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Abstract 

This research aims to highlight the importance of knowledge management as one of the 

most important contemporary challenges as it is one of the intangible resources in private 

universities, whose investment is at the core of the work of the higher management of 
universities. The research followed the descriptive approach (exploratory study) to reach a 

set of results, including the focus of private colleges on adopting the concepts of knowledge 

management, because knowledge assets are as important as physical assets, and it is 

necessary to focus on the human resource and its development and development as the first 

meaning of the variables and components of knowledge management, It also focused on the 

need to pay attention to knowledge, its management, ideas and academic qualifications that 
can serve private colleges and make them in a competitive position with other colleges. The 

research examines knowledge management and the relationship of correlation and influence 

between knowledge management and the quality of education in private colleges. The 

research included three chapters, each chapter had three chapters, and the questionnaire 

form was used as a tool for data collection (75) questionnaires were distributed, of which 
(72) were valid. The results were analyzed using the (SPSS) program. Results illustrated in 

the practical aspect of the third chapter of the second topic, where the results indicated the 

independence of the implicit knowledge management variables, as the value of the 

correlation coefficients are close to zero, as shown in Table No. (2) and also the virtual 

knowledge management variables studied in the research are the other They are 

independent among themselves, and Table No. (3) clarifies this and also indicates that all 
the 16 approved variables are independent among themselves, as shown in Table No. (4). 

The results of the tables (5-------20) indicated that The correlation between each of the 

studied dependent variables and its relationship with all independent variables is positive, 

meaning that it is in the direct direction and its value is greater than (0.5) In the sense that 

they all have a good relationship and tend to be strong according to the variable, and this 
indicates that the results of the research came with the support of the research theory. 

 Several statistical methods were applied to test the research hypotheses through which 

they reached certain results. In the end, the research presented a set of recommendations to 

the researched colleges based on the results that were reached, the most prominent of 

which was the need to pay attention to knowledge and its management and to ideas and 

academic qualifications that can serve the colleges and make them in a competitive position 
with local and international colleges by increasing higher academic qualifications. The top 

management of the faculties must pay special attention to the researchers and consider 

them an important source for the decisions of the higher administration (the Deanship) with 
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regard to the development of the faculties, since the majority of ideas are not received from 

the staff in them only, but also from the researchers in some cases. 

Key words: Knowledge, Private University Education. 

 

 

ستخدامالتحليلام(ب٢٠٢٠-م٢٠١٣هليللفتره)ودةالتعليمالحامعياألجدارةالمعرفهودورهافيإ

حصائياإل



 نهادعبداللطيفالسامرائي
،العراقكليةالبانيالجامعة،دم.

 ميركاملحمزةقرغوليأ
 ،العراقالجامعةالتقنيةالوسطى،م.م

 

:الملخص

البحث ةإداريةأهمإبرازإلىيهدفهذا كأحد غيرأهمالمعرفة الموارد من لكونها فيالتحدياتالمعاصرة الملموسة

اإلهليةالجامعاتاأل فيجوهرعمل يقع للجامعاتةداروالتيباتاستثمارها إلالبحثفهدف،العليا مفاهيم ةدارطرح

)دراسةولقدسلكالبحثالمنهجالوصفي،هلياألفيجودةالتعليموتأثيرها(المعرفةالضمنيةوالظاهرية)المعرفةبشقيها

إلىللوصول(استطالعية ومنها النتائج من الكلياتاألمجموعة تركيز مفاهيمهلية تبني وذلكةإدارعلى ألنالمعرفة

بوصفه،الماديةجوداتالمعرفيةمهمةكالموجوداتالمو ومنالضروريالتركيزعلىالموردالبشريوتنميتهوتطويره

تهاوافكارهاوالمؤهالتإداركماركزعلىضرورةاالهتمامبالمعرفةو،المعرفةةإدارومقوماتلمتغيراتاألولالمعني

 رخر..األوتجعلهافيموقعتنافسيمعاالكلياتهليةتخدمالكلياتاألإنالتييمكنالعلمية

التعليمفيالكلياتةإدارالمعرفةوعالقةاالرتباطوالتأثيربينةإداريختبرالبحثعن اذتمثلت،هليةاألالمعرفةوجودة

منرخالل،هليةألالتعليمفيالكلياتاالمعرفةفيجودةةإدارعنالتساؤلالذييطرحعنتأثيرجابةمشكلةالبحثفياإل

البحث،فيبغدادهليةدراسةاستطالعيةعلىالكلياتاأل وقداستخدمت،ثالثفصوللكلفصلثالثمباحثوقدضم

استخدامتمتحليلهاب (استمارة72)استمارةاستبيانكانالصالحمنها(75وتمتوزيع)،كأداةلجمعالبياناتاستمارةاالستبيان

استقالليهمتغيراتإلىالنتائجأشارتالثانيحيث(نتائجموضحةبالجانبالعمليالفصلالثالثالمبحثSPSSبرنامج)

حيثةإدار الضمنية إنالمعرفة معامالتاالرتباط )قيمة رقم فيالجدول موضحة وكما الصفر و2تقتربمن أيضا(

ةإدارمتغيرات المدروسة الظاهرية األالمعرفة هي البحث رخر.في رقم والجدول بينها فيما ذلك3)مستقلة وضح )

إنإلىأيضاواشارات )جميع عددها والبالغ المدروسة ب16المتغيراتالمعتمدة فيما مستقله متغير موضح( وكما ينها

) رقم )أشارتو(4بالجدول الجداول المتغيراتإنإلى(20-------5نتائج من متغير كل بين االرتباط عالقة

اكبرمنهاإنالمدروسةوعالقتةمعجميعالمتغيراتالمستقلةتكونموجبهايالمعتمدة (0.5)باالتجاهالطرديوقيمتها

 .ريةالبحثتبدعمنظجاءنتائجالبحثإنالقوةحسبالمتغيروهذايدلعلىإلىهاجميعالهاعالقةجيدةوتميلإنبمعنى

 توصلتوفي،نتائجمعينةإلىئيةالرختبارفرضياتالبحثالتيتوصلتمنرخاللهاإحصاأساليبوطبقتعدة ضوئها

مناالستنتاجاتكانتإلىالدراسة ارتباطوتأثيربينأهمعدد عالقة وجود فيةإدارها التعليم وجودة الكلياتالمعرفة

 .وجاءتالنتائجمتطابقةمعفرضياتالبحث،قيدالبحثهليةاأل

هاأبرزاليهاوكانتالنتائجالتيتمالتوصلإلىالكلياتالمبحوثةاستناداإلىوقدمالبحثفيالنهايةمجموعةمنالتوصيات

موقعتنافسيمعوتجعلهافيالكلياتتخدمإنتهاوباألفكاروالمؤهالتالعلميةالتييمكنإدارضرورةاالهتمامبالمعرفةو

العليااالكليات المؤهالتالعلمية منرخاللزيادة والعالمية للكلياتةدارويجبعلىاإل.المحلية توليالباحثينإنالعليا

فيمايتعلقبتطويرالكلياتكونغالبيةاالفكارالترد(العمادة)العلياةداراهتمامارخاصاوعدهممصدرامهمالقراراتاإل

.حيانالباحثينفيبعضاألولكنمن،فقطمنالعاملينفيها

 .التعليمالجامعياألهلي  ،المعرفة:الكلماتالمفتاحية
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 :المقدمة

كبيرمنأحدknowledge Managementالمعرفةةإداريمثلموضوع التيتحظىباهتمام الفروعالعلمية

ةدارفانقدرةاإل،تهابفاعليةإدارالتيتركزعلىالمعلوماتوةدارهيعتبرجزءاتكاملياهامافياإلإنكما،جانبالكتاب

الكلياتتعتمد في علىإلىوفاعليتها كبير ةإدارحد والذيتوفره يديها بين المتاح المعرفي الضمنيةالمع)التراكم رفة

يةحديثةتمكنهامنالبقاءواالستمراريةإدارأساليبفالكلياتتواجهتحدياتالبحثعن،والظاهرية(الموجودةفيالكليات

المعرفة"الذييعنيبتحديدالمعلوماتذاتالقيمةةإدارفظهرمفهوم"،وزيادةقدرتهاعلىتحقيقاهدافهابكفاءةوفاعلية

مجتمعاتمعلوماتيةمعرفية،إلىلهذاتمثلالمعرفةبعداهامافيعالماليوم،حيثتحولتالمجتمعات.نهاوكيفيةاالفادةم

يمتلكالقوةوالسيطرةفيالقرنالحاديوالعشرينأصبحو تالمعرفةهيالمصدراألساسيلتحقيقالتميز،ومنيمتلكها

فيهاالقتصادرقميايعتمدعلىالمعرفة.أصبحالذي

هليةفيجودةالتعليمفيالكلياتاألةدارولعلالمرحلةالحاليةالتييمربهاالنظامالمعرفيجديرةبأنتدركاإل

اتخاذألن،يدارومعطياتهذهالمرحلةوالتفاعلبينقواهاالمختلفةومد.تأثيرذلكعلىعمليةصنعالقراراإلوطبيعة

متسلسالرخطوةفخطوةةدارقرارمنوجهةنظراإلفصانعال،ةدارعملاإلأسسأحدالقرارهو ،الكالسيكيةيتبعترتيبا

ويجمعكلالمعلوماتوكلالحلول،ومعرفةمكتملةللمشكلة،يضعامامهاهدافاليستمتعارضة،وبهذايكونعملهمنطقيا

ةدارالمشتركإلستخدامفإنموضوعاال.ارختيارمناسبالتخاذالقراراتالجيدةإلىللوصول.ويدرسكلالطرق،الممكنة

،وماينتجعنذلكمنفوائديعتبرأمراذاأرخر.منجهةهليةالمعرفةمنجهة،وتأثيرهافيجودةالتعليملد.الكلياتاأل

 .يةبالغةتستحقالبحثوالدراسةأهم

مساهمةفال الجانبالنظريترجع للبحثفي إنإلىيتهاأهمالعلمية من ترجمة العلميةها للمراجع الباحثين قبل

المعرفةوتأثيرهاعلىةإدارالتيتناولتقياس(القليلة)كماتعتبرهذهالدراسةمنالدراسات .األجنبيةوالعربيةبشكلكامل

التعليمفيالكلياتاأل ،هليةجودة فيأدبياتتساهموبذلكفإنها التعليمةإدارفيسدفجوة فيالمعرفةوتأثيرهافيجودة

.هليةالكلياتاأل

ةإدارالنجاحفيتطبيقإلىيةتطبيقيةلنتائجمثلهذهالدراسةفيقطاعاتاألعمالالمختلفةالتيتطمحأهموهناك

يةهذاالبحثأهموترجع .تحقيقمستو.عاليمنالمزاياالتنافسيةأجلالمعرفة،لالستفادةمنإيجابياتتلكالتطبيقاتمن

تؤثرفيهذهالكلياتألن،ذاتالطابعالتعليميوالمهنيهليوالمتمثلفياالتعليمالحكوميواأل،االتعليميةقطاعأهمإلى

هاتناولتالموضوعمنرخاللاالعتمادعلىبياناتكمية،تتعلقإنيةالدراسةكذلكمنأهموتنبع،للبلدبأسرهالنمواالعلمي

.منالخريجينتحقيقمستو.عاليأجلالمعرفةمنةإداربمد.جاهزيةالكلياتوتأثيرهافي
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:األولالمبحث:األولالفصل

:منهجيةالبحث

إطارتقديمفكرةعنموضوعالبحثومنهجيتهومضمونةومشكلةالبحثومتغيراتهلتشكيلإلىيسعىهذاالفصل

.االحصائيةالمعتمدةفيجمعوتحليلالبياناتساليبومنثمالتعرفعلىموقعأجراءالدراسةواأل،منهجيله



مشكلةالبحث:

يةقطاعالتعليمبوصفةمنالقطاعاتالمهمةالتيتعملعلىرخدمةالمجتمعالمتقدمومواكبةالتطوراتأهممعتزايد

برزتهليةفالكلياتاأل.knowledge societyالهائلةالتيتحدثفيمجاالتالمعرفةوظهورمفاهيمالمجتمعالمعرفي

ترتكزفياعمالهاعلىإندورهابتميزكانعليهاأداءولكيتتمكنمن،بالمجتمعكونهاتعدمركزالتقديمالخدمةالتعليمية

.المعرفةةإدار

فيجودةالمعرفةتأثيرةداردفعناللتساؤلهلإلهليةالمعرفةوتأثيرهافيالكلياتاألةإدارانالجوانبالمهمةلبيان

 هلية التعليمفيالكلياتاأل

  علىالتعليماالفضلهليةفيجودةوتعزيزقدراتالكلياتاألالمعرفةتأثيرةدارهلإل



تستحقالدراسةوالبحثوهيجوهرمشكلةالبحثالحالي.إشكاليةانهذهالجوانبمثلت

 

 

 يةالبحث:أهم

يةالبحثأهموتتجسدهليةالمعرفةوجودةالتعليمفيالكلياتاألةإداربينيةهذاالبحثفيكونهامحاولةللربطأهمتتجلى

ويسهمالبحثفيمعرفةكيفية.علىالتعليماالفضلهليةهافيتعزيزقدراتالكلياتاألاستخدامالمعرفةوةإداريةأهممن

المعرفة.ةإداردراساتفيعلميةللبحوثوالمساهمةوكذلكقديضيف.المعرفةفيقطاعالتعليمةإدارتطبيق



 :المبحثالثاني:األولالفصل

فرضيةالبحث:

التوسعفرض،فيالعراقهليأتاحتثورةالتعليمالعاليفرصةطيبةلتوسعوتطويرالتعليمالعالياأل لكنهذا

علىهذهالمؤسساتمجموعةمنالعقباتوالتحديات،منها:

العالي العاليفيالعراق وإلىأيمد.هلياألهلهيكليةمؤسساتالتعليم تلبيمتطلباتالتعليم ً القائمةحاليا

يةبينوزارةداراستطاعتهذهالمؤسساتمنتحقيقأهدافهاوالغرضمنقيامها وهلاللوائحالتنظيميةوشكلالعالقةاإل

أه تكمن المؤسساتألهدافها  هذه تحقيق من تحد المؤسسات وهذه العالي التعرفعلىالتعليم في ةإداردافالدراسة

رخاللثورةهليالتعليماألكذلكالتعرفعلىنسبةالتأثيرفيجودة،فيالعراقهليالمعرفةوتأثيرهافيجودةالتعليماأل

األ القصو.منالتعليم والعقباتالتيتحولدوناالستفادة العالي، والتعرفعلىالنظماإلهليالتعليم يةدارفيالعراق،

يةواألكاديميةبينوزارةالتعليمالعاليومؤسساتالتعليمدارواألكاديميةلهذهالمؤسسات،والوقوفعلىشكلالعالقةاإل

فيالعراق.كمااعتمدالباحثانعلىعدةاسئلةمنها:هلياأل

 القائمةحالياًأثرتإيجاباًعلىجودةالتعليمالعاليفيالعراق.هليمؤسساتالتعليماأل

 بينوزارةالتعليمالعاليوهذهالمؤسساتأثرتسلباًعلىهلياللوائحالتنظيميةوالقانونيةالمنظمةلعملالتعليماأل

جودةالتعليمالعاليفيالعراق.

 العاليبإدرخالمفرداتأكاديميةحديثةوجديدة،هليتمؤسساتالتعليماألساهم فيزيادةجودةمخرجاتالتعليم

تهافيتنفيذسياسةثورةالتعليمالعاليبزيادةعددالطالبالمقبولينكلعام.ساهممإلىباإلضافة

،الفرضيةالرئيسية،والفرضيتينالفرعيتينصممالبحث،أعالهعلىأالسئلةالمطروحهجابةوفاإل

المعرفة(والمتغيرالتابع)جودةالتعليمفيةإدارالعالقةالمباشرةبينالمتغيرالمستقل) تدرسالفرضيةالرئيسية

-:وهي(هليةالكلياتاأل

 معنوية داللة ذو تأثير إلإحصايوجد األةدارئية الكليات في التعليم جودة على منهاهليةالمعرفة تفرع وقد

:فرضياتفرعية

:ىهياألولالفرضيةالفرعية -

 هلية.وجودةالتعليمفيالكلياتاأليوجدتأثيرذوداللةمعنويةبينالمعرفةالظاهرية
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 :الفرضيةالفرعيةالثانيةهي -

 هلية.يوجدتأثيرذوداللةمعنويةبينالمعرفةالضمنيةوجودةالتعليمفيالكلياتاأل



:هدفالبحث

:لةالبحثوالّتيتتلخصبمايليعلىالتساؤالتالواردةفيمشكجابةتتمثَّلأهدافالبحثفيمحاولةاإل

 هلية فيجودةالتعليمفيالكلياتاألالمعرفةتأثيرةدارهلإل -

  علىالتعليماالفضلهليةفيجودةوتعزيزقدراتالكلياتاألالمعرفةتأثيرةدارهلإل -

التيتناولتعالقاتاالرتباطوالتأثيربين - فيةإداراالستعراضالمرجعيللدراساتالسابقة التعليم وجودة المعرفة

.لتعزيزقدراتهمعلىالتعليماالفضلهليةاألالكليات

 .المعرفةفيموقعالدراسةةإداربيانتأثير -

  .المعرفةالظاهريةوالضمنيةةإدارتسليطالضوءعلى -

نتائج - من الدراسة إليه تتوصل ما فيضوء الدراسة محل التعليم التوصياتوالمقترحاتلقطاع من مجموعة تقديم

.المستقبليةوتحديداتجاهاتالبحث

 

:موذجالدراسةن

جودة)والمتغيرالتابعويتمثلفي(،المعرفةةإدار)المتغيرالمستقلويتمثلفي،تماعتماددراسةذاتمتغيرينهما

:وهوموضحفيالمخططالتالي،يوذلكلبناءالنموذجاالفتراض(،هليةالتعليمفيالكلياتاأل



يوضحنموذجالدراسة(1-1)مخططرقم



المعرفةةإدار



المعرفةالضمنيةالمعرفةالظاهرية















هليةجودةالتعليمفيالكلياتاأل



 

الباحثةأعداد-:المصدر



:منهجالبحث

واعالمناهجشيوعاًإنوهومنأكثر،الدراسهالمنهجالوصفيالتحليليكاسلوبلتحقيقأهدافالدراسهاعتمدت

واالجتماعيةانتشارو االستطالعية البحوث في اً )كل بانه المذكور المنهج مناويعرف ظاهره على ينصب ستقصاء

وكشف تشخيصها فيالحاضربقصد هيقائمة بينعناصرها.)الزوبعيالظواهرالمدروسةكما العالقة وتحديد جوانبها

يتعداه1981،51،والغنام بل الدراسة( )موضوع الظاهره حدود عند والتحليلي الوصفي البحث واليقف التحليلإلى(

المعرفةعنتلكالظاهرة.إلىللوصول،والتفسيروالمقارنةوالتقويم ،)جابروكاظمتقييماتذاتمعنىيزيدبهارصيد

 .(139،1978
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رخر.االحصائيهاألساليباألإلى(باالضافهPersonلقدأستدلالباحثانبمعاملاالرتباطاإلحصائيبيرسون)

البيانات لتحليل )،الالزمه برنامج على متغيراتSPSSباالعتماد بين العالقه االرختباراتوتحديد الجراء االحصائي )

الدراسه.

الديناميكيةهاالتكفيلشرحالعواملإنإالالكمياإلحصائيفيالبحوثالعلميةيةالتحليلأهمفعلىالرغممن

الدراسة في المؤثرة يقتضي وهذا النتائجاستخدام، وتفسير بعمق الموقف لفهم مكمل كمنهج استطالعي دراسة منهج

 .وتبريره اإلحصائية

يتوافقمعمنهجالدراسةالحاليةالذييهدف  المشكلةموضوعةالبحثلتفسيرها توفيرالبياناتوالحقائقعنإلىوهذا

التييثبتصدقها منالمواد والرجوعللوثائقالمختلفةكالكتبوالصحفوالمجالتوغيرها  والوقوفعلىدالالتها،

المعرفةالدقيقةوالتفصيلية إلىأهدافالبحث،فإنالباحثاناعتمد.علىهذاالمنهجللوصولإلىبهدفتحليلهاللوصول

حولمشكلةالبحث،ولتحقيقتصورأفضلوأدقلظاهرةموضعالدراسة،استخدمتاستمارةاالستبيانفيجمعالبيانات

فيبغدادهليةالكلياتاأل)وقدتمارختيار،ئياإحصاتماالعتمادعلىاستمارةاالستبانةوتحليلماجاءبهامننتائجيةاألول

وكانمجتمعالدراسةيتألفمن.الحكوميفيالعراقنشاطهاالواسعوباعتبارهاجزءمهمفيالتعليمبجانبالتعليمبسبب

فيبغدادهليةالكلياتاأل من(كلية20)وهم مكونة والماجستيروما)وكانتالعينة الدكتوراه شهادة منحملة االساتذة

وتنوعتالبياناتوالمعلوماتفياستمارةاالستبيانلتحقيقاهداف.ألرخذأرائهميعادلها(تمتوزيعاستمارةاالستبيانعليهم

فياالكلياتاألالبحث ومد.تطبيقها المبحوثعنها حالة ولدراسة ملئها استخدمتكأداةهليةوشرحكيفية واالستمارة

والقسمالثانييتكون،لوماتالشخصيةعرضالمعاألولالقسم،وجاءتفيقسمين،رئيسيةلجمعالبياناتمنعينةالدراسة

الضمنيةةإداراألوليتكونمنفرعينالفرعاألولالجزء،منجزأين الظاهريةةإداروالفرعالثاني،المعرفة المعرفة

 فرع المستقلةإدارلقياس(عبارات7)ولكل المتغير وهو ،المعرفة من يتكون الثاني الجزء لقياس(عبارة16)أما

ساليب(ولهرخمسةأبعادوالذييعدمنأكثراألLikertمقياسليكرت)استخدامب،هليةالكلياتاألةالتعليمفيفيتأثيرجود

(1والاتفقتماما)ويقابلهاالوزن(5يةواالجتماعيةوالمتدرجمناتفقتماما)ويقابلهاالوزندارالمستخدمةفيالعلوماإل



12345

اتفقالاتفقمتأكداغيراتفقاتفقتماما ال

تماما



البحث والمحكمينمنذوياالرختصاصاتالعلميةفيموضوعة علىالخبراء بعرضها طورتاالستبانة ،وقد

(في20)جيل(Statistical Package for SociaL Science)SPSSالحزمةاإلحصائيةللعلوماالجتماعيةاعتمدتو

اإلحصائيةاآلتيةفيتلكالحزمة.ساليباألاستخداموقدتم،فيعينةالبحثتحليلالبياناتالتيجر.تجميعها

 العينةلمتغيراتالدراسة.أفرادلتحديدمستو.استجابة-الوسطالحسابي: 

 ساطهاالحسابية.أولمعرفةمستو.تشتتقيماالستجابةعن-االنحرافالمعياري: 

 اتالعالقةبينمتغيراتالبحثالرختبارفرضي-:(معاملارتباطالرتب)بيرسون. 

 :(الرختباراثرالمتغيراتالمستقلةفيالمتغيراتالمعتمدة)التابعة-االنحدارالخطيالبسيط. 
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:المبحثالثالث:األولالفصل

:الدراساتالسابقة

يةيمكنهمولعلهاجانبامنهذهاأل.المرتكزاتالرئيسةالمهمةأليةدراسةمستقبليةأحدتشكلالدراساتالسابقة

فضال،تهىإليهالجهدالبحثيالسابقوهذاسيمنعالتكراروالتدارخلمستقبالإنهاتزودالباحثينبمؤشراتدقيقةعماإنفي

فوائدهاتقدمللباحثينإنكما،هيؤشرللباحثالمساراتالتيتعثربهااألرخرونوتلكالتيحققوابهانجاحاتمميزةإنعن

ماتوصلتإليهمناستنتاجاتوتوصيالتومقترحاتتفيدفيسعيهمالجديد.جمةعنطريق

أنهذاالبحثقدرتعلقاألمربمتغيراتهمنالجانبالنظريفقدأفادتالدراساتالسابقةفيتحديدنقاطااللتقاء

لتحديدموقع،متغيريالبحثإلىنطريقهاالباحثونوارختالفاالتجاهاتالتينظرعراءوالتقاطعالتيعكستهاتبايناآل

.بينالدراساتالتياستنداليهاهذاالبحث

.وفيمايليسيجريعرضهذهالدراساتومناقشتها

الجانب هذا في الباحثان ودراستهاتناول عليها باالطالع قاما التي واالجنبية العربية واالبحاث الدراسات

المعرفةةإداردراستهموالتيتتعلقبواالستفادةمنهافي

 2017دراسةد.حنانالبدريكمال -1

((يةبجامعةأسوانداريلدىالقياداتاإلداراإلبدا المعرفةودورهافيتنميةاإلةإدار))

ةإداروتحديدالعالقةبين،المعرفةفيجامعةأسوانةإدارالتعرفعلىمد.تطبيقعملياتإلىتهدفالدراسة

المعرفةةإدارووضعتصورمقترحلتفعيلمدرخل،يةالسائدةفيالجامعةداريللقياداتاإلداراإلبداعالمعرفةومستو.اإل

يةوالعاملينبمايسهمفيرفعكفاءةداريللقياداتاإلداراإلبداعفيالجامعةبحيثتسهمبدورفعالفيتنميةمستو.اإل

إالالعليامهمةرئيسيةةدارلإلإنهاأهمعددمنالنتائجوالتوصياتإلىوتوصلتالدراسةالجامعةوزيادةقدرتهاالتنافسية

وهيدعموتشجيعالموظفينعلىالمشاركةبالمعرفةوتحفيزهمعلىالمشاركةعنطريقتعليمالموظفينلكيفيةتطبيقما

تلكال وكيفيمكنتفسير يملكونمنمعرفة بما مشاركتهم وكيفية لمهاراتوسلوكياتتحسينتعلموه وترجمتها معرفة

.داءاأل

 (Farwa & athers 2016)دراسة -2

(Antecedents of knowledge sharing and its impact on employees creativity and 

work performance) 

الدراسة )إلىهدفت المعرفة تقاسم وتبني والتلخيص يمكن(k sالتحقيق ممارساتإنالتي المعرفة تسهل

بينالموظفينفيجامعاتالقطاعالعام موظففيجامعاتالقطاعالعام216وتمجمعالبياناتالبحثيةمن.المشاركة

والموتوالتقاعدتؤثرسلباعلىممارساتمشاركةالمعرفةفيهذه،تبديلالموظفينإنوجدت،االستبيانالذاتياستخدامب

ع.الجامعات فقدان)المكافاةإن،لىذلكعالوة الراهن،الخوفمن النفسية،االعتراف،السلطة،الوضع هي(والملكية

الثقافةوالشبكات(kmالمعرفةةإداروالنتائجتكشفعن.k sتخلقحواجزلممارساتإنالعواملالرئيسيةالتييمكن )

)التكنولوجيا والمعلومات م(االجتماعية بين المعرفة تبادل الموظفينعززت العكس،مارسات مشاركة،على دافع كان

.المعرفةغيرقادرلتعزيزتبادلالمعرفة



 (2011رأفتمحمدالعوضي،ساميحنونة)دراسة -3

((المعرفةفيمؤسساتالتعليمالعاليةإدارتطبيقات))

المعرفةفيمؤسساتالتعليمالعاليمبنياعلىمراجعةوفحصةإدارفكريلتطبيقإطارتقديمإلىهدفتالدراسة

وتضمنتالدراسةمبحثينأساسيين،مجموعةمنالدراساتالنظريةواالدبياتالمنشورةفيالكتبوالمجالتذاتالصلة

ليمالعاليومبرراتالمعرفةفيالتعةإدارالمعرفةاماالمبحثالثانييتناولةإداريتضمنالمالمحاالساسيةلمدرخلاألول

العواملالتيتساعدعلىتحقيقالنجاحوالصعوباتأهمومنثماستعرضتالدراسة،تطبيقهاومجاالتورخطواتالتطبيق

تواجهتطبيق العاليةإدارالتيقد الباحثانالمنهجالوصفيالتحليليلمناسبته،المعرفةفيمؤسساتالتعليم استخدم وقد

عضومن50يةبجامعةاسيوطبلغتداردمااستبانتينتمتطبيقهاعلىعينةممثلةمنالقياداتاإللطبيعةالدراسةواستخ

اتفاقمعظمإلىوقدتوصلتالدراسة،يةبالجامعةدارالقياداتاإل العينةعلىتوفرالثقافةأفرادمجموعةمنالنتائجمنها

المعرفةيتطلبتوفرمجموعةةإدارتطبيقإنهاأهمنتاجاتمجموعةمناالستإلىوتوصلتالدراسة،التنظيميةللجامعة

.يةدارالقياداتاإل
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 (2011محمداحمدسلمانالرقب)دراسة -4

((بقطا غزة\المعرفةفيالجامعاتالفلسطينيةةإدار))متطلباتتطبيق

المعرفةفيالجامعاتالفلسطينيةبقطاعغزةواستخدمالباحثةإدارالتعرفعلىمتطلباتإلىهدفتهذهالدراسة

حيثاعتمدالباحث،وتمارختيارمجتمعالدراسةمنالعاملينفيالجامعاتالفلسطينيةبقطاعغزة،المنهجالوصفيالتحليلي

 توزيع وتم البيانات لجمع رئيسية كأداة برتبة100االستبانة االكاديمين على إداراستبانة الجامعاتدارواإلية في يين

إلىالدراسةأشارتو،المعرفةتساعدالجامعاتبالقطاععلىتحقيقاهدافهاةإدارإنإلىوقدتوصلتالدراسة،الفلسطينية

وتكنولوجيا،يةدارالقيادةاإل،الهيكلالتنظيمي،المعرفةمتمثلةفيالثقافةالتنظيميةةإداروجودعالقةايجابيةبينمتطلبات

ىمنحيثاألولحيثاحتلبعدتكنولوجياالمعلوماتالمرتبة،المعرفةفيالجامعاتالفلسطينيةةإدارلمعلوماتوتطبيقا

يةتالهبعدالهيكلالتنظيميوجاءفيالمرتبةاالرخيرةبعدالثقافةداروتالهبعدالقيادةاإل،المعرفةةإدارالتأثيرعلىتطبيق

،التنظيمية من توصياتكان بعدة رخرجتالدراسة االهتمامأهموقد ضرورة الندواتوالمحاضراتها من سلسلة بعقد

مجال في والمؤتمرات التدريبية والدورات العمل وثقافةةإداروورش الوعي لنشر واعتماد،المعرفةةإدارالمعرفة

والمنهجياتساليبومواكبةاأل،كجزءمنعملهااليوميالمعرفةةإدارفيبداعالجامعاتالفلسطينيةعلىتنميةعملياتاإل

المعرفةلتحسينوتطويرواستثمارالمخزونالمعرفيالمتوفرلد.المواردالبشريةةإداريةالمتعلقةبداروالممارساتاإل

به من،واالهتمام الكبر. البيانات وقواعد البحوث بمراكز الجامعات ربط أجلوضرورة بناء في المعرفةاالسهام

الماليوالفكريلتأسيساتصاالتفاعلةفي بشقيها التحتيةوالتكنولوجيةوتخصيصالموارد بالبنية واالهتمام وتطويرها

.الجامعات

واحدثالدراساتالتيتوصلتاليهاأبرزفةالذكرهيإنالدراساتالسابقةإن-:تعليقعلىالدراساتالسابقة

علىطرحمفاهيمالمتغيراتأعالهالمعرفةوتأثيرفيجودةالتعليمركزتالدراساتالسابقةةإدارالباحثةحولموضوع

و بالمعرفة والمتمثلة عليها عملت النظريةإدارالتي الجانب في للدراسات رئيسية كمفاهيم التعليم وجودة المعرفة

وقامتبتحليأغلبواستخدمت للجانبالعملي االستبيان البياناتوالمعلوماتلغرضالتوصلالدراساتاستمارة إلىل

استنتاجاتوتوصياتوالدراسةالحاليةتشابهتمعهافيكالالجانبينإلىنتائجالمبحوثعنهاوجميعالدراساتتوصلت

يعطي وهذا دراسة كل في الدراسة مجتمع تغيير وإنمع المعرفة بان المجاالتةإدارطباع جميع في مطلوبة المعرفة

الحاليةنبحثعنوالمجتمع التعليمومد.ةإداراتومنرخاللدراستنا يةالمعرفةللكلياتأهمالمعرفةوتأثيرهافيجودة

.ةبينهماوهذاماسوفنبحثعنهظاهريةوهلهناكفجوأوكانتمعرفةضمنيةهليةإناأل

:المعرفةةإدار-األولالمبحث:الفصلالثاني

مما،والتيتزايداالهتمامبهرخاللالعقديناالرخيرينةدارالمعرفةمنالمفاهيمالحديثةفيعلماإلةإداريعدمفهوم

التعاريفلذلكالمفهومإلىأد. من العديد التعاريفالتي،ظهور من مجموعة حرصالباحثانعلىتقديم ردهاأووقد

المعرفةدونإنبوصفهاتطورافكريامهماألدراكالمنظماتالتيبدأتتحتلمكانتها،المعرفةةإدارالباحثينوالمهتمينب

والىتوليدهامنجديد،الكشفعنهاوتشخيصهاإلىهاضمنيةوتحتاجأغلبلكونالمعرفةفي،ليستذاتنفعةدارفعلاإل

.أدناهورخزنهاوتوزيعهاونشرهافيالمنظمةوهذاماسوفتتطرقلهالمفاهيم

 هذا لتعقيد ارختصاصاتهم،المفهومونظرا الرختالف تبعا مختلفة ومنظورات مدارخل من الباحثون تناوله فقد

والثانيفهوديناميكية،المعرفةواسعةإدارميدانإنفياألوليتمثل،سببينإلىويرجعذلك،ورخلفياتهمالعلميةوالعملية

والع فيالمجاالتالتييشملها الموضوعبمعنىالتبدالتالسريعة كثيرةهذا العليا.ملياتالتييغطيها وقدمتالمدرسة

تكساسفيةدارإل لجامعة تعريفإلأواالعمال "،المعرفةةدارستن االتية بالصيغة العملياتةإداروهو هي المعرفة

عملهوعرضهابطريقةتحسنقدراتالفردالعاملفيالمؤسسةفيمجال،وتقنيتها،وتنظيمها،النظاميةإليجادالمعلومات

بانهاعمليةمنظمةللبحثعنالمعلوماتوارختيارهاوتنظيمهاوتصنيفها(27،2010،عثمان)وير.(2011،سعداوي)"

العاملينلها تزيدمنمستو.فهم للمنظمة،بطريقة العام بشكليحسنمستو.الذكاء المرونة،وكذلكتخزينها ويوفرلها

فقدعرفها،ويسهلعمليةاالستفادةمنهافيحلالمشكالت،ويحافظعلىاالصولالفكريةمنالضياع،الالزمةفيالعمل

(Dykeman،1998،12بانهاالقابليةعلىربطالمعلوماتالمهيكلةوغيرالمهيكلةمعقواعدالتغييرالتييطبقهاالناس).

تطويرالخبراتوتحسينأجلاءالقدراتمنهاعمليةتعليموبنإن(Robinson and other،2010، 11واشار)

 .فيالعملياتالتيتؤثرعلىتخطيطوتصميمالبناءالتنمويوالجوانبالتشغيليةفيالمنظمة

قدركزتعلىقاعدةالمعلوماتالتيتمتلكهاالمنظمةكانتنمطيةمتكررةمعروفةامأعالهالتعاريفإننالحظ

.غيرمتكررةجديدةوكيفيةتوظيفهالصالحتحقيقاهدافالمنظمة

المعرفةهيعمليةاكتسابومشاركةالخبرةالجماعيةفيتحقيقوانجازةإدارإنفير.(Burk،1999،26)اما

بانهاالعملياتالتيتتحكموتخلقوتنشروتستخدمالمعرفة(2008،137،عليان)كماذكر،سالتهااهدافالمنظمةوتحقيقر
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،2003،الزامل)وتر..منقبلالممارسينلتزويدهمبالخلفيةالنظريةالمعرفيةالالزمةلتحسيننوعيةالقراراتوتنفيذها

وارخيراتحويل،ونشرها،هااستخدامو،وتنظيمها،ارختيارهاو،بأنهاالعملياتالتيتساعدالمنظماتعلىتوليدالمعرفة(10

المنظمة تمتلكها والخبراتالتي اإل،المعلوماتالمهمة لألنشطة القراراتداروالتيتعتبرضرورية كاتخاذ المختلفة ،ية

المشكالت االستراتيجي،وحل والتخطيط .والتعليم لتوضيح(Trigg،2000،18)وير. استخدم الذي المصطلح بانها

األ تجمع التي وفرادالعمليات والخزن والمعالجة المعرفة واكتساب لتحديد سوية استخداموالمعلومات استخدامواعادة

.المعرفةلتطويرالفهمالبتكارالقيمة

إننالحظ توليدهاأعالهالتعاريف كيفية زاوية من المعرفة وتالحقأوتناولت المشاركة رخالل من رخلقها

صياغةتقنياتالمعرفةقدوجدتإنإلى(Macintoch،1999،3)اذيشير،وهناكمنينظراليهاكمصطلحتقني.االفكار

المعرفةدارخلةإداراالعمالالتقليديةولذلكفانالتقنياتالتيتطبقفيةإدارجانبإلىالمعرفيستخدامباألساسلدعماال

:ةتتمثلفيالمنظم

 التقنياتالمعرفيةالتيتستخدمفيتحليلنقاطالقوةوالضعفوالفرصوالتهديدات. 

 التقنياتالتيتستخدملتطويروضبطقاعدةالمعرفة. 

هاالحاجةللحصولعلىافضلحوارومعرفةوهذاإنعلى(2009،الظاهر)المعرفةكماذكرهاةإداروتعرف

البالغاألةإداريعنيبأن بعدارخروالذييهدفهمالمعرفةهيالنظام تحقيقاكتشافإلىيةالمتسارعبوتائرعاليةيوما

،وامتالكوالمشاركةوالتطبيقاتالمعرفةللمنظمات

الباحثين البعضمن علىةإداروتناول إنالمعرفة فعرفها الفكريللمنظمة راسالمال (Daft،2001،257)ها

اعضائه بين المحاورة وتحقيق عنه والبحث الفكري المال راس وانتاج ومالحظة تنظيم عن المسؤولة وير..بانها

(Mahadik،2002،3بانهاالفنفيرخلقالقيمةمنالموجوداتغيرالملموسةللمنظمة).وعرفهاBassi،1997،2))بانها

متخصصةةإداربانها(43،2005،السالم)كماعرفها.للمنظمةالعملياتالتيسوفتخلقراسالمالالفكريوقيمةعالية

فيمجالالمعرفةواستثمارراسالمالالفكري

طبيعةراسالمالألن،راسالمالالمعرفيهيمشكلةةإدارإن(Ermine& Boughzala،2006،25وير.)

وللتعاملمعهذهالمسالةهناكطريقتانرئيسيتان،اوشخصيةمضمونةمدفونة،شخصيةبشريةمعروفة،المعرفينوعين

المعرفةالمضمونةفياستخداموذلكب،ىهيمعالجة"علىاالقلجزءمنه"الطابعالخفيللكسبالواضحاألول،ممكنتان

شبكاتةإدارللتحقيقووالثانيهوالحفاظعلىالطابعالخفي"ورخاصةالمعرفةالقابلة،معرفةالمدفونةفينظمالمعلومات

المعرفة"

سبق المعرفي،لتكوينوتنميةعدادالتيتعنىبالتخطيطواألةدارالمعرفةهياإلةإدارإنويتضحمما الرصيد

.الظاهريللمنظمةوتنميةوتحديثواستخراجالرصيدالمعرفيفيهاوتوجيههمنحوتحقيقاهدافالمنظمة

يتفقالكثيرمنالباحثينمنهم على(2009،الخطيبومعايعة)و(2005،الكبيسي)و(2003،رزوقي)كما

فيالبياناتةإدارحصرعناصر البعض.االشخاص،التكنولوجيا،االتجاهات،القدرات،المعلومات،المعرفة إنويؤكد

المعرفةهينتاجومحصلةلمجموعةمنالعناصرالمتفاعلةوالمتمثلةفيمايأتي:

ليةمسبقة.أوهاوتقديمهادونأحكامإبرازالبيانات:وهيمجموعةمنالحقائقغيرالمترابطة،إذيتم

ترقى وقد تطويرها، ويتم لغرضمحدد، وتقدم المصداقية، وهيبياناتتعطىصفة المعرفة،إلىالمعلومات:

المحادثة.أوالكتابي،أووتأرخذأشكاالًمتعددة،منهاالصوري،

هااستخدامقدراتلصنعمعلوماتمنالبياناتالتييتمالحصولعليهاإلمكانيةإلىت:إذتحتاجالمعرفةالقدرا

واالستفادةمنها.

فهيتحفزاألفراداالتجاهات:وهيالتيتدفعاأل لذا وتدفعهمفرادنحوالرغبةفيالتفكيروالتحليلوالتصرف،

.بداعلإل
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المعرفةةإداريوضحعناصر(4شكلرقم)















 

الباحثانأعداد:المصدر



.الباحثينآراءالمعرفةكمايراهاالباحثانمنرخاللةإداريوضحعناصرأعالهوالشكل

وبالتالي،استمراريةالبحثوالتطويرأجلمعامنبداعتشجعاالبتكارواإلةإداراالمريتطلبإنوير.الباحثان

جملةرخبراتوتجاربتكمنفيإالبمعنىادقماهي،المعرفةليستمجردوثائقوملفاتوبرامجإنيمكنالتسليمبحقيقة

توظيفهاأجلوتقعغلىعاتقالمؤسسةتوفيرتقنياتالمعلوماتواالتصالمن،عقولكفاءاتبشريةمنفئةعمالالمعرفة

ومساندةودعماتخاذالقراراتالسليمةداءلرفعمستوياتاأل

المعرفةيمكنتلخيصهاةإدارعملياتإنهيمكنالقولإنوير.الباحثانمنرخاللالبحثفيالعديدمنالمراجع

 ككل:غذيةالراجعةمعالعملياتاالساسيةلمالهادورجوهريفيالكلياتبالشكلالتاليوذلكبدمجالت

التغذيةالراجعة

المعرفةةإدار(ملخصعمليات5شكلرقم)









الباحثانأعداد:المصدر

الباحثان األإنوير. العمليات وبرامج سياسات توضع وفيضوئها )تشخيصالمعرفة هي ،رخر.المراحل

ونتائجهاتحددنوعالمعرفةالمتاحة،وعبرمقارنتهابالمطلوبنحددالفجوة،ثممرحلةتحديدأهدافالمعرفة،وبدونذلك

كالتوليدوالخزنوالتوزيعرخر.العملياتالمعرفيةاألأساليبتصبحمجردكلفةوعمليةمربكة،وفيضوءاألهدافتعتمد

ال األهداف)تحسين هذه ومن المنظمة(والتطبيق، مجاالتعمل حول الوضوح ورخلق عبر،عمليات، المعرفة توليد ثم

الفرد،ثمرخزنأواالكتسابأواالقتناصأواالكتشافأوالخلقأوالشراء االمتصاص،وقديتجسدالتوليدبفكرةيقدمها

)االحتفاظ اإلدامة،المعرفة عن،االسترجاع،الوصول،البحث، معبرة أهمالمكان( وكيفيمكنية التنظيمية إنالذاكرة

يتنامىباال فتتمثلفيتوزيعالمعرفةكموجود الخامسة المرحلة أما والمشاركةستخدامتحافظعلىالمعرفةدونفقدانها.

األ بين والمهارات والخبرات األفكار النشرفرادوتبادل في الرسمية وغير الرسمية االتصاالت نظم دور يبرز وبما ،

دورأ.والتوزيع يبرز وهذا منها، واالستفادة استعمالها وإعادة باستعمالها المعرفة بتطبيق فتتم األرخيرة المرحلة ةإدارما

المعرفةللكلية.ةإداردورمديررأسالمالالمعرفيفيأووالتقنياتالالزمةللتطبيق،ساليبالمعرفةفيتحديداأل













 المعلومات 

في هي بيانات توضع 

إطار محتوى واضح 

مكانية ومحدد وذلك إل

استخدامها التخاذ 

قرار ويمكن تقديم 

ال المعلومات في اشك

متعدد ومنها الشكل 

 الكتابي 

 البيانات 

مجموعة من 

الحقائق 

الموضوعية الغير 

مترابطة يتم 

ها وتقديمها إبراز

دون احكام اولية 

 مسبقة 

 القدرات 

المعرفة بجانب 

المعلومات تحتاج لقدرة 

على صنع معلومات من 

البيانات التي تم 

الحصول عليها 

لتحويلها الى معلومات 

يمكن استخدامها 

 واالستفادة منها 

 االتجاهات 

 دارةعنصر اساسيا إل

المعرفة وذلك من 

خالل تحفيز فضول 

فراد وايجاد الرغبة اال

داع وتحفيزهم لألب  

المعرفة إدارة عناصر  

تشخيص 

 المعرفة 
توليد 

 المعرفة

تخزين 

 المعرفة

توزيع 

 المعرفة

تطبيق 

 المعرفة
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:المبحثالثاني:الفصلالثاني

:الجودةفيالتعليممفهوم

االرتقاءبالعمليةالتعليميةوتحقيقنقلةنوعيةإلىهاتلكالعمليةالتيتهدفإنيُمكنتعريفالجودةفيالتعليمعلى

هذااالرتقاءإنمنرخاللتطبيقحزمةمناإلجراءاتواألنظمةالتعليميةوتوثيقللبرامجالتعليميةالُمختلفة،وجديربالذكر

الصعيد المستوياتعلى كانتهذه سواء الطالب، لد. الُمختلفة المستويات رفع رخالل من يتكون التعليمية العملية في

يؤديأوالنفسيأوالجسمي تحسينالمستوياتالتعليميةلهؤالءالطالبوقدرتهمعلىإلىحتىاالجتماعيوالعقليمما

ال التعليمية بالعمليات القيام تشمل بل فقط، الطالب على التعليم جودة تقتصر وال كالُمعلمأيضامختلفة، مختلفة نواحي

(2016،طارقعبدالرؤوف،عامر)والمنهجالدراسيوالمجتمعالمدرسيوالبيئةالمحيطة.

هينظام المعلوماتالخاصةإداروالجودة علىتوظيفالبياناتو يعتمد و القيم من علىمجموعة ييرتكز

الفكريةفيمختلفمستوياتالتنظيمعلىنحوبالعاملينقصد يقصدتحقيقالتحسنإبداعاستثمارمؤهالتهموقدراتهم

 المستمرللمؤسسة

التحسينالمستمرفيإلىمجموعةمنالمعاييرواإلجراءاتيهدفتنفيذهاإلىوتشيرالجودةفيالمجالالتربوي

وتشيركذلك التيإلىالمنتوجالتعليمي، األنشطة فيالعملياتو المنتوجو فيهذا الخصائصالمتوقعة المواصفاتو

.متكاملةتساعدالمؤسساتالتعليميةعلىتحقيقنتائجمرضيةأساليبتتحققمنرخاللهاتلكالمواصفاتمعتوفرأدواتو

 

:معاييرجودةالتعليم

تلتقيفيكثيرمنالمبادئوالمرتكزاتاألساسيّةوالتيتهدفهاإنإال،رخر.تختلفمعاييرالجودةمنمؤسسةأل

إرخراجالمنتجالنهائي،وهوالطالبالذييحملكافةالمهاراتالتيتقومعلىالتفكيروالبحثوالنقدوالتحليلإلىجميعها

من بدّ ولتحقيقذلكال احتياجاتسوقالعملوالمجتمعكذلك، لتلبية عنالتعبيرعنالرأي، والقدرة القويّة والشخصيّة

 (2015،جيفر)تحقيقمعاييرالجودةفيالتعليم،وهي:

جودةالمقرراتالدراسيّةوالمناهجالعلميّة. -

يّة.دارجودةاألطرالتربويّةوالتعليميّةواإل -

جودةالبنيةالتحتيّةوالمرافقالعامة. -

نتائجالتحصيلالعلمي. -

التحسينالمستمر. -

هذهأبرزتعليمي،ومنيوجدالعديدمنالمعاييرالتيالبدمنوجودهالتأكيدعمليةالنجاحفيأينظاموهناك

(2014،ابراهيمجابر،يحتويهاالنظامالتعليمي:)المصريإنالمعاييرالتيالبد

 .أنتكونأهدافالنظامالتعليميواضحةوُمبينةوذلكبهدفتحسيناإلنتاجوالقيامبتطويره

 بهنحو قادرعلىاألرخذ التعليميمحتوياًعلىمنهجللقيادة منتبنيفلسفةأنيكونالنظام البد كما األفضل،

الجودةالشاملة.

 .القيامبوضعبرامجتربويةمنشأنهاالعملعلىرفعالمستو.الذاتيلألشخاص

 .العملعلىتحسينالعملمنرخاللالحرصعلىوضعالرجلالُمناسبفيالمكانالُمناسب

 زالةمصادرالخوفالُمختلفة،ورخلقُمناخاجتماعيالمؤسسةالواحدةمنرخاللالعملعلىإأفرادزيادةالثقةبين

حيث غيرالهادف، األمريؤديإنمناسبفيدارخلتلكالمؤسساتعبرتجنبالنقد بينإلىهذا رخلقالعداء

.فراداأل

 

فوائدتطبيقنظامالجودةفيالتعليم

حاءإنفيشتىالتيتؤرقبالالمسؤولينوالتكوينمنالقضاياالرئيسيةهليقدباتإصالحمنظومةالتعليماأل

المعمورةإيمانامنهمبأنتكوينالرأسمالالبشرييعدالدعامةاألساسيةلكلنهضةاقتصاديةواجتماعيةوتنميةمجتمعية

مستدامة.

لىإوقدترجمهذافيتبنيالعديدمنالمقارباتوتجريبالكثيرمنوصفاتاإلصالح،بقصدالوصولبالتعليم

أعلىالمستوياتوانعكاسذلكعلىجودةالتكوينوالتأهيلللمواردالبشريةلتمكينهامناالندماجفيمحيطعالمييتميز

وتحدياتيشهدهاالعصرمعتنامياقتصادياتالمعرفةبالتنافسيةفيجميعالمجاالتومواكبةالتطوراتوالتحوالتالتي

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

290  

 

www.ijherjournal.com 

 

نظرةشموليةتهمكافةالجوانبوالمجاالت،نظرةتتجاوزالمقارباتالتجزيئيةوإلىاجإصالحالتعليميحتإنالعولمةغير

الحلولالترقيعيةوتتعد.البعدالكمي.

التربوية.إنفاإلصالحيجب فيمختلفمكوناتالمنظومة الجودة و علىالنوعية مبنيا و لهذايكونشموليا

التعليماعتمادنظامالجودةفيإصالحمنظوماتهاالتربوية،نظامأبانعننجاحاتهوارختارتبعضالدولالرائدةفيمجال

 وماهيآلياتتحقيقالجودةفيإصالحالتعليم فعاليتهفيتحقيقالنتائجالمرجوة.فماهيإذنمعاييرالجودةفيالتعليم

.علىهذاالتساؤلجابةلإل



راءجودةالتعليم،منها:هناكالعديدمنالفوائدالتيتكمنو

النهوضبالعمليّةالتعليمية،ورفعكفاءةالمعلمين،والطالب،وكلمنلهمعالقةبالعمليّةالتعليمية. -

ي؛بحيثيكونقادراًعلىتوضيحالمهاموالمسؤولياتالمناطةبكلطرف.دارتحسينالنظاماإل -

عن - الشكاو.الصادرة ومحأومعالجة الطلبة، أمور الشكاو..لياء هذه بشكليُقلّلمنحجم إرضائهم، اولة

بينكافةاألطراف.أهمتوفيرجوعمليسودهالتعاون،والتف

أكثرمماقدتنفع.ساليبحّلالمشكالتبالطرقواأل - الصحيحةبعيداًعنتلكالتيقدتضرُّ

علىالمنرخر.رفعقيمةالمؤّسسةالتعليميةبينالمؤسساتاأل - قادرةً المحلي،،وجعلها افسةعلىالصعيدين:

.والخارجي

عيسان)وذكرت ومفهوم(2016،صالحة،د. تطبيقنظام جراء التييُمكنالحصولعليها الفوائد من العديد

-:الجودةفيالتعليم،ومنبعضفوائدهذاالنظاممايلي

 - وتطوير اإلأداءزيادة الكليةدارالنظام في بتوزيعإنحيث،ي يقوم التعليم في الجودة مفهوم تطبيق

.المسؤولياتبيناألشخاصوتحديددوركلمنهم،وزيادةالكفاءةالتعليميةلجميعالعاملينفيالكلية

حتىالجسدية.أوالنفسيةأوتطويرمستوياتالطالبالمختلفةومنجميعالنواحيسواءكانتالعقلية -

وقعتمنمنعحدوثالمشاكلمنرخالل - وحلالمشكالتالتيقد المشاكل، لهذه اتباعاإلجراءاتالوقائية

 .رخاللاتباعالُطرقالِعلميةالصحيحة

 -

:آلياتتحقيقجودةالتعليم

(2018،جرمي)ومنها:،تتحققجودةالتعليمبالعديدمناالجراءاتوالطرق

إرخراججيلمفّكروباحثومثقفوواثقإلىجديدةتهدفتغييرالمناهجالعلميّةوالمقرراتالدراسيّة،وإدراجمناهج -

التعليمالقديمةأساليببنفسهوقويالشخصيّةوقادرعلىالتعبيرعنرأيهبقوة،وبعيداًعنالضعفوالجمودالناتجعن

القائمةعلىالحفظوالتلقيندونإعمالالعقل،كمايجبعلىهذهالمناهجاعتمادأسلوبالتعددوالتنّوعفياألسلوب

التعليمّيبعيداًعناألحاديّةفيالتعليم،وكذلكاتباعسياسةجودةالمعلومةالمقدمة،بدالًمنكميّةالمعلوماتالمطروحة.

فيالمدنوالقر.علىحٍدسواء؛ليتسنّىللجميعالحصولعلىفرصةالتعليمالجيّد،ويشملذلكتوفيرتحسينالتعليم -

البنيةالتحتيّةالجيدةودعمهابكلالوسائلالالزمةلتحقيقالجودةالمطلوبة.

حتياجاتهومطالبه،مثلالعائدالعنايةبالمواردالبشريّة،ويشملذلكالعنايةبشكٍلكبيربالكادرالتعليمّي،وتوفيركافةا -

باإلضافة الجيدة وظروفالعمل تحقيقإلىالمادي، على لمساعدته الكادر لهذا المستلزماتالضروريّة كافة توفير

مفهومجودةالتعليم.

التعليميّةعلىيّةالخاصةبالعمليّةدارالتعليميّة،بحيثيتمتوزيعالمهاماإلةداراتباعأسلوبالحكمةوالالمركزّيةفياإل -

يّةوإناطةكلقسمبتحقيقاألهدافالمرجوة،بعيداًعنأسلوبالتحكموالتدرخلفيكلكبيرةوصغيرةبماداراألقساماإل

يخصالمؤسسةالتعليميّة.

والوسائل - األدوات توفير ذلك ويشمل التعليميّة، المؤسسة مرافق كافة في الجودة يحقق بما الكافي المال توفير

هاقدراإلمكان.استخدامنولوجيّةالحديثةبماينهضبالتعليمعلىأعلىمستوياتهوالحفاظعلىهذهالموادوترشيدالتك

دراسةالتجاربالسابقةوالناجحةفيمجالتحقيقالجودةفيالتعليمبمافيذلكالتجارباألجنبيّة،ومحاولةالتعلّممنها -

.الرقيفيالمستو.التعليميقدراإلمكانوأرخذكلمامنشأنهتحقيق
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:المبحثالثالث:الفصلالثاني

:هليالمعرفةوتأثيرهافيالتعليمالجامعياألةإدار

المعرفةعنصٌرمهٌمفيحياةاإلنسانوهيمصدرإلهامه،ويظلاإلنسانفيحاجةماسةللمعرفةطوالحياته،

و رخبرته قيمة ازدادت مجال أي في اإلنسان لد. والمعرفة الخبرة زادت ألمتهأصبحوكلما مهًما بشريًا عنصًرا

الفروقاتفيتحديدمفهومالمعرفةقدشجعتالعلماءوالباحثينإنحظيتالمعرفةبالكثيرمناالهتمامحيثلهذا.ولمجتمعه

اإل وعلم التنظيمي والسلوك االجتماع علم مجال التوجهاتإلىةدارفي ضمن المعرفية بالدراسات االهتمام زيادة

.يةداراإل بان الباحثان للكلياتاألويتفق المؤسسين أذهان في المتوافرة بصورةهليةالمعرفة العراق حدسورخبراتفي

فالبدمنتوجيههليومهاراتوتفكيروقدرات،لمتنلحظاًوافرمناالهتمامولمتستثمراستثمارأمثلفيجودةالتعليماأل

العواملالتيتسهمفيتفجيرالقدراتالمعرفيةللمواردالبشرية.إلىفكرالكليات

ً فيالوقتالمناسب.وتقع ستطيعاتخاذالقرارالصائبالمؤسسالمعرفيالذييإلىألنكلياتالعصرتحتاجدوما

ًفالبدلإلةدارمسؤوليةاتخاذالقراراتالهامةعلىاإل العليابالتسلحالمعرفيولذلكيدرخلالخزينةدارالعلياللكلياتغالبا

يةبداعالمتراكمةواإلبمايمتلكهمنمعلوماتوبياناتكذلكالقدراتوالحدسوالتفكيروالخبراتالمعرفيلمؤسسالكلية

.للكلياتفيالعراقهليبالقدرةعلىتأثيرهفيجودةالتعليماأل



:األولالمبحث:الفصلالثالث

:التحليلاالحصائي

:بغداد\هليةنبذةتعريفيةعنالكلياتاأل

األ الجامعي والتطور اإلنفتاح هلياستمر مطلع في مميز العالي2006بشكل التعليم وزارة أجازت حيث ،

األ ،هليةالمؤسساتالتعليمية يرتقِأداءإنإال المؤسساتلم ألإلىهذه مشابه أدائها الجامعاتداءالمستو.المطلوب،

إجراءاتعلميةوعمليةمنأصحابإلىالحكوميةالمتعثر.وواقعالحاليؤكدبأنالمعوقاتوأسبابالتدنيكثيرة،وتحتاج

الصراعات من التعليمية المؤسسات وإبعاد المحاصصة، عن العالي والتعليم التربية وزارتي إبعاد بضرورة القرار،

السياسيةالطائفية،والمبادرةفيوضعمناهجتربويةتعليميةتخدمالتوجهالديمقراطي،وتربياألجيالعلىإحترامالقانون

ءاألرخالقية،وقبولاآلرخرالمختلف،وإصدارتشريعاتتسهمفيالحدمنالفساد،ووضعالخططالالزمةللقضاءوالمباد.

علىالمظاهرالسلبية،واإلهتمامبجودةالتعليموالبحثالعلمي،وتحسينالبنيةالتحتيةضمنالمواصفاتالعالمية.

يمكنالقولبأنمخرجاتبعضهذهالمؤسساتذات تفوقمخرجاتأوجودةعالية،وبكفاءةتضاهيوأرخيراً،

التعليمالعام،والبعضاآلرخرتعملعلىمبدأالربح،وتهتمباإلستثمارأكثرمنإهتمامهابالمنهاجالعلميالصحيح،وتفتقر

هاإنإاليرة،تملجأللطلبةالذينيحصلواعلىمعدالتمتدنية.وعلىالرغممناإلرخفاقاتالكثأصبحالرصانةالعلمية،فإلى

التعليمي دورهم قامتبوظيفةالرديفالمساعدللكلياتالحكوميةالرسمية،واسهمتفيتخريجالعديدمنالذينمارسوا

والوطني،وذلكإلرتباطعمليةالتعليمبالتطوراإلجتماعيوالسياسيواإلقتصاديللمجتمع.
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 :المبحثالثاني:الفصلالثالث

الدوالاالحصائيةتمالحصولعلىالنتائجالمدرجةاستخدامومنرخالل(spssالبرنامجاالحصائي)استخدامب

 .أدناهفيالجداول



.يوضحالوسطالحسابيواالنحرافالمعياريلجميعالمتغيراتالمستقلةوالمعتمدة(1)جدولرقم



 Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Std. Error Statistic 

X

1 

تمتلكالعمادةالقدرةعلىتعليمالموظفينفيالكليةوتوجيههم

رخاللبرامجالتدريبوزيادةمهاراتالعاملينورخبراتهم
72 3.7778 .12068 1.02397 

X

2 

تتميزالعمادةالوضوحوالمرونةفيالتفكيروالقدرةعلى

المعرفيوالتعليمياستشرافالمستقبل
72 3.4861 .11012 .93437 

X

3 

تثقالعمادةبمعرفتهافيتأمينالحلولالناجحةلالحتياجات

.فياالقتصادالواقعي
72 3.5000 .12510 1.06149 

X

4 

كلماهوجديدمنمهارتتخدمإلىهليةتسعىالكلياتاأل

العملالمتالكهارخبراتاكاديميةومهنيةجيدةفي

.التخصصاتذاتالعالقة

72 3.4722 .12966 1.10022 

X

5 

تميلالعمادةلتحليلمشكالتالعملبشكلرشيدوشاملاكثر

.تحليالتعلميةومهنيةعاليةالمستو.إلىمستندةفيذلك
72 3.2778 .11052 .93782 

X

6 

فرصاكافيةللتعليمالمستمروتبادلهليةتقدمالكلياتاأل

هلية.المعرفةبينمالكاتالكلياتاأل
72 3.3194 .10052 .85294 

X

7 

توظفالعمادةقيمهاورخبراتهافيالمحافظةعلىرؤيةالكلية

.تحقيقهاإلىورسالتهاوتسعى
72 3.6667 .11013 .93447 

X

8 

باالستعانةبالخبراتالمعرفيةالخارجيةهليةاألتقومالكليات

للحصولعلىأفضلالمعارفالجديدةفيمجالالعمل
72 3.5139 .12192 1.03452 

X

9 

برامجتدريبيهلتدريبموظفيهابهدفهليةتعملالكلياتاأل

.رفدهمبالمعارفالالزمةلتقليصالفجوةالمعرفية
72 3.3889 .10753 .91244 

X

10 

بناءمعرفةرخاصةبهامنرخاللإلىهليةالكلياتاألتعمد

.ايجادثقافةمفتوحةإلظهارها
72 3.6111 .10934 .92775 

X

11 

إلقامةتؤامةمعرفيةمعالكلياتهليةتسعىالكلياتاأل

ً)رخر.األ .وانضاجهابالخبرات (محلياًوعربياًوعالميا
72 3.8750 .10640 .90285 

X

12 

اسلوبالمقارناتالمرجعيةالدارخليةتستخدمالكليات

والخارجيةلالرتقاءبادائهاوالحصولعلىمستو.منالتميز

.وتحقيقالميزةالتنافسية

72 3.3472 .11894 1.00925 

X

13 

موظفيهافرصةتطبيقمعارفهمحتىهليةتمنحالكلياتاأل

تكونالنتائجذاتمستو.جيدبغيةتشجيعهموزيادةوالئهم

.وانتمائهمللكلية

72 3.2500 .10230 .86806 
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X

14 

اتلد.مختلفاالجيالبداعتدعمالكليةاالرختراعاتواإل

.لتحقيقالمنفعةالعامةوأهدافالكليةالخاصة
72 3.3056 .10768 .91373 

Y

1 

إنأهدافالتعليموالمعاييراألكاديميةلكافةالتخصصات

واضحةومعلنة
72 3.7778 .11739 .99608 

Y

2 

إنطبيعةالبرامجوالمقرراتالدراسيةالمعتمدةشاملة

.الحتياجاتسوقالعمل
72 3.4167 .12313 1.04477 

Y

3 

إنطرقالتعليموالتعلمحديثةوإنوسائلالتعليمالمستخدمة

.متاحةللطلبةوالتدريسيين
72 3.4583 .12343 1.04730 

Y

4 

إنأعضاءهيئةالتدريسمنحملةالشهاداتالعلياومنتظمين

.فيالمحاضراتوجادينفيالتدريس
72 3.9028 .10496 .89064 

Y

5 

إنالطلبةمشاركينفيالتقويمالمستمرللعمليةالتعليميةفي

.الكليةوبشكلدوريومستمر
72 3.0694 .12245 1.03905 

Y

6 
.تشملالمقرراتمجاالتمحددةلتنميةالتعلمالذاتللطلبة 72 3.5556 .09254 .78523 

Y

7 

التعلمالذاتيالمستخدمةدارخلالكليةمتنوعةومتوافرةأساليب

.لمالكالكليةوطلبتها
72 3.1806 .11756 .99755 

Y

8 

فيتساهمتتوافرفيالكليةمصادرعلميةرصينةوحديثة

.التعلمالذاتيوتوسيعمداركللطلبة
72 3.2361 .12587 1.06801 

Y

9 

توجدفيالكليةرخطةلتنميةمصادرووسائلالتعلمالذاتييتم

.تنفيذهاومراجعةتطويرهابانتظام
72 3.2222 .10320 .87568 

Y

10 

الطالبوتحفيزهمعلىالتعلمالذاتييقوماألساتذةبتشجيع

ويقدمونتقاريردوريةباحتياجاتالكليةمنوسائلالتعليم

.الذاتي

72 3.4167 .11319 .96049 

Y

11 

شطةوتدريباتلتنميةالمهاراتالمهنيةإنتوجدبالكلية

.والعمليةلد.الطلبة
72 3.1250 .12183 1.03376 

Y

12 

النتائجالتعليميةالمستهدفةفيتنميةالمهاراتالذهنيةتساهم

والمهنيةلالساتذةوالطالب
72 3.4861 .10465 .88800 

Y

13 

المقترحاتوالشكاو.المقدمةمنإلىهليةتستجيبالكلياتاأل

قبلمؤسساتالمجتمعكافة
72 3.0139 .12272 1.04130 

Y

14 

المستخدمةفيالكليةذاتالقيمةيتمصيانةاألجهزةوالمعدات

العاليةوهيمستخدمةبشكلدوريومنتظملتحقيقالتوظبف

.االفضللها

72 3.5556 .11343 .96252 

Y

15 

بأسلوبمهنيمحترفمعبعضهمهليةيتعاملمالكالكليةاأل

.ومعالطلبةواالطرافذاتالعالقةبالعمليةالتعليمية
72 3.3750 .11438 .97052 

Y

16 

بكفاءةعاليةتؤهلهمإلتقانهليةيتمتعرخريجواالكلياتاأل

عملهمفيبدايةحياتهمالمهنيةوفيضوءتخصصاتهمالتي

.درسوها

72 2.8889 .11111 .94281 

      

 

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

294  

 

www.ijherjournal.com 

 

 وقراءةالعمودأعالهمنرخاللمالحظةالجدولفي(statistic \ mean)جميعقيمالوسطالحسابيتقتربإننالحظ

جميعالمتغيراتقيدالدراسةجيدةومتوافقةالرأيمعالعينةالمدروسةإنمنالرقماربعهواكثرمنالثالثةوهذايدلعلى

المستبانينضمنالعينةالمدروسةمتفقينإناالتفاقبمعنىإلىالرقماربعهيشيرإنحيث(مشاهدة72)والتيبلغعددها

(منالمتغيراتالمستقلةحيثكانتقيمةالوسطالحسابياقلمنالرقمy16الرايمعنتائجالبحثباستثناءالمتغيررقم)

هذايدلعلىعدماتفاقالرأيمنقبلجميعأيضاولكن(3وانكانقريبمنالرقم) (2.8889وكانتتساوي)(3)

المتغيرالعين يعنيعدماالتفاقوكماموضح(2)الرقمألنةالمدروسةبمعنىعدمالمتفقيناكثرمنالمتفقينحولهذا

 .بالجانبالنظريمنهذاالبحث

 االنحرافالمعياريفيالجدول عمود إنيتضحلنا(Statistic standard deviation \)أعالهومنرخاللقراءة

واقلقيمة(x4)(عندالمتغيرالمستقل1.1اعليقيمةسجلتلالنحرافالمعياريتساوي)إنجميقالقيممتقاربهحيث

فيالنتائجالمستحصلعليهاالتفاوتقليلإنوهذايدلعلى(0.785)المعتمدوكانتتساويy6))عندالمتغير سجلت

إنالعينةالمدروسةمتفقةالرأيفيمابينهابشكلعشوائيوهذايعززنتائجالبحثحيثإنمنرخاللاالستبيانوبالنتيجة

قيمةمعاملاالنحرافالمعياريوكماهومعلومكلمااقتربتمنالصفردلعلىعدموجودتشتتفيالبياناتوفيبحثنا

 .هااقلمنالواحدالصحيحوبإتجاهالصفرأغلبهذاكانتالنتائج
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(يقيسقيمةارتباطمعاملبيرسونللمتغيراتالمستقلةالظاهرية2)جدولرقم

Correlations 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

x1 

Pearson Correlation 1 .586** .389** .294* .344** .308** .496** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 .001 .012 .003 .008 .000 

N 72 72 72 72 72 72 72 

x2 

Pearson Correlation .586** 1 .433** .322** .535** .297* .414** 

Sig. (2-tailed) .000 
 

.000 .006 .000 .011 .000 

N 72 72 72 72 72 72 72 

x3 

Pearson Correlation .389** .433** 1 .157 .283* .179 .426** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 
 

.188 .016 .133 .000 

N 72 72 72 72 72 72 72 

x4 

Pearson Correlation .294* .322** .157 1 .376** .512** .525** 

Sig. (2-tailed) .012 .006 .188 
 

.001 .000 .000 

N 72 72 72 72 72 72 72 

x5 

Pearson Correlation .344** .535** .283* .376** 1 .398** .445** 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .016 .001 
 

.001 .000 

N 72 72 72 72 72 72 72 

x6 

Pearson Correlation .308** .297* .179 .512** .398** 1 .507** 

Sig. (2-tailed) .008 .011 .133 .000 .001 
 

.000 

N 72 72 72 72 72 72 72 

x7 

Pearson Correlation .496** .414** .426** .525** .445** .507** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

N 72 72 72 72 72 72 72 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

والتيتمثلمصفوفةارتباطالرتبلبيرسونوالتيتقيسقيمةمعاملارتباطالرتبأعالهمنرخاللنتائجالجدول

المعرفةةإداروالتيتمثل(x7)إلى(x1ارتباطالمتغيراتالمستقلهالسبعةوتسلسلها)إنبيرسونبينالمتغيراتيتضحلنا

جيدةوتصلحللدراسةكونهامستقلهالصفاتفيماهامتغيرتإنالضمنيةهيمتغيراتمستقلهالصفاتفيمابينهاوهذايعني

يليهارتباطالمتغيرين0.586وكانتقيمتهتساوي)(x2معx1اقو.ارتباطتمثلفيالمتغير)إنبينهاحيث )(x2مع

x5)(وتليهباقيالمتغيراتوكماهومبينفيمصفوفهارتباطالرتبلمقياسسبيرمانحيث0.535)وكانتقيمتهتساوي

وحسبالنتائجفيإن وهنا بينالمتغيرات)الصفات( العالقه الصحيحتدلعلىقوه منالواحد تكونقريبة عندما القيم

 .الحصولعلىتحليلنتائججيدهأجلالمتغيراتذاتصفاتمستقلهوهذاهدفالبحثمنإنيتضحلناأعالهالمصفوفه
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المستقلهالظاهرية(يقيسعالقةارتباطالمتغيرات3)الجدولرقم

Correlations 

 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 

x8 

Pearson Correlation 1 -.006- .563
**

 .070 .353
**

 .372
**

 .457
**

 

Sig. (2-tailed)  .961 .000 .560 .002 .001 .000 

N 72 72 72 72 72 72 72 

x9 

Pearson Correlation -.006- 1 .131 .539
**

 -.057- .089 -.043- 

Sig. (2-tailed) .961  .272 .000 .635 .458 .719 

N 72 72 72 72 72 72 72 

x10 

Pearson Correlation .563
**

 .131 1 .025 .297
*

 .420
**

 .425
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .272  .833 .011 .000 .000 

N 72 72 72 72 72 72 72 

x11 

Pearson Correlation .070 .539
**

 .025 1 -.014- .004 -.055- 

Sig. (2-tailed) .560 .000 .833  .910 .970 .643 

N 72 72 72 72 72 72 72 

x12 

Pearson Correlation .353
**

 -.057- .297
*

 -.014- 1 .350
**

 .555
**

 

Sig. (2-tailed) .002 .635 .011 .910  .003 .000 

N 72 72 72 72 72 72 72 

x13 

Pearson Correlation .372
**

 .089 .420
**

 .004 .350
**

 1 .471
**

 

Sig. (2-tailed) .001 .458 .000 .970 .003  .000 

N 72 72 72 72 72 72 72 

x14 

Pearson Correlation .457
**

 -.043- .425
**

 -.055- .555
**

 .471
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .719 .000 .643 .000 .000  

N 72 72 72 72 72 72 72 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

المعرفةالظاهريةوالتيتتمثلفيسبعةإدارمنرخاللنتائجمصفوفةارتباطالرتبلمعاملبيرسونلمتغيرات

االرتباطاتمابينالمتغيراتضعيفةواعلىقيمةإنبينتلناالنتائج(x14وتنتهيبالمتغير) (x8متغيراتتبدأبالمتغير)

) المتغيرين سجلها  x8ارتباط ) (x10مع تساوي المتغيرين0.563وكانت ارتباط قيمة تليها قوية ليست قيمة وهي )

كقيمةارتباطليستقويهوهذايدلأيضا(وهي0.555وكانتتساوي)(x14مع x12)المعرفةالضمنيةةدارالمستقلينإل

لقياسمتغيراتالبحثوبالنتيجةامكانيةإنعلى مؤشرجيد يعنيذاتصفاتمستقلةوهذا بينها المتغيراتمستقلةفيما

.نتائججيدةإلىالوصول
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(يقيسعالقةاالرتباطلمعاملبيرسونبينالمتغيراتالمعتمدة4)جدولرقم

 Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 

Y

1 

Pearson 

Correlati

on 

1 .090 .261
*

 .166 .110 .142 .310
**

 .050 .235
*

 .069 .233
*

 .060 .030 .160 .000 -.087- 

Sig. (2-

tailed) 

 

.451 .027 .164 .356 .234 .008 .677 .047 .566 .049 .616 .801 .180 1.000 .469 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Y

2 

Pearson 

Correlati

on 

.090 1 .080 -.062- .336
**

 .126 .089 -.026- .251
*

 .021 .055 -.085- -.238-
*

 -.107- -.267-
*

 -.124- 

Sig. (2-

tailed) 
.451 

 

.502 .606 .004 .292 .457 .826 .033 .861 .644 .479 .044 .369 .023 .300 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Y

3 

Pearson 

Correlati

on 

.261
*

 .080 1 .441
**

 .048 -.126- .499
**

 .431
**

 .425
**

 .256
*

 .454
**

 .030 .046 -.033- -.171- -.204- 

Sig. (2-

tailed) 
.027 .502 

 

.000 .689 .293 .000 .000 .000 .030 .000 .805 .703 .786 .150 .085 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Y

4 

Pearson 

Correlati

on 

.166 

-

.062

- 

.441
**

 1 -.038- -.043- .401
**

 .335
**

 .245
*

 .311
**

 .273
*

 -.028- .047 -.018- -.022- .004 

Sig. (2-

tailed) 
.164 .606 .000 

 

.750 .723 .000 .004 .038 .008 .020 .813 .695 .879 .852 .975 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Y

5 

Pearson 

Correlati

on 

.110 
.336

**
 

.048 -.038- 1 .125 .069 .087 -.064- -.029- .097 -.205- -.066- -.110- -.250-
*

 -.050- 

Sig. (2-

tailed) 
.356 .004 .689 .750 

 

.297 .563 .470 .595 .806 .419 .084 .582 .360 .034 .680 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Y

6 

Pearson 

Correlati

on 

.142 .126 -.126- -.043- .125 1 .032 .043 -.100- .062 -.052- -.029- -.216- -.135- -.148- -.087- 
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Sig. (2-

tailed) 
.234 .292 .293 .723 .297 

 

.790 .720 .403 .603 .664 .808 .068 .260 .215 .469 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Y

7 

Pearson 

Correlati

on 

.310
**

 .089 .499
**

 .401
**

 .069 .032 1 .607
**

 .340
**

 .273
*

 .524
**

 -.307-
**

 -.138- -.091- -.245-
*

 -.173- 

Sig. (2-

tailed) 
.008 .457 .000 .000 .563 .790 

 

.000 .003 .020 .000 .009 .248 .446 .038 .146 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Y

8 

Pearson 

Correlati

on 

.050 

-

.026

- 

.431
**

 .335
**

 .087 .043 .607
**

 1 .259
*

 .315
**

 .381
**

 -.093- -.003- -.033- -.087- -.002- 

Sig. (2-

tailed) 
.677 .826 .000 .004 .470 .720 .000 

 

.028 .007 .001 .437 .980 .780 .469 .990 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Y

9 

Pearson 

Correlati

on 

.235
*

 
.251

*
 

.425
**

 .245
*

 -.064- -.100- .340
**

 .259
*

 1 .340
**

 .358
**

 .004 -.096- -.165- -.166- -.294-
*

 

Sig. (2-

tailed) 
.047 .033 .000 .038 .595 .403 .003 .028 

 

.003 .002 .973 .422 .165 .164 .012 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Y

10 

Pearson 

Correlati

on 

.069 .021 .256
*

 .311
**

 -.029- .062 .273
*

 .315
**

 .340
**

 1 .429
**

 .056 .022 -.269-
*

 -.019- .021 

Sig. (2-

tailed) 
.566 .861 .030 .008 .806 .603 .020 .007 .003 

 

.000 .638 .853 .022 .875 .863 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Y

11 

Pearson 

Correlati

on 

.233
*

 .055 .454
**

 .273
*

 .097 -.052- .524
**

 .381
**

 .358
**

 .429
**

 1 -.082- -.028- -.085- -.089- -.130- 

Sig. (2-

tailed) 
.049 .644 .000 .020 .419 .664 .000 .001 .002 .000 

 

.491 .817 .478 .455 .276 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Y

12 

Pearson 

Correlati

on 

.060 

-

.085

- 

.030 -.028- -.205- -.029- 
-.307-

**
 

-.093- .004 .056 -.082- 1 .663
**

 .273
*

 .341
**

 .318
**

 

Sig. (2-

tailed) 
.616 .479 .805 .813 .084 .808 .009 .437 .973 .638 .491 

 

.000 .020 .003 .007 
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لنا يتضح بيرسون الرتب ارتباط لمعامل المعتمده المتغيرات بين الرتب ارتباط مصفوفة رخالل جميعإنمن

المتغيراتالمعتمدةوالتيتمثلستةعشرمتغيرمستقلهالصفاتفيمابينهاكونجميعقيماالرتباطتساويرخمسةبالعشرة

(وهذا0.00كانتتساوي)(y1معy15فمادونذلكلتصلفيبعضالمتغيراتوكماهوالحالمابينالمتغيرينرقم)

المتغي بين التامه وهييدلعلىاالستقالليه المتغيراتالمعتمد االرتباطبين قيميتنتعتبرمتوسطة تسجيل رينولكنتم

(y13مع y12)المتغيرينأيضا(و0.607وكانتقيمتةمعاملارتباطالرتببيرسونتساوي)(y8مع y7المتغيرين)

بيرسونتساوي) بمعنى0.663وكانتقيمة القوة تعتبرمتوسطة فيهذينالمتغيريإن(وهيقيم ارتباطبينهما نيوجد

بعضالصفاتلكنبمجملالنتائجعندقراءةالمصفوفةيتضحلنامد.االستقالليهمابينالمتغيراتوهوهمصدرقوهللبحث

.النتائجالتحليليةالجيدةإلىولللوص









N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Y

13 

Pearson 

Correlati

on 

.030 

-

.238

-
*

 

.046 .047 -.066- -.216- -.138- -.003- -.096- .022 -.028- .663
**

 1 .273
*

 .385
**

 .346
**

 

Sig. (2-

tailed) 
.801 .044 .703 .695 .582 .068 .248 .980 .422 .853 .817 .000 

 

.020 .001 .003 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Y

14 

Pearson 

Correlati

on 

.160 

-

.107

- 

-.033- -.018- -.110- -.135- -.091- -.033- -.165- -.269-
*

 -.085- .273
*

 .273
*

 1 .528
**

 .317
**

 

Sig. (2-

tailed) 
.180 .369 .786 .879 .360 .260 .446 .780 .165 .022 .478 .020 .020 

 

.000 .007 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Y

15 

Pearson 

Correlati

on 

.000 

-

.267

-
*

 

-.171- -.022- -.250-
*

 -.148- -.245-
*

 -.087- -.166- -.019- -.089- .341
**

 .385
**

 .528
**

 1 .477
**

 

Sig. (2-

tailed) 
1.000 .023 .150 .852 .034 .215 .038 .469 .164 .875 .455 .003 .001 .000 

 

.000 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Y

16 

Pearson 

Correlati

on 

-.087- 

-

.124

- 

-.204- .004 -.050- -.087- -.173- -.002- -.294-
*

 .021 -.130- .318
**

 .346
**

 .317
**

 .477
**

 1 

Sig. (2-

tailed) 
.469 .300 .085 .975 .680 .469 .146 .990 .012 .863 .276 .007 .003 .007 .000 

 

N 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 
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 (والمتغيراتالمستقلهy1(يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد)5جدولرقم)

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .549
a

 .301 .130 .92917 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

تأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىبينالمتغيراتتأثيرهناكعالقةإنيظهرلناأعالهمننتائجالجدول

قيمةإنمعنويةبمعنى(y1المتغيرالمعتمد) المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلنا

 .معنويوباالتجاهالموجبالطردياالرتباطإنوهذايدلعلى(R = 0.549معاملاالرتباط)

 

 (والمتغيراتالمستقلهy2االرتباطبينالمتغيرالمعتمد)(يقيسمعامل6جدولرقم)

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .541
a

 .195 -.003- 1.04648 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

معنويةبمعنى(y2تأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد)إنيظهرلناأعالهمننتائجالجدول

وهذا(R = 0.541المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط)إن

 .الطردياهالموجبمعنويوباالتجاالرتباطإنيدلعلى

 

 والمتغيراتالمستقله (y3(يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد)7جدولرقم)

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .641
a

 .411 .266 .89703 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

معنويةبمعنى(y3تأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد)إنيظهرلناأعالهمننتائجالجدول

وهذا(R = 0.641المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط)إن

.قويومعنويوباالتجاهالموجبالطردياالرتباطإنيدلعلى
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 (والمتغيراتالمستقلةy4) يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد (8جدولرقم)

Model Summary 

Mo

del 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .607
a

 .369 .214 .78980 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

 

معنويةبمعنى(y4تأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد)إنيظهرلناأعالهمننتائجالجدول

وهذا(R = 0.607المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط)إن

.االرتباطمعنويوشبهقويوباالتجاهالموجبالطرديإنيدلعلى

 

 (والمتغيراتالمستقلةy5) يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد(9) جدولرقم

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .519
a

 .175 -.027- 1.05304 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

 

معنويةبمعنى(Y5تأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد)إنيظهرلناأعالهمننتائجالجدول

وهذا(R = 0.519المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط)إن

.االرتباطمعنويوباالتجاهالموجبالطرديإنيدلعلى

 

 والمتغيراتالمستقله(y6) معاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمديقيس (10جدولرقم)

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .535
a

 .189 -.010- .78901 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

معنويةبمعنى(Y6تأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد)إنيظهرلناأعالهمننتائجالجدول

وهذا(R = 0.535المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط)إن

.االرتباطمعنويوباالتجاهالموجبالطرديإنيدلعلى
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 والمتغيراتالمستقله (y7يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد) (11جدولرقم)

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .698
a

 .487 .361 .79767 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

معنويةبمعنى(Y7تأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد)إنيظهرلناأعالهمننتائجالجدول

وهذا(R = 0.698المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط)إن

.االرتباطقويومعنويوباالتجاهالموجبالطرديإنيدلعلى

 

 والمتغيراتالمستقله (y8يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد) (12جدولرقم)

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .611
a

 .373 .219 .94357 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

معنويةبمعنى(Y8تأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد)إنيظهرلناأعالهمننتائجالجدول

وهذا(R = 0.611المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط)إن

.االرتباطمعنويوشبهقويوباالتجاهالموجبالطرديإنيدلعلى

 

 والمتغيراتالمستقله(y9) يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد (13جدولرقم)

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .713
a

 .509 .388 .68495 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

معنويةبمعنى(y9تأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد)إنيظهرلناأعالهمننتائجالجدول

وهذا(R = 0.713المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط)إن

.االرتباطقويومعنويوباالتجاهالموجبالطرديإنيدلعلى
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 والمتغيراتالمستقله(y10يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد) (14)جدولرقم

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .546
a

 .199 .002 .95962 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

معنويةبمعنى(y10تأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد)إنيظهرلناأعالهمننتائجالجدول

وهذا(R = 0.546المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط)إن

.االرتباطمعنويوباالتجاهالموجبالطرديإنيدلعلى

 

 والمتغيراتالمستقله(y11) يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد (15جدولرقم)

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .726
a

 .528 .412 .79301 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

معنويةبمعنى(Y11تأثيرالمتغيراتالمستقلةالمدروسةعلىالمتغيرالمعتمد)إنيظهرلناأعالهمننتائجالجدول

(R = 0.726مباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط)قوي المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرإن

.االرتباطقويومعنويوباالتجاهالموجبالطرديإنوهذايدلعلى

 

 والمتغيراتالمستقله(y12يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد) (16جدولرقم)

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .648
a

 .420 .277 .75491 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

 الجدول نتائج لناأعالهمن )إنيظهر المعتمد المتغير على المدروسة المتغيراتالمستقلة معنوية(y12تأثير

(R = 0.648المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط)إنبمعنى

.االرتباطقويومعنويوباالتجاهالموجبالطرديإنوهذايدلعلى











http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

304  

 

www.ijherjournal.com 

 

 (والمتغيراتالمستقلهy13)يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد (17جدولرقم)

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .553
a

 .306 .136 .96800 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

 الجدول نتائج لناأعالهمن )إنيظهر المعتمد المتغير على المدروسة المتغيراتالمستقلة معنوية(y13تأثير

(R = 0.553المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط)إنبمعنى

.االرتباطمعنويوباالتجاهالموجبالطرديإنوهذايدلعلى



 والمتغيراتالمستقله (y14)بينالمتغيرالمعتمديقيسمعاملاالرتباط (18جدولرقم)

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .586
a

 .343 .182 .87058 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

 الجدول نتائج لناأعالهمن )إنيظهر المعتمد المتغير على المدروسة المتغيراتالمستقلة معنوية(y14تأثير

(R = 0.586المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط)إنبمعنى

.االرتباطمعنويوباالتجاهالموجبالطرديإنوهذايدلعلى



 والمتغيراتالمستقله (y15)معاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمديقيس (19جدولرقم)

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .542
a

 .294 .121 .91010 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

 الجدول نتائج لناأعالهمن )إنيظهر المعتمد المتغير على المدروسة المتغيراتالمستقلة معنوية(y15تأثير

(R = 0.542المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط)إنبمعنى

.الموجبالطرديمعنويوباالتجاهاالرتباطإنوهذايدلعلى
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 والمتغيراتالمستقلة (y16يقيسمعاملاالرتباطبينالمتغيرالمعتمد) (20جدولرقم)

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .545
a

 .297 .125 .88206 

a. Predictors: (Constant)، x14، x9، x3، x10، x11، x13، x5، x12، x1، x4، x6، x7، x8، x2 

 الجدول نتائج لناأعالهمن )إنيظهر المعتمد المتغير على المدروسة المتغيراتالمستقلة معنوية(y16تأثير

(R = 0.545المتغيراتالمستقلةذاتتأثيرمباشرعلىالمتغيرالمعتمدحيثظهرتلناقيمةمعاملاالرتباط)إنبمعنى

.االرتباطمعنويوباالتجاهالموجبالطرديإنعلىوهذايدل



:الخاتمة

هدفامنشوداوامالمرجوامنقبلصناعأصبحبحيث،المعرفةشائعافيالجامعاتوالكلياتةإدارمفهومأصبح

ولكنماقد،قدارتبطبتكنولوجيااالتصاالتوالمعلوماتسوياةدارتلكاإلإلىيةالوصولأهمولعل،القرارفيالجامعات

يتهمنفكرةتحقيقالمجتمعالمعرفيبالفعلعلىالمستو.أهميةالبعدالمعرفيالتكنولوجيوالذييستمدأهميبدوغائباهو

.الفرديوالشخصي

المعلوماتإلىالمعرفةةإدارحيثتهدف ادواتتكنولوجيا من قدراتالجامعاتوالكلياتعلىاالستفادة زيادة

بهدف بواالتصاالت لديها العاملين و والمدرسين الموظفين لد. والظاهرية الضمنية المعرفة استخدامتنمية أساليبها

.جازاعمالهمورخزنالمعلوماتالمهمةوالعودةاليهاعندالحاجةإنوتقنياتحديثةتساعدهمفي

واالستفادةمنتجاربجامعات،المعرفةعلىالتقنياتالحديثةكأساستقيمعليهالجامعاتوالكلياتةإداراناعتماد

تقليلالفجوةالمعرفيةبينناوبينهمفيكللحظةوهذاينعكسعلىاتخاذالقراراتالجيدةالتيإلىالدولالمتقدمةممايؤدي

.تخدمالجامعةوالطالبفيوقتواحد

كانحرصالباحثانعلى المنطلقفقد البحثحولأعدادومنهذا وةإدارهذا التعليمالمعرفة فيجودة دورها

.التحليلاالحصائياستخدامب(م2020-م2013)للفترةهليالجامعياأل

ماهو اقترحناهفيبحثناهذا يجبإالوما تقومبهالجامعاتمنجهودلترقيةالمعرفةإنرخطوةصغيرةامامما

والنتائجالتيتوصلاليهاالبحثما.والكلياتالعراقيةبالجامعاتالتييمتلكهاالتدريسينوالموظفين(الضمنيةوالظاهرية)

 .بدايةللباحثينلتكملهالطريقفيهذاالموضوعإالهي

 

:االستنتاجات

عدةنتائجمنها:إلىوتوصلالباحثان

أثرتإيجابياًعلىالتعليمالعاليفيالعراق.هليمؤسساتالتعليمالعالياأل -

هلي.بمؤسساتالتعليماألداءلهاتأثيرإيجابيعلىتطويراألهليالتعليمالعالياألالقوانينالخاصةبمؤسسات -

إيجابياًفيجودةمخرجاتالتعليمالعاليفيالعراق.هليتمؤسساتالتعليماألساهم -

جميعالمتغيراتقيدالدراسةجيدةإنجميعقيمالوسطالحسابيتقتربمنالرقماربعهواكثرمنالثالثةوهذايدلعلى -

إناالتفاقبمعنىإلىالرقماربعهيشيرإنحيث(مشاهدة72)ومتوافقةالرأيمعالعينةالمدروسةوالتيبلغعددها

المستبانينضمنالعينةالمدروسةمتفقينالرايمعنتائجالبحث

 (y6)عندالمتغير واقلقيمةسجلت(x4)(عندالمتغيرالمستقل1.1قيمةسجلتلالنحرافالمعياريتساوي)ىعلأان -

 وكانتتساوي على(0.785)المعتمد يدل االستبيانالتفاوتقليلإنوهذا رخالل من عليها المستحصل النتائج في

عإنوبالنتيجة بشكل بينها فيما الرأي متفقة المدروسة البحثحيثالعينة نتائج يعزز معاملإنشوائيوهذا قيمة

االنحرافالمعياريوكماهومعلومكلمااقتربتمنالصفردلعلىعدموجودتشتتفيالبياناتوفيبحثناهذاكانت

 .هااقلمنالواحدالصحيحوبإتجاهالصفرأغلبالنتائج

تكونقريبةمنالواحدالصحيحتدلعلىقوهإنمبينفيمصفوفهارتباطالرتبلمقياسسبيرمانحيث - القيمعندما

المتغيراتذاتصفاتمستقلهإنيتضحلناأعالهالعالقهبينالمتغيرات)الصفات(وهناوحسبالنتائجفيالمصفوفه

الحصولعلىتحليلنتائججيدهأجلوهذاهدفالبحثمن
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يعنيذاتصفات - بينها فيما المتغيراتمستقلة امكانيةان لقياسمتغيراتالبحثوبالنتيجة مؤشرجيد وهذا مستقلة

منرخاللمصفوفةارتباطالرتببينالمتغيراتالمعتمدهلمعاملارتباطالرتببيرسونيتضحنتائججيدةإلىالوصول

ماالرتباطتساويجميعالمتغيراتالمعتمدةوالتيتمثلستةعشرمتغيرمستقلهالصفاتفيمابينهاكونجميعقيإنلنا

 هوالحالمابينالمتغيرينرقم دونذلكلتصلفيبعضالمتغيراتوكما فما (0.00كانتتساوي)رخمسةبالعشرة

y1معy15وهذايدلعلىاالستقالليهالتامهبينالمتغيرين

 النتائجالتحليليةالجيدةإلىهومصدرقوهللبحثللوصول،مد.االستقالليهمابينالمتغيراتنإ -

(14جميعقيمالجداولالتيتدرسعالقةاالرتباطبينالمتغيراتالمستقلةالمدروسهفيالبحثوالبالغعددها)10))

(متغيروهذاجاء16متغيرلهاعالقةطرديةموجبهمعكلمتغيرمنالمتغيراتالمعتمدهالمدروسةوالبالغعددها)

نظري السناد المدروسةايجابا المستقله المتغيرات بين العالقة مد. لتوضيح جيد وبشكل البحث علىات وتاثيرها

.المتغيراتالمعتمده



:التوصيات

ها:أهم،بهاالباحثانأوصىعدةتوصياتإلىورخلصتالدراسة

يجب - وإنما الجامعاتالخاصة، التيتقررها فيالرسوم المغاالة المبالغةفيهذهإنعدم تشاركالحكوماتفيعدم

الرسومبحيثيتمتعبهااألغنياءوالقادرونعلىدفعالرسوموالتكاليفللجامعاتالخاصة.

العونمساهمة - وتقديم فرصالتدريببها، توفير الجامعاتفي هذه رخريجي من تستفيد الشركاتوالمؤسساتالتي

الماديلهذهالجامعات.

يكونهنالكمرونةفيمجموعالدرجات،بنسبةالتكونهناكفجوةفينظامالقبولإنيجببالنسبةللقبول -

يُراعىفيالجامعاتالخاصةتوفيرأعضاءهيئةتدريسعلىدرجةعاليةمنالكفاءة،معتطبيقالمعاييرالمعتمدةفي -

الجامعاتالحكوميةفيضوءقانونتنظيمالجامعات.

ائلالدفعاتللعملكمعيدينبهذهالكليات.أوامعاتالخاصة،منرخاللتكليفكوادررخاصةبالجأعداد -

للجامعات، - األكاديمية الجوانب في بالتدرخل لهم تسمح والتي الواسعة األمناء مجلس وسلطات صالحيات من الحد

فيمايتصلبالرقابةعلىهذهالجامعات.هليتفعيلدورلجنةالتعليمالعالياألإلىباإلضافة

واألجنبيباإلستراتيجيةالقوميةللدولة.هليارتباطالتعليماأل -
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