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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. 

 

 

ستخدام التحليل ام ( ب٢٠٢٠ -م ٢٠١٣هلي للفتره ) امعي األجودة التعليم الجدارة المعرفه ودورها في إ

 حصائي اإل

 

 نهاد عبداللطيف السامرائي 
 ، العراقكلية الباني الجامعة، م

 مير كامل حمزة قرغوليأ

 ، العراق الجامعة التقنية الوسطى، م.م 

 

 :الملخص

البحث   هذا  كأحد    ةإدار  يةأهم  إبراز  إلى  يهدف  غير  أهمالمعرفة  الموارد  من  لكونها  المعاصرة  في   التحديات  الملموسة 

األ اإل  هليةالجامعات  عمل  جوهر  في  يقع  استثمارها  بات  للجامعات  ةداروالتي  إل  البحثفهدف    ،العليا  مفاهيم   ةدارطرح 

)دراسة   ولقد سلك البحث المنهج الوصفي  ،هلياأل  في جودة التعليم  وتأثيرها   ( المعرفة الضمنية والظاهرية)المعرفة بشقيها  

ومنها    إلى  للوصول  (استطالعية النتائج  من  األتركيمجموعة  الكليات  مفاهيمهلية  ز  تبني  وذلك  ةإدار  على   ألن  المعرفة 

البشري وتنميته وتطويره بوصفه    ،الماديةالموجودات المعرفية مهمة كالموجودات   التركيز على المورد  ومن الضروري 

تها وافكارها والمؤهالت إداركما ركز على ضرورة االهتمام بالمعرفة و  ،المعرفة  ةإدار  ومقوماتلمتغيرات    األولالمعني  

 خرى.األ وتجعلها في موقع تنافسي مع االكلياتهلية تخدم الكليات األ إن التي يمكن العلمية

بين  ةإدار  يختبر البحث عن الكليات    ةإدار  المعرفة وعالقة االرتباط والتأثير  التعليم في  تمثلت    ،ةهلياألالمعرفة وجودة  اذ 

من خالل    ،هليةالتعليم في الكليات األالمعرفة في جودة    ةإدار  عن التساؤل الذي يطرح عن تأثير  جابةمشكلة البحث في اإل

األ الكليات  على  استطالعية  بغداد  هلية دراسة  البحث  ،في  مباحث  وقد ضم  ثالث  لكل فصل  استخدمت    ،ثالث فصول  وقد 

 استخدامتم تحليلها ب ( استمارة 72)استمارة استبيان كان الصالح منها  (75وتم توزيع)،كأداة لجمع البيانات استمارة االستبيان

 استقالليه متغيرات  إلى  النتائج  أشارتالثاني حيث  ( نتائج موضحة بالجانب العملي الفصل الثالث المبحث  SPSSبرنامج ) 

حيث  ةإدار الضمنية  االرتباط    إن   المعرفة  معامالت  )قيمة  رقم  الجدول  في  موضحة  وكما  الصفر  من  و2تقترب    أيضا ( 

المدروسة    ةإدار  متغيرات الظاهرية  األالمعرفة  هي  البحث  رقم    رىخفي  والجدول  بينها  فيما  ذلك 3)مستقلة  وضح   )

)جميع    إن  إلى  أيضاواشارات   عددها  والبالغ  المدروسة  المعتمدة  ب 16المتغيرات  فيما  مستقله  متغير  موضح  (  وكما  ينها 

( رقم  )  أشارتو  (4بالجدول  الجداول  المعتمدة   إن  إلى  (20-------5نتائج  المتغيرات  من  متغير  كل  بين  االرتباط  عالقة 

ها  إن  بمعنى  (0.5) باالتجاه الطردي وقيمتها اكبر من    هاإن  المدروسة وعالقتة مع جميع المتغيرات المستقلة تكون موجبه اي

 .رية البحث ت بدعم نظجاءنتائج البحث  إن  القوة حسب المتغير وهذا يدل على إلى جميعا لها عالقة جيدة وتميل

عدة   من خاللهاإحصا  أساليبوطبقت  توصلت  التي  البحث  فرضيات  معينة  إلى  ئية الختبار  توصلت  وفي    ،نتائج  ضوئها 

كانت    إلى  الدراسة االستنتاجات  من  بينأهمعدد  وتأثير  ارتباط  عالقة  وجود  في  ةإدار  ها  التعليم  وجودة  الكليات   المعرفة 

 .وجاءت النتائج متطابقة مع فرضيات البحث ،قيد البحثهلية األ

ها أبرز اليها وكانتالنتائج التي تم التوصل  إلى  الكليات المبحوثة استنادا إلى وقدم البحث في النهاية مجموعة من التوصيات

موقع تنافسي مع    وتجعلها في  الكلياتتخدم    إن  تها وباألفكار والمؤهالت العلمية التي يمكن إدارضرورة االهتمام بالمعرفة و

العليا  االكليات العلمية  المؤهالت  زيادة  خالل  من  والعالمية  اإل  .المحلية  على  للكليات  ة دارويجب  الباحثين    إن  العليا  تولي 

فيما يتعلق بتطوير الكليات كون غالبية االفكار ال ترد   (العمادة)العليا    ةداراهتماما خاصا وعدهم مصدرا مهما لقرارات اإل

 . حيان الباحثين في بعض األولكن من   ،فقط من العاملين فيها

 . التعليم الجامعي األهلي  ، المعرفة: الكلمات المفتاحية
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 : المقدمة

من    أحد  knowledge Managementالمعرفة    ةإدار  يمثل موضوع كبير  باهتمام  تحظى  التي  العلمية  الفروع 

المعلومات و  ةداره يعتبر جزءا تكامليا هاما في اإل إن  كما  ،جانب الكتاب   ة دار فان قدرة اإل  ،تها بفاعليةإدارالتي تركز على 

تعتمد الكليات  في  على  إلى  وفاعليتها  كبير  توفره    ةإدار  حد  والذي  يديها  بين  المتاح  المعرفي  الضمنية  المع)التراكم  رفة 

ية حديثة تمكنها من البقاء واالستمرارية  إدار  أساليبفالكليات تواجه تحديات البحث عن    ،والظاهرية( الموجودة في الكليات

المعرفة " الذي يعني بتحديد المعلومات ذات القيمة    ةإدار  فظهر مفهوم "   ،وزيادة قدرتها على تحقيق اهدافها بكفاءة وفاعلية

مجتمعات معلوماتية معرفية،    إلى  لهذا تمثل المعرفة بعدا هاما في عالم اليوم، حيث تحولت المجتمعات  .وكيفية االفادة منها

القرن الحأصبحو القوة والسيطرة في  يمتلك  يمتلكها  التميز، ومن  ادي والعشرين ت المعرفة هي المصدر األساسي لتحقيق 

  فيه االقتصاد رقميا يعتمد على المعرفة. أصبحالذي  

الكليات األ  ةدارولعل المرحلة الحالية التي يمر بها النظام المعرفي جديرة بأن تدرك اإل هلية في جودة التعليم في 

اتخاذ   ألن  ،يدار رار اإلومعطيات هذه المرحلة والتفاعل بين قواها المختلفة ومدى تأثير ذلك على عملية صنع الق  وطبيعة

هو اإل  أسس  أحد  القرار  اإل  ،ةدارعمل  نظر  من وجهة  القرار  فخطوة  ةدارفصانع  ترتيبا متسلسال خطوة  يتبع    ، الكالسيكية 

ويجمع كل المعلومات وكل الحلول    ،ومعرفة مكتملة للمشكلة  ،يضع امامه اهدافا ليست متعارضة  ،وبهذا يكون عمله منطقيا

 ةدارالمشترك إل  ستخدامفإن موضوع اال  .اختيار مناسب التخاذ القرارات الجيدة  إلى  للوصول  .ويدرس كل الطرق  ،الممكنة

، وما ينتج عن ذلك من فوائد يعتبر أمرا ذا  أخرىمن جهة  هلية  المعرفة من جهة، وتأثيرها في جودة التعليم لدى الكليات األ

  .ة بالغة تستحق البحث والدراسةيأهم

ترجع    مساهمة فال النظري  الجانب  في  للبحث  العلمية  إن  إلى  يتهاأهمالعلمية  للمراجع  الباحثين  قبل  من  ترجمة  ها 

المعرفة وتأثيرها على   ةإدار  التي تناولت قياس(القليلة)كما تعتبر هذه الدراسة من الدراسات   .األجنبية والعربية بشكل كامل

الت الكليات األجودة  فإنها    ،هليةعليم في  التعليم في    ةإدار  في سد فجوة في أدبيات  تساهموبذلك  المعرفة وتأثيرها في جودة 

  .هليةالكليات األ

  ة إدار النجاح في تطبيق إلى ية تطبيقية لنتائج مثل هذه الدراسة في قطاعات األعمال المختلفة التي تطمحأهموهناك 

 ية هذا البحث أهموترجع   .تحقيق مستوى عالي من المزايا التنافسية  أجل  المعرفة، لالستفادة من إيجابيات تلك التطبيقات من

تؤثر في    هذه الكليات  ألن  ،ذات الطابع التعليمي والمهني  هليوالمتمثل في االتعليم الحكومي واأل  ،ية قطاع االتعليمأهم  إلى

ها تناولت الموضوع من خالل االعتماد على بيانات كمية، تتعلق  إن  ية الدراسة كذلك منأهموتنبع    ،للبلد بأسره  النمو االعلمي

   .من الخريجين تحقيق مستوى عالي أجل المعرفة من ةإدار بمدى جاهزية الكليات وتأثيرها في
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 :األولالمبحث : األولالفصل 

 :منهجية البحث

 إطار  تقديم فكرة عن موضوع البحث ومنهجيته ومضمونة ومشكلة البحث ومتغيراته لتشكيل  إلى  يسعى هذا الفصل 

  .االحصائية المعتمدة في جمع وتحليل البيانات  ساليبومن ثم التعرف على موقع أجراء الدراسة واأل ،منهجي له

 

 مشكلة البحث:

ية قطاع التعليم بوصفة من القطاعات المهمة التي تعمل على خدمة المجتمع المتقدم ومواكبة التطورات أهممع تزايد  

برزت   هليةفالكليات األ  .knowledge societyالهائلة التي تحدث في مجاالت المعرفة وظهور مفاهيم المجتمع المعرفي  

 ترتكز في اعمالها على  إن  دورها بتميز كان عليها  أداءكن من  ولكي تتم،بالمجتمع كونها تعد مركزا لتقديم الخدمة التعليمية

 .المعرفة  ةإدار

في جودة  المعرفة تأثير  ةداردفعنا للتساؤل هل إل هليةالمعرفة وتأثيرها في الكليات األ  ةإدار ان الجوانب المهمة لبيان

 هلية؟التعليم في الكليات األ

 ؟ على التعليم االفضل هليةقدرات الكليات األفي جودة وتعزيز  المعرفة تأثير ةدارهل إل

 

 تستحق الدراسة والبحث وهي جوهر مشكلة البحث الحالي.  إشكاليةان هذه الجوانب مثلت 

 

 

 ية البحث:  أهم

ية البحث  أهموتتجسد    هليةالمعرفة وجودة التعليم في الكليات األ  ةإدار  ية هذا البحث في كونها محاولة للربط بينأهمتتجلى  

ويسهم البحث في معرفة كيفية    .على التعليم االفضل  هليةها في تعزيز قدرات الكليات األاستخدامالمعرفة و  ةإدار  ية أهم من  

      المعرفة. ةإدار علمية للبحوث والدراسات في مساهمةوكذلك قد يضيف  .المعرفة في قطاع التعليم ةإدار تطبيق

 

 :المبحث الثاني :األولالفصل 

 فرضية البحث: 

التوسع فرض   ، في العراق  هليأتاحت ثورة التعليم العالي فرصة طيبة لتوسع وتطوير التعليم العالي األ لكن هذا 

 على هذه المؤسسات مجموعة من العقبات والتحديات، منها: 

األ العالي  التعليم  مؤسسات  هيكلية  مدى  هلي  هل  أي  وإلى  العراق؟  في  العالي  التعليم  متطلبات  تلبي  حالياً  القائمة 

ية بين وزارة دارشكل العالقة اإلاستطاعت هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها والغرض من قيامها؟ وهل اللوائح التنظيمية و

على التعرف  في  الدراسة  أهداف  تكمن  ألهدافها؟  المؤسسات  هذه  تحقيق  من  تحد  المؤسسات  وهذه  العالي    ة إدار   التعليم 

خالل ثورة    هليالتعليم األ  كذلك التعرف على نسبة التأثير في جودة  ،في العراقهلي  المعرفة وتأثيرها في جودة التعليم األ

األالتعليم   التعليم  من  القصوى  االستفادة  دون  تحول  التي  والعقبات  اإلهلي  العالي،  النظم  على  والتعرف  العراق،  ية دارفي 

ية واألكاديمية بين وزارة التعليم العالي ومؤسسات التعليم دارواألكاديمية لهذه المؤسسات، والوقوف على شكل العالقة اإل

 ى عدة اسئلة منها: في العراق. كما اعتمد الباحثان علهلي األ

 القائمة حالياً أثرت إيجاباً على جودة التعليم العالي في العراق. هلي مؤسسات التعليم األ •

بين وزارة التعليم العالي وهذه المؤسسات أثرت سلباً على هلي  اللوائح التنظيمية والقانونية المنظمة لعمل التعليم األ •

 جودة التعليم العالي في العراق. 

التعليم األت  ساهم • أكاديمية حديثة وجديدة، هلي  مؤسسات  بإدخال مفردات  العالي  التعليم  في زيادة جودة مخرجات 

 تها في تنفيذ سياسة ثورة التعليم العالي بزيادة عدد الطالب المقبولين كل عام.  ساهمم إلى باإلضافة

 ، الرئيسية، والفرضيتين الفرعيتينالفرضية  صمم البحث ،أعالهعلى أالسئلة المطروحه  جابةوفاإل 

المعرفة( والمتغير التابع )جودة التعليم في    ة إدارالعالقة المباشرة بين المتغير المستقل ) تدرس  الفرضية الرئيسية 

  -:وهي (هليةالكليات األ

معنوية • داللة  ذو  تأثير  إلإحصا   يوجد  األ  ةدارئية  الكليات  في  التعليم  جودة  على  منها    هليةالمعرفة  تفرع  وقد 

 : فرضيات فرعية

 :ى هياألولالفرضية الفرعية  -

 هلية.يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين المعرفة الظاهرية وجودة التعليم في الكليات األ
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   :الفرضية الفرعية الثانية هي -

 هلية.الضمنية وجودة التعليم في الكليات األيوجد تأثير ذو داللة معنوية بين المعرفة 

 

 : هدف البحث 

   :لة البحث والّتي تتلخص بما يليعلى التساؤالت الواردة في مشك  جابةتتمثَّل أهداف البحث في محاولة اإل

 هلية؟في جودة التعليم في الكليات األ المعرفة تأثير ةدارهل إل -

 ؟ على التعليم االفضل هليةوتعزيز قدرات الكليات األفي جودة  المعرفة تأثير ةدارهل إل -

بين - والتأثير  االرتباط  تناولت عالقات  التي  السابقة  للدراسات  المرجعي  في   ةإدار  االستعراض  التعليم  وجودة  المعرفة 

  .لتعزيز قدراتهم على التعليم االفضلهلية الكليات األ

 .المعرفة في موقع الدراسة ةإدار بيان تأثير -

  .المعرفة الظاهرية والضمنية  ةإدار الضوء علىتسليط  -

نتائج   - من  الدراسة  إليه  تتوصل  ما  ضوء  في  الدراسة  محل  التعليم  لقطاع  والمقترحات  التوصيات  من  مجموعة  تقديم 

 .وتحديد اتجاهات البحث المستقبلية

 

 : موذج الدراسةن

جودة )والمتغير التابع ويتمثل في    (،المعرفة  ةإدار)المستقل ويتمثل في    المتغير،تم اعتماد دراسة ذات متغيرين هما

  :وهو موضح في المخطط التالي ،يوذلك لبناء النموذج االفتراض (،هليةالتعليم في الكليات األ

 

 يوضح نموذج الدراسة  (1-1)مخطط رقم 

             

 المعرفة   ةإدار           

 

 المعرفة الضمنية                الظاهريةالمعرفة   

 

 

             

        

         

     

 

 هلية جودة التعليم في الكليات األ           

 

 

 الباحثة  أعداد -:المصدر 

 

 :منهج البحث

المناهج شيوعاً    واعإن  وهو من أكثر  ،الدراسه المنهج الوصفي التحليلي كاسلوب لتحقيق أهداف الدراسه  اعتمدت

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

عناصرها.)الزوبعي  بين  العالقة  وتحديد  جوانبها  بقصد تشخيصها وكشف  الحاضر  في  قائمة  كما هي  المدروسة  الظواهر 

الوصفي  1981،51  ،والغنام البحث  واليقف  يتعداه (  بل  الدراسة(  )موضوع  الظاهره  حدود  عند  التحليل    إلى  والتحليلي 

تلك الظاهرة.  إلى  للوصول   ،والتفسيروالمقارنة والتقويم بها رصيد المعرفة عن  يزيد   ، )جابر وكاظم    تقييمات ذات معنى 

1978، 139).  
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بيرسون ) بمعامل االرتباط اإلحصائي  الباحثان    خرى االحصائيه األ  ساليباأل  إلى  باالضافه(  Personلقد أستدل 

البيانات لتحليل  )  ،الالزمه  برنامج  على  متغيرات  SPSSباالعتماد  بين  العالقه  وتحديد  االختبارات  الجراء  االحصائي   )

 الدراسه.

العلميةأهمفعلى الرغم من    البحوث  التحليل الكمي اإلحصائي في  العواملإنإال    ية  الديناميكية    ها ال تكفي لشرح 

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

 .وتبريره اإلحصائية 

يهدف  الدراسة الحالية الذي  يتوافق مع منهج  البيانات والحقائق عن  إلى  وهذا  البحث لتفسيرها توفير   المشكلة موضوعة 

على   يثبت صدقهاوالوقوف  التي  المواد  والمجالت وغيرها من  والصحف  كالكتب  المختلفة  للوثائق  الرجوع  و   دالالتها، 

المعرفة الدقيقة والتفصيلية   إلى   أهداف البحث، فإن الباحثان اعتمدى على هذا المنهج للوصول  إلى   بهدف تحليلها للوصول

دراسة، استخدمت استمارة االستبيان في جمع البيانات حول مشكلة البحث، ولتحقيق تصور أفضل وأدق لظاهرة موضع ال 

  في بغداد   هليةالكليات األ )وقد تم اختيار    ،ئياإحصا  تم االعتماد على استمارة االستبانة وتحليل ما جاء بها من نتائج  يةاألول

مجتمع الدراسة يتألف من    وكان.الحكومي في العراق  بسبب نشاطها الواسع وباعتبارها جزء مهم في التعليم بجانب التعليم

األ بغداد  هليةالكليات  من    (كلية  20)وهم    في  مكونة  العينة  وما  )وكانت  والماجستير  الدكتوراه  شهادة  حملة  من  االساتذة 

وتنوعت البيانات والمعلومات في استمارة االستبيان لتحقيق اهداف   .يعادلها( تم توزيع استمارة االستبيان عليهم ألخذ أرائهم

األ  البحث االكليات  في  تطبيقها  ومدى  عنها  المبحوث  حالة  ولدراسة  ملئها  كيفية  كأداة   هلية وشرح  استخدمت  االستمارة  و 

والقسم الثاني يتكون   ،عرض المعلومات الشخصية األولالقسم  ،وجاءت في قسمين ،رئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة

الفرع    األولالجزء    ،من جزأين فرعين  من  الضمنية  ةإدار  ولاأليتكون  الثاني  ،المعرفة  الظاهرية   ةإدار  والفرع  المعرفة 

فرع   المستقل  ةإدار  لقياس   (عبارات  7)ولكل  المتغير  وهو  من    ،المعرفة  يتكون  الثاني  الجزء  لقياس   (عبارة  16)أما 

  ساليبأبعاد والذي يعد من أكثر األ( وله خمسة  Likertمقياس ليكرت )  استخدامب،هلية  الكليات األ  تأثيرجودة التعليم في في

 ( 1وال اتفق تماما )ويقابلها الوزن (5ية واالجتماعية والمتدرج من اتفق تماما )ويقابلها الوزن دارالمستخدمة في العلوم اإل

   

5 4 3 2 1 

 ال اتفق تماما   ال اتفق  غير متأكدا اتفق اتفق تماما 

 

على   بعرضها  االستبانة  البحثوقد طورت  في موضوعة  العلمية  االختصاصات  ذوي  من  والمحكمين   ،الخبراء 

( في 20)جيل  SPSS  (Statistical Package for SociaL Science)الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية    اعتمدتو

 اإلحصائية اآلتية في تلك الحزمة. ساليباأل استخداموقد تم  ،تحليل البيانات التي جرى تجميعها في عينة البحث

 العينة لمتغيرات الدراسة. أفرادلتحديد مستوى استجابة  -الوسط الحسابي:  -

 ساطها الحسابية. أو لمعرفة مستوى تشتت قيم االستجابة عن -االنحراف المعياري:  -

 .الختبار فرضيات العالقة بين متغيرات البحث -:(معامل ارتباط الرتب )بيرسون -

 . (الختبار اثر المتغيرات المستقلة في المتغيرات المعتمدة )التابعة -االنحدار الخطي البسيط: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث الثالث :األولالفصل 
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 :الدراسات السابقة

ية يمكن  همولعلها جانبا من هذه األ  .المرتكزات الرئيسة المهمة ألية دراسة مستقبلية  أحد  تشكل الدراسات السابقة

فضال    ،تهى إليه الجهد البحثي السابق و هذا سيمنع التكرار و التداخل مستقبالإن  ها تزود الباحثين بمؤشرات دقيقة عماإن  في

ها تقدم للباحثين فوائد إن  كما  ،حققوا بها نجاحات مميزةه يؤشر للباحث المسارات التي تعثر بها األخرون و تلك التي  إن  عن

  ما توصلت إليه من استنتاجات و توصيالت و مقترحات تفيد في سعيهم الجديد.  جمة عن طريق

أن هذا البحث قدر تعلق األمر بمتغيراته من الجانب النظري فقد أفادت الدراسات السابقة في تحديد نقاط االلتقاء  

لتحديد موقع   ،متغيري البحث  إلى  واختالف االتجاهات التي نظر عن طريقها الباحثون  راءستها تباين اآلوالتقاطع التي عك

 .بين الدراسات التي استند اليهاهذا البحث 

 . وفيما يلي سيجري عرض هذه الدراسات ومناقشتها

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

 المعرفة  ةإدارواالستفادة منها في دراستهم والتي تتعلق ب

   2017 دراسة د. حنان البدري كمال -1

 ( (ية بجامعة أسوان داري لدى القيادات اإلداراإل بداع المعرفة ودورها في تنمية اإل ةإدار))

  ة إدار  وتحديد العالقة بين  ،المعرفة في جامعة أسوان  ةإدار  التعرف على مدى تطبيق عمليات  إلى  تهدف الدراسة

المعرفة   ةإدار  ووضع تصور مقترح لتفعيل مدخل  ،ية السائدة في الجامعةداري للقيادات اإلداراإل  بداعالمعرفة ومستوى اإل

ية والعاملين بما يسهم في رفع كفاءة  داري للقيادات اإلداراإل  بداعفي الجامعة بحيث تسهم بدور فعال في تنمية مستوى اإل

إال    العليا مهمة رئيسية  ة دارلإل  إن  هاأهمعدد من النتائج والتوصيات    إلى   الجامعة وزيادة قدرتها التنافسية وتوصلت الدراسة

ظفين على المشاركة بالمعرفة وتحفيزهم على المشاركة عن طريق تعليم الموظفين لكيفية تطبيق ما  وهي دعم وتشجيع المو

تحسين   وسلوكيات  لمهارات  وترجمتها  المعرفة  تلك  تفسير  يمكن  وكيف  معرفة  من  يملكون  بما  مشاركتهم  وكيفية  تعلموه 

  .داءاأل

 ( Farwa & athers 2016)دراسة  -2

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

work performance) 

الدراسة )  إلى  هدفت  المعرفة  تقاسم  وتبني  والتلخيص  يمكن  (k sالتحقيق  ممارسات   إن  التي  المعرفة  تسهل 

العام القطاع  جامعات  في  الموظفين  بين  من    .المشاركة  البحثية  البيانات  العام    216وتم جمع  القطاع  جامعات  في  موظف 

والموت والتقاعد تؤثر سلبا على ممارسات مشاركة المعرفة في هذه    ،تبديل الموظفين  إن  وجدت  ،االستبيان الذاتي  استخدامب

ع  .الجامعات ذلكعالوة  )المكافاة  إن  ،لى  فقدان  من  الراهن  ،الخوف  النفسية  ،االعتراف  ،السلطة  ،الوضع  هي   (والملكية 

يمكن التي  الرئيسية  الثقافة والشبكات  (kmالمعرفة    ةإدار  والنتائج تكشف عن.k sتخلق حواجز لممارسات    إن  العوامل   )

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

 .المعرفة غير قادر لتعزيز تبادل المعرفة

 

  (2011رأفت محمد العوضي  ،سامي حنونة) دراسة   -3

 ( (المعرفة في مؤسسات التعليم العالي ةإدار تطبيقات))

المعرفة في مؤسسات التعليم العالي مبنيا على مراجعة وفحص   ةإدار  فكري لتطبيق  إطار  تقديم  إلى  هدفت الدراسة

وتضمنت الدراسة مبحثين أساسيين    ،مجموعة من الدراسات النظرية واالدبيات المنشورة في الكتب والمجالت ذات الصلة

ليم العالي ومبررات  المعرفة في التع  ة إدار  المعرفة اما المبحث الثاني يتناول  ة إدار  يتضمن المالمح االساسية لمدخل  األول

العوامل التي تساعد على تحقيق النجاح والصعوبات    أهمومن ثم استعرضت الدراسة    ،تطبيقها ومجاالت وخطوات التطبيق

تطبيق تواجه  قد  العالي  ةإدار  التي  التعليم  مؤسسات  في  لمناسبته    ،المعرفة  التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحثان  استخدم  وقد 

عضو من    50ية بجامعة اسيوط بلغت  داردما استبانتين تم تطبيقها على عينة ممثلة من القيادات اإللطبيعة الدراسة واستخ

بالجامعةدارالقيادات اإل الدراسة  ،ية  اتفاق معظم    إلى  وقد توصلت  النتائج منها  الثقافة    أفرادمجموعة من  توفر  العينة على 

المعرفة يتطلب توفر مجموعة    ةإدار  تطبيق  إن  ها أهمنتاجات  مجموعة من االست  إلى  وتوصلت الدراسة  ،التنظيمية للجامعة

 .يةدارالقيادات اإل

 

 

 

 

 (2011محمد احمد سلمان الرقب )دراسة   -4
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 ( (بقطاع غزة\المعرفة في الجامعات الفلسطينية  ةإدار ))متطلبات تطبيق

المعرفة في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة واستخدم الباحث   ةإدار التعرف على متطلبات  إلى هدفت هذه الدراسة

حيث اعتمد الباحث    ،وتم اختيار مجتمع الدراسة من العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة  ،المنهج الوصفي التحليلي

توزيع   وتم  البيانات  لجمع  رئيسية  كأداة  برتبة  100االستبانة  االكاديمين  على  الجامعات  دارواإلية  إدار  استبانة  في  يين 

  إلى   الدراسة  أشارتو  ،المعرفة تساعد الجامعات بالقطاع على تحقيق اهدافها  ةإدارإن    إلى   وقد توصلت الدراسة  ،الفلسطينية

وتكنولوجيا    ،يةدارالقيادة اإل  ،الهيكل التنظيمي  ،المعرفة متمثلة في الثقافة التنظيمية  ةإدار  وجود عالقة ايجابية بين متطلبات

ى من حيث األولحيث احتل بعد تكنولوجيا المعلومات المرتبة    ،المعرفة في الجامعات الفلسطينية  ةإدار  لمعلومات وتطبيقا

ية تاله بعد الهيكل التنظيمي وجاء في المرتبة االخيرة بعد الثقافة  داروتاله بعد القيادة اإل  ،المعرفة  ةإدار  التأثير على تطبيق

من    ،التنظيمية كان  توصيات  بعدة  الدراسة  خرجت  االهتمامأهموقد  ضرورة  والمحاضرات   ها  الندوات  من  سلسلة  بعقد 

مجال في  والمؤتمرات  التدريبية  والدورات  العمل  وثقافة  ة إدار  وورش  الوعي  لنشر  واعتماد   ،المعرفة  ةإدار  المعرفة 

والمنهجيات    ساليبومواكبة األ  ،كجزء من عملها اليومي  المعرفة  ةإدار  في  بداعالجامعات الفلسطينية على تنمية عمليات اإل

بداروالممارسات اإل المتعلقة  البشرية   ةإدارية  الموارد  المتوفر لدى  المعرفة لتحسين وتطوير واستثمار المخزون المعرفي 

به من  ،واالهتمام  الكبرى  البيانات  وقواعد  البحوث  بمراكز  الجامعات  ربط  بناء    أجل   وضرورة  في  المعرفة االسهام 

في  فاعلة  اتصاالت  لتأسيس  والفكري  المالي  بشقيها  الموارد  والتكنولوجية وتخصيص  التحتية  بالبنية  واالهتمام  وتطويرها 

   .الجامعات

التي توصلت اليها    أبرز  فة الذكر هيإن  الدراسات السابقة  إن  -:تعليق على الدراسات السابقة واحدث الدراسات 

على طرح مفاهيم المتغيرات   أعالهالمعرفة وتأثير في جودة التعليم ركزت الدراسات السابقة    ةإدار  الباحثة حول موضوع

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

التوصل  غلبأواستخدمت   لغرض  والمعلومات  البيانات  بتحليل  وقامت  العملي  للجانب  االستبيان  استمارة    إلى   الدراسات 

استنتاجات وتوصيات والدراسة الحالية تشابهت معها في كال الجانبين   إلى   نتائج المبحوث عنها وجميع الدراسات توصلت

يعطي وهذا  دراسة  كل  في  الدراسة  مجتمع  تغيير  بانإن  مع  و  طباع  المجاالت    ةإدارالمعرفة  جميع  في  مطلوبة  المعرفة 

نبحث عن التعليم ومدى    ةإدار  والمجتمعات ومن خالل دراستنا الحالية  للكليات  أهمالمعرفة وتأثيرها في جودة  ية المعرفة 

 . ة بينهما وهذا ما سوف نبحث عنهظاهرية وهل هناك فجو أو كانت معرفة ضمنية هلية إناأل

  :المعرفة ةإدار - األولالمبحث  :الفصل الثاني 

 مما  ،والتي تزايد االهتمام به خالل العقدين االخيرين  ةدارالمعرفة من المفاهيم الحديثة في علم اإل  ة إدار  يعد مفهوم

المفهوم  إلى  أدى لذلك  التعاريف  من  العديد  التي  ،ظهور  التعاريف  من  مجموعة  تقديم  على  الباحثان  ردها  أو   وقد حرص 

المعرفة دون   إن  التي بدأت تحتل مكانتها بوصفها تطورا فكريا مهما ألدراك المنظمات،المعرفة  ةإدارالباحثين والمهتمين ب 

والى توليدها من جديد    ،الكشف عنها وتشخيصها  إلى  ها ضمنية وتحتاجأغلبلكون المعرفة في    ،ليست ذات نفع  ة دارفعل اإل

 .أدناهوخزنها وتوزيعها ونشرها في المنظمة وهذا ما سوف تتطرق له المفاهيم 

المفهوم هذا  لتعقيد  اختصاصاتهم    ،ونظرا  الختالف  تبعا  مختلفة  ومنظورات  مداخل  من  الباحثون  تناوله  فقد 

والثاني فهو ديناميكية    ،المعرفة واسع  ةإدار  ميدان  إن  في  األوليتمثل    ،سببين  إلى  ويرجع ذلك  ،وخلفياتهم العلمية والعملية

كثيرة يغطيها  التي  والعمليات  يشملها  التي  المجاالت  في  السريعة  التبدالت  بمعنى  الموضوع  العليا   .هذا  المدرسة  وقدمت 

في  ةدارإل تكساس  لجامعة  إل أو  االعمال  تعريف  "   ،المعرفة  ةدارستن  االتية  بالصيغة  ال  ةإدار  وهو  هي  عمليات المعرفة 

وعرضها بطريقة تحسن قدرات الفرد العامل في المؤسسة في مجال عمله    ،وتقنيتها  ،وتنظيمها  ،النظامية إليجاد المعلومات

بانها عملية منظمة للبحث عن المعلومات واختيارها وتنظيمها وتصنيفها    (27  ،2010،عثمان)ويرى    (2011  ،سعداوي)"  

لها العاملين  فهم  مستوى  من  تزيد  للمنظمة،بطريقة  العام  الذكاء  مستوى  بشكل يحسن  تخزينها  المرونة    ،وكذلك  لها  ويوفر 

فقد عرفها  ،في حل المشكالتويسهل عملية االستفادة منها    ،ويحافظ على االصول الفكرية من الضياع  ،الالزمة في العمل

(Dykeman،1998،12بانها القابلية على ربط المعلومات المهيكلة وغير المهيكلة مع قواعد التغيير التي يطبقها الناس ) . 

تطوير الخبرات وتحسين    أجل  ها عملية تعليم وبناء القدرات منإن  ( Robinson and other،2010، 11واشار )

 . تخطيط وتصميم البناء التنموي والجوانب التشغيلية في المنظمةفي العمليات التي تؤثر على 

قد ركزت على قاعدة المعلومات التي تمتلكها المنظمة كانت نمطية متكررة معروفة ام   أعالهالتعاريف    إن  نالحظ

 . غير متكررة جديدة وكيفية توظيفها لصالح تحقيق اهداف المنظمة

المعرفة هي عملية اكتساب ومشاركة الخبرة الجماعية في تحقيق وانجاز   ةإدارإن    فيرى  (Burk،1999،26)اما  

بانها العمليات التي تتحكم وتخلق وتنشر وتستخدم المعرفة   (2008،137  ،عليان)كما ذكر  ،اهداف المنظمة وتحقيق رسالتها

القرارات   نوعية  النظرية المعرفية الالزمة لتحسين  بالخلفية  قبل الممارسين لتزويدهم    ، 2003،الزامل)وترى  .وتنفيذهامن 

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 4, Issue 4, August 2022 

 

287  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

واخيرا تحويل   ،ونشرها  ،هااستخدامو  ،وتنظيمها  ،واختيارها  ،بأنها العمليات التي تساعد المنظمات على توليد المعرفة  (10

المنظمة تمتلكها  التي  والخبرات  المهمة  اإل  ،المعلومات  لألنشطة  ضرورية  تعتبر  القراراتداروالتي  كاتخاذ  المختلفة    ، ية 

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

األ تجمع  التي  و   فرادالعمليات  والخزن  والمعالجة  المعرفة  واكتساب  لتحديد  سوية    استخدام واعادة    استخداموالمعلومات 

 . المعرفة لتطوير الفهم البتكار القيمة

توليدها  أعالهاريف  التع  إن  نالحظ كيفية  زاوية  من  المعرفة  وتالحق   أو  تناولت  المشاركة  خالل  من  خلقها 

صياغة تقنيات المعرفة قد وجدت   إن  إلى  (Macintoch،1999،3)  اذ يشير  ،وهناك من ينظر اليها كمصطلح تقني.االفكار

المعرفة داخل   ةإدار  االعمال التقليدية ولذلك فان التقنيات التي تطبق في  ةإدار  جانب  إلى  المعرفي  ستخدامباألساس لدعم اال

 : المنظمة تتمثل في

 . التقنيات المعرفية التي تستخدم في تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات -

 . التقنيات التي تستخدم لتطوير وضبط قاعدة المعرفة -

ها الحاجة للحصول على افضل حوار ومعرفة وهذا  إن  على  (2009  ،الظاهر)المعرفة كما ذكرها    ةإدار  وتعرف

بأن األ  ةإدار  يعني  البالغ  النظام  يهدفهمالمعرفة هي  والذي  اخر  بعد  يوما  بوتائر عالية  المتسارع  اكتشاف    إلى  ية  تحقيق 

 ،وامتالك والمشاركة والتطبيقات المعرفة للمنظمات

الباحثينوتناول   من  على  ةإدار  البعض  فعرفها  إن  المعرفة  للمنظمة  الفكري  المال  راس   (Daft،2001،257)ها 

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

(Mahadik،2002،3بانها الفن في خلق القيمة من الموجودات غير الملموسة للمنظمة ). وعرفها  Bassi،1997،2))    بانها

متخصصة    ةإدار  بانها  (43  ،2005،السالم)كما عرفها  .للمنظمةالعمليات التي سوف تخلق راس المال الفكري وقيمة عالية  

 في مجال المعرفة واستثمار راس المال الفكري  

طبيعة راس المال   ألن  ،راس المال المعرفي هي مشكلة  ةإدارإن    (Ermine& Boughzala،2006،25ويرى )

وللتعامل مع هذه المسالة هناك طريقتان رئيسيتان    ،شخصية مضمونة مدفونة  او،شخصية بشرية معروفة  ،المعرفي نوعين

المعرفة المضمونة في    استخداموذلك ب  ،ى هي معالجة "على االقل جزء منه " الطابع الخفي للكسب الواضحاألول  ، ممكنتان

شبكات   ةإدارللتحقيق ورفة القابلة  والثاني هو الحفاظ على الطابع الخفي " وخاصة المع  ،معرفة المدفونة في نظم المعلومات

 المعرفة "  

مما سبق اإل  ةإدارإن    ويتضح  واأل   ةدارالمعرفة هي  بالتخطيط  تعنى  وتنمية  عدادالتي  المعرفي    ،لتكوين  الرصيد 

 .الظاهري للمنظمة وتنمية وتحديث واستخراج الرصيد المعرفي فيها وتوجيههم نحو تحقيق اهداف المنظمة

الكثير من  يتفق  على    (2009  ،الخطيب ومعايعة)و    (2005  ،الكبيسي)و    (2003  ،رزوقي)الباحثين منهم    كما 

عناصر البيانات  ةإدار  حصر  في  البعض  .االشخاص  ،التكنولوجيا  ،االتجاهات  ،القدرات  ،المعلومات   ،المعرفة   إن  ويؤكد 

  المعرفة هي نتاج ومحصلة لمجموعة من العناصر المتفاعلة والمتمثلة فيما يأتي:

 لية مسبقة. أو ها وتقديمها دون أحكامإبرازالبيانات: وهي مجموعة من الحقائق غير المترابطة، إذ يتم 

ترقى وقد  تطويرها،  ويتم  محدد،  لغرض  وتقدم  المصداقية،  تعطى صفة  بيانات  وهي  لمعرفة، ا   إلى  المعلومات: 

  المحادثة. أو الكتابي، أو وتأخذ أشكاالً متعددة، منها الصوري،

ها استخدامقدرات لصنع معلومات من البيانات التي يتم الحصول عليها إلمكانية    إلى  القدرات: إذ تحتاج المعرفة

  واالستفادة منها.

األ تدفع  التي  األ  فراداالتجاهات: وهي  تحفز  فهي  لذا  والتصرف،  والتحليل  التفكير  في  الرغبة  وتدفعهم   فرادنحو 

 .بداعلإل

 

 

 

 

 المعرفة  ةإدار يوضح عناصر (4شكل رقم )
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 الباحثان  أعداد  :المصدر 

 

   .الباحثين آراءالمعرفة كما يراها الباحثان من خالل  ةإدار يوضح عناصر أعالهوالشكل 

وبالتالي   ،استمرارية البحث والتطوير  أجل  معا من  بداعتشجع االبتكار و اإل  ةإدار  االمر يتطلب  إن  ويرى الباحثان

وتجارب تكمن في  جملة خبرات  إال    بمعنى ادق ما هي  ،المعرفة ليست مجرد وثائق وملفات وبرامج  إن  يمكن التسليم بحقيقة

توظيفها    أجل  وتقع غلى عاتق المؤسسة توفير تقنيات المعلومات واالتصال من  ،عقول كفاءات بشرية من فئة عمال المعرفة

 ومساندة ودعم اتخاذ القرارات السليمة   داءلرفع مستويات األ

المعرفة يمكن تلخيصها    ةدارإ  عمليات  إن  ه يمكن القولإن  ويرى الباحثان من خالل البحث في العديد من المراجع 

 ككل: بالشكل التالي وذلك بدمج التغذية الراجعة مع العمليات االساسية لما لها دور جوهري في الكليات

 التغذية الراجعة

 المعرفة   ةإدار ( ملخص عمليات5شكل رقم )

 

                        

 

                  

 الباحثان  أعداد  :المصدر 

الباحثان  األ  إن  ويرى  العمليات  وبرامج  سياسات  توضع  ضوئها  وفي  المعرفة  )تشخيص  هي  ، خرىالمراحل 

ونتائجها تحدد نوع المعرفة المتاحة، وعبر مقارنتها بالمطلوب نحدد الفجوة، ثم مرحلة تحديد أهداف المعرفة، وبدون ذلك 

كالتوليد والخزن والتوزيع   خرىالعمليات المعرفية األ  أساليبتصبح مجرد كلفة وعملية مربكة، وفي ضوء األهداف تعتمد  

ال )تحسين  األهداف  هذه  ومن  المنظمة(والتطبيق،  عمل  مجاالت  حول  الوضوح  وخلق  عبر   ،عمليات،  المعرفة  توليد  ثم 

ثم خزن   أو  االكتساب  أو  االقتناص  أو  االكتشاف  أو  الخلق  أو  الشراء الفرد،  يقدمها  بفكرة  التوليد  يتجسد  االمتصاص، وقد 

)االحتفاظ اإلدامة  ،المعرفة  عن    ،االسترجاع  ،الوصول  ،البحث،  معبرة  يمكنأهمالمكان(  وكيف  التنظيمية  الذاكرة    إن  ية 

باال يتنامى  المعرفة كموجود  توزيع  في  فتتمثل  الخامسة  المرحلة  أما  فقدانها.  دون  المعرفة  على  والمشاركة   ستخدامتحافظ 

األ بين  والمهارات  والخبرات  األفكار  النشر  فراد وتبادل  في  الرسمية  وغير  الرسمية  االتصاالت  نظم  دور  يبرز  وبما   ،

دور .والتوزيع يبرز  وهذا  منها،  واالستفادة  استعمالها  وإعادة  باستعمالها  المعرفة  بتطبيق  فتتم  األخيرة  المرحلة    ة إدار  أما 

 المعرفة للكلية.  ةإدار دور مدير رأس المال المعرفي في أو والتقنيات الالزمة للتطبيق، ساليبالمعرفة في تحديد األ

 

 

 

 

 

 

 المعلومات  

في  هي بيانات توضع 

إطار محتوى واضح  

مكانية  ومحدد وذلك إل

استخدامها التخاذ  

قرار ويمكن تقديم 

المعلومات في اشكال  

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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 :المبحث الثاني :الفصل الثاني

 :مفهوم الجودة في التعليم

االرتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق نقلة نوعية   إلى  ها تلك العملية التي تهدفإن  يُمكن تعريف الجودة في التعليم على 

هذا االرتقاء   إن  من خالل تطبيق حزمة من اإلجراءات واألنظمة التعليمية وتوثيق للبرامج التعليمية الُمختلفة، وجدير بالذكر

المستويا هذه  كانت  سواء  الطالب،  لدى  الُمختلفة  المستويات  رفع  خالل  من  يتكون  التعليمية  العملية  الصعيد في  على  ت 

يؤدي  أو  النفسي  أو  الجسمي مما  والعقلي  االجتماعي  على   إلى  حتى  وقدرتهم  الطالب  لهؤالء  التعليمية  المستويات  تحسين 

تشمل   بل  فقط،  الطالب  على  التعليم  جودة  تقتصر  وال  المختلفة،  التعليمية  بالعمليات  كالُمعلم    أيضاالقيام  مختلفة  نواحي 

   (2016 ،طارق عبد الرؤوف ،عامر)  المدرسي والبيئة المحيطة.والمنهج الدراسي والمجتمع 

نظام هي  الخاصة  إدار  والجودة  المعلومات  و  البيانات  توظيف  على  يعتمد  و  القيم  من  مجموعة  على  يرتكز  ي 

نحو    بالعاملين قصد على  التنظيم  مستويات  مختلف  في  الفكرية  قدراتهم  و  مؤهالتهم  تحقيق  إبداعاستثمار  التحسن  ي قصد 

 المستمر للمؤسسة

التحسين المستمر في   إلى  مجموعة من المعايير و اإلجراءات يهدف تنفيذها  إلى  وتشير الجودة في المجال التربوي

كذلك وتشير  التعليمي،  التي   إلى  المنتوج  األنشطة  و  العمليات  في  و  المنتوج  هذا  في  المتوقعة  الخصائص  و  المواصفات 

 . متكاملة تساعد المؤسسات التعليمية على تحقيق نتائج مرضية أساليبصفات مع توفر أدوات و تتحقق من خاللها تلك الموا

  

  :معايير جودة التعليم

ها تلتقي في كثير من المبادئ والمرتكزات األساسيّة والتي تهدف  إنإال    ،خرىتختلف معايير الجودة من مؤسسة أل

إخراج المنتج النهائي، وهو الطالب الذي يحمل كافة المهارات التي تقوم على التفكير والبحث والنقد والتحليل    إلى  جميعها

من   بدّ  ال  ذلك  ولتحقيق  كذلك،  والمجتمع  العمل  سوق  احتياجات  لتلبية  الرأي،  عن  التعبير  عن  والقدرة  القويّة  والشخصيّة 

   (2015 ،جيفر)تحقيق معايير الجودة في التعليم، وهي:

 جودة المقررات الدراسيّة والمناهج العلميّة.   -

 يّة. دارجودة األطر التربويّة والتعليميّة واإل -

 جودة البنية التحتيّة والمرافق العامة.  -

 نتائج التحصيل العلمي. -

 التحسين المستمر.  -

هذه   أبرز  تعليمي، ومنيوجد العديد من المعايير التي ال بد من وجودها لتأكيد عملية النجاح في أي نظام    وهناك

   (2014 ،ابراهيم جابر ،يحتويها النظام التعليمي: )المصري إن المعايير التي ال بد

 أن تكون أهداف النظام التعليمي واضحة وُمبينة وذلك بهدف تحسين اإلنتاج والقيام بتطويره.  -

به   - األخذ  على  قادر  للقيادة  منهج  على  محتوياً  التعليمي  النظام  يكون  فلسفة  أن  تبني  من  بد  ال  كما  األفضل،  نحو 

 الجودة الشاملة.

 القيام بوضع برامج تربوية من شأنها العمل على رفع المستوى الذاتي لألشخاص.  -

 العمل على تحسين العمل من خالل الحرص على وضع الرجل الُمناسب في المكان الُمناسب.  -

لى إزالة مصادر الخوف الُمختلفة، وخلق ُمناخ اجتماعي المؤسسة الواحدة من خالل العمل ع  أفرادزيادة الثقة بين   -

الهادف، حيث غير  النقد  تجنب  عبر  المؤسسات  تلك  داخل  في  يؤدي   إن  مناسب  األمر  بين    إلى  هذا  العداء  خلق 

 .فراداأل

 

  فوائد تطبيق نظام الجودة في التعليم

حاء  إن   في شتى  الرئيسية التي تؤرق بال المسؤولينو التكوين من القضايا  هلي  قد بات إصالح منظومة التعليم األ

المعمورة إيمانا منهم بأن تكوين الرأسمال البشري يعد الدعامة األساسية لكل نهضة اقتصادية و اجتماعية و تنمية مجتمعية  

 مستدامة. 

  إلى   التعليموقد ترجم هذا في تبني العديد من المقاربات و تجريب الكثير من وصفات اإلصالح، بقصد الوصول ب 

أعلى المستويات وانعكاس ذلك على جودة التكوين والتأهيل للموارد البشرية لتمكينها من االندماج في محيط عالمي يتميز  

و تحديات   يشهدها العصر مع تنامي اقتصاديات المعرفة بالتنافسية في جميع المجاالت و مواكبة التطورات و التحوالت التي
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نظرة شمولية تهم كافة الجوانب والمجاالت، نظرة تتجاوز المقاربات التجزيئية و   إلى  تعليم يحتاجإصالح ال  إن  العولمة غير

 الحلول الترقيعية و تتعدى البعد الكمي.

يجب  التربوية.  إن  فاإلصالح  المنظومة  مكونات  مختلف  في  الجودة  و  النوعية  على  مبنيا  و  شموليا  لهذا   يكون 

اختارت بعض الدول الرائدة في مجال التعليم اعتماد نظام الجودة في إصالح منظوماتها التربوية، نظام أبان عن نجاحاته و  

 ؟وما هي آليات تحقيق الجودة في إصالح التعليم  ؟التعليمفعاليته في تحقيق النتائج المرجوة. فما هي إذن معايير الجودة في  

 . على هذا التساؤل جابةلإل

  

 هناك العديد من الفوائد التي تكمن وراء جودة التعليم، منها:  

 النهوض بالعمليّة التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين، والطالب، وكل من لهم عالقة بالعمليّة التعليمية.   -

 ؛ بحيث يكون قادراً على توضيح المهام والمسؤوليات المناطة بكل طرف.  يدارتحسين النظام اإل -

الصادرة عن - الشكاوى  الشكاوى. أو   معالجة  هذه  من حجم  يُقلّل  بشكل  إرضائهم،  ومحاولة  الطلبة،  أمور  لياء 

 بين كافة األطراف.  أهمتوفير جو عمل يسوده التعاون، والتف

 يداً عن تلك التي قد تضرُّ أكثر مما قد تنفع. الصحيحة بع ساليبحّل المشكالت بالطرق واأل -

بين المؤسسات األ - التعليمية  المؤّسسة  قيمة  المحلي،  خرىرفع  المنافسة على الصعيدين:  على  قادرةً  ، وجعلها 

   .والخارجي

عيسان)وذكرت   ومفهوم   (2016  ،صالحة  ،د.  نظام  تطبيق  جراء  عليها  الحصول  يُمكن  التي  الفوائد  من  العديد 

  -:الجودة في التعليم، ومن بعض فوائد هذا النظام ما يلي

وتطوير   - اإل  أداءزيادة  الكليةدارالنظام  في  بتوزيع   إن  حيث  ،ي  يقوم  التعليم  في  الجودة  مفهوم  تطبيق 

   .المسؤوليات بين األشخاص وتحديد دور كل منهم، وزيادة الكفاءة التعليمية لجميع العاملين في الكلية

 حتى الجسدية.  أو النفسية أو تطوير مستويات الطالب المختلفة ومن جميع النواحي سواء كانت العقلية -

من   - المشاكل  حدوث  من  منع  وقعت  قد  التي  المشكالت  وحل  المشاكل،  لهذه  الوقائية  اإلجراءات  اتباع  خالل 

 .خالل اتباع الطُرق الِعلمية الصحيحة

-  

  :آليات تحقيق جودة التعليم

  (2018 ،جرمي) ومنها: ،تتحقق جودة التعليم بالعديد من االجراءات والطرق

إخراج جيل مفّكر وباحث ومثقف وواثق    إلى   مناهج جديدة تهدفتغيير المناهج العلميّة والمقررات الدراسيّة، وإدراج   -

التعليم القديمة   أساليببنفسه وقوي الشخصيّة وقادر على التعبير عن رأيه بقوة، وبعيداً عن الضعف والجمود الناتج عن  

المناهج اعتماد أسلوب التعدد والتنّوع في األسلوب  القائمة على الحفظ والتلقين دون إعمال العقل، كما يجب على هذه 

 التعليمّي بعيداً عن األحاديّة في التعليم، وكذلك اتباع سياسة جودة المعلومة المقدمة، بدالً من كميّة المعلومات المطروحة. 

في المدن والقرى على حٍد سواء؛ ليتسنّى للجميع الحصول على فرصة التعليم الجيّد، ويشمل ذلك توفير   تحسين التعليم -

 البنية التحتيّة الجيدة ودعمها بكل الوسائل الالزمة لتحقيق الجودة المطلوبة. 

حتياجاته ومطالبه، مثل العائد العناية بالموارد البشريّة، ويشمل ذلك العناية بشكٍل كبير بالكادر التعليمّي، وتوفير كافة ا -

باإلضافة الجيدة  العمل  وظروف  تحقيق   إلى  المادي،  على  لمساعدته  الكادر  لهذا  الضروريّة  المستلزمات  كافة  توفير 

 مفهوم جودة التعليم.

التعليميّة على يّة الخاصة بالعمليّة  دارالتعليميّة، بحيث يتم توزيع المهام اإل  ةداراتباع أسلوب الحكمة والالمركزيّة في اإل -

يّة وإناطة كل قسم بتحقيق األهداف المرجوة، بعيداً عن أسلوب التحكم والتدخل في كل كبيرة وصغيرة بما  داراألقسام اإل

 يخص المؤسسة التعليميّة.  

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

 ها قدر اإلمكان. استخدامنولوجيّة الحديثة بما ينهض بالتعليم على أعلى مستوياته والحفاظ على هذه المواد وترشيد التك

دراسة التجارب السابقة والناجحة في مجال تحقيق الجودة في التعليم بما في ذلك التجارب األجنبيّة، ومحاولة التعلّم منها   -

 .الرقي في المستوى التعليمي قدر اإلمكان وأخذ كل ما من شأنه تحقيق
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   :المبحث الثالث :الفصل الثاني

 :هليالمعرفة وتأثيرها في التعليم الجامعي األ ةإدار

المعرفة عنصٌر مهٌم في حياة اإلنسان وهي مصدر إلهامه، ويظل اإلنسان في حاجة ماسة للمعرفة طوال حياته،   

و خبرته  قيمة  ازدادت  مجال  أي  في  اإلنسان  لدى  والمعرفة  الخبرة  زادت  ألمته    أصبحوكلما  مهًما  بشريًا  عنصًرا 

الفروقات في تحديد مفهوم المعرفة قد شجعت العلماء والباحثين    إن  حظيت المعرفة بالكثير من االهتمام حيث  لهذا.ولمجتمعه

اإل وعلم  التنظيمي  والسلوك  االجتماع  علم  مجال  التوجهات    إلى  ةدارفي  ضمن  المعرفية  بالدراسات  االهتمام  زيادة 

بان  .يةداراإل الباحثان  األويتفق  للكليات  المؤسسين  أذهان  في  المتوافرة  بصورة  هليةالمعرفة  العراق  وخبرات    في  حدس 

فالبد من توجيه    هليومهارات وتفكيروقدرات، لم تنل حظاً وافر من االهتمام ولم تستثمر استثمار أمثل في جودة التعليم األ

 العوامل التي تسهم في تفجير القدرات المعرفية للموارد البشرية.   إلى فكر الكليات

في الوقت المناسب. وتقع   ستطيع اتخاذ القرار الصائبالمؤسس المعرفي الذي ي  إلى  ألن كليات العصر تحتاج دوماً 

الهامة على اإل العليا بالتسلح المعرفي ولذلك يدخل الخزين   ةدارالعليا للكليات غالباً فالبد لإل  ة دارمسؤولية اتخاذ القرارات 

ية  بداعوالخبرات المتراكمة واإلبما يمتلكه من معلومات وبيانات كذلك القدرات والحدس والتفكير    المعرفي لمؤسس الكلية

   .للكليات في العراق هليبالقدرة على تأثيره في جودة التعليم األ

 

 :األولالمبحث  :الفصل الثالث

   :التحليل االحصائي

  :بغداد \ هليةنبذة تعريفية عن الكليات األ

األ الجامعي  والتطور  اإلنفتاح  مطلع    هلياستمر  في  مميز  العالي 2006بشكل  التعليم  وزارة  أجازت  حيث   ،

األ التعليمية  يرتقِ   أداء  إنإال    ،هليةالمؤسسات  لم  المؤسسات  أل  إلى  هذه  مشابه  أدائها  المطلوب،  الجامعات    داءالمستوى 

إجراءات علمية وعملية من أصحاب    إلى  الحكومية المتعثر. وواقع الحال يؤكد بأن المعوقات وأسباب التدني كثيرة، وتحتاج

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

ضع مناهج تربوية تعليمية تخدم التوجه الديمقراطي، وتربي األجيال على إحترام القانون السياسية الطائفية، والمبادرة في و

والمبادىء األخالقية، وقبول اآلخر المختلف، وإصدار تشريعات تسهم في الحد من الفساد، ووضع الخطط الالزمة للقضاء 

 لبنية التحتية ضمن المواصفات العالمية.على المظاهر السلبية، واإلهتمام بجودة التعليم والبحث العلمي، وتحسين ا

بأن مخرجات بعض هذه المؤسسات ذات جودة عالية، وبكفاءة تضاهي القول  يمكن  تفوق مخرجات   أو  وأخيراً، 

 التعليم العام، والبعض اآلخر تعمل على مبدأ الربح، وتهتم باإلستثمار أكثر من إهتمامها بالمنهاج العلمي الصحيح، وتفتقر

ها  إنإال    ت ملجأ للطلبة الذين يحصلوا على معدالت متدنية. وعلى الرغم من اإلخفاقات الكثيرة،أصبح العلمية، ف   الرصانة  إلى

التعليمي  الذين مارسوا دورهم  العديد من  للكليات الحكومية الرسمية، واسهمت في تخريج  بوظيفة الرديف المساعد  قامت 

 جتماعي والسياسي واإلقتصادي للمجتمع. والوطني، وذلك إلرتباط عملية التعليم بالتطور اإل
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  :المبحث الثاني :الفصل الثالث

)  استخدامب  النتائج المدرجة    استخدامومن خالل    (spssالبرنامج االحصائي  الدوال االحصائية تم الحصول على 

 .أدناهفي الجداول 

 

 . يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع المتغيرات المستقلة والمعتمدة (1)جدول رقم 

 

 Descriptive Statistics 

  N Mean Std. Deviation 

 Statistic Statistic Std. Error Statistic 

X

1 

تمتلك العمادة القدرة على تعليم الموظفين في الكلية وتوجيههم  

 التدريب وزيادة مهارات العاملين وخبراتهمخالل برامج 
72 3.7778 .12068 1.02397 

X

2 

تتميز العمادة الوضوح والمرونة في التفكير والقدرة على 

 استشراف المستقبل المعرفي والتعليمي 
72 3.4861 .11012 .93437 

X

3 

تثق العمادة بمعرفتها في تأمين الحلول الناجحة لالحتياجات  

 .االقتصاد الواقعيفي 
72 3.5000 .12510 1.06149 

X

4 

كل ما هو جديد من مهارت تخدم   إلى هليةتسعى الكليات األ

العمل المتالكها خبرات اكاديمية ومهنية جيدة في  

 .التخصصات ذات العالقة

72 3.4722 .12966 1.10022 

X

5 

تميل العمادة لتحليل مشكالت العمل بشكل رشيد وشامل اكثر 

 .تحليالت علمية ومهنية عالية المستوى إلى مستندة في ذلك
72 3.2778 .11052 .93782 

X

6 

فرصا كافية للتعليم المستمر وتبادل  هليةتقدم الكليات األ

 هلية.المعرفة بين مالكات الكليات األ
72 3.3194 .10052 .85294 

X

7 

الكلية توظف العمادة قيمها وخبراتها في المحافظة على رؤية 

 .تحقيقها إلى ورسالتها وتسعى
72 3.6667 .11013 .93447 

X

8 

باالستعانة بالخبرات المعرفية الخارجية  هليةتقوم الكليات األ

 للحصول على أفضل المعارف الجديدة في مجال العمل 
72 3.5139 .12192 1.03452 

X

9 

برامج تدريبيه لتدريب موظفيها بهدف  هليةتعمل الكليات األ

 .رفدهم بالمعارف الالزمة لتقليص الفجوة المعرفية
72 3.3889 .10753 .91244 

X

10 

بناء معرفة خاصة بها من خالل    إلى هليةتعمد الكليات األ

 . ايجاد ثقافة مفتوحة إلظهارها
72 3.6111 .10934 .92775 

X

11 

إلقامة تؤامة معرفية مع الكليات  هليةتسعى الكليات األ

ً ) خرىاأل  .وانضاجها بالخبرات (محلياً وعربياً وعالميا
72 3.8750 .10640 .90285 

X

12 

تستخدم الكليات اسلوب المقارنات المرجعية الداخلية 

والحصول على مستوى من التميز  والخارجية لالرتقاء بادائها

 .وتحقيق الميزة التنافسية

72 3.3472 .11894 1.00925 

X

13 

موظفيها فرصة تطبيق معارفهم حتى   هليةتمنح الكليات األ

تكون النتائج ذات مستوى جيد بغية تشجيعهم وزيادة والئهم  

 .وانتمائهم للكلية

72 3.2500 .10230 .86806 
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X

14 

ات لدى مختلف االجيال بداعتدعم الكلية االختراعات واإل

 .لتحقيق المنفعة العامة وأهداف الكلية الخاصة
72 3.3056 .10768 .91373 

Y

1 

إن أهداف التعليم والمعايير األكاديمية لكافة التخصصات  

 واضحة ومعلنة
72 3.7778 .11739 .99608 

Y

2 

إن طبيعة البرامج والمقررات الدراسية المعتمدة شاملة  

 .الحتياجات سوق العمل
72 3.4167 .12313 1.04477 

Y

3 

التعليم المستخدمة  إن طرق التعليم والتعلم حديثة وإن وسائل 

 .متاحة للطلبة والتدريسيين
72 3.4583 .12343 1.04730 

Y

4 

إن أعضاء هيئة التدريس من حملة الشهادات العليا ومنتظمين 

 .في المحاضرات وجادين في التدريس
72 3.9028 .10496 .89064 

Y

5 

إن الطلبة مشاركين في التقويم المستمر للعملية التعليمية في 

 .الكلية وبشكل دوري ومستمر
72 3.0694 .12245 1.03905 

Y

6 
 78523. 09254. 3.5556 72 .تشمل المقررات مجاالت محددة لتنمية التعلم الذات للطلبة

Y

7 

التعلم الذاتي المستخدمة داخل الكلية متنوعة ومتوافرة   أساليب

 .لمالك الكلية وطلبتها
72 3.1806 .11756 .99755 

Y

8 

في   تساهم تتوافر في الكلية مصادر علمية رصينة وحديثة 

 .التعلم الذاتي وتوسيع مدارك للطلبة
72 3.2361 .12587 1.06801 

Y

9 

ووسائل التعلم الذاتي يتم توجد في الكلية خطة لتنمية مصادر 

 .تنفيذها ومراجعة تطويرها بانتظام
72 3.2222 .10320 .87568 

Y

10 

يقوم األساتذة بتشجيع الطالب وتحفيزهم على التعلم الذاتي  

ويقدمون تقارير دورية باحتياجات الكلية من وسائل التعليم 

 .الذاتي

72 3.4167 .11319 .96049 

Y

11 

وتدريبات لتنمية المهارات المهنية  شطةإن توجد بالكلية

 .والعملية لدى الطلبة
72 3.1250 .12183 1.03376 

Y

12 

النتائج التعليمية المستهدفة في تنمية المهارات الذهنية  تساهم

 والمهنية لالساتذة والطالب
72 3.4861 .10465 .88800 

Y

13 

المقترحات والشكاوى المقدمة من  إلى هليةتستجيب الكليات األ

 قبل مؤسسات المجتمع كافة 
72 3.0139 .12272 1.04130 

Y

14 

يتم صيانة األجهزة والمعدات المستخدمة في الكلية ذات القيمة  

العالية وهي مستخدمة بشكل دوري ومنتظم لتحقيق التوظبف 

 .االفضل لها

72 3.5556 .11343 .96252 

Y

15 

بأسلوب مهني محترف مع بعضهم   هليةيتعامل مالك الكلية األ

 .ومع الطلبة واالطراف ذات العالقة بالعملية التعليمية
72 3.3750 .11438 .97052 

Y

16 

بكفاءة عالية تؤهلهم إلتقان   هليةيتمتع خريجوا الكليات األ

في بداية حياتهم المهنية وفي ضوء تخصصاتهم التي  عملهم

 .درسوها

72 2.8889 .11111 .94281 
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جميع قيم الوسط الحسابي تقترب    إن   نالحظ  (statistic \ mean)وقراءة العمود    أعالهمن خالل مالحظة الجدول في   -

جميع المتغيرات قيد الدراسة جيدة ومتوافقة الرأي مع العينة المدروسة  إن من الرقم اربعه واكثر من الثالثة وهذا يدل على

ضمن العينة المدروسة متفقين    المستبانين  إن  االتفاق بمعنى  إلى  الرقم اربعه يشير  إن  حيث  (مشاهدة  72)والتي بلغ عددها  

( من المتغيرات المستقلة حيث كانت قيمة الوسط الحسابي اقل من الرقم y16الراي مع نتائج البحث باستثناء المتغير رقم )

هذا يدل على عدم اتفاق الرأي من قبل جميع    أيضاولكن    (3وان كان قريب من الرقم ) (2.8889وكانت تساوي )  (3)

يعني عدم االتفاق وكما موضح    (2)الرقم    ألن  بمعنى عدم المتفقين اكثر من المتفقين حول هذا المتغيرالعينة المدروسة  

 .بالجانب النظري من هذا البحث

الجدول   - في  المعياري  االنحراف  عمود  قراءة  لنا(Statistic standard deviation \)  أعالهومن خالل    إن  يتضح 

واقل قيمة   ( x4)( عند المتغير المستقل  1.1اعلي قيمة سجلت لالنحراف المعياري تساوي )  إن  القيم متقاربه حيث  جميق

عليها    في النتائج المستحصل  التفاوت قليل  إن  وهذا يدل على  (0.785)المعتمد وكانت تساوي  y6))  عند المتغير   سجلت

  إن  العينة المدروسة متفقة الرأي فيما بينها بشكل عشوائي وهذا يعزز نتائج البحث حيث  إن  من خالل االستبيان وبالنتيجة

قيمة معامل االنحراف المعياري وكما هو معلوم كلما اقتربت من الصفر دل على عدم وجود تشتت في البيانات وفي بحثنا  

 . الواحد الصحيح وبإتجاه الصفرها اقل من أغلب هذا كانت النتائج 
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 ( يقيس قيمة ارتباط معامل بيرسون للمتغيرات المستقلة الظاهرية 2)جدول رقم 

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). 

 

والتي تمثل مصفوفة ارتباط الرتب لبيرسون والتي تقيس قيمة معامل ارتباط الرتب    أعالهمن خالل نتائج الجدول  

المعرفة    ةإدار  والتي تمثل  (x7)  إلى  (x1ارتباط المتغيرات المستقله السبعة وتسلسلها )  إن  بيرسون بين المتغيرات يتضح لنا 

ها متغيرت جيدة وتصلح للدراسة كونها مستقله الصفات فيما  إن  الضمنية هي متغيرات مستقله الصفات فيما بينها وهذا يعني

المتغير)  إن  بينها حيث تمثل في  )  (x2  مع  x1اقوى ارتباط  تساوي  قيمته  المتغيرين  0.586وكانت  يليه ارتباط   )(x2   مع  

x5)    تليه باقي المتغيرات وكما هو مبين في مصفوفه ارتباط الرتب لمقياس سبيرمان حيث( و0.535)وكانت قيمته تساوي  

في   إن النتائج  وهنا وحسب  )الصفات(  المتغيرات  بين  العالقه  قوه  على  تدل  الصحيح  الواحد  من  قريبة  تكون  عندما  القيم 

   .الحصول على تحليل نتائج جيده أجل المتغيرات ذات صفات مستقله وهذا هدف البحث من إن يتضح لنا أعالهالمصفوفه 
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 ( يقيس عالقة ارتباط المتغيرات المستقله الظاهرية 3)الجدول رقم 

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). 

 

نتائج مصفوفة   بيرسون لمتغيراتمن خالل  تتمثل في سبع   ةإدار  ارتباط الرتب لمعامل  المعرفة الظاهرية والتي 

المتغيرات ضعيفة واعلى قيمة   االرتباطات مابين  إن  بينت لنا النتائج  (x14وتنتهي بالمتغير ) (x8متغيرات تبدأ بالمتغير )

( المتغيرين  سجلها  ) (x10مع   x8ارتباط  تساوي  المتغيرين  0.563وكانت  ارتباط  قيمة  تليها  قوية  ليست  قيمة  وهي   )

كقيمة ارتباط ليست قويه وهذا يدل   أيضا( وهي  0.555وكانت تساوي )  (x14مع   x12)  المعرفة الضمنية  ةدارالمستقلين إل

لقياس متغيرات البحث وبالنتيجة امكانية  المتغيرات مس  إن  على يعني ذات صفات مستقلة وهذا مؤشر جيد  بينها  فيما  تقلة 

 . نتائج جيدة إلى الوصول
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 ( يقيس عالقة االرتباط لمعامل بيرسون بين المتغيرات المعتمدة  4)جدول رقم 

 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  خالل  جميع    إن   من 

المتغيرات المعتمدة والتي تمثل ستة عشر متغير مستقله الصفات فيما بينها كون جميع قيم االرتباط تساوي خمسة بالعشرة 

( وهذا  0.00كانت تساوي )  (y1  مع  y15فما دون ذلك لتصل في بعض المتغيرات وكما هو الحال مابين المتغيرين رقم )

المتغي بين  التامه  االستقالليه  على  وهي  يدل  المعتمد  المتغيرات  بين  االرتباط  متوسطة  تعتبر  قيميتن  تسجيل  تم  ولكن  رين 

 ( y13مع   y12)المتغيرين    أيضا( و0.607وكانت قيمتة معامل ارتباط الرتب بيرسون تساوي )  (y8مع   y7المتغيرين )

( تساوي  بيرسون  قيمة  بمعنى0.663وكانت  القوة  متوسطة  تعتبر  قيم  المتغيري  إن  ( وهي  في هذين  بينهما  ارتباط  يوجد  ن 

بعض الصفات لكن بمجمل النتائج عند قراءة المصفوفة يتضح لنا مدى االستقالليه مابين المتغيرات وهوه مصدر قوه للبحث 

 .النتائج التحليلية الجيدة إلى ولللوص

 

 

 

 

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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 ( والمتغيرات المستقلهy1( يقيس معامل االرتباط بين المتغير المعتمد )5جدول رقم )

Model Summary 

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

1 a.549 .301 .130 .92917 

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

نتائج الجدول   لنا  أعالهمن  المتغيرات  تأثيرهناك عالقة    إن  يظهر  المتغيرات المستقلة المدروسة على   بين  تأثير 

( المعتمد  بمعنى  (y1المتغير  قيمة    إن  معنوية  لنا  المعتمد حيث ظهرت  المتغير  تأثير مباشر على  المتغيرات المستقلة ذات 

 .معنوي وباالتجاه الموجب الطردياالرتباط  إن وهذا يدل على (R = 0.549معامل االرتباط )

 

 ( والمتغيرات المستقلهy2( يقيس معامل االرتباط بين المتغير المعتمد )6جدول رقم )

Model Summary 

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

1 a.541 .195 -.003- 1.04648 

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

 معنوية بمعنى (y2تأثير المتغيرات المستقلة المدروسة على المتغير المعتمد )  إن  يظهر لنا  أعالهمن نتائج الجدول  

وهذا   (R = 0.541المتغيرات المستقلة ذات تأثير مباشر على المتغير المعتمد حيث ظهرت لنا قيمة معامل االرتباط )  إن

 .اه الموجب الطرديمعنوي وباالتج االرتباط إن يدل على

 

 والمتغيرات المستقله (y3معامل االرتباط بين المتغير المعتمد )( يقيس 7جدول رقم )

Model Summary 

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

Estimate 

1 a.641 .411 .266 .89703 

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

 معنوية بمعنى (y3تأثير المتغيرات المستقلة المدروسة على المتغير المعتمد )  إن  يظهر لنا  أعالهمن نتائج الجدول  

وهذا   (R = 0.641المتغيرات المستقلة ذات تأثير مباشر على المتغير المعتمد حيث ظهرت لنا قيمة معامل االرتباط )  إن

 . وباالتجاه الموجب الطرديقوي ومعنوي  االرتباط إن يدل على
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 ( والمتغيرات المستقلةy4) يقيس معامل االرتباط بين المتغير المعتمد (8جدول رقم )

Model Summary 

Mo

del 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 a.607 .369 .214 .78980 

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

 

 معنوية بمعنى (y4تأثير المتغيرات المستقلة المدروسة على المتغير المعتمد )  إن  يظهر لنا  أعالهمن نتائج الجدول  

وهذا   (R = 0.607المتغيرات المستقلة ذات تأثير مباشر على المتغير المعتمد حيث ظهرت لنا قيمة معامل االرتباط )  إن

 . االرتباط معنوي وشبه قوي وباالتجاه الموجب الطردي إن يدل على

 

 ( والمتغيرات المستقلةy5) يقيس معامل االرتباط بين المتغير المعتمد (9) جدول رقم

Model Summary 

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

1 a.519 .175 -.027- 1.05304 

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

 

 معنوية بمعنى (Y5تأثير المتغيرات المستقلة المدروسة على المتغير المعتمد ) إن يظهر لنا أعالهمن نتائج الجدول 

وهذا   (R = 0.519المتغيرات المستقلة ذات تأثير مباشر على المتغير المعتمد حيث ظهرت لنا قيمة معامل االرتباط )  إن

 .االرتباط معنوي وباالتجاه الموجب الطردي إن يدل على

 

 والمتغيرات المستقله (y6) يقيس معامل االرتباط بين المتغير المعتمد (10جدول رقم )

Model Summary 

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

1 a.535 .189 -.010- .78901 

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

 معنوية بمعنى (Y6تأثير المتغيرات المستقلة المدروسة على المتغير المعتمد ) إن يظهر لنا أعالهمن نتائج الجدول 

وهذا   (R = 0.535المتغيرات المستقلة ذات تأثير مباشر على المتغير المعتمد حيث ظهرت لنا قيمة معامل االرتباط )  إن

 .االرتباط معنوي وباالتجاه الموجب الطردي إن يدل على
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 والمتغيرات المستقله (y7يقيس معامل االرتباط بين المتغير المعتمد ) (11جدول رقم )

Model Summary 

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

1 a.698 .487 .361 .79767 

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

 معنوية بمعنى (Y7تأثير المتغيرات المستقلة المدروسة على المتغير المعتمد ) إن يظهر لنا أعالهمن نتائج الجدول 

وهذا   (R = 0.698المتغيرات المستقلة ذات تأثير مباشر على المتغير المعتمد حيث ظهرت لنا قيمة معامل االرتباط )  إن

 . االرتباط قوي ومعنوي وباالتجاه الموجب الطردي إن يدل على

 

 والمتغيرات المستقله (y8يقيس معامل االرتباط بين المتغير المعتمد ) (12جدول رقم )

Model Summary 

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

1 a.611 .373 .219 .94357 

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

 معنوية بمعنى (Y8تأثير المتغيرات المستقلة المدروسة على المتغير المعتمد ) إن يظهر لنا أعالهمن نتائج الجدول 

وهذا   (R = 0.611المتغيرات المستقلة ذات تأثير مباشر على المتغير المعتمد حيث ظهرت لنا قيمة معامل االرتباط )  إن

 . االرتباط معنوي وشبه قوي وباالتجاه الموجب الطردي إن يدل على

 

 والمتغيرات المستقله (y9) يقيس معامل االرتباط بين المتغير المعتمد (13جدول رقم )

Model Summary 

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

1 a.713 .509 .388 .68495 

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

  معنوية بمعنى  (y9تأثير المتغيرات المستقلة المدروسة على المتغير المعتمد )  إن  يظهر لنا  أعالهمن نتائج الجدول  

وهذا   (R = 0.713المتغيرات المستقلة ذات تأثير مباشر على المتغير المعتمد حيث ظهرت لنا قيمة معامل االرتباط )  إن

 . االرتباط قوي ومعنوي وباالتجاه الموجب الطردي إن يدل على
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 والمتغيرات المستقله (y10يقيس معامل االرتباط بين المتغير المعتمد) (14) جدول رقم

Model Summary 

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

1 a.546 .199 .002 .95962 

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

  معنوية بمعنى  (y10تأثير المتغيرات المستقلة المدروسة على المتغير المعتمد )  إن  يظهر لنا  أعالهمن نتائج الجدول  

وهذا   (R = 0.546المتغيرات المستقلة ذات تأثير مباشر على المتغير المعتمد حيث ظهرت لنا قيمة معامل االرتباط )  إن

 .االرتباط معنوي وباالتجاه الموجب الطردي إن يدل على

 

 والمتغيرات المستقله (y11) يقيس معامل االرتباط بين المتغير المعتمد (15جدول رقم )

Model Summary 

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

1 a.726 .528 .412 .79301 

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

  معنوية بمعنى (Y11تأثير المتغيرات المستقلة المدروسة على المتغير المعتمد ) إن يظهر لنا أعالهمن نتائج الجدول 

 (R = 0.726مباشر على المتغير المعتمد حيث ظهرت لنا قيمة معامل االرتباط )   قوي المتغيرات المستقلة ذات تأثير  إن

 . االرتباط قوي ومعنوي وباالتجاه الموجب الطردي إن  وهذا يدل على

 

 والمتغيرات المستقله (y12يقيس معامل االرتباط بين المتغير المعتمد) (16جدول رقم )

Model Summary 

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

1 a.648 .420 .277 .75491 

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

الجدول   نتائج  لنا   أعالهمن  )  إن  يظهر  المعتمد  المتغير  على  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  معنوية    ( y12تأثير 

 ( R = 0.648المتغيرات المستقلة ذات تأثير مباشر على المتغير المعتمد حيث ظهرت لنا قيمة معامل االرتباط )   إن  بمعنى

 . االرتباط قوي ومعنوي وباالتجاه الموجب الطردي إن  وهذا يدل على
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 (والمتغيرات المستقلهy13) يقيس معامل االرتباط بين المتغير المعتمد (17جدول رقم )

Model Summary 

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

1 a.553 .306 .136 .96800 

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

الجدول   نتائج  لنا   أعالهمن  )  إن  يظهر  المعتمد  المتغير  على  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  معنوية    ( y13تأثير 

 ( R = 0.553المتغيرات المستقلة ذات تأثير مباشر على المتغير المعتمد حيث ظهرت لنا قيمة معامل االرتباط )   إن  بمعنى

 . االرتباط معنوي وباالتجاه الموجب الطردي إن  وهذا يدل على

 

 والمتغيرات المستقله (y14) بين المتغير المعتمد معامل االرتباطيقيس  (18جدول رقم )

Model Summary 

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

1 a.586 .343 .182 .87058 

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

الجدول   نتائج  لنا   أعالهمن  )  إن  يظهر  المعتمد  المتغير  على  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  معنوية    ( y14تأثير 

 ( R = 0.586المتغيرات المستقلة ذات تأثير مباشر على المتغير المعتمد حيث ظهرت لنا قيمة معامل االرتباط )   إن  بمعنى

 . االرتباط معنوي وباالتجاه الموجب الطردي إن  وهذا يدل على

 

 والمتغيرات المستقله (y15) يقيس معامل االرتباط بين المتغير المعتمد (19جدول رقم )

Model Summary 

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

1 a.542 .294 .121 .91010 

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

الجدول   نتائج  لنا   أعالهمن  )  إن  يظهر  المعتمد  المتغير  على  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  معنوية    ( y15تأثير 

 ( R = 0.542المتغيرات المستقلة ذات تأثير مباشر على المتغير المعتمد حيث ظهرت لنا قيمة معامل االرتباط )   إن  بمعنى

 . معنوي وباالتجاه الموجب الطردياالرتباط  إن  وهذا يدل على
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 والمتغيرات المستقلة (y16يقيس معامل االرتباط بين المتغير المعتمد ) (20جدول رقم )

Model Summary 

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

1 a.545 .297 .125 .88206 

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

الجدول   نتائج  لنا   أعالهمن  )  إن  يظهر  المعتمد  المتغير  على  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  معنوية    ( y16تأثير 

 ( R = 0.545المتغيرات المستقلة ذات تأثير مباشر على المتغير المعتمد حيث ظهرت لنا قيمة معامل االرتباط )   إن  بمعنى

 . االرتباط معنوي وباالتجاه الموجب الطردي إن  وهذا يدل على

 

 :الخاتمة

هدفا منشودا وامال مرجوا من قبل صناع    أصبحبحيث    ،المعرفة شائعا في الجامعات والكليات  ةإدار  مفهوم  أصبح

ولكن ما قد   ،قد ارتبط بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات سويا   ةدارتلك اإل   إلى   ية الوصولأهمولعل    ،القرار في الجامعات

مستوى  يته من فكرة تحقيق المجتمع المعرفي بالفعل على الأهمية البعد المعرفي التكنولوجي والذي يستمد  أهميبدو غائبا هو  

 . الفردي والشخصي

تهدف المعلومات   إلى  المعرفة  ةإدار  حيث  تكنولوجيا  ادوات  من  االستفادة  على  والكليات  الجامعات  قدرات  زيادة 

ب  لديها  العاملين  و  والمدرسين  الموظفين  لدى  والظاهرية  الضمنية  المعرفة  تنمية  بهدف    أساليب ها  استخدامواالتصاالت 

 . از اعمالهم وخزن المعلومات المهمة والعودة اليها عند الحاجةجإن وتقنيات حديثة تساعدهم في

واالستفادة من تجارب جامعات    ،المعرفة على التقنيات الحديثة كأساس تقيم عليه الجامعات والكليات  ةإدار  ان اعتماد 

تقليل الفجوة المعرفية بيننا وبينهم في كل لحظة وهذا ينعكس على اتخاذ القرارات الجيدة التي   إلى  الدول المتقدمة مما يؤدي

  .تخدم الجامعة والطالب في وقت واحد

على   الباحثان  كان حرص  فقد  المنطلق  هذا  حول  أعدادومن  البحث  التعليم   ةإدار  هذا  جودة  في  ودورها  المعرفة 

  . التحليل االحصائي استخدامب (م2020-م2013)للفترة  هليالجامعي األ

ما هو بحثنا هذا  ما يجبإال    وما اقترحناه في  به الجامعات من جهود لترقية المعرفة    إن  خطوة صغيرة امام  تقوم 

والنتائج التي توصل اليها البحث ما  .بالجامعات والكليات العراقية  التي يمتلكها التدريسين والموظفين  (الضمنية والظاهرية)

 .داية للباحثين لتكمله الطريق في هذا الموضوعبإال  هي

 

   :االستنتاجات

 عدة نتائج منها:  إلى وتوصل الباحثان 

 أثرت إيجابياً على التعليم العالي في العراق.هلي  مؤسسات التعليم العالي األ -

 هلي.بمؤسسات التعليم األ داءلها تأثير إيجابي على تطوير األ  هليالقوانين الخاصة بمؤسسات التعليم العالي األ -

 إيجابياً في جودة مخرجات التعليم العالي في العراق. هلي ت مؤسسات التعليم األساهم -

جميع المتغيرات قيد الدراسة جيدة   إن  جميع قيم الوسط الحسابي تقترب من الرقم اربعه واكثر من الثالثة وهذا يدل على -

العينة المدروسة والتي بلغ عددها    إن   االتفاق بمعنى  إلى  الرقم اربعه يشير  إن  حيث  (مشاهدة  72)ومتوافقة الرأي مع 

 المستبانين ضمن العينة المدروسة متفقين الراي مع نتائج البحث 

 (y6)عند المتغير   واقل قيمة سجلت  (x4)( عند المتغير المستقل  1.1قيمة سجلت لالنحراف المعياري تساوي )ى  علأان   -

تساوي   وكانت  على  (0.785)المعتمد  يدل  قليل  إن  وهذا  االستبيان    التفاوت  خالل  من  عليها  المستحصل  النتائج  في 

ع   إن  وبالنتيجة بشكل  بينها  فيما  الرأي  متفقة  المدروسة  حيثالعينة  البحث  نتائج  يعزز  وهذا  معامل    إن   شوائي  قيمة 

االنحراف المعياري وكما هو معلوم كلما اقتربت من الصفر دل على عدم وجود تشتت في البيانات وفي بحثنا هذا كانت  

 .ها اقل من الواحد الصحيح وبإتجاه الصفرأغلبالنتائج 

قوه   إن  مبين في مصفوفه ارتباط الرتب لمقياس سبيرمان حيث - الواحد الصحيح تدل على  القيم عندما تكون قريبة من 

المتغيرات ذات صفات مستقله    إن  يتضح لنا   أعالهالعالقه بين المتغيرات )الصفات( وهنا وحسب النتائج في المصفوفه  

 الحصول على تحليل نتائج جيده أجل وهذا هدف البحث من
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امكانية   - وبالنتيجة  البحث  متغيرات  لقياس  جيد  مؤشر  وهذا  مستقلة  ذات صفات  يعني  بينها  فيما  مستقلة  المتغيرات  ان 

من خالل مصفوفة ارتباط الرتب بين المتغيرات المعتمده لمعامل ارتباط الرتب بيرسون يتضح  نتائج جيدة    إلى  الوصول

جميع المتغيرات المعتمدة والتي تمثل ستة عشر متغير مستقله الصفات فيما بينها كون جميع قيم االرتباط تساوي    إن  لنا

المتغيرين رقم   مابين  الحال  هو  وكما  المتغيرات  في بعض  لتصل  ذلك  دون  فما  بالعشرة  )خمسة  تساوي  ( 0.00كانت 

  y1 مع  y15 وهذا يدل على االستقالليه التامه بين المتغيرين

 النتائج التحليلية الجيدة إلى هومصدر قوه للبحث للوصول ،مدى االستقالليه مابين المتغيراتن إ -

( 14في البحث والبالغ عددها )  جميع قيم الجداول التي تدرس عالقة االرتباط بين المتغيرات المستقلة المدروسه10)) 

( متغير وهذا جاء 16متغير لها عالقة طردية موجبه مع كل متغير من المتغيرات المعتمده المدروسة والبالغ عددها )

المدروسة المستقله  المتغيرات  بين  العالقة  مدى  لتوضيح  جيد  وبشكل  البحث  نظريات  السناد  على    ايجابا  وتاثيرها 

 .المتغيرات المعتمده

 

   :التوصيات

 ها: أهم ،بها الباحثان أوصى عدة توصيات إلى وخلصت الدراسة 

يجب - وإنما  الخاصة،  الجامعات  تقررها  التي  الرسوم  في  المغاالة  هذه    إن   عدم  في  المبالغة  عدم  في  الحكومات  تشارك 

 الرسوم بحيث يتمتع بها األغنياء والقادرون على دفع الرسوم والتكاليف للجامعات الخاصة.

العون   مساهمة - وتقديم  بها،  التدريب  فرص  توفير  في  الجامعات  هذه  خريجي  من  تستفيد  التي  والمؤسسات  الشركات 

 المادي لهذه الجامعات. 

 يكون هنالك مرونة في مجموع الدرجات، بنسبة ال تكون هناك فجوة في نظام القبول إن للقبول يجببالنسبة  -

يُراعى في الجامعات الخاصة توفير أعضاء هيئة تدريس على درجة عالية من الكفاءة، مع تطبيق المعايير المعتمدة في  -

 الجامعات الحكومية في ضوء قانون تنظيم الجامعات. 

 ائل الدفعات للعمل كمعيدين بهذه الكليات.أو ة بالجامعات الخاصة، من خالل تكليفكوادر خاص أعداد -

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

 معات. فيما يتصل بالرقابة على هذه الجاهلي  تفعيل دور لجنة التعليم العالي األ إلى باإلضافة

 واألجنبي باإلستراتيجية القومية للدولة.  هليارتباط التعليم األ -
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