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مسحخلص الدزاسة
هضفذ الضعاؾت بلى مػغفت جُبُم مػاًير الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت ،ولخدلُم ؤهضاف الضعاؾت
اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي ،ولاؾدباهت ؤصاة لجمؼ البُاهاث ،حغي جُبُلها غلى غُىت مً ( )924بصاعٍا وؤواصًمُا ٌكغلىن مىاكؼ
بصاعٍت ،وبيؿبت ( )%91مً احمالي مجخمؼ الضعاؾت البالغ غضصه ( ،)349وبمػالجت البُاهاث باؾخسضام بغهامج الخدلُل ؤلاخهاجي (SPSS-
) ،Xفلض ؤقاعث هخاثج الضعاؾت بلى آلاحي5
خهل غمىم ألاصاة غلى مخىؾِ هلي ( 2442مً  )1بخلضًغ لفظي (هبيرة) وغلى مؿخىي اإلاداوع؛ خهل ؤلاَاع الفىغي إلافهىم الجىصة
الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ومخُلباث جُبُلها غلى ؤغلى مخىؾِ(ً ،)2443لُه مدىع مػىكاث جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت؛ بمخىؾِ ()2444؛ وهلهما بخلضًغ (هبيرة) ،فُما خهل مدىع واكؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت؛ غلى مخىؾِ
ً
( )2423وؤزيرا 5مدىع مػاًير جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بمخىؾِ ( )2443وهلهما بخلضًغ لفظي (مخىؾُت)4
هما ؤهضث هخاثج الضعاؾت غلى ؤهمُت بخضار حغُيراث بلىتروهُت في بغاصة آلُت وهىضؾت وهُيلُت ألاوكُت والػملُاث وؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت،
والخضعٍب والخػلُم ،وبىاء زلت مىظمت جيىن فيها الجىصة بكيل غام هي اللُمت اإلاىحهت ليكاَاث الفغص 4وؤهمُت مػُاع الخإهُل الػلمي
والػملي والؿلىوي ،والظي ًغحؼ بلى هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت ؤلالىتروهُت ؛ لخُبُم الجىصة الكاملت ،هما جىاحه الخُبُم مػىكاث هثيرة؛
ً
ومنها؛ غضم وحىص زُت واضخت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػت مؿدىضة الى عئٍتها وعؾالتها وؤهضافها ،وؤزيرا يػف الػلكت بين بغامج
ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت والخُىٍغ ؤلاصاعي4
ً
وفي يىء الىخاثج كضم الباخث غضصا مً الخىنُاث جلخهذ في ؤهمُت الخدىٌ بلى جُبُلاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وفم مفهىم الجىصة
الكاملت ،وويؼ زُِ واضخت لخاحت الجامػاث الُمىُت مً ألاحهؼة ؤلالىتروهُت والكبياث مؿدىضة بلى عئٍتها وعؾالتها وؤهضافها ،وويؼ
زُت إلػالت مػىكاث جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،هما اكترح بحغاء صعاؾاث إلاػىكاث جُبُم الجىصة في ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت4
اليلمات اإلافحاخُة :ثطبُم .معاًير الجىدة الشاملة .ؤلادازة ؤلالىترونُة .الجامعات الُمنُة.

Abstract:
The purpose of the study was to know the application of the overall quality standards in the higher management of the
Yemeni universities. The objectives of the study were to use the study methodology. A study was conducted on a sample of
(129) administrative and (841) academic. The use of the statistical analysis program (SPSS-X) ), And the results of the study
indicated the following:
The conceptual framework of the concept of total quality in electronic management and the requirements of its application
was achieved at the highest (3.90), followed by the axis of obstacles to the application of total quality in electronic
management; (3.49). Finally, the focus of the standards of application of total quality in electronic management (2.98), both
with a verbal assessment (intermediate).
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The results of the study also stressed the importance of electronic changes in the re-mechanism, engineering and structure
of activities, processes and administrative procedures, training and education, and building an organizational trust in which
quality is generally the value directed to the individual's activities. The lack of a clear plan in the electronic administration of
the university based on its vision, mission and objectives, and finally the weakness of the relationship between electronic
management programs and administrative development.
In the light of the results, the researcher presented a number of recommendations that summarized the importance of the
transition to electronic management applications in accordance with the concept of total quality and to develop clear plans
for the Yemeni universities which need of electronic devices and networks based on their vision, mission and objectives, It
was also suggested that studies should be conducted on the obstacles to the application of quality in electronic
management.
Keywords: Apply. Total quality standards. Electronic management. Yemeni Universities.

اإلالــدمة:

ً
ً
ً
ًىاحه الػالم اهفجاعا مػغفُا وجىىىلىحُا وزىعة مػلىماث؛ مما ًجػله ؤمام مكيلت مهمت وملخت وهي 5هُف
ٌؿخُُؼ اؾدُػاب هظا لاػصًاص في حجم اإلاػلىماث باؾخسضام الُغق الخللُضًت اإلاػغوفت في جسؼًٍ اإلاػلىماث
ً
ومػالجتها ولاؾخفاصة منها في بصاعة اإلااؾؿاث اإلاسخلفت ومما ًؼٍض ألامغ حػلُضا هى الخهاثو اإلاميزة للمػلىماث
باغخباعها كىة مازغة جضزل في مسخلف هىاحي الخُاة البكغٍت ،وهظلً فهي جخميز بالخضازل في الػلكاث ،وبالخطخم
والتزاًض بمػضٌ ًفىق جؼاًض اإلاىيىغاث التي حكيل مهاصع هظه اإلاػلىماث4
وؤنبدذ جىىىلىحُا الخاؾب آلالي ؾمت ؤؾاؾُت لئلصاعة في اإلاجخمػاث الخضًثت زانت بػض ظهىع قبىت
اإلاػلىماث "ؤلاهترهذ" وما ؤخضزخه مً فًُان مػلىماحي وما خللخه مً ؾهىلت وؾغغت في الخهىٌ غلى اإلاػلىماث
وبحغاء لاجهاالث اإلاسخلفت صون الخلُض بدضوص الؼمان واإلايان4
وفي اإلالابل حكهض الجامػاث الخيىمُت في ظل ألالفُت الثالثت الػضًض مً الًغىٍ والخدضًاث ،ومً ؤهمها5
الىمى ال ؿغَؼ في مػُُاث اإلاػغفت والثلافت اإلاػلىماجُت ،واهدكاع قبىت "ؤلاهترهذ" ،ومؼ الىٍب الخجاعي والبرًض
ؤلالىترووي ،وغيرها غلى هدى واؾؼ ،خُث ؤصي طلً بلى حغُير حظعي في هُفُت مماعؾت اإلاهام ؤلاصاعٍت4
ً
وهظغا للخإزير الىبير لخىىىلىحُا اإلاػلىماث وصوعها الىاضح في جُىٍغ الػمل ؤلاصاعي الجامعي فةن مؿإلت هللها
ومىاثمتها – وبالخالي جُىٍغها واؾخسضامها – ويػذ بصاعاث الجامػاث ؤمام جدض حضًض في مىاحهت اإلاىافؿت والؿعي
بلى جدلُم لاؾخسضام ألامثل والفػاٌ لهظه الخىىىلىحُا ،والػمل غلى هللها وجُىٍغها بما ًخلءم مؼ اخخُاحاث
الجامػاث وَبُػتها(البىهي4)239 52339 ،
ُ
وغلُه فاإلصاعة ؤلالىتروهُت حػض همُا حضًضا جغن آزاعه الىاؾػت غلى ؤلاصاعة واؾتراجُجُتها ووظاثفها ،والىاكؼ
ؤن هظه الخإزيراث ال حػىص فلِ بلى البػض الخىىىلىجي اإلاخمثل بالخىىىلىحُاث الغكمُت وبهما ؤًًا بلى البػض ؤلاصاعي
اإلاخمثل في جُىٍغ اإلافاهُم ؤلاصاعٍت ،هما ؤنبدذ حػمل غلى جدلُم اإلاؼٍض مً اإلاغوهت ؤلاصاعٍت وٍمىً اللىٌ " 5ؤن
الثىعاث الغكمُت كض ؤصث بلى حغيراث غمُلت وواؾػت في بِئت ألاغماٌ وؤؾالُبها وَغٍلت جىظُمها"(ًاؾين4)22 52331 ،
هما حػمل اإلااؾؿاث الجامػُت غلى جُىٍغ ؤصائها وجدؿِىه بهفت مؿخمغة وجىاهب الخُىع في مجاٌ
الخلىُاث والػلىم والىظغٍاث ؤلاصاعٍت الخضًثت التي جدلم ؤهضافها بىفاءة وفاغلُت ،ومً طلً اؾخسضام جلىُت
اإلاػلىماث ولاجهاالث في بهجاػ ألاغماٌ اإلاىاَت غبر البىابت ؤلالىتروهُت ،التي بضؤ جُبُلها في الؿىىاث ألازيرة بهضف
حؿهُل الخضماث للم اؾؿاث الجامػُت غبر قبياث لاجهاالث اإلاسخلفت وزانت الكبىت الػاإلاُت للمػلىماث
(ؤلاهترهذ) (ًاؾين4)232 52331 ،
انعبسٌ ،يُصىر صبنخ يحًس
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تصىر يقتزح نتطىَز األزاء انًؤصضٍ فٍ إزاراث انتزبُت وانتعهُى
ببنجًهىرَت انًُُُت فٍ ضىء يسذم انتًكٍُ اإلزارٌ
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وكض ؤنبذ لاهخمام بخُىٍغ ؤلاصاعة الجامػُت بالُمً مً الًغوعٍاث التي جىليها الضولت بكيل غام ووػاعة
الخػلُم الػالي بكيل زام ،فلض نضع اللغاع الجمهىعي عكم ( )293لؿىت 2334م ،بةوكاء مجلـ للغخماص ألاواصًمي
ويمان حىصة الخػلُم الػالي ،وَكمل اللغاع جدلُم ماؾؿت الخػلُم الػالي ؤؾـ الجىصة لجمُؼ ؤوكُتها مً ؤهظمت
بصاعٍت ،وغملُت حػلُمُت ،وؤغًاء هُئت جضعَـ ،وَلبت ،ومغافم ،ومهاصع حػلم ،وججهيزاث وحؿهُلث ،وغيرها( 4عثِـ
الجمهىعٍت 52334 ،كغاع عكم ( 4) 293بةوكاء مجلـ للغخماص ألاواصًمي ويمان حىصة الخػلُم الػالي)4
ومً هىا اغخمضث هثير مً الجامػاث واليلُاث مضزل بصاعة الجىصة الكاملت" ،وَبلخه وىؾُلت إلاىاحهت
الخدضًاث التي جدضر ،باغخباع ؤنها َغٍلت غمل جدىاؾب مؼ جلً الخغيراث"(الببلوي ،)2 59441 ،وبظلً "ؤنبدذ ول
الجامػاث واليلُاث بداحت بلى جُبُله ختى في حامػاث الػالم الثالث"(اإلاجلـ ألاغلى لخسُُِ الخػلُم،)24 52334 ،
غلى اغخباع ؤن لاهخمام بجىصة ؤلاصاعة مُلب ؤؾاس ي في مؿيرة جلضم ؤي مجخمؼ زانت بطا واهذ جلً الجىصة جخػلم
بمً ؾِخىلىن جُبُم مفاهُم الجىصة في الػمل ؤلاصاعي4
مشيلة الدزاسة وأسئلتها:
غملذ وػاعة الخػلُم الػالي في الجمهىعٍت الُمىُت غلى اغخماص ؤهظمت وبغامج بصاعٍت ،ومنها بغهامج ؤلاصاعة
ً
ؤلالىتروهُت الظي جم حػمُمه جضعٍجُا غلى بػٌ الجامػاث الُمىُت [ اإلاكغوع الهىلىضي للغبِ الكبيي للجامػاث
الخيىمُت بالجمهىعٍت الُمىُت] ،وطلً البرهامج غباعة غً كاغضة بُاهاث بلىتروهُت تهضف بلى جىفير الىكذ والجهض بإكل
الخيالُف في الػملُاث ؤلاصاعٍت اإلاخػللت بةصاعة الجامػت ،وطلً غً َغٍم بصزاٌ البُاهاث باؾخسضام جلىُاث خضًثت زم
ً
مػالجت جلً البُاهاث وفلا لىظم ؤلاصاعة الخضًثت4
ومً زلٌ حصخُو الباخث للمكيلت بىاء غلى ما جىنلذ بلُه الػضًض مً الضعاؾاث والبدىر الػلمُت
والخلاعٍغ مً وحىص مكىلث في الجامػاث ،فةن ؤلاصاعة بالجامػاث الُمىُت حػاوي غضة مكىلث؛ جمثلذ في يػف
لاهخمام والخإهُل والخضعٍب لئلصاعٍين والػاملين ،وجضوي هفاءة ألاصاء ؤلاصاعي بةصاعة الجامػاث ،وغُاب صوع ؤلاصاعة في
الخُىٍغ ،وَغُان الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي4
ولظلً عؤي الباخث ؤن هىان يغوعة ملخت لخُىٍغ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بةصاعاث الجامػاث الُمىُت إلاىاحهت
ً
جلً اإلاكىلث ،وجدلُم الجىصة في ول ألاغماٌ ونىال لجىصة مسغحاتها4
وبظلً ًمىً نُاغت مكيلت الضعاؾت في الؿااٌ الغثِـ الخالي5
ما مدي ثطبُم معاًير الجىدة الشاملة في ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعات الُمنُة؟
وٍخفغع مً هظا الؿااٌ الغثِـ ألاؾئلت الفغغُت الخالُت5
 49ما ؤلاَاع الفىغي والفلؿفي إلافهىم بصاعة الجىصة الكاملت ومخُلباث جُبُلها في الجامػاث الُمىُت؟
 42ما مفهىم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وواكػها بالجامػاث الُمىُت؟
 42ما واكؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بةصاعاث الجامػاث الُمىُت ؟
 44ما مػىكاث جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بةصاعاث حامػتي نىػاء وغمغان الخيىمُخين وحامػت الػلىم
والخىىىلىحُا ألاهلُت مً وحهت هظغ مضعاء الػمىم ومضعاء ؤلاصاعاث وبػٌ ألاواصًمُين الظًً
ٌكغلىن مىانب بصاعٍت ؟
أهداف الدزاسة:
جمثلذ ؤهضاف الضعاؾت فُما ًلي5
 الىكىف غلى ؤلاَاع الفىغي والفلؿفي إلافهىم بصاعة الجىصة الكاملت ومخُلباث جُبُلها في الجامػاث الُمىُت4انعبسٌ ،يُصىر صبنخ يحًس
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تصىر يقتزح نتطىَز األزاء انًؤصضٍ فٍ إزاراث انتزبُت وانتعهُى
ببنجًهىرَت انًُُُت فٍ ضىء يسذم انتًكٍُ اإلزارٌ
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-

بُان مفهىم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وواكػها في الجامػاث الُمىُت نىػاء وغمغان الخيىمُخين وحامػت الػلىم
ً
ً
والخىىىلىحُا ألاهلُت هظغٍا ومُضاهُا4
الىكىف غلى مػىكاث جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بجامػتي نىػاء وغمغان الخيىمُخين وحامػت الػلىم
والخىىىلىحُا ألاهلُت4
الىنىٌ بلى جهىع ملترح لخُىٍغ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في يىء مضزل بصاعة الجىصة الكاملت بجامػتي نىػاء
وغمغان الخيىمُخين وحامػت الػلىم والخىىىلىحُا ألاهلُت4

أهمُة الدازسة:
حـؿخمض الضعاؾت ؤهمُخ ــها م ــً ؤهمُت مىي ــىغها ًخ ــؿم بالخضاز ــت ،هما ًتزامً مؼ جىحه وػاعة الخػلُم الػالي
والبدث الػلمي في الجمهىعٍت الُمىُت هدى خىؾبت بصاعة الجامػاث الُمىُت ،وبظلً جبرػ ؤهمُت الضعاؾت في آلاحي5
 كض حؿهم في الخػغٍف بةصاعة الجىصة الكاملت ،همضزل بصاعي خضًث وصوعه في جُىٍغ ؤلاصاعة الجامػُت4 ؤنها حػض ؤوٌ بدث ًخُغق لىاكؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت خؿب غلم الباخث ،وؤوٌ بدث ًلفغلى مضي عيا ؤلاصاعٍين غما ًلضمىهه مً زضماث في بصاعتهم ،وبظلً فهى ٌؿهم في مػغفت حىاهب الًػف في
هظًً اإلاجالين وًٍػهما ؤمام ناوعي اللغاع للؾخفاصة منها4
ً
 ؤهه ٌػض بؾهاما في بزغاء اإلاىخبت الُمىُت غلى وحه الخهىم ،بمضزل بصاعة الجىصة الكاملت وؤهمُخه في جُىٍغؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،واؾخفاصة الباخثين في اإلاجاٌ مً اإلااصة الػلمُت التي جًمنها4
خـدود الدزاسة:
التزم الباخث بالخضوص الخالُت5
 الخدود اإلاىطىعُة 5مضي جُبُم مػاًير بصاعة الجىصة الكاملت في الخىؾبت ؤلاصاعٍت وؤلاصاعةؤلالىتروهُت بجامػتي نىػاء وغمغان الخيىمُخين وحامػت الػلىم والخىىىلىحُا ألاهلُت،
 الخدود الصمنُة 5جم جُبُم الضعاؾت اإلاُضاهُت في زلٌ الػام الجامعي 2392/2392م4 الخدود اإلايانُة والبشسٍة 5اكخهغث الضعاؾت اإلاُضاهُت غلى ؤلاصاعٍين مً مضعاء غمىم ومضعاءبصاعاث ،وبػٌ ألاواصًمُين الظًً ٌكغلىن مىانب بصاعٍت بجامػتي نىػاء وغمغان الخيىمُخين
وحامػت الػلىم والخىىىلىحُا ألاهلُت4
مصطلخات الدزاسة:
 -1انًعُبر :هى ملُاؽ للخىم غلى ألاقُاء ؤو لخلضًغ صختها(مجمؼ اللغت الػغبُت 4)2 59414 ،والظي ًلاؽ
ً
به غيره وَػغف الباخث اإلاػُاع بإهه " 5بُان باإلاؿخىي اإلاخىكؼ الظي ويػخه هُئت مؿئىلت ؤو حهت مػترفا بها بكإن
صعحت ؤو هضف مػين ًغاص الىنىٌ بلُه وٍدلم كضعا ميكىصا مً الجىصة ( ،)Qualityؤو الخمُيز (4" )Excellence
ّ
والجُض هلٌُ الغصيء ،وحاص الص يء
 -2انجــىزة (ً :)Qualityغي ابً مىظىع بإن 5ؤنل اليلمت " ج وص"
ً
حىصةَّ ،
وحىصة ؤي ناع حُضا ،وؤخضر الص يء فجاص ،والخجىٍض مثله ،وكض حاص حىصة ،هما غغفذ بإنها 5مً الفػل
ً
حاص ،وحاص الص يء ًجىص َحىصه ّ
وحىصه بفخذ الجُم ويمها ،ؤي ناع حُضا"(ابً مىظىع44)22 59434 ،
هما غغفذ بإنها 5نفت ؤو صعحت ُّ
جميز في ش يء ما ،هما حػني صعحت امخُاػ لىىغُت مػُىت مً اإلاىخج(الغاػي،
 44)991 59412هما حػني جدلُم ؤهضاف وعغباث اإلاؿخفُضًً باؾخمغاع 4(Crainik, 1984:1161).وهظا الخػغٍفً ،غهؼ
ً
غلى ؤهمُت اإلاؿخفُضًً وجدلُم عغباتهم وؤن طلً ٌػض مػُاعا للجىصة4
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ومما ؾبم ًمىً اؾخسلم الخػغٍف ؤلاحغاجي للجىصة بإهه 5ول ما ًمىً غمله بدُث ًاصي بلى جدؿين في
ؤصاء ألاغماٌ الفىُت وؤلاصاعٍت ،وٍدلم مؿخىي غالُا مً الغيا لضي ول اإلاؿخفُضًً مً زضماث الجامػت4
 -3إزارة انجـىزة انشبيهت (:)Total Quality Management

حػضصث حػغٍفاث بصاعة الجىصة ( ،)TQMومً جلً الخػغٍفاث ما ًلي5
غغفذ بإنها 5هظام بصاعي ًلىم غلى مجمىغت مً اإلاباصت التي جهمم بدُث ًخمىً ول فغص مً ؤفغاص
اإلااؾؿت مً جدؿين الػملُت الخىظُمُت بكيل مؿخمغ ،وطلً بهضف جلبُت جىكػاث الػلماء وعغباتهم
وججاوػها)4(Koebler & Pankowski, 1996: 15
هما غغفذ بإنها بخضار حغُير حظعي في الثلافت الخىظُمُت صازل اإلااؾؿت وجدىٍلها مً ألاؾلىب ؤلاصاعي
الخللُضي لؤلؾلىب الخضًث الظي ًسضم جدلُم مؿخىي حىصة غالُت للمىخج ؤو الخضمت اإلالضمت ،وهظا الخغُير ٌكمل
ً
حمُؼ وظاثف ومجاالث الػمل في اإلااؾؿت مػخمضا غلى الػمل الجماعي والخػاون ،والخدؿين اإلاؿخمغ لؤلصاء الىلي،
لخدلُم الىجاح غلى اإلاضي الُىٍل ،مً زلٌ بعياء غملء اإلااؾؿت جدضًضا(غلُلي4)14 52332 ،
هما غغفذ بإنها 5فلؿفت ومجمىغت مباصت بعقاصًت حػخبر بمثابت صغاثم للخدهين اإلاؿخمغ في اإلااؾؿت ،وهي
جُبُم لؤلؾالُب الىمُت ،ولاؾخفاصة مً اإلاىاعص البكغٍت ،لخدؿين الخاماث والخضماث اإلاىعصة للماؾؿت ،وجدؿين
ول الػملُاث صازل اإلااؾؿت ،ختى ًمىً الىفاء باخخُاحاث اإلاؿخفُض (الػمُل) الخالُت واإلاؿخلبلُت ( & (John
4Pichard, 1994: 67
ومما ؾبم ًمىً اؾخسلم الخػغٍف ؤلاحغاجي إلصاعة الجىصة الكاملت بإنها 5فلؿفت بصاعٍت ،حػض بمثابت صغاثم
للخدؿين اإلاؿخمغ جلىم غلى ؤفياع ومباصت عثِؿُت جخمثل في حػبئت ول اللىي الػاملت واؾخغلٌ َاكتها ،واجساط
اللغاعاث اإلاغجىؼة غلى الخلاثم ،والخدؿين اإلاؿخمغ لؤلوكُت واإلاهام الفىُت وؤلاصاعٍت وافت ،وجللُل ؤزُاء الػملُاث
فيها ،لخدلُم عغباث وجىكػاث اإلاؿخفُضًً الخايغة واإلاؿخلبلُت4
 -4اإلزارة اإلنكتزوَُت)Management Electronic( :

غغفتها هُئت جلىُت اإلاػلىماث بؿلُىت غمان غلى ؤنها غباعة غً 5غملُت بغاصة هىضؾت لؤلغماٌ والػلكاث
الخيىمُت وطلً بخفػُل جلىُت اإلاػلىماث ولاجهاٌ لخدىٍلها بلى نُغت بلىتروهُت لخلضًم الخضماث الخيىمُت بلى
ألافغاص وكُاع ألاغماٌ بىفاءة غالُت 4هما تهضف ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت هظلً بلى حػل الخهىٌ غلى الخضماث ؤهثر
قفافُت وؾغغت ومؿاولُت لخىفير اخخُاحاث اإلاجخمؼ وجدلُم َمىخاجه ،وطل ً مً زلٌ جلضًم زضماث غامت فاغلت
ومخلىت ،وزلم جفاغل عكمي بين ألافغاص وكُاع ألاغماٌ والىخضاث الخيىمُت(هُئت جلىُت اإلاػلىماث بؿلُىت غمان،
4)http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Info/FAQ_eGovernment.aspx. 52392
وٍلهض باإلصاعة ؤلالىتروهُت )" )E-Managementجلً الػملُاث ؤلاصاعٍت اللاثمت غلى ؤلافاصة مً ؤلامياهاث
اإلاخميزة لئلهترهذ وقبياث ألاغماٌ في الخسُُِ والخىحُه والغكابت غلى اإلاىاعص واللضعاث الجىهغٍت للمىظمت وآلازغًٍ
بضون خضوص مً ؤحل جدلُم ؤهضافها"(هجم44)922 52334 ،
وغغفها (مغاص بإنها جىظُف ؤلاصاعة لخلىُت لاجهاالث واإلاػلىماث مً ؤحل جضبير وجدؿين وجُىٍغ الػملُاث
ؤلاصاعٍت صازل اإلاىظماث اإلاسخلفت (مغاص44)2 52332 ،
وٍمىً ونف ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بإنها قبىت هظم اإلاػغفت اإلاىػغت ( Network Distributed Knowledge
 ) Systemsفي مىظماث ألاغماٌ الخضًثت ،وبسانت اإلاىظماث التي حؿدىض بلى هثافت اؾخسضام الخىىىلىحُا الػالُت ؤو
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عؤؽ اإلااٌ الفىغي مىكؼ
4)http://www.socitm.ogv.uk
َ َ
وجم حػغٍف ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ؤًًا بإنها 5غملُت مُىىت حمُؼ مهام وؤوكُت اإلاىظمت ؤلاصاعٍت باالغخماص غلى
حمُؼ جلىُاث اإلاػلىماث الًغوعٍت للىنىٌ بلى ؤهضاف ؤلاصاعة الجضًضة مً جللُل اؾخسضام الىعق وجبؿُِ
ؤلاحغاءاث واللًاء غلى الغوجين وؤلاهجاػ الؿغَؼ والضكُم للمهام واإلاػاملث لخيىن ول بصاعة حاهؼة لغبُها مؼ
ً
الخيىمت ؤلالىتروهُت الخلا"(اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت44)11 52332 ،
والحعسٍف ؤلاحسائي لإلدازة ؤلالىترونُة :هى ثطىٍس وافة اإلامازسات ؤلادازٍة باسحخدام النظ والىسائل
ً
والحلنُات ؤلالىترونُة اعحمادا على ثلنُة الاثصاالت والشبيات والبرامج اإلادىسبة في ئنجاش وظائفها من ثخطُط
وثنظُ وكُادة وزكابة.
جىىىلىحُا

اإلاػلىماث

ولاجهاالث

بالخيىمت

البرًُاهُت،

52392

 -5انجبيعت:

ً
ونىال بلى مسغحاجه التي ًغجى ؤن جيىن
ب -هي " اإلايان الظي جخفاغل فُه مضزلث الخػلُم الجامعي بػملُاجه
ً
بمؿخىٍاث ومػاًير مدضصة مؿبلا"(غبضاللُُف44)2392 ،

 -2ؤلاطاز النظسي والدزاسات السابلة
ً
أوال /الحطىز الحازٍخي إلادخل ئدازة الجىدة الشاملة:
بن لاهخمام بالجىصة كضًم كضم الخًاعاث ؤلاوؿاهُت ،فبىاء ألاهغاماث في الخًاعة اإلاهغٍت ،وبكامت ؾىع
الهين الػظُم في الخًاعة الهِىُت ،وحكُِض اإلاؿاحض واللهىع في الخًاعة ؤلاؾلمُت ،ول طلً ًاهض غلى ؤن
الجىصة ؤزظث ميانها في الفىغ ؤلاؾلمي والخًاعة ؤلاؾلمُت ،وٍظهغ طلً مً زلٌ آلاًاث اللغآهُت وألاخاصًث الىبىٍت
الكغٍفت ،التي ججؿض لاهخمام بالجىصة ،وخؿً اإلاػاملت مؼ اإلاؿخفُضًً (الػملء) ،وألاصاء الجُض لؤلغماٌ ،كاٌ حػالى5
َ
َ َ
ًَ َ َ ُ
ً
َّ ُ
َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
ض ِشٍنة ل َها ِلن ْبل َى ُه ْ أ ُّي ُه ْ أ ْخ َس ُن َع َمال "[الىهف 4]2 5هما كاٌ غؼ وحلِ " 5ئنا ال ن ِظ ُُع أ ْح َس َم ْن
َ" ِئنا حعلنا ما على ألاز ِ
ً
أ ْخ َس َن َع َمال "[الىهف 4]23 5ؤما خؿً اإلاػاملت مؼ اإلاؿخفُضًً (الػملء) فلض حؿضه خضًث الغؾىٌ (نلى هللا غلُه
ً
ً
وؾلم) خُث كاٌ" 5عخم هللا عحل ؾمدا بطا باع وبطا اقتري وبطا اكخط ى"(صخُذ البخازي 4الخضًث عكم (44)2321
ً
وفي اجفاق الػمل وججىٍضهً ،لىٌ الغؾىٌ (نلى هللا غلُه وؾلم) " 5بن هللا ًدب بطا غمل ؤخضهم غمل ؤن
ًخلىه"(الهُثمي4)14 59432 ،
ً
ً
ؤما بصاعة الجىصة الكاملت بمفهىمها الخضًث بىنفها مضزل بصاعٍا له فلؿفخه وؤؾؿه الػلمُت ،والظي ظهغ
ً
ً
ً
مازغا لم ًىً مؿخلل غً اإلاضاعؽ الػملُت الؿابلت ،بل بهه اؾخمض ظهىعه مً هظه اإلاضاعؽ اغخباعا مً ظهىع
ً
مضعؾت الػلكاث ؤلاوؿاهُت ،ومغوعا بمضزل الىظم وهظغٍت لاخخماالث(ػًٍ الضًً 4)93-92 59442 ،طلً ٌػني ؤن
مضزل بصاعة الجىصة الكاملت هػلم لم ًظهغ فجإة ،وبهما مغ بمغاخل جاعٍسُت ،كؿمها البػٌ بلى ؤعبؼ مغاخل 4جُىعث
غلى فتراث ،فبػض ؤن وان الترهيز غلى اإلاىخج النهاجي ،مً زلٌ اإلاىانفاث اإلاُلىب جىافغها فُه ،اهخلل بلى يبِ
ً
ومغافلت الػملُت وخهغ وؿبت الػُىب بخهاثُا ،ومً زم اؾدبػاص اإلاػُب ،زم اهخلل بلى لاهخمام بجىصة ول الػملُاث
ً
مً زلٌ اإلاغاكبت مً البضاًت بلى النهاثُت 4وؤزيرا مضزل بصاعة الجىصة الكاملت )(Total Quality Managementالظي
يهخم بيل ما اهخمذ به اإلاغاخل الؿابلت ،وٍاهض غلى ؤهمُت بعياء الػمُل ،وجدلُم الخدؿين اإلاؿخمغ ،هما ًخطح ؤن
ول مغخلت مً هظه اإلاغاخل جخًمً اإلاغخلت الؿابلت لها ولِؿذ مىفهلت غنها4
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وبظلً فلض جُىع لاهخمام بالجىصة بلى ؤن ونل بلى مضزل بصاعة الجىصة الكاملت في مُاصًً ؤزغي ؤبغػها
ً
الجاهب ؤلاصاعي في اإلااؾؿاث الخػلُمُت ،وٍىضعج مىيىع هظا الضعاؾت في هظا ؤلاَاع ،وَػض مضزل بصاعٍا ٌؿعى بلى
جدلُم الجىصة ،وَػخبرها اإلادىع ألاؾاس ي ليل ألاغماٌ التي جخم في اإلااؾؿت والظي ًمىً ونفه بما ًلي5
 ؤهه ًغهؼ غلى اخخُاحاث الػمُل وعغباجه ،وجىكػاجه4 لاهخمام بالخدؿين اإلاؿخمغ للجىصة مً زلٌ جدؿين (اإلاضزلث ،الػملُاث ،اإلاسغحاث)4 حصجُؼ الػاملين في اإلاكاعهت الفػالت ،وبجاخت الفغنت للىلاف ،وبػالت الخىف والترصص4 مػالجت ألازُاء كبل وكىغها4 ؤهه ًاهض غلى الضوع الفػاٌ لللُاصة4 لاهخمام بالػمل الجماعي والخإهُض غلى مكاعهت حمُؼ الػاملين في حمُؼ اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت ،مً زلٌ فغقالػمل وصوعها في جدلُم الجىصة4
 ؤصاء الػمل بُغٍلت صخُدت ومً ؤوٌ زُىة ،بدُث ًاصي طلً بلى جدلُم الىخاثج ،مؼ جىفير الجهض والىكذواإلااٌ4
 لاهخمام بالخضعٍب الظي ًىؿب ألافغاص الػاملين اإلاهاعاث واللضعاث اللػمت للخُىٍغ4ً
ً
ً
ً
 ؤهه ٌػالج وٍُىع ويػا كاثما وال ٌغير حغيرا حظعٍا هما هى الخاٌ في بػٌ اإلاضازل ؤلاصاعٍت الخضًثت ،مثلمضزل بغاصة الهىضؾت )4(Re-engineering
ثبَُب /يقبرَت بٍُ اإلزارة انتقهُسَت وإزارة انجىزة انشبيهت:

ً
ً
ً
ً
مً الػغى الؿابم ًخطح ؤن بصاعة الجىصة الكاملت حػض مضزل بصاعٍا غهغٍا وخضًثا وبظلً فهي جسخلف في
مىاهجها وؤؾالُبها غً ؤلاصاعة الخللُضًت ،في حىاهب غضًضةً ،مىً بًًاح بػٌ جلً الجىاهب في الجضوٌ
الخالي(قهضث5)94 59442 ،
حدوٌ زك ( )1اإلالازنة بين ؤلادازة الحللُدًة وئدازة الجىدة الشاملة
مجاٌ اإلالازنة
الحخطُط
الحنظُ
السكابة
الاثصاٌ
نى ؤلادازة
أسلىب العمل
اللُادة ؤلادازٍة
نظام الخىافص
ؤلاحساءات
محطلبات العمل
عالكات العمل
الحطىٍس
اهحمام ألافساد
ثنمُة ألافساد

ؤلادازة الحللُدًة
ثسهص على اإلادي اللصير
عمىدي ٌعحمد على سلسلة من ألاوامس
ثأجي عبر الحلازٍس اإلاخحلفة ،تهدف ئلى
هشف ألاخطاء وثصُدها وثأجي بعدًة
من أعلى ئلى أسفل
(بيروكساطُة) زكابُة
فسدي
سلطىٍة كائمة على ئصداز ألاوامس
مادي ،ورابد
حامدة
ال ثخس بالىطىح الحام
الشً
عند الخاحة والظسوزة
ألامن والاسحلساز الىظُفي
الحدزٍ عند الخاحة
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ئدازة الجىدة الشاملة
ثنظس ئلى اإلادي البعُد (اإلاسحلبل)
أفلي ٌعحمد على اإلاشازهة وثفىٍع السلطة
ثددد الخطأ لحددًد أسبابه ،وثصف العالج وثنمي السكابة
الراثُة وثلدم اإلاساعدة وهي متزامنة ومسخلُة وبعدًة.
من أعلى ئلى أسفل ،ومن أسفل ئلى أعلى
جشازهُة
حماعي ،جعاوني (فسق العمل)
دًملساطُة كائمة على اإلاشازهة
مادي ومعنىي ،وٍطىز النظام باسحمساز
مسنة
مدددة ،واضخة ،مفهىمة
الثلة العالُة بين السؤساء واإلاسؤوسين
مسحمس
النمى والحطىز
الحدزٍ والحنمُة اإلاسحمسٍن -ثنمُة ذاثُة
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نى العمُل
اخحُاحات العمل

خازجي فلط
ً
الافتراض مسبلا باخحُاحاثه ،ومحطلباثه

اللىائذ
مسئىلُة الجىدة
نظام الخىافص

ثمسً والتزام وخسفُة ثامة
الجىدة على ئدازة واخدة
رابد

صنع اللساز واثخاذه

ثصدز من أعلى ،وجعحبر أوامس ًج
ثنفُرها

داخلي وخازجي
الاسحما للعمُل ،ومعسفة محطلباثه واخحُاحاثه الخالُة
واإلاسحلبلُة
مسونة في ثطبُم اللىائذ وألانظمة
الجىدة مسإولُة الجمُع
محغير وٍح ثطىٍسه من فترة ألخسي
ثإخر آزاء العاملين وَسخند ئلى مشىزته وزأيه وي ٌشازهىا
في عملُة الحنفُر.

ًخطح مً الجضوٌ ( )9ؤن هىان غضة فغوق بين ؤلاصاعة الخللُضًت وبصاعة الجىصة الكاملت فُما ًخػلم
بالػملُاث ؤلاصاعٍت وهُفُت مماعؾتها ،وهظلً فُما ًخػلم بمماعؾت هثير مً اإلاهام وألاوكُت ،بيافت بلى ؤنها جخُلب
ً
ً
ً
اهخماما غالُا بالػملء (اإلاؿخفُضًً) ،زم لاهخمام بىيؼ الثلت الياملت في الػاملين ولاهخمام بدىمُتهم مهىُا بكيل
مؿخمغ ،وبظلً ًخطح ؤن مماعؾت ألاوكُت واإلاهام ،لم حػض بىفـ الىُفُت التي واهذ ؾاثضة في اإلافاهُم الخللُضًت
ً
لئلصاعة 4وللهخلاٌ باإلااؾؿت بلى بصاعة الجىصة الكاملت ،فةن طلً ًخُلب حغيرا في اإلافاهُم الخللُضًت الؿاثضة في
اإلااؾؿت لخدىاؾب مؼ مفاهُم وؤؾـ مضزل بصاعة الجىصة الكاملت4
ً
رالثا :بعع اإلاعاًير العاإلاُة للجىدة:
ً
عغم بن بصاعة الجىصة الكاملت مضزل بصاعي كاثم بظاجه ،هما ؤوضخذ الضعاؾت ؾابلا بال ؤن البػٌ ًسلِ
بين بصاعة الجىصة الكاملت وبػٌ اإلاػاًير التي ًخم مً زللها الخىم غلى ويؼ ماؾؿت بػُنها ،وؾِخم جىاوٌ بػٌ
جلً اإلاػاًير هما ًلي5
 -1أَزو )ISO 9000) 9999

ألاًؼو غباعة غً ازخهاع إلاهُلح ٌػبر غً ؾلؿلت مً اإلاػاًير اللُاؾُت الػاإلاُت والتي جم ويػها مً كبل
اإلاىظمت الضولُت للملاًِـ ،ؤو اإلاىظمت الػاإلاُت للخىخُض اللُاس ي International Organization for
ً
) ،)Standardizationوطلً إلاؿاغضة الكغواث في الىنىٌ بلى اإلاىانفاث اإلادضصة وملاعهت ويػها غاإلاُا ،وكض جإؾؿذ
،
غام 9432م ،وحاءث هدُجت للهخمام الػالمي بالجىصة(الؿلمي ،ص 4ث)922 5
5
وجلؿم ؾلؿلت اإلاػاًير اللُاؾُت الػاإلاُت بلى (غبض اإلادؿً)922 59443 ،
 )ISO9000( 49مىانفت جىهُض وبصاعة الجىصة وهي جىضح الخُىٍ الػغًٍت لىُفُت ازخُاع اإلاىانفت
ليي جىاؾب َبُػت اإلااؾؿت ،وألاؾالُب اللػمت الخىفُظ ،هما حكغح هُفُت بغضاص الػلىص بين
ألاَغاف اإلاسخلفت4
ً
ً
 )ISO 9001( 42مىانفت حكمل همىطحا مخيامل لخىفُظ مخُلباث الجىصة للماؾؿت ،فهي حكمل
بغضاص وجهمُم وجُىٍغ اإلاىخج ،وكىاغض الترهُباث والهُاهت ،وزضماث ما بػض الغبذ4
ً
 )ISO 9002( 42مىانفت حكمل همىطحا ٌؿترقض به لخىهُض مخُلباث الجىصة ؤزىاء مغاخل بهخاج
وجغهُب اإلاىخج ،وزضمت ما بػض البُؼ4
ً
 )ISO 9003( 44مىانفت جمثل همىطحا لخىهُض الجىصة بالفدو ،ولازخُاع للمىخج النهاجي4
 )ISO 9004( 41صلُل بعقاصي للمؿاغضة في ويؼ هظام فػاٌ إلصاعة الجىصة ،وجدضًض الجىاهب الفىُت
وؤلاصاعٍت اإلاازغة في حىصة اإلاىخج في ول مغاخل ؤلاهخاج ،وغلى اإلااؾؿت ؤن جسخاع ما ًخفم مؼ َبُػت
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وكاَها وبغضاص صلُل الجىصة الخام بها ،الظي ًًمً مؿخىي الجىصة وفي هفـ الىكذ ًاهل
للخىافم مؼ مجمىغاث اإلاىانفاث الؿابلت4
ً
وٍمىً اللىٌ بن ؾلؿلت اإلاىانفاث اللُاؾُت الػاإلاُت ؤًؼو  4333حػخبر ماقغا غلى حىصة الػمل وميىهاجه،
وجدضًض الجىاهب الفىُت وؤلاصاعٍت التي جازغ في حىصة اإلاىخج ؤو الخضمت ،ؤي ؤنها جدضص مجمىغت مً الكغوٍ
والًىابِ التي ًيبغي جىافغها في اإلااؾؿت طاتها ،والتي جازغ غلى هفاءة وحىصة ألاغماٌ ،وبالخالي جازغ غلى حىصة اإلاىخج
ؤو الخضمت4
 -2جبئزة يبنكىنى ببنسرَج :Malcolm Baldrige

حػخبر حاثؼة ماليىلم بالضعٍج ،ؤو مػُاع بالضعٍج  ،Baldrige Criteriaهما ًُلم غليها البػٌ ؤنها ممازلت لجاثؼة
صًمىج ،وجمىذ في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،وكض جم جلضًم مػُاع بالضعٍج في غام 9433م ،وؤنبدذ ؤهثر مً ههف
اإلااؾؿاث في الىالًاث اإلاخدضة جُبم هظا اإلاػُاع في الجىصة ،واهخللذ بلى بلضان ؤزغي مثل ألاعحىخين واؾترالُا،
والبراػٍل ،وهىضا والهىض (George & Weimerskirch, 1994: 9).وكض ويػذ صعحاث لخلُُم اإلااؾؿت بىاء غلى مػاًير
بالضعٍج ،بخىػَؼ جلً الضعحاث غلى غضة مجاالثً ،ىضخها الجضوٌ (ماعهىوي وحمي5)943 52333 ،
حدوٌ زك (ً )2ىضح دزحات ثلُُ معاًير (بالدزٍج)
الدزحة
اإلاعُاز
الدزحة الىىد
اإلاعُاز
الىىد
943
بصاعة حىصة الػملُت
143
41
اللُاصة
943
933
هخاثج الجىصة والدكغُل
143
21
 243اإلاػلىماث والخدلُل (اللضعة غلى جدلُلها)
233
 243الترهيز غلى الػمُل وعياه
13
الخسُُِ لاؾتراجُجي للجىصة
243
ؤلاحمالي = 9333صعحت
913
جىمُت وبصاعة اإلاىاعص البكغٍت
443
وٍخطح مً الجضوٌ عكم ( )2ؤن هىان غضة مػاًير لها ؤوػان غلى قيل هلاًٍ ،خم فدو الكغواث
واإلااؾؿاث بىاء غلى جلً اإلاػاًير ،التي جدخىي بضوعها غلى مػاًير فغغُت والكغهت الفاثؼة هي التي جدهل غلى ؤهبر
غضص مً الىلاٍ(ماعهىوي وحمي ،)941 52333 ،وهي بظلً جخػامل بضعحاث ًخم ويػها إلاسخلف مهام وؤوكُت
ً
اإلااؾؿت جلغٍبا ،وؤن الخلُُم الظي جدهل اإلااؾؿت بىاء غلُه غلى الجاثؼة ًسًؼ لػضة مػاًير وقغوٍ ،وجدذ
جهغف لجان ميىهت لهظا الغغى4
ؤما في اإلاجاٌ التربىي فلض حاء هظا الىظام ليراكب الجىصة ،وَػمل غلى جُىٍغها في اإلاضاعؽ ألامغٍىُت ،مً
مؿخىي عٍاى ألاَفاٌ ختى الهف الثاوي غكغ ،خُث جدضص مػاًير مػترف بهاً ،خم في يىئها جلىٍم ويبِ حىصة
ً
ً
البرامج وألاوكُت الخػلُمُت ،وكض ويؼ بالضعٍج بَاعا ميىها مً بخضي غكغة كُمت ؤؾاؾُت ،بيافت بلى زماهُت
ً
وغكغًٍ مػُاعا ،وهي غلى الىدى الخالي( 5ػًٍ الضًً4)23 59441 ،
9ـ الخػلُم مدىع التربُت4
2ـ اللضعة غلى جُىٍغ الخػلُم4
2ـ الخُىٍغ اإلاؿخمغ والخػلُم اإلااؾس ي4
4ـ مؿاهمت هُئت الخضعَـ4
1ـ اإلاؿاهمت الجماغُت في الخُىٍغ4
1ـ جهمُم الجىصة ومىؼ ألازُاء4
2ـ ؤلاصاعة بالخلاثم4
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3ـ الىظغة اإلاؿخلبلُت4
4ـ مؿاولُت اإلاجخمؼ4
93ـ لاؾخجابت الؿغَػت للمخغيراث4
99ـ لاهخمام بالىخاثج4
 -3جبئزة زًَُج (:)The Deming Award

جمىذ حاثؼة صًمىج للكغواث التي جُبم الغكابت غلى الجىصة بىجاح ،خُث حػخبر ؤن الغكابت في الجىصة جغجىؼ
وجغجبِ بالغكابت ؤلاخهاثُت غلى الجىصة وىؾُلت لخدؿين الجىصة ،وكض ويػذ هظه الجاثؼة مً كبل اجداص اإلاهىضؾين
ً
والػلماء الُاباهُين في غام 9419م جىغٍما للػالم الفظ بصواعص صًمىج الظي وان له آزاعه الباعػة غلى لاكخهاص
الُاباوي(اإلاؿُلُم ،)223 52332 ،هظا وحػض حاثؼة صًمىج مً ؤولى الجىاثؼ ،في مجاٌ لاهخمام بالجىصة وعغاًتها4
اإلابدث الثاني :ثطبُم مدخل ئدازة الجىدة الشاملة في الجامعات الُمنُة
بػض الىجاخاث التي جدللذ للماؾؿاث ؤلاهخاحُت التي َبلذ بصاعة الجىصة الكاملت ،اهخلل هظا اإلاضزل بلى
ً
اإلااؾؿاث الخضمُت لُدلم هجاخاث باهغة ؤًًا ،ومً اإلاُاصًً التي اهخلل بليها مضزل بصاعة الجىصة الكاملت مُضان
ً
ً
الخػلُم غمىما والخػلُم الػالي زهىنا 4وؾخدىاوٌ هظه الضعاؾت ظهىع مضزل بصاعة الجىصة الكاملت في الخػلُم الػالي
وماؾؿاجه زم جُبُله في الجامػاث الُمىُت مً زلٌ الػىاوًٍ الخالُت5
ً
أوال /ظهىز ئدازة الجىدة الشاملة في الحعلُ العالي ومإسساثه:
ًمىً اللىٌ بن بصاعة الجىصة الكاملت حؿعى لخدلُم الجىصة بمكاعهت ول فغص في اإلااؾؿت لخدؿين ول
ألاغماٌ ،ألامغ الظي حػل مً ماؾؿاث الخػلُم الػالي حؿعى للخغُير مً ؤؾالُب وهظم الػمل الخللُضًت؛ خُث لم
حػض ألاؾالُب ؤلاصاعٍت اللضًمت مجضًت ،وال جدىاؾب مؼ مفهىم الجىصة الظي ٌػخبر ؾمت هظا الػهغ ،بيافت بلى ؤن
الجامػاث ال جسًؼ فلِ للًغىٍ الىاحمت غً اغخماصها غلى الخمىٍل الخيىمي والخبػُت ويػف لاؾخللٌ اإلاالي
وؤلاصاعي ،ولىنها ججض هفؿها في بِئت احخماغُت واكخهاصًت مديىمت بألُاث الؿىق)،(Gary&l.Dennis, 1995: 39
وللىنىٌ بلى مسغحاث حُضة ،جلبي خاحاث الؿىق وان البض مً بخضار حغُير قامل في الىظم ؤلاصاعٍت للعجلاء
باللضعة الخىافؿُت للماؾؿاث الخػلُمُت للغفؼ مً مؿخىي وحىصة مسغحاتها في ظل هظم بصاعٍت جدلم طلً ًُلم
غليها بصاعة الجىصة الكاملت )فهمي4)92 52334 ،
مً هىا وكإ مفهىم بصاعة الجىصة الكاملت في ماؾؿاث الخػلُم الػالي ،خُث بن هظا اإلافهىم ٌػنى بالخدؿين
اإلاؿخمغ لجىص ة مسغحاث هظه اإلااؾؿاث مً زلٌ جلضًم زضماث جلبي اخخُاحاث اإلاخػاملين مػها ،وبًجاص زغٍجين
كاصعًٍ غلى الػمل في مسخلف مجاالث الخسهو الػلمي والخىىىلىجي ،وبحغاء بدىر حؿاهم في النهًت لاحخماغُت
ولاكخهاصًت والخلىُت للمجخمؼ (ؤبى ؾيُت4)3 52339 ،
وبىاء غلى طلً فةن بصاعة الجىصة الكاملت كض اهخللذ بلى ماؾؿاث الخػلُم الػالي همضزل بصاعي مخيامل
ؤزبذ هجاخه في اإلاجاٌ الهىاعي وؤلاهخاجي ،وبالخالي فلض ؤنبدذ مػظم الجامػاث واليلُاث في الػالم اإلاخلضم جُبلها
زلٌ الػلضًً آلازغًٍ ( )2333-9433وطلً لخدلُم هخاثج مخىاػهت جاهض غلى( 5الىجاع5)22 59444 ،
 ؤن ألاؾخاط هى مغهؼ الثلل في الخػلُم الجامعي4 جىفير يماهاث إلعياء الُالب وألاؾخاط والػاملين في الخػلُم الجامعي4 -ؤصاء الػمل الجامعي بُغٍلت ؾلُمت مً ؤوٌ مغة4
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 زضمت الُلبت للبدث غً وظُفت بهىعة مغهؼٍت مؿخمغة ال جخىكف4 الجىصة لِؿذ فلِ آزغ مغخلت في الجامػت ،لىنها حكمل حىصة الىخب واإلادايغاث وألاؾخاطوالُالب ،وألابيُت الخػلُمُت ،واإلاػامل ،ومغاهؼ الىمبُىجغ ،وقبياث اإلاػلىماث وزضمت البِئت
والػاملين وغيرها4
ً
 الثلت اإلاخباصلت ولاخترام ولالتزام والخػاون بين الُلبت وألاؾاجظة بػُضا غً الخىف ؤمغ ؤؾاس ي فيحىصة الخػلُم4
ً ً
ً
ومما ؾبم ًخطح ؤن مضزل بصاعة الجىصة الكاملت ؤنبذ مضزل بصاعٍا هاما حػخمض غلُه ماؾؿاث الخػلُم
ً
الػالي غمىما ،وبالخالي ًمىً جُبُله في الجامػاث وي ٌؿهم في حغُير الىمِ ؤلاصاعي اللاثم بها وَؿاغض غلى ججىٍض
ألاغماٌ ؤلاصاعٍت وألاواصًمُت وافت4
ً
رانُا /ئدازة الجىدة الشاملة في الجامعات؛ اإلاحطلبات ومساخل الحطبُم:
وجخمثل هظه اإلاىُللاث الفىغٍت هما ًغاها بػٌ الباخثين في اإلاخُلباث آلاجُت( 5خمىص)932 52332 ،
 49الترهيز غلى الؼباثً اإلاؿخفُضًً مً زضماث الجامػت4
 42بصاعة اللىي البكغٍت وجُىٍغ بمياهُت الػاملين مً زلٌ الخضعٍب4
 42اإلاكاعهت الجماغُت وجفىٌٍ الؿلُاث ومىذ الهلخُاث4
 44ويؼ هظام للمػلىماث واؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخهاثُت في جدلُل وخل اإلاكىلث4
 41اجساط اللغاعاث اإلابيُت غلى الخلاثم4
ً
 41التزام اللُاصة ؤلاصاعٍت الػلُا بفلؿفت الجىصة وويىح الغئٍت وبصاعة الجىصة اؾتراجُجُا4
 42تهُئت اإلاىار الخىظُمي اإلالثم ليكغ زلافت الجىصة4
 43خكض ول الجهىص هدى الخُىٍغ والخدؿين اإلاؿخمغ للجىصة4
 44بجباع هظام للىكاًت مً ألازُاء كبل وكىغها4
 493بصاعة الػملُاث وجهمُم اإلاىخج4
 499الخغظًت الغاحػت4
 492وٍغي آزغون ؤن مخُلباث بصاعة الجىصة الكاملت في الخػلُم الجامعي هي(غغحاف5)42-33 52334 ،
 492التزام وصغم ؤلاصاعة الػلُا وحغُير عئٍتها مً الثلافت الخللُضًت بلى زلافت الجىصة4
 494حؿهُل غملُت لاجهاٌ4
 491مغاغاة الػلكاث ؤلاوؿاهُت4
 491بغاصة حكىُل زلافت الجىصة في الجامػت4
 492الخػلُم والخضعٍب اإلاؿخمغ4
 493لاؾخػاهت باالؾدثماعٍين4
 494حكىُل فغق الػمل وؤلاقغاف واإلاخابػت4
 423جدضًض اؾتراجُجُت الجىصة4
 429اللُاصة الفػالت إلصاعة الجىصة4
ً
واحؿاكا مؼ مداوع هظه الضعاؾت وؤؾئلتها التي اغخمضث مخُلباث جُبُم بصاعة الجىصة الكاملت التي ؤوعصها
بػٌ الباخثين خىٌ ماهُت وغضص وجغجِب هظه اإلاخُلباث ،فةن ؤهم هظه اإلاخُلباث جخمثل في آلاحي5
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 -1زعى وتأَُس اإلزارة انعهُب ( انقُبزة انجبيعُت) نُظبو إزارة انجىزة انشبيهت:

جخُلب بصاعة الجىصة الكاملت في الجامػاث غىض جُبُلها "كُاصة بصاعٍت مخدمؿت وطاث عئٍت كاصعة غلى
جدلُم الخفاغل بُنها وبين اإلاغئوؾين ،وبًجاص الخػاون ولاوسجام والخأدي بُنها وبُنهم ،فاللُاصة ًجب ؤن جيىن كاصعة
غلى جيىًٍ فغٍم غمل مخػاون ،لضًه والء واهخماء ًًؼ اإلاهلخت الػامت كبل الخانت ،وحصجػه غلى جُبُم بصاعة
الجىصة الكاملت" (بضح4)13 52332 ،
ً
ً
وَػض صوع ؤلاصاعة الػلُا وصغمها والتزامها بفلؿفت بصاعة الجىصة الكاملت مخُلبا مهما لخُبُلها غلى اإلاضي
اللغٍب والبػُض ،ومً ؤهم مماعؾاث ؤلاصاعة الػلُا في هظا الجاهب5
ً
ؤ -فهم وبصعان فلؿفت بصاعة الجىصة الكاملت ملغوها بااللتزام اليامل بخبىيها في حمُؼ ؤوكُت الجامػت
وميىهاتها(اإلاجباوي4)919 52332 ،
ً
ب -جيىن الجىصة حاهبا مً الغئٍت لاؾتراجُجُت التي جامً بها ؤلاصاعة الػلُا وحؿعى بلى جدلُلها وحػبر غً طلً في
صغم مسخلف الجهىص اإلاػؼػة لها وبهىعة زانت في الهُيل الخىظُمي والثلافت الخىظُمُت وهمِ ؤلاصاعة واللُاصة4
(الىاصي والُاجي 4)293 52332 ،وجخطح الغئٍت لاؾتراجُجُت للجامػت بمؿاعها اإلاؿخلبلي وما جغغب في جدلُله
وهُفُت الىنىٌ بلُه مً زلٌ وظاثفها الغثِؿُت للخػلُم الجامعي والبدث الػلمي وزضمت اإلاجخمؼ4
َ -2شز وتزصُد ثقبفت انجىزة انشبيهت بٍُ انعبيهٍُ وتهُئت يُبخ انعًم فٍ انجبيعبث:

وجخيىن الثلافت الخىظُمُت للجامػت مً " 5اللُم والؿلىهُاث ولاججاهاث وألاصواع والخهغفاث واللىاغض
لاحخماغُت التي جدىم جىحه ؤغماٌ وؤوكُت ميؿىبي الجامػت مً (بصاعٍين وؤواصًمُين) فُما ًخػلم بإصائهم لىاحباتهم
ً
ؾىاء جم بإؾلىب بصاعة الجىصة الكاملت ؤم بإؾلىب
الىظُفُت وؤي جُىٍغ ؤو عفؼ هفاءاث ألاصاء وحىصة اإلاػلىماث،
ؤزغ ،ؾِخُلب بخضار حغُيراث في الثلافت الخىظُمُت ،والثلافت الخىظُمُت للجامػت في ظل جُبُم بصاعة الجىصة
الكاملت زلافت مخميزة طاث بػض مؿخلبلي جضغى بلى صعاؾت وجدلُل الىاكؼ وهلضه في بَاع مىهجُت غلمُت ؾلُمت للبدث
غً ألافًل ،صون بهضاع اإلااض ي ؤو تهمِل الخايغ ،فالخدؿين والخُىٍغ اإلاؿخمغ هى ؤخض الؿماث واإلاخُلباث
ألاؾاؾُت للجىصة وزلافتها الخىظُمُت التي جخميز باآلحي(مسُمير5)919-913 52332 ،
9ـ زلافت الخىانل اإلاػغفي 444ولاؾخفاصة مً اإلاػاعف الػاإلاُت4
 2ـ زلافت الهضق مؼ الظاث في كُاؽ ؤصاء الجامػاث واليلُاث والىخضاث الخابػت لها4
2ـ زلافت الجضاعة وألاهلُت في اهخلاء اللُاصاث في حمُؼ مىاكؼ الػمل ألاواصًمي4
 -3االهتًبو ببنًضتفُس يٍ انرسيبث انجبيعُت (انزبىٌ):

ً
ؿخلبلي الُلبت ؤي الجهاث التي ؾىف
وٍخًمً طلً َغكا لخدضًض عيا الُلبت ،وهظلً الترهيز غلى عيا ُم
ِ
ٌػمل بها الُلبت في اإلاؿخلبل ،فيل ػبىن زاعجي ًدخاج بلى كاثمت مً اإلاهاعاث التي ًخىكػها ؤو ًغغبها في مىظفُه،
وجهىف في ؤعبػت مجاالث هي(وٍج5)932 52332 ،
 9ـ اإلاهاعاث الصخهُت4
 2ـ اإلاهاعاث اإلاػغفُت4
 2ـ مهاعاث لاجهاٌ4
 4ـ مهاعاث الجماغت4
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 -4قُبس األزاء نهجـىزة:

وٍىدؿب كُاؽ ؤصاء الجىصة ؤهمُخه باليؿبت لئلصاعة الجامػُت مً وىهه ٌؿاغضهم غلى هكف وجلىٍم مضي
جدلُلها ألهضافها ،ومضي جدلم حىصة غملُاتها ؤلاصاعٍت اإلاسخلفت ،مما ًمىنها مً الخهىٌ غلى حغظًت عاحػت للىخاثج
ً
ً
اإلاخدللت وحىصة زضماتها اإلالضمت للؼباثً صازلُا وزاعحُا ،ليي جبنى غلى جلً الىخاثج كغاعاتها الهاصفت بلى الخدؿين
والخُىٍغ اإلاؿخمغ للجىصة4
 -5اإلزارة نهًىارز انبشزَت ببنجبيعت:

حغيرث الىظغة بلى بصاعة اإلاىاعص البكغٍت في الجامػاث في ظل بصاعة الجىصة الكاملت ،بالىظغ بلى ما جلىم به
هظه ؤلاصاعة مً زلٌ وظاثفها وؤوكُتها ،التي جامً هجاح جُبُم بصاعة الجىصة الكاملت ،وهىان ؤؾباب هثيرة جفؿغ
الخُىع الظي خضر في هظغة ؤلاصاعة اإلاؿئىلت باإلاىظماث اإلاػانغة ومنها الجامػاث بلى بصاعة اإلاىاعص البكغٍت واهخمامها
اإلاتزاًض بها وىظُفت بصاعٍت مخسههت 4ومً ؤهم هظه ألاؾباب ما ًإحي(حجاػي5)241 52332 ،
 اهدكاف ؤهمُت ألاصاء البكغي همدضص ؤؾاس ي للىفاءة وؤلاهخاحُت4 اهدكاف ؤهمُت وكضعة اإلاىاعص البكغٍت في جىحُه ألاصاء البكغي والخإزير غلُه بما ًدلم اإلاؼٍض مًالىفاءة وؤلاهخاحُت4
ً ً
ً
 جمثل بصاعة اإلاىاعص البكغٍت مىعصا اؾتراجُجُا مهما في الجامػاث وفغم بلائها وهمىها4 جىفغ للجامػت ميزة جىافؿُت حُضة في ظل جُىع غهغ اإلاػلىماث4 جلضم للجامػت اللضعاث اللػمت والًغوعٍت الجساط اللغاعاث والخفىير والخدلُل وؤلابضاع4 -6انتعهُى وانتسرَب انًضتًز:

وتهضف غملُت الخضعٍب والخإهُل اإلاؿخمغ بلى بػالت ؤؾباب اللهىع والًػف في ؤصاء وؾلىن ألافغاص وفم ما
جغغبه اإلااؾؿت الجامػُت 4وجخلخو جلً ألاهضاف بما ًإحي(حجاػي5)243 52332 ،
 بَلع ألاواصًمُين واإلاىظفين غلى اإلاػلىماث اإلاخػللت بالبِئت الضازلُت والخاعحُت4 بهؿاب ألاواصًمُين واإلاىظفين مػاعف وزبراث مخسههت ومػلىماث غً جلىُاث الػمل واإلاهام ،وَغق ألاصاءاإلاىاؾبت ونلل اإلاهاعاث واللضعاث والخمىً مً اؾدثماعها4
ً
 بهؿاب حمُؼ ألافغاص ؤهماَا ؾلىهُت واججاهاث وكُم غمل حضًضة حؿاهم في جُىٍغ ألاصاء والىنىٌ بلىجدلُم ؤهضاف هىغُت4
 بغضاص حمُؼ ألافغاص الظًً جخىافغ لضيهم بمياهُاث الترقي الىظُفي بلى جىلي مؿاولُاث مىاؾبت وؤغماٌ ؤهبرجخفم ومؿخىٍاتهم وماهلتهم الخضعٍبُت4
 -7تبٍُ األًَبط انقُبزَت انًُبصبت نتطبُق إزارة انجىزة انشبيهت:

ًدخاج جُبُم بصاعة الجىصة الكاملت في الجامػت بلى كُاصة بصاعٍت كاصعة غلى جدلُم الخفاغل بُنها وبين
اإلاغئوؾين وبًجاص الخػاون ولاوسجام والخأدي بُنها وبُنهم ،وفي هظا الؿُاق فةن الىمِ اللُاصي الضًملغاَي ٌػض
ً
ً
ً
همُا كُاصًا مىاؾبا لخُبُم بصاعة الجىصة الكاملت في الجامػاث العجياػه غلى ؤؾاؽ اخترام شخهُت الفغص ،وغلى
ً
خغٍت لازخُاع وؤلاكىاع ولاكخىاع وؤن اللغاع النهاجي ًيىن صاثما لؤلغلبُت صون حؿلِ ؤو زىف ؤو بعهاب(مغس ي59441 ،
4)931
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وٍلىم عثِـ الجامػت بضوع مهم في الجامػت التي جُبم بصاعة الجىصة الكاملت ،مما ًخُلب وحىص غضص هبير
مً الهفاث فُه ،لػل مً ؤهمها جميزه هلاثض حامعي باآلحي (غغحاف5)41 52334 ،
ً 49مخلً عئٍت غً بصاعة الجىصة الكاملت ،وَكغن حمُؼ الػاملين فيها ،وَػمل غلى جدلُلها4
ً
ً
ً 42يىن مىحىصا وحاهؼا الؾخلباٌ اإلاىظفين وؤغًاء هُئت الخضعَـ والُلبت4
 42لضًه التزام واضح هدى غملُت جدؿين الجىصة4
ً 44دغم غلى الػمل بضون ؤزُاء مىظ البضاًت4
ً 41ىنل عؾالت الجىصة لآلزغًٍ4
ًً 41مً بإن جلبُت خاحاث الؼبىن هي مدىع ؾُاؾاث الجامػت ومماعؾتها4
ًً 42مً ؤن ًخم ألازظ با لخسُُِ لاؾتراجُجي بػُض اإلاضي ،مً خُث ويؼ زُه للخغُير والخُىٍغ اإلايكىص4
ًً 43مً وحىص كىىاث مىاؾبت إلًهاٌ ؤنىاث الؼباثً4
ًُ 44ىع ؤصاء ؤغًاء هُئت الخضعَـ واإلاىظفين وَؿدثمغها في مجاٌ الخضعٍب4
ً 493ضعن ؤن مػظم اإلاكىلث جيخج غً كهىع ألاهظمت ولِـ غً بزفاكاث اإلاىظفين4
ً 499لىص الخجضًض والخغُير في الجامػت وفلا لخُت مػضة مؼ جىفير وافت اإلاىاعص اإلااصًت والبكغٍت اللػمت لظلً4
ٌ 492ؿهل غملُت الخدؿين اإلاؿخمغ4
ً
ًً 492مً ؤن البنى الخىظُمُت جدضص اإلاؿاولُاث بىيىح وجفىًٍا ؤكص ى بالهلخُاث ملترهت مؼ اإلاؿاولُاث4
ً 494لتزم بةػالت الخضوص بين الػاملين واإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت ً
ؾىاء ؤواهذ جىظُمُت ؤم زلافُت4
ً
ّ 491
ًيىن فغكا فػاله للجىصة وٍدفؼ اإلاؿخسضمين4
ًُ 491ىع آلُاث مىاؾبت إلاغاكبت الىجاح وجلىٍمه4
ًُ 492ىع ؤهظمت وبحغاءاث لخدلُم حىصة فػاله4
ً
ً 493بنى هظاما للمػلىماث ٌؿاغض غلى اجساط اللغاعاث الغقُضة4
 -8يشبركت جًُع انعبيهٍُ ببنجبيعت فٍ انجهىز انًبذونت نهتحضٍُ:

ً
ً
ً
فالخىظُم الىاجح إلصاعة الجىصة الكاملت ًلػب فُه غىهغ لاجهاٌ صوعا ؤؾاؾُا ومهما بدُث ًيىن اجهاال
ً
ً
ً
ً
ً
ؾىاء وان صازل فغق الػمل ؤم فُما بُنها ،وؤن ًيىن مبيُا غلى الخلاثم
كىٍا وبؿُُا ومازغا في طاث الىكذ،
ً
والكفافُت والخفاهم ،بػُضا غً ؤلاقاغاث وألاكاوٍل والخىهىاث ،وبدُث ٌؿير لاجهاٌ بدغٍت مُللت مً مؿخىي بلى
ً
ً
آزغ صازل الجامػت نػىصا وهبىَا ) Hazier and Render( 4ولظا فةن جلىُاث جفىٌٍ الػاملين جخًمً آلاحي (ؤبى
غغكىب5)21 52331 ،
ؤ ـ حكىُل قبياث اجهاٌ حكمل حمُؼ الػاملين4
ب ـ جُىٍغ ومؿاهضة اإلاكغفين4
ج ـ هلل اإلاؿئىلُت مً اإلاضًغًٍ بلى الػاملين4
4
ص ـ لابخياع في الهُيل الخىظُمي هدكىُل فغق الػمل ومً بُنها فغق الجىصة
 -9تأصُش َظبو نهًعهىيبث وانبُبَبث إلزارة انجىزة انشبيهت ببنجبيعبث:

حػض اإلاػلىماث والبُاهاث مً اإلاخُلباث ألاؾاؾُت إلصاعة الجىصة الكاملت خُث حؿهم الىظم اإلاػلىماجُت بضوع
هبير في جُىٍغ الػمل ؤلاصاعي ولاعجلاء بمؿخىٍاث ألاصاء وجدؿِىه ،وٍخىكف هجاح ؤلاصاعة الجامػُت في جدلُم وظاثفها
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وهجاح غملُاث الخىظُم والخدىم صازل الجامػت غلى اإلاػلىماث اليافُت باإلاىانفاث الىمُت والىىغُت والؼمً
اإلاىاؾب(الترجىعي وحىٍدان4)939 52394 ،
وجخدضص ؤهم اإلاجاالث الغثِؿت الؾخسضام اإلاػلىماث والبُاهاث في الجامػاث باآلحي-5
 49نُاغت لاؾتراجُجُاث وبغضاص الؿُاؾاث والخُِ واجساط اللغاعاث الغقُضة4
 42جُىع ألاصاء ؤلاصاعي بمسخلف مؿخىٍاجه وجفػُل ؤصاء اإلاىظفين ؤلاصاعٍين4
 42جُىٍغ حىصة البرامج الضعاؾُت وؤصاء ؤغًاء هُئت الخضعَـ4
ً
 44جىفير مػلىماث وافُت غً الجامػت لؼباثنها وؾىق الػمل واإلاجخمؼ غمىما4
 41جىفير مػلىماث للجامػت غً مضي عيا الؼباثً غً زضماتها وجدضًض مخُلباتهم واخخُاحاتهم4
 41جُىع وظاثف الجامػت في الخضعَـ والبدث الػلمي وزضمت اإلاجخمؼ4
ً
رالثا /مساخل ثطبُم ئدازة الجىدة الشاملة في الجامعات:
ً
ً
وٍلضم (بغكػان) جهىعا ملترخا لخُبُم بصاعة الجىصة الكاملت في حامػت خًغمىث الُمىُتً ،غاعي اإلاخُلباث
الفلؿفُت وزلافت الجىصة والخُىعاث الػهغٍت التي حػاٌكها الجامػت واإلاجخمؼ الُمني ،وجدضص غلى ؤؾاؾها عؾالت
الجامػت وعئٍتها ،وفُما جغغب ؤن جيىن غلُه في اإلاؿخلبل(بغكػان5)944 52339 ،
ؤ ـ مغخلت ؤلاغضاص4
ب ـ مغخلت الخسُُِ4
ج ـ مغخلت الخضعٍب4
ص ـ مغخلت الخىفُظ4
هـ ـ مغخلت اإلاخابػت والخلىٍم4
ً
وال جسخلف هظه الخهىعاث هثيرا غً ما ؤوعصه (حابلىوؿيي) ،خُث ًجمؼ هثير مً الباخثين بإن جهىعه
ً
ً
بكإن مغاخل جُبُم بصاعة الجىصة الكاملت ٌػض ألاهثر اؾخسضاما ،ووفلا لخلؿُمه جدضص مغاخل جُبُم بصاعة الجىصة
ً
الكاملت بسمـ مغاخل ،جخًمً ول مغخلت غضصا مً الخُىاث ،وهي يغوعٍت لخُبُم الىجاح إلصاعة الجىصة الكاملت
في ؤي مىظمت ؤو ماؾؿت بما فيها الجامػاث ،وهي(بغكػان5)941 52339 4
 49اإلاغخلت الهفغٍت 5مغخلت ؤلاغضاص4
 42اإلاغخلت ألاولى 5مغخلت الخسُُِ4
 42اإلاغخلت الثاهُت 5مغخلت الخلىٍم والخلضًغ4
 44اإلاغخلت الثالثت 5مغخلت الخُبُم4
 41اإلاغخلت الغابػت 5مغخلت جباصٌ ووكغ الخبراث4
اإلابدث الثالث /ؤلادازة ؤلالىترونُة:
ظهغث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت مىظ الػام  9413غىض ابخياع قغهت ( )IBMلبرهامج مػالج اليلماث (ؤجمخت اليلماث)
وهي بضاًت بؿُُت إلصاعة اإلاػلىماث فػغفذ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ؤنها اؾتراجُجُت بصاعة غهغٍت للمػلىماث حػمل غلى
اؾخسضام الخىىىلىحُا؛ لخدلُم ؤفًل الخضماث بجهض ووكذ وماٌ ؤكل لخدلُم ؤغلى مؿخىٍاث الجىصة الىىغُت4
فهي بصاعة بل ؤوعاق؛ ؤي ال حػخمض غلى الىظام الىعقي وتهخم بكيل هبير بالبرًض ؤلالىترووي  -بصاعة بل ميان ـ
خُث ًمىً مخابػت بػٌ ألاغماٌ والخىانل مؼ اإلاىظفين وؤولُاء ألامىع مً زلٌ الغبِ ؤلالىترووي فهي بصاعة بل ػمً
مدضص ،في ؤي وكذ (لُل ونهاع) ،وَؿخمغ الخىانل غلى هظامها الخام وبل ؤهظمت حامضة ،فةمياهُت الخدضًث
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والخُىٍغ مؿخمغة في بغامجها ،خُث ؤن غلم ؤلاصاعة الخضًث ًدبنى مىهج لابخياع ولابضاع في بخضار حغُيراث حظعٍت في
مفهىم الػمل ؤلاصاعي والخدىٌ مً ؤلاصاعة الخللُضًت بلى بصاعة الخغُير4
وكض حلبذ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت مػها حغُيراث حظعٍت مخىىغت في مىظماث ألاغماٌ وألاؾىاق
والهىاغاث واإلاجخمػاث ؤلاوؿاهُت وكبل طلً حغيراث في هظغٍاث ؤلاصاعة والخىظُم واؾتراجُجُاث اؾدثماع هظم وؤصواث
الخىىىلىحُا واإلاػلىماث ولاجهاالث مً هاخُت ؤزغي (ؤخمض4)34 52334 ،
وٍىمً حىهغ وفلؿفت ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في حغُير همِ وؤؾلىب حػامل وجفاغل الػاملين والؼباثً واإلااؾؿاث
ً
الخيىمُت والخانت غلى ازخلف جىحهاتها وؤهىاغها وؤحجامها مػا ،وٍدخم هظا اإلافهىم الجضًض لئلصاعة ؤلالىتروهُت
ً
بًغوعة جىظُم اإلاػاملث والخضماث اإلاسخلفت ،وبغاصة هُيلتها بلىتروهُا للخسلو مً الغوجين والبيروكغاَُت الكاجػت في
ألاغماٌ واإلاهام الػامت لترجبِ باخخُاحاث الؼباثً وماؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاسخلفت(بًفاهؼ4)22 52331 ،
وجغمي ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بلى جدلُم اإلاياؾب الخالُت(الخالضي5)21 52332 ،
 )9مخابػت ؤلاصاعاث اإلاسخلفت للماؾؿت وهإنها وخضة مغهؼٍت4
 )2جغهيز هلُت اجساط اللغاعاث في هلاٍ الػمل الخام بها مؼ بغُاء صغم ؤهبر في مغاكبتها4
 )2ججمُؼ البُاهاث مً مهاصعها ألانلُت بهىعة مىخضة4
 )4جللُو مػىكاث اجساط اللغاع غً َغٍم جىفير البُاهاث وعبُها4
 )1جللُل ؤوحه الهغف في مخابػت الػملُاث ؤلاصاعٍت اإلاسخلفت4
 )1جىظُف جىىىلىحُا اإلاػلىماث مً ؤحل صغم وبىاء اإلااؾؿت والؾُما اإلااؾؿاث الخػلُمُت في مهاصع
الخػلم وؤؾالُبه في الغغف الهفُت وؤؾـ الخػلم اإلاؿخمغ وبىاء اإلاػغفت4
 )2ػٍاصة الترابِ بين الػاملين وؤلاصاعة الػلُا ومخابػت وافت اإلاىاعص4
بن ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت هي اإلاضعؾت ألاخضر في ؤلاصاعة التي جلىم باؾخسضام ؤلاهترهذ وقبياث ألاغماٌ إلهجاػ
وظاثف (الخسُُِ والخىظُم واللُاصة والغكابت ؤلالىتروهُت) ،والخُىع الظي ًدضر في الخػلم الخىىىلىجي هى هخاج
ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ومخُلباث بهجاح ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ًخمثل في آلاحي(غامغ5)922 52332 ،
 مخابػت ؤلاصاعة الػلُا في اإلااؾؿت وصغمها4 الخىغُت الكاملت للمىظفين بإهمُت الخفاغل والخىانل ؤلالىترووي4 بًجاص البيُت الخدخُت مً ؤحهؼة واجهاالث4 بغضاص ألاهظمت واإلاىاكؼ والبرامج اإلادىؾبت4 الخضعٍب وبىاء اللضعاث لضي اإلاىظفين4 الخدضًث اإلاؿخمغ لىؾاثل لاجهاالث4ثبَُب /اإلزارة اإلنكتزوَُت وتحقُق انجىزة انشبيهت:

حػخبر جُبُلاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت مً ألاصواث التي جمىً مً ونف وجدلُل وجلاؾم اإلاػلىماث مً ؤحل اللُام
ً
بالخدؿِىاث اللػمت ،مما ًلىص بلى اغخباع هظه الخُبُلاث بمثابت ؤصاة كىٍت لبؿِ مىُم الجىصة الظي ًبلى زابخا في
ؤهضافه وفي ؾبل جدلُله 4وٍمىً بحماٌ حمُؼ الػملُاث والخىظُماث التي مىىذ اإلااؾؿاث مً الخفىير بكيل مسخلف
ً
جماما في الُغٍلت التي ٌؿير بها الػمل بضازلها غلى اإلاؿخىٍاث وافت وؤصعهذ الفىاثض الػاثضة مً اؾخسضام وؾاثل
لاجهاالث في جدؿين الجىصة وجلضًم زضمت مخميزة 4فخُبُلاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ّ
حػؼػ مغهؼ الؼبىن في كلب اإلااؾؿت
ّ
بدُث ؤن هظه الخُبُلاث جمىىه مً الخػغٍف بىفؿه وباخخُاحاجه والتي حػخبر حجغ الؼاوٍت في جدلُم الجىصة 4خُث
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ًمىً جلضًم اإلاىخجاث والخضماث له غبر قبىت ؤلاهترهذ وغبر ألاصواث الجضًضة إلصاعة اإلاػغفت التي ؤحى بها ؤلاهترهذ
وجىىىلىحُا اإلاػلىماث ألازغي4
فيكغ بحغاءاث الجىصة الُىم وحكىُلها ووكغ ماقغاث اإلاخابػت جم ججضًضها وبزغائها مً زلٌ ؤصواث وبغامج
جىزُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت واللُام بخُبُلاث مػلىماجُت إلصاعة جضفم اإلاػلىماث 4وٍمىً الُىم مً زلٌ البنى الخدخُت
لئلهترهذ الىنىٌ بلى ول هظه ألاصواث اإلاسخلفت في الىكذ الخلُلي مً اإلاىخب الخام بيل فغص مهما وان صوعه في جىزُم
الػلكت مؼ الػملء ،والخىىىلىحُا جمىً مً بًجاص غلكت جفاغلُت مؼ الػملء التي حؿمذ بالخػغف غلى عصوص ؤفػالهم
وجلضًم الجضًض لهم ،وقغح وجىيُذ ما كض ٌؿخفؿغون غىه4
اإلابدث السابع :الدزاسات السابلة:
أوال /انسراصبث انًتعهقت ببإلزارة فٍ ظم إزارة انجىزة انشبيهت:

دزاسة (بسكعان)2001 ،؛ هضفذ بلى الخػغف غلى ؤلاَاع الفىغي الفلؿفي إلصاعة الجىصة الكاملت وهُفُت
جُبُلها في الخػلُم الجامعي ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنفي ،هما اؾخسضمذ لاؾدباهت ؤصاة لجمؼ اإلاػلىماث،
وكض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن جلضًغاث ؤغًاء هُئت الخضعَـ وؤلاصاعٍين هدى جدلُم زلافت بصاعة الجىصة الكاملت غير
واف في ؤبػاص الهُاول والىظم ،واللُاؽ والخلىٍم ،وؤن صعحت الخضماث الجامػُت لم جخدلم بضعحت
مخدللت بكيل ٍ
وافُت ،وؤن صعحت حىصة الخضماث الجامػُت لم ًخدلم بضعحت وافُت خؿب وحهت هظغ الُلبت4
دزاسة اإلاصدز ( )2012وهضفذ بلى مػغفت مضي جُبُم ؤبػاص بصاعة الجىصة الكاملت في ولُت التربُـت–غؼة في
يىء بػٌ اإلاخغيراث ،وكـض اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي وجمثلذ ألاصاة في اؾدباهت جم جىػَػها غلى حمُؼ ؤغًاء
الهُئت الخضعَؿُت في ولُت التربُـت بجامػـت ألاػهغ بغؼة وبُيذ هخاثج الضعاؾت ؤن ولُت التربُت جُبم ؤبػاص الجىصة بهىعة
ؤغلى مً اإلاخىؾِ ،هما ؤزبدذ الضعاؾت غضم وحـىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت بين الظوىع وؤلاهار مً ؤغًاء الهُئت
الخضعَؿُت في جُبُم مباصت بصاعة الجىصة ،وغضم وحىص فغوق بين الفئاث الػمغٍت اإلاسخلفت في ؤبػاص الجىصة ما غضا
بػض هظام الضعاؾت واإلانهاج فلض وحضث فغوق لهالح الفئت الػمغٍت 23 – 24ؾىت ،وهظلً جبػا للغجبت ألاواصًمُت ما
ً
غضا الفغوق فـي الىظام ؤلاصاعي وهظام الضعاؾت واإلانهاج والضعحت اليلُت لهالح اإلاضعؾين وألاؾـاجظة اإلاـؿاغضًً ،وجبػا
إلاخغير الخبرة ما غضا ؤبػاص الىظام ؤلاصاعي وهظام الضعاؾت واإلانهاج والضعحت اليلُت فلض وحضث فيها فغوق لـهالح طوي
الخبرة مً 2 – 2ؾىىاث 4فُما وحضث فغوق طاث صاللت بخهاثُت في ؤبػاص الىظام ؤلاصاعي ،والهُئت الخضعَؿُت والبُئُت
ً
التربىٍت الخػلمُت جبػا إلاخغير الجامػت اإلااهدت للضعحت الػلمُت ،وجبػا إلاخغير اللؿم في ؤبػاص الهُئـت الخضعَـؿُت والبِئـت
التربىٍـت الخػلُمُت ،الُلبت ،الضعحت اليلُت4
دزاسة الخساخشة ()2013؛ هضفذ بلى الخػغف غلى صعحت جُبُم مباصت بصاعة الجىصة الكاملت في حامػت آٌ
البِذ مً وحهت هظغ ؤغًاء الهُئت الخضعَؿُت ،وؤزغ ول مً الىىع لاحخماعي ،واليلُت ،والغجبت ألاواصًمُت ،غلى صعحت
الخُبُم ،وكض جم ازخُاع غُىت مالفت مً ( )922غًى هُئت جضعَـ ،وػغذ غليهم اؾدباهت جيىهذ مً ( )43فلغة،
مىػغت غلى ؤعبػت مجاالث ،وهكفذ هخاثج الضعاؾت ؤن جُبُم مػاًير بصاعة الجىصة الكاملت خهل غلى صعحت
مخىؾُت ،وغضم وحىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت في صعحت جُبُم مػاًير الجىصة الكاملت حػؼي إلاخغير الىىع
لاحخماعي ،فُما وحضث فغوق طاث صاللت بخهاثُت في صعحت جُبُم مػاًير الجىصة الكاملت حػؼي إلاخغير اليلُت ولهالح
اليلُاث ؤلاوؿاهُت غلى ألاصاة هيل وغلى مجالي تهُئت مخُلباث الجىصة ومخابػت الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت ،وجبػا
إلاخغير الغجبت ألاواصًمُت ولهالح عجبت ؤؾخاط ،غلى ألاصاة هيل وغلى مجالي تهُئت مخُلباث الجىصة في الجامػت ،ومجاٌ
جىمُت وجُىٍغ الػاملين4
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دزاسة ( )Vazzona, and Winter, 1997وهدفد بلى جفؿير وقغح غملُت الخدؿين اإلاؿخمغ التي حػض لب
بصاعة الجىصة الكاملت في الخػلُم الػالي ،وطلً لخد ؿين غملُت الخػلُم ،هما هضفذ بلى ونف غملُت الخدؿين
اإلاؿخمغ في الجامػاث التي جُبم هظه اإلاباصت 4وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن مً الًغوعي جُبُم مفاهُم بصاعة الجىصة
ً
ً
الكاملت واؾخسضامها لخدؿين غملُت الخػلُم والخضعَـ ،وؤن هىان جيامل واعجباَا بين زبراث الُلبت الجُضة،
واإلاهاعاث اإلاُلىبت في ؤصاء الػمل ،وؤن طلً ًازغ غلى غلكت الُلبت الخغٍجين بظوي ألاغماٌ 4هما ؤقاعث بلى ؤن غملُت
ً
ً
ً
الخدؿين اإلاؿخمغ جخُلب وكخا َىٍل مً لالتزام لبىاء زلافت جىظُمُت غالُت ،ونىال بلى الخميز في الخضعَـ ،وغملُت
الخػلم4
دزاسة ()Kanji and Tambi, 1999؛ هضفذ بلى جىيُذ هُف ؤن مباصت بصاعة الجىصة الكاملت ،واإلافاهُم
ألاؾاؾُت اإلاىظمت جاصي بلى الخػغٍف بمضي ؤهمُت حىصة اإلااؾؿاث في هثير مً الػملُاث الضازلُت ،وجىنلذ
الضعاؾت بلى ؤن كُاؽ اإلاباصت ألاؾاؾُت في بصاعة الجىصة الكاملت ومفاهُمها الجىهغٍت ًىػىـ غلى مؿخىي ألاصاء في
اإلااؾؿت ،وؤن ؤي حغير في ألاصاء ٌػض مً غىامل الىجاح الهامت ،وٍازغ غلى الخميز في الػمل ،هما كضمذ مػلىماث
لئلصاعة الػلُا غً ؤصاء اإلااؾؿاث لفترة مػُىت ،زم اإلالاعهت مؼ ماؾؿاث ؤزغي4
دزاسة ( )Kanji and Others, 1999هضفذ بلى مىاككت جُبُم بصاعة الجىصة الكاملت في ماؾؿاث الخػلُم
الػالي ،وجإزيرها غلى ألاصاء الخىظُمي والخميز في الػمل ،والفغو ق في زلافت الجىصة في الخػلُم الػالي ،في ول مً الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍىُت وماليزًا ،وكض اؾخسضمذ الضعاؾت اؾدباهت ،جم جىػَػها غلى غُىت مً ؤغًاء هُئت الخضعَـ
ً
ومؿئىلي هظه اإلااؾؿا ث ،في ول مً الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت وماليزًا ،وبُيذ هخاثج الضعاؾت ؤن هىان كهىعا في
ً
الىعي بداحاث الػملء في ماؾؿاث الخػلُم الػالي بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،وؤن هىان يػفا في مػغفت بصاعة
ً
الجىصة الكاملت ،وهظا غضم هفاًت الخضعٍب غلى الجىصة للػاملين في هظه اإلااؾؿاث ،وؤن هىان ؤؾبابا غضة ججػل
ماؾؿاث الخػلُم الػالي جُبم بصاعة الجىصة الكاملت ليي جدؿً مً مؿخىي الجىصة فيها ،وؤن بػٌ هظه الػىامل
ً
واهذ اؾخثىاء في ماليزًا (4غىامل) وؤن ( 94غامل) واهذ اؾخثىاء في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت؛ بط ؤعحػذ الضعاؾت
الؿبب في طلً بلى لازخلف في الػىامل الثلافُت في ول مً البلضًً ،غلى ؾبُل اإلاثاٌ الخسُُِ للػام الضعاس ي
(كهير في ماليزًاَ ،ىٍل في ؤمغٍيا) ،وؤًًا هىان اهخمام بالػملُاث ففي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ًخم لاهخمام
بالىخاثج والػملُاث ،بِىما في ماليزًا ًخم الترهيز غلى الىخاثج 4وؤهه ليي جخميز ماؾؿاث الخػلُم الػالي في ؤغمالها
وزضماتها ،فمً الًغوعي ؤن جدبنى جُبُم بصاعة الجىصة الكاملت ،وؤن بصاعة الجىصة الكاملت هي ألاوؿب ليل
ماؾؿاث الخػلُم الػالي ،بغٌ الىظغ غً الفترة الؼمىُت ،وحجم وهىع الغكابت في جلً اإلااؾؿاث ،وغلى جلً
ً
اإلااؾؿاث ؤن جبظٌ مجهىصا ًخم مً زلله جلبُت اخخُاحاث وجىكػاث الػلماء في حىصة الخضمت ،ولخدلُم طلً ًجب
جدضًض اخخُاحاث الػملء الضازلُت والخاعحُت4
دزاسة ( )Waks and fack, 1999وهضفذ بلى صعاؾت مضي كابلُت جُبُم مضزل بصاعة الجىصة الكاملت
ومػاًير ألاًؼو  ،4333في ؤهظمت الخ ػلُم غامت ،وفي الخػلُم الهىضس ي غلى وحه الخهىم ،وجىنلذ بلى ؤن بصاعة
الجىصة الكاملت فلؿفت وهظام ويؼ هإصاة للخدؿين اإلاؿخمغ في اإلااؾؿت ،وؤن بصاعة الجىصة الكاملت ومػاًير (ألاًؼو
ً
 )4333حػخبر مىاؾبت لىظام الخػلُم الهىضس ي ،وؤن هل منهما ًخًمً وظُفت جإهُض الجىصة وؤن هل منهما مضزل
قامل إلصاعة الجىصة4
ثبَُب /انسراصبث انًتعهقت ببإلزارة اإلنكتزوَُت:

دزاسة اإلاعمسي ( )2008هضفذ بلى صعاؾت واكؼ بصاعة مضاعؽ الخػلُم ألاؾاس ي في ؾلُىت غمان ،واؾخسضم
الباخث اإلاىهج الىنفي ،وحػل لاؾدباهت ؤصاة للضعاؾت ،وجم جُبُلها غلى زلر مدافظاث( 5الباَىت قماٌ ،والباَىت
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حىىب ومدافظت البرًمي) ،وهكفذ هخاثج الضعاؾت بًجابُاث صوع ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في جِؿير الىثير مً ألاغماٌ
ؤلاصاعٍت ،ومنها خفظ البُاهاث بُغٍلت ؤهثر صكت وزفٌ هفلاث اؾخسضام الىعق في الػملُاث ؤلاصاعٍت ،وهظلً
بًجابُاث صوع ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في جىظُم السجلث اإلاسؼهت باإلاضاعؽ بكيل ؤهبر باؾخسضام هظم بصاعة اإلاؿدىضاث
التي جلىم بػمل سجل بلىترووي للمؿدىضاث والسجلث الىعكُت للخلمُظ4
دزاسة اإلاسلماني ( )2008هضفذ بلى الىكىف غلى واكؼ ؤلاقغاف التربىي في اإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت،
ومفهىم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وهُفُت جىظُفها ومػىكاث جُبُلها في ؤلاقغاف التربىي ،واؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج
الىنفي للىكىف غلى الخهىع اإلالترح لخُىٍغ ؤلاقغاف التربىي باإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت في يىء ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت،
ً
وحػلذ لاؾدباهت ؤصاة للضعاؾت وكض بلغ حجم الػُىت  113فغصا ،وؤظهغث الىخاثج غضم وحىص فغوق طاث صاللت
ً
بخهاثُت جبػا إلاخغيراث الضعاؾت (اإلااهل الػلمي) مؼ مفغصاث لاؾدباهت الخانت بمكىلث ؤلاقغاف التربىي ومخُلباث
جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت4
دزاسة الخمدي ( )2008هضفذ بلى الىكف غً الهػىباث (ؤلاصاعٍت والبكغٍت والخلىُت والبرمجُت واإلاالُت)
التي جدض مً اؾخسضام ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في بصاعة اإلاضاعؽ الثاهىٍت الخيىمُت بمضًىت مىت اإلاىغمت مً وحهت هظغ
مضًغي جلً اإلاضاعؽ ووهلئها ،وكض اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي اإلاؿخي وكض بلغ حجم الػُىت ( )929مىػغىن
ً
ً
واآلحي )43( 5مضًغا و( )49وهُل 4وهكفذ هخاثج الضعاؾت غً وحىص غضة نػىباث جىاحه بصاعة اإلاضعؾت الثاهىٍت ؤهمها
خاحت اإلاضاعؽ بلى مىظف فني مسخو في حكغُل جلىُاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ونُاهتها ،وهضعة الضوعاث الخضعٍبُت،
وغُاب اللىاثذ التي جىظم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،ولاغخماص غلى الىزاثم الىعكُت ؤهثر مً ؤلالىتروهُت ،بيافت بلى ؤن ُ
البنى
الخدخُت ؤلاوكاثُت للمضاعؽ غير مهُإة الؾخسضام ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت4
دزاسة البشسي ( )2008هضفذ بلى الخػغف غلى مػىكاث جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في بصاعاث حامػت ؤم
اللغي بمضًىت مىت اإلاىغمت وجخمثل في (اإلاػىكاث ؤلاصاعٍت ،والخلىُت ،والبكغٍت ،واإلاالُت) واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج
ً
الىنفي اإلاؿخي ،وجم لاؾخػاهت باالؾدباهت هإصاة لجمؼ اإلاػلىماث ،وجيىهذ غُىت الضعاؾت مً ( )449فغصا ،ممثلت في
ؤلاصاعٍاث وغًىاث هُئت الخضعَـ اإلايلفاث بالػمل ؤلاصاعي ،وجم ازخُاعهً بالُغٍلت الُبلُت الػكىاثُت خؿب
اإلاغجبت الىظُفُت لئلصاعٍاث وغًىاث هُئت الخضعَـ ،وؤظهغث هخاثج الضعاؾت وحىص مػىكاث بصاعٍت جخمثل في5
ؤلاحغاءاث الغوجُيُت والتي جازغ غملُت الخدىٌ هدى ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،وكلت الفغم اإلاخاخت لخًىع الىضواث
واإلااجمغاث اإلاخػللت باإلصاعة ؤلالىتروهُت ،وهلو الضوعاث الخضعٍبُت ووحىص مػىكاث جلىُت جخمثل في 5يػف الهُاهت
واإلاخابػت لؤلحهؼة ،وهلو ألاصلت ؤلاعقاصًت اإلاىضخت أللُاث جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،ويػف البيُت الخدخُت،
ووحىص مػىكاث بكغٍت جخمثل في 5يػف مهاعاث اللغت ؤلاهجليزًت ،وهلو الىعي بإهمُت الخماًت وألامً اإلاػلىماحي،
ووحىص مػىكاث مالُت جخمثل في 5مدضوصًت صوع اللُاع الخام في اإلاؿاهمت (اإلاالُت /الػُيُت) ،ويػف الضغم اإلاالي
اإلاسهو للبدىر والضعاؾاث في مجاٌ جلىُاث اإلاػلىماث ،وكلت اإلاسههاث اإلاالُت لبرامج الخضعٍب4
دزاسة السلمي )2009( ،هضفذ بلى الخػغف غلى الىاكؼ الفػلي إلاضًغي الثاهىٍاث بجضة في جُبُم ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت الفاغلت غلى ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ،ومػىكاث جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت الفاغلت في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ،واؾخسضم
الباخث اإلاىهج الىنفي ،وؤزبدذ هخاثج الضعاؾت ؤن جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت الفاغلت غلى ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في اإلاضاعؽ
اإلاسخاعة ًخم بضعحت مخىؾُت4
دزاسة الخسن ( )2010هضفذ بلى الخػغف غلى مخُلباث جدلُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في ؤلاصاعة اإلاضعؾُت مؼ
الغبِ بين طلً وبين جدلُم الجىصة الكاملت ،وكض اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي ،وحػل اإلالابلت الصخهُت
ولاؾدباهت ؤصاحي الضعاؾت وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن اؾخسضام ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ًىجؼ ألاغماٌ ؤلاصاعٍت بىفاءة
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وفاغلُت ،هما حػاوي اإلاضاعؽ مً لاهسفاى في مؿخىي صغم ؤلاصاعاث الخػلُمُت ،هما ؤهضث ؤن الػىهغ البكغي
ً
اإلااهل واإلاضعب مً ؤهم الػىامل اإلاهُإة لخُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت زم جإحي بلُت اإلاخُلباث جبػا لظلً4
جعلُم عام على الدزاسات السابلة-:
ًمىىىا مً الػغى الؿابم للضعاؾاث الؿابلت اؾخسلم مضي لاؾخفاصة وهظلً ؤوحـه الدكابه ولازخلف
بين الضعاؾت الخالُت والضعاؾاث الؿابلت4
اجفلذ الضعاؾت الخالُت مع مػظم الضعاؾاث الؿابلت في اؾخسضام اإلاىهج الىنفي ولاؾدباهت هإصاة لجمؼ
اإلاػلىماث والبُاهاث ،مما ًضٌ غلى قُىع هظا الىىع مً ألاصواث ،وهظلً فةن الضعاؾت الخالُت اؾخسضمذ اإلاىهج
هفؿه ،فُما ازخلفذ مػها في اإلايان واإلاجاٌ اإلاؿتهضف خُث َبلذ الؿابلت غلى كُاغاث مسخلفت واللُاع الخػلُمي
والخيىمي والخام ،بِىما جم جُبُم الخالُت غلى بصاعة الجامػاث بالجمهىعٍت الُمىُت ،ومً حاهب آزغ؛ فالضعاؾاث
الؿابلت جضوع خىٌ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،ؤما الضعاؾت الخالُت فخضوع خىٌ جُىٍغ اإلاماعؾاث ؤلاصاعٍت في يىء ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت4
وكض ؤفاصث الضعاؾاث الؿابلت في مػغفت بػٌ مػىكاث جُبُم بصاعة الجىصة الكاملت في ماؾؿاث الخػلُم
الػالي ،وفي بىاء وجيىًٍ لاؾدباهت الخالُت ،ومً زلٌ مغاحػت الضعاؾاث الؿابلت جإهض للباخث ؤهمُت جُبُم ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت وجُىٍغها ،وهظلً الخاحت بلى جُىٍغ الػمل ؤلاصاعي ومنها اإلاماعؾاث ؤلاصاعٍت ،وؤًًا ؤهمُت جُىٍغ ؤصاء
الػاملين بةصاعة الجامػاث التي ًخىكف غليها بلى خض هبير هجاح ؤلاصاعة الخػلُمُت ،وكض وحض الباخث ؤوحه حكابه بين
صعاؾخه الخالُت والضعاؾاث الؿابلت جمثلذ في5

 -3منهجُة وئحساءات الدزاسة
منهــج الدزاسة:
اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي الظي ًخًمً الخفؿير والخدلُل للبُاهاث وجدضًض ملمذ اإلاكيلت وونفها
ً
ً
ونفا غلمُا ،والبدث غً ؤؾبابها الخلُلُت ،والخهىٌ غلى لاؾخيخاحاث اإلافُضة لخصخُذ الىاكؼ وجدضًثه ؤو
اؾخىماله ؤو اؾخدضار مػغفت حضًضة4
مجحمع وعُنة الدزاسة:
ًخيىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ مضعاء الػمىم ومضعاء ؤلاصاعاث وبػٌ ألاواصًمُين الظًً ٌكغلىن مىانب
بصاعٍت بجامػاث؛ نىػاء وغضصهم( )293وغمغان وغضصهم ( )234وحامػت الػلىم والخىىىلىحُا ألاهلُت ،وغضصهم
( )224وبظلً فالػضص ؤلاحمالي للمجخمؼ ( )349مً الجيؿين ،وألاواصًمُين وؤلاصاعٍين ومً مسخلف اإلااهلث الػلمُت4
وجم ازخُاع غُىت ممثلت للمجخمؼ ألانلي للضعاؾت جيىهذ مً ( )924جم ازخُاعهم غكىاثُا4
أداة الدزاسة:
لخدلُم ؤغغاى الضعاؾت ،كام الباخث بةغضاص اؾدباهت للُاؽ مضي جُبُم مػاًير الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت4
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جيىهذ لاؾدباهت في نىعتها النهاثُت مً ( )923فلغة جىػغذ غلى ( )4مداوع ،وجم لاغخماص في بىاء
ً
لاؾدباهت غلى ألاصب الىظغي والضعاؾاث الؿابلت اإلاخػللت باإلاىيىع ،وجم جُبُم لاؾدباهت غلى ( )924بصاعٍا جم
ازخُاعهم بالُغٍلت الػكىاثُت الُبلُت4
صدق وربات ألاداة:
وللخدلم مً نضق ؤصاة الضعاؾت فلض اؾخسضم الباخث الهضق الظاهغي وطلً بػغى لاؾدباهت غلى
غضص( )1مً طوي الخبرة ولازخهام بيلُت التربُت وألالؿً -بجامػت غمغان ،وبىاء غلى ملخظاث اإلادىمين فلض جم
الخػضًل غلى غضص ( )23فلغة ،وخظف ( )91وبيافت ( )1فلغاث ،واغخمض الباخث في هظا ؤلاحغاء غلى مػُاع واخض
ًخمثل في ؤلابلاء غلى الفلغة هما هي في خاٌ اإلاىافلت غليها مً كبل اإلادىمين بيؿبت ال جلل غً 4%23
حدوٌ زك ( ) 3حج العُنة من خُث العدد ألاصلي والفاكد والعُنة النهائُة خس نى الىظُفة
ذهىز
ئناذ
ؤلاحمالي
العُنة
بصاعي
بصاعي
ؤواصًمي
ؤواصًمي
150
20
5
102
23
العدد ألاصلي
21
5
3
10
3
الفاكد
15
2
92
20
العُنة النهائُة
129
17
112
ؤلاحمالي
حدوٌ زك ( ) 4حج العُنة من خُث العدد ألاصلي والفاكد والعُنة النهائُة خس نى اإلاإهل العلمي
ذهىز
ئناذ
ؤلاحمالي
العُنة
زاهىٍت صبلىم بيالىعٍىؽ ماحؿخير صهخىعاه زاهىٍت صبلىم بيالىعٍىؽ ماحؿخير صهخىعاه
العدد
913
9
2
91
4
ـ
94
93
21
91
2
ألاصلي
29
ـ
9
4
2
ـ
9
2
1
4
ـ
الفاكد
العُنة
924
9
2
92
2
ـ
92
91
23
92
2
النهائُة
الحطبُم النهائي ألداة الدزاسة:
بػض لاهتهاء مً ؤلاحغاء اإلاخػلم بًبِ ؤصاة الضعاؾت وجدىُمها ،كام الباخث بخُبُم الضعاؾت اإلاُضاهُت غلى
ؤفغاص الػُىت وطلً بخىػَؼ ( )913اؾدباهت غلى مضعاء الػمىم ومضعاء ؤلاصاعاث ،وبػٌ ألاواصًمُين الظًً ٌكغلىن
مىانب بصاعٍت وٍيخمىن للجامػاث الثلر التي ازخاعها الباخث وهي حامػاث نىػاء ،وحامػت غمغان الخيىمُخين
وحامػت الػلىم والخىىىلىحُا ألاهلُت،
اإلاعالجات ؤلاخصائُة:
وقد تمت باستخدام البرنامج اإلحصائً (  ،) spssوذلك باألسالٌب التالٌة:
 -1الوزن النسبً وفقا ً لمقٌاس لٌكرت الخماسً ،كام الباخث بخدىٍل الخلضًغاث اللفظُت في اؾخجاباث
ؤلاصاعٍين غلى فلغاث لاؾدباهت بلى جلضًغاث وكض جم اغخماص منح اإلجابات الدرجات ( ،)1 ،2 ،3 ،4 ،5ولتحدٌد الوزن
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النسبً تم حساب المدى ( ،) 4=1 -5وتقسٌمه على مستوٌات المقٌاس؛ أي  0.80 = 5/4ثم إضافة هذه القٌمة إلى أقل قٌمة
فً المقٌاس؛ وهً الواحد الصحٌح ،وهكذا أصبح التقٌٌم بناء على متوسط الوزن النسبً؛ كما ٌبٌنها الجدول:
جدول ( )5متوسطات الـوزن النسبـي إلجـابـات العينـة وفقـا ً لمقياس ليكرت الخماسي

السك

دزحة ثدلم اإلاعُاز

1
2
3
4

هبيرة حضا
هبيرة
مخىؾُت
يػُفت

-

اللُمة اإلاعطاة إلاسحىٍات الحلُُ
الىػن اليؿبي للمخىؾُاث
غىض بصزاٌ البُاهاث
مً ) )05بلى ((4.21
5
مً ) )4.20بلى ((3.41
4
مً ( )3.40بلى ((2.61
3
مً ( )2.60بلى ()1.81
2

مً (  )1.80بلى () 01
1
ال ًخىفغ
5
المتوسطات الحسابٌة ( ،)Meansواالنحرافات المعٌارٌة (.)Std. Deviation
اختبار :تً تست(  ،)T- testلعٌنتٌن مستقلتٌن ،لمتغٌرات؛ (الجنس ،التخصص ،سنوات الخبرة).
الخىغاعاث واليؿب اإلائىٍت إلحاباث اإلابدىزين باإليافت بلى اإلاخىؾِ الخؿابي ولاهدغاف
هما اؾخسضم الباخث ازخباع مغبؼ (واي) لجىصة الخُابم4

 -4ثدلُل البُانات وعسض ومناكشة النحائج
انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انزئُش وَصه ":يب يسي تطبُق يعبَُز انجىزة انشبيهت فٍ اإلزارة اإلنكتزوَُت
ببنجبيعبث انًُُُت؟

ولإلحابة على السإاٌ ث اسحخساج اإلاحىسطات العامة للمجاالت والاندسافات اإلاعُازٍة لها ،وذلً هما
ًبُنها الجدوٌ الحالي:
حدوٌ زك ( :)6اإلاحىسطات الخسابُة والاندسافات اإلاعُازٍة والحلدًسات اللفظُة إلحابات أفساد عُنة
الدزاسة خىٌ مداوز ؤلادازة ؤلالىترونُة ومحطلبات ثطبُلها -مسثبة ثناشلُا
اإلادىز

م

الترثِ

اإلاحىسط الاندساف
الخسابي اإلاعُازي

الحلدًس
اللفظي

ؤلاَاع الفىغي إلافهىم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ومخُلباث
1
جُبُلها
هبيرة
2
9434
2444
مػىكاث جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت
4
 2مخىؾُت
9423
2423
واكؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت4
2
 4مخىؾُت
9429
2443
مػاًير جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت
3
هبيرة
1.11
3.42
اإلاؿخىي الىلي لؤلصاة
ًدبين مً الجضوٌ( )1ؤن جُبُم مػاًير الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت غلى
مؿخىي ألاصاة خهل غلى مخىؾِ هلي ( 2442مً  )1بخلضًغ لفظي (هبيرة) وغلى مؿخىي اإلاداوع؛ خهل ؤلاَاع
الفىغي إلافهىم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ومخُلباث جُبُلها غلى ؤغلى مخىؾِ(ً ،)2443لُه مدىع
مػىكاث جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت؛ بمخىؾِ ()2444؛ وهلهما بخلضًغ (هبيرة) ،فُما خهل مدىع
2443
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3443

9

هبيرة
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ً
واكؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت؛ غلى مخىؾِ ( )2423وؤزيرا 5مدىع مػاًير جُبُم الجىصة الكاملت في
ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ( )2443وهلهما بخلضًغ لفظي (مخىؾُت) 4وؤما غلى مؿخىي ألاؾئلت الفغغُت واإلاداوع فؿِخم
جىاولها غلى الىدى آلاحي5
انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انفزعٍ األول ويُبقشتهب :يب اإلطبر انفكزٌ وانفهضفٍ نًفهىو انجىزة انشبيهت فٍ
اإلزارة اإلنكتزوَُت ويتطهببث تطبُقهب ببنجبيعبث انًُُُت.؟

حدوٌ ( :)7اإلاحىسطات الخسابُة والاندسافات اإلاعُازٍة والحلدًسات اللفظُة إلحابات عُنة الدزاسة
خىٌ ؤلاطاز الفىسي والفلسفي إلافهىم الجىدة الشاملة في ؤلادازة ؤلالىترونُة ومحطلبات ثطبُلها -مسثبة ثناشلُا

16
20
31
3
9
10
21
1
19
25
29
30
7
26
4
12
27
32

الترثِ

العبازات

م

اإلاحىسط الاندساف
الخسابي اإلاعُازي

الحلدًس
اللفظي

اعحماد ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة على الحلنُة اإلاحطىزة ٌساعدها على انجاش أعمالها
بأكل الحيالُف وبىفاءة عالُة.
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة جسهل ئحساءات الاثصاٌ بين ولُات الجامعة او بين
الجامعات ألاخسي داخل وخازج البلد.
ثطبُم ئدازة الجىدة الشاملة ًحطل ثىافس كُادة ئدازٍة كادزة على ثدلُم الحفاعل
بُنها وبين العاملين.
ؤلادازة ؤلالىترونُة عملُة منظمة ومىطىعُة للخصىٌ على معلىمات وزكُة
وئلىترونُة.
اسحخدام الخاس ؤلالىتروني ٌغير من طسٍلة معالجة وثخصٍن واسترحا واثصاٌ
اإلاعلىمات ؤلادازٍة.
لإلدازة ؤلالىترونُة ثأرير على ثنفُر اإلاهام ؤلادازٍة.
اسحخدام النظام ؤلالىتروني ٌعالج خفظ وثىرُم اإلاعامالت.
اسحخدام الخاسىب وؤلانترند ًدىٌ ئدازة الجامعة من الناخُة النظسٍة ئلى ثطبُلات
ؤلادازة ؤلالىترونُة.
ثىظُف اإلاىازد اإلاادًة والبشسٍة في ئطاز ئلىتروني اسحغالٌ أمثل للىكد واإلااٌ والجهد.
اسحخدام الحجهيزات اإلاعلىماثُة وبسمجُات الخاسىب ؤلانترند ساعدت على ظهىز
ونشس معلىمات الدزاسة والحطىٍس العلمي والحىنىلىجي بالجامعة.
ٌعد الحدزٍ والحعلُ من محطلبات ثطبُم ئدازة الجىدة الشاملة داخل الجامعة.
ثطبُم ئدازة الجىدة الشاملة ًحطل بناء رلافة منظمة ثىىن فيها الجىدة بشيل عام
هي اللُمة اإلاىحهة لنشاطات الفسد.
شادت أهمُة مساحعة النظ ؤلالىترونُة نخُجة للمحغيرات العاإلاُة اإلادُطة باإلاهنة.
ثطبُلات ؤلادازة ؤلالىترونُة ثمىن من وصف وثدلُل وثبادٌ اإلاعلىمات لللُام
بالحدسِنات الالشمة.
ًىمن حىهس وفلسفة ؤلادازة ؤلالىترونُة في جغُير نمط وأسلىب جعامل وثفاعل العاملين
والطلبة بالجامعة.
ؤلادازة ؤلالىترونُة هي ثدىٍل لألعماٌ والخدمات ؤلادازٍة الحللُدًة ئلى أعماٌ
وخدمات ئلىترونُة.
ثطبُلات ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة بمثابة أداة كىٍة لبسط منطم الجىدة.
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هبيرة
ً
حدا
هبيرة
ً
حدا
هبيرة
ً
حدا
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الجامعة.
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لإلدازة ؤلالىترونُة بالجامعة أهمُة استراثُجُة في جسهُل وجسسَع عملُة صنع اللساز.
ً
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة ثمىن من مساحعة الىرُلة بدال من هحابتها.
ئحساءات ؤلادازة ؤلالىترونُة هي وسائل محممة للىسائل الحللُدًة في العمل ولِسد
بدًال عنها.
ً
ثمثل ؤلادازة ؤلالىترونُة الحدىٌ الري ٌساعد منسىبي الجامعة لُجدوا فسصا حدًدة
في اكحصاد اإلاعسفة.
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة ثمىن الادازات الفسعُة من الحخطُط بىفاءة وفاعلُة.
ًإرس اسحخدام الخاس آلالي على نظ السكابة الداخلُة اإلاسحخدمة في الجامعة.
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة هي الاسحغناء عن اإلاعامالت الىزكُة باإلاعامالت
ؤلالىترونُة عبر الشبيات الداخلُة.
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة امحداد لحطبُلات الخىىمة ؤلالىترونُة وئخالٌ اإلاىح
ؤلالىتروني.
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة جعمل على خماًة الىُان ؤلادازي.
ال ثحغير أهداف اإلاساحعة اإلادددة للمساحع عند اسحخدام الخاس ؤلالىتروني.
ثىنىلىحُا اإلاعلىمات والاثصاالت عصشت كدزة الجامعة في اخداذ جغُيرات حرزٍة في
مفهىم العمل ؤلادازي.
ًلحصس مفهىم ؤلادازة ؤلالىترونُة على اخداذ جغُيرات شيلُة في ئعادة آلُة وهندسة
وهُيلُة ألانشطة والعملُات وؤلاحساءات ؤلادازٍة.
ل ثحغير أهداف مساحعة نظ اإلاعلىمات ؤلادازٍة ؤلالىترونُة عنها في مساحعة نظ
اإلاعلىمات ؤلادازٍة الُدوٍة.
ل ًحغير مفهىم ؤلادازة الُدوٍة نخُجة ظهىز ألانظمة ؤلالىترونُة.
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3.9

0.9

هبيرة

ًلخظ مً الجضوٌ عكم ( )2ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي للمدىع بلغ ( 2443مً  )1بخلضًغ (هبيرة) ،وغلى وؿخىي
ً
الػباعاث فلض جغاوخذ مخىؾُاتها ما بين ( )2 -442ؤي بين الخلضًغًٍ هبيرة حضا؛ وؤصهاها بخلضًغ (مخىؾُت ،وٍدبين بن
بحاباث اإلابدىزين ؤهضث مىافلتهم غليها ،ؤما لاهدغافاث اإلاػُاعٍت لهظه الػباعاث فتراوخذ ما بين ( )949 – 349وهظا
ٌكير بلى ججاوـ بحاباث اإلابدىزين4
انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انفزعٍ انثبٍَ وَصه  :يب واقع اإلزارة اإلنكتزوَُت ببنجبيعبث انًُُُت؟

حدوٌ زك ( :)8اإلاحىسطات الخسابُة والاندسافات اإلاعُازٍة والحلدًسات اللفظُة إلحابات عُنة الدزاسة
ً
خىٌ واكع ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعات الُمنُة -مسثبة ثناشلُا

ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة جسحخدم السسائل الصىثُة.
17
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة ئدازة بال شمن مددد خُث جسحمس  24ساعة باسحخدام
18
احهصة الاثصاٌ.
جسحخدم الجامعة الحداوز عن طسٍم الىمبُىثس ومإثمسات الفُدًى.
14
جسحخدم لجان الحىظُف في الجامعة ثىنىلىحُا ؤلانترند إلالء البُانات الخاصة
7
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بالحىظُف.
جسحخدم الجامعة البرًد ؤلالىتروني بدال من الصادز والىازد.
اسحخدام الجامعة للبرًد ؤلالىتروني لغاًات ئزساٌ نحائج الاخحبازات الدوزٍة.
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة جسحخدم الازشُف ؤلالىتروني.
ٌسحخدم ؤلانترند لالشتران في اإلاجالت والدوزٍات العلمُة.
ٌسحخدم ؤلانترند للمشازهة في ندوات ومإثمسات علمُة وعاإلاُة.
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة ئدازة بال ثنظُمات حامدة جعمل على صناعة اإلاعسفة
من خالٌ اإلاإسسات الشبىُة الرهُة.
اسحخدام الجامعة للبرًد ؤلالىتروني هىسُط لالثصاٌ مع اليلُات.
جسحخدم الجامعة البرًد ؤلالىتروني والاححماعات عن بعد
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ادازات الجامعة جسحخدم ؤلانترند للبدث عن بسامج ادازٍة.

3.4

1.2

 13محىسطة

21
28
30

ًىحد نظام ئلىتروني إلدازة الامحدانات بالجامعة.
جسحخدم الجامعة بسامج ؤلادازة ؤلالىترونُة الجاهصة.
ثىحد مساهص ثدزٍبُة خاصة إلدازة الجىدة بالجامعة.
ثىحد شبىة من الخىاسِ ثدحىي على كاعدة معلىمات ثخصن فيها وافة الخلائم
والبُانات ،وؤلاخصاءات اإلاحعللة بيافة ئدازة العملُات في الجامعة.
ًىحد نظام إلدازة الحعلُ ؤلالىتروني بالجامعة.
جشجع وافة فئات الجامعة على ئميانُة الىصىٌ لإلدازة ؤلالىترونُة.
ثىفس الجامعة بسامج الحطىٍس اإلانهي اإلاسحمس لإلدازة ؤلالىترونُة فيها.
جسحخدم الجامعة نظ اإلاعلىمات اإلاداسبُة ؤلالىترونُة في حمُع أعمالها اإلاالُة.
جسحخدم الجامعة ألاسالُ الحىنىلىحُة اإلاحطىزة
جسحخدم الجامعة الخاس ؤلالىتروني في الحدلُل الاخصائي للملازنة بين البُانات
اإلاعدة باسحخدام نظام اإلاعلىمات ؤلالىترونُة.
ثىحد خطة واضخة لخاحة الجامعة من ألاحهصة ؤلالىترونُة والشبيات مسخندة ئلى
زؤٍتها وزسالتها وأهدافها.
ثىفس الجامعة العدد اليافي من ؤلادازٍين اإلاإهلين لحنفُر البرامج والخدمات
ؤلالىترونُة.
ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة ثدلم الاسحخدام ألامثل للخدمات بسسعة عالُة ودكة
محناهُة.
جسحخدم الجامعة كاعدة بُانات ئلىترونُة جعحمد على الىمبُىثس وؤلانترند.
اإلادزسىن لديه اللدزة على ئدازة الحعل باسحخدام الخاسىب وؤلانترند.
جسحخدم الجامعة بسنامج معالجة اليلمات (ووزد) وبسنامج (اهسل) همدخل
للحطبُلات ؤلادازٍة.
أحهصة نظ ؤلادازة ؤلالىترونُة والبرامج ثلدمان خدمة مسطُة ثلبي خاحات
الجامعة.
ٌسحخدم الخاسىب هأداة ادازٍة.
ًىحد لدي الجامعة مىكع على ؤلانترند.
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ًلخظ مً الجضوٌ عكم ( )3ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي للمدىع بلغ ( 2423مً  )1بخلضًغ (مخىؾُت) ،وغلى
مؿخىي الػباعاث فلض جغاوخذ مخىؾُاتها ما بين ( ) 242 -449ؤي بين الخلضًغًٍ هبيرة؛ وؤصهاها بخلضًغ (مخىؾُت)،
وٍدبين بن بحاباث اإلابدىزين ؤهضث مىافلتهم غليها ،ولىً بكيل ؤصوى مً اإلادىع ألاوٌ ،ؤما لاهدغافاث اإلاػُاعٍت لهظه
الػباعاث فتراوخذ ما بين ( )9 – 941وهظا ٌكير بلى ججاوـ بحاباث اإلابدىزين 4مما ؾبم ًمىً اللىٌ بإن 5واكؼ ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت حُض4
انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انثبنث وَصه  :يب يعبَُز تطبُق انجىزة انشبيهت فٍ اإلزارة اإلنكتزوَُت ببنجبيعبث
انًُُُت.

حدوٌ ( :)9اإلاحىسطات الخسابُة والاندسافات اإلاعُازٍة والحلدًسات اللفظُة إلحابات عُنة الدزاسة
خىٌ معاًير ثطبُم الجىدة الشاملة في ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعات الُمنُة -مسثبة ثناشلُا
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ثمىن ثطبُلات ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة منسىبيها من الخصىٌ على أدوات اإلاحابعة الجدًدة
والفعالة للخصىٌ على اإلاعلىمات والبرامج وثىفيرها في الىكد اإلاناس
صخة الاعحلاد بأن ثلدً الخدمات ؤلادازٍة بالجامعة مباشسة ًللل اليلفة وٍدلم شٍادة في
الفاعلُة في معظ الخاالت
ثطبُلات ؤلادازة ؤلالىترونُة ًدع ثدلُم ئدازة الجىدة الشاملة بالجامعة.
ً
ً
ثمثل ؤلادازة ؤلالىترونُة اإلاستهدف ثدلُلها أنمىذحا محلدما ٌعحمد على اسحخدام اإلاعلىماثُة
والحىنىلىحُا اإلاحلدمة إلخداذ الحغُير الحدىلي بالجامعة.
حىدة اإلاباني الحعلُمُة أن ثحىافس في اإلاباني الخسهُالت اإلاادًة واإلاعنىٍة مثل اللاعات والتهىٍة
وؤلاطاءة ،واإلالاعد ،والصىت ،وثىفس دزحة ألامان.
ً
ً
الحأهُل العلمي والعملي في ظل ؤلادازة ؤلالىترونُة وان له ثأريرا ئًجابُا في زفع هفاءة وفعالُة
ثطبُم هرا اإلاعُاز.
ثمثل ؤلادازة ؤلالىترونُة الحدىٌ ندى اكحصاد اإلاعسفة لحدلُم الجىدة الشاملة.
معُاز الحأهُل السلىوي إلاساحع نظ اإلاعلىمات ؤلادازٍة ؤلالىترونُة اجسع لِشمل مإهالت وكدزات
خاصة ل ثىن مطلىبة في مساحع نظ اإلاعلىمات ؤلادازٍة الُدوٍة.
ؤلادازة ؤلالىترونُة في الجامعة ثدلم عائدات ملمىسة سىاء في خفع خلُلي في الحيلفة أو زفع
الىفاءة وؤلانحاحُة أو ثدسين الخدمات اإلالدمة.
اسهمد ؤلادازة ؤلالىترونُة في ثنسُم وثصمُ البرامج ،وثخفُع ثيلفة ئدازة الجامعة ،وثخفُع
ثيلفة ئدازة اإلاخصون ،وثلدً الحدزٍ الفعاٌ للعاملين.
حىدة ثطبُلات ؤلادازة ؤلالىترونُة في اسحخدام وخدات ئنحاج أصغس وأهثر مسونة.
ّ
الحىُف اإلاسحمس للمنحىج الاوادًمي مع ما ًنحظسه الطلبة واإلاجحمع من خالٌ
الجىدة الشاملة ثمثل
ّ
الحدى في وظائف الجامعة وأسالُ العمل.
اإلاسهصٍة في صنع السُاسات التربىٍة واثخاذ اللساز :ففلسفة ئدازة الجىدة الشاملة جعحمد على
الالمسهصٍة في صنع السُاسات واثخاذ اللسازات بدُث ٌُعحمد عند اثخاذ اللسازات على اإلاعلىمات
والبُانات التي ًح حمعها من اللاعدة ئلى اللمة.
ثنظ الجامعة بسامج ثدزٍبُة لللُادات وأعظاء هُئة الحدزَس وؤلادازٍين والفنين في اسحخدام
ثىنىلىحُا اإلاعلىمات والاثصاالت وفم محطلبات الجىدة الشاملة.
ثأخر الجامعة بمبدأ الحخطُط الاستراثُجي للجىدة ،واللُادة الفعالة.
معُاز الحأهُل العلمي والعملي إلاساحع نظ اإلاعلىمات ؤلادازٍة ؤلالىترونُة اجسع لِشمل مإهالت
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وكدزات خاصة ل ثىن مطلىبة في مساحع نظ اإلاعلىمات ؤلادازٍة الُدوٍة.
جشجُع الجامعة منسىبيها على ئميانُة الىصىٌ لإلدازة ؤلالىترونُة بغع النظس عن كدزاته
الجسدًة أو مىاكع ثىاحده  ،من خالٌ ثصمُ وثطىٍس الحطبُلات التي ثالئ فئات اإلاعاكين.
ثىحد مإشسات ثدٌ على نلص السكابة ؤلادازٍة ؤلالىترونُة الخاصة بالىصىٌ ئلى الحطبُلات،
وأمن البرامج وملفات البُانات ،وهرلً ازثفا مسحىي أخطاء الخشغُل.
حىدة البِئة اإلادُطة والاثصاٌ باإلاجحمع فألولُاء ألامىز دوز من خالٌ مشازهته في الحىحُه
واإلاحابعة والسكابة.
ثطبم ئدازة الجىدة الشاملة الىفاء بمحطلبات الطلبة وأولُاء ألامىز واإلاجحمع وئزطائه .
ئعادة بناء اإلاناهج الدزاسُة الجُدة وثطىٍس أهدافها ومدحىٍاتها وطسق ثدزَسها وأسالُ ثلىٍمها
ً
ختى ثىىن أهثر ثىافلا مع البرامج الحطبُلُة للجىدة الشاملة.
ثبني الجامعة استراثُجُات ثىىٍن وثأهُل وجعصٍص البنى الحدحُة لإلدازة ؤلالىترونُة ومداولة
الاسحفادة من ثطبُلاتها في ئدازة الجىدة.
هنالً ثدسن ثدزٍجي ومسحمس لإلدازة ؤلالىترونُة بالجامعة العحمادها على اسخثماز الخبرات
والبدىذ اإلاخحلفة اإلانشىزة على شبىة ؤلانترند.
ثصدز الجامعة كىانين ثدفص اليلُات على ثبني الحىنىلىحُا اإلاحلدمة في ؤلادازة.
جسحعين الجامعة بخبراء ئدازة الجىدة الشاملة لحطبُلها في اإلاجالين ؤلادازي والحعلُمي.
جعمل الجامعة على ثيامل ئدازة الجىدة وثطبُلات ؤلادازة ؤلالىترونُة من خالٌ مىاهبة الحطىزات
الحىنىلىحُة وجسخيرها إلدازة الجامعة.
جشدد الجامعة على أمن اإلاعلىمات وخماًة مىاكع ؤلادازة ؤلالىترونُة طد هجمات اللساصنة وسىء
الاسحخدام.
جشدد ئدازة الجامعة على أمن اإلاعلىمات بدماًة مىاكعها ؤلالىترونُة طد هجمات اللساصنة
وسىء الاسحخدام والحجاوش.
ثلدم ئدازة الجامعة الخدمات ؤلالىترونُة وفم معاًير فنُة وثلنُة ثىاه العصس.
ثىحد وسائل للظبط والحدى ؤلالىتروني في أنشطة الجامعة.
جعحمد الجامعة نظام زكابي من خازج الجامعة للحأهد من ثطبُم ئدازة الجىدة في وافة ؤلاحساءات
والعملُات ؤلادازٍة والحعلُمُة والدزاسُة في الجامعة.
ًىحد نظام للسكابة على ألاداء جسحعمل في ثنسُم وثصمُ بسامج الجامعة ،وثخفُع ثيلفة ئدازتها.
ثخبع الجامعة في ثىصُل اإلاعلىمات والخدمات كنىات ئلىترونُة محعددة للنلل والحىصُل.
ًىحد ئنراز مبىس باخحماٌ الفشل في الاسحمساز بنظ ؤلادازة ؤلالىترونُة.
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اإلاحىسط العام للمجاٌ

2.98

1.21

محىسطة

ًلخظ مً الجضوٌ ( )4ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي للمدىع بلغ ( 2443مً  )1بخلضًغ (مخىؾُت) ،وغلى مؿخىي
الػباعاث فلض جغاوخذ مخىؾُاتها ما بين ( )241 -241ؤي ؤن ؤغلها بخلضًغ (هبيرة)؛ وؤصهاها بخلضًغ (مخىؾُت) ،وٍدبين
بن بحاباث اإلابدىزين ؤهضث مىافلتهم غليها ،ولىً بكيل ؤصوى مً اإلادىعًٍ الؿابلين ،ؤما لاهدغافاث اإلاػُاعٍت لهظه
الػباعاث فتراوخذ ما بين ( ،)342 – 9وهظا ٌكير بلى ججاوـ بحاباث اإلابدىزين ،ومما ؾبم ًمىً اللىٌ بإن مػاًير
جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت جخمثل في مػُاع الخإهُل الػلمي والػملي والؿلىوي
إلاغاحؼ هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت ؤلالىتروهُت4

انعبسٌ ،يُصىر صبنخ يحًس
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تصىر يقتزح نتطىَز األزاء انًؤصضٍ فٍ إزاراث انتزبُت وانتعهُى
ببنجًهىرَت انًُُُت فٍ ضىء يسذم انتًكٍُ اإلزارٌ
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انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انزابع ويُبقشت هب :يب يعىقبث تطبُق انجىزة انشبيهت فٍ اإلزارة اإلنكتزوَُت ببنجبيعبث
انًُُُت؟

حدوٌ ( :)10اإلاحىسطات الخسابُة والاندسافات اإلاعُازٍة والترثِ والحلدًسات اللفظُة إلحابات عُنة
ً
الدزاسة خىٌ معىكات ثطبُم الجىدة الشاملة في ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعات الُمنُة -مسثبة ثناشلُا.
السثبة

الحلدًس
اللفظي

ال ثىحد خطة واضخة في ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة مسخندة ئلى زؤٍتها وزسالتها
وأهدافها.
عدم وحىد أدلة ئزشادًة عملُة لجمُع ألاعماٌ.
ثطبُم نظام الجىدة الشاملة في العمل التربىي ًدحاج ئلى ميزانُة وافُة.
كظُة ثىفير ألاحهصة والشبيات واإلاعلىمات بالجامعة ال ثدظى سىي بالللُل من اإلاىاشنة
ً
العامة وهي ال ثبنى غالبا وفم منهجُة.
ألاحهصة والشبيات وألادوات ؤلالىترونُة بالجامعة ال ًح شساؤها وفم مىاصفات
الجىدة.
ً
ثلدً الخدمات ؤلادازٍة الجامعُة ًدلم وفسا في اليلفة وشٍادة في الفاعلُة في معظ
الخاالت ولىن ال ثىحد دالئل اخصائُة ملمىسة جعصش هرا الاعحلاد.
طعف كاعدة اإلاعلىمات والبُانات الاخصائُة داخل اللطا الحعلُمي.
طعف ثفه العاملين في اللطا الحعلُمي إلابادئ ثطبُم نظام ئدازة الجىدة الشامل.
عدم وحىد ثنسُم بين الجهات الحعلُمُة طمن اإلاإسسة الحعلُمُة الىاخدة.
ثىحد مشىالت ال ًمىن ئغفالها بين ؤلادازات الحللُدًة وؤلالىترونُة في الجامعة.
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ًىحد كصىز واضح في خمالت الحىعُة باإلدازة ؤلالىترونُة.

3.6

1.1

11

هبيرة

12
17

ثىحد مشيلة في الىصىٌ ئلى اإلاعلىمات بسب الحىح والخشسَعات واللىانين.
ال جشجع الجامعة على ئميانُة الىصىٌ لإلدازة ؤلالىترونُة.
ثخبع الجامعة في ثىصُل اإلاعلىمات والخدمات الطسق الحللُدًة مثل اسحخدام
الحلُفىن والفاهس أو الطسق الُدوٍة.
الحطىز الشامل في ثطبُم ؤلادازة ؤلالىترونُة ًىاحه صعىبات اححماعُة وسُاسُة
واكحصادًة.
طعف نظام اإلاعلىمات في اللطا التربىي واعحماده على ألاسالُ الحللُدًة مما
ًصع ثىصُل اإلاعلىمات لصانعي اللساز في الىكد اإلاناس .
ًىحد فجىة زكمُة ال ًمىن ئغفالها بين ؤلادازة ؤلالىترونُة في الجامعة وؤلادازة
ؤلالىترونُة اإلانشىدة.
ال تهح ئدازة الجامعة باألسالُ والىسائل ؤلالىترونُة في ثطبُلات ؤلادازة.
ال ثىحد بِئة مشجعة لحطبُم ؤلادازة ؤلالىترونُة بالجامعة.
عدم ثىفس بِئة العمل اإلاناسبة لغسض ثطبُم نظام ئدازة الجىدة الشاملة.
الافحلاز لعامل الشفافُة اإلاسثبط بحصمُ نظ وثىنىلىحُا ؤلادازة ؤلالىترونُة ًمنع
الطلبة والاساثرة من اإلاشازهة الفعلُة في أعمالها وأنشطتها.
عدم ثىفس الىىادز الحدزٍبُة اإلاإهلة في مجاٌ ئدازة الجىدة الشاملة لحجسبتها ومداولة
ثطبُلها.
جغُير السُاسات ًإدي ئلى طعف الانجاشات وجعثر الحلدم ندى الىفاءة اإلاسحىة في
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اإلاحىسط الاندساف
الخسابي اإلاعُازي

العبازات
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تصىر يقتزح نتطىَز األزاء انًؤصضٍ فٍ إزاراث انتزبُت وانتعهُى
ببنجًهىرَت انًُُُت فٍ ضىء يسذم انتًكٍُ اإلزارٌ
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ثطبُم ؤلادازة ؤلالىترونُة.
طعف العالكة بين بسامج ؤلادازة ؤلالىترونُة والحطىٍس ؤلادازي وجغُير السُاسات.
طعف العالكة بين بسامج ؤلادازة ؤلالىترونُة والحطىٍس ؤلادازي.
ال تهح الجامعة بأمن اإلاعلىمات وخماًة مىاكع ؤلادازة ؤلالىترونُة طد هجمات
اللساصنة وسىء الاسحخدام.
ثىحد ملاومة هبيرة من كبل الرًن اعحادوا على ألاسالُ الحللُدًة وعدم ثلبل
أسالُ الحطىٍس والحدسين.
جشسَعات وكىانين الجامعة ال ثدفص على ثبني الحىنىلىحُا اإلاحلدمة في ؤلادازة.
ثىاحه ثطبُلات ؤلادازة ؤلالىترونُة والخدمات التي ثلدمها معىكات كانىنُة أو كد
ثحعازض مع السُاسات العامة.
ً
ً
ً ّ
اسحعماٌ ثجهيزات وبسمجُات أهثر جعلُدا وثطىزا من الحجهيزات اإلاسحعملة سابلا علد
من مهمة ؤلادازة ؤلالىترونُة للجامعة.
اإلاحىسط العام للمجاٌ
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هبيرة

ًلخظ مً الجضوٌ ( )93ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي للمدىع بلغ ( 2444مً  )1بخلضًغ (هبيرة) ،وغلى مؿخىي
الػباعاث فلض جغاوخذ مخىؾُاتها ما بين ( )243 -244ؤي ؤن ؤغلها بخلضًغ (هبيرة)؛ وؤصهاها بخلضًغ (مخىؾُت) ،وٍدبين
ؤن بحاباث اإلابدىزين ؤهضث مىافلتهم غليها ،وبلىة ؤهبر مً اإلادىعًٍ الؿابلين ،ؤما لاهدغافاث اإلاػُاعٍت لئلحاباث
فتراوخذ ما بين ( ،)9 – 942وهظا ٌكير بلى ججاوـ بحاباث اإلابدىزين ،وبحماغهم غلى وحىص مػىكاث خلُلُت جىاحه
جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في الجامػاث الُمىُت ،وحػُم نهًتها وحىصة ؤصائها4

خالصة بأه النحائج والحىصُات واإلالترخات
ً
أوال /نحائج الدزاسة:
 1ـ ان ُتبئج انًتعهقت ببنضؤال األول انذٌ َُص عهً :يب اإلطبر انفكزٌ وانفهضفٍ نًفهىو انجىزة انشبيهت فٍ
اإلزارة اإلنكتزوَُت ويتطهببث تطبُقهب ببنجبيعبث انًُُُت؟

ؤلاَاع الفىغي والفلؿفي إلافهىم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت هى اخضار حغُيراث بلىتروهُت في
بغاصة آلُت وهىضؾت وهُيلُت ألاوكُت والػملُاث وؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت ،ومخُلباث جُبُله بالجامػاث الُمىُت جىمً
في الخضعٍب والخػلُم ،بىاء زلت مىظمت جيىن فيها الجىصة بكيل غام هي اللُمت اإلاىحهت ليكاَاث الفغص ،مؼ جىفغ
كُاصة بصاعٍت كاصعة غلى جدلُم الخفاغل بُنها وبين الػاملين ،وجىضعج جدذ هظه الىدُجت الػامت الىخاثج الخالُت5
 )9اؾخسضام الخاؾىب وؤلاهترهذ ّ
ًدىٌ بصاعة الجامػت بضعحت مخىؾُت مً الىاخُت الىظغٍت بلى جُبُلاث ؤلاصاعة
ؤلالىتروهُت4
 )2جىىىلىحُا لاجهاالث غؼػث بضعحت واملت كضعة الجامػت في اخضار حغُيراث حظعٍت في مفهىم الػمل ؤلاصاعي4
 )2حىهغ وفلؿفت ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ًىمً بضعحت واملت في حغُير همِ وؤؾلىب حػامل وجفاغل الػاملين والُلبت
بالجامػت.
 )4مفهىم ؤلاصاعة الُضوٍت لم ًخغير بضعحت هبيرة هدُجت ظهىع ألاهظمت ؤلالىتروهُت4
 )1ؤهمُت مغاحػت الىظم ؤلالىتروهُت ػاصث بضعحت واملت هدُجت للمخغيراث الػاإلاُت اإلادُُت باإلاهىت.
 )1اؾخسضام الخاؾب ؤلالىترووي ٌغير مً َغٍلت مػالجت واؾترحاع واجهاٌ اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت بضعحت واملت.
 )2لئلصاعة ؤلالىتروهُت جإزير بضعحت هبيرة غلى جىفُظ اإلاهام ؤلاصاعٍت.
انعبسٌ ،يُصىر صبنخ يحًس
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تصىر يقتزح نتطىَز األزاء انًؤصضٍ فٍ إزاراث انتزبُت وانتعهُى
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 )3ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػت حػمل بضعحت واملت غلى خماًت الىُان ؤلاصاعي.
 )4لئلصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػت ؤهمُت اؾتراجُجُت بضعحت واملت في حؿهُل وحؿغَؼ غملُت نىؼ اللغاع4
 )93ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػت جمىً بضعحت واملت لاصاعاث الفغغُت مً الخسُُِ بىفاءة وفاغلُت.
 2ـ انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انثبٍَ وَصه :يب واقع اإلزارة اإلنكتزوَُت ببنجبيعبث انًُُُت؟

ًخطح واكؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت مً زلٌ ما ًلي5
 )9جىحض زُت واضخت لخاحت الجامػت مً ألاحهؼة ؤلالىتروهُت والكبياث مؿدىضة بلى عئٍتها وعؾالتها وؤهضافها
بضعحت مخىؾُت.
 )2جىفغ الجامػت الػضص اليافي مً ؤلاصاعٍين اإلااهلين لخىفُظ البرامج والخضماث ؤلالىتروهُت بضعحت مخىؾُت.
 )2حؿخسضم الجامػت هظم اإلاػلىماث اإلاداؾبُت ؤلالىتروهُت في حمُؼ ؤغمالها اإلاالُت بضعحت مخىؾُت.
 )4ؤحهؼة هظم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت والبرامج جلضمان زضمت مغيُت جلبي خاحاث الجامػت بضعحت مخىؾُت.
 )1جىفغ الجامػت بغامج الخُىٍغ اإلانهي اإلاؿخمغ لئلصاعة ؤلالىتروهُت فيها بضعحت مخىؾُت
 )1حؿخسضم الجامػت ألاؾالُب الخىىىلىحُت اإلاخُىعة بضعحت هبيرة.
 )2حؿخسضم لجان الخىظُف في الجامػت جىىىلىحُا ؤلاهترهذ إلالء البُاهاث الخانت بالخىظُف بضعحت واملت.
ً )3ىحض لضي الجامػاث مىكؼ غلى ؤلاهترهذ بضعحت يػُفت.
 )4حؿخسضم الجامػت الخاؾب ؤلالىترووي في الخدلُل لاخهاجي للملاعهت بين البُاهاث اإلاػضة باؾخسضام هظام
اإلاػلىماث ؤلالىتروهُت بضعحت مخىؾُت.
 )93ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػت جدلم لاؾخسضام ألامثل للخضماث بؿغغت غالُت وصكت مخىاهُت بضعحت هبيرة.
 )99حؿخسضم الجامػت كاغضة بُاهاث بلىتروهُت حػخمض غلى الىمبُىجغ وؤلاهترهذ بضعحت مخىؾُت ـ حؿخسضم
الجامػت بغهامج مػالجت اليلماث ووعص وبغهامج اهؿل همضزل للخُبُلاث ؤلاصاعٍت بضعحت مخىؾُت.
 )92حؿخسضم الجامػت البرًض ؤلالىترووي ولاحخماغاث غً بػض بضعحت مخىؾُت.
 )92حؿخسضم الجامػت الخداوع غً َغٍم الىمبُىجغ وماجمغاث الفُضًى بضعحت مخىؾُت4
 )94حؿخسضم الجامػت البرًض ؤلالىترووي بضال مً الهاصع والىاعص بضعحت واملت.
 )91ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػت حؿخسضم لاعقُف ؤلالىترووي بضعحت هبيرة.
 3ـ انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انثبنث انذٌ َُص عهً :يب يعبَُز تطبُق انجىزة انشبيهت فٍ اإلزارة اإلنكتزوَُت
ببنجبيعبث انًُُُت؟

جخلخو هخاثج هظا الؿااٌ في ؤن مػاًير جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت
جخمثل في مػُاع الخإهُل الػلمي والػملي والؿلىوي إلاغاحؼ هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت ؤلالىتروهُت ،وجىضعج جدذ هظه
الىدُجت الػامت الىخاثج الخالُت5
 )9جلضم بصاعة الجامػت الخضماث ؤلالىتروهُت وفم مػاًير فىُت وجلىُت جىاهب الػهغ بضعحت مخىؾُت.
 )2جإزظ الجامػت بمبضؤ الخسُُِ لاؾتراجُجي للجىصة ،واللُاصة الفػالت بضعحت مخىؾُت.
 )2جُبم بصاعة الجىصة الكاملت الىفاء بمخُلباث الُلبت وؤولُاء ألامىع واإلاجخمؼ وبعيائهم بضعحت مخىؾُت.
 )4بغاصة بىاء اإلاىاهج الضعاؾُت الجُضة وجُىٍغ ؤهضافها ومدخىٍاتها وَغق جضعَؿها وؤؾالُب جلىٍمها ختى
ً
جيىن ؤهثر جىافلا مؼ البرامج الخُبُلُت للجىصة الكاملت بضعحت هبيرة.

انعبسٌ ،يُصىر صبنخ يحًس

()23

تصىر يقتزح نتطىَز األزاء انًؤصضٍ فٍ إزاراث انتزبُت وانتعهُى
ببنجًهىرَت انًُُُت فٍ ضىء يسذم انتًكٍُ اإلزارٌ
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 )1حىصة البِئت اإلادُُت ولاجهاٌ باإلاجخمؼ فؤلولُاء ألامىع صوع مً زلٌ مكاعهتهم في الخىحُه واإلاخابػت
والغكابت بضعحت هبيرة.
 )1حىصة اإلاباوي الخػلُمُت ؤن جخىافغ في اإلاباوي الدؿهُلث اإلااصًت واإلاػىىٍت مثل اللاغاث والتهىٍت وؤلاياءة،
واإلالاغض ،والهىث ،وجىفغ صعحت ألامان بضعحت هبيرة.
 )2مػُاع الخإهُل الػلمي والػملي إلاغاحؼ هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت ؤلالىتروهُت احؿؼ لِكمل ماهلث وكضعاث
زانت لم جىً مُلىبت في مغاحؼ هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت الُضوٍت بضعحت يػُفت.
 )3مػُاع الخإهُل الؿلىوي إلاغاحؼ هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت ؤلالىتروهُت احؿؼ لِكمل ماهلث وكضعاث زانت
لم جىً مُلىبت في مغاحؼ هظم اإلاػلىماث ؤلاصاعٍت الُضوٍت بضعحت مخىؾُت.
ً )4ىحض بهظاع مبىغ باخخماٌ الفكل في لاؾخمغاع بىظم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بضعحت مخىؾُت.
 )93جىحض ماقغاث جضٌ غلى هلو الغكابت ؤلاصاعٍت ؤلالىتروهُت الخانت بالىنىٌ بلى الخُبُلاث ،وؤمً
البرامج وملفاث البُاهاث ،وهظلً اعجفاع مؿخىي ؤزُاء الدكغُل بضعحت مخىؾُت.
ً )99ىحض هظام للغكابت غلى ألاصاء حؿخػمل في جيؿُم وجهمُم بغامج الجامػت ،وجسفٌُ جيلفت بصاعتها
بضعحت مخىؾُت.
ً
ً
 )92الخإهُل الػلمي والػملي في ظل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وان له جإزيرا بًجابُا في عفؼ هفاءة وفػالُت جُبُم
هظا اإلاػُاع بضعحت مخىؾُت.
 )92اإلاغهؼٍت في نىؼ الؿُاؾاث التربىٍت واجساط اللغاع5
 )94فلؿفت بصاعة الجىصة الكاملت حػخمض غلى اللمغهؼٍت في نىؼ الؿُاؾاث واجساط اللغاعاث بدُث ـ ٌُػخمض
غىض اجساط اللغاعاث غلى اإلاػلىماث والبُاهاث التي ًخم حمػها مً اللاغضة بلى اللمت بضعحت مخىؾُت.
 )91جُبُلاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ًضغم جدلُم بصاعة الجىصة الكاملت بالجامػت بضعحت هبيرة.
ً
ً
 )91جمثل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت اإلاؿتهضف جدلُلها ؤهمىطحا مخلضما ٌػخمض غلى اؾخسضام اإلاػلىماجُت
والخىىىلىحُا اإلاخلضمت إلخضار الخغُير الخدىلي بالجامػت بضعحت هبيرة.
 )92حىصة جُبُلاث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في اؾخسضام وخضاث بهخاج ؤنغغ وؤهثر مغوهت بضعحت هبيرة.
 4ـ انُتبئج انًتعهقت ببنضؤال انزابع :انذٌ َُص عهً :يب يعىقبث تطبُق انجىزة انشبيهت فٍ اإلزارة اإلنكتزوَُت
ببنجبيعبث انًُُُت؟

)9
)2
)2
)4
)1
)1
)2
)3

جىحض مػىكاث غىض جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت جخمثل في آلاحي5
ال جىحض زُت واضخت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػت مؿدىضة بلى عئٍتها وعؾالتها وؤهضافها بضعحت هبيرة.
يػف الػلكت بين بغامج ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت والخُىٍغ ؤلاصاعي بضعحت هبيرة.
حغُير الؿُاؾاث ًاصي بلى يػف لاهجاػاث وحػثر الخلضم هدى الىفاءة اإلاغحىة في جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت
بضعحت هبيرة.
كهىع واضح في خملث الخىغُت باإلصاعة ؤلالىتروهُت بضعحت هبيرة.
غضم جىفغ بِئت الػمل اإلاىاؾبت لغغى جُبُم هظام بصاعة الجىصة الكاملت بضعحت هبيرة.
جىحض ملاومت هبيرة مً كبل الظًً اغخاصوا غلى ألاؾالُب الخللُضًت وغضم جلبل ؤؾالُب الخُىٍغ والخدؿين
بضعحت مخىؾُت .
يػف هظام اإلاػلىماث في اللُاع التربىي واغخماصه غلى ألاؾالُب الخللُضًت مما ًهػب جىنُل اإلاػلىماث
لهاوعي اللغاع في الىكذ اإلاىاؾب بضعحت هبيرة.
انعبسٌ ،يُصىر صبنخ يحًس
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تصىر يقتزح نتطىَز األزاء انًؤصضٍ فٍ إزاراث انتزبُت وانتعهُى
ببنجًهىرَت انًُُُت فٍ ضىء يسذم انتًكٍُ اإلزارٌ
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 )4كلت اليىاصع الخضعٍبُت اإلااهلت في مجاٌ بصاعة الجىصة الكاملت لخجغبتها وجُبُلها بضعحت هبيرة.
 )93غضم وحىص ؤصلت بعقاصًت غملُت لجمُؼ ألاغماٌ بضعحت هبيرة.
 )99جُبُم هظام الجىصة الكاملت في الػمل التربىي ًدخاج بلى ميزاهُت وافُت بضعحت هبيرة.
ثبَُب :انتىصـــُبث:

-

-

ً
بىاء غلى هخاثج الضعاؾت ًىص ي الباخث باآلحي5
يغوعة جبني ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت باغخماص الجىصة الكاملت باالؾخفاصة مً هخاثج هظه الضعاؾت.
يغوعة اغخماص ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت غلى الخلىُت اإلاخُىعة إلهجاػ ؤغمالها بإكل الخيالُف
وبىفاءة غالُت.
الػمل غلى بخضار حغُيراث بلىتروهُت في بغاصة آلُت وهىضؾت وهُيلُت ألاوكُت والػملُاث وؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت،
ومخُلباث جُبُلها بالجامػاث الُمىُت مً زلٌ الخضعٍب والخػلُم ،وبىاء زلت مىظمت جيىن فيها الجىصة بكيل
غام هي اللُمت اإلاىحهت ليكاَاث الفغص والجماغت.
ويؼ زُت واضخت لخاحت الجامػاث الُمىُت مً ألاحهؼة ؤلالىتروهُت والكبياث مؿدىضة بلى عئٍتها وعؾالتها
وؤهضافها بدُث جمىنها مً جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وفم مفهىم الجىصة الكاملت.
جىفير الجامػت للػضص اليافي مً ؤلاصاعٍين اإلااهلين لخىفُظ البرامج والخضماث ؤلالىتروهُت ،مؼ جىفغ بغامج الخُىٍغ
اإلانهي اإلاؿخمغ لئلصاعة ؤلالىتروهُت4
ؤن جًؼ وػاعة الخػلُم الػالي زُت إلػالت مػىكاث جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث
ً
الُمىُت اؾخئىاؾا بيخاثج هظه الضعاؾت.
بغاصة الىظغ بالهُيل الخىظُمي للجامػاث الُمىُت بدُث جخًمً وظاثف ومىانب حػنى بخُبُم مفهىم بصاعة
الجىصة الكاملت4
جىمُت اللُم واإلافاهُم التي حصجؼ غلى اللمغهؼٍت في ؤلاصاعة مً زلٌ جُىٍغ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت جمهُضا لخُبُم
مفهىم بصاعة الجىصة الكاملت بالجامػاث الُمىُت4

ً
رالثا :ملترخات:
ً
بىاء غلى هخاثج الضعاؾت وجىنُاتها ًلترح الباخث بحغاء الضعاؾاث الخالُت5
 زُت ملترخت لخفػُل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت الجامػاث الُمىُت في يىء مػُُاث جىىىلىحُا اإلاػلىماث ولاجهاالث. الدكغَػاث واللىاهين اإلادفؼة غلى جبني ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت والخُىٍغ ؤلاصاعي بالجامػاث الُمىُت. -مػىكاث جُبُم الجىصة الكاملت في ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجامػاث الُمىُت والخلىٌ اإلالترخت4

كائمة باإلاصادز واإلاساحع
أوال/انًصبزر وانًزاجع ببنهغت انعزبُت

-

ببغاهُم 4مدمض غبض الغػاق ( 4)9444جُىٍغ هظام جيىًٍ الخػلُم الثاهىي الػام بيلُاث التربُت في يىء مػاًير
الجىصة الكاملت 4عؾالت صهخىعاه غير ميكىعة 4ملضمت بلى كؿم ؤنىٌ التربُت 4ولُت التربُت 4بنها 4حامػت الؼكاػٍم4
ابً مىظىع 4)9434( 4لؿان الػغب ،صاع اإلاػاعف 4اللاهغة 4ماصة (ج وص)4ج 42
ؤبى ؾيُت 4اإلاىجي ( 4) 2339يبِ الجىصة الىىغُت لخُىٍغ الخػلُم الػالي والبدث الػلمي باؾخسضام الخلىُاث
الخضًثت 4ماجمغ وػعاء الخػلُم الػالي والبدث الػلمي في الىًَ الػغبي 4اإلاىػلض في اللاهغة في  21صٌؿمبر4

انعبسٌ ،يُصىر صبنخ يحًس
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تصىر يقتزح نتطىَز األزاء انًؤصضٍ فٍ إزاراث انتزبُت وانتعهُى
ببنجًهىرَت انًُُُت فٍ ضىء يسذم انتًكٍُ اإلزارٌ
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-

-

-

ؤبى غغكىب 4ؤؾامت ( 4)2331بصاعة الجىصة الكاملت وبمياهُت جُبُلها في حامػت الخلُل 4عؾالت ماحؿخير غير
ميكىعة 4ولُت الضعاؾاث الػلُا 4حامػت الػلىم الخُبُلُت 4نىػاء 4الُمً4
ؤخمض 4مدمض ؾمير ( 4)2334ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت 4صاع اإلاؿيرة 4غمان  -ألاعصن4
بًفاهؼ 4حلىعٍا ( 4)2331الخيىمت ؤلالىتروهُت 4صاع الفاعوق لليكغ والخىػَؼ 4مهغ4
الببلوي ،خؿً 4)9441( 4بصاعة الجىصة الكاملت في الخػلُم الػالي بمهغ 4وعكت غمل ملضمت بلى ماجمغ الخػلُم
بمهغ وجدضًضاث اللغن الخاصي والػكغًٍ 4الجهاػ اإلاغهؼي للخىظُم وؤلاصاعة 4اللاهغة4
بضح 4ؤخمض مدمض ( 4)2332صعحت بمياهُت جُبُم مباصت بصاعة الجىصة الكاملت في الجامػاث ألاعصهُت 4مجلت اجداص
الجامػاث الػغبُت 4الػضص (ً 4)41ىلُى 4غمان ألاعصن4
بغكػان 4ؤخمض مدمض ( 4)2339ملترح لخُبُم بصاعة الجىصة الكاملت في حامػت خًغمىث 4عؾالت صهخىعاه غير
ميكىعة 4ولُت التربُت 4حامػت ؤؾُىٍ 4مهغ4
البكغي 4مني غُُت ( 4)2333مػىكاث جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في بصاعاث حامػت ؤم اللغي بمضًىت مىت اإلاىغمت
مً وحهت هظغ ؤلاصاعٍاث وغًىاث هُئت الخضعَـ بالجامػت 4اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت 4حامػت ؤم اللغي 4ولُت
التربُت 4كؿم ؤلاصاعة التربىٍت الخسُُِ 4عؾالت ماحؿخير غير ميكىعة4
البىهي 4فاعوق قىقي ( 4)2339ؤلاصاعة الخػلُمُت واإلاضعؾُت 4صاع كباء للُباغت واليكغ والخىػَؼ 4اللاهغة4
الترجىعي ،مدمض غىى وحىٍدان ،وؤغاصًغ غغفاث 4)2394( 4بصاعة الجىصة الكاملت في ماؾؿاث الخػلُم الػالي
واإلاىخباث ومغاهؼ اإلاػلىماث 4صاع اإلاؿيرة 4غمان 4ألاعصن4
الجغٍضة الغؾمُت ( 4)2334كغاع حمهىعي 4عكم ( 4)293لؿىت 2334م 4بةوكاء مجلـ للغخماص ألاواصًمي ويمان
حىصة الخػلُم الػالي4
حجاػي 4بؿام ( 4)2332جإهُل اللُاصاث ؤلاصاعٍت وألاواصًمُت في الجامػاث 4اإلالخلى الػغبي 4اإلاىانفاث الػاإلاُت
للجامػاث )22-22( ،ؾبخمبر 4حامػت غضن2332 ،م4
الخغاخكت 4مدمض غبىص ( 4)2392صعحت جُبُم مػاًير بصاعة الجىصة الكاملت في حامػت آٌ البِذ مً وحهت هظغ
الهُئت الخضعَؿُت 4مجلت الػلىم التربىٍت والىفؿُت 4اإلاجلض  494الػضص  49ماعؽ 4مملىت البدغًٍ4
الخؿً 4ماحض بً غبضهللا ( 4)2393جلىٍم ؤصاء ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في اإلاضاعؽ الثاهىٍت باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت
في يىء مػاًير الجىصة الكاملت 4حامػت اللاهغة 4مػهض الضعاؾاث التربىٍت 4كؿم ؤنىٌ التربىٍت 4عؾالت صهخىعاه
غير ميكىعة4
الخمضي 4مىس ى بً غبضهللا مدمض مهضي ( 4)2333الهػىباث التي جىاحه اؾخسضام ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في
اإلاضاعؽ الثاهىٍت ،اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت 4حامػت ؤم اللغي 4ولُت التربُت 4عؾالت ماحؿخير غير ميكىعة4
خمىص 4زًير واظم ( 4)2332بصاعة الجىصة الكاملت 4صاع اإلاؿيرة لليكغ والخىػَؼ 49ٍ 4غمان4
الخالضي 4مدمض مدمىص ( 4)2332الخىىىلىحُا ؤلاصاعٍت 4صاع اإلاػغفت لليكغ والخىػَؼ 4بيروث ـ لبىان4
الخُُب ،ؤخمض والخُُب 4عاصح ( 4)2334بصاعة الجىصة الكاملت جُبُلاث جغبىٍت 4مىخب التربُت الػغبي لضوٌ
الخلُج الػغبي 4الغٍاى 4الؿػىصًت4
الغاػي 4ؤبى بىغ غبض اللاصع ( 4)9412مسخاع الصخاح 4صاع الىخاب الػغبي 4بيروث4
ػًٍ الضًً 4فغٍض ( 4)9442ؤلاَاع الفىغي والفلؿفي إلاضزل بصاعة الجىصة الكاملت 4مجلت ؤلاصاعةً 4هضعها اجداص
حمػُاث الخىمُت ؤلاصاعٍت 4اللاهغة 4اإلاجلض  423الػضص ألاوًٌ 4ىلُى4
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ؾلُىت غمان(  4)2392مىكؼ هُئت جلىُت اإلاػلىماث ،غمان ،جاعٍش الضزىٌ ،2392/93/94
http://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/Info/FAQ_eGovernment.aspx
الؿلمي 4ؾػض مؿػض ( 4)2334مضي بمياهُت جُبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت الفاغلت غلى ؤلاصاعة اإلاضعؾُت مً وحهت
هظغ مضًغي اإلاضاعؽ الثاهىٍت بجضة 4اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت 4حامػت اإلالً غبضالػؼٍؼ 4ولُت التربُت 4عؾالت
ماحؿخير غير ميكىعة4
قهضث 4وعاًً ( 4)9442مضًغ الجىصة الكاملت – الضلُل الػلمي لللاصة واإلاضًغًٍ لخدلُم بصاعة الجىصة الكاملت4
جغحمت مدمىص غبض اإلادؿً 4صاع آلافاق لليكغ 4الغٍاى4
غامغَ 4اعق ( 4)2332ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت 4صاع السخاب لليكغ والخىػَؼ 4مهغ4
غبض اإلادؿً 4جىفُم ( 4)9443جسُُِ ومغاكبت حىصة اإلاىخجاث 5مضزل بصاعة الجىصة الكاملت 4صاع النهًت4
اللاهغة4
غبضالػاٌ 4ؤمل هلٌ ( 4)2333جُىٍغ ؤلاصاعة الجامػُت في ظل مخُلباث بصاعة الجىصة الكاملت بجامػت بني ؾىٍف
2333م عؾالت ماحؿخير غير ميكىعة4
غغحاف 4غلي قىعي ( 4)2334جُىٍغ بصاعة ولُاث التربُت في الجمهىعٍت الُمىُت ،في يىء مضزل بصاعة الجىصة
الكاملت 4عؾالت ماحؿخير غير ميكىعة 4ولُت التربُت 4حامػت غين قمـ 4اللاهغة 4مهغ4
غلُلي 4غمغ ونفي ( 4)2332مضزل بلى اإلاىهجُت اإلاخياملت إلصاعة الجىصة الكاملت (وحهت هظغ) 4صاع واثل لليكغ4
غمان 4ألاعصن49ٍ 4
فهمي 4ؤمين فاعوق ( 4)2334اإلاضزل اإلاىظىمي وبصاعة ويبِ الجىصة الكاملت في مىظىمت الخػلُم 4مً بدىر
اإلااجمغ الػغبي الغابؼ خىٌ اإلاضزل اإلاىظىمي في الخضعَـ والخػلم 4اإلاىػلض في حامػت غين قمـ 4مً  4 -2ببغٍل4
ماعهىوي ،فغاوؿِـ وحمي 4واعٌ ( 4)2333زلزُت بصاعة الجىصة الكاملت 4)TQM( ،جغحمت غبض الخىُم الخؼامي4
صاع الفجغ 4اللاهغة4
اإلاجباوي 4كاؾم غلىان ( 4)2332بصاعة الجىصة في يىء مػاًير الجىصة الكاملت 4مجلت اجداص الجامػاث الػغبُت4
الػضص ( 4)4ببغٍل 4غمان 4ألاعصن4
اإلاجلـ ألاغلى لخسُُِ الخػلُم 4)2334( 4ماجمغ الخػلُم بالجمهىعٍت الُمىُت مغاخله للػام 2332/2339مَ 4بػت
اإلاجلـ ألاغلى لخسُُِ الخػلُم4
مجمؼ اللغت الػغبُت 4)9414(( 4اإلاهُلخاث الػلمُت والفىُت 4اللاهغة4
مسُمير 4غبض الػؼٍؼ ( 4) 2332الُغٍم بلى الجىصة ولاغخماص ألاواصًمي في الجامػاث الػغبُت 4اإلااجمغ اللىمي
الؿىىي ( )22الػغبي الغابؼ مً ( )94-93صٌؿمبر 4حامػت غين قمـ 4اللاهغة 4مهغ4
مغس ي 4مدمض مىير ( 4)9441ؤلاصاعة اإلاضعؾُت الخضًثت 4غالم الىخاب 4اللاهغة 4مهغ4
اإلاؿلماوي 4غاجكت مدمىص ( 4)2333جهىع ملترح لخُىٍغ ؤلاقغاف التربىي باإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت في يىء
ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت اللاهغة 4حامػت الضوٌ الػغبُت 4مػهض البدىر والضعاؾاث التربىٍت 4ماحؿخير غير ميكىعة4
اإلاؿُلُم 4مدمض ًىؾف ( 4)2332اكخهاصًاث الخػلُم واؾدثماع الػهغ البكغي 4اليىٍذ4
اإلاهضع 4غبض الػظُم ( 4)2392مضي جىافغ مػاًير بصاعة الجىصة الكامل في ولُت التربُت بجامػت ألاػهغ بغؼة في
يىء بػٌ اإلاخغيراث بجامػت ألاػهغ 4مجلت الجامػت ؤلاؾلمُت للضعاؾاث التربىٍت والىفؿُت 4مجلض( ،)23غضص(4)2
اإلاػمغي 4ؾالم بً ؾػُض بً غلي ( 4)2333جهىع ملترح جُىٍغ بصاعة مضاعؽ الخػلُم ألاؾاس ي بؿلُىت غمان في
يىء ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت 4حامػت الضوٌ الػغبُت ،مػهض البدىر والضعاؾاث ،ماحؿخير غير ميكىعة 4اللاهغة4
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ٌ جاعٍش الضزى، بغٍُاهُا، مىكؼ الخيىمت البرًُاهُت لخىىىلىحُا اإلاػلىماث ولاجهاالث4)2392( 4اإلاملىت اإلاخدضة
4http://www.socitm.ogv.uk 4م2392/93/94
 ماجمغ حامػت اللاهغة لخُىٍغ الخػلُم4 فلؿفت الخػلُم الجامعي مً اإلادلُت بلى الػاإلاُت4)9444(  فغٍض4الىجاع
4 اللاهغة4 ماًى24-292 ً في الفترة م4 اإلاىػلض في حامػت اللاهغة4 عئٍت لجامػت اإلاؿخلبل5الجامعي
4 اللاهغة4 بًتران للخىػَؼ واليكغ4 عئي الخىمُت اإلاخىانلت5 بصاعة الجامػاث بالجىصة الكاملت4)2333(  فغٍض4الىجاع
4 الغٍاى4 صاع اإلاغٍش4 ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت (لاؾتراجُجُت والىظاثف واإلاكىلث4)2334(  هجم غبىص4هجم
4 اللاهغة4 صاع الغٍان للترار44 حـ4 باب هصح ألاحير4 مجمؼ الؼواثض4)9432(  غلي بً ؤبي بىغ4الهُثمي
 الخيامل بين بصاعة الجىصة الكاملت وؤلاصاعة لاؾتراجُجُت في4)2332(  عغض، مدمىص خؿين والُاجي،الىاصي
4) ببغٍل4(  غضص4 مجلت اجداص الجامػاث الػغبُت4 همىطج ملترح للعجلاء والخمُيز في ألاصاء،الجامػاث الػغبُت
4ألاعصن
 صاع الفىغ للُباغت4 مىظىمت جيىًٍ اإلاػلم في يىء مػاًير الجىصة الكاملت4)2332(  مدمض غبض الغػاق4وٍج
4 غمان4واليكغ
 مػهض ؤلاصاعة4 اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت، ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت وآفاق جُبُلاتها الػغبُت4)2331(  ؾػض غالب4ًاؾين
4 الغٍاى4الػامت

-

-
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