انًُبخ تطٕٚش فٙ االعتشاتٛزٙ انتخطٛػ ٚغٓى

 . انتؼهًٛٛخ نهجشايذ انًُبعت
5 

 4 . ثٓب انزٕدح إداسح نتطجٛك ثبنزبيؼخ انؼبيهٍٛ تذسٚت 3.62 1.16 % 72.4 أتفــــبق

 3.75 1.28 % 75.1 أتفــــبق
 تحغٍٛ فٙ يُٓٛبً  انجششٚخ انًٕاسد نتطٕٚش انتخطٛػ االعتشاتٛزٙ ػًهٛخ تغٓى

 . انزبيؼخ فٙ األداء انًؤعغٙ
4 

 4 1.13 % 81 أتفــــبق تبو
 نهفشد انتؼهًٛٛخ انًؤعغبد تمذيٓب انتٙ نهخذيبد انؼبنٛخ انزٕدح ثُٕػٛخ االْتًبو

 .انزٕدح نًؼبٚٛش ٔفمبً  ٔانًزتًغ
4 

 4.57 1.84 % 91.3 أتفــــبق تبو
 ٔيغتًش يتٕاصم ثشكم انًشبكم فٙ حم االعتشاتٛزٙانتخطٛػ  ػًهٛخ تغٓى 

 .عهًٛخ ػهًٛخ ٔثطشٚمخ
4 

 3.67 1.13 % 74.5 أتفــــبق
يتبثؼخ انخطخ انتٙ تٓذف انٗ االثمبء ػهٗ سٔس انؼًم ٔانحًبط نّ, ٔتمهٛم تأحٛش 

انشٔتٍٛ ٔانجٛشٔلشاغٛخ ٔانتزكٛش ثبنزذٔل انضيُٙ نإلَزبص, انشلبثخ ٔظًبٌ 

 انًتبثؼخ.

44 

 3.84 1.14 % 76.7 أتفــــبق
 ٔظًبٌ انًؤعغٙ انتطٕٚش فٙ االعتشاتٛزٙ انتخطٛػ ػًهٛخ تغٓى

 .انًغتًش ٔانتحغٍٛ انزٕدح
44 

 انًزًٕع انؼبو 3.99 1.17 %81 االتفــبق 

 

( وبسقارنة 7.84 – 1.28قيػ االنحخاف السعياري تبيؼ بأنيا محرؽرة بيؼ )( أن 5الججول رقػ ) بيؼ
(, يتبيؼ أن غالبية إجابات العيشة تتجو 5-1الؽسط الحدابي لكل سؤال مع الؽسط الحدابي الفخضي )

%( 91.3 - %72.4( وبشدبة مئؽية )4.57 -3.62(, حيث كانت القيػ تتخاوح بيؼ )االتفاق) نحؽ 
 والتي تش  ))تديػ(, 4.57حدابي )وبستؽسط ( بالسختبة االولى 9عمى التؽالي, حيث جاءت الفقخة رقػ )

((, بيشسا سميسة عمسية وبطخيقة ومدتسخ متؽاصل بذبل السذاكل في حل التخطيط االستخاتيجي عسمية
 بالجامعة العامميؼ تجريب( والتي تش  ))3.62( بالسختبة األخيخة وبستؽسط حدابي )6جاءت الفقخة )

 , ونالحظ ان(3.99) فخضية الاانيةلمالعام ((, كسا بمغ الستؽسط الحدابي بيا الجؽدة إدارة لتطبيق
 كؽنوفي الجامعة السدتشرخية, التطبيق الدميػ لمتخطيط االستخاتيجي االجابات لعيشة البحث تتجو نحؽ 

 تحديؼ اداء العامميؼ فييا. يداىػ فيس
نٗ انتطجٛك انغهٛى نهتخطٛػ االعتشاتٛزٙ ٔثبنتبنٙ صٚبدح اٌ تطجٛك آنٛبد انحٕكًخ األكبدًٚٛخ ٚؤد٘ ا  -انفشٚعخ انخبنخخ: .4

 ظًبٌ رٕدح انتؼهٛى فٙ يؤعغبد انتؼهٛى انؼبنٙ فٙ األرم انطٕٚم.
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 (4رذٔل سلى )

 اإلربثبد انخبصخ ثـ)) انفشٚعخ انخبنخخ((

 فمشاد االعتجبَخ األعبنٛت اإلحصبئٛخ االتزبِ

 يذٖ االتفبق

 أٔ 

 ػذو االتفبق

األًْٛخ 

 انُغجٛخ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

انٕعػ 

 انحغبثٙ
 انفمشاد

م
غ

غه
نت
ا

 

 أ انشفبفٛخ ٔاناليشكضٚخ 

 3.95 1.99 %79 أتفــــبق
حشاعً اٌجبِعت ِببدئ اٌشفبفٍت واٌىضىح فً اٌخطبٍك اٌىبًِ ٌألٔظّت 

 واٌخعٍٍّبث عٍى اٌعبٍٍِٓ فً اٌجبِعت.
4 

 4.67 1.479 %93.4 أتفــــبق تبو
هً شىٍٍت فمظ، دٍث حعخبش اٌجبِعت هٍئت حببعت ٌٍسٍطت  اٌالِشوزٌت

 اٌّشوزٌت وهً ِٓ حمىَ بىضع األٔظّت واٌخعٍٍّبث اٌّخعٍمت بخسٍٍشهب.
4 

 3.78 1.23 %75.6 أتفــــبق
 ٌجٍّع اٌّىبفآث ِٕخ فً اٌّخبعت سٍبسخهب عٓ اٌجبِعت حفصخ

 .بهب إٌّخفعٍٓ أعضبئهب
4 

 ة انًغبنخ ٔانًحبعجٛخ    

 1 حخبع اٌجبِعت أسٍىة اٌذىاس فً احخبر اٌمشاساث. 4.65 1.75 %93 أتفــــبق تبو

 4.33 1.616 %86.6 أتفــــبق تبو
حىفش اٌجبِعت أسس ولىأٍٓ واضذت ٌٍّسبٌت بشؤْ أداء أعضبئهب 

 األوبدٌٍٍّٓ واإلداسٌٍٓ .
5 

 4.17 1.691 %81.4 أتفــــبق تبو
ٌسّخ ٌجٍّع اإلداسٌٍٓ فً اٌجبِعت بخمذٌُ أسئٍت واسخفسبساث دىي وً 

 ِب ٌخعٍك بؤعّبي اٌجبِعت. 
4 

 4 هٕبٌه ِخببعت وحمٍٍُ ِسخّش ألداء األسبحزة واإلداسٌٍٓ. 4.41 1.621 %88 أتفــــبق تبو

 د االعتزبثخانًشبسكخ ٔ                         

 4.27 1.868 %85.4 أتفــــبق تبو
حمىَ اٌجبِعت بخشىًٍ ٌجبْ عًّ ِشخشوت بٍٓ األلسبَ ٌخفعًٍ ِبذأ اٌعًّ 

 اٌجّبعً.
4 

 4 حعٍُ اٌجبِعت أسبحزحهب واداسٌهب ببٌخعٍٍّبث اٌخً حخصهُ. 3.84 1.17 %76.8 أتفــــبق

 4.53 1.517 %91.6 أتفــــبق تبو
 حفخخ اٌجبِعت أبىابهب وً ولج ٌخٍمً االلخشادبث واٌشىبوي اٌّمذِت ِٓ

 طشف اٌطٍبت واإلداسة واالوبدٌٍّٓ.
44 

 4.47 1.629 %89.4 أتفــــبق تبو
حششن اٌجبِعت ِّثٍٍٓ عٓ اٌطٍبت واإلداسة واألسبحزة فً حسٍٍش شئوْ 

 اٌجبِعت.
44 

 انًزًٕع انؼبو 4.27 1.767 %85.3 أتفــــبق تبو

 

( وبسقارنة 7.479 – 1.23بيؼ )قيػ االنحخاف السعياري تبيؼ بأنيا محرؽرة ( أن 6الججول رقػ ) بيؼ
(, يتبيؼ أن غالبية إجابات العيشة تتجو 5-1الؽسط الحدابي لكل سؤال مع الؽسط الحدابي الفخضي )

 -3.78( )االتفاق التام(, حيث كانت القيػ تتخاوح بيؼ )5نحؽ أعمى إجابة في استسارة االستبانة وىي )
( بالسختبة االولى 2ي, حيث جاءت الفقخة رقػ )%( عمى التؽال93.4 - %75.6( وبشدبة مئؽية )4.67

الالمركزية هي شكمية فقط, حيث تعتبر الجامعة هيئة تابعة والتي تش  ))( 4.67وبستؽسط حدابي )
( 3, بيشسا جاءت الفقخة )((لمدمطة السركزية وهي من تقهم بهضع األنظسة والتعميسات الستعمقة بتدييرها

 مشح في الستبعة سياستها عن الجامعة تفرح( والتي تش  ))3.78)بالسختبة األخيخة وبستؽسط حدابي 
, (4.27فخضية الاالاة )لم العام ((, كسا بمغ الستؽسط الحدابيبها السشتفعين لجسيع أعزائها السكافآت

خطيط التليات تطبيق أتتجو نحؽ تابت الفخضية الاالاة كؽنيا عيشة البحث  إجاباتونالحظ ان 
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ؤدي الى زيادة ضسان جؽدة التعميػ في الجامعة السدتشرخية في التطبيق الدميػ سي ناالستخاتيجي ال
 .األجل الطؽيل

 
 ( F )تحميل معامل االنحدار 

جهدة التعميم "  ؽ" عمى الستغيخ السعتسج وى التخطيط االستراتيجيمؼ أجل تحجيج أثخ الستغيخ السدتقل " 
الباحايؼ عمى نتائج التحميل اإلحرائي والستسال بسعامل االنحجار , اعتسجت " الحهكسة األكاديسية و " "العالي
 , وكسا مبيؼ بالججول أدناه :(Fالبديط )

 (4رذٔل سلى )

ٙ  نهؼاللخ ٍ انخط َحذاس انتجٚب ٛم ا  ٔ انحٕكًخ األكبدًٚٛخ ثٍٛ انتخطٛػ االعتشاتٛزٙ ٔرٕدح انتؼهٛى انؼبنٙ تحه

 انذالنــــــخ
( F ) لٛــــًخ 

 انزــــذٔنٛـــخ

( F ) لٛــــًخ 

 انًحـغـٕثخ

 لًٛخ

يؼبيم االستجبغ
 

 دالنـــخ يؼُـٕٚــخ

 ػـــــــبنــــٛــخ
4.08 44.703 0.764 

وجؽد -( الخاص بتحميل معامل االنحجار لعالقة التأثيخ بيؼ متغيخات البحث اآلتي:7يعيخ مؼ الججول رقػ )
والتي ىي  (44.7:3)السحدؽبة F) )قيسة  التابع, ويجعػ ىحا التأثيخأثخ معشؽي لمستغيخ السدتقل عمى الستغيخ 

ويجلل ذلغ أن "  (1.35)ودرجة حخية  (5:.:)عشج مدتؽى داللة  (8:.4)أكبخ مؼ قيستيا الججولية والبالغة 
", مسا يعشي وجؽد عالقة  جهدة التعميم العالي" لو أثخ معشؽي عمى الستغيخ التابع وىؽ " التخطيط االستراتيجي

 .الحؽكسة األكاديسيةو  ارتباط قؽية ومعشؽية بيؼ التخطيط االستخاتيجي  وجؽدة التعميػ العالي

  ( T )تحميل معامل االرتباط
" اساس في  " التخطيط االستراتيجيلغخض معخفة مدتؽى العالقة بيؼ إجابات عيشة البحث بذأن بيان     
لتمغ  , تػ استخجام معامل االرتباط الخطي البديط " الحهكسة األكاديسية و " العالي "" جهدة  التعميم تحقيق 

 ( : 8اإلجابات الحي تتز  نتائجو في الججول رقػ )
(4رذٔل سلى )  

انحٕكًخ األكبدًٚٛخ ٔػاللخ االستجبغ ثٍٛ انتخطٛػ االعتشاتٛزٙ ٔرٕدح انتؼهٛى انؼبنٙ   

 انذالنــــخ
(T) لًٛخ 

 زـــذٔنــــٛخان

(T) لًٛخ 

 انًحغـٕثخ

 لًٛخ

 يؼبيم االستجبغ

 0.749 6.686 1.684 استجبغ دال

 

( وىؽ ارتباط  ذات داللة معشؽية إذ 749.:ويتز  مؼ الججول أعاله بأن قيسة معامل االرتباط بمغت )
عشج مدتؽى ( 1.684وىي أكبخ مؼ قيستيا الججولية والبالغة ) (6.686)السحدؽبة  ((Tبمغت القيسة 

ويعج ذلغ مؤ خ لؽجؽد ارتباط دال إلجابات عيشة البحث, ويدتجل مؼ  (35)ودرجة حخية  (5:.:)داللة 
مؼ وجية نعخ الباحايؼ عمى إن ىشاك تأثيخ لستغيخ التخطيط االستخاتيجي في تحقيق جؽدة  (T)اختبار 
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الستغيخ السدتقل ))التخطيط مسا يعشي وجؽد ارتباط دال معشؽي بيؼ (, 749.:)التعميػ وبإسيام قجره 
 .الحؽكسة األكاديسية " والستغيخ الؽسيط " االستخاتيجي(( والستغيخ التابع )) جؽدة التعميػ العالي((

 

 املبحث انرابع
 االستنتاجاث وانتىصٍاث

 االستشتاجات -اواًل:
وافتقارىا  في مؤسدات التعميػ التخطيط االستخاتيجي, الى ضعفمذبالت السؤسدة التعميسية  عؽدت .1

 مغ السؤسدات.ت لمدسات واالسذ والسعاييخ الدميسة لتبشي الخؤية والخسالة واالىجاف داخل
في مجال التخطيط االستخاتيجي مؼ السسبؼ ان تداىػ في تطبيق  األخخى  تجارب الجامعات الستسيدة .2

 التخطيط االستخاتيجي في الجامعة.
تشعيػ  خالل مؼ الجامعة واالب التجريذ ىيئة أعزاء بيؼ التقؽيػ ثقافة نذخ التأكيج والعسل عمى ان .3

يداىػ في تحقيق الجؽدة في مؤسدات التعميػ    التجريبية والجورات العسل وورش الشقاش حمقات
  .الجامعي األداءوبالتالي رفع مدتؽى 

ولمطمبة  التجريذ ىيئة ألعزاء مساميؼ فييا يذارك السؤسدات ىحه ألداء دورية تقييػ بعسميات القيام .4
 .التقؽيػ بيجف ذلغ و األداء في الزعف نقاط و القؽة نقاط لتحجيج ولإلدارييؼ

في كافة السدتؽيات, و ليذ مدؤولية ادارة متخررة تطبيق التخطيط االستخاتيجي  اإلدارةمدؤولية  .5
في التخطيط, وبالتالي البج مؼ كل العسميؼ في السؤسدة التعميسة السذاركة في عسمية التخطيط 

 االستخاتيجي.
 .مؤسدات التعميػ العالي تحقيق الجؽدة في التخطيط االستخاتيجي عمىيداعج  .6
باقافة التخطيط  , وتعخيفيػ ارةداالالتجريب السدتسخ لمعامميؼ عمى السيارات الججيجة في العسل عمى  .7

 السيشي لجييػ. األداءباقافة الجؽدة, لخفع مدتؽى االستخاتيجي لمتعميػ واالستفادة مشو 
 ىحه تتأثخ الجامعي, لمسحيط السذبمة العشاصخ بيؼ العالقات يحجد نعام ىي األكاديسية الحؽكسة  .8

  والخارجية. الجاخمية البيئة بؽاقع العالقات
 التهصيات -ثانيًا:
تخكيد  مؤسدات التعميػ العالي عمى التخطيط االستخاتيجي الفعال, حيث يعج التخطيط ضخورة  .1

 السؤسدات الحجياة.ئف االدارة في احجى وظا
ضخورة االىتسام والعشاية بالؽضع السيشي ألعزاء الييئة التجريدية وتدويجىػ بجسيع السجخالت  .2

السسبشة  لتحديؼ ميارات التجريذ واساليبو الستبعة, وذلغ لتشفيح الخطة االستخاتيجية السشباقة مؼ 
 الخطة االستخاتيجية لمجامعة.

 عسل عمى إ اعة ثقافة الحؽكسة بيؼ الكؽادر التعميسية.االىتسام بالحؽكسة األكاديسية وال .3
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اعادة الشعخ في الخطط واالستخاتيجيات لمتعخف عمى احتياجات الطمبة لكي تتفق مع متطمبات ادارة  .4
 الجؽدة.

لكؽنيا  األكاديسيةاالىتسام بالسبافآت السادية والسعشؽية التي ليا دور فاعل في تطبيق الحؽكسة  .5
 .لتطبيقو داعساً  تذبل جدءاً 

قة زيادة االىتسام بتؽفيخ السخاجع والجوريات والسرادر العخبية واالنجميدية الكافية والحجياة ذات العال .6
 .بالتخررات التي تقجميا الجامعة

عمى  متابعة السخخجات الجامعية مؼ بحؽث ومذاريع واالب وتطبيق مقاييذ االداء لمتعخف .7
 فاعميتيا في سؽق العسل.

 .بإدارتياالالمخكدية في اتخاذ القخارات وتطبيق التعميسات الخاصة العسل عمى تذجيع  .8
 

 )) السرـادر ((
 دار ودراسات((, بحؽث العالي التعميػ مؤسدات في الجؽدة )ضسان (2011) (عساد, الخب, أبؽ .1

 .األردن والتؽزيع, عسان, لمشذخ صفاء
لمجامعات: نساذج حجياة (( (, ))االدارة االبجاعية 2776الخطيب, احسج ومعايعة, عادل, ) .2

 (, دار الججار لمكتاب العالسي عسان, االردن.1)ط
( )) ادارة الجؽدة الذاممة في السؤسدات التخبؽية )التطبيق 2774عميسات, صال  ناصخ, ) .3

 (, دار الذخوق لمشذخ والتؽزيع, عسان, االردن.1ومقتخحات التطؽيخ(, )ط
 ومعاييخ التسيد مؤ خات بيؼ التعميػ في ممةالذا ( ))الجؽدة2778البالوي, حدؼ حديؼ, ) .4

 االعتساد((, دار السديخة لمشذخ, عسان, االردن.
( ))دور التخطيط االستخاتيجي في مؤسدات التعميػ العالي(, 2775غشؽم, احسج بؼ عبج الكخيػ,) .5

 بحث مقجم في نجوة )االدارة االستخاتيجية في مؤسدات التعميػ العالي(, الخياض, الدعؽدية.
 جامعة في التخبؽية لمعسمية الذاممة الجؽدة ( )) إدارة2777) يؽسف, السطيخي  دمحم, القخيؽتي .6

 واإلدارة( االقتراد(العديد عبج السمغ جامعة مجمة ىيئة التجريذ(( , أعزاء مشعؽر مؼ الكؽيت
 الدعؽدية. , (1 )العجد ( 21 ) السجمج

 دار :مرخ.الذخكات قانؽن  في الحؽكسة مبادئ كأحج الذفافية و اإلفراح احسج, خزخ .7
 .2012 الفكخالجامعي,

(, )) دراسة مقارنة لمتخطيط االستخاتيجي في بعض الجامعات 2711سميسان, عبج ربو, ) .8
االجشبية وامبانية االفادة مشو في تطؽيخ التعميػ الجامعي في مرخ((, ورقة عسل تجخل ضسؼ 

-17التعميػ العالي, جامعة الدرقاء, مؼ )فعاليات السؤتسخ العخبي الجولي الااني لزسان جؽدة 
 ايار(, االردن. 12
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(, ))مؤ خات التخطيط االستخاتيجي مؼ وجية نعخ اعزاء الييئة 2712حمذ, سالػ عبج هللا, ) .9
التجريدية بالجامعة االسالمية بغدة في فمدطيؼ((, ورقة عسل تجخل ضسؼ فعاليات السؤتسخ 

 يػ العالي, الجامعة الخميجية, البحخيؼ.العخبي الجولي الااني لزسان جؽدة التعم
(, )التخطيط االستخاتيجي ومعؽقاتو في مؤسدات التعميػ 2717ممحػ, احسج عارف, ) .17

العالي(, ورقة عسل تجخل ضسؼ فعاليات السؤتسخ العخبي الجولي الااني لزسان جؽدة التعميػ 
 نيدان(, البحخيؼ. 5-4العالي, الجامعة الخميجية, مؼ ) 

(, )معاييخ افزل السسارسات في جؽدة 2711فيج بؼ عبج العديد لمجؽدة, ) مخكد السمغ .11
 (, الدعؽدية.1التعميػ(,مجمة عجد)

(, )استخجام ادارة الجؽدة الذاممة في تحديؼ مدتؽى جؽدة 2779احسج, عبجهللا الخ جي ) .12
 لجدائخ(.الخجمة التعميسية في الجامعات اليسشية, ااخوحة دكتؽراه, قدػ عمؽم التدييخ, جامعة ا

 رت ا مؤش و الجامعات لحؽكسة مقتخح نعخي  إاار ", عادل يعقؽب الجيؼ ناصخ. .13
 السشرؽرة جامعة الجامعي, األداء تطؽيخ مجمة ,"الذاممة الجؽدة ضؽء متطمبات في تطبيقيا
 .201 فيفخي /الااني .العجد األول السجمج مرخ,

 و السالي الفداد مؼ الحج في الحؽكسة آليات و دور ", الجيؼ زيؼ بخوش و جابخ دىيسي .14
 و السالي الفداد مؼ لمحج كآلية الذخكات حؽكسة حؽل الؽاشي السمتقى في مقجمة , ورقة"اإلداري 
 .بدبخة خيزخ دمحم جامعة , 2012 ماي 07 يؽمي و اإلداري,
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 املستخلص: 
واقرررأ  رررلت م الالررر  ي الاظع طرررت لي رررعداي الاذيررر ػ الذرررعلت والررر   الغرررمن ارررؼ ال ترررص  رررؽ   ررر    

الالرر  ي  باررلت م. اذ   ررمز ا ررسيؤ ال تررص سررؽا الذطررب  لرر ع امطؽاررؤ اررؼ الطرر تماي يرظذسي يررت ا م ررعي
الارت   ا م رعي الاذير ػ الذرعلت لي عداي الاذي ػ الذعلت يت امطؽاؤ اؼ اليماراي والارت  ر تم يرت  الاظع طت

 .اسايالل المعاذعي اظعسع اأ ااطي عي سؽا الذطب كطع ونؽاع و  صصع نا مؤ اتدوديؤ 
ؽن برر ؼ ااغ ررماي ال تررص. وواررأ ال ررع   ا ر  ررعو والاررلت م ق ررعس وابا ررعر االقررعي الرر ال تررص  هررد ي      

الي رعداي ا دارةرؤ ق ال ترص يرت اماطرأ  رط  رػ  لغرمن الاؽلرب الر  الظارعو . و   والارلت ميما ات ا ر  رعو 
وال ررعل   ( 8002-8002اررؼ  لررظػ اهررعم اطررعدت المي ررعي ليطرردت   ررػ  قصررديؤ , وا ظررؤ ال تررص غرردادمعاذررؤ ل

( وال رماا  SPSS Var 21(, و ػ اااطعد اساطعرت ا سا عنؤ لمطأ ال  عنعي, واسا دم بمنرعا   53 ادد ػ 
يت اسرايالل عي  ي تم الال  ي الاظع طت وا طهع  ا ساظاع عي  امطؽاؤ اؼ ال و ػ الاؽلب  الطيتيؤ ي ه,

سرري ع يررت  تررديعي ا م ررعي سررؽا  يررظذسي الاذيرر ػ الذررعلت واررؼ اررطظهع ابا ررعر ق ررعداي الاذيرر ػ الذررعلت, اطررع
   .الذطب

 مخرجات سهق العسل قيادات التعميم العالي, السرطمحات الرئيدة: التدييس التشعيسي,
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
074 

 

Abstract: 

      The purpose of the research is to diagnose the reality of the influence of the 

politicization of the higher education leaders, which is reflected in the labor 

market outcomes due to a range of influences. The problem of research is 

highlighted by the influence of the organizational politicization of higher 

education leaders in a number of decisions that affect the outputs of higher 

education that are not commensurate with the requirements of the labor market 

in quantity, quality and specialization due to the limited independence of 

universities. 

             The aim of the research is to measure and test correlation and influence 

between search variables. The researchers put the two hypotheses of correlation 

and influence for the purpose of reaching results. The research was implemented 

in the community of administrative leaders of the University of Baghdad, and 

the sample of the purpose of the research is to assume the functions of the 

Deanship of Colleges for the period (2008-2017) of (35), was adopted 

questionnaire form for data collection, and used the program (SPSS Var 21) To 

reach a set of conclusions, the most important of which is the impact of 

organizational politicization on the independence of higher education, including 

the selection of higher education leaders, which is reflected negatively in the 

challenges of labor market outputs. 

. 

Key terms: Organizational politicization, higher education leaders, labor 

market outcomes 
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 املبحح األول: امليهجًُ العلنًُ

  اضطؼ الطظهم ؤ الذيط ؤ امطؽاؤ ييماي االيليؤ و ت:
ًً::ًهشكلتًالبحثاولاً

يررت قررماراي ق ررعداي الاذيرر ػ الذررعلت  مررع  اللرري ت ليالرر  ي الاظع طررت  الاررلت م اط ررب ا ررسيؤ ال تررص يررت      
 يررت سررؽا الذطررب او اطيؽبررؤ م سررؽا الذطررب ا ررب قررماي الاؽسررذعي يررت  ذررال المي ررعي او ا قلررعم و ررت   رر

سررؽا الذطررب يررظذسي  عللرريع يررت  ا ايفررؤ اطررع   سرر ع ارردم ا سرراطمار يررت ال طررغ  اظررد  غ  ررم الي ررعداي 
  ؼال رررع   قاصرررعديؤ وا اظ رررؤ والل عسررر ؤ والطعل رررؤ الط رررع ب ا يضرررال ارررؼيذرررعنت ا رررع ب  والررر    رررؽ الرررال

 : اط ب  ع  ت امطؽاؤ اؼ الالعؤ ي الاتولإل ع ؤ اؼ الط سيؤ اؼ بالل 
 .اي الات  اذيق   ططهع وس عسع هع؟ تع  وزارت الاذي ػ الذعلت  ع سايالل ؤ يت ا  عذ اليمار  ب -0
ي ق رررعداي الاذيرر ػ الذرررعلت  غرررال الظعررم ارررؼ اليعبي رررع با رررعريررر تم يرررت اطي ررؤ ا  ررب الالررر  ي الاظع طررت -8

    ؟واليدراي و لظطهػ اما ز ق عديؤ
ق ررعداي الاذيرر ػ الذررعلت لذطي ررؤ قررماراي الاؽسررأ يررت يررا  المي ررعي او  يررت طررت الاظع  ررب يرر تم الالرر  ي -  5

 ا قلعم الذيط ؤ   م الططيؽبؤ يت سؽا الذطب؟
الاظع طت لي رعداي الاذير ػ الذرعلت يرت الاؽسرأ  فرا  المي رعي ا  ي رؤ لصرعل  المهرعي   ب ي تم الال  ي -4

 الط سلؤ له   المي عي؟  
الذعلت اؼ بالل ا سامع ؤ ليطيام رعي والط رع ب الارت  الاذي ػم يت ق عداي الاظع طت ي ت الال  ي  ب -3

 ييداهع  غال الظعم اؼ ا ناطعءاي والؽ ءاي.
 رررب اطيررري المي رررعي وبتلرررع   صصرررع هع باطرررؽةم اليطرررعال ال رررعط للرررؽا الذطرررب اررر ال كي رررؤ الطرررع  -6

ا رد  ال رمكعي الذعلط رؤ, والص دلؤ اأ الطلا طمةؼ اؼ سؽا الذطب ب ظعء شمكؤ لصرظعاؤ ا دوةرؤ ارأ 
 او كي عي الهظدسؤ يت امعل لظعاؤ ا  هزت او قطأ الغ عر لأل هزت و  م ذلغ؟   

ًاهويتًالبحثًً:ثانياًا
 -:  مز ا ط ؤ ال تص اؼ بالل ا  ت

لي عداي الاذي ػ الذعلت وربطهع  طؽاؽال سؽا  اؽاؽال الال  ي الاظع طت  ظعول ا ط ؤ اذمي ؤ و ت  -0
 .الذطب

  .الات  اتيق ال  سؽا الذطبالسافعدت لال تص    مز ا ط ؤ -8
 بمةم ؼ الاذي ػ الذعلت  صفاهػ ا م عي سؽا الذطب. يلافعد اظه -5
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ًاهدافًالبحثًً:ثالثاًا
 .الال  ي الاظع طت وا م عي سؽا الذطبابا عر وق عس الاؽ  االقعي ا ر  عو ب ؼ  -0

 .ت وا م عي سؽا الذطبالال  ي الاظع ط ب ؼ الالت مابا عر وق عس الاؽ  االقعي -8
 ي الاذي ػ الذعلت وسؽا الذطباالات يلافعد اظهع ق عدعي ل الاؽلب ال  اساظاع عي ول ع ؤ الاؽ -5
 قماراي ق عداي الاذي ػ الذعلت الال  ي الاظع طت يت   لت مب عن ك ف ؤ  يي ب -4

 -:الفرضياثًوالمنىذجًالفرضي:ًرابعاًا
لغمن الؽلؽل  والالت مت  اذيق  ذالقعي ا ر  عو امطؽاؤ اؼ الفما عي الا ؽن واأ ال ع  

 ال  الظاعو  و ت 
  ل ذعد  ؽ د االقؤ ار  عو اؽ  ؤ ذاي د لؤ ا صعو ؤ ب ؼ الال  ي الاظع طت  -الفما ؤ المو ل ؤ ا ول :

 و ظ  ق اظهع الفما عي الفما ؤ ا   ؤ   تديعي ا م عي سؽا الذطباماطذؤ وا ذعد 
اماطذؤ   ل ذعد   ؤ ذاي د لؤ ذاي د لؤ ا صعو ؤ ب ؼ الال  ي الاظع طت  ؽ د االقؤ ار  عو اؽ -

 .اسايالل ؤ الاذي ػ الذعلتوبذد 
  ل ذعد  ؽ د االقؤ ار  عو اؽ  ؤ ذاي د لؤ ذاي د لؤ ا صعو ؤ ب ؼ الال  ي الاظع طت  -

 الاؽسأ  فا  المي عي وا قلعم اماطذؤ وبذد
  ل ذعد لؤ ذاي د لؤ ا صعو ؤ ب ؼ الال  ي الاظع طت  ؽ د االقؤ ار  عو اؽ  ؤ ذاي د  - 

 .الداػ الطعلت ليمعاذعي اماطذؤ وبذد 
 ؽ د االا  ؽ د االقؤ ار  عو اؽ  ؤ ذاي د لؤ ذاي د لؤ ا صعو ؤ ب ؼ الال  ي الاظع طت  -

 .وبذد زةعدت اللسعن والاؽ ه نتؽ الاذي ػ الذعلت اماطذؤ   ل ذعد 
اماطذؤ وبذد   ل ذعد ي د لؤ ذاي د لؤ ا صعو ؤ ب ؼ الال  ي الاظع طت ار  عو اؽ  ؤ ذا  ؽ د -

 .ابطعء الي ؽل الطمكز  
يؽ د اتم اؽ ع ذو د لؤ ا صعو ؤ اذظؽةؤ لطاغ م الال  ي الاظع طت  -الفما ؤ المو ل ؤ ال عن ؤ : 

 -اماطذؤ يت ا ذعد اداء الذعاي ؼ و ظ  ق اظهع الفما عي الفما ؤ ا   ؤ:  ل ذعد 
اماطذؤ يت  ذد   ل ذعد يؽ د اتم اؽ ع ذو د لؤ ا صعو ؤ لطاغ م الال  ي الاظع طت  -

 .اسايالل ؤ الاذي ػ الذعلت
الاؽسأ  اماطذؤ يت   ل ذعد يؽ د اتم اؽ ع ذو د لؤ ا صعو ؤ لطاغ م الال  ي الاظع طت  - 

 . فا  المي عي وا قلعم
الداػ  اماطذؤ يت  ذد  ل ذعد   ي الاظع طت يؽ د اتم اؽ ع ذو د لؤ ا صعو ؤ لطاغ م الال -

   .الطعلت ليمعاذعي
زةعدت اماطذؤ يت   ل ذعد يؽ د اتم اؽ ع ذو د لؤ ا صعو ؤ لطاغ م الال  ي الاظع طت  -

 .اللسعن والاؽ ه نتؽ الاذي ػ الذعلت
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بطعء  ذد ااماطذؤ يت   ل ذعد يؽ د اتم اؽ ع ذو د لؤ ا صعو ؤ لطاغ م الال  ي الاظع طت  -
 الي ؽل الطمكز .
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 الفمات  تصال انطؽذج (0   سبلا
:ًجمخوعًوعينتًالبحث ًخاهضاا

 ػ ة ي  اددو طؼ شغب اظصع اط د ل قصديؤ والذ ظؤ  غدادمعاذؤ ل الي عداي ا دارةؤياط ب اماطأ ال تص 
   %( 000( ا  نل ؤ ا سام عال بيغي  53  ام ذي  ؽزةأ ا سا عنؤ اي هػ واس(  ػ 53 

ًاداةًمجعًالبياناث:ًصادصاًا
رو ل ؤ لي تص والات  ضطظي تالث اتعور ا ول كعن ياضطؼ  كلدات اي  ا سا عنؤ  ال ع  ؽن اااطد        

ا ه وال عنت  ضطؼ ااغ م الال  ي الاظع طت ب الث ا ذعد وادد ييم   ليذ ظؤ ييماي( 4  الطذيؽاعي الذعاؤ
وال   ياضطؼ بطلؤ ا ذعد وبذدد   تديعي ا م عي سؽا الذطبوالطتؽر ال علص  ضطؼ  ييمت( 08 عني  

 ييمت(. 02  ييماي بي 

 السلوك المسيس

 ال ضؽال  عل ع ليايدم الاي ال

 ل ي التؽايز والاطؽةم 
 الؽظ فت

 اسايالل ؤ الاذي ػ الذعلت

 الاؽسأ  فا  المي عي وا قلعم

 ليمعاذعي الداػ الطعلت

زةعدت اللسعن والاؽ ه نتؽ 
 الاذي ػ الذعلت

 

 ابطعء الي ؽل الطمكز  

 تحديات مخرجات سوق العمل

 

 التسييس التنظيمي        
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واي عس  تديعي ا م عي , (kacmar and Carlson 1997 اي عس الال  ي الاظع طت الطذاطد  ؽ   
 سؽا الذطب اؼ بظعء ال ع  ؽن 

ً
ا
ًةالرباهحًالحصائيتًاملعخود:ًصابع

وال ماا  الطيتيؤ ي ه لغمن الاتي ب (  spss var21   يت ا ظاه اي  بمنعا  ال ع  ؽن  اساذطب    
 ا  صعوت والؽلؽل ال  الظاعو .

ًمجعًالبياناث::ًثاهناًا
 ؽ ااؽايم اؼ الطصعدر الذمب ؤ واأل ظ  ؤ الات  ظعولي اؽاؽال ال تص اؼ  اي  اع ال ع  ؽن اااطد       

 دراسعي ورسعوب  عاذ ؤ. اع ودورةعي وبتؽث و 
 تاسعا/مشهج البحث:

 .الطظه  ا ساطالات ال ع  ؽن اااطد 
 

 : التسًًس التيظًنٌالجاىٌاملبحح 
 : مجسهعة من الفقرات هي ويتزسن

 نذاءة وتطهر مفههم التدييس التشعيسي  -اوال :
برر ؼ كررب اررؼ   م ررأ برردايعي اصررطي  الالرر  ي الاظع طررت الرر  اللررا ظعي اررؼ اليررمن الطعاررت,   ررص       

 Burins et al., 1965  الم  رم ارؼ ا اا رعراي الل عسر ؤ يرت دابرب الطظعطرعي ,و رعءي اللر ذ ظعي )
( و  رم ػ  يرغ الفمرمت وةذطيؽ رع اظرداع ب ظرؽ  طرم   مكرؤ الاطرؽةم Porter et al., 1974ل  ر ؼ كرب ارؼ  

ودارؽ الر  ابرماز دور اليرؽت  طرعي,الاظع طت يت ا اا عراي الظفل ؤ وا طعل ا ذعد ع الل عس ؤ يرت   رعت الطظع
ييد  ػ ا شعرت الر  اردبي ؼ يذ رمان ارؼ الالر  ي الاظع طرت ا ول  والظفؽذ يت الذالقعي الاظع ط ؤ والليؽك ؤ

 عرة  ع و ؽ اقدم يمكز اي   عت ماي و ما سعي وسيؽك عي الالر  ي. اارع ال رعنت يمرعن يهراػ  ع  ذرعد الفمديرؤ 
(  لنرره الظ ررعغعي   ررم المسررط ؤ الططعرسررؤ يررت (Rosen, 2oo6د اميررؤ وال  صرر ؤ لرره يررت ب مررؤ الذطررب ييرر

. Rosen, 2oo6:1, 14الطظعطؤ بهد  بداؤ ال اي والات  عل ع اع  مؽن ا ذيرؤ ليطظعطرؤ وأاضرعوهع    
او  ؽ  يغ الظ عغعي الات يؽديهع ا يماد والات  ؽ ه نتؽ ا  ردا  الاظع ط رؤ بهرد   م  فهرع ارأ الطصرعل  

 ,Fordلررؤ  غررال الظعررم اطررع  مررؽن اي رره  يررغ ا  رردا  الرر  الطظعطررؤ والذررعاي ؼ ا بررمةؼ الفمديررؤ ال ع
اتي رق أ ردا  ش صر ؤ لرػ ل الطا ذرؤاإل رماءاي امطرؽال   رت ( Poon, 2004   ي طرع ولرفه( 6 :2002
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او  ررت  لذ ررؤ اللرريطؤ و ما سررعي الاررعت م  .((Yilmaz, 2014:99يرراػ اااطعد ررع رسررط ع اررؼ ق ررب اظعطررؤ. 
 (Gadot, 2007: 662نمعز ايضب الظاعو  ال  ص ؤ لييعوػ بهع  الطصططؤ  

سطؤ ا امكؤ واامعايؤ ليت عت الاظع ط ؤ الات  ظ أ اؼ اسا دام اليؽت والليطؤ أو الظفؽذ  ؽالال  ي الاظع طت  
 ( Danish, 2014: 44  وله  لت م ا عشم اي  ا مع عي الطؽظف ؼ وسيؽك ع هػ

 ابعاد التدييس التشعيسي  :لثاثا
و ػ اااطعد تالث  ( kacmar and Carlson 1997  سؽ  ياػ اااطعد ا ذعد واي عس  كب اؼ        

 الطسعيمعيرو ل ؤ و ت الليؽك الطل ي الذعم, ال ضؽال  عل ع ليايدم الاي ال, و ل  ي الزةعداي و ا ذعد 
 kacmar&Carlson,1997,651  :واي  ويق ا  ت ) 
 الدمهك السديس العام -1

بهد   تي ق الذعاي ؼ  او الليؽك عي الات يطعرسهع الطؽظف ؼال  ل ي الذعم طالليؽك ال ي  م    
 -الل عس ؤ اي  و ه الاتديد يت التع ي ا   ؤ:  اؽسأ الططعرسعياصعلتهػ ال ا  ؤ, و 

 عدم تهفر القهاعد- أ
يداؤ إل  الطؽظف ؼ ييؽااد واألنعطؤ الطياػ الاؽل ف الؽاا  والدق ق ل  يعهم   سب واا  اظداع       

 طؽةم قؽااد وانعطؤ بعلؤ بهػ و مؽن     اليؽااد وا نعطؤ ي ذطب اي  ا  اهعد و اؼ ق ب الطظعطؤ, 
ا  ان  .  دم اصيتاهػ ال  ص ؤ و تلؼ اؼ اسعناهػ وواذهػ الات  ا  ؤال ا دايهػال لؤ  ؽيم لهػ 

       لططهع وغؽر ع التعبهع لاتي ق ا دايهػ ال  ص ؤ.
 القرار في ظل عدم التاكدصشع  - ب

اي  اذيؽاعي   م اساطيؤ واااطعدا اليمار يت ظب ظمو  ادم الاع د   ا  عذ اظد    التعلؤ   عهم     
يعن لعنأ اليمار اظد . اذ يا   اليمار اي  التدس وال  مت واي  اد   فل م  ليطذيؽاعي أو  عاضؤ

ل  صت اظد  فل م  لي  عنعي والطذيؽاعي ا  عذ  ليمار اذ ؼ  يعنه س ذاطد اي   تي يه ال عط وا
 وةط ب ال  الافل م  طع ي دم اصعلته او المهؤ الات يط يهع. الطؽ ؽدت. 

 ندرة السهارد القيسة  - ت
  مز لذؽبؤ التصؽل اي  الطؽارد الي طؤ اؼ ق ب الي عداي يت الطظعطؤ. اذ قد ي عرك الطؽظف ؼ        

 لت م ا ايفؤ ليتصؽل اي   اساما  م عيل الصمااعي واااطعد واليعدت  علاظعيي اي  الطؽارد اؼ بال
إل  قمار الط عركؤ او غيع  ذال المهعي ليادبب اطع يديذهع  ا ربعح و تي ق أ دايهػ  طما ااظؽاؤ ,

 .لاتي ق اصعلتهع يت األن طؤ الل عس ؤ
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 الخزهع حاليا لمتقدم مدتقبال-8
الطؽظف ؼ. وأوا  أن الطؽظف ؼ   يا  ون ا  ا ماء او  اإل ماءاي الصعااؤ اؼ ال عنت  ؽ ال ذد       

يذب اؼ ا ب التصؽل اي  ناعو  ق طؤ يت الطلاي ب ا  ان الطؽظف ؼ  يتييؽن اسعس هػ ال  ص ؤ اؼ 
بالل الذطب  صطي. يظم   ذال الطؽظف ؼ اؼ بالل  ذد ال ضؽال  عل ع ليايدم الاي ال   يم  ؽن  يت 

أ الطؽظف ؼ التع  الليؽك الطل ي لاتي ق اصيتاهػ ال ا  ؤ.    ء الدبؽل يت أ  لماال او ا ع مت ا
ال يؼ قعاؽا  إنمعز ر  ع هػ اؼ بالل الذطب  صطي  ذا م  ت يت  د ذا هع نؽال اؼ األن طؤ الل عس ؤ 

   ص انهع ايعربؤ اذيؽلؤ وامبتؤ ليتصؽل اي  الفؽاود ال ا  ؤ اظد الذطب يت ب مؤ ال لؤ.
 كافئاتوالستدييس الزيادات  -3

والزةرررعداي الررر   يتارررؽ  ايررر   الطسعيمرررعيان ابرررم  ذرررد ارررؼ ا ذرررعد الالررر  ي الاظع طرررت  رررؽ  لررر  ي 
ا اطعل الطل  لؤ س  هع ا  ماءاي الات  يؽم بهع الطظعطؤ وةعهم ذلغ ارؼ برالل  ردبب الطؽظرف  صرؽرت 

عم اعدل يرت اطي رؤ والامق ؤ   ص يال ظ انه يت ا  م الطظعطعي   يؽ د نع الطسعيمعيال  لؤ يت قماراي 
 ي رر ػ ا داء الررؽظ فت كؽنرره يذاطررد ايرر   سررػ الطررديم او الطلرر ول الط عشررم الاررت    اررعتم  علضررمورت  ررع داء 
الم رد. ولر لغ نرم   رعن  ط رأ اللريؽك عي ذاي الاؽ ره الفرمد  ,  مرؽن اير  اسري اللريؽك عي ذاي الاؽ ره 

وبعلاعلت نمد انه اظداع يسعيئ   .غ  ذاهع ال لؤ نتؽ الطظعطؤ , ااعتمت  علطصعل  ال ا  ؤ وال  ص ؤ و مؽن 
 الطسعيمررعي رر ا الظررؽال اررؼ اللرريؽك عي او يرراػ  ذزةررز  يررعن ا سررعل ع الاررت  ذاطررد لضررطعن التصررؽل ايرر   رر   

وة د    ا بدور  ال  ظهؽر تيعيؤ  ظع ط ؤ يطغر  اي هرع الظ رعو الطلر  ي يرت  ط رأ  .سالا دم امت ابم  
يرت الطظعطرؤ اذرزز  لريؽك الالر  ي  الطسعيمرعيةؤ  ت رص يسرؽن نعرعم  صرط ػ  ؽانع وقماراي الطرؽارد ال  رم 

والامق ررعي ا ظررت ايرر  ااررؽر ذا  ررؤ يعنرره  الطسعيمررعي طررما ا ايفررؤ. ايرر  سرر  ب الط ررعل , اظررداع يسررؽن اررظ  
سؽ  ي د  اظد الطيعرنؤ اأ الليؽك الطظعطت اي   يؽةؤ الليؽك عي الطل لؤ , وبعلاعلت يظرديأ الطؽظفرؽن 

وبعلاررررعلت  الطسعيمررررعي يظاهمررررؽن اللرررريؽك عي الطل  لررررؤ الرررر  اناهع هررررع اررررؼ ا ررررب التصررررؽل ايرررر  الرررر يؼ  
والزةرعداي  علطفرع  ػ  الطسعيمرعيوةم  غ  ذد  ل  ي .س لعراؽن ال  ا ن ماو الليؽك الطل  ي يت الطلاي ب

 .الطسعيمررعياليعويررؤ  ررعن الطررؽظف ؼ الرر يؼ يالوطررؽن الطظعطررؤ  ررػ الرر يؼ يامشررتؽن ليتصررؽل ايرر  الزةررعداي و 
غمةق الطظعطؤ اظد  ذعايهع اأ الطؽظف ؼ الاع ذ ؼ لهرع ي طرع ياذيرق  يرماراي  الطسعيمعيوةي ي  ذد الزةعداي و 

 والامق عي  لتع  الليؽك الطل  ي دون   م ػ اؼ الطؽظف ؼ.  الطسعيمعي
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 العنل سىقخمزجات  حتديات: املبحح الجالح

ًاولا:ًخمرخاثًالخعلينًالعايل
لمعاذعي يت الذعلػ امكز اسعست ل ظعء الطماطذعي اؼ بالل لظعاؤ الطذعر  و طؽةم الذيؽم  ذد ا     

الط ايفؤ, وبظعء الي عداي ا دارةؤ و ه مؤ الطال عي الذيط ؤ با صصعي اليعنؽن والهظدسؤ والطع وا ايف 
طؽةم  نمؽ  ؽدت يت بظعء الطماطذعي. ل ا بدء ا  اطعم  علاذي ػ الذعلت و  ليالت مالذيؽم, و ت اصدر 

الاذي ػ اؼ بالل اااطعد ا سعل ع والطما وال ماا  يت اظع   الادرةي والاذي ػ, وال تص اؼ الا صصعي 
 ( Land et al. , 2013:38التدي ؤ الات  ؽا ع الاغ ماي و ي ت ااطي عي التداتؤ وسؽا الذطب  

ًثانيا:ًهفهىمًصىقًالعول
ط سلعي ا قاصعديؤ ال   يعهم اؼ بالل  عن  ؼ ا ول ي  م سؽا الذطب ال  الطظعطعي وال       

امن الذطب والطيع اي ه او  ؽ الطمعل ال   ي عال ي ه ب أ ال داعي وشماؤ ع و لذ م بداعي الذطب 
الات  طايغ وة ضأ سؽا الذطب لل طمت شماو  ا ايفؤ والات  اتسػ  يمارا ه واؽاقفه ا ب ا يد  الذعايؤ 

ت    يهػ ليتصؽل اي  يمط اطب و ؽ  ؽزةأ ا يماد  لع ااطي عي الطهعراي وا باصعلعي الا
(. او  ؽ 6: 8004شع ب الؽظ فؤ وااطي عي الؽظ فؤ والات   د  ال  ناعو  ايمعب ؤ او سي  ؤ  ااؽلت, 

التمكؤ الطلاطمت الات  تصب  علاما غ ب ؼ امن ا م عي الاذي ػ الذعلت وغي هع اؼ ق ب قطعاعي الذطب 
 (.2: 8008لذمن والطفامن ان يتيق الاؽازن ب ظهطع  اطعرت, الطلاف دت اؼ ا

( يهؽ ياضطؼ سؽا اطب اليطعال التسؽات وة ضأ 040: 8008ااع انؽاال سؽا الذطب الذؽد,       
  ا اللؽا ال  س عسعي الدولؤ يت  تديد ا  ؽر والاض ػ وال طعلؤ الطيظذؤ والذطعلؤ   م الط  يؤ والات 

. والظؽال ال عنت سؽا  اطب اليطعال ال عط و ؽ يط ب  ط أ الذعاي ؼ يت   ذطب اي   لع  الط  ي ؼ
ال مكعي الات   ضأ ليؽان ؼ ال مكعي والات    طؽر ااطعلهع و ذطت اقب اؼ ال مكعي ا سا طعرةؤ 

الطاطؽرت الات  لا دم  يظ عي ااطؽرت ات ااطعلهع وا ؽر ع ا  م. ونمد سؽا الذطب لييطعال ا  ظ ت و ؽ 
ا يماد الذعاي ؼ يت يموال الطظعطؤ ا م سؽاء بظفي ال يد او يت دول ابم  و ط ق نفي  يط ب اطب

الاذي طعي واليؽان ؼ اي  الذعاي ؼ. ااع سؽا الذطب   م الطظاعػ يضػ   ا اللؽا الذعاي ؼ اظ فضت 
ظ اهع اظ فضؤ الاذي ػ او ا ا  ؼ وا ؽر ػ  مؽن اظ فضؤ وااطعلهػ بداو ؤ او واسا دااهػ ألدواي اناع  ؤ  ي

والاطؽةب اتيت ويمط الذطب   م الايمت وا  ؽر ااغ مت واطيهػ   ي ضأ ليؽان ؼ الذطب والالا ظعي 
 ا  اطعا ؤ.    

 



 

 
074 

:ًحتدياثًخمرخاثًصىقًالعولً ًثالثاا
 (وابا عر الي عداي الؽزارت والمعاذعي الاذي ػ الذعلت  اسايالل ؤ  -0

  وا شاماك يت  مؽةؼ نععم التسػ اظد     التعلؤ ال   وبذد الاذدد يت ا  زا 8005 ذد اعم      
 ؽزةأ الؽزاراي ابا عر الي عداي  اػ  علاؽايق ب ؼ الماب الل عس ؤ واظد ع  ياػ الطؽاييؤ اي  الؽزةم ا   ذد 

اؽاييؤ الماب ا بم , و  ياؽقف ا با عر اي  الؽزةم بب ياػ ا  فعا اأ الؽزةم ق ب الاصؽةي اي  
ؤسعء المعاذعي والطلا عرةؼ والطدراء الذعا ؼ يت الؽزارت و ا  اطعداي المي عي ياػ ابا عر ػ ابا عر ر 

 علاؽايق واي  اؽء الؽ ءاي الل عس ؤ  تلع قؽت المايؤ الل عس ؤ, ويت ا يع ا با عر يسؽن لطممد 
 (  03: 8002ؤ  غعلع, الؽ ء ر ػ و ؽد ا  فعء والتع  الطهعراي واليعبي عي وال  مت يت الي عداي ا دارة

 اؽسأ المعاذعي يت اذ نم  سظؽةع  سؽا الذطبدون  ع ؤ   فا  المي عي وا قلعم  سؽا ؤ وا ي ؤ( الاؽسأ -8
يا  كي عي   سب  يي د  اااطعد اي  اع  ػ ياته سع يع يت  عاذؤ  غداد او الطلاظصمةؤ دون امااعت  ع ؤ 

مي عي دون  ع ؤ لهع. ل ي ال الاؽسأ يت اقلعم  اللؽا اؼ الا صصعي الات  طمأ يت ب مؤ ا اطعل او
  ا ييغ بب  اؽسأ يت يا  المي عي ا  ي ؤ الات ا ي هع    ي ت سؽا الذطب بب نزو  ال  ر  ؤ التع  

 المي عي ا  ي ؤ واالقاهػ  علتسؽاؤ.
 ع ب  ما أ الاطؽةب اأ  ؽسأ المعاذعي الذماق ؤ اأ اذف الاطؽةب  عهم ا الداػ الطعلت ليمعاذعي -5

( وةذعنت الاذي ػ الذعنت اذف   01:  8002الاذي ػ وانذسعسهع يت ا م عي سؽا الذطب   الدلؽ, 
 الاطؽةب اطع يديأ المعاذعي ال  يا  كي عي واقلعم    تاعج ال  الم  م اؼ الطؽارد الطعل ؤ.  

عن ونطؽ    سب سمةأ (  زايد ااداد اللس8006ذكم  الليطعن,  زةعدت اللسعن والاؽ ه نتؽ الاذي ػ الذعلت -4
الاؽسأ  ذدد اطع اد  ال  ازديعد ااداد الطياتي ؼ  علمعاذعي والاذي ػ الذعلت اطع  د  بؽزارت الاذي ػ الذعلت 

 (  01:  8002  الدلؽ,  المعاذعي والطذع د والمي عي وا قلعم الذيط ؤ
  ا بطعء  اذ ياػ الي ؽل اي  ابطعء الي ؽل الطمكز  المػ   الظؽال: يذاطد الاذي ػ الذعلت يت ق ؽله اي -3

اسعس اذدل الطم يؤ ا اداديؤ دون ا  اطعم ال  اليعبي عي واليدراي لطي ؤ الطي ؽل ؼ اطع   ي  ب ا ي هػ 
( ااع يت الذماا ي سؽن الي ؽل   01:  8002يت الاؽالب والظمعح يت المي عي الات يي يؽا ي هع.   الدلؽ, 

الفمال الذيطت وق ؽله يت المي عي والطذع د الذيط ؤ وا نلعن ؤ, والفمال  اي  اسعس اذدل الطم يؤ ا اداديؤ
علفما ؼ والي ؽل الطمكز  الطتطب  ا دبت وق ؽلهػ يت المي عي  والطذع د ا نلعن ؤ, ولػ  مافت الؽزارت 

   ما  طعء تب يو ؽ ه الطي ؤ نتؽ المي عي الذيط ؤ ولغمن التب له   الط سيؤ اطيي الؽزارت ل  عألبطعء
فما ؼ  طع الفمال ا   عوت وق ؽله يت المي عي الذيط ؤ وا قلعم الذيط ؤ  و ؽ ان يسؽن الفمال الذيطت 
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والفمال الاط  يت وق ؽل الطي ؤ يت المي عي الهظدس ؤ والطذع د وا قلعم الطاذييؤ  الط  ؤال علؤ  علطمطؽاؤ 
ولمؼ اظد يت المي عي والطذع د ا نلعن ؤ.  علمي ؤ الهظدس ؤ والمي عي ا نلعن ؤ, والفمال ا دبت وق ؽله 

الاط  ق كعن ابا عر الطي ؤ الفمال ا   عوت واليي ب الاط  يت يمعني الط سيؤ  ت اأ ك ف ؤ الي ؽل اأ 
 ا اداد الم  مت  يعل   الي ؽل ي ه ابطعء ااعي ؤ ب ؼ ا   عوت والاط  يت وا دبت.

 
ًالعوليًًللبحثًان :ًاجلرابعاملبحثًال

الط تررررص ياط ررررب ا با ررررعر ال ظررررعوت لطيررررعي ي ال تررررص وبعبا ررررعراي يمارررر عي ال تررررص و ررررت ياضررررطؼ 
 االقعي ا ر  عو والالت م.

ًاولا:ًالخخبارًالبنائيًًملقاييشًالبحث
 اولا:ًاخخباراثًالصدقًالظاهريًوثباثًاملقياس

 . ق عس لدا وت عي ا سا عنؤ:1
سررا عنؤ اررؼ  عنررع وت ررعي الظاررعو  الاررت نتصررب و ررؽ قرردرت ا سررا عنؤ ايرر  ق ررعس اررع لررططي أل يرره ا  

 اي هع ي طع لؽ أا د  ط  يهع تعن ؤ اؼ  عنع آبم, وةطسؼ  ؽا   ذلغ  ع  ت:
 صدق االستبانة: . أ

يذرررد ابا رررعر لررردا ا سرررا عنؤ ارررؼ ا با رررعراي الطهطرررؤ الارررت يررراػ ا ااطرررعد اي هرررع بهرررد  ق رررعس ارررع  رررػ 
د  الر   لرططي ارؼ ا يره و رب ا سرميؤ قرعدرت اير   صط طه اؼ ييماي ا سا عنؤ وقردر هع اير  ق رعس الهر

ذلررغ, و ذطررت نفرري الظاررعو  الط طررغ لهررع والتصررؽل اي هررع اررؼ الطي ررعس. لمررت يرراػ اااطررعد الطي ررعس وناع رره 
 Barton et al., 2011: 589  ,و با عر لدا الطي عس  ظعك غما ااذددت  با عر لدا ا سا عنؤ )

أن ولردا الطتارؽ  أو ارع يلرط  أ  عنرع  صردا الطتسطر ؼ,  اظهع اع  ؽ ا ا   ي عس الصردا العرع م  
( %85صرر غؤ الططيررؽ  ق عسرره اؽاييررؤ  يييرؽم ارردد اررؼ ال  ررماء الطا صصرر ؼ بايمةررم كررؽن الفيررماي اط يررؤ ل

 Ebel, 1972: 555 ) 
 ثبات السقياس . ب

يررت يذظررت ال  ررعي أن اي ررعس ا سررا عنؤ يذطررت نفرري الظاررعو  أو ناررعو  ايعربررؤ أذا غ ررق أ  ررم اررؼ اررمت  
 Cronbach(, و ػ اسا ماج اذعاب كمون عخ ألفع  Tavako& Dennick, 2011: 54ظمو  اطعتيؤ   

Alfa  )لغمن الاتيق اؼ اذعاب ت عي ا سا عنؤ, وةذد   ا الطذعاب وا د اؼ ابا عراي ال  عي  الطذؽل ؤ )
(. Tavako& Dennick, 2011: 54 Ebel, 1972: 555 ;   اإل صرعو ؤ الطهطرؤ لاتي رب ال  عنرعي

( أو ا  م اي  و هرؤ 0.60-0.70 اذعاب ال  عي( الفع كمون عخ اي ؽل اظداع  مؽن العوةؤ إل   وةسؽن 
وقد بيغي ق طؤ الطذعارب لفيرماي ا سرا عنؤ  ( ,.Hair et al 2010  الاتديد يت ال تؽث اإلدارةؤ والليؽك ؤ
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طذرررعي م الطؽارررؽاؤ ارررؼ ق رررب ( و رررت  افرررق اررأ ال85-76(  عنهررع  ارررماوح بررر ؼ   1الرر   يذماررره المررردول 
 ال ع   ؼ.

 ( اذعاب الفع كمون عخ لطاغ ماي ال تص 1 المدول 
 معامل ألفا كرونباخ البعد الستغير

 التديس التشعيسي
  80. الليؽك الطل ي

  76. ال ضؽال  عل ع ليايدم الاي ال

  84.  ُذد  ل ي التؽايز والاطؽةم الؽظ فت   

تحديات مخرجات سهق  
 العسل

  84. ايالل ؤ الاذي ػ الذعلت اس

  85. الاؽسأ  فا  المي عي وا قلعم 

  82. الداػ الطعلت ليمعاذعي 

 83. زةعدت اللسعن والاؽ ه نتؽ الاذي ػ الذعلت

  86. ابطعء الي ؽل الطمكز  

   ؼالطصدر ااداد ال ع                    
 

ً: ًحرهيزًفقراثًاملقياس:ثانياا
 ي  ترررررررص ارررررررؼ المرررررررزء ا ول الطذيؽارررررررعي الذعارررررررؤ والمرررررررزء ال رررررررعنت ياط رررررررب  علالررررررر امرررررررؽن ادات ال 

( يضاًل اؼ ا  ذعد الفما ؤ لمرب ااغ رم CH   تديعي ا م عي سؽا الذطب والمزء ال علص  (OP)الاظع طت
   ( ييدم  ؽا تًع  ؽل  ما ز كب ااغ م وكب  ذد وادد الفيماي : 2والمدول  اؼ الطاغ ماي المو ل ؤ لي تص 

 (  ما ز ااغ ماي الدراسؤ المو لؤ وا  ذعد الفما ؤ وادد الفيماي2المدول    
 

   ؼالطصدر: ااداد ال ع  
ًتًوحتليلًالنخائحًوحفضريهااخخبارًفرضياثًالدراص:ًثانياًا

سررؽ  يرراػ  تي ررب ا سررامع عي لذ ظررؤ ال تررص, واالقررؤ ا ر  ررعو والاررلت م برر ؼ ااغ ررماي ال تررص برر ؼ          
 وال علغررؤ  غررداداسررع  ت  عاذررؤ وسرر اػ اااطررعد ا ظررؤ اررؼ  و تررديعي ا م ررعي سررؽا الذطرربالالرر ي الاظع طررت 

 عدد الفقرات رمز البعد رمز الستغير

 OPالتديس التشعيسي 
PB 4 
FN 4 
MP 4 

 CH  تحديات مخرجات سهق العسل

I 4 
E 4 
FS 3 
G 3 
A 3 
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واتعولررؤ اررؼ  (Haier et al, 2010لذ ظررعي  ( لغررمن ابا ررعر االقررعي ا ر  ررعو والاررلت م يررت ا53 
فت الاؽلب إل  ق ؽل أو ريال الفمار عي الطاذييرؤ باتي رب االقرؤ ا ر  رعو  والارلت م بر ؼ ااغ رماي ال ع  ؽن
 ال تص.

 تحميل آراء واستجابات عيشة السبحهثين حهل متغيرات الدراسة : -1
اطعراي ا سرررا عنعي ارررؼ برررالل سرررؽ  يررراػ ارررمن و تي رررب ال  عنرررعي والطذيؽارررعي الارررت أظهم هرررع اسررر

 ررؽل ااغ ررماي   غررداد عسررع  ت  عاذررؤ  تي ررب آراء واسررامع عي ا ظررؤ الط تررؽت ؼ اررؼ اماطررأ الدراسررؤ الطاط ررب 
( ال طعسرت Likertلهر ا الغرمن أسريؽ    ال رع  ؽن الدراسؤ الطاذييؤ  ل ذعد الال ي الاظع طت, وقرد اسرا دم 

, لغمن اااطعد ع يت اطي ؤ الاتي ب اإل صرعوت اغ ماي الدراسؤاممار  لط ذد ذلغ  ػ بظعء  داول الاؽزةأ ال
)(ليتصرررؽل ايررر  األوسرررعو التلرررعب ؤ الطؽزونرررؤ 

___

Xw   وا نتمايرررعي الطذ عرةرررؤSDi  واذرررعاالي ا بررراال )
 C. V.ليطاغ ماي ق د ال تص ) 

و ي ررر ػ الدر رررؤ  ( اذ رررعرًا لي رررعس3الؽسرررغ التلرررعبت الفمارررت   ال رررع  ؽن ارررؼ  عنرررع آبرررم, اااطرررد 
 الطلاتصب اي هع والطاذييؤ  عسامع عي الذ ظؤ وذلغ اطؼ الايديم اليفعت ألوزان ا سا عنؤ ال طلؤ. 

وبذررد إ ررماء الطذعلمررؤ والاتي ررب اإل صررعوت  سررامع عي ا ظررؤ الط تررؽت ؼ  ررػ الاؽلررب إلرر  األوسررعو  
لررراؽ  أ ذرررعد الالررر ي الاظع طرررت التلرررعب ؤ الطؽزونرررؤ وا نتمايرررعي الطذ عرةرررؤ واذرررعاالي ا بررراال  ايررر  ا

 .و تديعي ا م عي سؽا الذطب
 التدييس التشعيسيتحميل آراء واستجابات عيشة السبحهثين حهل متغير  -1

ووييررع لظاررعو   الالرر  ي الاظع طررتسرر اػ اررمن و تي ررب اسررامع ؤ اراء ا ظررؤ الط تررؽت ؼ  ررؽل ااغ ررم 
 واذعارب ا براال  لالسرامع عيا نتما  الطذ رعر   علؽسغ التلعبت و الاتي ب  عل ماا  الطظعس ؤ, والطاذييؤ 

 (3والات يذماهع المدول  
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( الهسط الحدابي واالنحراف السعياري ومعامل االختالف الستجابات عيشة السبحهثين 3الجدول ) 
 ( n 35لستغير التديس التشعيسي  )

 الال ي الاظع طتمتغير ابعاد فقرات  ت
الؽسغ التلعبت 

  الطؽزون 
__

WX) 

االنحراف 
 السعياري 
(Sdi) 

 معامل االختالف
C. V. 

فقرات ُبعد الدمهك السديس           
1 PBV1 3.30 1.101 1.213 
2 PBV2 3.13 1.296 1.679 
3 PBV3 3.14 1.221 1.491 
4 PBV4 3.33 1.237 1.529 
 1.478 1.214 3.2258  العام الهسط الحدابي واالنحراف السعياري ومعامل االختالف   
    فقرات ُبعد الخزهع حاليا لمتقدم مدتقبال  
5 FNO1 3.04 1.268 1.607 
6 FNO2 3.25 1.207 1.456 
7 FNO3 3.49 1.331 1.771 
8 FNO4 3.10 1.225 1.501 
 1.583 1.258 3.22 الهسط الحدابي واالنحراف السعياري ومعامل االختالف العام 
عد تديس الحهافز والتطهير الهظيفي لمعاممين فقرات بُ        
9 MPO1 3.41 1.182 1.396 
10 MPO2 3.39 1.216 1.479 
11 MPO3 3.47 1.364 1.861 
12 MPO4 3.41 1.182 1.396 

 
الهسط الحدابي واالنحراف السعياري ومعامل 

 االختالف العام
3.42 

 1.236 1.533 

 .spss وبمنعا  اعو  التعس ؤ اإللمامون ؤؽييع لظال ع  ؽنالطصدر : إاداد 
 الال ي الاظع طت: ا ذعد وي طع يل ت امن أل ػ الظاعو  الطاذييؤ  عسامع عي أيماد الذ ظؤ  ؽل كب  ذد اؼ

 -الدمهك السديس :عد ة باستجابات أفراد العيشة حهل بعرض الشتائج الستعمق -أ
سرررب ييرررمت ارررؼ ييرررماي ال ُذرررد, والررر   ياضرررطؼ ايررر  ( إلررر  الظارررعو  الظهعو رررؤ الطاذييرررؤ  3ي ررر م المررردول   

األوسررعو التلررعب ؤ الطؽزونررؤ وا نتمايررعي الطذ عرةررؤ واذررعاالي ا برراال , الاررت اررؼ باللهررع يطسررؼ الاذررم  
 اي  اد  ا نلمعم والامعني يت اسامع عي ا ظؤ الط تؽت ؼ. 
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(  3.2258قد بي    (  عن الؽسغ التلعبت الطؽزون الذعم ليليؽك الطل ي 3وةاض  اؼ المدول  
(, وبعلاعلت يرعن الؽسرغ التلرعبت الطرؽزون الذرعم ظهرم ا  رم ارؼ الؽسرغ 1.214وانتما  اذ عر  اعم قدر   

اطرررع يررردل ايررر  أن ا رررماءاي اللررريؽك الطلررر ي الطذاطررردت ارررؼ ق رررب ادارت ا ظرررؤ ال ترررص  (,3الفمارررت ال رررعل   
 .  ػاي ؽلؤ اؼ و هؤ نعم 

( قررد  صرريي ايرر  أايرر  نلرر ؤ, إذ بيرر  الؽسررغ 4فيررمت  (  ررعن ال3اررؼ  عنررع آبررم ي رر ؼ المرردول  
, وانتررما  (3  ( و ررؽ أايرر  اررؼ الؽسررغ الفماررت ال ررعل 3.33التلررعبت الطررؽزون  سررامع عي أيررماد الذ ظررؤ  

( و  ا ي  م إلر   ا فرعا ا ظرؤ الط ترؽت ؼ ارأ ارع  رؽ اا رأ ارؼ ا رماءاي  اذيرق ب ذرد 1.237اذ عر  قدر   
 الليؽك الطل ي. 

 -ئج الستعمقة باستجابات أفراد العيشة حهل بُعد الخزهع حاليا لمتقدم مدتقبال:عرض الشتا -ب
, الخزوهع حاليوا لمتقودم مدوتقبال( إل  الظاعو  الظهعو ؤ الطاذييؤ  سب ييمت اؼ ييماي  ُذرد 3ي  م المدول  

يررررعي الطذ عرةررررؤ واذررررعاالي والرررر   ياضررررطؼ ايرررر  الظلررررع الطمؽةررررؤ واألوسررررعو التلررررعب ؤ الطؽزونررررؤ وا نتما
 , الات اؼ باللهع يطسؼ الاذم  اي  اد  ا نلمعم والامعني يت اسامع عي ا ظؤ الط تؽت ؼ. ا باال 

قررد بيرر   الخزووهع حاليووا لمتقوودم مدووتقبال(  ررعن الؽسررغ التلررعبت الطررؽزون الذررعم ل ُذررد 3ياضر  اررؼ المرردول    
ت يعن الؽسغ التلعبت الطؽزون الذعم ظهم ا  رم ارؼ (, وبعلاعل1.258( وانتما  اذ عر  اعم قدر   3.22 

لر ا   ا ظرؤ ال ترص يطرعرس ارؼ ق رب الخزوهع حاليوا لمتقودم مدوتقبال(,اطرع يردل اير  أن 3الؽسغ الفمارت ال رعل   
 يافق ا ظؤ ال تص  ؽل   ا ال ذد.

قررد  صرريي ايرر  أايرر  نلرر ؤ, إذ بيرر  الؽسررغ 3) (  ررعن الفيررمت  3اررؼ  عنررع آبررم ي رر ؼ المرردول  
(, وانتررما  3( و ررؽ أايرر  اررؼ الؽسررغ الفماررت ال ررعل  3.49 سررامع عي أيررماد الذ ظررؤ   عبت الطررؽزون التلرر

اير   مظرع ك رف ا نتمايرعي  (, و ر ا يذظرت  رلن ا ظرؤ الط ترؽت ؼ  افرق   رسب ك  رم1.331اذ رعر  قردر   
لخزهع حاليا لمتقدم اا فعا ا ظؤ الط تؽت ؼ اأ اع  ؽ اا أ اؼ  صميعي وبطع ياذيق ب ذد والامعوزاي  علذطب. 

 .مدتقبال
 -امن الظاعو  الطاذييؤ  عسامع عي أيماد الذ ظؤ  ؽل  ل ي التؽايز والاطؽةم الؽظ فت:-ج

( إل  الظاعو  الظهعو ؤ الطاذييرؤ  سرب ييرمت ارؼ ييرماي  ُذرد  لر ي الترؽايز والاطرؽةم 3ي  م المدول  
يعي الطذ عرةؤ واذرعاالي الطؽزونؤ وا نتما الؽظ فت وال   ياضطؼ اي  الظلع الطمؽةؤ واألوسعو التلعب ؤ

 , الات اؼ باللهع يطسؼ الاذم  اي  اد  ا نلمعم والامعني يت اسامع عي ا ظؤ الط تؽت ؼ.ا باال 
(  رررعن الؽسرررغ التلرررعبت الطرررؽزون الذرررعم ل ُذرررد  لررر ي الترررؽايز والاطرررؽةم 6وةاضررر  ارررؼ المررردول  

(, وبعلاررعلت يررعن الؽسررغ التلررعبت الطررؽزون 1.236   ( وانتررما  اذ ررعر  اررعم قرردر 3.42الررؽظ فت قررد بيرر   
(,اطرررع يررردل ايررر  أن ا رررماءاي  لررر ي الترررؽايز والاطرررؽةم 3الذرررعم ظهرررم ا  رررم ارررؼ الؽسرررغ الفمارررت ال رررعل   

 الؽظ ف ؤ اط يؤ اؼ ق ب الي عداي ا دارةؤ. 
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( قررد  صرريي ايرر  أايرر  نلرر ؤ, إذ بيرر  الؽسررغ 3(  ررعن الفيررمت  6اررؼ  عنررع آبررم ي رر ؼ المرردول  
(, وانتررما  3( و ررؽ أايرر  اررؼ الؽسررغ الفماررت ال ررعل  3.47تلررعبت الطررؽزون  سررامع عي أيررماد الذ ظررؤ  ال

بالررر ي الترررؽايز  (, و ررر ا يذظرررت  رررلن ا ظرررؤ الط ترررؽت ؼ  افرررق   رررسب ك  رررم  طرررع ياذيرررق1.364اذ رررعر  قررردر   
 والاطؽةم الؽظ فت.

 :  سهق العسل مخرجاتتحميل آراء واستجابات عيشة السبحهثين حهل متغير تحديات -2
  تررديعي ا م ررعي سررؽا الذطرربسرر اػ اررمن و تي ررب اسررامع ؤ اراء ا ظررؤ الط تررؽت ؼ  ررؽل ااغ ررم   

 علؽسغ التلعبت وا نترما  الطذ رعر  واذعارب ا براال  ووييع لظاعو  الاتي ب  عل ماا  الطظعس ؤ, والطاذييؤ 
يررؤ  سررب ييررمت اررؼ ييررماي الطاغ ررم والرر   ( إلرر  الظاررعو  الظهعو ررؤ الطاذي7ة رر م المرردول  , و  سررامع عي الذ ظررؤ

ياضطؼ اي  الظلع الطمؽةؤ واألوسعو التلعب ؤ الطؽزونؤ وا نتمايعي الطذ عرةؤ واذعاالي ا باال  الارت 
 اؼ باللهع يطسؼ الاذم  اي  اد  ا نلمعم والامعني يت اسامع عي ا ظؤ الط تؽت ؼ.
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عامل االختالف الستجابات عيشة السبحهثين ألبعاد ( الهسط الحدابي واالنحراف السعياري وم 4الجدول ) 
 ( n 35) مخرجات سهق العسلتحديات 

 ث
يخرجاث سوق تحذياث فقراث ابعاد 

 انعًم

 انوسط انحسابي انًوزوٌ

(
__

WX) 

 االنحراف انًعياري

(Sdi) 

 يعايم االختالف

C. V. 

     استقالنيت انتعهيى انعانيبُعذ  

1 I1 3.35 1.239 1.536 

2 I2 3.30 1.232 1.517 

3 I3 3.34 1.175 1.380 

4 I4 3.44 1.127 1.271 

 
انوسط انحسابي واالنحراف انًعياري 

 ويعايم االختالف انعاو
3.36 1.193 1.426 

    انتوسع بفتح انكهياث واالقساوبُعذ  

5 E1 3.45 1.306 1.707 

6 E 2 3.37 1.176 1.383 

7 E 3 3.27 1.312 1.720 

8 E 4 3.56 1.193 1.423 

 
انوسط انحسابي واالنحراف انًعياري 

 ويعايم االختالف انعاو
3.2179 1.247 1.558 

    انذعى انًاني نهجايعاثبُعذ  

9  FS1 3.62 1.151 1.324 

10 FS2 3.75 1.139 1.297 

11 FS3 3.67 1.228 1.507 

 
انوسط انحسابي واالنحراف انًعياري 

االختالف انعاو ويعايم  
3.2473 1.173 1.376 

 
زيادة انسكاٌ وانتوجه نحو انتعهيى 

 انعاني

   

12 G1 3.71 1.138 1.295 

13 G2 3.33 1.288 1.659 

14 G3 3.45 1.298 1.685 

 
انوسط انحسابي واالنحراف انًعياري 

 ويعايم االختالف انعاو
3.2401 1.241 1.546 

    اخطاء انقبول انًركسي 

15 A1 3.46 1.298 1.686 

16 A2 3.48 1.185 1.405 

17 A3 3.31 1.327 1.760 

 
انوسط انحسابي واالنحراف انًعياري 

 ويعايم االختالف انعاو
3.2760 1.27 1.617 

   spss الطصدر ناعو  التعس ؤ بمنعا   
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 -: م العالياستقاللية التعمي عرض الشتائج الستعمقة باستجابات أفراد العيشة حهل ُبعد -أ
قرد بير  اسرايالل ؤ الاذير ػ الذرعلت (  عن الؽسغ التلعبت الطرؽزون الذرعم ل ُذرد 4وةاض  اؼ المدول  

(, وبعلاررعلت يررعن الؽسررغ التلررعبت الطررؽزون الذررعم ظهررم ا  ررم 1.193( وانتررما  اذ ررعر  اررعم قرردر    3.36 
. اسايالل ؤ الاذي ػ الذرعلتامورت (, اطع يدل اي  ان ا ظؤ ال تص  افق اي  3اؼ الؽسغ الفمات ال عل   

( قررد  صرريي ايرر  أايرر  نلرر ؤ, إذ بيرر  الؽسررغ التلررعبت 4(  ررعن الفيررمت  4اررؼ  عنررع آبررم ي رر ؼ المرردول  
( وانترما  اذ رعر  قردر  3( و رؽ أاير  ارؼ الؽسرغ الفمارت ال رعل  3.44الطؽزون  سامع عي أيماد الذ ظؤ  

  سب ك  م اأ اتاؽ      الفيمت. , و  ا يذظت  لن ا ظؤ الط تؽت ؼ  افق  (1.127 
 :التهسع بفتح الكميات واالقدامعرض الشتائج الستعمقة باستجابات أفراد العيشة حهل ُبعد -ب

قد  الاؽسأ  فا  المي عي وا قلعم(  عن الؽسغ التلعبت الطؽزون الذعم ل ُذد 4وةاض  اؼ المدول  
اعلت يعن الؽسرغ التلرعبت الطرؽزون الذرعم ظهرم (, وبعل1.247( وانتما  اذ عر  اعم قدر   3.2179بي   

   3)ا  م اؼ الؽسغ الفمات ال عل   
( قررد  صرريي ايرر  أايرر  نلرر ؤ, إذ بيرر  الؽسررغ 4(  ررعن الفيررمت  4اررؼ  عنررع آبررم ي رر ؼ المرردول    

( وانترررما  3( و رررؽ أايررر  ارررؼ الؽسررغ الفمارررت ال رررعل  3.56التلررعبت الطرررؽزون  سرررامع عي أيرررماد الذ ظررؤ  
 ( , و  ا يذظت  لن ا ظؤ الط تؽت ؼ  افق اأ اتاؽ      الفيمت. 1.193  اذ عر  قدر 

 الدعم السالي :عرض الشتائج الستعمقة باستجابات أفراد العيشة حهل ُبعد -ج
قررررد بيرررر  الوووودعم السووووالي (  ررررعن الؽسررررغ التلررررعبت الطررررؽزون الذررررعم ل ُذررررد 4وةاضرررر  اررررؼ المرررردول  

وبعلاعلت يعن الؽسغ التلعبت الطؽزون الذعم ظهم ا  م  (,1.173( وانتما  اذ عر  اعم قدر   3.2473 
ان يررراػ  الرررداػ الطرررعلتاطرررع يررردل ايررر  أن ا ظرررؤ الط ترررؽت ؼ يافيرررؽن  مرررع   (,3ارررؼ الؽسرررغ الفمارررت ال رررعل   

( قرد  صريي اير  2(  رعن الفيرمت  4ا  اطعم  ه اؼ ق ب المهعي الطل ولؤ. اؼ  عنع آبم ي  ؼ المدول  
( و رررؽ أايررر  ارررؼ الؽسرررغ 3.75التلرررعبت الطرررؽزون  سرررامع عي أيرررماد الذ ظرررؤ  أايررر  نلررر ؤ, إذ بيررر  الؽسرررغ 

(, و  ا يذظت  لن ا ظؤ الط تؽت ؼ  افق   سب ك  رم ارأ 1.139( وانتما  اذ عر  قدر   3الفمات ال عل  
 اتاؽ      الفيمت.

 -:لتعميم العاليزيادة الدكان والتهجه نحه اعرض الشتائج الستعمقة باستجابات أفراد العيشة حهل ُبعد -د
زةرررعدت اللررسعن والاؽ ررره نترررؽ (  رررعن الؽسررغ التلرررعبت الطررؽزون الذرررعم ل ُذررد 4وةاضرر  ارررؼ المرردول  

(, وبعلاررعلت يررعن الؽسررغ التلررعبت 1.241( وانتررما  اذ ررعر  اررعم قرردر   3.2401قررد بيرر    الاذيرر ػ الذررعلت
ا ظرؤ الط ترؽت ؼ يافيرؽن  مرع  اطرع يردل اير  أن  (,3الطؽزون الذعم ظهم ا  م اؼ الؽسغ الفمات ال رعل   

( قرررد  صررريي ايررر  أايررر  نلررر ؤ, إذ بيررر  الؽسرررغ 2(  رررعن الفيرررمت  4. ارررؼ  عنرررع آبرررم ي ررر ؼ المررردول  ال ذرررد
( وانترررما  3( و رررؽ أايررر  ارررؼ الؽسررغ الفمارررت ال رررعل  3.71التلررعبت الطرررؽزون  سرررامع عي أيرررماد الذ ظررؤ  

   سب ك  م اي  اأ اتاؽ      الفيمت.    (, و  ا يذظت  لن ا ظؤ الط تؽت ؼ  افق1.138اذ عر  قدر   
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 :اخطاء القبهل السركزي عرض الشتائج الستعمقة باستجابات أفراد العيشة حهل ُبعد -ه
قرد بير   ابطرعء الي رؽل الطمكرز  (  عن الؽسرغ التلرعبت الطرؽزون الذرعم ل ُذرد 4وةاض  اؼ المدول  

الؽسرغ التلرعبت الطرؽزون الذرعم ظهرم ا  رم (, وبعلاعلت يعن 1.27( وانتما  اذ عر  اعم قدر   3.2760 
بر ؼ  ابطرعء الي رؽل الطمكرز  (,اطع يدل اي  أن ا ظؤ الط تؽت ؼ يافيؽن  مع  3اؼ الؽسغ الفمات ال عل   

(  رعن الفيرمت 4ان ياػ ا  اطرعم  ره ارؼ ق رب المهرعي الطلر ولؤ. ارؼ  عنرع آبرم ي ر ؼ المردول   ا ظؤ ال تص
( و رؽ 3.48  الؽسرغ التلرعبت الطرؽزون  سرامع عي أيرماد الذ ظرؤ  ( قد  صيي اير  أاير  نلر ؤ, إذ بير2 

(, و رر ا يذظررت  ررلن ا ظررؤ الط تررؽت ؼ 1.185( وانتررما  اذ ررعر  قرردر   3أايرر  اررؼ الؽسررغ الفماررت ال ررعل  
  افق   سب ك  م اي  اأ اتاؽ      الفيمت.  
:ًاخخبارًعالقاثًالرحباطًبنيًهخغرياح ًالبحثًجثانياا

 ظاعو  الظهعو ؤ الات  ؽلب إل هع ال تص وييع لياتي ب اإل صعوت.  وي طع يل ت أ ػ ال
الفمارررر ؤ المو لررررؤ ا ولرررر : يررررم  غ ااغ ررررم الالرررر ي الاظع طررررت  ل ذررررعد  اماطذررررؤ  ذالقررررؤ ار  ررررعو ذاي د لررررؤ 

 , وةظ  ق اظهع تالث يما عي يما ؤ.   تديعي ا م عي سؽا الذطبا ذعد ا صعو ؤ اذظؽةؤ اؽ  ؤ اأ 
( الر  ارمن االقرعي ا ر  رعو 3ا  صعوت  با عر االقؤ ا ر  رعو اذ ي ر م المردول   اؼ بالل الاتي ب

 ي الاظع طررت اماطذؤ اللرريؽك الطلرر ي, ال ضررؽال  عل ررع ليايرردم الرراي ال,  لرر ي التررؽايز  برر ؼ ا ذررعد الالرر
ؤ واؼ بالله س اػ ب عن ق ؽل او ريال الفما   تديعي ا م عي سؽا الذطبا ذعد والاطؽةم الؽظ فت( اأ 

 المو لؤ والفما عي وكطع يل ت.
 الفما ؤ المو لؤ: - أ

( و رت اذظؽةرؤ **899.( ناعو  ا با عر وال   يعهم ي ه و ؽد االقؤ ا ر  عو وال علغرؤ  3ي  ؼ المدول  
 واساظعدا ال  ذلغ  ػ ق ؽل الفما ؤ المو لؤ

   تديعي ا م عي سؽا الذطب ( االقعي ا ر  عو ب ؼ الال ي الاظع طت 3المدول  
 OP EP 

OP 

Pearson 
Correlation 

1 .899** 

Sig. (2-tailed)  .000 
N 35 35 

EP 

Pearson 
Correlation 

.899** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 35 35 

 الطصدر: ناعو  التعس ؤ اإللمامون ؤ.
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عو ذاي د لررؤ الفمارر ؤ الفما ررؤ ا ولرر : يررم  غ ااغ ررم الالرر ي الاظع طررت  ل ذررعد  اماطذررؤ  ذالقررؤ ار  رر -0
 .اسايالل ؤ الاذي ػ الذعلتا صعو ؤ اذظؽةؤ اؽ  ؤ اأ  ذد 

 تحديات مخرجات سهق العسل( عالقات االرتباط بين التديس التشعيسي و  6الجدول) 
 

 OP TL QW QUW NS IE 

OP 

Pearson 
Correlation 

1 .862** .866** .763** .853** .892** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 
N 35 35 35 35 35 35 

I 

Pearson 
Correlation 

.862** 1 .952** .886** .845** .755** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 
N 35 35 35 35 35 35 

E 

Pearson 
Correlation 

.866** .952** 1 .930** .872** .826** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 
N 35 35 35 35 35 35 

FS 

Pearson 
Correlation 

.763** .886** .930** 1 .893** .764** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 
N 35 35 35 35 35 35 

G 

Pearson 
Correlation 

.853** .845** .872** .893** 1 .884** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
N 35 35 35 35 35 35 

A 

Pearson 
Correlation 

.892** .755** .826** .764** .884** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 35 35 35 35 35 35 

 
 

 الطصدر: ناعو  التعس ؤ اإللمامون ؤ.
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اسرررايالل ؤ  د( وبذرررOPاظع طرررت ( إلررر  قررر ػ اذرررعاالي ا ر  رررعو بررر ؼ ااغ رررم الالررر ي ال6ي ررر م المررردول      

( و رررؽد االقرررؤ ار  رررعو إيمعب رررؤ   6(. اذ ياضررر  ارررؼ برررالل الظارررعو  الرررؽاردت يرررت المررردول   I الاذيررر ػ الذرررعلت
( o1. و رت اذظؽةرؤ اظرد الراؽ  الد لرؤ  (**862. اذ بيغري اذظؽةؤ ب ظهطع  واي  ويق اذعارب ا ر  رعو 

 ؤ ال دييؤ و ؽد االقؤ ار  عو اذظؽةؤ واؽ  ؤ. لر ا ( وق ؽل الفماH0  وةدل ذلغ اي  ريال يما ؤ الذدم
الالر ي   ي ب الفما ؤ الفما ؤ ا ول  الطظ  يؤ ارؼ الفمار ؤ المو لرؤ األولر . و رؽ ي ر م الر  ان كيطرع كرعن

 تررديعي ا م ررعي سررؽا طررع انذسرري ذلررغ ايرر  ا اسررايالل ؤ الاذيرر ػ الذررعلت اظ فضررؤ كعنرريالاظع طررت اررعلت 
     . ي ب الفما ؤ الذطب

م  غ ااغ م الال ي الاظع طت  ل ذعد  اماطذؤ  ذالقؤ ار  عو ذاي د لؤ ا صرعو ؤ اذظؽةرؤ اؽ  رؤ ارأ ي -8
 .الاؽسأ يت المي عي وا قلعم ذد 

( و رؽد االقررؤ ار  ررعو إيمعب ررؤ اذظؽةررؤ  اؽ  ررؤ( برر ؼ  6ياضر  اررؼ بررالل الظاررعو  الررؽاردت يررت المرردول   -5
 . قلعمالاؽسأ يت المي عي وا ذد ( OPالال ي الاظع طت  

  E و رت اذظؽةرؤ اظرد الراؽ  الد لرؤ  (**866.اذ بيغري  ( واي  ويق اذعاب ا ر  عو .o1 ) وةردل ذلرغ
( وق ررؽل الفمارر ؤ ال دييررؤ لؽ ررؽد االقررؤ ار  ررعو اذظؽةررؤ واؽ  ررؤ. لرر ا  ي ررب H0ايرر  ريررال يمارر ؤ الذرردم  

 م  ان  ط  ق الال ي  ال تصظؤ االفما ؤ الفما ؤ ال عن ؤ الطظ  يؤ اؼ الفما ؤ المو لؤ األول . أ  ان ا 
   .الاؽسأ يت المي عي وا قلعم الاظع طت سؽ  يظذسي   سب اعلت اي  ان فعن

يم  غ ااغ م الال ي الاظع طت  ل ذعد  اماطذؤ  ذالقؤ ار  عو ذاي د لؤ ا صرعو ؤ اذظؽةرؤ اؽ  رؤ ارأ  -4
ار  عو إيمعب ؤ اذظؽةرؤ  اؽ  رؤ( بر ؼ  (, و ؽد االقؤ6  ؼ الظاعو  الؽاردت يت المدول   .  الداػ الطعلت ذد 
و رت  (**763.اذ بيغري  وييرع لطذعارب ا ر  رعو  (FS  الداػ الطعلت  يت ( وبذد OP ي الاظع طت   الال

( وق ررؽل الفمارر ؤ ال دييررؤ H0وةرردل ذلررغ ايرر  ريررال يمارر ؤ الذرردم   (o1. اذظؽةررؤ اظررد الرراؽ   الد لررؤ 
الطظ  يرررؤ ارررؼ الفماررر ؤ المو لرررؤ  ال عل رررؤب الفماررر ؤ الفما رررؤ لؽ رررؽد االقرررؤ ار  رررعو اذظؽةرررؤ واؽ  رررؤ. لررر ا  ي ررر

 تديعي و   الداػ الطعلت كيطع كعن الال ي الاظع طت اط ق   سب اعلت  كيطع انذسي اي ا  انه األول . 
 .ا م عي سؽا الذطب

 يم  غ ااغ م الال ي الاظع طت  ل ذعد  اماطذؤ  ذالقؤ ار  عو ذاي د لؤ ا صرعو ؤ اذظؽةرؤ اؽ  رؤ ارأ  -3
(, و رؽد االقرؤ ار  رعو إيمعب رؤ 6 ر ؼ الظارعو  الرؽاردت يرت المردول  .  زةعدت اللسعن والاؽ ه نترؽ الاذير ػ ذد 

وييرع لطذعارب  (G  زةرعدت اللرسعن والاؽ ره نترؽ الاذير ػ( وبذرد OPاذظؽةؤ  اؽ  ؤ( بر ؼ الالر ي الاظع طرت  
وةدل ذلغ اي  ريال يما ؤ الذدم  (o1.و ت اذظؽةؤ اظد الاؽ   الد لؤ   (**853.اذ بيغي  ا ر  عو 

 H0 ال عل رررؤ( وق رررؽل الفماررر ؤ ال دييرررؤ لؽ رررؽد االقرررؤ ار  رررعو اذظؽةرررؤ واؽ  رررؤ. لررر ا  ي رررب الفماررر ؤ الفما رررؤ 
ا  انه كيطع كعن الال ي الاظع طت اط ق   سب اعلت كيطرع انذسري الطظ  يؤ اؼ الفما ؤ المو لؤ األول . 

 .  تديعي ا م عي سؽا الذطب اي 
 ي الاظع طت  ل ذعد  اماطذؤ  ذالقؤ ار  عو ذاي د لؤ ا صعو ؤ اذظؽةؤ اؽ  ؤ اأ  غ م الاليم  غ اا -6

(, و ررؽد االقررؤ ار  ررعو إيمعب ررؤ اذظؽةررؤ 6 رر ؼ الظاررعو  الررؽاردت يررت المرردول   .  ابطررعء الي ررؽل الطمكررز   ذررد 
اذ بيغري ا ر  رعو وييرع لطذعارب  (E  ابطرعء الي رؽل الطمكرز  ( وبذرد OP ي الاظع طرت    اؽ  ؤ( ب ؼ الالر
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( وق ررؽل H0( وةرردل ذلررغ ايرر  ريررال يمارر ؤ الذرردم  o1.و ررت اذظؽةررؤ اظررد الرراؽ   الد لررؤ   (**892. 
الطظ  يرررؤ ارررؼ  ال عل رررؤالفماررر ؤ ال دييرررؤ لؽ رررؽد االقرررؤ ار  رررعو اذظؽةرررؤ واؽ  رررؤ. لررر ا  ي رررب الفماررر ؤ الفما رررؤ 

 ررق   ررسب اررعلت  كيطررع انذسرري ايرر   ي الاظع طررت اط ا  انرره كيطررع كررعن الالررالفمارر ؤ المو لررؤ األولرر . 
 .  تديعي ا م عي سؽا الذطب

:ًاخخبارًعالقاثًالخأثريًبنيًهخغرياثًالبحث ًثانياا
سررر اػ اظعق رررؤ نارررعو  ابا رررعر االقرررعي الارررلت م بررر ؼ ااغ رررماي ال ترررص و تي يهرررع ايررر  ويرررق يماررر عي 

 الالت م المو لؤ والفما ؤ وكطع يل ت:
ي الاظع طت  ع ذعد  اماطذرؤ  ؤ ا صعو ؤ اذظؽةؤ اؽ  ؤ لطاغ م الال الفما ؤ المو لؤ: يؽ د  لت م ذو د ل

 .   تديعي ا م عي سؽا الذطبيت ا ذعد 
اسررايالل ؤ الاذيرر ػ يؽ ررد  ررلت م ذو د لررؤ إ صررعو ؤ اذظؽةررؤ اؽ  ررؤ لطاغ ررم الالرر ي الاظع طررت يررت  ذررد  -0

 الذعلت
الاؽسرأ يرت المي رعي ت يت  ذرد يؽ د  لت م ذو د لؤ إ صعو ؤ اذظؽةؤ اؽ  ؤ لطاغ م الال ي الاظع ط -8

 .وا قلعم
 .الداػ الطعلتيؽ د  لت م ذو د لؤ إ صعو ؤ اذظؽةؤ اؽ  ؤ لطاغ م الال ي الاظع طت يت  ذد  -5
زةرررعدت اللرررسعن يؽ رررد  رررلت م ذو د لرررؤ إ صرررعو ؤ اذظؽةرررؤ اؽ  رررؤ لطاغ رررم الالررر ي الاظع طرررت يرررت  ذرررد  -4

 والاؽ ه نتؽ الاذي ػ
ابطرررعء الي رررؽل ظؽةرررؤ اؽ  رررؤ لطاغ رررم الالررر ي الاظع طرررت يرررت  ذرررد يؽ رررد  رررلت م ذو د لرررؤ إ صرررعو ؤ اذ -3

 الطمكز  
ي الاظع طررت  ل ذررعد  اماطذررؤ يررت   ( الرر  ناررعو  ابا ررعر االقررؤ الاررلت م برر ؼ الالرر 2ي رر م المرردول 

اي  ويق ناعو  ا نتدار ال لر غ وو رؽد الذالقرؤ ب ظهطرع ليذ ظرؤ ال علغرؤ   تديعي ا م عي سؽا الذطبا ذعد 
 :( وكعآل ت93 

( ألنطررؽذج  تي ررب  ررلت م الطاغ ررم R2( يررت ادنررع , ان ق طررؤ اذعاررب الاتديررد  2وةا رر ؼ اررؼ المرردول  
( CH   تديعي ا م رعي سرؽا الذطربيت ا ذعد ااغ م ( OP ي الاظع طت  ل ذعد  اماطذؤ   الطلايب الال

التعلرب يرت  ( ارؼ الا رعيؼ0.45( يفلم ارع ق طاره OP( و  ا يذظت ان الطاغ م الطلايب  0.45قد بيغي  
( اررؼ الا ررعيؼ   ررم الطفلررم يذررؽد لطاغ ررماي ابررم  لررػ  رردبب يررت نطررؽذج 0.55(, وان  CHالطاغ ررم الاررع أ  

( و ت  طلاؽ  اذظؽةرؤ 75.088( الطتلؽبؤ  قد بيغي  Fا نتدار, و  ا الط شم اي ؽل وذلغ  ن ق طؤ  
 (, ويت اؽء     الظاعو   ي ب الفما ؤ المو لؤ.0.01 
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  تديعي ا م عي سؽا الذطبوا ذعد  ي الاظع طت  ب ؼ الالANOVA) لاتي ب الا عيؼ  ( 2المدول 

Model    الشسهذج 
Sum of 
Squares 

 مجسهع السربعات

Df 
 

درجات 
 الحرية

Mean Square 
 متهسط السربعات

R2 
F 

قيسة 
 السحدهبة

Sig. 
مدتهى 
 السعشهية

1 

Regression 
 االنحدار

13.250 1 13.250  75.088 .000b 

Residual
 الخطاء

16.057 34 .176 .45    

Total35 29.307 الكمي     
  
   

 الطصدر: ناعو  التعس ؤ
   تديعي ا م عي سؽا الذطب ي الاظع طت وا ذعد  (  تي ب الطذعاالي لذالقؤ الالت م ب ؼ الال2المدول  

 

Modelالشسهذج 

Unstandardized 
Coefficients 
ريةالسعامالت غير السعيا  

Standardized 
Coefficients 

 السعامالت السعيارية
t 

 اختبار
 

Sig. 
مدتهى 
 السعشهية

 B 
 معامل بيتا

Std. Error 
 الخطاء السعياري 

Beta 
 بيتا

1 

(Constant) 2.373 .159  14.930 .000 
OP .412 .048 .672 8.665 .000 
I .865  .053 .862  16.230 .000 
E .843  .051 .866  16.523 .000 
FS .763 .068 .763  11.243 .000 
G .838 .054 .853 15.611 .000 
A .922 .049 .892 18.853 .000 

 
 الطصدر: ناعو  التعس ؤ

 ي الاظع طرت  ل ذرعد   ( يرت أارال , لاتي رب اذرعاالي االقرؤ الارلت م بر ؼ الالر1 ياضر  ارؼ المردول  
( قد AO ي الاظع طت   ( إن الال35لذ ظؤ ال تص ال علغؤ    ذطب تديعي ا م عي سؽا الوا ذعد اماطذؤ 

. ي ذررد  تررديعي ا م ررعي سررؽا الذطررب(. ي طررع كررعن ا ررب ا ذررعد الطاغ ررم الطذاطررد 0.672 يررق ا ررب ق طارره  
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( قرد E   الاؽسرأ يرت المي رعي وا قلرعم ( وإن  ذرد 0.862قد  يق ا ب ق طاه   (I  اسايالل ؤ الاذي ػ الذعلت
 (. يت   ؼ  ذد763.( قد  ييي ا ب ق طاه  FS َ   ذد الداػ الطعلت (, يت   ؼ إن866.ه   يق ا ب ق طا

( ا ررب E  ابطررعء الي ررؽل الطمكررز   ( و يررق  ذررد853.( ا ررب قرردر   G  .زةررعدت اللررسعن والاؽ رره نتررؽ الاذيرر ػ
  سب اظعسع  ي الاظع طت  ل ذعد  اماطذؤ اظد  ط  يهع  الال وةيؽد   ا ان( و ت ق ػ اذظؽةؤ 892.قدر   

( 8.665( ليفمار ؤ المو لرؤ بيرر   t. وان ق طرؤ إبا رعر   ترديعي ا م رعي سرؽا الذطربسرؽ  يرظذسي اير  
وبطلراؽ  اذظؽةرؤ    (16.523,16.230, 15.611,11.243 ,18.853)قرد بيغري اير  الاارعلت  والفما رعي

 ترررديعي د ااغ رررم  ي الاظع طرررت  ل ذرررعد  اماطذرررؤ يرررت ا ذرررع (, و ررر ا يررردل ايررر   رررلت م ااغ رررم الالررر0.01 
 ي الاظع طرت نع ترع  , اطع ي  م اي  ا فعا ا ظؤ ال ترص انره كيطرع كرعن  ط  رق الالرا م عي سؽا الذطب

 .  تصوايمعبت  مع  ا ظؤ ال  تديعي ا م عي سؽا الذطبايمعبت ي د  ذلغ اي  ان يسؽن 
  

 : االستيتاجات والتىصًاتاملبحح اخلامس 
 عي الات  ؽلب لهع ال ع  ؽن و ت كع  ت:وةاضطؼ الط تص ا ساظاع عي والاؽل 

 
 : االستيتاجاتاواًل

 عهم اتعر الال  ي الاظع طت يت الاذي ػ الذعلت اسرؽت ب رعقت الرؽزارت الارت   ضرأ ليطتعلصرؤ يرت الطؽاييرؤ  -0
ايرر هػ اطررع ياطيررع اررؼ الررؽزةم ان يؽايررق ايرر  ابا ررعر الطال ررعي الي عديررؤ يررت الررؽزارت والمعاذررعي ايرر  ويررق 

 ظذسي يت ا م عي الاذي ػ الذعلت.ذلغ و  ا ي
ابا عر الي عداي اؼ المهعي الات  مشتهػ ليطظعلع  ػ ق عداي اقب كفعوؤ وب مت اؼ الطؽ ؽديؼ اذهػ لمؼ  -8

 ا با عر يسؽن اي  اسعس دور  يت المهؤ الات رشتاه و  ا يظذسي يت اليماراي الات يا  ونهع.
ا قلررعم والارررت    ي ررت سرررؽا الذطررب برررب  ؽسررذعي يرررت ازداد ااررداد المي رررعي والاؽسررذعي ي هرررع ايرر  الررراؽ   -5

 ي ررعي واقلررعم غررعردت, الاؽسررأ ايرر  الرراؽ  المي ررعي ا  ي ررؤ والاررت   اررعر اقلررعم غررعردت للررؽا والاررت يرراػ 
الطؽاييؤ اي هع نا مؤ الضغؽو الظع مؤ اؼ الال  ي الاظع طت  نهع  م رأ الر  الرط عي لهرع دور , و رظذسي 

 ا الذطبا م عي     المي عي يت سؽ 
اذ اررع  تصررب اي ررؤ   يسفررت لطاطي ررعي اطررب  الررداػ الطررعلت ليمعاذررعيا ررسيؤ  ذررعنت وزارت الاذيرر ػ الذررعلت  -4

المعاذررؤ لرر ا نمررد ع    لرراط أ يررا  اقلررعم ايط ررؤ  تاررعج الرر  ااسعن ررعي اعل ررؤ, و   لرراط أ  ي  ررؤ ااطي ررعي 
ةم الادرةلرر  ؼ او ا قلررعم الذيط ررؤ  طررؽةم المعاذررعي او ايفررعء الرراتيعي الادرةلرر  ؼ اررؼ الموا ررع, او  طررؽ 

 واليعاعي الات  مفت ليطي ؤ.   
و ررؽ ههػ نتررؽ الاذيرر ػ الذررعلت سرر ع اررغغ ايرر  المعاذررعي وبطررغ الي ررؽل اطررع سرر ع  اللررسعن ااررداد ازديررعد -3

 ا ع ب لذدد اليعاعي واسا ذع  ا قلعم  اداد الطي ؤ واربعك يت الذطي ؤ الاذي ط ؤ.
ارررررؼ برررررالل اااطعد رررررع بايلررررر ػ الفرررررمال الذيطرررررت الررررر  ا  رررررعوت و ط  يرررررت,  ابطرررررعء الي رررررؽل الطمكرررررز  ظهرررررمي   -6

يضرررال ارررؼ الفرررمال ا دبرررت وكرررب  ررر ا سررر ع ا رررع ب ليي رررؽل وبعلرررؤ الذيطرررت  فما ررره لرررػ يسرررؼ  رررال لم  رررؤ 
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الطي ررررررؤ نتررررررؽ الاؽ رررررره ليطمطؽاررررررؤ الط  ررررررؤ, والاط  يرررررررت نتررررررؽ الي ررررررؽل ليطمطؽاررررررؤ الهظدسرررررر ؤ وا نلرررررررعن ؤ, 
    ؤ اطع ازاد يت ا بطعء وا ربعك يت الي ؽل. والفمال ا دبت ليمي عي ا نلعن

 : التىصًاتثاىًًا

ان  طظ  وزارت الاذي ػ الذعلت والل د الؽزةم ا سايالل ؤ المعايؤ بهد  اداء اهعاهع, و طرظ  اسرايالل ؤ ابا رعر  -0
الي رررعداي ايررر  ارررؽء اذرررعي م الامظرررؽقماو والمفررررعءت و رررعرةل ال ررر   الطهظرررت دون  ررردبب المارررب الل عسرررر ؤ 

 الطتعلصؤ.و 
ان ياػ الاؽسأ يت المي رعي وا قلرعم اير  اسري اظهم رؤ ايط رؤ اير  ويرق  ع رعي سرؽا الذطرب, واؽا  رؤ   -8

الاطررؽراي التعلرريؤ يررت ال  مررؤ, ولرر ي الطهررػ ان   ررمج المررػ ولرر ي الظررؽال اطررع يررديذهػ الرر   طعلررؤ يررت سررؽا 
يؤ والطلراف د الؽ  رد  رػ ارعلمت يضال اؼ الاؽسأ يت المي عي ا  ي ؤ لػ ييدم للؽا الذطب ا  ااعالذطب, 

المي ررعي و تصررب  رر   المي ررعي ايرر  الطؽاييررؤ لررداطهع نا مررؤ الارردبالي الل عسرر ؤ ايرر  الررؽزارت واساتصررعل 
 ا ااما .

و ي  ررؤ ااطي ررعي اطيهررع   ررسب  ان يرراػ ا  اطررعم  علررداػ الطررعلت ليررؽزارت والمعاذررعي لغررمن  طررؽةم المعاذررعي -5
طعلع المعاذعي  علملعنؤ الذيط ؤ واذعي م المؽدت وا ااطعد ا  رعديطت, ,  س طع ان الؽزارت  ظعد  و شعاب

و رر    تاررعج الرر  ااسعن ررعي اعل ررؤ, يضررال اررؼ  ع ررعي المي ررعي الرر  ا قلررعم او اليعاررعي او الط ا ررماي او 
 ديأ الاتيعي الادرةل  ؼ يت الدراسعي الذي ع او ايفعد الادرةل  ؼ لاطؽةم ػ بعرج الذماا.

غ اؼ ق رب المعاذرعي يرت  لرع  ازديرعد اللرسعن و ظرعات اارداد ػ ان  ضرأ ال طرغ لطؽا هرؤ ان ياػ الا ط  -4
     الاؽسذعي لغمن الي ؽل يت المعاذعي والطذع د  ا    يل ع ازديعد اللسعن اربعك لياذي ػ الذعلت.

سري ان ياػ ا  اطعم واذعلمؤ ابطعء الي رؽل الطمكرز  ارؼ برالل وارأ اظهم رؤ اظعسر ؤ  اط رب يرت اير  ا  -3
الي رؽل اررؼ نع  رؤ ا اررداد الطي رؤ واااطررعد اسرعل ع افعارريؤ بر ؼ الطي ررؤ يضرال اررؼ الطذردل ليفررما ؼ الذيطررت 

    وا دبت والاؽ ه نتؽ الي ؽل وبطع يداػ سؽا الذطب.   
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ابادءء اجلايعات املُتجة باإلعتًاد عهى انتأثري انتفاعهي مل داءأ ٔتأثريِ يف تذقيق انتسٕيق
 األكادمييةحلٕكًة ا

 املٕظفني يف جايعة انكٕفةدراسة إستطالعية آلراء عيُة يٍ 
 األستار انذكتٕر األستار املساعذ انذكتٕر انذكتٕر املذرس

 احلكيى نيث عهي يٕسف ءبرشُك صاحل انعسكر عابذ اهلل رٌٔ فريذٌٔ

انسهيًاَيةجايعة  –كهية األدارة ٔاألقتصاد  جايعة انسهيًاَية -كهية األدارة ٔاألقتصاد  جايعة انكٕفة –كهية األدارة ٔاألقتصاد    

 
 املستخهص

الحؽكسة و  تجقيق التدؽيقيدعى البحث الحالي إلى تحميل وأستكذاف طبيعة العالقة بيؼ 
بالستغيخات قيج ذكمة البحث في وجؽد إىتسام غيخ كافي . إذ تتسثل معات السشتجةأداء الجامو  األكاديسية
لحا وضع الباحثؽن فخضيتيؼ إلختبار وقياس مدتؽى العالقة بيؼ متغيخات البحث، عؼ طخيق البحث. 

، وتحقيقًا لحلغ وزع الباحثؽن بإستخجام طخيقة العيشة جامعة الكؽفةعجٍد مؼ السؽظفيؼ في إستطالع آراء 
بيؼ (، ومؼ %86إستبانة وبسعجل استجابة بمغ ) (345)إستبانة أستخجع مشيا  (400)العذؽائية البديطة 

( إستبانة، وبعج إجخاء عجد 340االستبانات الرالحة لمتحميل اإلحرائي ) اإلستبانات السدتخجعة بمغ عجد
نؽعيؼ مؼ العالقات  ، أظيخت الشتائج وجؽدSPSS v.24مؼ اإلختبارات اإلحرائية بإستخجام بخنامج 

، أداء الجامعات السشتجةفي  تجقيق التدؽيقل تأثيخ مباشخ الشؽع األول تسثل بؽجؽد بيؼ متغيخات البحث
أداء الجامعات و  تجقيق التدؽيقبيؼ  لمحؽكسة األكاديسية في العالقة تفاعميتأثيخ  والشؽع الثاني وجؽد

 شتاجات والتؽصيات.، وفي ضؽء ىحه الشتائج تػ وضع عجد مؼ اإلستالسشتجة
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 املابحث األٔل: يُٓجية انابحث
 أٔالً: يشكهة انابحث:

 لقددج أحددجثت التطددؽرات الحاصددمة فددي بيتددة السيسدددات التخبؽيددة تغيددخًا ممحؽظددًا فددي مفيدددؽم الجامعدددات     
 ومددتغيخات تيامؽاجيدة تحدجياعبدخ وأدوارىا، مسدا أدى إلدى البحدث عدؼ مدجاخل متجدجدة لالرتقداء بالجامعدات 

 الجامعددة السشتجددة أحددج السددجاخل التددي تشاولددت الجامعددات السعاصددخة والتددي ظيدددخت كحدددل إذ تعددجيددا، بيتت
أو  لمسذكالت العجيجة التي تؽاجو التعميػ العالي سؽاًء تمغ الستعمقة بالجانب التشسؽي أو الجاندب االقتردادي

 إلدددى التغمددددب عمددددى تمددددغاالجتسددداعي، ولقدددج أدى تبشدددي نسدددؽذج الجامعدددة السشتجدددة فدددي دول العدددالػ الستقدددجم 
ومخدود  السذكالت، فكان ليا الدبق والخيادة في تبشي ىحا االتجاه، واستطاعت بحلغ تحقيدق نجاحدات ىائمدة
لمسشعسدددة  ايجدددابي مبيدددخ. وتقدددؽم فمددددفة الجامعدددة السشتجدددة عمدددى الدددخبئ والتكامدددل مددددابيؼ الؽظددددائ  األساسددددية

 .(3: 7002)الؽذيشاني، 
احجى تمغ الؽظائ  التي يجب ان تخاجع مؼ وقت آلخخ بانتعام وأفزل طخيقة إن التدؽيق ىؽ       

( وىحا 770: 7002لسخاجعة وتقؽيػ وتطؽيخ وظيفة التدؽيق ىي القيام بعسمية تجقيق التدؽيق )كؽتمخ،
واستخجام كبيخ ليحا السفيؽم الحجيث ندبيًا. وتعيخ ىحه االىسية بذكل خاص في تعديد اىػ يتطمب اىتسام 

يؼ مؼ ميشخات االداء التدؽيقي وىسا الكفاءة والفاعمية التدؽيقية مؼ خالل تؽجيو مؽارد السشعسة ميشخ 
  (.020: 7007نحؽ تحقيق االىجاف السطمؽبة بالذكل الرحيح )الدعؽدي والديادات ،

التي و لجامعات ا لطبيعة ونعخاً العسل االكاديسي عشج محاولة تطبيق مباديء تجقيق التدؽيق في      
فخيجة بأىسية خاصة وتكؽن تتدػ والتي شطؽي عمى كل مؼ ادارة )بخامج التعميسية، والتجريذ، والبحؽث( ت

ليات حؽكسة رشيجة وفعالة تطمب مسارسة مبادئ وآاألمخ الحي يخخى القطاعات األمؼ نؽعيا مقارنة ب
(Rowlands, 2017:48.) ليا تؽجيو أنذطة إذ إن الحؽكسة األكاديسية تسثل الطخيقة التي يتػ مؼ خال

الجامعة وكمياتيا العمسية وتشفيح خطتيا اإلستخاتيجية وتؽجياتيا العامة، وفيػ بيتتيا باستسخار، والسعالجة 
نعػ إدارة الجامعة وأساليب تقييػ أدائيا، وتذكيل الييكل التشعيسي وأساليب متابعة ودعػ اتخاذ القخار، 

الحؽار والتؽاصل السدتسخ مع أصحاب السرالح وكيفية تخريص مؽاردىا السختمفة في جؽ يدؽده 
 .(Vilkinas & Peters, 2014:17) السختمفة
عجم إىتسام الجامعة قيج يتسثل في يخى الباحثؽن إن تحجيج مذكمة البحث الحالي  لسا تقجم،إستشادًا  

 في ظل ةبؽصفيا جامعة مشتج أدائياوتحديؼ  تجقيق التدؽيقالعالقة بيؼ  البحث في التعخف عمى طبيعة
يسكؼ صياغتيا عمى الشحؽ تداؤالت عجت ، ويتفخع عؼ ىحه السذكمة األكاديسيةالحؽكسة  تبشي مباديء

 :اآلتي
 ؟عمى وفق آراء عيشة مؼ مؽظفييا تجقيق التدؽيقتتبشى  جامعة الكؽفةىل ان  .أ

 ؟في جامعة الكؽفة عمى وفق آراء عيشة مؼ مؽظفييا األكاديسيةالحؽكسة ما مدتؽى تؽافخ  .ة
 ؟عمى وفق آراء عيشة مؼ مؽظفييا جامعة الكؽفة تجة فيشمبجأ الجامعة السمدتؽى تحقق ما  .د
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في جامعة الكؽفة عمى وفق آراء  أداء الجامعات السشتجةو  تجقيق التدؽيقىل تؽجج عالقة بيؼ  .ث
 ؟عيشة مؼ مؽظفييا

عمى وفق في جامعة الكؽفة  أداء الجامعات السشتجةو  األكاديسيةالحؽكسة ىل ىشالغ عالقة بيؼ  .د
 ؟آراء عيشة مؼ مؽظفييا

في  أداء الجامعات السشتجةو  تجقيق التدؽيقبيؼ  كستغيخ تفاعمي األكاديسية لمحؽكسةىل يؽجج دور  .س
 ؟جامعة الكؽفة عمى وفق آراء عيشة مؼ مؽظفييا

 ثاَيًا: أًْية انابحث:
 بسا يأتي:يسكؼ تسثيميا 

فإن ىحا البحث يحاول اإلرتقاء بأدائيا  نعخًا لمسكانة السخمؽقة لمجامعات في مختم  السجتسعات .1
 .أداء الجامعات السشتجةو  األكاديسيةالحؽكسة و  تجقيق التدؽيقمتغيخات  عبخ تحميل العالقة بيؼ

إن إستكذاف طبيعة العالقة بيؼ تجقيق التدؽيق والحؽكسة األكاديسية وأداء الجامعات السشتجة  .2
قخاء لمعجٍد مؼ الجراسات الدابقة تعج األولى وعمى وفق ما تؽصل إليو الباحثؽن مؼ تحميل وإست

 مؼ نؽعيا.
سمطت الزؽء عمى الجؽانب الشعخية والتطبيقية العخبية والعخاقية التي محجودية ونجرة الجراسات  .3

 لمستغيخات قيج البحث بذكل مشفخد. 
 ثانثًا: أْذاف انابحث:

  :عمى الشحؽ اآلتيأىجافو أبخز تداؤالت البحث يسكؼ وضع ل إستشاداً 
 .ألنشذطة تجقيق التدؽيق عمى وفق آراء عيشة مؼ مؽظفييا جامعة الكؽفةتذخيص مدتؽى تبشي  .أ

 .في جامعة الكؽفة عمى وفق آراء عيشة مؼ مؽظفييا األكاديسيةالحؽكسة تحجيج مدتؽى تؽافخ  .ة
 .السؽظفيؼ في جامعة الكؽفةعمى وفق آراء عيشة مؼ  مبجأ الجامعة السشتجةمعخفة مدتؽى تحقق  .د
في جامعة الكؽفة عمى وفق آراء  أداء الجامعات السشتجةو  تجقيق التدؽيقة طبيعة العالقة بيؼ معخف .ث

 .عيشة مؼ مؽظفييا
في جامعة الكؽفة عمى وفق آراء عيشة  أداء الجامعات السشتجةو  األكاديسيةالحؽكسة عالقة بيؼ تحميل ال .د

 .مؼ مؽظفييا
في  أداء الجامعات السشتجةو  تجقيق التدؽيقؼ بي كستغيخ تفاعمي األكاديسيةالحؽكسة إستكذاف دور  .س

 .جامعة الكؽفة عمى وفق آراء عيشة مؼ مؽظفييا
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 رابعًا: املخطط انفرضي نهابحث:  
العالقددددة اإلفتخاضدددددية بددددديؼ والدددددحي يحدددددجد (، 1الذددددكل ) السخطددددئ الفخضدددددي لمبحددددث مؽضدددددح فدددددي إن       

 الستغيخات قيج البحث.


(انًخطظانفرضٍنهجضج1انشكم)
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 فرضيات انابحث: خايسًا:
 عمى وفق السخطئ الفخضي لمبحث يسكؼ وضع فخضياتو باألتي:     

 :تشقدػ عمى ما يأتي فرضيات عالقات اإلرتباط: أ.
الحؽكمة له إرتباط طردي ومعنؽي مع  تدقيق التدؽيق":تفتخض إن الفرضية الرئيدة األولى: -

 ."األكاديمية
أداء الجامعات له إرتباط طردي ومعنؽي مع  تدقيق التدؽيق":نتفتخض إ الفرضية الرئيدة الثانية: -

 ."المنتجة
أداء لها إرتباط طردي ومعنؽي مع  األكاديميةالحؽكمة ":تفتخض إن الفرضية الرئيدة الثالثة: -

 ."الجامعات المنتجة
 :عمى الشحؽ اآلتيوتشقدػ  فرضيات التأثير: . ب

 :تشقدػ عمى ما يأتي فرضيات التأثير المباشر:. 0
أداء الجامعات له تأثير مؽجب ومعنؽي في  تدقيق التدؽيق":تفتخض إن :الفرضية الرئيدة الرابعة -

 ."المنتجة
أداء لها تأثير مؽجب ومعنؽي في  األكاديميةالحؽكمة ":تفتخض إن :الخامدةالفرضية الرئيدة  -

 ."الجامعات المنتجة
 :تشقدػ عمى ما يأتي :التفاعميفرضيات التأثير  .7

تدقيق  تأثير تفاعمي في العالقة بيؼلها  األكاديميةالحؽكمة ":تفتخض إن :دسةية الرئيدة الداالفرض -
 ."أداء الجامعات المنتجةو  التدؽيق
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 سادسًا: يقياس انابحث:
وتطؽيخ فقخاتيا باإلعتساد عمى السرادر الؽاردة في  قيج البحث لقج تػ تحجيج أبعاد الستغيخات      
 .(1)الججول

 يقياس انبحث انحاني (1انجذول )

 عذد انفقراث انبعذ انًتغير
 انريز

 األساس انُظري وانفكري
 انبعذ انًتغير

 تذقيق انتسىيق

 4 تذلُكثُئخانتطىَك. -

MA 

MVA 

(Kotler & Keller, 2016) 

 MSA 4 تذلُكإضتراتُزُخانتطىَك. -

 MOA 4 تذلُكيُظًخانتطىَك. -

 MYA 4 تذلُكَظىانتطىَك. -

 MPA 4 تذلُكإَتبرُخانتطىَك. -

 MFA 4 تذلُكوظُفخانتطىَك. -

انحىكًت 

 األكاديًيت

 4 انشفبفُخ. -

AG 

T (Quyen (2014  و ابى كريى وانثىيُي

( 4102( و انشًري و انحهفي )4102)

( ودمحم 2016وسهاو ) Zaman (2016و)

(4102) 

وقذ أضاف انباحثىٌ بعذ )انجىدة في إتخار 

 انقراراث(

 A 4 اإلضتمالل. -

 J 4 انؼذانخ. -

 AC 4 انًطبئهخ. -

 QMD 4 انزىدحفٍإتخبرانمراراد. -

أداء انجايعاث 

 انًُتجت

 4 انتؼهُىانًًىلراتُبً. -

PPU 

SFE 

 (2018انًاجذ )
 CE 4 انتؼهُىانًطتًر. -

 ICR 4 اإلضتخًبرادوانجضىثانتؼبلذَخ. -

 PA 4 األَشطخاإلَتبرُخ. -

.إػذادانجبصخٍُثبألػتًبدػهًػذٍديٍاألدثُبدانطبثمخيٍانًصذر:

 سابعًا: يُٓج انابحث:
 .اإلستطالعيسشيج العمى تػ اإلعتساد ىحا البحث  تحقيقًا ألىجاف      

 ثايًُا: أداة انابحث:
تغيخات قيج سعجد مؼ الفقخات الخاصة بالتزسشت  إن اداة الخئيدة لمبحث تسثمت باإلستبانة والتي      
( 7009-1-13ولقج قام الباحثيؼ بتؽزيع اإلستبانة برؽرة مباشخة عمى عيشة البحث لمسجة مؼ )البحث، 
 (. 2019-2-12إلى )

 :تاسعًا: جمتًع انابحث ٔعيُتّ
وعمى وفق  ،مؽظفاً ( 7202) عجدىػ جامعة الكؽفة والبالغ في السؽظفيؼإن مجتسع البحث ىؽ جسيع       
ولمحرؽل  (335)العيشة السشاسب ليحا السجتسع ىؽ حجػ فإن ، ,Krejcie & Morgan) 1970)رأي 

إستبانة وبسعجل استجابة بمغ  (345) إستبانة أستخجع مشيا  (400) عذؽائياً  العيشة وزع الباحثؽن  عمى ىحه
( 340االستبانات الرالحة لمتحميل اإلحرائي ) بيؼ اإلستبانات السدتخجعة بمغ عجد(، ومؼ 86%)

 .ةإستبان
 عاشرًا: أسانيب انتحهيم األحصائي: 

إسددددتخجم البدددداحثيؼ عددددجدًا مددددؼ مددددؼ أجددددل إيجدددداد إجابددددة دقيقددددة لتددددداؤالت البحددددث وبسددددا يحقددددق أىجافددددو،      
  .SPSS v.24اإلختبارات اإلحرائية السؽجؽدة  ضسؼ بخنامج 
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 اجلاَب انُظرء: املابحث انثاَي
 :تذقيق انتسٕيقأٔالً: يفٕٓو 

حيدث أعمدؼ اثشدان مدؼ السدجيخيؼ التشفيدحييؼ  اً تقخيب 0927تخجع إلى عام تجقيق التدؽيق أن بجاية فكخة       
لذخكتيؼ أمخيكيتيؼ أنيسا قامدا بتدجويؼ األداء التددؽيقي لسيسددتييسا لفتدخة عقدجيؼ كدامميؼ، وأطمقدا عمدى ذلدغ 

وىدؽ تداريت تقدجيػ  0929بيشسدا تعتبدخ بجايدة الكتابدة العمسيدة لمسخاجعدة التددؽيقية سدشة   .التددؽيقتدجقيق اسدػ 
تحميدل األداء »بعشؽان  التدؽيق تجقيقتقخيخ عمسي إلى جسعية اإلدارة األمخيكية ضػ أربع أوراق عمسية عؼ 

  .(0: 7002اسامة ،) بيؼ الشعخية والتطبيق تجقيق التدؽيقالتدؽيقي وتطؽيخه: 
حدجى تدؽيقية وتأخدح إ يجيةستخاتخاجعة رسسية ونعامية لتشفيح خطة إم عمى إنو  Keeganيعخفوكسا       

فدددي  عزددداءأو أحدددج األالردددؽرتيؼ التدددجقيق الخدددارجي والتدددجقيق الدددجاخمي ويدددتػ ذلدددغ بؽاسدددطة خبيدددخ مددددتقل 
لكدل مدؼ:  نعداميفحدص دوري وشدامل ومددتقل و إندو  كدحلغ عمدىعخف وي(، 2:  7002)مميكة ،  السشعسة

لؽظيفددددة واإلنتاجيددددة التدددددؽيقية والييكددددل )البيتددددة والخسددددالة واألىددددجاف واالسددددتخاتيجية( التدددددؽيقية لمسشعسددددة وا
التشعيسي والشعػ التدؽيقية مؼ خالل خبخات تدؽيقية مشاسبة ومددتقمة مدؼ داخدل السشعسدة أو مدؼ خارجيدا، 

 & Kotler). ) لتقجيػ التقييػ والتطؽيخ السقتخح لألداء التدؽيقي لتحقيدق السكاندة األفزدل لمسشعسدة بالددؽق 
Keller, 2016:699  

 ) وآلية التحكػ في األداء التدؽيقي ، فإن التجقيق التدؽيقي طخيقة مقبؽلة بذكل عام لمتقييػارباختر      
  Pastiu & (Lazea, 2014:281، لمخطئ واألىجاف واالستخاتيجيات  اً مشيجي اً ويعشي ذلغ تقييس

 ,.Al Fahad et al).قواألنذطة والييكل التشعيسي الستعمق بالتدؽيق باإلضافة إلى مؽظفي التدؽي
 لخقابة وتقييػ اإلستخاتيجيات إن تجقيق التدؽيق يسثل مشيجًا متكامالً  ن عميو يخى الباحثؽ  (2015:215

 تحقيقًا لمتسيد فييا.  ة التدؽيقواألنذطة الخاصة بؽظيف
 : يكَٕات تذقيق انتسٕيق: اَياً ث

 جسال، وعميو يسكؼ أيان السشعسات االنتاجية او الخجمية يسكؼ ان تدتفيج مؼ عسمية التجقيق التدؽيق
 (020: 7007،باآلتي: )الدعؽدي والديادات ألي مشعسة ىسية التجقيق التدؽيقيأ 

 .يديػ في تذخيص اإلنحخافات التدؽيقية -0
مة التدؽيقية و السعزمسية ومؽضؽعية في معالجة الحالة أسذ عوضع الحمؽل السشاسبة عمى أ -7

  يا.التي تجابي
 .طة التدؽيقية لمسشعسةاعمية األنذيديػ في تقييػ كفاءة وف -2
التي  تعج عسمية التجقيق التدؽيقي مؼ االىسية ليذ فقئ لتحجيج وتعميق الؽاجبات والسديوليات -4

وتعج سسة  يايػ في بيان جؽانب الفذل وعجم الشجاح فيدت ، ولكؼتيدي بالسشعسة عمى نحؽ جيج
 .سسات السشعسات الفاعمةمؼ 
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  يكَٕات تذقيق انتسٕيق:ثانثًا: 
ة لحالة او وضع التدؽيق الخاصة ؽم بفحص واختبار ستة مكؽنات رئيدقيق التدؽيق يقتجإن    

 (Kotler & Keller, 2016:700وىي:        ) بالسشعسات
 : Marketing Environment Audit  تدقيق بيئة التدؽيق  -1

ه يذدددسل تدددجقيق جسيدددع العؽامدددل التدددي تقدددع خدددارج السشعسدددة والتدددي تددديثخ عمدددى األداء التددددؽيقي. ىدددح
           .والتكشؽلؽجية العؽامل ىي الجيسؽغخافية واالقترادية والبيتية والدياسية والثقافية

كل وثيدددق مدددع الذدددخكة مثدددل امدددا تدددجقيق بيتدددة السيسدددة: وىدددي تتسثدددل باختبدددار وفحدددص العؽامدددل السختبطدددة بذددد 
عمددى كفدداءة بددخامج  السددؽزعيؼ وتجددار التجدئددة وشددخكات التدددؽيق  إلددت. تدديثخوالسشافددديؼ و العسددالء األسددؽاق و 
 التدؽيق.
  :  Marketing Strategy Auditتدقيق استراتيجية التدؽيق  -2

، وىشدا تجدجر اإلشدارة إلدى لية ىي تجقيق اسدتخاتيجية التددؽيق، فإن الخطؽة التابعج التحميالت البيتية
ثيخ مباشددخ التحقددق مددؼ جددجوى ميسددة األعسددال التجاريددة وأىددجاف واسددتخاتيجيات التدددؽيق التددي ليددا تددأدراسددة  

، اىدددجا فيدددا وغاياتيدددا وىدددل تدددػ رسدددالة السشعسدددة مدددؼ حيدددث مدددجى وضدددؽحياعمدددى األداء التددددؽيقي لمسشعسدددة. 
بدديؼ الغايددات تؽافددق الندددجام و اال مددجى، و شددج نحددؽ التخطدديئ واالداء التدددؽيقيتحجيددجىا بذددكل واضددح  كسخ 

 واالىجاف.
 : Marketing Organization Auditالتدؽيق منعمةتدقيق  -3
تقييػ أداء السؽظفيؼ فدي مددتؽيات مختمفدة مدؼ التدمددل  وتفحصالتدؽيق فانيا تبحث  مشعسةيق تجق      

وبدداقي الؽظددائ  مذدداكل بدديؼ التدددؽيق والكفدداءة الؽظيفيددة وىددل ىشدداك  فددي مجددال الييكددل الخسددسي اليخمددي.

 األخخى.
  :Marketing Systems Auditنعػ التدؽيق تدقيق  -4
حجيثيا مثل بكافة االنعسة الستخررة بادارة التدؽيق والحفاظ عمييا وتىحا الشؽع مؼ التجقيق تعشي       

  ، ونعام مخاقبة التدؽيق ونعام تطؽيخ السشتجات الججيجة.نعام معمؽمات التدؽيق، ونعام تخطيئ التدؽيق
 : Marketing Productivity Auditالتدؽيقانتاجية تدقيق  -5

طة التددددؽيق مدددؼ خدددالل القيدددام بتحميدددل الخبحيدددة الدددى تقيددديػ أداء أنذددد ىدددحا الشدددؽع مدددؼ التدددجقيق يددددعى
 ، وقشؽات  التؽزيع  وكحلغ تيتػ بتحميل التكمفة  والفاعمية.لمسشتجات، واالسؽاق  والفعالية ومؼ حيث التكمفة

   Marketing Function Audits:تدقيق وظيفة التدؽيق -6
والددددعخ والتؽزيدددع  يذدددسل ىدددحا الشدددؽع مدددؼ التدددجقيق مععدددػ عشاصدددخ السدددديج التددددؽيقي مثدددل السشتجدددات

 .واالتراالت التدؽيقية وقؽى السبيعات
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 :األكادمييةيفٕٓو احلٕكًة ٔاحلٕكًة  رابعًا:
حؽكسددة السشعسددات فددي الؽقددت الحاضددخ احددج اىددػ السؽاضدديع التددي تدددتحؽذ عمددى قددجر يعددج مؽضددؽع        

مددات االداريددة والساليددة السدديسا بعددج ان حرددمت مدديخخًا انييددارات وأز واىتسددام كبيددخ مددؼ قبددل السجتسددع الددجولي. 
أدت التدي و  مشيت بيا العجيج مؼ الذخكات الكبدخى فدي الؽاليدات الستحدجة واوروبدا ودول شدخق آسدياالستالحقة 

جعميدػ يبحثدؽن عدؼ وسددائل وادوات لمخقابدة عمدى نذداطات والحفدداظ  وبالتداليبدجورىا الدى فذدل العجيدج مددشيػ، 
 ء متسيدًا بعيجأ عؼ السذاكل واالزمات السالية. عمى حقؽق اصحاب السرالح فييا وضسان قياميػ بادا

إلى كمسة إغخيقية قجيسة يقرج بيا قجرة ربان الدفيشة  Governanceيعؽد االصل المغؽي لمحؽكسة        
ومياراتو في قيادتيدا وسدئ االعاصديخ والعؽاصد  واالمدؽاج ومدا يستمكدو مدؼ قديػ واخدالق نبيمدة وسدمؽك نديدو 

( والتددي تعشددي Govern( مددؼ الفعددل )Governanceتمكددات الخكدداب، فكمسددة )فددي الحفدداظ عمددى ارواح ومس
 ,.Hitt et alوعددخف )(. Mussa,2015:1024التؽجيددو، الددتحكػ، والييسشددة عمددى اعسددال الذددخكة )

بانيددا مجسؽعددة مددؼ القؽاعددج واآلليددات تدددتخجم فددي إدارة العالقددة بدديؼ  ( حؽكسددة شددخكات اعسددال2011:286
خاقبدددة التؽجدددو وأالداء االسدددتخاتيجي لسشعسدددات االعسدددال، فزددداًل عدددؼ تحجيدددج أصدددحاب السردددالح، وتحجيدددج وم

( و 29: 7002الدبل لزدسان اتخداذ القدخارات االسدتخاتيجية فدي السشعسدة بذدكل فعدال. فدي حديؼ يدخى ) ،
بان حؽكسة السشعسات ىدي مجسؽعدة مدؼ القدؽانيؼ والدشعػ والقدخارات التدي تيدجف الدى تحقيدق الجدؽدة والتسيدد 

 اءعؼ طخيق اختيار االساليب السشاسبة والفعالة لتحقيق خطئ السشعسة واىجافيا.في االد
 ,Bradshaw & Fredette، فتعددج مددؼ السؽاضدديع معقددجة )األكاديسيددةامددا فيسددا يخددص الحؽكسددة     

( والتدددي بدددخزت ظيؽرىدددا فدددي االوندددة االخيدددخة خرؽصدددًا بعدددج ان واجيدددت الجامعدددات التحدددجيات 2009:132
تبحث عؼ كدب الخصانة واحخاز السخاكد الستقجمة وتحقيق ضسان الجؽدة التعميػ والتسيدد  الستدايجة، جعمتيا

واالسددتقاللية فددي إدارة شدديونيا، والتددي اليسكددؼ تبشددي كددل مشيددا إال فددي فددي االداء واالسددتخجام الكدد ء لمسددؽارد 
تحقيدددق ظدددل وجدددؽد عالقدددات جيدددجة مدددع اصدددحاب السردددالح )العسدددجاء، التجريدددديؼ، السدددؽظفيؼ، والطدددالب( و 

معيددػ وحددق  السذدداركة والذددفافية فددي اتخدداذ القددخارات واالفردداح فددي تددؽفيخ السعمؽمددات والعجالددة فددي التعامددل
( بددان حؽكسددة Bratianu & Pinzaru, 2015: 29اكددج )السدددائمة واالسددتقاللية.  فددي ىددحا الدددياق، 

يددا تددشعػ السيسدددات االكاديسددة ىددي عبددارة عددؼ مجسؽعددة مددؼ العسميددات واألشددكال الجسددتؽرية التددي مددؼ خالل
ىي نعام يتػ مدؼ  األكاديسيةحؽكسة الان  إلى Rowlands & Ngo (2018:2) ويذيخ التعميسة شيونيا.
نذددطة والفعاليددات واعسددال الكميددات واالقدددام العمسيددة ومخاقبتيددا عمددى اعمددى مددؼ مدددتؽى مددؼ خاللددو تؽجيددو األ

عدؼ تحقيدق اىدجافيا االسدتخاتيجية. ويعدخف اجل انتاج معارف ججيجة والحفاظ عمدى الجدؽدة والسعداييخ فزداًل 
نيددا مجسؽعددة مددؼ اإلجددخاءات والتعميسددات تسارسدديا سددمطة االدارة عمددى إنيددا  األكاديسيددةحؽكسددة ال الباااوثؽ  

السيسدات التعميسية بغخض الؽصؽل الى شفافية في اتخاذ القخارات وتطبيق معاييخ ضسان الجؽدة واألطخ 
تداعجىا عمى وضدع التردؽرات والدياسدات الالزمدة إلحدجاث عسميدة  ،التي تشاسب مع بشية عسل االكاديسي
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اإلصددالح الدددحاتي السبشددي عمددى الحخيدددة  التطددؽيخ والتحددديؼ فددي مشددداىج الجراسددية، وتسكشيددا مدددؼ قفدددة نحددؽ
 واالستقاللية في إدارة شيونيا. 

 األكادميية:ًْية احلٕكًة أ خايسًا:
 كسيجان لمبحث الحالي باالتي: في الجامعات األكاديسيةيسكؼ تمخيص اىسية حؽكسة 

خشيجة يكؽن لمجامعة مجالذ حاكسة مديولة عؼ اليػ في استقاللية الجامعة، ألنو في ظل الحؽكسة تد 1
 .(Rowlands, 2017:2رسػ التؽجو االستخاتيجي لمجامعة دون تجخالت الدياسية )

 .(Zaman,2016:1لبحؽث )تعج عاماًل رئيديًا في تحديؼ قزايا الستعمقة بزسان الجؽدة والتعميػ وا 2
 .(002: 7004تداعج الجامعة في تحقيق أىجافيا وغاياتيا التذغيمية واالستخاتيجية بكفاءة )العخيشي،  3
ضسان حقؽق أصحاب السرالح دون تسييد فزاًل عؼ تعديد الثقة والتؽافق معيػ والسيسا في مجال  4

 .(Haung,2017:5) تؽزيع الدماالت والبعثات الجراسية
 (.Quyen,2014:829جيجة واحخاز السخاكد الستقجمة ) تجعيػ سسعةلجامعة عمى تداعج ا 5
 .(Zaman,2016:2)اىسية بالغة في القزاءعمى الفداد السالي واإلداري التي تؽاجييا الجامعات  6

 :األكادمييةيابادئ احلٕكًة  سادسًا:
والتطبيددق مددؼ السرددطمحات  اعتسددج البحددث الحددالي اسددتخجام مرددطمح السبددادئ كؽنددو اكثددخ شددسؽاًل بددالسعشى  

االبعددددداد او العشاصدددددخ او السسيددددددات. وبعدددددج االطدددددالع عمدددددى اغمبيدددددة الجراسدددددات  السعددددداييخ او خردددددائص او
و ابدؽ  Quyen (2014امثدال ) األكاديسيدةواالدبيات، تبيؼ لشا بان اكثخية الباحثيؼ الحيؼ المدؽا الحؽكسدة 

  و (2016)سدددديام و  Zaman (2016)و( 7004ي )الحمفدددد و الذددددسخي و ( 7004) الثددددؽيشيكددددخيػ و 
عمدددى قياسددديا بسبدددادئ )الذدددفافية، االسدددتقاللية، العجالدددة، السددددائمة، السذددداركة، السجوندددة ( قدددج اتفقدددؽا 7002)

(، لحا سيتفق الباحثؽن الثالث مع ما اشار اليو ىديالء الدخواد وسديتػ اختيدار ، السديلية االجتساعيةاالخالقية
مدؼ  االستقاللية والسذاركة( فزاًل عؼ اضافة مبجأ )جؽدة في اتخاذ القخارات(الستغيخات )الذفافية والعجالة و 

 في البحث الحالي. قبل الباحثيؼ
اي الؽضؽح لسا يحجث في الجامعة وسيؽلة تجفق السعمؽمات  :Transparencyالذفافية  -1

غ مؼ السؽضؽعية والجقيقة وتجاوليا بديؽلة مؼ قبل جسيع في الؽقت السشاسب دون اخفاءىا، وذل
 (.007: 7002اجل كدب ثقة اصحاب السرالح برانعي القخار)سيام، 

)الذسخي  ة لووالمجان التابع استقاللية االدارة ومجمذ الجامعة أي :Autonomyستقاللية إلا -2
(.  فزاًل عؼ عجم وجؽد أية تأثيخات الخارجية او تجاخالت الحدبية في شين 22: 7004الحمفي،و 

 العسل االكاديسي.
يعبخ  الباحثؽن عؼ العجالة بانيا االنراف والعجل في سمؽك قيادات الجامعية  :Fairness العدالة -3

تجاه التجريديؼ والسؽظفيؼ واحتخام حقؽقيػ، وتؽزيع السيام والبعثات عمى اساس السداواة بيشيػ، 
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الجشذ او المؽن  سفزل عؼ التعامل مع السؽرد البذخي عمى اساس انيػ سؽاسية وليدت عمى اسا
 االنتساءات الحدبية.   او

ة والسدددددديليؼ تقيددددديػ وتقدددددجيخ اعسدددددال مجدددددالذ الجامعدددددويقردددددج بيدددددا  :Accountabilityالمداااااائمة  -4
والسؽجدددؽديؼ فدددي السشاصدددب داخدددل الكميدددات والؽحدددجات االداريدددة ومحاسدددبتيػ تجددداه االنذدددطة والقدددخارات 

ت ومدؽارد الجامعددة الستخدحة مدؼ قدبميػ بيدجف تردحيح السدددارات واالنحخافدات والسحافعدة عمدى مستمكدا
والتأكدددج مدددؼ سدددالمة الدددشيج االسدددتخاتيجي الستبعدددة فزددداًل عدددؼ انعكددداس صدددؽرة ايجابيدددة امدددام اصدددحاب 

 (.90: 7002السرالح ) ، 
استخجام السعمؽمات  اويقرج بي : Decision TakingQualityجؽدة في اتخاذ القرارات ال -5

ة لمؽصؽل الى اتخاذ القخار الحي يتدػ لسذكمذاممة والسؽثؽق بيا وذات الرمة باالكاممة و الالجقيقة و 
 فى مختم  السدتؽيات اإلدارية داخل الجامعة. بالجؽدة

 سابعًا: يفٕٓو اجلايعات املُتجة:
عمددى ثددخوات تحددت  إن أمددػ األرض تقددؽم سشتجددة يعتسددج عمددى قددؽل حكدديػ يابددانين مفيددؽم الجامعددة الإ    

 باالسدتخجام، أمدا مدا فؽقيدا وات مدا تحدت األرجدل تشفدجأرجميدا، أمدا نحدؼ فشقدؽم عمدى ثدخوات فدؽق أرجمشدا. ثدخ 
إلدددى أن مفيدددؽم الجامعدددة ىشدددا (. وتجدددجر اإلشدددارة 07: 7000)الحسدددؽد، فيردددقمو التعامدددل ويشسيدددؽوه التحدددجي

اإلنتاجية السشاسبة لمعسمية  األنذطةوانسا يتعجاه إلى مسارسة  السشتجة ال يتعارض مع السفيؽم العام لمجامعة
الددحي يحقددق ليددا مددؽارد ماليددة إضددافية ويقمددل مددؼ فددي حقددل العسددل، األمددخ  مذدداكل اإلنتدداج التعميسيددة ومتابعددة

الخدارجي ومدؼ ناحيدة أخددخى ال يعشدي مفيدؽم الجامعدة السشتجددة الشعدخ إلدى الجامعددة  اعتسادىدا عمدى التسؽيدل
إنتاجية تترخف كذخكة تجارية، فممجامعة أىجاف تختم  عؼ تمغ التدي تددعى الذدخكات  أنيا ميسدةعمى 
السيسدة األساسدية لمجامعدة ىدي التعمديػ والبحدث العمسدي وخجمدة السجتسدع وىدي . إذ إن إلدى تحقيقيدا التجاريدة
 (.7: 7009يجب أن تران بعيجًا عؼ السفيؽم التجاري التقميجي" )الذخبيشي، ميسة
خالقددة ، إن الجامعددة التددي تزددع إسددتخاتيجية خاصددة بيددا تيددجف إلددى تقددجيػ أفكددار لباااوثؽ  اعميددو يددخى     

تدددؽيق إنتدداج و تسؽيميددة ذاتيددة غيددخ تقميجيددة عددؼ طخيددق  مرددادر تعسددل عمددى تددؽفيخإبجاعيددة والقيددام بأنذددطة 
دددتسخ سددا لتغطيددة نفقاتيددا وتكددالي  التطددؽيخ السوإن بالجرجددة األسدداس، لدديذ بيددجف الددخبح وخددجماتيا مشتجاتيددا

 .تدسى جامعة مشتجة في التشسية السجتسعية الذاممة وتحديؼ جؽدة التعميػ والسداىسة
 خطٕات بُاء جايعة يُتجة: ثايًُا:

 ( فإن ذلغ يتسثل بسا يأتي:02-02: 2017 الحمؽ والحيمة،رأي ) عمى وفق   
  :دور الجامعااة مااؼ التركيااا عمااى التؽظيااك إلااى التركيااا عمااى مباادأ  مااق فاار  العمااتحؽياا   .1

 فالجامعددات التقميجيددة تدددعى إلددى البحددث عددؼ تؽافددق مخخجاتيددا مددع متطمبددات التؽظيدد  فددي سددؽق 
قدادريؼ  العسل، في حيؼ أن الجامعدة السشتجدة تبشدي وتردسػ مشاىجيدا وتخررداتيا لتخدخيج طدالب
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اسدتثسار  عمى خمق فخص العسل في الددؽق. وىدحا يعشدي أن تتسحدؽر مشداىج وطدخق التدجريذ حدؽل
لمجولدة. وبيدحا  ار والسختخعدات لدتسكؼ الجامعدة مدؼ أن تدديػ فدي التشافددية العالسيدةاألبحداث واألفكد

مجخد بطاقة دخدؽل  السعشى تتحؽل الذيادة الجامعية مؼ كؽنيا وثيقة التؽظي  السدتجيػ إلى كؽنيا
 .إلى عالػ العسل

ؽب السطم: الذراكة الحقيقية مع أصحاب المرمحة مؼ القطاعات العامة والخاصة والخريجيؼ .2
السجتسع  ىؽ الذخاكة الستؽازنة التي تتيح لمجامعة االستفادة والتفاعل مع الذخائح السختمفة في

حيؼ تحدؼ  استثسارية ضخسة الً سيا الخخيجؽن الحيؼ يعتبخون أصؽ السحمي والتي يأتي عمى رأ
اكة التخكيد عمى شخ  الجامعة التؽاصل معيػ بسفيؽم التسحؽر حؽل العسيل. ىحا إضافة إلى أىسية

والتؽسع في إنذاء السذاريع  والجسعيات غيخ اليادفة لمخبح،السشذآت الرغيخة، ورواد األعسال، 
 .في السجتسع السحمي ثقافة ريادة األعسالوالسشذآت الرغيخة السعدزة لبشاء  السذتخكة،

 نق  التقنية والمعرفة ويتػ ذلغ بالتؽاص  الؽثيق مع الجامعات الغربية والذرقية المتقدمة .3
 في ومؼ وسائل نقل التقشية إقامة الؽاحات العمسية، ومخاكد االبتكار :ي مجالت ريادة األعمالف

 ومؼ خالليا يتػ تجديج ما يدسى بشعخية الحمدون الثالثي السختكد عمى الجامعات ،الجامعة
 وقطاعات األعسال والحكؽمة والسعدز بالتؽأمة السجروسة مع الجامعات الستقجمة في السجاالت

 .شذؽدةالس
تعج  فاألساليب التقميجية لمتعميػ القائػ عمى التمقيؼ والحفظ لػ :اإلبتكارالتعميػ القائػ عمى اإلبداع و  .4

الخيادية.  عمى أنيا عائق كبيخ أمام بشاء الجامعة السشتجة الً تشاسب التعميػ الجامعي الحجيث فز
العشان لإلبجاع الستحخر مؼ  طالقل واأمعمى تؽليج األفكار والت اً قائس اً تعميسفخيادة األعسال تتطمب 

الحي يتيح لمطالب فخصة تعجد  الشسطية، واالبتكار يتطمب تبشي الشعام التعميسي متعجد التخرص
سعة األفق، ورحابة التفكيخ، وربئ  التأىيل واالختيار مؼ بيؼ التخررات الستشؽعة مسا يشسي

يديػ في الؽصؽل إلى فكخة يسكؼ تحؽيميا  ةمتعجد األبعاد التخرري اً تعميس اً األفكار، ويؽجج مشاخ
 .إلى مذخوع مشتج

 فؽجؽد اإلدارة الؽاعية المادية والمعنؽية لرواد األعمال: القيادة القادرة عمى تؽفير اإلمكانات .5
 بأىسية التؽجو نحؽ ريادة األعسال والسقتشعة بآليات بشاء جيل السعخفة والتحؽل نحؽ االقتراد

 خ بشاء الجامعة السشتجة الخيادية. السعخفي ىؽ أحج أىػ عشاص
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 أدٔار اجلايعة املُتجة: تاسعًا:
ال تكتفي بالتعميػ واإلعجاد والتأىيل لمطالب، بل تجعل مؼ  فٓيتتعجد أدوار الجامعة في السجتسع     

يسكؼ إستثسار نتائجيا عسميًاوتقؽم  نذاطيا وبحؽثيا األساسية والتطبيقية بحؽثًا ذات ججوى إقترادية
، ويسكؼ تحجيج ىحه األدوار ، وأدوار متعجدة آزاء مجتسعيا والعمػ الخارجيامعة السشتجة بأنذطة مختمفةالج

 (7002:22)الساجج،  ؽ اآلتي:عمى الشح
 البحؽث التعاقجية. .0
 اإلستذارات العمسية أو الفشية. .7
 األنذطة اإلنتاجية. .2
 التعميػ السدتسخ. .4
 التعميػ عؼ بعج. .2
 التعميػ السفتؽح. .2
 السدائية.الجراسات  .2
 البخامج والجورات التجريبية. .2
 إستثسار أمؽال ومخافق الجامعة. .9
 الباحثؽن في ىحا البحث أدوار الجامعة السشتجة في أربعة إتجاىات رئيدة ىي: وقج حجد
 التعميػ السسؽل ذاتيًا. .0
 التعميػ السدتسخ. .7
 .اإلستثسارات والبحؽث التعاقجية .2
 األنذطة اإلنتاجية. .4
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 انعًهي نهابحث اَباجلاملابحث انثانث: 
 ويتزسؼ ما يأتي:: : انتحهيم انٕصفي ملتغريات انابحثأٔالً 
إن التحميددل الؽصددفي ليددحا الستغيددخ يتزددسؼ إيجدداد الؽسددئ  :تاادقيق التدااؽيقالتحمياا  الؽصاافي لمتغياار  . أ

تدجقيق بيتدة التددؽيق، تدجقيق إسدتخاتيجية التددؽيق، تدجقيق ) الددتالحدابي واإلنحخاف السعيداري ألبعداده 
، كسددا فددي ، وتددجقيق وظيفددة التدددؽيق(التدددؽيق، تددجقيق نعددػ التدددؽيق، تددجقيق إنتاجيددة التدددؽيقمشعسددة 
 (.2الججول )

 

 انتضهُمانىصفٍنًتغُرتذلُكانتطىَك(2انزذول)
 اإلَحراف انًعياري انىسط انحسابي انفقرة

MVA1 2.5514 1.31513 

MVA2 2.5314 1.13252 

MVA4 .33432 1.31545 

MVA4 2.3154 1.14154 

MSA1 2.3542 1.25321 

MSA2 2.5523 1.14510 

MSA4 2.5514 1.25232 

MSA4 2.1254 1.31453 

MOA1 2.3131 1.31334 

MOA2 2.1251 1.31515 

MOA4 .334321.33434 

MOA4 2.3130 1.33452 

MYA1 2.4315 1.25143 

MYA2 2.2121 1.25255 

MYA4 2.1241 1.31313 

MYA4 2.3414 1.12351 

MPA1 2.3131 1.31334 

MPA2 2.1251 1.31515 

MPA4 .334321.33434 

MPA4 2.3130 1.33452 

MFA1 2.4315 1.25143 

MFA2 2.2121 1.25255 

MFA4 .12412 1.31313 

MFA4 2.3414 1.12351 

.SPSS V.24ثرَبيذانًصذر:

 تجقيق التدؽيقأبعاد متغيخ  فقخات لجسيعي (، يعيخ الشتائج الستعمقة بالؽسئ الحداب2الججول )إن        
وىحا يذيخ إلى إن مدتؽى تبشي أنذطة تجقيق التدؽيق في  ،(2الؽسئ الفخضي البالغ )لػ تديج عؼ 

مدتؽى  في ظل إنحخاف معياري يعطي ميشخًا عمى تجني، الجامعة قيج البحث ليذ بالسدتؽى السطمؽب
لحا يقع عمى عاتق إدارة الجامعة قيج البحث زيادة اإلىتسام . تذتت إجابات أفخد العيشة عؼ الؽسئ الحدابي

 .بأنذطة تجقيق التدؽيق
إن التحميل الؽصفي ليحا الستغيخ يتزسؼ إيجاد الؽسئ التحمي  الؽصفي لمتغير الحؽكمة األكاديمية:  . ب
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جؽدة في الحدابي واإلنحخاف السعياري ألبعاده األربعة )الذفافية، اإلستقالل، العجالة، السدائمة، وال
 (.4إتخاذ القخارات(، كسا في الججول )



انتحهيم انىصفي نًتغير انحىكًت األكاديًيت( 2نجذول )ا

 اإلَحراف انًعياري انىسط انحسابي انفقرة

T1 2.5514 1.31513 

T2 2.5314 1.13252 

T4 .334321.31545 

T4 2.3154 1.14154 

A1 2.3542 1.25321 

A2 2.5523 1.14510 

A4 2.5514 1.25232 

A4 2.1254 1.31453 

J1 2.3131 1.31334 

J2 2.1251 1.31515 

J4 .334321.33434 

J4 2.3130 1.33452 

AC1 2.4315 1.25143 

AC2 2.2121 1.25255 

AC4 .124121.31313 

AC4 2.3414 1.12351 

QMD1 2.3131 1.31334 

QMD2 2.1251 1.31515 

QMD4 .334321.33434 

QMD4 2.3130 1.33452 

.SPSS V.24ثرَبيذانًصذر:

 تجقيق التدؽيقلجسيع فقخات أبعاد متغيخ (، يعيخ الشتائج الستعمقة بالؽسئ الحدابي 3الججول )إن       
في  مباديء الحؽكسة األكاديسيةوىحا يذيخ إلى إن مدتؽى تبشي  (،2الؽسئ الفخضي البالغ )لػ تديج عؼ 

مدتؽى  لسدتؽى السطمؽب، في ظل إنحخاف معياري يعطي ميشخًا عمى تجنيالجامعة قيج البحث ليذ با
لحا يقع عمى عاتق إدارة الجامعة قيج البحث زيادة اإلىتسام  .تذتت إجابات أفخد العيشة عؼ الؽسئ الحدابي

 بإجخاءات الحؽكسة األكاديسية.
ستغيخ يدعى إليجاد الؽسئ التحميل الؽصفي ليحا ال الجامعة المنتجة:أداء التحمي  الؽصفي لمتغير  .د

التعميػ السسؽل ذاتيًا، التعميػ السدتسخ، اإلستثسارات الحدابي واإلنحخاف السعياري ألبعاده األربعة )
 (.4(، كسا في الججول )والبحؽث التعاقجية، واألنذطة اإلنتاجية
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نزبيؼخانًُتزخداءاانتضهُمانىصفٍنًتغُرا(4انزذول)
 اإلَحراف انًعياري انىسط انحسابي انفقرة

SFE1 2.5514 1.31513 

SFE2 2.5314 1.13252 

SFE4 2.3343 1.31545 

SFE4 2.3154 1.14154 

CE1 2.3542 1.25321 

CE2 2.5523 1.14510 

CE4 2.5514 1.25232 

CE4 2.1254 1.31453 

ICR1 2.3131 1.31334 

ICR2 2.1251 1.31515 

ICR4 .334321.33434 

ICR4 2.3130 1.33452 

PA1 2.4315 1.25143 

PA2 2.2121 1.25255 

PA4 2.1241 1.31313 

PA4 2.3414 1.12351 

.SPSS V.24ثرَبيذانًصذر:

أداء الجامعة لجسيع فقخات أبعاد متغيخ (، يعيخ الشتائج الستعمقة بالؽسئ الحدابي 4الججول )إن         
بالشدبة  أداء الجامعة السشتجةوىحا يذيخ إلى إن مدتؽى  (،2الؽسئ الفخضي البالغ )لػ تديج عؼ  السشتجة

مدتؽى  لمجامعة قيج البحث ليذ بالسدتؽى السطمؽب، في ظل إنحخاف معياري يعطي ميشخًا عمى تجني
لحا يقع عمى عاتق إدارة الجامعة قيج البحث زيادة اإلىتسام  .تذتت إجابات أفخد العيشة عؼ الؽسئ الحدابي

 صفيا جامعة مشتجة.بتحديؼ أدائيا بؽ 
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 خايسًا: إختابار انفرضيات:
 وتشقدػ ىحه الفخضية عمى ما يأتي:

تػ إختبار فخضيات اإلرتباط باإلستشاد إلى مرفؽفة اإلرتباط العاىخة  فرضيات عالقات اإلرتباط: إ تبار أ.
 (.5في الججول )

 ( يصفىفت عالقت اإلرتباط بيٍ يتغيراث انبحث انحاني5انجذول )

 MA AG PPU 

MA Pearson Correlation 1 .671
**

 .493
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 344 344 344 

AG Pearson Correlation .671
**

 1 .565
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 344 344 344 

PPU Pearson Correlation .493
**

 .565
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 344 344 344 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

.SPSS V.24ثرَبيذانًصذر:

الحؽكماااة لاااه إرتبااااط طاااردي ومعناااؽي ماااع  تااادقيق التداااؽيق: "تفتدددخض إن الفرضاااية الرئيداااة األولاااى: -
الحؽكسدة مدع  تدجقيق التددؽيقوجدؽد عالقدة إرتبداط طخديدة ومعشؽيدة بديؼ  أظيدخ( 5إن الججول ). "األكاديمية
مدا يدجعؽ ، وىدؽ (1%)(، تحدت مددتؽى معشؽيدة 671.، فمقج بمغت قيسة معامل اإلرتبداط بيشيسدا )األكاديسية
 ىحه الفخضية. إلى قبؽل

الجامعاااة لاااه إرتبااااط طاااردي ومعناااؽي ماااع  تااادقيق التداااؽيق: "تفتدددخض إن الفرضاااية الرئيداااة الثانياااة: -
الجامعددة مددع  تددجقيق التدددؽيقط طخديددة ومعشؽيددة بدديؼ وجددؽد عالقددة إرتبددا أظيددخ( 5إن الجددجول ). "المنتجااة
ما يجعؽ إلى ، وىؽ (1%)(، تحت مدتؽى معشؽية 493.، فمقج بمغت قيسة معامل اإلرتباط بيشيسا )السشتجة
 ىحه الفخضية. قبؽل
الجامعة لها إرتباط طردي ومعنؽي مع  الحؽكمة األكاديمية: "تفتخض إن الفرضية الرئيدة الثالثة: -

الجامعة مع  الحؽكسة األكاديسيةوجؽد عالقة إرتباط طخدية ومعشؽية بيؼ  أظيخ( 5إن الججول ) ."المنتجة
ما يجعؽ إلى ، وىؽ (1%)(، تحت مدتؽى معشؽية 565.، فمقج بمغت قيسة معامل اإلرتباط بيشيسا )السشتجة
 ىحه الفخضية. قبؽل
 وتشقدػ إلى: إ تبار فرضيات التأثير: . ب

 كسا يأتي: ر:فرضيات التأثير المباش. 0
الجامعاااة لاااه تاااأثير مؽجاااب ومعناااؽي فاااي  تااادقيق التداااؽيق: "تفتدددخض إن الفرضاااية الرئيداااة الرابعاااة: -

، إذ إن الجامعة السشتجةوجؽد تأثيخ معشؽي ومؽجب لمتدؽيق الفكاىي في  يعيخ( 6إن الججول ) ."المنتجة
 (.0.01( تحت مدتؽى معشؽية )472.بمغت ) B قيسة 

 رابعتر نفرضيت انتأثير انًباشر انَحذا( أًَىرج األ6انجذول )
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Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.601 .243  10.707 .000 

MA .472 .048 .493 9.815 .000 

a. Dependent Variable: PPU 

.SPSS V.24ثرَبيذانًصذر:

الجامعاة لهاا تاأثير مؽجاب ومعناؽي فاي  الحؽكمة األكاديمية: "تفتدخض إن :رضية الرئيدة الخامدةالف -
، إذ الجامعدة السشتجدةفدي  األكاديسيدة لمحؽكسةوجؽد تأثيخ معشؽي ومؽجب  يعيخ( 7إن الججول ) ."المنتجة
 (.0.01( تحت مدتؽى معشؽية )562.بمغت ) B إن قيسة 

 خايسترضيت انتأثير انًباشر ان( أًَىرج األَحذار نف7انجذول )
Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.223 .234  9.511 .000 

AG .562 .047 .565 11.864 .000 

a. Dependent Variable: PPU 

.SPSS V.24ثرَبيذانًصذر:

 وتتسثل في: غير المباشر: فرضيات التأثير .7
 تدقيق التدؽيقبيؼ تأثير تفاعمي لها  الحؽكمة األكاديمية: "تفتخض إن :الفرضية الرئيدة الدادسة -
 التي بيشت(، 8إن نتائج أنسؽذج اإلنحجار الخاصة بيحه الفخضية تعيخ في الججول ) "الجامعة المنتجةو 

( لمشسؽذج R2ألول إلى األنسؽذج الثاني، إذ بمغت قيسة )وجؽد تغيخ كبيخ في القجرة التفديخية مؼ الشسؽذج ا
وإن ىحه   0.01وعشج مدتؽى معشؽية (، 343.ج بمغت )ق( لمشسؽذج الثاني فR2( أما قيسة )243.األول )

وىحا ، الجامعة السشتجةو  تجقيق التدؽيق بيؼ تفاعميكستغيخ  الحؽكسة األكاديسيةبعج دخؽل  الديادة حرمت
  لفخضية.ما ييكج صحة ىحه ا
 انجايعت انًُتجتو تذقيق انتسىيقبيٍ  هحىكًت األكاديًيتن انتأثير انتفاعهي( إختبار 8انجذول )

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
0 

1 .493
a
 .243 .241 1.01697 

2 .586
b
 .343 .339 .94910 

a. Predictors: (Constant), MA 

b. Predictors: (Constant), MA, AG 

.SPSS V.24ثرَبيذانًصذر:
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 املابحث انرابع: اإلستُتاجات ٔانتٕصيات
 أٔالً: اإلستُتاجات:

 :يسكؼ وضعيا عمى الشحؽ اآلتي      
باإلىتسام بأنذطة التدؽيق بذكل عام وأنذطة تجقيق التدؽيق  قيج البحث الجامعةضع  إلتدام  -0

 بذكل خاص.
 الكافي بتطبيق مالديء الحؽكسة األكاديسية.االىتسام  ج البحثقي الجامعةلػ تؽلي  -7
تعسل عمى تفعيل إذ لػ  بالسدتؽى السطمؽب مبجأ الجامعة السشتجةقيج البحث  الجامعةلػ تحقق  -2

 جسيع األنذطة الستعمقة بحلغ.
 أظيخت الشتائج وجؽد تأثيخ مؽجب ومعشؽي ألنذطة تجقيق التدؽيق في أداء الجامعة السشتجة. -4
يخت الشتائج وجؽد تأثيخ مؽجب ومعشؽي لسباديء الحؽكسة األكاديسية في أداء الجامعة أظ -2

 السشتجة.
أثبتت الشتائج وجؽد تأثيخ تفاعمي لمحؽكسة األكاديسية في العالقة بيؼ تجقيق التدؽيق وأداء  -2

 الجامعة السشتجة.
 ثاَيًا: انتٕصيات: 

 يسكؼ وضعيا عمى الشحؽ اآلتي:      
بسدتؽى عالي، وتدتفاد مؼ تجارب  تجقيق التدؽيقأنذطة جامعة قيج البحث ال ضخورة تبشي -0

  الجامعات العالسية في ىحا السجال.
في الجول الستقجمة فيسا يتعمق بآليات  الجامعاتاإلستفادة مؼ تجارب  قيج البحث الجامعةعمى  -7

 مباديء الحؽكسة األكاديسية.تطبيق 
بأدائيا كجامعة مشتجة أضافة إلى أنذطتيا ىتسام عمى اإل قيج البحث الجامعةيجب أن تعسل  -2

 التي تخجم السجتسع. واإلستذارات وتقجيػ البحؽثوتأىيل الطمبة الخئيدة الستعمقة بالتعميػ 
مباديء أن تدتفاد مؼ تجارب الذخكات العالسية الخائجة في مجال تطبيق  قيج البحث الجامعةعمى  -4

في العالقة بيؼ أنذطة تجقيق التدؽيق وأداء الجامعة  مياتفاع، وكيفية إستثسار الحؽكسة األكاديسية
 السشتجة.

نذطة الستعمقة بيا كجامعة يا لألتقجيسقيج البحث مخاعات خرؽصيتيا عشج  الجامعةيجب عمى  -2
 .مشتجة
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 صادرامل
 ادر بانهغة انعربية:أٔالً: املص

هللا) -1 ػجذ صًذ إثتطبو "2018انًبرذ، ) تًىَهُخ نجذائم يمترس فهطفختصىر فٍضىء انطؼىدَخ انزبيؼبد فٍ

 (.26(،انًزهذ)6،يزهخانزبيؼخاإلضاليُخنهذراضبدانترثىَخوانُفطُخ،انؼذد)انزبيؼخانًُتزخ"

("دررختطجُكيجبدئانضىكًخثكهُبدانترثُخثزبيؼخصبئم414اثىكرَى،اصًذفتضٍ&انخىٍَُ،طبرقدمحم) -2

 .3،انؼذد15ػضبءهُئخانتذرَص"،يزهخانؼهىوانترثىَخوانُفطُخ،انًزهذوربيؼخانًهكضؼىدكًبَراهبا

 ،2413أضبيخ،أصًذ،انتذلُكانتطىَمٍ، -3

http://altadreeb.net/articleDetails.php?id=861&issueNo=30 

4-  إػتذال )انضهى، انًزُذ ػجذ آيبل 2017دمحموانضُهخ، اضتذايخ(، نتؼسَس كًذخم )انالرثضُخ( انًُتزخ انزبيؼخ

 .دارضختطجُمُخػهًربيؼخاألزهرثغسح-انًىاردانًبنُخاإلضبفُخ

 انطؼىدَخ. دارػبنىانكتت، :"خوتضذَبدانتؼهُىانؼرثٍالتصبدانًؼرف(2011)انضًىد،ػًر -5

(تذلُكانجرايذانتطىَمُخواحرهبػهًاالداءانتطىَمٍ،دراضخ2412انطؼىدٌ،يىضًوانسَبداد،ػىاد،) -6

،انزبيؼخاالردَُخ.2،انؼذد،39تطجُمُخػهًانشركخانؼرثُخنصُبػخاالدوَخ،انؼهىواالدارَخ،انًزهذ

)ض -7 شُخبوٌ، انزبيؼبد2416هبو، يٍ ػُُخ صبنخ دراضخ انزبيؼخ: فٍ انتُظًُُخ وانمُى انضىكًخ اشكبنُخ ")

انزسائرَخ"،اطروصخدكتىراِ،ػهىوانتطُُر،كهُخانؼهىوااللتصبدَخوانتزبرَخوػهىوانتطُُر،ربيؼخأدمحمثىلرح

 .2416ثىيرداش،–

فهًٍ -8 نسَب2449) انشرثٍُُ، رذَذح طرق انًؼرفخ،( يزهخ انزبيؼبد، يىارد ) دح )1انًزهذ انؼذد )177)

انطؼىدَخ.

احراخاللُبدانؼًمويهبرادانًذراءاالضتراتُزٍُ("2414نضهفٍ،اَهبةػجذانكرَى)انشًرٌ،اَتظبراصًذوا -9

ىيُخفٍثغذاد"فٍانضىكًخاألكبدًَُخ:دراضخاضتطالػُخالراءػُُخيٍتذرَطٍُكهُبداالدارحوااللتصبدانضك

 .37يزهخاالدارحوااللتصبد،انؼذد

ػهٍ)انؼرَ -14 انؼسَس ػجذ يُبل اإلدارَخ("2414ٍُ، انهُئتٍُ أػضبء َظر ورهخ يٍ انضىكًخ تطجُك والغ

(،3واألكبدًَُخانؼبيهٍُفٍربيؼخاإليبودمحمثٍضؼىداإلضاليُخ"،انًزهخانذونُخانترثىَخانًتخصصخ،انًزهذ)

 .148-114(،صص:2414(،)12انؼذد)

،كىتهرَتضذثػٍانتطىَك،يتررى،يكتجخررَر.2445كىتهر، -11

دوريجبدئوصىكًخانًُظًبداالػًبلواالداءانرَبدٌفٍثُبءانًُظًبدانرَبدَخ:("2418دمحم،راللػجذهللا) -12

انؼراق"اطروصخانذكتىراحغُر–بٌدراضختضهُهُخالراءاػضبءيزبنصانزبيؼبدانخبصخفٍالهُىكىردضت

 ربيؼخانطهًُبَُخ،انؼراق.–يُشىرح،كهُخاالدارحوااللتصبد

َبرٍ -13 ثٍ )يهُكخ، ،2416 انًجُؼب"( يطتىي زَبدح فٍ انتطىَمُخ انًرارؼخ تُبفطُخدور نذراضخ يذخم ، د

ؼهىوااللتصبدَخوانتزبرَخوػهىودراضخصبنخيىضطخاتصبالدانزسائرفرعورلهخ،يرثبس،كهُخان،انًؤضطخ

 انتطُُر،ربيؼخلبصذٌ،رضبنخيبرطتُر.

("إدارحانًؼرفخنتضمُكًَىردانزبيؼخانًُتزخ"،رضبنخيبرطتُرف2447ٍانىرَُبٍَ،رىاهرػىاضيصهش) -14

 اإلدارحانترثىَخوانتخطُظ،كهُخانترثُخ،ربيؼخأوانمري.
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 حىكًت اجلايعاث يف ضىء اجلىدة انشايهت
 

 سهًاٌ حيذر حمسٍ  أ.و.د.                  أ.د. عبذ انرضا سعىد احلسُاوي                            
ّ
ىيهي

ّ
 انش

 / يذير يركز انتعهيى املستًرجايعت ري لار         انعهًيت     رئيس اجلايعت نهشؤوٌ يساعذ /جايعت سىير
Email: haidermuhson@gmail.com  

 بحثان يستخهص

 الجػػؽدة تحق ػػ  إلػػ  تيػػ ؼ التػػ  والقػػرارات والػػشعػ القػػؽان ؼ مػػؼ مجسؽعػػ  أنيػػ  عمػػ  الحؽكسػػ  عرّفػػ        
 وأ الذػػػػرك  وأىػػػػ اؼ خطػػػػ  لتحق ػػػػ  والفع لػػػػ  السش سػػػػ   األسػػػػ ل   اخت ػػػػ ر طريػػػػ  عػػػػؼ األداء فػػػػ  والتس ػػػػز

 فػ  تػؤرر الت  األس س   األطراؼ ب ؼ العالق ت تحكػ  نعػ، وجؽد أي الشع ـ تعش  فإني  وبذلغ. السؤسد 
 ". والسدؤول   السدئؽؿ وتح ي  ال ع   الس ى عم  السؤسد  تقؽي  مقؽم ت تذسل كس  األداء،

 متطم ػ ت تط  ػ  فػ  الدػ  ق  تكػؽف  أف يجػ  والتػ  والحد سػ  الرئ دػ   السؤسدػ ت مػؼ الج معػ ت وتعت ر 
 صػ لح ، أج ػ ؿ وتشذػئ  الرش  ، والحكػ الق نؽف  ف  طم   وتخريج والتشس   لم ش ء وج ت أني  ح ث الحؽكس 

 الج معػ ت أف  ػثح والح ؽيػ  الشذػ   مالمػ  بعػ  تعير ب أت الس ض ، القرف  مؼ الج مع ت نذؽء ومشذ
 .السجتسع مع الت  دل   عالق تي  لي 

 التػ  الدػس ت او الخرػ ئ  مػؼ مجسؽعػ  وىػ  الذك ػ  االندػ ن   الجيػؽد مق مػ   فػ الذ مم  الجؽدةوتأت  
 ومخرجػ ت وعسم ػ ت مػ خالت مػؼ ابع دىػ  كػل ذلػغ فػ  بسػ  وح لتي  الترب   جؽىر عؼ وشسؽل   ب ق  تع ر

 الجػػػؽدة اف .السرجػػػؽة االىػػػ اؼ تحق ػػػ  الػػػ  تػػػؤدي التػػػ  الستؽاصػػػم  التفػػػ عالت عػػػؼ فزػػػال راجعػػػ  وتغذيػػػ 
 تحق ػػ  اجػػل مػػؼ االنت ج ػػ  السؤسدػػ ت مػػع التع مػػل فػػ  ج يػػ ة رق فػػ  الػػ  نذػػ ر اذ واضػػح  اللتيػػ د الذػػ مم 
 خالليػ  مػؼ التػ  العسم ػ  جػؽدة بػل السشػتج جؽدة ضس ف عم  تقترر ال وى  العط ء دائس  مدتسرة مع ي ر
 .السشتج

 ف  يديػ أف يسكؼ م  لتق يػ ذلغ ويأت  ،التعم ػ تخ ـ الت  بأىس تو تحّدد    ال حث مؽضؽع أخت ر وق 
 .مد رة العسم   التعم س   يخ ـ مس  مشحش  مؼ أكثر التعم ػ ل ذسل وتطؽير تفع ل

 ال  حث ف ق ـ ذلغ ولتحق  . الذ مم  الجؽدة ضؽء ف  الج مع ت حؽكس  معرف  إل  الح ل  ال حث ويي ؼ
 بتط  قي  ال  حث ف ق ـ ، تي ور  االست  ن  ص ؽ مؼ التأك  وبع ، فقرة( 20) عم  اشتسم  إست  ن  بترس ػ

mailto:haidermuhson@gmail.com
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 والؽزف  السرج  الؽس  :الت ل   اإلحر ئ   األس ل   ب ستخ اـ ال   ن ت تحم ل ذلغ وتال ،ال حث ع ش  عم 
 ف  الج مع ت حؽكس  استعس ؿ م ى تق ير ك ف :اآلت  عؼ اإلحر ئ  التحم ل نت ئج وأسفرت .السئؽي 
 لػ الت ريد  أف معش ه وىذا، (.متؽسط  درج ) بػ، يد  ؼالت ر  نعر وجي  مؼ الذ مم  الجؽدة مع ي ر ضؽء
 .ال  حث ف ح ده الذي السق ؽؿ السدتؽى  ي مغ

 الج مع   السؤسد ت تط    ضرورة :مشي  التؽص  ت مؼ بجسم  ال  حث ف أوص  ال حث نت ئج ضؽء وف 
 .الع ل  التعم ػ جؽدة لزس ف األس تذة مشعؽر مؼ الحؽكس  م  دئ

 انفصم األول
 ريف بانبحثانتع

 :يشكهت انبحث :أولا 
 العػ ل  التعم ػ عم  اإلجتس ع  الطم  تش م  مؼ الع ل  التعم ػ مؤسد ت عم  الزغؽط ت تزداد         
 لمط قػػػ  نت جػػػ  الستقػػػ م ؼ لجس ػػع الطمػػػ  تم  ػػػ  إمك ن ػػ  عػػػ ـ مػػػع وخ صػػػ  الشسػػػؽ الدػػك ن ، بزيػػػ دة والسػػرت  

 سػػؽاء السختمفػػ  التعم س ػػ  السؤسدػػ ت مػػؼ قػػ م  مػػؼ التعمػػ ػ يػػ ةج  أنػػؽاع ظيػػرت كسػػ  السحػػ ودة اإلسػػت ع ب  
 إنتػػػػػ ج مػػػػػؼ واإلبتكػػػػػ ر واإلسػػػػػتف دة وال حػػػػػث العػػػػػ ل  لمتعمػػػػػ ػ الػػػػػ ول  الطػػػػػ بع وتزايػػػػػ  الخ صػػػػػ  أو الحكؽم ػػػػػ 

 خػػالؿ مػػؼ الج يػػ ة السعرفػػ  خمػػ  خػػالؿ مػػؼ واإلبتكػػ ر ال حػػث فػػ  ك  ػػرا إسػػي م  السؤسدػػ ت ت ػػذؿ:السعرفػػ 
 .شؽلؽج والتك ال حث العمس 
التحػؽؿ  مجػ ؿ فػ  تتقػ ـ ولػ التعم ػ، نحؽ مؽجي  ى  ج مع ت الج مع ت تزاؿ ال ذلغ عم  وزي دة

 عػػػػ ة ذلػػػػغ ويتخػػػػذ العمسػػػػ   ال حػػػػث فػػػػرص وقمػػػػ  ال حث ػػػػ  ال شػػػػ  ضػػػػع  ذلػػػػغ عمػػػػ  وزيػػػػ دة التطػػػػؽير نحػػػػؽ
 ضػع  وكػؽادر،  راتمخت مؼ ال حث   ا متطم   تقل الت  العم   ال راس ت والس س  ال رامج التؽسع ف :أشك ؿ
 الج ريػػ  ال حث ػػ  السذػػ ريع بػػ ؼ الرػم  ضػػع  والخػػ ص، العػػ ـ مؤسدػ ت القطػػ ع لػػ ى العمسػػ  ال حػػث رق فػ 

 .اإلنت ج   وقز ي  القط ع ت واإلجتس ع   اإلقتر دي  التشس   وخط  الج مع ت ف 
 تط  ػػ  فػػ  الدػػ  ق  تكػػؽف  أف يجػػ  والتػػ  والحد سػػ  الرئ دػػ   السؤسدػػ ت مػػؼ الج معػػ ت وتعت ػػر

 أج ػ ؿ وتشذػئ  الرش  ، والحكػ الق نؽف  ف  طم   وتخريج والتشس   لم ش ء وج ت أني  ح ث الحؽكس  متطم  ت
 بعػ  تعيػر بػ أت الس ضػ ، القػرف  مػؼ الدػ ع ش ت فتػرة الغرب ػ  الزف  ف  الج مع ت نذؽء ومشذ ص لح ،

 .السجتسع مع الت  دل   عالق تي  لي  الج مع ت أف ح ث والح ؽي  الشذ   مالم 
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 السشعسػ ت مػؼ الع يػ  فػ  لمشعػر ممفتػو نج ح ت الس ض  ؼ العق يؼ م ار وعم  الذ مم  الجؽدة حقق وق  
 السجػ الت مختمػ  فػ  حققتيػ  التػ  واإلنجػ زات ال وؿ ليذه أىس تي  ورغػ مع  واألورب   واألمريك   ال  ب ن  

 الع ي  تيتػ إذ ،الع ل  التعم ػ قط ع ف  متس زا  مك ن لي  نج  لػ إنش  إالء سؽا ح  عم  والخ م   الرش ع  
 فمدػف  مشػو اشػتق  التػ  الذػ مم  الجػؽدة بػإدارة اكتراث دوف  شي دتو عم  والحرؽؿ ب اليزو الج مع ت مؼ

 .السيػ السؽضؽع ىذا تش وؿ إل  ال  حث دفع م  وىذا ،االيزو ال ول   السؽاصف 
 :الت ل   التد ؤالت خالؿ ؼم ت رز ال حث مذكم  ف ف تق ـ م  مع واندج م 

 تط  قي ؟ وم ررات مج التي  م ى  و ف  الج مع ت؟ ب لحؽكس  السقرؽد م  -
 الج مع ت؟ تطؽير أجل مؼ الستخذة اإلجراءات أىػ م ى  -
 الذػ مم  الجػؽدة ضػؽء فػ  الج معػ ت حؽكسػ  تط  ػ  واقػع فػ  إحرػ ئ   داللػو ذات فروؽ  ىل تؽج  -

 سػشؽات، العمسػ  المقػ ،،الجػشس) لستغ رات تعزى  وسؽمر رق  ذي ج معت  ت ريد   نعر وجي  مؼ
 .(الخ رة

 :انبحث أهًيت :ثاَياا 
 واالقترػ دي  االجتس ع ػ  جؽان يػ ، مختمػ  مػؼ التشس   ف  الع لػ دوؿ مععػ ف  الج مع ت تد ىػ         

 عالق تيػػ   ليػػ أف كسػػ  العػػ ـ، السجتسػػع مػػؼ وح ػػؽي  ىػػ ـ جػػزء وىػػ  وغ رىػػ ، والرػػح   والد  سػػ   واإلداريػػ 
 التػػ  التعم س ػػ ، الج معػػ  رسػػ ل  صػػ  غ  فػػ  الج معػػ ت عمػػ  القػػ ئسؽف  ويجتيػػ  .السجتسػػع ىػػذا مػػع الت  دل ػػ 

 عمػ  بػخخر أو بذكل تجسع أني  إال الرس ئل ىذه ص غ اختمف  وميس  لمج مع ، العم   األى اؼ الحق    تح د
 : أس س ؼ ى ف ؼ ف  تتركز الج مع ت أى اؼ أسس  أف

 بسػ  لم ولػ  السختمفػ  السؤسدػ ت فػ  الذؽاغر لسل   السؤىم ؼ الخريج ؼ بأفؽاج ب ل فع يتسثل ج   عم ػت: األوؿ
 .الخريج ؼ ونؽع   السجتسع متطم  ت ب ؼ تؽاف  ىش ؾ يكؽف  أف أي واحت  ج تي ، يتش س 

 فػػ  معػػ الج  وإسػػي ـ والسجتسػع الج معػػ  بػػ ؼ التف عػػل خػالؿ مػػؼ السجتسػػع خ مػػ  عػؼ يّع ػػر: الثػػ ن  واليػ ؼ
 التعم س ػػػ ، الرػػػش ع  ، العسػػػل وورش األبحػػػ ث خػػػالؿ مػػػؼ األصػػػع ة عمػػػ  السختمفػػػ  بأنؽاعيػػػ  القزػػػ ي  حػػػل

 وتؽع تػو، السجتسػع، بشػ ء فػ  عشػو غشػ  ال رئػ س شري ف الج مع ت أف وبس . وغ رى  الزراع  ، االجتس ع  ،
    .دتق لوالس الح ضر ألج  ؿ والحز رة، العمػ مدتؽي ت أعم  إل  ل رق  وتعم سو

الجؽدة الذ مم  ى  كف ي  ع ل ػ  وتط  ػ  صػح   وعسػل واضػ ، وليػ  أبعػ د متشػ ظرة كػل بعػ   وتع   
مشيػػػػ  ي كسػػػػل ال  عػػػػ  األخػػػػر ك الىتسػػػػ ـ ب لسيػػػػ رات والقػػػػ رات الفش ػػػػ  واألداء الرػػػػح   وسػػػػيؽل  تقػػػػ يػ أفزػػػػل 
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سػػػتسراري  ع ل ػػػ  )عط ػػػ  الخػػػ م ت وك ف ػػػ  اسػػػتخ اـ السػػػؽارد مػػػؼ أجػػػل تحق ػػػ  مشفعػػػ  بأقػػػل جيػػػ  وكمفػػػ  وا
إف العسم   التربؽي  التعم س   لػ تكؼ بسعزؿ عؼ ع لػ التطؽر والتكشؽلؽج   واالنفج ر ال س س   .(2008:23

السعرفػػػ  ليػػػذا اتدػػػس  ىػػػذه العسم ػػػ  ب ألفكػػػ ر واآلراء الستطػػػؽرة مػػػؼ الس ػػػ ديؼ الرػػػش ع   وتط  قيػػػ  فػػػ  أدارة 
 السؤسد ت التربؽي  والتعم س  . 

غ  ر الدريع الذي حرل ف  مج الت الح  ة ك ف  العمس   والثق ف   والسعرف ػ  والتكشؽلؽج ػ  إف الت اذ
أدى إل  االىتس ـ ب ذؿ الجيؽد مؼ أجل التقؽيػ والتطؽير السدتسر وتق يػ الخ م ت لمسؤسد ت التعم س   وال 

وىػػذا بػػ وره أدى  ،جػػ مع سػػ س  التعمػػ ػ الجػػ مع ، فزػػال  عػػؼ ذلػػغ زيػػ دة اإلق ػػ ؿ االجتسػػ ع  عمػػ  التعمػػ ػ ال
إل  أتد ع وانتذ ر الح ج  الس محػ  إلػ  تحس ػل السدػؤول  ت وإدارة األعسػ ؿ بذػكل ج ػ  والح جػ  الفع لػ  ىػ  
التػ  تدػ ر وتعػػزز التعمػ ػ وي ػ رؾ السعش ػػؽف إف ذلػغ الػتعمػ إنسػػ  ي قػ س بشؽع ػ  مخرجػػ ت السؤسدػ  الج مع ػػ  

ج الج مع  وجؽدتو. وأف معرفػ  مػ رك ت الط لػ  لسؽاصػف ت الذي يتحق  بأشك ؿ مختمف  مشي  نؽع   الخري
التعمػػػ ػ الجػػػ مع  الحػػػ  فػػػ  غ يػػػ  األىس ػػػ . وذلػػػغ ألف الط لػػػ  وحػػػ ه ىػػػؽ الػػػذي ي قػػػرر اإلفػػػ دة مػػػؼ التعمػػػ ػ 

 ( 102-2008:101)الفتالوي  .الج مع 
لجػػػؽدة صػػػس ـ ويتزػػ  مسػػػ  سػػػ   أف الجػػػؽدة الذػػػ مم  ىػػػ  ذلػػغ الجػػػزء الػػػرئ س مػػػؼ إدارة الجػػػؽدة وإف إدارة ا

األم ف لتشف ذ ال رامج بذكل دق   وسم ػ يزسؼ تحق   األى اؼ السرجؽة وفزال  عؼ ذلغ ى  دل ل الجػؽدة 
الذػ مم  التػ  يسكػؼ السؤسدػ ت مت بعػ  األنعسػػ  وتح يػ  اإلجػراءات، وإف إدارة الجػؽدة الذػ مم  ت دػ ع  عمػػ  

 .اـ، ومعرف  السعؽق ت وتح ي  الس ذكالتالتعرؼ عم  اإلمك ن  ت الس ت ح  والسؽارد الق بم  لالستخ 
 السشعس ت أداء عم  إيج ب   انعك س ت لو الذ مم  الجؽدة إدارة تط    أف ال راس ت مععػ وأك ت

 األداء وتحد ؼ التك ل  ، وانخف ض الربح  ، مع ؿ وتحدؼ ،اإلنت ج   زي دة خالؿ مؼ وذلغ تط قي ، الت 
 ت ػ ؼ التػ  السؤشرات وبؽجؽد ل ييػ، الؽظ ف  الرض  مدتؽي ت ف عوارت السؽظف ؼ، عالق ت وتحد ؼ الح ل 
 Buter, 1995- 1996) )  .انتذػ ره سػرع  وازدادت أىس تيػ ، ازدادت الذػ مم  الجػؽدة إدارة جػ وى 

(Rao, et al, 1996) 
 عػ دتوت األكػ ديس  ؼ، وال ػ حث ؼ اإلداريػ  الق ػ دات مؼ ك  ر ا اىتس م   الذ مم  الجؽدة إدارة لق   كس 

 نج ح ت مؼ حققتو م  أف غ ر ومع رض مؤي  ب ؼ الع ل  التعم ػ مؤسد ت ف  ت ش ي  إمك ن   حؽؿ اآلراء
 وتؽاجػو تط  قيػ ، مػؼ اإليج ب ػ  الشتػ ئج عمػ  تؤكػ  والعرب ػ  الع لس ػ  التربؽيػ  السؤسدػ ت مػؼ الع يػ  فػ 

 السيش  السدتؽى  عم  أرر األخ ريؼ العق يؼ خالؿ ك  رة تغ رات العرب  الؽطؼ ف  الع ل  التعم ػ مؤسد ت
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: ٧٠٠٢ السح ػ وي،) .ك  ػرة وتحػ ي ت متزايػ ة ضغؽط   وواجي  لمشع ـ الذسؽل  السدتؽى  وعم  والسؤسد 
48) 

 :مؼالح ل  أىس   ال حث تأس د   عم  م  تق ـ تش ث  و 
 .الحؽكس  أىس   -1
 .أىس   التعم ػ الج مع  -2
 .أىس   الجؽدة الذ مم  -3

 :  :ثأهذاف انبحثانثاا
 .الذ مم  " الجؽدة ضؽء ف  الج مع ت حؽكس واقع تط     ":يرم  ال حث إل  معرف 

 :لتحق   ى ؼ ال حث ص غ ال  حث ف الفرض   الرفري  اآلت    :فرضيات البحث :رابعا  
الذػػ مم  مػػؼ  الجػػؽدة ضػػؽء فػػ  الج معػػ ت حؽكسػػ  تط  ػػ  واقػػع فػػ  إحرػػ ئ   داللػػو ذات فػػروؽ  تؽجػػ " ال 

 ."(الخ رة  سشؽات، العمس  المق ،،الجشس)  لستغ رات وسؽمر تعزى  ق ر ذي ج معت   ت ريد  وجي  نعر
 -:يتح د ال حث بػ :حِذود انبحث: خايساا 

 . سؽمرو  ذي ق ر ت ج مع ت ريد   مؼ ع ش  – 1
 2018/  2017تط    أداة ال حث عم  الع ش  لمع ـ ال راس   -2

 :تعريف يتغرياث انبحث :خايساا 
 احلىكًت :أولا 

 ذلػػغ ويتجمػػ  السشعسػػ ت لكػػل الفعػػ ؿ التدػ  ر عمػػ  القػػ رة يعشػػ " أنيػػ  عمػػ  Hewitو Cynthia عرفيػ  . 1
 لخ مػػػ  الجسػػػ ع  الشذػػػ   مدػػػتؽى  عمػػػ  ال يش م ك ػػػ  عػػػؼ ال حػػػث و ب قػػػ  السالئسػػػ  القػػػرارات أخػػػذ فػػػ 

 (18: 2007،)عم  وشح تو ."الع ـ والخ ص الر ل 
 اإلقترػػػػ دي  السػػػػؽارد الدػػػػمط  تدػػػػ ر بؽاسػػػػطتي  التػػػػ  طريقػػػػ ال" :FMI  الػػػػ ول  الشقػػػػ  صػػػػش وؽ . عرفيػػػ  2

 وتحق ػ  التكػ ل   بأقل التد  ر ف  فع ل  طرؽ  بإستخ اـ وذلغ التشس   لخ م  م  لسؤسد  واإلجتس ع  
 .السش فع أك ر

  :اجلايعيت احلىكًت :ثاَياا 

 تشف ػػذ ومت بعػػ تيػػ  وكم   العمس ػػ  أقدػػ مي  وإدارة الج معػػ  أنذػػط  تؽج ػػو خالليػػ ، مػػؼ يػػتػ طريقػػ  ىػػ 
 الج مع ػ  اإلدارة وجػؽدة تس ز عم  يركز نع م  الج مع   الحؽكس  تعكس كس  الع م ، اإلسترات ج   خططي 
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 لػػادارة، السركزيػػ  اآلل ػػ ت عمػػ  اإلعتسػػ د دوف  اإلسػػتقالل  ، عمػػ  السح فعػػ  مػػع التشػػ فس عمػػ  القػػ رة ومػػ ى
 لكػػػل العمسػػػ  لانتػػػ ج ومركػػػزا األداء، وجػػػؽدة زلمتس ػػػ مرػػػ را الج معػػػ  ترػػػ   أف يسكػػػؼ ك ػػػ  آخػػػر بسعشػػػ 

 اإلنجػ ز مػؼ ج ي ة آف ؽ لفت  ومش ع  ال ذري ، اإلط رات وتشس   بش ء ومؤسد  لمسجتسع، السكؽن  القط ع ت
 الػػذي األس سػػ  دورىػػ  تفع ػػل دؼ وال ول ػػ  اإلقم س ػػ  والتطػػؽرات السجتسػػع فػػ  الستطػػؽرة اإلحت  جػػ ت لسؽاك ػػ 

 .(35: 2009ال يؼ، سراج) .وتطؽره السجتسع ف  نيز  تمع و أف يج 

 :اجلىدة

 ،احت  ج تو ومؽجي  ،السدتف   أرض ء عم  ق درة تكؽف  بح ث عسمو يتػ م  كل: (Fausto 2003 ,)عرفي 
 .( p.15 Fausto,2003 ,).السجتسع احت  ج ت وكذلغ ،السؤسػد  ف  الع مم ؼ واحت  ج ت

 متطم  ت تم   الت  الخ م  السشتج ف  الستؽافرة  ئ والخر السؽاصف ت مجسؽع  أني " :نؽفلعرفي  
 جس ع ووضعي  بش ئي  ف  ويذ رؾ السش س  الؽق  ف  والستزسش  السعمش  السدتف  يؼ وتؽقع ت واحت  ج ت

 (463 :2006،ع ب  أبؽ)  ."السدتؽي ت جس ع وعم  السؤسد  ف  الع مم ؼ
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 انفصم انثاَي

 جىاَب َظريت

 الجامعية الحهكسة مبادئ : 

 أو األخرى  السؤسد ت مدتؽى  عم  الت  تمغ عؼ الع ل  التعم ػ مؤسد ت ف  الحؽكس  م  دئ التختم 
  :م يم  ف  يتسثل الس  دئ ىذه عؼ ورد م  أىػ إال أف الكم ، السدتؽى  عم 

  رسي يس والت  ال ول  ف  الحكؽم   الي ئ ت طرؼ مؼ الج مع  لرئ س السخؽل  الدمط  بسعش :لدمطة . ا1
 وح ات مع ب لتشد   اإلدارة ومدؤول  القدػ رئ س العس  ، الج مع ، ن ئ  رئ س مؼ نؽابو طري  عؼ

 .وطم   أس تذة كم  ت، مؼ الج مع 

 بسش قذ  السعش   واألطراؼ الكم   مع ب إلستذ رة اإلدارة مؽظف  وب ق  الج مع  رئ س يقـؽ:اإلستذارة  .2
 .الج مع  قز ي 

 وآج ؿ ق نؽن   إجراءات وف  السد   ب إلعالف السرمح  ذات األطراؼ مع لشق شا يتس ز أف يج  و
 التغذي  السش س  ، السعمؽم ت إستعس ؿ األك ديس  ال رن مج اإلعت  ر بع ؼ يأخذ أف يج  كس  معقؽل ،
 السش س . الؽق  ف  السعش   ب لسؤسد ت واإلتر ؿ الرجع  

 ومجمس الكم  ت مدتؽى  عم  وطالب   ميش   تسث م   ى ئ ت طم تت الفع ل  الج مع   الحؽكس :التسثيل  .3
 مدتؽى  عم  إنتخ ب وف  مسثم ي  تع  ؼ يتػ لمج مع ، الخ رج  السح   عم  مدتؽى  وأيز  الج مع 
 وال   اغؽج  ، اإلداري  القرارات الج مع ، مدتؽى س  س ت عم  عش صرى  الي ئ ت ىذه تسثل الكم  ت،
  .التشف ذي  اءاتاإلجر  الس ل ، السدتؽى 

 الؽح ات لج ف وأيز  ال   اغؽج   المج ف الج مع ، مج لس مدتؽى  عم  مسثم ؼ الطم   يكؽف  أف ويج 
 .لألس تذة ب لشد   األمر كذلغ الج مع  ، الذؤوف  كل ف  ميػ ج ا صؽتيػ ألف الخ رج  ،

 األمؽر كل ف  ثم ي مس طري  عؼ الج مع   لمحؽكس  السكؽن  األطراؼ تذ رؾ أف يج :. السذاركة 4
 الس ل . أو األك ديس  أو اإلداري، عم  السدتؽى  سؽاء بي ، تتأرر الت 
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 بسذ رك  دوري  برف  ككل، والج مع  الكم  ت األقد ـ، مدتؽى  عم  األداء يق ػ أف يج :التقييم . 5
 عؼ األداء  ؼلتحد رجع   وتغذي  ميس   مر را التق  ػ ىذا يعت ر فئ  الطم  ، خ ص  السعش   األطراؼ

 ...ال رامج محتؽى  تحد ؼ الت ريس، طرؽ  تفع ل طري 

 مدتؽى  عم  والسدؤول   الدمط  بأصح ب تتعم  الج مع  ، الحؽكس  جؽىر السد ءل :السداءلة . 6
 إتخ ذ ف  ب لذف ف   أس س  السد ءل  وترت   والخ رج   ال اخم   األطراؼ مؼ كل مدؤول ؼ فيػ الج مع ت،

 اإلنفت ح مؼ ك  رة ب رج  الج مع   الدمط  أف تتس ز يج  ليذا ال يسقراط ، األك ديس  اروالحؽ  القرارات
 .لم ول  الد  س  ب لسش خ يرت   أيز  وىذا وال يسقراط  

 السش س  الؽق  ف  األى اؼ تحق   نحؽ القرارات صش ع  مراحل بتؽج و الفع ل   م  أ يرت  :. الفعالية 7
 .لمسؽارد الج   اإلستغالؿ يعكس بس  ال يسقراط   مؼ ك ف  رظل ق  ف  التك ل  ، وبأقل

 عقالن   ومراق   الت ق   ف  ع ل   مدتؽي ت ذوي  خ راء تكؽيؼ يتطم  الس  أ ىذا :الخبراء إعداد. 8
 الدمط  أصح ب ومح س   مد ءل  ف  ك  رة ق رة ىؤالء يسمغ أف يج  كس  التؽجي ت والقرارات، ورش دة

 عم  الق رة بس ى أيز  الس  أ ىذا يرت   كس  الس ل   واإلداري  ب لسخ طر يتعم  م  خ ص  والسدؤول  ،
 .السدتق م   والتح ي ت السخ طر ومؽاجي  تح ي 

 أو ق ؽد دوف  والسعرف  الحق ق  تت ع ف  والطم   واألس تذة الج مع  حري  ى :األكاديسية  الحرية. 9
 ،...تسعالسج ق ػ مراع ة الجرأة، األم ن ، الر ؽ،:سي أى م  دئ مدؤول  تز طي  وإني  حري  صعؽب ت،

  .ب ل يسقراط   ور ق  إرت  ط    ترت  

 ىذه الج مع  ، الد  س ت ولجش  التشد   لجش :ف  تتسثل لجشت ؼ إشراؼ الج مع   الحؽكس  تط    يتطم 
 الطم  ، شؤوف  لجش  اإلداري  الذؤوف  لجش  الكم  ت، شؤوف  لجش  الذؤوف األك ديس  ، لجش  تزػ األخ رة

  الج مع (. التخط   لجش  إستذ رة الس زان  ، لجش  الج مع ، م زان   الس زان   )مجمس لجش 

 اجلىدة انشايهت :ثاَياا 

 انشايهت يمذيت عٍ اجلىدة

وىذه  ،مشذ مشتر  القرف العذريؼ والع لػ يذي  تطؽرات ى ئم  ف  السج الت السعرف   والتكشؽلؽج          
ت انعكد  عم  السج ؿ التربؽي ف  اتج ى ت ج ي ة وح يث  ف  الترب   والتعم ػ وكذلغ ظيؽر التطؽرا
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وأوؿ م  ظير ىذا  ،مف ى ػ أىسي  مفيؽـ الجؽدة الذ مم  ف  دوؿ مثل الؽالي ت الستح ة االمريك   وال  ب ف
سؤسد ت انتذر ىذا السفيؽـ ف  السؤسد ت الخ م   واالنت ج   ونت ج  لمشج ح ت الت  تحقق  ف  ىذه ال

 (. 63: 2008السفيؽـ إل  بق   دوؿ الع لػ وكذلغ ت ّش  السؤسد ت التربؽي  والتعم س   ىذا السفيؽـ )عط  ،

وق  تع دت وت  يش  اإلجتي دات ف  تعريف الجؽدة عم  الرغػ مؼ قش ع  الجس ع بأىس تي  ودورى          
الت  تعش  ط  ع  الذخ   (Qualasكمس  ال ؽن ن   )ى  كمس  مذتق  مؼ ال (Qualite) ف لجؽدة .الفع ؿ

(. وق  15 :2002 ،أو ط  ع  الذ ء ودرج  صالبتو وك ن  تعش  ق يس   ال ق  واالتق ف )ال رادك  وش م 
عّرفي  معي  الجؽدة الف  رال  األمريك  بأني  " العسل الرح   وبذكل صح   مؼ السرة األول  مع 

 (.28 :2007 ،ف  معرف  م ى تحد ؼ األداء " )الد مرائ اإلعتس د عم  تق  ػ السدتف   

بأني   (Juranفق  عّرفي  جؽراف ) :وف  ضؽء م  تق ـ يسكؼ إعط ء مفيؽـ لمجؽدة مؼ مشعؽر روادى       
 " م ى مالئس  السشتج لاستخ اـ أي الق رة عم  تق يػ السشتج".

أنيػ  " الشػ تج الكمػ  لمسشػتج أو الخ مػ  جػراء ( فقػ  عػّرؼ الجػؽدة عمػ  Feigenbaumأم  ف جش ػ وـ )      
دمػػج خرػػ ئ  نذػػػ ط ت التدػػؽي  واليش سػػ  والترػػػش ع والرػػ  ن  التػػػ  تسكػػؼ مػػؼ تم  ػػػ  ح جػػ ت ورغ ػػػ ت 

الجػػؽدة بأنيػػ  "السط بقػػ  مػػع الستطم ػػ ت وأكػػ  بأنيػػ  تشذػػأ مػػؼ الؽق يػػ   (Crosbyفػػ  حػػ ؼ عػػّرؼ ) .الزبػػؽف "
تحقػ  الجػؽدة مػؼ خػالؿ كمػ  عػ ـ السط بقػ  ". أمػ  ت ج ذػ  ول س مؼ الترح   وبأنػو يسكػؼ ق ػ س مػ ى 

(Taguchi)  فق  عّرفي  بأني  "تع  ر عؼ مق ار الخد رة الت  يسكؼ تف ديي  والت  ق  يد  ي  السشتج لمسجتسع
بعػػ  تدػػم سو ويتزػػسؼ ذلػػغ الفذػػل فػػ  تم  ػػ  تؽقعػػ ت الزبػػؽف والفذػػل فػػ  تم  ػػ  خرػػ ئ  األداء والتػػأر رات 

فقػػػ  عػػػّرؼ  (Demingسػػػ  عػػػؼ السجتسػػػع كػػػ لتمؽث والزػػػج ج وغ رىػػػ . أمػػػ  ب لشدػػػ   لػػػ يسشغ )الج ن  ػػػ  الش ج
الجػػػػػؽدة بأنيػػػػػ  "درجػػػػػ  التؽافػػػػػ  واالعتس ديػػػػػ  التػػػػػ  تتش سػػػػػ  مػػػػػع الدػػػػػؽؽ ومػػػػػع التكمفػػػػػ  بسعشػػػػػ  السط بقػػػػػ " 

 (.22 - 21: 2009)السح  وي،

السط بق  لستطم  ت أو مؽاصف ت وق  اتفق  الع ي  مؼ األدب  ت عم  مفيؽـ الجؽدة فق  عّرف  عم  أني  " 
(. ومشيػ مؼ يؤك  ف  تعريفو لمجؽدة عم  أىس   جؽدة الس خالت 430 :2004 ،مع ش  " )طع س  وال ش ري 

وال يسكؼ اف يرل  ،والعسم  ت والسخرج ت فتعّرؼ بأني  "عسم   بش ئ   تي ؼ ال  تحد ؼ السشتج الشي ئ 
 (.420: 2005، خالت والعسم  ت تتدػ ب لجؽدة" )ع   الع ط السشتج إل  مدتؽى الجؽدة إاّل إذا ك ن  الس
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 اجلىدة انشايهت يف انتعهيى

 ،وب ئتػػو وأى افػػو ،يؽاجػػو العػػ لػ ال ػػـؽ الكث ػػر مػػؼ التحػػ ي ت التػػ  تػػؤرر بذػػكل م  شػػر فػػ  بش ػػ  التعمػػ ػ       
رات عرػرن  والستسثمػ  فػ  مشيػ  متغ ػ ،واسترات ج  ت التعم ػ والتعمػ ف  إدارة السؤسدػ ت التعم س ػ  ،ومش ىجو

وانتذػػػػ ر الذػػػػ ك  العشك ؽت ػػػػ   ،والسعمؽمػػػػ ت ،وتطػػػػؽر وسػػػػ ئل اإلترػػػػ ؿ واإلعػػػػالـ ،الثػػػػؽرة العمس ػػػػ  الستش م ػػػػ 
والتغ ػػر الك  ػػر فػػ  عػػ لػ وانتذػػ ر الترػػش ع الػػذي يعتسػػ  عمػػ ،  ،والتغ ػػر االجتسػػ ع  الستدػػ رع ،)األنترنػػ (
وتط  ػػػ  أنعسػػػ  الجػػػؽدة  ،لسعمؽم ت ػػػ  والتكشؽلؽج ػػػ  الستطػػػؽرةواتف قػػػ ت التجػػػ رة ال ول ػػػ  ا ،والسػػػ ؿ ،اإلقترػػػ د

إض ف  إل  دخػؽؿ كث ػر مػؼ السفػ ى ػ فػ  عػ لػ اإلدارة والترب ػ  مثػل  ،(ISOوالسؽاصف ت الق  س   الع لس   )
( ومؤشرات األداء والسؤشرات التربؽي  واالعتس دي  والسع  ريػ  وغ رىػ  مػؼ Total Qualityالجؽدة الذ مم  )

 .(2010:449 ،)الذم   ػالسف ى 
فزاَل عؼ ذلغ فإف الجؽدة ف  التعم ػ تت ع نفس مفيؽـ الجؽدة ب لشد   لمسشتج ت الرش ع   مؼ        

 ،ن ح   مفيؽـ التس ز أو اض ف  ق س  مع ش  ذات أىس   ب لغ  أو مش س تي  ألى اؼ العسم   التعم س  
(. ولق  أدى 288 :2008 ، س تق  ػ الجؽدة )حد ؼوامك ن   تط    الجؽدة بس  يحق  االستف دة مؼ مق ي

االىتس ـ الستزاي  بجؽدة التعم ػ ف  الدشؽات األخ رة إل  إنتق ؿ مفيؽـ الجؽدة الذ مم  مؼ م  اف الرش ع  
وأص   تط    الجؽدة الذ مم  ف  التعم ػ مؼ أولؽي ت الع ي  مؼ  ،واإلقتر د إل  م  اف الترب   والتعم ػ

 (.15 :2009 ،عم  تق يػ نؽع   متس زة مؼ التعم ػ ألبش ئي  )كد ب ال وؿ الت  تحرص

السعشػ  الػؽاقع  يعشػ   ،واقعػ  وحدػ  :وذى  الػ ع  إلػ  اف الجػؽدة الذػ مم  فػ  التعمػ ػ ليػ  معش ػ ف     
معػ الت الترف ػع ومعػ الت  ،التزاـ السؤسد  التعم س   ب نجػ ز معػ ي ر ومؤشػرات حق ق ػ  متعػ رؼ عم يػ  مثػل

أمػ  السعشػ  الحدػ  ف رتكػز عمػ  مذػ عر وأح سػ س متمقػ  الخ مػ   ،ومع الت تكمف  التعمػ ػ ،ة الكس  الكف ء
يؤكػػ  كػػل مػػؼ جمؽمؽسػػك ز  ،(. وفػػ  مفيػػـؽ أكثػػر إجرائ ػػ 14 :2003 ،كػػ لطالب وأول ػػ ء أمؽرىػ)الخط ػػ 

(Golomoskis)، ( وول ػWilliam)  السشػ ىج دمػج الجػؽدة فػ :اف مف ى ػ الجػؽدة فػ  التعمػ ػ تعتسػ  عمػ  
(. 10: 2013، س   أخرى )العريش تواستخ اـ مف ى ػ الجؽدة ف  تحد ؼ االدارة وأي عسم  ت تعم ،ال راس  

 :التعم ػ إال أني  تزػ رالر  جؽان  أس س   ى  ف  الذ مم  الجؽدة وميس  تع دت وتشؽع  تع ريف

لت  يش غ  اف تراع  ف  تح ي  السؽاصف ت والخر ئ  ا :( وتعش Desigh qualityجؽدة الترس ػ ) -
 .التخط   لمعسل
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 .الق  ـ ب ألعس ؿ وف  السع ي ر السح دة :( وتعش Performan qualityجؽدة األداء ) -

الحرؽؿ عم  مشتج تعم س  وخ م ت تعم س   وف   :( وتعش Output qualityوجؽدة السخرج ) -
 (93: 2004،الخر ئ  والسؽاصف ت الستؽقع . )عم س ت

وليػ  أبعػ د  ،ف الجػؽدة الذػ مم  ىػ  كف يػ  ع ل ػ  وتط  ػ  صػح   وعسػل واضػ ا ب لػذكر ومؼ الج ير      
متشػػ ظرة كػػل بعػػ  مشيػػ  ي كسػػل ال  عػػ  األخػػر ك الىتسػػ ـ ب لسيػػ رات والقػػ رات الفش ػػ  واألداء الرػػح   وسػػيؽل  

 ،تقػػػػ يػ أفزػػػػل الخػػػػ م ت وك ف ػػػػ  اسػػػػتخ اـ السػػػػؽارد مػػػػؼ أجػػػػل تحق ػػػػ  مشفعػػػػ  بأقػػػػل جيػػػػ  وكمفػػػػ  ) عط ػػػػ 
إف الجػػؽدة تحتػػل مكػػ ف الرػػ ارة فػػ  إىتس مػػ ت الػػ وؿ ومؤسدػػ ت التعمػػ ػ فػػ فزػػال  عػػؼ ذلػػغ .(2008:23

ف اففػػػ  الؽاليػػػ ت الستحػػػ ة األمريك ػػػ  تتشػػػؽع الي ئػػػ ت وأدوارىػػػ  إذ  ،ويؽجػػػ  ط ػػػ  واسػػػع ع ػػػر العػػػ لػ ،العػػػ ل 
 ؾ مح والت ج دة إليج د وف  أورب  ىش ،السؤسد  التعم س   تخت ر الجي  الت  تش س ي  لمحرؽؿ عم  التق  ػ

أمػ  فػ  الػ وؿ  ،خػرى وظيػرت فػ  أفريق ػ  عػ د مػؼ الي ئػ ت وىكػذا الحػ ؿ فػ  الػ وؿ األ ،نع ـ مؽحػ  لمتعمػ ػ
رغػ ق  ـ عػ د  ،فق  ب أت متأخرة مق رن  ب ل وؿ األخرى وم  زال  تجربتي  ج ي ة ف  ىذا السزس ر ،العرب  

والسسمكػ   ،ودول  االم رات العرب   الستحػ ة ،سمطش  عس فمشي  بتأس س مج لس وى ئ ت ليذا الغرض ومشي  
 .(377-376 :2008 ،)الرب ع  ردن   الي شس   وجسيؽري  مرر العرب  األ

ب لعسػػل الجػػ د  ،وتحػػ وؿ الج معػػ ت العراق ػػ  برػػف  ع مػػ  االسػػتج ب  إلػػ  متطم ػػ ت السرحمػػ  الح ضػػرة       
مػػؼ خػػػالؿ  ،واالرتقػػ ء إلػػ  مدػػػتؽى التعمػػ ػ العػػ ل  فػػ  ال مػػ اف الستق مػػ  ،مػػؼ أجػػل تحدػػ ؼ أداءىػػ  الذػػ مل

وت شػػ  نعػػػ ضػػس ف الجػػؽدة  ،ال حػػث عػػؼ الؽسػػ ئل التػػ  تعػػزز مػػؼ ف عم ػػ  التؽجػػو نحػػؽ اإلصػػالح والتحدػػ ؼ
التػػ  تدػػيػ فػػ  تحق ػػ  معػػ ي ر الجػػؽدة الع لس ػػ  فػػ  السؤسدػػ   ،وبػػرامج تحدػػ ؼ الجػػؽدة فػػ  التعمػػ ػ العػػ ل 

إال أني  م زالػ  تؽاجػو الكث ػر  ،ورغػ ج ي  بع  الج مع ت ف  ت ش  ىذه الشعػ وال رامج ،عراق  الج مع   ال
 ،الت  تعرقل مؼ إمك ن ػ  تقػ مي  نحػؽ إنجػ ز متطم ػ ت ضػس ف الجػؽدة واالعتسػ د ،مؼ السع ق ت والسذكالت

الرػػح   الػػذي بغ ػػ  تؽضػػ   التؽجػػو  ،التػ  تسكػػؼ مػػؼ كذػػ  األسػػ  ب والتغمػػ  عمػػ  السذػػكالت والسع قػػ ت
 .(20 :2012 ،ش م ) ويديػ ف  بمؽغ مع ي ر الجؽدة السدتي ف  ،يقؽد مد رات تشف ذ برامج تحد ؼ الجؽدة

ت رؾ أىس   التعم ػ عسؽم   والتعم ػ الج مع  خرؽص  ،  ف ال وؿ جس ع   وتأس د   إل  م  تق ـ نج  ا      
ف االرق  واإلزدى ر، وال يسكؼ ألم  مؼ األمػ  فيؽ الرك زة األس س   لتطؽير السجتسع، ودفعو نحؽ مع رج

 ،ويمع  اإلىتس ـ ب لجؽدة واإلبتك ر ف  ىذا السزس ر ،ت مغ مرحم  الرف ه والتق ـ ب وف العمػ والتكشؽلؽج  
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 :2008)ن صر،  دور ب رز ف  تأى ل وتدريع وت رة التشس   ال ذري  لمشيؽض بذت  قط ع ت السجتسع
17 .) 
ف يتحقػػ  فػػ  ارػػف  ع مػػ  والتعمػػ ػ العػػ ل  برػػف  خ صػػ  تعت ػػر مطم ػػ   أس سػػ    يجػػ  فجػػؽدة التعمػػ ػ ب    

ولكؼ عمػػ  قػػ ر أىس ػػ  تحق ػػ  الجػػؽدة يػػأت  السشعػػؽر أو السػػ خل ،عرػػر يدػػؽده التعق ػػ  والتغ  ػػر والسش فدػػ 
 لمجػػػؽدة وإضػػػ ف  إلػػػ  ذلػػػغ يػػػرى الػػػ ع  اف .(93 :2005)نّرػػػ ر، ف نت شػػػ ه لتحق ػػػ  الجػػػؽدةاالػػػذي يجػػػ  

 والسرافػػػ  التػػػ ريس، وى ئػػػ  والسشػػػ ىج، ،ال ػػػرامج مػػػؼ كػػػل الغ لػػػ  عش صػػػر تتشػػػ وؿ فػػػ    فػػػ  التعمػػػ ػالذػػػ مم
 عمػ  مػ خالت تشر  في  وبذلغ ،التقؽيػ الطالب،وعسم  ت ومد ن ة ودعػ اإلداري ، الج مع  ، والعسم  ت

 :مق متي  ف  الس  دئ مؼ ع د عم  التعم ػ ف  الجؽدة وتركز التعم س ، الشع ـ ومخرج ت
 . عم ي  متف  مع ي ر خالؿ مؼ العسل. 1
 . الجؽدة فرؽ  ودعػ التطؽير ف  . االستسرار2

 (. الذ مم  الجؽدة إدارة أسس – التشع س  التعمػ) األداء تطؽير مش ىج . إت  ع3

 . الستع دة بأشك لو التقؽيػ عم  . االعتس د4

  . أول  ء6 بي  الخريجؽف  يعسل الت  والسجتسع ت السشعس ت – الطالب) العسالء عم  . الترك ز5
 (.ومع ون يػ الت ريس ى ئو أعز ء غ ر مؼ الع مم ؼ – الت ريس ى ئو أعز ء -الخريجؽف  –األمؽر

 . السجتسع بح ج ت التعم ػ ورب  الذ مم  ب لجؽدة . اللتزاـ7

  (.اإلداري  الك در – الت ريس ى ئ  أعز ء) الع مم ؼ ألداء والست بع  ال وري  .السراجع ت8

 . التغ  ر واست ع ب . ق ؽؿ9

 . السؽرق  والحق ئ  ب لسعمؽم ت واإلدارة والسح س   . التحم ل10

 تشف ذي  سمط  بأعم  م  شرة الجؽدة إدارة رب  خالؿ مؼ الجؽدة ل رامج العم   اإلدارة ومذ رك  . دعػ11
 .الع ل  التعم ػ ف 

 . الت بع  الؽح ات داخل ري اإلدا والق  دات األك ديس   الق  دات ومذ رك  . دعػ12
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 استثس ر ب عت  ره التطؽير لعسم  ت الالزم  الزروري  الس ل   الس  لغ ورص  لمتسؽيل مر در . تؽف ر13
 (.99: 2009 ،األجل )العرب  والقذالف طؽيل

 فىائذ ومميزاث تطبيك اجلىدة انشايهت يف انتعهيى

 .ار وتح ي  السدؤوي تتطؽير الشع ـ اإلداري ف  الج مع  نت ج  وضؽح األدو  .1

 .الت  تشعكس عم  جؽان  شخر   الطم   ،اإلرتق ء بسدتؽى الخ م ت التعم س   .2

 .زي دة الكف ءة التعم س   ورفع مدتؽى األداء لجس ع األك ديس  ؼ واإلداري ؼ .3

 .الؽف ء بستطم  ت الطالب والسجتسع وال حث العمس  والؽصؽؿ إل  رض ىػ .4

: 2010والعالق ت االند ن   الدم س  ب ؼ الع مم ؼ)أبؽ الرب وآخروف، تؽف ر جؽ مؼ التف ىػ والتع وف  .5
148) 

 .تسك ؼ السؤسد  التعم س   مؼ تحم ل السذكالت ب لطرؽ العمس   .6

وتشس   اتج ى ت السدتف  يؼ مؼ خ م ت الج مع  مؼ خالؿ إبراز اإللتزاـ بشع ـ  ،رفع مدتؽى الطم   .7
 .الجؽدة

 .س ؼ ب لت ريس واإلداري ؼ ف  السؤسد  والعسل بروح الفري  الؽاح التراب  والتك مل ب ؼ جس ع الق ئ .8

 .تط    نع ـ الجؽدة يسش  السؤسد  التعم س   التق ير واإلعتراؼ السحم  .9

وتذخ   القرؽر ف  الس خالت والعسم  ت  ،تطؽير التعم ػ مؼ خالؿ تقؽيػ الشع ـ التعم س  .10
 (.110 :2009 ،والسخرج ت )ال  دي

 

 

 

 



 

 

531 

 ثانفصم انثان
 يُهجيت انبحث وإجراءاته

ؼ ومػؼ ىػذه اإلجػراءات، تح يػ  السجتسػع، وع شػ   يتطم  ىذا ال حث اإلجػراءات التػ  يت عيػ  ال ػ حث 
وف سػػ  يػػأت  عرضػػ    ،ال حػػث واألداة التػػ  يعتسػػ ى  فزػػال  عػػؼ الؽسػػ ئل اإلحرػػ ئ   السش سػػ   لط  عػػ  ال حػػث

 لتمغ اإلجراءات 
 يُهج انبحث  :أولا 

العػػ ىرة  مػػ ىف السػػشيج الؽصػػف  ألنػػو يػػتالءـ وط  عػػ  بحثيسػػ  وىػػؽ ييػػتػ بترػػؽير أعتسػػ  ال  حثػػ  
 (  1987:15التربؽي  والشفد   والكذ  عؼ أبع دى ) الزوبع  

 جمتًع انبحث وعيُته :ثاَياا 
وق  وزع  االسػت  ن  بعػ   ،وسؽمر ق ر ذي ج معت تكؽف مجتسع ال حث مؼ جس ع الت ريد  ؼ ف  

( ت ريدػػ  وشػػكم  100واسػػتج ب مػػشيػ )،تيػػ  عمػػ  الت ريدػػ  ؼ جسػػ عيػ فػػ  الكم  التحقػػ  مػػؼ صػػ قي  ور  
  .(1لم حث، كس  مؽض  ف  الج وؿ رقػ ) األصم %( مؼ السجتسع 15)

 ةيهضح خرائص العيشة حدب الستغيرات السدتقم (1جدول رقم)
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الشدبة السئهية العدد الستغير
 

 الجشس
 %80 80 ذكر
 %20 20 انثى

 %100 27 السجسهع
03-09 30 30% 
43-49 60 360% 

 %10 10 عام فأكثر 03
 %100 27 السجسهع

 
 

 المقب العمسي 
 
 

 %15 15 استاذ
 %50 50 استاذ مداعد

 %25 25 مدرس
 %10 10 مدرس مداعد

 %100 27 السجسهع
 
 

 سشهات الخبرة
 
 

 0 0 أعهام 0اقل من 
 %20 20 أعهام 7-0من 

 %30 30 11-8من 
 %50 50 فأكثر 11

 %100 27 السجسهع
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 انبحث أداة :ثانثاا 
ا ىشػ ؾ أف رغػػ   :مثػل ال   نػ ت لجسػع مي ااسػتخ  بإالمكػ ف كػ ف والكس ػ  السؽضػؽع   الطػرؽ  مػؼ عػ د 

 أسػ  ب لعػ ة االست  ن ت أسمؽب فزال  ؼال  حث أف إال والسق بالت، الح الت، دراس  ،الذخر   السالحع 
 جسػع فػ  الذػ ئع  الطػرؽ  مػؼ االست  ن ت أف كس  الذ مم ، ب لجؽدة عالقتو بحكػ السؽضؽع حد س   :مشي 

 وىػذا الشتػ ئج مق رنػ   ؼال ػ حث عمػ  يدػيل مسػ  االسػت  ن ت اسػتخ م  الدػ بق  ال راسػ ت فغ ل  ػ  ال   نػ ت
  .الث  ت مع ؿو  السر اق   زي دة إل  س ؤدى
 مقياس البحث:  

 ( فقرة. 18تكؽن  مؼ ) است  نو إع اد االعتس د عم  ال راس ت الد بق  ف   تػ ػ ذكره فق م  ت عم  بش ء
 :اآلت   الخطؽات  فال  حث ات ع االداة  ىذه والع اد

 .ت ريد ( 100) بمغ  الت ريد  ؼ مؼ ع ش  ال  مفتؽح  إست  ن  تؽج و-1
 تدس  السفتؽح  االست  ن  اف والس س  مشي ، الحذؼ او مع ش ، فقرات الض ف  ام ميػ مفتؽح  ال  ب وترؾ

 االستطالع   االست  ن   فال  حث ط   وق  ،ف ي  يرغ  الت  وب لمغ  واسع ، بحري  يج   اف لمسج  
 عم  فزال واالسئم ، االستفد رات مؼ قدػ عؼ واالج ب  ال حث اى اؼ تؽض   اجل مؼ وذلغ بشفدو،

 . وعش ي  بر ؽ، االسئم  عؼ لألج ب  السدتفت ؼ استذ رة
 . آرائيػ الستطالع ؼت ريد  ال مؼ ع د مع مق بالت اجراء-2
 مؼ قدػ عم   اطمع فق  االستطالع  ، االست  ن  مؼ  ؼال  حث عم ي  حرل الت  السعمؽم ت عم  فزال-3

 . اخرى  ب  ن ت عم  لمحرؽؿ ال حث بسؽضؽع صم  لي  الت  الد بق  وال راس ت االدب  ت،
 .فقرة( 25) ال  التؽصل تػ الخطؽات ليذه ونت ج 

 .السدتج   بي  يذعر الت  االىس   ت  ؼ مت رج  ب ائل رالر   فال  حث وضع-4
 األداةصذق  :رابعاا 

 :الت ل  ص ؽ األداة ب لطرؽ  ب خت  ر  فق ـ ال  حث 
 الر ؽ الع ىري  .1

ؼ فػػػ  قػػػ ـ ال  حػػػث ب لتأكػػػػ  مػػػؼ صػػػ ؽ أداة ال حػػػث ظ ىريػػػ  مػػػؼ خػػػالؿ عرضػػػي  عمػػػ  عػػػ د مػػػؼ السخترػػػ 
بعػ  التعػ يالت  أجريػ وقػ   ،فػ  مجػ ؿ الجػؽدةوالسخترػ ؼ ،واإلحرػ ء،ومشػ ىج ال حػث العمسػ ،والترب  

 الرػػػ  غ وكػػػذلغ وضػػػؽح الػػػذي تشسػػػ  إل ػػػو لم عػػػ   ع ػػػ رةعمػػػ  األسػػػت  ن  ح ػػػث تػػػػ التأكػػػ  مػػػؼ انتسػػػ ء كػػػل 
 .والتعم س ت
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 الر ؽ ال اخم  .2
 وال رجػػ معػػ مالت االرت ػػ   بػػ ؼ كػػل بعػػ   دإيجػػ مػػؼ خػػالؿ لػػألداة قػػ ـ ال  حػػث بحدػػ ب الرػػ ؽ الػػ اخم  

فػ   الت ريدػ   الي ئػ  أعزػ ءمؼ  تجري   ح ث أجرى ال  حث الر ؽ والث  ت عم  ع شو  ،لمسق  س الكم  
 اف األداة وىػذا يػ ؿ عمػ   0.62أف معػ مالت ارت ػ   ب رسػؽف جس عػ  فػؽؽ اذ  ،لمعمؽـ الررف  الترب  كم   

 تط  قي  عم  ع ش  ال راس . إل   فال  حث تطسأفتتستع ب رجو ع ل و مؼ الر ؽ 
 األداةثبــاث  :خايساا 

 ب سػتخ اـم  تكػررت عسم ػ  الق ػ س  إذا األفراد أونفس الشت ئج لشفس الفرد  إعط ءعم   الق رةالث ػ ت يعش  
( وىػػؽ مع مػػل ر بػػ  يذػػ ر الػػ  صػػالح   0.79كرون ػػ خ ح ػػث بمػػغ مع مػػل االرت ػػ   العػػ ـ ) -مع مػػل ألفػػ 

 .الق  س
   .ال راس  ف  الد ع كرون  خ لكل بع  مؼ األبع د  -ف بحد ب مع مالت ر  ت ألف   رػ ق ـ ال  حث

 وىذا ي ؿ عم  اف االست  ن  تتستع ب رج  ع ل   مؼ الث  ت. 0.51اف مع مالت الف  كرون  خ جس عي  فؽؽ 
 املعاجلت الحصائيت

ح ػػػػث تػػػػػ اسػػػػػتخ اـ  ،(spss) اإلحرػػػػ ئ  الح سػػػػ  اآللػػػػ  ب سػػػػتخ اـ ال رنػػػػػ مج إلػػػػػ ال   نػػػػ ت  إدخػػػػ ؿتػػػػػ 
الستؽسػػط ت الحدػػ ب   واالنحرافػػ ت السع  ريػػ  ولتح يػػ  طػػؽؿ خاليػػ  مق ػػ س ل كػػرت الخس سػػ  )الحػػ ود الػػ ن   

 .والعم  (
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 انفصم انرابع
رض انُتائج وتفسريها والستُتاجاث وانتىصياث واملمرتحاث

َ
 ع

 اعرض انُتائج وتفسريه :أولا 
 :شت ئج الس رج  ف  الج وؿ ادن هال إل  ال  حث ف تؽصل

 أداة ال حث لفقرات السئؽي  والؽزف  السرج  الؽس  ( يؽض 1ج وؿ رقػ )

الهسط  الفقرات الرتبة ت
 السرجح

 الهزن السئهي 

 89.00 0..1 والتكشهلهجية العمسية بالتطهرات الهعي 0 1

 األخد أجل من والطمبة اممينوالع األساتدة بين والسرؤوسين والتجهل القيادة بين جيد مشاخ خمق 4 1
 بأرائهم وإقتراحاتهم

1..1 89 

 88.03 1.08 والخمقية العمسية الشاحية من العاممين لجسيع القدوة يعتبر االستاذ 7 0

 ...84 1.04 والتكشهلهجي التطهر العمسي اھأوجد التي الستدارعة الستغيرات مع التكيف عمى القدرة 9 4

 ...80 1.01 يقدمها التي لمسعمهمات والتقهيم تحميلوال الفهم عمى القدرة 10 0

 80 0.01 باتقان لهماعسا لتأدية ومعشهيا   ماديا   والعاممين األساتذة يحفز . .

 81.04 .1.4 الذاتي والتقهيم التعمم عمى القدرة 19 7

 81 0.01 السذكالت وحل القرارات صشع في والعاممين األساتذة يذارك 8 8

 81.00 1.44 في الجامعة اإللكتروني التعمم ومهارات الحديثة التعميسية ائلالهس تهظيف 0 9

 81 0.11 والتذريعات المهائح تطبيق وفي العسل في بالسرونة يتستع 1 13

 83.03 0.11 مدتسرة السشاسبة لها برهرة السهشية التشسية أنذطة في يذارك 13 11

 83 0.18 والتطهير التحدين أجل من ورؤسائهم زمالئهم مع الخبرات يتبادل 11 11

 78.00 1.00 تطبيقها األساتذة عمى لتدريب التعميسية الجهدة مجال في بستخررين اإلستعانة 10 10

 77 1.01 الجامعة داخل والزعف القهة مهاطن تحديد عمى القدرة 18 14

 70.70 0.30 التعميسية الجهدة مجال في تدريبية برامج من األساتذة إستفادة 17 10

 70 1.10 السؤسدة داخل لألحدن والتطمع الشتائج تحدين ثقافة إنتذار 11 .1

 74.00 1.10 السعمهمات وتداول الشقل في الحديثة التقشية أساليب عمى اإلعتساد 13 17

 ...71 1.10 السدتسر التحدين تحقيق .1 18

 71.03 1.10 مدتهاهم لتحدين والتكهين التدريب برامج في يذارك 14 19

 ...73 1.11 الحديثة والتكشهلهجية العمسية الهسائل مع التعامل يتقن 1 13
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   :فرضياث انبحث
الذ مم  مؼ وجي   الجؽدة ضؽء ف  الج مع ت حؽكس  تط    واقع ف  إحر ئ   داللو ذات فروؽ  تؽج  ىل

 .(لخ رةا سشؽات، العمس  المق ،،الجشس) لستغ رات وسؽمر تعزى  ق ر ذي ج معت  ت ريد   نعر
 ( يؽض  ذلغ.2( لسعرف  الفروؽ والج وؿ )ANOVA) األح ديومؼ أجل ذلغ تػ استخ اـ تحم ل الت  يؼ 

 
 ب ؼ افراد الع ش  ف  الستغ رات الفروؽ  لسعرف ( ANOVA) األح دي الت  يؼ تحم لنت ئج  ( يؽض 2الج وؿ )

مجسهع  مردر التباين الستغير
 السربعات

متهسط 
 السربعات

 )ف( سةيق
 سحدهبةال

 مدتهى الداللة

 
 الجشس

 0.05 0.27 0.21 0.32 ب ؼ السجسؽع ت
داخل 

 السجسؽع ت
10.60 0.45 

  10.92 السجسؽع
 

 المقب العمسي
  0.23 0.65 ب ؼ السجسؽع ت

0.5 
0.05 

داخل 
 السجسؽع ت

10.34 0.46 

  10.99 السجسؽع
 

 سشهات الخبرة
 0.05 0.69 0.46 1.31 ب ؼ السجسؽع ت

داخل 
 السجسؽع ت

16.12 0.67 

  17.43 السجسؽع

  8.68 السجسؽع
 

( عػػ ـ وجػػؽد فػػروؽ ذات داللػػ  إحرػػ ئ   عشػػ  مدػػتؽى 2أظيػػرت الشتػػ ئج السؽضػػح  فػػ  الجػػ وؿ )
 ت ريدػػػ   الذػػػ مم  مػػػؼ وجيػػػ  نعػػػر الجػػػؽدة ضػػػؽء فػػػ  الج معػػػ ت حؽكسػػػ  تط  ػػػ  واقػػػعفػػػ   (0.05) داللػػػ 

قػػػ ػ ال، ح ػػػث ك نػػػ  (الخ ػػػرة سػػػشؽات، العمسػػػ  المقػػػ ،،الجػػػشس) لستغ ػػػرات زى وسػػػؽمر تعػػػ قػػػ ر ذي جػػػ معت 
 .الق س  الج ول   أعم  مؼالسحدؽب  
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 الستُتاجاث
 الذػ مم  الجػؽدة معػ ي ر ضػؽء حؽكسػ  الج معػ ت فػ  اسػتعس ؿ مػ ى تقػ ير ( اف1يالحظ مؼ الجػ وؿ ) .1

 .(متؽسط  درج )بػ ، الت ريد  ؼ نعر وجي  مؼ
 تط  ػػ  واقػػع فػػ ( 0.05) داللػػ  مدػػتؽى  عشػػ  إحرػػ ئ   داللػػ  ذات فػػروؽ  وجػػؽد عػػ ـ الشتػػ ئج أظيػػرت .2

 تعػزى  وسػؽمر قػ ر ذي جػ معت  ت ريدػ   نعػر وجيػ  مػؼ الذػ مم  الجػؽدة ضػؽء ف  الج مع ت حؽكس 
 الق سػػػ  مػػػؼ أعمػػ  السحدػػػؽب  القػػ ػ ك نػػػ  ح ػػث ،( الخ ػػػرة سػػشؽات، العمسػػػ  المقػػ ،،الجػػػشس)  لستغ ػػرات
 .الج ول  

 االىتس ـ بأعز ء الي ئ  الت ريد   وات  ع مع ي ر ر بت  وواضح .يج   .2
.تؽف ر السؽارد الالزم  لتحق   أى اؼ الكم   ومالئس  خ م ت الح سؽب والعسل عم  تؽف ر جؽ عمس  ف  3

 السكت   وتؽف ر أم كؼ ترف ي   مؼ مالع  وغ رى .
مالئسػ  مػؼ الطم ػ  مػؼ ح ػث الجػؽدة والشؽع ػ  .االىتس ـ ب لطم ػ  وات ػ ع إجػراءات سػم س  فػ  تػؽف ر أعػ اد 3

 ومت بع  الطم   بع  التخرج ومد ع تيػ عم  إيج د فرص عسل.
 .الج مع  األك ديس  تحق  الجؽدة الذ مم  التغ ر والتطؽر ف  العسل.4
 ؼمػ تيػ إدار  فػ  جػذري   ؽالتحػ يسثػل العػ ل  التعم ػ مؤسد ت إدارة ف  وتط  قي  الذ مم  الجؽدة ت ش  إف .5

 .الح يث  االتج ى ت إل  التقم  ي االتج ه
 انتىصياث 

 الع ل  التعم ػ جؽدة لزس ف األس تذة مشعؽر مؼ الحؽكس  م  دئ الج مع   السؤسد ت ضرورة تط    .1
 الجؽدة الذ مم . إدارةدل ل تعريف  حؽؿ  إع اد. 2
 جػػػؽدة لزػػػس ف اإلداريػػػ ؼ مشعػػؽر مػػػؼ الحؽكسػػػ  م ػػػ دئ الجزائريػػ  الج مع ػػػ  السؤسدػػػ ت تط  ػػػ  ضػػرورة .3

 الع ل . التعم ػ
العسل عم  عق  ورش عسل ف  الكم   لسش قذ  أىس   نع ـ الجؽدة الذ مم  وانعك س تو عم  الع مم ؼ فػ  .4

 الكم  .
 .العسل عم  مذ رك  الت ريد  ؼ ف  حمق ت الجؽدة وبرامج الت ري .5
  ت التعم س  .تطؽير برامج ت ري    لمت ريد  ؼ لرفع مدتؽى جؽدة الخ م.6
 بي  يؤمؼ ومف ى ػ فمدف  عم  م ش   الع ل  التعم ػ مؤسد ت ف  الذ مم  الجؽدة إلدارة أنسؽذج اعتس د.7

 .السؤسد ت ىذه ف  واألك ديس  ؼ اإلداري ؼ الق دة
 .الع ل  التعم ػ مؤسد ت ف  الع مم ؼ جس ع ب ؼ الذ مم  الجؽدة رق ف  نذر عم  العسل.8
 نسؽه وتحق   تسعلسجا ف  اإليج ب  دورى  تزسؼ أف يسكؼ ذا و األك ديس ، إلعتس دا إجراءات تط   . 9

 ال ط ل  ومذكم  العسل سؽؽ  ضغؽ  مؼ والتخف  
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Abstract 

Governance is defined as a set of laws, regulations and decisions that aim to achieve 

quality and excellence in performance by selecting the appropriate and effective methods 

to achieve the plans and objectives of the company or institution. In this way, it means the 

system, that is, the existence of systems, which govern the relationships between the 

primary parties that affect performance, and the long-term strengthening of the institution 

and the identification of responsibility and responsibility" . 

 The universities are considered the main and sensitive institutions that must be the first to 

implement the requirements of governance as they are found for building and 

development, graduate students in law and good governance, and the formation of good 

generations. Since the emergence of universities of the last century, With society. 

Total quality comes at the forefront of intelligent human efforts, a set of characteristics or 

features that accurately and comprehensively reflect the essence and condition of 

education, including all its dimensions of inputs, processes, outputs and feedback as well 

as continuous interactions that lead to the achievement of the desired goals. The overall 

quality is clear, as we refer to a new culture in dealing with the productive institutions in 

order to achieve constant standards of permanent tender, which is not limited to ensuring 

the quality of the product, but the quality of the process through which the product. 

The research topic was chosen as a sense of importance that serves education, and this 

comes to provide what can contribute to the activation and development of education to 

include more than a curve, which serves the process of education. 

The current research aims to know the governance of universities in light of the overall 

quality. In order to achieve this, the researchers designed a questionnaire that included 

(20) paragraphs, and after verifying the validity of the questionnaire and its stability, the 

researchers applied them to the research sample, followed by analysis of the data using the 

following statistical methods: weighted mean and percentage weight. The results of the 

statistical analysis revealed the following: The evaluation of the extent to which university 

governance was used in the light of the overall quality standards from the point of view of 

the teaching staff (b) is a medium degree. This means that the teaching has not reached the 

acceptable level set by the researchers. 

In light of the results of the research, the researchers recommended a number of 

recommendations, including: the need to apply the institutions of the university principles 

of governance from the perspective of professors to ensure the quality of higher education. 
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 األكادمييت حتقق النهضت العلويت وجىدة التعليناحلريت 
 د. سنذس حموذ عباس

 جاهعت القادسيت /كليت القانىى
 

 هلخص: 
وإحةةج  الةمةةي  خ   ،أهةةع  ةةي زةبةةيل اةةة ال ي مةةا تةةغ الةميةةةيخ البم  ة ةةا اا ةةخ   الحخيةةا ااديمية ةةا

  ،واثةخ  ةغ أثةيل الجيةاخاش ةا، الخصة ةا والةحفةد الةحي  ةجإل إلةد زاةجل الم ةةل إةل ال ي مةيخ ،ال ػمة الم ة ا
إ ةةل تة  ةةا  ،زكةةػف إةل   بةمةةيخ زةةةيلت  ميةةةيز ي الحخيةةا، إيل ي مةيخ  البةةل زبةبةةل  ايلحخيةةا ااديمية ةةا

اف  ،إةةل زةة ةةا اادبةةةيميا وااةبةيت ةةةا ،زفيت  ةةا نةة غ الة بةةةل وال ي مةةاه  ةةةي زةةة ع الحخيةةا ااديمية ةةا
نطةيل البم ة ع والحخيةا  ،و غ ياف ولاء البصػل اادبةيمي والبةة ا، ثالةبجت غ أهع  ػلم إل المةخ الحج 

هةةػ دةةجيع ا  ااديمية ةةا البةةل زمةةج الةمةةيمع الةػقةةػتل ل باةةجل الةةحي  بحاةةم  ةةغ  ةة ع الةةب  ز  ةةغ  ةة   ةةي
البحةةث و ، إلةةد اانفبةةيى إلةةد  ةة   ةةي يحاةةم الباةةجل إةةل ةة ةةل الة ةةيم غ الم ة ةةا ، يحاةةم زصةةػل ويا ةةج الحخيةةيخ

تاةجخ  ،دض ا  حػليا ت ةد الةةةبػ  الةجوللولكػنة   ،والب  ز  غ    أشكيع ال  ةةا ال يلة ا ،الم ةل
ان ةي ةةدء  ةغ حاةػ  ، وايةبا ع البم ة ع المةيلل ،الكث خ  غ الةمزةخاخ الجول ا زم ج ت د الحخيا ااديمية ا

 ع زا ع الميلةلهوزمب ل  خ د  باجل إل ي  ،وشخط أيييل اي  ميةا زم  ة ا زحضد ايلثاا، اإلنةيف
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 :ادلقذهت
 الحخيا ااديمية ا هل ةدء  غ ميةاخاش ا البم  ع 

 وهل ااييت الة  ع إللييء متيئع الجيةاخاش ا ويب  زحا ا يه 
إةي يحجث  ، زأث خ وزأثخ ،والجيةاخاش ا وهةيك ت دا ةجل ا  زبيمل ا ن غ الة بةل  ميةيزة والبم  ع

و ةةي يحةةجث إةةل البم ةة ع ن ةةج ، ويبةةخك أثةةيل  ت ةةد الجيةاخاش ةةا، بم ةة عإةةل  ميةةةيخ الة بةةةل ن ةةج صةةجا  إةةل ال
وأي ، لبكةػلػةلو ةبػ  زاج ة الحضيلي وا، إةةبػ  البم  ع  ا يت لبصػل الة بةل ، ض لة إل الة بةل

نة   ، والةمخإةا ، واادبةةيم يحجث زصػل إةل الة ييةا ، إل الةفيه ع البخبػيا والبةط ةيخ وااييل ب زصػل
 البةة ا الةةبجا ا ل ة بةل ديئةا ت د البم  عه  أف أييت

والخ  ةدة ااييية ا ل بصةةػل ، إ ةػ  حةةػل البصةػل إةل ةة ةل الة ةةيم غ  ،وااهة ةا الةجول الةحي ياةةػل اةة البم ة ع
إةةةي  ، أودةج يكةةػف الةطةةيل ميةاخاشةةل هةةػ الةحي ياةةجل زم ةة ع  بصةةػل وزاةةجيع نطةةيل ميةاخاشةةله، وإنةةيء الة بةةةل

  اهن ة ع ت دا زبيمل
الةحي  ، وهل البل زة ع إل زحاةم ال ةػمة البم ة ع ، الحخيا ااديمية ا هل ةدء  غ الةطيل الجيةاخاشل ل ب ج

وزاةةجيع  ، واتةةجم  ةةػامل  ب ةةةةا إةةل ةة ةةل الة ةةياخ ، هةةل الثةةخوة الب ةةخيا وزةة ب ةةي ،   ةةبع اةةأهع ثةةخوة
 هواإلنجاع واانبكيل وحخيا البمب خ ، وإي يم  ةيخ ل ة ضا ، الةمخإا

 ، وايةبا ل ا أمالز ةي، إةل ألائ ةي الم ة ةا والبحةث الحةخ ، ولكل زحام أهجاإ ي انج ل ةي  ةغ الحخيةا ااديمية ةا
والبحةةةث الم ةةةةل د  ةةة   ،ويةةةةبل البةةةجليذ تة  ةةةا  ة ةةةا ةي ةةةجة زفباةةةخ ل ةةةخوى واإلنةةةجاع، وأا زةةةةيا اةةةيلخ ػم

  ي ماهوهحا  ي  بةيإد  ل لييلا ال  ،االزبيط ايلة بةل ام ج تغ   يد ة
 هفهىم احلريت األكادمييت:

وزجا  ت  ل  ، إاج زمجمخ  فيه ةة ،  غ الةفيه ع ال يئكا إل زمخيفة  ف ػل الحخيا ااديمية ا مجي
يمةةػم لةةظ وذ ،وةة ةةل حخيةةيخ حاةةػ  اإلنةةةيف الةةةح ػلة إةةل ةة ةةل الةػاث ةةم ، فةةيه ع  ر ةةخ  يلحخيةةا والمجالةةا

ألاء وةةةةػم  إلةةةد أمخ ، ةةةخ اةخاحةةة  زصػليةةةا  ةةةةص ل انةةةة ةينةةةب إلةةةد ،البم ةةة ع ال ةةةي مل اة ةةةيع الزبيش ةةةي
وهةةيك  ةغ ، وبة غ اايةبا ع اادةيميةل إ ةةيك  ةغ ي  ةي ن ةةة ،حةجوم و  ةوايةب جا يز، أهة بةةحةػع    ب فا

لةحلظ انةج  ةغ ايةبمخام الةفةيه ع ال ةي   ،أ ةخهةحا  ةغ ةينةب و ةغ ةينةب  ،يض م   يلةة و ةغ  ػيةم ي
الحةةخ ايلضةع ناةة س المبةج وال ةةةل ) الحخيةةا ل:ةا: ،بة غ ااولةةد الحخيةاالةةحي  بكةػف  ةةغ   ة ،ن ةحا الةةةص ل

ودةةج أشةةيل  ،الجن ػيةةا ةوالةمةةةد الثةةينل لةةة  ةةغ لةةع زةةة صخ ت  ةةة شةة ػاز ،أي أف الحةةخ تكةةذ المبةةج،  1)أحةةخال 
وياةةيع حةةخ الػةةةة  ةةي لةةع زةةةبخدة ،  2)زمةةذ تبةةج الةةج ةيل ، )زمةةذ تبةةج الةةجلهع :الخيةةػع)   إلةةد ذلةةظ ااػلةةة
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 ةةةةغ  ةةةة  الا ةةةةػم الةيميةةةةا  اإلنةةةةةيفزةةةةجول إةةةةل ز  ةةةةز   ،لةمةد ال :ةةةةػي يمصةةةةل  مةةةةينل  بمةةةةجمةإةةةةي  3)حيةةةةةا
 هالبل زمثخ ت د  خا ا اإلنةيف وألامزة وايبا لة، والض:ػط واإلدخا   وال  ػان ا

يص م ت د  جليةا  ه ل  376إل تيل    لفظ إغخيال ن أ إل ل غ أإ شػف  ،أ ي   ةا ااديمية ا
ةةة ي إ ةةل زمةةج  ميةةةا ل بم ةة ع المةةيلل أش ةةم   ،أإ شةةػف إةةل اةةةيز غ أدةةيميةػت إةةل أث ةةةي إ ةةةف  ا البةةل  أي 
ةطخيةةةيخ الةفةةيه ع و اللكة ةةي زص ةةةم ت ةةد الجلايةةةا الةػقةةػت ا الايئةةةةا ت ةةد الب خيةةةج و ، ت   ةةي ايةةع )ديمية ةةةي 

 ه 4)ت ة ا
 وييهةت  ،إل ودت  باجل  غ الحجاثا امج الحخا الميلة ا الثين ا  ااديمية االحخيا   ف ػلض خ 

ل ةةي تةيل  إتة فاإلت نيخ الجول ا ل حخييخ إل زحج ةج اايةذ ااولةد لةف ةػل الحخيةيخ ااديمية ةا إمةخ   
 ، وةةيت ةةةةي  إةةةل  بيامةةةا الةمخإةةةةا، حخيةةةةا ااتضةةةيء اادةةةيمية  غ إخميةةةي  اأن ةةةي ) الحخيةةةيخ ااديمية ةةةا ،1988

 ، واإلنةجاع، واإلنبةي  ،والبػث ةم، والةةيد ةا ،والجلايةا ،وزحػي  ي ل ج ا الة بةل  غ   ع البحةث، وزصػيخهي
ن ةةةةيط الفكةةةةخي  ج ت ةةةةد حخيةةةةا  ةةةةأدزن ةةةةج إةةةةل هةةةةحا البمخيةةةة   ه)(5)والكبياةةةةا ،وإلاةةةةيء الةحيقةةةةخاخ، والبةةةةجليذ

الةةةحي ا ةةةبز  نةةةز إتةةة ف تةةةةيف تةةةخ و   ةةةغ زةةةجليذ وبحةةةث ت ةةةةل إةةةل  ج ةةةا الة بةةةةله  ،دةةةيمية غل 
اأن ةةي )حةةم البمب ةةخ تةةغ الةةخأي وحخيةةا الضةةة خ وحةةم  الحخيةةيخ ااديمية ةةا 2004 تةةيل ايل ي مةةيخ المخب ةةا 

ن خ الةم ػ يخ والةميل  وزبيمل ي  ةي ز ة  حم الة بةل ااديميةل إل أمالة نفةة نةفةة واز يذ الاخالاخ 
ةييةةب ي  ةةغ ال ةةػائل واانطةةةا واإلةةةخاءاخ البةةل زةةةيتج  ت ةةد زحا ةةم  ال يصةةا نب ةةة خ أتةيلةةة ووقةةل  ةةي 

 هت د حخيا الفكخ وايبا ع ال ي ميخ أدجهحا البمخي  إاج  ن ج إله 6) ا أهجاإة البم  ة ا والبحث
اف  ج  قةيف الحخيا ااديمية ا هةػ  ، تخإ ي أحج  بخاء ال ػنةكػ اأن ي: )صػلة دةػ  ل حخيا الم ة او 

 ه 7)الحي يحجم إلد ملةا  ب خة نصي  المة  الحخ الةبيى ايلفم  ل م ةيء إل  ةيليا   ة ع 
الة يية ا أو  والضة:ػط البةل يةكةغ أف زفخقة ي الةة صيخ   الا ةػم) أو الحةييةا  ةغ()غ ةيا ف ةلالدنوتةخ  

ي أف زبةةث ن والبةةل  ةةغ شةةأ– ةةيل  ال ي مةةا أو ما   ةةي –الج ة ةةا أو اإلماليةةا أو غ خهةةي  ةةغ الةةة صيخ والاةةػ  
زةةةم ع  ةغ اح ةث   ،إل ال ي ما  غ أيةيزحة وبةيحث غ وشة ا ال ػ  أو الا م إل تاػع ونفػت المي   غ

الجلايا أو البحث احخيا إل أي  ػقػع  ث خ اهبةي  ع أو  ةيد بة أو زجليةة أو ن خ أيا نبيئج  بػص ػف 
وهةةحا البمخيةة   خ ةةد ت ةةد الةةب  ز  ةةغ الا ةةػم البةةل زا ةةج البم ةة ع والةةبم ع تةةغ البحةةث تةةغ الحا اةةا   8) إل  ةةي

 ودػل يه
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وا ةةب    ، انفبيحةةة ت ةةد  ث ةةخ  ةةغ البفةةة خاخ،  ةةػلبفةةة خ الةفلوالحا اةةا ن ةةج زبةةي غ وا ةةب   إةةل ا لاء 
وتةةجل  ، اأنةةة حخيةةا البم ةة ع والةةبم ع والبحةةث الم ةةةل ل ػصةةػع إلةةد حاةةيئم :ويةكةةغ أف نمخإةةة :وة ةةيخ الةطةةخ

 هواإلمالي  مثخ ت د نطي  ي ااديميةل والةيلل   ،الة بةل ااديميةل اي زج   ال يلةل  ضػع
 ال ي ما  حخياو   ،حخيا الصيلب وحخيا اايبيذ :الحخيا ااديمية ا   ياخوي ة  

 لطالبل األكادمييت حريت
وذلةظ اف اغ ةب الص بةا  ،  غ  ةبػييخ البم  ة ا اا ةخ  ل ص با يةبيل البم  ع الميلل احخيا أويل 

زم ة ع الحةخ  إةةغ أهةجا  ال ي مةا، لببيمع ااإكيل والةمةيل  الحخ وال ي ميخ هل الة جاف، هع  غ البيل: غ
وزةةػإ خ الفةةخ  ، اأ ةةيف وايةةبا ع، ل ػصةةػع ل ةةػتل الم ةةةل الصيلةةبوأ ةةح ن ةةج ، صةةػع إلةةد إ ةةع الحا اةةال ػ 

 هالمجالا والحخياو الةبكيإئا  
حخيةةةا الصيلةةةب إةةةل ا ب ةةةيل  ة ةةةي   ،لحخيةةةا ااديمية ةةةا ل صيلةةةبهةةةةيك   ةةةياخ تةةةجة زةةةةيلت إ  ةةةي ا

يا ذلةظ البصةػل ايب مو  ،اإلنجات اديزة زف  خ شي ل كػف ديمل ت  ، ز ةةة اةي  بةييب  ل دجلازة الحاز ا
 مي  خ ل ذ  غ قةة ي لغبيخ الصيلب و  ػلة أف لع زكغ واف ا يمبةج ت د  ،الةخيل إل الة يم غ الم ة ا

لكغ غ د لغبا الصيلب ودجلازة ويةينجهي ا ببيل إل كين ةيخ  ،الك  ا والب ةزيلةمجع إل ا ب يل  جت ةا ا
  ، زةةينجهي  اين ةا ش ةة ا أفويةكةغ   ةد شةبكا اانبخن ةت ل ةباةج  غ ل ةيالصيلب ودجلازة زضةم ي ال ي مةا ت

لكةغ الة حةظ إةل  ،إيلخغبةا أيةذ الةبم ع وزصةػيخ الةحاخه ويةبع اا ب ةيل ت ةد ال ةػمة واإل كين ةيخ والاةجلاخ
والمةةجم  ،يةةػ  المةةة   بص بةةيخ وا  بةةةيغع  ةةل ،والةػت ةةاالبم ةة ع المخادةةل الةةةةػ الكةةةل ت ةةد حةةةيا ال ةةػمة 

لةحلظ ي ةب اف يكةػف هةةيك  ،واادة   ةغ  خي ةل الةميهةج، دبخ  غ ال ةخة غ هةع  ةغ  خي ةل ال ي مةيخاا
  يمصد إ  ي زم  ع  بصػل و  يلاخ زةيغع  بص بيخ يػ  المة ه  ، ميهج تيل ا و بػيصا

م لوى لكةةة   ة  ،إةيلبم  ع لة ذ ز اة غ  ، ةيد ا ااإكةيل والةفةيه ع وانةجأ لأيةة ػ  ااديمية ا ل صيلبو غ حا
االبةدال نةخوى البةةي ل  ةل الص بةا والةةةيى اايةيزحة ت د ول حا  ، والبحث الحخ تغ الحا اا ، الةاج الم ةل

ود ع الةيمة   حبػ  إل لأ  ع وتغ  ، والبمب خ تغ أدبخ دجل  غ ااإكيل الةبةػتا  ل ع ايلةةيد ا وانجأ الخأي
  ، مػديخ لبحا م ذلظ ا زبم ةم ايايةبيذ زػةجلكغ  ه 9)وهح  الةةألا ا زحبة  الح ػع الػيصد  ،البم  ة ا

 ، اة ييا اايب ميا )أف المجم الكب خ  غ الص ا ايةكةغ البمي ة   مةة أا اأية ػا الب ا ةةل واإل  ئةلن  
 ااتجامإل ض  هح   ، 10)يةبل غييا إل الةمػبا  ، إيئجةوالحػال  ل الص با اي ػا أدثخ  اف الةبياما

وإةةبل الة ةةيع ل حةةػال ل ةةح  اإلتةةجام  ، إيايةةبيذ  خيةةج أف  ةةبع الةةةة ج  بةةا إةةل الايتةةا الػاحةةجةه ةةغ الصالكب ةةخة 
إصب مةا الةةة ج ز ب ةف تةغ ، إل الك  ةيخ الم ة ةا أوقل اا خون ج هحا ، ايةةل نحلظ  غ الص با الكب خة

  هشب ما الةة ج الك  يخ الةطخيا
زػة ة الص با ت د المة  نةخوى الفخيةم  إللبم  ع ا اايبيا البل زم م أماء اايبيذ لة يل   غ  هح

لب ة ةةةح إلةةةد والػصةةةػع اي ،ا لاء وزةةةخة لالةيدةةةج الةبةةةجع ت ةةةد البفك ةةةخ   عزةةةجليب ،والحةةةػال والةاةةةي  ، الػاحةةةج
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كةةػف البم ةة ع إةةل ي أفإيلبحةةجي اادبةةخ هةةػ   ، االحةةخ الةةةةب البفك ةةخالةخح ةةا   ةةغ البم ةة ع يكةةػف دةةيمل ت ةةد 
 هوالبفػيسالةةيهج أماة ل بةك غ 

يمجهي الةب ةةػف ام ج تغ احب يةةيخ  ، ةي جة أ ي الةةيهج الجلاي ا إل ااغ ب  يلالت زا  جيا
 وز ة  ال بخاخ ،وإل ال:يلب زحبػي ت د الةميل  ي: ب ت   ي شيال الةطخي  ،وايبمجامهع الص با و  ػل ع

لةع ، اصخياةا زا  جيةا جلتزة يقتكون ذات اتجاه  حدا ض  ا ةيهج إةيلالت اغ ب ال ي ميخ زمبةج  واان صاه
  ه 11)شبمت  ةح تاػموهةيك  بب دجيةا  ، يةػاخزب: خ شخياب ي  ةح 

 ، م  ةيالجن ي و الةما  ةا الت ةد  ةةبػييخ اا ببةيل واف يمبةةج ، و غ حةم الص بةا زةػيةل أيةيل ب الباةػيع
ت ةةد  مبةةةج زاةةػيع الصيلةةبواف اي، والباةةػيع و ةةي شةةياة والبخ  ةةب  يلبح  ةة  ،والم  ةةي ،إيلةةجن ي اةةيلحفظ والف ةةع

وز مة  الصيلةب ةة  هة ةع الحفةةظ  ه 12)البةل ازمصةل نبةيئج مد اةا ،إاةي البحخيخيةا البحةة   ا خااا ببةيل 
وبةةةيء ش ةةة بة  ،وايصةةػل ويةةةةل دجلازةةة الفكخيةةا وزخد ةةا   يلازةةة الةاجيةةا ،اا بحةةيف أماء  ةةغ اةةة   ،والف ةةع
 هالمة  ا البم  ة اإ ةبل اا بحيف غييا ا وي  ا لبصػيخ  ، الم ة ا

 ةةةةغ  ةةةة ع الة ةةةةيل ا إةةةةل الة ةةةةيشيخ الص ن ةةةةا ، و ةةةةغ حةةةةم الصيلةةةةب زصةةةةػيخ   يلازةةةةة ال  ةةةةة ا
    هتاػبيخ  غ زػة ة وال ػ والححل  ق:ي  ام جة تغ ،ن ئا ةي م ا أ ةاإل  وانجأ لأية، وال ةم يخ
 ايا ينةاول ا والبح ةل ديئةةا ت ةد زحةة  الةةةم  هةل حخيةا ،ل صيلب ل ةةت نةجوف قةػااي ااديمية اوالحخيا 

 د ع الة بةله  غ والةج  وتجل البمجي ت د الثػانت
 لألستار اجلاهعي حريت األكادمييت

وهػ الح خ ااييت إل ن يى  ، لأليبيذ ال ي مل مول ن ضػي وزةػيخي وزةةػي ل ص با ول ة بةل
يء  ػادبةةةػف زصةةةػل الةةةحي زةةةةمد ال ي مةةةيخ ل حةةةةػع ت ةةةد أيةةةيزحة أدفةةةلةةةحلظ  ،المة  ةةةا البم ةةة ع وأماة الب:  ةةةخ

وزصةةػيخ الكةةػامل   ،ةبةةي  الم ةةةلال غ ال ي مةةيخ الةةحي  حةةػل  نةةوالبةةةيإذ الحيصةة  ، حةةة  إةةل الةم ػ ةةيخ
 الةبجلبا حةب احب ي  يػ  المة ه 

إةةةل ضةةة  هةةةةحا البةةةةيإذ الةح ةةةةل  ،إةةةةل البم ةةة ع ال ةةةةي مل أيييةةة ا اال ي مةةة اأيةةةةيزحةالةةةةةيط  االة ةةةة
زةػإخ ملةةا تيل ةا  يولبب ة  ال ي مةيخ هةحا ال ةج  ت   ة، ةيإةةا الميلة ةالج ػع ال ي مةيخ إلةد الة ،والميلةل

 ةغ زةجليذ وبحةث  ،ت ةد أدةة  وةةة ن ةع غ الحخيا ااديمية ا اييزحة ال ي ما حبد  ةمموا الة ةيل الةةةيط 
 إل ةػمة اان صا البم  ة ا إل ال ي ماه لإيايبيذ تةةخ إميع ولئ ة ، 13)و ج ا ل ة بةل

اةةةف ولاء الباةةةجل الم ةةةةل ي ةةةغ و  ، الةحفةةةد لأليةةةبيذ لكةةةل ياةةةػل اة ةةةيل تة ةةةةهةةةل  الحخيةةةا ااديمية ةةةا
لةةغ يكةةػف نػيةةمةي البةةجليذ نةةجوف حخيةةاه ولةةغ يكةةػف »ول ةةحا ياةةػع )أو ةةيلا :  ،ل  ي مةةيخ المخياةةا والخصةة ةا

لةغ  ، اةاجولي أف أصبل  ب خا  إل   يع  ي إف لع  بػإخ لل هةي ر  ةغ الحخيةاه وبةجوف الحخيةا ااديمية ةا
وبجون ي ي كػف الةةي   ة  ه ز     ز ظ الةػاقة ل البةل ، ػف اةاجولي زجليذ  ةي  حػع حخيا البمب خيك

  ه 14)«إف غ يا الحخيا ااديمية ا ي  بخني ةة مي  ت د البفك خ اصخياا واحجة ،هه، يأقصخ لب ةب ي
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والبفك ةةخ الم ةةةل  ،إةةل إلاةةيء  حيقةةخاخ الحخيةةاإةةل تةةجة   ةةياخ  ة ةةي   ال ةةي مل ودةج زةث ةةت حخيةةا اايةةبيذ
  ػ ه نجوف حخ   أو ، وإنجاء الخأيهلتدليل والنق  والمبهضرة ب الحي  بةع الحخ

 وإتصةيء  ةيهي ون ةخ  ، إةل البحةث تةغ الحا اةا  طيهخ الحخيا ااديمية ا لأليةبيذ ال ةي مل زب  دو 
 ه 15)جوف زمخم ل ض:ػشيخوب إل   جاف ز ةةة اك  حخيا، أإكيل و م ػ يخ وألاء إل ة  غزػص  

وا ب ةةيل الصخياةةا   ،ل ص بةاوزحج ةج الكبةةب الةاةةخل  ةةػام البةةل  جليةة ي ل ال ةةي مل ايةةبيذا  ةة ع وصةف ةغ و 
إيايةيزحة ال ي مةا   هزمبةج ت د البكةػلػة ي  ،اياتبةيم ت د وييئ  زم  ة ا حج ثا ،البل زجلت ن ي الةيمة

البةجليذ موف أي زةج   لهةةي اةبةيمت البةجليذ و مةي  خ   الح غ )يضص مػف نػضيئف البجليذ ل ع الحةم إةل
 ه 16)و ةيه ة الةابػلا 

 ، إةةل   ةةياخ ز ةةةة ع هةةػ حةةج ث ل شةة ع إلةةد  ةة   ةةي ايةةيزحة ال ي مةةاإزيحةةا الفةةخ  دةةحلظ 
 ااإكةةيللببةةيمع  ،ل ة ةةيل ا إةةل الةةةجواخ والةةةمزةخاخ ما ةة  و ةةيل  الب ةةج الةبةةةيويا إةةخ  ز  ئةةا ةةغ  ةة ع 

والػصةػع  البحةث الم ةةل  بيامةا ت ةدوز ة  م ع  ،وزػإ خ الةجتع الةةيمي والةمةةػي  ،حخيا والةم ػ يخ اك 
 هإلد نبيئج  باج ا و بصػل

وايبةخال  وإنجاتة تةج  ،الم ةلالبحث  لإل  ةبػ  نبي إل  مول أيييل  ،حخيا ااديمية از مب ال
 ، والابةةػع ايا ب إةةيخ إةةل الةةخأي ،ل ػصةةػع إلةةد الحا اةةا ، إةةةغ   ل ةةي زفةةبل الفضةةيءاخ الػايةةما ، زفم   ةةي

والاةةة ع الةخزبصةةةا  الةبةةةيمتزخيةةة   ةةةحلظ و  ،ثايإةةةا ااةبةيت ةةةا الاةةةيلةالو ، واايةةةبا ل ا تةةةغ الة ةةةيع الة ييةةةل
 ه 17)ايلحخييخ والحاػ  إل الة بةميخ اإلنةين ا

 البحةةث الم ةةةل  ةةغ إةةل  ة ةةي، زمبةةةج ال ةةػمة ت ةةد  ةةةبػ  الحخيةةا ااديمية ةةا الةةةةةػى لأليةةبيذدةةةي 
بم ة ع  ةغ اليل ج  هػ زػي ل إيئةجة الة بةةل إ، ية ع إل زاجيع لؤ  ت ة ا لح    ك خ الة بةل أفاة  
 ، البةل زةةمد نجلايةب ي ل ج ةا ال صةي البةةػيةا اادبةةيميا وااةبةيت ةا ، غ   ع البحػث الم ة ةا الميلل

يص ةةل  ا ،إةةل الػدةةت الحيقةةخ إةبةةيئج البحةةػث الم ة ةةا ،نةةجع  ةةغ هةةح  الف ةةػة نةة غ الة بةةةل والبحةةث الم ةةةل
 غ ةةخ ذوي اا بةةةي ياخأهةةي  وزباةةد أيةة خة الخإةةػ  ا ،ت  ةةة الة بةةةل ويبةةخةع إيئةةجز ي ت ةةد الم الػادةةل

 ه الجد اا وبحلظ هجلا  ل   ػم الم ة ا
 ، لةةحلظ انةةةج  ةةةغ زفم ةة  ن ةةةيط البحةةةث الم ةةةةل اةةةي  بةييةةةب  ةةةل حيةةةيخ الة بةةةةل وزصةةةػل  وزةة بةةةة

 ، تةةةجل وةةةةػم  رل ةةيخ و حفةةةداخ ل بحةةةث الم ةةةل الةةةحي  ي ةةةجل الة بةةةةل ؛م اةةة  ة ةةةيوألالةةت الةمػدةةةيخ البةةةل ز
نةةجوف لبص ةةي  ، أ ةةخ   إلةةد ةةك  يخ إةةل احةةػث زبص ب ةةي البخد ةةا ل نباةةيع  ةةغ  خزبةةة الوادبةةةيل اا ةةخ ت ةةد 

 هوبةبص بيخ يػ  المة ، ايلةةطػ ا البةةػيا
خيةةا ااديمية ةةا و ثةةخة البةةج  خ إةةل إك ةةةي د ةةا الح أهة ةةا الحخيةةا ااديمية ةةاالةمص ةةيخ ت ةةد  زمشةةخ
قي   م ي البحث الم ةل وزا ةز و  ،وزا ز إم  ي ،انبمجخ ال ي ما تغ دضييي الة بةل ،دضييي ال ي ما

 ه(18) خموم  وأنبمج تغ   ي ة ولييلبة
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وت ةةةد  ةيليةةةا  ، الحخيةةا ااديمية ةةةا إةةةل البحةةةث الم ةةةةل زةةةيتج البيحةةةث إةةةل البمب ةةةخ تةةةغ لأيةةة اكةةة  حخيةةةا
 هل ج ا الة بةل ون خهي الة ة ا واا  د ا والػشة ا إل   ف الحا اا البدا يزة

 إكةةخة وأ ػقةةػع  أيا ب ةةيل  إةةل زمصةةل الحخيةةا ل بيحةةث إةةل البحةةث الم ةةةل  ااديمية ةةاأف الحخيةةا 
 ، ام ةةجا  تةةغ  ةة   ةةي مثخ ت ةةد الةةةةيخ الفكةةخي ، وملايةةب ي وزح    ةةي نب ةةخم و ػقةةػت ا ايةةب    الحاةةيئم

وإةةل  ،ال ةػمةزحا ةةم وهةحا  ةةي يةة ع إةل  ،ز   يز ةي أت ةةدحبةةيى إلةد الحخيةا ااديمية ةةا إةل يلبحةث الم ةةل يإ
 هتة  ا البصػل البم  ع وز ب ا  بص بيخ البةة ا إل الػدت الحيقخ وإل الةةباب 

 االستقالل اجلاهعي 
خيةا وا يةكغ ل  ي ما أف زضةغ الح يةث  اايبا ع ال ي مل أت د  خازب زةبل ال ي ما  ايلحخيا

اإلمالاخ الم  ةةي إةةل   ا تةةغوهةةل ا زبةةةل ااةةجل  ةةغ اايةةبا ل ،بحةةث الم ةةةلل و  وايةةيزحز يااديمية ةةا ل ص بةةا 
  ةي   ةخ ل ي از يذ الاخالاخ إل إمالة شمون ي وز ة خ إتةيل يه ، الجولا والة بةل

 واف الحخيا ااديمية ا زبحخك إل ث ث از يهيخ
ويكةةةػف  ، البةةةل يحبية ةةةي  ةةة  از ةةةيالةص ػبةةةا لةةةةا اايةةةبا ل ا م ا ب فةةةتأدةةةيميةل وأمالي و ةةةيلل  )

حخيةةةا ال ي مةةةا إةةةل ا ب ةةةيل الةطةةةيل و  ، ةةةغ زةةةجليذ والبحةةةث الم ةةةةل اادةةةيميةلة ةةةيع الأدثخهةةي وأويةةةم ي إةةةل 
وشةةخوط  ، شةةخ  زاةةػيع ش بب ةةي اةةةي  بةييةةب  م ةةيا ب ةةيل و  وزصػيخهةةي الةاةةخلاخ والةةةةيهج  ةةغ ،ال ةةي  ن ةةي
 هاةي  بةييب  ل إ كين يز يوإتجامهع ، دبػع الص با

زةةةةةل ال ي مةةةا دةةةجلا   ةةةغ    ،إييةةةبا ل ا ال ي مةةةا إ ةةةة ايةةةبا ل ا نةةةةب ا أ ةةةي ااز ةةةي  اإلمالي والةةةةيلل
 ه 19)الة ح يخ اماء   يل تة  ي اةي ا بميلم  ل الةطيل الميل إل الجولا

 ، ئف ةي اإلماليةا ااييية او ةيليةا وضي ،إةل إمالة شةمون ي وزةطة ع ه ك  ةي ،إيلحخيا اإلماليا ل  ي ما
إيلا ةيماخ ال ي م ةا  ، حةجومة ةةجا   ،وانب ةيا د يمز ةي ،ووقل ز خيميخ ودػان غ  يصا ن ي وزم غ أتضةيئ ي

نةز 1964لةةةا  145و ةيف دةينػف ال ج ةا ال ي م ةا لدةع  ، غ لئ ذ ال ي ما وتةجاء  بع اي ب يل الةػلالة
وأدةج  ، ولةل ال ينب الم ةل ت ةد اإلمالي   ،والم ة ا ت د   يل ا البجلية  غ إل شموف ال ي ما اإلماليا

 لغع  ي زةمع اة الب ج  غ ميةاخاش اه  ، ت د ال ينب الجيةاخاشل إل اإلمالةه إا أف هحا لع يصبم إلد ال ػل
)ايةكةةغ أف  بحاةةم ايةةبا ع ال ي مةةا أا أذا زةةػإخخ ل ةةي شةةخوط الحخيةةيخ ااديمية ةةا والبةةل زةةةب دل   ةةيل ا 

 ةةةةغ ةينةةةةب أتضةةةةيء ه ئةةةةا البةةةةجليذ إةةةةل ا ب ةةةةيل د ةةةةيمز ع ال ي م ةةةةا ت ةةةةد   ب ةةةةف الةةةةةةبػييخ ميةاخاش ةةةةا 
والة يل ا إل ص يغا ي ييةيخ و صةي وبةخا ج ال ي مةا الة ب فةا وزةػإ خ الضةةينيخ البةل زكفة  ل ةع الا ةيل 

 ه 20)ودب ي يةكغ اف زةص م الصيديخ ال  دا ل  ي ما  ،نخييلب ع ال ي م ا
  ،يايةةبا ل ا إ ةةة زط ةةخ  ةةغ  ةة ع ليةةع ال ي مةةا لاػاتةةجهي البةط ة ةةا الةيل ةةاإ، إ ةةي ااز ةةي  الةيل ةةا

نةةجوف زا ةةج نبةةةػم وأنةةػاا  ، وحخيةةا البةةةخ  اقنفةةي  الة دان ةةا، ع ل ةةيوزةةةػع  ةةةيمل م   ةةي البةةل زخاهةةي   ئةة
 وإم البم  ةيخ البل يةجلهي    ذ ال ي ماه ، ن  اةخونا  ، حجمة
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ت ةةد إيةةةيم الجولةةا ل  ي مةةيخ  يكةةيم  بفةةم ال ة ةةل ،  ةةي ال ي مةةا ل ة بةةةللمطةةع الةةجول وال ج ةةا البةةل زمم  أف
  21)ال ةمب ا ةػاع إل غييا ااهة ا إا انة  بحبع ت د ال ي ما أف زفةخ ل جولا شخياا صةخإ ي أ خا   ، يميي  

  ال ي ميخ ص ح يخ از يذ الاخالاخ الةيل اهلكغ ا يةةل ذلظ  غ إتصيء 
 ذلظهوالحخيا ااديمية ا هل وي  ا لبحا م   ،لييلب ي إل  ج ا الة بةل ال ي ما زةمد إلد زحا ماف 

 اخلامتت
حخيةةا الفكةةخ والةةخأي والب ةةةل ز ب ةةف تةةغ  وهةةل، أف حخيةةا ااديمية ةةا شةةخط لبةة ةةا الم ةةػل والبم ةة ع

جث حخيةا الةبم ع والبحةث والبةجليذ والبحة ان ةي ،ا بةجام ل ةي ز ك  وا ،البل زمج حاػ  لك  إنةيف ،والبةط ع
 ةةةجل ل حةةخاك الفكةةخي وزاةةجل  وهةةل ،موف لإةةس أو إةةخم تاػبةةا ،والة ةةخ وإةةم الةمةةي  خ الم ة ةةا ل بحةةػث

ك  تةةةيل إةةةل البصةةةػل والبةة ةةةا نةةة  هةةةل أيةةةيت البصةةةػل  ةةةالم ةةةةل ل  ي مةةةيخ  ةةةةي  ةةةةمكذ ت ةةةد الة بةةةةل ا
 هوالبةة ا

زةةيا   ،يةا ااديمية ةاوإذا لع زةبل ايلاجل المةيلل  ةغ الحخ   ، غ اة  الفكخ والثايإا ال ي ميخ وةجخ
 هوزم د تغ البصػل  ،البم  ة ا والبحث ا و ج ا الة بةل ايلخ ػم والم د تغ أماء وضيئف ي

وناةةةة  ، وال ي مةةةةيخ البةةةةل زةةةةةمد إلةةةةد زصةةةةػل وزخغةةةةب إةةةةل الةةةةةةيهةا إةةةةل تة  ةةةةا البةةةةةيء والبةة ةةةةا
 اياتبةةيملة ذ   الة بةميخ إلد البصػل الفكخي و زصػل اادبةيمي وااةبةيتل ت   ةي  الب ج ةج لكةغ

وزفم   الحخيا ااديمية ا إل ، الاجيةا البل از جي نفمي ااإكيلت د ااإكيل ال ج جة ن  الب  ز  غ 
ل ةةةيهةا إةل ت ةةل  زأه ة إة ةا  مه ةا  اكفةيءاخلخإج الة بةل ، الة ياخ ااديمية ا واإلماليا والةيل ا

 تة  ا البصػل والبةة اه
 الهوامش

                                                           
 177/ 1انغ  ةطػل : ، لةيف المخا - 1
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 804: 1  ، 27المجم  وااةبةيت ا  الم ػل اإلنةين ا ي ة ا" ال خ ػك أاحيث    ا، والةمييما نػا  ، شصةيوي 
 
احث  ة ػل إل شبكا اانبخنت تبخ الخااي البيلل:  ، ل 2005) ، ييلل إخحيخ  - 14

http://sfa.saudiclub.us/vb/showthread.php?t=5708 
 24تبج هللا تجت:، ، تبج الخحةغ الك  نل، ه ئا البجليذ إل ال ي ميخ المخب ا الطخو  الة ئةا ايباخال أتضيء  - 15
ميةةبخ  ، الةةطةا الميلة ا ل  ج ا ال ي م ا، وايبا ع  ميةيخ البم  ع الميلل، ااديمية اإت ف ل ةي ا أف الحخيا   - 16

 زخ: الةةطةا المخب ا لحاػ  اانةيف، 1988
 ،  م االةةطةا الميلة ا ل  ج ا ال ي، وايبا ع  ميةيخ البم  ع الميلل، إت ف ل ةي ا أف الحخيا ااديمية ا ذ خ إل- 17

 زخ: الةةطةا المخب ا لحاػ  اإلنةيفه، 1988ميةةبخ 
  ، لييلا م بػلا   ة ةػلة  ، تبج  احةج دمحم حة غ ، الخقي الػض فل اتضيء ه ئا البجليذ وت دبة اأنبية ب ع الم ة ا  - 18
 12ال ةغ : ، الةخ د الػشةل ل ةم ػ يخ  ،   2006)

 153، 151 حةػم دةبخ : ، المخب ا  ةطخ:الحخيا ااديمية ا إل ال ي ميخ  - 19
 254الحخيا الفكخيا وااديمية ا إل  ةخ: - 20
 95إ  ب خ:، ال ي ميخ إل الميلع الةميصخ - 21

 وادلراجع ادلصادر
 1ط، تةيف ، مال   جاوي ، تبج الايمل ال    ل، البحث الم ةل ن غ الحخيا والةمية ا ه1
 ، احةةةج دمحم الدنف ةةل ،  ب ةةا  بص بةةيخ البةة ةةا الةةةةبجا ا الب صةة ي اايةةبخاز  ل ل بم ةة ع ال ةةي مل مول  إةةل ز ه2

  ةخه ،اان  ػ
 ،  خ ةةةد تةةةةيف لجلايةةةيخ حاةةةػ  اإلنةةةةيف ، تبةةةج الةةةة ل إنةةةخاه ع الب:ةةةجامي ، الحخيةةةيخ ااديمية ةةةا واإلنةةةجاع ه3

 ه2006، االمف، تةيف 
 ةةذ الةةةػشةل ل ثايإةةةا الة  ، ي ةةةة ا تةةيلع الةمخإةةةا ،  ديةةج تةةة ذ الةةةػلشل ، الةةة صػيا إةةةل البخب ةةا المخب ةةةا ه4

 ه2009، الكػيت ، والفةػف وااما
 ه  3ط، مال انغ  ث خ ، زحا م: ةصفد الب:ي ، دمحم نغ إيةيت   ال مفل الب يلي ، صح ل الب يلي  ه5
تبةج هللا ، تبج الخحةغ الك  نةل، الطخو  الة ئةا ايباخال أتضيء ه ئا البجليذ إل ال ي ميخ المخب ا   ه6

 ه1984، م  م ، الةخ د المخبل لبحػث البم  ع الميلل،  بخب ا والثايإا والم ػلالةةطةا المخب ا ل ، تجت
 ه4ط ، مال صيمل ن خوخ ، انغ  ةطػل  ، لةيف المخا  ه7
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خ:دمحم الةة ج  ، الحة غ نغ دمحم نغ الفض  الةمخو   ايلخاغب ااصةف ينل أنةػ الاييةع فخماخ ألفيظ الاخاف: ه8
 شبما الح بله، د  نل

 ريحاالطاالرسائل و 
 ، اباع  امماع ح منااي  ، العلميااد  بإن ا يي م الرضا  الايفي أل ضاضا ي ةياااد ال اعريت يا   ا   ه1

 المركز اليطنأل للمعليم ت ، ( 6002)  ، رن لد عك يرا  منشيرة 
 المواثيق الدولية

 الةةطةةةةةا الميلة ةةةةا ل  ج ةةةةا، وايةةةةبا ع  ميةةةةةيخ البم ةةةة ع المةةةةيلل، إتةةةة ف ل ةةةةةي ا ةةةةأف الحخيةةةةا ااديمية ةةةةا ه1
 زخةةا: الةةطةا المخب ا لحاػ  اإلنةيف، 1988ميةةبخ  ، ال ي م ا

 البحىث
احةث  ة ةػل إةل  خ ةد احةػث البخبػيةا ، دمحم وة ةة الةةيوي  ، والمػا   الةخزبصا ن ةي ، الحخيا ااديمية ا  ه1

 ه1990، دصخ، 
 الدوريات

إةةل 9295 ةةخيغ المةةجم  ايلةةا  ة ةةػلة إةل صةةح فا ز ، الػادةةل وااإةةي ، البحةث الم ةةةل إةةل ةي مةةا م  ةم - ه1
6/7/2005  :11 

    64المجم ، الةة ع الةميصخ    ا  ، تبج الةةمع نجل،  اإلي  ل الميلع وزةة ا ال ي ميخ ه2
تةةجم  ةي خ)دةةينػف  ، الاةةيهخة ،    ةةا ال ةة ع  ، مه ت ةةل أو    ةة   ، الحخيةةا ااديمية ةةا والةػاث ةةم الجول ةةا  ه3

 ه 2005الثينل 
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 أطار هقرتح حلوكوة اجلاهعات والكليات االهلية
Proposed framework for governance of Universities and Colleges 

 حبث تطبيقي يف كلية املستقبل اجلاهعة
 م.د عز الذين حسن كاظن احلسيني                          د. حموذ حميسن عبذ الرضا الزريف

 بلذيات بابل                                                 كلية املستقبل اجلاهعة      
 املستخلص: 

شهدت العقود الساضية تطورا في مفهـو حوكسة السؤسدات كتغير من مفهـو تقترػر همسيتػع ى ػ  
الذركات الكبيرة السدرجة بأسواؽ الساؿ في االقتراديات الكبرى إل  مدألة تعش  بها كافة هنذطة األىسػاؿ 

اذ تتسثػػ   مذػػا ة البحػػع فػػي ضػػع   ،اىين العػػاـ كالخػػال بالػػدكؿ الكبيػػرة كالرػػغيرة ى ػػ  حػػد سػػوا بالقطػػ
تطبيػػق قواىػػد الحوكسػػة كيالتػػالي ىػػدـ االمتسػػاـ بجػػودة السخرجػػات مػػن الط بػػة كالتػػي تػػؤ ر  ػػأ يرا  مباشػػرا  فػػي 

وكسة في الجامعػات سوؽ العس   كسع  البحع لتحقيق مدفع في هقتراح دلي  استرشادي الليات كقواىد الح
اسػػػتشد البحػػػع ى ػػػ   .كالك يػػػات االم يػػػة يدػػػامق فػػػي االرتقػػػا  بجػػػودة االدا  كتحقيػػػق امػػػداؼ  التع ػػػيق االم ػػػي

فرضية  مفادما اف تطبيق مبادى كقواىد الحوكسة في الجامعات كالك يات االم ية يؤدي الػ  السدػامسة فػي 
ال  مجسوىة من االستشتاجات مشها مشاؾ ضع   رفع كفا ة األدا  كمواجهة التحديات كقد توص  الباحثاف

كاضػػف فػػي اناسػػة الرقابػػة الداا يػػة ل جامعػػات االم يػػة بددػػل ااتراقهػػا مػػن قبػػ  األدارة كالسػػو فين. كاػػرج 
الجامعػات كالك يػات االم يػة الػ ي  البحع بسجسوىة من التوصيات من ابرزما تبشي االطار السقترح لحوكسة

 ر التع يق االم ي.يداىد في تحقيق األمداؼ كتطوي
Abstract: 

  The past decades have witnessed a development in the concept of corporate 

governance and a change of concept that is limited to large companies listed in 

capital markets in the major economies to an issue that concerns all business 

activities in the public and private sectors in both large and small countries. 

Lack of attention to the quality of the outputs of students, which have a direct 

impact on the labor market. The research sought to achieve its goal in proposing 

a guide guide to the mechanisms and rules of governance in universities and 

colleges contribute to improve the quality of performance and achieve the goals 

of private education. The research was based on the hypothesis that the 

implementation of the principles and rules of governance in universities and 

colleges contribute to the efficiency of performance and meet the challenges and 

the researchers have reached a set of conclusions, including there is a clear 

weakness in the internal control systems of civil universities to be penetrated by 

management and staff. The research came out with a set of recommendations, 

notably the adoption of the proposed framework for the governance of 

universities and private colleges, which helps in achieving the goals and the 

development of private education. 
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  -املقذهــــــة:
يُعػػد مفهػػوـ الحوكسػػة مػػن السفػػاميق السدػػتحد ة فػػ  ىػػالق االقترػػاد كاالسػػتثسار  هػػر بدػػبل حػػاالت 
الفداد الكبيرة ف  السؤسدات العالسية كهصبحت الحوكسػة محػ  امتسػاـ كبيػر ل سشاسػات الدكليػة كالحاومػات 

، كسػػع  البحػػع مػػع جسيػػع السؤسدػػات العامػػة كالخاصػػةامػػ  يػػت  ق ، اذ اصػػبف ناػػاـ متكنككبػار السدػػتثسري
ال  ا بػات اف الحوكسػة مػي الدػبي  الوحيػد الػ ي يجػل ى ػ  السؤسدػات اف ت تػـب بهػا كتطبقهػا باحاػاـ مػن 
اج  ضساف الدير فػي الطريػق الرػحيف كصػوال الػ  تحقيػق الجػودة كالتسيػب فػي االدا  االفزػ  ل جامعػات 

تطرؽ البحع الػ   التعػرؼ ى ػ  كيفيػة تفعيػ  ناػاـ الرقابػة الداا يػة كادارة السخػاطر  كالك يات االم ية  كسا
الجامعات كالك يات االم يػة  كى قة ادارة السخاطر بشااـ الرقابة الداا ية كك لك اىداد اطار مقترح لحوكسة

 بسا يت  ق كاروصية م ة السؤسدات ىيشة البحع.
 . مشهجية البحع1
 همسية البحع:  1-1

، إذ تشبػػع تحقيػػق الجػػودة كالتسيػػب فػػي األدا  اتدػػل البحػػع همسيتػػع مػػن همسيػػة متغيراتػػة  الحوكسػػة، ي
امسية البحع من حجػق التػأ ير ال جامعػات كالك يػات االم يػة فػي السجتسػع ك الكيفيػة التػي تػدار بهػا الجامعػة 

وكها كانذػػػػطتها مػػػػي اك الك يػػػػة االم يػػػػة، اذ اف متابعػػػػة اىسػػػػاؿ الجامعػػػػات كالك يػػػػات االم يػػػػة كتفحػػػػ  سػػػػ 
 .متط بات ضركرية لتوجيهها ضسن اإلطار الرحيف كالسط وب

 -يهدؼ البحع ال  تحقيق االتي: :همداؼ البحع 1-2
 التعرؼ ى   مفهـو الحوكسة كمامي الياتها كمتط باتها كامدافها.

 م ي.ضساف التحدين السدتسر في االدا  كرفع مدتوى الكفا ة كتحقيق جودة اى   في التع يق األ
 .هقتراح دلي  استرشادي الليات كقواىد الحوكسة في الجامعات كالك يات االم ية

 مذا ة البحع   1-3
تكسن مذا ة البحع في ضع  اتباع قواىد الحوكسة كضػع  كجػود الذػفافية فػي ترػرفات اإلدارة   

 ػػأ يرا  مباشػػرا  فػػي كالبيانػػات السفرػػحة مػػن قب هػػا كىػػدـ االمتسػػاـ بجػػودة السخرجػػات مػػن الط بػػة كالتػػي تػػؤ ر 
سػػوؽ العسػػ ، إذ إف مػػن همػػق هسػػباب تعثػػر التع ػػيق االم ػػي مػػي الترػػرفات ايػػر الدػػ يسة لػػ دارة كالسػػو فين 

 كمن  ق األضرار بسرالف الجسهور كالسجتسع.
 فرضيات البحع: 1-4

تتسثػػ  فرضػػية البحػػع فػػي اف الحوكسػػة تػػؤدي الػػ  تحقيػػق امػػداؼ الجامعػػات كالك يػػات االم يػػة ىػػن 
السدػػػامسة فػػػي رفػػػع جػػػودة التع ػػػيق األم ػػػي كرفػػد سػػػوؽ العسػػػ  بػػػالكوادر السؤم ػػػة كالقػػػادرة ىػػػ  موا بػػػة طريػػق 
 .التطورات

مشهج البحع: اىتسد الباحثاف ى   السشهج االستقرا ي في الجانل الشاري بوساطة السرػادر لتحقيػق  1-5
ي ػي، بوسػاطة ىػرد كدراسػة امػا فػي الجانػل العس ػي فقػد اسػتشد الػ  السػشهج الوصػفي التح  ،امداؼ البحػع
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القوانين كالتذريعات كاالناسة كالسعايير الدكلية كاالدلػة السح يػة ل حوكسػة، فزػ  ىػن السقػاب ت الذخرػية 
 كالبيارات السيدانية.

 الحدكد الساانية: تسث  الحدكد الساانية ل بحع ك ية السدتقب  الجامعة. 1-6
ت الس  سػة إلجػرا  البحػع بجانبيػع اىتسػد الباحثػاف مرادر البحع: من اج  الحروؿ ى   السع وما 1-7

  القوانين كاالناسػة، السعػايير الدكليػة كاالدلػة السح يػة، الكتػل :ى   السرادر التاريخية الع سية التي تسث ت
 العريية كاالجشبية، االطاريف كالرسا   الع سية، البحوث الع سية، االنترنيت  .

 اإلطار الشاري ل حوكسة  .2
 هـو الحوكسةمف 2-1

اات فت كتعددت تعاريف حوكسة السؤسدات باات ؼ كجهات نار الباحثين كياات ؼ السواضػيع 
  إذ ىرفػػػت  OECDالتػػػي تبشتهػػػا حوكسػػػة السؤسدػػػات كمػػػن هبرزمػػػا مشاسػػػة التعػػػاكف االقترػػػادي كالتشسيػػػة  
كيحدد ميا  حوكسػة حوكسة السؤسدات بأنها اإلجرا ات كالعس يات التي بسقتزاما تدار كتراقل السؤسدة  

السؤسدات توزيع الحقوؽ كالسدئوليات بين مخت   السذاركين في السؤسدة  مث  مج س األدارة ك هىزػا  
مج ػػػػػس األدارة ك السدػػػػػامسين كايػػػػػرمق مػػػػػن األطػػػػػراؼ السعشيػػػػػة كيزػػػػػع قواىػػػػػد إجػػػػػرا ات صػػػػػشاىة القػػػػػرار.  

OECD: 2004:P11.   
كالسبادى التي تهدؼ ال  تحقيق الجودة كالتسييب  فػي  كيرى الباحثاف اف الحوكسة مي مجسوىة من القواىد

 االدا  كالرقابة كالسدا  ة ىن طريق ااتيار االساليل السشاسبة كالفعالة لتحقيق اطط كامداؼ السؤسدة.
 امسية حوكسة السؤسدات2-2 

لقػػانوني لقػػد ا تدػػبت حوكسػػة السؤسدػػات همسيػػة كبيػػرة بالشدػػبة ل ػػديسقراطيات الشاشػػئة ناػػرا  لزػػع  الشاػػاـ ا
ال ي اليسان معع إجرا  تشفي  العقود كح  السشازىات بطريقة فعالة كهف ضع  نوىية السع ومات تؤدي ال  
مشػػػع االشػػػراؼ كالرقابػػػة كتعسػػػ  ى ػػػ  انتذػػػار الفدػػػاد كانعػػػداـ الثقػػػة كيػػػؤدي اتبػػػاع السبػػػاد  الدػػػ يسة لحوكسػػػة 

مػػػػع تذػػػػجيع الذػػػػفافية فػػػػي الحيػػػػاة السؤسدػػػػات الػػػػ  ا ػػػػق األحتياطػػػػات ال زمػػػػة ضػػػػد الفدػػػػاد كسػػػػو  اإلدارة 
 ،االقترػػادية كماافحػػة مقاكمػػة السؤسدػػات ل صػػ ح كتاهػػر امسيتػػة حوكسػػة السؤسدػػات  فيسػػا يػػأتي   ػػافي

21133215: - 
. محاريػػػة الفدػػػاد الػػػداا ي فػػػي السؤسدػػػات كىػػػدـ الدػػػساح بوجػػػود  اك باسػػػتسرار  بػػػ  القزػػػا  ى يػػػة كىػػػدـ 1

 الدساح بعودتع مرة اارى.
ة كاالستقامة ل عام ين كافة في السؤسدات بدا  من مج س االدارة كالسديرين التشفي يين ال  . ضساف الشبام2

 ادن  ىام  فيها.
 . محارية االنحرافات كىدـ الدساح باستسرارما كالسيسا ت ك التي يذا  كجودما تهديد ل سرالف.3
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 همداؼ الحوكسة 3-2
سدة في نار جسيع األطػراؼ السعشيػة ىػن الهدؼ األساس لحوكسة السؤسدات مو زيادة قيسة السؤ 

-كيتحقػػق مػػػ ا ىبػػر األمػػداؼ الفرىيػػة التاليػػػة: ،السدػػا لةؿ تحدػػيشات ى ػػػ  األدا  التشايسػػي ك طريػػق إداػػا
   2114،28، قواىد حوكسة السدتذفيات

 . ضساف كجود إدارة مهشية مدتق ة تردر التوجيع الد يق كتذرؼ ى   ىس  السؤسدة.1
الرقابػػة كادارة السخػػاطر بسػػا يزػػسن مشػػع كا تذػػاؼ كتح يػػ  الشتػػا ج ايػػر السراػػوب . إداػػاؿ ناػػق التػػدقيق ك 2

 فيها.
. دىػػػق إدارة السع ومػػػات كمسارسػػػات اإلفرػػػاح بهػػػدؼ االرتقػػػا  بالذػػػفافية مػػػن هجػػػ  تحقيػػػق إنتاجيػػػة هى ػػػ  3

 ككفا ة كمسارسات اتراؿ هفز .
 ا ياف  استدامة كازدمار السؤسدة.. حساية حقوؽ الس ؾ ك السدامسين كايرمق من األطراؼ السعشية بس4
     . تعبيب مباد  السدئولية كاالستدامة كالسذاركة لرالف األطراؼ السعشية من الداا  كالخارج.5
  Kaen,2003, 12  
  .OECDمباد  مشاسة التعاكف االقترادي كالتشسية  4-2 

  كالػدكؿ االاػرى فػي OECDلقد كاف القرد من كجود مباد  حوكسة السؤسدات مدػاىدة حاومػات دكؿ 
جهودمق الستع قة بتقييق كتحدين االمور القانونية كاالطار التذريعي لحوكسة السؤسدات في ب دانهق ككػ لك 
من اج  تبكيد التوجيهات كاالقتراحات ل سواؽ كالسدتثسرين كالذركات السدامسة كايرما من الجهات التػي 

دك امتسػػاـ السشاسػػات الدكليػػة بحوكسػػة السؤسدػػات لهػػا دكر فػػي ىس يػػة تطػػوير حوكسػػة مؤسدػػات جديػػدة كيبػػ
  2113:231:  افي. بيرا

-OECD: 2004:p17حيػع قامػت مشاسػة التعػاكف االقترػادي كالتشسيػة بوضػع ىػدد مػن السبػاد  مشهػا: 

25   
 ضساف كجود اساس ألطار فعاؿ لحوكسة الذركات. -اكال:
 .دات حساية حقوؽ السدامسينحقوؽ السدامسين: يشبغي اف ياف  اطار حوكسة السؤس - انيا:
 .السعام ة الستكافئة ل سدامسين - الثا:
 دكر هصحاب السرالف ف  حوكسة السؤسدات.   -رابعا:

 اإلفراح كالذفافية.  -اامدا:
 مدئوليات مج س اإلدارة.  -سادسا:

 محددات حوكسة السؤسدات5-2 
هف تتػوافر  جػلياىػد الحوكسػة قو  قيػتطب ايػلكي تتسان السؤسدات بػ  كالػدكؿ مػن االسػتفادة مػن مبا
لقواىػػد الحوكسػػة كفػػي حالػػة تػػوفر  قيالدػػ  قيػػمجسوىػػة مػػن السحػػددات كالعوامػػ  األساسػػية التػػي تزػػسن التطب
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ت ك العوام  فأف تطبيق م ا السفهـو كالحروؿ ى   مباياة يعتبر امػرا مذػاوكا فيػة كتذػس  مػ   السحػددات 
  .2119،23 س يساف -مسا: نيكالعوام  ى   مجسوىت

 السحددات الخارجية -:اكال
السحددات تسث  البيئة اك السشاخ ال ي تعس  من ا لة السؤسدات كالتي قد تخت ػ  مػن دكلػة  كم  

 ال  اارى  كمي ىبارة ىن:
القػوانين كال ػػوا ف التػػي تػشاق العسػػ  باألسػػواؽ مثػ  قػػوانين السؤسدػػات كقػوانين سػػوؽ راس السػػاؿ كالقػػوانين .1

، 2118القوانين التي تشاق السشافدة كالتي تعسػ  ى ػ  مشػع األحتكػار.   برػوؿ ، الستع قة باألف س كايزا
55.  

 . كجود نااـ مالي جيد بحيع يزسن توفير التسوي  ال ـز ل سذركىات بالذا  السشاسل.2
كفػػػا ة الهيئػػػات كاألجهػػػب  الرقابيػػػة كذلػػػك ىػػػن طريػػػق احاػػػاـ الرقابػػػة ى ػػػ  السؤسدػػػات كالتحقػػػق مػػػن دقػػػة  .3

يانػات كالسع ومػات التػي تشذػرما كايزػا كضػع العقويػات السشاسػبة كالتطبيػق الفع ػي لهػا فػي حالػػة كسػ مة الب
 ىدـ التباـ السؤسدات.

. دكر السؤسدات اير الحاومية في ضساف التباـ اىزا ها بالشواحي الد وكية كالسهشية كاالا قيػة مثػ  4 
 سثاؿ.جسعيات السحاسبين كالسدققين كنقابات السحامين ى   سبي  ال

 السحددات الداا ية -: انيا
تذس  ى   القواىد كاألسػاليل التػي تطبػق دااػ  السؤسدػة كالتػي تتزػسن كضػع ميا ػ  اداريػة سػ يسة  كمي

توضػػػػف كيفيػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرارات دااػػػػ  السؤسدػػػػات كالسشاسػػػػات كتوزيػػػػع مشاسػػػػل ل دػػػػ طات كالواجبػػػػات بػػػػين 
السرالف  صحاب س االدارة كاالدارة التشفي ية كااالطراؼ السعشية بتطبيق مفهوـ حوكسة السؤسدات مث  مج

كذلػػك بالذػػا  الػػ ي اليػػؤدي الػػ  كجػػود تعػػارد فػػي السرػػالف بػػين مػػوال  االطػػراؼ بػػ  يػػؤدي الػػ  تحقيػػق 
 السرالف ى   السدى البعيد.

 االطار العس ي -3
 نب ة ىن الك ية  3-1

حيػع  2119لدػشة  427بسوجل قرار مج ػس الػوزرا   2111ك ية السدتقب  الجامعة سشة  تأسدت
السوافقػػػة ى ػػػػ  مػػػشف اجػػػػازة  2119/12/12االىتياديػػػػة السشعقػػػدة بتػػػػاري   45قػػػرر مج ػػػس الػػػػوزرا  بج دػػػتع 

  .  قدق ى سي كالهيا  التشايسي ادنا  يوضف مفاص  الك ية15كتتكوف الك ية من   ،التأسيس ل ك ية
 : موقع الك ية االلكتركنيالسردر

 كالك يات االم ية. هطار مقترح لحوكسة الجامعات 4
إىداد م ا االطار اىتسادا ى   دلي  حوكسة السؤسدات ل سشاسات كالسؤسدات  العالسيػة كالعرييػة كمشهػا  تق

   ك صػػػشدكؽ WCF  كاألتحػػػاد العػػػالسي ل غػػػرؼ التجاريػػػة   CIPEمركػػػب السذػػػركىات الدكليػػػة الخاصػػػة   
  كالبشػػػك OECDقترػػػادي كالتشسيػػػة    كمشاسػػػة التعػػػاكف االWB  كالبشػػػك الػػػدكلي   IMFالشقػػػد الػػػدكلي  
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  باالضػػافة الػػ  القػػوانين التػػي تخػػ  الجامعػػات كالك يػػات االم يػػة كمشهػػا  IIABالعريػػي االسػػ مي الػػدكلي 
  .2116لدشة  25قانوف التع يق العالي األم ي رقق 

كسػػػة الباحثػػػاف فيسػػػا يػػػأتي االجػػػرا ات التػػػي تسثػػػ  الحػػػد االدنػػػ  الػػػ ي يتزػػػسشع االطػػػار السقتػػػرح لحو  يوضػػػف
 الجامعات كالك يات االم ية ل رتقا  بجودة التع يق كتحقيق اى   مدتويات األدا .

 السرتكبات األساسية ل طار:1-4 
 الدياؽ العاـ ، الرسالة كاألمداؼ -:اكال

كػػ  جامعػػة مجسوىػػة مػػن األمػػداؼ التػػي تدػػع  الػػ  ب واهػػا ىػػن طريػػق مجسوىػػة مػػن البػػرامج  لػػدى
لػ  مذػػاريع ، كسػا يجػػل هف تس ػك كػ  جامعػػة اكك يػة ام يػة رسػػالة توضػف مػػن التػي يػتق ترجستهػػا كتحوي هػا ا

مػػ     قا لهػػا ماتريػػد الوصػػوؿ اليػػع ، كالفئػػات السدػػتهدفة ، ككيػػ  يػػتق تحقيػػق امػػدافها ، كسػػا يجػػل اف تػػت 
 االمداؼ مع ك ا   كمؤسدات التع يق األم ي.

 االلتباـ بحوكسة السؤسدات -: انيا  
يػػػات األم يػػػة االلتػػػباـ بسجسوىػػػة مػػػن الع قػػػات الستوازنػػػة التػػػي تتشػػػاكؿ ى ػػػ  الجامعػػػات كالك  يجػػػل

اإلطار العاـ إلستراتيجية م   السؤسدات كالوسػا   ال زمػة لتشفيػ  همػدافها  كيزػسن اإلطػار العػاـ ل حوكسػة 
السؤسدػػية السعام ػػة العادلػػة القا سػػة ى ػػ  السدػػاكاة بػػين جسيػػع االطػػراؼ مػػن دا شػػوف كمدػػتأجرين كمدػػتثسرين 

 الط بة كالسو فين العام ين  كااللتباـ بالقوانين كالتع يسات كالقرارات التي تشاق ىس  م   السؤسدات. ك 
 مج س الك ية  - الثا   
 . مباد  ىامة1

إف كاجػػل مج ػػس الك يػػة األساسػػي مػػو حسايػػة حقػػوؽ الك يػػة األم يػػة كتشسيتهػػا ى ػػ  السػػدى الطويػػ  
 يػػة مدػػؤكلية الحوكسػػة كام ػػة بسػػا فػػي ذلػػك توجػػة السؤسدػػة كمػػن اجػػ  القيػػاـ بهػػ ا الػػدكر يتحسػػ  مج ػػس الك

االسػػػتراتيجي كتحديػػػد األمػػػداؼ العامػػػة لػػػ دارة التشفي يػػػة كاإلشػػػراؼ ى ػػػ  تحقيػػػق مػػػ   األمػػػداؼ كذلػػػك كفقػػػا 
  .2116لدشة  25لقانوف التع يق العالي األم ي رقق 

 تعارد السرالف. ،عس ميثاؽ ها قيات ال ،هناسة الزبط كالرقابة ،. هنذطة السج س: التخطيط2
ه. يقػػـو السج ػػس بتحديػػد همػػداؼ الجامعػػة اك الك يػػة األم يػػة كيقػػوـ برسػػق كاىتسػػاد اسػػتراتيجيات لتحقيػػق مػػ    

األمداؼ. كتقـو اإلدارة التشفي ية بوضع اطط ىس  تتساش  مع ت ك االستراتيجيات كذلك من ا ؿ ىس يػة 
كاطػط العسػ  كالتأ ػد مػن  يجيةج س باىتسػاد االسػتراتتخطيط تذس  مدامسة جسيع اقداـ الك ية، كيقوـ الس

قيػػاـ اإلدارة التشفي يػػة بسراجعػػة إنجػػازات األدا  كفقػػا لخطػػط العسػػ  كمػػن اتخػػاذ اإلجػػرا ات الترػػويبية حيثسػػا 
، كتعد ىس ية إىداد السوازنات التقديرية جب   من ىس ية التخطيط قرير األج  كقياس األدا .  لـب

ب. يقوـ السج س بالتأ د دكما من هف الك ية االم ية تتستع بشبامة ىالية في مسارسة هىسالها كيتق ذلك مػن  
ا ؿ توفر سياسات كميثاؽ ها قيات العس  تتزسن تعريف لتعارد السرػالف كالرػفقات التػي يقػـو بهػا 
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ى يهػػػا نتيجػػػة  طػػػ عمو فػػػو الك يػػػة لسرػػػ حتهق الذخرػػػية بشػػػا   ى ػػػ  مع ومػػػات داا يػػػة تػػػق الحرػػػوؿ/ اال
 الر حيات السعطاة لهق. 

 لجاف السج س -رابعا : 
 هحااـ ىامة1.
. يقـو السج س كيهدؼ زيادة فعاليتػع بتذػاي  لجػاف مشبثقػة ىشػع بأمػداؼ محػددة يػتق تفويزػها برػ حيات ه

 ػػس كمدػػؤكليات مػػن قب ػػع كلسػػدة محػػددة مػػن الوقػػت كيحيػػع تقػػـو مػػ   ال جػػاف برفػػع تقػػارير دكريػػة إلػػ  السج
األمػور الستع قػة  سيػع ا . ى سا باف كجود مػ   ال جػاف ال يعفػي السج ػس مػن تحسػ  السدػؤكلية السباشػرة لج

 بالك ية االم ية.
. يعتسػػد مبػػده الذػػفافية فػػي تعيػػين هىزػػا  لجػػاف السج ػػس كيػػتق اإلفرػػاح ىػػن هسػػسا  األىزػػا  فػػي مػػ   ب

  جامعة.ال جاف كم خ  ىن مهامها كمدؤكلياتها ضسن التقرير الدشوي ل
. يساػػن ل سج ػػس هف يقػػوـ بػػدمج مهػػاـ ىػػدة لجػػاف مػػن لجانػػع إذا كػػاف ذلػػك مشاسػػبا هك ا ثػػر م  مػػة مػػن ج

 الشاحية اإلدارية.
 لجشة حوكسة الجامعة/الك ية2.
. تقػػـو الك يػػة بتذػػاي  لجشػػة مشبثقػػة ىػػن مج ػػس اإلدارة تدػػس  لجشػػة حوكسػػة السؤسدػػات تتػػأل  مػػن ر ػػيس ه

 لتوجية ىس ية إىداد كتحديع كتطبيق الدلي .السج س كا شين من األىزا  
تقوـ ال جشة باإلشراؼ ى ػ  مسارسػات حوكسػة السؤسدػات فػي الك يػة كتعسػ  ى ػ  ضػساف كجػود جسيػع  .ب

 العشاصر ال زمة لشجاحها.
 . لجشة التدقيق3
 . تتػػأل  لجشػػة التػػدقيق فػػي الك يػػة مػػن    ػػة هىزػػا  ى ػػ  األقػػ  كيػػتق اإلفرػػاح ىػػن هسػػسا  هىزػػا  مػػ  ه

 ال جشة في التقرير الدشوي.
. يجل هف تتزسن سياسة الك ية هف ياوف ى   األق  ىزوين من هىزا  لجشة التدقيق حاص ين ى ػ  ب

 مؤم ت ى سية ك/هك ابرة ىس ية في مجاالت اإلدارة السالية كالسحاسبة كالتدقيق.
جػل قػانوف التع ػيق األم ػي كهي . تقوـ لجشة التدقيق بسسارسة السدػؤكليات كالرػ حيات السوك ػة إليهػا بسو ج

 تذريعات هارى ذات ى قة، كيتزسن ذلك مراجعة ما ي ي:
 كنتا ج كمدى كفاية التدقيق الداا ي كالخارجي ل جامعة. نطاؽ

 السحاسبية ذات األ ر الجومري ى   البيانات السالية. القزايا
 الزبط كالرقابة الداا ية في الك ية. هناسة
 ة الداا ية.بشية قوية ل رقاب تعبيب
 القوا ق السالية الدشوية ك الفر ية. مراجعة
 جودة اإلفراح كالتقارير السالية. تحدين
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. تتوفر لدى لجشة التدقيق ص حية الحروؿ ى   هي مع ومات من اإلدارة التشفي ية باإلضػافة إلػ  حقهػا د
 في استدىا  هي مو   تشفي ي هك ىزو مج س إدارة لحزور اجتساىاتها. 

لجشة التدقيق باالجتساع مع السػدقق الخػارجي كالسػدقق الػداا ي كمدػؤكلي االمتثػاؿ مػرة كاحػدة  تقوـ .ق
 ى   األق  في الدشة كيدكف حزور اإلدارة التشفي ية.

. إف مدػػػؤكلية لجشػػػة التػػػدقيق ال تغشػػػي ىػػػن مدػػػؤكليات السج ػػػس هك اإلدارة التشفي يػػػة ل جامعػػػة فيسػػػا يتع ػػػق ز
 بط كالرقابة الداا ية لديها.بالرقابة ى   كفاية هناسة الز

 لجشة إدارة السخاطر .4
 .. تقـو الك ية بتذاي  لجشة إدارة السخاطر في السؤسدة من هىزػا  مج س اإلدارةه
. تقوـ لجشة إدارة السخاطر بسراجعة سياسات كاستراتيجيات إدارة السخاطر لػدى الك يػة قبػ  اىتسادمػا مػن ب

في ية مدؤكلية تشفي  م   االسػتراتيجيات باإلضػافة إلػ  تطػوير سياسػات السج س. كتقع ى   إدارة الك ية التش
 كاجرا ات إدارة مخت   هنواع السخاطر.

. يتق اقتراح ميا  دا رة السخاطر كىس ية تطويرما من قب  اإلدارة التشفي يػة ل جامعػة كيحيػع يػتق مراجعتػة ج
                               من قب  لجشة إدارة السخاطر كاىتسادة من السج س.            

. توا ل لجشة إدارة السخاطر التطورات الدريعة كالتعقيدات الستبايدة التي تطػره ى ػ  إدارة السخػاطر دااػ  د
 الك ية كتقوـ برفع تقارير دكرية إل  السج س حوؿ ت ك التطورات.

ػػاؿ كالتحقػػقمػػػ مػػن ُحدػػن هدا ػػع كسػػا يقػػرر  . يعسػػ  مج ػػس اإلدارة ى ػػ  ضػػساف كجػػود ناػػاـ رقػػابي داا ػػي فع 
 السج س سياسات إدارة السخاطر بذا  ىاـ كيحدد إطارما.

 . لجشة األستدامة السؤسدية كالجودة6
. االسػتدامة مػػي جػب  ال يتجػػبه مػن مسارسػػات الحوكسػة الدػػ يسة كتعتبػر هيزػػا كاحػدة مػػن ااياتهػا كتزػػسن ه

مة كيػػدمج مسارسػػاتها دااػػ   قافػػة السؤسدػػات ل جامعػػة اإلبقػػا  ى ػػ  قػػدرتها مػػن اػػ ؿ إلػػباـ نفدػػها باالسػػتدا
 -كاألنذطة اليومية من ا ؿ ىس يات كاجرا ات محددة امسها:

تعتبػػر ها قيػػات العسػػ  مػػن األىسػػدة السهسػػة السػػتدامة هي مؤسدػػة ى ػػ  السػػدى الطويػػ   ،العسػػ  ها قيػػات
 كمي  تشطوي ى   همسية قروى ل جامعة بدبل طبيعتها اإلندانية.

فحقيقة هنها تؤدي ادمة ذات بعػد  ،طراؼ السعشية بالك ية جب  من السجتسع ال ي تعس  فيعمع األ الع قات
تجع هػػػا بوجػػػة اػػػال ك يػػػق الرػػػ ة ببيئػػػة األطػػػراؼ  ،اجتسػػػاىي تسيػػػبة ىػػػن ايػػػر  مػػػن السؤسدػػػات األاػػػرى 

 السعشية.
ا بػاحتراـ ك  ،األطراؼ السعشية تعترؼ الك ية بحقوؽ األطراؼ السعشية حقوؽ  انرػاؼ كشػفافية كتعام هق جسيع 

 .كتعاكف مث  حقوؽ الط بة كالتدريدين
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تداىد لجشة الجودة مج س اإلدارة ى   االضط ع بو يفتة في اإلشراؼ ى   الجودة باىساؿ                            ،. الجودةب
ػػػا فػػػي دىػػػق الك يػػػة ل قيػػػاـ بأفزػػػ  مسارسػػػات الحوكسػػػة كمػػػن  الجامعػػػات كالك يػػػات االم يػػػة كمػػػي مهسػػػة هيز 

 -هامها:م
 السدئوليات الر يدية ل جشة الجودة مي تحدين األدا  كنتا جة كاإلشراؼ ى   إدارة السخاطر. تكوف 
لدى لجشة الجودة معرفة جساىيػة بالهيا ػ  كالتشايسػات القانونيػة، االتجامػات الحديثػة فػي العسػ  فيسػا  ياوف 

 السطبقة حالي ا في الك ية.يتع ق بالجودة كالسشهجيات السعاصرة في إدارة الجودة، كالعس يات 
 ،ف جشػػة الجػػودة ال تتػػدا  فػػي التفاصػػي  كانسػػا تتػػابع الرػػورة العامػػة ،الجػػودة ليدػػت مػػي إدارة الجػػودة لجشػػة

 كمي تعس  كسداىد إلدارة الجودة، باإلضافة إل  الو يفة اإلشرافية ى   هدا ها.
 .ةهف ياوف السرشحوف لعزوية لجشة الجودة من هىزا  مج س اإلدار  يفز 
 لجشة الجودة كسجاؿ ل سداكلة كالتشديق بين األطراؼ السعشية السخت فة. تعس 
 : بيئة الزبط كالرقابة الداا يةاامدا

 هناسة الزبط كالرقابة الداا ية1.
. تتق مراجعة ميا  هناسة الزبط كالرقابة الداا ية من قب  السدقق الداا ي كالسدقق الخارجي، مػرة كاحػدة ه

 ى   األق  سشويا.
. يقػػػػوـ السج ػػػػس بتزػػػػسين التقريػػػػر الدػػػػشوي ل جامعػػػػة تقريػػػػرا حػػػػوؿ مػػػػدى كفايػػػػة هناسػػػػة الزػػػػبط كالرقابػػػػة ب

 الداا ية، كيحيع يتزسن التقرير ما ي ي:
توضف مدؤكلية اإلدارة التشفي ية ىن كضع هناسة ضبط كرقابة داا ية ى   اإلب غ السالي فػي الك يػة  فقرة

 عالية اناسة الزبط كالرقابة الداا ية.كالسحافاة ى   ت ك األناسة كتقييق ف
 ىن هي مواطن ضع  في هناسة الزبط كالرقابة الداا ية ذات قيسة جومرية. اإلفراح
 من السدقق الخارجي يبين رهيع في تقييق اإلدارة التشفي ية لفعالية هناسة الزبط كالرقابة الداا ية. تقرير
اإلب غ كيذا  سري في حيشة ىن كجود مخاكؼ تقوـ الك ية بوضع إجرا ات تسان السو فين من  .ج

كيذػػػا  يدػػػسف بػػػػاف يػػػتق التحقيػػػق باسػػػػتق لية فػػػي مػػػ   السخػػػػاكؼ  ،بخرػػػول احتساليػػػة حػػػدكث مخالفػػػػات
 كمتابعتها. كيتق مراقبة تشفي  م   اإلجرا ات من قب  لجشة التدقيق.

 . التدقيق الداا ي:2
مػػن الكػػوادر البذػػرية السؤم ػػة ك يػػتق تػػدريبها كماافأتهػػا  . تػػوفر الك يػػة إلدارة التػػدقيق الػػداا ي العػػدد الكػػافيه

 بذا  مشاسل.
 . تقـو إدارة التدقيق الداا ي برفع تقاريرما إل  ر يس لجشة التدقيق.ب
. ال يا ػػ  مو فػػو التػػدقيق الػػداا ي بػػأي مدػػؤكليات تشفي يػػة كتكػػوف إدارة التػػدقيق الػػداا ي مدػػؤكلة ىػػن ج

 .اقتراح ميا  كنطاؽ التدقيق الداا ي
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. تسػػػارس إدارة التػػػدقيق الػػػداا ي مهامهػػػا كتعػػػد تقريرمػػػا كػػػام  دكف هي تػػػدا  اػػػارجي كيحػػػق لهػػػا مشاقذػػػة د
 تقاريرما مع االقداـ التي تق تدقيقها.

. تتزسن السدؤكلية األساسية إلدارة التدقيق الداا ي كالتي يجل هف تقـو ى   هساس السخاطر  مراجعػة مػ
 ة كالقوانين كالتع يسات ذات الع قة.االمتثاؿ لدياسات الك ية الداا ي

 
 االمتثاؿ  -:سادسا  

 . لدى الك ية كحدة ل متثاؿ كتقـو الك ية برفدما باوادر مدرية كتكافأ بذا  كاؼ.1
تقوـ كحدة االمتثاؿ بإىػداد مشهجيػة فعالػة لزػساف امتثػاؿ الك يػة بجسيػع القػوانين كالتذػريعات الشافػ ة كهي 2.

 قة.إرشادات كهدلة ذات الع 
. يعتسػػد السج ػػس كيراقػػل سياسػػة االمتثػػاؿ كياػػوف إىػػدادما كتطويرمػػا كالتأ ػػد مػػن تطبيقهػػا فػػي الك يػػة مػػن 3

 ص حيات إدارة االمتثاؿ.
. ترفع كحدة االمتثاؿ تقاريرما حوؿ نتا ج هىسالهػا كمراقبتهػا ل متثػاؿ إلػ  السج ػس مػع إرسػاؿ ندػخة إلػ  4

 يسات الرادرة به ا الخرولاإلدارة التشفي ية كيسا يتساش  مع التع 
 الشفافية واإلفصاح: -:سابعا  

تقػػـو الك يػػة باإلفرػػاح كفقػػا ل قواىػػد السحاسػػبية السح يػػة كالسعػػايير السحاسػػبية الدكليػػة بحيػػع ال تخػػال  . 1
 هحااـ التذريعات كالقوانين.

كالجسهػور بذػا  ت تـب الك ية بتوفير مع ومػات ذات داللػة كمعشػ  حػوؿ نذػاطاتها ل جهػات ذات الع قػة  .2
ىػػاـ، مػػع التركيػػب ى ػػ  القزػػايا التػػي تثيػػر ق ػػق اصػػحاب السرػػالف ىػػن جسيػػع مػػ   السع ومػػات بذػػا  

 دكري كمتاح ل جسيع.
. توضف الك ية في تقريرما الدشوي ىن مدؤكليتها تجا  دقة ككفايػة البيانػات الساليػة ل جامعػة كالسع ومػات 3

 الواردة في تقريرما الدشوي.
بالسحافاة ى   اطوط اتراؿ مع الد طات الرقابية كاصػحاب السرػالف كالجسهػور بذػا   . ت تـب الك ية4

  ىاـ كتكوف م   الخطوط من ا ؿ ما ي ي:
 التقرير الدشوي كال ي يتق إصدارة بعد نهاية الدشة السالية. .ه
 االجتساىات الدكرية بين اإلدارة التشفي ية في الك ية كاصحاب السرالف. .ب
  دكري ألصػػحاب السرػػالف  مػػن قبػػ  اإلدارة التشفي يػػة الع يػػا كيذػػا  اػػال ىسيػػد الك يػػة  .  تقػػديق م خػػج

 .كالسدير السالي
.  توفير السع ومات الػواردة فػي التقريػر الدػشوي ل جامعػة هك فػي السحاضػرات التػي تقػدمها اإلدارة التشفي يػة د

 عريية كاإلنج يبية.كذلك من ا ؿ السوقع اإللكتركني ل جامعة  بذا  محدث كيال غتين ال
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 نتائج البحث واختبار الفرضية -5 
 نتا ج البحع 5-1

الباحثػػاف ىػػدـ كجػػود تطبيػػق لقواىػػد كمبػػادى الحوكسػػة باألضػػافة الػػ  ضػػع  اناسػػة الرقابػػػة  اشػػر
 ككسا مبين في ادنا : ،كالزبط الداا ي

 حوكسة كتشفي ما..اليوجد لدى الك ية لجشة مذا ة لغرد الحوكسة تهتق بستابعة اىداد قواىد ال1
 . اليوجد لدى الك ية كحدة الدارة السخاطر كرصدما ، كالذركع بسعالجتها حاؿ حدك ها.2
 . اليوجد لدى الك ية كحدة متخررة ل متثاؿ ال  القوانين كالتع يسات الخاصة بالتع يق األم ي.3
ناػػاـ الرقابػػة الداا يػػة  . اليوجػػد لػػدى الك يػػة لجشػػة ل تػػدقيق ى يهػػا الكثيػػر مػػن السهسػػات مػػن امسهػػا فحػػ 4

 كالتشديق بين السدقق الخارجي كالتدقيق لداا ي.
 . اف ىس يات االفراح كالذفافية ىن األمور الجومرية في الك ية ضعيفة قياسا  بحجق الشذاط.5
 . يوجد لدى الك ية مدقق كاحد يقوـ بسهاـ التدقيق الداا ي قياسُا بحجق الشذاط الدشوي.6
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 توصياتاالستنتاجات وال -6
 االستنتاجات  1- 6

اليػػات كاضػػحة لحوكسػػة الجامعػػات كالك يػػات االم يػػة فػػي الوقػػت الحاضػػر تعػػبز اجػػرا ات  التوجػػد
 الرقابة كالستابعة كالسدا  ة كالذفافية كاالفراح.

ضػػع  كاضػػف فػػي اناسػػة الرقابػػة الداا يػػة ل جامعػػات االم يػػة مسػػا جع هػػا ىرضػػة لعس يػػات  مشػػاؾ
 كالسو فين.ااتراؽ من قب  األدارة 

 .الك يات االم ية ال  لجاف التدقيق التي يتكوف اىزا ما من مج س الك ية تفتقر
توجد في الك يات االم ية لجشة الدارة السخػاطر كالتػي تعسػ  لػ  مراجعػة سياسػات كاسػتراتيجيات  ال

 ادراة السخاطر لدى الك ية.
دامة السؤسدػية التػي مػن شػأنها اف الجودة في الك يات االم ية بحاجة ال  توسع لتذس  االست لجشة

 .تزسن ل ك ية االبقا  ى   قدرتها بأدا  هنذطتها السخططة
االم ية بحاجة ال  كحدة متخررة ل متثاؿ ال  القوانين كالتع يسات كتتكػوف مػ   الوحػدة  الك يات

 ي.من تدريديين بسرتبة استاذ مداىد ى   االق  مسن لديهق ابرة في الجانبين الع سي كاالدار 
 التـــوصيات 2-6

الجامعػػػات  اناسػػػة الرقابػػػة الداا يػػػة ل حػػػد مػػػن ىس يػػػات الت ىػػػل الكبيػػػرة التػػػي تتعػػػرد لهػػػا تعبيػػػب
 كالك يات االم ية.

االطار السقترح لحوكسة الجامعات كالك يات االم ية ال ي يداىد في تحقيق األمداؼ كتطوير  تبشي
 التع يق األم ي.

الجامعات كالك يات االم ية كرفدما بالس  ات السؤم ة لزساف  في تدىيق استق لية التدقيق الداا ي
جودة ادا  م   االقداـ كريطها ب جاف التدقيق من الشاحية التشايسية تعبيب استق لية اقداـ التدقيق الداا ي 

 ىسيد الك ية ى   م   االقداـ. وةىن طريق ارتباطها بػ لجشة التدقيق كيالتالي مج س االدارة كرفع سط
ىس يػػة ااتيػػار كاحػػ ؿ مػػدرا  اقدػػاـ التػػدقيق الػػداا ي كالذػػئوف الساليػػة ياػػوف مػػن صػػ حية مج ػػس ادارة  اف

 الك ية.
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 املصــــادر -7
 القوانين كالتع يسات كالو ا ق الرسسية:1-7 

 2116  لدشة 25التع يق االم ي العراقي رقق   قانوف 
 .2114حوكسة السدتذفيات  قواىد
  .CIPEب السذركىات الخاصة  حوكسة مرك دلي 
  .WCFحوكسة االتحاد العالسي ل غرؼ التجارية   دلي 
  .WBحوكسة صشدكؽ الشقد الدكلي   دلي 
  .IIABحوكسة البشك العريي  االس مي   دلي 

 الكتػل العريية كالدكريات العريية: 2-7
كدكرمػػا فػػي مواجهػػة التحػػديات   .القرشػػي ،ىبػػد ي ى ػػي ، برقعػػاف ،احسػػد و احسػػد   حوكسػػة الجامعػػات1

 .2112طراب س ، لبشاف 
شػػػػػريفة ىػػػػػود  دكر تطبيػػػػػق معػػػػػايير الجػػػػػودة الذػػػػػام ة فػػػػػي تحقيػػػػػق الحوكسػػػػػة االداريػػػػػة فػػػػػي  ،. الكدػػػػػر2

 باب  ، العراؽ ،الجامعات 
 2118ريا ماجد ا ر كفا ة االفراح كحوكسة الذركات في ج ب االستثسارات العريية . بروؿ،
ماتبػػػة ،االزمػػػة الساليػػػة االقترػػػادية العالسيػػػة كحوكسػػػة الذػػػركات  الطبعةاألكل مرػػػطف  يوسػػػ     ، ػػػافي

 .2113 ،ىساف األردف ،السجسع العريي ل شذر كالتوزيع
الػػػدار ،و مرػػػطف   دكر حوكسػػة الذػػػركات فػػػي معالجػػة الفدػػػاد السػػالي كاألداري  الطبعػػػة الثانية سػػ يساف،
 .2111،األساشدرية، مرر ،الجامعية

 االلكتركنية السواقع  7-3
 

https://www.mustaqbal-college.edu.iq/ 
 

7-4 Foreign References 

1. Principles   of Corporate  Governance. OECD 2004. 
Fred_R._Kaen_A_Blueprint_For_Corporate_Governanc.2003 
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 هقياس رؤية ورسالة وأهداف هؤسسات الحعلين العايل وأثرٍ علي سوق العول
 دراسة حالة يف جاهعة ًيٌوى

 م.م عور جوفيق عبدالرمحي م.م ثابث حساى ثابث
 رئاسة اجلاهعة كلية هٌدسة اإللكرتوًيات

 العراق -جاهعة ًيٌوى / املوصل  العراق -جاهعة ًيٌوى / املوصل 
 

سدات التعميؼ العالي مؽ أهؼ ركائز التظؾر والتشسية في البمدان, ولذلػ كان البد مؽ السدتخمص: تعتبر مؤ 
 حرؾل التؾافق ما بيؽ مخرجات الجامعات ومتظمبات سؾق العسل. 

إن هذا البحث يقدم تقييسًا ألثر مقياس رؤية ورسالة وأهداف مؤسداات التعمايؼ العاالي  ماط متظمباات ساؾق 
 مؤشرات ذلػ السقياس بإستخدام أداة تذخيص اإلنحراف.  العسل العربي مؽ خالل تحميل

يهااادف البحاااث الاااط تؾةاااي  العالتاااة بااايؽ مخرجاااات الجامعاااة ومتظمباااات ساااؾق العسااال ودور إدارة الجاااؾدة 
 الذاممة في ترحي  اإلنحرافات الحاصمة في مخرجات الجامعات بسا يتالئؼ مع متظمبات سؾق العسل. 

ي هذا البحث  مط تياس اإلنحرافاات الحاصامة فاي التظبياق العسماي ف LDTتعتسد أداة تذخيص اإلنحراف 
لسؤشرات مقيااس رؤياة ورساالة وأهاداف جامعاة نيشاؾ  وماد  مالئساة مخرجاات الجامعاة إلحتياجاات الداؾق 

 ماااط ساااير العسمياااة  –داخمياااة كاناااا أم خارجياااة– مساااا يشساااي التلامااال الاااؾعي ي ويؾةااا  ماااد  تااا ثير البي اااة
 مد  ت ثير الجامعة  مط سؾق العسل.التعميسية في الجامعة و 

بذااااال  ااااام فااااإن تقياااايؼ معااااايير ةااااسان الجااااؾدة السظبقااااة فااااي جامعااااة نيشااااؾ  تااااؼ مااااؽ خااااالل تؾزيااااع 
اإلستبانات  مط  دد مؽ األكاديسييؽ والظمباة باإلةاافة الاط السعمؾماات التاي تاؼ الحراؾل  ميهاا ماؽ تداؼ 

م السعاادالت الخاصاة با داة تذاخيص اإلنحاراف ةسان الجؾدة في الجامعة ومؽ ثؼ معالجة الشتائج بإساتخدا
LDT. 

تؾصااال الباح اااان الاااط  اااادة نتاااائج, ماااؽ أهسهااااا أن تظبياااق معاااايير ةااااسان الجاااؾدة فاااي السؤسدااااات 
التعميسياااة يعتبااار ماااؽ الباااديهيات فاااي الااادول التاااي تستماااػ بشياااة تحتياااة وأكاديسياااة جيااادة كساااا هاااؾ الحاااال فاااي 

تياااة بذاااال خااااص, مساااا ياااؤدال الاااط تؾثياااق العالتاااة ماااابيؽ السؤسداااات التعميسياااة العربياااة بذاااال  اااام والعرا
 مخرجات السؤسدات التعميسية ومتظمبات الدؾق العربي.

 
إدارة الجاااؾدة الذااااممة, ساااؾق العسااال, أداة تذاااخيص اإلنحاااراف, مقيااااس رؤياااة ورساااالة اللمساااات الس تاحياااة: 

 .وأهداف مؤسدات التعميؼ العالي
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ال أصااابحا العساااؾد ال قااارال لتحقياااق الرخااااف االتتراااادال والرفاااا  السقدماااة: إن السهاااارات ورأس الساااال البذااار 
اإلجتساااا ي فاااي القااارن الحاااالي, وتن معرفاااة اإلتتراااادات والسجتسعاااات تعتبااار ماااؽ أهاااؼ فقااارات نجااااح ساااؾق 
العسل, وتن هذ  السعرفة هي الدافع وراف التقدم ال ردال والسجتسعي بذال متزايد نحؾ تبشي التقشياات الحدي اة 

السؤهماة, حياث إن اإلزدهاار فاي ساؾق العسال يتظماد ماؽ الادول االحت ااا بقادرتها التشافداية وت داد اللاؾادر 
 ؽ طريق تظؾير وصيانة القؾ  العامماة السااهرة, والح ااا  ماط تا ادة بح ياة تاادرة  ماط السشافداة  السياًا, 

 وتحديؽ نذر السعرفة لرال  السجتسع كال.
تس ااال  ااااماًل حاساااسًا فاااي إبتلاااار وتشسياااة رأس الساااال  وةاااسؽ هاااذا الداااياق, فاااإن مؤسداااات التعمااايؼ العاااالي

أصاااب  اإلهتساااام بسؤسداااات  البذااارال, وتمعاااد دورًا محؾرياااًا فاااي نجااااح واساااتدامة اتترااااد السعرفاااة, وبالتاااالي
التعمااايؼ العاااالي متزايااادًا وشاااهدت تحاااؾالت  سيقاااة وتصاااالحات فاااي جسياااع أنحااااف العاااالؼ  ماااط ماااد  العقاااؾد 

 الساةية.
 اغة مذامة البحث مؽ خالل التداؤالت التالية:يساؽ صيمذامة البحث: 

 ماهؾ مد  ت ثير مقياس رؤية ورسالة وأهداف مؤسدات التعميؼ العالي  مط مخرجاتها؟ .1

ماهؾ مد  ت ثير مقياس رؤية ورسالة وأهداف مؤسدات التعميؼ العالي  مط إرتباا  السخرجاات ماع  .2
 متظمبات الدؾق العربي؟

وأهداف مؤسدات التعميؼ العالي ماؽ شا نأ أن يزياد ماؽ التاراب  هل أن تظبيق مقياس رؤية ورسالة  .3
 مع الدؾق العربي؟

هل يساؽ إلدارة الجؾدة الذاممة أن تعسل  مط ترحي  اإلنحرافات في مخرجات مؤسدات التعمايؼ  .4
 العالي لتتالئؼ مع متظمبات سؾق العسل العربي؟

تذخيص اإلنحراف لتقييؼ اثر تظبيق مقياس  تلسؽ أهسية البحث في أنأ محاولة لتظبيق أداة أهسية البحث: 
رؤية ورسالة وأهداف مؤسدات التعميؼ العالي مؽ خاالل تيااس ك اافة تظبيقهاا وتحدياد نقاا  القاؾة والزاع  

, كساا أن البحاث وال رص والتهديدات حتط يتؼ مقارنة نتاائج هاذا األثار ماع معاايير إتحااد الجامعاات العربياة
الجااؾدة ومقاييدااها فااي تعزيااز التااراب  مااابيؽ مؤسدااات التعماايؼ العااالي  يساااؽ أن يحاادد دور معااايير ةااسان

  وسؾق العسل مؽ خالل تقديؼ الجامعات لسخرجات مالئسة لستظمبات سؾق العسل العربي.
 ف البحث: يهدف البحث الط تحقيق الشقا  التالية: اهدأ 
لتركيز  ماط مقيااس رؤياة تؾةي  مد  أهسية تظبيق معايير ةسان الجؾدة في السؤسدات التعميسية باا .1

 وأهداف ورسالة السؤسدات التعميسية.

وماااد  تااا ثير   ماااط جاااؾدة تؾةاااي  أهاااؼ مؤشااارات مقيااااس رؤياااة ورساااالة وأهاااداف السؤسداااات التعميسياااة  .2
 .السخرجات

وتاؾة التاراب   تؾةي  العالتة ما بيؽ إدارة الجؾدة الذاممة ومخرجات السؤسدات التعميسية وسؾق العسال .3
 حميل اإلنحرافات.بيشهؼ مؽ خالل ت
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تحدياااد اإلنحرافاااات الحاصااامة فاااي مخرجاااات مؤسداااات التعمااايؼ العاااالي ومحاولاااة تراااحيحها لتاااتالئؼ ماااع  .4
  متظمبات سؾق العسل العربي.

يشبع البحث مؽ فرةاية أساساية م ادهاا  إن اساتخدام أداة تذاخيص اإلنحاراف يداا د  ماط فرةية البحث: 
الة وأهداف السؤسدة التعميسية وبالتالي إكتذااف اإلنحرافاات تياس فا مية تظبيق مؤشرات مقياس رؤية ورس

   وتتجزأ هذ  ال رةية الط فرةيتيؽ فر يتيؽ: ومحاولة ترحيحها
إذ ت تااارض ال رةاااية ال ر ياااة األولاااي بااا ن إساااتخدام أداة تذاااخيص اإلنحاااراف ماااؽ شااا نأ أن يقيااايؼ دور  .1

 مؤشرات مقياس رؤية ورسالة وأهداف السؤسدة التعميسية 

 رةاية ال ر ياة ال انيااة فإنهاا ت تارض باا ن إساتخدام أداة تذاخيص اإلنحااراف ماؽ شا نأ أن تلتذاا  أماا ال .2
 اإلنحرافات في مخرجات مؤسدات التعميؼ العالي وتحدد كي ية ترحيحها. 

إ تساد الباح اان فاي صاياغة البحاث  مااط الساشهج الؾصا ي ماؽ خاالل الرجاؾر الاط السرااادر ماشهج البحاث: 
 ااؽ إسااتخدام السعااايير والسقاااييس والسؤشاارات الااؾاردة فااي دلياال  ذات العالتااة, فزااالً االكاديسيااة و السهشيااة 

 ةسان الجؾدة إلتحاد الجامعات العربية فيسا يخص السشهجية السقترحة السقدمة ةسؽ البحث.
يتلااؾن مجتسااع الدراسااة مااؽ جسيااع مؤسدااات التعماايؼ العااالي العراتيااة والتابعااة لااؾزارة  مجتسااع و يشااة الدراسااة:

جامعاة أهمياة, أماا  يشاة البحاث فهاي  75جامعة حاؾمياة و 36عميؼ العالي والبحث العمسي العراتية وهي الت
جامعة نيشؾ  والتي هي جامعة فتية تحتؾال  مط كميتيؽ هساا كمياة طاد نيشاؾ  وهشدساة اإلللترونياات و ادد 

 طالد. 2555مشتدد أما  دد الظالب فيتجاوز  555السشتدبيؽ فيها 
 ظية البحث بإسمؾب  مسي متشاسق تؼ تقديسأ وفقًا لمسباحث األتية: لتغ :خظة البحث

 السبحث األول: إدارة الجؾدة الذاممة في مؤسدات التعميؼ العالي
 تؾافق متظمبات سؾق العسل العربي لسخرجات مؤسدات التعميؼ العاليالسبحث ال اني: 

 يشؾ  بإستخدام أداة تذخيص اإلنحراف.السبحث ال الث: تقييؼ جؾدة مقياس رؤية ورسالة وأهداف جامعة ن
 

 السبحث األول
 إدارة الجؾدة الذاممة في مؤسدات التعميؼ العالي

  :إدارة الجؾدة الذاممة 1.1
تؾص  إدارة الجؾدة الذااممة  ماط أنهاا  أسامؾب إدارال يزاسؽ تقاديؼ تيساة لمسدات يد الاداخمي والخاارجي ماؽ 

ية بذال صحي  مؽ أول مرة وفي كل مرة باال تسااد  ماط خالل تحديؽ وتظؾير مدتسريؽ لمعسميات اإلدار 
 .(,.Vujovic et al 2012: 4احتياجات ومتظمبات السدت يد  )

ب نها  التظؾير السدتسر لمعسميات اإلدارية وذلػ بسراجعتها وتحميمها والبحث  ؽ الؾسائل كسا يساؽ تعري ها 
تغشاف  اؽ جسياع السهاام والؾعاائ   ديساة ال ائادة والظرق لرفاع مداتؾ  األداف وتقميال الؾتاا إلنجازهاا باالسا
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وغير الزرورية لمعسيل أو لمعسمية وذلػ لتخ يض التلم ة ورفاع مداتؾ  الجاؾدة مداتشديؽ فاي جسياع مراحال 
 .(Lifvergren & Bergman, 2012: 24التظؾير  مط متظمبات وتحتياجات العسيل  )

ريا  إلدارة الجاؾدة الذااممة جااف فياأ  إن أدارة تاد وةاعا أول تع BQAوكانا مشغساة الجاؾدة البريظانياة 
ال مدا ة اإلدارياة لمسؤسداة التاي تادرك ماؽ خاللهاا تحقياق كال ماؽ احتياجاات السداتهمػ الجؾدة الذاممة هي 

 .(www.bqf.org.uk  )وكذلػ تحقيق اهداف السذرور معاً 
  :ةمبادئ إدارة الجؾدة الذامم 1.1.1

  :(Sallis, 2002: 13 شد تظبيق إدارة الجؾدة الذاممة يجد األخذ بشغر اإل تبار تظبيق مبادئها األتية )
 .ةرورة تبشي اإلدارة العميا لس اهيؼ الجؾدة وت ظائها األولؾية السشاسبة .1

 .البحث  ؽ الدبل الل يمة بالتحديؽ السدتسر ألداف األ سال .2

 .تقري رغبات السدت يديؽ وتظمعاتهؼ .3

 .التركيز في تظبيق م اهيؼ الجؾدة  مط مراحل العسل وليس فق   مط الخدمة الشهائية .4

 .تظبيق مبدأ فريق العسل .5

 .إشراك السؾع يؽ في الجهؾد الخاصة بتحديؽ الجؾدة ابتداف مؽ السراحل األولية .6

 .تظبيق السشهج العمسي في تحميل السذاالت واتخاذ القرارات .7

  .يؽ جهؾد ال رد وجهؾد الجسا ةالت كيد  مط وجؾب التسييز ب .8

 :أهسية إدارة الجؾدة الذاممة 2.1.1
  :(35 :2555 ,تلسؽ أهسية إدارة الجؾدة الذاممة في الشقا  األتية )العزاوال 

 .التركيز  مط حاجات الزبائؽ واألسؾاق بسا يساشها مؽ تمبية متظمبات الزبائؽ .1

 .ية و دم اتترارها  مط الدمع والخدماتتحقيق األداف العالي لمجؾدة في جسيع السؾاتع الؾعي  .2

 .القيام بدمدمة مؽ اإلجرافات الزرورية إلنجاز جؾدة األداف .3

  .ال حص السدتسر لجسيع العسميات واستبعاد ال عاليات ال انؾية في إنتاج الدمع وتقديؼ الخدمات .4

  التحقق مؽ حاجة السذاريع لمتحديؽ وتظؾير مقاييس األداف .5

  ل السذاكل وتحديؽ العسمياتتظؾير مدخل ال ريق لح .6

  ال هؼ اللامل والت ريمي لمسشافديؽ والتظؾير ال عال لإلستراتيجية التشافدية لتظؾير  سل السشغسة .7

  تظؾير إجرافات اإلترال إلنجاز العسل برؾرة جيدة ومتسيزة .8

  السراجعة السدتسرة لدير العسميات لتظؾير استراتيجية التحديؽ السدتسر إلط األبد .9

 إدارة الجؾدة الذاممة في تظار التعميؼ  3.1.1

أنهااا   سميااة إسااتراتيجية إداريااة ترتلااز تعري ااًا إلدارة الجااؾدة الذاااممة فااي تظااار التعماايؼ  مااط   Rhodesتاادم 
 مط مجسؾ ة مؽ القيؼ وتداتسد طاتاة حركتهاا ماؽ السعمؾماات التاي ناتساؽ فاي إطارهاا ماؽ تؾعيا  مؾاهاد 

http://www.bqf.org.uk/
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ية في مختم  مدتؾيات التشغيؼ  مط نحؾ إبدا ي لتحقيق التحدؽ السدتسر العامميؽ واست سار تدراتهؼ ال لر 
 (.Rhodes, 1992:77لمسشغسة  )

بالوشؾ  مط إنها  مجساؾر خراائص ومسيازات الشغاام التعميساي ومقدرتاأ  ماط تقاديؼ مشاتج تعميساي ويعرفها 
الظالاد )سدات يد ماؽ الخدماة مسيز يمبي ويحقاق االحتياجاات اينياة والسداتقبمية و التظمعاات االساتراتيجية لم

 .(66 :2559 ,)بالوشؾ ( وسؾق العسل والسجتسع
( فيعرفااان إدارة الجااؾدة الذاااممة فااي تظااار التعماايؼ  مااط أنهااا  مجسؾ ااة مااؽ Taylor & Bogdanأمااا )

السعاااايير والسقااااييس التاااي يهااادف تش ياااذها الاااط التحدااايؽ السداااتسر فاااي اإلنتااااج التعميساااي والتاااي تذاااير الاااط 
والخرائص الستؾتعة في السشتج التعميسي وفي العسميات واألنذظة التي تتحقق مؽ خاللها تمػ السؾاص ات 

 ( Taylor & Bogdan, 1997: 10)  السؾاص ات لتحقيق نتائج مرةية
  :متظمبات إدارة الجؾدة الذاممة في مؤسدات التعميؼ العالي 4.1.1

لسؤسدااات التعميسيااة نغاارًا الخااتالف طبيعااة هااذ  هشاااك متظمبااات  دياادة لتظبيااق إدارة الجااؾدة الذاااممة فااي ا
 (: 3 :2511 ,السؤسدات الرشا ية والخدمية األخر  مشها )شالش و مزهر

د ااااؼ اإلدارة العميااااا: إن د ااااؼ تظبيااااق الجااااؾدة الذاااااممة يحتاااااج إلااااط مداااااندة مااااؽ اإلدارة العميااااا لتحقيااااق  .1
 .األهداف السشذؾدة

د  جسيع العامميؽ في مؤسدات التعميؼ العالي لتعزيز ال قة التسهيد تبل التظبيق: أال الشؾ ية والقشا ة ل .2
 .بإدارة الجؾدة الذاممة

تؾحياد العسميااات: إن تؾحيااد العسميااات يرفااع مااؽ مدااتؾ  جااؾدة األداف ويجعمااأ يااتؼ بظريقااة أسااهل ويعساال  .3
  مط تقميل التلالي  مؽ خالل جعل العسل يتؼ باسمؾب واحد مسا يرفع مؽ درجاة السهاارة  سؾماًا داخال

 .مؤسدات التعميؼ العالي

شاسؾلية واسااتسرار الستابعاة: يااتؼ مااؽ خاالل لجشااة تش يااذ وةاب  الشؾ يااة وأتدااام مؤسداات التعماايؼ العااالي  .4
  السختم ة لستابعة وجسع السعمؾمات مؽ اجل التقييؼ لتتؼ معالجة االنحرافات  ؽ معايير التظؾير

وعاب  الشؾ ياة وأتداام مؤسداات التعمايؼ العاالي شسؾلية واستسرارية الستابعة: ويتؼ مؽ خالل لجشة تش يذ  .5
 السختم ة لستابعة وجسع السعمؾمات مؽ اجل التقييؼ ليتؼ معالجة اإلخ اتات  ؽ معايير التظؾير 

إشااراك العااامميؽ: إشااراك جسيااع العااامميؽ فااي جسيااع مجاااالت العساال وخاصااة فااي اتخاااذ القاارارات وحاال  .6
 .السذاكل و سميات التحديؽ

امميؽ بساا ياتالئؼ ماع تظبياق إدارة الجاؾدة الذااممة لمؾصاؾل الاط تاراب  وتلامال  االي تغير اتجاهات العا .7
 .بيؽ جسيع العامميؽ وشيؾر روح ال ريق

السدؤولية األخالتية واالجتسا ية والسحافغة  مط تزايا البي ة والسجتسع  جزف أساسي مؽ فمدا ة إدارة  .8
 ت بسا ال يتعارض مع البي ة والرحة العامة الجؾدة الذاممة مؽ خالل إنتاج الدمع أو تقديؼ الخدما

 فؾائد إدارة الجؾدة الذاممة في مؤسدات التعميؼ العالي:  5.1.1
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 (:2557:15 ,يساؽ إجسال فؾائد إدارة الجؾدة الذاممة في القظار التعميسي بالشقا  التالية )البشا
 تحديؽ العسمية التربؾية ومخرجاتها برؾرة مدتسرة. .1

 تقميل األخظاف. .2

 ؾير السهارات القيادية واإلدارية لقادة السؤسدة السدرسية.تظ .3

 تشسية مهارات ومعارف واتجاهات العامميؽ. .4

 التركيز  مط تظؾير العسميات أك ر مؽ تحديد السدؤوليات. .5

 العسل السدتسر مؽ أجل التحديؽ وتقميل اإلهدار الشاتج  ؽ ترك السدرسة أو الرسؾب. .6

 السجتسع(. ,ؾق العسلتحقيق رةا السدت يديؽ )الظمبة, س .7
 خرائص الجؾدة الذاممة في العسمية التعميسية 6.1.1
 ,Bonstingخرااائص إدارة الجااؾدة الذاااممة فااي القظااار التعميسااي بالشقااا  التاليااة )Bonsting أجساال 

1992: 15:) 
 التربية  سمية مدتسرة  مط طؾل مد  الحياة. .1

فقًا ألفلار ديسشج وجؾران وغيرهسا مؽ مشغرال إدارة إن الشس  القيادال اإلدارال ال بد أن ياؾن تذاركيًا و  .2
 الجؾدة.

 .إن الت اهؼ بيؽ العامميؽ ال بد أن يحغط باالهتسام مع تظبيق نغرية الديظرة .3

 يجد معاممة جسيع العامميؽ في السدرسة  مط أنهؼ ماهرون في ت دية العسل. .4
 والتحديات التي تؾاجهها   العالي مخرجات مؤسدات التعميؼ 2.1

اجأ مؤسدات التعميؼ العالي مذاالت وتحديات متقاربة, للاؽ هشااك بعاض الخرؾصايات التاي الباد ماؽ تؾ 
( إلط أن التقديؼ التقميدال لؾعائ  الجامعة 2554وةعها بعيؽ اال تبار, حيث يذير )طعيسة و البشدرال, 

شبغاي أن يتدااو  ال الث )البحث والتدريس وخدمة السجتسع( ال يعظي ألحدها أفزمية  ماط ايخاريؽ, بال ي
االهتسام بهؼ وما تذهد  أال مؤسدة تعميسية مؽ تغمياد لؾعي اة التادريس  ماط كمتاا الاؾعي تيؽ هاؾ ناؾر ماؽ 
الخمل في الؾعائ  تاد ال يقترار  ماط الاؾعي تيؽ بال يستاد إلاط وعي اة التادريس ذاتهاا )طعيساة و البشادرال, 

2554 :299.) 
  :جؾدة نغام مؤسدات التعميؼ العالي 1.2.1

ن ااس ماؾنااات  –أال مؤسدااة مهسااا كااان حجسهااا أو نؾ هااا البااد أن تتلااؾن مااؽ ثالثااة ماؾنااات رئيدااية إن 
وهاذا يشظباق بالت كياد  ماط السؤسداات التعميسياة,  وهاي السادخالت, معالجاة العسمياات والسخرجاات –الشغام 

يسياة يسااؽ أن وبسا أن الدراسة تركز  مط مخرجات السؤسداات التعميسياة فاإن جاؾدة مخرجاات العسمياة التعم
تؾصااا  ب نهاااا  اإلساااتراتيجية التاااي تهااادف الاااط تؾعيااا  السعمؾماااات والسهاااارات والقااادرات لتحقياااق التحدااايؽ 

(, وبااذلػ تباارز الجااؾدة مااؽ 1 :2558 ,السدااتسر بسااا يدااهؼ واإلرتقاااف بقيسااة مؤسدااات السجتسااع  )الحاادابي
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ؽ تخررااات وخباارات ومعااارف خااالل الت ا اال الستلاماال مااا باايؽ ماتحتؾيااأ مخرجااات العسميااة التعميسيااة ماا
 متراكسة و مابيؽ ايليات والعسميات التي تؤديها السشغسات والقظا ات السختم ة.

وكسااا هااؾ معمااؾم, فااإن جااؾدة السخرجااات تعتسااد بذااال كبياار  مااط جااؾدة الساادخالت و ليااات السعالجااة ولااذلػ 
مؤسدااات التعماايؼ  البااد مااؽ تااؾفر بعااض الساادخالت األساسااية لزااسان جااؾدة السخرجااات ولااذلػ نالحاا  أن

العااالي تعساال دائسااًا  مااط تحديااد نؾ يااة الساادخالت الااط نغامهااا مسااا ساايؤدال الااط تمااة التماا  فااي مخرجاتهااا 
حيث تهدف مؤسداات التعمايؼ العاالي الاط الاتحاؼ بسادخالتها  ماط ةاؾف السخرجاات السخظا  لهاا, والذاال 

 ( يؾة  ماؾنات الشغام التعميسي في مؤسدات التعميؼ العالي. 1)

 
 ( ماؾنات الشغام التعميسي في مؤسدات التعميؼ العالي1الذال )

 (3: 2558السردر: )الحدابي, 
 

إن إهتساااام مؤسداااات التعمااايؼ العاااالي بس هاااؾم السخرجاااات السداااتهدفة التاااي تداااعط تحقيقهاااا مااااهؾ اال تمبياااة 
الجاااؾدة  لستظمباااات الزباااؾن وترةاااافًا لحاجاااات ساااؾق العسااال مساااا يتظماااد تظبياااق الحاااد األدناااي ماااؽ معاااايير

 .السظمؾبة في مؤسدات التعميؼ العالي
  :نغام التعميؼ السبشي  مط الشؾاتج 2.2.1

يساااؽ تعرياا  التعماايؼ السبشااي  مااط الشااؾاتج ب نااأ  تظااؾر حااديث فااي تخظااي  السشاااهج الحدي ااة يااتؼ مااؽ خاللااأ 
 & Mukhopadhyay) تعرياا  سااسات السااتعمؼ جياادا وساابل تحقيااق نجاحااأ والسقترحااات السدااتقبمية لااأ 

Smith, 2010: 791 كساا يسااؽ تعري اأ  ماط أناأ  ماشهج يعشاي بتقاديؼ صاؾرة واةاحة  اؽ ماا هاؾ مهاؼ ,)
وتقاديؼ الخادمات التعميسياة ثاؼ التقيايؼ  لمستعمسيؽ لسعرفة السشاهج الؾاجد تقديسها لهؼ, ثؼ تشغيؼ تمػ السشااهج

(, كساا ترا أ وثيقاة Spady, 1994: 11)  لمت كاد ماؽ هاذا التعمايؼ يحادث فرتاًا إيجابياًا فاي نهاياة السظااف
وزارة التربية والتعميؼ في غرب أستراليا ب ناأ  العسمياة التعميسياة التاي تقاؾم  ماط محاولاة تحقياق نتاائج محاددة 
معيشة مؽ حيث تعميؼ الظالب بذال فردال, حيث يجد تقرير السؾاةيع األساساية الؾاجاد فهسهاا ماؽ تبال 

امج تعميسيااااة والعساااال  مااااط تقيسهااااا بذااااال دورال لغاااارض الستعمساااايؽ  وترااااسيسها  مااااط شااااال مشاااااهج أو باااار 
 .(Willis and Kissane, 1997: 5الحرؾل  مط التغذية العادية )
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 السبحث ال اني
 تؾافق متظمبات سؾق العسل لسخرجات مؤسدات التعميؼ العالي

 مد  تؾافق مخرجات مؤسدات التعميؼ العالي مع متظمبات سؾق العسل: 1.2
ح ي ة السبذولة مؽ أجل تظؾير وتحديؽ وصيانة وزيادة ك افة مؤسدات التعميؼ العاالي بالرغؼ مؽ الجهؾد ال

 وذلاػ بدابد محادودة ال تازال العاالي التعمايؼ نغاام مؤسداات فعالياة لتحقياق األهاداف السرجاؾة مشهاا إال أن

شااويؽ   إلاط الخاارج وةاع  مداتؾ   العقاؾل لهجارة الخاصاة ونتيجاة الجامعاات فاي الدراساية إرت اار الرساؾم
مساا أد  الاط  ادم تؾافاق  الخاريجيؽ وتدني مداتؾ   الجامعية اللتد والبحؾث العربية وفقر محتؾ  الساتبات

 مخرجات تمػ السؤسدات لحاجات سؾق العسل.
( الاااط أن مداااتؾ  السخرجاااات الاااذال تتظمباااأ إدارة الجاااؾدة الذااااممة 2555 ,أشاااار )باااؽ فاطساااة و باااؽ ساساااي

وتن ةسان جؾدة السخرجات يقرد بهاا  ,يتؾافق مع غاية التعميؼ و أهدافألسؤسدات التعميؼ العالي البد أن 
 ,التركياااز  ماااط السالمااا  السعرفياااة و الش داااية و اإلجتسا ياااة و ال قافياااة لمساااتعمؼ )باااؽ فاطساااة و باااؽ ساساااي

2555: 12)  
 :خرائص جؾدة مخرجات مؤسدات التعميؼ العالي 2.2

إ تبارهاااا كسشتجااااات لتمااااػ السؤسداااات و مااااؾاد خااااام  إن مخرجاااات مؤسدااااات التعماااايؼ العاااالي و التااااي يساااااؽ
وهااذ  الخرااائص  ,لسؤسدااات سااؾق العساال البااد أن تتسيااز بعاادة خرااائص للااي يساااؽ إ تبارهااا ذات جااؾدة

  :(13 :2559 ,هي )العبيدال
 الاذات العسال وتحقياق  الؼ في االندماج  مط تدا د  التي والل افة والسهارات بالسعارف مزوداً  ياؾن  أن, 

 .القرار السشاسد اتخاذ  مط والقدرة السبادرة وروح , سل  ؽ البحث كسهارات

 السؾصامة والؾساائل واألدوات وتتقانهاا  شهاا والبحاث السعاارف اكتدااب  ماط تاادراً  تجعماأ خبارة ياتداد أن 

 .الحياة مد  التعميؼ لديأ يتحقق حتط إليها

 العسل لؼ ا في وتغيرات أحداث مؽ يدتجد ما مع التلي   مط تادراً  ياؾن  أن. 

 خاتساة ماؽ الجامعاة تخرجأ يعتبر ال بحيث باستسرار وك ايتأ معارفأ وتظؾير لمتعمؼ الدافعية لديأ تقؾ   أن 

 السجاالت جسيع في بالذات لمتل ل مرحمة بداية بل السظاف

 ال الذال نسؾ  الذاتي ويحقق ويدت يد ي يد يجعمأ مسا الجسا ي العسل و مط ايخر  مط باالن تاح يتحمط أن 
 .الحياة مد  يشتهي

 اإلبدار  مط السدا د الشاتد ال لر لديأ يشسي أن. 
 :مدببات إنخ اض التؾافق مابيؽ متظمبات سؾق العسل و مؤسدات التعميؼ العالي 3.2

 ومتظمباات العاالي التعمايؼ مخرجاات التؾافاق وتنخ اةاأ ماا بايؽ ةاع  واألبحااث العدياد ماؽ الدراساات ترجع

  :(3 :2557 ,إلط )العتيبي سؾق العسل
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 السعرفاي تادني التحرايل مؤشاراتها ماؽ التاي العاالي التعمايؼ لسؤسداات الشؾ ياة الداخمياة الل افة انخ اض .1

 القايؼ تعزياز فاي والقراؾر واالبتلارياة والتظبيقياة, التحميمياة القادرات وةاع  التخرراي والت هيال

 اإلنتاجية. واالتجاهات

 تخرراات الخاريجيؽ فاي ماؽ أ اداد تخريج في ذلػ يتس لو  والشؾ ية, اللسية الخارجية الل افة انخ اض .2

  .أخر   تخررات في وطمد  جز وجؾد مع العسل سؾق  يحتاجها ال
 واتع مخرجات مؤسدات التعميؼ العالي  4.2

 يؾاجاأ يازال ال العربياة أناأ البمادان مؽ الل ير في العالي التعميؼ  مط أجريا التي الدراسات معغؼ لقد أعهرت

 العسال ساؾق  ومتظمباات بايؽ مخرجاتاأ التؾافاق بتحقياق يتعماق فيساا وخاصاة والسعؾتاات دياتالتحا ماؽ العدياد

 العربياة البمادان بعاض فاي العاالي التعمايؼ واتاع مخرجاات ماؾجزة براؾرة تداتعرض الدراساات وهاذ  ,والسجتساع

الي فاي ( أبرز التحديات التي تؾاجأ حركة التعميؼ في مؤسدات التعميؼ الع2556 ,حيث وة  ) بدالسجيد
  :(5 :2556 ,الؾطؽ العربي بذال  ام مؽ خالل الشقا  التالية ) بدالسجيد

  العؾلسااة واإلن تاااح اإلتترااادال العااالسي و تغيياار أهااداف التعماايؼ نتيجااة انب اااق شاارو  مشافدااة جدياادة فااي
 .سؾق العسل العالسي

 كبياار فااي زيااادة ال جااؾة  ال ااؾرة السعمؾماتيااة ومااا تدمتااأ مااؽ مشجاازات  مسيااة و تقشيااة والتااي كااان لهااا أثاار
 .السعرفية مابيؽ دول العالؼ الستقدم و الدول الشامية

  سيظرة ال قافة الغربية و تشامي  قدة الخؾاجة لد  الذباب 

فقد ذكرت  اددًا ماؽ التحاديات و السعؾتاات التاي تؾاجاأ مؤسداات التعمايؼ العاالي فاي  (2556 ,أما ) يدان
 :(12 :2556 ,مشها ) يدان ,الخميج العربي

 السداتسر وةاع  التقاؾيؼ التظبيقياة, الدراساات برامج  مط اإلندانية الشغرية التخررات وغمبة التقميدية 

  .الهدر ندبة وارت ار الداخمية الل افة ةع  إلط يؤدال مسا البرامج لهذ 

 مدتقبال اليؤد مسا تد ,الستذابهة اللميات بيؽ الدراسية والسشاهج البرامج وهيال الشغؼ في والشسظية التذابأ 

 الدؾق  استيعاب  دم أو غير مظمؾبة تخررات في الخريجيؽ أ داد وتزخؼ الدابقة األخظاف تلرار إلط

 .لها

 حسماة الذاهادات لشادرة وذلاػ ,التخرراات بعاض فاي األخاص و ماط ,التادريس هي اة أ زااف فاي نقاص 

 .والحؾافز دوتدني الروات ,الؾعي ي االستقرار م ل الحؾافز ونقص ,التخررات بعض في العميا
( نقاًل  ؽ تقرير اليؾنداؾ أسباب ةع  مخرجاات مؤسداات التعمايؼ العاالي العربياة 2554 ,وذكر )نذؾان

  :(2 :2554 ,وهي )نذؾان ,و  دم تدرتها  مط سد إحتياجات سؾق العسل
 الدااان والظماد  ادد ارت اار إلاط باالشغر ,شاديدة ةاغؾ  يؾاجاأ العربياة الادول فاي العاالي التعمايؼ إن 

  دد زيادة إلط الدول والسؤسدات لجؾف إلط ذلػ ويؤدال .التعميؼ مؽ السدتؾ   هذا  مط الستزايد جتسا ياال

 .األحيان في غالبية السشاسبة السالية السؾارد رصد دون  ,السمتحقيؽ الظمبة
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 هاذ  تازداد نظسا  أن أنشاا إال ,الدولياة السعادالت ماؽ اإلنااث اللتحااق العاماة الشدابة تقاارب ماؽ الرغؼ  مط 

 .العربية األتظار جسيع في الشدبة

 والسذااركة السحمية لخدمة السجتسعات مشاسبة ومذاريع ال تزع برامج العالي التعميؼ أغمبية مؤسدات إن 

 .تشسيتها في

 الت ليار تشسياة مهاارات أفزال بذاال تخادم بحياث والاتعمؼ التعمايؼ ماؽ جديادة أنساا  تعزياز إلط حاجة هشاك 

 .العمسي

 باايؽ التخررااات السظمؾبااة فااي سااؾق العساال فغالبااًا مااا يرافااق الااشقص فااي الخااريجيؽ   اادم وجااؾد تشداايق
 .السؤهميؽ في بعض التخررات بظالة و سؾف إستخدام إل داد كبيرة مشهؼ في تخررات أخر  

( فقاااد أوةااا  ان الجامعااات الداااعؾدية مازالاااا تخااارج أ اادادًا كبيااارة فاااي تخرراااات ال 1999 ,أمااا )السشياااع
حيث أن معغؼ خريجي مؤسدات التعميؼ العالي الدعؾدال هؼ مؽ ذوال التخررات  ,يحتاجها سؾق العسل

  .(159 ,1999 ,األدبية التي ال تعتبر مؽ متظمبات سؾق العسل ال تي في هذ  الدولة )السشيع
( الاط ةارورة ربا  مؤسداات التعمايؼ العاالي األردنياة بستظمباات الداؾق السحماي و 2559 ,وأشار )الترتؾرال 

ساااتجابة لستظمباااات خظااا  التشسياااة الؾطشياااة  اااؽ العسالاااة السادياااة و البذااارية و تاااؾفير الل اياااة العرباااي و اإل
وال ا مية لذلػ بحيث تلؾن مخرجات مؤسدات التعميؼ العالي ةسؽ خظ  مدبقة تمبي إحتياجات السجتسع 

 .(138 :2559 ,األردني مؽ األيدال العاممة الساهرة و السدربة )الترتؾرال 
( إشاااارة الاااط معانااااة مرااار ماااؽ مذاااامة البظالاااة بااايؽ خريجاااي 2556 ,وتاااد تااادم كااااًل ماااؽ )محساااؾد و نااااس

جامعاتها مسا أد  الط تبشي مرر لبرنامج ترحي  هيامي و تقؾم بالديظرة  مط مؤسدات التعمايؼ العاالي 
 .(14 :2556 ,كسا سسحا بزيادة الرسؾم الدراسية وفق مبدأ العرض و الظمد )محسؾد و ناس

 :2557 ,( الحاااال العاااام لسؤسداااات التعمااايؼ العاااالي فاااي السغااارب بالشقاااا  التالياااة )د2557 ,ووصااا  )د
96):  
 التعميؼ ارتلاز  دم يؾة  مؤشر واالجتسا ية وهؾ اإلندانية بالتخررات الظمبة مؽ كبيرة أ داد التحاق 

 و تؾجههاا التعميسياة ياةالعسم تحااؼ واةاحة إساتراتيجية وخظا  واةاحة سياساات  ماط الجاامعي الاؾطشي

 .مدروساً   مسياً  تؾجيهاً 

 نتج مسا ,والسعمؾمات و التؾاصل والقانؾن  كاالتتراد التخررات بعض في التدريس هي ة أ زاف نقص 

 بعاض فاي وحتاط بال السؾاةايع والؾحادات ماؽ ك يار فاي الظاالب لاد  السعرفاي التحرايل تادني  شاأ

 الستخررة  رد البذريةالسؾا تمة إلط األساسي الدبد ويرجع التخررات

 جديدة مؤسدات وجامعات بإنذاف وجؾدتأ التعميؼ نؾ ية حداب  مط العالي التعميؼ نذر في اللسي التؾسع 

 .بها الخاصة السباني غياب في

 العماؾم والعسمياة لتادريس التظبيقياة بالسهاارات االهتساام و ادم التعميسياة العسمياة فاي الشغارال  الجاناد غمباة 

 .حديث  مسي ب سمؾب التظبيقية
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 لهاذ  بظالاة الخاريجيؽ خاالل ماؽ ساؾق العسال واحتياجاات الدراساية البارامج بايؽ الارب  ّتماة باؾادر عهاؾر 

 .السؤسدات
 ومغاهر بخرائص ( الط أن التعميؼ في مؤسدات التعميؼ العالي الميبية يتر 2557 ,وتد أشار )الحؾات

  :(17 :2557 ,يمي )الحؾات ما أهسها مؽ
 فاي م الياة تاريخياة ذهشياة بشااف صاؾرة  ماط يعتساد أنأ بسعشط ,التقميدال التعميؼ وطبيعة مالم   ميأ تظغط 

 وهذا ,الؾاتع في لها وجؾد وال الساةي التاريخ في وللشها الرؾرة م الية هذ  تلؾن  ما فغالبا ,الظالد ذهؽ

 التعمايؼ وكا ن ,وحقيقتاأ والؾاتاع الحيااة  اؽ بعياد فاالتعميؼ .وال قافياة اإلنداانية العماؾم ماؾاد  مط كل يشدحد

 .جسيعاً  والسجتسع واألسر الظالد و قمية أفق في والدراب الؾهؼ بشاف  مط يعسل

 العمؾم مشاهج  ؽ هشا والحديث– وتقميدية  تديسة لسحتؾيات جديدة  شاويؽ تس ل السدرسية واللتد السشاهج 

 .و سالً  ت ليراً  التقشي الرشا ي الؼالع مع التعامل  ؽ خريجيؽ  اجزيؽ تشتج وبالتالي – وايداب اإلندانية

  تزايد إلط أد  وةرورية محمية أساسية خبرات تؾفر و دم ,العسل سؾق  بستظمبات مخرجاتأ ارتبا  ةع 

 .واة  بذال البظالة معدالت ارت ار وبالتالي ,الخريجيؽ مؽ العسل  ؽ الباح يؽ  دد

 أنحااف جسياع فاي االتترااد السعاصار فاي ةأهسيا ذات وميااديؽ مجااالت  ماط التعميساي الشغاام تركياز ّتماة 

 في الؾطشية العشاصر مداهسة جعل مسا ,الرشا ية و اإلللترونية والتقشيات ,السعمؾمات تقشية م ل ,العالؼ

 .ليبيا وخارج داخل محدودة لمعسل السياديؽ هذ 

  الحقيقاة فاي هاؾ الاذال واتترااد السعرفاة السعرفاة مجتساع بشااف فاي مدااهستأ وتؾاةاع ,التعمايؼ تادرة ةاع 

 لمحزاارة السحارك"الاذكاف"و والعقماي ال لارال  رأس الساال بشااف أال ,والعذاريؽ الحاادال القارن  مجتساع

 .السعاصرة

 سسات ووص  ,ال مدظيشي العسل بدؾق  و التتأ التعميؼ لشغام الرئيدة ( السالم 2555 ,وأستعرض )سؾيمؼ

وهاؾ ماا  , اام 35 – 25ال  اة العسرياة  العسال وأوةا  أن البظالاة تتركاز فاي ساؾق  فاي ال مداظيشية العسالاة
كسا وجاد أن الشدابة  الجدد الخريجؾن  مشها يعاني إنسا يؤشر بذال واة   مط أن السعدالت األ مط لمبظالة

  .(2 :2555 ,األكبر لمعاطميؽ  ؽ العسل هؼ مؽ خريجي العمؾم اإلندانية و اإلدارية و التجارية )سؾيمؼ
 

 السبحث ال الث
 رؤية و رسالة و أهداف جامعة نيشؾ  بإستخدام أداة تذخيص اإلنحراف تقييؼ جؾدة مقياس

 :مقياس رؤية و رسالة و أهداف السؤسدة التعميسية و خظظها 1.3
يعتبر هذا السقياس مؽ أول مقاييس دليل معايير ةسان الجاؾدة واإل تسااد لمجامعاات العربياة الراادر  اؽ 

 فاي الخباراف والستخررايؽ مؽ لشخبة ما  ة لجهؾد لدليل ثسرةا هذا إ داد جاف حيثإتحاد الجامعات العربية 

  ماط بهاا السعساؾل لمراي  مدت يزة دراسة ونتيجة ,والدولية والعربية السحمية السدتؾيات  مط الجؾدة مجال

حياث  و السيااً   ربيااً  السظبقاة واللسية الشؾ ية اللاممة لمسقاييس شبأ السظابقة مؽ الت كد وبعد ,الرعد مختم 
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 التقاؾيؼ بسجسؾ هاا تلاؾن  التاي األساساية لمعشاصار السقااييس الشؾ ياة واللسياة بالت رايل الادليل هاذا وليتشاا

 .التعميسية السؤسدة لجؾدة الشهائي
حيااث يزااؼ هااذا السقياااس  ااددًا مااؽ السؤشاارات التااي تعمااق برؤيااة و رسااالة و أهااداف السؤسدااة التعميسيااة و 

حيااث يجااد  مااط فريااق  ,يااام بااأ أثشاااف فحااص السؤسدااةخظظهااا و السظمااؾب مااؽ أ زاااف فريااق التقااؾيؼ الق
رؤيااة ورسااالة واهااداف السؤسدااة وخظظهااا جسااع االدلااة والسعمؾمااات والبيانااات التااي تتعمااق بالجااؾدة أن يقااؾم ب

ثاؼ تباادل االراف والسشاتذاات بايؽ ا زااف ال رياق وماؽ ثاؼ الؾصاؾل الاط  ,تبل االجابة  مط  بارات السقيااس
ذلػ البد مؽ إرفاق األدلة و الشساذج السظمؾبة ماؽ تاانؾن السؤسداة و أنغستهاا و االحاام والتقديرات و بعد 

 تعميستها باإلةافة الط خظة السؤسدة السرحمية و السدتقبمية 

 :مقياس رؤية و رسالة و أهداف السؤسدة التعميسية و خظظهامؤشرات  2.3

  :يتؼ ترشي  هذ  السؤشرات الط صش يؽ
  :هداف السؤسدة التعميسيةمؤشرات جؾدة رؤية ورسالة وا  .1

 هل تتؾفر في السؤسدة رسالة واةحة ومحددة تعبر  ؽ رؤيتها واهدافها التربؾية العامة والخاصة؟ 

 هل تؼ ترجسة رسالة السؤسدة الط اهداف محددة؟ 

  هاال شاااركا كاال االطااراف السعشيااة داخاال السؤسدااة وخارجهااا فااي صااياغة رؤيااة السؤسدااة ورسااالتها
 واهدافها؟

 مزسؾن الرؤية والرسالة مع االطراف السختم ة داخل وخارج السؤسدة ؟هل تؼ تؾةي   
 هل اهداف السؤسدة شاممة ومتلاممة مع الغرض الذال انذ ت السؤسدة ؟ 
 هل اهداف السؤسدة تابمة لمقياس ؟ 
 هل تسا السرادتة  مط رسالة السؤسدة واهدافها مؽ تبل مجمس السؤسدة اال مط ؟ 
  و االدارياايؽ ,وا زاااف هي ااة التاادريس ,السؤسدااة و اهاادافها لمسجتسااعهاال تااؼ اال ااالن ونذاار رسااالة, 

 والظمبة ؟
 هل تراجع السؤسدة رسالتها واهدافها وتشقحها برؾرة مشتغسة مؽ اجل التحديؽ والتظؾير ؟ 
 هل تتدؼ اهداف السؤسدة بالؾاتعية والظسؾح معًا ؟ 
  هل تتزسؽ اهداف السؤسدة الشتائج الستؾتعة مؽ الخريجيؽ ؟ 
 تؾة  رسالة السؤسدة اشاال العالتة بيشها والسؤسدات السساثمة السحمية والعالسية ؟  هل 
 هل يتؼ اال تساد  مط اراف الخبراف واالستذارييؽ في اتخاذ القرارات ؟ 
  هل تعسل السؤسدة  مط ترتيد االولؾيات في ةؾف الستظمبات التشافدية ؟ 
  والتخرص والتعسق في ميدان السعرفة ؟ هل تركز اهداف السؤسدة  مط اتاحة فرص الدراسة 
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  هااال تركاااز اهاااداف السؤسداااة  ماااط تذاااجيع البحاااث العمساااي واالساااتقالل ال لااارال وتشسياااة روح العسااال
 الجسا ي ؟ 

  هاال تتزاااسؽ اهاااداف السؤسداااة العشاياااة بالحزاااارة العربياااة واالساااالمية ونذااار تراثهاااا واالهتساااام باااالقيؼ
 الديشية وتعزيز االنتساف الؾطشي ؟

 اهااااداف السؤسدااااة التعاااارف  مااااط التلشؾلؾجيااااا الستقدمااااة وتشسيااااة القاااادرا ت السااااتيعابها  هاااال تتزااااسؽ
 وترشيعها محميًا ؟ 

  هل تعشط اهداف السؤسدة في الرب  بيؽ التعميؼ االكاديسي وتظا ات االنتاج السختم ة ؟ 

  ماط هل تركز اهداف السؤسدة  مط ادخال طرق حدي ة في نغام التعمؼ التي تزيد مؽ تادرة الظالاد 
 االبدار واالبتلار؟ 

  هل تتزسؽ رسالة السؤسدة واهدافها خدمة السجتسع ؟ 

  هل تحقق رسالة السؤسدة اهدافها وتمبي طسؾحاتها ؟ 

 مقياس جؾدة التخظي  في السؤسدة .2
  هل لمسؤسدة استراتيجية خاصة بها ؟ 
 هل لمسؤسدة خظ   سل تش يذية لتظبيق استراتيجيتها ؟ 
 ية الخاصة بالسؤسدة مؽ تبل مجمدها ؟هل تؼ ا تساد االستراتيج 
 هل تغظي الخظ  التش يذية اهداف استراتيجية السؤسدة؟ 
  هل تدتشد السؤسدة الط رسالتها واهدافها في  سمية التخظي  واتخاذ القرار ؟ 
 هل تتر  خظ  السؤسدة بالسرونة الستيعاب السدتجدات ؟ 
 النذظة والسهام السظمؾب تش يذها ؟ هل تتزسؽ الخظ  التش يذية لمسؤسدة نغام االولؾيات ل 
  هل تراجع السؤسدة خظ   سمها وتعدلها وتحدشها برؾرة دورية ؟ 
  هل هشاك تحديد دتيق لسدؤوليات تش يذ االنذظة والسهام التي تتزسشها الخظ  التش يذية ؟ 
  هل تتزسؽ الخظ  التش يذية جداول زمشية لمتش يذ ؟ 
  ات لمتقؾيؼ ؟ هل ياؾجد في الاخظ  التش يذية مؤشر 
  هل تؼ ترجسة الخظ  التش يذية الط مؾازنة مالية تقديرية ؟ 
  هل تؼ ا تساد الخظ  التش يذية مؽ تبل مجمس السؤسدة ؟ 
  هل تداهؼ خظ  السؤسدة في تحديؽ الؾةع التشافدي لمسؤسدة ؟ 
 داشؾية هل تحرص السؤسدة  مط اشراك ا زاف هي ة التدريس ورؤساف االدارات في ا داد الخظ  ال

 واتخاذ القرارات ؟ 
  هل تجرال السؤسدة  سمية تخظي  استراتيجي شامل لجسيع اللميات والؾحدات االدارية ؟ 
  هل خظ  السؤسدة تابمة لمتحؾيل الط مذاريع تظبيقية ؟ 
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  هل تؾفر السؤسدة نغاما لمتدتيق الداخمي لشتائج الخظ  مؽ اجل التحديؽ السدتسر ؟ 
 ة تقديؼ خظة شاممة لمسرحمة القادمة ؟ هل تظمد السؤسدة مؽ كل كمي 
  هل يتؼ وةع خظ  م رمة لمؾحدات االكاديسية واالدارية في السؤسدة ؟ 
  هل خظ  السؤسدة تتزسؽ السراحل الزمشية لمتش يذ ؟ 

 
  :إستخدام أداة تذخيص اإلنحراف في تقييؼ جؾدة مقياس رؤية و رسالة و أهداف جامعة نيشؾ   3.3

لتقيااايؼ مقيااااس رؤياااة و رساااالة و أهاااداف  1البحاااث بتظبياااق أداة تذاااخيص اإلنحاااراف تاااام البااااح ؾن فاااي هاااذا
السؤسداااات التعميسياااة إلتحااااد الجامعاااات العربياااة السظبقاااة فاااي جامعاااة نيشاااؾ , ماااؽ خاااالل تحميااال إجاباااات 

أكاااديسي و طالااد و مؾعاا  فااي جامعااة نيشااؾ , وكااذلػ مااؽ خااالل تحمياال  55إسااتبانات تااؼ تؾزيعهااا  مااط 
أجاازاف  8تتلااؾن اإلسااتبانة مااؽ  ,تااؼ الحرااؾل  ميهااا مااؽ تدااؼ ةااسان الجااؾدة فااي الجامعااة السعمؾمااات التااي

 (.1( وكسا مؾة  في الجدول )5-1أس مة يتؼ تقييسها مؽ بالدرجات ) 7يحتؾال كل جزف  مط 

 ( تقييسات االس مة1الجدول )

 
 

  :أجزاف هي 8إن اإلستبانة مقدسة الط 
سهسااة سااؾافًا بالشداابة لاادورة حياااة السشغسااة أو لعسميااات أو مخرجااات تعتباار القيااادة مااؽ األمااؾر ال :القيااادة .1

السشغسااة ولااذلػ كااان مااؽ الزاارورال تياااس مقاادار اإلنحااراف فااي تيااادة السشغسااة لترااب  القيااادة فا مااة 
 بذال أكبر في السدتقبل.

 ,غساةيشبغي أن ياؾن التركيز  ماط الزباائؽ ماؽ الادوافع األساساية أل ساال أال مش :التركيز  مط الزبائؽ .2
ويؾةا  مااد   ,ولاذلػ فاإن تيااس اإلنحاراف يخمااق تيساة إيجابياة فاي نغار الزبااؾن بذاال  اام و رئيداي

 إهتسام السشغسة بسخرجاتها ألجل إرةاف الزبؾن.

                                                           

 Six ماط أنهاا إحاد  أدوات نغرياة الحياؾد الدداساي  Lean Diagnosis Toolيسااؽ تعريا  أداة تذاخيص اإلنحاراف  1

Sigma الحاصاال فااي تظبيااق السعااايير الخاصااة للاال  سميااة مااؽ  سميااات السشغسااة , و تحتااؾال  والتااي تقااؾم بقياااس اإلنحااراف
 ( .Pepper & Spedding , 2010 :140األداة  مط ثسانية محاور للل محؾر  دد معيؽ مؽ السؤشرات )



 

 355 

ا إن تيااااس اإلنحاااراف فاااي تساااايؽ الساااؾع يؽ سااايعاس بذاااال إيجاااابي األلياااات التاااي تداااتخدمه :التساااايؽ .3
اإلسااات ادة ماااؽ مالحغااااتهؼ فاااي تحدااايؽ ساااير ذ بااا رائهؼ و السشغساااة لمتعامااال ماااع الساااؾع يؽ وكي ياااة األخااا

 العسمية داخل السشغسة.

تعتبر اإلتراالت و الدياسات  الستربظة بها مؽ المبشات األساساية لتباادل معرفاة وعي ياة  :اإلتراالت .4
 فّعالة بيؽ مدتؾيات اإلدارة السختم ة و بالتالي التحقيق األم ل لستظمبات الزبؾن.

ا يجاد تيااس إنحرافاأ ألنهاا تاؤثر وبذاال مباشار إن العسميات األساسية هي أهؼ ما :العسميات األساسية .5
 .جؾدتأفي السشتج و 

تيااس إنحاراف  ألجل تحقيق السيزة التشافدية و الحرؾل  مط رةاا الزباؾن الباد ماؽ :السعداتايالت و  .6
ات وبالتاالي التحقق مؽ سبد اإلنحاراف مساا سايؤدال الاط تقميال التما  فاي السخرجاالسعدات و األالت و 

 التحدؽ السمحؾا في السشتج.

تيااااس  لاااذلػ الباااد ماااؽا ساااة  ماااط رةاااا الزباااؾن بذاااال كبيااار و تاااؤثر العسمياااات الد :العسمياااات الدا ساااة .7
خدمات ما السبيعات و حيث يساؽ إ تبار التدؾيق و  ,الحد مشها في السدتقبلإنحرافاتها لغرض تقؾيسها و 

 سة.أ سال الريانة مؽ العسميات الدا بعد البيع و 

تعتباار البيشيااة التحتيااة مااؽ أهااؼ الستظمبااات الؾاجااد تؾفرهااا فااي السشغسااة الشاجحااة ألنهااا  :البشيااة التحتيااة .8
تياة كاان الباد ماؽ ولغرض القيام ب  سال صيانأ جيادة و ناجعاة لمبشياة التح ,حجر االساس ألال مشغسة

 تذخيرأ.تياس اإلنحراف و 

جااؾدة تظبيااق مقياااس رؤيااة و ل اإلنحااراف ت اوتااًا فااي أعهاارت نتااائ  تحمياال اإلسااتبانات بإسااتخدام أداة تحمياا
( يؾةا  تحميال 1والذاال ) ,أهداف جامعة نيشؾ  وذلػ بدبد البي ة اإلجتسا ياة و الدياساية األنياةرسالة و 
 .الشتائج

 
 ( نتائج تحميل تذخيص اإلنحراف بإستخدام التخظي  الشديجي2الذال )
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  :حيث أن
 5 %- 25%:  ًمردرًا لمقمق و لذلػ يجد تركيز اإلهتسام  ميها وتعتبر ,ندبة مشخ زة جدا. 

 25 %- 45%: تحتاج الط اإلهتسام مؽ خالل فهؼ اإلحتياجات و تمبية الستظمبات. ,ندبة مشخ زة 

 45 %- 65%: نسؾذجية و للؽ يجد تظؾير بعض األليات لتحقيق جؾدة أفزل. 

 65 %- 85%:  ًوللشها ليدا م الية ,جيدة جدا. 

 85 %- 155%: وللؽ ال بد مؽ اإلستسرار بالتحديؽ السدتسر ,ةم الي. 

 وفقًا لشتائج التحميل يإستخدام أداة تذخيص اإلنحراف, فإنأ يتز  لمباح يؽ ب ن: 
إن السعاادل العااام لتظبيااق معااايير ةااسان الجااؾدة بذااال  ااام ومقياااس الرؤيااة والرسااالة واألهااداف جيااد,  .1

لسقياااس وفقااًا لشتااائج اإلنحرافااات, مسااا ي بااا حيااث إسااتظا ا  أداة تذااخيص اإلنحااراف مااؽ تقياايؼ دور ا
دور مؤشاارات مقياااس رؤيااة ورسااالة وأهااداف السؤسدااة التعميسيااة وبالتااالي تبااؾل إماانيااة األداة فااي تقياايؼ 
 ال رةية ال ر ية األولط.

( تيؼ اإلنحرافاات الحاصامة فاي كال محاؾر ماؽ السحااور التاي تعتسادها أداة تذاخيص 2يؾة  الجدول ) .2
أ فاااإن األداة شخراااا مشظقاااة الخمااال وفقاااًا لذاااروطها وحاااددت تيساااة اإلنحاااراف أيزاااًا اإلنحاااراف, و ميااا

 وبالتالي مؽ الدهل أن يتؼ ترحيحها مؽ تبل اإلدارة, وبالتالي تبؾل ال رةية ال ر ية ال انية.

 

 ( تيؼ اإلنحرافات الت ريمية2الجدول )

الشداااااااااااااااااااااابة  الدرجة السحؾر
 الس ؾية

 %66 23 القيادة

 %63 22 بائؽالتركيز  مط الز 

 %49 17 التسايؽ

 %66 23 اإلتراالت

 %43 15 العسميات األساسية

 %43 15 ايالت والسعدات

 %46 16 العسميات الدا سة

 %51 18 البيشة التحتية
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بشااافأ  مااط تبااؾل ال رةااية ال ر يااة األولااط وتبااؾل ال رةااية ال ر يااة ال انيااة فااإن ال رةااية األساسااية يااتؼ  .3
 تبؾلها.
 : تاإلستشتاجا

وللاؽ يجاد  ,إن متؾس  تذخيص اإلنحراف لتقييؼ معايير ةسان الجؾدة هؾ ةسؽ الشظااق الشساؾذجي .1
  .تظؾير بعض ألياتأ لتحقيق جؾدة أفزل

مسا  ,حيث أنهسا يقعان في الشظاق الجيد جداً  ,اإلتراالت مؽ أك ر السحاور جؾدةإن محؾرال القيادة و  .2
كااذلػ دور اإلتراااالت فااي اإل ااالن التقشااي حااؾل و  ,تيؤكااد ماانااأ القيااادة فااي تظااؾير تظبيااق السؤشاارا

 ماااط الااارغؼ ماااؽ أنهساااا يحتاجاااان الاااط تظاااؾير بعاااض ايلياااات وذلاااػ لمؾصاااؾل الاااط م الياااة  ,السؤشااارات
 .التظبيق

السعااادات الاااط إهتساااام أكبااار ماااؽ تبااال اإلدارة حياااث يعتبااار الحمقاااة الزاااعي ة فاااي يحتااااج محاااؾر ايالت و  .3
لاط التركياز أهداف السؤسدة التعميسية ةاسؽ الجاؾدة ويحتااج ا ؾامل تظبيق مؤشرات رؤية و رسالة و 

اإلتتراادية التاي ماّر بهاا ويعز  ذلػ الط الغروف الدياسية و  ,تمبية الستظمبات مط فهؼ اإلحتياجات و 
 .العراق في العقد الساةي

ل التظااؾير ألجاالستابعااة و وللشهااا تحتاااج الااط السزيااد مااؽ ا ,تقااع بقيااة السحاااور ةااسؽ الشظاااق الشسااؾذجي .4
اإل تساااد االكاااديسي احيااة تظبيااق معااايير ةااسان الجااؾدة و الؾصااؾل الااط مراااف الاادول الستقدمااة مااؽ ن

    .بذال  ام و مؤشرات رؤية و رسالة وأهداف السؤسدات التعميسية
 :وبذال  ام فإنأ

إن تظبيق معايير ةسان الجؾدة في القظار التعميسي يعتبر مؽ البديهيات فاي الادول التاي تستماػ بشياة  .1
حية و أكاديسية جيدة كسا هؾ الحال في السؤسدات التعميسية في العراق مسا يؤدال الط تؾثيق العالتاة ت

 .مابيؽ مخرجات السؤسدات التعميسية و متظمبات الدؾق العربي

تستمااػ السؤسدااات التعميسيااة القاادرة الرائاادة فااي إرفاااد سااؾق العساال بسخرجااات ذات جااؾدة  اليااة و للااؽ  .2
لعراتية و العربية مرت ب وتات  رايبة جعمهاا غيار تاادرة  ماط تمبياة متظمباات و السؤسدات التعميسية ا

وللشهاا إساتظا ا إجتيااز تماػ الغاروف وتن كاناا لحاد األن فاي حالاة ماؽ التظاؾر  ,إجتياجات الداؾق 
 .الدريع و الستؾازال مع التظؾر السؤسداتي لدؾق العسل العربي

 :التؾصيات 3.3

ك افة معايير ةسان الجؾدة  و تذخيص اإلنحرافات الحاصامة  إ داد كادر متخرص في دراسة مد  .1
 .في تظبيقها وأسباب تمػ اإلنحراف و محاولة وةع حمؾل جذرية لها

ةاارورة متابعااة البشيااة التحتيااة إل ااداد معااايير ةااسان الجااؾدة فااي القظااار التعميسااي والعساال  مااط زيااادة  .2
السقاااييس و السؤشاارات لستظمبااات سااؾق  ك افتااأ بذااال أكباار مااؽ ذال تباال ومااد  تمبيااة تمااػ السعااايير و

 .العسل العربي
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ة باإلةافة الط تظؾير معايير محمية أو إتميسيلتعميسية و األكاديسية في تبشي و تعزيز دور السؤسدات ا .3
 .القرارات السحمية كي تتشاسد مع معايير ةسان الجؾدة لمقظار التعميسي العالسيةتحديث القؾانيؽ و 
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 إدارة املعرفت املستنذة عهى يبادئ احلىكًت ودورها يف تفعٍم تطبٍقاث احلكىيت اإلنكرتونٍت
 دراست إستطالعٍت َراء عٍنت ين املىظفني يف جايعت انكىفت

 األستار انذكتىر انباحثت انباحث
 نٍث عهً ٌىسف احلكٍى زهراء عبذ انرضا انفتالوي ضرغاو عبذ انعايل املاضً

 كىفتان جايعت –كهٍت األدارة واألقتصاد   انكىفت-يذٌرٌت انرتبٍت

 :املستخهص
، ةوالحكهمة االلكترونية السعرفة في استكذاف العالقة بين حهكسة ادار  للبحثيسثل الهدف الرئيس 

وباسكككتعسار قر اكككة العيشكككة العذكككهائية ، السكككهن ين فكككي اامعكككة الكهفكككةمكككن وذلكككب  بكككر اسكككتعالد  را   كككدد 
البكاحثين  ( مهن ًا تسثياًل دقياكًا، وزد6262) ثيل السجتسع قيد البحث الذي بلغتسومن أال ضسان  البديعة

( وبعد فرز االسكتبانات %33( استبانة وبسعدر استجابة بلغ )893) تم إسترااداستبانة وبعد ذلب ( 056)
( مكككن  كككدد %90( اسكككتبانة وبسعكككدر )378وتكككدقياها بلكككغ  كككدد االسكككتبانات الركككالحة للتحليكككل ا حركككائي )

 SPSS تم بهاسعة البرنامج ا حرائيإن التحليل ا حرائي للبيانات تم اسعها  االستبانات السدتراعة.

V.24 بكين   عشكهي وم تأثير مهاك وكذلب  إرتباط قردية ومعشه ة ية واهد  القةلسولاد أنهرت الشتائج الع
  .الحكهمة االلكترونيةحهكسة ادارة السعرفة و 

  .دارة السعرفة  والحكهمة االلكترونية السرعلحات الرئيدة:  حهكسة ا
 املبحث االول: ينهجٍت انبحث

 : يشكهت انبحث والا أ
يسكن لحهكسكة ادارة السعرفكة ان تككهن فعالكة فكي مشخكهر مختلكل مثكل العالقكات والعسليكات والهيا كل        

الن السشخسككة تدككتخد  للسشخسككة  م يككداً  حيككث ان ا تسككاد مسارسككات والتاشيككات الستكاملككة وتش ككذاها يكككهن امككراً 
ان تدكككتخد  تاشيكككات السعلهمكككات مكككن ااكككل  لكككا قيسكككة هكككا ككككذلب و سكشالسعرفكككة لتحايكككا اكككدفها االسكككتراتيجي 

و عكد م هكه  الحهكسكة مكن   (.(Niyonsenga & Cleophace;2018:2 تدتخدمها فكي ادائهكا التشخيسكي
ة العكاملين فكي وضكع االاكداف التي تدا د  لك  معالجكة بعكل السذكا ل وتهسكيع مذكاركو الس اايم الحداثة 

والخعككو واتخككاذ الاككرارات وان اككذا التهاككي لككي دور فككي ز ككادة فعاليككة ادا  العككاملين فككي السشخسككة و ز ككد مككن 
شكككعهرام بالراحكككة والابكككهر بالسهكككا  والهاابكككات السكل كككين بهكككا و كككن نخكككا  الحكككهافز وسكككا ات العسكككل والعدالكككة 

لعكالي فكي العسكل ئهم وتحايا االستارار الكهني ي وااللتكزا  اواالنزباط في العسل مسا اؤدي لرفع مدتهى ادا
 (.0 :6602 ;ككل )اعادي شخسةورفع ادا  الس

ة لتبدكيو التكشهلهايكا فكي مجكار ا دارة العامك إسكتخدا  مكة ا لكترونيكة تعسكل  لك في حين ان الحكه        
عسليكات واكذا بكدوري سيدكهل تدكليم وأدا  ، وتاليل العباات التشخيسية وإ ادة اشدسكة الإارا ات ا دارة العامة
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السهككا  ا دار ككة اليهميككة للهيحككات الحكهميككة. لككذا اكشخككر إلكك  الحكهمككة ا لكترونيككة  لكك  أنهككا  حككل  محتسككل 
  .(Mousa;2011:39)ئلة مثل البيروقراقية وانعدا  السدا  دار ة الحكهميةلبعل السذا ل ا

مكا مكدى فا ليكة حهكسكة ادارة السعرفكة ) لي تتسثكل بسكا يكأتي:إستشادًا ال  ما تاد  فان مذكلة البحث الحكا
 (.في تعبياات الحكهمة االلكترونيةودوراا 

: تساؤالث انبحث:   ثانٍاا
 في ضه  مذكلة البحث أ الي، يسكن وضع تداؤالت البحث بسا يأتي:     
عكككة اام  كككدد مكككن السكككهن ين فكككيمكككا مدكككتهى تكككهفر حهكسكككة ادارة السعرفكككة  لككك  وفكككا واهكككات نخكككر  .0

 ؟الكهفة
اامعككة   لكك  وفككا واهككات نخككر  ككدد مككن السككهن ين فككيمككا مدككتهى تككهافر الحكهمككة االلكترونيككة   .6

 ؟الكهفة
 لكك  وفككا واهككات نخككر  ككدد السعرفككة  والحكهمككة االلكترونيككة  العالقككة بككين حهكسككة ادارةمككا قبيعككة  .8

 ؟اامعة الكهفة من السهن ين في
: أهذاف انبحث:   ثانثاا

 ت أ الي، مجسه ة من األاداف تتسثل بسا يأتي:تشبثا  ن التداؤال     
 في الجامعة قيد البحث.حهكسة ادارة السعرفة  أنذعةبيان مدتهى تهافر  .0
 في الجامعة قيد البحث.الحكهمة االلكترونية  تعبياات معرفة مدتهى تهافر .6
 حث.في الجامعة قيد البا تبار العالقة بين حهكسة ادارة السعرفة  والحكهمة االلكترونية   .8

: أهًٍت انبحث:  رابعاا
لعالقككككة بككككين حهكسككككة ادارة السعرفككككة تتسثككككل أاسيككككة اككككذا البحككككث به كككك ها تؤسككككس نخر ككككًا وتعبيايككككًا ل

والحكهمككة االلكترونيككة  بككر معالجتهككا لسهضككهد الاككي العشايككة الكبيككرة فككي الدراسككات ا دار ككة الحداثككة، نتيجككة 
 و سكن وضعها بسا يأتي: ،ذا العررلعدد من التحديات، التي تهااهها مختلل السشخسات في ا

 األاسية الشخر ة  للبحث: وتتزسن: . أ
د ككم إن حهكسككة ادارة السعرفككة  فككي ضككه   ككدد مككن الدراسككات والبحككهث تدككتسد أاسيتهككا  مككن  ككالر  .0

الهيكككل ا داري، للدككيعرة  لكك  الدككلعة الدا ليككة ومدككتهى الككد م لككخدارة العليككا مككن  ككالر احتككها  
 .ح اظ  ل  السعرفة دا ليا سها   ل  مدتهى السشخسة او الدولةالبيانات والسعلهمات وال

أشكككار التعككاون مككع الجهكات ال ا لككة األ ككرى إلكك  اانكك  تسثككل شكككل مكن إن حهكسكة ادارة السعرفككة   .6
 .سل أن تكهن  ياغة مدتابل السشخسةسلعة الدا لية والتي يحت

اللهككا للسدككتخدمين مككن ن  ان الحكهمككة االلكترونيككة تعسككل   لكك   تحدككين الخككروف التككي يسكككن مكك .8
 .اسيع مجاالت
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قككدرة الحكهمككة  االلكترونيككة  لكك  اسككتخدا  تكشهلهايككا السعلهمككات وا نترنكك  لككد م العسليككات تتسثككل  .0
 الحكهمية.

 األاسية التعبياية للبحث: وتتزسن: . ب
ت فكي مجكار معرفكة ز كادة تعبياكاالجامعة قيد البحكث إن البحث تعد دلياًل إرشاديًا لستخذ الارار في  .0

 .الحكهمة ا لكترونية  بر تبشي نسو حهكسة ادارة السعرفة
دكككا د البحكككث  لككك  السدكككااسة فكككي تعكككه ر  سكككل مؤسدكككات التعلكككيم العكككالي مسكككا سكككيشعكس تكككأثيري ي .6

 ا يجابي السباشر  ل  تاد  السجتسع وازدااري.

: خمطط انبحث انفرضً:   خايساا
رد  ال جككهة السعرفيككة بككين  لتالككيأ أو محاولككة به كك يوالستسثككل الككرئيس مككن البحككث  تجدككيدًا للهككدف      
كسكا فكي  يسككن تسثيلكي للبحكثفكنن السخعكو ال رضكي  (،كترونية)حهكسة ادارة السعرفة والحكهمة االل ي متغير 

 (.0الذكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( السخعو ال رضي للبحث0الذكل )
 من أ داد الباحثين. السردر:
حهكسة دارة السعرفة سيتم قياسي من  الر بعدان تتسثل بكك)(، إن متغير حهكسة ا0يخهر من الذكل )      

(، واككككه يسثككككل متغيككككرًا مدككككتااًل أمككككا كككككاًل مككككن  غيككككر الرسككككسيةحهكسككككة ادارة السعرفككككة و ة ادارة السعرفككككة الرسككككسي
 كترونيككةالتكشهلهايكا واالشكخا ( فاكد تككم ا تساداكا فكي قيكاس متغيكر الحكهمكة االل ،العسليكات ،)االسكتراتيجية
 .ًا تابعاً به  ي متغير 

: تطىٌر فرضٍاث انبحث:   رابعاا
 قدسين كسا يأتي:  ل تشادم فرضيات البحث      
تككشأ اككذي ال رضككية  لكك : ))إن حهكسككة ادارة السعرفككة  لهككا  القككة ارتبككاط  ال رضككية الرئيدككة األولكك : .0

 حوكمة ادارة المعرفة 

حوكمة ادارة المعرفة  -1

 الرسمية .

حوكمة ادارة المعرفة  -2

 . غير الرسمية

 الحكومة االلكترونية

 االستراتيجية . -1

 لعمليات .ا -2

 التكنولوجيا . -3

 االشخاص .  -4
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 ومعشه ة مع الحكهمة االلكترونية ((.  قردية

 مهاكك لكك : ))إن حهكسككة ادارة السعرفككة  لهككا تككأثير تككشأ اككذي ال رضككية  ال رضككية الرئيدككة الثانيككة:  .6
 ومعشهي في الحكهمة االلكترونية((. 

: يقٍاس انبحث:   سابعاا
(، يخهكككر الساكككاايس السعتسكككدة مكككن قبكككل البكككاحثين لايكككاس متغيكككر حهكسكككة ادارة السعرفكككة  0إن الجكككدور )      

 ،سكة ادارة السعرفكة الرسكسيةالسؤلكل مكن بعكدان واسكا: )حهك  Cao  & Xiang (2013)  بر تبشي ماياس
  l.a Mateen et (2017( فاكرة، بيشسكا تكم تبشكي مايكاس )3( و بهاقكع ) غير الرسكسيةحهكسة ادارة السعرفة 

العسليات، التكشهلهايا،   ،لاياس متغير الحكهمة االلكترونية والذي اتزسن اربعة  أبعاد واي: )االستراتيجية
 ( فارة.06االشخا ( وبهاقع )

 ( ماياس البحث0الجدور )
 السردر   دد ال ارات البعد  الستغير

 
 

 حهكسة ادارة السعرفة 
 

حهكسكككككة ادارة السعرفكككككة  
 الرسسية

0  
Cao  & Xiang 

(2013) 
حهكسكككككة ادارة السعرفكككككة 

 رسسية الغير 
0 

 
 الحكهمة االلكترونية

 8 االستراتيجية
Mateen et al. 

(2017) 

 8 العسليات
 8 التكشهلهايا
 8 االشخا 

 إ داد الباحثين باال تساد  ل  الدراسات الداباة. السردر:
: أداة انبحث:   ثايناا

، التي تم إ داداا ا تسادا  ل   دد من الساكاايس العالسيكة، تسثل  باالستبانة للبحثالرئيدة  األداة إن       
 أساسيين اسا: محهر نوقد قدس   ل  
 .بستغير حهكسة ادارة السعرفة  ا ة( فارة 3:  تزسن )السحهر األور
 . ا ة بستغير الحكهمة االلكترونية( فارة 12) تزسن :السحهر الثاني

 :
ُ
: جمتًع انبحث وعٍنته  تاسعاا

وزد ( 6262)تسثككل بالعككدد ا اسككالي للسككهن ين فككي اامعككة الكهفككة والبككالغ مجتسككع البحككث الحككالي  إن     
( وبعكد فككرز %33( اسكتبانة وبسعككدر اسكتجابة بلككغ )893) تكم إسككترااداسككتبانة وبعكد ذلككب ( 056البكاحثين )
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( من %90( استبانة وبسعدر )378االستبانات وتدقياها بلغ  دد االستبانات الرالحة للتحليل ا حرائي )
  دد االستبانات السدتراعة.

: أسانٍب انتحهٍم اإلحصائً:  عاشراا
تسثل    SPSS v22البرنامج ا حرائي  أستخد  الباحثين مجسه ة من األسالي  ا حرائية ضسن      

 ، وا نحدار البديو(.Pearsonمعامل ا رتباط )الهسو الحدابي، ا نحراف السعياري،  :بك
 الجان  الشخري : ثانيالسبحث ال

 :دارة املعرفتيفهىو حىكًت إأوالا: 
 Gubernare( الكك  ان م هككه  الحهكسكة مذككتا مكن الكلسككة الالتيشيككة   Ali et al.,2015يذكير )

( فككان الحهكسككة تعبككر  ككن كي يككة إدارة Edwards et al.,2012ووفاككا )'التككي تعشككي' الحكككم أو التهايككي  
السجتسعككات والحكهمككات والسشخسككات. األاككم مككن ذلككب، فننهككا تذككسل كي يككة الهيكلككة والتشخككيم واتخككاذ الاككرارات 

 .ئلةدلعة، وادارة  القاتها والسداومسارسة ال
 حهكسة  ل  ثالثة مدته ات: سا يسكن إارا  تحليل ال

 )أ( حهكسة ا دارة العامة التي تركز  ل  السجتسع 
 )ب( حهكسة الاعاد العا  تركز  ل  الحكهمة.  

 )ج( حهكسة الذركات تركز  ل  السشخسات 
( ان حهكسككة الذكركات تعكرف  لكك  الشحكه التككالي:  إنهكا نخككا  اكتم مككن Ali et al.,2015و ؤككد )

لتجار كككة و حكككدد ايككككل حهكسكككة الذكككركات تهز كككع الحاكككهل والسدكككؤوليات بكككين مختلكككل  اللكككي إدارة الذكككركات ا
السذاركين في الذركة، كسا يحدد قها د وإارا ات اتخاذ الارارات الستعلاة بذؤون الذركات من  الر الايا  

ل تحايككا تلككب األاككداف ور ككد بككذلب، كسككا اككهفر الهيكككل الككذي اككتم مككن  اللككي وضككع أاككداف الذككركة، ووسككائ
 . دا األ

كسكا انهكا  ، سا تذير االدبيات ان حهكسة الذركات تسثل  سليات لتهايي الهيا ل ومراقبكة الذكركات
تذككير الكك  العالقككة بككين مجلككس ا دارة وا دارة والسدككااسين وأ ككحاب السرككلحة اع ككر ن. كسككا اككتم تعر كك  

حكه تعز كز الر كا  فكي األ سكار الحهكسة بأنها  العسليكة التكي تدكتخد  لتهايكي وإدارة أ سكار وشكؤون الذكركة ن
ومدا لة الذركات مع الهدف الشهائي الستسثل في تحايا الايسة للسدااسين  ل  السدى العه ل بيشسكا يأ كذ 

 في اال تبار مرلحة غيراا من أ حاب السرلحة. 
( ان ادارة السعرفة تذير ال   سلية  لكا، وتبكادر وناكل Hajiabedin & Amani, 2016اذكر )
، و تم تش يذ اذي األنذعة ا ومحاولة تهفير السعرفة الجدادةعارف الستاحة والدعي للحرهر  ليهوتعبيا الس

 .في  سلية التعلم التشخيسي الذي اشبغي ان تكهن مشدجسة مع ثاافة واستراتيجية السشخسة
( انكي فكي  كالم التغيكر الكداشاميكي الستاكاقع والسشخسكات التكي تدكع  Matos et al., 2016 و بكين )

ائسا إل  إيجاد سبل لتكيل ن دها مع الخروف الجدادة لكي تبا  مدكتعدة مكن ااكل ان تزداكر فكي الدكهل د
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 ،التشافدكية واكدت السعرفكة لتسثكل ر ككيدا تشافدكيا حاسكسا ومركدرا لخلككا الايسكة واال تالفكات بكين السشخسككات
سشخسكات فكي نهايكة ( مهضهد شعبي  ا  في األبحاث العلسيكة وتتهقكع الKMحيث أ بح  إدارة السعرفة )

 السعاف اني من  الر ا تداب الادرة  ل  إدارة معارفهم يجعلهم قادر ن  ل  تحايا األدا  الست هل.
( ال  ان العداكد مكن الس ككر ن والبكاحثين يعلاكهن  لك  العركر الحكالي (Al-Zoubi et al., 2016و ذير 

ألنكهاد ومجكاالت متعكددة فكي اسيكع  تدسية  رر السعرفة أو  رر ثهرة السعرفة وذلكب بعكد د لك  السعرفكة
 إلك ( Zumitzavan & Michie,2015) ، وذلكب  مكانيتهكا  لك  وفكا مكا أشكارسعا رةاهان  الحياة ال

شكال من أشكار اله ي الكذاتي وقدراتكي، أي مكا يعرفكي األفكراد ومكا يسككشهم أن ياهمكها بكي، وان اكذا  أن تكهن 
د، وكي ية اله هر إلك  تسييكز األشكيا  مكن الككم الهائكل مكن اله ي الذاتي الذخري اه فهم ما يعرفي األفرا

 البيانات الستاحة والهسائل السختل ة للحرهر  ل  البيانات الجدادة.
ن إدارة السعرفككة اككي فككي األسككاس  سليككة مدككتسرة و جكك  أن فككن( Pandey,2016)  لكك  وفككا رأي

و سليكة التايكيم يجك  ان  ،تايكيميكهن تاييسهكا  سليكة مدكتسرة، حيكث نجكد ان أي مذكرود يجك  ان يخزكع لل
تحدد الشعكال والتركسيم والسشعكا والغكره مشكي وذلكب مكن ااكل ان تككهن لعسليكة التايكيم مدكااسة مكؤثرة فكي 
قيككاس مككدى فا ليككة التهاهكككات السعرفيككة السعتسككدة ومكككدى االسككت ادة مشهككا فككي تعكككه ر سككلهكيات االفككراد فكككي 

 السشخسة.
رة السعرفكة اكي اسكتراتيجية وا يكة فكي الحركهر  لك  ( ان إداGirard& Girard,2015) لاكد أ كد

السعرفككة الرككحيحة مككن األشككخا  السشاسككبين فككي الهقكك  السشاسكك ، ومدككا دة االفككراد  لكك  اقتدككا  ووضككع 
( Zyngier,et al.,2006ابكين )فكي ذات الدكيال   السعلهمكات فكي العسكل بهكدف تحدكين األدا  التشخيسكي.

الرر حة والزسشية تعسل  ل  ز ادة فعالية وربحية السشخسة، حيث اتم  بأن السسارسة ال عالة  دارة السعرفة
ترسيم أنخسة لد م ا تدكاب واسكتخدا  وإ كادة االسكتخدا  للسعرفكة باسكتخدا  الخبكرة مكن العكاملين فكي مجكار 

 واذا يسكن أن يحدن من تكدفا ،السعرفة ثم االبتكار وا بداد وتعز ز امتداد سلدلة الايسة للشذاط التشخيسي
 ا ارادات، ونه ية السهن ين ورضا الزبائن، و سكن أن تالل من تكل ة الهحدة من السعرفة.

تخككتأ باعليككات  ادارة السعرفككة( الكك  ان الحهكسككة فككي سككيال Schroeder et al.,2012) أشككار
للتركيكككز  لككك  اهكككهد الت اضكككل  با ضكككافة، الستعلاكككة بالسعرفكككة دا كككل السشخسكككة التكككي تسيكككز وتكامكككل الجهكككهد

لتكامكككل التكككي تحكككدداا ادارة السعرفكككة مثكككل الهيا كككل والعسليكككات واعليكككات ذات العالقكككة التكككي أنذكككح  لتهايكككي وا
 سككا تذكسل حهكسككة ادارة السعرفككة  وتشدكيا ومراقبككة مبكادرات إدارة السعرفككة الركر حة والسعتسككدة فككي السشخسكة.

وأسككالي  لككدمج كبككار السدككؤولين  ةادارة السعرفككالتحايككا فيهككا االاككرا ات السركز ككة و الالمركز ككة فككي وني ككة 
 التش يذاين في  شع الارار وتعه ر االستراتيجية التشخيسية.

ان حهكسككة ادارة السعرفككة تركككز  لكك  تعككه ر وتش يككذ اسككتراتيجية ادارة السعرفككة، إسككتشادًا لسككا تاككد ، فكك
باال تسككاد  لكك  و لكك  الككرغم مككن ان السعرفككة وتكشهلهايككا السعلهمككات لهككا بككرامج تختلككل فككي تركيككز أنذككعتها 

األبحاث فان حهكسة تكشلهايا السعلهمات لها ما ابرراا حيث تذترك كل من ونائل الدور وونائل الد م 
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وقكككد رككككزت الدراسكككات  لككك  ايا كككل الحهكسكككة مثكككل تهز كككع  ،وتكككهفير الخكككدمات األساسكككية لا سكككار األساسكككية
العسليككات مثككل تعككه ر اسككتراتيجية الدككلعة فككي تكشلهايككا السعلهمككات أو  سككل اللجككان التهايهيككة او حهكسككة 

 تكشهلهايا السعلهمات أو مسارسات  شع الارار.
 :    :إدارة املعرفتأهذاف حىكًت ثانٍاا

ان الغره من إقامة ايا ل الحهكسة اه ضسان نجكاح أي نذكاط تشخيسكي. وشكسل  العسليكات مكن 
ة لتحايا الشجكاح السدكتسر. ان قبل أ حاب تلب السشخسة، أو مسثليهم، لتحداد الدلعة لتعز ز  فال السشخس

 الحهكسككككككة فكككككككي ادارة السعرفكككككككة يسككككككككن أن تلبكككككككي أقروحكككككككة ا ثككككككر مكككككككن االاكككككككداف السرسكككككككهمة مكككككككن  كككككككالر:
152):6662Zyngier et al.) 
 . ن السعرفة Understanding( تعه ر ال هم 0)
 .Implementation( تش يذ اا 6)
  .في السشخسة Alignmentالسعرفة  را  ها( ت8)
   .قيسة الستراتيجية السشخسة والسرااعة السشتخسة، والسرادقة ( اقتراح0)
( تاييم ور د االستثسارات في البشية التحتية ال عالة في  سليات تبادر السعرفة البذر ة. ان الحهكسة 5)
ال هائككد الستهقعككة مككن تاككع بذكك افية مككع سككلعة  ككشع الاككرار با تباراككا إقككارا تش يككذيا لتاككديم  إدارة السعرفككةفككي 
  .الستراتيجيةا

إدارة ان تش يكذ اسكتراتيجية الحهكسكة فكي ادارة السعرفكة  و كره إقكار ونكائل الحهكسكة فكي بذكل  كا ، 
لكككد م أاكككداف وغايكككات و سليكككات إدارة السشخسكككة فكككي سكككيال بيحكككة أوسكككع فكككي الخكككارج أل كككحاب  السعرفكككة اكككه

 ة التشخيسية.السرلحة التي تزم  سالئها واالستذار ين والبيح
  :عاد حهكسة ادارة السعرفةاب ثالثًا:
 شل ابعاد حهكسة ادارة السعرفة إلك  ( بان اغل  الباحثين Cao  & Xiang,2013) أنهرت دراسة     

، و سكككن ت رككيلها  لكك  حهكسككة ادارة السعرفككة غيككر الرسككسيةواككي حهكسككة ادارة السعرفككة الرسككسية و   بعككدان
 الشحه اعتي:

 حهكسة السعرفة غير رسسية: -0
بذككككل أساسكككي مكككن الذكككبكات االاتسا يكككة وثاافكككة تتككككهن  ادارة السعرفكككة غيكككر الرسكككسية  حهكسكككة ان

( ان Huang,et al.,2013 ؤككد )و  .السشخسكة والعدالككة التشخيسيكة  والككد م ا داري وغيراككا مكن االاككرا ات
 شكككد  كككالة السعكككا م وتشكككاور الغكككدا  معكككا، والسجتسعكككات السحليكككة، وال كككرل غيكككر الرسكككسية  حهكسكككة السعرفكككة

الر اضية و اههد التشذحة االاتسا ية التي تهدف إلك  اسكع االفكراد معكا فكي أمكا ن غيكر رسكسية، مكن ااكل 
ز ادة وتيرة الت ا ل بين العاملين، وتهفير فر  لبشا   القات لرأس السار االاتسا ي مع الزمال . وبالتالي 

 ر ن، والتاارب الذخري، والتاارب غير الرسسية  تهدف ال  بشا  األل ة مع اع اليات حهكسة السعرفةفان 
فكككي الخكككرائو السعرفيكككة بكككين السكككهن ين حيكككث ان تاكككد  العالقكككات بكككين األفكككراد اهلكككد فر كككة لتكككدفا السعلهمكككات 
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كسكككا ان تكككهفر الت كككا الت االاتسا يكككة السكث كككة اهلكككد فكككر  فكككي البشكككا  االاتسكككا ي للسعرفكككة وفكككي  ،والسكككهارد
لرسككسية اككي الهسككيلة األساسككية  قامككة العالقككات مككع اع ككر ن غيككر ا حهكسككة السعرفككة حككهارات الككتعلم كسككا ان

و لك   ،مثل االحترا  والرداقة والثاة من  الر إقامكة العالقكات االاتسا يكة، و لكا فكر  لتبكادر السعكارف
غير الرسسية تعسل  ل  تدهيل الت ا الت االاتسا يكة بكين األفكراد  اليات حهكسة السعرفةاذا االساس فان 
 اركة السعرفة.  لتعز ز فر  مذ

 حهكسة ادارة السعرفة الرسسية -6
ان حهكسكة ادارة السعرفكة الرسكسية تشعكهي أساسكا  لك  الهيككل التشخيسكي والسسارسكات الروتيشيكة، ومككا        

  إلكك  ذلككب حيككث تذككسل حهكسككة ادارة السعرفككة الرسككسية بذكككل اساسككي مككن الهيكككل التشخيسككي وأنخسككة السكافككأة
( ان قيسة السعرفة تبكرز  شكدما يسككن لافكراد Huang et al., 2013و هضح )، دةوترسيم الهنائل والايا

بدكب  السركلحة الذاتيكة، يسككن لافكراد ان ، و استخدا  السعرفة للحرهر  ل    ة، او قكدرات، او مكافك ت
لكككذلب فكككان السكككهن ين تختلكككل دوافعهكككم للسذكككاركة فكككي تبكككادر  ،اشتهككككها السعكككااير السهشيكككة لسذكككاركة السعرفكككة

لسعرفككة، ولكككن متغيكككرات الترككسيم التشخيسكككي وسياسككات إدارة السككهارد البذكككر ة يسكككن أن تكككؤثر  لكك  بعكككل ا
 .الدوافع

لككذلب تلجككأ بعككل السشخسككات الكك  تش يككذ  ليككات معيشككة يسكككن ان  تككؤثر  لكك  السهاقككل ا يجابيككة او 
 لك  اكذا االسكاس عرفكة. الدلبية لسذاركة السعرفة  ن قر ا تهفير الحهافز التي تدفع أو تعيا مذاركة الس

رسككسية، مثككل تايككيم األدا  والحككهافز ومكافككأة األنخسككة األ ككرى، والترقيككات، نجككد ان اليككات حهكسككة السعرفككة ال
والسكافكك ت، والكككدوافع  لككك  أسكككاس األدا ، والتككدر  ، اكككتم تعه راكككا مكككن قبككل السشخسكككات لكككد م تعكككه ر ثاافكككة 

رسسية فر ا مستازة للسشخسكات للتها كل وإنذكا  قها كد الاليات حهكسة السعرفة لذلب تهفر  ،مذاركة السعرفة
 تشخيسية وتحدين األمن الهني ي وتعز ز االستعداد لسذاركة السعرفة.   

:   :يفهىو احلكىيت االنكرتونٍت رابعاا
استخدم  تكشهلهايا السعلهمات واالتراالت  ل  نعكال واسكع فكي الحكهمكات حكهر العكالم لتهسكو 

ارسكككات  سكككل السدكككؤولين وأسكككالي  الت ا كككل  لككك  السدكككته ين الكككدا لي والخكككاراي ا اكككرا ات الحكهميكككة ومس
تبااًشككا كبيككًرا وفًاككا لاغككراه التككي تخككدمها  ،كسككا أ ككبح  معروفككة ،وتخهككر الحكهمككة ا لكترونيككة أو الرقسيككة

يكة تعكره والعر اة التي اتم بها تعر  ها وتشدياها وتش يذاا لذلب فنن العداد من مبكادرات الحكهمكة ا لكترون
 ،سسات مذابهة  وتعزز وني تها بتكشهلهايا السعلهمات واالتراالت التي تهدف إل  دمج العسليكات العامكة

، وتحكككيو بهكككا لغكككة الخعكككاب السرككككزي الكككذي اهكككدف إلككك  تحدكككين العسكككل ورقسشكككي السعلهمكككات ،وتهحيكككد العسكككل
 .(Petrakaki ,(2018:3                    .االداري فيها

 لكترونيكككة بهابكككة متكاملكككة  يركككار الخكككدمات الحكهميكككة السحليكككة  بكككر ا نترنككك  أو تعكككد الحكهمكككة ا
غيراكا مككن الهسككائل الرقسيككة إلك  السككهاقشين أو مؤسدككات األ سككار أو الهككاالت الحكهميككة األ ككرى. وتذككجع 

وك كككا ة التكل كككة  ،والسغكككادرة ،الكككذي اؤككككد  لككك  التهحيكككد ، لككك  التحكككهر مكككن الشسكككهذج البيروقراقكككي التاليكككدي
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 ،والتعكاون الخكاراي ،الذي اؤككد  لك  بشكا  الذكبكات السشدكاة ،إل  نسهذج  الحكهمة ا لكترونية  ،التذغيلية
و كككدمات العسكككال  يذكككير مركككعلح الحكهمكككة  ا لكترونيكككة إلككك  كي يكككة اسكككتخدا  السكككدار ن والسذكككرفين لتاشيكككة 

يو والتشخكككككيم والتشدكككككيا والتهنيكككككل ب عاليكككككة.  السعلهمكككككات وا نترنككككك  لتش يكككككذ مهكككككامهم فكككككي ا شكككككراف والتخعككككك
2017:3) l.,a et Husin). 

يسكن تعر   الحكهمة ا لكترونية  ل  الشحه التالي بأنها تش يذ  سليات تذكيل الرأي العا  واتخاذ 
 ,Winkelالارار وأدا  الهنائل في الدياسة والدولة وا دارة مع االسكتخدا  السكثكل لتكشهلهايكا السعلهمكات

7:2)200). 
الحكهمكككة االلكترونيككة  لكك  انهكككا الاككدرة  لكك  اسكككتخدا   (:Petrakaki, 2018(17 وكككذلب  ككرف

تكشهلهايا السعلهمات واالتراالت في الاها د والسعااير التي تعسل  ل  تهحيد العسليكات التشخيسيكة وتهايكي 
وتركككل إاكككرا ات  ،قكككرارات وإاكككرا ات السدكككؤولين التكككي تتخكككذ فكككي كثيكككر مكككن األحيكككان شككككل أشكككجار الاكككرار

 .وتالل من فر  الت كير والتررف السدتال ،وتجعل  سلهم نذاًقا سابًاا للتجهيز ،السدؤولين
تذككككككير الحكهمككككككة ا لكترونيككككككة إلكككككك  السشخسككككككات الحكهميككككككة التككككككي تدككككككتخد  تكشهلهايككككككا السعلهمككككككات 

 .(Dwivedi ; 2013:3واالتراالت لخدمة السهاقشين بذكل أ ثر فعالية )
(  الكككك  ان  الحكهمككككة ا لكترونيككككة تعسككككل  لكككك  تاككككديم (Deng;2008:2اشككككار فككككي ذات الدككككيال، 

بسكا فكي ذلكب  ،السعلهمات والخدمات وال هائد الكبيرة التي يسكن للحكهمة ا لكترونية أن تادمها إل  السجتسكع
وتهسكككيع  ،وز كككادة الدكككر ة ،وتحدكككين االتركككار ،تككككاليل االتركككاالت والسعلهمكككات الستالركككة بذككككل اكككذري 

 اتزسن تش يذ الحكهمة ا لكترونية ال عالة ما الي: ،اله هر
  .. التزا  الحكهمة ومهاقشيها 
ات ا تسككاد تكشهلهايككا السعلهمككات واالترككاالت التككي تككم تسكيشهككا  وال سككيسا بشيككة تكشهلهايككا السعلهمكك 

 . واالتراالت  ل  مدتهى البالد

 إقالل السذار ع الحكهمية الدولية. 

  .لسحددة التي تد ه إل  تعه ر وتش يذ الحكهمة ا لكترونيةاالستراتيجيات والدياسات ا  
 :: أهذاف احلكىيت االنكرتونٍتخايساا 
للحكهمككة االلكترونيككة العداككد مككن االاككداف التككي مككن شككأنها ان تعككزز العسككل الحكككهمي وكككذلب الخككا       

 (7: 6669 ;و كسن ااسار اام اادف الحكهمة االلكترونية كسا الي) الرفا ي 
 .س الحكهمة االلكترونية  ل  ا سار السؤسدات الحكهمية الدا لة غير الخاارة للستعاملينانعكا -0
تعسكككل  لككك  التهاكككي نحكككه تحايكككا حااكككات السجتسكككع وتهقعاتكككي بعر اكككة مرضكككية  كككن قر كككا تبدكككيو  -6

 الت ا ل والتعامل مع الخدمات العدادة الستاحة  ل  وسائل االترار.
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سار تكشهلهايكا السعلهمكات  واالتركاالت الستادمكة  لته كيل سد ال جكهة الرقسيكة فكي السجتسكع  باسكتث -8
الخكككدمات االلكترونيكككة للسكككهاقشين ومؤسدكككات اال سكككار السحتااكككة اليهكككا  بغكككل الشخكككر  كككن امكككا ن 

 تهاادام او اوقات التاد  لها.
تعز ز وتكد يم فكر  التشسيكة واال كالح االداري واالقتركادي  اذ انكي بنمككان الحكهمكة االلكترونيكة  -0

ة مؤسدكككات اال سكككار و ا كككة الستهسكككعة والركككغيرة االنتاكككار  لككك  شكككبكة للحركككهر  لككك   مدكككا د
  .السعلهمات والخدمات والستعلبات

س تحايكككا الكككتعلم والتكككدر   مكككدى الحيكككاة لز كككادة االبتككككار واالبكككداد للسجتسكككع لككككي يسكشكككي مكككن التشكككاف -5
 .والتهااد في  الم  سر ع التغير

احكككداث تغيكككرات شككككلية فكككي اسكككالي  تاكككديم السعكككامالت   الياتركككر  سكككل الحكهمكككة االلكترونيكككة  لككك  -2
وا كادة اشدسكة  وايكليكة االنذكعة والخدمات  الحكهمة والسشافع العامة للسهاقشين بل في ا ادة اليكة 

العسليات واالارا ات الحكهمية ذاتها تد يسا للتشسية واال كالح االداري واالقتركادي الكذي تدكع   و 
 لتحاياي  الحكهمات السختل ة. 

 :ابعاد احلكىيت االنكرتونٍت :سادساا 
ان الحكهمككة االلكترونيككة تتكككهن مككن اربعككة ابعككاد واككي االسككتراتيجية   l. a Mateen et(2017)اشككار 

 والعسليات والتكشهلهايا واالشخا  
تاكديم  كدمات أفزكل الك  تحاياهكا اكي مكن ااكم االسكتراتيجيات التكي تدكع  السشخسكة  :االستراتيجية -0

تتزككسن  سليككة ال حككأ الككذاتي والدككعي  والتككي ةلرئيدكك هامككل الشجككاح ا  ا  تبككارمككع األ ككذ بشخككر 
أن تاككككديم االلكترونيكككة أدركككك  الحكهمكككة و السدكككتسر لسعرفكككة  مالحخكككات السدكككتخدمين ومذكككاركتهم. 

، واككي رحلككة ت بحككد ذاتهككا لككيس غايككة فككي حككد ذاتككي، بككل اككه اككز  مككن رحلككة أقككهر وأقككهرالخككدما
كي يككة قيككا  الحكهمككة ووكاالتهككا بالتها ككل مككع مجتسعككات األ سككار تشعككهي  لكك  إ ككادة الت كيككر فككي 

ن الخككدمات ، يسكككن للسككهاقشين الككربو بسجسه ككة مككفعلكك  سككبيل السثككار .والسككهاقشين والت ا ككل معهككا
ركككهر  لككك  التكككرا يأ، ودفكككع ، والحالحكهميكككة  بكككر ا نترنككك ، مثكككل اله كككهر إلككك  االسكككتحااقات

يككككي الحكهمككككة ا لكترونيككككة اككككي لجشككككة اسككككتراتيجية إدارة أن اعليككككة األساسككككية لتها .، إلكككك الزككككرائ 
 بككككادت التهايهيككككة للسبككككادرات الجداككككدتحداككككد السها كككك ات وتاككككديم السحيككككث تعسككككل  لكككك   السعلهمككككات

(;2007:7 Wong.) 
تدكككهم العسليكككات فكككي تحدكككين  االتركككار وتدكككهيل  سليكككة و كككهر مهثهقكككة للسعلهمكككات.  :العسليكككات -6

 ،لككك  و كككهر أسكككهل وأ ثكككر سكككههلة إلككك  البيانكككات الحكهميكككةوبالتكككالي  فكككنن اكككذا االتركككار سكككيؤدي إ
با ضككككافة إلكككك  تحدككككين  سليكككككات األ سككككار و سليككككات تشخكككككيم وإدارة مككككهارد تكشهلهايككككا السعلهمكككككات 

و يسككككن لشخكككا  إدارة  القكككات  سكككال  العسكككل حيكككث اشكككاك حااكككة ألنخسكككة  ،ومكككع ذلكككب الحكهميكككة.
انككات األساسكككية. وتذككسل العسليكككات الكككشخم معلهمككات وتعبياكككات متكاملككة تكككد م  سلياتهككا وتكككهفر البي
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والتكي يسكشهكا  ،وتخكز ن البيانكات ،وأنخسكة إدارة السدكتشدات ،الذائعة واي نخا  إدارة قها د البيانكات
والح اظ  ل   سليكات وااكرا ات  ،والسعلهمات التار خية ،والسدتشدات ،االحت اظ بدجالت السهاقن

 .(,Ebrahim  (2005:8 العسل
 تدكاام فكي نذكر تكشهلهايكان الحكهمكة االلكترونيكة   (Dimitra, (2017:15وضكح ا التكشهلهايكا: -8

التكككككي اكككككتم تعر  هكككككا  لككككك  نعكككككال واسكككككع لتذكككككسل السشركككككات والبهابكككككات  ،السعلهمكككككات واالتركككككاالت
ووسكائل ا  كال  االاتسا يكة  ،والتذكاور  بكر ا نترنك  ،وأنخسة التره   ا لكترونكي ،ا لكترونية

في االتركار بكين السؤسدكات العامكة و بكين السشخسكات العامكة وغيكر  ،هماتفي تهفير وتبادر السعل
من  الر التكشهلهايكا  مكن الس تكره  .العامة والسهاقشين وفي إ ادة تشخيم العسل في الاعاد العا 

أن يعرف مدؤوله الاعاد العا  من ام السهاقشهن وما يحتكااهن إليكي.  سكل تكشهلهايكا السعلهمكات 
لعر اة ككأداة  دارة العالقكات مكع العسكال  باال تسكاد  لك  تكشهلهايكا السعلهمكات واالتراالت بهذي ا

 والسدؤولهن مدا لة أما  السهاقشين لتاديم  دمات مخررة تلبي احتياااتهم.  ،اهلد و هفر
تعسكككل  الحكهمكككة االلكترونيكككة  لككك   اسكككتثسار  مهكككارات الشكككاس فكككي تعلكككم السز كككد  كككن  :االشكككخا  -0

سشخسة. حيكث تهككد  لك   ا تدكاب الخبكرة الالزمكة لتش يكذاا. لل و ل الحلهر البرامج واألاهزة قبل
تثايكككل الشكككاس حكككهر فهائكككد اسكككتخدا   مكككن حيكككث اشكككاك أيزكككا قزكككية مكككن حيكككث السكككهن ين البذكككر ين

وأن  ،يج  أن يكهن تعلكيم الحكهمكة ا لكترونيكة فكي مكانكي الركحيح  دمات الحكهمة ا لكترونية.
لتعليم وتعليم ايل الذباب كي ية استخدا  التكشهلهايا لركالحهم  يحرل  ل  األشخا  السشاسبين

(02;2007:  Wong.) 
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 املبحث انثانث: اجلانب انعًهً
 أوالا: انتحهٍم انىصفً:

 اشادم  ل  ما يأتي:    
 :حهكسة إدارة السعرفةالتحليل اله  ي لستغير  .0
  الساارنكة مكع الهسككو ال رضكي لسايككاس تسكك، الجامعكة قيككد البحكثاكذا الستغيرككر فكي  تككهافرمدكتهى  لسعرفكة   

إ تبكارات التحليكل اله ك ي الستسثلكة بكك)الهسو الحدكابي وا نحكراف   بكر إاكرا ( 3ليكرت الخساسكي البكالغ )
 (. 6والسهضحة في الجدور )السعياري(، 
 لبحثالجامعة قيد افي  السهن ين ل  وفا  را  لستغير الحكهمة األلكترونية ( التحليل اله  ي 6الجدور )

 ا نحراف السعياري  الهسو الحدابي ال ارة

X1 2.8146 1.59069 

X2 2.9570 1.42875 

X3 2.9470 1.50211 

X4 2.8510 1.58512 

X5 2.9172 1.53901 

X6 2.9868 1.34182 

X7 2.9007 1.33571 

X8 2.8742 1.59444 

 .SPSS V.24برنامج  السردر:
لكم  حهكسكة إدارة السعرفكةمتغيكر  اكرات لبالهسو الحدكابي الخا ة ئج الشتااتزح إن (، 2الجدور ) من     

في اذا الستغير إن مدتهى تبشي أنذعة   ل  األمر الذي ادر (،8الهسو ال رضي البالغ )تتجاوز بسجسلها 
مكشخ ل فكي مدكتهى تذكت   يذكير إلك إنحكراف معيكاري  مكعالجامعة قيد البحث لكيس بالسدكتهى السعلكهب، 

 . الحدابي وسعهايشة  ن إاابات أفرد الع
 :الحكهمة األلكترونيةالتحليل اله  ي لستغير  .6
تسكك  الساارنككة مككع الهسككو ال رضككي اككذا الستغيرككر فككي الجامعككة قيككد البحككث،  تككهافرمدككتهى  للتحاككا مككن      

إ تبككارات التحليككل اله ككك ي الستسثلككة بككك)الهسو الحدكككابي   بككر إاكككرا ( 3لسايككاس ليكككرت الخساسكككي البككالغ )
 (.8والسهضحة في الجدور )راف السعياري(، وا نح
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 الجامعة قيد البحثفي  السهن ين ل  وفا  را  لستغير الحكهمة األلكترونية ( التحليل اله  ي 8الجدور )
 ا نحراف السعياري  الهسو الحدابي ال ارة

Y1 2.8874 1.52952 

Y2 2.8675 1.54092 

Y3 2.8808 1.56340 

Y4 2.9603 1.41600 

Y5 2.8775 1.51676 

Y6 2.7748 1.60635 

Y7 2.0166 1.40823 

Y8 2.9470 1.45034 

Y9 2.8477 1.65133 

Y10 2.9503 1.53612 

Y11 2.8013 1.57649 

Y12 2.8212 1.57677 

 .SPSS V.24برنامج  السردر:
لم  ة األلكترونيةالحكهممتغير   اراتلبالهسو الحدابي الخا ة الشتائج اتزح إن (، 8الجدور ) من       

في اذا الستغير إن مدتهى تبشي أنذعة   ل  األمر الذي ادر (،8الهسو ال رضي البالغ )تتجاوز بسجسلها 
مكشخ ل فكي مدكتهى تذكت   يذكير إلك إنحكراف معيكاري  مكعالجامعة قيد البحث لكيس بالسدكتهى السعلكهب، 

  . الحدابي وسعهاإاابات أفرد العيشة  ن 
 :انذراستث : إختبار فرضٍاثانٍاا 
 اشادم  ل  الشحه اعتي:    

 :الجامعة قيد البحثفي  السهن ينا رتباط  ل  وفا  را   ة القة . إ تبار فرضي0
 القكة ارتبكاط  واكهد: ت تكرهوالتي ، متغيرات البحثبين ا رتباط  ة الق ةفرضي من أال أثبات  حة   

 Pearsonمعامل إرتبكاط  إنشتائج ال بيش  .ترونيةالحكهمة األلكو  حهكسة إدارة السعرفةبين  قردية ومعشه ة
 سيتم قبهر اذي ال رضية.  لذا(  (01.مدتهى معشه ة  شد( 467.للستغير ن قد بلغ )

 :الجامعة قيد البحثفي  السهن ين. إ تبار فرضية  القة التأثير  ل  وفا  را  6
حهكسة تأثير معشهي ومها  ل اهدو : ت تره، والتي البحث متغيراتالتأثير بين   حة فرضية   تبار   

تككد ه إلكك  قبككهر اككذي ال رضككية، نتككائج التحليككل  (0أنهككر الجككدور ). الحكهمككة األلكترونيككةفككي  إدارة السعرفككة
 .(1%)( تح  مدتهى معشه ة 9.135) tبلغ  قيسة و (، 426.لهذا التأثير ) Bقيسة معامل فلاد بلغ  
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 الحكهمة األلكترونيةفي  حهكسة إدارة السعرفة( تأثير 0الجدور )

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constan

t) 
2.861 .236  12.134 .000 

X .426 .047 .467 9.135 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 .SPSS V.24نتائج برنامج السردر: 
 
 

 ستنتاجاث وانتىصٍاثاملبحث انرابع: اال
 أوالا: اإلستنتاجاث:

إلكك  مجسه ككة مككن االسككتشتااات الشخر ككة واالسككتشتااات الخا ككة بالجانكك  السيككداني  احثهن ته ككل  البكك     
 يسكن  رضها  ل  الشحه اعتي:

يعتبككر بشككا  السعرفككة وتااسككسها كأوله ككة قرككهى لتحايككا التشسيككة السدككتدامة، وذلككب مككن  ككالر تعز ككز  .0
 السهن ين لتادار السعرفة السهشية والخبرة الرشا ية، وااللتزا  في تعه ر إدارة السعرفة.الثاافة بين 

ان التركيكككز  لككك  حهكسكككة ادارة السعرفكككة واالاتسكككا  بكككدوراا فكككي تش يكككذ انذكككعة السشخسكككة يعكككد  شركككر  .6
اساسي لشجاح استراتيجيات ادارة السعرفة و امل مؤثر في تعه ر تلب االستراتيجيات و امل مكؤثر 

 ي قدرة السشخسات  ل  السشافدة والت هل.ف

يسكككن للحكهمككة االلكترونيككة ان  تحدكككين فككر  الككتسكن مككن االتركككار بأمككان فككي شككبكة إلكترونيكككة  .8
م تهحككة مثككل ا نترنكك  بذكككل كبيككر  ككن قر ككا الرككيانة الخارايككة التككي ياككه  بهككا ماككدمه الخككدمات 

 السعتسدون.

خكككيم السهككا  والهيا كككل التشخيسيككة وال سكككيسا  سليكككات إ كككادة تشتتسثككل قكككدرة الحكهمككة االلكترونيكككة  فككي  .0
 .العسل  اانبًا أساسيًا   ر من اهان  الحكهمة ا لكترونية

 إن مدتهى تبشي نسو حهكسة ادارة السعرفة  ببعداها   في الدراسة  ليس بالسدتهى السعلهب. .5

ي الجامعكككة قيككككد فككككمعباكككة بالسدككككتهى السعلكككهب عككككد ال تإن الحكهمكككة االلكترونيكككة  بأبعككككادي االربعكككة  .2
 البحث. 
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  :: انتىصٍاثنٍاا ثا
 يسكن  ره أام الته يات  ل  الشحه اعتي:    

الجامعة  ضرورة العسل  ل  تبشي نساذج ا سار تركز وبذكل اساسي  ل  حهكسة اداة السعرفة في .0
 قيد البحث.

 ز  مككن الاككادةقيككد البحككث واككذا الكك الجامعككةحهكسككة ادارة السعرفككة  فككي أنذككعة التركيككز  لكك  ضككرورة  .6
والسشخسككة  لكك  حككد سككها  دراسككة بيحككة السشخسككة ومعرفككة مككااي ااككم السعهقككات التككي يجكك  معالجتهككا 

  ل  مدتهى السشخسة وكذلب االفراد العاملين.

معرفة مدى إرتباط ال كرد مكع السجسه كة السكؤثرة دا كل السشخسكة و اراهكا مكن  كالر معرفكة ضرورة  .8
 .في تحايا ادارة السعرفة بالغة ألفكارام وتعاونهم ذات ألاسية

تككهفير السعلهمككات مككن قبككل السشخسككات الحكهميككة والتككي تدككاام فككي ز ككادة قككدرة االفككراد  لكك  ضككرورة  .0
 قدرتهم في ادا  اال سار.

العسككككل تككككهفير البيحككككة والثاافككككة التشخيسيككككة السشاسككككبة فككككي مكككككان العسككككل والككككي تذككككجع  لكككك  ضككككرورة  .5
 .االلكتروني دا ل السشخسات

 .أ السهاقشين  في كافة السعامالتمج حساية البيانات والسعلهمات التي تختهفير براضرورة  .2
اللكترونيككككة  وضككككع بككككرامج ته ه ككككة وارشككككادية مككككن ااككككل بيككككان م هككككه   وااسيككككة الحكهمككككة اضككككرورة  .7

 .للسهن ين وللسهاقشين
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باستخذاو  -أثر حىكًت انتعهيى انعايل يف ترسيخ ثقافت انشفافيت اإلسرتاتيديت 
 حتهيم احملتىي

 
 
 

 املستخهص
يركز هذا االسهام العمطي  لميا االفاعيان ايؽ اليرمع الطعالير  الاي   ظاهاهيا الاااعيال  ي  الي     الغرض:

 االباعيياع لييؽ كييا ااييننال الاظييا ر  ليي م ثقا ييل الاييعا  ل االسييارا  ا ل  يي  الاعميي ؼ   عزيييزالطاق اييل لارسيي     
االفااام ايا بي ؽ الطار ير العاليام الطاياقاع  ااعياع الاالؾايل االايرع  ي  الاعمي ؼ العيال   هي  عياهر  بي  ل 

  اعاقؼ اانب ضعف القرارال االعاريل االسارا  ا ل ذال العالقل االضنط  الا ظر   الاقؾيؼ.
ال ليؽ فاير ارايرال االعال الطااي ع   ي  الاصيظ عال ال  ل يل  اظمب الاعا  ل افضناط  الازام  ا صيا   ضي

  العالط ل   طا ياعمق اأعال الاااعال  جؾع   عم طها  ق   ظرق ال ه الناحثان    الارظ ل الظغريل.
ياييعا الناييى الييا  اق ييق جطمييل اييؽ الرايييال اظهييا اييا ركييز لمييا ارسييال الثقا ييل الطظمؾ ييل  يي   اؾييي  االعال 

ر   كيير  الناييى ااييالا سييرا   جهييه الناحثييان  يي  كم ايي  اييط العيير   جااعييل الكؾ ييل الايااع  اييؽ اييال  طيي
لطاطؾليييل ايييؽ م طمنيييل  اسيييا ذ   جطهيييؾر   ايييؾعع ؽع. االاعالييي ا الطؾضيييال  ييي  قا طيييل  ايييص ليييططها 

 الناحثان لمررض الاله   كطا اساعرضظاه    الاافب الاام م  اؽ هذا الناى.
 ارارال االعال الطاا ع ع  االعال العرعي  سارا  ا ل  حؾكطل الاعم ؼ م ثقا ل الاعا  ل اال: انكهًاث انذانت

Abstract 
The purpose: Concentrates the contemporary contribution scientific on the 

use from the visions raved which follows her comprehensive in the vines 

advanced for establishment and consolidation of culture the transparent strategy 

in the education and the moving away about all causer the repulsion and lack of 

the agreement what between the variable the subject (independent) and last 

distances of the government in the education is high weak apparent started 

become aggravated because of administrative multiple the decisions strategic 

self of the relationship in the securing and the control and the evaluation.  

The transparency requires discipline and observance and expressing of 

favor about spreading of the pointing performance renewed in the international 

classifications and the universality while performance hangs in comprehensive 

and her goodness of education and raised to him the theoretical researchers in 

the coverage. 

The searching to investigation seeks altogether from the purposes from her 

what requested establishment the culture in academic reciting the performance 
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through throwing idea of the searching in form concentrated on question 

directed him the researchers in shatt al Arab college and comprehensive Kufa.  

university  for group from ( students, professors, audience, and employees). In 

the clarified details in pillar of examination designed her the researchers for the 

purpose above and just as paraded him in the analytic side from the searching 

raved. 

The indicative words: (Culture transparent strategic, government the 

education, the individual performance, the pointing performance renewed). 

 . الطقدمة1

 اإلعاريييييل  االجاطال ييييل  االقاصيييياعيل الطايييياالل  يييي  جط يييي  اييييهؼ الاااعييييال  يييي  العييييالؼ  يييي  الاظط ييييل 
   هيي  جييزل اييؽ الطااطيي  كطييا  ن لهييا لالقا هييا الاناعل ييل ايي  هييذا الطااطيي  الثقا  ييل    الا اسيي ل  الصييا ل

األهيييي اع العم ييييا    ايييي ع  يااهيييي  القييييا طؾن لمييييا الاااعييييال  يييي  ليييي ايل رسييييالل الاااعييييل الاعم ط ييييل  الايييي 
لماااعل   اهطا ااامعت ل غ هذه الرسا ا إال  فها  اط  ااالا    اآار لما  ن  سطا  ه اع الاااعال 

ا ييي  ياطثيييا االييي    ايييأ ؾال الليييريا ؽ الطيييرهم ؽ لطيييا  الايييؾاير  ييي  الطرسايييال الاعمييي ؼ  اق يييق ال اركيييز  ييي  
هظيييياا  ؾا ييييق بيييي ؽ ااظمنييييال الطااطيييي   فؾل ييييل  الطلامعييييل لم  لييييل اطييييا ياظاسييييب  احا اجا هييييا   ي  ن يالييييؾن 

يّعنر ليؽ ا ايل الطااطي  ايؽ ايال  الاعاليا بي ؽ الاااعيل  الطااطي   اسيهام الاااعيل  ي   الذياللريا ؽ  
  عييي  الظااحيييال الاييي   .ايييؽ ايييال  األااييياع   رش العطييياحيييا القضيييايا اأفؾالهيييا الطلامعيييل لميييا األليييع   

   نظيييت الايييعا  ل  احايييؾال الطاييياع  يؽ  اظهايييا لماظيييا س  ييي  ب  يييل حققاهيييا الع يييي  ايييؽ الايييركال العالط يييل الاييي
 عهيييرل الع يييي  ايييؽ اإلسيييهااال الناث يييل الطعالييير  اهاطاايييال ااظاا يييل االييي  ر اإللطيييا  الطعالييير  اذ 

  ظييال  بؾلييعها اايي عا ح ؾيييا لااييا ز ااييارال العاييا   ماييعا  ل اإلسييارا  ا للاالسييارا  ا   الاييؾهري 
ا ل  امق الاراكال اإلسارا  ا ل ا  الطااع  يؽ اؽ اجيا  عغي ؼ الق طيل الطضي لها الق ر  لما ارساال

   اا ؽ الاظا ا ل  االسا اال.
  ظيييالا لميييا ايييا  قييي م  قييي  افظميييق النييياحث ؽ  ييي   يييأط ر الطاييياالل الظغرييييل الاال يييل ايييؽ ايييال   الطراجعيييل 

   ااييي ؽ   رسييي   الايييعا  ل الطااع ضيييل لمايييراكؼ الطعر ييي   ييي  حقيييا حؾكطيييل الاعمييي ؼ العيييال     ييي ااال ها  ييي
االسارا  ا ل   ا  في ر  األعب يال الاي  لالايت هيذا الاي ااا لميا الطاياؾي ؽ الطعر ي   الااريني   قي  جيرع 
  ق يؼ إطار اعاه ط  ااكااا لاال ص العالقال الانن ل ب ؽ حؾكطل الاعم ؼ العال   الاعا  ل اإلسارا  ا ل.

طنايى اال   اظها يل النايى  اصيص الطنايى الثياف  لعيرض  ضطؽ ااثظا الاال  ثالثيل اناحيى  ظيا   ال
 ايا الطنايى  (سةتراجيجيةاإللشةاافية )ا اؾضيؾن  (حهكطةة التعمةيم) اظاقال األعب ال ذال الصمل اطؾضؾن 

 عذ  طيييال  ايييؾعع ؽ انيييرال ا  اطارسييي ؽ ام يييا الن افيييال اليييؾارع  ايييؽ ا يييراع الع ظيييل ماسيييا الثاليييى  قييي   ظيييا   
  اايييياؼ الناييييى   قييييا لطع يييياري الاعييييام   الااييييامم content analysis) ااسييييمؾ   ام ييييا الطااييييؾع م

 ااالساظااجال  الاؾل ال الا   ؾلا  ل ها الناى.



 

 066 

 املبحث األول
 ينهديت انبحث 

 يشكهت انبحث: ع1م
الاايييؾ  اليييا لصييير الايييعا  ل  الطايييا مل  اإل صيييا   احايييؾال الطاييياع  يؽ لاايييا ز احاطييياالل حاط يييل ان 

 القت اضاللها لما الطظا  الاااع  الطعالر.ل الاط ز عاا    ل ؼ اااراال
 :لتساؤالت اآلجيةوسعى البحث الحالي لإلجابة عن ا

 ؟الاؾكطل    الاااعل الطناؾثل اااؾع  اا ع1م
 ؟الاعا  ل االسارا  ا ل    الاااعل الطناؾثل اااؾع  اا ع2م
 ؟اا لالقل حؾكطل الاعم ؼ االاعا  ل االسارا  ا ل    الاااعل الطناؾثل ع3م

 أهًيت انبحث: ع2م

ع ان االهط ل الظغريل اؽ هذا الاه    ااما ب راسل اسنا  ي ا  الاؾكل    الاعم ؼ الطام   ا ع 1م
اياظام العرص  ااالاف ال  ااظمنال  ظن قها ضطؽ إسارا  ا ل ااامل اااقنم ل لااه ا فغام  عم ط  

 رل ؽ.

ل فغيييير  لييييع ل لال ييييراع الطيييير نظ ؽ االهط ييييل العطم ييييل  لهييييذا الناييييى هيييي   يييي  ايضييييا   قييييا     جهيييياع 2م
حيييؾ  اؾضيييؾن النايييى  الطاايييؾع الاام مييي  ايييا  ؾلييياسييياعراض  اطلرجا هيييا   عااال هيييا اعهيييؼ  ييي  ضيييؾل 

 الاال .
 اؽ كث ر حا    اق  عراسل  ظؾرا ه  اهؼالعر    القظان الاعم ط  اؽ القظالال الل ا ل الطهطل    ع3م 
 .ؾكطل الاال لطااكا الا   اطاؾر    ضعف اسارا  ا ال الاال
 أهذاف انبحث: (3) 
 ق يؼ اطار اعاه ط  يعنر لؽ ايااب ال اعهؾم الاؾكطل    الاعم ؼ العال   ااانار الظغر  ا ااهها  ع1م

  رعا. 44اؽ اال  قا طل  اص لططها الناحثان لاليراض الؾاقع ل طرحت لما 
لؽ ا ع قنؾ   كر ها اؽ ل اها  ع الاعرع لما ا ااه الع ظل الطعاؾلل    اعض الاااعال العراق ل2م

 اطع اري الاعام   الااامم  حؾ  ااعاع حؾكطل الاعم ؼ العال .
 ع اللؾض    اااؾع الاعا  ل االسارا  ا ل  ااه  ااظمنا ها.3م
    النم .  اق  الل اال الاعم ؼ ساعاع  اظها     ق  ؼاأل الا  يطالؽاؾل ال ال  ع  ق يؼ4م
 انبياناث مجع ةأمنىرج انبحث وأدا ع4م
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الناى  اار رالب ؽ  اإلحصا  ل العالقال ياضطؽ ياضطؽ  فطؾذل الناى الاالا الطاا  لمطاالمل  ي
ع 1 الاالا م  الطظهج الؾلع  الاام م   ؽعاط  الناحث س ذ )حهكطة التعميم والشاافية اإلستراجيجية(، 

  ين ؽ  فطؾذل الناى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( األومورج انفشضي نهبحث6شكم )

  .انمصذس : إعذاد انباحثان

 

 بانبحث انمحتوى تحهيم في انمستخذمت انىوعيت انبحث اداة

 لؾقت احاراااع  عام   ااممم  اطع اريؽ  اح  سرا   اضطؽ  اص قا طل لؽ لنار  ه  الناى اعا   
 جرع  الذي الن اف  الطااؾع   ام ا اليراض  كا  ل فغرفا     ه  الاااعال     الاعم ط ل الطا ر 

   الاافب  ع2م  الن اف  الاالا    الطن ؽ الارا  لما اجااال لؽ لنار  كافت  الا  اعمؾاا ه ال اماس
  طمنل اسا ذ  ا  لقالال اال  اؽ  الاعا  ل الاؾكطل حؾ  الطااؾع   ام ا لؽ عنرالعطم   الذي ي

 االنصر  الاااعل العر  اط كم ا   ه  اعهؼ المقال بها جرع  الا  لمكم ال الطراجع ؽ  جطهؾر  اؾعع ؽ
 -:يم  كطا هؾ الارا ع  الااامم  الاعام م  اع اري    ق الكؾ ل  جااعل

 اااا ؼ؟ ام  العراق ل الاااعل     الاعا  ل الاؾكطل األ ال ااعا ا افت ها
     اايم  االجااال اؽ الناحثان اسالمص  ق  

 

 

 

حىكًت انتعهيى 
 انعايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشفافيت 
 االسرتاتيديت
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 n=40بياناث افراد انعينت     (1)خذول \د

 طهبت اساتزة انمعياس

 

 جمهوس موظفيه

 

 انمجموع

 شخصا متفائال 62  %66  %66 متفائم

 فشدا متشائما 66 %66  %66  متشائم

 فشدا 66 1 61 5 9 انمجموع

اتجاي ميم 

 كفت انتفاؤل

 % نصانح انتفاؤل00  66%  66%

 بانحوكمت

 

 املبحث انثاني
 .يراخعت نظريت أوال: انشفافيت االسرتاتيديت

 الطعهيييؾم  ألييين   االيييا ايييا ياييياهؼ  ييي   اق يييق األهييي اع اإلسيييارا  ا ل لمطظغطيييل   ر ييينط اعهيييؾم الايييعا  ل
 الطايياؾيال الطظغطيال الطعالير  اا يت  هيي ع إليا  اق يق  لميا   يظي رل ضيطؽ ااياؾيال الاعك ير لمطظغطييل

  عقيت األعب يال الطعالير  لميا  ن  ق   .(Schnackenberg,2011:2) هاافاظ ؽ  اعياؽ الاعا  ل    ا
الطعر  ييل  اإلجرا  ييل لماييعا  ل اإلسييارا  ا ل ال  قييف لظيي  حيي  ع الطظغطييال بييا  طايي  الييا ب  اهييا  االاايي اعال

الاظا ايييي ل  اعيييي   ن  عهييييرل هييييذه اإلسييييهااال الطعر  ييييل  الناث ييييل الطعاليييير  اييييان الطظغطييييال الاييييعا ل هيييي  
نير ب الليل لؾا ي  الطظغطال األكثر ق ر  لما  اق ق الق طل الطضا ل لمطاياع  يؽ   طاميػ الاصيل الايؾق ل اك

األسيييهؼ    اطاييي  اطاييياؾيال اقنؾليييل ايييؽ الطيييالل   الر ا يييل  الطلييياطر    قييي  اا يييت الايييعا  ل  اظهيييا الايييعا  ل 
الييذي  الاييؾارال الظغريييلاإلسييارا  ا ل  عطييا لمييا  اايي ؼ الاييعارال الايي   اطمهييا الطظغطييال   العصييا بيي ؽ 

 & Forssbaeck)اصييؾير الطظغطييال ييي  ر بيي ؽ  جهييال الظغيير اللالييل االا اسيي  ؽ  االقاصيياعي ؽ ل

Oxelheim,2014 :1)    األهاطيام  ي  الطظغطيال  لميا اليريؼ  جيااعهؾم الاعا  ل اإلسيارا  ا ل   لن
اؽ ف ر  األعب ال الطعالر  الا   ظا لت هذا الطعهؾم   طعهؾم الاعا  ل اإلسارا  ا ل ق  يصب      اياه ؽ 

 ايؽ   ايال  الكايف ليؽ  لطالهيا  اطارسيا ها  اسيارا  ا ا هااأل ااه األ   ق  يعظ  الارل ل لمطظغطل اؽ 
 جهل الظغر األ ااه الثاف  ق   رعي إلا زلزلل اراكز الامظل    الطظغطل اؽ اال  ل م كاف الطظغطيل 

 هظيا  ظاقيا ايؽ اعهؾاهيا الاقم ي ي القيا ؼ لميا  سياس  .(Albu,2014:94)لؽ اعض الامؾك ال الكااظل 
الايريل  الاصيير بي ال  اييؽ العمايعل الا يي   القا طييل لميا  سيياس الايطؾل ل  الاييعا  ل العمايعل الق يطيل اأضييعال 

 هيذا يعي   اي يا  اعاليرا  يؾاجيه الطظغطيال  االيل الطظغطيال الكن ير   الاي    األفعاا  لطلاميف القظاليال 
 إسييارا  ا ل الطظغطييل  .(:Whittington et al,2014 1)  اطايي  اييأحاال  حصييل كن يير   يي  األسييؾاق

 العهيؼ ايؽ  االايعا  ل طؾضؾلل قي   اايز  لميا لي ع ايؽ العظالير    الطالؾفيال لهيا  الاي  يطاليؽ  ن  اايؼ ال
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باظع يييذها  هيييذا الاييير ايييالغ األهط يييل لظايييا  هيييذه اإلسيييارا  ا ل  هيييؾ ايييا يايييطا   االايييعا  ل اإل يييراع القيييا ط ؽ 
ل اإلسيارا  ا ل  عظيي     ا يرا  يان الاييعا    (Berggren & Bernshteyn,2007: 416)اإلسيارا  ا ل   

 ؾع ف اعار  الطعمؾاال لاقم ص اااؾيال الطلاطر  الظاا ل لؽ الرطؾض  ل م الاأك     الن  ل الاظا اي ل 
 Benjamin)  طا يعزز اؽ ق ر  الطظغطال لما ا لاذ القرارال الا   عغؼ الق طل الطضيا ل لمطاياع  يؽ 

Fung,2014:5).     اق يييق الاظع يييذ الظييياج  يعيي  ااعيييزا  ر  ايييا  لااق يييق  اظع ييذ اإلسيييارا  ا ل اايييالا اظظقيي
ااينب  ااالكهيا الطر فيل  (،Bossidy et al ,2002 :66ااياؾيال لال يل ايؽ اإلعال الطيال  لمطظغطيلم

 .عSzymanowski ,2009:385 الاعا  ل اإلسارا  ا ل  الطر فل اإلسارا  ا ل االطميل  حي هطا الاير م
ال   عزيييز الطايياللل الطرسايي ل  يي  الطظغطييال   الظهييؾض ااقييؾق  هيي   قيي م  هط ييل كن يير  ل راسييال الطظغطيي

 ع.Albu,2014:90 لاا  الطصمال م
 يرع الناحثان ان اساس فهضل ال    الطاق ال هؾ الؾضؾ     كا ا ل  لي م حيرع الاقيا ق  لي م 

اهيي ا ها  فقييا الصييؾر النراقييل  قييط لييؽ  االلطييا  اييؽ اييال  الظقييا الطعمؾاييا   بيي ؽ االعار   الطالمعيي ؽ بااق ييق
  كعا اها   الم اها   ق ل الطرارال اللالل االطؾضؾل ل 

اطا سنق ييرع الناحثيان ضير ر  الماياق بركيب الاااعيال العالط يل الاي  افاععيت ايؽ ازاييا هيذا الطعهيؾم 
   ؾريل  ظع ذه    الطرسال العمط ل االعراق..

 :ثانيًا: احلىكًت املؤسسيت يف انتعهيى انعايل
اييؽ اييال   ((Desy ,1960 كطييا لّنيير لظهييا    لاااعييال  عطييا  يي  جطع ييال ليير ر  يي  الن ايييل كافييت ا

لااق ق  هي اع ااي ع  االعيال  ااطؾلل اؽ األسا ذ   الظال   اؽ اال  فغطت ه  فغؼ لالااريل ؾلها  ل
   ي  العظيؾن  العميؾم لعهيؼ الطنياعا األساسي ل الاي   يظغؼ الالصصيال العكرييل    كا ل الطااالل    الم ل 

ح ييى  ظنييي    اليي يطقراط  لماااعييال الا يثييل االاييالا  الايي   أاييذ الاعن يييراصييؾر  اايياركل القييرارال ذ أل لييا
الاامايا   الذ القرارال اؽ قنا اله  ال الاطال ل الاي  لي يها اظاليب لال يل  ي الا   الامظل اؽ األساس

 Ganga) ااياركل  قيرافهؼالقرارال لهيا الايرل ل    ي  الهرا  الاظغ ط  ب لؼ اؽ ازاياها كأكاعيط  ؽ ايارزيؽ

et al,2017:560)  عهر اعهؾم حؾكطل الاااعيال ل عنير ليؽ االزايل الاق ق يل الاي   طير بهيا الطرسايال 
الاااع ييل  الامييؾ  الطقارحييل لهييا   مييػ االزاييل الايي   اطثييا  يي   ن هظيياا إعارال جااع ييل  ضييعاها الاييمظل 

ا   لاذ القرارال الطاعمقيل ااير ن هيرالل  ع ن  ن الاظع ذيل  ؾق الظمنل   لضال ه  ل الا ريس  لاكؾن اهطاه
يالؾن ألي ايظهؼم الظمنيل   لضيال ه  يل الاي ريسع حيق اظاقايل هيذه القيرارال    األلايراض لم هيا   هيؾ ايا 
يعزز  ساطرار ثقا ل العز ع لؽ الطااركل    الا ا  العاال سؾال عااا الاااعل    اارجها  كطا يضيعف 

اييل االكاعيط ييل الطعاييرض   هييا  ن  ع يي  ليي ايل الاؾجهييال الثقا  ييل  الطعر  ييل  ظييؾر الاااعييل بؾلييعها الطرس
 عانييير حؾكطيييل الاااعيييال لظصيييرا  ر  اييي ا   ييي  الارك يييز ع    14: 2412 العمط يييل لمطااطييي  مفالييير الييي يؽ 

الاااع     جط    رجال العالؼ.  ياص ع اعهؾم حؾكطيل الاااعيال  الا ر لما   ااهال إلال  الاعم ؼ
كأحييي  طيييرق الاصيييظ ف األ ليييا  ييي  العيييالؼ لك ع يييل ق يييام ( Clark,1983) ؾم ج يييي  فاييين ا طيييؾرهم هيييؾ اعهييي
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الاااعيييييييييال   فغطيييييييييل الاعمييييييييي ؼ العيييييييييال  بااق يييييييييق  هييييييييي ا ها   ظع يييييييييذها   سيييييييييمؾ  إعار  ارسايييييييييا ها  رلييييييييي  
 ع.9: 2412 فاازا هامالقرا  

اامزاال الاؾكطل  الاعا  ل اؽ اال  اا سنق فرع ان لطم ل  را ؼ الاعم ؼ الاا     اظمب االذلان الا ا
   قظالل جط   االطراع.

أستنادًا نهذراساث انسابقت  يف  ثانثا: انرؤيت املعاصرة يف أرساء ثقافت انشفافيت واحلىكًت
 انذول  املتقذيت:

 كذلػ ب ؽ طااط     طر ر الزاؽ  لنات الاعا  ل اظمنا  إفااف ا     الاعااالل الرسط ل ب ؽ الاالؾال  ال
    قاض  اإلفااف ل  الاضار   ن  كؾن الاعا  ل ان   لااا  ياب  ن ياالؼ  ياؾع  عااالل الطظغطال

 ع.70: 2010مالعااري الاالؾال كا ل 

 هييي    قاضيييي  لمييييا الطايييياؾع الا اسيييي  بؾضيييي  الاالؾاييييل  اييييت بؾعقييييل العاييييص  الايييي ق ق  يييي  س اسييييا ها 
ؾاال لما ق را  كاع  اؽ األفعاا       راااها   فاظاها  اطارسا ها      اااطعال يظنر   ن  كؾن الاال

االر نياط الاطنيا  لالقيال  Porter, 2009)) هيذا ايا جياله ايه     صياال ها  لالقاهيا اي    يراع الطااطي 
ل بيي ؽ الاؾكطييل  الطاييا ا الاظغ ط ييل  الييذي ليي ل الطايياللل الاظغ ط ييل هيي  يايييل ر  اييل يطالييؽ الؾلييؾ  الؾث قيي

 Bussel,2012)  الاؾجيه الليارج   ي  عيا الاؾكيل  الطعمؾايال  ل ها   اا اؽ ايال  الاؾجيه الي اام   

:127). 
اؽ اال   ق يؼ الطعمؾاال الطظمؾ ل   قم ا الانايؽ   ها لما  ن  كؾن األسؾاق ااهز  به  ال لماؾكطل 

 ,Miller & Triana)الطركزيل ا   جؾع الطهارال الطظاسنل لمطؾاقف الظار ل ال اام ل  اللارج ل لمطظغطل 

2009; Connelly et al., 2011) ،  يا ر اظغؾر ساب الاؾق إلا  ن زياع  الاعا  ل  رعي ع را 
 ساس ا     ر ط الطظغطل بن  اها اللارج ل  ضطان الاؾكطل الععالل لاطايل اصال  جط   األطراع الطعظ ل 

(Szenberg & Michael ,2014 :37) 
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 املبحث انثانث
 انبياني content analysisاجلانب انتحهيهي مبنهح حتهيم احملتىي 

  Content Analysisدراسة جحميل ا لطحتهى ) الطضطهن ( : 

ار نظيييت اسيييال ااال  ام يييا الطضيييطؾن مالطاايييؾع ع اال راسيييال اإللالا يييل  اال صيييال ل بؾليييعها  عا  
 كان هذا االر ناط  الظاأ  ق   ال ل الطلامعل اسمؾ ا  لاعرع الطعمؾاال  الاعا رال اؽ اال  األفاظل اال ص

 ؾل   نعا  لمااجل الطاسل الاي   رضياها اظها يل لميؼ اإلليالم   عق  ا يه اظيذ بيؾاك ر القيرن العايريؽ   ا يي ا  
 كافيييت الطايييا الل  .لاايييال ا اللظيييا  الاطعييي  الاطييياه ري  اعييي  طر يييان الصيييعل الاطاه رييييل لنييير الؾسا ا

طضييطؾن اييا قييام اييه الناحثييان م ل نطييان    اييارلز ا ييرزع اييؽ اييال  ق ااهطييا األ لييا السييال ااال  ام ييا ال
باام ييا اضييطؾن م ل ظييل اييؽ الطيياع  اإلاناريييل ع الطظاييؾر   يي  جرييي   مف ؾيييؾرا  ييايطز ع   قيي   صييال  هييذا 
الظطط اؽ ال راسال اعي اا عهيرل إاالاف يل الضينط  الاي ظر  لميا لؾاايا الاام يا  اسيااالااا ه  جي  اه  ي  

قيي    كافييت ا رسييل الصيياا ل  يي  جااعييل كؾلؾان ا  إلييا فاييا ج يطالييؽ الاعؾيييا م االلاطيياعع لم هيياالؾلييؾ  
اهاطييييت باام ييييا الطضييييطؾن اهاطااييييا   اسييييعا   كن ييييرا   يييي  ثالث ظ ييييال القييييرن الطاضيييي  لمع ييييي  اييييؽ الصيييياف 

  ااإلضييييا ل إلييييا اعييييض ال راسييييال الاام م ييييل الطالصصييييل ك راسييييل م جؾل افييييت   اع ارعز ع حييييؾ  األاريال ل
  .األانار اللارج ل    الصاف الصناح ل األاريال ل

ع اأفه لطم ل  ااه ع إعراا األا ال  الغاهرال لؽ طريق  صيا Analysisيا ر الظال  م الاام ا عم  
   اعر ييل اللصييا ص الايي   طايياز بهييا هييذه العظاليير  لظاليير  مييػ األايي ال  الغيياهرال اعضييها لييؽ اعييض

ع  ياييييي ر اليييييظال  مالطضيييييطؾن ا  الطاايييييؾع    ييييير نط ب ظهيييييا  ضيييييال  ليييييؽ اعر يييييل طن عيييييل العالقيييييال الاييييي
 الطعمؾايال   ع    لمؾم اال صا  الا كا اا يقؾليه العيرع ايؽ لنيارال ا  ايا يالانيه ا  ايا يرايزهContentم

 هيذه الظريقيل  .الا   ق م  االساظااجال الا  يلرل بها  األحاليام الاي  يقارحهيا  هي ا ا ا صيال ل اي  الايريؽ
 عيييذر ا صيييا  النييياحث ؽ ايييالطناؾث ؽ اصيييؾر  انااييير  لماعيييرع لميييا ا ااهيييا هؼ    كيييارهؼ  ايييال م  ييي  حاليييل 

ليييذا يمايييأ النييياحثؾن ألييييل طيييرق ب يميييل ي ييير   اسييياااباهؼ ايييؽ ايييال  الطالحغيييل  الطقابميييل  االسيييانافل  ي رها
سييييل الطالايؾ ع لهييذه الاطيالييال عرار الاعن يير الايعه  ا  الاايييريري مايؽ اييال  عراسيل فصييؾص ي ي   قم  ييل

 يايال م هيذا األسيمؾ   ي   .عرال ايؽ ايال   سيمؾ م ام ا الطضيطؾن اظها يل اا نييان طريقييل اظغطيل  ليا
لارعي ع را  اهطا     لطم ل الناى العمطي   لاقيؾع لماعيرع لميا اال ااهيال  الرال   اااالل  ارع ااع ع 

إضيا ل إليا اسيال ااها   يلسؾال كافت رسا ا اؾجهه لنر  جهز  اإللالم ا  اارع رسا ا  فصؾص الا اع
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 ا اراض اا يطالؽ ان  ععمه      كظريقل لماعرع لما اا  رعيه  جهز  اإللالم اؽ  عا ف  اق قا  أله ا ها
  -الاطهؾر اؽ  أث رال  يطالؽ ن  ا ي  اعض الطااالل ا الا  ياال م   ها : 

 .الكايييييييييييييييييييييييف لييييييييييييييييييييييييؽ ا ااهيييييييييييييييييييييييال األ ييييييييييييييييييييييييراع  الاطاليييييييييييييييييييييييال إزال اؾضييييييييييييييييييييييييؾلال الامعييييييييييييييييييييييييل -1
 ارفييييييييييل بيييييييييي ؽ  سييييييييييا ا اإللييييييييييالم الاطيييييييييياه ري اييييييييييؽ ح ييييييييييى اؾضييييييييييؾلا ها  ا ااها هييييييييييا   هيييييييييي ا ها الطق -2
 .ق يييييييييياس ايييييييييي ع  ظن ييييييييييق  سييييييييييا ا اال صييييييييييا  لمطعيييييييييياي ر  األسييييييييييس اإللالا ييييييييييل  الثقا  ييييييييييل  العظ ييييييييييل -3
 . اييييييييل ص اصييييييييا ص األسييييييييمؾ  األعبيييييييي  ا  الصيييييييياع  اييييييييؽ اييييييييال   ام ييييييييا الرسييييييييا ا الطلامعييييييييل -4
  لأل ييراع  الاطالييال  يي  األ ضييان الظار ييل  االلا اعيييل اييؽ الاعييرع لمييا الؾضيي  الظعايي   االجاطييال -5

 ايييييييييييييال   ام يييييييييييييا الرسيييييييييييييا ا الاييييييييييييي  يعنييييييييييييير ن بهيييييييييييييا ليييييييييييييؽ  فعايييييييييييييهؼ ايييييييييييييأي ايييييييييييييالا ايييييييييييييؽ األايييييييييييييالا  
 .الاصيييييييييييييييييؾ  لميييييييييييييييييا ا اراضيييييييييييييييييال حيييييييييييييييييؾ   يييييييييييييييييأث ر  سيييييييييييييييييا ا اال صيييييييييييييييييا  لميييييييييييييييييا الاطهيييييييييييييييييؾر -6
اذ    الاير    عرع ال  ليل لميا اعمؾايال  فؾاييا الي    األايرع   هي ا ها  االيل  ي  حياالل الصيران -7

  .ياعا كا طرع الا  ام ا الؾثا ق  الاصرياال  اللظب  اا  ظاره  سا ا اإللالم حؾ  الظرع الار

إضا ل الا ذلػ  يطالؽ اسال ااه لماعرع لما الطعارع  الق ؼ  ا يال  اق ق األه اع  الثار الاي  
ايييييق  سيييييمؾ   ام يييييا الطضيييييطؾن يا..   . األعب يييييال الار ؾييييييل  الثقا  يييييل  ي رهيييييا   الطظييييياهج   اطمهيييييا الكايييييب

 فقصي  االرسيالل الظايال    األ كيار    الطعياه ؼ الاي   Messageع ا ااقا   ث قا   ااؾريا  االرسالل مالطااؾع 
يراع  ؾل مها إلا الاطهؾر اؽ اال  الاااا  الرازي  ال الل    هذه الراؾز يطاليؽ ان  كيؾن لعغ لماظظؾقيل 

 يّعييي   هيييؼ هيييذا الطظايييز   اؾسييي قا رسيييؾم..   ايييالا    ليييؾان  طيييالالإي     االاؾ يييلع   ي ييير لعغ يييلم إايييارال
   الاكيرار   الك ع يل  ميالنا  اا ياليؾن ااضي ا ع   كؾيظيه   ام ميه  اياياع العالقيال الرازييل مالغياهر  ع كالاي  

هييذه الط يياعيؽ هي  اييا ييي اا ضييطؽ  عييا ف     ايي   القيي ؼ  اال ااهيال  الاأي يي   اليير ض..   عرجيال الاأك يي 
  عClassificationلمؾلييؾ  إلييا اكااييا ال  لالقييال ااإلاالييان  از اهييا     صييظ عها م  ا الطضييطؾن  ام يي

ذليػ   عQuantitively and Specific اؽ ثؼ إيااع ار ناطها  الكايف لظهيا لميا  سياس مكطي   فيؾل  
ؾن الصييري     ايييل سيي اقال    راييؾز  عنيير لييؽ الطضييط ..ان  ام ييا الرسييالل.. لكمطا هييا..  اييالالها..  لؾافهييا

لها ق    لظا لما ارارال ااظؾلل  اال فا    سينر  ييؾار اليظص    ماإلفايال اال صيال  اايالا ليامع  هيذا 
  الايال  الاظنير اطقالي  اظاير الرسيالل  ا ااها يه   الاصظ ف    الااز ل الطظغطل يعطيا لميا  عاي ر العطيا

غؼ ياييي   لظيييا ق ييياس اقالييي   ارجع يييال ذليييػ ان الاام يييا الكطييي  الطيييظ    أث را يييه لميييا الطامقييي  ايييؽ االلهيييا
  رر الارك ز الق ط     الاعض ا الذي افااق اعه الظص    الطاع  اال صال ل ق    الطرسا مالطرازع  ق را ه
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 األهيي اع الايي  ياييعا إلييا   كطييا   كاييف لييؽ ع ا يي م الطراييزع  ق طييه الايي  يييراؽ بهييا  الاام ييا  ال راسييل
  لقا ي   ه الا اس ل  ال يظ ل  االجاطال ل   كؾيظا ه الطرجع يل م ب  يل هذه  اصا   اعالا اا ااها    اق قها

  أث رال  ارع الامعلع.    كار

 عClassificationيطالييؽ الكاييف لظهييا ضييطؽ فغييام الاصييظ ف م  هييذه الطرجع ييال  يي  ثظايييا الرسييالل
 طريقييه  هيؼ اييا   ييذلػ  يان الرسيالل  عيي  اليركؽ األسياس الييذي يطاليؽ ليؽ  ا اياقا  اي   هيي اع النايى الر  ايل

ع الييذي يطالييؽ Effect   الاييأث ر م Changeع  الاظنيير اإاالاف ييل الار  يير  اييا يري ..ماقصيي يل الطرسييا كييان..
لييؼ ياايييؼ   .   ام ييا الطضييطؾن كر ييره اييؽ الطعيياه ؼ االجاطال ييل.ان  ا ثييه الرسييالل  يي  الاطهييؾر الطاؾقيي 

اايالالل حي  ع  ظن قا يه  اجرالا يه لميا  باعريف جاا  ااف  م اا ع ب قل ع إلا ح  اال عاق الاام  ي  عيا
.ايييالريؼ ايييؽ الاظيييؾر  الاؾسييي  اليييذي ايييه ه  ييي  اسيييال ام األسيييال ب . الايييالالف    المريييؾي   الطظايييز األعبييي 

  الاقظ ال لما الطااؾع ال  ل 

يعاط   ام ا الطااؾع لما فانل الاراكل الن اف ل     لال الطعمؾاال م  حاب الطاعا مؾن  الطااا طؾنع  
م االسا ذ  الظمنل الطؾععؾن  ضال لؽ  ال الع ظل الطناؾثل ح ى ذكرفا ان اال راع الطااه   ؽاؽ ار 

 -الاطهؾرع :
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 ( جحميل الطحتهى البياني 2شكل )

مبة واالساجذة والطهظاين اعداد الباحثان باالستظاد الى الطقابالت الطظتعطة مع االطراف اعاله وهم كل من الط -الطصدر :
 في الجامعات.فضال عن جطههر التعميم العالي.

32                        %32% 

 من اساتذة               من موظفين

 الجامعيين

 % من الجمهور32% من الطالب    43

34% 

 اٌدوا اجراءات الحوكمة بالجامعات

 تاذواالس روها  مفٌدة للشفافٌة بٌن الطالبواعتب

 

% من الجامعيين يشكون  من للة 32

 وضعف االمكانات لتطبيمها حاليا

 وهم يشجعون الحوكمة ومزاياها

 

عند تحلٌل هذه المعطٌات ومزج االراء ٌشٌر الى وجود درجة من االستجابة 
العلٌة عند الممارسٌن واالكادٌمٌٌن لتقبل اسس ومستلزمات الشفافٌة عند 

كافةاال ان الزبائن ٌتخوفون من مشكالت االنترنٌت التً تعرقل االطراف 
مشكالت انقطاع الكهرباء معامالتهم لسوء االتصاالت بالعراق فضال عن 

 اما االتحادات فهً تمٌل مع مٌل اجابات الزبائن بذلك ٌصبح القرار المفاجًء

اذ ٌلغت نسبته  ن الغلبة للجزء العلوي من المحتوىال النهائً قبول افتراضات الٌحثك

 شجرة القرار %وهً نسبة فوق المقبولة حسب تحلٌل المحتوى بصٌغة 66

  Decision  tree    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 تفاؤل

66% 

اتفاق عميك تفاؤل 

بالحوكمة ونتائج 

 تطبيمها 

% وهو 23سالب هنان تشاؤم  بسيط بلغ 

 الل من المؤيدون للحوكمة
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 اييؽ اييال  اييا سيينق اييؽ ارال  اعمؾاييال  قيي  اسيياظااظا ان اعيياي ر جييؾع  اعمؾاييال الاؾكطييل  فاييب 
  - ظن قها اؽ  مػ االطراع   قا لاعا مهؼ ا   اا طهؼ ه :

ه  ايي ع ااالاف ا ييه  يي   اق ييق اهيي اع الييؾزار  % اييؽ الطعيياي ر العظ ييل  اعمييق ااألسييااذ   اؾثييه  ارلعا يي1-23
 اطلرجا ها 

% ايييؽ الطعييياي ر القافؾف يييل ايييؽ ايييال  الايييزام الظمنيييل ايييالقؾاف ؽ  الاايييريعال الاااع يييل  لييي م الريييش 14 -2 
  االهطا   الطلالعال.

 % اؽ الطعاي ر الاار م ل اؽ قنا الطؾعع ؽ    الاااعال  اعمق ااالاالص لماااعل43_ 3  

اييؽ الطعيياي ر رقاب ييل ياطظييؾن ان   اييال م اييؽ قنييا الاطهييؾر  ان ياييارا  يي  حطايييل   اق ييق % 24 -4   
 االاسب الطااط   ال  لل.

    قظان الاعم ؼ  ان ل م ار كاز الاؾكطل لما هذه الطعاي ر س اعمها لق طل الظاا ج االا الطقاي س.
لال صيا  ليؽ كيا الن افيال ذال العال  الب  اؽ  جيؾع ا صيا  اعمؾايال لنير بظيال فغيام اعمؾايا   اال يؼ 

 االباعياع ليؽ ااعيال الطعمؾايال  افاعا هيا ايؽ قنيا االفاقيا   ؽ اليذيؽ  العالقل بااق ق الاعا  ل  االسارا  ا ل.
يرينييؾن ع اييا بااييؾيه الن افييال  افاقييال اييا يمطيي   جييؾههؼ ااييا رمسييا هؼ ا  ايي را هؼ  جعمهييا براقييل اال ييل اييؽ 

 االاظال.
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 املبحث انرابع
 وانتىصياث تاخاثاألستن

 أوال: االستنتاخاث:
الاؾكطيييل  الايييعا  ل اعهيييؾم ايييرن  يعاطييي  لميييا   ييير  النظ يييل  الطاظمنيييال  ييي  الن  يييل الاااع يييل  اهيييؼ  .1

 ركا زهطا اال صا    اكاعت اجااال ا راع الع ظل االظغر  الاعامل ل لها.
 هذا ايا  ؾقعيه ايميب  الن  ل االجاطال ل الطعالر   اعارض ا  اؽ يظالر ن الار  ر فاؾ الاؾكطل .2

 الطظغر ن   ام ا الطااؾع يعالس هذه الا ل ل.
ا ا   ؾجهل الطاعا مؾن باظن ق الاؾكطل    الاااعال  اال ساط الناث ل س ظهض اطااؾع الاعا  ل  .3

   كا ااياالل الاعمي ؼ  االيل  ق ي ؼ اعال االسيااذ اصيؾر  ااظيؾر   الظاليب  الطاياع  يؽ االايريؽ 
 اؽ اؾعع ؽ  جطهؾر 

العرع العراق  ياذار    ايمب االح ان  يثؾر لما اعاي ر  ظ ل  رقاب ل   ار م ل  قافؾف ل    عاللل   .4
 لما ضر ر   ه  اه   ؾل اه االطااؾع الطظمؾ  لاقنا الاؾكطل    الاااعل.

 ثانيًا : انتىصياث :

هار الا يل لاايا ز  ا  اال اق الاعا ف ل ا  ال    الرا    اطعاه ؼ اال صا   الاؾكطل   ؾس عها  اع .1
 فقاط الااؾيه العكري لمعرع العراق  حؾلها.

 .اؽ الطع   لماااعل االساعاع  اؽ  اار  ال    الا  اياظطت ثطار الاؾكطل  الاعا  ل .2
 .ضر ر   عط ق الاراكل االقرارال ذال العالقل االااا   الطانؾن اؽ اال  االفارف ت .3
ط ل   طا ياعمق اطظ  الثقل الاكظمؾج يل ايؽ ايال  الي    اجرال  ع يالل لما قرارال الطرساال الاعم  .4

االلكار ف ييييل  فايييير اسييييمؾ  الطعر ييييل االلكار ف ييييل لنيييير  االكار فيييي   الطييييزاع االلكار فيييي   الايييي احل
االفارف يييت  جعيييا الز يييؾن ييييراؽ االاايييؾق الكار ف يييا ليييؽ طرييييق الطالانيييل االلكار ف يييل الاييي   ؾ رهيييا 

 الاااعال لمظمنل.
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 املصادر

ع   حؾكطل الاااعال  ع رها    اؾاجهل الاا يال  الطر طر العمط  ال  ل   جااعل 2412را   لن  هللا لم  مالقع 1م
 جظان  طرابمس لنظان.

ع   إطار فغري اقار  لاؾكطل الاااعال  ارارال  ظن قها    ضؾل ااظمنال 2412ع فالر ال يؽ  يعقؾ  لاع  م2م
 الارق األ سط  لطان األرعن.الاؾع  الااامل   ر  س اامس  اظال جااعل 

ع   ع ر الق ياع  اإلسيارا  ا ل  الايعا  ل  ي  ااار يل العاياع اإلعاري   رسيالل 2414العااري  لم  لني  الااي ؽ حط ي ي مع 3م
  ااجاا ر  جااعل كر الل  كم ل اإلعار   اإلقاصاع.
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 انىاقع و انححديات اسحشراف مسحقبم اجلامعات انعراقية يف ضىء انحصنيفات انعاملية
 اسحاذ.د ناجي عبد انسحار حممىد

 جامعة جكريث
 مدرس مساعد مروان عامر نصيف                         مدرس مساعد زهري خضري عباس

 عة جكريثجامعة جكريث                                              جام
 السدتخمص:

تسثمت مذكمة البحث في محاولة وزارة التعمضم العاالي والبحاث العمساي فاي العاخاة الاجىهث إلاي التراشض     
، تراشض  QS، تراشض  RURالعالسي لمجامعات من ىالث احج التراشضاات العالسضاة السعتساجة نتراشض  

ضااة الجامعااات العخا)ضااة نقمااي ا )ااا التاااسسذ، ترااشض  اااش وامثل وتسثااا الوااجب ا فاااس لمبحااث فااي إمكا 
بذكا مشاخدث أح تجىا ضاسن احاج التراشضاات العالسضاةل واقتساجت الجرافاة قماي الساشو  الهلااي التحمضماي 

وتهلاامت الجرافااة إلااي مجسهقااة ماان  لسشافاابتوا ليبضعااة الجرافااة، واقتسااجت ا فااتبا ة مااشو  درافااة الحالااةل
الترشضاات العالسضة بجرجة متهفية، وجهد امكا ضة لمجامعاات الشتائ  من أهسوا: أح هشات مسارفة لسعايضخ 

العخا)ضاة أح تاجىا ضااسن أحاج الترااشضاات العالسضاة بذااكا مشااخد ماان ىاالث معضااار جاهدة التعمااضم، ول ان بعااج 
رفاام مداااتهة جاااهدة التعمااضم فاااي الجامعااااتل وجاااهد قال)ااة ارتباااان معشهااااة بااضن معاااايضخ التراااشضاات العالسضاااة 

دة التعمضم، والتشهع الجولي، وا فتجامة السالضاةث والست ضاخات الذخراضة والهيضاضاة  فاخاد نالبحث العمسي، وجه 
 قضشة الجرافةل 

 ال مسات الساتاحضة: افتذخاب، الجامعات العخا)ضة، الترشضاات العالسضة، الجافم، التحجساتل
Abstract: 

The research problem was the attempt by the Ministry of Higher Education and 

Scientific Research in Iraq to enter through the Iraqi universities to the 

international classification of universities through one of the approved 

international classifications (RUR classification, QS classification, Time 

classification, Shanghai classification or any other classification). The main 

objective of the study was to examine the possibility of Iraqi universities (at 

least individually) to be part of a global classification. The study was based on 

the analytical descriptive approach to the nature of the study and the 

methodology of the case study based on the questionnaire method. 

      The study reached a number of results, the most important of which is: There 

is a practice of international classification standards to a medium degree. The 

possibility of Iraqi universities to enter into one of the international 

classifications individually through the quality standard of education, but after 

raising the quality of education in universities. There is a significant correlation 

between the criteria of international classifications (scientific research, quality of 

education, international diversity, financial sustainability), personal and 

functional variables of the study sample members, and the most relevant 
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variable of scientific qualification. That there is a contribution to the standards 

of international classifications (scientific research, quality education) in the field 

of education in Iraqi universities. The values of the criterion (scientific research, 

quality of education) were positive, and the value of (international diversity) was 

negative, indicating a negative level of contribution. 

Keywords: Prospective, Iraqi Universities, Global Classifications, Motivation, 

Challengesل 
 املقدمة:

ضن الجامعااات الخلاضشة، لتح ضاا  قاجة أهااجاب تداااقجها تداعي الجامعااات قاادة إلااي أح تزام افااسوا دائسااا با
قمي مهاكبة الجامعات العالسضة واح أهم هحه ا هجاب هه الجا ب والسخدود السالي، زاادة قجد طمبتواا، فات  
تخررااات قمسضااة أىااخة ماان اجااا ت يضااة فااهة العسااا و زاااادة فااخت التهيضاا  لخااخاجضن اقتسااادا قمااي 

يتح   من ىالث معايضخ دولضة ىالة تعتسج با فااس قماي ماا متاهفخ  فسعة الجامعة ا كادسسضة، كا ذلك
ث، وهكاحا يواخت تراشضاات لمجامعاات كاا 2: 2009في الجامعة من جها ب تح   تمك السعايضخنالعبضجم، 

ترشض  يوتم بسحاور ومؤااخات معضشاة، ول ان ا ماب تم السحااور تتاا  قماي أهسضاة البحاث العمساي وكاا ماا 
تبااخات، معااجات وأجواادة، مااهارد مالضااة، بشااي تحتضااةث وكااحلك مااا تتااهفخ ماان مالكااات يتزااسشم ماان جها ااب نمخ

 ,Rajesh and Sindhuأكادسسضاة لواا الخباخة العمسضاة الالزماة لمهلاهث بالجامعاة إلاي مداتهة العالسضاة ن

ث، واح ما تهاجوم الجامعات العخا)ضة من تحجسات تريجج مم طسهح تم الجامعاات لهضام افاسوا 7 ,2008
التراشضاات العالسضاة السعتساجة، مان ىااالث اهتسامواا بسخخجاات التعماضم العاالي والبحاث العمساي التااي  فاي احاج

تعج الجقامة ا فافضة لتح ض  التشسضة ا )ترادسة وا جتساقضة ، من ىالث تيبض  أفزاا الباخام  التعمضسضاة 
 فااالضب العمسضااة التااي التااي ماان السسكاان اح تتبشاهااا وتعتسااجها فااي مااجىالتوا قاان طخااا  افااتخجاج أفزااا ا

تح   مخخجات  اجحة من ىالث افتضعابوا لمبخام  العمسضة والستهاف ة مم متيمبات فهة العساا نا  باخم، 
 ثل1، 2009

  
 احملىر األول: منهجية اندراسة

 أوالً: مشكهة اندراسة
مان ىاالث توجب وزارة التعمضم العالي والبحث العمسي إلي الجىهث في الترشض  العالسي لمجامعاات 

، تراااااشض  التااااااسسذ، تراااااشض   QS، تراااااشض   RURاحاااااج التراااااشضاات العالسضاااااة السعتساااااجة نتراااااشض  
 -اش وامثل في اطار ذلك تشبث  التداؤ ت ا تضة :

 ها سسكن لمجامعات العخا)ضة نقمي ا )ا بذكا مشاخدث أح تجىا ضسن احج الترشضاات العالسضة؟ -1
لعخا)ضة من بشي تحتضة ومالكات أكادسسضة وفضافات فاي السشااه  ها ما متهفخ في الجامعات الحكهمضة ا-2

 التعمضسضة وأفالضب البحث العمسي، تؤهموا أو وتسكشوا من الجىهث في احج الترشضاات العالسضة؟
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 ها سدوم تيبض  معايضخ الترشضاات العالسضة في تحدضن جهدة التعمضم في الجامعات العخا)ضة ؟-3
 ثانيًا: أهمية اندراسة

إقيااام مهقه)ضاام لمذااوادات ا كادسسضااة التااي تسشحواااا الجامعااات الحكهمضااة العخا)ضااة لمخااخاجضن قماااي  -1
 السدتهة العخبي والعالسيل

  ذخ ق افة جهدة التعمضم العالي بضن السالكات العمسضة والبحثضة في الجامعات العخا)ضةل -2
 العخا)ضةلأح سكهح الجىهث في الترشضاات العالسضة من أولهاات الجامعات  -3

 ثانثًا: فرضيات اندراسة
الاخضضة الخئضدة ا ولي: سسكن لمجامعات العخا)ضة نقمي ا )ا بذاكا مشااخدث أح تاجىا ضاسن احاج  -1

 الترشضاات العالسضةل
الاخضضة الخئضدة الثا ضة: سدوم ما متهفخ في الجامعات الحكهمضة العخا)ضة من بشي تحتضاة ومالكاات  -2

لسشاه  التعمضسضة وأفالضب البحث العمسي، في الاجىهث فاي احاج التراشضاات أكادسسضة وفضافات في ا
 العالسضةل

الاخضاااضة الخئضداااة الثالثاااة: سداااوم تيبضااا  السعاااايضخ نالبحاااث العمساااي، جاااهدة التعماااضم، التشاااهع الاااجولي،  -3
 ا فتجامة السالضةث في مجاث التعمضم بجىهث الجامعات العخا)ضة ضسن الترشضاات العالسضةل

 : منهج اندراسة رابعاً 
اقتسج في هحا البحث قمي السشو  الهلاي التحمضمي، وذلاك قان طخاا  قاخه ماواهج التراشضاات العالسضاة 

ث ل ااا محااهر واله)ااهب قمااي مااجة إمكا ضااة RURوأهسضااة هااحه الترااشضاات، باإضااافة إلااي درافااة ترااشض  ن
ث وتاالاضا QSافة إلي ترشض  نتيبض م بذكا مشاخد قمي ا )ا في الجامعات العخا)ضة أو بعزا مشوا إض

 محاورهل
 جمحمع اندراسة وعينحه  خامسًا:

ت هح مجتسم الجرافة من التجرادضضن والعسجام العاممضن في جامعة ت خات، أما قضشة الجرافة ف ج ت ه ت من 
التجرادضضن من هم بسختبة أفتاذ ومان سذا ا مشراب قسضاج فاي كمضاات جامعاة ت خاات، وتسثاا أىتضاار قضشاة 

ث أفاتبا ة، و)اج بما  75فة باليخا ة العذهائضة البداضية لتسثضاا مجتسام الجرافاة، و)ااج البااحثهح بتهزاام نلمجرا
ث افاتبا ات  ضاخ لاالحة 2ث افتبا ة، وبعج تاخا  ا فاتبا ات تباضن هشاات ن72قجد ا فتبا ات السدتخجعة ن

 ث افتبا ةل 70م نلمتحمضا ا حرائي، وبوحا ألب  قجد ا فتبا ات الرالحة لمتحمضا ما مجسم
 انبياناتاملعهىمات و سادسا:

لتح ضاااا  أهااااجافا لجرافااااة ف ااااج أقتسااااج الباااااحثهح قمااااي ا فااااتبا ة بهلاااااوا أداة رئضدااااة لجساااام بضا ااااات الجرافااااة 
السضجا ضة، وتزسشت قجد من  ا فئمة تسثا ىيابًا لمسبحهقضن واإجابة قمضوا من أجاا تح ضا  الواجب مشواا 

 -وكا تي:
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ث مت ضااخات، وهااي نالجااشذ، 5ىااالث ن جاادم احتااهة قمااي البضا ااات الذخرااضة والهيضاضااة ماانال داام ا وث: ال
 والعسخ، والسؤها العمسي، والخبخة، والعشهاح الهيضايثل ل خه ول  الخرائص الذخرضة والهيضاضة

وهاي نالبحاث العمسايو جاهدة التعماضمو  اربعاة معاايضخ، م ضاس الترشضاات العالسضة قبخ ال دم الثا ي: تزسن
وحااجدت ىضاارات اإجاباة قان كااا  ث  فاؤا  ل ضافاوا،22التشاهع الاجوليو ا فاتجامة السالضاةث قااخ قشواا بها)امن

فؤاث بتحجيج إجابة واحجة ل ا فخد من قضشة الجرافة آلفئمة السحاور السختماة وفا  مداتهاات ىسداة نأتاا  
 بذجة، اتا ، محايج،   اتا ،   اتا  بذجةث ل 

 اننظري نهدراسة احملىر انثاني: اإلطار
 أوال: مفهىو انحصنيفات انعاملية

سسكن تعخاف الترشض  من الشاحضة العمسضة هه"أفمهب لتشظضم مجسهقة محجدة من ا اضام التي )همت مان 
ىالث معايضخ مختمااة ياهفخ وضاعوا أكثاخ ااسهلضة ل ااضام واجعاا تشظضسواا مان ا فزاا إلاي ا فاهأ موساة 

قشااجما   ااهج بتخجسااة مراايم  "ترااشض " إلااي الم ااة ا   مضداااة  حرااا  ثل2004أكثااخ فااوهلة" نأبااه ىماا ، 
" أماااااا إذا )سشاااااا بتراااااا  التراااااشضاات العالسضاااااة Rating" أو "Classificationقماااااي احاااااج السرااااايمحات "

"، Rankingو تائجوااا قمااي السها)اام ا ل تخو ضااة فااهب يااتم اإاااارة إلااي الترااشضاات بالسراايم  ا   مضاادم"
 ثل256، 2018تم تختضب الجامعات قمي أفاس معايضخ محجدة نبزضاب وآىخوح، وفي الشواسة  جج ا م 

 ثانيا: أهمية جصنيف اجلامعات:
سعاج التعمااضم العااالي مان احااج الجها ااب التاي تذااوج تهفااعا فاخاعا فااي اله)اات الحاالي، وألااب  ماان السهاضااضم  

لعاااالم هاااه إتسااااج الجرافاااات التاااي تذااا ا أذهااااح ا ااااخات الاااحين أتساااها الجرافاااات الثا هااااة بسختمااا  بماااجاح ا
الجامعضة في جامعات وكمضات ذات تراشض  قاالسي، وا ماخ الاحم دفام ا فاخاد إلاي اىتضاار الجامعاات ذات 
الترشض  العالسي هه فاوهلة الحراهث قماي الجامعاات وتراشضااتوا إماا قان طخاا  السها)ام ا ل تخو ضاة أو 

عااات هااي قسمضااة أكثااخ وا)عضااة بالشداابة ليمبااة بذااكا ميبااهع وبت ااالض  )مضمااة جااجا، و جااج إح ترااشض  الجام
الجرافااات ا ولضااة والعمضااا والباااحثضن فااي مختماا  أ حااام العااالم، كسااا تعااج فخلااة تشااافذ )هاااة بااضن الجامعااات 
فوااي تااجفم الجامعااات  حااه تحدااضن ا دام وترااحض  ا ىيااام ماان ىااالث ا فااتاادة ماان الجامعااات السشااايخة 

 ثل 2011نبخضت، 
ترااااشضاات العالسضااااة لمجامعااااات، كسااااا يهجااااج تباااااين فااااي ا هااااجاب والسعااااايضخ والدااااسعة وهشااااات العجيااااج ماااان ال

 ا كادسسضة لوحه الترشضاات، و دتعخه هحه الترشضاات كا تي:
 ث:http/roundranking.comث ا ظخ السه)م نRUR (Round University Rankingأ: ترشض  

RUR تراااشض  الجامعاااات العالسضاااة وف اااا  تعساااا قماااي 2013: هاااه قباااارة قااان وكالاااة روفاااضة أفدااات قااااج
ث، وت ااهح Thomson Reutersث والسعخوفااة بسؤفدااة نClarivate Analyticsلبضا ااات ماان مؤفدااة ن
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، (Global Institutional Profiles Projectإلضة جسم البضا ات والحرهث قمضوا قن طخاا  مؤفداة ن
(GIPP:ثل وت دم البضا ات السدتخجمة في هحا الترشض  إلي 

• Statistical Dataت هج الجامعات السذتخكة بالترشض  وف  لوحه البضا اتل : 
• Bibliometric Data يتم الحرهث قمي هحه البضا ات من مؤفدة :Thomson Reutersل 
• Reputation Dataواتم الحرهث قمضوا بهافية افتبا م ىالة بدسعة الجامعات ا كادسسضةل : 

 :RURوجهدتوا حدب ترشض  اما معايضخ )ضاس كاامة الجامعات 
أح الس رهد بالسعضار بذكا قااجو جسضام السهالااات الالزماة التاي تزاسن جاهدة التعماضم وقان طخاا  زااادة 
الااقمضااة وال ااجرة قمااي السشافدااة، واعتبااخ م ضاااس معتسااج تخجاام آلضااة الجامعااات قشااج ت ضااضم أدائوااا، قاان طخااا  

لت ضاااضم الجامعاااات مجسهقاااة مااان  RURج تراااشض  م ار تواااا مااام السهالااااات ال ضافاااضة السشذاااهدة، واداااتخج
السؤاااخات والسعااايضخ التااي تتسثااا ببقااجاد البحااهث الجامعضااة السشذااهرة وجااهدة التعمااضم والتااهازح السااالي والتشااهع 

 ل ضاس كاامة الجامعات وجهدتوا هي: RURالجولي، وهشات أربعة محاور سدتخجموا ترشض  
عبااخ قاان أقااجاد البحااهث العمسضااة السشذااهرة فااي جسضاام %، وا40محااهر البحااث العمسااي: واذااكا  داابة  -1

 السجا ت ا كادسسضة واتبل  من ىسذ مؤاخات ل
%، واعبخ قن قجد الحالمضن قمي احج الجاهائد العالسضاة نمثاا 40محهر جهدة التعمضم: واذكا  دبة  -2

  هباث فهام من ال هادر ا كادسسضة أو اليمبة الستخخجضن
% واعبخ قن  دبة وأقجاد التجرادضضن واليمبة ا جا اب فاي 10ذكا ما  دبتم محهر التشهع الجولي: وا -3

 الجامعة والبحهث السذتخكة بضن باحثي الجامعة وباحثضن من جامعات قالسضة ل
% واعباخ قاان  دابة دىااا السؤفدااة إلاي السااالت التجرادااي 10محاهر ا فااتجامة السالضاة: واذااكا  داابة  -4

 ضافة إلي  دبة مجىالت البحث إلي السالت التجراذل و دبة دىموا إلي قجد اليمبة باإ
واتزااسن كااا ماان السحاااور أقاااله ماان ىسااذ مؤاااخات تااهزع قمااضوم الشدااب السؤاااخة إزام كااا مشوملوهشالااك 
أ ظسة أىخة تعتسجها  اذ السشظساة فاي التراشض  مثاا التراشض  حداب الداسعة ا كادسسضاة لتماك الجامعاة 

% لجاهدة التعماضمثل وتراشض  لمسؤفداة حدااب 50لبحاث العمساي، و%لجاهدة ا50با قتسااد قماي محاهران ن
العمااهج الخئضداااضة نالعماااهج اإ دااا ضة، العماااهج الحضاتضاااة، العمااهج اليبضعضاااة، العماااهج الت شضااة، العماااهج ا جتساقضاااة، 
والعمهج اليبضاةثلواسكن لمجامعاة أح تعتساج فاي تراشضاوا قماي التراشض  ا وث أو احاج التراشضاات الساحكهرة 

 -، وت هح السذاركة في هحه الترشضاات بيخا تضن:أقاله
بتاااااهفضخ معمهماااااات كامماااااة لسؤفداااااة  RURاإولاااااي: ت اااااهج الجامعاااااة الخا باااااة بالاااااجىهث إلاااااي تراااااشضاات  -

Thomson Reuters  ث ث قاان طخاااGIPP : ثث بالسخافاامة قمااي البخاااج ا ل تخو ااي الخااات بالترااشض
Science.profilesproject@thomsonrueters.com ل 
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ماااام إرفاااااث السعمهمااااات  info@roundranking.comقاااان طخااااا   RURالثا ضااااة: مخافاااامة مؤفدااااة  -
آ تضااة: افااام الجامعاااة، افااام الذاااخص السخاااهث با تراااث ول باااة، البخااااج ا ل تخو اااي ور)ااام الواااات  لذاااخص 

 ثلhttp/roundranking.comالسخهث با تراث ن
حاااور الترااشضاات العالسضااة و جحاات أربعااة جامعااات ول ااج فااارقت الجامعااات العخا)ضااة لتوضئااة بضا اتوااا وفاا  م

 & RURمشوا هينبابا، ال هفة، ب جاد، والسدتشرخاةث من الجىهث في ترشضاضن قالسضضن معتسجين هسا ن

QS أمااا بالشداابة لترااشض  واااب ماااتخكذ ف ااج دىماات جسضاام الجامعااات العخا)ضااة 2018و 2017ث لعااامي ،
 ضسن هحا الترشض  وبسخاكد متااوتةل 

ث قالسضاااا فاااي التراااشض  756ضااادت جامعاااة باباااا بحراااهلوا قماااي السخكاااد ا وث قخا)ضاااا والااااسخكد أث نإذ تس
نمه)م جامعة باباث، وكحلك حرمت جامعة بابا قمي السخكد الثا ي قخا)ضاا   2017لعاج  RURالعالسي نن

ت ث  العالسضاااة التاااي تواااتم بتراااشض  الجامعااااQSحداااب تراااشض  الجامعاااات العخبضاااة الاااحم أجختااام مشظساااةن
ث جامعاااة قماااي مداااتهة السشي اااة العخبضاااة  مداااجمة فاااي اتحااااد 100العالسضاااة حضاااث اجاااخم تراااشض  أفزاااا ن

ث جامعاة كا ات ا ولاي  100الجامعات العخبضةل وإح تدمدا الجامعات العخا)ضة حدب ا فزمضة مان ألاا ن
ات قخا)ضاااة ث جامعااا6ث مااان ألاااا ن41ث والثالثاااة الشواااخان ن38ث والثا ضاااة باباااا ن18جامعاااة ب اااجاد بتدمداااا ن

 دىمت في الترشض ل
أما لترشضاات الهابهماتخكذ فاح جامعة بابا حرمت قمي التدمدا ا وث محمضا، والثا ي قخبضا مان ألاا 

جامعاة فضساا ت اجمت إلاي التدمداا الثالاث لسشي ااة الذاخة ا وفاس بحداب الشداخة الججياجة الراادرة ماان  35
 اتخكذل" لترشضاات الهابهمCSICمعوج الجرافات الدضبضخاة "

 THES-QS World universityلمجامعااااات العالسضااااة ن THES-QSب: ترااااشض  التاااااسسد 

Rankings:ث 
 واعتسج قمي أربعة محاور رئضدضة كا محهر يتزسن قجد من السعايضخ نالسؤاخاتث وتتمخص با تي:

ا إلي %ث إلي معجث الشذخ محدهب20%ث تزاب إلضوا ن40محهر جهدة التعمضم: وت هح درجة ت ضضسم ن -1
%ث وهاي  دابة قالضاة جاجا 60 دبة قجد التجرادضضن في ال دام العمساي الهاحاج، لتراب  درجاة هاحا السحاهر ن

 تظوخ أهسضة البحث العمسي من جا ب ومن جا ب أىخ معجث  ذخ البحهث العمسضةل
%ث وهااحا سعشااي إح السحااهر سعتسااج بذااكا أفافااي 10محااهر تهيضاا  الخااخاجضن: وت ااهح درجااة ت ضضساام ن -2

 الخخا ، وذلك من ىالث ا فتبضا ات الخالة بافتيالع الجوات السدتاضجة التي سعسا لجيوا الخخا لقمي 
%ث تش دام قماي جادئضضن، الجادم ا وث لشدابة 10محهر الشظاخة العمسضاة لمجامعاة: وت اهح درجاة ت ضضسام ن -3

الثااا ي فااضخص  داابة %ث، أمااا الجاادم 5قااجد ا فاااتحة ا جا ااب إلااي قااجد التجرادااضضن فااي الجامعااة وبجرجااة ن
 %ثل5اليمبة ا جا ب إلي قجد طمبة الجامعة وبجرجة ن

%ث واعتسااج قمااي  داابة قااجد اليمبااة إلااي قااجد التجرادااضضن فااي 20محااهر جااهدة التعمااضم: واكااهح بجرجااة ن -4
 ثلJohn et al, 2009الجامعة ن
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 احملىر انثانث: االطار انححهيهي
 أوالً: األحصاء انىصفي ملحغريات اندراسة 

تحمضاااا بضا ااات أفاااخاد قضشااة الجرافاااة لعبااارات مت ضاااخات الجرافااة نالتراااشضاات العالسضااةث، وذلاااك ماان ىاااالث  تاام
حداب الستهفيات الحدابضة، وا  حخافات السعضاراة، ومدتهة السسارفة، ولمتعخب قمي درجة مسارفتوا تم 

جااة السسارفااة، وتاام تحجيااج ا قتساااد قمااي الستهفااس الحدااابي إجابااات قضشااة الجرافااة لضكااهح مؤاااخًا قمااي در 
قالث مدتهاات لجرجاة السسارفاة نمشخازاة، متهفاية، مختاعاةث بشااًم قماي حدااب الساجة فاي تحجياج طاهث 

 كا مدتهة با قتساد قمي السعادلة اآلتضة: 
 الحج ا د ي لمس ضاسث/ قجد مدتهاات الت ضضم -السسارفة = نالحج ا قمي لمس ضاس

 شامقمصحلك سرب  التهزام كسا مبضن إد اه:و وب 1.33=  3ث/1-5السسارفة = ن
 2.33أ)مسن  - 1السسارفة السشخازة من
 3.67ا)ا من   2.33 -السسارفة الستهفية  من

 سداوم أو أكثخ  3.67السسارفة السختاعة من
 قا ضًا: ا جابة قن تداؤ ت الجرافة 

 ت الجرافااة وافااتعخاه ابااخز سعاخه الباااحثهح فضسااا يمااي  تااائ  الجرافااة وذلااك مان ىااالث ا جابااة قاان تداااؤ 
 تائجوا والتي تم التهلا الضوا من ىاالث تحمضاا البضا اات وافاتخجاج ا فاالضب ا حراائضة السشافابة ليبضعاة 
الجرافااة بوااجب التعااخب قمااي نمااجة تيبضاا  معااايضخ الترااشضاات العالسضااة فااي الجامعااات العخا)ضااةثل التداااؤث 

)اا بذاكا مشااخدث أح تاجىا ضاسن أحاج التراشضاات العالسضاة؟ ا وث: ها سسكن لمجامعات العخا)ضة نقماي ا 
لالجابة قن هحا التداؤث تم حداب الستهفايات الحداابضة وا  حخافاات السعضارااة وا هسضضاة الشدابضة ودرجاة 

 ثل1السسارفة قن معايضخ الترشضاات العالسضة، وجامت الشتائ  كسا مهضحة بالججوث ن
 حنرافات املعيارية ملعايري انحصنيفات انعاملية(: املحىسطات احلسابية واال1جدول )

  
 الفقرات ت

المتوسط 
 الحسابي

االهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الممارسة

ترتيب اهمية 
 البعد

 محور البحث العلمي 1
16463 6966% 96669 

 6 متوسط

 محور جودة التعليم 2
16561 7964% 96786 

 3 متوسط

 محور التنوع الدولي 3
66586 5366% 96859 

 4 متوسط

 محور االستدامة المالية 4
16968 6965% 96818 

 1 متوسط

 - متوسط 949.3 %9243 34143 التصنيفات العالمية ككل 
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ث أح معااايضخ الترااشضاات العالسضااة ا ربعااة تسااارس ماان )بااا الجامعااة ماان وجوااة  ظااخ 1يتبااضن ماان الجااجوث ن
ث ماان أجسااالي قضشاااة 3.149فاايةل وبمااا  الستهفااس الحدااابي العااااج نالتجرادااضن والعااجام بجرجاااة مسارفااة مته 

الجرافااةل أمااا قمااي مدااتهة السعااايضخ تختماا  فااي درجااة مسارفااتوا، وااابتي محااهر جااهدة التعمااضم أوً  بجرجااة 
ث، قم سبتي قا ضًا محاهر البحاث العمساي بجرجاة مسارفاة متهفاية 3.523مسارفة متهفية بستهفس حدابي ن

، وقالثًا سبتي محهر ا فاتجامة السالضاة بجرجاة مسارفاة متهفاية بستهفاس حداابي ث3.461بستهفس حدابي ن
ثل 2.582ث، واىضاااخًا سااابتي محاااهر التشاااهع الاااجولي بجرجاااة مسارفاااة متهفاااية بستهفاااس حداااابي ن3.028بمااا  ن

واادخ الباحثهح هحه الشتائ  بب م   يهجج معضار يتاهة قمي معضار قا ضسن معايضخ التراشضاات العالسضاة مان 
حضث ا هسضة الشدبضة، حضاث تظواخ كمواا جسضعواا ببهسضاة  دابضة متهفاية، ول ان سظواخ تااهة معضاار جاهدة 

%ث، وهاحا يؤكاج )اجرة الجامعاات 70.4التعمضم قمي با)ي السعايضخ لمترشضاات العالسضة، ]اهسضة  دبضة بم ت ن
شاااخد ماان ىااالث ث بذااكا مRUR ،QSالعخا)ضااة أح تااجىا ضااسن أحااج الترااشضاات العالسضااة مثااا ترااشض  ن

معضارجهدة التعمضم، ول ان سجاب ا هتسااج بواحا السعضاار مان أجاا رفام مداتهاه بساا سح ا  الواجب السخجاه مشام 
 في دىهث الجامعة ضسن تمك الترشضاات العالسضةل

التداااؤث الثااا ي: هااا مااا متااهفخ فااي الجامعااات العخا)ضااة ماان بشااي تحتضااة ومالكااات أكادسسضااة وفضافااات فااي 
ضااة وافااالضب البحااث العمسااي، تؤهموااا او تسكشوااا ماان الااجىهث فااي احااج الترااشضاات العالسضااة؟ السشاااه  التعمضس

لسعاااايضخ التراااشضاات العالسضاااة لسعخفاااة  Chi-Squareلالجاباااة قااان هاااحا التدااااؤث تااام حدااااب مخبااام كاااام نن
 ثل2اتجاهات إجابات أفخاد قضشة الجرافة  حه السحاور، وجامت الشتائ  كسا مهضحة بالججوث ن

 ملعايري انحصنيفات انعاملية Chi-Square(: مربع كاي ))2جدول )
  

 P- Value درجة الحرية قيمة كآي الفقرات ت

 محور البحث العلمي 1
656699 

31 96966 

 محور جودة التعليم 2
676869 

35 96961 

 محور التنوع الدولي 3
666857 

34 96969 

 محور االستدامة المالية 4
196999 

31 96995 

 
ث لجسضاام P- Valueث أح جسضاام السعااايضخ الترااشضاات العالسضااة  جااج إح )ضسااة ن2ماان الجااجاوث ر)اام نتبااضن 

ث، والتااي تذااضخ إلااي معشهاااة السحااهر تجاااه الجامعااات العخا)ضااة، ولوااحا  دااتيضم أح 0.05السحاااور أ)ااا ماان ن
السشااااه    اااهث أح ماااا متاااهفخ فاااي الجامعاااات العخا)ضاااة مااان بشضاااة تحضتاااة ومالكاااات أكادسسضاااة وفضافاااات فاااي 

التعمضسضة وافالضب البحاث العمساي تؤهمواا مان الاجىهلاي التراشضاات العالسضاة، حضاث أمتااز محاهر ا فاتجامة 
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السالضاااة قمااااي السختبااااة ا ولااااي فااااي تبايشاااام ماااام السحاااااور ا ىخدهحرااااهلم قمااااي اكبااااخ )ضسااااة، وهااااحا يؤكااااج أح 
 ثل  RURأحج الترشضاات العالسضة ن لالفتجامة السالضة دورًا موسًا في تسكضن دىهث الجامعات العخا)ضة في

التداؤث الثالث:هاا هاا سداوم تيبضا  معاايضخ التراشضاات العالسضاة فاي تحداضن جاهدة التعماضم فاي الجامعاات 
ث، وجااامت الشتااائ  كسااا One Simple T-Testالعخا)ضااةل لالجابااة قاان هااحا التداااؤث تاام تيبضاا  اىتبااار ن

 ثل3مهضحة بالججوث ن
  

 ملعايري انحصنيفات انعاملية  One Simple T-Test(: اخحبار ))3جدول )
Test Value = 3 

 .Sig ترتيب االسهام ( tقيمة ) معايير التصنيفات العالمية ت

 محور البحث العلمي 1
56775 

3 96999* 

 محور جودة التعليم 2
56576 

6 96999* 

 محور التنوع الدولي 3
46966- 

1 96999* 

 محور االستدامة المالية 4
96685 

4 96776 

 
 0.05الج لة ن ن ل خ من مدتهة  ت ه ب قشجما ن*ث دالة إحرائضا     

  
ث وهاه ا)اا مان مداتهة 0.000ث أح مدتهة الج لة السعشهاة لجسضام السحااور بم ات ن3يتز  من الججوث ن

وهااحا ث، 0.05ث، بافااتثشام محااهر ا فااتجامة السالضااة الااحم كا اات الج لااة السعشهاااة أكبااخ ماان ن0.05الج لااةن
والتشااهع الااجوليث فااي مجاااث  الترااشضاات العالسضااة نالبحااث العمسااي، وجااهدة التعمااضم، سعشااي أ اام: تدااوم معااايضخ

التعمضم في الجامعات العخا)ضةل ول ن تختم  )ضسة ا فواج بالشداة ل اا معضاار، حضاث  الحاأ أح أقماي )ضساة 
ث، وكا ات )اضم مهجباة 5.572عمضمث نث،وامضوا معضار نجهدة الت5.775حرا قمضوا معضار نالبحث العمسيث ن

تااجث قمااي أفااواج معضااار نالبحااث العمسااي وجااهدة التعمااضمث بسدااتهة أفااواج اسجااابي، إمااا )ضسااة معضااار نالتشااهع 
ث كا ت )ضم فالبة تجث قمي أفواج معضار نالتشهع الجوليث بسدتهة افواج فمبي، واادخ -4.062الجوليث  ن

ت العخا)ضة لسعايضخ نالبحث العمساي، وجاهدة التعماضمث التاي تداوم فاي الباحثهح هحه الشتائ  باح اتباع الجامعا
التعماضمل بابح الجامعاة  مام قاجج ا هتسااج باالتشهع الاجولي الاحم ياؤقخ قكداضًا قماي تحدضن التعمضم العالي فضوا

 توتم باقزام هضئة التجراذ من جا ب ارفالوم الي الجامعات العخبضة والعالسضةل
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 سحنحاجات وانحىصياتاحملىر انرابع: األ
 أوالً: اسحنحاجات اندراسة  

 أهم ا فتشتاجات التي تهلمت الضوا الجرافة:   
أح هشات مسارفة لسعايضخ الترشضاات العالسضة في الجامعات حضث سبتي في السختبة ا ولي معضار جاهدة -1

ًا سااابتي معضاااار التشاااهع الاااجوليل التعماااضم، يمضاااة معضاااار البحاااث العمساااي، وامضااام معضاااار ا فاااتجامة السالضاااة، وأىضاااخ 
 وجسضم هحه السعايضخ تسارس بجرجة متهفية في الجامعات العخا)ضةل

أح هشااات امكا ضااة لمجامعااات العخا)ضااة أح تااجىا ضااسن أحااج الترااشضاات العالسضااة بذااكا مشاااخد ماان ىااالث -2
امعااات العخا)ضااة معضااار جااهدة التعمااضم، ول اان بعااج رفاام مدااتهاه بسااا سح اا  الوااجب السخجااه مشاام فااي دىااهث الج

 ضسن الترشضاات العالسضةل
اح هشات ما يؤها الجامعات العخا)ضة من الجىهث في الترشضاات العالسضة، حضث أمتاز معضار ا فاتجامة -3

السالضاااة قماااي السختباااة ا ولاااي فاااي تبايشااام مااام السعاااايضخ ا ىاااخة وحراااهلم قماااي اكباااخ )ضساااة، ومساااا يؤكاااج أح 
ي تاااهفضخ بشضاااة تحضتاااة ومالكاااات أكادسسضاااة وفضافاااات فاااي السشااااه  التعمضسضاااة لالفاااتجامة السالضاااة دورًا موساااًا فااا

 وافالضب البحث العمسي، وتسكضن دىهث الجامعات العخا)ضة في أحج الترشضاات العالسضةل  
أح هشات أفواج لسعايضخ الترشضاات العالسضة نالبحث العمسي، وجهدة التعمضم، والتشاهع الاجوليث فاي مجااث -4

جامعااات العخا)ضااةل ول اان تختماا  )ضسااة ا فااواج بالشدااة ل ااا لمسعااايضخ، حضااث  الحااأ أح أقمااي التعمااضم فااي ال
)ضسة حرمت قمضوا معضار نالبحث العمسيث، وامضوا معضار نجهدة التعمضمث، وكا ت ال اضم مهجباة، والتاي تاجث 

ي ا فواج بسدتهة قمي مجة ا فواج ا سجابي، إما )ضسة معضار نالتشهع الجوليث كا ت )ضستم فالبة تجث قم
 فمبيل

 مسحقبهية رؤية –مسحقبم اجلامعات انعراقية 
بشامًا قمي ما فب  التعخه إلضم قن معايضخ الجامعات العخا)ضة م ار ة بالترشضاات العالسضة مثاًل نثو سسكن 
افتذاخاب مدات با الجامعااات العخا)ضاة فاي ضااهم التراشضاات العالسضااة، وذلاك فاي إطااار احتساالضن: ا حتساااث 
ا وث:  جج في ا مخ لجمة ح ض ضة ومخضبة لآلماث قن مدات با الجامعاات العخا)ضاة، لعاجج تسه)عواا ضاسن 
الجامعات العالسضة، واسكن إرجاع فبب ذلك إلي وجهد العجياج مان السذااكا والسعه)اات التاي تهاجام البحاث 

فااي بااخام  الجامعااات، العمسااي فااي الجامعااات العخا)ضااة، ماان أهسوااا ضااع  وجااهد مخاكااد افتذاااراة وتشاضحسااة 
وقاااجج اهتسااااج الجامعاااات بث افاااة الشذاااخ الخاااارجي  قزاااام هضئاااة التاااجراذ، وضاااع  قال)تااام بالسؤفداااات 
ا )ترادسة، و)مت مخاقاة الجامعات لتجوضد مختبخات الجا ب العمسي والتيبض ي لبخام  الس اخرات الجرافاضة، 

ضسا الم ااة اإ  مضداااة، ولمسشوجضااات التحخاخاااة ، وقااجج امااتالت أقزااام هضئااات التااجراذ لم ااات ا جشبضااة، و فاا
السعتسااجة قالسضااًا لمشذااخ فااي الااجوراات العالسضااة الستخررااة، ولااعهبة  ذااخ ا بحاااث العمسضااة فااي السجااالت 
العالسضااة السخمه)ااة، تااج ي أهتساااج الجامعااات فااي تخرااضص وتااهفضخ مضدا ضااة كافضااة فااي إدارة ا يااخادات السالضااة 
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العمسااي بذااكا يتشافااب ماام متيمبااات الااحاب البااخام  والتجااارب الشاجحااةل  ىالااة بااجقم التعمااضم والبحااث
وأىضخًا وتدخب ال اامات العمسضاة الستسخفاة والهاقاجة إلاي الخاارج ثهجاخة ا دم اةث ا حتسااث الثاا ي:   يهجاج 

هاماا من ا مخ ما يجقه لم م  وىضبة اآلماث قن مدت با جامعاتشا العخا)ضة، وتججر اإاارة إلاي أ ام مان الع
التي فاقجت دوث مثا اله سات الستحجة ا مخاكضة أح تحتاا جامعاتواا الراجارة فاي التختضاب البحاث العمساي 

دااة نوالثاخوة ثالساهارد الم اة ا  جمض ثجوليو العهاماا التاراخضاة او لم اةفي الجامعات العخبضاة، أو التراشض  الا
ساام والث افااة ا كادسسضااة السبشضااة قمااي السشافدااة وال ااجرة قمااي جااحب الباااحثضن واليااالب فااي العااالم أجالسالضااةن 

والججارة العمسضة وقهاما أىخة في السكا ة الدضادسة لتمك الجامعات، حضث  الحاأ فاي بحثشاا هاحا أح معضاار 
نالتشهع الجولي وا فتجامة السالضاةث حرامت قماي السختباة ا ىضاخة، حضاث تتحضاد التراشضاات لمجامعاات التاي 

اااااة، فسااااثال سدااااتخجج أكبااااخ قااااجد ماااان الااااجوراات العمسضااااة فااااي )هاقااااج البضا ااااات الم ااااة تدااااتخجج الم ااااة ا  جمضد 
ا  جمضداة، ومن الدوا قمي ا فاتحة الحين تسثا الم اة ا  جمضدااة ل اتوم ا لامضة أح سرامها إلاي الشاااخان 

رة بسداسااا والااجوراات العمسضااة ذات السكا ااة السخمه)ااة، كسااا تتستاام السؤفدااات ا كادسسضااة فااي هه  ااهت وفااش افه 
السهارد السالضة، وافتخجاج الم ة ا  جمضداة ل ة التجراذ والبحث، باإضافة إلاي إتبااع فضافاة تعضاضن بااحثضن 
قالسضضن متسضدان بحثضا، مسا مكن الجامعات في هحين البمجين من أح تبمي بالم حدشا في الترشضااتل كسا 

ظوخ بذبح بعا  الجامعاات التاي تحتاا مكا اة باارزة يشب ي التشهام إلي أح العجيج من ا بحاث والجرافات ت
في مجاث البحث العمسي أح هشاات قااممضن اقشاضن ياؤقخاح بذاكا حافام فاي جعاا هاحه الجامعاات تحتاا مثاا 
هحه السكا ة، بضشسا   ترا الجامعات ا ىخة إلي احتالث مه)م مت اجج باضن جامعاات العاالم، واتسثاا هاحاح 

ة حخجة من السهارد البذخاة ال اهمة والسمتدمة باإفواج بت جج السعخفة مان العامالح، من جوة، في وجهد كتم
ىالث ال ضاج بالبحث العمسي و ذخ  هاتجم قمي الرعضج العالسي، ومن جوة قا ضة، في تستم الجامعة بسهارد 
مالضاااة قالضاااة تداااس ، إماااا بافااات ياب أقزاااام تاااجراذ وافاااجين يتستعاااهح ب اااجرات بحثضاااة قالضاااة، أو بتخااااض  

قبام التجرادضة  قزام هضئات التاجراذ بساا يتاض  لوام السجااث لم ضااج بالبحاث العمساي، أو بهضام حاهافد ا 
 ىالة لتعداد ال ضاج بالبحهث و ذخ  هاتجم قمي الرعضج العالسيل

 ثانيًا: انحىصيات 
 بشام قمي الشتائ  التي تهلمت إلضوا الجرافة، سسكن الباحثهح ت جسم قجة تهلضات من أهسوا:

ضااخورة زاااادة ا هتساااج بسعااايضخ الترااشضاات العالسضااة فااي الجامعااات العخا)ضااة لااجورها فااي تح ضاا  الخاااادة  -1
العمسضااة، والتااي تعاادز ماان فااسعة الجامعااات ضااسن الجامعااات العالسضااة،   فااضسا مخاقاااة )ااجرات وامكا ضااات 

السدااااج مااان العشاساااة ا كاااادسسضن ااااكا مداااتسخ مااان ىاااالث افاااتثسار طا)ااااتوم و)اااجراتوم والتخكضاااد قماااي باااحث 
 وا هتساج البحث العمسي من )با الجامعاتل

زاااااادة التخكضااااد قمااااي معضااااار جااااهدة التعمااااضم لااااجوره فااااي تسكااااضن الجامعااااات العخا)ضااااة فااااي الااااجىهث ضااااسن -2
التراااشضاات العالسضاااة، مااان ىاااالث تجوضاااد مختباااخات الجامعاااة بساااا سالئااام الجا اااب العسماااي والتيبض اااي لمباااخام  

 والس خرات الجرافضةل 
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ا )تشااع والتخكضاد قمااي ا فاتجامة السالضاة لااجورها فاي تااهفضخ البشضاة التحضتاة ومالكااات أكادسسضاة وفضافااات -3
فااي السشاااه  التعمضسضااة وافااالضب البحااث العمسااي التااي تؤهااا الجامعااات العخا)ضااة ماان الااجىهث فااي الترااشضاات 

 العالسضةل
عمسااي وجااهدة التعمااضمث ل ااجرتوم فااي ا فااواج بااحث السداااج ماان ا هتساااج والتخكضااد قمااي معضااار نالبحااث ال -4

 وتعداد الجامعات العخا)ضة في الجىهث في الترشضاات العالسضةل
تخفاااضف ماواااهج التراااشضاات العالسضاااة لاااجة الجامعاااات بااابح تيبضااا  معايضخهاااا فاااضجعا التعماااضم ىاااالي مااان  -6

دان مان ا كاادسسضن كاه وم ا ىيام وتشافدي مم الجامعات العخبضاة والعالسضاةل وااتم ذلاك مان ىاالث كباار ال
 لجيوم ىبخات طهامة في التعمضم العاليل

 السخاجم:
 أوً : السخاجم بالم ة العخبضة 

ثضاااااساح جاااااهدة مخخجاااااات التعماااااضم العاااااالي فاااااي اطاااااار حاجاااااات 2009العبضاااااجم، فاااااضالح جباااااخاح ن -
زرام السدؤولضن السجتسعمعالي والبحث العمسي في الهطن العخبي" ور)ة قسا م جمة لمسؤتسخ الثا ي قذخ لمه 

قاان التعمااضم االسجمااة الجولضااة لزااسا جهدةالتعمضسالجامعي ، السهائسااة بااضن مخخجااات التعمااضم العااالي وحاجااات 
 ل3-2اساج ، ت 10-6السجتسم في الهطن العخبي "لبضخوت 

ث التراااشضاات العالسضاااة لمجامعاااات ومه)ااام الجامعاااات العخبضاااة والعخا)ضاااة 2011بخضااات، حضاااجر  عساااةن -
 ل16-15، ت 21ال خم لمعمهج ا )ترادسة وا داراة، الدشة الدابعة، العجد مشوا، مجمة 

ث التعخاااف بترااشض  الجامعااات  وارتباطاام بالشهقضااة، ور)ااة قمسضااة اقااجت 2004اابااه ىماا ،  ااادر ن -
لسؤتسخ الشهقضة في التعمضم الجامعي الامدايضشي الاحم ق اجه بخ اام  التاجراب ودائاخة ضابس الشهقضاة ، جامعاة 

 جهامضمل 5-3لساتهحة ، راج هللا ، اساج ال جس ا
ث افتذاااااخاة مدااااات با 2016بزاااااضاب، قباااااج السماااااك واىاااااخوح، بخاهضساااااة امااااااث، حساااااهدة ،  راااااضخة ن -

 الجامعات العخبضة في ضهم الترشضاات الجولضةل
ث افباب تخم  جامعاتشا العخبضة في تبؤ مخاتب مت جماة فاي التراشض  2009ا  بخم، بجر فعضج ن -

 ل1عات ، السخكد الضسشي لمجرافات التاراخضة وافتخاتضجضات السدت با، تالجولي لمجام
 قا ضًا: السخاجم بالم ة ا جشبضة

- John O,Leary , and other(2009),Top University Guide ,3 rdEdition,Special 

Section for undergraduate .Master and PH.D,QS top Universities                    ل                        

-M.Rajesh and SindhuP.Nair Ranking of Higher Education Institution , Indiaل 

- http/roundranking. Comل 

- www. Uobabylon . edu.iq 
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 احلوكوت األكادمييت وجودة التعلين / دراست نظريتهؤشراث العالقت بني 
 د. أكرم امحد الطويلأ. 

 جاهعت املوصل
 كليت االدارة واالقتصاد

akramahmadaltawee@yahoo.com 

 م. بشار عس الدين السواك
 املوصل جاهعت

 كليت االدارة واالقتصاد
basharmeme48@gmail.com 

 م.م. علي وليد حازم العبادي
 جاهعت املوصل

 كليت االدارة واالقتصاد
awaleed1983@gmil.com 

 

 املقدهت
الشيؽض بيا وذلغ لسا تحتمو مؼ مكانة السجتسعات البذخية و تسثل جؽدة التعميػ أحج دعائػ تطؽيخ 

في تييئة واعجاد االطخ الفشية والعمسية لمطمبة لتحقيق دورىػ في صشاعة السعخفة والعمػ ونذخىسا. وأف 
ف الباحثيؼ قج تبشؽا في بحثيػ جؽدة التعميػ، ولحا فا كؽنيا آلية لتحقيقأىسية الحؽكسة االكاديسية ناتجة مؼ 

 االتيةالسحاور  يةالبحث ت ىحه الؽرقةوتزسش .مؤشخات الحؽكسة األكاديسية وجؽدة التعميػ ىحا العالقة بيؼ
/  جؽدة التعميػواألىسية والسؤشخات، السحؽر الثاني:  الحؽكسة االكاديسية / السفيؽـ)السحؽر األوؿ: 
 وجؽدة األكاديسية الحؽكسة مؤشخات الشعخية بيؼ العالقة، السحؽر الثالث: االىجاؼو  السفيؽـ واألىسية

 .، السحؽر الخابع: االستشتاجات(التعميػ
 احلوكوت االكادمييت احملور األول /

أف مرطمح الحؽكسة ىؽ مرطمح فخض نفدو وأوجج ذاتو قدخا -:مفيؽـ الحؽكسة االكاديسية  -أوالا 
( والخرخرة Globalizationالسفيـؽ ىؽ تشاغسو مع لفعي العؽلسة )وطؽاعية والجافع وراء شيؽع ىحا 

(Privatization المحيؼ دار حؽليسا ) الى التخجسة لفظ الحؽكسة  يؽرىسا، ويخجعظججؿ كبيخ في بجاية
ع المغة العخبية بعج محاوالت مجس اي تؽّصل الييت( الGovernanceاالنكميدي لمكمسة ) لألصلالعخبية 

وتعخؼ الحؽكسة عمى أنيا مجسؽعة مؼ القؽاعج . (2102،22)السذيجاني وشيخاف، لتعخيب الكمسة عجة
وبرجد الحؽكسة  .(2202،21والشعػ التي تداعج السشعسة عمى ادارة شؤونيا الجاخمية والخارجية )خميل ،

( أف مفيؽـ الحؽكسة االكاديسية ظيخ ليعبخ عؼ االزمة 2202،22حالوة وطو،)االكاديسية فقج بّيؼ 
والحمؽؿ السقتخحة ليا، تمغ االزمة التي تتسثل في أف ىشاؾ ادارات  التعميػ اتمؤسدالحقيقية التي تسخ بيا 

وضعتيا الدطمة التشفيحية فؽؽ الطالب واعزاء ىيئة التجريذ لتكؽف ميستيا اتخاذ  لسؤسدات التعميػ
بذؤوف ىؤالء دوف اف يكؽف ألي مشيػ )الطالب، اعزاء ىيئة التجريذ( حق مشاقذة ىحه  القخارات الستعمقة

يعدز استسخار ثقافة العدوؼ عؼ السذاركة في الحياة العامة سؽاء  أو االعتخاض عمييا، وىؽ ماالقخارات 
بؽصفيا السؤسدة االكاديسية السفتخض فييا أف  ىاأو خارجيا، كسا يزعف تطؽر  السؤسدة التعميسيةداخل 

واحج مؼ اطخاؼ  تعيج صياغة التؽجيات الثقافية والعخفية والعمسية لمسجتسع نعخا لؽضع القخار في يج طخؼ
، ووضع باقي االطخاؼ مؼ الطالب واعزاء ىيئة التجريذ في وضع الستمقي ليحه التعميسيةالسؤسدة 

( بأف الحؽكسة 4102،21)الذسخي والحمفي،لحلغ أوضح أي مشاقذة.  القخارات والسمتـد بتشفيحىا دوف 
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الكفؽء لمسؽارد وتذخؼ عمى تخريص ىحه  الستعساؿيسكؼ أف تذجع عمى ا السؤسدة التعميسيةالفاعمة في 
السؽارد وتحديؼ عسمية تدميػ الخجمات واالدارة وبيحا فيي تديػ في تحديؼ حياة االفخاد )الطالب، ىيئة 

( أف الحؽكسة االكاديسية يقرج بيا الطخيقة التي يتػ مؼ  4،02،21أبؽ كخيػ والثؽيشي،ذكخ ) و  التجريذ(.
 سسية وغيخ الخسسية التي تتيحخ خالليا تؽجيو وادارة ومخاقبة االنذطة وىحا يتػ مؼ خالؿ االجخاءات ال

  .صشاعة القخارات واتخاذ االجخاءات الكفيمة لتحقيقيا لمسؤسدة التعميسية
ألنيا تؽفخ الييكل  السؤسدات التعميسيةلمحؽكسة أىسية كبيخة في  -:أىسية الحؽكسة االكاديسية -ثانياا 
داء، ويسكؼ تحجيج سائل بمؽغ تمغ االىجاؼ ورقابة األوو  ياىجافشعيسي الحي يسكؼ مؼ خاللو تحقيق أ الت

 (121-124، 2،22)الكدخ،  -االتي:الؿ دارة الجامعات مؼ خأىسيتيا في إ
تديػ في ايجاد مؤسدات مدتقمة ليا مجالذ وىيئات حاكسة مدؤولة عؼ تحجيج االتجاه االستخاتيجي  -2

 مؼ فعالية ادارتيا. والتأكجليحه السؤسدات 
 الدبل السسكشة. بأفزلفي تحقيق اىجافيا  السؤسدات التعميسيةمداعجة  -2
 .اداء السؤسدات التعميسيةتفيج في الكذف عؼ أوجو القرؽر في  -4
 ضساف التؽازف بيؼ السدؤوليات االستخاتيجية بعيجة السجى والسدؤوليات التذغيمية قريخة السجة. -1
 .لمسؤسدات التعميسيةكسة في تعديد القجرة التشافدية وتجشب الفداد االداري والسالي ؽ تداعج الح -4
 ليا. الكفءواالستثسار  السؤسدات التعميسية ضساف مؽارد  -4
 ومرالح العامميؼ مؼ الييئتيؼ االدارية واالكاديسية دوف تسييد.تزسؼ حقؽؽ  -1
كسة نعاـ رقابة واشخاؼ ذاتي والحي يؤدي لدالمة التطبيق القانؽني لمتذخيعات وبالتالي ؽ الح تعج -2

 حدؼ االدارة وضساف حقؽؽ العامميؼ وبحلغ يحقق رضا السجتسع عؼ الجامعات وأدائيا.
بعجة الجيجة لسؤسدات التعميػ تسخ الحؽكسة  -: لمسؤسدات التعميسيةالجيجة آليات تطبيق الحؽكسة  -ثالثاا 

 (2302،24)الفخا،  :باالتيمخاحل تتسثل 
ويتػ فييا تؽضيح طبيعة الحؽكسة الجيجة ومعالسيا وجؽانب الحؽكسة مخحمة التعخيف بالحؽكسة الجيجة:  -2

 الجيجة وتحجيج االبعاد والسفاىيػ الخاصة بيا.
بشاء البشية االساسية لمحؽكسة: حيث تحتاج الحؽكسة الجيجة الى بشية أساسية قؽية قادرة عمى مخحمة  -2

 استيعاب حخكتيا وقجرتيا عمى التفاعل مع متغيخاتيا ومدتججاتيا.
مخحمة عسل بخنامج قياسي لمحؽكسة الجيجة وتؽقيتو: حيث تحتاج الحؽكسة الى بخنامج زمشي محجد  -4

 والؽاجبات حتى يسكؼ متابعة مجى التقجـ في تشفيحىا.االعساؿ ومحجد السياـ 
مخحمة تشفيح وتطبيق الحؽكسة الجيجة: وتعج مؼ أىػ السخاحل حيث يتػ فييا االختبارات الحقيقية وقياس  -1

 مجى استعجاد ورغبة االطخاؼ في تطبيق الحؽكسة الجيجة.
حيث يتػ فييا محاولة ضساف وتأكيج مخحمة متابعة وتطؽيخ الحؽكسة الجيجة: وتعج مؼ أىػ السخاحل  -4

 حدؼ تشفيح جسيع السخاحل الدابقة.
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 .بسدتؽياتيا السختمفةفي السؤسدات التعميسية عسل نعاـ محجد لمسجالذ والمجاف  -4
وأدلة مكتؽبة ومعتسجة تؽضح ىياكل ىحه السجالذ والمجاف وتذكيميا وواجباتيا  اصجار وثائق -1

وصالحياتيا واجخاءات ومعاييخ اختيار اعزائيا ونعػ السدائمة عؼ الدياسات والقخارات التي  ومدؤولياتيا
 ترجرىا.

الفخص لمسذاركة الطالبية وتؽفيخ السعمؽمات ذات الرمة بالقخارات التي  إلتاحةتذخيع نعػ واجخاءات  -2
 تسذ مرالحيػ.

 في اعزاء ىحه السجالذ والمجاف. ميػبسؤسدات التعتؽافخ خمفيات عمسية وخبخات عمسية ذات صمة  -3
 تذكيل مجالذ ولجاف تدتجيب لستطمبات ومؽاصفات الجؽدة واالعتساد والتؽجو الييا. -،2
 اصجار نعػ واجخاءات محجدة لمتقييػ الجوري والسدتسخ لفعالية ىحه السجالذ والمجاف. -22
)أبؽ (، 202،22)حالوة وطو،دراسة  مثلالجراسات  العجيج مؼأكجت مؤشخات الحؽكسة االكاديسية:  -رابعاا 

ىشاؾ عجد مؼ  أف( 102،21(، )خميل ،4202،21، )الذسخي والحمفي،(4302،21كخيػ والثؽيشي،
  :باالتيتتسثل  ات التعميػمؤسدالسؤشخات التي يسكؼ مؼ خالليا قياس مجى فاعمية الحؽكسة في 

الذفافية: يقرج بيا الؽضؽح التاـ في التعامالت بيجؼ اتاحة السعمؽمات الالزمة لجسيع السعشييؼ بيا  -2
، وايزا لمسؤسدة التعميسيةفي الؽقت السشاسب وايزا االفراح عؼ الدياسات التخبؽية والعمسية والتشفيحية 

ىي احجى  جاوؿ السعمؽماتمؼ ناحية اخخى يسكؼ القؽؿ أف العمشية في مشاقذة السؽضؽعات وحخية ت
 اساليب الذفافية.

مؼ مخاقبة  لسؤسدات التعميسيةفي افخاد وذوي العالقة مؼ األ أصحاب السرالحوىي تسكيؼ السدائمة:  -2
 .ساءة الى الغيخو اإلأذلغ الى تعطيل العسل  يف يؤدأالعسل دوف 

ىمية والجسعيات األ مؼ الطالب والييئة التجريدية ألصحاب السرالح تاحة الفخصةإي السذاركة: أ -4
عساؿ وبخاصة األ عامة لمسذاركة في صشع الدياسات ووضع قؽاعج لمعسل في مختمف مجاالت الحياة

 التعميسية.
السؤسدات السرالح  في  ألصحابحتخاـ جسيع الحقؽؽ والسعاممة الستداوية تجدج في اتالعجالة:  -1

 .التعميسية
  



 

 629 

 جودة التعلين الثاني /احملور 
حاز مفيؽـ جؽدة التعميػ عمى اىتساـ العجيج مؼ السؤسدات التعميسية نعخاا مفيؽـ جؽدة التعميػ  -اوالا 

لسا ليا مؼ اىسية في تحجيج بقاء السؤسدات  ،الجؽدة خيلمتطؽرات الستغيخة واقباؿ العالػ عمى مفاىيػ ومعاي
متعجد االبعاد ويذيخ الى رسالة السؤسدة واىجافيا وليذ فقط الى الشسؽذج  ديشاميكيالتعميسية ىؽ مفيؽـ 

فاء يىي عسمية استجؽدة التعميػ  (1،4،،2 ،الخسيدي عخؼ ).و (2،22،14،)الطائي ورؤوؼالتعميسي
فاعميتو بسختمف عشاصخه الشعاـ التعميسي لمسعاييخ والسدتؽيات الستفق عمييا لكفاءة الشعاـ التعميسي و 

بسا يحقق اعمى مدتؽى مؼ القيسة والكفاءة والفاعمية لكل مؼ  البيئة( ،العسميات، السخخجات ،ت)السجخال
التطبيق  اف (2،24،21،)سميػويخى  والسجتسع (. ،طالبي الخجمة التعميسية )الطمبة اىجاؼ الشعاـ وتؽقعات
والؽعي لكافة مجخالت العسمية التعميسية وفي مقجمتيا السعمػ والستعمػ  والزبط ،االكيج لسعاييخ الجؽدة

االداء وكيفية االجخاءات الستبعة والتقؽيػ الستابعة ،وصؽال الى  وجؽدةعمى السشاىج ،والتخكيد السدتسخ 
مخخجات ونتائج تعميسية فائقة الجؽدة تمبي حاجات الطالب وطسؽحات السجتسع ومتطمبات السخحمة 

تعشي قجرة مجسؽعة مؼ الخرائص ومسيدات السشتج التعميسي بانيا  (2،24،44)عسيخة ،واوضحت.ةالخاىش
وسؽؽ العسل والسجتسع وكافة الجيات الجاخمية والخارجية السشتفعة ،ويتطمب  عمى تمبية متطمبات الطالب،

تحقيق جؽدة التعميػ تؽجيو كل السؽارد البذخية والدياسات والشعػ والسشاىج والعسميات والبشى التحتية ،مؼ 
الطالب اجل خمق ظخوؼ مؽاتية لالبتكار واالبجاع في ضساف تمبية السشتج التعميسي لمستطمبات التي تييى 

 لبمؽغ السدتؽى الحي ندعى جسيعا لبمؽغو.
ـؽ الجػػػؽدة فػػػي وفػػػي ضػػػؽء التعخيفػػػات الدػػػابقة يسكػػػؼ االشػػػارة الػػػى االفكػػػار االساسػػػية التػػػي تعبػػػخ عػػػؼ مفيػػػ

 ( 3202،21دريب :)-:السؤسدات التعميسية
السجتسع رغبات  و احتياجاتبوىحا يعشي اف السؤسدات التعميسية عمييا اف تيتػ -:التسيد .2

اتو وتؽقعاتيػ مؼ خالؿ السعمؽمات السختجة وذلغ مؼ اجل تقجيػ مخخجات تشاسب ىحه ومؤسد
 .بحيث ترسػ خططيا واستخاتيجياتيا التعميسية التي تتؽافق مع ىحا االمخالخغبات االحتياجات و 

بسعشاىا الؽاسع وىحا يتطمب معخفة الخرائص السسكؼ قياسيا في  -التخكيد عمى الجؽدة: .2
جميا السؤسدة التعميسية والتي تالقي القبؽؿ في سؽؽ العسل ومشعسات السجتسع السخخجات التي تق

 .السختمفة

السؤسدػة التعميسيػة عػؼ التحدػيشات عمػى فتػخات متباعػجة  ىحا يتطمب ابتعاد -:التحديشات السدتسخة .4
 واالكاديسيػػةوالتخكيػد عمػػى التحدػػيؼ السدػػتسخ فػػي كافػػة العسميػات وفػػي السجػػاالت السختمفػػة االداريػػة 

 .وغيخىا...والخجمة

مؼ التخكيد عمى العسل الجساعي التعاوني وافداح السجاؿ لمطاقات البذخية في السؤسدة التعميسية  .1
 .ابخاز ما تستمكو مؼ مؽاىب وقجرات ألغخاض التطؽيخ
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 :باف اىجاؼ جؽدة التعميػ ىي (2،21،41رقاد وضح ): أاىجاؼ جؽدة التعميػ -ثانياا 
التأكيػػج عمػػى اف الجػػؽدة  واتقػػاف  العسػػل وحدػػؼ االداء مطمػػب وظيفػػي عرػػخي ،وواجػػب وطشػػي تتطمبػػو  .2

 .مقتزيات السخحمة الخاىشة
 .تشسية روح العسل التعاوني لالستفادة مؼ كافة العامميؼ في السؤسدة التعميسية. 2
عػػػالج والتعمػػػيػ مػػػجى الؽقايػػػة خيػػخ مػػػؼ ال تخسػػيم مفيػػػـؽ الجػػػؽدة تحػػػت شػػعارات ال بػػػجيل عػػػؼ الرػػػحيح،. 4

 .الحياة
 لألنعسػػةتحقيػػق نقمػػة نؽعيػػة فػػي عسميػػة التعمػػيػ تقػػـؽ عمػػى اسػػاس التؽثيػػق لمبػػخامج واالجػػخاءات والتفعيػػل . 1

 .والتؽجييات واالرتقاء بسدتؽى الطمبة والمؽائح
فػي مؤسدػات التعمػيػ مػؼ خػالؿ الستابعػة الفاعمػة وتشفيػح  التجريدػييؼو  لإلداريػيؼاالىتساـ بسدػتؽى االداء  .4

 .بخامج التجريب السدتسخ ،مع التخكيد عمى الجؽدة جسيع انذطة مكؽنات الشعاـ التعميسي
اتخػػاذ كافػػة االجػػخاءات والتػػجابيخ التػػي تعػػدز وتخفػػع مػػؼ مدػػتؽى الجػػؽدة وتقمػػل مػػؼ وقػػؽع االخطػػاء فػػي  .4

 .التجريذ
تعميسيػػػة فػػي الؽاقػػػع العمسػػي ودراسػػػتيا وتحميميػػا باألسػػػاليب والطػػخؽ  العمسيػػػة الؽقػػؽؼ عمػػػى السذػػكالت ال .1

 .واقتخاح الحمؽؿ السشاسبة ومتابعة تشفيحىا
فتح قشؽات االتراؿ ما بيؼ مؤسدة التعميػ والجيات الخسػسية والسجتسعيػة لديػادة الثقػة بيشيسػا ،والتعػاوف . 2

 .بخامجيا  وتطؽيخىامع السشعسات التي تعتشي بالشعاـ التعميسي لتحجيث 
 .طؽيخ الشعاـ االداري نتيجة لؽضؽح االدوار وتحجيج السدؤوليات بجقةتضبط و . 3

اف الػػػحي يسيػػػد اطػػػار ضػػػساف الجػػػؽدة فػػػي التعمػػػيػ ىػػػؽ : مؤشػػػخات ومعػػػاييخ جػػػؽدة العسميػػػة التعميسيػػػة -ثالثػػػاا 
بسعػػاييخ الشجػػاح ومؤشػػخات مجسؽعػػة مػػؼ االسػػذ التػػي تدػػتشج الييػػا فػػي التحدػػيؼ السدػػتسخ مػػؼ خػػالؿ التػػداـ 

االداء كسػػا انػػو يحػػجد االولؽيػػات ويختبيػػا ويقػػيذ عسميػػات الػػتعمػ والتعمػػيػ والقيػػادة ،ويحقػػق اىػػجاؼ السشيػػاج 
تعميسية تعشي بذؤوف الطالب في بيئة غشية ذات مؽارد بذخية ومؽارد مادية ذات  سؤسدةويكخس السجرسة ك

ت قيسػت متسيػدة كالعالقػات الحدػشة وميػارات التفكيػخ مدتؽى رفيع ،ويتزػسؼ اطػار الجػؽدة عشاصػخ تعػج ذا
العؽاممػػػػػو ط التعمػػػػػيػ واسػػػػػتخاتيجية التػػػػػجريذ )العميػػػػػا والتعػػػػػاوف وحػػػػػل الشداعػػػػػات والتحرػػػػػيل االكػػػػػاديسي وانسػػػػػا

:4302،22 ). 
صػشفت العجيػج مػؼ الجراسػات مؤشػخات ومعػاييخ جػؽدة العسميػة التعميسيػة الػى عػجة وبيحا الرػجد فقػج    

ترػػػشيفات تتطػػػابق فػػػي الػػػبعف مشيػػػا وتختمػػػف فػػػي الػػػبعف افخػػػخ، وىػػػحا التطػػػابق واالخػػػتالؼ جػػػاء تبعػػػا 
 ,(Stanley,1995) ( Valeria,1998 )  (Albert,1990)لتؽجيػات وآراء البػاحثيؼ والسخترػيؼ امثػاؿ 

(HARVEY,1999) ، ( بعػف األمثمػة لسؤشػخات ومعػاييخ جػؽدة العسميػة التعميسيػة: 2ويؽضػح الجػجوؿ )
 (241، 2،22،)العالسي واخخوف 
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 ( مؤشخات ومعاييخ جؽدة العسمية التعميسية2الججوؿ )
مؤشػػػػخات ومعػػػػاييخ الجػػػػؽدة لػػػػجى 

   (Albert)ألبخت 
مؤشػػػػػػػخات ومعػػػػػػػاييخ الجػػػػػػػؽدة 

 لجى جؽردوف 
مؤشخات ومعاييخ الجػؽدة 

 LEEلػػػػػػػػػػػػػجى 

HARVEY 

مؤشػػخات ومعػػاييخ الجػػؽدة فػػي 
 فمؽريجا األمخيكية ةجامع

 الييكل التشعيسي -2
 البيئة السحيطة  -2

 السجخالت  -4

 العسميات  -1

 السدؤولية -4

 التسؽيل  -4

اإلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح التعميسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  -1
 والتخبؽي 

العؽامػػػػػػػػػػػػػػػػػل االقترػػػػػػػػػػػػػػػػػادية  -2
 واالجتساعية 

الفعاليػػػػػػة اإلداريػػػػػػة لمعسميػػػػػػة  -3
 التعميسية 

 فعالية التجريذ  -،2

االنجػػػاز الستزػػػسؼ لمشتػػػائج  -22
 السحرمة 

السدػػػػػػػػػػػػػػػػػتؽى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػؽعي  -2
 لمخخيج الجامعي 

البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽث العمسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -2
 لمتجريدييؼ

سػػػػػػػػػسعة وشػػػػػػػػػيخة ىيئػػػػػػػػػة  -4
 التجريذ

عػػجد الطمبػػة السؽجػػؽديؼ  -1
 في مؤسدة التعميػ

تكمفػػػػػة كػػػػػل طالػػػػػب فػػػػػي  -4
 العسمية التعميسية

معػػػػػػػػجؿ الطالػػػػػػػػب لكػػػػػػػػل  -4
 تجريدي

 القبؽؿ وانتقاء الطمبة -1

 حجػ السؤسدة التعميسية -2

مؤشخات  -2
 أكاديسية عامة

الثقة بالسؤسدة  -2
 التعميسية.

الخجمات  -4
الى  السقجمة

 السدتفيجيؼ

السؤشخات  -1
 التشعيسية 

 

 التقجـ العمسي -2
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػخدود) الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽاتج  -2

 العمسية(

بقػػػػػػػػػػػػاء السػػػػػػػػػػػػتعمػ فػػػػػػػػػػػػي  -4
البخنػػػػػػػػامج مػػػػػػػػجة كافيػػػػػػػػة 

األىػػػػػػػػػػػػػػػػجاؼ  قلتحقيػػػػػػػػػػػػػػػػ
 العمسية

 انتقاء الطمبة -1

تخطػػػػػػػػػػػػػػػػػيط البخنػػػػػػػػػػػػػػػػػامج  -4
 التؽجييي وتقؽيسو

 والتجريذ السشياج  -4

 تشسية ىيئة التجريذ -1

قياس جؽدة مخخجات التعميػ  ،2،22 افشاف عبجعمي، ،احسج، االسجي ،محدؼ ،االمارة ،العالسيالسرجر: 
تحميميػػػة فػػػػي مشطقػػػػة الفػػػػخات  العػػػالي مػػػػؼ وجيػػػػة نعػػػخ الجامعػػػػات وبعػػػػف مؤسدػػػػات سػػػؽؽ العسػػػػل )دراسػػػػة

 .241،ص،3مجمة االدارة واالقتراد ،العجد  (،االوسط
أف احج أىػ أسباب االىتساـ بسؤشخات جؽدة العسمية التعميسية ىؽ لخفع مدتؽى وتحديؼ مخخجاتيا، 

التػػػػي كػػػػاف أىػػػػػ سػػػػساتيا ىػػػػؽ التخكيػػػػد عمػػػػى الدبػػػػؽف  ISO:2008السؽاصػػػػفة القياسػػػػية لػػػػػ  مػػػػا تؤكػػػػجهوىػػػػحا 
Customer focus مسػا يػجعؽ السؤسدػات الػى تبشػي أسػاليب واضػحة لسعخفػة مػجى رضػاء الدبػؽف عػؼ ، 

أو الخجمات التي تقجميا، وعػؼ أداء السؤسدػة ودرجػة اسػتجابتيا لستطمبػات وحاجػات الدبػؽف )القػداز،  الدمع
2،2، :21     ) 

ف تطبيق نعاـ الجؽدة في السؤسدة التعميسية  -:متطمبات تطبيق الجؽدة في السؤسدة التعميسية -رابعاا 
  (22،02،24)عمي ،عبجهللا:-: االتي يقتزي
 .الكاممة والتفيػ الكامل وااللتداـ مؼ قبل السدؤوليؼ في الؽزارةالقشاعة  -

 التعميسيةاشاعة الثقافة التشعيسية والسشاخ التشعيسي الخاص بالجؽدة في السؤسدة  -

 .السؤسدة التعميسيةالتعميػ والتجريب السدتسخيؼ لكافة االفخاد اف كاف عمى مدتؽى  -
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 .داـ عمى السدتؽى االفقي والعسؽديالتشديق وتفعيل االتراؿ بيؼ االدارات واالق -

 .ذاركة جسيع الجيات وجسيع االفخاد العامميؼ في جيؽد تحديؼ جؽدة العسمية التعميسيةم -

 مؤشخات الحؽكسة األكاديسية وجؽدة التعميػ/ العالقة الشعخية بيؼ السحؽر الثالث
التعميػ يخى الباحثؽف بأف ىشاؾ بشاءا عمى ما تقجـ مؼ دراسات وبحؽث حؽؿ الحؽكسة االكاديسية وجؽدة 

 :االتيميػ تتؽضح مؼ خالؿ الججوؿ عالقة بيؼ مؤشخات الحؽكسة االكاديسية وجؽدة التع
 ؽكسة االكاديسية وجؽدة التعميػبيؼ الح الشعخية يؽضح العالقة (2الججوؿ )

 جؽدة التعميػ السؤشخات ت

 الذفافية -2

مؼ اعزاء ىيئة التجريذ والطمبة  السؤسدة التعميسيةالحؽكسة االكاديسية تجعل العامميؼ في  ةيشفافأف 
السؤسدة يعشي أف ىيئة التجريذ ستتسكؼ مؼ تحقيق أىجاؼ وىحا قادريؼ عمى متابعة صشع القخار وفيسو، 

في تحديؼ جؽدة يؤثخ تأثيخاا كبيخاا سذلغ وبالتالي فأف  مؼ خالؿ تحديؼ عسمية صشع القخار التعميسية
والحرؽؿ  وعجـ اخفاء أي معمؽمة  مؼ ميارات، السؤسدة التعميسيةما تسمكو  وتحجيجة العسمية التعميسي

سؽؽ لمعسل في مدتعجة  السؤسدة التعميسيةمسا يجعل  البيانات الجقيقة الالزمة التخاذ القخارات كافة عمى
  ي.شافدتالالتعميػ 

 السدائمة -2

بالتالي فاف ذلغ و قخار سيتحسل مدؤولية اتخاذ قخاره فإف صانع الدائمة لمس التعميسيةالسؤسدة عشج خزؽع 
ىؽ رصج  ، فالسدائمةالسؤسدة التعميسية في  كفاءة أداء العامميؼو  سيحدؼ مؼ جؽدة العسمية التعميسية

 خالليا اقتخاح مؼ يتػ وىي تأتي كعسمية إصالحية السؤسدة التعميسية السختمفة الجؽانب في لمؽاقع الفعمي

 الخقابة. مؼ أنيا جدء عمىفُيشعخ الييا  السشذؽدة األىجاؼ جؽدة التعميػ لتحقيق تحديؼ آليات

 السذاركة -4

تعج أساس البشاء السجتسعي وأف عزؽ ىيئة التجريذ يعتبخ السحؽر األساس السؤسدة التعميسية بسا أف 
أف تعسل عمى  السؤسدة التعميسية عمى  فاف أىجافيالمعسمية التعميسية وأكثخ العشاصخ فاعمية في تحقيق 

في عسمية وضع قؽاعج  أف مذاركتيػف وبالتالي ،يخ مالكاتيا العمسيةإنذاء مخاكد متخررة لتأىيل وتطؽ 
يفزي ذلغ الى تحديؼ جؽدة التعميػ مؼ خالؿ إعجاد خخيجيؼ السؤسدة التعميسية سػ سياسات لمعسل ور 

السؤسدة التعميسية ال عؼ ذلغ مذاركة الطمبة في االدوار القيادية في ذوي مؤىالت وميارات عالية، فز
 مؼ خالؿ اشخاكيػ في دورات تجريبية ونجوات عمسية فاف ذلغ سيؤثخ عمى جؽدة التعميػ.   ياووضع سياسات

 العجالة -1

 السؽظفيؼ باختيار الستعمقة السعاييخ تقـؽ بتحجيج فإنيابسؤشخ العجالة  السؤسدة التعميسيةعشج التداـ 
 بكل السشاطة جباتاوالؽ  السياـ وأىجافيا، فزال عؼ تحجيج رسالتيا مع يتؽاءـ بسا التجريذ ىيئة وأعزاء
 برؽرة وتقييسيػ  السشاسب بالسكاف السشاسب الذخص وتزع العمسية ومؤىالت بحدب وتجريدي مؽظف
 الثقافية، العمسية، الفشية،) الطالبية التشسية وحجات السؤسدة التعميسية ة، فزال عؼ تؽفيخومشتعس دورية

 السجتسع في وإشخاكو الجراسي تحريمو مدتؽى  وتحديؼ الطالب شخرية صقل إلى تؤدي التي (الخياضية
 العجالة تؽفخ مجى مؼ والتحقق السحتاجيؼ لمطمبة والعيشية السالية سداعجاتلم صشجوقاا  خيؽففزال عؼ ت

 وتطؽيخ البخامج تشسية عمى تداعج التي السشاسبة البيئة تؽفيخبالتالي فاف ذلغ يؤدي الى  في ذلغ والتشؽع
 مسؤسدة التعميسيةل والعسمي العمسي السدتؽى  تحقيق وعمى فييا، التعميػ وجؽدة وتحديؼ ايجابياا  التعميسية

 .عمييا الستعارؼ السعاييخ وفق عمى
 السرجر: الججوؿ مؼ اعجاد الباحثيؼ   
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 احملور الرابع/ االستنتاجاث
 :االتيؼ الى يمؼ خالؿ العخض السبدط لمحؽكسة االكاديسية وجؽدة التعميػ تؽصل الباحث

 وجؽد عالقة نعخية بيؼ مؤشخات الحؽكسة االكاديسية وجؽدة التعميػ. -2
ادارات تعج مؤشخات الذفافية والسدائمة والسذاركة والعجالة مؼ السؤشخات التي يجب أف تخزع ليا  -2

 التعميسية وتعسل بيا اذا ما ارادت االرتقاء بجؽدة التعميػ.السؤسدات 
التعميسية  السؤسداتتعج عسمية تحديؼ جؽدة التعميػ مؼ السدائل التي يجب أف تيتػ بيا ادارات  -4

 وتؽفيخ كافة السدتمدمات التي يسكؼ مؼ خالليا تحديؼ جؽدة التعميػ.
 

 املصادر
 

، درجة تطبيق مبادئ الحؽكسة بكميات التخبية 2،21والثؽيشي، طارؽ دمحم، أبؽكخيػ، أحسج فتحي،  -2
بجامعة حائل وجامعة السمغ سعؽد كسا يخاىا أعزاء ىيئة التجريذ، مجمة العمـؽ التخبية والشفدية ، 

 ، جامعة السمغ سعؽد، الدعؽدية.4، العجد 24السجمج 
معيج التشسية السدتجامة ة القجس، ، واقع الحؽكسة في جامع2،22حالوة، جساؿ، وطو، نجاء،  -2

 ، فمدطيؼ.السفتؽحة جامعة القجس،دائخة العمـؽ التشسؽية ، 
، واقع الحؽكسة في جامعة القجس السفتؽحة كإحجى الجامعات العامة 2،21خميل، رامي نجيب،   -4

سية رسالة ماجدتيخ في التشسية الخيفية ،مدار التشالفمدطيشية مؼ وجية نعخ السؽظفيؼ االدارييؼ، 
وبشاء السؤسدات ،معيج التشسية السدتجامة ،عسادة الجراسات العميا، جامعة القجس السفتؽحة 

 ،فمدطيؼ.
،"معاييخ جؽدة السجرسة الفعالة في ضؽء مشحى الشعػ :رؤية مشيجية 1،،2خسيذ ،سالمة ، -1

لتعميػ العاـ ،الجسعية الدعؽدية لمعمؽـ التخبؽية والشفدية ،المقاء الدشؽي الخابع عذخ "الجؽدة في ا
 ."القريػ، السسمكة العخبية الدعؽدية

،معؽقات ومتطمبات الجؽدة والتطبيقات االجخائية لزسانيا في التعميػ 2،21دريب ،دمحم رجب ، -4
 .،كمية التخبية لمبشات، الكؽفة24العالي، مجمة كمية التخبية لمبشات لمعمـؽ االندانية ، العجد

لجؽدة في السؤسدات التعميػ العالي الجدائخية :افاقو ،تطبيق نعاـ ضساف ا2،21رقاد ،صميحة ، -4
ومعؽقاتو دراسة ميجانية بسؤسدات التعميػ العالي لمذخؽ الجدائخي ،اطخوحة دكتؽراه ،كمية العمـؽ 

 .2واالقتراد والتجارية وعمـؽ التدييخ ،جامعة سطيف
اييخ الجؽدة الذاممة ،درجة تطبيق معمسي السخحمة الثانؽية في السجارس الحكؽمية لسع2،24سميػ ، -1

في التعميػ مؼ وجية نعخ السذخفيؼ في مجيخيات التخبية والتعميػ في مشطقة اربج، السؤتسخ العخبي 
 .الجولي الخامذ لزساف جؽدة التعميػ العالي ،جامعة الذارقة ،االمارات العخبية
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وميارات السجراء ، أثخ اخالقيات العسل 2،21ذسخي، انتعار أحسج، والحمفي، ايياب عبجالكخيػ، ال -2
االستخاتيجييؼ في الحؽكسة االكاديسية دراسة استطالعية الراء عيشة مؼ تجريدييؼ كميات االدارة 

،، الجامعة السدتشرخية، 41 السجمج ،واالقتراد الحكؽمية في بغجاد، مجمة كمية االدارة واالقتراد
 .بغجاد

االستخاتيجي وتأثيخىا في جؽدة  ،عؽامل االختيار2،22الطائي ،عمي حدؽف ،رؤوؼ ،دمحم عساد ، -3
التعميػ العالي ،مجمة العمـؽ االقترادية واالدارية ،كمية االدارة واالقتراد 

 .،جامعة بغجاد، العخاؽ2،4،العجد21،السجاد
،قياس جؽدة مخخجات التعميػ 2،22العالسي ،محدؼ ،االمارة ،احسج، االسجي ،افشاف عبجعمي، -،2

مؤسدات سؽؽ العسل )دراسة تحميمية في مشطقة الفخات  العالي مؼ وجية نعخ الجامعات وبعف
 ،العخاؽ.،3االوسط (،مجمة االدارة واالقتراد، جامعة الكؽفة ،العجد 

،جؽدة االداء االكاديسي في ضؽء ميارات التجريذ لجى 2،24عمي ،ابخاىيػ عمي ،عبجهللا، -22
 .،جامعة الكؽفةاساتحة الجامعة ،السؤتسخ الخابع لزساف الجؽدة واالعتساد االكاديسي 

،ادارة الجؽدة الذاممة في مؤسدات التعميػ العالي /دراسة حالة 2،24عسيخة ،اسساء ، -22
جامعة جيجل، رسالة ماجدتيخ في عمؽـ التيدييخ ،قدػ عمؽـ التدييخ،كمية العمؽـ االقترادية 

 وعمـؽ التدييخ ،جامعة قدشطيشة، الجدائخ.
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 استقالل اجلبمؼبت امتذاد الستقالل اهليئبت املستقلة مبىخب الذستىر
 االستبر املسبػذ الذكتىر

 ػلي جنيب محزي
 خبمؼة القبدسية/ كلية القبوىن

ا قبداايةخ والنزياخ والبيزياخ أو  لتأت الثول إلى انخاء الييئاات الربجدداخ صا اخ اام الرتاا ت
الرياااا الباام ةنذااق أ  هيااؾا ميااا  يااخ ًحاابيمخ نحاااياال  ااؽ الحاامظات الااة ث يريرااخ ا نبجا ااات  مااى  ااايق 
الرةال ويا  ذلػ ييثف أو ال إلى مزاء  ثار ًؽ الةيخ ميؽ الرؾاطؽ والثولخ ًاؽ صا ل مزااء ًا حاات هبرياخ 

اال ىؾ اةتاي أ يخة ًحبيمخ  الردثاقيخ والزخاىخ والبجدص يرا أ  ال يثف ًؽ انخاء الييئات الرحبيمخ  رًؾ
ووضع حث لبحييخ الحمظخ لرا هرةمو ىجه  ،(1)هايي يوراال ام اةتاي البؾزا  ميؽ الحمظبيؽ البخحيعيخ والبزنيجةخ

 اؽ األ يخة ًؽ حيايةخ ويناءة ازيخ يجلػ إ  انخاء الييئات الرحبيمخ ةحبيثف إلى ا عااي الؾعيناخ اايارياخ 
التانب الحيا ام واالباالم ةرزاع ا ااءة ا ابجثاا الحامظخ وهداايا الرداالن وىاؾ ةعزام هظايال ًااثأ النداق 

اااات الثولاااخ الثةريحاطياااخ (2)مااايؽ األ ياااخة والحااامظات الحيا ااايخ  اااؽ األ ياااخة اايارياااخ ، الاااجي ةعبااااح ًاااؽ ًيًؾ
أقاااثر  ماااى هثييااال  الرعا اااحة البااام هحاااعى إلاااى  ااايانخ الثياااؾا والثحياااات يراااا أ  الييئاااات الربجدداااخ

وعينبيااا مبمايااخ ًاااايا الرحاااواة والعثالاااخ والثياااي وهثيياال أ مااى ير اااات ا  اابي ل والرحونااخ والنعاليااخ اااام 
اا يبعمال  التاًعاات  التياز الرحبيق وىاجه األ اااه ىام البام ياعاة الاثول الاى انخااء الييئاات الرحابيمخ ًو

 ماث ًاؽ لاجا  ،خ لمييئاات الرحابيمخ  رميااال ونغحيااال اا  الخحوط البم هزظال  ميياا ىام نناد الخاحوط الرظمؾاا
ياجلػ البخاا و ميزياا واايؽ  البعحف  مى ًاىيخ الييئات الرحبيمخ  ا باارىا ًحاال هبربع  الخجدايخ الرعزؾياخ

و مااى ىااجا ا  اااس نيحااؼ ىااجا الاثاات  مااى ًاثةاايؽ ا ول لمبعحيااة  الييئااات الرحاابيمخ  ا اابي ل التاًعااات
 :اًعات والذحورات العمريخ والعرميخ ويرا يمموالةانم   بي ل الت

 االول بحثامل
 بهليئبت املستقلةب التؼريف

والةاااانم  وصدائداااياالرحااابيمخ  اتلرنياااؾا الييئااا ًظماااايؽ األول نجدداااواااام  رحااابيمخال  ااازبزاول الييئاااات
 .ويرا يمم لمبزغيؼ اليانؾنم ليا

 املطلب االول
 وخصبئصهب املستقلةمفهىم اهليئبت 

 ئص الييئات الرحبيمخ:الرظمب ام اح يؽ ا ول لرنيؾا الييئات الرحبيمخ والةانم لجدا نبزاول ىجا
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 الفرع االول
 مفهىم اهليئبت املستقلة
مازند الظحيياخ البام  الرحابيمخمؾ ؾي الرحاال العااا حيات هزخاأ الييئاخ  الرحبيمخيحهاط انخاء الييئات 

اااؽ  هزخاااأ مياااا الرحاااال العااااا حيااات هرااازن الخجدااايخ الرعزؾياااخ طالراااا أ  إيارهاااو هااابؼ  أ ااامؾه الييئاااخ العااااا ًو
دح أ  انخااء الرحااال  ةكاؾ  ًاؽ اصبداال الحامظخ البزنيجةاخ وىام هبرباع  الرحابيمخالرعحوف ام احنحا ًو

ء ًحاااال  ااااا ماااث ؾر أناااو ضاااحوري ابياااثيح  حااامظخ هيثيحياااخ اااا  ةحااابظيع األااااحاي ا ااااار اايارة  ماااى انخاااا
واكاحة الرحاال العااا  الرحابيمخولكؽ الر حظ و ؾي ارهاااط وييال مايؽ الييئاات  ،(3)الذحورة يح ع إلى اايارة

وهاابؼ إيارهااو ًااؽ قاااق الثولااخ ًاااااحة ويكااؾ  ذلااػ  الرحاابيمخأل  الرحااال العاااا ةحاابيثف إلااى اااااا  الثا ااات 
ىام  الرحابيمخيزاع ًؽ أ  الييئاخ  الرحبيمخيرا أ  ا رهااط ميؽ الرحال العاا والييئخ  الرحبيمخ ظحيل الييئخ 

االثولخ هاثت  ؽ أاذق الحاق لررار خ الزخااط ااياري ايام همتاأ  الرحبيمخطحيل ًؽ طحا إيارة الرحاال 
انؾ  العاا  ثيت وهرزثيا الخجديخ الرعزؾيخ وقثر ًؽ الرحونخ وا  بي ل وهجذع لمي الرحبيمخإلى الييئخ 

ياؾ  وهحابيق الييئاخ  ؾعنؾىا ًؾعنيؽ  رًؾ  ،(4) رحائؾليبيا  اؽ الثولاخ الرحابيمخهدان أًؾاليا أًؾ ال  اًو ًو
ليجا يزخأ الزخاط العاا ام  ؾرة ىيئخ  اًخ يرا أ  لمييئخ ًيخانيخ صا خ ميا هعث  مى نرط ًيخانيخ الثولخ 

هعباح يجلػ حبى لؾ يانة  الرحبيمخحي  عض النيو أ  الييئخ وهمثل  ريخانيخ التيخ ااياريخ البم هباعيا وي
البم هايييا ذات طايعخ هتاريخ ًبى يا  الغاح  ا  ا ام انخااء الييئاخ ىاؾ إياء صثًاخ  الرحبيمخالجثًخ 

ذات  اامخ قؾيااخ  ااالرحال العاااا يؾنيااا هبااؾلى إيارهااو وهيااثا الجثًااخ  ااؽ  الرحاابيمخ اًااخ ًةااق وهعباااح الييئااخ 
 ع قاخ هزغيرياخ وهرماػ الثولاخ هعاثيق او هيدايح اليؾا اث  الرحبيمخالجيؽ يحهاظؾ  ًع الييئخ طحيل ًؾعنييا 

الباام ةجذااعؾ  ليااا يو  الثا ااخ لمثدااؾل  مااى ًااؾاايبيؼ و  ةكااؾ  ليااؼ حاال ا  بااحا  وهكبحااب الييئااخ 
حاامظخ الخجداايخ الرعزؾيااخ اااؾر إنخااائيا وهدااان ًااؽ ااااجال اليااانؾ  العاااا وهبربااع  اًبيااازات ال الرحاابيمخ
حئؾليخ ًحبيمخ وهجذع لمؾ اةخ ااياريخ الرحبيمخ  ،ًؽ قااق الحامظخ الرحيخياخ ،(5)وليا ذًخ ًاليخ ًحبيمخ ًو

 ،الرحاابيمخإ اثار اليااحارات اايارياخ ويااجلػ إماحاا العيااؾي وقاث هؾ ااعة اكاحة الييئااخ  الرحاابيمخكراا ةثاال لمييئاخ 
 اؽ ياىمياا  عاث أ  هرزثياا الخجدايخ الرعزؾياخ لمبجنيا   الرحابيمخأ  الثولخ همتأ إلى انخاء الييئات حيت 

وهحزث ليا صثًخ ًحال  اا ةيثا صثًخ  اًخ لمتريؾر وىام هباؾلى مزنحايا ًااااحة إيارة الرحاال العااا وهياثا 
ليا ًيخانياخ ًحابيمخ واعذايا ا صاح لياا ًيخانياخ ًمثياخ  الرحبيمخالجثًخ ًاااحة، وي حظ أ   عض الييئات 

البم هثكؼ ًيخانيخ الثولخ وهدثر  يانؾ  وأًؾاليا أًؾال  الرحبيمخمييا نند الراايا  ريخانيخ الثولخ وهظال  
نغااحاال لكؾنيااا  الرحاابيمخ، وي حااظ أ  رقا ااخ الثولااخ  مييااا أكةااح اهحااا اال ًااؽ رقامبيااا  مااى الرا حااات (6) اًااخ

ااخ ويييااخ ا الرحاابيمخولاايد هثيياال الااحان يرااا أ  الييئااات  الرحاابيمخهيااثف إلااى هيااثةؼ الجااثًات  لداامخ  الثكًؾ
أكااااح ًاااؽ هماااػ الرياااحرة  ماااى الرا حاااات العااااا  حااااب  الرحااابيمخاالزبيتاااخ أ  الحقا اااخ الرياااحرة  ماااى الييئاااات 

وأ  الذاارانات الباام يبربااع ميااا رئاايد وأ ذاااء الييئااات الرحاابيمخ ااام  ،(7)الرحاابيمخطايعااخ نخاااط الييئااات 
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 وأ ذاائيا وهثثياث ًاثة صاثًبيؼ و اثا قاامميبيؼ لمعاخلاحنحا والحؾيث وأًحيكا ًؽ ناحيخ اصبياار رئايد الييئاخ 
  كايحة.

وارهاط و ؾي الييئاات الرحابيمخ  الاثول الربيثًاخ وياناة الاثول ا  اكزثناايخ  اااقخ اام ىاجا الرتاال 
زيااا  ، يرااا ا  ًنيااؾا ا  اابي ل ا ياري الااى الؾ ةااات الربثااثة ا ًحيكيااخوالااجي انبيااق ايرااا  عااث الااى اوراااا ًو

اط اةذاال ام ىجه الثول مبيثا اليايؼ الثةريحاطياخ وهظؾرىاا اام هماػ الاثول وىاؾ ًاا انعكاد اةتا ااال والريزم اره
واااام ًجبمااا  الرتاااا ت البااام هزاولبياااا الييئاااات الرحااابيمخ ياااؼ انحاااثب ذلاااػ  ماااى البعمااايؼ العاااالم وا ااابي ل 

زاو  التاًعات والجي اضنة  ميو همػ الثول نؾ اال ًؽ اليث يخ    ا  اس الاجي مزياة  مياو الثذاارات ًو
 .حت ًؽ ًحيحهيا نثؾ البيثا والحقماناةية ا كبخااات وا صبحا ات البم قثًة صثًخ ل نحانيخ غي

 فرع الثبويال
 املستقلةخصبئص اهليئبت 

هريااخت نغحيااخ الرحااال العاااا  أىريااخ نغحيااخ و رميااخ ًزااج نخااأهيا وحبااى وقبزااا الثاضااح  ااالحغؼ ًااؽ 
زاااج ًزبدااا  الياااح  الراضااام إلاااى انبياااايات ياياااحة، ونغحيااااال هعبااااح الرحااااال  ًاااؽ أىاااؼ  الرحااابيمخهعحضااايا ًو

ضاااخ إلاى أ  ا الرحابيمخًؾضؾ ات اليانؾ  ااياري ايث  حف الاعض اليانؾ  ااياري  أناو قاانؾ  الرحااال 
و رميااال  ،(8)اكةح الزغحيات البم انخأىا اليذاء النحنحم  مى يث ًتمد الثولخ هح ع إلى اكحة الرحاال العااا

 عااث أ   اازعيا ًتمااد الثولااخ النحنحاام ويااجلػ ًثكرااخ البزاااز  النحنحاايخ هااؼ هزغيحىااا ًااؽ قاااق ياااار ايياااء 
أنخاااأت الييئاااات  الرحااابيمخإلاااى نغحياااخ الرحااااال الياااانؾ  العااااا أًةاااال يو ااام و ياااخ واؾناااار ورو   وا ااابزاياال 

اايارياخ واعاث  الرحابيمخوقث يانة ام مثاةخ عيؾرىا قا احة  ماى الرا حاات  الرحبيمخوالرا حات  الرحبيمخ
، ولياجا نبظاحا لجداائص الييئاات (9)اايارياخ الرحبيمخهثؾل األًح إلى الييئات  الرحبيمخإلغاء الرا حات 

هظايياااااال لزغحيااااخ الرحااااال العاااااا ويظماااال  الرحاااابيمخلاثاااات صا ااااخ وا  الييئااااات لداااامبيا  رؾضااااؾ  ا الرحاااابيمخ
البم هاااح نخاطاال ًؽ الزخاطات البم هاثصق اام  الرحبيمخااياريخ  مى الرحاال  الرحبيمخًدظمن الييئات 

 ااريؼ الؾعينااخ ااياريااخ لمثولااخ ًةااق اليذاااةا الباام هبعماال  اااألًؽ والااثاا  واليذاااء والدااثخ إلااى ير ااخ أ  
اايارياااخ  خاااكق اةتاااامم وانراااا ةركاااؽ  الرحااابيمخلااااعض ذىاااب إلاااى الياااؾل  داااعؾاخ وضاااع هعحياااة لمييئاااات ا

اايارياخ هبرياخ  اؽ  الرحابيمخاألصاحر  زياا ايياؾل أ  الرحااال  الرحابيمخهعحينيا  خكق  مام مبرييخ الرحااال 
اايارياااخ اااام عاااق الثولاااخ الثار اااخ البااام  الرحااابيمخوقاااث عياااحت الييئاااات  ،(11)ا قبداااايةخ الرحااابيمخالرحااااال 

هزثداح وعينبيااا ااام حنااظ األًااؽ الااثاصمم والااثاا   ااؽ الااا ي ووعينااخ اليذاااء وىاام الؾعااائ  الباام يانااة 
اايارياااخ  أنيااا ًزغرااات  اًاااخ هبااؾلى إيارة ًحاااال  اااا وهرااازن  الرحاابيمخهبؾ ىااا الثولااخ لاااجلػ  حاااة الييئاااخ 

يااانؾ  العاااا وهبداا  قحاراهيااا و يؾيىااا  الظايعااخ ااياريااخ اضااااخ الخجداايخ ا  بااريااخ وهحاابعيؽ مؾ ااائق ال
ييؽ وأًؾالياااا ًاااؽ األًاااؾال  ويبحهاااب  ماااى هرباااع الييئاااات  الرحااابيمخإلاااى أ  ًؾعنيياااا ًاااؽ الراااؾعنيؽ العراااًؾ

اايارياااخ  الخجدااايخ الرعزؾياااخ صذاااؾ يا لمياااانؾ  ااياري ولياااا ذًاااخ ًالياااخ ًحااابيمخ وا  ًؾعنيياااا  الرحااابيمخ
ياؾ   ةكؾناؾ   الرحابيمخوانياا هحابجثا و اائق الياانؾ  العااا وا  الرزبنعايؽ ًاؽ نخااط الييئاات  ًؾعنؾ   رًؾ
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ام ًحيخ هزغيرم   هعاقثي وا  قحارهيا و يؾيىا إياريخ ةثكريا اليانؾ  ااياري وهحبجثا أ اليب الحامظخ 
 .(11)رحبيمخالًؽ  مظخ البزنيج الراااح و مظخ ا  بي ء الراقة ونخ  الرمكيخ لمرزنعخ  الرحبيمخ

ولعااق التاًعااات هريااخت  جدااائص هنااؾا الباام ذيااحت والباام هبعماال  الييئااات الرحاابيمخ وذلااػ  حاااب رقاام 
ا ىثاف البم هزخثىا التاًعخ و رهااط  رميا  التانب ا قبدايي وا  برا م والثذاري لمامثا  وىؾ ًا 

ًخ والبم ًزثة ًزج هأ يحيا ام اليح  ةنحح ا ىبراا غيح العايي وا  بةزائم  التاًعات ام الثول الربيث
يا الحا خ والعاًاخ وياناة يائرااال  اًاق اااعا  وهزاؾيح اام  ا  عثه ًؽ هاريخ ا بي ليخ احبًح الحا ع  خح ًو

قبداايةخ الرتبرعات وقثًة حمؾل لكاق الرخااكق البام  انبياا الاخاحيخ اام الرتاا ت الداثيخ والةيااياخ وا 
ل الريزم لمتاًعات يا  ً  ياال لؾ ؾيىا مزحب ًبناوهخ ميؽ الثول  حاب ، وليجا اا  ا  بي وا  برا يخ

 .يا  الييؼ الثةريحاطيخ والثذاريخيياابيا وهيثًيا واةران
 املطلب الثبوي

 املستقلةالىظبم القبوىوي للهيئبت 
إلغائياا وياجلػ الؾضاع  نبظاحا إلاى إنخاائيا وطحيياخ الرحابيمخلمبعحف  ماى الزغااا الياانؾ  لمييئاات 

 :وذلػ ام النح يؽ البالييؽ وأًؾاليا الرحبيمخاليانؾنم لمعاًميؽ ام الييئات 
 الفرع االول

 املستقلةإوشبء وإلغبء اهليئبت  
ىاام ذاهيااا الباام همغييااا لمرثااغااخ  مااى اًااؾال الثولااخ  الرحاابيمخاليا ااثة أ  األياة الباام هزخاائ الييئااخ 

ربمكاااات الييئاااخ  أل  االغااااء يبحهاااب  مياااو هثثياااث وقاااحار االغااااء ةجذاااع لمحااامظخ  الرحااابيمخًدااايح أًاااؾال ًو
ااااذا انخاائة الييئااخ  ،(12)اياام الباام هيااثر ً ئرااخ قااحار االغاااء الرحاابيمخالبيثيحيااخ لمتيااخ الباام أنخاائة الييئااخ 

حاال إلغائيااا ًااؽ همياااء ننحاايا  الرحاابيمخ يااانؾ  ااا  هرمااػ التيااخ ااياريااخ الباام هخااحف  مااى الييئااخ  الرحاابيمخ
اا   يانؾ  أو الرحبيمخويتب ام ىجه الثالخ أ  ةكؾ  االغاء لمييئخ  مزاء  مى هناؾيض  ثياث ًاؽ الياانؾ  ًو

ااااجص إياري  ااااا يبرباااع  الخجدااايخ ا  باارياااخ  الرحااابيمخالييئاااخ ااااأ   الرحااابيمخأ راااال الييئاااات  ةجاااص
هااثيح ًحاياااال  الرحاابيمخم قااحارات إياريااخ ااااذا يانااة الييئااخ واالبااالم اااا  اليااحارات الدااايرة ًااؽ همااػ الييئااات ىاا

إياريااااال ةياااثا صاااثًات لمترياااؾر اأناااو يزظاااال  ميياااا ياااق قؾا اااث الياااانؾ  العااااا ويجااابص مزغاااح ًزاز اهياااا ًاااع 
الرااؾعنيؽ واألاااحاي الربعاااًميؽ ًعيااا اليذاااء ااياري ولاايد اليذاااء العااايي وهعباااح قااحارات الييئااخ  ئثيااخ 

حارات إيارياااخ قامماااخ لمبزنياااج التااااحي وهجذاااع لمظعاااؽ ايياااا  االغااااء اًااااا اليذااااء ااياري كاناااة أا احيةاااخ قااا
ةخ إ  أنياااا هجذاااع لمؾ اااا ،(13)قاااحارات إيارياااخ الرحااابيمخوااااالحغؼ ًاااؽ ياااؾ  الياااحارات الداااايرة ًاااؽ الييئاااات 

خ  الخاائؾ  الراليااخ كااجلػ اااأ  المااؾائن واليااحارات الثاصميااخ واليااحارات الربعمياا، ااياريااخ وهامااو لمااؾزيح الرجاابص
ىم قحارات إياريخ ويحبظيع ًتماد اايارة هناؾيض رئيحاو إ اثار الياحارات  الرحبيمخوااياريخ والنزيخ لمييئخ 
ا  الييئاات الرحابيمخ ًزداؾل  ميياا اام ي ابؾر  ريؾرياخ ااوام العحاا  (14)الرحبيمخااياريخ لعرق الييئخ 
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الث بؾر وىم ًبزؾ خ هجص الزخاىخ وا نبجا ات وحيؾا ًؽ  118الى  112ام الراية  2115عاا لالعحاا 
يمخ  ثياثة اذا ا نحا  وييؾا  الحقا اخ الرالياخ وىيئاخ ا هداال وا  ا ا و ارن الث ابؾر مبخاكيق ىيئاات ًحاب

 .هظماة الذحورة ذلػ
 رن  انخاء ىيئات ًحبيمخ  ثياثة ااا   2115وام العحاا وحيت ا  ي بؾر  ريؾريخ العحاا لعاا 

ةرزااع ححاااب و يااخ نغحناااا وا اابزاياال الاااى الث اابؾر ًاااؽ هأ اايد ىيئاااخ ًحاابيمخ هعزاااى  ااالبعميؼ العاااالم ذلااػ   
(  ماااى ا  هراااازن الرحااابيمخ لمتاًعااااات والاثااات العمراااامالييئاااخ لاثااات العمرااام هجااااص التاًعاااات هحاااارى )وا

م ًتاال الخجديخ الرعزؾيخ وا  بي ل الرالم وا ياري ويكاؾ  لياا ىيكمياخ ًكؾناخ ًاؽ احيال ًاؽ الجااحاء اا
رؽ لثييؼ صاحة طؾيمخ ام الرتال العمرم وا ياري ام التاًعاات  البعميؼ العالم ًؽ حرمخ ليب ا  باذةخ ًو
ويجلػ هخكيق ىيكق اياري ًكرق لمييئخ ةكؾ  ا  اس ام البزحايب الياو لمياب العمرام ًاع الجااحة الؾعينياخ 

ااين ةخابحف ايياات ا ااهجة التاًعاخ اام البم   هيق  ؽ صرحخ  خح  زخ ام التاًعات العحاقياخ واللياخ هح 
كق ًثااغخ  مى حثة وذلػ لرزن التاًعات ا بي ليخ اكايةريخ هحاىؼ ام رقييا وهاايل ا اكار ميزيا وايؽ 

  .التاًعات ا صحر ياصق العحاا وصار و
 الفرع الثبوي

 وأمىاهلب املستقلةالىضغ القبوىوي للؼبملني ببهليئبت 
يااؾ  يرااا  هبربااع  الرحاابيمخأًااؾال الييئااات  أ ةعباااح العاااًميؽ ااام الييئااات الرحاابيمخ ًؾعنااؾ   رًؾ

 الخجديخ ا  بااريخ واعذيا ليا ًيخانيخ ًحبيمخ واعذيا ا صح ليا ًيخانيخ ًمثيخ  ريخانيخ الثولخ وهظال 
ىاام  الرحاابيمخًااؾال الييئااات الباام هثكااؼ ًيخانيااخ الثولااخ حياات هعبرااث  يااانؾ  وأ الرحاابيمخ مييااا ننااد الراااايا 

يااخ  اااثأ  اازؾيخ الرؾازنااخ وهااؾاز  الرؾازنااخ و رًؾ أًااؾال  اًااخ وهظااال  مااى ًيخانيبيااا ًاااايا وحااثة الرؾازنااخ ًو
واام  ،(15))الرحابيمخًاؽ قااق ًتماد إيارة الييئاخ  الرحابيمخالرؾازنخ وهبؼ الرؾاايخ  مى ًخاحو  ًيخانياخ الييئاخ 

يخانياخ ًحابيمخ العحاا اا  الرؾعنيؽ اام الييئاات الر ياؾ  ولياا اجدايخ ًعزؾياخ ًو حابيمخ ىاؼ ًؾعناؾ   رًؾ
 .اهيا اياريخ و يؾيىا اةذا اياريخاو ًمثيخ  ريخانيخ الثولخ وقحار 

ا يبعمل  العاًميؽ اام التاًعاات ااا  الررياخ ااييؼ انياؼ ةجذاعؾ  لياانؾ  الجثًاخ التاًعياخ رقاؼ  ًو
الجيؽ ةجذعؾ  الى قانؾ  الجثًخ الرثنياخ والعياؾي الرعثل اضااخ الى الرؾعنيؽ ا صحيؽ  2118لحزخ  23

ييؽ الريااؼ ااام ىااجا البرييااخ ىااؾ ًؾعاا  الجثًااخ التاًعيااخ  ،ا ياريااخ اضااااخ الااى العاااًميؽ  داانخ ا ااحاء يااًؾ
 .اخ الى الخياية التاًعيخ ا وليخالجي يزاغم ا  ةكؾ  حا  ال  مى اياية  ميا اضا
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 املبحث الثبوي
 استقالل اجلبمؼبت والضرورات الؼلمية والؼملية

ىاا التاًعاخ ايام ايارة ًاؽ ايارات هبؾصاؾعينخ وا ىاثاف البام اليزاع ًؽ ضحورة ا بي ل التاًعخ 
والباام هرااارس  رميااا  خااكق ةحاااىؼ ااام ا ااثاي  يااق قاااير  مااى  ااث الحااؾا  الثولااخ ذات طايعااخ ًبججدااخ

ر ااالبيا  مااى وهثيياال الرثميااخ ًااؽ العرالااخ الاخااحيخ لااجا يزاغاام ا ىبراااا ميااا  اااياء ًيربيااا العمريااخ والنكحيااخ 
اححؽ و و و  يبثيل ذلاػ الاى ا ابزايا الاى ضاحورات  مرياخ و رمياخ هابغام هثيييياا و ايح نثؾىاا  نتااح 

حااا ثهيا ىااجه ا اىااثاايا الباام ىاام  الزبيتااخ اىااثاف الرتبرااع والثولااخ  ااام الحاايح نثااؾ يارة الربجددااخ ًو
وا بزايا الى ًا هيثا نيحؼ ىجا الراثت  مى ًظماايؽ ا ول نتعماو لمذاحورات العمرياخ   ابي ل التاًعاات 

 والةانم لمثوااع العرميخ   بي ليا ويرا يمم 
 املطلب االول

 الستقالل اجلبمؼبتالضرورات الؼلمية 
نغاااحاال لاااثور الح اااانخ العمرياااخ وهياااثا الاثااات العمرااام واىرياااخ البجداااص والباااثرج العمرااام اااام  راااق 

نيحاااؼ ىاااجا الرظماااب  ماااى ااااح يؽ ا ول لمح اااانخ العمرياااخ وهياااثا الاثااات العمرااام والةاااانم  ىرياااخ التاًعاااخ  
 . ثرج العمرم وا ياري ويرا يممالبجدص والب

 الفرع االول
 لمية وتقذم البحث الؼلميالرصبوة الؼ

ؽ الثحياااخ النكحياااخ وضااارا   اااؾية البعمااايؼ العاااالم واهااااا  الؾ اااائق ًاااا  الح اااانخ العمرياااخ هااااهم او  
واال اصاح  وا كاايةرم العمرام التانابالثثيةخ ام البعميؼ ووضع الجظط وا  االيب البام ًاؽ ااانيا هنعياق 

ا ت والبأكياث  ماى العزداح الاخاحي اام ىاجا ًا هؾ ق اليو العماؼ الثاثيت واام ياااخ ا صبدا اات والرتا
ىااؼ العراااؾي النيااحي لبثيياال الح اااانخ حياات ىااؾ ا  ااااس والربرةااق  ا ذاااء ىيئاااخ البااثريد الااجي التانااب و 

ع الؾاقالعمريخ ااذا ًا هؾاحت ام ا  باذ التاًعم  ؾاًق البنؾا وا مثا  والبريخ العمرم اانيا هزعكد  مى 
العمراام لمظماااخ الااجيؽ مااثورىؼ  اايكؾنؾ  الرجح ااات الربكاًمااخ والرنيااثة ااام الرتبرااع مااق والرزبتااخ و  يبثياال 
ذلاااػ الاااى مباااؾايح الازاااى البثبياااخ البااام هحااااىؼ اااام رااااث الح اااانخ العمرياااخ ًبرةماااخ اااام الركبااااات والرجبااااحات 

اااؽ ،وصظاااؾط ا نبحنياااة النعالاااخ والحاااحيعخ (16)وو اااائق ا هداااال الثثيةاااخ  الظايعااام ا  ذلاااػ ةثبااااج الاااى  ًو
 ًاؽاًكانات ًاليخ واياريخ وا اعخ يراا اناو ةثبااج الاى الخجدايخ الرعزؾياخ البام هبرباع مياا التاًعاخ لبابركؽ 

خ واا بي ليخ نحايخ هحاىؼ اام هاؾايح ا  اؾاء  كاجلػ هياؾا  ،هثييال الح اانخ العمرياخو ا ثار اليحارات ال ًز
اخ ًاع الب اع ا يارات ا صاحر وهثييال البزاااد العمرامالتاًعخ  ا حاء العياؾي ال ًز ًاع  والبؾأًاخ ثريحاييؽ ًو

 ناو  اخء ًياؼ اام هاؾايح  اةذااال  التاًعات الربيثًخ  الريا وا ىبراا  الكاير الؾعينم ام العرميخ البعميرياخ
ات الح اانخ العمريااخ  نياؼ ع ياجلػ وضاا ،ا  ااباذ التااًعم وا يارة التاًعيااخ البام ةثبا ياا الؾ اايمخ ًحابمًخ
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البم حدق ًزياا  ماى الخاياية  خهبذرؽ الخياية الثا ق  مييا والتي (17)يؽ البثريحييؽيآليات  ثيثة مبع
والح ااالخ وا طحوحااخ الباام قااثًيا والاثااؾث والتيااات الباام  رااق ميااا ا  و ااثت  ثياات ياابؼ اصبيااار ااذااق 

ًااا البيااثا ااام الاثاات العمراام ا ،الربيااثًيؽ و ااثا ا ىبراااا  ا  ااثاي  يااثر ا ىبراااا  ااالكؼ الزااؾ م لمربيااثًيؽ
ايتااب ا  يااؾلى  زاةااخ صا ااخ حياات ا  الاثاات العمراام   ةركااؽ ا  يبيااثا ا  مااااحةيؽ اكناااء  ااال ا  هااؼ 
ؽ ذلػ هخحيع اليؾانيؽ وا نغرخ  ات هيثا الاثت العمرم ًو ا ثايىؼ  خكق  يث ور يؽ احيظخ هؾاح ًحبمًخ

عزؾياااا ونخاااح الاثاااؾث اااام الرتااا ت والبعميراااات البااام هخاااتع الاثااات العمرااام وهكااااائ الرااااث ي ؽ ًايةاااا ًو
الرداااازنخ  الريااااا و حايااااا وا عاااااي الرتاااا ت غيااااح الح اااايزخ وا براااااي المتااااا  البثحيااااح ااااام الرتاااا ت ًااااؽ 
 الربجدديؽ وذوي الجاحة وا لياه العمريخ والكناءة ويجلػ البعاو  ًع التاًعات الرعحوااخ  حاياا و الرياا

ا ا كةار ًؽ التاًعات الح ريخ او ا ىميخ يو  ا  براي  مى عؾا ط ام الرتال العمرم والةياام و ث (18)
ًعياريخ  ثيثخ يق ذلػ ةحا ث اذا هثيل  مى ر انخ  مريخ وهيثا الاثت العمرم وضحورة ا اية ًتماد 

لرا لو ًؽ يور ا ا م واعال اام  1981الاثت العمرم الجي يا  ًؾ ؾيا ام العحاا والجي هؼ الغائو  اا 
 . حةيؽ الربريخيؽ ام ًتال اصبدا يؼثت العمرم ور اةخ الاااخ الااكًؾ 

وا اية ىيكميخ ًتمد الاثت العمرم مبخحيع قانؾ   ثيث  مى غحار اليانؾ  الحامل الجي الغم  اا 
ليكؾ   خءاال ًؽ الييئاخ الرحابيمخ لمتاًعاات والاثات العمرام البام اااحنا اليياا  اا ياال ًاع ا ااارة الاى  1981

ؾر  ريؾرياااخ العاااحاا لعااااا ًاااؽ ي اااب 118ا  هخاااكيق الييئاااخ الرحااابيمخ الراااجيؾرة   ةكاااؾ  ا  مبنعياااق الرااااية 
اام  ميزرا ا اية هخكيق ًتمد الاثت العمرم الرمغم ةكؾ   يانؾ   ثيث ةخح  ًاؽ الاحلراا  ةحااىؼ  2115

ا ثاي ًخحو و ا ثاه الجااحة وا صبداال اام ًتاال البعمايؼ العاالم واااحاف رؤ ااء التاًعاات والعراثاء 
وطححااو ااام التاًعااات لمرزاقخاخ قاااق  حضااو  مااى  وحرماخ ا لياااه العمريااخ العمياا ااام ا ااثاي ًخااحو  الياانؾ  

ًعاات وححياخ الاثات العمرام ًتمد الزؾاه وذلػ لؾضاع الزداؾل اليانؾنياخ البام هحااىؼ اام ا ابي ل التا
 .ور انبو

 الفرع الثبوي
 اهمية التخصص والتذرج الؼلمي واالداري

لم احياناا او الرا حابيح البجدص العمرم امبثاءا يزخأ ًؽ الثرا ات العمياا اام ًححماخ الاثممؾا العاا
يؼ يبثؾل الى هجدص يقيل اام ًححماخ الاثيبؾراه او ًاا  عاث الاثيبؾراه حيات يااثأ صاط الخاحو  لمااحات  عاث 
الرا حاابيح ليبااثرج ااام الحاامؼ العمراام ًااؽ صاا ل البحقيااخ الااى الرحهاااخ العمريااخ ا  مااى ويمرااا ازيايت الرحهاااخ 

لاجا يزاغام  ،لثرا اات والاثاؾث ذات الدامخ  اصبدا اوالعمريخ يمراا ازياي الااحات هجدداا والاثصؾل اام ا
ااااؽ يااااؼ ًظالابااااو  ااااالاثؾث  او  هثثيااااث ا صبدااااال لمااحاااات واخااااكق واضاااان ًااااؽ صاااا ل يرا اااابو العميااااا ًو
والثرا ات البم هزحتؼ ًع هجددو الجي حثي ًحايا وذلػ ًؽ ا ق البحقيخ الاى ًحهااخ ا ماى وااجلػ ةكاؾ  

 ا اام ااام هأكيااث هجدااص الااحاات ًااؽ صاا ل الخاًااو مبيااثةؼ الاثاات لبعميرااات البحقيااات العمريااخ يور ًيااؼ وا
والثرا ااات الربعميااخ  اصبدا ااو الااثقيل اضااااخ الااى ًااا هبظماااو البعميرااات ًااؽ الزخاااط العمراام اضااااخ الااى 
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اي ذلااػ الزخاااط الربرةااق  الرخاااريخ ااام الراااهرحات والزااثوات والثميااات الزياااايخ ياصااق  ،(19)الزباااج العمراام
 اًعباااو وصار ياااا اضاااااخ الاااى الزخااااطات ا صاااحر البااام هداااب اااام هثييااال ر اااانبو العمرياااخ وا ايهاااو اااام 

يااجلػ ا ىبرااا  البااثرج ا ياري اام التاًعااات ا باااارا ًاؽ ًيااحر اليحاؼ حياات يباثره يااؼ ةدااق و  ،هجدداو
ولايد  الذاحورة ا  ةحاابرح  ،ذلاػ الاى ير اخ رئاايد قحاؼ حباى ةداعث اام الحاامؼ ا ياري ا  رغاب ذلاػ عاث 

ا  ااباذ التاااًعم ااام الحاامؼ ا ياري  نااو لاايد ًااؽ وا ااهااو ا  ا اايخ ولكااؽ اذا طمااب ًزااو ذلااػ العرااق ااام 
ا ا  اباذ حيات ةتاب ماق ويماخ  يو  ا ااار  ماى الرزداب ا ياري  الرتال ا ياري  ثحب رغاباو واًكانياهاو

التاااًعم  رحا اااة البااثرج العمراام  نااو ا  اااس الااجي ةحاااىؼ ااام  اايق اجداايبو وا اابي لو واااجلػ ةكااؾ  
 ااابي ل التاًعاااخ البااام هرزثاااو الثحياااخ ا كايةرياااخ والبنكياااح ماااق والبزغياااح والباااالي   ا ااابي ل الااحااات هاااا ع 

ا اابي ل  اذ ًحهابااو العمريااخ وا ااثاي الرزاااىل والرثاضااحات  عااث ا  ةكااؾ  قااث هأىااق هجدداايا وااام ًتااال 
يؼ لبثييل  .البجدص والبثرج العمرم وا ياري  التاًعخ ضحوري ًو

وىااجا ًااا يبظمااب وضااع الجظااط والثرا ااات الباام هااايؽ ا ليااخ الباام ةركااؽ ًااؽ ص ليااا هعخيااخ اكااحة 
البجدااص العمرااام وذلاااػ مبظاااؾيح ا  اااباذ التااااًعم واااااحاكو ااام ماااحاًل  ميراااخ صاااارج الاااا ي وياصمياااا اااام 

أي ا   ،لتاًعااات ذات الاااا  واليااثا ااام الرتااال العمراام وا كااايةرم و ااثا ا  براااي  مااى التيااؾي الجاهيااخا
ةكؾ  لمتاًعخ يور اةتامم ام هح يؽ البجدص العمرم ًع ا صج مزغح ا  بااار  ايؾلخ ويحاح الؾ اائق 

هثثياااث ا ولؾياااات اااام  و  يااابؼ ذلاااػ ا   رااازن التاًعاااات ا  اااب ليخ البااام هركزياااا ًاااؽ ،واًكانياااخ هثيييياااا 
اؽ الظايعام ا  يازعكد ا  اثاي الرظمؾااخ ويينياخ البزنياجالتاًعخ وححب الثا خ لمبجددات العمرياخ و  ، ًو

ذلػ  مى ًجح ات البعميؼ العالم البام هحااىؼ اام مزااء الاا ي وقيايهياا ًحابيا ال وا ىبرااا  التاناب العمرام 
الحاغااخ اام ا  ابرحار  جثًاخ التاًعاخ ًاؽ الزاحياخ وهح يثو  مى التانب ا ياري وا اثاي اليياايات ا يارياخ 

زثيا الريخات الرايةخ والرعزؾيخ لياء ًا هاجلو ًؽ وقة اضااام ياصاق ًوا ياريخ وهختيع الكناءات ا ياريخ 
 .اياريخ وصثًخ لماثت العمرم اييا التاًعخ هحيي ال   رال

 املطلب الثبوي
 الذوافغ الؼملية الستقالل اجلبمؼبت

ىزاااااف يوااااااع  رميااااخ ًمثااااو هااااثاع  اهتاااااه ًاااازن التاًعااااات ا  اااابي ل الزحااااام  ياء ر ااااالبيا ونااااؾي 
ا  ا بي ل التاًعخ   ةعزم  اي حال ًؽ ا حؾال ا بي ليا الباا و ثا صذاؾ يا  ةاخ  ياخ او  البؾضين

صاارج نظااا  راق الثولاخ  خرقا خ  خكق ًظمال حيات ا  ىاجا غياح ًركاؽ واعكحاو هبثاؾل التاًعاخ الاى  يا
لااجا   مااث ًااؽ ارهااااط التاًعااخ ( 21)حيااخ واىااثاايا الباام حااثيىا الث اابؾرو يا اابيا و اابحاهيتيبيا العمريااخ والنك

وااليثر الذحوري  ياء وعينبيا ا ياريخ  االؾزارة الرعزياخ وىام وزارة البعمايؼ العاالم والاثات العمرام اضاااخ 
الاى اااحاف الحاامظخ الرحيخياخ ااام اطاار رقامبيااا وهؾ ييياا لمحاامظات ال ًحيخياخ الرحاييااخ ولمييئاات الرحاابيمخ 

وانرااا ًزثااة ا  اابي ل الرااالم  ،ليحااة اااؾا الثولااخ انرااا ىاام  ااخء ًزيااا  نااو ىااجه ا صيااحة ويااجلػ التاًعااخ
ثكؼ الذاحورات العمرياخ والعرمياخ والبام   هحابظيع ماثونيا هثييال اىاثاايا  خاكق واضان  وا ياري والريزم 
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ريااخ يرااا انااو ًااؽ ًاااحرات ويوا اام ا اابي ل التاًعااات  رمياااال  حااا ت البؾعياا  والباىيااق والبااثريب الباام  ًو
وا بزايا الى ًا هيثا نيحؼ ىجا الرظمب  ،ا  هرزن لمتاًعخ واخكق ًحبيق  نيا ا  حف  ثا اهيا هحبؾ ب

اليااا وهيزيااا والةااانم لمبؾعياا  والباىيااق والبااثريب ًااؽ قاااق   مااى اااح يؽ ا ول   اابي ل التاًعااات اياريااا ًو
 :التاًعات ويرا يمم

 الفرع االول
 استقالل اجلبمؼبت مبليب واداريب وتقىيب

ًنيااؾا الييئااات الرحاابيمخ يزظااال هراًااا  مااى ا اابي ل التاًعااات ًااؽ الزاحيااخ الراليااخ   ااؽًاا ميزاااه  ااا يا  ا 
وا ياريااخ لكااؽ ا صااب ف ةغيااح ااام طايعااخ الرياااا والؾا اااات الرظمؾاااخ ًااؽ التاًعااخ والباام هنااح   مييااا 

اا يزاغاام ا  البجداص لعمراام اضاااخ الااى ًؾضاؾ  الاثاات العمرام اضااااخ الاى ًبعميااات الكااير الاخاا حي ًو
يرا ا  التاًعات هجبم   ؽ الييئات الرحبيمخ ام يوا ام ا  ابي ل  ،هبؾاح ايو ًؽ يناءة واًكانيخ ًيزيخ

ًااؽ الزاحيااخ الريزيااخ والبيزيااخ حياات ًااؽ الرركااؽ ا  ةعاايؽ رئاايد ىيئااخ ًحاابيمخ ًااؽ الثا ااميؽ  مااى الخااياية 
لتاًعخ او  ريث الكميخ او حبى رئيد اليحؼ اام التاًعيخ ا وليخ ا  انو ًؽ غيح الرركؽ ا  ةكؾ  رئيد ا

 عااض ا قحاااا حا ااميؽ  مااى اااياية  اًعيااخ اوليااخ ايااط مااق ا  ىزاااف ًبظماااات اكايةريااخ ةنحضاايا اليااانؾ  
لمعاااًميؽ ااام التاًعااخ ًااؽ ذلااػ ًااة  الثدااؾل  مااى اااياية الااثيبؾراه او الثدااؾل  مااى ليااب ا ااباذ ًحااا ث 

واالزبيتخ ااا  ا ابي ل التاًعاخ ةحابزث  ماى نناد الرااحرات البام  (21)مى ا قق ليباؾأ ًزدب اياري ًعيؽ 
هحهكخ  مييا الييئات الرحبيمخ  رؾ ب الث ابؾر والبام ًزثاة ا  ابي ل الراالم وا ياري  حااب البجداص 

ًةق ًنؾضيخ حيؾا ا نحا  يييئخ ًحبيمخ حيت   هحبظيع الحمظخ البزنيجةخ  ،والريزيخ البم يبظمايا  رميا
 البخاااحيعيخ او اليذاااائيخ ا  هاااايي  رمياااا رغاااؼ ا  ىاااجه الحااامظات هثرااام  اااخءا ًاااؽ وا ااااات الرنؾضااايخاو 

االحاامظخ البخااحيعيخ هحااؽ اليااؾانيؽ ليااا والحاامظخ البزنيجةااخ هظااال همااػ اليااؾانيؽ اًااا الحاامظخ اليذااائيخ  ،الرعزيااخ
ااا  التاًعاخ  انثاحاف لاج اؽ البعحا  وا  ا عايهصحا اليانؾ  و  خاؾا ايا هظايل اليانؾ  اذا حاولة اي  ي

ا اًباااثاي لياااا اااام الؾعيناااخ وانياااهبظماااب ا  ااابي ل الراااالم وا ياري ا اااؾة  الييئاااات الرحااابيمخ  نياااا هخااااييا 
وا  هكاؾ   (22)والبجدص والريزياخ يراا ا  طايعاخ وا ااهياا الرجبمناخ ةحابؾ ب ا  هكاؾ  ًيخانيبياا ًحابيمخ 

البيزياااخ الرنحوضاااخ  ميياااا هبظماااب ا  ااابي ل البيزااام ًحااابيمخ  خاااكق نحاااام ولااايد ًظمااال يراااا ا  الؾا ااااات 
  مىوالبجددم ام الرتا ت العمريخ الدحاخ او ام الرتا ت ا نحانيخ لكم هزنج  بحاهيتياهيا الرحبزثة 

 . مى الث بؾر ا  ال  الحيا خ العاًخ لمثولخ الربعميخ  البعميؼ والاثت العمرم والرحبزثه
البم هزص   ماى ا  )ةتاؾز  2115بؾر  ريؾريخ العحاا لعاا ًؽ ي  118لجلػ اا  هنعيق الراية 

ا بثثاث ىيئات ًحبيمخ اصحر ححب الثا خ والذحورة  ياانؾ ( وها ايد ىيئاخ ًحابيمخ لمتاًعاات والاثات 
العمراام  يااانؾ   ثيااث ا اابزاياال الااى نااص الراااية الرااجيؾرة ااام الث اابؾر لراازن التاًعااات ا اابي  ال اعمياااال  نااو 

حيات ًاؽ الرعماؾا ا  ًيخانياخ  ،الرالياخ وا يارياخ الكاياحة البام هركزياا ًاؽ هثييال اىاثاايا ةرزثيا ا ًكانياات
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الييئخ الرحبيمخ هذاىم او هياره ًيخانيخ الؾزارة وحيت ا  ا ًكانيخ الراليخ ضحوريخ لبثييل ا ىثاف ااا  
 .ب ًزن التاًعات ا بي  ال اعمياال ىجا يبظم

 الفرع الثبوي
 والتذريب مه قبل اجلبمؼبت التىظيف والتبهيل

ةعرق اام التاًعاخ اناؾا  ًاؽ الراؾعنيؽ ايزااف ًؾعا  الجثًاخ التاًعياخ الاجي ةجذاع لمياانؾ  رقاؼ 
لحازخ  24الرعثل وىزاف ًؾع  الجثًخ الرثنيخ الاجي ةجذاع لياانؾ  الجثًاخ الرثنياخ رقاؼ  2118لحزخ  23

ييؽ و  1961  زاااثًا الرعاااثل وىزااااف العااااًميؽ  دااايغخ  ياااؾي ًاااع ا يارة  خاااكق ًاقاااة وىزااااف ا  اااحاء الياااًؾ
 ايبعماال ا ًااح  ااالبؾعي  والباىيااق والبااثريب ًااؽ قاااق التاًعااات اانزااا نحيااخ  مااى الزااؾ  ا ول وىااؼ ًؾعنااؾ 

اًااا ا ناؾا  ا صاحر اياام ًؾ اؾية اام يااق ايارات الثولاخ و  ةجبما  ا ًااح ًاؽ ايارة الااى  ،الجثًاخ التاًعياخ
لرؾعا  الثا اق  ماى ااياية  مياا اصحر    ا صب ف ىؾ  الزحاخ لرؾعنم الجثًخ التاًعياخ الاجي ىاؾ ا

ىاجا  (23)الم او الرا حابيح او ًاا ةعايليراا عث الخياية التاًعيخ ا وليخ يا  ةكؾ  حا ق  ماى الاثممؾا العا
الرؾعاا  ىااؾ ًؾضااؾ  الاثاات الااجي يزاغاام ا  هكااؾ  طحييااخ هؾعينااو وهاىيمااو وهثرياااو ًجبمنااخ  ااؽ ا صااحيؽ 

االتاًعااخ هعاايؽ ًؾعاا  الجثًااخ التاًعيااخ  عااث ا   ،وىااؾ ًااا يبظمااب ا  ةثدااق ذلااػ ااام التاًعااات حدااحا
ةكاااؾ  قاااث حداااق  ماااى لياااب ًاااثرس ًحاااا ث  ماااى ا قاااق والاااجي   ةثداااق  مياااو ا  ماااثصؾل يورة طحائااال 

  عاث ذلاػ البثريد اضااخ الى يورة الثا اات الباىيميخ ًع حدؾلو  مى الراىق العمرم العالم يق ذلاػ ياؼ
هكاؾ  ًعغاؼ  ىمو لمبعييؽ يرثرس ًحا ث ام التاًعخ واجلػةعح   مى اصباار لمد حيخ لرعحاخ ًثر ها

ًحهاااخ ًااثرس  الااى (24)ج وححاب هعميرااات البحقيااات العمريااخاصبدا ااو ويبااثر  ، واااما  احاءات ااام التاًعااخ
اهرحات ويورات قياية اياريخ ويباثره اام ورااات  راق ، وا باذ ًحا ث وا باذ ويخارف ام يورات  مريخ ًو

ًبجددااخ ليااجا الغااح  اضااااخ لرااا يبظماااخ قااانؾ  الجثًااخ التاًعيااخ ًااؽ هيااثةؼ الاثاات ااام يااق  اازخ  مااى 
 .ةحبرح ام البيثا والزخاط العمرم ا قق لكم

الرعااثل  2118لحاازخ  23خ رقااؼ ا  الربظماااات والؾا اااات الباام نااص  مييااا قااانؾ  الجثًااخ التاًعياا
واليااؾانيؽ الباام قامااو   ةركااؽ ا  هبثياال  مااى ار  الؾاقااع  خااكق ًبريااخ وينااؾء ةثياال ضاارا  التااؾية ااام 

   الباىيق والباثريب والبؾعيا   ،البعميؼ العالم ًا لؼ هرزن التاًعات ا  بي ل الرالم وا ياري الرظمؾه
الرباحاااخ لكزياااا هحااابظيع ذلاااػ اذا ًزثاااة ا  ااابي ل الراااالم    هحااابظيع هؾايحىاااا  اًكانياهياااايبظماااب الياااات 
 .ل ذلػ ا   ا باارىا ىيئخ ًحبيمخوا ياري و  يبثي
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 اخلبمتة
 عااث ا  انبييزااا ًااؽ  ثةزااا الرؾ ااؾا ا اابي ل التاًعااات اًبااثاي لمييئااات الرحاابيمخ  رؾ ااب الث اابؾر 

 هؾ مزا الى الزبائل والريبححات الباليخ 
 اوال / الىتبئح 

اليا ويا  ىجا ا  بي ل  خكق نحام    1 . ًزثة  عض التيات غيح الرحهاظخ مؾزارة ا بي   اياريا ًو
البخاحيعيخ  وا ااهيا هحبؾ ب البجدص الريزم  ثيت ةجبم   اؽ وا ااات الحامظات البيميثةاخ الاة ث

 . والبزنيجةخ واليذائيخ
ث ابؾر وىزااف ىيئاات ًحابيمخ اةذاا لكاؽ لايد . ًزثة  عض الييئات الرحبيمخ ىجا ا  ابي ل  رؾ اب ال2

مزص الث بؾر ماق  رؾ اب هخاحيعات هؾااال ًاا يبظمااو الث ابؾر حيات هرازن الييئاات الرحابيمخ  رؾ اب 
 . زؾيخ وا  بي ل الرالم وا ياري الث بؾر او  رؾ ب اليانؾ  الخجديخ الرع

ااااام ي اااااهيح الااااثول الربيثًااااخ  . هتحاااااخ الييئااااات الرحاااابيمخ  رؾ ااااب الث اااابؾر وا اااابي ل التاًعااااات وريت3
وقؾانيزياا صا اخ اام اورااا واًحيكااا والاثول ا  اكزثناايخ حيات هراازن الخجدايخ الرعزؾياخ ل ىرياخ الباام 

 . يرا ًا يبعمل  ا بي ل  التاًعاتهحاىا همػ الثول لاعض ا صبدا ات والرياا   
حاااااب الداااانات الرخاااابحيخ ماااايؽ . ا اااابي ل التاًعااااات ىااااؾ اًبااااثاي لمييئااااات الرحاااابيمخ  رؾ ااااب الث اااابؾر  4

اف   التاًعات والييئات الرحبيمخ ًؽ حيت ا ىثاف والزخاطات والريااا حيات ا  هثييال هماػ ا ىاث
 . يبؼ ا   ا بي ل التاًعات

. ىزاف ضحورات  مرياخ هبعمال  الح اانخ العمرياخ واىرياخ هياثا الاثات العمرام وىام ًاؽ وا ااات التاًعاخ 5
  رازن التاًعاخ الريخانياخ الرحابيمخ ًالياا وياجلػ الياثرة  ماى اهجااذ الياحارات ا  ا يخ و  يبثيل ذلاػ ا 

يزيخ وىزااف يواااع  رمياخ هحابؾ ب ًازن التاًعاات ا  ابي ل ًةاق حاا ت البؾعيا   خ  ثحيخ ًو ال ًز
  .والباىيق والبثريب لرؾعنم الجثًخ التاًعيخ    هاىيميؼ   يبؼ ا  ياصق التاًعخ

 املقرتحبت  :ثبويب
البااام هااازص  ماااى ا  )ةتاااؾز ا ااابثثاث  2115ًاااؽ ي ااابؾر  ريؾرياااخ العاااحاا لعااااا  118هنعياااق الرااااية . 1

راازن التاًعااات ا اابي   ًاليااا واياريااا وذلااػ ل (والذااحورة  يااانؾ  ىيئااات ًحاابيمخ اصااحر ححااب الثا ااخ 
خ ًحااابيمخ لمتاًعاااات )ىيئااا واجدااايخ ًعزؾياااخ ا اااؾة  الييئاااات الرحااابيمخ  رؾ اااب الث ااابؾر ماااق وهخاااكيق

ء يرااا ىاااؾ الثاااال اااام احنحاااا محئا اااخ الاااؾزرا ( هجذاااع  ااااحاف ًتمااد الزاااؾاه وهاااحهاطالاثاات العمرااامو 
 . والثول ا  كزثناايخاوراا  لواعض يو 

ًاااع ا صاااج مزغاااح ا  بااااار  1981ًتماااد الاثااات العمرااام  ماااى غاااحار قانؾناااو الاااجي الغااام  ااااا هخاااحيع . 2
ؼ الثثيت ووضع ندؾل ام اليانؾ  التثيث البظؾر العمرم والبيزم وا لكبحونم الجي و ق اليو العم

بظماااات الرححمااخ الحاىزااخ ًااؽ الزاحيااخ العمريااخ والبيزيااخ  مااى ا  ةخااكق ًااؽ الجاااحاء وا ااثاه  هزحااتؼ ًو
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رااؽ لاااثييؼ صاااحة   هيااق  ااؽ ) ااؽ حرمااخ لياااب 15ا صبدااال ااام ًتااال البعمااايؼ العااالم ًو (  ااازخ  ًو
 . ا  باذةخ

ر اث ا ًاؾال لمتاًعاات لبركيزياا ًاؽ اابن و  ،ؽي ا حيخ البعياياا ًزن ا  بي ليخ لمتاًعات البم هجؾل. 3
الثورات وهاىيق ًؾعنم الجثًخ التاًعيخ و رق الؾراات ًؽ قاق الرجبدايؽ وهخاتيع حاا ت البرياخ 

و  يبثياال ذلااػ ا  مييئااخ ًحاابيمخ  التاًعااات والاثاات العمراام هرمااػ اًكانيااخ  وا مبكااار واااحاءة ا صبااحا 
 . ا  الييئخ الرحبيمخ لرحبؾر وزارةًاليخ وهبربع  د حيات وا عخ حيت ًؽ الرعمؾا 

عزؾيا وصمل حالخ ًؽ الرزااحاخ الرخاحو خ  ًزن ا  بي ل لمتاًعخ لبركيزيا ًؽ.4 ًكااأة الربريخيؽ ًايةا ًو
التاًعات هحاىؼ ام الحااا العمرم نثؾ ا اذق و ثب ذلػ نثؾ الكميات وا قحااا اام  والازاءة ميؽ
 . الؾاحثة التاًعخ

.   ةعزااام ا ااابي ل التاًعاااخ ا  هكاااؾ  ًحااابيمخ  خاااكق هااااا ماااق ىااام  اااخء ًاااؽ الثولاااخ وهعراااق اااام اطارىاااا 5
الثولااخ ةحاااىؼ  خااكق اعااال ااام راااث  والريدااؾي  رزثيااا ا  اابي ل لتعميااا ًحيااخ ااااعا  اكااحي  يارات

و   والربركزخ  مرياال لبحاىؼ ام راث ا قبداي الؾطزم وهيثا الا ي ؾا العرق ًؽ الرجح ات الربريخة 
الرعاثل والاجي ماثورة    2118لحازخ  23يبثيل ذلػ ا  مبظايل ندؾل قانؾ  الجثًخ التاًعيخ رقؼ 

رؾ ب قانؾ   ًؽ الاحلراا  ا ابزاياال الاى ناص الرااية ةركؽ ا  ةظال ا  ام اطار ىيئخ ًحبيمخ هخح   
 . ل ام اطار الييئخ الرحبيمخًؽ الث بؾر حيت ا  همػ ا ىثاف ًركزخ البثيي 118
 :اهلىامش

 ،يمياخ الثياؾا  ،ر االخ ييباؾراه  ،الحقا اخ الباايلياخ مايؽ الحامظبيؽ البخاحيعيخ والبزنيجةاخ ، عث ًراثوح نااةة الخارحي  -1
 .129 ا ،2111 ، اًعخ طزظا

 ،التااااخء الةااااانم ، اا ااااكزثريخ ،يار الرظاؾ ااااات التاًعيااااخ ،أ ااااؾل اليااااانؾ  ااياري  ،ي.  اااااًم  رااااال الااااثيؽ  -2
 .147 ا ،1996

اليؾا ااث اليانؾنيااخ لمزخاااط ااياري  ،الراااايا الرحاابيمخ لميااانؾ  ااياري، الكباااه الةااانم ،ي.  ااؾر م ااانيل  اااري  -3
 .355 ا ،2114 ،الياىحة ،يار الزيذخ العحايخ ،لمثولخ

ًا حااااخ يار الكبااااب،  ،الزخاااااط ااياري  ،اليااااانؾ  ااياري  ،ي. ةحااااحي ع العدااااار ،ي.  خيااااخة حاًااااث الخااااحية -4
 .185 ا ،1999 ،الكؾية

 ، ااالؼ الكبااب ،يرا ااخ هأ اايميخ ًيارنااو ،الؾ اااةخ ااياريااخ  مااى الييئااات ال ًحيخيااخ ،ي. ع الخااااعم أمااؾ راس -5
 .26 ا ،1986 ،الياىحة

 .145 ا ،الردثر الحامل ،اليانؾ  ااياري  ،ي. ةححي ع العدار ،حاًث الخحية ي.  خيخة -6
يار الكبااااااه  ،ًظاعاااااخ  اًعااااخ الياااااىحة ،الياااااىحة ،يار الزيذاااااخ العحايااااخ ،اليااااانؾ  ااياري  ،ي.  ااااعاي الخااااحقاوي  -7

 .155 ا ،1991 ،التاًعم
 .95،  ا1991 ،نخح مثو  ًكا  ،الؾ يط ام ًاايا اليانؾ  ااياري  ،ي. ًدظنم ًثرؾي  نينم -8
 ،ر اااالو ييباااؾراه،  اًعاااخ اليااااىحة ،نغحياااخ الرا حاااخ الرحااابيمخ الريزياااخ اااام الياااانؾ  ااياري  ،ي. ع  كاااح اليااااانم -9

 .41 ا ،1962
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الااثار التاًعيااخ  اا ااكزثريخ، مااثو   اازخ  ،ذاهيااخ اليااانؾ  ااياري  ،اليااانؾ  ااياري  ،ي. ًدااظنم أمااؾ زيااث ايراام -11
 .215 ا ،طاع

 .95 ا ،1995 ،الياىحة ،يار النكح العحام ،الؾ يخ ام اليانؾ  ااياري  ، الظراور ي.  ميرا  ع -11
الراااايا ا  ا اايخ ااام اليااانؾ  ااياري لثولااخ ا ًااارات العحايااخ الربثااثة، يرا ااخ  ،ي. ًثرااؾي  اااًم  رااال الااثيؽ -12

 .111 ا ،1991 -1989 ،يمم، يار العمؼ، الظاعخ الةانيخ ،ًيارنو
 .218 ا ،1995 ،مثو  ًكا  نخح ،اليانؾ  ااياري  ،ي. امحاىيؼ ع  مى -13
الثل اام البناؾيض مااعض ا صبدا اات الررزؾحاخ لحؤ ااء  1967لحزخ  42ا ظة الراية الحا عخ ًؽ اليانؾ   -14

ثيحو اايارات الرحبيمخ  رؾ ب البخحيعات إلى ًثيحي اايارات ورؤ اء النحو  وا قحاا البا عخ ليؼ.  ًو

 .145،  ا1986 ،الثار التاًعيخ  اا كزثريخ ،البنؾيض ام الحمظخ ااياريخ ،اث هللاي.  اث الغزم  حيؾنم  
 .456،  ا1996 ، اا كزثريخ ،يار الرظاؾ ات التاًعيخ ،اليانؾ  ااياري  ،ي. ًا ث راغب الثمؾ -15
ة ااام ًعبااخ صؾرااايث / ا اابي ل التاًعااات / ا  اابي ل التاااًعم والثحيااخ ا كايةريااخ / ًزخااؾر  مااى ا نبحنياا  -16

  11/1/2119/  هاريخ الخيارة http: alhawar.unvercity endbendetالرؾقع   
 :httpأ. ي ًاىح ًؾ ى العايثي / ا بي ل التاًعات ميؽ الؾاقع والظرؾح / ًزخؾر  مى ا نبحنية ام الرؾقع  -17

said.endb.unvercity/16345 / 12/1/2119/ هاريخ الخيارة  
الحايعاام / يياا  ةركااؽ لزغاااا التااؾية ًااؽ هثحاايؽ  ااؾية البعماايؼ ااام التاًعااات العحاقيااخ والعحايااخ ًزخااؾر  ا.ي ع -18

 16/1/2119/هاريخ الخيارة/http//alrai.com/article مى ا نبحنة ام الرؾقع/

  2117لحزخ  167هعميرات البحقيات العمريخ رقؼ  -19
  2115ا لعاا النيحة يالةا ًؽ ي بؾر  ريؾريخ العحا 34هزغح الراية  -21
 الرعثل  2118لحزخ  23يزغح قانؾ  الجثًخ التاًعيخ رقؼ  -21

  37( الردثر الحامل ل1)  -22
 يزغح قانؾ  صثًخ التاًعيخ الزااج -23

 هزغح هعميرات البحقيخ العمريخ الزااجة  -24
 املصبدر  

 1995 ،مثو  ًكا  نخح ،اليانؾ  ااياري  ،ي. امحاىيؼ ع  مى -1

اليؾا اااث اليانؾنيااااخ  ،الراااااايا الرحااابيمخ لميااااانؾ  ااياري، الكبااااه الةااااانم ،ي.  اااؾر م ااااانيل  ااااري  -2
 2114 ،الياىحة ،يار الزيذخ العحايخ ،لمزخاط ااياري لمثولخ

يار  ،ًظاعاااخ  اًعاااخ اليااااىحة ،اليااااىحة ،يار الزيذاااخ العحاياااخ ،الياااانؾ  ااياري  ،ي.  اااعاي الخاااحقاوي  -3
 1991 ،الكباه التاًعم

 ،ر ااالخ ييبااؾراه  ،الحقا ااخ الباايليااخ ماايؽ الحاامظبيؽ البخااحيعيخ والبزنيجةااخ ، ااعث ًرااثوح ناااةة الخاارحي  -4
 2111 ، اًعخ طزظا ،كميخ الثيؾا 

 .1995 ،الياىحة ،يار النكح العحام ،الؾ يخ ام اليانؾ  ااياري  ،ي.  ميرا  ع الظراور  -5
ًا حااخ يار  ،الزخاااط ااياري  ،اليااانؾ  ااياري  ،ي. ةحااحي ع العدااار ،ي.  خيااخة حاًااث الخااحية -6

 .1999 ،الكبب، الكؾية
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 ،الااااثار التاًعيااااخ  اا ااااكزثريخ ،البنااااؾيض ااااام الحاااامظخ ااياريااااخ ،.  اااااث الغزاااام  حاااايؾنم  اااااث هللا -7
1986. 

 الؼ  ،يرا خ هأ يميخ ًيارنو ،الؾ اةخ ااياريخ  مى الييئات ال ًحيخيخ ،ي. ع الخااعم أمؾ راس -8
 .1986 ،الياىحة ،الكبب

 .1991 ،مثو  ًكا  نخح ،الؾ يط ام ًاايا اليانؾ  ااياري  ،ًدظنم ًثرؾي  نينم ي. -9
ر الو ييباؾراه،  اًعاخ  ،نغحيخ الرا حخ الرحبيمخ الريزيخ ام اليانؾ  ااياري  ،ي. ع  كح الياانم -11

 .1962 ،الياىحة
عياخ  اا اكزثريخ، الاثار التاً ،ذاهيخ اليانؾ  ااياري  ،اليانؾ  ااياري  ،ي. ًدظنم أمؾ زيث ايرم -11

 مثو   زخ طاع.

الرااااايا ا  ا ااايخ اااام الياااانؾ  ااياري لثولاااخ ا ًاااارات العحاياااخ  ،ي. ًثراااؾي  ااااًم  راااال الاااثيؽ -12
 .1991 -1989 ،يمم، يار العمؼ، الظاعخ الةانيخ ،الربثثة، يرا خ ًيارنو

 .1996 ، اا كزثريخ ،يار الرظاؾ ات التاًعيخ ،اليانؾ  ااياري  ،ي. ًا ث راغب الثمؾ -13
ًعبااخ صؾرااايث / ا اابي ل التاًعااات / ا  اابي ل التاااًعم والثحيااخ ا كايةريااخ / ًزخااؾر  -14

/  هاااااريخ الخيااااارة http: alhawar.unvercity endbendet مااااى ا نبحنيااااة ااااام الرؾقااااع   
11/1/2119. 
أ. ي ًاااىح ًؾ ااى العايااثي / ا اابي ل التاًعااات ماايؽ الؾاقااع والظرااؾح / ًزخااؾر  مااى ا نبحنيااة  -15
  12/1/2119/ هاريخ الخيارة / http: said.endb.unvercity/16345م الرؾقع ا
ا.ي ع الحايعااام / ييااا  ةركاااؽ لزغااااا التاااؾية ًاااؽ هثحااايؽ  اااؾية البعمااايؼ اااام التاًعاااات العحاقياااخ  -16

/هاااااااااااااااريخ http//alrai.com/articleوالعحايااااااااااااااخ ًزخااااااااااااااؾر  مااااااااااااااى ا نبحنااااااااااااااة ااااااااااااااام الرؾقااااااااااااااع/
 .16/1/2119الخيارة/

  2117لحزخ  167العمريخ رقؼ  هعميرات البحقيات -17
  2115النيحة يالةا ًؽ ي بؾر  ريؾريخ العحاا لعاا  34هزغح الراية  -18
 الرعثل  2118لحزخ  23يزغح قانؾ  الجثًخ التاًعيخ رقؼ  -19

  37( الردثر الحامل ل1)  -21
 يزغح قانؾ  صثًخ التاًعيخ الزااج -21

 هزغح هعميرات البحقيخ العمريخ الزااجة -22
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املكوصل باستخذام جاهعت مليت االدارة واالقتصاد /يف  اإلداريتكوموت واقع اعتواد أبعاد احل
 باعتواد دالت هقرتحتو املنطق املضبب

 رماء يكوسف عزيزم.م.د.هذى عبذ الرحين حسني                       م.
Hasenmosab2015@gmail.com 

 قدم نظم السعمهمات االدارية/كمية االدارة واالقتراد/جامعة السهصل                  
جامعة كميػة االدارة واالقترػاد/ومجػ تطبيقيا في  وأبعادىاالحهكسة االدارية  تشاوؿ البحث مفيهـ السمخص:
مػهزعين فػي مػن مشتدػبي اليميػة و  فخدا( 79، وطبق عمى عيشة مكهنة من )أداءىالتحجيج وتطهيخ  السهصل

رئيدػػػة لجسػػػا البيانػػػات والسعمهمػػػات فزػػػ  عػػػن  كػػػةداة اسػػػتخجـ البحػػػث االسػػػتبياف عػػػجة، مدػػػتهيات اداريػػػة 
الحهكسػة االداريػة فػي السشظسػػة  أبعػادتتػهفخ اختبػار فخيػية رئيدػة  إلػىية، سػعى البحػث السقػاب ت الذخرػ

 وألجػلالسهيػهعة،  أىجافػو إلػىعمػى التدػاتالت الخاصػة بسذػكمة البحػث والهصػهؿ  لإلجابػةوذلك السبحهثة 
والستسثمة بالهسط الحدابي واالنحخاؼ السعيارؼ  اإلحرائية األساليبمعالجة البيانات استخجمت العجيج من 

مجسهعػػػػػة مػػػػػن  إلػػػػػىتهصػػػػػل البحػػػػػث  .السشطػػػػػق السزػػػػػبب أسػػػػػمه والشدػػػػب الس هيػػػػػة فزػػػػػ  عػػػػػن اسػػػػػتخجاـ 
اسػػتشادا لػػحلك فقػػج ويػػعت و  الحهكسػػة االداريػػة و شدػػب انتسػػاء متهسػػطة، أبعػػادتػػهافخ  مػػن بيشيػػااالسػػتشتاجات 
 العسل عمى نذخ ثقافة الحهكسة االدارية في السشظسات السختمفة.      التهصيات كاف من اىسيا  مجسهعة من 

 الحهكسة االدارية، السشطق السزبب. اليمسات السفتاحية:
The reality of the adoption of the dimensions of administrative governance in 

the Faculty of Management and Economics / University of Mosul using the 

reasoning and the adoption of a proposed function 
Abstract: The study tackled the concept of administrative governance, its 

dimensions and the extent of its application in the Faculty of Management and 

Economics / University of Mosul to identify and develop its performance. It was 

applied to a sample of 79 members of the faculty and distributed at several 

administrative levels. The questionnaire was used as a main tool for collecting 

data and information, The research sought to test the main hypothesis is 

available dimensions of administrative governance in the organization in 

question to answer questions about the problem of research and access to its 

objectives set, and to address the data used many of the statistical methods of 

arithmetic and arithmetic F standard and percentages as well as the use of the 

reasoning method. The research reached a number of conclusions, including the 

availability of dimensions of administrative governance and medium 

membership. Accordingly, a number of recommendations were made, the most 

important of which was the promotion of the culture of administrative 

governance in the various organizations. 

االداء فػػي مختمػػم السشظسػػات، اذ أساسػػياا مػػن مػػجاخل تطػػهيخ وتحدػػين  مػػجخ ا أيػػحت الحهكسػػة  السقجمػػة: 
ولعػػل ومشظسػػات القطػػاع العػػاـ والخػػا  بػػخزت الحهكسػػة عمػػى نحػػه أساسػػي فػػي مشظسػػات السجتسػػا السػػجني 
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تدػعى الخكيػدة االساسػية لقيػاس التقػجـ فػي البحػث العمسػي اذ من اىم ىحه السشظسات كهنيػا جامعة السهصل 
اليفػػاءة والفاعميػػػة  تخػػاذ القػػخارات ومػػن ثػػم تحقيػػقتحقيػػق السذػػاركة بػػين مختمػػم االطػػخاؼ التعميسبػػػة ال الػػى

استخاتيجية بعيجة السجػ ليافػة السجػاالت واالمػهر االداريػة وصػهال الػى تطبيػق ابعػاد الحهكسػة والشظخ بختية 
 االدارية.

جامعة كميػػة االدارة واالقترػػاد/والتغيػػخات التػػي شػػيجتيا البي ػػة السعاصػػخة فقػػج شػػيجت وتساشػػيا مػػا التطػػهرات 
 أفػػخادلسهاكبػػة ىػػحه السدػػتججات وتمبيػػة الحتياجػػات كافػػة  األصػػعجةالسهصػػل اىتسامػػا ممحهلػػا عمػػى مختمػػم 

ومعػػاييخ عمسيػػة  سػػذألبشػػاء الحهكسػػة  وأبعػػادىشػػاؾ يػػخورة لتطبيػػق مفػػاىيم  أصػػبحتالسجتسػػا، ومػػن ىشػػا 
  .وادارية شاممة

مػجػ الساس في تطهر وتقػجـ السجتسعػات و المبشة ا الجامعاتعج ت.مذكمة البحث 1طار السشيجي لمبحث:اال
، ومػن ىشػا أداءىػمومػن ثػم انعكاسػيا عمػى مدػتهيات  األفػخادعمى احجاث تطهرات ايجابية في حياة  امقجرتي

كميػػػػػػة االدارة اداريػػػػػػة خاصػػػػػػة بحهكسػػػػػػة الجامعػػػػػػات و خاصػػػػػػة ليػػػػػػخت يػػػػػػخورة اعتسػػػػػػاد وتطبيػػػػػػق معػػػػػػاييخ 
السبتغػػاة، ال انػػو وعمػػى الػػخكم مػػن ذلػػك فقػػج لػػهحع اف ىشػػاؾ  أىػػجافيا إلػػى وصػػهالجامعة السهصل،واالقترػػاد/

واف مدػػتهػ االىتسػػاـ بيػػا كػػاف يػػ ي ا، ولػػم    الحهكسػػة وأبعػػاددرجػػة معيشػػة مػػن القرػػهر فػػي تطبيػػق مفػػاىيم 
السبحهثة، وىحا ما تم تذخيرو أثشاء عسمية االستقراء والسقاب ت الذخرػية مػا يدتثسخ لرالح السشظسة 

 عميو تةطخت مذكمة البحث بجسمة تداتالت مسثمة باالتي: ،شة السبحهثةالعي
 ؟أبعادىالسقرهد بالحهكسة االدارية وماىي اما .1

 جامعة السهصل؟كمية االدارة واالقتراد/ماواقا تطبيق الحهكسة االدارية في  .2

 الحهكسة االدارية. أبعادفي تطبيق  األفزلالسشطق السزبب  أسمه يعج ىل  .3

مهيػػػهع الحهكسػػة االداريػػػة كهنيػػػا مطمػػػب اقترػػػادؼ  أىسيػػػةالبحػػث مػػػن  أىسيػػػة. تتجمػػػى 1:.أىسيػػة البحػػػث2
 أداءتطػػػهيخ  إلػػػىو سػػػا يػػػ دؼ  واألنظسػػػةتحقيػػػق العجالػػػة والذػػػفافية وتطبيػػػق القػػػهانين  إلػػػىواجتسػػػاعي يدػػػعى 

 و جهدة عالية. األعساؿ
السدػػػتخجـ فػػػػي تحميػػػل وقيػػػاس أبعػػػػاد البحػػػث والستسثػػػػل بػػػالسشطق السزػػػبب يعػػػػج خطػػػهة ميسػػػػة  األسػػػمه .2

 نتائج مشدجسة ما الهاقا وتسثمو بذكل حقيقي. إلىلمهصهؿ 
السذػػػاركة  اسػػػمهف  ؿ مػػػن خػػػ وإبػػػجاعاتيم األفػػػخادلطاقػػػات  األفزػػػل.  تحقػػػق الحهكسػػػة االداريػػػة االسػػػتثسار 3

 وجهدتو. أداءىموالتسييد بين مدتهيات  األعساؿوالذفافية في تشفيح 
.التعخؼ عمى مجػ تطبيق الحهكسة االدارية في كمية االدارة واالقتراد/جامعة السهصل 1البحث: أىجاؼ.3

 وجو. أفزلفع  لتجديجىا وتشفيحىا عمى  األكثخمن وجية نظخ مشتدبييا، ومن ثم تحجيج البعج 
اليميػة وجػػهدة  أداءالسحػػجدة وعمػى الشحػه الػػحؼ يعػدز مػػن  بإبعادىػاولػة تحجيػج واقػػا الحهكسػة االداريػػة .محا2

 العسمية التعميسية فييا.
 .واالقتراد/جامعة السهصل اإلدارةالحهكسة االدارية في كمية  ابتعاد .1فخيية البحث:.4
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 .يعج اسمه  السشطق السزبب االفزل في تطبيق ابعاد الحهكسة االدارية.2                  
جسػػػا البيانػػػات وتحميميػػػا: اعتسػػػج التػػػةطيخ الشظػػػخؼ لمبحػػػث عمػػػى العجيػػػج مػػػن اليتػػػب والسقػػػاالت  أسػػػاليب.5

االعتسػاد  الجانػب العسمػي لمبحػث فقػج تػم أمػا( Internetالستخررة واستخجاـ شػبكة السعمهمػات العالسيػة )
(اسػتسارة عمػى مختمػم مشتدػبي اليميػة واعتسػجت 79عمى استسارة االستبياف اذ تم تهزيػا ) أساسيعمى نحه 

واستخجـ مقيػاس ليكػخت الث ثػي فػي  ،السقاييذ الجاىدة في ىحا االتجاه إحجػاالستسارة في ترسيسيا عمى 
اليفػػػػاءة  العجالػػػػة والسدػػػػهاة، والتػػػػي تسثمػػػػت فػػػػي )السذػػػػاركة، تغيػػػػخات التػػػػي تتزػػػػسشيا أبعػػػػاد البحػػػػثقيػػػػاس الس
تحميل البيانات الحؼ تػم لمتحقػق مػن صػحة  أما الذفافية والتسكين االدارؼ(، الختية االستخاتيجية، والفاعمية،

الحدػػابية  واألوسػػا الهصػػفية كالشدػػب الس هيػػة  اإلحرػػائية األدواتفخيػػيتو فقػػج اعتسػػج عمػػى مجسهعػػة مػػن 
السعياريػػة، امػػا االدوات االحرػػائية التحميميػػة فقػػج تػػم االعتسػػاد عمػػى اختبػػار السشطػػق السزػػبب واالنحخافػػات 

 البحث. إلبعاد السقتخحة لتحجيج الجالة العزهية االنتسائية
 الحكهمة،ويقرج بياكمسة كسرطمح لفظي من  الحهكسة تدتسج  .مفيهـ الحهكسة:1االطار الشظخؼ لمبحث:

تعشػػػػي ف ات مػػػػن معػػػػاني، أمػػػػا مفيػػػػـه الحهكسػػػػةاالنزػػػبا  و الدػػػػيطخة و الحكػػػػم بكػػػػل مػػػػا تعشييػػػػا ىػػػػحه اليمسػػػ
ء العسل،االنزػبا  فػي االنزػبا  فػي أداك  و يقرج بحلك االنزبا  في مختمػم االمػهر االداريػة االنزبا

خاؼ السختبطػػػة مرػػالح األطػػ التػػهازف فػػي تحقيػػقاالنزػػبا  الدػػمهكي واألخ قػػي و  ظسػػة،سشمتابعػػة أعسػػاؿ ال
( ونظػػخ الػػى 3-2777:2)طػػارؽ، .االنزػػبا  فػػي األداء ،الػػة لتحفيػػد العػػاممينوويػػا نظػػم فع بالسشظسػػة،

فػػػػخاد السػػػػاليب التػػػػي يقػػػػـه بيػػػػا اأالو ق ائػػػػعمػػػػي أنيػػػػا جسػػػػا مختمػػػػم الطخ )26: 2712الحهكسػػػػة )االسػػػػخج ، 
بػػين السرػػالح  والسرػػالحة والتػػهازف  كة بطخيقػػة مدػػتسخة بطبعيػػا التعػػاوف يم السذػػتخ عسػػالبتدػػييخ أ  والسشظسػػات

حيات نظسػػة السػػدودة بالرػػ أالالخسػػسية و  ا الحكػػم تػػجرج السشظسػػاتيػػجيخ ىػػحسختمفػػة وتمػػك الستشػػازع حهليا،و ال
السرػػػػػالح العامػػػػػة خجمػػػػػة  ت التػػػػػي عمػػػػػي أساسػػػػػيا تدػػػػػعى السشظسػػػػػات الػػػػػىوالتعػػػػػجي التشفيحيػػػػػة والتختيبػػػػػات 

  .لمسجتسعات
 ,Jan)االطػػخاؼ والسذػػاركين التػػي تحػػجد تهجػػو السشظسػػة وادائيػػا وعخفػػت عمػػى انيػػا ع قػػة بػػين عػػجد مػػن

Cattrysse,2008:3.)  وعػػخؼ صػػشجوؽ الشقػػج الػػجولي الحهكسػػة عمػػى انيػػا اليػػار مشػػافا وايجابيػػات الحكػػم
وكيػػػم يدػػػسح بتخفػػػيف التيػػػاليم وفػػػي ذات الهقػػػت تحقيػػػق اكبػػػخ قػػػجر مسكػػػن مػػػن االر ػػػاح، و ػػػحلك  الخشػػػيج

فػػالحكم الخشػػيج يعػػدز ويرػػهف رفاىيػػة االفػػخاد وتهسػػيا حخيػػاتيم االقترػػادية واالجتساعيػػة والدياسػػية، و يػػحا 
ةالدارة شػػ وف االتجػاه يسكػن الشظػخ الػى الحهكسػة عمػى انيػا مسارسػة الدػمطة االقترػادية والدياسػية واالداريػ

بمػػج معػػين وعمػػى كافػػة االصػػعجة ويتيػػهف الحكػػم مػػن االليػػات والعسميػػات والسشظسػػات التػػي يعبػػخ مػػن خ ليػػا 
 (Alamgir,2007:20) حقهقيم القانهنية ويهفهف بالتداماتيم. االفخاد عن مرالحيم ويسارسهف فييا

الدياسػػات والقهاعػػج سثػل مجسهعػػة مػن تشادا لسػػا ذكػخ اعػػ ه تػخػ الباحثتػػاف اف مفيػػهـ الحهكسػة االداريػػة يواسػ
مػػن  نهعػػا مػػن العجالػػة والسدػػاواة قػػجر مػػن الذػػفافية والسذػػاركة و واالليػػات التػػي تحقػػق اطػػار متيامػػل يزػػسن 
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ق الشتػػائج وتدػػتغل السػػهارد االسػػتغ ؿ االفزػػل تسييػػجا خػػ ؿ الشظػػخة السدػػتقبمية تيفػػل رتيػػة اسػػتخاتيجية تحقػػ
 لتحقيق اليفاءة والفاعمية.

تعج السذػاركة احػجػ اسػاليب االدارة الحجيثػة التػي تذػجا االفػخاد فػي السذػاركة: الحهكسة االداريػة:أ.أبعاد .2
كافة السدتهيات االداريػة عمػى تبػادؿ االفيػار بيػجؼ تحجيػج وصػياكة االىػجاؼ التشظيسيػة، وحػل السذػك ت 

ا القػػػخارات االداريػػػة واتخػػػاذ القػػػخارات،اذ تتدػػػا السذػػػاركة لتذػػػسل العجيػػػج مػػػن العسميػػػات كالسذػػػاركة فػػػي صػػػش
والسذاركة فػي االر ػاح ومذػاركة ءراء االفػخاد واىتسامػاتيم والسذػاركة السباشػخة فػي ممييػة الذػخكة وىػي اعمػي 

ديشاميكيػة  قيػادة سذػاركة يشبغػي تػهافخال( ولتحقيػق  ,2717Dundon & Wilkinsonدرجػات السذػاركة) 
وتػهفخ  السدػتهيات فػي عسميػة صػشا القػخارات جسيػا تسثػل  قػادرة عمػي التفػاؼ السشظسػة حػهؿ رتيػة مذػتخكة

 Oosthuizen& Toit du,1999:54)) .قيادة تشظيسية البجاعات االفخاد وتقجـ الشرح ليم وتحفدىم
االفػػػخاد بػػػاخت ؼ ميػػػاراتيم وخبػػػخاتيم  الستياف ػػػة ليافػػػة .العجالػػػة والسدػػػاواة: يقرػػػج بالعجالػػػة تػػػهافخ الفػػػخ   

اذ تسثل العجالة تهزيا السهارد والقجرات االنتاجية بذكل يمبي الحاجات ،.لتحدين أوياعيم أو الحفاظ عمييا
 26)مطيػػخ، ومذػػاركتيم جسيعػػا فػػي صػػشا القخارات.)االساسػػية ليافػػة أفػػخاد السجتسػػا، و يزػػسن حقػػهقيم 

 وفػػػي ذات الهقػػػت فالسدػػػاواة تتطمػػػب تحقيػػػق العجالػػػة االجتساعيػػػة لتمبيػػػة الحاجػػػات االساسػػػية ل فػػػخاد2013:
 (  149: 2713مرمح، )ويساف امشيم االجتساعي.

والخطػػط  قػػة بػػين الشتػػائج السحققػػةتحقيػػق االىػػجاؼ وتقػػاس بالع  اليفػػاءة والفاعمية:يقرػػج باليفػػاءة درجػػةت.
تسثػل اليفػاءة )Marchesnay, 1988: 27 ).دفتذػيخ الػى االسػتغ ؿ االمثػل لمسػهار الفاعميػة أمػا السخسهمة 

عسػػاؿ تعػػخؼ اليفػػاءة بةنيػػا أداء اال واحػػجة عشػػجما يشظػػخ لمشتػػائج الشيائيػػة الستحققػػةوالفاعميػػة وجيػػاف لعسمػػة 
إف الفاعميػة واليفػاءة ىسػا أداء لحلك فػ االعساؿ الرحيحة،بطخيقة صحيحة، بيشسا تعخؼ الفاعمية بةنيا أداء 

 ((Selmer1998:41 رحيحة بطخيقة صحيحةعساؿ الاال
االدتخاتيجية عمى انيػا الشظػخة البعيػجة السػجػ التػي تستمييػا السشظسػات الختية  تعخؼ الختية االستخاتيجية:ث.

تحقيػق العجالػة بػين االفػخاد  لمتعامل ما االحكاـ الخشيجة وحػل السذػك ت ،اذ تقػـه الختيػة االسػتخاتيجية عمػى
فزػػ  عػػن تحقيػػق  .سػػخاع فػػي تةديتيػػاوحرػػهليم عمػػى فػػخ  متدػػاوية لزػػساف تحقيػػق جػػهدة الخػػجمات واال

 ( وااللتػداـ االخ قػي فػي اداء العسػل الػهليفي.السمييػة العامػة بين الشفقات والتياليم و سا يزػسن  السهازنة

 (57: 2712السذاقبة وءخخوف، 
تػػهفخ السعمهمػػات الجقيقػػة فػػي وقتيػػا والدػػساح لمجسيػػا التعػػخؼ عمػػى تذػػيخ الذػػفافية الػػى يػػخورة الذفافية:ج.

 (2778:184في مجاؿ الدياسات العامة.)وارد والعذساوؼ، السعمهمات الزخورية والسهثهقة واتخاذ القخارات
عسػاليم لية عػن أ فالذفافية مختبطة بتعديػد الطػابا االخ قػي لمسشظسػات مػن خػ ؿ تحسػل السشظسػات السدػ و 

فالذػػفافية تتطمػػب (Rowlins 77:2779االفػػخاد وقػػجراتيم تفييػػخية حتػػخاـ اسػػتق ل،فزػػ  عػػن ا وسياسػػاتيم
لتسكيػػشيم جسيعػػا ومحاسػبتيم جسيعػػا و سػػا يحقػػق ويػهح االجػػخاءات االداريػػة وتػهفخ السعمهمػػات لػػجػ الجسيػا 

 (2772:116الخقابة عمى الجسيا وتيهف من الجسيا والى الجسيا.)الطهخي،
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اعساليم والسيسا في يعخؼ التسكين االدارؼ عمى انو تعديد انجماج االفخاد العاممين في  التسكين االدارؼ:ح.
فالتسكين يعدز الجوافا الحقيقية ل فخاد والتي تتحج في  (2777:11ترسيسيا واتخاذ القخارات.)جهاد وحدين،

انسا  معيشة تعكذ تهجيات االفخاد تتسثل في معشػى العسػل واليفػاءة والترػسيم الػحاتي ل عسػاؿ واالحدػاس 
 (2775:28بالتاثيخ.)العتيبي،

تيا، فخيػػييعكػػذ االطػار العسمػػي وصػػم طبيعػػة أبعػاد الحهكسػػة االداريػػة، واختبػػار  ث:االطػار العسمػػي لمبحػػ
واسػتيساالا لعسميػات ليػل بعج،التيخارات والشدب الس هية واألوسا  الحدابية واالنحخافػات السعياريػة من خ ؿ 

عمػػى  يقػػهـ والػػحؼ((fuzzy logicباختبػػار السشطػػق السزػػبب  اتلهصػػم والتذػػخيص يػػتم اختبػػار الفخيػػيا
( وىػػحه القيسػة تعبػخ عػػن انتسػاء ىػػحا 1, 7وجػهد تػابا قيستػػو  عشػج عشرػخ معػػين ىػي قيسػة حقيقيػػة تقػا بػين)

العشرخ لسجسهعة ما.فإذا كانت قيسة ىحا التابا واحجاا فاف العشرخ يشتسي ليا تساما وإذا كانت قيستو صفخاا 
( فيذيخ إلى مجػ انتساء العشرخ ليػحه 1,0إما إذا كانت قيستو بين).فالعشرخ ال يشتسي ليحه السجسهعة أبجاا 

 ولغخض تطبيق السشطق السزبب تم القياـ بالخطهات اآلتية:،(2:2711السجسهعة )الجباغ وءخخوف،
إدخػػاؿ نتػػائج الهسػػط الحدػػابي التػػي أليخىػػا تحميػػل التيػػخارات والشدػػب الس هيػػة لجسيػػا السجػػاالت  -1

 وفقخاتيا.

 أدنى وسط حدابي لفقخات استسارة االستبياف. تحجيج -2
تحجيػػػج أعمػػػى رقػػػم مػػػن بػػػين االنحخافػػػات السعياريػػػة التػػػي أليختيػػػا نتػػػائج تحميػػػل التيػػػخارات والشدػػػب  -3

الس هيػػة واالنحخافات.طبقػػت الجالػػة السقتخحػػة التاليػػة عمػػى األوسػػا  الحدػػابية ليػػل فقػػخة مػػن فقػػخات 
 (:276،  2717قائسة االستبياف. )الجباغ وءخخوف، 
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 ،دالة االنتساء =s،معجؿ االنحخافات السعياريػة =y(x)  الهسػط الحدػابي ليػل فقػخة مػن فقػخات
ويجدػػػج ىػػػحا ، أقػػػل وسػػػط حدػػػابي مػػػن بػػػين األوسػػػا  الحدػػػابية لفقػػػخات قائسػػػة االسػػػتبياف2،قائسػػػة االسػػػتبياف
( نتائج الهصم والتذخيص فز  عن الشتػائج التػي اليختيػا 1الججوؿ) لبحث،ويعخضا اتاالختبار فخيي
 البعاد الحهكسة االدارية: الجالة العزهية
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 (السعجؿ العاـ ل وسا  الحدابية واالنحخافات السعيارية والجالة العزهية لستغيخ البحث1الججوؿ)
الجالة 
 العزهية

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

الهسط 
 الحدابي

 اتفق حجا ما الى ال اتفق

عاد
االب

 

 ت

 التيخار الشدبة التيخار الشدبة التيخار الشدبة 

0.534 0.833 1.848 43.04 34 29.11 23 27.85 22 

ركة
سذا

ال
 

1 

0.588 0.771 1.911 34.18 27 40.51 32 25.32 20 2 

0.482 .802 1.848 40.51 32 34.18 27 25.32 20 3 

0.632 0.776 1.987 30.38 24 40.51 32 29.11 23 4 

0.482 0.911 1.797 53.18 42 13.92 11 32.91 26 5 

 السعجؿ 22 28.102 25 31.646 32 48.866 1.879 7.818 0.551
0.588 0.828 1.924 37.97 30 31.65 25 30.38 24 

اواة 
سد

 وال
جالة

الع
 

6 

0.815 0.842 2.215 26.58 21 25.32 20 48.10 38 7 

0.377 0.736 1.632 51.91 41 32.91 26 15.19 12 8 

0.610 0.782 1.949 32.91 26 39.24 31 27.85 22 9 

0.737 0.810 2.101 27.85 22 34.18 27 37.97 30 17 

 السعجؿ 25 31.898 26 32.66 28 35.444 1.961 0.799 0.621
0.643 0.669 1.987 22.78 18 55.70 44 21.52 17 

عمية
والفا

ءة 
يفا

ال
 

11 

0.822 0.811 2.215 24.05 19 30.38 24 45.57 36 12 

0.955 0.693 2.443 11.39 9 32.91 26 55.70 44 13 

0.785 0.629 2.164 12.66 10 58.23 46 29.11 23 14 

0.524 0.863 1.848 45.57 36 24.05 19 30.38 24 15 

 السعجؿ 29 36.456 32 40.254 18 23.29 2.130 0.733 0.760
0.813 0.740 2.202 40.51 32 41.77 33 39.24 31 

جية
خاتي

الست
ة ا

ختي
ال

 

16 

0.600 0.756 1.936 31.65 25 43.04 34 25.32 20 17 

0.747 0.697 2.113 18.99 15 50.63 40 30.38 24 18 

0.556 0.831 1.886 40.51 32 30.38 24 29.11 23 19 

0.683 0.756 
2.034 

 
 السعجؿ 25 31.012 33 41.455 31 32.915

0.686 0.883 2.038 36.71 29 22.78 18 40.51 32 
فية

ذفا
ال

 
27 

0.567 0.871 1.898 43.04 34 24.05 19 32.91 26 21 

0.727 0.850 2.088 31.65 25 27.85 22 40.51 32 22 

0.567 0.810 1.898 37.97 30 34.18 27 27.85 22 23 
0.535 0.873 1.860 45.57 36 22.78 18 31.65 25 24 

 السعجؿ  27 34.686 21 26.328 31 38.988 1.956 0.857 0.617
0.839 0.835 2.240 25.32 20 25.32 20 49.37 39 

ؼ  ر
الدا

ن ا
سكي

الت
 

25 

0.675 0.733 2.025 25.32 20 46.84 37 27.85 22 26 

0.654 0.847 2.000 35.44 28 29.11 23 35.44 28 27 

0.856 0.811 2.265 22.78 18 27.85 22 49.37 39 28 

0.864 0.876 2.78 27.85 22 16.46 13 55.70 44 29 

 السعجؿ  34 43.546 23 29.114 22 27.342 2.163 0.760 0.784
 السرجر:اعجاد الباحثتاف باالستشاد الى نتائج الحاسه .

 تذػػيخ نتػػائج اختبػػار السشطػػق السزػػبب الػػى تستػػا كميػػة االدارة واالقترػػاد بجرجػػة عاليػػة مػػن التسكػػين االدارؼ 
واسػػػتغ ؿ السػػػهارد بججػػػة انتسػػػاء ( ويميػػػو اليفػػػاءة والفاعميػػػة فػػػي تحقيػػػق الشتػػػائج 7778)ةبالغػػػو جرجػػػة انتسػػػاء 
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و ػػحات االتجػػاه تتحقػػق الختيػػة االسػػتخاتيجية لميميػػة والشظػػخة السدػػتقبمية والتخطػػيط البعيػػج السػػجػ (7776بالغػػة)
( ومػػػػػػن ثػػػػػػم تػػػػػػاتي السذػػػػػػاركة فػػػػػػي اداء االعسػػػػػػاؿ بػػػػػػين الػػػػػػخئيذ والسػػػػػػختس والبالغػػػػػػة درجػػػػػػة 7768والبػػػػػػال )
 ة البحث.(، و يحا يتم قبهؿ فخيي7753( وتتحقق الذفافية والهيهح بجرجة انتساء بالغة)7755انتساءىا)

تعػػػج الحهكسػػػة االداريػػػة مػػػجخ  اساسػػػيا لتحدػػػين جػػػهدة االداء وتهجيػػػو السشظسػػػات لتحقيػػػق ..1االسػػػتشتاجات:
 من خ ؿ تجشبيم السسارسات الخاط ة.وذلك اىجافيا وحساية حقهؽ افخادىا 

ة تبين من خ ؿ العخض الشظػخؼ اف ىشػاؾ شػبو اتفػاؽ لػجػ البػاحثين بذػاف تحجيػج مفيػهـ وابعػاد الحهكسػ.2
االداريػػػة مسايدػػػتمـد يػػػخورة البحػػػث عػػػن ابعػػػاد اكثػػػخ شػػػسهال وعسقػػػا و سػػػا يػػػجعم السفػػػاىيم الشظخيػػػة لمحهكسػػػة 

 االدارية وابعادىا.
افرػػػحت نتػػػائج البحػػػث عػػػن امػػػت ؾ كميػػػة االدارة واالقترػػػاد/جامعة السهصػػػل ابعػػػاد الحهكسػػػة االداريػػػة .3

 تطهرىػػاالسشظسػػة مثمسػػا يػػ من  اداءاا يػػجعم داميػػو شدػػب متفاوتػػة وعمػػى نحػػه مخيػػي، مسػػا جعػػل مشيػػا أمػػخاا إل
 واستسخارىا.

و سا ي كج اتفاؽ افخاد كذفت نتائج البحث اف قيم االوسا  الحدابية واالنحخافات السعيارية كانت ايجابية .4
 عيشة البحث حها االبعاد السجروسة والسجدجة لمحهكسة االدارية في السشظسة السبحهثة.

ة االداريػػة ذات درجػػة انتسػػاء برػػهرة إجساليػػة تبػػين أف الشدػػب الس هيػػة التػػي حرػػمت عمييػػا أبعػػاد الحهكسػػ.5
 متهسط، وتبين أف أكثخ االبعاد انتساءا تسثل في التسكين االدارؼ و قيسة مختفعة.

ء .العسػػػل عمػػػى يػػػخورة نذػػػخ ثقافػػػة الحهكسػػػة االداريػػػة بستزػػػسشاتيا السختمفػػػة و سػػػا يعػػػدز االدا1التهصػػػيات:
 السشظسي ويجعسو.

.الدعي نحه تهفيخ لجاف متخررة تعسل عمى الخ ط بين السجراء في السدػتهيات االداريػة العميػا واالفػخاد 2
 .في السدتهيات االخخػ لدساع اراءىم ومقتخحاتيم والعسل عمى معالجة مذك تيم

االداريػػة عمػػى مشظسػػات اخػػخػ ذات طبيعػػة مختمفػػة وتهسػػيعيا لتذػػسل  محاولػػة تطبيػػق مهيػػهع الحهكسػػة.3
 مفاىيم نظخية اوسا وقطاعات متعجدة اكثخ.

.يػػػػخورة قيػػػػاـ الجامعػػػػات الخاصػػػػة بتطبيػػػػق اسػػػػذ ومعػػػػاييخ الحهكسػػػػة االداريػػػػة وتطبيػػػػق قهانيشيػػػػا وعػػػػجـ 4
البعادىػػا ومفاىيسيػػا اقترػػارىا عمػػى الجامعػػات الحكهميػػة وتػػهفيخ جيػػات خاصػػة لستابعػػة التطبيػػق والتشفيػػح 

 ومداءلتيم في حالة وجهد قرهر في ذلك.
مػػن خػػ ؿ ر ػػػط مفػػاىيم الحهكسػػة االداريػػػة بسهيػػهعات خاصػػة بتقانػػػة .امكانيػػة اقامػػة دراسػػات مدػػػتقبمية 5

 السعمهمات واالتراالت والذبكات ونظم دعم القخار ونظم معمهمات السهارد البذخية.
، تعػػجين ( 2717)الػػجباغ، رائػػج عبػػج القػػادر وعديػػد، ذكػػاء يهسػػم والفخػػخؼ، نعسػػة عبػػج  ،  .1السرػػادر:

 .بيانات الهيب باستخجاـ السشطق السزبب، تشسية الخافجين
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حهكسػػػة الرػػػشاديق الهقفيػػػة بػػػين الشظخيػػػة والتطبيػػػق، رسػػػالة ماجدػػػتيخ كيػػػخ  (،2712،)سػػػخج، حدػػػين اال.2
 .مشذهرة، معيج التخطيط القهمي، مرخ

داريػػػػػػة مخكػػػػػػد البحػػػػػػهث دارة بالذػػػػػػفافية، اكاديسيػػػػػػة الدػػػػػػادات لمعمػػػػػػـه ااالالا (،2772)الطػػػػػػهخي، سػػػػػػامي .3
 .دارية، مجمة عمسية محكسة، القاىخة، مرخالوالسعمهمات، البحهث ا

ميجانيػة تحميميػة السجمػة  (،جهىخ تسكين العاممين اطار مفاىيسي،دراسػة2775العتيبي، سعج بن مخزوؽ،).4
 ا .2العجد 5االردنية في ادارة االعساؿ ،السجمج

ح الدياسػي والحكػم الخشػيج، اطػار نظػخؼ، دار الحامػج لمشذػخ والتهزيػا،  (،االصػ2712السذاقبة، امػين ).5
 .عساف. االردف

السػػػاؿ (،اثػػػخ اسػػػتخاتيجية التسكػػػين فػػػي تشذػػػيط راس 2777جهاد،عبػػػاس حدػػػين وحدين،عبجالدػػػ ـ عمػػػي،).6
الفيػػخؼ دراسػػة تحميميػػة لعيشػػة مػػن العػػاممين فػػػي بعػػف السرػػارؼ العخاقيػػة الخاصػػة،السجمة العخاقيػػة لمعمػػػهـ 

 .6العجد 4االداريةالسجمج
حهكسػػػة الذػػػخكات: السفػػػاايم، السبػػػادغ، التجار ،الستطمبػػػات، الػػػجار (،2777)طػػػارؽ عبػػػج العػػػاؿ حسػػػاد، .7

 .2 ، الجامعية، القااخة
(،الشداىة والذفافية والسداءلة في مهاجية الفداد،   من أجل الشداىة والسدػاءلة ، 2713،)مرمح، عبيخ .7

 .أماف، القجس، فمدطين
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Abstract 

The objective of the study is to clarify the challenges that facing the application of 

total quality management in Northern Technical University in Iraq. To achieve the 

objective of study the researchers used 40 questions in 70 questionnaire divided into 6 

categories in addition the application of Total Quality Management (TQM) in Northern 

Technical University. SPSS version 18 used to analyze the data. The results shows there 

is a significant correlation between challenges of application TQM and application of 

TQM. The main challenges in financial resource. Furthermore,  a significant effect of 

the independent variable (challenges) in the dependent variable (application TQM). The 

variable top management ranked first with an effect on the variable of application 

TQM.  

Keywords— Quality, Total Quality Management, Northern Technical University,    

Challenges 
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I.  INTRODUCTION  

 
The possible benefits of total quality management can be used to colleges and school. Total 

quality management can aid a school and college supply well service to its main consumers, 
employers and students. The constant expansion concentration of total quality management is 
an essential method of achieving the liability desires common to educational improvement. 
Inventive cooperative methods can be practical to develop the consideration of teacher and 
student. So, the environment for education is developed. Presently, administrations are 
fronting the rising obstacles from universal competition and extra cultured students in 
expressions of what they want and their varying wishes. Utmost administrations are beginning 
to put on the Japanese ways of manufacture and views in the expectation of attaining the 
essential development in the shops growing income. One of the central thoughts that came 
from the Japanese manufacturing is total quality management, which means that all labors 
within a given association essential contribute in refining the quality of service or product, an 
action that was formerly the concern of the quality control division faculty. Feigenbaum 
explains total quality management as “An effective system that goals to achieve total quality 
through the joined effort of all the faculty within the organization in order to produce a 
product/service that will meet the wants and prospects of the students’ with minimum cost” . 
Due to the great achievement of total quality management in industrial corporations, service 
administrations have begun to trail in their footpaths and consider the implementation of total 
quality management. This was primarily due to the wildlife service productions in expressions 
of its students’ coordination. So total quality management was practiced to education, 
universities, hotels and hospitals. In order to apply total quality management to a service area 
it is significant to select on how to appraise the service quality. Service can be appraised 
according to cost, flexibility, totality, and reply time (Al-Tarawneh, 2011).  

The study is an empirical effort to clarify the TQM application in Northern Technical 
University. It deals with topics affecting quality in Northern Technical University and moves 
on to classify application challenges of TQM in it.  

 

 

II. LITERATURE REVIEW 

A. Quality 

 
Quality as a conception is a twentieth century event that has its origins in the management 

and industry. Quality converted a topic with the arrival of industrialization and assumption of 
novel technical method to management centered on separation of labor submitted by Taylor. 
With mass-production and breaking down of work into lesser and frequentative jobs moved by 
mechanisms, role of labors for self-checking of quality was reduced. In the days of 
workmanship, the duty of quality continued with the employee. The later step required the 
want for checkup of the products to confirm they met conditions before they left plant. This 
came to be known as “Quality Control” (Sudha, 2013). 

The term "quality" is shared from Latin term quails which means "what kind of ". It means 
a diversity of meanings and suggests diverse things to diverse people. There are several 
persons who propose that quality in relative to higher education is so difficult to describe. 
Though, they still want to amount this indescribable idea .There have been those who suggest 
that quality is something one knows when one sees it or skills. However, describes quality in 
expressions of an personality's implied individual standards (Zabadi, 2013).  
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B. Total Quality Management 

 
Total quality management (TQM) is a well-known management practice. This practice was 

improved by Deming in US industry during and before the Second World War .This practice 
began in USA but being extra refined by the Japanese industry. (Sabet et al., 2012). 

According to Wither’s the various careers for each word in TQM is: 

Total: Every person in the firm is involved (containing the consumer and supplier); 

Quality: Customer desires are met properly; 

Management: Senior administrators are wholly dedicated (Ravindran & Kamaravel, 
2016). 

In addition, total quality management is defined as a common management method with an 
importance on the continuous development of all the jobs within an organization (Molina 
Azorín et al., 2009 ; Amin et al., 2017 ), with the objective of gathering consumer wishes and 
preparing consumer approval (Kaynak, 2003).  

A diversity of dimensions of total quality management has considerably aided 
administrations to attain their goals and to get supportable benefits. For this cause, diverse 
academics have recognized a set of key variables to reach quality. For instance, Oakland 
(1998) distinguished the tough and soft notes of total quality management to guide five diverse 
ideas, including management promise, consumer-provider chains, quality systems, statistical 
process control (SPC) apparatuses and teamwork. 

In the hostel industry, Amin et al. (2017) recognized seven soft total quality management 
practices that contain of leadership, continuous improvement, supplier quality management 
training, employee fulfillment, customer focus and process management.  

Additionally, total quality management practices that consist of continuous development, 
employee involvement and consumer satisfaction (Aldaibat & Aldaibat, 2018). Therefore, in 
this study will use continuous improvement, employee participation and customer satisfaction 
for application TQM to investigate the relationship of the study. 

 

C. Total Quality Management in Higher Education  

 
According to the reports of World Bank and UNESCO the, common and special revenues 

of the higher education is not as much of those of main and minor education, It is assessed that 
social profit of main education around 25% whereas that of higher education is only1%. This 
has directed to the thoughtful that the profits of higher education are mainly personal/private 
therefore, the subsidy related to this should be reduced. Over there three common ways to 
manage overall quality in higher education (Harris 1994), initially there is consumer construct 
where the thoughts of service to students is adopted through development and training of staff, 
which helps student’s select and independence. The second method has a staff emphasis and is 
respect to value and increase the support of all fellows of staff to the efficiency of an 
institution’s process, to the priorities setting and rules. This involves a management flatter 
construction and the responsibility acceptance for performance by defined teams work. The 
third method centers on service agreements attitude and look for approve conformism to 
description at some key assessable points of learning processes. Assessment of projects by 
faculty within a recognized timeframe instance.   
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D. Challenges facing the application of TQM in Higher Education 

 
Pratasavitskaya and Stensaker (2010) cited the next issues as causes for the failed 

application of total quality management to Higher Education: confrontation to variation, 
lacking management commitment, high time investment due to private training, trouble in 
applying. The study has come out with a set of approvals containing: To set a model for the 
total quality management application in higher education institutions of Kuwait, holding 
training courses and workshops in the field of total quality management application in higher 
education institutions and continuous development and self-assessment (Al Tasheh, 2013). 

The results of Talapatra and Uddin (2018) propose that, the greatest significant difficulties 
are shortage of: top-management commitment to quality, emphasis on consumer, continuous 
development, quality management training, and information about quality cost. The article is 
single in expressions of examining total quality management difficulties in this sector. In 
addition, Main obstacles recognized are poor curriculum design, shortage of funds and 
incomes, resistance of workers towards change (Mashra & Pandey, 2013). 

Lastly, in this study for examining will use the following challenges: top management, 
human resources, financial resources, organizational culture, scientific technique and the 
relation with society (Sitalakshmi, 2007; Altasheh, 2013; Aldeaibat & Aldeaibat, 2018). As 
shown in figure (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fig. 1 Study Model adopted from Aldeaibat & Aldeaibat, (2018). 

 

III. METHODOLOGY 

 
A quantitative research method was implemented in this paper. The data for this paper was 

collected from top management (dean, head of scientific department, head of academic 
department, manager) of Northern Technical University, to explore the relationship between 
challenges of application of TQM and the application TQM.  

Survey questionnaires, which were physically sent to the chosen participants, were detailed 
as follows: a total of 70 official questionnaires were collected. 
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TABLE I DEMOGRAPHIC 

INFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The survey questionnaires restricted 3 sections. The first section asked about the 
demographic information (detailed in table 1), the second section asked about the variables of 
challenges of application of TQM (C7) consist of 28 questions: Top management (C1), 
Human resources (C2), Financial resources (C3), Scientific technique (C4), relation with 
society (C5), Organizational culture (C6)), and the third section dealt the application TQM (12 
questions: C8 ). The questionnaire developed from Aldeaibat & Aldeabat, (2018).  

 

IV. RESULTS 

A. Results of the Correlation of the variables 

 
Table 2 presents the correlation matrix, this table shows a significant correlation between 
the independent variable (the challenges of the application of TQM) and the dependent 
variable (TQM application) , from the correlation coefficient the total index reach (0.804) 
at a significant level (0.05), ie, the variables related to the financial resources is the most 
significant impact in the application of TQM at a level (0.816) followed by other variables, 
respectively, according to the strength of the link between them.  

The hypothesis is accepted which means there is a correlation between the independent 
variables and the dependent variable in the research. 

TABLE II CORRELATION MATRIX 

 

 

 

 

 

Variable  Level Number Percentage % 

Gender 
Male 

Female 

46 

24 

65.7 

34.3 

Age 

30-40 

40-50 

50-60 

60- 

28 

24 

11 

7 

40 

34.3 

15.7 

10 

Experience  

-5 

5-10 

10-15 

15- 

8 

8 

24 

30 

11.4 

11.4 

34.3 

42.8 

Position 

Dean 

Head of Dep. 

Head of Acd. 

Manager 

8 

14 

16 

32 

11.4 

20 

22.8 

45.7 

C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 

Independent 

                        

dependent 

.08.0 .0..8 .0..0 .0..0 .08.. .0..0 .08.0 C8 
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B.  Results of the regression analysis of the variables  

 
Table (3) shows that there is a significant effect of the independent variables in the 
dependent variable. If the calculated value of F (22.67) and it is greater than the tabled 
value (2.25) Which is a significant value at a significant level (0.05) and degrees of 
freedom (63.6) and the value of R

2
 (0.74) which is mean that 74% of the total variables of 

the challenges explain the variables of the application of the TQM. The variable C1) ranked 
first with an effect on the dependent variable, where the value of β1 and T test (0.304) 
(3.184) respectively this value is greater than (1.994) at a significant level (0.05). 

 
From the above the hypothesis is accepted which means there is a correlation between the 
independent variables and the dependent variable in the research. 

TABLE III: REGRESSION COEFFICIENTS 

 

V. DISCUSSION AND CONCLUSION  

 
The findings of this research expose a significant relationship between challenges of 

application of TQM and application of TQM. The majority important findings are that the 
financial resources with the most significant impact in the application of TQM followed by 
other variables, respectively, according to the strength of the link. And the top management 
ranked first with an effect on the dependent variable (application of TQM). Prior articles may 
not have examined the relationship between challenges of application of TQM and application 
of TQM. For instance, this study may have been one of the earliest to undertake a regular 
effort to mix many variables to exam this relationship in government Iraqi universities. Thus, 
to a confident extent, the findings of the current study contribute towards filling the gap in 
experimental information in the challenges of application of TQM area. On the whole, this 
research considered to be the first study about the challenges of application of total quality 
management in higher education in Iraq. 

 

 

 

 

 

 

F 

R
2
 β6 β5 β4 β3 β0 β. β. 

Independent 

 

    dependent Calcu. Tabled 

000.0 0002 0.74 0.013 

* (0.151) 

0.125 

*(0.853) 

0.676 

*(1.787) 

0.743 

*(1.627) 

0.456 

*(0.364) 

0.304 

* (3.184) 
.0262 C8 
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 مدتخمص
 األداء جؾدة عمى الكميات االىمية العخاقية في االكاديسية الحؾكسة أثخ لتحجيج الجراسة ىحهتيجؼ 

امتاز بقداميا الستعجدة التي  السؾجؾدة في بغجادالكميات االىمية  عمى الجراسة ُطبقت حيث الجامعي،
 التجريدية الييئتيؽ بأعزاءأما وحجة السعايشة فتسثمت  ،( كمية اىمية11، وعجدىا )عذخة اقدام فأكثخ

 السشيج الؾصفي التحميمي حيث كان .( عيشة 329والبالغ عجدىؼ )   السبحؾثةالكميات  في واإلدارية
لكميات با االكاديسية الحؾكسة تظبيق أن أىسيا الشتائج مؽ عجد الى تؾصمت والتي اساس عسل ىحه الجراسة

قشؾات التعمؼ عمى تظؾيخ قجرات العامميؽ مؽ خالل  تعسل الكميات السبحؾثة ،متؾسظةبجرجة  كاناالىمية 
وبشاء عمى الشتائج التي تؾصمت إلييا الجراسة تؼ والسعخفة الستاحة ليؼ بيجؼ الؾصؾل الى جؾدة األداء، 

 االكاديسية الحؾكسة مسارسة عمىعمى الكميات االىمية التخكيد  ،تقجيؼ مجسؾعة مؽ التؾصيات مؽ أىسيا
تمػ الكميات، مؽ حيث االداء ل تسيدلم فخصشجيجة التشافذ وىي  بيئة في عسلترمح لم مشيجية النيا

العسل عمى تؾفيخ السعخفة الستكاممة بيجؼ تحقيق جؾدة األداء التعميسي وحدب متظمبات سؾؽ العسل 
 لسختمف التخررات .

Abstract 

This study aimed to reveal the impact of academic governance in the Iraqi 
private colleges on the quality of university performance, Where the study 
applied to the private colleges located in Baghdad, which is characterized by 
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its multiple departments ten sections and more, And number (11) Faculty, The 
sampling unit consisted of (329) academicians and administrators in the 
surveyed colleges. Where the analytical descriptive approach was the basis of 
the work of this study, which reached a number of results, the most important 
that the application of academic governance in private colleges was a medium, 
That the application of academic governance in private colleges was a 
medium, Based on the findings of the study were presented a set of 
recommendations of the most important, The private colleges should focus on 
the practice of academic governance because it is a suitable methodology for 
dealing with a highly competitive environment, which is an opportunity for 
excellence in terms of performance of these colleges, To provide integrated 
knowledge in order to achieve the quality of educational performance and the 
requirements of the labor market for various disciplines. 

 السقدمة :
 إذ حجيثا   كبيخة بشدبةو تشاولتؼ  وولكش االقترادية األدبيات في قجيسا   شائع ؾما  يمف الحؾكسة مرظمح يعج
 وجسعيات ومؤسدات مشغساتؽ م االقترادية السدتؾيات وكافة السجاالت جسيع في وتظبيقات نخػ  أنشا

 بالعقالنية ؼتتد قخارات اتخاذ جيجا في والخاص ، امخا   والعامة ايمش الحكؾمية وشخكات وجامعات
 حققتو لسا ونغخا .التشغيسي السدتؾػ  عسى والفعالية الكفاءة ؽتحقي إلى وتؤدؼ والذفافية، واالستشارة
 بشاء في األساس تعتبخ التي الجامعات وخاصة السجاالت كافة في ايجابية نتائج مؽ الحؾكسة

 جسعة أبؾ (أشار فقجاالفخاد  لجػ والسعخفة الؾعي زيادة في ودورىا( 2012الجيؽ،  ناصخ (السجتسعات
 ويقتزي ومزسؾنا ، قيسة السدتؾيات إلعمى الجامعات بمؾغ مفتاح أنيا عمى الجامعات لحؾكسة  2017)،

 أداء مؽ يعدز سؾؼ بجوره وىحا السجتسع خجمة العمسي، البحث التجريذ، الجامعة بؾعائف بالشيؾض ذلػ
 .الجامعة

 شخكائيا مع تتعاون  و التقجم، أجل مؽ وتؾجييا تشتجيا حيث لمسعخفة صانعة العالي التعميؼ مؤسدات ان
 شخكاء فيؼ مشيؼ، وتدتفيج مشيا يدتفيجون  الخؤػ، معيؼ تتبادل السعخفة، ىحه مؽ القرؾػ  اإلفادة في

 في العالؼ دول معغؼ في تديؼ التي السيسة السؤسدات مؽ الجامعية الكميات وتعج .ومريخ وتشسية معخفة
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 ميؼ جدء وىي وغيخىا، والرحية والدياسية واإلدارية واالقترادية االجتساعية جؾانبيا، مختمف مؽ التشسية
 أىجافيا الجامعات تحقق ولكي السجتسع، ىحا مع التبادلية عالقاتيا ليا أن كسا العام، السجتسع مؽ وحيؾؼ 
 اإلدارة في الحجيثة السجاخل ىحه أىؼ ومؽ مجاخل، عجة عمى تعتسج حجيثة حكيسة إدارة مؽ ليا البج ورؤيتو

(7102(Rowlands,،            عبخ الباحثيؽ اىتسام مؽ حغو نال الحؼ السجخل وىؾ الحؾكسة 
 الترشيفات وعميو فان .(Beunen at.el,2016) األداء، في والتسيد الجؾدة تحقيق في استخجاميا

فيسا يخص مؾضؾع جؾدة األداء ومؽ جية والحؾكسة مؽ جية  الجامعات زاد الزغؾط عمى العالسية
 السسكؽ مؽ يعج لؼ فإنو العخاؽب العالي التعميؼ مؤسدات تؾاجو التي التحجؼ ضخامة الى ونغخاأخخػ 

 الجؾانب مختمف في كبيخ تظؾر لحجوث الدمؽ مؽ طؾيمة لفتخة سائجة كانت التي التقميجية بظخؽ  مؾاجيتو
 مع تؾاكب التي بالجرجة التغيخات ليحه يدتجيب لؼ العالي التعميؼ لكؾن  واالقترادية والثقافية االجتساعية

 التي اليؾمية بسذكالتيا السؤسدات ىحه انذغال بدبب العالؼ في الحجيثة واالتراالت التقشيات سخعة
  إلى الجامعات بتمػ دفعة ىحا كل (2004، مخعي) التعميؼ عمى االجتساعي الظمب زيادة معا تتكاثخ

 األداء جؾدة حيث مؽ الجامعة عسل إطار في التغييخ ألحجاث األكاديسية الحؾكسة سفيؾمالتعسق ب
 .,Rowlands)7102)أخخػ  جية مؽ والسدتقبمية اآلنية التحجيات ومؾاجية جية مؽ التعميسي

الجامعات ومؤسدات شخطا ضخوريا ومدبقا لتعسيق استقاللية  االكاديسيةالحؾكسة  وبشاء عمى ما سبق فان
وضع االستخاتيجيات والخظط والبخامج التشفيحية الجامعية مؽ قبل السختريؽ  عؽ طخيق، التعميؼ العالي

الفعمييؽ بالعسل الجامعي والبحثي ، وحدؽ استخجام السؾارد والؾسائل السخررة ، وكحلػ تحسل 
 .(2018الياروط ) السدؤوليات الكاممة لبمؾغ الغايات واألىجاؼ السحجدة

الجراسة  ىحه إثبات فييؽ الباحث سيتبعيا التيالجراسة سشيجية لل السبحث األو  عخض سيتؼالجراسة  ىحه في
اثخ  يبيؽ الباحثيؽ إعجاد مؽ نسؾذج وبشاء ،الجراسة ىحه ستحققيا التي واألىجاؼ السذكمة، مؽ خالل تحجيج

 لالطار عخض السبحث الثانيو  ، الجامعي في الكميات االىمية األداء جؾدة األكاديسية في الحؾكسة
الثالث الشتائج السبحث و  ، الجامعي األداء جؾدة و األكاديسية الحؾكسة أىسية يبيؽ مخترخ بذكلالشغخؼ 

 والتؾصيات.
 اواًل: مذكمة الدراسة

ونغخا   مشغسات االعسال برفة عامة في الحؾكسة مسارسة مجػ تحجيج أجلمؽ  عجة دراسات أجخيت لقج
 درجة إلى لمتعخؼ ىحه الجراسةالباحثيؽ في  سعىفقج  لقمة الجراسات التي تشاولت الحؾكسة االكاديسية
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 فييا واإلدارية التجريدية الييئتيؽ أعزاء نغخ وجية مؽ وذلػ الحؾكسة، لسبادغ االىمية الكمية مسارسة
 . االكاديسية ( التي اوصت بأجخاء دراسة حؾل مفيؾم الحؾكسة2016باإلضافة الى دراسة )محسؾد ، 

 أىسية الدراسةثانيا: 
 أدوات مؽ االكاديسية الحؾكسة تظبيق يعج إذ تتشاولو الحؼ السؾضؾع أىسية مؽ الجراسة ىحه أىسية تشبع

 األداء جؾدة في وأثخىا الحؾكسة تظبيق أىسية مؽ الجراسة أىسية تشظمقو  .التعميسية السشغسات نجاح
الكميات  في العامميؽ تفيج والتي الحالية الجراسة إلييا تتؾصل التي الشتائج أىسية الى باإلضافة الجامعي

 . عمييا الجالةوالسؤشخات  تظبيقيا وآلية االكاديسية الحؾكسة إلى تعخفيؼ خالل مؽ محل البحث
 فرضيات الدراسةثالثا: 

 ،تجفق السعمؾماتبأبعاده ) االكاديسية الحؾكسة( a 0.05=ال يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتؾػ )   
الكميات في ( كفاءة العسميات الجاخمية،  الشسؾ والتعمؼ)بأبعاده  التعميسي األداء جؾدةتحقيق  ( عمىالتجريب
 .االىمية

   (H0 الفخضية الخئيدية ):ذو داللة إحرائية عشج مدتؾػ  إثخال يؾجج  االولى(a=0.05) حؾكسةلم 

 .التعميسي األداء جؾدة عمى االكاديسية
   (H1 الفخضية الخئيدية ):ذو داللة إحرائية عشج مدتؾػ  إثخيؾجج  الثانية(a=0.05) االكاديسية حؾكسةمل 

 .التعميسي األداء جؾدة عمى
 السخطط االفتراضي لمدراسة :رابعا

 األداء جؾدة عمى االكاديسية الحؾكسةيتشاول السخظط االجخائي لمبحث التأثيخ ذو داللة إحرائية ألثخ 

  (.1وحدب الذكل ) التعميسي
 
 

    
 
 
 

 
 باالعتماد على المصادر ٌنالمصدر من اعداد الباحث

Ashree et al,2013/ Fakeeh,2016/ Salam,2013 / Saha,2010 

 2011/ الدطسة،/ 2018والسحاميج، الجبالي /2013،الجعبخؼ 

 المتغير المستقل       

 االكاديمية الحوكمة     

 

 تدفق المعلومات    

  التدريب           

 التابع المتغير  

 التعليمي األداء جودة  

 

 النمو والتعلم

 كفاءة العمليات الداخلية
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 مرطمحات الدراسة :خامسا ً
 متغيخات عمى لمديظخة لمسشغسة، االستخاتيجي التؾجو رسؼ تزسؽ التي األليات مجسؾعة ىي  :الحهكسة

 صالح( معيا يفػػػػػػػػوالتكي الخارجية بيئتيا متغيخات لسؾاجية واالستعجاد متظمباتيا وتمبية الجاخمية، بيئتيا
 .(2018 والرالحي،

 مؽ السدتؾيات كافة عمى الجامعة شؤون  إلدارة يقؾم بيا الكادر التجريدي مسارسة :االكاديسية الحهكسة
 ونذخىا الحكؾمية الخجمات إلى الجخؾل إمكانية لديادة واإلتراالت السعمؾمات تكشؾلؾجيا إستخجام خالل
 .(2016اليسيمة،( والعامميؽ الخاصة، األعسال وأصحاب ،االفخاد عمى الفائجة لتعؼ الذبكة عبخ

 الخقسية الحؾكسة لشساذج انظالؽ نقظة بسثابة وىؾاالكاديسية  الحؾكسة نساذج أحج : تدفق السعمهمات
ا األكثخ شخائح  جسيع إلى السعمؾمات وتجفق الؾصؾل يعدز ألنو األساسي األنسؾذج أيزا وىؾ ،تعقيج 

 .  Fakeeh(2016)في الكميات االىمية  الخشيج الحكؼ لتحقيق ضخورؼ  أمخ وىؾ ،الجامعي
العميا  اليجؼ مشيا الشيؾض بالعامميؽ في اإلدارة متكاممة ومدتسخة،مبخمجة وىي جيؾد تشغيسية  :التدريب

لالنتقال مؽ مدتؾاىؼ الحالي إلى مدتؾػ مؽ أجل اكدابيؼ ميارات تسكشيؼ  الكميات االىميةفي  ىالؾسظ و
الدالؼ  وذلػ مؽ خالل عسمية متكاممة تبجأ بتؾفيخ االحتياجات التجريبة وتشتيي بالتقييؼ والسخاجعةأفزل، 

(2015.) 
 لسعاييخ وفقا   االستخاتيجية أىجافيا تشفيح في وكفاءتيا التعميسية السؤسدة قجرة ىؾو  : التعميسي األداء جهدة  

 (2013).     الججشي، الذاممة الجؾدة
بيجؼ تحديؽ  دات التعميسيةالسؤس تحققيا أن يجب التي التحتية البشية وتذخيص تحجيج : والتعلم النمو

 . وتظؾيخ كؾادرىا اإلدارية والتجريدية  في الكميات محل البحث 
 غيخىا عؽ السؤسدة بيا تتسيد التي الحيؾية الجاخمية والفعاليات األنذظة كافة ً:الداخليت العملياث كفاءة

 الدطسة،) العامميؽ وطسؾح وتؾقعات احتياجات مقابمة يتؼ خالليا مؽ والتي ، األخخػ  السؤسدات مؽ
2011.) 

 الدراسة نتائجسادسا:  
تجفق بأبعاده ) االكاديسية الحؾكسة لتظبيق السعيارية واالنحخافات الحدابية الستؾسظات حداب ؼت

 ( .1وكسا مؾضح في الججول رقؼ )( التجريب ،السعمؾمات
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 ( 1جدول )
 االكادٌمٌة الحوكمةالمتوسطات الحسابٌة واالنحراف المعٌاري لكل مجال من مجاالت 

الستؾسط  االتجاه الخقؼ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

 الجرجة الختبة

 متؾسظة 1 0.541 3.63 تجفق السعمؾمات 1

 متؾسظة 2 0.402 3.21 التجريب 2

 متؾسظة  0.471 3.42 االكاديسية الحؾكسة
 
 
 

 ، 3.21 -3.63   بيؽ تخاوحت األكاديسية لمحؾكسة الحدابية الستؾسظات أن (1) الججول مؽ يغيخ
 البعج الثاني يميو ، متؾسظة وبجرجة( 3.63) بمغ حدابي بستؾسطبعج تجفق السعمؾمات  أعالىا كان

ككل  لمحؾكسة األكاديسية   الحدابي الستؾسط بمغحيث  ، متؾسظة وبجرجة  (3.21)بمغ حدابي بستؾسط
 بث السعمؾمات وتؾفيخىا بكل عمىوىحا يجل عمى ان الكميات االىمية تعسل  متؾسظة( وبجرجة 3.42)

اعجادىؼ بذكل الحؼ يحقق االىجاؼ السشذؾدة  مؽ اجل واإلدارية التجريدية الييئتيؽ شفافي العزاء
 الحؾكسة تظبيق نحؾ ايجابية إتجاىات لجييؼحيث لؾحع  و محل البحث وعؽ طخيق تجريبيؼ لمكميات

 .االكاديسية ولكؽ بجرجة متؾسظة
)الشسؾ والتعمؼ ، كفاءة بأبعاده  التعميسي األداء لجؾدة السعيارية واالنحخافات الحدابية الستؾسظات اما

 ( .2في الججول رقؼ )فقج كانت كسا يمي وحدب ما مؾضح  (العسميات الجاخمية
( 2جدول )  

 التعلٌمً األداء لجودةالمتوسطات الحسابٌة واالنحراف المعٌاري لكل مجال من مجاالت 

الستؾسط  االتجاه الخقؼ
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

 الجرجة الختبة

 متؾسظة 1 0.794    3.66 الشسؾ والتعمؼ 1

 متؾسظة 2 0.772 3.42 كفاءة العسميات الجاخمية 2

 متؾسظة  0.783 3.54 التعميسي األداء جؾدة
 

 الجامعي األداء جؾدة مجال في السعيارية واالنحخافات الحدابية الستؾسظات أن (2) الججول مؽ يغيخ
 3.66 بمغ حدابي بستؾسط والتعمؼ لشسؾ االول االتجاه أعالىا كان   3.66 - 3.42 بيؽ تخاوحت والتي

 وبجرجة 3.42 بمغ حدابي بستؾسط الجاخمية العسميات كفاءة الثاني االتجاه ،يميو متؾسظة وبجرجة
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متؾسظة وىحا يجل  وبجرجة 3.54 ككل الجامعي األداء جؾدة لسحؾر الحدابي الستؾسط وبمغ ، متؾسظة
  واالكاديسية االدارية الييئتيؽ اعزاء تعمؼ تخبط قشؾات البحث  تعسل عمى وضع محل  الكميات عمى ان

 بيؽ التشديق السعمؾمات وزيادة لتبادل التكشؾلؾجيا الحجيثة وسائل مؽ خالل اعتساد الجامعة بدياسات
 .األقدام السختمفة

ًالدراستً فرضياث :ًاختبارسابعا ً

 الحؾكسة لقياس الستعجد االنحجار اختبار (Multiple-Regression ) استخجام تؼ الفخضية الختبار
 ، والتعمؼ الشسؾ( الجامعي األداء جؾدة عمى ( التجريب ،تجفق السعمؾمات  (الكميات االىمية في االكاديسية

  (α≤0.05) مدتؾػ  عؽ احرائية داللة ذو أثخ ىشالػتذيخ الشتائج الى ان و  (الجاخمية العسميات كفاءة
قيسة  وىي F (54.712) قيسة بمغت ثيحالجامعي  األداء جؾدة عمى لجسيع ابعاده االكاديسية محؾكسةل

 2R (0.143)  قيسة وبمغت ،( R (0.379قيسة بمغت كسا (α≤0.05) مدتؾػ  عشج احرائيا دالةذات 
 األداء جؾدة التابع الستغيخ في تؤثخ واتجاىاتيا االكاديسية الحؾكسة السدتقمة الستغيخات أن يعشي وىحا 

 ذو أثخ يؾجج :إلى تذيخ التي البجيمة الفخضية وقبؾل الرفخية الفخضية نخفض ذلػ عمى وبشاء ، الجامعي
تجفق الكميات االىمية )  في االكاديسية محؾكسةل α≤0.05))  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجالل تؾػ ػػػمد عشج أحرائية داللة

 .(الجاخمية العسميات كفاءة ، والتعمؼ الشسؾ( الجامعي األداء جؾدة عمى ) التجريب ،السعمؾمات
:  ً  االستشتاجاتًثامنا

تختمف السشافع التي تحرل عمييا الكميات االىمية مؽ جخاء تظبيق الحؾكسة األكاديسية  باختالؼ  -1
خرؾصيتيا ومشيا استحجاث وعائف ججيجة أو االستغشاء عؽ بعض الؾعائف بالذكل الحؼ 

 يعدز الحاجة إلى ميارات وقجرات ججيجة وبحلػ تعسل عمى تدويج السشغسة بجماء ججيجة ..
بيق الحؾكسة األكاديسية إحجاث تغييخات فكخية وثقافية لألفخاد عمى اختالؼ يتظمب نجاح تظ -2

مدتؾياتيؼ في الكميات محل البحث ، باإلضافة إلى تؾفيخ أدوات وتقشيات تداعج عمى نجاح 
 تظبيق ىحا السجخل مؽ اجل الؾصل الى جؾدة األداء التعميسي .

 الحؾكسة مسارسات حؾل نقاشية وحمقات تجريبية دورات لؾحع ان الكميات  محل البحث تقجم   -3
 وورشمحاضخات  و نجوات  خالل مؽ واالدارية التجريدية الييئة ألعزاء تؾعؾيةبخامج  اعجادو 

 .  تظبيقيا ومجاالت ومبادئيا الحؾكسة عؽ عسل
مخنة ومدتجيبة  تعسل ضسؽ ضؾابط تشفيح طخيقة الحؾكسة األكاديسية الباحثيؽ ان تظبيق و  اوجج  -4

 لمتظؾرات الحاصمة في البيئة السحيظة .
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تعسل الكميات السبحؾثة عمى تظؾيخ قجرات العامميؽ مؽ خالل قشؾات التعمؼ والسعخفة الستاحة ليؼ  -5
 بيجؼ الؾصؾل الى جؾدة األداء التعميسي .

العمسية  مع صالحيات في إنفاقيا عمى الشذاطات لمكميات االىميةكافية  تخريرات ماليةتؾافخ  -6
 تظبيق الحؾكسة األكاديسية.لوالبحثية 

ً:ًالتوصياثًثامنا ً

تييئة كافية لشذخ ثقافة الحؾكسة  فتخةالبحث الكميات محل  األكاديسية فيالحؾكسة  يتظمب تظبيق -1
 الجامعية.والتظؾيخ اإلدارؼ في السؤسدات 

 مع لمتعامل مالئسة مشيجية النيا االكاديسية الحؾكسة مسارسة عمىعمى الكميات االىمية التخكيد   -2
 . مؽ حيث االداء لتمػ الكميات تسيدلم فخصشجيجة التشافذ وىي  بيئة

ليدت الحؾكسة األكاديسية مفاىيؼ ونغخيات بل ميجان تظبيق وىحا يتظمب بحل جيؾد كبيخة مؽ  -3
 قبل روادىا لشقميا مؽ حيد األفكار الى ميجان التشفيح .

الجياز  ،مذاركة كافة السعشييؽ بالعسل األكاديسي ) اإلدارة يدتمدم تظبيق مشيجية الحؾكسة -4
 الظالب ( في تظبيقيا . ،الجياز اإلدارؼ  ،التجريدي

العسل عمى تؾفيخ السعخفة الستكاممة بيجؼ تحقيق جؾدة األداء التعميسي وحدب متظمبات سؾؽ  -5
 العسل لسختمف التخررات.

ظؾرات الحاصمة في البيئة مخنة ومدتجيبة لمت يقتزي تشفيح طخيقة الحؾكسة األكاديسية تذخيعات -6
 . السحيظة

يعج تؾافخ ميدانيات كافية لمجامعات مع صالحيات في إنفاقيا عمى الشذاطات العمسية والبحثية  -7
 .لجؾدة األداء التعميسيجؾىخ 

رؤساء األقدام  ،العسجاء ،دات األكاديسية ) رؤساء الجامعاتنغام اختيار القيا يقتزي وضع -8
 عامل الشجاح األىؼ لتظبيق الحؾكسة األكاديسية .كؾنو (  العمسية

ًالمصادرًباللغتًالعربيتً

 في الجامعات مؤتسر حهكسة إلى مقدمة معرفي مدخل الجامعات حهكسة( 2017) حديؽ محسؾد جسعة، أبؾ -1
 السسمكة عسان، األوسط، الذخؽ  آذار، جامعة 11-13 فتخة العخبية، الجامعات حؾكسة مجمذ ،التعميم مؤسدات

 .الياشسية األردنية
 الؾسيط الجور اختبار بالعامميؽ االحتفاظ في الجامعات حؾكسة أثخ  (2018اسعؾد) السحاميج، و سسيخ جبالي،ال -2

 (.2)38،العربية الجامعات اتحاد مجمة ،األردنية الخاصة الجامعة في ميجانية دراسة العامميؽ لخضا
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 الزفة في العالي التعميؼ مؤسدات أداء تسيد معاييخ أحج البذخية السؾارد إدارة (2013)عيج تغخيج ، جعبخؼ ال -3
 .167-182 ص( ، 2)8 ،لمبحهث الخميل جامعة مجمة .الغخبية

 األنسهذج في ضهء غزة بسحافظات األرقم مدارس في السؤسدي األداء واقع (2013) يحيى عمي ، ججشيال -4
 . فمدظيؽ غدة، اإلسالمية، الجامعةغيخ مشذؾرة ،، رسالة ماجدتيخ  تطهيره وسبل لمتسيز األوروبي

 والسعاىد عمى الكميات تطبيقية دراسة األداء تسيز عمى وأثرىا السعرفة إدارة (2011)دمحم نزال ، دطسةال -5
 .فمدظيؽ ، ،غدة اإلسالمية الجامعة . غزة قطاع في العاممة الستهسطة التقشية

 التهجو بشاء في وأثرىا الجامعات حهكسة نساذج( 2011) أميؽ نزال الرالحي، و عمي احسج ، صالح -6
 العخبية الجامعات اتحاد  مجمة، عسان مديشة في األردنية الخاصة الجامعات في تطبيقية االستراتيجي دراسة

 (.2)38 ،العالي التعميؼ في لمبحؾث
 مديريات في إجراءات العسل بجهدة وعالقتيا الحهكسة مبادئ تطبيق درجة (2016)سميؼ مغخوز جسال ، محسؾد -7
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 : اخلالصت

تدعى ىذه الدراسة الى وصف العالقة بيؽ الحؾكسة وتعزيزز اداا  يزم ظشغسؾظزة اليعمزيؼ اليز ظعم  
 اآلونززة يززم الي ظعزز ج واثززر ىززذه العالقززة يززم تحبيززا ظيظممزز ج اليعمززيؼ اليزز ظعم كيزز  عيززر ظ يززؾم كؾكسززة

 اليزم األزظزة تمزػ ،ليز  السبيركزة والحمزؾل الي ظعزة ظؤسدزة تسزر بيز  اليزم الحبيبية األزظة عؽ ليعمر األخيرة
 ليكزؾن  اليزدريس، ىيئزة وأعزز   الظزال  يؾق  اليش يذية الدمظة ج ظعية وضعيي  ىش ك إااراج أن يم تيسثل
اليزدريس   ىيئزة أعزز   )الظزال ، ظزشيؼ ألي يكزؾن  أن اون  ىزؤد ، بذزؤون  البراراج السيعمبزة اتخ ذ ظيسيي 
 السؤسدززززة بؾصزززز ي  الي ظعززززة تظززززؾر يزززززعف ظزززز  وىززززؾ. أو ادعيززززراي عمييزززز  البززززراراج ظش قذززززة ىززززذه كززززا

 .اآلخريؽ واكيرام الديسبراطية قيؼ وتعزيز الع ظة الحي ة يم السذ ركة عمى الظال  يدريبلاألك ايسية 

 اإلاارة واليع ظزل كي يزة تحزدي ظثزل اليحزدي ج  ظزؽ الكثيزر تثير الدي ق ىذا يم الحؾكسة قزية إن
 .الي ظع ج ظؽ ظخيم ة أنؾاع وجؾا عل يم خ صة الي ظع ج، تمػ بيؽ ادخيالي ج ظع

 :وتح ول الدراسة ادج بة عؽ تد ؤدج ادتية

 كراسي ن العراق.اقميؼ ظ  ظدى تؾاجد ابع ا الحؾكسة يم اليعميؼ الي ظعم يم  .1
 ظ  ظدى تؾاير جؾاة اداا  الي ظعم ليعزيزى  ظؽ خالل الحؾكسة. .2
   واضحة لمحؾكسة.ىل لدى اليعميؼ الي ظعم يم اقميؼ كراسي ن العراق رؤي .3
 ىل تديؼ ظم ائ الحؾكسة يم ظؾاجية اليحدي ج اليعميؼ الي ظعم. .4

 كزةو ر لسظا األابيز ج ظراجعزة عمزى يمزملسكا ادسزيبرا  بظريبزة المحز  ذاىز بزججرا  ؾن المز كث قز م قدو 
ووصزل المز كثؾن الزى نيز نه ظشيز   .ظشيز  سزي  اةلال ظع جلي ا كؾكسة ظي ل يمالسيشؾعة  الد ببة الدراس جو 

ان واقززززع تظميززززا الحؾكسززززة يززززم الي ظعزززز ج ضززززعيف ندززززمي  دسززززم   سي سززززية واقيرزززز اية ظسزززز   يظمززززب ظززززؽ 
 الي ظع ج البي م بمراظه وانذظة تثبي ية وتدريمية لبؾاعد وظم ائ الحؾكسة لالك ايسييؽ واداارييؽ.
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تحبيا اىداف الدراسة يبد قدؼ الى اربعة ظم ك  خرص السمح  ادول ظشي  لمسشييية و السمح   ودجل
الث نم لميعريف بسرظمح كؾكسة الي ظع ج وبي ن اىسييي  وت ثيرى  ييس  تزسؽ السمح  الث ل  بي ن جؾاة 

ظؽ المح  بيسمة ظؽ  اداا  الي ظعم وتعزيزى  والس  ىيؼ ادس سية السرتمظة بي ، واخييؼ السمح  ادخير
 ادسيشي ج ج واليؾصي ج.

 :قدهتادل

 السي راج اليم بيؽ ظ  ييؾة وجؾا بدمب ضغؾط    العربية الممدان يم الع لم اليعميؼ أنغسة تؾاجو
 بيؽ ظعددج المظ لة ك نت لبدالي ظعم،  اليعميؼ خرييؾ يكيدمي  اليم والسي راج العسل أسؾاق إليي  تدعى
 العبد خالل السش طا األخرى  يم ظشي  أعمى ظديسر بذكل العربية الدول اغمب يم الي ظع ج خرييم
 الميؾ  إلى الي ظع ج وتحي ج .خظؾرة أكثر السذكمة ىذه جعمت األخيرة الس لية األزظة أن كس  .الس ضم
 ادقير اي الشسؾ يم ظش يديؽ ويد ىسؾا يرمحؾا أن ظؽ خريييي  يسكؽ تعميس    تؾير كم لالبيك ر

 ضروري  أظراي ظع ج ال كؾكسة ظ يؾم تمشم يعد  .11ص،2012الدولم، المشػ) .لممدانيؼ وادجيس عم
ظ يؾم الحؾكسة يم قظ ع اليعميؼ الع لم وظؤسد تو ىؾ ظحط ، وان الراىشة السركمة ظيظمم ج لسؾاجية

لذ  يية والسد  لة ' اىيس م ظركزي يم األوس ط األك ايسية يم الي ظع ج العربية، اليم تعد 'اليذ ركية وا
 اليم الحبيبية األزظة عؽ ليعمر األخيرة اآلونة يم الي ظع ج كؾكسة ظ يؾم عير لبد .أس س ظشظمب تي 

ج ظعية  ىش ك إااراج أن يم تيسثل اليم األزظة تمػ لي ، السبيركة والحمؾل الي ظعة ظؤسدة تسر بي 
 البراراج السيعمبة اتخ ذ ظيسيي  ليكؾن  اليدريس، ىيئة وأعز   الظال  يؾق  اليش يذية الدمظة وضعيي 
 أو  البراراج ظش قذة ىذه اليدريس  كا ىيئة أعز   )الظال ، ظشيؼ ألي يكؾن  أن اون  ىؤد ، بذؤون 

 عمى الظال  األك ايسية تدريب السؤسدة بؾص ي  الي ظعة تظؾر يزعف ظ  وىؾ. عميي  ادعيراي
 الدي ق ىذا يم الحؾكسة قزية اآلخريؽ، إن واكيرام الديسبراطية قيؼ وتعزيز الع ظة الحي ة يم السذ ركة

 صة خ  الي ظع ج، تمػ بيؽ ادخيالي ج ظع اإلاارة واليع ظل كي ية تحدي ظثل اليحدي ج  ظؽ الكثير تثير
 ظيسة ظدألة الي ظعية الحؾكسة أن الدراس ج ولبد أعيرج .الي ظع ج ظؽ ظخيم ة أنؾاع وجؾا عل يم

 كؾكسة خالل ظؽ نسؾى  ظؽ أكثر الي ظعية الحؾكسة خالل ظؽ الع ظة السر لح تشسؾ ،الؾاقع يم. وى ظة
 أيز   ولكؽ ،العسمي ج يم والذ  يية األظ نة بزس ن يبط األظر  يعما د. األعس ل ع لؼ يم الذرك ج
 إن .Website [1]) ال كري  وادبيك ر والسعرية اليعميؼ يم أكمر بذكل ب دسيثس ر لمسييسع الدس ح ظدألة
ا أكثر الع لم اليعميؼ أنغسة ييعل والخ صة الع ظة السؤسد ج لعدا السديسر الشسؾ  يديمزم وىذا. تعبيد 
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 لميحكؼ البديسة الشس ذج أن ثمت ،لذلػ ونييية. تخرر   أكثر ليرمح البظ ع ج وظراقمة إاارة ظيسة
 .جد دة بأخرى  اسيمدالي  وييؼ الظؾيل السدى عمى لالسيداظة ق بمة غير السركزية اليعميؼ وزاراج ظؽ الك ظل

 :الي لية األسئمة عمى لإلج بة ظح ولة ىم الح لية الدراسة يجن

 الدولم؟ األك ايسم لمحكؼ الرنيدية الشس ذج ىم ظ . 1

 اليعميؼ وظؤسد ج الي ظع ج يم الع لسية الشس ذج تش يذ خالل ظؽ السكيدمة الخمراج اسيخدام يسكؽ . ىل2
 السدظه ؟ لمحكؼ نسؾذج ترسيؼ يم يم اقميؼ كراسي ن العراقالع لم 

 البحذ هٌِجيتادلبحذ االّل: 

: تؾاجزززو ظؤسدززز ج اليعمزززيؼ العززز لم يزززم ادقمزززيؼ كغيرىززز  ظزززؽ الي ظعززز ج العراقيزززة العد زززد ظزززؽ مشككك البحث حككك 
السذكالج واليحدي ج واليم اثرج عمى اراسة اليعميؼ الي ظعم وظخرج تو وإع قزة ظدزيرتو ود  ممزم السدزيؾى 

ااج الزى  السظمؾ  لدؾق العسل، ورغؼ تظؾير الي ظع ج وازاي ا عداى  اد انيز  تسزر بؾضزع صزعب واليزم
عيؾر ظذ كل ااارية وظ اية وتدنم ظديؾى اليعميؼ وضعف ظخرج تي  وعدم البدرة عمى ت ىيزل الظزال  بسز  
 يش سب ظع اكيي ج ج السييسع. وىشز  تمزرز اىسيزة الحؾكسزة يزم اداا  اليز ظعم لالرتبز   بيز  الزى السدزيؾى 

اليدزز ؤدج ادتيززة واليززم ىززم جززؾىر  السظمززؾ ، اضزز ية الززى اليدزز ؤدج الدزز ببة يحزز ول المحزز  ادج بززة عمززى
ظذززكمة المحزز  اليززم يحزز ول المزز كثؾن اراسززيي  دسززيخالص الشيزز نه والؾقززؾف عمززى اليؾصززي ج اليززم يسكززؽ 

 ادسي  اة ظشي  ظؽ قمل ااارة الي ظع ج.

 ؟ ىل لدى ااارة الي ظع ج رؤية واضحة لمحؾكسة؟ظ ىم ظم ائ كؾكسة الي ظع ج

   الي ظع ج؟ تؾاجيي  اليم اليحدي ج ظؾاجية يم حؾكسةظم ائ ال يديؼ ىل

تكسززؽ أىسيززة المحزز  ظززؽ خززالل ظ يززؾم الحؾكسززة الززذي ياعمززر عززؽ الكي يززة اليززم تززدار بيزز   :أهميككلبحث حكك 
الي ظع ج،دن الؾعم بيذه الس  ىيؼ وظم ائ الحؾكسة وتظميبي  سزيؤاي الزى تحبيزا قزدر كميزر ظزؽ الذز  يية 

ي غة اسزيراتييية سزميسة والح ز ل عمزى جزؾاة اداا  وتيشزب السخز طر والعدالة وظد عدة الي ظعز ج لمشز   صز
كؾكسة الي ظع ج عشررا  رنيدي   يم اليركيز األخير عمى اتي ى ج  تعيمروالسذ كل والرراع ج الداخمية. و 

 إصالح اليعميؼ الي ظعم يم جسيع أرج   الع لؼ.
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 ظ يزؾم عمزى الززؾ  تدزميطحؾكسزة و  يزدف ىزذا المحز  الزى اليزأطير ال كزري لس يزؾم ال: أهكاح بحث حك 
واورىز  يزم تحدزيؽ جزؾاة اليعمزيؼ وظؾاجيزة  إليي  تديشد اليم والسم ائ ي ظع ج واسيعراي أىسييي ال كؾكسة

 اليحدي ج الرنيدة اليم تؾاجو أنغسة اليعميؼ الي ظعم، وكذلػ اليعرف عمى الشس ذج لمحؾكسة ادك ايسية. 

 شيهسزال عمزىيزم ادج بزة عمزى أسزئمة الدراسزة  إعيسزد المز كثؾن ليش يزذ أىزداف المحز   حث حك : أسكاب 
 ادطزالع تزؼ كيز  سز ج،ار دوال المحزؾ  ظزؽ كثيزر يزم بزو ظعسزؾل السزشيه وىزذا ،محز ال لسؾضزؾع الؾصز م
واليؾصزل الزى ظيسؾعزة ظزؽ الشيز نه ظزؽ  ب لمحز ، السرتمظزةالسشذزؾرة  سز جاوالدر  والمحزؾ  ظزؽ عزدا عمزى

 ظرجعيزة إعظز   يزم تدز ىؼ قد اليم اليؾصي ج بعض حااقير  ثؼ وظؽخالل اراسة تمػ المحؾ  والسر ار، 
  .الي ظع ج كؾكسة لسؾضؾع ظ يدة

 هصطلحاث البحذ: 
تعرف بأني  ظيسؾعة ظؽ البؾانيؽ والشغؼ والبزراراج اليزم تيزدف الزى تحبيزا اليزؾاة واليسييزز يزم  :الحؾكسة

عظؾة والدززززيد  لززززة ليحبيززززا خظززززط وأىززززداف السؤسدززززة.)اداا  عززززؽ طريززززا اخييزززز ر ادسزززز ليب السش سززززمة وال ع
  460، 2011عمم

 عمى الي ظع ج درةقا  عؽ عم رة بأني  الي ظع ج كؾكسة  2014 ،العريشم )عرف :كؾكسة الي ظع ج
 خالل ظؽ ظش سمة وأس ليب ي عمة، خظط ب تم ع أااني  وتحديؽ اليؾاة، ظؽ ع ل بسديؾى  أىدايي ، تحبيا
   .الرشيدة اإلاارة

 بحذ:ال اخخيار دّافع
 .الي ظع ج يم الحؾكسة بيظمياع لسي    السيزا د اإلىيس م 1-
 الي ظع ج يم ادقميؼ. بحؾكسة السيعمبة األبح  و  لدراس جو قمة اا انعدام 2-
 .بدماليو  الشي ح تحبيا أجل ظؽ الحؾكسة تظميا إلى ادقميؼ ج ظع ج ك جة 3-
 .الحؾكسة تظميا بزرورة اداارة العمي  يم الي ظع ج أنغ ر ل ت أجل ظؽ 4-

 

ب  
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 هبحذ الزاًي: هفِْم ّاُويت حْموت اجلاهعاث
 : هفِْم احلْموت:اّالا  

أظ    Corporate Governanceالسخيررة اليم راجت لمسرظمح ) ىؾ اليرجسة يعد ظرظمح الحؾكسة
اليرجسة العمسية ليذا السرظمح، واليم ات ا عميي  ظؽ قمل الم كثيؽ والكي  ، ييم تعشم "أسمؾ  ظس رسة 

 الدمظة تؾزيع" عمى تشظؾي  أني  عمى ع م، بؾجو الحؾكسة ت يؼ أن سمظ ج اإلاارة الرشيدة ". ويسكؽ
 الكي ن بيؽ العالق ج وسير بيشي ، ييس  والرق بة اليؾاصل وأس ليب أكمر، كي ن الؾكداج ااخل بيؽ والسي م

بأني : " ظيسؾعة ظؽ العالق ج ييس  بيؽ  OECDوالميئة.كس  تعريي  ظشغسة اليع ون ادقير اي واليشسية 
 Freeland  Cالب نسيؽ عمى إاارة الذركة وظيمس اإلاارة وكسمة األسيؼ وغيرىؼ ظؽ السد ىسيؽ " )

2007  .[1]  
 

ب:حبكملبحثجامعاتثانيا:ب  
 ظؽ ش ظمة ظيسؾعة إلى - األخيرة الدشؾاج ظيداول يم كسؾضؾع -تذير الحؾكسة الي ظعية       

 ظي ل يم الس يؾم ىذا عيؾر أاى. األك ايسية األوس ط يم البراراج صشع أنغسة تبؾا اليم العالق ج
د تذير الحؾكسة كثيرا إلى ظ  ت عمو لمحؾكسة األك ايسية، و  ظخيم ة نس ذج تظؾير إلى الع لم اليعميؼ

السؤسد ج، وانس  إلى كي ية أااني  لو، أي األس ليب والؾس نل اليم تحدا السؤسدة ظؽ خاللي   كيف تشغؼ 
 تؾجيو أنذظة خاللي  ظؽ  يؼ اليم الظريبة الي ظع ج بحؾكسة ويابرد .ن دي  ليحبيا الغري ظؽ وجؾاى 

الع ظة )ظعيز  وتؾجي تي  اإلسيراتييية خظيي  تش يذ وظي بعة وكمي تي  العمسية وإاارة أقد ظي  عةالي ظ
 أعز   كل ألاا  ك كسة آلي جو  ظع  ير وضع الي ظعية ب لحؾكسة وكذلػ الغري . 13، 2009وظحدؽ، 
 افر أط وظذ ركة السدؤوليؽ وظح سمة األاا  قي س واألس ليب الذ  يية تظميا خالل ظؽ الي ظعية األسرة

 أو ك لة ني بأوتعرف  . 2008. )عزج، واليبييؼ اليديير عسمية ويم البرار صش عة عسمية يم السرمحة
 بسث بة الحؾكسة تعد كس  الذركة، ااخل الدمؾكي ج نزاىةو  اليرري ج ك ية سالظة يحسم نغ م أو عسمية
   18، 2007.")عمدالؾى   وشح تة، خ رجي  أو الذركة ااخل اإلاارة تس رسي  إاارية عسمية
 ظؽ: "الدؤال عمى إج بة ىؾ الحكؼ الؾاقع، يم. وظعبد بديط الحؾكسة تعريف أن العمس   بعض ويعيبد
 وتعرف . Goedegebure and Hayden 2007، p. 2  [2]" )ب لي ظعة؟ الرمة ذاج البراراج  يخذ
 ظؽ السدي يد ؽ ليسيع ظسثميؽ قمل ظؽ راالبر  صش عة يم السذ ركة :إجراني   بأني  الي ظع ج كؾكسة
 ظع والس لية اإلاارية العسمي ج يم والذ  يية السدألة طريا عؽ ظحمم وظييسع طال  ظؽ الي ظعة خدظ ج
 .لمي ظعة السحمم والسييسع والظال  والبي ااج، السؾع يؽ ليسيع ظي ار يواك الحبؾق  ك ظ
 اسيراتييية تحد د بسدئؾلية ظرتمظة األك ايسية الحؾكسة أن Hassan Danaee Fard   [3]) ويعيبد

 أعز   تح يز تحديؽ يجن ،لمي ظعة األس سية السدؤولي ج ىس  والمح  اليعميؼ أن نعيبد كش  الي ظعة. إذا
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 بيذه الؾي   يم تد عد أن يسكؽ كؾكسة أااة  بسث بة يعيمر بيشيؼ ييس  اليشديا وتدييل اليدريس ىيئة
 ذلػ يم بس  السؤسد ج، ليسيع اليشغيسية األنغسة ظؽ كيز  الحؾكسة تعريف يسكؽ وب لي لم،. السدؤولي ج
 :الي لم الشحؾ عمى الي ظعة،

 طميعم بذكل الخ صة أو الع ظة الي ظع ج تشغيؼ بي   يؼ اليم الظريبة -
  اليذغيمية خظظي  وضع يم ظشي  وادسي  اة واسيراتييي ج لمدي س ج الي ظع ج تظؾير طريبة -
 اليذغيمية وأنغسيي  إعداااتي  ظع ق نؾن   الي ظع ج بي  تيكيف اليم الظريبة -
بالخ رجية. البظ ع ج ظع الي ظعة بي  تي  عل اليم الظريبة -

 :اجلاهعاث يف احلْموت هبادئ :رالزا
 - مالحؾكسة ى ظم ائ  الى ان 47-44  ص2015ي)الدؾاا أش ر

ل نذزر وتؾضزيح خزال ظزؽ الذز  ييةو  اإليرز ح عزةلي ظا تراعزى  حيزب الذز  ييةو  اإليرز ح  :حألول حثم كاأ
ا راااتيززز  وكي يزززة ان  قيززز  ونذزززر ثب يزززة ظعريزززة الحبزززؾق والؾاجمززز ج وغزززرس الثبزززة بزززيؽ العززز ظميؽ يييززز  واعظززز   

  وادج بززة عمززى اسززئمة واسي دزز راج السدززي يد ؽ واعظزز   نيززالسعمؾظزز ج كززؾل خظظيزز  وظذزز ريعي  وتبيززيؼ أاا
 .السعمؾظ ج اليم يحي جي  الع ظميؽ ييي  يم الؾقت السش سب

 يزم لسبرزرا ظد  لة تك ل نغ ظية نحؾالو  يؽقؾان جؾال و خال ظؽ اإلااريةوالسد  لة  الرق بة حثثاني: حثم اأ
 العبز  و  الثزؾا  ظمزدأ تظميزاوالسز لم بكزل انؾاعزو، و  ،ي اإلاار  ال دز ا نسز طأ و وظح ربزةظشرم نك     أي وعسم
ليؼ ظؽ خالل وجؾا ظعز  ير أعس  تبييؼوالسرؤوس، و  الرنيس، لي جو ظدؤ و  كي جصال د دالع ظميؽ وتح  عمى

 .واسس لالاا  والحرص عمى تظميا نغ م الحؾكسة الي ظعية
 ل خزال ظزؽ البزرار صزش عة يزم ركةلسذ ا عةلي ظا تراعم  حيب البرار صش عة يم ذ ركةلسا حثثاث : حثم اأ
ظزع ظراعز ة الرز لح العز م، وتذزييع وجزؾا .البزرار صزش عة عسميزة يزم لمسذز ركة يدزميي لسش ال رصزة إت كزة

 اتح ااج طالبية لمسذ ركة يم صشع البرار، وتمشم اسمؾ  الحؾار يم اتخ ذ البرار وكل السذكالج. 
 تيش سب اليسيع ظؽ خالل بش   ىي كل تشغيسية تيسيع بذخص يسيةاألك الحرية او  ليةادسيبال :حثرحبع حثم اأ

ظديبمة ووجؾا نغ م ظ لم ظديبل، ووجؾا لؾانح خ صة لسس رسة العسمي ج اداارية وات كة ال رصة دعز   
الييئة اليدريدية ب لسذ ركة يم تبديؼ اسيذ راج لميي ج السعشية وت ؾيض الدمظة لسي لس ادقد م 

  ..برالكية واسعة يم رسؼ خظط الدراسة لالقد م
يشغيسيزة الؾكزداج الاترز ل ظ يزؾح بزيؽ  مرز ل ظزؽ خزالل وجزؾا نغز ادت يع ليزةو  ك ز  ة حثخكام:: حثم كاأ

والسؤسدززز ج ذاج العالقزززة وتشؾيزززع وسززز نل ادترززز ل لشبزززل السعمؾظززز ج وبسززز   يش سزززب ظزززع طميعزززة ادىزززداف، 
 وادسي  اة ظؽ الثؾرة اليكشؾلؾجية يم ىذا السي ل.

ب  
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 رابعا: مناذس احلْموت االمادمييت: 
 وطرق  بأس ليب اىيس ظ   الم كثؾن  أعير األك ايسية، الحؾكسة ظي ل يم المحثم ادىيس م عيؾر ظع
 ثيز اتر  السؤسدزة، نزؾع الؾطشم، ظزسؾني  كدب وج تي  لمحؾكسة عد دة نس ذج  كشوى .األك ايسية الحؾكسة
 ظؾكزد نيزه  ؾجزد د انزو الؾاضزح وظزؽ .وادقيرز اية والدي سزية الثب ييزة العؾاظزل ظزؽ ذلزػ وغيزر اليز ريخم
الدراسز ج  تذزسل . 16اكسزد   ص.(اليسيزع  ش سب واكد ظب س أو ا  ظش را نسؾذج    يعد الي ظع ج لحؾكسة

 العززز لم اليعمزززيؼ أوضززز ع يزززم اسزززيخداظي  تزززؼ اليزززم األكززز ايسم لمحكزززؼ لشسززز ذج ظخيم زززة العززز لم الدززز ببة اليعمزززيؼ
 .جد زززززززدة نسززززززز ذج عيزززززززؾر إلزززززززى الشسززززززز ذج ىزززززززذه بعزززززززض ك  يزززززززة عزززززززدم أاى ذلزززززززػ، وظزززززززع. عد زززززززدة لدزززززززشؾاج

(Shattock2008 . [4] اليعميؼ يم الحؾكسة نس ذج ظؽ عدا ل حص األولى الح لية قد تكؾن ىم الدراسة 
. الع لم اليعميؼ يم لمحكؼ السثمى واألس ليب الح لية الحؾكسة طرق  بيؽ العالقة يم ثؼ اليحبيا وظؽ ،الع لم
 قمزززل ظزززؽ الي ظعيزززة اإلاارة وتحد زززدا الي ظعيزززة، لمحؾكسزززة نسززز ذج خسدزززة ىشززز ك ،ىزززذه ادسززز ليب ظزززع تس شزززي 
 الحؾكسزة السدظيزة السرمحة، أصح   وكؾكسة الؾص ية، وإاارة الذرك ج، وكؾكسة اليدريس، ىيئة أعز  

(Bernbaum 2004 . ظخيم زة كز دج يزم إاارة نسزؾذج كزل تظميزا تييز وز ظخيم زة أغزراي عزدة ىشز ك .
ز  يزجن وب ليز لم ،ظخيم زة بسي م الث لثة األل ية يم الع لم اليعميؼ وظؤسد ج الي ظع ج تبؾم ،الؾاقع يم  نسؾذج 
ا أعمى  إلى  ديع المالا يم الي ظع ج ظي م تعدا لكؽ .األك ايسية األوس ط جسيع  ش سب ود يع ل غير واكد 
 . الي ظع ج وإاارة كؾكسة يم األخرى  الشس ذج ظؽ لالسي  اة اليعميؼ تخظيط

 ركز ،لذلػ. الي ظع ج يم الحكؼ وأس ليب عسمي ج تعبيد إلىتؤاي  الع لم اليعميؼ أنغسة تعبيداج إن
تحديؽ  إلى بؾضؾح والذي  ؤاي ليحد دى  ويعيمروني  ضروري   الشس ذج ليذه الشغرية األسس الم كثؾن عمى

 ظع جشب إلى جشم    األك ايسية لمحؾكسة نس ذج خسدة وصف تؼ ذلػ، إلى وب لشغر. ووع ن ي  طميعيي  ييؼ
 خر نري :

 حثنمبذجبحالكاديمي:ب -1

وىؾ أقدم نسزؾذج لمحؾكسزة األك ايسيزة، ييزب  يذير الحكؼ الي ظعم ظؽ قمل أعز   ىيئة اليدريس،
أن تدار الي ظع ج بذكل أس سم ظؽ قمل أعزز   ىيئزة اليزدريس بيز . كسز  يذز ر إلزى الشسزؾذج أكي نز  ب سزؼ 

ليززززدريس ىززززؾ ظغيززززر ظززززؽ ظغزززز ىر يززززجن ككززززؼ أعززززز   ىيئززززة ا ،الحؾكسززززة اليس عيززززة. ظززززؽ الش كيززززة ال مدزززز ية
 يكزؾن  األك ايسيزة، الحؾكسة ي م .Trakman 2008 [5]الديسبراطية األك ايسية يم األوس ط األك ايسية )

 السثز ل إن .وااارتيز  الي ظعزة رسز لة تحد زد يزم األقزؾى  يأر لزوا األوسزع اليسثيزل األكز ايسييؽ لمسزؾع يؽ
 كةابرزر  األكز ايسيؾن  السؾع زؾن  ريزض كي  أكد ؾرا، ج ظعة ىؾ الشسؾذج ليذا شيؾع    األكثر الكالسيكم

 .الذرك ج كؾكسة أنؾاع ظؽ نؾع أي
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 (بCorporate Governanceحثشركاتب)بحبكمل  -2
 أن إلى الي ظع ج ولح جة الس لية لالزظ ج ك سيي بة أخرى  ن كية ظؽ الذرك ج كؾكسة عيرج لبد

 والسسمكزة. السيحزدة والؾديز ج لي رااسزي يزم الشسؾذج ىذا ويدؾا ة.ظدؤولي أكثر بأسمؾ  الس لية ظؾاراى  تد ر
 كؾكسزة وتعسزل .الي ظعز ج إاارة تحدزيؽ إلزى لمح جزة اسزيي بة الؾجزؾا كيزز إلزى خزرج وانزو كسز  السيحزدة،
 تحدزؽ عمزى يدز عد سزؾف الس ليزة، السدز  لة ظثزل الذرك ج أس ليب تظميا بأن يار ياي عل يم الذرك ج
 أك ايسيز    ولزيس ظيشزم شزركة ظزد ر عزؽ عم رة ىؾ الي ظعة رنيس أن عمى ع اة الشسؾذج ىذا ويدل .الشي نه
 األظشزز   ظيمززس ذلزػ يززم بسز  ،السذزز ركيؽ جسيزع الذزرك ج ظززؽ كؾكسززة . تيظمزب 17اكسززد   ص )يحدزب
. الؾقت ظرور ظع ظركزة وجيؾا ث بية اليزاظ ج تبديؼ ،والظال  والسؾع يؽ اليدريس ىيئة وأعز   والسد ريؽ

 Harman and Treadgold) األك ايسيززة األوسزز ط ظززؽ العد ززد يززم شزز نع بذززكل الشسززؾذج تظميززا تززؼ
 نيزززه إلزززى  زززؤاي قزززد اسزززيخداظو أن يزززم الذزززرك ج كؾكسزززة نسزززؾذج ضزززد الرنيدزززم الشبزززد  يسثزززل .[6] 2007
 كؾكسزة نسزؾذج اخييز ر يعيسزد ب خيرز ر،. العز لم اليعمزيؼ يزم البز نؾنم غير اليي وز وعدم السذيرك اليعد ل
 .وسي قي  الي ظعة خم ية عمى الي ظعة قمل ظؽ الذرك ج

 (بTrustee Governanceحثبصيب)بحبكمل  -3

. األظش   ظيمس أعز   بيؽ الثبة تشسية خالل ظؽ الحكؼ ني ح  يحبا الؾصم، كؾكسة نسؾذج يم
زز  أظززر ا بيززشيؼ الثبززة بشزز   يعيمززر لززذلػ، ا ظيس   اداارة الك ايسيززة أن ظحيريززؾ يعيبززد. الشسززؾذج ىززذا دسززيخدام جززد 
 يعيبزد ذلزػ، وظزع. لمحؾكسزة الع ليزة اليزؾاة الززس ن ج كزؾل تزؾيير يزم يدز عد أن يسكزؽ الشسزؾذج ىذا اتم ع
 ىززذا بززيعمؼ  يعمززا ييسزز  قميمززة كزز دج عززؽ اإلبززال  تززؼ ألنززو ظززميؼ الؾصززم كؾكسززة نسززؾذج أن المزز كثيؽ بعززض
 ىزم األظشز   ظيز لس يزجن ىزذه، أي ظشز  يزم  .Trakman 2008) الع ظزة العز لم اليعمزيؼ ظراكزز يم الشسؾذج
 األظشززز  ، ظيززز لس إن .Davari 2010 [7]) واألظريكيزززة األوروبيزززة الي ظعززز ج ظزززؽ العد زززد إاارة ىيئززز ج
. اليدززيسة السدززؤولي ج ظززؽ الكثيززر لززد يؼ العميزز ، اليعميسيززة والسع ىززد لمي ظعزز ج األكزز ايسم الييكززل كرؤسزز  
 ىيئزززة ألعزززز   األك ايسيزززة الحريزززة واعزززؼ سزززمظيي ، عمزززى والح ززز ل الي ظعزززة اسزززيباللية عمزززى الح ززز ل يعيمزززر

 الززذي األظشزز   ظيمززس وظيزز م واجمزز ج أىززؼ بززيؽ ظززؽ وظس رسزز تي  سي سزز تي  وك زز  ة يع ليززة وضززس ن اليززدريس،
 السؤسدزززز ج تؾجيزززو يزززم ى ظززز  اورا تمعززززب واليزززم تعميسيزززة ظؤسدزززة. أعمززززى أو لمي ظعزززة ك كسزززة ىيئزززة يعيمزززر

 تحد زد األكز ايسم، اليخظزيط ضزس ن الي ظعة تكسزؽ يزم ظيسة تؾضيح أن. ك   ة أكثر نغؼ نحؾ األك ايسية
 ىيئزة أعزز   ريز ه ، ضزس ن األك ايسية المراظه عمى السؾايبة األك ايسم، األاا  ، تبييؼ األك ايسية األىداف
 ظززؽ ىسزز  األكزز ايسم ادسززيبالل عمززى الح زز ل وكززذلػ الس ليززة السززؾارا تززؾيير والظززال  و والسززؾع يؽ اليززدريس
زز  اور ا  معززب الززذي الي ظعززة أظشزز   لسيمززس الرنيدززية السدززؤولي ج بززيؽ  Duryea)  الي ظعززة ببزز   يززم ى ظ 

2000   Campbell 2002  .[8] 
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ب(بStakeholder Governanceحثمصاحلب)بأصحا بحبكملب -4

 ،والسدظه والذرك ج اليس عية الحؾكسة نس ذج عؽ السرمحة أصح   كؾكسة نسؾذج يخيمف        
 اليدريس ىيئة وأعز   الظال  ظثل السرمحة أصح   ظؽ واسعة ظيسؾعة عمى الحؾكسة تؤثر عشدظ 

 تسثل. الع لم اليعميؼ وظراكز اليشؾيع ج يم الشسؾذج ىذا اسيخدام  يؼ ،ككل والسييسع والحكؾظة والخريييؽ
 والبيسة ب لميئة السيعمبة الع ظة السر لح ظؽ واسعة لسيسؾعة واضح    ظغيرا   السرمحة أصح   إاارة

 أكثر خدظيي  ظؽ ال  ندة كؾل أسئمة تظرح الشسؾذج ىذا سممي ج يجن ذلػ، وظع. األخرى  الع ظة والسر لح
  .Trakman 2008) الي ظعم البرار صشع يم غيرى  ظؽ
 (بAmalgam Models of Governanceحثحبكملبحثمامجلب)بنماذج  -5

 نس ذج ظؽ كسزيه لمحكؼ الحؾكسة نس ذج يكرة اقيرح شخص أول 1991بيرنمؾم روبرج ك ن
 كؾكسة ونس ذج والبيؼ الذرك ج وكؾكسة األك ايسييؽ ىيئة قمل ظؽ الي ظعية لمحؾكسة األك ايسية الحؾكسة
 السديؾي ج ظيعداة ب لحؾكسة ترتمط لمحكؼ السدظية الشس ذج أن الم كثيؽ بعض يعيبد السرمحة، أصح  

 الخ صة اإلاارة أىداف تذسل ،ذلػ عمى وبش     .Meier et al. 2004 [9]) األك ايسية األوس ط يم
 : مم ظ  السدظية ب لشس ذج

 السعرية عمى ق نؼ ظييسع إنذ  . 1
 الحكؾظة قمل ظؽ ،ظحداة أىداف ليحبيا ،الس لية السؾارا تخريص ك   ة. 2
 ادبيك راج تذييع ظؽ الرغؼ عمى تحد  أن يسكؽ واليم ،ادقير اية اليشسية. 3
 ب لي ظعة اليدريس ىيئة ألعز   األك ايسية الحرية كس ية. 4
 الي ظعة تح ول واليم ،األخرى  السيشية السي دج يم أو األك ايسية اليخرر ج يم ظشؾعة كيمة خما. 5

 تؾييرى .
 يديحبؾنو ظ  بيحبيا لمظال  تدسح أك ايسية بيئة خما. 6

 عدا عمى اليركيز عؽ وادبيع ا األك ايسية الحؾكسة ادبيك ر يم السدظية الحؾكسة نس ذج تديمزم ،لذلػ
 البؾة نب ط ظؽ ادسي  اة الشس ذج ىذه تح ول. الميئية ادسيي ب ج عمى ب ليركيز السميحبيؽ الظال 
  .Trakman 2008) األك ايسية ادكيي ج ج ليممية األخرى  الحؾكسة لشس ذج

  احلْموت:خاهضا: اجلاهعت هي خالل هعايري
 المح  العمسم، ثب ية ونذر العمؼ قيؼ وتعزيز السييسع تحد   قؾى  ظراكز أىؼ ظؽ الي ظع ج تعيمر      
  :ىم رنيدية ظي م بثال  قي ظي  خالل ظؽ الدور ىذا الي ظعة وتمعب
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 عرر ظعظي ج ظع لمي  عل واليكشؾلؾجية المحثية قدارتي  وتعزيز الؾطشية، المذرية تشسية الكؾاار 
ثب ية  وغرس الحد ثة، العمؾم ظي ل يم وتدريمي  اليد دة األجي ل تعميؼ خالل ظؽ العمؼ والسعرية،

 .الذم   عبؾل يم واليظؾير المح 
 :  جيؾا اعؼ يم واسيخداظي  األس سية واليظميبية، العمؾم ظي ل يم العمسية المحؾ  تظؾير 

 والرس نل المحثية السذروع ج خالل ظؽ السذكالج البؾظية، وكل وادجيس عية ادقير اية اليشسية
 .أنذظيي  إط ر يم تيؼ اليم العمسية

 والميئة الرحة ظثل ،واليكشؾلؾجية العمسية السؾضؾع ج كؾل لمسعمؾظ ج ظديبل ظردر تؾيير :ا 
 ظس  وادجيس عية، ب ليشسية ادقير اية السؾضؾع ج السرتمظة وب قم والرش عية الزراعية واليشسية
  15، 2009)ظعيز وظحدؽ،  .العمسية ب لبدراج ادرتب   يم ويد ىؼ المحثية العسمية  ثري 

 اليعميؼ خرييؾ يكيدمي  اليم جاوالسي ر  العسل، سؾق  إليي  يدعى اليم جاالسي ر  بيؽ ظ  ييؾة وجؾا بدمب  
 خرييزم بزيؽ المظ لزة ظعزددج جازاا كيز  كميزرة ضزغؾط    العربيزة الزدول يزم الي ظعز جت واجيز العز لم،

 يسكزؽ تعميسز    تزؾير كزم لالبيكز ر الميزؾ  إلزى الي ظعز ج اكي جزت لزذا الزدول، تمزػ أغمزب يزم الي ظعز ج
 جز راظيمؾ ااري نز ( لممزدانيؼ وادجيسز عم ادقيرز اي الشسزؾ يزم يدز ىسؾا ظش يدزيؽ يرزمحؾا أن ظزؽ خرييييز 

 ليزؾيير اليشغيسزم السدزيؾى  عمزى وال  عميزة الك ز  ة تحبيزا يزم تدزيؼ الي ظعز ج يحؾكسزة  2012،خزرون  وآ
 اليعميسيزة السؤسدز ج عمزى السزؤثرة السع صزرة اليحزدي ج لسؾاجيزة وذلزػ السش يدزة، عمزى ا  قز ار  تعميسز   

 سمدزمة عمييز  تدزيظر بيروقراطيزة، أجيززة تززؼ ظؤسدزة الي ظع ج الحكؾظية إلى تحؾلت كي .وظخرج تي 
 الخ صة، الي ظع ج أظ  .األك ايسم الي نب اور تيسيش يم كمير تد ىؼ بذكل واليم والمؾانح البؾانيؽ ظؽ
 يزم أاى ظز  وىزؾ األربز ح، ليعغزيؼ يدزعى الزذي الييز ري  الظز بع األكيز ن ظزؽ كثيزر يزم عمييز  تغمزب يبزد

 وعمزى ع ظزة الي ظعز ج ظشغؾظزة ظدزيؾى  عمزى واليش يدزم اليظزؾري  الزديع قزؾة غيز   وضزعف إلزى الشي يزة
 تعميسية، وأسمؾ  ظؤسدة كل إليي  تحي ج اليم والرس لة الرؤية غ بت كي  كدة  عمى ج ظعة ظديؾى كل
 واليظؾر بيؽ اليظؾر اليعميسم كميرة ييؾة لؾجؾا نغرا   ع لسية، تكشؾلؾجي  ظؽ ظي ح ىؾ ظ  ضؾ  يم تحببي 

 ظز نح ظيزرا كؾنيز  يبيرزر عمزى الي ظعزة اور وظز   ززال ىزذا  18، 2009)ظعيزز وظحدزؽ،  .اليكشؾلزؾجم
 ضزعف نبز ط أىزؼ ظزؽ واكزدة يسثزل والزذي السدزيسر، لميعمزيؼ اورىز  كسؤسدزة غيز   ظزع العمسيزة، لمزدرج ج
واضزحة  ويمدز ة إسزيراتييية غيز   عزل يزم لمي ظعزة إسزيراتييية وضزع إذن يسكزؽ كيزفاليز ظعم،  اليعمزيؼ
 أىدايو سد تو ليحبيا وظؤ السييسع أيراا وطشم يدعى ظذروع أو إط رى  يم ككل السييسع يعسل وظحداة
ا األظزر ىزذا ويظزرح اإلنس نيزة،  المذزرية، السزؾارا يزم تشسيزة الي ظعزة اور كزؾل اليدز ؤدج ظزؽ العد زد ظيزدا 
 نغز م عؽ يغيب كي  ظؾاراى  المذرية  إاارة عمى ق ارة غير الح لية بأوض عي  الي ظعة ك نت خ صة إذا
 ظزؽ يمزيس .األاا  لبيز س السؾضزؾعية تغيزب السعز  ير كسز  اليش يزذ، وظي بعة األىداف تحد د الداخمم عسمي 

 ب لي ظعة؟ اليدريس ىيئة عزؾ ييي  يعسل اليم ال يرة واكدة خالل أاا  قي س اسيس رة وجؾا عدم السشظبم
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ز  يرزمح أن بسيزرا اليزدريس ىيئزة عززؾ أاا   زيؼ قيز س أد السبمزؾل ظزؽ لزيس أنزو كسز  )ظعيزز  .ظدرس 
  26، 2009وظحدؽ، 
 اليعميسية والسؤسد ج الشغؼ تشؾيع أن عمى الع لم اليعميؼ ألوض ع اليحميمية س جار دال ات بت وقد

 عمى ادجيس عم الظمب  داتز  ظأزق  ظؽ ب لخروج الش ظية لمدول سيدسح اليم جار و الزر  ظؽ واكدا أصمح
 تيش سب ظالنسة صيغة إيي ا يم والرغمة والمذرية، الس لية السؾارا ظحدواية عل يم الع لم اليعميؼ خدظ ج
 ج،االبدر  يم واليشؾع السيشية والك   ة السي رة ظديؾي ج كي  ظؽ العسل أسؾاق يم الحد ثة جار يالسيغ ظع
 ظؽ الي ظعية غير اليعميؼ ظؤسد ج إنذ   يم اليؾسع تذييع الؾطشية اليعميؼ سمظ ج عمى  يعيؽ ىش  وظؽ
 .أخرى  ن كية ظؽ واألىمية الخ صة الي ظع ج واعؼ ن كية،

  :للجاهعاث احلْموت أُويت :صادصا
 السسكشزة الدزمل بأيززل أىزدايي  تحبيزا يزم الي ظعز ج ظدز عدة يم الي ظع ج  كؾكسة أىسية تغير

 وتيشزب اليش يدزية، البزدرة تعزيزز يزم السخرجز ج، وتدز عد وضزعف األاا  يزم البرزؾر أوجزو عزؽ والكذزف
الشزاىزة  تحبيزا ني نيز  ، وضزس ن عميزو والبزز   بؾجزؾاه الدزس ح لمي ظعز ج وعزدم والسز لم اإلااري  ال دز ا

 تبميزل عمزى تسييزز، والعسزل اون  واألك ايسيزة اإلااريزة الييئيزيؽ ظزؽ العز ظميؽ وظرز لح لحبزؾق  واإلسزيب ظة
األخظز  ،  ىزذه ظثزل كزدو  تسشزع اليزم ال ع لزة الرق بيزة الزشغؼ بجسزيخدام ظسكزؽ قزدر إلزى أانزى األخظز  
 .وأااني  الي ظع ج عؽ السييسع رض  يحبا وذلػ الع ظميؽ وضس ن كبؾق  اإلاارة كادؽ وب لي لم

 حْموت اجلاهعاث  صابعا: أُداف
 لمذزرك ج، ادسزيثس راج جزذ و  اليش يدزية، البزدراج زيز اة و األاا  اعزؼ يزم الييزدة الحؾكسزة تدز عد

   2012 ظزرزوق )لخزص :الي ليزة األىزداف إلزى الؾصزؾل خزالل ظزؽ ذلزػ و عز م بذزكل ادقيرز ا تحدزيؽو 
 : مم ييس  الي ظع ج، لحؾكسة األىداف أىؼ   2015    )

 عمى يد عد ظس  لمعسل، ص لحو بيئة تكؾيؽ خالل ظؽ والخ رجية الداخمية الي ظع ج ك   ة زي اة 
 .الي ظع ج ي عمية تعزيز

 اليم والبؾاعد البؾانيؽ وضع خالل ظؽ السعشية فااألطر  ليسيع والعدالة طيةاالديسبر  ضس ن 
 .اإلاارية األعس ل تؾلم يم الي ظع ج وظدؤولم قي ااج بي  يديرشد

 يم والظال  والبي ااج، واإلاارييؽ، األك ايسييؽ األعز   ظؽ فااألطر  جسيع ظذ ركة تعزيز 
 .جرا براال صشع عسمي ج

 الي ظع ج يم الع ظميؽ بيؽ والسد واة  العدالة بيحبيا الي ظعة يم ال ئ ج جسيع أاا  ريع. 
 الي ظع ج وجؾا ظؽ السدي يدة فااألطر  ليسيع والسد  لة السح سمية كا تؾيير. 
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 ك ظل، بذكل أعس ليؼ ظس رسة ظؽ الع ظميؽ وتسّكؽ ب لؾضؾح، تيدؼ وأطر آلي ج، ويا العسل  
 ليحبيا الي ظع ج  وخ رج ااخل األنذظة جسيع يم ال  عمة والسذ ركة العظ  ، عمى وظد عدتيؼ
 .الّذ  يية

 نظ ق عمى األك ايسية البراراج برشع  يعما ظ  خ صة والسدؤوليؽ، الدمظة أصح   ظيسة تدييل 
  .والي ظعة الكمية ظديؾى  عمى الشغر وجي ج ظؽ واسع

 راهٌا: حتدياث اجلاهعاث:
 الع لسم لكم ر ي ليرشيف. الي ظع ج كؾكسة اجل ظؽ الزغؾط ظؽ زاا الع لسم اليرشيف إن
 اليحدي ج لزخ ظة والحؾكسة ونغرا   اليسؾيل وتؾير السؾىمة تركيز ظيرمة، عؾاظل بثالثة  رتمط الي ظع ج

 اليم اليبميدية ب لظرق  ظؾاجييي  السسكؽ يعد ظؽ لؼ يجنو العربم، الؾطؽ يم اليعميؼ ظؤسد ج تؾاجيي  اليم
 اليؾانب ظخيمف يم العربية السييسع ج يم تظؾراج كميرة لحدو  الزظؽ، ظؽ طؾيمة ل يرة س ندة ك نت

 ليذه يديييم  لؼ خ صة، بر ة الع لم واليعميؼ ع ظة اليعميؼ بر ة ولكؽ وادقير اية، والثب يية ادجيس عية
 اليحدي ج ىذه كل وأظ م. الع لؼ يم الحد ثة وادتر دج اليبشي ج ظع سرعة تيؾاكب اليم ب لدرجة اليغيراج
 ىم السؤسد ج إاارة كي ية أن إذ وظؾاجية اليحدي ج، اليغيير إلكدا  ى ظدا   اايع    الي ظع ج كؾكسة تذكل
 عمى الع ظة والسد  لة الذ  يية ظؽ ظزيد نحؾ أىدايي  واليؾجو تحبيا يم كدس    األكثر العؾاظل بيؽ ظؽ

السؾارا  ظر ار عؽ الحد   أن إلى اإلش رة ييب وىش  ظؽ ادسيباللية، ظزيد نحؾ لميحرك ظؾاز وضع
 تشؾيع يم ضرورة األولى البزية تيسثل. بيشيس  ال رل يسكؽ د أس سيييؽ قزيييؽ  يزسؽ واسيخداظ تي 

 ظؽ وظ  تخررو الدولة عمى الك ظل ادعيس ا عرر ولى يبد الي ظعة، ألنذظة اليسؾيل ظر ار
. وتشسييي  تمػ السر ار تشؾيع عؽ ظدئؾلة الي ظعة إاارة وأصمحت الي ظعة، ن ب ج لسؾاجية اعيس ااج
 تش يذ يعشم الذي األظر اليؾعيف الدميؼ، وتؾعي ي  السؾارا اسيغالل كدؽ بزرورة الث نية البزية وتيعما
 السؾضؾعة.  تحبا السع  ير خدظ ج تبديؼ ظع ظسكشة تكم ة بأقل الي ظعية األنذظة كل

 وىؾ كشبظة بداية اليدريس ىيئة أعز   بسديؾى  ادرتب   تذسل وادعيس ا اليؾاة ضس ن ظع  ير ان      
 لس  نغر ا جؾاة األاا ، عمى الي ظعة أس تذة تح يز يذسل إجرا  ألنو نغر ا األظؾر أصعب ظؽ يعيمر ظ 

) ظعيز ىيكميو وإع اة ظؽ خاللو يعسمؾن  الذي السؤسدم الؾضع جؾاة تحديؽ ظؽ ضرورة ذلػ  يظممو
 لؼ تحبا ادابي ج تراكس  تشغيري   ك يي   لممؾرة إط ر ظ  ىيسم ظيك ظل لمحؾكسة . 78، 2009 ،وظحدؽ

الي ظع ج، يديؾعب يمد ة ىذا الشسط ظؽ اداارة يم العسمية ادسيراتييية لمي ظع ج صي غة وتش يذا ، 
دسم   تعؾا الى كداثيو وتعبيد بش نو الييريمم عمى ظديؾى ال كر ادااري وعيؾر العد د ظؽ الخر نص 

الشغر بيؽ الم كثييؽ  عمى الرغؼ ظؽ وجؾا تم  ؽ واضح  يم وجي جو السسيزة لو عمى صعيد الي ظع ج، 
وادك ايسيييؽ كؾل ظ يؾم كؾكسة الي ظعة،اد ان ىش ك إجس ع واسع رغؼ بعض ادنيب ااج عمى أىسية 
الدور الذي تمعمو كسيزة يم ني ح وري اة بعض الي ظع ج أو طريا اال الى ظك نة ايزل بيؽ ظثيالتي . 
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عميسية الراغمة لي  ظؽ خالل وجي ج الشغر وان عسمية الحؾكسة تيري ويا خظؾاج تيمش ى  السؤسد ج الي
 لد ي  كسركمة تغيير واسيعداا نحؾ تمشم اسيراتييي ج تسييزى  عؽ نغيراتي  ظؽ الي ظع ج. 

 و ني ح عؽ الدول بعض يم اليعميسية السؤسد ج ظديؾى  عمى أجريت اليم الحد ثة الدراس ج أثميت لبد
 عؽ األول السدؤول أنو  العسل يم إااري  كأسمؾ  الي ظعية الحؾكسة عمى إعيسدج اليم السؤسد ج ت ؾق 
ب.كمي  العسمية يم ظؾرا أىؼ يعد الذي المذري  العشرر ىؾ الشي ك ج ىذه كل

 ادلبحذ الزالذ:
بحثتعايمبحثعاثيبفيبحقايمبكردستانبحثعرحق -1

 عزدا  ممز  ،بيز  خ صزة وتذزريع ج قزؾانيؽ ولزد ي  العزراق شزس ل يزم اقميؼ اتح اي تبزع ىم كراسي ن
 .تبريم زز  ظربززع كيمزؾظير ألززف ثالثززيؽ واىزؾكو  ةسززميس ني ،أربيزل ظح يغزز ج تغظززم. ندزسة ظميززؾن  5.2 سزك ني 
 تخرززيص تززؼ: السشظبززة يززم اليعمززيؼ ادس سززم واليعمززيؼ العزز لم ليحدززيؽ بزز لكثير كراسززي ن إقمززيؼ ككؾظززة تبززؾم
 Rauf Avci & Natela Doghonadzeالعز لم) واليعمزيؼ اليعمزيؼ لبظز عم 2013 ع م ظيزانية ظؽ٪ 16
 ظييسزززع يزززم ظيسززز    اورا   تمعزززب وىزززم ع ليزززة قيسزززة ذاج كراسزززي ن وزارة اليعمزززيؼ العززز لم يزززم إقمزززيؼ إن[. 10]  

 يززجن وب ليز لم ،كراسزي ن إقمزيؼ يزم يبزط واكزدة ج ظعزة ىشز ك ك نزت ،1992 عز م كيزى. صزغره رغزؼ السشظبزة
 الحكؾظيززززة اليؾسززززع سي سزززة ويززززرج ،الحززززيؽ ذلزززػ وظشززززذ. ندززززمي  جد زززد نغزززز م تعيمززززر وزارة اليعمزززيؼ يززززم ادقمزززيؼ

جد زززدة لمسؾاىزززب والظ قززز ج  إ زززؾا  ظعززز ظالج يزززيح عمزززى ركززززج كيززز  ،البظززز ع ىزززذا يزززم ضزززخسة اسزززيثس راج
 15 و ع ظززة ج ظعززة 14 ذلززػ ويذززسل. ج ظعززة 33 عمززى كراسززي ن إقمززيؼ تذززرف وزارة اليعمززيؼ يززم ،العمسيززة
     N Ahmed - 2016وظؤسدزييؽ ) ظخيم زة بسمكيزة وجز ظعييؽ الدولزة ظزؽ بيز  ظعيزرف خ صزة ج ظعزة

[11.] 
بوحقعبحبكملبحثجامعاتبفيبحقايمبكبردستانبحثعرحقب-2

بعد اني  ضة الذعب  يم العراق و الع لم اليعميؼ ا ش ظيكية تبؾيض إلى الدي سية اليغييراج ااج
 اليعميؼ قظ ع أصمح  1991عمى الحي ة الع ظة بعد ع م الكراي وانذ   ككؾظة اقميؼ كراسي ن تدرييي 

 ظؤسد ج غرار تظؾيرى  وعمى أجل ظؽ ب لسؾارا واليالعب ،والسحدؾبية ،الدي سم لمرؾا  ظك ن  الع لم
 الحرية ظؽ السزيد إلى وتحي ج السركزية يم ظغروسة الع لم اليعميؼ ظؤسد ج يجن ،األخرى  الع م البظ ع
  .[12]وظش ىيي  وإجرا اتي  سي س تي  ليحد د

ميؼ الع لم يم اديميؼ جزا  اس سي  ظؽ جيؾا الحكؾظة دض    عيكؾن قظ ع اليوك ن  شمغم ان 
الديسبراطية عمى نغ ظي  الدي سم وتحد   ظييسعي ، دن لدى ج ظع ج ادقميؼ البدرة عمى السد عدة يم 
ر كل الشزاع ج ادجيس عية والدي سية وتؾيير ال رص دعز   ىيئة اليدريس والظال  لمعسل كؾكال  لميغي

ادجيس عم ويسكؽ لبظ ع اليعميؼ الع لم ان  معب اورا قي اي  يم ت ظيؽ سالم وانذ   ظييسع ظدنم طؾيل 
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 الميروقراطية، قرؾر األك ايسية، ألب   شسمت ىيكمية ظذ كل أك ايسيؾا ادقميؼ ظؽ شكى ادجل يم ادقميؼ.
 يم الذخرم والزعف اليبيؽ وعدم السيش كريؽ الدي سييؽ الب اة قمل ظؽ واإلىس ل الداخمم واليش كر
 إجرا اج وتدنم ،العمسية لممحؾ  السشخ زة اليؾاة كؾل الذك وى  عؽ اإلعرا  تؼ كس . اليغيير إكدا 
 البرار. صشع ظركزية يم واإليراط ،الذي ااج وإصدار اليدريب

واتب نو واكك ظو. ي ن  اليم تعشم اكس ل الذئن ىش ك خمل يم الرص نة العمسية و وىذا  دل عمى ا
الرص نة العمسية لمسؤسدة الي ظعية انس  تييمى يم ني ية السظ ف يم السؾاص  ج  لشؾعية ادخير ص 

ظؽ  .  2017لخريييي ، وظؤىالتيؼ لميع ظل ظع السي م اليم سيك مؾن وع ن يؼ." )ارك ن سعيد خظ  ،
 أس رج واليم ،السدى طؾيمة يراتيييةواس رؤية كراسي ن إقميؼ اجل ترحيح ظ  سما ذكره وضعت ككؾظة

 اليؾاة تحبيا يم لمحكؾظة األولى السيسة تيسثل. الع لم اليعميؼ نغ م إلصالح جد دة طريا خ رطة عؽ
 الع لم اليعميؼ نغ م إصالح  "اليؾاة نحؾ الظريا خ رطة"  اليبرير ).العمسم والمح  الع لم اليعميؼ يم

 .تش يذى   يؼ وكيف لالسيراتييية ظمخر    يبدم العراق كراسي ن إقميؼ يم العمسم والمح 
 يززم لمسدز عدة والي ظعز ج الزؾزارة بززو تبزؾم أن  شمغزم ظز  وكزذلػ اليش يززذ وآليز ج ظيسزة اليبريزر  شز قش  

 :الي لية السي دج إلى اليبرير يم السميؽ الشحؾ عمى الشغ م إصالح طريبة تشبدؼ. اليد دة الدي سة تش يذ
  .TQA)"  اليدريس جؾاة لزس ن كد  " نغ م وإنذ   اليعميؼ إصالح

 ظع عمس نش  وربط ادبيك ر وتذييع العمسم المح  ليشذيط اليسؾيمم والمح  اليدريب نغ م إصالح •
 .السيسيزة الدولية األبح   ظراكز يم نغرانيؼ

 .اليحيية والمشية األيراا يم ادسيثس ر خالل ظؽ البدراج بش   •
 .ظؤسدم واعيس ا ترخيص نغ م إنذ   •
 .الي ظعة اسيباللية ليعزيز ال شية والسع ىد لمي ظع ج اإلااري  الييكل إصالح• 
-MoHESR) يم السب م ادول   ن  وظلظوا  الطلا ضعوو  ةطارقورلب ا لتبم ل ااري إلا م ظلنا حصالإ •

KRG، 2010، تعميسزم نغز م إنذز   يزم اقميؼ كراسي ن يم لمؾزارة الرنيدية الرؤية تيسثل. [13]  12 ص 
 ظيزز راج ذوي  سززك ن إنيزز ج إلززى  ززؤاي ظسزز  ،العزز لؼ أنحزز   جسيززع ظززؽ السس رسزز ج أيزززل عمززى يعيسززد ظيك ظززل
 اسزيراتييية تيكزؾن . العزراق كراسي ن يم السعيذة ظديؾي ج وارت  ع ادقير اي الشسؾ وتح يز ،وتعميؼ ع لية
 األجززل طؾيمززة وخظززط  سززشؾاج ثززال ) األجززل ظيؾسززظة ، سززشي ن) األجززل قرززيرة خظززط ظززؽ العزز لم اليعمززيؼ

. الك زز  ة ليحبيزا واضزحة أولؾيز ج وتبزديؼ الزؾزارة ظمزز اراج تؾجيزو يزم لمسدز عدة صزيغت وقزد ، سزشؾاج 10)
 اإلااري  الييكزززل تظزززؾير عمزززى وسزززيركز إكدزززير تبريزززر عمزززى الخظزززط ىزززذه تعيسزززد. السي كزززة السزززؾارا اسزززيخدام

 وظراجعزززة ،العزز لم اليعمززيؼ وإصززالح بززراظه ،اليززؾاة ضززس ن تذززسل واليززم ،السؤسدززم اليخظززيط واسززيراتييية
 ،اليدريس اعؼ تحد   أيز   الخظط وتذسل. السي دج ىذه يم البدراج بش   وتظؾير الع لم اليعميؼ ىي كل
 وتذزززسل. لمظزززال  الالظشيييزززة األنذزززظة وتشغزززيؼ والزززيعمؼ اليعمزززيؼ طزززرق  وتظزززؾير ،السخيمزززراج ظعزززداج ظثزززل

 السؤسدزز ج لززربط لمسعمؾظزز ج بي نزز ج ق عززدة إنذزز  : الخظززط ىززذه تيزززسشي  اليززم األخززرى  اليظززؾير ظيزز دج
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 إنذزز   الي ظعزز ج  ااخززل تكسيميززة أبحزز   ظراكززز إنذزز   الززؾزارة  يززم الرززمة ذاج السشزز طا بيسيززع اليعميسيززة
 األك ايسيززززة واليؾعيززززف اليؾعيززززف إجززززرا اج ظراجعززززة الظززززال   رع يززززة خززززدظ ج إنذزززز   كززززد   قمززززؾل نغزززز م

 nabeel kaghedaاألاا  ) وتبييؼ السك يآج ذلػ يم بس  لمسؾع يؽ الع ظة العسل وتحديؽ بيئة واإلاارية 
& ahmed dezaye  .[14]  

 القايمبكردستانبحثجاياةبحثعاثيبحثتعايمبسياسلبب-3

 لبزد. الحكزؼ أسس وتعزيز اليحيية المشية بش   يم تظؾرا   الس ضية العذر الدشؾاج خالل اإلقميؼ كبا
 يززجن ،ووب ليزز لم الدوليزة الحززرة الدززؾق  وقزؾى  األجشمززم لالسززيثس ر ادسزيثس ر بؾابزز ج واسززع نظز ق عمززى ييحزت
 يززم ادسززيثس ر أجززل ظززؽ واإلاارة واليكشؾلؾجيزز  العمززؾم ظيزز دج يززم أعمززى ظعزز  ير وتظززؾير لؾضززع األولؾيززة
 العمسززم يززم كراسززي ن ظؾقززع وزارة اليعمززيؼ العزز لم والمحزز . )السيشيززة لمكززؾاار المذززرية البززدراج وزيزز اة الشزز س

MoHESR [[3] Website]. تظميا الدي سة اليد دة لمؾزارة اليم تيزدف الزى ظؾازنزة الظمزب و  أجل ظؽ(
 ظؽ اجل تحبيا،  تؾريد كؾراسي ن لخرييم الي ظع ج )سييؼ البز   عمى كل الحؾاجز الب نؾيشة واداارية 

 اليزؾاة بزيؽ ال يزؾة سزد عمزى األولزى ادسزيراتييية ركززج وقزد. اسيراتييي ج وضعت الؾزارة عدة اليدف ىذا
 والدي كة الش ط ظي دج يم السيشييؽ عمى الظمب ظؽ السزيد يخما ظس  ، شسؾ السشظبة اقير ا ألن والكسية

 تعمززززيؼ إنيزززز   السشظبزززة ىززززذه يززززم الي ظعززز ج عمززززى ييززززب ،ذلزززػ عمززززى وبشزززز    . األخزززرى  الرززززش عية والسشززز طا
 اور ظراجعزززة نحزززؾ الث نيزززة اإلسزززيراتييية تؾجيزززت. الحززز لم الؾاقزززع تدزززيؾعب د ألنيززز  اليبميديزززة السؾضزززؾع ج

 ظمكية سيؾير يم اصالح ىيكل ااارة الي ظع ج ظؽ خالل جمب نغ م ايسبراطم كد   والذي والذي الؾزارة
 بيبيزيؼ الزؾزارة تبزؾم. اليعميؼ جؾاة أجل ظؽ الظال  لحبؾق  الحس ية وتؾيير لسؤسدييؼ اليدريس ىيئة أعز  
 وقزد. المحثيزة والسخرجز ج ،الييزد واليزدريس ،والسؾضزؾع ،الظزال  أعزداا خزالل ظؽ لمي ظع ج الس لم الشغ م
 تظؾير عمى تعسل وىم. واليرقية ب لديع وربظي  األاا  ليبييؼ والمح  اليدريس جؾاة تبييؼ إجرا اج وضعت

 كبزؾق  وكس يزة ،اليشدزيؽ بزيؽ والسدز واة  ،آظشزة وبيئزة ،ال دز ا وظك يحزة ،البز نؾن  سي اة لزس ن آلي ج تدقيا
 اقير ا ظع اليؾايا عمى لمح  ل ،المحؾ  وظشح الظال  لسشح تسؾيل خظط الؾزارة اسيحدثت كس . األقمي ج

 اقميؼ كراسي ن
 تحدززيؽ ىززؾ اقمززيؼ كراسززي ن ككؾظززة ىززدف. الي ظعزز ج اسززيباللية عمززى الث لثززة ادسززيراتييية تدززيشد

 اسززيباللية إلززى  اشغززر ،وب ليزز لم. الغززر  يززم الي ظعزز ج ظثززل ن جحززة ليكززؾن  العزز لم اليعمززيؼ ظؤسدزز ج ظعزز  ير
 اإلشزززراف بجعظززز   الزززؾزارة تبزززؾم أن عمزززى ،الرنيدزززم السشظبزززم األسززز س أنيززز  عمزززى العززز لم اليعمزززيؼ ظؤسدززز ج
 أكثزززر الي ظعززز ج ترزززمح أن ييزززب ،الدزززمظة نبزززل أجزززل ظزززؽ. السؤسدززز ج ليزززذه والسززز لم واإلااري  األكززز ايسم
زززز  سززززيؤاي الززززذي اإلااري  لييكميزززز  اليززززذري  اإلصززززالح خززززالل ظززززؽ وظدزززز  لة وشزززز  يية ايسبراطيززززة  إلززززى دكب 
 الزذي ادظش   ظيمس إنذ   وسييؼ ،السؤسد ج إلى الؾزارة ظؽ الدمظة نبل سييؼ ،ىذا خالل ظؽ. ادسيبالل
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 والظزززال  األكززز ايسييؽ والسزززؾع يؽ لأليزززراا الخظزززؾة ىزززذه سزززيييح. الي ظعزززة وعززز نف ليسيزززع ك سزززس  سيرزززمح
 . اإلجرا اج جؾاة وظراقمة تدقيا إلى ب إلض ية البرار صشع عسمي ج السذ ركة 
 اليعميؼ ليشة ظع اليع ون  خالل ظؽ الع لم اليعميؼ ق نؾن  صي غة إع اة عمى األخيرة ويركز ادسيراتييية

 ،والمحؾ  اليدريس يم اليسيز تحبيا" عمى اقميؼ كراسي ن يم الع لم اليعميؼ ظؤسد ج لسد عدة الع لم
 ولسد عدة الدؾق  نحؾ ظيزا د بذكل ظؾجو الع لم اليعميؼ جعل   الدولم الرعيد عمى تش يدية وترمح
   .MoHESR ظؾقع") ع لية تؾعيف وق بمية السش يدة عمى ق اريؽ يكؾنؾا أن عمى السديبمل يم الخريييؽ

 :هبحذ الرابع
 اخلامتت )االصخٌخاجاث ّ الخْصياث(

 :االصخٌخاجاث
يم عسؾم العزراق عمزى عزدم تظميزا ظعز  ير وظمز ائ الحؾكسزة  2014اثرج ادزظة الس لية بعد ع م 

بذزززززكل ظشظبزززززم وصزززززحيح، رغزززززؼ تميشزززززم نغززززز م اليعمزززززيؼ العززززز لم يزززززم اقمزززززيؼ كراسزززززي ن اسزززززيراتييي ج ليظميزززززا 
يزرة يززم ب لرغؼ ظزؽ وجززؾا السذز كل والسعؾقز ج اليززم تعز نم ظشيزز  الي ظعز ج اد ان ىشز ك اىسيززة كمو الحؾكسزة.

تظميا ظ ز ىيؼ الحؾكسزة وظح ولزة ااارتيز  يزم اليغمزب عمزى ىزذا السذز كل ظزؽ اجزل الشسزؾ واليظزؾر الزدانؼ،ان 
قمزززة السذززز ركة لمبيززز ااج ادك ايسيزززة او قمزززة ات كزززة ال رصزززة لميدريدزززيؽ يزززم صزززش عة البزززراراج ااى الزززى عزززدم 

سزز لم وظس رسززة وع ن يزز  ونغ ظيزز  ال وضززؾح اسززيباللية والحريززة ادك ايسيززة يززم الي ظعزز ج ظززؽ ن كيززة ىي كميزز 
وتحد د اعزداا الظزال  بسز   يش سزب واظك ن تيز  الس ايزة والمذزرية اون تزدخل خز رجم، كزذلػ سزممت اداارية و 

قمززة وضززؾح ظمزز ائ الحؾكسززة ب لشدززمة لمبيزز ااج ادااريززة و ادك ايسيززة وظشيدززمم الي ظعزز ج الززى قمززة الحريززة 
يزز لم تحؾلززت الي ظعزز ج يززم ادقمززيؼ الززى ظؤسدزز ج تزززؼ اغمميزز  اجيزززة والديسبراطيززة يززم اليعمززيؼ العزز لم وب ل

بيروقراطية تديظر عميي  سمدمة ظؽ البؾانيؽ والمزؾانح وتغمزب عمييز  يزم كثيزر ظزؽ ادكيز ن الظز بع الييز ري 
واليززم تدزز ىؼ يززم تيسززيش الززدور ادكزز ايسم لمي ظعزز ج ظسزز  قزز ا الززى ضززعف تززؾيير قشززؾاج ادترزز ل لسي بعززة 

اعيزرج الدراسزة اىسيزة كؾكسزة الي ظعز ج يزم السدز عدة  . يد ؽ وادك ايسيؽ واداارييؽ... الز شك وى السدي
وجزززؾا و  السزز لم وضزززس ن تحبيززا الشزاىززة والذزز  يية.ليش يدزززية وتيشززب ال دزز ا ادااري و عمززى تعزيززز البززدراج ا
السحدززززؾبية. ان ظخرجزززز ج اليعمززززيؼ اليزززز ظعم ممية يززززم بعززززض الي ظعزززز ج ك لؾاسززززظة و بعززززض الغززززؾاىر الدزززز

دتيش سب ظع ظيظمم ج سزؾق العسزل ظزؽ نزؾاكم اليزؾاة والشؾعيزة. كسز  اثميزت الدراسز ج ظحدوايزة اسزيباللية 
السززدرا  دا  و الي ظعزز ج وعززدم تسيعيزز  يززم تحد ززد ظي ظيزز  وخ صززة ظزز   يعمززا بيعززيؽ رؤسزز   الي ظعزز ج والعسزز

 اعظ   اداوار والسدؤلي ج.و  ير اليم تيدؼ ب لذ  يية والعدالة يم تبيؼ ورؤس   ادقد م وقمة ادليزام ب لسع 
ب

ب
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 :الخْصياث

 ك  ك ية ادطراف يم تظميا والسذ ركة يم ارس   قؾاعد ليمشم العسل عمى ظم ائ الحؾكسة  -1
 ات كة ال رصة لمبي ااج ادك ايسية ليظميا ظم ائ الحؾكسة ظؽ خالل تع ظميؼ ااخل الي ظع ج -2
 اىيس م وزارة اليعميؼ بسراجعة تعميس تو ولؾانحو الخ صة وتحد ثي  بزس ن تظميا الحؾكسة   -3
 العسل ظؽ اجل تمشم ظع  ير الحؾكسة ظؽ اجل زي اة قدرة الي ظع ج يم ظؾاجية اليحدي ج. -4
العسززل عمزززى نذزززر ثب يززة الحؾكسزززة بسززز  تززززسشي  ظززؽ ظعززز  ير ادظزززر الزززذي  ززؤاي الزززى ارتبززز   ك ززز  ة  -5

 الي ظع ج
بززد اوراج والسززؤتسراج لمبيزز ااج لميعمززيؼ العزز لم واسزز تذة الي ظعزز ج وجيسززع العزز ظميؽ يييزز  لميعريززف ع -6

 بحؾكسة الي ظع ج والي ج تظميبي 
اليؾجزززو نحزززؾ ظزيزززد ظزززؽ الذززز  يية والسدزززألة عمزززى وضزززع ظزززؾاز لميحزززرك نحزززؾ ظزيزززد ظزززؽ ادسزززيباللية  -7

 الي ظع ج
 اجل تغظية ظيظمم ج سؾق العسل وبس  يخدم اكيي ج تو تركيز الي ظع ج عمى العسل ظؽ -8
تركيز عمى اصدار السزيد ظؽ البؾانيؽ واليعميس ج دلزام الي ظع ج ليمشم وظس رسة ظم ائ الحؾكسة  -9

 الرشيدة.
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عضبء اهلةئت األابديمةت لذي ااحلريت يف تعزيز  سقاب  االابديمةتاالدور رؤسبء 
 التذرياةت

  د. ابراهةم خلةل عةذان

al_garlh@yahoo.com  

 ملخص البحث
فً تعزٌز الحرٌة  االلسام االكادٌمٌةرؤساء دور ٌهدف البحث الحالً الى التعرف على      

( تدرٌسٌا وتدرٌسٌة 021األكادٌمٌة لدى اعضاء الهٌة التدرٌسٌة, تكونت عٌنة البحث من)

, لام الباحث بتصمٌم ذي لارفً جامعة  فً كلٌتً التربٌة للعلوم االنسانٌة والعلوم الصرفة

بحث على افراد العٌنة تم وبعد تطبٌك اداة الاستبانة مفتوحة لتحمٌك هدف البحث اعاله, 

ً باستعمال الوسط المرجح لتحدٌد االهمٌة النسبٌة  افراد  إلجابةتحلٌل االستجابات احصائٌا

 .العٌنة

فً تعزٌز الحرٌة األكادٌمٌة  رؤساء االلسام االكادٌمٌةان دور  بحثأظهرت نتائج ال     

جاء بدرجة ضعٌفة, وعدم وجود فرق ذو داللة احصائٌة ٌعزى  لدى أعضاء هٌئة التدرٌس

 . الى متغٌر الجنس والجامعة

 رؤساء االلسام االكادٌمٌةٌموم ضرورة أن ب باحثال ٌوصً بحثوفً ضوء نتائج ال    

المتمثلة فً اتخاذ  ,حرٌات األكادٌمٌةاجواء تسودها روح التعاون العلمً فً ظل البتوفٌر 

ووضع ما ٌناسبهم من اللوائح واألنظمة واإلجراءات التً  ,ة والمالٌةالمرارات اإلدارٌ

 تساعدهم على تحمٌك األهداف التعلٌمٌة والبحثٌة.
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 مشكلت البحث:

تحعى االمؼ الربقدمة الى تظؾير التامعات وتثحيؽ واقعيا البعميري والريزي  بعدىا الخريان الثيؾي      
والبظذؾر يذذي  ذبى متذاالت الثيذذاة العمريذة والبرطؾيذة والظايذذة والدذزا ية يذذاذا الذيي غذذيي الرتبرذذل بالثد ذة 

 داخل ذلػ الامد.تامعات محبؾى االداء والبريز لم اردت ان تبعرف  مى مدى تظؾر بمد ما  يانغر الى

ان لمتامعذذات منانذذة ةذذامية بذذيؽ الرتةحذذات البرطؾيذذة  اذذر اتدذذاليا بذذالرتبرل  يرذذؽ خ ليذذا نتذذد كرذذا      
)الزطذؾن والثتذاوي   تبرل غعمق آمالو وطرؾحاتو  مييذا مذؽ أ ذل خدمذة أبزاتذو وتثقيذق رؤاىذؼ الرحذبقاميةالر

2017 :113.) 

  اذ تعذذد األكادغريذذةىذذؾ تذذؾير  زالذذر الثريذذة ومذذؽ ابذذرز  ؾامذذل انعذذاش البزريذذة يذذي الؾةذذ  التذذامعي      
يذزعنس اغتابذا   مذى تظذؾر وتزريذة  مدذدرا  لمثذراك الريذري والبقذدم العمرذي لمتامعذات مرذا األكادغريذةالثرية 

 (92: 1996الرتبرل)حزؾش 

ىا كرتةحة راتذدة  مى دور  تت رانيا الزالت تعاني مؽ مخن ت  دة  ورغؼ الدور الثيؾي لمتامعات اال    
 مى در ة الرضا الؾعيري لدى العذامميؽ  وتبرةل ىيه الرخن ت يي البذجؼ الايروقراطي اليي يت ر ةالاا  

يذي ىذيه الرتةحذذة كرذا يذذت ر  مذى  ذذؾدة الاثذال العمرذي واالداء االكذذادغري ومحذبؾى التذذؾدة الزؾ يذة لمبعمذذيؼ 
 (36: 2004العالي بخنل  ام )الجظيب  

اض وتنعكس اإلدارة البٌرولراطٌة على تملٌص الحرٌات األكادٌمٌة فً الجامعات مما ٌؤدي الى انخف     

ومذؽ ة الت درٌس وانخف اض مع دالت الطلب ة, الجودة النوعٌة عبر زٌادة العبء التدرٌسً على عض و هٌئ 
القيذذذادات  ميذذذا و الريذذذا البذذذد ان تذذذؾيريف التامعذذة مثا ذذل تظذذذؾير االداء التذذذامعي واالرترذذذان برحذذذبؾى تدذذذز

 بالبحذاؤلتقدم غرنؽ تثديد مخنمة الاثذال الثذالي  ويي ضؾء ما  مزاخا  اكادغريا  حرا  البرطؾية يي التامعات 
العراقيذذذذة يذذذذي تعزيذذذذز الثريذذذذة األكادغريذذذذة لذذذذدى ا ذذذذذاء الييذذذذة  رؤةذذذذاء االقحذذذذام االكادغريذذذذةدور مذذذذا  االتذذذذي:
 ؟البدريحية

 اهمةت البحث:

لقذذد ألذذذاثت التامعذذذات اليذذذؾم ومذذذؽ خذذذ ل أىذذداييا ووعاتريذذذا األةاةذذذية الربرةمذذذة بذذذالبعميؼ األكذذذادغري       
اثذذال العمرذذي وخدمذذة الرتبرذذل أحذذد أىذذؼ العزالذذر الداخمذذة يذذي بزذذاء وتظذذؾر حذذذارة العدذذر الذذيي نعذذيش وال
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ييو  ييذي الرتةحذة البعميريذة األكاذر  وىذي  قذل األمذة وروحيذا  وىذي قمايذا الزذابض الذيي غذذيييا بالعمرذاء 
ف الرتذاالت الذييؽ بذدورىؼ الراد يؽ  والقادة األيياذ  والحاةة والرريذريؽ  والقذؾى العاممذة الردرطذة يذي مجبمذ

 (.227: 1994غخنمؾن أداة الرقي والبقدم واالزدىار )الحااخي  

تعد الثرية االكادغرية مذؽ االركذان االةاةذية لمتامعذة مظماذا ميرذا الةذبررارىا وتظؾرىذا  الداء رةذالبيا     
 .(16: 2007ابؾ حريد   مى الؾ و االتؼ كؾنيا مزال لمرير الثر والثياة العمرية الرزربثة  مى العالؼ)

اذا كانذذت الثريذذة ميرذذة يذذي  ريذذل متذذاالت الثيذذاة بعذذدىا مظماذذا  امريذذا  يالثريذذة األكادغريذذة تعذذد االكةذذر      
اىرية لبعمقيا بثرية االكادغرييؽ مؽ االةاتية والااحةيؽ والعمراء اذ تعذد حقذا  ميزيذا  غنبحذاو كذل  ذام    ذادا  

 .(Hook,1986:703) رالياممبزما  برعاييرىا مالؼ غحيء اةبع

  وأن ذلذذػ يتكذذد قذذدرة تل الرتيحذذية لبثقيذذق  ذذؾدة التامعذذةوتعذذد الثريذذة األكادغريذذة برةابذذة إحذذدى الؾةذذا    
 ذؾ ىيئة البذدريس  مذى الترذل بذيؽ ضذروريات البذدريس ومحذاىربو العمريذة كااحذال يذي تتديذد الرعذارف 

ثرية األكادغريذة الغرنذؽ لمتامعذة أن تثقذق أىذداييا يذي مرا غتعميا مركزا  لإلبدان وإنباج الرعرية   يادون ال
 (.418:  2015)الخاوي البعميؼ أو تجريج كؾادر بخرية متىمة تجدم الرتبرل

نقذذل الرعريذذة ليذذل الرتبرعذذات لمزيذذؾض يذذي  رميذذة  ةضذذرور تعذذد الثريذذة األكادغريذذة  لذيا غرنذذؽ القذذؾل ان     
مذذذذؽ تذذذذدخل الرحذذذذتوليؽ والربزرذذذذييؽ الثنذذذذؾمييؽ يذذذذي تخذذذذذيل الرتةحذذذذة تثرذذذذي التامعذذذذات ييذذذذي   وتظايقيذذذذا
  وتعيذذيؽ أ ذذذاء ىيئذذة طماذذة التامعذذةالقذذذاغا الربعمقذذة باخبيذذار وقاذذؾل   اذذر الذذبثنؼ يذذي بعذذضالتامعيذذة  

وتثديذذذد مثبذذذؾى الرزذذذاىج والرقذذذررات يذذذي التامعذذذة  واخبيذذذار الرخذذذاريل الاثةيذذذة وحريذذذة   البذذذدريس أو  ذذذزليؼ
تذذرؽ الثريذة األكادغريذة حريذة البعايذر وحريذة العرذل وحريذة نخذر الرعمؾمذات وحريذة  وطرعزى آخذر .الزخر

 & (Adedokun, 2009 إ ذذذذراء الاثذذذذؾث وتؾزيذذذذذل الرعريذذذذة ونقميذذذذا مذذذذذؽ دون قيذذذذؾد مذذذذؽ أي  يذذذذذة

Ekundayo). 

 اهذاف البحث:

 :ييدف الاثال الثالي الى

العراقية يي تعزيز الثرية األكادغرية لدى ا ذاء  رؤةاء االقحام االكادغريةدور البعرف  مى  -
 .اليية البدريحية
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تثديذذذد االىريذذذة الزحذذذاية لذذذتدوار االكةذذذر تعزيذذذزا لمثريذذذة االكادغريذذذة مذذذؽ و يذذذة نغذذذر ا ذذذذاء ىيئذذذة  -
 البدريس.

 .البجدصالبعرف  مى الرروق يي االةبتابة تاعا لربذير  -

 :حذود البحث

لمعذام  كميبذي البرطيذة لمعذؾم االنحذانية والعمذؾم الدذرية يذي  امعذة كذرط ءيبثدد الاثذال الثذالي باةذاتية      
 .2018 -2017الدراةي 

 مصطلحبث البحث:

حق الرعمؼ أو الربعمؼ أو الااحال يي اةبقداء متاالت  :محرية االكاديطيةالتعريف الظظري ل  
الرعرية والبعاير  ؽ رأغو دون خؾف أو و ل مؽ البدخل القحري أو القيؾد أو الظرد  يالثرية األكادغرية 
تبحاوى مل حرية اليمرة وحرية الدثاية وحرية العاادة كدرة  ؾىرية يبريز بيا الرتبرل الدغرقراطي 

 (. 42: 2003) قير  

 امعذذة مرارةذذة  ذذذؾ ىيئذذة البذذدريس أو الااحذذال العمرذذي يذذي : ىذذي لتعريففف االارا ففح لمحريففة االكاديطيففةا
لؾلذذؾل إلذذى مدذذادر الايانذذات والرعمؾمذذات  وتاذذادل األييذذار يذذي البذذدريس والزقذذد والاثذذال والثريبذذو  كذذرط ء

 والقذذذرارات البذذذي يبجذذذيىا القحذذذؼ االكذذذادغري ووضذذذل البعميرذذذات الجالذذذة بالقحذذذؼ   واآلراء  ونخذذذرىا دون قيذذذؾد
 األداة الرعدة لييا الذرض. ا اببو  مى يقرات وةبقاس مؽ خ ل 

 تزريذي  ذؽ الرحتول لينؾن  التامعة رتاةة قال مؽ رةريا   الرعيؽ الخجص ىؾ :رؤساء االقدام االكاديطية 
 غقذذؾم تذذدريس ىيئذذة  ذذذؾ كؾنذذو  انذذب إلذذى والراليذذة  واإلداريذذة العمريذذة  ذذتونو وإدارة لمقحذذؼ العامذذة الحياةذذة
 .(67: 2010)الثتيمي  تامعةال كميات مؽ كمية يي بالبدريس

البدريس يي التامعة مؽ حرمة  يادة الرا حبير  ىؼ اال جاص الييؽ يزاولؾن  :اعضاء الهيئة التدريدية
 (.9: 2015الحعايده  والدكبؾراه وطرجبمف االلقاب البي غثرمؾنيا)
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 الفصل الثبني: االطبر النظري والذراسبث الاببقت.
  اوالً: االطبر النظري:

 مفهى  احلريت االابديمةت:

لبثديذذد معزذذى مريذذؾم الثريذذة األكادغريذذة البذذد أوال  مذذؽ ييذذؼ اليمربذذيؽ البذذيؽ يبيذذؾن مزيذذا الرريذذؾم وىرذذا       
أن الثريذذة تعزذذي غيذذاب القيذذؾد غيذذر الرزاةذذاة ومرارةذذة الرذذرد لثقؾقذذو وطاقاتذذو   كرذذا  )الثريذذة األكادغريذذة(  

تعزذي اةذذبق لية اإلنحذذان ومرارةذبو لثريذذة اإلدارة وتقريذذر الردذير . أمذذا األكادغريذذة تظمذق  مذذى مذذا غجذذبص 
ؽ نخذذاطات بتامعذذة أو كميذذة وطذذيلػ يذذةن الثريذذة األكادغريذذة تعزذذي غيذذاب القيذذؾد واإلكذذراه واإل اذذار والقيذذر  ذذ

الاثذذال والدراةذذة والبذذذدريس يذذي التامعذذات ومراكذذذز الاثذذال   وتبعمذذذق بثذذق التامعذذة واألةذذذاتية والظماذذة يذذذي 
البباذذل الرحذذتول لمثقيقذذة والرعريذذة والبعامذذل معيذذا دون قيذذد أو  ذذرر مذذؽ قاذذل ةذذمظة خار يذذة لبدذذل بذذالبعميؼ 

. وىزذذذاك يذذذرق بذذذيؽ الثريذذذذة  (491 :1997  تخذذذتيل الاثذذذال  ذذذذؽ الرعريذذذة والثقيقذذذة. )البذذذل وزمذذذذ ؤهإلذذذى 
  يالثريذذذات العامذذذة حذذذق أمذذذا الثريذذذة األكادغريذذذة ييذذذي )ميذذذزة( ياةذذذباذ كادغريذذذة والثريذذذات العامذذذة الردنيذذذةاأل

التامعذذذة مذذذة   يبربذذذل كرذذذؾاطؽ بثقذذذو يذذذي الثريذذذات العامذذذة ويذذذي نرذذذس الؾقذذذت يبربذذذل أغذذذذا  بريذذذزة الثريذذذة 
 (.25 :1999  )ةؾرطي ألكادغرية بثنؼ  رمو يي التامعةا

تعذذددت البعريرذذات الزغريذذة البذذي تزاولذذت مريذذؾم الثريذذة األكادغريذذة وير ذذل ىذذيا البعذذدد الذذى الرحذذار 
 اليي تعرف الثرية األكادغرية يي ضؾتو وةؾف نعرض محاريؽ ميريؽ لبعريف الثرية االكادغرية ىرا:

ية اخبيار "تربل التامعة بثر ( 1992الثرية االكادغرية برعزى اةبق ل التامعة:  رييا مرةي ) -
نغاميا  وطرامتيا ومزاىتيا وطراتق البدريس يييا واخبيار ىيئة البدريس مل  دم وضل قيد  مى 

 (.34: 1992ما تدرةو التامعة" )مرةي  
الثرية االكادغرية برعزى حرية ا ذاء ىيئة البدريس يي متال البدريس والاثال العمري وخدمة  -

( ويحرى ببعريف ا  ن اغرا لمثرية 1988الرتبرل:  تعريف مزغرة الجدمة العالرية )
االكادغرية" الثرية االكادغرية ىي حرية ا ذاء ىيئة البدريس  يي مبابعة الرعرية وتظؾيرىا 

ونخرىا مؽ خ ل الاثال والرزاقخة والبؾ يق واالنباج والبدريس والمقاء الرثاضرات البي تعد  رطا 
 .(12: 1994اوميل زد الى التامعة" )اةاةيا لؾعاتف البعمؼ والاثال واالدارة والبي تح
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 عنبصر احلريت االابديمةت:

 (   زالر الثرية االكادغرية باالتي:1994حدد مثايغة )

 االةبق ل االكادغري واالداري والرالي لمتامعات: -
 برعزى  د الحراح ببدخل اي ةمظة ةياةية او ديزية او ا برا ية يي  تون التامعة ةؾءا ما

 وا ذاء ىيئة البدريس او مثبؾى الزاىج وقاؾل الظماة.  القيادات االداريةيبعمق ببعييؽ 
حق االةاتية يي التامعات بررارةة  رمييؼ بثرية  مؽ خ ل البدريس والاثال  ونزخر الرعرية  -

 والزقد واالبدان دون تدخل اي ةمظة خارج التامعة.
: 1994غة مثايقدراتيؼ وميؾليؼ.)حق الظماة يي اخبيار تجدداتيؼ االكادغرية برا يبزاةب مل  -

 (.227: 2000)لالح (27- 26

 ثبنةب: الذراسبث الاببقت:

( ىذذذديت ىذذذيه الدراةذذذة إلذذذى تعذذذر ف دور التامعذذذات األردنيذذذة يذذذي 2017دراةذذذة الزطذذذؾن والثتذذذاوي )
تعزيز الثرية األكادغرية أل ذاء ىيئة البدريس يييا مؽ و ية نغرىؼ  ومعرية ييرا إذا كانت ىزذاك يذروق 
ن متبرذذذل الدراةذذذة  يذذذي اةذذذبتابات  يزذذذة الدراةذذذة تعذذذزى لربذي ذذذر التذذذزس  والجاذذذرة والرتاذذذة األكادغريذذذة. وتيذذذؾ 
نذذت  الرحذبيدف مذذؽ أ ذذاء ىيئذذة البذدريس يذذي التامعذذة األردنيذة و امعذذة آل الايذت و امعذذة متتذة  كرذذا تيؾ 

. ولبثقيذذق ىذذدف (  ذذذؾ ىيئذذة تذذدريس تذذؼ  اخبيذذارىؼ ححذذب التذذداول اإلحدذذاتية302 يزذذة الدراةذذة مذذؽ )
 الدراةة طؾ رت أداة الدراةة )اةباانة(  تؼ  تؾزيعيا بعد الباكد مؽ لدقيا و ااتيا.

أعيذذذرت نبذذذاتج الدراةذذذة أن دور التامعذذذات األردنيذذذة يذذذي تعزيذذذز الثريذذذة األكادغريذذذة لذذذدى أ ذذذذاء ىيئذذذة     
بذذذيؽ تقذذذديرات  البذذذدريس يييذذذا  ذذذاء بدر ذذذة مبؾةذذذظة  كرذذذا أعيذذذرت  ذذذدم و ذذذؾد يذذذروق ذات داللذذذة إحدذذذاتية

أ ذاء الييئة البدريحية لدر ة دور التامعات األردنية يي تعزيز الثرية األكادغرية تعزى لربذيرات التزس 
 والجارة ومبذير الرتاة األكادغرية. 

( إلذذى تعذذر ف مريذذؾم الثريذذة األكادغريذذة يذذي التامعذذات الحذذعؾدغة  2007وىذذديت دراةذذة أبذذؾ حريذذد )
ألكادغرية يي التامعات الحذعؾدغة والعؾامذل البذي تثذد  مذؽ الثريذة األكادغريذة. وتعر ف أىؼ متاالت الثرية ا

ولبثقيق أىداف الدراةة اةبجدمت الااحةة الرزيج الؾلري وا بردت االةباانة كاداة لمدراةذة  إذ تذؼ تظايذق 
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يؽ ( ذذذؾا  مذذؽ العرذذداء والذذؾك ء ورؤةذذاء األقحذذام وأ ذذذاء ىيئذذة البذذدريس الحذذذعؾدي491االةذذباانة  مذذى )
ذكذذؾرا  وإنا ذذا مذذذؽ  امعذذة الرمذذذػ ةذذعؾد و امعذذذة الرمذذػ  اذذذد العزيذذز و امعذذذة الرمذذػ ييذذذد لمابذذرول والرعذذذادن  
وأعيرت الزباتج أن الثرية األكادغرية بالزحاة إلى أ ذذاء ىيئذة البذدريس بالتامعذات الحذعؾدغة تعزذي حريذة 

دريس يي الاثال والبدريس  ومخاركبو يي التامعة واةبق ليا إداريا وأكادغريا  وماليا   وحرية  ذؾ ىيئة الب
لزل القرار التامعي  وأن وضل الثرية األكادغرية يي التامعات الحعؾدغة كذان مبؾةذظا  بخذنل  ذام  مذؽ 
أىذذؼ العؾامذذل البذذي تثذذد  مذذؽ الثريذذة األكادغريذذة يذذي التامعذذات الحذذعؾدغة )الايروقراطيذذة  والذذروتيؽ يذذي أنغرذذة 

 التامعة(.
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 منهجةت البحث واجراءاتهالفصل الثبلث: 

 منهجةت البحث:

"احد ا نال اةبعرل الااحال مزيج الاثال الؾلري البثميمي لبثقيق اىداف الاثال الثالي ويعرف بانو     
البثميل والبرحير العمري الرزغؼ لؾلف عاىرة أو مخنمة مثددة وتدؾيرىا تدؾيرا كريذا  ذؽ طريذق  رذل 

الرخنمة وتدزيريا وتثميميا واخذذا يا لمدراةذة الدقيقذة " )ممثذؼ   بيانات ومعمؾمات مقززة  ؽ الغاىرة أو 
2002 :352) 

 جمتمع البحث

 رل متبرل الاثال الثالي ا ذاء ىيئة البدريس يي كميبي البرطية لمعؾم االنحانية والعمؾم الدرية      
تدريحيا يي كمية ( 120( بؾاقل )270( ولاالغ  ددىؼ )2018/ 2017يي  امعة ذي قار لمعام الدراةي )

 ( يؾضح ذلػ.1( تدريحيا يي كمية العمؾم االنحانية. والتدول )150العمؾم الدرية و)

 

 ( يؾضح  يزة الاثال مؾز يؽ ححب اليمية والتزس.1التدول)

 الطجطوع الجظس الكمية

 اناث ذكور

 321 13 98 التربية لمعوم الصرفة

 351 321 11 التربية لمعوم االندانية

 271 353 338 الطجطوع
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 عةنت البحث

( يذذردا  مذذؽ 120قذذام الااحذذال باخبيذذار  يزذذة الاثذذال الثذذالي بالظريقذذة العخذذؾاتية الظاقيذذة اذ تذذذرزت )       
( تدريحيا  مؽ كمية البرطية 60( تدريحيا مؽ كمية البرطية لمعؾم االنحانية و)60ا ذاء ىيئة البدريس بؾاقل )
 (.2لمعؾم الدرية كرا يي التدول)

 ( يؾضح  يزة الاثال مؾز يؽ ححب اليمية والتزس.2التدول)

 الطجطوع الجظس الكمية

 اناث ذكور

 01 35 55 التربية لمعوم الصرفة

 01 21 51 التربية لمعوم االندانية

 321 15 95 الطجطوع

 اداة البحث:

 وقراذذذذر  (2007) أبذذذذؾ حريذذذذدبعذذذد االطذذذذ ن  مذذذذى األدب الزغذذذذري والدراةذذذذات الحذذذذابقة  ومزيذذذذا دراةذذذذة      
( لرزاةذذابيا 2017( تازذذى الااحذذال اةذذباانة الزطذذؾن الثتذذاوي )2017( ودراةذذة  الزطذذؾن والثتذذاوي)2001)

 ( يقرة. 20اىداف الاثال الثالي وحدا بيا اذ تيؾنت االةباانة مؽ )

 صذق األداة: 

رذذيؽ  15 ذذرى البثق ذذق مذذؽ لذذدق األداء بعرضذذيا  مذذى  ذذدد مذذؽ الرثنرذذيؽ بمذذغ  ذذددىؼ )      وقذذد ( مثن 
طمذذب إلذذييؼ تثديذذد در ذذة م ءمذذة الرقذذرات و ذذرؾليبيا  ومذذدى انبرذذاء الرقذذرات لذذتداة ودر ذذة وضذذؾح الرقذذرات  

يف الرقذذرات غيذذر وةذذ مبيا المذؾيذذة  وكذذيلػ ذكذذر أي تعذذدغ ت مقبرحذذة واقبذذراح يقذذرات يرونيذذا ضذذرورية وحذذ
رذذذذيؽ ليدذذذذار إلذذذذى البعذذذذديل والثذذذذيف %( مذذذذؽ لتزذذذذة الرثن  80الذذذذذرورية. وقذذذذد تذذذذؼ ا برذذذذاد معيذذذذار اترذذذذاق )

ويذذي  واإلضذذاية  وطعذذد إ ذذادة األداة تذذؼ إ ذذراء البعذذدغ ت الرقبرحذذة البذذي أوردىذذا الرثنرذذؾن يذذي تؾلذذياتيؼ.
 .( يقرة23نة مذؽ )ضؾء البعدغ ت ألاثت األداة بخنميا الزياتي منؾ  
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 ثببث األداة:
لرا( ل تحاق الداخمي  أباةبجدام معادلة كرونااخ ) الة  ة أداة الدراةة متاالتتؼ البثقق مؽ  اات     

وقد بمذت  ذؾ ىيئة تدريس  مؽ متبرل الدراةة ومؽ خارج  يزبيا   (35) مؽ خ ل تظايق األداة  مى
 .(0.70اكار مؽ ) وتعد ىيه مقاؾلة كؾنيا (0.78) قيؼ معامل الةاات

 املعبجلت اإلحصبئةت: 
االةذبعانة  تتر اثالال ؾضؾن رل الايانات والرعمؾمات ال زمة حؾل م قام الااحال بعرميةبعد أن 

 Statistical package forباألةاليب اإلحداتية ضرؽ برنامج الثزمذة اإلحدذاتية لمعمذؾم اال برا يذة 
social science (SPSS وتؼ اةبجدام  ):األةاليب اإلحداتية اآلتية 

 الؾة  الرؾزون )الرر ح(. -
 االخباار الباتي لعيزة واحدة. -
 االخباار الباتي لعيزبيؽ محبقمبيؽ. -

 عرض نتبئج البحث ومنبسقشتهب :الفصل الرابع
دور رؤسفاء االقدفام االكاديطيفة العراقيفة ففح  عليفل الحريفة اةكاديطيفة لفد  الهدف االول: التعرف عمى 

 .الهية التدريديةاعضاء 
وتاذذيؽ مذذؽ  تدريحذذيا  ( 120أل ذل تثقيذذق ىذذيا اليذذدف تذذؼ تدذذثيح ا ابذذات ايذراد العيزذذة الاذذالغ  ذذددىؼ )      

( 6726) انثراف معيذذذذاري بذذذذ( 3771) ان الؾةذذذذ  الثحذذذذابي لايانذذذذات ايذذذذارد العيزذذذذة قذذذذد بمذذذذغتثميذذذذل الايانذذذذات 
( وىذي 8753( تاذيؽ إن القيرذة الباتيذة الرثحذؾطة تحذاوي )T-testوطاةبجدام االخباار البذاتي لعيزذة واحذدة )

( 0705(  وتعباذذذر دالذذذة احدذذذاتيا   زذذذد محذذذبؾى داللذذذة )1.671اكاذذذر مذذذؽ القيرذذذة الباتيذذذة التدوليذذذة الاالذذذذة )
( يؾضذح 3الحذرة الرقاةذة وكرذا ماذيؽ يذي التذدول رقذؼ ) تذؾير( ويعد ىيا مت ر  مذى 119ودر ة حرية ) 

 ذلػ .
 (1ادول رقم)

 نتا ج االختبار التا ح لعيظة واحدة
الطتوسط  العيظة

 الحدابح
االنحراف 
 الطعياري 

دراة 
 الحرية

مدتو   القيطة التا ية
 الجدولية الطحدوبة (15,1الداللة)

 دالة   1.671 8.53 59 6.26 37.1 60

ان ىزذذاك دورا  لرؤةذذاء التدوليذذة ييذيا غخذذير  وطرذا إن القيرذذة الباتيذذة الرثحذؾطة اكاذذر مذذؽ القيرذة الباتيذذة     
حريذة  ذذؾ ىيئذة   مرذا غخذير الذى االقحام يي تعزيز مريؾم الثرية االكادغريذة لذدى ا ذذاء ىيئذة البذدريس
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وتبرق ىيه الزبيتة مل نبيتة دراةة ابذؾ  ومخاركبو يي لزل القرار التامعي البدريس يي الاثال والبدريس 
 (.2007حريد)

ديد االهطية الظدبية لألدوار االكثفر  عليفلا لمحريفة االكاديطيفة مفة واهفة نظفر اعضفاء  حالهدف الثانح: 
 هيئة التدريس.

لبثقيذذذق ىذذذدف الاثذذذال الثذذذالي اةذذذبجدم الااحذذذال الؾةذذذ  الرذذذؾزون )الرذذذر ح( لبثديذذذد اي االدوار اكةذذذر      
كرذذا مؾضذذثة يذذي اىريذذة يذذي تعزيذذز الثريذذة االكادغريذذة لذذدى ا ذذذاء ىيئذذة البذذدريس وعيذذرت نبذذاتج اليذذدف 

 (4التدول )

 لبقديرات أ ذاء الييئة البدريحية (الؾة  الرؾزون)الرر ح(4التدول )
 مرتاة تزازليا  ىيئة البدريس تعزيز الثرية األكادغرية أل ذاء  رؤةاء االقحام االكادغرية ييلدور 
 الفقففففففرات ت

الوسط 
 الطوزون 

 التر يب
 1 4.37 .القحؼأل ذاء ىيئة البدريس مزاقخة قرارات  بيح رتيس القحؼي 1

 2 4.22 أل ذاء ىيئة البدريس الرخاركة يي المتان الرجبمرة. رزح رتيس القحؼغ 15

 3 3.95 .قحؼكاية اليبب والررا ل داخل منباة ال رتيس القحؼ غحعى 18

2 
  مى أ ذاء ىيئة البدريس لرزاقخبيا قال تعرض قرارات متمس رتيس القحؼ

 ا برادىا.
3.99 4 

 5 3.81  مى إدخال الرعمؾماتية يي  ريل مرالل إدارتو. عرل رتيس القحؼغ 4

 6 3.79 غرارس  ذؾ ىيئة البدريس حريبو بعقد الثؾارات الريرية. 3

 7 3.76 يبؾالل  ذؾ ىيئة البدريس مل الرتبرل الرثمي بثرية. 16

13 
دون حريبو يي اخبيار أةمؾب  يؾا و  ذؾ ىيئة البدريس ضذؾطا تثؾل
 البدريس.

3.75 8 

5 
حرية البعاير  ؽ الرأي لياية الرتب األكادغرية بذض  ؾير رتيس القحؼي

 الزغر  ؽ التزس.
3.69 9 

 19 3.68 الثدانة الريرية لدور األةباذ التامعي ؾير رتيس القحؼي 19

 11 3.62 يبثاور  ذؾ ىيئة البدريس مل زم تو دون تثرظ أو قيؾد. 6

 12 3.69 لعذؾ ىيئة الثرية لمديان  ؽ رأغو. تبيح رتيس القحؼ 29

 13 3.57 البريير الثر أل ذاء ىيئة البدريس. تختل رتيس القحؼ 11

 14 3.54 غثق لعذؾ ىيئة البدريس البعاير  ؽ آراتو وأيياره الاثةية. 8

 15 3.51 غقؾم  ذؾ ىيئة البدريس يي البعاير  ؽ رأغو بثرية. 12

 16 3.59 .قحؼتحيظر الايروقراطية  مى متريات العرل داخل ال 7

19 
الد ؼ الرالي والرعزؾي لعذؾ ىيئة البدريس مؽ ا ل  م رتيس القحؼقدغ

 الاثال العمري.
3.42 17 

9 
الثرية أل ذاء ىيئة البدريس يي )الحرر والبزقل( لذاغات  ؾير رتيس القحؼي

 الاثال العمري.
3.41 18 

 19 3.49 بررض قيؾد  مى أ ذاء ىيئة البدريس بحاب آراتيؼ. رتيس القحؼ تقؾم 14

 29 3.39 غرارس  ذؾ ىيئة البدريس حقو يي نقد متمس إدارة التامعة. 17
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يذذي ضذذؾء نبذذاتج التذذدول ا ذذ ه يبذذذح دور رؤةذذاء االقحذذام يذذي تعزيذذز الثريذذة االكادغريذذة     
االوةذذذذار الرؾزونذذذذة ليذذذذل يقذذذذرة مذذذذؽ يقذذذذرات لذذذذدى ا ذذذذذاء الييئذذذذة البدريحذذذذية وذلذذذذػ مذذذذؽ خذذذذ ل 

( يبذذيح رتذذيس القحذذؼ أل ذذذاء ىيئذذة البذذدريس مزاقخذذة قذذرارات القحذذؼاالةذذباانة  حدذذمت الرقذذرة )
( تمبيذذذا الرقذذذرة 4.37 مذذذى ا مذذذى اىريذذذة نحذذذاية بذذذيؽ يقذذذرات االةذذذباانة اذ بمذذذغ الؾةذذذ  الرذذذؾزون )
رجبمرذذذة( اذ بمذذذغ الؾةذذذ  )غرذذذزح رتذذذيس القحذذذؼ أل ذذذذاء ىيئذذذة البذذذدريس الرخذذذاركة يذذذي المتذذذان ال

)تعذذذذرض قذذذذرارات متمذذذذس رتذذذذيس القحذذذذؼ  مذذذذى أ ذذذذذاء ىيئذذذذة  ( وتمبيذذذذا الرقذذذذرة 4.22الرذذذذؾزون )
وتمبيذا الرقذرة )غعرذل رتذيس  (3.90البدريس لرزاقخذبيا قاذل ا برادىذا( اذ بمذغ الؾةذ  الرذؾزون )

 (3.81)القحذذذؼ  مذذذى إدخذذذال الرعمؾماتيذذذة يذذذي  ريذذذل مرالذذذل إدارتذذذو( اذ بمذذذغ الؾةذذذ  الرذذذؾزون 
وتمبيذذذا الرقذذذرة )غرذذذارس  ذذذذؾ ىيئذذذة البذذذدريس حريبذذذو بعقذذذد الثذذذؾارات الريريذذذة( اذ بمذذذغ الؾةذذذ  

وتمبيا الرقرة )يبؾالل  ذؾ ىيئة البذدريس مذل الرتبرذل الرثمذي بثريذة( اذ  (3.79الرؾزون )
وتمبيا الرقرة )يؾا و  ذذؾ ىيئذة البذدريس ضذذؾطا تثذؾل دون  (3.76) بمغ الؾة  الرؾزون 

وتمبيذا الرقذرة )يذؾير رتذيس  (3.75اخبيار أةمؾب البدريس( اذ بمغ الؾة  الرؾزون )حريبو يي 
القحذذذؼ حريذذذة البعايذذذر  ذذذؽ الذذذرأي ليايذذذة الرتذذذب األكادغريذذذة بذذذذض الزغذذذر  ذذذؽ التذذذزس( اذ بمذذذغ 

وتمبيذذذا الرقذذذرة )يذذذؾير رتذذذيس القحذذذؼ الثدذذذانة الريريذذذة لذذذدور األةذذذباذ  (3.69الؾةذذذ  الرذذذؾزون )
وتمبيذذذا الرقذذذرة )يبثذذذاور  ذذذذؾ ىيئذذذة البذذذدريس مذذذل  (3.68الرذذذؾزون )التذذذامعي( اذ بمذذذغ الؾةذذذ  

وتمبيذذا الرقذذرة )تبذذيح رتذذيس القحذذؼ  (3.62زم تذذو دون تثرذذظ أو قيذذؾد( اذ بمذذغ الؾةذذ  الرذذؾزون )
وتمبيذذا الرقذذرة )تخذذتل  (3.60) لعذذذؾ ىيئذذة الثريذذة لمذذديان  ذذؽ رأغذذو( اذ بمذذغ الؾةذذ  الرذذؾزون 

وتمبيذذا  (3.57ة البذذدريس( اذ بمذذغ الؾةذذ  الرذذؾزون )رتذذيس القحذذؼ البرييذذر الثذذر أل ذذذاء ىيئذذ
الرقذذرة )غثذذق لعذذذؾ ىيئذذة البذذدريس البعايذذر  ذذؽ آراتذذو وأييذذاره الاثةيذذة( اذ بمذذغ الؾةذذ  الرذذؾزون 

وتمبيذا الرقذرة )غقذذؾم  ذذؾ ىيئذة البذذدريس يذي البعايذذر  ذؽ رأغذو بثريذذة( اذ بمذغ الؾةذذ   (3.54)
راطية  مذى متريذات العرذل داخذل القحذؼ( اذ بمذغ (وتمبيا الرقرة )تحيظر الايروق3.51الرؾزون )

رتذيس القحذؼ الذد ؼ الرذالي والرعزذؾي لعذذؾ ىيئذة  غقذدموتمبيا الرقذرة ) (3.50الؾة  الرؾزون )
وتمبيذا الرقذرة )يذؾير رتذيس  (3.42البدريس مذؽ ا ذل الاثذال العمرذي( اذ بمذغ الؾةذ  الرذؾزون )
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قذذذل( لذاغذذذات الاثذذذال العمرذذذي( اذ بمذذذغ القحذذذؼ الثريذذذة أل ذذذذاء ىيئذذذة البذذذدريس يذذذي )الحذذذرر والبز
(وتمبيذذذا الرقذذذرة )تقذذذؾم رتذذذيس القحذذذؼ برذذذرض قيذذذؾد  مذذذى أ ذذذذاء ىيئذذذة 3.41الؾةذذذ  الرذذذؾزون )

( وتمبيذذذذا الرقذذذذرة )غرذذذذارس  ذذذذذؾ ىيئذذذذة 3.40اذ بمذذذذغ الؾةذذذذ  الرذذذذؾزون ) البدريس بحاب آراتيؼ(
 .(3.39البدريس حقو يي نقد متمس إدارة التامعة( اذ بمغ الؾة  الرؾزون )

 عمطح(.-لهدف الثالث : التعرف عمى الفروق فح االستجابة  بعا لطتغير التخصص )اندانح ا

تذذؼ تظايذذق  رق بذذيؽ ا ابذذات ايذذراد العيزيذذة تاعذذا لربذيذذر البجدذذص االكذذادغريولذذذرض البعذذرف  مذذى  الرذذ   
اال ذذراءات االحدذذاتية إن الربؾةذذ  الثحذذابي  لجدذذت( اذ T-TESTاالخباذذار البذذاتي لعيزبذذيؽ محذذبقمبيؽ )
( يذي حذيؽ بمذغ الربؾةذ   7776( واالنثذراف الرعيذاري )36717)بمغ  لبدريحيي كمية البرطية لمعؾم الدرية 

( وكانذذت القيرذذة 4727( واالنثذذراف الرعيذذاري )37763)  لبدريحذذيي كميذذة البرطيذذة لمعمذذؾم االنحذذانيةالثحذذابي 
( وياذدو إن القيرذة الباتيذة  0705( و زد محبؾى داللة )  118طدر ة حرية )( و 07154الباتية الرثحؾطة ) 

 ( يؾضح ذلػ . 6( التدول رقؼ )  1.96الرثحؾطة الذر مؽ القيرة التدولية الاالذة )

 (5 دول رقؼ )
 نباتج االخباار الباتي لعيزبيؽ محبقمبيؽ لداللة الررق تاعا لربذير البجدص

 الربؾة  العيزة التزس
 الثحابي

االنثراف 
 الرعياري 

در ة 
 الثرية

محبؾى  القيرة الباتية
 التدولية الرثحؾطة (05,0الداللة)

 غير دالة 1.96 0.154 58 37763 36717 30 ذكر

 4727 7776 30 انةى

وطرذذذا إن القيرذذذة الرثحذذذؾطة الذذذذر مذذذؽ القيرذذذة التدوليذذذة ييذذذيا غخذذذير إلذذذى  ذذذدم و ذذذؾد يذذذروق ذا داللذذذة      
 البجدص.احداتية تاعا لربذير 
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 االستنتبجبث

 :تؼ البؾلل الى االةبزبا ات االتية يي ضؾء نباتج الاثال ا  ه

 .داخل الرتةحة االكادغرية تعزيزىااالكادغرية وةال ذاميؽ الثرية بر العمريةؤةاء االقحام _و ي ر 

األكادغرية الرقرات البي تبدل بد حياتيؼ  تعزيز رؤةاء االقحام لرريؾم الثرية االكادغرية يي ضؾء_ 
االداء القحؼ مرا غحيؼ يي تظؾير  الد حيات الرباحة لرتيسنظاق مرا غخير الى ضرورة تؾةيل 

 االكادغري لمقحؼ.

 التىصةبث:

 يي ضؾء نباتج الاثال يؾلي الااحال باالتي:

ضرورة تؾيير محاحة كايرة  مؽ الثرية االكادغرية يي الرتال الاثةي والبدريحي مؽ ا ل اط ق  -
 الظاقات االبدا ية الج قة لمااحةيؽ والبدريحييؽ.

يس  قد ندوات ومتتررات لبحمي  الذؾء  مى مؾضؾن الثرية االكادغرية لمتامعة و ذؾ ىيئة البدر  -
 والظالب .

ضرورة ةؽ قؾانيؽ او تعميرات تعظي الثدانة االكادغرية لعذؾ ىيئة البدريس يي ضؾء ضؾاب   -
 معيزة.

انيؽ تحرح لعذؾ ىيئة البدريس بالبعاير  ؽ و ية نغره الخجدية نثؾ قذاغا القحؼ وقؾ اغتاد انغرة  -
 االكادغري واليمية والتامعة ضرؽ ضؾاب  اال راف التامعية.

  ؽ الثرية األكادغرية . الزقابات لدياناو  رعيات و انخاء اتثادات  -
 .تخنيل لتان خالة لبزغيؼ الثرية االكادغرية يي التامعات -

 املقرتحبث:

 غقبرح الااحال االتي:

 ا راء دراةة مرا مة لبعرف  مى واقل الثرية االكادغرية لظماة الدراةات العميا والدراةات االولية. -
 رف  مى   قة الثرية االكادغرية بالبريير االبدا ي والبريير الزاقد.ا راء دراةة لبع -
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 العربةت املصبدر
(" الثريذذة االكادغريذذة يذذي التامعذذات االردنيذذة  ورقذذة  رذذل مقدمذذة الذذى نذذدوة ييريذذة 1994مثايغذذة   مذذي)  -

 الثؾارات العرطية.حؾل الثرية االكادغرية يي التامعات العرطية   ران: مزبدى الرير العرطي  ةمحمة 
 اإلداريذة ميذاميؼ نثذؾ ذمذار  امعذة يذي األكادغريذة األقحذام رؤةاء (آراء2010الثتيمي  ندر دمحم )  -

 .92 -60  26متمة  امعة دمخق  الرتمد  واألكادغرية
( ميذذذذارات البذذذذدريس التذذذذامعي  البذذذذي  يزاذذذذذي تؾيرىذذذذا لذذذذدى ا ذذذذذاء ىيئذذذذة 2015الحذذذعايدة  دمحم  ذذذذ ل) -

 الامقاء البظايقية مؽ و ية نغر طمابيؼ  رةالة ما حبير   امعة الخرق االوة .البدريس يي  امعة 
  رةذذالة ما حذذبير الثريذذة األكادغريذذة يذذي التامعذذات الحذذعؾدغة (.2007بذذؾ حريذذد  نذذدى  اذذد الذذرحرؽ. ) -

 غير مزخؾرة  الرياض  الحعؾدغة.
  الحذذعؾدغة   ذذدد الريدذذل الثريذذة األكادغريذذة يذذي التامعذذات األ زايذذة " متمذذة(. "2003 ذذقير  دمحم )  -

 .47-42  ص 325
 .الجريتي دار:الرياض .ورؤى  قذاغا العالي البعميؼ .( 2004 ) .دمحم الجظيب   -
 ."تدريحو وأةاليب الرعالر التامعي البعميؼ يي الثديةة االتتاىات" .( 1992 ) .مزير دمحم مرةي   -

 .مدر القاىرة  العرطية  الزيذة دار
 يذي األكادغريذة الثريذة ندوة إلى مقدمة  رل ورقة الدولية  والرؾا يق األكادغرية الثرية  مي  أومميل   -

 .م ٤٩٩١العرطية  الثؾارات ةمحمة العرطي  الرير مزبدى : ران العرطية  التامعات
 إلذى مقدمذة  رذل ورقذة الردذرية  التامعة يي األكادغرية الثرية مثددات (2000دمحم) أحرد لالح   -

 لبزرية األيريقي الرتمس مل بالبعاون  العرطية الاثؾث مركز مدر  يي واألكادغرية الريرية الثرية ندوة
 اال برا ية القاىرة: دار االميؽ. الاثؾث

زؾش   -   رطية  تون  العرطية  التامعات يي العالي البعميؼ إدارة يي الررقؾدة األبعاد .(1996زكي ) ح 
  ) ٧٨ ( العدد

(   الثرية األكادغرية يذي التامعذات العرطيذة بذيؽ الؾاقذل والبظمعذات 1997  يزيد  يحى   ) الحؾرطي  -
   متمة كمية البرطية   العدد الرابل  خر    امعة اإلمارات

.(الثريذذذذة األكادغريذذذذة و  قبيذذذذا بذذذذاالغبراب الذذذذؾعيري لذذذذدى أ ذذذذذاء ىيئذذذذة 2015الخذذذذاوي زيزب يذذذذالح)  -
- 415ادرة.متمة كمية البرطية التامعة الرحبزدرية. العدد الرابل.البدريس يي كمية البرطية   امعة ال

448. 
 لمظاا ذة الريذر دار : ان رذ  1 ر التامعذة  يذي البذدريس قؾا ذد .( 1997 ) وآخذرون  ةذعيد البذل   -

 .والبؾزيل والزخر
 (.اةبق ل التامعة بيؽ الخعار والبظايق :دار الرزغؾمة.1994الحااخي   رر) -
 (دور التامعات األردنية يي تعزيز الثرية األكادغرية 2017ةميؼ  الثتاوي راما زكي ) الزطؾن دمحم -
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 ذدد خذاص مذؽ مذتترر كميذة دراةذات  العمذؾم البرطؾيذة   أل ذاء ىيئة البدريس يييذا مذؽ و يذة نغذرىؼ -
 متترر البعميؼ العالي يي الؾطؽ العرطي(.العمؾم البرطؾية بعزؾان )

 املصبدر االجنبةت
- Hook, Sidney. The Principles and Problems of Academic Freedom. 
Contemporary Education, Vol. 50, Fall 1986. 

-Ekundayo. H and Adedokun. M. (2009). The Unresolved Issue of 
University Autonomy and Academic Freedom in Nigerian Universities. 
Humanity & Social Sciences Journal. 4 (1): 61-67  2009 ISSN 1818-4960 
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ر وفقا جًلوعيت تطوييف الكلياث االهليت القسام ادارة االعوال ر االعتواد االكادميي ـهعايي
   (AACSB)ــ ال الدارة االعواث إكلي

  أ.م.د. وفاء عدناى محيد                                 ظـعبد الناصر علك حافأ.م.د 
 االدابجاهعت بغداد/ كليت                                                               وزارة التعلين العايل والبحث العلوي

abdulnaserali@yahoo.com   

 صــمخالس

تعد دراسة االعتساد االكاديسي مؼ الدراسات الحديثة التي ليا تـثيررا  بيرـرا  عمـم عسـم الستسدـات التعمرسرـة  
متسدات التعمرػ العالي,ومؼ ىذا السشطمق فقد ت لميحـ وخاصة   , إذ ػ اخترار االعتساد االكاديسي مؽضـؽعا  

افع لـد  متسدـات التعمــرػ رـة وثيـارة الــدييـد  اليحـ  الحـالي الــم عـري معـايرر االعتســاد االكـاديسي العالس
عؼ ذلغ فان ىذا قرة الم تطيرق ىذهِ السعايرر مؼ أالعالي العرا جم مؽاكية التسرز االكاديسي العالسي,فزال  

يسـة لتطـؽ ر العسمرـة التعمرسرـة لستسدـات التعمـرػ العـالي العراقرـة, و ـذلغ فقـد تـػ عـري اليح  يعد خطؽة م
عـؼ ذلـغ فقـد  جسرـع عمـم ساسـي بذـلم أتـػ إلقـاا الزـؽا السفيؽم العام االعتساد االكاديسي واىسرتو, فزـال  

حرـؽل عـري مقؽمـات التػ وبـذل (,AACSBالسعايرر الخاصة بجسعرة تطؽ ر بمرات إدارة االعسال الـــ  
ـــــم االعتســـــاد االكـــــاديسي, عمـــــم االعتســـــاد االكاديسي, سجسؽعـــــة مـــــؼ تقديسوبـــــذلغ ومعؽقـــــات الحرـــــؽل عم
 االستشتاجات والتؽصرات. 
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Abstract: 

      Considered study of academic accreditation of recent studies that have a 

significant impact on the work of educational institutions and especially 

institutions of higher education, From this standpoint it has been chosen 

academic accreditation subject to research, It aims present research to show the 

global academic accreditation standards and to Raise the motivation of the Iraqi 
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higher education institutions to apply these standards in order to keep abreast of 

the global academic excellence, Moreover, this research is an important step for 

the development of the educational process for the Iraqi institutions of higher 

education, Thus, it has been the general concept of academic accreditation and 

its importance, Moreover, it basically was to shed light on all standards for 

associated to advance collegiate schools of business the (AACSB), And also the 

elements were presented to obtain academic accreditation, and Obstacles to 

obtaining academic accreditation, And also submit a set of conclusions and 

recommendations. 

Key Words: Academic Accreditation, strategic Performance 
 

 ةــــالسقدم

ىتسـام العديـد مـؼ اليـاحثرؼ ولجسرـع حعرـ  با يعد مؽضـؽ  االعتسـاد االكـاديسي مـؼ السؽاضـرع السيسـة التـي
لمتغررر  السجاالت االكاديسرة والتطيرقرة, فيؽ مؽضؽ  ميػ ُيعشم بتطؽ ر عسم الستسدات التعمرسرة, فشترجة  

عمـــرػ العـــالي عالسرـــة بذـــلم عـــام ومتسدـــات التالمتسدـــات التعمـــرػ العـــالي  والتطـــؽر الُستدـــار  الـــذ  تذـــيده
مـؼ اىتسـام العراقرة بذلم خاص, أ ميسـا   صيح مـؼ الزـرور  ان يذـغم مؽضـؽ  االعتسـاد امكـاديسي حرـزا  

تعد ىذهِ الستسدات مـؼ الستسدـات الف ر ـة السيسـة التـي تدـعم الـم تطـؽ ر  إذ, ستسداتالىذه ِ العديد مؼ 
صــيح أولــذلغ املاناتــوِ وقدراتــِو العمسرــة والعسمرــة, صــقم مؽىيتــوِ وتطــؽ ر مػ والسعرفــة و االندــان وتزو ــدِه بــالع

ومطابقـة مـا تقدمـو مـؼ خـدمات مـع معـايرر االعتسـاد  اعساليـاوجؽدة  اداؤىااالىتسام بتطؽ ر  مؼ الزرور  
عؼ ذل ت ر س, االكاديسي العالسرة  جسرع الجيؽد والطاقات العمسرة والعسمرة لتحقرق طفـرة نؽعرـة فـي فزال  
جـم تقـديػ الخـدمات التعمرسرـة واليحثرـة الستسرـزة التـي م والتعمـرػ العـالي بذـلم خـاص, مـؼ أالتعمرػ بذلم عـا

 يسي. تؽاكب االنعسة العمسرة الحديثة والسرسا نعام االعتساد االكاد

الــم عــري معــايرر االعتســاد االكــاديسي لجسعرــة تطــؽ ر بمرــات إدارة  ييــد  ىــذا اليحــ وفــي ضــؽا ذلــغ 
اقرة الـم تيشـي ايزا  الم ايارة الدوافع لد  متسدات التعمرػ العالي العر  ييد , بسا (AACSBالـ االعسال 

 جم تحقرق ومؽاكية التسرز االكاديسي العالسي.ىذهِ السعايرر مؼ أ

إللقـاا الزـؽا عمـم معـايرر االعتسـاد االكـاديسي العالسرـة ميسـة خطؽة يعد نو فإىذا اليحثما بالشدية مىسرة أ
 .مؼ اجم االستفادة مشيا في تطؽ ر العسمرة التعمرسرة لستسدات التعمرػ العالي العراقرة اإلدارة في مجال
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 الشدــية لسشيجرــة الدراســة فقــد تيشــم الياحثــان الســشية الؽصــفي لدراســة االعتســاد االكــاديسي, وذلــغ عمــم و  
 الشحؽ اآلتي:

 اوال : السفيؽم العام لالعتساد االكاديسي:
يعشـــي  الثـــقــــــاالعتســاد لغ       (, والسرطمــــــح 66:2009ـِو(  السيـــد ,ـــــة( واعتســـد الذـــيا أ   وافـــق عمرــــة  
(, (Vroege,2006:14ي مـــشـح االئتســــــان واإلقـــــــــرار ــوالتـي تعش (Accredo)ة ق مؼ ال مسة الالترشرــــــمذت

القيــؽل بسعشــم السؽافقــة لجيـــة أو متسدـــة إلقــرار أو ي اوالــذ  يعشــ ((Accreditationة و المغـــة االن مرز ـــ
ـــة بعــد ان تــؽافرت فريــا السعــايرر الؽاجــب تؽفرىــا لمقرــام بسثــم ىــذهِ السيســات تعمرسرــ ة لمقرــام بشذــاطات تعمرسرــ

 (.66:,2009السختمفــة  السيد 
ودولرــا , أكــدت عمــم أىسرتــوِ العديــد مــؼ الســتتسرات والسش إذ قؽمرــا   تــديات أضــحم مؽضــؽ  االعتســاد ىاجدــا  

العر رة والعالسرة التي انعقدت خالل العقد امخرر مؼ القرن العذر ؼ الُسشرـرم والدـشؽات امولـم مـؼ القـرن 
( وتيايشــ  مفاىرســو وفــق ترــؽر السجتسعــات لــدور متسدــات التعمرــــػ 2007:9الؽاحــد والعذــر ؼ  الييؽا ــي,

يتثكد مـؼ ان تمـغ الستسدـات تـتد   ان ف رة االعتســاد قام  عمم أساس ان مؼ حق ا  مجتسع ان إذبيا 
ـــِو عمــم  ـــػ جؽانــب القــؽة واصــالح جؽانــب أفزــم وجـــو وانيــا تحــاول دائســالــدور الــذ  انذــا  مــؼ اجمــ دعــ ـا  

(, 2009:107ـؽاا أكانــ  بذر ـــة أم ماديـــــة  الجرــار,سرــــع االملانــات الستاحــــة ســـــالزــعم مدتثســــرة بــذلغ ج
ىسرــة بيررة لوُ بؽنـو الشذاط الذ  يتػ مؼ خاللـِو الشيؽي واالرتقاا بسدـتؽ  و ذلغ أول  جسرـع دول العالػ أ 

ـــــسال ـــــات التعمرـ ـــــ رةستسدـ ــــواليرامــ ــــة و عــــد امداة الفعال ــــة التعمرســــة ة التعمرسر ـة والســــتيرة لزــــسان جــــؽدة العسمر
رــــــة التــــي لــــدرجات العمسو عســــم عمــــم محاكــــاة ا ,(2009:19ـا  مرــــطفم,تيـــا واســــتسرار ة تطؽ رىــــــومخرجا
دــتؽاىا وتديرـــم معادلتيــا ة ورفـع مالتــي تسشحيـا الجامعــات العالسرـــ ـا الجامعــات السحمرــة مـع الــدرجاتتسشحيــ
واالعتــرا  بيــا وتدــيرم انتقــال الطميــة واالســاتذة عيــر الــدول والحــدود وقيــؽل الخــر جرؼ فــي بــرامة خارجرـــ ا  

ــــم العالســــانخـــراطيػ فـــي ســـؽ  االدراســـات العمرـــا لمجامعـــات االجشيرـــة و  ا ـ(, بســـ73:,2011ي  طرابمدـــرةلعسـ
الـــم التثىرـــم او التـــرخرص او  ة او افـــراد االعتـــرا  الـــذ  ُيســـشح الـــم متسدـــوُ ذـــرر مفيـــؽم االعتســـاد ايزـــا  

مــؼ التثىرــم والتــرخرص واالعتــرا  باعتيــارىػ مرــطمحات مرادفــة معرشــرؼ, وفرســا يــثتي عــري ل سفيــؽم ُبــم ا
 ( وباآلتي:142-2013:141(و الشجار وجؽاد,2010:35لسفيؽم االعتساد  الخطرب والخطرب,
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  التثىرــم: عسمرــة ُتســشح بؽاســطتيا اليراــات او الؽبــاالت او االتحــادات بعــد الرــالحرات ل فــراد
الــــذيؼ تتــــؽفر فــــريػ مؽاصــــفات محــــددة مــــؼ ِقيميــــا, او ىــــؽ عسمرــــة مــــشح صــــالحرة مــــؼ اليراــــات 

 ر السؽضؽعة مؼ ِقيميا.والؽباالت العالسرة مية متسدة تتؽافر فريا السعاير

  التــــرخرص أو اإلجــــازة: العسمرـــــة التــــي بؽاســـــطتيا تســــشح اليراــــات او الؽبـــــاالت  رــــر الحلؽمرـــــة
الترــر ح لمذخرــرة او الستسدــة التــي تتفــق مــع معــايرر ومتطميــات محــددة, و ؽجــد نؽعــان مــؼ 

شح الترخرص ىسا: الترخرص الستسدي والذ  ُيسشح لمستسدات, والتـرخرص الذخرـي والـذ  ُيسـ
 ل فراد.

  مــا بثســاس االعتــرا : العسمرــة التــي يــتػ مــؼ خالليــا الحرــؽل عمــم درجــة اكاديسرــة فــي دولــة ا
لمدخؽل الم سؽ  العسم ىذا عمم السدتؽ  العـام, امـا عمـم السدـتؽ  الخـاص فانـو ييـتػ بتجديـد 

ما.  خيرات التعمرػ والتعمػ في جامعة ا

 أوال : مدخم تار خي 

Historical Entrance 

 Johnson)م1800ـام تطــــــــــــــــؽرت جيــــــــــؽد االعتســــــــــاد االكاديســــــــي مول مــــــــــرة فـــــــي أواخـــــــــــر عــــــــــ       

Et al,2014:88)  إذ 2012:10م فـي الؽاليـــــــــات الستحـدة االمر لرــــــــة  حلسـي,1871و التحديد في عـام )
( ييــد  الــم االرتقــاا 2012:6الجيــؽد فــي اليدايــة عمــم أســاس تطــؽعي و رــر حلــؽمي  دخــر ,نذــثت ىــذه ِ 

ــــي والدــــرد, ــــرػ العــــالي  اليالل ــــغ 2009:342بسدــــتؽ  التعم ــــم مذــــلالت معــــايرر القيــــؽل وذل ــــب عم ( والتغم
لتعدد وتيايؼ الستسدات التعمرسرة وعدم وجؽد نعام معايرر مربز  لمقيؽل, وبان ىذا العيؽر بسي ادرة نترجة  

( بالؽاليــات الستحــدة Michigan Universityمجسؽعــة مــؼ أعزــاا ىراــة التــدر س بجامعــة مرذــرغان  
ـــح  مــؼ ال فــااة والتسرــز الــذ  يدســـ االمر لرــة مــؼ أجــم التثكــد بــان الستسدــات التعمرسرــة الثانؽ ــة عمــم قــدر ا

(, وبـــــــان نعــــــــام 10-2012:11ؽل  حلسـي,بقيـــــؽل خر جريـــا في الجامعة دون الخزؽ  مختيــــارات القيــــــــ
(, وخالل Ikenberry,2010:4)&Provezisاالعتســـــــاد عشدىـــا مدثلــة يلتشفيـــــــا العديـــــــد مــــؼ الغســـــــؽي 

ــــة فـــي واليـــة  ــــام العديـــد مـــؼ السدـــتولرؼ عـــؼ الستسدـــات التعمرسرــــــــــــــــــ  Newنرـــؽ ان دالنـــد  ىـــذهِ الفتـــرة قــــــ

England وأقالرػ اخر  بالذرو  في تشعرػ ىراات اقمرسرة لالعتساد االكـاديسي وذلـغ بيـد  التغمـب عمـم )
م ُعِرفــ  بثســـػ 1885مذــلالت معـــايرر القيــؽل, وعشـــدىا ُأنِذــا  أول متسدـــة ُتعشــم بعسمرـــة االعتســاد عـــام 

 New England Association ofـــــــــــــــة الثانؽ ــــــــــــــة(  جسعرــــــــة نرؽ ان دالند لم مرات والستسدات التعمرسر
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Colleges and Secondary School),وتعتير أول جسعرــــــــــــــة اعتسـاد اقمرسرـــــــــة 2012:11(  حلسي ,)
ســـــــــــع الشطـا , إذ اصيــــــــــــح لمقـرارات وعشدىــــــــــــــــــــــــا أصيح لالعتساد تثيرر وا (Chung,2006:2)امر لرـــــــــــة 

ــــــة التي تردرىا ىذهِ الجسعرــــــــــــــة تثيرر بيرر في العديد مؼ القرارات التـي تردرىـــــــــــــــــــا الستسدـات التعمرسرــــــ
ع عدد مؼ معايرـــــــــــر االعتســــاد ول ـؼ م بؽضــــ1904(, إذ بدأت ىذهِ الجسعرـــــــــة في عـــــــــام 2012:6 دخر ,

مـــؼ ىــــــــــــــــذهِ السعايرــــــــــــــــر م 1916حتـــــــــم عـــــــــــام  ,((Johnson Et al,2014:88لـــػ يتـــــــــػ العســــــــــــم بـــث  ا
 Association to Advance Collegiateعشدمـــــــا تثسد  جسعرـــــــــــة تطؽ ــــر بمرـــــات ادارة االعســــــــــال 

Schools of Business  -  AACSB )  ) 

Council For Higher Education Accreditation-CHEA,2012:5) والتــــــــــي تعتيــــــــــــر أول )
 Association to)ــــــــــي جسعرـــــــــة لالعتســــــــــــاد تقـــؽم عمـــم خدمــــــــــة مرالـــــــــح متسدـــات التعمرــــــــــــػ العالـــــ

Advance Collegiate Schools of Business,2013:1)  ووضعـــــ  ىــــــــــذهِ الجسعرــــــة فــي نفــس
ـات العــــــام العديــــــد مــــؼ السعايرــــــــــــــر الخاصــــــة باالعتســـــاد ليرنامـــــــــــــــــــة اليلـــالؽر ؽس بيـــــــد  تحدرــــــؼ عسمرـــــــــ

ــــــــــــي عــــــــــــام متسدــــــــــــات التعمرـ ـــــــــــــذ ف ـــــــــــــر مؽضــــــــــــع التشفرـ ــــــــــــػ وضـــــــــــــع ىــــــــــــذهِ السعايرـــــــــــ ـــــــــــــي, وت ـــــــــــــػ العالــــ ــ
(, وُأِسد  بعد ىـذهِ الجسعرــــــــــــــــــة العديـد مـؼ الجسعرـات الخاصـــــــــــة باالعتسـاد (AACSB,2012:2م1919

عــؼ الجسعرـات التــي سـِيق ذبرىــا والتـي بــان ىـدفيا 1930–1920مـا بــرؼ عـام  تحدــرؼ عسمرــات  م فزـال  
ولجسرــــع الستسدــــات التعمرسرـــــــــــة  , وخــــالل ىــــذهِ الفتــــرة (Walker,1998:6)االعتســــاد االكــــاديسي بافــــــــــــــــــة  

متسدــات التعمـــرػ  ازدادت جيــؽد ىـــذِه الجسعرــات مـــؼ أجــم تطـــؽ ر السعــايرر لمستسدـــات التعمرسرــة وخاصـــة  
الزدياد عدد الذ يؼ ير يـؽن بـالتعمػ وازديـاد عـدد الستسدـات التعمرسرـــــــة فتعســــــــــــــم ىـذه العالي وذلغ نترجــــــــــــة  

, عشــدىا بــدأ رواج مفيــــــــــــؽم (Eaton,2011:18)السعــايرر عمــم ز ــادة نؽعرـــــــــــــــة وفاعمرـــــــــة التعمــرػ العــالي 
المر لرـــــــة والســـرسا مـــا بـــرؼ عـــام االعتســـاد االكـــاديسي عمـــم نطـــا  واســـع وتعـــد  محـــر  الؽاليـــات الستحـــدة ا

ـــة أخــر   1945- 1934 اذ أد  ىــذا الــرواج  (Neukrug,2014:109-110)م ووصــم الــم دول  ر رــــ
ـــام  ـــاد فــي عـــــ ـــة باالعتســـــــــ ـــاا العديــد مــؼ المجــان واالدارات الخاصـ ـــع العديــد 1945الــم إنذــــــــــــــ م وتـــــــــــػ وضـــــ

 American Psychology)لعسمرــــــــــــة االعتســــــــاد وفــــي العديــــد مــــؼ الــــدول الغر رـــــــــــــة مــــؼ السيــــاد  

Association-APA,2013:4) م دخم  عسمرات االعتساد االكاديسي في امر لا 1950, وفي أوائم عام
ــــــــة( فرســـــــا يتعمق بإدارة الم القطا  الخاص في  راكة مع الحلؽمة االتحادية لت ؽن بذلغ  سمطـــــــــة مؽيؽقــــــ

التعمرـــػ العالي, وبان الغري مؼ ذلغ التثكرــــــــد عمم ان اممؽال الفردرالرــــــــــــــة ىي أمؽال الطميـــــة و جب ان 
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, (Eaton,2011:5)ُترـر  عمــم اليحــؽث واليـرامة الخاصـــــــــــــــة باالعتســاد ولجسرـع ال مرــــــات والجامعــــــــات 
م بالتراجـــــع عــؼ الــدور الــذ  تمعـيـــــــو 1952وأدت ىــذهِ الذراكــــــة الــم دفــع الحلؽمــــــــــــــــــة االتحاديـــــــة فــي عــــــام 

جــدا     Council For)فــي إدارة عسمرــــــات االعتســــاد فـــي التعمرـــــػ العــالي حتـــم أصيـــــح دورىــــــــا محـــدودا  

Higher Education Accreditation CHEA,1998:4)  م الــذ  امتشعـــ  1958, حتـــم عــام
مـــؼ التــدخم فــي االمـــؽر االكاديسرــة الخاصــــــــة باالعتســاد وتؽ  برـــم فرــوِ الحلؽمـــــــــــــــــــــــة االتحاديـــــــــــــــــــة تــدر جرا  

إذ وضـع  فـي جسرــــــــع ىذهِ االمؽر الم وزارة التعمرــــــػ العالي بقانؽن , ول ـؼ ىـذا االمت شـا  لـػ يـدم طؽ ــــــــــال  
م بعد االحلام التي تدتطرــــــــع مؼ خالليا فري سرطرة  رر ميا ـرة عمـم عسمرـات و رامـــــة 1965عـــــــام 

م الـم تثسـرس العديـد مـؼ 1973, اممر الذ  دفـــــع فـي عـــــــام (Eaton,2011:6-7)االعتســــــــاد االكاديسي 
(, وفي ظم ىذا التطؽر لالعتساد (Corpus,2003:2جان العالسرة ولجسرع االختراصــــــات الجسعرات والم

االكـــاديسي قامـــ  لجشـــة استذـــار ة خاصـــة باالعتســـاد االكـــاديسي فـــي الؽاليـــات الستحـــدة االمر لرـــة فـــي عـــام 
عـــؼ مـــد  أىسرـــة م1977 يـــاد  م بترـــسرػ أول اســـتيانة لالعتســـاد االكـــاديسي أرســـم  مـــؼ خالليـــا اســـتيرانا  

ومعايرر ومتطميات االعتساد االكـاديسي الـم عـدد محـدد مـؼ الستسدـات التعمرسرـة, وبـان ىـد  ىـذهِ المجشـة 
ىؽ الحرؽل عمم معمؽمات عؼ أىسرة االعتسـاد االكـاديسي ل ـم متسدـة مـؼ متسدـات التعمـرػ العـالي مـؼ 

ـــــرػ العـــــالي ولج ـــــع متسدـــــات التعم ـــــامة لالعتســـــاد االكـــــاديسي ُيفرـــــد جسر ـــــع دول العـــــالػ أجـــــم وضـــــع برن سر
(Mccormack,1979:14)  عشــدىا أصــيح  لستسدــات التعمــرػ العــالي فــي جسرــع انحــاا العــالػ فــي عــام

م القدرة عمم إدارة عسمرـات االعتسـاد االكـاديسي, وأصـيح لمؽاليـات الستحـــــدة االمر لرــــة قـؽة اكاديسرــــة 1980
(, وفــي نفــس ىــذا العــام (Vroeijensting,2003:79فــي إنذــاا المجــــان والجسعرــات السخترــة باالعتســاد 

( بإكداب معايررىا الريغـــة العالسرـة لتريـــح قـادرة AACSBقام  جسعرــــة تطؽ ر بمرات إدارة االعسال  
عمم مشح االعتساد االكاديسي لجسرع اليراـات التعمرسرـــة العالسرــــــة خـارج حـدود الؽاليـات الستحـدة االمر لرـــــة 

(, إذ حرم  العديد مـؼ الجامعـات وال مرـات عمـم االعتسـاد االكـاديسي فـي 95-2015:94, حافظ وعياس
م فــي الـــــــؽق  الـــذ  انتذــر فرـــــــوِ الخـــؽ  والخطــر مــؼ ال مرـــات الجديـــدة السذــلؽ  فــي قـــدراتيا 1987عــام 

وانعســة ومجــم التثكـد مــؼ قـدرات الجامعــات وال مرـات ولتحدــرؼ متطميـات  (Corpus,2003:2)االكاديسرـة 
م بجـزا مـؼ استراترجرـــة تحدـرؼ 1987االعتساد تػ وضع العديد مـؼ الجـؽائز لالعتسـاد االكـاديسي فـي عـام 

العسمرــات لستسدــات التعمــرػ العــالي وأوليـــــــــا ىــي جــائزة  مــال ؽم بالدر ـــــــــة( ولــػ تحرــم أ  وبالـــة حلؽمرــــة 
, وفــي (Hamm & Associates,2007:6-7)محمرــة أو أ  دولــة عر رــة عمــم ىــذهِ الجــائزة حتــم اآلن 

م بان االعتساد االكاديسي في التعمرـػ العالي يشيد بـاختال  العديـد مـؼ 1990م و داية 1980أواخر عام 
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اآلراا, واُتِيس  العديد مؼ المجان والجسعرات بسحاولة فري معايرـــر مغايرة لمسعـايرر العالسرـــة وذلـغ خـالل 
السرمؽقـــة التابعــــة لمتعمــرػ العــالي, وقــد انتقــدت عسمرــــة االعتســاد االكــاديسي احتجاجــات عــدد مــؼ الستسدــات 

خالل ىذهِ الفترة بؽنيا فذم  في تشيرو جسيؽر الطميـــة عـؼ ارتفـا  معـدالت عـدم دفـع قـروي الطميــة, وان 
, وتطـؽرت (Bloland,2001:7)عسمرـة االعتســاد ىذهِ ستذار  في إرجا  ىريــة التعمـرػ العـالي الـم الـؽراا 

و عتيـــر ىـذا التطـؽر أىـػ حـدث فـي جيـؽد 1990حربـة معـايرر االعتسـاد االكـاديسي فـي عـام  بيرـرا   م تطـؽرا  
ـــو  ال وجــؽد  ـــة وان ســيب ظيــؽر ىــذهِ الحربــــة يعــؽد الــم انــ ـــػ فــي الؽاليــات الستحــدة االمر لر إصــالح التعمرـ

وراا اىتسـام بثرــر مــؼ  لالعتسـاد االكــاديسي بـدون معــايرر( وبانـ  ىــذهِ الحربــــة فــي تمـغ الفتــرة عـامال  ميســــا  
الجسعرـــات العمسرــــــة والسشعســـات الستخررــــــة لؽضـــع معـــايرر محـــددة لالعتســــاد االكاديســــــي والتــــــي بــــدأت 
بال مرـات الستخررـــة بعمــــػ الر اضــرات والعمــؽم ووصــم  بعدىــــــــا الــم بمرــات العمــؽم االجتساعرــــة واإلدار ــــة 

ـــــــــة  مرطفـــــــــم,والتر ؽ  ـــــــــة والسؽسرقرــ ـــــــــر بمرــــــــات ادارة 2009:20 ـ ـــــــــة تطؽ ـــ ـــــــــر الــــــــذ  دـــــــــفع جسعرــ ( اممــــ
( الم إجـــــــراا Association to Advance Colleges Schools of Business–AACSBاالعسـال 

د االكاديسـرــــة الخاصـة بيرامــة م عمم مجسؽعــــــة مؼ معايرـــر االعتســــــــا1991عددا  مؼ التعديـالت في عـــــام 
ـــا ســابقا   ـــام  (AACSB,2013:1), اليلــالؽر ؽس التـــــي وضعتيــــ م بــدأت ىشــا  بــؽادر مــؼ 1992وفــي عـــ

الرقابـة والتـدخم مـؼ ِقيـم الحلؽمـة االتحاديــــة عمـم عسمرـات و ـرامة االعتسـاد االكـاديسي فـي بـم الجامعـات 
ــــػ مـــؼ ان قـــان ــــة التـــدخم فـــي اممـــؽر 1958ؽن عـــام وال مرـــات عمـــم الر ـــــ م حعـــر عمـــم الحلؽمـــــة االتحاديـ

ــــة  خـــاص بتخؽ ـــم الحرـــؽل عمـــم (Eaton,2011:6)التعمرسرــــ ســـابقا   , وُتيـــرؼ الياحثـــة ان جسرـــع مـــا ُذِكـــر د
م ظيـر برنـامة جديـد لالعتسـاد االكـاديسي فـي بؽر ـا ونفـذ 1994 يادة االعتساد االكاديسي, ول ؼ في عام 

ـــدة السجمـــس ال ـــ ـــرػ الجـــامعي ىـــذا اليرنـــامة, إذ ان وحـــدة التقـــؽ ػ وىـــي الجامعـــة نفدـــيا ُتغطـــي ِع ؽر  لمتعم
ـــــادة االعتســــاد وىــــذهِ السجــــاالت ىــــي  ــــم  يــ ــــم الحرــــؽل عم ــــرس فقــــ  تخؽ  ـــــػ ول مجــــاالت خاصــــة بالتعمرــــ

(Padua,2003:10): 

 . التعمرػ واليح 

 .الخدمة االجتساعرة لمطمية 

 اة التدر س.االىتسام بالتعمرػ واعزاا ىر 

 .االىتسام بالجامعة مؼ مشذآت ومعدات 

 .االىتسام بتسؽ م الجامعة إدارة الجامعة 
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ــــر, بــــؽن نتائجــــو اســــيس  فــــي دعــــػ الجامعــــة        ــــامة الجديــــد عمــــم اىتســــام بير ــــد حعــــي ىــــذا اليرن وق
عــؼ تــدخم الحلؽمــة ا والــذ  أعطــم لمجامعــة نــؽ  مــؼ الحلــػ الــذاتي بعرــدا   و ذــر ا   ــا   وثدار  ــا   التحاديـــــــة مالر

Padua,1994:10-11) ـــ  فــي عــام ـــ  بؽنــ ـــس ىؽنـــ ـــؼ مجمــــــــــ ـــدرة 1995(, فــي الؽقــ  الــذ  بّرــ م عــدم قــــــــــ
ـــــة  ــــدخم الحلؽمــ ـــــا دون ت ـــــاد بشفديــــــــ ـــــة االعتســــــــــ ـــــات و رامـ ــــم إدارة عسمرـــــ ـــــػ العــــالي عم ـــــات التعمرــــــــ متسدـــــ

م تػ االعتـــــرا  بجسرــع الجسعرـــــــات والمجـان الخاصــــة 1999, وفي عام (Taylor,2003:25)ــــــة االتحاديـ
ـــــــع دول العالـــــــــــــــــــػ  -American Psychology Associationباالعتســـــــــاد االكــــــاديسي ولجسرـــــــــ

APA,2013:4)لتعمرـــــػ أصيـــــح لتخؽ ــــم الحرــؽل عمــم (, ونترجـــــــة ليــذهِ التطــؽرات السدتســــــرة فــي مجــال ا
م تطؽ ــــر عـدد مـؼ السعـايرر القديســـة ووضـع مجسؽعــــة 2004 يـــــادة االعتســـاد اىسرـــة بيررة اذ تػ في عام 

, إذ تــػ اعتســـاد (Gombkoto Et al,2014:178)جديــدة مــؼ السعــايرر مــؼ اجــم مؽاكيــة ىــذهِ التطــؽرات 
م, إذ تػ وضع العديد مؼ السياد  والسعايرر الخاصـة باالعتســــاد 2009في عام  برامة الساجدترر مول مرة

م بدأت وزارة التعمرـــػ العالي 2011, وفي نردــــــان (Meier Et al,2015:8)االكاديسي ليرنامة الساجدترر 
ـة مؼ السعايرر الخاصــة االمر لرـة بالتعاون مع مجمس التعمرــــػ العالي لالعتساد االكاديسي بررا ة مجسؽعــ

ــــة الـــدبتؽراه فـــي  ــــة باعتســـاد برامــ بيرنـــامة الـــدبتؽراه, إذ بـــدأت الـــؽزارة بعـــري مدـــؽدة مـــؼ السعـــايرر الخاصـ
ـــر  ـــاور معيــػ فــي برفرــــة 2012فيرايــــــ ـــم التذــــ ـــاد االكــاديسي مــؼ أجــــ ـــػ العــالي لالعتسـ م عمــم مجمــس التعمرـــ

سدــــــؽدة الــم واقــــع عسمــي عمــم أري الؽاقـــــع, وأجــرت العديــد مــؼ السدؽحـــــات تحؽ ــم مــا مؽجــؽد فــي ىــذهِ ال
لمقــؽ  الداخمرــة والخارجرــــة التـــي تتيــــــر فــي برامـــــــــــة الــدبتؽراه مــؼ اجــم وضـــع معــايرر مشاسيــــــــة والؽصـــؽل 

يتـــــػ اعتســاد معــايرر وحالرــ(Gombkoto Et al,2014:178) بيرنامـــة الــدبتؽراه الــم مدتــــــــؽ  متسرــــــز  ا  
ان AACSB,2013:1م  2013( الُسشقحــة فـي عــــام AACSBاالعتســاد االكـاديسي لجسعـــرــة الــــــ  ( عمسـا  

 م.2015ىذهِ السعايرر قد تػ تحديثيا في عام 

 يانرا : مدخـم مفاىرسي 

Conceptual Entrance 

يعشــي  الثـــقــــة( واعتســد       (, والسرطمـــــح 66: 2009الذــيا أ   وافــق عمرـــــِو(  السيــد , االعتســاد لغــــــــة  
ـــــــــــــة  ـــــــــــــق مــــــــــــؼ ال مســــــــــــــة الالترشرـــ ـــــــــــــح االئتســـــــــــــــــان واإلقــــــــــــــــــــرار (Accredoمذتـــــــ ( والتـــــــــــــي تعشـــــــــــــــي مـــش

Vroege,2006:14)  و المغـــــــة االن مرز ـــــــة ,)(Accreditation والـــذ  يعشــــي اإلقـــرار أو القيـــؽل بسعشـــم 
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السؽافقــة لجيــة أو متسدــــة تعمرسرـــة لمقرـام بشذـاطات تعمرسرــــة بعـد ان تـؽافرت فريـا السعـايرر الؽاجـب تؽفرىـا 
 (.66:,2009لمقرام بسثم ىذهِ السيسات السختمفــة  السيد 

ودولرــــا , أكــــدت عمــــم أىسرتــــوِ العديــــد مــــؼ الســــتتسرات         قؽمرــــا   إذ أضــــحم مؽضــــؽ  االعتســــاد ىاجدــــا  
سشتديات العر رة والعالسرة التي انعقدت خالل العقد امخرر مؼ القرن العذر ؼ الُسشررم والدشؽات امولم وال

( وتيايش  مفاىرسو وفق ترؽر السجتسعات لـدور متسدـات 2007:9مؼ القرن الؽاحد والعذر ؼ  الييؽا ي,
ان يتثكد مؼ ان تمغ الستسدات التعمرــػ بيا إذ ان ف رة االعتســاد قام  عمم أساس ان مؼ حق ا  مجتسع 

ـــػ جؽانــب القــؽة واصــالح  دعــ ـــا   ـــِو عمــم أفزــم وجـــو وانيــا تحــاول دائســــــ تــتد  الــدور الــذ  انذــا  مــؼ اجمــ
ـــــــــة  ـــــــــؽاا أكانــــــــ  بذر ـــــــــة أم ماديــ ـــــــــة ســـــ ــــــــات الستاحـ ـــــــــع االملان ـــــــــرة بــــــــذلغ جسرـ جؽانــــــــب الزــــــــعم مدتثسـ

ل العــالػ أىسرـــة بيرــرة لــوُ بؽنــو الشذــاط الــذ  يـتػ مــؼ خاللـــِو (, و ــذلغ أولـ  جسرـــع دو 2009:107 الجرـار,
الشيؽي واالرتقاا بسدتؽ  متسدــات التعمرــــػ واليرامـــة التعمرسرة و عد امداة الفعالــة والستيرة لزســـان جـؽدة 

حاكــاة الــدرجات ( و عســم عمــم م2009:19العسمرـــــة التعمرسرـــــة ومخرجاتيــا واســتسرار ة تطؽ رىــــــا  مرــطفم,
العمسرــــــة التـــي تسشحيــــــــا الجامعـــات السحمرـــة مـــع الـــدرجات التـــي تسشحيـــا الجامعـــات العالسرــــــة ورفـــع مدـــتؽاىا 
واالعتـــرا  بيـــا وتدـــيرم انتقـــال الطميـــة واالســـاتذة عيـــر الـــدول والحـــدود وقيـــؽل  ــــا   وتديرــــم معادلتيـــا خارجرــ

ـــــــي الخــــــر جرؼ فــــــي بــــــرامة الدراســــــات العمرــــــا لمجامعــــــات  ـــــــم العالسـ االجشيرــــــة وانخــــــراطيػ فــــــي ســــــؽ  العسـ
( ان االعتســاد ىـــؽ  نعــام لمتقؽ ــــػ اليّشـــاا القــائػ عمـــم  (Corpus,2003:1(, فريــرؼ73:,2011 طرابمدــرة

مجسؽعـة مؼ السعايرر التي تزعيا مجسؽعة مؼ اليراات ووسرمــة لزسان وتحدرؼ نــؽعرــة التعمرـــػ, فتربرـز 
عمم تقؽ ـــػ اليـرامة مـؼ قيـــم اليراـات باسـتخدام مجسؽعــــــــــــــــة مـؼ السعايرـــــــــــر مـؼ قيــــــــــــم  االعتساد ىشا يقــــؽم

ـــي ـــػ العالــــــ ـــات التعمرــــــــ  Council For Higher) عــدد مــؼ الخيــراا , و ذرـــر مجمــس اعتســاد متسدــــــ

Education Accreditation-CHEA,2012:2) ـــة لزــسان الــم ان اال عتســاد ىــؽ الؽسرمــــــــة االساسر
 وتحدرؼ نؽعرة برامة متسدات التعمرػ العالي ل ؽنـــِو:

 .نعام ناجح واخترار جرد لزسان الجؽدة وتحدرؼ العسمرات في التعمرػ العالي 
 .مثال رائع إلدارة الجامعات 
 .مثال رائع لمتشعرػ الذاتي والسؽيؽقرة والسدتولرة االكاديسرة 

 ( ُييرؼ اسيامات بعد الياحثرؼ حؽل مفيؽم االعتساد االكاديسي:10  والجدول 
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 ( اسهامات بعض الباحثين حول مفهوم االعتماد االكاديمي10الجدول )

 السنة الباحث ت
زقم 

 الصفحة
 املفهوم

1 Neefe 2001 7 جماعية  وسيلة من الحنظيم الراجي ومساجعة النظساء التي اعحمدها املجحمع الحعليمي وجعد عملية

 لضمان وجعزيز الجودة الامادًمية وهزاهة عمليات الحعليم العالي مما ًجعلها جدًسة بالثقة العامة.

2 Powar 2002 230  عملية ثنظيمية ثقوم بها العدًد من الجمعيات الحطوعية غير الحنومية املعترف بها ملساعدة

 املؤسسات الحعليمية على ثطبيق معاًير الجودة الحعليمية.

3 Bogue & Hall 2003 22 .
ً
 ثقويم مجموعة من الشهادات من قبل مجموعة من الهيئات املعترف بها عامليا

4 Ehlers &Pawlowski 2006 52  ثقويم البرامج الامادًمية للوقوف على جودة البرهامج الامادًمي ومساعدة أعضاء هيئة الحدزيس

 ماد البرهامج الامادًمي.وموظفي املؤسسة الحعليمية على ثحسين عمليات اعح

5 Dahlman Et al 2007 132  الحقويم الراجي للمؤسسة الحعليمية وبسامجها من أجل ضمان جودة عملياتها ويعحبر الاعحماد برلو

 الوسيلة الاساسية ملساجعة قواهين جودة الحعليم العالي.

6 Hall &Altmaier 2008 16 ؤسسات الحعليم العالي لحدقيق عمل الهليات عملية مساجعة الاجساءات التي جسحخدمها م

 والجامعات وثطويس بسامجها الحعليمية من أجل ضمان جودة عملياتها.

7 Oakleaf 2010 54  املحسك السئيس ي لعمليات الحقويم من خالى ثحدًد املبادئ الحوجيهية التي جشهل الهيهل العام

 للحقويم والححسين املسحمس لجميع الهليات والجامعات.

8 Stevens 2013 15  العملية التي ثقوم من خاللها املؤسسة الحعليمية بحقويم بسامجها واملعاًير التي جسحخدمها وبرى

املزيد من الجهود من اجل ثحسين هوعية هره ِالبرامج , وذلو من خالى الحعاون وثنفير جميع 

 الخطط التي جعمل على ثحسين عمل املؤسسة.

9 Scheg 2014 52  شاملة ثنطوي على ثقويم معظم )ان لم ًنن جميع( ما ًحعلق باملؤسسة الحعليمية من طالب عملية

 وهيئة ثدزيسية ومناهج دزاسية.

10 Fandl& Smith 2015 12  مساجعة وثقويم عمل املؤسسات الحعليمية من خالى الترليز على ثقويم هوعية الحعليم املقدم في ثلو

 ثلبية املعاًير التي وضعتها هيئات الاعحماد.املؤسسة ومساجعة مدى قدزاتها في 

 

 من اعداد الباحثة باالعتماد على املصادر الواردة فيِه. املصدز:

عمم ما سِيق ذبره مؼ آراا الياحثرؼ حؽل مفيؽم االعتساد, ُتعِر  الياحثــــــــة االعتساد         وتعقريا  
أو تثيرد أو ترر ــــح أو اعترا  بسطابقـــــــــــــة االجرااات االكاديسي بانو  عسمرـــــــــــة إجازة أو ترخرص 

والعسمرات واليرامــــــــــــة السعتسدة في الستسدات التعمرسرـــــــة مع متطميات مشــــــح التراخرص مؼ إحد  اليراات 
د مؼ تشفرذ جسرع متطميات االعتساد التي السانحـــــــــــــة لالعتساد, وان مشـــــــــح التراخرص ال يتػ ااّل بعد التثك

تحددىا اليراــــــــــــــة الخاصـــــــــــة باالعتساد وان الستطميات تختمم مؼ ىراـــــــــــــــة الم اخر , ول م تخرص 
ان ىذهِ اليراات ال تدتطرـــــــــع العسم ومشــــــــــح  اكاديسي متطميات مختمفــــــــــة عؼ التخررات االخر , عمسا  

االعتساد ااّل إذا بان  معتر  بيـــــــــا مؼ ِقيــــــم وزارة التعمرـــػ العالي االمر لرــــــــــة وُمدجمـــــة في مجمس 
 .Council for Higher Education Accreditation – CHEA اعتســــــــاد متسدات التعمــــػ العالـي 

االعتساد االكاديسي يرتي  بغررهِ مؼ السفاىرػ االخر  سؽاا تمغ التي تديقـــــو  وفي الؽاقع ان مفيؽم       
بوِ ىؽ مفيؽم ضسان جؽدة التعمرػ العالي الذ  يعشي  او التي تتد  الرــِو, ومؼ اكثر السفاىرــػ ارتياطا  
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رــة ومختمم االنذطة التي استرفاا الجؽدة لجسرـع عشاصر العسمرـة التعمرسرــة مؼ مشاىة وطمــية وىراـــة تدر د
(, إذ ان الجؽدة تعتير متطميا   2009:107ترتي  بالعسمرة التعمرسرة والستسدات التعمرسرــة  الجرار,

إلجرااات الحرؽل عمم االعتساد االكاديسي, وتدتيد  اجراااتيــــــــا اييات قدرة متسدات  ميسا   و رطا  
 (.7:,2012التي تتىميا التخاذ إجرااات االعتساد االكاديســـــي  دخر التعمرػ العالي عمم تميرــــــة السعايرر 

( االعتساد السرتي  بالجؽدة بــــــــ  مجسؽعة االنذطة 2008:5و ذلغ يعر   عطرة وزىران,       
واإلجرااات والسعايرر والستطميات السدتخدمة في فحص وتقؽ ػ الستسدات التعمرسرة  لمتحقق مؼ قدرتيا 

رفاا الذروط والسقؽمات االكاديسرة والتشعرسرة واإلدار ة التي تزسؼ تحقرق رؤ ة ورسالة واىدا  عمم است
ىذهِ الستسدات في مجاالت التعمرػ والتعمػ واليحؽث وتطؽ ر السعرفة وخدمة السجتسع بذلم يتالام مع 

 السدتؽ ات الستعار  عمريا .

الم        التثىرم أو الترخرص أو االعترا  الذ  ُيسشح الم متسدــــة  بســـــــا ُيذرر مفيؽم االعتساد ايزا  
مؼ التثىرم والترخرص واالعترا  باعتيارىػ مرطمحات  أو افراد معرشرؼ, وفرسا يثتي عري لسفيؽم ُبم ا

 ( وباآلتي:142-2013:141( و الشجار وجؽاد,2010:35مرادفة لسفيؽم االعتساد  الخطرب والخطرب,

  بؽاسطتيا اليراات أو الؽباالت أو االتحادات بعد الرالحرات ل فراد التثىرم: عسمرة ُتسشح
الذيؼ تتؽفر فريػ مؽاصفات محددة مؼ ِقيميا, أو ىي عسمرة مشح صالحرة مؼ اليراات 

 والؽباالت العالسرة مية متسدة تتؽافر فريا السعايرر السؽضؽعة مؼ ِقيميا.

 ح اليراات أو الؽباالت  رر الحلؽمرة الترخرص أو اإلجازة: العسمرة التي بؽاسطتيا تسش
الترر ح لمذخررة أو الستسدة التي تتفق مع معايرر ومتطميات محددة, و ؽجد نؽعان مؼ 
الترخرص ىسا: الترخرص الستسدي والذ  ُيسشح لمستسدات, والترخرص الذخري والذ  ُيسشح 

 ل فراد.

 ما بثساس االعترا : العسمرة التي يتػ مؼ خالليا الحرؽل عمم درجة اك اديسرة في دولة ا
لمدخؽل الم سؽ  العسم ىذا عمم السدتؽ  العام, أما عمم السدتؽ  الخاص فانو ييتػ بتجديد 

ما.  خيرات التعمرػ والتعمػ في جامعة ا

 يالثا : أىدا  االعتساد االكاديسي 

 The Objectives of Academic Accreditation   
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( Okojie:2008:30(و 4-2012:5يـــمؽ ي,(و ال2009:117أ ار بـم مـؼ  الحفعي,
 (   Schwarz& Westerheijden,2007:120(و Kehm,2006:1(و 2009:21و العيرـد ,

 (  الم أىدا  االعتساد االكاديسي باآلتي:(Uram,2005:5و

تيررر الستسدات التعمرسرة بالجؽانب الدميرة وااليجابرة في برامجيا ل ي تحافظ عمم االيجابرات  ①
فم الدميرات, وبذلغ تيررر أفراد السجتسع بذلغ وز ادة يقتيػ بيرنامة اكاديسي دون آخر أو بستسدة وتتال

 تعمرسرة دون اخر .

 التثكد مؼ تحقرق الحد امدنم مؼ الذروط والسؽاصفات في الستسدات التعمرسرة محم االعتساد. ②

 الي.التثكد مؼ ضسان الحد امدنم مؼ معايرر الجؽدة في التعمرػ الع ③

 حساية سسعة الستسدة التعمرسرة عمم السدتؽ  العالسي بسا يتعمق بجؽدة تعمرسيا. ④

 تقؽ ػ أنعسة واجرااات الستسدات التعمرسرة مؼ خالل مد  مطابقتيا لمسعايرر السؽضؽعة. ⑤

 تقؽ ػ برامة اليلالؽر ؽس والدبمؽم العالي بعد اليلالؽر ؽس والساجدترر والدبتؽراه أو ما يعادليا.⑥

 تقؽ ػ اليرامة التخرررة االكاديسرة لم مرات سؽاا الحلؽمرة واالىمرة.⑦

 تقؽ ػ اليرامة التدر يرة والتعمرسرة في الستسدات التعمرسرة الحلؽمرة واالىمرة. ⑧

ؼ امداا االكاديسي في اليرنامة أو اليرامة السقدمة مؼ قيم الستسدة التعمرسرة ضسان مدتؽ  جرد م ⑨
 محم التقؽ ػ.

التثكد مؼ احلام الؽيائق الخاصة باالعتساد االكاديسي ل م متسدات التعمرػ العالي التي تػ الحرؽل  ⑩
 عمريا وتقؽ سيا وتعز زىا.

اليرامة االكاديسرة الخاصة باالعتساد , وان  التثكد مؼ ان متسدات التعمرػ العالي حرم  عمم جسرع⑪
مؼ ال فااة لطميتيا.  حرؽليا ىذا يزسؼ مدتؽ  عال ا

السرادقة مؼ قيم السجتسع الدولي عمم اليرامة االكاديسرة لمجامعات ذات السعايرر العالرة بسا يزسؼ ⑫
 مز د مؼ العسم والدراسات.
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 ر .التثكد مؼ سيؽلة انتقال الطمية مؼ جامعة الم أخ ⑬

التثكد مؼ سيؽلة حرؽل الطمية عمم امؽال القروي والسشح الطالبرة التي تسشحيا الستسدات  ⑭
 التعمرسرة.

و عد بم ما ُذِكر مؼ اىدا  االعتساد االكاديسي, ُتيرؼ الياحثة بان اىدا  االعتساد االكاديسي       
تختمم اىدافيا عؼ الدول الحديثة تختمم مؼ دولة الم أخر , فالدول الستقدمة والحاصمة عمم االعتساد 

العيد بالحرؽل عمم االعتساد أو التي بدأت بتطيرق معايرر االعتساد مؼ أجم الحرؽل عمرِو, ول ؼ 
ُيسلؼ القؽل ان جسرع الدول متفقة عمم ان اليد  االساسي مؼ الحرؽل عمم االعتساد ىؽ لزسان جؽدة 

ااّل مؼ خالل تطيرق معايرر االعتساد التي تسثم الستطمب عسمراتيا وتحدرؼ وتقؽ ػ اداؤىا والذ  ال يتـــػ 
 االساسي مؼ متطميات الحرؽل عمم االعتساد.

 

 ا : اىسرة االعتساد االكاديسي:يانر
ػ ـــــات التعمرــــــم متسدـــــــي عســـــــؼ في إحداث تغرررات فــــــــي ت ســـــــاد االكاديســــــة االعتســــن اىسرإ      
فـوخاص ,يـــــــالعال ا ـــــــة, ولســات التعمرسرـــــــاد عدد الستسديـــــــة وازدـــــاد عدد الطميــــــي ظم ازديـــــــة  
 مــــــــع وسؽ  العســـــــر في السجتســــــر بيرـــــة مؼ تثيرـــــــذهِ الستسدات التعمرسرـــلي

Hendel& Lewis,2005:242)غ بّرـؼ (, ومجم ذلHamdatu Et al,2013:104) اىسرة االعتساد )
 باآلتي:
 :ن متسدات التعمرػ العالي تؽفر لمطمية التعمـػ والسعرفــة والخيرة التي يحتاجؽن إبالشدية لمطمية

 الريا مؼ اجم الؽصؽل بيػ الم مدتؽ ات متسرزة.
 :الم السدتؽ  السطمؽب  ن متسدات التعمرػ العالي تيذل قرار  جيدىا لمؽصؽلإبالشدية لمسجتسع

 في التعمرػ والذ  يحتاجو السجتسع. 
  بالشدية لتؽفرر القؽ  العاممة لدؽ  العسم:تدعػ متسدات التعمرػ سؽ  العسم بث خاص اكفاا ذو

 معرفة وخيرة بالعديد مؼ التخررات.
 :اجم ن عسمرة االعتساد االكاديسي ترفع مؼ روح السشافدة برؼ الجامعات مؼ إبالشدية لمسشافدة

 .الحرؽل عمم  يادة االعتساد

 ا : معايرر االعتساد االكاديسي:يالث
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تربز عسمرات االعتساد االكاديسي عمم تطؽ ر انعســة واجرااات عســم الستسدات التعمرسرــــة عؼ طر ق 
استخدام مجسؽعــــــة مؼ السعايرر التي تدتطرــع مؼ خالليـــا ىراات االعتساد مراجعة عسم الجامعات 

 Council For Higher,(2010:1وال مرات والحلــػ عمم مد  نجاحيا في خدمة الطمية والسجتسع 

Education Accreditation–CHEA ,)تتسس ىراات االعتساد تقؽ ساتيا عمم أساس  إذ
ب و ج ,(Vroege,2006:1ىذهِ السعايرر, بم ان اسمؽب عســــم ىذهِ اليراات يعتسد عمم ىذهِ السعايرـــــــر  

ة في جسرع الستسدات ومؽاز ة لسعايرر اعتساد متسدات التعمرػ ـــــر ان ت ؽن متدقــــعمم ىذهِ السعاير
(, فيد  معايرر االعتساد ىؽ تثمرؼ مدتؽ  مؼ الجؽدة وتؽفرر El-Kordy& Amr,2012:8العالسرة  

 (.347:,2010فرصة لتقؽ ـــػ وتطؽ ر الجامعات  أبؽ الرب وآخرون 
ن معايرر االعتساد االكاديسي تختمم مؼ بمد الم آخر ومؼ متسدة ( إ2009:154صير ,و يرؼ        

عمم تحقرق اىدا  االعتساد الستزسشة السداىسة في تعز ز نؽعرة التعمرػ  الم أخر  االّ  انيا تتفق جسرعا  
السشاسية  اإلجرااات ذاالعالي وخمق معايرر لمتقؽ ػ الداخمي في الستسدات االكاديسرة والتثكد مؼ اتخ

لمتحدرؼ في حالة وجؽد أ  نقص في االلتزام بالسعايرر السحددة وتزو د الطمية وذو يػ واصحاب االعسال 
 بالسعمؽمات التي ُتيرؼ برفرة حرؽل الطمية عمم  يادات بسؽجب معايرر اكاديسرة مستازة.

ة اآلن ـــــــد الُستيع مرات االدارة واالقترــاوفـي ضــــؽا ذلغ ُييرؼ الياحثان بان معايرــــــر االعتساد االكاديســي ل
 (AACSBالـ   الـــر بمرات إدارة االعســـــة تطؽ ـــــىـي معايـــــرر جسعر

(Association to Advance Colleges Schools of Business-AACSB)2013ة ـــــلدش 
ة تطؽ ر بمرات ادارة ــــة بجسعرــالسجاالت الخاصع ـــــؽم الياحثان بعري جسرــــــ, وسرق2015ة في ـــــــوالسحدي

 (:AACSB:2015:13-40  وباآلتي االعسال والسعايرر الخاصة بلم مجال
 السجال االول:  اإلدارة االستراترجرة واالبت ار(

يربز ىذا القدػ مؼ السعايرر عمم مياد  اإلدارة االستراترجرة ل مرات ادارة االعسال, حر  ان االدارة 
لدييا رسالة واضحة وتعسم جسرع الستسدات عمم تشفرذ ىذهِ الرسالة وتترجسيا الم لم مرة راترجرة االست

سرزة وتعسم عمم تطؽ ر مجسؽعة مؼ االستراترجرات لتحقرق تمغ الشتائة, و تشاول ىذا السجال تنتائة م
 يالث معايرر وىي:

او مجسؽعة ترر حات بسثابة الدلرم الرسالة, التثيرر, االبت ار: الرسالة ىي بران السعرار االول:
لمستسدات التعمرسرة واصحاب السرالح فريا, تيرؼ مؼ خالليا اال راي االساسرة لمستسدات التعمرسرة 
ال تؽصم الرسالة بذلم واضح وبامم حر  يتػ  وتعير عؼ تطمعاتيا وترم الدسات السسرزة ليا, واحرانا  
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الرسالة ُبما مؼ تسدات التعمرسرة بسا في ذلغ بران وضعيا برؼ مجسؽعة مؼ اليرانات التي ترم الس
 رز أو السداخمتذرر ىذهِ السرطمحات ل ىدا  والخرائص وامولؽ ات ومجاالت الترب إذوالرؤ ة والقرػ, 

التي تتيعيا ال مرات, و جب أن يتػ ال ذم ىشا عؼ رسالة ال مرات بذلم واضح في الشتائة 
ىشا ال يعشي أن ال مرات ىي مختمفة عؼ اآلخر ؼ, و تػ نقم الشتائة ز رواالستراترجرات الستؽقعة والتسر

تحقرقيا في  التي تتؽقع ال مراتالستؽقعة عؼ اليرانات الؽاسعة أو العالرة السدتؽ  مع وصم اآليار 
السجتسعات التجار ة وامكاديسرة التي تخدميا في سعريا نحؽ تحقرق رسالتيا مؼ خالل امنذطة التعمرسرة 

والسداعي امخر , فالشتائة الستؽقعة تترجػ إلم أىدا  الرسالة الذاممة التي تقؽم ال مرات  الدراسرة سشحوال
التي تعتزم  السيسة والستؽقعة الشتائةمؼ خالليا بتقررػ نجاحيا, اما االستراترجرات فترم بذلم عام 

ذ االستراترجرات العامة أو بسا في ذلغ برفرة تسؽ م أنذطتيا لتحقرق رسالتيا وتشفر ال مرات تحقرقيا,
ان برانات االتجاه مدتسدة مؼ عسمرات اإلدارة االستراترجرة لم مرات نفديا. ,ذاممةال  عمسا  

السداىسات الف ر ة ىي امعسال السداىسات الف ر ة, التثيرر, السؽاامة مع الرسالة:  السعرار الثاني:
, فالسداىسات الف ر ة العمسرة تقؽم عسمرات اإلدار ةلمامصرمة التي تيد  إلم تعز ز الشعر ات والسسارسات 

عمم مياد  اليحؽث السقيؽلة عسؽما , و تػ الترديق عمريا مؼ قيم امقران, وتؽز عيا عمم الجساىرر 
السشاسية, وىي امساس لالبت ار, وان التحقق مؼ نؽعرة السداىسات الف ر ة يذسم استعراي امقران حؽل 

يشي, ول ؼ قد تذسم ام لال امخر  مؼ التحقق حؽل ما نذر عمم  االنترنر   الشذر امكاديسي أو الس
.. ال , وقد تقع السداىسات قرائرة حؽل السدتخدمرؼ ..وما ىي  ترشرفات الدراسات والدراسات االست

 الف ر ة في أ  مؼ الفاات اآلترة:
 ؽر أسالرب جديدة, تؽصم برؼ السعار  الجديدة أو تطكتذا  السشح الدراسرة التي اساسي: ا

ومسارسات  عار لمتثيرر عمم الشعر ات  والس وتيد  السداىسات الف ر ة في ىذه الفاة عادة  
 امعسال واإلدارة.

 جسع تفاىسات جديدة أو تفدررات لمسعرفة أو : تطيرق السشح الدراسرة التي تالتطيرق والت امم
أسالرب جديدة تقؽم عمم  ان تطؽر التي يسلؼ مؼ خاللياامدوات  واوالعسمرات االت شؽلؽجرا 

 لمتثيرر عمم مسارسة امعسال واإلدارة. السعرفة, وتيد  السداىسات الف ر ة في ىذه الفاة عادة  
 العمػ وتتد  الم تفاىسات جديدة  تيد  الم التطؽر والتقدم في التي التعمرػ والسشح الدراسرة

ي تتير في سمؽ  التعمػ, وتيد  ر تدر س السحتؽ  وامسالرب الت وتطؽ ر في الرؤ  وتطؽ 
 لمتثيرر عمم تدر س امعسال واإلدارة. السداىسات الف ر ة في ىذه الفاة عادة  
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  ق التدر س الخاصة ائان تثيررات السداىسات الف ر ة ىؽ الشيؽي بالشعر ة والسسارسات وطر
في العسمرات  بامعسال واإلدارة وتتير السداىسات ىشا عمم االبت ارات والتطؽرات والتحدرشات

 الخاصة باإلدارة.

االستراترجرات السالرة وتخررص السؽارد: تقؽم ال مرات بؽضع استراترجرات مالرة تدتطرع  السعرار الثال :
 مؼ خالليا ادارة مؽاردىا السالرة بذلم مشاسب وتحقرق رسالتيا التي وجدت مؼ اجميا.

 , السؽظفؽن الفشرؽن(ر درةاليراة التدالطمية, اعزاا -السجال الثاني:  السذاربؽن 

ليػ أىسرة حاسسة في بمؽغ رسالة ال مرة حر  يتػ مطابقة مدتؽ  الطمية إلم مدتؽ  تطمعات اليرامة 
السخررة ودرجة الذيادة التي يحرمؽن عمريا, بذلغ إعداد الدعػ مؼ أجم تحقرق تمغ التطمعات 

وتؽفرر التعمػ عسمرات قؽمؽن بتديرم ودعػ ن  يرامة التعمرسرة الشاجحة  فالسؽظفؽن السيشرؽ الزرور ة لمي
تطؽ ر وثدارة السشاىة لضرور ة ىشا ومؽارد ال مرة  ة,يراة التدر درالوأعزاا  الخدمات امساسرة لمطمية

التدر س رة السداىسات الف ر ة التي تعزز السعرفة والسسارسات الخاصة بعسمفثن وبذلغ , وتعمرػ الطمية
والدعػ وتقدم الطمية, فزال  عؼ تؽعرة ىذا السجال عمم القيؽل معايرر تربز , وفقا  لذلغُتشتة واإلدارة 
ة بثىسرة دعػ الرسالة وتحقرقيا, ففي تحديد السؽارد الخاصة اليراة التدر درة والسؽظفؽن الفشرؽن بافأعزاا 
والعشؽان  درةاليراة التدر يشيغي أن تربز ال مرات عمم السذاربة والعسم معزاا  اليراة التدر درةبثعزاا 

الؽظرفي وحالة الحرازة بدوام بامم أو جزا مؼ الؽق  وما إلم ذلغ, ول ؼ ال تؽجد صمة برؼ ىذه العؽامم 
االكفاا وتحديد ونذر  اليراة التدر درةتساما  مع السذاربة أو مع الستغررات امكثر أىسرة في تقررػ أعزاا 

رانة رأس السال الف ر  لم مرة مؼ خالل دعػ رسالتيا الستىالت السطمؽ ة, واالكثر اىسرة ىشا ىؽ إنتاج وص
 , و شدرج ضسؼ ىذا السجال السعايرر اآلترة:والشتائة الستؽقعة واستراترجراتيا

قيؽل الطمية, التقدم والتطؽر الؽظرفي: الدراسات واإلجرااات الخاصة بقيؽل الطمية والتي السعرار الرابع:
في وتتسا م مع رسالة ال مرات والشتائة الستؽقعة واالستراترجرات تزسؼ التقدم امكاديسي والتطؽ ر الؽظر

 السؽضؽعة.
يذاربؽن بثنذطة  اليراة التدر درةان اعزاا ة: يراة التدر دركفاية وتؽز ع اعزاا الالسعرار الخامس:

ت السدرسة في العديد مؼ السدائم الخاصة بالتدر س و رر التدر س, و سلؼ أن تذسم ىذه السدائم القرارا
, و جؽز معزاا اليراة التدر درة السذاربة في الدراسرة وتقديػ السذؽرة واليحؽث والتزامات تقديػ الخدمة

من يلؽنؽا ضسؼ المجان الخاصة بؽضع الدراسات والقرارات امكاديسرة أو إدارة ال مرات, وم تىمرؼ ايزا  
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بتؽجرو الشذاط الالمشيجي وتقديػ السذاربة في مجسؽعة متشؽعة مؼ امنذطة ليػ قرارات أخر , و جؽز 
 اليراة التدر درة, وتعتير ال مرة أعزاا ثرم ال مرات في المجان الستسدرةوتساالكاديسرة والسيشرة السذؽرة 

شيػ بدوام بامم أو بدوام جزئي اعزاا الذيؼ يذاربؽن في اعساليا بغد الشعر عؼ تعررشيػ أو عدم تعرر
لمقرام بامعسال ؽا متىمرؼ ا يلؽنمعشدػ العسم متم ما يذاؤونؽ  حق لية و يراة التدر درالاعزاا مؼ ميسرؼ 

يقدمؽن الدعػ لم مرة مؼ  اليراة التدر درةان اعزاا لسذاربة في االنذطة التطؽ ر ة, اوتقديػ السذؽرة و 
 خالل السذاربة في الحراة الف ر ة أو التذغرمرة لم مرة و ذاربؽن في تشعرػ امؽر اخر   رر التدر س  عمم

 تشعرػ الفرؽل الدراسرة وساعات العسم(. –سيرم السثال
ة: تؽيق ال مرات و ذلم جرد عسمرات ادارة ودعػ يراة التدر درادارة ودعػ اعزاا الالسعرار الدادس:

عمم مد  تطؽر حراتيػ السيشرة والتي تشدجػ مع رسالة الستسدة واستراترجراتيا  اليراة التدر درةأعزاا 
 والشتائة الستؽقعة.
ن يداىسؽن في تقديػ الدعػ السيا ر السيشرؽ ن السؽظفؽ كفاية السؽظفرؼ الفشررؼ وتؽز عيػ: السعرار الدابع:

لمتعمػ والتشسرة التعمرسرة ونذر واستخدام ت شؽلؽجرا السعمؽمات وثنتاج السداىسات الف ر ة وتطؽ ر اإلدارة 
 سة الرئردرة.االستراترجرة والتقدم بعسمرات ال مرة و ررىا مؼ السلؽنات السي

 
 

 السجال الثال :  التعمػ والتعمرػ(
ن بمرات إدارة امعسال ذات الجؽدة العالرة تزع مجسؽعة مؼ العسمرات التي تدتطرع مؼ خالليا تحقرق إ

امىدا , فزال  عؼ ترسرػ وتقديػ السشاىة لتععرػ إملانرات تحقرق االىدا  والؽصؽل الم الشتائة 
ا إذا بان قد تػ الؽفاا بثىدا  التعمػ او إذال مرات لدييا أنعسة معرشة لتقررػ ما  الستؽقعة مؼ التعمػ, ان ىذه

انعسة لمتحدرؼ السدتسر,  ,لػ تتػ االستجابة مىدا  التعمػ ان عسمرات التعمرػ تتعمق بإدارة ولدييا أيزا  
سرة ميارات الطمية السشاىة الدراسرة, فالسشاىة الدراسرة الجردة والسحددة ل م اختراص ليا اىسرة في تش

 والطمية, و تشاول ىذا السجال عدد مؼ السعايرر وباآلتي: رةالتدر د اليراة وتذجرع التفاعم برؼ اعزاا
ييد  ىذا السعرار الم تحديد أىدا  التعمػ وتحديد ال فااات السعرار الثامؼ: ادارة السشاىة وضسان التعمػ: 
بطرح السشاىة الدراسرة بذلم بفؽا, و يد   ليراة التدر درةاالف ر ة والدمؽبرة وتحديد برفرة قرام أعزاا 

ق ائق التدر س وطر ائالم تحديد محتؽ  اليرامة  الشعر ات والسفاىرػ والسيارات( والسحتؽ  التر ؽ   طر 
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مشيجي و وبرفرة إنذاا برنامة مت امم التعمرسي تشعرػ السحتؽ    كرفرة تحديد السقررات( واليرلم التعمرسي
ان جسرع ىذهِ االىدا  تتثير برسالة ال مرة وقرسيا ويقافتيا,  ,لتعمػ(لمتعمرػ وا ذا السعرار و يد  ىعمسا  

الم ضسان التعمػ مؼ خالل اييات برفرة تحقرق التؽقعات السحددة ليرامة التعمػ تدتخدم ال مرات إذ, أيزا  
لسحتسم دخؽليػ ال مرة ا ةية وضسان السقؽمات الخارجرة بالطمداالضسان التعمػ إلييات عسمرات السُ 

ان اليد  الرئردي ل ىؽ ضسان التعمػ ذلغ واممشاا والسؽظفرؼ العسؽمررؼ والست ديؼ لعسم ال مرة, عمسا  
ة في تحدرؼ واليراة التدر درلتعمػ أيزا  أعزاا ال مرة بافة ضسان ا , و داعدوتحقرق االىدا  التعمرسرة

مؼ خالل قراس مد  تحقرق أىدا  التعمػ رػ نجاح طميتيا تقر اليرامة والدورات التعمرسرة, و سلؼ لم مرة
وتقررػ  تذرر عسمرات إدارة السشاىة الم تطؽ ر وترسرػ وتشفرذ وتشعرػإذعير عسمرات التغذية العلدرة, 

إدارة السشاىة تمتق   , وان عسمرةق التدر س وما إلم ذلغائمحتؽ  برامة ال مرة وتقررػ الشتائة وطر 
ضسان الشتائة والتعمػ,  في عسمرةمؼ بمرة إدارة امعسال الرئردرة وتتير  لحالسرا مداىسات أصحاب

التي تترم ل والقزايا ومراجعة رسالة ال مرة واالستراترجرات السحددة وتتير ادارة السشاىة في أدارة امعسا
 بسجاالت جديدة لمتعمرػ.

يذرر إلم الشعر ات وامف ار  يالدراس جايالسشمحتؽ  ان السعرار التاسع: محتؽ  السشياج الدراسي: 
والسفاىرػ والسيارات والسعرفة, فالسحتؽ  لرس أىدا  التعمػ, فثىدا  التعمػ ترم السعار  والسيارات 

, وال تحتاج جسرع مجاالت السحتؽ  لرتػ تؽقعات لسا يشيغي القرام بوِ الالالزمة لتطؽ ر برنامة معرؼ ووضع 
 تزسرشيا بثىدا  التعمػ.

التفاعم برؼ مؼ عسمرات ة: ان السشاىة تديم يراة التدر درر: تفاعم الطمية واعزاا الالسعرار العا 
 والطمية و التالي تحقرق اىدا  التعمػ. اليراة التدر درةاعزاا 

السعرار الحاد  عذر: مدتؽ  ودرجة اليرنامة التعمرسي وىرلمو والت افت: يعلس الؽق  السشاسب لمؽصؽل 
رشة مؼ الزمؼ  سشؽات, او مدد محددة( والتي ىي بالعادة اكسال برنامة معرؼ الم الذيادة خالل فترة مع

بالسعايرر الؽطشرة او بسعايرر  السعتسدة, وتؽفرر  AACSB)الـــ لمحرؽل عمم الذيادة, محمرا  او اقمرسرا  
 س التدر  نساذجتذسم  إذالتؽجرو لؽضع الؽق  السالئػ لمؽصم الم الذيادة السطمؽ ة بالؽق  السحدد, 

 الشساذجبعد السدافة  عمم االنترن (, و  نساذجالتقمردية السحددة لمفرؽل الدراسرة, و  الشساذجوالتعمػ 
السسزوجة التي تؽظم نسؽذج السدافة مع السلؽنات االخر  مؼ أ لال تعز ز ت شؽلؽجرا التعمرػ, أو أ  

  لم آخر مؼ أ لال السشيجرة التعمرسرة.
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العسمرة مرة عافال مرات لدييا سراسات وعسمرات معرشة لتعز ز لتشعرسرة: السعرار الثاني عذر:الفاعمرة ا
ن في التدر س عير مجسؽعة مؼ برامجيا السذاربؽ ن الفشرؽ ن والسؽظفؽ اليراة التدر درةعزاا رةمالتدر د

 التعمرسرة.

 السجال الرابع:  السذاربة االكاديسرة والسيشرة(
شرة عشد تقاطع الشعر ة والتطيرق وفي ىذا الدرا  يجب عمم وجدت بمرات إدارة امعسال والسدارس السي 

ترسر  مفاىرػ امعسال واإلدارة في بم مؼ الدراسة امكاديسرة والسيشرة, و سلؼ ل مرات ان تقؽم بال مرات 
إدارة امعسال تحقرق امعسال التجار ة والتعمرػ الفعال واليحؽث مؼ خالل ضرب التؽازنات السختمفة برؼ 

 ا قام  ال مرات بتجاىم احد ىذيؼ الجانيرؼ فثن بال  إذفامكاديسرة واالنخراط السيشي, ومع ذلغ الدراسة 
برامة العسمرات امكاديسرة برؼ ول ؼ يجب التذجرع عمم التؽازن والت امم السشاسب  ,ا سرعانرانسمشي

لسيشرة في بمرات إدارة ان االنذطة امكاديسرة وا إذ سا يتفق مع رسالة الستسدات التعمرسرة, و والسيشرة 
امعسال ىي أنذطة  رر مشفرمة ول شيا تتقاطع بطر  بيررة, حر  تػ ترسرػ ىذا القدػ مؼ معايرر 

, و تشاول ىذا السعرار عدد مؼ السعايرر االعتساد لتعز ز ىذا الت امم والتقاطع بطر  مالئسة لرسالة ال مرة
 وباآلتي:

تحدث السذاربة امكاديسرة والسيشرة عشدما ة والسيشرة لمطمية: السعرار الثال  عذر: السذاربة االكاديسر
بشذاط معرؼ مؼ خالل خيراتيػ التعمرسرة, سؽاا في اإلعدادات امكاديسرة والسيشرة او عشدما  الطميةيذار  

 ت ؽن قادرا  عمم االترال بيذه التجارب بطر  ذات معشم.

دتؽ  نذطة التعمرسرة التي لدييا أىدا  تعمرسرة عمم مالسعرار الرابع عذر: التعمرػ التشفرذ : و ذسم ام
 إلدارة.يتفق مع التعمرػ العالي ل

السعرار الخامس عذر:متىالت اعزاا التدر س والسذاربة: يتػ تقررػ اإلعداد امكاديسي امولي لسؼ 
ومدتؽ   حرم عمم  يادات ومتىالت أكاديسرة اخر , و تػ تقررػ الخيرة السيشرة امولرة وفقا  لطيرعة

تعلس  إذقم القرادة واإلدارة في مسارسة امعسال التجار ة أو أنؽا  أخر  مؼ العسم التشعرسي, اومدة مؽ 
التي تدعػ الت امم مؼ الشاحرة  اليراة التدر درةالسذاربة امكاديسرة أنذطة التشسرة العمسرة معزاا 

رسالة ال مرة والشتائة الستؽقعة واالستراترجرات  الشعر ة الحالرة ذات الرمة بامعسال واإلدارة والتي تتفق مع
 الداعسة.

 



 

 

372 

إن ىذهِ السعايرر الدولرة تؽفر ل م الستسدات التعمرسرة مرجعرة واضحة ومتخررة وتؽفر االملانرات 
الالزمة السادية والفشرة لجسرع اليراات الستخررة في االعتساد االكاديسي, و ذلغ سؽ  تتؽحد بم 

  يسرؼ ومفرد وىؽ ىد  الحرؽل عمم  يادة اعتساد رسسرة تتد  الم تشفرذ الجيؽد نحؽ تحقرق ىد
معايرر راقرة لزسان جؽدة العسمرات التعمرسرة واالستفادة مؼ مخرجات ىذهِ العسمرات لخدمة الطمية 

 (.2012:64والسجتسع  السشرؽر ,
وعسمرات ومخرجات  ( بان ىذهِ السعايرر  ثنيا  ثن أ  نعام تستمغ مدخالت2012:22و رؼ  الزفر ,

 وباآلتي:
  السدخالت: وتتزسؼ  تقؽ ػ اليرامة, معايرر القيؽل, ال ادر التدر دي واإلدار , سراسات

 وثجرااات تقؽ ػ الطمية, استراترجرة التعمرػ والتعمػ, اليشرة امساسرة(.
 .)العسمرات: وتتزسؼ  نعام إدارة الجؽدة, اليح  العمسي, خدمة السجتسع 
 سؼ  معدل بقاا الطالب وندب انجازه, تثيرر اليرنامة(.السخرجات: وتتز 

 مقؽمات الحرؽل عمم االعتساد االكاديسي:رابعا : 
تساد االكاديسي يذترط ان تتؽافـر لدييا بعد ة جديرة بالحرؽل عمم االعحتم ت ؽن الستسدة التعمرسرــ

 :باآلتي (2010:31لسال ي,( و ا2009:5 السغر ي,( والتي برشيا 2007:6 الشجار,السقؽمات امساسرة 
  وجؽد رسالة متسدرة مشاسية لسدتؽاىا بستسدة تعمرسرة وان يلؽن لدييا اىدا  تعمرسرة تتفق مع

 رسالتيا.
 .امتال  مرادر ومؽارد مشاسية لتحقرق الرسالة واالىدا  التعمرسرة 

  ستسدة تحقق وجؽد نعام لتؽيرق اعسال الطمية السرتيطة بامىدا  التعمرسرة ودالئم عمم ان ال
 اىدافيا.

 .وجؽد ضسانات تتبد مقدرتيا عمم املانرة استسرار تيا في تحقرق رسالتيا واىدافيا 
 

 معؽقات الحرؽل عمم االعتساد االكاديسي:خامدا : 
ىشا  العديد مؼ السعؽقـات التي تقم دون تطيرق معايرر االعتساد االكاديسي ودون مشح  يادة       

وعدم تطؽ ر اليرامة (Khosrowpour& leif,2001:51)ت التعمرػ العالي االعتساد ليرامة ومتسدا
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( 2013:13والتي برشيـــا  الجيؽر  وعدنان, (Baporikar& Deshpande,2014:156),التعمرسرة 
 ( باآلتي:Howard,2005:54,57و 

 في  السعؽقات االدار ة: والتي تتزسؼ  عدم وضؽح الدعػ اإلدار ,  راب فقرة يابتة عؼ الجؽدة
مجمس الجامعة وال مرات, ضعم عسمرات التحفرز, عدم اعتساد دورات لالعتساد والجؽدة بستطمب 
لمترقرة, ضعم االىتسام بالتطيرق,  راب عسمرات التؽجرو, ضعم عسمرات التؽيرق,  راب 
الجانب التطيرقي في الدورات, عدم االطال  عمم التجارب الدابقة, قرؽر في الدعاية واالعالن, 

 التخطر , ضعم السدتولرة(. سؽا
  السعؽقات التشعرسرة: والتي تتزسؼ  عدم إ را   عب الجؽدة واالعتساد في ال مرات بررا ة

معايرر لالعتساد, ازدواجرة االوامر, قمة التؽاصم برؼ  عب ضسان الجؽدة واالعتساد, قمة عدد 
السؽاد التي يقؽمؽن  الدورات الستخررة الداخمرة والخارجرة, اختال  تخرص التدر دررؼ عؼ

بتدر ديا, ضعم تقاسػ االف ار والسعار  والخيرات, قمة عدد الستتسرات والشدوات, ضعم اليشرة 
 االساسرة الداعسة منذطة الجؽدة واالعتساد(.

  السعؽقات السالرة: وتتزسؼ  عدم وجؽد مرزانرة مدتقمة لسذرو  تثىرم الجامعات وال مرات, وعدم
 سية لمدورات, وضعم الحؽافز السالرة والسعشؽ ة, نقص الدعػ الحلؽمي(.وجؽد تغطرة مالرة مشا

 االستشتاجات:

( إن االعتساد االكاديسي ىؽ عسمرــة إجازة أو ترخرص أو تثيرد أو ترر ـح أو اعترا  بسطابقــة 1 
اخرص مؼ إحد  االجرااات والعسمرات واليرامــة السعتسدة في الستسدات التعمرسرــــة مع متطميات مشــح التر 

اليراات السانحـة لالعتساد, وان مشــح التراخرص ال يتػ اال بعد التثكد مؼ تشفرذ جسرع متطميات االعتساد 
ان تطيرق معايرر االعتساد االكاديسي يعد الستطمب التي تحددىا اليراـــة الخاصـــة باالعتساد , عمسا  

 االساسي الؽاجب تشفرذه لمحرؽل عمم  يادة االعتساد.
( إن لشعام االعتساد االكاديسي اىسرة بيررة في مداعدة الستسدات التعمرسرة باالرتقاا بسدتؽ ات وجؽدة 2 

مدخالتيا وعسمراتيا ومخرجاتيا, و تػ ذلغ مؼ خالل إجراا تقؽ سات  اممة لجسرع برامة وعسمرات 
 الستسدات التعمرسرة والذ  يسلؼ مؼ خاللوِ بران نقاط قؽتيا وضعفيا.

االساس الذ  يسلؼ  يعدتطيرق معايرر االعتساد االكاديسي لجسعرة تطؽ ر بمرات إدارة االعسال  ( إن3 
 مؼ خاللو ضسان جؽدة عسمراتيا ولجسرع برامجيا.
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 التؽصرات:

تطؽ ر انعسة العسم فريا ولتحقرق التطؽر السشذؽد لمتعمرػ العالي طيرق معايرر االعتساد االكاديسي ل( ت1 
 في العرا .

راا دراسات لتطؽ ر اإلجرااات الخاصة بتشفرذ معايرر االعتساد االكاديسي في العرا  مؼ قيم ( اج2 
 الجيات السذرفة والسخترة بذلغ.

( ضرورة االستفادة و ذلم بيرر مؼ معايرر االعتساد االكاديسي التي تػ اعتسادىا في ىذا اليح  والتي 3 
قؽ ا بجؽدة مدخالت وعسمرات ومخ  رجات الستسدات التعمرسرة.ارتيط  ارتياطا  

 

 السرادر:

 السرادر العر رة:

,  ضسان الجؽدة في (2010( أبؽ الرب, عساد و قدادة, عردم و الؽاد , محسؽد و الطائي, رعد  (1
 .1, دار الرفاا لمشذر والتؽز ع, عسان/ االردن, ط بحؽث ودراسات  –متسدات التعمرػ العالي

, ملتية الشيزة  االعتساد وضسان الجؽدة في التعمرػ العالي (, 2007(الييؽا ي, الدرد عيد العز ز  (2
 .1السرر ة لمشذر والتؽز ع, مرر/ القاىرة, طـــ 

 معؽقات التؽافق مع معايرر اتحاد الجامعات (, 2013( الجيؽر , مرس ابراىرػ و عدنان, ىسام  3 
, السجمة العر رة لزسان العرا  حالة دراسرة في جامعة السؽصم/  -العر رة لزسان الجؽدة واالعتساد

 .154–127, ص: 14, العدد 6جؽدة التعمرػ الجامعي, السجمد 

,  فمدفة الجؽدة واالعتساد: اليعد الغائب في التعمرػ الجامعي السرر  (, 2009( الجرار, سيرر عمي  4 
ة التعمرػ العالي العر ي الرابع( االعتساد االكاديسي لستسدات و رام –الستتسر الدشؽ   الدولي االول

 .112–105الشؽعي في مرر والعالػ العر ي   الؽاقع والسثمؽل  , ص: 

إنسؽذج  –,  االعتساد وضي  الجؽدة في الجامعات العر رة(2010( الخطرب, احسد و الخطرب, رداح  5 
 .1ردن, طــ , عالػ ال تب الحدي  لمشذر والتؽز ع, جدارا لم تاب العالسي لمشذر والتؽز ع, عسان/ االمقترح 

 الجامعات الخاصة نحؽ تطيرق االعتسادية االور رة ومعؽقات الحرؽل (, 2012( الزفر , خالد  6 
, الستتسر الدشؽ  الرابع لمسشعسة بمرة اليشدسة السدنرة نسؽذجا   –عمريا: دراسة حالة الجامعة العر رة الدولرة
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ايرر السذتربة لزسان الجؽدة واالعتساد االكاديسي آلرات التؽافق والسع –العر رة لزسان الجؽدة في التعمرػ
 .40–13في التعمرػ, مرر/ القاىرة, ص: 

 جؽدة التعمرػ العالي ومعايرر االعتساد االكاديسي: تجر ة التعمرػ (, 2009( صير , ىالة عيد القادر  7 
, 4الثاني, العدد: , السجمة العر رة لزسان جؽدة التعمرػ الجامعي, السجمد الجامعي الخاص في امردن 

 .176–148ص: 

,  إدارة جؽدة الخدمات التعمرسرة واليحثرة في متسدات التعمرػ العالي (, 2011( طرابمدرة,  رراز دمحم  8 
 .1دار اإلعرار العمسي لمشذر والتؽز ع, ملتية السجتسع العر ي لمشذر والتؽز ع, عّسان/ االردن, طـ 

 تطيرق معايرر االعتساد االكاديسي في مدارس التعمرػ الثانؽ   (,2010( السال ي, حسدة بش  دمحم  9 
, رسالة ماجدترر في اإلدارة التر ؽ ة والتخطر  العام مؼ وجية نعر القرادات التر ؽ ة بسحافعة جدة 

 جامعة ام القر . – مشذؽرة(, مقدمة الم بمرة التر رة

د في متسدات التعمرػ في مرر و عد  الجؽدة واالعتسا(, 2009( مرطفم, عيد الععرػ الدعرد  10 
العر ي الرابع( االعتساد –, الستتسر الدشؽ   الدولي االولدراسة تحمرمرة  –الدول العر رة واالجشيرة

– 17االكاديسي لستسدات و رامة التعمرػ العالي الشؽعي في مرر والعالػ العر ي  الؽاقع والسثمؽل , ص:
62 . 

 االعتساد االكاديسي لستسدات اعداد السعمسرؼ بؽسرمة لزسان (, 2009( السغر ي, دمحم دمحم عياس  11 
رؤ ة جديدة نحؽ تطؽ ر أداا السعمػ  قدػ عمػ  –, السشتد  الثاني لمسعمػالجؽدة في متسدات التعمرػ العام 

 الشفس, بمرة التر رة االساسرة/ ال ؽ  .

سان الجؽدة في الجامعات  تحديات وفرص تطيرق نعام ض(, 2012( السشرؽر , بسال دمحم  12 
, الستتسر الدشؽ  الرابع لمسشعسة العر رة لزسان الجؽدة في التعمرػ آلرات التؽافق والسعايرر العر رة 

 .71–61السذتربة لزسان الجؽدة واالعتساد االكاديسي في التعمرػ, ص: 

العتساد االكاديسي  التجارب العالسرة والعر رة في إدارة نعػ ا(, 2009( السيد , سؽزان دمحم  13 
العر ي الرابع( –, الستتسر الدشؽ   الدولي االولبستسدات التعمرػ العالي وثملانرة اإلفادة مشيا في مرر 

االعتساد االكاديسي لستسدات و رامة التعمرػ العالي الشؽعي في مرر والعالػ العر ي  الؽاقع والسثمؽل , 
 .88- 64ص:

,  نحؽ بشاا معايرر اعتساد اكاديسرة عراقرة (, 2013د, ميا بامم  ( الشجار, صياح مجرد سعرد و جؽا14 
 .157-132مجمة بمرة التراث الجامعة, العدد الثال  عذر, ص: 
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 االعتساد االكاديسي لستسدات اعداد السعمسرؼ بؽسرمة لزسان (, 2007( الشجار, عيد الؽىاب دمحم  15 
مة الم المقاا الدشؽ  الرابع عذر لمجسعرة الدعؽدية , ورقة عسم مقدالجؽدة في متسدات التعمرػ العام 

في مشطقة  16/5/2007-15ىــــ السؽافق 29/4/1428-28لمعمؽم التر ؽ ة والشفدرة  جدتؼ( السشعقد في 
 القررػ, جامعة السمغ سعؽد.
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 االسرتاتيجي توجهحتقيق اليف ها واثرحلوكوت االكادمييت ا دور
 سؤدد سعيد محد د.م.

 جاهعت بغداد/كليت الرتبيت ابن رشد
 م. د. عبد الناصر علك حافظأ.

 و البحث البحث العلوي ة التعلين العايلوزار
 المدتخمص

تحجيج ل تستراتيجيتوجه االواثرها في تحقيق اللحوكمة االكاديمية دور اييجؼ البحث لتؾضضح 
السشاسب لمسشغسات الحجيثة، فمقج أدت التغضضخات التي حرمت في العالؼ إلى إلقاء الزؾء عمى  لترسضؼا

تسثل الحاضخ استخاتضجي  تؾجو مشغسات ذاتالسذكبلت التي تؾاجو اإلدارة التقمضجية مسا أدػ بشاء 
، والسداىسة في لحؾكسة االكاديسضةجات اكانيا أف تحقق أعمى در السعاصخ والسدتقبل السشغؾر، والتي بإم

، فزبًل عؽ شسؾؿ البحث عمى إطار عسمي تحمضمي آلراء عضشة استجامتيابشاءىا واستسخاريتيا، والعسل عمى 
( 20مختارة مؽ العاممضؽ في )وزارة التعمضؼ العالي، دائخة البحث والتظؾيخ اإلدارؼ( حضث شسمت العضشة )

(. مجرس مداعج ، مجرس، استاذ مداعج ، استاذ ) دضة مختمفة عجة مؽ تجريفخدًا مؾزعضؽ في مدتؾيات 
واستخجاـ االستبضانة كأداة رئضدة مرسسة باالعتساد عمى السقايضذ العالسضة وبسا يتبلئؼ مع البضئة العخاقضة 
لجسع البضانات والسعمؾمات ومعالجتيا  واختبار الفخضضات .باستخجاـ عجد مؽ االدوات االحرائضة 

والتؾصضات  االستشتاجات ولقج تؾصل البحث الى مجسؾعة مؽ ،ئسة. اضافة الى السقاببلت الذخرضةالسبل
لتعديد واحجاث السديج مؽ  اف وزارة التعمضؼ العالي والبحث العمسي قج وعفت الحؾكسة االكاديسضة ومشيا 
 .وىحه الشتائج جاءت متظابقة مع الفخضضات التؾجو االستخاتضجي  في عسمضة التغضضخ

 
The role of academic governance and its impact on 

achieving strategic direction 
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Abstract 

The research aims at clarifying the role of academic governance and its impact 

in achieving the strategic direction to determine the appropriate design for 

modern organizations. The changes that have taken place in the world have shed 

light on the problems facing the traditional administration, which led to the 

establishment of strategic organizations representing the present and the 

foreseeable future. The highest levels of academic governance, contributing to 

its construction and sustainability, and the sustainability of the research, as well 

as the inclusion of the research on the analytical framework of the views of a 
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selected sample of employees (Ministry of Higher Education, Department of 

Administrative Research and Development) (20) individuals distributed in 

different teaching levels (assistant teacher, teacher, assistant professor, 

professor). And use the questionnaire as a main tool designed on the basis of 

global standards and in accordance with the Iraqi environment for the collection 

and processing of data and information and testing hypotheses using a number 

of appropriate statistical tools. In addition to the personal interviews, the 

research reached a number of conclusions and recommendations, including that 

the Ministry of Higher Education and Scientific Research has employed the 

academic governance to promote further change in the strategic direction 

process and these results were in line with the assumptions. 
 . الحؾكسة االكاديسضة ،التؾجو االستخاتضجي: لمبحث الخئضدضة السرظمحات
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 المحور االول : منهجية البحث
 :مذكمة البحث -1

إف مشغسات الضؾـ الحجيثة تتشافذ، وتدعى في خزؼ التظؾرات العمسضة والتقشضة التي يذيجىا    
التغضضخ والحجاثة الدائجة في السشغسات السعاصخة لضذغل مؾضؾع استخاتضجضة عرخ السعخفة وبتخكضدىا عمى 

 حثة لمترجؼ لسذكمة دورالتشغضسي حضدا مؽ وعي السشغسات الحجيثة وتفكضخىامسا حفد الباالتكامل والتسضد 
التشغضسي والتي تؾاجو دائخة البحث والتظؾيخ واعتسادىا مضجانا  التسضد تحقضق في واثخىا التكامل استخاتضجضة

 لغخض تاطضخ مذكمة البحث.
 أهجاف البحث: -2

دور ـ مع االىتسامات الحجيثة لمسشغسات، وحقضقةيدعى ويظسح البحث إلى تحقضق أىجاؼ تتبلء
والتعخؼ عمى ماىضة متغضخات البحث بسا يشدجؼ مع  في تحقضق التسضد التشغضسيواثخىا  التكامل ةاستخاتضجض

إمكانضات ومتظمبات السشغسة السبحؾثة، وقضاس عبلقة التأثضخ واالرتباط بضؽ متغضخات البحث لمخخوج 
ت وتؾصضات لمسشغسة مجاؿ البحث لؾضع أسذ مدتقبمضة وتظبضقضة لبحؾث والتؾصل إلى جسمة استشتاجا

 ججيجة في مجاالت تظبضقضة أخخػ.
 أهمية البحث: -3

 يكتدب البحث اهميته من الجوانب اآلتية:
. الدعي ألف يكؾف ىحه البحث مشظمق نحؾ تؾجضو االىتساـ بذكل أكبخ نحؾ متغضخيؽ بسديج ججيج 1

التشغضسي(، والتي تعج مؽ السؾضؾعات التي لؼ تمق اىتسامًا كبضخا بالبحث ،التسضد استخاتضجضة التكامل)
 في األعؾاـ الساضضة في العالؼ العخبي عامة والعخاؽ بذكٍل خاص.

تظخؽ البحث لستغضخات ميسة لسا تؤديو مؽ دور ميؼ وحاسؼ في نجاح أو فذل السشغسة وبقائيا في . 2
في مشغسات ذات أىسضة كبضخة، وتتأثخ  الخصضج السعخفي إذ يعدز بحثشا مؽعل التشافدضة السعاصخة، 

بالتغضخات البضئضة والجيشامضكضة وتظؾر التكشؾلؾجضا والسعخفضة الدخيعة، التي يحتاج السجراء العاممؾف فضيا 
إلى إدراؾ أىسضة مثل ىحه السفاىضؼ، واالىتساـ بالسقجرات والسؾرد البذخؼ ولزخورة تفعضل مفاىضؼ 

 لحجيثة لسؾاجية التحجيات السدتقبمضة.وأسالضب العسل ا
 
 منهج البحث : -4

مؽ خبلؿ جسع البضانات البلزمة وتحمضميا; كؾف ىحا الؾصفي التحمضمي  اعتسجت البحث عمى السشيج
او تحمضل نتائج السعالجات اإِلحرائضة لستغضخات  السشيج يخكد عمى استظبلع اآلراء لعضشة البحث وتؾجياتو

 اجات التي عمى أساسيا تبشى التؾصضات.البحث، ووضع االستشت
 :البحث أنموذج-5
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ي:) اآلت الفخضي السخظط إلصبمؾرة والتسضد التشغضسي استخاتضجضة التكامل ألدبضات جعةاالسخ  أسفخت لقج
 (1)شكل رقؼ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 فرضيات البحث: -6
 التشغضسي. ىشاؾ عبلقة ارتباط ذات داللة معشؾية بضؽ أبعاد استخاتضجضة التكامل والتسضد - أ

 ىشاؾ تأثضخ ذو داللة معشؾية ألبعاد استخاتضجضة التكامل في التسضد التشغضسي.  - ب

 عينة البحث ومجتمعها: -7
البحث كاف البج مؽ اختضار العضشة  لغخض تحقضق متظمبات واىجاؼ الجانب التظبضقي ليحا

، وكحلػ وفض مؽ مجتسع البحث في السشغسة، وذلػ بدبب التبايؽ الحاصل البدضظة( )العذؾائضة
( 140مؽ أجل دقة الشتائج والؾثؾؽ بيا، ولقج بمغ حجؼ السجتسع بحدب إحرائضات السشغسة )

( D. Morganفخدًا، وتؼ تحجيج حجؼ العضشة مؽ ىحا السجتسع بحدب أنسؾذج )دؼ مؾركاف، 
%( مؽ 73.57( فخدًا، أؼ بشدبة )103العالسي; إذ بمغ حجؼ العضشة بحدب ىحا األنسؾذج )

 .مجتسع البحث إجسالي
 
 
 

 : لمبحث النغري  الجانب حور الثاني :الم
 Strategy integration: اوال: اتستراتيجية التكامل

 :في المنغمة االدارية فهوم اتستراتيجية التكاملم -1
ما عمى مدتؾػ ،أعجاد االستخاتضجضة عمى السدتؾػ الكمي لمسشغسة يدسى)التكامل العسؾدؼ(إ عشج 

لى ىحه االستخاتضجضة إفقي( فتمجأ السشغسات الشامضة دسى )التكامل األي شغسضةنذظة الساالختراصات واأل

الموارد  القيادة

 البشرية

 العمليات االستراتيجية

 التميز التنظيمي

 التكامل االمامي

 التكامل الخلفي

 راتيجية التكاملاست
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خخػ، لتحقق عؽ طخيقيا أىجافاً أ استخاتضجضة التؾسع،التي تعج شائعة لجييا عشجما تزع  حضاناً أويظمق عمضيا 
تحدضؽ عبلقة مكانات العالضة وىحا بجوره يقؾـ بداء،السضسا السشغسات الكبضخة ذات اإلعمى مؽ األأ مدتؾيات 

)تؾمدؾف وستخيكبلنج،  خخػ وتعسل جاىجة عمى تقجيؼ خجمات ججيجةالسشغسة مع السشغسات السختمفة األ
6006 ،391). 

ىي خظة معاصخة طؾيمة السجػ، تذتسل عمى مسارسات وسضاسات تتعامل مؽ خبلؿ ما في 
ارسات والدضاسات مع مكانات، وتتفق وتتكامل وتتشاسق ىحه الخظط والسسلسشغسة مؽ السؾارد واإلا

االستخاتضجضة العامة لمسشغسة، وتعسل عمى تحقضق رسالتيا، وغايتيا، وأىجافيا، في عل متغضخات البضئة 
الجاخمضة والخارجضة التي تعسل مؽ خبلليا السشغسة، والتي مؽ أىسيا السشافدة الحادة بضؽ السشغسات 

ا: خظة طؾيمة األجل، تتكؾف مؽ مجسؾعة مؽ بأني يايسكؽ تعخيف، كسا العالسضة واإلقمضسضة والسحمضة
الشذاطات عمى ىضئة بخامج محجدة البجاية والشياية، وسضاسات تكّؾف وعائف ومياـ داخل السشغسة، 
، وتحتؾؼ ىحه الخظة عمى مجسؾعة مؽ اإلجخاءات والقخارات الستعمقة بالسشغسة، والسدتقبل الؾعضفي ليا

مؤىمة تأىضبًل عالضًا، وفعالة وقادرة عمى تحسل مدؤولضات  إلى إيجاد قؾة عسل حقضقضة، كحلػ وتيجؼ
وتبعات األعساؿ داخل السشغسة، ومؽ ثؼ تكؾف قادرة عمى تحقضق متظمبات وطسؾحات االستخاتضجضة العامة 

 .(Yanlong, et al., 2015, P: 4106)لمسشغسة ككل
جل تظؾيخ السشغسات ويتؼ أحجػ الخضارات التي تتؼ مؽ إبانيااستخاتضجضة التكامل:  عخفتفي حضؽ 

تشفضحىا مؽ خبلؿ ربط العسمضات التي تعسل معًا أو قج تعسل بذكل مشفرل. وعادة ما تتؼ ىحه االستخاتضجضة 
مع مخاعاة اتجاىيا، فقج تكؾف استخاتضجضة تكامميا  ،مؽ قبل السشغسات التي تحتل مكانة تشافدضة قؾية ججاً 

 .(Kudelko et al., 2015, P. 101) أفقضا أو عسؾدياً 
كميا، إف السشغسة الستكاممة ىي السشغسة الستسضدة في سساتيا، وفي استخاتضجضاتيا، وفي ىضوتخػ الباحثة 

 وفي أىجافيا، وفي إدارتيا.
 عجة مفاىضؼ ليحا السرظمح عمى الشحؾ اآلتي: ولقج وردت

 (.Fully Informed. التذكضل الستكامل )أ 
 .(Completely Skilled).السيارات الستكاممة ب 
 (.Faultless. الخمؾ مؽ األخظاء )ج 
 .(To Make Perfect.جْعمو متكامبًل )د 

 عمى وفق آراء عجد مؽ الكتاب والباحثضؽ التكامل(استخاتضجضة )تعخيفات ( 3ججوؿ )
 المفهوم الكتاب /الباحث ت

 .عخفت عمى انيا وضع شضئضؽ مع بعزيسا أو دمج الجدء مع الكل Webster'sقامؾس  3
6 Lederer & Mendelow, 

1989 
ويقرج باستخاتضجضة التكامل دعؼ األىجاؼ والشذاطات التشغضسضة في أؼ مدتؾػ 

 تشغضسي. 
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1 
Das et al., 1991 

صؾرىا عمى أنيا اندجاـ وتشاغؼ محتؾػ وعسمضات التخظضط مع استخاتضجضة 
 .السشغسة التشافدضة

4 
Woolfe, 1993 ونذاطات العامة مع أىجاؼ ونذاطات السشغسة  يعتقج بؾجؾد تشاغؼ بضؽ أىجاؼ

 وبجلضل تكامل التخظضط بضشيسا.
5 

Scarboug., 1998 
بضؽ أف استخاتضجضة التكامل ىي محاولة لخبط تقشضة السعمؾمات بالحاجات 

 االستخاتضجضة لؤلعساؿ.

6 Corbet & Molloy:1999  ى تحدضؽ العبلقة مع بخر الجعؾة الستراعجة الستخاتضجضة التكامل بانيا تؤدؼ إل
السدتفضج ويديج مؽ دعؼ اإلدارة العمضا والتشبؤ بالسؾارد السظمؾبة وتخرضريا عمى 

 وفق ذلػ مسا يداعج في تشفضح خظط السشغسة ويحقق أىجافيا.

7 
Kent, 1999  خمص إلى القؾؿ أف استخاتضجضة التكامل ىي تعذضق وعائف ونذاطات تخظضط

 شغسة.أنغسة السعمؾمات مع أنغسة الس

8 
Liversidge, 2016 

 نحؾ عمى معاً  تعسل إذ الستغضخات، أو األشضاء مؽ أكثخ أو اثشضؽ بضؽ الجسع ىؾ
 األىجاؼ لتحقضق السختمفة الستغضخات بضؽ والتشدضق التعاوف  حالة لضعكذ فاعل

 والجؾدة. التسضد درجات وبأعمى التشغضسضة
9 

 6035 الخبضعي،

 التي الجرجة إلى التفاوض طخفي بضؽ العبلقة ظؾيخت تعشي استخاتضجضة التكامل، كسا
 شخراً  يربحاف إنيسا األمخ لضرل شيء، كل في لآلخخ مكسبلً  مشيسا كل يربح
 مؽ االستفادة تعغضؼ بيجؼ أحضانًا، القانؾني والكضاف والفؾائج السرالح مشجمج واحجاً 

 مادية. غضخ أو مادية كانت سؾاء مشيسا لكل الستاحة الفخص
30 

Vincent et al., 2017 

وصف التكامل االستخاتضجي بأنو التبلـؤ بضؽ تؾجو االستخاتضجضة العامة واستخاتضجضة 
السشغسة ويخكد عمى خظة األنغسة اإللكتخونضة مؽ أجل السحافغة عمى الحمؾؿ 
الجاعسة والسعبخة عؽ استخاتضجضة السشغسة ورؤيتيا السدتقبمضة وضخورة التكامل مع 

 بعزيسا.
33 

Lunardi, 2017 
فإف استخاتضجضة التكامل بخأيو تعج بسثابة وسضمة لزساف اضافة االستثسارات في 

 إمكانضات ومؾارد قضسة لمسشغسة.
 

 بالجرجة الجؾدة مدتؾيات أعمى تحقق التي السشغسة بأنيا تعخؼ استخاتضجضاً  الستكاممة السشغسة فإف وبحلػ
 الحالة وىي األخظاء، أو العضؾب مؽ يخمؾ بذكل الدبائؽ إلى السقجمة خجماتيا أو مشتجاتيا بيا ترل التي
 (.(Eateban,2014, p.269 الؾاجب أداء عمى والحخص باإلخبلص تتسثل التي

 إف مرظمح التكامل يعكذ وضع السشغسة بعجة اتجاىات وىي:
 تحقق مدتؾػ مؽ الجؾدة يختقي بيا إلى تحقضق التكامل أؼ الخمؾ مؽ العضؾب. .3
 (361، ص6031)قشجلجي، ة التشفضح التي تؤدؼ إلى التكاملعسمضويتؼ ذلػ مؽ خبلؿ  .6
 ىجافيا.أ لى حالة التسضد وتحقق إتجتيج لترل  .1
 السشغسة حاوية عمى األجداء السظمؾبة. .4
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 Murrow, 2013: P. 1))ؼ فؾؽ الجضجة،أنيا مشغسة ال تزاىىإ  .5
ق أعمى مدتؾيات الجؾدة وبحلػ فإف السشغسة الستكاممة استخاتضجضًا تعخؼ بأنيا السشغسة التي تحق

بالجرجة التي ترل بيا مشتجاتيا أو خجماتيا السقجمة إلى الدبائؽ بذكل يخمؾ مؽ العضؾب أو األخظاء، 
 .49p. ،6036  ،(Asa'd)والحخص عمى أداءوىي الحالة التي تتسثل باإلخبلص 

 التكامل:ة توضيح عممية اتستراتيجي -7
إحجػ السشغسات قخرت بشاَء استخاتضجضة عامة تعسل  التكامل نفتخض أف ةولتؾضضح عسمضة استخاتضجض

مؽ خبلليا عمى تغضضخ خجماتيا الحالضة التي انخفض الظمب عمضيا بجرجة كبضخة، والتحؾؿ إلى خجمة ججيجة 
عمضيا طمب مختفع، وتتؾقع السشغسة تحقضَق أرباح وفضخة مؽ وراء تقجيسيا ليا. وفي عل ىحه االستخاتضجضة 

 بؾضع استخاتضجضة تتكامل وتتظابق مع استخاتضجضة السشغسة، واحتؾت عمى اآلتي: رةاإلداالججيجة قامت 
إعجاد ووضع بخامج تجريبضة وتأىضمضة مدتخِجمًة تحتؾؼ عمى الؾسائَل والسشاىج العمسضة التجريبضة  .7

 .(1، ص6007)حدضؽ،  الحجيثة، والسعخفة التكشؾلؾجضة الستقجمة لتظبضق استخاتضجضة التكامل
 ؽ العسل بذكل ججيج، وترسضؼ أعساؿ ججيجة، تخجماف وتتساشضاف مع الخجمة الججيجة.تظؾيخ طخ  .7
مكانات مع تحجيج ما سضتؼ تحجيج االحتضاجات التي تتظمبيا السشغسة لمخجمة الججيجة مؽ السؾارد واإل .7

 االستغشاء عشيا نغخًا لعجـ تؾفخ السيارات العالضة فضيؼ، والتي يظمبيا العسل الججيج. 

مسشغسة أف تؾفخ السؾارد واالمكانات السؤىمة والستخررة والسحتخفة لمعسل والقضاـ بسياميا، يشبغي ل .4
واألعساؿ السشؾطة بيا، والستؾقعة وغضخ الستؾقعة مشيا وعجـ السخاطخة في إنفاقات ال عائَج ليا مؽ 

مؾرد ىاـ يعؾد في  ف تعج ىحا اإلنفاؽ استثساراً أف ذلػ يسثل خدارة بالشدبة ليا، بل يجب ورائيا، أل
 مؽ ورائو عائٌج مادؼ وغضخ مادؼ، أو عؾائج مادية ممسؾسة وعؾائج معشؾية محدؾسة.

ف تقؾـ بسا يمـد أعمى السشغسة وىي تقؾـ بإعجاد استخاتضجضة التكامل وتحجيج دورىا داخل السشغسة  .5
في السجػ  لتتساشى مع االتجاىات الحجيثة والستظؾرة التي انتذخت أو الستؾقع انتذارىا عالسضاً 

السشغؾر، وذلػ في جسضع السجاالت: اإلدارية، واإلنتاجضة، والتدؾيقضة، والقانؾنضة.. وغضخىا مؽ 
 مجاالت البضئة الخارجضة.

مؽ الظبضعي أف السشتج الججيج سضحتؾؼ عمى مخاطخ مختمفة عؽ السخاطخ التي كاف يحتؾييا السشتج  .6
بإعجاد استخاتضجضتيا التي تتزسؽ عمى بخامَج سبلمٍة ف تقـؾ أالقجيؼ، ومؽ ثؼ يجب عمى إدارة السشغسة 

 وصحة تتشاسب والسخاطخ الججيجة التي قج تتعخض ليا.
سل ىEateban, 2013: P. 297)تحجيث البخامج والدضاسات الستعمقة باستخجاـ استخاتضجضة التكا .7

ضة والجؾدة مسا يؤدؼ وجعميا متؾافقة مع االتجاىات الحجيثة والتي مؽ شأنيا زيادُة اإلنتاجضة والفعال
 إلى نجاح السشغسة وازدىارىا.

ف التكامل والتشدضق والتعاوف مع اإلدارات األخخػ داخل السشغسة، يزسؽ نجاح استخاتضجضتيا كؾنيا إ .8
مدؤولضة تذتخؾ فضيا جسضع اإلدارات عؽ طخيق مجيخييا، وخاصة اإلدارة السباشخة، واإلدارة الؾسظى، 
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 Asad, et)ووضُع االستخاتضجضة مؾضَع التشفضح عمى أرض الؾاقع العسمي وىسا اإلدارتاف السشؾط بيسا

al., 2016: P. 50). 

 :بعض المرظمحات القريبة من اتستراتيجية التكامل -1
قج تتؾاجج التحالفات بكافة أنؾاعيا إلى تجسضع إمكانضات السؤسدات الستحالفة بظخيقة مشاسبة حضث 

وىي القؾة الشاتجة عؽ التكامل السشاسب بضؽ السشغسات بحضث  تؤدؼ إلى إيجاد ما يدسى بالقؾػ السزافة
إف ىحه القؾة تشتج عؽ تحالف مجسؾعة مؽ القؾة واإلضافة إلى القؾة السزافة الشاتجة عؽ التكامل والتفاعل 

 بضشيسا بذكل متحج وفضسا يمي وصف ليحه التحالفات االستخاتضجضة. 
نجماج عؽ طخيق انجماج مجسؾعتضؽ أو مؤسدتضؽ معًا االنجماج: يتؼ تشفضح استخاتضجضة اال أواًل:

لتكؾيؽ مؤسدة ججيجة وعادة يتؼ االنجماج بضؽ مؤسدتضؽ متقاربتضؽ في الحجؼ واإلمكانضات وبالتالي تدسح 
 الرضغة القانؾنضة مسا كانت عمضو السؤسدات في الدابق.

الحجؼ وأقل إمكانضات مؽ االستحؾاذ: يتؼ في ىحا الشؾع مؽ التحالف شخاء مؤسدة صغضخة  ثانيًا:
السؤسدة السدتحؾذة ويتؼ مشيا إضافة مشتجاتيا والخظؾط اإلنتاجضة لجػ السشغسة السدتحؾذة وفي ىحه 
االستخاتضجضة يتؼ إضافة جسضع القؾائؼ اإلدارية والفشضة إلى الذخكة السدتحؾذة ويعتبخ ىحا الشؾع مؽ التحالف 

 األكثخ انتذارًا مؽ التحالفات األخخػ.
الذخاكة السؤقتة: يتؼ ضسؽ ىحا الشؾع قضاـ مجسؾعة مؽ السؤسدات عمى اإلنفاؽ عمى الذخاكة  ثًا:ثال

فضسا بضشيسا إلنجاز مذخوع مذتخؾ يتؾقع أف يؤدؼ إلى تحدضؽ أوضاع السؤسدات السذاركة وخمق القؾة 
ثخ فاعمضة وكفاءة السزافة حضث تقؾـ كل شخكة بتقجيؼ كافة إمكانضاتيا لمسذخوع ججيج مؽ أجل إنجازه بأك

 . (Bukovec2008, P. 400ويشغخ إلى ىحا الشؾع مؽ التحالف عمى أنو خضار استخاتضجي ىاـ
 اتستراتيجية النمو:

تعج استخاتضجضة التكامل أحج أنؾاع استخاتضجضات الشسؾ السفزمة، خاصة إذا ما وضعت نؾضع تشفضح 
لتكامل ىي: )استخاتضجضتي التكامل األمامي فعاؿ، وتأتي مؽ إطار متكامل. وىشاؾ بعجيؽ الستخاتضجضة ا

 والخمفي(.
وفي استخاتضجضة الشسؾ تربح الحاجة إلى التخظضط واإلدارة حاجة ضخورية وتعتبخ ىحه االستخاتضجضة 
مؽ أكثخ البجائل االستخاتضجضة شعبضة عادة يتؼ استخجاميا مع السؤسدات ذات الشجاح والدسعة الظضبة 

تضجضة السؤسدات التي تعسل في بضئة سخيعة الظمب ويشجرج تحت ىحا الشؾع وأيزًا تشاسب ىحه االستخا
 بجيمضؽ استخاتضجضضؽ.

ويعتبخ ىجؼ الشسؾ  ،داريةىجاؼ اإلنيا زيادة ممحؾعة في بعض األأب الشسؾ أيزاً وتعخؼ استخاتضجضة 
مسا يؤدؼ بيا أىؼ ركؽ في االستخاتضجضة، حضث يعشي تحقضق الفؾز عمى السشافدضؽ وزيادة قضسة السشغسة 

إلى الشسؾ والتؾسع في السجاالت السحمضة والجولضة، ويسكؽ تقدضسيا إلى نؾعضؽ، استخاتضجضات الشسؾ السحجود 
 (Mary, 2003: P. 257)واستخاتضجضات الشسؾ التؾسعضة وكسا يمي:



 

 

755 

: ىي تمػ االستخاتضجضات التي بسقتزاىا تدتسخ السؤسدة في خجمة اتستراتيجيات النمو المحجود .7
بلئيا بشفذ الظخيقة التي اتبعتيا في خجمتيؼ في الساضي، ففي عل ىحه االستخاتضجضات يغل عس

دارؼ السدتيجؼ يغل عمى حالو دوف تغضضخ كبضخ، وحتى السديج كسا ىؾ، كسا أف القظاع اإل
 السقضاس السدتخجـ في قضاس األداء يغل كسا ىؾ في الساضي.

داء التي تزعيا يادة ممحؾعة في بعض أىجاؼ األ: وتعشي وجؾد ز اتستراتيجيات النمو التوتسعية .7
مؽ الديادة العادية التي كانت تحجث في ىحه  نسؾ أعمىالسشغسة والتي عادة ما تكؾف بسعجؿ 

 استخاتضجضةتباع اىجاؼ في الساضي. ويسكؽ لمسؤسدة أف تحقق الشسؾ الدخيع مؽ خبلؿ األ
سدتفضجيؽ وكسا يسكؽ ليا أف تحقق التخكضد عمى تقجيؼ خجمات محجدة،أو مجسؾعة محجدة مؽ ال

تباع استخاتضجضة التشؾيع في تمبضة احتضاجات مختمفة وحدب االشسؾ التؾسعي الدخيع بؾاسظة 
الظمبعمى خجمة معضشة، أو التظؾر التكشؾلؾجي السدتخجـ، سؾاء أكاف ىحا التشؾيع متخابظًا أو غضخ 

 استخاتضجضةتباع االشسؾ الدخيع مؽ خبلؿ يسكشيا تحقضق  متخابط مع نذاط السشغسة الحالي. وأخضخاً 
 (.46، ص6036)يحضى،  االستثسار السذتخؾ مع مؤسدات أخخػ 

واستخاتضجضة التكامل تغيخ السدار التؾضضحي لكل مؽ ميسة والقضؼ والخؤية والتشسضة الظؾيمة األجل 
الخئضدضة(، حضث يتؼ  والقرضخة األجل، وأىجاؼ السشغسة، ومؾضؾعيا االستخاتضجي وأىجافيا )عؾامل الشجاح

تقؾيسيا مؽ خبلؿ أربعة جؾانب: وىي )السؾارد السالضة، والسدتفضجيؽ مؽ الخجمة، والتذغضل الجاخمي، والتعمؼ 
 ,.Yanlong, et al)جل الشغخ فضيا الى مرالح السدتفضجيؽ مؽ السؾاطشضؽ والعاممضؽأوالشسؾ(، مؽ 

2015, P. 4107). 
 المنغمةاتستراتيجية التكامل في دورة حياة  -4

قخيبة الذبو بجورات حضاة السدار الؾعضفي، ودورة حضاة استخاتضجضة التكامل في السشغسة دورة حضاة 
 .عمضيا ألنيا تؾضح أداء السشغسة عبخ عسميا التشافدي الفخد، ونحؽ نخكد

اجو حضاتيا بقمق حؾؿ ما إذا كاف ستدتسخ أـ ال، وذلػ ألنيا تؾ  أتبجأ السشغسة بالجخؾؿ لمتشافذ، وتبج
أساسضة تخكد عمى البقاء وحساية الشفذ. فإف تؼ ليا ذلػ  وباستخاتضجضةمذاكل كبضخة وفي العسل نيارًا ولضبًل 

أمكشيا تحقضق مكاسب مدتقبمضة طضبة، وإف فذمت في ذلػ أدػ األمخ إلى انتقاليا إلى آخخ مخحمة وىي 
 البقاء وحساية الشفذ. استخاتضجضةالتجىؾر والفشاء. ومؽ األفزل إذًا كبجاية التأكج مؽ 

ف إما السخحمة الثانضة مؽ دورة حضاة السشغسة فتعشي أنيا نجحت في السخور عبخ السخحمة األولى، و أ
السحضط قج قبميا، واستظاعت التعامل مع السشافدضؽ، وكافة األطخاؼ ذات العبلقة بيا، ويحق ليا تشظمق، 

الشسؾ  استخاتضجضات مثل: باالنظبلؽة ذات عبلقة عجيج استخاتضجضاتوفي ىحا السجاؿ يسكشيا أف تدتخجـ 
الشزج، حضث  الثالثة وىي سخحمةاللى إسترل  فإنياذا نجحت فضيسا إف ،التؾسع واستخاتضجضةالسختمفة، 

يعشي ذلػ قجرة ندبضة عمى معخفة السذخوعات السحضظة بيا وسضظخة ججيجة عمى البضئة التي تعسل فضيا، 
التكامل في الخجمات، وأيزًا  استخاتضجضاتتباع سشغسة فخص الوبشاء عمى ذلػ تشكذف أماـ ال
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-Hodge & Anthony, 1991: P. 588)االنجماج واالستحؾاذ والسذخوعات السذتخكة استخاتضجضات

590). 
تأخح السشغسة بعج ذلػ فخصتيا في الجخؾؿ إلى السخحمة الخابعة حضث االستقخار، مسا يعشي اليجوء 

لظبضعة الفخص والتيجيجات ونقاط القؾة ونقاط الزعف تتأتى لمسشغسة الفخصة  في مسارسة الشذاط، ووفقاً 
لمتخكضد عمى تقجيؼ بعض الخجمات ذات الظابع الخاص أو تجسضع أنذظة السشغسة )وىؾ ما يظمق عمضو 
بالتؾحضج والتسخكد أو إعادة تؾزيع استخجاـ السؾارد الستاحة لمسشغسة )وىؾ ما يظمق عمضو بالتججيج 

 عاش(( أو إعادة تكؾيؽ أنذظة مجاؿ معضؽ بذكل ججيج.واإلن

ما في حالة فذل السشغسة في أؼ مخحمة مؽ السخاحل الدابقة، ىشا ترل إلى آخخ مخحمة في دورة أ
الحضاة وىي مخحمة التجىؾر والفشاء. وفي ىحه السخحمة تعاني السشغسة مؽ عجد كبضخ مؽ األزمات، مع عجـ 

داء وتخاجع تقجيؼ الخجمات ألزمات، والحؼ يذضخ إلى تخفضض حجؼ األالقجرة عمى التعامل مع ىحه ا
 (6)وكسا في الذكل (Jones, 1999: P. 437)لمسؾاطشضؽ 

)مؽ عسل الباحثة عمى وفق آراء عجد مؽ  مؾقع استخاتضجضة التكامل مؽ دورة حضاة استخاتضجضة السشغسة
 :الكّتاب والباحثضؽ(

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مل:اتستراتيجية التكاابعاد  -5
ويتؼ تشفضح  ،جل تحقضق تظؾيخ السشغساتأحجػ الخضارات التي تتؼ مؽ إتعتبخ استخاتضجضة التكامل 

وبذكل مشفرل. أمكانات التي تعسل بذكل مترل، تمػ االستخاتضجضات مؽ خبلؿ ربط العسمضات أو اإل
مع مخاعاة  ،ؾية ججاً نجاز ىحه االستخاتضجضة مؽ قبل السشغسات التي تحتل مكانة تشافدضة قإوعادة ما يتؼ 

وبالسقابل   ، (Kudelko et al., 2015: 102)فقضةأو أتكامميا عسؾدية  استخاتضجضةاتجاىيا، فقج تكؾف 
ما التكامل أ ،مامي وتكامل عسؾدؼ خمفيأف استخاتضجضة التكامل العسؾدؼ تتكؾف مؽ تكامل عسؾدؼ إف



 

 

757 

 ىي األفقي والتكامل الخأسي لتكاملوافقي خارجي أفقي داخمي وتكامل أضتكؾف مؽ تكامل ف الخمفي
 .السشافدضؽ بضؽ مكانتيا لتعديد السشغسات تدتخجميا التي األعساؿ استخاتضجضات

 أو واحج عمى الكاممة الدضظخة تأخح السشغسة خبلليا مؽ تشافدضة استخاتضجضة ىؾ األمامي والتكامل 
 .خجماتيا إيراؿ زماـ تؾليل أيزا تدتخجـ الخجمة السقجمة لمسؾاطشضؽ، وقج السخاحل مؽ أكثخ

 يتسثل أكاديسي تعخيف وثسة السشغسة، تدتخجميا أخخػ  تشافدضة استخاتضجضة فيؾ الخمفي أما التكامل
 .مختمفة أو مساثمة الخجمات أما مدتؾػ  نفذ عمى تكؾف  أنذظة اقتشاء أنو في

 في مساثل عسل مع باالنجماج الرمة ذات األعساؿ عمى االستحؾاذ ىؾ بداطة، أكثخ وبعبارات
 (. 395، 6003لتشافذ أكبخ مؽ أجل البقاء واالستسخار )جخيسي،  قجـ مؾطئ عمى لمحرؾؿ مشغسة أخخػ 

 خمفي )أو من المنبع(التكامل المفهوم -أ
نتاجضة في مخاحل متتالضة يكسل بعزيا البعض إفي قضاـ مؤسدة ما بعسمضة  خمفييتسثل التكامل ال

لغخض إيراليا لظالبي الخجمة )كبلرؾ، ات خجمؾلضفة مؽ الما أو ت خجمةوذلػ غخض الحرؾؿ عمى 
3994 ،687). 

مؽ  والتظابق، والتشدضق نؾاعًا مختمفة مؽ القخارات التي تتعمق بالجمج،أ، خمفيويتظمب التكامل ال
أقداـ  عؽ طخيق الحرؾؿ عمضيا مؽخجمات معضشة سؾاء كانت  تقجيؼجل أعساليا، مؽ أ خبلؿ وحجات 

 .بتشدضق األنذظة بضؽ أقداـ السشغسة الجاخلمعضشة أو تتؼ في 
 :األمامي )أو إلى المرب(مفهوم التكامل -ب

 ف تقؾـ بػ:أ سشغساتف االصظبلح الحؼ تؼ تظؾيخه في ىحا القدؼ يعتخؼ برخاحة عمى الإ 
 لؾحجات العسل السجاورة. لتشغضسضةالدضظخة عمى العبلقات ا .7
 .ؾ التحخؾ نحؾ البضئة الخارجضة إليراؿ مخخجاتياوىي مامبفؾائج التكامل األ السشغسة قج تتستع .7

 نذظة التكاممضة في مخحمة خاصة مؽ مخاحل العسمضات.نؾاع مؽ األأ بأداءو ال تقـؾ أقج تقـؾ  .7

بجاية تقجيؼ مؽ مخحمة  األعساؿو صغضخ(، مؽ السخاحل في سمدمة أقج تذتخؾ في عجد كبضخ ) .4
مكانضات محتؾاة في الرؾرة القجيسة كؽ ىحه اإلولؼ تالسدتفضج األخضخ لى إوحتى وصؾليا الخجمة 

ف تكؾف فضيا تمػ الؾحجات بسؾجبيا مسمؾكة أ، التي يفتخض ماميعساؿ ذات التكامل األلؾحجات األ
ف أ. ويقتخح البحث السشغسة مؽ حاجتيا الخاصة لمخجماتمختبظة، وعمضيا تجيضد و مائة بالسائة، 

ي لضذ مامالحاجات التشافدضة والتعاونضة; فالتكامل األالتكاممضة متشاسبة مع  االستخاتضجضاتتكؾف 
بسا  لو دارة استخجاماتيؼإ بإمكانيؼف يكؾف نفدو تحت كل الغخوؼ لضكؾف فعااًل. فالسجراء أبحاجة 

 .(Laynea & Lee, 2001: 132) يتؾافق والتغضخات في القؾػ التي تؾضحيا ىحه الجراسة
 :مكونات اتستراتيجية التكامل -6

شغسة بإنذاء وحجة أو فخع )سؾاء كاف لمخمف أو لؤلماـ( ذات صمة بشذاطيا الخئضدي إف قضاـ الس
 يعتبخ نسؾًا داخمضًا أو خارجضًا بجمج بعض األنذظة وتسضدىا بضت كل مؽ البعجيؽ التالضضؽ:
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 :)أو من المنبع( اتستراتيجية التكامل العمودي الخمفي .7
صخ السجخبلت في السشغسة إلى األعمى تؾسضع األعساؿ التي تجعؼ عشاالتكامل الخمفي يعشي 

وباستخجاـ الخمفضة كجدء أو كل مؽ أحج مدتمدمات تقجيؼ الخجمة مؽ مؾاد أولضة، وخفض الكمفة إلى أدنى 
 Laynea)و االنجماج معياأمحاولة السشغسة الدضظخة عمى مرادر تؾريج مدتمدمات اإلنتاج بذخائيا حج، و 

& Lee, 2001: P. 132)، ف استخاتضجضة التكامل العسؾدؼ تتكؾف مؽ إلسقابل فتباع ال وتمجأ السشغسة
 مامي أتكامل عسؾدؼ 

ىحه االستخاتضجضة إذا لؼ يكؽ السؾردوف الحالضؾف قادريؽ عمى تمبضة احتضاجات السشغسة مؽ ناحضة 
الدعخ والجؾدة وتؾقضتات التدمضؼ وإذا لؼ يحخص السؾردوف عمى مداعجة السشغسة في أوقات األزمات حضث 

 .( Eateban, 2013: P. 295)دداد الظمب عمى مدتمدمات اإلنتاجي
وقج تمَجأ السشغسات إلى ىحا الشؾع مؽ التكامل عشج رغبة السشغسة في تشسضة القجرة عمى إنتاج مؾاد 

عساؿ مؽ الدضظخة برؾرة خاـ ججيجة لضذ ليا عبلقة بالسشتج الحالي والتكامل الخمفي يسكؽ مشغسة األ
 (.71، 3995)عظضة،  لسؾاد األولضة التي تحرل عمضياأكبخ عمى جؾدة ا

 :)إلى المرب( اتستراتيجية التكامل العمودي األمامي .7
ييجؼ التكامل العسؾدؼ األمامي إلى الجخؾؿ في مجاؿ تؾزيع مشتجات السشغسة عؽ طخيق الدضظخة 

لسخخجات السشغسة مشيا وتؾسضع األعساؿ السدانجة الشيائي  فضجلى السدتإالسؾصمة  الخجمةعمى مشافح 
 .(76، 3995)عظضة، 
إلى اتجاه السشغسة لديادة تقجيؼ خجماتيا في نفذ مجاؿ نذاطيا الحالي مؽ خبلؿ  تذضخاالستخاتضجضةو 

إنذاء وحجات إدارية ججيجة داخل السشغسة أو السشغسات األخخػ مؽ نفذ نؾع الشذاط وذلػ لتسضدىا في 
 .خيقة السقجمة بيا لتكؾف مظابقة لستظمبات السشغسةمؽ خبلؿ نؾعضة الخجمة، والظ تقجيؼ الخجمات

 مى:عوىي تقدؼ 

في السجاؿ الخارجي: التي تعشى بعبلقات السشغسات أو تجسعاتيا مع كضانات  الخمفضة االستخاتضجضة .أ 
 و فخؽ العسل.أأو أداء غضخ ذؼ صمة بالشذاط )التكتبلت(  مساثبلً  اقترادية تؤدؼ نذاطاً 

ي السجاؿ الجاخمي: وىي التي تعشى باألعساؿ االستخاتضجضة في نظاؽ كفاءتيا ف األمامضةواالستخاتضجضة  .ب 
 (60366694)قخيذي، الشاتجة عؽ مختمف أشكاؿ الشذاطات. 

مشفرمة عؽ االستخاتضجضة غضخ السخغؾبة بيحه الظخيقة تكؾف  التكامل األمامضةف استخاتضجضة إو 
فذ الدمدمة مؽ قضسة السشغسة، وعادة ما يكؾف الستعمقة بالسدتفضجيؽ ومقجمي الخجمات في ن األمامضة

الخمفي حجػ الدسات السسضدة لبلستخاتضجضة التكامل في السجاؿ إالتكامل بضؽ الكضانات الجاخمضة ىؾ 
يقـؾ بتعديد كضانات العسل االستخاتضجضة، والشذاطات األمامي ، في حضؽ أف السجاؿ الجاخمي الخارجي

مؽ تكامل الخجمات بذكل عسمضات انجماج واستحؾاذ، عمى  جضة التكاملاستخاتضالستبادلة. وتتألف عبلقات 
سبضل السثاؿ. بذكل تحالفات استخاتضجضة. حضث يتؼ وضع أىجاؼ التكامل في مشاطق الكفاءة والتشافذ. كسا 
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التي يتبعيا تؾحضج ودمج األنذظة ضسؽ نظاؽ  السدتقبمضة، األىجاؼ تغظي مثل ىحه السشاطق أيزاً 
 .(306، 6006)الخذالي، ت السشغسةوعائف وعسمضا

 يالخمفلتكامل ا ةالوعيفية التستراتيجي الظبيعة -7
قشؾات لسعمؾمات مؽ خبلؿ ف السؾاطشؾف يفزمؾف الؾصؾؿ إلى األجراسة استقرائضة، تبضؽ  وفقاً 

. غضخ أنو لضدت جسضع سشغسات االدارية راية بالخجمات التي تقجميا الألنيؼ أكثخ د تفاعل السباشخال
عمى  ف يكؾف قادراً الدعي الستؾاصل ألالفخد فسا زاؿ عمى  متداوؼ كل ات السجتسعضة تقجـ بذالخجم

نغسة السدتؾػ أختبط بيا ت، ألنسشغسة الؾاحجة او السشغسات السختمفة مة عمى مدتؾػ الالؾصؾؿ إلى الخج
 العمؾؼ بذكل مباشخ أو غضخ مباشخ.

السخكدية مؽ بدبلسة مع الشغؼ  لسشغسةاـ اىؾ دمج نغ الخمفيالتكامل  استخاتضجضة ف اليجؼ مؽإ
ربط في ليا تأثضخ  باالضافة اف، والقزاء عمى االخظاء اف وججت لتجقضقتابعة و جل اإلحالة لمسأ
 (Karen & Lee, 2001: P. 124).سشغسات مع بعزياال

 التكامل اتستراتيجيةالتحجيات التي تواجه  -8
كثخ مخونة. ففي الحكؾمة التقمضجية أصبح أو دارؼ قج تغضخ ف الجور الحؼ يقؾـ بو السؾعف اإلإ

دارية. القجيسة كاف العجيج مؽ السؾعفضؽ الحكؾمضضؽ ىؼ السدؤولضؽ عؽ معالجة عسمضة سضخ السعامبلت اإل
 صبح مؾعفؾ الحكؾمة االف أكثخ إشخافاً أجخاء معغؼ السعامبلت و إنغسة متكاممة يتؼ وبسجخد أف تكؾف األ

لى نظاؽ األنذظة التي إخد عامل في ميسة مؾجية نحؾ التجسضع، صبحت مؽ مجأفقج  ،عمى العسمضة
 يؤدييا كل مؾعف بذكل يتجاوز حجود القدؼ الؾعضفي.

نو عشج تظؾيخ مثل ىحه إال إقـؾ بتحدضؽ الكفاءة والخرؾصضة والدخية، استخاتضجضة التكامل تف إ
ف إعجد مؽ السدتخجمضؽ الشغؼ يجب مخاعاة ضساف خرؾصضة السؾاطؽ الحؼ يظمب ىحه الخجمة ويعتقج 

ف تخاعي التؾازف بضؽ خرؾصضة الفخد أاإلنتخنت ىؾ تيجيج خظضخ لمخرؾصضة، وعمضو عمى الحكؾمة 
 لى الدجبلت العامة.إفخاد في الؾصؾؿ وحق األ والسحافغة عمى الدخبة، والسعمؾمات الذخرضة،

لتعمضسضة السحمضة كانت قج فالجامعات الحكؾمضة والسشاطق ا ،ججيجاً  والتكامل العسؾدؼ لضذ مفيؾماً 
ف إعسمت معًا لدشؾات مؽ خبلؿ وجؾد طبلب السجارس الثانؾية الحيؽ انتقمؾا الى السدتؾيات الجامعضة. و 

لضة لمتعخؼ عمى برسات األصابع، والتي تخسل البضانات إلى نغاـ آدارات السحمضة لجييا أنغسة عجد مؽ اإل
 .(Florence, 2014: P. 1724)ضخ معضشةبرسة الجولة الحؼ يدتشج مؽ خبلليا عمى معاي

 الوعيفية مامياتستراتيجية التكامل األ طبيعة -9
ي لمخجمات الحكؾمضة عبخ مختمف الؾعائف الحكؾمضة يكؾف مجفؾعًا بخؤػ الكفاءة مامف التكامل األإ

عائف والفعالضة في استخجاـ تكشؾلؾجضا السعمؾمات، التي يتؼ سحبيا مؽ قبل مظالب السؾاطشضؽ لتحؾيل الؾ 
فقي في الحؾكسة االلكتخونضة ف التكامل األ.إكبخأجل تقجيؼ خجمات أالحكؾمضة "مؽ الجاخل إلى الخارج" مؽ 

جل تحدضؽ الكفاءة مؽ خبلؿ اإلصبلح اإلدارؼ الحؼ يحجث نتضجة أاإللكتخونضة يعتبخ أفزل أمل مؽ 
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. مؽ شأف ىحا اخمضة والخارجضةوبأبعادىؼ األمامضة والخمفضة والج دمج كل مؽ التكامل العسؾدؼ واألفقي
جخاءات الخوتضشضة الظؾيمة. وقج تزظخ ؼ تخظي اإلأالجمج أف يديل لمسؾاطؽ "التدؾؽ بخظؾة واحجة" 

 .(Kudelko, 2015: P. 102)السشغسة لمتخمي عؽ بعض الدمظة لبلنتقاؿ إلى ىحه السخحمة
 يمامالتكامل األ اتستراتيجيةالتحجيات التي تواجه  -77

ف دمج قؾاعج البضانات غضخ الستجاندة ومتظمبات حل الشغاـ الستزارب إشضة، فمؽ الشاحضة الف
ف متظمبات إوعائف ووكاالت مختمفة تذكل حجخ عثخة رئضدي ألؼ حكؾمة لمؾصؾؿ إلى ىحه السخحمة. 

البضانات واإلجخاءات في الشغؼ التعمضسضة قج ال تكؾف قابمة عمى السقارنة مع متظمبات أنغسة الشقل. 
في عقمضة مجراء  داريًا، حضث يتظمب التكامل األفقي تغضضخاً إف ىشاؾ تحجيًا ألضذ فشضًا فقط، بل  والتحجؼ

ما يشغخ السجراء  دارات الحكؾمضة. عشج التفكضخ مؽ حضث احتضاجات السعمؾمات أو السعامبلت، وكثضخاً اإل
شبكة اإلنتخنت، قج ال تكؾف العسمضات ىؼ وأىؼ مؽ السشغسات األخخػ. ومع ذلػ، وبجعؼ مؽ نيا األأعمى إلى إدارتيؼ 

التخرص فعالة أو مفضجة لمسؾاطؽ قج يخزع مفيؾـ الحؾكسة االلكتخونضة وإدارة السؾعفضؽ  الحكؾمضة التي يحجدىا
الحكؾمضضؽ الى إعادة تقضضؼ مؽ مشغؾر الحكؾمة اإللكتخونضة. قج ال يكؾف التخرص الؾعضفي مشاسبة وذو تأثضخ حاكؼ 

 .(Karen et al., 2011, P. 129-133)تخونضة اإللكتخونضةفي الحؾكسة االلك
 Organizational Excellencesالتميز التنغيمي  ثانيا:

بالعشرخ البذخؼ عؽ  اً كبضخ  اً يعج مفيـؾ التسضد التشغضسي مؽ السفاىضؼ السعاصخة الحؼ يؾلي اىتسام
جاز اإلعساؿ التي تتظمب الحزؾر طبلؽ الظاقة الكامشة في الفخد إلنإطخيق تحفضد الجافعضة الجاخمضة و 

واالبتكار في مختمف السجاالت اإلدارية  بجاعالحىشي والتخكضد العقمي العالي، مسا يؾفخ القجرة عمصاإل
والتشغضسضة والتقشضة، ويتظمب العسل اإلدارؼ في العرخ الحجيث في عل بضئة متغضخة بذكل سخيع االىتساـ 

لمقخف  السعاصخةاالدارية في السشغسات  السضسامدار السشغسة بالسفاىضؼ اإلدارية التي ليا مداس في 
العاممضؽ فضيا،  فخاداىتسامًا استثشائضًا مؽ قبل السيتسضؽ في تشغضؼ العبلقة بضؽ السشغسة واألالؾاحجوالعذخيؽ 

 سخع لسؾاجية التحجياتمثل والظخيق األندب واألفي الدعي نحؾ تحقضق التفؾؽ والتسضد باعتباره األداة األ
جل االندجاـ مع الغخوؼ أمؽ  عساؿ سخيعة التغضضخ، إذ أصبح التشافذ جؾىخياً أ الستدايجة وفي عل بضئة 

جل أالبضئضة، فزبًل عؽ تيضئة مشاخ تشغضسي مشاسب يترف بالؾضؾح في تبادؿ السعمؾمات والسعخفة مؽ 
 تعديد التسضد التشغضسي.

 مفهوم التميز التنغيمي اوال:
األمؼ مشح آالؼ الدشضؽ، وأوؿ مؽ تشاولو ىؼ الفبلسفة الرضشضؾف القجماء،  مفيؾـ قجيؼ، اىتّست بو

، 6034وىؾ ببداطة عسل األشضاء بظخيقة صحضحة وبجرجة عالضة مؽ الجقة والتفّؾؽ واالحتخاؼ.)اليبلالت،
669.) 

 Peter and Watermanثؼ عيخ ثانضة ىحا السرظمح في العرخ الحجيث بعج أف نذخ 
 (In Search of Excellence: Lessons from American's Best-Run Companies)كتابيسا
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فادت السجتسع مؽ تجارب أفزل السشغسات في أمخيكا ذلػ أ(، التي 3986)البحث عؽ التسضد(عاـ )
 الحضؽ.

نغخية إحجاث التسّضدعاـ  Silva and Hickmanوكبًل مؽ  Peters and Watermanوقج طخح 
خية عمى أف الستغضخات العالسضة أدت إلى زيادة التعقضجات والتذابػ، وقج نرت الشغ ،يزاً أ( 3986)

قاعجة رصضشة لبشاء ثقافة عامة تعتسج عمى وفق تظّمب مؽ القادة القائسضؽ وضع صؾرة لمسدتقبل، وىحاي
عمى لمتفكضخ االستخاتضجي، وتيتؼ بإنجازات وحاجات السشغسة والعاممضؽ، ولخرا ذلػ في السعادلة 

 .(355، 6034ّضد = استخاتضجضة + ثقافة)العسامي،التالضة:التس
( فقج لخص التسّضد وتحقضقو مؽ خبلؿ عخض خجمة لؼ يدتظضع القائسؾف بيا 6008ماأبؾ بكخ )أ

تشفضحىا بضدخ، وال السشافدؾف تقمضجىا بديؾلة. وذكخ مرادر عجيجة لمؾصؾؿ إلضيا مؽ أىسيا: السؾارد 
الكبخػ في تحدضؽ األىسضة ت التشغضسضة. إذ احتمت السؾارد البذخية السالضة، والسؾارد البذخية، واإلمكانضا

مكانضاتيا التضتتظمب نؾعًا مؽ التفاعل والتكامل فضسا بضشيا حتى يتحقق اليجؼ إاستغبلؿ مؾاردالسشغسة و 
 .(35، 6008)أبؾ بكخ،  السشذؾد لمسشغسة

د والتي يسكؽ التعبضخ عشيا ف التسّضد التشغضسي مرظمح مخكب مؽ لفغتضؽ: األولى، لفغة التسضّ إ
بأنيا "نسط فكخؼ وفمدفة إدارية تعتسج عمى مشيج يختبط بكضفضة إنجاز نتائج ممسؾسة تعضؽ عمى تحقضق 
السؾازنة بضؽ إشباع احتضاجات األطخاؼ كافة، أصحاب السرمحة والسجتسع ككل في إطار ثقافة مؽ التعمؼ 

(. ويقابميا في المغة اإلنكمضدية كمسة 334، ص6009واإلبجاع والتحدضؽ السدتسخ" )الخشضج، 
(Excellence) . 

بأنو "كضاف  Robbinsوعّخفو ، والثانضة تشغضسي وىي مذتقة مؽ كمسة تشغضؼ أو جحر )نغؼ(
اجتساعي مشدق بؾعي، لو حجود واضحة السعالؼ، يعسل عمى أساس دائؼ لتحقضق ىجؼ معضؽ أو مجسؾعة 

 .Organizationalا في المغة اإلنكمضدية كمسة (، ويقابمي49، 6030أىجاؼ" )القخيؾتي، 
التفؾؽ التشغضسي، أو األداء  Organizational Excellenceالتسّضدالتشغضسي  ويظمق عمى
عمى مدتؾػ السشغسات يتؼ في مشاخ تتفؾؽ فضو السحفدات والحؼ يسضدىا عؽ غضخىاو التشغضسي الستسّضد، 

والتفاعل مع  التي تجفع الفخد لسشافدة نفدو والتعاوف مع غضخهوتدؾده روح الفخيق والقؾة الجافعة، الخارجضة 
 .(Hashemi, 2014:  7)البضئة السحضظة بو 

تدتشتج الباحثة أف مفيؾـ التسّضد عيخ لمتعبضخ عؽ الحاجة لمحرؾؿ عمى نسؾذج متكامل في عسل 
مى الشيؾض والبشاء عمى التي تداعجىا ع ىاومؾاردإمكانضاتيا ضجسع بضؽ كل لو  ا،عؽ غضخى االسشغسة لضسضدى

واالستفادة مؽ التجارب والسسارسات  ،أسذ صحضحة في عرخ سستو الجائسة التغّضخ والتشافذ الذجيج
 .الدابقة، بالذكل الحؼ يجعل كل قخارات وسضاسات اإلدارة تترف بالتسّضد والجؾدة الفائقة

 لباحثضؽا مؽ راءعجدال وفقا تسضد التشغضسيبال خاصة تعاريف مجسؾعة( 6) ججوؿ
 المفهوم الكتاب /الباحث ت
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 المفهوم الكتاب /الباحث ت

1 

Gilgeous, 1997 

وصف السشغسات الستسّضدة بأنيا "السشغسات التي تتفؾؽ عمى أفزل ىؾ 
السسارسات العالسضة في أداء مياميا، وتختبط مع عسبلئيا والستعاممضؽ معيا بعبلقات 
التأيضج والتفاعل، كسا أنيا تكؾف عمى دراية بقجرات أداء مشافدضيا ونقاط الزعف 

 .والقؾة الخارجضة والبضئة السحضظة

2 

 6006، كاتدنباخ

خكد عمى األفخاد السشقحوف ليحه اآللضة، فحكخ "أنيؼ مجسؾعة مؽ العاممضؽ ليؼ التداـ ي
عاطفي يسّكشيؼ مؽ صشع أو تقجيؼ خجمات أو مشتجات تذكل مضدة لسشغساتيؼ، وىؾ 

ة األداء الحؼ يكؾف أفزل مؽ الستؾقع، وأفزل مؽ القؾػ السساثمة جور ما يعبَّخ عشو ب
 في أماكؽ أخخػ"

3 
Meyer, 2005 

 

بأنو "تسّضد إدارؼ ووعضفي يتأتى مؽ خبلؿ االستثسار في اإلمكانات غضخ السدتغمة 
في العاممضؽ والسشغسة عمى حج سؾاء. ويتدؼ التسّضد التشغضسي بشقاط قؾة تتسثل في 

 القضادة، والتسكضؽ، والشسؾ لديادة الخضا الؾعضفي"
4 

Sharma and Kodali, 

2008 

امضكضة التي تؤمؽ قضسة فخيجة ومضدة تشافدضة تخضي العسبلء بأنو "العسمضة الجيش
والسؾرديؽ عؽ طخيق تظؾيخ قجرة العسمضات الجاخمضة، والجعؼ والتظؾيخ السدتسخ 

 لمسؾارد البذخية بذكل يحقق التشاغؼ مع العسل الكمي في السشغسة"
5 

 6036أبؾ الشرخ، 
ء مبادغ اإلدارة، ىؾ "قضاـ العاممضؽ في السشغسة بدمؾؾ إدارؼ ما في ضؾ 

 .وذلػ لتحقضق وعائف اإلدارة برؾرة رشضجة، أؼ بأقل جيج ووقت وتكالضف"

 
 بعادومقومات التمّيز التنغيمي:أنيا :ثا

Dimensions and Elements of Organizational Excellence 

التي حجدىا التي سضتؼ إعتسادىا في الجراسة في ضؾء الخرائص  االبعادتتشاوؿ ىحه الفقخة بضاف اىؼ 
لمقضاس فضسا يخص السشغسة  ةعج مشاسبىا لكؾنياتالباحثؾف والتي أطمعت عمضيا الباحثة، حضث تؼ اختضار 

(، لكؾنيا مشغسة خجمضة تتعامل مع قظاعات واسعة في السجتسع وأف دائخة البحث والتظؾيخالسبحؾثة)
مخجمات السقجمة بالذكل الرحضح لا أداءىا ليحه الخجمات يتظمب مشيا التعامل مع جسيؾرىا الستشؾع تحقضق

وفقا لؤلنغسة والقؾانضؽ والتعمضسات الرادرة وضسانا لحرؾؿ كافة األطخاؼ ذات العبلقة عمى الخجمات 
التعمضسضة السشاسبة مؽ أجل السداىسة بإرتقاء الشغاـ التعمضسي الحؼ يشعكذ بذكل مباشخ عمى مدضخة 

 وفضسا يمي شخح ليحه االبعاد: ،مجالتشسضة االقترادية والبذخية السدتجامة لمب
 First: leadership excellenceاألول: التمّيز القيادي 

أف القضادة ال تتداوػ مع السفيؾـ التقمضجؼ لمدمظة، كؾنيا تتسحؾر حؾؿ القجرة عمى إحجاث التأثضخ 
نيا "كضفضة تؼ وصف القضادة بأ إذعمى اآلخخيؽ )العاممضؽ( باستخجاـ وامتبلؾ بعض القجرات والدسات، 

لتحقضق أىجاؼ السجسؾعة واألفخاد في آف واحج مؽ خبلؿ  والسذاركة في اتخاذ القخار العسل في الفخيق
 (.67، 6035استخاتضجضة وقضادة ليا قؾة فاعمة" )البارودؼ، 
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التي عاشتيا السشغسات والتكشؾلؾجضة ومؽ السعمؾـ أف القضادة لؼ تكؽ بسعدؿ عؽ السدتججات البضئضة  
ة مشح الشرف الثاني مؽ القخف العذخيؽ، والتحؾؿ مؽ عرخ الرشاعة إلى عرخ السعخفة، حضث الحجيث

تحّؾؿ دورىا مؽ كؾنيا قضادة تدعى إلى تعغضؼ االستفادة مؽ األصؾؿ السادية باستخجاـ البذخ إلى تخكضدىا 
 Sadiq)ع واالبتكار ، وتذجضع اإلبجا عمى رعاية وتشسضة السؾرد البذخؼ أو ما يظمق عمضو رأس الساؿ الفكخؼ 

& Mahmood, 2014: 207). 
( إلى آلضة القضادة فحكخ أف "القضادة تتألف مؽ اإلرشاد واإلدارة لسجسؾعة مؽ األفخاد في 6036مي، الع)وأشار 

 )العمي، السشغسة لضتحخكؾا باتجاه األىجاؼ السخسؾمة، فتذتسل بجورىا عمى التأثضخ، والشفؾذ والدمظة القانؾنضة
6036633). 

وتخػ الباحثة أنو يسكؽ تفدضخ أىسضة القضادة كؾف ميستيا تتسحؾر في التؾجضو والتأثضخ في العشرخ 
البذخؼ الحؼ يحتل السكانة األولى بضؽ مختمف العشاصخ اإلنتاجضة في السشغسة، إضافة إلى أف سمؾؾ 

اىاتو نحؾ السؾاقف الفخد مؽ الرعب التشبؤ بو والتحكؼ فضو نغخًا لمتغضخات السدتسخة في مذاعخه واتج
 السختمفة.

والقائج اإلدارؼ عمى وجو الخرؾص البج أف يترف ببعض السيارات مؽ أىسيا: القجرة عمى تكؾيؽ 
عبلقات عسل فعالة، االتراؼ بالتفكضخ الستججد السبتعج عؽ التقمضج، والقجرة عمى بث روح السشافدة 

اعضة، إضافة إلى ضخورة اعتساد سضاسة الباب اإليجابضة بضؽ األفخاد لتحفضدىؼ عمى طخح األفكار اإلبج
 :Borghini, 2013السفتؾح الجاعسة لبلتراؿ السباشخ بالعاممضؽ، مسا يديل تبادؿ السعمؾمات بفاعمضة )

30 .) 
 The second strategic excellenceالتمّيز االتستراتيجي : نيالثا

جاؼ طؾيمة األجل، وىي الشتضجة تعّبخ االستخاتضجضة عؽ خظة عخيزة عامة يتؼ وضعيا لتحقضق أى
الشيائضة لمتخظضط االستخاتضجي بأنو "خظة عسل شاممة طؾيمة السجػ، تحجد أسمؾب ومدار بمؾغ أىجاؼ 
طؾيمة األجل باستخجاـ السؾارد الستاحة، وتذكل ىحه الخظة مشياجًا تدتخشج بو اإلدارة في صشع القخارات 

 (. 84، 6036الخئضدضة" )أبؾ الشرخ، 
تعسل عمى تشفضح رؤيتيا مؽ فيؾ مختمف لجييا،إذ  الحؼ تظبقو عامة السشغسات د االستخاتضجيوالتسضض

خبلؿ وضع استخاتضجضة تخكد عمى كافة العاممضؽ، وتأخح بعضؽ االعتبار الخجمات التي تقجميا لمسشغسة، 
أف لتبّشي  و،ومؽ الستعارؼ عمضومؽ ثؼ يتؼ تظؾيخ الدضاسات والخظط واألىجاؼ والعسمضات في ضؾء ذلػ 

العجيج مؽ الفؾائج أىسيا: أنو يداعج السشغسة عمى تحجيج خارطة طخيق، تحجد  يحققاألسمؾب االستخاتضجي 
إمكانضة تحقضق السضدة و مؽ خبلليا مؾقعيا ضسؽ جغخافضة األعساؿ في السدتقبل، ويداىؼ في زيادة قجرتيا 

، األمخ اص مذاركة جسضع السدتؾيات اإلدارية فضياالستخاتضجي فخ  تسضدالتشافدضة السدتسخة. وأخضخًا يؾفخ ال
الحؼ يؤدؼ إلى تقمضل مقاومة حجوث التغضضخ، ويديج مؽ فخص التكامل والتجانذ بضؽ عسمضات السشغسة. 

(Porter and Tanner, 2004: 166 
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 Third: the excellence of human resourcesالثالث: تمّيز الموارد البذرية:
عمى "جسضع البذخ أو األفخاد السشتسضؽ لمسشغسة والعاممضؽ فضيا سؾاء كانؾا رؤساء أو ويظمق ىحا السفيؾـ  

مخؤوسضؽ، وىؤالء األفخاد تعاقجت معيؼ السشغسة لمقضاـ بسياـ وعضفضة مقابل تعؾيزات ومكافآت، عمى أف 
 Mahmood)افيا" يمتـد ىؤالء األفخاد في أثشاء قضاميؼ بأعساليؼ السؾكمة إلضيؼ باستخاتضجضة السشغسة وأىج

&Azhar, 2015: 103). 
عؽ األصؾؿ غضخ السمسؾسة التي تسّكؽ السشغسة مؽ أداء مياميا، وتحقضق  د البذخيةر السؾاتدسضة تعبخ و  

 أىجافيا.
وتؾاجو السشغسات تحجيات متججدة ومتغضخة ، تتظمب مؽ االدارات العمضا تبشي سضاسات واستخاتضجضات 

ناجح ونغخا لمتغضضخ الدخيع والستججد في بضئة العسل  بأسمؾبؼ السشغسة تتكضف مع التحجيات لتحقق اىجا
تؾجب المجؾء إلى اسمؾب التفؾيض ، وفدح الحخية لمسؾعفضؽ في مختمف السدتؾيات اإلدارية ،التخاذ 

ضحقق التسضد لالقخارات البلمخكدية والسذاركة الجساعضة والتخمي عؽ الخوتضؽ والسخكدية في التعامل 
 . Colurcio & Cristina)،(472 :2006لمسشغسةالتشغضسي 

تحجيج وتظؾيخ معارؼ وقجرات العاممضؽ، والتخظضط لتمػ األنذظة برؾرة  ج ايزا فيوييتؼ ىحا البع 
وبشاًء عمى ذلػ يسكؽ اعتبار أحج السحجدات الخئضدضة لشجاح السشغسة ىؾ ،  تجّعؼ االستخاتضجضة والدضاسضة

 (70، 6035بؾسالؼ، )االستخجاـ الحكي ليحا السؾرد. 
ويسكؽ أف يتمخص ىحا البعج بأف تحقضق التسّضد التشغضسي مؽ خبلؿ مؾاردىا البذخية يتسحؾر حؾؿ 
فكخة أساسضة وىي الدعي إلى تحقضق أىجاؼ السشغسة والعاممضؽ في ذات الؾقت. ويتحقق ذلػ عشجما تكؾف 

 .(346، 6036)عبج الؾىاب،  البذخيةاإلدارة مختكدة عمى السذاركة، والتفؾيض، والتقجيخ، والتشسضة 
 Fourth Characterization Processesتمّيز العمميات: :الرابع

 في لمتشافذ مشتجاتيا في التفؾؽ  لتحقضق خجمضة اـ كانت انتاجضة انؾاعيا بسختمف السشغسات تدعى
 مجخبلتيا تحؾؿت التي الكضفضة يؾضح اسمؾبا اعتسادىا خبلؿ مؽ اال ذلػ يتؼ وال السدتفضجيؽ رضا كدب
 تحقضق درجة إلى الفاعمضة وتدتخجـ السدتفضجيؽ الدبائؽ قبل مؽ السظمؾبة السشافع تحقق خجمات أو سمع إلى

 الشعضسي) تشفضحىا الؾاجب واالعساؿ وجؾدىا سبب تؾضح التي السشغسة رسالة عؽ السعبخة االىجاؼ
 (.41 ،6008 وآخخوف،

عجوف بسثابة مدتيمكضؽ لمخجمات ،وعشجما يتؼ الحرؾؿ ف فئات الستعاممضؽ مع السشغسة كافة يأذ إ
ف ىؤالء يمجئؾف إلى السشافدضؽ لمتعامل إف ،عمى خجمة التمبي حاجات الستعاممضؽ أو تحبط مؽ تؾقعاتيؼ

 دتأف شضئا ما يتؼ خظا في العسمضات التي أعمى  ف ذلػ يعج مؤشخاً إوفي عل التسضد التشغضسي ف، معيؼ
ظمب خظة عسل لترحضح ىحه االخظاء أو نؾاحي القرؾر لحل السذاكل الخجمات مسا يت ؤتمك إلى

 ( 16، 6030 ،والتحخؾ السدتسخ نحؾ التحدضؽ السدتسخ )الشدؾر



 

 

765 

 ،األساس في التسّضدالتشغضسي ىؾالشغخة لمسشغسة عمى أنيا مجسؾعة مؽ العسمضات الستخابظة والستجاخمة فضسا بضشيا
ضف قضسة مؽ خبلؿ إنتاجيا لمسخخجات السظمؾبة )بضانات، قخارات، خجمات فالعسمضة ىي "سمدمة مؽ األنذظة التي تز

 Peter andداخمضة أو خارجضة( مؽ مجسؾعة متشؾعة مؽ السجخبلت التي ىي بجورىا مخخجات لعسمضات أخخػ" )

Tanner, 2004: 161.) 
غسة تبعًا لسجاؿ وترف الباحثة العسمضات بأنيا جسضع األنذظة الجاخمضة السيسة التي تتسّضد بيا السش

 عسميا وخجماتيا، ويتؼ مؽ خبلؿ ىحه العسمضات مقابمة تؾقعات واحتضاجات جسضع األطخاؼ السعشضة.
( بعض السدائل السعضشة عمى تحجيج EFQMوقج اقتخح السؾقع الخسسي لمسؤسدة األوروبضة لمجؾدة )

ظة مع السؾعفضؽ، وإجخاء العسمضات األساسضة لتحقضق أىجاؼ السشغسة وىي: مشاقذة العسمضات واألنذ
مقاببلت مع األفخاد الستأثخيؽ والسؤثخيؽ في العسمضات اإلدارية أو االستعانة بخجمات مدتذار خارجي. وقاـ 

 بتقدضؼ عسمضات السشغسة إلى أربع أنؾاع ىي: Willcocks and Smith (1995)كل مؽ 
تج أو الخجمة لمعسضل، عسمضات جؾىخية: ىي العسمضات التي تختبط بذكل مباشخ بتقجيؼ السش -7

 ولحلػ يظمق عمضيا عسمضات ذات قضسة مزافة.
عسمضات مداعجة: وىي العسمضات السداعجة والسجّعسة لمعسمضات الجؾىخية، وىحه العسمضات ال  -7

 تخمق قضسة مزافة لمعسضل ولكشيا تداعج في خمقيا.
سارس مؽ قبل عسمضات إدارية: ىي عسمضات التخظضط والتشغضؼ والتؾجضو والخقابة التي ت -7

 السدتؾيات اإلدارية السختمفة في السشغسة.
عسمضات بضؽ السشغسات: وىي العسمضات التي تتؼ بضؽ السشغسة وبضؽ األطخاؼ الخارجضة  -4

 .(Willcocks and Smith, 1995: 281كعسمضات الذخاء بضؽ السؾّرديؽ

العمساء والباحثضؽ، وأىؼ ما  وإدارة العسمضات تعتبخ إحجػ حقؾؿ السعخفة التي نالت اىتساـ العجيج مؽ
يختكد عمضو ىحا الحقل العمسي ىؾإدارة وتشغضؼ كل مؽ:)تجقضق السؾارد )السجخبلت( إلى الؾحجات 

)التحؾيل( لخمق قضسة مزافة ومشفعة ججيجة، وتجفق اإلنتاج )السخخجات( إلى اإلنتاجضة،وكحلػ العسمضات اإلنتاجضة 
 .(Hill and Terry, 2001: 8)البضئة السحضظة(

وتحقضق التسّضد في إدارة السشغسة لعسمضاتيا اإلدارية يحتاج إلى بعض العشاصخ السعضشة مؽ أىسيا ما 
 (:6035،80يمي )بؾ سالؼ،

 ترسضؼ وإدارة العسمضات بظخيقة نغامضة.
 إدارة فعالة إلدارة عسمضات السشغسة وتحجيثيا، وتبدضظيا، وتحدضشيا باستسخار. •
تمبضتيا أو تقجيؼ ما يفؾقيا والحخص عمى إدارة وتشسضة العبلقات الجضجة ترسضؼ العسمضات الزخورية ل •

 .معيؼ واالخح بعضؽ االعتبار حاجات ورغبات السدتفضجيؽ
 االستعانة باألبحاث واستظبلعات الخأؼ والتغحية السختجة مؽ الستعاممضؽ مع السشغسة. •
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ضاسة الحؾار السبشضة الثقة والذفافضة مع جسضع الستعاممضؽ مع السشغسة والحفاظ عمى س •
 .(Bousalem, 2015: 361)عمضيا

وبناًء على ما سبق، تؤكد الباحثة أن معيار العمليات يعتمد على المعيارين السابقين: القيادة، والموارد 
البشرية، حيث يقع على عاتق القيادة مسؤولية إدارة العمليات وتصميمها، بينما الموارد البشرية هي 

 لهذه العمليات.الممارسة والمنقذة 

 : التميز التنغيمي العالقة بين اتستراتيجية التكامل و
حؾؿ العالؼ تعخيف اليشجسة عالضة السشغسات ، تحاوؿ العجيج مؽ االسالضب الحجيثةمع تظؾر 

مؽ خبلؿ  االستخاتضجضات السدتقبمضةوعسمضاتيا، ويتؼ تؾضضح وتحقضق نغستياأعادة تشغضؼ إ جل أالسدتؾػ مؽ 
ال مؽ خبلؿ عسمضات بشاء بشى تحتضة مشغسة لعسل إوىحا ال يتؼ  ،مع بعزو البعض العسل السشغؼ

، والتسضد في أداء العاممضؽ ومذاركتيؼ في االستخاتضجضات السبتكخة التي تشسؾ في ثقافة العسل السذتخؾ
لتكامل األنذظة الستخابظة والستجاخمة، وتقجيؼ خجمة يرعب عمى الستشافدضؽ تقمضجىا، وتتظمب نؾعًا مؽ ا

 والتفاعل لتحقضق ىجؼ السشغسة السشذؾد.
، وناقذؾا في بحؾثيؼ الحاجة التسضد التشغضسيوقاـ عجد مؽ الباحثضؽ بجراسة استخاتضجضة التكامل في 

التي تديج مؽ تكالضف وتعقضج  ةلى تجشب ازدواجضة السشغسات السختمفة التي تذتخؾ في الخجمات العامإ
الدعي إلى تحقضق التسضد التشغضسي مظمبًا أساسضًا في كامل محظات دورة أصبح فمقج  االداريةالعسمضات 

حضاة السشغسات، ويعج ىجفًا رئضدًا في عمؼ اإلدارة مشح التدعضشات مؽ القخف الساضي، ولكؽ قج تعاني 
 :(360، 6036، عبج الؾىابالسشغسات مؽ بعض السذكبلت، مؽ أبخزىا التالي )

البشضة التحتضة البلزمة إلدارة التسّضد وقمة الكفاءات البذخية تعجد صؾر إىجار السؾارد و ضعف  -7
 واألداء الدمؾؾ وتؾجضو التخظضط في والسعايضخ األسذ عجـ وضؾح ،فزبل عؽالبلزمة لئلدارة الجضجة

 األداء. نتائج عؽ والسداءلة السحاسبة وآلضات نغؼ ضعف، واإلبجاع لمتسّضد الجاخمضة الجوافع وغضاب

 

افقيا مؽ جسؾد خ ىجاؼ بدبب البضخوقخاطضة وما ياأل تحجيجات بذكل ىامذي وعجـ استخجاـ لمتقشض -7
ضعف السشافدة بضؽ السشغسات وغضاب السشاخ التشغضسضؾانخفاض  ،ط التقمضجؼسوتعقضج والتسدػ بالش

 .(13، 6036)ىشضة،  مدتؾػ الثقافةالتشغضسضة الجاعسة لمتسضد
ؽ سمؾؾ وأداء العاممضؽ فضيا وأىجافيؼ والخؾؼ مؽ ضعف التشدضق بضؽ أىجاؼ السشغسات وقضسيا، وبض
عجـ بشاء اليضاكل التشغضسضة واالستفادة مؽ أنذظة ،الفذل ومقاومة التغضخ كخدة فعل لسا يحجث مؽ تظؾيخ

 السعمؾمات بذكل مدتسخ وسخيع عمى أسذ العسمضات الستخابظة بل العكذ مؽ ذلػ

 المدتوى الكمي التميز التنغيمي عمىمع  االرتباط التكاملعالقة 
بضؽ مؾجبة وجؾد عبلقة ارتباط إيجابضة ذات داللة معشؾية (، إلى 3،والذكل )(3الججوؿ) يتزح مؽ خبلؿ

وىي (**0.406)وكانت عبلقة االرتباط قج بمغت قضستيا عمى السدتؾػ الكمي،  تكامل والتسضد التشغضسيال
والتي الثالثة مى قبؾؿ الفخضضة الخئضدة ومؽ ىشا ندتجؿ ع (،،0.0.معشؾية إحرائضًا عشج مدتؾػ داللة )
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كانت أعمى و .إيجابضة بضؽ التكاممؾالتسضد التشغضسيذات داللة معشؾية  ئضةىشاؾ عبلقة ارتباط إحرامفادىا 
 ؼ ومعشؾ  (**0.461)قضستو ، إذ بمغتالقضادةو  التكاملبضؽ في ىحا السحؾر لسعامبلت االرتباط فخعضة قضسة 

ويفدخ قؾة العبلقة بضؽ  وودال ذات داللة معشؾيةحا يعبخ عؽ وجؾد عبلقة وى(، 0.0.عشج مدتؾػ داللو )
 القضادة.و التكامل 

 التميز التنغيمي مع  االرتباط التكامل األماميعالقة  .1
بضؽ مؾجبة وجؾد عبلقة ارتباط إيجابضة ذات داللة معشؾية (، إلى 3، والذكل )(3الججوؿ) يتزح مؽ خبلؿ

وكانت عبلقة االرتباط قج بمغت عمى السدتؾػ الكمي،  تابع التسضد التشغضسيال ستغضخالو تكامل األمامي ال
الفخعضة ومؽ ىشا ندتجؿ عمى قبؾؿ الفخضضة (، 0.01ومعشؾية عشج مدتؾػ داللة )(**0.441)قضستيا 

إيجابضة ذات داللة معشؾية  ئضةىشاؾ عبلقة ارتباط إحراوالتي مفادىا الثالثة الخئضدة األولى مؽ الفخضضة 
في ىحا السحؾر عيخت لسعامبلت االرتباط فخعضة وكانت أعمى قضسة .ؽ التكامل األمامضؾالتسضد التشغضسيبض

(. كسا 0.0.وىؾ معشؾيعشج مدتؾػ داللة ) (**0.570)قضستو ، إذ بمغتالقضادةو  التكامل األماميبضؽ 
وىؾ  (**0.367)قضستو غتبم السؾارد البذخيةو  التكامل األماميبضؽ عيخت عبلقة ارتباط معشؾية إحرائضًا 

 (.0.0.عشج مدتؾػ داللة ) معشؾؼ 
 التميز التنغيمي مع  االرتباط التكامل الخمفيعالقة  .2

بضؽ مؾجبة وجؾد عبلقة ارتباط إيجابضة ذات داللة معشؾية (، إلى 3(، والذكل )3الججوؿ) يتزح مؽ خبلؿ
االرتباط قج بمغت قضستيا  وكانت عبلقةتكامل الخمفي والتسضد التشغضسضعمى السدتؾػ الكمي، ال

الفخعضة الثانضة ومؽ ىشا ندتجؿ عمى قبؾؿ الفخضضة  (،0.01وىؾ معشؾؼ عشج مدتؾػ داللة )(**0.293)
إيجابضة بضؽ ذات داللة معشؾية  ئضةىشاؾ عبلقة ارتباط إحراوالتي مفادىا الثالثة الخئضدة مؽ الفخضضة 

بضؽ في ىحا السحؾر لسعامبلت االرتباط فخعضة سة وكانت أعمى قض .والتسضد التشغضسي التكامل الخمفي
وعيخت قضسة  ا(، كس0.0.ومعشؾيعشج مدتؾػ داللة ) (*0.283)قضستو ، إذ بمغتالقضادةو التكامل الخمفي 
معشؾيةعشج مدتؾػ داللة  (*0.232)االستخاتضجضةو التكامل الخمفي بضؽ في ىحا السحؾر معامل االرتباط 

    ( أيزًا. 0.0.)
 

 (3)ججوؿ                                        
 التسضد التشغضسيابعاد و  التكاملابعاد استخاتضجضة عبلقات االرتباط بضؽ 

 
القيادة 

Y1 
 الموارد البشريت

Y2 
االستراتيجيت 

Y3 
العملياث 

Y4 
 التميز التنظيمي

Y 

 **Z1 .570** .367** .120 .006 .441التكامل األمامي 

 **Z2 .283* .145 .232* .085 .293التكامل الخلفي 

 **Z .461** .272* .212 .060 .406التكامل استراتيجيت 

 %5* معامل االرتباط معنوي إحصائياً عند المستوى  

 %1** معامل االرتباط معنوي إحصائياً عند المستوى  
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 اتستراتيجية التكامل في التميز التنغيمي عمى المدتوى الكميتحميل تأثير 
 
 
 
 

  
 
 

 
 (3شكل )

 بعاد استراتيجية التكامل والتميز التنظيميأيوضح قيم معامل االرتباط بين 
( Fوىي اكبخ مؽ قضسة ) ،(35.046( السحدؾبة قج بمغت )F( أف قضسة )4)يتزح مؽ الججوؿ

وىحه الشتضجة تعشي وجؾد تأثضخ معشؾؼ إحرائضًا (، 0.03( عشج مدتؾػ داللة )6.98الججولضة البالغة )
(، في عضشة البحث. التميز التنغيميالستغضخ التابع )( في اتستراتيجية لتكامل)السدتجضب السدتقل لمستغضخ 

Rأما قضسة معامل التحجيج )
( والحؼ يعج مقضاسًا وصفضًا يدتخجـ في تفدضخ مجػ فائجة معادلة االنحجار في 2

ار، فقج كاف مقجاره تقجيخ القضؼ، ويسثل ندبة االنخفاض في األخظاء عشج استخجاـ معادلة االنحج
( مؽ التبايؽ الحاصل في %36.5فدخ ما ندبتو )ي( لتكاملااتستراتيجية )(، وىحا يعشي أف 0.365)
( ىؾ تبايؽ مفدخ مؽ عؾامل لؼ تجخل أنسؾذج االنحجار. وعمضو ىحه %81.5(، وأف )التميز التنغيمي)

هناك تأثير ذو داللة )ي تشص عمى التالخئضدة الثالثة البحث  تأثضخ الشتائج تؾفخ دعسًا لقبؾؿ فخضضة
الثابت الحج ف قضسة أ( نبلحع ب4 )ومؽ خبلؿ الججوؿ.التميز التنغيمي(في  التستراتيجية لتكاملمعنوية 

(a=1.730)  ئضًا، إذ بمغت قضسة إحراوىي معشؾيةt ( وىي 3.610السحدؾبة ليا )مؽ  أكبخt  الججولضة
 ( فييb=0.496) معامل االنحجار فقج بمغتقضسة  ، أما(2.38والبالغة ) %3عشج مدتؾػ السعشؾية 

عشج مدتؾػ السعشؾية الججولضة  tكبخ مؽ أ3.878السحدؾبة البالغة  tف قضسة ئضًا ألإحرامعشؾية 
 .2.38والبالغة  3%

 (4ججوؿ )
 التسضد التشغضسي عمى السدتؾػ الكميفي  لتكاملااستخاتضجضة يؾضح تأثضخ 

 المتغير التابع
 المتغير المدتقل

 التميز التنغيمي

 لتكاملااتستراتيجية 

الحج 
 الثابت

a 

 tقيمة 
 المحدوبة

الميل 
 الحجي

B 

 tقيمة 
 المحدوبة

معامل 
التحجيج 

R
2

 

 Fقيمة 
 المحدوبة

 القرار المعنوية
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 يوجج تأثير 73777 753747 73765 73878 73496 73677 73777

 (3.97( = )1,76ودرجتي حرية ) 7375معنوية الججولية عنج مدتوى (F)* قيمة 
 (6.98( = )1,76ودرجتي حرية )7377 معنوية الججولية عنج مدتوى  (F)** قيمة 

 (1.67= ) 7375معنويةى مدتو و (76حرية ) ةدرج الججولية عنج (t)قيمة *

 (2.38= ) 0.01معنويةى مدتو و (76حرية ) ةدرج الججولية عنج (t)قيمة ** 

 
 التميز التنغيمي ي فالتكامل األمامي  اتستراتيجية تحميل تأثير

( Fكبخ مؽ قضسة )أوىي  ،(38.166( السحدؾبة قج بمغت )F( أف قضسة )5يتزح مؽ الججوؿ )
وىحه الشتضجة تعشي وجؾد تأثضخ معشؾؼ إحرائضًا (، 0.03( عشج مدتؾػ داللة )6.98الججولضة البالغة )

(، في عضشة البحث. أما قضسة يميالتميز التنغالستغضخ التابع )في  التكامل األمامي()لمستغضخ السدتجضب 
Rمعامل التحجيج )

فدخ ما ندبتو ي( التكامل األمامي)(، وىحا يعشي أف 0.394( فقج كاف مقجاره )2
( ىؾ تبايؽ مفدخ مؽ عؾامل لؼ %80.6(، وأف )التميز التنغيمي( مؽ التبايؽ الحاصل في )39.4%)

التأثضخ البحث الفخعضة األولى مؽ  قبؾؿ فخضضةتجخل أنسؾذج االنحجار. وعمضو ىحه الشتائج تؾفخ دعسًا ل
التميز في  لمتكامل األماميهناك تأثير ذو داللة معنوية )التي تشص عمى  فخضضة التأثضخالخئضدة الثالثة

ئضًا، إذ إحراوىي معشؾية  (a=1.696الثابت )الحج ف قضسة أ( نبلحع ب5ومؽ خبلؿ الججوؿ )(.التنغيمي
ودرجة الحخية  %3الججولضة عشج مدتؾػ السعشؾية  tمؽ  أكبخ( وىي 3.836السحدؾبة ليا ) tبمغت قضسة 

ف ئضًا ألإحرا( فيي معشؾية b=0.513) معامل االنحجار فقج بمغت، أما قضسة (2.38( والبالغة )1,76)
 .2.38والبالغة  %3عشج مدتؾػ السعشؾية الججولضة  tكبخ مؽ أ4.281السحدؾبة البالغة  tقضسة 

 
 

 (5ججوؿ )
 التسضد التشغضسيفي  التكامل األماميتأثضخ  يؾضح

 

 المتغير التابع
 المتغير المدتقل

 التميز التنغيمي

 التكامل األمامي

الحج 
 الثابت

A 

 tقيمة 
 المحدوبة

الميل 
 الحجي

B 

 tقيمة 
 المحدوبة

معامل 
التحجيج 

R
2

 

 Fقيمة 
 المحدوبة

 القرار المعنوية

 يوجج تأثير 7.000 783776 73794 43787 73577 73876 73696

 
 التميز التنغيمي في التكامل الخمفي تحميل تأثير 
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( Fوىي اكبخ مؽ قضسة ) ،(7.141( السحدؾبة قج بمغت )F( أف قضسة )6يتزح مؽ الججوؿ )
ئضًا إحراوىحه الشتضجة تعشي وجؾد تأثضخ معشؾؼ (، 0.03( عشج مدتؾػ داللة )6.98الججولضة البالغة )

(، في عضشة البحث. أما قضسة التميز التنغيميالستغضخ التابع )( في كامل الخمفيالت)لمستغضخ السدتجضب 
Rمعامل التحجيج )

( والحؼ يعج مقضاسًا وصفضًا يدتخجـ في تفدضخ مجػ فائجة معادلة االنحجار في تقجيخ 2
(، وىحا 0.086القضؼ، ويسثل ندبة االنخفاض في األخظاء عشج استخجاـ معادلة االنحجار، فقج كاف مقجاره )

(، وأف التميز التنغيمي( مؽ التبايؽ الحاصل في )%8.6فدخ ما ندبتو )ي( التكامل الخمفي)يعشي أف 
التأثضخ الفخعضة  فخضضة بحلػ تقبل( ىؾ تبايؽ مفدخ مؽ عؾامل لؼ تجخل أنسؾذج االنحجار. و 93.4%)

لمتكامل ر ذو داللة معنوية هناك تأثي)التي تشص عمى  الخئضدة الثالثةالبحث  الثانضة مؽ فخضضة تأثضخ
وىي  (a=2.480الثابت )الحج ف قضسة أ( نبلحع ب6ومؽ خبلؿ الججوؿ )(.التميز التنغيميفي  الخمفي
الججولضة عشج مدتؾػ السعشؾية  tمؽ  أكبخ( وىي 5.985السحدؾبة ليا ) tئضًا، إذ بمغت قضسة إحرامعشؾية 

 tف قضسة ( فيي معشؾية إحرائضًا ألb=0.291) بمغت معامل االنحجار فقجأما قضسة  (،2.38والبالغة ) 3%
 .2.38والبالغة  %3عشج مدتؾػ السعشؾية الججولضة  tكبخ مؽ أ2.672السحدؾبة البالغة 

 (6ججوؿ )
 التسضد التشغضسيفي  التكامل الخمفييؾضح تأثضخ 

 

 المتغير التابع
 المتغير المدتقل

 التميز التنغيمي

 التكامل الخمفي

الحج 
 الثابت

A 

 tقيمة 
 المحدوبة

الميل 
 الحجي

B 

 tقيمة 
 المحدوبة

معامل 
التحجيج 

R
2

 

 Fقيمة 
 المحدوبة

 القرار   المعنوية

 يوجج تأثير 73779 73747 73786 73677 73797 53985 73487

 

 االتستنتاجات والتوصيات
 االتستنتاجات :

مضا بأف تكؾف صضاغتيا وبالشدبة لبعج االستخاتضجضة التكامل فيؾ جضج ويعكذ حخص القضادات الع -1
بالتعاوف بضؽ أكثخ مؽ جية واحجة ومشدجسة مع بخامج وأنذظة السشغسة وتتؾافق مع رؤيتيا 

 .ورسالتيا

 إف التكامل األمامي والتكامل الخمفي أيزًا لو عبلقة ارتباط بالتسضد التشغضسي. -2

شة مؽ )السجراء يتؾفخ مدتؾػ جضج لمتسضد التشغضسي في السشغسة السبحؾثة حدب احتضاجات العض -3
العامضؽ، معاونضؽ السجراء، رؤساء األقداـ والذعب، السؾعفضؽ( وىحا يغيخ مؤشخا عمى االىتساـ 
بػ)العسمضات، االستخاتضجضة، السؾارد البذخية، القضادة( فزبًل عؽ أنيا يجب أف تقف بحـد أماـ 
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صمة في سعضيا لتحقضق السؤثخات البضئضة الجاخمضة والخارجضة وطبضعة السشافدة والتظؾرات الحا
 التسضد التشغضسي.

  عسمضةفي واحجاث السديج مؽ التغضضخ  اف دائخة البحث والتظؾيخ قج وعفت استخاتضجضة التكامل لتعديد -4
 التسضد التشغضسي .

 تكؾف  والخمفي األمامي االستخاتضجي التكامل يظخحيا التي الستظمبات بضؽ االختبلفات أف ندتشتج -5
 قج الخمفي التكامل عسمضات أف حقضقة مثل بأمؾر تتعمق ىشاؾ فاالختبلفات الفخد، يتؾقع مسا اصغخ
 مشخفزة العسمضات في التحكؼ بتفرضل تقؾـ أؼ التظبضقات، مؽ تبايشاً  أكثخ مجسؾعة عمى تشظؾؼ 

 استخاتضجضة إلى تيجؼ التي قؾاعجىا إلى البضانات تحسضل نغاـ دفع مع السختمظة واآللضات السدتؾػ 
 وسخية امؽ عمى األفقي بالتكامل الخاصة اإلدارية العسمضات تشظؾؼ  بضشسا ضة،وتكتضك مجروسة

 .بأعساليا لمقضاـ االستقبللضة ببعض تدسح أف يشبغي التكامل عسمضة إف وحقضقة السعمؾمات

 السشغسة فعالضات لجعل وذلػ التشغضسي التسضد  عسمضة في وفعاؿ ميؼ دور التكامل الستخاتضجضة -6
 .والذسؾؿ واالنجماج التشدضق عطاب تأخح السبحؾثة

 التوصيات
 دراستيا إلضيا تؾصمت التي الشتائج ضؾء وفي البحث، مؽ الشياية عتبة عمى وىي الباحثة يدع ال
 :يمي وكسا البحث، محل وقعت التي السشغسة إلى التؾصضات مؽ بعجد تتقجـ أف
 السشغسات وتسضد جاحن تحقضق في وتديؼ السحؾر تذكل بعشاية اإلدارية القضادة اختضار إف -1

 يكؾف  أف ىي لمتشفضح السشاسبة اآللضة ولعل األداء، في األخخػ  العشاصخ حؾلو تمتف الحؼ
 كل سضتؾاله الحؼ العسل وطبضعة يتشاسب بسا وتجريبيؼ تظؾيخىا يتؼ اختبارات وفق القادة اختضار
 التسضد. حؾن مؾجية بضئة تؾلضج عمى لتعسل السدتقبل، في القضادية مشاصب لتتبؾأ مشيؼ

 خبلؿ مؽ وذلػ الخجمة تقجيؼ في والغخابة التفخد مفيؾـ إلى تدتشج ججيجة أىجاؼ ببشاء التؾصضة -2
 .التسضد حالة لتأكضج والعاممضؽ القادة قبل مؽ متبشاة كذعارات طخحيسا

 عمى والحرؾؿ عرخؼ  بسغيخ السشغسة إلعيار ىؾ االستخاتضجي التكامل نحؾ التؾجو إف -3
 التقؾقع عؽ واالبتعاد الجسؾد ولتبلفي العامة األىجاؼ خجمة في تثسارىاالس ججيجة إمكانات

 .الحجيثة والبضانات والسعمؾمات اآللضات باستخجاـ وذلػ الساضي بؤرة في

 طابعاً  إلضفاء التكامل استخاتضجضة نحؾ التؾجو السشغسة في القخار أصحاب عمى يتعضؽ -4
 الساضي بؤرة في التذخنق وعجـ إلمكاناتيا ؼالدمض واالستثسار أعساليا وتظؾيخ عمضيا عرخياً 

 .والفذل الجسؾد الى تؤدؼ التي
 األمامي التكامل جيؾد في دمجيا يتؼ السشغسة التي أقداـ بضؽ السحتسل التفاوت أف حضؽ في -5

 فإنو ذلػ، ومع االستخجاـ واسعة تكؾف  التكامل مؽ الشؾع ىحا وفخص كبضخة، تكؾف  أف يسكؽ
 الؾاجيات ليحه الؾضؾح يكؾف  أف ويجب الججيجة، البخمجضات ؾؿلحم فقط حاجة ىشاؾ لضدت
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 في بسا العسمضات وإدارة وترسضؼ لؾصف طخؽ  عمى لتحتؾؼ  الفيؼ وسيؾلة الذسؾلضة والخسؾـ
 استكساؿ الى ايزا بحاجة أنيا كسا. السعشضضؽ واألشخاص والشغؼ الفاعمة الجيات مختمف ذلػ

 مؽ تتؼ الجضجة البضانات نساذج تحمضل في لسدتخجـا ومداعجة التؾجضيضة والسبادغ األسالضب
 إيراؿ وتعديد وتحدضؽ لمسدائمة، القابمة والذفافة، والرادقة السؤثخة السدتؾيات مختمف خبلؿ

 .السجتسع شخائح لجسضع مؾجية وىي الجيسقخاطضة وتذجضع متعجدة قشؾات طخيق عؽ الخجمات
قة بضؽ استخاتضجضات التكامل  والتسضد ضخورة استثسار ادارة البحث والتظؾيخ طبضعة العبل -6

 التشغضسي لتحقضق السديج مؽ التقجـ .

 المرادر

أبؾ الشرخ، مجحت دمحم، قادة السدتقبل القضادة الستسضدة الججيجة، السجسؾعة العخبضة لمتجريب والشذخ،  -7
 .6036القاىخة، 

الجار الجامعضة،  مجخل تحقضق السضدة التشافدضة،-أبؾ بكخ، مرظفى محسؾد، السؾارد البذخية -7
 .6008االسكشجرية، 

 ،القاىخة ،3السجسؾعةالعخبضةلمتجريبؾالشذخ، ط، القائجالستسضدوأسخاراإلبجاعاإلدارؼ ، البارودؼ،مشاألحسج -7
6035. 

بؾ سالؼ، أبؾ بكخ، دور التسكضؽ االدارؼ في التسضد التشغضسي، أطخوحة دكتؾراه، كمضة العمـؾ  -4
 .6035الجدائخ،  جامعة أبؾ بكخ بمقايج،-االقترادية

 ، لبشاف.6006، 3تؾمدؾف . ستخيكبلنج، االدارة االستخاتبجضة / الحاالت العمسضة ،ط   -5

 جضخيسي، كؾردؼ، استخاتضجضات إدارة األعساؿ الجلضل إلى اتخاذ قخارات فعالة، أطخوحة دكتؾراه، -6
 .6033القاىخة،  تخجسة: سسضة مسجوح الذامي،

خ مرادر قؾة اإلدارة العمضا في اختضار استخاتضجضة الشسؾ دراسة ، أث6006الخذالي، شاكخ جار هللا،  -7
 .6006، عّساف، 3، العجد 6مضجانضة في البشؾؾ األردنضة، السجمة األردنضة في إدارة األعساؿ، السجمج 

 جامعة-لقضت في كمضة العمؾـ الدضاسضةأمحاضخات ، استخاتضجضات التفاوضالخبضعي،غضث،  -8
 .6035بغجاد،

سمساف، التسضد في األداء ماىضتو وكضف يسكؽ تحقضقو في مشغسات األعساؿ، مجمة  الخشضج، صالح -9
 .6009، اإلمارات العخبضة الستحجة، 336، العجد 69آفاؽ اقترادية، مخكد البحؾث والتؾثضق، السجمج 

السدتشرخية  التشغضسي، مجمة التسضد عمى وأثخىا اإلدارية الذفافضة أسامة، محسؾد الؾىاب، عبج -30
 .6036، 51العجد  والجولضة، العخبضة ساتلمجرا

مؽ  الظائف بسحافغة الثانؾية السجارس في التشغضسي التسضد تحقضق سعضج، متظمبات دمحم عمي العمي، -33
 .6036، الخياض، 9، العجد 5وجية نغخ قادتيا، السجمة التخبؾية الستخررة، السجمج
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مجخل  السشغسات نجاح في الحجيثة دفةالفم التشغضسي التسضد محسؾد، الدبلـ عبج غالضة العسامي، -36
 .6034نغخؼ، السجمة العمسضة لبلقتراد والتجارة، القاىخة، 

، استخاتضجضة إدارة السؾارد البذخيةودورىا في إنجاز استخاتضجضة السشغسةعضدى، محسؾد حدضؽ،  -31
 .6007مجمة دنانضخ، العجد الثالث، 

ة التكامل العسؾدؼ الخمفي في تحدضؽ ، دور استخاتضجض6036قخيذي، العضج، د.مخغاد، لخزخ،  -34
، جامعة دمحم الرجيق بؽ يحضى، 6035-6000أداء مؤسدة سؾناطخاؾ، دراسة تحمضمضة لمفتخة مؽ 

 الجدائخ.

قشجيمجي،عامخإبخاىضؼ،والجشابي،عبلءالجيشعبجالقادر،نغسالسعمؾماتاإلداريةوتكشؾلؾجضاالسعمؾمات،دارالسد -35
 .6036يخةلمشذخوالتؾزيعؾالظباعة،عساف، 

 الظبعة، شسؾط حدؽ دمحم تعخيب:، والقمب العقل بضؽ التؾافق السسضد األداء ،جؾف  ،كاتدنباخ -36
 .6006الخياض،  ،العبضكاف مكتبة، األولى العخبضة

 الخياض، لمشذخ، السخيخ دار طاىخ، بذضخ فخيج. د: تعخيب الرشاعة، اقتراديات روجخ، كبلرؾ، -37
3994. 

غسة الستعمسة في تحقضق التسضد التشغضسي: دراسة تظبضقضة الشدؾر، أسساء سالؼ، أثخ خرائص السش -38
في وزارة التعمضؼ العالي والبحث العمسي األردنضة، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذؾرة، جامعة الذخؽ 

 .6030األوسط، عساف، 

الجؾدة مفاىضؼ وتظبضقات،  الشعضسي، دمحم عبجالعاؿ، وصؾيص، راتبجمضل، تحقضق الجقة في إدارة -39
 .6008والتؾزيع، عساف،  إثخاء لمشذخ

 وائل دار ،األعساؿ مشغسات إدارة في الحجيثة السسارسات التسضد إدارة ،عمي صالح ،اليبلالت -60
 . 6034، لمشذخ والتؾزيع، عساف
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 تطبٍق مببدئ حىكمة اجلبمعة مه وجهة وظر أعضبء هٍئة التذرٌس
 يف اجلبمعة التقىٍة الىسطى

 
 . ببمسة عبىد جمـــــــٍذم                         د حىبن عبذاهلل حسهأ.م.

 ربني التقىٍني/معهذ أعذاد املذاجلبمعة التقىٍة الىسطى       جبمعة بغذاد /واملبلٍة ملعهذ العبيل للذراسبت احملبسبٍةا

 
 املستخلص

عؽ واقع الحؾكسة في  الجاعةية التقشيية الؾسيظى عيؽ و يية  االستقراء إلى دراسة الحالية ال ىدفت
عيؽ عجتسيع فيردا  ( 119) بمغيتتؼ اختيار عيشة عذيؾايية  ل تحقيق ذلػ أعؽ  ،ة التدريسىيئنغر أعزاء 

حؾكسية عؾزعية عميى ال( فقرة ألبةياد 66ة عؽ )استخدعت االستبانة كأداة لجسع السةمؾعات والستكؾن ،الدراسة
تيؼ عةالجية البيانيات باسيتخدام  ،( فقيرة11عؽ )كل عشيؼ يتكؾن  السداءلة والشزاىة(  ،) الذفافيةعحاورثالثة 

، أعتسد عمى السشيج الؾصيف  التحميمي  الختبيار فرتييات الدراسية عيؽ V23). (SPS البرناعج اإلحراي 
عميى السرتبية  الذيفافية  تظبييق عبيادا الحؾكسية حريؾل عحيؾر في الدراسية  اليييا تؾصيمتالتي  أىؼ الشتيايج 

عيدم و يؾد  ،عمى السرتبة الثالثة بسدتؾى عتؾسطالشزاىة  بدر ة كبيرة وحرل عحؾرالسداءلة االولى ويمييا 
لستغيير الجيشس وو يؾد تيأثير لستغيير تةيزى بيؽ عتؾسظات تقديرات افراد الةيشة  فروق ذات داللة إحرايية 

وعمى تؾء االستشتا ات قدعت الدراسة  سمية  ،عمى عدى ادراك الةيشة لسبادا الحؾكسة تحريل الدراس ال
 .عبادا الحؾكسة بالجاعةة عؽ التؾصيات لالسترشاد بيا ف  تةزيز

فييي  الجاعةييية  ىيئييية التيييدريسأعزييياء  ،سييية الجاعةيييات، أبةييياد الحؾكسيييةحؾك ،الحؾكسييية :الكمسيييات االفتتاحيييية
 .التقشية الؾسظى

Abstract: 

       The present study aimed to investigate the reality of governance at the 

Central Technical University from the point of view of the faculty members. In 

order to achieve this, a random sample of (119) individuals from the study 

society was selected. The questionnaire was used as a tool for collecting 

information, (Transparency, Accountability and Integrity), each consisting of 

(12) paragraphs, data were processed using statistical program V23). (SPSS), 

based on the analytical descriptive approach to test the hypotheses of the study 

of the most important findings of the study in the application of the principles of 

governance, the level of transparency ranked first, followed by accountability to 

a large extent and the axis of integrity ranked third at the average level, there 

were no statistically significant differences Benwee the aérage estimates The 
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study presented a number of recommandations to guide the promotion of the 

principles of governance in the university. 

Key Words: Governance, University Governance, Governance Dimensions, 

Faculty Members, Central Technical Université. 

 :Introduction املقذمة
كسيييدخل لتظيييؾير ادارة التةمييييؼ الةيييال  لتحقييييق االىيييدا   وأىيييتؼ البحيييل الحيييال  بالحؾكسييية الجاعةيييي        

التيي   واحتيرام السرييمحة الةاعية السديياءلةوتيديير  تحقييق الذييفافية لسحاراية الفديياد بايل انؾاعييو الستسثمية فيي  
فالجاعةيات ىي  السسسديات السةيؾل عميييا  ،السشاسيبة واألسيالي الخظط الفةالة  بإتباعتدةى ليا الجاعةات 

وىي   ،عيؽ خيالل رفيد عسسديات الدولية والسجتسيع بيالسؾارد البذيرية السسىميةبتحقيق التشسية الذياعمة والتظيؾر 
تةسيييل عميييى بشييياء  ألنييييافييي  السجتسيييع لمشييييؾف فييي  عختميييي السجييياالت الحيؾيييية احيييدى السسسديييات السيسييية 
أصييييبب تظبيييييق الحؾكسيييية والحاييييؼ الراشييييد فيييي   ،(5: 1111،)برقةييييان والقرشيييي   الةشريييير البذيييير  الكيييييء

 تراتظيؾ  لحيدوثو  التةمييؼ عسسديات تؾا يييا الت  الكبيرة ياتلمتحدنغرا  السسسدات الجاعةية ترورة عمحة 
 ليدور الي   تمةبيووا  واالقتريادية والثقافيية اال تساعيية الجؾاني  عختميي في  الةرايية ةياتالسجتس في  كبييرة

 ،فييي  اكديييار السةرفييية ونقمييييا داخيييل الجاعةيييات لتريييبب قيييادرة عميييى رفيييع عديييتؾى الجيييؾدة الذييياعمة الحؾكسييية
 .(4 :2010 السشيع، (.  لمبمدتداىؼ ف  الشسؾ االقتراد  واال تساعكؾادر  وإعداداكتدار التسيز 

عفيؾم حؾكسة الجاعةة لمتأقمؼ عع عسمية تشاع  التةميؼ لرفع عدتؾى الجاعةات واالستجابة لمفرص عير     
وتبيادل  ،رتيا وتةزييز ففياق الشسيؾ بالةيالؼتفقدعيا األسؾاق الةراية والةالسية وعؾا ية التحديات الت  تالت  

التشسيييية  وتحقييييقالسجتسيييع  احتيا ييياتبييي  الخبيييرات وتمقييي  التغ يييية الرا ةييية عيييؽ الخبيييراء والسخترييييؽ بسيييا يم
كل ذلػ يتؼ عؽ خالل اتباع عشيجيية شياعمة واعتسياد عفييؾم حؾكسية الجاعةية يةسيل عميى تؾ ييو  ،السدتداعة

 .عسسدات التةميؼ الةال  التؾ يو االعثل نحؾ تحديؽ االداء
ول السبحييل الثييان  اشيتسل البحييل عمييى أراةيية عباحييل تزييسؽ السبحييل االول الدراسييات الدييابقة  وتشييا      

عشيجيييية الدراسييية والسبحيييل الثاليييل تزيييسؽ تؾتييييحا لمجانييي  الشغييير  لمبحيييل والتةريييي  بستغييييرات الدراسييية  
لإلحاطيية بجسيييع  ؾانبييو وشييسل السبحييل الرابييع الدراسيية السيدانييية لمبحييل فزييال  عييؽ السقدعيية واالسييتشتا ات 

 والتؾصيات وقايسة بالسرادر الةراية واأل شبية السةتسدة.
 بث  اوأو  امل
  Previous studies الجراسات الدابقة   

 :Arabic studies الجراسات العخبية :أولا 
 التحجيات مؾاجية في ودورىا الجامعات حؾكسة        (  2102،لقخشيوا  بخقعان (سةراد-
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وةب انةٌ انزرةسع ىهةٌ مي ًةخ انابيرةبد ىانلةسي انلدواةخ نًياعوةخ انًري ةبد انزة  رياعو سةخزااند هدفذ 

كانيت  التحميمي ، الؾصيف  السيشيج الدراسية اسيتخدعت ،انابيرخ  ىانز  رليل دىٌ رلجيق انلي ًخ انابيريخ
 :عؽ اىؼ الشتايج الت  تؾصمت الييا الدراسة

تةتبييير حؾكسيييية الجاعةيييية عييييؽ الظيييرق الحديثيييية لسؾا ييييية السةؾقييييات وتيييخاعة التحييييديات التيييي  تؾا ييييييا   -
 .داىؼ ف  الشسؾ االقتراد  واال تساع تو  عسسدات التةميؼ ف  الؾطؽ الةرا 

 .ولة عؽ تحديد االتجاه االستراتيج س تداعد الحؾكسة عمى االبتكار وايجاد عسسدات عد -
خر ت الدراسة بةدة تؾصيات كانت اىسيا ترورة تبش  عةايير  الحؾكسة ف  الجاعةة  عؽ خالل تظبييق  

 .الذفافية ف  اتخاذ القرارات واشاء الحؾار الديسقراط 
 درجة مسارسة مبادئ الحؾكسة في الكمية الجامعية بغدة          (  2107،دراسة )نجؼ واآلغا-

ىدفت الدراسة عةرفة عدى عسارسة عبادا الحؾكسية في  الكميية الجاعةيية لمةميؾم التظبيقيية بغيزة عيؽ 
االسييتبانة  التحميميي  واعتسييدت الؾصييف اعتسييدت الدراسيية السييشيج  ،و ييية نغيير الةيياعميؽ فيي  وسييبل تظؾيرىييا
( عييؽ 161السديياءلة والشزاىيية طبقييت الدراسيية عمييى عيشيية بمغييت ) ،التيي  تكؾنييت عييؽ ثييالث عحيياور الذييفافية

  سيييع عيياعم  وعيياعالت الكمييية الجاعةييية وكانييت اىييؼ نتييايج الدراسيية عسارسيية عبييادا الحؾكسيية بدر يية كبيييرة 
لةيشيية بييؽ عتؾسييظات تقييدير افييراد ا تؾ ييد فييروق ذات دالليية احرييايية ،السذيياركة بالسرتبيية األوليى عبييدأو ياء 
احرييايية تةييز  لستغييير  اللييةعسارسيية عبييادا الحؾكسيية تةييز  لستغييير  الجييشس وال تؾ ييد فييروق ذات دلدر يية 

 وإشيراك، وكانت اىؼ تؾصيات الدراسة ترورة تبش  عبيادا الحؾكسية السسىل الةمس  وعتغير سشؾات الخدعة
 .دة عؽ نتايج التقييؼ ال ات  سيع الةاعميؽ ف  القرارات السختمفة  واالفا

 :Foreign studies جىبٍةالذراسبت اوأ ثبوًٍب:

-Donald F., 2018                  University Governance in the United Kingdom 

 يةة  أىزىثةةب فةة  انرةةبن  انزرهةةيى أَظًةةخ فةة  انلي ًةةخ إصةةامبد يربزَةةخانةةٌ دزاسةةخ يربزَةةخ روةةدع   

 فة  انًشةزس  نهلكةى ثبنُسةجخ اندىنةخ يسةزيً ىهةٌ انلكةيي  اإلصةا  ىيا ةت هٌىاندزاسخ  رس ص ،انيبثبٌ

ىرًذ انًربزَخ ىهٌ اسبض  االسزرانيخ ىعدد اندزاسخ ثبٌ عيدح انزرهيى انربن  نهلهجةخ  ال وةزى إال  ،انابيرخ

 ىَرةم انًفصةهخ ىاإلدازح انس بثةخ يوةبو ثرةط يٍ اندىنخ ةاَسلبى يسزرهخ  كيبَبد انابيربد وُشئ زشسو ث

 اسةزرانيخ األ اةس  يَوةب أىزىثب ف  انابيربد رياصم بَذ َزبئج اندزاسخ  ،َفسوب انابيربد إنٌ انًسؤىنيخ

 ىاإلدازح انس بثةخ يوةبو ثرةط يةٍ اندىنةخ اَسةلبةرًزبش ثرةيح االدازح انرهيةب فة  انابيرةبد يًةب سةبىد ىهةٌ 

 انس بثةخ يوةبو ثرةط نزُفيةر ىبشنةخ بالدى ة أى هيئةبد إَشةب •  َفسةوب نهابيرةبد انًسؤىنيخ ىاَزربل انًفصهخ

  .يًب سبىد انٌ االَزربل يٍ انسيلسح انٌ انزُظيى انزًيوم ًَبذج اىزًبد انًبنيخ ىاإلشساع
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-Michael Shattock , 2017           University governance in flux.The impact of 

external and internal pressures on the distribution of authority  within 

British universities:a synoptic view 
خيالل  ،ستةرف التغييرات ف  حؾكسة الجاعةات البريظانية عمى عدار قيرن تقريب ياىدفت  الدراسة ا

االختراصيات في  الحايؼ عميى  الديمظة ى ا الؾقت كانت ىشاك تغييرات كبيرة ف  الظريقية التي  وزعيت بييا
كانيييت ىشييياك عراحيييل عتسييييزة فييي  التؾازنيييات و عميييت دون تغييييير  ة والتذيييريةيةاليييرمؼ عيييؽ أن األطييير القانؾنيييي

تحياول الدراسية إعييار و يؾد عراحيل عسييزة في   ،الداخمية داخل ىياكيل اإلدارة وتراظييا بالزيغؾل الخار يية
ذا وتتبع حركة التغيير عؽ عرحمة إلى السرحمة التالية  لتحدييد عيا إ ،تظؾر أشاال إدارة الجاعةة ف  بريظانيا

عدفؾعة ف  الغال  عؽ قبيل كانت ى ه التغييرات بزغؾطات خار ية أو كانت استجابة داخمية لبيئة عتغيرة 
أن بشيييية إدارة و  ،الجاعةيييات البريظانيييية باسيييتقالليا الييي ات   تسديييػ اليييىوكانيييت نتيييايج الدراسييية تذيييير الدولييية. 

 .كة أو التذريعالجاعةات عحسية عؽ قبل السؾاثيق والقؾانيؽ السةتسدة عؽ عجمس السم
 مىبقشة الذراسبت السببقة :ثبلثبً 
الؾقااؾد ىمااص الرااعؾبات والسعؾقااات التااي  عيااك  ظبيااك الحؾكسااة فااي كااان ىااجد الجراسااة الحاليااة    

واقيع تظبييق الحؾكسية   في  بييان( 1117،غاواآل  ذابيت مع دراسة )نجؼالتي و  الجامعة التقشية الؾسظص 
عيؽ  اختمفتبيشسا  ،الشتايج الت  تؼ الحرؾل عميياف  تظبيق وتبايؽ ف  الجاعةات واختمفت عشيا بسجال ال

ى تقيديؼ سيبل لتظبييق الحؾكسية اليوالتي  سيةت   في  الييد  عيؽ الدراسية  (1111،)برقةان والقرشي  دراسة 
 ,.Donald F. Wكانت دراسة و  ،وإدارة التةميؼ ف  السسسدات التةميسية والظرق الحديثة لسؾا ية عةؾقاتيا

دزاسةخ يربزَةخ ثةيٍ عبيرةبد فة  اىزىثةب ىانيبثةبٌ ىةٍ يةدً رلريةق االسةزرانيخ فة  انلي ًةخ   (    (2018

فكبَةةذ دزاسةةخ اسزرساظةةيخ    ( Michael Shattock ,2017)ايةةب دزاسةةخ    ،ظةةًٍ يرةةبويس يريُةةخ

  .ررسوجًب  سٌ يداز ىهٌ انجسولبَيخ انابيربد مي ًخ ف  انزغييساد رسزرسض
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 املبث  الثبوً
 Methodology of the studyلجراسة مشيجية ا 

 :يتشاول السبحث ىخض و حميل الفقخات التالية
 مشكلة الذراسة:      -أوالً 

والتي  يرية  عؾا يتييا  ،الجاعةات تؾا و زالت وعا كانت الت  التحديات عؽ البحل اشاالية تشبع
لحؾكسيية الجاعةيييو لسؾا ييية ىيي ه بييالظرق التقميدييية عسييا  ةييل االتجيياه الحييديل الستبييع بالييدول الستقدعيية وىييؾ ا

 :ى التداؤالت التاليةمع اإل ابةيحاول البحل  ،التحديات والتغم  عمى فثارىا
 ةالجاعةيفي   التغمي  عميى التحيديات وعؾا يتييا في  الحؾكسية الجاعةيية  ابةياد عدى عدياىسة تظبييق  عا -

 ؟ ويتفرع عشو األسئمة الفرعية التالية:التقشية الؾسظى
الشزاىية( الالزعية لتظبييق الحؾكسية في  الجاعةية التقشيية  ،السدياءلة ،فر عبيادا )الذيفافيةعا عدى تيؾا -1

 الؾسظى عؽ و ية نغر أعزاء ىيئة التدريس ؟ 
ىييل تؾ ييد فييروق ذات دالليية احرييايية بيييؽ عتؾسييظات تقييدير افييراد الةيشيية لسبييادا الحؾكسيية تةييز   -1

 .(التحريل الدراس و الجشس )    لستغير 
 تكتد  الدراسة أىسيتيا عؽ: :الذراسة أهمٍة  ثبوًٍب:

كؾادر تدياىؼ في   وإعدادحؾكسة الجاعةة الت  يداىؼ ف  عؾا ية التحديات   حداثة وحيؾية عؾتؾع  -0
 . الشسؾ االقتراد  واال تساع  لبمدانيؼ

ةية اعيركز عمى تسيز و ؾدة االدارة الجاعةية وعدى قدرتيا عميى رفيد الج الحؾكسة الجاعةية عرظمب -2
 .ت الت  تجةميا تتسيز عمى ميرىابالقدرا

 كأسيمؾر  الجاعةيات حؾكسية  عفييؾم عميى الزيؾء إلقياء إليى ت الدراسية ىيدف :أهـذا  الذراسـة :ثبلثـبً 
 :ؽ خاللع  الرشيدة اإلدارة سمظات لسسارسة

عدى تظبيق عفاىيؼ الحؾكسة الجاعةية عمى عدتؾى السسسدة الجاعةية عحل الدراسية عيؽ و يية  تحديد-1
  .و السختارةنغر الةيش

الةيشيية عحييل الدراسيية لمؾقييؾع عمييى نقييال  عييؽ و ييية نغييرالحؾكسيية الرشيييدة بييادا ع عييدى تييؾافرتقييدير   -1
  .الزةي لتالفييا والقؾة الستغالليا كفرصو تةسل عمى التسييز والشجاح واالبتكار

 .ف  الجاعةة التقشية الؾسظىة حؾكسالعبادا تقديؼ التؾصيات الت  تديؼ ف  تؾفير  -3
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 :فرضٍبت الذراسة :رابعبً 
 اال ابة عمى تداؤالت عذامة الدراسة يتؼ عؽ خالل صيامة الفرتيات التالية:

الشزاىية( الالزعيية لتظبييق الحؾكسيية في  الجاعةيية التقشيية الؾسييظى  ،السديياءلة ،ال تتيؾافر عبييادا )الذيفافية-
 .عؽ و ية نغر أعزاء ىيئة التدريس

يؽ عتؾسيظات تقيدير افيراد الةيشية  لسيدى تظبييق عبيادا الحؾكسية بيال تؾ د فيروق ذات داللية احريايية -
 (،التحريل الدراس ف  الجاعةة  التقشية الؾسظى تةز  لستغير )الجشس

 املبث  الثبوً
 The Theoretical Framework Of Research اإلطبر الىظري للبث 

 :( Governance Concept) مةكىاحلمفهىم  أوالً:
 Governance الحؾكسة 0-0

عيؽ خيالل االلتيزام  بياألداءام يةسل عميى حسايية عستمكيات السسسديات الحاؾعيية وتحقييق الجيؾدة نغ
السذياركة  ،بتظبيق القؾانيؽ والشغؼ لزبط وعراقبة اعسال الؾحدة الحاؾعية بااللتزام بالذفافية لتحقيق الجؾدة

  الحؾكسية دور الحاؾعية وييرى البياحثيؽ بيان ( 5 :1114،وفخيرون الرقابة عؽ خالل الحاؼ الراشيد )السغفير 
 بشياءه وااللتيزام بالؾا بيات لزيسان تمقي  تغ يية را ةيوالسؾاطشيؽ  بسسارسية الحقيؾق  إلرشادوتع الدياسات 

الدار  افليييية لمسراقبييية لزيييسان التشفيييي  الستشاسيييق لمدياسيييات التييي  تيييؼ اقرارىيييا والقزييياء عميييى الفدييياد  بؾتيييع
 عمى ترورة حثت ف  الجاعةات لؼ تةد عجدية و التقميدية الظرق بان  ةديد عؽ الدراساتال  وأكدت ،والسال 

 2016:125,) .أخييييرى خييييارج الجاعةييييةعديييياحات التيييي  يستييييد نظيييياق فايييييدتيا تظييييؾر الحؾكسيييية األكاديسييييية 
Julie Rowlands)   

 والسجالت التي  عسل بيا  مكؾنات الحؾكسة  0-2
( ص وعسسدات السجتسع السدن اع الخاالقظ ،الحاؾعة) الحؾكسة تتكؾن عؽ ثالثة عاؾنات رييدية

فيسا بيشيا بذباة عتيشية عيؽ ى ه الساؾنات ترتبط كل عشيسا يسد  دور يختمي عؽ ادوار الساؾنات االخرى 
 السديياءلةالرقابيية والزييبط لتحقيييق االىييدا  الستؾخيياة عييؽ تحقيييق الذييفافية وتيدييير  حقييقتعالقييات ارتبييال 

عييؽ عزايييا السذيياركة والتشييؾع الثقيياف  بيييؽ ىيي ه الساؾنييات واحتييرام السرييمحة الةاعيية لسييا تتستييع بييو الحؾكسيية 
 (11: 1119)عم ،.الثالثة
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 governance of universities مفهىم حىكمة اجلبمعبت  :ثبوٍبً 
 حؾكسة الجامعات  2-0
يذير الى اصالح التةميؼ الجاعة  ف   سيع ار اء الةالؼ وتحديؽ عخر اتو  لسيا يبيادر عرظمب          

لقييييام  1986طيييؾر عفيييؾم الحؾكسييية عييؽ قبييل كيييالرك عييام  ،ال السفتييؾح عيييع  اعةييات الةييالؼبييو عييؽ االترييي
الجاعةييات بتبشييي  القييييادات الرشيييدة لتحدييييؽ ادارة الجاعةيييات ورصييد انجازاتييييا  لرفيييع عدييتؾى  يييؾدة التةمييييؼ 

فييي ىا الةييال  وىييؾ احييدى  طييرق الترييشيي األولييى فيي  الةييالؼ لسديياعدة التةميييؼ الةييال  بتحقيييق االىييدا  وتش
يحقييييق الذييييفافية وحدييييؽ االداء )البشييييػ  واأسييييمؾروتتبييييع انجيييياز اعساليييييا بةيييييدا عييييؽ كييييل عغيييياىر الفديييياد 

كسيييا عرفيييت بأنييييا الظريقييية التييي  عيييؽ خاللييييا تيييدار االعسيييال فييي  الجاعةيييات وتيييشغؼ  ،(11: 1111،اليييدول 
Henkel,2007: 87) )،  ت اعسيياليؼ يييرى البيياحثيؽ بييأن حؾكسيية الجاعةيية ان يييسد  الةيياعميؽ بالجاعةيياو

تسؽ فليات وعةايير بذال يحقق الةدالة بالسذاركة برشاعى القرار والذفافية ف  الكذيي عيؽ السةمؾعيات 
  .عسا يداعد عمى تحقيق  ؾدة األداء والتسيز

 :الدراسة السيدانية وى  إلمرافتؼ اعتساد عبادا ثالثة  :مبادئ حؾكسة الجامعة 2-2  
 الكافييةؽ الدرية والغسؾف والتزميل وحريية الؾصيؾل لمسةمؾعيات والبةد ع االنفتاحتةش  :الذفافية-0

 (1118:9،وبؾحشي)(  1116،)الشؾر   .لتحقق والرؤية الدميسة
السقريريؽ  والسديئؾليؽ الةياعميؽ عداءلة االدارة التشفي ية  عؽ قبل السداىسيؽ  وعدياءلة :السداءلة-2

 عيؽ ،2006 :44 )،عفييي( الةسيل لتةظيي إليى  ذليػ ييسد  أن دون  ،في  اعسياليؼ اييا كيان عشريبيؼ
 2005 :2 )،حديؽ)  .الذفافية تؾافرت إذا إال عساشة تكؾن  ال السداءلة أن الؾاتب

 الةسيل أداء في  اإلىسيال الفدياد البةيد عيؽ ،السذيروعة ميير كدي ال طيرق  عيؽ البةيد  :الشداىاة -3
 3) :2003 )الجريش، .تحقيق السرمحة الخاصةو استثساره  دون  الةسل وقت وإىدار

 اىزاء ىيئة التجريذ في الجامعة التقشية الؾسظص :لثاا ثا

 سباالؾريؾ  شيادةالحاصميؽ عمى  ات ةىؼ االسف  الجاعةة التقشية الؾسظى  التدريس ىيئة اعزاء         
الييي يؽ يقؾعيييؾن بتيييدريس الييدكتؾراه(  ،السا ديييتير ،)اليييدبمؾم الةيييال  سالباييالؾريؾ  عيييؽ اعميييى عمسييييو در ييات وأ
ويحسمييؾن االلقييار الةمسييية )عييدرس .ودراسييات عمييياذييايالت الجاعةيية السختمفيية كميييات وعةاىييد ت فييى لظمبييةا

ياؾن وفقيا لتةميسيات الترقييات الةمسيية رقيؼ الةمسية  باأللقارالتدرج   ( ستاذ عداعدوأأستاذ  عدرس، عداعد،
 (1118،)حديؽ وسييل.1117لدشة  167
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 املبث  الثبل 
 Methodology of the Field study   مىهجٍة الذراسة املٍذاوٍة

الكمية التقشية ؽ اعزاء الييئة التدريدية ف  ع الدراسة عجتسع يتكؾن  :مجتسع الجراسة وحجؼ العيشة: 3-0
حيل تؼ اختيار   (111)  البالغ عددىؼ عةيد االدارة التقش  و التقشييؽ  عةيد اعداد السدرايؽ بغداد، االدارية

 ءاإل يير  عشاسييبةوىيي  عيشيية عييؽ عجتسييع الدراسيية % 53.6ادل  عييا يةيي ( 119 )عيشيية عذييؾايية بمغييت
 :يؾتب حجؼ الةيشة السختارة (1رقؼ) الجدول عمييا اإلحرايية السةالجات

 (: مجتسع الجراسة وحجؼ العيشة0الججول رقؼ)
 
 
 
 
 
 

  ؼ  رسيؼ الججول مؽ قبل الباحثيؽ  السرجر:            
الستغيييرات   تتكييؾن  اسييتسارة  االسييتبيان  عييؽ ثالثيية ا ييزاء الجييزء االول لمتةيير  عمييى  :أداة البحااث  3-2 

عؽ فقرات  الجزء الثان  يتكؾن عؽ  ،( المق  الةمس   ،التحريل الدراس  ،)الجشسلةيشة الدراسة   الذخرية
قياس و ية نغير اعزياء الييئية التدريديية عيؽ عيدى تظبييق عبيادا الحؾكسية في  الجاعةية التقشيية الؾسيظى 

 ( 1116تجييان  وليسييام،) ودراسيية ( 1117،األمييا تييؼ تبشيي  السقييياس السةتسييد عييؽ قبييل دراسيية )نجييؼ وحيييل 
فقيرة  (12)  و  لمسدياءلة فقيرة  (12)  ،لمذيفافية  رة( فقي11)   عحياور 6فقرة عؾزعة عميى  (66)تكؾن عؽي

تؼ تقديؼ االستبيان اليى عقيياس  ،الخساس  ف   سيع أسئمة االستبيان likertوأعتسد الباحثيؽ عقياس  لمشزاىة
 .(1)سمحقخساس  عمى الشحؾ السؾتب بال

رميؼ  تبشي  السقيياس عيؽ دراسيات سيابقة ليؼ ياتفي  البياحثيؽ  بي لػ لقيياس الريدق  :الرجق الغااىخ   3-3
عبيارات  عاليسية عيدى في  اراءىيؼ إلبيداء (1)عمحيق السحاسيؽ عيؽ عيدد عميى الدراسية اداة الغاىر  عرتت 

 الية تشتس  ال   رلمسحؾ  عبارة كل عشاسبة الةبارات وعدى وتؾح وعدى ،أل مو عا وتةت الفقرات لقياس
 ،بةيد ا يراء تةيديالت بدييظة عمى سالعة السقياسوكان ىشاك اتفاق بآراء الخبراء  ،عا يرونو عشاسبا   واقتراح

  .وا لػ اصبب السقياس  اىز لمتظبيق
عييؽ ا ييل  ،(Cronbach’s Alpha)الفييا كرونبيياخ   االعتساديييةتييؼ اسييتخدام عةاعييل   :األداة ثبااات 3-4

خم  لفقيييرات األداة وكانييت نتييايج عةادلييية كرونبيياخ  الفييا لسحييياور الدراسيية كسييا عؾتيييحة تحديييد االتديياق الييدا

مجتساااااااااااااااااااع  اسؼ مجتسع الجراسة ت
 الجراسة

العيشااااااااااااااااااااااة 
 السختارة

الشداااااااااااااااااااابة 
 السئؾية 

 51.2 42 82 دالكمية التقشية الدارية بغجا -0

 55.1 38 69 معيج أىجاد السجربيؽ التقشيؽ -2

 54.9 39 70 معيج الدارة التقشي -3

 53.6 009 222 السجسؾع
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در ية  %  لسحياور الدراسية وىي 71( حييل أشيارت القييؼ اليى ان األداة تتستيع بدر ية ثبيات  6بالجدول رقؼ)
 (197ص:،1118 ،) ؾدة تف  بأمراف ى ه الدراسة. االعتساديةعالية عؽ 

 
 لسحاور الجراسة Cronbach's Alphaادلة (: نتائج مع 2الججول رقؼ)

 
 
 

 

 

 
 

                   *N of Items=12 
 SPSSرسيؼ الججول مؽ قبل الباحثيؽ بالىتساد ىمص بخنامج  ؼ   :السرجر

 وصف خرائص ىيشة الجراسة: 3-5
 ألفراد عيشة الدراسة الذخرية( يبيؽ الخرايص 6الجدول رقؼ )

 
 (: خرائص ىيشة الجراسة3الججول رقؼ)

 الشدبة% العجد الستغيخ

ذ
لجش

ا
 

 53.8 64 ذكخ
 46.2 55 أنثص

 %011 009 السجسؾع

ريل
لتح

ا
 

سي
لجرا

ا
 

 4.2 5 سبكالؾريؾ 
 4.2 5 دبمؾم ىالي
 53.8 64 ماجدتيخ
 37.8 45 دكتؾراه
 %011 009 السجسؾع

ي 
عمس

ب ال
المق

 

 48.7 58 مجرس مداىج
 26.9 32 مجرس
 08.5 22 مداىج استاذ
 5.9 7 استاذ 

 %011 009 السجسؾع
 SPSSباحثيؽ بالىتساد ىمص بخنامج  ؼ  رسيؼ الججول مؽ قبل ال :السرجر                  

Cronbach's 

Alpha 

 ت السحؾر الفقخات*

 -0 الذفافية 0-02 1.68
 -2 السداءلة 03-24 1.76
 -3 الشداىة 25-36 1.73

 قيسة الفا لمسحاور ككل             1.72                     
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 64( أن عدد ال كؾر لستغير الجشس يفؾق عدد االناث حيل بمغ عددىؼ 6الجدول ) يتزب عؽ           
% عيييؽ افيييراد الةيشيييو وأن عتغيييير التحرييييل الدراسييي   يتفيييؾق بيييو الحاصيييميؽ عميييى شييييادة 56.8عيييا يةيييادل 
لقييي  لمحاصيييميؽ عميييى  المقييي  الةمسييي  عتغيييير  وتفيييؾق  ،%56.8عيييا يةيييادل  ( 64)بميييغ عيييددىؼ  السا ديييتير

 .% عؽ افراد عيشة الدراسة48.7( عا يةادل 58حيل بمغ عددىؼ ) عدرس عداعد
  : حميل ومشاقذة نتائج الجراسة 5-4

 :ستتشاول ى ه الفقرة  تحميل وعشاقذة نتايج الدراسة عؽ خالل السحاور التالية
الشزاىيية( الالزعيية لتظبيييق الحؾكسيية فيي  الجاعةيية  ،السديياءلة ،يةفرتييية  ال تتييؾافر عبييادا )الذييفاف اختبييار:أوال  

التقشييية الؾسييظى عييؽ و ييية نغيير أعزيياء ىيئيية التييدريس   يييتؼ عييؽ خييالل تحميييل عحيياور حؾكسيية الجاعةيية 
  :السداءلة والشزاىة( وكسا يم  ،الثالثة )الذفافية

 (4لججول رقؼ ) ا
 (الشداىةو السداءلة  ،الذفافية) محاور تافقخ ل والتخ يب السعيار   والنحخاد الحدابي الستؾسط

 الشداىة السداءلة الذفافية

 دمدل الفقخة
الستؾساااااط  

 الحدابي
 النحاااااخاد
التخ يب السعيار  

 

 دمدل الفقخة
الستؾساااااط  

 الحدابي
 النحاااااخاد
التخ يب السعيار  

 

 دمدل الفقخة
الستؾسااااااط  

 الحدابي
 النحاااااخاد
التخ يب السعيار  

 

x1 3.59 1.09 7 y1 3.71 .99 5 z1 3.63 1.13 6 
x2 3.88 1.02 3 y2 3.10 1.37 11 z2 4.03 .92 2 
x3 3.75 1.35 4 y3 3.66 1.28 6 z3 3.45 1.11 9 
x4 3.66 1.12 5 y4 3.61 1.33 7 z4 3.89 1.02 3 
x5 3.40 1.22 11 y5 3.79 1.09 1 z5 4.13 .93 1 
x6 3.44 1.11 10 y6 3.44 1.52 10 z6 3.41 1.22 10 
x7 2.77 1.15 12 y7 3.72 1.27 4 z7 3.54 1.19 7 
x8 4.03 .92 2 y8 3.56 1.25 9 z8 3.53 1.30 8 
x9 4.13 .94 1 y9 3.73 1.24 3 z9 3.64 1.19 5 
x10 3.55 1.21 8 y10 2.75 1.16 12 z10 3.69 0.11 4 
x11 3.55 1.29 8 y11 3.61 1.08 7 z11 3.09 1.37 11 
x12 3.65 1.19 6 y12 3.74 1.36 2 z12 3.08 1.42 12 

 SPSS ؼ  رسيؼ الججول مؽ قبل الباحثيؽ بالىتساد ىمص بخنامج  :السرجر
 (الذفافية حميل فقخات السحؾر األول )-1

التي  تتيراوح عيا  الذفافية ( االنحرا  السةيار  والستؾسط الحداب  لفقرات عحؾر4يبيؽ الجدول رقؼ )       
شيفافة وعةمشية  أنغسيةتظبيق الت  تيشص عميى    X9بالسرتبة األولى الفقرة  حيل  اء ،(4.13و 2.77بيؽ)
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( وانحرا  عةييار ) 4.16  بستؾسط حداب   ) وإدارتياخاصة بقؾاعد ا تساعات االقدام والمجان السختمفة 
يمييا بالسرتبة الثانية الفقرة   ،(119(  عدتجي  عؽ أصل )98(  بأ سال  عؾافق بذدة وعؾافق عدد )1.94
 X8   يتؼ عؽ خيالل االفرياح عيؽ االنغسية والميؾايب  باإلعالمتؾفر الجاعةة نغاعا  خاصا  الت  تشص عمى

(  91(  بأ سيال  عؾافيق بذيدة وعؾافيق عيدد ) 1.91( وانحرا  عةييار )  4.16   بستؾسط) داخل الجاعةة
 تيييؾفر   التييي  تيييشص عميييىالسرتبييية األخييييرة   X7واحتميييت الفقيييرة  بستؾسيييط ( 119عديييتجي  عيييؽ أصيييل )

(  واأ سيال  1.15) عةييار   نحيرا وا( 1.77بستؾسيط )   فيييا فليات التؾعييي عؽ السةمؾعات ألعزاييا
تسشيير ىيي ه الشتييايج الييى تبييايؽ فيي  تحديييد  ،(119عييؽ أصييل ) ( 48ؾافييق بذييدة ومييير عؾافييق( عييدد )ميرع)

 اىييدة فيي  تظبيييق  وان الجاعةيية تدييةى عييؽ قبييل افييراد الةيشيية تييسؽ ىيي ه السحييؾر حؾكسيية الجاعةيية  عبييادا
 .عؽ قراراتيا واإلعالنالذفافية 

 ( سداءلةال) ثاني حميل فقخات السحؾر ال-1
التيي   السديياءلة ( االنحييرا  السةيييار  والستؾسييط الحديياب  لفقييرات عحييؾر 4يبيييؽ الجييدول رقييؼ )            

تحيارر الجاعةية  التي  تيشص عميى  Y5 حييل  ياء بالسرتبية األوليى الفقيرة  ،(3.79و 2.75تتراوح عا بييؽ)
(  بأ سييال  عؾافييق بذييدة 1.19( وانحييرا  عةيييار ) 3.79  بستؾسييط حديياب   )أنسييال الفديياد بذييى أنؾاعييو 

تيشص عميى    التي   Y12  يمييا بالسرتبية الثانيية الفقيرة   ،(119(  عدتجي  عؽ أصل )76وعؾافق عدد )
   ( وانحيييرا  عةييييار  6.74ط)   بستؾسيييتفيييرف قيييؾانيؽ تكفيييل عدييياءلة السقرييير فييي  عسميييو أييييا  كيييان عشريييبو 

السرتبيية األخيييرة واحتمييت ( 119(  عدييتجي  عييؽ أصييل )85(  بأ سييال  عؾافييق بذييدة وعؾافييق عييدد )1.66)
 األقديام وعديسوليات ووا بيات عقؾاية تحيدد التي  األحايام الكميية تؾتيب   عميى التي  تيشص Y10 الفقيرة  

بذيدة وميير عؾافيق( عيدد  قميير عؾافي(ل  (  واأ سيا1.16) عةيار   نحرا وا( 1.75بستؾسط )  واألعزاء
عيؽ قبيل افيراد  حؾكسية الجاعةية  عبياداتسشر ى ه الشتيايج اليى تبيايؽ في  تحدييد  ،(119عؽ أصل ) ( 33)

عتقشيية  وأسييالي طييرق  وإيجييادسديياءلة وان الجاعةيية تدييةى  اىييدة فيي  تظبيييق ال الةيشيية تييسؽ ىيي ه السحييؾر
 .حايل وعسارسة السذاركة باتخاذ القرارلؾقي أعسال الت  السداءلة عبدأتساؽ عؽ تظبيق 

 ( شداىةال) ثالث حميل فقخات السحؾر ال-3
التي  تتيراوح  الشزاىية ( االنحيرا  السةييار  والستؾسيط الحدياب  لفقيرات عحيؾر 4يبيؽ الجدول رقؼ ) 

 عاافيآتتديتخدم نغيام التي  تيشص عميى   Z5 حييل  ياء بالسرتبية األوليى الفقيرة  ،(4.13و 3.08عيا بييؽ)
(  98(  بأ سيال  عؾافيق بذيدة وعؾافيق عيدد )1.96( وانحرا  عةيار ) 4.13  بستؾسط حداب   ) ب وات

تيؾفر ألعزياء ىيئية تيشص عميى    التي   Z2  يميييا بالسرتبية الثانيية الفقيرة   ،(119عديتجي  عيؽ أصيل )
(   1.91( وانحييييرا  عةيييييار )  4.16   بستؾسييييط)  التييييدريس  عةييييايير واتييييحة لمحرييييؾل عمييييى الترقيييييات

  الفقيرة السرتبية األخييرة واحتميت ( 119(  عديتجي  عيؽ أصيل )91بأ سيال  عؾافيق بذيدة وعؾافيق عيدد )
Z12 ( 6.18بستؾسيط )    االترالعؽ تقشيات  لالستفادةتؾفر لمةاعميؽ فرص عتداوية    عمى الت  تشص
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 ،(119ل )عييؽ أصيي ( 55عؾافييق بذييدة ومييير عؾافييق( عييدد ) مييير((  واأ سييال  1.42) عةيييار   نحييرا وا
وان الجاعةيية تدييةى  اىييدة فيي  تظبيييق  الشزاىيية عبييدأفيي  تحديييد افييراد الةيشيية  تسشيير ىيي ه الشتييايج الييى تبييايؽ 

 .الشزاىة واالبتةاد عؽ الفداد والظرق مير السذروعة ف  التةاعل
 (5ججول رقؼ )
 ككل لجامعةسة اكحؾ  لسبادئالستؾسط الحدابي والنحخاد السعيار  

مبااااادئ حؾكسااااة 
 الجامعة

الؾساااااااااااااااااااااط 
 الحدابي

النحااااااااااخاد 
 السعيار  

 التخ يب

 1 1.13 3.62 الذفافية
 2 1.15 3.59 السداءلة
 3 1.25 3.54 الشداىة

 SPSS ؼ  رسيؼ الججول مؽ قبل الباحثيؽ بالىتساد ىمص بخنامج  :السرجر              
 
ى حييل بميغ الستؾسيط حرل عمى السرتبية األوليالذفافية  عبدأ(  يتزب ان بةد 5عؽ الجدول رقؼ )  

ياؾن بالسدتؾى  السرتفع عسا يدل  عمى أن افراد  ( 1.16( واانحرا  عةيار  )6.61الحداب  لي ا البةد )
 اءت و ( 1الةيشة يدتجيبؾن بالسؾافقة عمى عحتؾى السحؾر كسا عؾتب بسقياس ليارت السؾتب بالجدول )

فر اال تكيييؾن اال بتيييؾ السدييياءلة ( بيييأن 1115،يؽدراسييية )حدييي لة بالسرتبييية الثانيييية وييييدعؼ ىييي ه الشتيجيييةاءلسديييا
تيؾفير كافية الجاعةة تدةى  اىدة عؽ و ية نغر اعزاء ىيئية التيدريس ب (117: 1115الذفافية )حديؽ،

 ،الؾتييؾح فيي  تظبيييق األنغسيية والقييؾانيؽ عييؽ أ ييل الؾصييؾل لجييؾدة والتسيييزالسةمؾعييات السظمييؾر عةرفتيييا 
 .االولى بالسرتبةالسذاركة  عبدأ(  اء 1117،اآلمااختمفت الدراسة الحالية عؽ دراسة )نجؼ و 

ال تؾ د فروق ذات داللة احرايية بيؽ عتؾسظات تقدير افراد الةيشة  لسيدى تظبييق  ة  اختبار فرتيثانيا : 
    التحريل الدراس (و  عبادا الحؾكسة ف  الجاعةة  التقشية الؾسظى تةز  لستغير )الجشس

واحييد كسيي  وىييؾ حؾكسيية الجاعةيية  التحريييل الدراسيي ( عمييى عتغييير ،شسلدراسيية  اثيير عتغيييريؽ عيياعميؽ)الج
وعيؽ  , Two Way ANOVAوتحمييل الةالقية بيشيسيا تيؼ عيؽ خيالل تظبييق اختبيار تحمييل التبيايؽ الثشياي  

 تؼ الحرؾل عمى الشتايج التالية:   SPSSخالل االستةانة ببرناعج 
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 وحؾكسة الجامعةالستغيخات الذخرية ؽ التبايؽ ألثخ التفاىل بي( اختبار  حميل 6رقؼ)
Dependent Variable: الجامعة متؾسظات مبادئ حؾكسة  

Sig. F Mean Square 

 متوسط المربعات

df Type III Sum 

of Squares 

Sourceمرجر التبايؽ 

.005 3.324 71.907 6 431.441
a
 Corrected Model 

.000 3110.81 67290.225 1 67290.225 Intercept 

 الجشذ 37.643 1 37.643 1.740 190.

 الجراسي_التحريل 238.027 3 79.342 3.668 014.

 الجراسي_التحريل * الجشذ 271.278 2 135.639 6.271 003.

  21.631 112 2422.682 Error 
   119 219913.889 Total 
   118 2854.123 Corrected Total 
 spssv.23الثشائي بالىتساد ىمص مخخجات بخنامج  الججول نتيجة  حميل التبايؽ :السرجر

في  حالية  .Sigقيسية  أننالحي  ) (ANOVAتحمييل التبيايؽ الثشياي   اختبيار( 6) رقيؼ الجدول يبيؽ
يؾ ييد تييأثير لمجييشس عمييى عييدى ادراك عيشيية  يةشيي  انييو ال ( 1.15عييؽ )أكبيير وىيي  قيسيية  (1901.) الجييشس

عيؽ أقيل  وىي  قيسية Sig. (.0141)قيسية ل الدراسي  نجيد أن  حؾكسة وف  حالية التحرييالالدراسة لسبادا 
 يةش  يؾ د تأثير التحريل الدراس  عمى عدى ادراك عيشية الدراسية لسبيادا حؾكسية الجاعةية( وى ا 1.15)

قيسيييية كانييييت  حؾكسييييةالاعيييا بالشدييييبة ألثيييير التفاعييييل بيييييؽ الجييييشس والتحريييييل الدراسيييي  فيييي  عةييييدالت عبييييادا 
Sig.(.0031) ى ا يةش  يؾ د فروق ذات داللة احريايية بالشديبة لتفاعيل عتغيير  ( 1.15عؽ )أقل  قيسة

نتييايج الدراسيية الحالييية عييع نتييايج  اتفقييت ،الجييشس والتحريييل الدراسيي  فيي  عةييدالت عبييادا حؾكسيية الجاعةيية
عيشييية  ك( الييي   نيييتج عشييييا بأنيييو ال يؾ يييد فيييروق لستغيييير الجيييشس عميييى عيييدى ادرا1117دراسييية )نجيييؼ وفميييا،

 ةالييي   نيييتج عشييييا ال تؾ يييد فيييروق ذات داللييي (1117دراسييية )نجيييؼ وفميييا، الدراسييية عيييؽ  اختمفيييت ،الدراسييية
 .احرايية بيؽ عتؾسظات تقديرات افراد الةيشة تةز  لستغير التحريل الدراس 

 اعيخت نتائج الجراسة
الشزاىيية( الالزعيية لتظبيييق  ،السديياءلة ،ؾفر عبييادا )الذييفافيةتيي عييدمعييدم قبييؾل الفرتييية التيي  تييشص عمييى  -
حييل اعييرت نتيايج الدراسية  حؾكسة ف  الجاعةة التقشية الؾسظى عؽ و ية نغر أعزاء ىيئية التيدريس  ال

ال تيسثر عميى نتيايج  وإنيياتؾصييات الدراسية  بإتبياعتؾفرىا فيسا عدا القرؾر ببةض السحياور يسايؽ تالفيييا 
 .الدراسة
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تةيييز  لستغيييير افيييراد الةيشييية ال تؾ يييد فيييروق ذات داللييية احريييايية بييييؽ عتؾسيييظات تقيييدير  قبيييؾل فرتيييية  -
 .(1.15)أكبر عؽ  .Sigقيسة بيشت نتايج الدراسة ان  ، الجشس

لستغيير التحرييل   ال تؾ يد فيروق ذات داللية احريايية بييؽ عتؾسيظات تقيدير افيراد الةيشيةرفض فرتية   -
 .(1.15)اصغر عؽ  .Sigقيسة بيشت نتايج الدراسة ان  ، الدراس  

 االستىتبجبت والتىصٍبت
Conclusions and recommendations 

 :Conclusionsاالستىتبجبت   -أوال
 :عؽ عرف وتحميل الشتايج تؼ التؾصل الى عجسؾعو عؽ االستشتا ات اىسيا

الديييب  فييي  اخفييياق بةيييض السحييياور لتظبييييق عبيييادا الحؾكسييية لييييس فييي  الميييؾايب التييي  قيييد تكيييؾن  -1
يرية  اي لػ األكاديسيية التقميديية و  عمى السسارسة اإلدارييةبدب  االعتياد  وإنساواتحة وعةمشة 

 .عمييا تقبل فليات الةسل الحديثة وفق الحؾكسة األكاديسية
تتريي بيئيية الجاعةيية التقشييية الؾسيظى عييؽ زيييادة السشافديية ورمبية فيي  البقيياء واالسييتسرار وخاصيية  -2

لسا تحسل ف  تذايالتيا عةاىد ال تشدجؼ عع عتظمبات سؾق الةسل ف  الحرؾل عميى عيسىالت 
وتحقيق  ؾدة التةميؼ ؼ ى ا االندجام  ةل الجاعةة تةسل  اىدة لمتسدػ بسبادا الحؾكسة تسشحي
 .الجيؾد لسؾايسة عخر اتيا  عع سؾق الةسل قرارى وا ل 

الذيييفافية باالعتسييياد اليييى فقيييرات عحيييؾر الذيييفافية  بسديييتؾى عرتفيييع باسيييتثشاء  أتظبيييق الجاعةييية عبيييد  -3
لسةمؾعيات الخاصية في  االييرادات والسريروفات ا عؽ اإلعالنبالقرؾر كالقرؾر ببةض الفقرات 

 .والسةمؾعات الرريحة عؽ القؾاعد  واألنغسة وفليات التؾعيي
         ،سدييياءلةمل نغاعيييية تبشييي  الجاعةييية اليحييية والقريييؾر بفقيييرة  السدييياءلة أتظبيييق الجاعةييية عبيييد -4

 .تاعة بسؾتؾعية السداءلة نغام وتظبيق
تيؾفر لمةياعميؽ فيرص   وحريؾل الفقيرة التي  تيشص   تفيععر التيزام الجاعةية بسبيدأ الشزاىية بسديتؾى  -5

 .عشخفض  عمى عدتؾى عتداوية لالستفادة عؽ تقشيات االترال
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  recommendation التىصٍـــــــبت
تييايج الدراسيية السيدانييية نييدرج بةييض وناسييتشادا  الييى االسييتشتا ات التيي  تييؼ التؾصييل الييييا عييؽ عييرف فقييرات 

وأىسييية عسييل الجاعةيية التقشييية الؾسييظى وتحديييؽ التةميييؼ الةييال  اليي    يساييؽ تةزيييز  ييؾدةالتؾصيييات التيي  
  :يقدم لمظمبة باعتساد الحؾكسة عؽ خالل

 سيع  يؾد اصحار السرمحة ف  الجاعةة ابتداء عيؽ الظالي   اليى اعزياء ىيئية التيدريس   تزافر  -1
اعةية كافية  لغيرف والتكاعيل  بييؽ تذيايالت الج ،لتظبيق عبيادا الحؾكسية وتةزييز الجيؾدة في  التةمييؼ

 .استسرار عؾاكبة التظؾرات الحديثة ف  كافة السجاالت
ف  تؾفير السةمؾعيات عيؽ قبيل الجييات السةشيية واإلعيالن والةالقات الذخرية  االبتةاد عؽ السرالب -1

عشيا بالؾقت السشاس  سيؾاء الخاصية في  االييرادات والسريروفات والسةمؾعيات الريريحة عيؽ القؾاعيد  
 .التؾعيي واألنغسة وفليات

اعزيياءىا  واختيييار لتحديييد طابةيييا  ذييال عدييتقلى بان تةسييل كييل تذييايالت الجاعةيية التقشييية الؾسييظ -6
ييا الجيياعةييؽ الظييالر اختيييارالدياسيية الخاصيية بيييا  نكسسسديية عدييتقمة ذاتيييا  وتتخيي  قراراتيييا بذييا  وفق 

اييؽ حريير ا وايي لػ يسالن كييل تذييايالت الجاعةيية تةسييل بغييرو  تختمييي عييؽ ميرىيي الجاعةيية لمييؾايب
 .عداءلة السقرريؽ وتحقيق الشزاىة والذفافية

لمتةياون فيسيا بييؽ الكمييات والسةاىيد في  فيسا بييشيؼ تزؼ عسثم  كل كمية تذايل عجسؾعات الكترونية  -4
عجال التدري  لت ليل الةقبات الت  تؾا و عؽ يحتاج الى التدري  عمى عيارة او كد  خبيرة  ودراسية 

وتييؾفير بيئيية ر األفكييا وتبييادل الحيير التبييادل عيذييجت ،عييع عتظمباتييو ل لالندييجام عخر يياتيؼسييؾق الةسيي
 .داعسة لمةمساء والظمبة

تحقيق السدياءلة بسقارنية االداء  عيع االىيدا  السؾتيؾعة عيؽ خيالل االبيالا عيؽ االداء والشتيايج في   -5
ةة السحددة عمى عدتؾى كل عةيد وكمية تاب واألىدا تحقيق االىدا  السحددة عمى عدتؾى الجاعةة 

 .لمجاعةة
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 الخساسي LIKERT( ميدان  قجيخ  وفقاا لسقياس ليكخت 0)  ممحك
 السدتؾ   الستؾسط السخجح الجرجة الستجابة

 مشخفاااااض 1.00-1.79 0 ل اوافك بذجة
 1.80-2.59 2 ل اوافك
 متؾسااااااااااااط 2.60-3.39 3 محايج
 مخ فاااااااااااع 3.40-4.19 4 اوافك

 4.30-5.00 5 اوافك بذجة
  0.79=   **طؾل الفتخة             

 (1عمحق )

 الفقخة ت
أوافك 
 بذجة
 أوافك

محايج
 ل اوافك 

ل اوافك 
 بذجة

 الذفافية السحؾر األول:

0. جافيا أى  ؾضح وثائك الكمية  شذخ 
      .ورؤيتيا خا يجيتياتواس

2.       العامميؽ لجسيع والؾاجبات الحقؾق   ؾضح 

3.  ؾفخ الجامعة قؾانيؽ واضحة  حجد دور مجالذ  
      .الكميات والسعاىج

4. بخظظيا  الستعمقة والبيانات السعمؾمات  شذخ 
      .السدتقبمية ومذاريعيا

5. لمجيات  ةالسالي ومرخوفا يا ايخدا يا   ؾضح 
      .السعشية

6.  حؾل الييكل السعمؾمات مؽ األقرص الحج  ؾافخ 
      .واألنغسة والقؾاىج التشغيسي

7.  آليات التؾعيف ىؽ السعمؾمات ألىزائيا  ؾفخ 
      .فييا

8.  
 ؾفخ الجامعة نغاماا خاصاا باإلىالم يتؼ مؽ 
خالل الفراح ىؽ األنغسة والمؾائح السشغسة 

 لمعسل
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9.       .ومعمشة شفافة مذتخيات نغؼ بتظبيك  متدم 
01.       .اإلدارية السشاصب  ؾلي آلية  ؾضح 
00.       السكافآت لسشح سياستيا الستبعة ىؽ  فرح 
02.       .اضحةو برؾرة   تخحىا التي راتاالقخ  ىؽ  عمؽ 

 السحؾر الثاني: السداءلة

03. كل  وصالحيات لؾاجبات واضحاا  وصفا  ؾّفخ 
      .وعيفة

04.  لسداءلة نغامية لئحة  تبشي الجامعة  
      .مشتدبييا

05.        زع نغام مخاقبة و قييؼ ىمص الخظة الدشؾية 
06.       . امة بسؾضؾىية السداءلة نغام  ظبك 

07.  فييا بذتص والسالي اإلدار   الفداد أنساط  حارب 
      .أشكالو

08.       .سشتدبلا ىمص ابوالعق الثؾاب مبجأ  ظبك 
09.       .داخمية مخاجعة نغام الجامعة  ؾفخ 

21. ومتابعة  لمسداءلة الييئات جسيع  خزع 
      العميا الييئات

20. يا م حجد آليات واشكال التعامل بيؽ الييئات الع 
      والييئات الخاصة بالسداءلة.

 ىقؾبة  حجد التي األحكام الكمية  ؾضح 22.
      .واألىزاء األقدام مد ولياتو  وواجبات

23.  كان أيا السقرخيؽ بحك العقؾبات الكمية  ظبك 
      .مشربو

24.  ىسمو في السقرخ مداءلة  كفل قؾانيؽ  فخض 
      .كان مشربو أيا

 السحؾر الثالث:الشداىة

25. دون  العامميؽ جسيع ىمص القؾانيؽ الكمية  ظبك 
 .محاباة

     

26.      الييئة التجريدية  معاييخ  ألىزاء الكمية  ؾّفخ 
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 .التخقيات ىمص لمحرؾل واضحة

27.  الرالحيات بيؽ  ؾازن  الكمية في يؾجج 
 .والدمظات

     

28.  والقترادية الجتساىية تاخ يالستغ خاىي الكمية  
 .ارالقخ  ا خاذ قبل واإلدارية

     

29.       .واضح مكافآت نغام الكمية في يؾجج 
31.       .ارالقخ  ا خاذ ىشج العام الرالح الكمية يخاى  

30.  التجريب في متداوية فخص الكمية في يؾجج 
 .يااومشح السد 

     

32.       .الكفاءة حدب العامميؽ و عيؽ الكمية  ختار 

33.  العميا الدارة جعةابسخ  سشتدبمل الكمية  دسح 
 .معيشة مذكمة حيؽ يؾاجيؾن 

     

34.   رجر والتي سشتدبمل عمؾماتالس الكمية  شقل 
 .دقيك بذكل العميا الجيات مؽ

     

35.   حقيك ىمص بالعسل  ختص لجان الكمية  ذكل 
 .لمسؾارد األمثل والستثسار نيتياا ؾازن بيؽ ميد 

     

36.  ال رال فخص متداوية بسجال الجامعة  ؾفخ 
 السدتفيج. مع التعامل في
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 هتطلباث حتقيق احلوكوت االكادمييت كودخل لتحسني جودة التعلين العايل

 دراست حالت يف كليت الطة/ اجلاهعت املستنصريت

 كطاى م.م. عوار ياسر جرب م.د. هديي عبدالوهاب كربو أ.م.د. رغد يوسف

 

Key Terms: *Academic Governance                *Quality Improvement 

 

 : المدتخمص

الحؾكسة في التعميؼ العالي تعشي الكيفية التي يتؼ مؽ خاللها تشغيؼ وادارة مؤسدات التعميؼ العالي 
( عمى انها الدبيل الحي university governanceبذكل رسسي. ويسكؽ مالحغة حؾكسة الجامعات )

ي فأن مؽ خالله يتؼ تؾجيه الجامعات لغخض وضع اسذ معيشة لكي تعسل بالذكل الرحيح، وبالتال
عسمية الحؾكسة في الجامعات ستشعكذ عمى أطخها االساسية لتذسل )حؾكسة الهياكل التشغيسية( 

(Governing structures)  حدب متظمبات وتذكيالت مؤسدات التعميؼ العالي التي تختمف فيسا بيشها
ؾر االساسي عمى مجار العالؼ، اذ يالحظ اختالف كبيخ ما بيؽ الجامعات مؽ حيث هياكمها، لكؽ السح

الحي تذتخك فيه معغؼ الجامعات هؾ )الشساذج السختمفة( التي ترب في السخكد االساس والحي يعتبخ 
( اي السؾروثات السذتخكة وتخاثها سؾاء heritageالعامل السذتخك فيسا بيشها وهؾ ما يظمق عميه بالـ )

 كانت جامعات حكؾمية او جامعات اهمية.

:Abstract 

Governance in higher education is the means by which institutions for higher 

education are formally organized and managed, simply, universities Governance 

is the way in which universities are operated. Governance structures for higher 

education are highly differentiated throughout the world, but the different 

models are common heritage, that includes private and public institutions 

governed by differentiated structures of management. 
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 المبحث األول
 )منهجية البحث(

 : مذكمة البحث:اولا 

تكسؽ مذكمة البحث في صعؾبة انجاز وتشفيح متظمبات الحؾكسـة بذـكل عـام فـي تذـكيالت التعمـيؼ 
ميسـات التع اننحـؾ فدـجي، تتسخكـد السذـكمة سمـفي جانبها الع الجراسة  هومشها السؾقع الحي أجخيت في ،العالي

ؾكسة االكاديسية ومتظمبات تحديدها بؾجج خظة قابمة لمتشفيح في ذلـػ االتجـا . االرشادية في التؾجه نحؾ الح
يفتدخون الى صـيغة عسـل واضـحة  (Policy-Maker)فزاًل عؽ ان الكفائات السهشية الحيؽ يظمق عميهؼ 

(clear-framework)  التي يـتؼ تشفيـحها باتجـا  تمـػ الخظـة السؾجهـة نحـؾ الحؾكسـة االكاديسيـة والتحدـيؽ
 تسخ.السد

 

 ثانياا: أهمية البحث:

طخح البحث اهؼ األدوار التي تمعبها قيادات التعميؼ العالي وباألخص مجالذ الجامعات/ الكميات 
في تحجيج األسمؾب األمثل الحي يؾجه الجامعة /الكمية في تحديق الذخاكة الفعالة مابيؽ السدؤوليؽ عؽ 

 ت التي يؾجهها الدانؾن.تشفيح الخقابة الجاخمية باتباع الدؾاعج والتعميسا

 

 ثالثاا: اهداف البحث:

تسثمت اهجاف  ،مؽ خالل طخح اهؼ األسذ التي يذتخط مؽ خاللها تشفيح حؾكسة الجامعات /الكميات
 البحث بالفدخات التالية:

الخبخات الستؾافدة مع دور الديادات الستسثمة بسجمذ  في تؾفيخالتأكيج عمى تؾجيه الجامعة / الكمية  ●
 / الكمية الحي يكؾن مدؤواًل عؽ عسمية )صشع الدخارات ( وصياغة االستخاتيجيات.الجامعة 

تؾجية الكمية مؾقع الجراسة وباقي الكميات الى تؾفيخ صيغة عسل مثمى لتهيئة السشاخ السالئؼ لتشفيح  ●
 خظؾات الحؾكسة .

لية الخقابة الجاخمية تهيئة الهيكل التشغيسي السالئؼ الحي يتظابق والبشؾد األساسية التي تحجد مدؤو  ●
 لمكمية .
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 رابعاا: تداؤلت البحث:

وهي دراسة حالة تعتسج عمى التداؤالت ( Chick list)تؼ تشفيح الجانب العسمي في البحث باستخجام الــ 
 التالية :

تذكيل الهيكل التشغيسي بسا يتظابق ومتظمبات حؾكسة التعميؼ الكمية السبحؾثة إمكانية هل لجى  ●
 العالي ؟

 Governance)عمى تؾزيع األدوار في مجمذ الكمية باتباع الكمية السبحؾثة  الدجرة لجى هل  ●

Roles)؟ 

فحت بذكل يتظابق وقؾاعج تشفيح الحؾكسة نقج  (Board function)هل ان وعائف مجمذ الكمية  ●
 ؟
           بسؾجب  تؼت (Board processes)هل ان العسميات التي يشجدها مجمذ الكمية  ●

clear framework) ؟) 

 ؟((Continual Improvement هل تخزع الكمية لمتحديؽ السدتسخ ●
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 المبحث الثاني

 الجانب النظري 
 حهكمة التعميم العالي

 (Governance Concept)مفهؾم الحؾكسة - اولا:

بط بأمكانية السؤسدة التعميسية عمى الخقابة تالحي يخ  (Corporate governance)يظمق مرظمح 
ما بيؽ احتياجات السؤسدة  (Balance)مع تحديق التؾازن ( Internal Control)لتذكيالتها  الجاخمية

وبيؽ الفؾائج السالية الستحددة داخل السشغسة مسا سيعكذ التؾازن ايزًا مع الفؾائج الستحددة لمسداهسيؽ 
 (Boddy, 2017, p:31) واصحاب السرمحة.

مة عمى اصجار االحكام سؾاء الستخحة مؽ قبل الحكؾمة، او ويتزسؽ مفهؾم الحؾكسة كافة العسميات السذتس
في الدؾق، او بؾاسظة نغام شبكات التؾاصل االجتساعي، وقج تكؾن هح  االحكام معتسجة عمى *الدؾانيؽ 

وصشع ( processes of interaction)*الدؾاعج *السعاييخ *الدمظة وهي تختبط بعسميات التفاعل 
سشفحيؽ الحيؽ تحيظهؼ نفذ السذكمة )او يعانؾن مؽ نفذ السذكمة(، هح  الدخارات الستخحة ما بيؽ ال

 العسميات ستدؾد الى: 

 االبتكار 
 الجعؼ 
 اعادة بشاء السعاييخ االجتساعية في السؤسدات 

 (governing bodies)ويشذظخ مؽ هحا السفهؾم مرظمح 

( body)يدرج بكمسة و  (Governmentالحؾكسة )وهؾ األكثخ رسسية في التفاعل الحي يعكذ مرظمح 

تخؾيل الرالحية والسدؤولية  ه: الداعجة أو األساس الحي يتؼ بسؾجب( Government) السدتخحة مع ال
*تظبيق بسؾجبه يشعكذ فيسا بعج عمى صشع الدخارات . إن الحؾكسة هي تؾضيح لمظخيق الحي يتؼ سوالحي 

العسل عمي و التي يتؼ هيكمتها، ( actions)* واإلجخاءات (  norms)* والتعميسات ( rules)الدؾاعج 
استجامتها وتعجيمها وتحسل مدؤولية تشفيحها . ودرجة الخسسية التي تستاز بها الفدخات آنفة الحكخ تعتسج 

فزال عؽ الدؾاعج الخارجية الستبشاة مؽ  ،السظبدة في السشغسة (Internal Rules)عمى الدؾاعج الجاخمية 
 )2-www.2019,p:1(     .( rsbusiness partne)  شخكاء اإلعسال
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والسخاقبة ( policies)إن الحؾكسة هي عسمية وضع الدياسات ( Roepers,2019,p:2) وقج وضح
لمكيفية التي تظبق فيها بؾاسظة االعزاء السؾجؾديؽ ضسؽ  (continuous monitoring)السدتسخة 
 (balance)ة لتحديق التؾازن وتتظمب الحؾكسة وضع إآللية السالئس ،سة في داخل السشغسةحؾكهيكل ال

مابيؽ الدمظة واالفخاد العامميؽ فيها ) مع ضخورة وجؾد الخوح السعشؾية التي تعكذ السذاركة في تحسل 
والكيفية  لمسشغسة (internal structure)السدؤولية ( كحلػ فان مفهؾم الحؾكسة يختبط بالهيكل الجاخمي 

 :تتزسؽ ((internal Governanceية التي تجار بها السؤسدات ان الحؾكسة الجاخم

 حؾكسة مجمذ الجامعة  ∗
 حؾكسة السجراء  ∗
 ( االعمى CEOحؾكسة رئيذ الجامعة )الحي يعتبخ الـ  ∗
 مع ضخورة تذكيل فخيق مؽ االدارييؽ يجعؼ هح  العسمية  ∗

 هدبب زيادة التعديج الزسشي داخل السشغسات الحي يظمق عميبإن الهياكل االدارية ستربح معدجة 
(Intraorganizational)  بالعالقات التي سيتؼ بشائها مؽ خالل الحؾكسة والتي يظمق   الحي يختبط بجور

سؾاء كانت الجامعة أم الكمية تظبق الحؾكسة فإنها ( governmental relationships)عميها ب: 
  .تحجيات معدجة في كافة مدتؾياتها اإلدارية سؾاء كانت كميات أهمية أم حكؾمية هستؾاج

(www.wikipedia,2019) 

السدؤولية  (Control)التي تحدق الخقابة  (processes)والعسميات  (Rules)وتختبط الحؾكسة بالدؾاعج 
حؾكسة الهياكل  ى. وتختكد حؾكسة التعميؼ العالي بذكل أساس عم (Boddy,2017,P:5)إدارة السشغسة 

إذ قامت      في ايخلشجا ( Royal College of Surgeons ) (RCSI)كمية الجاخمية والتي طبدت في 
-Two high)هياكمها مؽ خالل تذكيل مجمديؽ اطمق عميهسا  nهح  الكمية بتشفيح الحؾكسة الجاخمية عل

level boards) ( لتحديق الحؾكسة تسثل2011والتي تؼ تشفيحها في عام )، :هحيؽ السدتؾييؽ بــ 

السدتؾى تكؾن مدؤولة عؽ تدييؼ كافة  اوحؾكسة هح (،MHSB) والظبية حيةالر العمؾم مجمذ .1
 .(RCSI)األنذظة التعميسية ضسؽ هحا االختراص ويخمد لهحا السجمذ الخاضع لمحؾكسة بـ 

وهحا السجمذ يكؾن مدؤوال عؽ ( SPFB) له يخمد الحي العميا الجراسات/  الجخاحة كميات مجمذ .2
 : تاليةت العميا بسا يتعمق بالفدخات الكل األنذظة السختبظة بالجراسا

about:blank
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 تجريب طمبة الجراسات العميا 
 ضسان السحافغة عمى الدجرات لجى الظمبة (Competence assurance) 
  األنذظة السختبظة باختبارات التخرص(Professional examination activities) 

 (:1ويسكؽ تؾضيح الهيكل الجاخمي لحؾكسة الكمية بالذكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الهيكل الجاخمي لحؾكسة السشغسة1شكل )

Source: www.rcsi.ie,2019,p:1 

CEO 

لجنة الجودة 

(QC) 

المجلس 

 االكادٌمً

MHSB SPFB 

QEO 

IRWG 

A & QC 
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( استخاتيجية تحديق الجؾدة التي تدع 1يعكذ الذكل ) -لية تشفيح هيكل الحؾكسة في الجامعات:آ ثانياا:
 -( اذ نالحظ ارتباط الـ:1ق السجالذ والمجان السؾضحة في الذكل )تعمى عا

1. QA/QI التي يرب تشفيحها فيسا بعج  وهي أنذظة الجؾدة 
2. RCSI الجؾدة / او هيئة الجؾدة  مع لجشة(QC) التي تختبط بـ: 
3. MHSB  وSFPB ( 1السؾضحة بالذكل) 
4. QEO  هي التي تسثل(Executive arm) ( السختبظة بـQC وهي )(Quality Control ) التي

 تخفع تداريخها الى:
5.  (CEO) (Chief Executive Officer)  مباشخة بـ الحي يختبط(RCSI) 
الحي يكؾن مدؤوال عؽ إدارة  (IRWG)لجشة فخعية تجخل تداريخها فيسا بعج الى  (QC)وتعتبخ الـ  .6

السؤسدة بالكامل وتؾجيهها بسا يتظمب ونغام الجؾدة ومتظمباته السظبدة في فدخاته في اول دولة 
 وهي ايخلشجا

7.  (QC): (Quality Control) هيؽرقابة الجؾدة سؾف تعسل باتجا 
  األول هؾ التشديق(Coordinating) 
  والثاني الجعؼ واالسشاد(Support)  لعسل(IRWG) 

 (.Academic Council)أي الـ ( AC) الى( QC) بـ الخاصة التداريخ تخفع ثؼ .8

وعائفها كحلػ  ومخاقبتها في تشفيح األقدام العمسية واألكاديسية هالجور الخئيدي في إدارة وتؾجي( AC) ويمعب
مــؽ خــالل تداريخهــا التــي تخفــع فــي تديــيؼ أعزــاء السجــالذ، ( AC)تــختبط بعالقــة وثيدــة مــع الـــ  (QC)فــأن 

السدجمـة  (Documents)والؾثـائق ( Reports)ويتؼ االعتساد في عسمية التدييؼ بذكل أسـاس عمـى التدـاريخ 
ـــــــــــة ـــــــــــل لجش ـــــــــــى  (QEO)والتـــــــــــي تســـــــــــخ مـــــــــــؽ خـــــــــــالل  (QC) مـــــــــــؽ قب ـــــــــــتؼ رفعهـــــــــــا ال                                                                                (AC)والتـــــــــــي ي

(www.rcsi.ie,2019,p1) 
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ان حخكة السؤسدة وخاصة الجامعات تعكذ العالقة التي  (Wheelen etal;2015,p:77)ويؾضح 
 :تخبط ما بيؽ ثالث فدخات في السؤسدة هي

 اإلدارة 
 األداء 
 مجمذ الجامعة او مجمذ الكمية 

وقج اضافت بعض الجامعات ضسؽ  ،ة الهياكل الجاخمية لمجامعات حدب اختراصهاسكؾ ت حوتشؾع
فسثاًل  ،تذكيالتها العجيج مؽ الهيئات التي تعدز مؽ الجانب الخقابي لمسؤسدة سؾاء كانت جامعة ام كمية

 Intership) الحي شكل فيسا بعج ما يظمق عميه بـ : (Dublin)/ في جامعة  UCDتؼ انذاء مخكد 
Management Forum) مخرص لمسخاقبة والعسل عمى ضسان تظبيق السعاييخ السؾضؾعة  ؾقعوهؾ م

 في الجامعة التي تؾجه:

 الدياسات 
 الخبخات 
 التعميسات وااللية التي يتؼ بها التشفيح 
 .كحلػ كيفية التعامل مع االفخاد ومذاركتهؼ في مؾاجهة التحجيات بذكل فاعل 

(www.usd.ie,2019,p:1-2) 



 

 708 

 ( هيكل لسؤسدة تعميسية تعتسج التذكيالت السؾضحة فيه لتعديد الفدخات السحكؾرة انفاً 2ؾضح الذكل )وي

 

 الهشجية الخاضعة لمحؾكسة Shriلكمية ( الهيكل التشغيسي 2شكل )

Source: ( www.rknec.edu,2019,p:1( 

ية قيادة عمى دور مجمذ اإلدارة في تحسل مدؤول( Thompson etal;2008,p:44-45)ويؤكج 
ويسكشها تحديق  ،لية االكبخ لهاو السؤسدة إال إن مدؤولية صياغة وتشفيح إستخاتيجية السؤسدة هي السدؤ 

 Strategy-(Making)االستخاتيجية (  -ذلػ مؽ خالل السخاقبة السدتسخة لمكيفية التي تتؼ بها )صشع 
إن إجخاءات التشفيح لؼ تؾضع فدط والتأكج مؽ  (strategy –executing) وااللية السدتخجمة في تشفيحها

لية بالحؾكسة الستسثمة بسجمذ اإلدارة الحي يعكذ والبج إن تختبط هح  اآل ،تؼ تشفيحها فعالً  وإنساعمى الؾرق 
 الفدخات اآلتية:بمؽ خالل استداللية السجمذ الستسثمة  هقؾة قخارات

 األداء. .1
 وباقي السجراء التشفيحييؽ. السجيخ التشفيحي االعمى (CEO)االحكام التي يرجرها الـ  .2
 إن يكؾن لجى مجمذ اإلدارة الذجاعة الكاممة في اتخاذ اإلجخاءات الستدسة بالسجازفة . .3
 .ميسات مجمذ اإلدارة بكل احتخافيةيشفح تع (CEO)أن الـ و تؾفيخ السعمؾمات الجقيدة لمسداهسيؽ  .4
 االستذارة السدتسخة. مؽية تإن تتدؼ اإلدارة بالبريخة الستأ .5
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 (Academic Governance Framework) صيغة عمل الحهكمة الكاديمية ثاا:ثال

 :السؤسدة التعميسية الستسثمة بــتختبط الحؾكسة االكاديسية بذكل عام بالعسميات التي تدؾم بها 

 والتؾجيه اإلدارة 
 : الخقابة والبج إن تكؾن هاتيؽ الفدختيؽ مشفحتيؽ بالتؾازي مع 

 تفؾيض الرالحية  .1
  ؤوليةالسد تحسل .2

 اإلشخاف  
 الديادة 
 هالتؾجي  
 سدة .السؤ  داخل الخقابة 

 

ويتؼ تحجيج الهيكل مؽ خالل صيغة عسل الحؾكسة االكاديسية التي تختبط بالمجان التي يتؼ تذكيمها لتشفيح 
 وحدب الخظؾات السؾضحة الحدا: الحؾكسة

 ح تشفيح الحؾكسة االكاديسية نجاأهشاك أسذ تختبط ب :الناجحة الكاديمية لمحهكمة الرئيدية المباديء
 تتسثل بالفدخات اآلتية :

 غيسية .شالخسالة *والديؼ الت ،ومخاقبة * الخؤية ،التخظيط ،الدتخاتيجية .1
 (Risk management)إدارة الخظخ  .2
 التخابط الفعال مابيؽ مجمذ الكمية / الجامعة وبيؽ بدية المجان  .3
 االرتداء بسدتؾى أداء عسل كل مؽ : .4

  مجمذ الكمية 
 السجمذ االكاديسي 
 مجمذ البحؾث 
  السجمذ االستذاري 

 مسا يعدز أداء وفعالية الحؾكسة االكاديسية لمجامعة .

(Australlian Collage Of Natural Medicine, 2018,p:3) 
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  الكاديمية ... بين تحمل المدؤولية والثقة الممنهحة لمقياداتالحهكمة  رابعاا:

قاعجة  يكاديسية إلى نغام الحؾكسة االكاديسي البج إن تبشلكي تتؼ عسمية تحؾيل السؤسدة اال
)الثدة  ومؽ خالل هح  الداعجة فان ،(academy trust)أساسية في عسمية التحؾيل يظمق عميها 

والتي تدجم بؾاسظة  (strategic vision))الخؤية الدتخاتيجية( التي يظمق عميها  االكاديسية( ستبشى عميها
البج إن ( academy trustـ)إلى اإلدارة العميا . ومؽ الشاحية الدانؾنية فان ال تداريخ فرمية وسشؾية

 يتحمى بها جسيع العامميؽ في السؤسدة االكاديسية التي بسؾجبها ستسشح الرالحية لهؼ

 (www.apps.national3-.org.uk,2019,p:1college  ) 

 ( عسمية تشفيح الحؾكسة االكاديسية3ويؾضح الذكل )

 

 (3الذكل )
 عسمية تشفيح الحؾكسة االكاديسية

 
Source: www.effectivegoernance.com,au,2019,pi1-2   

الديناميكية 

المتبعة  في 

 مجلس الجامعة

http://www.apps.national/
http://www.effectivegoernance.com,au,2019,pi1-2/
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ي يختبط باالجخاءات حال (theoretical concept)السفهؾم الشغخي  مؽوتشظمق الحؾكسة االكاديسية 
التشفيح الستؾازن والسدتدخ لمدؾاعج والعسميات السحجدة مؽ قبل مجمذ  مؽ خاللهاوالعسميات التي تحدق 

( informal)أو غيخ رسسي  (formal)الجامعة وقج تظبق تمػ اإلجخاءات والعسميات بذكل رسسي 

سؾاء  الستحددةفزال عؽ مدتؾى اإلرباح  ،وحدب وعائفها واهجافها السحجدة مدبداً  ،حدب حجؼ الجامعة
كانت جامعات خاصة ) اهمية ( أو حكؾمية. وتختبط حؾكسة الجامعات أو الحؾكسة االكاديسية بعجة أنؾاع 

 -ومؽ هح  االنؾاع : ،شفحةتختبط بعسمياتها الس

 Public governance 

 Private governance  

 Governance Analytical frame work 

  Nonprofit governance  

 Corporate governance 

 Environmental governance 

 Internet governance 

 Contract governance 

 Multi-Level governance 

 Collaborative governance 

 Information technology governance 

 

 

 (Global Governance) الحهكمة العالمية خامداا: 

           عميهااديسية التي تعسل عمى نظاق واسع اطمق عهخ مفهؾم ججيج لمحؾكسة االك 

(Global governance )  إي الحؾكسة العالسية والتي عكدت الحؾكسة في السؤسدات  السعدجة
(complex institutions)  سؾاء كانت هح  السؤسدات رسسية(formal)  أم غيخ رسسية(informal )

والعسميات  ،كحلػ العالقات ،سل بها السؤسدة االكاديسيةعي توهحا الشؾع مؽ الحؾكسة يحجد االليات الت
 مابيؽ السؤسدة وبيؽ:

 الجولة 
 األسؾاق 
 السؾاطشيؽ 
 السشغسات 

 (www.wikipedia,2019,p:3-5)مؽ خالل وضع اليات معيشة تحجد هح  العسميات 
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السدؤوليات التي هيكاًل يعكذ العسميات السحكؾرة انفًا ويؾضح  McGill university)) وقج طبدت جامعة
 ( 4الذكل ) هتدع عمى عاتق مجمذ الجامعة ) أو الكمية( وهحا مايؾضح

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( 4الذكل )

 (McGill university)الحؾكسة العالسية السظبدة في جامعة 

Source: www.mcgill.ca,2019,P:1-2. 

 

مؽ خالل وضع الدياسات  عسمية تشفيح الحؾكسة االكاديسية ،والبج إن يجعؼ مجمذ الجامعة / الكمية
(policies)  والسخاقبة السدتسخة لتشفيح الدؾاعج والتعميسات االكاديسية 

(www.businessdictionary.com,2019,p:1) 

 

  تنفٌذ الخطط المحددة

 من الحكومة

 ٌن من ٌاالستشار

 نٌاالكادٌمٌ

  توجٌه الكلٌات 

 اتتوجٌه الخدم 

 مجلس القٌادة

 االدارة العلٌا  التنسٌقمجلس 

  التدرٌب والعالقات الداخلٌة 

 لمجتمععلى ا نفتاحاال 

 التخطٌط 

 

 بحثٌةمجامٌع العمل ال 

 

 

 

 المواطنة 

 اركةالمش  

  البحث

 والتطوٌر
  التوظٌف 
  التطوٌر

 االقتصادي 

  البٌئات

 المستدامة 
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 ( Good Governance) الحهكمة المالئمة أو الجيدة سادساا:

  (Association of Independent schools of south Australlia,2019,p:1-2) وصفت
أو جيجة عشجما ستحدق نجاحها عمى السجى ( Good Governance)الحؾكسة االكاديسية بأنها مالئسة 

مؽ إي مشغسة مهسا كان  هويسكؽ تحديدد (The long term success) هالبعيج الحي اطمدت عمي
عشجما تحدق  Good Governance)) ى السشغسة التي طبدت حؾكستها بــويظمق عم ،اختراصها

 :ت اآلتيةالفدخا

  السحافغة عمى رؤيتها(protects Its vision) 
 السؤسدة  هتخفيف وتدميل السخاطخ التي تؾاج(mitigate risk) 
 .خمق عسمية التحديؽ السدتسخ لدادة السؤسدات التي ستؤهمهؼ لتحديق الشجاح 

 (5لية العسل السؾضحة في الذكل )آمؽ خالل ( Good Governance)ويسكؽ تحديق الـ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (5الذكل )
 (Good Governance)  

 

Source: Association of Independent schools of South Australia, 2019, P:1  

 االدارة التً تحددها الحوكمة

Governance Roles 

 التحسٌن المستمر 

Continual Improvement  

العملٌات التً ٌنفذها مجلس 

 الجامعة

Board processes  

 وظائف المجلس 

Board functions 

 بةقالرا 
 التصمٌم 
 التنفٌذ 
 الدعم 
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 المبحث الثالث
 )تحدين جهدة التعميم العالي(

 
 The word of higher)تؾاجة بيئة التعميؼ العالي التي يظمق عميها ) عالؼ التعميؼ العالي ( 

education) متدارعة تجبخ األنغسة التعميسية لالستجابة لتمػ التغييخات لغخض ضسان تحديق  يخاتيتغ
يخات تختبط بعجد مؽ يجؾدة التعميؼ العالي والسحافغة عمى مدتؾى جؾدة مجتسع التعميؼ العالي . وهح  التغ

ل والتحؾل إلى مجا ،مثل التؾسع والشسؾ الهائل في مجال السعخفة والسعمؾمات (factors)العؾامل 
 هوالتحخك نحؾ مايظمق عمي( information-based services) جة إلى المسعمؾمات شالخجمات السدت

وصشع الدخارات بالسذاركة  (Global interdependence)باالعتسادية العالسية الستبادلة 
(participation decision making)  والجعؾة السدتسخة إلى تحسل السدؤولية التعميسية
(Educational accountability )  فزاًل عؽ تحسل مدؤولية تشفيح الذفافية(transparency). 

(Maguad&krone,2012,p:10) 

تخزع جؾدة السشتجات  :Education Quality Higherجهدة التعميم العالي  :أول
بج إن لحلػ فان تشفيح حاجة الدبؾن ال ،شج عمى تحديق متظمبات الدبؾن تية تدسمات إلى معاييخ اساجوالخ

ي البج إن تخزع إلى استخاتيجية تتزسؽ الفهؼ العسيق لستظمبات الدبؾن أيتؼ تمبيتها عمى السجى البعيج 
وفي مجال جؾدة التعميؼ فان الجؾدة في هحا السجال البج إن تترف  ،السؤسدة مؽوتدجيؼ ما يتؾقعه 

حالها حال الجؾدة في إي مؤسدة أخخى . تتزسؽ هح  الخرائص مايتؾقعه الدبؾن مؽ  ،بخرائص ستة
 تمػ السؤسدة وهي:

 (functionality)إن تتدؼ بفاعميتها الؾعيفية  .1
 ( performance)األداء  .2
 (Reliability)السعؾلية  .3
 (Durability)الستانة  ،التحسمية .4
 (Customization)االيرائية  .5
 ( Appearance)السغهخ  .6

(Body,2017,p:595-596) 
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ان " Crafting & Executing Strategy"في كتابة  (Thompson etal;2008,p:370)وذكخ 
تشفيح معاييخ الجؾدة سؾف يؤدي إلى تحديؽ أداء الكميات مؽ خالل رفع مدتؾى األداء الحي سيؤهل 

 .عجدةظمبة ذات التؾجهات الستخات الحاصمة في التفكيخ والتعامل مع عدمية اليجهة التغياالعامميؽ عمى مؾ 

 ((Quality Improvement of Higher Educationتحدين جهدة التعميم العالي  :ثانياا 

 (Quality Improvement)تحدين الجهدة:  -أ 
تكؾن مؾجؾدة ضسؽ بيئة التعميؼ  (processes)يتؼ تحديؽ الجؾدة عؽ طخيق استخجام عسميات 

وتعتبخ عسمية التحديؽ السدتسخ هي الهجف األساسي  (systems)وهي ما يظمق عميها باالنغسة 
 .لالنغسة ذات اثخ بالغ في التحديؽ السدتسخ ن في إدارة الجؾدة الذاممة التي تكؾ 

 ( Goetsh & Davis,2006,p:14)  

عمى إن تحديؽ الجؾدة عسمية تظؾيخ  (panneerselram & sivasankaran,2014,p:11) ويخكد 
ؼ الخجمة وعمى االخص التخكيد عمى السدتؾى الحي يرل إلية مدتؾى الخجمة وهؾ لمعسمية التي تالئؼ تدجي

 ( optimization of the process)  ) السدتؾى االمثل ( الحي يظمق عمية ) العسمية السثمى (
 

 العالي التعميم لجهدة الدتراتيجية السمحة -ب 
كسيدة تشافدية البج إن تدتخجم  (The strategic weapons)لكي تحدق البيئة التعميسية اهجافها 

 Robbins)                    هوهي مرظمح يختبط بالجؾدة اطمق تدسيت ،ستة اسمحة استخاتيجية

etal;2017,p:160) السؾسؾم  هفي كتاب"Fundmentals of Management "بخها مؽ تاع اذا
 سؽ الفدخات الدت اآلتية:أهؼ العشاصخ األساسية التي تدؾد السؤسدة إلى تحديق اهجافها .. وتتز

 (Customer service) خجمة الدبؾن  .1
 ( Employee Skills And Loyalty)مهارات العامميؽ ووالئهؼ  .2
 ((Innovation اإلبجاع  .3
 ( Quality) الجؾدة  .4

 ( Social Media)وسائل التؾاصل االجتساعي  .5
 ( Big Data)الحرؾل عمى اكبخ كؼ مؽ البيانات  .6
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ت انفًا بذكل صحيح ستتسكؽ السؤسدة التعميسية مؽ بشاء السيدة التشافدية التي االسمحة الد فيعوعشج تؾ 
 ستحدق مؽ خاللها جحب الدبائؽ الخاصيؽ بالسؤسدة وبشاء والئهؼ لها.

 : (TQM)تحدين الجهدة و  -ج 

 في كتابهسا السؾسؾم : (maguad & krone,2012,p:28) وضح   

 "Managing for Quality in Higher Education  "  

 الن كميهسا يخكدان عمى (Total Quality Management)عسمية تحديؽ الجؾدة بالزبط وكأنها 
 وكالهسا سيشتجان  (system)وتحديؽ الشغام ( process)عسمية تحديؽ العسمية 

والتاكج مؽ تحديق الشجاح التشغيسي عمى السجى البعيج  (Customer Satisfaction)رضا الدبؾن 
(long term organizational success) 

باالقدام العمسية النها تؾجهها إلى التكامل  (promote)كحلػ فان عسمية التحديؽ تؤدي إلى االتداء 
(integrated process) لية اآلتية:مؽ خالل تظبيق اآل 

 . وقؾعها مؽ والؾقاية السذكالت حل .1
 تحديؽ العسمية التعميسية . .2
 حل السذكالت. فياستخجام مجخل الفخيق  .3
 عمى االمج البعيج.في تذجيع عسمية التحديؽ  (TQM)استخجام مجخل  .4

لتعديد إمكانية ( TQM) الذاممة الجؾدة إدارة قؾاعج خالل مؽ مؾجهةوال بج ان تكؾن عسمية التحديؽ 
 :مؾاجهة السؤسدة التعميسية لــ

  الحاجات الستغيخة(Change need ). 
 الستظمبات (Requirements) . 
  تؾقعات الدبؾن(Expectation of Cutomer ). 

إن تحديؽ العسمية في السؤسدة التعميسية السؾجهة بؾاسظة الجؾدة تحتل اهتسامًا واسعًا في كافة انحاء 
 العالؼ .
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التحسٌن المستمر

الت ٌٌر
[CATEGORY 

NAME 

التحدٌث

 ن الجهدة يالجامعات بتحقيق تحد ميزت :ثالثاا 

( needs)مابيؽ الحاجات  (Balance)لكي تحدق الشجاح والتسيد البج إن يكؾن هشاك تؾازن 

 -يؽ التذكيالت الؾعيفية لالعسال التي تحيط بأمخيؽ أساسييؽ هسا :وب

 الكميات/الجامعات رؤية (vision) 
  اإلستخاتيجية(strategy) 

 هولكي تحدق الجامعات تفؾقها في مجال تحديؽ الجؾدة البج إن يكؾن لجيها نغام يظمق عمي
(Quality System Model) (6ي الذكل )ي )نسؾذج نغام الجؾدة ( . السؾضح فأ. 

 

 الزبون 

 (6الشكل )

Quality system model 
 

Source: foster, Thomas, "managing Quality", 2010, P:317 
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السؤسدة التعميسية  ه( اليسكؽ إن تظبد6إن الشسؾذج السؾضح في شكل ) :(Leadership)رابعاا : القيادة 
 :ازمة لها تتزسؽ قجرتها وامكانيتها فيحبجون قيادة 

 العامميؽ اإلفخاد أداء وتحديؽ بتدييؼ السختبط الدخار صشع  
 عسميات.تؾفيخ كافة التدهيالت السختبظة بتشفيح ال 

 بــ )التسيد أو التفؾق( هة إلى مايظمق عمييهاتيؽ الفدختيؽ تختبظان بتدخيع وصؾل السؤسدة التعميس
(excellence)  وهشا البج مؽ التؾقف عشج مفتخق الظخق التي تجبخ السؤسدة التعميسية عمى اختيار قادتها

 Break)( أو )التفكيخ االختخاقي( ق تخ خلسالحيؽ البج إن تتؾفخ فيهؼ ميدة هامة يظمق عميها )تفكيخ الدائج ا

Through Thinking) في السؤسدة والتي تتظمب تحديق  هالحي يؤدي إلى قيادة التدجم السظمؾب تحديد
 Excellence) بــ )الشسؾذج الذامل لمتسيد( هوهؾ ما اطمق عمي ،التدجم السفاجئ في السعخفة والتدشية

Universal Model)   (Maguad & Krone,2012,p:156) 

 (1ججول )

 

 

 

 

 

 

 

 الشسؾذج الذامل لمتفؾق / التسيد

Souce : Maguad & Krone, "Managing for Quality in higher Education ",2012 

p:156-157(  

 .الولهوت , االخالقيت , القيادة الوعنىيت  .1

 .واالهداف الساهيت ,  رفيعتااللتزام بالقين ال .2

 .اثعولياث  صنع القرار ام هتدفق هننظ .3

 االعتواد على األساس القانىني في تطبيق الجىدة  .4

 .االتصاالث الىاسعت  .5

والقىة العقليت ( Global Takit Knowledage)اقتناص الوعرفت العالويت الضونيت  .6

(Brainpower) 

 (wisdom)الحكوت  .7

 (Cross-Cultural Learning)الثقافي الوتداخل  –التعلين  .8

 .لتقيين الوستور لعوليت التحسين ا .9

 الورونت .11
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  (Academic Governance and Quality)خامداا: العالقة بين الحهكمة الكاديمية والجهدة 

تختبط بدزية هامة وهي : الكيفية التي يسكؽ إن تتحؾكؼ بها  ان مرظمح )الحؾكسة االكاديسية (
 :تذسل عجة فدخات أساسية تتسثل بــالسؤسدات االكاديسية خاصة إن الحؾكسة االكاديسية 

 الظمبة  
  السعاييخ االكاديسية 
 الجؾدة االكاديسية 

ـ :بـ هعمي لحلػ نجج إن الحؾكسة االكاديسية وحؾكسة الذخكة يذكالن نغام مؾحجًا هؾ مايظمق
(system of governance )معغؼ مؤسدات التعميؼ العالي التي يخمد لها اخترارًا  هالحي تدتخجم
(HEIs) والتي تعشي (Higher Education Instituations ). 

 الحي الجامعة مجمذ بحؾكسة األولى الخظؾة تبجأ إذ ،بالجامعات العالي التعميؼ حؾكسة وتبجأ 
 (academic board)أو *  (senate):  * هعمي يظمق

 الحؾكسة مخاحل بدية تشفيح عؽ مدؤولة تكؾن  المجان مؽ مجسؾعة الجامعة مجمذ يجعؼ والحي. 
 ( بــ )نغام العسل التخادفي هق عمية السؤسدة التعميسية فيظمسكؾ السدتخجم في ح لمشغام دبةشبال إما

(work in tandem) عسل بذكل مجاميع )تخادفية( إي يكؾن العسل باالعتساد عمى المجان التي ت
 .خظخ الفذل في تظبيق الحؾكسةمؽ لحساية السؤسدة 

 (www.Ifhe.ac.uk,2019,p:1) 
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 لرابعالمبحج ا

 (الجانب العملي)

 
الجامعة  في تشفيح الجانب العسمي في كمية الظب/( Case study)تؼ االعتساد عمى أسمؾب الـ 

الحي تؼ اعتبار    (AISSA,2019,P) (Governance checklist)اذ تؼ استخجام تظبيق  ،السدتشرخية
 (AISSA,2019,P:1-4) مؽ مؾقع الحؾكسة الستخرص في مجال الجراسة الحالية وهؾ مؾقع

 (Weighted Mean) (السؾزونةالسخجحة ) عمى استعسال األوساط الحدابية  ؾن الباحث استدخ        
استسارة الفحص في عسمية  محاورمؽ  محؾرلكل (  The relative importance)األهسية الشدبية % و 

الؾسط  ؾن الباحث استعسلفدج االجابة ، أما لبيان اتجا  تحميل البيانات الستحرمة مؽ العيشة السجروسة
الثالثي،  Likert( والحي يسثل الحج الفاصل بيؽ االتفاق وعجم االتفاق ضسؽ مدياس  2الفخضي البالغ ) 

عمى مرفؾفة قؾة  ؾن استسارة الفحص فدج اعتسج الباحثمحاور عمى فدخات  االستجابةمدتؾى  إلعهاراما 
 عمى الشحؾ التالي: (  2في ججول ) ؤشخ االستجابة وكسا م

  جابة عمى فدخات استسارة الفحصالستمرفؾفة قؾة ا( 2ججول )

استجابة السدتجيبمدتؾى  طؾل الفتخة الؾسط الحدابي السؾزون  االستجابة  

1.67أقل مؽ إلى  1مؽ  ال أتفق  مشخفض 0.67 

2.34إلى أقل مؽ  1.67مؽ  محايج  متؾسط 0.67 

3إلى   2.34مؽ  أتفق  مختفع 0.67 

اتجهت  مكؾنات الحؾكسة الفعالة لسجمذ الكميةاالجابة عمى فدخات ( ان 3نالحظ مؽ ججول )         
         الفخضي البالغ  الؾسط( وال سيسا أنها أكثخ مؽ  2.20نحؾ االتفاق بؾسط حدابي مخجح سجل ) 

 ، بيشسا كانت قيسة الؾسط الحدابي السخجح( والحي يسثل الحج الفاصل بيؽ االتفاق وعجم االتفاق 2) 
ذلػ ان مدتؾى ليؤشخ ، ( في مرفؾفة قؾة االستجابة 2.34إلى أقل مؽ  1.67مؽ ضسؽ الفئة )

تؾسظًا، وكانت االهسية لهحا السحؾر م كان مكؾنات الحؾكسة الفعالة لسجمذ الكميةعمى فدخات االستجابة 
 .مكؾنات الحؾكسة الفعالة لسجمذ الكمية% ( والتي تذكل ندبة االتفاق عمى  73.33قج شكمت ) 
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اتجهت نحؾ الحياد  مجمذ الكميةاالجابة عمى فدخات وعائف ( ان 3مؽ ججول ) كسا ندتذف         
، بيشسا كانت ( 2الؾسط الفخضي البالغ ) ؽ ( وال سيسا أنها أقل م 1.33بؾسط حدابي مخجح سجل ) 
، ( في مرفؾفة قؾة االستجابة 1.67إلى أقل مؽ  1مؽ  ضسؽ الفئة ) قيسة الؾسط الحدابي السخجح

مشخفزًا، وكانت االهسية لهحا كان  مجمذ الكميةعمى فدخات وعائف ذلػ ان مدتؾى االستجابة ليؤشخ 
 .مجمذ الكميةة االتفاق عمى وعائف % ( والتي تذكل ندب 44.44السحؾر قج سجمت ) 

 ( مدتؾى اهسية فدخات استسارة الفحص3ججول )

 محاور استمارة الفحص ت

الهسط الحدابي المرجح 
 ) المهزون (

 األهمية الندبية %
استجابة مدتؾى 

 السدتجيب

Weighted Mean 
The Relative 
Importance % 

Responder 
Response Level 

1 

الفعالة مكهنات الحهكمة 
 لمجمس الكمية

Governance Roles 

 جيد % 73.33 2.20

2 
 وظائف مجمس الكمية

Board Functions 
 منخفض % 44.44 1.33

3 

العمميات التي ينجزها مجمس 
 الكمية

Board Processes 

 جيد % 77.78 2.33

4 

 التحدين المدتمر

Continual 
Improvement 

 متهسط % 58.33 1.75

جمل محاور حهكمة المعدل العام لم
 التعميم العالي

 متهسط % 63.33 1.90
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اتجهت نحؾ االتفاق  مجمذ الكميةاالجابة عمى فدخات العسميات التي يشجدها ( ان 3ججول ) كسا يؤشخ
، بيشسا كانت ( 2الؾسط الفخضي البالغ ) ( ال سيسا أنها أكثخ مؽ  2.33بؾسط حدابي مخجح سجل ) 
، ( في مرفؾفة قؾة االستجابة 2.34إلى أقل مؽ  1.67مؽ سؽ الفئة )ض قيسة الؾسط الحدابي السخجح

تؾسظًا، وكانت كان م مجمذ الكميةعمى فدخات العسميات التي يشجدها ذلػ ان مدتؾى االستجابة ليؤشخ 
% ( التي تذكل ندبة االتفاق عمى العسميات التي يشجدها  77.78االهسية لهحا السحؾر قج شكمت ) 

 .مجمذ الكمية

االجابة عمى فدخات التحديؽ السدتسخ اتجهت نحؾ الحياد بؾسط حدابي ( ان 3ججول )حدق          
، بيشسا كانت قيسة الؾسط ( 2الؾسط الفخضي البالغ ) ( وال سيسا أنها أقل مؽ  1.75مخجح سجل ) 
لػ ذليؤشخ ، ( في مرفؾفة قؾة االستجابة 2.34إلى أقل مؽ  1.67مؽ ضسؽ الفئة ) الحدابي السخجح

تؾسظًا، وكانت االهسية لهحا السحؾر قج شكمت كان معمى فدخات التحديؽ السدتسخ ان مدتؾى االستجابة 
 % ( التي تذكل ندبة االتفاق عمى التحديؽ السدتسخ. 58.33) 

االجابة عمى مجسل فدخات حؾكسة التعميؼ العالي اتجهت نحؾ الحياد ( ان 3ججول )وندتجل مؽ         
، بيشسا كانت ( 2الؾسط الفخضي البالغ ) ( وال سيسا أنها أقل مؽ  1.75ح سجل ) بؾسط حدابي مخج

، ( في مرفؾفة قؾة االستجابة 2.34إلى أقل مؽ  1.67مؽ ضسؽ الفئة ) قيسة الؾسط الحدابي السخجح
تؾسظًا، وكانت االهسية لهحا كان معمى فدخات حؾكسة التعميؼ العالي ذلػ ان مدتؾى االستجابة ليؤشخ 

 % ( التي تذكل ندبة االتفاق عمى حؾكسة التعميؼ العالي. 63.33سحؾر قج شكمت ) ال

 ( تؾزيع محاور حؾكسة التعميؼ العالي حدب األهسية الشدبية7شكل )
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وقج تؾزعت محاور حؾكسة التعميؼ العالي بيؽ أعمى مدتؾى اتفاق حدده محؾر العسميات التي         

(، 1%( كسا مبيؽ في شكل ) 77.78بأهسية ندبية بمغت ) Board Processes مجمذ الكميةدها يشج

ليؾكج ذلػ ان مجمذ الكمية يحجد الئحة شاممة باألحجاث السهسة التي تشفحها الكمية محجدة فيها السدؤولية 

يتؼ تهيئة كسا  جمذ الكمية يعدج اجتساعاته بذكل فعال وكفؾء،مالخئيدة ومؽ يدؾم بها، كسا يؤكج ان 

 محاضخ مجمذ الكمية واالوراق الخاصة بها وتؾزيعها ضسؽ ججول زمشي مالئؼ يدبق اجتساع السجمذ.

أدنى مدتؾى اتفاق بيؽ جسيع  Board Functions وعائف مجمذ الكميةبيشسا سجل محؾر        

كج وجؾد ضعف مؽ قبل % (.بسا يؤ  44.44محاور حؾكسة التعميؼ العالي إذ بمغت األهسية الشدبية له ) 

دتخاتيجية الخظة ال وانمجمذ الكمية في وضع خظة ستخاتيجية لمكمية تشعكذ فيها اهجاف الكمية واعسالها 

االداء السختبط بتحديق اهجاف الكمية  فاعمية الخقابة عمىبذكل جيج لجى مجمذ الكمية مع عجم  غيخ مؾثدة

 دؤولياتهؼ بذكل متسيد.ها يخافده وجؾد ضعف في تحسل اعزاء الكمية لسظوخظ
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 المبحث الخامس
 والتهصيات( ستنتاجات)ال

 ستنتاجاتال اولا:
 تؾعيحها باالتي:يسكؽ  استشتاجاتتؾصمت الجراسة الى مجسؾعة  

  (governance roles)اعهخت نتائج الجراسة ان االتجا  تحؾ تؾزيع ادوار مجمذ الكمية بإتباعها  .1
 ة جيجة.% وهي ندب73بمغت ندبة مدجارها 

ان ندــبة االتفــاق عمــى ان مجمــذ الكميــة يكــؾن ادائــه بذــكل يتظــابق وقؾاعــج تشفيــح الحؾكســة بشدــبة  .2
 .%44مشخفزة تبمغ 

% 78( تتؼ بشدبة مدجارها clear frameworkان العسميات التي يشجدها مجمذ الكمية بسؾجب الــــ) .3
 وهية ندبة مختفعة وتعج ندبة جيجة

% وهـــي ندـــبة 58ميـــة تخزـــع الـــى التحدـــيؽ السدـــتسخ ولكـــؽ بشدـــبة اعهـــخت نتـــائج الجراســـة ان الك .4
 ضعيفة.

 ان الخظط الدائسة بالعسل ضعيفة والشغام الخقابي غيخ فعال  .5
 ثانياا التهصيات:

ضــخورة اعتســاد هياكــل تشغيسيــة حجيثــة تتؾجــه نحــؾ تشفيــح الحؾكســة االكاديسيــة وتدــتجيب لستظمبــات  .1
 العسل الججيجة .

ء الستدؽ وجؾدة العسل وتؾزيع االدوار بدكل صحيح لتفعيل نغام التحديؽ ضخورة التؾجه نحؾ االدا .2
 السدتسخ في العسل بذكل يدتجيب الى متظمبات تحديق الحؾكسة االكاديسية.

ـــ) .3 بإعتبارهــا تذــكل محــؾر قــؾة فــي االداء  (clear frameworkضــخورة اعتســاد اتجاهــات عســل الـــ
 يسية ودعسها السدتسخ لغخض تشفيح الحؾكسة االكاد

 التؾجه نحؾ تشفيح الحؾكسة االكاديسية لسجالذ الكميات والجامعات. .4
تفعيــــل التغــــام الخقــــابي بذــــكخ جــــجي مـــــختبط بخظــــط كفــــؾءة تدــــتجيب لستظمبــــات تشفيــــح الحؾكســـــة  .5

 االكاديسية.
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 منارج احلىكمت االكادمييت وإمكانيت تطبيقها يف اجلامعاث انعراقيت

 عمار عبذ األمري زوينأ.و.د 
 جامعت انكىفت

 كهيت االدارة االقتصاد

  انباحث 
 طاهر حممذ حسن صاحب
 جامعت انكىفت

 املستخهص

ؽكطدد  بادجميطيدد    ددؼ ضددحل لدد ض ت ليلدد    دد   حظطددج ا بح  يدد ت ليليهدد ا بحث ددى بحددع   ب  دد   
حثيئدد  بحت لدديػ بح ددجح  بح  بقيدد  تبحلج  ددج  بح لؽ يدد  وبأل ليدد    ب    طددؽ ا بأل  دد با وبقتدد ب   ألبدد ا بحظطددج ا

وابرة   هدجبح لدؽ   وتؽ حذ  ي جد  بحث  ج ج ت  ي  با طؽ ا با    وب  دج ت بحطشلل  بح ئيس  حلث ى  
 بادجميطيددد  حيدددى لطددد  بحثجح دددجع للدددع بمدددت  بض مدددت   طدددج ا حل ؽكطددد   وبحث دددى بح لطددد  بحت لددديػ بح دددجح 

تبا طدددؽ ا بحدددذبت  حل ؽكطددد  بادجميطيددد     طدددؽ ا  تلدددغ بحظطدددج ا  ددد و   بحت لددديػ بح دددجح  قطدددج  فددد  وبحططث ددد 
م    ب طددؽ ا بح  ددجبألدددجميط   ب طددؽ ا  ادد جم بحطصددجح  بألدددجميط     طددؽ ا بأل ظددج  بألدددجميط بحشدد كج  
تبا طددؽ ا  ددؽ بقتدد ب  تطثيدد   وضدد ا بحث ددى نجمددتظتجا رئيسدد    بألدددجميط   وبا طددؽ ا بحطدد  ج بألدددجميط 

   و ؽادد  بحثجح ددجع  تمسددج  بحت لدديػ بح ددجح  بح  بقيدد  حتطثي دده حطددج ي ددؽم لليهددج  حطدد  ج حل ؽكطدد  بألدجميطيددب
  ط   ؼ بحفؽبئ  بحطت جظ

Abstract 

The research aims to review the analysis of the models of academic 
governance by presenting critical analysis of the main models and proposing 
the optimal model for the Iraqi higher education environment (public and private 
universities). As the main problem of the research is to determine the optimal 
model, which simulates the government program and the directives of the 
Ministry of Higher Education. The two models reviewed the six models of 
academic governance applied in the higher education sector. These are:  the 
self-model of academic governance, the model of academic companies, the 
model of academic trustees, the model of academic stakeholders, the 
academic pioneer model and the integrated academic model. The research 
came out with a major conclusion: the proposed implementation of the 
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"integrated model of academic governance". The researchers recommend Iraqi 
higher education institutions to apply it for its growing benefits. 

 املقذمت

بح  مدطجحي  فد  بأل عطد   وت ؽل بغلب مول بح دجحػ بحدعبحثيئ  باقتصجمي    ف  بحكثي ة قجم  بحتغي ب  
تلدددغ بحطظعطدددج  بحتددد  بمدددتلجبت   حددد ظعطدددج   وقطدددج  بحت لددديػ بح دددجح   تطلثدددج    يددد ة فددد   مبرة بحط ظهدددؽر

 ددؼ قثدد    بحلج  ددجبغلددب  إلمبرة يدد  بحطتطلثددج  بادجميطيدد   و تيلدد كفددج ة حت    د دد نفجلليدد  اتثددج    عطدد  
بحلج  دج  بح لؽ يد  بح  بقيد   بو  دؼ ضدحل فد ض ميجمدجتهج ب ج نصؽرة  ثجش ة كطدج  دؽ بح دجل فد    بح وح 

ظهدد   بح ج دد  حددذب يدد  بمبرتهددج كطددج  ددؽ بح ددجل فدد  بحلج  ددج  بح جادد   وبحتدد ض  فدد  شددتع بحلج  ددج  وكيف
بحطل   حتطثي    عط  ضجا  تضدطؼ ح دؽك كجفد   اد جم بحطصدجح    دؼ  ظدج  دج   بح ؽكطد  بادجميطيد  

وفدد  ر أ  ادد جم باضتصددجص     بلطجحهددج للددعيسدديحت وبمددت ححي  حتفضدد  بحددع لطدد  بحلج  ددج  نشددفجفي 
تهددد ا بحدددع   بمدددت بتيليب  ت ددد  بح ؽكطددد  بادجميطيددد   ثدددجمرة  بحط جفعددد  للدددع ح دددؽك بحلطيددد   وبجحؽقدددت  بتددده

   جحل  كجف  بار جاج  بحت  ت ج    ظهج بغلب بحلج  ج  بح  بقي  

  د   حظطدج ا بح ؽكطد  بادجميطيد    دجوحيؼ  دؼ لط  بحثجح جع ف   ذه بحؽرق  بحث  يد  للدع ت ليد  
بحع  ربد   ثجحدى رئيسد   ب  بمدت  ض  طؽ ا بأل     حيى تػ ت سيػ بحث ى ضححهج بحتؽا  بحع بقت ب  بأل

فيطددج  ددج   ع بمددت  بض  بدد ا بح ربمددج  بحسددجن    ظهليدد  بحث ددى نجإل ددجف  بحدد  ع فدد  بحطث ددى بألولبحثجح ددج
حلث ددى وبحددذ  تط دد  فدد  بيددجع  فهددؽك بح ؽكطدد  بادجميطيدد    طفددج يط جر بحللددع بإل دد  بحطث ددى بح ددج   حيشددتط

بألول  بحط ددؽر فدد   و  دد بفهج  و ثدد رب  بح ج دد  بحددع بلتطجم ددج  ب ددج بحطث ددى بح جحددى فتضددطؼ  ح دد    ددجور
لدددد ض بحثجح ددددجع  طددددج ا بح ؽكطدددد  بح ج دددد   وبحط ددددؽر بح ددددج   تددددػ ت صيصدددده حثيددددجع   ددددؽب   طددددج ا بح ؽكطدددد  

 ضتدددتػ بحطث دددى بح جحدددى فددد  بحت ليددد  بحظ ددد   وبضتيدددجر با طدددؽ ا بأل  ددد   و دددج  بحطث دددى بح بنددد   وب بألدجميطيددد
 بحتؽايج  بحع بحلهج  بحط ظي  ف   لف بحت ليػ بح جح  و ػ بحثجح جع بامتظتج ج  ي  بح ربم  بت حي تتػ
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 منهجيت انذراست وانذراساث سابقت: املبحث األول

Methodology of the Study and Previous Studies 

  بح ربمج  بحسجن    ظهلي  بحث ى  و ؼ  ػ با ت جل بحع ل ض  ب ا ف   ذب بحطث ىيست  ض  
  وكج ت  يللي  بحطث ى بألول للع وف  بات :  ؽ ؽ   طج ا بح ؽكط  بادجميطي   بحت  تظجوحت

 Methodology of Study أوال: ـ منهجيت انبحث

 Problem of the Study مذكمة البحث .1

  وتزبي  رغث  بحطلث  ف  بح صؽل ةبح  بك ف  بحسظيؼ بألضي   هبحذ  شه   ط تيل  حح فتج  بح ل     
فضح لؼ   ف  بح طج  بح جص ةل ي فت   ج  ج   للع ب  لسللع بحشهجمة بحلج  ي   با   بحذ  

با   بحذ       ؼ بحص ؽب  للع بحلهج  بحت    قسجك   ي ة ف  بحلج  ج  بح لؽ ي بمت  بث كليج  وب
ت ي   لف بحت ليػ بح جح  ف  بح  بك نجإل جف  بحع بحلج  ج  و ا جم بحطصجح   ؼ ت  ي  بح  ؽك 

   بح جح  ك    ا  ؼ بأل  با بحطشجرك  ف  لطلي  بحت ليػحوبحؽب ثج  

األمثؤؤ   االكاداملؤؤة حهكمؤؤةنمؤؤه ا الأمؤؤا هؤؤه  ،فالدؤؤلاا الؤؤ الذ الؤؤول احؤؤا ا البحؤؤث ا  ا ؤؤة   ؤؤ 
  موحد  تث دى 33بحدع بع  ظجحدغ ت (Dobbinset at el., 2011:667) حيدى  شدجرة لمجامعؤات الع ايلؤة 

فد   وبحطسدج ح  بح جمحد  بحشفجفي وبحذ   ؼ ضححه تضطؼ   بحطحئػ حلج  جتهجبادجميطي  ل ؽكط  ح طؽ ا  لؼ 
 تف ي   شجرك  بحلج  ج     بأل  با بحفجلل  حلتؽا  بحع بح  بر بحسليػ  لحوة للعبلطجل بحلج  ج  

 Importance Study     أهملة البحث .2

 ظجحددغ ب طددج  بدديؼ بحثددجح يؼ وبحطهتطدديؼ فدد  قطددج  بحت لدديػ بح ددجح   ددؼ ضددحل  ددج بشددجر  بحيدده بغلددب 
 ؼ فجللي  بحطسج ح  بادجميطي     نجلتثجر بح ؽكط  بادجميطي      عجك شطؽح  ي زا  ب  بحصل  بامبيج 
بحظزب   نجإل جف  بحع فس  بحطلجل حطشجرك   ا جم بحطصدجح  فد   د   بألفكدجر بحثظدج ة  فضدح و بحشفجفي   

بح طدع   ن د  بحت دؽا   تسدجرل   اد جم بحطصدجح لؼ ت ز ز بح     دج بديؼ  تمسدج  بح لديػ بح دجح  وبديؼ 
 طدؽ ا  و دؽم للدع و ده بحت  يد    د ع ا بد   دؼ  ػ بح دجح بحت  شده  ج بح د بك نصدؽرة لج د  وبيئد  بحت لدي

    قجمرب للع  ؽبدث  تلغ بحت ؽا حل ؽكط  بادجميطي
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 Study Objectives اهداف البحث .3

 يه ا بحث ى بحع  لطؽل   ؼ بحظ جط يطلؼ بيلجا ج نطج يل :

     ف  بامبيج   ب  بحصل  حظطج ا بح ؽكط  بادجميطي  ي ت ليل  ب  
   بحلج  ج  بح  بقي  ف    لج ي  تطثي   طج ا بح ؽكط  بادجميطي بحت  ا للع   أ  
 بح  بقي   حلتطثي  ف  بحلج  ج  بحطحئػ طؽ ا بح ؽكط  بألدجميط    بضتيجر 

 Previous Studiesالدا قة دراسات الثانلا: ؤ 

ح  للػ بحثجح جع  حذب  ع ب ح ل  بحث ؽث بحت  تظجوحت  ؽ ؽ   طج ا بح ؽكط  بادجميطي  للع  
 يست   جع  ب ا بح ربمج  بحسجن    بحت  تظجوحت  ؽ ؽ  بح ؽكط  بادجميطي  نصؽة لج   وكطج يل :

 "حهكمة الجامعات  د رها في مها هة التحداات"   ( 2112، الب يعان  الق شيدراسة ) .1

يه ا بحث ى بحع تؽ ي  مور بح ؽكط  بادجميطي  ف  ت  ي  بح  بح  وبحشفجفي   وبيجع مور              
ؽ ت  ي  ب  بفهج  وق  بمته ا بح ؽكط  ف   سجل ة بحلج  ج  حطؽب ه  بحت  يج  بحت  ت ت       هج   

ف  تفسي   تجئج بح ربم   و  ػ  بحت لي  بحؽاف  جع ى بحلج  ج  بح  بي   ي ب ج ح ربمته  وبلتط  بحثجح بحث
  بامتظتج ج  بحت  تػ بحتؽا  بحيهج    بع بلتطجم بح ؽكط  بادجميطي  ي زا  ؼ بمت ححي  بحلج  ج 

كطج وبع بح ؽكط  بادجميطي  تشل  حجفزب ومبف   بدجميطي  وبفي  حألمتج  بحلج     فضح لؼ بلطج  ح   
حطؽب ه  بحص ؽبج   وبامتظتجا باضي  كجع ف  بظهجر تطثي   قؽ  ألح بث بحتغيي ب  بايلجبي  بحكفيل 

  ثجمئ بح ؽكط  بادجميطي  كط      ثتك ة ح   بحط ؽقج  بحكثي  بحت  ت ج    ظهج بحلج  ج  بح  بي  

الحهكمة  نما ا 2008Trackman  University Governance Modelling ,دراسة ) .2
 الجامعلة

ته ا بح ربم  بحع بمتكشجا بحططجرمج  بحلي ة حظطج ا حؽكط  بحت ليػ بح جح   وبمته ا بحثجحى      
بحت لي   ايج  بحطت  ة با   لي   وبلتط بحلج  ج  ف   ح   مول    بحططلك  بحطت  ة   مت بحيج  وبحؽ 

بحذبت     طؽ ا  ألدجميط  طؽ ا بػ ضطس    ؽب   ؼ  طج ا حؽكط  بحت ليػ بح جح     تبأليحت ي بحؽاف 
 بحط  ج   وكجع بحغ ض بح ئيس طؽ ا بح ؽكط  بأل ظج     طؽ ا بحش كج     طؽ ا  ا جم بحطصجح   و 

قي  بح ربم   وكجع بامتظتجا بح ئيس  هج ف  بحلج  ج تطثي  ربم   ؽ ف ص بحظطج ا بحطظجفس  ح ؼ بل بم بح
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ن   بذل  هؽم حلتؽا  بحع   ا  م حللج  ج  نسهؽح   طؽ ا   ت  ي   ؼبحذ  تػ بحتؽا  بحيه  ؽ ا يطل
  طؽ ا موع بض  كطج و  تلف بحظطؽ ا بحذ  يتػ بضتيجره  ؼ بل  ألض    التطجم     جيي  مقي 

 Comparison of Higher Education (Dobbinset at el., 2011)دراسة  .3
Governance Model مقارنة بلن نما ا حهكمة التعملم العالي 

ح ؽكط  بحت ليػ بح جح   حتتؽبدب    بحتغي ب   مقي يه ا بحث ى بحع ت  يػ   جر  تكج   حت لي     
  موح   طؼ بات جم بألورب   وبلتط  33   ؼ بح ربمج  بحسجن    وبمته ا بحث ى تينشل   د    ؽ ؽل

ح   بحفجلل  ف  بح ظجا  بح   ج ب ا   ؼوبحت    للع بحت لي  بحؽاف  حلتؽا  بحع بحظتجئج يؼبحثجح 
   طؽ ا بأل    بحذ  يفت مبرة بحلج     بألمتج   وبح لؽ    بحت  ت  م  ثي   بألو     بح ؽكط  بحلج  ي 

 نطتطلثج   ا جم بحطصجح  

                           (Owen et al., 2018دراسة ) .4

Engagement, Empowerment, and Job Satisfaction before Implementing 
an Academic Model of Shared Governance 

 نمه ا األكادامي لمحكم المذت كيب  ت فلو األ  ،المذاركة، التمكلن،  ال ضا الهظلفي

حؽكطد  بحت لديػ بح ددجح  بألد د   حئطد  فد  بحتطثيد  حكليد  بحتطد    فدد   بحدع ف دص يهد ا بحث دى 
لث  ف ص لحق  بارتثدجط  د  بحتطلديؼ وبح  دج بحدؽظيف      ج    تكسجس ف  بحؽايج  بحطت  ة با   لي 

حكليد  قيد  بح ربمد   تدػ تطدؽ   بمددتثج     بحت ر سدي  وبحكدجمر بحدؽظيف   و لثد  بلثد   طد    لؽ دج   دؼ بحهيئد
  وقدد  لطدد  فدد م  69بلغددت ت ا ت  يددت وكددجع بح يظدد  بحتدد  بلتطدد و ج بحثددجح يؼ لشددؽبئيجووالددت لثدد  شددثل  ب

نطثي دد  بحث ددى  طوتؽادد  بحث ددى بحددع  تددجئج ل يدد ة   طهددج  ددج يدد تث  بحت ليدد  بحؽاددف  للددع ب دد ب  يؼبحثددجح 
 حت  ي   طجحب كجف   ا جم بحطصجح     ل  طؽ ا بح ؽكط  بحط بح جح  و ؽ بلتطجم 

يتض  بع بح ربمج  بحسجن   تؽالت بحع  تجئج   تلف  حذب  ج    ذه  كتأميسج للع  ج ت  
ليػ بح جح  وف ج حلثيئ  بح  بقي   نجلتثجر ج بح ربم  بح  بي  بألوحع للع ح  بح ربم  حف ص  طج ا حؽكط  بحت 

 بحت  تظجوحت  ذب بحطؽ ؽ   جعللػ بحثجح 
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 احلىكمت االكادمييت )اإلطار املفاهيمي(: املبحث انثاني
Academic Governance (Conceptual Framework) 

ع  فهددؽك بادجميطيدد   و حددغ  ددؼ ضددحل بيددجع للددع  لطددج   فهددؽك   كددز لددؼ بح ؽكطدد  لطدد  بحثجح ددج 
للددع  شددللت ت دد يجث ددى نددجحطث رب  بحتدد  طوبضتددتػ بح هج  دد بفبح ؽكطدد  بادجميطيدد   و ددؼ  ددػ بيددجع   طيتهددج و  

 بح ؽكط  بادجميطي   وف ج ححت :تطثي   حلططجحث  ف بحلج  ج   
 The Concept of Academic Governanceاالكاداملة أ ال: ؤ مفههم الحهكمة 

بحدع بحع  اؽل  غ   ي  ق يط   وتشدي  بحلغ   ف  (Governance)بح ؽكط    صطل   ا  ي   
ح فدددجل للدددع بحسدددفيظ  و دددؼ   ددده  دددؼ بفددد   هتصددد فوف دددج حطهجربتددده وحسدددؼ  جللدددع قيجمتهددد  قددد رة قدددجمة بحسدددفؼ

  بع بح ؽكطددد   ددددؼ وبا ج ددد  فددد  تسدددليػ بحثضدددجئ   وبيصدددجحهػ بحدددع و هدددجتهػ نسددددحك  باشددد جص وبحثضدددجئ 
  دطدكبحطفج يػ بح  ي    سدثيج و ظجحدغ  د ا كثيد  وتثدجيؼ حدؽل ت  طتهدج وت   ثهدج نشدل  وب د  ومقيد   فجح ؽ 

   دد  سبمددلؽم بو  طجرمدد  بامبرة دددددبح لطيوت  طتهدددددددددددددددج  ”Good government“  ددددددددددد دد    تصدد  حكلط
  بحع بحلغ  بح  بيد  سGovernanceبح ؽكط  س  ب ج ت  ط  (Heard & Matterle,2018a:26)بح شي ةس 

بامبرة و بح جدطيدد   بح لددػ  بح لطج يدد    بحطتمسدد  نط ددج   لدد ة  ظهددج تبامبرة بح شددي ة  بحضددثط   دد  ل بددتف
فد  بح دج  ة بلتط  بحطلط  بح لطد  بح  بد  حلت  طد     بحلي ة  و ؼ ب   تؽحي  ت  ط  مقي   حهج نجحلغ  بح  بي

    130:2018تبحلط    حتكؽع شج ل  حلطي  بح ثجرب  بلحه "حهكمة"نجلتطجم كلط   2003لجك 
 ت دجرض بحتد   ظهد  بحتطدؽرب  باضيد ة ب   بح  يى لؼ تطثي  بح ؽكطد  فد  قطدج  بحت لديػ بح دجح  نسدثب 

كجفد  و  بحلج  د   بح وحد  تفد  فد  بدؽمك بحطتمسدج  بحت ليطيد  بحطتط لد    با  با بحطشجرك بحطصجح  بيؼ ف 
با ت دجمب  بحتد  تدػ تؽ يههدج   بد ا و دؼ بحطلتطد   و طؽظفيؼ وبح طلث با جم بحطصجح  باض  ؼ بامجتذة بح

  ددددددد دد  لدد ك بامتلجب   ددددددددديط ددؼ قثدد  بحطظعطدد  بح جحطيدد  حلت ددجوع باقتصددجم  وبحتظ ت ليطيدد بحددع بحطتمسددج  بح
   Henard & Matterle, 2018b:2ت بحطلتطددددد  ج  و تطلثج  ح ج بححا    ددددددددددددددنجحط   
س بحسدددلؽكيج  بحتددد  ت ثددد  لدددؼ كيفيددد   طجرمددد  بحسدددلط  للدددع ب هدددج بح ؽكطددد  بادجميطيددد   بحددد وح بحثظدددغ  لددد ا

بحتظعيط  وبحتش     حل قجند   وبإل جروت  ي  بح قجن  بحذبتي   ن يى ت كز للع  يل  ووظيف  بحلج    كل  
لحقتهج نجحطلتط   و  أ   جوحتهج حت  ي  بحلؽمة وبحتطيدز فد  بامب  و وبموبر و ستوحيج  بحلج       لليهج

 لطؽلد   دؼ با د ب ب    (Barber et al., 2006:3) فيطج ل فهدج   Jaramillo, 2012:2تس بحلج   
ت ليطيددد   وت  يددد  بح قجنددد  للدددع لطددد  بحطتمسددد  بح بحلدددجكنطؽ ثهدددج بحتددد  يدددتػ بح طليدددج   بحسيجمدددج  وبح دددؽب يؼ 

  بحطشجركيؼ ف  بح ؽكط  بادجميطي  ا  با ثي   بح حق  بيؼ ب
بحع بح ؽكط  بحلج  ي  نجلتثجر ج  مبة إلمبرة ب شط  بحت ليػ  (Vilkinas & Peters, 2014:16)وبشجرة 

 بح جح  نطج فيهج بان جث بح لطي   حتأدي  بحلؽمة  وبابتكجر وكجف  با  ب ب  بحسليط  
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 بمبة  للدددع ب هدددج بح ؽكطددد  بادجميطيددد  و هددد   عددد  ت ثددد  لدددؼ جعبحثجح ددد ت ددد ك ي ددد ض دددؼ ضدددحل  دددج 
ؼ بحلج  ددج   ددؼ تسدديي  بلطجحهددج وبحط بقثدد  بحفجللدد  أل شددطتهج   ددؼ ب دد  ت  يدد  يطلددتتهدد ا بحددع   بمددت بتيلي

  حطشجرك وب   وبحطسج ح  ب  بفهج وكسب     بحطت ج ليؼ   هج وف ج حطث ئ بامت ححي 
  ثانيا: ـ أهميت واهذاف تطبيق احلىكمت االكادمييت

Importance and Objectives of Governance Academic  
  أل ؽر ل ة ل ف  بحلج  ج  بحت  لطلت للع تطثي هج   تي   طي  بح ؽكط  بادجميطي  تت جظػ   

 :(Trackman, 2008:65) باتي  لطؽل   ؼ بحظ جط   ؼ ضحل يطلؼ بلؽرتهج
    بامت ححي  بادجميطي يتف  للع تسجل   1
  دط  و ه للع ت  ي  ب  با بحلج    تسهػ ف    2
 بحذبت  ف  بمبرة بحلج    و  جحل    ف بحط   ج   بح يلؽح  موع بح صؽر  3
 با   وبحتكتيلي    بحتؽباع بيؼ با  با بامت بتيلي   ؽ ل  با   وبحطتؽمطت ط  للع   4
 سجم بحطجح  وبامبر   عج   بحف كجف بن جم بحلج    لؼ   5
   يطظعؽ   بحلج  بحبحت سيؼ بحطستط  ح ط  ت زا  ؼ لطليج    6
 بح قجن  بح جر ي  ت ز ز  نجإل جف  بحعبح قجن  بح بضلي  تشل    7
 حطؽبرم بحلج     بامت  بك بحكفؽ  طجع   8

لجك  ت     رمط   ش ته ف  ف  UNESCO ظعط    بشجر ب ج ب  با بح ؽكط  بادجميطي  ف      
 ,Chan)   وتلغ بحظ جط   ددددددددد  بادجميطيدددددددددددددددددددددددددددددددورب  تطثي  بح ؽكط ؼ    با    ددددددددددددددددددبحع  لطؽل 2009

2007:8): 
   طتمسج  بحت ليطبحمبض  وث ا بلج  بح   ق ر با لجع  ؼ ح   1
  زال  تلبت جع ق برب  فج تشتط  للعبح ط     بمبرة  تمسج  بحت ليػ بح جح  حثظج  بمت بتيلي  مليط    2

  ؼ بحكفج ة بامبر   
 دجميطي  بح جحطي  بالؼ بحسط    فضح  بظهجر بحلج    نأفض  اؽرة  3
   حغ و ج بحع بح ط  للع فص  بحسلطج  مبض  بحلج    تبحطلكي   وبامبرة وبح قجن    4
  لث  ت  ي  بح  بح   بحت ليطي  با شط سيؼ وتطؽ   بحططجرمج  وبا  ب ب   ؼ ب   بامت ب   ت   5

 بحشفجفي  وبحظزب   ف   طي    بف  بحلج    
 بحث ى لؼ بحهيل  بحسليػ حت  ي  با  با بحلج  ي    6
 بيلجم بارشجمب  بححا   حؽل كيفي  ب لجا بحطهجك لث    جيي  و طجرمج    لط    7
ح  لؼ با   بفج  ول ك بح لط بيؼ بحطستوحيج   وبحطسج  يػ بامب  نشفجفي ي هجك بحسلطج  وت تؽ ي    8

 وبحطهجك 
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 ثانثا: ـ مربراث تطبيق نظاو احلىكمت االكادمييت يف اجلامعاث 

Reasons for Applying the Academic Governance  

تفد  تلدغ بأل طيد  فد  قطدج  بحت لديػ بح دجح   وا بع حتطثي  بح ؽكط  بأل   بحكثي  حلطظعطدج  كجفد    
 دؼ ب دد  مبف ددج فد  تطثيد  بح ؽكطدد  بادجميطيد    فد  بيئدد  بحت لديػ بح دجح    لطؽلد   ددؼ بحطثد رب     شدللت

 دؼ  ب ا دج لؽحطد  بحت لديػ بح دجح  وشد ة بحطظجفسد   وح د   تحف  بحط ؽقج  وبحت  يد ب  بحتد  تؽب ده بحلج  دج 
    طدج بمدتؽ ب  دؼ  تمسدج  بحت لديػ بح دجح  و د  بحسيجمدج  وبا د ب ب  للع بحطسدتؽأ بحدؽ ظ  وبح دجحط

بهددج بحلج  ددج   بتيددج   ددؼ  ظددج  ددج   بح ؽكطدد  بادجميطيدد    ددؽمة ضدد  جتهج وبحكيفيدد  بحتدد  تدد بر بحتدد  تضددطؼ
ألشدددد بح بادددد جم بحطصددددجح  و و  بح حقدددد  فدددد  ادددديجغ  بح دددد برب  وبحتؽادددد  بحددددع بحتؽادددديج   ددددؼ ضددددحل 

بحط بقثددد  وبحط جمدددث  وبابت دددجم لدددؼ بحتفددد م  بددديؼ با ددد با بحطتفجللددد  فيهدددج  فضدددح لدددؼت ك  بحطظجقشدددج  بحطشددد
 ثد رب  رئيسد  بم  بحدع  د ورة  ضطدس (Henard & Matterle, 2018a:18) و د أ  نجح  برب  بحطهط  

 بلتطجم بح ؽكط  بادجميطي    :

 با فتج  بح لط  وبحتؽم  بحكثي  ف   تمسج  بحت ليػ بح جح    1
تظؽ  بح   ج  بحلج  ي   با   بحذ  شل  ت  يج م بحلج  ج  با   بحذ  ب  لس للع تزبي  بل ب  2

  ا جم بحطصجح   ألقظج 
بحط ج  ب    بمضجل بحتكظلؽ يج بح  ي   ف    ك بحت ر س     تبحت لػ لؼ ن    بحت ليػ باحكت و    3

     تطثي ج  بح جحػ بافت ب  بحف يؽ  
بحذكؽر لؼ ت بحظؽ  با تطجل  بيؼ بحطحم  فضح لؼ بضتحا  سث تثجيؼ بحطستؽأ بح  جف  وبحط  ف    4

   با جث
 بمضجل   جيي  لجحطي  حلت ليػ بح جح  وبتسج  رق   بحلهج  بحطظتف    ؼ     ج  بحت ليػ بح جح     5
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 (وحتهيم )منارج احلىكمت االكادمييت املبحث انثانث

Academic Governance (Models and Analysis) 

 ذب بحطث ى لط  بحثجح جع للع ل ض تفصيل  حظطج ا بح ؽكط  بادجميطي   و ؼ  ػ با ت جل ف   
 ف  بحلج  ج  بح  بقي   وكطج يل : هحتطثي  طؽ ا بحطحئػ بحع بحت لي  بحظ    حتلغ بحظطج ا حلتؽا  بحع بأل

  Models of governance أوال: ـ منارج احلىكمت

 نصدؽرة لج د  ح ؽكطد بابد   دؼ بحت د ا للدع  طدج ا   بألدجميطيد قث  بحتط ك بحع  طج ا بح ؽكط   
 (Ruwin, 2010: 2) و  Gregory, 2002 :20بحيددده ت شدددجروبو بددد ا تلدددغ بحظطدددج ا  ددد   دددج ب

وبحثدجح  ضطسد   طدج ا حل ؽكطد  ت تلدف فد   د ك بمبرتهدج حسدب  (Dobbinset at el., 2011:667)و
تتثظع  ذ بذحغ للع بحغطج  بح ج ؽ   حل وح  بح ةفيهج    تط  ثي   بح حق  بيؼ بأل  با بح ئيس  حلطشجركيؼ 

 وتلغ بحظطج ا   :  فيه ب طؽ  ج موع  ض 

 The Anglo-Saxon Modelالخار ي حهكمة النمه ا أ  1

 طؽ ا ف  بح  ي   دؼ يطث   ذب بأل بحطلكي   هيجد  بحطشتتدددد بح طؽ ا بحطفتؽ   و  عجك يسطع كذحغ بأل      
كظد ب  و بحثل بع للع ر مهج بحططلك  بحطت  ة  وبحؽايدج  بحطت د ة بأل   ليد   نجإل دجف   حدع  مدت بحيج   يؽاحظد ب  

بح دج ؽع فد  بحثلد بع     ا يسدط   باوحدعنجح ر د   بحطلكيد  شدتيتبت  طدؽ ا بح ؽكطد  بح دجر    يتطيدز حيدى
تف قد   وتد بر حدذب تكدؽع بحطلكيد  وبمد   و   وبحد حصدجح  فد م بامدهػ بع ت تكد   طؽ ا حت  بلتط    ذب بألب

  بحطظعطج   ؼ ضحل  للس  ظت ب  ؼ قث   جحك  بامهػ

 The German-Japanese Model   لمحهكمة الداخمي نمه ااأل   2
 بح جر    طؽ ابأل   ي  للع  بحطحح دثجر  ؼ قث  بحطؽ ه  طؽ ابأل  و بحطغل   طؽ ابأل و سطع

بت ج   لطلي  ف  وت لطهج بإلمبرة وميط ة ظعطج بحط  لكي  تيتشت للع  مجم  نشل  وبح جئػ  حل ؽكط 
  ب   ج  بحش كج  حؽكط   عجك تطثي  ف  وبحيجنجع  حطج يج  ؼ د  تل بت   طؽ ا ف  ذب بأل   و تط  بح  بر
طلؼ فئ  توبجحظتيل  ت  نجح صؽل للع ل م غي     م  ؼ بامهػ حألف بماع بح ج ؽع يتي    ز بحطلكي حي ك
  ؼ بحسيط ة وبحت لػ ف  بح  برب  بحطهط  حلطظعط   ة   م
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  Common Model Governance أنمه ا الحهكمة المذت ك   3
 طؽ ا تظشج  ؼ بااموب ي   ج بيؼ بحظطؽ  يؼ بحسجن يؼ تبحطؽ ه نجألمؽبك  ع ضصجئص  ذب بأل

 ج بيؼ و هت  بحظع  بحهيللي  وبحسؽقي    تكؽع ي  وف ج حهذب بحظعجك ظعط نجحش كج    فطفهؽك بحطوبحطؽ ه 
  يجر  ج بيؼ بحهيللتيضبا   نجامتظجم بحع قج ؽ هج بحذ  يليزت تث  ف  سج  ح أ بح ول بحت  تتثظع  ذب بحظعجك

   بح ظجئي   يبحهيلل بألحجمي   و
 Governance Based -Zero الحهكمة الرف ل  نمه اأ .4

 طؽ ا  ستؽحجة  ؼ  فهؽك بحطيزب ي  بحصف     فث ًا  ؼ بحت كيز للع بحت    بحذ  يث و بع فك ة  ذب بأل  
وبجحتجح  فج ه ي ط  للع ت سيؼ   بحصف   ي ط  للع بحث    ؼ بحصف  فجع با طؽ ا ا يطلؼ بحتغلب لليه 

و ؽ بذحغ للس بحظهج بحت لي    رغػ ب طي    جحلتهج  ةبحطتزبي  ج بأل شط  بح جحي   ب ا  ؼ   جحل  بحت بدط
و     ذب با طؽ ا باح ث  ؼ بيؼ  طج ا  بحذ  ي جحج بحتثجيؼ ف ط وبا شغجل نطؽب ي  لفج لليهج بحز ؼ 

  بح ؽكط   و تػ تطثي ه باع ف  بح  ي   ؼ بحطظعطج  

  The Model of Patient Governance الم ضي ةكمه نمه ا الحأ  5
  بحشفجفي   بحتشجركي   بحطشجرك   بحتؽبف ي ت ؽك فك ة بح ؽكط  بحط  ي  للع  طجع  ثجمئ    

دأ طؽ ا  2010ف  لجك  Ben  وبحت    حت  ؼ قث  بح جحػ وبإل صجا  بحكفج ة  بحتؽبا   بامتلجن 
  وبلتث  تلغ بحطثجمئ بمجمي  حت  ي  بح ؽكط  بحت  يتؽبف  لليهج با  با بحطشجرك  وتكؽع  ب حل ؽكط   ي

  (Ruwin, 2010: 3)   ي  حللطي  

 Models of Academic Governance ثانيا: ـ منارج احلىكمت االكادمييت

كط ت    1983ف  لجك  (Clark) بح جحػ   حهج  سثيج  بح  ي   بحطفج يػت   بح ؽكط  بألدجميطي   ؼ 
ف  قطج  بحت لديػ بح دجح   و ث ت ف ليج  (Lighcap, 2014:474) حيظهجحتصظيف بحلج  ج  بح جحطي  ف  

بحلد ي  نجحدذك  و دؼ   فد   طلد  بح د ع بح دجم  وبح شد  ؼ روب دج كثيد ب اقدتو   بح  ع بحطج   تس يظيج ف  
  ددددددددج ب ط  ولليهددددددددددددددػ بح جحددددددد  بحت ليا فدددبحدددع ضطسددد   طدددج  بح ؽكطددد  بادجميطيددد  بشدددجر كتجندددج  بع بغلدددب 

 ,Henard & Matterle؛ ت(Trackman, 2008:67-74)هػ ددددددددددددددددددددب بحثدددجح يؼ و ظدددددددددددددددبغل
2018a:30؛ ت Spear, 2004:51 ؛ (Owen et al., 2018:31  ت؛Jaramillo, 2012:15  ؛

  طددؽ ا  (Lighcap, 2014:477)و  (Dobbinset at el., 2011:668) و دؼ  ج ددب بضد  بقتدد  
  طدؽ ا بح ؽكطد  بألددجميط توتلدغ بحظطدج ا  د    طؽ ا بح  جم  مجمس حل ؽكط  بادجميطي     ل  للي  بأل
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وبحذ   دؼ ضححده يدتػ  مبرة بحلج  د  وكجفد    بف هدج  دؼ قثد  بحهيئد  بحت ر سدي  فيهدج  حيدى يلدؽع حهدػ   بحذبت 
  طدؽ ا بحشد كج  ت  ب دج جً  دجميطي جً بحصؽ  باللع وبحتط ي  باوم  و شت ط بع يلؽع رئيس بحلج    ش ص

ج شد ك  رب يد   وت طد  للدع تد بر بحلج  د  وكأ هد لؼ     دهفهؽ بح ج   حل ؽكط  بادجميطي  ب    بألدجميط 
ت ددجم   وت تصدد   ظجاددب بحلج  دد  للددع بافدد بم بحطهظيدديؼ وحدديس شدد  ج بع ظعددجك بحددذ  ي لددػ بحشدد كج بحوفدد  

 طدؽ ا حؽكطد   ت طدؽ ا بح جحدى  دؼ  طدج ا بح ؽكطد  بادجميطيد   دؽ وبأل بحلج     ؼ قث  شد ص  ددجميط  
حكددؼ بحفدد ك بدديؼ با ظدديؼ  ددؽ بع  بحطصددجح   حؽكطدد   ادد جمبح بندد  ت طددؽ ا بألوبحددذ  ي تدد م  دد    بأل ظددج 

حؽكط   ا جم بحطصجح  تكؽع وبم    ؼ حيدى  شدجرك   لطؽلد  كثيد ة  دؼ  اد جم بحطصدجح  فد   مبرة 
 طؽ ا حؽكط  بأل ظج  بحت  ت بر نطؽ ثه بحلج     ؼ ضدحل  للدس  دؼ بأل ظدج   بحلج    للع بح لس  ؼ 

 طؽ ا بح ج س بحطتط   نجح ؽكط  بح  جمي    ك بحع بألي تث وع بوايج  للع  ا جم بحطصجح   ولظ  بحتط
فلج  حي جد  تطل ج  بحلج  ج  بحفتيد   وبحث دى لدؼ  صدجمر بحتطؽ د    بحذ      ف   طل  بح  ع بح جح 

بألضيد   دؼ  طدج ا بح ؽكطد     فيطج كجع   طؽ ا بح ؽكط  بحط تلط  ؽ وبحتطثي ي ؼ ضحل بألن جث بح طلي  
 طددؽ ا  لددديؼ يلطدد    دددجط بح ددؽة حكجفددد  بحظطددج ا بحتددد  تدددػ  حيلدددؽع  1991فددد  لددجك  بادجميطيدد  وبحدددذ   ددؽر

بحتجح  يؽ   وادف بحظطدج ا وبحلهدج  بحفجللد  فيهدج   لبحفش   وبحل و لؼ  سثثج     جوا بابت جم   ك  ج
   طؽ ا وحجا  بحتطثي  بحف ل  حه  فضح لؼ  يلجبيج  ك    وبحطث رب  بحت  قجم  بحع بلتطجمه

 التعملم العاليحهكمة ( نما ا 1 د ا )

 Models cademicA overnanceGالواتي نمه ا االكادامي األ   1

 صف 
 نمه ااأل 

 الجهات 
 الفا مة فل 

بت ج  ملط   طل   ف  و   بحهيئ  بحت ر سي  بحتط ي  باوم  طؽ ا يلؽع أللضج  ف   ذب بأل
بحيج  و سجرب   وبضتيجر  بمبرة بحلج    وت  ي  ر  تهج وبح مجح  فضح لؼ   بامت بتيليبح  برب  
و تػ  حغ  ؼ ضحل بحتش   ج  بح لؽ ي  بحت  تطظ  بحلج  ج  اححيج   بأل  با ت  ي  ح بح ط 

  بألدجميط بح لػ  بو  ج يطل  لليه وبم   حتتطلؼ  ؼ بمبرة  فسهج  بتيج
مب رات 
 ال مه ا

  االاجابلات

   بايطجع بحططل  بع بلضج    طؽ ا بح ؽكط  بادجميطي   ؼ بالت جمب  بحت  بظي  للع بمجمهج 
وكيف  تطلثجتهج وح يهػ بحي يؼ ف     ف  بحلج    و   مربي  وللػ  سث  للعبحهيئ  بحت ر سي   ػ 

طصجح     بفهج وبر ج   ا جم بح طؽ  بحلج    وت  ي   نطج ي     بمبرة مف  بح لػ فيهج طلؼي
  بحطشت كيؼ ف  حؽكطتهج
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تطبلقات  
 ال مه ا

ب  يشجرح   Cambridge    ج      و شه  جبحلج  ج  بحت   ث ت  ذب بحظطؽ ا   ب ا ؼ 
حلؽب ب تبامبر    حلطي  بشج     حيى يلؽع ف  لطلي  حلػ بحلج     متج   ج    3000

 بادجميطي  بحطجحي   بحث  ج  وبحز جا   وف ج حش جر بح يط  ب ي  

 Models orporateCovernance G Academic االكادامي نمه ا حهكمة الذ كاتأ  2

 صف 
 نمه ااأل 

 الجهات 
 الفا مة فل 

و  ط  للع بمبرة بحطتمس     طؽ ا بع رئيس بحلج     ؽ نط جن    ي  ش ك فت ض  ذب بألي
قج ؽع بح  ض وبحطلب وبح ب   حيى ي تثط لط  بحلج    للع وف   بحت ليطي  وف ج حهذب بحطظطل 

وا يشت ط بع تكؽع قيجمب  بحلج     ػ  ؼ بحطث   بادجميطي   وللع بح لس تطج ج  ؼ   وبح سجرة
رمػ  هظييؼ  و ضث ة لجحي  ف  بحت طيط و   ف بمبحظطؽ ا بادجميط  حيى ت بر بحلج     ؼ 

  بأل  با بحلج  ي سيجمج  حت  ي  بح
مب رات 

 نمه ااأل 
 ت االاجابلا

ت في  تكجحيف بح     ح بحس   فضح لؼ   ج  حي جحج باضفجقج  ف  مؽ  بمبرة بحلج  ج  بح ج  
كش كج    ف  كفج ة بحلج  ج  وت  يطهجحبح ى بحع نجإل جف    بحلج  ي  كتؽ ه حلؽ   لجك
كطج وبع  طؽ ا حؽكط  بحش كج  يز   بحف ا   ؼ بح صؽل للع   تتظجفس ف  ت  يػ بح   ج 

  للع بحيج  لط  بحلج    بحتطؽ     ؼ ضحل ب طئظجع بحطست ط  ؼ 
تطبلقات  

 نمه ااأل 
وبشه  بحلج  ج  بحت  بلتط ته     و مت بحيج   ف  بحؽايج  بحطت  ة با   لي  طؽ ا  ذب بأل ث  
  NEO SOUTH WALESو ج     OXFORD ج    

 Models overnance TrusteeG Academic األم اء االكاداملةنمه ا حهكمة أ  3

 صف 
 نمه ااأل 

 الجهات 
 الفا مة فل 

بع بحلج  ج  ت بر  ؼ قث  با جم بحطصجح   ؼ ضحل تكؽ ؼ  قجئػ للع بفت بض  طؽ ا ذب بأل
  ي للس حللج    يسطع  للس با ظج  يلؽع بلضج ه غي   ظت ثيؼ  ؼ مبض  بحطتمسج  بحت ليط

 وا يشت ط بع يلؽع با يؼ ش صج بدجميطيج 

مب رات 
 نمه ااأل 

  االاجابلات

بحت  يس ع بحيهج با جم بحطصل   ؽباع با  با بح ب ي  تحي ط  للع  ج   طؽ ا  ذب بأل
ؼ وبا  با بحت ليطي  حيى ي تث  با ظج   ط ليؼ حل جرا وبظفس بحؽقت   جفعيؼ للع يبح جر ي

  صجح  بحطحم 
تطبلقات  

 نمه ااأل 
وبشه  بحلج  ج  بحت  بلتط ته     ج       ث   ذب بحظطؽ ا ف  بحططلك  بحطت  ة

Commonwealth 
 Models overnance StakeholderG Academic  االكادامي نمه ا اصحاب المرمحةأ .4
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 صف 

 نمه ااأل 
 الجهات 
 الفا مة فل 

بحع  لطؽل  وبم   وكثي ة  ؼ با جم بحطصجح  حيى  ؼ  فيه  طؽ ا تشت ط بح ؽكط ف   ذب بأل
نجإل جف  بحع با جم  صجح  بض  ؼ   بحلج  ج  لث  با جم بحطصجح  بحطثجش  ؼ ضححه ت بر

و   بذحغ ت تث     و ج بحع  حغو تمسج  بحطلتط  بحط     بح   ليؼ   بح بلط بحلهج      ت
 بؽبم بحلج     وتكؽع   ا ت تص  بحسلط  فيهج للع بادجميطييؼ بو بحطسج طيؼوبم   حؽكط  

    بحطسطؽ وبب ب  بح   لطشجرك ح  فتؽح  حللطي 
مب رات 

 نمه ااأل 
  االاجابلات

 ؼ ضحل   ج  وبحطلتط  تبحثيئ  بح جر ي   بيؼ بحلج  ةبحثظج  بح حقج  زاي  طؽ ا ح ج   ذب بأل
  با   بحذ  تشلي   لجحس ضجا  إلمبرة بحلج  ج  تسطع ت للس بمبرة بحلج    بحطلتط   

 يفض  بحع ا جمة     بحلطهؽر ف   مبرة بحلج    
تطبلقات  

 نمه ااأل 
نط  بت جم حكظه   لؽك  ؼ قث  رب  ف  بحلج  ج  با   لي     م طجك  للع طؽ ا  ذب بأل ث  

  ك طؽة ف  تشلي  بحلج  ج  للع بع تكؽع     جتهج  ب    ثؽحي  لجحي  بادجميطييؼ با   لي 
 للع  لب بحطلتط   تأل هج ف  بألمجس بظي

 Models EntrepreneurshipGovernance  Academic  االكادامي نمه ا الحهكمة ال يادلأ .5

 صف 
 نمه ااأل 

 الجهات 
 الفا مة فل 

    (Braun)  ح يجمب  بحلج  ي    ع  بلتطجم و هج   طؽ ا  ؼ ضحل ب  ذب بأل 2001ف  لجك
 ؼ ضحل بلتطجم ج للع   وبألمؽبك  وبحطلتط   وتكطؼ فك ته للع تؽفي  ربس بحطجل حللج   

ؼ ف   مبرة يبحث ؽث بحتطثي ي   و  كز للع بحح  كز   ف  حلػ بحلج  ج   وتف ي  مور بح  جمي
 بحلج    

مب رات 
 نمه ااأل 

  االاجابلات

بحلج  ج  للع  مجس    بيؼطظجفسبح طؽ ا بح ؽكط  بح  جم    ؽ    شأبحطث ر بحذ   ؼ ب له 
ف  بحطلتط   ؼ ضحل  ف ص لط يظط  رو  بابتكجر  و  ل     لطلتط   حبحث ؽث بحط     

   فضح لؼ با فتج  للع بح طج  بح جص ف  كجف  بحطلح  باقتصجمي  تطثي ي بحث ؽث بح
تطبلقات 

 نمه ااأل 
   بحلج  ج  بحفتي حتطثي ه ف     ت     جر

 Amalgam Academic Governance Models  االكادامي المدمجنمه ا الحهكمة أ .6

 صف 
 نمه ااأل 

 الجهات 
 الفا مة فل 

حؽكط    با ظج   حذبت تببحد  طج ا بح ؽكط  لؼ م ج  جتج   ليؼ    جبح ؽكط  بحط  طؽ ا ي   
 طؽ ا  طؽ    حل ؽكط     و ؽ بذحغ ي تث    بح  جم حؽكط  با جم بحطصجح   بحش كج 

  بحلج  ج  ف  بح  ي   ؼيصل  تطثي ه  دجميطي  بأل

  بادجميطي تطثي   طج ا بح ؽكط      طؽ ا حي جحج حجا  باضفجك بحت  تزب ظت  ج   ذب بألمب رات 
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 نمه ااأل 
  االاجابلات

 ف جل    جو  ط  للع بضذ   جط بح ؽأ ف  تلغ بحظطج ا حيأ   ج بظطؽ ا  

تطبلقات  
 نمه ااأل 

ف  ن   وبح ط   جر  للع با بر تش    قج ؽ   ضجص  حتطثي ه    ت   ؽ  طؽ ا  ذب بأل
  ف  بحؽايج  بحطت  ة با   لي  بحفتي بحلج  ج  
 بحطص ر/  ؼ بل بم بحثجح يؼ

 (Dobbinset at el., 2011:668) ؛(Lighcap, 2014:477)؛ (Trackman, 2008:67-74)نجالتطجم للع 
 نمه ا األمث .االكاداملة  اختلار األ  التحمل  ال قدل ل ما ا الحهكمة: ؤ لثاثا

Critical Analysis of Academic Governance Models and choice of Optimal Model 

 طددؽ ا  ددج  حي ددجحج حجحدد    يظدد      يطلددؼ  ححعدد  بع كدد  بادجميطيدد  ن دد  لدد ض  طددج ا بح ؽكطدد 
 يلدددجم  بضددد ح   دددجوا طدددؽ ا موع  يدددتػ بلتطدددجم  كيدددففددد   دددذب بحطدددؽرم  دددؽ  جعفجحسدددتبل بحدددذ  يط حددده بحثجح ددد

حظطدج ا بح ؽكطد  بحظ د   ن د  ب د ب  بحت ليد   حلتطثيد  فد   تمسدج  بحت لديػ بح دجح  بح  بقد  با    طؽ ا بأل
  حطحئػ طؽ ا بحلتؽا  بحع بأل بادجميطي 

بحلج  دج  بح جحطيد   جة جدد  شدلل    دص بح ثد ة فد  ففد  حدجل كج دت بحلج  دج  ت دج    دؼ  الحالة األ لؤ::
 طدؽ ا    فدجع بح د   ظدج يلدؽع نجلتطدجم وبحث  يد  بألدجميطيد  بحلؽب دبوتث ى لؼ تصدظيفج   ت صصد  فد  

 دؼ ضدحل بحهيئدج  بحت ر سدي      بحدذ  يضدطؼ حهدج بامدت ححي  وةمبرة  فسدهج  بتيدجبحذبتيد  بح ؽكط  بادجميطيد 
حت  يددد    ددد بفهج  طلظهدددج  دددؼ اددديجغ  ر  تهدددج ورمدددجحتهج   وبحدددذ  ي يددد يدددجمة بحلج  بح و  بح ثددد ة وبحطهدددجرة فددد  

   Owen et al., 2018:33)نه بغلب بحلج  ج  ف  بحططلك  بحطت  ة  تو ذب  ج لطل بحط  ؽة 

لد ة  ن ضدجيج وبشدلجلف  بحلج ب بحطجح   وبحتد  تدأت  ب ج   ب كج ت  شجد  بحلج  ج  تتط    الحالة الثانلة:
 ظهددج بحفسددجم بحطددجح   ومددؽ  بمددت  بك بحطددؽبرم  وت  يدد  بحكسددب غيدد  بحطشدد و  حلطتظفددذيؼ فدد  بحلج  دد   فددجع 

مددديلؽع نجالتطدددجم للدددع حؽكطددد  بحشددد كج   بحدددذ  ي طددد  للدددع ضص صددد  بحلج  دددج    بألفضددد  طدددؽ ا بأل
 بح يدجمب  بحلج  يد ؽع   كدبإلمبر  ا  لجل حلتحلب بحطجح  وبحفسدجم  ب وت ؽ لهج بحع  ظعطج   جمف  حل ب   

بح قجند  بحطجحيد   لدجا   ث ة فد  بإلمبرة وفدجلليؼ فد  بحباف بم بحطهظييؼ  و   طؽ ا ت تط  للع وف ج حهذب بأل
 طددؽ ا بحطشددجد  بحتدد  لج ددت  ظهددج بحلج  ددج  فدد  بحؽايددج   ددذب بأل  ي ددجحج كبمددتظجمب للددع  ددج ت دد  وبحطسددج ح  
 . Jaramillo, 2012:15ت وبحططلك  بحطت  ة  وب    ج  ج   مت بحيج بأل   لي  بحطت  ة 
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بحلج  دج   دؼ  ؼ ؼ با   فد  بح  د   بو بتسدج  بحفلدؽة  دج بديت ج   وبجحظسث  حللج  ج  بحت   الحالة الثالثة:
  بادجميطيد  فجع بح    ظج يلؽع لؼ      تطثي  حؽكط  بأل ظدج   ه  وبيؼ بحلطهؽر  ؼ بحله  بألض أ 

يطلددؼ  وب طحقددج  ددؼ  ثددجمئ  ددذب با طددؽ ا  لجحيدد  نلفددج ة وفجلليدد  نجحلج  دد   طدد  للددع  لددجمة بح  دد ت تدد بح
ف   للس بحلج  د   يلؽ دؽع  تبأل ظج   بحطصجح  ألا جمبحلج  ج   ؼ ت  ي     بفهج  ؼ ضحل  ط ليؼ 

    بحلطهؽر ف  ت  ي  ب  با بحلج      طج يظط  ف  وحهػ ح  بحتصؽ ت   ؼ للع حطجي   ط ليهػيح  ص
   Spear, 2004:52ت   بحطت  ةددددددف  بحططلك Commonwealth ج      ث تهبحلج     و ذب  ج   مبرة

حط جحل  بحطشجد  بحطتط ل  ف   ج   بادجميطي   تطثي  حؽكط   ا جم بحطصجح   دذحغ الحالة ال ا عة:
للع  مبرة بحلج  ج   ؼ قث   لطؽل   طؽ ا ي ط   ذب بأل ب حلج  ج   ف  ب وبحطستوحي  بحسلط   يل 

وبم    ؼ  ا جم بحطصجح     جل تبح يجمب  بحلج  ي   بحهيئ  بحت ر سي   بحطؽظفيؼ بحلج  ييؼ  بحطلث   
      ت طع  سب (Jaramillo et al., 2012:15لط   بح   ليؼ  وبحطلتط  بحط     بحش كج  بح ب 

    مة حكجف   ا جم بحطصجح  ف   مبرة بحلج    

تلثي   طؽ  قيجمب   طؽ ا بح ؽكط  بح  جمي  ف  بحلج  ج   ؼ ب    تطثي   شي دطج ي الحالة الخامدة:
تظطي   هجرب  بألمتج  بحلج      فهؽ ي جحج  شجد    شطتهج بحث  ي حتطثي   فجلل  بحلج    ف   يلجم بيئ 

  (Lighcap, 2014:477)ت ظي  ضصؽاج ف  بحث ؽث بحتطثي ي  ف  بحلؽب ب بح

 ه  ؽ بضذ   جط بح ؽة طؽ ا بح ؽكط  بحط  ج بألدجميط   و ؼ  ثجمئ تتط   ف  تطثي   الحالة الدادسة:
ك ي ة ف   شجد    ب  بع با طؽ ا بحط  ج  ج  حي جحج طج ا بح ؽكط  بادجميطي  بحطشجر بحيهجحك   

 طؽ ا ف  بحلج  ج  بحت  ت ج    ؼ  شلجل  ت  مة و  تلف  ف   ثي تهج بحلج  ج   و طث   ذب بأل
(Owen et al., 2018:31    

  2بظج  للع  ج ت  ك وب   بع ل ض بحثجح جع حجا  تطثي   طج ا بح ؽكط  بادجميطي  ي  ض بحل ول ت
  ب ا با ت جمب  بحطؽ ه حتلغ بحظطج ا  
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 بح ؽكط  بادجميطي   با ت جمب  بحطؽ ه حظطج ا 2  ول ت
 اب ز االنتقادات المه    نمه ااأل 
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حكؼ  ظجحغ  لطؽل   ؼ با ت جمب     طؽ ا نجلتثجره حلػ بدجميط   بت رغػ فجللي   ذب بأل
 ج     ف   يجمب بحنجلت با حتع    و حغ طؽ ابحح ل  بحطش ص  للع  ذب بأل

Cambridge    وب ػ تلغ با ت جمب     ل ك فهػ بحهيئ  بحت ر سي  بح جدط  حطصجح  بح ؽكط
 كفج ب  للطي بف بم  وب بشغجل  نجإل جف  بحع   بحطشجركيؼ فيهج بح ليج تبا  با باض  ؼ

لؼ ت صصهػ ن ي ة  ض أ ف   ؽب ي    بح لط  بحث ى ف   لجل  ت صصيؼو   في  و 
بحشلؽح بح جحي  فضح لؼ    بمبرة  طي  بحط بف  بادجميطي بحطجحي   بح   ج   بحصيج   و     ت

ح  نصؽرة فجلل  ألمثجم تت ل  ف   ثي   بح جدػ   طؽ ا  ؼ بحطسجف  ل ك تطلؼ  ذب بأل
   بته طستؽأ بح وبحذيؼ  ػ  ؼوبحط لؽك 
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       بحلج  ي  تسلي  بح  ؽ   كط  بحش ك  طؽ ا حؽ ب  بحت  تػ تؽ يههج أل ت جمبا ب ا  ؼ  
 ذب  ؼ    طلي  بحت ليطي حل ب  للع حسجم  ؽمة بح  جمف ض  جتهج لثجرة لؼ مل    تكؽع 
 نجأل ؽرقؽب يؼ بحش كج  فيطج يت ل   وف للع  بحلج  ج  لط   و ؼ  ج ثج بض    ج ب
بحلج    نجألا ج  باقتصجمي  و شجد  لط   فضح لؼ تأ   وبأل عط  بألض أ ت جل  وبح

  ملػ بأل شط  بحث  ي  ف   ج ب ببت جث بحطلث  بو ضف  بح لػ بح لؽ   ضصؽاج
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  ف  ت  ي   موبر  لضج   للس ج غب ه بحضثجبي       ؼ بحظطج ا  ذب با طؽ ا ي تث  
 ؼ بلتطجم  ذب با طؽ ا  ؼ قث  بحيه    بحت ؽا   وب ػ با ت جمب  بحت  و هبأل ظج   
با صيج     وبح  ي     وةقظج  بحطلث  للع ب هػ ف  بيجم  ب يظ  ألغ بض تسؽ  ي بحلج     
 ألوب    تمس  تلغ بحلج  ج  بحططل  
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با   بحذ  يظ لس    طؽ ا ف  بتسج  با  با بحطشجرك  ف  بح ؽكط تكطؼ  شلله  ذب بأل
بحذيؼ ي    بألقؽأحو ظهػ با جم بحسلط   فيهػ  ت  ي  بحصححيج  حك    ا ف  ا ؽب 

ب   هط  بحص ؽب  ف  بحتؽا  بحع  تجئج وق بر  فضح لؼ  بإلمبرة بحلج  ي حهػ بحتط ي  ف  
 بيؼ  ا جم بحطصجح   نسثب بتسج  حل ج  بحظ جش
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   بحتطثي ي طؽ ا بح ؽكط  بح  جم   ؽ ت كيزه للع بحث ؽث  بحع  ت ؼ با ت جمب  بحت  و ه
 ج بيؼ بحث ؽث فضح لؼ بابت جم لؼ بحتؽباع    هػ  ؼ بحث ؽث بإل سج ي وب طجل  ج ب 

  وت كز للع  ص ر تطؽ   بحجم  حللج    يتط   ف  بحطظعطج  بحت  يتػ ب ب ج بحت ليػوبيؼ 
  تطثي  ن ؽث بحلج    فيهج 
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 ؽ بحص ؽب  ف  ت  ي    جط بح ؽة  حط  ج طؽ ا بح ؽكط  ب با ت جم بألب ا بحذ  ي ت   تطثي  
حطهجرب   بح ج ه طؽ ا  نجإل جف  بحع حظطج ا بح ؽكط  بادجميطي  حتػ بلتطجم ج ف   ذب بأل

  ج  ي   ت صص  ف  تطثي ه 

 Spear, 2004:51  (Owen ؛ تHenard & Matterle, 2018a:30ت نجالتطجم للع: بحطص ر  ؼ بل بم بحثجحتيؼ

et al., 2018:31  ت؛Jaramillo, 2012:15   
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بحع  سأح    ي ة نجا تطجك  و   بع يلؽع  طؽ ا  جعيشي  بحثجح   2وبتسجقج للع ل ض بحل ول ت
بحذ  تتطل  بحلج  ج  التطجمه اب  بع يلؽع  تلجوم    بحسيجمج  بحطتث د   دؼ قثد   بألدجميط  بح ؽكط 

بح لؽ    للع بح غػ كؽ هج غي   لز   ف  حجا    يظ   وبطج بع  طج ا بح ؽكط   ج   حت جد  بحتطدؽر 
  بح  بقي  بح جا  ف  بيئ  لط  بحلج    وبحت     ب  لجمج حل ؽب   بح  جفي  وبا تطجلي   وحكؽع بحلج  ج

مددلط  بح وحدد   غطددج  ت طدد   ددطؼ  دد  تكددؽع  ددطؼ  لطددؽلتيؼ بألوحددع  دد  بحلج  ددج  بح لؽ يدد  وبحتدد  ت
ي تدد    حددذب ج فدد  بح دد بك تبحلج  ددج  با ليدد   وبحطلطؽلدد  بح ج يدد   دد  بحلج  ددج  بح جادد  وبحتدد  يطلدد  لليهدد

نده   حطدج يتطتدوبح جاد     لؽ ي حبحلج  ج  بح  بقي  ب بحط  ج ف بح ؽكط    طؽ ا  بلتطجم وتطثي  يؼبحثجح 
 دددؼ قثددد    بع بح دددج ؽع بح  بقدد  ا يسدددط  بو يتدددي   مبرة بحلج  دددج   بتيدددج ب  ددؼ   و ددد  لجحيددد  فددد  بحتطثيددد   

حطشدجد  بحكثيد ة بحتد  ب دطدج بع ؼ بحص ب تطثي  با طؽ ا بحذبت  بألددجميط  و ذب يل      هيئ  بحت ر سيبح
ثدد  حؽكطدد  بأل ظددج  بع تط حطسددت     دد   ددؼ بحصدد ؽب  نطلددجعغيدد  ب يطدد  بهددج بح دد بك فدد  بحؽقددت بح ج دد 

بح قجبيد  مدتل    دؼ بحطجحدب  د ي  بحهيئدج   فيطج بع حؽكط  بحش كج  و ع ب حض ف و ا جم بحطصجح  
تتدؽف  بيئد  ادظجلي  وبا    فسده نجحظسدث  حل ؽكطد  بح  جميد  حيدى ا   جا  افت بمه  ؼ قث  بحلج  ج  بح

و دؼ  ج دب بضد  فدجع بن دجم  طدؽ ا   بحتطثي يد حتظفيدذ بحث دؽث  بالطدجل بح  بقيد ف   ظعطج   وض  ي  فجلل 
   حئط  حلتطثي  ف  بحلج  ج  بح  بقي  د  بأل بحط  ل   ؽبح ؽكط  

 

  



 

 

840 

 االستنتاجاث وانتىصياث: املبحث انرابع

Conclusions and Recommendations 

  Conclusions االستنتاجاث ـأوال: 

 : بحثجح يؼ  ج يل يستظتج بحث ىل  ه ضحل بظج  للع  أتػ 

 ح ؽكط  بادجميطي   طج ا ببأل طي  بحطت جظط  حتطثي    1
حك    طؽ ا  ؼ  طج ا بح ؽكط  بادجميطي  ب ف  بحذك   ح يه بح  ي   ؼ بحطزبيج وبحطأضذ  حذب تطلب بع   2

  ا  باضذ بظع  بالتثجر بلتطجم بحي     مة اضتيجر   طؽ ا    م  ؼ تلغ بحظطج
بح  بقي   ؽ با طؽ ا بحط  ج حسب ر   بألدجميط   طلؼ تطثي ه ف  بحلج  ج    د    طج ا بح ؽكط   3

  بحثجح جع

 Recommendations ثانيا: ـ انتىصياث

 بمتظجمب بحع بامتظتج ج  بحت  تػ بحتؽا  بحيهج يؽا  بحثجح جع نطج يل : 

  ت   تش    قج ؽع ضجص بتثظ  بح ؽكط    ورة لط  ورش ضجا  بيؼ بحلج  ج  بح  بقي   حت  يػ   1
 بادجميطي  ف  بحلج  ج  بح  بق  

  ورة تطثي    طؽ ا بح ؽكط  بحط  ل   ف  بحلج  ج  بح  بقي  نصؽرة لج    و ج    بحكؽف  للع   2
 و ه بحت  ي  

وف دددج حتؽقيتدددج  ا ظيددد    ددد ورة و ددد  ضجر ددد     ددد   حتطثيددد  با طدددؽ ا بحطحئدددػ حل ؽكطددد  بادجميطيددد   3
 مة    

 ثانثا: ـ آنياث نتطبيق انتىصياث
ف   ؽ  بحتؽايج  بحت  تػ بمت   هج  يض  بحثجح جع آحي   ؼ ضححهج تتطلؼ بحلج  ج  بح  بقي  

 بح لؽ ي  وبح جا    ؼ تظفيذ تلغ بحتؽايج   وبحت  يعه  ج بحشل  بحتجح  
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     طط آحيج  تظفيذ بحتؽايج 1شل  ت

بظددج  للددع  ددج  ددج  نددجحط طط  لددحه  يضدد  بحثجح ددجع بيطددجع وملددػ بح يددجمب  بحلج  يدد  فدد      دد   لددج     
ب  دددج ج  وتطثيددد   عدددجك بح ؽكطددد  بادجميطيددد   حددد  تلدددغ بألوحؽ دددج  بحتددد  ابددد  بع ت طدددع  سدددجح  كجفيددد   دددؼ 

ليددد  بحت ليطددد  با تطددجك  ن ددد   حددغ  لطدددج  فسدد   حلطشدددجرك   دددؼ قثدد   اددد جم بحطصددجح  بحطثجشددد  ؼ فدد  بح ط
تبحطلثدد   وبحطتمسددج   ب  بح حقدد   ألبدد ب  بحدد    وبحطشددجرك  بحفجللدد   ظثددج بحددع  ظددب  دد  بحلج  دد  حت  يدد  
بأل دد با بحط  ددؽة  وب دد  ج يددتػ ت  يدد  وب قدد   ادد جم بحطصددجح  حتددجت  بح طددؽة بحتجحيدد   و دد  ت  يدد   سددب 

يدد  وف ددج حطتطلثددج  بح طدد  بألدددجميط    يظدد  ي تئيهددج  للددس بحلج  دد  حكدد   دد ا فجلدد  فدد  بح ؽكطدد  بادجميط
وبحت  اب  بع تكؽع بحظصيب بألدث   ؼ بحظسب تظجط نجحهيئ  بحت ر سي   وتصجغ تلغ باحي  بهيئتهج بحظهجئيد  
بحدددع بحلهدددج  بحطت صصددد  فددد  وابرة بحت لددديػ بح دددجح  وبحث دددى بح دددجح  كط تددد   التطجم دددج للدددع وفددد  تشددد    

لجع  الحهكمة د م القلادات الجامعلة 
 االكاداملة من أ لهياتها

المجال امام الطلبة  فسح

والخرجين للمشاركة في 

في الخطط  ابداء الراي

 االستراتيجية

المشاركة الفاعلة ألصحاب 

االختصاص والمراكز 

المتخصصة في صياغة 

الخطة االستراتيجية 

 للجامعة
تحديد  بدية أصحاب 
المرالح الفا ملن في 

 الحهكمة االكاداملة

 م:  تحديد ندبة مذاركة أصحاب المرالح
 فق معايل  محددة  م: ان تكهن ال دبة 

 األكب  هي لمهلئة التدريدلة.

تقدام مقت ح لهزارة التعملم العالي  البحث 
العممي الع ايلة لم ح الغطاء القانهني 

 ال تماد تطبلق الحهكمة االكاداملة

تحديد فترات زمنية لتطبيق الحوكمة 

االكاديمية، في حال صدور التشريع 

 القانوني.
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 ؽكطدد  بادجميطيدد   وا بدد   ددؼ ت  يدد  ب ددجر ا ظدد    دد م حتطثيدد  ضددجص يددت ؼ بحغطددج  بح ددج ؽ   حتطثيدد  بح
 بحيج  بح ؽكط  بادجميطي  

 المرادر
تطبلق الحهكمة في  زارة الت بلة  التعملم في فمدطلن  د رها ف    س2018بحلط   مطي  ملطجع لث   ت -1

    ج    بامت حل الحد من االغت اب الهظلفي"
حهكمة الجامعات  د رها في مها هة    س2012لث  هللا لل   ت ب ق جع  بحط  دمحم بحط   وبح  ش  -2

   بلطجل  تتط   ج    بحلظجع    ببلس حثظجع التحداات"
1. Hénard, Fabrice and Mitterle, Alexander (2018a), Governance and quality 

guidelines in Higher Education A REVIEW OF GOVERNANCE 
ARRANGEMENTS AND QUALITY ASSURANCE GUIDELINES, OECD. 

2. Dobbins, Michael, hristoph Knill and Eva Maria Vo¨Angtle (2011), analytical 
framework for the cross-country comparison of higher education 
governance, Springer Science+Business Media B.V. 

3. Trakman, Leon (2008), Modelling University Governance, University of New 
SouthWales Higher Education Quarterly, 0951–5224 Volume 62, pp 63–83. 

4. Owen, D.C C, Boswell, L. Opton and L. Franco, C. (2018), Meriwether 
Engagement, empowerment, and job satisfaction before implementing an 
academic model of shared governance, Elsevier. 

5. Hénard, Fabrice and Mitterle, Alexander (2018b), University governance and 
quality assurance: what is at stake (presenter) Analyst at the Directorate 
of Education Organisation for Economic Co-operation and Development, 
OECD.  

6. Vilkinasa, Tricia and Peters, Margaret (2014), Academic governance 
provided by academic boards within the Australian higher education 
sector, Journal of Higher Education Policy and Management Publication 
details, Emerald journal. 

7. Lightcap, L.R. (2014), Academic Governance and Democratic Processes: 
The Entrepreneurial Model and Its Discontents Tracy, New Political 
Science, Vol. 36, No. 4, 474–488. 

8. Spear, Roger (2004), GOVERNANCE IN DEMOCRATIC MEMBER-BASED 
ORGANISATIONS, Annals of Public and Cooperative Economics.  



 

 

843 

9. Chan, K.W. (2007), Misconceptions and complexities in the study of 
China's cities: definstatistics, Elsevier. 

10. Barber C, George B and layne D. (2006), distinct properties of the five 
UDP-D-glucose/UDP-D-galactose 4-epimerase isoforms of Arabidopsis 
thaliana, J Biol Chem 281(25):17276-85. 

11. Ben-Ruwin, Mohamed (2010), The Corporatization of Shared Governance:  
The Corporate Challenge and the Academic Response, Paper presented at 
the AAUP Shared Governance Conference and Workshops. 

12. Gregory, Francesco Maassen (2002), an International Comparison of 
Corporate Governance Models, Spencer Stuart. 

13.  Jaramillo, Adriana (2012),   standard comparison of university governance 
to modernize higher education in the Middle East and North Africa, CMI. 



 

 

488 

نتحسني جىدة اخلذيبث انتعهيًيت /دراست تشخيص ابعبد انتىجه االسرتاتيجي املستذاو  
 يهيت نبعض اعضبء اهليئت انتذريسيت يف جبيعت انقبدسيتحته

 ا.و.د.فبضم راضي غببش انغزايل        
 /كمضة االدارة واالقترادجامعة القادسضة 

Fadel_rr@yahoo.com 

 و.و. سيف عهي جبسى
 محاضخ في معهج التقشي /الجيؾانضة

 
 و.د .حسني عهي عبذ انكرعبوي 

 جامعة االمام الكاعؼ

 السدتخمص

التؾجه الخيادي, والستسثل بـ )التؾجه االستخاتضجي  السدتجام الى قضاس دور  البحث الحاليهجف ي  
. وقج تؼ اختضار عضشة كسجخل لتحدضؽ جؾدة الخجمات التعمضسضة( التدؾيقي, و التؾجه التفاعميوالتؾجه 
واعتسج الباحث عمى االستبانة , اعزاء الهضئة التجريدضة في جامعة القادسضةمؽ مجسؾعة مؽ تتكؾن 

استبانة,  (60كإدة رئضدة لجسع البضانات والسعمؾمات الخاصة بالجانب التظبضق لمبحث, اذ تؼ تؾزيع )
( استبانة صالحة 53( استبانة, وبعج تبؾيب االستبانات تبضؽ ان هشالػ )57واستخجع مشها )

وقام الباحث بقضاس فخضضات البحث باالستشاد الى مجسؾعة مؽ االدوات الخاصة بالتحمضل , لالستعسال
البدضط التي تؼ والتي تتسثل بـالؾسط الحدابي, واالنحخاف السعضاري, ومعامل االرتباط االحرائي 

(, بضشسا تؼ قضاس فخضضات التأثضخ SPSS.V.24استخخاج نتائجها باالستشاد الى الحدمة االحرائضة )
وعمضه تؾصل البحث , (AMOS.V.24باالستشاد عمى االنسؾذج القضاسي السدتخخج عؽ طخيق بخنامج )

 الى مجسؾعة مؽ الشتائج لعل اهسها انعكذ في

لضات الكفضمة بسعالجة القزايا التي تقف دون حضمؾلة وتظؾر جؾدة وعمضه تؼ وضع مجسؾعة مؽ اال 
 الخجمات التعمضسضة ولعل ابخزها تسثل في
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 السقجمة

العجيــج مــؽ التحــجيات التــي تهــجد نجاحهــا وبقائهــا, وتتسثــل بــالت ضخات الجامعــات التعمضسضــة تؾاجــه       
الجامعـات السختمفـة نحـؾ العالسضـة التـي االقترادية واالجتساعضة الشاتجة عـؽ تحـجيات العؾلسـة, وانفتـاح 

ان  الجامعـاتالتظؾر التكشؾلؾجي والسعمؾماتي, االمخ الحي يتعضؽ عمى هـح  تهجف الى خمق جضل يتدؼ ب
التسضـد بعسمضاتهـا التعمضسضـة, فزـال  سؾعه مؽ التؾجهات االستخاتضجضة التي يسكؽ مـؽ خاللهـاتدتعسل مج

االمـخ الـحي يتعـضؽ  عمضهـا تن تتخـح  العـالؼ التعمضسـي, الترجي الى التهجيجات التي تهـجد بقائهـا فـيعؽ 
سشغسـة هـح  وعمضـه اـان ال بـج تن تؾاجـه الإجخاءات احتخازية ضـخورية لسؾاجهـة حالـة الفذـل السحتسمـة. 

 .فخص نجاحها وتسضدها مقارنة بالجامعات االخخى السذكمة وتحاول التخفضف مؽ 

مهسه تسخض السبحث االول بسشهجضة البحث,  ظمق فقج تؼ تقدضؼ البحث الى اربعسباحثومؽ هحا السش
بضشسا السبحث الثاني فتسحؾر باالطار الشغخي لمبحث, واان السبحث الثالث بؾاقع الجانب التظبضقي 

 لمبحث, واخضخًا السبحث الخابع الحي تسحؾر باالستشتاجات والتؾصضات التي تؾصل الضها البحث.
  



 

 

488 

 ينهجيت انبحث -املبحث االول:
 ة البحثمذكم-توال: 

جؾدة خجماتها التعمضسضة, اال جاهجة لتحدضؽ  الجامعات التعمضسضة الحكؾمضة مشها واالهمضةتدعى معغؼ 
انها ال تدتظضع تحجيج الكضفضة والظخائق واالسالضب التي يسكؽ استعسالها مؽ اجل خمق هحا التحدضؽ, 
وبالتالي خمق مضدة فخيجة مؽ نؾعها تسضدها عؽ الجامعات االخخى, وعمضه فان مذكمة البحث تشعكذ في 

لتي يسكؽ استعسالها مؽ اجل تحدضؽ جؾدة ما هي التؾجهات االستخاتضجضة االتداؤل االتي ) 
 . الخجمات التعمضسضة

 -تشبع اهسضة البحث الحالي في الشقاط االتضة: :تهسضة البحث-ثانضًا: 

وما هي الدبل التي يسكؽ مؽ التؾجه االستخاتضجي  السدتجام   بأهسضة السدتهجفةتعخيف العضشة  (1
 .جؾدة الخجمات التعمضسضةتحدضش خاللها

 .جؾدة الخجمات التعمضسضةو التؾجه االستخاتضجي  السدتجام قضاس طبضعة ونؾع العالقة بضؽ  (2

 -يسكؽ حرخ تهجاف هحا البحث بالشقاط االتضة:  :تهجاف البحث-ثالثًا: 

جؾدة الخجمات التعمضسضة لجى في تحدضؽ التؾجه االستخاتضجي  السدتجام قضاس الجور الحي يسارسه  (1
 .العضشة السدتهجفة

 .جؾدة الخجمات التعمضسضةو التؾجه االستخاتضجي  السدتجام تذخضص طبضعة ونؾع العالقة واالثخ بضؽ  (2
جؾدة الخجمات و التؾجه االستخاتضجي  السدتجام لسفهؾم  السدتهجفةقضاس مجى ادراك العضشة  (3

 .التعمضسضة

 السخظط الفخضي لمبحث-رابعًا: 

اهجافه واهسضته تؼ إعجاد السخظط الفخضي لمبحث, في ضؾء ما تؼ التظخق الضه مؽ مشهجضة البحث و 
(, لمتعبضخ عؽ العالقة بضؽ مت ضخات البحث. ويتسحؾر مخظط البحث حؾل مجسؾعة مؽ 1انغخ الذكل )

 -العالقات بضؽ مت ضخات البحث وااالتي: 

مة بـ والحي يتزسؽ ثالثة ابعاد والستسثالتؾجه االستخاتضجي  السدتجام ويتسثل ب-الست ضخ السدتقل:  .1
 (.Nasir,2013)التؾجه الخيادي, والتؾجه التدؾيقي, و التؾجه التفاعمي( , وتؼ اعتساد مقضاس )

 .(2014الظائي,) , وتؼ اعتساد مقضاسالخجمات التعمضسضةبجؾدة الستسثل  -الست ضخ التابع:  .2
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 ( السخظط الفخضي لمبحث1الذكل )

 فخضضات البحث-خامدًا: 
ؾجؾدة التؾجه االستخاتضجضتؾجج عالقة ارتباط ذات داللة احرائضة بضؽ  -:الفخضضة الخئضدة االولى

 وتشبثق مشه الفخضضة الفخعضة االتضة:الخجمات التعمضسضة,
  وابعادهؾجؾدة الخجمات التؾجه االستخاتضجي  السدتجام تؾجج عالقة ارتباط ذات داللة احرائضة بضؽ

 التعمضسضة.
في وجؾدة  وابعاد  تؾجه االستخاتضجيمليؾجج اثخ ذو داللة احرائضة   -:الثانضةالفخضضة الخئضدة 

 وتشبثق مشه الفخضضة الفخعضة االتضة:الخجمات التعمضسضة, 
 جؾدة الخجمات التعمضسضة.في وابعاد   تؾجه االستخاتضجيميؾجج اثخ ذو داللة احرائضة ل 

 عضشة البحث-سادسًا: 

( 53( استبانة, وبعج تبؾيب االستبانات تبضؽ ان هشالػ )57( استبانة, واستخجع مشها )60تؾزيع)تؼ 
التؾجه االستخاتضجي  السدتجام استبانة صالحة لالستعسال, ل خض الكذف عؽ العالقة واالثخ بضؽ 

 وجؾدة الخجمات التعمضسضة.
 تدوات جسع البضانات والسعمؾمات-سابعًا: 

  الشغخي: تدوات الجانب- 
مؽ اجل اغشاء الجانب الشغخي لمبحث تؼ االعتساد عمى الكتب, والسجالت, والجوريات, فزال الذبكة 

 العالسضة لمسعمؾمات)األنتخنت(.
  :تدوات الجانب السضجاني- 

مؽ اجل اتسام الجانب السضجاني لمبحث تست االستعانة باالستبانة اأداة رئضدة لجسع البضانات, انغخ 
 (.1, وتزسشت االستبانة محؾريؽ رئضدضؽ تؼ تؾضضحهسا في الججول )(1السمحق )
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 ( محاور استسارة االستبانة ومقايضدها1الججول )

 المصذر الرمز الفقرات االبعاد المتغيرات المحاور

 المحور االول
 التوجه االستراتيجي

(STDI) 

 LEOR 8 التوجه الريادي
Nasir,2013 01 التوجه التسويقي MAOR 

 INOR 01 التوجه التفاعلي
   92 المجموع

 المحور الثاني
جودة الخذمات 

 (ESQالتعليمية )
 2014الظائي, ESQ 14 احادي البعج

   14 المجموع
   43 المجموع الكلي
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 اجلبنب اننظري -املبحث انثبني:

 (Strategic Orientation)التؾجه االستخاتضجي  السدتجام  -اواًل:

  االستخاتضجيمفهؾم التؾجه 

ان هشالػ اختالف وتجاخل مهؼ ومعقج في وضع التؾجه االستخاتضجي  السدتجام يالحظ الستبع لسؾضؾع 
مفهؾم شامل يختص بالتؾجه االستخاتضجي, اؾن ان هحا السؾضؾع يعج مؽ السختكدات السهسة والخائجة 

, وبالتالي فان الججول (Nasir,2013:7)في الفكخ االداري الحجيث اؾنه يعبخ عؽ اداء الجامعات 
 ( يؾضح االراء و وجهات الشغخ الخاصة بالتؾجه االستخاتضجي.2)

 السدتجام  ( االراء و وجهات الشغخ الخاصة بالتؾجه االستخاتضجي2الججول )

 السفهؾم الباحث ت

1 Grawe et al,2009:283  االتجاهات االستخاتضجضة التي تشفحها السشغسة لخمق الدمؾاضات
 ألداء متفؾق مدتسخ مؽ األعسال التجارية السشاسبة

2 Liu et al, 2011:383  الجحور الخاسخة في السشغسة والتي تتسثل بالقضؼ التشغضسضة
 السؾجهة نحؾ عسمضة صشع االستخاتضجضة التشغضسضة

3 Avci et al,2011:149 التي تتكضف السشغسة مؽ خاللها مع البضئة الخارجضة  الظخائق
 و التشافديسؾاء الرشاعضة ا

4 Ferraresi et al.,2012:691 
مجخل محجد ألدوات ثابتة لخمق الدمؾاضات الرحضحة ألداء 

 متفؾق ومدتسخ

5 Rutsaert et al,2014:86  ق السهسة التي تعسل عمى دمج تذخضص وتقضضؼ ائاحج الظخ
 لسشغسة بالقخارات االستخاتضجضة وتخظضط العسل

6 Hsu et al, 2014:44  االستخاتضجضات السهسة التي تقؾم السشغسة مؽ خاللها احجى
 بتخرضص السؾارد والدمؾاضات الالزمة مؽ اجل االداء الستفؾق 

7 Grimmer et al,2017:5 
السختكدات االساس التي تدتعسمها السشغسة مؽ اجل تحقضق 

 الشجاح في عسمضاتها التشغضسضة
هؾ عبارة عؽ تؾلضفة مؽ االتجاهات والخظط التؾجه االستخاتضجي  السدتجام ومسا تقجم يسكؽ القؾل ان 

االستخاتضجضة التي يتؼ استعسالها مؽ اجل خمق الدمؾاضات والسؾاقف والقضؼ الكفضمة بتحقضق االداء 
 الستفؾق والستسضد في تقجيؼ الخجمات.

 تكسؽ اهسضة التؾجه االستخاتضجي  السدتجام في الشقاط االتضة: :اهسضة التؾجه االستخاتضجي- 
 (.Sarker&Palit,2015:575) يسثل احجى االهجافالعامةالستخاتضجضةالسشغسة (1
 (.Durand&Coeurderoy,2001:475) يسثل تحجالعؾاماللسحجدةلالستجامةالتشافدضة (2
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 (Grawe et al,2009:283 ; Press  et al,2014:104جدء ال يتجدت مؽ ثقافة السشغسة ) (3
 (Nasir,2013:7يؤدي الى خمق نؾع معضؽ مؽ االداء الستفؾق لسشغسات االعسال ) (4
 تؾزيع السؾارد التشغضسضة بظخيقة تخمق اداء تجاري متفؾق مرجر ل (5
(Grover&Saeed,2004:24.) 
 (.Voss&Voss,2000:68والتكشؾلؾجضا ), والسشافدضؽ, يسثاللخاضدةعمصالدبائؽ (6
 (Ferraresi et al.,2012:689حجخ الداوية االساس في تحقضق الشجاح عمى االمج الظؾيل ) (7
 (Zhou&Li,2007:564يخمق قجرة واداء فخيج ومتفؾق لمسشغسة مقارنة بالسشغسات االخخى ) (8
 ابعاد التؾجه االستخاتضجي 

 هي: (Nasir,2013)مؽ خالل ثالثة ابعاد رئضدة, التؾجه االستخاتضجي  السدتجام يسكؽ قضاس 
يذضخ هحا البعج الى  قجرة السشغسة عمى اكتذاف واستخجام تي فخص مسكشة  -:التؾجه الخيادي (0

لمؾصؾل إلى سؾق ججيجة. اي بسعشى اخخ ان التؾجه الخيادي يعكذ قجرة السشغسة عمى البحث عؽ 
ى السشغسة قضامها  بالؾلؾج داخل االسؾاق الججيجة الفخص الججيجة واست اللها. االمخ الحي يتعضؽ عم

باستعسال  مجسؾعة مؽ األسالضب والسسارسات وتسالضب صشع القخار التي تداعج السجيخيؽ عمى العسل 
( الى التؾجه Löfsten&Lindelöf,2005:726واشار )(. Nasir,2013:9بظخيقة ريادية )

الخيادي اؾنه بشاء متكامل يتألف مؽ ثالث مختكدات اساس هي )االبتكار, والسخاطخة, واالستباقضة( اذا 
ان هح  السختكدات االساس تذسل تؾجهًا استخاتضجضًا اساسضًا غضخ متجانذ, فاالبتكار يشظؾي عمى إيجاد 

خاطخة يذضخ الى رغبة اإلدارة في تخرضص حمؾل مبتكخة تو غضخ عادية لمسذاكل واالحتضاجات. بضشسا الس
, بقؾة وبذكل السشغسةسضل فتتسثمباالستباقضة  اما. البضئة السزظخبةمؾارد ابضخة لمفخص في مؾاجهة 

 .استباقي لمتشافذ مع مشافدضها
وعسمضاتها  السشغسةيذضخ هحا البعج الى السجى الحي تكؾن فضه استخاتضجضات  -:التؾجه التدؾيقي (9

(. واشار Grinstein,2008:115) جاهدة لالستجابة لستظمبات الدؾق وتي ت ضضخات في الدؾق 
(Nasir,2013:10-11)  الى ان مشغسات االعسال ذات التؾجه العالي في الدؾق مؽ السخجح تن

بضة تن تكؾن لها عالقات جضجة مع الدبائؽ وتخمق قضسة متفؾقة لهؼ. اسا تفادت بعض الجراسات التجخي
التؾجه نحؾ الدؾق قادر عمى السداهسة في نتائج تشغضسضة محجدة مثل القجرة عمى االبتكار تو نجاح 

( ان التؾجه التدؾيقي هؾ جهج مشدق عمى Zhang&Bruning,2011:84) يخى  بضشسااالداء السالي.
والسدتقبمضة, ونذخ مدتؾى السشغسة في تؾلضج معمؾمات الدؾق الستعمقة باحتضاجات الدبائؽ الحالضة 

 .ستجابة لسثل هحا الحااءالسعمؾمات االستخبارية عبخ اإلدارات, واال
هشاك تخاضد مدتسخ عمى الدبائؽ في ريادة األعسال يذضخ هحا الُبعج الى ان  -:التؾجه التفاعمي (1

والتدؾيق, االمخ الحي يتعضؽ عمى مشغسات االعسال تؾجضه مدتمدماتها نحؾ تؾفضخ خجمات هجفها 
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االساس تحقضق رضا الدبائؽ ويتؼ ذلػ مؽ خالل التفاعل معهؼ, وتحدضؽ تؾجضه خجمة السقجمة لهؼ 
االمخ الحي يؤدي إلى تداء متفؾق لمسشغسات . اذ ان مفهؾم الدبؾن يتؾافق مع تحقضق قضسة متفؾقة 

الحي يرف وحجة  لمدبائؽ بجءا مؽ الدبائؽ الفخدية. وبالتالي فان التؾجه التفاعمي يدتشج عمى "االعتقاد
 (.Nasir,2013:11تحمضل ال عسل تدؾيق ورد فعل الدبؾن التجاري )

 (educational services quality) جؾدة الخجمات التعمضسضة -ثانضًا:
  جؾدة الخجمات التعمضسضةمفهؾم 

تعجد وجهات الشغخ في مفهؾم جؾدة الخجمة التعمضسضة واالجتهادات في تحجيج مفهؾمها, اذ عخفت بانها 
القؾة الجافعة السظمؾبة لجفع نغام تعمضسي بذكل فاعل لضحقق تهجافه ورسالته السشؾطة به مؽ قبل 

العام لتظبضق جؾدة السجتسع واالطخاف العجيجة ذات االهتسام بالتعمضؼ الجامعي, اذ ان الهجف االساس 
التعمضؼ مازال بذكل محرمة جهؾد السؤسدة التعمضسضة بذكل اساس, فجؾدة الخجمة التعمضسضة بسجسمها 

واداريؾن( لخفع مدتؾى  تساتحةتذضخ الى الجهؾد التي يبحلها العاممؾن في السؤسدات التعمضسضة ) 
فجؾدة  (.53-52: 2014ائي,الظالسخخجات التعمضسضة بسا يتشاسب ومتظمبات السجتسع وحاجته. )

 ,Boshoffإدراك الظمبة لسدتؾى الشجاح او الفذل في تمبضة التؾقعات" )الخجمة تذضخ الى مجى 

الى تذضخ جؾدة الخجمات التعمضسضة ( الى ان 207: 2018جسضل وحبضب هللا, واضاف ) (.2005:413
الظالب, وسؾق العسل قابمضة مجسؾعة خرائص ومسضدات السشتج التعمضسي عمى تمبضة متظمبات 

 .والسجتسع واافة الجهات الجاخمضة والخارجضة السشتفعة
وعمضه فان جؾدة الخجمات التعمضسضة تذضخ الى محرمة مؽ القابمضات والسبادئ والقؾاعج التي تدتعسمها 

 السشغسات التعمضسضة مؽ اجل تحقضق الشجاح في جؾدة الخجمة التعمضسضة.
  الخجمات خرائص 

-36: 2017مؽ الخرائص التي يتعضؽ ان تتسضد بها الخجمة التعمضسضة, ) السؾسؾي,هشالػ مجسؾعة 
 وهي ( Kotler&Armstrong, 2012:236نقال عؽ  37
وتذضخ الى ان الخجمات ال يسكؽ رؤيتها, او اذوقها, او استذعارها, او سساعها مؽ  -الالممسؾسضة: (1

 قبل االشخاص الحيؽ يقؾمؾن بذخائها.
الخجمة ال يسكؽ فرمها عؽ االفخاد الحيؽ يقؾمؾن بتقجيسها اؾنها تعتبخ جدء ال اي ان  -التالزم: (2

 (.Boshoff, 2005:412يتجدت مشهؼ )
 ,Andreassenاي ان جؾدة الخجمة تعتسج عمى الحيؽ يقجمؾنها بظخائق مختمفة ) -التبايؽ: (3

1999:327.) 
ها ال تتعخض لمتمف او الى التقادم ان الخجمات ال يسكؽ استشدافها او تخديشها اؾن -القابمضة لمتمف: (4

 (.Tax et al., 1998:62بل هي قائسة الى ان يتؼ االستفادة مشها مؽ قبل السدتهمكضؽ )
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 اجلبنب انعًهي -املبحث انثبنث:

 االحراء الؾصفي لست ضخات البحث -اواًل:
 المستذام  االستراتيجي التوجه(STDI) 

( جاء بالسختبة االولى MAORُبعج التؾجه التدؾيقي )( ان 3اسفخت الشتائج الؾاردة في الججول )
(, بضشسا جاء ُبعج التؾجه التفاعمي 0.865( وبانحخاف معضاري بمغ )4.21بؾسط حدابي مختفع وقجر   )

(INOR(  بالسختبة الثانضة بؾسط حدابي بمغ )وجاء 0.825( وبانحخاف معضاري قجر  )4.17 ,)
( وبانحخاف معضاري بمغ 4.02( بؾسط حدابي قجر  )LEORالخيادي )بالسختبة االخضخة ُبعج التؾجه 

(0.771.) 
 مت ضخ التؾجه االستخاتضجيلفقخات  االحراء الؾصفي( 3الججول )

 ت
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 االهمية
 ت

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 االهمية

LEOR1 4.21 0.948 1 INOR1 4.25 0.939 2 

LEOR2 3.92 1.089 5 INOR2 4.25 0.939 2 

LEOR3 3.81 0.921 6 INOR3 4.21 0.948 4 

LEOR4 3.94 0.929 4 INOR4 4.08 1.053 9 

LEOR5 4.17 0.975 2 INOR5 4.13 1.038 7 

LEOR6 4.06 0.836 3 INOR6 4.18 0.909 5 

LEOR 4.02 0.771 الثالث INOR7 4.26 1.003 1 

MAOR1 4.21 0.927 5 INOR8 4.13 1.02 8 

MAOR2 4.26 0.944 4 INOR9 4.23 0.933 3 

MAOR3 4.09 0.883 9 INOR10 4.04 0.98 10 

MAOR4 4.15 0.969 8 INOR11 4.11 1.013 8 

MAOR5 4.2 0.887 6 INOR12 4.16 0.903 6 

MAOR6 4.3 0.952 2 INOR13 4.18 0.871 5 

MAOR7 4.09 0.904 10 INOR 4.17 0.825 الثاني 

MAOR8 4.17 1.033 7 

MAOR9 4.32 0.956 1 

MAOR10 4.28 0.948 3 

MAOR 4.21 0.865 االول 

 ( جؾدة الخجمات التعمضسضةESQ) 
( وبانحخاف معضاري قجر  4.11( ان الؾسط الحدابي العام بمغ  )4نالحظ مؽ نتائج الججول )

التي اسهست في ذلػ بؾسط حدابي مختفع ندبضا وقجر  ( هي ESQ7(, ولعل الفقخة الدابعة )0.796)
( جاءت بالسختبة االخضخ بؾسط ESQ8(, بضشسا الفقخة الثامشة )0.948( وبانحخاف معضاري بمغ )4.21)

 (.1.037( وبانحخاف معضاري قجر  )3.96حدابي بمغ )
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 مت ضخ التؾجه االستخاتضجيلفقخات  االحراء الؾصفي( 4الججول )
 ت

 الوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 االهمية
 ت

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ترتيب االهمية

ESQ1 4.17 0.914 2 ESQ7 4.21 0.948 1 

ESQ2 4.15 0.907 3 ESQ8 3.96 1.037 9 

ESQ3 4.17 0.914 2 ESQ9 4.12 0.851 5 

ESQ4 4.02 0.909 8 ESQ10 4.21 0.988 1 

ESQ5 4.06 0.864 7 ESQ11 4.09 0.904 6 

ESQ6 4.09 0.883 6 ESQ12 4.09 0.838 6 

    ESQ13 4.13 0.9 4 

    ESQ14 4.13 0.9 4 

    ESQ 4.11 0.796 ---- 

 عالقة االرتباط والتأثضخ بضؽ مت ضخات البحث -ًا:ثانض

, مؽ خالل اختبار STDIالتؾجه االستخاتضجي  السدتجام تهتؼ هح  الفقخة بقضاس عالقة االرتباط بضؽ 
يؾضح الججول )( و ,  SPSS.V.24فخضضات البحث الخئضدة وفخضضاتها الفخعضة باستعسال بخنامج 

 .الشتائج السدتخخجة مؽ عالقة االرتباط بضؽ مت ضخات البحث

 )( عالقات االرتباط بضؽ مت ضخات البحث الججول

 LEOR MAOR INOR STDI ESQ 

ESQ Pearson Correlation .931
**

 .955
**

 .863
**

 .963
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 53 53 53 53 53 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 (0.01** تذضخ الى معامل االرتباط تحت مدتؾى معشؾية )

 -ندتشتج مؽ الججول اعال  الشقاط االتضة:

التؾجه عالقة ارتباط ذات داللة احرائضة بضؽ قبؾل فخضضة االرتباط التي تشص عمى ) تؾجج  (1
 (. 0.963( وقجرها )ESQ( وجؾدة الخجمات التعمضسضة )STDI)االستخاتضجي  السدتجام 

التؾجه عالقة ارتباط ذات داللة احرائضة بضؽ قبؾل فخضضة االرتباط التي تشص عمى ) تؾجج  (2
 (. 0.931( وبم ت )ESQوجؾدة الخجمات التعمضسضة )( LEORالخيادي )

التؾجه عالقة ارتباط ذات داللة احرائضة بضؽ قبؾل فخضضة االرتباط التي تشص عمى ) تؾجج  (3
 (. 0.955( وقجرها )ESQ( وجؾدة الخجمات التعمضسضة )MAORالتدؾيقي )

التؾجه رائضة بضؽ عالقة ارتباط ذات داللة احقبؾل فخضضة االرتباط التي تشص عمى ) تؾجج  (4
 (. 0.863( وبم ت )ESQ( وجؾدة الخجمات التعمضسضة )INORالتفاعمي )
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 عالقة التاثضخ بضؽ مت ضخات البحث 

, وذلػ البحثتتشاول هحا الفقخة عخض و تحمضل ومشاقذة نتائج اختبار عالقات التأثضخ بضؽ مت ضخات 
 التأثضخ بضؽ مت ضخات البحث.( يؾضح عالقة 2(, والذكل )AMOS.V.24باستعسال بخنامج )

 
 وابعاد  في جؾدة الخجمات التعمضسضةالتؾجه االستخاتضجي  السدتجام ( عالقة تأثضخ 2الذكل )

 وابعاد  في جؾدة الخجمات التعمضسضةالتؾجه االستخاتضجي  السدتجام نتائج عالقة التأثضخ بضؽ ( 5الججول )

   
Estimate Std. Error C.V 

ESQ <--- LEOR 0.866 0.294 2.946 

ESQ <--- MAOR 0.912 0.238 3.832 

ESQ <--- INOR 0.745 0.206 3.617 

ESQ <--- STDI 0.926 0.218 4.248 

تججر االشارة الى ان جسضع تقجيخات انسؾذج اختبار فخضضات التاثضخ هي تقجيخات معشؾية تحت مدتؾى 
في الججول )(  الؾاردةوعمضه ندتشتج مؽ الشتائج وهحا ما يؤاج عمى قبؾل هح  الفخضضة. %( 5)اقل مؽ 

 -الشقاط التالضة:
االستخاتضجي  لمتؾجهذات داللة احرائضة التأثضخ عالقة التي تشص عمى ) تؾجج  التأثضخقبؾل فخضضة  (1
(STDI )في جؾدة ( الخجمات التعمضسضةESQ( وقجرها )0.926)  ( 0.218معضاري بمغ ) بخظأاي

 . (4.248( وقجرها )±1.96)وبقضسة حخجة اعمى مؽ 
الخيادي  لمتؾجهذات داللة احرائضة التأثضخ عالقة التي تشص عمى ) تؾجج  التأثضخقبؾل فخضضة  (2
(LEOR )في جؾدة ( الخجمات التعمضسضةESQ( وبم ت )0.866)  ( 0.294معضاري قجر  )بخظأاي

 . (2.946( بم ت )±1.96وبقضسة حخجة اعمى مؽ )
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التدؾيقي  لمتؾجهذات داللة احرائضة التأثضخ عالقة التي تشص عمى ) تؾجج  التأثضخقبؾل فخضضة  (3
(MAOR )في جؾدة ( الخجمات التعمضسضةESQ( وقجرها )0.912)  ( 0.238معضاري بمغ )بخظأاي

 . (3.832( وقجرها )±1.96وبقضسة حخجة اعمى مؽ )
التفاعمي  لمتؾجهذات داللة احرائضة التأثضخ عالقة التي تشص عمى ) تؾجج  التأثضخقبؾل فخضضة  (4
(INOR )في جؾدة ( الخجمات التعمضسضةESQ( وبم ت )0.745)  ( 0.206معضاري قجر  )بخظأاي

 (.4.248( وقجر بمغ )±1.96وبقضسة حخجة اعمى مؽ )
 االستنتبجبث وانتىصيبث -املبحث انرابع:

 االستشتاجات 
بتؾطضج اواصخ العالقات مع مؾعفضها وطمبتها اعزاء الهضئة التجريدضة هشاك اهتسام واضح مؽ قبل  (1

 .التؾجه االستخاتضجيومختمف اصحاب السرالح بقرج زيادة السعخفة ببخامج 
عمى تؾفضخ فخص لتظؾيخ مهارات االفخاد مؽ اعزاء الهضئة التجريدضة واضح مؽ قبل  اهتسامهشالػ  (2

 والتعمضسضة والتشسؾية لهؼ.خالل تؾفضخ البخامج التجريبضة 
عمى تظؾيخ االهجاف والسقايضذ الزخورة مؽ اجل الشهؾض يحخص اعزاء الهضئة التجريدضة  (3

 االستخاتضجي.بسدتؾاها 
عمى تؾفضخ متخررضؽ في مجال تكشؾلؾجضا السعمؾمات السضسا في يحخص اعزاء الهضئة التجريدضة  (4

 الحافغاتالذائعة التي تقع بها  باألخظاءالؾقؾع  مؽ اجل تالفيالتؾجه االستخاتضجي  السدتجام مجال 
 االخخى والتي تفتقخ الى وجؾد الستخررضؽ في مجال اعسالهؼ.

 التؾصضات 
بتؾفضخ قاعجة بضانات مؽ اجل جسع الدضخة الحاتضة لمسشتدبضؽ لجيها لتؾفضخ الجامعة ضخورة قضام  (1

 السعمؾمات السشاسبة عشهؼ ولهؼ.
خامج الرحضة وتعديدها مؽ اجل تحقضق التؾازن بضؽ العسل والحضاة بجعؼ البالجامعة ضخورة قضام  (2

 الذخرضة لمفخد السشتدب.
عمى حث السشتدبضؽ عمى السذاراة في الجورات التجريبضة والسؤتسخات الجامعة ضخورة قضام  (3

 والسشاقذات.
مدتؾى تحقضق امتالك السؾاهب والخبخات السشاسبة مؽ اجل يتعضؽ عمى الجامعة االهتسام بزخورة  (4

 .مشذؾد مؽ التألق التشغضسي
مشتدبضؽ ذوي مقجرات قادرة عمى تؾجضه العاممضؽ عمى اهسضة امتالك يتعضؽ عمى الجامعة التأكضج  (5

 .تجا  التؾجهات االستخاتضجضة السدتقبمضة
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:  دراست حتهيهيت نعينت ين يى احلوكًت االكادمييت يف اجلايعاث انعراقيت االههيتيتق
 انكهياث االههيت يف بابم

 و.د.حايد حمسن جداح
 كهيت االدارة واالقتصاد\جايعت كربالء

 قسى انعهوو يانيت ويصرفيت

 و.و.نور هاشى حمى
 اقساو بابم\كهيت االياو انكاظى)ع(اجلايعت

 ت ويصرفيتقسى انعهوو ياني
  

 و.و.  ختاو حامت محود
 اقساو بابم\كهيت االياو انكاظى)ع(اجلايعت

 قسى انعهوو يانيت ويصرفيت

 و.و.سيف ناظى كاظى
 اقساو بابم\كهيت االياو انكاظى)ع(اجلايعت

 قسى انعهوو يانيت ويصرفيت
 

     المدتخمص:

م بحػكسة الجامعات في الدشػات يتصخق البحث إلى مػضػع حػكسة الجامعات في ضل تدايج ااالهتسا
االخيخة عمى السدتػى العالسي والسحمي. كسا يحاول البحث إبخاز دور حػكسة الجامعات في تحقيق قجر 
كبيخ مغ الذفافية والعجالة، و يداعج إدارة الجامعة في االضصالع بجورها الخئيدي في مػاجهة التحجيات 

ة حيث أن الصمب عمى التعميع العالي في ازدياد مدتسخ، كسا ولعل هحا السػضػع يدداد أهسي .التي تػاجهها
أن مؤسدات التعميع العالي كسدتفيجيغ مغ االمػال العامة، تػاجه ضغػط ججيجة لتكػن أكثخ فاعمية 
واستجابة لستصمبات السجتسع وسػق العسل. مسا يحتع التػجه نحػ مديج مغ الذفافية والسداءلة العامة عمى 

 نحػ مديج مغ االستقاللية. وضع مػاز لمتحخك 

 الكمسات االفتتاحية: الحػكسة االكاديسية، الجامعات االهمية، العخاق.
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Abstract: 

 This research reports the subject of university governance in light of the 

increasing interest in the universities governance in recent years on the global 

and local level. Also it attempts to highlight the role of university governance to 

achieve a great deal of transparency and fairness, and assistance the management 

of the universities to take its main role in addressing the trials they face. This 

topic is very important due to the increase higher education demand. Moreover, 

the higher education institutions as beneficiaries of the public funds, faces new 

pressure to be more efficient and responsive to the requirements of society and 

the labour market. As a result, the higher institutions should be trend towards a 

greater transparency and public accountability in order to develop a parallel 

move toward more autonomy. 

 المقدمة:

الحػكسييية تذييي ل  فيييي االونييية االخييييخة تداييييج االهتسيييام بسػضيييػع الحػكسييية االكاديسيييية، العتبيييارات اهسهيييا ان
السحييػر الخئيدييي لتحجيييج اهييجا  مؤسدييات التعميييع العييالي، وتتشيياول عسميييات الحػكسيية بذيي ل اساسييي مييجى 
تسدظ الجامعة كسؤسدة ومجى التػافق بيشها وبيغ اعزاء هيئة التجريذ والصمبة ومجى قجرتها عمى تحقيق 

ان تهييتع بييه الييجول التييي تخكييد عمييى  اهييجافها السخسييػمة.  وتعتبييخ مؤسدييات التعميييع العييالي مييغ اهييع مايجييب
تصييػيخ الحػكسيية االكاديسييية فييي مؤسديياتها التعميسييية وحلييظ مييغ خييالل تحديييغ مدييتػى اداء اداراتهييا وجييػدة 
مخخجاتهييا وكفيياءة هيئيية التييجريذ وتصييػيخ بخامجهييا التعميسييية ومييغ اجييل ان تييتس غ هييح  السؤسدييات مييغ ان 

ب ان تقيػم فيهيا هيي الحػكسية االكاديسيية ان تديعى التييى ايجي تقيػم بيجورها عميى اتيع وجيه، فيان ميغ اولييى م
ي يييػن االميييغ خيييالل معييياييخ  تحقييييق الجيييػدة والكفييياءة والذيييفافية والفاعميييية ومحاربييية الفدييياد و يخهيييا وهيييحا ال

 الشداهة والذفافية عمى مدتػى السؤسدات االكاديسية.

 مذكمة البحث:

ػامل التي ادت الى قرػر في جػدة االداء ان  ياب الحػكسة االكاديسية في الجامعات كان مغ الع
عمى حلظ فان عسمية الشهػض بالتعميع العالي تتصمب تصبيق  الجامعي وبالتالي ضعف السخخجات، وبشاء  

مشطػمة متكاممة لمحػكسة لسداعجة ادارة الجامعات عمى الشهػض او القيام بادوارها ب ل كفاءة وفاعمية 
ئمة وكحلظ تكػن مفتػحة ايزا لسذاركة السػاششيغ في صشع وحلظ عغ شخيق خزػعها لمسدا وشفافية

تشبع مذ مة البحث مغ التداؤل الحي يقػل: هل ان الجامعات او الكميات القخارات برػرة متكافئة، وعميه 
وهل التصػرات  االهمية العخاقية قادرة عمى تصبيق متصمبات الحػكسة االكاديسية في مؤسداتها التعميسية؟

 ل هح  السجة تػافقت مع فمدفة التعميع العالي مغ حيث تحخرها مغ قبزة السخكدية؟التي حجثت خال
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 أهموة البحث:

تيياتي اهسييية هييحا البحييث مييغ مييجى  قييجرة الكميييات او الجامعييات االهمييية عمييى تصبيييق الحػكسيية االكاديسييية 
ي الكيافي بثقافية بذ مها السصمػب اليحي يحقيق متصمبيات التعمييع حات السديتػى السخميػق ومعخفية درجية اليػع

 الحػكسة االكاديسية والسعػقات التي تؤدي الى ضعف مخخجات التعميع.

 هدف البحث:

مييييجى اسييييتفادة الكميييييات او الجامعييييات االهمييييية العخاقييييية مييييغ مبيييياد  الحػكسيييية  دراسيييية يهييييج  البحييييث الييييى
 االكاديسية والى مجى قجرتها عمى تصبيق هح  السباد . 

 فرضوة البحث:

فخضية مفادها: ان لمحػكسة االكاديسية تاثيخ ممسػس عمى واقع التعميع العالي في يشصمق البحث مغ 
  .اقية في تصػيخ مدتػاها االكاديسيمؤسدات التعميع العالي في الكميات او الجامعات االهمية العخ 

 اواًل/ مفهوم الحوكمة االكاديموة

لحيالي  والتيي تذييخ اليى الػسيائل التيي ميغ يعج مفهػم الحػكسة االكاديسية مغ السفاهيع السهسة فيي الػقيت ا
 (1)خاللها تجار وتشطع مؤسدات التعميع العالي، فهي تعشي الصخيقة التي يتع مغ خاللها العسيل بالجامعيات 

وقج عخ  البشظ الجولي الحػكسة االكاديسية بانها الدمػكيات التي تعبخ عغ كيفية مسارسة الدمصة وتحقييق 
عميييى بشيييية هي يييل ووضيفييية الجامعييية ك يييل واالشيييار التشطيسيييي والتذيييخيعي ليييالدارة الخقابييية الحاتيييية، اح تخكيييد 

.  ويس غ اعصاء مفهػم لمحػكسة االكاديسية عمى أنهيا مجسػعية ميغ القػاعيج واالسيذ التيي ييتع (2)الجامعية 
ذ بسػجبها ادارة الجامعة وفق هي ل معيغ يتزسغ تػزيع الحقػق والػاجبات فيسا بيغ ادارة الجامعية ومجيال

 .(3)حػكسة الجامعة بسا يزسغ جػدة مخخجات الجامعة 

 الكاديموةاثانواً / مبادىء الحوكمة 

مييغ الستعييار  عمييية ان اسييذ الحػكسيية االكاديسييية تعييج بسثابيية القػاعييج والييشطع التييي تحقييق افزييل مبيياد  
  -االدارة العميا واالفخاد العامميغ بالسؤسدة، واهع مباد  الحػكسة االكاديسية هي:

تعصي الحخية االكاديسية الحق لمباحثيغ فيسا يتعمق  :(Academic freedom) االكاديموةالحرية -1
بعسميات التجريذ والبحث والشذخ بجون تقييج او رقابة مغ قبل السؤسدات التي يعسمػن بها. وتؤكج التقاريخ 

كاديسية والحػكسة تعتسج ان العالقة بيغ الحخية اال AAUPالرادرة عغ اتحاد اساتحة الجامعات االمخي ية 
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عمى دعع حقػق وحخية اعزاء هيئة التجريذ ودورهع في تحقيق الحػكسة االكاديسية، ويتصمب حلظ صشع 
 .(4)القخارات الجامعية بالسذاركة مغ قبل جسيع االشخا  السخترة بالعسمية التعميسية 

ة باالستذارة في كل االمػر يقػم رئيذ الجامعة وباقي مػضفي االدار : (Counselling)االستذارة -2
االكاديسية مع الكمية واالشخا  السعشية بسشاقذة مدائل وقزايا الجامعة، وهحا الشقاش يجب ان يتسيد 

 .(5)باالعالن السدبق وفق اجخاءات قانػنية متفق عميها 

وشالبية الحػكسة االكاديسية الفعالة بػاقعها تتصمب هيئات تسثيمية مهشية : (the acting)التمثول -3
عمى مدتػى الكميات ومجمذ الجامعة وايزا   عمى السدتػى الخارجي لمجامعة، تسثل هح  الهيئات 

  .(6)عشاصخها عمى مدتػى سياسات الجامعة )القخارات االدارية، السدتػى السالي، واالجخاءات التشفيحية(

رد مالية كافية الحجاث مؤسدات التعميع تتصمب مػا: (Financial Stability)االستقرار المالي -4
التشسية، لتس غ مؤسداتها تصػيخ ودعع مػاردها السادية مغ اجل ان الي ػن قمة السػارد سببا  في ضعف 
استقاللية الجامعات او التاثيخ عميها، ويجب اعصاء اهسية كبيخة لشطام السػازنة الحػكية لمجامعات مغ 

ا، وي ػن لمجامعات حق الترخ  في هح  السػارد اجل القيام بسهامها عمى افزل وجه، وتفعيل ادواره
 . (7)السالية بسا يخجم مرمحتها، دون االلتدام بقػاعج واسذ الرخ  السحجدة بقانػن لمسػازنة الح ػمية 

 ثالثاً / معوقات الحوكمة االكاديموة

دت : اح اصبح تح سه اعتبارات  يخ عمسية فالبحػث التي تكتب وتشذخ لياالنتاج والنذر العممي -1
بقرج التصػيخ العمسي وانسا مغ اجل التخقيات والتي تفقج قيستها مع مخور الدمغ، مسا ادى الى تخاجع 
اهسية الشذخ العمسي كسعيار لمكفاءة، اما السختبخات العمسية التي انذات حجيثا   احا انها تشبا بهيسشة الجانب 

عغ متصمبات السجتسع البيخوقخاشي واالاداري في تدييخها، ويالحظ ان مخدودها مازا  (8)ل بعيجا  
ان اساس ضعف التعميع العالي التأثور الدمبي لمناهج ماقبل التعموم عمى مناهج التعموم العالي:  -2

هػ ضعف السشاهج السعجة مغ قبل وزارة التخبية والتعميع والتي تعتبخ مغ اهع معػقات الحػكسة االكاديسية، 
صمق لسخحمة التعميع االكاديسي، والتي تؤثخ بذ ل مباشخ عمى والتي تعتبخ هح  السشاهج القاعجة والسش

الصخق التعميسية، اضافة الى حلظ هيسشة التعميع التمقيشي السقخر مسا يشاى بالتعميع عغ اكتداب مشهجيات 
 .(9)التفكيخ والبحث العمسي 

مغ خالل  اح يالحظ ان شخيقة اختيار قيادات هح  السؤسدات يتعطريقة ادارة مؤسدات التعموم:  -3
التعييغ مغ قبل الدمصة التشفيحية واالدارية وليذ عغ شخيق االنتخاب استشادا   الى السؤهالت العمسية مسا 

 (11)يؤثخ عمى استقاللية السؤسدات االكاديسية وشخيقة التقييع وقياس االداء
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ال اح ضعف استجابة وظائف الجامعات لممدتجدات االجتماعوة واالقترادية واالجتماعوهة:  -4
تتشاسب الػضائف مع مايتصمبة سػق العسل لحلظ يالحظ وجػد فجػة كبيخة مسا ادى بجورة الى تدايج اعجاد 

 (11) العاشميغ عغ العسل اح ادى الى عجم تحقيق االهجا  السخجػة مشه
: الزالت السيدانية السخررة لمبحػث التفي بالغخض السصمػب لمتصػيخ العمسي البحث العممي -5

االخخى، ور ع انذاء مخاكد بحثية ومختبخات اال انها لع ترل الى السدتػى السخجػ  مقارنة بالجول
 .(12)مشها

 رابعاً / ابعاد الحوكمة االكاديموة

تشػعت اراء الباحثيغ حػل عجد االبعاد االساسية لمحػكسة االكاديسية، والتي تكػن حات صمة وثيقة 
العسل، وعمى هحا االساس سػ  نتشاول بعس االبعاد بالعسمية التعميسية وبحاجات الصالب لمجخػل بدػق 

 -التي تخز الحػكسة االكاديسية:

الفعالة والدميسة، فهي ضاهخة تذيخ إلى  ةلمحػكس ةذفافية ضخوريال :(Transparency)الذفافوة -1
سعمػمات الذان ما أن يجسعػا ب لسغ لهع مرمحة ػفخوالترخ  بصخيقة م ذػفة. فهي ت تقاسع السعمػمات

األنطسة عغ السداو  وفي حساية مرالحهع. و حاسع في الكذف الجور القج ي ػن لها فل هحا الذان حػ 
لكيفية صشع القخار عمى الرعيج العام، كسا تستمظ قشػات عغ  إجخاءات واضحة حات الذفافية تستمظ

 يج اترال مفتػحة بيغ أصحاب السرمحة والسدؤوليغ، وتزع سمدمة واسعة مغ السعمػمات في متشاول
تتيح لمسعشييغ بسرالح ما ان كسا انها  عمى التجفق الحخ لمسعمػمات، تقػمكسا ان الذفافية  الجسهػر.

وتػفخ لهع معمػمات كافية  ،يصمعػا مباشخة عمى العسميات والسؤسدات والسعمػمات السختبصة بهح  السرالح
 .(13) تداعجهع عمى فهسها ومخاقبتها

شيييي الصميييب ميييغ السديييؤوليغ تقيييجيع التػضييييحات االزمييية الصيييحاب :وتع(Accountability)المداااائمة-2
السرييمحة حييػل كيفييية اسييتخجام صييالحياتهع وترييخيا واجبيياتهع واالخييح باالنتقييادات التييي تػجييه لهييع وتمبييية 

 .(14)الستصمبات السصمػبة مشهع وقبػل بعس السدؤولية عغ الفذل وعجم الكفاءة او عغ الخجاع والغر

ففيي  ييياب الذييفافية  افية والسدييائمة مفهػميان متخابصييان يعييدز كيل مشهسييا االخييخ.نديتشتج مييغ حليظ، ان الذييف
ويدهع وجػد هاتيغ الحالتيغ  ومالع ي غ هشاك مدائمة فمغ ي ػن لمذفافية اية قيسة. اليس غ وجػد السدائمة،

 معا في قيام ادارة فعالة وكفؤة ومشرفة عمى صعيج السؤسدات العامة والخاصة.

 stockبعيييج السذييياركة هيييػ البعيييج اليييحي يتعميييق بسريييالح السجتسيييع):(Participationالمذااااركة) -3
holder يجب ان تؤخيح بشطيخ االعتبيار مريالح السجتسيع اليحي هيػ صياحب السريمحة فيي وجيػد الجامعية)

بسا تفخز  مغ مخخجات لحلظ يجب ان تؤخح بشطخ االعتبار هح  السرالح، ثع ماهػ دورهع في عسمية اتخاح 
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عتج حلظ عمى نسػحج الجامعة عمى ر ع االهسية الػاسعة الصحاب السرالح ويعتسج دورهع القخارات حيث ي
فييي اتخيياح القييخارات عمييى الهي ييل الكمييي لمجامعيية اي ان هييحا الهي ييل والييحي يعتسييج عميييه فييي مقييجار مديياهسة 

االت اصحاب السرالح مغ السجتسع كدػق العسل او الصمبة داخل الجامعة او االشيخ التجريديية هيي السجي
 .(15) التي يس غ مغ خاللها مداهسة اصحاب السرالح في القخارات. 

هييي مييجى قييجرة واسييتصاعة السؤسدييات التعميسييية عمييى الػفيياء بالتداماتهييا : (Credibility)المرااداقوة -4
السؤسدييات االكاديسييية  وتعهييجاتها لمصالييب قبييل واثشيياء التحاقييه بهييا، ويتزييح حلييظ مييغ خييالل مييجى اسييتصاعة

تتسيييد بييه مؤسدييات  اب الصمبيية الجييجد مييغ خييالل مييا اثبتييػة مييغ خييالل مديييختهع التعميسييية وميياعمييى اسييتقص
 .(16)التعميع مغ ام انيات وتدهيالت مادية وبخامج تعميسية لتحقيق اهجا  التشسية 

 :لجانب العمميا /خامدا

يتزييييسغ هييييحا الجانييييب عييييخض التحميييييل الػصييييفي االحرييييائي لستغيييييخات البحييييث مييييغ خييييالل االدوات 
الحرييائية السدييتخجمة كالػسييا الحدييابي واالنحييخا  السعييياري باالضييافة الييى تذييخيز اراء عيشيية البحييث ا

الجيجول رقييع  حيػل البيانيات التيي ضهختهيا اسيتسارة االسيتبيان وتحميييل اسيتجاباتهع فيسيا يخيز متغييخ البحيث.
 .( يػضح اجابات افخاد عيشة البحث حػل متغيخ الحػكسة االكاديسية1)
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 اجاباث افراد عينت انبحث حول يتغري احلوكًت االكادمييت  (1) اجلدول
1 
 ت

 
 الفقخات

 الججولية T   السحدػبة  T الػزن الشدبي اوزان الفقخات 
 االنحخا  السعياري  الػسا الحدابي 
 الذفافية

  5.792 %80.74 0.88 4.04 تشذخ الكمية وثائق تػضح اهجافها واستخاتيجياتها ورؤيتها. 1
 
 

1.671 

تشذخ الكمية السعمػمات والبيانات الستعمقة بخصصها  2
 ومذاريعها السدتقبمية

3.58 0.85 71.84% 6.834 

تصبق الكمية انطسة شفافة ومعمشة خاصة بقػاعج اجتساعات  3
 االقدام والجان السختمفة وادارتها.

3.49 0.95 69.88% 7.562 

 4.703 %67.65 1.02 3.38 اضحةتعمغ الكمية القخارات التي تتخحها برػرة و  4
 62222 %72.52 0.93 3.62 المعدل العام 

 ةئمالمدا
  6.432 %74.94 0.98 3.75 تتبشى الكمي الئحة نطامية لسدالة عامميها. 1

 
1.671 

تفخض قػانيغ تكفل مدالة السقرخ في عسمه أيا كان  2
 مشربه.

3.39 1.02 67.78% 5.675 

لفداد االداري والسالي فيها بذتى تحارب الكمية انساط ا 3
 أش اله.

3.75 1.00 75.94% 4.564 

 7.231 %67.78 0.95 3.39 تخزع جسيع الهيئات لسدالة ومتابعة الهيئات االعمى. 4
 52976 %71.61 0.98 3.57 المعدل العام 

 مذاركةال
تذ ل ادارة الكمية لجان عسل مذتخكة بيغ االقدام  1

 ية لتفعيل مبجا العسل الجساعي.االكاديسية واالدار 
3.97 0.86 79% 5.982  

 
تدسح الكمية لمعامميغ فيها السذاركة في مشاقذة القخارات  2 1.671

 الرادرة عشه إلجخاء التعجيالت السشاسبة عميها.
3.34 0.95 67.25% 7.234 

 4.278 %66.45 0.91 3.32 تتبع الكمية الشسا الجيسقخاشي في صشع القخارات. 3
 52831 %70.9 0.91 3.54 المعدل العام 

 مرداقوةال
  4.932 %66.54 1.03 3.33 تصبق الكمية القػانيغ عمى جسيع العامميغ دون محاباة 1

 
1.671 

تػفخ الكمية ألعزاء الهيئتيغ االدارة واالكاديسية معاييخ  2
 واضحة لمحرػل عمى التخقيات

3.32 
 

1.10 66.42% 6.435 

 5.456 %64.69 0.99 3.23 كمية فخص متداوية في التجريب ومشح السدايا يػجج في ال 3
تدسح الكمية لسشتدبيها بسخاجعة االدارة العميا حيت يػاجهػن  4

 مذ مة معيشة
3.41 1.12 68.15% 4.156 

 52245 %66.45 1.06 3.32 المعدل العام 
 االلكترونيةالمصدر من اعداد الباحثين بااالعتماد على نتائج الحاسبة 
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  :( الى1ججول )الذيخ نتائج ت

لتحميييل فقييخات االسييتبانة، وتكييػن الفقييخة ايجابييية بسعشييى ان افييخاد العيشيية  (tتييع اسييتخجام اختبييار ) .1
( الججوليييية والتيييي تدييياوي t( السحديييػبة اكبيييخ ميييغ قيسييية )tيػافقيييػن عميييى محتػاهيييا احا كانيييت قيسييية )

وبانحخا   (3.62)السػزون لبعج الذفافية قج بمغ   سعجل العام لمػسا الحدابيالن اوعميه،  1.67
االجابية  فيي حييغ شيجة (3)  لي فان الػسا الحدابي الفخضي والبالغالتاوب (0.93)السعياري  بمغ 

 t% وقيسييية 61وهيييي اكبيييخ ميييغ اليييػزن الشديييبي السحاييييج والبيييالغ  (%72.52)لهيييحا البعيييج قيييج بمغيييت 
مسيا ييجل عميى  1.67الججوليية والتيي تدياوي   t( وهي اكبخ مغ قيسة 6.222) السحدػبة تداوي 

 لذيفافية وضيخورة تيػفخ  لتعديييدوضيػح اميتالك افيخاد عيشية البحييث تريػرا واضيحا حيػل اهسيية بعييج ا
 الحػكسة األكاديسية لمجامعات.

وقييج حققييت  (x1,x2,x3,x4)امييا فييي السدييتػى التفريييمي لهييحا البعييج فانشييا نجييج ان جسيييع الفقييخات 
 مقارنتا (.(4.04,3.58,3.49,3.38لحدابي السػزون والحي بمغ عمى التػاليارتفاعا في الػسا ا

وهيحا ييجل عميى تبشيي الكمييات عيشية البحيث لستصمبيات  ،(3) بميغ واليحي لمبحيث الفخضيي بالػسيا
وخصصهييييا الذييييفافية مييييغ خييييالل قيامهييييا بشذييييخ الػثييييائق الخاصيييية باهييييجافها واسييييتخاتيجياتها ورؤيتهييييا 

ضييافة الييى تصبيقهييا الييى انطسيية شييفافة متعمقيية بعقييج اجتساعاتهييا السختمفيية ومذيياريعها السدييتقبمية باإل
 واعالنها لقخاراتها بػضػح.

( وهيػ اكبيخ ميغ  3.57ة قيج بميغ )ئملػسا الحدابي السػزون لبعج السدا( ان ا 1يػضح الججول )  .2
بمغت  (، في حيغ 0.98(، واما االنحخا  السعياري فقج بمغ )3الػسا الحدابي الفخضي والبالغ ) 
% 61وهييي اكبييخ مييغ الييػزن الشدييبي السحايييج والبييالغ  (%71.61شييجة االجابيية لهييحا البعييج حييػالي )

، مسيا 1.67الججوليية والتيي تدياوي   t( وهيي اكبيخ ميغ قيسية 5.976) السحدػبة تدياوي  tوقيسة 
ة وضييخورة ائمحا حييػل اهسييية بعييج السديييييجل عمييى وضييػح وامييتالك افييخاد عيشيية البحييث ترييػرا واضيي

 ة لتعديد الحػكسة االكاديسية لمجامعات.تػفخ 
وقييج حققييت  (x1,x2,x3,x4)امييا فييي السدييتػى التفريييمي لهييحا البعييج فانشييا نجييج ان جسيييع الفقييخات 

(،  ,3.39 3.75 ,3.39 ,3.75)ارتفاعيا فيي الػسيا الحديابي السيػزون واليحي بميغ عميى التيػالي
خيييالل تبشيهيييا لميييػائح ة فاعمييية مييغ مائعيشيية البحيييث تتيييػافخ عميييى انطسيية مديييوهييحا يعشيييي ان الكمييييات 

السقريخيغ، باإلضيافة اليى م افحية كيل  ائمةها وفخض القػانيغ التي تكفل مدعاممي ائمةنطامية لسد
 الفاعمة.ائمة لسالي واخزاع كل هيئاتها لمسداوجه الفداد االداري وا

ػ اكبيخ ميغ ( وهي3.54قج بميغ ) السذاركة( ان الػسا الحدابي السػزون لبعج 1كسا ويذيخ ججول ) .3
(، وبيشسا بمغت شجة 0.91(، واما االنحخا  السعياري فقج بمغ )3الػسا الحدابي الفخضي والبالغ )
% 61وهيييي اكبيييخ ميييغ اليييػزن الشديييبي السحاييييج والبيييالغ   (%70.9االجابييية لهيييحا البعيييج فقيييج بمغيييت )
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مسييا  ،1.67الججولييية والتييي تديياوي   t( وهييي اكبييخ مييغ قيسيية 5.831) السحدييػبة تديياوي  tوقيسيية 
عمييى ان ادارة الجامعييات ال تقييػم باشييخاك العييامميغ وال الصمبيية فييي تصييػيخ الجامعيية وال تدييتقبل  يييجل

 .اقتخاحاتهع بججية
وقيييج حققيييت  ( x1,x2,x3)اميييا فيييي السديييتػى التفرييييمي لهيييحا البعيييج فانشيييا نجيييج ان جسييييع الفقيييخات 

وهحا يعشيي (، .(3.32 ,3.34 ,3.97ارتفاعا في الػسا الحدابي السػزون والحي بمغ عمى التػالي
ان الجامعييات تحييخص عمييى تذيي يل لجييان عسييل مذييتخكة لتفعيييل مبييجا العسييل الجسيياعي، باإلضييافة 
الييى مذييياركة كافييية العيييامميغ فييي صيييشع القيييخارات واجيييخاء التعييجيالت السشاسيييبة لهيييا وانتهاجهيييا لميييشسا 

 الجيسقخاشي في صشع القخارات.
( وهيػ اكبيخ 3.32قيج بميغ ) السريجاقيةالسػزون لبعيج ( ان الػسا الحدابي 1ويتزح مغ الججول ) .4

(، بيشسييا بمغييت شييجة 1.06وامييا االنحييخا  السعييياري قييج بمييغ ) (،3)مييغ الػسييا الحدييابي الفخضييي 
 t% وقيسيييية 61وهييييي اكبييييخ مييييغ الييييػزن الشدييييبي السحايييييج والبييييالغ  (66.45االجابيييية لهييييحا البعييييج )

، مسا ييجل عميى 1.67ولية والتي تداوي الجج  t( وهي اكبخ مغ قيسة 5.245) السحدػبة تداوي 
وضخورة تػفخ  لتعديد  السرجاقيةوضػح وامتالك افخاد عيشة البحث ترػرا واضحا حػل اهسية بعج 

 الحػكسة االكاديسية لمجامعات.
وقييج حققييت  (x1,x2,x3,x4)امييا فييي السدييتػى التفريييمي لهييحا البعييج فانشييا نجييج ان جسيييع الفقييخات 

(، ,3.41 (3.23 ,3.32 ,3.33بي السيػزون واليحي بميغ عميى التيػاليارتفاعيا فيي الػسيا الحديا
فيي كافية اعسالهيا ميغ خيالل  السريجاقية والشداهيةوهحا يعشي ان الكميات عيشة البحيث تسيارس الييات 

، باإلضيييافة اليييى تػفيخهيييا لسعييياييخ واضيييحة اسيييتثشاءاتتصبييييق القيييػانيغ عميييى جسييييع عامميهيييا دون 
 متداوية في التجريب ومشح السدايا. صلفخ محرػل عمى التخقيات وتػفيخها ل

 االستنتاجات
يديييهع تصبييييق الحػكسييية الخشييييجة بالسؤسديييات التعميسيييية فيييي زييييادة قيييجرتها عميييى انتييياج السعخفييية  .1

 بسختمف انػاعها ونذخها واالستفادة مشها.
مغ الزخوري ان تخكيد قييادات الجامعيات عميى القييػد والسحيجدات التيي تحيػل دون تصبييق او  .2

تصمبييييات حػكسيييية الجامعييييات النهييييا تديييياهع بذيييي ل كبيييييخ فييييي تحقيييييق الذييييفافية والتسيييييد تشفيييييح م
الجيييامعي، وحليييظ عميييى وفيييق التػجهيييات االداريييية السعاصيييخة التيييي تتبشاهيييا الجامعيييات العالسيييية 

 الخصيشة.
وكيييحلظ، ان تصبييييق الحػكسييية بالسؤسديييات التعميسيييية لتجػييييجها واالرتقييياء بهيييا، كسيييا ن تصبييييق  .3

صييػيخ اداء السؤسدييات التعميسييية وتجػيييجها وتحقيييق الذييفافية والسحاسييبية الحػكسيية يدييهع فييي ت
 والحج مغ الفداد السالي واالداري وتمبية حاجات السدتفيجيغ.
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اصييبح تصبيييق الحػكسيية فييي الجامعييات ضييخورة حتسييية حتييى تدييتصيع مشافديية بيياقي الجامعييات  .4
 وتحافظ عمى استسخاريتها وم انتها.

وهييحا يعتسييج عمييى رقابيية وزارة التعميييع  تصمييب تصبيييق قػاعييجها،نجيياح الحػكسيية فييي الجامعييات ي .5
 العالي والبحث العمسي وادارة الجامعات السعشية.

 التوصوات
عمى وزارة التعميع العالي والبحث العمسي دراسة مػضػع حػكسة الجامعات ووضع لػائح وقارات  .1

الشداهة وم افحة الفداد وخصة  تشطيسية تتخجع االهجا  التي تزسشتها االستخاتيجية الػششية لحساية
 التشسية.

ضخورة العسل عمى تعديد مفهػم الذفافية لسا لها مغ دور ايجابي في تهيئة البيئة السالئسة لتحديغ  .2
 مدتػى السدائمة االدارية وزيادة فعاليتها اعتسادا عمى الذفافية في مختمف مجاالت العسل.

اء قػاعجها في الجامعات مغ اجل زيادة قجرة الذخوع بتبشي معاييخ الحػكسة االكاديسية وارس .3
 الجامعات عمى التسييد ومغ اجل مػاجهة التحجيات الخاهشة.

العسل عمى تصػيخ التذخيعات التي تزسغ استقاللية الجامعات مغ مختمف الجػانب االدارية  .4
 والسالية.

رجاقية والسذاركة االمخ اشاعة ثقافة الحػكسة الجيجة بسا تزسشه مغ معاييخ الذفافية والسدائمة والس .5
 الحي يشع ذ عمى االرتقاء باداء الجامعات.
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 املصادر

 .2118البشظ الجولي، الجامعات مغ مشطػر شفا  في مشصقة الذخق االوسا وشسال افخيقيا  .1
اشييار نطييخي مقتييخح لحػكسيية الجامعييات ومؤشييخات تصبيقهييا فييي ضييػء  ،يعقييػب عييادل ،ناصييخ الييجيغ  .2

 . 2111ممة، جامعة الذخق االوسا، عسان االردن، متصمبات الجػدة الذا
درجيية مسارسيية مبيياد  الحػكسيية االكاديسييية فييي الكمييية الجامعييية لمعمييػم التصبيقييية  ،نجييع، نييػرة عييجنان .3

 . 2117 دة،  –بغدة مغ وجهة نطخ العامميغ فيها وسبل تصػرها، الجامعة االسالمية 
كمييية  ة فييي قصيياع التعميييع العييالي بييالجدائخ )دراسيية حالييةعاللييي، ايسييان، االتجاهييات الحجيثيية لمحػكسيي  .4

جامعيييية مييييػالي الصيييياهخ سييييعيجة( كمييييية العمييييػم  العمييييػم االقترييييادية والعمييييػم التجارييييية وعمييييػم التدييييييخ
 2115الجدائخ، .-االقترادية والتجارية وعمػم التدييخ

ييق ضيسان الجيػدة، الحػكسية جػدة واعتساد السؤسديات التعميسيية، الييات لتحق ،رضا ابخاهيع ،السميجي .5
 .2111السؤسدية، 

دمحم بػقذػر، التعميع الجامعي والح ع الخاشج في الجدائخ، )السمتقى اليجولي حيػل الح يع واسيتخاتيجيات  .6
 .2117التغييخ في العالع الشامي(، الجدء الثاني، جامعة فخحات عباس سصيف، 

تعميييع الجييامعي فييي الجدائييخ مييع االشييارة الييى حيياج قػيييجر، واقييع متصمبييات اصييالح مشيياهج ال ،قييػريغ  .7
 .2118، جامعة الذمف، 36مجمة عمػم اندانية، العجد حالة ماليديا ومقػمات نجاحها،

عميييى مديييتػى -حػكسييية مؤسديييات التعمييييع العالي)دراسييية حالييية قاصيييجي مخبييياح ورقمييية ربيعيية تجييياني،  .8
 .2116"القيادة االدارية"( جامعة قاصجي مخباح ورقمة،  الكميات

 .2117، 2131مؤتسخ دور الجامعات الدعػدية في تفعيل رؤية   .9
العخبيييييييييية  مشذيييييييييػرات السشطسييييييييية الح سانيييييييييية قزيييييييييايا وتصبيقيييييييييات، ،عبيييييييييج الكيييييييييخيع زهييييييييييخ ،الكاييييييييييج  .11

 .51-51،ص2113لمتشسيةاالدارية،القاهخة،مرخ،
ة فيييي الديييياقات نذيييخ ثقافييية الجيييػد ،عيييد اليييجيغ ييييػنذ ابيييػ عائذييية، عبيييج   احسيييج،نييياجي و الفداني .11

الجامعيييية السعاصيييخة فيييي ليبييييا الفهيييػم واالبعييياد)السؤتسخ العخبيييي اليييجولي الخابيييع لزيييسان جيييػدة التعمييييع 
 .2114االردن، -العالي(، جامعة الدرقاء

صييميحة رقيياد، تصبيييق نطييام ضييسان الجييػدة فييي مؤسدييات التعميييع العييالي الجدائخييية )افيياق ومعػقاتييه   .12
تعميييع العييالي لمذييخق الجدائييخي، كمييية العمييػم االقترييادية والتجارييية وعمييػم دراسيية ميجانييية بسؤسدييات ال

 .2114التدييخ، الجسهػرية الجدائخية الجيسقخاشية الذعبية،
الحػكسيية االكاديسييية بيييغ التخصيييا االسييتخاتيجي وقييياس االداء امؤسدييي)حالة مذييخوع  ،دمحم ،مخعييي  .13

عمػماتيييية وشيييب ات االتريييال بالجامعيييات الديييػرية(، تحدييييغ االدارة الجامعيييية باسيييتخجام الس تسبيييػس:
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 –جامعييية اليييخوح القيييجس الكديييميظ  –السيييؤتسخ العمسيييي الثاليييث، كميييية ادارة االعسيييال والعميييػم االداريييية 
 .2119لبشان، 

شيييب، عديييدة عبييج ، دراسيية تحميمييية لسفهييػم الحػكسيية الخشيييجة ومتصمبييات تصبيقهييا فييي الجامعييات   .14
 .2118،ججة ،2جامعة السمظ عبجالعديدالعجد ،ػم التخبػيةمجمة العم الدعػدية،

جامعيييية ششصييييا،  ،واقييييع الحػكسيييية فييييي جامعيييية ام القييييخى، مجميييية كمييييية التخبييييية البمييييػي، حدييييغ خمييييف، .15
 .241-215، ص2116مرخ، ،،61العجد
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