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 عالء أحمد حسف الجبكرم: أ.ـ.د. المشرؼ                                                  
 2020:    /    / التاريخ                                                  

                                    
 إقرار المقوم المغوي
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( تمت مراجعتيا في جامعة الموصل حالة: دراسة ((ARWU( و (QSبالتركيز عمى تصنيفي
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 بناءن عمى تكصيتي المشرؼ كالمقكـ المغكم ، أرشح ىذه الرسالة لممناقشة 
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 األعمال إدارةإقرار رئيس قسم 

بناءن عمى التكصيات التي تقدـ بيا المشرؼ كالمقكـ المغكم كرئيس لجنة الدراسات العميا ، ارشح 
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 : التكقيع
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 2020/    /    :  التاريخ



 اإلهداء
 

ىل   ىل...  من أ محل إمسه بلك خفر إ    من ػلمين إلنجاح وإلصرب إ 

ىل  إلروح إليت وسجت وجودي يف هذإ إلؼامل إلغريب ووهبتين إحلياة والامل فيض إحملبة وينبوع  إ 

ىل من خفضت هلام جناح إذلل من إلرمحة لؼيل معلت بأ مر هللا ثؼاىل, وابلوإدلين إحسانا إحلنان  ... إ 

 ِهؼَم إلوإدلين

(ابرك هللا يف معرهام وحفظهام ذخرإا وسبباا يف إلوجود ؼزيزينوإدلي إل )   

 

 
 

ىل س ندي وقويت ومالذي بؼد هللا إ   

ىل اكهوإ يل إلؼون وإلس ند يف إلرسإء وإلرضإء..كهف الامان وغنوإن إلشموخ من إ   

 

خويت) (رإئد ومحمد وصهيب وأ خوإيتو  س يفو  إمين إ   

 

 
ىل ىل..  من أ ظهروإ يل ما هو أ مجل من إحلياة إ  تإللحظامن ثذوقت مؼهم أ مجل  إ    

 (أ صدقايئ وزماليئ(

 
ىل لك من ػلمين وساهدين وأ زرين إ   

 
ليمك مجيؼاا  إملتوإضع إجلهدأ هدي هذإ  إ   

الباحث
 



 

 

 شكر وعرفان
 

الحمػػد ا الممػػؾ األعظػػـ، حىضػػير المكجػػكدات بعػػد العػػدـ، كخػػالؽ األنػػكار كالظيمىػػـ، كمبػػدع 
المكح كالقمـ، حمدان كثيػران عمػى نعمػو مػا تػنخر منيػا كمػا تقػدـ، فيػك األحػؽ بالشػكر كالثنػاء كالصػالة 

 ( كعمى آلو كأصحابو أجمعيف.شرؼ خمقو نبينا محمد )أكالسالـ عمى 
( عـالء احمــد حسـن الجبــوريالمسػاعد الػػدكتكر ) األسػتاذممشػرؼ متنػػاف لبكممػات شػكر كا تكجػوأ  

كمػا أبػداه مػف مالحظػات  ،عمى قبكلو األشراؼ عمى ىذه الرسالة، كما قدمو لي مف نصػح كتكجيػو
، كأخه  كأستاذه  كفيض إنسانيتو، فقد كاف لي مكجوه كاف ليا األثر في تجاكز الصعاب، كلسعة صدره 

 بيذه الصكرة فجزاه اا خيران. فمكال جيكده ما خرج البحث
إنٗ انغبدح األكبضم سئٛظ ٔأػضبء ندُخ انًُبهشخ االززشاو ٔانثُبء ٔكًب أروذو ثخبنض انشكش      

ٔأروذو  ,ى انؼهًٛخ انوًٛخؿُبئٓب ثًالزظبرٓإضهٓى ثوجٕل يُبهشخ ْزِ انشعبنخ ٔانًسزشيٍٛ ػهٗ رل

كًب أعدم ايزُبَٙ ٔ شعبنخ,ان ِذْى كٙ روٛٛى ْزٛش انهـٕ٘ ػهٗ خٓنٗ انًوٛى انؼهًٙ ٔانخجإثبنشكش 

 شعبنخ.كٙ روٕٚى االعزجبَخ انخبطخ ثبنندًٛغ األعبرزح انزٍٚ أعًٕٓا 

كاالقتصػػاد كأخػػص مػػنيـ اإلدارة  أسػػرة كميػػة إلػػىأتقػػدـ بالشػػكر كالتقػػدير  العرفػػاف كمػػف بػػاب
خػػص فييػػا كأ األقسػػاـكالسػػادة رؤسػػاء  الســمان( ســعدون )الــدكتور ئــائر أحمــد السػػيد عميػػد الكميػػة

ــاني)المسػػاعد الػػدكتكر األسػػتاذمػػنيـ  ، ككػػذلؾ األعمػػاؿ إدارةرئػػيس قسػػـ  (عــالء عبــد الســالم اليم
 (معـــن وعـــداا المعاضـــيدياالسػػػتاذ الػػػدكتكر ) الييئػػػة التدريسػػػية كأخػػػص مػػػنيـ بالػػػذكر أعضػػػاء

 ـالعمميػػػػة القيمػػػػة كمػػػػكاق ي ـلتكجييػػػػاتي (آالء عبــــد الموجــــود العــــاني)المسػػػػاعد الػػػػدكتكرة  األسػػػػتاذك 
  .كالداعمة لطمبة الدراسات العميا المساندة

أصدقائي لمف كاف ليـ ال ضؿ بالمؤازرة كالمساعدة في إكمػاؿ  إلى أيضان كالشكر مكصكؿ 
     , م. فــــراج نغــــيمش الشــــمري ,م. محمــــد إبــــراهيم الجبــــوري)ىػػػػذا الجيػػػػد البحثػػػػي كأخػػػػص مػػػػنيـ 

لػػدعميـ  (وزهــور احمــد ذنــون ســراء هــادي الركــابيإمحمــد عــادل الفهــداوي,  فــدعم عبــد حمــد,
لى  إلىكمساندتيـ لي في تذليؿ الصعاب، ككذلؾ الشكر كالتقدير  جميػع أسػاتذتي زمالء الدراسة كا 

مػكظ ي الدراسػات العميػا ككػذلؾ الشػػكر  إلػىكأتكجػو ببػالش شػكرم كتقػديرم ، األعمػاؿ إدارةفػي قسػـ 
احمـــد كنعـــان )كالػػػدكتكر فػػػي جامعػػػة االنبػػػار (عمـــر خمـــدون عبـــد الـــرحمن)الػػػدكتكر مكصػػػكؿ الػػػى

 .لما قدمكه مف مالحظات كمساعدة قيمة في تكجيو الباحث في الجامعة المستنصرية (الجعفري

نصػػيحة  أكمشػػكرة  أكلكػػؿ مػػف لػػـ ييػػتح لػػي ذكػػر أسػػمائيـ ممػػف أسػػيمكا بجيػػد  كأسػػتميح العػػذر     
 اا عني خير الجزاء.، فجزاىـ أسيمت في إنجاز الدراسة

الباحث



 

 أ 

 صمخستالم
 

 مػف أجػؿ اإلسػتراتيجيةأف تؤديػو الخيػارات التنثير الػذم يمكػف  إيضاح إلىالحالية  الدراسة ىدفت     
عمػى ، كاعتمػدت الدراسػة جامعػة المكصػؿفػي  دراسػةكتـ تطبيؽ ال. التصني ات العالمية إلى اإلنضماـ

لمتحكؿ نحك جامعات   Salmiالػ أنمكذجتمثمت بػ ) اإلستراتيجيةالخيارات  لممتغير المستقؿ أبعادثالثة 
التصػني ات  (، في حػيف كػاف لممتغيػر التػابعتدكيؿ التعميـ العالي، كتكنكلكجيا التعميـ، الصنؼ العالمي

كأعتمػػػد المػػػنيف الكصػػػ ي التحميمػػػي فػػػي (. ARWUكتصػػػنيؼ  ،QSىمػػػا )تصػػػنيؼ  عػػػديفبي  العالميػػػة
مػف خػالؿ  دراسػةاإلجابػة عػف التسػاؤالت المتعمقػة بمشػكمة ال دراسػةال تكقد تضمندراسة، ال هنجاز ىذإ

كتػػػـ كالتبػػػايف،  عػػػدد مػػػف ال رضػػػيات الرئيسػػػة كال رعيػػػة فيمػػػا يخػػػص عالقػػػات االرتبػػػاط كالتػػػنثير اختبػػار
 بػػاألفراد تمثمػػتبسػػيطة  قصػػديةكتػػـ اختيػػار عينػػة  ،تصػػميـ اسػػتمارة االسػػتبانة لجمػػع البيانػػات الالزمػػة

 ،كاالقسػػػاـ مسػػػؤكلي ضػػػماف الجػػػكدة عمػػػى مسػػػتكل الكميػػػات )بػػػػ العػػػامميف فػػػي جامعػػػة المكصػػػؿ ممثمػػػة
العممػػي لػػرئيس  المسػػاعدك  ،معػػاكني العمػػداء العممػػي ،ؿ ضػػماف الجػػكدة عمػػى مسػػتكل الجامعػػةكمسػػؤك 

السػػتخراج ( SPSS.V.23) البرنػػامف اإلحصػػائي الجػػاىز، كتػػـ اسػػتعماؿ ان در فػػ( 50بكاقػػع ) الجامعػػة(
 ،النسػػػب المئكيػػػةك  ،كاعتمػػػدت الدراسػػػة مجمكعػػػة مػػػف كسػػػائؿ االحصػػػاء الكصػػػ ي )التكػػػراراتالنتػػػائف، 

السػػػتداللي )معامػػػؿ االرتبػػػاط االنحػػػراؼ المعيػػػارم( ككػػػذلؾ االحصػػػاء اك   ،الكسػػػط الحسػػػابي المػػػكزكفك 
 ،F ،T(. كاستخداـ مجمكعة مف االختبارات )اختباراتدرج، كالمتكاالنحدار الخطي البسيط  ،سبيرماف

 .(اإلستكشافي العامميالتحميؿ ك 
فػػي تسػػييؿ  دكرليػػا  الخيػػارات اإلسػػتراتيجية أفلييػػا الدراسػػة إاإلسػػتنتاجات التػػي تكصػػمت  أبػػرزكمػػف 

كسرياف األنمػكذج ال رضػي  دراسةتمثمت بصحة فرضيات الكالتي  ،التصني ات العالمية االنضماـ إلى
  .التصني ات العالمية في مخيارات اإلستراتيجيةل بكجكد عالقة ارتباط كتنثير

تبني أحد الخيارات المساعدة  لجامعة المبحكثةا إدارةأما أىـ التكصيات التي جاءت بيا الدراسة عمى 
االرتقاء بمسػتكل الجامعػة كالتي مف شننيا  ،إلى التصني ات العالمية اإلنضماـ في أكتساب مكاص ات

 كالكصكؿ بيا إلى مصاؼ الجامعات المتقدمة.
 

 .التصني ات العالميةك  ،اإلستراتيجيةالخيارات  الكممات المفتاحية:
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 المقدمة

كيقػع عمييػا دكر أساسػي فػي الح ػاظ عمػى تمثؿ الجامعة منبعػان رئيسػيان لم كػر كالعمػـ كالمعرفػة      
ىكية المجتمع كتطكيرة بكافة أنشطتو، لذلؾ تعد مركزان لتكليد األفكػار العمميػة كالمعرفيػة كاألنسػانية 
إستجابة لمتحديات العالمية كالمحمية كت ػاعال معيػا. شػيد التعمػيـ الجػامعي إىتمامػان كاسػعان مػف قبػؿ 

كنظػػران لمىميػػة التػػي تتمتػػع بيػػا جػػكدة التعمػػيـ الجػػامعي مػػف  جميػػع دكؿ العػػالـ كأتخػػذ أشػػكاالن شػػتى،
قبػػؿ كزارة التعمػػيـ العػػالي كالبحػػث العممػػي العراقيػػة فػػي الكقػػت الحاضػػر، نظػػران لكجػػكد حاجػػة ممحػػة 
لتطكير النظاـ التعميمي ليصػبح متكافقػان مػع المعػايير التعميميػة العالميػة كاألرتقػاء بيػا الػى مصػاؼ 

منظماتنػا التعميميػة تػدرؾ اىميػة تطبيػؽ إجػراءات كمتطمبػات التصػني ات  الجامعات العالمية، جعػؿ
لتحػاؽ بسػكؽ ة كالمعرفػة كالميػارة كالمؤىمػة لمالعالمية إلعداد خريجيف بمستكيات عاليػة مػف الك ػاء

العمػػػؿ المحميػػػة كالعالميػػػة، كالتػػػي تيسػػػيـ فػػػي تحقيػػػؽ التنميػػػة اإلقتصػػػادية كاإلجتماعيػػػة مػػػف جانػػػب 
التكنكلكجية مػف جانػب اخػر، كعميػو فػنف اىميػة الدراسػة ىػك كضػع إسػتراتيجية  كلمكاجية التطكرات

أساسية لمجامعة المبحكثة تح يزان ليا كتمييدان لدخكؿ غمار المنافسة العالمية... مف خالؿ تضييؽ 
 ال جكة بينيا كبيف افضؿ جامعات العالـ كالتي ستسيـ بتحسيف كتطكير مخرجات التعميـ العالي.

طػػار النظػػرم كالمعرفػػي لمتغيػػرم سػػياـ فػػي بمػػكرة اإلاإلالػػرئيس بمحاكلػػة  دراسػػةدؼ الثػػؿ ىػػتمك     
( ككنيمػػػػا مػػػػف التصػػػػني ات العالميػػػػةإلػػػػى  لالنضػػػػماـ الخيػػػػارات اإلسػػػػتراتيجيةالمتمثمػػػػة بػػػػػ ) دراسػػػػةال

 الخيػػارات اإلسػػتراتيجيةىػػذه كاقػػع كبيػػاف  ،كالمسػػتقبؿ المكضػػكعات التػػي يعػػكؿ عمييػػا فػػي الحاضػػر
، فضػػالن عػػف تحديػػػد الجامعػػة المبحكثػػةفػػي  التصػػني ات العالميػػػةكبيػػاف مسػػتكيات أبعػػاد  ،كأبعادىػػا

كعمػػػى مسػػػتكل  ،جمػػػاالن إ كالتصػػػني ات العالميػػػة الخيػػػارات اإلسػػػتراتيجية أبعػػػاد بػػػيف طبيعػػػة العالقػػػة
فػي  مسػتقالن  ان متغير  اككني اإلستراتيجيةالخيارات  مضمكفحققو تختبار نمط التنثير الذم ابعاد، ك األ

كمػػف أجػػؿ تغطيػػة المضػػاميف  .ان سػػتجابيإ ان بعػػاد بكصػػ و متغيػػر كعمػػى مسػػتكل األ التصػػني ات العالميػػة
  الفصـل األول ال كرية كالمرتكزات النظرية كتطبيقيا قسمت ىذه الدراسة إلى أربعة فصكؿ خصص

بعػض  المبحػث األكؿ ضػمفت ،ثالثػة مباحػثكتضػمف لمنيجية الدراسة كبعض الدراسات السػابقة، 
امػػػا  ،التػػػي تناكلػػػت مجمكعػػػة مػػػف الدراسػػػات العربيػػػة كأخػػػرل أجنبيػػػة اإلسػػػيامات المعرفيػػػة السػػػابقة

لػػث نبػػذة تعري يػػة المبحػػث الثا كبىػػيفالمنيجيػػة العمميػػة لمدراسػػة بمحتكياتيػػا،  المبحػػث الثػػاني تنػػاكؿ
سػػة إذ النظػػرم لمدرا لإلطػػار الفصــل الئــاني. ككػػرس بميػػداف الدراسػػة ككصػػؼ افػػراد عينػػة الدراسػػة

كتضمف المبحػث  ،النظرم لمخيارات اإلستراتيجية خصص المبحث األكؿ لإلطار ،مبحثيفتضمف 
الجانػب العممػي لمدراسػة، كقسػـ  الفصـل الئالـثكتنػاكؿ النظرم لمتصني ات العالمية. الثاني اإلطار 

 المؤشػرات الميدانيػة لمجامعػة المبحكثػة عمػى كفػؽمباحػث، خصػص المبحػث األكؿ إلػى  اربعةإلى 
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كتضمف  اإلستكشافي العامميبينما تناكؿ المبحث الثاني التحميؿ  ،1(ARWU) ك (QS)تصني ي 
فقػػػد اخػػػتص باختبػػػار  الرابػػػع أمػػػا المبحػػػث متغيػػػرات الدراسػػػة ،كتشػػػخيص  كصػػػؼ الثالػػػثالمبحػػػث 

بمجمكعػة مػف اإلسػتنتاجات كالمقترحػات التػي تكصػمت  الرابـع الفصل فرضيات الدراسة. كخصػص
كقسػػـ إلػػى مبحثػػيف، خصػػص األكؿ منيػػا لعػػرض اإلسػػتنتاجات، أمػػا الثػػاني خصػػص  إلييػػا الدراسػػة

 المستقبمية التي تكصمت إلييا الدراسة.كالدراسات ألىـ المقترحات 
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 األولانفصم 
 انذساست احلانٍت ومنهجٍخها انعهمٍتىوى  انسابقت راث انصهت مبادلعشفٍت  اإلسهاماث

 تمهيد:

 باىػػداؼ الدراسػػةذات الصػػمة المعرفيػػة السػػابقة  اإلسػػيامات عػػدد مػػف إلػػىال صػػؿ اإلشػػارة  اىػػذ يهدد ؾ
عػػػػف تكضػػػػيح  فضػػػػالن ، كالتصػػػػني ات العالميػػػػة لمجامعػػػػات اإلسػػػػتراتيجيةالخيػػػػارات  إلػػػػىكالتػػػػي تطرقػػػػت 

وخصددد    الدراسػػػة الحاليػػػة كصػػػكالن إلػػػى كصػػػؼ مجتمػػػع الدراسػػػة كعينتيػػػا المنيجيػػػة المعتمػػػدة فػػػي 

توضدي  مد  سديتن تل ولد  فد  هدصا الىصد  علد  الل دو  (1) للشدك   واعتم  اً لم  سبق يمكن, فرا ه أ
                                                                  :اآلت 

 
 هوفقرات األول( خريطة طريق مباحث الفصل 4الشكل )

الفصل االول 
األسهامات المعرفية 

السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة الحالية ومنهجيتها العممية
 

انًبسث 

انثبنث:    َبزة 

حؼشَفُت 

بًُذاٌ 

انذساست 

ووطف 

األفشاد ػُُت 

 انذساست

 الدراسات العربية

 الدراسات االجنبية
 مجاالت التمييز

 مجاالت اإلفادة

 مشكمة الدراسة

 أساليب جمع البيانات والمعمومات

 حدود الدراسة

 ادوات التحميل والمعالجة االحصائية

 استمارة االستبانةاختبار صدق 

 فرضيات الدراسة

 منهج الراسة

 المخطط الفرضي لمدراسة

 أهداف الدراسة

 أهمية الدراسة

 وصف مجتمع الدراسة 

وصف االفراد عينة 
 الدراسة

مبررات اختيار 
 الميدان المبحوث

المبحث االول: 
اإلسهامات 
المعرفية 
 السابقة

المبحث الئاني: 
منهجية 
 الدراسة
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 األولادلبحث 
 ادلعشفٍت انسابقت بعض اإلسهاماث

 :توطئة

المعرفيػػة السػػابقة ذات العالقػػة  اإلسػػياماتاسػػتعراض كمناقشػػة بعػػض  إلػػىييػػدؼ ىػػذا المبحػػث      
مػف  عميػوبما تقػـك  ألنطالؽ الجيكد البحثية الالحقة، االسس ال كريةتشكؿ  إنيا إذ، الدراسةبمكضكع 

، بمػػػا تحكيػػػو مػػػف طركحػػػات فكريػػػة ةي رفػػػد التنىيػػػؿ الم ػػػاىيمي لمدراسػػػنظريػػػة كميدانيػػػة تسػػػيـ فػػػ أفكػػػار
ض الدراسات كقد تـ اختيار بع سيامات مضت،إتكصمت إليو المعرفة العممية مف كأساليب أرست ما 
 تـ ترتيبيا بحسب التسمسؿ الزمني.جنبية كالتي المحمية كالعربية كاأل

  اإلستراتيجيةذات الصمة بالخيارات اإلسهامات المعرفية السابقة بعض  :أوالً 
 (1) الجدول 

 اإلستراتيجيةذات الصمة بالخيارات  اإلسهامات المعرفية السابقةبعض  

 الدراسات العربية

 (2013)العامري, الباحث والسنة.1

 عنكاف الدراسة
تػػػدكيؿ التعمػػػيـ العػػػالي كمػػػدخؿ لتحقيػػػؽ الريػػػادة العالميػػػة لمجامعػػػات السػػػعكدية متطمبػػػات 

 "تصكر مقترح".

 مشكمة الدراسة
فػػي نتػػائف التصػػني ات العالميػػة بسػػبب غيػػاب الرؤيػػة  تكل الجامعػػات السػػعكديةتػػدني مسػػ

 . كأىدافياذات البعد العالمي في خططيا  اإلستراتيجية

 ىدؼ الدراسة
لمتطمبػػػػات تػػػدكيؿ التعمػػػيـ العػػػالي كمػػػػدخؿ لتحقيػػػؽ الريػػػادة العالميػػػػة بنػػػاء تصػػػكر مقتػػػرح 
 لمجامعات السعكدية.

 المنيف الكص ي المسحي. منيف الدراسة

 مجتمع كعينة الدراسة

ع الدراسػػة مػػف عشػػر جامعػػات سػػعكدية )جامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػز، جامعػػة تمػػف مجك  تكػػ
مػػػاـ محمػػػد بػػػف سػػػعكد جامعػػػة اإلـ القػػػرل، ألممػػػؾ فيػػػد، جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعكد، جامعػػػة ا

، لطائؼ، جامعة نجراف، جامعة طيبػة(االسالمية، جامعة الباحة، جامعة تبكؾ، جامعة ا
 ( قياديان.512كتـ أختيار عينة عشكائية طبقية بمش عددىـ )

 اإلستنتاجات أىـ

درجػػػة تػػػكفر متطمبػػػػات تػػػدكيؿ التعمػػػيـ العػػػػالي فػػػي الجامعػػػػات  أف إلػػػػىتكصػػػمت الدراسػػػة 
 أعمػػى تفر ضػػعي ة ككانػػابدرجػػة تػػك  األبعػػادالسػػعكدية الحككميػػة ضػػعي ة كجػػاءت جميػػع 

ىيئػػة التػػدريس كاقػػؿ درجػػة  ألعضػػاءدرجػػة تػػكفر لبعػػد الحػػراؾ كالتنميػػة المينيػػة كالدكليػػة 
 تدكيؿ خدمة المجتمع .فر لبعد كات
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 التكصيات  أىـ

 التعميـ تدكيؿ لمتطمبات المقترح التصكر تطبيؽ الحككمية السعكدية الجامعات تتبنى أف
 المينية كالتنمية الحراؾ ( :التالية األبعاد ىعم زالتركي اراالعتب يف األخذ مع العالي
 كتدكيؿ العممي، البحث لمطالب،كتدكيؿ الدكلي راؾكالح دريس،الت ةىيئ ألعضاء الدكلية
 (.لمجامعات الدكلي كالتسكيؽ التدكيؿ، أنشطة كتمكيؿ المجتمع، خدمة

 (2015)حمدان, الباحث والسنة .2
 الطريؽ نحك الجامعات البحثية عالمية المستكل "دراسة شمكلية في الجامعات العربية".  عنكاف الدراسة

 مشكمة الدراسة
 ما مدل تكفر سمات الحككمة الرشيدة في الجمعات العربية؟

ىػػؿ سػػػاىمت الجامعػػات العربيػػػة فػػي جػػػذب المكاىػػب كتركيزىػػػا فػػي الػػػكطف العربػػي، مػػػف 
 الطالب كأعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف؟ أفضؿخالؿ أستقطاب 

 ىدؼ الدراسة
تحديػد مكقػع الجامعػػات العربيػة مػف الجامعػػات البحثيػة كمػدل قػػدرتيا  إلػػىىػدفت الدراسػة 

 عمى خدمة المجتمع كالنيكض بو عبر البحث العممي كالخريجيف كنقؿ التقنية كتكطينيا.
 المنيف الكص ي كالمنيف التحميمي التطبيقي. منيف الدراسة

 مجتمع كعينة الدراسة
دكؿ منيا الصكماؿ كجزر القمر كجيبػكتي دكلة بنستناء ثالث  19الجامعات العربية في 

، اشػتممت عينػة الدراسػة ىيئة التدريس فػي جامعاتيػا أعضاءمف  أم إلىلتعذر الكصكؿ 
 اكاديميان. 742عمى 

 اإلستنتاجات أىـ
الجامعػػػات التػػػي طبقػػػت أسػػػس الحككمػػػة الرشػػػيدة كحققػػػت جػػػذبان  أفبينػػػت نتػػػائف الدراسػػػة 

كتركيػزان لممكاىػب لػدييا، عػالكةن عمػى تػكفير التمكيػؿ المالئػـ، اسػتطاعت تحقيػؽ تميػز فػي 
 كساىمت في نقؿ التقنية كتكطينيا. جكدة مخرجاتيا مف البحث العممي كالخريجيف،

 أىـ التكصيات 
كاالكاديميف كالباحثيف كذلؾ مف خالؿ ت عيؿ ت عيؿ برامف جذب المكاىب مف الطمبة 

برامف الزمالة مع الجامعات االخرل، حيث اف جذب االكاديميف المتميزيف كتطكير 
 اعضاء ىيئة التدريس تعد مطمبان اساسيان لتحقيؽ جكدة التعميـ العالي.

 (2016)عمي, الباحث والسنة .3

 عنكاف الدراسة
تػػػدكيؿ الجامعػػػات كأنعكاسػػػاتيا عمػػػى تطػػػكير التعمػػػيـ األتجاىػػػات العالميػػػة المعاصػػػرة فػػػي 
 الجامعي المصرم: دراسة مستقبمية.

 مشكمة الدراسة
 ؟كيؿ التعميـ في الجامعات المصريةما درجة تكافر متطمبات تد -1
مػػف كجيػػة  مػا حاجػػة الجامعػات المصػػرية الحككميػػة لمتطمبػات تػػدكيؿ التعمػػيـ العػالي -2

 نظر القادة األكاديمييف؟

 الدراسةىدؼ 
المعػايير الدكليػة لترتيػب  تقديـ تصكر مقترح لتػدكيؿ التعمػيـ الجػامعي المصػرم فػي ضػكء

الجامعػػات مػػف خػػالؿ الكقػػكؼ عمػػى م يػػـك تػػدكيؿ الجػػامعي كمبػػررات االخػػذ بػػو كعػػرض 
 متدكيؿ الجامعي المصرم كمراحؿ تطكرىا كمستكياتيا.لالجيكد المبذكلة 

 المنيف الكص ي. منيف الدراسة

 كعينة الدراسة مجتمع
)جامعػػػة عػػػيف شػػػمس، جامعػػػة طنطػػػا، كجامعػػػة الجيػػػزة(  الجامعػػػات المصػػػرية الحككميػػػة

  ( اكاديميان.290كتككنت عينة الدراسة مف )
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 اإلستنتاجات أىـ

جيػػػكد تػػػدكيؿ التعمػػػيـ الجػػػامعي محػػػدكدة كمت اكتػػػة بسػػػبب غيػػػاب رؤيػػػة إسػػػتراتيجية  -
في مصر بما يػتالئـ مػع المعػايير كاضحة لتطكير القدرة المؤسسية لمتعميـ الجامعي 

 العالمية لترتيب الجامعات. 
إنخ ػػػاض أعػػػداد الطػػػالب األجانػػػب كالكافػػػديف الػػػى الجامعػػػات المصػػػرية يرجػػػع إلػػػى  -

 مجمكعة مف العكامؿ منيا ما يرتبط بضعؼ البنية التحتية كالظركؼ اإلقتصادية. 

 أىـ التكصيات 
المستوي ت, ورسن  ال  أعل  الع ل   التعلين ت وي  لمتطلب ت ال اعمة السي س ت تطوير

سي س ت تعليمية ه فه  الوقوؾ عل  متطلب ت ت وي  التعلين الع ل  ف  الج مع ت 
 لت قيق التل فسية الع لمية .

 (2017,رؤوف) الباحث والسنة.4

 عنكاف الدراسة
ميداني في ث بح ىا في عناصر جكدة التعميـ العاليكدكر  اإلستراتيجي الخيارعكامؿ 

 .الجامعة التكنكلكجية

 مشكمة الدراسة
 .األىداؼ أفضؿتراعى فييا معايير الجكدة لتحقيؽ  إستراتيجيةىؿ تكجد بدائؿ  -
 .عمى جكدة التعميـ العالي اإلستراتيجي الخيارلعكامؿ  تنثيرىؿ ىناؾ عالقة  -

 ىدؼ الدراسة
في جكدة التعميـ العالي مف خالؿ  كتنثيرىا اإلستراتيجي الخيارتكضيح عكامؿ   

 أفضؿككذلؾ تقديـ  المقترحات لممنظمة المبحكثة حكؿ اختيار  ،التعميمية المنظمات
 .بديؿ يتكافؽ مع متطمبات جكدة التعميـ العالي

 المنيف الكص ي التحميمي. منيف الدراسة

 مجتمع كعينة الدراسة
كمعاكنييـ أما عينة البحث تـ أختيار رؤساء االقساـ كافة  الجامعة التكنكلكجيةتمثؿ ب

 .( شخص 100كرؤساء ال ركع  كافة لجميع االقساـ العممية بكاقع ) العممي كاالدارم

 اإلستنتاجاتأىـ 
عكامؿ الخيار اإلستراتيجي تساعد اإلدارة العميا في اختيار اإلستراتيجية مف بيف العديد 

ف جكدة التعميـ العالي ىي ىدؼ متغير مف البدائؿ المالئمة  لرسالة المنظمة كأىدافيا، كا 
 .يتطمب التحسيف كالتطكير المستمريف

 أىـ التكصيات

ترجمػػة المسػػاعي الحثيثػػة لمجامعػػة حػػكؿ بػػرامف كمعػػايير الجػػكدة تبػػدأ مػػف خػػالؿ الػػكرش 
عبػر التح يػز ال عمية كالدكرات المتميػزة كالبػرامف ذات المعػايير القياسػية كحػث المشػاركيف 

االيجابي ليـ كؿ ىذا قػد يضػمف نجػاح  كفعاليػة البػرامف المعػدة مػف قبػؿ الجامعػة فضػالن 
 عف حصكؿ تطبيؽ عممي ليذه البرامف.

 (2018)زبار وناصر,  الباحث والسنة.5

 عنكاف الدراسة
تقيػػػيـ تػػػنثير تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ فػػػي رفػػػع مسػػػتكل التصػػػنيؼ العػػػالمي كجػػػكدة التعمػػػيـ فػػػي 

 الجامعات العراقية: دراسة ميدانية في جامعة بابؿ 

 مشكمة الدراسة

تكمػػػف مشػػػكمة الدراسػػػة بػػػاف التصػػػني ات العالميػػػة تركػػػز عمػػػى مػػػدل اسػػػتخداـ الجامعػػػات 
تكظي يػػا فػػي خدمػػة البػػاحثيف كأعضػػاء لتكنكلكجيػػا التعمػػيـ كالمعمكمػػات كمػػدل قػػدرتيا فػػي 

الييئػػات التدريسػػية فػػي نشػػر نتاجػػاتيـ البحثيػػة عمػػى المسػػتكل العػػالمي لتحقيػػؽ نػػكع مػػػف 
التكامػػػؿ مػػػع اإلنتػػػاج ال كػػػرم العػػػالمي فػػػي المجػػػاالت العمميػػػة المختم ػػػة كاالرتقػػػاء العممػػػي 

 لمباحث كالجامعة.
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 ىدؼ الدراسة

التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل تػػػنثير ك ػػػاءة اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ )دكر إلػػػى  ىػػػدفت الدراسػػػة
الجػػػامعي فػػػي اسػػػتخداـ تمػػػؾ  األسػػػتاذالجامعػػػة فػػػي اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ كميػػػارات 

التكنكلكجيػػػا( فػػػي أبعػػػاد جػػػكدة التعمػػػيـ العػػػالي )جػػػكدة المكتبػػػات الجامعيػػػة، جػػػكدة البحػػػث 
التعػرؼ عمػى  ، فضػالن الجػامعي(  ألستاذاالعممي، جكدة التعميـ كمناىف التدريس، كجكدة 

 أىـ التصني ات العالمية لمجامعات.
 المنيف الكص ي التحميمي. منيف الدراسة

 مجتمع كعينة الدراسة
( شخصػػان مػػف أعضػػػاء 90مدراسػػة إذ تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )مجتمعػػان ل جامعػػة بابػػؿ

 أستاذ مساعد، أستاذ(.ىيئة التدريس مف كميات جامعة بابؿ ) مدرس مساعد، مدرس، 

 اإلستنتاجاتأىـ 

ىناؾ تنثير ذات داللة إحصائية لك اءة استخداـ تكنكلكجيا التعميـ في أبعاد جػكدة التعمػيـ 
العػػالي بجميػػع ابعادىػػا )جػػكدة المكتبػػات الجامعيػػة( ثػػـ جػػاء بيعػػد )جػػكدة التعمػػيـ كمنػػاىف 

الجامعي( عمى التكالي، مما لو األثػر فػي  األستاذالتدريس، جكدة البحث العممي، كجكدة 
 رفع مستكل التصنيؼ العالمي لجامعة بابؿ.

 أىـ التكصيات

عمى الجامعات العراقية التحسيف المستمر مػف خػالؿ أىتمػاـ أكبػر بزيػادة ك ػاءة أسػتخداـ 
تكنكلكجيا التعميـ كدكرىا في جكدة التعميـ كمستكل التصنيؼ العالمي حيث أنيا لـ تحقؽ 
مسػػتكل عػػالي مػػف االسػػتخداـ كحػػث البػػاحثيف االخػػريف لكضػػع معػػايير كطنيػػة لتصػػنيؼ 

 مستكل التعميـ العالي لمجامعات العراقية تكمؿ اك تتالئـ مع التصني ات العالمية.
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: بعض اإلسهامات المعرفية السابقة ذات الصمة بالتصنيفات العالمية ئانياً 
 لمجامعات.

 (2) الجدول 
 اإلسهامات المعرفية السابقة ذات الصمة بالتصنيفات العالمية لمجامعاتبعض 

 الدراسات العربية
 (2015)العنزي,  الباحث والسنة.1

 :فػي الجامعػات العراقيػة QS-Quacquarelli Symonds))امكانية تطبيؽ معيار  عنكاف الدراسة
 بحث ميداني في جامعتي بغداد كالككفة

 مشكمة الدراسة
حددت مشكمة الدراسة بحاجة المنظمات التعميمية في العراؽ لمحصػكؿ عمػى التكافػؽ مػع 

كالمتمثمة بمعايير ترتيػب الجامعػات عالميػان، كسػبؿ المحافظػة  األكاديميةمتطمبات الجكدة 
 التقدـ في ترتيب ضمف التصنيؼ المختار. أك

 ىدؼ الدراسة

تطػكير الجامعػػات العراقيػة كاالرتقػاء بيػػا . إبػراز أىميػة الترتيػب األكػػاديمي العػالمي فػي 1
 إلى مصافي الجامعات العالمية.

. تشخيص ال جكة بيف كاقع المنظمات التعميميػة فػي جػامعتي بغػداد كالككفػة كمتطمبػات 2
 ( لترتيب الجامعات. QSاالرتقاء بجكدة أدائيا كفؽ معايير )

 منيف البحث الميداني التطبيقي.  منيف الدراسة

مجتمعػػان لمدراسػػة كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) مسػػؤكلي   جػػامعتي بغػػداد كالككفػػةتمثمػػت    ة الدراسةمجتمع كعين
 ضماف الجكدة كاالداء الجامعي عمى مستكل الجامعة كالكميات(. 

 اإلستنتاجاتأىـ 

( كانػػت أعمػػى منيػػا فػػي THE QS. نسػػبة تطبيػػؽ جامعػػة الككفػػة لممتطمبػػات نظػػاـ )1
جامعة بغداد في العاـ األكؿ، أما العاـ الثاني ارت عت النسب في كمتا الجػامعتيف إال أنػو 

 جامعة الككفة كانت نسبتيا أعمى مف بغداد. 

. ىنػػاؾ تػػنثير كبيػػر لمطػػراؼ المعنيػػة بالعمميػػة التعميميػػة مػػف أكػػاديمييف كطمبػػة كاربػػاب 2
بصػػكرة كبيػػرة عمػػى  (THE-QSلتقػػكيـ فػػي نظػػاـ )عمػػؿ كنظػػراء لمجامعػػات، إذ يعتمػػد ا

 االستطالعات المعدة مف قبؿ المنظمة لالستئناس بآرائيـ.

 أىـ التكصيات

كضػػػع برنػػػامف لزيػػػادة عػػػدد الطمبػػػة األجانػػػب فػػػي الجػػػامعتيف يتضػػػمف: أسػػػتقطاب الطمبػػػة 
العميػا غيػر الجنسػية العراقيػة كتطػكير نظػاـ الدراسػات العراقييف الحامميف لجنسيات أخرل 

ليحػػاكي األنظمػػة المعتمػػدة مػػف قبػػؿ الجامعػػات العالميػػة ككػػذلؾ ت عيػػؿ ات اقيػػات التعػػاكف 
 المشتركة مع الجامعات العالمية في ىذا المجاؿ.
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 (2017)عون وآخرون,  الباحث والسنة.2

     تطػػػػػػكير أداء الجامعػػػػػػات السػػػػػػعكدية فػػػػػػي التصػػػػػػني ات العالميػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ رؤيػػػػػػة المممكػػػػػػة عنكاف الدراسة
 التجربة الكندية أنمكذجان (: 2030)

تتجسػػػػػد مشػػػػػكمة الدراسػػػػػة حػػػػػكؿ كي يػػػػػة تطػػػػػكير مسػػػػػتكل أداء الجامعػػػػػات السػػػػػعكدية فػػػػػي  مشكمة الدراسة
 .2030التصني ات العالمية مف أجؿ تحقيؽ رؤية المممكة في ضكء التجربة الكندية 

 ىدؼ الدراسة

تحديػػد المعػػايير كالمؤشػػرات التػػي يعتمػػد عمييػػا تصػػنيؼ مجمػػة التػػايمز لمتعمػػيـ العػػالي فػػي 
معػػػايير تصػػنيؼ كيبػػػكمتركس لمكاقػػع الجامعػػػات،  ف عمػػىعػػػ فضػػالن تصػػنيؼ الجامعػػػات، 

كالكشػػػؼ عػػػف مكقػػػع جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعكد كجامعػػػة الممػػػؾ عبػػػد العزيػػػز ككػػػذلؾ جػػػامعتي 
 تكرنتك كككلمبيا لتمؾ التصني ات.

 المنيف الكص ي الكثائقي، كالمنيف الكص ي المقارف. الدراسةمنيف 

( مػف 202بعينة مقدارىا ) الدراسة جامعتي الممؾ سعكد كالممؾ عبد العزيز مجتمعشمؿ  مجتمع كعينة الدراسة
 . اعضاء ىيئة التدريس كالييئة المعاكنة بالجامعتيف 

 اإلستنتاجاتأىـ 
الكنديػػػة فػػػي معيػػػار الػػػدخؿ  ييمػػػاعمػػػى نظيرت افأف الجػػػامعتيف السػػػعكديتيف تت كقػػػ اتضػػػح

الصػػػػناعي كنسػػػػبة إعػػػػداد الطمبػػػػة إلػػػػى أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس بينمػػػػا تتػػػػنخر فػػػػي بػػػػاقي 
 المعايير.

 أىـ التكصيات
أيجاد تصنيؼ لمجامعات العربية كفؽ معايير تتناسب مع طبيعة تمؾ الجامعات كتتالفػى 

عمػػى إجػػراء بحػػكث عيػػكب التصػػني ات العالميػػة، ككػػذلؾ تشػػجيع أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس 
 بالتشارؾ مع أعضاء تدريس في جامعات عالمية.

 (2019)حمادي,  الباحث والسنة.3

العالمي لمجامعات في تعزيز الجاذبية التنظيمية: دراسة تحميمية في اسياـ التصنيؼ  عنكاف الدراسة
 جامعة االنبار

تتبمكر مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى دكر التصنيؼ العالمي في تعزيز الجاذبية  مشكمة الدراسة
 التنظيمية.

 ىدؼ الدراسة

في تعزيز . معرفة مدل تبني المنظمات التعميمية لم يـك التصنيؼ الجامعي كدكره 1
الجاذبية التنظيمية كالتحقؽ مف جدلية العالقة بيف التصنيؼ العالمي كالجاذبية التنظيمية 

 مف خالؿ الطركحات ال مس ية.
. تحديد ال جكة بيف ال مس ة النظرية كالكاقع العممي لمخرجات الجامعة التي تطمح إلى 2

بقدر تعمؽ االمر بمخرجاتيا  ،كز التصنيؼ العالمي لمجامعاتاالكصكؿ في أحد مر 
 كبمختمؼ أنشطتيا العممية كالبحثية لمجيات المست يدة منيا.

 المنيف الكص ي التحميمي. منيف الدراسة

( 300جرل تطبيؽ الدراسة في جامعة االنبار مجتمعان لمدراسة كبعينة عشكائية بمغت ) مجتمع كعينة الدراسة
 .مف أعضاء ىيئة التدريس
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 اإلستنتاجاتأىـ 

. كجكد عالقة ارتباط إيجابية )طرديا( بيف معايير التصنيؼ العالمي كالجاذبية 1
 لجميع أبعاد التصنيؼ العالمي. ان التنظيمية ككاف االرتباط مكجب

أفراد العينة نحك أثر  إجابات. كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 2
 نظيمية. معايير التصنيؼ العالمي عمى الجاذبية الت

 أىـ التكصيات
تشجيع القيادات الجامعة عمى العمؿ بمضػاميف التصػنيؼ العػالمي لمجامعػات مػف خػالؿ 
اعتمػػاد االسػػمكب األكػػاديمي فػػي إداراتيػػا، كعمميػػا كأبحاثيػػا المنشػػكرة  بمػػا يتحقػػؽ التقػػدـ 

 العممي لمجامعة 

 

  األجنبيةالدراسات 

 (Khosrowjerdi & Kashani,2013) الباحث والسنة.1

 عنكاف الدراسة
Asian Top Universities In Six World University Ranking 

System 

 سيكية ضمف ستة أنظمة تصني ات عالميةآلأعمى الجامعات ا

 مشكمة الدراسة
ف أنظمة ترتيب الجامعػات الحاليػة كافيػة لمحصػكؿ عمػى منظمػات تعميميػة عالميػة، إىؿ 

يمكف الحدىا أف تككف ىي  أك ،بالعكس يمكف دمجيا أكف ىنالؾ حاجة إلى زيادتيا إـ أ
 . األخرلعف المعيار؟ كىؿ تختمؼ نتائف احدىا 

نيؼ المعتمػػدة بالدراسػػة كىػػي كػػؿ استكشػػاؼ أكجػػو التشػػابو كاالخػػتالؼ بػػيف أنظمػػة التنصػػ ىدؼ الدراسة
 .(Webometrics, Shanghi, QS, THE, HEEACT, Leiden): مف

 .المنيف التحميمي منيف الدراسة

 جامعة مف الجامعات الككرية. (47) الدراسة مجتمع شمؿ  مجتمع كعينة الدراسة

عػػف الػػنيف القػػائـ عمػػى األداء ليكػػكف معػػادالن لمتصػػني ات  ان منبثقػػ ان أظيػػرت النتػػائف تصػػني  اإلستنتاجاتأىـ 
 التقميدية التي تستعمؿ معايير محددة مسبقان.

 التكصياتأىـ 
 المعروفة للمع يير وفق  ع لمي  الج مع ت لتصليؾ كمعي ر ال ول  اللشر التركيز عل  

 ,(Webometrics, Shanghi, QS, THE) الع لن, ف  الج مع ت لتصليؾ
(HEEACT, Leiden). 

 ((Wang & Yi Wu, 2014 الباحث والسنة.2

 عنكاف الدراسة
Classification of Universal Higher Education in Taiwan: A 

Perspective of University Presidents. 

 التصنيؼ العالمي لمنظمات التعميـ العالي في تايكاف: منظكر لرؤساء الجامعات.
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 مشكمة الدراسة

( إلػػػػػى 2000( فػػػػػي عػػػػػاـ )38.70زيػػػػػادة معػػػػػدالت االلتحػػػػػاؽ فػػػػػي التعمػػػػػيـ العػػػػػالي ) 
(، يقابػػؿ ذلػػؾ انخ ػػاض 29أكثػػر مػػف ) ، بزيػػادة قػػدرىا (2011( فػػي عػػاـ )68.27) 

لمطالب في العاـ  ر( ألؼ دكال196في التمكيؿ العاـ لمتعميـ العالي، إذ قدمت الحككمة )
 (.   2005ألؼ دكالر في عاـ ) (168( كلكف اصبحت فقط )1995)الكاحد في

التعمػػيـ العػػالي ( فػػي نظػػاـ HEIsاختبػػار كيػػؼ يمكػػف تصػػنيؼ منظمػػات التعمػػيـ العػػالي ) ىدؼ الدراسة
 العاـ في تايكاف.

 المنيف التحميمي.  منيف الدراسة

السػػػتطالع آراء رؤسػػػاء  الجامعػػػات كالكميػػػات فػػػي تػػػايكافبعض تمثػػػؿ مجتمػػػع الدراسػػػة بػػػ مجتمع كعينة الدراسة
 .الجامعات كالكميات

 اإلستنتاجاتأىـ 

ثػػػـ التقيػػػيـ . كػػػاف اإلجػػػراء األكثػػػر مالءمػػػة ىػػػك" أف تختػػػار الجامعػػػات التصػػػنيؼ كمػػػف 1
 استنادان إلى بنكد تقييـ التصنيؼ.

اللية فػػػػي الجامعػػػػات لتقيػػػػيـ التػػػػدريس، البحػػػػث، كتقػػػػديـ ق. ينبغػػػػي أف تكػػػػكف ىنػػػػاؾ اسػػػػت2
 الخدمة.

 أىـ التكصيات
 جامعػة،مل كنيػةر االلكت المكاقػع كتحػديث تطػكير  الجػامعي، يـمػالتع رقمنػة ىمػع العمػؿ
 النشػر عمػى كالبػاحثيف األكػاديمييف تشػجيع إلى باإلضافة ة،المعرفي المستجدات لتكاكب

 .االلكتركني
 ((Almaa et al., 2016 الباحث والسنة.3

 عنكاف الدراسة

University Rankin Systems And Proposal of A theoretical 

Framework For Ranking Of Turkish University A Case of 

Management Department 

دراسة نظـ التصنيؼ الجامعي كاقتراح إطار عمؿ نظرم لترتيب الجامعات التركية: 
 حالة في قسـ اإلدارة

ممػا يػؤدم إلػى حصػكؿ ن ػس  ،االختالفات المنيجيػة فػي نظػـ التصػنيؼ العالميػة الكبػرل مشكمة الدراسة
 الجامعة عمى ترتيب مختمؼ ضمف التصني ات العالمية المختم ة.

 ىدؼ الدراسة

. كضػػػع نظػػػاـ تصػػػنيؼ كطنػػػي ميػػػداني لتركيػػػا لكػػػي تػػػتمكف مػػػف تقيػػػيـ الجامعػػػات مػػػف 1 
 خالؿ دمف العديد مف المعايير التي تمثؿ جكانب مختم ة مف الجكدة

 .تطكير االستراتيجيات المرتبطة بنظاـ التعميـ العالي 2

ات .تطػػػكير نظػػػاـ الكتركنػػػي يػػػكفر شػػػ افية المعمكمػػػات فػػػي اإلدارة اإلسػػػتراتيجية لمنظمػػػ3
 التعميـ العالي 
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 المنيف الكص ي التحميمي. منيف الدراسة

كتضػػمنت عينػة البحػػث القيػػادات  منظمػػات التعمػيـ العػػالي فػػي تركيػاشػمؿ مجتمػػع البحػث  مجتمع كعينة الدراسة
 .(196كعددىـ ) االدارية

 اإلستنتاجاتأىـ 

التركيػة لترتيػب . كجكد محػاكالت جػادة مػف قبػؿ القػائميف عمػى منظمػات التعمػيـ العػالي 1
 (.URAPالجامعات كفؽ تصنيؼ )

 ا حجر األساس لمجامعات.ألني. تعزيز دكر اإلدارات في منظمات التعميـ العالي 2

التي تكػكف خػارج  األخرل. تككيف نظاـ ترتيب أكثر شمكلية كمف الممكف تقييـ الدكائر 3
 نظاـ التعميـ العالي.

 أىـ التكصيات
 دكلية فعاليات لتنظيـ محاكلة في األجنبية مع يةمالمح الجامعات بيف تكأمة العمؿ عمى 

 .عالمية جكائز ىمع الحصكؿ بيدؼ التدريسىيئة  أعضاء بيف مشتركة بحكث كاعداد

 

 المعرفية السابقة  اإلسهاماتئالئًا: مايميز الدراسة الحالية عن 

 السابقة في الجكانب اآلتية:تتميز الدراسة الحالية عف اإلسيامات المعرفية               

إف الدراسة الحالية تناكلت متغيرات ميمة كأساسية في تقييـ كتقدـ المنظمات التعميمية، إذ يعد  .1
إلى قكائـ التصني ات العالمية لمجامعات أحد سمات كخصائص الجامعات عالمية  اإلنضماـ

 المستكل في األل ية الحاضرة.
ة عنيا في البرنامف الحككمي، كبيذا فيي تصنيؼ لمساحتعزز التكجيات الحككمية المعمف  .2

 إلى التصني ات. اإلنضماـالت كير القيادم نحك مسارات 
جاءت الدراسة الحالية لمتكامؿ بيف تكجيات متغيراتيا لمساعدة جامعة المكصؿ عمى االستمرار  .3

 في مكاجية التغيرات كالمستجدات الحاصمة في بيئة عمميا الحالية.
اسة الحالية تقديـ تكجيات بحثية أكثر عمقان كشمكالن لالنضماـ إلى التصني ات العالمية حاكلت الدر  .4

 لمجامعات باستخداـ الخيارات اإلستراتيجية.
مثؿ ستراتيجية لمتكصؿ إلى البديؿ األفادة مف الخيارات اإلتضمنت الدراسة إيجاد صيغة لم .5

 كانعكاس ذلؾ في الحصكؿ عمى مرتبة في التصني ات. 
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 المعرفية السابقة اإلسهاماتمن  رابعًا: تحديد مجال اإلفادة
تػـ اإلفػادة مػػف اإلسػيامات المعرفيػػة السػابقة مػف خػػالؿ مػا قدمتػػو مػف اثػراء معرفػػي كفكػرم كالتػػي      

تطػػػرؽ منظرييػػػا لمتغيػػػػرات الدراسػػػة الحاليػػػػة المتمثمػػػة بالخيػػػارات اإلسػػػػتراتيجية، كالتصػػػني ات العالميػػػػة 
 ككما ينتي: ااألطر النظرية كالميدانية، كتكجيو الدراسة الحالية في أختيار أىدافيلمجامعات، إلعداد 

لمباحثيف  االطالع عمى اإلسيامات المعرفية تعميؽ ال يـ في مكضكع الدراسة الحالية مف خالؿ .1
 في مجاالت الخيارات اإلستراتيجية كالتصني ات العالمية لمجامعات.

النظرم  مف الجانبكاألفادة  الدراسة  ية صياغة منيجيةالتعرؼ عمى الم اىيـ النظرية ككي .2
 .باالطالع عمى ما كرد فيو

 الدراسةقدمت اإلسيامات المعرفية السابقة أساليب إحصائية أرشدت الباحث في تصميـ منيجية  .3
 كتحديد البيئة كالعينة المناسبة لمدراسة الحالية كاالساليب االحصائية المناسبة كطبيعة متغيراتيا.

ىداؼ التي أثارتيا تمؾ الدراسات، كأىـ النتائف التي تكصمت الييا  التعرؼ عمى المشكالت كاأل .4
 لمقارنتيا مع النتائف التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية. 

سػػاىمت األسػػيامات المعرفيػػة السػػابقة كبػػدكر كبيػػر فػػي تحديػػد مشػػكمة الدراسػػة عبػػر األطػػالع عمػػى  .5
ث عمػػى األسػػس النظريػػة التػػي يمكػػف مػػف خالليػػا بنػػاء مخطػػط تكصػػياتيا، فضػػالن عػػف معرفػػة الباحػػ

الدراسػػة ال رضػػي ككضػػع كأشػػتقاؽ ال رضػػيات مػػف خػػالؿ أثبػػات العالقػػات المنطقيػػة بػػيف متغيػػرات 
فػػي تكسػػيع االطػػار العممػػي لمدراسػػة، كالتػػي  الدراسػػة، فضػػالن عػػف التجػػارب الميدانيػػة التػػي أسػػيمت

 ادراؾ العالقة بيف متغيرات الدراسة الحالية.عممت كمكجيات مف أجؿ التكامؿ كالكصكؿ إلى 
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 ادلبحث انثانً

 منهجٍت انذساست
 توطئة:   

ألنيػػػا تحػػػدد لمباحػػػث  ،خارطػػػة الطريػػػؽ ألم دراسػػػة أك تمثػػػؿ منيجيػػػة الدراسػػػة العمػػػكد ال قػػػرم     
المسػػار الػػذم يجػػب أف تسػػير فيػػو الدراسػػة كتتػػيح لممعنيػػيف اإللمػػاـ بالكي يػػة التػػي سػػيتـ مػػف خالليػػا 

 تي:آلاب يتمثؿسيقدـ ىذا المبحث عرضان  ذلؾكبناءن عمى  تن يذ إجراءاتيا،
 

 : مشكمة الدراسةأوالً 
المختم ػػة التػػي تسػػتند عمييػػا تكاجػػو الجامعػػات العراقيػػة مشػػكمة ضػػعؼ فػػي تطبيػػؽ المعػػايير        

التصػػني ات العالميػػة لمجامعػػات فػػي قيػػاس جػػكدة البحػػث العممػػي كالعمميػػة التعميميػػة داخػػؿ منظمػػات 
التحػػػػػػكؿ نحػػػػػػك  إلػػػػػػىأدت التطػػػػػػكرات المعرفيػػػػػػة كبػػػػػػركز االسػػػػػػتثمار التعميمػػػػػػي  إذالتعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي. 

كمػػا يػػنعكس عمػػى  التعميميػػة صػػبح م يػػـك جػػكدة العمميػػةأكبيػػذا  ،الكميػػة فػػي التعمػػيـ راتيجيةاإلسػػت
 األكاديميػػػػػػةسػػػػػػمعتيا  إلػػػػػػى تنػػػػػػافس الجامعػػػػػػات نحػػػػػػك ظيػػػػػػكردل أ ،المتعممػػػػػػيف كجػػػػػػكدتيـ إعػػػػػػداد

(Academic Reputation)  بػػدأت  األخػػرلالتصػػني ات العالميػػة التػػي ىػػي  إلػػىضػػمف الكلػػكج
  (.(QSبنستراتيجية مناطقية ضمف م اىيـ القارة ىك ما ذىب بو تصنيؼ 

كمػػف ثػػـ تكمػػف مشػػكمة الدراسػػة فػػي كي يػػة رفػػع مسػػتكل جامعػػة المكصػػؿ لكػػي تسػػتطيع التنػػافس     
مػف دكليا كتككف قادرة عمى تحقيؽ مكانة أفضؿ في ضكء معايير التصني ات العالمية لمجامعػات، 

الخيػػػػارات  جامعػػػػة المبحكثػػػػةداريػػػػة فػػػػي الالػػػػرئيس )ىػػػػؿ تػػػػدرؾ القيػػػػادات اإلالتسػػػػاؤؿ طػػػػرح خػػػػالؿ 
 التصني ات العالمية(؟ إلى اإلنضماـ دكرىا فيك  اإلستراتيجية

 :اآلتيبحثية عمى النحك تشكؿ اشكالية  أفاماـ ذلؾ ىناؾ جممة است سارات يمكف 

 ؟ARWU)( ك) (QSتصني ي مفما كاقع جامعة المكصؿ  .1
 لمدخكؿ ليذه التصني ات؟ ىؿ ىناؾ إستراتيجية .2
العالي، كتكنكلكجيا التعميـ (  ، تدكيؿ التعميـ SALMI)الػػأنمكذج ىؿ يمكف أف يمثؿ كؿ مف  .3

 ؟ ARWU)( ك)(QSإستراتيجية لالنضماـ إلى تصني ي  خيارات
( (QSماىي طبيعة العالقة بيف الخيارات االستراتيجية بابعادىا ال رعية كتصني ي  .4

 ؟ARWU)ك)
 ؟ ARWU)( ك)(QS يإلى تصني  اإلنضماـاإلستراتيجية األكثر تنثيران في النماذج أم  .5
 ؟  ARWU)( ك)(QSكؿ مف تصني ي بحسب نكع  ةاإلستراتيجي النماذجتبايف ىؿ ت .6
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 : أهمية الدراسةئانياً 
 دـأىميتيا مف أىمية مكانة الجامعات كدكرىا في احداث التنمية الشاممة كالتق تستمد الدراسة      

كمػا أنػو قػد  ،يـ ىػذه الدراسػة فػي اإلثػراء المعرفػي فػي ىػذا المجػاؿالعممي لممجتمع، كمف ثـ قػد تسػ
قمػػة الدراسػػات  أيضػػان تكػػكف مقدمػػة لبحػػكث أخػػرل فػػي حقػػؿ التعمػػيـ، كلعػػؿ مايزيػػد أىميػػة المكضػػكع 

التػػي تطرقػػت إلػػى ىػػذا المكضػػكع رغػػـ أىميتػػو فػػي ظػػؿ عصػػر التنافسػػية العالميػػة بػػيف الجامعػػات 
 مى أىمية الدراسة عمى النحك اآلتي:كتتج

ككتاب كزارة التعميـ  (3133-3118)تتزامف ىذه الدراسة مع رؤية البرنامف الحككمي  .4
دخكؿ  عمى الذم ينصك  31/5/3119ريخ االعالي)جياز األشراؼ كالتقكيـ العممي( الصادر بت

 الجامعات العراقية في التصني ات العالمية كيدؼ كمؤشر لجكدة التعميـ العالي في العراؽ.  

مما يقمؿ اليدر في االستراتيجيات  ،المالئـ في تحقيؽ التصنيؼ ةاإلستراتيجي النماذج تكفر .0
 بنسس عممية ككاقعية.  اإلنضماـكبذلؾ يتـ تنطير عممية  ،المعتمدة لمدخكؿ

التصني ات  إلىلالنضماـ  Basic Strategy)) األساسيةؼ باالستراتيجية يعر براز ما إ .3
كاحدة لعدة  إستراتيجيةالعالمية كالعمؿ عمى تطكيرىا كتضمينيا بمتغيرات تعزز مف كجكد 

 تصني ات.

معايير ة متمثمة بجامعة المكصؿ في ضكء معرفة الصعكبات التي تكاجو الجامعات العراقي .1
لمجامعات في محاكلة لزيادة قدرتيا التنافسية عالميان مع نظرائيا مف التصني ات العالمية 

 جامعات الدكؿ المتقدمة.

المساىمة في تكفير قاعدة بيانات تساعد في اتخاذ القرارات بما يتكافؽ مع معايير التصنيؼ  .5
 مؤشرات تمؾ المعايير. إطارفي الجامعة كتشكيالتيا المختم ة لمنيكض بمستكل أدائيا في 

لنقاط القكة  كمرجعي شامؿإطار الجامعة كتقديـ  أداءكس أىمية ىذه الدراسة في قياس كاقع تنع .9
 .ARWU)( ك) (QSكالضعؼ تجاه تصني ي
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 الدراسة  أهداف: ئالئاً 

 كػػف تسػػميط الضػػكء عمػػى اليػػدؼ الػػرئيسىميتيػػا يمأمػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى مشػػكمة الدراسػػة ك      
 المختم ػة اإلسػتراتيجية النمػاذجليذه الدراسة كالذم يتمثؿ في تعريؼ منظمات التعمػيـ العػالي بػدكر 

        ، تػػػػػػػػػدكيؿ التعمػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػاليلمتحػػػػػػػػػكؿ نحػػػػػػػػػك جامعػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػنؼ العػػػػػػػػػالمي Salmiالػػػػػػػػػػ أنمػػػػػػػػػكذج)
 لتحسيف تنافسية جامعة المكصؿ في التصني ات العالمية لمجامعات. (تكنكلكجيا التعميـك 

 بيؿ تحقيؽ ذلؾ تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتيو:كفي س 

 .ARWU)( ك)(QSالتعرؼ عمى ال جكة الميدانية بيف أداء الجامعة كمؤشرات تصني ي .1

 اإلستراتيجية لمجامعة. النماذجالتعرؼ عمى مدل إمكانية اعتماد  .2

 (.QSإلى تصنيؼ ) اإلنضماـاألكثر تنثيران في  األنمكذجمعرفة  .3

 .ARWU))إلى تصنيؼ  اإلنضماـالخيار األكثر تنثيران في تكضيح  .4

 .ARWU)( ك) (QSإلى تصني ي اإلنضماـالخيار األساسي الذم يؤثر في التعرؼ عمى  .5

تشخيص نقاط القكة لتعزيزىا كنقاط الضعؼ لمعالجتيا كمحاكلة تجاكزىا مستقبالن بما يحقؽ  .6
 لمجامعة التقدـ في التصنيؼ العالمي لمجامعات.

 

 رابعًا: المخطط الفرضي لمدراسة 
مػػف خػػالؿ مراجعػػة األدبيػػات الخاصػػة بمتغيػػرم الدراسػػة تػػـ فػػي ضػػكئيا صػػياغة المخطػػط      

عمػػى ىػػذا المخطػػط تػػـ صػػياغة ال رضػػيات  كبنػػاءن  ،(2ال رضػػي لمدراسػػة كمػػا مبػػيف فػػي الشػػكؿ )
متغيػرات الدراسػة المتمثمػة ذ بػيف ىػذا المخطػط عالقػات االرتبػاط كالتػنثير بػيف إة كال رعية، الرئيس
 :باآلتي

الت سػيرم لمدراسػػة كىػػك  كتمثػؿ بػػالمتغير: (Independent Variable)المتغيـر المســتقل  .1
 (2016)عمػػػي،( ك2015كقػػػد تػػػـ االعتمػػػاد عمػػػى كػػػؿ مف)حمػػػداف،  الخيػػػارات اإلسػػػتراتيجية،

لمتحػكؿ نحػك   Salmiػ( الذم اشتمؿ عمى ثالثة أبعاد ىي )أنمكذج الػ2018)زبار كناصر، ك
 جامعات الصنؼ العالمي، تدكيؿ التعميـ العالي، كتكنكلكجيا التعميـ(.  

ـــابع  .2 ـــر الت كىػػػك  ،كتمثػػػؿ بػػػالمتغير المسػػػتجيب لمدراسػػػة (:Dependent Variable)المتغي
 QS,2019))(ARWU,2019) التصني ات العالمية، كقػد تػـ االعتمػاد عمػى تصػنيؼ كػؿ مػف

 (.ARWU، كتصنيؼ QSكالذم اشتمؿ عمى بعديف ىما )تصنيؼ 
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 ( انًخطظ انفشضٍ نهذساست0انشكم )

 انًظذس: ئػذاد انببزث.

 

 خامسًا: فرضيات الدراسة

اسػتنتاج منطقػي يتكقعػو الباحػث كيتمسػؾ بػو بشػكؿ مؤقػت  أكال رضية عبػارة عػف تخمػيف 
كبنػػاءن عمػػى مشػػكمة الدراسػػة  (.9، 2119)عبػػد، ةشػػبو بػػرأم الباحػػث المبػػدئي فػػي حػػؿ المشػػكمأفيػػك 

 تي:ت الدراسة الرئيسة كال رعية ككاآلكفي إطار مخططيا ال رضي، جرل صياغة فرضيا
  ((Salmiالػػػػ أنمػػػكذجال تكجػػػد عالقػػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػة معنكيػػػة بػػػيف : األولـــى الرئيســـةالفرضـــية 

لمتحػػػكؿ نحػػػك جامعػػػات الصػػػنؼ العػػػالمي كالتصػػػني ات العالميػػػة لمجامعػػػات، كينبثػػػؽ مػػػف ال رضػػػية 
 :اآلتيةال رضيات ال رعية  األكلىالرئيسة 

لمتحػػػػكؿ نحػػػػك جامعػػػػات  (Salmi)الػػػػػ أنمػػػػكذجال تكجػػػػد عالقػػػػة ارتبػػػػاط ذات داللػػػػة معنكيػػػػة بػػػػيف -أ
 QS).)الصنؼ العالمي كتصنيؼ 

لمتحػػػكؿ نحػػػك جامعػػػات  (Salmi)الػػػػ أنمػػػكذجال تكجػػػد عالقػػػة ارتبػػػاط ذات داللػػػة معنكيػػػة بػػػيف  -ب
 ARWU).)الصنؼ العالمي كتصنيؼ 

 الخيارات االستراتيجية 

 التصنيفات العالمية 

نهخسىل   Salmiأًَىرج انـ

 َسى خبيؼبث انظُف انؼبنًٍ 
 تكنولوجيا التعليم تدويل التعليم العالي

QS ARWU 

 عالقة تأثير                    

 عالقة ارتباط                   
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ــة:  الرئيســةالفرضــية  ال تكجػػد عالقػػة ارتبػػاط ذات داللػػة معنكيػػة بػػيف تػػدكيؿ التعمػػيـ العػػالي الئاني
 :اآلتيةثانية ال رضيات ال رعية كالتصني ات العالمية لمجامعات، كينبثؽ مف ال رضية الرئيسة ال

 .(QS)ال تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف تدكيؿ التعميـ العالي كتصنيؼ -أ

 .((ARWUال تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف تدكيؿ التعميـ العالي كتصنيؼ -ب
ال تكجػػػػد عالقػػػػة ارتبػػػػاط ذات داللػػػػة معنكيػػػػة بػػػػيف تكنكلكجيػػػػا التعمػػػػيـ الئالئــــة:  الرئيســــةالفرضــــية 

 :اآلتيةكالتصني ات العالمية لمجامعات، كينبثؽ مف ال رضية الرئيسة الثالثة ال رضيات ال رعية 

 .(QS)ال تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف تكنكلكجيا التعميـ كتصنيؼ  -أ

 (.(ARWUة معنكية بيف تكنكلكجيا التعميـ كتصنيؼ ال تكجد عالقة ارتباط ذات دالل-ب
لمتحػػػكؿ نحػػػك  (Salmi)الػػػػ ألنمػػػكذجذك داللػػػة معنكيػػػة  تػػػنثيرال يكجػػػد الرابعـــة:  الرئيســـةالفرضـــية 

جامعات الصنؼ العالمي في التصني ات العالمية لمجامعات، كينبثؽ مف ال رضػية الرئيسػة الرابعػة 
 :اآلتيةال رضيات ال رعية 

لمتحكؿ نحك جامعات الصنؼ العالمي فػي  (Salmi)الػ ألنمكذجذك داللة معنكية  تنثيرال يكجد -أ
 .(QS)تصنيؼ 

لمتحػكؿ نحػك جامعػات الصػنؼ العػالمي  (Salmi)الػػ ألنمكذجذك داللة معنكية  تنثيرال يكجد  -ب
 .((ARWUفي تصنيؼ 

ذك داللة معنكية لتػدكيؿ التعمػيـ العػالي فػي التصػني ات  تنثيرال يكجد الخامسة:  الرئيسةالفرضية 
 : اآلتيةالعالمية لمجامعات، كينبثؽ مف ال رضية الرئيسة الخامسة ال رضيات ال رعية 

 .(QS)ذك داللة معنكية لتدكيؿ التعميـ العالي في تصنيؼ  تنثيرال يكجد -أ

 .((ARWUذك داللة معنكية لتدكيؿ التعميـ العالي في تصنيؼ  تنثيرال يكجد -ب

ذك داللػػة معنكيػػة لتكنكلكجيػػا التعمػػيـ فػػي التصػػني ات  تػػنثيرال يكجػػد السادســة:  الرئيســةالفرضــية 
   :اآلتيةالعالمية لمجامعات، كينبثؽ مف ال رضية الرئيسة السادسة ال رضيات ال رعية 

 .(QS)ذك داللة معنكية لتكنكلكجيا التعميـ في تصنيؼ  تنثيرال يكجد  -أ

 (ARWU).ذك داللة معنكية لتكنكلكجيا التعميـ في تصنيؼ  تنثيرال يكجد -ب

  (QS). مع تصنيؼ اإلستراتيجيةالخيارات  تنثيرال يتبايف : السابعة الرئيسةالفرضية 

  (ARWU). مع تصنيؼ اإلستراتيجيةالخيارات  تنثيرال يتبايف : الئامنة الرئيسةالفرضية 
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 سادسًا: منهج الدراسة
تحميميػػا،  ةرة لػػدينا كطريقػػالمكضػػكع الػػذم نػػكد معالجتػػو كطبيعػػة كنػػكع المعمكمػػات المتػػكف إف        

المػػػنيف  المػػنيف الكصػػ ي التحميمػػي مثػػؿ، كيةت ػػرض عمينػػا اسػػتخداـ مػػنيف معػػيف لمثػػؿ ىػػػذه الدراسػػ
المشػكمة المػراد  أكيركز المنيف الكص ي عمى الكصؼ الدقيؽ لمظاىرة إذ . المناسب لمدراسة الحالية

دراسػة، كذلؾ مف خالؿ االطالع عمى الدراسػات كالبحػكث السػابقة ذات الصػمة بمكضػكع ال ،دراستيا
كتحميميػا مػف  لمدراسػة الرئيسػةالقيػاس أداة  ةاناسػتب تصميـ إلى الباحث نالتحميمي فقد لج بانالج أما

العالقػػة بػػيف المتغيػػرات طبيعػػة تحديػػد بيػػدؼ  (SPSS.V.23) زمػػة اإلحصػػائيةحخػػالؿ اسػػتخداـ ال
 كالتكصيات. اإلستنتاجاتمف  ةكمف ثـ تقديـ مجمكع كت سير نتائجيا

 سابعًا: حدود الدراسة 
 :ينتيما  إلىباإلمكاف تقسيـ حدكد الدراسة 

ـــــةالحـــــدود  .1 العالميػػػػػة فػػػػػي مكضػػػػػكع الخيػػػػػارات اإلسػػػػػتراتيجية كالتصػػػػػني ات : انحصػػػػػرت العممي
 .لمجامعات

 الدراسة الحالية في جامعة المكصؿ.تـ تطبيؽ  الحدود المكانية: .3

         ثمػػػػةالعػػػػامميف فػػػػي جامعػػػػة المكصػػػػؿ متمراد شػػػػممت عمػػػػى عينػػػػة مػػػػف األفػػػػ الحــــدود البشــــرية: .1
)مسؤكلي ضػػػماف الجػػػكدة عمػػػى مسػػػتكل الكميػػػات كاألقسػػػاـ، كمسػػػؤكؿ ضػػػماف الجػػػكدة عمػػػى بػػػػ

 (كمساعد رئيس الجامعة لمشؤكف العمميةالعممي،  لمشؤكف عمداءمستكل الجامعة، معاكني ال

 كىػي 2020/2/3)) كلغايػة 2019)/(8/25الزمنية مػا بػيف  المدةانحصرت  الحدود الزمانية: .4
 الجانب الميداني لمدراسة. التي استغرقيا المدة

 ئامنًا: أساليب جمع البيانات والمعمومات 
تمػػاـ ىػػذه ى البيانػػات كالمعمكمػػات الالزمػػة إلعمػػ األدكات لمحصػػكؿجػػرل اعتمػػاد عػػدد مػػف 

 عديدة كما ينتي: أساليبعتماد اسة بجانبييا النظرم كالميداني باالدر 

 النظري  اإلطار  .4

ت دفقػػد اعتمػػػ دراسػػػةال بيانػػات كالمعمكمػػػات الالزمػػة لػػػدعـ أىػػداؼالحصػػكؿ عمػػػى ال بيػػدؼ
أجنبية عربية ك مف مصادر في الجانب النظرم الدراسة عمى العديد مف المصادر العممية المختم ة 

بكة المعمكمػػػػات العالميػػػػة شػػػك تمثمػػػت بػػػػالمراجع العمميػػػة مػػػػف )كتػػػػب، دراسػػػات، مػػػػؤتمرات، بحػػػػكث، 
 الدراسة. إلى إطار عممي كاضح لمعالجة أبعاد ذات الصمة بمكضكع الدراسة كصكالن  (األنترنت)
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 اإلطار الميداني لمدراسة: .0

مػػف الكسػػائؿ التػػي تسػػاعد عمػػى انجػػاز الدراسػػة  العممػػي عػػدداعتمػػد الباحػػث فػػي الجانػػب 
 كتمثمت بما ينتي:

 المقابالت الشخصية . أ

التػػػي تعػػػد اسػػػمكبان فػػػاعالن يقػػػكـ بػػػو  المقابمػػػة الشخصػػػية أسػػػمكبالدراسػػػة الحاليػػػة  اسػػػتعممت
لمجتمػػػع كعينػػػة الدراسػػػة النيػػػا تػػػكفر معمكمػػػات   عمػػػى البيانػػػات الالزمػػػة الباحػػػث بقصػػػد الحصػػػكؿ

يقة كقد جرت المقابالت الشخصػية مػع بعػض مسػؤكلي ضػماف الجػكدة، مسػؤكؿ قسػـ ضركرية كدق
التخطيط كمسؤكؿ البحكث العمميػة لجامعػة المكصػؿ لمحصػكؿ عمػى البيانػات كالمعمكمػات الالزمػة 

باسػػتمارة تضػػمنت عػػددان مػػف الدراسػػة، كقػػد عػػززت المقابمػػة الخاصػػة  الجانػػب الميػػداني مػػف تمػػاـإل
 (.3)كما في الممحؽ ال قرات 

 استمارة االستبانة . ب

 ة فػػػػػي جمػػػػػع البيانػػػػػات،مارة االسػػػػػتبانة بكصػػػػػ يا أداة رئيسػػػػػسػػػػػتاعتمػػػػػدت الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة ا         
ك  إذ ت عمػػػى نحػػػك يخػػػدـ صػػػيغك عػػػي فػػػي صػػػياغتيا شػػػمكليتيا عمػػػى مؤشػػػرات الدراسػػػة المعتمػػػدة ري

أىػػػداؼ الدراسػػػػة كفرضػػػػياتيا، كعػػػػدلت بمػػػا يتناسػػػػب مػػػػع البيئػػػػة العراقيػػػة كفقػػػػان لمػػػػا طرحػػػػو السػػػػادة 
االسػػػتبانة بشػػػكميا النيػػػائي كبعػػػد اجػػػراء التعػػػديالت عمػػػى كقػػػد تضػػػمنت (، 3المحكمػػػيف، الممحػػػؽ )

 :جزئيف 
الجــنس, العمــر, التحصــيل بالمسػػتجيبيف التػػي تخػػص ) يشػػمؿ البيانػػات الخاصػػة  :األولالجــزء     

 (.عدد الدورات التدريبيةو الدراسي, تخصص الكمية, المرتبة العممية, سنوات الخدمة, 

عمػػػػػى متغيػػػػػرات الدراسػػػػػة كىػػػػػي ) الخيػػػػػارات يركػػػػػز ىػػػػػذا الجػػػػػزء مػػػػػف االسػػػػػتبانة الجـــــزء الئـــــاني:     
مكضػحة فػي اإلستراتيجية، كالتصني ات العالمية( إذ يتضمف كؿ متغير مجمكعة متغيػرات فرعيػة 

 ( .3الجدكؿ)
 ( 3) الجدول 

 هيكمية استمارة االستبانة

المتغيرات  ت
 الرئيسة

عدد  المتغيرات الفرعية
 الفقرات

 تسمسل الفقرات
 في االستبانة

 المصدر

المعمومات  أوالً 
 الشخصية

 
الجنس، العمر، التحصيؿ 

الدراسي،تخصص الكمية، المرتبة العممية، 
 التدريبية.عدد الدكرات  سنكات الخدمة،

 

 الباحث 1-7 7



 

21 

الخيارات  ئانياً 
 اإلستراتيجية

لمتحكؿ نحك جامعات   Salmiالػ أنمكذج
 X1-x29 29 الصنؼ العالمي

  2013العامرم،
Jiang 

&Carpenter,2013 

 2015حمداف،
 2016عمي،

 2018زبار كناصر،

 X30-x51 22 تدكيؿ التعميـ العالي

 X52-x64 13 تكنكلكجيا التعميـ

 ئالئاً 
التصنيفات 
 العالمية 

 

(QS) 19 X65-x83 ،2019حمادم 
ARWU,2019 

QS,2019 

Ocaña,2017 
ARWU)) 12 X84-x95 

 الباحث. إعدادالمصدر: 
 

 تاسعًا: اختبار صدق استمارة االستبانة 
لمتحقػػػؽ مػػػف صػػػالحية االسػػػتبانة، أخضػػػعت بمقاييسػػػيا الختبػػػارات الصػػػدؽ كالثبػػػات عمػػػى 

 :النحك اآلتي
 قياس الصدق الظاهري وصدق المحتوى .4

ختبػػػػار خضػػػػعت إلالدراسػػػػة ا اتبيػػػػدؼ التنكػػػػد مػػػػف صػػػػالحية االسػػػػتبانة فػػػػي قيػػػػاس متغيػػػػر 
كمػا  الصدؽ الظاىرم، كذلؾ بعرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء المتخصصيف في العمـك اإلدارية

ىـ بشنف قدرتيا عمػى قيػاس متغيػرات الدراسػة بمػا يضػمف كضػكح ؤ رافاستطمعت آ ،(4)في الممحؽ 
ظػػات التػػي نالػػت اىتمػػاـ سػػ رت عػػف العديػػد مػػف المالحكدقتيػػا مػػف الناحيػػة العمميػػة، كقػػد أفقراتيػػا 

اكتسبت ضافة عمييا، عمى النحك الذم الباحث إذ افضت إلى إجراء عمميات الحذؼ كالتعديؿ كاإل
 ـ مع تكجيات الدراسة.ءما ينسجـ كيتالاألكثرية في صحة فقراتيا ب بو رأم

 قياس ئبات وصدق االستبانة  .0

صػػػػػػالحية المقيػػػػػػاس كمالءمتػػػػػػو اسػػػػػػتعمؿ مقيػػػػػػاس ال ػػػػػػا كركنبػػػػػػاخ  مػػػػػػدل عمػػػػػػى لمتعػػػػػػرؼ
(Cronbach Alpha) ،( 4كيتضػػح مػػف الجػػدكؿ )( عمػػى المسػػتكل 94ل ػػا بمػػش )أمعامػػؿ  أف 

ػػا تجػػدر اإلشػػارة   أبعػػاديختمػػؼ لكػػؿ بعػػد مػػف  كركنبػػاخ ال ػػامعامػػؿ  أف إليػػواإلجمػػالي لمبعػػاد، كممج
لمتحػكؿ نحػك  Salmi)) الػػػ أنمػكذجعػد ( لبي 93%شكجؿ مػا نسػبتو ) إذ، اإلستراتيجيةمتغير الخيارات 

عػػػد تكنكلكجيػػػا بي  العػػػالي، فػػػي حػػػيف بمػػػش  تعمػػػيـعػػػد تػػػدكيؿ ال( لبي 93%ك) جامعػػػات الصػػػنؼ العػػػالمي
التصػػػني ات  أبعػػػادعػػػد مػػػف يختمػػػؼ لكػػػؿ بي  ال ػػػا كركنبػػػاخمعامػػػؿ  أف أيضػػػان ( كيتضػػػح 86%التعمػػػيـ )
، ككانػت (89%) ما نسػبتو ( (ARWUعدبي (، كشكؿ %92) (QS)عد كانت نسبة  بي  إذالعالمية  

 . (Hair et al.,2010,365)0.70النتائف مقبكلة، ألنيا أعمى مف 
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 (4) الجدول
 معامالت الئبات ألداة قياس الدراسة 

Alpha Crobach 

 نكم بؼذ
 األبؼبد

Alpha 

Crobach 

 نهًخغُش

 انًخغُشاث

 انسٕكًخ انششٛذح 0.794

0.93 
نهخسىل  (SALMI)أًَىرج انــ 

 َسى خبيؼبث انظُف انؼبنًٍ

 رشكٛض انًٕاْت 0.849

 ٔكشح انزًٕٚم 0.733

 االَزبج انجسثٙ 0.738

 انخشٚدٌٕ 0.740

 َوم ٔرٕطٍٛ انزوُٛخ 0.826

0.83 
يزطهجبد انسشاى ٔانزًُٛخ انًُٓٛخ انذٔنٛخ 

 ْٛئخ انزذسٚظ ألػضبء

 حذوَم انخؼهُى انؼبنٍ 0.93
 يزطهجبد انُشبط انذٔنٙ نهطالة 0.888

 يزطهجبد رذٔٚم انجسش انؼهًٙ 0.891

 يزطهجبد انزغٕٚن انذٔنٙ نهدبيؼخ 0.73

 دٔس اندبيؼخ كٙ اعزخذاو ركُٕنٕخٛب انزؼهٛى 0.851

 حكُىنىخُب انخؼهُى 0.86
0.867 

اندبيؼٙ كٙ اعزخذاو  األعزبريٓبساد 

 ركُٕنٕخٛب انزؼهٛى

 األكبدًٚٛخانغًؼخ  0.747

0.923 (QS) 

 عًؼخ خٓبد انزٕظٛق 0.848

 ْٛئخ انزذسٚظ ألػضبءَغجخ االعزشٓبداد  0.832

 ػذد انطهجخ إنْٗٛئخ انزذسٚظ  أػضبءَغجخ  0.795

 ْٛئخ انزذسٚظ االخبَت أػضبءَغجخ  0.849

 َغجخ انطالة االخبَت 0.829

 انزؼهٛى حخٕد 0.844

0.896 (ARWU) 0.771  ْٛئخ انزذسٚظ أػضبءخٕدح 

 يخشخبد انجسش. 0.867

 انًسخىي االخًبنٍ نألبؼبد 0.947

 الباحث. إعداد: المصدر
 
 

 



 

23 

    األساليب اإلحصائية المستخدمةعاشرًا: 

        إذ تػػـ دخػػاؿ بيانػات الدراسػػة كتحميميػػا، إفػػي  (SPSS.V.23) التحميػؿ اإلحصػػائي برنػػامفتـػ اسػػتعماؿ    
 :العممي ليذه الدراسة كالمتمثمة باآلتي اإلطاراالعتماد عمى مجمكعة مف االدكات االحصائية في 

 الػداخميلقياس مػدل ثبػات أداة القيػاس مػف ناحيػة االتسػاؽ  (:(Cronbach's alphaكرونباخ  لفاأ .1
   لعبارات األداة عبر مدد زمنية مختم ة.

 يستخدـ ىذا النكع في (:(Exploratory Factor Analysisالتحميل العاممي اإلستكشافي  .2
الحاالت التي تككف فييا العالقات بػيف المتغيػرات كالعكامػؿ الكامنػة غيػر معركفػة كبالتػالي فػإف التحميػؿ     

 .ييدؼ إلى اكتشاؼ العكامؿ التي تصؼ ىذه المتغيرات األستكشافي العاممي

 لمعرفة مستكل االجابة لكؿ متغير مف متغيػرات كيستعمؿ  :(Arithmetic mean). الوسط الحسابي 3
  الدراسة كعمى مستكل األبعاد.

 أفػراد إجابػاتالتشتت في يستعمؿ لمعرفة مستكل  (Standard Deviation): . االنحراف المعياري  4
، كيسػػت اد منػػو ألغػػراض التحميػػؿ عػػف الكسػػط الحسػػابي، كىػػك الجػػذر التربيعػػي المكجػػب لمتبػػايفالعينػػة 
 .كالمكازنة

لتحديػػػد نػػػكع العالقػػػة بػػػيف متغيػػػرات الدراسػػػة  :(person Correlation). معامـــل ارتبـــاط بيرســـون 6
 كأبعادىا.

المتغيػر المسػتقؿ عمػػى  تػنثيرلقيػػاس  (Simple Regression): . معامـل االنحـدار الخطــي البسـيط7
 المتغير التابع.

 إجماليالمتغير المستقؿ في المتغير التابع بشكؿ  تنثيرالختبار . معامل االنحدار الخطي المتدرج: 8
 .كحذؼ المتغيرات غير المعنكية (stepwise) باستخداـ األنمكذجثـ اختبار 
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 انثـادلبحث انث
 عٍنت انذساست. األفشادنبزة حعشٌفٍت مبٍذان انذساست ووصف 

 
 توطئة:

تتنػػاكؿ المعمكمػػات التػػي احتكاىػػا ىػػذا المبحػػث تسػػميط الضػػكء عمػػى الميػػداف الػػذم طبقػػت فيػػو  
الدراسة ككصؼ األفراد المبحكثيف، إذ أف اختيػار الميػداف المناسػب لمدراسػة يعػد مػف أبػرز العكامػؿ 

كالمعمكمػات الخاصػة بيػا، كقػد في انجاحيا، ككنو يمثػؿ المصػدر الػرئيس لمحصػكؿ عمػى البيانػات 
 تـ تقسيـ المبحث إلى ال قرات اآلتية:

 وصف ميدان الدراسة )جامعة الموصل(أواًل: 
جامعة المكصؿ ىي إحدل الجامعات الحككمية التابعة لكزارة  تاريخية عن الجامعة:نبذة  .1

(، كتقع في محافظة 1967نيساف  1التعميـ العالي كالبحث العممي العراقية، تـ تنسيسيا في )
( 4281( كبكاقع )8365)( كمية، يبمش عدد كادرىا الكمي 24نينكل، إذ تضـ ىذه الجامعة )

 .(2)( مكظ ان إداريان كفنيان 4084)تدريسيان ك
نتاج المعرفػة كنشرىا،  الجامعة: رؤية .2 تحقيؽ التميز كالريادة في مجاالت التعميـ كالتعمػـ، كا 

 .كخدمة المجتػمع، لمكصكؿ إلى مركز متقػدـ بيف الجامعػات العراقية كالعربية كالعػالمية
تكفير برامف متقػدمة لمتعميـ العالي في مختمػؼ التخصصات، كعمى  :رسالة الجامعة .3

عالية، تيػدؼ إلى تنىيؿ خريجيػف أكثر ك اءة يساىمكف فػي  المستكيات كافة، كفؽ معايير
تنمية المجتمع معرفيػان كاقتصاديان كاجتمػاعيان كتراعي خصكصياتو، فضالن عف االلتزاـ بػالقيـ 

يجاد بيئة مح ػزة لمتعمـ اإلنسػاف، كاإلبداع ال كرم، كدعـ حقػكؽ ،الركحية كاألخالقية كالمينيػة، كا 
كالح اظ عمى البيئػة، كالتكظيؼ األمثػؿ لمتقنية، كتكفير الحريػة األكاديمية، كالسعي نحػك إنتاج 
بحكث إبػداعية تسيـ في بناء مجتػمع المعرفة، كتقديـ االستشػارات ال نية لرفع مستػكل أداء 

 .منظمات المجتمع
  (3):أهداف الجامعة .4
 .كفقان لمكاص ػات عالية الجكدة،المؤىمة عمميػان كمينيان في مختمؼ مجػاالت المعرفة إعداد الككاد . أ
تعزيز البحث العممي في العمػكـ النظرية كالتطبيقية، كتشجيع إجػراء البحكث ذات الصمة ببػرامف  . ب

  .التنمية، فضالن عف دعػـ البحكث المستقبمية

                                                           
 1/11/2119مق بلة مع السي  ر يس قسن الموار  البشرية لر يس قسن التخطيط ف  ر  سة ج معة الموص  بت ريخ  .2
  www.uomosul.edu.iq األنترنتالمكقع االلكتركني لجامعة المكصؿ عمى  .3

http://www.uomosul.edu.iq/
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الدراسات االكلية كالعميا، كفؽ المستحدثػات  عمى مستػكل المستمر لممناىػف الدراسية التطكير . ت
 .المعرفية كالمنيجيػة كالتقنية المعاصرة

تعزيز القيػـ الدينية كاألخالقية كالكطنيػة لدل الشباب الجامعي كتنميػة ركح التعاكف كالشعػكر  . ث
 .كالكعي البيئي بيػف الطمبة،بالمسؤكلية

كالمباشر مع منظماتو، كتقديػـ  المستمرالمجتمع عف طريؽ الت اعؿ المشاركة في خدمػة  . ج
 .االستشارات العممية، كتعزيز بػرامف التعميـ المستمر

تدعيـ الصالت مع الجامعات كالمنظمات األكاديمية اإلقميميػة كالعالمية كالت اعؿ اإليجابي مع  . ح
 تجاربيػا كخبراتيا العممية الناجحة.

عف طريؽ تكثيػؼ دكرات طرائؽ ،الجامعةاالرتقاء بمستػكل أداء أعضاء ىيئة التػدريس في  . خ
 .التػدريس ككرش القياس كالتقػكيـ

 مبررات اختيار الميدان المبحوث  :ئانياً 

أىمية الدكر اإلستراتيجي الذم تمارسة الجامعة المبحكثة في االقتصاد العراقي الذم ينعكس في  .1
 البناء ال كرم كالثقافي كالمعرفي كاالجتماعي.

المبحكثة الذم يرتبط بعمميات استباقية كالتي تتطمب اتخاذ قرارات سريعة طبيعة عمؿ الجامعة  .2
كظرفية عمى كفؽ مستجدات الكضع القائـ لضماف االستمرار كالتقدـ في مراكز التصني ات 

 العالمية لمجامعات.
تبني أنماط جديدة مف الت كير تسيـ بشكؿ فاعؿ في ل العاممة فييا ىي األقرب ككف الككادر .3

لمتصنيؼ العالمي لمجامعة المبحكثة كجعميا في مصاؼ الجامعات المتقدمة مف خالؿ  االرتقاء
 تشخيص ال جكة المعرفية بشكؿ صحيح كايجاد الحمكؿ الك يمة لمعالجتيا.

كثرة التغيرات البيئية التي تمر بيا الجامعة المبحكثة مما يتطمب كجكد ثقافة تعميمية جديدة  .4
 ا.كأساليب عمؿ حديثة لمتعامؿ معي

إلى التصني ات كىك مايعكسو البرنامف الحككمي العراقي كتعد  اإلنضماـتكجو الكزارة نحك  .5
 جامعة المكصؿ كاحدة مف أبرز الجامعات العراقية.

نحك التصني ات  اإلنضماـاتجاىات رئاسة الجامعة نحك تعزيز السمعة األكاديمية عف طريؽ  .6
 العالمية.
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 ئالئا: وصف األفراد عينة الدراسة
مسؤكلي ضماف الجكدة عمى )بػ في جامعة المكصؿ ممثمة فرد (50) عينة الدراسةبمش حجـ   

 العممػي لػرئيس الجامعػة( المسػاعدك  ،معاكني العمداء العممي ،كاالقساـ الكمياتالجامعة ك مستكل 
( اسػتبانات 5( كاسػتبعد )55تػـ اسػترجاع )أستبانة ( 70)مكزعة في الجامعة المبحكثة، ككزعت 

 أجػؿمػر ميػـ مػف أاختيػار العينػة المناسػبة الجػراء الدراسػة عمييػا  فإ، إذ استي ائيا لمشركطلعدـ 
كصػػؼ  فػػإفدؽ النتػػائف التػػي تعكػػس حقيقػػة المشػػكمة التػػي تمػػت دراسػػتيا، لػػذلؾ أالحصػػكؿ عمػػى 

تعكػػس مػػدل مالءمػػتيـ الجػػراء  أفعينػػة الدراسػػة يعطػػي العديػػد مػػف الػػدالئؿ التػػي يمكػػف  األفػػراد
 :كعمى النحك اآلتيص أفراد العينة المبحكثة ( يظير بعض خصائ5) الدراسة الحالية كالجدكؿ

 (5) الجدول 
 خصائص األفراد المبحوئين في الجامعة عينة الدراسة

 ســــــــنــــــــجـــــال

 الث  صكر

 % الع   % الع  

28 56 22 44 

 رـــــــــمــــعــــــال

 سلة فأكثر 51 سلة 49 -45 سلة 44 - 41 سلة 39 -35 سلة 34 -31 سلة 29 -25

 % الع   % الع   % الع   % الع   % الع   % الع  

- - 4 8 15 31 11 21 9 18 12 24 

 يةـــــلــــكـــــص الـــصــــخـــت

 الس ل  علم 

 % الع   % الع  

31 62 19 38 

 دراسيـــــــــال حصيلــــــالت

  كتوراه بور  م جستير  بلون ع ل 

 % الع   % الع   % الع   % الع  

1 2 18 36 - - 31 62 

 ةـميــــلـــعـــــبة الــرتــمــــــال

 م رس مس ع  م رس است ص مس ع  أست ص

 % الع   % الع   % الع   % الع  

3 6 15 31 13 26 19 38 

 ةــــــــخدمــــــــنوات الــــــــس

 سلة ف كثر 21 سلة 21-16 سلة 15 -11 سلة 11 -6 سلة ف ق  5

 % الع   % الع   % الع   % الع   % الع  

3 6 4 8 21 41 17 34 6 12 

 ةـــــــتدريبيـــــــدورات الـــــــدد الــــــــع

 التوج   ورات  ورات ف كثر 7  ورة 6-4  ورة 1-3

 % الع   % الع   % الع   % الع  

27 54 5 11 5 11 13 26 

 اػخًبداً ػهً اسخًبسة االسخببَت. انًظذس: يٍ ئػذاد انببزث



 

27 

 ( النتائج االتية:5) وقد اظهر الجدول
 ( مػف مجمػكع 56مف المجمكع الكمػي ألفػراد العينػة، إذ بمغػت ) األكبرالنسبة  يشكؿ الذككر الجنس: .1

لالناث مما يعني أف غالبية المسؤكليف في الجامعػة مػف الػذككر،   (44أفراد العينة المبحكثة مقابؿ )
 كىذا ما يتماشى مع الثقافة السائدة في المجتمعات العربية.

سػنة(  39 -30 (، ىػـ مػف تتػراكح أعمػارىـ مػف)38حػكالي ) أفػراد عينػة الدراسػة بمغػت نسػبة العمر: .2
ف )  45سػػنة(، كبمغػػت نسػػبة الػػذيف تتػػراكح أعمػػارىـ ) 44-40 ( ىػػـ مػػف تتػػراكح أعمػػارىـ مػػف )20كا 

اغمػب تدريسػييا مػف متكسػطي  ( إذ تشير تمؾ النتائف إلػى أف الجامعػة يتكػكف 42فنكثر( فقد بمغت )
 .جيدة كما فكؽ، كىذا يدؿ عمى امتالؾ الجامعة ك اءات عممية ذات خبرة االعمار

 ( مػػػف 62إذ شػػػكمت )الكميػػػات ذات التخصػػػص العممػػػي  فػػػي نسػػػبةارت ػػػاع  ىنػػػاؾ تخصـــص الكميـــة: .3
  (.38إجمالي أفراد العينة، ثـ تمتيا نسبة الكميات ذات التخصص االنساني إذ بمغت )

الجػدكؿ أعػاله يكضػح لنػا ارت ػاع نسػبة األفػراد الػذيف يحممػكف شػيادة الػدكتكراه إذ  :التحصيل الدراسـي  .4
ا نسػػػػػػػبة األفػػػػػػػراد الػػػػػػػذيف يحممػػػػػػػكف شػػػػػػػيادة  ( مػػػػػػػف إجمػػػػػػػالي أفػػػػػػػراد العينػػػػػػػة، ثػػػػػػػـ تمتيػػػػػػػ62شػػػػػػػكمت )

 (، مػػف إجمػػالي أفػػراد عينػػة الدراسػػة، 2 (، كيميػػو حممػػة شػػيادة الػػدبمـك العػػالي بنسػبة)36الماجسػتير)
مما يػدؿ ذلػؾ عمػى أف طبيعػة عمػؿ الجامعػة نظػاـ تعميمػي أكػاديمي ممػا يجػب تػكافر الشػيادات العميػا 

 فييا. 
 ( 38مف الرتبة العممية )مدرس مساعد(، إذ بمغػت نسػبتيـ )ف اغمب أفراد العينة أ :المرتبة العممية  .5

ف ما نسبتو)  ( ىـ مف رتبة عممية )أستاذ مساعد(، كيمييا )مدرس كاستاذ(  حيث بمغت نسبتيـ 30كا 
 (عمػػى التػػكالي، ممػػا يػػدؿ ذلػػؾ أف نسػػبة االسػػاتذة الػػذيف المرتبػػة العمميػػة )مػػدرس مسػػاعد( 6  ك26)

 أعمى مف النسب األخرل.
( سػػنكات قػػد 15-11أف األفػػراد الػػذيف تنحصػػر مػػدة خػػدمتيـ بػػيف ) أضػػيرت النتػػائف لخدمــة:ســنوات ا .6

( سػػنكات 20-16 (، يميػػو األفػػراد الػػذيف لػػدييـ خبػػرة فػػي العمػػؿ مػػف )40بمغػػت أعمػػى نسػػبة كىػػي )
ف نسػػبة الػػذيف لػػدييـ خدمػػة)أقؿ مػػف 34بمغػػت نسػػبتيـ حػػكالي )  ( مػػف إجمػػالي نسػػبة العينػػة الكميػػة، كا 

 ( عمػى التػكالي، ككجػكد ىػذه النسػبة تعكػس مسػتكل 12 ،6سنة فاكثر( بمغت ) 21خمس سنكات، 
عػػالي مػػف الخبػػرة لػػدل أفػػراد العينػػة المبحكثػػة قػػادرة عمػػى إعطػػاء اإلجابػػات الدقيقػػة المتنتيػػة مػػف الخبػػرة 

متكسػػطة فػػي سػػير المتراكمػػة فػػي العمػػؿ، كىػػذا مؤشػػر جيػػد يػػدؿ عمػػى أف الجامعػػة مكت يػػة بػػالخبرات ال
 .العممية التعميمية

( دكرة 3-1أف أغمػػب أفػػراد العينػػة مػػف المسػػت يديف مػػف الػػدكرات التدريبيػػة ) ت التدريبيــة:عــدد الــدورا .7
 (، 10( دكرات فػػنكثرر بنسػػبة)7 ( كاخيػػران)10( دكرة بمغػػت )6-4 ( كيمييػػا )54بمغػػت نسػػبتيـ )

 (، كتشػػير تمػػؾ النتػػائف 26فبمغػػت نسػػبتيـ )  بيػػةمسػػت يديف مػػف الػػدكرات التدريأمػػا أفػػراد العينػػة غيػػر ال
 مى أف أفراد العينة لدييـ دكرات تدريبية تمكنيـ مف أداء عمميـ كلكف بحاجة إلى دكرات أكثر. ع
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 انثانًنفصم ا    
 اإلطاس اننظشي نهذساست

 :تمهيد

االتجاىػػػػات كالمنطمقػػػػات ال كريػػػػة المتعمقػػػػة بمتغيػػػػرات الدراسػػػػة كاسػػػػتعراض  يتنػػػػاكؿ ىػػػػذا ال صػػػػؿ      
كالتصػػػػني ات  اإلسػػػػتراتيجيةالمتعمقػػػػة بكػػػػؿ مػػػػف الخيػػػػارات  األساسػػػػيةاألدبيػػػػات التػػػػي تناكلػػػػت الم ػػػػاىيـ 

كيمثػؿ  اإلسػتراتيجيةالنظػرم لمخيػارات  اإلطػار األكؿف يتنػاكؿ يالعالمية، كقد تضمف ىذا ال صؿ مبحث
توضي   (3من شك  ) واعتم  اً لم  سبق يمكن ،لمتصني ات العالمية لمجامعات مالنظر  اإلطارالثاني 

 :اآلت م  سيتن تل ول  ف  هصا الىص  عل  الل و 

 
 هوفقرات الئاني( خريطة طريق مباحث الفصل 3الشكل )

 

الفصل ا
لئاني

: الجانب النظري لمدراسة
 

 المبحث

ر اإلطا: الثاني

ي النظر

 للتصنيفات

العالمية 

 للجامعات 

 

 االطار المفاهيمي لمخيارات االستراتيجية

 أهمية التصنيفات العالمية لمجامعات 

 الجامعات لمحة تأريخية عن تصنيف

اشهر التصنيفات العالمية لمجامعات بالتركيز 
 ARWUوQS عمى تصنيفي 

 أهداف التصنيفات العالمية لمجامعات 

نماذج الخيارات االستراتيجية لالنضمام إلى 
 التصنيفات العالمية

 مفهوم التصنيف والتصنيفات العالمية لمجامعات

 االستراتيجيةالعوامل المؤئرة في تحديد الخيارات 

 حدود الخيارات االستراتيجية

 الخيارات االستراتيجيةأهمية 
المبحث 

االول: االطار 

النظري 

للخيارات 

 االستراتيجية
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 ادلبحث األول
 اإلسرتاحٍجٍت اثنهخٍاس اننظشياإلطاس 

 توطئة:

نشطتيا كعممياتيا كتكافح باستمرار لبناء أتسعى المنظمات دائمان إلى تحقيؽ النجاح في       
دائيا مف خالؿ تبني خيارات إستراتيجية أستراتيجي كتنافسي متميز مستند إلى تحسيف إمركز 

فشؿ  أكتحقؽ رسالتيا كفؽ الرؤيا اإلستراتيجية ليا عف المستقبؿ، حيث أف الحكـ عمى نجاح 
 الخيارات ستراتيجي معيف تـ اختياره مف بيف مجمكعة مفإنظمة يككف نتيجة اعتماد خيار الم

ستراتيجية يعكس حالة نجاح رات المنظمة، فالخيار المثالي لإلالتي تـ تكليدىا كفؽ ظركؼ كمتغي
 مثالي لمبديؿ اإلستراتيجي يعكس حالة اخ اؽالغير قيؽ رسالتيا كأىدافيا، كالخيار المنظمة في تح

كمف ىذا المنطمؽ جاء ىذا المبحث ليتضمف الجانب  ،المنظمة في تحقيؽ النجاح المطمكب
 :اآلتيةمف خالؿ ال قػػرات  الخيارات اإلستراتيجيةالم اىيمي كال مس ي لم يـك 

 أواًل: اإلطار المفاهيمي لمخيارات اإلستراتيجية 
 انتشارنا في الدراسات التنظيميةيعد م يكـ الخيارات اإلستراتيجية أحد أكثر الم اىيـ       

المنظمات كصياغة  أنشطة، نظرنا ألىميتو في تحديد كاقع األل ية الحاضرةفي  كاإلستراتيجية
مساراتيا، كقد تباينت االتجاىات في تحديد م يكـ محدد لمخيار اإلستراتيجي، كالتي سيتـ تناكليا 

 (.6) ، كينعكس ذلؾ في الجدكؿالزمني عمى كفؽ تطكرىا
 ( 6) الجدول 

 الكتاب والباحئين من من وجهة نظر مجموعة  اإلستراتيجية اتمفاهيم الخيار 
 المفهوم , السنة, الصفحة(الباحث) ت

1 (Macmillan&Tampo

e ,2000,145) 

حاصؿ عممية متسمسمة كمترابطة مف الخطكات، كتتمثؿ بدايتيا بعػرض البػدائؿ 
كفػؽ معػايير ت رضػيا عمميػة الخيػار نسػب اإلستراتيجية كمف ثـ تحديد البديؿ األ

 اإلستراتيجي التي تعتمد عمى نتائف التحميؿ اإلستراتيجي.

2 (Thomas et al.,2010, 

(115 

تقييـ االستراتيجيات البديمة كاختيار البديؿ األفضؿ مف بيف االستراتيجيات 
 ةالمقترح

3 (Thompson & 

Martin, 2010, 606) 

البػديؿ الػذم يقابػؿ احتياجػات المنظمػة كأكلكياتيػا، كالقػادر عمػى تحقيػؽ أىػػدافيا 
 خر، كيمكف أف تن ذه بنجاح. أمف كجية نظر متخذم القرار أكثر مف أم بديؿ 

4 Wangui,2011,14))  قػػػدرة اإلسػػػتراتيجية المختػػػارة عمػػػى التعامػػػؿ مػػػع العكامػػػؿ اإلسػػػتراتيجية المقترحػػػة
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ثػػار السػػمبية  كاالسػػت ادة قػػؿ اآلأقػػؿ المػػكارد ك نب SWOT))كالمحػػددة فػػي تحميػػؿ 
 .مف ال رص البيئية كنقاط القكة

5 (Johnson et 

al.,2011,244) 

البديؿ الذم يتـ اختياره مف بيف مجمكعػة مػف البػدائؿ اإلسػتراتيجية كالػذم يمثػؿ 
تمػػؾ البػػدائؿ كفقػػان تقيػػيـ  األسػػمكب األمثػػؿ لتحقيػػؽ أىػػداؼ المنظمػػة، مػػف خػػالؿ

عتمػػػاد البػػػديؿ اإلسػػػتراتيجي األكثػػػر إدكات التػػػي تسػػػاعد عمػػػى لمجمكعػػػة مػػػف األ
 مالءمة.

6 (David,2011,288) 
العممية التي تسعى إلى تحديد مسارات عمؿ بديمة يمكف أف تمكف المنظمة مف 

 .كمؿ كجوأتحقيؽ أىدافيا عمى 

7 (Zanoni et 

al.,2014,13) 

ئة مف عممية التحميؿ دلة الناشتربط بيف األدكات كالخيارات كاالجراءات التي األ
نمػػػػكذج أكاالجػػػػراءات التػػػػي يتعػػػػيف عمػػػػى الشػػػػركة اختيػػػػار تعػػػػديؿ  اإلسػػػػتراتيجي

 .عماليا لتحقيؽ الرؤية اإلستراتيجيةأ

8 Jafar,2016,16)) 

يعد جػزءنا مػف العمميػة اإلسػتراتيجية التػي تتضػمف تحديػد البػدائؿ كتقييميػا كالتػي 
يػتـ تمثيػؿ ىػذه الخيػارات مػف  ،اتخاذ مجمكعة مف الخيػاراتتؤدم بعد ذلؾ إلى 

قػػد تحػػدث أثنػػاء  إسػػتراتيجيةخػػالؿ القػػرارات التػػي يتبعيػػا المػػديركف خػػالؿ عمميػػة 
 مرحمة التن يذ. أكصياغة االستراتيجيات 

 (2، 2016)شيناز، 9

 التػي الخطػكات كالمترابطػة المتسمسػمة العمميػة عػف كالحاصػؿ النيائيػة النتيجػة
 فػي بما اإلستراتيجي، اتجاىيا بتحديد قياميا بعد اإلقتصادية المنظمة بيا تقـك
 أف الم تػرض مػف الخيػار كىػذا تحقيقيػا إلػى تتطمػع التػي كأىػدافيا غاياتيػا ذلؾ
 .كأىدافيا رسالتيا تحقيؽ مف كيمكنيا أفضؿ كضع إلى المنظمة ينقؿ

 (29، 2017رؤكؼ،) 10

قابمػػػة لمتطبيػػػؽ العممػػػي كيتكافػػػؽ مػػػع عمميػػػة اختيػػػار لبػػػديؿ مػػػف بػػػيف عػػػدة بػػػدائؿ 
عمػػى  ان معتمػػد ان اسػػتراتيجي ان أىػػداؼ المنظمػػة كيحقػػؽ رؤيتيػػا كرسػػالتيا كيحقػػؽ قػػرار 

تحميػػؿ البيئػػة الداخميػػة كالخارجيػػة، لمكاجيػػة التحػػديات كالصػػعاب التػػي تكاجييػػا 
 المنظمة.

11 
، 2019)حسف كحسكني، 
371) 

مػػػػػف تطػػػػػكير كعػػػػػرض البػػػػػدائؿ  نػػػػػاتف عػػػػػف عمميػػػػػة متسمسػػػػػمة الخطػػػػػكات ابتػػػػػداءن 
اإلستراتيجية كتقكيميا لكي تككف أكثر قبكالن كممكنػة التطبيػؽ كمالئمػة لمظػركؼ 
التػػي تعمػػؿ بيػػا المنظمػػة كمتطابقػػة مػػع رؤيتيػػا كرسػػالتيا كأىػػدافيا اإلسػػتراتيجية 

 كبيئتيا.

 (22، 2019)جاسـ، 12
مػػاـ المنظمػػة أبػػديؿ يػػتـ انتقػػاءه مػػف بػػيف عػػدد مػػف البػػدائؿ اإلسػػتراتيجية المتاحػػة 

كفؽ معايير تستند عمى تحميؿ البيئتيف الداخمية كالخارجيػة كالقػادر عمػى تحقيػؽ 
 .أىداؼ المنظمة الرئيسة

 .: من إعداد الباحث باالعتماد عمى ما ورد من مصادر في الجدولرالمصد
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اإلسػتراتيجي  الخيػار(، يمكػف اجمػاؿ الم يػكـ عمػى أنػو 6محتكيػات الجػدكؿ)كمف خالؿ استعراض 
األفضػؿ النػاتف عػف عمميػػة الم اضػمة بػيف البػدائؿ اإلسػػتراتيجية المتاحػة كفقنػا لمقػدرات اإلسػػتراتيجية 

بيئتيػػػا الخارجيػػػة لمكصػػػكؿ إلػػػى األداء ة بػػػيف البيئػػػة الداخميػػػة لممنظمػػػة ك لممنظمػػػة لتحقيػػػؽ المكاءمػػػ
كالقػػادر عمػػى تحقيػػؽ النجػػاح ألىػػداؼ المنظمػػة كاألطػػراؼ المرتبطػػة بيػػا مػػف خػػالؿ المرغػػكب فيػػو 

 استغاللو لنقاط القكة في اقتناص ال رص البيئية المتاحة كتجنب التيديدات المحتممة.

 اإلستراتيجية ات: أهمية الخيار ئانياً 
يتمثػػؿ فػػي يعػػد الخيػػار اإلسػػتراتيجي مػػف االسػػباب الرئيسػػة لتحقيػػؽ نجػػاح المنظمػػة كالػػذم 

                عمػػػػػػػػػػػػاؿ كالػػػػػػػػػػػػكظي ي(بة فػػػػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػػػػع المسػػػػػػػػػػػػتكيات )العػػػػػػػػػػػػاـ كاألاعتمػػػػػػػػػػػػاد الخيػػػػػػػػػػػػارات المناسػػػػػػػػػػػػ
(. فالخيار اإلستراتيجي الذم يككف غير مالئـ لمظركؼ البيئية التي تعمؿ فييا 2006،41)يكنس،

النجػػاح  الكسػػيمة التػػي تحقػػؽالخيػػار اإلسػػتراتيجي يعػػد  لؾلػػذ المنظمػػة يمكػػف أف يػػؤدم إلػػى فشػػميا،
 .(Macmillan&Tampoe,2000,132)كالتميز لممنظمات في بيئتيا الداخمية كالخارجية 

فػػػي اإلدارة أساسػػػيان  ان كال تتكقػػػؼ أىميػػػة الخيػػػار اإلسػػػتراتيجي ىنػػػا كحسػػػب بػػػؿ يعػػػد عنصػػػر 
القػرارات صػانعي التػي تسػاعد  الميمػة ككنػو مػف األدكاتل كبيػرةاإلستراتيجية لما يحممػو مػف أىميػة 

أىػػداؼ  الئػػـمسػػاراتيا المسػػتقبمية، كالتػػي ت تحديػػدالمنظمػػة ك  نشػػاطاتكاقػػع رسػػـ فػػي  اإلسػػتراتيجية
عػدة عمػى اعتمػادان لممنظمػة الداخميػة كالخارجيػة  نتائف تحميػؿ عكامػؿ البيئػةالمنظمة كرسالتيا كفقان ل

راتيجيات الشػػػديد باالسػػػتكاتجػػػاه اإلدارة العميػػػا نحػػػك المخػػػاطر كتمسػػػكيا أساسػػػية  كمحػػػددات معػػػايير
قناع العامميف إعمى امتالكيا القدرة الكاممة في المنظمة ك  الن كذ كالقكة أصحابالسابقة، كاتجاىات 

 .(2004،224)الركابي،

 تسػاعد مالئػـاختيار البديؿ اإلسػتراتيجي ال( بنف عممية 38، 2005كيضيؼ )عبد حسيف،
متخػػذم القػػرار عمػػى تكػػكيف كجيػػة نظػػر مشػػتركة، مػػف خػػالؿ معرفػػة كجيػػة نظػػر المنظمػػة كمعرفػػة 

ف العمػؿ مػع  الك ػاءة كالخبػرة يسػاعد عمػى تقػػكيـ  أصػحابمكقػع المنظمػة الحػالي كاتجػاه السػكؽ، كا 
مكانػػػات كتطػػػكير البػػػدائؿ اإلسػػػتراتيجية عبػػػر تقيػػػيـ فػػػرص السػػػكؽ الحاليػػػة كالمسػػػتقبمية بحسػػػب اإل

لػػدل المنظمػػة، كتمثػػؿ الخيػػارات اإلسػػتراتيجية الناجحػػة اسػػتراتيجيات عمميػػة قابمػػة لمتطبيػػؽ المتػػكفرة 
ف اليػػدؼ ،كذلػػؾ لتحديػػد ال ػػرص المسػػتقبمية كاالسػػت ادة منيػػا قػػدر المسػػتطاع انتقػػاء مػػف  األساسػػي كا 

القػػرارات فػػي اختيػػار االتجػػاه  أصػػحابالبػػديؿ اإلسػػتراتيجي مػػف بػػيف البػػدائؿ المتاحػػة، ىػػك مسػػاعدة 
تحديػػػػػػد الخيػػػػػػار عمميػػػػػػة ترجػػػػػػع أىميػػػػػػة  (Thompson,1999)كيػػػػػػرل  . سػػػػػػتراتيجي كتطػػػػػػكيرهاإل

يػدؼ المتاحػة ب كاإلمكانيػات تبحػث باسػتمرار عػف ال ػرصالتػي بعض المنظمػات إلى اإلستراتيجي 
فػػي  إال وال تبػػدأ بػال تبحػػث عػف التغييػر، ك  األخػرلبعػض المنظمػػات  أف، فػػي حػيف النمػك كالتغييػر
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، كالػبعض اآلخػر تتجاىػؿ التغييػر المنظمػات قػد بعػضىنالػؾ ، ك بيػا تغير الظركؼ المحيطػة حالة
مكانياتيػػػا إسػػتراتيجية مالءمػػةخيػػارات لػػدييا  تسػػتمر معيػػا بنجػػاح ألنيػػا حققػػت نتػػػائف ف لظركفيػػا كا 

 (.87، 2019)كلي،مرضية منيا

الذم يتكافؽ مع  اإلستراتيجيتتبنى الخيار  أف مف الضركرم عمى المنظمات مف ىنا كاف
، كال رص كالتيديدات التي تكاجو المنظمة كالػذم يػتـ التعػرؼ عميػو مػف خػالؿ القكة كالضعؼ قاطن

 التحميػػؿضػػكء  فػػيك  ،لتحميػػؿ البيئػػيا التػػي تتبػػع مرحمػػةىػػك ال اإلسػػتراتيجيالخيػػار فالتحميػػؿ البيئػػي، 
عتمػاد عمػى باألالتنافسػية،  ايػاز المتحقيؽ كصكالن إلى المالئـ الخيار اإلستراتيجي  يتـ اعتماد البيئي
مكانيات قدرات ، كمػا يػرتبط بػذلؾ لممنظمػة مػع المكاقػؼ البيئيػةتعػامميـ القػادة االسػتراتيجييف فػي  كا 
فػػػإف  ا(، لػػػذ2013،75)العتبػػػي، الت كيػػػر كالتحميػػػؿ كالت سػػػير متنكعػػػة مػػػف حيػػػث عمميػػػاتعػػػدة مػػػف 

البديمة ىك الخيارات  كتطكير الحالية في تنميةاإلستراتيجية الخيارات ال ائدة األساسية مف استخداـ 
كيعتقد  .34)،2016)جدكع،اإلستراتيجية الجديدة  خياراتالجيد كالكقت الالـز لتنمية ال مف تقميؿال

فػػي تبنػػي خطػػكة أساسػػية الخيػػار اإلسػػتراتيجي تكمػػف فػػي ككنػػو  أىميػػة فنبػػ، (2007،105)عجػػاـ،
كذلػؾ كأصػحاب المصػمحة،  العميػايػة نظػر اإلدارة األفضػؿ مػف كج خيػاراإلستراتيجية التي تمثػؿ ال
 Kotler et)كاشػػػار  .كجدارتػػػو فػػػي تحقيػػػؽ رسػػػالة المنظمػػػة كأىػػػدافيايعػػػكد لمػػػدل مالءمتػػػو 

al.,2016,10)   االسػتراتيجيات  إلػىالمنظمات تحتاج  أفباعتبار إلى أىمية الخيار اإلستراتيجي
ف تكػكف قػادرة عمػى اتحديد اكلكياتيا فيما يتعمؽ تخصػيص المػكارد،  أجؿمف  السػتجابة لمتغيػرات كا 

  .في بيئتيا كاالستجابة لسمكؾ المنافسيف

  اإلستراتيجيةئالئًا: حدود عممية الخيارات 
يتـ اختيار البديؿ اإلستراتيجي داخؿ حدكد المنظمات، كتتنثر بطبيعتيا بالقيكد الرسمية         

 ,Peng, Heathالقرار كرغبة المديريف ) كغير الرسمية،  كاختيار البدائؿ يتخذ مف قبؿ صناع

لخيارات الجارية في سياؽ ( كيكفر ىذا اإلطار كسائؿ عديدة لصانعي القرار لتقييـ ا500 ,1996
تمؾ المرحمة في الكقت  ستراتيجيات األساسية ألنيا تؤثر عمى الخيارات فيكاإلاألىداؼ 
عف تمؾ التي يككف فييا ابتعاد عف كيكفر اإلطار فرصة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ بديمة المناسب، 

األىداؼ المرسكمة كيؤثر كؿ مف الن كذ اإلستراتيجي كالقدرة التنظيمية في القدرة عمى تحقيؽ 
كالشكؿ اآلتي يكضح كيؼ  Weil,2005,331).)جؿ في الكقت الحاضر األىداؼ طكيمة األ

بدائؿ اإلستراتيجية حيث أف يمكف لمقدرة التنظيمية كالن كذ اإلستراتيجي أف يؤثرا في اختيار ال
االرت اع في القدرة التنظيمية كالن كذ اإلستراتيجي يؤدم إلى تحقيؽ نتائف جيدة، كىذا يككف عكس 



 

33 

أحدىما كيؤدم إلى تعثر في تحقيؽ  أكاالنخ اض في القدرة التنظيمية كالن كذ اإلستراتيجي 
 (.4األىداؼ كالنتائف المطمكب تحقيقيا، كيمكف تكضيحيا بالشكؿ )

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ( َىضر زذود انخُبس اإلسخشاحُد1ٍانشكم )

Sours: Weil ,David, (2005)" A Strategic Choice Framework For Union Decision 

Making" ,Journal Of Labor And Society ,Vol 8,No2,P332. 

 

المعينػة  اإلسػتراتيجيةلكػي تػنجح الخيػارات  بننػو ((Johonson & Scholes 1993يشػير      
 مالءمػػةتكػػكف  أف مػػةءالمقبكليػػة، الجػػدكل تشػػير المالمػػة، ءتسػػتكفي ثػػالث معػػايير: المال أفيجػػب 

لحاجػات البيئػػة، كمػػكارد المنظمػة كقيميػػا، كتكافػػؽ بػػيف القػكة كال ػػرص مػػف جيػة، كتقمػػؿ مػػف جكانػػب 
 أصػػحابكيعتبػػر القبػػكؿ مػػف جانبيػػا أف تكػػكف مقبكلػػة لػػدل  .كالتيديػػدات مػػف جيػػةو أخػػرلالضػػعؼ 

المصالح ككذلؾ تمبي كتتكافؽ مع أىداؼ المنظمة. كتسعى الجدكل مف ناحية أخرل إلى تقيػيـ مػا 
اذا كانػػػػػػػت المنظمػػػػػػػة لػػػػػػػدييا المػػػػػػػكارد التػػػػػػػي تحتاجيػػػػػػػا لتن يػػػػػػػذ اإلسػػػػػػػتراتيجية التػػػػػػػي تػػػػػػػـ اختيارىػػػػػػػا 

(Namatsi,2018,65.) 
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 اإلستراتيجية اتالعوامل المؤئرة في تحديد الخيار  رابعًا:
نتيجػػة  اإلسػػتراتيجيةفػػي تحديػػد الخيػػارات  التػػي تػػؤثراختمػػؼ البػػاحثكف فػػي تصػػني يـ لمعكامػػؿ      

 (7) كيكضػػح جػػدكؿكضكع، ػالمػػ إلػػىيا ػالخػػتالؼ رؤاىػػـ، كالزاكيػػة التػػي نظػػر كػػؿ مػػنيـ مػػف خاللػػ
 التي تؤثر عمى الخيار اإلستراتيجي.في تصني يـ لمعكامؿ  كالكتاب كجيات نظر الباحثيف

 (7) الجدول 
 اإلستراتيجية اتالعوامل المؤئرة في تحديد الخيار 

 اإلستراتيجيةالعوامل المؤئرة في تحديد الخيارات  , السنة, الصفحة(الباحث) ت

1 (Wheelen & Hunger, 

1989, 229) 

نحػػك المخػػاطرة، كأسػػمكب اتخػػاذ القػػرار، كضػػغكط البيئػػة الخارجيػػة اإلدارة  اتجػػاه
 .لمديريف اإلستراتيجييف كرغباتيـكالداخمية لممنظمة، كطمكحات ا

2 Certo & Peter, 1996, 

109) 

ت المنظميػػة، كالعالقػػات كفػػرة المػػكارد الماليػػة، كاالتجػػاه نحػػك المخػػاطرة، كالقػػدرا
 .اإلستراتيجيبكص يا قيكدان مؤثرة في الخيار  التنافسية

3 (Johnson and 

Scholes,1997,240) 

اسػػػػتراتيجيتيا المرغكبػػػػة، مػػػػدل التنػػػػكع فػػػػي أعمػػػػاؿ رسػػػػالة المنظمػػػػة ك  الممكيػػػػة،
 .ة، األبعاد العالميةالمنظم

4 (Macmallin & 

Tampe,2000.132) 

فػي كقػت كاحػد، ف ػي  أكصعكبة تحديد كافة الخيارات المحتممة بػن س الكضػكح 
الكاقع العممي ىناؾ حػدكد لمػدل الخيػارات الممكنػة، فالمنظمػات صػغيرة الحجػـ 

تقػػػػػـك  أفمػػػػػف الصػػػػػعكبة  أنػػػػػومػػػػػا المنظمػػػػػات الكبيػػػػػرة تجػػػػػد تحػػػػػدد بمكاردىػػػػػا، بين
 .جو نحك االلتزاـ بماضييابالتغيير، لذلؾ تت

 (75، 2013)العتيبي، 5

اتجاىػات المػدراء نحػك  أف إلػى (Jauck and Glueck,1988)اشار كػؿ مػف 
عمػػى البيئػػة الخارجيػػة ،عامػػؿ إدراؾ المػػدراء لمػػدل اعتمػػاد المنظمػػة  المخػػاطرة،

    قػػػات القػػػكة ، عالاإلسػػػتراتيجي الخيػػػارالمسػػػتكيات اإلداريػػػة عمػػػى  تػػػنثير ،الكقػػػت
 .الستراتيجيات السابقةل ي اإلدارة ، كعالن كذ بيف المدراءك 

 .الباحث باالعتماد عمى ما ورد من مصادر في الجدول إعدادالمصدر: من 

العميػػػػا التركيػػػػز عمػػػػى اإلدارة المالئػػػػـ  اإلسػػػػتراتيجيعمميػػػػة تحديػػػػد الخيػػػػار كمػػػػف أجػػػػؿ نجػػػػاح       
، األعمػػاؿات تحديػػد الخيػػار اإلسػػتراتيجي لمنظمػػفػػي  تػػؤثر التػػي عكامػػؿال مجمكعػػة مػػفاالىتمػػاـ بك 

نحػػػػك الخيػػػػار المنظمػػػة تكجػػػػو العكامػػػؿ المػػػػؤثرة فػػػي بمػػػكرة عػػػػددو مػػػػف يمكػػػػف  ذلػػػػؾ النجػػػاحكلتحقيػػػؽ 
 :ككما ينتي اإلستراتيجي
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 المراحػؿ فػي تحديػدىا سػبؽ كالتػي ،تحقيقيػا إلػى المنظمػة تسػعى التػي األىػداؼ تمثػؿ األهـداف: .1
 أم ،اإلسػتراتيجي لممنظمػة البػديؿ تحديػد فػي المػؤثرة العكامػؿ لصػياغة اإلسػتراتيجية أحػد األكلػى
 اإلسػتراتيجية األىػداؼ تحقيػؽ فػي إمكانيتػو إلػى النظػر البػديؿ اإلسػتراتيجي اختيػار عنػد ينبغػي

 .األمد قصيرة أـ األمد طكيمة فرعية أـ رئيسة خاصة أـ األىداؼ عامة تمؾ كانت سكاء لممنظمة
 لػـ مػا اإلسػتراتيجي البػديؿ لتحديػد التكجػو لممنظمػة يمكػف ال العوامل الخاصة بـالفرص والتهديـدات: .2

 بالمنظمة المحيطة الصناعة كبيئة الكمية الخارجية البيئية العكامؿ كتقكيـ تحميؿ نتائف بحسابيا تنخذ
 يك ػؿ الػذم اإلسػتراتيجي البػديؿ اتخػاذ أك ،أماميػا المتاحػة البيئيػة ال ػرص استثمار مف تمكينيا بغية
 .(212، 2013)محمد، كتحجيميا الخارجية البيئة في المتكقعة لمتيديدات السمبية اآلثار تقميؿ

 بمكقػؼ المتعمقػة النتػائف بتحميػؿ تقػكـ أف المنظمػة عمػى بنـواحي القـوة والضـعف: القيـود الخاصـة .3
 البشػرية كالمػكارد كالتمكيػؿ كاإلنتػاج بالتسػكيؽ الرئيسػة المتمثمػة انشػطتيا كعبػر الػداخمي المنظمػة
 كضػع عنػد المباشػر كتنثيرىػا األنشػطة تمػؾ كالضػعؼ فػي القػكة نقػاط كتحميػؿ ،التنظيمػي كالييكػؿ
 .اإلستراتيجية البدائؿ

المدراء االستراتيجييف  تتمثؿ العكامؿ الشخصية بقيـ واخالقياتها(:اإلدارة  )قيم الشخصية العوامل .4
لقيمة المدراء االستراتيجييف  أف إذ، اإلستراتيجيالعكامؿ الخاصة المؤثرة في الخيار التي تعد مف 
 التي تنسجـ البدائؿ أك ىؤالء المدراء الخياراتفي ضؿ ، اإلستراتيجيفي اختيار البديؿ تنثيران كبيران 

 .(266,2007)حبتكر، مع قيميـ الشخصية كتتالءـ
 مرتبطػة عكامؿ بمجمكعة يتحدد اإلستراتيجي البديؿ اختيار أف العوامل المرتبطة بفمسفة المنظمة: .5

 كالعكامػؿ، فييػا السػائدة كالثقافة التنظيمية القيـ أك ،التنظيمي كىيكميااإلدارة  كنمط ،المنظمة ب مس ة
 .(73، 2011المحمدم،) العامميف األفراد كميكؿ باتجاىات المتمثمة السمككية

 المعركضػة حاليػان أمػاـ اإلسػتراتيجيةكػكف البػدائؿ  فإ إذ باإلستراتيجيات السابقة:اإلدارة  شدة تمسك .6
دكف دراسػة  قػد تحػكؿ إذالتػي اعتمػدت فػي الماضػي،  أكمقيدة أساسػان باإلسػتراتيجيات الحاليػة اإلدارة 

 . االستجابة لمبيئة الخارجية أكلمتكيجؼ لإلدارة  كال يسمحاإلدارة  أماـ ،كت يـ البدائؿ المغرية
قػد يػؤدكف أعمػاليـ فػي  أكسػتراتيجي، قػد ال تتػكفر كامػؿ المعمكمػات لصػانعي الخيػار اإل المعمومات: .7

غيػػر صػحيحة، كفػػي كمتػػا الحػالتيف، يتػػنثر العػػدد المتػاح مػػف البػػدائؿ،  أكضػكء معمكمػػات غيػر كاممػػة 
               أمػػػػػػػػػػػػػران غيػػػػػػػػػػػػػر مناسػػػػػػػػػػػػػبسػػػػػػػػػػػػػتراتيجي تبػػػػػػػػػػػػػدك اسػػػػػػػػػػػػػتمرارية صػػػػػػػػػػػػػنع الخيػػػػػػػػػػػػػار اإل فػػػػػػػػػػػػػإفكبالتػػػػػػػػػػػػػالي 

 .(79-77,2010سميماف،)
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الزمنيػة المحػددة  األبعػاد اإلسػتراتيجيفػي حالػة تخطػي صػانع الخيػار  نػوإ إذ الوقت وضوابط الكمفـة: .8
 ستتدىكر، كمف ثـ تتنخر مناىف العمؿ عف التن يذ.  عميو قرارهفا فإفلو كتجاكز الكم و المسمكح بيا 

بعيػػدة عػػف  إنيػػا إال، دة كالمناسػػبة متػػكافرة فػػي المنظمػػةقػػد تكػػكف المعمكمػػات الم يػػ انقطــاع االتصــال:  .9
 .(3,2002،)القطب ع الخيػار اإلستراتيجيمتناكؿ أيدم اإلدارييف المشاركيف في صػن

ف الخيار االنتقائي المقصكر مػف بػيف مػا ىػػك مكجػػكد يػػؤثر كبشػكؿ ممحػكظ عمػى إ اإلدراك والتبصر: .10
كفػػي ىػػذه الحالػػػة يكػػكف سػػمكؾ صػػانعي الخيػػار معتمػػدان عمػػى المشػػاىدة،  ،اإلسػػتراتيجيعمميػػة الخيػػار 

داركيػػػػة السػػػػميمة كالتبصػػػػر كالحكػػػػػـ المكضػػػػػكعي، فػػػػػي ضػػػػػكء المحػػػػددات الداخميػػػػة كلكػػػػف بالقػػػػػدرة اإل
 . (26، 2017الطيط كالعايد،)كالخارجية، يصؿ صانعكا الخيار إلى غاياتيـ كاىدافيـ

التبايف بيف الكتاب كالباحثيف في تصني يـ لمعكامؿ المؤثرة في عممية تحديد الخيار  أفحيث          
اختيار عممي مناسب يجمع بيف البدائؿ المرغكبة كالمجدية  أساستتـ عمى  لممنظمة اإلستراتيجي

تقابؿ  إلى إضافةدارية ا  ب شخصية ك ، كفؽ جكاناإلستراتيجيكالعممية، كيتـ تطبيؽ كتن يذ الخيار 
فط القكة كالضعؼ كال رص كالتيديدات، نقا مب ػغأحد التناقض في  إلىىذا التبايف لـ يصؿ  كا 

مف  اإلستراتيجيما تقدـ فباإلمكاف تمثيؿ ىذه العكامؿ المؤثرة في الخيار  إلىاألحياف، كاستنادان 
  .(5)خالؿ الشكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لممنظمة( العوامل المؤئرة في تحديد الخيار اإلستراتيجي 5الشكل )
( "تقييم الخيارات اإلستراتيجية لتطوير واقع الشركة العامة لألسواق المركزية", 2016المصدر: جدوع, سندس محمد,)

 35ارة واالقتصاد, جامعة بغداد, صرسالة ماجستير, كمية اإلد
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 أفحيػػػث  كممػػػا يجػػػدر ذكػػػره أف العكامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي الخيػػػار اإلسػػػتراتيجي تػػػرتبط بعالقػػػات،     
تكضيح العالقة بيف تمؾ العكامؿ ييعدج حالة معقػدة بسػبب حقيقػة التػداخؿ كالتشػابؾ فيمػا بينيػا، ممػا 

ف. اإلسػتراتيجيفي عممية الخيار  أيضان تنثيرات متشابكة  إلىيقكد  أفيمكف  العكامػؿ التػي تػؤثر  كا 
نمػا بطبيعتيػا تػنتي متد اإلسػتراتيجيعمى عمميػة الخيػار  اخمػة بعضػيا مػع ال تػنتي مسػتقمة بػذاتيا كا 

 .(6) اآلتي الشكؿو في الكقكؼ عمى حقيقة ذلؾ التداخؿ يمكف عرض أجؿبعض، كمف 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أًَىرج حسهُهٍ نهؼاللبث انًخذاخهت بٍُ انؼىايم انًإثشة فٍ انخُبس اإلسخشاحُد9ٍ) انشكم

ػًهُبحهددددب  –يددددذاخههب  –(ن "اإلداسة اإلسددددخشاحُدُت: يفباًُهددددب 0222انًظددددذس: انسسددددٍُُن فددددالذ زسددددٍن )

بٌن األسدٌن ص  ًّ  . 452انًؼبطشة"ن داس وائم نهُشش وانخىصَغن ػ

-79، 2013)العتيبػػي، ( االسػػتدالؿ عمػػى مجمكعػػة مضػػاميف كدالالت6كيمكػػف مػػف خػػالؿ الشػػكؿ ) 
 كىي: (،80

الداخميػػة كالخارجيػػة كال ػػركؽ ال رديػػة كالمكقػػؼ تػػنثيران كبيػػران عمػػى ت سػػير صػػانع  تمػػارس متطمبػػات البيئػػة .1
 القرار لممعمكمات.

( أعاله تنثيران عمى عمميات التبسيط ال كرية كال ػركؽ ال رديػة 1كما تمارس العكامؿ الكاردة في النقطة ) .2
 لصانع القرار.

مػػػف نقطػػػة البػػػدء بتحديػػػد  اإلسػػػتراتيجيت سػػػير المعمكمػػػات كاسػػػتخداميا يػػػؤثراف فػػػي مراحػػػؿ الخيػػػار  أف .3
لىالمشكمة، كتكليد البدائؿ، ك   كتقكيمو. اإلستراتيجياختيار البديؿ  ا 
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 ال رد. يمو بعمميات التبسيط ال كرية لدلعممية تحديد اليدؼ، كتحميؿ البدائؿ، كاختيار البديؿ كتقك تتنثر  .4
نجاح عممية تحديد المشكمة يؤثر في عمؽ التحميؿ كتكليد البدائؿ كىذا بدكره يؤثر في عممية تقكيـ  أف .5

 البدائؿ كاالختيار مف بينيا.
 .كتتنثر بيا (اإلستراتيجيالمتخذ )الخيار  اإلستراتيجيتؤثر عممية التقكيـ عمى القرار  .6
 في المكقؼ كمتطمبات البيئة الداخمية كالخارجية. اإلستراتيجييؤثر الخيار  .7

 التصنيفات العالمية إلىلالنضمام  اإلستراتيجيةنماذج ال خامسًا:
لتحقيػؽ  النمػاذجإلى التصػني ات ىػدفان اسػتراتيجيان لػذلؾ فػإف ىنػاؾ مجمكعػة مػف  اإلنضماـيمثؿ      

 ذلؾ اليدؼ كما مبيف عمى النحك اآلتي:
 (لمتحول نحو جامعات الصنف العالمي Salmi الــ أنموذج) الخيار األول -1

ظير حديثان في أكساط المعنييف بالتعميـ الجامعي مصطمح الجامعات عالمية المستكل       
(World Class Universities) ك أ جامعات ذات الصنؼ العالميال سماء أخرل مثؿأ أك

 ،العممي لمبحث كبرل أكلكية تعطي التي المنظمات كىي , (Elite Institution)النخبكية المنظمات
 ،ضخمة كأكاديمية بحثية كامكانيات متميزة تدريس ىيئة كليا األساسية العمكـ مجاؿ في كبالذات

 كالبحثية األكاديمية مكانتيا ليا كتتيح ،متشددة بشركط أيضان  الطمبة كتقبؿ كمصادر التمكيؿ المتنكعة
يكضح  .(30، 2016)ناصر، ـمف جميع أنحاء العال الطالب أفضؿ مف نخبة عمى الحصكؿ العالية
 .( الخصائص المميزة لمجامعات مف الطراز العالمي7) الشكؿ
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " انخظبئض انًًُضة نهدبيؼبث يٍ انطشاص انؼبنًٍ" Salmi  (أًَىرج انــ7) انشكم

Source: Salmi ,Jamil,(2009),"The Challenge of Establishing World-Class 

Universities",     Publisher The World Bank, Washington, USA.p:8 
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أف النتػائف المت كقػة لجامعػات الصػنؼ العػالمي كالمتمثمػة فػي الخػريجيف  Salmi))كضح الػػػأ      
يمكػػف أف ، كنقػػؿ التكنكلكجيػػا ، البحػػكث الرائػػدة، المعرفػػة الديناميكيػػةالػػذيف لػػدييـ فػػرص عمػػؿ عاليػػة

مكارد كفيرة ك  تركيز عاؿو مف المكاىب، ساسان إلى عكامؿ بعضيا مكمؿ لمبعض اآلخر كىيأيعزل 
الرؤيػػة اإلسػػتراتيجية كالمركنػػة التػػي ك  القيػػادةك  جػػراء البحػػكث المتقدمػػة،ا  لتػػكفير بيئػػة تعميميػػة غنيػػة ك 

أف تعكقيػػػػا البيركقراطيػػػػة ىػػػػذا الت اعػػػػؿ دارة المػػػػكارد دكف ا  تمكػػػػف المنظمػػػػات مػػػػف اتخػػػػاذ القػػػػرارات ك 
الػػػػػػػػػػػػػػػديناميكي بػػػػػػػػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػػػػػػػػذه األبعػػػػػػػػػػػػػػػاد ىػػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػػمة الجامعػػػػػػػػػػػػػػػات ذات الصػػػػػػػػػػػػػػػنؼ العػػػػػػػػػػػػػػػالمي 

(Altbach&Salmi,2011,3).  عالمية، ىناؾ ثالثة معايير يتـ الكفػاء بيػا الجامعةلكي تصبح 

المتخصصػة  العالميػة يجب عمى األكاديمييف كالطالب الجامعييف نشر أبحاثيـ في المجالت كىي
أف يككف لمجامعة مجتمع أكاديمي كطػالب ، باحثكف آخركف اينبغي أف يستشيد بي كتمؾ المقاالت

  يتضػػػمف أنمػػػكذج ك . (Ahmed,2015,128) يجػػػب أف تنػػػتف الجامعػػػة خػػػريجيف عػػػالمييف يف،دكليػػػ
 األبعاد اآلتية:( السابؽ 7في الشكؿ ) (Salmiانـ )

عبػػارة عػػف الطريػػؽ الػػذم تمػػارس بػػو أف الحككمػػة الرشػػيدة يػػرل البنػػؾ الػػدكلي  الحوكمــة الرشــيدة: . أ
( 6، 2017زكػػركش كآخػػركف،ة إدارة المػػكارد اإلقتصػػادية كاالجتماعيػػة مػػف أجػػؿ التنميػػة )المطالسػػ

بننيػػػػا ممارسػػػػة السػػػػمطة مػػػػف خػػػػالؿ عمميػػػػات سياسػػػػية كمؤسسػػػػية تتسػػػػـ بالشػػػػ افية  أيضػػػػان كتعػػػػرؼ 
ة يرسػمالمشػاكرات الالسياسػات مػف خػالؿ  كتشجع المشاركة العامػة لمجميػكر فػي صػنع لةءكالمسا
قدرة  تعرؼ الحككمة الرشيدة لمجامعات بننيا عبارة عف في حيف. (Ali,2017,9)رسمية الكغير 

، بمسػػتكل عػػاؿ مػػف الجػػكدة، كتحسػػيف أدائيػػا باتبػػاع خطػػط فاعمػػة، الجامعػػة عمػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا
لة ءمػػة مثػػؿ المسػػاميتتضػػمنو مػػف معػػاني  كذلػػؾ بمػػا، مناسػػبة مػػف خػػالؿ اإلدارة الرشػػيدة كأسػػاليب

. كلمحككمػػػة أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي الجامعػػػات ألنيػػػا تػػػكفر (419، 2018،الكسػػػركالشػػػ افية كالنزاىػػػة )
فػػي الكشػػؼ عػػف  أيضػػان الييكػػؿ التنظيمػػي الػػذم يمكػػف مػػف خاللػػو تحقيػػؽ أىػػداؼ الجامعػػات كت يػػد 

 .(203-202، 2018)طيب،     أكجو القصكر في أداء الجامعات، كضعؼ المخرجات
الػػرئيس فػػػي تحقيػػػؽ البشػػرم أحػػػد أىػػػـ مػػكارد المنظمػػػات كالعامػػػؿ يعػػد العنصػػػر  تركيـــز المواهـــب: . ب

دراكيػػا أف مكاىػػب ظمػػات تتبنػػى تطبيػػؽ ىػػذا الم يػػـك إلبػػداع، أخػػذت الكثيػػر مػػف المنالنجػػاح كاإل
صػػػػبحت عمميػػػػة جػػػػذب المكاىػػػػب أالمػػػػكظ يف كميػػػػاراتيـ تعػػػػد محركػػػػات النجػػػػاح ألعماليػػػػا لػػػػذلؾ 

، 2019كاالحت اظ بيا ذات أىمية إستراتيجية عمى نحك متزايد بيف المنظمػات )حسػف كالجرجػرم،
مميف ذكم عمميػة جػذب العػا تركيػز المكاىػب بانيػا( Rani & Joshi,2010,23) (. كيػرل179

الميارات العالية لمعمؿ في المنظمة كدمجيػـ كتطػكيرىـ كتطػكير العػامميف المكجػكديف، كاالحت ػاظ 
عكامػؿ النجػاح حػدل تقرير البنؾ الدكلي إلى تركيز المكاىػب بننيػا ا شارأالسياؽ ن سو بيـ. كفي 

تشير إلى كجكد كتمػة مركػزة مػف الطػالب المت ػكقيف  إذالحاسمة لمجامعات ذات الصنؼ العالمي، 
عػػػػػداد مػػػػف المػػػػػكظ يف المتميػػػػزيف فكريػػػػػان أكاسػػػػتقطاب االسػػػػاتذة كالبػػػػػاحثيف األكثػػػػر ك ػػػػػاءة كجػػػػذب 
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 األكاديميػةككجكد كثافة عاليػة مػف المكاىػب التػي تعمػؿ فػي العديػد مػف التخصصػات  ،كالمبدعيف
 (.89، 2018)شبمي،

العنصػػر األساسػػػي الػػػذم يميػػػز معظػػػـ الجامعػػػات عمػػػى  الماليػػػة كفػػػرة المػػػكارد تعػػػد وفـــرة التمويـــل: . ت
 الحكػكمي التمكيػؿ كىػي لمتمكيؿ، رئيسة مصادر أربعةمستكل العالـ، كالكاقع أف ليذه الجامعات 

كالعكائػد  الخاصػة، كالشػراكات العامػة المنظمػات مػع البحثيػة كالعقػكد كالبحثيػة، لمن قػات التشػغيمية
(. 361، 2018بػدكم كمصػط ى، الدراسػية ) كالرسػكـ كاليػدايا، األكقػاؼ عػف الناتجػة الماليػة

نظاـ تعميـ مكاز عبر تحكيؿ االمكاؿ  طكر كعدد مف الدكؿ العربيةكتجدر االشارة إلى أف العراؽ 
يتػػاح لمطػػالب الػػذيف لػػـ يػػتـ قبػػكليـ عبػػر نظػػاـ القبػػكؿ  وبمكجبػػ ،الخاصػػة إلػػى المنظمػػات العامػػة

(. لػذلؾ 15، 2018)اليكنسػكك، قسػط تعميمػي المركزم بخيار دخكؿ منظمات التعميـ العاـ مقابؿ
لتعمػػيـ إلػػى المنظمػػات التعميميػػة بننػػو مجمػػكع المػػكارد المرصػػكدة فػػي إطػػار ا تعػػرؼ كفػػرة التمكيػػؿ

  دارة ىػػػذه االمػػػكاؿ كاسػػػتخداميا بك ػػػاءةا  لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ التػػػي يتعػػػيف تحقيقيػػػا بػػػالمكارد المتاحػػػة ك 
 .(61، 2017)الحربي، 

تميز كجكد منظمات التعميـ العالي بالمقارنة مع منظمات تحدد مخرجات البحث  االنتاج العممي: . ث
تحقيػػؽ فيػػـ  أكيمثػػؿ دراسػػة م صػػمة لممكضػػكع مػػف أجػػؿ اكتشػػاؼ المعمكمػػات  إذ األخػػرلالتعمػػيـ 
تسػيـ مػف خالؿ كظائ يػا الرئيسػة )التػدريس، كالبحث العممي،  إذ ,(Bueno,2019,1) جديد ليا

في تحقيؽ متطمبات الشعكب كنيضتيا كتقدميا. كيحتػؿ التعمػيـ الجػامعي مكانػة  كخدمة المجتمع(
 قتصػػاد القػػػائـ عمػػػى المعرفػػػة، فمػػػف خػػالؿباإل فيمػػػا يتعمػػػؽالسػػيما اإلقتصػػادية  ميمػػػة فػػػي التنميػػػة

، 2013)السػػكراف، قتصػػاد الرئيسػػػةالبحػػث كالتطػػكير كاالبتكػػار تنػػػتف المعرفػػػة التػػػي ىػػػي مػػػادة اإل
السػمعة  اليعكسػك  ةكاديمييف تـ اختيػارىـ بعنايػأييا باحثيف د(، لذلؾ فإف الجامعات العالمية ل186

كمكاطف القكة في مجػاؿ البحػكث، كبالتػالي فػإف تحسػيف األداء البحثػي يزيػد مػف مكانػة  األكاديمية
 .(Marlin,2011,197) عمى الساحة الدكلية كالكضع النسبي ليا في التصني اتالجامعة 

يعتبػػػر الخريجػػػكف مػػػف أىػػػـ أنػػػكاع المخرجػػػات التػػػي تسػػػعى المنظمػػػات التعميميػػػة إلػػػى  الخريجـــون: . ج
يػػرتبط المسػػتكل النػػكعي لمخػػريجيف بقػػدرات الطمبػػة عمػػى متابعػػة كفيػػـ األسػػس ك دتيػػا، االرتقػػاء بجك 

، كيتػزامف ذلػؾ مػع تكسػع المنظػكر كسائؿ تطبيقيا في مياديف العمػؿ كالمبادئ المينية ككذلؾ فيـ
)الظػػػػػػػالمي الػػػػػػػػشامؿ كتنػػػػػػػػكع األدكار ليػػػػػػػتالئـ مػػػػػػػع البيئػػػػػػػة الحاليػػػػػػػة كسػػػػػػػبؿ االرتقػػػػػػػاء بالجامعػػػػػػػات 

(. أف اليدؼ األساسي مف التعميـ ىك انتػاج أفػراد يتمتعػكف بحالػة متكازنػة 155، 2012كآخركف،
فػي  ميمػان منظمػات التعمػيـ دكران  تمػارس كمتناغمػة مػف الت كيػر الػذىني كالركحػي كالعػاط ي، حيػث

نبغػي منظمػة المعرفػة الممتػازة التػي يكفقان لذلؾ تعد الجامعة رمزان ل تعزيز ميارات الطالب الناعمة
نتػػػاج خػػػريجيف يتمتعػػػكف بشخصػػػية كميػػػارات عاليػػػة إس المػػػاؿ البشػػػرم فػػػي أأف تكػػػكف مصػػػدر ر 

 ,Ahmad et al,2011) بعاد كالرؤل المختم ػةعمى المناقشة كالتكاصؿ كفقان لم الت كير قادركف
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لذلؾ فإف الجامعات العالمية تتميز بجكدة مخرجاتيا مف البحث العممػي كيتميػز خريجكىػا  (.450
، كىك مػا يزيػد مػف فػرص تػكظي يـ األجنبيةبالقدرة عمى البحث العممي كالمنافسة في سكؽ العمؿ 

  .(Taylor,2007, 868)  بعد تخرجيـ كىذا ما يحقؽ ميزة تنافسية لمجامعات
 أكتطبػؽ عمػػى شػكؿ خػػدمات  أك ة ىػػي المعرفػة العمميػػة التػي تتجسػػدالتقنيػ نقـل وتــوطين التقنيــة: . ح

نقػؿ التقنيػة ىػك عميػو فػإف  (. بنػاءن 75، 2015)حمداف،  نتاج ذات قيمة تجاريةإعمميات  أك سمع
عممية نقؿ المعارؼ التقنية، ممثمة في الميارات المينية كالمعرفة ال نية كالخبرات كطرؽ التصنيع 

ؾ الميػػارات الالزمػػة لالسػػتحكاذ الامػػت كمحاكلػػة المسػػت يديف مػػف ىػػذه التقنيػػةبغػػرض تكسػػيع رقعػػة 
الستغالليا في إنتػاج الجديػد مػف  كمعرفة أسرار تشغيميا كصيانتيا، كتطكيرىا، عمى أسرار التقنية

تمؾ ىي الحيازة الحقيقية لمتقنية كالمناط بيػا ت عيػؿ  ،الخدمات أكالمنتجات كالعمميات كالتطبيقات 
كسػػائؿ  النقػػؿ كالتػػكطيف التقنػػي، الػػذم سيصػػبح مػػع مػػركر الػػزمف خبػػرة تراكميػػة تمكػػف مػػف ابتػػداع

كأدكات جديدة تسيـ في التطكير التقني المحمي، لتشكؿ قاعػدة عمػى المػدل البعيػد لصػناعة تقنيػة 
تعد عممية التكييؼ كتكطيف التكنكلكجيا . (5-4، 2017الشكاشي،  )الشيباني كأبك محمية متطكرة

عػداد الكػكادر  في الدكؿ النامية مف العمميات الميمة لتييئػة كتنميػة القػدرات التكنكلكجيػا المحميػة كا 
كتطكيعيػػػا فػػػي التكنكلكجيػػػا العمميػػػة كال نيػػػة القػػػادرة عمػػػى اكتسػػػاب كاسػػػتيعاب التكنكلكجيػػػا المنقكلػػػة 

أساسػػػية تقػػػـك بتطكيػػػع كتػػػكطيف التكنكلكجيػػػا لتصػػػبح مالءمػػػة فػػػي . كىنػػػاؾ عػػػدة عكامػػػؿ المحميػػػة
 :(364، 2010)عمي كحميد، الظركؼ اإلقتصادية كاالجتماعية 

 مػػػػف السياسػػػػية العمميػػػػة  : تعػػػػد نشػػػػاطات البحػػػػث العممػػػػي كالتطػػػػكير العممػػػػي جػػػػزءان البحػػػػث العممػػػػي
كالتكنكلكجيػة كتتطمػب عمميػػة التطػكر العممػي كالتكنكلػػكجي فػي العػراؽ ضػػركرة تحقيػؽ الػربط الكثيػػؽ 

  .بيف ىذه النشاطات كالعمميات اإلنتاجية كتييئة البحكث لحؿ المشكالت التي تكاجييا ىذه الدكؿ
  :فػػػػي تحديػػػػد طػػػػرؽ  ان كبيػػػػر  ان ي دكر لمتخطػػػػيط العممػػػػي كالتكنكلػػػػكج فإالتخػطػػػػػيط العممػػػػػي كالتكنكلػػػػكجي

ـ كالظػػركؼ البيئيػػة كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة كاإلمكانػػات ءبمػػا يػػتال ،كأسػػاليب تػػكطيف التكنكلكجيػػة
كيتنػػاكؿ التخطػػيط العممػػي لبمػػد يػػتالءـ مػػع ظػػركؼ اكاالحتياجػػات كالجيػػد المػػادم كالتنظيمػػي بشػػكؿ 

عطػػاء األكلكيػػة لمبحػكث التػػي ليػػا الخطػػة العمميػة كعالقاتيػػا بالخطػػة الت إسػػتراتيجية كالتقػاني نمكيػة كا 
 . ة لتطكير عممية التقانة كتكطينياعالقة مباشرة بمشاريع التنمي

  إلػػىتسػػيؿ عمميػػة الكصػػكؿ  إذ، مػػف أىػػـ كسػػائؿ نقػػؿ كتػػكطيف التقانػػة: تعتبػػر مراكػػػػز المعمكمػػػػات 
 .التقانة، كتسيرىا مف بنكؾ معمكمات مية كالتقانية في مختمؼ المجاالتالمعمكمات العم
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 (تدويل التعميم العالي الخيار الئاني )أنموذج -2

كسػػيمة فعالػػة  فيػػك ،اساسػػيان فػػي اإلسػػتراتيجية العامػػة لمنظمػػات التعمػػيـ العػػالي يعػػد التػػدكيؿ عنصػػران 
عػداد الطػالب كالمػكظ يف لمبيئػات الدكليػة ا  لتحسيف نكعية التعميـ كالبحكث كتعزيػز كضػكح الرؤيػة ك 

داة ميمة في التطػكير األكػاديمي كيتجمػى دكر التعمػيـ العػالي فػي مكاجيػة أالمتعددة الثقافات. فيك 
حيث أنػو اليمكػف ألم دكلػة ميمػا كػاف نظاميػا  .(6، 2016كآخركف ، رضكاف) التغيرات العالمية

كتتجػػاكب مػػع مسػػتحدثاتو،  ،كتت اعػػؿ معػػو ،وحػػداث العػػالـ الػػذم تعػػيش فيػػأالتعميمػػي أف تنػػنل عػػف 
ىمػػػػا المسػػػػيطراف عمػػػػى  (Internationalization)كالتػػػػدكيؿ  (Globalization)كتعػػػد العكلمػػػػة 

نظمػػة أالسػػاحة الدكليػػة، كيمكػػف تعريػػؼ العكلمػػة فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ بننيػػا العمميػػة التػػي تتكامػػؿ فييػػا 
، كتػػدكيؿ التعمػػيـ كالعكلمػػة م يكمػػاف ليسػػا متطػػابقيف تمامػػان نظمػػة العػػالـأيـ الكطنيػػة مػػع بقيػػة التعمػػ

كلكنيما مرتبطاف ارتباطان كثيقان كمع ذلؾ يمكف القكؿ أف العكلمة ىي القكل الدافعة لتدكيؿ التعميـ،  
كتعمؿ كمح ز كالتدكيؿ ىك االستجاب، كي ضؿ استخداـ تدكيؿ التعميـ بدالن مف عكلمة التعميـ ألف 

 (Kerklaan et. al,2008,243)كينظػر .(Tilak,2011,20)لتعػاكف الػدكلي األكؿ اقػرب إلػى ا
الصػبغة الدكليػة عػف جميػع االمػكر التػي تيػـ المنظمػات عمػى  إعطػاءعمميػة  عمى أنوإلى التدكيؿ 

ا مثؿ السياسات، العمميات، كالبرامف، كالتي عػف طريقيػا، يػتـ بنػاء عالقػات تعػاكف كتبػادؿ الفياخت
كنظيراتيػػا العالميػػة، كذلػػؾ لمكصػػكؿ لمتكامػػؿ كالت ػػاىـ، كتحقيػػؽ األىػػداؼ  بػػيف المنظمػػات المحميػػة

عمميػػػة إضػػػافة  بننػػػو تػػػدكيؿ التعمػػػيـ العػػػالي (Childress,2009,289)كلػػػذلؾ عػػػرؼ  .المشػػػتركة
 (Ota,2018,93)بحػػاث كخػػدمات التعمػػيـ العػػالي. كيػػرل األبعػػاد الدكليػػة فػػي التػػدريس كاأل كدمػػف

بعػػاد الدكليػػة كالثقافػػات بعػػاد تػػدمف المحتػػكل كاألمتعػػددة الجكانػػب كاألالعػػالي عمميػػة تػػدكيؿ التعمػػيـ 
 نظمة التعميـ العالي.أىداؼ منظمات ك أالعالمية في كظائؼ ك 

التػػػػي تتبعيػػػػا  مػػػػف سياسػػػػات كخطػػػػطمتطمبػػػػات ىنػػػػاؾ مجمكعػػػػة مػػػػف ال فػػػػإفلتحقيػػػػؽ التػػػػدكيؿ      
( متطمبػات تػدكيؿ 8) الشػكؿكما فػي  (2016)عمي، حدد، عاليالتعميـ ال أنشطةالجامعات لتدكيؿ 

 .التعميـ العالي
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 ( يخطهببث حذوَم انخؼهُى انؼبن2ٍ) انشكم

 انببزث انًظذس: ئػذاد

 

 عمى النحو اآلتي: متطمبات تدويل التعميم العاليويمكن توضيح 

ىيئػة التػدريس عػف  أعضػاء: يػتـ حركػة ة التـدريسئـهي ألعضاءالحراك والتنمية المهنية الدولية  . أ
طػرؼ فػي االسػتعانة بنعضػاء  ت اقيات تعاكنية بيف جامعات دكليػة تعطػي الحػؽ لكػؿأابراـ طريؽ 

ىيؿ برامجيػا الحاليػة كمػا أف نتػػ أكنشػاء بػرامف تعميميػة جديػدة ىيئة التدريس مف الطػرؼ اآلخػر إل
تركز بص ة خاصة عمى حراؾ أعضػاء الييئػة  Fullbright)) ىناؾ برامف متعددة األطراؼ مثؿ

األكػػػػاديمي كالتنميػػػػة كتسػػػػعى بػػػػرامف الحػػػػراؾ  .(Mede&Tuzun,2016,681-682)التدريسػػػػية 
 .(Tuukkanen,2013,31) اآلتية المينية ألعضاء ىيئة التدريس إلى تحقيؽ األىداؼ

 زيادة الدافعية لمتدريس كاكتساب األكاديمييف كجيات نظر مختم ة. 
  كاديميةأقامة اتصاالت جديدة كبناء شبكة ا  تحسيف الميارات التعميمية ك. 
  مجاالت التي يصعب إعداد ككادرىا محميان إعداد أعضاء ىيئة تدريس جدد في. 
 تحسيف الميارات المغكية. 
  البيئة العالمية.زيادة االن تاح عمى  
  لمجامعات.مداخؿ التنافسية التطكير 
 االبتكار. 

يعبر الحراؾ الدكلي لمطالب عف نمط "االستيالؾ في الخػارج" كفيػو يقػـك  :الحراك الدولي لمطالب . ب
الزبائف )الطالب( بعبكر الحدكد لمتابعة دراستيـ ببمد اخر ل ترة محددة، أم انتقػاؿ مؤقػت لمطالػب 

 

متطلبات تدويل 
 التعليم العالي

 ةالحراك والتنمية المهنية الدولي

 عضاء هيئة التدريسأل

 تدويل البحث العلمي

 الحراك الدولي للطالب
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 للجامعة 
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، 2017)عبػػد العظػػيـ، ـعػػكد لمتابعػػة دراسػػتو فػػي منظمتػػو األي فػػي دكلػػة أخػػرل بيػػدؼ الدراسػػة ثػػـ ي
كربػي إذ عػرؼ المجمػس األ حقيؽ التنكع الثقافي كالدكلي في الحـر الجامعي.فيك كسيمة لت. (295

 أكغيػر رسػمية(  أكالحراؾ الدكلي لمطالب عمى أنو فترة التعمـ التػي يقضػييا فػي الخػارج )رسػمية 
البػػػػالغيف مػػػػف األفػػػػراد لتطػػػػكير ميػػػػاراتيـ الشخصػػػػية كالمينيػػػػة  أكالتنقػػػػؿ الػػػػذم يقػػػػكـ بػػػػو الشػػػػباب 

(Wells,2014,20).  كأكضحت منظمة التعاكف كالتنمية اإلقتصادية أف أعداد الطػالب الػدكلييف
، 2013مميػػكف فػػي عػػاـ  4,5إلػػى  1975فػػي عػػاـ  800,000فػػي تزايػػد إذ تضػػاعؼ العػػدد مػػف 

ف عدد الطالب الدكلييف الذيف يدرسكف خارج بمدانيـ سيصؿ إلػى   2025مميػكف بحمػكؿ عػاـ  8كا 
أف تسػت يد بشػكؿ كبيػر مػف خػدمات التعمػيـ، حصػمت المممكػة كما أف البمداف المصدرة كمنظماتيػا 

مميػػار جنيػػو اسػػترليني مػػف الصػػادرات التعميميػػة، كمػػف المتكقػػع أف يصػػؿ إلػػى  14,1المتحػدة عمػػى 
كترجػػع ال كائػػد عمػػى التعمػػيـ العػػالي فػػي تحسػػيف صػػكرة المنظمػػات  2025مميػػار بحمػػكؿ عػػاـ  27

كظ يف كالطػالب كزيػادة التنػكع الػداخمي حيػث كتحسييف معايير الجكدة كالحصػكؿ عمػى أفضػؿ المػ
  كيمييػػا 18األكبػػر فػػي جػػذب الطػػالب بنسػػبة عمػػى النسػػبة  األمريكيػػة حصػػمت الكاليػػات المتحػػدة

  الياباف ككندا بنسبة 4  ركسيا ك5  ك6   كاستراليا7  كفرنسا 11 المممكة المتحدة بنسبة
3  (Yuen et al.,2016, 103) . 

سمات التعميـ الجامعي كميمة اساسية مػف ميػاـ  يعتبر البحث العممي أحد تدويل البحث العممي: . ت
الجامعػػة اليػػـك كالتػػي مػػف خالليػػا تزيػػد مػػف ارتباطاتيػػا بحركػػة المجتمػػع كتعطػػي الحمػػكؿ المناسػػبة 

الميػاـ األساسػية  لكثير مف المشاكؿ التي تكاجييا المنظمات كما مف شؾ أف البحػث العممػي أحػد
 منظمػػات المجتمػػع اآلخػػر، فؿ كمػػف خاللػػو تحظػػى بالتقػػدير كالمكانػػة بػػيالتػػي تميػػز الجامعػػات، بػػ

عمػى الصػعيد الػدكلي كأحػد  مرمكقػان  فضالنعف ذلؾ اصبح أحد الكسائؿ الرئيسػة لتتبػكأ الدكلػة مكانػان 
حيػػث أف الجامعػػػات (. 183، 2019)المصػػػرم، األمػػـعػػايير التػػػي يقػػاس بيػػا مػػػدل تقػػدـ أىػػـ الم

التعمػػيـ الجػػامعي القػػائـ عمػػى جػػكدة نشػػاطاتيا البحثيػػة كغزارتيػػا، كلكػػي العالميػػة تعػػرؼ مػػف خػػالؿ 
يتسػػػػنى لجامعػػػػة مػػػػا االلتحػػػػاؽ بمصػػػػاؼ الجامعػػػػات العالميػػػػة البػػػػارزة كحيػػػػازة االعتػػػػراؼ بمكانتيػػػػا 

(. لػذلؾ Tayeb et. al ,2016, 103)البػد ليػا أف تحقػؽ التميػز فػي البحػكث كالتعمػيـ  العالميػة،
كصػػػيغة أفضػػػؿ لمكاجيػػػة العكلمػػػة فػػػي مجػػػاؿ التعمػػػيـ العػػػالي  ممػػػيتػػػدكيؿ البحػػػث العطػػػرح م يػػػـك 

ضػ اء البعػد الػدكلي إكالتقميؿ مف تنثيراتيا السمبية إذ يعرؼ تدكيؿ البحث العممػي  كالبحث العممي،
البحػػػث كالتطػػػكير بالجامعػػػات، بغيػػػة االرتقػػػاء بالقػػػدرات  أنشػػػطةالبعػػػد المتعػػػدد الثقافػػػات عمػػػى  أك

كيشػػػار إليػػػو (. 40، 2015)اليمػػص، العمميػػة كتعظػػػيـ اسػػتخداميا لتحقيػػػؽ المتطمبػػات المجتمعيػػػة
عمى أنو إضافة الصػبغو الدكليػة كمتعػددة الثقافػات عمػى الجيػكد البحثيػة فػي الجامعػات مػف  أيضان 

نشػػػطة البحػػػكث بمػػػا يسػػػيؿ إجػػػراء أكاقػػػع االفتراضػػػية ك خػػػالؿ المشػػػاركة فػػػي المػػػؤتمرات الدكليػػػة كالم
 (.120، 2018)صديؽ، المعامالت العممية كتبادؿ المعرفة



 

45 

ـــدولي ل . ث تبػػػاع كتشػػػترل فػػػي  خدمػػػةيتعامػػػؿ مػػػع التعمػػػيـ الجػػػامعي عمػػػى أنػػػو  مجامعـــة: التســـويق ال
منظمػػػة تعميميػػػة خػػػارج حػػػدكدىا،  أكقامػػػة فػػػرع لجامعػػػة إ منيػػػا األسػػػكاؽ الدكليػػػة عبػػػر عػػػدة أشػػػكاؿ

الجامعػػػات اليادفػػػة لمػػػربح، تقػػػديـ مػػػنح كتسػػػييالت كتػػػراخيص، تػػػكفير المستشػػػاريف كالمتخصصػػػيف 
لتقديـ خدمات تعميميػة بمقابػؿ مػادم، لػذلؾ يػنتي االىتمػاـ بالتسػكيؽ الػدكلي لمجامعػات مػف خػالؿ 

كالقػدرة عمػى اجتػذاب الطػالب  منطمقات السكؽ العالمية لمتعميـ العػالي كالتػي تقػـك عمػى المنافسػة،
أف التسػػػػكيؽ  (Doyle,2011,315)(. كيػػػػرل 275، 2017العظػػػػيـ،)عبػػػػد  كالبػػػػاحثيف الػػػػدكلييف

الدكلي لمجامعات ىك كافػة األنشػطة اإلداريػة التػي تيػتـ بتحديػد احتياجػات الزبػائف غيػر المممكسػة 
كيؽ الػػدكلي لمجامعػػات مػػف الجامعػػة كالتػػي عػػادة مػػا يسػػتيمكيا الزبػػكف عنػػد االسػػتالـ، كيغطػػي التسػػ

مجمكعة كاسعة مف المجاالت كتسكيؽ االستشػارات فػي المجػاالت الطبيػة كاليندسػية كاالقتصػادية 
 كتػرل كالزراعية، كخدمات إرشادية، كخػدمات فنيػة، كخػدمات إداريػة، كخػدمات عامػة ... كغيرىػا.

مػػف الجيػػكد  ( أف التسػػكيؽ الػػدكلي لمجامعػػات عبػػارة عػػف مجمكعػػة متكاممػػة315، 2015)السػػيد،
التسكيقية في إطار البيئة الدكلية تيػدؼ مػف خالليػا الجامعػة إلػى تسػكيؽ خػدماتيا التعميميػة عمػى 

منظمات التعميـ العالي متمثمة تحسيف معػايير الجػكدة  كلية كما ينتف عنيا مف فكائد عمىالبيئة الد
. فػي تنػكع الػداخميكالطػالب كزيػادة ال األكػاديمييفكتحسيف صكرة الجامعة كالحصكؿ عمى أفضػؿ 

، أف لمتسكيؽ جممة مف األنشطة التي (Mosneaga & Agergaard, 2012, 526)حيف أشار
 تقكـ بيا الجامعات كفؽ إستراتيجية منظمة، كتتمثؿ ىذه األنشطة باآلتي:

 .الحمالت اإلعالمية كالتركيجية 
  .عقد المعارض الدكلية 
  لطالبي.تقديـ المقررات التمييدية لمتكجيو، كاإلرشاد ا 
   تطبيػػػػػػؽ سياسػػػػػػات تنظيميػػػػػػة متطػػػػػػكرة لػػػػػػدعـ المركنػػػػػػة فػػػػػػي اسػػػػػػتقطاب الطػػػػػػالب األجانػػػػػػب مػػػػػػف

 منظكر الحككمة التنظيمية.   
  (تكنولوجيا التعميمالخيار الئالث )أنموذج  -3

لكجيػػا التعميميػػػة بشػػكؿ مباشػػر عمػػػى كػػؿ جانػػب مػػػف جكانػػب البيئػػة الجامعيػػػة، ك التكنتػػؤثر        
لكجيا التعميـ لرفع مستكل التعميـ كتحقيؽ أىػدافيا بػؿ ك أستخداـ تكن حيث أدركت الجامعات أىمية

إف االلتػػزاـ بتطبيػػؽ تقنياتيػػا ضػػركرية مػػف أجػػؿ البقػػاء كاالسػػتمرار كجامعػػات رصػػينة تحػػافظ عمػػى 
عرفػػت اليكنسػػكك )تكنكلكجيػػا التعمػػيـ( منحنػػى مػػنظـ لتصػػميـ العمميػػة التعميميػػة  كيانيػػا كسػػمعتيا.

كاالتصػػاؿ  ألىػػداؼ محػػددة نابعػػة مػػف نتػػائف األبحػػاث فػػي التعمػػيـ، تبعػػان  كتن يػػذىا كتقكيميػػا ككػػؿ،
 أك ةمػف ال اعميػ كسػاب التعمػيـ مزيػدان إكغيػر البشػرية مػف أجػؿ  البشرم كمستخدمة المكارد البشػرية

، 2019، كتػرل )العميػاف،(210، 2019،كصالح )عيسى ةكثر فاعميأإلى تعمـ أفضؿ ك الكصكؿ 
( أف تكنكلكجيػػا التعمػػيـ ىػػي الدراسػػة التػػي تسػػيؿ عمميػػة الػػتعمـ، كتعمػػؿ عمػػى تحسػػيف األداء 273
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لكجيػػة كعمميػػات تتناسػػب مػػع عمميػػة الػػتعمـ، كمػػف ثػػـ اسػػتخداميا ك بتكػػار مصػػادر تكنإعػػف طريػػؽ 
دارتيػػا فػػي تمػػؾ العمميػػة.  كبػػذلؾ فػػإف لمجامعػػات دكران فػػي اسػػتخ لكجيػػا التعمػػيـ كميػػارات ك داـ تكنكا 

 (.2018ىا )زبار كناصر،أبعاد تكنكلكجيا التعميـ كما حدد( 9) الشكؿالجامعي كيبيف  األستاذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أبؼبد حكُىنىخُب انخؼهُى(  6) انشكم

 انًظذس:ئػذاد انببزث 

  عمى النحو اآلتي: لوجيا التعميمو تكن أبعادويمكن توضيح 
استخداـ تكنكلكجيا التعميـ  أىميةالجامعات  أدركت دور الجامعة في استخدام تكنولوجيا التعميم: - أ

كتكاليؼ  أفضؿبعكائد  أىدافياالتعميـ العالي كتحقيؽ  منظماتلرفع مستكل التعمـ كاالرتقاء بنداء 
لػػػذلؾ يتطمػػػب اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ فػػػي الجامعػػػات العراقيػػػة مجمكعػػػة مػػػف المتطمبػػػات  .أقػػػؿ

 .(233، 2018متمثمة  )زبار كناصر،
  .األنترنتجكدة تصميـ مكقع لمجامعة كالكميات التابعة ليا عمى  -
  .تشغيؿ المكقع كديمكمة تحديثو -
  .المعمكماتجكدة إدارة شبكة  -
المتطمبات التقنية: تكفر البنية التحتية، تكافر البرمجيات الخاصة بإدارة التعمـ االلكتركني كتحديد  -

  . نسبة مف مكازنة الجامعة لتطبيؽ تكنكلكجيا التعميـ
التعمػػيـ فػػي  لكجيػػاك يعػػد اسػػتخداـ تكن الجــامعي فــي اســتخدام تكنولوجيــا التعمــيم: األســتاذمهــارات  - ب

فػػػي التعمػػػيـ لتحقيػػػؽ اإلبػػػداع فػػػي  ةالجػػػامعي باعتبارىػػػا مػػػف المسػػػتحدثات التقنيػػػة الحديثػػػالتػػػدريس 
تصػػاالت يتكقػػؼ عمػػى ي تكظيػػؼ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاألنجػػاح التدريسػػي فػػ أفالتػػدريس. لػػذلؾ 

درجة امتالكو لك ايات تمكنو مف تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بك ػاءة عاليػة، حيػث 

 

 تكنولوجيا التعليم 

دور الجامعة في إستخدام تكنولوجيا 
 التعليم

مهارات االستاذ الجامعي في أستخدام 
 تكنولوجيا التعليم
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 International society Technology in)الدكليػة لمتكنكلكجيػا فػي التعمػيـ حددت الجمعيػة 

Education) (ISTE 2008)  :معػايير كك ايػات لمتدريسػػييف فػي مجػاؿ التكنكلكجيػا تمثمػت فػػي
، تصػػػميـ خبػػػرات الػػػتعمـ الرقمػػػي كالعمػػػؿ، كتعزيػػػز ح يػػػز الطػػػالب عمػػػى الػػػتعمـ كاإلبػػػداعتسػػػييؿ كت

معػػايير  ((ISTE 2010نمػك المينػي، كمػػا كضػعت ن ػس الجمعيػػة كتصػميـ المكاطنػة الرقميػػة كال
لػي منيػا: معرفػة محتػكل الحاسػب اآل 2011داء التدريسييف فػي مجػاؿ تكنكلكجيػا لمعػاـ مقترحة أل

 األمػػػـمنظمػػة   أصػػدرتكالتػػدريس ال عػػاؿ، كاسػػتراتيجيات الػػتعمـ ال عػػاؿ، كالميػػارات المينيػػة كمػػا 
الػتعمـ فػي المتحدة لمتربية كالتعميـ كالثقافة )اليكنسكك( معايير ك ايا التػدريس فػي مجػاؿ تكنكلكجيػا 

نتػػػػاج المعرفػػػػةثػػػػالث محػػػػاكر ىػػػػي: محػػػػك األ )المعمػػػػكرم  ميػػػػة التكنكلكجيػػػػة، تعميػػػػؽ المعرفػػػػة، كا 
ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف التقنيػػات الحديثػػة التػػي يمكػػف لعضػػك ىيئػػة التػػدريس  (.62، 2013كالمسػػركرم،

 (.315، 2018،)تيسير كآخركف،(213-212، 2019، كصالح )عيسى ستخدامياا
 تعػد السػبكرات الذكيػة :) السبكرة الذكية )السبكرة الت اعمية (Smart Board)  مػف أحػػدث الكسػائؿ

السػبكرات الت اعميػة  أكالتعميمية المستخدمة فػي تكنكلكجيػا التعمػيـ، كىػي نػكع خػاص مػف المكحػات 
كيتـ استخداميا لعرض ما عمػى شاشػة الكمبيػكتر، مػف  ،البيضاء كبيرة المساحة، كالحساسة لممس

 تطبيقات، كمصادر تعميمية متنكعة.
 جتمػاعي مثػؿ فيسػبكؾ أليمكف استخداـ شبكات التكاصؿ ا: الكسائط االجتماعية( Facebook) 

التكاصػؿ بػيف المػدرس  خالليػاعميػو خاصػة بال صػؿ الدراسػي ليػتـ مػف  (Group) لعمؿ مجمكعة
 .كالطالب

 يمكػػػف لممدرسػػػيف الػػػذيف يتبنػػػكف البريػػػد : البريػػػد اإللكتركنػػػي كرسػػػائؿ شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي
عمى اتصاؿ مع الطمبة خارج ال صكؿ الدراسػية لتنػاكؿ المزيػد مػف المناقشػات  اأف يبقك االلكتركني 

 .بعد ساعات العمؿ
 يمثؿ مكقع يكتيكب: يكتيكب (YouTube)  تسػجيؿ  أيضػان ثركة لمم ات ال يديك التعميمية، كيمكنؾ

 .مكقع كزارة التعميـ أكالجامعة  كأمحاضرات المدرس كدركسو الخاصة كرفعيا عمى قنات الكمية 
 اسب االلي في الح إدخاؿبدأ استخداـ جياز عرض البيانات حديثان عند  :جياز عارض البيانات

 المحاضرة. عرضزيادة ك اءة عمى التعميـ، كساعد استخدامو 
 Google Classroom : تطبيقات شركة  أحدGoogle)) إدارة تقديـ المساعدة في  إلى ييدؼ

يصاؿ إىيئة التدريس جميع الخدمات التي تساعدىـ في  ألعضاءكيقدـ ، العممية التعميمية
 .ف بطرؽ مختم ةيالمحتكل لممتعمم
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 انثانًادلبحث 
 هخصنٍفاث انعادلٍت نهجامعاث اإلطاس اننظشي ن

 :توطئة

اعيػػة حقيػػؽ التنميػػة اإلقتصػػادية كاإلجتملت األساسػػيةاألىتمػػاـ بمخرجػػات التعمػػيـ الدعامػػة  يعػػد      
تطبيػؽ  إلػىغيرىػا تيػدؼ  أكالمعاىػد  أكالمنظمات التعميميػة سػكاء الجامعػات إذ اف دكلة،  أمفي 

العمميػػة  األسػػاليب أفضػػؿالبػػرامف التعمميػػة التػػي تتبناىػػا عمػػى مػػدخالتيا مػػف خػػالؿ األعتمػػاد عمػػى 
المنظمػػات  فػػإفلمػػدخكؿ فػػي سػػكؽ العمػػؿ، كلػػذلؾ  أساسػػيلمحصػػكؿ عمػػى مخرجػػات مييػػنة بشػػكؿ 

بصػكرة متسمسػمة تبعػا عامة تخضع لتصني ات عالمية مختم ة عمى ضكئيا ترتب  التعميمية بصكرة
كمػف ، المعايير كالمؤشرات المعتمدة في ذلػؾ أساسلى ىذه العممية كعمى التصنيؼ التي تتك لجية 

التصػني ات العالميػة ىذا المنطمؽ جػاء ىػذا المبحػث ليتضػمف الجانػب الم ػاىيمي كال مسػ ي لم يػـك 
 :مف خالؿ ال قػػرات اآلتية لمجامعات

 مفهوم التصنيف والتصنيفات العالمية لمجامعات: أوالً 
  صبحت التصني ات أمف االىتماـ إذ  م يكـ تصنيؼ الجامعات بقدر كبير يحظى        
     عند أنو، كتجدر االشارة إلى نظمة التعميـ العاليأبارزة في عالـ تتزايد فيو المنافسة في  ظاىرةن 

                  ،Classification)) أٔ (Ranking) ميزية نجدكاالن المغة إلى تصنيؼ ترجمة مصطمح
 إلىيشار  أنونتائف التصني ات الدكلية عمى مكاقعيا االلكتركنية نجد  أكأما عند تص ح تقارير 

عتبر تصنيؼ ي لذاRanking Universities) )تصنيؼ الجامعات بالمصطمح االنكميزم 
  .(385 ،2016 الجامعات عمى أنو ترتيب ليا عمى أساس معايير محددة )عبد المالؾ كآخركف،

 ،اختالفيا أكاألشياء كفؽ تشابييا  (، بننو تجميع11، 2000كفي إطار التصنيؼ يعرؼ )كمك ،
أما  .عدـ امتالكيا لص ة جكىرية تسمى الخاصية أكامتالؾ األشياء  أساسكيتحدد عمى 

Siwinski,2002,399))،  فقد عرفو بننو أسمكب لتنظيـ مجمكعة محددة مف األشياء التي
شياء كيجعؿ تنظيميا مف بما يكفر كضعان أكثر شمكلية لم ،قكمت مف خالؿ معايير مختم ة

تمييز بالمعنى العاـ بننو  أيضان  التصنيؼ. كما عرؼ األفضؿ إلى األسكأ ميمة أكثر سيكلة
ة تشابييا كفصميا األشياء كترتيبيا بحسب درج األشياء بعضيا عف البعض اآلخر أم تجميع

، الزمف د يككف في النكع، الحجـ، الجكدةبحسب درجة تباينيا كالتشابو ق عف بعضيا البعض
( م يكـ التصنيؼ في إطار التعميـ 8يكضح جدكؿ )ك  .(8,2011كزارة الثقافة السكرية،)كغيرىا 
  .الجامعي
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 (8) الجدول 

 انخؼهُى اندبيؼٍف فٍ ئطبس ُيفهىو انخظُ 

 المفهوم , السنة, الصفحة(الباحث) ت

1 
 

 (3، 2004ابكخمؼ،)

طريقػػػة لجمػػػع المعمكمػػػات لتقػػػكيـ الجامعػػػات كالبػػػرامف كالبحػػػث كالنشػػػاطات العمميػػػة لتػػػكفير 
عداديػػة كيريػػدكف نيػػكا دراسػػتيـ األأالتكجيػػة لجماعػػات مسػػتيدفة محػػددة  مثػػؿ الطمبػػة الػػذيف 

اء ضػاع أك جامعػاتيـ أكالطمبػة الػذيف يريػدكف تغييػر تخصصػاتيـ  أك ،لتحاؽ  بالجامعػةاأل
الجامعة الذيف يريدكف معرفة نقاط قكتيـ كنقاط ضػع يـ حتػى  أكالقسـ  أكاإلدارة  مف طاقـ

 .يبقك في كضع تنافسي جيد

2 
 

 ،اتحاد الجامعات العربية)
2008 ،12) 

كتخضػػع  مػػف خػػالؿ جميػػع المؤشػػرات المختم ػػة منظمػػةحصػػؿ عمييػػا الي تالدرجػػة الكميػػة التػػ
كيػػػتـ  المعنيػػة منظمػػةلعمميػػات حسػػابية كتطبيػػؽ االكزاف كمػػف ثػػـ تسػػػتخرج النتيجػػة الكميػػة لم

مػة لمحصػكؿ عمػى شػيادة الجػكدة  المتقد المنظمػاتمف بيف عػدد مػف  منظمةتحديد ترتيب ال
 .عتمادكاأل

3 (Usher & Savino 

,2010,3) 

لمجمكعػػػػة معينػػػػة مػػػػف  التعمػػػػيـ مصػػػػن ة نسػػػػبيا كفقػػػػان  منظمػػػػاتقػػػػكائـ لمجمكعػػػػة معينػػػػة مػػػػف 
 .المؤشرات بترتيب تنازلي

4 Rizo, 2014,79)) 
األكاديميػة لمجامعػػات كتتصػمف قائمػػة الئحػة تتضػمف مجمكعػػة مػف المعػػايير لقيػاس الجػػكدة 

 . ترضةالكميات مرتبة ترتيبان عدديا كفقان لجكدتيا الم أكفضؿ الجامعات نب

 (2، 2015 عبد العزيز،) 5
نظػػاـ لمترتيػػب األكػػاديمي لمجامعػػات فػػي العػػالـ يعتمػػد عمػػى مجمكعػػة مػػف اإلحصػػاءات اك 
أستبيانات تػكزع عمػى الدارسػيف كاألسػاتذة كغيػرىـ مػف الخبػراء كالمحكمػيف، أك تقيػيـ المكقػع 

 .االلكتركني أك غير ذلؾ مف المعايير

 (12، 2015 مكسى،) 6
لمجمكعػػػػة مػػػػف  التػػػػي يػػػػتـ فييػػػػا ترتيػػػػب الجامعػػػػات كالمعاىػػػػد بطريقػػػػة مقارنػػػػة طبقػػػػان القػػػػكائـ 

كتمػػؾ التػػي تسػػتخدـ فػػي  ،نازليػػا كيػػتـ عرضػػيا فػػي صػػكرة جػػداكؿالمؤشػػرات العامػػة ترتيبػػا ت
 . طبقا لما يحرزة مف نقاط األسكأ إلى األفضؿترتيب ال رؽ الرياضية مف 

 (10 ،2016بركات،) 7
التعميميػة كاألكاديميػة بصػكرة متسمسػمة  المنظمػاتترتيػب الجامعػات ك عممية يػتـ مػف خالليػا 

المؤشػرات المعتمػدة ير ك المعػاي أسػاستبعا لجية التصػنيؼ التػي تتػكلى ىػذه الميمػة ك عمػى 
 . تقـك بيذه الميمة منظماتتكجد في العالـ جيات ك ك  ،في ذلؾ

8 
(Kobayashi,2016, 

169) 

ىذا الترتيػب يعتمػد عمػى ي ك االدب أكالعممي  ديمياألكاترتيب الجامعات مف حيث المستكل 
بػػارات التػػي تتػػكزع عمػػى الدارسػػيف كاالسػػاتذه كغيػػرىـ مػػف مػػف االحصػػاءات كاالخت ةمجمكعػػ
 .المعاييرغير ذلؾ مف  أكتقييـ المكقع االلكتركني  أكالمحكميف الخبراء ك 

9 
 2017عكف كآخركف ،)

،257) 
مجمكعػة  أسػاسالمرتبة بناء عمى مكانتيا التي تتحدد عمى  األكاديمية المنظماتقائمة مف 
مجمكعػة  أسػاسعمػى  المنظماتحيث ينظر الييا بمكضكعية كمؤشر لجكدة  ،يرمف المعاي
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ييف الػػػرأم المنبثػػػػؽ مػػػػف الدراسػػػات المسػػػػحية المختم ػػػة لمبػػػػاحثيف كاالكػػػػاديم أكمػػػف البيانػػػػات 
 منظمػػةال قبال كالعػػامميف مػػف خريجػػياقيـ مسػػتالمتكقػػع التحػػ ،كالخػػريجيف  كالطػػالب الحػػالييف

 .كالمنشكرات البحثية كادلتيا

 ( 312، 2017العباد،) 10

   بعػػػػػػض المنظمػػػػػػات إلػػػػػػى كضػػػػػػع ترتيػػػػػػب خػػػػػػاص قيػػػػػػاس قػػػػػػدرتيا التنافسػػػػػػية حيػػػػػػث تسػػػػػػعى
مكضػػكعي  يتسػػـ بالحياديػػة ك يتحػػدل  إطػػارعمػػى مسػػتكل العػػالـ فػػي  Rankingلمجامعػػات

النزاعػػات ال رديػػة فػػي شػػكؿ تقريػػر سػػنكم أبرزىػػا تقريػػر معيػػد التعمػػيـ العػػالي بجامعػػة جيػػاك 
 .تكنش شنغيام في الصيف

11 (Al Jbouri & Al  

Tamimi, 2017,6) 

عممية لترتيب الجامعات كفقان لعناصر تقييـ محددة ،لمقارنة الجامعات مػع بعضػيا الػبعض 
 .كذلؾ تكفير معمكمات عف جكدة الجامعات ،األداء أساسعمى 

12 
 

(Ndofirepi, 2017 

,158) 

الجامعػػات مرتبػػة  تنازليػػا ، كيعتمػػد ىػػذا منظمػػات التعمػػيـ العػػالي  عبػػارة عػػف قػػكائـ باسػػماء 
الترتيػػػب عمػػػى مجمكعػػػة معػػػايير كعكامػػػؿ محػػػددة قابمػػػة لمقيػػػاس تػػػكزف االكزاف بينيػػػا بحسػػػب 

 .مف كجية نظر الجيو التي تقـك بالتصنيؼ أىميتيا

13 (Dembereldorj, 

2018,27) 

مرتبػػة كفقػػان لمجمكعػػة معينػػة مػػف  المنظمػػاتلػػكائح تضػػـ معمكمػػات  لمجمكعػػة  معينػػة مػػف 
المؤشػػرات بترتيػػب تنػػازلي بنػػاءن عمػػى الجػػكدة المؤسسػػية ال رديػػة كتخػػدـ مختمػػؼ االشػػخاص 

 التعميـ العالي. منظماتالتصني ات بمثابة مقارنة بيف  أيضان المينييف كالعادييف كتعتبر 

 .المصدر: إعدد الباحث باالعتماد عمى ما ورد من مصادر في الجدول

 ( يمكننػا كضػع8فػي الجػدكؿ ) جاء مف م اىيـ لمتصني ات العالميػة لمجامعػات عمى ما كبناءن      
عمميػػة يػػتـ مػػػف بكصػػ و  يتناسػػب مػػع ىػػػدؼ الدراسػػة الحاليػػة م يػػـك لمتصػػنيؼ العػػالمي لمجامعػػات

كفقػػان لجيػػة التصػػنيؼ بشػػكؿ متسمسػػؿ  التعميميػػة كاألكاديميػػة المنظمػػاتخالليػػا ترتيػػب الجامعػػات ك 
اعتمػػادان عمػػى مجمكعػػة مػػف المعػػػايير كالمؤشػػرات التػػي تعمػػؿ عمػػػى تقػػكيـ عمميػػة البحػػث العممػػػي، 

العمميػػػة التعميميػػػة بالجامعػػػة كالمػػػكارد البشػػػرية كالماديػػػة التػػػي تمتمكيػػػا،  ةعميػػػكاالنتاجيػػػة العمميػػػة كفا
سياميا في خدمة ال رد كالمجتمع المحمي كالدكلي كقدرتيا عمى المنافسػة كاحػتالؿ الصػدارة إكمدل 

 في المجاالت العممية المختم ة.
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 : لمحة تأريخية عن تصنيف الجامعات ئانياً 
ية لمجامعات بمراحؿ متعػددة عبػر تاريخيػا حتػى كصػمت إلػى الشػكؿ مرت التصني ات العالم      

شيدت معايير كمؤشرات التصنيؼ العديد مف التغييػرات كالتطػكرات إذ نجحػت ىػذه  إذالحالي ليا، 
التصني ات في تغيير الطريقة التي تعمؿ بيا الجامعات، لذلؾ يمكف تقسيـ فترة ظيػكر التصػني ات 

 إلى اآلتي:

فػي انكمتػرا عنػدما ظيػرت دراسػات  (1900) عػاـتعكد ممارسػة التصػنيؼ الجػامعي إلػى حػكالي  .1
كأكؿ  ،الجامعػاتىػذه  مف خالؿ تقديـ العمماء الػذيف تخرجػكا مػف تحاكؿ تقديـ أفضؿ الجامعات

 .       Casal et al.,2007 ,2))تحت عنكاف كيؼ نحصؿ عمى أفضؿ رجالنا  ما نشر كاف
حيػػث نشػػرت  ،(1983عػػاـ )ظيػػرت فكػػرة تصػػنيؼ الجامعػػات فػػي الكاليػػات المتحػػدة االمريكيػػة  .2

التقريػر األكؿ  (US.News and World Report) مجمػة اخبػار الكاليػات المتحػدة االمريكيػة
كاستمرت ىذه المجمة باصدار   ،(Rating of Colleges) لتصنيؼ الكميات االمريكية  بعنكاف

 .(Marope et al.,2014,39) منذ ذلؾ الكقت معات كالكمياتقريرىا السنكم لمجات
ديػػػر شػػػبيجؿ األلمانيػػػة بتصػػػنيؼ الجامعػػػات األلمانيػػػة عػػػاـ  ((Der Spiegel بػػػادرت مجمػػػة .1

فػي تصػنيؼ منظمػات التعمػيـ العػالي،  ىمت صػحؼ أخػرل فػي حقبػة التسػعينياتكسا (1989)
 The Center For Higher Education)كبػػػػدأ مركػػػػز تطػػػػكير التعمػػػػيـ العػػػػالي

Development ) ظمة الكطنيػة ل حػص في تصنيؼ منظمات التعميـ العالي بالتعاكف مع المن
ينشػر  (،1999)كمنػذ عػاـ   (Stiftung Watest)كتػدعى سػت يكنف كيتيسػت السػمع كالخػدمات

األخباريػة األسػبكعية كمركػز تطػكير  ( (Der Strernتصنيؼ الجامعات بيف مجمة ديػر شػتيرف
  .(Beerkens & Dill,2010,5)التعميـ العالي كالمنظمة الكطنية ل حص الخدمات كالسمع 

الئحة تصػنيؼ لمجامعػات تتػكلى  أكؿ( 1993) في عاـ The Times))نشرت صحي ة التايمز .4
ىػػػػػػػػػػػذه الصػػػػػػػػػػػحي ة كممحقيػػػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػػػبكعي لمتعمػػػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػػػالي نشػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػذه المػػػػػػػػػػػكائح سػػػػػػػػػػػنكيان 

(Jobbins,2002,383) . 

فطرحػػت كزارة التعمػػيـ  إنيػػا بحاجػػة إلػػى تصػػنيؼ لجامعاتيػػا )2001فػػي عػػاـ ) أستشػػعرت ركسػػيا .5
العػػػالي أنمكذجػػػان تصػػػني يان لجامعاتيػػػا نشػػػر ىػػػذا التصػػػنيؼ فػػػي كسػػػائؿ االعػػػالـ كمنيػػػا صػػػحي ة 

Career Journal  (Filinov&Ruchkina,2002,407 .) 

( مػػع ظيػػكر تصػػنيؼ شػػنغيام 2003عػػاـ ) ةحتػػى بمػػش ذركتػػزاد االىتمػػاـ بتصػػنيؼ الجامعػػات  .6
 Academic Ranking ofعميػػو التصػػنيؼ األكػػاديمي لجامعػػات العػػالـ ) كيطمػػؽ الصػػيني

World  Universities  ( كلقبػة باالختصػار )(ARWU   تصػنيؼ دكرم عػالمي  أكؿكىػك
  .(Pandey,2014,581)ام جياك تكنف  يمف جامعة شنغصادر لمجامعات 
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فػي  (THE)كمختصػره  Times Higher Education)( تصػنيؼ )2004فػي عػاـ )أطمػؽ  .7
فػي  كمقرىػا (QS)كمختصػرىا ،  (Quacquarelli symonds)بالتعػاكف مػع منظمػة بريطانيػا
 عػف ان صػاليا (Times Higher Education)اعمنػت  (3119)عاـ  كفي نكفمبر مفلندف 

Quacquarelli  Symonds) ) ( سنكات مع مزكد البيانات السابؽ 6بعد أف دامت الشراكة )
(QS) لتطػػػػػكير نظػػػػػاـ تصػػػػػنيؼ عػػػػػالمي جديػػػػػد أكثػػػػػر تطػػػػػكران المػػػػػدعكـ مػػػػػف ثكمسػػػػػكف ريتػػػػػرز 

Thomson Reuters (Baty,2014,2). كمنػػذ ذلػػػؾ الحػػػيف اعمنػػت التػػػايمز( (THE عػػػف
(  (QSبػػدأتفػػي غضػػكف ذلػػؾ  (،2010) منيجيػػة جديػػدة لتصػػنيؼ الجامعػػات العالميػػة لعػػاـ

 الصػػػدار ترتيػػب عػػػالمي جديػػػد( US.News And World Reportمػػع ) شػػراكة جديػػػدة

(Rauhvargers, 2011, 27). 

( Webometrics Of World Universities) صػدر تصػنيؼ (2004) فػي السػنة ذاتيػا .8
       مجمكعػػة لكبيػػرة التػػي بػػذلتيا مختبػػراتالجيػػكد ا إلػػىكيعػػكد ال ضػػؿ فػػي اصػػدار ىػػذا التصػػنيؼ 

Cyber Metrics) )كييػػػتـ ىػػػذا  اسػػػبانيا  التػػػابع لمجمػػػس البحػػػث القػػػكمي فػػػي ماتريػػػؾ سػػػايبر
بشػكؿ نصػؼ سػنكم )كػانكف األكؿ  كيصدر األنترنتمكاد المتاحة عمى شبكة بالتحميؿ الكمي لم

 .)et al.,2010,2) Kaya/ حزيراف( 

 Organization of Islamic) نظػاـ أكتصػنيؼ  (2005) عػاـصدر في كػانكف األكؿ مػف  .9

(Conference  كمختصرة(OIC) ة فػي المممكػة االسالمي الذم عقػد فػي جػد منظمة المؤتمر
فػؽ مػع بيئتيػا كطبيعػة ىػذه العػالـ االسػالمي يتكا يجاد نظاـ لترتيب جامعاتالعربية السعكدية إل

  ،جامعػػة (500)الػػدكؿ االسػػالمية فػػي أفضػػؿ  حيػػث لػػـ تظيػػر سػػكل جامعػػات قميمػػة مػػف الػػدكؿ
( منظمػػة المػػؤتمر االسػػالمي فػػي الككيػػت  فػػي (OIC عقػػب ذلػػؾ أجتمػػاع  لمؤسسػػات منظمػػةأ

كمػػا عقػد اجتمػػاع  لمخبػراء التقنيػيف فػػي طيػراف فػػي شػباط مػػف  (3116)تشػريف الثػاني مػػف عػاـ 
، كخػػرج كاقتػػراح تحسػػينات عمييػػا النظػػر فػػي معػػايير تصػػنيؼ الجامعػػات العػػادة (2007) عػػاـ

معػػػػايير كاجػػػػب تطبيقيػػػػا لترتيػػػػب جامعػػػػات بمػػػػداف منظمػػػػة المػػػػؤتمر  ةاالجتمػػػػاع بػػػػاقتراح خمسػػػػ
 (.& Mirhosseini,2009,46) Doostdar  االسالمي

التصػػنيؼ التػػػايكاني مػػف مجمػػػس التعمػػيـ العػػػالي لالعتمػػاد كالتقػػػكيـ  كر ظيػػػ (2007) عػػاـشػػيد   .11
Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan) )

الطبيػة كفػي  يؼ لػو كػاف فػي مجػاؿ تصػنيؼ المػدارستصػن أكؿنشر  (HEEACT) كمختصرة
المجػػػػػاالت مػػػػػف العمػػػػػـك  فػػػػػي مختمػػػػػؼ ( نشػػػػػر تصػػػػػني اتيا(HEEACTبػػػػػدات   (2010)عػػػػػاـ 
  Al Asehir, 2010, 31).) لكجياك كالتكن

عػػاـ  (University Ranking by Academic Performance)تػػـ إنشػػاء تصػػنيؼ   .11
فػػػػي معيػػػػد المعمكماتيػػػػة فػػػػي جامعػػػػة الشػػػػرؽ األكسػػػػط لمتقنيػػػػة  ((URAP( كمختصػػػػره 2009)

https://www.researchgate.net/profile/Muammer_Kaya
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الغػػرض منػػو ىػػك تطػػكير المػػنيف العممػػي مػػف أجػػؿ تقيػػيـ منظمػػات التعمػػيـ العػػالي كفقػػان النجػػازىـ 
 . (Erdogan & Kaya ,2014, 1)األكاديمي كمشاركة نتائف الدراسات مع الجميكر 

تصػني ان اطمػؽ  (3111)في عاـ   (Universities Indonesia)ن ذت الجامعات االندكنيسية  .13
( كيعػػػد تصػػػني ان لمسػػػتدامة البيئيػػػة (UI Greenmetric World Universitiesعميػػػو 

(Ragazzi &Ghidini,2017,111). 

 Centre for Science and Technology)ف تصػػنيؼ اليػػد (2012) عػػاـ ظيػػر فػػي .11

(Studies كلقبػو (CWTS) لكجيػا بجامعػة اليػدف اليكلنديػةك مػف مركػز دراسػات العمػـك كالتكن 
كييدؼ إلى المقارنة بيف المنظمػات البحثيػة مػف خػالؿ التركيػز  األنترنتكيتـ نشر نتائجة عمى 

            عمػػػػػػػػػى األداء البحثػػػػػػػػػي كاألقتباسػػػػػػػػػات كمػػػػػػػػػدل مشػػػػػػػػػاركة الجامعػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػي التعػػػػػػػػػاكف العممػػػػػػػػػي
(Eck&Waltman,2018,857) . 

 ئالئًا: أهمية التصنيفات العالمية لمجامعات 
يشػػػيد التعمػػػيـ الجػػػامعي فػػػي األل يػػػة الحاضػػػرة تكسػػػعان كبيػػػران إذ اصػػػبح التصػػػنيؼ عمميػػػة ذات      

أىمية عالية، ك ذلؾ ب عػؿ العكلمػة كتػدكيؿ التعمػيـ ككػذلؾ ب عػؿ التكنكلكجيػا التػي كسػرت الحػكاجز 
منظمػػػات التعمػػػيـ  بػػيف البمػػػداف، فاصػػػبحت التصػػػني ات العالميػػػة لمجامعػػات احػػػدل الكسػػػائؿ لتقػػػكيـ 

لي كال سيما في البحػث العممػي كتعػد التصػني ات العالميػة لمجامعػات مػف أبػرز المؤشػرات التػي العا
يمكف االستدالؿ بيا عمى جكدة الجامعة كمػدل تطكرىػا إذ يجػب عمػى الجامعػات التػي تسػعى إلػى 

فرصة  أيضان تحسيف صكرتيا كسمعتيا إلى االخد بالمعايير التي تضعيا أشير التصني ات، ك تعد 
باالضافة إلى ذلؾ فإف أىمية  ،لضعؼ كنكاحي القصكر لدل الجامعاتكمعالجة مكاطف ا لتحسيف

 (Clarke,2007,59)التصػػػػػػػػػػػػػػػػني ات العالميػػػػػػػػػػػػػػػػة لمجامعػػػػػػػػػػػػػػػػات تػػػػػػػػػػػػػػػػتمخص فػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػػػػػػػي
((Shankar&Tang,2009,2 ،29 ،2015(،)ياسػػػػػػػػػيف كحسػػػػػػػػػيف،16-15، 2011)بخيػػػػػػػػػت-

-98 ،2018(،)عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ،16-14 ،2017(،)اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماعيؿ،30
99،)(Pavel,2015,55، 103-2018,102(،)خدنة،99، 2019(،)االغا كآخركف.) 
 
ـ العػالي بمػركر التعمػي منظمػاترات فػي يػكرصػد كتكثيػؽ لمػا يحػدث مػف تغي إليضاح ان مؤشر  يعد .1

البحػث كسائؿ تقييـ التعميـ العػالي ك  أبرزفيي تعد مف  ،قميميالدكلي كاأل ييفالزمف عمى المستك 
 الحاضرة.ل يو العممي في األ

 ظيػار مكانتيػاإكذلػؾ مػف خػالؿ ، ليالتعمػيـ العػا منظمػاتفػي  ةالتنافسػي ةتساعد عمى رفػع القػدر  .2
لجامعػات لمكصػكؿ إلػى التطػكير فػي مسػتكل اتحقيؽ التميز ك  نحك السعيك ترتيب الجامعات  في

 .ةمصاؼ العالمي



 

54 

 ةككذلؾ زيػاد ة،المعمكمات الدكلي ةتقدميا الجامعات بحضكرىا عمى شبكالمساىمات التي  ةزياد .3
  .التطكيراالصالح ك  ةفي عممي ةالمشاركالمعمكمات كاالنترنت ك  ةقدرتيا عمى استخداـ تقني

نو نمخرجػات البحػث العممػي كىػك مػا مػف شػتعمؿ عمى دعـ كت عيؿ عمميات التركيف كالتسكيؽ ل .4
العػػػركض  ةكزيػػػاد ةلطمػػػب عمػػػى مخرجػػػات المنظمػػػات الرائػػػدحجػػػـ ا يضػػػمف ارت ػػػاع مسػػػتكل أف

 .لمتعاكف معيا ةالمقدم
كعمػى مػدل قػدرتيا عمػى اسػتقطاب الطمبػة حيػث  ةاألكاديمية لمجامعػ ةتؤثر نتائجيا عمى السمع .5

 ةككذلؾ زيادة القػدر  يـالتي تمبي احتياجات ةختيار الجامعت التي يحتاجكنيا التكفر ليـ المعمكما
 ،كتحقيػػؽ المزيػػد مػػف الشػػ افيوة العالميػػ إلػػىالػػدفع نحػػك الكصػػكؿ لمجامعػػات ك  ةالكطنيػػ ةالتنافسػػي

  .ليا األكاديمي األداء ةتطكير جكدتحسيف نكعية برامجيا ك تشجيع الجامعات عمى ك 
المؤشػػرات التػػي يمكػػف االسػػتدالؿ بيػػا عمػػى جػػكدة الجامعػػة  أبػػرزتعتبػػر التصػػني ات العالميػػة مػػف  .6

خذ األ إلىسمعتيا تيا ك تحسيف صكر  إلىتسعى معظـ الجامعات التي تيدؼ  إذ ،كمدل تطكرىا
  .التصني ات أشيربالمعايير التي تضعيا 

السياسية لمتصني ات في مساعدة صانعي القػرار فػي الدكلػة بمعرفػة المكانػة التػي  األىمية تتمثؿ .7
لػىتتبكؤىا جامعػاتيـ بػيف جامعػات العػالـ ك   أىػداؼمػدل يمكػف االعتمػاد عمييػا فػي تحقيػؽ  أم ا 

 ةكصػػػانعي السياسػػػات فػػػي تقيػػػيـ جػػػكد ةمػػػتسػػػاعد الحكك  إنيػػػالمدكلػػػة كمػػػا  اإلسػػػتراتيجيةالخطػػػة 
تقيػػيـ التعمػػيـ العػػالي فػػي  منظمػػاتة ي كمسػػتكاىا العػػالمي ككػػذلؾ مسػػاعدالتعمػػيـ العػػال منظمػػات

  .المنظماتفي باقي  ةدائيا مقارنأ
 ةالشير األكؿ العامؿ  ةساسيأثالث عكامؿ  لمتصني ات تكظؼ لمجامعات ف األىمية اإلقتصاديةإ .8

التبػػادؿ العممػي بػػيف الجامعػػات بمػػا ؿ ك التػػدكي ةمػػاـ حركػأنػػب ي ػتح المجػػاؿ فيػػذا الجا ة،السػمع أك
لعامػؿ الثػاني ا أما ،يسمح لمجامعات التنافس عمى جذب كاستقطاب المزيد مف الطالب الكافديف

لمكثيػػر مػػف  ةفيػػك يظيػػر فػػي جػػذب الجامعػػ ةلمجامعػػ ةكىػػك المػػاؿ فيمثػػؿ ىػػذا العامػػؿ أىميػػة بالغػػ
الطػالب االجانػب  أفضػؿ كجػذب ةيػا البحثيػك تطػكير برامج العمميػةاالستثمارات لػدعـ انشػطتيا 

 ةصػػػبحت تػػػؤثر فػػػي عمميػػػأي ات ىػػػك التمييػػػز فالتصػػػنببرامجيػػػا أمػػػا العامػػػؿ الثالػػػث ك  لاللتحػػػاؽ
ي األكاديم األداءتطكير  إلىصنع القرار داخؿ الجامعات بما يدفع المسؤكليف  التخطيط كعممية

 ،التػدريس ةأعضػاء ىيئػ كجػكدة ةالتعميميػ ةالعمميػ ةالبحث العممي بما يساعد عمى جكد تحسيفك 
مػػػػف خػػػػالؿ نشػػػػر بحػػػػكثيـ فػػػػي  العمميػػػػةانجػػػػازاتيـ  األكػػػػاديمي كالبحثػػػػي كأبػػػػرزدائيػػػػـ أتحسػػػػيف ك 

  .ةالعممية الرصينالمجالت كالدكريات 
تمبي رغبات طمبة الدراسات العميا كاالكلية كالباحثيف كالميتميف لمختمؼ بمداف العػالـ بالحصػكؿ  .9

 ،كما يؤدم دكران ميما في تكظيؼ الطمبة . التعميمية المنظماتعمى المعمكمات الدقيقة عف 
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 ،ية كدكلية كاسعة، كتعزيز التعاكفتشجيع المنظمات الجامعية عمى المشاركة في مناقشات كطن .10
 مثؿ الشراكة البحثية كبرامف تبادؿ الطاللب كاعضاء ىيئة التدريس.

 العالمية لمجامعات  أهداف التصنيفاترابعًا: 
                    تتمثؿ في اآلتي:يسعى تصنيؼ الجامعات عالميان إلى تحقيؽ عدة أىداؼ 

(Altbach,2012,27) (Wang,2012,1-2) (sidorenko & gorbatova,2015, 465) 
 (.101، 2018( )شبمي،14-13، 2017( ،)اسماعيؿ،2015,30)ياسيف كحسيف ، 
استقطاب الطمبة كأعضاء ىيئة التدريس في االلتحاؽ بالجامعة كتشجيع الجامعات عمى  .1

 .التطكير كالتحسيف المستمر
 إنياكما منظمات التعميـ العالي يسيؿ فيميا تتعمؽ بنكضاع كمكانة تزكيد المجتمع بمعمكمات  .2

 .التعميـ العالي منظماتتساعد في تحديد م يـك الجكدة عمى المستكل المحمي بيف 
المعنية بالتعميـ العالي كتكفير معمكمات تمكف  المنظماتتقييـ مدخالت كعمميات كمخرجات  .3

خذ المنظمات التعميمية كاألكنظيراتيا كالتعرؼ عمى طبيعة عمؿ  المنظماتمف المقارنة بيف 
 .كأىدافياتيا في االعتبار رسال

 التمكيؿ كالبنية التحتية( ،دارةاإل ،عالي عمى جميع المستكيات )العمكـتقييـ منظمات التعميـ ال .4
كالبحثية  األكاديمية ةككذلؾ قياس الجكد الكشؼ عف نقاط القكة كالضعؼ في كؿ جامعة .5

كمنيا ما يركز  األنترنتعمى  شيرة الجامعة عمى قياس ما يركز التدريس كمنياىيئة  ألعضاء
التحسيف إلى المنافسة الدكلية ك كلكف جميع التصني ات تيدؼ  ى تدكيؿ التعميـ العاليعم

 .جامعات بالمقارنة مع مثيالتياالمستمر في أكجو القصكر بال
معمكمات لممست يد لغرض مساعدتو  إعطاءالتسكيؽ المؤسسي ككذلؾ  إستراتيجية ةالعمؿ بمثاب .6

 .العالي في اتخاذ خيارات التعميـ
عمى  (Ranking)قياس القدرة التنافسية لمجامعات كالسعي إلى كضع ترتيب لمجامعات  .7

ف المراكز التي تحصؿ عمييا الجامعات المصن ة تعكس إلى حد كبير مستكل  مستكل العالـ كا 
 التقدـ العممي لتمؾ البمداف.
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    ها بالتركيز عمى تصنيفي ومعايير التصنيفات العالمية لمجامعات  أشهرخامسًا: 
QSوARWU 

    تصػني اتالالعديػد مػف النمػاذج كالجيػات التػي تيػتـ بػنمر اصػدار  ةخير ظير في السنكات األ      
     إلػػػػىالمنظمػػػػات التعميميػػػػة بصػػػػكرة عامػػػػة تخضػػػػع  فػػػػإف، كعمػػػػى ضػػػػكء ذلػػػػؾ عالميػػػػة لمجامعػػػػاتال

   (WEB( ك)THE،)(QS ،)(ARWU)كتعػػػد التصػػػني ات المتمثمػػػة بػػػػ ،تصػػػني ات عالميػػػة متعػػػددة
 (Gorbatova& Sidorenko2015) سغت يب يزلن ػهّٛ يٍ هجمثيب يزبذ ػبنًٛبً  أشٓشيٍ 

(Matthews,2012 ,)McAleer et al,2019) ,) ( (Anowar et al .,2015ٔ  ,خالالل(

 نماذج التصني ات العالمية فيما يمي: كتتمثؿ أبرز,  (3118

  Qs world University Rankingالعالمي  لمجامعات QSتصنيف  .1

 Quaquarelli Symonds) )منظمػػة ككاكػػكارلي سػػيمكندز يصػػدر مػػفتصػػنيؼ عػػالمي       
بشػػكؿ سػػػنكم كيعػػد ىػػذا التصػػػنيؼ كاحػػدان مػػػف أكثػػر التصػػػني ات كتعمػػف نتائجػػػو  (QS) رهكمختصػػ

األىميػػػة كالتػػػنثير جنبػػػان إلػػػػى جنػػػب مػػػع تصػػػنيؼ التػػػػايمز أىميػػػة عمػػػى مسػػػتكل العػػػالـ مػػػػف حيػػػث 
بريطانيػػة تنسسػػت فػػي العاصػػمة البريطانيػػة  منظمػػةكىػػي كالتصػػنيؼ األكػػاديمي لجامعػػات العػػالـ 

  لمنظمػػػػة ك كتعنػػػػى بشػػػػؤكف التعمػػػػيـ العػػػػالي كالتصػػػػنيؼ العػػػػالمي لمجامعػػػػات، ( 1990)لنػػػػدف عػػػػاـ 
(Quaquarelli Symonds)   سػػنغافكرة ،لنػػدف ) عػػدد مػػف المكاتػػب الرئيسػػة فػػي كػػؿ مػػف ،

 مكاتبيػػػػػػػػا ال رعيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي دكؿ أخػػػػػػػػرلفضػػػػػػػػالن عػػػػػػػػف بكسػػػػػػػػتكف( ، شػػػػػػػػنغيام، كاشػػػػػػػػنطف ك بػػػػػػػػاريس
(Rodionov,2014,442)، ، اكالن( الصػ حة الرئيسػة 6) يبيف ممحؽك  .(106،  2018)خدنة ،

 منظمػػػػػةعػػػػػف  (3114)إلػػػػػى عػػػػػاـ  (QS)تػػػػػاريخ صػػػػػدكر تصػػػػػنيؼ  عيرجػػػػػإذ  ليػػػػػذا التصػػػػػنيؼ، 
Quaquarelli Symonds) )   بالشػػػػراكة مػػػػع مجمػػػػة التػػػػايمز ككانػػػػت المجمػػػػة  تنشػػػػر قػػػػكائـ

 ،كاسػػتمرت الشػػراكة بػػيف مجمػػة التػػايمز  ،التصػػني ات سػػنكيان فػػي ممحقيػػا االسػػبكعي لمتعمػػيـ العػػالي
لتصػػدر كػػػؿ  (2009)حتػػػى عػػاـ  (2004)منػػذ عػػاـ   ((Quaquarelli Symonds منظمػػةك 

 (QS)، اسػتمرت (Anowar et al .,2015, 560) منيمػا تصػني ان خاصػان بيػا لجامعػات العػالـ 
لمتعمػػػػيـ العػػػػالي مػػػػع منظمػػػػة  قديمػػػػة بينمػػػػا تعاكنػػػػت مجمػػػػة التػػػػايمزفػػػػي اسػػػػتخداـ ن ػػػػس المنيجيػػػػة ال

Thomson Reuters) )،  كيتـ اختيار  ميا في الترتيب الخاص بيامنيجية جديدة تستخد لعمؿ
كاديميػػػػػة عمػػػػػى مسػػػػػتكل العػػػػػالـ كفقػػػػػا إلػػػػػى منيجيػػػػػة تسػػػػػتند إلػػػػػى سػػػػػتة أمنظمػػػػػة  (1000)أفضػػػػػؿ 
 ( .9يتضح في جدكؿ ) ككما (Ivancec&Lukovie, 2018, 1518)معايير

 

  



 

57 

 ( 9) الجدول
 QSتصنيف المعايير والمؤشرات واألوزان المعتمدة في تقييم  

 المعيار

Criteria 

 المؤشر

Indicator 

 الوزن

Weight 

 األكاديميةالسمعة 

Academic reputation 

ء الخبراء في الجامعات مػف ار آيقاس مف خالؿ استبانات تستطمع 
  40 .نحاء العالـأمختمؼ 

 سمعة جهات التوظيف

Employer reputation 

رجي كجيػػػات التكظيػػػؼ فػػػي االعمػػػؿ الخػػ أصػػػحاب آراءيتمثػػؿ فػػػي 
  10 .كاالبداع كسمككو الكظي يالخريف مف حيث قدرتو عمى االبتكار 

 هيئة التدريس أعضاءنسبة 
 عدد الطمبة إلى األكاديميين

Faculty/student ratio 

الػػى  ىيئػػة التػػدريس أعضػػاءيعمػػؿ ىػػذا المعيػػار عمػػى قيػػاس نسػػبة 
، لمعرفػػػػػة مػػػػػدل جػػػػػكدة الخدمػػػػػة التعميميػػػػػة التػػػػػي تقػػػػػدميا الطػػػػػالب
 .الجامعة

20  

نسبة االستشهادات لكل عضو هيئة 
 تدريس

Citations per faculty 

يقػػػاس ىػػػذا المعيػػػار مػػػف خػػػالؿ  عػػػدد االستشػػػيادات كاالقتباسػػػات 
 QSالتػػي تنتجيػػا الجامعػػات، يعتمػػد  األبحػػاثثػػر أالبحثيػػة لتقيػػيـ 

 . Scopusفي ىذه المعمكمات عمى 
20  

 هيئة التدريس الدوليين أعضاءنسبة 

International Faculty 

Ratio 

بالجامعػة  ىيئػة التػدريس االجانػب أعضػاءقيػاس نسػبة  إلػىييدؼ 
 االجانب األكاديمييفكمدل قدرة الجامعة عمى استقطاب 

5  

 

 نسبة الطمبة الدوليين

International Student 

قياس نسبة الطػالب االجانػب بالجامعػة  إلىيستيدؼ ىذا المعيار 
  5 كمعرفة قدرة الجامعة عمى استقطاب الطالب االجانب

  100  المجموع

 زث ببالػخًبد ػهً انًىلغبانًظذس: يٍ ئػذاد انب

rankings/methodology-university-world-https://www.topuniversities.com/qs  

 
 

 

 

 

 

https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology
https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology
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  QSمعايير ومؤشرات تصنيف  . أ

عدد مف لمجامعات عمى مجمكعة مف المعايير كالمؤشرات التي تناكليا  في تقييمو تصنيؼاليعتمد 
 عمى النحك اآلتي:ك  الباحثيف

  األكاديميــةالســمعة (Academic reputation) :  كزف لمعيػػار السػػمعة  أعمػػىيػػتـ تخصػػيص
كثػر مػف الخبػراء أل آراءيجمع  ((QS منظمةيعتمد عمى استطالع تقـك بو إذ  ،لمجامعة األكاديمية

عمػػى مسػػتكل العػػالـ )تقيػػيـ النظػػراء( فيمػػا يتعمػػؽ بجػػكدة  فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ العػػالي ان فػػرد (80000)
 .التعميـ كالبحث العممي لمجامعة

  ســمعة جهــات التوظيــف:(Employer reputation)  كىػػك مؤشػػر فريػػد مػػف نكعػػة يتميػػز بػػو
ارتبػػػاط الجامعػػػة  يكضػػػح ىػػػذا المؤشػػػر نظػػػـ ترتيػػػب الجامعػػػات العالميػػػة األخػػػرل عػػػف( (QSنظػػػاـ 

بة السػػتطالعات ( اسػػتجا40000)لػػػ QS منظمػػةكيعتمػػد عمػػى اسػػتطالع  تقػػكـ بػػو  ،بسػػكؽ العمػػؿ
فػػي خػريجيف الجامعػة مػػف  العمػػؿ كجيػات التكظيػؼ أصػحاب خػالؿ رأم مػػف م عػف الخػريجيفأالػر 

 ,Ocaña,2017)بتكػار ككػذلؾ سػمككيـ الػكظي يبػداع كاإللخريجيف كقدرتيـ عمى األحيث جكدة ا

37-38). 
  عــدد الطمبــة  إلــىين ياألكــاديم هيئــة التــدريس أعضــاءنســبةFaculty/student ratio)): 

كذلؾ لعدـ كجكد معيػار دكلػي  ،لكؿ عضك ىيئة تدريس الطمبة عدادأ نسبة إلىيستند ىذا المعيار 
ىيئػػة  أعضػػاء عػػدادأ إلػػىعػػدد الطػػالب بالنسػػبة  فكممػػا قػػؿ   يمكػػف مػػف خاللػػو قيػػاس جػػكدة التعمػػيـ،

 .كيؤثر حتمان عمى ارت اع جكدة التعميـ ،مف الرقابة ال ردية ان ذلؾ يكفر مستكل جيد فإفالتدريس 
    نســبة االستشــهادات لكــل عضــو هيئــة تــدريس(Citations per faculty):  ييػػدؼ ىػػذا

سػنكات   ةخمسػ المنشػكرة مػف قبػؿ الجامعػة عمػى مػدار إلى تقييـ مخرجات البحػكث العمميػةالمعيار 
ستشػػيادات البػػاحثيف مػػف ىػػذه ، كتقػػاس بعػػدد اىيئػػة التػػدريس بػػن س الجامعػػة أعضػػاء إلػػىبالنسػػبة 

كيػػتـ جمػػع ىػػذه  ،تػػنثيران فػػي تصػػنيؼ الجامعػػة أكثػػرتكػػكف  البحػػكث فكممػػا زادت نسػػبة االستشػػيادات
فػي  قاعػدة بيانػات أكبركالتي تعتبر  (Elsevier)لمناشر (Scopus) المعمكمات مف قاعدة بيانات

مميكف أستشػياد  (66) حيث يقـك التصنيؼ بتقييـ حكالي العالـ لمممخصات البحثية كاالستشيادات
، 2017)الصػػػقرم كالمحيميػػػد، مميػػػكف كرقػػػة بحثيػػػة مػػػع اسػػػتبعاد االستشػػػيادات الذاتيػػػة (13)مػػػف 
550-551). 

  هيئـة التـدريس الـدوليين  أعضـاءنسـبةInternational Faculty Ratio)):  كىػك مقيػاس
كيتمثػػػؿ فػػػي بػػػرامف  عػػػة ممػػػا يعطػػػي نظػػػرة عالميػػػة لمجامعػػػةىيئػػػة التػػػدرس فػػػي الجام أعضػػػاءلتنػػػكع 

 إلػػىىيئػػة التػػدريس االجانػػب  أعضػػاءكيػػتـ احتسػػابو كفقػػان لنسػػبة  ،التعػػاكف الػػدكلي بػػيف الجامعػػات
 .ىيئة التدريس المحمييف أعضاء
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 نسبة الطمبة الدولي  :(International Student Ratio) لمتنػكع فػي المجتمػع  كىػك مقيػاس
يتـ حسابو كفقان لنسبة  معة عمى أستقطاب الطمبة الدكلييفتقييـ مدل قدرة الجا إلىالطالبي ييدؼ 
 .(23-22، 2016)مصط ى، الطالب المحمييف إلىالطالب الدكلييف 

 
 QSنماذج عالمية  من تصنيفات  . ب

ختيػػار ابنشػر مجمكعػة مػػف التصػني ات العالميػة التػي تمػػنح الطػالب الحريػة فػي  QSمنظمػة تقػـك 
:)عيسػػػػػػى ىػػػػػػدافيـ كتكجيػػػػػػاتيـ، كىػػػػػػذه التصػػػػػػني ات ىيؿ المنظمػػػػػػات التعميميػػػػػػة المالئمػػػػػػة ألأفضػػػػػػ

 .(154، 2019كآخركف،

 تصنيؼ الجامعات بحسب المناطؽ  (.(QS University Rankings by Location 

  األعماؿتصنيؼ برامف   (.(QS Global MBA Rankings  

  األعماؿالتصنيؼ العالمي لبرامف ماجستير إدارة ( .(QS Business Masters Rankings 

 تصػنيؼ الجامعػات بحسػب مجػاالت الدراسػة  QS World University Rankings by) 

Subject.) 

 تصنيؼ فرص العمؿ لمخريجيف (QS Graduate Employability Rankings). 

  ؿ أنظمة التعميـ األكاديمي في العالـتصنيؼ أفض .(QS System Strength Rankings) 

  عامان  50جامعة يقؿ عمرىا عف  50تصنيؼ أفضؿ   .(QS Top 50 Under 50) 

  تصنيؼ أفضؿ مدف الدراسة في الخارج ((QS Best Student Cities. 

 

  (. (QS منظمةقميمية لالتصنيفات الجامعية األ . ج
العديد مف التصني ات األقميمية لمجامعة في العديد مف المناطؽ مف خالؿ  ( (QSمنظمة أصدرت

ى ديات األقميميػػة كلتسػػميط الضػػكء عمػػتطػػكير التصػػنيؼ حتػػى تػػتالئـ معػػاييره مػػع المتطمبػػات كالتحػػ
التعمػػيـ العػػالي فػػي جميػػع انحػػاء العػػالـ كتسػػييؿ عمػػؿ مقارنػػة بػػيف الجامعػػات  منظمػػاتالتميػػز فػػي 

 .(Siwinski et al.,2018,70-74) في مختمؼ السياقاتذات المستكل المشابو 
  تصػػنيؼ الجامعػػات االسػػيكية(QS Ranking Asia) : التصػػني ات األقميميػػة التػػي  أكؿيعتبػػر

 جامعة في قارة اسيا. 200اختيار  أجؿ، مف 2009عاـ  QSاطمقتيا 
  تصنيؼQS   لجامعات امريكا الالتينيةQs Ranking America Latina))  كتػـ اطالقػو عػاـ 

2011. 
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  تصنيؼ دكؿ البريكس(QS Ranking Brics):  ألختيار  2013تـ نشر ىذا التصنيؼ في عاـ
 .(4)جامعة في دكؿ البريكس 200 أفضؿ

 تصنيؼ QS   لمجامعات العربيػة :(QS Arab Region)2011ىػذا التصػنيؼ قػي عػاـ  طمػؽأ 
دكلػػػة  16جامعػػػة مػػػف  259جامعػػػة عمػػػى مسػػػتكل الػػػكطف العربػػػي مػػػف بػػػيف  120 أفضػػػؿلترتيػػػب 

، كقد تـ تطكير منيجية التصنيؼ بيدؼ تسميط الضكء عمػى التحػديات كاالكلكيػات المحػددة ةعربي
 في المنطقة العربية. األكاديمية منظماتلم

 التصنيف األكاديمي لجامعات العالم )تصنيف شنغهاي( .2
Academic Ranking of World Universities (ARWU) 

طمػػؽ ىػػذا التصػػنيؼ ألكؿ كأيعػػد ىػػذا التصػػنيؼ مػػف أشػػير التصػػني ات العالميػػة لمجامعػػات         
   مػػف خػػالؿ مشػػركع مشػػترؾ بػػيف (McAleer et al,2019.12). 2003 ةفػػي يكليػػك سػػن ةمػػر 

كمركػػز الجامعػػػات  Shanghai Jiao Tong University))معيػػد التعمػػيـ العػػػالي بجامعػػة 
سػػػتة مؤشػػػرات شػػػنغيام  ؼيسػػػتخدـ تصػػػني ,(Center For Class University)العالميػػػة 

، ثانيػان( الكاجيػة الرئيسػة 6) كيكضػح ممحػؽMester,2017,4). )لتصنيؼ الجامعػات مكضكعية 
ف ىػػػػػذا  ،تصػػػػػنيؼ عػػػػػالمي ينشػػػػػر ترتيػػػػػب الجامعػػػػػات فػػػػػي العػػػػػالـ أكؿكيعتبػػػػػر  ليػػػػػذا التصػػػػػنيؼ   كا 

 كيطمػػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػػو التصػػػػػػػػػػنيؼ ةسػػػػػػػػػػنكيان مػػػػػػػػػػف جامعػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػنغيام الصػػػػػػػػػػيني التصػػػػػػػػػػنيؼ يصػػػػػػػػػػدر
لػػو  يرمػػزك  ( (Academic Ranking of World Universitiesلمجامعػػات األكػػاديمي
كسػػػػاط فػػػػي األكدقػػػة كيعتبػػػػره العممػػػاء مػػػػف أكثػػػر التصػػػػني ات قبػػػكالن كانتشػػػػاران , (ARWU)اختصػػػار
ليػػذا التصػػنيؼ فػػي تحديػػد مركػػز كيتمثػػؿ اليػػدؼ األساسػػي . (17، 2017)اسػػماعيؿ ، األكاديميػػة

بينيا كبيف ما يسمى بجامعػات النخبػة العالميػة، كتحسػيف  امعات الصينية بقصد تقميص ال جكةالج
طب اىتمامػػػان كبػػػػيران مػػػف إال أنػػػو اسػػػتق ،فػػػي العػػػالـ األكاديميػػػةترتيبيػػػا ضػػػمف مختمػػػؼ التصػػػني ات 

، 2014)الصػػػديقي ، لعػػػالـفػػػي جميػػػع انحػػػاء ا ،الجامعػػػات ككسػػػائؿ االعػػػالـ العامػػػةك  ،الحككمػػػات
كػؿ عػاـ  ةباعالنػو مػرة كاحػد  (Shanghai Jiao Tong University) إذ تقػكـ جامعػة. (11

( جامعػػة عمػػى مسػػتكل العػػالـ مػػف أصػػؿ 2000) كتقػػـك فمسػػ ة ىػػذا التصػػنيؼ عمػػى فحػػص كتقيػػيـ
لممنافسػػػة  ةكاألساسػػػي ةامتمكػػػت المػػػؤىالت األكليػػػ ( جامعػػػة مسػػػجمة فػػػي اليكنسػػػكك10000قرابػػػة )

Dominique et al.,2018, 3)) .( جامعػة 1000مػف ال حػص يػتـ فػرز) ةكخالؿ الخطكة الثانيػ
تنشػر الجامعػة ( جامعة عمى مسػتكل العػالـ ك 500) ؿعمى أفضة أخرل لممنافس منيا كتخضع مرة

عمى شكؿ الئحة باسماء الجامعات مرتبة ترتيبان تنازليان في شير سبتمبر مف كػؿ  التصنيؼ نتائف 
                                                           

 ، جنكب افريقيا ()البرازيؿ، اليند، ركسيا، الصيف  و  البريكس ه  4.
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 ةجامعػػػة حسػػػب خمسػػػ (200يػػػتـ نشػػػر قائمػػػة ألفضػػػؿ ) إذ .(Ndofirepi,2017,159) عػػػاـ
العمػػػػػػـك الطبيعيػػػػػػة  كتكنكلكجيػػػػػػا المعمكمػػػػػػات كعمػػػػػػـك الحاسػػػػػػكب، ةاليندسػػػػػػ) ىػػػػػػي مجػػػػػػاالت عمميػػػػػػة

 ةالئحػػ أيضػػان نشػػر يك  (ةاة ك الزراعػػو، العمػػكـ األجتماعيػػعمػػكـ الحيػػ ،ةالطػػب كالصػػيدل ،كالرياضػػيات
 ،ال يزيػػاء ،ميػػاءالكي ،الرياضػػيات) ىػػي ( جامعػػة حسػػب خمػػس اختصاصػػات عمميػػة200ألفضػػؿ )

ؿ فضػػػنب ةكينشػػػر التصػػػنيؼ الئحػػػ .(72، 2018)احمػػػد،( األعمػػػاؿاالقتصػػػاد/ عمػػػـك الحاسػػػكب، ك 
ة ز المئػػة ثػػـ يػػتـ بعػػدىا تصػػنيؼ بقيػػمػػف المركػػز األكؿ حتػػى المركػػ ا( جامعػػة  كػػؿ عمػػى حػػد100)

مػػػػف  ة( كالثانيػػػػ150إلػػػػى  101ال ئػػػػة مػػػػف )الجامعػػػػات فػػػي الجامعػػػات فػػػػي خمػػػػس فئػػػػات األكلػػػػى: 
 –401)مف  :ةالخامسك  (400-301): مف ةكالرابع (300 –201)مف  :ةالثالثك  ( 150-200)

كمػا تػـ نشػرىا كنفضػؿ ( 1000-501)تـ تصنيؼ ىذه الجامعػات بػيف  2018، كفي عاـ (500
يعتمػػػػد ٔ (.Hou&Jacob,2017,33) تصػػػػنيؼ شػػػػنغيامعػػػػة عالميػػػػة مرشػػػػحة فػػػػي جام (500)

تصػػػػنيؼ شػػػػنغيام عمػػػػى معػػػػايير لكػػػػؿ منيػػػػا الػػػػكزف النسػػػػبي الخػػػػاص بيػػػػا لقيػػػػاس ك ػػػػاءة الجامعػػػػة 
 .(10الجدكؿ ) كما فيك  ،كجكدتيا، كفؽ مؤشرات فرعية

 
 (10) الجدول 

 ARWU المعايير والمؤشرات واألوزان المعتمدة في تقييم  تصنيف
 المعيار

Criteria 

 المؤشر

Indicator 

 الرمز

code 

 الوزن

Weight 

 جودة التعميم

Quality of 

Education 

عػػػػػدد خػػػػػريجيف الجامعػػػػػة الحاصػػػػػميف عمػػػػػى جػػػػػكائز نكبػػػػػؿ 
 .في الرياضيات  Fields Medalsكميداليات فيمدز 

Alumni 10  

 

جودةأعضاء هيئة 
 التدريس

Quality of Faculty 

مجمػػػكع أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي الجامعػػػة الػػػذيف عمػػػى 
حصػػػػػػػػػػػػػمكا عمػػػػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػػػػكائز نكبػػػػػػػػػػػػػؿ كميػػػػػػػػػػػػػداليات فيمػػػػػػػػػػػػػدز 

FieldsMedals  في الرياضيات. 
Award 20  

  HiCi 20 .تخصصان عمميان  21الباحثكف األكثر استشيادان بيـ في 

 

 مخرجات البحث

Research Output 

   Nature منشػػكرة فػي مجمتػي الطبيعػػةعػدد البحػكث ال
 .Science كالعمـك

N&S 20  

مجمكع األبحاث الكاردة في دليؿ االقتبػاس العممػي المكسػع 
SCIE   كفي دليؿ اقتباس العمـك االجتماعيةSSCI. 

PUB 20  

  PCP 10يتـ حسابو مػف خػالؿ مقارنػة الػدرجات التػي تحصػؿ عمييػا  
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نصيب الفرد من األداء 
 الجامعي

Per Capita 

Performance 

فػػػي المؤشػػػرات الخمسػػػة السػػػابقة نسػػػبة إلػػػى عػػػدد الجامعػػػة 
، كان ػػػػاؽ الجامعػػػػة عمػػػػى فػػػػي الجامعػػػػة الكػػػػكادر األكاديميػػػػة

 .البحث العممي

  100  المجموع

 انًظذس: يٍ ئػذاد انببزث ببالػخًبد ػهً انًىلغ : 

 http://www.shanghairanking.com/index.html      

 

 معايير ومؤشرات تصنيف شنغهاي  أ.

عدد مف  لمجامعات عمى مجمكعة مف المعايير كالمؤشرات التي تناكليافي تقييمة  يعتمد التصنيؼ
 كعمى النحك اآلتي: الباحثيف

 الخريجون  :Alumniحصمكا عمى  يقاس ىذا المؤشر بمجمكع عدد خريجي الجامعة الذيف
في أكلئؾ  جيفالرياضيات كيتمثؿ الخريفي   (Fields Medals)فيمدز جكائز نكبؿ كميداليات

يتـ تحديد الجامعة الكاحدة ك مف الماجستير كالدكتكراه  ،البكالكريكس ةالذيف حصمكا عمى درج
مثال منح في تصنيؼ عاـ فلجكائز، عمى كقت الحصكؿ عمى ىذه ا معامؿ ىذا المؤشر بناءن 

الخريجيف الذيف حصمكا عمى ىذه  إلىمف العالمة المخصصة لممؤشر   100 ةنسب (2013)
لمخريجيف الحاصميف عمى   90نسبة ك ( 2010إلى  2001) خالؿ ال ترة الممتدة مف الجكائز
 ةالذيف حصمكا عمى الجائز    لمخريجيف80 ةنسبك  (2000 إلى 1991) مف خالؿ ال ترة  الجائزة

لثاني مف القرف العشريف العقد ا إلىنصؿ  أف إلى ،كىكذا (1990 إلى 1981)مف  ةخالؿ ال تر 
 إلى 1911) خالؿ ال تره مف ةلمخريجيف الذيف حصمكا عمى الجائز   10ما نسبتو  حيث اعطت

يتـ حسابيا ف ةمف منظمة معينجائزة كاحدة مف  أكثرعمى معيف لك حصؿ شخص ك  ،(1920
 .  (Liu,2016,5-6) جائزة كاحدة فقط

  ة الجــائز :Award ةفػػي الجامعػػ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريسمجمػػكع عػػدد بيػػتـ حسػػاب ىػػذا المؤشػػر 
فػػػػي فيمػػػػدز  كميػػػػداليات كاالقتصػػػػادالطػػػػب  ،الكيميػػػػاء ،نكبػػػػؿ فػػػػي ال يزيػػػػاء ةجػػػػائز  عمػػػػى الحاصػػػػميف
، كيػػتـ تعريػػؼ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس أكلئػػؾ الػػذيف يعممػػكف فػػي الجامعػػة كقػػت ال ػػكز الرياضػػيات

  100 ةنسػػب وحيػػث منحػػحسػػب فتػػرات ال ػػكز بالجػػائزة  تعيػػيف أكزاف مختم ػػة يػػتـ بالجػػائزة ككػػذلؾ
 (2010إلػػػى  2001) مػػػف ةال تػػػر  لم ػػػائزيف بيػػػا خػػػالؿ  90ة كنسػػػب (2011)لم ػػػائزيف بعػػػد عػػػاـ 

ال ػائزيف بيػا خػالؿ   70 ةكنسػب( 2000 إلػى 1991) خالؿ فترة مفلم ائزيف بيا   80كنسبة 

http://www.shanghairanking.com/index.html
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 ةنسػػػب حػػػومن (1930 إلػػػى 1921) مػػػف ةفػػػي ال تػػػر  خيػػػران أكىكػػػذا ك  (1990إلػػػى 1981)ال تػػػره مػػػف
كثػػر مػػف أل ينتمػػيال ػػائزيف  أحػػدذا كػػاف ا  ك ة، عمػػى ىػػذه الجػػكائز خػػالؿ ىػػذه ال تػػر لمحاصػػميف   10

تعمػػؽ  ذاإ مػػاأك  ،المنظمػػاتمػػف المعػػدؿ بحسػػب عػػدد  ةمنظمػػة تحصػػؿ عمػػى نسػػب كػػؿ منظمػػة فػػإف
 ةحصػػتيـ مػػف الجػػائز ل كفقػػان نكبػػؿ فػػإف المعػػدالت تػػكزع عمػػى ال ػػائزيف  ةجػػائز ل ةمشػػترك ةمػػر بحيػػاز األ

(Matthews,2012,679). 
  اعممي اً تخصص 21في  مبه اً استشهاد األكئرالباحئونHiCi :  كيمثؿ العدد االجمالي لمباحثيف

العمـك الزراعية، عمـ األحياء كالكيمياء الحيكية، )ان كىي عممي ان تخصص 21األكثر استشيادىـ في
الكيمياء، الطب السريرم، عمـ الحاسكب، البيئة، االقتصاد كاألعماؿ، اليندسة، عمـ األرض، عمـ 
المناعة، عمـك المادة، الرياضيات، عمـ االحياء المجيرية عمـ األحياء الخمكم كعمـ الكراثة، عمـ 

عمـ النبات كالحيكاف، عمـ الن س كالطب الن سي، العمـك اء، االعصاب، عمـ العقاقير، ال يزي
مف  ( (Clarivate Analyticsكيتـ اختيارىـ بكاسطة منظمة  (عمكـ ال ضاءاالجتماعية، 

 خالؿ القائمة التي تقكـ بإصدارىا كنشرىا سنكيان كىي قائمة الباحثكف األكثر إستشيادان بيـ 
Highly Cited Researchers List) ) كمختصرىاHCR قائمة مرتبة بنسماء  ، كىي

عمى أستشيادان بنبحاثيـ مع تكضيح إنتمائاتيـ األكاديمية كتخصصاتيـ العممية حيث الباحثيف األ
لحساب مؤشر   2016يتـ أستخداـ قائمة الباحثيف األكثر استشيادان بيـ الصادرة في نكفمبر 

HiCi في تصنيؼARWU) )  2017لعاـ  Dominique et al.,2018, 4).). 
   ة البحوث المنشورN&S:  في  ةكاديميي الجامعأل ةالبحكث المنشكر  اإلجمالي عددالكيمثؿ

ة التي تسبؽ التصنيؼ خير األ السنكات الخمسفي  Scienceكالعمكـ  Natureة الطبيع تيمجم
يككف الكزف ك   لمجامعة التي ينتمي الييا المؤلؼ األكؿ، 100 يتـ تخصيص كزف قدره

لممؤلؼ   25 ان مرجحان كزننخذ كي  ،50المخصص لمجامعة التي ينتمي الييا المؤلؼ الثاني 
 .(41، 2018)عطيكم،كثر نالمؤلؼ الرابع ف   10 ان مرجح ان كزن خذنالثالث كي

 الواردة في دليل النشر العممي الموسع ودليل النشر لمعموم االجتماعية األبحاثPUB:  كىي
 SCIE Science Citation) ) الكاردة في دليؿ النشر العممي المكسع األبحاثمجمكعة 

Index-Expanded   كفي دليؿ النشر لمعمكـ االجتماعية SSCI)) Social  Sciences 
Citation Index (pavel,2015,56). 

  ةلمجامع األكاديمي األداءنصيب الفرد منPCP:  مقياس لك اءة ىيئة التدريس بالجامعة حيث
كزاف مجمكع األ ةبقسممف المجمكع الكمي لمتقييـ ك   10 واحتساب ىذا المؤشر المقدر قيمتـ يت

قؿ الجامعة أم أف الجامعة األالتدريس العامميف في  ةعمى عدد أعضاء ىيئ ةلممؤشرات السابق
عددان في عدد أعضاء ىيئة التدريس تحصؿ عمى درجات أعمى في ىذا المعيار اذا تساكت مع 
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منظمات لالتدريس  ةكاذا لـ يتـ الحصكؿ عمى عدد ىيئ في درجات باقي المعايير،جامعة أخرل 
  .(Billaut et al,2010,4-5) حساب المؤشرات السابقو فقطب يكت ىمد ما ب
 

 ARWUب. مصادر بيانات تصنيف 
 .(11) عمى جمع البيانات مف خالؿ جدكؿARWU يعتمد تصنيؼ 

 (11) الجدكؿ 
 ARWUمصادر بيانات تصنيؼ  

 مصدر البيانات المؤشر ت

 /http://nobelprize.org بجكائز نكبؿ كفال ائز  1

 Fields http://www.mathunion.org/index.php?id=prizewinnerبميدالية  كفال ائز  2

استشيادان  األكثرعدد الباحثيف  3
 بنعماليـ البحثية

https://clarivate.com/hcr/ 

المنشكرة في مجمتي  األبحاثعدد  4
Nature & science 

http://www.webofscience.com/ 

الم يرسة في مؤشر  األبحاث 5
  SCIEاالقتباس العممي  

كمؤشر االقتباس االجتماعي 
SSCI 

http://www.webofknowledge.com 

 

 أخرلبيانات  6

 

 

ىيئة التدريس  لكؿ جامعة مف  أعضاءيتـ الحصكؿ عمى بيانات عدد 
االحصائية  الخاصة بكؿ دكلة كمكقع  المنظماتكزارة التعميـ ك 

 األنترنتالجامعة عمى 

انًفىضُت انًظشَت نسمىق  " حؼهُى بال سؤَت وخبيؼبث بال خىدة ن (ن0249)  يظطفًنيسًذن انًظذس:

 .9ص خبيؼت انمباشةن االَسبٌ ن

 

 تصنيف مجمة التايمز لمتعميم العالي لجامعات العالم .3
 Times Higher Education Of World Universities  

 (Times Higher Education) مجمػػػة التػػػايمز لمتعمػػػيـ العػػػاليمػػػف  صػػػدرتصػػػنيؼ ي      
 أكؿتصػػني ان سػػنكيان لجامعػػات العػػالـ، ككػػاف  التػػايمز البريطانيػػة منظمػػةالتابعػػة ل  (THE)مختصػػره

http://nobelprize.org/
http://nobelprize.org/
http://www.mathunion.org/index.php?id=prizewinner
http://www.mathunion.org/index.php?id=prizewinner
https://clarivate.com/hcr/
https://clarivate.com/hcr/
http://www.webofscience.com/
http://www.webofscience.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
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المتخصصػة  ،( (Quacquarelli Symondsمنظمػةبالشػراكة مػع   (2004)ظيكر لو في عػاـ 
كقػػد اسػػتمرت  ,(The Times Qs) ف التعمػػيـ كالبحػػث العممػػي كعػػرؼ انػػذاؾ بتصػػنيؼك فػػي شػػؤ 

تصػػػني يا العػػػالمي  منظمػػػةثػػػـ ان صػػػمت الشػػػراكة بينيمػػػا لتصػػػدر كػػػؿ  (2009)الشػػراكة حتػػػى عػػػاـ 
ان صػػالو الرسػػمي  عقػب (2010)عػػاـ  كيرجػع االعتمػػاد الرسػػمي لػو إلػػى ،لمجامعػات بشػػكؿ خػػاص
إذ يعػد األنمػكذج  ، ثالثان( كاجية التصنيؼ الرئيسة،6) كيبيف ممحؽ ،(QS)عف التصنيؼ السابؽ 

  نبػػػػاءبشػػػػراكة جديػػػػدة مػػػػع ككالػػػػة األ السػػػػابقو لػػػػو، حداثػػػػة مػػػػف التجػػػػارب كالخبػػػػراتاألشػػػػمؿ كاألكثػػػػر 
التػػي تعتبػػر األكلػػى فػػي مجػػاؿ معمكماتيػػة األبحػػاث كتحميميػػا  (Thomson Reuters)العالميػػة 

(Baty,2014,2-3), ( .(Alma et al.,2016,13( 1313)نفضػػؿ كينشػػر التصػػنيؼ قائمػػة ب
المعتمػدة فػي األكسػاط  كيعػد تصػنيؼ التػايمز مػف التصػني اتكاديمية عمػى مسػتكل العػالـ أمنظمة 

ير عتمػاده عمػى خمسػة معػايكبيرة بػيف الجامعػات، كيرجػع ذلػؾ ألاألكاديمية العالمية كلو مصداقية 
ط ىتماـ كبيريف لتعكس مػدل شػمكؿ كتػكازف لنشػاأختيارىا بعناية ك أجرل  مؤشران فرعيان  13رئيسة ك

الجامعات في أداء كظائ يا األكاديمية كالبحثيػة كاالجتماعيػة كىػك مػا جعػؿ القػائمكف عميػو يػدعكف 
عمى مسػتكل  مكضكعيةأنو التصنيؼ الكحيد الذم يقيس الكظائؼ األساسية لمجامعة بشكؿ كامؿ 

 العػػالـ كيتميػػز بشػػمكلية مؤشػػراتة المعياريػػة التػػي مكنػػت الجامعػػات ذات الطػػابع البحثػػي مػػف دخػػكؿ
، 2018معػػايير )زبػػار كناصػػر،  (5)مؤشػػران مكزعػػة عمػػى  (13)، كيعتمػػد عمػػى سػػباؽ التصػػني ات

 ( المعايير كالمؤشرات المتبعة في ىذا التصنيؼ.12كما يتضح في جدكؿ ) .(338-339

 (12) الجدول 
 تصنيف التايمزالمعايير والمؤشرات واألوزان المعتمدة في تقييم  

 انًؼُبس

Criteria 

 انًإشش

Indicator 

 انىصٌ

Weight 

 انخذسَس

 )انبُئت انخؼهًُُت( 

Teaching 

 (The Learning 

Environment) 

 

 

 انغًؼخ األكبدًٚٛخ نهًُظًخ

Reputation survey 
15% 

 َغجخ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ إنٗ ػذد انطالة

Staff –to- student ratio 
4.5% 

 إنٗ زًهخ انجكهٕسٕٚط انذكزٕساَِغجخ زًهخ 

Doctorate- to- bachelors ratio 
3.35% 

 َغجخ شٓبداد انذكزٕساِ انًًُٕزخ إنىُغجخ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ

Doctorates –Awarded- To- Academic- Staff Ratio 
6% 

 انذخم انًؤعغٙ

Institutional Income 
3.35% 
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 انبسث انؼهًٍ

 )انسدىنانذخم وانسًؼت(

Research 

 (Volume, Income & 

Reputation) 

 انغًؼخ األكبدًٚٛخ نهًُظًخ

Reputation Survey 
18% 

 دخم األثسبس

icome Research 
6% 

 االَزبخٛخ انؼهًٛخ

Research productivity 
6% 

 )حأثُش انبسث انؼهًٍ( االسخشهبداث

Citations (Research  

Influence): 

 %11 ػذد االعزشٓبداد نكم ٔسهخ ثسثٛخ

)االكبدًَُىٌ نانطالة  انُظشة انذونُت

 وانبسث انؼهًٍ(

International Outlook (Staff, 

Students & Research) 

 

 َغجخ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ االخبَت إنٗ انًسهٍٛٛ

International –to – domestic- staff  ratio 

 

3.5% 

 َغجخ انطالة االخبَت إنٗ انًسهٍٛٛ

International –To – Domestic- Student Ratio 
3.5% 

 انزؼبٌٔ انذٔنٙ

International  Collaboration 
3.5% 

  انؼبئذ يٍ انظُبػت

 )َمم انًؼشفت(

Industry Income 

 (Knowledge Transfer) 

 %3.5 زظخ انجبزثٍٛ األكبدًٍٚٛٛ يٍ انظُبػخ

 %111  انًدًىع

 انببزث ببالػخًبد ػهً انًىلغ  ئػذادانًظذس: يٍ 

-world-university rankings/methodology-https://www.timeshighereducation.com/world

2019-rankings-university  

 معايير تصنيف التايمز  . أ

كعمػػى معػػايير  (5)مقسػػمة إلػػى  ( مؤشػػران 13صػػنيؼ التػػايمز فػػي تقييمػػو لمجامعػػات عمػػى )ت يعتمػػد
 النحك اآلتي:

مؤشػػرات  ةيػػتـ تقيػػيـ كاقػػع البيئػػة التعميميػػة مػػف خػػالؿ خمسػػ :التــدريس )بيئــة الــتعمم( األول المعيــار
 :(582، 2018) بف يحيى، (pavel,2015,59) كعمى النحك اآلتيفرعية 

  البحثية كالتعميمية لمجامعة   منظمةالخبراء كالعمماء في ال رأمأستطالع :منظمةلم األكاديميةالسمعة
بعمػػػؿ تمػػػؾ  ((Clarivate Analyticsتقػػػـك شػػػركة  مقارنػػػة بمثيالتيػػػا مػػػف الجامعػػػات العالميػػػة،

  .االستطالعات
  ل فعاليػة التكاصػؿ كنقػؿ يدؿ ىذا المؤشػر عمػى مػد عدد الطالب: إلىىيئة التدريس  أعضاءنسبة

 .فضؿ طريقةنالخبرات ب

https://www.timeshighereducation.com/world-university%20rankings/methodology-world-university-rankings-2019
https://www.timeshighereducation.com/world-university%20rankings/methodology-world-university-rankings-2019
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  إف زيػػػادة كثافػػػة طػػػالب الػػػدكتكراه يػػػدؿ عمػػػى كجػػػكد  حممػػػة البكمكريػػػكس: إلػػػى الػػػدكتكراهنسػػػبة حممػػػة
يػػة بػػيف عػػدد طػػالب الدراسػػات العميػػا دمجتمػػع نشػػط لمدراسػػات العميػػا، ممػػا يػػؤدم إلػػى العالقػػة الطر 

 كالنشاط البحثي بالجامعة. 
  شػر مػدل ىيئػة التػدريس: يبػيف ىػذا المؤ  أعضػاءسػبة ن إلػىالممنكحػة  الػدكتكراهنسبة عػدد شػيادات

عمػػى تنػػكع  أيضػػان كيعتمػػد ىػػذ المؤشػػر  األكػػاديمييفجيػػاؿ الجديػػدة مػػف التػػزاـ الجامعػػة فػػي دعػػـ األ
 التخصصات في الجامعة.

 الجامعػػػػػة مقارنػػػػػة بالعػػػػػدد الكمػػػػػي   ةكيتمثػػػػػؿ ىػػػػػذا المؤشػػػػػر فػػػػػي دخػػػػػؿ كميزانيػػػػػ :الػػػػػدخؿ المؤسسػػػػػي         
 .التدريس مع مراعاة القكة الشرائية لكؿ دكلة ككضعيا االقتصادم ىيئة ألعضاء

       ممػي لمجامعػة مػف خػالؿ يتـ تقييـ البحػث الع :السمعة(الدخل و  ,الحجمالمعيار الئاني البحث العممي )
 :(341-340، 2018)بدكم كمصط ى ، كعمى النحك اآلتي ثالث مؤشرات

  عػػف مػػدل تميػػز البحػػث العممػػي فػػي  رأممػػف خػػالؿ اسػػتطالعات : منظمػػةلم األكاديميػػةالسػػمعة
 .الجامعة مقارنة بالجامعات المناظرة

 العممية األبحاثيقصد بو العائد المادم السنكم لمجامعة مف : دخؿ األبحاث. 
 تتضػمف عػدد  مف خػالؿ معادلػة حسػابية يتـ قياس حجـ االنتاجية البحثيػةحيث ة: العممي ةنتاجياإل

ىيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػة  أعضػػػاءالعمميػػػة المنشػػػكرة فػػػي دكريػػػات عمميػػػة محكمػػػة كعػػػدد  األبحػػػاث
 .مجػاالت البحث إلىباالضافة 

ىػػذا المؤشػػر مػػف المؤشػػرات الرائػػدة فػػي  ديعػػ: (المعيــار الئالــث االستشــهادات )تــأئير البحــث العممــي
مػػػف خاللػػػو  تـكيػػػمسػػػاىمة الجامعػػػة فػػػي نشػػػر المعرفػػػة  ، حيػػػث يعكػػػستػػػنثير كبيػػػرالتصػػػنيؼ كذات 

عػة ستشيادات المرجعية مف قبؿ الباحثيف عمػى مسػتكل العػالـ بابحػاث الجامحساب العدد الكمي لم
ىػػػذا  كيسػػػتثنى مػػػف ,((clarivate Analyticsقاعػػػدة بيانػػػات فػػػي المنشػػػكرة بالػػػدكريات العمميػػػة  
جراء مقارنػات صػحيحة ألضماف  ،بحث في السنة( 200)مف  أقؿ التصنيؼ الجامعات التي تنشر

 .(Hou&Jacob,2017,34) حصائيان إ
ة العالميػة لمجامعػػة نظػر لا :والبحـث العممــي( الطــالب كـاديميون,المعيـار الرابــع النظـرة الدوليــة )األ 

في استقطاب الطالب كاالكاديمييف كالبػاحثيف االجانػب مػف مختمػؼ دكؿ  ة الجامعةءتتمثؿ في ك ا
         ككػػػػػػػػػػػاآلتيمؤشػػػػػػػػػػػرات فرعيػػػػػػػػػػػة  ةمػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ ثالثػػػػػػػػػػػ، كيػػػػػػػػػػػتـ قيػػػػػػػػػػػاس ذلػػػػػػػػػػػؾ المعيػػػػػػػػػػػار العػػػػػػػػػػػالـ

 :(5-4، 2019)الجيزاكم،
  فضػػػػؿ يتمثػػػػؿ فػػػػي اسػػػػتقطاب الجامعػػػػة أل: إلػػػػى المحميػػػػيفىيئػػػػة التػػػػدريس االجانػػػػب  أعضػػػػاءنسػػػػبة

 .ىيئة تدريس أفضؿكىك دليؿ عمى امتالؾ الجامعة  ،الك اءات العممية عالميان 



 

68 

  عمػػى كجػػكد تنػػكع فػػي الحػػـر الجػػامعي المؤشػػريؤكػػد ىػػذا : المحميػػيف إلػػىنسػػبة الطػػالب االجانػػب ،
كالعميػا مػف  األكلىكيتمثؿ في قدرة الجامعة عمى جذب الطالب مف كافة انحاء العالـ في المراحؿ 

 .التعميـ
 بػاحثييف  كراؽ البحثيػة المشػتركة دكليػان كيػتـ قياسػو مػف خػالؿ كجػكدنسػبة األيبػيف  :التعػاكف الػدكلي

ىيئػة التػدريس فػي  أعضػاءالعمميػة المنشػكرة مػف قبػؿ  األبحػاثاجانب مف جامعات عالمية ضػمف 
  .دكريات عممية محكمة

عػف تعػاكف  يتمثػؿ فػي الػدخؿ المػادم النػاتف :المعيار الخامس العائد من الصناعة )نقل المعرفة(
 كذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ االبتكػػػػػارات كاالختراعػػػػػات ،الصػػػػػناعية فػػػػػي الدكلػػػػػةالجامعػػػػػة مػػػػػع القطاعػػػػػات 

 .(178، 2017)دىاف كبكعترس، التي تقدميا الجامعة لمصناعة كاالستشارت
 

  لجامعات العالم )ويبومتركس( تصنيف الويب .4
Webometrics Ranking Of World Universities  

عمى معايير تقييـ الجامعػات  عتمادان إالتصني ات العالمية لمجامعات  أشيريعد تصنيؼ الكيب مف 
كقػػػد  ،، رابعػػػان( الصػػػ حة الرئيسػػػة لمتصػػػنيؼ6) يكشػػػؼ ممحػػػؽإذ  ة،مػػػف خػػػالؿ مكاقعيػػػا االلكتركنيػػػ

 فػػي .(1268 -1267، 2017 ،)ىػػادم 2004 األكلػػى مػػف ىػػذا التصػػنيؼ عػػاـ ةصػػدرت الطبعػػ
 يركػز عمػى التحميػؿ الكمػيالػذم  (Cybermetrics Lap)فتراضػي مختبػر القيػاس اإلعػف  مدريػد

كالغػػػػرض مػػػػف ذلػػػػؾ ىػػػػك قيػػػػاس التكاصػػػػؿ العممػػػػي عمػػػػى مؤشػػػػرات  ،(1997)منػػػػذ عػػػػاـ لإلنترنيػػػت 
(Webometrics)  عمػػى لمبحػػػث العممػػي فػػػي لممركػػػز األكىػػػك أحػػد ال ػػػركع التابعػػة  األنترنػػتعبػػر

 The Spanish National Consejo Superior de Investigaciones)سػػبانياأ

Cientificas Research Council) ,  سبانيا الغير أفي ة المنظمات البحثي أكبركالذم يعد مف
حػكث مكزعػة فػي مركػزان لمب (126)كيتػنلؼ مػف  فػي اكركبػا ةالمراكػز البحثيػ أىػـكمف  ،ىادفو لمربح

 ةمجمكعػػ ،)Cybermetrics Lap( مختبػػركيضػػـ  (.2016,122Jalal,) سػػبانياأكافػػة منػػاطؽ 
النشػػػر العممػػػي العممػػػي ك البحػػػث  أنشػػػطة ةمالحظػػػيمػػػتيـ م ةمػػػف المتخصصػػػيف فػػػي بيانػػػات الشػػػبك

مػف منظمػات  (28000)تضػـ  ة بيانػاتقاعدعمى باالعتماد  ةالدكلي األنترنت ةعمى شبك ةلمجامع
جامعػػػػة منيػػػػا  (500) ،بالتصػػػػنيؼجامعػػػػة ( 12000) أكؿدراج ا  يػػػػتـ تقييميػػػػا ك  إذ التعمػػػػيـ العػػػػالي

مكاقػع ىػذه الجامعػات ة عػف طريػؽ مختم ػالجامعػات عمػى بيانػات ال تـ الحصػكؿكيػ العربػي، بالعػالـ
يصػػػػػدر ك  ،(Ivancevic&Lukovic,2018,1520)ة الدكليػػػػػ األنترنػػػػػت ةشػػػػػبك المكجػػػػػكدة عمػػػػػى

حيػث يػتـ تحديثػو مػرة كػؿ  (2006)عػاـ  كيكليػك منػذ فػي شػيريف ينػاير ةالتصنيؼ مرتيف في السن
لػو تغطيػة أكبػر مػف التصػني ات األخػرل  ,(Webometrics) شير، كمع ذلؾ فإف تصػنيؼأ (6)

عمػػى المؤشػػرات األخػػرل التػػي تعكػػس الجػػكدة  أيضػػان إذ ال يركػػز فقػػط عمػػى نتػػائف البحػػكث، كلكػػف 
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كىػػذا ىػػك أكبػػر تصػػنيؼ لمنظمػػات  ،العالميػػة لمبػػاحثيف كالمنظمػػات البحثيػػة فػػي جميػػع انحػػاء العػػالـ
 األنترنػػتعمػػى شػػبكة  النشػػر ييػػدؼ بشػػكؿ أساسػػي إلػػى تعزيػػز  .(Ati,2017,75) التعمػػيـ العػػالي

اديميػة كدعـ مبادرات الكصكؿ الم تكح، كالكصكؿ االلكتركني إلى المطبكعػات العمميػة كالمػكاد األك
م يػدة جػدان لغػرض معرفػة مسػتكل األداء الجػامعي كرؤيػة الجامعػات  األخرل كتعػد مؤشػرات الكيػب

 ةمنيػػػػػا تصػػػػػنيؼ برشػػػػػمكن ةعديػػػػػد يعػػػػػرؼ ىػػػػػذا التصػػػػػنيؼ باسػػػػػماءك (. 30، 2019)عبػػػػػد القػػػػػادر، 
مػػػف حيػػػث  ةالمكقػػػع االلكتركنػػػي لمجامعػػػ أداءكتصػػػنيؼ الحضػػػكر العممػػػي االفتراضػػػي النػػػو يقػػػيس 

 .(161، 2019 ،)عيسى كآخػركف األنترنتكمدل شيرتو عمى  مجامعةلمنشاط األكاديمي ل ثيموتم
  معان تقييـ الجامعات.( المعايير األربعة التي تشكؿ 13يكضح جدكؿ )ك 

 ( 13) الجدول 
 الويبومتركس تصنيف المعايير والمؤشرات واألوزان المعتمدة في تقييم 

 المعيار

Criteria 

 الوصف

Description 

 المصدر

Source 

 الوزن

Weight 

 انسضىس

PRESENCE 

يقصػػػػػد بػػػػػو حجػػػػػـ كسػػػػػعة المكقػػػػػع االلكتركنػػػػػي عػػػػػدد 
لنطػػػاؽ الكيػػػب  (،(pages webصػػػ حات الكيػػػب 

نكاع المم ػات  بمػا فػي أ( كجميع الرئيس أك)المركزم 
 .pdfذلؾ المم ات الغنية مثؿ 

يسشى انجسش 

Google 
5  

 انشؤَت

VISIBILITY 

مػػػػف خػػػػالؿ حسػػػػاب عػػػػدد كيػػػػتـ قيػػػػاس ىػػػػذا المؤشػػػػر 
ة ) الشػػػبكات ال رعيػػػة( التػػػي تنػػػتف يػػػالشػػػبكات الخارج

ركابػػػػط خم يػػػػة لصػػػػ حات الكيػػػػب الخاصػػػػة بالجامعػػػػة  
 .Googleكالكاردة مف خالؿ محرؾ بحث 

Ahrefs 

Majestic 
50  

 االَفخبذ ( أوانشفبفُت )

TRANSPARENE 
 .عدد االستشيادات مف كبار المؤل يف كفقا لممصدر

Google 

scholar 

Citations 
10  

 انخًُض

 انببزث انؼهًٍ ( أو)

EXCELLENE 

(or scholar) 

العممية مف بيف  األبحاثالمؤشر في عدد  يتمثؿ ىذا
 26المستشػػػيد بيػػػا فػػػي  األبحػػػاثمػػػف   10 أعمػػػى

 .ان تخصص
Scimago 35  

  100  المجموع

  المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى الموقع 
https://www.webometrics.info/en/current_edition  

https://www.webometrics.info/en/current_edition
https://www.webometrics.info/en/current_edition
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 انثانثانفصم 
 انعمهً نهذساست اإلطاس

  تمهيد:
المنشػػػكدة جػػػاء ىػػػذا ال صػػػؿ ليخػػػتص بعػػػرض الجانػػػب  أىػػػدافياتحقػػػؽ الدراسػػػة  أف أجػػػؿمػػػف      

الدراسػة كفرضػياتيا كطبيعػة  أنمػكذجلغرض التعرؼ عمى ماىية المتغيرات المعتمدة في  التطبيقي،
مستندان المبحكثة في الجامعة في التصني ات العالمية  اإلستراتيجيةعالقة كتنثير عناصر الخيارات 

                                                                 (.14) اآلتيالشكؿ  مباحث، يمكف تكضيحيا في بذلؾ عمى أربعة

 
 هوفقرات الئالث( خارطة طريق مباحث الفصل 41الشكل )

 

ست
ٍ نهذسا

طبس انؼًه
إل
ث: ا

م انثبن
ظ
انف

 

 

 التحميل العاممي االستكشافي لمخيارات االستراتيجية

 وصف وتشخيص األبعاد الخاصة بالتصنيفات العالمية

 بالخيارات االستراتيجيةوصف وتشخيص األبعاد الخاصة 

 تحميل نتائج التائير 

 اختبار عالقات االرتباط 

 التحميل العاممي االستكشافي لمتصنيفات العالمية

اختبار تباين تأئير الخيارات االستراتيجية في التصنيفات 
 العالمية 

 QSانًبسث األول: انًإششاث انًُذاَُت نهدبيؼت انًبسىثتػهً وفك حظُُفٍ

 ARWUو

المبحث الثاني: 
التحليل العاملي 

 االستكشافي

 انًبسث انثبنث:

وطف وحشخُض    

 انذساستيخغُشاث 

انًبسث انشابغ: 

اخخببس فشضُبث 

 انذساست
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 األولادلبحث 
 ARWUوQSدلبحىثت عهى وفق حصنٍفًادلؤششاث ادلٍذانٍت نهجامعت 

 

 :تحىطئ
، (ARWU,QS)ي جامعة المكصػؿ مػف تصػني  أداءقياس كاقع  إلىييدؼ ىذا المبحث          

 إلػػىمتطمبػات الػدخكؿ  أكعمػى مػدل تطبيػػؽ جامعػة المكصػؿ لمعػػايير  اعتمػػادان  جامعػات العالميػةلم
)السمعة األكاديميػة، سػمعة جيػات بػػػػ  QSكتتمثػؿ المعػايير الخاصػة بػػتصنيؼ ،ىػذيف التصػني يف

، نسػػػبة االستشػػيادات لكػػػؿ عػػػدد الطمبػػة إلػػى األكػػػاديمييف ىيئػػػة التػػدريس أعضػػاءنسػػػبة  التكظيػػؼ،
كمعػػػػايير  ىيئػػػة التػػػدريس الػػػدكلييف، نسػػػبة الطمبػػػة الػػػدكلييف( أعضػػػاءعضػػػك ىيئػػػة تػػػدريس، نسػػػبة 

، نصػيب ، مخرجػات البحػثأعضاء ىيئة التػدريس جكدةتتمثؿ بػػ)جكدة التعميـ،  ARWU تصنيؼ
 .الجامعي( األداءال رد مف 

 QSأواًل: المؤشرات الميدانية لجامعة الموصل من تصنيف 
تبػػػيف مكقعيػػػا بػػػيف  مؤشػػػراتيمػػػد الجامعػػػة ب أنػػػو إذكبيػػػرة  أىميػػػةيشػػػكؿ التصػػػنيؼ لمجامعػػػات      

 إلػىذ سػعت الجامعػات العالميػة إالتػي بنيػت عمييػا ىػذه التصػني ات، جامعات العػالـ كفقػان لممعػايير 
كتمكيف طالبيا مػف األجػادة فػي المتطمبات الالزمة لتحسيف بيئتيا التعميمية بذؿ جيدان كبيران لتنميف 

ىيئتيػػا التدريسػػية فػػي  أعضػػاء اءأدمختمػػؼ مجػػاالت العمػػؿ كالمسػػابقات العمميػػة الدكليػػة، كتحسػػيف 
الت كالػػدكريات ستشػػارات كعػػرض انجازاتيػػا العمميػػة فػػي المجػػمػػيـ كالبحػػكث التعميميػػة كتقػػديـ األالتع

 كال يػػػزاؿ ،العالميػػػة  لمجامعػػػات ذلػػػؾ لمتكافػػػؽ مػػػع معػػػايير التصػػػني اتك  ...كغيرىػػػا العمميػػػة الرصػػػينة
العممػػي لمجامعػػات العراقيػػة بشػػكؿ عػػاـ مػػاؿ كال يعكػػس الثػػراء مركػػز جامعػػة المكصػػؿ بعيػػدان عػػف األ
 ية عف دخكؿ جامعات النخبة تمامػان بتعدت الجامعات العراقأكجامعة المكصؿ بشكؿ خاص، حيث 

جامعػة عراقيػة دخػكؿ ىػذه ال ئػة عمػى  أملـ تػتمكف  إذ( 400-1كىي الجامعات التي تحتؿ ال ئة )
االطػػالؽ، كىػػك مػػايبيف بػػاف الجامعػػات العراقيػػة بعيػػدة كػػؿ البعػػد عػػف التطػػكر العػػالمي الحاصػػؿ فػػي 

 . QS( كاقع جامعة المكصؿ مف تصنيؼ 14) .  كيكضح الجدكؿاألخرلجامعات العالـ 
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 ( 14) الجدول  
 QSأداء جامعة الموصل من معايير تصنيف  واقع 

 

 متطمبات المعايير والمؤشرات الميداني لمجامعة المبحوئة المعايير ت

1 
 األكاديميةالسمعة 

Academic 

reputation 

فػػػرد فػػػي مجػػػاؿ  80000مػػػف أالخبػػػراء  آراءيجمػػػع  QS منظمػػػةعمػػػى اسػػػتطالع تقػػػـك بػػػو  بنػػػاءن 
عمى مستكل العػالـ، كبعػد المقػابالت الميدانيػة مػع القيػادات العمميػة فػي الجامعػة التعميـ العالي 
 (، 0فػػي جامعػػة المكصػػؿ ىػػك ) األكاديميػػةنسػػبة التطبيػػؽ لمعيػػار السػػمعة  أفالمبحكثػػة تبػػيف 
 األكاديميػػةالمبحػػكثيف الػػذيف ات قػػكا عمػػى ضػػعؼ السػػمعة  األفػػراد إجابػػاتمػػع  ان كىػػذا جػػاء متكافقػػ

 .إجاباتيـ ( مف مجمؿ 43.3بة )كالتي حصمت عمى نس

2 
 سمعة جيات التكظيؼ

Employer 

reputation 

عػػػف ( اسػػػتجابة السػػػتطالعات الػػػرام 40000) QS منظمػػػةيعتمػػػد عمػػػى اسػػػتطالع  تقػػػـك بػػػو 
يػػث فػػي خػػريجيف الجامعػػة مػػف ح العمػػؿ كجيػػات التكظيػػؼ أصػػحاب رأممػػف خػػالؿ  الخػػريجيف

نتػػػائف كبينػػػت ككػػػذلؾ سػػػمككيـ الػػػكظي ي،  ر،بػػػداع كاالبتكػػػاجػػػكدة الخػػػريجيف كقػػػدرتيـ عمػػػى اإل
نسبة التطبيؽ لمعيار سمعة  أف العممية في الجامعة المبحكثة المقابالت الميدانية مع القيادات 

إذ لػـ تعػػد الجامعػػة المبحكثػػة قاعػػدة بيانػػات   (،0جيػات التكظيػػؼ فػػي جامعػػة المكصػػؿ ىػػك )
المبحكثيف الذيف ات قكا عمى ضػعؼ  األفراد إجاباتكىذا جاء متكافؽ مع  QSتزكد بيا منظمة 

 .إجاباتيـ ( مف مجمؿ 45كالتي حصمت عمى نسبة ) سمعة جيات التكظيؼ

3 

 نسبة أعضاء ىيئة
األكاديمييف إلى  التدريس

 الطمبة عدد
Faculty/student 

ratio 

كذلؾ لعػدـ كجػكد معيػار  ،الطمبة  لكؿ عضك ىيئة تدريس إعدادنسبة   إلىيستند ىذا المعيار 
 أعضػاء إعػداد إلػىفكمما قؿ عػدد الطػالب بالنسػبة  دكلي يمكف مف خاللو قياس جكدة التعميـ،

ذلػػؾ يػػكفر مسػػتكل جيػػد مػػف الرقابػػة ال رديػػة كيػػؤثر حتمػػان عمػػى ارت ػػاع جػػكدة  فػػإفىيئػػة التػػدريس 
فػي الجامعػة  التػي تػـ اجراؤىػا مػع المسػؤكليف عمػى جػكدة التعمػيـ المقػابالت عمػى كبناءن التعميـ، 

عػػػدد الطمبػػػة فػػػي جامعػػػة المكصػػػؿ ىػػػك  إلػػػىىيئػػػة التػػػدريس  أعضػػػاءنسػػػبة أف المبحكثػػػة تبػػػيف 
 . طالب لكؿ تدريسي 8أم بمعدؿ   (،11)

4 

نسبة االستشيادات لكؿ 
 عضك ىيئة تدريس
Citations per 

faculty 

 المنشػكرة مػف قبػؿ الجامعػة عمػى مػدار مخرجػات البحػكث العمميػة إلى تقيػيـييدؼ ىذا المعيار 
، كتقػػاس بعػػدد استشػػيادات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بػػن س الجامعػػة إلػػىبالنسػػبة  خمػػس سػػنكات

يران فػػػي تصػػػنيؼ تػػػنث أكثػػػرتكػػػكف  كث  فكممػػػا زادت نسػػػبة االستشػػػياداتالبػػػاحثيف مػػػف ىػػػذه البحػػػ
 ألعضػػاءستشػػيادات لكػػؿ نسػػبة االيػػار نسػػبة التطبيػػؽ لمع أفتبػػيف كفػػي ضػػكء ذلػػؾ  ،الجامعػػة
       فػػػػػي جامعػػػػػة المكصػػػػػؿ Scoups))مػػػػػف البحػػػػػكث المنشػػػػػكرة فػػػػػي مسػػػػػتكعبات  تػػػػػدريسالىيئػػػػػة 
 األفػػػػػػػراد إجابػػػػػػػاتمػػػػػػػع  مػػػػػػػا يػػػػػػػتالءـكىػػػػػػػذا ( 218:2019، 205:2018، 153:2017ىػػػػػػػي)

كالتي حصمت  االستشيادات لكؿ عضك ىيئة تدريس نسبةالمبحكثيف الذيف ات قكا عمى متكسط 
 .إجاباتيـ ( مف مجمؿ 38.7عمى نسبة )
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5 

ىيئة  أعضاءنسبة 
 التدريس الدكلييف
International 

Faculty 

Ratio 

 

فػػػي  المسػػػؤكلة عػػػف ممػػػؼ الجػػػكدة فػػػي الجامعػػػةمػػػع القيػػػادات  الشخصػػػية المقػػػابالت عمػػػى بنػػػاءن 
فػػي  ىيئػػة التػػدريس الػػدكلييف أعضػػاءنسػػبة نسػػبة التطبيػػؽ لمعيػػار  أف اتضػػحالجامعػػة المبحكثػػة 

الذيف ات قكا عمى  عينة البحث األفراد إجاباتمع  ما يتناسب (، كىذا 0جامعة المكصؿ ىك )
 ( 72) الضػػعؼ بػػػ نسػػبةفػػي الجامعػػة كتمثمػػت  ىيئػػة التػػدريس الػػدكلييف أعضػػاءنسػػبة ضػػعؼ 

ىيئػػة  أعضػػاءمقيػػاس لتنػػكع ، عممػػان أف متطمبػػات ىػػذا المعيػػار ىػػي إعطػػاء إجابػػاتيـمػػف مجمػػؿ 
كيتمثػؿ فػي بػرامف التعػاكف الػدكلي بػيف  عة ممػا يعطػي نظػرة عالميػة لمجامعػةس في الجاميالتدر 

ىيئػػػػة  أعضػػػػاء إلػػػػىىيئػػػػة التػػػػدريس االجانػػػػب  أعضػػػػاءكيػػػػتـ احتسػػػػابو كفقػػػػان لنسػػػػبة  ،الجامعػػػػات
 التدريس المحمييف. 

6 

 نسبة الطمبة الدكلييف
International 

Student 

 

معة عمػى أسػتقطاب الطمبػة تقييـ مدل قدرة الجا إلىلمتنكع في المجتمع الطالبي ييدؼ  مقياس
مقػابالت كعمػى أسػاس  ،الطالب المحمييف إلىيتـ حسابو كفقان لنسبة الطالب الدكلييف  الدكلييف

امعػػػة، كشػػػ ت نتػػػائف الشخصػػػيات األكاديميػػػة الميتمػػػو بمكضػػػكع جػػػكدة التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي الج
  (،0ىػػك ) ميػػداف الدراسػػة جامعػػةاللمعيػػار فػػي ىػػذا ا نسػػبة التطبيػػؽ أف الكصػػؼ كالتشػػخيص

المبحكثيف الذيف ات قػكا عمػى ضػعؼ  األفراد إجاباتمع  كبذلؾ فإف ىذه النتيجة جاءت متناسبة
 .إجاباتيـ ( مف مجمؿ 72كالتي حصمت عمى نسبة ) نسبة الطمبة الدكلييف

( وبيانات في     3) ستمارة المقابمة في قسم ضمان الجودة في ممحقأ نتائجباالعتماد عمى المصدر: من إعداد الباحث     
 .رئاسة الجامعة/ قسم التخطيط

 

 

 ARWUامعة الموصل من تصنيف لج المؤشرات الميدانيةئانيًا: 
، العراقيػػة عمػػى االطػػالؽمػػف الجامعػػات  جامعػػة مألػػـ يتضػػمف  ARWUنتػػائف تصػػنيؼ  أف     
فػي شػتى انحػاء  األخرلعدـ قدرة الجامعات العراقية عمى المنافسة مع الجامعات يكشؼ عف  مما

يكشػػػؼ ، ك  ARWUعػػػدـ تػػػكافر المتطمبػػػات التػػػي يقتضػػػييا تصػػػنيؼ  إلػػػىيرجػػػع ذلػػػؾ  إذالعػػػالـ، 
 . ARWUكاقع جامعة المكصؿ مف تصنيؼ (15) الجدكؿ
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 (15) الجدول
 ARWUأداء جامعة الموصل من معايير تصنيف  واقع  

 ت
 المعيار

Criteria 

 المؤشر

Indicator 
 اللسبة

1 

 جودة التعميم
Quality of 

Education 

نكبػؿ كميػداليات فيمػدز  عدد خريجيف الجامعػة الحاصػميف عمػى جػكائز
Fields Medals  1 .في الرياضيات 

2 

جودةأعضاء هيئة 
 التدريس

Quality of 

Faculty 

عمػى ىيئػة التػدريس فػي الجامعػة الػذيف عمػى حصػمكا  أعضاءمجمكع 
 1 .في الرياضيات  Fields Medalsنكبؿ كميداليات فيمدز  جكائز

 1 .تخصصان عمميان  21استشيادان بيـ في  األكثرالباحثكف 

3 

 مخرجات البحث
Research 

Output 

 Nature عػػػػػػػدد البحػػػػػػػكث المنشػػػػػػػكرة فػػػػػػػي مجمتػػػػػػػي الطبيعػػػػػػػة 
 . Scienceكالعمـك

ب وث  7

خال  ع م  

2117 

 2118و

  SCIEالػكاردة فػي دليػؿ االقتبػاس العممػي المكسػع  األبحػاثمجمػكع 
 SSCI. 1كفي دليؿ اقتباس العمـك االجتماعية 

4 

نصيب الفرد من 
 الجامعي األداء

Per Capita 

Performance 

يػػتـ حسػػابو مػػف خػػالؿ مقارنػػة الػػدرجات التػػي تحصػػؿ عمييػػا الجامعػػة 
فػي  األكاديميػةعػدد الكػكادر  إلػىفي المؤشرات الخمسة السابقة نسػبة 

 .الجامعة

 

 

( 3) اســتمارة المقابمــة فــي قســم ضــمان الجــودة فــي ممحــقداد الباحــث باالعتمــاد عمــى نتــائج المصــد: مــن إعــ
 .التخطيطوبيانات في رئاسة الجامعة/ قسم 

لػػـ يحصػػؿ  إذ ،مػػف جامعػػة المكصػػؿ ARWUغيػػاب معػػايير تصػػنيؼ  (15) جػػدكؿاليتضػػح مػػف 
لػػدل جامعػػة المكصػػؿ خػػريجيف حاصػػميف عمػػى يكػػف حيػػث لػػـ نقطػػة  أممعيػػار جػػكدة التعمػػيـ عمػػى 

فػي الرياضػيات، ككػذلؾ لػـ يحصػؿ معيػار جػكدة   Fields Medalsنكبػؿ كميػداليات فيمػدز جكائز
 تحيػث نشػر  نسػبة قميمػة جػدان  ناؿ معيار مخرجػات البحػكث نقطة، أمىيئة التدريس عمى  أعضاء

 .2018ك 2017خالؿ عامي  Natureبحكث في مجمة  7
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 ادلبحث انثانً
 اإلسخكشايف انعامهًانخحهٍم 

 توطئة:
، سػتخالص تبعيتيػا لمبعػادأيستعمؿ التحميؿ العاممي اإلستكشافي لمتعرؼ عمى صدؽ ال قرات ك  

يجػرم ر لقبكؿ تشبع ال قرات ألبعادىػا ك ( فاكث0.40كيشترط فيو أف تككف األبعاد مشبعة بنسبة )
تعػػػػديميا مػػػػف المقػػػػاييس الجػػػػاىزة  أكالتحميػػػػؿ العػػػػاممي اإلستكشػػػػافي فػػػػي حالػػػػة كضػػػػع المقػػػػاييس 

Xiong,2013,11)), لمقيػػاـ  كفػػي حالػػة كػػاف المقيػػاس الجػػاىز مطبػػؽ بشػػكؿ كامػػؿ فػػال داعػػي
 .(Jain & Raj, 2016 ,84)كت اء فقط بالتحميؿ العاممي التككيدم بالتحميؿ اإلستكشافي كاأل

تحديػػد انتمػػاء كمصػداقية كػػؿ فقػػرة لممحػػكر الػػذم التحميػػؿ العػػاممي اإلستكشػافي يجػػب جػػراء أكقبػؿ 
( ككممػػػا KMOمتيػػػا )ءك يجػػب أكالن القيػػػاـ باحتسػػاب ك ايػػػة حجػػـ العينػػػة كمػػدل مال ،تنتمػػي إليػػػو

قتربػػػت قيمتػػػو مػػػف الكاحػػػد الصػػػحيح دؿ ىػػػذا عمػػػى المالئمػػػة األفضػػػؿ، مػػػف ثػػػـ تػػػدكير البيانػػػات أ
 :قرات كاالبعاد كعمى النحك اآلتيكاستخالص ال 

 
أواًل: التحميل العاممي اإلستكشافي لمخيـارات اإلسـتراتيجية: ويتضـمن الفقـرات الئالئـة 

 اآلتية:
التحقؽ مف ك اية عينة البحث  لغرض :اإلستراتيجيةلمخيارات  اإلستكشافي العامميالصدق  -1

(Sampling Adequacy)،  عند فرىا اتك التي يجب الضركرية  المستمزماتمف أىـ كالتي تعتبر
استعماؿ مقياس  سيتـىذا الشرط كاثبات  ، كمف أجؿ التحقؽستخداـ التحميؿ العاممي اإلستكشافيا

أىـ الذم يعدُّ  (KMO( )The Kaiser-Meyer-Olkin Measure)اكلكيف  -ماير -كايسر
( 0القيمة ) ، إذ أف(1-0( بيف )KMOحصائية )الإالقيمة كتتراكح  ،في ىذا التحميؿال قرات 

، بمعنى يككف تحميؿ جزئيالرتباط األكمي اصغر مف مجمكع الرتباط مجمكع األ تشير إلى
ككف استخداـ التحميؿ العاممي اإلستكشافي غير مالئـ في ، كبالتالي يمنتشران  أك االرتباط مبعثران 

تباط قكم كثيؽ بيف المتغيرات، ف ي ر فيذا يدؿ إلى ا( 1)تمؾ الحالة، كفي حالة اقتراب القيمة مف 
عف ذلؾ باف القيـ المقبكلة  عالية، فضالن  التحميؿ العاممي ذك مصداقيةىذه الحالة سيككف 

 كىذا حسب ماجاء بو مقياس كايسر، كيبيف الجدكؿ (0.50)يجب أف تككف أكبر مف  (KMO)لػ
كىذه ( 0.795بمغت )حصمت عمى نسبة ( كالتي 0.50( ىي أكبر مف )KMOقيمة ) باف (16)

 (Bartlett) اختبار بارليت بمغت قيمة، في حيف القيمة تعتبر كفؽ مقياس كايسر جيدة جدان 
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( كىي 0.000عند مستكل داللة )كذلؾ  ( 1297.780) ( Chi-Squareباالعتماد عمى قيمة )
 . (0.05اصغر مف )

 (16) الجدول 
 لفقرات متغير الخيارات اإلستراتيجية KMOنتائج اختبار  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.795 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1297.780 

Df 669 

Sig. .000 

  SPSS. V.23))5برنامج  إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات :المصدر                   
 

تساعد طريقة المككنػات األساسػية فػي التحقػؽ طريقة المكونات األساسية لمخيارات اإلستراتيجية:  -2
مػػػف صػػػدؽ العبػػػارات كمػػػف عػػػدد األبعػػػاد الكامنػػػة لممقيػػػاس إذ تسػػػتخدـ ىػػػذه الطريقػػػة السػػػتخالص 

( نتائف التحميػؿ العػاممي كفػؽ طريقػة المككنػات األساسػية التػي تعػدُّ 17كيكضح الجدكؿ ) ،العكامؿ
تبػيف نتػائف الػكاردة فػي الجػدكؿ ك  ،أكثر طرائؽ التحميػؿ العػاممي مػف حيػث الدقػة كشػيكع االسػتعماؿ

ال قػػرات المتشػػبعة مػػف العكامػػؿ الثالثػػة، حيػػث أف أعمػػى نسػػبة تشػػبع  حصػػمت عمييػػا ال قػػرة  (17)
تنظػػػيـ ممتقيػػػات سػػػنكية لتسػػػكيؽ خريجػػػي )( التسمسػػػؿ األكؿ فػػػي الجػػػدكؿ كالتػػػي تػػػنص عمػػػى  50)

بمسػػتكل أساسػػي عنػػد العامػػؿ  (0.783)إذ بمغػػت   ،(الجامعػػة عمػػى الشػػركات كالمنظمػػات الدكليػػة
تضػػميف المنشػػكرات ) ،(48، فػػي حػػيف حصػػمت ال قػػرة )( مػػف التبػػايف33.859األكؿ كالػػذم ي سػػر)

عمى أقػؿ نسػبة  (ماـ الطالب الدكلييفأالصادرة عف الجامعة معمكمات حكؿ فرص القبكؿ المتاحو 
( مػػػف التبػػػايف 6.711بمسػػػتكل أساسػػػي عنػػػد العامػػػؿ الثػػػاني الػػػذم ي سػػػر) (0.313)تشػػػبع بمغػػػت 

( 16(، إذ يشػػػير الجػػػدكؿ )promaxاسػػػتخداـ طريقػػػة التػػػدكير )الكمػػػي، كذلػػػؾ تػػػـ باالعتمػػػاد عمػػػى 
التشػػبعات التػػي أقػػؿ مػػف ىػػذه  أمػػا، (0.30) أكبػػر مػػف أكأعػػاله التشػػبعات كالتػػي قيمتيػػا مسػػاكية 

القيمة فال تظير كىذا ي سر كثػرة الخاليػا ال ارغػة المكجػكدة فػي الجػداكؿ، إال أف ىػذا اليعنػي عػدـ 
 ( لذا التظير. 0.30مؿ بؿ يكجد تشبع كلكف أقؿ مف )كجكد تشبع ليذه ال قرة عند العكا

 

 

                                                           
ٌَّ انُغجخ انًئٕٚخ انزشاكًٛخ نهزجبٍٚ انًلغش رؼطٙ دالنخ أكجش ػُذيب رضٚذ ػٍ ) -  (.0.60إ

ٌَّ ال روم هًٛخ اندزس انكبيٍ ) -  ػٍ انٕازذ انظسٛر. (Eigen Valueإ

 ( ززٗ ركٌٕ راد دالنخ إزظبئٛخ.0.30( ػٍ )Loadingصٚبدح رشجؼبد انلوشاد ) -

 (.0.30( )أهم يٍ Cross-loadingانلوشاد اندٛذح عزسظم ػهٗ رشجؼبد ػبثشح ػهٗ انؼٕايم األخشٖ يُخلضخ ) -

     % كبكثش كزكٌٕ 51% ركٌٕ يًٓخ, كٙ انزشجؼبد انزٙ رسظم ػهٗ 41% يوجٕنخ, أيب انزشجؼبد انزٙ رسظم ػهٗ 11اٌ انزشجؼبد انزٙ رسظم  -

 اعبعٛخ
 SPSSخًٛغ اندذأل كٙ ْزا انًجسش ْٙ يٍ اػذاد انجبزش, ٔهًٛٓب َبردخ ػٍ يخشخبد انجشَبيح االزظبئٙ  -
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 (17) الجدول 
 الخيارات اإلستراتيجية متغير نتائج التحميل العاممي لفقرات 

العامل 
 الثالث

العامل 
 الثاني

العامل 
 األول

 الفقرات
الفقرات 
 المتشبعة

 ت

 1 50 .ٔانًُظًبد انذٔنٛخرُظٛى يهزوٛبد عُٕٚخ نزغٕٚن خشٚدٙ اندبيؼخ ػهٗ انششكبد  783.  

 2 39 .رلؼٛم ارلبهٛبد ششاكخ يغ خبيؼبد ػبنًٛخ سائذح نهزجبدل انذٔنٙ نهطالة 744.  

 3 46 .رضًٍٛ يٕهغ اندبيؼخ االنكزشَٔٙ يؼهٕيبد ػٍ يؼذالد هجٕل انطالة انذٔنٍٛٛ 726.  

 4 45 .انؼبنًٛخ انشائذحرلؼم اندبيؼخ ارلبهٛبد ششاكخ نزجبدل انجبزثٍٛ يغ أكضم اندبيؼبد  708.  

 5 44 .رغبػذ اندبيؼخ انجبزثٍٛ نزغدٛم ثشاءاد اخزشاػبرٓى كٙ انًشاكض انؼبنًٛخ 691.  

 6 29 .رٕظق خبيؼخ انًٕطم روُٛخ خذٚذح كٙ انوطبع انؼبو ٔانخبص 661.  

  .653 
رٓزى اندبيؼخ ثسدى طلسبد يٕهؼٓب االنكزشَٔٙ ٔكن يب ٚظذس يٍ روبسٚش دٔسٚخ 

 .َٔسِٕ Google,Yahoo,being نًسشكبد انجسش
55 7 

  .644 
رطجٛالالالن اخالالالشاءاد نزٛغالالالٛش اَزوالالالبل انطالالالالة انالالالذٔنٍٛٛ يالالالٍ اندبيؼالالالبد األخُجٛالالالخ إنالالالٗ خبيؼالالالخ 

 .انًٕطم
37 8 

 9 19 .انششاكبد اإلعزشارٛدٛخ يغ خبيؼبد أخشٖ نذػى انجسش انؼهًٙ 640.  

  .634 
انزؼهالٛى كالٙ خبيؼالبد  أَشالطخرًكٍ إداسح اندبيؼالخ أػضالبء ْٛئالخ انزالذسٚظ يالٍ انًشالبسكخ كالٙ 

 .ػبنًٛخ سائذح
30 10 

 11 52 .روٕو اندبيؼخ ثزسذٚش ثٛبَبرٓب ثشكم دٔس٘ يثم: ثٛبَبد انًٕهغ 628.  

  .598 
 أٔرٕكش اندبيؼخ يكزجبد انكزشَٔٛخ ًٚكالٍ رظاللر يسزٕٚبرٓالب ٔرسًٛهٓالب ػجالش انشالجكخ انًسهٛالخ 

 .انذٔنٛخ
59 12 

 13 36 .رطجن اندبيؼخ إعزشارٛدٛخ العزوطبة أكضم انطالة انذٔنٍٛٛ نهذساعخ ثبندبيؼخ 582.  

 14 42 .االشزشاى كٙ ارسبد اندبيؼبد انؼبنًٛخ انشائذح ثسثٛبً  579.  

 15 28 .رسشص خبيؼخ انًٕطم ػهٗ َوم انزوبَخ ٔادٔارٓب نهؼبنى انؼشثٙ 564.  

 16 56 .اندبيؼخ يُظبد انكزشَٔٛخ نزوذٚى انخذيبد االعزشبسٚخنذٖ  546.  

  .538 
رغالالالٓٛم روالالالذٚى انخالالالذيبد االعزشالالالبسٚخ انًزؼهوالالالخ ثـالالالـ)راشٛشاد انغالالاللش,َظبو االهبيالالالخ( نهطالالالالة 

 .انذٔنٍٛٛ ثبندبيؼخ
38 17 

  .521 
األكالبدًٚٙ رظٛؾ اندبيؼخ إعزشارٛدٛخ العزوطبة أػضبء ْٛئخ رذسٚظ يزًٛضٍٚ دٔنٛبً نهؼًالم 

 .ثبندبيؼخ
33 18 

 19 47 .اززٕاء طلسخ اندبيؼخ االنكزشَٔٛخ ػهٗ طلسبد يشادكخ ثهـبد اخُجٛخ 520.  

 20 40 .إسعبل طالة اندبيؼخ نهسظٕل ػهٗ دٔساد رذسٚجٛخ كٙ خبيؼبد ػبنًٛخ سائذح 511.  

 21 51 .انذٔنٛخرُظٛى يهزوٛبد عُٕٚخ نزغٕٚن خشٚدٙ اندبيؼخ ػهٗ انششكبد ٔانًُظًبد  494.  

 22 53 .روٕو اندبيؼخ ثزسذٚش ثٛبَبرٓب ثشكم دٔس٘ يثم: االػزًبد انز٘ زظم ػهّٛ 488.  

 23 15 .رسظم اندبيؼخ ػهٗ يُر ثسثٛخ يٍ يظبدس يخزهلخ 486.  

  .485 
يكبكالبد يبنٛالخ  رٕكش اندبيؼخ انزشدٛغ انكبكٙ نألكبدًٍٚٛٛ انًزًٛالضٍٚ ػجالش ػالذح ٔعالبئم يُٓالب:

 .رشدٛؼٛخ
9 24 

 25 49 .رشبسى اندبيؼخ كٙ انًهزوٛبد انذٔنٛخ ثٓذف: انزشٔٚح نجشايح اندبيؼخ 480.  

 26 10 رلؼٛم ثشايح انضيبنخ رغزوطت اندبيؼخ انجبزثٍٛ يٍ خبسخٓب ػٍ طشٚن ػذح ٔعبئم يُٓب: 469.  

  .424 
انزؼهالالٛى نٕخٛالالب ُْٕالالبى رٕاطالالم ثالالٍٛ يكَٕالالبد اندبيؼالالخ ثبنٕعالالبئم انسذٚثالالخ انزالالٙ رؼزًالالذ ػهالالٗ ركُ

 .ٔاالرظبالد
58 27 

  .418 
رغالالؼٗ اندبيؼالالخ إنالالٗ رطالالٕٚش األداء األكالالبدًٚٙ ثزشالالدٛغ االثزؼالالبس خالالبسج انوطالالش  العالالزكًبل 

 .انذساعبد انؼهٛب انًزخظظخ
18 28 

 29 1   .رزغى اإلخشاءاد ٔانًؼبيالد كٙ خبيؼخ انًٕطم ثبنشلبكٛخ ٔانٕضٕذ 385.  

 30 2  .اإلداسح ٔهبئٛخ يذٖ اعزخذاو إَاع انشهبثخ كٙ  372.  

 31 4  .يذٖ اعزخذاو إَاع انشهبثخ كٙ  اإلداسح ػالخٛخ 357.  

 .705  
رزجُٗ إداسح اندبيؼخ عٛبعخ انزؼهٛى انًغزًش ػجالش اعالزذايخ االرظالبل ثالبنخشٚدٍٛ ٔرالذسٚجٓى يالب 

 .ثؼذ انزخشج
25 32 

 33 34 .نزجبدل أػضبء ْٛئخ انزذسٚظرلؼٛم ارلبهٛبد رؼبٌٔ دٔنٛخ يغ خبيؼبد ػبنًٛخ سائذح   652. 

 34 24 .ٚغزطٛغ خشٚدٕ اندبيؼخ انًُبكغخ كٙ عٕم انؼًم يغ خشٚدٙ اندبيؼبد األخُجٛخ  641. 

 .638  
نالالذٖ اندبيؼالالخ يشالالشٔػبد خبطالالخ ردُالالٗ يالالٍ خالنٓالالب اإلٚالالشاداد يثالالم انًشاكالالض االعزشالالبسٚخ 

 .ٔانزؼهٛى انًٕاص٘ ٔانًغبئٙ
16 35 

 36 14 .دػًبً زكٕيٛبً ثاعزًشاسرزهوٗ اندبيؼخ   604. 

 37 11 .رغزوطت اندبيؼخ انجبزثٍٛ يٍ خبسخٓب ػٍ طشٚن ػذح ٔعبئم يُٓب: انزلشؽ انؼهًٙ  586. 

 .584  
 ػًهذ إداسح اندبيؼخ ػهٗ سكذ عٕم انؼًم ثبنًالكالبد انوالبدسح ػهالٗ إداسح انزوُٛالبد انسذٚثالخ

 .ٓبٔرشـٛه
26 38 

 .579  
انجسالش انؼهًالٙ انزالٙ رطشزٓالب انٓٛئالبد ٔانًُظًالبد األكبدًٚٛالخ  سؤٚخ اندبيؼالخ نهلالٕص ثدالٕائض

 .يُٓب: انًسهٛخ
20 39 



 

78 

 .568  
رؼزًالالذ إداسح اندبيؼالالخ عٛبعالالخ ٔاضالالسخ نزاْٛالالم انخالالشٚدٍٛ ػهالالٗ ٔكالالن يزطهجالالبد انزظالالالُٛلبد 

 .انؼبنًٛخ
23 40 

 41 5 .انسشٚخ األكبدًٚٛخ انًزبزخ نهؼبيهٍٛ ثبندبيؼخ  538. 

 42 8 .انزشدٛغ انكبكٙ نألكبدًٍٚٛٛ انًزًٛضٍٚ ػجش ػذح ٔعبئم يُٓب: يُر ثسثٛخرٕكش اندبيؼخ   528. 

 .518  
: عٛبعالالبد رالالٕكش اندبيؼالالخ انزشالالدٛغ انكالالبكٙ نألكالالبدًٍٚٛٛ انًزًٛالالضٍٚ ػجالالش ػالالذح ٔعالالبئم يُٓالالب

 .رسلٛضٚخ يؼُٕٚخ
7 43 

 .465  
انجسثالالٙ رغالالزوطت اندبيؼالالخ انجالالبزثٍٛ يالالٍ خبسخٓالالب ػالالٍ طشٚالالن ػالالذح ٔعالالبئم يُٓالالب: انؼًالالم 

 .انًشزشى
12 44 

 45 22 .رًٕل اندبيؼخ ركبنٛق زضٕس انًؤرًشاد انؼهًٛخ  461. 

 46 13 .اٚشاداد اندبيؼخ خبسج إطبس انًٕاصَخ ركلٙ ػهٗ عذ َلوبرٓب  453. 

 47 27 .رغٓى خبيؼخ انًٕطم كٙ إػذاد انكٕادس انًؤْهخ نزطٕٚش انزوُٛخ  437. 

 .313  
ػالالٍ اندبيؼالالخ يؼهٕيالالبد زالالٕل كالالشص انوجالالٕل انًزبزالالّ ايالالبو رضالالًٍٛ انًُشالالٕساد انظالالبدسح 

 .انطالة انذٔنٍٛٛ
48 48 

 Google scholar. 61 49ٔاشبسى كٛٓب: ارؼبيم يغ انًُظبد انؼهًٛخ    734.

 50 32 .ٚشبسى أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ كٙ : انًؤرًشاد ٔانُذٔاد انذٔنٛخ   651.

 research gate. 63 51ٔاشبسى كٛٓب: ارؼبيم يغ انًُظبد انؼهًٛخ    635.

 52 60 .اعزخذاو ٔعبئم انزٕاطم االخزًبػٙ كٙ انزٕاطم يغ انطهجخ ٔرذسٚغٓى   618.

 Google class room. 62 53ٔاشبسى كٛٓب: ارؼبيم يغ انًُظبد انؼهًٛخ    617.

 54 31 . ٚشبسى أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ كٙ : األثسبس انذٔنٛخ   613.

 55 17 .رغٕد سٔذ انًُبكغخ ثٍٛ أػضبء انٓٛئخ األكبدًٚٛخ كٙ يدبل انجسش انؼهًٙ   592.

 56 41 .َشش اندبيؼخ األثسبس انؼهًٛخ الػضبءْٛئخ انزذسٚظ كٙ يدالد ػهًٛخ ػبنًٛخ   534.

 57 54 .: يؼهٕيبد ػٍ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظروٕو اندبيؼخ ثزسذٚش ثٛبَبرٓب ثشكم دٔس٘ يثم   526.

 58 43 .رشدغ اندبيؼخ اخشاء انجسٕس انؼهًٛخ انزٙ رسون انًُبكغخ ػبنًٛبً    516.

.458   
سؤٚخ اندبيؼالخ نهلالٕص ثدالٕائض انجسالش انؼهًالٙ انزالٙ رطشزٓالب انٓٛئالبد ٔانًُظًالبد األكبدًٚٛالخ 

  .يُٓب: انذٔنٛخ
21 59 

 60 6 .انشؿجخ كٙ انزـٛٛش َسٕ األكضم ثٍٛ انؼبيهٍٛ كٙ اندبيؼخ   457.

 61 57 .رؤد٘ شٓشح انًٕهغ اإلنكزشَٔٙ نهدبيؼخ إنٗ سكغ يغزٕٖ انزظُٛق انؼبنًٙ نهدبيؼخ   457.

 62 3 .يذٖ اعزخذاو إَاع انشهبثخ انًزضايُخ كٙ  اإلداسح   429.

.424   
رسالالشص اندبيؼالالالخ ػهالالالٗ اثزؼالالالبس انًؼٛالالالذٍٚ ثبندبيؼالالالخ نهسظالالالٕل ػهالالالٗ شالالالٓبداد ػهًٛالالالخ يالالالٍ 

 .اندبيؼبد انؼبنًٛخ انشائذح
35 63 

.381   
  Data Showاعزخذاو ٔعبئم االٚضبذ االنكزشَٔٛخ كٙ انزذسٚظ يثم انغالجٕسح انزكٛالخ ٔانالـ 

. 
64 64 

 الجذر الكامن 21.670 4.295 3.672

 %النسبة المئوية لمتباين المفسر 33.859 6.711 5.737

 %النسبة المئوية التراكمية لمتباين 33.859 40.570 46.307
   (.(SPSS. V.23بشَبيح  ببالػخًبد ػهً يخشخبث بزثئػذاد انب :انًظذس

 

 

أف  إذ، اإلشػتراكات قيـ( 18الجدكؿ )كيكضح  : اإلستراتيجية الخياراتلفقرات متغير  اإلشتراكات -3
رلؼٛم ارلبهٛبد ششاكخ يالغ خبيؼالبد ) كالتي تنص عمػىقيمة لالشتراكات  أعمىحققت  (39ال قرة )

العكامػػػؿ  أف( كىػػػذا يعنػػػي 0.694بمغػػػت قيمتيػػػا ) إذ ، (ًٛالالالخ سائالالالذح نهزجالالالبدل انالالالذٔنٙ نهطالالالالةػبن
أمػا بخصػكص ال قػرة إلػى حققػت  ، ( مػف تبػايف ىػذه ال قػرة69) المستخرجة ت سػر معػا مػا مقػداره

رضالالالًٍٛ انًُشالالالٕساد انظالالالبدسح ػالالالٍ  ) اآلتػػػيكالتػػػي تػػػنص عمػػػى  (48)إدنػػػى قيمػػػة اشػػػتراؾ ىػػػي 

( 0.312بمغػت قيمتيػا ) إذ( ايالبو انطالالة انالذٔنٍٛٛ خخ يؼهٕيبد زٕل كشص انوجٕل انًزبزاندبيؼ
  ( مف تبايف ىذه ال قرة.  31العكامؿ المستخرجة ت سر معان ما مقداره) أفكىذا يعني 
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 ( 18) الجدول
 اإلستراتيجية الخياراتاإلشتراكات لفقرات متغير  

Extraction ت الفقرات 

 1 ب لشى فية والوضوحتتسن اإلجراءات والمع مالت ف  ج معة الموص   352.

 .وق  ية1 322.

 م ى استخ ان الواع الرق بة ف   اإل ارة

2 
 3 .متزاملة2 424.
 4 .عالجية3 331.
 5 ال رية األك  يمية المت  ة للع ملين ب لج معة. 440.
 6 .الرؼبة ف  التؽيير ل و األفض  بين الع ملين ف  الج معة 448.
 .سي س ت ت ىيزية معلوية1 508.

توفر الج معة التشجيع الك ف  لألك  يميين المتميزين عبر ع ة وس    
 مله :

7 
 8 .مل  ب ثية2 324.
 9 .مك فأت م لية تشجيعية3 415.
 .تىعي  برامج الزم لة1 330.

 تستقطب الج معة الب  ثين من خ رجه  عن طريق ع ة وس    مله :

10 
 11 .التىرغ العلم 2 433.
 12 الب ث  المشترك.العم  3 359.
 13 ايرا ات الج معة خ رج إط ر الموازلة تكى  عل  س  لىق ته  . 231.
 14 تتلق  الج معة  عم ً  كومي ً بأستمرار. 438.
 15 ت ص  الج معة عل  مل  ب ثية من مص  ر مختلىة. 336.
االستش رية والتعلين الموازي ل ى الج معة مشروع ت خ صة تجل  من خالله  اإليرا ات مث  المراكز  527.

 والمس   .
16 

 17 .تسو  روح المل فسة بين أعض ء الهي ة األك  يمية ف  مج   الب ث العلم  475.

تسع  الج معة إل  تطوير األ اء األك  يم  بتشجيع االبتع ث خ رج القطر  الستكم   ال راس ت العلي   380.
 .المتخصصة

18 
 19 .اإلستراتيجية مع ج مع ت أخرى ل عن الب ث العلم الشراك ت  609.
 .الم لية1 648.

رؤية الج معة للىوز بجوا ز الب ث العلم  الت  تطر ه  الهي  ت والملظم ت األك  يمية 
 مله :

20 

 21 .ال ولية2 416.

 22 تمو  الج معة تك ليؾ  ضور المؤتمرات العلمية 357.

 23 .سي سة واض ة لتأهي  الخريجين عل  وفق متطلب ت التصليى ت الع لميةتعتم  إ ارة الج معة  337.

 24 يستطيع خريجو الج معة المل فسة ف  سوق العم  مع خريج  الج مع ت األجلبية. 497.

 25 تتبل  إ ارة الج معة سي سة التعلين المستمر عبر است امة االتص   ب لخريجين وت ريبهن م  بع  التخرج. 559.

 26 .ه وتشؽيل عملت إ ارة الج معة عل  رف  سوق العم  ب لمالك ت الق  رة عل  إ ارة التقلي ت ال  يثة 500.

 27 .تسهن ج معة الموص  ف  إع ا  الكوا ر المؤهلة لتطوير التقلية 465.

 28 .ت ر  ج معة الموص  عل  لق  التق لة وا واته  للع لن العرب  445.

 29 الموص  تقلية ج ي ة ف  القط ع الع ن والخ  .توظؾ ج معة  488.

 30 التعلين ف  ج مع ت ع لمية را  ة. ألشطةتمكن إ ارة الج معة أعض ء هي ة الت ريس من المش ركة ف   687.

 .األب  ث ال ولية1 552.
 يش رك أعض ء هي ة الت ريس ف  :

31 
 32 .المؤتمرات والل وات  ال ولية2 520.
 33 الج معة إستراتيجية الستقط ب أعض ء هي ة ت ريس متميزين  ولي ً للعم  األك  يم  ب لج معة.تصيػ  447.
 34 تىعي  اتى قي ت تع ون  ولية مع ج مع ت ع لمية را  ة لتب    أعض ء هي ة الت ريس. 585.
الج مع ت الع لمية ت ر  الج معة عل  ابتع ث المعي ين ب لج معة لل صو  عل  شه  ات علمية من  368.

 الرا  ة
35 



 

80 

 36 تطبق الج معة إستراتيجية الستقط ب أفض  الطالب ال وليين لل راسة ب لج معة. 507.

 37 تطبيق اجراءات لتيسير التق   الطالب ال وليين من الج مع ت األجلبية إل  ج معة الموص . 611.

 38 لظ ن االق مة( للطالب ال وليين ب لج معة. ,بــ)تأشيرات السؾش رية المتعلقة تسهي  تق ين الخ م ت االست 436.

 39 تىعي  اتى قي ت شراكة مع ج مع ت ع لمية را  ة للتب    ال ول  للطالب. 694.

 40 إرس   طالب الج معة لل صو  عل   ورات ت ريبية ف  ج مع ت ع لمية را  ة. 501.

 41 العض ءهي ة الت ريس ف  مجالت علمية ع لمية.لشر الج معة األب  ث العلمية  562.

 42 االشتراك ف  ات    الج مع ت الع لمية الرا  ة ب ثي ً. 442.

 43 تشجع الج معة اجراء الب وث العلمية الت  ت قق المل فسة ع لمي ً. 500.

 44 تس ع  الج معة الب  ثين لتسجي  براءات اختراع تهن ف  المراكز الع لمية. 639.

 45 تىع  الج معة اتى قي ت شراكة لتب    الب  ثين مع أفض  الج مع ت الع لمية الرا  ة. 626.

 46 تضمين موقع الج معة االلكترول  معلوم ت عن مع الت قبو  الطالب ال وليين. 574.

 47 ا تواء صى ة الج معة االلكترولية عل  صى  ت مرا فة بلؽ ت اجلبية. 456.

 48 الملشورات الص  رة عن الج معة معلوم ت  و  فر  القبو  المت    ام ن الطالب ال وليين.تضمين  312.

 .الترويج لبرامج الج معة1 417.
 تش رك الج معة ف  الملتقي ت ال ولية به ؾ:

49 
 50 .استقط ب الطالب ال وليين2 702.
 51 والملظم ت ال وليةتلظين ملتقي ت سلوية لتسويق خريج  الج معة عل  الشرك ت  375.
 .بي ل ت الموقع1 596.

 تقون الج معة بت  يث بي ل ته  بشك   وري مث :

52 
 53 .االعتم   الصي  صلت علي 2 452.
 54 .معلوم ت عن أعض ء هي ة الت ريس3 558.
م  يص ر من تق رير  ورية لم رك ت تهتن الج معة ب جن صى  ت موقعه  االلكترول  وفق  623.

 ول وه . Google,Yahoo,beingالب ث
55 

 56 ل ى الج معة ملص ت الكترولية لتق ين الخ م ت االستش رية. 424.

 57 تؤ ي شهرة الموقع اإللكترول  للج معة إل  رفع مستوى التصليؾ الع لم  للج معة . 452.

 58 لوجي  التعلين واالتص الت.وهل ك تواص  بين مكول ت الج معة ب لوس    ال  يثة الت  تعتم  عل  تكل 392.

 59 ال ولية. أوتوفر الج معة مكتب ت الكترولية يمكن تصى  م توي ته  وت ميله  عبر الشبكة الم لية  377.

 60 استخ ان وس    التواص  االجتم ع  ف  التواص  مع الطلبة وت ريسهن. 409.

.550 1. Google scholar 

 فيه : واش ركاتع م  مع الملص ت العلمية 

61 
.389 2 .Google class 

room 
62 

.412 3. research gate 63 

 Data Show 64استخ ان وس    االيض ح االلكترولية ف  الت ريس مث  السبورة الصكية والـ  241.
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

   (.(SPSS. V.23بشَبيح  بزث ببالػخًبد ػهً يخشخبثئػذاد انب :انًظذس

 

 

 : ويحتوي عمى ئالئة فقرات هي:ئانيًا: التحميل العاممي االستشكافي لمتصنيفات العالمية
 (KMO) اختبػار ( أن19يتضح من الجدول ) :لمصنيفات العالمية اإلستكشافي العامميالصدق  -1

ف تمػػػؾ القيمػػة (0.50مػػف ) أكبػػػرىػػي ك  (،0.775قػػد حصػػػؿ عمػػى قيمػػػة ) تعتبػػػر كفػػؽ مقيػػػاس ، كا 
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-Chiباالعتمػػاد عمػػى قيمػػة ) (Bartlett) اختبػػار بارليػػت بمغػػت قيمػػةفػػي حػػيف ، كايسػػر جيػػدة جػػدان 

Square )  (1057.623)،  (0.05صغر مف )أ( كىي 0.000عند مستكل داللة )كذلؾ . 
 ( 19) الجدول 

 لفقرات متغير التصنيفات العالمية   KMOاختبار  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.775 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1057.623 

Df 465 

Sig. .000 

  ((SPSS. V.23بشَبيح  يخشخبثببالػخًبد ػهً  ئػذاد انببزث :انًظذس                   

التحقػػؽ تسػاعد طريقػػة المككنػات األساسػػية فػي طريقـة المكونــات األساســية لمتصــنيفات العالميــة:  -2
مػػػف صػػػدؽ العبػػػارات كمػػػف عػػػدد األبعػػػاد الكامنػػػة لممقيػػػاس إذ تسػػػتخدـ ىػػػذه الطريقػػػة السػػػتخالص 

( نتائف التحميػؿ العػاممي كفػؽ طريقػة المككنػات األساسػية التػي تعػدُّ 20كيكضح الجدكؿ ) ،العكامؿ
لجػدكؿ تكضح النتائف الكاردة في ا ،أكثر طرائؽ التحميؿ العاممي مف حيث الدقة كشيكع االستعماؿ

(  ال قػػرات المتشػػبعة مػػف العكامػػؿ الثالثػػة، حيػػث أف أعمػػى نسػػبة تشػػبع  حصػػمت عمييػػا ال قػػرة 20)
تقػػيـ الجامعػػة مػػؤتمرات دكليػػة لبحػػكث )( التسمسػػؿ رقػػـ سػػتة فػػي الجػػدكؿ كالتػػي تػػنص عمػػى  18)

بمسػػػػػػتكل أساسػػػػػػػي عنػػػػػػد العامػػػػػػػؿ األكؿ كالػػػػػػػذم  (0.815)إذ بمغػػػػػػػت   ،(الطمبػػػػػػة الدارسػػػػػػػيف فييػػػػػػا
( ذات التسمسػػػؿ اربعػػػػة عشػػػر فػػػػي 31، فػػػي حػػػػيف حصػػػمت ال قػػػػرة )التبػػػػايف ( مػػػف43.870ي سػػػر)

فرعػػان مػػف  21تعمػػؿ الجامعػػة عمػػى زيػػادة عػػدد األكثػػر استشػػيادان بيػػـ فػػي )الجػػدكؿ كالتػػي تتضػػمف 
بمسػتكل أساسػي  (0.365)عمػى أقػؿ نسػبة تشػبع بمغػت  (فركع العمػكـ فػي كبػرل المجػالت الدكليػة

( مػػف التبػػايف الكمػػي، كذلػػؾ تػػـ باالعتمػػاد عمػػى اسػػتخداـ 43.870عنػػد العامػػؿ األكؿ الػػذم ي سػػر)
أكبر  أك( أعاله التشبعات كالتي قيمتيا مساكية 19(، إذ يشير الجدكؿ )promaxطريقة التدكير )

التشػبعات التػي أقػؿ مػف ىػذه القيمػة فػال تظيػر كىػذا ي سػر كثػرة الخاليػا ال ارغػة  أما، )0.30 (مف
ف ىذا اليعني عدـ كجكد تشبع ليذه ال قرة عند العكامؿ بؿ يكجد تشبع المكجكدة في الجداكؿ، إال أ

 ( لذا التظير. 0.30كلكف أقؿ مف )
 (20) الجدول 

 المكونات األساسية لمتصنيفات العالمية 
العامل 
 الئالث

العامل 
 الئاني

العامل 
 األول

 الفقرات
الفقرات 
 ت المتشبعة

 QS 13 1.تمتلك الج معة المرولة ف  ت  ي  لسب القبو   سب ضوابط  ملظمة  472.  
 2 14 ل ى الج معة خطة إستراتيجية للتع ون مع الج مع ت ال ولية من أج  استقط ب الت ريسيين. 774.  
تتع ق  الج معة مع الت ريسيين االج لب لالستى  ة من خبراتهن  وتق ين الخ م ت التعليمة  740.  

 للج معة.
15 3 

 4 16 تعتم  الج معة عل  االتى قي ت ال ولية لتوفير اس تصة  وليين ف  االختص   الل  ر. 762.  
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 5 17 .تق ن الج معة مل  للطالب العرب واالج لب ال ارسين فيه  612.  
 6 18 تقين الج معة مؤتمرات  ولية لب وث الطلبة ال ارسين فيه . 815.  
 7 19 إ ارة الج معة ال وافز الم  ية والمعلوية الستقط ب الطلبة العرب واالج لب.تق ن  730.  
توفر الج معة فرص ً للخريجين المتميزين ف  ب وثهن للمش ركة ف  كبرى المؤتمرات ال ولية  709.  

 .وعرض ب وثهن
20 8 

 9 21 . ج  زة لوبل ى الج معة تصور واض  واطالع عل  شروط الترشي  لــ :  660.  
 Fields Medals. 22 10 ل ى الج معة تصور واض  واطالع عل  شروط الترشي  لــ : 656.  
الج معة عل  تأهي  خريجين ق  رين عل  المل فسة لل صو  عل  جوا ز  ولية كبرى  تعم  663.  

 .ف  المستقب 
23 11 

الع لمية الستقط ب اك  يمين ل ى الج معة  خطة إستراتيجية للشراكة مع كبرى الج مع ت  635.  
 .  صلين عل  ج  زة لوب 

24 12 
 Nature 30 13مجالت مث :  هل ك سي سة ت ىيزية ألعض ء الهي ة الت ريسية لللشر ف  471.  
فرع ً من فروع العلون ف  كبرى  21تعم  الج معة عل  زي  ة ع   األكثر استشه  اً بهن ف   365.  

 .المجالت ال ولية
31 14 

 QS. 1 15اسن الس تصة  وليين إل  ملظمة  400تستطيع الج معة ارس     606. 
 16 2 تمتلك الج معة سمعة جي ة ل ى زب  له  ال وليين.  447. 
 17 3 تتبل  الج معة االلشطة العلمية والب ثية لتعزيز السمعة األك  يمية.  502. 
 18 4 خريجيه  ف  سوق العم  الم لية وال ولية. ل ى ج معة الموص  رؤية إستراتيجية لرفع سمعة  584. 
تمتلك الج معة سمعة جي ة ف  سوق العم  الخ رج   عبر خريجيه  صوي المه رات والق رات   510. 

 الع لية.
5 19 

تعتم  الج معة آراء أص  ب العم  لتقوين أ اء خريجيه  من خال  ت سين جو ة برامجه    593. 
 الب ثية والتعليمية.

6 20 
 21 7 هل ك مس  مي ال  الستطالع آراء أرب ب العم  ف  ا تي ج تهن من البرامج ال راسية ال  لية.  700. 
توفر الج معة الىرصة ألسه ن أعض ء هي ة الت ريس ف  المؤتمرات والل وات وورش العم    649. 

 ال ولية.
8 22 

التق ن للىوز بجوا ز الب ث العلم  الت  تطر ه  تشجع إ ارة الج معة الهي ة األك  يمية عل    765. 
 .الهي  ت والملظم ت األك  يمية الم لية واألجلبية

9 23 

فرع من فروع  21تخطط الج معة إلستراتيجية زي  ة ع   الب  ثين األكثر استشه  اً بهن ف    675. 
 العلون ف  كبرى المجالت ال ولية.

25 24 
 25 26 إستراتيجية لتسويق ب وثه  وزي   لسبة االستشه  ات به .تضع الج معة   713. 
تسع  الج معة لعق  اتى قي ت تع ون مع الج مع ت صات التصليؾ الع لم  إلق مة برامج ب ثية   735. 

 متطورة.
27 26 

 تهتن الج معة ب لتلمية المهلية ألعض ء هي ة الت ريس وتوفير ال عن الالزن الجراء الب وث  684. 
 .العلمية المتميزة

28 27 
 Science. 29 28:  مجالت مث  هل ك سي سة ت ىيزية ألعض ء الهي ة الت ريسية لللشر ف   589. 

تمل  الج معة أعض ء هي ة الت ريس جوا زاً م  ية ومعلوية عل  القي ن بلشر ب ث مميز    579.
 Scopus.يتن لشرة ف  مستوعب ت  أوي ص  عل  ج  زة علمية 

10 29 
 30 11 تعتم  الج معة عل  المق ييس المعتم ة ع لمي ً ف  ت  ي  لسبة الطلبة إل  الت ريسيين.   728.
 31 12 تمتلك إ ارة الج معة الق ع ت ال راسية والمختبرات الك فية  سب إع ا  طلبته .   763.

 الجذر الكامن 13.600 2.546 1.968

 %للتباين المفسرالنسبة المئوية  43.870 8.214 6.349

 %النسبة المئوية التراكمية للتباين 43.870 52.084 58.433

   (.(SPSS. V.23بشَبيح  بزث ببالػخًبد ػهً يخشخبثئػذاد انب :انًظذس
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 أف إذ، اإلشػػتراكات قػػيـ( 21الجػػدكؿ )كيكضػػح  : التصــنيفات العالميــةلفقــرات متغيــر  اإلشــتراكات -3
تتبنػػى الجامعػػة االنشػػطة العمميػػة ) كالتػػي تػػنص عمػػىقيمػػة لالشػػتراكات  أعمػػىحققػػت   ،(3ال قػػرة )

العكامػػػػػػؿ  أف( كىػػػػػػذا يعنػػػػػػي 0.766بمغػػػػػػت قيمتيػػػػػػا ) إذ ، (األكاديميػػػػػػةكالبحثيػػػػػػة لتعزيػػػػػػز السػػػػػػمعة 
حققػت  التػيبخصكص ال قرة  أما ( مف تبايف ىذه ال قرة . 76.6المستخرجة ت سر معا ما مقداره)

 األكثػػر تعمػػؿ الجامعػػة عمػػى زيػػادة عػػدد) اآلتػػيكالتػػي تػػنص عمػػى  (31)ادنػػى قيمػػة اشػػتراؾ ىػػي 
بمغػػػػت قيمتيػػػػا  إذفرعػػػػان مػػػػف فػػػػركع العمػػػػكـ فػػػػي كبػػػػرل المجػػػػالت الدكليػػػػة(  21استشػػػػيادان بيػػػػـ فػػػػي 

  ( مف تبايف ىذه ال قرة.29.8العكامؿ المستخرجة ت سر معان ما مقداره) أف( كىذا يعني 0.298)
 (21) الجدول 

 التصنيفات العالميةاإلشتراكات لفقرات متغير   
Extraction ت الفقرات 

 QS. 1اسـ الساتذة دكلييف إلى منظمة  400تستطيع الجامعة ارساؿ  440.

 2 تمتمؾ الجامعة سمعة جيدة لدل زبائنيا الدكلييف.  671.

 3 األكاديمية.تتبنى الجامعة االنشطة العممية كالبحثية لتعزيز السمعة  766.

 4 لدل جامعة المكصؿ رؤية إستراتيجية لرفع سمعة خريجييا في سكؽ العمؿ المحمية كالدكلية. 569.

 5 تمتمؾ الجامعة سمعة جيدة في سكؽ العمؿ الخارجي  عبر خريجييا ذكم الميارات كالقدرات العالية. 480.

.522 
تعتمد الجامعة آراء أصحاب العمؿ لتقكيـ أداء خريجييا مف خالؿ تحسيف جكدة برامجيا البحثية 

 كالتعميمية. 
6 

 7 ىناؾ مسح ميداني الستطالع آراء أرباب العمؿ في احتياجاتيـ مف البرامف الدراسية الحالية. 595.

 8 تكفر الجامعة ال رصة ألسياـ أعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات كالندكات ككرش العمؿ الدكلية.  445.

.603 
تشجع إدارة الجامعة الييئة األكاديمية عمى التقدـ لم كز بجكائز البحث العممي التي تطرحيا الييئات 

 .كالمنظمات األكاديمية المحمية كاألجنبية
9 

.396 
تمنح الجامعة أعضاء ىيئة التدريس جكائزان مادية كمعنكية عند القياـ بنشر بحث مميز يحصؿ عمى جائزة 

  Scopus.يتـ نشرة في مستكعبات  أكعممية 
10 

 11 تعتمد الجامعة عمى المقاييس المعتمدة عالميان في تحديد نسبة الطمبة إلى التدريسييف. 674.

 12 تمتمؾ إدارة الجامعة القاعات الدراسية كالمختبرات الكافية حسب إعداد طمبتيا.  627.

 QS 13.تمتمؾ الجامعة المركنة في تحديد نسب القبكؿ حسب ضكابط  منظمة  486.

 14 لدل الجامعة خطة إستراتيجية لمتعاكف مع الجامعات الدكلية مف أجؿ استقطاب التدريسييف.  669.

 15 تتعاقد الجامعة مع التدريسييف االجانب لالست ادة مف خبراتيـ  كتقديـ الخدمات التعميمة لمجامعة.  689.

 16 تعتمد الجامعة عمى االت اقيات الدكلية لتكفير اساتذة دكلييف في االختصاص النادر. 614.

 17  .تقدـ الجامعة منح لمطالب العرب كاالجانب الدارسيف فييا 558.

 18 تقيـ الجامعة مؤتمرات دكلية لبحكث الطمبة الدارسيف فييا.  704.

 19 تقدـ إدارة الجامعة الحكافز المادية كالمعنكية الستقطاب الطمبة العرب كاالجانب.  658.

.567 
تكفر الجامعة فرصان لمخريجيف المتميزيف في بحكثيـ لممشاركة في كبرل المؤتمرات الدكلية كعرض 

 بحكثيـ
20 

 21 لدل الجامعة تصكر كاضح كاطالع عمى شركط الترشيح لػػ : جائزة نكبؿ  500.

.540 Fields Medals   : 22 لدل الجامعة تصكر كاضح كاطالع عمى شركط الترشيح لػػ 

 23 الجامعة عمى تنىيؿ خريجيف قادريف عمى المنافسة لمحصكؿ عمى جكائز دكلية كبرل في المستقبؿ تعمؿ 596.
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.638 
الجامعة  خطة إستراتيجية لمشراكة مع كبرل الجامعات العالمية الستقطاب اكاديميف حاصميف عمى لدل 

 جائزة نكبؿ.
24 

.546 
فرع مف فركع العمكـ في  21تخطط الجامعة إلستراتيجية زيادة عدد الباحثيف األكثر استشيادان بيـ في 

 كبرل المجالت الدكلية.
25 

 26 تسكيؽ بحكثيا كزياد نسبة االستشيادات بيا.تضع الجامعة إستراتيجية ل 656.

 27 تسعى الجامعة لعقد ات اقيات تعاكف مع الجامعات ذات التصنيؼ العالمي إلقامة برامف بحثية متطكرة. 660.

 28 تيتـ الجامعة بالتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس كتكفير الدعـ الالـز الجراء البحكث العممية المتميزة  666.

.722 Science 29   مجالت مثؿ  ىناؾ سياسة تح يزية ألعضاء الييئة التدريسية لمنشر في 

.560 Nature 30  مجالت مثؿ  ىناؾ سياسة تح يزية ألعضاء الييئة التدريسية لمنشر في 

.309 
المجالت فرعان مف فركع العمـك في كبرل  21تعمؿ الجامعة عمى زيادة عدد األكثر استشيادان بيـ في 

 الدكلية.
31 

 Extraction Method: Principal Component Analysis.  
   (.(SPSS. V.23بشَبيح  بزث ببالػخًبد ػهً يخشخبثئػذاد انب :انًظذس
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 انثانثادلبحث 

 وصف وحشخٍص مخغرياث انذساست
 توطئة: 

كذلػػؾ  ،بمتغيػػرات كفقػػرات الدراسػػةيتضػػمف ىػػذا المبحػػث عػػرض كت سػػير النتػػائف التػػي تتعمػػؽ       
، كباألعتماد عمى باإلحصاء الكص يالتي تتعمؽ مى مجمكعة مف االدكات اإلحصائية باألعتماد ع

سػػتخداـ أ، كقػػد تػػـ تمارة االسػػتبانة الخاصػػة بالدراسػػةسػػأفػػراد العينػػة عمػػى محػػاكر كفقػػرات إ إجابػػات
كقػػػد تػػػـ تشػػػتت الياريػػػة لمعرفػػػة مسػػػتكل نحرافػػػات المعالاالكسػػػاط الحسػػػابية كالتكزيعػػػات التكراريػػػة كا

اعتمػػاد تػػدرجات ليكػػرت الخماسػػية فيكػػكف لكػػؿ متغيػػر مػػف متغيػػرات البحػػث مسػػتكل إجابػػات يتػػراكح 
 .( كبخمسة مستكيات1-5كادنى قيمة )بيف أعمى قيمة 

 الكسػط يكػكف فعنػدما البحػث، كمتغيػرات كابعػاد فقػرات لجميػع (3) مقػداره فرضػيان  كسػطان  فحػدد
 إلػى عػالي مسػتكل نحػك اتجيػت اإلجابػات أف عمى يدؿ فيذا ال رضي، الكسط مف أكبر الحسابي

 اإلجابػات أف إلػى يشػير فيػذا ال رضػي الكسػط مػف أقػؿ الحسػابي الكسػط كػاف اذا أمػا ، جػد عػالي
المتغيػر  (الخيػارات اإلسػتراتيجية) متغيػر تػـ قيػاسمستكل ضعيؼ إلى ضػعيؼ جػدا،  نحك اتجيت

 ،لمتحكؿ نحك جامعات الصنؼ العالمي Salmiأنمكذج الػكىي) األبعادالمستقؿ عبر مجمكعة مف 
 المتغيػػر التػػابع كالػػذم تضػػمف (التصػػني ات العالميػػة)( كتكنكلكجيػػا التعمػػيـ ك،تػػدكيؿ التعمػػيـ العػػالي

 : عمى النحك اآلتي(  ك QS ، ARWU) يف ىماعدبي 

 بالخيارات اإلستراتيجيةالخاصة  األبعاد: وصف وتشخيص أوالً 
سػػيتـ عػػػرض كتحميػػػؿ النتػػػائف التػػي أظيرتيػػػا االسػػػتبانة السػػػتجابات أفػػراد عينػػػة الدراسػػػة فيمػػػا         

، لمتحػكؿ نحػك جامعػات الصػنؼ العػالمي Salmiأنمكذج الػػ) كىي الخيارات اإلستراتيجيةيخص أبعاد 
كاالنحرافػػػات (، كمػػػف ثػػػـ إعػػػداد جػػداكؿ األكسػػػاط الحسػػػابية تكنكلكجيػػػا التعمػػيـك ، التعمػػػيـ العػػػاليتػػدكيؿ 

 المعيارية كاعتمادىا ألغراض عممية عرض كتحميؿ النتائف.
 الرئيسالفرعية لهذا البعد  األبعاد: تتمئل لمتحول نحو جامعات الصنف العالمي Salmiالـ أنموذج -1

  :بما يأتي
 :المبحػكثيف حػكؿ ىػذا البعػد بجميػع  األفػراد إجابػات أف( 22يتبيف مف الجػدكؿ ) الحوكمة الرشيدة

نسػبة اجابػة كالتػي  أعمػىالػذم حصػؿ عمػى  تتجػو نحػك االت ػاؽ المتكسػط ,(X6 – X1)متغيراتػو 
(، كمػػػػػا بمغػػػػػت نسػػػػػبة 0.973( كانحػػػػػراؼ معيػػػػػارم )3.283 ( كبكسػػػػػط حسػػػػػابي )42,6تقػػػػػدر)

نسػبتيا  الضػعي ة قػد بمغػت اإلجابػات فػإف ( فضالن عف ذلؾ 40ذات المقياس العالي ) اإلجابات
( X1المتكسػػطة ىػػك ) اإلجابػػات إغنػػاءفػػي  أسػػيـالبعػػد الػػذم  فػػإفذلػػؾ  إلػػى(، باالضػػافة 17.4)
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الػذم بمغػت  ،(تتسـ اإلجراءات كالمعامالت في جامعة المكصػؿ بالشػ افية كالكضػكح)كالذم ينص 
(، كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف 0.777) ( كانحػػػػراؼ معيػػػػارم3.260سػػػػط حسػػػػابي ) ( كبك 58نسػػػػبتو )

الجامعة المبحكثة مطبقػة جػزء مػف متطمبػات الحككمػة الرشػيدة لػذا يجػب عمييػا تطبيػؽ المتطمبػات 
األخرل كتعزيز المتطمبات المطبقة مف أجؿ الكصكؿ إلى أعمى مسػتكيات الشػ افية كالكضػكح فػي 

 إدارة شؤكنيا العممية كاالدارية.
 (22) الجدول 

 ة واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير الحوكمة الرشيدةالتوزيعات التكراري

رات
ال ق

ؿ 
سمس

ت
 

 مقياس األستجابة

سط
الك

 
ابي

حس
ال

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

يؼ 
ضع

 

 جدا

   ت   ت   ت   ت   ت

X1 3 4 15 11 39 58 3 4 3 4 1.361 1.777 

X2 8 16 14 38 18 16 7 14 1 6 1.141 1.199 

X3 5 11 31 41 18 16 5 11 3 4 1.431 1.949 

X4 8 16 19 18 11 36 7 14 1 6 1.441 1.119 

X5 4 8 7 14 37 54 9 18 1 6 1 1.947 

X6 5 11 11 36 31 46 7 14 3 4 1.341 1.959 

المؤشر 
 الكمي

 11.7  29.3  43.6  13.1  5 
1.381 1.971 

41 43.6 17.4 

  .((SPSS. V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات  الباحث إعداد :المصدر
 
  :بكافػػة حػػكؿ ىػػذا البعػػد  عينػػة الدراسػػةإجابػػات األفػػراد  يكضػػح( 23الجػػدكؿ ) أفتركيػػز المكاىػػب

( تتجة نحك االت ػاؽ الضػعيؼ الػذم حصػؿ عمػى أعمػى نسػبة اجابػة كالتػي X12 – X7) ومتغيرات
فػػػػػي حػػػػػيف حصػػػػػمت  (،1.053( كانحػػػػػراؼ معيػػػػػارم )2.57 ( كبكسػػػػػط حسػػػػػابي )42.9)تقػػػػػدر 

كفيمػػا يتعمػػؽ باالجابػػات الضػػعي ة فانيػػا نالػػت نسػػبة (،  33.6) عمػػى نسػػبةاإلجابػػات المتكسػػطة 
خػػذت االتجػاه الضػػعيؼ البػد مػف تحديػػد ال قػرة التػػي سػاىمت فػػي أ، كبمػا أف اإلجابػات  (23.2)

تػػػكفر الجامعػػػة التشػػػجيع الكػػػافي )عمػػػى نص تػػػي تػػػ( كالX9) رفػػػع نسػػػبة الضػػػعؼ، فػػػإف تمػػػؾ ال قػػػرة
 ( 52) الذم بمغت نسبتو( مكافنت مالية تشجيعية لمكاديمييف المتميزيف عبر عدة كسائؿ منيا:
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( كالػػػذم يػػػنص X10)كػػػذلؾ ال قػػػرة (، ك 921.( كانحػػػراؼ معيػػػارم  )1.740كبمتكسػػػط حسػػػابي )
( الػذم ت عيؿ بػرامف الزمالػة كسائؿ منيا: تستقطب الجامعة الباحثيف مف خارجيا عف طريؽ عدة)

تػدؿ تمػؾ النتػائف (، 1.031) ( كانحراؼ معيارم2.420 ( كبمتكسط حسابي )52بمغت نسبتو )
باف الجامعة التػكفر الػدعـ المػادم كالمػالي كالمعنػكم الكػافي لمكػكادر ذات المكىبػة ممػا يػؤثر ذلػؾ 

معػػة ىػػذا مػػف جيػػة، فضػػال عػػف ذلػػؾ عمػػى قػػدرتيا عمػػى اسػػتقطاب المكاىػػب مػػف داخػػؿ كخػػارج الجا
لعػػدة فػإف جميػػع محػاكالت الجامعػػة فػػي اسػتقطاب العػػامميف عبػػر بػرامف الزمالػػة غيػػر مجديػة كذلػػؾ 

مني كالسياسي كاالقتصادم كالثقافي مف جية أخرل، لذا يجػب أف اسباب منيا متعمؽ بالكضع األ
ت عيػػػؿ بػػػرامف الزمالػػػػة يكػػػكف لػػػدل الجامعػػػػة سياسػػػات كبػػػرامف السػػػػتقطاب األفػػػراد المػػػكىبيف عبػػػػر 

 الداخمي كالخارجي كمكنفاتيـ كتح يزىـ كتكفير مكاف عمؿ امف ليـ.
 (23)الجدول 

 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير تركيز المواهب

رات
ال ق

سؿ 
تسم

 

 مقياس األستجابة

سط
الك

 
ابي

حس
ال

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت
X7 11 31 11 31 11 31 11 36 7 14 3.060 1.361 

X8 1 3 7 14 17 14 15 11 11 31 2.480 1.034 

X9 1 6 7 14 14 38 14 38 13 34 1.740 .921 

X10 1 3 6 13 17 14 15 11 11 33 2.420 1.031 

X11 3 4 5 11 31 46 14 38 6 13 2.660 .960 

X12 1 6 15 11 31 41 8 16 4 8 3.100 1.015 

المؤشر 
 الكمي

 6.6  16.6  11.6  36.1  16.6 
2.57 1.053 

31.3 11.6 43.9 

  .((SPSS. V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات  الباحث إعداد :المصدر
 
 الػػذم ىػػذا البعػػد  تشػػير إلػػى اإلجابػػات عمػػى (24الجػػدكؿ ) أف النتػػائف الػػكاردة فػػي :وفرررا التمويررل

،  (15.5)أف اإلجابات العالية قد حصمت عمػى نسػبة  ، حيث(X16–X13) و مفمتغيرات تمتد
، كبػن س السػػياؽ ( 39)المبحػػكثيف عمػى اإلجابػات ذات المقيػاس الضػػعيؼ ىػي  أت ػاؽأمػا نسػبة 

ذات درجة المقياس المتكسط تمثمت نسبتيا باعمى نسبة مف مقياس  إجابات األفراد المبحكثيففإف 
( كانحػراؼ 2.66) إجمػالي كسػط حسػابيمحققػة  ( 45.5)االستجابة فقد نالت عمى نسبة تقػدر 

(، باالضافة إلى ذلؾ فإف البعػداف المػذاف اسػيما فػي إغنػاء اإلجابػات المتكسػطة 0.876معيارم )
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الػػذم بمغػػت ( تحصػػؿ الجامعػػة عمػػى مػػنح بحثيػػة مػػف مصػػادر مختم ػػة)( كالػػذم يػػنص X15) مػػاى
( الػػذم يػػنص X16(، ك)765.) ( كانحػػراؼ معيػػارم2.840 ( كبمتكسػػط حسػػابي )52نسػػبتو )

مػػف خالليػػا اإليػػرادات مثػػؿ المراكػػز االستشػػارية كالتعمػػيـ الجامعػػة مشػػركعات خاصػػة تجنػػى لػػدل )
 معيػػػارم ( كانحػػػراؼ2.720 ( كبمتكسػػػط حسػػػابي )52الػػػذم بمغػػػت نسػػػبتو )( المػػػكازم كالمسػػػائي

تكضح تمؾ النتائف أف الجماعة عينة الدراسة تحصؿ عمػى مػنح بحثيػة لكنيػا قميمػة إلػى  (،809.)
ي مػػػع العػػػالـ ضػػػعي ة، فضػػػال عػػػف ذلػػػؾ فػػػإف حػػػدا مػػػا، األمػػػر الػػػذم يجعػػػؿ عمميػػػة التكاصػػػؿ العممػػػ

الجامعػػة تعػػاني مػػف القصػػكر المػػالي ألف اإليػػرادات التػػي تجنييػػا عػػف ممارسػػة انشػػطتيا التعمميػػة 
عمػػى أداء الجامعػػة بشػػكؿ عػػاـ، لػػذا  التغطػػي مصػػرفات الجامعػػة الماليػػة، كبالتػػالي يػػؤثر ذلػػؾ سػػمبان 
امعػػات العالميػػة مػػف أجػػؿ الحصػػكؿ يجػػب أف تركػػز الجامعػػة عمػػى اقامػػة عالقػػات متبادلػػة مػػع الج

عمػػػى مػػػنح بحثيػػػة تغطػػػي جميػػػع االختصاصػػػات العمميػػػة، ككمػػػا يتطمػػػب مػػػف إدارة الجامعػػػة كضػػػع 
 مكزانة مالية تسد حاجة كافة انشطتيا العممية كاالدارية كغيرىا.  

 (24) الجدول         
 وفرة التمويلالتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير 

ت 
 قرا

ؿ ال
سمس

ت
 

 مقياس األستجابة

بي
حسا

ط ال
كس
لمت
ا

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح
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جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X13 - - 7 14 16 13 11 36 14 38 2.320 1.038 

X14 1 3 8 16 31 46 14 38 4 8 2.760 .893 

X15 1 3 7 14 36 53 15 11 1 3 2.840 .765 

X16 - - 7 14 36 53 11 36 4 8 2.720 .809 

 المؤشر 
 الكمي

 1  14.5  45.5  37.5  11.5 
2.66 1.876 

15.5 45.5 19 

 .((SPSS. V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات الباحث  إعداد المصدر:

  :فقراتػوىذا البعػد بجميػع نتائف  أف االنتاج البحئي (X22 – X17)، ( 25كالمبينػة فػي الجػدكؿ  )
 ( 41.3نسػػػبة اجابػػػة كالتػػػي تقػػػدر ) أعمػػػىعمػػػى  تحصػػػم اخػػػذت طػػػابع االت ػػػاؽ المتكسػػػط حيػػػث

ذات  اإلجاباتنسبة  فإف فضال عف ذلؾ(، 0.911( كانحراؼ معيارم )2.853كبكسط حسابي )
 أمػا بخصػكص (، 33اإلجابات الضعي ة قد بمغت نسػبتيا )، ك  (25.7) بمغت المقياس العالي

تسػعى الجامعػة ) عمػى كالػذم يػنص( X18البعد الذم أسيـ فػي إغنػاء اإلجابػات المتكسػطة ىػك )
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إلػػػػػػى تطػػػػػػكير األداء األكػػػػػػاديمي بتشػػػػػػجيع االبتعػػػػػػاث خػػػػػػارج القطػػػػػػر السػػػػػػتكماؿ الدراسػػػػػػات العميػػػػػػا 
( كانحػػػػػػراؼ معيػػػػػػارم  2.980 ( كبمتكسػػػػػػط حسػػػػػػابي )54الػػػػػػذم بمغػػػػػػت نسػػػػػػبتو )( المتخصصػػػػػػة

كعمػػػى أسػػػاس مػػػا تقػػػدـ فػػػإف رغػػػـ سػػػعي الجامعػػػة إلػػػى تطػػػكير ادائيػػػا األكػػػاديمي عبػػػر  (،769.)
االبتعاث خارج البمد، لكف عدد درجات االبتعاث قميمة مما يؤثر ذلؾ سػمبيا عمػى محاكلػة الجامعػة 

دائيػػا األكػػػاديمي كالبحثػػي، لػػذا ي تػػػرض أف تكػػكف ىنػػاؾ خطػػػة محكمػػة لتكسػػيع عػػػدد أفػػي تطػػكير 
 .البمد لما ذلؾ االمر مف شاف في تعزيز أداء الجامعة في كافة االنشطة مقاعد االبتعاث خارج

 (25) الجدول 
 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير األنتاج البحئي

رات
ال ق
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ت
 

 مقياس األستجابة
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حس
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راؼ
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جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
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جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X17 3 6 19 38 23 46 2 4 3 6 3.340 .894 
X18 1 2 10 20 27 54 11 22 1 2 2.980 .769 
X19 1 2 10 20 23 46 13 26 3 6 2.860 .880 
X20 2 4 17 34 22 44 6 12 3 6 3.180 .918 
X21 2 4 9 18 18 36 17 34 4 8 2.760 .980 
X22 1 2 3 6 11 22 15 30 20 40 2.000 1.030 

المؤشر 
 الكمي

 3.3  22.6  41.3  21.3  11.7 
2.853 .911 

35.7 41.1 11 

 .((SPSS. V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات  الباحث إعداد: المصدر

 ال يتضػمفالبعػد ىذا  :لخريجونا( متغيػراتX25 – X23) (26الجػدكؿ ) كنتائجػة مكضػحة فػي ،
فػػي الجامعػػة المبحكثػػة تبػػيف أف تمػػؾ اإلجابػػات اخػػذت منحػػى  إجابػػات األفػػراد  كبعػػد االطػػالع عمػػى

 و( كانحرافػػػػ2.393حسػػػػابي )ال ة ( ككسػػػػط54.2) نسػػػػبة الػػػػذم تقػػػػدرك نحػػػػك االت ػػػػاؽ الضػػػػعيؼ 
 ،  (12.6اإلجابػػػػػػػات ذات المقيػػػػػػػاس العػػػػػػػالي ) أمػػػػػػػا مػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بنسػػػػػػػبة(، 9400.معيػػػػػػػارم )ال

(، باالضػافة إلػى ذلػؾ فػإف البعػد الػذم 33.2قد بمغت نسبتيا )فاإلجابات المتكسطة   كبخصكص
تعتمػد إدارة الجامعػة سياسػة كاضػحة ( كالذم يػنص )X23ىك ) ي ةالضعاإلجابات  دعـأسيـ في 

 و ( كمتكسػػػط58) فكانػػػت نسػػػبتو( لتنىيػػػؿ الخػػػريجيف عمػػػى كفػػػؽ متطمبػػػات التصػػػني ات العالميػػػة
الجامعػػػة لػػػيس لػػػدييا سياسػػػة  يمكػػػف القػػػكؿ أف(، 901.معيػػػارم  )ال و( كانحرافػػػ2.380حسػػػابي )ال
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عف التصني ات العالمية، لذا يتكجب كضع  متراجعةريجييا، كىذا يجعؿ الجامعة ة لتاىيؿ خناجح
سياسات كبرامف تدريبية لتاىيؿ طمبتيا الخريجػكف كتنميػة كميػاراتيـ كجعميػا مناسػبة مػع متطمبػات 

 سكؽ العمؿ مف جية، كاالرتقاء بمستكل الجامعة في التصني ات العالمية مف جية أخرل.  

 (26)الجدول 
 الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير الخريجونالتوزيعات التكرارية واألوساط 

رات
ال ق

ؿ 
سمس

ت
 

 مقياس األستجابة

ابي
حس
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رم 
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راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
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جدا 
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   ت   ت   ت   ت   ت

X23 - - 6 12 15 30 21 42 8 16 2.380 .901 

X24 - - 5 10 18 36 13 26 14 28 2.280 .990 

X25 - - 8 16 17 34 18 36 7 14 2.520 .931 

ؤشر الم
 الكمي

   12.6  33.3  35  19.3 
2.393 .940 

12.6 33.2 54.2 

 .((SPSS. V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات  الباحث إعداد :المصدر

 

 : ( أف إجابػػات األفػػراد المبحػػكثيف حػػكؿ ىػػذا البعػػد 27يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ ) نقــل وتــوطين التقنيــة
( تتجة نحك االت اؽ المتكسط  الذم حصؿ عمػى أعمػى نسػبة اجابػة X26–X29بجميع متغيراتة )

(، كما بمغػت نسػبة 0.911( كانحراؼ معيارم )2.675 ( كبكسط حسابي )41,5)بػكالتي تقدر 
 (، 18 (، فضالن عف ذلؾ فإف اإلجابػات العاليػة قػد بمغػت نسػبتيا )40.5اإلجابات الضعي ة )

( كالػذم يػنص x26ي إغنػاء اإلجابػات المتكسػطة ىػك )باالضافة إلى ذلؾ فإف البعد الذم أسيـ ف
 عممػػػت إدارة الجامعػػػة عمػػػى رفػػػد سػػػكؽ العمػػػؿ بالمالكػػػات القػػػادرة عمػػػى إدارة التقنيػػػات الحديثػػػة)

(، 0.824( كانحراؼ معيارم  )2.880 ( كبمتكسط حسابي )44( الذم بمغت نسبتو )ياكتشغيم
 .عمى أف الجامعة تزكد سكؽ العمؿ ب رؽ مؤىمة كقادرة عمى استخداـ التقنيات المتطكرة كىذا يدؿ
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 (27) الجدول

 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير نقل وتوطين التقنية

رات
ال ق

ؿ 
سمس

ت
 

 مقياس األستجابة
بي
حسا

ط ال
كس
لمت
ا

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X26 - - 12 24 22 44 14 28 2 4 2.880 .824 
X27 - - 12 24 22 44 13 26 3 6 2.860 .857 
X28 1 2 4 8 19 38 17 34 9 18 2.420 .949 
X29 2 4 5 10 20 40 15 30 8 16 2.540 1.014 

المؤشر 
 الكمي

 1.5  16.5  41.5  29.5  11 
2.675 .911 

18 41.5 41.5 

 .((SPSS. V.23برنامج إعداد الباحث  باالعتماد عمى مخرجات  :المصدر

 

 تدويل التعميم العالي: تتمئل األبعاد الفرعية لهذا البعد الرئيس بما يأتي:  -2
 :( أف 28يتبػيف مػف الجػدكؿ ) متطمبات الحراك والتنمية المهنية الدولية ألعضاء هيئـة التـدريس

تتجػػة نحػك االت ػػاؽ ( X35 – X30إجابػات األفػراد المبحػػكثيف حػكؿ ىػذا البعػػد بجميػع متغيراتػػة )
( كانحػػراؼ 2.793 ( كبكسػػط حسػػابي )39.4نسػػبة اجابػػة تقػػدر )عمػػى  الضػػعيؼ الػػذم حصػػؿ

 ( فضػػالن عػف ذلػػؾ 25.3(، كمػا بمغػػت نسػبة اإلجابػػات ذات المقيػاس العػالي )0.940معيػارم )
 (، باالضػافة إلػى ذلػؾ فػإف البعػد الػذم أسػيـ 35.3فإف اإلجابات المتكسطة  قد بمغت نسبتيا )

تصػػيش الجامعػػة إسػػتراتيجية السػػتقطاب كالػػذم يػػنص )( X33فػػي إغنػػاء اإلجابػػات الضػػعي ة ىػػك )
 ( 64( الػػػذم بمغػػػت نسػػػبتو )أعضػػػاء ىيئػػػة تػػػدريس متميػػػزيف دكليػػػان لمعمػػػؿ األكػػػاديمي بالجامعػػػة

(، كىذا يػدؿ عمػى أف الجامعػة المبحكثػة 0.905( كانحراؼ معيارم  )2.420كبمتكسط حسابي )
يف الػػػدكلييف االمػػػر الػػذم يػػػؤدم إلػػػى ت تقػػر إلػػػى كجػػكد إسػػػتراتيجية تمكنيػػػا مػػف اسػػػتقطاب التدريسػػي

 انخ اض ترتيبيا بيف الجامعات العالمية. 
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 (28) الجدول 
التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير متطمبات الحراك والتنمية المهنية 

 الدولية ألعضاء هيئة التدريس

رات
ال ق

ؿ 
سمس

ت
 

 مقياس األستجابة
ابي

حس
ط ال

كس
ال

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X30 2 4 14 28 15 30 16 32 3 6 2.920 1.006 
X31 1 2 18 36 22 44 5 10 4 8 3.140 .926 
X32 3 6 18 36 20 40 8 16 1 2 3.280 .881 
X33 1 2 6 12 11 22 27 54 5 10 2.420 .905 
X34 2 4 3 6 18 36 20 40 7 14 2.460 .952 
X35 - - 8 16 20 40 13 26 9 18 2.540 .973 

المؤشر 
 الكمي

 3  22.3  35.3  29.7  9.7 
2.793 .940 

35.1 15.1 19.4 

 .((SPSS. V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات  الباحث إعداد :المصدر

  أف إجابػات تشػير إلػى ( 29الجػدكؿ ) أف النتػائف المكضػحة فػي :الدولي لمطـالبمتطمبات الحراك
االت ػػاؽ  باتجػػاه تميػػؿ ( X40 – X36) و جميعػػامتغيراتػػك حػػكؿ ىػػذا البعػػد  عينػػة الدراسػػةاألفػػراد 

( كانحػػػراؼ 1.979 ( كبكسػػػط حسػػػابي )70.8تقػػػدر ) أت ػػػاؽ ، إذ حصػػػؿ عمػػػى نسػػػبةالضػػػعيؼ
، بينمػػػػػا  (8.4المقيػػػػػاس العػػػػػالي ) نسػػػػػبة اإلجابػػػػػات ذات فػػػػػي حػػػػػيف كانػػػػػت(، 0.960معيػػػػػارم )
 عػزز نسػبةفػإف البعػد الػذم  كفي ضػكء ذلػؾ  (، 20.8)مانسبتو اإلجابات المتكسطة  حصدت 

تطبػػػػؽ الجامعػػػػة إسػػػػتراتيجية السػػػػتقطاب أفضػػػػؿ ( كالػػػػذم يػػػػنص )X36اإلجابػػػػات الضػػػػعي ة ىػػػػك )
( 1.820كبمتكسػػػط حسػػػابي )  (80( الػػػذم بمغػػػت نسػػػبتو )الطػػػالب الػػػدكلييف لمدراسػػػة بالجامعػػػة

ي الخطػط يتضح مف ذلػؾ أف الجامعػة عينػة الدراسػة لػدييا ضػعؼ فػ(، 940.كانحراؼ معيارم  )
الػػػدكلييف فػػػي كمياتيػػػا كيعػػػكد ذلػػػؾ إلػػػى سػػػكء الكضػػػع االمنػػػي فػػػي البمػػػد  إسػػػتراتيجية لقبػػػكؿ الطمبػػػة

االلتحػػاؽ كضػػعؼ الػػدعـ الحكػػكمي فػػي ىػػذا االتجػػاه ممػػا يجعػػؿ تمػػؾ الجامعػػة تعػػاني مػػف صػػعكبة 
  .بركب الجامعات العالمية
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 (29) الجدول 
 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير متطمبات الحراك الدولي لمطالب

رات
ال ق

ؿ 
سمس

ت
 

 مقياس األستجابة
ابي

حس
ط ال

كس
ال

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X36 - - 4 8 6 12 17 34 23 46 1.820 .940 
X37 1 2 2 4 9 18 13 26 25 50 1.755 .902 
X38 - - 5 10 9 18 15 30 21 42 1.960 1.009 
X39 - - 6 12 12 24 13 26 19 38 2.100 1.054 
X40 1 2 2 4 16 32 21 42 10 20 2.260 .899 

المؤشر 
 الكمي 

 0.8  7.6  20.8  31.6  39.2 
1.979 0.960 

8.4 31.8 71.8 

 .((SPSS. V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات  الباحث إعداد :المصدر

 :بكافػةيػذا البعػد لإجابات المبحكثيف يبيف نتائف ( 30الجدكؿ ) أف متطمبات تدويل البحث العممي 
حيػػث أف تمػؾ اإلجابػػات تاخػذ السػػير نحػك المقيػػاس الضػعيؼ كبنسػػبة ( X45 – X41متغيراتػة )

أمػػػػا إجابػػػػات األفػػػػراد حػػػػكؿ (، 1.060( كانحػػػػراؼ معيػػػػارم )2.76 ( كبكسػػػػط حسػػػػابي )41.2)
ت نسػػبتيا اإلجابػػات المتكسػػطة قػػد بمغػػ، أمػػا بخصػػكص  (28.8) المقيػػاس العػػالي كانػػت نسػػبتيا

اإلجابػات الضػعي ة ىػك  كمف ىذا المنطمؽ البػد مػف التطػرؽ إلػى البعػد الػذم دعػـ نسػبة (، 30)
(X45( كالػػػػذم يػػػػنص ) ت عػػػػؿ الجامعػػػػة ات اقيػػػػات شػػػػراكة لتبػػػػادؿ البػػػػاحثيف مػػػػع أفضػػػػؿ الجامعػػػػات

( كانحػػػػراؼ معيػػػػارم  2.400 ( كبمتكسػػػػط حسػػػػابي )52( الػػػػذم بمغػػػػت نسػػػػبتو )العالميػػػػة الرائػػػػدة
يمكف القكؿ باف الجامعة تكاجو مشكمة صعكبة تبادؿ الباحثيف مع الجامعات العالمية (، 1.106)

بسػػبب ال جػػكة البحثيػػة بػػيف الجامعػػة كتمػػؾ الجامعػػات العالميػػة مػػف جيػػة، كعػػدـ كجػػكد  مختبػػرات 
متطػػكرة يقػػـك بيػػا البػػاحثكف العػػالميكف بػػنجراء بحػػكثيـ فػػي الجامعػػة مػػف جيػػة أخػػرل، ذلػػؾ سػػكؼ 

يػػذكر أف البحػػث العممػػي ىػػك   ضػػعؼ البحػػث العممػػي فػػي الجامعػػة المبحكثػػة،يػػؤدم بمجممػػو إلػػى 
                            .أحد الركائز األساسية التي تعتمد عميو المنظمات العالمية في تصنيؼ الجامعات

 
 



 

94 

 (30) الجدول 
 البحث العممي التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير متطمبات تدويل

رات
ال ق

ؿ 
سمس

ت
 

 مقياس األستجابة
بي
حسا

ط ال
كس
لمت
ا

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X41 1 2 16 32 17 34 12 24 4 8 2.960 .988 
X42 1 2 10 20 17 34 16 32 6 12 2.680 .998 
X43 3 6 17 34 14 28 11 22 5 10 3.040 1.105 
X44 2 4 12 24 13 26 16 32 7 14 2.720 1.107 
X45 - - 10 20 14 28 12 24 14 28 2.400 1.106 

المؤشر 
 الكمي

 2.8  26  30  26.8  14.4 
2.76 1.060 

38.8 11 41.3 

 .((SPSS. V.23برنامج إعداد الباحث  باالعتماد عمى مخرجات  :المصدر

 :ــات التســويق الــدولي لمجامعــة األفػػراد عينػػة ( أف 31الجػػدكؿ )تشػػير النتػػائف المبينػػة فػػي  متطمب
إذ حصػؿ ( X51 – X46متغيراتػة )ك حػكؿ ىػذا البعػد الدراسة كانت تتجو نحػك االت ػاؽ الضػعيؼ 

(، كمػا بمغػػت 1.157( كانحػراؼ معيػارم )2.403 ( كبكسػط حسػػابي )55.6نسػبة تقػدر ) عمػى
اإلجابػػػات المتكسػػػطة قػػػد بمغػػػت نسػػػبتيا  ، بينمػػػا (13.7نسػػػبة اإلجابػػػات ذات المقيػػػاس العػػػالي )

( X50اإلجابػػات الضػػعي ة ىػػك ) نسػػبة سػػاىـ فػػي تعزيػػزذلػػؾ فػػإف البعػػد  فضػػال عػػف (، 30.7)
( الػػذم تشػػارؾ الجامعػػة فػػي الممتقيػػات الدكليػػة بيػػدؼ: اسػػتقطاب الطػػالب الػػدكلييفكالػػذم يػػنص )
كفي ذلؾ داللػو (، 1.035( كانحراؼ معيارم  )2.100 ( كبمتكسط حسابي )70بمغت نسبتو )

ىامشػػي فػػي المػػؤتمرات الدكليػػة المتعمقػػة باسػػتقطاب  أكعمػػى أف الجامعػػة تشػػارؾ بشػػكؿ متكاضػػع 
انعداـ كجكد استراتيجيات اسػتقطاب الطمبػة  أكالطمبة الدكلييف، كالسبب في ذلؾ يعكد إلى ضعؼ 

 .التسكيؽ الدكلي الخاصة بيا أنشطةالدكلييف، مما يجعؿ الجامعة ت قد 
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 (31) الجدول
 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير متطمبات التسويق الدولي لمجامعة 

رات
ال ق

ؿ 
سمس

ت
 

 مقياس األستجابة
ابي

حس
  ال

سط
الك

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X46 1 3 5 11 11 31 17 14 17 14 2.120 1.062 

X47 1 3 8 16 31 43 14 38 6 13 2.680 .957 

X48 1 3 4 8 17 14 14 38 14 38 2.440 1.797 

X49 1 6 6 13 31 41 11 36 8 16 2.660 1.080 

X50 3 4 3 4 11 33 19 18 16 13 2.100 1.035 

X51 1 3 7 14 11 36 31 41 9 18 2.420 1.011 

المؤشر 
 الكمي 

 1  11.7  11.7  13.1  31.1 
2.403 1.157 

11.7 11.7 55.6 

 .((SPSS. V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات الباحث  إعداد :المصدر

 

  :بما يأتي الرئيسالفرعية لهذا البعد  األبعادتتمئل  :تكنولوجيا التعليم -3
 :ـــيم ـــا التعم ـــي اســـتخدام تكنولوجي ـــة ف إجابػػػات األفػػػراد  نتػػػائف( 32الجػػػدكؿ ) يكضػػػح دور الجامع

نحػك االت ػاؽ المتكسػط الػذم  قػد اتجيػت( X59 – X52) فقراتوبجميع ك ىذا البعد  عفالمبحكثيف 
( كانحػػػراؼ معيػػػارم 3.077 ( كبكسػػػط حسػػػابي )47.5حصػػػؿ عمػػػى أعمػػػى نسػػػبة اجابػػػة تقػػػدر )

 ( فضػػػالن عػػػف ذلػػػؾ فػػػإف 30نسػػػبة اإلجابػػػات ذات المقيػػػاس العػػػالي )ب أمػػا مػػػا يتعمػػػؽ(، 0.847)
د البعػػ فػػي ضػػكء تمػػؾ النتػػائف البػػد مػػف تحديػػد (، 22.5اإلجابػػات الضػػعي ة  قػػد بمغػػت نسػػبتيا )

تيػػػػتـ الجامعػػػػة بحجػػػػـ ( كالػػػػذم يػػػػنص )X55ىػػػػك ) المتكسػػػػطةالػػػػذم أسػػػػيـ فػػػػي إغنػػػػاء اإلجابػػػػات 
صػػػػػػػػػػػػ حات مكقعيػػػػػػػػػػػػا االلكتركنػػػػػػػػػػػػي كفػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػػػف تقػػػػػػػػػػػػارير دكريػػػػػػػػػػػػة لمحركػػػػػػػػػػػػات 

( 3.040 ( كبمتكسػػػػػط حسػػػػػابي )56( الػػػػػذم بمغػػػػػت نسػػػػػبتو )Google,Yahoo,beingالبحػػػػػث
تيػػتـ بشػػكؿ جزئػػي بمكاقعيػػا (، كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف الجامعػػة المبحكثػػة 8320.كانحػػراؼ معيػػارم  )

االلكتركنية لتعزيػز عمميػة التكاصػؿ مػع الجامعػة األخػرل بمػا يضػمف دعػـ مكقعيػا بػيف الجامعػات 
 .العالمية
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 (32) الجدول 
تكنولوجيا  التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير دور الجامعة في استخدام

 التعميم

رات
ال ق

ؿ 
سمس

ت
 

 مقياس االستجابة

ط 
كس
ال

 
ابي

حس
ال

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X52 2 4 19 38 20 40 9 18 - - 3.280 .809 
X53 1 2 13 26 24 48 11 22 1 2 3.040 .807 
X54 1 2 15 30 23 46 10 20 1 2 3.100 .814 
X55 2 4 10 20 28 56 8 16 2 4 3.040 .832 
X56 2 4 7 14 23 46 16 32 2 4 2.820 .873 
X57 2 4 15 30 24 48 8 16 1 2 3.180 .825 
X58 2 4 16 32 22 44 7 14 3 6 3.140 .926 
X59 2 4 11 22 26 52 8 16 3 6 3.020 .891 

المؤشر 
 الكمي

 3.5  26.5  47.5  19.25  3.25 
3.077 0.847 

11 47.5 33.5 

 .((SPSS. V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات  الباحث إعداد :المصدر

  ( أف إجابػات 33يتبػيف مػف الجػدكؿ ) الجـامعي فـي اسـتخدام تكنولوجيـا التعمـيم: األسـتاذمهارات
تتجػػة نحػػك االت ػػاؽ العػػالي  ( X64 – X60األفػػراد المبحػػكثيف حػػكؿ ىػػذا البعػػد بجميػػع متغيراتػػة )

( كانحػػراؼ 3.252 ( كبكسػػط حسػػابي )46أعمػػى نسػػبة اجابػػة كالتػػي تقػػدر )الػػذم حصػػؿ عمػػى 
 ( فضػػالن عػػف ذلػػؾ 32(، كمػػا بمغػػت نسػػبة اإلجابػػات ذات المقيػػاس المتكسػػط )1.090معيػػارم )

 (، باالضػافة إلػى ذلػؾ فػإف البعػد الػذم أسػيـ فػي 22فإف اإلجابات الضعي ة  قد بمغت نسبتيا )
 كاشػارؾ فييػا:اتعامػؿ مػع المنصػات العمميػة الػذم يػنص )( ك X63ىػك ) ةإغنػاء اإلجابػات العاليػ

Research Gate( الػػذم بمغػت نسػػبتو )كانحػراؼ معيػػارم  3.520 ( كبمتكسػط حسػػابي )56 )
الجػػػػامعي  األسػػػػتاذيمكػػػػف القػػػػكؿ أف الجامعػػػػة تػػػػكلي اىتمػػػػاـ خػػػػاص بتنميػػػػة ميػػػػارات (، 1.034)

التكنكلكجيػػػة مػػػف أجػػػؿ التعامػػػؿ مػػػع المنصػػػات العمميػػػة التػػػي تمكػػػنيـ مػػػف الحصػػػكؿ عمػػػى احػػػدث 
 .الدراسات العالمية في شتى المجاالت، كتكصميـ إلى العالمية بسرعة
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 (33)الجدول 
الجامعي في استخدام  األستاذمهارات التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير 

 تكنولوجيا التعميم

 قرا
ؿ ال

سمس
ت

 ت

 مقياس األستجابة

ابي
حس

ط ال
كس
ال

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

ؼ  
ضعي  جدا

   ت   ت   ت   ت   ت

X60 4 8 16 32 21 41 7 14 3 6 3.220 .995 

X61 6 12 19 38 13 26 8 16 4 8 3.300 1.129 

X62 4 8 15 31 17 34 9 18 5 11 3.080 1.103 

X63 7 14 21 42 17 34 1 2 4 8 3.520 1.034 

X64 6 12 17 34 13 26 8 16 6 12 3.142 1.190 

المؤشر 
 الكمي

 1108  3502  32  1302  808 

30252 10191 46 13 33 

 .((SPSS. V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات  إعداد الباحث :المصدر

 التصنيفات العالميةب ئانيًا: وصف وتشخيص األبعاد الخاصة

سيتـ عرض كتحميؿ النتائف التي أظيرتيا االستبانة الستجابات أفراد عينة الدراسة فيما يخص     
ثػػػػػـ إعػػػػػداد جػػػػػداكؿ األكسػػػػػاط الحسػػػػػابية  (، كمػػػػػفARWUك QS) كىػػػػػي التصػػػػػني اتالعالميةأبعػػػػػاد 

 كاالنحرافات المعيارية كاعتمادىا ألغراض عممية عرض كتحميؿ النتائف.

 :بما يأتي الرئيسالفرعية لهذا البعد  األبعادتتمئل  :QSتصنيف   -1
  ىػػػذا البعػػػد بجميػػػع  عمػػػىإجابػػػات المبحػػػكثيف  نتػػػائف( 34الجػػػدكؿ ) يعػػػرض : األكاديميـــةالســـمعة

الػػذم حصػػؿ عمػػى نسػػبة اجابػػة تقػػدر ك  ضػػعيؼ( تتجػػة نحػػك االت ػػاؽ الX67 – X65متغيراتػػة )
اإلجابػػات ذات المقيػػػاس  أمػػا(، 0.907( كانحػػراؼ معيػػارم )2.92 ( كبكسػػط حسػػابي )43.3)

 كفيما يخص (، 27.4اإلجابات العالية ) ، بينما كانت نسبة (29.3) تيابمغت نسب  المتكسط
تمتمػؾ الجامعػة سػمعة ( كالػذم يػنص )X66ىػك ) سػطةالمتك البعد الذم أسيـ في إغناء اإلجابات 

( كانحػػراؼ 2.980 ( كبمتكسػػط حسػػابي )46بمغػػت نسػػبتو )الػػذم  ،(جيػػدة لػػدل زبائنيػػا الػػدكلييف
يػػة متكاضػػعة عمػػى المسػػتكل تمتمػػؾ سػػمعة اكاديم الجامعػػة يشػػير إلػػى أف(، كىػػذا 0.891) معيػػارم



 

98 

مالػػدييا مػػف خػػدمات تعميميػػة كفػػؽ االمكانيػػات لػػذا عمػػى الجامعػػة االلتػػزاـ بتقػػديـ أفضػػؿ  العػػالمي،
المتاحػة كالمشػاركة فػي جميػع المحافػؿ العمميػة العالميػة االمػر الػذم يعػزز سػمعتيا عمػى المسػتكل 

 الدكلي كالمحمي.

 (34) الجدول    
 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير السمعة األكاديمية

رات
ال ق

ؿ 
سمس

ت
 

 مقياس األستجابة

ابي
حس

ط ال
كس
ال

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X65 3 4 5 11 31 46 14 35 9 15 2.540 1.034 

X66 1 3 11 36 31 36 11 36 1 31 2.980 .891 

X67 1 3 19 18 33 16 7 31 1 34 3.240 .796 

المؤشر 
 مي الك

 3.7  34.7  39.1  31.6  19.6 
2.92 0.907 

37.4 39.1 41.1 

 .((SPSS. V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات  الباحث إعداد :المصدر

 ىػذا  عػفإجابػات األفػراد المبحػكثيف  تكضح( 35الجدكؿ ) أف النتائف في :سمعة جهات التوظيف
نسػػبة  حقػػؽالػػذم  الضػػعيؼنحػػك االت ػػاؽ  فنخػػذت بالميػػؿ( X71 – X68متغيراتػػة ) بكافػػةالبعػػد 
نسػػػػبة  فػػػػي حػػػػيف كانػػػػت(، 0.911( كانحػػػػراؼ معيػػػػارم )2.88 ( كبكسػػػػط حسػػػػابي )45) أت ػػػػاؽ

فإف اإلجابات العالية قػد بمغػت باالضافة إلى ذلؾ  ، (28.5) المتكسط  اإلجابات ذات المقياس
ذلػػؾ البعػػد  كبمػػا أف اإلجابػػات اتجيػػت نحػػك االت ػػاؽ المتكسػػط البػػد أف نػػذكر (، 26.5نسػػبتيا )

لػػدل جامعػػة المكصػػؿ ( كالػػذم يػػنص )X68جابػػات المتكسػػطة ىػػك بعػػد )الػػذم أسػػيـ فػػي إغنػػاء اإل
( الػػػذم بمغػػػت نسػػػبتو رؤيػػػة إسػػػتراتيجية لرفػػػع سػػػمعة خريجييػػػا فػػػي سػػػكؽ العمػػػؿ المحميػػػة كالدكليػػػة

( الػػذم X69بعػػد )كػػذلؾ ال(، ك 0.872) ( كانحػػراؼ معيػػارم3.120 ( كبمتكسػػط حسػػابي )48)
الخػػػػارجي  عبػػػػر خريجييػػػػا ذكم الميػػػػارات تمتمػػػػؾ الجامعػػػػة سػػػػمعة جيػػػػدة فػػػػي سػػػػكؽ العمػػػػؿ ينص)

كانحػػػػػػػػػػػراؼ  )3.080كبمتكسػػػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػػػابي)( 48الػػػػػػػػػػػذم بمغػػػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػػػبتو ) كالقػػػػػػػػػػػدرات العاليػػػػػػػػػػػة(
، كىذا يدؿ عمى أف الجامعة بحاجػة إلػى كضػع رؤيػة إسػتراتيجية مسػتقبمية لرفػع (0.876)معيارم

عمى  األعماؿسمعة خريجييا في سكؽ العمؿ مف خالؿ تنمية مياراتيـ كجعميـ قادريف عمى أداء 
 المستكل المحمي كالدكلي.
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 (35) الجدول 
 سمعة جهات التوظيفالتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير 

رات
ال ق

ؿ 
سمس

ت
 

 مقياس األستجابة
ابي

حس
ط ال

كس
ال

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X68 - - 18 16 34 16 4 38 4 31 3.120 .872 

X69 - - 17 14 34 18 5 34 4 34 3.080 .876 

X70 1 3 7 14 31 43 16 34 5 18 2.660 .917 

X71 - - 11 31 31 18 11 36 8 16 2.660 .981 

المؤشر 
 ميالك

 1.5  36  38.5  35.5  19.5 
2.88 0.911 

36.5 38.5 45 

 .((SPSS. V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات  الباحث إعداد :المصدر

  ــدريس: ألعضــاءنســبة االستشــهادات ــة الت إجابػػات األفػػراد  إلػػى نتػػائف( 36الجػػدكؿ ) يشػػير هيئ
( تتجػة نحػك االت ػاؽ المتكسػط  الػذم X74 – X72المبحػكثيف حػكؿ ىػذا البعػد بجميػع متغيراتػة )

( كانحػراؼ معيػارم 2.98 ( كبكسط حسػابي )38.7نسبة اجابة كالتي تقدر )حصؿ عمى أعمى 
 ( فضػػالن عػػف ذلػػؾ فػػإف 31.3(، كمػػا بمغػػت نسػػبة اإلجابػػات ذات المقيػػاس الضػػعيؼ )0.990)

 (، باالضػػافة إلػػى ذلػػؾ فػػإف البعػػد الػػذم 30اإلجابػػات ذات المقيػػاس العػػالي قػػد بمغػػت نسػػبتيا )
تػػػكفر الجامعػػػة ال رصػػػة ( كالػػػذم يػػػنص )X72بعػػدم ) أسػػيـ فػػػي إغنػػػاء اإلجابػػػات المتكسػػػطة ىػػػك

( الػذم بمغػت نسػبتيـ ألسياـ أعضاء ىيئة التػدريس فػي المػؤتمرات كالنػدكات ككرش العمػؿ الدكليػة
(، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف الجامعػػػة 832.) رم( كانحػػػراؼ معيػػػا3.000 ( كبمتكسػػػط حسػػػابي )56)

ات كالنػػدكات الدكليػػة مػػف أجػػؿ تبػػادؿ تػػكفر ال ػػرص لمعػػامميف فييػػا لممشػػاركة فػػي المػػؤتمر المبحكثػػة 
االراء مع االستاذة الدكلييف حكؿ التقدـ العممي ككي ية معالجة مشاكمو كغيرىا مف المكاضيع ذات 

 االختصاص.
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 (36) الجدول 
التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير نسبة االستشهادات ألعضاء هيئة 

 التدريس

سؿ
تسم

 
رات

ال ق
 

 مقياس األستجابة
سط

الك
 

ابي
حس

ال
رم 

عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X72 3 4 9 18 38 56 9 18 3 4 3.000 .832 

X73 3 4 13 34 31 41 14 38 3 4 3.040 .924 

X74 1 6 17 14 11 31 13 34 8 16 2.900 1.216 

المؤشر 
 الكمي

 4.6  35.1  18.6  31.1  8 
3.98 1.991 

11 18.7 11.1 

 .((SPSS. V.23برنامج إعداد الباحث  باالعتماد عمى مخرجات  :المصدر

  ( إجابػات 37الجػدكؿ )ب تكضػح النتػائف الػكاردة  عـدد الطمبـة: إلـىهيئـة التـدريس  أعضـاءنسبة
( تتجػة نحػك االت ػاؽ الضػعيؼ X77 – X75) جميعػا متغيراتػةك األفراد المبحكثيف حكؿ ىذا البعد 

( كانحراؼ معيارم 2.613 ( كبكسط حسابي )47.7تقدر ) أت اؽالذم حصؿ عمى أعمى نسبة 
 ( فضػػالن عػػف ذلػػؾ فػػػإف 31.3(، كمػػا بمغػػت نسػػبة اإلجابػػات ذات المقيػػاس المتكسػػط  )0.98)

جابػػػات البعػػػد الػػػذم أسػػػيـ فػػػي إغنػػػاء اإل فيمػػػا أف (، 21.3اإلجابػػػات العاليػػػة قػػػد بمغػػػت نسػػػبتيا )
تمتمػػؾ الجامعػػة المركنػػة فػػي تحديػػد نسػػب القبػػكؿ حسػػب ( كالػػذم يػػنص )X77الضػػعي ة ىػػك بعػػد )
( كانحػػػػػراؼ 2.560 ( كبمتكسػػػػػط حسػػػػػابي )52( الػػػػػذم بمغػػػػػت نسػػػػػبتيـ )QSضػػػػػكابط  منظمػػػػػة 

فػي تحديػد نسػبة القبػكؿ مػف  يشػير إلػى أف الجامعػة لػدييا مركنػة ضػعي ة(، كىذا (972.معيارم  
إلػػػى مركزيػػػة القبػػػكؿ مػػػف كزارة التعمػػػيـ العػػػالي كالبحػػػث العممػػػي كالجامعػػػة ال  الطمبػػػة كالسػػػبب يعػػػكد

تتدخؿ في ذلؾ، ىذا مػا يجعػؿ نسػبة حاجػة الجامعػة مػف التدريسػييف متذبذبػة كغيػر مسػتقر نتيجػة 
 .تذبذب إعداد الطمبة مف عاـ إلى اخر، كىذا مخالؼ لشركط ضماف جكدة التعميـ العالمي
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 (37) الجدول 

نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير 
 الطمبة

رات
ال ق

ؿ 
سمس

ت
 

 مقياس األستجابة
سط

الك
 

ابي
حس

ال
رم 

عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X75 - - 14 38 16 13 15 11 5 11 2.780 .974 

X76 - - 9 18 16 13 16 13 9 18 2.500 .994 

X77 1 3 8 16 15 11 31 41 6 13 2.560 .972 

المؤشر 
 الكمي

 1.6  31.6  11.1  14  11.1 
3.611 1.98 

31.1 11.1 47.4 

 .((SPSS. V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات  لباحثإعداد ا :المصدر

 

 فػػي الجامعػػة إجابػػات األفػػراد  يبػػيف نتػػائف( 38: الجػػدكؿ )نســبة أعضــاء هيئــة التــدريس االجانــب
الضػعيؼ  أت ػاؽ إذ حصػؿ عمػى نسػبة( X80 – X78حكؿ ىػذا البعػد بجميػع متغيراتػة )المبحكثة 

(، كما بمغت نسبة اإلجابػات 0.931( كانحراؼ معيارم )2.006 ( كبكسط حسابي )72تقدر )
البعػد  بينمػا (، 8) ما نسػبتواإلجابات العالية  حققت ، في حيف (20ذات المقياس المتكسط  )

تعتمػػد الجامعػػة عمػػى ( كالػػذم يػػنص )X80الػػذم أسػػيـ فػػي إغنػػاء اإلجابػػات الضػػعي ة ىػػك بعػػد )
 ( 78( الػػذم بمغػػت نسػػبتيـ )فػػي االختصػػاص النػػادر دكليػػيف ات الدكليػػة لتػػكفير اسػػاتذةاالت اقيػػ

يكضػػػح لنػػػا بػػػاف الجامعػػػة ال تمتمػػػؾ (، 0(911. ( كانحػػػراؼ معيػػػارم1.840كبمتكسػػػط حسػػػابي )
تدريسػػػييف مػػػػف خػػػػارج البمػػػػد كذلػػػػؾ يعػػػػكد إلػػػػى عػػػػدـ كجػػػػكد ات اقػػػػات دكليػػػػة مػػػػع الجامعػػػػات الدكليػػػػة 

 .لمعمؿ في تمؾ الجامعةبخصكص جمب االساتذة منيا 
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 (38) الجدول 
 نسبة أعضاء هيئة التدريس االجانبالتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير 

 ت
 قرا

ؿ ال
سمس

ت
 

 مقياس األستجابة
ابي

حس
ط ال

كس
ال

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X78 - - 6 13 13 34 17 14 15 11 2.180 1.003 

X79 - - 1 6 11 31 31 43 16 13 2.000 .880 

X80 - - 1 6 8 16 17 14 33 44 1.840 .911 

المؤشر 
 الكمي

   8  31  16.6  15.1 
3.116 1.911 

8 31 73 

 .((SPSS.V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات الباحث  إعداد :المصدر

 :إجابػػات األفػػراد المبحػػكثيف  تكضػػح( 39الجػػدكؿ ) أف النتػػائف المبينػػة فػػي نســبة الطــالب االجانــب
نحػك االت ػاؽ الضػعيؼ  حيث اتجيت ىذه اإلجابات( X83– X81متغيراتة ) بكافةىذا البعد عف 

( كانحػػػػراؼ معيػػػػارم 2.026 ( كبكسػػػػط حسػػػػابي )72أعمػػػػى نسػػػػبة اجابػػػػة تقػػػػدر )كالػػػػذم حصػػػػد 
 ( فضػػػالن عػػػف ذلػػػؾ فػػػإف 18(، كمػػػا بمغػػػت نسػػػبة اإلجابػػػات ذات المقيػػػاس المتكسػػػط  )0.956)

 (، باالضػافة إلػى ذلػؾ فػإف البعػد الػذم أسػيـ فػي إغنػاء 10اإلجابػات العاليػة قػد بمغػت نسػبتيا )
تقػدـ الجامعػة مػنح لمطػالب العػرب كاالجانػب  ( كالػذم يػنص )X81) اإلجابات الضػعي ة ىػك بعػد

( كانحػػػػػػػػػػراؼ 1.880 ( كبمتكسػػػػػػػػػػط حسػػػػػػػػػػابي )78( الػػػػػػػػػػذم بمغػػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػػبتو )الدارسػػػػػػػػػػيف فييػػػػػػػػػػا
تقػػػػػػػدـ إدارة الجامعػػػػػػػة الحػػػػػػػكافز الماديػػػػػػػة كالمعنكيػػػػػػػة ( كالػػػػػػػذم كينص)X83، ك)(0.982)معيػػػػػػػارم

( 1.940كبمتكسػػػط حسػػػابي )  (78) تونسػػػبالسػػػتقطاب الطمبػػػة العػػػرب كاالجانػػػب( الػػػذم بمغػػػت 
، كيتبػيف أنػو ال يكجػد طمبػو اجانػب فػي الجامعػة عينػة الدراسػة كذلػؾ (0.876 كانحراؼ معيارم )

بسػػبب ال جػػكة العمميػػة بػػػيف الجامعػػة كالجامعػػات العالميػػة، ككػػػذلؾ عػػدـ اسػػتقرار البيئيػػة السياسػػػية 
 .جانب بالجامعةكاالقتصادية كاالمنية في البمد كالتي تحكؿ دكف التحاؽ الطمبة اال
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 (39) جدولال

 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير نسبة الطالب االجانب

رات
ال ق

ؿ 
سمس

ت
 

 مقياس األستجابة
ابي

حس
ط ال

كس
ال

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X81 - - 5 11 6 13 17 14 33 44 1.880 .982 

X82 - - 7 14 11 36 17 14 11 36 2.280 1.010 

X83 - - 1 6 8 16 31 43 18 16 1.920 .876 

المؤشر 
 الكمي

   11  18  16.7  15.1 
2.026 0.956 

11 18 73 

 .((SPSS. V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات الباحث  إعداد :المصدر

 :بما يأتي الرئيسالفرعية لهذا البعد  األبعادتتمئل  :ARWUتصنيف   -2
 ( أف إجابػػات األفػػػراد المبحػػػكثيف حػػكؿ ىػػػذا البعػػػد بجميػػػع 40يتبػػيف مػػػف الجػػػدكؿ ) :التعمـــيم ةجـــود

تتجة نحك االت اؽ الضعيؼ الذم حصؿ عمى أعمى نسبة اجابػة كالتػي ( X87 – X84متغيراتة )
(، كمػػػػػا بمغػػػػػت نسػػػػػبة 0.963( كانحػػػػػراؼ معيػػػػػارم )2.455 ( كبكسػػػػػط حسػػػػػابي )50.5تقػػػػػدر )

 ( فضػػالن عػػف ذلػػؾ فػػإف اإلجابػػات العاليػػة قػػد بمغػػت 35.5اإلجابػػات ذات المقيػػاس المتكسػػط  )
أسػيـ فػي إغنػاء اإلجابػات الضػعي ة ىػك بعػد  (، باالضافة إلى ذلؾ فإف البعد الػذم 14نسبتيا )

(X85( كالذم ينص ): جػائزة نكبػؿ لدل الجامعة تصكر كاضح كاطالع عمى شركط الترشيح لػػػ )
فػػػػي (، (1.030( كانحػػػػراؼ معيػػػارم  2.400 ( كبمتكسػػػط حسػػػابي )54الػػػذم بمغػػػت نسػػػػبتيـ )

النو اليكجػد أم عامػؿ  ضكء ذلؾ فإف الجامعة لدييا تصكر محدكد عف آلية الترشيح لجائزة نكبؿ
ف رشح عف الجامعة لنيؿ ىذه الجائزة  .في الجامعة سبؽ كا 
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 (40) الجدول 
 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير جودة التعميم

رات
تغي
 الم

سؿ
تسم

 

 مقياس األستجابة
ابي

حس
ط ال

كس
ال

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X84 - - 5 11 31 41 19 18 6 13 2.480 .838 

X85 1 3 6 13 16 13 16 13 11 33 2.400 1.030 

X86 - - 8 16 19 18 11 36 11 31 2.500 .994 

X87 - - 8 16 16 13 16 13 11 31 2.440 .993 

المؤشر 
 الكمي

 1.5  11.5  15.5  13  18.5 
3.455 0.963 

14 15.5 51.5 

 .((SPSS. V.23برنامج إعداد الباحث  باالعتماد عمى مخرجات  :المصدر

 

  المبحػكثيف حػكؿ ىػذا  األفػراد إجابػات إلػىيشػير ( 41الجػدكؿ ) أف :هيئة التـدريس أعضاءجودة
 ( كبكسػط 45.3) كبنسػبةاالت اؽ الضػعيؼ  اخذت اتجاه( X90– X88) كافة متغيراتة كالبعد 

ذات المقياس المتكسط  اإلجابات فإفكبن س االتجاة (، 0.492( كانحراؼ معيارم )2.6حسابي )
فضػػال  (، 17.4العاليػػة قػػد بمغػػت نسػػبتيا ) اإلجابػػات أفكمػػا  ، (37.3) حصػػمت عمػػى نسػػبة

لػدل )( كالػذم يػنص X88الضػعي ة ىػك بعػد ) اإلجابػات إغنػاءفي  أسيـالبعد الذم  فإفذلؾ  عف
الجامعػػة  خطػػة إسػػتراتيجية لمشػػراكة مػػع كبػػرل الجامعػػات العالميػػة السػػتقطاب اكػػاديميف حاصػػميف 

( كانحػػراؼ معيػػارم  2.220 ( كبمتكسػػط حسػػابي )64الػػذم بمغػػت نسػػبتيـ ) (عمػػى جػػائزة نكبػػؿ
محػػػدكد كغيػػػر مطبقػػػة لػػػدييا خطػػػط ضػػػعي ة ك الجامعػػػة المبحكثػػػة  أف(، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى (1.015

السػػتقطاب االسػػاتذة الػػدكلييف الحاصػػميف عمػػى جػػائزة نكبػػؿ كذلػػؾ لعػػدـ مكافقػػة االخيػػر لمعمػػؿ فػػي 
جػػدا  عاليػػةجػػكره معػػايير العمػػؿ بالجامعػػة، كتكػػاليؼ أمعػػايير عممػػو الجػػامعي ت ػػكؽ  ألفالجامعػػة 
 كغيرىا.
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 (41) الجدول 
 المعياري لمتغير جودة أعضاء هيئة التدريس التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف

رات
ال ق

ؿ 
سمس

ت
 

 مقياس األستجابة
ابي

حس
ط ال

كس
ال

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X88 - - 7 14 11 33 18 16 14 38 2.220 1.015 

X89 - - 13 34 18 16 17 14 1 6 2.780 .887 

X90 1 6 4 8 37 54 13 34 4 8 2.800 .925 

المؤشر 
 الكمي

 3  15.1  17.1  11.1  14 
3.6 1.493 

17.4 17.1 45.1 

 .((SPSS. V.23بشَبيح انببزث  ببالػخًبد ػهً يخشخبث  ئػذاد :المصدر

 

 :( أف إجابػات األفػراد المبحػكثيف حػكؿ ىػذا البعػد بجميػع 42مف الجدكؿ ) يتضح مخرجات البحث
( تتجة نحك االت اؽ الضعيؼ الذم حصؿ عمى أعمى نسبة اجابػة كالتػي X95 – X91متغيراتة )
(، كمػػػػػا بمغػػػػػت نسػػػػػبة 0.980( كانحػػػػػراؼ معيػػػػػارم )2.656 ( كبكسػػػػػط حسػػػػػابي )44.4تقػػػػػدر )

 ( فضػػالن عػػف ذلػػؾ فػػإف اإلجابػػات العاليػػة قػػد بمغػػت 36.4اإلجابػػات ذات المقيػػاس المتكسػػط  )
 (، باالضافة إلى ذلؾ فػإف البعػد الػذم أسػيـ فػي إغنػاء اإلجابػات المتكسػطة ىػك 19.2نسبتيا )

فرعػان مػف  21جامعة عمى زيادة عدد األكثر استشػيادان بيػـ فػي تعمؿ ال( كالذم ينص )X95بعد )
 ( كبمتكسػػػػػط حسػػػػػابي 66( الػػػػػذم بمغػػػػػت نسػػػػػبتيـ )فػػػػػركع العمػػػػػـك فػػػػػي كبػػػػػرل المجػػػػػالت الدكليػػػػػة

أف عدد االستشيادات مف بحكث الجامعة (، كىذا يدؿ عمى (843.( كانحراؼ معيارم  2.320)
إلػػػى انخ ػػػاض مخرجػػػات البحػػػث العممػػػي  المنشػػػكرة فػػػي المجػػػالت العمميػػػة قميػػػؿ جػػػدا، بمػػػا يػػػؤدم

  لمجامعة كالتاثير سمبيا عمى سمعتيا األكاديمية بيف الجامعات.
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 (42) الجدول 
 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحراف المعياري لمتغير مخرجات البحث

ت 
 قرا

ؿ ال
سمس

ت
 

 مقياس األستجابة
بي
حسا

ط ال
كس
لمت
ا

رم 
عيا
 الم

راؼ
النح

ا
 

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متك

يؼ 
ضع

جدا 
ؼ 

ضعي
 

   ت   ت   ت   ت   ت

X91 3 4 11 31 33 44 13 34 4 8 2.880 .961 

X92 1 3 8 16 31 43 13 34 8 16 2.640 1.005 

X93 3 4 9 18 31 43 13 34 6 13 2.780 1.015 

X94 3 4 11 31 14 38 17 14 7 14 2.660 1.080 

X95 1 3 1 6 11 36 37 54 6 13 2.320 .843 

المؤشر 
 الكمي

 1.3  16  16.4  13  13.4 
3.656 1.981 

19.3 16.4 44.4 

 .((SPSS. V.23برنامج باالعتماد عمى مخرجات  الباحث إعداد :المصدر
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 ادلبحث انشابع 
 اخخباس فشوٍاث انذساست

 :تحىطئ
حكؿ  كاختبار كتحميؿ عالقة التبايف كالتنثير اختبار فرضيات االرتباط إلىييدؼ ىذا المبحث        

كأبعادىػػا ىػػي  مسػػتقالن  بكصػػ يا متغيػػران  اإلسػػتراتيجيةالخيػػارات المتمثمػػة فػػي ك  متغيػػرات الدراسػػة كأبعادىػػا
( تكنكلكجيػا التعمػيـك ، تػدكيؿ التعمػيـ العػالي، لمتحكؿ نحك جامعات الصنؼ العالمي Salmiالػ أنمكذج)

( ARWU،كQSكأبعػػػػػاده ىػػػػػي ) تن مسػػػػػتجيب أك ان معتمػػػػػد ان متغيػػػػػر بكصػػػػػ يا  التصػػػػػني ات العالميػػػػػةكبػػػػػيف 
 األبعػػػاد( لتشػػخيص عالقػػات االرتبػػاط بػػيف Correlation Pearsonاالرتبػػاط ) باسػػتعماؿ معامػػؿ

كسػػيجرم اختبػػػار فرضػػيات التػػػنثير عػػػف طريػػؽ تحميػػػؿ االنحػػدار الخطػػػي البسػػػيط  دراسػػػة،كمتغيػػرات ال
(Simple Regression Analysisلغػػرض تحديػػد إمكانيػػ ،)رفضػػيا أكالحكػػـ بقبػػكؿ ال رضػػية  ة، 
 :كفيما يمي تحميؿ لنتائف ىذا المبحث، (Stepwiseبنستعماؿ طريقة ) اختبار تحميؿ التبايفك 

 أواًل: اختبار عالقات االرتباط ويتم ذلك من خالل الفقرات اآلتية:
لمتحــول نحــو جامعــات الصــنف العــالمي والتصــنيفات  Salmiالـــ أنمــوذجعالقــة االرتبــاط بــين   -1

 أنمػكذج( كجػكد عالقػة ارتبػاط قكيػة بػيف 43تبيف النتائف الكاردة في الجػدكؿ ) :لمجامعات العالمية
لمتحػػػػػكؿ نحػػػػػك جامعػػػػػات الصػػػػػنؼ العػػػػػالمي كالتصػػػػػني ات العالميػػػػػة لمجامعػػػػػات تقػػػػػدر   Salmi الػػػػػػ
 ة ( كىػػػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػػػى كممػػػػػػا زادت الجامعػػػػػػة المبحكثػػػػػػ5) ة ( كعنػػػػػد مسػػػػػػتكل معنكيػػػػػػ75.4ب)

عمػى المبحكثػة ذلؾ في رفع تصنيؼ الجامعػة  أسيـكمما   Salmiالػ أنمكذجاىتماماتيا بمتطمبات 
كنقبػػؿ  األكلػػىمسػػتكل الجامعػػات العالميػػة. كعمػػى ىػػذا االسػػاس نػػرفض ال رضػػية العدميػػة الرئيسػػة 

 .ال رضية البديمة)القبكؿ(
 (43) الجدول 

 لمجامعات لمتحول نحو جامعات الصنف العالمي والتصنيفات العالمية  Salmiالـعالقة االرتباط بين أنموذج 
 المتغير المستجيب             
  التصني ات العالمية المتغير الم سر 

لمتحػػػػػكؿ نحػػػػػك  Salmiالػػػػػػ أنمػػػػػكذج
 جامعات الصنؼ العالمي

**0.754 

N=50                                                                     0.05 ≥ *p 
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النتػائف  : QSلمتحول نحـو جامعـات الصـنف العـالمي و  Salmiالـ أنموذجعالقة االرتباط بين  -2
لمتحػػكؿ   Salmiالػػػ أنمػػكذج بػػيف ىػػي نسػػبة عالقػػة االرتبػػاط   (73) أفتكضػػح  (44) بالجػػدكؿ

كعمػػى ىػػذا االسػػاس ،  (5عنػػد مسػػتكل معنكيػػة )، كذلػػؾ  QSنحػػك جامعػػات الصػػنؼ العػػالمي ك
كبػػػذلؾ نقبػػػػؿ ال رضػػػػية  األكلػػػػىمػػػػف ال رضػػػية الرئيسػػػػة  األكلػػػػىنػػػرفض ال رضػػػػية العدميػػػػة ال رعيػػػة 

 أجػػػؿ، كفػػػي ضػػػكء ذلػػػؾ يجػػػب عمػػػى عمػػػى الجامعػػػة بػػػذؿ المزيػػػد مػػػف الجيػػػكد مػػػف البديمػػػة)القبكؿ(
قريبػػػة جػػػدا مػػػف تطبيػػػؽ  االرتقػػاء بالعمميػػػة التعميميػػػة بكافػػػة انشػػػطتيا التػػػي بػػػدكرىا تجعػػػؿ الجامعػػػة 

تصنيؼ الجامعة عمى  إلىتطبيقو سكؼ يقكد الجامعة المبحكثة  فإف  Salmiالػ أنمكذج متطمبات
 .QSتصنيؼ مستكل 

 (44) الجدول 
 QSلمتحول نحو جامعات الصنف العالمي و  Salmiالـ أنموذجعالقة االرتباط بين 

 المتغير المستجيب                      
 QS المتغير الم سر 

لمتحػػػػػكؿ نحػػػػػك جامعػػػػػات  Salmiالػػػػػػ أنمػػػػػكذج
 0.**73 الصنؼ العالمي

N=50                                                                      0.05 ≥ *p 

أف  : ARWUلمتحول نحو جامعات الصنف العالمي و  Salmiالـ أنموذجعالقة االرتباط بين   -3
رفػض ال رضػية العدميػة ال رعيػة الثانيػة مػف ال رضػية  ( تشػير إلػى45النتائف المبينة فػي الجػدكؿ )

كجػكد عالقػة ، كذلؾ بسػبب ال رضية البديمة)القبكؿ(االمر الذم يدفعنا إلى قبكؿ  ، األكلىالرئيسة 
، كقػػد ARWUلمتحػػكؿ نحػػك جامعػػات الصػػنؼ العػػالمي ك  Salmiالػػػ أنمػػكذجارتبػاط معنكيػػة بػػيف 

، كعمى أساس ماتقدـ فإف  (5مستكل معنكية )ب  ( ك70.3العالقة عمى نسبة   )حصمت ىذه 
فػي جميػع مرافقيػا العمميػة سػكؼ    Salmiالػػ فػي تن يػذ شػركط  أنمػكذج اىتماـ الجامعػة المبحكثػة

 . ARWUتصنيؼ يساعدىا في الكصكؿ بسيكلة 
 (45) الجدول 

 ARWUلمتحول نحو جامعات الصنف العالمي و  Salmiالـ أنموذجعالقة االرتباط بين 
 المتغير المستجيب                     

 ARWU المتغير الم سر 

لمتحػػػػكؿ نحػػػػك جامعػػػػات  Salmiالػػػػػ أنمػػػػكذج
 الصنؼ العالمي

0.703** 

N=50                                                                    0.05 ≥ *p 
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ــيم -4 ــدويل التعم ــين ت ــاط ب ــة االرتب ــة العــالي عالق فػػي النتػػائف  تبػػيف :لمجامعــات والتصــنيفات العالمي
 معنكيػػة بػػيف تػػدكيؿ التعمػػيـ العػػالي  كالتصػػني ات العالميػػةكجػػكد عالقػػة ارتبػػاط  إلػػى( 46لجػػدكؿ )ا

،  (79.7نسػػػبة )كحصػػػدت  ( 5العالقػػػة عنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة ) ىػػػذه كانػػػت حيػػػث لمجامعػػػات،
 تركيز عمؿ الجامعة نحك تدكيؿ العممية التعميمية سيزيد ذلؾ مف مكانة الجامعة بيف   فإفكبالتالي 

ة العدميػػػة الرئيسػػػة الثانيػػػة كبػػػذلؾ نقبػػػؿ ال رضػػػية نػػػرفض ال رضػػػي ، كمػػػف ىنػػػاالجامعػػػات العالميػػػة
 .البديمة)القبكؿ(

 (46) الجدول 
 لمجامعات والتصنيفات العالمية العالي عالقة االرتباط بين تدويل التعميم

 المتغير المستجيب                      

 المتغير الم سر 
 التصني ات العالمية

 0.**797 تدكيؿ التعميـ  العالي  

N=50                                                                    0.05 ≥ *p 

ىنػاؾ عالقػة ارتبػاط معنكيػة مبينػة فػي الجػدكؿ  :QSو العـالي عالقة االرتباط بين تـدويل التعمـيم -5
 ( كعنػػػد مسػػػتكل 74.7)، كتمثمػػػت نسػػػبة تمػػػؾ العالقػػػة  QSك العػػػالي بػػػيف تػػػدكيؿ التعمػػػيـ( 47)

مػػػف ال رضػػػية  األكلػػػىفػػػض فرضػػػية العػػػدـ ال رعيػػػة ر  االمػػػر الػػػذم ي ػػػرض عمينػػػا،  (5معنكيػػػة )
 إلػىسػعي الجامعػة المبحكثػة  كىػذا يػدؿ عمػى، الرئيسة الثانية كبذلؾ نقبؿ ال رضية البديمػة)القبكؿ(

ؿ انشطتيا العممية كالمتمثمة بالبحث العممي كرصػانة يااللتحاؽ بركب الجامعات العالمية عبر تدك 
 .االمناىف كغيرى

 (47) الجدول 
 QSو العالي عالقة االرتباط بين تدويل التعميم

 المتغير المستجيب                      
 المتغير الم سر 

QS 

 0.**747 تدكيؿ التعميـ  العالي  

N=50                                                                    0.05 ≥ *p 

تمػػػؾ العالقػػة تجعػػػؿ الجامعػػػة عينػػػة  أف :ARWUوالعـــالي  تـــدويل التعمـــيمعالقـــة االرتبـــاط بـــين  -6
لمغاية مف أجؿ الحصػكؿ عمػى تصػنيؼ مرمػكؽ مػف  الدراسة تعتبر عممية تدكيؿ تعميميا امر ميـ
، كىػػذا مػػا كػػدت عميػػو نتػػائف عالقػػة االرتبػػاط ARWUبػػيف الجامعػػات المصػػن ة حسػػب تصػػنيؼ 

 ، فػػإف ىػػذه العالقػػة كانػػت نسػػبتياARWUالتعمػػيـ العػػالي  كبػػيف تػػدكيؿ ( 48الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ )
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ال رعيػػو الثانيػػة سػػكؼ نػػرفض فرضػػية العػػدـ  ، كبالتػػالي  (5 ( كعنػػد مسػػتكل معنكيػػة )77.6)
 .نقبؿ ال رضية البديمة)القبكؿ( لذا يجب  أف ،ال رضية الرئيسة الثانية الكاقعة ضمف

 (48) الجدول 
 ARWUولعالي ا عالقة االرتباط بين تدويل التعميم

 المتغير المستجيب                        
 ARWU المتغير الم سر 

 0.**776 تدكيؿ التعميـ  العالي  

N=50                                                                    0.05 ≥ *p 

تبػيف  :لمجامعـات تكنولوجيا التعميم: عالقة االرتباط بين تكنولوجيا التعميم والتصـنيفات العالميـة  -7
( كجػػكد عالقػػة ارتبػػاط قكيػػة بػػيف تكنكلكجيػػا التعمػػيـ  كالتصػػني ات 49النتػػائف الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ )
زيػػػادة  أف كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى ،  (5 ( كعنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة )57.8)ػالعالميػػػة لمجامعػػػات تقػػػدر بػػػ

عمػػػى  يافػػػي رفػػػع تصػػػني  اعتمػػػاد الجامعػػػة المبحكثػػػة عمػػػى تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات سػػػكؼ يسػػػاعدىا
نرفض فرضية العدـ الرئيسة الثالثة كنقبؿ ال رضية االمر الذم يجعمنا مستكل الجامعات العالمية. 

 البديمة)القبكؿ(.
 (49) الجدول 

  عالميةعالقة االرتباط بين تكنولوجيا التعميم والتصنيفات ال
 المتغير المستجيب                       
 المتغير الم سر 

 التصني ات العالمية 

 **0.578 تكنكلكجيا التعميـ

N=50                                                                 0.05≥ *p 

معنكيػػػة بػػػيف تكنكلكجيػػػا عالقػػػة ارتبػػػاط ىنػػػاؾ  : QSعالقـــة االرتبـــاط بـــين تكنولوجيـــا التعمـــيم  و -8
 ( 57.6) (، فتمثمػػت نسػػبة ىػػذه العالقػػة50حسػػب النتػػائف المبينػػة فػػي الجػػدكؿ )ب، كذلػػؾ QSك
مػػف  األكلػػىرفػػض ال رضػػية العدميػػة ال رعيػػة ، تمػػؾ النتيجػػة ت ػػرض عمينػػا  (5مسػػتكل معنكيػػة )كب

يجػػػب عمػػػى  ، كمػػػف ىػػػذا المنطمػػػؽال رضػػػية الرئيسػػػة الثاثػػػة كبػػػذلؾ نقبػػػؿ ال رضػػػية البديمػػػة)القبكؿ(
لكجيػػا المعمكمػػػات االمػػر الػػػذم يسػػيؿ عمييػػػا ك تكن عمػػػى الجامعػػة تن يػػػذ جميػػع نشػػػاطاتيا باالعتمػػاد

 العالمي.   QS  تطبيؽ متطمبات تصنيؼ إلىالكصكؿ 
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 (50) الجدول 
 QSعالقة االرتباط بين تكنولوجيا التعميم  و

 المتغير المستجيب                     
 المتغير الم سر 

QS 

 **0.576 تكنكلكجيا التعميـ

N=50                                                                 0.05≥ *p 

( تؤكػػد 54النتػػائف المكضػػحة بالجػػدكؿ ) أف : ARWUتكنولوجيــا التعمــيم و عالقــة االرتبــاط بــين -9
قبػؿ ال رضػية ن أف، لػذا يجػب رفض فرضية العدـ ال رعية الثانية مف ال رضية الرئيسة الثالثػةعمى 

ماكرد في الجدكؿ )( مف نتائف تكضح  إلىقبكؿ كرفض ال رضية جاء مطابقا  أف، البديمة)القبكؿ(
ف،  ARWUبػػػيف تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ  ككجػػػكد عالقػػػة االرتبػػػاط   نسػػػبة تمػػػؾ العالقػػػة بػػػيف ىػػػذيف  كا 

عػػػة اذا مػػػا ارادت الجام فػػػإف، كمػػػف ىنػػػا  (5 ( كعنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة )52.1)المتغيػػػريف ىػػػي 
يجػػػب عمييػػػا اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات المتمثمػػػة بػػػاالجيزة  ARWUتصػػػنيؼ  إلػػػىالكصػػػكؿ 

يكػػػكف االسػػػتخداـ مػػػف قبػػػؿ عػػػامميف مػػػدربيف كمػػػؤىميف كيتمتعػػػكف بمسػػػتكل  أفكالبرامجيػػػات، عمػػػى 
 ميارم عالي.  

 ( 51) الجدول 
 ARWUتكنولوجيا التعميم و عالقة االرتباط بين

 المتغير المستجيب                       
 المتغير الم سر 

ARWU 

 **0.521 تكنكلكجيا التعميـ

N=50                                                                 0.05≥ *p 

كتتعمػػؽ ىػػذه ال قػػرة بػػالتحقؽ مػػف مػػدل سػػرياف صػػحة ال رضػػية  :ئانيــًا: تحميــل نتــائج التــأئير
 الثانية كال رضيات المنبثقة عنيا ككفقا لما ينتي: الرئيسة

فـي تصـنيفات الجامعـات العالميـة لمتحـول نحـو جامعـات الصـنف العـالمي   Salmiالــ أنمـوذج  -1
  Salmiالػػػ ألنمػػكذج( إلػػى كجػػكد تػػنثير معنػػكم 55تشػػير النتػػائف الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ ): )اجمــاال(

( Fجميعا، بداللو قيمة ) لمجامعات لمتحكؿ نحك جامعات الصنؼ العالمي في التصني ات العالمية
( 0.05( كعنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة )4.4( كىػػػي أعمػػػى مػػػف القيمػػػة الجدكليػػػة ليػػػا )63.2المحسػػػكبة )

 أنمػػػػػكذج( كىػػػػػذا يعنػػػػػي أف R( )0.568)2(، كمػػػػػا بمػػػػػش معامػػػػػؿ التحديػػػػػد 1.49كدرجتػػػػػي حريػػػػػة )
 ( مف االختالفات الم سػرة فػي التصػني ات العالميػة كيعػكد البػاقي 56.8كفسر )أسيـ   Salmiالػ
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إنيػػػػا غيػػػػر داخمػػػػة فػػػػي أنمػػػػكذج  أك ( إلػػػػى متغيػػػػرات عشػػػػكائية ال يمكػػػػف السػػػػيطرة عمييػػػػا 43.2)
( T( ليػػػا، تبػػػػيف أف قيمػػػػة )T( كاختبػػػػار)Bاالنحػػػدار أصػػػػالن، كمػػػف خػػػػالؿ متابعػػػػة قػػػيـ معػػػػامالت )

( كعنػد 1.68كىػي قيمػة معنكيػة ألنيػا أكبػر مػف قيمتيػا الجدكليػة )( 7.950المحسكبة ليا بمغت )
(، كبيػػػذا سػػػيتـ رفػػػض ال رضػػػية الرئيسػػػة الرابعػػػة 1.49( كدرجتػػػي حريػػػة )0.05مسػػػتكل معنكيػػػة )

 كقبكؿ ال رضية البديمة.
  ( 52) الجدول  

 )إجماال(العالمية تصنيفات اللمتحول نحو جامعات الصنف العالمي في   Salmiالـ ألنموذج تحميل نتائج التأئير
 المتغير الم سر

 
 المتغيرالمستجيب

لمتحكؿ   Salmiالػ أنمكذج
نحك جامعات الصنؼ 

 tقيمة  R2 العالمي
F 

 التصني ات العالمية 
B0 B1 الجدكلية المحسكبة 

0.754 0.845 0.568 7.950 63.2 4.4 

50 N=                              (1.49)                        df0.05 >*p 

 :QSفــي  لمتحــول نحــو جامعــات الصــنف العــالمي  Salmiالـــ ألنمــوذجتحميــل نتــائج التــأئير  -2
( Tقيمػػػػة ) ، تبػػػػيف أف ( ليػػػػاT( كاختبػػػػار)Bقػػػػيـ معػػػػامالت ) أف (56الجػػػػدكؿ )بالنتػػػػائف  تكضػػػػح

( كعنػد 1.68مػف قيمتيػا الجدكليػة ) أكبػر( كىي قيمة معنكيػة ألنيػا 7.420المحسكبة ليا بمغت )
 تػنثيركجػكد  إلػىكما أف النتائف بالجػدكؿ يشػير (، 1.49( كدرجتي حرية )0.05مستكل معنكية )

مػف القيمػة  أعمى( كىي 55.05( المحسكبة )Fقيمة )ة ، بداللQSفي   Salmiالػ أنمكذجمعنكم 
(، كمػػػا بمػػػش معامػػػؿ 1.49( كدرجتػػػي حريػػػة )0.05( كعنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة )4.4الجدكليػػػة ليػػػا )

 ( مػػػػػػػف 53.4كفسػػػػػػػر ) أسػػػػػػػيـ Salmiالػػػػػػػػ أنمػػػػػػػكذج أف( كىػػػػػػػذا يعنػػػػػػػي R( )0.534)2التحديػػػػػػػد 
متغيػػرات عشػػكائية ال  إلػػى ( 46.6االختالفػػات الم سػػرة فػػي التصػػني ات العالميػػة كيعػػكد البػػاقي )

االنحدار أصػالن، كبيػذا سػيتـ رفػض ال رضػية  أنمكذجغير داخمة في  إنيا أكيمكف السيطرة عمييا 
 مف ال رضية الرئيسة الرابعة كقبكؿ ال رضية البديمة. األكلىالعدمية ال رعية 
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 (53) الجدول 
 QSلمتحول نحو جامعات الصنف العالمي في   Salmiتحميل نتائج التأئير ألنموذج الـ

 المتغير الم سر
 

 المتغيرالمستجيب

لمتحكؿ   Salmiالػ أنمكذج
نحك جامعات الصنؼ 

 tقيمة  R2 العالمي
F 

QS 
B0 B1 الجدكلية المحسكبة 

0.731 0.807 0.534 7.420 55.05 4.4 

50 N=                        (1.49)                             df0.05 >*p 

 :ARWUلمتحول نحو جامعـات الصـنف العـالمي فـي   Salmiتحميل نتائج التأئير ألنموذج الـ -3
لمتحػػػكؿ نحػػػك   Salmiالػػػػ ألنمػػػكذجمعنػػػكم  تػػػنثيركجػػػكد  عمػػػى( 57النتػػػائف فػػػي الجػػػدكؿ ) تؤكػػػد

( كىي أعمى 46.88( المحسكبة )Fقيمة )كذلؾ بحسب ، ARWUجامعات الصنؼ العالمي في 
بمػػػش  حيػػػث(، 1.49) حريػػػة ة( كدرجػػػ0.05مسػػػتكل معنكيػػػة )ب ( 4.4الجدكليػػػة ليػػػا ) تيػػػامػػػف قيم

لمتحػػكؿ نحػػك جامعػػات   Salmiالػػػ أنمػػكذج أف يػػدؿ عمػػى ( كىػػذا R( )0.494)2معامػػؿ التحديػػد 
 ( مػف االختالفػات الم سػرة فػي التصػني ات العالميػة كيعػكد 49.4كفسػر ) أسيـالصنؼ العالمي 

 أنمػكذجغيػر داخمػة فػي  إنيػا أكمتغيرات عشكائية ال يمكف السيطرة عمييػا  إلى ( 50.6الباقي )
قيمػػة  أف( ليػػا، تبػػيف T( كاختبػػار)Bقػػيـ معػػامالت ) االطػػالع عمػػىاالنحػػدار أصػػالن، كمػػف خػػالؿ 

(T( المحسكبة ليػا بمغػت )كىػي قيمػة معنكيػة ألنيػا 6.847 )( 1.68مػف قيمتيػا الجدكليػة ) أكبػر
ال رعيػة  رفػض فرضػية العػدـ كبػذلؾ سػيتـ(، 1.49( كدرجتي حريػة )0.05كعند مستكل معنكية )

 مف ال رضية الرئيسة الرابعة كقبكؿ ال رضية البديمة. نيةالثا
 (54) الجدول 

 ARWUلمتحول نحو جامعات الصنف العالمي في   Salmiانموذج الـاتحميل نتائج التأئير 
 المتغير الم سر

 
 المتغيرالمستجيب

لمتحكؿ   Salmiالػ أنمكذج
نحك جامعات الصنؼ 

 tقيمة  R2 العالمي
F 

ARWU 
B0 B1 الجدكلية المحسكبة 

0.703 0.906 0.494 6.847 46.88 4.4 

50 N=                                  (1.49)                           df0.05 >*p 
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: هنـاك تحميل نتائج التأئير لتـدويل التعمـيم العـالي فـي تصـنيفات الجامعـات العالميـة )اجمـاال(   -4
( Fقيمػة ) ، كىػذا مػا دلػت عميػوي  فػي التصػني ات العالميػة جميعػالتدكيؿ التعميـ العػال تنثيركجكد 

( 0.05) ثقػػػةعنػػػد مسػػػتكل ذلػػػؾ ( ك 4.4ة )جدكلػػػمال قيمتيػػػامػػػف  أكبػػػر( كىػػػي 81.49المحسػػػكبة )
 أف يشير إلى( كىذا R( )0.636)2 يبمش معامؿ التحديداالمر الذم جعؿ (، 1.49حرية ) ةكدرج

 ( مػػف االختالفػػات الم سػػرة فػػي التصػػني ات العالميػػة 63.6) سػػاىـ كفسػػرالي  تػػدكيؿ التعمػػيـ العػػ
غير داخمة فػي  إنيا أكمتغيرات عشكائية ال يمكف السيطرة عمييا  إلى ( 36.4) أما الباقي يعكد

( Tقيمػػػػة ) أف( ليػػػا، تبػػػػيف T( كاختبػػػػار)Bقػػػيـ معػػػػامالت ) كبعػػػػد تتبػػػػعاالنحػػػػدار أصػػػالن،  أنمػػػكذج
( كعنػػد 1.68مػػف قيمتيػػا الجدكليػػة ) أعمػػى( كىػػي قيمػػة معنكيػػة ألنيػػا 9.052المحسػػكبة بمغػػت )
(، 55فإف النتائف اعاله مكضػحة فػي الجػدكؿ )(، 1.49( كدرجتي حرية )0.05مستكل معنكية )

               كقبكؿ ال رضية البديمة.خامسة كبيذا سيتـ رفض ال رضية الرئيسة ال
 (55) الجدول 

 تصنيفات العالمية )إجماال(التحميل نتائج التأئير تدويل التعميم العالي  في 
 المتغير الم سر  

 
 المتغيرالمستجيب

 تدكيؿ التعميـ العالي
R2  قيمةt 

F 

 التصني ات العالمية
B0 B1 الجدكلية المحسكبة 

0.797 0.733 0.636 9.052 81.94 4.4 

N=50                      (1.49)                        df0.05 >*p 

 أف (56النتػائف الػكاردة فػي الجػدكؿ ) تكضح :QSتحميل نتائج التأئير لتدويل التعميم العالي في  -5
 ( مػػف 55.8) فسػػرتػػدكيؿ التعمػػيـ العػػالي  أف( كىػػذا يعنػػي R( )0.558)2 بمػػش معامػػؿ التحديػػد

متغيػػرات عشػػكائية  إلػػى ( 44.2) يعػػكدأمػػا البػػاقي االختالفػػات الم سػػرة فػػي التصػػني ات العالميػػة 
كجػكد  إلػىكفػي ضػكء ذلػؾ يمكػف القػكؿ االنحػدار،  أنمػكذجغير داخمػة فػي  إنيا أكالسيطرة  خارج
 أعمػى( كىػي 59.29( المحسػكبة )F، بداللو قيمػة ) QSمعنكم لتدكيؿ التعميـ العالي  في  تنثير

(، كمػػػف 1.49درجتػػػي حريػػػة )( ك 0.05( كعنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة )4.4مػػػف القيمػػػة الجدكليػػػة ليػػػا )
( 7.696( المحسػكبة بمغػت )Tقيمػة ) أف( ليػا، تبػيف T( كاختبػار)Bخالؿ متابعة قيـ معػامالت )
( 0.05( كعنػػػػد مسػػػػتكل معنكيػػػػة )1.68مػػػػف قيمتيػػػػا الجدكليػػػػة ) أكبػػػػركىػػػػي قيمػػػػة معنكيػػػػة ألنيػػػػا 

مػف ال رضػية الرئيسػة  األكلى(، كبيذا سيتـ رفض ال رضية العدمية ال رعية 1.49كدرجتي حرية )
 كقبكؿ ال رضية البديمة. الخامسة
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 (56) الجدول
 QSتحميل نتائج التأئير تدويل التعميم العالي في  

 لمتغير الم سرا
  

  المستجيبالمتغير 
 تدكيؿ التعميـ العالي

R2  قيمةt 
F 

QS 
B0 B1 الجدكلية المحسكبة 

0.747 0.672 0.558 7.696 59.29 4.4 

N=50                      (1.49)                        df0.05 >*p 

ــأئير  -6 ــائج الت ــيم العــالي  فــي لمتحميــل نت تشػػير النتػػائف الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ  :ARWUتــدويل التعم
( المحسػكبة F، بداللػو قيمػة ) ARWUمعنكم لتػدكيؿ التعمػيـ العػالي  فػي  تنثيركجكد  إلى( 57)
( كدرجتػػي 0.05( كعنػػد مسػػتكل معنكيػػة )4.4مػػف القيمػػة الجدكليػػة ليػػا ) أعمػػى( كىػػي 70.793)

تػػػدكيؿ التعمػػػيـ العػػػالي  أف( كىػػػذا يعنػػػي R( )0.602)2(، كمػػػا بمػػػش معامػػػؿ التحديػػػد 1.49حريػػػة )
 ( 39.8 ( مف االختالفات الم سرة في التصني ات العالمية كيعكد الباقي )60.2كفسر ) أسيـ
االنحػػدار أصػػالن،  أنمػػكذجغيػػر داخمػػة فػػي  إنيػػا أكمتغيػػرات عشػػكائية ال يمكػػف السػػيطرة عمييػػا  إلػػى

( المحسػػػكبة بمغػػػػت Tقيمػػػة ) أف( ليػػػا، تبػػػيف T( كاختبػػػار)Bكمػػػف خػػػالؿ متابعػػػة قػػػيـ معػػػامالت )
( كعنػػػد مسػػػتكل معنكيػػػة 1.68مػػػف قيمتيػػػا الجدكليػػػة ) أكبػػػر( كىػػػي قيمػػػة معنكيػػػة ألنيػػػا 8.426)
مف ال رضية  الثانية(، كبيذا سيتـ رفض ال رضية العدمية ال رعية 1.49رية )( كدرجتي ح0.05)

 كقبكؿ ال رضية البديمة. الخامسة الرئيسة
 (57) الجدول 

 ARWUتحميل نتائج التأئير تدويل التعميم العالي  في  
  الم سر المتغير

            
  المستجيبالمتغير 

 تدكيؿ التعميـ العالي
R2  قيمةt 

F 

ARWU 
B0 B1 الجدكلية المحسكبة 

0.776 0.828 0.602 8.426 70.993 4.4 

50 N=                     (1.49)                        df0.05 >*p 
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: مـن خـالل فـي تصـنيفات الجامعـات العالميـة )اجمـاال( تكنولوجيـا التعمـيملنتائج التأئير  تحميل  -7
، كقبػػكؿ ال رضػػية البديمػػة السادسػػة(سػػيتـ رفػػض ال رضػػية الرئيسػػة 58النتػػائف الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ )

( Fقيمػػػة ) ةالتصػػػني ات العالميػػػة جميعػػػا، بداللػػػمعنػػػكم تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ فػػػي  تػػػنثير كذلػػػؾ لكجػػػكد
( 0.05( كعنػد مسػتكل معنكيػة )4.4مف القيمة الجدكليػة ليػا ) أعمى( كىي 23.562المحسكبة )

تكنكلكجيػػػػا  أف( كىػػػػذا يعنػػػػي R( )0.334)2ؿ التحديػػػػد (، كمػػػػا بمػػػػش معامػػػػ1.49كدرجتػػػػي حريػػػػة )
 ( مػػف االختالفػػات الم سػػرة فػػي التصػػني ات العالميػػة كيعػػكد البػػاقي 33.4كفسػػر ) أسػػيـالتعمػػيـ 

 أنمػػػػكذجغيػػػػر داخمػػػػة فػػػػي  إنيػػػػا أكمتغيػػػػرات عشػػػػكائية ال يمكػػػػف السػػػػيطرة عمييػػػػا  إلػػػػى ( 66.6)
( Tقيمػػػة ) أف( ليػػػا، تبػػػيف Tكاختبػػػار)( Bاالنحػػػدار أصػػػالن، كمػػػف خػػػالؿ متابعػػػة قػػػيـ معػػػامالت )

( كعنػد 1.68مػف قيمتيػا الجدكليػة ) أكبػر( كىي قيمة معنكيػة ألنيػا 4.854المحسكبة ليا بمغت )
كبيػػذا سػػيتـ رفػػض ال رضػػية العدميػػة الرئيسػػة  ،(1.49( كدرجتػػي حريػػة )0.05مسػػتكل معنكيػػة )

 كقبكؿ ال رضية البديمة. السادسة
 (58) الجدول 

 التأئير لتكنولوجيا التعميم في تصنيفات الجامعات العالمية )إجماال(تحميل نتائج 
  الم سرالمتغير 

 
 المتغير المستجيب

 تكنكلكجيا التعميـ
R2  قيمةt 

F 

التصني ات العالمية 
 لمجامعات 

B0 B1 الجدكلية المحسكبة 

0.578 0.616 0.334 4.854 23.562 4.4 

50 N=                      (1.49)                        df0.05 >*p 

 إلى( 59النتائف الكاردة في الجدكؿ ) تبيف :QSتكنولوجيا التعميم في لتحميل نتائج التأئير  -8
 أكبر( كىي 23.329( المحسكبة )Fقيمة ) كذلؾ حسب، QSتكنكلكجيا التعميـ  في  تنثيركجكد 

بمش  ، حيث(0.05مستكل معنكية )كعند (، 1.49حرية ) ةكدرج (4.4مف القيمة الجدكلية ليا )
 ( مف 33.2)ساىـ كفسر بػتكنكلكجيا التعميـ  أف يدؿكىذا  ،(R( )0.332)2معامؿ التحديد 

متغيرات  إلىتعكد  ( 66.8)، أما القيمة المتبقية الم سرة في التصني ات العالمية التباينات
نحدار أصالن، كمف خالؿ اال أنمكذجغير داخمة في  إنيا أكعشكائية ال يمكف السيطرة عمييا 

( 4.830( المحسكبة ليا بمغت )Tقيمة ) أف( ليا، تبيف T( كاختبار)Bمتابعة قيـ معامالت )
( 0.05( كعند مستكل معنكية )1.68مف قيمتيا الجدكلية ) أكبركىي قيمة معنكية ألنيا 

 مف ال رضية الرئيسة األكلىال رعية  سيتـ رفض فرضية العدـ(، كبيذا 1.49كدرجتي حرية )
 كقبكؿ ال رضية البديمة. السادسة
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 (59) الجدول 
 QSتحميل نتائج التأئير تكنولوجيا التعميم في  

 المتغير  الم سر     
 

 المتغير المستجيب
 تكنكلكجيا التعميـ

R2  قيمةt 
F 

QS 
B0 B1 الجدكلية المحسكبة 

0.576 0.608 0.332 4.830 23.329 4.4 

50 N=                      (1.49)                        df0.05 >*p 

تتجو نحك ( 60الجدكؿ )بالنتائف الكاردة  أف: ARWUفي كنكلكجيا التعميـ لتتحميل نتائج التأئير  -9
( 17.485( المحسػػػكبة )F، بداللػػػو قيمػػػة ) ARWUمعنػػػكم لتكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ فػػػي  تػػػنثيركجػػػكد 
( كدرجتػػػػي حريػػػػة 0.05( كعنػػػػد مسػػػػتكل معنكيػػػػة )4.4مػػػػف القيمػػػػة الجدكليػػػػة ليػػػػا ) أعمػػػػىكىػػػػي 

( المحسػػكبة Tقيمػػة ) أف( ليػػا، تبػػيف T( كاختبػػار)B(، كمػػف خػػالؿ متابعػػة قػػيـ معػػامالت )1.49)
( كعنػػد مسػػتكل 1.68مػػف قيمتيػػا الجدكليػػة ) أكبػػر( كىػػي قيمػػة معنكيػػة ألنيػػا 4.182ليػػا بمغػػت )

 أف( كىذا يعني R( )0.271)2(، كما بمش معامؿ التحديد 1.49)( كدرجتي حرية 0.05معنكية )
 ( مف االختالفات الم سرة في التصني ات العالميػة كيعػكد 27.1كفسر ) أسيـلكجيا التعميـ  ك تكن

 أنمػكذجغيػر داخمػة فػي  إنيػا أكمتغيرات عشكائية ال يمكف السيطرة عمييػا  إلى ( 72.9الباقي )
 السادسػةمػف ال رضػية الرئيسػة  الثانيػةسيتـ رفض ال رضية العدمية ال رعية  لذلؾ االنحدار أصالن،

 كقبكؿ ال رضية البديمة.
 (60) الجدول 

 ARWUفي لتكنولوجيا التعميم  تحميل نتائج التأئير 
 الم سر  المتغير

             
 المستجيبالمتغير  

 تكنكلكجيا التعميـ
R2  قيمةt 

F 

ARWU 
B0 B1 الجدكلية المحسكبة 

0.521 0.630 0.271 4.182 17.485 4.4 

50 N=                      (1.49)                        df0.05 >*p 
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 ئالئا:إختبار تباين تأئير الخيارات اإلستراتيجية في التصنيفات العالمية لمجامعات
ـــار الفرضـــية الرئيســـة   -1 الخيػػػارات  تػػػنثير" ال يتبػػػايف أفتػػػنص ىػػػذه ال رضػػػية عمػػػى  :الســـابعةإختب

فػي الجامعػة المبحكثػة". حيػث بينػت نتػائف تحميػؿ االنحػدار المتػدرج  QSمع تصنيؼ  اإلستراتيجية
Stepwise) ) ( كجكد تبايف في التنثير مػف قبػؿ المتغيػرات المسػتقمة 61المعركضة في الجدكؿ )

 )اجماال(.  QSتكنكلكجيا التعميـ( في تصنيؼ تدكيؿ التعميـ العالي ،  ، Salmiالػ أنمكذج)

 (61) الجدول 
 QS)) الخيارات اإلستراتيجية في تصنيف أبعاد تأئيرلبيان تباين  Stepwise))نتائج تحميل االنحدار المتدرج 

 في الجامعة المبحوئةمن حيث األهمية والتأئير 

 األًَىرجانًخغُشاث انذاخهت فٍ  انًشزهت

لًُت 

انسذ 

 انثببج

 لًُت

 أًَىرجؼذ ب  

 انسبنًٍ

B1 

 ؼذلًُت ب  

حذوَم 

 انخؼهُى

B2 

 ؼذلًُت ب  

حكُىنىخُب 

 انخؼهُى

B3 

 
 Fلًُت 

 انًسسىبت

 Fلًُت 

 اندذونُت
Sig 

يسخىي 

انذالنت ػُذ 

(2.25) 

 حأثُشَىخذ  000. 4.4 58.834 0.561 --- 0.749 --- 0.883 حذوَم انخؼهُى انؼبنٍ األونً

 انثبَُت
ن حذوَم انخؼهُى   Salmiانـ أًَىرج

 انؼبنٍ
 حأثُشَىخذ  000. 4.4 34.846 2.608 -- --- 0.80 0.452

 (حكُىنىخُب انخؼهُى) ( ن انًخغُشاث غُش انًؼُىَت  Salmiانـ أًَىرج ن حذوَم انخؼهُى انؼبنٍانًؼُىَت )انًخغُشاث 

 (.(SPSS V.23: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى برنامج المصدر   
 األنمػػكذج لكجيػػا التعمػػيـ كابقػػيك متمثمػػة بتكن المتغيػػرات غيػػر المعنكيػػةأضػػيرت النتػػائف أنػػو تػػـ اسػػتبعاد 

عػد تػدكيؿ بي إذ يمثػؿ (،   Salmiالػػ أنمػكذج ك)تػدكيؿ التعمػيـ العػالي  معػدبصػكرة نيائيػة يعتمػد عمػى بي 
( Fبمغػػػت قيمػػػة ) حيػػػث  Salmiالػػػػ أنمػػػكذجعػػػد يميػػػو بي ك  أكؿ المتغيػػػرات التػػػي دخمػػػت  التعمػػػيـ العػػػالي

( عنػد 4.4الجدكليػة كالبالغػة ) (F)مػف قيمػة  أكبػر( كىػي 58.834المحسكبة لتدكيؿ التعمػيـ العػالي )
( 0.561( البالغػة )²R ( كتكضح قيمة معامػؿ التحديػد )95بدرجة ثقة ) أم( 0.05مستكل داللة )

 أمػػػا QS متغيػػرات مػػف تحقيػػػؽ ( 56عػػد تػػػدكيؿ التعمػػيـ العػػػالي قػػادر عمػػػى ت سػػير مػػا نسػػػبتو )بػػنف بي 
متغيػػرات أخػػرل غيػػر داخمػة فػػي أنمػػكذج الدراسػػة، كتبػػيف قيمػػة معامػػؿ  فت سػػرىا ( 44النسػبة الباقيػػة )
عػد تػدكيؿ بػنف زيػادة بي  مػف ذلػؾ ( يتضػح0.749( البػالش )β2عد تدكيؿ التعمػيـ العػالي )الميؿ الحدم لبي 

 (، 74بنسػػبة ) QSالتعمػػيـ العػػالي بمقػػدار كحػػدة كاحػػدة سػػيؤدم إلػػى زيػػادة محػػكر تصػػنيؼ تصػػنيؼ 
قيمػة كب( 0.608( البالغة )²Rمعامؿ التحديد )فإف    Salmiأنمكذج الػعد الثاني كاذا ما تـ إدخاؿ البي 

(F( المحسػػػكبة )كىػػػي أكبػػػر مػػػف قيمػػػة 34.846 )(F) ( عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة 4.4الجدكليػػػة كالبالغػػػة )
  Salmi أنمػكذج الػػعػد تػدكيؿ التعمػيـ العػالي كبعػد بي  كىػذا يعنػي بػنف ( 95( أم بدرجة ثقة )0.05)

أمػػػا النسػػػبة الباقيػػػة  QS ( مػػػف التغيػػػرات التػػػي تطػػػرأ عمػػػى 60معػػػان قػػػادره عمػػػى ت سػػػير مػػػا نسػػػبتو )
أنمكذج الدراسة، كتبيف قيمة معامػؿ الميػؿ الحػدم   ( فتابعة إلى متغيرات أخرل غير داخمة في40)
عػد بػنف زيػادة بي  تكضػح (0.80) ة( البالغػβ2، β3) Salmi أنمكذج الػعد كبي  ،عد تدكيؿ التعميـ العاليلبي 
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بمقدار كحدة كاحدة سيؤدم إلػى زيػادة محػكر تصػنيؼ   Salmi أنمكذج الػعد كبي  ،تدكيؿ التعميـ العالي
(QS) ( 80بنسبة.)   كتنسيسان عمى ماتقدـ ترفض ال رضػية الرئيسػة السػابعة عمػى مسػتكل الجامعػة

 لمجامعة المبحكثة".  ((QSفي تصنيؼ ال يتبايف تنثير الخيارات اإلستراتيجية المبحكثة كالتي تنص "
 ، )فرضية القبكؿ(.كتقبؿ ال رضية البديمة

كالتػػي تػػنص ىػػذه ال رضػػية عمػػى أنػػو " ال يتبػػايف تػػنثير الخيػػارات  :ختبــار الفرضــية الرئيســة الئامنــةا -2
فػػي الجامعػػة المبحكثػػة". حيػػث بينػػت نتػػائف تحميػػؿ االنحػػدار ARWU) )اإلسػػتراتيجية مػػع تصػػنيؼ 

( كجػػكد تبػػايف فػػي التػػنثير مػػف قبػػؿ المتغيػػرات 62المعركضػػة فػػي الجػػدكؿ ) (Stepwise)المتػػدرج 
 ARWUتكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ( فػػػي تصػػػنيؼ ك تػػػدكيؿ التعمػػػيـ العػػالي، ،  Salmiالمسػػتقمة )أنمػػػكذج الػػػػ

 )اجماال(.
 

 (62) الجدول 
 الخيارات اإلستراتيجية في تصنيف  أبعاد تأئيرلبيان تباين  ((Stepwiseنتائج تحميل االنحدار المتدرج 

ARWU في الجامعة المبحوئةحيث األهمية والتأئير ن م 

 األًَىرجانًخغُشاث انذاخهت فٍ  انًشزهت
لًُت انسذ 

 انثببج

 لًُت

 بؼذ أًَىرج

 انسبنًٍ

B1 

 لًُت بؼذ

حذوَم 

 انخؼهُى

B2 

 لًُت بؼذ

حكُىنىخُب 

 انخؼهُى

B3 

 
 Fلًُت 

 انًسسىبت

 Fلًُت 

 اندذونُت
Sig 

يسخىي 

انذالنت ػُذ 

(2.25) 

 حأثُشَىخذ  000. 4.4 81.970 0.641 --- 0.800 --- 0.447 حذوَم انخؼهُى انؼبنٍ األونً

 (ن حكُىنىخُب انخؼهُىsalmiأًَىرج ) ( ن انًخغُشاث غُش انًؼُىَتحذوَم انخؼهُى انؼبنٍانًؼُىَت )انًخغُشاث 

 (.(SPSS V.23: من إعداد الباحث اعتمادًا عمى برنامج المصدر
بصكرة نيائية يعتمد عمى بعد )تدكيؿ  األنمكذج أف الخاص باختبار المتغيرات بينت نتائف الجدكؿ
تكنكلكجيػا  ك  Salmiالػػ أنمكذجالمتمثمػة بػػػ) المتغيػرات غيػر المعنكيػة كاسػتبعدتالتعمػيـ العػالي(،  

( الجدكليػة Fمػف القيمػة ) أكبػر(، كىػي 81.970نمكذج )( المحسكبة لمFبمغت قيمة ) إذ (التعميـ
مػػػف خػػػالؿ قيمػػػة معامػػػؿ ك   (،95بدرجػػػة ثقػػػة ) أم( 0.05( عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )4.4البالغػػػة )
( يتضح بنف بعػد تػدكيؿ التعمػيـ العػالي قػادر عمػى ت سػير مػا نسػبتو 0.641( البالغة )²Rالتحديد )

 إلػى ( فتابعػة 36النسػبة الباقيػة ) أما (ARWU) ( مف التغيرات التي تطرأ عمى تصنيؼ 64)
خالؿ قيمة معامؿ الميؿ الحػدم لبعػد  يتضح مفك الدراسة.  أنمكذجغير داخمة في  أخرلمتغيرات 

( بػػػنف زيػػػادة بعػػػد تػػػدكيؿ التعمػػػيـ العػػػالي بمقػػػدار كحػػػدة 0.800( البػػػالش )β2تػػػدكيؿ التعمػػػيـ العػػػالي )
  (، 80بنسبة ) ARWUتصنيؼ متغيراتزيادة في  إلىكاحدة سيؤدم 

 كالتي تنص "كتنسيسان عمى ماتقدـ ترفض ال رضية الرئيسة الثامنة عمى مستكل الجامعة المبحكثة 
لمجامعػػػػة المبحكثػػػػػة". كتقبػػػػػؿ   (ARWU)فػػػػي تصػػػػػنيؼ  اإلسػػػػػتراتيجيةالخيػػػػارات  تػػػػػنثيرال يتبػػػػايف 

 ، )فرضية القبكؿ(.ال رضية البديمة
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 انشابعانفصم   
 وادلقرتحاث اإلسخنخاجاث

 تمهيد:
الجامعػػة إلػػى إعطػػاء تصػػكر كفيػػـ كاضػػح كدقيػػؽ لمكاقػػع الحػػالي فػػي  ال صػػؿييػػدؼ ىػػذا 

ألبػػرز اإلسػػتنتاجات المسػػتنبطة التػػي تػػـ تكصػػؿ  سػػعت الدراسػػة إلػػى تقػػديـ خالصػػة، فقػػد المبحكثػػة
 ييعتقػػػدف المقترحػػات التػػي ػمجمكعػة مػػتقػػديـ  فضػػالن عػػف ،الييػا فػػي ضػػكء نتػػائف التحميػؿ اإلحصػػائي

، عمػػى نحػػك عػػاـ األخػػرلجامعػػات العمػػى نحػػك خػػاص ك  الجامعػػة المبحكثػػة تصػػب فػػي خدمػػة إنيػػا
 . (15في الشكؿ ) كما ىك مكضح مبحثيفكبناءن عمى ذلؾ سنقسـ ىذا ال صؿ إلى 

 
 

  هالفصل الرابع وفقرات خارطة طريق مباحث( 45الشكل )
 

 

الفصل الرابع : االستنتاجات والتوصيات
 

 

لمبحث ا

الثاني: 

 المقترحات

والدراسات 

 المستقبلية

 

 االستنتاجات

 الدراسات المستقبمية

 التوصيات

المبحث 
االول: 

 االستنتاجات
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 األول ادلبحث
 اإلسخنخاجاث

 :حىطئت 

ييػػدؼ ىػػذا المبحػػث إلػػى تقػػديـ جممػػة مػػف اإلسػػتنتاجات التػػي تمثػػؿ ت سػػيران لػػبعض النتػػائف التػػي       
تكصػػمت إلييػػا الدراسػػة، كتكضػػح مػػا أسػػ ر عنػػو عػػرض النتػػائف كتحميميػػا كالزيػػارات الميدانيػػة كطبيعػػة 

 ان متغيػػر  يا الخيػػارات االسػػتراتجية بكصػػعالقػػات االرتبػػاط كالتػػنثير بػػيف متغيػػرات الدراسػػة المتمثمػػة فػػي 
 كعمى النحك اآلتي:  ،ان معتمد ان متغير كالتصني ات العالمية بكص يا ، مستقالن 

 
لمجامعات ذات الصنؼ  Salmi بعاد أنمكذج الػػأتشير نتائف الكصؼ كالتشخيص لجميع  .1

حد الخيارات اإلستراتيجية في ىذه الدراسة إلى االت اؽ المتكسط باستثناء أالعالمي الذم يعد 
ضعيؼ كذلؾ يعكد إلى الصالحيات  أت اؽعمى  حصال كالخريجكف التركيز عمى المكاىب معدبي 

دارية( التي يككف التعييف محدد بالكزارة ضمف ضكابط كشركط الممنكحة لمجامعة )المالية كاإل
 دكر فييا كلكنيا تتعامؿ مع الحالة العامة لممتقدميف كليس ال ردية محددة قد تككف لمجامعة

ميارات الخريجيف كجعميا مناسبة مع متطمبات سكؽ العمؿ لتنمية  قار الى برامفاالفتككذلؾ 
 .الدكلي

ت اؽ الضعيؼ حيث ات ؽ عاد تدكيؿ التعميـ العالي إلى األبتبيف نتائف الكصؼ كالتشخيص أل .2
غياب البعد كىذا ناتف عف  ير مطبقة في الجامعة المبحكثة،األفراد المبحكثيف أف ىذه االبعاد غ

في الخطط كالبرامف كاالىداؼ التعميمية كانحصار الجامعات الحككمية في الحيز المحمي الدكلي 
الطالب سكاء في ابتعاث اك استقطاب كعدـ انطالقيا إلى التعامؿ مع المصادر العالمية 

في المؤتمرات العممية  المعرفة فضالن عف ضعؼ التشارؾ كمصادر التدريس اتاعضاء ىيئك 
 .سكيؽ براءات االختراع كغيرىا مف صكر التدكيؿدكلية كتال

كالتي حصمت في الجامعة المبحكثة  خيص ألبعاد تكنكلكجيا التعميـتكضح نتائف الكصؼ كالتش .3
كىذا ي سر الى اف الجامعة  تكنكلكجيا التعميـلبيعد دكر الجامعة في أستخداـ  متكسط أت اؽعمى 

بينما  بنستخداـ التكنكلكجيا الحديثة في تسيير اعماؿ الجامعةبحاجة الى زيادة االىتماـ كالكميات 
 األستاذالجامعي حصمت عمى االت اؽ العالي، كيعكد ذلؾ إلى ميارة  األستاذبعد ميارات 
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الجامعي في استخداـ تكنكلكجيا التعميـ نتيجة األداء األكاديمي المعتمد عميو، لتعزيز المادة 
 الميارات العقمية كال كرية.كتنمية  العممية لدل الطالب

أف اغمب االبعاد حصمت عمى  (QS)تصنيؼ  بنبعادكش ت نتائف الكصؼ كالتشخيص الخاصة  .4
نسبة أعضاء ىيئة التدريس إلى عدد االبعاد المتمثمة بػ)نسبة االت اؽ المتكسط بينما حصؿ 

اف  اؽ الضعيؼ(نسبة أعضاء ىيئة التدريس االجانب كنسبة الطمبة االجانب إلى االت ، الطمبة
سبب ذلؾ نابع عف جانبيف االكؿ عدـ كجكد ات اقيات دكلية ألستقطاب أعضاءىيئة تدريس 
كطالب دكلييف في كافة االختصاصات لمعمؿ اك الدراسة في الجامعة عينة البحث، ىذا السبب 

ؿ مباشر التتحممو الجامعة بؿ القائميف عمى ادارة البمد اك القائميف عمى ادارة ممؼ التعميـ بشك
في العراؽ كذلؾ  اك الدراسة في العراؽ، اما الثاني يعزؼ االساتذة كالطالب الدكلييف لمعمؿ

لكجكد فجكة عممية كبيرة بيف الدكؿ المتطكرة كالعراؽ، كىذه ال جكة ناتجة عف عدـ كجكد 
المختبرات الكافية كعدـ التطبيؽ العممي لمدراسات النظرية ككذلؾ لما يعيش العراؽ مف ظركؼ 

 سياسية كاقتصادية كامنية صعبة تيدد تكاجدىـ في العراؽ.

كالتي  ((ARWUتصنيؼ  بنبعادنتائف الكصؼ كالتشخيص المتعمقة  تكصمت الدراسة مف خالؿ .5
عدد كىذا يدؿ عمى اف  اخذت باالت اؽ الضعيؼ في إجابات األفراد في الجامعة المبحكثة.

عدد االستشيادات قميؿ ك  Science كالعمـك   Nature البحكث المنشكرة في مجمتي الطبيعة 
ثير سمبيا عمى سمعتيا نالعممي لمجامعة كالتخرجات البحث جدا، بما يؤدم إلى انخ اض م

ككذلؾ فاف الجامعة لدييا تصكر محدكد عف االلية الترشيح لجائزة  ،كاديمية بيف الجامعاتاأل
منذ تاسيسيا  .نكبؿ كاليكجد ام عامؿ في الجامعة سبؽ كاف رشح عف الجامعة لنيؿ ىذه الجائزة

 بما تح زية لذلؾ. كلحد االف، كقد يعكد ذلؾ إلى اعتبارات فردية كر 

تشير نتائف التحميؿ العاممي اإلستكشافي لمخيارات اإلستراتيجية كفؽ طريقة المككنات األساسية  .6
إلى عدـ تنظيـ ممتقيات سنكية لتسكيؽ خريجي الجامعة عمى الشركات كالمنظمات الدكلية، كىذا 

 ستراتيجيات تقميدية لمقطاع الحككمي. إيعكد إلى التعامؿ مع الجامعة ضمف 
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 بنبعادىا ال رعية ةاإلستراتيجي اتاظيرت نتائف االرتباط عمى معنكية العالقات بيف الخيار  .7
 ةاإلستراتيجي ات، كيعكد ذلؾ إلى أىمية متغيرات الخيار كاألبعاد ال رعية لتصني ات الجامعات

 المستخدمة في األنمكذج لمحصكؿ عمى التصني ات العالمية محؿ الدراسة.

بينت النتائف كجكد تنثيرر ذك داللة معنكية لمخيارات االستراتيجية بنبعادىا ال رعية في  .8
التصني ات العالمية أجماالن،  إذ كاف لبيعد تدكيؿ التعميـ العالي التنثير األقكل بيف أبعاد الخيارات 
االستراتيجية، كت سر تمؾ النتيجة إلى أىمية بيعد تدكيؿ التعميـ العالي في الجامعة المبحكثة محؿ 

بيعدم  تنثير الدراسة مف أجؿ االنضماـ الى التصني ات العالمية لمجامعات كمف ثـ جاء
 لمجامعات ذات الصنؼ العالمي، كتكنكلكجيا التعميـ ( عمى التكالي.   salmiالػ)

حقيؽ ت النماذج لتاكلكيا لمتغيرات الرئيسة لمدراسة في الجامعة المبحكثة مف حيثجاء ترتيب ا .9
 نمكذج بيعدفيما كاف   بالترتيب األكؿ تدكيؿ التعميـ العالي بيعد إذ حؿراتيجية الخيارات االست

، كالسبب في ذلؾ أف أنمكذج التصنيؼ اعاله يتقبؿ QS تصنيؼمع بالترتيب الثاني  salmiػال
 . برز أنمكذج السالمي كخيار ثاني عده ممامتغيرات 

نمكذجيف كىك ينسجـ مف ر تدكيؿ التعميـ العالي كنكلكية لمتنثير في األخيا بقاء بينت النتائف .10
ة متغيراتو لمتعامؿ مع عف مقدر  فضالن  العالمية لمجامعات حيث ثقافة التسمية مع التصني ات

 . التصني ات
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 ادلبحث انثانً

 وانذساساث ادلسخقبهٍتادلقرتحاث 

 حىطئت 

بعػد أف تػـ اسػتعراض اإلسػتنتاجات التػي تػػـ التكصػؿ إلييػا بعػد تحميػؿ البيانػات المتحصػػؿ 
المبحكثة كاألفػادة منيػا،  الجامعةتخدـ  أف شننياالتي مف مف المقترحات  جممةعمييا، يمكف طرح 

كتسػػميط الضػػكء عمػػى الجكانػػب التػػي تعػػاني منيػػا كتتمثػػؿ ىػػذه المقترحػػات مػػف كجيػػة نظػػر الباحػػث 
 فيما ينتي:

 : المقترحات أوالً 

كجذب المكاىب  التعاقد مع ذكم األداء العالي كالدكلييف أكإعطاء صالحيات لمجامعات لتعييف  .1
كذلؾ مف خالؿ ت عيؿ برامف الزمالة مع  مف األكايمييف كالطالب كالباحثيف كتدريبيـ كتطكيرىـ،

 يتماشى مع تحقيؽ التصني ات. األخرل بماالجامعات 

لبناء تنمية مينية دكلية  صياغة إستراتيجية أك ات اقية شراكة كتكأمة مع جامعات عالمية رائدة، .2
في الجامعات العراقية تدعـ االستمرار في برامف االبتعاث الخارجي،  ألعضاء ىيئة التدريس

كتقديـ برامف تنمية مينية تمكنيـ مف التكاصؿ في بيئة تعميمية تتسـ بالتنكع الدكلي كالتعددية 
الثقافية كتنىيميـ لممشاركة في الممتقيات كالمؤتمرات العالمية كتمكينيـ مف نشر أبحاثيـ في 

رسـ السياسات التي تنظـ استقطاب أعضاء ىيئات ك  ممية المحكمة عالميان أفضؿ المجالت الع
التدريس كالطالب الدكلييف في الجامعة المبحكثة كتحديد أطر التعاكف المتعمقة بتنشيرات الس ر 

ت عيؿ برامف كاألقامة مع الجيات ذات العالقة لتيسير انتقاؿ الطالب كاعضاء ىيئة التدريس، ك 
ف كاف الكتركنيان. األستاذ  الزائر كالطالب الزائر حتى كا 

كتحكيؿ منجزاتيا البحثية عمى مكقع الجامعة اليجاد  األنترنتربط منظمات التعميـ العالي بشبكة  .3
 األنترنتالتكاصؿ ال كرم مع العالـ كربط المكتبات بالشبكة الدكلية كتحكيؿ محتكياتيا عمى 

تحكؿ نحك التعمـ االلكتركني عف طريؽ ت عيؿ برامف اللسيكلة تص حيا كتحديثيا بنستمرار، 
Classroom  كModel  ك Zoom .بما يساىـ الكصكؿ إلى التصني ات العالمية 
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 متطمبات االنضماـ الى ىذا التصنيؼ في  في المرحمة االكلى ألف QSالتركيز عمى تصنيؼ  .4
 . ARWUؼ تصني متطمبات االنضماـ الى أقرب أف تككف فيو مف المبحكثة الجامعة

ف تككف إستراتيجية دكلية لمدخكؿ إلى  .5 اعتماد إستراتيجية اساسية لمتصني ات العالمية كا 
التصني ات العالمية كنشر ثقافتيا لدل األقساـ العممية لمجامعة عف طريؽ المؤتمرات ككرش 

 العمؿ.

عمى الرغـ مف أف الجامعة لـ تحصؿ عمى ترتيب عالميا إال أف لدييا بعض ال رص التي يمكف  .6
أف تساعدىا في تدعيـ مركزىا التنافسي مف خالؿ التعاكف مع المنتديات كالمجالت العممية 

 Google Scholarكمكاقع   Scoupsالرصينة كتح يز الباحثيف عمى النشر في قاعدة بيانات 
اعتماد سياسة تح يزية عمى الرغـ مف كجكدىا لمنشر في ، ك Scienceك  Nature،كمجمتي 

 .أيضان المستكعبات العالمية إال إنيا ينبغي أف تككف ضمف الجكائز العالمية 

( مما يعزز  Onlineإمكانية التحكؿ نحك برامف التعمـ االلكتركني كمنح الشيادة الكتركنيان)برامف .7
 ( أشير.1ف دبمكمات مرنو كما في الدبمكمات لػ)بعد التدكيؿ لمجامعة عمى أف تكك 

مساىمة انشاء منظمة عربية لتصنيؼ الجامعات العربية بالتعاكف مع دكر النشر العربية كبياف  .8
 البحكث العربية في تحقيؽ التنمية الدكلية.

 
 : الدراسات المستقبميةئانياً 

ىذا النكع مف الدراسات  مثؿ أف، نرل التي تـ تقديمياكالمقترحات  اإلستنتاجاتاتساقان مع 
تشػػكؿ  إنيػػانػػرل التػػي ك  المسػػعى كذات اإلطػػار فػػي ذاتمكممػػة  أخػػرل مسػػتقبمية دراسػػات إلػػىيمتػػد 

 الدراسػػات الباحػػث يقتػػرحلػػذا  ،كمسػػاران يسترشػػد بػػو البػػاحثكف الحاليػػة مدراسػػةلرؤل مسػػتقبمية ميمػػة 
 :اآلتية

الكطنية متطمبات االنضػماـ الػى التصػني ات قياس مدل امكانية تمبية معايير االعتماد المؤسسي  .1
 .العالمية

 .صياغة خارطة إستراتيجية لتطكير أداء الجامعات العراقية في التصني ات العالمية .3

 ستراتيجيات المكارد البشرية عمى كفؽ اعتبارات التصني ات العالمية .إتطكير   .1

 لمجامعات. مؤىالت القيادات الجامعية عمى كفؽ التصني ات العالميةتنمية   .4
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 ادلصادس ثبج

 القرآن الكريم
 المصادر العربية

 الجامعية اريحالرسائل واألطأواًل: 
(،" متطمبات تدكيؿ التعميـ العالي كمدخؿ لتحقيؽ 3111العامرم، عبداا بف محمد عمي،) .1

لريادة العالمية لمجامعات السعكدية تصكر مقترح"، اطركحة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، 
 ، السعكدية.جامعة ام القرى

(، "تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة عمى كفؽ 2013العتيبي، تاغي زيداف محمد ناصر، ) .2
: دراسة استطالعية في شركة اإلستراتيجيةالمكائمة بيف عكامؿ النجاح الحرجة كالخيارات 

جامعة كاالقتصاد، اإلدارة  "، رسالة ماجستير غير منشكرة، كميةالمعتصـ العامة لممقاكالت
 اؽ.، العر بغداد

1. (،  Qs-Quacquarelli(،" امكانية تطبيؽ معيار 3115العنزم، قاسـ محمد مظمـك

Syomnds اطركحة دكتكراه في الجامعات العراقية: بحث ميداني في جامعتي بغداد كالككفة ،"
 العراؽ. ،جامعة بغدادكاالقتصاد، اإلدارة  غير منشكرة، كمية

كأثره في تحقيؽ الميزة  اإلستراتيجي(، "الخيار 2002القطب، محي الديف يحيى تكفيؽ، ) .4
"، اطركحة دكتكراه غير التنافسية: دراسة تطبيقة في عينة مف شركات التنميف االردنية 

 ، العراؽ.الجامعة المستنصرية ،كاالقتصاداإلدارة  منشكرة، كمية
العالقة بيف االختيار اإلستراتيجي كالييكؿ التنظيمي  (، "3111، )سعد عمي ريحاف، المحمدم .5

دراسة استكشافية لعينات مف المديريف في بعض الشركات  :كتنثيرىا عمى ال عالية التنظيمية
"، اطركحة دكتكراه غير منشكرة، كمية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة الصناعية الحككمية العراقية

 بغداد ، العراؽ.

ىيئة التدريس  ألعضاء(،" االنتاجية العممية 3115اليمص، نرماف حسيف عبد الحميد،) .6
كعالقتيا بجيكد الجامعات في تدكيؿ البحث العممي، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية 

 ، فمسطيف.جامعة االزهرالتربية، 

طالعي في جكدة الخدمة: بحث است اإلستراتيجي(، "دكر الخيار 2019جاسـ، عمي كاطع، ) .7
، , جامعة بغدادكاالقتصاداإلدارة  "، رسالة دبمكـ غير منشكرة، كميةفي ميرية ماء ميساف 

 العراؽ.
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لتطكير كاقع الشركة العامة  اإلستراتيجية(، "تقييـ الخيارات 2016جدكع، سندس محمد، ) .8
 العراؽ. ،جامعة بغداد، كاالقتصاداإلدارة  "، رسالة دبمكـ غير منشكرة، كميةلالسكاؽ المركزية

عمى الييكؿ التنظيمي في  اإلستراتيجيالخيار  تنثير(، "2005حسيف، عادؿ عباس عبد، ) .9
اإلدارة  "، رسالة ماجستير غير منشكرة، كميةقطاع الصناعات النسيجية العامة بالعراؽ

 ، العراؽ.جامعة كربالءكاالقتصاد، 
لمجامعات في تعزيز الجاذبية (،" اسياـ التصنيؼ العالمي 3119) حمادم، رائد ميدم صالح، .11

اإلدارة  التنظيمية دراسة تحميمية في جامعة االنبار"، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية
 العراؽ. ،جامعة تكريتكاالقتصاد، 

البحث العممي في الجامعة الجزائرية مف خالؿ مذكرات تخرج طمبة  (، "3118، )يسمينة، خدنة .11
"، جتماعية: دراسة ميدانية ببعض جامعات الشرؽ الجزائرمالماجستيرفي العمكـ االنسانية كاال

, جامعة محمد لمين دباغين اطركحة دكتكراه غير منشكرة، كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية
 .الجزائر ،سطيف

كدكرىا في عناصر جكدة  اإلستراتيجي(، "عكامؿ االختيار 2017رؤكؼ، محمد عماد، ) .12
 غير منشكرة، كمية ماجستير"، رسالة التعميـ العالي: بحث ميداف في الجامعة التكنكلكجية 

 ، العراؽ.جامعة بغدادكاالقتصاد، اإلدارة 
 اإلستراتيجيالذكاء التنافسي في تحديد الخيار  تنثير (، "2010سميماف، كزيرة يحيى محمد، ) .13

"، اسة حالة في شركة آسيا سيؿ لالتصاالت النقالة في العراؽ: در األعماؿعمى مستكل كحدة 
 ، العراؽ.جامعة الموصلكاالقتصاد، اإلدارة  غير منشكرة، كمية ماجستيررسالة 

(، "متطمبات تحقيؽ الميزة التنافسية لجامعة 2018شبمي، أماني عبد العظيـ مرزكؽ، ) .14
"، اطركحة دكتكراه غير عاصرةالمنصكرة في ضكء بعض الخبرات العالمية: رؤية تربكية م

 ، مصر.جامعة المنصورةمنشكرة، كمية التربية، 
في تحقيؽ الميزة التنافسية: دراسة حالة  اإلستراتيجي(، "دكر الخيار 2016شيناز، حكحك، ) .15

غير منشكرة، كمية  ماجستير"، رسالة  ENICABلمؤسسة الكطنية لصناعة الككابؿ جنراؿ كابؿ
 ، الجزائر.جامعة بسكرةكالتجارية كعمـك التسيير،  اإلقتصاديةالعمـك 

"، اإلستراتيجيفي تحقيؽ النجاح  كتنثيرىا(،" البراعة التسكيقة 2019عبد، محمد عادؿ محمد،) .16
 ، العراؽ.الجامعة العراقيةكاالقتصاد، اإلدارة  رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية

ت كادارة المعرفة كاثرىما في الخيار (، "تقانة المعمكما2007عجاـ، ابراىيـ محمد حسف، ) .17
: دراسة تحميمية مقارنة الراء عينة مف مديرم المصارؼ العراقية االىمية اإلستراتيجي
، الجامعة المستنصرية كاالقتصاد،اإلدارة  "، اطركحة دكتكراه غير منشكرة، كميةكالحككمية
 العراؽ.
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(،"قياس امكانية تطبيؽ معايير االعتماد 3118) عمي عبد الحسيف عبد الزىرة، عطيكم، .18
المؤسسي الكطنية: دراسة ميدانية لعينة مف الجامعات العراقية، رسالة ماجستير غير منشكرة، 

 ، العراؽ.الجامعة التقنية الوسطىالكمية التقنية االدارية، 

عات (،"االتجاىات العالمية المعاصرة في تدكيؿ الجام3116عمي، محمد عبد الركؤؼ،) .19
كانعكاساتيا عمى تطكير التعميـ الجامعي المصرم: دراسة مستقبمية، اطركحة دكتكراه غير 

 ، مصر.جامعة عين شمسمنشكرة، كمية التربية، 

"، (، "االستثمار الخاص في التعميـ العالي: العراؽ دراسة حالة2016ناصر، أسراء حسيف، ) .20
 ، العراؽ., جامعة القادسيةكاالقتصاداإلدارة  رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية

كرأس الماؿ ال كرم  (، "العالقة بيف تقانة المعمكمات اإلدارية2019كلي، شيريف طالب، ) .21
لممنظمات السياحية كال ندقية: دراسة تطبيقية الراء  اإلستراتيجيةفي تحديد الخيارات  كتنثيرىا

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، كميةالمدراء في عينة مف فنادؽ الدرجة األكلى لمدية بغداد"
 ، العراؽ.الجامعة المستنصريةكاالقتصاد، اإلدارة 

(، "عناصر الت كير االبداعي كدكرىا في تحديد الخيار 2006يكنس، عبداا جار اا، ) .22
"، رسالة نينكل دراسة في مجمكعة مختارة مف المنظمات الصناعية العامة/ اإلستراتيجي

 ، العراؽ., جامعة الموصلكاالقتصاداإلدارة  كمية ماجستير غير منشكرة،
 
 

 دوريات والمجالت والبحوث العربيةئانيًا: ال
(، "تعبئة مكارد مالية اضافية لتمبية متطمبات التصني ات 3117اسماعيؿ، طمعت حسيني، ) .1

 .(95) ،  العددمجمة كمية التربية بالزقازيقالعالمية لمجامعات"، 

(، "تنمية 3118ناصر، حسف عاطؼ، ) كأبك حجير، طارؽ م محاالغا، مركاف سميـ، ابك  .3
مدعمات الت كؽ الذكي كمدخؿ لتمبية متطمبات التصنيؼ العالمي لمجامعات في ضكء 

مجمة جامعة االستراتيجيات المكجيو باالستدامة: دراسة تطبيقية عمى الجامعات ال مسطينية"، 
 .A)، العدد)خاص (31)، المجمداالزهر

(، "تمكيػػػؿ التعمػػػيـ فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية: 3117بنػػػت عبػػػد الػػػرحمف، )الحربػػػي، امػػػؿ  .1
 (.1(، العدد)3، المجمد)", مجمة العموم التربويةتحديات كبدائؿ

(، "دكر 3117سناء حسيف خمؼ كعبػد،االء احمػد، ) الزكركش، ، عمياء حسيف خمؼ،الزكركش .4
 ( .69) ، العدد (1)د،، المجممجمة الفتحالحككمة الرشيدة في تحقيؽ التنمية"، 

 التعمػيـ فػي المطمكبػة األكاديميػة (، " التحػكالت2013السػكراف، عبػد اا بػف فػالح بػف راشػد، )  .5
 أعضػاء يراىػا كمػا المعرفػة عمػى القػائـ االقتصػاد ضػكء فػي العربيةالسػعكدية بالمممكػة الجػامعي
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(، 34، المجمػد)العربـيمجمـة رسـالة الخمـيج "، كاإلمػاـ سػعكد الممػؾ جػامعتي فػي التػدريس ىيئػة
 ( . 128العدد)

(، "مؤسسات التعميـ العالي كدكرىا 3117الشكاشي ، الياـ يخمؼ ) كأبكالشيباني، نافع محمد  .6
، المجمة الدولية لمعموم والتقنيةفي نقؿ التقنية كتكطينيا في الدكؿ النامية: معكقات كحمكؿ"، 

 .(9)العدد

المعرفة في اختيار البديؿ  إدارة(، "دكر 3117الطيط، احمد عدناف كالعايد، سرل إبراىيـ،) .7
(، 17، المجمد)المجمة العربية لإلدارةلدل مديرم شركة االتصاالت السعكدية"،  اإلستراتيجي

 (.1العدد )

 (، "قياس جكدة مخرجات3113الظالمي، محسف، االمارة، احمد كاالسدم، افناف عبد عمي، ) .8
التعميـ العالي مف كجية نظر الجامعات كبعض مؤسسات سكؽ العمؿ: دراسة تحميمية في 

 .(91)، العدد(14)، المجمدواالقتصاداإلدارة  مجمةمنطقة ال رات االكسط"، 

مقترح لرفع القدرة التنافسية لجامعة  أنمكذج(، "2017العباد، عبد اا بف حمد بف ابراىيـ، ) .9
المجمة الدولية التربوية الممؾ سعكد في ضكء معايير التصني ات العالمية لمجامعات، 

 .(3)، العدد(6)، المجمدالمتخصصة
(،"إستخداـ التقنية الحديثة في العممية التعميمية "، مجمة 3119العمياف، نرجس قاسـ مزكؽ،) .11

 .43كـ التربكية ك االنسانية، العددلمعم األساسيةكمية التربية 

(، "تصكر مقترح لمتطمبات تدكيؿ التعميـ 3117القضاة، عبد اا كريـ،السرحاف، خالد عمي، ) .11
، مجمة العموم التربويةفي الجامعات االردنية الحككمية لتحقيؽ التنافسية العالمية "، 

 .(4)، العدد(44)المجمد

(،" دكر تطبيؽ معايير الجكدة الشاممة في تحقيؽ الحككمة 3118الكسر، شري و عكض،) .13
مجمة كمية التربية اإلدارية في الجامعات: دراسة تطبيقة عمى الجامعات الخاصة بالرياض"، 

 .(19)، العددلمعموم التربوية واإلنسانية األساسية

الباحثيف في محافظة الخميؿ كسبؿ  (،"المعيقات التي تكاجو2019المصرم، ابراىيـ سميماف،) .13
، لمعموم التربوية و االنسانية األساسيةمجمة كمية التربية التغمب عمييا مف كجية نظرىـ"، 

 .(43)العدد
(، "درجة تكافر تكنكلكجيا المعمكمات 3111المعمكرم، سيؼ بف ناصر، المسركرم، فيد ) .14

في بعض المحافظات  األساسيكاالتصاالت لدل معممي الدراسات االجتماعية ما بعد 
 .(14)، العدد المجمة الدولية لالبحاث التربوية/جامعة االمارات العربية المتحدةالعمانية"، 

(، "التصني ات العالمية لمجامعات كمكقع الجامعات العراقية 2011بخيت، حيدر نعمة، ) .15
 .(20)، العدد(7)، المجمدو اإلدارية اإلقتصاديةمجمة الغري لمعموم  "،كالعربية منيا
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تعزيز تنافسية التعميـ (، "3118عماد نجـ عبد الحكيـ، ) بدكم، محمكد فكزم احمد كمصط ى، .16
المجمـة العالي المصرم مدخالن لتطكير كاقػع مؤسسػاتو فػي تصػني ات نخبػة الجامػات العالميػة"، 

 .(51)، العددالتربوية

(، "مقترحات لتييئة الجامعات ال مسطينية لمتصنيؼ العالمي لمجامعات"، 3116بركات، زياد ) .17
 .(1)، العدد(16)، المجمدمجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحوث في التعميم العالي

(، "صناعة السمات الشخصية لمبحث كدكرىا في 2018) بف يحيى، اـ كمثكـ حككـ داككد، .18
مجمة الجامعة التصنيؼ العالمي لجامعة الممؾ خالد: كمية اصكؿ الديف كالشريعة انمكذجا"، 

 .(40)، العدد (2)، المجمدالعراقية
(،"اثر 2018تيسير،محمد محمد، السمكرم، محمد حبيب كالجراح ،عبد الميدم عمي،) .19

في تدريس مادة مقدمة في المناىف في تنمية ميارات الت كير  Classroom استخداـ تطبيؽ 
 .(3)، العدد (45)، المجمد مجمة العموم التربوية العممي،

(،" مدل اسياـ 3119حسف، محمد محمكد حامد المال كالجرجرم، احمد حسيف حسف،) .31
المكاىب البشرية دراسة استطالعية الراء بعض القيادات االدارية في  إدارةالتسكيؽ الداخمي في 
 .(111)، العدد(35)، المجمدواالدارية اإلقتصاديةمجمة العموم جامعة المكصؿ"، 

 كاألداء اإلستراتيجية (، "الخيارات2019حسكني، عمي رحيـ، )ك  ، فرحاف محمد حسف .31
 .(1)، المجمد مجمة مركز دراسات الكوفة ", ديالى محافظة ديكاف عف حالة دراسة : المحمي

(، "الطريؽ نحك الجامعات البحثية عالمية المستكل:دراسة 3115، عالـ محمد مكسى، )حمداف .33
، (4)، المجمدمجمة عمران لمعموم االجتماعية واالنسانيةشمكلة في الجامعات العربية"، 

 .(31)العدد

(، 2016شاىيف، نجالء احمد محمد، ) ك رضكاف، حناف احمد محمد، السيد عمي، نادية حسف .23
كمية مجمة  "،دراسة تحميمية:فى ضكء متطمبات تدكيؿ التعميـ  متطكير التعميـ العالى المصر  "

 .(3)، العدد(6)، المجمدالتربية ببنها
تكنكلكجيا التعميـ في رفع مستكل  تنثير(، "تقيـ 3118زبار، سمماف عبكد،ناصر، سعد عزيز، ) .34

مجمة التصنيؼ العالمي كجكدة التميـ في الجامعات العراقية: دراسة ميدانية في جامعة بابؿ"، 
 .(4)، العدد(11)، المجمداإلقتصاديةواالقتصاد لمدراسات اإلدارة  كمية

المصرية  (،" رؤية مقترحة لتدكيؿ البحث العممي في الجامعات3118صديؽ، اسماء ابك بكر،) .35
 .115، العدد3في ضكء خبرات بعض الدكؿ"، مجمة كمية التربية ببنيا، المجمد 

(، "دراسػػة تحميميػػة لم يػػـك الحككمػػة الرشػػيدة كمتطمبػػات تطبيقيػػا 3118طيػػب، عزيػػزة عبػػد اا، ) .36
 ( .3)، العدد(3)، المجمد", مجمة العموم التربويةفي الجامعات السعكدية
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النشر الدكلي عمى ترتيب الجامعات:  تنثير(، "3115صدقي، )عبد العزيز،كريماف بكناـ  .37
 (. 17، العدد)مجمة سابيريان جامعة القاىرة نمكذجان"،

(،"مظاىر التجارة بالتعميـ الجامعي كتنثيراتيا التنافسية في 2017) عبد العظيـ، محمد احمد، .28
، (2)، المجمدمجمة الدراسات العربية في التربية وعمم النفسمصر: دراسة مستقبمية"، 

 .(88)العدد
(،" مكقػػػع )الكيبكمػػػاتريكس( كمعػػػاييره المعتمػػػدة فػػػي ترتيػػػب 3119) عبػػػد القػػػادر، عمػػػر تكفيػػػؽ، .39

 .( 1)، العدد(9)، المجمدالمجمة العراقية لتكنولوجيا المعمومات"، األنترنتالمكاقع عمى 

(، "جكدة التعميـ الجامعي في الجامعة 3118الجاؼ، نادية عبداا محمد، ) عبد، فريد مجيد ك .11
مجمة التقنية الكسطى كفي ضكء تطبيؽ مشركع التصنيؼ الكطني لجكدة الجامعات العراقية "، 

 .(118)، العدد(34)، المجمدواالدارية اإلقتصاديةالعموم 

تكطيف التكنكلكجيا كاثرىا في (، "نقؿ ك 3111عمي، فياض عبد اا كحميد، عذاب مزىر،  ) .11
، الجامعة اإلقتصاديةمجمة بغداد لمعموم تنمية المكارد البشرية: دراسة نظرية تطبيقية"، 

 .(35)العدد

عكف، كفاء محمد،، الشمراني، نجاة عمي عبداا، الخضير، رنا عبدالرحمف محمد ك بف  .13
السعكدية في التصني ات تطكير أداء الجامعات  (، "3117عنيؽ، عزيزة محمد حماد، )
المجمة الدولية التربوية  :التجربة الكندية أنمكذجان"، 3111العالمي لتحقيؽ رؤية المممكة 

 .(5)، العدد( 6)، المجمدالمتخصصة

(، "صعكبات تطبيؽ تكنكلكجيا التعميـ 3119صالح، عاط ة جميؿ، )ك ، ركاء ابراىيـ عيسى .11
، مجمة جامعة بابل لمعموم التطبيقيةىيئة التدريس"،  أعضاءالحديثة مف كجية نظر 

 .(1)، العدد(37)المجمد

 األعماؿالمالئـ لمح ظة  اإلستراتيجي(، "تقييـ كاختيار البديؿ 3111محمد، عمي غباش، ) .14
 . (7)، العدد(3)المجمد ،واالقتصاداإلدارة  مجمة"، BCGباستخداـ مص كفة 

 webometricsتصني ات الكيبكماتركس) (، "دراسة حكؿ2017) ىادم، ازىر عباس، .35
Ranking ،")(4)، العدد (25)، المجمدمجمة جامعة بابل لمعموم الصرفة والتطبيقية. 
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 ئالئًا: المؤتمرات
مؤتمر النوعية في (،" التعريؼ بتصنيؼ الجامعات كارتباطو بالنكعية"، 3114ابكخمؼ، نادر، ) .1

 تمكز، جامعة القدس الم تكحة، فمسطيف. 5-1، لم ترة التعميم الجامعي الفمسطيني

تأئير النشر العممي الدولي لجامعة بنها عمى ترتيبها (،"3119ناصر خميس،) الجيزاكم، .3
"،المؤتمر الدكلي لتطكير التعميـ العالي في ضكء المتغيرات بتصنيف التايمز لمموضوعات

 كانكف الثاني، جامعة بنيا،مصر. 31-33كالمعايير العالمية، لم ترة 

(،"تقكيـ التدريب 3117الصقرم، عكاطؼ إبراىيـ عمي ك المحيميد، يارا عبدالرحمف محمد،) .1
مؤتمر دور مدخؿ لتعزيز قدرة الجامعات السعكدية عمى التنافسية في المؤشرات العالمية"، 

كانكف الثاني، جامعة القصيـ،  13-11، لم ترة 0232الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 
 السعكدية.

(،"ترتيب الجامعات الجزائرية ضمف التصني ات العالمية 3117، محمد كبكعترس، دالؿ،)دىاف .4
 9-6، لم ترة مف مؤتمر التعميم العالي في الوطن العربيأيف يكمف الخمؿ؟ كماىك الحؿ؟"، 

 ايمكؿ، الجامعة االردنية، االردف.

(،"استشراؼ مستقبؿ الجامعات 3116عبد المالؾ، بضياؼ، اماؿ، براىيمية، نصيرة، حمكدة، ) .5
المؤتمر العربي الدولي السادس لضمان جودة التعميم العربية في ضكء التصني ات العالمية"، 

 شباط،جامعة الزرقاء، االردف. 11-9، لم ترة العالي

 رابعًا: الكتب

، التصــنيفات العالميــة لمجامعــات: نمــاذج نظريــة وتطبيقيــة(" 2018احمػػد، سػػماح محمػػد سػػيد،) .1
 مطبعة العربي لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر.الطبعة األكلى، 

: مفاهيمهـــــا ومـــــداخمها وعممياتهـــــا اإلســـــتراتيجيةاإلدارة  (،2000الحسػػػػػيني، فػػػػػالح حسػػػػػف، ) .2
 ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عمجاف، األردف. المعاصرة

، الطبعة األكلى، دار : العولمة والمنافسة "اإلستراتيجية"اإلدارة (، 2004اظـ نزار،)الركابي، ك .3
 كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

، لم متغير"اإلستراتيجية: إدارة جديدة في عا"اإلدارة (، 2007حبتكر، عبد العزيز صالح، ) .4
 االردف. ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف،الطبعة الثانية

الطبعة ، "نظام تصنيف ديوي العشري: دراسة تحميمية تطبيقية"(، 2000كمك، صباح محمد، ) .5
 ، دار ال كر ،دمشؽ، سكريا.الثانية

،الم كضػية المصػرية لحقػكؽ  "تعمـيم بـال رؤيـة وجامعـات بـال جـودة(،" 2016مصط ى،محمد،)  .6
 مصر. االنساف ،جامعة القاىرة،
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 األنترنتخامسًا: 
(, "دنٛالم ضالًبٌ اندالٕدح ٔاالػزًالبد نهدبيؼالبد انؼشثٛالخ أػضالبء 3118ارسبد اندبيؼالبد انؼشثٛالخ,) .1

 .//:scontent/upload-sci.mu.edu.iq/wphttpsاالرسبد, ػًبٌ, االسدٌ 

(,"اندبيؼالالالالبد انؼشثٛالالالخ ٔرسالالالذ٘ انزظالالالالُٛق انؼالالالبنًٙ: انطشٚالالالن َسالالالالٕ 3114انظالالالذهٙ, عالالالؼٛذ,) .3

 .https://www.academia.edu/10251933انزًٛض"

(," روشٚش دساعخ انَٕٛغكٕ نزًٕٚم انزؼهالٛى انؼالبنٙ كالٙ انالذٔل انؼشثٛالخ", يُظًالخ 3118انَٕٛغكٕ,) .1

انًزسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذح, ثٛالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالشٔد.  األيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/vi

deo/Report2.pdf 

 www.uomosul.edu.iq األَزشَذانًٕهغ االنكزشَٔٙ ندبيؼخ انًٕطم ػهٗ  .4

   http://www.shanghairanking.com/index.htmlانًٕهغ انشعًٙ نزظُٛق شُـٓب٘  .5

  QSانًٕهغ انشعًٙ نزظُٛق      .6

rankings/methodology-university-world-https://www.topuniversities.com/qs 

 انًٕهغ انشعًٙ نزظُٛق انزبًٚض  .7

https://www.timeshighereducation.com/world-university 

rankings/methodology-world-university-rankings-2019  

 انًٕهغ انشعًٙ نزظُٛق انٕٚجٕيزشكظ  .8

https://www.webometrics.info/en/current_edition  

(,"اندبيؼبد انًظشٚخ ٔرسالذٚبد انزظُغالوبد انؼبنًٛالخ دساعالخ 3115يٕعٗ,ْبَٙ يسًذ َٕٚظ,) .9

كهٛالخ انزشثٛالخ خًؼالخ  رسهٛهٛخ َوذٚخ كٙ يؼالبٚٛش رظالُٛق شالُـٓب٘, يدهالخ كهٛالخ انزشثٛالخ ثكلالش انشالٛ ,

  https://www.researchgate.net/publication/308984145.ثُٓب

ػٛغٗ, إًٚبٌ ػٛغٗ ثغطبٔ٘,ػجذ انًُؼى, ازًذ َٕٚظ يسًذ, انشيبد٘,أيبَٙ صكشٚب ٔزبرى, يٓب  .11

العالالكُذسٚخ نهُشالالش انؼهًالالٙ ٔاَظًالالخ انزظالالُٛلبد انؼبنًٛالالخ (," دنٛالالم خبيؼالالخ ا3119يسًالالذ نالالؤ٘,)

نهدبيؼالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبد" خبيؼالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالخ االعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالكُذسٚخ.  

ic_publishinhttps://www.alexu.edu.eg/images/pdf/Directory_for_scientif

g_and_classifications_for_web.pdf  

(," يخزظالالش انزظالالُٛق كالالٙ انًكزجالالبد َٔظالالبو دٚالالٕ٘ انؼشالالش٘", 3111ٔصاسح انثوبكالالخ انغالالٕسٚخ,) .11

 يذٚشٚالالالالالالالالالالالالالالالخ انًشاكالالالالالالالالالالالالالالالض انثوبكٛالالالالالالالالالالالالالالالخ , يكزجالالالالالالالالالالالالالالالخ االعالالالالالالالالالالالالالالالذ, ديشالالالالالالالالالالالالالالالن.

http://acrslis.weebly.com/uploads/1/6/0/7/16070576/library_classificatio

n.pdf                      

(," أًْٛخ يؤشالشاد األداء كالٙ 3115زبج ششٚق يسًذ,) ٔ زغٍٛ,ٚبعٍٛ, عبيش إثشاْٛى ثبخذ  .13

اندبيؼالبد انغالٕداَٛخ رظُٛق اندبيؼبد ػهٗ انًغزٕٖ انؼبنًٙ: دساعخ رسهٛهٛخ الردبْالبد يالذساء 

," يالالؤرًش هٛالالبط األداء ٔرطجٛالالن َظالالبو انًؤشالالشاد انشئٛغالالخ نزؼضٚالالض اندالالٕدح انشالالبيهخ كالالٙ انسكٕيٛالالخ

 خبيؼالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبد انالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٕطٍ انؼشثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالٙ.

http://dspace.mahdi.edu.sd:8080/xmlui/handle/123456789/347 

 

https://sci.mu.edu.iq/wp-content/uploads/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/video/Report2.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/video/Report2.pdf
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 (1الممحق)
 جامعة الموصل  
 واالقتصاد      اإلدارة  كمية 
 األعمال إدارةقسم  
  الدراسات العميا 

 تحكيم إستبانة م /

 حترم.....مالدكتور ال األستاذ

التصنيفات العالمية  إلىلالنضمام  اإلستراتيجيةالخيارات )يعتـز الباحث القياـ بدراسة الػ      
كنظػػران لعػػدـ  فــي جامعــة الموصــل( حالــة/ دراســة  AWRUو QS بــالتركيز عمــى تصــنيفي 

تػػكفر مقػػاييس جػػاىزة تقػػيس معظػػـ مؤشػػرات الدراسػػة، فقػػد سػػعى الباحػػث إلعػػداد اسػػتبانة تحقػػؽ 
عممية القياس ىذه كالمبينة مؤشراتيا كعناصرىا المدرجة فػي االسػتمارة، راجػيف الت ضػؿ بإبػداء 
 رأيكػػػـ فػػػي االسػػػتبانة كاألبعػػػاد كال قػػػرات التػػػي تنػػػدرج ضػػػمنيا مػػػع بيػػػاف الممحكظػػػات فػػػي ضػػػكء

 :اآلتيةاإلجابة عف األسئمة 

 ؟فقرات االستبانة ذات صياغة لغكية كاضحة كتخدـ الغرض مف الدراسة أف: ىؿ 1س
 ؟فقرات الدراسة تت ؽ مع المحاكر التي صن ت فييا أفىؿ :2س
 ؟األبعادتعديمياضمف كؿ بعد مف  أكحذفيا  أكيمكف اضافتيا : ىؿ ىناؾ 3س

 المالحظات:
( Likertسػػػػػػػػػػػيتـ اسػػػػػػػػػػػتخداـ مقيػػػػػػػػػػػاس ) .1

 الخماسي
2.  
 ...................................   اسـ المحكـ  - أ
    ...................................   المقب العممي - ب
 ....................................   االختصاص - ت
 ...................................    مكاف العمؿ - ث
 ...................................         التكقيع - ج

 ..ت ضمكا بقبكؿ فائؽ الشكر كالتقدير

 الباحث                                                  المشرف                                                                 
 ا.م.د عالء احمد حسن الجبوري              هادي متعب العيساوي             احمد عبد ال

 ضعيؼ جدان  ضعيؼ متكسط عالي عالي جدان 



 

 

 (2الممحق )
 خبيؼخ انًٕطم  
 كهٛخ اإلداسح ٔاالهزظبد       
 األػًبلهغى إداسح  
  انذساعبد انؼهٛب 
 

 م/ استمارة أستبـــانة

 السالـ عميكـ كرحمة اا كبركاتو...

اكمػاؿ  أجػؿبعد التحية ... نضع بيف أيديكـ الكريمة اسػتمارة االسػتبانة التػي أعػدت مػف       
، كالتػػػي يػػػرـك الباحػػػث الحصػػػكؿ عمييػػػا األعمػػػاؿ إدارةمتطمبػػػات رسػػػالة الماجسػػػتير فػػػي عمػػػـك 

ــارات )بػػػػػ  كالمكسػػكمة  ــىلالنضــمام  اإلســتراتيجيةالخي ــى  إل ــالتركيز عم ــة ب التصــنيفات العالمي
 في جامعة الموصل( حالة/ دراسة  AWRUو QS تصنيفي 

كنظران لما نعيػده فػيكـ مػف خبػرة كقػدرة ككػكنكـ االقػدر عمػى التعامػؿ مػع فقػرات ىػذه االسػتبانة، 
ايجػػػابي فػػػي إخػػػراج ىػػػذه الدراسػػػة  تػػػنثيركمػػػا تعػػػد مشػػػاركتكـ فػػػي تقػػػديـ الصػػػكرة الحقيقيػػػة ذات 

ابة التػي تركنيػا مناسػبة اإلجاماـ (  √)  عالمة بكضعبالمستكل المطمكب، لذا نرجك ت ضمكـ 
فػػال داعػػي لػػذكر  فحسػػبلمغػػراض العمميػػة  يسػػتعمؿالبحػػث سػػكؼ  مؤكػػدان لكػػـ أف لكػػؿ سػػؤاؿ

 .تعاكنكـ معنا االسـ شاكريف مقدمان 

 مع الجزيؿ الشكر كالعرفاف ........                                 

 الحظة م

  صػالحية عػدـ سػؤاؿ دكف اإلجابػة يعنػي  أمتػرؾ  ألف جميعيػا األسػئمةيرجى اإلجابة عف
 االستمارة لمتحميؿ االحصائي.

 االست سار عف األسئمة مف الباحث أكغمكض  أممكانكـ االست سار عف إب. 

 
                           المشرف                          الباحث                                                       

 .م.د عالء احمد حسن الجبوري    ااحمد عبد الهادي متعب العيساوي                        

                

 معمومات عامة تخص المجيب عمى استمارة االستبانة: :األولالمحور 



 

 

 

 ( أماـ اإلجابة التي تراىا مناسبة كفؽ إدراكاتؾ لممكضكع :√يرجى كضع عالمة )
 

 انساني عممي تخصص الكمية   1

 
2 

 
 التحصيل الدراسي

 ماجستير دبمكـ عالي
 دكتكراه بكرد

 أنثى ذكر الجنس 3

 
4 
 
 

 
 العمر

25-29 30-34 

35-39 40-44 

 فنكثر 50 45-49

 مدرس أستاذ المرتبة العممية 5

 مدرس مساعد أستاذ مساعد

 ............................................ الوظيفي الحاليالموقع  6
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 سنوات الخدمة

 سنة 10-5           سنة  5أقؿ مف         

 سنة  20-16         سنة 11-15        

  سنة فنكثر  20         
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الدورات التدريبية في مجال 

 التصنيف الدولي والجودة

 دكرة 1-3           
 

 دكرة 4-6          

  دكرات فنكثر  7        
 

 

 

                       

                 

          

          

          

     

     

     

     

          

              

          

     

          

     

                        



 

 

االسػػتراتيجيات البديمػػة كاختيػػار البػػديؿ ىػػك تقيػػيـ  : اإلسررتراتيجية: الخيررارات المحررور الثرراني
 .األفضؿ مف بيف االستراتيجيات المتاحو

 ألمددوصج: هددو   التحررول نحررو جامعررات الصررنف العررالمي SALMIالـررـ  أنمرروذ  األولالخيررار  

هن فدد  تلميددة المجتمعدد ت ثيددة  ومخرج تهدد  األس سددية التدد  تسدديوضدد   سددم ت الج معدد ت الب 
 .ورقيه 

 

 الحوكمة الرشيدة أ

 العبارة ت
 درجة التوفر

جدا
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متو

يف 
ضع

جًدا 
ف 

ضعي
 

1 
تتسػػػػػػػـ اإلجػػػػػػػراءات كالمعػػػػػػػامالت فػػػػػػػي جامعػػػػػػػة المكصػػػػػػػؿ 

 .بالش افية كالكضكح  
     

2 
3 
4 

 اإلدارة مدل استخداـ انكاع الرقابة في

      .كقائية1

      .متزامنة2

      .عالجية3

      لمعامميف بالجامعة.الحرية األكاديمية المتاحة  5

الرغبػػػػػة فػػػػػي التغييػػػػػر نحػػػػػك األفضػػػػػؿ بػػػػػيف العػػػػػامميف فػػػػػي  6
 .الجامعة

     

 تركيز المواهب ب

7 
8 
9 

التشػػػػػػجيع الكػػػػػػافي  تػػػػػػكفر الجامعػػػػػػة
لمكػػػػاديمييف المتميػػػػزيف عبػػػػر عػػػػدة 

 كسائؿ منيا:

.سياسات تح يزية 1
 معنكية

     

      .منح بحثية2

.مكافنت مالية 3
 تشجيعية

     

10 
11 
12 

تستقطب الجامعة الباحثيف مف 
عدة كسائؿ  عف طريؽخارجيا 

 منيا:

.ت عيؿ برامف 1
 الزمالة

  .   

      .الت رغ العممي2

.العمؿ البحثي 3
 المشترؾ

     



 

 

 وفرة التمويل ج

13 
ايرادات الجامعة خارج إطار المكازنة تك ي عمى سد 

 ن قاتيا .
     

      دعمان حككميان بنستمرار.ة تتمقى الجامع 14

      .منح بحثية مف مصادر مختم ة عمىالجامعة  تحصؿ 15

16 
الجامعة مشركعات خاصة تجنى مف خالليا  لدل

مثؿ المراكز االستشارية كالتعميـ المكازم  اإليرادات
 كالمسائي.

     

 االنتاج البحئي د

17 
فػػػي بػػػيف أعضػػػاء الييئػػػة األكاديميػػػة المنافسػػػة  تسػػػكد ركح

 .البحث العممي مجاؿ
     

18 
تشػػػػجيع باألداء األكػػػػاديمي  تسػػػػعى الجامعػػػػة إلػػػػى تطػػػػكير

السػػػػػػػتكماؿ الدراسػػػػػػػات العميػػػػػػػا  خػػػػػػػارج القطػػػػػػػر  االبتعػػػػػػػاث
 .المتخصصة

     

19 
مػػع جامعػػات أخػػرل لػػدعـ البحػػث  اإلسػػتراتيجيةشػػراكات ال

 .العممي
     

20 
21 

لم ػكز بجػكائز البحػث  رؤية الجامعػة
العممػػػػػػػػي التػػػػػػػػي تطرحيػػػػػػػػا الييئػػػػػػػػات 

 منيا: كالمؤسسات األكاديمية

      .المحمية1

      .الدكلية2

      .مكؿ الجامعة تكاليؼ حضكر المؤتمرات العمميةت 22

 الخريجون ح

تعتمػػػػد إدارة الجامعػػػػة سياسػػػػة كاضػػػػحة لتنىيػػػػؿ الخػػػػريجيف  23
 .العالميةعمى كفؽ متطمبات التصني ات 

     

24 
يسػػتطيع خريجػػػك الجامعػػػة المنافسػػػة فػػي سػػػكؽ العمػػػؿ مػػػع 

 .خريجي الجامعات األجنبية
     

25 
 اسػتدامةعبػر  الجامعة سياسة التعميـ المسػتمرإدارة تتبنى 

 .كتدريبيـ ما بعد التخرج فاالتصاؿ بالخريجي
     

 نقل وتوطين التقنية خ

     بالمالكات عمى رفد سكؽ العمؿ  عممت إدارة الجامعة 26



 

 

 .ياكتشغيم القادرة عمى إدارة التقنيات الحديثة

27 
فػي إعػداد الكػكادر المؤىمػة لتطػكير  جامعة المكصؿ تسيـ
 .التقنية

     

28 
لمعػػالـ كادكاتيػػا  التقانػػة نقػػؿ عمػػى تحػػرص جامعػػة المكصػػؿ

 .العربي
     

القطػػػاع العػػػاـ تكظػػػؼ جامعػػػة المكصػػػؿ تقنيػػػة جديػػػدة فػػػي  29
 كالخاص.

     

 

 ف    لة وجو  مؤشرات مي الية لن يتضمله  التقيين لطى ً إ راجه  .    

  .............................................................. 
 

التعميـ مف االنتقاؿ مف  منظمات عممية تغيير تمكف  :الخيار الئاني تدويل التعميم العالي
ككنيػػا مجػػرد منظمػػة محميػػة لتصػػبح منظمػػة عالميػػة قػػادرة عمػػى اضػػ اء البعػػد الػػدكلي عمػػى 

 .كافة جكانب منظكمة عمميا 
 

 هيئة التدريس  ألعضاءمتطمبات الحراك والتنمية المهنية الدولية  أ

 العبارة ت
 درجة التوفر

جداً 
ي 

عال
 

الي
ع

سط 
متو

يف 
ضع

جداً  
ف 

ضعي
 

30 
ىيئػػة التػػدريس مػػف المشػػاركة  أعضػػاءالجامعػػة  إدارة تمكػػف
 جامعات عالمية رائدة. في التعميـ أنشطةفي 

     

31 
32 

 أعضػػػػػاء يشػػػػػارؾ
ىيئػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػدريس 

 :في 

      .األبحاث الدكلية1

      .المؤتمرات كالندكات  الدكلية2

33 
ىيئػػػػػة  أعضػػػػػاءب اسػػػػػتقطتصػػػػػيش الجامعػػػػػة إسػػػػػتراتيجية ال

 .بالجامعةاألكاديمي لمعمؿ  تدريس متميزيف دكليان 
     

34 
ت عيػػػؿ ات اقيػػػات تعػػػاكف دكليػػػة مػػػع جامعػػػات عالميػػػة رائػػػدة 

 ىيئة التدريس. أعضاءلتبادؿ 
     



 

 

35 
المعيػػػػػػػديف بالجامعػػػػػػػة  الجامعػػػػػػػة عمػػػػػػػى ابتعػػػػػػػاث تحػػػػػػػرص

عمميػػػة مػػػف الجامعػػػات العالميػػػة  شػػػياداتلمحصػػػكؿ عمػػػى 
 الرائدة .

     

 متطمبات النشاط الدولي لمطالب ب

36 
الطػػػػالب  أفضػػػػؿالسػػػػتقطاب إسػػػػتراتيجية تطبػػػػؽ الجامعػػػػة 

  .الدكلييف لمدراسة بالجامعة
     

37 
تطبيػػػػؽ اجػػػػراءات لتيسػػػػير انتقػػػػاؿ الطػػػػالب الػػػػدكلييف مػػػػف 

  .جامعة المكصؿ إلى األجنبيةالجامعات 
     

38 
بػػػػػػ)تنشيرات تقػػػػديـ الخػػػػدمات االستشػػػػارية المتعمقػػػػة تسػػػػييؿ 

 .الس ر،نظاـ االقامة( لمطالب الدكلييف بالجامعة
     

39 
ت عيػػؿ ات اقيػػات شػػراكة مػػع جامعػػات عالميػػة رائػػدة لمتبػػادؿ 

 الدكلي لمطالب.
     

40 
طػالب الجامعػة لمحصػػكؿ عمػى دكرات تدريبيػة فػػي  إرسػاؿ

 .ةجامعات عالمية رائد
     

 متطمبات تدويل البحث العممي ج

41 
العممية العضاءىيئة التدريس في  األبحاث الجامعةنشر 

 مجالت عممية عالمية.
     

      االشتراؾ في اتحاد الجامعات العالمية الرائدة بحثيان. 42

تشجع الجامعة اجراء البحكث العممية التي تحقؽ  43
      المنافسة عالميان.

الباحثيف لتسجيؿ براءات اختراعاتيـ في  تساعد الجامعة 44
 المراكز العالمية.

     

 أفضؿات اقيات شراكة لتبادؿ الباحثيف مع  ت عؿ الجامعة 45
 الجامعات العالمية الرائدة.

     

 متطمبات التسويق الدولي لمجامعة  د

تضميف مكقع الجامعة االلكتركني معمكمات عف معدالت  46
 الدكلييف.قبكؿ الطالب 

     

     احتكاء ص حة الجامعة االلكتركنية عمى ص حات مرادفة  47



 

 

 بمغات اجنبية.

48 
تضميف المنشكرات الصػادرة عػف الجامعػة معمكمػات حػكؿ 

 فرص القبكؿ المتاحو اماـ الطالب الدكلييف.
     

49 
50 

 تشػػػػػارؾ الجامعػػػػػة
فػػػػػػػػػػي الممتقيػػػػػػػػػػات 

 :الدكلية بيدؼ

      .التركيف لبرامف الجامعة1

      .استقطاب الطالب الدكلييف2

51 
تنظػػػػيـ ممتقيػػػػات سػػػػنكية لتسػػػػكيؽ خريجػػػػي الجامعػػػػة عمػػػػى 

 الشركات كالمؤسسات الدكلية. 
     

 

 ف    لة وجو  مؤشرات مي الية لن يتضمله  التقيين لطى ً إ راجه  .    

  .............................................................. 
 

منحنػػى مػػنظجـ يقػػكـ عمػػى تصػػميـ العمميجػػة التعميميجػػة ،  الخيــار الئالــث تكنولوجيــا التعمــيم :
ميحػدجدة ككاضػحة باسػتخداـ جميػع المػكارد المتاحػة لجعػؿ  أىداؼحسب  يا، كتقكيمىاكتن يذ

 .فعالية أكثرعمميجة التعميـ 
 

 

 دور الجامعة في استخدام تكنولوجيا التعميم  أ

  ت

 العبارة

 التوفردرجة 

الي
ع

 
 جداً 

الي
ع

سط 
متو

يف 
ضع

جداً  
ف 

ضعي
 

52 
53 
54 

تقػػػػػػػػـك الجامعػػػػػػػػة 
بتحػػػديث بياناتيػػػا 
بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ دكرم 

 مثؿ:

      .بيانات المكقع1

      .االعتماد الذم حصمت عميو2

.معمكمػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػف أعضػػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػػة 3
 التدريس

     

تيتـ الجامعة بحجـ ص حات مكقعيا االلكتركنػي كفػؽ مػا  55
تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارير دكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمحركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 كنحكىا. Google,Yahoo,beingالبحث

     



 

 

لػػػػػػػدل الجامعػػػػػػػة منصػػػػػػػات الكتركنيػػػػػػػة لتقػػػػػػػديـ الخػػػػػػػدمات  56
 االستشارية.

     

رفع مستكل  إلىلكتركني لمجامعة إلشيرة المكقع اتؤدم  57
 التصنيؼ العالمي لمجامعة . 

     

الحديثة الكسائؿ بتكاصؿ بيف مككنات الجامعة  ىناؾ 58
 نمكجيا التعميـ كاالتصاالت. ك التي تعتمد عمى تك

     

تػكفر الجامعػة مكتبػات الكتركنيػػة يمكػف تصػ ح محتكياتيػػا  59
 الدكلية. أكالشبكة المحمية  عبركتحميميا 

     

 الجامعي في استخدام تكنولوجيا التعميم األستاذمهارات  ب

التكاصػػػؿ مػػػع فػػػي  اسػػػتخداـ كسػػػائؿ التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي 60
 الطمبة كتدريسيـ.

     

61 
62 
63 

منصات ال اتعامؿ مع
 كالمشػػػػػػػػاركةالعمميػػػػػػػػة 

 فييا:

1. Google scholar      

2 .Google class room      

3. research gate      

اسػػتخداـ كسػػائؿ االيضػػاح االلكتركنيػػة فػػي التػػدريس مثػػؿ  64
 .  Data Showالسبكرة الذكية كالػ 

     

 

 ف    لة وجو  مؤشرات مي الية لن يتضمله  التقيين لطى ً إ راجه  .  

  .............................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مايعادليػا مػف  أكقػكائـ باسػماء الجامعػات ىػي  :التصنيف العالمي لمجامعات: المحور الئالث 
تنازليػػػا ، كيعتمػػػد ىػػػذا الترتيػػػب عمػػػى مجمكعػػػة معػػػايير  مؤسسػػات التعمػػػيـ العػػػالي مرتبػػػة  ترتيبػػػا

مػػف كجيػػة نظػػر الجيػػو التػػي  أىميتيػػاكعكامػػؿ محػػددة قابمػػة لمقيػػاس تػػكزف االكزاف بينيػػا بحسػػب 
التػػػي تحقػػػؽ  ARWUك  QSسػػػكؼ يػػػتـ قيػػػاس  المتطمبػػػات لتصػػػني ي لػػػذا . تقػػػـك بالتصػػػنيؼ

إلى التصني ات أما قائمػة ال حػص تسػعى إلػى قيػاس كاقػع جامعػة المكصػؿ مػف ىػذه  اإلنضماـ
 التصني ات .

 

سػػػػنكم لمجامعػػػػات حػػػػكؿ العػػػػالـ كيػػػػتـ نشػػػػره عبػػػػر الشػػػػركة  تصػػػػنيؼ ىػػػػك :QS: تصــــنيف أوالً 
 1000كينشر قائمػة الفضػؿ   Quacquarelli Symondosالبريطانية ككاكاريمي سيمكندس

 جامعة حكؿ العالـ.

 األكاديميةالسمعة  أ

 ت
 

 العبارة
 درجة التوفر

جداً 
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الي
ع
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65 
اسػػـ السػػاتذة دكليػػيف إلػػػى  400تسػػتطيع الجامعػػة ارسػػاؿ 

 .QSمنظمة 
     

66 
      تمتمؾ الجامعة سمعة جيدة لدل زبائنيا الدكلييف. 

67 
لبحثيػػة لتعزيػػز السػػمعة تتبنػػى الجامعػػة االنشػػطة العمميػػة كا

 األكاديمية.
     

 سمعة جهات التوظيف  ب

68 
لػػػػػدل جامعػػػػػة المكصػػػػػؿ رؤيػػػػػة إسػػػػػتراتيجية لرفػػػػػع سػػػػػػمعة 

 خريجييا في سكؽ العمؿ المحمية كالدكلية.
     

69 
تمتمػػػؾ الجامعػػػة سػػػمعة جيػػػدة فػػػي سػػػكؽ العمػػػؿ الخػػػارجي  

 .خريجييا ذكم الميارات كالقدرات العالية عبر
     

70 
تعتمػػد الجامعػػة آراء أصػػحاب العمػػؿ لتقػػكيـ أداء خريجييػػا 

 مف خالؿ تحسيف جكدة برامجيا البحثية كالتعميمية. 
     



 

 

71 
ىنػػػػاؾ مسػػػػح ميػػػػداني السػػػػتطالع آراء أربػػػػاب العمػػػػؿ فػػػػي 

 احتياجاتيـ مف البرامف الدراسية الحالية.
     

 هيئة التدريس ألعضاءنسبة االستشهادات   ج

72 
ىيئػة التػدريس فػي  أعضػاءتكفر الجامعة ال رصػة ألسػياـ 

 الدكلية. المؤتمرات كالندكات ككرش العمؿ 
     

73 
عمػػى التقػػدـ لم ػػكز  األكاديميػػةالجامعػػة الييئػػة  إدارةتشػػجع 

بجكائز البحث العممػي التػي تطرحيػا الييئػات كالمؤسسػات 
 .المحمية كاألجنبية األكاديمية

     

74 
ماديػػػػػػة  أعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس جػػػػػػكائزان الجامعػػػػػػة تمػػػػػػنح 

يحصػؿ عمػى جػائزة كمعنكية عند القياـ بنشر بحػث مميػز 
  Scopus.مستكعبات ة في يتـ نشر  أكعممية 

     

 عدد الطمبة  إلىهيئة التدريس  أعضاءنسبة  د

75 
تعتمد الجامعة عمػى المقػاييس المعتمػدة عالميػان فػي تحديػد 

 نسبة الطمبة إلى التدريسييف.
     

76 
الجامعة القاعات الدراسػية كالمختبػرات الكافيػة  إدارةتمتمؾ 
  .طمبتيا إعدادحسب 

     

77 
تمتمػػػؾ الجامعػػػة المركنػػػة فػػػي تحديػػػد نسػػػب القبػػػكؿ حسػػػب 

 QS.ضكابط  منظمة 
     

 هيئة التدريس االجانب  أعضاءنسبة  ح

 لمتعاكف مع الجامعات إستراتيجيةلدل الجامعة خطة  78
 . التدريسييف استقطاب أجؿمف  الدكلية

     

االجانب لالست ادة مف  التدريسييفتتعاقد الجامعة مع  79
 خبراتيـ  كتقديـ الخدمات التعميمة لمجامعة. 

     

تعتمد الجامعة عمى االت اقيات الدكلية لتكفير اساتذة في  80
 االختصاص النادر.

     

 نسبة الطالب االجانب و

لمطالب العرب كاالجانب الدارسيف تقدـ الجامعة منح  81
  .فييا

     



 

 

تقيـ الجامعة مؤتمرات دكلية لبحكث الطمبة الدارسيف  82
 فييا. 

     

83 
الجامعػػة الحػػكافز الماديػػة كالمعنكيػػة السػػتقطاب  إدارةتقػػدـ 

  .الطمبة العرب كاالجانب
     

 

 ف    لة وجو  مؤشرات مي الية لن يتضمله  التقيين لطى ً إ راجه  .    

  .............................................................. 
 
 
 

التصنيؼ “ بػػػػام العالمي لمجامعات كالذم يعرؼ تصنيؼ شنغي :ARWU: تصنيف ئانياً 
فيما يتعمؽ  األداءيعتمد تصنيؼ شنغيام عمى  :(ARWU) ”لجامعات العالـ األكاديمي

 جامعة عمى مستكل العالـ. 500 أكؿبالبحكث العممية كيرتب فقط 
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تكفر الجامعة فرصان لمخريجيف المتميزيف في بحكثيـ  84
 المؤتمرات الدكلية كعرض بحكثيـ.لممشاركة في كبرل 

     

85 
86 

لػػػػػػدل الجامعػػػػػػة تصػػػػػػكر 
عمػػػػػػى  كاطػػػػػػالعاضػػػػػػح ك 

 شركط الترشيح لػػ :

      .جائزة نكبؿ 1

2. Fields Medals        

الجامعة عمى تنىيؿ خريجيف قادريف عمى المنافسة  تعمؿ 87
 لمحصكؿ عمى جكائز دكلية كبرل في المستقبؿ. 

     

 هيئة التدريس أعضاء جودة ب

مشػػػػػػراكة مػػػػػػع كبػػػػػػرل ل إسػػػػػػتراتيجيةخطػػػػػػة  لػػػػػػدل الجامعػػػػػػة  88
الجامعػػػات العالميػػػة السػػػتقطاب اكػػػاديميف حاصػػػميف عمػػػى 

     



 

 

 جائزة نكبؿ.

89 
 األكثػػرلبػػاحثيف عػػدد ا تخطػػط الجامعػػة إلسػػتراتيجية زيػػادة

فػػػرع مػػػف فػػػركع العمػػػـك فػػػي كبػػػرل  21استشػػػيادان بيػػػـ فػػػي 
 المجالت الدكلية.

     

90 
لتسػػػػكيؽ بحكثيػػػػا كزيػػػػاد نسػػػػبة  إسػػػػتراتيجيةالجامعػػػػة  تضػػػع

 االستشيادات بيا.
     

 مخرجات البحث. ج

91 
تسػػعى الجامعػػة لعقػػد ات اقيػػات تعػػاكف مػػع الجامعػػات ذات 

 التصنيؼ العالمي إلقامة برامف بحثية متطكرة.
     

92 
ىيئػػػة التػػػدريس  تيػػػتـ الجامعػػػة بالتنميػػػة المينيػػػة ألعضػػػاء

 كتكفير الدعـ الالـز الجراء البحكث العممية المتميزة 
     

93 
94 

ىنػػاؾ سياسػػة تح يزيػػة ألعضػػاء 
 الييئػػػػػػة التدريسػػػػػػية لمنشػػػػػػر فػػػػػػي

 :  مجالت مثؿ 

1. Science      

2. Nature      

95 
استشػيادان بيػـ فػػي  األكثػر عمػى زيػادة عػػددالجامعػة  تعمػؿ
 في كبرل المجالت الدكلية. مف فركع العمـكفرعان  21

     

 

 ف    لة وجو  مؤشرات مي الية لن يتضمله  التقيين لطى ً إ راجه  .
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 (3الممحق)
 ARWUو  QSقائمة فحص تصنيفي 

 الفقرات ت
 

 المالحظات االجابة بـــ
 ال نعم 

شخصػػػية اكاديميػػػة  400ىػػػؿ لػػػدل جامعػػػة المكصػػػؿ  1
الجػػػػػػػػػراء  QSمؤسسػػػػػػػػػة  إلػػػػػػػػػىدكليػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػتـ تقػػػػػػػػػديميا 

 ؟االستطالع

   

ىػػػػؿ لػػػػدل جامعػػػػة المكصػػػػؿ قاعػػػػدة بيانػػػػات تسػػػػتطيع  2
الجػػػػراء المسػػػػح الميػػػػداني  QSتقػػػػديميا إلػػػػى مؤسسػػػػة 
 لسمعة جيات التكظيؼ

   

ىؿ لدل الجامعة خريجيف حاصميف عمى جكائز نكبػؿ  3
 ؟فيمدز في الرياضياتكميداليات 

   

ىيئة التدريس حاصميف  أعضاءىؿ  ىناؾ مف ضمف  4
 ؟عمى جائزة نكبؿ

   

استشػيادان بيػـ  األكثػرىؿ يكجد لػدل الجامعػة بػاحثكف  5
فػػػرع مػػػف فػػػركع العمػػػـك فػػػي كبػػػرل المجػػػالت  21فػػػي 

 Clarivateكالػػػذيف تػػػـ اختيػػػارىـ بكاسػػػطة مؤسسػػػة 
Analytics ؟ 

   

    في زيادة؟ األنترنتىؿ حضكر الجامعة عمى شبكة  6
ىػؿ لػدل الجامعػة بحػكث منشػكرة فػي مجمتػي الطبيعػة  7

Nature  كالعمـكScience؟ 
   

ىػػػؿ ىنػػػاؾ ابحػػػاث كاردة فػػػي دليػػػؿ االقتبػػػاس العممػػػي  8
SCIE كدليؿ اقتباس العمـك االجتماعيةSSCI؟ 

   

  .الييئة التدريسية في الجامعة أعضاءعدد  9
  .عدد الطمبة في الجامعة  10
 Scopusعػػػػدداالبحاث المنشػػػػكرة فػػػػي قاعػػػػدة بيانػػػػات  11

 .عمى مدار خمس سنكات

2015 2016 2017 2018 2019 
     

  .ىيئة التدريس الدكلييف  أعضاءعدد  12
  .عدد الطمبة الدكلييف 13
عػػػدد أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس الحاصػػػميف عمػػػى شػػػيادة  14

 الدكتكراه
 

 



 

 

 ( 4 ) الممحق
 قائمة أسماء السادة الخبراء محكمي استبانة الدراسة

 الجامعة االختصاص االسم المرتبة العممية ت
 المكصؿ االنتاج كالعمميات إدارة أكـر احمد الطكيؿ ا.د 1

 صالح الديف عكاد الكبيسي ا.د 2
اإلدارة المعرفة ك  إدارة

 اإلستراتيجية
 بغداد

 العراقية االنتاج كالعمميات إدارة قاسـ نايؼ عمكاف ا.د 3
 المكصؿ إدارة االنتاج كالعمميات ميسر إبراىيـ الجبكرم ا.د 4
 المكصؿ االدارة اإلسترتيجية معف كعد ا المعاضيدم ا.د 5
 تكريت انتاج كالعمميات إدارة ناجي عبد الستار محمكد ا.د 6

 االء عبد المكجكد العاني ا.ـ.د 7
كالسمكؾ نظرية المنظمة 
 التنظيمي

 المكصؿ

 ال مكجة إستراتيجية إدارة باسـ فيصؿ عبد نايؼ ا.ـ.د 8
 العراقية إستراتيجية إدارة خالدية مصط ى عطا ا.ـ.د 9
 المستنصرية االنتاج كالعمميات إدارة زىرة حسف العامرم ا.ـ.د 10

 انتاج كعمميات إدارة عامر عبد المطيؼ كاظـ ا.ـ.د 11
التقنية الجامعة 

 الكسطى

 عامر ميدم صالح ا.ـ.د 12
كمية  /قياس كتقكيـ

 التربية لمعمـك االنسانية
 تكريت

 االنبار جكدة إدارة عبد السالـ عمي حسيف النكرم ا.ـ.د 13
 المكصؿ إدارة التسكيؽ عالء  عبد السالـ اليماني ا.ـ.د 14
 كربالء انتاج كعمميات إدارة محمد فيد الدليمي ا.ـ.د 15

 * تم ترتيب األسماء وفق المقب العممي أواًل ئم الحروف األبجدية.

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 (5)الممحق
 مقابمتهم تمت الذين السادة اسماء

 مدة المقابمة تاريخ المقابمة المنصب االسـ ت

1 
عامر عبد الرزاؽ 

 الناصر
مسؤكؿ شعبة ضماف 

 في الرئاسة الجكدة
 دقيقة 40 1/11/2019

2 
محمد سعيد  أرقـ

 االفندم
المكارد  قسـ مدير

 شريةبال
 دقيقة 20 1/11/2019

 ساميحسف  مازف 3
ضماف قسـ مدير 

كاالداء  الجكدة
 الجامعي 
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ABSTRACT 

        The current study aimed to clarify the effect that strategic choices 

could have in order to join the global rankings. The study was applied 

at the University of Mosul, and the study relied on three dimensions of 

the independent variable. The strategic options were (Salmi model for 

transformation towards world class universities, internationalization of 

higher education, and educational technology), whereas the dependent 

variable had international rankings two dimensions (QS Ranking, 

ARWU Ranking). The descriptive analytical approach was adopted in 

the completion of this study. The study included answering the 

questions related to the study problem through testing a number of 

main and subsidiary hypotheses regarding the relationships of 

influence, influence, and contrast. The questionnaire was designed to 

collect the necessary data, and a simple intentional sample was 

represented by individuals and workers in The University of Mosul is 

represented by (quality assurance officials at the colleges and 

departments level, and the quality assurance official at the university 

level, associate deans of science, and the scientific assistant to the 

president of the university) by (50) individuals, and the ready 

statistical program (SPSS.V.23) was used to use The results were 

obtained, and the study adopted a set of descriptive statistics means 

(frequencies, percentages, weighted mean, and standard deviation) as 

well as inferential statistics (Spearman correlation coefficient, simple, 

repeated, linear regression). And the use of a set of tests (F, T, and 

Exploratory Factor Analysis). 

Among the most prominent conclusions reached by the study that the 

strategic options have an effect on the global classifications, which 

were represented by the validity of the study hypotheses and the 

validity of the hypothetical model of a correlation and impact of the 

strategic options in the global Rankings. 

As for the most important recommendations of the study, the 

researched university administration should increase interest and 

awareness of the importance of strategic options in order to join the 

international classifications, which would raise the level of the 

university and reach it to the ranks of advanced universities. 

 

Keywords: strategic options, global rankings. 
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