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بي في عأؽ اإلااٌ البكغي همضزل لخدؿحن حىصة الخعلُم العالي الاؾدثماع   الخضٍع

ت ؿُت بالجامعاث الجؼائٍغ  صعاؾت آلعاء عُىت مً أعًاء الهُئت الخضَع

  ؾعُضي عبض الخلُم حامعت بؿىغة ص. 

 حامعت أم البىاكــــــي  ص. مضفىوي  هىضة 

 :اإلالخو

تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء وألاَمُت ٖلى اإلاىهج ال٣اثم ٖلى جدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي        

ت حؿعى هدى جدؿ الا٢خهاصيوعبِ الجامٗت باإلادُِ  حن نىعتها واليؿُج الهىاعي، ٞالجامٗت الجؼاثٍغ

 .لٗمالئها اإلادلُحن واإلاجخم٘، والخ٣ضم في الخهي٠ُ الٗالمي للجامٗاث

ٖلى ؤًٖاء الهُئت ولخد٤ُ٣ ؤَضاٝ َظٍ الضعاؾت ٢امذ الباخشت بخهمُم اؾخماعة اؾخبُان جم جىػَٗها        

ؿُت ٖلى ازخالٝ صعظاتها الٗلمُت واإلاهىُت، اؾت اإلاُضاهُت ( ؤؾخاط قملتها الضع 465لُٗىت م٩ىهت مً) الخضَع

بلى ظملت مً  للبدض، خُض جىنلذ هخاثج جدلُل اؾخماعة الاؾخبُان مً زال٫ بغهامج الخدلُل ؤلاخهاجي

ت ؤَمها ما ًخٗل٤ بازخباع الٟغيُاث، والتي جا٦ض ٖلى وظىص صوع لئلؾدشماع  الىخاثج اإلاغجبُت بالجامٗت الجؼاثٍغ

بي في عؤؽ اإلاا٫ البكغي ٖلى جدؿحن ظىصة الخٗ ظىصة بِئت الخٗلُم لُم الٗالي مً زال٫ ٧ل مً: الخضٍع

ت طاث الغئٍت  التي ح٨ٗـ  ظىصة ألاصاء الجامعي، ظىصة اإلا٨خبت  تالاؾتراجُجُوالخٗلم والخجهحزاث، ؤلاصاٍع

ـ. ًاء َُئت الخضَع  ومهاصع اإلاٗلىماث الخٗلُمُت، الؿمٗت وؤلاهخاظُت الٗلمُت أٖل

بي، الاؾدشماع  ظىصة الخٗلُم الٗالي، اليلماث اإلافخاخُت: ت، عؤؽ اإلاا٫ البكغي. الخضٍع  الجامٗت الجؼاثٍغ

 
Abstract: 

This study aims to show the approach of improving the quality of higher studies, and linking the 

university with the economic and industrial environment. The Algerian university attaints to 

improve its picture towards Community and its stakeholders. And progress in the world ranking of 

universities.  

To achieve the objectives of this study, the researcher Designing a questionnaire was distributed to 

faculty members with various academic and professional degrees, Composed of a sample of (465) 

Professor, Where they found the results of the analysis of the questionnaire through the statistical 

analysis program, to a certain number of results associated with the Algerian university, especially 

as regards the tests of hypotheses. This confirms the existence of the role of training investment in 

human capital to improve the quality of higher studies through: The quality of the environment of 

studies, learning and accessories, the quality of educational programs, Administrative Leadership 

with Strategic Vision, which reflects the quality of university performance. The good quality of the 

Library and the information sources, Reputation and productivity of educational scientific faculty 

members. 
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 جلضًم ئقيالُت الضعاؾت: -

ت اإلاىاعص جىمُت ٖلى الخٗٝغ بن  الخد٤٣ ٌٗجي عؤؽ اإلاا٫ البكغي  في الاؾدشماع لخُٗٓم اؾتراجُجي ٦مضزل البكٍغ

٠ُ مضي مً ا اؾتراجُجُاث الخىمُت جْى ٠ بٖضاص في ٟاٖلال وؤزَغ  واإلاٗض واإلاضعب والٟٗا٫ واإلااَغ ال٠٨ء اإلاْى

ه مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤصاء مخمحز ًغقى بلى مهاٝ   ٖلمُت ؤؾـ ٖلى مبيُا ظُضا بٖضاصا و٢ضعجه ٖلى ه٣ل مٗاٞع

بي في عؤؽ اإلاا٫ البكغ  الجىصة ٞٗملُت  ٣ِٞ جغجبِ ي في ماؾؿاث الخٗلُم الجامعي الالاؾدشماع الخضٍع

٠ُ ا، ج٣ىُاث بخْى  بلى الىنى٫ بلى الجىصة والخمحز. ال٨ٟاءاث ال٣اصعة بىاء ٖلى بال٣ضعة ؤًًا جغجبِ بل حؿُحَر

ما صوع الاؾدثماع : ٖلى َظا ألاؾاؽ اعجإًىا َغح ؤلاق٩الُت ٦ما ًليالؿإاٌ الغئِس ي وألاؾئلت الفغعُت:   -

بي في عأؽ اإلااٌ البكغي في جدؿحن حىصة الخعلُم العالي  ؟ الخضٍع

ىضعط ج ُت ٦ما ًلي:ٍو ت مً ألاؾئلت الٟٖغ  دذ َظا الؿاا٫ الغثِسخي مجمٖى

يُت اإلاخسههت وؤوكُت البدض الٗلمي  - بي( َل للضوعاث الخ٩ٍى ٖال٢ت بخدؿحن ظىصة )الاؾدشماع الخضٍع

 الخٗلم الٗالي؟

 ٖال٢ت بخدؿحن ظىصة الخٗلم الٗالي؟عؤؽ اإلاا٫ البكغي مً َٝغ ؤلاصاعة الجامُٗت  الؾخضامتَل  -

 لئلظابت ًٖ ألاؾئلت الؿاب٣ت ه٣ترح الٟغيُاث ألاؾاؾُت الخالُت:ُاث الضعاؾت: فغي -

يُت اإلاخسههت وؤوكُت البدض الٗلمي ًىظض صوع طو صاللت بخهاثُت بحن  - )الاؾدشماع الضوعاث الخ٩ٍى

بي(  وجدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي. الخضٍع

وجدؿحن ظىصة  َٝغ ؤلاصاعة الجامُٗت عؤؽ اإلاا٫ البكغي مً اؾخضامتًىظض صوع طو صاللت بخهاثُت  -

 الخٗلُم الٗالي.

بن الجامٗت جلٗب صوعا َاما في جد٤ُ٣ الىمى والخُىع الا٢خهاصي، بما جىٍٞغ مً عؤؽ أهمُت الضعاؾت:  -

ا٢اث و٢ضعاث جضٞ٘ بالضو٫ هدى ع٦ب الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي وؤلابضإ  ل طو ٦ٟاءاث َو ما٫ بكغي مَا

ى ما ًجٗل  بخدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي وعبِ الجامٗت باإلادُِ الا٢خهاصي  خمامالاَوالابخ٩اع، َو

ت بهٟت زانت التي حؿعى هدى جدؿحن  واليؿُج الهىاعي مً اَخماماث الضو٫ بهٟت ٖامت والضولت الجؼاثٍغ

نىعتها لٗمالئها اإلادلُحن واإلاجخم٘ ؤوال والخ٣ضم في الخهي٠ُ الٗالمي للجامٗاث ٦ما هي في خاظت ماؾت 

ل الهاثل لهظا ال٣ُإ. ع الزخبا غ الخمٍى  اإلاجهىصاث اإلابظولت وجبًر

 وؿعى مً زال٫ ٢ُامىا بهظٍ الضعاؾت الٗلمُت بلى جد٤ُ٣ ظملت مً ألاَضاٝ ؤَمها:أهضاف الضعاؾت:  -

ت اإلاٟاَُم ٖلى الخٗٝغ -  الٗالي ظىصة الخٗلُم و٦ظا الخٗلُمي في عؤؽ اإلاا٫ البكغي، باالؾدشماع  اإلاخٗل٣ت الىٍٓغ

 زلها اإلاسخلٟت.بمضا

ت، وجدضًض  - ججمُ٘ اإلاٗلىماث والخ٣اث٤، بهضٝ حصخُو ألاويإ الغاَىت لئلصاعة الجامُٗت الجؼاثٍغ

 مخُلباث جُب٤ُ بصاعة الجىصة في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي.
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ت، خُض ٌٗض مٟهىم الجىصة مً اإلاٟاَُم  - خضازت مىيٕى الجىصة ومضي جُب٣ُه في بصاعة الجامٗاث الجؼاثٍغ

ً الٗغبي والجؼاثغ زانت -ضًشت في ال٨ٟغ ؤلاصاعي اإلاٗانغالخ م٨ً   -في الَى غ  الاؾخٟاصةٍو مىه في جٍُى

.  بصاعاث الخٗلُم الٗالي الجؼاثغي للجهىى بالخٗلُم بىظه ٖام وجصخُذ مؿاٍع

ىصة وظ مؿخ٣ل ٦مخٛحر الخٗلُمي في عؤؽ اإلاا٫ البكغي  الاؾدشماع  بحن الضعاؾت همىطط ًغبِ: همىطج الضعاؾت -

اث عؤؽ اإلاا٫  البكغي ٦ما ظاءث  اإلاؿخ٣ل للمخٛحر باليؿبت جاب٘، الٗالي ٦مخٛحر الخٗلُم ًمشله بىاء ٖلى هٍٓغ

  قىلتز و٢اعي ب٨ُغ وظا٧ىب مُيؿغ: ٖلى ًض ال٨شحر مً الا٢خهاصًحن ؤمشا٫ جُىصوع 

بي في عأؽ اإلااٌ البكغي:  الؾدثماع ا - لخٗلُمي مً جىمُت وجيكُِ ا الاؾدشماع وهي اإلاغخلت الشاهُت بٗض الخضٍع

 عؤؽ اإلاا٫ البكغي. 

ل وؤلاهٟا١ ٖلى عؤؽ اإلاا٫ البكغي في اإلاغخلت الؿاب٣ت وظب ٖلى عأؽ اإلااٌ البكغي:  اؾخضامت - ٞبٗض الخمٍى

ُٟي واهخ٣اله بلى مىٓماث ؤزغي. ضم حٍٗغًه لالٚتراب الْى  اإلاىٓمت اإلاداٞٓت ٖلُه واؾخضامخه في زضمتها ٖو

ظىصة بِئت الخٗلُم والخٗلم  ؤعبٗت ٖىانغ مخٗل٣ت بجىصة الخٗلُم الٗالي هي: ٞخمشله الخاب٘ اإلاخٛحر ؤما

ت طاث الغئٍت  والخجهحزاث، التي ح٨ٗـ ظىصة ألاصاء الجامعي، ظىصة اإلا٨خبت  تالاؾتراجُجُال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ًاء َُئت الخضَعـ ومهاصع اإلاٗلىماث الخٗلُمُت، ا بىاء ٖلى والتي ج الؿمٗت وؤلاهخاظُت الٗلمُت أٖل م ازخُاَع

 في عؤؽ اإلاا٫ البكغي. باالؾدشماع صعاؾت ص٣ُ٢ت واؾدكاعة اإلاسخهحن في اإلاجا٫ و٦ظل٪ اعجباَها 

ىا بلى زالزت مداوع جلؿُماث الضعاؾت:  - بىاء ٖلى ما ؾب٤ وجد٣ُ٣ا ألَضاٝ الضعاؾت ٢مىا بخ٣ؿُم مىيٖى

 عثِؿُت ٖلى الىدى الخالي:

ت : اإلالاعبت الىٍٓغ    إلاخغحراث الضعاؾت اإلادىع ألاٌو

بي في عأؽ اإلااٌ البكغي:  ب آلالُت الشاهُت لالؾدشماع في عؤؽ اإلاا٫ البكغي أوال. الاؾدثماع الخضٍع ٌٗخبر الخضٍع

 والتي ؤقاع بلحها ب٨ُغ مً زال٫ بدىزه ال٣ُمت خى٫ الاؾدشماع في عؤؽ اإلاا٫ البكغي.

1:ً ب والخُــىٍغ اإلاؿــخمٍغ ب ٖلــى ا . الخــضٍع لجاهــب الًٗــلي ٣ٞــِ، بــل ختــى الجاهــب ال٨ٟــغي، ال ٣ًخهــغ الخــضٍع

وطلــ٪ بهــضٝ الخهــى٫ ٖلــى الٗامــل الــظي ًدؿــً الخ٨ٟحــر والخدلُــل ومىــه اجســاط ال٣ــغاعاث الهــاثبت، والخىمُــت 

.٤ ت ج٩ىن بسل٤ عوح الى٣ض البىاء لىٟؿه اإلاخٗاملحن مٗه، والٗمل م٘ الٍٟغ  ال٨ٍٟغ

ب ًسخل٠ ٖما ٧ان ٖلُـه، و  ؤنـبذ ًخمحـز بىـٕى مـً اإلاغوهـت، ُٞخٛحـر بخٛحـر اخخُاظـاث وفي َظا الؿُا١ ٞةن الخضٍع

ب اإلاهــاعي وجم٨ـــحن الٗـــاملحن ؤي نـــ٣ل اإلاهـــاعاث وبجاخـــت الٟـــغم  ـــاث٠، ألن الهـــضٝ مىـــه َـــى الخـــضٍع ألاٞــغاص والْى

ً ؤؾاؾُحن َما:  اث٠ ٣ًىصٍ ٖىهٍغ ظا الخم٨حن في الْى  ؤمامها، َو

ب ؤلابخياعي:  - جهم ٣ٖى٫ م٨ٟغة، َظٍ ال٣ٗى٫ ٢اصعة ٖلى الخ٨ٟحر وطل٪ بالىٓغ بلى الٗاملحن ٖلى ؤالخضٍع

ب َىا ٩ًىن مً ؤظل ٞخذ الٟغم  والخ٨ٟحر ؤلابضاعي،  لالبخ٩اع الىاٞ٘، وبًجاص َغ١ ظضًضة في الٗمل، والخضٍع

ب ًُب٘ في هٟىؽ اإلاخضعبحن مجمىٖت ؤ٩ٞاع ٞالٗمل ؤلابضاعي ًخُلب ج٣بل الظاث والدؿامذ  لُه ٞةن الخضٍع ٖو

ً، واخترام زبراتهم وؤعائهمم٘ الخالٞاث والاؾ  1.خٟاصة مً ؤ٩ٞاع آلازٍغ

                                                 
ت، أؾغاع الىجاح ومىُللاث الخمحزمدمض ؤخمض ٖبض الجىاص،  .1  .31، م2000، صاع البكحر للش٣اٞت والٗلىم، الُبٗت ألاولى، ؤلاؾ٨ىضٍع
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ب الؿلىوي:  - ب بلى ألاَضاٝ الخىُٓمُت، وخاظاث ألاٞغاص، ٖلى ؤجهما الخضٍع ًىٓغ َظا الىٕى مً الخضٍع

ب الؿلى٧ي ٌٗمل ٖلى بخضار حُٛحر اإلاٟاَُم وال٣ُم  ٤ُ بُجهما، ٞالخضٍع مخ٩امالن، ولظل٪ البض مً الخٞى

غ اإلاىٓمت، وطل٪ مً زال٫ ال٣ًاء ٖلى والاججاَاث، والتي  اث الازخالٞاثجهب ٧لها في جٍُى ، واإلاىاٖػ

في ٞغ١ ٖمل ظماُٖت، ٌؿىصَا الخٟاَم والخٟاٖل ؤلاًجابي بُجها، وعوح الجماٖت  باالهًماماإلاىظىصة، طل٪ 

هغ ؤزغ التي حؿاَم في خل اإلاكا٧ل التي ٢ض جىاظه ؤو حٗغ٢ل مؿاع الٗمل. مً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ً ؤن هسخ

ب ٖلى عؤؽ اإلاا٫ البكغي في اإلاسُِ الخالي:            الخضٍع

ب على عأؽ اإلااٌ البكغي 01الكيل عكم )  (: أزغ الاؾدثماع في الخضٍع

 

ب  ئؾتراجُجُت الخضٍع

جدضًض 

 الاخخُاظاث

م البرهامج جىُٟظ البرهامج جهمُم البرهامج  ج٣ٍى

 

 

 عأؽ اإلااٌ البكغي 

ت  ؤلابخ٩اع الخبراث  اإلاهاعة اإلاٗٞغ

 
غجي وآزغون،  اإلاهضع: فحن  اؾتراجُجُتأزغ ٖضهان ؾالم ال٣اؾم ألٖا ب في جىمُت عأؽ اإلااٌ البكغي، صعاؾت جدلُلُت آلعاء عُىت مً اإلاْى الخضٍع

ذ اإلاكغاق ت،  ،في الكغهت العامت للىبًر خىهت اإلااجمغ الضولي الؿىىي الشاوي ٖكغ لؤلٖما٫ خى٫ عؤؽ اإلاا٫ البكغي في ا٢خهاص اإلاٗٞغ ظامٗت الٍؼ

ل  25-22ألاعصهُت، ألاعصن،   .564، م  2013ؤٍٞغ

  ب اإلاخمشلت في جدضًض الاخخُاظاث والتي جبدض ًٖ  اؾتراجُجُتخُض ًمشل الكُغ ألاو٫ مً الك٩ل الخضٍع

٤ مدخىي  ا، ٞمً زال٫ َظٍ اإلاغخلت ًخم جهمُم بغهامج ٞو َغ الجىاهب وال٣ضعاث التي ًغاص جىمُتها وجٍُى

مغخلت جىُٟظ البرهامج وهي ٖباعة ًٖ ه٣ل اإلادخىي الىٓغي بلى الىا٢٘ الخُب٣ُي، َظا البرهامج  مٗحن، لخلحها

ت مً ؤلاظغاءاث ج٣ِـ وجسخبر ٦ٟاءجه في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاُلىبت. ٤ مجمٖى  البض له مً ج٣ُُم ًٖ ٍَغ

ؤؽ ما٫ بكغي حٗخبر ٦مضزالث ًىٓغ مجها مسغظاث طاث ٦ٟاءة جىُٓمُت مخمشلت في ع  الاؾتراجُجُتَظٍ 

ؿاَم  ت، اإلاهاعة، الخبراث الالػمت، ولضًه ال٣ضعة ٖلى ج٣ضًم خلى٫ ظضًضة وا٢تراخاث ؤًٞل َو ًمخل٪: اإلاٗٞغ

  1بةبضاٖاث جسضم اإلاىٓمت ٩٦ل.

ب اإلاهاعاث جبعا إلالاعبت الجىصة: 2 ٦ما جبِىه ال٨شحر مً الضعاؾاث ٞةن بصعاط م٣اعبت الجىصة في ٖملُت . جضٍع

ب ٞغى ٖضم  ما٫ البُضاٚىظُت، وم٣اعبت الجىصة ٦ما َى الخا٫ الخضٍع الا٦خٟاء بدؿُحر الىيُٗاث وألٖا

                                                 
غجي وآزغون،  .1 فحن في ٖضهان ؾالم ال٣اؾم ألٖا ب في جىمُت عأؽ اإلااٌ البكغي، صعاؾت جدلُلُت آلعاء عُىت مً اإلاْى أزغ ئؾتراجُجُت الخضٍع

ذ ت، ظامٗت ال ،اإلاكغاق الكغهت العامت للىبًر خىهت اإلااجمغ الضولي الؿىىي الشاوي ٖكغ لؤلٖما٫ خى٫ عؤؽ اإلاا٫ البكغي في ا٢خهاص اإلاٗٞغ ٍؼ

ل  25-22ألاعصهُت، ألاعصن،   .572، م 2013ؤٍٞغ
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م٨ً ؤن هجض لها ؤعب٘ مغاخل ٦ما بِىه الك٩ل  باليؿبت للمىخجاث جٟغى ٖلُىا الخ٨ٟحر بمٟهىم الٗملُت، ٍو

 الخالي:

 (: جىىًٍ اإلاهاعاث جبعا إلالاعبت الجىصة02الكيل عكم )

 

ت مً زالٌ اإلاهاعاثالُم ؾٗاص، بؾماُٖل حجاػي، مٗاإلاهضع:  ، صاع ؤؾامت لليكغ حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 .130، م 2013والخىػَ٘، ألاعصن، 

 1واإلاغاخل الؿاب٣ت ًم٨ً ؤن وؿخٗغيها بةًجاػ:

ب، باإلياٞت بلى جدضًض اإلاغخلت ألاولى غاٝ اإلاٗىُحن بالخضٍع ت ألَا : في َظٍ اإلاغخلت ًخم حُٗحن مجمٖى

ب، وبك٩ل ٖام جب٣ى َظٍ اإلاغخلت الىؾاثل، ؤلاظغاءاث، ا ت لخدضًض جىظه الخضٍع ل٣غاعاث والٗملُاث الًغوٍع

ب.  هي اإلادضصة الؾتراجُجُاث الخضٍع

ب اإلاغخلت الثاهُت ما٫ اإلاخىاؾ٣ت اإلااصًت بلى جهىع وبهجاػ ؤهٓمت الخضٍع ب، وهي ألٖا : ؤو مغخلت َىضؾت الخضٍع

صٞتر الكغوٍ الظي ٌٗخبر الٗملُت إلاٟهىم الاؾدشماع في  اإلاٗضة، وجخجلى َظٍ الٗملُت مً زال٫ وز٣ُخحن َما:

ب. ب، واإلالٟاث البُضاٚىظُت، لظل٪ حٗخبر َظٍ اإلاغخلت هي اإلادضصة لجىصة الخضٍع  الخضٍع

 

: ؤي مغخلت ؤلاهجاػ، والتي مً زاللها ًخم الخىظُه والخدًحر، وطل٪ مً زال٫ ويُٗاث اإلاغخلت الثالثت

ت. مسخلٟت، جلخ٣ي في ه٣ُت ؤؾاؾُت هي  ؤجها اإلاغخلت التي ًخم٨ً ٞحها اإلاخٗلم مً جدهُل اإلاٗاٝع الًغوٍع

: في َظٍ اإلاغخلت جهبذ مدضصاث الجىصة هي ال٣اصعة ٖلى بهخاط اإلاهاعاث وحٗبئتها في ويُٗت اإلاغخلت الغابعت

ى ما ًٟغيه ؤًًا مىهج اإلاهاعاث التي مً ؤؾؿها ؤجها ال جد٤٣ بال في ويُٗاث ٖمل خ٣ُ٣ت.  الٗمل، َو

ً، ول٨ً ختى ًدؿجى ون٠ مضازل  اهُا. مفهىم حىصة الخعلُم العالي:ز ٧اهذ مدل ازخالٝ بحن اإلا٨ٍٟغ

 2الجىصة بصخيء مً الٗم٤، ٞةن الؿماث الخالُت ٢ض حؿهم في جمُحز مٟاَُم الجىصة:

٠ الجىصة في الخٗلُم الٗالي ًمشل بق٩الُت وجدضًا ٦بحرا  خُض ط٦غ " لُم " ؤن ظىصة الخٗحكِىج وجامبن حٍٗغ

ٖلى الىماطط اإلاؿخ٣اة مً مجا٫  لالٖخماصمٟهىم ٚامٌ ومكخ٤، ولظل٪ ٧اهذ َىا٥ مداوالث مخٗضصة 

غ هماطط ج٣ُُم لجىصة الخٗلُم الٗالي، ومً ؤَم جل٪ الىماطط اإلاخٗاٝع ٖلحها ٖاإلاُا َى بصاعة  الهىاٖت لخٍُى

٣ىم ٖلى ؤؾاؽ اإلاكاع٦ت الجىصة الكاملت التي حٗٝغ ٖلى ؤجها:" مضزل بصاعي للخىُٓم ًغج٨ؼ ٖلى  الجىصة ٍو

ل مً زال٫ بقبإ اإلاؿتهل٪ وبٞاصة ٧ل  ًاء بهضٝ جد٤ُ٣ هجاخاث ٖلى اإلاضي الٍُى مً ظاهب ٧ل ألٖا

ً" ؤعبٗت مىٓىعاث للجىصة في الخٗلُم الٗالي:  3ؤًٖاء الخىُٓم واإلاجخم٘، لظا ًدضص "َاعفي وظٍغ

                                                 
ت مً زالٌ اإلاهاعاثبؾماُٖل حجاػي، مٗالُم ؾٗاص، . 1  .131-130، م م 2013، صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ
ت في مإؾؿاث ا. ٖهام ظما٫ ؾلُم ٚاهم، 2 ت في يىء بعٌ ئصاعة الجىصة الكاملت مضزل لخفؼ الجىصة ؤلاصاٍع لخعلُم العالي اإلاهٍغ

ً،  الخبراث العاإلاُت ل  05-04، وع٢ت بدض م٣ضمت للماجمغ الٗغبي الضولي الشاوي لًمان ظىصة الخٗلُم، البدٍغ  .842 -841، م م 2012ؤٍٞغ
3  . Maguth P et al, Quality management practices in kenyan educational institution the case of the university of Nairobi, 

African journal of business management, Vol 1 ,2010, P14.  

 جودة التصور جودة اإلنجاز جودة مباشرة العمل جودة التوجيه

العملمرحلت  مرحلت السياست اإلنجازمرحلت    مرحلت الهندست  

 المؤشراث المسيطرة المؤشراث األساسيت المؤشراث المسيطرة
 

 المؤشراث المسيطرة
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اإلااؾؿت، وجمشل الىٓغة ألا٧اصًمُت الخ٣لُضًت التي  : وحكحر بلى اإلاد٪ الىاضر الظي جًٗهالجىصة هخمُحز - 

 تهضٝ بلى بْهاع مٗاًحر ؤ٧اصًمُت ٖالُت.

ت: - وج٩ىن ؤ٦ثر مالثمت في الهىاٖت الىمُُت خُض ًم٨ً جشبُذ الىنٟاث اإلاٟهلت  الجىصة هأزُاء نفٍغ

ت ؤن جٓهغ جُاب٣ا لها، ؤما في الخٗلُم الجامعي ٞباإل  م٨ً لل٣ُاؾاث الٗباٍع م٩ان جُب٣ُها ٖلى مىاص للمىخج ٍو

 الخٗلم.

 : بط حكضص ٖلى الخُىع اإلاؿخمغ.الجىصة هخدؿحن -

خاظاث اإلاؿتهل٪،  باٖخباع وجغ٦ؼ ٖلى ؾض الٟجىة في نىاٖت الخٗلُم  مالئمت الغغى: باعخباعهاالجىصة  -

ٟحن ؤو اإلاجخم٘ ألا٧اصً مي ؤو الخ٩ىمت ؤو ٦ما  جغ٦ؼ ٖلى خاظاث اإلاؿتهل٨حن ؤو خاملي ألاؾهم، ٧الُلبت ؤو اإلاْى

ً ؤنبذ َظا  اإلاجخم٘، و٦ما مدضص في ألاَضاٝ اإلاٗلىت ٦ىخاثج للخٗلم مً البرهامج الضعاسخي في ال٣ٗضًً ألازحًر

 ٧لمت الجىصة. اؾخسضاماإلاٗجى َى الؿاثض ٖىض 

ىٓغ بلحها ٦ظل٪ ٖلى ؤجها:  1ٍو

خم جدضًض اإلاٗاًالجىصة هدض عخبت - حر الضهُا في مٗٓم ؤهٓمت الخٗلُم : وحكحر بلى جلبُت اإلاُٗاع ألاصوى، ٍو

ُت للىخضاث ؤو البرامج و ٌٗخ٣ض ؤن اإلاٗاًحر الضهُا  الجامعي في ؤوعوبا لخد٤ُ٣ ؤصوى خض مً اإلا٣اعهت اإلاىيٖى

با.  ؾِخم ججاوػَا ٢ٍغ

بي في عأؽ اإلااٌ البكغي في الخأزحر على مإقغاث حىصة الخعلُم الجامعي الاؾدثماع . صوع 2  :الخضٍع

ت ؤو مً زال٫ ماقغاث ظىصة ا ٣ت بصاٍع  الاؾخُإللخٗلُم الجامعي، حكحر بلى اإلاٗلىماث التي ظمٗذ بٍُغ

ؤو بإًت وؾُلت ؤزغي لخدضص بصخيء مً الض٢ت مؿخىي الجىصة ال٣اثم في ماؾؿاث الخٗلُم  والاؾخ٣هاء

ظٍ اإلااقغاث جدىٕى جبٗا للٛغى مجها وجدؿ٘ وجخذجج جبٗا للمؿخىي الظي حؿخسضم له، و  ل٣ض الجامعي، َو

ُت،  ٢ؿمذ ؤو نىٟذ َظٍ اإلااقغاث في مجاالث عثِؿُت جدخىي الٗضًض مً الخ٣ؿُماث ؤو الخهيُٟاث الٟٖغ

بي في عؤؽ اإلاا٫ البكغي ٦ما ًلي:  2خاولىا التر٦حز ٖلى اإلاجاالث الغثِؿُت طاث الٗال٢ت باالؾدشماع الخضٍع

ـ:  أ. ٗىهغ، جىيُذ مضي ؤَمُت ؾىداو٫ مً زال٫ َظا الالاؾدثماع في حىصة أعًاء هُئت الخضَع

ؿُت والبرامج البدشُت في جدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي. الاَخمام  بجىصة ؤًٖاء الهُئت الخضَع

ـ:  - ـ طو ؤَمُت قضًضة في بهجاػ حىصة أعًاء هُئت الخضَع بن الضوع الظي ًًُل٘ به ًٖى َُئت الخضَع

َٗجي ظىصة ًٖى َُئت الخضَعـ مؿخىي جإَُله الٗملُت الخٗلُمُت وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ ال٩لُت التي ًيخمي بلحها و 

ب الُلبت والُا٢اث  الٗلمي وم٩اهخه الٗلمُت وؾمٗخه ألا٧اصًمُت ٞهى الظي ٣ًىم بالخضَعـ والبدض وجضٍع

خُلب مً ؤظل جد٤ُ٣ ظىصة ًٖى َُئت الخضَعـ ما ًلي: ت ألازغي في اإلاجخم٘، ٍو   3البكٍغ

 ال٨ٟاًاث ألا٧اصًمُت، ال٨ٟاًاث الخٗلُمُت. -

                                                 
، م 1  .842. ٖهام ظما٫  ؾلُم ٚاهم، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
ت وجُبُلُت. ؤقٝغ مدمض الؿُٗض ؤخمض، ؤقٝغ الؿُٗض ؤخمض مدمض، 2 ، صاع الجىصة الكاملت واإلاإقغاث في الخعلُم الجامعي: صعاؾت هٍٓغ

ت، الجامٗت   .193، م 2007الجضًضة لليكغ، الاؾ٨ىضٍع
غي، ا3  . 230، م 2010صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘،ألاعصن،  للُاصة وئصاعة الجىصة في الخعلُم العالي،. عاٞضة ٖمغ الخٍغ
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 مىانلت البدض الٗلمي والخإل٠ُ في مجا٫ جسههه و٢ضعجه ٖلى ال٣ُام بضوع اإلاىظه واإلاؿدكاع للُلبت. -

غ  - م، اإلاكاع٦ت في الٗمل ؤلاصاعي، اإلاكاع٦ت في زضمت اإلاجخم٘، الخٍُى ـ والخ٣ٍى ٘ في وؾاثل الخضَع الخىَى

ـ مً زال٫ ما ًلي:  م٨ً قغح ؤصواع ًٖى َُئت الخضَع  1اإلانهي اإلاؿخمغ، ٍو

م وؤلاعقاص والخىظُه وؤلاقغاٝ ٖلى البدىر والغؾاثل أصواعه ججاه َالبه - : وحكمل الخضَعـ والخ٣ٍى

 والضعاؾاث الخانت بُالبه، وبٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت وألاصلت الضعاؾُت.

ت ٖلى أصواعه ججاه اليلُت التي ٌعمل بها - ؤهىاٖها واإلاكاع٦ت في وي٘  ازخالٝ: وحكمل الٗملُاث ؤلاصاٍع

 الؿُاؾاث والخُِ، واإلاكاع٦ت في الاظخماٖاث واللجان واليكاَاث اإلاسخلٟت.

وحكمل الخضماث اإلاجخمُٗت وبظغاء الضعاؾاث والبدىر التي مً قإجها  أصواعه ججاه اإلاجخمع اإلادُِ به: -

 حؿاٖض ٖلى خل اإلاك٨الث التي ٌٗاوي مجها اإلاجخم٘، وجضُٖم ٖال٢ت الجامٗت باإلاجخم٘ اإلادلي.

اعاث ه ججاه هفؿهأصواع  - غ طاجه مهىُا واإلاكاع٦ت في الىضواث واإلااجمغاث وجىُٓم الٍؼ : ؤي الؿعي وعاء جٍُى

ـ مً خُض ؤَمُخه في هجاح الٗملُت  دخل ًٖى َُئت الخضَع بُت ووعف الٗمل، ٍو والضوعاث الخضٍع

ت والخٗلُمُت و  مهما بلٛذ َظٍ الخٗلُمُت، ٞمهما بلٛذ البرامج الخٗلُمُت مً جُىع في الخضماث التربٍى

با ٧اُٞا.  البرامج مً الجىصة، ٞةجها ال جد٤٣ الٟاثضة اإلاغظىة مجها بطا لم ًىٟظَا مٗلمىن ؤ٦ٟاء مضعبىن جضٍع

ٌٗض اإلابجى الخٗلُمي وججهحزاجه مً اإلاداوع الهامت للٗملُت  ب. حىصة اإلاباوي الخعلُمُت والخجهحزاث:

ىانغ اإلاىٓىمت الجامُٗت، وحٗخبر ظىصة اإلاباوي والخجهحزاث الخٗلُمُت، طل٪ ألهه ًخم ُٞه الخٟاٖل بحن ظمُ٘ ٖ

ؤصاة ٞاٖلت لخد٤ُ٣ الجىصة في الخٗلُم، وجخًمً ظىصة اإلاباوي الخٗلُمُت والخجهحزاث، مى٢٘ اإلابجى ومؿاخخه 

ت وؤلاهاعة وؾٗت اإلا٩ان وظىص ألازار  و٢اٖاجه الضعاؾُت وناالجه ومغا٣ٞه وم٨خبخه ومُٗمه وظىصة التهٍى

الهىث، واإلاسخبراث واإلاٗامل والخ٣ىُاث بإهىاٖها، بياٞت بلى الجمالُاث التي جًٟي ٖلى اإلابجى  ومازغاث

دت واإلاالثمت التي جشحر الضاُٞٗت لضي  إلاؿاث ٞىُت ظمُلت وج٠ًُ ال٣ُمت الظو٢ُت والٟىُت م٘ تهُئت البِئت اإلاٍغ

 2.الُالب للخٗلم واإلاخمحزة بالهضوء والخٗاون 

غ لها مىاعصَا ماؾؿاث الخٗلُ وبما ؤن ت اإلاخسههت، لظل٪ البض ؤن جٞى م الجامعي مً ماؾؿاث اإلاٗٞغ

ه مً: ؤبيُت وميكأث، ججهحزاث ووؾاثِ ج٨ىىلىظُت، م٨خباث ومهاصع مٗلىماث بم٩اهُاث  اإلااصًت بما جدخٍى

 الخُىع الخٗلُمي والبدثي والخ٣جي.

اإلاىار الظي جخم ُٞه ٞٗالُاث ٖملُاث بِئت الخٗلُم والخٗلم هي ج. مإقغاث حىصة بِئت الخعلُم والخعلم: 

الخضَعـ وؤوكُت البدض والخى٣ُب وهي ؤًًا اإلاىار الظي جخم ُٞه ؤوكُت الخٗلم والىمى اإلانهي وألا٧اصًمي، 

لى ٢ضع بًجابُتها ٖلى ٢ضع ظىصة ٧ل ٞٗالُاث الٗمل الجامعي.  ٖو

  3ىصة للجامٗت ٖلى الىدى الخالي:ًخدضص الخىُٓم ؤلاصاعي في مىٓىمت بصاعة الجص. حىصة ألاصاء الجامعي: 

                                                 
 .231. اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
، م 2 غي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .233. عاٞضة ٖمغ الخٍغ
غي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ3  .234-233،  م م. عاٞضة ٖمغ الخٍغ
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إحي طل٪ مً زال٫ ٖضة ؾبل، مجها الازخُاع  الاَخمام - ت واؾخ٣ُاب الٗىانغ الٟٗالت، ٍو باإلاىاعص البكٍغ

ب اإلاؿخمغ، والتر٦حز ٖلى بعياء ظمُ٘ الٗاملحن،  ٤ مٗاًحر مكخ٣ت مً ؾُاؾاث الجىصة، والخضٍع الؿلُم ٞو

م وػٍاصة صاُٞٗتهم للٗمل.  وجدٟحَز

٤ الٗمل، خُض ؤن ٖملُت جدؿحن الجىصة اإلاؿخمغة البض لها مً عوح الجماٖت واإلاؿاهضة ا - لتر٦حز ٖلى ٍٞغ

 للٗمل الجماعي.

ا. - َغ ا في جدؿحن الجامٗت وجٍُى  صعاؾت ؤلام٩اهاث اإلاخاخت في البِئت الخاعظُت واؾدشماَع

 مً ؤظل ؤلاًٟاء بها.صعاؾت الاخخُاظاث اإلاجخمٗت آلاهُت واإلاؿخ٣بلُت والٗمل ٖلى الخسُُِ  -

الاَخمام بازخُاع ال٣ُاصاث ٖلى الخدٟحز، وجدلُل وه٣ض الىي٘ الغاًَ، وجدضًض ألاويإ اإلاخى٢ٗت مؿخ٣بال،  -

ت اإلاخسههت،  و٦ظل٪ الالتزام بالخدؿحن اإلاؿخمغ، وبما ؤن ماؾؿاث الخٗلُم الجامعي مً ماؾؿاث اإلاٗٞغ

غ لها مىاعصَا اإلااصًت بما جد ه مً: ؤبيُت وميكأث، ججهحزاث ووؾاثِ ج٨ىىلىظُت، لظل٪ البض ؤن جٞى خٍى

 م٨خباث ومهاصع مٗلىماث بم٩اهُاث الخُىع الخٗلُمي والبدثي والخ٣جي.

ب، و. حىصة مهاصع الخعلم:  ًيبػي ؤن جدىٕى مهاصع الخٗلم في الجامٗت ٧اإلا٨خباث واإلاسخبراث ومغا٦ؼ الخضٍع

 1ومالثمت للخٗلم الظاحي.وؤن جخىاٞغ في الجامٗت بيُت ج٨ىىلىظُت مخ٩املت 

 اإلادىع الثاوي: الخدلُل ؤلاخهائي لىخائج الضعاؾت

٣ا اإلاُضاهُت الضعاؾت جمذ ت  ٞو  ًم٨ً والتي البدشُت، وال٣ضعاث ؤلام٩اهُاث خضوص في ؤلاظغاءاث مًإلاجمٖى

 :آلاحي في ؤَمها جىيُذ

ؿُت والتي جدخىي الضعاؾت في ظمُ٘ ؤؾاجظة  مجخم٘ ًخمشل مجخمع وعُىت الضعاؾت: أوال.جدضًض الهُئت الخضَع

ب في صعاؾتها مً ؤظل الخهى٫ ٖلى الىخاثج، والخابٗحن لجمُ٘ ماؾؿاث  ت مً الٗىانغ التي هٚغ ٖلى مجمٖى

ت وجم اؾتهضاٝ ألاؾاجظة ٖلى وظه الخهىم ؤي م٣ضمي الخضمت بهٟت ٖامت ؤي  ،الخٗلُم الٗالي الجؼاثٍغ

ؿُت ٢هض جدؿِؿها بًغوعة الجامٗت وؤؾاجظتها باٖخباع ؤن ال٣ُاصاث الجام ُٗت هي مً ٞئت الهُئت الخضَع

ُت م٘ مداولت جىظُه ٧ل اإلاؿاولُاث  الخىظه بلى مضزل الجىصة ٦سُاع اؾتراجُجي ومىا٦ب للخدضًاث اإلاٗٞغ

ت واإلاالُت واإلااصًت، بياٞت بلى ؤن  بلى َظٍ ال٣ُاصاث مً ؤظل الخغم ٖلى الخىظُه الٟٗا٫ للمىاعص البكٍغ

ؿُ ت هي الجهت ألاًٞل ٢هض صعاؾت عؤحها ُٞما ًسو اإلاؿاثل اإلاخٗل٣ت بجىصة الخٗلُم الٗالي، الهُئت الخضَع

بلٜ َظا  2ؤؾخاط ظامعي. 53.622 بالضعاؾت اإلاؿتهضٞحن ألاؾاجظة ٖضص ٍو

 مً لؤلٞغاص ممشل ؤهه ٖلى ًازظ مٗحن، مجخم٘ مً ظؼءا ٌك٩ل مٗحن ٞغص ًٖ حٗبر والتي اإلاٗاًىت وخضة ًٖ ؤما

بٌٛ الىٓغ ًٖ ال٩لُت  صاثمت بهٟت ًضعؽ ؤؾخاط ٧ل في اإلاجخم٘، ٞخخمشل َظا ُٖىاث جدضًض ضٝبه الٟئت هٟـ

ً الخسهو الظي ًضعؾه، خُض اؾتهضٝ  ٠ُ وطوي  الاؾخبُانالتي ًيخمي بلحها ٖو عؤي ؤؾاجظة خضًثي الخْى

َا لهٗىبت والتي جم ازخُاع عُىت هغة الثلج اإلاخدغحت مؿخسضمحن في طل٪  الخبرة ومً مسخل٠ الخسههاث،

                                                 
، م 1 غي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ  .233. عاٞضة ٖمغ الخٍغ

ت مً ٖلحها واإلاخدهل ،2015/2016الجامُٗت  الؿىت بخهاثُاث خؿب .16 ُت اإلاضًٍغ ت. الٗالي الخٗلُم بىػاعة والخسُُِ لالؾدكغاٝ الٟٖغ   الجؼاثٍغ
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الىنى٫ ٖلى ٧اٞت ؤٞغاص مجخم٘ الضعاؾت، ٦ما وكحر بلى ازخُاع َظٍ الُٗىت هٓغا الزخالٝ الجضو٫ الؼمجي 

ت ألازغي، ؤًً جم  الاظخماٖاثلؤلؾاجظة واعجباَاتهم بمؿاثل ؤلاقغاٝ، باإلياٞت بلى  الضوعٍت وألامىع ؤلاصاٍع

ً مً هٟـ اإلاىانٟاث ؤي ازخُاع ؤؾاجظة مً بحن اإلاٗاٝع وألانض٢اء زم َلبىا مج هم ا٢تراح ؤؾاجظة آزٍغ

ض ؤلال٨ترووي ومىا٢٘ الخىانل  و٦ظا اإلاىخضًاث  الاظخماعيؤؾاجظة ب٣ُإ الخٗلُم الٗالي، واؾخٗىا في طل٪ بالبًر

 الخانت باألؾاجظة الجامُٗحن باإلياٞت بلى الخىػَ٘ الىعقي.

ؤو  اإلاٗاصالث مً الٗضًض حؿخسضم ٢ض) خاط ظامعيؤؾ 56.061 ( اإلادضص اإلاجخم٘ ٖلى بىاء الُٗىت حجم ولخدضًض

ايُت والتي الهُٜ  Herbertمٗاصلت  -Robert Mason مٗاصلت  – Steven Thampsonمجها )مٗاصلت  هظ٦غ الٍغ

Larkin –  مٗاصلت Taro Yamane-  مٗاصلت Richard Geiger)م حَر  زهاثو مجها ل٩ل جىظض ،خُض1... ٚو

 الاؾخٟايت ججىب ؤظل مً ٣ِٞ واخضة مٗاصلت اؾخسضام ألاًٞل مً ن ٩ًى  لظل٪ اؾخسضامها، قغوٍ جدضص

ؤن  باٖخباع الاخخمالُت اإلاٗاًىاث م٘ جخىا٤ٞ التي Taro Yamane مٗاصلت  اؾخسضام ٖلى ه٣خهغ في طل٪، بالخالي

٣ا ج٨خب اإلاٗاصلت َظٍ الخمشُلُت، اإلاٗاًىت مً والهضٝ الخٗمُم الضعاؾت مً الهضٝ  = n الخالُت:    للهُٛت ٞو

N/1+N(e)2 :خُض 

  n ،حجم الُٗىت : N  ،٘حجم اإلاجخم :e مؿخىي الض٢ت: ٧لما ٧ان ٦بحرا، ٧لما ػاص زُإ اإلاٗاًىت، وفي :

 ٦سُإ للمٗاًىت، وبالخالي ٣ًضع حجم الُٗىت ألاصوى ٧الخالي: % 5الضعاؾت ٣ًبل 

n = N/1+N(e)2 = 56.061/1+56.061(0.05)2 = 397.16 ≈ 397  

٧لما ٧ان طل٪ ؤًٞل لخمشُلها للمجخم٘ اإلاضعوؽ،  397بلى ؤهه ٧لما ٧ان حجم الُٗىت ؤ٦بر مً وججضع ؤلاقاعة 

َظٍ  وؿبت و٦ظا ،)ؤؾخاط 397 (ألاصوى الُٗىت حجم ًٟى١  )اؾخبُان 465 (اإلا٣بىلت الاؾخبُاهاث ٖضص ؤن بما

 الضعاؾت هخاثج وحٗمُم صاٖخما ( ًم٨ً%84.54ؤي ما وؿبخه ) %80جٟى١  اإلاىػٖت الاؾخبُاهاث بلى الاؾخبُاهاث

 .للمٗاًىت ٦سُإ %5 و٢بى٫  % 95 ب م٣ضع ز٣ت مجا٫ ٖىض

خًمً ت مً ألاؾئلت ٍو  زالزت مداوع ؤؾاؾُت  ٦ما ًلي: جم بٖضاص اؾخبُان ًدخىي ٖلى مجمٖى

: ٖضص ؾىىاث  الٗلمُت، الجيـ، الغجبت قمل: و٢ض باإلاؿخجىبحن اإلاغجبُت الٗامت بالبُاهاث ًخٗل٤ اإلادىع ألاٌو

ت. برة،الخ  واإلاىانب الٗلُا ؤلاصاٍع

ت الٗلمُت و اإلادىع الثاوي:   بلى: بضوعٍ واإلا٣ؿملخٗلُمي في عؤؽ اإلاا٫ البكغي، ا الاؾدشماعمٗىىن بـــــــــ: اإلاٗٞغ

 ٣ٞغاث(،   ٣ٞ05غاث(، بؾخضامت  عؤؽ اإلاا٫ البكغي) 05الاؾدشماع الخٗلُمي عؤؽ اإلاا٫ البكغي) -

ُت مداوع  ؤعبٗت بلى بضوعٍ واإلا٣ؿمظىصة الخٗلُم الٗالي،  ــــ:مٗىىن بـــــاإلادىع الثالث:    :جسو ٖٞغ

ت طاث الغئٍت ؤلاؾتراجُجت التي ح٨ٗـ ظىصة  05ظىصة البرامج واإلاىاهج الخٗلُمُت ) - ٣ٞغاث(، ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

هخاظُت ٣ٞغاث(، الؿمٗت وؤلا  05ظىصة اإلا٨خبت ومهاصع اإلاٗلىماث الخٗلُمُت) ٣ٞغاث(، 05ألاصاء الجامعي)

ـ) ًاء َُئت الخضَع  ٣ٞغاث(. 05الٗلمُت أٖل

                                                 
م العالي: صعاؾت ألعاء عُىت مً ألاؾاجظة في ولُاث ؤلاكخهاص ، صوع ئصاعة الجىصة الكاملت في جدؿحن أصاء مإؾؿاث الخعلُ. زلُل قغقي1

ت،    .176، م 2015/2016 ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ ٖلىم في ٖلىم الدؿُحر، ظامٗت بؿ٨غة،بالجامعاث الجؼائٍغ
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 جخمشل في:ؤلاخهائُت:  الازخباعاثزاهُا. 

ى (: Cronbach’s Alpha Coefficientخؿاب معامل ألفا هغوهبار ) .1 مً مٗامالث ٢ُاؽ الشباث َو

 ٖباعة ًٖ مٗامل اعجباٍ بحن ٖباعاث اإلا٣ُاؽ، وظاءث هخاثجه خؿب الجضو٫ اإلاىالي.            

 هخائج ازخباع ألفا هغوهبار للُاؽ زباث الاؾخبُان (:01الجضٌو عكم )

 معامل ألفا هغوهبار اإلاداوع 

 .894 اإلادىع ألاو٫ 

 .900 اإلادىع الشاوي

 .904 الاؾخبُانوافت 

خماص ٖلى مسغظاث  لباخشتا: مً بٖضاص اإلاهضع  spssباإٖل

وهي ٢ُمت ظُضة جض٫ ٖلى زباث  0.8جٟى١   معامل ألفا هغوهبار مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ ًخطر ؤن ٢ُمت

واؾخ٣غاع هخاثج ل٩ل مً بٗض ؤلاؾدشماع الخٗلُمي في عؤؽ اإلاا٫ البكغي و٦ظا بٗض ظىصة الخٗلُم الٗالي لى ؤُٖض 

ٞهي ظُضة،  0.894ؤلازخباع م٘ هٟـ ألاٞغاص  وفي هٟـ الٓغوٝ ٣ُٞمت َظا اإلاٗامل باليؿبت للمدىع ألاو٫ 

وبىاء ٖلى ، الاؾخبُانشاوي ٞهي ممخاػة، َظا الشباث ٨ٌٗؿه مٗامل ؤلٟا ٦غوهباط ل٩اٞت ؤما باليؿبت للمدىع ال

ُت  ٗالُت الٗباعاث اإلاٗخمضة في ٦ال البٗضًً مً زال٫ ج٣ؿُماجه الٟٖغ َظٍ الىخاثج جخإ٦ض ٞٗالُت اإلا٣ُاؽ ٞو

 اإلاٗخمضة.

ت مً الخهاثو هضعظها ف. زهائو عُىت الضعاؾت: 2  ي الجضو٫ الخالي:جخمحز ُٖىت البدض بمجمٖى

 (: زهائو عُىت الضعاؾت02الجضٌو عكم)



غ نى٠ ب، **** ؤؾخاط مدايغ *: ؤؾخاط مؿاٖض نى٠ ب، ** ؤؾخاط مؿاٖض نى٠ ؤ، *** ؤؾخاط مداي

 نى٠ ؤ، *****: ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي.

وهي  57.4ًخطر مً زال٫ الجضو٫ ازخالٝ ؤٞغاص الُٗىت مً هاخُت الجيـ، خُض ًمشل الظ٧ىع وؿبت 

ًخطر ازخالٝ الضعظت ٦ما مً ُٖىت الضعاؾت،  42.6وؿبت جٟى١ وؿبت ؤلاهار التي جمشل هي ألازغي 

ا عجبتالٗلمُت لُٗىت الضعا ظا ٨ٌٗـ حٗاون  31.4بيؿبت  أؾخاط مدايغ نىف ب ؾت، خُض جخهضَع َو

ت وؾهىلت م٣اعهت م٘ الغجب  الاؾخبُانَظٍ الٟئت م٘ الُالبت م٘ الٗلم ؤن َظٍ الٟئت اؾترصصها مجها  بؿٖغ



66 العضص      

2018ماي      

ISSN 1112-4652 مت  -الجؼائغ – عماع زلُجي ألاغىاٍ مجلت صعاؾاث لجامعت
ّ
 -مجلت صولُت مدى

 

 
217 

  أؾخاط مدايغ نىف أ، في خحن جلحها عجبت 28.00بيؿبت  أؾخاط مؿاعض نىف أ ألازغي، لخلحها عجبت

، في خحن جدخل عجبت ؤؾخاط 11.6بيؿبت  ألاؾاجظة اإلاؿاعضًً نىف ب، لخإحي بٗضَا عجبت 19.6ت بيؿب

ظا عاظ٘ للٗضص اإلاخىاي٘ ألؾاجظة الخٗلُم الٗالي بمسخل٠  9.5الخٗلُم الٗالي طبل الترجِب بيؿبت  َو

ت ؤ ت، ًخهضع ُٖىت البدض مً هاخُت الخبرة اإلاهىُت الٟئت الٗمٍغ ؾىىاث بيؿبت  ٢10ل مً الجامٗاث الجؼاثٍغ

64.3 ًت م ؿُت التي جتراوح  17.80ؾىت بيؿبت  20بلى  10، لخلحها الٟئت الٗمٍغ ، بٗضَا ٞئت الهُئت الخضَع

، ؤما الٟئت ألازحرة والتي جمشل طوي الخبرة 11.6ؾىت  بيؿبت   30بلى  21ؾىىاث ٖملهم بالجامٗت مً 

مً مجمٕى ؤٞغاص الُٗىت، في خحن ٌٛلب ٖلى ؤٞغاص الُٗىت  6.20ؾىت ٞخمشل ما وؿبخه  30اإلاهىُت ؤ٦ثر مً 

، 60.9مً هاخُت جىلي مىانب اإلاؿاولُت، ألاؾاجظة الجامٗحن ٚحر مٗىُحن بهظٍ اإلاىانب الٗلُا بيؿبت 

ٖضص ألاؾاجظة الجامُٗحن الظًً ًدىػون ٖلى مىهب هىعي بيؿبت  وبيؿبت لِؿذ ببُٗضة ًٖ َظٍ ألازحرة

39.10. 

اث ؤوػان ٣ٞغاث مداوع  ؤلاخهائُت الخانت باإلادىعًٍ ألاٌو والثاوي:اإلاإقغاث  .3 لٛغى جدضًض مؿخٍى

الخماسخي ٩ُٞىن اإلاضي ؤلاظمالي ، جم اٖخماص م٣ُاؽ ل٨ُغث الاؾخبُانالضعاؾت، اإلاٗبر ٖجها في مداوع 

ى٫ مجا٫ ٧ل ازخُاع َى )4=1-5لالزخُاعاث )  ( ، ومىه وؿخيخج مجاالث ٧ل ازخُاع .0,8=4:5(، َو

 (: صعحاث ملُاؽ لُىغث لالؾخبُان03الجضٌو عكم )

 ضعاؾتاؾدىاصا الى اؾخماعة اؾخبُان ال لباخشتامً اٖضاص  اإلاهضع:

ت اججاٍ بظاباث ؤٞغاص الُٗىت مً زال٫  اإلاخىؾِ الخؿابي  اإلاُٗاعي بما ؤهىا  والاهدغاٝهداو٫ مٗٞغ

 اؾخسضمىا م٣ُاؽ ل٨ُغث الخماسخي اإلاظ٧ىع ؾاب٣ا.

 (: اإلاإقغاث ؤلاخهائُت الخانت بعباعاث اإلادىع04ًٍالجضٌو عكم )
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خماص ٖلى مسغظاث  خشتلباامً بٖضاص اإلاهضع:   SPSSبااٖل

ت خى٫ اإلادىع ألاو٫ الخام مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ ً ؿُت الجؼاثٍغ يُت دبحن عؤي الهُئت الخضَع الضوعاث الخ٩ٍى

بي في عؤؽ اإلاا٫ البكغي(اإلاخسههت وؤوكُت البدض الٗلمي  وبهٟت ٖامت ؤبضي ألاؾاجظة ، )الاؾدشماع الخضٍع

واهدغاٝ  3.24: الجامُٗحن  عؤحهم باإللتزام اإلاخىؾِ ٖلى ٖباعاث اإلادىع الٟغعي ألاو٫ بمخىؾِ خؿابي ٢ضٍع

 : ، وباليؿبت للمدىع الٟغعي الشاوي ؤبضي ألاؾاجظة الجامُٗحن عؤحهم بالخُاع اإلاخىؾِ ٖلى 0.88مُٗاعي ٢ضٍع

 : :  3.15ٖباعاث َظا اإلادىع بمخىؾِ خؿابي ٢ضٍع  0.78واهدغاٝ مُٗاعي ٢ضٍع

ؿُت الخابٗت لها  ًم٨ً جٟؿحر َظٍ الىخاثج اإلاخدهل ٖلحها بإن الجامٗت جداو٫  جيكُِ ؤًٖاء الهُئت الخضَع

غ الجامٗت ٖلى  ىُت والضولُت ول٨ً ال جخٞى يُت اإلاخسههت واإلالخ٣ُاث الٗلمُت الَى مً زال٫ الضوعاث الخ٩ٍى

وخضاث مخسههت إلاخابٗت وجىلُض ألا٩ٞاع الجضًضة بال٣ضع ال٩افي، في خحن ؤن ؤلاصاعة الجامُٗت ؾاَمذ بك٩ل 

ت وطل٪ مً زال٫ ؾُاؾاث ماصًت ٦ٗضم ويٗها هٓام ٦بحر في اٚتراب عؤؽ اإلاا٫ البكغي في الجا مٗت الجؼاثٍغ

ت مشل ٖضم اَخمامها بالك٩ل  م ٖلى الٗمل ؤ٦ثر، وؤزغي مٗىٍى دَٟؼ ٞٗا٫ للم٩اٞأث ًغضخي ؤؾاجظتها ٍو

ال٣ىي ؤلاًجابي بمك٨الث الٗمل وبًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت لها وبقغا٥ بٌٗ ؤؾاجظتها ٣ِٞ في اجساط 

ت بضاز  لها.ال٣غاعاث اإلاهحًر

ىصة بِئت الخٗلُم جباليؿبت للمدىع الٟغعي ألاو٫ اإلاخٗل٤ بؤما باليؿبت للمدىع الخام بجىصة الخٗلُم الٗالي: 

ؿُت التزامها باإلاىا٣ٞت  ظا ما ٨ٌٗؿه والخٗلم والخجهحزاث، ٞخا٦ض الهُئت الخضَع لٗباعاث َظا اإلادىع، َو

: واهدغاٝ  3.79اإلاخىؾِ الخؿابي ال٨لي لهظا اإلادىع ب٣ُمت   0.63مُٗاعي ٢ضٍع

ت طاث الغئٍت  بالخُاع اإلاخىؾِؤبضي ألاؾاجظة الجامُٗحن عؤحهم  ٦ظل٪ ٖلى ٖباعاث مدىع ال٣ُاصة ؤلاصاٍع

 : :  3.12الاؾتراجُجت التي ح٨ٗـ  ظىصة ألاصاء الجامعي بمخىؾِ خؿابي ٢ضٍع ، 0.78واهدغاٝ مُٗاعي ٢ضٍع

صع اإلاٗلىماث الخٗلُمُت، خُض ظاءث بظاباجه بضعظت ُٞما ًسو اإلادىع الٟغعي اإلاٗىىن بجىصة اإلا٨خبت ومها

واخضة وهي صعظت اإلاىا٣ٞت ٖلى ظمُ٘ ٖباعاجه، ؤما ُٞما ًسو اإلادىع الٟغعي ألازحر مً اإلادىع ال٨لي لجىصة 

ـ، ؤًً خاػ اإلادىع ٖلى صعظت  ًاء َُئت الخضَع الخٗلُم الٗالي واإلاخٗل٤ بالؿمٗت وؤلاهخاظُت الٗلمُت أٖل

ت بمخىؾِ خؿابي ٢ضٍع  اإلاىا٣ٞت مً ٢بل ؿُت بالجامٗت الجؼاثٍغ ، اهدغاٝ مُٗاعي ٢ُمخه 3.53الهُئت الخضَع

ت جماعؽ مهام البدض الٗلمي ٦مكاع٦تها في ، 0.71 ؿُت الجؼاثٍغ ج٣ُُم وجٟؿغ َظٍ الىخاثج بإن الهُئت الخضَع
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، في خحن ؤن البدىر في مجاالث مسخلٟت، وج٣ضم البدىر البُيُت ؤو مخضازلت الخسههاث بهٟت مؿخمغة

م٨ً اعظإ طل٪ بلى اجهما٥  ال٣ُام جإل٠ُ ال٨خب وجغظمتها بهٟت صوعٍت ٞهى خ٨غ ٖلى ُٖىت ٢لُلت ٣ِٞ ٍو

ت واإلاكا٧ل واإلاؿاثل اإلاغجبُت بها، ٦ما ؤن ؤلاهسغاٍ في  ت وألامىع الدؿُحًر ما٫ ؤلاصاٍع بٌٗ ألاؾاجظة باأٖل

ظا ما ٖلى  الجمُٗاث الٗلمُت واإلاهىُت اإلادلُت والضولُت ًدخاط َى  لمي بدثي ظُض َو آلازغ بلى مؿاع منهي ٖو

ه.   حن الؿعي مً ؤظل بلٚى  ألاؾاجظة الجؼاثٍغ

 اإلادىع الثالث: ازخباع الفغيُاث وهخائج الضعاؾت

مً ؤظل ازخباع ٞغيُاث الضعاؾت ٢مىا باؾخسضام هماطط ؤلاهدضاع لضعاؾت الٗال٢ت بحن الاؾدشماع الخٗلُمي 

 اصٍ م٘ ظىصة الخٗلُم وؤبٗاصٍ ؤًًا، ٞىماطط ؤلاهدضاع ججُبىا ٖلى ؾاالحن:في عؤؽ اإلاا٫ البكغي وؤبٗ

ً؟  -  َل جىظض ٖال٢ت بحن اإلاخٛحًر

 ما هي ٢ىة َظٍ الٗال٢ت ؟ -

ٞالؿاا٫ ألاو٫ هجُب ٖلُه مً زال٫ بزخباع ِٞكغ، ؤما الؿاا٫ الشاوي ٞىجُب ٖلُه مً زال٫ ٢ُمت مُل 

 (.b1زِ الاهدضاع ) اإلاٗلمت 

 والتي جىو ٖلى:فغيُت الغئِؿُت ألاولى: أوال. ازخباع ال

يُت اإلاخسههت وؤوكُت البدض الٗلمي ًىظض صوع طو صاللت بخهاثُت بحن  - )الاؾدشماع الضوعاث الخ٩ٍى

بي(  وجدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي. الخضٍع

بي  في عؤؽ اإلاا٫ البكغي  واإلادىع  خُض جم ازخباع َظ الٟغيُت مً زال٫ صعاؾت الٗال٢ت بحن الاؾدشماع الخضٍع

 )ظىصة الخٗلُم الٗالي(٦ما ًلي:

بي و 06)الجضٌو عكم   حىصة الخعلُم العالي(: معاصلت ؤلاهدضاع بحن ؤلاؾدثماع الخضٍع

خماص ٖلى مسغظاث  لباخشتامً بٖضاص اإلاهضع:   SPSSبااٖل

 

ت مٗلماث الىمىطط خُض هالخٔ ؤن مؿخىي الضاللت اإلادؿىب  مً زال٫ هخاثج ازخباع ِٞكغ ًدبحن لىا مٗىٍى

(sig( )0,00( ؤ٢ل مً مؿخىي الضاللت اإلاٗخمض )ؤي ؤن 0,05 ً ظا ما ًىضر وظىص ٖال٢ت بحن اإلاخٛحًر ( َو

بي في عؤؽ اإلاا٫ البكغي ًازغ ٖلى  ؤلاؾدشماع  ٦ما جىضر بقاعة  جإزحرا صالا بخهاثُا، ظىصة الخٗلُم الٗاليالخضٍع

ً، ؤما ٢ُمت اإلاٗلمت والتي بلٛذ اإلاىحبت  b1اإلاٗلمت   ٞخىضر ٢ىة جإزحر  0,36الٗال٢ت الُغصًت بحن اإلاخٛحًر

ؤصي بىخضة واخضة  لُمي في عؤؽ اإلاا٫ البكغي الاؾدشماع الخٗاإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ٖلى اإلاخٛحر الخاب٘ ٩ٞلما اعجٟ٘ 

وخضة، ؤًًا ًم٨ً الاؾخٗاهت بك٩ل  الاهدكاع لخىيُذ َظٍ  0,36بـ  طل٪ بلى اعجٟإ ظىصة الخٗلُم الٗالي

 الٗال٢ت بُاهُا.

بي في عأؽ اإلااٌ البكغي وحىصة الخعلُم العالي03الكيل عكم )  (: قيل الاهدكاع بحن الاؾدثماع الخضٍع
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خماص ٖلى مسغظاث  لباخشتاً بٖضاص ماإلاهضع:   SPSSبااٖل

 

بي  ً ٩ٞلما ػاصث ٢ُمت الاؾدشماع الخضٍع غصًت بحن اإلاخٛحًر مً زال٫ الك٩ل ؤٖالٍ هالخٔ وظىص ٖال٢ت زُُت َو

 جدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي.في عؤؽ اإلاا٫ البكغي ؤصي طل٪ بلى 

بي وحىصة الخعلُم العالي هإهض مً زالٌ هخائج الضعاؾت ؤلاخهائُت الزخباع العالكت بحن ؤلاؾد ثماع الخضٍع

الضوعاث وحىص صوع طو صاللت ئخهائُت بحن على صخت الفغيُت الغئِؿُت ألاولى والتي جىو على 

بي(الخىىٍيُت اإلاخسههت وأوكُت البدث العلمي   وجدؿحن حىصة الخعلُم العالي. )الاؾدثماع الخضٍع

 ي جىو ٖلى:والت زاهُا. ازخباع الفغيُت الغئِؿُت الثاهُت:

وجدؿحن ظىصة  عؤؽ اإلاا٫ البكغي مً َٝغ ؤلاصاعة الجامُٗت اؾخضامتًىظض صوع طو صاللت بخهاثُت  -

 الخٗلُم الٗالي.

خُض جم ازخباع َظ الٟغيُت مً زال٫ صعاؾت الٗال٢ت بحن اؾخضامت عؤؽ اإلاا٫ البكغي واإلادىع )ظىصة 

 الخٗلُم الٗالي( ٦ما ًلي:

 حىصة الخعلُم العاليبحن اؾخضامت عأؽ اإلااٌ البكغي و  هدضاع الا (: معاصلت 06)الجضٌو عكم 

خماص ٖلى مسغظاث  لباخشتامً بٖضاص  اإلاهضع:  SPSSبااٖل

 

ت مٗلماث الىمىطط خُض هالخٔ ؤن مؿخىي الضاللت اإلادؿىب  مً زال٫ هخاثج ازخباع ِٞكغ ًدبحن لىا مٗىٍى

(sig( )0,00( ؤ٢ل مً مؿخىي الضاللت اإلاٗخمض )ؤي اؾخضامت 0,05 ً ظا ما ًىضر وظىص ٖال٢ت بحن اإلاخٛحًر ( َو

اإلاىحبت  ٦b1ما جىضر بقاعة اإلاٗلمت   ثُا،جإزحرا صالا بخها ظىصة الخٗلُم الٗاليعؤؽ اإلاا٫ البكغي ًازغ ٖلى 

ً، ؤما ٢ُمت اإلاٗلمت والتي بلٛذ  ٞخىضر ٢ىة جإزحر اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ٖلى  0,45الٗال٢ت الُغصًت بحن اإلاخٛحًر
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ؤصي طل٪ بلى اعجٟإ ظىصة الخٗلُم اؾخضامت عؤؽ اإلاا٫ البكغي بىخضة واخضة اإلاخٛحر الخاب٘ ٩ٞلما اعجٟٗذ 

 ، ؤًًا ًم٨ً الاؾخٗاهت بك٩ل  الاهدكاع لخىيُذ َظٍ الٗال٢ت بُاهُا.وخضة 0,45بـ  الٗالي

 (: قيل الاهدكاع بحن اؾخضامت عأؽ اإلااٌ البكغي وحىصة الخعلُم العالي04الكيل عكم )

 
خماص ٖلى مسغظاث  لباخشتامً بٖضاص  اإلاهضع:  SPSSبااٖل

 

غصًت بحن اإلاخٛحر  ًً ٩ٞلما ػاصث اؾخضامت عؤؽ اإلاا٫ مً زال٫ الك٩ل ؤٖالٍ هالخٔ وظىص ٖال٢ت زُُت َو

 جدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي.البكغي ؤصي طل٪ بلى 

ً  هإهض على صخت الفغيُت الغئِؿُت  مً زالٌ هخائج الضعاؾت ؤلاخهائُت الزخباع العالكت بحن اإلاخغحًر

ىصة جدؿحن حبحن اؾخضامت عأؽ اإلااٌ البكغي و وحىص صوع طو صاللت ئخهائُت الثاهُت والتي جىو على 

 الخعلُم العالي.

في ؤلاق٩الُت مدل الضعاؾت، جم الخىنل بلى الٗضًض مً الىخاثج م٣ضمت بك٩ل هخإ٦ض مٗه مً الخاجمت:  -

 مضي صخت الٟغيُاث: 

ت ؤو بصاعة الالملمىؾاث هي اإلاٟخاح الغثِـ في  الاؾدشماع حٗض ٖملُت  - في اإلاىعص البكغي وألانى٫ ال٨ٍٟغ

لٗملُت جدضص مضي الاخخُاط لخدؿحن الجىصة، واإلاهاصع اإلاؿخسضمت، ٖملُاث جدؿحن الجىصة، ٞهظٍ ا

ا ما َى بال ه٣لت حٗلُمُت  َغ والُغ١ وألاؾالُب التي جدخاظها إلهجاػ طل٪ الهضٝ، ٞالخٛحراث الخ٣ىُت ظَى

ت ٦إَم مهاصع ال٣ىة بُت في اإلا٣ام ألاو٫، ٞٗىضما جخىاعي ؤَمُت اإلاهاصع الُبُُٗت واإلااصًت جبرػ اإلاٗٞغ ، جضٍع

ٟها.  ت وجْى ت هي التي جيخج اإلاٗٞغ  وجهبذ ٖملُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 صوع  وظىص البىاثُت، اإلاٗاصلت همظظت و٦ظا اإلاؿخسضمت ؤلاخهاثُت والُغ١  ال٨مي الخدلُل هخاثج ؤْهغث -

بي في عؤؽ اإلاا٫ البكغي ٖلى جدؿحن ظىصة الخٗلُم الٗالي مً زال٫ جدؿحن:  لالؾدشماع  ظىصة بِئت الخضٍع

ت طاث الغئٍت لخٗلُم والخٗلم والخجهحزاث، ظىصة ا التي ح٨ٗـ  ألاصاء الجامعي،  تالاؾتراجُجُال٣ُاصة ؤلاصاٍع

ـ  ًاء َُئت الخضَع ظىصة اإلا٨خبت ومهاصع اإلاٗلىماث الخٗلُمُت، جدؿحن الؿمٗت وؤلاهخاظُت الٗلمُت أٖل

ت. الٗالي الخٗلُم بماؾؿاث وطل٪  الجؼاثٍغ
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م مما خ٣٣خه ؤلا  - في صٖم الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، بال ؤن  بًجابُتنالخاث مً هخاثج ٖلى الٚغ

ا ظملت مً  ت ب٣ُذ جمحَز والى٣اثو ؾىاء مً الىاخُت اله٩ُلُت  الازخالالثمىٓىمت الخٗلُم الٗالي الجؼاثٍغ

ً اإلا٣ضم للُالب.  والخىُٓمُت للماؾؿاث ؤو مً الىاخُت البُضاٚىظُت والٗلمُت للخ٩ٍى

 مً الىخاثج الؿاب٣ت ًم٨ً ؤن هىعص مجمىٖت مً الخىنُاث آلاجُت، والتي هغي ؤجها ؤؾاؾُت:الخىنُاث: 

ٍغ وجدؿحن ألاصاء  الاؾخٟاصة - مً زبراث وججاعب وعئي الضو٫ اإلاخ٣ضمت في مجا٫ الخٗلُم الجامعي، وجٍُى

اٖلُخه مً زال٫ ؤخضر آلُاث ؤلاصاعة الجامُٗت، ؤي بصاعة ا  لجىصة الكاملت.وؤلاهخاظُت وعٞ٘ ٦ٟاءجه ٞو

اإلاكاع٦ت الجامُٗت في الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت وفي زضمت البِئت وجلبُت خاظاث اإلاجخم٘ وؾى١  -

 الٗمل. 

ت. -  مىاظهت جدضًاث وجضاُٖاث الٗىإلات وجدؿحن ال٣ضعاث الخىاٞؿُت للجامٗاث الجؼاثٍغ
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