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  المقدمة
ـــل  ـــا الحاضـــر، ال ب ـــى یومن ـــذ عشـــرات الســـنین وحت ـــة ســـنة من ـــر مـــن مئ ـــل اكث  –قب

تأسست في العـراق، مجموعـة مـن الجامعـات التـي تـم انشـاءها علـى  –كجامعة بغداد مثال 
ــة  ــة النظریــة والعملی اعلــى مســتوى مــن التنظــیم مــن حیــث تعددیــة االقســام العلمیــة، والتغطی
ــة فــي توزیــع المــواد الدراســیة علــى ســنوات الدراســة  لالختصــاص، واعتمــاد المعــاییر العالمی
الجامعیة حسب القابلیـة والتأهیـل الـذهني السـتیعابها مـن قبـل الطالـب الجـامعي، وذلـك مـن 

  خالل االختالف في عدد الساعات االسبوعیة واعتماد نظام الوحدات الدراسیة.
ــة مــن حیــث امــدادها بافضــل  ــى التطــویر المســتمر لالقســام العلمی هــذا باالضــافة ال

هـم واالسـتیعاب لـدى الطالـب، والتركیـز علـى المـنهج الوسائل التكنولوجیة المساعدة على الف
  النظري من جهة والعلمي التطبیقي من جهة اخرى.

ولعل هذا كان دأب وزارات التعلیم العالي والبحث العلمي التي تتشـكل فـي ظـل كـل 
  حكومة عراقیة ونظام سیاسي منذ نشأت الدولة العراقیة الحدیثة.

تعطـي ثمارهــا وتغـدق، حیــث شـهدت المرحلــة وفعـال كـان لتلــك الجهـود المبذولــة ان 
تحدیــدا تخــریج عــدد ضــخم ومتمیــز مــن الطلبــة  ١٩٩١او الحقبــة الزمنیــة التــي ســبقت عــام 

الجامعیین، ومن مختلـف االختصاصـات العلمیـة واالنسـانیة، كـان لوجـودهم االثـر فـي تقـدم 
فـد دول العـالم وتطور الدولة العراقیـة، ال بـل واالكثـر مـن ذلـك كـان لهـم عظـیم الشـأن فـي ر 

المختلفـة، وحتـى فــي اكثـر الــدول منهـا تقــدما، بالعناصـر الكفــوءة والمتمیـزة والتــي یشـار لهــا 
  بعدم النظیر على مستوى العالم ككل والمنطقة العربیة والشرق اوسطیة.

ـــم یماثلهـــا فـــي ذلـــك مـــن  ـــة رصـــانة ومتانـــة  مـــا ل فأخـــذت الشـــهادة الجامعیـــة العراقی
وحتــى االجنبیــة منهــا، ذلــك ان مبــدأ التطــویر المســتمر ومــنهج  الشــهادات العربیــة االخــرى،

  التعلم مدى الحیاة هو الشغل الشاغل للمبدعین العراقیین وفي مختلف االختصاصات.
اال ان االمور بدال من االستمرار في التقدم كما هو منهج الیوم فالحاجة الى التقـدم 

مـور بـالتراجع خلفـا واالجیـال التـي  اصبحت مـن السـرعة ممـا ال یمكـن اللحـاق بـه، بـدأت اال
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، ١٩٩١انشأت قبل القشة التي قصمت ظهر الدولة العراقیـة اال وهـو احـتالل الكویـت عـام 
  الیمكن تعویضه او حتى االستمرار في انشاء نظیرها.

تحدیدا والعراق شهد تقلبـات سیاسـیة  ١٩٩١ربما یسأل قارئ هذه الدراسة لما تاریخ 
م، ١٩٢١العراقیـــة واالســـتقالل مــــن االحـــتالل االنكلیـــزي عــــام  مختلفـــة منـــذ نشـــأت الدولــــة

، اال ان كل ذلك لـم یكـن لـه ١٩٨٨وحتى عام  ١٩٨٠ودخول العراق لحرب استنزافیة عام 
، حیث شهد العـراق سـحق وتحطـیم كامـل ١٩٩١من عظیم االثر بمثل ما جاءت به حرب 

كـان ممـا ال یمكـن لحكومـة البعـث لكل البنیة التحتیـة والعمرانیـة واالقتصـادیة واالجتماعیـة ف
ـة ان تـــنهض بمثـــل هـــذا االنهیـــار، البـــل وانحـــدرت بـــه اكثـــر نحـــو الجهـــل والتخلـــف  المنحلــ

، ان تلـك المظـاهر ٢٠٠٣والعنف،  والفقر والمرض، مما شكل قناعة لدى حكومة ما قبـل 
و ما شـهدته  ١٩٩١هي وسائل الحفاظ على السلطة وتجنب انهیارها الذي اوشك بعد عام 

  رب الخلیج الثانیة.ح
، اال ان مـا جــاء بعــد هــذا  ٢٠٠٣ – ١٩٩١واذا كـان هــذا هــو حـال الفتــرة مــا بــین 

التـاریخ وحتــى یومنــا الحــالي كـان ممــا ال یحمــد او یثنــى علیـه، فبــدأت بــالظهور الــى جانــب 
ــم تكــن بالحســبان او حتــى  ــاریخ، مشــاكل جمــة ل المشــاكل التــي كانــت موجــودة قبــل هــذا الت

لمتشــائمین للواقـــع العراقــي بعـــد االحــتالل االمریكـــي وانهیــار النظـــام البعثـــي توقعــات اســـوأ ا
  الحاكم.

ففي ظل كل تلك المتالحقات التي اصابت نظام التعلیم العالي والبحـث العلمـي فـي 
العـراق، یبقـى السـؤال قـائم مــا هـو مـدى انطبـاق الشــهادة العراقیـة وقیمتهـا للمعـاییر الدولیــة، 

حــق عــن التمیــز واالرتقــاء، اصــبح الشــغل الشــاغل هــو البقــاء علــى فبــدال مــن البحــث المتال
  خط االنطالق وعدم التراجع اكثر.

وكان من الدوافع الـى كتابـة هـذا البحـث هـو ان الكاتـب وظیفتـه اكادیمیـة، هـذا مـن 
جانــب، ومــن جانــب اخــر، اتممــت الدراســة فــي ارقــى جامعــة فــي المنطقــة العربیــة والشــرق 

  لنهرین .اوسطیة اال وهي جامعة ا
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ولكــل ذلــك جــاءت كتابـــة البحــث منقســمة الــى مبحثـــین یعــالج األول منهــا مشـــاكل 
ومعوقــات التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي فــي العــراق، امــا المبحــث الثــاني فســیتهم بــالحلول 
العلمیـــة والقانونیـــة الواجـــب االخـــذ بهـــا لالرتقـــاء بالمســـتوى التعلیمـــي فـــي العـــراق، ثـــم نخـــتم 

  مستقبلیة لواقع التعلیم العالي عندنا، وعسى اهللا ان یوفقنا في ذلك.بخاتمة تمثل رؤیة 
  

  المبحث االول
  مشاكل ومعوقات التعلیم العالي في العراق

مــن صــمیم عمــل الســلطة التنفیذیــة هــو تحقیــق المصــلحة العامــة وتلبیــة االحتیـــاج 
یبقــى ســعیها العـام، ولعــل وزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي وهــي جــزء مــن هــذه الســلطة 

وهدفها المنشود هـو االرتقـاء بالمسـتوى التعلیمـي وفـق تناسـق مـع حركـة االصـالح والتنمیـة 
التـــي یشـــهدها العـــراق، خصوصـــا مـــا تعلـــق مـــن االمـــر بالجانـــب المعرفـــي القـــویم، واالخـــذ 

، وذلـــك مــن خــالل العمــل وااللتـــزام التــام بكــل القــوانین واللـــوائح )١(بوســائل التعلــیم الحــدیث
والمتعلقــة بتطبیــق الشــروط والمعــاییر الدولیــة للتعلــیم الجــامعي فــي العــراق، ذلــك ان العملیــة 
التنمویــة فــي الـــبالد تبقــى محكومـــة بالضــرورة بمبـــدأ تكامــل االدوار وتجســـید التواصــل مـــع 
ــة واالدوار فیهــا  ــة هــي مســؤولیة جماعی ــة والمعرفی ــة العلمی مختلــف الجهــات حیــث ان التنمی

  تكاملیة.
ومــع كــل ذلــك تبقــى وزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي عنــدنا فــي العــراق  اال انــه

ســاعیة تمامـــا الـــى متابعـــة المســتجدات ومســـتقبل الطلبـــة، لـــذلك فقــد حـــان الوقـــت الحـــداث 
تغییرات جذریة وجوهریة ، لتواكب العصر وتنسجم مع متطلبات التعلیم العصـري حیـث ان 

لــى وفــق مــنهج مــدروس ، فــي زمــن العولمــة الــذي االجــراءات تســیر فــي وزارتنــا المــوقرة  ع
  یحتاج الى سرعة في التقدم واالنجاز ما یوازي سرعة البرق.

ولكـــل ذلــــك ال بــــد مــــن وضــــع المشـــاكل والمعوقــــات التــــي تصــــیب التعلــــیم العــــالي 
  والشهادة العراقیة، نصب اعیننا، ولعل اهم تلك المشاكل هي:

: غیاب التنسیق اإلداري:   أوًال
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نــوان الســلطة التنفیذیــة العدیــد مــن الــوزارات والهیئــات غیــر المرتبطــة تنــدرج تحــت ع
بــالوزارة، ومــن ضــمنها ومــا تعلــق بالبحــث هــو وزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي ووزارة 
التربیـة، حیــث ان االولـى تكمــل الثانیـة، فیتركــز دور وزارة التربیـة علــى مراحـل االعــداد مــن 

تـأتي وزارة التعلـیم لتكمـل هـذا المشـوار التعلیمـي، وعلـى سـن السادسـة حتـى الثامنـة عشـر، ل
هـذا االســاس ال بــد ان یكــون هنــاك تنســیق اداري وتواصــل مــن حیــث جــودة االداء والتعلــیم 
في كال الوزارتین لكون المنتج هو شخص واحد ال بد ان یمر بتلك القنوات، لهذا ان وجـود 

، حیــث )٢(كــون لــه انعكاســات ســلبیةأي قصــور فــي عمــل األولــى او الثانیــة ال بــد مــن ان ی
ـــه عظـــیم األ ـــة ســـیكون ل ـــة الجامعی ـــانوي الـــى المرحل ـــیم الث ـــر فـــي وصـــول اجیـــال مـــن التعل ث

بمستویات متدنیة وضعف عام، وبالمقابـل فـي تـارة اخـرى نجـد وجـود بعـض العناصـر ذات 
مــن التعلــیم المتمیــز فــي المرحلــة الثانویــة تصــدم بتــدني المســتوى االدائــي الجــامعي، والــذي 

  المفروض ان یرتقي الى اعلى من ذلك.
ولعل سبب ذلك عدم وجود معاییر موحدة للعمل في االطار التكویني الواحد تـؤدي 

الى انتاج قریب التماثل في الوزارة الواحدة اوال، وفي الوزارتین ثانیا.                                                         
  ثانیا: ضعف الرعایة للهیئة التدریسیة

ذ الجـــامعي قیمـــة علیـــا فــي المجتمعـــات المتطـــورة حیـــث ان الشـــهادات یمثــل االســـتا
العلمیة التي بذل الجلها حیاته وعمره ال بد ان تأتي ثمارها، فمنح وقتـه وجهـده لخدمـة هـذه 
المؤسسة الراقیة ذات الدور االنساني في المجتمع، یحتاج مـن الدولـة الرعایـة لـه وذلـك ألن 

    .ء وبالتالي زیادة في الجودة والكفاءة للتعلیمزیادة االمتیازات سیزید من العطا
  وذلك یمكن اثباته من خالل النقاط التالیة:

عــــدم شــــمول التدریســــیین الجــــامعیین عملیــــا وواقعیــــا بــــالتوزیع لقطــــع االراضــــي  .١
الســكنیة، مقابـــل غیـــرهم مـــن المـــوظفین فــي الـــوزارات االخـــرى، ممـــا یجعـــل همـــه 

  وشغله الشاغل توفیر سكنه وعائلته.
منع التدریسي المعین في الجامعات الحكومیة من العمـل بـأي عمـل تدریسـي فـي  .٢

الكلیـــات االهلیـــة او الـــدوائر الحكومیـــة االخـــرى،اال بعـــد سلســـلة موافقـــات طویلـــة  



     

  
  

   وجودة التعلم العالي.....اساسیات تطویر كفاءة 

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٢٤  
 

ـــل مـــن زیـــادة  ـــذا ممـــا یقلـــل مـــن احتكاكـــه العملـــي مـــع الحـــاالت المغـــایرة ویقل وه
 جددة.االكتساب والمعرفة التي ال تأتي اال بالممارسة المت

ضــعف ونــدرة الزمــاالت البحثیــة والعلمیــة الــى دول الخــارج والتــي تبقــى مقتصــرة  .٣
باالضــافة الــى االیفــادات علــى عناصــر معنیــة دون غیرهــا، ممــا یبقــي التدریســي 
بحالــة مــن الجمــود وعــدم المواكبــة للتطــور العلمــي فــي دول العــالم االخــرى ویقتــل 

 رغبته في االطالع والتعلم المستمر.
ــوفی .٤ ــه كــان مــن عــدم ت ــداء، وعلی ــة الضــروریة للتــدریس مــن االعت ــة االمنی ر الحمای

الضـروري ادراج االعتــداء او التهجیـر او التهدیــد لالسـاتذة الجــامعیین مـن ضــمن 
ــردع الحقیقــي ممــن  الجــرائم التــي نــص علیهــا قــانون مكافحــة االرهــاب لتحقیــق ال

 تسول له نفسه ممارسة أي فعل في مواجهة االساتذة الجامعیین.
عـــزل الطبقـــة الجامعیـــة مـــن االنـــدماج الجبـــري فـــي التطـــور التكنولـــوجي والعلمـــي  .٥

ومواكبة كل المستجدات علـى السـاحة التكنولوجیـة ممـا یعمـق اندماجـه بـالمجتمع 
 الحدیث، وینمي من طاقاته ویجددها،وذلك من خالل الدورات التدریسیة الحدیثة 

اســـــة الجامعـــــات اعتمـــــاد مـــــنهج المنصـــــب الـــــدائمي لـــــبعض العناصـــــر فـــــي رئ .٦
ــة فــي نفــس المنصــب  ــة ابدی والعمــادات، ممــا یبقــي بعــض العناصــر لفتــرات زمنی
ـــدول  ـــي الجامعـــات اذ ان الجامعـــات فـــي ال والـــذي یعـــد مـــن اســـوأ طـــرق االدارة ف
المتقدمة تجعل لذلك المنصب فترة زمنیة محددة یتجـدد فیهـا الشـخص باالنتخـاب 

 مل االداري.وهذا مما یساعد على التطویر والتجدید في الع
ــة مــن اســتاذ مســاعد او  .٧ ــة الترقیــات العلمیــة والحصــول علــى االلقــاب العلمی عرقل

ــروتین االداري،  اســتاذ، حیــث تطــول تلــك االجــراءات الــى فتــرات طویلــة بســبب ال
وعــدم االنصــیاع للمــدة القانونیــة فــي االنجــاز مــع ضــعف الرقابــة علــى ذلــك، ممــا 

ــــ ــــل الفــــرص للتدریســــیین الشــــباب للوصــــول ال ى المناصــــب االداریــــة او حتــــى یقل
 العلمیة.
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مـــع ان تســـمیة الـــوزارة عنـــدنا هـــو التعلـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي، اال ان الجـــزء  .٨
االخیر اال وهو البحث العلمي یعتریه بعـض الـنقص فـي البحـث والتـألیف ، فمـن 
الضـــروري تشـــجیع البحـــث العلمـــي مـــن خـــالل التخصیصـــات المالیـــة والمســـاعدة 

ــیس كمــا  ــا حیــث ان الباحــث ینفــق الكثیــر مــن المــال والــدعم، ول هــو موجــود حالی
النجـاز البحــث واالكثــر فــي نشــره، وســط رســوم مقیتــة علــى البحــث والنشــر، بــدال 

 من تبني الوزارة لذلك.
  ثالثا: استقاللیة الجامعة:

ـــیم االكـــادیمي الصـــرف،   یبقـــى الـــدور االساســـي للهیئـــة التدریســـیة الجامعیـــة هـــو التعل
كـــل التیـــارات السیاســـیة والدینیـــة اال مـــا تعلـــق منهـــا بالجانـــب البحثـــي  وابعـــاد الطالـــب عـــن

، حیــث ان اســتقالل الجامعــات لــیس مجــرد رغبــة وانمــا االســتقاللیة هــي )٣(والتقــویم العلمــي
بل انهـا تمـارس وفـق ضـوابط  ارادة وتنظیم وممارسة تتركز على مقومات واركان اساسیة ،

اذا على مؤسسات التعلیم العالي ان توازن حاجتها لالستقالل والتزامتها نحو المجتمـع التـي 
  ترعرت فیه وخدمة هذا المجتمع .

  رابعا: هجرة الكفاءات
ــدهور فــي الوضــع  ــیم العــالي والبحــث العلمــي والت ــة لمنتســبي التعل كــان لضــعف الرعای

ــاب  االمنــي عظــیم الشــأن فــي هجــرة الكفــاءات المتمیــزة مــن العقــول العراقیــة، فــي وســط غی
ــة الحقیقیــة مــن جانــب الدولــة فــي عــودتهم مــن خــالل تــوفیر الــدعم المــادي واألمنــي  الرغب
وتحقیق الحمایة الحقیقیة لهم، وبینما ذلك متوفر ألبسط الموظفین فـي بعـض الـوزارات ممـا 

  فزا لالخرین للهجرة.ال یحقق دافعا للعودة، ال بل یكون في نفس الوقت مح
  خامسا:  الوضع النفسي للطلبة:

مـع ان الـذي ذكرنـاه انفـًا تعلـق بالهیئـة التدریسـیة والـوزارة ذات العالقـة، اال ان العبــأ 
ــا یمثلــون جانــب مــن المشــكلة،  ــد ان یحتمــل جــزء منــه الطالــب، حیــث ان الطلبــة حالی ال ب

سـاب المعلومـة، وانخفـاض كبیـر حیث ان نسبة كبیرة منهم یعـاني مـن عـدم القـدرة علـى اكت
فــي مســتوى االهتمــام، بالمــادة العلمیــة والدراســة، مــع االخــذ بعــین االعتبــار ضــعف الرقابــة 
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ـــه  ـــاج للمتابعـــة والحـــث والتوجی ـــة یبقـــى فیهـــا الفـــرد محت العائلیـــة والمجتمعیـــة لمرحلـــة  عمری
الـتعلم فـي المستمر، مما یصدم بعض التدریسیین بضعف االمكانیـات العقلیـة والقـدرة علـى 

، ویبـررون ذلـك باسـباب واهیـة لعـل الجیـل الـذي سـبقهم قـد )٤(جانب كبیر من اعداد الطلبة
عــانى الكثیــر منهــا لكــن روح االصــرار والمثــابرة كانــت هــي المحفــز للتقــدم، وهنــا یــأتي دور 
الجامعة والعائلة ووسائل االعالم لتعدیل ذلك المسار بالحث تارة والتعنیف تارة اخـرى، مـن 

  ل الفصل بسبب الغیاب او الغش في االمتحانات بمختلف اشكالها.خال
ومما تقدم الحظنا ان المعوقـات والمشـاكل التـي یعـاني منهـا التعلـیم العـالي والبحـث 
ــى ثــالث اطــراف، اال وهــي الطالــب، والــوزارة تتحمــل جــزء مــن  العلمــي فــي العــراق یرجــع ال

اهمالهـــا للكـــادر التدریســـي وعـــدم  المســـؤولیة ، والحكومـــة التـــي ال یوجـــد مجـــال للشـــك فـــي
متابعــة مشــاكلهم، ممــا یجعــل الحــل الجــذري والنهضــة التعلیمیــة واالرتقــاء بالمســتوى امــر 
یحتـاج الـى جدیـة وجهــد حقیقـي متواصـل، كونــه یمثـل البنـاء المجتمعــي االهـم واالولـى مــن 

خـذ بهـا كل االهتمامات، وألجل ذلك سنبین فـي المبحـث الثـاني اهـم المقترحـات الواجـب اال
لتطـویر مســتوى االداء التعلیمـي فــي العــراق للحـاق بســرعة منطقیــة بسـیر العملیــة التعلیمیــة 

  في دول العالم المتقدم.
  المبحث الثاني

تعتبر الجامعة من  الحلول العملیة والقانونیة لالرتقاء باالداء الجامعي في العراق
ال التعلیمي، الموجه ادوات التمكین الزدهار المجتمع من خالل التمیز في المج

بالبحث والریادة واالبداع وتهیئة مناخ لالثارة الفكریة والمنافسة والشراكة في تهیئة 
قادة المستقبل في المجاالت المختلفة وبما یتالئم مع التطورات االقتصادیة في العراق  
وسوق العمل، فلكي تتمكن الجامعة من تلبیة حاجات المجتمع التعلیمیة والتنمویة 
یجب ان تطرح برامج اكادیمیة عالیة الجودة من خالل المشاركة الفعالة في تنمیة 
وتطویر الرصید المعرفي للمجتمع والریادة في االبحاث االبداعیة ومواكبة التقدم 
المعرفي والتكنولوجي الحدیث والسعي لالستقاللیة في المستوى العلمي واالداري 

  والمالي.
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  :)٥(الى اهداف الجامعة وعلى ذلك ال بد من االشارة
تحقیـــق مســـتوى عـــالي فـــي نوعیـــة البـــرامج والخـــدمات التعلیمیـــة المقدمـــة داخـــل  - ١

  الجامعة.
 توثیق البحث العلمي في خدمة قضایا التنمیة الوطنیة. - ٢
 االعتماد على التكنولوجیا المتقدمة وال سیما تكنولوجیا المعلومات. - ٣
والبحـــث بـــین الجامعـــات العراقیــــة تنمیـــة القـــدرات التنافســـیة فـــي مجـــال التعلـــیم  - ٤

 والعربیة والعالمیة.
ـــات  - ٥ ـــة والحلق ـــة والدولی ـــدوات والمـــؤتمرات المحلی ـــي الن ـــة ف تفعیـــل المشـــاركة الفعال

 الدراسیة.
اقامة روابط وعالقات متینة مع الجامعات العربیة والدولیة و المنظمات المهنیة  - ٦

 .عن طریق التوئمة ومذكرات التفاهم واالتفاقیات الثنائیة
ــــك االهــــداف فــــي التعلــــیم الجــــامعي ال بــــد مــــن اعتمــــاد مجموعــــة مــــن  ولتحقیــــق تل

  الضوابط، ولعل اهمها ما یلي:
التأكید على تطبیق المعاییر االكادیمیة وذلك لتحقیق النتائج التعلیمیـة المسـتهدفة  .١

وـهــي المعرفــــة والفهــــم والمهــــارات التـــي تســــتهدفها الجامعــــات مــــن وراء برامجهــــا 
ها التعلیمیــة والتـي تعكــس اســتخدام معـاییر خارجیــة اقلیمیــة منهــا المرتبطـة برســالت

او عالمیــــة، بمســــتوى مناســــب، واســــتخدام منــــاهج علمیــــة توصــــلنا الــــى النتیجــــة 
، كما ویجب اسـتخدام مجموعـة مـن العملیـات فـي تقیـیم الطلبـة وتتمثـل )٦(المرجوة

ــات و النشــاطات االخــرى التــي تحــددها الجامعــة لقیــاس مــدى ا النجــاز باالمتحان
وتحقیق النتائج التعلیمیة المستهدفة من البرنـامج العلمـي المقـرر تدریسـه، وتـوفیر 
ــا النجــازاتهم وادائهــم،  ــى ترتیــب الطــالب وفق ــة كوســیلة للتعــرف عل تقییمــات للطلب
على ان یبلغ الطالب بالضـوابط التـي سـتعتمد لتقیـیم اداءه، وتوعیـة تغذیـة التعلـیم 

  المستمر.
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ـــیم، لتحق .٢ ـــى رؤیـــة اســـتراتیجیة جـــودة التعل ـــد مـــن االســـتناد عل ـــیم فعـــال ال ب ـــق تعل ی
مشتركة للتعلیم واختیار اسالیب التدریس المالئمة وتوجیه االهتمام الكافي للتعلـیم 
الذاتي من خالل الدعم االكادیمي واالرشادي للطلبـة، وان بامكـانهم التقـدم بشـكل 

ــدار ــة بمق ــذي یدرســونه وانهــم علــى درای ــامج ال تقــدمهم واســتخدام  مــرضٍ فــي البرن
ـــى  ـــة الوصـــول ال ـــة، ومحاول ـــي المؤسســـات الجامعی ـــة ف ـــات التعلیمی جمیـــع االمكان
كفایـــة هیئـــة التـــدریس والهیئـــات المعاونـــة  لهـــا مـــن الفنیـــین و االداریـــین، والـــذین 
یقومون على تسییر العملیة التعلیمیة والحفاظ على المنهج المعرفـي فـي تدریسـهم 

 وفي سلوكهم.
، والتـــي یجـــب ان تالئـــم وتنســـجم مـــع منـــاهج الدراســـة والرســـالة االبحـــاث العلمیـــة .٣

 الجامعیة المجتمعیة الواقعیة.
المشــاركة المجتمعیــة، حیــث تقــوم الجامعــة مسترشــدة برســالتها بالمســاهمة الهامــة  .٤

ــدور االكــادیمي الجــامعي خدمــة للمجتمــع ككــل  ــة لشــریحة المجتمــع فــي ال والجلیل
 والبیئة التربویة التعلیمیة.

ادارة الجودة والتحسـین، ال بـد مـن اعتمـاد المؤسسـات الجامعیـة علـى نظـم  فعالیة .٥
الجــودة والتــي یجــب ان تكــون قــادرة علــى التغییــر واالســتجابة للتطــور مــن خــالل 
التقــویم الــذاتي والتقــاریر الداخلیــة وخطـــط التحســین بالعالنیــة والشــفافیة والتركیـــز 

ــى االهــداف ودعــم التحســین المســتمر مــن خــالل تــوفی ــات لتلقــي ودراســة عل ر الی
االراء ممـــن لهـــم اهتمـــام حقیقـــي باالنظمـــة التعلیمیـــة الجامعیـــة مـــن خـــالل ایجـــاد 
خطوات فعالة وفوریة تتخذ لتقریر مواطن القوة والضعف ومحاولة التعامل معها، 

 واظهار الجهات المسؤولة عن ذلك.
جیهـات عامـة وفي ضوء تلك الضوابط اعاله ال بد ان تعتمـد الجامعـات علـى ابـداء تو 

  :)٧(في ممارستها لنشاطها تتمثل باآلتي
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٢٩  
 

ــة تعتمــد  - ١ یجــب ان تتأكــد الجامعــة مــن ان كــل كلیاتهــا واقســامها العملیــة المختلف
ــة التــي  ــة للبــرامج التعلیمی ــة واعــداد التقــاریر الدوری ــة للمراجعــة الدوری الیــات داخلی

  تقدمها الجامعة.
مــا یتفــق مــع االتجاهــات التأكــد مــن اعتمــاد نظــام لضــمان التحســین المســتمر ب - ٢

 االقلیمیة والدولیة الحالیة.
اعــداد تعریـــف وتطـــابق مــع المعـــاییر االكادیمیـــة الدولیــة، لبرامجهـــا بمـــا ینســـجم  - ٣

ویتماشى مع رسالتها وباستخدام نقـاط مرجعیـة خارجیـة مالئمـة تضـمن اكتسـاب 
ویـة الطلبة للحد االدنى مـن المعرفـة والمهـارات التـي تتحقـق اهـداف العملیـة الترب

 التعلیمیة والنتائج المرجوة منها.
ـــف مـــع المعـــاییر  - ٤ ـــة والتعری ـــتم اعتمادهـــا للمقارن ـــة ی ـــة خارجی ـــاط مرجعی ـــد نق تحدی

 االكادیمیة المعتمدة داخلیا، لتحقیق التالئم واالنسجام.
 التركیز على تنمیة موارد التعلیم العالي والبحث العلمي اال وهي:  - ٥

ـــة التدریســـیة، اذ یجـــب ان   . أ ـــة مـــن اعضـــاء الهیئ ـــوفر اعـــداد مالئمـــة وكافی تت
التدریسیین ومسـاعدیهم مـن الفنیـین واالداریـین، ومعالجـة علـى وجـه السـرعة 

  أي نقص في التخصیصات المتعلقة بهم.
المكتبات، من حیث توفر الكتب الدراسیة والمجـالت الدوریـة البحثیـة، وذلـك   . ب

لتطــور فــي باعــداد كافیــة لجمیــع الطلبــة والتأكیــد علــى حــداثتها ومالئمتهــا ل
 المجال التخصصي.

جـ. المعامل الفنیة، والتي یجب ان تحتوي كفایة وكفـاءة وحداثـة المعـدات واالدوات 
والمواد ذات العالقة، والتوافق بین الجانب العملي مع ما تتم دراسـته نظریـا، 

  وایجاد عدد من الفنیین مؤهلین للمساعدة والتعلیم.
من عددها وحداثتها وتـوافر بـرامج الحاسـبة د. مختبرات الحاسبات من خالل التأكد 

ـــة (االنترنیـــت)  ـــى شـــبكة المعلومـــات الدولی ـــات الـــدخول عل المالئمـــة وامكانی
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والســـاعات المتاحــــة للعمــــل علـــى الحاســــبات والتركیــــز علـــى مبــــدأ حــــداثتها 
  )٨(ومقدار الدعم الفني لها.

ي فــي دوائــر هـــ. العمــل المیــداني (التــدریب) والــذي یتمثــل نــوع مــن التــدریب المیــدان
ــا فــي الجامعــات، وذلــك بایجــاد الیــة عمــل  ــتم دراســته نظری ــى مــا ی الدولــة عل
مناســبة ومنظمــة مــن حیــث عــدد الطــالب والمشــرفین مــن الكــادر التدریســي 
والفنیــین علــى تــدریبهم ومــدى المعوقــات التدریبیــة واالخــتالف بــین الجانــب 

  الدراسیة. النظري والعملي لما تم دراسته خالل كل مرحلة من المراحل
ومــع ان مــا تقــدم ذكـــره فــي هــذا المبحـــث قــد ركــز علـــى اهــداف الجامعــة ووســـائل 
االرتقاء بعملها مـن خـالل وضـع جملـة مـن الضـوابط التـي مـن الواجـب العمـل بموجبهـا اال 
انــه یبقــى هنــاك عنصــر فعــال یضــمن تحقیــق تلــك االهــداف وصــحة العمــل المؤسســي، اال 

ــاءة وهــو وجــود اجهــزة مشــرفة علــى دقــة عمــ ل المؤسســات الجامعیــة مــن حیــث جودتــه وكف
  :)٩(اداءه یكون من صمیم عملها هو اآلتي

ایجاد ادارة خاصة بضمان الجودة في االداء یكون عملها منصب علـى الجانـب  - ١
الرقابي العلني والسري منه، حیث یتمثل العلني بالزیارات المفاجئـة التفقدیـة، امـا 

التي یكون عملها منصب على تقـدیم  السري من خالل العناصر غیر المكشوفة
  التقاریر السریة عن مستوى االداء الجامعي.

ــه  - ٢ ــة واالجهــزة المشــرفة علــى االداء وجودت ــین المؤسســات الجامعی وجــود منســق ب
ـــــك  ـــــوب العمـــــل بموجبهـــــا فـــــي تل ـــــى مـــــدى مراعـــــاة الشـــــروط المطل ــوف عل للوقـــ

 المؤسسات، ینسحب عملها على مدى تفعیل العمل وجودته.
الجــامعي، مـــن خــالل عمـــل االجهــزة الرقابیـــة یكــون مـــن مهامهــا اعـــداد التقــویم  - ٣

تقاریر سنویة علنیة عن االداء لكل جامعة او هیئـة او معهـد بشـكل علنـي یقـوم 
مسارها خالل العام الدراسي المنصرم، وتقدیم خطة عمل للسـنة الالحقـة لتالفـي 

 عیوب السنة السابقة.
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ج تقـدیم المقترحـات للتطـویر فـي االداء اعتماد جهاز االشراف والرقابة علـى مـنه - ٤
 والوصول على  جودة عالیة وانطباق مع المعاییر الدولیة.

تنمیـة قــدرات التدریســیین والهیئــة المســاعدة لهــم، ویــأتي ذلــك مــن خــالل التقــاریر  - ٥
العلنیـــة والســـریة عـــن اداء المؤسســـة الجامعیـــة والتـــي وان ركـــزت علـــى مـــواطن 

االرتقاء بها، وذلك من خـالل التنسـیق مـع الضعف فهي تحاول في نفس الوقت 
 االجهزة االخرى في وزارة التعلیم لتنمیة تلك القدرات ورفع مستواها في االداء.

ـــة اساســـیة متعـــدد المصـــدر باالضـــافة الـــى  - ٦ ـــى اعتمـــاد كســـب منهجی ـــد عل التأكی
المصادر المساعدة من الكتب والدوریات والمجالت والمعلومـات الموجـودة علـى 

لیــة الثــراء المعلومـات، علــى ان یــتم الوقـوف وبشــكل دوري ومســتمر الشـبكة الدو 
 ):١٠على المناهج الدراسیة لتدقیق العناصر التالیة(

  اهداف المنهج الدراسي.  . أ
 النتائج المستهدفة من االخذ به.   . ب

  جـ.مدى المعرفة التي سیحصل علیها الطالب.
  د. تنمیة المهارات الذهنیة.
  المهنیة من خالل التدریب العملي.هـ. التوجیه نحو المهارات 

  و. مدى التغیرات التي حدثت عملیا ونظریا فیه.
ــــه ومــــع وجــــود االجهــــزة الرقابیــــة المشــــرفة علــــى ســــیر عمــــل المؤسســــات  اال ان
الجامعیــة، یبقــى مــن المفیــد التركیــز علــى العناصــر المســاعدة للتطــور فــي اداء المؤسســات 

ــة الجامعیــة، ویتمثــل  ذلــك بالمشــار  كة الطالبیــة مــن خــالل تقــدیمهم للمقترحــات او التعلیمی
النقد للعملیـة التربویـة بمـا یطـور اداءهـا، مـع االخـذ بفكـرة المقـیم الخـارجي لنشـاط المؤسسـة 
واالخذ بكل ما یقدمه من مقترحات لتحسین مسیرة العمل فـي تلـك المؤسسـات بكـل جوانبهـا 

  وتفاصیلها.
  الحلول المقترحة:
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٣٢  
 

انــه ال بــد ان تشــهد المؤسســات الجامعیــة العراقیــة فــي  ولعــل مــن المفیــد القــول هنــا،
السنوات المقبلة نقله نوعیة في عملها وتذلیل كل الصعوبات والمعوقات في اداءها، ویجب 
ـك علــــى تــــدعیم البنیــــة التحتیــــة وتطــــویر االســــاتذة والكفــــاءات وزیــــادة عــــدد  ـــ ان ینصــــب ذل

ــك بتطــویر نظــام الجامعــات والمعاهــد مــن خــالل ایجــاد شــبكة كبیــرة للكلیــات و  المعاهــد وذل
التكـوین ممــا یسـهل التفاعــل بـین المؤسســة الجامعیـة والمؤسســة االقتصـادیة واالســتفادة مــن 
تجــــارب الــــدول االكثــــر تقــــدما وخصوصــــا منهــــا دول االتحــــاد االوربــــي والوالیــــات المتحــــدة 

  :)١١(االمریكیة وذلك بتنفیذ استراتیجیة قطاعیة دقیقة تقوم على
  روح وثقافة المؤسسات. دعم التشغیلیة وبث .١
 بناء مجتمع المعرفة. .٢
 تحسین جودة اداء المؤسسة الجامعیة. .٣

وبـــالنظر الـــى تقـــدم وتطـــور منظومـــات التعلــــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي فـــي البلــــدان 
ـــدول  ـــي اعتمـــاده اغلـــب ال ـــد الـــذي شـــرع ف ـــوف علـــى التوجـــه الجدی المتقدمـــة ال بـــد مـــن الوق

ارات التكـوین مـن خـالل تبنـي نظـام حـدیث فـي مـنح المتقدمة والمتمثل في اعادة هیكلة مسـ
الشـهادات الجامعیـة وطــرق التعلـیم، اســتهدافا للوضـوح فــي مسـارات التكــوین ومسـالكه طلبــا 
فـــي ایجـــاد تقـــارب فـــي مســـارات انظمـــة التكـــوین ولتحقیـــق المرونـــة والـــتالئم مـــع احتیاجـــات 

  المجتمع، خدمة لالهداف االستراتیجیة للتعلیم في العراق.
ا لحتمیــة مســایرة التوجــه العــالمي، ال بــد مـن التوجــه للشــروع بتطبیــق نظــام جدیــد ونظـر 

ــة والهیكلیــة فــي  ــة والعلیــا بصــفة تدریجیــة واعــداد االرضــیة الترتیبی للشــهادة الجامعیــة األولی
تطویر مسارات التكوین وذلك بـانخراط جمیـع مؤسسـات التعلـیم العـالي والبحـث المعنیـة فـي 

  في تطویر المنظومة الوطنیة في التعلیم العالي.نظام جدید وحدیث امال 
  )١٢(ویقوم هذا النظام الجدید على المبادئ التالیة:

تنظـیم عـرض الــدروس والمـواد العلمیــة وتجدیـدها فــي اطـار میــادین اخـرى تهــدف  .١
ــى  الــى تحقیــق تجــانس وتــرابط حتــى بــین مختلــف االختصاصــات مــع التركیــز عل

  ین.الجانب المهني امام الطلبة العراقی
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٣٣  
 

ــة اســتنادا لالختیــارات  .٢ ــیم العــالي حســب مســارات تكوینی تكییــف التــدریس فــي التعل
الذاتیــة لكـــل طالـــب حســـب مشـــروعه المهنــي الخـــاص، حیـــث یقـــوم النظـــام علـــى 
وحدات تعلیمیة اساسیة واخرى اختیاریة لتمكین الطالب مـن دعـم كفاءتـه المهنیـة 

االجنبیة وغیرها من المعـارف التـي بتعزیز تمكنه من التكنولوجیا الحدیثة واللغات 
ـــــإن تكامـــــل  ـــــق المشـــــاریع الخاصـــــة، ف ـــــي ســـــوق العمـــــل وخل ـــــدماج ف تیســـــر االن
ــــي مــــن الواجــــب الســــعي الیهــــا  االختصاصــــات وتعــــددها یشــــكالن العناصــــر الت

 والتركیز علیها في التعلیم الحدیث.
ـــث تســـخر كـــل مجموعـــة مـــن  .٣ ـــب حســـب هیكـــل تصـــاعدي حی رســـم مســـار الطال

ة في النظـر الـى مسـتوى التعلـیم او الكفـاءات  الواجـب اكتسـابها الوحدات التعلیمی
وفــي كــل درجـــة مــن درجــات التكـــوین الجــامعي لتمكینــه مـــن االلمــام بجملــة مـــن 

 المعارف التي تضبط من جانب المسؤولین.
واذا ما تم االخذ بشكل جدي في منظومة التعلیم العالي سیحدث ذلك التطـویر مزایـا عدیـدة 

  لعل من اهمها:
یجاد نظام تكویني مرن یركز على الوضوح وقابل للمرونة مع ما هو معتمد فـي ا .١

  الجامعات االوربیة واالمریكیة.
ـــي مختلـــف  .٢ ـــراف بمســـتویاتها ف ـــة العراقیـــة واالعت ـــة الشـــهادة الجامعی تســـهیل معادل

 الدول المتقدمة.
تمكـــین الطالـــب مـــن نحـــت مســـاره بتـــوفیر منـــاخ مالئـــم، یتمثـــل باختیـــار وحـــدات  .٣

 ویفسح امامه آفاق التمیز ویسمح له بتثمین معارفه المكتسبة. متكاملة
الرفـع مـن قیمـة الكفـاءات العراقیـة واعــدادها لحیـاة مهنیـة واعـدة باعتمـاد المعــاییر  .٤

 االوربیة واالمریكیة في التكوین.
تـــوفیر جانـــب مـــن الحركیــــة والتواصـــل بـــین المتعلمـــین فــــي العـــراق وفـــي الــــدول  .٥

 االجنبیة االخرى.
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٣٤  
 

ارحــب امــام الطلبــة العراقیــة بتــوفیر فــرص للدراســة بالجامعــات االوربیــة  فــتح افــاق .٦
 واالمریكیة.

 توفیر مجاالت اوسع  لمواصلة التعلیم مدى الحیاة وتوفیر االمكانیة لذلك. .٧
ـــــة  .٨ ـــــات المشـــــتركة مـــــع الجامعـــــات االجنبی ـاء اطـــــار انســـــب لتطـــــویر االتفاقی ارســــ

 .)١٣(لثنائي بینهاوخصوصا االوربیة منها واالمریكیة لدعم التعاون ا
والــذي یمثـــل  )١٤(وال یبقــى لنــا اخیــرا، اال ان نتقــدم بمشــروع امتحــان الكفــاءة الجامعیــة

ـــة  ـــة قـــادر علـــى تخـــریج كـــوادر بشـــریة مؤهل رؤیـــة تقـــوم علـــى نظـــام تربـــوي ذي جـــودة عالی
ومتخصصــة فــي مختلــف حقــول المعرفــة تلبــي احتیاجــات المجتمــع الحالیــة والمســتقبلیة بمــا 

تصادیة واجتماعیة دائمة، وتحسین نوعیة التعلـیم العـالي ومالئمتـه لمتطلبـات یحقق تنمیة اق
المجتمع من خالل وضع معاییر واسس لالعتماد وضبط الجودة التي تطبق فـي مؤسسـات 

  التعلیم العالي كافة والتي من الواجب ان تتطابق مع المعاییر الدولیة.
مـن خاللهـا الدولـة العراقیـة  ومن هنا كان ال بد من ایجاد الیـات ووسـائل تسـتطیع

ومؤسسـاتها المعنیـة تقیــیم مخرجـات التعلـیم العــالي بهـدف قیـاس مــدى تـأثیر العملیـات التــي 
تجري على مدخالت التعلیم العالي في مؤسساته، لـذلك ال بـد ان تقـرر وزارة التعلـیم العـالي 

م امتحــان والبحــث العلمــي وضــع سیاســة عامــة للتعلــیم العــالي فــي العــراق باســتحداث نظــا
الكفـــاءة الجامعیـــة لجمیــــع الطلبـــة الخــــریجین فـــي الجامعــــات والمعاهـــد للوصــــول بهـــا الــــى 

  .)١٥(االنسجام مع المعاییر الدولیة
  اهداف االمتحان -

  تزوید الخریج بشهادة كفاءة في مجال تخصصه معترف بها دولیا. .١
ـــدة ومعتمـــدة یمكـــن  .٢ ـــد الجامعـــات والمؤسســـات ذات العالقـــة، بمعلومـــات مفی تزوی

اسـتخدامها فــي تقیــیم المنـاهج وتطویرهــا وتحســین طـرق التــدریس وبالتــالي تحقیــق 
 معاییر االعتماد وضمان الجودة والنوعیة في مخرجات التعلیم العالي.

المســاعدة فــي الحصــول علــى فــرص عمــل لــدى الجهــات الدولیــة واالقلیمیــة التــي  .٣
 الى الشهادة الجامعیة، نتائج امتحان الكفاءة الجامعیة الدولیة. تعتمد باالضافة
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٣٥  
 

وتقیس اسئلة االمتحان وتبحث عـن تقیـیم مسـتوى المعرفـة االساسـیة للطالـب فـي حقـل 
اختصاصه عن طریق استكشاف قدراته ومدى قدراته على تحلیل المعضالت وحلها ضـمن 

والمعـارف فـي الجوانـب المختلفـة اطار تخصصه وفهم العالقات التي تربط بین المعلومـات 
  في تخصصه.

  استراتیجیة التعامل مع اسئلة االمتحان: -
ــات  ــا لعــدد االجاب ــة وفق ــاءة الجامعی ــدرجات المتحــان الكف ــد العالمــات وال یــتم تحدی
الصــحیحة مــن االختیـــارات المعطــاة وال تخصـــم عالمــات نتیجــة وجـــود االجابــات الخاطئـــة 

ــذلك مــن االفضــل اال یتــرك الطالــب  االجابــة عــن أي ســؤال فــي االمتحــان لوجــود فرصــة ل
  .)١٦(للحصول على اجابة صحیحة عن السؤال

وتشارك نخبة من اسـاتذة كـل تخصـص فـي الجامعـات العراقیـة الرسـمیة واالهلیـة 
بوضع اسئلة االمتحان، تشمل مفـردات المـنهج الدراسـي ومكوناتـه، وتقـوم المؤسسـة الدولیـة 

لمشاركة في ذلك في تنظیم عقـد االمتحـان، كمـا تقـوم اللجنـة لخدمات االختبارات التربویة با
العلیــا المشــكلة بقــرار مــن وزیــر التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي بالتنســیق والتعــاون فــي هــذا 

  االمر.
ان مشــاركة الجهــة الدولیــة فــي االمتحــان هــو امــر هــام وضــروري لتــوفیر البعــد 

عتــراف بنتائجــه بغیــة تحقیــق اهدافــه والتــي الــدولي والعــالمي المتحــان الكفــاءة الجامعیــة واال
منهـــا مســـاعدة الخـــریجین علـــى الحصـــول علـــى قبـــول فـــي الدراســـات العلیـــا فـــي الجامعـــات 

  االجنبیة والحصول على المنح والزماالت المقدمة من الجامعات االقلیمیة والدولیة.
  فائدة االمتحان:

  تحدید مستوى الطالب قیاسا باقرانه في نفس الجامعة. .١
د مسـتوى الطالـب قیاسـا باقرانـه فـي نفـس التخصـص فـي الجامعـات العراقیــة تحدیـ .٢

 االخرى.
ــــي الجامعــــات  .٣ ــــس التخصــــص ف ــــي نف ــــه ف ــــة باقران ــــب مقارن ــــد مســــتوى الطال تحدی

 العالمیة.
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٣٦  
 

 تحدید مستوى الجامعة بالنسبة للجامعات العراقیة االخرى. .٤
 تحدید مستوى الجامعة بالنسبة للجامعات العالمیة. .٥

  ي ستعود للطالب من االمتحان:الفائدة الت -
  . یتعرف الطالب على مستواه وتقییمه المكانیاته قیاسا باقرانه.١
. تقییم القسم المكانیـات طالبـه مـن خـالل مقارنتهـا مـع االقسـام المشـابهة فـي الجامعـات ٢

  العراقیة والعالمیة، مما یفید النظر في طرائق التدریس واسالیب التعلیم.
مستوى اداءها مع الجامعـات االخـرى واعـادة النظـر فـي اسـلوب ادارتهـا . تقییم الجامعة ل٣

  وتعلیمها مقارنة بالجامعات الوطنیة واالجنبیة.
  . تقییم الوزارة عملها مقارنة بالوزارات العالمیة.٤
. التفوق المستمر والمتكرر لطـالب احـد الجامعـات یعطیهـا تمیـز وافضـلیة وسـمعة جیـدة ٥

  ى.مقارنة بالجامعات األخر 
  . تمكین المتفوق من الحصول على فرص عمل وطنیة واجنبیة تتفق مع امكانیاته.٦
. یؤدي هذا التنافس الى تطویر طرائق التـدریس وتأهیـل اعضـاء هیئـة التـدریس واسـالیبه ٧

  وتوفیر متطلبات العملیة التربویة.
  محتوى االمتحان:

اختبار قـدرات الطالـب % من اسئلة االمتحان الى ٤٠ -% ٢٥یهدف ما نسبته من  .١
الخریج على معرفة او التعرف على التعابیر، حقائق، افكـار، توجهـات، طـرق، اسـالیب، 

  مبادئ، في مجال اختصاصه.
% من اسئلة االمتحان اختبـار قـدرة الطالـب علـى فهـم ٤٠ -% ٢٥تهدف ما نسبته  .٢

 ه.معلومات مكتوبة وتقاریر، جداول، رسومات بیانیة، قوانین متعلقة باختصاص
%  مـــن اســـئلة االمتحـــان الـــى اختبـــار قـــدرة الطالـــب ٥٠ -% ٣٠تهــدف مـــا نســـبته  .٣

ــــى تطبیــــق افكــــار، واجــــراءات، اســــالیب، معــــادالت، مبــــادئ، نظریــــات فــــي مجــــال  عل
 اختصاصه.



     

  
  

   وجودة التعلم العالي.....اساسیات تطویر كفاءة 

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٣٧  
 

ــاءة الجامعیــة، نظــام متكامــل لتقیــیم اداء  ــك یمثــل نظــام امتحــان الكف ــاء علــى ذل وبن
المؤسســات الجامعیــة وقــدرات الطالــب والوصــول الــى نتیجــة تقییمــه باشــراف دولــي ووطنــي 
ـــه قبـــول عـــالمي، بمـــا یحقـــق انـــدماج مـــع المؤسســـات التعلیمیـــة الدولیـــة وتطبیـــق  ممـــا یعطی

  للمعاییر الدولیة.

  الخاتمة
ــــك تحتــــاج ا ــــى حلــــول واجــــراءات تماثلهــــا، امــــا اذا كانــــت تل لمشــــاكل البســــیطة ال

ـــول اال كبیـــرة  ـــات بالغـــة فـــي العمـــق والســـعة ال یمكـــن ان تجـــد لهـــا حل ـكاالت والمعوق االشــ
  وجذریة وعمیقة مبنیة على الرغبة الحقیقیة واالعتقاد واالیمان بضرورة الحل.

ل والمعوقات التـي یعـاني منهـا ولما اسلفنا یتبین لنا بما ال یقبل الشك، ان المشاك
ــیم العــالي والبحــث العلمــي فــي العــراق، هــي بالغــة فــي الكبــر، فالتحــدیات التــي  قطــاع التعل
تواجه هذا القطـاع متعـددة ومتشـعبة حیـث یقـع علـى الطالـب جانـب مـن السـؤولیة فـي سـوء 

میــة هـذا القطــاع لالهمــال وعـدم االهتمــام بمــا یحصـل علیــه مــن مـواد تدریســیة ومنــاهج تعلی
هــذا مــن جانــب ، امــا الجانــب الثــاني فیرجــع الــى القیــود المفروضــة علــى الهیئــة التدریســیة، 
ـــروة  ـــك الث ـــي تطـــویر تل ـــة ف ـــال مهمـــة الدول ـــدعم المـــادي، والمعنـــوي واغف ـــث عـــدم ال مـــن حی

  واحاطتها بالرعایة اكثر من أي شریحة مجتمعیة اخرى.
لـیم العـالي تعـاني مـن الـوهن وما دامت اركان العملیـة التربویـة والتعلیمیـة فـي التع

والضـعف، یبقـى مــن الضـروري والعاجـل ایجــاد الجبـر لتلــك االركـان ذلـك ان الــركن هـو مــا 
یتوقف علیه الشيء وبدونه یهدم الشيء،حیث یمكـم اعـادة الهیبـة والقـوة لهـذا القطـاع ، مـن 

بــان  حیـث دعـم الطالـب الجــامعي وتعزیـز ثقتـه بدولتــه وبنفسـه، واالهـم مـن كــل ذلـك ایمانـه
المســتقبل الزاهــر ســـیكون للمبــدع والمتفـــوق مــن خـــالل الحمــالت التثقیفیـــة االعالمیــة بكـــل 
وسـائل االعـالم، امـا مـن حیـث الهیئـة التدریسـیة ال بـد مـن اتخـاذ القـرارات عاجلـة تشــجیعیة 
للبحث العلمـي واالیمـان بـالتعلیم المسـتمر بـدون توقـف، أي مـا یسـمى بـالتعلم مـدى الحیـاة، 

ر الــى مســتویاتهم االقتصــادیة، والتــي یتوقــف مــدى االبــداع فــي الحیــاة المهنیــة واعــادة النظــ
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على مقدار االرتیاح االقتصادي، وتعدد االنشطة والفعالیات مع المؤسسات التعلیمیة وغیـر 
  التعلیمیة االخرى.

ویبقى االهم من كل ذلك التأكید على منهج التوئمة مـع الجامعـات الموجـودة فـي 
كاالتحــاد االوربــي والوالیــات المتحــدة االمریكیــة، ومحاولــة اقتبــاس االنظمــة الــدول المتقدمــة 

ــدة فــي التــدریس والتعلــیم وادخــال أحــدث الوســائل التكنولوجیــا فــي هــذا المجــال، والــذي  الجدی
یعتمـد بالدرجـة االسـاس علـى زیـادة التخصیصـات المالیـة لهـذا القطـاع مـن جانـب الحكومــة 

تمع والنظرة المستقبلیة الى واقع العراق، كون مخرجـات ذلـك كونه یمثل البناء الحقیقي للمج
  القطاع المهم هم قادة المستقبل وبناة المجتمع.

ویبقى من المفید هنا، االهتمـام باسـتحداث نظـم جدیـدة للتعامـل والتـي مـن اهمهـا 
ـــة، هـــذا باالضـــافة الـــى  توســـیع الجانـــب االختصاصـــي باســـتحداث االقســـام العلمیـــة الحدیث

ى ضـرورة وجــود المنـاهج االختیاریــة الــى جانـب االجباریــة فـي التخصــص لزیــادة التأكیـد علــ
حجــم المعلومــات وتوســیع مــدارك الطلبــة، مــع االهتمــام باعتمــاد امتحــان الكفــاءة الجامعیــة، 
والــذي یمثــل اختبــار لقــدرات الطالــب بعــد تخرجــه یحصــل فیــه علــى ترتیــب علــى اقرانــه فــي 

یـتم باشـراف داخلـي ودولـي، كـون الشـهادة التـي یمكـن القسم والجامعة والقطر ككل، والـذي 
ان یحصــل علیهـــا الطالــب ذات قبـــول دولـــي او عــالمي، وهـــذا مـــا یعطــي قبـــول للخـــریجین 
الـراغبین فــي العمـل خــارج القطــر ویؤكـدان الدولــة تطبـق المعــاییر الدولیــة فـي التعلــیم ومــنح 

د الهیبــة لقطـاع التعلـیم العــالي الشـهادات الجامعیـة ممــا یعـزز الثقـة بالكفــاءات العراقیـة ویعیـ
  والبحث العلمي في العراق.

  

  المصادر
  .٢٠٠٠السید یاسین، العرب والعولمة، مركز دراسات، بیروت،  .١
ـــیم المـــرن فـــي عـــالم رقمـــي،  .٢ بیتـــي، كـــولیز وجیـــف مـــوتن، ترجمـــة: بهـــاء شـــاهین، التعل

 .٢٠٠٤مجموعة النیل، القاهرة، 
 .١٩٩٩مطبعة بیروت، لبنان، جالل امین، العولمة والتنمیة العربیة،  .٣
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 .٢٠٠٥داود عبد الرزاق الباز، الحكومة االلكترونیة، منشأة المعارف، االسكندریة،  .٤
 .٢٠٠٩سعد فرج حمادي، ضمان الجودة التعلیمیة، جامعة النهرین،  .٥
 شبلي العیسي، العلمانیة والدولة الدینیة، دار الشؤون الثقافیة، بغداد. .٦
دارة المدرســــیة فــــي ضــــوء الفكــــر المعاصــــر، دار صــــالح عبــــد الحمیــــد مصــــطفى، اال .٧

 .٢٠٠٢المریخ، الریاض، 
د. عبد العزیز بن عبد اهللا، التربیة والتعلـیم فـي الـوطن العربـي، دار المـریخ، الریـاض،  .٨

٢٠٠٤. 
عبــد الغنــي عبــود، االدارة الجامعیــة فـــي الــوطن العربــي، دار الفكــر العربــي، القـــاهرة،  .٩

٢٠٠١. 
 .١٩٧٨ربیة عبر التاریخ، دار العلم، بیروت، عبد اهللا عبد الدایم، الت .١٠
عبـــد اهللا مــــراد، مشــــروع أمــــد للتطـــویر التعلیمــــي، دار الــــنهج للنشــــر والطباعــــة،  .١١

 .٢٠٠٥تونس، 
ـــي نظـــم المعلومـــات االداریـــة، دار الكتـــب،  .١٢ ـــد الفتـــاح، مـــدخل ف ـــیس ســـعید عب قب

 .١٩٨١الموصل، 
 ، بیروت.محمد عابد الجابري، المشروع النهوضي العربي، مركز دراسات .١٣
 .١٩٩٤د. محمد منیر مرسي، تاریخ التربیة في الشرق والغرب، عالم الكتب،  .١٤
مدحت ابو النصر، تنمیة القدرات االبتكاریة لدى الفرد، مجموعة النیـل، القـاهرة،  .١٥

٢٠٠٤. 
 د. نایف حواتمة، الكفاءة الجامعیة، دار العین للنشر، عمان، االردن. .١٦

 الھوامش
                                                

محمد عابد الجابري، المشروع النهوضي العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة،  )١(
  .٢٠١بیروت، ص 

وجیف مارتن، ترجمة: بهاء شاهین، التعلیم المرن في عالم رقمي، مجموعة  بیتي كولز )٢(
  .١١٣، ص ٢٠٠٤النیل العربیة، 
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  .٩٢شبلي العیسمي، العلمانیة والدولة الدینیة، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ص  )٣(
 ،٢٠٠٤مدحت ابو النصر، تنمیة القدرات االبتكاریة، مجموعة النیل العربیة، القاهرة،  )٤(

  .٨٩ص 
  .٢٢سعد فرج حمادي، ضمان الجودة التعلیمیة، جامعة النهرین، ص  )٥(
عبد الغني عبود، االدارة الجامعیة في الوطن العربي، دار الفكر العربي، القاهرة،  )٦(

  .١٦٢، ص ٢٠٠١
  .١٠٩، ص ٢٠٠٠السید یاسین، العرب والعولمة، مركز دراسات، بیروت،  )٧(
، ٢٠٠٥الحكومة االلكترونیة، منشأة المعارف، االسكندریة،  داود عبد الرزاق الباز، )٨(

 .١٨١ص 
قبیس سعید عبد الفتاح، مدخل في نظم المعلومات االداریة، دار الكتب، الموصل،  )٩(

  .٤٩، ص ١٩٨١
صالح عبد الحمید مصطفى، االدارة المدرسیة في ضوء الفكر المعاصر، دار  )١٠(

  .١٩، ص ٢٠٠٢المریخ، الریاض، 
  .٣٥، ص ١٩٧٨عبد اهللا عبد الدایم، التربیة عبر التاریخ، دار العلم، بیروت، د.  )١١(
، ٢٠٠٤د. عبد العزیز بن عبد اهللا، التربیة والتعلیم، دار المریخ للنشر، الریاض،  )١٢(

 .١٦٩ص 
عبد اهللا مراد، مشروع امد للتطویر التعلیمي، دار النهج للنشر والطباعة، تونس،  )١٣(

  .١١٣، ص ٢٠٠٥
لالستزادة، راجع: د. نایف حواتمة، الكفاءة الجامعیة، دار العین للنشر، عمان،  )١٤(

 .٢١٠االردن، ص 
  .١٠٢، ص ١٩٩٩جالل امین، العولمة والتنمیة العربیة، مطبعة بیروت، لبنان،  )١٥(
  .٢٢٣، ص ١٩٩٤د. منیر مرسي، تاریخ التربیة في الشرق والمغرب، عالم الكتب،  )١٦(
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لتحسین مستوى جودة العملیة التعلیمیة 
الجامعیة دراسة میدانیة في كلیة الكنوز 

  بصرة -الجامعة
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  المقدمة  ..
یواجھ التعلیم العالي عھدا جدیدا نتیجة للتغییرات  في طریقة نظرة          

الناس الى الكلیات والجامعات. وفي التوقعات  حول األداء األفضل موصوفا  
بعبارات  التدریس والزیادة في اعداد الخریجین ، إن احد نماذج التعلیم 

في تحسین أداء  العدید من الشركات والمؤسسات التعلیمیة  العالي الذي اسھم 
)    ، یركز نموذج TQM، ھو استخدام نموذج ادارة الجودة الشاملة   (

ادارة الجودة الشاملة ابتداءا على زیادة رضا الزبون ، من خالل اطار 
متكامل یدمج مكونات ادارة الجودة الشاملة مع تقنیات التحسین ، لخقض 

والضیاعات في العملیة التعلیمیة ، وھذا یتطلب توفیر بیئة مریحة االخطاء 
للعاملیمن ، وزیادة افتخار العاملین بعملھم ، وتمكینھم من اجراء التغییرات 

) .    Ambjörn Naeve1 et al , 2004اینما اقتضى االمر ذلك  ، (  
شاع  واصبحت تقنیات تحسین الجودة واحدة من ادوات التحسین المھمة التي

استخدامھا في العملیة التعلیمیة في المؤسسة الجامعیة ، ومن ھذه التقنیات 
)  ، یعد مخطط السبب  Fishboneالتأثیر أو  –تحلیل ( نموذج السبب 

والتأثیر أو الكشف عن جذور االسباب اداة فعالة لتحدید االسباب الجوھریة 
لتي تمنع من تكرار ، وامكانیة السیطرة علیھا ومعالجتھا ، وفقا للحالة ا

ظھورھا ، ویقتضي االستخدام الفعال لھذا النموذج التحدید الدقیق لالسباب 
  التي تكمن وراء المشكلة او الحالة قید الدراسة.

  اوال : بعض الدراسات السابقة ومنھجیة البحث  :
)   Jason Martin  et alبعض الدراسات السابقة  :اشارت دراسة (  – ١

المنطقي للحالة التنظیمیة یكشف عن اربعة مستویات للتعلم  إلى أن التفسیر
ھي ( التوسع في التعلم ، التوجھ بالقواعد ، التوجھ باالھداف ، والتعلم 
االبداعي ) ، یمكن أن تستخدم كمقاییس اداء میدانیة الغراض التحسین  ، 

) ان عملیة التخطیط للتحسین في  CCSD ,2012 : 4واوضحت دراسة ( 
ات التعلیمیة تتكون من ثالثة عناصر رئیسة ھي (اعداد الخطة ، المؤسس

تحلیل البیانات وتشمل وضع المستھدفات وخطط العمل ، ومراقبة 
استمراریة التقدم ) ، وتتطلب عملیة التحلیل باتجاه التحسین توافر أدوات 
تحسین فاعلة وكفوءة ، یمكن ان تقود العملیة نحو التحسین المستمر ، ومن 

)  TQMھذه االدوات ھي التي تضمنھا نموذج  ادارة الجودة الشاملة   (اھم 
  ، وقد وصفت بادوات الجودة السبعة   ، واوضحت دراسة 
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  ))Robert V. Hoggl  , 1995    ، الجودة الشاملة مع تقنیات التحسین
لخفض االخطاء والضیاعات في العملیة التعلیمیة ، وعرضت دراسة (  

www.dti.gov.uk/quality/tools      مجموعة من ادوات التحسین (
) ، خارطة العملیة ، تحلیل قوى   DRIVEھي (  منھجیة حل المشكالت  

المجال ، مخطط السبب والتأثیر ، عصف الدماغ ، قائمة الفحص ، تحلیل 
باریتو ، اسالیب السیطرة االحصائیة ، مخطط التبعثر ، تحلیل المصفوفة ، 

) اھمیة استخدام    Slameto , 2016رسوم البیانیة ، وبینت دراسة ( ال
نموذج السبب والتأثیر في تحقیق االستجابة الفاعلة إلى الحاجات االساسیة 
للمؤسسة التعلیمیة ، وحددت ثالثة خطوات الغراض االستخدام السلیم 

ة  ( للنموذج ھي ( تطویر النموذج ، وتقییمھ ، واختباره ) ، واكدت دراس
Alexis Aitken  et al    على أن استخدام نموذج السبب والتأثیر یساعد (

على كشف جذور اسباب المشكلة ، مبسطا بذلك تحدید المتغیرات الرئیسة 
للعملیة عندما ال تتوفر التكرارات أو انواع البیانات االخرى ، واشرت 

ووضحت  ) إلى أن تحدید االسباب لیس بالسھل ، CCSD ,2012دراسة ( 
الدراسة نفسھا أن التحدید یمكن أن یكون من خالل االجابة على التساؤالت 
اآلتیة :  (  ھل یمكن أن تظھر المشكلة في حال عدم وجود سبب محدد ؟ إذا 
كان الجواب ال فالسبب جذري ، وإذا كان الجواب نعم فالسبب عادي  ،  ھل 

السبب أو اعادة حلھ ؟   تتكرر المشكلة نتیجة لنفس السبب ، إذا تم معالجة
إذا كان الجواب ال فالسبب جذري ، وإذا كان الجواب نعم فالسبب عادي  ، 
ھل أن المعالجة  واعادة الحل یقود إلى نفس النتائج في المشكالت المماثلة ؟ 
إذا كان الجواب ال فالسبب جذري ، وإذا كان الجواب نعم فالسبب عادي ) ، 

   - لبعض الدراسات السابقة ما یأتي  :  یستخلص من االستعراض الموجز
إن المشكالت في العملیة التعلیمیة الجامعیة معقدة ومتداخلة ، وھذا یجعل 

  اجراءات تشخیصھا ومعالجتھا تتصف ببعض الصعوبة .
المشكلة في العملیة التعلیمیة تحمل في طیاتھا السببین الرئیسین للمشكلة (  

ي مكون من مكونات العملیة ، والسبب السبب العادي والذي یمكن تحدیده ف
الجذري ،و االساسي والذي یصعب تحدید مكانھ ألنھ یؤتر في اكثر من 

  مكون من مكونات العملیة التعلیمیة ) .



     

  
  

  لتحسین..... استخدام نموذج  السبب والتأثیر

 وقائع المؤتمر العلمي االول     كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٤٤  
 

یؤدي الكشف الدقیق السباب المشكالت وجذورھا  في العملیة التعلیمیة  
للحالة  الجامعیة إلى تحسین جوھري فیھا ، وإلى امكانیة التحول الجذري

  االحسن .
وعلیھ ینبغي توافر أدوات التحسین الفاعلة والكفوءة ،  النھا یمكن ان تقود 

  العملیة  التعلیمیة الجامعیة نحو التحسین المستمر .
ویعد نموذج اشیكاوا ( نموذج السبب والتأیر ) من نماذج ادارة الجودة   

عن طریق المالءمة  الشاملة المھمة والتي تھتم بجذور المشكالت واسبابھا ،
  بین االسبلب العامة والتفصیلیة للمشكلة .

  منھجیة البحث : – ٢
الھدف الرئیس : تحسین جودة العملیة التعلیمیة الشاملة في الكلیات االھلیة 

  العراقیة .
لمشكلة : ال زالت الكلیات االھلیة العراقیة تحتاج الى المزید من التحسین في 

ي ، ویحتاج التحسین في ھذا المجال ادوات أدائھا االكادیمي والمؤسس
وآلیات ممكنة التطبیق ومضمونة النتائج ، ولعل أدوات الجودة و التحسین 
المستمر ھي االكثر مالءمھ في مجال تحسین العملیة التعلیمیة الجامعیة 
الشاملة  ، النھا عملیة معقدة ، وتنطوي على الكثیر من العناصر المترابطة 

على البعض اآلخر ، فھي بحاجة إلى تحلیل وتركیب في  والمعتمد بعضھا
وقت واحد ، ویعد تحلیل السبب والتأثیر من االدوات االكثر مالءمة لتحلیل 
العملیة التعلیمیة الشاملة ، فالمشكلة تكمن في امكانیة الكشف عن جذور 
 االسباب الموثرة في مستوى اداء العملیة التعلیمیة ( التحلیل  ) ، ثم بلورة

االتجاه الذي یشكل اساس للمعالجة ( التركیب ) ، والتي تغطي آلیة تحلیل 
مخطط السبب والنتیجة مساراتھا  ، وتم تحدید مشكلة البحث في التساؤلین 
اآلتین  : (  االول : إلى أي مدى یمكن الكشف عن االسباب الرئیسة 

ة في الكلیة والفرعیة المؤثرة على امكانیة تحسین العملیة الجامعیة الشامل
االھلیة العراقیة ؟  ، والثاني : إلى أي مدى یمكن استخدام تحلیل السبب 
والتأثیر لتحدید االسباب االجوھریة في العملیة التعلیمیة الشاملة في الكلیة 

  االھلیة ومعالجتھا ؟ ) 
  االھداف : 

الكشف عن مدى التزام الكلیات االھلیة العراقیة بمتطلبات تحسین      
لیة التعلیمیة الشاملة تشخیص جذور االسباب المؤثرة في  العملیة العم
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التعلیمیة الشاملة المنفذة في الكلیات االھلیة العراقیة امكانیة استخدام نموذج 
تحلیل السبب والتأثیر بصفتھ اداة لتحسین العملیة التعلیمیة الجامعیة في 

  الكلیات االھلیة العراقیة .
عمادات الكلیات االھلیة ومالكاتھا االكادیمیة ، إلى  االھمیة : اثارة انتباه 

ضرورة مراجعة وتقییم العملیة التعلیمیة الجامعیة في الكلیة بقصد التحسین 
والتطویر .منھج البحث وطریقتھ  : استخدم البحث المنھج الوصفي المعتمد 
 التحلیل المنطقي في جانبھ النظري ، والمنھج الكمي المساند بتحلیل نموذج

  -البحث في جانبھ المیداني . أما طریقة البحث فقد اتبعت المسار اآلتي : 
مجال البحث وعینتھ : تم اختیار كلیة الكنوز الجامعة االھلیة مجاال للدراسة 
، النھا واحدة من الكلیات االھلیة العراقیة المعترف بھا رسمیا ، ولصغر 

الكلیة ، لذا تم آخذ كل مجتمع الدراسة لكونھ یغطي الھیئة االكادیمیة في 
  المجتمع بصفتھ عینة الدراسة .

طرائق جمع المعلومات والبیانات : تم االستعانة بأدبیات العملیة التعلیمیة 
الجامعیة في جمع معلومات الجانب النظري ، وطورت قائمة فحص لجمع 

  البیانات المیدانیة .
بحث على ثالثة ابعاد االطار المفاھیمي للبحث  : یرتكز االطار المفاھیمي لل

رئیسة ھي ( البیئة التعلیمیة ، عملیات التدریس ، وتحسین العملیة التعلیمیة  
 ) (Phillips , 2010 : 4   وتوضح التفاعل والترابط فیما بینھا ، (

والمتوجھ نحو تحسین العملیة التعلیمیة الجامعیة ،  وھي في الوقت نفسھ 
التأثیر ( البیئة ، االشخاص ، المواد تغطي االبعاد الخمسة لمخطط السبب و

، المعدات ، الطرائق  ) ، بما یجعل تحلیل السبب والتأثیر أو (  نموذج 
اشیكاوا ) یساعد على تحلیل وتركیب العالقات فیما بینھا وصوال إلى الھدف 

  الرئیس وھو  تحسین العملیة التعلیمیة .     
 Model of theللبحث نقال عن (   ) االطار المفاھیمي ١شكل (       

LEPO framework  بتصرف (  
بعض االسالیب االحصائیة المستخدمة  : كان التركیز على اسالیب تحلیل  

االحصاء الوصفي ( الوسط الحسابي ، االنحراف المعیاري ، الخطأ 
  المعیاري ، االھمیة النسبیة ، فضال عن اسلوب االنحدار المتعدد ) .

  ار النظري للبحث  : ثانیا : االط
  العملیة التعلیمیة الجامعیة ( عرض وتحلیل ) :  – ١
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) بصفة عامة بأنھا (  سلسلة من الخطوات  processتعرف العملیة (       
 Wikipedia   ٢٠٠٠صممت من اجل انتاج المنتج أو تسلیم الخدمة ) (  ،

ة الجامعیة ) ، وتسمى في مستوى المؤسسة الجامعیة (  بالعملیة التعلیمی
الشاملة ) ، وتعرف بأنھا ( سلسلة من الخطوات المتتابعة والمعتمد بعضھا 

  على البعض اآلخر ، مھمتھا تحویل المدخالت الجامعیة 
( الطلبة ) إلى مخرجات تستجیب لحاجات المجتمع ( الخریجین والبحوث ) 

لقوة البشریة ) ، تتحدد العملیة التعلیمیة الجامعیة بتالثة قوى اساسیة ھي (  ا
) ، وھذه  Bizhan Nash , 2009، القوة التعلیمیة ، القوة التكنولوجیة ) ( 

  تتفاعل مع بعضھا من خالل االطار العام للعملیة التعلیمیة الجامعیة . 
القوة التعلیمیة ( المناھج والطرائق )   القوة البشریة ( الھیئات التدریسیة 

  والطلبة  )               
  ١٢٦:  ٢٠١٠المصدر : السعد ، ومنھل ،  وجیة ( الوسائل )التكنول

تتألف العملیة التعلیمیة الجامعیة الشاملة من خالل ثالثة عناصر مھمة 
  موضحة في الجدول أدناه :

  المخرجات العملیة التحویلیة  المدخالت        
  الطلبة  – ١
  ئات االكادیمیة واالداریة الھی – ٢
  البیئة الجامعیة والمجتمع – ٣
  التكنولوجیا  – ٤
  التوثیق  – ٥
    القوانین والتشریعات  – ٦
  مھارات ومعارف جدیدة مضافة ، التقنیاتالمناھج ، الطرائق ، المختبرات  

یتطلب تحسین العملیة التعلیمیة الشاملة  في كلیات التعلیم العالي تشخیص 
دقیق لعناصر العملیة الرئیسة ( المدخالت ، العملیات ، والمخرجات ، 
ومكوناتھا الفرعیة والعالقة فیما بینھا  ) ، ومحصلة التوجھ الرئیس الناتجة 
عنھا ، وعلیھ فإن تحلیل ( السبب والتأثیر) ھو األداة االكثر مالءمة لدراسة 

ھ یساعد على تحدید العالقة وتحلیل العملیة التعلیمیة الجامعیة الشاملة  ، ألن
بین عناصرھا الرئیسة والفرعیة ، وعلى العالقة المتحركة مع بعضھا ، 

  فضال عن تحدید المحصلة النھائیة للتحلیل .
  مخطط السبب والتأثیر : العالقة المنطقیة وطریقة التحلیل : – ٢  
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یعرف مخطط أو ( نموذج ) السبب والتأثیر بأنھ  ( مخطط             
یشخص بشكل رئیس اسباب المشكلة وعزلھا لغرض المعالجة ) ( شبلي ، 

 Root Cause) ، ویوسم أیضا ( بتحلیل جذور االسباب    ٢٧:  ٢٠١٤
Analysis    ) ویعرف من وجة نظر حلول  منظمة االعمال ، (

Business Solutions ، ( السبب أو االسباب االساسیة  للمشكلة ) بأنھ  (
نظر إدارة الجودة الشاملة بأنھ (  السبب االكثر اھمیة ویعرف من وجھ  

)  ، وعلیھ یمكن تعریف    CCSD ,2012 : 10لظھور المشكلة )  ( 
تحلیل السبب والتأثیر إجرائیا بأنھ : السبب او االسباب االكثر عمقا التي 
تكمن وراء ظھور الظاھرة السلبیة أو االیجابیة من داخل أي عملیة ، إذا تم 

) ، فیترتب على ذلك التخلص من الظاھرة كلیا  dissolvedخلص منھ ( الت
  أو حدوث خفض جوھري فیھا . 

   -یفضي تحلیل التعریف  اعاله إلى ما یأتي : 
تحدید  جذور السبب أو االسباب التي تكمن وراء المشكلة . و ممكن أن  

  تكون ھذه االسباب  ایجابیة أو سلبیة لذا ینبغي دراستھا .
) وھي تشیر إلى الفجوة التي یمكن أن  Symptomsالظاھرة  تحدید (

  تظھر  بین التوقع والحقیقة .  
)  : وتعمل على التعامل مع ثالثة عناصر مھمة ھي  (    Processالعملیة (

  المدخالت ، القیمة المضافة ،  المخرجات ) .
)  : كشف جذور االسباب  Dissolveالتخلص من جذور االسباب  (  

  وإعادة معالجة المشكلة  عن طریق  التخلص من الجذور السلبیة  لالسباب  
(         -ویمكن ان تكون جذور اسباب المشكلة في المستویات اآلتیة : 

CCSD ,2012 :1 4 (  
 Incident or procedural levelالمستوى االجرائي أو مستوى الحدث ( 

  الطلبة ، االختبار ، التدریسي  ، الحدث  ) .  ) : ویشتمل على (
) : ویتضمن (  العملیات Programmatic levelالمستوى البرامجي (  

المؤسسیة ، العملیات اإلداریة ، المواد ، الوقت ، الترتیب والتنظیم ، 
  الجداول ) .

) : وینطوي على ( القیادة ، الرؤیة  Systemic levelالمستوى المنظمي ( 
سالة ، المعنویات ، التخطیط والموازنات التخطیطیة ، السیاسات ، القیم والر
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والمعتقدات ، الھیكل التنظیمي ، توزیع المالك اإلداري ، التكنولوجیا  ، 
  التعاون ، التقویم ) . 

)  : و یغطي (  العائلة ، المجتمع ، External levelالمستوى الخارجي (  
  خرى ، االعالم )الشركاء والوكاالت الداعمة اال

ھناك العدید من المؤشرات التي یمكن ان تساعد على كشف جذور السبب 
  - ھي : 

  الذھاب إلى النھایة  ، ثم السؤال عن االسباب الجذریة المتوقعة . 
  إذا اتفق الجمیع على أن ھذا ھو السبب الجذري.

  إذا كان السبب منطقي ویوفر الوضوح لھذه المشكلة.
  ن التأثیر والسیطرة علیھ .إذا كان السبب ممك

إذا تم التخلص من السبب، وھناك أمل واقعي بأن المشكلة سوف تخفض  أو 
  یتم التخلص منھا  في المستقبل.

یعتقد فریق تحسین العملیة والمھتمین بتحلیل جذور االسباب ، إن توقف 
البحث عن جذور االسباب ، والشروع في     اتخاذ القرار یعتمد على كفایة 

بیانات والمجھودات التي تساعد في الوصول إلى االھداف . وغالبا ما ال
  تؤدي الخبرة دورا مھما في مثل ھذه الحاالت 

) أو تحلیل السبب  Root Cause Analysisتحلیل جذور االسباب  (  – ٣
)  ) بأنھ ( أسلوب لحل RCAوالتأثیر : یعرف تحلیل جذور  السبب 

المشكالت مصمم  للكشف عن الجذور االعمق واالسباب االساسیة  
الكلیات على  التحدید الصحیح    RCAالمساھمة في تحدیدھا ) ،  یساعد 

للمشكالت الواقعیة ، بدال من معالجة الظواھر ،  الجانب األكثر تحدیا في ( 
إلدارة في أن تكون منفتحة  تحلیل جذور السبب ) ،  ھو قدرة الموظفین وا

ونزیھة في بیئة تعاونیة وآمنة ، إن ھذا المناخ یعزز من التفحص الحقیقي 
لألسباب التي قد تكون غیر مریحة، بما في ذلك مشكالت المناخ ، والتنظیم، 
وجودة التعلیم  ، ھذه ھي  الخطوة المھمة  في الوصول إلى جذور المشكلة 

مي للطالب وفجوة التحصیل العلمي  بین التي تؤثر على التحصیل العل
المجموعات الفرعیة ، الخطوة األولى في ھذه العملیة ھي تحدید انعكاس 
جذور السبب على األداء مبني على أساس تعدد مصادر تحلیل البیانات .، 
من المھم أن تقوم  فرق تحلیل المصادر المتعددة للبیانات، سالسل متتابعة 

ق من صحة المساھمة في الظاھرة ، تعد طریقة تحلیل من البیانات ، ، للتحق



     

  
  

  لتحسین..... استخدام نموذج  السبب والتأثیر

 وقائع المؤتمر العلمي االول     كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٤٩  
 

السالسل المتتابعة من البیانات  أحد المنھجیات التي یمكن استخدامھا لتحدید 
جذور سبب المشكلة ، و كحد أدنى   ینبغي على فرق التخطیط استخدام 
ثالثة على األقل من مصادر البیانات لتحدید مصادر االسباب المساھمة في 

. ویمكن التحقق من الوجود الفعلي لجذور االسباب ، واسھامھا الظاھرة 
  -الفعلي  في المشكلة ، باستخدام الجدول اآلتي  : 

  جدول (  ) تنظیم االسباب الرئیسیة والفرعیة للمشكلة
مصادر   االسباب الفرعیة ( الجذور)   االسباب الرئیسة ( االبعاد )

تعتمد آلیة التحلیل عند استخدام مخطط  ئلة التقییماس  تحدید االسباب
السبب والتأثیر ( عظم السمكة ) ، على الكشف عن جذور سبب أو اسباب 
المشكلة ، وتبدأ بالتحدید األولي في مدى تأثیر السبب على االداء ، ومن ثم 

ومن  ادراج كل العوامل واقتراح السبب أو االسباب المتعلقة بالمشكلة ،
المھم جدا التحقق من جمیع االجابات قبل الموافقة النھائیة علیھا . وفیما یأتي 

  -مخطط نموذج السبب والتأثیر ( عظم السمكة  ) : 
  نموذج مخطط السبب والتأثیر ( عظم السمكة )

                           Source :   – CCSD , 2012 
ظم السمكة  مع إضافة بطاقات یصف مخطط السبب والتأثیر أعاله ھیكل ع 

اخرى  ، جانب التأثیر من المخطط یمثل الوصف الكمي للمشكلة ، أما 
جانب االسباب من المخطط فیستخدم بطاقتین ملونتین  مختلفین  لكتابة 
االحداث واالفكار ، تجمع األحداث وتكتب على الجانب االیسر من المخطط 

الجانب االیمن من المخطط ،  ، أما االفكار من اجل التحسین فتدرج في
  االفكار تقیم وتختار من أجل  التطبیق العملي . 

 استخدام نموذج مخطط السبب والتأثیر في تحسین جودة العملیة  – ٤  
  التعلیمیة  : في النظم االجتماعیة المعقدة مثل 

( الجامعات والكلیات ) قد یكون من الصعب تحدید سبب واحد  محدد      
مشكلة ، الن المشكلة تظھر نتیجة  تشكیلة    من االسباب ومنفرد لل

)    Slameto , 2016 : 62المترابطة والمعتمد بعضھا على اآلخر ، ( 
یستخدم نموذج السبب والتأیر نفسھ في تحدید االسباب المختلفة التي تكمن 
وراء ظھور المشكلة ، وینظمھا بصیغة ممنھجة ، تسمح بتوضیح العالقة 

بین اجنحة المخطط ، وتوجھاتھا نحو تحقیق ھدف البحث (  المنطقیة 
تحسین العملیة التعلیمیة الشاملة ) ،  ، ویعمل المخطط على البحث عن 
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اسباب الحدث أو المشكلة الواحدة من خالل التوسع في الكشف عن االسباب 
الفرعیة ومحصلة التأثیرات المترتبة علیھا ، حیث یركز التحلیل إبتداءا على 

مادة التعلیمیة التي تشكل االساس لعملیة التحول الفكري لدى الطالب ، ال
والتي ینبغي أن تصاغ ابتداءا مع ما یتالءم ومستویات إدراك الطلبة ، ثم 
تعدل وفقا للتغییرات التي یتطلبھا التطور في العملیة التعلیمیة ،  ویتحدد 

ة التي یتواجد مستوى ادراك الطالب بخصائص البیئة الجامعیة والمجتمعی
فیھا ،  لذا ینبغي الوضع في االعتبار خصائص البیئة ومستوى تأثیراتھا 
على مستوى ادراك الطالب لمواد التعلم واندماجھ بالعملیة التعلیمیة  ، وھذا 
یتطلب صیاغة خصائص من التعلم  تالءم بین متطلبات العملیة التعلیمیة 

من ،  من ھنا یصبح ضروریا والمحددات البیئة ، وتسمح بالتحسن مع الز
تفحص مناھج وطرائق التعلیم لكشف ما ھو مناسب لقدرات الطالب الحالیة 
في التعلم ، وما ینبغي عملھ من أجل التغییر والتطویر ، ویتم في ضوء 
تصمیم مشترك یواءم بین قدرات الھیئات التدریسیة ومواد التعلم المتاحة ، 

علم لدى الطالب ، ویساند التصمبم ( تتوجھ محصلتھ نحوتحسین  قدرات الت
بتوفیر المعدات التدریسیة ، والمكتبة الغنیة بالمراجع والمصادر ، 
والمختبرات ، والمناخ التعلیمي المناسب  ) ، لتنعكس النتیجة النھائیة  
ایجابیا على النتائج المتوقعة من تحسین العملیة التعلیمیة ، و تتلخص طریقة 

والتأثیر في  الكشف عن االسباب الجذریة للعملیة  استخدام نموذج السبب
  -التعلیمیة ومعالجتھا بقصد التحسین بما یآتي : 

  عقد جلسات تحضیریة حول بناء المخطط وآلیة تشغیلھ .
تحدید المشكالت والظواھر المتعلقة بالحالة موضوع الدراسة  (  المشكلة 

  والمتغیرات المؤثرة فیھا ) .
بصفة عامة ، وتصنیفھا حسب الفئات (  االسباب الفرعیة  تحدید االسبلب

  المتعلقة بكل سبب رئیس ) .
  لتحدید والتحقق من االسباب المحتملة عن طریق التساؤالت والمقترحات .

الكشف عن التوافق او العالقة بین االسباب المحتملة ، حیث تشكل االسباب 
  سبب الرئیس .االكثر الكل سبب رئیسي ، جذور االسباب لھذا ال

تحدید نتیجة التحلیل ، وإعادة صیاغتھا كمقترحات  تسھم في عملیة التحسین 
  المطلوبة ثالثا : الدراسة المیدانیة :  
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 Cronbachاختبار التجانس الداخلي للمقیاس : باستخدام اختبار (  – ١     
Alpha   ) المرفقة نتائجھ التفصیلیة مع البحث . إذ بلغت قیم (Alpha ( 

% ) ، مشیرة  ٧٠% ) وھي اكبر من القیمة المقبولة (  ٨٥لكل المقیاس ( 
  إلى تحقق التجانس الداخلي لفقرات المقیاس

   
Reliability Statistics 
A Cronbach's Alpha  N of Items 

.٢٥              ٨٥٥                         
رعیة لكلیة نموذج مخطط عظم السمكة لالسباب الرئیسة والف  – ١    

  الكنوز موضوع البحث :
تنظیم االسباب الرئیسة والفرعیة للمخطط  والتي تشكل مدخالتھ  - ١

الرئیسة  : تم اعتماد مخطط عظم السمكة اعاله بصفتھ النموذج المیداني 
للدراسة ، وتم تنظیم مدخالتھ وكل العوامل المشاركة في المشكالت 

  - تي : واھمیتھا وتأثیراتھا وفقا للجدول اآل
  جدول (  ) المدخالت المعلوماتیة للعملیة التعلیمیة الجامعیة             

  االسباب الرئیسة
  مصادر   االسباب الفرعیة ( الجذور)   االبعاد ) 

  االھمیة  االھمیة   تحدید االسباب
  التباین  المعیاریة 
  معامل  الثقة  المتراكم  
  التأثیر 

  اوال : االشخاص :
  جمیع المشاركین في

  ----------------------------   العملیة التعلیمیة
  قیادة الكلیة: العمادة ورؤساء  – ١

  االقسام .
  
  الھیئة التدریسیة . – ٢
  الھیئة اإلداریة  . – ٣
  الھیئة المالیة والخدمیة . – ٤
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    الطلبة  . – ٥
  النظریة :  

  االدبیات
  المیدانیة :

  استطالع  
  % ١٢  الواقع

١٣ %  
  
  

١٦ %  
١٢ %  
١٢ %  
١١ %  
  

   ١٤ %  
١٤ %  
  
  

١٤ %  
١٤ %  
١٤ %  
١٤ %  
  

  ٦٩ %  
     

٨٥ %  
  لجمیع 

  المتغیرات 
  الفرعیة

  للبعد
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 ------  

  
 -------  

٤٠ %  
٣٦ %  

 --------  
  ثانیا : البیئة ا

  لجامعیة : جمیع
  القوى المؤثرة

  ----------------------------   في العملیة التعلیمیة .
  المجتمع المحلي . – ١
  الكلیات المناظرة في – ٢
  المحافظة 
  الحرم الجامعي . – ٣
  القوانین والتشریعات . – ٤
    الھیئة المؤسسة والمستثمرة – ٥

  النظریة : 
  االدبیات

  المیدانیة : 
  استطالع

  % ١٢    الواقع  
  غیر معنوي

١٠   %  
١٤ %  
١٢ %  
١٤   % ١٣ %  
١٦ %  
  

١٦ %  
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١٦ %  
٨٢  % ١٦ %    
  

٨٥ %  
  لجمیع 

  المتغیرات 
  الفرعیة

  للبعد
 ------  

٤٩ %  
 -----  

 -------  
١٩ %  

  ثالثا : مواد التدریس :
  المواضیع العلمیة

  التي یتعلمھا الطالب
  خالل مراحل

  --------------------------------   الدراسة المحددة .
  المواد أو المواضیع الدراسیة . – ١
  المناھج الدراسیة لكل مادة . – ٢
  البحث العلمي .مشاریع  – ٣
    المصادر والملخصات . – ٤

  النظریة : 
  االدبیات

  المیدانیة :
  استطالع 
  % ٢٠  الواقع  

١٩ %  
٩ %  

٢١ %  
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١٤   % ٢١ %  
٢٠.  ٥%  
٢٠.  ٥%  
٥%٢٠.  ٥  .  
٨٢  %٢٠.  ٥ %    

٨٥ %  
  لجمیع 

  المتغیرات 
  الفرعیة

  للبعد
 -----  

 ------  
 -----  

٢١ %  
  رابعا : الطرائق :

  المتبعة فيالطرائق 
  ----------------------------   عملیة تدریس الطالب  .

  الخبرات التعلیمیة للتدریسیین . – ١
  الطریقة التي یستخدمھا – ٢
  - التدریسي في قاعة الدرس :  

  المحاضرة 
  المحاضرة والمناقشة .

  المحاضرة والمناقشة ووسائل
  توضیحیة اخرى .     

  یة استخدام التقنیات التعلیم – ٣
  الحدیثة    
  االختبارات الیومیة  – ٤

    والشھریة  والفصلیة . 
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  النظریة : 
  االدبیات

  المیدانیة :
  استطالع 
  % ١٢   الواقع  
٦ %  
٩ %  

 -----------  
 -----------   

 -------    
٩ %  
  

٢٠ %  
    ١٤ %  

١ ٩. ٥  
١ ٩. ٥  
١ ٩. ٥  
١ ٩. ٥   

  ٧٨ %    
٨٥ %  

  لجمیع 
  المتغیرات 

  الفرعیة
    للبعد

 ------  
 -----  
 -----  

٣٢ %  
 ------    
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١٥ %  
٥٠ %  

  خامسا : المعدات :
  االدوات المساعدة

  المستخدمة في
  ----------------------------    العملیة التعلیمیة .

  المختبرات حسب طبیعة  – ١
  المادة .

  الحاسبات . – ٢
  مستلزمات تدریس المادة .  – ٣
  القاعات الدراسیة . – ٤
    المكتبة . – ٥

  النظریة : 
  االدبیات

  المیدانیة :
  استطالع 
  الواقع  

    ١٢ %  
  ١١%  
  ١٢ %  
  ١٤  %  
  ١٣  %  
 ١٣ %  
    ١٤ %  
  
١ ٩. ٥  
١ ٩. ٥  
١ ٩. ٥  
١ ٩. ٥  
٧٩     ١ ٩. ٥  %    
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٨٥ %  
  لجمیع 

  المتغیرات 
  الفرعیة

  للبعد
٦٨ %  

 -----  
 ------  
 ------  
 ------  

  
  مالحظة :   
% )  ، أما الباقي فیعود السباب  ٦٩تفسر االبعاد الرئیسة ما قیمتھ (  

  أخرى .
یقصد باألھمیة : مستوى أھمیة كل بعد رئیسي  بالنسبة للمشكلة الرئیسیة ،  

واھمیة كل متغیر بالنسبة لبعده الرئیس  ، وتقاس بتشبعات االبعاد الرئیسة 
  الرئیسة ( نتائج التحلیل العاملي ) . بالمشكلة ، والمتغیرات الفرعیة بابعادھا

یقصد باالھمیة المعیاریة أو ( الفرضیة ) ، ھي قیمة أو نسبة االھمیة 
المقبولة للسبب ، ومازاد علیھا یبرر اھمیة السبب بالنسبة للمشكلة وھي  ( 
ناتج تقسیم متراكم التباین المفسر المقبول على عدد المتغیرات الفرعیة لكل 

  س ) .بعد أوسبب رئی
الثقة : مستوى تجانس الفقرات الفرعیة للمقیاس ،وتعني قیمة ( الفا ) اكثر   

  % ) التجانس الداخلي للفقرة ، وھي مؤشر الموثوقیة  بالفقرة . ٧٠من ( 
معامل التأثیر ( التفسیر ) : ویعني نسبة تفسیر التغییر في البعد الرئیس  

تغیر الفرعي قد یكون سبب نتیجة للتغییر في أحد متغیراتھ ، أي أن الم
  جوھري ( سبب جذري ) للبعد الذي یشكل سبب رئیس للمشكلة 

تأشیر  األسباب الجذریة التي تتمتع بدرجة ثقة وأھمیة عالیتین ، من خالل  
  بیانات جدول التحلیل أعاله .

تحلیل وتفسیر بیانات نموذج ( السبب والتأثیر ) : والموصوف  – ٢
   - اني (  بمخطط عظم السمكة )  : لألغراض التحلیل المید
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تم تلخیص بیانات المخطط الغراض التحلیل قي الجدول أعاله ، وتم         
تحدید االسباب الرئیسة والفرعیة وفقا للغرض البحث وھو ( تحسین العملیة 

) في  Slameto , 2016 : 62التعلیمیة ) ، استنادا لما اشار إلیھ (  
طط عظم السمكة في النظم المعقدة بما في ذلك ضرورة  استخدام اختبار مخ

العملیة التعلیمیة الجامعیة ، ألنھ من الصعوبة اعتماد سبب واحد للتحلیل ، 
وإنما  مجموعة مترابطة من االسباب ، وھذا یتحقق من خالل   تحلیل ( 

  مخطط عظم السمكة )  .
تیة للعملیة اتضح من الجدول أعاله المتضمن قیم المدخالت المعلوما        

   - التعلیمیة الجامعیة  ما یأتي : 
تحدید مستوى أھمیة االبعاد الرئیسة للمشكلة : المشكلة الرئیسسة المطلوب 
معالجتھا ھي (  العملیة التعلیمیة ) ، ( االسباب الرئیسة المفترضة لھذه 
المشكلة ھي كل من : االشخاص ، المواد التدریسیة ، طرائق التدریس ، 

جامعیة ، المعدات  ) ، وظھر من خالل نتائج التحلیل العاملي ما البیئة ال
   -یأتي : 

بلغ مستوى اھمیة االسباب الرئیسة لتحسین العمایة التعلیمیة كما یأتي :  (  
 ٧٨% ، الطرائق  ٨٢% ، مواد التدریس  ٨٢% ، البیئة  ٦٩االشخاص 

ة % ) ، وھي جمیعا تحضى بمستویات اھمیة قوی ٧٩% ، المعدات 
ومتقاربة .وعلیھ یمكن اعتمادھا كأسباب رئیسة لمشكلة العملیة التعلیمیة ، 
وفي ضوء معالجتھا یمكن أن تتحسن العملیة التعلیمیة الشاملة للكلیة  ، 

  ولكن ھل أنھا مھمة فعال وبنفس المستوى في الكلیة موضوع البحث ؟ .
في كلیة الكنوز تحدید االسباب الجوھریة لمشكلة تحسین العملیة التعلیمیة 

 et al , 2005 : 107 Sahatموضوع البحث : باالستناد إلى وجھة نظر ( 
Saragih1  في االعتماد على أداة القیاس التي تتمتع فقراتھا بالمشروعیة (

( المعنویة ) والثقة العالیتین ، والتي تتمثل في البحث بمعیاري ( االھمیة 
سباب الرئیسة والفرعیة بعتمد والثقة  ) ، وبالتالي فإن الكشف عن  اال

    -النسب العالیة والمقبولة للمعیارین ، وكما موضح : 
% مقارنة  ٢٠مواد التدریس ( سبب رئیسي ) : بلغ مستوى االھمیة ( 

  بالمستوى المعیاري



     

  
  

  لتحسین..... استخدام نموذج  السبب والتأثیر

 وقائع المؤتمر العلمي االول     كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٦٠  
 

% ) ، مشیرة إلى أن (  مواد  ٨٢%  ) وبلغت درجة الثقة (  ١٤( 
ئیسة لمشكلة العملیة التعلیمیة التدریس ) ھي أحد االسباب الجوھریة الر

  الجامعیة . 
مشاریع البحث العلمي (  سبب فرعي یتبع إلى السبب الرئیس مواد التدریس 

%   ٢٠. ٥% مقارنة بالمستوى المعیاري (  ٢١) : بلغ مستوى االھمیة (
% ) ، مشیرة إلى أن (  مشاریع البحث العلمي  ٨٢) وبلغت درجة الثقة ( 

  اب مشكلة العملیة التعلیمیة الجامعیة . ) ھي أحد جذور اسب
المصادر والملخصات  (  سبب فرعي یتبع إلى السبب الرئیس مواد 

. ٥% مقارنة بالمستوى المعیاري (  ٢١التدریس ) : بلغ مستوى االھمیة (
% ) ، مشیرة إلى أن (  المصادر  ٨٢%  ) وبلغت درجة الثقة (  ٢٠

  لة العملیة التعلیمیة الجامعیة .والملخصات ) ھي أحد جذور اسباب مشك
االختبارات الیومیة والشھریة (  سبب فرعي یتبع إلى السبب الرئیس 

% مقارنة بالمستوى  ٢٠طرائق التدریس  ) : بلغ مستوى االھمیة (
% ) ، مشیرة إلى أن (   ٨٢%  ) وبلغت درجة الثقة (  ١٩. ٥المعیاري ( 

جذور اسباب مشكلة العملیة االختبارات الیومیة والشھریة ) ھي أحد 
  التعلیمیة الجامعیة .

  -یستخلص مما سبق ذكره ما یأتي : 
إن االسباب الجوھریة للمشكلة التعلیمیة في كلیة الكنوز موضوع البحث ھي 
كل من (  المواد التدریسیة بصفتھا سبب رئیس ، ومشاریع البحث العلمي ، 

شھریة بصفتھا اسباب المصادر والملخصات ، واالختبارات الیومیة وال
  فرعیة أو جذور االسباب  ) . 

ان دراسة ھذه االسباب ، وتوفیر مستلزماتھا كافة ، یسھم في النتیجة في 
  تحسین العملیة التعلیمیة .

تحدید مستوى التأثیر الفعلي لجذور اسباب مشكلة العملیة التعلیمیة في 
لعملیة التعلیمیة ) : اسبابھا الرئیسة ( ذات التأثیر المباشر في  تحسین ا

واستخدم لھذا الغرض ( اسلوب االنحدار المتعدد ) ، ألنھ الوسیلة االفضل 
  - لقیاس التأثیر ، وكما موضح فیما یأتي : 

% ) من التغییر في السبب الرئیس  ٤٠الھیئة االداریة : تفسر ما قیمتھ ( 
  لمشكلة العملیة التعلیمیة (  االشخاص ) .



     

  
  

  لتحسین..... استخدام نموذج  السبب والتأثیر

 وقائع المؤتمر العلمي االول     كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٦١  
 

% ) من التغییر في السبب الرئیس  ٤٩تفسر ما قیمتھ ( الكلیات المناظرة : 
  لمشكلة العملیة التعلیمیة (  البیئة الجامعیة ) .

% ) من التغییر في  ١٩الھیئة المؤسسة والمستثمرة : تفسر ما قیمتھ ( 
  السبب الرئیس لمشكلة العملیة التعلیمیة (  البیئة  الجامعیة ) .

% ) من التغییر في السبب  ٢١یمتھ ( مشاریع البحث العلمي : تفسر ما ق
  الرئیس لمشكلة العملیة التعلیمیة (  مواد التدریس ) .

% ) من التغییر في السبب  ٣٢طریقة أداء المحاضرة : تفسر ما قیمتھ (
  الرئیس لمشكلة العملیة التعلیمیة (  طرائق التدریس ) .
% ) من التغییر  ١٥ استخدام التقنیات التعلیمیة الحدیثة : تفسر ما قیمتھ ( 

  في السبب الرئیس لمشكلة العملیة التعلیمیة ( طرائق التدریس ) .
% ) من التغییر في  ٥٠االختبارات الیومیة والشھریة :  تفسر ما قیمتھ ( 

  السبب الرئیس لمشكلة العملیة التعلیمیة (  مواد التدریس ) . 
% ) من التغییر في السبب الرئیس  ٦٨المختبرات :  تفسر ما قیمتھ ( 

  لمشكلة العملیة التعلیمیة 
  (  معدات التدربس ) .

  -یستخلص مما سبق ذكره ما یأتي : 
إن جذور االسباب ( االسباب الفرعیة ) لمشكلة العملیة التعلیمیة تتمحور 

ي ، أو طرائق حول ( وموضوع التدریس سواءا كانت مشاریع بحث علم
  تدریس ، أو معدات تدریس) .

  تساندھا  جذور اسباب أخرى في البیئة ، واالشخاص .
و أن توافر مشاریع البحث العلمي الرصینة ، والتقنیات التعلیمیة المناسبة ، 

  والمختبرات یسھم كثیرا في تحسین العملیة التعلینیة .
اظرة في ضوء مساندة على أن یتحقق التعاون واالنفتاح مع الكلیات المن

  ایجابیة وفعالة من الھیئة المؤسسة والمستثمرة ،
تحدید االسباب التي تتسم باالھمیة والتأثیر في وقت واحد : ھناك بعض 
اسباب مشكلة العمبیة التعلیمیة تتصف باالھمیة والتأثیر بالعالقة المباشرة 

   - وغیر المباشرة بالعملیة التعلیمیة وكما موضخ : 
التدریسیة  ( سبب فرعي تابع للسبب الرئیس االشخاص  ) : بلغ الھیئة 

%  ) وبلغت  ٢٠. ٥% مقارنة بالمستوى المعیاري (  ٢١مستوى االھمیة (
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% ) ، وبلغ مستوى التأثیر في السبب الرئیس (  ٨٢درجة الثقة ( 
  % ، فھو مھم ومؤثر  في وقت واحد . ٤٠االشخاص )  

والفصلیة  (  سبب فرعي تابع للسبب الرئیس االختبارات  الیومیة والشھریة 
% مقارنة بالمستوى  ٢٠طرائق التدریس ) : بلغ مستوى االھمیة ( 

% ) ، وبلغ مستوى  ٨٢%  ) وبلغت درجة الثقة (  ١٩. ٥المعیاري ( 
% ، فھو مھم ومؤثر  ٥٠التأثیر في السبب الرئیس ( طرائق التدریس )  

  في  وقت واحد .  
ات  (  سبب فرعي یتبع إلى السبب الرئیس مواد المصادر والملخص

. ٥% مقارنة بالمستوى المعیاري (  ٢١التدریس ) : بلغ مستوى االھمیة (
% ) ، وبلغ مستوى التأثیر في السبب  ٨٢%  ) وبلغت درجة الثقة (  ٢٠

  % ، فھو مھم ومؤثر في وقت واحد . ٢١الرئیس ( مواد التدریس ) 
   -أتي : بستخلص مما سبق ذكره ما ی

أن االسباب المھمة والمؤثرة في وقت واحد ھي االخرى المتعلقة مباشرة 
  المصادر والملخصات ) ختبارات ، وبعملیة التدریس ( الھیئة التدریسیة ، اال

  واالھتمام بھا یعني التحسین المباشر في العملیة التعلیمیة الحانعیة .  
كونھا غیر مھمة وغیر مؤثرة االسباب التي ستستبعد من تحلیل المخطط  : ل

  - في وقت واحد وھي : 
(  المجتمع المحلي ، القیادة االداریة للكلیة ، الحرم الجامعي ، القوانین  

والتشریعات ، المناھج الدراسیة لمواد التدریس ، الحاسبات والقاعات 
والمكتبة ) . ویعود سبب عدم اھمیتھا وضعف تأثیرھا أو انعدامھ في العملیة 

   - لیمیة لما یأتي : التع
تكاد تكون ھذه الحاالت جمیعا في الكلیة موضوع البحث ھامشیة ، ولیس 

  لھا دور فعلي فاعل یمكن أن ینعكس على تحسین العملیة التعلیمیة . 
رغم اھمیة المجتمع لكلیات القطاع الخاص ، ودوره في مساندتھا وتوفیر 

كاد تكون منعزلة عن الفرص لخریجیھا ، إال أن الكلیة موضوع البحث ت
  مجتمعھا المحلي .

  رابعا : مناقشة النتائج وتحدید اسباب المشكلة حسب اھمیتھا :
تعد االسبلب الخمسة التي حددھا مخطط التحلیل ( لالشخاص ، البیئة ،    

ومواد التدریس ، طرائق التدریس ، المعدات أوادوات التدریس  ) ھي 
، إال أنھا تختلف من حیث االھمیة  االسباب الفعلیة للمشكلة التعلیمیة
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واالھتمام من كلیة ألخرى (  حكومیة أم أھلیة ) ، فقد یكون اھتمام بعض 
الكلیات شكلیا فیھا ، والبعض اآلخر من الكلیات قد یھتم ببعضھا ، ونادرا ما 
نالحظ  كلیة في مستوى العراق تھتم بھا جمیعا ، إال أن الطموح نحو 

یة الجامعیة یقتضي عرضھا ومناقشتھا جمیعا ، وفي تحسین العملیة التعلیم
كلیة الكموز الجامعة موضوع البحث فإن االسباب الخمسة الرئیسة لمشكلة 

% ) من التغییر في العملیة التعلیمیة  ٨٠العملیة التعلیمیة تفسر ما قیمتھ ( 
في الكلیة ،وبالتالي یمكن اعتبارھا جمیعا اسبابا جوھریة لمشكلة العملیة 

تعلیمیة في الكلیة ، إال أن مستوى االھتمام الفعلي بھذه االسباب تتباین من ال
سبب آلخر ، فالسبب الجوھري الرئیسي الفعلي في الكلیة كما اظھرتھ نتائج 
التحلیل ھو ( المادة التدریسیة ) ، وأظھر التحلیل أیضا اسباب فرعیة ( 

تدریسیة ، مشاریع جذور اسباب ) اخرى تساند نفس السبب وھي ( الھیئة ال
البحث العلمي ، المصادر والملخصات ، واالختبلرات بمختلف انواعھا ) ، 
والحقیقة أن مادة التدریس وامكانیة توصیلھا بمستوى جید للطالب من خالل 
الھیئة التدربسبة والوسائل التعلیمیة االخرى المتاحة لھا یسھم في تحسین 

كلھا ، فضال عن كونھا جزء مھم جانب مھم من العملیة التعلیمیة ولیست 
جدا من متطلبات نجاح الطالب من مرحلة الخرى ، والذي ینعكس ابجابیا 
على سمعة الكلیة وتقییمھا ، إال أنھ ھناك عوامل أخرى ینبغي االھتمام بھا 
ألنھا ترصن وتحسن من االداء الشامل للكلیة ، وتوفر ظروف أفضل 

ي الكلیة ، غیر أن التحلیل أظھر تھمیش لتحسین العملیة التعلیمیة الشاملة ف
ھذه العوامل وعدم االھتمام بھا ، وھذه العوامل ( االسباب ) ھي (  المجتمع 
المحلي ، القیادة االداریة للكلیة ، القوانین والتشریعات ، مستلزمات التدریس 
االخرى ) ، ویعود سبب عدم االھتمام بعذه العوامل ذات التأثیر غیر 

  - الكلیة ، السباب عدة من أھمھا : المباشر في 
اھتمام كلیات القطاع الخاص ( األھلیة ) بالربحیة قصیرة المدى أكثر من 

  االھتمام باسباب تحسین العملیة التعلیمیة الشاملة بعیدة المدى .
دخالت الھیئة المستثمرة بالجوانب العلمیة واالداریة رغم جھلھا بھذه 

  الجوانب . 
  حة بسلسلة أولویات في العملیة التعلیمیة . قدان المعرفة الواض
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درة الھیئات التدریسیة الكفوءة وصعوبة توافرھا بما فیھ الكفایة للكلیات 
االھلیة ، خاصة بعد التوجیھات االخیرة للوزارة فیما یتعلق بالعالقة مع 

  الكلیات الحكومیة .
لمشكلة  في ضوء ماسبق ذكره فإن االسباب الجوھریة (  الجذریة )       

   -العملیة التعلیمیة في كلیة الكنوز موضوع الدراسة ھي : 
  االشخاص ( سبب رئیس )

  الھیئة التدریسیة لالقسام  كافة  ( سبب فرعي ) .
  المواد التدریسیة (  سبب رئیس  )

  المصادر والملخصات ( سبب فرعي أو جذر السبب ) . 
  طرائق التدریس (  سبب رئیس  ) . 

  ( سبب فرعي أو جذر السبب ) . تقنیات التدریس
  االختبارات ( سبب فرعي أو جذر السبب ) .

  المعدات ( سبب رئیس )
  المختبرات (  سبب فرعي أو جذر السبب ) . 

  خامسا : التوصیات  ..
التوصیة األولى : اعطاء جذور االسباب الواردة في المخطط اعاله اولویة  

  تعلیمیة في كلیة الكنوز موضوع البحث . عند القیام باجراء تحسین العملیة ال
التوصیة الثانیة : تعزیز أھمیة االسباب الفرعیة التي اظھرت تأثیرا مفبوال 
أوقویا في االسباب الرئیسة للمشكلة مثل ( الھیئة االداریة ، الھیئة المالیة 
والخدمیة ، الطلبة ، المواد والمواضیع التدریسیة ، مشاریع البحث العلمي ، 

برات التعلیمیة ، الطریقة االفضل في التدریس ، الكلیات المناظرة ، الخ
الحرم الجامعي ، القوانین والتشریعت ، الھیئة المستثمرة والمؤسسة ، 
المختبرات ، القاعات الدراسیة ومستلزعات التدریس ، المكتبة ) ، ویمكن 

  -ان تعزز االھمیة من خالل ما یأتي : 
االسباب ھي االكثر تأثیرا في مشكلة تحسین العملیة االنتباه إلى أن ھذه  – ١

  بھا قد أضعف من محاولة التحسین  التعلیمیة ، وإن اھمالھا أو عدم االھتمام
القیام بدراسة علمیة معمقة للكشف عن اسباب ضعف االھتمام بھذه  – ٢

العوامل ، بقصد زیادة دورھا في التأثیر في تحسین العملیة التعلیمیة 
  . الجامعیة
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التوصیة الثالثة : ضرورة االنتباه إلى بعض االسباب المھمة في التأثیر على 
تحسین العملیة التعلیمیة الجامعیة ، إال أنھا مھمشة تماما في الكلیة موضوع 
البحث ومن ھذه القوى المھمة ( قیادة الكلیة ، والمجتمع المحلي ) ، لذا 

الكلیة في اإلدارة الداخلیة  ینبغي تطویر اآللیات التي تعزز من دور قیادة
  للكلیة ، وقي تمتین العالقة الفاعلة مع المحتمع المحلي للكلیة .

  المصادر :  
السعد ، مسلم عالوي ، منھل ، محمد حسین " جودة العملیة التعلیمیة   -  ١

   ٢.    ٢٠١١،   ٧، العدد  ٤جلد ومتطلبات تحسینھا " دراسات إداریة ، الم
 –الحاالت  –شبلي ، مسلم عالوي " الجودة الشاملة والبیئة : المفاھیم  – ٢

والنشر المحدودة ، البصرة ، العراق ،  المداخل " شركة الغدیر اللطباعة
٢٠١٤     

١ –  Alexis Aitken  et al    ;1 Handbook on improving 
quality by analysis of process variables ;;; EUROPEAN 

COMMISSION EUROSTA , ,0   
٢ – Ambjörn Naeve1, Miguel-Angel Sicilia ; Learning 

processes and processing learning:  from organizational 
needs to learning designs ; LUISA , 2004  

  ٣  - Bizhan Nash , 2009  ( internet   ( 
٤ –  CCSD;  School improvement planning basic : root 

causes analysis ; 2012  
   ٥  - DTI ; tools and techniques for process improvement 

, www.dti.gov.uk/quality/tools   . 
  ٦ - Jason Martin , Mattias Elg  , Andreas Wallo  , Henrik 

Kock  ; Performance measurement as a driver for learning 
and improvement in organizations ؛ 

٧ – Robert V. Hoggl and Mary C. Hogg2 ; Continuous 
Quality Improvement in Higher Education ; international 

statistical review , 1995 . 
٨  -  Phillips, R. A., McNaught, C., & Kennedy, G . ; 

Towards a generalised conceptual framework for learning: 
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the Learning Environment, Learning Processes and 
Learning Outcomes (LEPO) framework  ;  ED-MEDIA 

2010      . 
١– ٩ Sahat Saragih1 & Elvis Napitupulu1 ; Developing 

Student-Centered Learning Model to Improve High Order 
Mathematical Thinking Ability؛ 

International Education Studies; Vol. 8, No. 6; 2015 : 1 .1 
١١  -  Slameto ;  The Application of Fishbone Diagram 

Analisis to Improve School Quality ;  DINAMIKA ILMU 
 Vol. 16 No. 1, 2016 

١٢ -  Wikipedia, The free Encyclopedia ,2000  . 
٠١                
١٠for process i 
  
 



 
 

 

  

  
تحقیق انسجام قوانین التعلیم العالي مع متطلبات 

 رفع كفاءة التدریسي الجامعي
  ""دراسة قانونیة مقارنة

  أ د. صدام فیصل كوكز المحمدي
  ي كلیة القانون بجامعة الفلوجة أستاذ القانون الخاص ف

  
  
  
  
  
  
  
  



     

  
  

   تحقیق انسجام قوانین التعلیم العالي مع متطلبات....

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٦٨  
 

مة   المقدّ
ّ النهوض بقطاع التعلیم العالي عموما وتطویر واقع الجامعات الحكومیة واألهلیة       إن

في العراق، على وجه الخصوص، یتحقق بتلبیة متطلبات وشروط تطویر اداء وزیادة 
من حیث الناحیة القانونیة، فإنه كفاءة التدریسین الجامعیین، وللوصول إلى هذه الغایة 

 إلى تحقیق تهدف التي والقرارات القوانین والنظم لمجموعة حقق فاعلیة حقیقیةیجب أن تت
 والفعالة لتنفیذ المناسبة اختیار األسالیب طریق التدریسي، عن األداء في والتمیز الجودة
 بین العالقات تحكم نظم قانونیة وجود الجامعات وتحقیق أهدافها، وهو ما یعني خطط

 تقویة الجامعة مقومات تشمل كما األداء األكادیمي، في تؤثر األساسیة التي األطراف
المسؤول المباشر عن تنفیذها، أال وهو التدریسي  وتحدید مهمة البعید المدى على

  الجامعي بإعتباره العصب الرئیس فیها. 
وللوصول إلى هذا الوضع؛ یجب توفیر منظومة قانونیة متكاملة تشمل جمیع األطراف   

 -ثرة في قطاع التعلیم العالي ككل، على مستوى الجهات التشریعیة واالداریة الفاعلة والمؤ 
ومنها إدارة الجامعات، للوصول إلى تعلیم عال متمیز القیمة والمضمون  -على السواء 

  وعالي المستوى. 
ومن متطلبات النهوض بقطاع التعلیم العالي على المستویین العلمي والتعلیمي في      

العراقیة، هي تطویر وتحسین األداء المؤسسي فیها، بما یضمن تحقق العناصر الجامعات 
الرئیسة في مجال جودة الجامعات والمتمثلة باإلطار واإلدارة والمشاركة والمساءلة 
واالستقاللیة، حیث یشیر اإلطار إلى كیفیة تعریف مهمة الجامعة بشكل محدد واإلجراءات 

ة المعنیین وأصحاب المصلحة في عملیة صنع القرار المتخذة لترسیخها، وكیفیة مشارك
داخل الجامعة، بشكل عام، في الوقت الذي یجب ضمان الشفافیة في العمل، وتفعیل 
المساءلة عن األداء وتقییم النتائج، فضال عن تحقق المشاركة المؤسسیة لجمیع 

 انجاز متطلباتها مع التأكید على أن هذه المجاالت الخمسة ال یتم تحقیقها وال ١األطراف،
ما لم تكن السیاسة التشریعیة والقوانین الناظمة لقطاع التعلیم العالي تتبنى أساسا آلیات 
واضحة ومحددة لتنفیذها، وتحدد سلفا السبل الكفیلة بتحقیقها، وهنا یأتي الدور الرئیس 
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األهلیة للقانون في تحقیق متطلبات النهوض بالتدریسي الجامعي في الجامعات الحكومیة و 
على حدٍّ سواء، للوصول الى ما نهضة تنمویة شاملة في األداء الجامعي، وهو األمر 

ّ یأخذ دوره الجدي في تحقیق هذه النهضة.   الذي یجب أن یفطن الیه المشرع، ومن ثم
ولذلك فإنّ هذه العناصر البد من أن تتحقق وفق المرجعیة التشریعیة الناظمة لقطاع 

ً بمجلس التعلیم العالي، بحی ث یسیر القرار األكادیمي ، حسب األصول األكادیمیة بدء
ً بمجالس الجامعات أو مجالس األمناء.    القسم وانتهاء

وهنا ال بد من التركیز على نقاط الضعف في هذا المجال، وتأشیر ذلك على مستوى    
ف القوانین المنظمة لعمل الق طاع، الجامعات التي تعاني من ضعف األداء، بسبب تخّل

د عقبات وسدود تقف بوجه التدریسي الجامعي منها، تعدد الجهات الرقابیة،  والتي تُوجِ
وعدم اقرار اإلستقاللیة التامة للجامعات وترك المجال مفتوحا امام التدخل الخارجي 
وغیره، مما یعني بروز ظاهرة تحكم المزاجیات والعالقات الشخصیة في عمل الجامعات 

  اف والتقالید الجامعیة والعادات األكادیمیة. وعدم استقرار األعر 
  هدف البحث: 

یهدف البحث إلى ابراز الدور الذي تلعبه التشریعات المنظمة لعمل الجامعات في     
تحقیق تطویر ورفع كفاءة التدریسي الجامعي فیها، والحث على التغییر، لیس بتعدیل 

ما هو موجود فیها من أحكام، من جهة التشریعات القانونیة دائما، من جهة، وانما تفعیل 
أخرى، وذلك بتطبیق هذه القوانین بشفافیة ضمن سیاسة تعظیم اإلنجازات وتوسیع 
مجاالت المساءلة، ومراقبة األداء ، لتحقیق التمیّز والجودة في األداء واستمرار نهج 

  اإلصالح في هذا القطاع. 
  تساؤالت البحث: 

  ألسئلة الثالث التالیة:تحاول الدراسة االجابة على ا   
هل أن القوانین العراقیة الحالیة المنظمة لقطاع التعلیم العالي تتالءم ومتطلبات رفع  -

 كفاءة التدریسي في الجامعات العراقیة؟
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ما هي المتطلبات القانونیة لتطبیق نظم تطویر وتحسین االداء في الجامعات  -
 العراقیة؟

من انجاز متطلبات رفع كفاءة التدریسي في ما هي اآللیات القانونیة التي تمكننا  -
  الجامعات العراقیة؟

  منهج البحث: 
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في استعراض موقف القوانین العراقیة المنظمة لقطاع      

والمتعلقة بالجانب التطبیقي للواقع محل الدراسة، كما  -محل المقارنة  –التعلیم العالي 
العلمي للموقف التشریعي ومحاولة بیان ایجابیات  -تعتمد الدراسة على التحلیل القانوني 

وقف للوصول إلى أحسن صیغة یمكن أن تنسجم فیها مضامین البحث وسلبیات هذا الم
  لتحقیق الهدف المتوخى منه، لإلجابة على األسئلة التي أعدت الدراسة لإلجابة علیها. 

  خطة البحث
فقد انقسمت خطة الحث بشكل عام الى مباحث ثالث، تناولنا في األول منها،      

مالءمة القوانین النافذة مع متطلبات رفع كفاءة التدریسي في الجامعات، أما المبحث 
المتطلبات القانونیة لرفع كفاءة التدریسي في الجامعات العراقیة، أما الثاني فتناولنا فیه، 

المبحث الثالث فقد تناولنا فیه األلیات القانونیة لتحقیق متطلبات رفع كفاءة التدریسي 
وقد اختتمنا البحث بخاتمة تضمنت خالصة ألبرز ما توصلنا الیه من هذه الجامعي، 
  الدراسة. 

  

  المبحث األول
  مالءمة القوانین النافذة مع متطلبات رفع كفاءة التدریسي في الجامعات

إنّ مالءمة القوانین المنظمة للمركز القانوني للتدریسي الجامعي، مع المتطلبات     
والمستلزمات التي تسهم في رفع كفاءة االستاذ الجامعي، على إعتباره العمود الرئیس في 
عملیات التأهیل األكادیمي الجامعي، یجب أن یتجسد كحقیقة واقعیة بقواعد قانونیة 
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ر واضحة وصریحة، تحقق الغای ة من ترصین وتحصین هذا المركز وتحافظ علیه، وتوّف
ما لرفع وتطویر  نّ ٕ بذات الوقت المتطلبات الالزمة لیس فقط لتأهیل هذه الشریحة، وا

  كفاءتهم أیضا. 
لذلك یكون لزامًا هنا؛ بیان متطلبات رفع كفاءة االستاذ الجامعي، ومقارنة ذلك بواقع  

العراق، والتي تحدد المركز القانوني للتدریسي القوانین المنظمة للتعلیم العالي في 
م بعد ذلك واقع القوانین المنظمة للقطاع التعلیم العالي في العراق، وذلك في  الجامعي، لنقیّ

  مطالب ثالث، كاآلتي:
  المطلب األول

  متطلبات رفع كفاءة التدریسي الجامعي
ّ المتطلبات التي یجب أن تتحقق على أرض الواقع، لتطو       یر وتحسین ورفع كفاءة إن

التدریسي الجامعي متعددة ومتنوعة، فمنها ما یرتبط بشخص التدریسي نفسه، ومنها ما 
یكون متصال بالوضع االقتصادي، ومنها ما یتعلق بالوضع االجتماعي او السیاسي بل 

ه لیس من السهل إعداد  واحیانا االمني ، ففي الوقت الذي یجب أن نسلم فیه بحقیقیة أنّ
وادر البشریة في مؤسسات التعلیم العالي من الجامعات والكلیات ، فتأهیل الكفاءات الك

البشریة للقیام بأعمالها على الوجه األمثل یعدّ عمال في غایة التعقید والكلفة، خصوصا 
وأنه یمكن أن تدفعه ظروف الحیاة متطلباتها إلى أعمال غیر مألوفة، أو حین تزدحم في 

فكار وحاجات كثیرة، وترهق ابدانهم متطلبات العمل األكادیمي الیومي، أذهان التدریسیین أ
ل هذه الكوادر المؤهلة لموضوع التدریب والتأهیل، ألسباب  ألن الصعوبة تكمن في تقبّ
شخصیة أحیانا، وفي أحیان أخرى مهنیة، ولكن التدریسي في الوقت نفسه یحتاج إلى 

ویحتاج إلى اكتساب مهارات جدیدة یمكن أن  مواكبة التطور في مجال التدریب والتطویر،
یكون مارسها سابقا، ولكن بطریقة غیر سلیمة ، لذا البد من اكتساب مهارات جدیدة من 
خالل التدریب، ألنها تعد سمة العصر بعیدا عن األسالیب الروتینیة في األداء االكادیمي، 

للطلبة وعدم االقتصار  ولیتسنى للتدریسي الجامعي التنویع في طرق توصیل المعلومات
  على طریقة واحدة في إیصالها. 
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وانطالقا من فكرة أنّ رفع كفاءة التدریسي الجامعي أمر مطلوب على الدوام، فهو یشكل 
  عملیة مستمرة خالل حیاة التدریسي االكادیمیة ، وفقا العتبارات كثیرة منها: 

ویقررها المركز  احتیاجاته كموظف جامعي له حقوق ویلتزم بالتزامات یفرضها - ١
 القانوني للتدریسي الجامعي، من جهة. 

 احتیاجاته الشخصیة كأحد أعضاء المجتمع صاحب رسالة من جهة أخرى.  - ٢
رغبته وسعیه الدائم إلى إحداث تغییرات في األنماط السلوكیة الوظیفیة في المجال  - ٣

 األكادیمي، من خالل التدرب على األسالیب والوسائل التعلیمة والتربویة المتطورة. 
 –توخي إنجاز متطلبات تحقیق المصلحة العلیا للوطن في توفیر تعلیم جامعي  - ٤

نظائره إقلیمیا وعالمیا، ویتناسب مع الزیادة  على مستوى راق، یضاهي -حكومي وخاص 
المطردة والهائلة في أعداد الخریجین الجامعیین، سواء في الدراسات األولیة أو في 

  الدراسات العلیا. 
وهذه الفرضیات یمكن أن تؤسس على حقیقة مفادها، إن الجامعات بأساتذتها       

ومخرجاتها الكفوءة، تعد واحدة من أهم  والكفاءات المتمیزة ونتاجاتها العلمیة العالیة
ن أي خلل أو تلكؤ في تقدیم الدعم  ٕ القطاعات التي تتفاخر بها المجتمعات المتحضرة، وا
المادي والمعنوي لها ستكون نتیجته الطبیعیة هي التخلف عن ركب الحضارة والتقدم، 

ذلك ألنه یلعب العدید علیه فإنّ االهتمام بالتدریسي الجامعي مهم جدا في الواقع العملي، و 
من األدوار في قطاع التعلیم العالي والمجتمع في آن معا، فهو المدرس"، والباحث، 

  والمشرف، والمربي والمرشد، وبصفاته هذه عضوا یكون عضوا "فاعال" في المجتمع. 
د السیاق هذا وفي        ّ  ٢الباحثین، من العدید أكّ السمات  من االنفعالي االتزان سمة فإن

ویعتمدها  بها یتّصف أن یفترض والتي الجامعي، األستاذ نجاح في تساهم التي الشخصیة
ّ  التدریسیة، فضال عن ممارساته في  في للفعالیة أساسیة بالنسبة سمة الموضوعیة سمة أن

ّ  ممارساته أداء في ناجحا الجامعي األستاذ وتجعل العمل األكادیمي،  التدریسیة، وذلك ألن
 والمبدعین العلماء لدى السمة هذه وجدت وقد المبدع، تمییز الشخص سمة السیطرة سمة
  .  ٣العلمي المجال في
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ه لتحسین أداء التدریسي الجامعي على الجامعات، یلزم توفیر العدید من  ولذلك؛ فإنّ
  :المتطلبات وااللتزامات المتمثلة بما یلي

توفیر الوسائل التعلیمیة وتهیئة مصادر المعلومات الالزمة من كتب وأجهزة   - ١
حواسیب ومختبرات ووسائل سمعیة وبصریة، وتدریب أعضاء هیئة التدریس على 

تاحة استخدامهم لها دونما عوائق أو قیود.  ٕ  استخدامها، وا
واآلخر  عقد دورات تطویریة في أسالیب التدریس ألعضاء هیئة التدریس بین الحین - ٢

إلطالعهم على أحدث النظریات في أسالیب التدریس لإلستفادة منها في عملهم 
 ٤األكادیمي. 

عقد دورات متخصصة متقدمة في تعلیم اللغة اإلنجلیزیة وغیرها من اللغات العالمیة  - ٣
الحیة ألعضاء هیئة التدریس، كي یفیدوا منها في االطالع على إنجازات األمم األخرى 
في مجال التخصصات العلمیة المختلفة وتعرف وجوه االلتقاء واالفتراق مع اإلنجازات 

 ٥العالمیة. 
هیئة التدریس بالحصول على إجازة براتب تام لمدة فصل دراسي السماح لعضو   - ٤

واحد لاللتحاق بدورة في لغة أجنبیة أو في الحاسوب أو في أسالیب التدریس، یمكن أن 
تتكرر مرة كل خمس سنوات، على أال تتعارض مع إجازة التفرغ العلمي التي یحصل 

 علیها إلجراء أبحاث علمیة متخصصة. 
لتدریس الجامعي على حضور المؤتمرات العلمیة المتخصصة تشجیع عضو هیئة ا - ٥

بما والمشاركة فیها، وأن تدفع له المخصصات والنفقات الكافیة التي یحتاج إلیها خالل 
 ٦حضوره تلك المؤتمرات، سواء كان ذلك داخل العراق أو خارجه. 

قافیة تشجیع عضو هیئة التدریس على المشاركة في الندوات العلمیة واألنشطة الث - ٦
 ٧والفكریة واألدبیة التي تقام في الكلیة أو الجامعة أو خارجهما. 

تبني الجامعة لألعمال العلمیة المتمیزة ألعضاء هیئة التدریس الجامعي، وتهیئة   - ٧
 سبل نشرها وتوزیعها والتعریف بها، ووضعها على موقعها اإللكتروني. 
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ة والمتمیزة التي یقوم بها أعضاء توفیر الدعم المالي الالزم لألبحاث العلمیة الجاد  - ٨
هیئة التدریس، ورفع أو التخفیف من القیود واإلجراءات البیروقراطیة، التي تقف عائقًا في 
كثیر من األحیان أمام تنفیذ مشاریع البحث العلمي وأمام تطویر البحث العلمي وتحد من 

 ٨حماسة الباحثین. 
عضو هیئة التدریس الجامعي، لكي المحافظة على المكانة االجتماعیة والعلمیة ل - ٩

یظل التدریسي مثًال أعلى یقتدي به الطلبة ویحترمه المجتمع، من خالل تأمین جمیع 
متطلباته المعیشیة واالقتصادیة، بحیث ال یضطر إلى البحث عن فرص التدریس 

 اإلضافي في هذه الجامعة أو تلك. 
دریس المتمیز والبحث تكریم عضو هیئة التدریس عن مجمل أدائه، سواء في الت -١٠

واإلشراف أو حتى خدمة المجتمع، على وفق تعلیمات خاصة تصدرها رئاسة الجامعة 
 تحدد أسس االختیار ومعاییر التمیز وأوجه التكریم أیضا. 

توفیر الظروف االمنیة الالزمة سواء من حیث توفیر المسكن المالئم لمكانة  -١١
اسبة، ممار یوفر له الطمأنینة وراحة البال، التدریسي وكفاءته، وتوفیر وسائل النقل المن

 كي یتسنى له االبداع في مهامه التدریسیة والبحثیة. 
تمكین عضو هیئة التدریس من االستفادة من مساعدي التدریس والطلبة المشرف  -١٢

علیهم في مرحلة البحث في الدراسات العلیا، بحیث یلحق بعضو هیئة التدریس أحد 
المساعدین لیساعده في بعض المهام الثانویة في مجال البحث والتدریس، وفي هذا ما 

ج مضمونة لمشروعه العلمي، ویتیح للطالب یتیح لعضو هیئة التدریس الحصول على نتائ
  أن یستفید من منهج أستاذه في تطویر معرفته وأدوات بحثه. 

 
  المطلب الثاني

  واقع القوانین المنظمة لقطاع التعلیم العالي

تحدد مجموعة قوانین معالم المركز القانوني للموظف في الخدمة الوظیفیة        
 التدریس بممارسة یقوم موظف الجامعیة هنا كل الجامعیة، والمقصود بموظف الخدمة
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 العالي التعلیم وزارة دیوان في والفنیة أو العمل العلمیة واالستشارة العلمي والبحث الجامعي
 المنصوص التدریسیة، الهیئة عضو شروط فیه تتوفر ممن العلمي أو مؤسساتها والبحث
وتعدیالته،  )١٩٨٨ لسنة ( ٤٠ رقم العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة قانون في علیها

   ٩محله.  یحل أو أي قانون
ونجد هنا أنّ األحكام القانونیة المنظمة لمركز التدریسي الجامعي القانوني متناثرة بین 

ة، ومن هذه القوانین:    قوانین عدّ
  ١٠النافذ المعدل.  ١٩٦٠لسنة  ٢٤قانون الخدمة المدنیة رقم  
 النافذ المعدل.  ١٩٨٨لسنة  ٤٠بحث العلمي رقم قانون وزارة التعلیم العالي وال 
  النافذ المعدل.  ٢٠٠٨لسنة  ٢٣قانون الخدمة الجامعیة رقم  
  ١٩٩١لسنة  ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم .  
  ١١النافذ المعدل.  ٢٠٠٨لسنة  ٢٢قانون رواتب موظفي الدولة رقم  
  ٢٠١٤لسنة  ٩قانون التقاعد الموحد رقم . 
  ٢٠١٦لسنة  ٢٥قانون التعلیم العالي األهلي رقم .  
  ١٩٩٣لسنة  ٧٢تعلیمات هیكل عمل عضو الهیئة التدریسیة رقم .  
 ) لسنة ٣٦تعلیمات الترقیات العلمیة في الجامعات وهیئة المعاهد الفنیة بعدد (

  . ١٩٩٦وشروط الترقیة العلمیة ( المعدلة ) لسنة  ١٩٩٢
  ٢٠٠٩لسنة  ١٦٢تعلیمات التفرغ العلمي رقم .  

كل هذه القوانین والتعلیمات تتضمن أحكاما قانونیة تحدد حقوق وواجبات التدریسي 
الجامعي، وبذات الوقت تحدد الجزاءات القانونیة التأدیبیة التي یمكن أن یواجهها التدریسي 

وهو ما  ١٢یفیة أو الجامعیة،الجامعي، في حال اخالله بواحدة أو اكثر من واجباتها الوظ
ل بالحقوق وااللتزامات المقررة وفق  ّ المركز القانوني للتدریسي الجامعي الذي یتمّث یعني أن
القانون للتدریسي الجامعي، منّظم تنظیما دقیقا، على وفق ما تبنته هذه القوانین من 

  أحكام. 
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، ثم نستعرض في فقرة علیه؛ فإننا سنقوم بعرض حقوق التدریسي الجامعي في فقرة أولى
  ثانیة إلتزاماته وواجباته الوظیفیة والجامعیة، وكما یأتي:

  أوال // حقوق التدریسي الجامعي:
الراتب ویشمل المخصصات والمكافئات والحوافز واجور المحاضرات واالشراف  - ١

 ١٣العلمي. 
 ١٤العالوة السنویة والترفیع.  - ٢
 ١٥الترقیة العلمیة والوظیفیة.  - ٣
 ١٦ة والدراسیة والتفرغ العلمي. اإلجازات العلمی - ٤
 ١٧االیفاد العلمي للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمیة الداخلیة والخارجیة.  - ٥
 ١٨التقاعد له أو لعیاله في حالة الوفاة، على وفق أحكام القانون.  - ٦

  ثانیا// واجبات التدریسي الجامعي:
یلتزم موظف الخدمة الجامعیة بالقوانین واألنظمة والتعلیمات المقررة، وبما تقتضیها 
األعراف والتقالید الجامعیة، ویتجنب كل ما من شانه اإلخالل بواجبات وظیفته العلمیة 
والتربویة واإلداریة المنصوص علیها في القوانین النافذة، ویمكن بیان تلك الواجبات 

  تفرضها، كما یلي: بحسب القوانین التي
 :االلتزامات وفق قانون الخدمة الجامعیة  -  أ

  ١٩ یتولى موظف الخدمة الجامعیة إنجاز ما یأتي:
رعایة الطلبة فكریا وتربویا ، بما یحقق مصلحة الوطن واألمة في إرساء دعائم  –أوال

المجتمع العراقي الدیمقراطي نحو بناء حضارة إنسانیة راقیة، متخذا من األسلوب العلمي 
  في التفكیر والممارسة أداة لتحقیق تلك األهداف. 

یة والمیدانیة والتدریب والمختبرات القیام بالتدریسات النظریة والعملیة والتطبیق –ثانیا
والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن إستعمالها  ٢٠والمعامل والحقول التجریبیة،
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لقاء المحاضرات النظریة والعملیة ، وحل التمارین وتدقیق تقاریر الطلبة واإلشراف  ٕ وا
  ٢١على البحوث والرسائل. 

  . إجراء البحوث العلمیة في مختلف المجاالت –ثالثا
اإلسهام في النشاطات الجامعیة كالمواسم الثقافیة ویوم الجامعة ومعارض الكلیة  –رابعا

وحفالت التخرج والفعالیات الطالبیة وما یطلب منه القیام به من فعالیات علمیة 
  وتعلیمیة. 

  اإلسهام في التألیف والترجمة والنشر.  –خامسا
  المؤقتة داخل الوزارة وخارجها. اإلسهام في المجالس واللجان الدائمة و  –سادسا
اإلسهام في تطویر األقسام العلمیة فكریا وتربویا وعلمیا، وتقدیم الدراسات  –سابعا

  والبحوث والتقاریر والخطط والمناهج الدراسیة. 
  إجراء االمتحانات ومراقبة حسن سیرها.  –ثامنا
  ل العراق وخارجه. اإلسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسیة داخ –تاسعا
القیام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخاص في  –عاشرا

  نطاق التعاون بین مؤسسته وتلك الجهات.
أداء الواجبات اإلداریة التي تكلفه الوزارة بها أو المؤسسة التعلیمیة  –حادي عشر 

  التي یعمل فیها. 
العمل في المراكز أو المكاتب االستشاریة المتخصصة التابعة للوزارة أو  –ثاني عشر 

  مؤسساتها التعلیمیة. 
) ساعة اسبوعیاً ٣٠التواجد العلمي في مؤسسته بما ال یقل عن ( –ثالث عشر 

  ٢٢لتحقیق الفقرات أعاله من هذه المادة. 
درس تقریرا بعد كل فصل دراسي رابع عشر: یقدم كل من األستاذ واألستاذ المساعد والم

یتضمن نشاطه التدریسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكالت ، 
وما یقترحه من توصیات لحلها ، والبحوث والمقاالت التي نشرها والمحاضرات العامة 

  التي ألقاها ومقترحاته لتطویر المناهج والمؤسسة التعلیمیة التي یعمل فیها. 
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  لتزامات وفق أحكام قانون انضباط موظفي الدولة: اال  - ب
 :٢٣االتیة بالواجبات الوظیفیة موظفا عاما یلتزم التدریسي الجامعي باعتباره

 بالمسؤولیة.  وشعور بأمانة بنفسه وظیفته اعمال اوال: اداء
 الدوام وقت جمیع وتخصیص بإذن، اال عنه التغیب وعدم العمل بمواعید ثانیا: التقید

 للعمل.  الرسمي
 بأداء المتعلقة اوامرهم واطاعة مخاطبتهم في واللیاقة االدب والتزام رؤسائه ثالثا: احترام

 االوامر هذه في كان فاذا واالنظمة والتعلیمات، القوانین به تقضي ما حدود في واجباته
 وامراال تلك بتنفیذ یلتزم وال المخالفة تلك وجه كتابة لرئیسه یبین ان الموظف فعلى مخالفة

ٍ  كتابة اكدها رئیسه اذا اال  عنها.  المسؤول هو الرئیس یكون وعندئذ
 كرامتهم.  یحفظ وبما بالحسنى المرؤسین رابعا: معاملة

 معامالتهم.  انجاز وتسهیل المواطنین خامسا: إحترام
 بصورة واستخدامها تصرفه حوزته أو تحت في التي الدولة اموال على سادسا: المحافظة

 رشیدة. 
 كانت اذا وظیفته أو اثناءها بحكم علیها یطلع التي والوثائق المعلومات سابعا: كتمان

 الضرر بالدولة أو باألشخاص أو صدرت الحاق افشائها من بطبیعتها أو یخشى سریة
 وال خدمته، انتهاء بعد حتى قائما الواجب هذا ویبقى بكتمانها، رؤسائه من اوامر الیه

 باي خدمته التقاعد أو انتهاء على احالته بعد سریة رسمیة یحتفظ بوثائق ان له یجوز
 كان.  وجه

 المساس شانه من ما كل عن واالبتعاد العامة الوظیفة كرامة على ثامنا: المحافظة
 الرسمي.  الدوام اوقات ام خارج وظیفته ادائه اثناء ذلك اكان سواء لها الالزم باالحترام

 له أو لغیره.  شخصي منفعة أو ربح لتحقیق الوظیفة استغالل عن تاسعا: االمتناع
 عند لها المخصص المحل الى أدوات أو آالت من تصرفه تحت یكون ما عاشرا: اعادة

 ذلك.  غیر العمل طبیعة اقتضت اذا اال الیومي العمل انتهاء
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 العامة الصحة بحمایة الخاصة والتعلیمات واالنظمة القوانین عشر: مراعاة حادي
 الحریق.  من والوقایة العمل في والسالمة

 والتعلیمات.  واالنظمة القوانین تقرره حسبما الوظیفة بواجبات عشر: القیام ثاني
التدریسي الجامعي  قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، على جـ// یحظر

 ٢٤یأتي: ما باعتباره موظفا عاما
 اال اخر وبین أي عمل الوظیفة بین الجمعاصلیة أو  بصفة وظیفتین بین اوال: الجمع

 ٢٥القانون. احكام بموجب
  ٢٦ادارتها.  مجالس في والعضویة الشركات وتأسیس التجاریة االعمال ثانیا: مزاولة

 المناقصات.  في ثالثا: االشتراك
 االموال لبیع االشتراكي والقطاع الدولة دوائر تجریها التي المزایدات في رابعا: االشتراك

قطعیة  االحالة العتبار البیع على قانونا بالتصدیق مخوال كان اذا المنقولة وغیر قولةالمن
 االموال، أو كان تلك ببیع أو ایجار قرارا التقدیر أو البیع أو اتخذ لجان في عضوا أو كان
 االموال.  تلك الیها تعود التي یعادلها العامة أو ما في المدیریة موظفا

 والقطاع الدولة دوائر الى العائدة وغیرها النقل ووسائل واآلالت المواد خامسا: إستعمال
 خاصة.  ألغراض االشتراكي

 المباشر رئیسه یكلفه لم اإلنتاج آالت من سادسا: إستعمال أي ماكنة أو جهاز أو أي آلة
 بإستعمالها. 
 االعمال انجاز بغیة اإلنتاج ووسائل العمل لساعات الصحیح االستغالل سابعا: عدم

باإلنتاج أو  ضرر الى الحاق یؤدي بما العمل في به أو االهمال أو التهاون المناطة
 الخدمات أو الممتلكات. 

 األولیة أو األدوات أو اللوازم.  آالته أو المواد بالمشروع أو إتالف ثامنا: العبث
 به.  اإلنتاج أو اإلضرار إنقاص في تاسعا: التعمد
 اآلخرین.  عمل تعطیل عنه یتسبب لذيا العمل إنجاز في عاشرا: التأخر



     

  
  

   تحقیق انسجام قوانین التعلیم العالي مع متطلبات....

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٨٠  
 

المراجعین أو المقاولین أو  من مكافاة أو هدیة أو منفعة عشر: االقتراض أو قبول حادي
 بسبب بالموظف عالقة كان لعمله من كل دائرته أو من مع المتعاقدین المتعهدین
 الوظیفة. 

 محل في بیّن سكر بحالة سكر أو الظهور بحالة وظیفته مقر الى عشر: الحضور ثاني
 عام. 
ة لنفسه عشر: االحتفاظ ثالث  من االصل هذا رسمیة أو نزع ورقة أو وثیقة بأصل أیّ

 االغراض الرسمیة.  لغیر به للتصرف لحفظه المخصصة الملفات
 فیما والنشر، اإلعالم لوسائل دائرته أعمال عن تصریح أو بیان بأي عشر: االفضاء رابع
  . ٢٧المختص الرئیس من بذلك مصرحا له كان اذا إالّ  وظیفته، بأعمال مباشر مساس له
  

  المطلب الثالث
  تقییم واقع القوانین المنظمة لقطاع التعلیم العالي

تمثل درجة تطور ورقي قطاع التعلیم العالي مقیاسا مهما في قیاس تقدم الدول       
رها، وهذه حقیقة أدركها المشرع العراقي مسبقا،  ّ ورقیها في عالم الیوم، وقیاس درجة تطو
قت بین ثنایا أكثر من  ّ وجسدها على أرض الواقع بأحكام قانونیة خاصة ومحددة، وان تفر

سسات األكادیمیة تعدّ الرافد الحیوي الذي یرفد كل المؤسسات تشریع قانوني واحد، فالمؤ 
العامة والخاصة بالكفاءات المتخصصة التي تلعب دورا مهما في نجاح هذه المؤسسات 
وتطویرها، وهو ما یؤدي إلى النجاح في تنفیذ الخطط التنمویة في مختلف المجاالت 

  ومختلف مرافق الدولة. 
     ّ اإلهتمام التشریعي بقطاع التعلیم العالي في العراق یجب أن من هذا المنطلق؛ فإن

د فیه السعي إلى نفي االسباب والمبررات التي تحید بالتدریسي  ّ یأخذ منحى تصاعدیا، تجس
الجامعي في العراق عن القیام بمهامه العلمیة واالكادیمیة، وأداء الرسالة االنسانیة والعلمیة 

أخرى تنفي أسباب هجرة العقول والكفاءات العلمیة إلى  التي یلتزم بها من جهة، ومن جهة
خارج العراق أو عن طریق توجیه هذه العقول إلى اإلنشغال بالمسائل الحیاتیة الیومیة، 
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زالة شبح الضائقة اإلقتصادیة التي یمكن أن یعاني منها األستاذ الجامعي، مما تجعله  ٕ وا
تصادي وتلبیة متطلبات الحیاة یبحث عن مصادر رزق أخرى في سبیل سد النقص اإلق

الیومیة، والعمل على حث األساتذة الجامعیین في الجامعات العراقیة الى تفضیل البقاء 
  في السلك االكادیمي. 

ل حقیقة قانونیة عملیة في غایة األهمیة؛ أال وهي إلتفات الدولة       وهنا یجب أن نسجّ
التعلیم العالي في مرحلة البناء،  بجمیع مؤسساتها التشریعیة والتنفیذیة إلى أهمیة

وخصوصا اإلهتمام التدریسي الجامعي من كافة النواحي، ولذلك فانّ اإلهتمام بهذا 
الجانب حتى ولو كان بصورة تدریجیة في البدایة، ولكن بعد ذلك؛ یجب أن ال تتوقف 

خالل  عملیة الدعم هذه، إذ یجب أن یستمر االهتمام وبتزاید بقطاع التعلیم العالي من
االهتمام بعناصره المختلفة وأهمها التدریسي الجامعي، وعلى نحو متصاعد، إذ یجب أن 
ال یتم االكتفاء تشریع قانون الخدمة الجامعیة وتعدیالته من قبل المشرع في العراق، 

ه نقل األستاذ الجامعي نقله إقتصادیة كبیرة یشهد لها الجمیع ، وقد أدى تشریع ٢٨صحیح أنّ
إلى تحقق تحسن كبیر في الوضع اإلقتصادي لألستاذ الجامعي ، وهو ما  هذا القانون

قاده الى توجیه إهتمامه من جدید نحو تطویر واقع التعلیم العالي في العراق كلّ من 
موقعة، بحیث أضحت مسیرة التعلیم العالي في العراق، التي تقودها وزارة التعلیم العالي، 

ة وغنیة بالمنجزا ّ ت العلمیة واالكادیمیة، ساهمت في فرض واقع جدید تسیر بخطوات ثر
على الهیئات التدریسیة في الجامعات العراقیة، وساعدتهم على بذل جهود كبیرة في 

  ترصین المسیرة التربویة والعلمیة في العراق. 
 

  المبحث الثاني
  المتطلبات القانونیة لرفع كفاءة التدریسي في الجامعات العراقیة

بات رفع كفاءة التدریسي الجامعي وتتنوع بحسب أوصافها وأسسها، منها تتعدد متطل     
ما هو اقتصادي ومنها ما هو علمي ومنها ما هو مالي ومنها ما هو اجتماعي ایضا، 
ولكن كل هذه المتطلبات ال یمكن أن تتحقق مالم یتولى المشرع تبنیها تشریعیا بقانون، 



     

  
  

   تحقیق انسجام قوانین التعلیم العالي مع متطلبات....

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٨٢  
 

جامعیة قد نّظمت بقانون مستقل، تتحدد وعلى هذا االساس نجد الخدمة الوظیفیة ال
  بموجبه أغلب االحكام القانونیة التي تحكم المركز القانوني للتدریسي الجامعي. 

علیه فإننا؛ سنقسم دراستنا في هذا المبحث إلى مطلبین، نتناول في أولهما تحقیق     
ي فسنخصصه االنسجام بین قوانین التعلیم الجامعي العام والخاص، أما المطلب الثان

لبیان تطویع القواعد القانونیة القائمة بما ینسجم ومتطلبات رفع كفاءة التدریسي الجامعي، 
  وكما یأتي:

  المطلب األول
  تحقیق اإلنسجام بین قوانین التعلیم الجامعي العام والخاص

التعلیم یجب أن تقوم الفلسفة التشریعیة التي تسود القواعد القانونیة المنظمة لقطاع      
العالي في العراق، بنوعیه الحكومي والخاص، على مجموعة من االسس والمسلمات 
القانونیة التي تدعم الرغبة في رفع كفاءة التدریسي الجامعي في الجامعات الحكومیة 

  والخاصة على السواء، ومن األسس التي تحقق هذا االنسجام:
لعلمي بشكل علمي مدروس، یكون فیها وضع السیاسة العامة للتعلیم العالي والبحث ا - ١

  اإلعتبار األول للتدریسي الجامعي. 
العمل على إنشاء مؤسسات التعلیم العالي الحكومي والخاص في العراق، وفق  - ٢

قرار حقول التخصص في مختلف المستویات التي  ٕ متطلبات السوق وحاجات المجتمع، وا
  ٢٩تدرس فیها والتعدیالت التي تطرأ علیها. 

ع األسس العامة العلمیة والتربویة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعلیم وض - ٣
  العالي. 

تعدیل قوانین وأنظمة التعلیم العالي في ضوء تطور السیاسات العامة المقررة للعمل  - ٤
  في هذا القطاع. 

فیلة إزالة ما یمكن أن یواجه التعلیم العالي من عقبات أو صعوبات وتبنّي الوسائل الك - ٥
  بتذلیلها. 
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وضع الشروط والمعاییر للترخیص لمؤسسات التعلیم العالي الخاص وعلى مختلف  - ٦
  أشكالها. 

إصدار األنظمة والقرارات المنظمة للشؤون األكادیمیة والمالیة واإلداریة المتعلقة  - ٧
  بالتعلیم العالي. 

لعامة للتعلیم ترخیص إنشاء مؤسسات التعلیم العالي الخاصة في إطار الخطة ا - ٨
العالي وفق شروط الترخیص التي یقرها قانون وزارة التعلیم العالي أو قانون التعلیم 

  ٣٠األهلي. 
فتح مجاالت التنسیق بین هیئات ومؤسسات التعلیم العالي ، وهیئات ومؤسسات  - ٩

البحث العلمي من ناحیة وبینها وبین مؤسسات التعلیم العام من ناحیة أخرى والسعي 
  ق المزید من التكامل بینها. لتحقی
اإلستفادة الحقیقیة من التقاریر السنویة التي تصدرها مؤسسات التعلیم العالي  -١٠

المختصة حول أداء مؤسسات التعلیم العالي واتخاذ التوصیات المناسبة بشأن تقویم هذا 
  األداء وتطویره بشكل مستمر. 

عبیر عن رؤاهم عن أوضاع التعلیم فسح المجال أمام التدریسیین الجامعیین للت -١١
العالي والبحث العلمي، وتبني مقترحاتهم في تعدیل التشریعات أو التعلیمات المنظمة 
لقطاع التعلیم العالي وتقدیم التوصیات المناسبة في شأن تحسین وتطویر أوضاع البیئة 

فیذیة أو السلطة الجامعیة، وایصالها إلى أعلى المستویات في الدولة، سواء في السلطة التن
  التشریعیة. 

العمل على متابعة مؤسسات التعلیم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي  -١٢
  تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالیة. 

الخاص في قطاع التعلیم العالي، وفق مبدأ الرصانة  العمل على تشجیع اإلستثمار -١٣
  العلمیة ومتطلبات تحقیق الجودة األكادیمیة. 
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  المطلب الثاني
  تطویع القواعد القانونیة القائمة بما ینسجم ومتطلبات رفع كفاءة التدریسي الجامعي

ا كان التعلیم ّ ة  العلمي التقدم یعتبر محور العالي لم ه دولة،واالجتماعي في أیّ ق ألنّ  یتعّل
 والكفاءات الكوادر ویعمل على إعداد المجتمع لخدمة بالتأهیل األكادیمي لألفراد وتهیئتهم

 للمساهمة األفراد من النخبة الحیاة، ویعمل على تخریج مجاالت مختلف في المتخصصة
 باعتباره الجامعي واالقتصادي، فإنّ ما یتصل بالتدریسي االجتماعیة التنمیة عجلة دفع في
 بعضها مع المتفاعلة العناصر مجموعة من به للجامعات، وترتبط األساسیة األهداف أحد

واإلدارة)، یكون  والمنهاج الدراسي، والطالب، الجامعي، ( األستاذ :والتي هي البعض؛
لزاما على المشرع المواءمة بینها وبین القواعد القانونیة المناسبة ألوضاعها، وفي ذات 

ون وسیلة مهمة في تطویرها وتأكید كفاءتها على أرض الواقع، وهو ما یقتضي الوقت تك
د بها حرفیا، وانما البدّ من العمل على  أیضا عدم الوقوف على ظاهر النصوص والتقیّ
مواءمة هذه النصوص الثابتة مع ظروف الواقع المتغیّرة، بحیث یتحتّم في بعض األحیان 

م مع هذا الواقع، وتحقق في ذات الوقت الغایة من تطویع هذ النصوص وتأویلها لتتالء
م ذكرها،  اال بین العناصر المتقدّ ّ وراء التشریع، وذلك على النحو الذي یحقق انسجاما فع

ّ انسجام  تقدمه الجامعات، الذي الجامعي المتمیّز، التكوین نوعیة یحدد العناصر هذه ألن
والمعلوماتیة والتقنیة، ولما كان  فیةالمعر  العصر تحدیات ستواجه التي المخرجات ونوعیة

ر علمي وبشكل مستمر الجامعي التدریس أهداف من ّ الجامعي،  لألستاذ تحقیق تطو
 ٣١علیا.  ذهنیة بعملیات القیام على قادرا وجعله الطالب شخصیة وتنمیة

 طرأت على إذ التدریسیة، العملیة عناصر أهم من والطالب الجامعي األستاذ لذلك یعتبر
األستاذ  دور یعد فلم العملیة، هذه حیویة تحقیق في بها األخذ یسهم تغییرات أدوارهما

 بل الدراسیة، المقررات بموضوعات الصلة ذات المعارف نقل الجامعي یقتصر على
  :مثل بأدوار أخرى؛ یقوم أضحى

 التوجیهي للطلبة.  الدور  - ١
 ٣٢االجتماعي من خالل خدمة المجتمع، داخل الحرم الجامعي وخارجه.  والدور - ٢



     

  
  

   تحقیق انسجام قوانین التعلیم العالي مع متطلبات....

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٨٥  
 

 تلقّي الطالب أدوار تعد لم إذ بین طالبه، الشریفة للمنافسة المثیر الدور التفاعلي - ٣
ه تشیر الحاجة عند واسترجاعها وحفظها المعارف  إلیها، ومن الجدیر بالذكر هنا، أنّ

 القدرات في تنمیة أساسي األستاذ الجامعي كمحور دور إلى التربویة الدراسات من الكثیر
ّ  الموقف مع تفاعلهم خالل طلبته، من لدى اإلبداعیة  لألستاذ الجامعي الصفّي، حیث أن

 جو تحسین بارز في دور من له لما للطلبة، اإلبداعیة القدرات تنمیة في األهمیة بالغ دورا
على ذلك، مع  تساعده التي بالمیزات الثریة العلمیة البیئة وتوفیر المحاضرة الدراسیة،

مقدرة  تعزیز علمیة متمیزة لألستاذ الجامعي، والتي تسهم في سلوك أنماط على التركیز
 المتعلقة التعلیم استراتیجیات في وتحفز خصلة اإلبداع لدى الطلبة، وخاصة التفكیر

یة، البیئة وتنظیم بالتساؤل  المناسب، الصفّي المناخ مواصفات خالل تهیئة من الصفّ
 الفعالة. التعلیم واستراتیجیات وتحسن عملیات ومضامینها، الدراسیة ومواصفات المقررات

 العلمي للطلبة.  لألداء المقوم دور  - ٤
 دور المناقش الذي یبین صواب وخطأ االفكار وینیر عقول الطلبة ویوعیهم، هذا  - ٥

نّ  ٕ  یعمل طلبته، فهو لدى ةاإلبداعی القدرات تنمیة في جدا مهم األستاذ الجامعي دور وا
 الدافعیة والعمل على التدریب تنمیة والمعرفیة، من خالل األكادیمیة تنمیة المهارات على
وتحقیق  وطموحه خیاله تحفیز خالل من الطالب وتنمیة شخصیة المسؤولیة، تحمل على

 كفاءته..  مستوى رفع أجل من العمل في مناسبة عادات وتعویده عمله، عن رضاه
  المعارف. . . الخ العلمي عن دور الباحثوأخیر  - ٦

 الجامعي األستاذ مهارة فاعلیته كنظام علمي وخیار عملي یحدد الجامعي فالتدریس
وتحقیق  طالبه، لدى العقلیة اإلثارة وتنمیة للطالب، المناخ التدریسي تهیئة في وبراعته
 تساعد قد التي العالقات تحدید طبیعة إلى وبینهم، باإلضافة بینه فیما اإلیجابي التواصل

 ویعمل على شحذ قدرات لدیهم من ما قصارى للعمل على أن یبذلوا دافعیتهم، استثارة في
وهو ما سینعكس  المتمیز، العلمي سبیل انجاز أعلى المستویات من التحصیل في هممهم

 ٣٣تفاعلهم.  إیجابیة ومدى عطائهم، مستوى بدوره على
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م تعلیم استراتیجیات إلى أكثر بحاجة الیوم فنحن  ومتنوعة واسعة بآفاق تعلیمیة تمدنا وتعّل
 وتدربهم المختلفة مهاراتهم العقلیة وتنمیة معلوماتهم إثراء على طالبنا تساعد ومتقدمة

 وجود األستاذ بدون یتأتّى ال وهذا والمختلف، الجدید والعمل على إنتاج اإلبداع على
وصیاغتها  التعمیمات وضع في ةالمساهم فرصة طالبه یعطي الذي المتخصص

ثارة والرؤى واألفكار المناسبة، بالمصادر تزویدهم خالل من وذلك وتجربتها، ٕ  إهتماماتهم وا
 ٣٤المتمیّز.  اإلنتاج نحو وقیادتهم اإلبداعي التفكیر في االستغراق على وحملهم

وهذا المجال لن تستقیم معه الرغبة في االبقاء على ما هو كائن تشریعیا، بالمحافظة على 
د من  اسالیب العقلیة التقلیدیة في التعامل مع النصوص والقواعد القانونیة المقررة، إذ البّ
تبني أفكار ابداعیة جدیدة تسهم في تغییر النظرة القانونیة تجاه المسائل المحكومة 

لقانونیة، سواء المنتمیة الى القوانین المنظمة لقطاع التعلیم العالي عموما أو بالقواعد ا
ذا وصلت األمور  ٕ المحددة للمركز القانوني للتدریسي الجامعي على وجه الخصوص، وا
إلى مرحلة ال یمكن معها تطیع تلك القواعد أو تعدیلها، فإنه یكون لزاما علینا هنا أن نلجأ 

عدیل التشریعي أو باإللغاء، وهما من مهام المشرع ، وباإلمكان أن إلى التغییر سواء بالت
یسهم التدریسیون في الجامعات العراقیة في تحدید مواطن الخلل في التشریع وتشخیصها، 

  واقتراح الحلول التشریعیة لمواجهة أیة مشاكل یمكن أن تثور في هذا الصدد. 
ة وجدیة عالیتین، مما جعل جمیع أعضاء الهیئات التدریسیة في العر  ّ اق، یعملون بهم

ویواصلون اللیل بالنهار من أجل رفع المستوى العلمي في العراق، ویتم ذلك تحت رعایة 
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وتجسید ذلك في التوجیهات المتالحقة من خالل 

ن ألفینا نجدهم في المتابعة المیدانیة للوزیر شخصیا أو الكوادر المتقدمة في الوزارة، الذی
كل محفل علمي أو أكادیمي أو فعالیة أو نشاط، یمكن أن یسهم في دعم المسیرة 
األكادیمیة، من خالل الحضور الشخصي والمباشر لشخص الوزیر أو الكادر أو الكادر 
المتقدم في الوزارة، والتي نشهدها تباعا حفاظا منها على المسیرة العلمیة ورصانتها 

  درجات الكفاءة واألداء.  وتحقیقها أعلى
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بحیث أمسى التدریسي الجامعي في العراق، فخور لما تحقق له من مكتسبات وانجازات 
على المستویین المهني والشخصي، مما دفع التدریسي الجامعي إلى أن یبذل مستوى عال 

لجودة من الجهود العلمیة واالكادیمیة، ویتفاعل بل ویتعاون كثیرا في اإلستجابة لمتطلبات ا
األكادیمیة العالیة التي تفرضها وزارة التعلیم العالي، ویتسابق الجمیع في تحقیق متطلباتها 

  على المستویین االداري والعلمي. 
 التي التربویة والنفسیة وهو ما یمكن أن یتحقق فعال من خالل تبنّي عدد من األسالیب

  منها: طالبهم لدى اإلبداع تنمیة في األساتذة یستخدمها
 تشجیع التجدید لدى الطلبة.   - ١
 تعزیز نزعة التحرر لدیهم.  - ٢
ه ما خالل من خلق الطموح في نفوسهم،  - ٣  طالبه.  أنفس في األستاذ یبّث
 التقدم والسمو.  تعزیز الرغبة في - ٤
 عند الطلبة.  الحماسة استثارة كذلك - ٥
 لدیهم.  إلنجاز الدافعیة لدى الطلبة تنمیة  - ٦
مكانیاتهم وتدریب - ٧ ٕ  ٣٥واألبوة.  النمذجة الفعالة أسالیب خالل من وتنمیتها مهاراتهم وا

د      قواعد ملزمة للتدریسیین  في اقرار ومساهمتها الحدیثة القوانین والتشریعات دور ویتأكّ
فالمبدأ هو أنّ كل  الطلبة وتنمیة مهاراتهم، اإلبداعیة لدى القدرة الجامعیین في تنمیة

 الذاتي، وهي والتعلم واإلبداع والتقصي البحث على تشجع القواعد القانونیة المقررة والنافذة
ّ  التدریس طرائق عن تام بشكل عوامل تغیب التقلیدیة، ومن المهم هنا أن نقول؛ بـأن

القوانین المنظمة لقطاع التعلیم العالي لم تجبر التدریسیین على تبني طریقة أو اسلوب 
تبني كل ما هو مفید وجدید في  معین إلیصال المعلومات للطلبة، بقدر تأكیدها على

 ٣٦اسالیب التدریس التي أثبتت التجربة العملیة نجاعتها وفعالیتها. 
أجواء مالئمة  تهیئة في التدریسي الجامعي مسؤولیة تتّضح سبق، ما ضوء وفي     
بداع ٕ م نحو مسؤولیته إظهار تتیح للتدریسي وللمتعلم تعلیمیة بیئات وا  صحیحة بطرق التعّل

 مع التفاعل على الطلبة بتشجیع تحقیق ذلك التدریسي الجامعي فیها ویستطیع وطبیعیة،
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 ٣٧المطلوبة، المناسبة للمهام التعلیمیة بالمقررات یمدها التي التعلیمیة االكادیمیة البیئة
 بین الطالب وفیما طالبه، وبین بینه فیما التدریس تفاعالت یدیر أن التدریسي وعلى

درا بوعي البعض وبعضهم ٕ ّ الحاجة إذ كافیین، كوا في  التفكیر تنمیة إلى المسیسة أن
 تنمیة للطلبة یتاح بحیث الدراسة، منهج یتضمنها التي یمكن أن ال المجاالت مختلف

 ٣٨واإلبداع، والتحلیل والتقییم واالستنتاج االستقراء خالل من العلیا التفكیر وتطویر مهارات
 التدریسي، لتوجیهات االستجابات نوع في فقط لیس تطویرا القدرات هذه وتتّطلب تنمیة

 تسعى أصیلة تعلم مواقف تصمیم في مهارات نفسه التدریسي الجامعي تتطلب من ولكنها
  . ٣٩مستویات مختلف في التفكیر مهارات تنمیة إلى

  
  

  المبحث الثالث
  األلیات القانونیة لتحقیق متطلبات رفع كفاءة التدریسي الجامعي

یمكن بیان االلیات القانونیة لتحقیق متطلبات رفع كفاءة التدریسي الجامعي، من        
خالل بیان سبل تحسین وتحدیث البنیة التحتیة القانونیة لقطاع التعلیم العالي في العراق، 

في ضوء األهداف المتوخاة من  الحاجة الى تشریعات قانونیة مستحدثةومن ثم نستجلي 
 هو ما سنبینه في مطلبین، كاالتي:قطاع التعلیم العالي، و 

  المطلب األول
  تحسین وتحدیث البنیة القانونیة التحتیة لقطاع التعلیم العالي

عادة ما تهدف التشریعات القانونیة المنظمة لقطاع التعلیم العالي في العراق، إلى        
یة ونوعیة في الحركة األكادیمیة على المستویات العلمی ّ ة والتقنیة احداث تغییرات كم

والثقافیة، وتعمل على توجیه العمل األكادیمي بما یحقق التفاعل المستمر بین الفكر 
العلمي، والممارسة باتجاه تحقیق االصالة والرصانة العلمیة، من خالل التفاعل مع 
التجارب والخبرات االنسانیة المتراكمة بالشكل الذي یأخذ بنظر االعتبار خصوصیة 
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وتجربته المتمیزة، وذلك للوصول إلى بناء اجیال مستقبلة تنهض بالعلم المجتمع العراقي 
دة للمبادئ والقیم االجتماعیة السامیة، ولتكون مخرجات التعلیم العالي، قوة  ّ والمعرفة ومجس
فاعلة ومؤثرة في المجتمع وقادرة على االستمرار بحمل الرسالة االنسانیة، والحفاظ على 

وفي ذات الوقت تعمل على تلبیة احتیاجات خطط  ٤٠حققة،المنجزات والمكتسبات المت
التنمیة الوطنیة الشاملة في جمیع فروع المعرفة االنسانیة ومتطلبات تطویر المجتمع، كما 
یجب أن تهدف هذه التشریعات إلى العمل على تطویر العالقات العلمیة والثقافیة والفنیة 

معرفي في مجاالت العلم والمعرفة وصوال االكادیمیة، بهدف تحقیق االنسجام والتكامل ال
إلى تحقیق النهضة العلمیة والثقافیة، وتوسیع وتوثیق أواصر التعاون في هذه المجاالت 

ویمكن أن تتحقق هذه ٤١مع الدول والمؤسسات العلمیة المختلفة في جمیع أنحاء العالم. 
العالي والبحث العلمي المهمة من خالل التخطیط الجید والمتابعة العملیة لقطاع التعلیم 

قرار الخطط بعد وضعها من الجامعات، وتوحیدها في  ٕ ومؤسساته المختلفة، وتنسیق وا
خطة واحدة على مستوى الدولة، وتحدد جهة اإلشراف على حسن تنفیذها، والتشجیع على 

 أن یتّضح ٤٢عقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثین والعالقات الثقافیة الدولیة. 
 اإلبداعیة القدرة تنمیة في إیجابیة فعال ومساهمة دور لها التعلیمیة المتغیرات عجمی

لم تقررها القوانین والتشریعات مباشرة، وانما حثت  الطلبة، وهي أسالیب لدى وتعزیزها
علیها، وجعلتها ضمن إطار تنظیمي عام، ترك فیه المجال الواسع أمام التدریسي في 

 اإلبداعي العلمي المناخ ویحقّق درسه یخدم بما المدرس تأدیتها أحسن العمل واالبداع، إذا
مات من بمجموعة الجامعي األستاذ أداء المحاضرة العلمیة. ویرتبط داخل ّ  المقو

 وبالتالي العملیة والتعلیمیة، وكفاءة فاعلیة في تؤثر التي المهنیة والشخصیة والخصائص
 لألفراد الخصائص الشخصیة بین وثیقة ةعالق هناك أن نواتجها التربویة، إذ على تؤثر
 بل فقط، في العمل المؤثر العامل هي لیست العلمیة معینة، فالكفاءة بمهنة العمل وبین

 التي والخصائص النفسیة الشخصیة كالصفات بالغة أهمیة لها أخرى عوامل هناك إن
التدریس الجامعي  مزاولة مهنة على وقدرتهم األفراد صالحیة تحدید في كبیرا دورا تؤدي

 لعضو الشخصیة وسمات ٤٤واالنفعالیة والمهنیة المعرفیة فالخصائص ٤٣فیها، والنجاح
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 بالنسبة العملیة التعلیمیة، ألنها تشكّل في وكفاءة فاعلیة أكثر دورا تؤدي التدریس هیئة
 مفهوم تنمیة وفي له، النتاج التحصیلي في تؤثر التي الهامة التربویة المداخل أحد للطالب
 والمستفید التعلیمیة، في العملیة المستهدفة العناصر أحد باعتباره لدیه، األكادیمي الذات
  وأنموذج.  وقدوة معرفة من مدرسه یقدمه لما األول

  المطلب الثاني
في ضوء األهداف المتوخاة من  الحاجة الى تشریعات قانونیة مستحدثة

 قطاع التعلیم العالي
ّ البنیة       القانونیة القائمة عندنا في العراق اآلن، هي بنیة مالئمة إلى حد صحیح أن

ّ ذلك الوضع لیس بالمثالي تماما وال  كبیر لظروف ومتطلبات التدریسي الجامعي، إالّ أن
یزال دون مستوى الطموح، إذ أننا نصبو دائما نحو األمثل واألحسن، خصوصا عندما 

العربیة المجاورة ال سیما األردن ودول الخلیج نقارن أوضاع التدریسي الجامعي في البلدان 
ه لما كانت مجاالت التعلیم العالي وخدماته  العربي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ

ه یجب في ذات الوقت أن تعمل التشریعات على:   متجددة ومتطورة باستمرار، فانّ
حاجات المجتمع إتاحة فرصة الدراسة والتخصص والتعمق في میادین المعرفة تلبیة ل - ١

  ومتطلبات التنمیة الشاملة. 
تنمیة البحث العلمي وتشجیعه لیسهم في تقدم المعرفة وتعمقها وتعزیز اإلبداع  - ٢

واإلبتكار لخدمة متطلبات المجتمع، والعمل على توثیق الروابط الثقافیة ، والعلمیة ، 
سات العلمیة العربیة والتعلیمیة مع الجامعات ومعاهد التعلیم العالي والهیئات والمؤس

  واالسالمیة والدولیة. 
رفع مؤهالت التدریسي الجامعي في میادین العمل األكادیمي المختلفة بشكل مستمر  - ٣

عداد الطاقات البشریة المؤهلة من الفنیین والمتخصصین والباحثین، وذلك للنهوض  ٕ وا
علیم العالي في الدولة بحركة التألیف والترجمة واإلنتاج العلمي ، بما یحقق لمؤسسات الت

  دورا قیادیا في تنمیة الحضارة العربیة واالسالمیة والحضارة االنسانیة عموما. 
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تنمیة التقنیات التكنولوجیة المستخدمة وتطویرها بما یسهم فعال في خدمة  العمل على - ٤
 المجتمع، وتشجیع اجراء البحوث النظریة والدراسات العملیة والتطبیقیة التي تسهم في

التقدم العلمي، مع التركیز بصفة خاصة على البحوث والدراسات التي تتطلبها خطط 
  التنمیة الشاملة في الدولة في مختلف القطاعات والخدمات. 

تنمیة شعور المواطنین باالنتماء للوطن ، والعمل على خدمة المجتمع وتطویر،  - ٥
حیاء وحمایة التراث  وتنمیة االهتمام بالثقافة الوطنیة والعربیة واإلسالمیة ٕ والعالمیة وا

  الوطني وتطویره. 
العمل على توثیق الروابط الثقافیة والعلمیة والتعلیمیة مع الجامعات الرصینة والهیئات  - ٦

والمؤسسات العلمیة العربیة واإلسالمیة والدولیة، مع التأكید على تزوید الطلبة بالثقافة 
ث وتأصیله وتطویره ، وتنمیة اعتزاز الطلبة بتراث االسالمیة والعربیة ، والحفاظ على الترا

  المجتمع وعاداته وتقالیده، مع التركیز على الدراسات المتصلة بالعراق. 
فتح المجال للتدریسي لتقدیم االستشارات والخدمات العلمیة والتقنیة للهیئات  - ٧

التدریب والتعلیم والمؤسسات الحكومیة والخاصة، عقد الندوات والمؤتمرات ، وتنظیم برامج 
  المستمر ، بما یؤدي الى تنمیة الموارد البشریة بالدولة. 

العمل على تقویة شخصیة الطالب وتنمیة اعتزازه بوحدته الوطنیة ودینه وعروبته  - ٨
ووطنه، فضال عن تنمیة المعرفة ، والعنایة بالثقافة والدراسات العالیة في فروع اآلداب 

تخصصین والفنیین في هذه الفروع وغیرها من نواحي المعرفة ، والعلوم والفنون واعداد الم
إذ توضح وتكوین الشخصیة العلمیة االنسانیة مع االرتكاز في ذلك على التطویر العلمي، 

 تتمیز إیجابیة التدریسي والمتعلم بین التربویة العالقة كانت كلما بعض الدراسات بأنه
 وتفهمهما بالمتعلم واهتمام التدریسي المتبادلین، والتقدیر واالحترام المتبادل بالحوار

ر كلما المتبادل، فقد أضحى له األثر  ٤٥للمتعلم، الدراسي التحصیل على إیجابا ذلك أّث
  . الكبیر في تنمیة شخصیة الطالب وتوجیه مهاراته في المستقبل

الت تنمیة مهارات النجاح في الحیاة لدى الطلبة وتحقیق المرونة في مواكبة تحو  - ٩
المعرفة وعالم العمل، والعمل على اعداد الطاقات البشریة المدربة من الفنیین 
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والمتخصصین والباحثین والخبراء في حقول المعرفة بأنواعها المختلفة لتلبیة متطلبات 
وهنا تجدر اإلشارة إلى مسألة  التنمیة الشاملة في الدولة، وتنویع اسالیب وطرق التقییم،

ز التي وسائل التقییم العلمي أن ثبت فقد ة التقییم؛مهمة؛ تتمثل بعملی  األهداف على تركّ
 اإلبداعیة القدرة تنمیة في إیجابیة فعالیة لها والتقویم والتركیب العلیا كالتحلیل المعرفیة

 المستویات ذو للتقویم هناك فعالیة الدراسي، ألن تحصیله ورفع مستوى الطالب لدى
 الدراسي، التحصیل وتحسین مستویات للطلبة اإلبداعي التفكیر تنمیة في العلیا المعرفیة

 التحسین على بعض تحقیق إلى یؤدي الموجبة یمكن أن التعزیز من العناصر أن كما
 اإلبداع من جهة الطلبة، بین تحقق موجبة ارتباطیة عالقة إذ أنّ هناك اإلبداعي، األداء

 اقترنت إذا ما جهة أخرى، وخاصةالتعزیز المعرفي من  ألسالیب التدریسي واستخدام
 عن االبتعاد مع طلبته ألفكار المدرس یبدیه الذي الشخصي االهتمام بمظاهر األخیرة
 ٤٦التقلیدیة.  التقییم عملیات

تقریر مسؤولیة التدریسي الجامعي في تنمیة قدرة الطالب على ممارسة التفكیر  -١٠
 ، ّ العلمي التحلیلي الشمولي الناقد وحل المشكالت حًال ابتكاریًا  الوسائل مساهمة وذلك ألن

 أمرا بات اإلبداعیة الممارسات التدریسیة إنجاح في التعلیمیة المستحدثة من قبل التدریسي
 بإمكانها التعلیمیة بها، فالوسائل والمعنیین التعلیمیة العملیة في الباحثین أغلب بال یشغل

وهو أمر یجب أن یكون التدریسي ٤٧ المتعلم؛ لدى اإلبداعیة القدرة تنمیة في تسهم أن
ا وعالما به، حیث ّ ّ  الجامعي ملم طلبته، یمكن  لدى اإلبداع في تنمیة التدریسي مساهمة أن

، كما یجب مع طلبته المباشر واحتكاكه التعلیمیة الوسائل من عدیدلل بإتباعه أن یتحقق
فتح المجال أمام التدریسي الجامعي في تقدیم االستشارات والخدمات الفنیة في العلوم 
والتقنیات للهیئات والمؤسسات الحكومیة والخاصة، كنوع من المساهمة في خدمة 

  المجتمع. 
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  الخاتمة
العلمیة واالكادیمیة والمؤهلة تأهیال على مستوى عالي من یزخر العراق بالكفاءات  - ١

العلم والثقافة واالبداع،  وهي حقیقة أثبتتها التجربة العملیة في واقعنا المعاصر، فال 
نكاد نجد في الجامعات العراقیة الحكومیة منها و الخاصة، تدریسیا أجنبیا بل 

واصلة االبداع ومسایرة التقدم نشاهد التدریسي الجامعي العراقي یعمل لیل نهار لم
 ّ العلمي في صفوف االختصاصات المختلفة، في الوقت الذي یجب فیه أن بقر
، فهو المعلم  بتعدد متطلبات زیادة كفاءة التدریسي الجامعي وتتنوع تنوعا كبیرًا
والباحث والمرشد والمربي والمشرف والمقوم واالداري والموجه، لذلك یكون المطلوب 

ضطالع بأداء وظیفي محدد ینتهي بانتهاء ساعات العمل الرسمي فقط، منه لیس اال
 وانما یستمر عمله إلى خارج حدود هذا الوقت.

یجب أن ال یلقى العبء كله على التدریسي نفسه، ونلزمه في تطویر مهاراته  - ٢
المعرفیة وتحدیث محاضراته العلمیة، وال نهیئ له االجواء المناسبة لهذا االبداع 

نجاز، وخیر وسیلة لتحقیق هذه الغایة هي تبني المشرع للوسائل والسبل وهذا اال
الكفیلة بتفریغ التدریسي الجامعي للعمل االكادیمي والبحثي، وهذا الوضع یمثل غایة 
یجب أن یسعى المشرع الى تحقیقها دائما وأبدا، صحیح أن المركز القانوني 

اعد القانونیة الفاعلة في حمایة للتدریسي الجامعي تحكمه منظومة متكاملة من القو 
عند  ٢٠٠٨وتقویة هذا المركز، وخصوصا ما جادت به قریحة المشرع في عام 

تشریع قانون الخدمة الجامعیة النافذ ومالحقته بالتعدیل و التطویر كلما اقتضى 
االمر ذلك، إال ان ذلك ال یزال دون مستوى الطموح، فالتجربة العملیة تدفعنا الى 

بالمزید، ولیس االكتفاء بما هو كائن وانما السعي الى تحقیق ما یجب أن المطالبة 
یكون من حال أفضل ومتمیز خصوصا من الناحیة االقتصادیة، واال فقدنا كفاءات 

 علمیة لن یتم تعویضها بسهولة على المدى القریب.
رها، ان تطبیق القواعد القانونیة بالشكل الذي یخرج عن الفلسفة التشریعیة من اقرا - ٣

ویبعدها عن الروحیة التي أراد المشرع بثها في النصوص التشریعیة، تجعل في 
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بعض االحیان تطبیق النصوص وباال على التدریسي الجامعي، فعندما ال یتم 
االعتراف بجهوده العلمیة المتمیزة، ومكافأته علیها، بل ویبخس حقه في نیل 

ه یكون من شأن ذلك مستحقاته القانونیة على المستویین المالي أو ا الداري، فإنّ
إحباط الرغبة في التقدم و ایقاف عجلة التطویر وبالتالي ستفقد هذه الشریحة الحافز 
التشجیعي للعمل االكادیمي، مما یدفعهم الى الهجرة أو ترك المجال االكادیمي، 
لذلك البدّ من تراعى خصوصیة وضع التدریسیین الجامعیین على اعتبار أنهم 

وطنیة یجب المحافظة علیها، وفي ذات الوقت مراعاة للوضع الوظیفي كفاءات 
والمهني الذي یجب أن یكون متمیزا، وهذه المراعاة تتم من المشرع أوال ثم تلیها بعد 
ذلك الوزارة التي یجب أن یكون توجهها العام مع خدمة التدریسي وتحقیق متطلباته، 

التدریسي، وباكتمال حلقات هذه ومن ثم الجامعة والكلیة التي ینتمي الیها 
المنظومة، سیتشكل للتدریسي حاجز قوي من الحمایة االقتصادیة و المالیة 

 والوظیفیة واالجتماعیة بوسائل قانونیة فعالة.
ان التدریسي الجامعي قیمة علیا في المجتمع، ویجب أن ال یقتصر دوره في خدمة  - ٤

د من فسح المجال امامه لیدخل المجتمع على المجال االكادیمي فقط، و انما الب
معترك الحیاة بكل تفاصیلها وأن تقرر له امتیازات قانونیة تكفل له نجاعة هذا 
االمتیاز، والحرص دائما على عدم تقییده بقیود روتینیة أو اشغال فكره بمتطلبات 
ثانویة تحرفه عن نشاطه االساسي وعمله الرئیس في خدمة المجتمع سواء في داخل 

 أو خارجها.الجامعة 

 
                                                

: الحوكمة. . أبعاد خمسة إلیزابیث باكنر. للمزید في هذه االبعاد الخمس، ینظر مقال  ١
 ألداء جامعي أفضل في العالم العربي

//:rmedia. fana-www. alhttpمتاح على الموقع االلكتروني:  23 /-2013-09
org/ar/contributer  
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 طالبه كما یراها الجامعي لألستاذ والواقعیة المفضلة الشخیبي: الصورة السید . علي٢

 ماي ٩ -9٧جامعة ، التربیة، لكلیة الثاني العلمي للمؤتمر مقدمة دراسة ، المعلمون
ص -العصر، ص وتحدیات الجامعي التعلیم قضایا بعض :بعنوان البحرین، - 1991

 المرغوبة في الشخصیة والصفات المهنیة یعقوب: الكفایات رشید نایف ، ونافذ٢١ - ١
 العربیة ، المملكة بیئة في المعلمین كلیة طالب نظر وجهة من الجامعي األستاذ

المجلد  تونس، والعلوم، والثقافة للتربیة العربیة المنظمة للتربیة، العربیة المجلة ، السعودیة
 بین االتصال " هاشمي ، وأحمد -141 .25 ١٠٢ص ص  ،( 2005 )، ١العدد  ٢٥

  . ٢٠٠٥والطلبة،  األساتذة
 :، ترجمة وتطبیقاتها نظریاتها الفردیة فلینشر: الفروق وكلیف ساكلتون فیفان . كل من٣

الخلیلي:  یوسف وخلیل ،( 1989 )دمشق.  جامعة مطبوعات د،أحم وعدنان مخول ملك
 الیرموك، جامعة في التدریسیة أعضاء الهیئة وجهة نظر من الجامعي التدریس مشكالت
 35 الجزء ، 06 المجلد الحدیثة، التربیة رابطة عن تصدر أبحاث سلسلة )تربویة دراسات

  . 277 -295ص-، ص( 1991 )،
. شرعت وزارة التعلیم العالي في العراق، ببرنامج تدریبي عالي المستوى، اسمته برنامج  ٤

تطویر المالكات التدریسیة في العراق، وفیه ینتظم التدریسیون المشاركون في هذا البرنامج 
الى دورة خارج العراق، في واحدة من الجامعات العالمیة الرصینة، لیستفیدوا من الواقع 

مكانیات التعلیمیة المتوفرة والمطبقة في الجامعات العالمیة، وال یزال هذا العلمي واال
  المشروع قائما وجاري به العمل من قبل دائرة البحث والتطویر في الوزارة. 

. إذ یستطیع التدریسي المشاركة في دورات التعلیم المستمر التي تقیمها الجامعات  ٥
في تعلم اللغة االنكلیزیة أو غیرها من اللغات المختلفة والتي تسهم في اتاحة الفرصة 

غ لها بحكم القانون، طیلة مدة الدورة.  ّ   العالمیة الحیة، ویفر
 االیفاد مخصصات . حیث یتم االیفاد ومنح المخصصات الخاصة به وفق احكام قانون ٦

  . 1980لسنة  ( 38 ) رقم العراق خارج والسفر
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. وهذه واحدة من واجبات التدریسي الجامعي، باعتباره موظف خدمة جامعیة، حیث  ٧

من قانون الخدمة الجامعیة رقم  ٢تقرر هذا الواجب بموجب احكام الفقرة تاسعا من المادة 
ل.  ٢٠٠٨لسنة  ٢٣   النافذ المعدّ
الوزارة . وهنا البد من االشارة الى مسائل ثالث مهمة في هذا الصدد: األولى اطالق  ٨

ممثلة بدائرة البحث والتطویر مبادرة دعم المشاریع الریادیة، والثانیة العمل وفق نظام 
البعثات البحثیة لطلبة الدراسات العلیا، في الماجستیر والدكتوراه، ضمن شروط وضوابط 
حددتها وعملت بها الوزارة مسبقا، اما الثالثة، فهي مسألة االشراف الخارجي المشترك، 

یعطي للتدریس والطالب فرصة لتعشیق العمل مع كفاءة علمیة اجنبیة یمكن أن  وهو ما
  یستفید منها الطالب والمشرف الوطني في ذات الوقت. 

النافذ  ٢٠٠٨لسنة  ٢٣من قانون الخدمة الجامعیة رقم  ١. الفقرة ثالثا من المادة ٩
  المعدل. 

في القطاع العام، ومن  . حیث یسري قانون الخدمة المدنیة على جمیع الموظفین ١٠
 من القانون والتي جاء فیها: ۱ ضمنهم التدریسي الجامعي، بموجب احكام المادة

 ممن الحكومة دوائر في والمستخدمین الموظفین جمیع على القانون هذا أحكام تسرى -۱
 االدارة موظفي وعلى العامة األوقاف میزانیة من أو العامة المیزانیة من یتقاضون رواتبهم

 الخاصة القوانین في علیه ینص ما مراعاة مع والجنود ضباط الجیش تشمل وال المحلیة
  .  القانون بهذا الملحقة الخارجي الخاصة بالسلك االضافیة والبنود األخرى بالمسالك

منه ما نصه "  ٢حیث جاء في االهداف التي یبغي هذا القانون تحقیقیها في المادة  ١١. 
یهدف هذا القانون الى تعدیل رواتب المشمولین بأحكامه، بما یؤمن لهم مستوى معیشي 
أفضل، مع األخذ بنظر االعتبار المؤهالت العلمیة والمنصب الوظیفي والموقع الجغرافي 

  لحالة االجتماعیة. والخطورة وسنوات الخدمة وا
من قانون الخدمة الجامعیة، سابق الذكر، بأن "یلتزم موظف  -١٣ - . تنص المادة ١٢

الخدمة الجامعیة بالقوانین واألنظمة والتعلیمات المقررة وبما تقتضیها األعراف والتقالید 
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یة الجامعیة ویتجنب كل ما من شانه اإلخالل بواجبات وظیفته العلمیة والتربویة واإلدار 

  ".  المنصوص علیها في هذا القانون
، من تعلیمات هیكل عمل عضو الهیئة التدریسیة ما ١. تقرر على سبیل المثال المادة ١٣

 یلي:
یكون عدد الساعات النظریة والعملیة لعضو الهیئة التدریسیة ممن هو بمرتبة  –اوال 

بة العلمیة كحد مدرس مساعد فما فوق بمعدل نصاب في االسبوع حسبما هو مقرر للمرت
یقوم عضو الهیئة التدریسیة المشمول بحكم البند (اوال) من هذه المادة  –ادنى. ثانیا 

 –بتدریس الساعات النظریة ضمن نصابه ویكمل ما تبقى منه بساعات عملیة. ثالثا 
یكون نصاب عضو الهیئة التدریسیة في الساعات التدریسیة النظریة والعملیة اسبوعیا وفقا 

 –) ساعات تدریسیة. ب ٨االستاذ او االستاذ المشارك ( –أ  الدنیا اآلتیة : للحدود
المدرس  –) ساعة تدریسیة. د ١٢المدرس ( –) ساعة تدریسیة. ج ١٤االستاذ المساعد (

تخفض ساعتان من النصاب اسبوعیا من الحد  –) ساعة تدریسیة. رابعا ١٤المساعد (
  ) سنة. ٥٠و الهیئة التدریسیة الذي یتجاوز عمره (االدنى للساعات التدریسیة المقررة لعض

من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ،  ٦ونص المادة  ٥. ینظر نص المادة ١٤
  سابق الذكر. 

. للمزید من االطالع، تنظر تعلیمات الترقیات العلمیة في الجامعات وهیئة المعاهد ١٥
. . . . ١٩٩٦لمیة ( المعدلة ) لسنة وشروط الترقیة الع ١٩٩٢لسنة  ٣٦الفنیة عدد 

  من قانون الخدمة الجامعیة النافذ المعدل.  ١٥والمادة 
وما بعدها من قانون الخدمة المدنیة، سابق الذكر،  ٤٣. وذلك استنادا ألحكام المادة ١٦

الفقرات أوال وثانیا  ١٠الفقرة ثامنا من قانون الخدمة الجامعیة، والمادة  ٧وكذلك المادة 
  ا من ذات القانون. وثالث

من قانون الخدمة الجامعیة. . . سابق الذكر ، وتمنح  ٢. ینظر الفقرة تاسعا من المادة ١٧
  للتدریسي مخصصات االیفاد المنصوص علیها في قانون االیفاد والسفر سابق الذكر. 
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ستثناءا من ٣٥. على وفق أحكام الفقرة خامسا من المادة ١٨ ٕ  من قانون التقاعد الموحد، وا

/ثانیا من أحكام القانون نفسه، والتي حددت القواعد العامة الستحقاق ٢١أحكام المادة 
 ١٠الموظفین للحقوق التقاعدیة واحتسابها بشكل عام، وكذلك أحكام الفقرة رابعا من المادة 

  من قانون الخدمة الجامعیة سابق الذكر. 
  من القانون المذكور.  -٣- والمادة  -٢-المادة . ١٩
 من تعلیمات هیكل عمل عضو الهیئة التدریسیة، على: ١ص المادة . تن ٢٠

یكون عدد الساعات النظریة والعملیة لعضو الهیئة التدریسیة ممن هو بمرتبة  –اوال 
مدرس مساعد فما فوق بمعدل نصاب في االسبوع حسبما هو مقرر للمرتبة العلمیة كحد 

ل بحكم البند (اوال) من هذه المادة یقوم عضو الهیئة التدریسیة المشمو  –ادنى. ثانیا 
 –بتدریس الساعات النظریة ضمن نصابه ویكمل ما تبقى منه بساعات عملیة. ثالثا 

یكون نصاب عضو الهیئة التدریسیة في الساعات التدریسیة النظریة والعملیة اسبوعیا وفقا 
 –یسیة. ب ) ساعات تدر ٨االستاذ او االستاذ المشارك ( –للحدود الدنیا اآلتیة : أ 

المدرس  –) ساعة تدریسیة. د ١٢المدرس ( –) ساعة تدریسیة. ج ١٤االستاذ المساعد (
تخفض ساعتان من النصاب اسبوعیا من الحد  –) ساعة تدریسیة. رابعا ١٤المساعد (

  ) سنة. ٥٠االدنى للساعات التدریسیة المقررة لعضو الهیئة التدریسیة الذي یتجاوز عمره (
ال یزید عدد  –من تعلیمات هیكل عمل عضو الهیئة التدریسیة، اوال  ٣. تنص المادة  ٢١

رسائل الدكتوراه التي یشرف علیها عضو الهیئة التدریسیة في أن واحد على رسالتین. 
ال یزید عدد رسائل الماجستیر التي یشرف علیها عضو الهیئة التدریسیة في آن  –ثانیا 

للضرورة القصوى بقرار من مجلس الكلیة یجوز زیادة  –ثا واحد على ثالث رسائل. ثال
عدد الرسائل المنصوص علیها في البندین (اوال) و(ثانیا) من هذه المادة الى ثالث رسائل 
للدكتوراه والى اربع رسائل للماجستیر وال یزید في اي حال من االحوال لكلیهما في حالة 

 یزید عدد رسائل الدبلوم العالي المهني ال –االشراف المشترك على خمس رسائل. رابعا 
التي یشرف علیها عضو الهیئة التدریسیة على اربع رسائل وللضرورة القصوى وبقرار من 
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ال یجوز االشراف على اكثر  –مجلس الجامعة یجوز زیادتها الى خمس رسائل. خامسا 

  من سبع رسائل منفردا او مشتركا. 
عمل عضو الهیئة التدریسیة، یقوم عضو الهیئة من تعلیمات هیكل  ٨. تنص المادة  ٢٢

التدریسیة غیر المتفرغ بتدریس النصاب المقرر لمرتبته العلمیة على ان یكون عمله 
 ) ساعة اسبوعیا. ٣٠االسبوعي (

  
  . ١٩٩١لسنة  ١٤من قانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم 4 . المادة٢٣
  من قانون انضباط موظفي الدولة سابق الذكر.  ٥. المادة ٢٤
تكلیف  –منه ما نصه " أوالً  ١٦. جاء في قانون الخدمة الجامعیة الفقرة أوال من المادة  ٢٥

بعض التدریسیین او الباحثین في مؤسسات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بإجراء 
ة باختصاص الوزارات والجهات األخرى البحوث والتجارب والقیام بنشاطات ذات عالق

غیر المرتبطة بوزارة بهدف تطویر الجوانب اإلنتاجیة والخدمیة فیها مقابل أجور متفق 
%) ثمانین من المائة من هذه ٨٠علیها بین الجانبین وتخصص نسبة ال تزید عن (

هیأة أو األجور للمشاركین فیها وتخصص النسبة المتبقیة منها للجامعة أو الكلیة أو ال
  المعهد وفق تعلیمات یصدرها الوزیر . 

 : یستثني القانون فقط ٥. وبموجب الفقرة ثانیا من المادة ٢٦
 المساهمة.  الشركات اسهم شراء -  ا

 حتى زوجه أو اقاربه اموال ارثا أو ادارة الیه الت التي امواله تخص التي االعمال -ب
 یوما ثالثین خالل بذلك یخبر دائرته ان الموظف وعلى ارثا الیهم الت التي الثالثة الدرجة
 العامة بالمصلحة الموظف أو یضر واجبات اداء على یؤثر ذلك ان رأى اذا الوزیر وعلى

 سنة خالل االدارة عن االموال أو التخلي تلك وتصفیة في الوظیفة البقاء بین یخیره ان
  التقاعد.  على االستقالة أو االحالة طلب وبین بذلك تبلیغه تاریخ من
ویتعرض التدریسي الجامعي باعتباره موظفا یخضع لقانون انضباط موظفي الدولة . ٢٧

للعقوبات االنضباطیة، اذا ما خالف القانون بإخالله بواحد أو أكثر من واجباته الوظیفیة 
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 وآثارها الثالث العقوبات الفصلأو األكادیمیة، للمزید في هذه العقوبات واثارها ینظر 

جراءا ٕ من قانون اضباط موظفي الدولة سابق الذكر. . . . وجدیر  ٨فرضها المادة  توا
ّ التدریسي الجامعي قد یرتكب أخطاء غیر ما ورد في مجال تطبیق قانون  بالذكر ان
انضباط موظفي الدولة، مثل السرقة العلمیة أو االستالل العلمي، وهذه األفعال ال تحكمها 

ءات واالثار المترتبة علیها. . . مما یعني وجوب النص الفقرات الحكمیة التي تخص الجزا
علیها تشریعا، ال سیما ونحن نلحظ كثرة حاالت السرقة العلمیة واالستالل بین أوساط 
االساتذة الجامعیین، خالفا لمبدأ األمانة العلمیة الذي یجب أن تتحلى به هذه الشریحة 

 التي تمثل نخب في المجتمع. 
االخطاء او المخالفات االداریة ما یصل إلى مستوى الجریمة  فضال عن أنّ هناك من

الجنائیة، وحینها یخضع الموظف لقانون العقوبات، وتفرض علیه عقوبة جنائیة، ومثالها 
الجرائم المخلة بالوظیفة العامة والعقوبات المقررة لها، في قانون العقوبات العراقي رقم 

  النافذ المعدل.  ١٩٦٩لسنة  ١١١
إال أنّ وجود بعض الثغرات في ذلك القانون التي إنتبه لها المشرع حیث تم معالجة . ٢٨

هذه الثغرات في التعدیالت التي أجریت فیما بعد عند لتعدیل قانون الخدمة الجامعیة، 
  . ٢٠١٦، وقانون التعدیل الثاني رقم لسنة  ٢٠١٢منها قانون التعدیل األول رقم لسنة 

 :٢٠١٦لسنة  ٢٥دف قانون التعلیم االهلي في العراق رقم یه - ٢ –. نصت المادة  ٢٩
اوال ـ توفیر الفرص الدراسیة الجامعیة االولیة والعلیا( النظریة والتطبیقیة ) لغرض االسهام 
في احداث تغییرات كمیة ونوعیة في الحركة العلمیة والثقافیة والتربویة في المجتمع 

. ثالثا ـ القیام بالبحث العلمي وتشجیعه  ق وتطویرها. ثانیا ـ نشر المعرفة في العرا العراقي
وتطویر المنهج العلمي وتنمیة الشعور باالنتماء الوطني وروح المسؤولیة ، وااللتزام بالخط 

  .  الوطني المستند الى وحدة الشعب والوطن
. حیث جاء في االسباب الموجبة لقانون التعلیم العالي األهلي، سابق الذكر ما نصه  ٣٠
 :  
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"األسبـاب الموجبة . . . تعزیزًا للمكانة العلمیة للجامعات والكلیات والمعاهد االهلیة بما 
یؤمن تحقیق اهدافها عن طریق منحها االستقاللیة والمرونة العلمیة للتطور واإلبداع بما 
یجعلها نمطًا خاصًا للتعلیم العالي والبحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي 

جیها من خالل االشراف العلمي لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي علیها ، رصین لخری
ومن أجل تحدید الضوابط التي تؤسس بموجبها وتحدید تشكیالتها وشروط هیئاتها العلمیة 
واإلداریة واالسس التي تتبعها في ادارة شؤونها مسترشدة بالتقالید العلمیة الجامعیة 

  قانون". . . شرع هذا ال المستقرة
 للطباعة والنشر الفكر دار ، الجامعة في التدریس قواعد وآخرون: مغلي . أبو٣١

  . ١٩٣، ص 1997األردن،  عمان، والتوزیع،
: – ١٦ –. تنص المادة  ٣٢  من قانون الخدمة الجامعیة سابق الذكر، على أنّ

األخرى غیر  التنسیق بین مؤسسات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات
  المرتبطة بوزارة یتم من خاللها ما یأتي :

تكلیف بعض التدریسیین او الباحثین في مؤسسات وزارة التعلیم العالي والبحث  –أوالً 
العلمي بإجراء البحوث والتجارب والقیام بنشاطات ذات عالقة باختصاص الوزارات 

اإلنتاجیة والخدمیة فیها  والجهات األخرى غیر المرتبطة بوزارة بهدف تطویر الجوانب
%) ثمانین من ٨٠مقابل أجور متفق علیها بین الجانبین وتخصص نسبة ال تزید عن (

المائة من هذه األجور للمشاركین فیها وتخصص النسبة المتبقیة منها للجامعة أو الكلیة 
  أو الهیأة أو المعهد وفق تعلیمات یصدرها الوزیر . 

لعلمیة والفنیة التي تعمل في الوزارات والجهات غیر المرتبطة االستعانة بالمالكات ا –ثانیا
بوزارة للقیام بالتدریسات النظریة والعلمیة والتطبیقیة والمیدانیة والتدریب واإلشراف على 

  رسائل الدراسات العلیا لقاء أجور او مكافآت تحدد بتعلیمات یصدرها الوزیر . 
 الملك جامعة في تراها الطالبة كما والمثالیة لیةالفع التدریسیة المهارات الخثیلة: . هند٣٣

 العدد ، 12 المجلد واالجتماعیة واإلنسانیة، التربویة للعلوم القرى أم جامعة مجلة ، سعود
  . ١١٣، ص  2000 جویلیة ، 02
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 ، متاح على الموقع:2007اإلبداعي، والتعلیم خلیل: التعلم الشیخ محمد . جواد٣٤

http:// www. minshawi. com  
  351،352 ص-نفسه، ص السابق . المرجع٣٥
  المادة من قانون الخدمة الجامعیة بفقراتها الثالث عشر.  ٢. قارن مع نص ٣٦

من قانون وزارة التعلیم العالي النافذ المعدل،  ٩. وتجسد هذا المعنى في تنص المادة  ٣٧
  والتي جاء فیها أنّ :

الجامعة حرم امن ومركز اشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في المجتمع یزدهر في  "
رحابها العقل وتعلو فیه قدرة االبداع واالبتكار لصیاغة الحیاة ، وتقع علیها المسؤولیة 
المباشرة في تحقیق اهدافها وتقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة 

لمتصلة بالحالة العلمیة وواقع االحتیاجات الجدیدة التي تضمن االنسانیة والدراسات ا
مستویات رصینة ورفیعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما یؤدي الى الوصول الى مستویات 

  علمیة وتقنیة تضع العراق في مصاف الدول المتقدمة" . 
ّ نسبة . ومن الجدیر بالذكر في هذا المقام، هو أن توجیهات الوزارة تشیر غالبا ا٣٨ لى أن

التطویر والتحدیث في المقررات الدراسیة التي یكون من حق التدریسي الجامعي 
ه یمكن أن یتم تحدیث المقرر ٢٠االضطالع بها، هي  % من المقرر، وهو ما یعني بأنّ
أعوام دراسیة، إذ خالل هذه المدة یكون التدریسي  ٥% في ١٠٠الدراسي كامال بنسبة 

امل محدّث ومجدد، ویمكن أن تتم هذه العملیة بصفة دوریة قادرا على تهیئة مقرر ك
ة.  ّ   ومستمر

سمهان بولسنان . فریدة٣٩ ٕ  عند التفكیر اإلبداعي تنمیة في ودورها التدریس بلوم: طرائق وا
 ا مجلة في التربیة، بالكفایات التكوین حول الوطني الملتقى فعالیات ، المتمدرس الطفل
، ص ( 2010 )ورقلة، مرباح قاصدي جامعة خاص، عدد واالجتماعیة، اإلنسانیة لعلوم
  . ٥٥٣، ص -560.  ٥٤٣ص 
. على سبیل المثال، جاء في االسباب الموجبة لقانون الخدمة الجامعیة النافذ المعدل  ٤٠

 سابق الذكر، ما نصه: 
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"ألجل االرتقاء بمستوى الكادر التدریسي واألكادیمي لتطویر العمل الجامعي على نحو 

المعطیات والمتغیرات اإلقلیمیة في مضمار التعلیم العالي والبحث العلمي من ینسجم مع 
خالل تناول شؤون موظفي الخدمة الجامعیة كافة ولغرض مواكبة التطورات على مستوى 
العالم في المجال األكادیمي وانسجاما مع التحوالت الدیمقراطیة والحضاریة المهمة التي 

آفاق جدیدة أمام المؤسسات األكادیمیة ولوضع إستراتیجیة یشهدها العراق ولفتح مجاالت و 
جدیدة وشاملة للتعلیم العالي في العراق دعما للمسیرة التعلیمیة وتحقیقا لتطورات ملموسة 
في مجال البحث العلمي ولتحصین المالك التدریسي ورفع مستواه التدریسي ورفع مستواه 

" . . . . ومن هذه االسباب التشریعیة نستنتج ألمعاشي والحفاظ علیه . شـرع هذا القانــون
  فلسفة المشرع من وراء اقرار قانون الخدمة الجامعیة. 

. جاء في االسباب الموجبة لقانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ما نصه:  ٤١
  "االسباب الموجبة: 

لتطویر الهیكل التنظیمي االساس لمركز وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وتأطیر البنى 
االرتكازیة التنفیذیة لمؤسساتها المتمثلة بالجامعات والكلیات والمعاهد العالیة والفنیة 
واالقسام العلمیة بأطر قانونیة سلیمة تتماشى مع المفهوم البعث لإلدارة بإزالة الحلقات 

ریة الزائدة ومنح الصالحیات الالزمة لتوفیر المرونة المطلوبة الستیعاب المتغیرات االدا
واحداث التغییرات التنظیمیة التي تتطلبها مسیرة العملیة التعلیمیة والتربویة وتوحید الصیغ 
التنظیمیة في جمیع الجامعات وهیئة المعاهد الفنیة في القطر بما یساعدها على اداء 

وبكفاءة عالیتین تحقیقا ألهداف النهوض الجدید للمجتمع في جمیع  واجباتها بدقة
  مجاالته. . . فقد شرع هذا القانون". 

من قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بأن: یهدف  ٢. جاء في نص المادة  ٤٢
   هذا القانون الى :

فیة وتوجیه المؤسسات ـ احداث تغییرات كمیة ونوعیة في الحركة العلمیة والتقنیة والثقا ١
التعلیمیة والبحثیة بما یحقق التفاعل المستمر بین الفكر والممارسة باتجاه تحقیق األصالة 
والرصانة العلمیة والتفاعل مع التجارب والخبرات اإلنسانیة واعتماد معاییر الجودة العلمیة 
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دة تحمل لواء الدولیة ومستویات اعلى من التطور التعلیمي وصوال الى بناء اجیال جدی

  العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع . 
  ـ تلبیة احتیاجات خطط التنمیة في فروع المعرفة ومتطلبات تطویر المجتمع . ٢ 
ـ تطویر العالقات العلمیة والثقافیة والفنیة مع دول العالم لتحقیق االنسجام والتكامل في ٣

  تحقیق التقدم العلمي . مجاالت العلم والمعرفة وصوال الى 
ـ توسیع وتوثیق اواصر التعاون للمساهمة في تهیئة البیئة التعلیمیة مع المؤسسات  ٤ 

  العلمیة في العالم . 
 التدریس في هیئة ألعضاء تمیز بطاقة العجمي: إعداد العالي عبد بنت . نوف ٤٣

 العلوم االجتماعیة، كلیة التربیة، قسم أنموذجا، سعود الملك جامعة – السعودیة الجامعات
  . ٢٠٠٨اإلسالمیة  سعود بن محمد اإلمام جامعة
 وجهة من الجامعي لألستاذ المتطلبة المهنیة الحكّمي: الكفاءات الحسن . إبراهیم ٤٤
-السنة 90 العدد العربي، الخلیج رسالة مجلة المتغیرات، ببعض وعالقتها طالبه نظر
٠٠٤ 2  

 على وانعكاسها المراهق والمتعلم المعلم بین التربویة بخوش: العالقة . المیة٤٥ 
 شهادة الماجستیر، لنیل مكملة مذكرة التالمیذ، نظر وجهة من الدراسي التحصیل
 . 218 . ص 2003-2002قسنطینة منتوري، جامعة التنمیة، اجتماع علم :تخصص

 ، 02 الجامعیة، طبعة المكتبة والمبدعین، الموهوبین رعایة : القذافي محمد . رمضان٤٦
  . 231 ، ص 2000اإلسكندریة، األزاریطة،

د. تغرید خلیل: التدریسي بین االبداع والتجدید، حلقة نقاشیة أقامها قسم الجغرافیة . ٤٧
، للمزید ینظر الموقع ٥/٢/٢٠١٧التطبیقیة في كلیة االداب بجامعة تكریت، في 

  االلكتروني: 
news/1210-http://www. tu. edu. iq/tu   
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 الممخص:
تعد إدارة الجودة الشاممة اليـو عنصرًا أساسيا لنجاح إدارة المنظمات العامة والخاصة     

في تحقيؽ أىدافيا التكتيكية واإلستراتيجية ، لما تؤديو مف دور كبير في تحسيف نوعية 
الخدمات التي تقدميا ىذه المنظمات وبالتالي انعكاسيا عمى تحسيف موقعيا التنافسي  في 

 يا. بيئة أعمال
ويعد اعتماد مبادئ إدارة الجودة الشاممة في إدارة التعميـ األىمي مف األىمية بمكاف     

السيما في محافظة كربالء المقدسة لما ليا مف أىمية في تطوير المستوى العممي 
 والتربوي لسكاف المدينة والمدف القريبة األخرى . 

الخدمات التعميمية المقدمة ومستواىا  ومف ىنا انبرى ىذا البحث الختبار جودة وطبيعة   
ومدى رضا الطمبة عنيا مف خالؿ اعتماد استمارة استبياف وضعت ليذا الغرض تـ 

( استمارة صالحة لمتحميؿ ، وقد تـ 014(استمارة استبياف استرجعت منيا )  051توزيع) 
صفوة اختيار خمس كميات أىمية ليذا الغرض ىي )كمية العمـو اإلسالمية ، وكمية ال

الجامعة ، وكمية ابف حياف الجامعة ، وكمية الحسيف اليندسية ، وكمية الطؼ الجامعة( ، 
وقد أظيرت نتائج البحث انخفاض مستوى جودة الخدمات التعميمية المقدمة لمطمبة مف 
وجية نظرىـ في ىذه الكميات فضال عف وجود فروؽ إحصائية في درجة تقدير أفراد 

الخدمة التعميمية. فضال عف الفروؽ بيف الكميات األىمية ذاتيا العينة نحو أبعاد جودة 
عينة البحث. ويوصي البحث بنشر ثقافة جودة الخدمات التعميمية بيف المستثمريف 
والمالكيف والعمداء والتدريسييف والعامميف في الكمية وفي جميع المستويات الخدمية أو 

 ية.عمى مستوى التنظيـ التعميمي في الكميات األىم
Abstract: 

The TQM is today an essential element for the success of the 

management of public and private organizations in achieving their 

objectives tactical and strategic, to play a big role in improving the 

quality of services provided by these organizations and thus impacts 

on improving its competitive position in its environment. 

    The adoption of TQM principles in the management of private 

education is important, especially in the holy city of Karbala 
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because of their importance in the development of scientific and 

educational level of the population of the city and other nearby 

cities.    And this research to test the quality and nature of the 

educational services provided and the level and degree of 

satisfaction of the students expressed through the adoption of a 

questionnaire developed for this purpose were distributed (150) 

questionnaire retrieved them (104) are valid form of analysis, has 

been selected five civil colleges for this purpose are ( Faculty of 

Islamic Sciences, The Al Safua university, and Ibn Hayyan 

University, And The College of Hussein Engineering, And the 

College of tuff University), and search the low quality of 

educational services provided to students from their point of view in 

this college level as well as the presence of statistically significant 

differences in the degree of appreciation respondents about the 

results showed the quality of educational service dimensions. As 

well as the differences between community colleges and the same 

sample. Find recommends spreading the culture of quality 

educational services between investors and owners and deans, 

faculty and staff at the college and at all levels of service, or at the 

level of the educational organization at community colleges. 

 
 المقدمة:

ة اليػػـو إحػػدى المػػداخؿ الحديثػػة فػػي إدارة المنظمػػات، فضػػال تعػػد الجػػودة الشػػامم          
عػػػف كونيػػػا إحػػػدى األدوات اإلسػػػتراتيجية لممنظمػػػات فػػػي تحقيػػػؽ التفػػػوؽ التنافسػػػي والتنميػػػة 

(.وقػػػػػػد أدت التطػػػػػػورات التكنولوجيػػػػػػة  Donlagic&Fazlic,2015,40االقتصػػػػػػادية لمبمػػػػػػد)
اعي مػػف تمكػػيف الطمبػػة مػػف ووسػػائؿ االتصػػاؿ الحديثػػة وانتشػػار تطبيقػػات التواصػػؿ االجتمػػ

المقارنػػة بػػيف  الخػػدمات التعميميػػة المقدمػػة فػػي الكميػػات األىميػػة وجودتيػػا مػػف حيػػث تػػوافر 
المختبػػرات والمسػػتمزمات التعميميػػة والػػدرجات العمميػػػة لمكػػادر التدريسػػي و يرىػػا عمػػى نحػػػو 
أفضػػؿ مػػف السػػابؽ، ممػػا يتطمػػب مػػف عمػػادات الكميػػات  السػػعي الحثيػػث إلػػى تبنػػي مبػػادئ 
الجودة الشاممة في عممياتيا كافة لضماف حصوليا عمى موقعيا التنافسي في سوؽ التعميـ 

 العالي األىمي .



   

 
  

 ..... ... ار مستوى جودة اخلدمة التعلنية دراسةباخت

 وقائع املؤمتر العلني االول                                   كلية املصطفى اجلامعة   جملة 

 
108 

 

وتحقؽ الكميات األىمية  أىدافيا مف خالؿ نشػاطاتيا التػي تػنظـ فػي وحػدات متنوعػة       
تػػؤدي مػػف خالليػػا وظػػائؼ الكميػػة مػػف قاعػػات دراسػػية ومختبػػرات ومكتبػػة والوحػػدات العمميػػة 

دارية والخدمات فضػال عػف وحػدات ضػماف الجػودة واألداء الجػامعي فػي الكميػات عينػة واإل
البحث ، مػف اجػؿ  تقػديـ خػدمات تعميميػة وبحثيػة تشػبع ر بػات وحاجػات الطمبػة الدارسػيف 

 في ىذه الكميات األىمية  .
ي وانطالقًا مف ذلؾ فقػد جػاء ىػذا البحػث كمحاولػة لقيػاس جػودة الخدمػة التعميميػة فػ       

بعض الكميات األىمية العاممة في محافظة كربالء المقدسػة وأثرىػا فػي تحقيػؽ رضػا الطمبػة 
 عف ىذه الخدمات.

وقػػػػد خصػػػػم البحػػػػث موضػػػػوعاتو ضػػػػمف أربعػػػػة مباحػػػػث، تخصػػػػم األوؿ منيػػػػا         
بعرض منيجية البحث وبعض الدراسات السابقة، في حيف اخػتم المبحػث الثػاني بعػرض 

اختم المبحث الثالث منػو بعػرض نتػائج التحميػؿ الميػداني، فيمػا اإلطار النظري لمبحث، و 
اختػػػػتـ البحػػػػث بالمبحػػػػث الرابػػػػع لعػػػػرض أىػػػػـ االسػػػػتنتاجات والتوصػػػػيات التػػػػي توصػػػػؿ ليػػػػا 

 الباحث.
 المبحث األول 

 منيجية البحث وبعض الدراسات السابقة
 تناوليا كما يأتي: تم-أوال: منيجية البحث: 

 مشكمة البحث: -1
عمى دراسة مدى اعتماد الكميػات األىميػة عينػة البحػث عمػى مفػاىيـ ركز البحث 

ومبادئ إدارة الجودة الشاممة في إدارة مرافقيا التعميمية ، فضال عف تحديد مدى 
تبػػػايف وتػػػأثير العوامػػػؿ والمتغيػػػرات الشخصػػػية وتأثيرىػػػا فػػػي إدراؾ جػػػودة الخدمػػػة 

 -التعميمية مف طمبتيا. مف خالؿ التساؤالت اآلتية :
مػػا مسػػتوى جػػودة الخدمػػة التعميميػػة فػػي الكميػػات األىميػػة عينػػة البحػػث مػػف  -0

 وجية نظر طمبتيا؟.
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ىػػػؿ يوجػػػد تبػػػايف واخػػػتالؼ فػػػي أراء الطمبػػػة عينػػػة البحػػػث تعػػػزى الخػػػتالؼ  -2
 متغيراتيـ الشخصية في إدراكيـ لجودة الخدمة التعميمية؟ .

ة عينػػة البحػػث ىػػؿ توجػػد فػػروؽ إحصػػائية بداللػػة معنويػػة بػػيف الكميػػات األىميػػ-3
 بشأف أبعاد جودة الخدمة التعميمية التي تـ دراستيا بالبحث الحالي ؟.

 -: اكتسب البحث أىميتو مف النقاط اآلتية: أىمية البحث-2
محاولة اإلسياـ في تقديـ رؤيػة عػف جػودة الخػدمات التعميميػة ومسػتوياتيا -2/0

 في كميات محافظة مدينة كربالء .
ودة الخدمات التعميمية مف وجية نظر الطالب ومدى اإلسياـ في تقويـ ج-2/2

رضػػاىـ عػػف جػػودة الخدمػػة التعميميػػة المقدمػػة ليػػـ مػػف خػػالؿ إدراكيػػـ لطبيعتيػػا 
 ومستواىا.

محاولػػة اكتشػػاؼ األسػػباب والمشػػكالت التػػي تػػؤثر عمػػى جػػودة الخػػدمات  -2/3
ات التعميميػػة فػػػي الكميػػػات األىميػػػة عينػػػة البحػػػث وبالتػػػالي االسػػػتفادة مػػػف التوصػػػي

 المطروحة لحميا.
 أىداف البحث:-3

 -عمى ضوء مشكمة البحث، فاف ىذا البحث سعى إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية: 
 تقديـ أبعاد نظرية وتطبيقية لمفاىيـ جودة الخدمات التعميمية.  .0
 اقتراح أي األبعاد األكثر تأثيرا عمى رضا الطمبة مف وجية نظرىـ. .2
ادات الكميات األىميػة عػف أسػس تحسػيف تقديـ بعض المقترحات والتوصيات لعم .3

 جودة الخدمات التعميمية.
 فرضيات البحث:-4

: يوجػػد تبػػايف بػػيف العوامػػؿ الشخصػػية لمطالػػب وجػػودة الفرضييية الرسيسيية األوليي 
 -الخدمة التعميمية، ويتفرع منيا اآلتي: 

دراكو لجودة الخدمة التعميمية.-0  يوجد تبايف بيف جنس الطالب وا 
دراكو لجودة الخدمة التعميمية.يوجد تبايف -2  بيف عمر الطالب وا 
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دراكو لجودة الخدمة التعميمية.-3  يوجد تبايف بيف الحالة االجتماعية لمطالب وا 
دراكو لجودة الخدمة التعميمية.-4  يوجد تبايف بيف المرحمة الدراسية لمطالب وا 
دراكو لجودة الخدمة التعميم-5  ية.يوجد تبايف بيف منطقة سكف الطالب وا 

( بيف 1.15ىناؾ تأثير ذو داللة معنوية عف مستوى )الفرضية الرسيسة الثانية 
 جودة الخدمة التعميمية والرضا العاـ لمطالب.

 : متغيرات البحث:5
: وىي الجنس، والعمػر، والحالػة االجتماعيػة، والمرحمػة أ. الخصاسص الشخصية

 الدراسية ، والمنطقة السكنية لمطالب.
السػػػػػػتجابة وىػػػػػػي )االعتماديػػػػػػة ،وا -:جييييييودة الخدميييييية التعميمييييييية عناصيييييير.ب

 (.TOSUN&BAṢGÖZE,2015,138والممموسية()،والموثوقية ،والتعاطؼ،
 مجتمع وعينة البحث:-6

اختيػػػرت الكميػػػات األىميػػػة مجتمعػػػا لمبحػػػث، وقػػػد تػػػـ اختيػػػار عينػػػة عشػػػوائية مػػػف 
دسػة كعينػة لمبحػث الطمبة الدارسيف في الكميات األىمية في محافظػة كػربالء المق

 (: 0وتـ توزيع االستبانة عمييـ كما مبيف في جدوؿ )
 ( مجتمع البحث1جدول )

 االستبانات المفقودة االستبانات الموزعة اسم الكمية 
 13 33 كمية العموم اإلسالمية
 8 33 كمية الصفوة 
 11 33 كمية ابن حيان

 7 33 كمية الحسين اليندسية
 9 33 كمية الطف 
 46 153 المجموع

 المعالجة اإلحصاسية:-7



   

 
  

 ..... ... ار مستوى جودة اخلدمة التعلنية دراسةباخت

 وقائع املؤمتر العلني االول                                   كلية املصطفى اجلامعة   جملة 

 
111 

 

(، إذ اسػتخدمت األسػاليب اإلحصػائية، SPSS,18تـ استعماؿ البرنامج اإلحصائي)      
كالمتوسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية، واالنحرافػػػػػػات المعياريػػػػػػة، والنسػػػػػػب المئويػػػػػػة، واختبػػػػػػارات تقػػػػػػدير 

 (.f( وتقدير األنموذج )tالمعممات )
 ثانيًا: بعض الدراسات السابقة:

تسػػتعرض ىػػذه الفقػػرة أىػػـ الدراسػػات  التػػي أجريػػت لقيػػاس جػػودة الخدمػػة التعميميػػة، مرتبػػة  
 -وفقا لألسبقية الزمنية: 

( بعنوان " تحسين جودة خدمة التعمييم الجيامعي 1339دراسة )الحكيم وآخرون ،  .0
: دراسة تطبيقية في كمية اإلدارة واالقتصاد / جامعية الكوفية  QFDباستخدام أنموذج 

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تحسػػيف جػػودة خدمػػة التعمػػيـ الجػػامعي فػػي جامعػػة الكوفػػة مػػف :   "
( ، طبقػػػت Quality Function Deployment) QFDخػػػالؿ اسػػػتخداـ أنمػػػوذج 

الدراسػػػة فػػػي جامعػػػة الكوفػػػة فػػػي كميػػػة اإلدارة واالقتصػػػاد وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى رصػػػد 
ـ تػػػوفر وسػػػائؿ التدفئػػػة منػػػاطؽ خمػػػؿ فػػػي الخدمػػػة التعميميػػػة المقدمػػػة لمطمبػػػة تمثمػػػت بعػػػد

والتبريػػػػد داخػػػػؿ قاعػػػػات المحاضػػػػرات واسػػػػػتخداـ طػػػػرؽ تػػػػدريس تقميديػػػػة وقمػػػػة االىتمػػػػػاـ 
بمستويات الطمبة االجتماعية مما اظيػر تػأثيرا سػمبيا أكثػر مػف  يػره عمػى مسػتوى جػودة 
التعميـ الجامعي ، لذا فقد أوصت الدراسة بزيادة االىتماـ بعممية دراسة السوؽ التعميميػة 

ثيػػػؼ الجيػػػود البحثيػػػة الخاصػػػة ببحػػػوث السػػػوؽ التربويػػػة بيػػػدؼ تحقيػػػؽ التمػػػايز فػػػي وتك
 مجاؿ خدمة التعميـ الجامعي وفقا لممعايير الدولية .

( بعنيوان " إمكانيية تطبييد إدارة الجيودة الشياممة 1311دراسة )إدريس وآخرون،  .2
ول عميي  خييدمات التعميييم العييالي التحسييين المسييتمر وضييمان جييودة المخرجييات والحصيي

اىتمػت ىػذه الدراسػة عم  االعتماديية : دراسية حالية فيرع جامعية الطياسف بالخرمية " : 
بدراسة إمكانية تطبيؽ مفيـو إدارة الجودة الشاممة عمى خدمات التعمػيـ العػالي مػف اجػؿ 
التحسػػيف المسػػتمر وضػػماف جػػودة المخرجػػات والحصػػوؿ عمػػى االعتماديػػة . وكػػاف عػػدد 

%( 71وف بجامعة الطائؼ ، واستنتجت الدراسة إف )( تدريسي يعمم011عينة البحث )
مف التدريسييف يؤكدوف عدـ توفر )قاعات دراسية كافية ، ونقم فػي المعامػؿ واألجيػزة 
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، والمكتبػػة المتخصصػػة ، وانعػػداـ البيئػػة الجامعيػػة التػػي تسػػاعد عمػػى اإلبػػداع واالبتكػػار. 
الجامعػػة بػػيف أعضػػاء وأوصػػت الدراسػػة بضػػرورة السػػعي لنشػػر ثقافػػة الجػػودة فػػي أرجػػاء 

 ىيئة التدريس واإلدارييف والطالب.
بعنيوان "أبعياد جيودة الخدمية التعميميية  (Arguelles ,et al, 2013دراسية ) .3

ىدفت ىػذه الدراسػة إلػى تحميػؿ أبعػاد جػودة خدمػة المدركة في بيسة التعميم االفتراضي" ،
مصػػػمـ ومطبػػػؽ فػػػي التعمػػيـ العػػػالي المقدمػػػة عػػػف بعػػد، واعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى مقيػػاس 

 De Lang et alودراسػة  O'Neill et al., 2003دراسػات متعػددة منيػا دراسػة )
( لمتعميـ المفتوح ،والمتضمف أربعة  أبعاد رئيسػة Udo et al., 2011ودراسة  2003.

ىػػػي )التعمػػػيـ، وخػػػدمات اإلدارة ،والخػػػدمات السػػػاندة ، و واجيػػػة المسػػػتخدـ(والذي يطمػػػؽ 
تخدما مقياس ليكرت الخماسي . توصمت الدراسة إلى وجػود ( مسPSQعميو اختصارًا )

-face-toاخػػتالؼ فػػي بعػػػض أبعػػاد المقيػػػاس التػػي ال تتضػػمف الدراسػػػة وجيػػا لوجػػػو  
face education  أوصػػت الدراسػػة بضػػرورة اختبػػار المقيػػاس فػػي جامعػػات تعميميػػة .

 أخرى 
ا ييدركيا ( بعنوان " مستوى جيودة الخيدمات الجامعيية كمي1313)سممان ،  دراسة .4

، ىػدفت  ( "SERVPERFطمبة جامعية األقصي  بغيزة طبقيا لمقيياس جيودة الخدمية )
ىذه الدراسة إلى قياس جودة الخدمات الجامعية كما يػدركيا طمبػة جامعػة األقصػى بغػزة 
مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ مقيػػاس جػػودة الخدمػػة أو األداء الفعمػػي ، تكػػوف المقيػػاس مػػف سػػتة 

طالػػػب وطالبػػػة فػػػي جامعػػػة  381المقيػػػاس عمػػػى فقػػػرة ، طبػػػؽ  41أبعػػػاد اشػػػتمؿ عمػػػى 
األقصػػػى ، واسػػػػتنتج الباحػػػػث إف جػػػػودة الخػػػػدمات الجامعيػػػة كمػػػػا يػػػػدركيا طمبػػػػة جامعػػػػة 
األقصػػى بػػيف الضػػعيؼ والمتوسػػط فػػي معظػػـ أبعػػاد المقيػػاس ، ووجػػود فػػروؽ إحصػػائية 
تعػػزى لمتغيػػر الجػػنس بػػيف الػػذكور واإلنػػاث ولصػػالو اإلنػػاث فػػي مسػػتوى جػػودة الخػػدمات 

عيػػة المدركػػة فػػي جميػػع األبعػػاد مػػا عػػدا بعػػد األمػػاف ، وأوصػػت الدراسػػة بضػػرورة الجما
العمؿ الجاد عمى أف تكوف خصوصية الجامعة مدخال لرضػا الطػالب عػف جػودة األداء 

 المقدـ فعال لمطمبة .
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 المبحث الثاني :الجانب النظري
 -أوال: مفيوم جودة الخدمة التعميمية: 

إف مفيػػػـو جػػػودة الخدمػػػة التعميميػػػة يػػػنعكس مػػػف خػػػالؿ تقيػػػيـ الطالػػػب لمخدمػػػة المقدمػػػة ،   
حيػػث أصػػبحت الجػػودة وتحقيػػؽ رضػػا الطالػػب ىاجسػػا لمجامعػػات ومحػػور اىتماميػػا ودائمػػة 
البحػث عػػف حاجػػات الطمبػػة وتقػػديـ خدمػػة تحقػػؽ رضػػاىـ ، حيػػث أصػػبحت الجامعػػات تػػرى 

و ور باتػػو مػػف حيػػث كيفيػػة وطبيعػػة الخدمػػة ضػػرورة التركيػػز عمػػى الطالػػب ومعرفػػة حاجاتػػ
المقدمة ، وتعمؿ عمى تحقيقيا إلشباع تمؾ الحاجػات ، حيػث تسػعى معظػـ الجامعػات إلػى 
العمػػؿ واالىتمػػاـ عمػػى تحقيػػؽ وتطبيػػؽ الجػػودة فػػي الخػػدمات التػػي تقػػدميا ، وذلػػؾ لضػػماف 

الجامعػػات  االسػػتمرارية فػػي ظػػؿ التنػػافس العػػالمي ، حيػػث تعػػد جػػودة الخدمػػة التػػي تقػػدميا
سػػػالحًا تنافسػػػيا ميمػػػا ، تسػػػتخدمو الجامعػػػات التػػػي تسػػػعى إلػػػى الريػػػادة والتميػػػز ، ولمريػػػادة 

،  2103أصػػوؿ ، واحػػد أىػػـ أصػػوليا ىػػي جػػودة الخػػدمات التػػي تقػػدميا )الفػػرا، والعوضػػي،
(.وتختمؼ ادراكات الطمبػة لجػودة الخدمػة اختالفػًا واسػعًا. وبالمثػؿ يختمػؼ إدراؾ الطػالب 4

تعميميػػة المقدمػػة اختالفػػًا واسػػعًا أيضػػا، ويػػؤثر متغيػػراف مميػػزاف عمػػى ادراكػػاتيـ: لمخػػدمات ال
توقعات الطمبة، ونمطيات الخدمػة التعميميػة، وتمثػؿ الفجػوة بػيف التوقعػات، ونمطيػات وأداء 

 (.95، 2117الخدمة التعميمية المحدد األولي لجودة الخدمة الشاممة )مبولي وآخروف،
( )ىي نشاط أو منفعػة Kotler &Armstrongبحسب مفيـو ) والخدمة عمى ىذا المعنى 

يقػػػدميا طػػػرؼ إلػػػى طػػػرؼ آخػػػر وتكػػػوف فػػػي األسػػػاس  يػػػر ممموسػػػة وال يترتػػػب عمييػػػا أيػػػة 
 (.38، 2119ممكية، فتقديـ الخدمة قد يكوف مرتبطًا بمنتج مادي أو ال يكوف( )العالؽ،

رضػػا الطمبػػة المػػرتبط وقػػد بػػذلت محػػاوالت عديػػدة وجػػادة لتعريػػؼ جػػودة الخدمػػة، ومفيػػـو  
( بقولػػػػػو )المالئمػػػػػة لالسػػػػػتخداـ Juran, 1982ارتباطػػػػػًا وثيقػػػػػا بيػػػػػا. حيػػػػػث عرفيػػػػػا )

()MBISE,2015,30( و عرفيػا، )Crosby , 1984 )( بأنيػا )المطابقػة مػع المتطمبػات
( ، فالجودة تعطي معػاني عػدة لمختمػؼ النػاس ولكػف توجػد 2117،232)مبولي وآخروف ،

مسػػتوى جػػودة متفػػؽ عمييػػا مػػف قبػػؿ البػػائع والمشػػتري أي بػػيف  بعػػض المعػػايير التػػي تشػػكؿ
الكمية والطمبة ، ويجب دراسة مجموعة مف االعتبارات وىي مدى حاجة الكمية لمتطػوير أو 
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إنشػػاء المختبػػرات أو لتغييػػر األثػػاث أو الصػػيانة لػػو  ، ومػػدى حاجػػة الكميػػة لتغييػػر األجيػػزة 
دراسية، ومعايير الجػودة والخدمػة لمقسػـ العممػي والمعدات والمستمزمات التعميمية لمقاعات ال

،واسػػتعماؿ أحػػدث األجيػػزة والمعػػدات والمسػػتمزمات المختبريػػة  لمقسػػـ، وتحسػػيف أو تحػػديث 
خبػػرة المػػوظفيف والتػػدريب ،و البػػرامج عاليػػة الفعاليػػة لتػػاميف معػػايير جػػودة معينػػة ،والسػػمعة 

ييـ  والمجتمع وصناعة التعميـ العالي العامة الجيدة أو شيرة الكمية األىمية بيف الطمبة وذو 
األىمي، فجودة الخدمة التعميمية مف ىذا المنطمؽ ينبغي أف تكػوف ليػا القابميػة عمػى إشػباع 

 حاجات وتوقعات المستفيديف منيا. 
( إف جودة الخدمة التعميمية ىي )الحكـ عمى مسػتوى 45، 2102ويرى )إدريس وآخروف ،

ز ، ويػػرتبط ىػػػذا الحكػػـ باألنشػػػطة أو المخرجػػات التػػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ وقيمػػػة ىػػذا االنجػػػا
 تتسـ ببعض المالمو والخصائم في ضوء بعض المعايير واألىداؼ المتفؽ عمييا(.

( بأنيػػػا )مػػػدخؿ متكامػػػؿ يتضػػػمف تػػػوفير 85، 2102او ىػػػي كمػػػا يرىػػػا )راضػػػي وعبػػػاس ،
يـ العػالي مػف مجموعة مف العناصر البشرية والمادية والمعرفية والمالية فػي مؤسسػات التعمػ

اجػػؿ تػػوفير مجموعػػة مػػف الخصػػائم والصػػفات فػػي جميػػع عناصػػر الخدمػػة التعميميػػة فػػي 
كافة مجاالتيا سواء ما يشػمؿ مػدخالت الخدمػة التعميميػة او مخرجاتيػا بيػدؼ تزويػد سػوؽ 
العمػػؿ بخػػريجيف فػػاعميف قػػادريف عمػػى تمبيػػة احتياجػػات ىػػذا السػػوؽ دوف السػػماح بأيػػة فجػػوة 

 تيدؼ(.   بيف المتحقؽ والمس
أو قػػػد تشػػػير جػػػودة الخدمػػػة التعميميػػػة إلػػػى )القػػػوة الدافعػػػة المطموبػػػة لػػػدفع نظػػػاـ التعمػػػيـ   

الجػػػامعي بشػػػكؿ فعػػػاؿ ليحقػػػؽ أىدافػػػو ورسػػػالتو المناطػػػة بػػػو مػػػف قبػػػؿ المجتمػػػع واألطػػػراؼ 
 (.2، 2105العديدة ذات االىتماـ بالتعميـ الجامعي ()قميوف، 

ية نظر الباحث عمى إنيا )مجموعة الخػدمات التػي ويمكف تعريؼ الجودة التعميمية مف وج
تضػػػـ عناصػػػر وأبعػػػاد متعػػػددة تػػػؤدي بمجموعيػػػا إلػػػى تحقيػػػؽ رضػػػا الطمبػػػة عػػػف الخػػػدمات 

 التعميمية  بشكؿ عاـ سواء أكانت تمؾ الخدمات تعميمية أـ بحثية أو إدارية(.
 -ثانيًا: أىمية جودة الخدمة التعميمية: 
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عػػف خصػػائم  المنتجػػات الماديػػة الممموسػػة  تختمػػؼ خصػػائم الخػػدمات بصػػورة عامػػة 
والسمع الطبيعية وتبعًا ليذا االختالؼ فقد ُعرضػت أىميػة جػودة الخدمػة التعميميػة )األ ػا ، 

 -(باالتي : 8،  2101و األ ا ،
 مراجعة المنتج التعميمي المباشر وىو الطالب . .0
 مراجعة المنتج التعميمي  ير المباشر . .2
 وأنواعو المختمفة .اكتشاؼ حمقات اليدر  .3
تطػػوير التعمػػيـ مػػف خػػالؿ تقػػويـ النظػػاـ التعميمػػي وتشػػخيم القصػػور فػػي المػػدخالت  .4

والعمميػػػات والمخرجػػػات حتػػػى يتحػػػوؿ التقػػػويـ إلػػػى تطػػػوير حقيقػػػي وضػػػبط فعمػػػي لجػػػودة 
 الخدمة التعميمية .

ت وتنبع أىمية الجودة التعميمية مػف فوائػدىا المتعػددة التػي يمكػف أف تعػود عمػى المنظمػا
 -( تتمثؿ باالتي :84-83،  2112التي تطبقيا والتي يراىا )خضير ، 

 تطوير النظاـ اإلداري في الجامعة نتيجة وضوح األدوار وتحديد المسؤوليات .  .0
االرتقػػػاء بمسػػػتوى الخػػػدمات التعميميػػػة المقدمػػػة لمطمبػػػة والتػػػي تػػػنعكس عمػػػى جوانػػػب  .2

 شخصيتيـ .
 اء لجميع األكاديمييف واإلدارييف.زيادة الكفاءة التعميمية ورفع مستوى األد .3
 الوفاء بمتطمبات الطمبة والمجتمع والبحث العممي والوصوؿ إلى رضاىـ. .4
 توفير جو مف التفاىـ والتعاوف والعالقات اإلنسانية السميمة بيف العامميف.  .5
تمكػيف إدارة الجامعػػة مػػف حػػؿ المشػػكالت بػالطرؽ العمميػػة الصػػحيحة والتعامػػؿ معيػػا  .6

 ءات التصحيحية والوقائية لمنع حدوثيا مستقبال.مف خالؿ اإلجرا
رفػػع مسػػتوى الػػوعي لػػدى المسػػتفيديف مػػف خػػدمات الجامعػػة مػػف خػػالؿ إبػػراز االلتػػزاـ  .7

 بنظاـ الجودة .
الترابط والتكامؿ بيف جميع األكاديمييف واإلداريػيف فػي الجامعػة والعمػؿ بػروح الفريػؽ  .8

 الواحد .
 الجامعة احتراما وتقديرا وصورة ايجابية.تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة يمنو  .9
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 -ثالثًا: أبعاد جودة الخدمة التعميمية:  
تمتمؾ جودة الخدمػة التعميميػة  أبعػادا متنوعػة ومتعػددة تراوحػت بػيف الخمسػة إلػى العشػرة   

أبعاد إال إف الباحثيف اتفقوا مع األبعاد الخمسة األكثر تركيزًا مف الكتاب والباحثيف في ىػذا 
المجاؿ إذ إنيا اتسمت بالشموؿ لمعظـ األبعاد التي ذكرىا الباحثوف اآلخروف . وفيما يأتي 

وضػػػػػػيو ليػػػػػػذه األبعػػػػػػاد الخمسػػػػػػة والتػػػػػػي سػػػػػػيتـ قياسػػػػػػيا فػػػػػػي البحػػػػػػث الميػػػػػػداني )مبػػػػػػولي ت
 -(: Kontic,2014, 648()Mbise,2015, 33( )2117،237وآخروف،

: وتعنػػػي االلتػػػزاـ بتقػػػديـ الخدمػػػة حسػػػب الموعػػػد الػػػذي قطػػػع Reliabilityاالعتماديػػػة  .0
ة واسػتقالؿ )مبػولي لمطالب، أو ىي المقػدرة عمػى تنفيػذ الخدمػة التػي تػـ الوعػد بيػا بدقػ

 (.237، 2118وآخروف،
: وىػػػي الترحيػػػب بمسػػػاعدة الطمبػػػة، وتػػػوفير خػػػدمات Responsivenessاالسػػػتجابة  .2

فوريػػػة. أو تشػػػير إلػػػى مػػػدى ر بػػػة العػػػامميف عمػػػى تقػػػديـ الخدمػػػة المطموبػػػة، أي انجػػػاز 
الخدمة في الوقت المناسب او حيف الطمب عمييا بما يضمف تحقيػؽ ر بػات وحاجػات 

 الطمبة .
: وتعنػي القػدرة عمػى خمػؽ وكسػب ود الطالػب. أو ىػي معرفػة  Assuranceالموثوقية .3

 مقدمي الخدمة التعميمية ولطفيـ، ومقدرتيـ عمى اإليحاء بالثقة لمطمبة.
: وتشػػير إلػػى األدب واالحتػػراـ والمػػودة عنػػد االتصػػاؿ الشخصػػي Empathyالتعػػاطؼ  .4

العػػامميف فػػي مجػػاؿ تقػػديـ الخدمػػة بالطالػػب. أو ىػػي الرعايػػة واالنتبػػاه الفػػردي ومظيػػر 
 التعميمية .

:وتشػػػير إلػػػى الػػػدليؿ المػػػادي لمخدمػػػة التعميميػػػة. أو ىػػػي   Tangibilityالممموسػػػية  .5
المختبػػػػػػرات والمسػػػػػػتمزمات التعميميػػػػػػة و التسػػػػػػييالت الطبيعيػػػػػػة، والمعػػػػػػدات، ومظيػػػػػػر 

 التدريسييف والفنييف والعامميف اآلخريف.
 المبحث الثالث

 الجانب الميداني 
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مػػا يمػػػي نسػػػتعرض أىػػػـ خصػػػائم عينػػػة البحػػث، فضػػػال عػػػف اختبػػػار فرضػػػيات البحػػػث، في
 -وعمى النحو المبيف أدناه: 

 أوال: خصاسص عينة البحث:
( الخصائم الشخصية التي تـ جمعيا عف عينة البحػث وفقػًا 6،5،4،3،2تبيف الجداوؿ )

 -ومنطقة السكف(: لمتغيرات )الجنس، والعمر، والمرحمة الدراسية، والحالة االجتماعية،  
( نػػػوع وعػػػدد جػػنس الطمبػػػة عينػػػة البحػػػث 2يعػػػرض جػػدوؿ ).التوزييييع حسيييب الجييينس:1

الدارسػػيف فػػي الكميػػات األىميػػة فػػي مدينػػة كػػربالء، ويظيػػر منػػو إف نسػػبة الػػذكور كانػػت 
 %.34% في حيف كانت نسبة الطالبات 66أعمى مف نسبة اإلناث إذ بمغت
 الطالب( توزيع عينة البحث حسب جنس 1جدول )

 النسبة المسوية% العدد الجنس 
 66 69 ذكور 
 34 35 إناث 
 %133 134 المجموع

( أعمػػػار عينػػػة البحػػػث مػػػف الطمبػػػة حسػػػب 3جػػػدوؿ ) يعػػػرض.التوزييييع حسيييب العمييير:2
سػػنة بنسػػبة مئويػػة  27-24أعمػػارىـ ، ويظيػػر منػػو إف أعمػػى فئػػة عمريػػة ىػػي  لمفئػػة مػػف 

 %.5سنة فأكثر(، بنسبة مئوية بمغت  32%، أما اقؿ فئة فكانت )45بمغت 
 ( توزيع عينة البحث حسب العمر3جدول )

 النسبة المسوية% العدد الفسات العمرية
 07 08 21اؿ دوف
 22 23 23-21مف 
 45 47 27-24مف
 00 00 30-28مف
 5 5 فأكثر 32



   

 
  

 ..... ... ار مستوى جودة اخلدمة التعلنية دراسةباخت

 وقائع املؤمتر العلني االول                                   كلية املصطفى اجلامعة   جملة 

 
118 

 

 %133 134 المجموع
( المرحمػػة الدراسػػية لمطمبػػة فػػي 4يعػػرض جػػدوؿ ) .التوزيييع حسييب المرحميية الدراسييية :3

الكميات األىمية في مدينة كربالء، ويظير منو إف أعمى نسبة ىي لطمبػة المرحمػة  الرابعػة 
%، فػػػي حػػػيف كانػػػت اقػػػؿ نسػػػبة ىػػػي لطمبػػػة المرحمػػػة األولػػػى 43إذ بمغػػػت النسػػػبة المئويػػػة 

 %.7بنسبة
 ( توزيع عينة البحث حسب المرحمة الدراسية4جدول )

 النسبة المسوية% العدد رحمة الدراسية الم

 7 7 المرحمة األول 
 08 09 المرحمة الثانية
 32 33 المرحمة الثالثة
 43 45 المرحمة الرابعة
 %133 134 المجموع

( الحالػػػة االجتماعيػػػة لمطمبػػػة، 5جػػػدوؿ ) يعػػػرض.التوزييييع حسيييب الحالييية االجتماعيييية:4
%، فػػي حػػيف 65ويظيػػر منػػو إف أعمػػى نسػػبة ىػػي لفئػػة العػػزاب إذ بمغػػت النسػػبة المئويػػة 

 %.6كانت اقؿ نسبة ىي لفئة أخرى إذ بمغت
 ( توزيع عينة البحث حسب الحالة االجتماعية5جدول )
 النسبة المسوية% العدد الحالة االجتماعية 

 65 68 أعزب 
 29 31 متزوج 
 6 6 أخرى
 %133 134 المجموع

( منطقػػػة سػػػكف الطمبػػػة 6يعػػػرض جػػػدوؿ ).التوزييييع حسيييب منطقييية السيييكن لمطاليييب :5
الدارسػيف فػي الكميػات األىميػة  عينػة البحػث فػي محافظػة كػربالء ، ويظيػر منػو إف أعمػػى 
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%، فػػي حػػيف كانػػت اقػػؿ 41نسػبة ىػػي لفئػػة مركػػز قضػػاء كػػربالء إذ بمغػت النسػػبة المئويػػة 
 %.4ىي لفئة قضاء عيف التمر بنسبة  نسبة

 ( توزيع عينة البحث حسب منطقة السكن لمطمبة6جدول )
 النسبة المسوية% العدد االنحدار السكني
 43 41 مركز قضاء كربالء
 4 4 قضاء عين التمر 
 11 11 قضاء اليندية

 11 11 ناحية الحسينية 
 14 15 المحافظات األخرى 

 %133 134 المجموع
( المتوسػػػط الحسػػػابي لفقػػػرات جػػػودة الخدمػػػة 7يوضػػػو الجػػػدوؿ ) ثانييييًا: التحمييييل الوصيييفي:

 -التعميمية في الكميات األىمية في محافظة كربالء المقدسة: 
 ( وصف عناصر جودة الخدمة التعميمية7جدول)

كمية العموم  العناصر
 اإلسالمية 

كمية ابن  كمية الصفوة
 حيان 

كمية الحسين 
 اليندسية

 الطفكمية 

 1.33 1.88 1.14 1.67 1.33 االعتمادية
 1.17 1.98 1.18 1.43 1.54 االستجابة
 1.11 1.69 1.55 1.56 1.41 الموثوقية
 1.53 1.78 1.31 1.76 1.44 التعاطف
 1.43 1.94 1.43 1.51 1.66 الممموسية
المتوسط 
 العام

1.478 1.586 1.338 1.854 1.161 
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( إف كميػػػة الحسػػػيف اليندسػػػية  قػػػد سػػػجمت 7الخاصػػػة بالجػػػدوؿ )يتبػػػيف مػػػف قػػػراءة البيانػػػات 
(، فػػي 2.854أعمػػى المتوسػػطات الحسػػابية لعناصػػر جػػودة الخدمػػة التعميميػػة بمعامػػؿ بمػػ  )

حػػػيف إف أدنػػػى المتوسػػػطات الحسػػػابية قػػػد سػػػجؿ فػػػي كميػػػة الطػػػؼ الجامعػػػة   بمعامػػػؿ بمػػػ  
ة لألبعػػػػاد اآلتيػػػػة (. وقػػػػد سػػػػجمت كميػػػػة الحسػػػػيف اليندسػػػػية  أعمػػػػى جػػػػودة تعميميػػػػ2.262)

)االستجابة،والممموسػػػػػػية، واالعتماديػػػػػػة، والتعػػػػػػاطؼ ،والموثوقيػػػػػػة(، بمتوسػػػػػػط حسػػػػػػابي بمػػػػػػ  
( عمى التوالي. في حيف كانت أدنى 2.69( و)2.78( و )2.88( و )2.94( و )2.98)

 (.2.11المتوسطات في كمية الطؼ لبعد االعتمادية بوسط )
ط الحسابية ألبعاد جودة الخدمة التعميمية في ويستنتج مف الجدوؿ السابؽ إف جميع األوسا

الكميات اآلتية)كمية العمػـو اإلسػالمية ، وكميػة الصػفوة الجامعػة ، وكميػة ابػف حيػاف ، وكميػة 
الحسػػيف اليندسػػية ، وكميػػة الطػػؼ الجامعػػة ( عينػػة البحػػث ىػػي أدنػػى مػػف الوسػػط الفرضػػي 

يميػة فػي الكميػات عينػػة ( ، وىػو مػا يؤشػر انخفػػاض مسػتوى عناصػر جػودة الخدمػػة التعم3)
 البحث بشكؿ عاـ .
( ترتيػػب عناصػػر جػػودة الخدمػػة التعميميػػة مػػف وجيػػة نظػػر طمبتيػػا فػػي 8ويعػػرض جػػدوؿ )

 .الكميات األىمية عينة البحث ، تبعا لنوع البعد األعمى جودة المتحقؽ في ىذه الكميات
 ( ترتيب أبعاد جودة الخدمة التعميمية  وفقًا ألىميتيا  8جدول ) 

 يات األىمية الكم
عناصييييييييييير جيييييييييييودة 

 الخدمة التعميمية

وم مييييييييييييييييييييييييييييييالع
 اإلسالمية

الحسييييييييين  ابن حيان الصفوة
 اليندسية

 الطف

 5 3 4 2 5 االعتمادية
 3 0 5 5 2 االستجابة
 4 5 0 3 4 الموثوقية
 0 4 3 0 3 التعاطؼ 
 2 2 2 4 0 الممموسية

 الشخصية لعينة البحث :ثالثًا: العالقة بين جودة الخدمة التعميمية والخصاسص 
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لإلجابػػة عػػػف تسػػاؤالت البحػػػث التػػػي تػػـ طرحيػػػا ضػػمف مشػػػكمة البحػػػث تػػـ إجػػػراء التحميػػػؿ  
 -( وفقا لمفقرات اآلتية: fاإلحصائي المتضمف اختبار )

( المحسػوبة تػـ إجػراء التحميػؿ اإلحصػائي الػذي fالحصػوؿ عمػى قػيـ ) .الجينس: لغيرض1
 -( وكما مبيف أدناه: 9يظيره الجدوؿ )

 N=104( اختبار تحميل التباين حسب الجنس 9دول )ج
 داللة القيم االحتمالية اإلحصاسية  Fقيمة  جودة الخدمة التعميمية

 داؿ* 1.100 1.9230 االعتمادية
 داؿ* 1.108 1.9018 االستجابة
 داؿ * 1.102 1.9154 الموثوقية
 داؿ * 1.105 1.9452 التعاطف
 داؿ * 1.108 1.8980 الممموسية

مػػف الجػػدوؿ أعػػاله يتػػبف وجػػود تبػػايف معنػػوي ذي داللػػة معنويػػة بػػيف متوسػػط إجابػػات أفػػراد 
العينػػػػػػة حسػػػػػػب الجػػػػػػنس )ذكػػػػػػر ، أنثػػػػػػى ( بالنسػػػػػػبة إلػػػػػػى أبعػػػػػػاد جػػػػػػودة الخدمػػػػػػة التعميميػػػػػػة 
)االعتمادية،واالسػػتجابة ،والموثوقية،والتعاطؼ،والممموسػػية (، إذ بمػػ  احتمػػاؿ المعنويػػة اقػػؿ 

إف اخػػتالؼ الجػػنس بػػيف عينػػة البحػػث  لػػو تػػأثير معنػػوي ذو  (، ممػػا يشػػير إلػػى1.15مػػف )
داللة إحصائية عمى إجابات الطمبة بالنسبة لرأييـ في الفقرات المتعمقػة بفقػرات أبعػاد جػودة 
الخدمة التعميمية ، وىذه النتيجػة  تعػد مؤشػرًا عمػى إف احػد أسػباب رضػا الطمبػة عػف جػودة 

 أو أنثى(.الخدمة التعميمية ىو جنس الطالب حسب )ذكر 
( التػػي أشػػارت إلى)يوجػػد تبػػايف بػػيف جػػنس 0واسػػتنادا إلػػى ذلػػؾ تػػـ قبػػوؿ الفرضػػية الفرعيػػة )

 الطالب )ذكر ، أنثى (  و إدراكو لمستوى جودة أبعاد الخدمة التعميمية .
دراكيػـ لجػودة الخدمػة التعميميػة تػـ  . العمر :1 لمعرفة طبيعػة العالقػة بػيف عمػر الطمبػة وا 

 -( كما يأتي :01( والتي يظيرىا الجدوؿ )fؿ التبايف األحادي )إجراء اختبار تحمي
 N=104( اختبار تحميل التباين حسب العمر  13جدول )

 داللة القيم احتمالية اإلحصاسية Fقيمة  عناصر جودة الخدمة التعميمية
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 داؿ*  1.1024 0.1347 االعتمادية
 داؿ* 1.1009 0.9123 االستجابة
 داؿ* 1.1063 0.1843 الموثوقية
  ير داؿ 1.6852 1.7200 التعاطف
 داؿ*  1.1091 0.1345 الممموسية
( وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط إجابػػات أفػػراد 01إذ يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ )

عينػػة البحػػث بحسػػب أعمػػارىـ، حيػػث دلمػػت إجابػػاتيـ عمػػى إف اخػػتالؼ أعمػػار الطمبػػة لػػو 
الخدمػػػػػػػػػة التعميميػػػػػػػػػة لألبعػػػػػػػػػاد اآلتية)االعتماديػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػأثير معنػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػي إدراكيػػػػػػػػػـ لجػػػػػػػػػودة 

(. في حػيف 1.15،واالستجابة،والموثوقية،والممموسية( ، إذ كاف احتماؿ المعنوية اقؿ مف )
اظيػػر ذات الجػػدوؿ عػػدـ وجػػود فػػروؽ معنويػػة بػػيف متوسػػط إجابػػات العينػػة بسػػبب اخػػتالؼ 

ؼ (، إذ كػػػاف احتمػػػاؿ العمػػػر بػػػيف إجابػػػات الطمبػػػة لبعػػػد جػػػودة الخدمػػػة التعميميػػػة )التعػػػاط
( وىػػػذا يعنػػػي عػػػدـ وجػػػود تػػػأثير معنػػػوي الخػػػتالؼ العمػػػر عمػػػى 1.15المعنويػػة اكبػػػر مػػػف )
 المتغير آنؼ الذكر .

( التػي نصػػت عمػى )وجػػود تبػايف بػػيف عمػر الطالػػب 2وبالتػالي تػـ قبػػوؿ الفرضػية الفرعيػػة )
دراكو لمستوى جودة أبعاد الخدمة التعميمية(.  وا 

(، لمعرفػػػة نػػػوع العالقػػػة بػػػيف المرحمػػػة f( قػػػيـ )00يػػػر جػػػدوؿ )اظ.المرحمييية الدراسيييية: 3
دراكيـ لمستوى جودة أبعاد الخدمة التعميمة، وكما مبيف أدناه:   -الدراسية لمطمبة وا 

( اختبار تحميل التباين حسب المراحل الدراسية      11جدول )       
N=104 

 لة القيم دال  االحتمالية اإلحصاسية  Fقيمة  جودة الخدمة التعميمية
 داؿ** 1.119 2.1932 االعتمادية
 داؿ** 1.116 2.0145 االستجابة
 داؿ** 1.119 2.1851 الموثوقية
 داؿ** 1.118 2.1732 التعاطؼ
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 داؿ** 1.113 2.1287 الممموسية
 (1.10**داؿ إحصائيا عند )      

البحث التي تعود ( يتبيف وجود فروؽ إحصائية بيف متوسط إجابات عينة 00مف الجدوؿ )
إلػػػػػػى اخػػػػػػتالؼ المرحمػػػػػػة الدراسػػػػػػية لعينػػػػػػة البحػػػػػػث عمػػػػػػى األبعػػػػػػاد المتعمقػػػػػػة بػػػػػػػ)االعتمادية 

( وىػػذا يػػدلؿ عمػػى 1.15،واالسػػتجابة،والموثوقية ،والتعاطؼ،والممموسػػية ( كونيػػا اقػػؿ مػػف )
إف اخػػتالؼ مسػػتوى المرحمػػة الدراسػػية لػػو تػػأثير معنػػوي عمػػى إدراؾ الطمبػػة لمسػػتوى جػػودة 

 خدمة التعميمية في الكميات األىمية عينة البحث.أبعاد ال
( التي نصت عمى انو )يوجد تبايف بػيف مسػتوى المرحمػة 3وبالتالي تقبؿ الفرضية الفرعية )

 الدراسية لمطمبة ومستوى إدراكيـ لجودة أبعاد الخدمة التعميمية(.
فػػة تػأثير الحالػػة ( لمعر fتػػـ إجػراء اختبػػار تحميػؿ التبػػايف األحػادي ).الحالية االجتماعييية: 4

االجتماعية لمطمبة في إدراؾ مستوى جػودة عناصػر الخدمػة التعميميػة فػي الكميػات األىميػة 
 -(، والذي يتضو منو األتي: 02عينة البحث، وكما يبينيا جدوؿ)

 N=104( اختبار تحميل التباين حسب الحالة االجتماعية        11جدول )
 داللة القيم  االحتمالية اإلحصاسية  Fقيمة  جودة الخدمة التعميمية

  ير داؿ  1.723 8.978 االعتمادية
  ير داؿ 1.513 7.671 االستجابة
  ير داؿ 1.618 7.387 الموثوقية
  ير داؿ 1.854 9.760 التعاطف
  ير داؿ 1.718 8.614 الممموسية

عػػدـ وجػػود فػػروؽ معنويػػة إحصػػائيا بػػيف متوسػػط إجابػػات الطمبػػة عينػػة البحػػث، فيمػػا يتعمػػؽ 
بجميػػػع  أبعػػػاد جػػػودة الخدمػػػة التعميميػػػة المتعمقػػػة ومتغيػػػرات الحالػػػة االجتماعيػػػة )أعػػػزب ، 

 ومتزوج ،وأخرى( لمطمبة.  
( التػػػي نصػػػت عمػػػى )وجػػػود تبػػػايف بػػػيف الحالػػػة 4وبالتػػػالي تػػػـ رفػػػض الفرضػػػية الفرعيػػػة ) 
 جتماعية لمطمبة ومستوى إدراكيـ لجودة أبعاد الخدمة التعميمية(.اال
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( لمعرفػػػة اخػػػتالؼ f:بػػػاجراء اختبػػػار تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادي ) . منطقييية سيييكن الطاليييب5
منطقػػة سػػكف الطالػػب وأثرىػػا فػػي إدراؾ الطمبػػة لمسػػتوى جػػودة أبعػػاد الخدمػػة التعميميػػة مػػف 

 ( .03وجية نظرىـ، وكما يظيرىا الجدوؿ )
 N=104( اختبار تحميل التباين حسب منطقة السكن13)  جدول

 داللة القيم  االحتمالية اإلحصاسية Fقيمة  جودة الخدمة التعميمية
  ير داؿ 1.702 9.783 االعتمادية
  ير داؿ 1.814 9.879 االستجابة
 داؿ* 1.116 00.876 الموثوقية
 داؿ* 1.108 00.435 التعاطف
 داؿ* 1.119 00.892 الممموسية

 *داؿ إحصائيا
( يتبػػيف وجػػود فػػروؽ معنويػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط إجابػػات عينػػة 03يتضػػو مػػف الجػػدوؿ )

البحث، بسبب اخػتالؼ منطقػة سػكف الطالػب فيمػا يخػم األبعػاد المتعمقػة  بجػودة الخدمػة 
التعميمية لألبعاد اآلتية )الموثوقيػة ، والتعػاطؼ ، والممموسػية(، وىػذا يػدلؿ عمػى إف منطقػة 

الطالػػػػب ليػػػػا  تػػػػأثير معنػػػػوي إحصػػػػائيا عمػػػػى إجابػػػػات أفػػػػراد عينػػػػة البحػػػػث بالنسػػػػبة  سػػػػكف
 لممتغيرات أنفة الذكر .

( التي نصت عمػى انػو )يوجػد تبػايف بػيف منطقػة سػكف 5وبالتالي تـ قبوؿ الفرضية الفرعية)
 الطالب وجودة أبعاد الخدمة التعميمية(.

 -ميمية ورضا الطمبة:رابعا: اتجاه التأثير بين أبعاد جودة الخدمة التع
انطمقػػت الفرضػػية الرئيسػػة الثانيػػة بػػافتراض وجػػود تػػأثير معنػػوي إحصػػائيا بػػيف جػػودة أبعػػاد  

(نتػػػائج تحميػػػؿ االنحػػػدار المتعػػػدد 04الخدمػػػة التعميميػػػة ورضػػػا الطمبػػػة ، ويعػػػرض جػػػدوؿ )
(Multiple Regression Analysis . ) 

اد جودة الخدمة التعميمية ( نتاسج تحميل االنحدار المتعدد ألثر أبع14جدول )
 عم  رضا الطمبة.
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N=104 
جودة الخدمة 
 التعميمية

ß S.T Beta T  مستوى
 tالداللة 

 القرار

قبوؿ  1.113 *5.898 1.005 1.053 1.080 االعتمادية
 الفرضية

قبوؿ  1.111 *5.919 1.078 1.038 1.071 االستجابة
 الفرضية

قبوؿ  1.111 *5.398 1.081 1.086 1.089 الموثوقية
 الفرضية

قبوؿ  1.110 *5.679 1.025 1.059 1.093 التعاطف
 الفرضية

قبوؿ  1.111 *5.098 1.031 1.072 1.066 الممموسية
 الفرضية

 *داؿ إحصائيا      
( إف أبعاد جودة الخدمػة التعميميػة األكثػر تػأثيرا عمػى رضػا الطمبػة  04يتضو مف الجدوؿ )

 Betaفي الكميات األىمية عينة البحث كانت لبعػد الموثوقيػة ،حيػث مػف خػالؿ متابعػة قػيـ 
( مقارنػػػة بالجدوليػػػػة البالغػػػػة 5.398المحسػػػػوبة )  t(  وبقيمػػػة 1.081لبعػػػد الموثوقيػػػػة )

(.وجػػػاء بعػػػد )االسػػػتجابة (بالمرتبػػػة الثانيػػػة مػػػف حيػػػث 1.15لػػػة )( عنػػػد مسػػػتوى دال0.98)
( 5.919المحسوبة بمعامؿ بم )  t( وقيمة 1.078)Betaالتأثير في رضا الطمبة بمعامؿ 

(. وقػػد كانػػت العناصػػر األكثػػر تػػأثيرا 0.98الجدوليػػة البالغػػة ) tوىػػو معنػػوي مقارنػػة بقيمػػة 
بعػػػد متغيػػػر الموثوقيػػػة واالسػػػتجابة ىػػػي عمػػػى رضػػػا الطمبػػػة الدارسػػػيف فػػػي الكميػػػات األىميػػػة 

لألبعػػػػاد السػػػػابقة الػػػػذكر ىػػػػي   Beta)الممموسػػػػية،والتعاطؼ ، واالعتماديػػػػة( :إذ بمغػػػػت قػػػػيـ 
المحسػػػػػػػػػوبة ىػػػػػػػػػي   t( عمػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػوالي  وقيمػػػػػػػػػة1.005(و)1.025(و)1.031)
( 0.98(عمى التوالي وىي معنوية مقارنة بقيمتيا الجدولية)5.898(و)5.679(و)5.098)
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تقبؿ الفرضية الرئيسػة الثانيػة التػي نصػت عمػى اف ىنػاؾ تػاثير ذو داللػة معنويػة .وبالتالي 
 بيف جودة الخدمة التعميمية والرضا العاـ لمطالب.

 
 ث الرابع: االستنتاجات والتوصياتالمبح

أظيػػػرت نتػػػائج البحػػػث انخفػػػاض مسػػػتوى جػػػودة أبعػػػاد الخدمػػػة التعميميػػػة فػػػي الكميػػػات  .0
 لجميع الكميات األىمية مف وجية نظر طمبتيا. األىمية عينة البحث   بشكؿ عاـ

وجود اىتماـ مػنخفض نسػبيًا بجػودة الخدمػة التعميميػة التػي تػـ قياسػيا بالنسػبة لمكميػات  .2
األىميػػة عينػػة البحػػث مػػا عػػدا كميػػة الحسػػيف اليندسػػية ، التػػي أبػػدى الطمبػػة رضػػاىـ بدرجػػة 

ة كميػة بالقاعػات الدراسػية أعمى مف بقية الكميات األىميػة ، ويعػود ذلػؾ بسػبب عنايػة عمػاد
مف حيث أثاثيا ومختبراتيا وبيئتيا الجامعية بصورة اكبر مف بقية الكميات األىمية األخرى 

 عينة الدراسة .
وجػػػود اخػػػتالؼ وتبػػػػايف فػػػي مسػػػػتوى جػػػودة ونوعيػػػػة الخػػػدمات التعميميػػػػة التػػػي تقػػػػدميا  .3

ة التدريسػػػييف الكميػػػات عينػػػة البحػػػث، ولعػػػؿ السػػػبب يعػػػود إلػػػى اخػػػتالؼ مسػػػتويات األسػػػاتذ
والعامميف ومستوى تأىيؿ الكميات مف حيث المختبرات والقاعات والنادي الطالبي وجماليػة 

 الكميات  وكذلؾ موقع الكميات بالنسبة لجغرافية مدينة كربالء.
تبيف مف نتائج البحث إف كمية الحسيف اليندسية األىمية تقدـ خػدمات تعميميػة لطمبتيػا  .4

ات األىمية عينة البحث، عمػى الػر ـ مػف إف نتائجيػا انخفضػت بجودة أعمى مف بقية الكمي
(، ويرجػع السػبب فػي تقدمػو عمػى بػاقي الكميػات إلػى كونيػا 3عف الوسػط الفرضػي البػال  )

تضػػـ أفػػراد لػػدييـ مػػؤىالت عمميػػة  تسػػتند عمػػى شػػيادات عميػػا وأوليػػة فضػػال عػػف األلقػػاب 
 حث.العممية بصورة أعمى مف بقية الكميات األىمية عينة الب

  -ثانيًا: التوصيات :
ضرورة تطوير أعضاء ىيئة التدريس ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ حثيـ عمى االشتراؾ في  .0

أنشػػطة عمميػػة جديػػدة والعمػػؿ بػػروح الفريػػؽ ، مػػف اجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى أفضػػؿ جػػودة خدمػػة 
 تعميمية . 
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ف نشػػر ثقافػػة جػػودة الخػػدمات التعميميػػة بػػيف المسػػتثمريف والمػػالكيف والعمػػداء والتدريسػػيي .2
والعامميف في الكمية وفي جميع المستويات الخدميػة أو عمػى مسػتوى التنظػيـ التعميمػي فػي 

 الكميات األىمية.
التأكيػد عمػػى عمػػادات الكميػػات األىميػػة واألقسػػاـ العمميػػة بضػػرورة عقػػد نػػدوات ولقػػاءات  .3

دوريػػػة خػػػالؿ العػػػاـ الدراسػػػي لالسػػػتماع إلػػػى شػػػكواىـ بخصػػػوم كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بمسػػػتوى 
 كاديمي وجودة المختبرات والمواد المختبرية والمواـز وجودة البيئة الجامعية .التدريس األ

ضػػرورة تطػػوير القاعػػات الدراسػػية وتزويػػدىا بالوسػػائؿ التعميميػػة وزيػػادة وتحسػػيف عػػدد  .4
ونوع األجيزة والمستمزمات المختبرية السيما في األقساـ العممية التي تتطمب الدراسػة فييػا 

و إجراء مشاريع بحثية تحتاج إلى أدوات ومعدات ومكائف متطػورة إجراء تجارب مختبرية أ
، مػف خػػالؿ التعاقػػد مػع الكميػػات الحكوميػػة التػي تعمػػؿ فػػي المحافظػة السػػتخداـ مختبراتيػػا 

 المتطورة مقارنة بمختبرات الكميات األىمية التي تفتقر ليذه المختبرات . 
 مصادر البحث 

 أوال: المصادر العربية:
إدريػػػس ،جعفػػػر عبػػػد ا  موسػػػى او أحمػػػد ،عثمػػػاف إبػػػراىيـ او عبػػػد الػػػرحمف، عبػػػد ا    .1

( ، " إمكانية تطبيؽ إدارة الجػودة الشػاممة عمػى خػدمات التعمػيـ العػالي 2102أالختر، )
مػػػف أجػػػؿ التحسػػػيف المسػػػتمر وضػػػماف جػػػودة المخرجػػػات والحصػػػوؿ عمػػػى االعتماديػػػة : 

" ، مجمػػػة أمػػػا رابػػػاؾ )األكاديميػػػة األمريكيػػػة دراسػػػة حالػػػة فػػػرع جامعػػػة الطػػػائؼ بالخرمػػػة 
 .62-39، صػ7، العدد 3العربية لمعمـو والتكنولوجيا(، المجمد 

( ، " استراتيجيات مقترحة لضػماف 2101األ ا ،وفيؽ حممي ا األ ا ، إيياب وفيؽ ، )  .1
ألاؿ جودة األداء الجامعي " ، جامعة األزىر كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية قسػـ إدارة ا

،www.cc.uobaghdad.edu.iq/.../Quality/%واالداء%21الجػػودة%21ضػػماف
 .  21%-21الجامعي21%
(، " تأثير جودة الخدمات عمى تحقيؽ رضػا الزبػوف : دراسػة 2102بمحسف ، سميحة ،)  .3

وكالػػػة ورقمػػػة "، رسػػػالة ماجسػػػتير  يػػػر منشػػػورة فػػػي  العمػػػـو  -حالػػػة مؤسسػػػة مػػػوبيميس
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العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التيسير في جامعة قاصدي التجارية مقدمة إلى كمية 
 مرباح ورقمة .

(، " جػػػودة الخدمػػػة التعميميػػػة وأثرىػػػا عمػػػى 2102بنػػػي حمػػػداف ، خالػػػد محمػػػد طػػػالؿ ، )  .4
رضى الطمبة : دراسة تطبيقية عمى طمبة جامعة العمػـو التطبيقيػة الخاصػة " ، المػؤتمر 

 .  929-907لتعميـ العالي ، صػالعربي الدولي الثاني لضماف جودة ا
( ، " جػػػػػودة الخدمػػػػػة 2119الحػػػػػدابي ،داود عبػػػػػد الممػػػػػؾ ا وقشػػػػػوة ، ىػػػػػدى عبػػػػػد ا ، )  .5

التعميميػػة بكميػػة التربيػػة بججػػة مػػف وجيػػة نظػػر طمبػػة األقسػػاـ العمميػػة " ،المجمػػة العربيػػة 
 .018-92، صػ4، العدد 2لضماف جودة التعميـ الجامعي ، المجمد 

مػػػػػي ا وزويػػػػػف ا عػػػػػامر عبػػػػد األميػػػػػر ا والميػػػػػالي ،حػػػػػاكـ أحسػػػػػوني ، الحكػػػػيـ ، ليػػػػػث ع  .6
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 -السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو:
 أخي الطالب العزيز. 

يرجى قراءة العبارات التالية باىتماـ واإلجابة بدقة ، أف إجاباتكـ الدقيقة 
ستساعدنا في الوصوؿ إلى استنتاجات عممية ، تسيـ في تقديـ توصيات مفيدة 

 لعمادات الكميات األىمية لتطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة. 
 مع الشكر 

 الباحث
 أوال:معمومات عامة

 .الجنس  1
 انث  ذكر 
 .العمر   :1

 فأكثر 31 31-18 17-14 13-13من 13دون الي
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 .المرحمة الدراسية:3
 المرحمة الرابعة المرحمة الثالثة المرحمة الثانية المرحمة األولى

 .الحالة االجتماعية:4
  ارمل()مطمد حالة أخرى متزوج أعزب

 عنوان السكن:   .5
اليندية   ناحية الحسينية  مركز قضاء كربالء   قضاء عين التمر      قضاء 

 محافظة أخرى
 ثانيا: فقرات جودة الخدمة التعميمية:

 
حػػػػػػركة المػػقػيػػػػاس ال اتفػػػؽ تمامػػػا           العبارات االبعاد

 اتفؽ تماما
0      2       3      4         
5 

تحييرص عمييادة الكمييية والقسييم عميي  أداء  االعتماد
 الخدمة بشكل صحيح

 

القسم بحل المشكالت التي قد تمتزم إدارة  
 تواجو الطمبة

 

تعييييد الخييييدمات التعميمييييية المقدميييية لنييييا  
 مناسبة مع رغباتنا

 

  يصحح العاممون األخطاء فور اكتشافيا 
تسييييتجيب إدارة القسييييم والعيييياممون إليييي    االستجابة

 طمباتنا التعميمية 
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تغطي خدمات الكمية احتياجاتي ألغراض  
 التعمم

 

بسيولة التواصل مع القسيم لتمبيية اشعر  
 احتياجاتي اإلدارية

 

احصل عم  خدمات فوريية مين العياممين  
 في الكمية

 

تمتيييياز خييييدمات القسييييم  المقدميييية بدقيييية  
 التوقيت

 

اشعر باألميان والضيمان عنيد اسيتخدامي  الموثوقية
 لخدمات الكمية

 

يتسييييم العيييياممون فييييي الكمييييية  
 باالنضباط وحسن السموك

 

التدريسييييين والفنييييين يتصيييف  
 بالميارة وكفاءة األداء الميني

 

يحييييرص العيييياممون عميييي  زرع  
 الثقة في نفوس الطمبة

 

يشييعرني التدريسيييين والفنيييين  التعاطؼ
 بأىميتي ويصغون ألسسمتي 

 

يتمتع العياممون بالكميية بميدى  
 عالي من المطف واالحترام

 

يييييوفر الكييييادر الفنييييي واإلداري  
سييياعات مناسييييبة فيييي الكمييييية 

 اإلجابة عم  تساؤالتي.
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اشييييعر بالتعيييياطف معييييي عنييييد  
طمبييييييي الحتياجييييييات تعميمييييييية 

 خاصة بمستواي العممي

 

تتسم الكمية وقاعاتيا بالترتيب  الممموسية
 والتصميم الالسد والجذاب 

 

يظييييير التدريسيييييين  بمظييييير  
 يتسم باألناقة والذود  العالي

 

 مالسمية الكمييية لتأدييية األعمييال 
 التعميمية واالدارية

 

تتصيييف المسيييتمزمات واألثييياث  
 واألدوات بالعصرية والمطافة 

 

وضيييوح رؤيييية ورسيييالة اإلدارة  
 التعميمية 
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  الملخص 
ـــدریس العامـــة وأســـالیبه    ـــق الت ـــًا لطرائ ـــاول البحـــث الحـــالي وصـــفًا معیاری ، ألن یتن

ــا  ــة قائمــة فــي مدارســنا وجامعاتن الشــكوى مــن توصــیل المعلومــات وتحقیــق األهــداف التربوی
السـتعمال طرائــق وأسـالیب تقلیدیــة تركـز فــي الحفــظ والتسـمیع مــن دون تحفیـز الطالــب فــي 
توصیل المواد الدراسیة وقد وضح الباحث أهمیة بحثه من كون الطریقة القنـاة التـي توصـل 

نــــین مهمــــین فــــي العملیــــة التربویــــة والتعلیمیــــة همــــا المرســــل (األســــتاذ المعلومــــات بــــین رك
الجــامعي) والمســتقبل (الطالــب) واســتثمار الطریقــة الناجحــة یســاعد األســتاذ الجــامعي علــى 
توصیل المادة الدراسیة للطالب بسهولة ویسر وقد اختار الباحث عددًا مـن طرائـق التـدریس 

طریقـة المحاضـرة وطریقـة المباحثـة الجماعیـة وطریقـة العامة وأسالیبه وعلى النحو اآلتـي : 
المشروع وطریقة حل المشكالت . ووضح الباحث أهمیة هذه الطرائق واألسالیب التدریسیة 
المتبعــة التــي تســتعمل فـــي كــل طریقــة لتوصـــیل المــواد الدراســیة للطلبـــة كمــا بــیّن الباحـــث 

باالسـتنتاجات والتوصـیات  محاسن كل طریقة وعیوبها من طریق محاور البحث وختم بحثه
.  

  مشكلة البحث 
ّ الشكوى من تحقیق طالب یعـرف كیـف یفكـر؟ ومعلـم كیـف یمتلـك مـن طرائـق    إن

التدریس وأسالیبه في مدارسنا التـزال قائمـة ؟ فمـن المالحـظ ان األجـواء التـي یتفاعـل معهـا 
الدیمقراطیـة فـي الناشئة في األسـرة والمدرسـة والجامعـة والمجتمـع ال تمـارس فیهـا األسـالیب 

األعم األغلـب ... فالمنـاهج التربویـة تبنـى مـن وجهـة نظـر الكبـار وفـي منـأى عـن حاجـات 
الناشـــئة واهتمـــامهم ورغبـــاتهم ومیـــولهم "والتدریســـي" فـــي الجامعـــة أو المعهـــد یقـــدم مقـــررات 
یحاسب طالبه إن هم خرجوا عنها في االمتحانات وهذه األسالیب المستبدة تحول مـن دون 

ـــادرة (الســـید ، تفـــتح ا ـــة بـــالنفس والمب ـــة واالســـتقالل والثق ) . ومـــن ٣٤م ، ص: ٢٠١٠لحری
ـــــى توصـــــیل  ـــــا بخاصـــــة التـــــي دأب األســـــتاذ الجـــــامعي عل ـــــة فـــــي جامعاتن ـــــق التقلیدی الطرائ

) فاألستاذ الجامعي فیهـا هـو Lecture methodالمعلومات بها للطلبة طریقة المحاضرة (
سـتاذ الجـامعي بالحـدیث إال بقـدر معـین ، وهـذه المتحدث والطالب مسـتمع وال یسـمح لـه األ

ال تسمح للطالب بالمناقشة والحوار إلبداء الرأي فتكون هذه الطریقـة بهذا األسلوب الطریقة 
) وقـد یتمـدد تفكیـر الطالـب خـارج الصـف Spoon feedingأشبه بعملیة إطعام بالملعقـة (

ــه كالمهرجــان الریاضــي أو  وتســلط علیــه قــوى أخــرى نتیجــة للحیــز الحیــوي الــذي یعــیش فی
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اإلنشداد لفیلم وبذلك تتحول طریقة المحاضرة إلى عـائق فـي توصـیل المعلومـات للطلبـة وال 
ـال المبنـي علـى االستبصـار والفهـم والمناقشـة فاتجهـت أنظـار  ّ تشجع الطلبة على التعلم الفع

هـا للطالـب المربین إلى طرائـق وأسـالیب حدیثـة فـي توصـیل المـواد الدراسـیة للطلبـة یكـون فی
ـه ومـن طریـق ذلـك تحقـق العملیـة التربویـة والتعلیمیـة  دور أسـاس وأمـا المعلـم فمراقـب وموجِّ

  األهداف المتوخاة في توصیل المعلومات للطلبة .
  أهمیة البحث والحاجة الیه 

یحظــى التعلــیم الجــامعي باهتمــام متزایــد فــي معظــم المجتمعــات المتقدمــة والنامیــة   
الرصــید االســتراتیجي الــذي یغــذي المجتمــع باحتیاجاتــه كلهــا مــن علــى حــد ســواء ، بوصــفه 

ــة فــي مجــاالت الحیــاة  ــوادر البشــریة التــي یحتــاج إلیهــا المجتمــع للنهــوض بأعبــاء التنمی الك
ــــة  ـوفر الرؤیــــة العلمیــــة والفنیــــة المتخصصــــة بشــــأن القضــــایا المختلفــــة المتعلق المختلفــــة ویـــ

بنــــاء علـــــى ذلــــك فـــــان االرتقـــــاء  )٧٩م ، ص:٢٠١١بمجــــاالت العمـــــل الــــوطني (زایـــــر ، 
بالمستوى االكادیمي لألستاذ الجامعي فـي الكلیـات األهلیـة والحكومیـة یعـد الحجـر األسـاس 
ــیم الجــامعي بخاصــة االهتمــام بطرائــق التــدریس العامــة والخاصــة إلــى جانــب  لتطــویر التعل

دورًا فـــي االهتمـــام بالتخصـــص العلمـــي واألدبـــي الـــدقیقین ، ألن لطرائـــق التـــدریس وأســـالیبه 
ترجمة أهداف المنهج إلى المفـاهیم والقـیم والعـادات المرغـوب فیهـا التـي تتطلـع المدرسـة أو 
ــادة علــى أنهــا تتــدخل إلــى حــد كبیــر فــي نجــاح أو إخفــاق الرســالة  ــى تحقیقهــا زی الجامعــة إل
ـــق  ـــین األســـتاذ الجـــامعي والطالـــب) ألن طرائ ـــة بـــین المرســـل والمســـتقبل (ب التربویـــة والعلمی

وأسالیبه تشجع الطلبة على اكتساب المعلومات فاالهتمام بالمـادة العلمیـة وحـده ال  التدریس
یكفي إذ البد من أن تنظم إلیه المعرفة بالطرائق واألسالیب التدریسیة المالئمـة فـي التعامـل 
مع الطالب بمراعاة مستواه العقلي والعمري ومعرفة مشاعره وانفعاالته ، فالطالب لیس بآلـة 

نیكــا وتحــرك بحســب مشـــیئة مالكهــا والحاجــة الیهــا ، بـــل هــو إنســان لــه عقـــل تضــبط میكا
وعاطفــة ال یمكــن بنــاؤه إال باألســالیب التربویــة والنفســیة الســلیمة التــي تقــع مســؤولیتها علــى 
األســتاذ الجــامعي لــذلك یتوجــب (التطــویر المســتمر لقــدرات أعضــاء الهیئــة التدریســیة مــن 

ــدورات والمشــاركات والمــؤتم ــادة مــن تجــارب اآلخــرین مــن خــالل الحــوار طریــق ال رات واإلف
ــیم وأســالیب  ــات التعل ــة وتقنی ــادل اآلراء واطالعهــم علــى طرائــق التــدریس الحدیث والنقــاش وتب
ـــب علمـــًا  ـــاء شخصـــیة الطال ـــین لبن ـــع واالســـتقراء واالبتعـــاد عـــن أســـالیب اإلمـــالء والتلق التتب

)(جریو،  غیـــــر قـــــادر علـــــى مواجهـــــة ). ألن التعلـــــیم الجـــــامعي ١١٤م، ص: ٢٠١٢وخلقـــــًا
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ـــــــــة وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق    المتغیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات الدولیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــات ومتطلباتهــــــــــا مــــــــــن دون الســــــــــعي الحثیــــــــــث باتجـــــــــــاه    العمــــــــــل واســــــــــتثمار المعلومــ
  تطـــــویر مســــــؤولیات األســــــتاذ الجــــــامعي التربویــــــة والنفســـــیة علــــــى النحــــــو الــــــذي یمكــــــنهم 
  مـــــــــن االضــــــــــطالع بـــــــــأدوارهم المنســــــــــجمة مـــــــــع المتغیــــــــــرات الدولیـــــــــة (إضــــــــــافة الــــــــــى 

ـــــــــول تعزیـــــــــز دورهـــــــــم ا ـــــــــك یق ـــــــــیم العـــــــــالي وفـــــــــي ذل ـــــــــق جـــــــــودة التعل   لفاعـــــــــل فـــــــــي تحقی
(أدوارد ســـالیز): ان االســــتثمار المســــتقبلي یكمــــن فـــي اإلنســــان ویعتمــــد علــــى المؤسســــات 

  ) . ١٦١م ، ص: ٢٠٠٥الناجحة)(الفتالوي ، 
  ومن طریق ما تقدم یتضح : 

ــي أو الحكــومي بوصــفه الحجــر األســاس الســتثمار  .١ ــیم الجــامعي األهل أهمیــة التعل
 وأخالقیا  القوى البشریة الوطنیة وتلبیة حاجات سوق العمل لبناء المجتمع علمیاً 

اهمیـة تطــویر كفایـات األســتاذ الجـامعي فــي المجـالین التربــوي والعلمـي باالهتمــام  .٢
 بطرائق التدریس العامة والخاصة والتخصص الدقیق . 

ـــال وعـــدم  .٣ ـــتعلم الفعَّ أهمیـــة طرائـــق التـــدریس وأســـالیبه التـــي تشـــجع الطلبـــة علـــى ال
ــة واإلمالئیــة فـي توصــیل المــواد الدراسـیة للطلبــة بــل  ّ االسـتناد إلــى الطرائـق التلقینی

 إلى الطرائق واألسالیب المبنیة على المناقشة والحوار . 
  مدخل نظري 

 مكانة الطریقة في التربیة 
اذ الجــامعي بطرائــق وأســالیب التــدریس وتمكنــه مــن المــادة العلمیــة إن إلمــام األســت    

جانبان مهمان في توصیل المعارف للطلبة فاستعمال األسـتاذ الجـامعي للطرائـق واألسـالیب 
التدریسیة المالئمـة لمسـتوى الطلبـة العقلـي والعمـري وأن تالئـم میـولهم وأوالعهـم واتجاهـاتهم 

لدراســیة وتحقیــق األهــداف الخاصــة والعامــة المتوخــاة مــن یسـاعد كثیــرًا فــي اكتســابه المــادة ا
المــادة الدراســیة وتثیــر فــیهم الدافعیــة واالنتبــاه وتشــجعهم علــى مواصــلة التعلــیم خــارج حجــرة 
ــة علــى األســتاذ الجــامعي  ــة التدریســیة المناســبة للمــادة العلمی الصــف ، ویقــع اختیــار الطریق

اسبة لتوصـیل المـادة الدراسـیة ألنـه أدرى بواقـع فهو المنوط به اختیار الطریقة التي یراها من
المــادة الدراســیة ومســتوى الطلبــة وحاجــاتهم المعرفیــة والوجدانیــة والــنفس حركیــة (ان تحقیــق 
األهــداف التربویــة ال یتوقــف علــى المــنهج الواســع المتنــوع فــي خبراتــه والمتــرابط فــي أجزائــه 

ها ومبادئها من علـم الـنفس ومـن فحسب بل یتوقف على الطریقة الصالحة التي تستمد أسس
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) . ان الطرائـق الناجحــة ٢٥٢م ، ص : ١٩٨٣الفهـم الصـحیح لعملیـة الـتعلم) (الشـیباني ، 
فـي توصـیل المعـارف للطلبـة هـي تلـك الطرائـق التـي تراعـي الفـروق الفردیـة وتشـجع الطلبــة 

الطالـب على الحوار والنقـاش وعلـى العمـل التعـاوني فـي جـو دیمقراطـي ، البعیـدة عـن قمـع 
والمفعمة بالقبول والرضا التي تزرع الثقة في نفس الطالـب وتحـدوه إلـى التنقیـب واالكتشـاف 

 . ومن خصائص ومزایا الطریقة الناجحة أیضا :
. الطریقــة الجیــدة ذات تخطــیط مــنظم لفعَّالیــات الــدرس تتجنــب بــه االرتجــال وتضــییع ١ 

  الوقت والجهد . 
نهـا باسـتعمالها مصـدرًا للترغیـب فـي الدراسـة واتسـاع . تعني باألوالع وتسعى لإلفادة م٢

  الخبرة . 
. تفیـد الطریقـة الناجحـة مـن الوسـائل التعلیمیــة قـدر اإلمكـان لتجعـل مـادة الـدرس ملــذة ٣

  وواضحة . 
. تفید الطریقة الجیدة من األحداث الجاریة في بیئتها والمنشآت واآلثـار القریبـة لتجعـل ٤

  منها موضوع دراسة .
د الطریقــة الجیــدة علــى الفاعلیـة الذاتیــة كثیــرا وتوِّجــه مـا یبذلــه المــتعلم مــن جهــد . تعتمـ٥

  في اكتساب الخبرات والمیول واألفكار . 
. تراعـي الطریقــة الجیــدة الفـروق الفردیــة بــین الطلبــة  وتقـدم المــادة العلمیــة والفاعلیــات ٦

  التربویة ما یالئم مستوى الطلبة الفكري والنفسي واالجتماعي . 
  ) ٢٣م ، ص:١٩٦٥(الرحیم :                                            

ــه ان یأخــذ بالحســبان التنــوع فــي      ــد مــن اإلشــارة إلــى ان األســتاذ الجــامعي علی الب
استعمال الطرائق التدریسیة وأّال یجمد علـى طریقـة واحـدة فـي توصـیل المـادة الدراسـیة فقـد 
یحتاج لتوصیل المادة الدراسیة إلـى مـزج بـین عـدة طرائـق فـي الحصـة الواحـدة وقـد یحتـاج 

  سب مستواه العقلي والعمري . إلى أسلوب خاص لكل طالب بح
  تطور مفهوم الطریقة : 

ظهرت طرائق التدریس مقترنة بتأسیس المـدارس والحاجـة الـى االهتمـام بالتالمیـذ     
(إن المفكرین بهذا الحقل كثیرون وقد تعاقبوا من یوم وجدت المدرسة حتى الیـوم وتعاقبـت 
معهم طرائق تدریسیة عدیدة وان أبرز من اشتغل بالطریقة وأصول التدریس هـم بسـتالوزي 

الثالثـة حفـزوا للعمـل والتفكیـر بواسـطة اآلراء واالفكـار التـي  وهربارت وفروبل ولكـن هـؤالء
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بشّر بها جان جاك روسو فهو مصدر العصر الحدیث في التعلیم وكان شـعار روسـو فـي 
  ) ٧٩، ص: ١٩٥٠كتاباته القول "ان األساس في التربیة هي الطبیعة"   (آل یاسین ، 

ار روسـو وغیـره مـن علمـاء أخذ المربون یشرعون باالهتمام بـالتعلم فـي ضـوء أفكـ    
ــذین أثــروا فــي تطــویر أصــول التــدریس التــي  ــذین ظهــروا فــي العصــر الحــدیث ال ــة ال التربی
انصبت على ربـط التعلـیم بالحیـاة واالهتمـام بمیـول التالمیـذ وأوالعهـم وعـدم ارغـامهم علـى 

ــة التــدریس یؤكــد اكتســاب التالم ــالمفهوم الحــدیث لطریق ــالعنف والقســر (ف ــیم ب ــذ تقبــل التعل ی
للحقائق والمعلومات ولكن لیس لذاتها بل كوسـائل تسـهم فـي تحقیـق أهـداف تربویـة أسـمى 
قیمـة وأهمیــة مــن الهــدف المعرفـي كتنمیــة االتجاهــات والقــیم والمیـول وانمــاط التفكیــر التــي 
تؤكــــدها الفلســــفة االجتماعیــــة والتربویــــة الســــائدة فــــي مجتمــــع) (لجنــــة فــــي وزارة التربیــــة ، 

ـــــة  ) .١١٨م ، ص:١٩٨٠ ـــــة التربویـــــة االنســـــانیة والحركـــــة التقدمی وكـــــان لظهـــــور النظری
)progressive movement أثر في تحسین طرائـق التـدریس فأصـبح الهـدف للنظریـة (

التربویــة االنســانیة (هــو بنــاء االنســان الحــر الصــالح لبنــاء مجتمعــه الحــر الجدیــد ولتحقیــق 
دام وســـائل ومعینــات تثیـــر هــذا الهــدف شـــكل منهجهــا ... وأكـــدت طرائــق التـــدریس اســتخ

اهتمــام الطفــل ومیولــه واألخــذ بــالفروق الفردیــة العقلیــة والجســمیة بــین األطفــال) (الجعفــري 
  )٥٧ – ٥٦م ، ص : ١٩٩٣واخرون ، 

ــتعلم      ــالغ فــي الوقــوف بوجــه ال فــي حــین كــان لظهــور الحركــة التقدمیــة ... أثــره الب
) مــن ١٩٥٠ – ١٨٥٩( J. Deweyالحفظــي والطرائــق المیكانیكیــة ، وكــان الفیلســوف 

أعالم هـذه الحركـة وواحـدًا مـن المـربین الـذین وقفـوا بوجـه االتجـاه القـائم علـى الفصـل بـین 
) لقـد اصـبح هـدف الطریقـة متشـعبًا وال ٦م ، ص: ١٩٦٢العقل والجسـم (سـرحان ومنیـر، 

یقتصــر علــى البحــث والتنقیــب علــى الطرائــق واألســالیب التــي توصــل المعلومــات للطالــب 
عي میوله واتجاهاته بـل تعـدت ذلـك الـى (اكسـاب المـتعلم القـدرة علـى التفكیـر بأنواعـه وترا

المختلفـــة : التفكیــــر االبتكــــاري، التفكیــــر المفهــــومي، التفكیــــر النقــــدي، التفكیــــر الخالفــــي، 
التفكیر العلمـي، التفكیـر االستشـرافي، التفكیـر المبـادر ، التفكیـر المحـددّ التفكیـر الجمعـي، 

فیذي، التفكیر البدائي ، التفكیـر الحدسـي، التفكیـر التواصـلي، التفكیـر الشـمولي التفكیر التن
  ) .٦٦م ، ص٢٠١٠...) (السید ، 

ــى      ال یمكــن ان یحقــق األســتاذ الجــامعي األهــداف هــذه كلهــا مــن دون االســتناد ال
طرائـق وأسـالیب تدریسـیة تجعـل الطالـب محـور العملیـة التربویـة والتعلیمیـة كـالطرائق التــي 
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قـوم علـى أســاس الحـوار والمناقشــة إلبـداء الــرأي حینئـذ نحصــل علـى الطالــب الـذي یخــدم ت
  مجتمعه ونفسه . 

  هدف البحث : 
  یهدف البحث الحالي الى 

  تعرف عدد من طرائق التدریس العامة وأسالیبه 
  حدود البحث :

یـة ، عدد من طرائق التدریس العامـة وأسـالیبه ، (طریقـة المحاضـرة ، المباحثـة الجماع  
  طریقة المشروع ، طریقة حل المشكالت) . 

  تحدید المصطلحات 
 الطریقة  .١

  م) بأنها : ١٩٦٥عرفها الرحیم (
اتخاذ عدة خطوات مترابطة للوصول إلى هدف معین . فهي تعني عرض المـادة     

العلمیـــة علـــى ذهـــن الطالـــب ومســـاعدته علـــى اســـتیعابها وفهمهـــا واإلفـــادة منهـــا فـــي حیاتـــه 
ومتقنــة توضــح الغــامض وتــربط المعرفــة العلمیــة واألدبیــة بمســائل الحیــاة  بصــورة مستســاغة

  ) .١٣م ، ص: ١٩٦٥(الرحیم ، 
  م) بأنها : ٢٠٠٦عرفها الهاشمي (

  الخطــــة التــــي ینتهجهــــا المعلمــــون مــــع تالمیــــذهم لتحقیــــق الغایــــة المقصــــودة فــــي     
م ، ٢٠٠٦تــــربیتهم وتعلــــیمهم ، بأیســــر طریــــق وأقــــل وقــــت وجهــــد ونفقــــات . (الهاشــــمي ، 

  ) ٤٩ص:
  ) بأنها : ٢٠١٤عرفها فرحات (

ـــــــه)      ـــــــم (المرســـــــل) والتلمیـــــــذ (المرســـــــل إلی ـــــــة بتـــــــوافر المعل ـــــــة التربوی   تـــــــتم العملی
وهو الذي یتلقى الدرس أو المادة العلمیة التـي یعالجهـا المعلـم ، ویجمـع ذلـك الطریقـة التـي 
لـــــــــــى معالجــــــــــة الـــــــــــدرس ، وایصــــــــــال حقائقـــــــــــه إلـــــــــــى    یســــــــــتطیع المعلـــــــــــم بواســــــــــطتها ا

  ) ٦٦م ، ص:٢٠١٤الطلبة (فرحات ، 
  الطریقة العامة  

  م) بأنها : ١٩٦٥عرفها الرحیم (
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ــــة یمكــــن      ــــة تعلیمی ــــة یقصــــد بهــــا كــــل طریق ــــدة كطریق ــــي دروس عدی ــــق ف ان تطب
ــاریخ واالقتصــاد Lecture methodالمحاضــرة ( ) التــي یمكــن اســتعمالها فــي تــدریس الت

واللغة وغیرها من الدروس ، فهي طریقة قابلة للمطاوعة والتكیّف إلى دروس مختلفـة ولهـذا 
ــرحیم ،   م ، ص:١٩٦٥ســمیت "بالعامــة" أي انهــا عرضــة لالســتعمال فــي دروس كثیــرة (ال

١٨(  
  م) بأنها : ٢٠٠٩عرفها سالمة وآخرون (

مجموعــــة االجــــراءات التــــي یســــتخدمها المعلــــم فــــي معالجــــة المواقــــف واالنشــــطة     
التعلیمیــة لتحقیـــق األهــداف التعلیمیـــة المنشـــودة بأیســر الســـبل وأقصـــر وقــت وأقـــل النفقـــات 

  ) ١٩١، ص:  ٢٠٠٩(سالمة وآخرون ، 
  : الطریقة الخاصة 

 ) بأنها :م١٩٦٥عرفها الرحیم (
وهي الطریقة التي ینحصـر اسـتعمالها فـي درس معـین فـال یمكـن نقلهـا الـى حقـل     

آخــر ألنهـــا متقیـــدة بخصـــائص ذلــك الـــدرس وطبیعتـــه ومـــا یحتــاج الیـــه مـــن لـــوازم ووســـائل 
ــة  ایضــاح فالطریقــة الخاصــة فــي تــدریس الریاضــیات مــثًال ال تصــلح لتــدریس اللغــة والطریق

یمكـن نقلهــا إلـى مختبــرات الفیزیـاء . ألن لكــل درس میــزات  الخاصـة فــي تـدریس التــاریخ ال
 – ١٨م ، ص: ١٩٦٥وظروفــًا تســتوجب تنســیقا معینــا ووســائل إیضــاح خاصــة (الــرحیم ، 

١٩ ( 
  أسالیب التدریس 

  :  م) بأنها٢٠٠٦عرفها الهاشمي (
ـــــي معالجـــــة      ـــــدریس كاســـــتخدام بعـــــض الطـــــرق ف ـــــق الت ـــة خاصـــــة مـــــن طرائ ــ   حال

  هــا ، فاألسـالیب بهــذا المفهــوم أخــص مـن الطرائــق إذ هــي خاصــة موضـوعات دراســیة تالئم
  لمواد معینة والطرائق أعم وأشمل ، إذ هـي لجمیـع المـواد ویمكـن للطریقـة الواحـدة اسـتغالل 
عدد متنوع من األسالیب ، كما یمكن استخدام األسلوب الواحد فـي عـدد متنـوع مـن الطـرق 

  ).٥٠ – ٤٩م ، ص: ٢٠٠٦العامة (الهاشمي ، 
 لتعریف االجرائي لطرائق التدریس العامة وأسالیبه : ا
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یقصــد الباحــث بطرائــق التــدریس العامــة وأســالیبه مجموعــة مــن طرائــق التــدریس     
ـــي حـــدود البحـــث  –العامـــة وأســـالیبه التـــي یســـتخدمها األســـتاذ الجـــامعي  دة ف ـــي  –المحـــدّ ف

 توصیل المواد الدراسیة للطلبة . 
  منهج البحث : 

اعتمــد الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي فــي البحــث ، ألن البحــث الحــالي یركــز فــي   
استقصـاء ظــاهرة مــن الظـواهر، كمــا هــي قائمـة فــي ذاتهــا ولـیس بتاریخهــا وأســبابها، بقصــد 
ـــین الظـــواهر  ـــین عناصـــرها، أو بینهـــا وب ـــات ب ـــد العالق تشخیصـــها وكشـــف جوانبهـــا، وتحدی

لتي تخص طرائـق التـدریس العامـة وأسـالیبه بمـا هـو األخرى ولذلك تمت مراجعة األدبیات ا
ــر منهــا بشــأن المحــاور األساســیة للدراســة وتحلیلهــا الســتخالص المؤشــرات التــي مــن  ّ متیس

  شأنها ان تساعد على تحقیق هدف البحث. 
  محاور البحث 

ــق هـــــدف البحـــــث ســـــیختار الباحـــــث عــــددا مـــــن طرائـــــق التـــــدریس العامـــــة        لتحقیــ
  وعلى النحو اآلتي :  -ي حدود البحث كما حددت ف -وأسالیبه 

 : Lecture methodطریقة المحاضرة  .١
ــة المــادة العلمیــة إللقائهــا      هــي طریقــة تعلیمیــة قدیمــة (یتــولى فیهــا التدریســي تهیئ

على طلبته فهو الذي یقدِّم الدرس ویقوم بالموازنات والمقارنات وهـم مسـتمعون الیـه یـدونون 
مـا یرغبـون فــي تدوینـه مــن المحاضـرة فهــي عـرض أو تقــدیم شـفهي لمجموعــة مـن الحقــائق 

ت عن موضوع ما یلقیه "التدریسي" على طلبته وهم في حالـة مـن واآلراء والمبادئ والنظریا
م ، ص: ١٩٦٥التهیــؤ واالســتفادة واالنتبــاه الكــافي لمـــا یریــد ان یحاضــرهم فیــه (الـــرحیم ، 

٦٧ (  
ال یقتصـر دور "التدریســي" علـى االلقــاء والتفهــیم بـل یشــرح العبـارات والتصــویر بنفســه   

ـــل ویجـــري التجـــارب بیدیـــه ، وصـــفوة القـــول یســـت ـــب أو یحلِّ نتج التدریســـي أو یســـتقرئ ، یركِّ
ــه هــو ، فهــم مــا یشــرحه هــو وال  ــى مــا یقول مباشــرة وال یطلــب مــن التالمیــذ اال االصــغاء إل

 ١٩٦٢،  ١یستجوبهم إال بقصد أن یعلم : هل فهموا ما قالـه وشـرحه أم ال (الحصـري ، ج
  ) .٦١، ص: 

  مستلزمات طریقة المحاضرة : 
  توافر بعض العناصر المهمة ، منها : یستلزم االلقاء الجید 



     

  
  

  طرائق التدریس العامة وأسالیبھ

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

١٤٣  
 

ــة  .١ ــم وافٍ بالمــادة العلمی ــدا ، وان یكــون علــى عل یعــد المعلــم مــا ســیقوله إعــدادا جی
 التي سیلقیها وبالتطبیقات المتصلة بها . 

 یأخذ المعلم في اعتباره الوقت المخصص لإللقاء عند إعداد مادته العلمیة . .٢
 الطلبة  یخطط المعلم وینظم ویعالج ما سیلقیه على .٣
 البدء ما امكن بما یثیر حب االستطالع عند الطلبة  .٤
ــى الطلبــة ، وهــذا یعنــي االبتعــاد عــن أســلوب الخطابــة أو القــراءة كمــا  .٥ التحــدث إل

ینبغي ان یكون الصـوت طبیعیـا إلـى حـد كبیـر مـع تنویعـه بحیـث ال یثیـر الملـل. 
 )  ١٤٥ – ١٩٩م ، ص:٢٠٠٩(سالمة واخرون ، 

لمعلومـــات الصــعبة مـــن الموضــوع التـــي یصــعب علـــى شــرح وایضـــاح االفكــار وا .٦
 الطلبة فهمها وادراك معناها واستقصاء العالقات بینها بأنفسهم .

ـــــــــدرس  .٧ ـــــــــر لمـــــــــادة ال بصِ ُ ـــــــــر م ـــــــــا آلیـــــــــا غی ـــــــــي تردیـــــــــدا لفظی   ان االلقـــــــــاء ال یعن
فهــذا األســلوب فــي االلقــاء یــؤدي تــدرجا الــى ان یفقــد المعلــم تــأثیره فــي "الطــالب" 

 ) ١٢٣ – ١٢٢م ، ١٩٨٠(لجنة في وزارة التربیة ، مرب .واعتزازهم به كمعلم و 
  محاسن طریقة المحاضرة : 

ـــي المحاضـــر صـــفات خاصـــة  .١ ـــوافرت ف ـــاه إذا ت ـــى االنتب ـــه عل ـــرة للشـــوق وباعث مثی
 تجعله قادرًا على إثارة عواطف طالبه والتأثیر فیهم وجلبهم الیه .

تنبؤنا هذه الطریقـة عـن كثیـر مـن حقـائق الحیـاة التـي ال یمكـن التعـرف علیهـا إّال  .٢
بواسطة االخبار أو العرض أو القص كتبیان بعض الحوادث ... وتفسـیر طرائـق 

 استعمال بعض المخترعات المیكانیكیة الحدیثة . 
تـوافر طریقـة المحاضــرات "للتدریسـي" فرصــة لتوضـیح بعــض مـا جــاء فـي الكتــب  .٣

ررة واعادة تنظیم بعـض المواضـیع التـي عالجتهـا هـذه الكتـب معالجـة ناقصـة المق
 )  ١١٠ – ١٠٧، ص:  ١٩٥٠. (آل یاسین ، 

طریقـة المحاضــرة تسـاعد "التدریســي" علـى الســیطرة فـي الصــف ومنـع الضوضــاء  .٤
 والسیما في الصفوف الكثیرة العدد . 

ـــى اكمـــال المـــنهج الن م .٥ ســـؤولیة إلقـــاء تســـاعد طریقـــة المحاضـــرة "التدریســـي" عل
  المحاضرة تقع على المدرس وقد یسمح للطالب او قد ال یسمح بالمناقشة .

  عیوب طریقة المحاضرة : 
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طریقــة المحاضــرة ال تعطــي دورًا للطالــب إال بحــدود ضــئیلة فــال تســمح للمناقشــة  .١
والحــوار إال إلمامــًا وبـــذلك فهــي ال تشـــجع الطالــب علـــى النشــاط وقـــد تبعــث فیـــه 

 الملل والخمول . 
تشجع طریقـة المحاضـرة الطلبـة علـى الحفـظ والتسـمیع ألنهـا تجعـل عقـل الطالـب  .٢

 ثارة تفكیره واستثمار خبراته .كوعاء تصب فیه المعلومات من دون إ
فطریقـــة المحاضـــرة ال تهــــتم بمراعـــاة الفـــروق الفردیــــة بـــین المتعلمـــین وحاجــــاتهم  .٣

ومیـولهم واتجاهــاتهم وجعــل المـنهج یــدور حــول المــتعلم بـل یكــون "التدریســي" هــو 
 مركز الثقل في الصف والطالب مستمع .

صـعب علیـه فهــم إذا فـات علـى بعــض المسـتمعین فهـم جــزء مـن المحاضـرة فقــد ی .٤
 ) ٦٩م ، ص: ١٩٦٥األجزاء الباقیة منها . (الرحیم ، 

وقد ال یعرف "التدریسي" هـل الطلبـة متـابعون لمحاضـرته أوال ؟ فقـد یتمـدد تفكیـر  .٥
 .   الطالب خارج الصف وهو یتابع مباراة كرة قدم أو إعجاب بفیلم مثًال

 المباحثة الجماعیة :  .٢
یفكـروا او یبحثـوا ویتبـاحثوا معـا بنظـام إنها عـزم جماعـة مـن االشـخاص علـى ان     

علمي مبني على التحقیق واقامة األدلة ألجل بلوغ حلَّ یركن الیه لمشكلة تهـم كـل فـرد مـن 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــراد الجماعـــــــــــــة المؤتلف ـــــــــــــن اف ـــــــــــــرد م ـــــــــــــل ف ـــــــــــــراد الجماعـــــــــــــة ... یعتبرهـــــــــــــا ك   اف
ــــــى احتمــــــال نصــــــیبه مــــــن المســــــؤولیة  ــــــة عل ــــــد النی ـــة ، وهــــــو عاق   أنهــــــا مشــــــكلته الخاصـــ

  )  ٣٥٢م ، ص: ١٩٧٠الب ، لحلها . (غ
  مستلزمات المباحثة الجماعیة 

ان یـــتعلم الطالـــب الـــروح الجماعیـــة فــــي العمـــل وان یبـــذل جهـــوده مـــع جماعتــــه  .١
 إلنجاحه .

 تقدیم المعلم المراجع التي یمكن أن تفید في المباحثة الجماعیة . .٢
 یشترط في الموضوعات المختارة ان تكون من المنهج المقرر .  .٣
 طالب واجبه من الموضوع المتفق علیه قبل بدء المباحثة .یختار كل  .٤
 یطرح المعلم في البدء سؤاال إلثارة "الطلبة" للنقاش حول الموضوع .٥

 )  ١٥٤ – ١٤٧م ، ص: ١٩٨٥(عبد الحق وآخرون،                       
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ــة خــارج صــلب الموضــوع إّال بقــدر الحاجــة ومــا یزیــد الموضــوع  .٦ ال یســتطرد الطلب
 وضوحا . 

یسجل المعلم مركزًا لألفكـار أو خالصـة للموضـوع علـى السـبورة بمشـاركة الطلبـة  .٧
 لإلفادة منها . 

  أنواع المباحثة الجماعیة 
النظــامي : حیــث یتعــاون الطــالب علــى إدارة المناقشــة علــى  –األســلوب النیــابي  .١

نمــــط معــــین یشــــبه مــــا یجــــري فــــي بعــــض المؤسســــات المدنیــــة او السیاســــیة أو 
مجــالس البلدیــة مــثال أو المجــالس التشــریعیة او جمعیــات المنــاظرة االجتماعیـة كال

أو النــوادي األدبیــة او العلمیــة وغیرهــا . وهــذا األســلوب یتضــمن تنظــیم الصـــف 
ــة الصــف یراقــب " المعلــم " اعمــال  علـى هیئــة إحــدى المؤسســات المــراد تسـییر دّف

لك فقــد الطــالب حیــث ســیكون مســتعدا للتــدخل فــي المناقشــة إذا رأى ضــرورة لــذ
ــد یشــذون عــن الموضــوع  ــة أو ق ــى نتیجــة معین ــى الطــالب التوصــل ال یصــعب عل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت او  ـــــــ عون فیه   لدرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة یضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیّ

  ضــرورة معرفتهــا وفائــدتها فــي إدارة المناقشــة إلــى  *قــد تفــوتهم نقطــة یــرى "المعلــم"
 ) .١٥٧م ، ص: ١٩٥٠نتیجة ما  (آل یاسین ، 

لــس مجموعـــة صـــغیرة مـــن أســلوب النـــدوة : وفـــي هــذا الضـــرب مـــن المناقشـــة تج .٢
طـــالب الصـــف ولهـــذه المجموعـــة مشـــرف أو مقـــرر یـــدیر النـــدوة وینســـق امورهـــا 
ومهمة المشرف أو المقرر ان یعـرض علـى طـالب الصـف موضـوع المناقشـة ثـم 
ه اسئلة ألعضـاء النـدوة تتعلـق بالجوانـب المختلفـة للقضـیة المطروحـة للنقـاش  یوجِّ

ق والتوازن بین اآلراء المطروحـة حـول ومن مهامه ابضا ان یوجد نوعا من التناس
ــدم یتضــح ان مهمــات المشــرف لیســت یســیرة التنفیــذ  موضــوع المناقشــة، وممــا تق
ولذلك فان المعلم یمكن ان یلعب هذا الدور إذا لم یكن مـن اختیـار طالـب تتـوافر 

 أو البعض منها .  -سالفة الذكر –فیه الخصائص 

                                                
یقصد بالمعلم في هذا البحث (المرسل) للمادة التعلیمیة والتربویة الى الطالب (المرسل  *

 الیه). 
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المشـرف لبقیـة طـالب الصـف بتوجیـه بعد ختام النقـاش بـین أعضـاء النـدوة یسـمح 
األســـئلة، وقـــد یجیــــب المشـــرف علـــى بعــــض األســـئلة أو قـــد یوجههــــا بـــدوره الــــى 
المناقشین في الندوة ، وبعد ذلك یحـاول المشـرف أن یعـرض علـى طـالب الصـف 

ا وناقشـــها أعضـــاء ملخصـــًا مركـــزًا یتضـــمن األفكـــار واآلراء الرئیســـة التـــي تدارســـه
ــدوة والنتائجــ   التــي توصــلوا إلیهــا حــول الموضــوع أو المشــكلة المطروحــةاالخیرة الن

 ) .١٤٠م ، ص: ١٩٨٠للنقاش (لجنة في وزارة التربیة ،  
الحلقـــة الخاصـــة (الســـمبوزیوم) : فـــي هـــذا الـــنمط مـــن المناقشـــة یجلـــس أربعـــة أو  .٣

ـــب معـــین) مـــن الموضـــوع أو  خمســـة طـــالب یـــتكلم كـــل واحـــد مـــنهم علـــى (جان
دیر هذه المناقشة مشرف أو مقرر أو مشرف مـن المشكلة المطروحة للمناقشة وی

طلبــة الصــف مهمتــه تلخــیص رأي كــل عضــو مــن أعضــاء هیئــة الحلقــة لطلبــة 
الصـف وبعــد انتهـاء كــل أعضــاء هیئـة الحلقــة مــن االدالء بـآرائهم حــول الجوانــب 
المختلفـة لموضـوع المناقشـة یسـمح المقـرر للطلبـة بتوجیـه اسـئلتهم إلـى المناقشــین 

ه كل سؤال الـى الطالـب الـذي نـاقش الجانـب الـذي تضـمنه السـؤال بشرط ان یوجِّ 
ــام المناقشــة یقــوم المشــرف بعــرض مركــز لألفكــار واآلراء التــي عرضــها  وفــي خت
المناقشــــون والنتــــائج التــــي توصــــل الیهــــا طلبــــة الصــــف (عــــن االنترنــــت/ الحلقــــة 

 الخاصة السمبوزیوم) 
لـى هـذا األسـلوب باألسـلوب األسلوب الحرفي المناقشة االجتماعیة : وقد أطلق ع .٤

ـــي األســـلوب  ـــي مـــر ذكرهـــا ف ـــاع اي نمـــط معـــین مـــن األنمـــاط الت الحـــر لعـــدم اتب
النظامي او النیابي إذ نجد المدرس في األسلوب الحر وقد تصدر الصـف ، وبـدأ 
یلقـي األسـئلة علــى طالبـه .... یســتهدف إثـارة التفكیــر فـي طالبــه ویحملهـم علــى 

لونه بـــل یوجهـــون االســـئلة الـــى اخـــوانهم وهـــؤالء ان یســـألوهم أیضـــًا ولكـــن ال یســـأ
ـــدورهم یجیبـــون عنهـــا مخــــاطبین الســـائلین ال "المعلـــم" وقــــد یثـــور بیـــنهم الجــــدل  ب
والنقاش وقد یكون "المعلم" ال یختلف في موقفـه عـن اي عضـو آخـر فـي الصـف 
فیجادل ویناقش كما لـو كـان طالبـا مـنهم ... ان هـدف "المعلـم" هـو اثـارة االبـداع 

كــار وحمــل طالبــه علــى المبادهــة فــي الســؤال والجــواب واشــراك الجمیــع فــي واالبت
الـــدرس ، فمـــن ســـائل أو مجیــــب أو معتـــرض أو معـــرض رأي جدیـــد او مبتكــــر 
لتعبیــر جیــد ... وجلوســهم علــى شــكل دائــرة یجلــس المعلــم فیهــا ایضــا ... وأخیــرًا 
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ــــة المناقشـــــة االجتماعیـــــة لیســـــت فـــــي میكانیكیتهـــــا بـــــل فـــــي روحهـــــا.(آل  فأهمیـ
 )  ١٦٢ –١٦١م، ص:١٩٥٠یاسین،

 : محاسن المباحثة الجماعیة 
تعــد المناقشـــة تطــویرًا ســـلیمًا ألســـالیب التــدریس فـــي أكثـــر انجاحــًا مـــع األســـالیب     

  التربویة والسیكولوجیة الحدیثة وفیما یأتي مزایا هذا األسلوب : 
ون المــادة ویبحثــون عــن المعلومــات  .١ ــذین یعــدّ یشــترك الطــالب فــي النشــاط فهــم ال

 ویقومون في القراءات والعرض والمناقشة . 
ـــون أو  .٢ ـــاة المدرســـیة فهـــم الـــذین یعمل ـــة بالمتعـــة والرضـــا والتقبـــل للحی یشـــعر الطلب

ون أو یشــاهدون ویســتمعون إلــى اآلراء المختلفــة مــا یجعــل الطلبــة فــي النــدوة  یعــدّ
. أكثر   انتباهًا وتشوقًا

ان اشــتراك عــدد أكبــر مــن الطلبــة یمكــن أن یغنــي الــدرس أو الموضــوع بوجهــات  .٣
نظر مختلفة مما قد یعطـي قیمـًا أو اتجاهـات إیجابیـة للطلبـة الـذین یعارضـون أو 

 یؤیدون اآلراء المختلفة .
یتــدرب الطلبــة علــى المناقشــة واحتــرام آراء زمالئهــم وتقبــل النقــد ، ولعــل التركیــز   .٤

فــي المناقشــة ال یكــون علــى مقــدار مــا جمــع مــن مــادة بــل فــي مــدى تــأثر الطلبــة 
 بالمبادئ الدیمقراطیة . 

قد یكون الطالب مـرة عضـوًا مشـاركًا فـي المناقشـة وقـد یكـون عضـوًا مشـاهدًا فـي  .٥
لـــى كــــال الــــدورین وینمـــي إلیــــه قیمـــا اجتماعیــــة إیجابیــــة مـــرة اخــــرى مـــا یدربــــه ع

 ) ١٥٥م ، ص: ١٩٨٥وضروریة لنمو كل طالب . (عبد الحق وآخرون ، 
ان یكتســب الطلبــة مــن المباحثــة الجماعیــة كاألســلوب النیــابي أو النــدوة أو الحــر  .٦

أسالیب أداء الندوات والتمثیل على المسرح أو في الخطابة وهو مـا یسـمى انتقـال 
  التعلیم .أثر 

 : محاذیر طریقة المباحثة الجماعیة 
ــــة  .١ االهتمــــام بالطریقــــة ال باألهــــداف فقــــد ینهمــــك الطــــالب فــــي میكانیكیــــة الطریق

 مهملین األهداف التي ترمي الیها الطریقة . 
االهتمـام باألسـلوب ال بــالروح: إذ یعتقـد بعـض "المعلمــین" الـذین یسـتخدمون هــذه  .٢

 قة یقاس ببهرجة األسلوب وتعقیده احیانًا . الطریقة بأن النجاح في هذه الطری
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حدوث بعض المشاكل االنضباطیة : إذ على الرغم مما یدعیـه المناصـرون لهـذه  .٣
الطریقة فهي ال تخلـو مـن بعـض المشـاكل االنضـباطیة ... حقـا بـان طریقـة مثـل 
هــــذه تســــتحق شــــوق الطــــالب ... ولكــــن ... فقــــد یتحســــس قســــم مــــن الطــــالب 

ســمعوا اولئــك الــذین یعارضــونهم فــي ویتصــلبون فــي آرائهــم م ُ مــا یــؤدي الــى ان ی
 آرائهم بعض الكلمات التي تؤثر في شعور الفرد وعاطفته . 

احتمــــال زوال ألثــــر "المعلــــم" : ان بعــــض "المــــربین" یــــرون ان المعلــــم یجــــب أن  .٤
یتخلى عن حقه في المناقشـة الجماعیـة "والواقـع" یجـب أّال یتنـازل عـن حقـه الـذي 

 لمناقشة .یضمن نجاح سیر ا
الزیــغ عــن الموضــوع االصــلي فــي البحــث : ولهــذا الزیــغ ســببان أمــا عــدم تــدخل  .٥

"المعلم" في األوقات المناسبة أو عدم اسـتعداد الطـالب للمناقشـة كقلـة معلومـاتهم 
 ) بتصرف ١٧٤ – ١٧٠م ، ص:١٩٥٠وقلة مطالعاتهم (آل یاسین ، 

یجــاد ثقــة متبادلــة بینهمــا ضــرورة ازالــة الصــراع الــوهمي بــین الطلبــة و "المعلــم" وا .٦
 مبنیة على اسس دیمقراطیة . 

  The Project methodطریقة المشروع في التربیة   .٣
  تعریف المشروع 

  عرفه الرحیم (ما ملخصه) : 
ــة المشــــــروع فــــــي جوهرهــــــا مضــــــادة التبــــــاع مــــــنهج یفــــــرض موضــــــوعات        طریقــــ

الدروس ، كمـا إنهـا تنفیـذ لرغبـات الطلبـة فـي تعلمهـم ألنهـم یختـارون مـا یریـدون ان یقومـوا 
ــتعلم بواســطة العمــل  ــدؤها الفلســفي ال ــرحیم ،  Learning Through doingبــه ومب (ال

  ) ٨٠م ، ص:١٩٦٥
ــة المنظمــة التــي تــتم      ان المشــروع التربــوي وحــدة مــن االجــراءات التعلیمیــة العملی

  بالشروط التالیة : 
أوال : أن تكون ذات فوائد تربویة اجتماعیة مهمة ، وثانیهما أن یسـیرها هـدف رئـیس معـین 
یكــون للمـــتعلم صــاحب الهـــدف بمنزلــة دافـــع داخلــي یثبـــت القصــد منهـــا ویوجههـــا 

ــى البحــث والتنقیــب ، ویزودهــا بالتشــویق ا ــداخلي الــالزم ، وثالثــا : ان تشــتمل عل ل
ر الفرص الستعمال المواد الحسیة ومعالجتها عنـد  ها وتوّف ومكافحة المشكالت وحّل
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الحاجة ، ورابعا : ان ینظمهـا المتعلمـون وینفـذونها حتـى التمـام فـي وضـع طبیعـي 
  . )١٤٧ – ١٤٦م ، ص: ١٩٧٠، بإرشاد "المعلم" وتوجیهه (غالب ، 

  تصنیف المشاریع 
  یصنف كلباتریك المشاریع الى ما یأتي 

المشاریع البنائیة : وهي تستهدف االعمال التي یغلب علیها الصـبغة العملیـة فـي  .١
 الدرجة االولى 

المشــاریع االســتمتاعیة : وهــي التــي تســتهدف الفاعلیــات التــي یرمــي المــتعلم مــن  .٢
 أدبیة أو غیرهما .  ورائها التمتع بها كالسماع إلى موسیقى أو قصة

 مشاریع المشاكل : وهي التي یستهدف المتعلم منها حل معضلة فكریة . .٣
(آل مشــاریع لــتعلم بعــض المهــارات أو لغــرض الحصــول علــى بعــض المعرفـــة . .٤

  ) .١٩٩م ، ص:١٩٥٠یاسین ، 
  خطوات طریقة المشروع 

 الشعور بحاجة إلى القیام بالمشروع بعد إدراك فائدته وأهمیته  .١
من إمكان القیام به ، أي التأكد من توافر ما یحتاج إلیه المشروع مـن مـال  التأكد .٢

 وجهد وتوجیه .
تعمیم العمل وتقسـیمه إلـى أجـزاء علـى االعضـاء المشـتركین فـي القیـام بالمشـروع  .٣

 إلنجازها .
بعد الفراغ من انجاز المشروع یأخذ الطلبة وأستاذهم " بتقویم " ما نالوا مـن نتـائج  .٤

بوا من نفع أو خسارة لإلفادة مـن كـل ذلـك فـي مسـتقبلهم (الـرحیم وحساب ما أصا
 ) ٨٣م ، ص: ١٩٦٥، 

  :  أما سرحان وكامل فیوضحان الخطوات وعلى النحو اآلتي
 تخیر المشروع  .١
 وضع خطة المشروع  .٢
 تنفیذ المشروع  .٣
  )  ٢١٩م ، ص: ١٩٧٢الحكم على المشروع   (سرحان ومنیر ،  .٤

  
  المشروع وفترات الیوم المدرسي : 
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فتـرة النشــاط فــي المشــروع : یســتلزم ان تكــون هـذه الفتــرة طویلــة نســبیًا حتــى یتــاح  .١
ــالوان النشــاط الــذي یتطلبــه المشــروع ویــتم فــي هــذه الفتــرة  للتالمیــذ فرصــة القیــام ب
فرصة التخطیط والمناقشة وتنظیم المشروع وتنفیذ المشروع ایضـا للقیـام بالزیـارات 

 لمقابالت ، مقابلة المتخصصین ... الخ وا
فترة التدریب على المهـارات المختلفـة ، وفیهـا یـتم اكتسـاب مهـارات فكریـة ویدویـة  .٢

جراء التجارب وممارسة التجریب وتشغیل األجهزة وغیرها . ٕ  ولغویة وا
ــــــــــا  .٣ ــــــــــي یتطلبه ــــــــــة والدراســــــــــات الخاصــــــــــة الت ــــــــــتعلم اللغــــــــــات األجنبی ــــــــــرات ل   فت

  ) ٣٠٢ – ٣٠١ص:  م ،١٩٧٥المشروع (قالدة ، 
  مزایا طریقة المشروع :

تســـتجیب طریقـــة المشـــروع ألوالع الطلبـــة ورغبـــاتهم لـــذا فهـــي طریقـــة ممتعـــة فـــي  .١
التعلم الن الطلبة هم الذین ینتخبون المشـروع مـن بـین مشـروعات عدیـدة فیتحقـق 

 بذلك مجال الرغبات المختلفة .
 شاهدة .التعلم بالعمل یرسخ لمدة أطول مما نتعلمه بالحفظ والم .٢
تفیدنا طریقة المشروع في تعلم التعاون وتآزر الجهود بـین الجماعـة للوصـول إلـى  .٣

 هدف معین .
(الـرحیم ، تهیئ للطلبة فرصـة االغتبـاط والرضـا بعـد االنتهـاء مـن مشـروع نـاجح . .٤

  )  ٨٣م ، ص:١٩٦٥
  محاسن طریقة المشروع 

یجد الطالب في هـذه الطریقـة عـامال مسـاعد لحفـزه للـتعلم ... ان الناحیـة العلمیـة  .١
 الموجودة في طریقة المشروع ... هي التي تكون مصدرا لهذا الحفز 

ـل المسـؤولیة فهـي  طریقة المشروع تدرب الطالب علـى المبادهـة .٢ ّ فـي العمـل وتحم
 طریقة یكون للطالب فیها دور مهم في تقریر الخبرة المراد تعلمها .

 تشجع الطالب على الفاعلیات االبداعیة . .٣
 تساعد على ربط المدرسة بالحیاة . .٤
تساعد على ربط الدروس بعضـها بـبعض فبـدال مـن ان یـدرس الطـالب كـل مـادة  .٥

اریع تتطلـب دراسـة عـدة مـواد كاللغـة واألشـغال منعزلة عن االخـرى نجـد ان المشـ
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ـــــذها . ـــــتم تنفی ـــــات لكـــــي ی ـــــة والطبیعی م ، ١٩٥٠(آل یاســـــین ، والتـــــاریخ والجغرافی
 ) ٢١٣ – ٢٠٩ص:

 طریقة حل المشكالت  .٤
تعــرف المشــكلة بأنهــا : انحــراف عمــا هــو مخطــط وهــي نتیجــة غیــر مرضــیة او     

  غیر مرغوب فیها .
  خطوات حل المشكلة 

بالمشــكلة : ان نشـــعر بهــا وان نجمـــع المعلومــات الضـــروریة عنهــا للتعـــرف  أوال : الشــعور
  علیها .

ثانیا : تحدید المشكلة وتوضیحها :وذلـك بصـیاغة األلفـاظ الدقیقـة التـي تسـاعد علـى تحدیـد 
  المشكلة وتوضیحها .

ثالثـا : جمــع المعلومــات حــول المشــكلة : وذلــك لعمــل تصــور شــامل وواضــح عــن المشــكلة 
  الباحث عن حلّ المشكلة في وضع الفرضیات . الذي سیساعد

رابعـا : وضــع الفــروض الجیــدة للمشــكلة : كـأن تكــون بصــیاغة لغویــة واضــحة ال تتعــارض 
  مع الحقائق العلمیة وتكون قابلة لالختبار سواء من طریق المالحظة او التجریب 

  ریب .خامسا : اختبار صحة الفروض من طریق المالحظة المباشرة او من طریق التج
  سادسا : التوصل الى النتائج والتعمیم (عن االنترنت ، خطوات حل المشكلة) بتصرف .

  جون دیوي وطریقة حل المشكالت 
وضع جون دیوي أسس استخدام طریقـة حـل المشـكالت فـي كتابـه "كیـف نفكـر؟"     

  واشترط دیوي وجود بعض المعاییر للمشكالت التي تستحق الدراسة منها : 
  ممكنة استخدام مشكالت تثیر الشك لدى الطلبة وتتطلب البحث للوصول الى حلول 
 . ــــــة والمجتمــــــع ــــــة للطلب م ، ٢٠٠٩(ســــــالمة وآخــــــرون ، طــــــرح مشــــــكالت ذات اهمی

  )  ١٦٠ص:
  المشكلة والتفكیر 

یصنف دیـوي التفكیـر إلـى أربعـة أصـناف یبتـدئ فیهـا مـن أبسـط االعمـال العقلیـة     
  ، وهذه األصناف هي : وینتهي إلى أكثرها تعقیدا 

التصـورات العــابرة وأحــالم الیقظــة أو كــل مـا یمــر فــي الــذهن مــن دون أن یســتمر  .١
 ویؤدي إلى فاعلیة عقلیة أخرى 
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ـــي الـــذهن  .٢ ـــابع ف ـــي لهـــا اســـتمرار وتت ـــة والحـــوادث الت القصـــص التصـــوریة والخیالی
 ولكنها لیست حقیقیة مقبولة .

ء الــذي ال یحتــاج الــى برهــان او والنــوع الثالــث مــن التفكیــر هــو االعتقــاد بالشــي .٣
 إثبات أو یحتاج الى قلیل من ذلك 

ــر التحلیلــي: وهــو أرقــى انــواع التفكیــر إذ یتطلــب تحلیــل العقائــد والمشــاكل  .٤ التفكی
والحقائق قبل الحكم علیها وعلى صحتها ... وهو األساس الـذي یجـب ان تسـتند 

  ) بتصرف ٣٣٦ – ٣٣٥م،ص:١٩٥٠الیه طریقة المشاكل(آل یاسین، 
  المزایا والقیم التربویة لحل المشكالت : 

لحیـــاة فالحیـــاة زاخـــرة بالمشـــكالت التـــي ینبغـــي معالجتهـــا أن تنســـجم مـــع طبیعـــة ا  .أ 
 والتفكیر في حلولها على نحو عقلي .

ان هذه الطریقة ال تهدف إلى تلقین المعلومات وحفظهـا وتخزینهـا بـل تهـدف إلـى   .ب 
سهامهم االیجابي في عملیة التعلیم والتعلم . ٕ  فهم الطلبة لما یتعلمون وا

للدراسـة والتفكیـر والكشـف  motivationیـة یتوافر في هذه الطریقة عنصـر الدافع  .ج 
 ) ١٦٤م ، ص: ١٩٨٠(لجنة في وزارة التربیة ، 

تثیر طریقة المشـاكل لـذة طبیعیـة فـي الـدرس والسـیما إذا كانـت المشـكلة مـن نـوع   .د 
 تجعل ذهن الطالب فعَّاًال ویقظا دائما . 

نـــت المـــادة هــــ. یمكـــن تكییفهـــا بســـهولة لألوضـــاع الصـــفیة العتیادیـــة ، والســـیما اذا كا
 الدراسیة المعروضة متضمنة لمشكالت متعددة .

ــه ویعلــق   .و  ــة االهتــداء ب تضــمن هــذه الطریقــة هــدفًا واضــحًا مفهومــًا یســتطیع الطلب
ــة  ــة مــن التفكیــر وتحــدد هــذه الغای ــة " المشــكلة تعــیّن الغای ــى هــذه الناحی دیــوي عل

  )  ٢٤٦-٢٤٥م ، ص : ١٩٥٠(آل یاسین ، طریقة التفكیر " .
  حل المشكالت :عیوب طریقة 

ان كثیـرًا مـن المشــكالت التـي یحــس بهـا الطالــب غیـر ذات قیمــة لمسـتواه العقلــي  - ١
 والعمري.

 من المحتمل ان ال یصل الطالب الى حل المشكالت بنفسه . - ٢
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وقت الدراسة ال یكفي لدراسة جمیع اجزاء المحتوى الدراسي باستخدام طریقة حـل  - ٣
(سالمة وآخـرون وقت وجهد كبیرین .المشكالت ، إذ ان هذه الطریقة تحتاج الى 

 ) بتصرف ١٦٥، ص:  ٢٠٠٩، 
تركیز الطالب في جانب محدد مـن الموضـوع الـذي تبـرز فیـه المشـكلة مـا یجعلـه  - ٤

 بعیدًا عن الحصول على الحقائق والمعلومات األخرى .
 مسؤولیة " المعلم " في طریقة حل المشكالت : 

 وحفظها في أذهانهم . ان یحملهم على تعریف المشكلة الموضوعة للبحث - ١
 فكار بتشجیعهم على ان یحملهم على تذكر اكبر كمیة ممكنة من المعلومات واأل - ٢

  تحلیل الوضعیة     -أ
 صوغ الفروض وتذكر القواعد واألسس العامة التي یمكن استخدامها  -ب

 أن یحملهم على االعتناء بتقدیر اقتراح بتشجیعهم على : - ٣
 . اتخاذ موقف إیجابي غیر متحیّز

ــًا فــي طریقــة تفكیــرهم بتشــجیعهم  - ٤ ــى تنظــیم مــادتهم لتكــون لهــم عون ان یحملهــم عل
م ، ص : ١٩٥٠(آل یاسـین ، على استعمال طرائـق التخطـیط البیانیـة والجـداول 

٢٤٤-٢٤٣. (  
 استنتاج وتعقیب : 

  :  من طریق ما تقدم یتضح
ل األستاذ الجامعي طریقة المحاضرة إلى طریقة للتسـمی .١ ّ ع بـل علیـه ضرورة اال یحو

ـــارة النقـــاش والحـــوار بحســـب الحاجـــة خـــالل القائـــه  ـــي اث ـــه ف ان یتفاعـــل مـــع طالب
 المحاضرة لیتوصل إلى إفهام الطلبة المحاضرة . 

علــى األســتاذ الجــامعي اال یجمــد علــى طریقــة واحــدة فــي توصــیل المــادة الدراســیة  .٢
والوقـت  للطلبة بل علیه ان ینوع الطرائق التدریسـیة فـي المحاضـرة بحسـب الحاجـة

 المقرر ألن الطلبة عموما ال یتقبلون المحاضرة بطریقة واحدة .
أن یســتند األســتاذ الجــامعي إلــى طرائــق وأســالیب تدریســیة تجعــل الطالــب محــور  .٣

عملیــة الــتعلم والتعلــیم وذلــك بمشــاركته مــن طریــق الحــوار والنقــاش والســیما طریقــة 
 المباحثة الجماعیة . 
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ــة العلمــي وذلــك بحــثهم علــى إقامــة ان یهــتم األســتاذ الجــامعي بتو  .٤ ســیع أفــق الطلب
مشاریع زراعیة أو صناعیة وغیرهـا بحسـب تخصصـهم العلمـي باسـتخدامه طریقـة 

 المشروع . 
ان یوسع األستاذ الجامعي من طرائق التدریس النظریة التي تقتصر علـى توصـیل  .٥

أن یوجـه المادة الدراسـیة إلـى الطلبـة بإحـدى طرائـق التـدریس العامـة والخاصـة بـل 
طالبــــه الــــى البحــــوث بتعلــــیمهم طریقــــة حــــلّ المشــــكالت واإلفــــادة منهــــا فــــي حــــل 

 المشكالت الدراسیة التي تواجههم .
أن یوصل األستاذ الجامعي المادة الدراسـیة موضـحة بتكنولوجیـا التعلـیم كاسـتخدام  .٦

ــــت والوســــائل التعلیمیــــ ــــة أو الفیدیویــــة أو االنترن ــــالم الســــینمائیة او التلفزیونی ة االف
 األخرى . 

  المشـــــــار الیهـــــــا  -أن یتالفــــــى األســـــــتاذ الجـــــــامعي عیـــــــوب الطرائــــــق التدریســـــــیة  .٧
 وذلك بإیجاد الوسائل األسلوبیة التي تساعده على تجاوز ذلك . -سابقا 

ـــدریس  .٨ ـــق الت ـــة لطرائ یســـتطیع األســـتاذ الجـــامعي أن یعـــد بعـــض النصـــوص النظری
ـــف التعلیمـــي كالمـــادة الدرا ســـیة ومســـتوى الطالـــب الخاصـــة والعامـــة بحســـب الموق

 العقلي والعمري على أال یخل بالعناصر االساسیة للمحاضرة .
ان یســتخدم األســتاذ الجــامعي التقــویم بأنواعــه كافــة للطلبــة مــن طریــق االختبــارات  .٩

الشــفویة والتحریریــة لیتأكــد مــن أهمیــة الطریقــة التــي اســتخدمها فــي توصــیل المــادة 
 الدراسیة للطلبة. 

ى ان بعــض الطلبــة یحتــاج إلــى طریقــة خاصــة فتقــع علـــى البــد مــن االشــارة إلــ .١٠
األستاذ الجامعي مسؤولیة مراعاة الفـروق الفردیـة بـین الطلبـة فـي توصـیل المـادة 

  الدراسیة . 
  التوصیات :

ضــرورة ان یحســن االســـاتذة الجــامعیون طریقــة المحاضـــرة التــي یســتعملونها فـــي  .١
توصـــیل المـــادة الدراســـیة للطلبـــة كـــأن یســـمحوا للطالـــب قـــدر االمكـــان بالمشـــاركة 

 زیادة على استعمال الوسائل التعلیمیة . 
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ان یتجــه االســاتذة الجــامعیون مــن األســلوب النظــري فــي توصــیل المــواد الدراســیة  .٢
وان یتجهـوا الـى األسـلوب العملـي والسـیما اسـتعمالهم طریقـة المباحثـة إلى الطلبة 

 الجماعیة أو طریقة المشروع أو طریقة حل المشكالت . 
ـــي توصـــیل  .٣ ـــة واتجاهـــاتهم ف ضـــرورة ان یراعـــي االســـاتذة الجـــامعیون میـــول الطلب

 المواد الدراسیة الیهم . 
ـــة التربویـــة والتع .٤ ـــة وان األســـتاذ ضـــرورة ان یكـــون الطالـــب مركـــز ثقـــل العملی لیمی

ه والمحرِّك لعملیة توصیل المادة الدراسیة .   الجامعي بمنزلة الموجِّ
ضرورة ان یهتم المعنیون بتزویـد الجامعـات والكلیـات بتكنولوجیـا التعلـیم المتطـورة  .٥

وان تكون متوافرة بین یدي األستاذ الجامعي وطالبـه كاإلنترنـت وأنـواع السـبورات 
 او المغناطسیة .كالسبورات االلكترونیة 

هیَّـأ  .٦ ُ االهتمام بالعوامل الشیئیة والفیزیقیة كمصاطب الجلوس والتدفئة والتبرید وان ی
لقاء المادة . ٕ  في كل كلیة قاعة مناسبة لطرائق التدریس وا

ـــر ذَوي هـــدف معـــین  .٧ ان یبتعـــد االســـاتذة الجـــامعیون عـــن االســـئلة أو الحـــوار غی
 ضمانا لتحقیق طرائق التدریس أهدافها . 

ان یشترك األستاذ الجامعي بالمؤتمرات والندوات التي تقام داخـل العـراق وخارجـه  .٨
 التي تناقش موضوعات رفع المستوى االكادیمي لألستاذ الجامعي واالرتقاء به . 

  المصـــــادر :
م) ، مبــــادئ فــــي طــــرق التــــدریس العامــــة ، ١٩٥٠آل یاســــین ، محمــــد حســــین ( -

 الناشر : المكتبة العصریة ، صیدا .
م) التعلــیم العــالي قضــایا وآراء ، منشــورات المجمــع ٢٠١٢جریــو ، داخــل حســن ( -

 العلمي، بغداد ، مطبعة المجمع .
ـــري ، مـــاهر اســـماعیل وآخـــرون ( - م) ، فلســـفة التربیـــة، وزارة التعلـــیم ١٩٩٣الجعف

ـــب ،  العـــالي والبحـــث العلمـــي ، جامعـــة بغـــداد ، كلیـــة التربیـــة ، مدیریـــة دار الكت
 بغداد .

،  ١، ج ٨م) ، دروس فـــــي اصـــــول التـــــدریس ، ط١٩٦٢ســـــاطع ( الحصـــــري ، -
 مطابع الغندور ، بیروت .
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ــة ، مطبعــة اآلداب، ١٩٦٥الــرحیم ، أحمــد حســن ( - م) ، الطــرق العامــة فــي التربی
 النجف .

ــــي ( - م) ، رؤیــــة تربویــــة مســــتقبلیة فــــي التعلــــیم العراقــــي ، ٢٠١١زایــــر ، ســــعد عل
 مؤسسة مصر مرتضى ، بغداد .

م) ، الطریقـــة فـــي التربیـــة ، مكتبـــة ١٩٦٢اش ، ومنیـــر كامـــل (ســـرحان ، الـــدمرد -
 االنجلو المصریة .

 ، دار العلوم للطباعة ، القاهرة . ٣م) ، المناهج ، ط١٩٧٢ـــــ ( -
م) ، طرائــــق التــــدریس العامــــة ، دار ٢٠٩ســـالمة ، عــــادل ابــــو العــــز وآخــــرون ( -

 . ١الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ط
ــــة العامــــة  م)٢٠١٠الســــید ، محمــــود ( - ــــة ، الهیئ ــــة ، وزارة الثقاف ، دراســــات تربوی

 السوریة للكتاب ، دمشق .
م) ، تطـور النظریـات واألفكـار التربویـة ، الـدار ١٩٨٣الشیباني ، عمـر محمـود ( -

 العربیة للكتاب ، بیروت .
م) ، التعلـــــیم التخطـــــیط التنفیـــــذ ، مطـــــابع ١٩٨٥عبـــــد الحـــــق ، كایـــــد وآخـــــرون ( -

 الملكیة ، األردن ، عمان .الجمعیة العلمیة 
م) ، مواد وطرائق التعلیم في التربیة المتجددة ، دار الكتـاب ١٩٧٠غالب ، حنا ( -

 . ٢اللبناني ، ط
م)، الجــودة فـــي التعلــیم ، دار الشـــروق ٢٠٠٥الفــتالوي ، ســهیلة محســـن كــاظم ( -

 للنشر والتوزیع ، عمان .
غـــة العربیـــة ، رشـــاد م) ، طرائـــق تـــدریس قواعـــد الل٢٠١٤فرحـــان ، دریـــة كمـــال ( -

 برس ، بیروت ، لبنان . 
م) ، اساسیات المناهج ، دار المطبوعات الجدیدة ، ١٩٨٥قالدة ، فؤاد سلیمان ( -

 القاهرة .
) ، أصـــول تـــدریس المـــواد االجتماعیـــة ، مطبعـــة ١٩٨٠لجنـــة فـــي وزارة التربیـــة ( -

 . ٢وزارة التربیة ، بغداد ، ط
تدریس مهـارات اللغـة العربیـة وآدابهـا ، )، طرائق ٢٠٠٦الهاشمي ، عابد توفیق ( -

 لبنان . –، بیروت  ١مؤسسة الرسالة ، ط



 
 

 

  

  
تطویر المناهج الدراسیة للكلیات االهلیة وسیلة 

  لتفعیل التعلیم الجامعي االهلي ناجحة
  
  الربیعي سلمان ا.د محمود داود

  بابل- كلیة المستقبل الجامعة 
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١٥٨  
 

  اطار البحث – ١
  المقدمة – ١-١

تلعب المناهج دورًا بالغًا في نجاح النظام التعلیمي الذي یتأثر باألوضاع           
السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ومؤثرات العملیة التأریخیة لهذا فالبد من 
دراسة هذه االوضاع والمؤثرات واالختیار من بینها على ضوء تصورات واتجاهات تحدد 

  مع الذي نعمل من اجله .واقع ومستقبل المجت
ولما كانت وظیفة المناهج المقررة تهیئة الخبرات العلمیة والتربویة والثقافیة      

واالجتماعیة والفنیة التي تهیئها مؤسسات التعلیم الجامعي االهلي لینمو المتعلم بصورة 
حقائق شاملة وتعدیل سلوكه تبعًا لألهداف التربویة عن طریق مجموعة من المعلومات وال

والمفاهیم واالحكام التي یدرسها الطلبة في صورة مواد دراسیة فهذا یفرض ان تكون 
المناهج وثیقة الصلة بها من خالل ترجمة مفرداتها الى اتجاهات وعادات ومهارات 

  سلوكیة لدى االفراد .
ورًا ولهذا انشغلت معظم دول العالم بإیجاد أحدث اسالیب التعلیم لمواطنیها وأكثرها تط   

بهدف اعدادهم للقرن الحادي والعشرین وذلك بتصمیم مناهجها الخاصة وتوفیر االمكانات 
الالزمة لصناع السیاسیة التعلیمیة ومصممي المناهج للتعامل مع التوسع الكبیر للمعرفة 
عند اتخاذهم القرارات الالزمة بشأن محتوى التعلیم الخاص بالشباب ، مع جعل التعلیم 

  یع من اجل تحقیق التنمیة المتواصلة والسالم العالمي .متوفرًا للجم
اال ان المناهج في مؤسسات التعلیم الجامعي االهلي تعرضت الى نوع من عدم      

العنایة بها ، حیث نسخت في الغالب من مناهج الدول االخرى اسوة بما معمول به في 
بحث العلمي ،على الرغم من المؤسسات التعلیمیة التابعة الى وزارة التعلیم العالي وال

االختالف في النظم التعلیمیة معها بسبب العوامل الثقافیة المختلفة وتأثیر االقتباس والنقل 
  الحر لعب دورًا في تشكیل هذه النظم مما ادى الى عدم خدمة المصالح الوطنیة .

ة مستمرة وبما ان تطویر المناهج اساس لكل تطور ونواة تقدم وتغییر ولكونها عملی      
وغیر متوقفة عند حد معین ، لذا ینبغي على جمیع المختصین في التعلیم الجامعي 
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١٥٩  
 

االهلي دراسة المواد والمقررات التي تتوافق مع المتغیرات وتتفاعل مع البیئة ویعد هذا امرًا 
ضروریًا لمواكبة االنفجارات العلمیة المتالحقة في مجال عملهم والذي یتطلب منهم 

وترجمة جوانبها النظریة الى صیغ علمیة طبقًا لما تقتضیه الحاجة الكتسابهم استیعابها 
  المؤهالت المهمة في اختصاصاتهم .

  مشكلة البحث – ٢-١
من المشاكل االساسیة التي تواجه مؤسسات التعلیم الجامعي االهلي هي المناهج      

بهم والتعبیر عن مكنوناتهم الدراسیة المقدمة للطلبة الذین لدیهم القدرة على ابراز مواه
الذاتیة عن طریق التجاوب مع مدرسیهم والتفاعل معهم . اال ان معظم المناهج المقررة 
لهم في معزل عن واقعهم ولم تأخذ باالعتبار متطلبات مستقبلهم وتحدیاته التي تتصل 
بإفساح المجال أمامهم بإطالق خیالهم وجعل عملیة تعلیمهم متعة لهم ، وهذا مما 
یستدعي من مدرسیهم تدعیم قدراتهم بإیجاد الحلول لمشاكلهم وذلك بإیجاد الطرائق 
عتماده في  ٕ واالسالیب المناسبة لتدریسهم وتحصیلهم للمواد الدراسیة بمعونة الحاسوب وا
دروسهم ألنه یوفر القدرة لجذب انتباههم واستیعابهم للمعلومات وفهمها من خالل المشاهد 

برات جدیدة تعمل على إعادة تنظیم خبراتهم السابقة والتي تعد الحیة التي تكسبهم خ
  االساس لفهم المواد الدراسیة .

وتعد المناهج الدراسیة واحدة من الركائز االساسیة لنجاح العملیة التعلیمیة لو أعدت      
هذه المناهج بطریقة مناسبة ودرست بوسائل وأسالیب معینة تتفق مع امكانیات الطلبة 

ؤالء تقدمًا تعلیمیًا ملحوظًا ، ویمكن استخدام الحاسوب في جمیع المراحل ألحرز ه
الدراسیة كوسیلة تعلیمیة او كطریقة تدریس من قبل المدرسین لكونها تزید من فهمهم 
لمادتهم عند صیاغتها ضمن المناهج التعلیمیة وتفیدهم باختیار افضل اسالیب العرض 

لبتهم وتحفز قدراتهم التخیلیة وتثیر المجهود الفكري وتقدیم المعلومات التي تلبي حاجات ط
  أهداف البحث – ٣-١ و الجسدي عندهم .

  التعرف على المناهج الدراسیة المقررة في مؤسسات التعلیم الجامعي االهلي .    -١
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١٦٠  
 

التعرف على العوامل المؤثرة في بناء المناهج الدراسیة المقررة في التعلیم الجامعي     -٢
  االهلي .

  تقویم المناهج الدراسیة ألهمیتها النفعیة لتفعیل التطویر .    -٣
وضع المناهج المتطورة التي تلبي حاجات الطلبة لتتالئم مع الطرائق واالسالیب     -٤

  الجدیدة.
  المجاالت – ٤-١
  مؤسسات التعلیم الجامعي االهلي. المكاني : – ١-٤-١
  ٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسي الزماني : – ٢-٤-١
  العاملون في في التعلیم الجامعي االهلي البشري  -٣-٤- ١

  االطار النظري – ٢
  مفهوم المنهج – ١-٢
ان التطورات العلمیة الحدیثة التي بدأت تؤثر بشكل مباشر على مناهج التعلیم عملت   

على جعل جمیع دول العالم تعمل على تطویر المناهج بما یتالئم مع التطورات وبدأت 
اهداف التعلیم وأغراضه من خالل الكشف عن اتجاهات جدیدة تتصل بطبیعة فعًال بتغیر 

  الفرد وعملیة نموه اضافة الى تطویر عملیة التعلیم نفسها .
فالمعروف ان المنهج التقلیدي قد ركز على تدریس المعلومات والحقائق والمفاهیم  

احیة العقلیة مثل القراءة واألفكار في صورة مواد دراسیة ، حیث انه یوجه اهتمامًا الى الن
والكتابة والریاضیات فقط ویتخذ طریقة التنظیم المنطقي للمادة وما یدرسه المتعلم في 

  صفه بحیث یمهد الطریق السابق لالحق .
اال ان المفاهیم الحدیثة للمنهج هو انه مجموع الخبرات العلمیة والتربویة والثقافیة    

المؤسسة التعلیمیة لینمو المتعلم بصورة شاملة وتعدیل واالجتماعیة والفنیة التي تهیئها 
سلوكه تبعًا لألهداف التربویة والتعلیمیة ، بمعنى ان المؤسسة التعلیمیة تشرف على 
المتعلم بقصد مساعدته على النمو الشامل ، اي ان المنهج السلیم یشرف على تكامل 

وافع واالعتناء بها لدعم سلوك شخصیة المتعلم من خالل تكوین االنفعاالت والعواطف والد
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١٦١  
 

المتعلم ، وغرس الصفات االجتماعیة مثل ، التعاون، تحمل المسؤولیة ، االخالص في 
  -العمل ، وهذا یتم من حالل :

  العنایة بجمیع نواحي نمو المتعلم .    -١
  توجیه سلوكه وفق االهداف التربویة والتعلیمیة المخططة .    -٢
  طریق التفاعل مع البیئة .اكتساب خبرات عن     -٣
  توثیق الصلة بین الكلیة والجامعة والبیئة .    -٤

  -وهذا سوف یقودنا الى التساؤالت التالیة :
  هل یهتم المنهج بالمعلومات .    -١
  هل یهتم المنهج بالمهارات .    -٢
  هل یهتم المنهج بالمیول والعادات .    -٣
  قیم .هل یهتم المنهج باالتجاهات وال    -٤
  هل یهتم المنهج بأسلوب التفكیر .    -٥
  هل یهتم المنهج بالتذوق والتقدیر .    -٦

ان الفارق بین المنهج القدیم والحدیث هو ان الحدیث یحتوي على مواد تتفق            
ومیول الفرد وقدراته وتتناسب واحتیاجات المجتمع ، اما القدیم فلم یستطیع تحقیق هذه 

ركز على مواضیع حتمت على المتعلم دراستها لالنتقال من مرحلة دراسیة المبادئ ألنه 
الى اخرى وجعلت الطالب ایضًا ال یفكر مطلقًا بل هو مستمع ومتلقي لهذه الموضوعات 
فقط بینما المدرس هو المفكر والمنظم والذي یجب ان یطیعه المتعلمون دون االستئناس 

  بآرائهم .
لمدرس لیس بأن نتمسك حرفیًا بتطبیقه بل علینا ان نترك لان مفهوم المنهج الحدیث هو 

  .حریة التصرف اثناء التنفیذ
                                                                                         

  اقسام المناهج – ٢-٢
  -هناك ثالث اقسام للمناهج هي :                  
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١٦٢  
 

لمادة الدراسیة ، مثل منهج المواد الدراسیة المنفصلة ، منهج مناهج تدور حول ا    -١
  المواد المترابطة ، منهج المجاالت الواسعة .

المناهج التي تدور حول میول المتعلم ونشاطه وتسمى بمناهج النشاط وهذه     -٢
  المناهج تخص المتعلمین وال یخطط لها مستقبًال بل في حینه باشتراك المتعلمین انفسهم .

المناهج التي تدور حول حاجات المتعلم ومشكالته ومطالب حیاته مثل المنهج     -٣
  :   المحوري بأتباع االسالیب اآلتیة

  اتباع التنظیم المنطقي في منهج المادة الدراسیة .       - أ
  اتباع التنظیم السیكولوجي في منهج النشاط المحوري .  - ب
  تضمینات المنهج :  ٣-٢
االهداف التربویة واالیمان بها حیث ان الهدف هو دافع وموجه للجهود تحدید     -١

التي تناسب المستویات وتراعي مصالح الفرد والجماعة وتستند على فلسفة سلیمة ولیست 
  متناقضة .

  - ترجمتها الى مواقف تعلیمیة وذلك :    -٢
  لتحدید مجاالت الدراسة .       - أ

  ة لالستفادة من تلك المنهاج .اختیار طرائق تربویة مناسب  - ب
  تحدید انواع االنشطة المناسبة إلكتساب الخبرات .  - ت
  تحدید الوسائل التعلیمیة الالزمة لتحقیق االهداف المرجوة .  - ث
  اختیار وسائل التوجیه التربوي واالرشاد النفسي للمتعلم .    - ج
لمعرفة مدى النجاح في تحقیق تقویم جمیع جوانب العملیة التعلیمیة والتربویة     -٣

االهداف المرجوة ثم تشخیص نواحي الضعف لعالجها حتى تتحسن المناهج والطرائق 
  والوسائل والمقررات .

  تنفیذ المنهج ٤-٢
وهو احد المكونات او العملیات الرئیسیة في بناء وصنع المنهج ، ومن خصائص    

یمیة ، ویستلزم ذلك اعداد البیئة وظیفته العمل على نشر المنهج داخل المؤسسة التعل
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١٦٣  
 

الجامعیة والبیئة الخارجیة المساعدة بكافة امكاناتها قبل إقرار العمل بالمنهج في مؤسسات 
التعلیم الجامعي االهلي، وذلك لتوفیر فرص ایجابیة وفعالة لنجاحه . كما ان تنفیذ المنهج 

التقویم النهائي التي تجري  یحتاج الى عملیة تقویم مصاحبة ومستمرة باإلضافة الى مرحلة
لمعرفة مدى ما تحقق من اهداف مرسومة في الخطة وما الصعوبات التي واجهت التنفیذ 

  ؟ وما نقاط القوة والضعف ؟ لذلك فان التقویم عملیة مستمرة وعملیة نهائیة معا .
  عناصر تنفیذ المنهج : ١-٤-٢
  الطالب : – ١
التعلیمیة ، لذا فانه یجب علینا معرفة یعتبر الطالب من اهم محاور العملیة    

الخصائص والمیول والحاجات التي تخصه حتى یتسنى للقائمین بعملیة التعلیم والخبراء 
  وضع منهج مناسب مع هذه الحاجات .

  المدرس : – ٢
یعتبر المدرس هو الركن االساسي في اركان العملیة التعلیمیة وحجر الزاویة فیها ،    

ى في اختالف المناهج التي ال یتناولها التطویر او التعدیل بالشكل فالمدرس الجید حت
الذي یتمشى مع طبیعة العصر یمكن ان یحدث اثرًا ایضا في طلبته ، وعن طریق 

  المدرس یتم توجیه المتعلم اجتماعیًا لیكون فردا مفیدا .
   
  المادة الدراسیة : – ٣

قرر یحتوي على ادلة النشاط او ما ان تدریس المادة الدراسیة یعتمد على منهج م     
یسمى بالمنهج الدراسي وكلها وثائق تخص المدرس وحده مفروضة علیه من الجهات 
ذات العالقة ، هذا االمر یذهب بنا الى الیقین بأن هذه المواد هي االداة الضروریة 

ع لحدوث التعلیم والتعلم ، كما تعد ركنا من اركان المنهج ، لذا على المدرس ان یض
الخطط لتحقیق اهداف المنهج ، وفي نفس   تحتوي على جمیع  المفردات الالزمة التي

  الوقت یعتبر اداة مساعدة عند تنفیذه .
  طرائق التدریس وأسالیبها: – ٤
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١٦٤  
 

تعتبر طرائق التدریس وأسالیبها عنصرًا اساسیًا من عناصر العملیة التعلیمیة ومن      
تتأثر    ان لهما اثر بالغ في تنفیذ المنهج ، كذلك المهم معرفة كیفیة اختیارهما ، حیث

الطرائق واالسالیب بأهداف وزمن الدرس باإلضافة الى االدوات واالجهزة المستخدمة في 
  عملیة التعلیم .

ان الطریقة هي وسیلة تتبع للوصول الى غرض معین لهذا فإن استخدامها في مجال      
فة وایصالها الى ذهن المتعلم بأیسر السبل من التربیة والتعلیم یعني عملیة نقل المعر 

خالل االعداد المدروس للخطوات الالزمة وذلك بتنظیم مواد التعلم والتعلیم واستعماله 
ألجل الوصول الى االهداف التربویة المرسومة بتحریك الدافع وتولید االهتمام لدى المتعلم 

  للوصول به الى االهداف المنشودة .
ان یحدد بدوره الطریقة او االسلوب الذي یتبعه خالل التدریس وذلك وعلى المدرس      

من خالل اعادة اكتشاف القواعد والطرائق التي حصل علیه المدرسون االذكیاء ذوو 
الخبرة عبر السنین وكل جیل من المدرسین یستفاد قلیال جدا من ابتكار اسالفهم ومن 

تطلبه التدریس من ادوات او آالت لمهنهم ، حكمة الممتهنین للتدریس لزیادة خبراتهم وما ی
ألن بعض الجوانب المهمة في التدریس المؤثر یمكن ان تستند الى االستعمال األكید 
والمناسب لألدوات االساسیة ، ویتطلب من المدرس االهتمام والعنایة بحركة وسیر 

سبة ، بالوقت التدریس وكذلك االستجابة الى المواقف التي تظهر بالعمل والحركة المنا
  والقدر والنوعیة المناسبة .

ان استخدام طرائق واسالیب التدریس بمعونة الحاسوب كأداة مساعدة حدیثة للطلبة 
تقان وفهم المادة بأسالیب متطورة یستخدمها المدرس ، ویعد احسن  ٕ تساعدهم على التعلم وا

التفاعل معهم  طریقة لتشجیع الطلبة وتحفیزهم لكي یسلكوا السلوك المناسب بواسطة
بطرائق ایجابیة عندما یظهرون لنا السلوك المناسب . وبما ان طرائق واسالیب التدریس 
عملیات فنیة تهدف الى تطویر التعلم ، لهذا وجب ان نبدأ بالطالب لكونه الهدف 

  االساسي من تلك العملیة والطرق المستخدمة فیها وصوال لتطویر التدریس .
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١٦٥  
 

یوم الطرائق واالسالیب للتدریس متنوعة ومتعددة ومن اجل نجاح ولقد اصبحت ال          
عملیة التدریس فالبد للمدرس ان یوفر مجموعة من الوسائل واالدوات واالجهزة 

اهم   واستخدامها بطرق مختلفة للوصول الى اهدافه ویعد استخدام الحاسوب على درجة
لتدریسیة التي تساعد في تعلم من جوانب عدیدة لكونه یساعد في تطبیق احدث االسالیب ا

الطلبة وتثقیفهم ، والتي تحول الصف الدراسي الى حركة دائمة تخرج بعملیة التدریس من 
شكلها التقلیدي الممل والجامد الى صورة مشوقة من خالل استخدامها كوسیلة تربویة 

مفردات ناجحة في تدریس الكثیر من المواد او كطریقة من طرائق التدریس ، ألنها تقدم 
المادة الدراسیة او الفكرة للمتعلمین بطریقة جذابة ومشوقة ومسلیة عن طریق الحاسوب 
الذي یهدف الى ایصال الفكرة او المعلومة الى اذهان المتعلمین من خالل تبسیطها 

  وعرضها لهم بأسلوب محبب لهم مما یؤدي الى حدوث التأثیر الذي تتركه في نموهم .
  التقویم :  ٥-٢

إن عملیة التقویم یجب ان تكون منظمة ومخططة تهدف الى تحسین الناتج            
التحلیلي من خالل تقویم الخبرات المناسبة للمدرسین والعاملین في مؤسسات التعلیم 
الجامعي االهلي ، والعمل على تهیئة االمكانیات والظروف المناسبة للتدریس الجید الذي 

  لیا واجتماعیا وتحقق لهم الحیاة السعیدة .یؤدي الى نمو الطلبة فكریا وعم
ان عملیة التقویم هي جمیع الجهود المنظمة التي یبذلها المسؤولون لتوفیر القیادة      

للمدرسین والعاملین االخرین في التعلیم الجامعي االهلي في مجال تحسین التعلیم مهنیًا 
التدریس وتقویم التعلیم ، لهذا فان  واختیار وتعدیل االهداف التربویة ومواد التعلیم وطرائق

التقویم یصبح قیادة تربویة تهیئ فرصًا للمدرسین تساعدهم على تحسین العملیة التعلیمیة 
والسیر فیها وفق اسالیب تربویة سلیمة مناسبة ، كما تساعدهم على النمو المهني الذي 

م كموجهین ومرشدین یتضمن تنمیة قدراتهم ومهاراتهم المهنیة الالزمة الستمرار نجاحه
  للطلبة .

  مهام القائمین على عملیة التقویم : ١-٥-٢
  مهام عامة (اداریة)  اوًال :
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١٦٦  
 

  اعداد خطة تقویمیة شاملة على شكل مراحل .    -١
  االطالع على التعلیمات واللوائح ذات العالقة بالعمل التربوي والتعلیمي .    -٢
  انبهم .الجدد والوقوف لج  متابعة المدرسین    -٣
  انها تؤمن توفر الطاقة البشریة للمدرسین .    -٤

  ثانیًا : مهام خاصة فنیة
  مهام تتعلق بالطالب :    -١
) وعدم        - أ العنایة بالنمو المتكامل للطالب (تربویا وعلمیًا وعملیًا واجتماعیًا

  االقتصار على النمو المعرفي فقط .
  مراعاة الفروق الفردیة .  - ب
  تبني حوافز ایجابیة لتحقیق انضباط الطلبة .  - ت
  تنمیة الثقافة العامة لدى الطلبة .  - ث
  مهام تتعلق بتقویم المدرس :    -٢
  متابعة اعداد الدروس اعدادًا منتظمًا ومتكامًال .       - أ

  قیاس استجابة الطلبة  - ب
  دمة المصلحة التعلیمیة .قیاس استخدام المدرس للوسائل التعلیمیة وتوظیفها لخ  - ت
  قیاس مراعاة التعلم للفروق الفردیة بین الطلبة .  - ث
  مهام تتعلق بالمنهج :    -٣
التعریف بالمنهج بمفهومه الواسع الذي یشمل الخبرات التربویة داخل المؤسسة        - أ

  التعلیمیة وخارجها للمساعدة في النمو الشامل .
  بیة وطرق التفكیر الفعال .تنمیة االتجاهات االیجا  - ب
  تعاون المدرس مع ادارة كلیته .  - ت
  مهام تتعلق بالمقررات والمادة العلمیة    -٤
  دراسة اللوائح والتصامیم المتعلقة بالمقررات الدراسیة .       - أ

  اإللمام بأهداف المقررات وأهدافها في المراحل المختلفة ومتابعة الحذف واالضافة .  - ب
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١٦٧  
 

  تزوید المدرسین بأفضل طرائق التدریس حسب الحاجة ومتطلبات الموقف .  - ت
تشجیع تبادل الخبرات بین المدرسین عن طریق عقد الدروس والحلقات النقاشیة من   - ث

  ویحضرها المدرسون االخرون .   قبل مدرس متمیز
  اعداد الدراسات والبحوث والتقاریر عن المقررات الدراسیة .    - ج
   

  وعات البحثموض -٣
  العوامل المؤثرة في بناء المناهج الدراسیة :– ١-٣

ان نجاح المنهاج یتطلب دائمًا تحلیل المواد والمقررات الدراسیة طبقًا لما یقتضیه اكتساب 
الطلبة للمؤهالت المهمة في مجال اختصاصهم وكذلك اعادة تقییم أهداف المناهج 

بیعیة المتغیرة لمنهجهم . ومن هنا یمكننا المخصصة ألعدادهم اخذین بنظر االعتبار الط
  - ان نحدد العوامل التي تؤثر على بناء المناهج الدراسیة وهي :

  : الفلسفة التربویة – ١
ان الفلسفة تهدف دائما الى مساعدة الفرد لیكون مواطنًا صالحا ً في المجتمع لهذا فأن 

  برامجها تتأثر بهذا االتجاه وتعمل على تحقیقها .
  الفلسفة االجتماعیة . – ٢

  ان هذه الفلسفة مستمدة من اهداف التربیة والتعلیم والمجتمع .
  طبیعة االفراد وحاجاتهم : – ٣

ان حاجات االفراد تؤثر الى حد كبیر في بناء المنهج الن الجمیع یطمحون بالوصول الى 
  تحقیق هذه الحاجات وذلك باالعتماد على مراحل النمو المختلفة لألفراد .

  االهداف المتوخاة من المنهج : – ٤
یجب ان تكون االهداف واضحة كي یتم تحدید الفعالیات وعلى ضوئها یتم بناء المنهاج 

  الذي یحقق هذه االهداف .
  االمكانیات والمستلزمات : – ٥



     

  
  

  االھلیة وسیلة.... تطویر المناھج الدراسیة للكلیات

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

١٦٨  
 

ان االمكانیات والمستلزمات تؤثر وبشكل كبیر على مفردات المنهج ونوعیة الفعالیات 
  فإن لها تأثیر على نجاح او فشل المناهج .واالنشطة ،ولهذا 

  :  صفات القوة والضعف عند القائد (المدرس واالداري) – ٦
ان القائد له تأثیر كبیر على نجاح او فشل المنهج وبدونه ال یمكن ان تنجح العناصر 
االخرى في تحقیق اهدافها لهذا فأن االهتمام بأعداد قادة كفوئین بالوسط التعلیمي اساس 

  ح تنفیذ المناهج ان كانوا مدرسین او اداریین .نجا
  : عدد المشاركین – ٧

  ان عدد المشاركین له تأثیر على بناء المنهج وتنفیذ مفرداته و تحقیق اهدافه .
  : تطویر المنهج – ٨

ان المناهج یجب ان ال تبقى ثابتة بدون تغییر فهي تحتاج بین فترة واخرى الى التطویر 
   ى ان یكون التطویر مبنیًا على اسس علمیة .كي تحقق اهدافها عل

  اسس تطویر المناهج : – ٢-٣
استناد المنهج الى فلسفة تربویة مقبولة ألنها تساعد على تحدید وجهة النظر حول  – ١

طبیعة االنسان ومفهوم المنهج واهداف التربیة والتعلیم، لكون المنهج هو ترجمة عملیة 
  للفلسفة التربویة والتعلیمیة.

  استناده الى دراسة علمیة للفرد والمجتمع . – ٢
  استناده الى العملیة التي تتناسب مع روح العصر . – ٣
  استناده الى الثقافة العامة بما یتالئم مع روح العصر . – ٤
  ان یكون شامال . – ٥
  ان ینمي من خالله روح التعاون . – ٦
  ان یكون مستمرًا بالتطور . – ٧
  ر :معوقات التطوی– ٣-٣
  الرأي العام – ٦                                            المعوقات المالیة – ١
  المناخ والتضاریس – ٧                                           المعوقات المادیة – ٢
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١٦٩  
 

  انتشار االمیة – ٨                                          المعوقات البشریة – ٣
  نقص االحصائیات – ٩                                             سیاسیةعوامل  – ٤
 - ١٠                                                    عوامل عسكریة (الحروب) ٥

  الروتین
  اسالیب تطویر المناهج : – ٤-٣
  .التطویر باإلضافة – ١
  التطویر باإلضافة والحذف . – ٢
  باالستبدال .التطویر  – ٣
  االخذ بالتجدیدات العلمیة والتربویة . – ٤
  مراجعة الطرائق والوسائل والمؤلفات الحدیثة . – ٥
تطویر تنظیم المناهج أي بدًال من اتباع نظام المواد الدراسیة المنفصلة نتبع التكامل  – ٦

  والدمج وغیرها .
  تطویر االمتحانات . – ٧
  ج :تحسین عملیة تطویر المناه – ٥-٣

مع بدایة القرن الحادي والعشرین حصل ادراك عام بوجوب انفتاح المناهج وجعلها    
مرنة وفعالة ومتعددة التخصصات اال ان تحویل هذا التصور الى واقع ملموس في 

الدراسیة یعد تحدیًا كبیرًا . وهكذا ینبغي ان تكون الالمركزیة في   الجامعات والصفوف
  ة لتغییر البناء للمنهج .عملیة تطویر المناهج مكمل

ان نهج المشاركة في تطویر المناهج من شأنه ان یتیح الفرصة الشتراك مجموعات      
مختلفة من المعنیین من غیر صناع السیاسة التربویة والتعلیمیة ومالكاتها ، مثل اولیاء 

في تطویر  امور الطلبة والعاملین وقادة المجتمع والطلبة انفسهم ویمكن لألسالیب المقننة
المناهج ان تسیر بمشاركة مجموعات مختلفة من المدرسین في مختلف المراحل وعلى 

  كافة االصعدة .
  المنهج المقنن مقابل المنهج المفاجئ : – ٦-٣
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١٧٠  
 

إن تطویر المناهج قد یستند احیانًا الى منهج مفاجئ ، فقد تفرض الضغوط        
التي یمر بها البلد كالزالزل واالعاصیر  السیاسیة االقلیمیة الدولیة والحروب والظروف

والتهجیر او أي ظرف یؤدي الى الدمار في المؤسسات التربویة والتعلیمیة وغیرها اتخاذ 
ان للحوار      قرارات سریعة لتغییر المناهج دون اللجوء المسبق الى التخطیط المقنن .

لبیئة والسكان او تعلیم المرأة . الدولي تأثیره على االهتمامات الدولیة الرئیسة مثل قضایا ا
ومن المرجح ان ال یكون المنهج المفاجئ ناجحا ، وقد یقضي الى التحمیل اكثر من 
الطاقة ، ویزید من صعوبة مهمات المدرسین . فمن االفضل عند مواجهة مثل هذه 

دیدة فعًال في المناهج الموجودة ، وكیفیة ادخال القضایا الج  القضایا دراسة ما هو متعلق
بفعالیة اعتماد على هذا االساس . وبالتالي فمن المهم دراسة فرص التعلم ومصادر 
التعلیم المتوافرة فعال عند تصمیم المنهج الجدید او عند ادخال تغییرات معینة بغیة تجنب 

التفكیر جدیا ، منذ البدایة باألسالیب   االختالف بین المتوقع والواقع . ولكن من االهمیة
  ة لتحقیق االهداف الموضوعة .االساسی

  دور المدرسین في عملیة تطویر المناهج : – ٧-٣
یؤدي المدرسون دورًا حیویًا في عملیة تغییر المناهج ، وفي الواقع ان تصمیم            

المناهج یحدث احیانًا ضمن الوزارة والمؤسسات التخصصیة حصرًا ، بمشاركة ضئیلة 
اهج على الرغم من انه قد یعهد الیهم احیانًا العمل في للمدرسین في عملیة تغییر المن

مؤسسات تطویر المناهج او قد یشكلون جزءا من فرق ولجان تطویر المناهج . وعلى 
الرغم من ان المدرسین یرغبون عمومًا في اعتبارهم ناقلین للمنهج اكثر من كونهم 

في نجاح التغییر . وعلى ایة مصممین له ، فأن اسهامهم كمنفذین للمنهج یعد امرًا حیویًا 
حال ، ومع انتشار الالمركزیة في الجامعات اصبح تطویر المناهج انطالقا منها مفهوما 
یكتسب قبوال في العدید من البلدان ، وكلما ارتبطت عملیة المناهج بالجامعة ازداد تعلق 

أن االمر بالمدرسین انفسهم . فعلى صعید الصف یعنى المدرسون بوضع القرار بش
المناهج عند انتقائهم للمقررات الدراسیة االخرى ، وتطبیق النظریات من خالل تصمیم 
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١٧١  
 

خطة الدرس وطرائق التدریس وأسالیبها . كما یكون زیادة مشاركاتهم من خالل اتاحة 
  والمواد التعلیمیة االخرى .  الفرصة امامهم لإلسهام في كتابة وتصمیم المفردات

اهمین فعلیین في عملیة التغییر او منفذین فاعلین له فأن ولكي یصبح المدرسون مس   
االعداد المناسب للمدرسین یعد امرًا ضروریًا سواء كان ذلك على صعید برامج التأهیل او 

مجاالت طرائق التدریس   التدریب   برامج التدریب اثناء الخدمة . وینبغي ایضًا ان یشمل
  والتقویم .

عل االشتراك الفعال للمدرسین في تطویر المناهج مع ان االسلوب االمثل في ج       
تحسین مهاراتهم المهنیة من خالل تصمیم دورات تطویریة مناسبة إلحداث التغییرات في 
اطار بیئات ثقافیة واجتماعیة معینة . ومن اجل ان تكون هذه التغییرات اكثر فاعلیة البد 

ایضًا ان تكون مؤتمرات المناهج من اعداد المدرسین اعدادًا كافیًا . ومن المناسب 
مناسبات یشترك فیها المدرسون والمالكات االخرى من المعنیین بالعملیة التعلیمیة 

  والتربویة .
ومما الشك في ان استبعاد المدرسین عن عملیة تصمیم المناهج وتطویرها قد الیؤدي    

ین المناهج یعد امرًا الى تحقیق الهدف المطلوب . اذ ان اشتراك المدرسین في عملیة تكو 
ضروریًا ألنه یمكن ان یشكل عامًال محفزًا للمدرسین انفسهم في ممارسة مهنتهم ورفع 

  معنویاتهم واعطائهم االحساس بارتباطهم بالمنهج .
  تقویم المنهج :–٨-٣
ان المنهج هو خطة لمساعدة الطلبة على التعلم ولهذا یستفاد من نتائج تقویم المنهج في  

وتحسین عملیة التعلم ، لهذا فعند اجراء عملیة تقویم للمناهج یجب التركیز على تطویره ، 
  -ما یلي :

  مدى ارتباط تسلسل محتوى المنهج مع مستویات الطلبة والمدرسین .    -١
  االهتمام بمحتوى المنهج ومنطقیة تسلسل مفرداته .    -٢
  مراعاة الفروق الفردیة للطلبة .    -٣
  اسالیب ومعاییر لتقویم النتاجات التعلیمیة للمنهج .تحدید     -٤
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شمول الخبرات التعلیمیة لجوانب السلوك في المجاالت االنفعالیة واالدراكیة     -٥
  والنفسیة والحركیة .

  تقویم تنفیذ المنهج : – ٩-٣
المناهج المختلفة تطبق دون ان تكون محتویات ألي مادة اساسیة    ان اركان           

نطاق السیاسة التعلیمیة للدولة ، في حین ان المناهج وتقویم تنفیذها یشكالن معا  في
توأمة ال یمكن للعملیة التعلیمیة ان تنجح بدونهما ، ففي الوقت الذي یمكن ان نقوم تنفیذ 
المنهج یجب ان نستخدم البیانات والمتوفرة ثم یتم تحلیلها بهدف تحدید نواحي القوة 

وبناء على ذلك یعمد المتخصصون على  تحتاج الى عالج ، ونواحي الضعف التي
تحسین ما یلزم بإعادة تخطیط المنهج ، سواء بإعادة تطویره كامال او تعدیل محتویاته 
جزئیًا ، ومن ثم یعاد تقویم كفایته الحدیثة مرة ثانیة ، وهكذا حتى یتم تنفیذ المنهج وذلك 

  ة وهو ما یعرف بتحصیل المتعلمین .بتحقیق اهدافه التعلیمیة والتربویة المرجو 
  االهمیة النفعیة لتفعیل التطویر : – ١٠-٣
  حاجاتنا الى تطویر المناهج المقررة نظرًا الى اهمیتها حاضرا ومستقبال .    -١
  طبیعة المادة ومبادئها وارتباط محتویاتها بالعلوم االخرى .    -٢
  رغباتهم وفقا لمراحل نموهم . احتیاجات المتعلمین الى انشطة حركیة تشبع    -٣
  توزیع مدروس لمحتویات المناهج المختلفة في ضوء متغیرات السن والجنس .    -٤
  . اعداد جیل من الشباب یتمتع بصحة جیدة متوازنة    -٥
  . اعداد جیل من الشباب متعاون ومتفاعل مع غیره    -٦
  عن االنحراف .استثمار اوقات الفراغ فیما یعود بالنفع والبعد     -٧
نشر الثقافة العامة عن طریق المحتویات التدریسیة واالعالمیة النها اصبحت لغة     -٨

  العالم المتحضر.
   
   

  المقترحات والتوصیات : -٤
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  تطویر المناهج المقررة لتتالءم مع الطرائق واالسالیب الجدیدة . – ١
  لبة .تحدید االهداف المطلوب تحقیقها في عملیة تعلیم الط – ٢
تدریب المدرسین والمختصین والعاملین في مؤسسات التعلیم الجامعي االهلي بشكل  – ٣

  دوري وحثهم للمشاركة في الدراسات والبحوث الخاصة بطلبتهم .
  تهیئة البیئة المعنویة للطلبة .– ٤
  تطویر نظم البرامج التعلیمیة بشكل مستمر حسب االمكانات المتوفرة . – ٥
وث ودراسات للتأكد من اثبات جدوى استخدام الحاسوب في تعلیم الطلبة القیام ببح – ٦

  المواد الدراسیة المختلفة .
  تعدیل اسالیب تقویم الطالب بما یتالءم مع المناهج الجدیدة المسایرة للتطور . – ٧
وضع المناهج المتطورة التي تلبي حاجات الطلبة وتحفز قدراتهم التخیلیة وتثیر  – ٨

  جسدي عندهم .المجهود ال
تدعیم قدرات المدرسین بإیجاد حلول لمشكالت الطلبة و طرائق وأسالیب خاصة  – ٩

  لتعلیمهم .
  تنویع الوسائل واالسالیب التعلیمیة المستخدمة في مجال التعلیم والتعلم . – ١٠
التعامل مع الطلبة بفئاتهم المختلفة بفاعلیة وعلى اسس مدروسة ترمي الى  – ١١

  مساعدتهم .
  حث الطلبة بضرورة االقتراب من المتمیزین مما یزید من تطویر العلمیة لدیهم.– ١٢
االهتمام بتنمیة القدرات التي یحتاجها الطالب لكي تصبح قنوات لتوصیل  – ١٣

  المعلومات .
  المراجع

 –عالم الكتب الحدیثة  –طرائق واسالیب التدریس المعاصرة الربیعي محمود داود : – ١
  . ٢٠٠٦ –االردن  –للكتاب العالمي للنشر والتوزیع جدارًا 
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الزیر ، احمد ، حسانیین ، فاروق ، ابراهیم ، مصطفى ، السید ، عبد الرحمن  – ٢
االمارات  –(الجزء االول) وزارة التربیة  دلیل الوسائل التعلیمیة فصول التربیة الخاصة :

  . ١٩٩٧ –العربیة المتحدة 
استخدام المودیالت التعلیمیة المصورة ومتعددة الوسائط في  فعالیة سرایا ، عادل : – ٣

مجلة للبحث في التربیة  تنمیة التحصیل الدراسي واالتجاه نحو الكمبیوتر لدى التالمیذ
  . ٢٠٠١ –مصر  –) ٢، العدد ( ١٥وعلم النفس ، كلیة التربیة بالعریش ، المجلد 

 –فنون النص  –صادر الثقافة م –: النظریة  مسرح الطفل سالم ، ابو الحسن : – ٤
  . ٢٠٠٤مصر  –دار الوفاء للطباعة والنشر  –االسكندریة  ١فنون العرض . ط

اثر استخدام االكتشافات شبه الموجه في تدریس العلوم على   سالم ، صفیه : – ٥
تنمیة المفاهیم والمهارات العلمیة والفعلیة والتفكیر االبتكاري لتالمیذ التعلم 

العدد  –لبحث في التربیة وعلم النفس ، كلیة التربیة ، جامعة المیناء مجلة ااالساسي
  . ١٩٩٠مصر  –الثالث 

، الكویت ، مطبعة الفجر  ١، طالثقافة الصحیة  مرزوق یوسف بهیجة اسماعیل : – ٦
  . ١٩٩٧ –الكویتیة 

7 – Gina , Ellen Wood ; Diallague Journal Writing ; An Interactive 
Tool For Deaf .       Students Teachers in Training , Perspectives 
in Education and Deafness .   Vol l4 N4 – 1996 . 
8 – Taylor , Linda ; A Handy Workable . picture . File . 
Perspectives in Education and deafness , vl3 , N5 . 1999 . 
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 : Abstractالخالصة 
التعلیم النظامي هو اإلعداد التربوي  والمهارات والمعرفیة والمهنیة والذي تقوم به      

، مؤسسات تعلیمیة نظامیة لغرض إعداد كوادر علمیة و فنیة في مختلف االختصاصات 
فأن اهمیة التعلیم تكمن في تلبیة حاجات سوق العمل ودوره في تحقیق النهضة العلمیة 

رئیسیًا ألعداد الكوادر المؤهلة والتي یحتاجها المجتمع  في  والتقنیة باعتبارها مصدراً 
مواجهة التحوالت والمتغیرات العلمیة والتكنولوجیة الحالیة والمستقبلیة . وفي إطار النظرة 
الحدیثة للتعلیم بأنواعه وفي ظروف اسدلت خیوطه على العراق في حقبه انتابته فیها 

نى التحتیة اثرت على تنمیة التعلیم فضًال عن الحروب والحصار واالحتالل وتحطیم الب
ولكي یؤدي التعلیم  دوره ، عراقیل التنمیة بما في ذلك النقص في الخبرة والكوادر المؤهلة

في تحقیق خطط التنمیة ال بد من خلق نظام تعلیمي  كفوء وفعال ومرن ومرتبط 
التزاماته العامة نحو باحتیاجات سوق العمل ومتیسر للجمیع ومستدام قادر على الوفاء ب

  .المجتمع
   الهدف من الدراسة:

العمل على تنمیة التعلیم من خالل رفده بالمناهج الحدیثة وبالكوادر العلمیة والورش       
التطبیقیة التي تساعد على فتح آفاق المعرفة لدى الطلبة في مجال تخصصاتهم وبذلك 

  ادر متدربه تدریبا نظریا وعملیا یمكن رفد المعامل والمصانع بكو 
  التصنیف العالمي للجامعات. - ١
 التأكید على نوعیة أو جودة هیئة التدریس. - ٢
  جودة التعلیم النموذجي. - ٣

 :: Introductionالمقدمة 
التعلیم النظامي األكادیمي هو الذي یضمن للدارس اكتساب المهارات االكادیمیة         

به المؤسسات التعلیمیة االكادیمیة للمساهمة في االنتاج والمعرفیة المهنیة، والذي تقوم 
الفردي والجماعي ضمن اختصاصاتهم كما یساهم في إعداد  كادر یدعم  تنمیة االقتصاد 

ویعد التعلیم العالي من المؤسسات التعلیمیة   [1]الوطني وتنشیط حركة السوق وازدهاره. 
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ات القادمة في توفیر مقومات البیئة التقنیة التي نتطلع لرؤیة مستقبلیة خالل السنو 
المساندة للمجتمع العراقي لكي یزدهر اقتصادیًا واجتماعیًا وعلمیًا ومهنیًا ، والتي تضمن 

 عناصر الرؤیة ذات الصلة بالواقع الحالي وكما یلي : 
 تحقیق اقتصاد وطني متنوع المصادر ذو قدرة تنافسیة عالیة .   .١ 
 وخدمات اجتماعیة واقتصادیة مناسبة . تحقیق بنى تحتیة متینة   .٢ 
 االعتماد على الرأس المال البشري الكفوء والمتطور .   .٣ 
 االعتماد على ثقافة الكفاءة والجودة .   .٤ 
.      االرتكاز على المنظومة المؤسسیة الفاعلة وبیئة صلبة جدیرة بتحقیق ٥ 

 النمو االقتصادي والتنمیة المستدامة .
وره تشخیص الوضع الحالي وتحدید نقاط القوة والضعف واالجراءات وهذا یتطلب بد 

بما یضمن تحقیق الرؤیة المستقبلیة الطموحة  الضعفالمطلوب اتخاذها لمعالجة نقاط 
. اكدت جمیع الدراسات في مجال التعلیم من أنه یساعد  [3,4]لتنمیة االقتصاد العراقي . 

لمدى وهي : تحسین الكفاءة االنتاجیة على تحقیق جملة من االهداف لرؤیة بعیدة ا
واالستغالل االمثل للعملیات والموارد . تحسین مستوى االداء . تحسین جودة السلع 

. یمثل إصالح [6,5]التنظیم األفضل لمكان العمل .   والخدمات . تحسین الجاهزیة .
منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي مدخال أساسیا وشرطا ضروریا لتحقیق اإلصالحات 
االقتصادیة واالجتماعیة العمیقة التي تقتضیها اإلستراتیجیة التنمویة الوطنیة المستقبلیة 
لكل بلد، و تكتسب هذه المسألة ضرورة ملحة في عراقنا الحبیب نتیجة للظروف 

یة و القاهرة التي مر و یمر بها بلدنا. واذا ألقینا نظرة سریعة على حالة التعلیم اإلستثنائ
العالي والجامعات في العراق واخذنا بنظر االعتبار نتائج الحروب و ما ترتب علیها من 
عزلة  و ظروف سیاسیة و إقتصادیة غیر مستقرة إلى یومنا هذا، للمسنا واقعًا مریرًا یعاني 

عالي و البحث العلمي و یجعل من جامعاتنا ال ترتقي إلى مستوى الطموح منه التعلیم ال
اما الكلیات األهلیة، فهي أحد روافد النشاط  في إداء دورها الریادي في المجتمع و البلد.

الخاص التي ینصب نشاطها العلمي والتربوي وهیاكلها التنظیمیة في مجاالت التنمیة 
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، ذلك أن الكلیات األهلیة، هي إحدى مؤسسات التعلیم بجوانبها االقتصادیة واالجتماعیة
العالي التي تقع علیها مسؤولیة و واجبات مهمة حالیًا في مجال إعداد وخلق الكوادر 
الوظیفیة والعلمیة المتخصصة القادرة على قیادة األنشطة اإلنتاجیة المختلفة في المجتمع. 

لتعلیم الجامعي األهلي وتجاوز ، أن بغیة االرتقاء بمؤسسات ا وعلیه یمكن القول
المشكالت التي یعاني منها ،یجب االخذ بنظر االعتبار بعض االمور التالیة: ضرورة 
إجراء دراسات اقتصادیة لقیاس كفاءة أداء النشاط التعلیمي للجامعات و الكلیات األهلیة 

ضوئها  على مستوى العراق، وتحدید مؤشرات األداء الفعلیة لهذه الجامعات تقاس على
كفاءة أداء الجامعات األهلیة في المجال التربوي والعلمي . إضافة الى ضرورة تقدیم 
التسهیالت والدعم المادي والعلمي والفني للجامعات و الكلیات األهلیة وشمولها بوسائل 
الدعم بأشكاله المختلفة التي تقدمها وزارة التعلیم العالي إلى الكلیات الرسمیة. وكذلك 

لى دراسة إمكانیة استقدام كوادر تدریسیة من الجامعات الرسمیة في بعض العمل ع
االختصاصات العلمیة النادرة والمتمیزة ورفدها للكلیات األهلیة لتدعیم مسیرة رفع 
المستویات النوعیة لطاقات الكلیات األهلیة. وضرورة إعطاء الكلیات األهلیة االستقاللیة 

هج الدراسیة بما یتناسب وخصوصیة هذه الكلیات في حریة اختیار المفردات والمنا
والتطور العلمي والنوعي فیها وعدم تقیدها في السیاقات المعمول بها بالكلیات الرسمیة 
المناظرة. اما فیما یخص البحث العلمي و المراكز البحثیة، فقد اشارت بعض الدراسات 

العالي والبحث العلمي تضم الى : * إنشاء هیئة علیا للبحث العلمي في وزارة التعلیم 
ممثلین عن مؤسسات التعلیم العالي و المراكز البحثیة والقطاع الخاص والمؤسسات التي 

نشاء  تعنى بالبحث ٕ العلمي.  * باإلضافة الى توفیر التمویل الالزم للبحث العلمي . وا
تیة مراكز بحثیة متخصصة في الجامعات و توفیر كل المستلزمات البشریة و البنى التح

لتقوم بدورها البحثي المتقدم. و كذلك . إقامة شراكة فعلیة وتنظیمیة وفنیة بین الجامعات 
وقطاعات التنمیة واإلنتاج والخدمات المختلفة. اضافة الى  تعظیم استخدام الموارد 
والمرافق والتجهیزات المتوافرة في الجامعات فیما بینها ألغراض البحث العلمي والتعاون 
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ات اإلنتاجیة المختلفة .  و أخیرا توفیر اآللیات الالزمة الحتضان ورعایة مع القطاع
 الطلبة الذین یملكون القدرة على التمیز واإلبداع .

 : Experimental Procedureاإلجراء العملي 
نظام إدارة الجودة في مؤسسات التعلیم هو نظام إدارة لتوجیه المؤسسة التعلیمیة وضبطها 

 Qualification)أهداف هذه المؤسسة. وان مواصفات التأهیل (بما یضمن تحقیق 
Standards) ) هي متطلبات محددة في المواصفات الوظیفیةOccupational 
Standards)) اما الفاعلیة ،(Effectiveness(  هي مدى إنجاز األنشطة المرسومة

مدى تحقیقها للنتائج وتحقیق النتائج المنتظرة. إن مدى فاعلیة العملیة التعلیمیة ، أو هي 
المتوقعة منها . وهذا یتعلق بالدرجة األولى بكیفیة إدارة المؤسسة التعلیمیة لضمان جودة 
العملیة التعلیمیة فیها. إن فاعلیة النظام التعلیمي هي قدرته على إرضاء الزبائن وتذلیل 

): هي (Efficiencyالعقبات بما یسمح للمؤسسة التعلیمیة تحقیق أهدافها. اما  الكفاءة 
بشكل عام العالقة بین النتائج المحققة والموارد المستثمرة . وتعبر الكفاءة على مدى 

 [10]النجاح في استخدام عناصر اإلنتاج.
  السلع والخدمات الالزمة للمجتمع )قیمة(                                               

  ________________________نتاجیة على المستوى الوطني =__الكفاءة اإل 
  قیمة (العمل + المواد+ رأس المال)                                           

ال شك أن اإلدارة تلعب دورًا أساسیًا في زیادة اإلنتاجیة الوطنیة بتحویلها للموارد الوطنیة 
  لخدمة وراحة اإلنسان مما یساعد على تحسین مستوى الحیاة.

  معاییر تقییم جودة الخدمة التعلیمیة في المؤسسة التعلیمیة هي:وعلیه فان 
التناسب  -المنهج العلمي و یشمل على : درجة تغطیة المواضیع األساسیة.  - ١

 -االرتباط بالواقع العملي.  - مع قدرة استیعاب الطالب في هذه المرحلة. 
ل تعلم لغة إعداد الطالب لعصر العولمة من خال -اإللمام بالمعارف األساسیة. 

  أجنبیة.
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شكل  -درجة المستوى العلمي والموثوقیة.   -المرجع العلمي ویشمل على :  - ٢
سعر المرجع  - وقت توافر المرجع العلمي.  -وأسلوب إخراج المرجع العلمي. 

نوع  -أصالة المادة العلمیة.  -امتداد االستفادة من المرجع العلمي.  - العلمي. 
 المرجع العلمي.االتجاهات التي ینمیها 

 -المستوى العلمي والخلفیة المعرفیة.  -أعضاء هیئة التدریس، ویتضمن :   - ٣
االلتزام بالمنهج  -االنتظام في العملیة التعلیمیة.  -إدراك احتیاجات الطالب. 

العمل على تنمیة المهارات الفكریة  - تقبل التغذیة الراجعة.  -العلمي. 
تنمیة االتجاه التحلیلي و  -والوازع األخالقي. تنمیة الحس الوطني  -التنافسیة. 

 درجة التفاعل الشخصي. -النظرة المتعمقة. 
درجة  -درجة الموضوعیة واالتساق.  -أسلوب التقییم و یشمل على :  - ٤

التركیز على القدرة  -عدم التركیز على التلقین.  - الموثوقیة والشمول. 
 .التركیز على التفكیر االنتقادي  -التحلیلیة. 

دارة  -النظام اإلداري، ویتضمن على :  - ٥ ٕ توافر المعلومات الالزمة لتشغیل وا
المناخ الجید لممارسة األنشطة الریاضیة  -التوجه نحو سوق العمل.  -النظام. 
 تلقى الشكأوى والتعامل معها. -كفاءة وفعآلیة النظام اإلداري.  -والفنیة. 

-ع طبیعة العملیة التعلیمیة. تناسبها م -التسهیالت المادیة، وتشمل على :  - ٦
شباع الناحیة الجمآلیة. - توفیر مستلزمات البحث العلمي.  ٕ  تنمیة وا

  :Results & Discussionالنتائج و المناقشة: 
  (vision)   الرؤیة المستقبلیة: العراق

تتطلع الرؤیة المستقبلیة خالل العقدین القادمین إلى توفیر مقومات البیئة المساندة 
.    العراقي للمجتمع لقد تضمنت عناصر الرؤیة  وبأن یزدهر اقتصادیا واجتماعیا وتقنیًا

تحقیق اقتصاد   - ذات الصلة بالتحدیات التي یواجها العراق. والمذكورة أنفا، ما یلي:
   .وطني متنوع المصادر ذو قدرة تنافسیة عالیة

   تحقیق خدمات اجتماعیة واقتصادیة وبنیة تحتیة مناسبة.  -
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   .قیق التنمیة القائمة على التقنیة الحدیثة والمعرفةتح  -
   .االعتماد على الرأسمال البشري والفكري ، القائم على ثقافة الكفاءة والجودة -
صلبة جدیرة بتحقیق نمو   هاالرتكاز على منظومة مؤسسیة فاعلة وبیئة تمكنی -

  اقتصادي وتنمیة مستدامة
   عادة في هذا المجال: فیما یلي نموذج من المشاكل التي تطرح

 ): ١المشكلة (
   وعدم فاعلیتها:  التعلیمیة الحتیاجات سوق العمل  عدم مالءمة البرامج

  الوضع الراهن: 
تدهور مستوى كفاءة   هناك خلل بین مخرجات عملیة التعلیم واحتیاجات سوق العمل.

وبة. تراجع الخریجین وعدم قدرتهم على تنفیذ األعمال في المؤسسات بالجودة المطل
(بسبب زیادة الهدر، المرفوضات، التعطل  [15] %)٥,٥- إنتاجیة العامل(في الصناعة
في  الحاصل  للتغییر عدم التالؤم مع تبدل المتطلبات نتیجة والتوقف وعدم الجاهزیة ....

في التكنولوجیا   التطور المتسارع بسبب بنیة الوظائف واألعمال ومواصفاتها وتصنیفها،
   هائل في كم المعلومات العلمیة وتنوعها.والنمو ال

 معالجة المشكلة:  
   التعلیم والتدریب المنهجي المتكامل.   تحسین فاعلیة وكفاءة التعلیم بتطبیق 

إن أكثر برامج التعلیم فاعلیة ومردودا" هي تلك البرامج التي تزود المتعلم  بالمعارف 
التي یتدرب علیها وهذا   ل أو المهنةوالمهارات المهنیة الضروریة لألداء الناجح للعم

   یلي: یتطلب إنجاز ما
   تحضیر المواصفات الوظیفیة-
   تحضیر مواصفات العمل ومستویات األداء-
   تحضیر البرامج التدریبیة-
  تقییم النظام-
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إیجاد مواصفات وطنیة للتدریب، من خالل تحدید مستوى الكفاءة لكل   من الضروري-
من المهارات   ع قائمة بالمهام المطلوب إنجازها والحد األدنىعمل ،  وتصف العمل وتض

  في البرنامج التدریبي لتلبیة متطلبات المواصفة.  والمعارف المطلوبة
تمثل المواصفة الوطنیة للتدریب الحد األدنى لمعاییر األداء المقبولة الواجب تحقیقها -

العمل. لتنفیذ هذه المهمة من لتزوید الطالب بشهادة كفاءة تشهد بمقدرته على إنجاز 
إیجاد تصنیف وطني للوظائف واألعمال باالستئناس بالتجارب العالمیة   الضروري

  واإلقلیمیة في هذا المجال 
 ): ٢المشكلة(  

   ضعف التعاون بین مؤسسات التعلیم ومؤسسات سوق العمل:
  الوضع الراهن: 

هدرًا أكبر وأخطر من الهدر  إن نظام التعلیم الحالي یعاني من المنظور االقتصادي
الناجم عن التسرب، كونه عاجزًا عن أن یقدم للتنمیة االقتصادیة ما تحتاج إلیه من 

   باستمرار.  االختصاصات التي تالئم متطلبات التنمیة المتغیرة
وهیاكل ونظم التعلیم والسیاسات واألهداف السائدة فیها لم تتطور بالسرعة   إن بنى

ین لتلبیة حاجات سوق العمل ومواجهة التحدیات والتطور الذي یشهده والمستوى المطلوب
   عالم الیوم من تطور في التقنیة ونظم المعلومات وتطور في المهن والصناعات.

واالستخدام المعمول بها حالیا" لم تحقق االتصال والتواؤم بین   كما أن سیاسات العمل
   ناحیة أخرى. ؤسسات التعلیم من مؤسسات سوق العمل وواقع اإلنتاج من ناحیة وم

 معالجة المشكلة:  
   بناءة مع مؤسسات سوق العمل تضمن للتعلیم ما یلي:  شراكه  إقامة-
عدادها   توفیر قاعدة معلوماتیة عن أنواع االختصاصات- ٕ    المطلوبة ومستواها وا
التجهیزات المساهمة في التدریب، سیما أن المؤسسات التعلیمیة ال تتوفر لدیها كافة -

   الفنیة المتقدمة التي یتم إدخالها إلى سوق العمل.
  التعاون في تصمیم المناهج الدراسیة.-
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سوق العمل والمشاركة في التدریب لدى مؤسسات التعلیم   التدریب في مؤسسات-
  والتدریب.

   المساهمة في رسم السیاسات التعلیمیة.-
   دعم المؤسسات التعلیمیة.-

  ) :٣المشكلة (
   التمویل.   عف عملیةض

   الوضع الراهن:
یعاني التعلیم من نقص الموارد ویعتبر موضوع تمویله مسؤولیة جماعیة تشترك فیها 

   الحكومة ومؤسساتها والقطاع الخاص.
   معالجة المشكلة:

   یمكن أن یكون التمویل عن طریق ما یلي:
   التمویل المركزي الحكومي.   -١
   المؤسسات العامة.   -٢
   القطاع الخاص.   -٣
   وهذا یتم من خالل : الموارد التشغیلیة في المؤسسات التعلیمیة.   -٤
   زیادة دعم مخصصات التمویل الحكومي لهذا القطاع الهام.  - أ

   رفع كفاءة استغالل المؤسسات التعلیمیة . -ب
   تعمیق الوظیفة اإلنتاجیة للمؤسسات التعلیمیة. -ج
تشجیعي تخفض بموجبه تكالیف التدریب التي تنفقها مؤسسات اعتماد نظام ضریبي  -د

   القطاع الخاص من صافي الربح الخاضع للضریبة.
 دور القطاع الخاص: 

من الضروري أن یتحمل القطاع الخاص والعام جزءًا من مهام العملیة التدریبیة عن 
   طریق ما یلي:

   إنشاء مراكز نوعیة متخصصة للتدریب.   -١



     

  
  

   تجربة الجامعات الرصینة في رفع كفاءة االستاذ....

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

١٨٤  
 

   المساهمة في تنفیذ برامج التعلیم والتدریب التي تتبناها المؤسسات التعلیمیة.   -٢
   تشجیع أنماط من التدریب غبر النظامي.   -٣
   تأسیس أقسام تدریبیة.   -٤

 :Conclusionsاالستنتاجات 
   الحاجة إلى وجود تعلیم مبني على مواصفات تأهیل وطنیة ، معترف بها.  -
   الى ان تصبح عملیات التعلیم مرتبطة باحتیاجات الصناعة والخدمات.الحاجة     -
الحاجة إلى تبنّي سیاسة تعلیمیة تضمن نشر التعلیم المستمر في المؤسسات لمواجهة   -

   التبدالت الحاصلة في المهارات والتقنیات.
إن عملیة التحدیث والتطویر في مجال التعلیم مرتبطة بشكل رئیسي بالتبعات   - 

التنظیمیة المترتبة علیها أكثر من ارتباطها بموضوع تطویر البرامج. وهذا یتطلب وضع 
سیاسات واستراتیجیات للتعلیم وأهداف محددة قبل البدایة بمشاریع التحدیث ونسعى 
بموجب هذه السیاسات إلى إیجاد البنیة التنظیمیة المناسبة لقیادة مشروع التحدیث لتأسیس 

  ادر على تحقیق ما یلي:نظام ناجح للتعلیم ق
   تحدید المهن واألعمال ذات األولویة ومستویاتها حسب القطاعات االقتصادیة .   -١
  تحدید الكفاءات ومعاییرها للمهن واألعمال المحددة.   -٢
  تحویل هذه الكفاءات ومعاییرها إلى برامج ومعاییر قابلة للقیاس.- ٣
   ستوى التجریبي إلى المستوى الوطني.نقل البرامج التعلیمیة الجدیدة من الم- ٤
التركیز على الحاجات الخاصة للمتدربین بإفساح المجال أمامهم للتحصیل الالحق - ٥

   وتحسین شروط العمل للمدرسین والمدربین.
  . تأمین التغذیة الراجعة حول التقییم والمراقبة وضبط الجودة والمتابعة- ٦

  :Referencesالمصادر 
    عربیة:أوال :المصادر ال
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.ألحدیثي، منبر فخري .صالح. الصعوبات التي تواجه مدرسي التربیة الفنیة في المرحلة ١
، ١٩٨٧الثانویة في محافظة بغداد ومقترحاتهم لحلها، جامعة بغداد، كلیة الفنون الجمیلة، 

   (رسالة ماجستیر غیر منشورة).
: اإلحصاء الوصفي واالستداللي ١٩٧٧زكریا،  .البیاتي، عبد الجبار توفیق واثنا سیوس٢

   .الجامعة المستنصریة - في التربیة وعلم النفس بغداد
. الجراجرة، عیسى حسن، التعلیم والتدریب المهني في األردن واقعه وتطلعاته ٣

  .١٩٨٦المستقبلیة، رسالة الخلیج العربي، العدد السابع عشر، السنة السادسة، الریاض، 
ة العراقیة. مالمح ومؤشرات، اللجنة التحضیریة للمؤتمر التربوي . الجمهوری ٤
   من للفترة العاشر ٢٧-١٩٨٤/١١/٢٩.
الجمهوریة العراقیة، األهداف التربویة للتعلیم المهني، المدیریة العامة للتعلم المهني،  .٥ 

   .١٩٨٩حزیران)، ١طبع في إعدادیة صناعة (
لعاني: واقع التعلیم التقني في الوطن العربي حساوي، غانم سعد ااهللا وطارق على ا .٦

. المجلة ١٩٨٦وسبل تطوره، مطبعة المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، 
) المجلد الحادي ٣العربیة للتعلیم التقني: المعوقات التي تواجه التعلیم التقني العدد (

   .١٩٩٤عشر، مطبعة االتحاد العربي للتعلیم التقني، بغداد، 
) ((األصول العامة للتعلم الفني والمهني)) دراسة في ١٩٩٥الخطیب، محمد( . ٧

األصول الفلسفیة واالجتماعیة وأصول  ١- ٦استراتیجیات التعلیم الفني ومشكالته، ج
    ٩ .السعودیة :المناهج، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، الریاض

ي العراق، وزارة التعلیم العالي والبحث العارف، شعلة إسماعیل. نظام التعلیم ف .٨ 
   ١٩٩٣.العلمي، كلیة التربیة، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 

) تقویم برنامج التعلم الفني التجاري من وجهة نظر سوق ١٩٩٨العجلوني، عیشة( .٩
  .العمل األردن(رسالة ماجستیر غیر منشورة) كلیة التربیة، جامعة القاهرة/مصر

. محمد، صباح محمود: إصالح التعلیم وتقدم المجتمع (نماذج عالمیة)، مجلة كلیة ١٠ 
)، طبع في مكتب نون للتحضیر الطباعي ٦التربیة، الجامعة      المستنصریة، العدد(
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. االتحاد العربي للتعلیم التقني، مكتب الیونسكو اإلقلیمي للتربیة في الدول العربیة، ١٩٩٤
  ١٩٩٣حتیاجات التشغیل والتنمیة، التعلیم المهني وا

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة، مناهج التعلیم التقني والمهني في الوطن العربي  .١١
 .١٩٩٧وسبل تطویره، طبع في مطبعة المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، 

   العدد الثالث والخمسون . مجلة الف
الثانوي المهني الشامل والتطبیقي في مدارس وزارة التربیة  نصر ااهللا، على: التعلیم .١٢

والتعلیم، رسالة المعلم، العدد الثاني والثالث، المجلد الرابع  والثالثون ،قسم المطبوعات، 
.الهیزاعي، شوكت ذیاب حسن، بناء أنموذج لتقویم المناهج الدراسیة ٢٨ .١٩٩٣األردن، 

ضوء فلسفة التعلیم العالي في العراق، جامعة في الجامعة التكنولوجیة وتطویرها في 
   .)١٩٩٦بغداد، كلیة ابن رشد (

 :   المصادر األجنبیة : -ثانیًا
13. Jittle: 1967, attitude Measurement and Prediction of Beharior 

and Evaluation. Of Condition and measurement Teaclonqnece   
 14.Lind quist, 1950. Desing and Analysis of Experiements 
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AndEducation, Boston itoug .                                                
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  : الملخص
ّ وتربیته في الطلبة الجامعیین من المقومات األساسیة إلنجاح  یعدُّ  اإلبداع العلمي

على نحو خاص، وتطور المجتمعات  سانیةالعملیة التعلیمیة في المؤسسات العلمیة واإلن
َّ بتطبیق بعض البرامج التعلیمیة في الجامعات  وتقدمها على نحو عام، وال یتحقق ذلك إال
)، إذ استطاعت الدراسات  ّ والكلیات، تلك البرامج التي تستهدف (تفكیر الطالب الجامعي

ْ تثبت القول:  ّ أن ، والسیما دراسات علم اللغة النفسي عالقة أو  دبحتمیة وجو  الحدیثة أخیرًا
، لذلك تعدُّ هذه الخطوة ضروریة للطالب؛ ألنَّه )١(اإلنسان) وتفكیره تعبیرارتباط بین اللغة (

ّ هادف، یحاول الوصول إلى غایاته التي تخدم  یفهم التفكیر إذا عرف أنَّه نشاط عضوي
، یقتنع بإ -التفكیر –اإلحساس واإلرادة، وهو  ّ دراك الموضوع بطبیعته أحد نوعین: نظري

، یتجه إلى معرفة األشیاء وتغییرها ّ غیّر فیه، واآلخر: عملي ُ ْ ی   .)٢(دون أن
إلى تطبیق أحد البرامج العالمیة التي تستهدف تنمیة  تدعو الورقة العملیة هفي هذو     

) في الجامعات والكلیات األهلیة بأقسامها العلمیة التفكیر وتطویره، مثل برنامج (الكورت
واإلنسانیة، من أجل تحقیق نتائج تخدم المجتمع األكادیمي وغیره، وذلك من طریق إدراج 

المواد الدراسیة اُألخر، وعلى أیدي أساتذة  انبجدراسة التفكیر على نحو مستقل إلى 
  اللغة والتفكیر وما إلى ذلك. دریسمتخصصین في ت

 
 
Abstract 

 The scientific innovation in the university students is 
considered one of the basic elements for succeeding the educational 
process in the human and scientific institutions in specialty and for 
developing the societies in general. This could not be carried out, 
but by the application of some educational programs in the 
Universities and colleges; these programs aims at the university 
student thinking. The recent studies, especially studies of 
psychological language science. We have approved that there is 
correlation relationship between the language (human expression) 
an his thinking. Therefore, this step is considered necessary for the 
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student since he understands the thinking for being an active 
member, trying to get to his purposes that serve the sense and his 
will. Theoretically, convincing the awareness of the subject without 
making any change in it and practically, tending to know things and 
its changes.  

Thus, the two researchers have called for applying the 
scientific programs that aim at developing the thinking, along with 
its growth just like program of (Al Kort) in the universities and 
private colleges with all its scientific and human departments. The 
main purpose is to develop the results that serve academic society 
and others. This could be done through applying such programs of 
thinking under the hands of specialized profs. in teaching the 
language  and thinking. 

  
  :المقدمة

المتخصصین وغیر  واألساتذة ،على الرغم من توفر الوسائل واألدوات التكنلوجیة
ّ لدى الطلبة الجامعیین َّ  ،ذلك في الجامعات والكلیات لتنمیة اإلبداع العلمي  توافر أنَّ  إال

 ّ هذه األدوات والوسائل واألساتذة لم یواكب السرعة المتزایدة في التطور والتقدم العلمي
ّ و  المستوىالحاصل على  ،العربي ّ جع المستوى القول في ترا دوال سیما وقد تردَّ  العالمي

ّ في المؤسسات العلمیة واإلنسانیة في العراق كافة في الوقت الراهن  ّ التعلیمي العلمي
إلى البلدان العربیة والعالمیة األخرى، وهذا بحدِّ ذاته دافعًا كافیًا للبحث في أسباب  بالنظر

، والتساؤل:  ّ ساتذة سبب التراجع مع توافر الموارد البشریة من أ ماهذا التراجع العلمي
  وعاملین، والموارد المادیة من مختبرات وحواسیب وغیرها في مؤسساتنا التربویة والعلمیة ؟

األداء وأمَّا في طریقة  قةأنَّ القصور الحاصل یكون أمَّا في طری الشك
ل الطرفین  طریقةمنها أثر في  نإذ أنَّ للمعرفة والتمكّ  ،االستعمال عند أغلب من یمّث

عمدت الدراسات  لكوتفاعله مع كل ما یحیط به، لذ ئهتفكیر اإلنسان، التي تتمثَّل في أدا
الحدیثة إلى االهتمام بالتفكیر وتنمیته؛ لیصل إلى مستوى اإلبداع،  ویةالعلمیة والترب

 عویواكب التطور والتقدم الحاصل في العالم بأسره، وجدیر ذكره هنا أنَّ االهتمام باإلبدا
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 ّ نَّ  ،لیس ولید العصر الحدیثالعلمي ٕ ولقد  اإلسالم،هو متأصل عند العرب منذ فجر  ماوا
ّ إرتكازًا على إبراز  أجاد بعض الباحثین المحدثین، حین أقاموا دراساتهم لإلبداع العلمي

اإلسالمي، ومحاولة الرجوع به إلى جذوره في  عربياالهتمام به والحثّ علیه في التراث ال
  . )٣(كما هو شأنهم في مختلف مجاالت الحیاة ینعربیالتربیة والتعلیم ال

  :اإلبداع مفهوم
َ على غیر مثال في اللغة اإلبداع ، بمعنى اخترع وابتكر ، مصدر الفعل أبدعَ

، استخرجته وأحدثتهُ  َ وابتدعتهُ قال: أبدعت الشيء ُ : -عزَّ وجلّ -ومنه قوله  )٤(سبق، ی
 ُ لق على  )٥(السَّمواتِ واألرضِ  بدیع أي خلقَ السموات واألرض وكل ما فیهما من خَ

  غیر مثال سابق. 
ا رِّف اإلب )٦(في اإلصطالح أمَّ   بتعریفات عدیدة منها: داعفقد عُ

تعریف (سمبسون) قال: هو المبادرة التي یبدیها الشخص بقدرته على االنشقاق 
  من التسلسل العادي في التفكیر إلى مخالفة كلیة.

قال: هو التعبیر عن القدرة على إیجاد عالقات بین أشیاء لم  وعرَّفه (سمیث)
 ْ   قیل أنَّ بینها عالقات. یسبق أن

عملیة تحسس للمشكالت والوعي بمواطن الضعف  هو(تورانس):  وعرَّفه
والثغرات وعدم االنسجام والنقص في المعلومات والبحث عن حلول والتنبؤ وصیاغة 

عادة صیاغتها أو تعدیلها ٕ من أجل التوصل إلى  ،فرضیات جدیدة، واختبار الفرضیات وا
  نتائج لآلخرین.أو توصیل ال ونقلوارتباطات جدیدة باستخدام المعطیات المتوافرة،  لولح

فا اإلبداع: إنَّه سمات  وقال تضمُّ الطالقة في التفكیر  استعدادیة،(جیلفورد) معرِّ
یضاحهاب  ٕ عادة تعریف المشكلة وا ٕ  التفصیالتوالمرونة واألصالة والحساسیة للمشكالت، وا

  أو اإلسهاب.
  .)٧(بعض الباحثین بعبارة مختصرة فقال: هو عملیة اإلتیان بجدید وعرَّفه

حاول القارئ الرجوع إلى التعریفات المختلفة لإلبداع سیجدها تتمحور حول  ولو
  :)٨(أربعة أبعاد أساسیة
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 .person الشخص -
 .processاإلبداعیة  العملیة -
 .productاإلبداعي  الناتج -
 .persuasionاإلقناع بأصالة الناتج  عملیة -
  المكونات األساسیة لإلبداع: المحاور(ماكینون) فقد عدَّ هذه  أمَّا
 اإلبداعي. العمل -
 اإلبداعیة. العملیة -
 المبدع. الشخص -
 . )٩(المبدع الموقف -

ْ نعدَّ تلك المحاور أو المكونات العناصر  وبالنظر إلى ما سبق یمكن أن
أبرز محفزات  معرفةالالزمة لصناعة المنجز اإلبداعي، وعلیه كان من الضروري 

  . معوقاتهاإلبداع العلمي فضال عن 
: حوافز ّ   اإلبداع العلمي

ْ تُجمع على رصد عدد من الحوافز  تكاد الدراسات النفسیة والتربویة أن
لتنمیة اإلبداع العلمي لدى الطلبة في مراحل الدراسة المختلفة، مع وجود اختالف 

َّ أنَّها ترتبط في  بحسبیسیر في وجهات النظر، أو  المرحلة العمریة المعینة، إال
ومن أهم هذه  ،تنمیة التفكیر اإلبداعي لدیهم هيالغایة التي تقف وراء بحثها، و 

  :)١٠(الحوافز
والتقدیر من أهم المحفزات على اإلبداع،  المكافأةالمبدعین وتقدیر نتاجاتهم: مكافأة .١

فالثناء على المبدعین، وتكریمهم وتقدیمهم على أقرانهم وما أشبه ذلك یأخذ بعدین: 
بدع  ُ ل، یعدُّ الم ّ االهتمام دافعًا له إلى االستمرار في اإلبداع، بل والتقدُّم  هذا نفسهاألو

عد اآلخر: أنَّ هذا النوع من االهتم ُ والتقدیر یدفع األقران إلى  امنحو األفضل، والب
ّ تحقق  المرتبللصول إلى  ادالتفكیر الج  بینالتنافس المشروع  إیجادنفسه، ومن ثَم

  المبدعین بنحو خاص، وبقیة الطلبة والمبدعین أنفسهم بوجه عام.
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بیئة تتألف من عدد من العناصر، وبیئة  كل المحیطة المالئمة لإلبداع: البیئة  .٢
) الذي تتوافر لدیة  االستاذالمالئمة لإلبداع تتألف من (الجامعة أو الكلیة  ّ الجامعي

من تخصصه، ومحبّ لعمله، یلتزم  التمكّنالسمات الشخصیة والمهنیة مثل 
یحترم الطلبة وآرائهم، متعاون، یحترم الزمن وما أشبه ذلك،  وعوده،بالمواعید، یفي ب

إلبداع لدى الطلبة؛ لما المهمة في تنمیة ا لعناصر(المكان والزمان) من اعنصرو 
یشتمالن علیه من أدوات ووسائل تعلیمیة، مثل المختبرات والحاسب اآللي 

وتنظیم الوقت بما یتالئم  الهدوء،والعارضات، والتهویة  وسعة المكان والنظافة و 
ّ  راروالمادة المدروسة واستیعاب الطالب لها، وغیر ذلك ممَّا له أثر في االستق النفسي

) عنصرًا  ثَمَّ للطالب ومن  ّ عدُّ (الكتاب أو المقرر الدراسي ُ على تفاعله ونتاجاته، كذلك ی
بارزًا في تنمیة اإلبداع وتحفیزه، فالبدّ من اإلعداد المسبق، وشيء من التنوع، فضًال 
عن الحث على البحث عن المعرفة خارج الكتاب المقرر وعدم الوقوف عند حدوده، 

 التفكیر وتنوعه.    اتساعإلى  یؤديفاتساع المعرفة 
دارته لذاته: إهتمام .٣ ٕ ّ بنفسه وا ّ بلغ مرحلة  الشكالطالب الجامعي أنَّ الطالب الجامعي

عمریة تؤهله لإلهتمام بإدارة ذاته، وتطویر مهاراته الشخصیة، وفي مقدمة ذلك 
دارة الوقت،  والتفكّر، -وجلّ  عزَّ –تحسین العالقة مع اهللا  ٕ جهاد الذهن، وا ٕ والتساؤل، وا

ّ في التفكیر، والمذاكرة، وسعة وتقبّ  ، والتزام المنهج العلمي ّ ل وممارسة التفكیر الجماعي
وتخصیص وقت للراحة، واإلهتمام بالصحة  ،اإلطالع، ووضع األهداف ووضوحها

والنشاط، واالبتعاد عن العادات التي تؤثر على التركیز والذكاء واإلبداع مثل 
تدریس التفكیر في  إنَّ جدیر ذكره هنا، التعصب والسهر وعدم التغذیة الجیدة، و 

الجامعات یقود الطلبة إلى هذا النوع من التفكیر واالهتمام بأنفسم، وبهذا تتحقق 
  . اعغایتین، إصالح الطلبة أنفسهم، واإلبد

: عوائق ّ   اإلبداع العلمي
بدع: عدم .١ ُ ّ  هناكتقدیر الم كثیر من الحاالت التي یواجه بها إبداع الطالب الجامعي

ْ –تؤدي إلى قتل  ت العبارة إن روح اإلبداع فیه، وربما توقفه عند مرحلة من  -صحّ
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 النقدالعلم واالكتفاء بها، مثل عدم تقدیره، أو عدم االحتفاء بإنجازه، أو توجیه 
ّ للعمل، أو ألفكاره د یضعف ثقة الطالب المبد مَّاالسلبي ع في نفسه، وخلق التردُّ

معرفة  وعدموالخوف عنده، أو عدم فهم المحیطین به لتلك االبتكارات الجدیدة 
  قیمتها العلمیة.

: البیئة .٢ ّ أیُّها القارئ أنَّ بیئة الجامعات أو  عرفتغیر المالئمة لإلبداع العلمي
، والمكان والزمان، و  ّ الكتاب أو الكلیات تؤلفها عناصر مهمة، وهي االستاذ الجامعي

، فإنَّ أیة قصور فیها ال یساعد على اإلبداع، كأن یكون االستاذ  ّ المقرر الدراسي
ّ غیر مختص بالمادة التي یدرسها، أو أنَّه مرغما على تدریسها، أو أنَّه  الجامعي
غیر متمكن منها، أو ال تتوافر لدیه السمات الشخصیة والمهنیة الضروریة التي 

كساب الطلبة المعارف، وكذلك المكان والزمان الذان تمكنه من القیادة والسی ٕ طرة وا
التعلیمیة والسعة والترتیب، وضیق الوقت الذي ال یسمح بالمناقشة  ئلیفتقران للوسا

 ْ ّ إن ّ السلبي  لموالتساؤل وتبادل األفكار وما أشبه ذلك، ومثلهما أثر المقرر الدراسي
عدًا مسبقا ووفق خطة ومنهج معینین، أو ال ُ كلف الطالب بنشاط خارج یكن م ُ  ی

، ذلك ومثله یصنع بیئة غیر مالئمة ومحفِّزة على اإلبداع العلمي.   ّ  المقرر الدراسي
مناسبًا هنا القول: إنَّ السبب في  لعلهاهتمام الطالب الجامعي بإدارة ذاته: عدم .٣

ضعف إدارة النفس وعدم االهتمام بها متأتي من المراحل األولى لتنشأة الطفل 
سرة)، وكذلك من مرحلة الدراسة االبتدائیة؛ فكثیر من اُألسر تستعمل عبارات (األ

أو أخاف علیك،  ،الطفل كقولهم له: هذا عیب دوأسالیب ال تشجع على اإلبداع عن
التلمیذ  مكال طریقةالمعلم من  قبلأو إخرس ... كذلك السخریة في المدرسة من 

ه، ومسائل كثیرة على هذا النحو، أو عدم اإلصغاء إلی ،أمام أقرانه، أو الضرب
في الجامعة، وهنا  اً تؤدي إلى تربیة ضعف إدارة النفس حتى یصبح الطفل طالب

ْ یكسب نفسه المهارات الشخصیة الالزمة التي تمكنه من  نقول: ال بأس بالطالب أن
ّ إدارة ذاته، بمعونة ما تفرضه المؤسسة التعلیمة التي یرتادها الطالب  من  الجامعي

  ات دراسیة وغیرها تشجع على التفكیر في كیفیة إدارة الذات.مقرر 
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  الجامعات والكلیات: فياإلبداع  تربیة
تربیة  اعالناظر في المحفزات على اإلبداع والمعوقات عنه، یدرك أنَّ اإلبد إنَّ 

د  جِ ُ وصناعة، أي یمكن إكسابه ألبنائنا الطلبة الجامعیین على وجه الخصوص، لذلك و
عانتهم  ٕ أحمد فرید یعرِّف التربیة على أنَّها " تشكیل اتجاهات األفراد وفق قیَّم معینة، وا

األفراد،  الءعلى تكوین النظرة السلیمة للحیاة، وهي تقترن بالتعلیم الذي یصقل ملكات هؤ 
  .)١١(ي مواهبهم واستعداداتهم في شتى المجاالت"وینم

یُالحظ أنَّ التعریف جمع العناصر الفاعلة في المحفزات والمعوقات تحت عنوان 
  التربیة:

واإلعانة، والتعلیم یقع على عاتق المسؤولین في مؤسسات  ،االتجاهات فتشكیل -
 التعلیم العالي، والمنتسبین إلیها (االساتذة الجامعیین).

ویندرج ضمن ذلك الطلبة على اختالف المراحل الدراسیة، ومن بینهم  األفراد، -
، وهو المقصود من العملیة برمتها. ّ  الطالب الجامعي

التي تتضمنها المقررات الدراسیة، وما یلقیه االستاذ إثناء المحاضرات  القیَّم -
 .مالیومیة، من معارف ومفاهی

في الطلبة الجامعیین تقوم على أساس ومعنى ذلك أنَّ تربیة اإلبداع وصناعته 
النهوض بهذه االطراف الثالثة، فهي مكملة بعضها بعض، ومثل هذا الذي یبسطه 

 ةحقیقة علمی إلىالباحثان ذكره أحد الباحثین من قبل، حین قال: " ... یمكننا أنَّ نخلص 
.. ووسیلة أثبتتها الدراسات واألبحاث العلمیة، وهي إمكانیة تنمیة اإلداع وتطویره .

المجتمعات في تلك الجهود هي العملیة التربویة، ووسیلة التربیة في هذا الشأن هو ما 
  .)١٢(تقدمه من مواد تعلیمیة..."

وعلى وفق ذلك یرى الباحثان ضرورة تدریس اإلبداع في الجامعات والكلیات 
یست جدیدة، وهي رؤیة ل ،العلمیة واإلنسانیة كمادة مستقلة عن المواد الدراسیة اًألخرى

 الغربیینفمنذ ثالثینیات واربعینیات القرن الماضي، دعا عدد من التربویین وعلماء النفس 
ووجد لدعواهم مصادیق وتطبیقات في الخمسینیات، فمثًال أنشأ (أوزبون)  ،ذلك إلى
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ومؤسسة حل المشكالت  Foendation Creatuie Educationمؤسسة التربیة المبدعة 
 ّ ا (إدوارد دي بونو) رائد Solving Institnte For Creutire Problemاإلبداعي ، أمَّ

، فقد أ ّ العالم بمؤلفاته الخاصة بتعلیم التفكیر، مثل: (استعمال التفكیر  ثرىالتفكیر اإلبداعي
) و(تعلم التفكیر: مناهج تدریس ودلیل مدرسین) و(كیف  ّ ) و (التفكیر العلمي ّ اإلبداعي
نفكر أفكارًا مبدعة) وغیرها، وله من البرامج أو االستراتیجیات في إكساب التفكیر 

  ) و(برنامج الكورت) وغیرها.اإلبداعي أیضا مثل: (قبعات التفكیر الست
اإلبداع) لعلي  صناعةفي ذلك ( فألفواوكذا فعل بعض الباحثین العرب 

ّ اإلبتك لتفكیرا مهاراتالحمادي، و(اإلبداع وتربیته) لعاقل فاخر و(  ني) لمحمد عبد الغاري
قتهالل وغیرها كثیر، وقد طُ  بعض البرامج واالستراتیجیات الخاصة بتعلم التفكیر  ِب

داع في بعض البلدان العربیة كاألمارات العربیة وقطر والمملكة العربیة السعودیة واإلب
  . )١٣(وغیرها

ولما كانت هذه الدعوى والرؤیة غیر ولیدة الیوم، كان األجدر بمؤسساتنا 
العمل على تطبیق تلك البرامج الهادفة،  إلىالتعلیمیة والتربویة تجاوز التألیف في ذلك، 

الجامعیین أثناء  االساتذة بعضد دورات أو محاضرات أو إشارات وال یمكن إنكار وجو 
في أبنائنا الطلبة على  عیدالمحاضرات بهذا الصدد، لكن ذلك لم یؤتِ ثماره على المدى الب

ق ال ِب لذلك  ،المعین في سنة دراسیة واحدة أو مرحلة دراسیة كاملة برنامجنحو ما إذا ُط
ّ  عمد الباحثان في هذه الورقة العملیة بل تحقیق اإلبداع العلمي ُ إلى المساهمة ي بسط س

برنامج (الكورت) في الجامعات أو الكلیات األهلیة بأقسامها  تطبیقمن طریق اقتراح 
  العلمیة واإلنسانیة.

  الكورت:   برنامج
م، وهو باختصارٍ ١٩٧٠(إدوارد دي بونو) عام  تكرهاب ،أو نظام الكورت برنامج

ُطبق في   –فنزویال  –بریطانیا  –من دول العالم مثل: أمریكا  كثیرشدید برنامج ی
علِّم التفكیر كمادة مستقلة ویحتوي على أدوات ومهارات في  -األردن ُ قطر وغیرها، ی

التفكیر، یدرب علیها الطالب لیمارسها في مختلف مجاالت حیاته الیومیة، یتكون البرنمج 



     

  
  

  لطلبة الجامعیینتنمیة االبداع العلمي لدى ا

 كلیة المصطفى الجامعة                   وقائع المؤتمر العلمي االول مجلة 
 

١٩٦  
 

خالل  یقهاسمًا وهدفًا یجب تحقمن ستة أجزاء، كل جزء عشرة دروس، كل جزء یحمل 
  دروس الجزء، أمَّا أجزاء الكورت  فهي كالتالي:

  : توسعة مجال اإلدراك١ الكورت
درَّس قبل أي  ُ الهدف األساس فیه توسیع دائرة الفهم واإلدراك لدى الطالب، وی

  جزء من األجزاء األخرى.
  : التنظیم ٢ الكورت

رهم في الدروس الخمسة األولى والهدف منه مساعدة الطالب على تنظیم أفكا
تحدید معالم المشكلة، والدروس الخمسة المتبقیة تعلمهم كیفیة تطویر  فيتساعدهم 

  استراتیجیات وضع الحلول.
  : التفاعل ٣ الكورت

ویختص هذا الجزء بتطویر عملیة المناقشة والتفاوض لدى الطالب، حتى 
  یستطیعوا تقییم مدركاتهم والسیطرة علیها.

  : اإلبداع٤ الكورت
ویتم فیه تناول اإلبداع كجزء طبیعي من عملیة التفكیر، ومن ثَمَّ یمكن تعلیمه 

 األفكار،للطالب وتدریبهم علیه، إذ الهدف األساس منه هو الهروب الواعي من حصر 
  ومن ثَمَّ إنتاج األفكار الجدیدة.

  : المعلومات والعواطف٥ الكورت
ف وفیه یتعلَّم الطالب كیفیة جمع  ّ وتقدیم المعلومات بشكل فاعل، وكیفیة التعر

  على طرائق تأثر مشاعرهم وقیمهم وعواطفهم على عملیات بناء المعلومات.
  : العمل ٦ الكورت

ومهمته االهتمام بعملیة التفكیر كلها بدءًا من اختیار الهدف وانتهاءًا بتشكیل 
جانب معین من التفكیر الخطة لتنفیذ الحل، على خالف كل كورت آخر فكل واحد یهتم ب

  كما موضح.
  برنامج الكورت: ممیزات
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 سهل وعملي. إنَّه 
 تطبیقه على مراحل دراسیة مختلفة، فلم تُحدد فئة عمریة معینة له. یمكن 
 دة، أو یمكن  یتمتع ، أي یمكن اإلفادة من كل كورت على حِ البرنامج بتصمیم متوازٍ

عن كورت معین، بمعنى یمكن االستغناء عن بعضها دون دخول الخلل  الستغناءا
، الذي یتطلب فیها تعلیم الهیكل  ّ فیه، على عكس بعض البرامج ذات التصمیم الهرمي

َّ فقدت إجزاؤه فائدتها. ال ٕ  بأكمله وا
 من مدرس  أومتماسك یبقى سلیمًا على مدار انتقاله من استاذ إلى استاذ آخر  برنامج

 خر.إلى مدرس آ
 یكونوا مفكرین مفاعلین متفاعلین في الوقت نفسه. یمكِّن ْ  الطلبة من أن
 المهارة العملیة التي تتطلبها الحیاة الواقعیة. ینمي 
 ١٤(المحاضرة أو الدرس علىالمتعة  یظفي(  . 
 مصمم على شكل دروس أو وحدات مستقلة تخدم كل منها اهدافًا محددة  البرنامج

ل على االساتذة ّ والمدرسین والمعلمین فهمها وتقدیمها للطالب بصورة  ممَّا یسه
 متدرجة.

 اجیحت ال  َّ دقیقة فقط ممَّا یجعل تطبیقه في الحصة  ٤٥الدرس الواحد لتطبیقه إال
.  سهًال

 ١٥(استخدام البرنامج بغض النظر عن مستویات الطالب وتصانیفهم وقدراتهم یمكن(.  
  تطبیق البرنامج والعمل به: فوائد

مستوى التفكیر لدى الطلبة، ومن ثَمَّ هم یسلموا بأنَّ التفكیر مهارة، نتاجها  ارتفاع -
. ّ  اإلبداع العلمي

استخدامه للمهارات التي یتعلمها في حیاته  طریقالطالب بالواقع، وذلك من  ربط -
 الیومیة.

 الطالب المهارات الشخصیة، مثل:  اكتساب -
o بالنفس. الثقة 
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o  .احترام الذات واآلخرین 
o  عل االجتماعي.التفا 
o  بداء الرأي. القدرة ٕ  على التعبیر وا
o  .القدرة على القیادة 
o  .القدرة على التفاوض 
o  .األحساس بأهمیة الوقت 
o  .اكتساب التعلیم التعاوني 
o  .بناء الشخصیة 
o  ١٦(االستماع لآلخرین(. 

  
  تطبیق برنامج الكورت: متطلبات
  المتدربین:  االساتذة

متخصصین في الفروع اإلنسانیة من أقسام العلوم یتطلب تطبیق البرنامج اساتذة 
المؤسسة التعلیمیة  وتستطیعوطرائق التدریس، واللغة العربیة وغیرها،  ویة،النفسیة والترب

المتخصصین للتدریس وفق نظام  رالمعینة إعداد دورات لتأهیل بعض االساتذة غی
ْ  للكن یفضَّ  نسانیة،الكورت، سواء من كانوا في األقسام العلمیة أو اإل  منیكونوا  أن

في هذه الكلیة یمتلكون  ناعتبار أنَّ المتخرجی علىاألقسام اإلنسانیة في كلیة التربیة 
مع الطلبة بحسب المراحل  التعاملمقدمات عن الدراسات النفسیة التربویة، وكیفیة 

  العمریة.
  :الوقت

القول في ممیزات البرنامج: إنَّه یمكن االستغناء عن كورت واحد أو أكثر  مرَّ 
دون إحداث الخلل فیه، ومعنى ذلك أنَّ المؤسسة التعلیمیة التي تطبق هذا البرنامج غیر 
ملزمة باستیفاء أجزاء الكورت جمیعها، بمعنى آخر، أنَّه یمكن اختیار ما یناسب سنوات 

مع  عین،یكون مثال لكل سنة من مراحل الدراسة كورت مالدراسة من أجزاء الكورت، ف
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ألنَّهما أساسیان في تعلیم  ؛(العمل) ٦(اإلبداع)، وكورت:  ٤مراعاة عدم ترك كورت: 
) للسنة الرابعة، ٦: كورت) للسنة الثالثة، و(٤: كورتالتفكیر، فیكون المقترح كاآلتي: (

كلَّف الطالب الجامعي في بما یناسب متطلبات السنتین من مرحلة الدراسة، فغا ُ لبا ما ی
وحاجة  لمالئمالكورت والوقت ا دریسهاتین السنتین بمشروع أو بحثٍ معین، فتكون فائدة ت

  الطالب، فیطبق ما تعلمه على انجازاته ومشاریعه.
  كتاب مساعد: 

،  شیری قد االستاذ الجامعي على الطالب باقتناء أحد كتب التفكیر المذكورة آنفًا
وهو  ،للحیاة إلنسانعلى التعبیر، فهو یمثل نظرة ا تباعدًا له، إذ تركز هذه الكلیكون مس

من حاالت  لومترجم لنتاجاته، ولعل اتباع ذلك یقل ،أداة لقیاس ذكاء اإلنسان وتوجهاته
ّ لدى الطالب الناتج عن ضعف التفكیر والمالحظة.   الضعف التعبیري

ستراتیجیة (قبعات التفكیر الست) في وجدیر ذكره هنا إنَّ الباحثة حین اتبعت 
مادة التعبیر في اللغة العربیة، مع طالب المرحلة اإلعدادیة وهم غیر بعیدین عن طالب 
س لتطبیقها  ّ م جوانب الموضوع، والتحم الجامعات، الحظت انجذاب الطالب نحو تعّل

 ّ ترة الكورس أثناء الدرس، بل ووضوح نمو التفكیر عندهم بعد ف معهاوالتفاعل اإلیجابي
ْ یقول شيء مختلف عن اآلخر واألتیان  األول، وطالقة التعبیر، ومحاولة كل طالب أن
بتعبیر أو بفكرة جدیدة حول الموضوع المعین، ومعنى ذلك أنَّه كلما كانت الفئة العمریة 

  أكبر سنًا كان تطبیق البرنامج المعین أیسر وأسرع.
 اهلوامش:

                                                
، اللغــــة وعلــــم ،٣٠٠-٢٩٩  :لفنــــدریس ،اللغــــة :مــــثال ینظــــر )١( ّ  ،هدســــون د. االجتمــــاعي

 ومــا ٧٤: الراجحـي عبـده د. ،اللغـة وفقـه بعــدها، ومـا ١٥٣ :عیـاد محمـود د. ترجمـة
 د. :اللغــة وســیكلوجیة بعــدها، ومــا ٧٧ :ظاظــا حســن د. ،واإلنســان واللســان بعــدها،
 .١٤٤ :یوسف سید جمعة

 .بعدها وما ١٠٣ :حسان تمام د. ،ترجمة :لوس م. م: المجتمع في اللغة :ینظر )٢(
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 الثانیــة، الطبعــة ،الفوائــد دار :القرنــي علــي أحمــد للــدكتور ،العلمــي اإلبــداع :مــثال ینظــر )٣(

ــة فــي الجامعــة ودور ،هـــ١٤٢٨ ــداع تنمی ــدى اإلب  :النبویــة الســنة ضــوء فــي طلبتهــا ل
 . م٢٠١٠ ،غزة -اإلسالمیة الجامعة :خاطر أبو محمد سالم لمنار

 ).بدع( ٣٠٧/ ٢٠ :العروس تاج :ینظر )٤(
 .١١٧ :البقرة )٥(
ــادئ :مــثال ینظــر )٦( :  العــدلوني أكــرم محمــد د. و ،الســویدان محمــد طــارق د. :اإلبــداع مب

 .  جروان فتحي  د. :اإلبداع :وینظر  ،١٨ و ١٦
 .١٨ :اإلبداع مبادئ :ینظر )٧(
 :نـاقرو  آل سـعید بـن الـرحیم عبـد محمـد.  م تنمیتـه، ووسـائل مفهومه اإلبداع، :ینظر  )٨(

١٤. 
 .١٨ :اإلبداع مبادئ :ینظر )٩(
ّ  واإلبداع بعدها، وما ٨٠ :اإلبداع مبادئ :مثال ینظر )١٠(  .بعدها وما ٩٥ :العلمي
 ١٩ :والجماعة السنة أهل مذهب على التربیة )١١(
ّ  التفكیر تنمیة )١٢( ّ  األشعل الناصر لعبد :اإلبداعي  .٦٧٢ :الحسیني
 ١٤: عاقل فاخر د. :وتربیته اإلبداع :ینظر )١٣(
-ahlamalk.blogspot.com/2012/08/blog :االنترنـت شـبكة على موقع :ینظر )١٤(

post-1170.html 
 lily20013.blogspot.com/p/blog-page-5672.html :الصیفي لیلى )١٥(
 توســع( ١ كــورت علــى تطبیقــات ذكــر إلــى الباحثــة عمــدت لقــد نفســه، المصــدر ینظــر )١٦(

 هـذا تحـت تنـدرج التـي) الـدروس( العشرة المهارات في القول وفصلت) اإلدراك مجال
 اراد ولمــن التكــرار، عــن یغنــي بمــا بــه الخاصــة والتمــارین األمثلــة وذكــرت الكــورت،
  .الیه الرجوع أكثر والتوضیح االطالع
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  المستخلص : 
تعتبر الدوریات األكادیمیة هي الناقل للبحوث العلمیة، وعلیه فإن هذه الدوریات 
لدیها معاییر خاصة في القبول لغرض رصانة البحوث المنشورة لدیها، ولغرض الشفافیة 
و النزاهة في تقییم البحوث فإن معظم الدوریات األكادیمیة تعتمد على أسلوب تقییم 

  األقران المجهول. 
ث الى تحدید دور النشر اإللكتروني عبر الحوسبة السحابیة في یهدف البح

تعزیز جودة البحث العلمي من خالل مناقشة دور تقییم األقران المجهول في رفع مستوى 
رصانة البحوث العلمیة في الدوریات األكادیمیة، ومدى تأثیر تقنیات اإلتصاالت و 

  یره على التقییم المجهول. المعلومات في تطویر تقییم األقران المفتوح و تأث
إستخدم الباحثان األسلوب الوصفي من خالل الرجوع الى أهم المصادر 
األكادیمیة و الدراسات ذات العالقة و مناقشة البحوث العلمیة حول النشر اإللكتروني و 
جودة البحث العلمي، وتأثیر تقنیات اإلتصاالت و المعلومات على تقییم األقران المجهول 

  كفاءة تقییم االقران المفتوح.  ، ومدى
توصل الباحثان الى العدید من النتائج، كان أهمها هو أن النشر اإللكتروني 
ضمن الحوسبة السحابیة ال یقلل من أهمیة تقییم األقران المجهول بل أنه یعززه من خالل 

مقاالت تقییم األقران المفتوح، كما أنه وسیلة لإلستفادة من النقد السلبي للبحوث و ال
  .األكادیمیة و تحویله الى نقد بناء مما سیساهم في رفع جودة البحث العلمي 

أوصى الباحثان بضرورة تعزیز البنیة التحتیة للنشر اإللكتروني في الجامعات 
ومؤسسات البحث العلمي العراقیة من أجل النهوض بالبحث العلمي و رفد مسیرة المعرفة 

افة الى أهمیة نشر توعیة التواصل العلمي عبر بكل ما هو حدیث و متطور، باإلض
  مواقع التواصل األكادیمي.

الحوسبة السحابیة، تقییم ، جودة البحث العلمي، النشر اإللكتروني الكلمات المفتاحیة :
  األقران

 المقدمة
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و  إن ثورة المعلوماتیة التي یشهدها عصرنا الحالي كان لها العدید من اإلنعكاسات       
التأثیرات على جوانب الحیاة المختلفة، وأحد أهم انعكاساتها هو التطور السریع لتقنیات 
اإلتصاالت و المعلومات، والتي ألقت بتأثیرها على النشر األكادیمي للبحوث العلمي 
فظهر ما یسمى بالنشر اإللكتروني والذي تطور خالل مدة قصیرة لیصبح النشر 

  سحابیة .اإللكتروني عبر الحوسبة ال
إن الحوسبة السحابیة و تطبیقاتها غیر المحدودة و إمكانیاتها الكبیرة ساعدت النشر 
اإللكتروني على التطور و اإلنتشار وخالل فترة زمنیة قیاسیة، كما ساعدت على رفع عدد 
البحوث العلمیة و زیادة النشر األكادیمي باإلضافة الى التقلیل من اإلستالل من خالل 

  حوث وتیسیر الوصول الیها .أرشفة الب
أصبح النشر اإللكتروني عبر الحوسبة السحابیة مؤخرًا من أهم ما تتمیز به الدوریات 
األكادیمیة، وأصبح هدفًا أساسیًا للعدید من الدوریات، وتكمن مشكلة النشر اإللكتروني في 

من أو الكلفة ، كیفیة نشر البحوث األكادیمیة ذات الجودة العلمیة من دون التأثیر في الز 
  باإلضافة الى الحیادیة في الحكم و تقلیص سلطة هیئة التحریر .

  
  المبحث االول

  اإلطار النظري لجودة البحث العلمي
 :مفھوم الجودة  ١. ١

الكلمة صاغ یمكن تلخیص الجودة في كلمة واحدة وهي اإلحسان، ومن هذه         
علماء العصر والمشتغلون بعلم الجودة تعریفاتهم في صیغ كثیرة ، والجودة هي اتباع 

، فكانت للزبوناشتراطات محددة في المنتج و في عملیة اإلنتاج أو الخدمة المقدمة 
تختص في البدایة بمبدأ االهتمام بالزبون ، ثم تعمم مفهوم الجودة وأصبحت الجودة 

مؤسسة بكاملها من اإلدارة إلى جودة المواد الواردة ، إلى جودة اإلنتاج متعلقة بوحدات ال
وجودة العاملین ، إلى الفحص ، إلى المخازن ، وكذلك التورید، وخدمات ما بعد التورید 

وتنظم الجودة في المؤسسة بآلیات ونظم مكتوبة لكل قسم على حدة،  ،لصالح الزبون
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المؤسسة، بغرض التحكم في الجودة وكذلك  ونظم مكتوبة للتوفیق بین جودة أقسام
  ) .٧: ٢٠١٣(ثابت،  ضمانها

ولقــــد قــــدم الترتــــوري و جویحــــان تعریفــــًا للجــــودة مفــــاده "أنهــــا تحقیــــق رغبــــات و متطلبــــات 
المســــتفید، بــــل وتجاوزهــــا، أي تالفــــي العیــــوب منــــذ المراحــــل األولــــى للعملیــــة بمــــا یرضــــي 

، كمـا كمــا عرفاهـا علـى أنهـا "التأكـد مــن ) ٢٩:  ٢٠٠٩المسـتفید" (الترتـوري و جویحـان ، 
أن الزبائن یتلقون كل ما یریدونه وما یزید عن هذا إن أمكن وهذا یتطلب اإلتصال بـالزبون 
و التأكد من أن السلع و الخدمات تتناسب مع إحتیاجـات السـوق وكـذلك بنـاء عالقـة طیبـة 

  ).٣٣:  ٢٠٠٩مع الموردین" (الترتوري و جویحان ، 
 یعبر ما هي لغویاً  فالجودة فأجاده، بعمل كلف من على وتطلق الجید الشيءهي الجودة لغًة 

 أو الدرجات بعض عام بشكل وتعني بالموصوف الجید، ومرتبطة مالزمة صفة عن
  .)٤: ٢٠٠٩بنیته (الصرایرة،  فهم أو الشيء تحدید خاللها من یمكن التي المؤشرات

 الزبون رضا تنال بحیث علیها المتفق المتطلبات بجمیع الوفاء فتعنيأما الجودة إصطالحًا 
  .)٥: ٢٠١٣اقتصادیة مقبولة (السید،  وتكلفة عالیة مواصفات ذو المنتج ویكون

ومما سبق نالحظ إن الجودة یمكـن أن تثیـر فـي األذهـان دالالت عدیـدة منهـا : أن الجـودة 
هي عدم التلف، ومطابقة المواصفات، ودرجة القدرة على تحقیـق رضـا المسـتهلك، وتحقیـق 
كلفــة مناســبة لمواصــفات المنــتج، ومجموعــة الخصــائص التركیبیــة (المــواد المســتخدمة) أو 

ــة الشــكلیة (الحجــم و األبعــا ــه) أو الجمالی ــتج مــن أجل ــة مــاتم شــراء المن ــة (تأدی د) أو الوظیفی
(المظهر و الملمس و األلوان) أو المعولیة (تعمیر المنتج وعمـل المنـتج لفتـرة طویلـة بـدون 
عطل) إلشباع حاجات الزبون، ومع تنوع التعریفات التي قدمت للجـودة فـإن هنـاك تعـریفین 

 Crosbyي التعامل مع مفهوم الجـودة، األول قدمـه ناال إعتراف واسع وعبرا عن نظرتین ف
حیث عـرف الجـودة بأنهـا "المطابقـة للمواصـفات"، وهـذا یمثـل البعـد اإلنتـاجي الـذي یخضـع 
الجــودة لمتطلبــات التصــمیم والعملیــة اإلنتاجیــة، حیــث أن المواصــفات هــي جــوهر الجــودة 

ــان ــاجي التشــغیلي، والث وعرفهــا  Joranي قــدمها التــي یجــب تحقیقهــا مــن خــالل النظــام اإلنت
ــتم مــن قبــل الزبــون و إن  بأنهــا "المالئمــة لإلســتعمال" أو الغــرض، وحیــث أن اإلســتعمال ی



     

  
  

 ..دور النشر االلكتروني عبر الحوسبة السحابیة في

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٢٠٥  
 

الحكم األخیر علیه، فإن الجـودة هـي المالئمـة للزبـون و حاجاتـه و توقعاتـه، وهـذا التعریـف 
یلي، یمثل البعد التسویقي الذي یفترض أن الجودة تبـدأ مـن السـوق ولـیس مـن النظـام التشـغ

  ).٢٨: ٢٠١٠ومن الزبون ولیس من مهندس الجودة أو مدیره (نجم، 
  أبعاد الجودة   ٢-١

إن للجــودة بعــدین أساســیین یمكــن دمجهمــا معــا لیكونــا بعــدا تكاملیــا یوضــح مفهــوم الجــودة 
  : )٣٠: ٢٠١٠(نجم، ویقدم الزبونیة الواسعة ، وهذان البعدان هما 

البعد بالشركة أوال ، حیث تعبـر الجـودة فیـه اإلنتاجي : ویعنى هذا  –البعد الفني  .١
عــن مطابقــة المواصــفات ، ونقطــة البـــدء لجــودة المنــتج هــي النظــام التشـــغیلي ، 
حیـــث تتســـاوى الجــــودة بالكفـــاءة ( القیـــام باألشــــیاء بطریقـــة صـــحیحة ) والمأخــــذ 

  األساسي لهذا البعد هو قصر النظر التسویقي .
ا البعـد بـالزبون أوال ، حیـث تعبـر الجـودة العالئقي : ویعنـي هـذ –البعد التسویقي  .٢

فیــه عــن المالئمــة للغــرض ، ونقطــة البــدء لجــودة المنــتج هــي الزبــون و الســوق ، 
حیث تتساوى الجودة بالفاعلیة (القیام باألشیاء الصحیحة) والمأخذ األساسي لهـذا 

 البعد هو التنوع األقصى المربك . 

  دعائم الجودة :   ٣-١
  ):١٠: ٢٠١٣بتعریف أربعة دعائم للجودة وهي كاآلتي (ثابت،  Crosbyقام 

  الجودة هي تطابق المواصفات مع المتطلبات  
  المبدأ الرئیسي لتخطیط الجودة هو تفادي الخطأ  
  " حتمیة تطبیق "مبدأ الخطأ = صفر  
  "تكلفة الجودة "هي تكلفة عدم اإلیفاء بالجودة المطلوبة 

  مداخل الجودة :   ٤-١
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عریفات الذي یعبر عن اإلهتمام الواسع بالجودة و الثراء فـي معالجـة أبعادهـا قـد إن تنوع الت
بستة مـداخل  Evans & Lindsayأدى الى تطویر منظورات مداخل عدیدة للجودة حددها 

  ):٢٩: ٢٠٠٩(الترتوري و جویحان، 
المــدخل التقــدیري : الجــودة كمــا یســتخدمها عــادة الزبــون وتكــون مرادفــا للتفــوق و  .١

  في الثالثینات : الجودة هي إجادة المنتج .  Schewartز ، التمی
المدخل القائم علـى المنـتج : الجـودة تعكـس اإلختالفـات فـي خصـائص و سـمات  .٢

 المنتج ( الجودة األعلى هي مستوى أعلى من خصائص المنتج ) 

المــدخل القـــائم علـــى المســـتخدم : الجـــودة تتحـــدد بإحتیاجـــات و رغبـــات الزبـــون (  .٣
 ألن حاجات األفراد مختلفة لذا فإن مواصفات الجودة مختلفة . المستخدم )

المدخل القائم على القیمة : الجودة هـي عالقـة المنفعـة أو الرضـاء بالسـعر ، أي  .٤
أن الجــودة تقــدیم نفــس المنفعــة بســعر أقـــل أو تقــدیم منفعــة أعلــى بســعر أفضـــل 

 مقارنة بالمنتجات األخرى .

دة هــــي نتیجـــة للممارســــات الصــــناعیة أو المـــدخل القــــائم علــــى التصـــنیع : الجــــو  .٥
الهندســـیة و مطابقـــة المواصـــفات ، الجـــودة نفســـها فـــي كـــل مـــرة ( ال إتســـاق فـــي 

 األداء ) .

المدخل التكاملي : الجودة تكـون مهمـة و مرغوبـة مـن قبـل جمیـع أطـراف سلسـلة  .٦
القیمة ، إنها تبـدأ مـن حاجـات الزبـون الـى التصـمیم ، التوزیـع ، ومقـدم الخدمـة ، 

  وال الى الزبون مرة أخرى .وص
  جودة البحث العلمي : ٥-١

 تقدم على المؤشرات أحد وهو المعاصرة، للمجتمعات حضاریة دالة العلمي البحث یعد
 لتحقیق كوسیلة العلمي البحث أهمیة إلى آخر بعد یوماً  اإلدراك یزداد التقدم ومع المجتمع،

 في تسهم وسیلة كونه في أهمیة ذو العلمي والبحث والعلمیة، الحضاریة المسیرة في التجدید
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 في العاملین وتمد المجتمعیة، المشكالت مواجهة في تتبع التي واألسالیب القرارات جودة
وفق  المسار تعدیل إلى یؤدي الذي األمر اآلنیة، لمشكالتهم العاجلة بالحلول المؤسسات
المتقدمة  الدول وتعتمد العلمي، البحث غایة هي وهذه والمستقبلیة، الحالیة العصر متطلبات

 لتطویر والخطط، واإلستراتیجیات، السیاسات، وضع في كوسیلة العلمي البحث على
 ووضع وعالجها، وتشخیصها الضعف وجوانب واستثمارها القوة جوانب مستهدفة برامجها،

 .المجتمع متطلبات لمواجهة الجدیدة السیاسات
 وعلى العلمي البحث یعتمد أن البد فإنه األفضل؛ نحو والتغیر التطور ینشد المجتمع دام وما

ٕ وا والتطور، التجدید لضمان سلیمة، علمیة أسس  وأكثرها العلمي البحث مجاالت أفضل ن◌
 الناس حاجة وتشتد بها الفعلي االهتمام یكثر التي المجاالت تلك هي فائدة، وأعمها قیمة

 وأهدافها الجامعة وظائف أحد العلمي البحث أن وبما خاللها، من االنتفاع ویعم إلیها،
 وتوظیفها والتطبیقیة، واإلجرائیة، األساسیة، البحوث إجراء في الهدف هذا ویتمثل األساسیة

 الطبیعیة الثروات العلمیة، و دراسة بالمشاریع القیام طریق عن المجتمع مشكالت حل في
 أفراد بین المعرفة ونشر والتاریخ، والثروات واآلدابزراعة الصناعة بال واالهتمام للبالد

والمؤتمرات و المحاضرات، وتقدیم اإلستشارات للمؤسسات المختلفة  الندوات بعقد المجتمع،
اد (الجرجاوي ّ   ).٤ :٢٠٠٥، و حم

  أھداف جودة البحث العلمي : ٦-١
 العمل العلمي من البحث منظومة تمكین في والتقییم الجودة لضمان العام الهدف یتمثل
 جودة ذات تكون ال أن یجب فالبحوث واالجتماعیة، العلمیة األهداف ضوء في فاعل بشكل
 إلى هنا التذكیر ویجب اجتماعیة وأهمیة فائدة أقصى ذات وأیضا بل فحسب، عالیة علمیة

 االحتیاجات ذات الفاعلة الجهات من كبیراً  عدداً  تضم أن یفترض العلمي البحث منظومة أن
 سبیل على الحكومیة، فالمنظمات نفسها، األهداف تحقیق إلى تسعى ال والتي المختلفة
 الوطني المستوى على راراتالق صنع عملیة لها تسهل التي المعلومات عادة تطلب المثال،

ٕ وا األولویات تحدید التمویل، مجاالت في  أنفسهم والباحثون المتاحة الموارد تخصیص عادة◌
 ومستویات انجازات مع بالمقارنة البحثي جهدهم ومستوى ینجزون، كیف یعرفوا أن یریدون
  .)٩: ٢٠١٣اآلخرین (السید،  الباحثین جهود
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  أھمیة جودة البحث العلمي :   ٧-١
 البحوث أهمیة من جوهرها في تستمد العلمیة البحوث جودة ضمان أهمیة أن فیه الشك مما

 یمثل أنه جانب إلى الجامعي ذاتها، كما أن البحث العلمي یعد ذروة سنام التعلیم العلمیة
 البحوث جودة أهمیة تجسید العلمي، وعلیه یمكن البحث ومؤسسات لمراكز المركزي الهدف
  ): Arnold, 2004: 12) ، (Markx et al., 2007: 8خالل النقاط التالیة ( من العلمیة
ضرورة وطنیة : إن مسألة جودة البحوث العلمیة تعتبر ضرورة وطنیة مؤكدة،  .١

البعض في أنها تمثل نوعًا من اإلنفاق الخدمي بدون مردود  ولیس كما یتصور
مادي ملموس أو أنها تحصیل حاصل للتفاعالت في إطار منظومة البحث 

 العلمي .

تعزیز خطط التنمیة : إن جودة البحوث العلمیة یشكل األساس لجمیع أنواع  .٢
التي یحتاجها التنمیة التقنیة و اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة 

المجتمع، وذلك إلرتباط أولویات البحث العلمي بأولویات خطط التنمیة، كما 
 تتأثر التنمیة بمستوى البحث المطلوب و حجم الموارد المتاحة له. 

تعزیز حالة الرضا لدى الزبائن الذین یقومون بتمویل األبحاث العلمیة بصورة  .٣
تلك البحوث بشكل مادي  مباشرة أو غیر مباشرة، من خالل إظهار نتائج

  وملموس .
  

  المبحث الثاني
  النشر اإللكتروني عبر الحوسبة السحابیة

  مفھوم النشر اإللكتروني : ١٫٢
النشر اإللكتروني من أكثر المجاالت التي سوف  لقد إعتبر العدید من الباحثین بإن

تتطور في المستقبل و لدیها مستقبل واعد جدًا بسبب إمكانیة النشر السریع للمقاالت و 
سهولة الوصول الیها و سهول أسالیب البحث، وظهرت العدید من التعاریف للنشر 

  اإللكتروني، أهمها : 
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یة مجموعة متنوعة من تقنیات إن النشر اإللكتروني هو مصطلح یستخدم لتغط .١
المعلومات و اإلتصاالت المستخدمة في نقل محتوى كتابي عبر الشبكة 

 ). Bloor , 2000اإللكترونیة أو أجهزة الخزن المتنقلة (

إن النشر اإللكتروني هو كل تطبیق یتطلب من المستخدم إستعمال جهاز  .٢
 , Vickers and Martynإلكتروني إلستقبال و قراءة مستند أو محتوى كتابي (

1994.( 

إن النشر اإلكتروني هو مصطلح یشیر إلى برنامج حاسوبي یتم إعداده من قبل  .٣
الناشر لكي یحتوي على بیانات و معلومات یتم إنشاوها و إعدادها لشریحة 
معینة من الجمهور ، وتوزیعه من خالل وسائل تقنیات المعلومات و 

هو عملیة متكاملة تهدف إلى توفیر  اإلتصاالت ، حیث أن النشر اإللكتروني
المعلومات بكمیات مختلفة ونوعیات متفاوتة ولشرائح متباینة من المستخدمین 

 ).Chennupati et al. , 2006النهائیین (

إن النشر اإللكتروني هو إمكانیة الوصول الى المستندات الكتابیة من خالل  .٤
الشبكة العنكبوتیة أو وسائل الخزن المتنقلة والتي قد التكون مشابه إلصداراتها 
المطبوعة ورقیًا ، فهي تحتوي على نفس المحتوى الكتابي مع توفر تسهیالت 

لنشر اإللكتروني الى عدة ویمكن تصنیف ا) .٢: ٢٠١٦أخرى (ثابت و جاسم، 
 ) :Deschamps, 1994مجامیع هي (

 الكتب اإللكترونیة  .١

 الدوریات اإللكترونیة .٢

 المؤتمرات اإللكترونیة .٣

 قوائم المناقشة .٤
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   نشرات المعلومات .٥

 ,Saxenaیمكن تمثیل النشر اإللكتروني عن طریق تطبیق المعادلة الریاضیة االتیة (كما 
2009: (  

+النشر +تقنیات	اإلتصاالت +التقنیات	الحاسوبیة التقنیات	اإللكترونیة
=  	النشر	اإللكتروني

وال تختلف عملیة النشر اإللكتروني عن النشر التقلیدي كثیرًا ، حیث أنهما تتوافقان في 
  ) : Adegoke , 2012جمیع المراحل ، وتختلفان في مرحلتین هما (

 عة المنتج النهائي .ال تتضمن إستخدام مواد حقیقیة كالحبر أو الورق لطبا .١

 ال یوجد توزیع مادي للمنتج النهائي . .٢

وذلك ألن المنتج النهائي یجب أن یكون إلكترونیًا أي رقمیًا و غیر ملموس ، وعلیه فإن 
هذا المنتج یمكن قراءته عبر الشبكة العنكبوتیة وبإستخدام أجهزة الحاسوب المحمولة أو 

ال الذكیة ، كما یمكن في بعض األحیان طباعة هذا المنتج  اللوحیة أو أجهزة الهاتف النقّ
  على ورق طبقًا لرغبة المستهلك .

  الفرق بین النشر اإللكتروني و النشر التقلیدي : ٢٫٢
ـى الـــرغم مـــن أن الهـــدف واحـــد لكایهمـــا ولكـــن هنالـــك العدیـــد مـــن الفـــروق مـــابین النشـــر  علــ

  ) أهم الفروق ما بین األسلوبین :١اإللكتروني و النشر التقلیدي، یوضح الجدول (
  ) : الفرق ما بین النشر اإللكتروني و النشر التقلیدي١الجدول (

 النشر التقلیــدي النشر اإللكتروني
إمكانیة تجمیع الوثیقة بأشكال متعددة 

  صوتیة، نصیه، وصوریة.
لوثائق التقلیدیة وهذا ما یصعب عمله في ا

ویطول عمله وهو مستحیل في الشكل 
  الصوتي

إمكانیة اإلنتاج السریع والعالي لكم كبیر من 
  الوثائق اإللكترونیة.

وعلى العكس في الوثائق التقلیدیة، حیث 
  تحتاج إلى وقت طویل.

القدرة على اإلضافة والحذف ألن هذا عدم تظل الوثیقة األصلیة على جودتها ومن 
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  سوف یشوه مظهرها.  الممكن أن تضیف تحسین وتعدیل علیها
عادة استخدام  ٕ إمكانیة التعدیل والتجدید وا
البیانات ، قد یطرح مشكلة في درجة الثقة 

  والضبط .

عدم القدرة على استخدام البیانات والتعدیل 
فیها ،یعطى الوثیقة ثقة تامة وضبط ، 

  حیث تضمن سالمتها من العبث .
وزیع السریع للوثیقة بشكل سریع إمكانیة الت

  وفي أي مكان
صعوبة نشر الوثیقة بسبب اإلجراءات 
الطویلة التي تمر بها، وهذا قد یكون میزة 

  وعیب.
صعوبة تحدید وتطبیق الحقوق الفكریة 

  وتطبیق القوانین اإلیداعیة
وهنا على العكس حیث تضمن الحقوق 
كامل من ناحیة اإلیداع وضمان حقوق 

  المؤلف .
  ) ١٩: ٢٠٠٣الجدول من إعداد الباحثین باإلعتماد على (العریشي، 

  النشر اإللكتروني بإستخدام الحوسبة السحابیة :  ٣٫٢
یقصد بالنشر اإللكتروني عبر الحوسبة السحابیة ، أن المحتوى الكتابي أو المستند 

اإلمكانیات  اإللكتروني والذي یحتوي على المعلومات و البیانات یتم نشره بإستخدام
التخزینیة للشبكة العنكبوتیة ، وبالتالي فإنه سیكون متاحأ لكل من لدیه التخویل الرسمي 
للحصول علیه ، مما سیسهل عملیة الوصول و یقلل التكالیف و الوقت الالزمین (ثابت و 

إن هنالك العدید من القضایا األمنیة للنشر ضمن الحوسبة السحابیة ). ٤: ٢٠١٦جاسم، 
أنه یشمل العدید من التقنیات مثل شبكات اإلتصال و قواعد البیانات و أنظمة  ، إذ

دارة  ٕ دارة المعامالت ، ومراقبة التزامن وا ٕ التشغیل والمحاكاة االفتراضیة وجدولة الموارد وا
ذاكرة التخزین ، كل هذه االمور جعل من أمنیة الحوسبة السحابیة أحد الشروط الضروریة 

اإللكتروني ، حیث یجب وضع المعدات المادیة للتخزین السحابي في لنجاح عملیة النشر 
مواقع أمنة باإلضافة الى تشفیر البیانات و فرض سیاسات مالئمة لتبادل البیانات ، مع 
إتفاق دولي إلستخدام معاییر دولیة ألمن المعلومات ، كما یجب توفیر البرمجیات 

  ) .Hamlen et al. , 2010 : 40المناسبة للكشف و مكافحة البرامج الضارة (
  إیجابیات و سلبیات النشر اإللكتروني عبر الحوسبة السحابیة :  ٤٫٢



     

  
  

 ..دور النشر االلكتروني عبر الحوسبة السحابیة في

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٢١٢  
 

هناك العدید من المزایا التي یمكن إستحصالها من خالل النشر اإللكتروني عبر الحوسبة 
  ) : ٤: ٢٠١٦السحابیة ، ومنها (ثابت و جاسم، 

 سرعة الوصول الى المستند المطلوب  .١

 ة النشر ، وكلفة التخزین اإللكتروني .إنخفاض كلف .٢

تقدیم محتویات الیمكن تقدیمها عبر وسائل التخزین المتنقلة لكبر حجمها  .٣
أما سلبیات النشر اإللكتروني عبر اإللكتروني كمقاطع الفیدیو عالیة الجودة .

  ) : ٢٠٠٥الحوسبة السحابیة ، فیمكن إجمالها باألتي (مراد ، 
كترونیة و توفرها بشكل متاح للجمیع وخصوصًا مشكلة سرعة الشبكة اإلل .١

 في الدول النامیة .

إرتفاع أسعار اإلقتناء لألجهزة المستخدمة في قراءة المستندات اإللكترونیة  .٢
ال الذكي .  كالحاسوب المحمول و اللوحي و الجهاز النقّ

حقوق الملكیة الفكریة من اكثر واخطر المشاكل المترتبة على النشر  .٣
عبر الحوسبة السحابیة ، حیث ان اغلبیة التشریعات المطبقة االلكتروني 

في مختلف االقطار لم تستطع بعد ضمان حمایة لحقوق المؤلفین امام 
 القرصنة والنسخ غیر القانوني لمؤلفات دون علم اصحابها.

  متطلبات النشر اإللكتروني ضمن الحوسبة السحابیة بشكل أمن : ٥٫٢
كتروني ضمن الحوسبة السحابیة بشكل أمن البد من توفر لكي یتم النشر اإلل        
  ) : Hamlen et al. , 2010 : 42األتي (

 دعم تخزین البیانات بشكل أكثر كفاءة مع إستخدام التشفیر  .١

دارة كمیات هائلة من البیانات من خالل برمجیات حاسوبیة ذات  .٢ ٕ تخزین وا
 أمنیة عالیة

 لتخویل وضع معاییر أمنیة لغرض التحكم بدرجات ا .٣
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  المبحث الثالث
  النشر األكادیمي للبحث العلمي

  
 كمنتج في العدید من المجاالت األكادیمي المجتمع تخدم األكادیمیة إن الدوریات       

 إنتاجها عملیات في واالبتكارات األكادیمیة الدوریات انتشار فإن ذلك، العلمیة ومع للثورة
ن  ومهمة الجغرافي، والمنشأ األكادیمي، االنضباط: محاور عدة عبر یختلف ٕ الدوریات ، وا

 Peerأهم عامل من عوامل كفاءة و مصداقیة الدوریات األكادیمیة هو تقییم األقران 
Review .  

 النماذج المبكرة للدوریات األكادیمیة : ١٫٣
المبكرة من الدوریات األكادیمیة بغیاب تقییم األقران، حیث كان  تمیزت النماذج      

یمیل العمل في تلك الدوریات على نظام المراسالت الشخصیة من خالل قراءة المقاالت 
و البحوث المستلمة من قبل الدوریة أمام مجلس تحریر الدوریة ومن ثم إبداء األراء حول 

  ) . Kronick, 1990:1321صالحیة تلك المقاالت (
وفي بدایات القرن الماضي، إنتقلت معظم الدوریات األكادیمیة الرصینة الى مرحلة       

إعتماد تقییم األقران من خالل اإلعتماد على أراء المتخصصین األكادیمیین بالمقاالت 
المطروحة، مع إعطاء فسحة بسیطة لمجلس التحریر بإبداء رأیه حول صالحیة تلك 

  ) . Knoll, 1990:1332المقاالت (
وبدأت المرحلة الثالثة للدوریات األكادیمیة من خالل تحدید معاییر اإلنظباط في قبول 
المقاالت وذلك وفقًا آلراء المقییمین و تحدید مراحل التقییم، و قبول النشر، وأخالقیات 

ة، وصوًال النشر اإللكترونیة، ومعامل اإلستشهاد بالمقاالت في البحوث التطبیقیة الرصین
للدوریات، وظهور الدوریات اإللكترونیة  Impact Factorالى تحدید معامل التأثیر 

)Burnham, 1990: 1329. (  
  أصداء الدوریات األكادیمیة ضمن البیئة اإللكترونیة : ٢٫٣

إن اإلصدارات المبكرة للدوریات األكادیمیة ضمن البیئة اإللكترونیة كانت تحاكي 
ة المبكرة من خالل العالقة الوثیقة ما بین الدوریة و مؤلف المقال، و الدوریات التقلیدی
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 غیاب تقییم األقران، وعدم إنتظام النشر، باإلضافة الى غیاب الدعم األكادیمي، وأخیراً 
فإن األصداء المبكرة للدوریات األكادیمیة ضمن البیئة اإللكترونیة عززت من دور مجلس 

مقبولة والتي ولدت تسییسًا للمقاالت المنشورة وذلك بسبب التحریر في تحدید المقاالت ال
حتكار النشر في المواقع اإللكترونیة  ٕ العالقة مابین الناشر و الباحث أو مؤلف المقال، وا
للجامعات و انتهاك حقوق نشر المؤلف من خالل نشر المقالة ضمن شبكة المعلوماتیة 

Internet تلك المقاالت (من دون وجود ضوابط رادعة لإلستشهاد بOdlyzko, 
1998: 7. (  

  تقییم األقران : ٣٫٣
قبل النشر أم  إن تقییم األقران كان و مایزال جزءًا أساسیًا م خلق المعرفة سواءاً        

بعده، فهو جزء محوري في بناء توافق اآلراء و تقییم المقاالت، ولقد وضعت أسس تقییم 
عام  ٢٠٠األقران في وقت مبكر من القرن السادس عشر ولكنه أستغرق أكثر من 

للحصول على قبول واسع بین عدد كبیر من الدوریات و التخصصات األكادیمیة، ولقد 
ن األدلة على أن المجتمعات العلمیة طورت آلیات لجان تحریرها العدید م Kronickقدم 

لقبول المقاالت العلمیة من أجل حمایة سمعة دوریاتها ألنها أیقنت أن اسمها مقرونًا 
  ).Kronick, 1990:1322بمصداقیة المنشورات الصادرة عنها (

عن األخطاء الواردة ومن المثیر لإلهتمام أنه مازالت العدید من الدوریات تخلي مسؤولیتها 
في المقاالت الصادرة عنها، من خالل إیالء تلك المسؤولیة الى المؤلف و لجنة تقییم 

  األقران بإعتبارها ناقًال للمقاالت .
  اإلختالفات اإلنضباطیة لتقییم األقران : ٤٫٣
یتم  إن اإلختالفات اإلنضباطیة لتقییم األقران في الدوریات األكادیمیة من الممكن أن     

تحدیدها وفقًا لمعدالت رفض المقاالت و مستویات اإلستشهاد للمقاالت في البحوث 
التطبیقیة ، حیث أن كلما كانت تلك المعدالت و المستویات أقل مرونة كلما كانت 
المقاالت اكثر رصانة، مما یعني أن العلوم الفیزیائیة لدیها معدالت رفض و مستویات 

  ) .Hargens, 1990: 1350م اإلنسانیة (عدم استشهاد أدنى من العلو 
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إن السبب األكثر شیوعًا للتفاوت الواسع في هذه اإلختالفات هو التباین في توافق أراء 
، وهو ما نراه ضعیفًا في العلوم الفیزیائیة، و  مقیمیي األقران حول ما یشكل بحثًا جیدًا

ة الدوریة األكادیمیة ، ویعزى أقوى في العلوم اإلجتماعیة، ومدى قوة تقییم األقران و رصان
كذلك السبب في إنخفاض معدالت الرفض و عدم اإلستشهاد في العلوم الفیزیائیة الى 
نخفاض مستویات الفرص البدیلة و شحة الموارد المطلوبة  ٕ تكلفة تلك المقاالت وا

)Buchet, 2004: 71.(  
  اإلعتراضات على تقییم األقران : ٥٫٣
 األكادیمیة، التخصصات في األمد وطویلة كثیرة األقران ییمتق على إن االعتراضات     

  .اإلنصاف في التقییم بشأن بالمخاوف عموماً  وتتمیز
أهم اإلعتراضات على تقییم األقران بأنها غالبًا ما تتم في وقت  Weberیستعرض       

جودتها، وبأنها غیر معززة ألفكار الباحثین و المؤلفین، كما  غیر مناسب، مع إنخفاض
أنها تعكس سلطة النخبة التي تسیطر على الدوریات، وعدم توفر الكفاءة بشكل مؤكد 

)Weber, 1999: 20 . (  
فإنه یعترض على تقییم األقران بإعتبارها إنتهاكًا لحقوق الباحثین و  Shatzأما        

، باإلضافة الى كونها تقلیدیة وتحد من تجدد األفكار التطلعیة المؤلفین في اإلبتكار
  ) . Shatz, 1996: 540لتطویر الحلول الفكریة التي تسمح بالنهوض في سوق العمل (

في  للباحثین و المؤلفین األكادیمیة الخصائص وأشار العدید من الباحثین الى أن فحص
والعمر  الدكتوراه محل الحصول على شهادةو  األكادیمي الدوریات األكادیمیة مثل االنتماء

للباحثین یؤثر بشكل كبیر في تحدید معدالت القبول و اإلستشهاد للدوریات  المهني
األكادیمیة، حیث أن تقییم األقران لن یغییر هذه العالقة، حیث أن تقییم األقران المجهول 

Blind Peer Review یمكن للكثیر  یكاد یكون من المستحیل تحقیقه بشكل عملي إذ
 ,Buchetمن المقییمین تخمین هویة الباحث من خالل األسلوب و التخصص (

2004: 78. (  
مازالت الدراسات متناقضة حول فعالیة تقییم األقران (المجهول و غیر المجهول)  ذلك، مع

  في تحسین نوعیة التقییم و كفاءته في إزالة التحیز. 
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  جودة البحث العلمي :دور النشر اإللكتروني في تعزیز  ٦٫٣
إن النشر اإللكتروني، وفقًا للعدید الباحثین، سیمكن األوساط األكادیمیة من معالجة       

العدید من عیوب تقییم األقران من خالل تحویله من تقییم مجهول الى تقییم مفتوح، إذ 
 ,Weberمن خالل دراسة حول جودة تقییم البحوث العلمیة باألتي ( Weberأوصى 

1999: 23 : (  
إلغاء تقییم األقران المجهولة من خالل فتح قنوات المناقشة ما بین الباحثین و  .١

 المقییمین .

 تحدید المقییمین مسبقًا مع شروط التقییم للدوریات األكادیمیة . .٢

تحدیث الصفحة اإللكترونیة للدوریة األكادیمیة بشكل دوري مما یسمح بعرض  .٣
 نشر و بالتالي إجراء تقییم أقران مفتوح .البحوث و المقاالت المقدمة لل

تحدیث الصفحة اإللكترونیة للدوریة األكادیمیة بشكل دوري مما یسمح بعرض  .٤
  البحوث و المقاالت المرفوضة مع عرض تقریر المقییمین وأسباب الرفض .

  ) : Shatz, 1996: 559أیضًا بضرورة تطبیق األتي ( Shatzكما أوصى 
 المجهول بإستعراض أقران مفتوح  إستبدال تقییم األقران .١

 تقلیص سلطة هیئة التحریر للدوریة األكادیمیة  .٢

 تحدید تخصص الدوریة األكادیمیة بحقل تخصصي واحد  .٣

إن خصائص النشر اإللكتروني وسمات تقنیات المعلومات و اإلتصاالت یمكن أن تعزز 
تعزیز جودة البحث العلمي  من دور تقییم األقران المفتوح و التقییم ما بعد النشر وبالتالي

  وذلك من خالل األتي :
نشر جمیع البحوث و المقاالت وخلق الشفافیة المطلقة مابین المؤلف، و  .١

 المقییم، و المحرر

  تحقیق معیاري العدالة و الشفافیة بشكل مزدوج  .٢
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كما أن النشر اإللكتروني سیزید من كفاءة البحث العلمي و ذلك من خالل إستثمار 
ات الحاسوب التي تمنح إمكانیات جدیدة للتواصل العلمي من حیث الجودة خصائص شبك

اء المتخصصین بتقدیم تقییمات و أراء حول البحوث  ّ و الفعالیة و السرعة، حیث یقوم القر
، وتستخدم الدوریة األكادیمیة  و المقاالت المقدمة للنشر وفقًا لألبعاد المتفق علیها مسبقًا

  العوامل األكثر مالئمة في توافق اآلراء.إجراءات إحصائیة لتحدید 
إن التخلي عن تقییم األقران المجهول بشكل كامل غیر مطروح في المستقبل القریب 
 ، اء مازال ضعیفًا ّ ضمن بیئة النشر اإللكتروني عبر الحوسبة السحابیة لكون تفاعل القر

یة لكًال من الباحثین ولكن تقییم األقران المفتوح مایزال سمة أخالقیة إلعطاء فرصة متساو 
و المقییمین، وزیادة المساءلة في الدوریة األكادیمیة و الحد من تسلط هیئة التحریر، 

  باإلضافة الى رفع مستوى دور التغذیة العكسیة لزیادة جودة البحوث العلمیة المنشورة.
د في كما أن تقییم األقران المفتوح ضمن النشر اإللكتروني عبر الحوسبة السحابیة یساع

الكثیر من األحیان الى تشجیع العدید من القراء الى التقدیم الى الدوریات األكادیمیة 
بصفة مقییم متخصص مستقل، ویشجع العدید الباحثین المبتدئین على نشر بحوثهم 

  للحصول على تقییم منصف. 
ال إن أهم میزة یقدمها النشر اإللكتروني عبر الحوسبة السحابیة هو التواصل العلمي  ّ الفع

  و السریع، حیث أنه یساعد على األتي : 
تنقیح البحوث و المقاالت بشكل فوري مما سیساعد على نشر المعرفة وتطور  .١

 األفكار بشكل سریع .

 تعزیز دور تقییم األقران المجهول من خالل المالحظات الفوریة للقراء  .٢

األسباب  الحد من معیار القبول و الرفض للبحوث المقدمة من خالل مناقشة .٣
 الموجبة لذلك عبر التواصل العلمي الرصین .

إن تقییم األقران المفتوح سیسمح للبحوث المرتبة وفقًا للخصائص النموذجیة  .٤
التي یضعها المقییمین في الدوریات األكادیمیة ولكنها مرفوضه بسبب ضعفها 
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من العلمي الى أن یتم تعزیزها بشكل فوري أما من خالل القراء المهتمین أم 
 خالل الباحثین أنفسهم .

  اإلستنتاجات :
  توصل الباحثان الى العدید من اإلستنتاجات، أهمها : 

إن النشر اإللكتروني عبر الحوسبة السحابیة یؤثر بشكل كبیر على تفعیل دور  .١
تقییم األقران المفتوح، ولكن تقییم األقران المفتوح سوف لن ینهي دور تقییم 

 ه من خالل األخذ بالمالحظات الفوریة للقراء .األقران المجهول بل سیعزز 

یساعد النشر اإللكتروني عبر الحوسبة الساحبیة على رفع مستوى الثقافة  .٢
البحثیة بین األوساط االكادیمیة من خالل نشر المعاییر البحوث الرصینة و 

 مناقشتها عن طریق موافع التواصل العلمي و المواقع األكادیمیة .

المفتوح یساعد في زیادة مستوى الثقافة المجتمعیة من خالل  إن تقییم األقران .٣
رفده البحث العلمي باألفكار المتجددة وذلك من خالل نشر البحوث المقدمة 

 للنشر و البحوث المرفوضة للقراء .

ام من خالل تحویله الى نقد  .٤ یساعد النشر اإللكتروني في تقلیص دور النقد الهدّ
اء وذلك بالمناقشة الفور  یة مع أصحاب تلك اآلراء السلبیة ومحاولة إیجاد بنّ

 الحلول .

یساعد النشر اإللكتروني عبر الحوسبة السحابیة في زیادة جودة البحث العلمي  .٥
في الدوریات األكادیمة من خالل تعزیز الشفافیة و الحد من سلطة المقییم و 

  هیئة التحریر في قبول البحوث و المقاالت العلمیة .
  

  التوصیات :
  بناءًا على اإلستنتاجات أعاله، یوصي الباحثان باألتي : 
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ضرورة تعزیز البنیة التحتیة للنشر اإللكتروني غبر الحوسبة السحابیة في  .١
 الجامعات و المعاهد و المؤسسات البحثیة العراقیة.

ضرورة مواكبة التطور العلمي و االكادیمي الحاصل في العالم و التحول بشكل  .٢
األقران المفتوح، مع اإلبقاء على تقییم اإلقران المجهول  تدریجي الى تقییم

 كمؤشر لمدى كفاءة األول .

تشجیع إستخدام مواقع التواصل العلمي واألكادیمي للباحثین في المؤسسات  .٣
البحثیة و التعلیمیة لغرض رفع جودة البحث العلمي من خالل اإلطالع على 

فض و معرفة نقاط الضعف و القوة أفكار األخرین و مناقشتها وقراءة تقاریر الر 
  للبحوث المرفوضة أو المقبولة .

 المصادر :
، إدارة الجودة ٢٠٠٩الترتوي، محمد عوض و جویحان، أغادیر عرفات،  .٣

،  ٢الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي و المكتبات و مراكز المعلومات، ط 
 دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، األردن.

، أثر المعاییر الدولیة  ٢٠١٦ثابت، ثابت حسان ، و جاسم، یاسر عبدالعالي ،  .٤
ألمن المعلومات في تحسین كفاءة النشر اإللكتروني عبر الحوسبة السحابیة ، 
المؤتمر الدولي الثاني في النشر اإللكتروني، الجامعة األردنیة ، عمان ، 

 األردن.
المضبب لتحسین جودة المعلومات إعتماد المنطق ، ٢٠١٣ثابت، ثابت حسان،  .٥

المالیة المفیدة في تشغیل بطاقة العالمات المتوازنة : بالتطبیق على مصرف 
الموصل للتنمیة و اإلستثمار في محافظة نینوى، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

 قسم المحاسبة، كلیة اإلدارة و اإلقتصاد، جامعة الموصل، الموصل، العراق.
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اد، و علي زیاد الجرجاوي، .٦ ّ  في العلمي البحث ، معوقات ٢٠٠٥ علي، شریف حم
 وآفاق العلمي البحث ندوة واقع تطویره، في الجامعة ودور المفتوحة القدس جامعة
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  : الملخص
تتضمن ورقة البحث هذه المعلومات االساسیة عن إنترنت االشیاء او ما یعرف      

وامكانیة استخدام المفهوم الحدیث في التعلیم االلكتروني من اجل تحسین  بإنترنت كل شئ
جودة التعلیم والدفع بالعملیة التعلیمیة الى مستوى جدید ، ومناقشة بعض الفوائد والمضار 

  من تطبیق النظام في التعلیم .
ابت الى یعتبر التعلیم االلكتروني الحدیث في حالة تطور جعلته ینتقل من مفهومه الث     

مفهوم تفاعلي اكثر حداثة وعملیة دمج مفهوم انترنت االشیاء مع التعلیم االلكتروني توفر 
مساحة كاملة لكل اجزاءه للتفاعل مع المحیط وتقدیم عملیة تعلیمیة ابسط وبزمن اقل 
وكلف اقل ، المشكلة الحقیقیة التي تواجه بیئة التعلیم االلكتروني المعتمد على مفهوم 

االشیاء والحوسبة السحابیة في البیئة التعلیمیة العراقیة هو عدم توفر البنى التحتیة انترنت 
االساسیة التي نحتاجها لتطبیقاته حیث ان خدمة االنترنت غیر متوفرة في الغالب في 
اغلب المؤسسات التعلیمیة بشكل مجاني وان توفرت فهي تعاني من بطئ شدید مصاحب 

رقمي فهو ضعیف نسبیا حیث ان اغلب مطوري الخدمات لها، اما امن المعلومات ال
االلكترونیة یعتمدون على تطبیقات غیر رسمیة او حزم مجانیة مما یجعلها عرضة اكبر 
لمخاطر الهجومات االلكترونیة وعدم وجود رغبة حقیقیة لدى المؤسسات التعلیمیة العراقیة 

رقمي واالستمرار في االعتماد على لالنتقال الى المفهوم االلكتروني للتعلیم والمحتوى ال
االسالیب التعلیمیة التقلیدیة وعدم وجود محتوى رقمي ( تعلیمي ) حقیقي على االنترنت، 
الهیكل المقترح هو احد الهیاكل التي یمكن اعتمادها من اجل تسهیل الوصول للمعلومة 

بنى التحتیة وتسهیل عملیة التفاعل مع المحیط مع االخذ بنظر االعتبار عدم توفر ال
المالئمة النترنت االشیاء والتعلیم االلكتروني في العراق من خالل بناء سیرفر خاص 
لقسم هندسة الحاسوب یمكن خالله التحكم بالعدید من العملیات والفعالیات الخاصة 
بالقسم وباالعتماد على تقنیات تدمج مع بعض المفاهیم التقلیدیة المعروفة ( مثل هویة 

 معي ). الطالب الجا
  : مقدمة
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تطبیقات التعلیم االلكتروني تستطیع الدمج بین المحتوى الرقمي وتكنولوجیا التعلیم       
من اجل تسهیل ایصال المعلومة للمتلقي وتسهیل عملیة الحصول على المصادر 
والبیانات التعلیمیة ، المحیط التعلیمي یمكنه التفاعل مع كل من المعلم والمتعلم من خالل 

وم انترنت االشیاء ، السبورة الذكیة التي یمكن ربطها باالنترنت تستطیع الیوم خزن مفه
الدرس المكتوب ومن خالل تطبیقات معینة یمكن مشاركة هذه المعلومة مع المتلقي من 

  .[1]خالل مجموعة من الحزم والتطبیقات المدعومة والمؤمنة والمصنوعة لهذا الغرض
اء قسم افتراضي وتتم عملیة تسجیل الدخول الى القسم هیكلنا المقترح یتضمن بن    

المبني من خالل الهاتف الذكي ، یمكن من خالل هذا الهاتف الوصول الى موقع الطالب 
  وتقلیل الوقت الالزم لعملیات الحضور والغیاب.

الشبكة الداخلیة التي یمكن الدخول الیها فقط من خالل رقم الهویة االلكترونیة     
( تعتبر بمثابة كلمة المرور ) یستطیع الطالب الوصول الى المعلومات  الجامعیة

واالعالنات وكذلك المواد الرقمیة المحملة في السیرفر الداخلي ( غیر المنشور على 
االنترنت لتقلیل اضرار الهجوم االلكتروني ) من خالل استخدام نفس المعلومات المدخلة 

على شبكة داخلیة لتقلیل االضرار الناتجة عن عملیات ، هذه البیانات الرقمیة یمكن رفعها 
التخریب االلكتروني ، یمكن للسبورة الذكیة ان تتفاعل مع النظام المقترح من خالل ربطها 
بالشبكة او االنترنت ورفع المحاظرات الیا بدون اي تدخل ومن خالل كامیرا خاصة 

 تضاف الیها ( او جهاز ماسح ضوئي ).
: إنترنت االشیاء ، التعلیم االلكتروني في العراق ، تطبیقات التعلیم ة الكلمات المفتاحی

  االلكتروني في إنترنت االشیاء.
  التعلیم االلكتروني والحوسبة السحابیة :

انظمة التعلیم االلكتروني تستخدم إلنشاء ، خزن ، تبسیط وایصال محتوى التعلیم باسلوب 
طرة على محتوى التعلیم الرقمي تعتبر اهم بسیط وبكلفة اقل ووقت اسرع ، عملیة السی

  [2]المشكالت التي تواجه متخصصي بناء االنظمة التعلمیة االلكترونیة.
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بناء تلك االنظمة یتطلب الدمج بین العدید من المفاهیم العلمیة الحدیثة في علوم 
فاعلیة) الحاسوب مثل ( تمثیل المعرفة ، معماریة البرامج  وتصمیم العملیات التعلیمیة الت

، اما عملیة ادارة المحتوى فتتم من خالل متخصصین في المجال التعلیمي ولمختلف 
  [3]االختصاصات التعلیمیة . 

ان العملیة التعلیمیة المعتمدة على الحوسبة السحابیة تعني ان المصادر التعلیمیة      
فرة للمتلقي من خالل والكتب العلمیة واالوراق البحثیة والمحتوى الرقمي التعلیمي تكون متو 

خدمة الحوسبة السحابیة ، اي ان المعلومات ستكون متاحة رقمیا من خالل موقع لخزن 
  [4]البیانات ویمكن الوصول الیها من خالل االنترنت.

االعتماد على الخدمة السحابیة یقلل من التكالیف العاملة لمشاریع التعلیم االلكتروني من 
  : [5]خالل
 بیقات حیث ان المواقع العالمیة التي توفر الخدمة السحابیة ال حاجة لمطوري تط

 مثل امازون واوراكل ومایكروسوفت تتولى مسؤولیة تطویر التطبیقات .
  ال حاجة الى شراء سیرفر كامل حیث ان الشركات العالمیة توفر مساحات

خزنیة سحابیة یمكنك زیادة سعتها وهي مسؤولة عن امن وسالمة وصیانة 
 خاص بدون اي عناء من المستخدم.السیرفر ال

  ال حاجة الى شراء عدد من برامج قواعد البیانات وانظمة التشغیل التي تساعد
في خزن المحتوى الرقمي حیث ان هذه التطبیقات تكون مدمجة من حزمة 

 الخدمة الحوسبیة السحابیة .
  :[6]مشاكل التعلیم االلكتروني وأنترنت االشیاء 

  المشاكل في الیات تطبیق انترنت االشیاء یمكن تلخیصها باالتي:یوجد العدید من 
  یعتبر امن المعلومات الرقمي من العابثین والمخربین اهم نقطة تشغل العدید

  من مطوري تطبیق انترنت االشیاء.
  ان وجود تعریف ثابت النترنت االشیاء یعتبر صعوبة بالغة في الوقت الراهن

م الحدیثة التي تسعى كبریات الشركات لریادته ، كون المفهوم یعتبر من المعال
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ولكن یمكن تلخیص انترنت االشیاء بالقدرة على ربط كل االجهزة الرقمیة 
بمحیطها ( االجهزة االخرى ) وعبر االنترنت من خالل عدد من المنصات 

  والتطبیقات الخاصة المعدة لهذا الغرض .
  الشركات تتحذر من طرح عدم وجود معاییر قیاسیة النترنت االشیاء جعل

حلولها ومنصاتها على المستخدمین امال بالوصول الى معیار قیاسي یعرف 
 انترنت االشیاء .

  عدم طرح انظمة تشغیل تتوافق مع القدرة الحسابیة لالنظمة المدمجة مع
 االجهزة .

  : [7]یوجد العدید من المشاكل في التعلیم اللكتروني یمكن تلخیصها باالتي
  االلكتروني التقلیدي فهو یعاني من صعوبات تتمثل في اختالف التعلیم

 المتطلبات التعلیمیة لكل مؤسسة تعلیمیة.
 . الكلفة العالیة المصاحبة لتشغیل وتوفیر االنظمة التعلیمیة 
  عدم توفر انظمة تعلیم ومحتوى الكتروني رقمي موجه للجامعات بصورة اساسیة

 لخاص .حیث ان اغلب المنصات تتوجه للقطاع ا
 . اعتماد التعلیم االلكتروني بصورة عامة على بنى تحتیة قویة موجودة ومتوفرة  

  : النظام المقترح
الهیكل المقترح لنظام تعلیمي الكتروني لقسم هندسة الحاسبات في احد الكلیات ، حیث 

  یمكن من خالل النظام الحصول على الخدمات التالیة :
 ل البطاقة التعریفیة للطالب معرفة نظام حضور الطالب حیث یمكن من خال

عدد الحضور للطالب وخزنها بشكل اوتوماتیكي في وحدة القسم االداریة 
 وحساب عدد ساعات الغیاب لكل طالب وبشكل الكتروني .

  رفع المحاظرات االلكترونیة للقسم في الشبكة الداخلیة للقسم حیث یمكن
 خاص . IPالوصول الیها من خالل 
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 االلكترونیة للطالب یمكنهم من خاللها االطالع على نتائج  لوحة االعالنات
االختبارات والجدول االسبوعي والتبلیغات العامة من القسم ، یمكن لهذه اللوحة 
من خالل عداد خاص معرفة من الذین قاموا بزیارتها وبالتالي من الذي حصل 

 على التبلیغ .
  راسبیري باي لربط السبورة ربط السبورة الذكیة بالموقع حیث یمكن ربط جهاز

باالنترنت وبالتالي كل المعلومات التي تكتب یمكن ان ترفع بشكل اوتوماتیكي 
على الشبكة الداخلیة وبالتالي نقلل الوقت الالزم للطالب لكتابة المحاظرات 

 والتركیز فقط على المنهج المشروح.
 . عمل االختبارات االون الین 

الدوات المستخدمة في بناء النظام المقترح ، ویمكن ) یوضح اهم االجهزة وا١جدول (
) حیث ان غیاب البنى التحتیة ١معرفة الهیكلیة العامة للنظام المقترح من خالل الشكل (

الضروریة في العراق یتطلب البحث عن بدائل حقیقیة  لذا فان السیرفر تم استبداله 
 wifiصول الیه من خالل البالراسبیري باي لخزن الملفات والذي یمكن للمستخدم الو 

وشبكة االنترنت سیتم استبدالها بالشبكة الداخلیة من اجل ضمان الوصول السریع للبیانات 
  وتقلیل الكلف .

  ) االدوات واالجهزة المستخدمة في النظام ١جدول (
  الفائدة  الجهاز أو االداة
Raspberry Pi  وربط االجهزة  توفیر مفهوم إنترنت االشیاء

بمحیطها ( كومبیتر صغیر ورخیص نسبیا 
(  

USB WiFi Module  توفیر خاصیة االتصال الالسلكي  
Apache Server  توفیر بیئة اتصال وشبكة داخلیة  

WinSCP  خزن وتمریر الملفات  
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  ) الهیكلیة العامة للنظام المقترح١شكل (

  بناء النظام المقترح :
خزنیة ( لیست معتمدة على االنترنت ) اهم واول خطوة في تعتبر عملیة بناء مساحة 

عملیة بناء النظام المقترح ، حیث ستسمح لنا المساحة الخزنیة مشاركة الملفات ولوحات 
االعالن وبناء التطبیقات التي تقوم بعملیات الحضور والغیاب االلكتروني  ، ویمكن 

  الخرى عرضها وخزنها فیها .للملفات المأخوذة من السبورة الذكیة والتطبیقات ا
عملیة بناء مساحة خزنیة ضمن مساحة جغرافیة معینة تتطلب استخدام جهاز راسبیري 

لیصبح بامكاننا االتصال بالمساحة وتصفح  hotspotمن أجل بناء  wifiباي مع محول 
البیانات المخزونة فیها وتحمیلها بكل سهولة وبدون اتصال باالنترنت ، حیث یمكن 

 ).4٢،٣,، انظر شكل (IPالیها من خالل معرف  الوصول
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 ) نموذج لصفحة المصادر التعلیمیة٢شكل (

  



     

  
  

  انترنت االشیاء وھیكل مقترح لتطبیقھ في تطویر...

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٢٣١  
 

  WIFI) جعل المساحة الخزنیة ضمن شبكات االتصال العاملة بتقنیة ٣شكل (

 
  IP) الوصول للمساحة الخزنیة من خالل ٤شكل ( 

  : االستنتاج
یمكن بناء انظمة التعلیم االلكتروني المرتبطة بإنترنت االشیاء من خالل استخدام 

التي یمكن من خاللها تقلیل البنى التحتیة التي  hotspotالراسبیري باي وبناء تطبیقات 
نحتاجها لبناء هذه االنظمة لتقلیل الكلفة وزیادة مستوى الحمایة المتوفر ، انظمة التعلیم 
االلكتروني الحدیث تتیح للمتعلم الوصول الى المصادر بشكل سریع وامن وباقل تكالیف 

خالل عدد من التطبیقات المدمجة ممكنه كما تجعله قادرا على التفاعل مع المحیط من 
  مخصص لهذا الغرض . IPویمكن الوصول الیه من خالل عنوان 

  االعمال المستقبلیة :
یحتاج النظام المقترح الضافة بعض مساعدات التعلم االلكتروني مثل السبورة الذكیة 
ونظام تسجیل الحضور االلكتروني من خالل معرف الطالب ( هویة الجامعة ) لجعل 

الب یعیش بیئة افتراضیة تعلیمیة یمكنه من خاللها الوصول للمحتوى الرقمي التعلیمي الط
بسهولة ویمكن للقسم الحصول على المعلومات الخاصة بكل طالب بسهولة واصدار 

 التعلیمات الجامعیة من خالل لوحات االعالنات االلكترونیة.
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  الفصل األول
  التعریف بالبحث

  المقدمة
" مهمة وخطیرة جدًا في      من المسلم به أن التعلیم الجامعي "یلعب بصورة عامة أدوارًا

حیاة األمم والشعوب، فهو الذي یصنع حاضرها ویرسم معالم مستقبلها، فالتعلیم الجامعي 
هو القیادة الفكریة للمجتمع، وهو بذلك القیم على تراثه الثقافي، وهو المسؤول عن تطویره 

لذي ینمي االنتماء الوطني ویرسخ الوجدان القومي. ((فالتعلیم الجامعي هو وانمائه، وهو ا
الذي یعد للمجتمع أطره األداریة والفنیة والعسكریة والمهنیة وغیرها، وهو الذي یعالج 
قضایاه ومشكالته ویطور امكاناته ویكتشف خاماته وثرواته، والتعلیم الجامعي مسؤول عن 

یة، وقد أصبحت مؤسساته مراكز أساس لخدمة المجتمع توسیه آفاق المعرفة اإلنسان
  ). ٩٣، ص١٩٧٩المحلي واثراء حیاته)). (التل، 

األهداف االبداعیة األساس  Carnegie Commision 1972وقد حددت 
   - للجامعة المعاصرة والتي تتمثل في:

تحقیق الجامعة التجدید االجتماعي، من خالل تنمیة التفكیر الناقد لدى الطلبة  -
 واألساتذة لیتمكنوا من تأدیة دور الناقد االجتماعي. 

دعم عملیات االبداع العقلي والفني وتعزیزها من خالل ایجاد بنیة ثقافیة فنیة تستقطب  -
 المواهب وتیسر فرص ممارسة النشاطات الخالقة المبدعة. 

عادة تدریب أصحاب الكفاءات لمواكبة الجدید والمستحدث في مجال  - ٕ تدریب وا
 ). ٣٧، ص١٩٧٦هم. (مبارك وغیدان، اختصاص

أما دور الجامعات في العالم الثالث فقد تمثل بالقول اآلتي ((إن جامعات العالم 
الثالث بحاجة إلى بنى قانونیة، تشجع الخدمة والتجدید والنماء وتحفظ حریة الجامعة في 

ن هدف ال ٕ بنى مرتبطة االبداع. وأن هدف البنى مرتبطة بهدف الجامعة وتخلق غایاتها. وا
بهدف الجامعة وتخلق غایاتها. إن هدف كل جامعة ال بد وأن یتكامل فیه البحث 
والتدریس وخدمة المجتمع واالرشاد والتعلیم العام، على أمل دفع عملیة التنمیة، وسد 
حاجات التعلیم الوطنیة والخدمة العامة، ویجب أن یتضمن الهدف التزام وتكریس 

  ). ٣٤، ص١٩٨٨لعمري، االقتصاد والتنمیة)). (ا
من هنا یتبین أن الجامعات تؤدي دورًا حیویًا في حیاة األمم حاضرًا ومستقبًال 
((إن هذا الدور في حد ذاته یخرج تلك المؤسسة من اطارها التقلیدي التمركز حول 
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المشاكل الحاضرة ومواجهة التحدیات عند حدوثها فقط في االطار التجدیدي الحدیث الذي 
  ). ٥٧ -٥٦، ص١٩٨٨التصدي للتحدیات المستقبلیة)). (بوبطانة، یساهم في 

وتجلى هذا االهتمام المتزاید بالجامعات العراقیة من خالل القوانین والمؤتمرات 
) بتشكیل وزارة التعلیم العالي والبحث ١٣٢أصدر القانون رقم ( ١٩٧٠التربویة، ففي عام 

الذي اناط بهذه الوزارة، مهمة احداث  .١٩٨٣) لسنة ٥٥العلمي. كما صدر القانون رقم (
تغییر نوعي متواصل في الحركة العلمیة والتعلیم العالي والبحث العلمي في القطر. وأكد 
هذا القانون تطویر البحوث العلمیة واالختصاصات التقنیة، ورعایة وتشجیع ودعم مواهب 

التطور الحضاري االبداع واالختراعات في الجامعات والمعاهد، وبما یخدم النهوض و 
للمجتمع العراقي، ألن الجامعات هي حالة متقدمة عن حركة الدولة، وهي مركز البحوث 
نما مركز التصور الذي ینقل الموجود  ٕ ومركز التصور، ولیس مركز التعامل مع الموجود وا

، ١٩٨١)، (جامعة الموصل، ٥، ص١٩٩٤إلى حالة أفضل)). (عودیشو والعیاس، 
  ). ٨ص

هذه المفاهیم والمبادئ، واستكماًال لترصین دور الجامعات في بناء وانطالقًا من 
االنسان العراقي الجدید المبدع والمستوعب للمستجدات العلمیة، فقد شهدت الجامعات 
العراقیة خالل العقدین الماضیین تطورات كبیرة على المستویین الكمي والنوعي، فازدهرت 

  الجامعات وترسخت االعراف الجامعیة. 
لما كانت الجامعة المستنصریة، هي احدى الجامعات الرائدة في المجتمع و 

العراقي والتي ارتبطت تاریخیًا باسم المستنصریة العباسیة التي أنشأها الخلیفة المستنصر 
م)، واشتق اسمها من تراث الحضارة العربیة االسالمیة، ١٢٢٣ - هـ٦٣١باهللا سنة (

بداعي العربي االسالمي وشخصیة العصر واندمجت في شخصیتها شخصیة التراث اال
في بوتقة واحدة، بوصفها جامعة األصالة والمعاصرة، فقد نالت نصیبها من الرعایة 

) ١واالهتمام، وحققت تطورات كبیرة ملحوظة من الناحیتین الكمیة والنوعیة. (ملحق: 
ولتستطیع التوفیق بین هدفي في مبدأ التواصل مع خط سیرھا ونموھا  لتستمر

األصالة والمعاصرة، ألجل تحقیق أهدافها المنشودة كرائدة لهذا المجتمع، وعلى الرغم من 
هذه التطورات التي شهدتها الجامعة المستنصریة والمكانة البارزة التي حظیت بها 
والنجاحات الكثیرة التي حققتها في المجاالت كافة خالل مسیرتها العلمیة والتي امتدت 
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، إ٣٣حوالي ( ال أنها قد واجهت، كما هو الحال لدى الجامعات العراقیة األخرى، ) عامًا
  وتحدیات داخلیة وخارجیة خطیرة، لم تشهدها في تاریخها الطویل. 

وأزاء هذه التحدیات التاریخیة، ال بد للجامعة المستنصریة، أن تقف موقفًا ریادیًا 
القیادة الفكریة والعلمیة في وحضاریًا یتناسب وعظم مسؤولیاتها التاریخیة، لكونها ((تمثل 

، وبما تمتلك من القدرات العلمیة  المجتمع... ولما یتوافر لها من كوادر مؤهلة تأهیًال عالیًا
  ). ٩٤، ص١٩٨٨والفكریة)). (بوبطانة، 

لذلك ال بد لها من االبداع والتجدید، وأن تعد العدة لمواكبة روح العصر 
ث تؤكد الیونسكو، انطالقًا من مبادئ میثاقها والتصدي لتحدیاته ومشكالته الخطیرة، حی

التأسیسي. وبعد تحلیلها للمشكالت والتحدیات التي یواجهها عالم الیوم. إن ((قدرة البشر 
على مواجهة مشكالت العالم المعاصر وتحدیاته، ستتوقف في النهایة على الطاقة 

صیلة واستراتیجیات االبداعیة التي ینجحون في حفزها وتعبئتها... والبحث عن طرق أ
متمایزة، تستند إلى التراث الثقافي لكل شعب، ویعني هذا ضرورة التفكیر المتمعق... 

  ). ٥٧ - ٥٦، ص١٩٨٣واالستعانة بشتى اشكال االبداع االجتماعي)). (الغنام، 
فاإلبداع هو أحد وسائل البقاء والنمو، وهو أداة بالغة األهمیة في مواجهة 

حدیات المستقبل، وهو ((أحد القوى األساس في التنمیة المشكالت المعاصرة، وت
االقتصادیة واالجتماعیة وأداة أساس لنمو المنظمة المعاصرة وبقائها وقدرتها على التكیف 

 ,Druckerمع الظروف البیئیة المتغیرة، فالمنظمة التي ال تبدع تهرم بسرعة وتزول)). (
1985, p. 37 .(  

مما تقدم یتبین، أن الحاجة أصبحت ماسة في عصرنا الحالي للبحث عن حلول 
سریعة ومثمرة للتحدیات والمشكالت القائمة، األمر الذي یتطلب ابداعًا متواصًال وتجدیدًا 
، فال حلول ناجحة مبدعة بدون جامعة ترزخ بالعقول المبدعة، والشواهد عدیدة  مستمرًا

مم والشعوب، وقد تكون تجربة مثل الیابان لیست بعیدة على ذلك في مسیرة وتجارب األ
عنا ((ففي زمن قیاسي نفضت هذه الدولة عن نفسها ركام ومخلفات الحرب العالمیة 
الثانیة، وبدأت باستخدام من یستطیع أن یقوم بالعمل المبدع، فالمجتمع الذي یستخدم 

ول به الزمن والجهد ولكن قدرات األفراد العادیین للحاق بالمجتمعات المتقدمة وقد یط
یمكن للعقول المبدعة أن تختصر الزمن والجهد بحیث یمكنها أن تضیق الفجوة بقدر 

  ). ٨، ص١٩٨٥االمكان)). (ابو عالم والعمر، 
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 -سابقاً –كما أن ((أول ما فكر به األمریكان في اعقاب ظفر العلماء السوفیت 
یة، بعد اطالقهم لقمرهم الصناعي األول بأرتیاد الفضاء الخارجي ألول مرة في تاریخ البشر 

، هو اعادة النظر في البرامج التعلیمیة، وادخال االرشاد النفسي في المدارس ١٩٥٧عام 
للتعرف إلى الموهوبین والمبدعین وتنمیة مواهبهم وتوجیهها، كما أقاموا مراكز للبحث 

ات، وهیأوا لهم متطلبات العلمي، استقبلوا لها العقول المبدعة والعلماء من مختلف الجنسی
النجاح، حتى استطاعوا خالل فترة زمنیة قصیرة أن یلحقوا بالسوفیت وأن یضعوا قبلهم 

قد اعتمدوا قوة العقل والعلم اساسًا في  -األمریكان–أقدامهم فوق سطح القمر، حیث أنهم 
  ). ١٠، ص١٩٨٣تقدمهم)). (الفقي، 

ة، فال شك أن العراق والجامعات إذًا كان هذا ما حدث ویحدث في الدول المتقدم
العراقیة بصورة عامة والجامعة المستنصریة بصورة خاصة هي األخرى في حاجة إلى 
االهتمام بطاقاتها البشریة المبدعة وفي حاجة إلى استثمار هذه الطاقات استثمارًا أكثر 

ال ٕ  ستبقى فاعلیة وكفاءة لتستطیع مواجهة تحدیات العصر وأزماته الحضاریة الخطیرة، وا
متخلفة تركض بعیدة وراء التقدم الحاصل في الجامعات المعاصرة التي تتبنى العلم كمنهج 
لها واستثمرت طاقات ابنائها الخالقة، ایمانًا منها بأن العلم یسیر كخطى العمالقة الذي لن 

  یواكبه إال ذوو العقول المبدعة واالمكانات الخالقة. 
الحالي ، والذي نوضح فیه شخصیة األستاذ ومن خالل ذلك نستعرض بحثنا     

  الجامعي، كونها األساس المعتمد في رفع مستوى الكفاءة له .
یعد التدریس الجامعي عملیة ذات طبیعة معقدة كونها تتأثر بعدد كبیر من العوامل       

من حیث أعداده وسماته وسلوكه وتعامله مع  يمن أهمها ما یتصل باألستاذ الجامع
دارة الذات  الطلبة ، ٕ اذ یرمي البحث الحالي إلى قیاس كل من الشخصیة الناضجة وا

وتوكیدها لدى أساتذة الجامعة المستنصریة، ومعرفة مدى إسهام متغیرات إدارة الذات 
وتوكیدها والجنس والتخصص والمرتبة العلمیة في الشخصیة الناضجة، وتحقیقًا لذلك تم 

قیاس الشخصیة الناضجة، بعد عرضه على ) ل١٩٩٩االعتماد على مقیاس (الدباج، 
مجموعة من الخبراء المتخصصین لمعرفة مدى مالءمة فقرات المقیاس لعینة البحث 
الحالي بعدها تم التحقق من القوة التمییزیة لفقرات المقیاس، وارتباط كل فقرة بالدرجة 

ه ، وللمجاالت الستة الكلیة للمقیاس وارتباط كل فقرة بالدرجة الكلیة للمجال التي تنتمي إلی
) تدریسي وتدریسیة في الجامعة المستنصریة ٤٠٠للمقیاس بتطبیق فقرات المقیاس على (
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اختیروا باألسلوب الطبقي العشوائي وفقًا لمتغیرات الجنس والتخصص والمرتبة العلمیة، 
المقیاس  بعدها تم التحقق من الصدق الظاهري للمقیاس وصدق البناء، وحساب ثبات

) ٠,٧٩٢) أستاذ وأستاذة بطریقتي إعادة االختبار الذي بلغ (٥٠المقیاس على ( بتطبیق
) ٩٤) ، وبهذا اصبح المقیاس یتكون من (٠,٨٣٥وباستعمال معادلة الفاكرونباخ بلغ (

  فقرة بصیغته النهائیة.
) تدریسـي وتدریسـیة ٣٠٠طبقت مقیاس البحث على عینـة البحـث األساسـیة والبالغـة (     

األسلوب الطبقي العشوائي وفقـًا لمتغیـرات الجـنس والتخصـص ، والمرتبـة العلمیـة، اختیروا ب
وعنــد تحلیــل االجابــات باســتخدام االختبــار التــائي لعینــة واحــدة، أظهــرت النتــائج أن أســاتذة 

  الجامعة المستنصریة یتمتعون بشخصیة ناضجة ویتسمون بإدارة ذواتهم وتوكیدها . 
ولمعرفة داللة الفروق في الشخصیة الناضجة على وفق متغیرات البحث الثالثة       

والتفاعالت بینها، استخدم تحلیل التباین الثالثي الذي أظهر وجود فروق ذات داللة 
لمتغیرات الجنس والتخصص والمرتبة العلمیة وللتفاعالت الثنائیة بین التخصص والمرتبة 

لذات أظهرت نتائج تحلیل التباین الثالثي وجود فروق ذات العلمیة، وفیما یتعلق بادارة ا
داللة لمتغیرات الجنس والتخصص وللتفاعالت الثنائیة بین الجنس والتخصص. أما 

) لمتغیرات ٠,٠٥متغیر توكید الذات لم تظهر فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (
  الجنس والتخصص والمرتبة العلمیة وتفاعالتها .

توصـــي الباحثـــة تعزیـــز معـــاییر أو محكـــات القبـــول فـــي مهنـــة التـــدریس فـــي  وعلیـــه       
الجامعــة، فضــًال عــن النــواحي العلمیــة، النــواحي التــي تتعلــق بشخصــیة الفــرد ومــدى قدرتــه 
على إدارة ذاته وذوات اآلخرین ، خاصـة وأنـه سـیتعامل مـع الطلبـة، وكـذلك تمتعـه بسـمات 

  ل .شخصیة تساعده على أداء عمله على نحو أفض
 مشكلة البحث: 

تمثــل الجامعــات احــد المؤسســات المهمــة ألي مجتمــع یســعى نحــو التقــدم ویعمــل 
لیكون له مكانة، بما تقدم للمجتمع من جهود في تنشئة االجیال واعداد االختصاصیین فـي 

یؤلــف مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة، وتتطلــع المجتمعــات الــى نخبتهــا مــن المثقفــین والتــي 
اســـاتذة الجامعـــة اهـــم عناصـــر هـــذه النخبـــة، مـــن خـــالل مـــا یقدمونـــه مـــن بحـــوث وتجـــارب 
ــى المعرفــة والحضــارة االنســانیة، خاصــة وان تحــدیات القــرن الحــالي  واختراعــات تضــیف ال
هـي تحــدیات علــم وتكنلوجیـا بواســطتها  یبنــى االقتصــاد والزراعـة وادوات التــدمیر علــى حــد 
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٢٤٠  
 

ــ ة فــي العــراق نخبــة متخصصــة تخــرج عــدد كبیــر مــنهم مــن ســواء، ویشــكل اســاتذة الجامع
أمهـات الجامعــات العالمیــة واثبتــوا جــدارة معترفــًا بهـا ومــن عمــل مــنهم فــي البلــدان المتقدمــة 
صناعیًا قدم انتاجًا وافرًا وابحاث علمیة تشهد بأهلیـة االسـتاذ العراقـي (عبـد الحمیـد وآخـرون 

 ،٨١: ٢٠٠٧ .(  
ــه یتــأثر بعــدد كبیــر مــن العوامــل أولهــا والتــدریس الجــامعي ذو طبیعــة  معقــدة كون

یتصل باالستاذ نفسه من حیث خصائصه الشخصیة وقدراته واستعداداته، ومنها ما یتصـل 
ــاهج الجامعیــة مــن حیــث طبیعتهــا واهــدافها ومحتواهــا، اذ ان االســتاذ الجــامعي یــؤثر  بالمن

ـــة اتصـــال  ـــة التـــدریس الجـــامعي هـــي عملی وتواصـــل اجتمـــاعي بطالبـــه ویتـــأثر بهـــم، وعملی
وصــــالت شخصــــیة بــــین اعضــــاء هیئــــة التــــدریس والطلبــــة، لــــذا فقــــد اصــــبح دور االســــتاذ 

ـــون،  ـــد وموجـــه النشـــاط الفكـــري (زیت ـــي بنـــاء٢١: ١٩٩٥الجـــامعي قائ ـــر ف ـــه دور كبی  )، ول
)، ویحتــاج التــدریس الجــامعي ١: ١٩٩٢شخصــیات الطلبــة مــن جمیــع جوانبهــا (الجعفــري، 

الي وقـدرة فـي التعبیـر عـن محتـوى المعرفـة لـدیهم، ومـن یخفــق الـى خبـرة علمیـة واتـزان انفعـ
 ,Cormakفــي ذلــك یكــون امــام مشــكلة حقیقیــة، وهــذا مــا اكــدت علیــه دراســة كورمــاك  

) من ان الخبرة المعرفیـة فـي مجـال معـین ال تعنـي التـدریس الجـامعي مـا لـم یتـوفر (1973
) (Goleman, 1998ولمـان  )، ودراسـة ك١٤: ٢٠٠٥لدیـه االتـزان االنفعـالي (البسـیوني، 

ــه داخــل  ــى ادائ ــذي یتبنــاه االســتاذ الجــامعي یــؤثر عل ــر ال ــى ان نمــط التفكی ــي توصــلت ال الت
) (Keuwa, 1998)، ومـا توصـلت الیـه دراسـة كیـوا (Goleman, 1998, 205الصـف 

من ان االداء االكادیمي للتـدریس الجـامعي یتـأثر بـالتوافق النفسـي واالتـزان االنفعـالي لـدیهم 
ــــي، (ع ــــارا (١٩: ٢٠٠٤ل ــــه بارب ــــى ان أســــاتذة الجامعــــة BarBara)، ومــــا اشــــارت الی ) ال

ــتهم (حســن،  : ٢٠٠٤یتبــاینون فــي انمــاط تفكیــرهم ودقــتهم فــي ایصــال المعلومــات الــى طلب
٢٩(.  

) بواقعیــــة اكثـــر مـــن علمــــاء الـــنفس فــــي (Allport, 1955 وتعامـــل البـــورت 
ة معـــاییر للحكـــم علـــى الشـــخص التخطـــیط لجوانـــب النضـــج لـــدى الفـــرد حیـــث قـــام بصـــیاغ

الناضـج، وأكـد علـى ان المالحظــة االساسـیة فـي النمـو والتطــور یمكـن ان تكتشـف بالبحــث 
داخل انفسنا لمعرفة الجوانب الفریدة التي تمیزنا في البدایة وربما االفضـل اكتسـاب المعرفـة 

ضـجة ). في حین أشـار ماسـلو الـى ان الشخصـیة النا(Allport, 1955: 33من االخرین 
ـــل  ـــدیهم تقب ـــراد الـــذین ل ـــة، وان االف ـــي تتصـــف بأهتمامـــات اجتماعی ـــك الشخصـــیة الت هـــي تل
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لــذواتهم هــم اشــخاص ناضــجون، یتمیــزون بتعـــاطف حقیقــي ولــدیهم رغبــة فعلیــة، لمســـاندة 
االخـرین واقامـة عالقـات حمیمـة مـع عـدد قلیـل مـن االصـدقاء المقـربین اكثـر مـن تفضــیلهم 

  ). (Engler, 1985: 310عدد كبیر من االفراد   لتكوین عالقات صداقة سطحیة مع
 أھمیة البحث: 

ــد    ــه الــدول فــي تقــدمها وتطورهــا، وقــد تزای یعــد التعلــیم عنصــرًا ضــروریًا تســتند علی
االهتمام بالنظام التعلیمي ألن وظیفتـه الرئیسـة اعـادة البنـاء االجتمـاعي والثقـافي بمـا یحفـظ 

م العــالي قمـــة الهـــرم التعلیمــي ومركـــز القیـــادة تماســك العالقـــات فـــي المجتمــع، ویعـــد التعلـــی
الفكریة في المجتمع الذي یعمـل علـى تنمیـة الثقافـة والحضـارة وتـوفیر قـادة للمجتمـع (التـل، 

٤٨: ١٩٨٦.(  
وقد اصبح للجامعات النصیب االكبر في العملیة التربویـة والسـیما بعـد التطـورات 

ــادة اعــداد ــة فــي زی ــات التدریســیة وتعــدد  والتوســعات التــي طــرأت علیهــا متمثل اعضــاء الهیئ
االختصاصات وزیادة اعـداد المقبـولین وترصـین المنـاهج الدراسـیة واالهتمـام برفـع المسـتوى 

  ).١: ١٩٩٣العلمي والثقافي (الزوبعي، 
وان أســاتذة الجامعــة فــي أي مجتمــع هــم  جــزءأ مــن الثــروة والطاقــة الدافعــة نحــو 

ــة فــي شــتى  ة یــتم التوصــلالحضــارة والرقــي، فمــن خــالل أســاتذة الجامعــ للمخترعــات الحدیث
المیادین والمجاالت، وعـن طـریقهم ازدهـرت الحضـارات وتقـدمت االنسـانیة خطـوات واسـعة 
ـــي التعامـــل مـــع المســـتقبل  ـــر تقلیـــدي ف ـــد المـــدى وغی ـــى االمـــام فكـــان دورهـــم حیویـــًا وبعی ال

لفـــة مـــن وحاجاتـــه، لمـــا یحملـــوه مـــن خبـــرات اكادیمیـــة یمكـــن اســـتخدامها فـــي مجـــاالت مخت
الحیاة، وقیـادة النهضـة العلمیـة وتوسـع افـاق المعرفـة والتصـدي لمشـكالت المجتمـع االمنیـة 
والتنبؤ بالتحدیات المستقبلیة ومواجهتها، فهم اداة لحفظ هویـة االمـة وعقیـدتها وقیمهـا، وهـم 
ــى المزاوجــــة بــــین االصــــالة والمعاصــــرة وبنــــاء االجیــــال التــــي تشــــكل القاعــــدة  القــــادرون علــ

  ).١١: ١٩٨٨یة للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والعلمیة والفكریة (عقل، االساس
ــرئیس لمعرفــة مظــاهر الســلوك فیمــا یجــب ان  وتعــد دراســة الشخصــیة المصــدر ال
یكـون علیــه ویتفـق اغلــب العلمـاء علــى ان الشخصـیة مــن اعقـد المفــاهیم التـي تعــرض علــم 

وان دراســته تشــكل اكبــر تحــدِ للعــالم  الــنفس لدراســتها ، إذ ان االنســان أعقــل مــا فــي الكــون
) هــي تنظــیم (Allport, 1966)، فالشخصــیة عنــد  البــورت  ٩١: ١٩٨٣(عبــد الخــالق، 

ً جسـمیًا مجـردًا  ً نفسیًا أو بناء متكامل لعمل الجسم والعقل في وحدة واحدة، وهي لیست بناء
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ــــادر،  ــــائق وعبــــد الق ــــرى ســــتاجنر ٤٥٦: ١٩٧٢(ف )، ان (Stagner, 1944)، بینمــــا ی
الشخصـیة االنســانیة مفهــوم معقــد ولكــل فــرد شخصـیة ممیــزة وفــي الوقــت نفســه یشــترك مــع 
االخــرین فــي كثیــر مــن مظــاهر تلــك الشخصــیة، وان الشخصــیة هــي ذلــك التنظــیم لألجهــزة 
االدراكیة والمعرفیة واالنفعالیـة والدافعیـة فـي داخـل الفـرد التـي تحـدد اسـتجابته الفریـدة للبیئـة 

Stagner, 1974: 50) فـي حــین یـرى ایزنــك ،(Eysenck, 1977) الشخصــیة هــي ،(
الوحــدة االساســیة للدراســات النفســیة ذلــك ان الشخصــیة تــرتبط بالعدیــد مــن مظــاهر الســلوك 

  ).٢٥٦: ١٩٨٨واتساقه (نشواني، 
ـــد ال تبـــدو بشـــكلها الواضـــح اال فـــي مرحلـــة الرشـــد أذ أن  والشخصـــیة الناضـــجة ق

ك القـدرة علـى تقبـل مـا هـو واقعـي فـي العـالمین الـداخلي الشخصیة الناضجة ینبغي ان تمتلـ
والخـــارجي وتكـــون بمثابـــة مهمـــة مركزیـــة دینامیـــة لتقویـــة انمـــاط الســـلوك فـــي هـــذه المرحلـــة  

Coloruss & Newiroff, 1981: 23) وان النضـج الجسـمي اذا لـم یصـاحبه نضـج ،(
بالضــعف وعــدم نفســي یــؤدي الــى ان یبقــى الفــرد علــى ســلوكیات طفولتــه وتتســم شخصــیته 

القــدرة علــى التكیــف االجتمــاعي، ولهــذا اهــتم علمــاء الــنفس بتأكیــد العالقــة بــین الخصــائص 
الجسمیة والخصائص النفسیة التي على اساسها تحدد مالمـح الشخصـیة الناضـجة (اسـعد، 

٢٧: ١٩٧٣.(  
) ان االشـــــخاص الناضـــــجین یكونـــــون اكثـــــر (Heath, 1977ویــــرى هیـــــث  

ثـــر دافعیـــة وقــــدرة علـــى تقـــدیم االحتمــــاالت البدیلـــة والحلــــول موضـــوعیة فـــي تفكیــــرهم، واك
المتعـــددة للمشـــكالت التـــي تـــواجههم مـــن غیـــر الناضـــجین، ویؤكـــد علـــى العـــیش باســـتمتاع 

الـى  Maslow )، واشـار ماسـلو  (Heath, 1977: 4متكامل في كل لحظة من حیاتهم  
دیـدة لهــا اثرهـا فــي ان النضـج النفسـي بــین االفـراد شـيء مختلــف حیـث ان هنالــك عوامـل ع

احداثه ومنها االختالف فـي التكـوین العصـبي أو الـوراثي الـذي لـه دور فـي ان یهـيء الفـرد 
)، وان النمـو الصـحیح والسـوي (Maslow, 1970: 15ألستقبال المنبهات والتفاعـل معهـا 

ـــــوفیر  للشخصـــــیة ال یتحقـــــق اال مـــــن خـــــالل الظـــــروف الســـــلیمة للنمـــــو باتجـــــاه النضـــــج وت
 :Maslow, 1970لضـروریة التـي تسـاعد الفـرد علـى تحقیـق ذاتـه وادراكهـا المسـتلزمات ا

)، وان بدایة التغیرات واكبرها بالنسـبة للشخصـیة االنسـانیة تبـدأ فـي العقـدین االولیـین (245
مــن حیــاة الفــرد حیــث ان فــي هــذه الفتـــرة التــي ینضــج فیهــا الفــرد ویــتعلم علــى التكیـــف أو 

الخارجیــة وجوانـب القصــور فـي الشخصــیة ویـتعلم كیــف التغلـب علـى االحباطــات الداخلیـة و 
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یتجنـــب االلـــم والقلـــق وكیـــف یحصـــل علـــى موضـــوعات الهـــدف ویحظـــى باالشـــباع وكیـــف 
ـــرة تكـــون  ـــة هـــذه الفت ـــف یحـــل الصـــراعات وفـــي نهای ـــدان والحرمـــان وكـــذلك كی یعـــوض الفق

ور فـي الشخصیة قد حققـت غالبـًا درجـة مـن الثبـات واالتـزان تبقـى حتـى تبـدأ عملیـات التـده
ــات العمــر، ومتــى تحققــت هــذه الدرجــة مــن الثبــات واالتــزان أصــبح تنظــیم الشخصــیة  اخری

  ).١٩: ١٩٨٣ودینامیتها مستقرین (شلتز، 
وفي دراسة الى البورت حول الشخصیة الناضجة لدى طلبة الكلیات في الوالیـات 

ــرًا مــنهم غیــر ناضــجین حیــث انهــم ال یع رفــون لمــاذا المتحــدة االمریكیــة وجــد  ان عــددًا كبی
، بینمـا توصـلت (Allport, 1961: 294)  یعیشـون وال یـدركون متطلبـات تحقیـق ذواتهـم 

ــدباج،  ــة جامعــة بغــداد یتمتعــون بنضــج شخصــیاتهم بصــورة ١٩٩٩دراســة (ال ) الــى ان طلب
عامــة، وان الـــذكور یتمتعـــون بنضـــج شخصـــیاتهم اكثـــر مـــن االنـــاث، ویؤكـــد داود واخـــرون 

سویة في المجتمع لها دورها فـي اداء االفـراد فـي المجتمعـات ) الى ان الشخصیة ال١٩٩١(
المعاصرة وتتطلب كفـاءة متمیـزة فـي اداء االعمـال وتناغمـًا فـي شخصـیة القـائم بـأي عمـل، 
ــه النفســي وتناغمــًا مــع االخــرین ومــع المجتمــع ومــع  تناغمــًا مــع نفســه كمــا یتمثــل فــي توافق

التوافـق یسـتطیع أن یـؤدي عملـه بكفـاءة  العمل وال یمكن ان نتصـور مـثًال ان العامـل سـيء
ان نتصــور شخصــًا مــا فــي عمــل اجتمــاعي یحقــق انجــازًا فــي  امــام االلــة، كمــا ال نســتطیع

عملـــه وفـــي عالقاتـــه اذا لـــم یكـــن ســـویًا (التعامـــل مـــع االفـــراد)، وتوصـــلت دراســـة (حســـن، 
ـــزون ب١٩٨٩ ـــة التـــدریس یتمی ـــاجحین فـــي مهن ـــة التدریســـیة الن ـــى ان اعضـــاء الهیئ عـــدة ) ال

ــادة،  ــة، والقی ــاءة فــي التــدریس، وتحمــل المســؤولیة االجتماعی خصــائص شخصــیة هــي؛ الكف
والثبــات االنفعــالي، وحســن المظهــر، والتعــاون، والقــوة، والدیمقراطیــة، والموضــوعیة، والثقــة 

ــه ١٩٨٩بــالنفس، واالمانــة، والصــدق (حســن،  ). ویمتــاز الشــخص الناضــج فــي فهمــه وتقبل
بـل الواقـع بـدًال مـن الهـروب منـه، ویكـون تركیـز الشـخص الناضـج لذاته، ولـه نزعـة علـى تق

على توجیه حیاته وفق فلسفة تساعده على تكوین خطط بناءة وانتهـاج اسـلوب حیـاة رشـیدة 
، ویتمتـع باسـتقالل  یتفق مـع نظـام اهدافـه وقیمـه وتحقیقهـا بطریقـة تلقـي استحسـانًا اجتماعیـًا

ــاة فــي الفكــر والعمــل، والشــخص الناضــج لدیــه شــع ور بالمســؤولیة ومواجهــة مشــكالت الحی
والقــدرة علــى حلهــا، ولــه اهتمــام باالشــخاص واالشــیاء فــي محیطــه، ویعــد النضــج االنفعــالي 
مقومًا أساسیًا للشخصیة الناضجة حیث یحیا الفرد حیاة سعیدة نافعة وتكون لـه القـدرة علـى 

اح مـن دون ان تسـیطر مواجهة الضغوط والشدائد ویستطیع ان یتعـایش مـع انفعاالتـه بارتیـ
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ــه، وأن معظــم اســباب المشــكالت التــي تحــدث بــین أفــراد االســرة الواحــدة أو بــین أفــراد  علی
ــة القــدرة علــى  ــوتر واالنفعــاالت بصــورة یصــعب الســیطرة علیهــا وقل ــادة الت المجتمــع، هــو زی

لي وهكـذا یظهـر لنـا أهمیـة الـذكاء االنفعــا ،الـتحكم فیهـا السـیما السـلبیة منهـا بواسـطة العقـل
ــه هــذا الضــبط مــن ذكــاء وتفكیــر  ــى االنفعــاالت ومــا یتطلب ودوره االیجــابي فــي الســیطرة عل
بصــورة عامــة وذكــاء انفعـــالي علــى وجــه الخصـــوص لــذا فــإن تمتـــع أفــراد المجتمــع بـــذكاء 
انفعالي یؤثر في ضبط النفس واالنفعاالت ویساعد على تحویل االنفعاالت السلبیة من كـره 

.. الـخ الـى انفعـاالت ایجابیـة مـن حـب وتقـدیم مسـاعدة االخــرین وبغـض واحتقـار وعدوانیـة.
ــخ، أي اعــالء هــذه االنفعــاالت الســلبیة وتســامیها فــي صــورة یتقبلهــا المجتمــع  واحتــرام... ال

) وال شـــــك فــــي ان مفتـــــاح ســــعادتنا العاطفیـــــة یكمــــن فـــــي ضـــــبط ١٠: ٢٠٠٠(المغــــازي، 
فـي عواطفنـا لمـدة طویلـة یـؤدي الــى  انفعاالتنـا السـیئة بصـورة دائمیـة، ألن التطـرف المتزایــد

تقویض أستقرارنا ومن الطبیعي أن ال نشعر طوال الوقت بنوع واحد مـن االنفعـاالت فهنـاك 
الكثیر مما یمكن أن تسهم به المعاناة البناءة في الحیـاة االبداعیـة والروحانیـة، الن المعانـاة 

ــات الــدهر بمــا  فیــه مــن ســعادة وتعاســة فــي احیــان كثیــرة تهــذب الــروح والشــك فــي أن تقلب
خاصة وان كانت تحتاج الى توازن، فالـذكاء العـاطفي ال یجعلنـا نتجنـب  تعطي الحیاة نكهة

المشـاعر غیــر السـارة لألحســاس بالرضــا عـن حیاتنــا، ولكنـه فــي الوقــت ذاتـه ال یتــرك الفــرد 
تحـــت رحمـــة المشـــاعر العاطفیـــة دون كـــبح، فهـــدف الـــذكاء االنفعـــالي هـــو تحقیـــق التـــوازن 

: ٢٠٠١نفعالي ولیس كبح االنفعال او العاطفة الن لكل شعور قیمته ودالالته (العلـوي، اال
٥.(  

 : أھداف البحث
  یهدف البحث الحالي الى :

 قیاس الشخصیة الناضجة لدى تدریسیي الجامعة المستنصریة. - ١
التعـــرف علــــى داللــــة الفــــروق فــــي الشخصـــیة الناضــــجة تبعــــًا لمتغیــــرات الجــــنس  - ٢

 العلمیة.والتخصص والمرتبة 
  حدود البحث: 

  یقتصر البحث الحالي على أساتذة الجامعة المستنصریة من هم على المالك الدائم.  
  :  تحدید المصطلحات
  : الشخصیة الناضجة
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) الشخصـــــیة الناضـــــجة بأنهـــــا تلـــــك الشخصـــــیة التـــــي یكـــــون  ١٩٣٩عـــــرف اتورانـــــك (
  ).(Brutil, 1972: 82الشخص قادر على وضع تصور واقعي للحیاة 

) "هــــي الشخصــــیة التــــي ال تصــــاب بالعصــــاب وان تصــــور ١٩٥٢وعرفتهـــا هــــورني (
 .(Kelly, 1965: 44)الذات لدى الشخص الناضج هو تصور حقیقي واقعي" 

) هــي الشخصــیة التــي تكــون فیهــا ســمة النضــج (Allport, 1961وعرفهــا البــورت  
 Extension ofسمة رئیسیة من خالل ست سمات فرعیة هي ، امتداد االحساس بالذات 

sense of self  والعالقـات الحمیمـة بـاالخرینWarm relations of self to others  
 والنظــرة  Realistic Perceptionوادراك الواقــع  Self – Accptanceوتقبــل الــذات 

ة  ذات التبصر وروح النكت  Self – objectification: insightالموضوعیة لل
and humor  وفلســفة موحــدة للحیـــاةThe unifying Philosophy of life   

Allport, 1961: 45).(  
) "قــــدرة الفــــرد علــــى اســــتغالل مواهبــــه وتحقیقهـــــا"      ١٩٦٣بینمــــا عرفهــــا اوفرســــتریت (

  ).٣: ١٩٦٣(اوفرستریت، 
) القــدرة علــى تحدیــد اهــداف رفیعــة المســتوى قابلــة ١٩٩٠فــي حــین عرفهــا دولنســن (

 :Donelson, 1990ة والـتعلم والخبــرة لـدى الفــرد لإلنجـاز، والقـدرة علــى تـولي المســؤولی
338-339).(  

) بأنهـــا تتمثـــل بفكـــرة الفـــرد بأنـــه قـــادر علـــى ان یحـــب االخـــرین ١٩٩٢وعرفهــا الـــیس (
  ).(Ellis, 1992: 221ویتبادل الحب معهم ویحترم ذاته من خالل احترام االخرین له

یــاس الشخصــیة ) فــي ق١٩٩٩ولمــا كــان البحــث الحــالي اعتمــد مقیــاس (الــدباج،   
) اطــارًا نظریــًا لبحثهــا ١٩٦١الناضــجة الــذي اعتمــدت فــي بنائــه نظریــة الســمات أللبــورت (

  فقد تم االعتماد على تعریف البورت في تحدید مفهوم الشخصیة الناضجة.
وتعـــرف الباحثـــة الشخصـــیة الناضـــجة اجرائیـــًا بأنهـــا الدرجـــة التـــي یحصـــل علیهـــا   

  المقیاس.المجیب من خالل اجابته على فقرات 
  
  
  

  



     

  
  

  سي الجامعة ....صیة الناضجة لدى تدریالشخ

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٢٤٦  
 

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

ً: الشخصیة الناضجة  أ   وال
استأثر موضوع الشخصیة جهود العدید من علمـاء الـنفس الـذین تنـاولوا متغیراتهـا   

وجوانبها المختلفة في العدید من فـروع علـم الـنفس ، إذ أن الشخصـیة مـا هـي إال بنـاء ینفـذ 
ـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث  ـــادین العلـــوم اإلنســـانیة ممـــا یجعلهـــا محـــورًا للعدی إلـــى جمیـــع می

: ١٩٧٠نین التـــي تخضـــع لهـــا الظـــواهر النفســـیة المختلفـــة(فراج،العلمیة،وصـــوًال إلـــى القـــوا
١٣٢  (  

ویحتوي هذا المفهوم الواسع على خصائص الشـخص وقدراتـه ودوافعـه واتجاهاتـه 
ومزاجه وأداءه ومعتقداته وانفعاالته والـنمط المعرفـي لدیـه والجانـب الخلقـي لسـلوكه، وصـوًال 

 (Berliner, 1984: 215)الشـخص إلـى أنـه یمثـل المجمـوع الكلـي للسـلوك الصـادر عـن
وهكذا نجد أن تعقد مفهـوم الشخصـیة واتسـاعه قـد أدى إلـى تعـدد وجهـات نظـر العدیـد مـن 

أن الشخصــیة تمثـــل النمـــوذج الفریـــد  Guilfordعلمــاء الـــنفس حولـــه، فقــد أوضـــح كلفـــورد 
أن الشخصــیة هــي  Cattelوبــین كاتــل  (Pokel, 1975: 52)الــذي تتكــون منــه ســماته 

 ,Cattel)ننــا مــن التنبــؤ بمــا ســیفعله الشــخص عنــدما یوضــع فــي موقــف معــینالتــي تمك
ن كانت هي مدار اهتمـام العدیـد مـن البـاحثین الـذین  (25 :1965 ٕ وأن سمات الشخصیة وا

استخدموها من أجـل وصـف بنـاء الشخصـیة ودینامیتهـا، فـإن هـذا المصـطلح یشـیر إلـى أن 
ـــه  ـــي الســـلوك الظـــاهر یتصـــف باالســـتقرار النســـبي، وأن یمكـــن تحدیـــد الســـلوك والتنبـــؤ بـــه ف

ذا كــان كــل مــن كاتــل وكلفــورد وآیزنــك والبــورت قــد اســتخدموا فــي  ٕ المواقــف االجتماعیــة ، وا
نظریـــاتهم الشخصـــیة مفهـــوم الســـمة لوصـــف بنـــاء الشخصـــیة فـــأنهم قـــد اختلفـــوا مـــن حیـــث 
تحدیـــدهم لتلــــك الســــمة، فقــــد أشــــار كاتــــل إلــــى أن الســــمة مجموعــــة مــــن ردود األفعــــال أو 

) ، ومیــز كلفــورد بــین ســبع أشــكال مــن الســمات هــي: ٢٥١: ١٩٧٥الســتجابات (غنــیم، ا
الســــمات الظاهریـــــة، والفیزیولوجیـــــة، والحاجـــــات، والمیـــــول، واالتجاهـــــات، واالســـــتعدادات، 

ـــــیم،  ـــــب (غن ـــــك ٢٦٥: ١٩٧٥والتقل أن الســـــمات مـــــا هـــــي إال  Eysenck)، وأوضـــــح آیزن
)، أمـا البـورت ١٦٦: ١٩٨٣(عبـد الخـالق، مجموعة من األفعال السلوكیة التي تتغیـر معها

Allport  فقد أشار إلى أن السـمة نظـام عصـبي خـاص بـالفرد لدیـه القـدرة علـى أن یصـدر
عددًا من التنبهات ویشـیر ویوجـه أشـكاًال ثابتـة مـن السـلوك التكییفـي والتعبیـري (الكبیسـي ، 

١٥٦: ٢٠٠٢. (  
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٢٤٧  
 

أحـد مواضـیع علـم الـنفس المهمـة لعالقتـه الوثیقـة ببنــاء  Maturityویعـد النضـج 
الشخصــیة اإلنســانیة الناضــجة القــادرة علــى تحدیــد أهــدافها بدقــة فضــًال عــن قــدرتها علــى 

، والشـخص الناضـج لـیس (Donlson, 1990: 238)اإلنجـاز والتعلـیم وتحمـل المسـؤولیة 
نمـا هـو الشـخص الـذي هو الذي بلغ مسـتوى معینـًا مـن التحصـیل والنجـاح ووقـف عنـده،  ٕ وا

ــه یتخــذ مــن الحیــاة  ــه بالحیــاة قــوة وخصــوبة ألن ــة نضــج مســتمرة وتــزداد ارتباطات یمــر بعملی
موقفًا یساعد على نمو هذه االرتباطات ال على توقف نموهـا، ولـیس الشـخص الناضـج هـو 
نما هو الشخص الـذي اكتسـب عـادات عقلیـة  ٕ من یعرف عددًا كبیرًا من الحقائق وحسب، وا

ینمـي معلوماتـه ویتـوخى الحكمـة فـي اسـتخدامها ، ولـیس الشـخص الناضـج هـو مـن تجعلـه 
ینجح في تكوین عددًا مـن العالقـات اإلنسـانیة مـع أفـراد أسـرته وأصـدقائه ومعارفـه وزمالئـه 
نما هو الشـخص الـذي تعلـم كیـف یتصـرف فـي البیئـة االجتماعیـة التـي یعـیش فیهـا  ٕ فقط، وا

جدد إلـى أولئـك الـذین یحـبهم وأن یكتشـف أسسـًا جدیـدة على نحو یتیح له أن یضیف أناسًا 
  )  ٢٠-١٥: ١٩٦٣خرین (أوفر ستریت، لصداقته مع اآل

ــدني أو  ــة هــي النضــج الب واإلنســان هــو محصــلة لمجموعــة مــن العوامــل المتداخل
الجســــدي والنضــــج الجنســــي والنضــــج النفســــي والعــــاطفي والنضــــج االجتمــــاعي، حیــــث أن 

ت هرمونیة واستعدادات تكوینیة وراثیـة، وعـادة مـا یتواصـل النضج الجسدي یعزى إلى تغیرا
النمــو الجســدي حتــى یبلــغ مــداه األقصــى فــي حــدود الثامنــة عشــرة مــن العمــر حیــث یكتمــل 
نمو معظم أعضاء وأجهزة الجسم، ویرتبط النضج الجنسي بالنضج النفسـي ارتباطـًا وثیقـًا ، 

ؤثر هـذا التـرابط تـأثیرًا حاسـمًا ، ویـ(Psycho- Sexual)ویدعى عادة بالنضـج النفسجنسـي 
علــى التكــوین النفســي والعــاطفي لإلنســان، وأن تــأثیر العوامــل الجنســیة علــى النمــو النفســي 
یبدأ من مرحلة الطفولة األولى وقد بنیت على هذه الظاهرة مجموعة مـن النظریـات النفسـیة 

  ) .٤٢٢ -٤٢١: ١٩٨٨كنظریة فروید (العظماوي، 
د استخدم بشكل واسع في الجانب الجسمي الـذي یشـیر ویبدو أن مفهوم النضج ق

إلــى المســتوى الــذي تصــل إلیــه التغیــرات التــي تحــدث فــي أعضــاء الجســم وأجهزتــه، بحیــث 
تجعلهـا قـادرة علــى القیـام بوظائفهــا دون أن تحتـاج إلـى أیــة خبـرة أو تعلــم (اآللوسـي وخــان، 

ئیسـة التـي تنقـل الفـرد مـن )، أما بالنسبة للنضج النفسي هو إحدى السـمات الر ١٥: ١٩٨٣
ــوغ والنضــج والرشــد (العمــري،  ــة البل ــم مرحل ــة ث ــة المراهق ــة إلــى مرحل ــة الطفول : ١٩٧٩مرحل

٢١٣. (  
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٢٤٨  
 

ــذین اشــتد ســلطانهم  ــار ال ــى المجتمــع أولئــك الكب وأن أخطــر أعضــاء المجتمــع عل
وظلت دوافعهم واستجاباتهم على ما كانت علیه في عهد الطفولة فإن للكبـار قـوة مـا لیسـت 
ذ كـان الشــخص الكبیـر ال یـزال یصــطدم بالحیـاة ویثـور علیهــا بـنفس الحـدة التــي  ٕ لألطفـال وا
یتصف بها الطفل الذي عوقـت حاجاتـه اسـتطاع أن یحـدث مـن التخریـب واآلالم أكثـر ممـا 
یستطیع إحداثـه شـخص لـم ینمـو جسـمه ویزیـد األمـر خطـورة أن یكـون لمثـل هـذا الشـخص 

الوجدانیة مـع الحیـاة یكـون لدیـه مـن القـدرة علـى إشـقاء مـن  الكبیر الذي لم تنم بعد عالقاته
  ) .٤٨: ١٩٦٣حوله ما لیس لدى الطفل منها (أوفر ستریت، 

أن النضــج االجتمــاعي ال یعنــي مجــرد القــدرة علــى  Weitzmanویــرى وایتزمــان 
الحیــاة والعمــل واللعــب مــع األفــراد اآلخــرین بــل یعنــي أیضــًا القــدرة علــى االســتمتاع الكامــل 

ــى أن بج میــع هــذه األنشــطة المختلفــة ، أنــه یعنــي حیــاة نافعــة مبتكــرة ویعنــي قــدرة الفــرد عل
، وهـو الشـخص  یحب واستمتاعه بثقته بنفسه، وبالجهد الذي یبذلـه وبثمـرة هـذا الجهـد أیضـًا

)  وأن مســتوى ٩-٨: ١٩٨٦الـذي یمكنـه أن یـتحكم فـي نفسـه وینضـبها ویوجهها(وایتزمـان،
لغــه الفــرد یقــاس بدرجــة مرونتــه وتكیفــه وربمــا رضــوخه لعــادات النضــج االجتمــاعي الــذي یب

وتقالید المجتمع الموروثة ذلك ألن بلـوغ اإلنسـان قمـة النضـج البـدني والنفسـي یفـرض علیـه 
، ومتطلبــات مرحلیــة علــى صـعید التفاعــل والتكامــل فــي محیطــه االجتمــاعي،  واقعـًا مســتجدًا

ــا ٌ ودلیــلٌ علــى وأن قــدرة الفــرد علــى التكیــف والتنــاغم مــع معطی ــة مؤشــر ت البیئــة االجتماعی
التــــوازن النفســـــي والعــــاطفي وعلـــــى ثبــــات ركـــــائز الشخصــــیة، وأن أبـــــرز عوامــــل النضـــــج 
االجتماعي هو إدراك االستقاللیة والحقـوق، واحتـرام الواجـب وااللتـزام بـه، والتقـدیر لظـروف 

  ) .٤٤٦: ١٩٨٨العائلة والمجتمع (العظماوي، 
حیـة االجتماعیـة هـو الـذي یـدرك أن سـعادته وثیقـة وأن الشـخص الناضـج مـن النا

ـــغ  االرتبـــاط بســـعادة غیـــره مـــن النـــاس اآلخـــرین، وأن الشـــخص الناضـــج لـــیس هـــو الـــذي بل
مستوى معین من النمو والتطـور ثـم توقـف عنـده ، بـل هـو الشـخص الـذي فـي حالـة تطـور 

ى نموهـا ولـیس مسـتمر أي الـذي یـزداد ارتباطاتـه بالحیـاة باسـتمرار ألن اتجاهاتـه تشـجع علـ
  ) .٣٢-٣١: ص١٩٨٤توقفها عن النمو (نعیمة 

أن الشــخص الناضــج اجتماعیــًا هــو الشــخص الــذي  (Doll, 1953)ویـرى دول 
یكون هو نتاج نهائي لكـل مـن الجوانـب الفسـیولوجیة والعقلیـة واالنفعالیـة والخبـرات التربویـة 

ـــــى ت ـــــب عل ـــــاء الشخصـــــي والتوافـــــق والتحصـــــیل ومـــــا یترت فاعـــــل كـــــل مـــــن والنمـــــو واالرتق
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٢٤٩  
 

االستعدادات الوراثیة وظـروف ومتغیـرات البیئـة المادیـة واالجتماعیـة التـي یعـیش فیهـا الفـرد 
(Doll, 1953: 12) .  

إلى أن الفـرد كـي یبلـغ مرحلـة أكثـر نضـجًا  (Sullivan, 1953)ویشیر سولیفان 
ـــاتهم وقل مكانی ٕ ـــولهم وا ـــي یضـــعها اآلخـــرون، وتفهـــم می ـــود الت قهـــم علیـــه التحســـس وتفهـــم القی

(Heath, 1977: 10)  أما جاهودا ،(Jahuda, 1958)  فیقول أن الشخص الناضـج هـو
   (Heath,1977: 7)الذي یصدر أحكامًا واقعیة وصحیحة ویفكر بشكل موضوعي

أن الشخص الناضج یزداد ارتباطـه  (Overstreet, 1963)ویشیر أوفر ستریت 
یئـة االجتماعیـة التـي یعـیش فیهـا بالحیاة قوة وخصوبة ویتوخى الحكمة فـي التصـرف فـي الب

ــى أولئــك الــذین یحــبهم، وكــذلك لكــي ینضــج الفــرد یجــب أن یعــرف  لیكســب أناســًا جــددًا إل
ـــه وأن یســـتخدمها فـــي االســـتمتاع بحیاتـــه، وأن صـــفة النضـــج هـــي لیســـت معرفـــة هـــذه  قدرات
نمـــا هـــي موقفـــه مـــن المعرفـــة والعالقـــة التـــي توجـــد بـــین معلوماتـــه وبـــین  ٕ الحقیقـــة أو تلـــك وا
ــذي یواجهــه ، وتعــد رابطــة المســؤولیة ســائرة فــي طریــق النضــج بقــدر مــا تحقــق  الموقــف ال
شـروطًا هــي، أن یــتعلم كیــف یتقبـل الــدور الــذي یســند إلیـه فــي الحیــاة وأن یشــعر بمســؤولیة 

  ) .٦٥-٦٤: ١٩٦٣الوظیفة (أوفر ستریت ، 
مـن الوحدة المتكاملة المكونة  Mature Personalityوتعد الشخصیة الناضجة 

جمیـع حاالتنــا الشــعوریة الراهنــة، ومــن شــبكة ذكریاتنـا المركــزة حــول الــذات ومــن كــل آمالنــا 
المتطلعة نحو المستقبل، أي من كـل مـا لـدینا مـن إمكانیـات، فهـي الشخصـیة الكاملـة التـي 
تتحقق فیها القوانین الكبرى المسیطرة على ترقي الحیـاة النفسـیة، فالتكامـل الوجـداني یقضـي 

دوافع والمیول في الشعور قبل الشروع في العمل، ومنعـًا للتهـور واالنـدفاع األعمـى بتبلور ال
ــــات المكتســــبة  خضــــاع اآللی ٕ ــــة وا ، والتكامــــل اإلرادي یقضــــي بتضــــییق دائــــرة األفعــــال اآللی
ــــي یقضــــي بازدیــــاد اســــتخدامنا للمعــــاني والرمــــوز  لســــلطان الرؤیــــة واإلرادة، والتكامــــل العقل

صـر االعتمـاد علـى األشـیاء المحسوسـة، فـي ضـوء تكامـل هـذه والصور الذهنیة بـدًال مـن ق
القوانین التوجیهیة الكبرى یمكن القـول بأنهـا الشخصـیة المتوافقـة المكونـة مـن عـدة مقومـات 
ــة رمزیــًا تبعــًا لمراحــل  ــارات مختلفــة تنفجــر میاههــا فــي أوقــات معین دینامیكیــة هــي بمثابــة تی

ــارات وتــرتبط النمــو الحســي والحركــي والنمــو الوجــداني والن ــم تتجمــع هــذه التی ــي، ث مــو العقل
: ١٩٥٤حسب عالقات معینة ال یتحقق من دونها االتزان الخلقـي والتكامـل النفسـي (مـراد، 

٣٧٧-٣٧٦. (  



     

  
  

  سي الجامعة ....صیة الناضجة لدى تدریالشخ

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٢٥٠  
 

مجموعـة مـن المـؤثرات أو صـفات األداء فـي  (Garry, 1968)وقـد حـدد جـاري 
ن الراشــدین الناضـــجین المجــاالت البدنیــة والجنســـیة واالنفعالیــة واالجتماعیـــة التــي تمیــز بـــی

  والراشدین غیر الناضجین وهي : 
  )١المخطط (

  مقارنة بین األشخاص الراشدین الناضجین وغیر الناضجین
  الراشد الناضج  الراشد غیر الناضج

  مسؤول . -  غیر مسؤول . -
غیــر محــدد األهــداف بــال طمــوح، باحــث  -

  عن اإلرضاء الفوري.
ــادر  - علــى ذو ســلوك توجهــه األهــداف، وق

  العمل في سبیل أهداف مؤجلة.
ــــاعي وعــــدائي، ویخــــاف  - ــــف دف ــــف موق یق

  الجنس اآلخر.
یتبــادل اإلرضــاء فــي عالقاتــه مــع الجــنس  -

  اآلخر .
ـــــــز عالقاتـــــــه الشخصـــــــیة بالضـــــــغط  - تتمی

ــــــــــوتر والتنــــــــــافس والتســــــــــلط  والصــــــــــراع والت
  والخضوع.

ـــــــز عالقاتـــــــه الشخصـــــــیة بـــــــاالحترام  - تتمی
  . المتبادل والتعاون والمساهمة

االنكسار الـذاتي أو االنغمـاس الـذاتي فـي  -
  االحتیاجات البدنیة .

إرضاء االحتیاجات البدنیة بدون انغمـاس  -
  زائد عن الحد .

  القدرة على االهتمام باآلخرین . -  التركیز على الذات السادیة . -
یقابــــــــــل الصـــــــــــد بـــــــــــالهرب والتعـــــــــــویض  -

  واالستبدال.
  سط.یقابل الصد بفعل مباشر أو حل و  -

  التوازن في الحیاة بین العمل واللعب. -  تركیز زائد للطاقة في أحد المجاالت. -
  الخلو من مشاعر الذنب والعداء . -  شعور یتمیز بالذنب والعداء . -
یبـــذل جهـــودًا بنـــاءة فـــي ســـبیل المصـــلحة  -  مصلحي ومتطرف . -

  العامة ولدیه شعور بالمسؤولیة االجتماعیة.
  )  ٣٨: ١٩٦٨( جاري ، 

أن یحـــــدد أهـــــم صـــــفات الشخصـــــیة الناضـــــجة  Weitzmanوحـــــاول وایتزمـــــان   
ــى  ــه شــخص یثــق بنفســه ، أي یتخــذ القــرارات بنفســه ویعــرف كیــف یحــافظ عل اجتماعیــًا بأن
نفسه ویرسم خططًا واضحة لحیاتـه المقبلـة ، ویحـاول أن یحققهـا فـي حیاتـه الواقعیـة ویمیـل 

حمـــــل إلــــى الحیـــــاة الخارجیــــة، ویهـــــتم بــــاآلخرین وهـــــو یشــــارك الجماعـــــة فــــي نشـــــاطها ویت
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ـــه ووطنـــه  ـــال جماعت ـــي بمســـؤولیاته حی المســـؤولیات، ویســـاعد اآلخـــرین ویســـعى جاهـــدًا لیف
ــا بســالم وهــدوء مــع  ویكســب رضــا واهتمــام اآلخــرین بتفوقــه واجتهــاده ، ویعــرف كیــف یحی
اآلخــرین ، ویتمیــز باتجاهــات نفســیة قویــة حیــال نفســه واآلخــرین حیــث فــي مقــدوره أن یقبــل 

ً ویــؤمن بالتعـاون اإلیجــابي، ویــدرك قوتـه وعجــزه، ویقــدر نقـد اآلخــرین وأن ینتقــد انتقـ ادًا بنــاء
  ) .٢٨-٢٧: ١٩٨٦الناس بمعاییرهم ال بمعاییر صناعیة شكلیة (وایتزمان، 

  مجموعة من الصفات الممیزة للشخصیة الناضجة هي: Guradeوحدد جوراد   
ــــى االســــتجابة لألفكــــار ال - ١ ــــى الخبــــرات الجدیــــدة، وقــــدرة الفــــرد عل ــــدة االنفتــــاح عل جدی

  واالدراكات الجدیدة هي مؤشر على مدى وعیه .
ــال واإلدراك  - ٢ ــز بــین أنمــاط الخبــرات، فقــد یخلــط الشــخص بــین الخی القــدرة علــى التمیی

 الواقعي. 
 شخصیة محببة لآلخرین حیث توفر الخبرات اإلیجابیة لها ولآلخرین . - ٣
 وصفت الشخصـیة الناضـجة بالجمـال والنبـل وهـي صـفات تصـف شخصـیة الفـرد ال - ٤

 بصفات جمال الجسم .
لدیها كفایة في إشباع الحاجـات األساسـیة ومـن ثـم بعـد ذلـك یكـون اإلنسـان حـرًا فـي  - ٥

 متابعة أهداف تتخطى األمن الشخصي .
تسهم بسـخاء فـي جمیـع المنـاهج التـي تقـدمها الحیـاة بمـا فـي ذلـك اإلشـباع الفنـي أو  - ٦

 الجمالي .
ــــق األهــــداف ومكافئتهــــا هــــي إحــــدى أهــــداف الشخصــــی - ٧ ة الناضــــجة (جــــورارد، تحقی

٥٢: ١٩٨٨.( 
الشخصــیة الناضــجة تســتطیع إیجــاد الدعابــة فــي المواقــف الصــعبة وهــي قــادرة علــى  - ٨

الضـحك علـى نفسـها مثلمــا هـي قـادرة علـى الضــحك علـى اآلخـرین الـذین یتصــرفون 
بغرور في تظاهر زائف أو یتعالون، ولكن الشخصیة الناضجة التدمن علـى النكـات 

 خرین أو تعبر عن الحقد .التي تلحق األذى باآل
-١٦٠: ١٩٨٨توســیع الشـــعور بالحریــة صـــفة فــي الشخصـــیة الناضــجة (جـــورارد،  - ٩

١٦١. ( 
ــر اقتــدارًا فــي توظیفــه  ــه، وأكث ویتمیــز الشــخص الناضــج بإحساســه الواضــح بهویت
إلمكاناته وطاقاته وفي تحقیقه لذاته، وأكثر توجهًا نحو تكامل شخصـیته، وأكثـر إبـداعًا فـي 
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سلوب حیاة رشیدة قائمة على التوجیه الذاتي المسؤول، وأكثـر انفتاحـًا علـى الخبـرة انتهاجه أ
  ) .١٠٨-١٠٧: ١٩٨٢واالنضواء فیها وأكثر استمراریة في نموه وتقدمه (منصور، 

للصـورة العامـة  (Tsobane)ویمثل نموذج التوافـق التكـاملي الـذي قدمـه تسـوبان 
الضـــبط الـــذاتي، والمســـؤولیة الشخصـــیة، للشخصـــیة الناضـــجة، توافـــق إیجـــابي یركـــز علـــى 

والمسؤولیة االجتماعیة واالهتمام االجتماعي والمثل العلیـا لهـذا النمـوذج، ویسـتبعد التصـور 
المسـتحیل للشـخص الناضــج علـى أنـه ذلــك الشـخص الــذي یكـون سـعیدًا دائمــًا ، خالیـًا مــن 

خص الــذي الصــراع، وبــال مشــكالت وأن الشــخص الــذي یتفــق مــع هــذا النمــوذج هــو الشــ
یتمتع بدرجة عالیة من االتسـاق الـداخلي، ومـن احتـرام الـذات الـذي یثیـر فـي اآلخـرین ردود 
ــة، هــذه هــي الخصــائص الرئیســة التــي یمكــن أن تؤلــف الصــور العامــة  ــة دافئ أفعــال إیجابی
نســانیة ولجــوهر طبیعتــه اإلنســانیة، والشــخص  ٕ للشخصــیة الناضــجة وهــي تحقیــق ألصــالة وا

  ) .٧١: ١٩٦٣بإحساس واضح بذاته وبأصالته (أوفرستریت، الناضج بذلك یتمیز 
  : بعض وجھات النظر التي فسرت الشخصیة الناضجة

ــــأتي  ــــت تفســــیر الشخصــــیة الناضــــجة، وفیمــــا ی ــــاك وجهــــات نظــــر عــــدة حاول هن
  استعراض لبعض منها :

  : منظور التحلیل النفسي – ١
   Freudنظریة فروید 

 (Ego)واألنـــا  (Id)نظـــم أساســـیة  یـــرى فرویـــد أن الشخصـــیة تتكـــون مـــن ثالثـــة  
وبالرغم من أن كـل نظـام مـن هـذه الـنظم الثالثـة لـه وظائفـه  (Super Ego)واألنا األعلى 

الخاصــة فإنهــا جمیعـــًا  وخصائصــه ومكوناتــه التــي یعمــل وفقــًا لهــا، ولــه أیضــًا میكانزماتــه
تتفاعــل معــًا بحیــث یصــعب فصــل تــأثیر كــل منهــا، وأن الســلوك هــو محصــلة تفاعــل هــذه 

) ، ویــرى أن اضــطراب الصــحة النفســیة یحــدث بســبب ٥٣: ١٩٧١الــنظم (هــول ولنــدزي، 
ــا) وعــدم القــدرة علــى  ــة وبســبب ضــعف (األن ــین نظــم ومكونــات الشخصــیة الثالث الصــراع ب

 :Cartwright, 1977)الـذي یحـدث بـین مكونـات الشخصـیةالوصـول إلـى حـل الصـراع 
، وعنــد وجــود األنــا القویــة التــي تســیطر علــى الهــو واألنــا األعلــى یحــدث تــوازن بینهــا  (71

  ) . ٧٥: ١٩٧٧وبین الواقع ومتطلباته (عباس، 
فالشخصــیة الناضـــجة مـــن وجهــة نظـــر فرویـــد هـــي حصــیلة االنســـجام بـــین الهـــو   

ـــى، وی ـــا األعل ـــة واألنـــا واألن ـــى نظری ـــل النفســـي للشخصـــیة الناضـــجة عل عتمـــد مفهـــوم التحلی



     

  
  

  سي الجامعة ....صیة الناضجة لدى تدریالشخ

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٢٥٣  
 

ــاة جنســیة تســبق  Psycho Sexual Theoryالجــنس  ــال یمتلكــون حی إذ یــرى أن األطف
ــدیهم، والیمكــن أن تتحقــق الشخصــیة  ــون بتخــیالت عــن وال نضــج األعضــاء التناســلیة وینتقل

یبلـــغ مرحلـــة النمـــو فـــي الطفولـــة و  Fixationالناضــجة مـــا لـــم یتغلـــب المـــرء علـــى التثبیـــت 
التناسلي الجنسـي، وفـي هـذا الوقـت یصـبح الهـو واألنـا واألنـا األعلـى فـي انسـجام (جـورارد، 

١٤٧: ١٩٨٨. (  
   Cognitive Perspective المنظور المعرفي – ٢

    Kelly نظریة كیلي
 Theory of Personal)تقوم النظریة اإلدراكیة لكیلي نظریـة البنـى الشخصـیة   

constructs)  ،على الطریقة التي یـدرك ویفسـر بهـا األشـخاص، األشـیاء والنـاس اآلخـرین
ویركــز فیهــا علــى العملیــات التــي تمكــن الشــخص مــن فهــم وتنظــیم األحــداث التــي تقــع مــن 
حوله ، ویرى كیلي أن اإلنسان ینظر إلى العالم من حوله من خـالل نمـاذج تكوینیـة شـفافة 

 .  قیة على الوقائع التي یتكون منها العالمواضحة یكونها وهو یحاول أن یجعلها منط
(Ryckman, 1978: 201)   

ویؤكد أن الشخص الناضج هو الشخص الذي یكـون عالمـًا والشـخص العـالم هـو   
القـادر علـى وضـع نظریـات وافتراضـات علـى اختیـار صـحة هـذه النظریـات، وصـیاغة هــذه 

لمكتســبة، أي أنــه یشــیر الفرضــیات بشــكل ســلوكیات حیاتیــة، ویــتم ذلــك عــن طریــق الخبــرة ا
ـــات  ـــر باســـتخدام العملی ـــرة القـــادر علـــى التفكی إلـــى أن الشـــخص الناضـــج هـــو صـــاحب الخب
العقلیـة والخبـرة هـي أفكـار ومشـاعر وسـلوكیات، وهــي كـل مـا تركـه اآلخـرون وكـل األشــیاء 
التـي حــددها بصـورة واقعیــة واالسـتفادة منهــا بصـیغة دقیقــة یومـًا بیــوم وسـنة بعــد سـنة، كمــا 

أن الشخص الناضج هو الشخص الـذي یتوقـع األحـداث قبـل حـدوثها ویتوقـع نتائجهـا أشار 
ویتهیـأ لهــا فضـًال علــى أنــه الشـخص القــادر علــى وضـع نظــام محــدد لجمیـع جوانــب حیاتــه 

  .(Kelly, 1965: 222)بصورة ناجحة  
  المنظور السلوكي  – ٣

ـــــه مـــــتعلم، وأن فهـــــم ودر  Sknnerیفتـــــرض ســـــكنر    اســـــة أن ســـــلوك اإلنســـــان كل
الشخصیة فـي الجـزء األكبـر منهـا هـو فهـم السـلوك اإلنسـاني، وأن القسـم األكبـر مـن الـتعلم 

ــتم ضــمن نمــوذج الــتعلم اإلجرائــي  وأن المظــاهر الســلوكیة  Operant Conditioningی
 ,Samuel)تتكون على وفق مبادئ التعلم الشرطي اإلجرائـي ككـل أنـواع السـلوك األخـرى 

عنــــدما تقــــدم بفكــــرة االســــتجابة  Baflofeبــــأن بــــافلوف  ، ویمكــــن القــــول (112 :1981
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الشرطیة أمـدنا بـدلیل یشـیر إلـى األسـباب التـي مـن أجلهـا ینمـو كثیـر مـن النـاس بأجسـامهم 
ــة التــي بهــا یمكــن أن یتحقــق للجــنس البشــري درجــات  دون أن تنضــج نفوســهم، والــى الكیفی

ــافل٣٥: ١٩٦٣أعلــى مــن النضــج (اوفرســتریت،  ــأن الشخصــیة )، ویتفــق ســكنر مــع ب وف ب
ــذات والقــدرة  ــة والســیطرة علــى ال الناضــجة مــن وجهــة نظــره ونظــر الســلوكیین تتطلــب الكفای
علــى قمــع التصــرفات التــي لــم تعــد للمعــززات اإلیجابیــة وتعلــم التصــرفات الفاعلــة فــي بلــوغ 

  ) .٤٣: ١٩٨٨األشیاء الجیدة (جورارد، 
  المنظور الوجودي  – ٤

ــد الوجودیــون أن البشــر هــم وحــدهم القــادرون علــى اختیــار ســلوكهم فــي أي    یعتق
وقت، ویتحمل الراشـدون ذوو الشخصـیة السـلیمة مسـؤولیة أفعـالهم والقـرارات التـي یتخـذونها 
ویحاولون تخطي العقبات والمعوقات والضغوط االجتماعیـة نحـو االنصـیاع والتـوتر الشـدید 

ویصـبحون واعـین لضـغوط القـوى الخارجیـة المفروضـة علـى والنزوات البایلوجیة والمشـاعر 
ــى ذلــك  ً عل ــاء ــارون بــین أن یستســلموا لهــا أو یعارضــوها، وبن ــك یخت أفعــالهم، لكــنهم مــع ذل
یســتطیع النــاس االختیـــار ، وبالتــالي هــم الـــذین یصــنعون أنفســهم، وتبـــدو علــى الشخصـــیة 

ــه وأن الناضــجة شــجاعة الوجــود ویعنــي هــذا التعبیــر أن یعــرف الشــخص مشــ اعره ومعتقدات
یبدیها ویتحمل النتائج التـي تتبعـه مثـل هـذه األفعـال، ویعنـي أیضـًا حریـة اختیـار المـرء بـین 
إخفاء ذاته الحقیقیة أو تزیینها وبـین جعـل اآلخـرین یعرفونـه علـى حقیقتـه وتعنـي الشخصـیة 

الطائشـــة أو  الناضــجة نظــرة اإلنســان لذاتـــه باعتبــاره فــردًا حــرًا مســـؤوًال ولــیس أداة للنــزوات
لتوقعــات اآلخــرین، وفــي تعاملهــا مــع اآلخــرین تنظــر الشخصــیة الناضــجة إلــیهم كأشــخاص 
أیـضـًا بــدًال مــن النظـــر إلــیهم كأشــیاء أو أدوات، وصــیغة التعامـــل هــذه كمــا وصــفها بـــوبر 

Bobar  هــي عالقـــة حـــوار بـــین العقـــالء وتعنـــي الشخصـــیة الســـلیمة أن الحیـــاة فانیـــة، وأن
لمــرء منهــا كجــزء مــن مســؤلیته الشخصــیة ولیســت مســؤولیة اآلخــرین، الحیــاة ومــا یصــنعه ا

فیصـــبح المـــرء أكثـــر وعیـــًا بقصـــر الحیـــاة عنـــدما یواجـــه مباشـــرة مســـألة المـــوت (جـــورارد ، 
٣٦: ١٩٨٨. (  

  المنظور اإلنساني  – ٥
    Maslowنظریة ماسلو 

 (Needs)یـــــرى ماســـــلو أن نمـــــو الشخصـــــیة وتطورهـــــا یعتمـــــد علـــــى الحاجـــــات   
ي اإلشباع بحسب أهمیتها وضرورتها بالنسبة للفرد ویعني هـذا وجـود مراحـل فـي وتدرجها ف
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نمو الشخصیة وتطورهـا یتسـاوى مـع الترتیـب الهرمـي للحاجـات وأن نـوع البیئـة التـي یعـیش 
 . (Rychman, 1978: 320)فیها اإلنسان تؤثر تأثیرًا كبیرًا في عملیة نمو الشخصیة 

علــى أصــح النــاس الــذین اســتطاع التعامــل  وأشــار مــن خــالل البحــث الــذي أجــراه  
معهــم، أن ذروة النضـــج البشـــري تكـــون أسســًا نظریـــة فـــي الشخصـــیة ومــع أنـــه لـــم یســـتطع 

%) أو ١العثــور علــى أشــخاص كثیــرین یمكــن اعتبــارهم محققــین لــذواتهم وقــدراتهم لیكونــوا (
ــــه درس العــــدد الكــــافي مــــنهم لیبــــین أنهــــم یظهــــرون مجموعــــة مــــن  ــــي المجتمــــع فأن أقــــل ف
الخصائص هي؛ اإلدراك العالي للحقیقة، وأنهم یتقبلون أنفسـهم ویتقبلـون اآلخـرین والطبیعـة 
علـى نحـو عـام ، ویتمتعـون بتلقائیـة وبسـاطة، ویركـزون علـى المشـكالت أكثـر مـن التركیــز 
ـــى العزلـــة واالســـتقاللیة ویهتمـــون بالعالقـــات االجتماعیـــة وهـــم  ــى الـــذات، ویحتـــاجون إل علـ

ون إحساســـًا بالتـــذوق الجمـــالي، ومتســـامحین وال یتعصـــبون لـــرأي أشــخاص مبـــدعین ویمتلكـــ
)، وأن ٢٩٨: ١٩٨٣عنصــري أو دینــي أو اجتمــاعي ویرفضــون الضــغوط الثقافیــة (شــلتز، 

هذه الصفات المؤثرة هي التـي یتمنـى كـل فـرد أن یراهـا فـي اآلخـرین وأن یمتلكهـا هـو، وأن 
صـــیة الناضـــجة (جـــورارد، أفكـــاره تشـــكل إحـــدى أفضـــل األســـس التـــي تـــؤثر فـــي نمـــو الشخ

١٩: ١٩٨٨. (  
  : Allport نظریة البورت

تعد السمة المفهـوم المركـزي فـي نظریـة البـورت ویعرفهـا علـى أنهـا نظـام عصـبي   
نفسـي خــاص بــالفرد لدیـه القــدرة علــى أن یصـدر عــددًا مــن التنبهـات، ویثیــر ویوجــه أشــكاًال 

مة مــن وجهــة نظــره هــي شــيء ثابتــة مــن الســلوك التكیفــي والتعبیــري، وهــذا یعنــي أن الســ
موجــود فــي جــزء مــن الجهــاز العصــبي، وبــالرغم مــن أننــا النراهــا لكننــا نســتطیع أن نســتدل 
على وجودها عن طریق مالحظتنا لألنماط السلوكیة الثابتة لدى الفرد، والسمة تسـتطیع أن 
تكشــف عـــن نفســـها مــن خـــالل االســـتجابات المتنوعـــة والمختلفــة وجمیـــع هـــذه االســـتجابات 

مختلفــة هــي متكافئــة أو متســاویة بمعنــى أن جمیعهــا تخــدم نفــس الوظیفــة، وطــرح البــورت ال
  أكثر من مستوى للسمات حیث صنفها بحسب أهمیتها إلى : 

: وهــي الســمات التــي تتركــز حــول شخصــیة الفــرد التــي  Carainalالســمات العظمــى  -
م التـي تطبـع تشمل الـدوافع والعواطـف والسـمات البـارزة، وكمثـال علـى ذلـك سـمة الكـر 

  شخصیة حاتم الطائي، وسمة الفروسیة في شخصیة عنترة .
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ــة  - ــى ســلوك  Centralالســمات المركزی وهــي الســمات التــي تكــون لهــا ســیطرة أقــل عل
، ومثـل هـذه السـمات، التملـك والطمـوح والتنـافس  الشخص ولكنهـا مـع ذلـك مهمـة جـدًا

 والعطف .
مـؤثرة فـي سـلوك الفـرد ولكنهـا  وهـي أشـیاء قـد التكـون Secondaryالسـمات الثانویـة  -

 .(Allport, 1961: 365)تظهر من فترة إلى أخرى ومثال ذلك، التفضیل 
 وصنف البورت السمات على أساس عمومیتها وفردیتها إلى :       

وهي السمات التي تجدها عنـد مجموعـة كبیـرة مـن  Commonسمات عامة مشتركة  -
ــة وهــي تتغیــر باســتمرار ولهــذا یــرى  ــیم وضــغوط اجتماعی ــتج بفعــل ق أفــراد المجتمــع تن

 البورت أن هذا النوع من السمات لیس بذي فائدة في علم نفس الشخصیة .
ــــــة  -  Personalویســــــمیها االســــــتعدادات الشخصــــــیة  Individualســــــمات فردی

Dispositions  ني الخاصیة الفردیة للشخص، أو السـمة التـي یمتلكهـا الفـرد وال وتع
 . (Allport, 1961: 358)یشاركه فیها اآلخرون 

وتتركز عملیة تطور الشخصـیة لدیـه علـى مفهـوم الـذات ، وقـد حـاول أن یتحـدث    
وهــو الجــوهر  Propriumأو یبتكـر مصــطلحًا خاصــًا بـه للــذات وهــو مصـطلح البروبریــوم 

توافق الشخصـیة التـي تشـكل الوحـدة المتكاملـة وهـي تمثـل للفـرد الشخصـیة  لدیه ویقصد به
، ویتطـور البروبریـوم باسـتمرار (Pervin, 1980: 236)وتصـنع إحساسـه بذاتـه وبفردیتـه 

والهویـة  The body Selfویتقدم تبعًا للمراحـل التـي حـددها البـورت وهـي الـذات الجسـمیة 
ـــذات  Self Identityالذاتیـــة  ـــذات  Self- Esteemواحتـــرام ال  -Self، وامتـــداد ال

extension  وصـــورة الـــذات ،Self- lmage والـــذات كمقـــر عقالنـــي ،The Self 
asrational coper  والكفاح المناسب ،Prpriat striving (Allport, 1961: 51) .  

ــــى دوافــــع الفــــرد وهــــو مبــــدأ    وتنــــاول البــــورت مبــــدًأ مهمــــًا فــــي نظریتــــه لإلشــــارة إل
، ویعرفــه بأنــه نزعــة قویــة لنمــو نظــام  (Functional autonomy)االســتقالل الــوظیفي 

دفاعي ما یصبح مستقًال لدرجة بعیدة عن الحافز األول الـذي أحدثـه فـي البدایـة، وقـد میـز 
ــذاتي الــ ــوظیفي المســتمر بــین نــوعین مــن االســتقالل ال ــدوافع؛ االســتقالل الــذاتي ال وظیفي لل

Personeratier  واالســـتقالل الـــذاتي الـــوظیفي الجـــوهريPropriate وقـــد حـــدد البـــورت ،
ــد یكــون أحیانــًا مــدفوعًا بالحاجــات العدوانیــة  الشخصــیة الناضــجة وأكــد أن ســلوك الراشــد ق

ً صـغیرًا مـن وظیفتـه ال شخصـیة الناضـجة، ویـرى أن والجنسـیة ، ولكـن هـذا الیمثـل إال جـزء



     

  
  

  سي الجامعة ....صیة الناضجة لدى تدریالشخ

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٢٥٧  
 

ما یمیز الشخصیة الناضجة عن الشخصیة المضطربة هو األهداف البعیدة التي تعـد أمـرًا 
ــًا للشــخص الناضــج وبتحقیــق الفــرد الســمات التــي حــددها یصــبح مســتقًال عــن فتــرة  جوهری
الرضـاعة والطفولــة وقـادرًا علــى مواجهــة الحاضـر ووضــع خطــة واقعیـة للمســتقبل مــن دون 

  .(Allport, 1966: 45)ن ضحیة خبرات السنوات الماضیة أن یكو 
والسمات التي أشار لها البورت تمثل معـاییر للتطـور السـوي والناضـج للشخصـیة 

  التي تشكل سمات أو معاییر الشخصیة الناضجة هي : 
  امتداد اإلحساس بالذات : – ١

أصـدقاء أي توسع حدود الذات من خالل بروز طموحات جدیدة، وأفكـار جدیـدة و   
جــدد، وعمـــل جدیـــد وأن یكـــرس لـــه جانبـــًا مــن وقتـــه وعملـــه خـــارج إطـــار أعمالـــه وحاجاتـــه 
ــاة معنــى وتصــبح لدیــه ســعادة الغیــر  ــدمج فــي هــذه األعمــال التــي تعطــي للحی الخاصــة وین

  مهمة له كسعادته الشخصیة.
  العالقات الحمیمة مع اآلخرین : – ٢

ــة مــ   ــى أن یــرتبط بعالقــات دافئ ــه األســریة أي قــدرة الفــرد عل ع اآلخــرین، فــي حیات
ــًا  ــه علــى أن یعطــي حب ــاط واالنــدماج معهــم وقدرت ومــع زمــالء العمــل ویكــون شــعورًا باالرتب

  لآلخرین أكثر مما یأخذ منهم .
  : تقبل الذات – ٣

هــو احتــرام الفــرد لذاتــه والشــعور باألمــان وذلــك عــن طریــق الــتحكم فــي نفســه مــن   
ــة ویتعامــل مــع الفشــل  ــد مواجهــة المشــاكل ویتعامــل معهــا بطریقــة مقبول ــد عن االنفعــال الزائ
ویتخطى العقبات أو أن یستسلم للقدر الـذي ال مفـر منـه ، ودون أن تـؤثر فیـه وفـي حقـوق 

  صبیانیة انفجاریة . اآلخرین أو دون أن یقوم بأفعال 
  : إدراك الواقع – ٤

وهو قدرة الفرد على أن یدرك واقعـه بعقالنیـة ویمتلـك قـدرات عقلیـة معینـة، وقـدرة   
لغویــة وقــدرة علــى حــل المشــكالت وقــدرة علــى التــذكر، ویــدرك مهماتــه ومســؤولیاته التـــي 

  تناسب قدراته . 
  النظرة الموضوعیة للذات "التبصر وروح النكتھ" :  –٥

معرفة الفرد لذاته وتحـرر الفـرد مـن خـداع ذاتـه، وجعـل أخطـاء الماضـي واضـحة   
حتى الیكررها والتبصر یزیل المخاوف والقلق غیر الضروریین، أو أن كـل شـخص یحـاول 
ال حصــل تصــادم بــین  ٕ ــه مــن صــفات أو خصــال موجــودة فعــًال وا أن یظهــر أحســن مــا لدی
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هـو االستبصـار وروح النكتـه التـي أساسـها التمني والواقع، وخیر طریقة لحفـظ هـذا التـوازن 
ـــدمج معهـــا اإلحســـاس بالقیمـــة واالتجـــاه نحـــو هـــدف معـــین أو  ـــة وأن ین الموضـــوعیة الذاتی

ال فقدت الحیاة قیمتها .  ٕ   أهداف معینة في الحیاة یجب العمل من أجل تحقیقها وا
  : فلسفة موحدة للحیاة – ٦

لحیاة وفق نظریـة ملموسـة لكـي یتطلب النضج والبلوغ فهمًا واضحًا لغایة وهدف ل  
یعــیش الفــرد مــن أجلــه، أي أن الشخصــیات الناضــجة تكــون حیــاتهم منظمــة وموجهــة نحــو 
هدف معین أكثر تركیزًا وظاهرًا ممـا فـي األشـخاص غیـر الناضـجین، مثـل الفلسـفة الدینیـة 

 ,Allport)للحیــاة التــي تعــد أكثــر شــمولیة مــن كافــة الفلســفات المحتملــة فــي حیــاة الفــرد 
1961: 282-296) .  

  مناقشة نظریة البورت :
ــه كــائن نشــط    ــى أن ــاؤًال فهــو ینظــر لإلنســان عل ــًا متف یطــرح البــورت منظــورًا إیجابی

مبــدع ، وعقالنــي وأنــه كلمــا تقــدم فــي النضــج ازدادت قدرتــه فــي صــنع اختیاراتــه وبدائلــه 
ــ ــالي اعتب ــة وبالت ــة الطفول ــة الرشــد عــن مرحل ــده علــى فصــل مرحل ار أحــداث الســلوكیة وتأكی

ــأثیر فــي الســلوك، وقــد أعطــى اإلنســان القــدرة  الحاضــر وأهــداف المســتقبل هــي صــاحبة الت
ــة صــیرورة دائمــة ویمكــن وصــف  ــه فــي حال ــه علــى أن علــى التخطــیط للمســتقبل، وینظــر إلی
ـــاهیم مـــن  ـــة تســـتعیر وتســـتعمل مف ـــى أنهـــا توفیقی ـــة شـــاملة بمعن ـــورت بأنهـــا نظری نظریـــة الب

نفســي والوجودیـــة، ومــن الناحیـــة التقنیــة تركـــز علــى الشخصـــیة نظریــات الــتعلم والتحلیـــل ال
السلیمة، فهو یـرى بـأن الشخصـیة السـلیمة هـي التـي تكـون فـي حالـة صـیرورة مسـتمرة وأن 
صــــورة الــــذات تتضــــمن عــــاملین همــــا التوقعــــات المتعلمــــة لــــألدوار التــــي تكتســــبها وأنــــواع 

لباحثـــة المنظـــور اإلنســـاني الطموحـــات المســـتقبلیة التـــي تســـعى إلـــى تحقیقهـــا . واعتمـــدت ا
ــًا لبحثهــا لعــدة أســباب منهــا ؛ أن المنظــور اإلنســاني بحــد ذاتــه  نظریــة البــورت إطــارًا نظری
یؤكـد علـى أسـس ومبـادئ تعــد أكثـر واقعیـة وتقـبًال وقربـًا مــن حیـاة اإلنسـان وسـلوكه، وهــي 

ة الذاتیة للفـرد، تؤكد على الجوانب اإلنسانیة المشرقة مثل تكاملیة اإلنسان، والتفرد ، والخبر 
ــــات الكامنــــة والمبدعــــة واهتمامهــــا بالســــالمة  ــــدرات واإلمكان ــــرة للبشــــر، والق والطبیعــــة الخی
والصــحة النفســیة ورفضــها االتجــاه التجریبــي الــذي یســتمد نتائجــه مــن التجــارب المختبریــة 
علــى الحیوانــات حیــث یــرى أصــحاب االتجــاه اإلنســاني عــدم جــدوى هــذه البحــوث ونتائجهــا 

انیــة تعمیمهــا علــى اإلنســان فضــًال عــن ذلــك أن النظریــة اإلنســانیة تمثــل اتجاهــًا وعــدم إمك
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حدیثًا في علم الـنفس، ظهـر نتیجـة تطـرف االتجـاهین اللـذین سـادا علـم الـنفس لفتـرة طویلـة 
وهما التحلیل النفسي واالتجاه السـلوكي، وقـد واجـه هـذان االتجاهـان المتطرفـان الكثیـر مـن 

ر مــن اآلراء والتفســـیرات التــي تخــص الســـلوك اإلنســاني وبطبیعـــة النقــد وعــدم القبـــول لكثیــ
الحال فإن النظریة اإلنسانیة تمثل اتجاهًا یختلـف جـذریًا عمـا كـان سـائدًا حتـى سـمیت هـذه 

  . (The third foxco psychologe)النظریة بالقوة الثالثة في علم النفس 
الشخصیة الناضجة  لذا اعتمد البحث الحالي نظریة البورت في تحدید مفهوم  

) في قیاس ١٩٩٩وتحدید أبعادها، خاصة وأن الباحثة اعتمدت مقیاس (الدباج، 
  الشخصیة الناضجة الذي تم فیه االعتماد على هذه النظریة عند بناء المقیاس .

دراســات تناولــت متغیــر الشخصــیة عامــة والشخصــیة الناضــجة بصــورة خاصــة ، وارتباطهــا 
  بمتغیرات أخرى :

 )Beales et al,1990بیلس وآخرون (دراسة 
كان هدف الدراسة التعرف على تأثیر المشاركة فـي أداء المسـرحیة فـي المـدارس 
الثانویــة علــى النضــج االجتمــاعي لــدى الطلبــة المشــاركین مقارنــة بــأقرانهم غیــر المشــاركین 

النفســي لجامعــة  مفــي المســرحیة ، وتحقیقــًا لــذلك تــم اســتعمال مقیاســین ، األول قائمــة التقیــی
) لقیــاس النضـج االجتمــاعي ، والثــاني مقیـاس تقیــیم الـذات (لــروز نبــرغ) ، CPIكالیفورنیـا (

  ) بعدًا للشخصیة .18وفیما یتعلق بمقیاس التقییم النفسي یتكون من (
) طالبـــًا مـــن المـــرحلتین التاســـعة ٨٥٠طبـــق المقیاســـان علـــى عینـــة مكونـــة مـــن (

) طالـــب ٢٠وتـــم اختیـــار ( اة فـــي جنـــوب شـــرق كولومبیـــوالعاشـــرة ألحـــدى المـــدارس الثانویـــ
) طالــب أدب (مجموعـة ضــابطة) ٢٠شـاركوا فـي أداء المســرحیة (المجموعـة التجریبیـة) و(

وقد كوفيء بین المجموعتین في العمر والتحصیل الدراسـي ، ورغبـة الطالـب فـي المشـاركة 
ثــر نضــجًا فــي جوانــب بالبرنــامج المســرحي، وأظهــرت النتــائج أن طلبــة المســرحیة یبــدون أك

ــــم یمارســــوا األداء  ــــرانهم ممــــن ل الحضــــور االجتمــــاعي والتحمــــل واالســــتقالل أكثــــر مــــن أق
  المسرحي.

 )Beales et al , 1990. (  
  ١٩٩٩دراسة الدباج ، 

ســـعت الباحثـــة مـــن هـــذه الدراســـة بنـــاء مقیـــاس الشخصـــیة الناضـــجة لـــدى طلبـــة 
، مصـاغة بأسـلوب العبـارات التقدیریـة، ) فقـرة ١١١الجامعة، وتحقیقًا لذلك أعدت الباحثـة (



     

  
  

  سي الجامعة ....صیة الناضجة لدى تدریالشخ

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٢٦٠  
 

ـــرة ( ، ال) ، ٥وأمـــام كـــل فق ـــادرًا ـــًا ، أحیانـــًا ، ن ـــة هـــي (دائمـــًا ، غالب ) بـــدائل متدرجـــة لإلجاب
) طالـــب وطالبـــة مــن جامعـــة بغـــداد ٦٠٠وتألفــت عینـــة التحلیــل اإلحصـــائي للفقـــرات مــن (

كومتریة للمقیـاس اختیروا باألسلوب المرحلي العشوائي وقد تـم التحقـق مـن الخصـائص السـی
مـــن ـخــالل التحلیــــل اإلحصـــائي لفقـــرات المقیــــاس هـــي تمییـــز الفقــــرات باســـتخدام أســــلوب 
المجموعتین المتطـرفتین وصـدق الفقـرات مـن خـالل حسـاب عالقـة درجـة كـل فقـرة بالدرجـة 
الكلیة للمقیـاس ، ثـم تـم التحقـق مـن صـدق المقیـاس بمؤشـري الصـدق الظـاهري مـن خـالل 

لفقراتـــه ، وصـــدق البنـــاء مـــن خـــالل بعـــض مؤشـــراته وهـــي القـــدرة  فحـــص الخبـــراء منطقیـــاً 
التمییزیـــة للفقـــرات ومعـــامالت ارتباطهـــا بالدرجـــة الكلیـــة ، وتجانســـها فـــي قیـــاس الشخصـــیة 
ــة أعــادة  ــات المقیــاس اعتمــدت الباحثــة طــریقتین همــا ، طریق الناضــجة ، و فیمــا یتعلــق بثب

ــات للمقیــاس ( ــار فكــان معامــل الثب ــاین باســتخدام معادلــة ) وطری٠,٨٢االختب ــة تحلیــل التب ق
) ١٠٠) وذلـك بتطبیـق فقـرات المقیـاس علـى (٠,٨٥) فكان معامـل الثبـات (Hoytهویت (

طالب وطالبة ، وبعد التأكد من دقة الخصائص السیكومتریة المقیـاس طبـق المقیـاس علـى 
ــة مــن ( ــة اختیــروا باألســلوب المرحلــ١٢٠٠عینــة البحــث األساســیة المكون ي ) طالــب وطالب

العشـوائي. وأظهـرت النتـائج أن سـمة النضـج متـوفرة لـدى طلبـة جامعـة بغـداد الـذكور أكثــر 
دراك الواقـــع  ٕ مــن اإلنــاث وبخاصــة فــي ســمات ؛ امتــداد اإلحســاس بالــذات وتقبــل الــذات وا
ـــي ســـمات  ـــذكور ف ـــر نضـــجًا مـــن ال ـــت اإلنـــاث أكث ـــاة ، فـــي حـــین كان وفلســـفة موحـــدة للحی

للـذات والتصـبر وروح النكتـة (الـدباج ،  ةنظرة الموضـوعیالعالقات الحمیمة مع اآلخرین وال
١٩٩٩. (  

  )Henning, 2000دراسة ھننك (
ـــة والســـلوك  ـــین المســـؤولیة االجتماعی ـــة ب ـــة العالق كـــان هـــدف هـــذه الدراســـة معرف
االجتماعي وعـدد مـن سـمات الشخصـیة (الشخصـیة المتزنـة والمفككـة والمسـتقلة)، وتحقیقـًا 

) واختیـــار ١٩٩٨الســـلوك االجتمـــاعي أعـــدها جوهانســـون (لـــذلك اســـتخدمت قائمـــة لقیـــاس 
) للمســـؤولیة االجتماعیـــة ، واختیـــار مقیـــاس أیزنـــك للحكـــم علـــى ١٩٨٢مقیـــاس (راســـفیلد ، 

طبیعــة الشخصـــیة المتزنــة والمفككـــة والمســتقلة ، طبقـــت المقــاییس علـــى عینــة مؤلفـــة مـــن 
دیترویـت مـوزعین  ) طالبـة مـن جامعـة٨٤٠) طالبًا و(٩٢٢) طالب وطالبة منهم (١٧٦٢(

علـــى االختصاصـــات العلمیـــة واإلنســـانیة، وأظهـــرت النتـــائج وجـــود عالقـــة بـــین اإلحســـاس 
ـــة بـــین اإلحســـاس العـــالي  العـــالي بالمســـؤولیة والســـلوك االجتمـــاعي االیجـــابي ووجـــود عالق
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بالمســؤولیة االجتماعیــة وســمات الشخصــیة كــاالتزان والتكامــل والنضــج ووجــود عالقــة بــین 
ـــي ا ـــین ســـمة النضـــج ف ـــة ب لشخصـــیة والســـلوك االجتمـــاعي االیجـــابي ، وعـــدم وجـــود عالق

اإلحساس الواطيء بالمسؤولیة االجتماعیة وكل مـن السـلوك االجتمـاعي االیجـابي وسـمات 
االتزان والتكامل والنضج ، ووجود عالقة سلبیة بین اإلحساس الواطئ بالمسؤولیة والسـلوك 

ان وعــدم النضــج والتكامــل وعــدم وجــود االجتمــاعي الســلبي وســمات الشخصــیة كعــدم االتــز 
  . (Henning, 2000)فروق في المسؤولیة االجتماعیة على أساس الجنس والتخصص 

 ),May & Ross  2000دراسة مي وروس (
ــــة والمســــؤولیة  كــــان هــــدف  ــــین الشخصــــیة المتكامل ــــة العالقــــة ب الدراســــة معرف

وتحقیقـًا لـذلك اسـتعمل اختبـار  االجتماعیة ومعرفة الفروق في العالقة بین الذكور واإلنـاث،
) للشخصــیة المتكاملــة وكـــذلك اســتخدم مقیـــاس Allport, 1974الســمات إلــى البـــورت (

) طالــب وطالبــة مــن كلیــة التربیــة ٤٧٢مینــك للمســؤولیة االجتماعیــة ، وتألفــت العینــة مــن (
فــــي المرحلــــة المنتهیــــة ، وأظهــــرت النتــــائج وجــــود عالقــــة دالــــة إحصــــائیًا بــــین الشخصــــیة 

ــى نحــو عــام ، كمــا أوضــحت النتــائج أن الفــروق فــي الم تكاملــة والمســؤولیة االجتماعیــة عل
ــــین الشخصــــیة المتكاملـــــة والمســــؤولیة االجتماعیــــة فـــــي ضــــوء متغیــــر الجـــــنس  العالقــــة ب

.   والتخصص غیر دالة إحصائیًا
 )May & Roos,2000. (  

  ٢٠٠١دراسة علیمات ، 
كان هدف الباحث من هذه الدراسة التعرف على سـمات الشخصـیة القیادیـة لـدى 
المدراء العامین في األردن . وتحقیقًا لـذلك أعـد الباحـث مقیاسـًا للشخصـیة القیادیـة اعتمـادًا 

) فقـرة مصـاغة بأسـلوب المواقـف اللفظیـة، ٨٩على وجهة نظر البـورت ، وقـد تـم صـیاغة (
ة ، وقـد تـم التحقـق مـن القـوة التمییزیـة للفقـرات وارتبـاط درجــة وأمـام كـل فقـرة بـدیالن لإلجابـ

) ٢١٠كل فقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس الستجابات أفراد عینة التحلیـل اإلحصـائي والبالغـة (
مدیر عام ، وتم التحقق من صدق المقیاس بمؤشري الصدق المنطقـي والصـدق التالزمـي. 

) مـدیر عـام باسـتخدام معادلـة ١٠١اس علـى (وتم التحقق من ثبـات المقیـاس بتطبیـق المقیـ
) وبطریقــة ٠,٩١) وبطریقــة التجزئــة النصــفیة بلــغ (٠,٨٩الفاكرونبـاح فبلــغ معامــل الثبــات (

)، وأوصـى الباحـث باسـتخدام المقیـاس محكـًا أضـافیًا فـي انتقـاء ٠,٨٧إعادة االختیار بلـغ (
ج التقـــویم المختلفـــة للمـــدراء المـــدراء العـــامین والمرشـــحین للـــدرجات القیادیـــة العلیـــا فـــي بـــرام
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ـــاء  العـــاملین . واالســـتفادة مـــن مجـــاالت المقیـــاس األساســـیة فـــي أعـــداد بـــرامج التـــدریب إثن
  ) .٢٠٠١الخدمة للمدراء العامین (علیمات ، 

  ٢٠٠٢دراسة العامري ، 
ــدى األســتاذ  ــى التوافــق المهنــي ل ــة مــن هــذه الدراســة التعــرف عل اســتهدفت الباحث

 قته بسـمات الشخصـیة وتحقیقـًا لـذلك اعتمـدت الباحثـة مقیاسـًا للتوافـالجامعي الیمني وعالق
) فقــرة مصــاغة بأســلوب ٣٥المهنـي اعتمــادًا علــى وجهــة نظـر اإلســالم . وقــد تــم صـیاغة (

مـــام كــل فقــرة ( ٕ ) بـــدائل متدرجــة لإلجابــة ، هـــي (دائمــًا ، غالبـــًا ، ٥العبــارات التقریریــة ، وا
ق مـن صـدق المقیـاس بمؤشـري الصـدق المنطقـي وصـدق أحیانًا ، نادرًا ، ال) وقد تم التحقـ

ــاط درجــة الفقــرة بالدرجــة الكلیــة  ــة للفقــرات وارتب ــاء مــن خــالل التحقــق مــن القــوة التمییزی البن
) عضـو هیئـة تدریسـیة، ٢٠٠للمقیاس الستجابات أفراد عینـة التحلیـل اإلحصـائي والبالغـة (

) ٠,٨٣وقـد بلـغ معامـل االرتبـاط (وتم التحقق من ثبـات المقیـاس بطریقتـي أعـادة االختبـار 
) ، ٠,٨٥) فكــان معامــل الثبــات (Hoytوبطریقــة تحلیــل التبــاین باســتخدام معادلــة هویــت (

ولمعرفة العالقة بین التوافق المهني وسـمات الشخصـیة طبـق المقیاسـان علـى عینـة مكونـة 
ائج ) عضـو هیئـة تدریسـیة اختیـرت باألسـلوب العشـوائي الطبقـي ، وأظهـرت النتـ٢٠٠من (

ـــین  ـــة ب ـــة موجب ـــاك عالقـــة ارتباطی ـــي عـــالي، وأن هن ـــع بتوافـــق مهن ـــي یتمت أن األســـتاذ الیمن
  ).  ٢٠٠٢التوافق المهني من جهة وسمات الشخصیة مجتمعة من جهة أخرى (العامري، 

  ٢٠٠٣دراسة الطائي ، 
لدى األستاذ  ةسعت الباحثة من هذه الدراسة التعرف على الشخصیة اإلبداعی

ًا لذلك أعدت الباحثة مقیاسًا للشخصیة اإلبداعیة اعتمادًا على نظریة الجامعي، وتحقیق
) فقرة مصاغة بأسلوب المواقف اللفظیة، وتتضمن كل فقرة ٧٣كلفورد ، وقد تم صیاغة (

) عبارات متدرجة، وتم التحقق من صدق المقیاس بمؤشري الصدق المنطقي وصدق ٣(
لفقرات وارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلیة البناء من خالل التحقق من القوة التمییزیة ل

) تدریسي وتدریسیة، وتم ٤٠٠للمقیاس الستجابات أفراد عینة التحلیل اإلحصائي والبالغة (
) عضو هیئة تدریسیة بطریقتي ١٠٠التحقق من ثبات المقیاس بتطبیق المقیاس على (

خدام معادلة الفاكرونباخ ) ، وباست٠,٨٢التجزئة النصفیة وقد بلغ معامل ارتباط بیرسون (
) ، ولقیاس الشخصیة اإلبداعیة لألستاذ الجامعي طبق المقیاس على عینة مكونة ٠,٧٨(

) عضو هیئة تدریس اختیروا باألسلوب العشوائي الطبقي ، وأظهرت النتائج أن ٤٠٠من (
أعضاء هیئة التدریس في جامعة بغداد یتمتعون بسمة اإلبداع بدرجة متوسطة على 
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مراتبهم العلمیة ، وجنسهم وسنوات خدمتهم. وأن هنالك فروق بین الجنسین في  اختالف
سمة اإلبداع لصالح الذكور ، ولم تكن هنالك فروق ذات داللة إحصائیة وفقًا لمتغیري 

  ) .٢٠٠٣المرتبة العلمیة وسنوات خدمتهم (الطائي، 
  : مناقشة الدراسات السابقة

المحـور األول فـي قیـاس الشخصـیة علـى اعتمدت قسم من الدراسات السابقة فـي 
 , Henning) ودراسـة (Beales , 1990مقـاییس أعـدت فـي بحـوث سـابقة مثـل دراسـة (

) . والقسم اآلخر كـان الهـدف مـن الدراسـة هـو May & Ross , 2000) ودراسة (2000
ــاء مقیــاس، لیكــون مالءمــًا لتحقیــق أهــداف البحــث دراســة (الــدباج ،  ) ، ودراســة ١٩٩٩بن

) . وقـد اعتمــد ٢٠٠٣) ودراســة (الطـائي ، ٢٠٠٢) ودراسـة (العـامري، ٢٠٠١ات ، (علیمـ
ـــدباج ،  ـــاس (ال ـــى مقی ـــاس الشخصـــیة الناضـــجة عل ـــي قی جـــراء ١٩٩٩البحـــث الحـــالي ف ٕ ) وا

  بعض التعدیالت لیكون مالءمًا ألساتذة الجامعة .
مهـا یبدو أن اغلب الدراسات السابقة اعتمدت إطارًا نظریًا محـددًا فـي تحدیـد مفهو 

) التـــــي اعتمــــدت نظریــــة البـــــورت فــــي تحدیـــــد ١٩٩٩للشخصــــیة مثــــل دراســـــة (الــــدباج ، 
) التـي اعتمـدت نظریـة البـورت، ودراســة ٢٠٠١الشخصـیة الناضـجة ، ودراسـة (علیمـات ، 

)May & Ross , 2000 ، التـي اعتمـدت نظریـة البـورت ، واعتمـدت دراسـة (العـامري (
) وجهة نظـر آیزنـك، Henning , 2000( ) وجهة نظر اإلسالم ، واعتمدت دراسة٢٠٠٢

، فقـد تـم االعتمـاد  واتفق البحث الحالي مع الدراسـات فـي اعتمـاده علـى إطـارًا نظریـًا محـددًا
  على نظریة البورت أطارًا نظریًا في تحدید مفهوم الشخصیة الناضجة. 

واعتمــدت اغلــب الدراســات الســابقة فــي صــیاغة فقــرات مقیاســها أســلوب العبــارات 
ـــــدباج ، التقری ـــــة كدراســـــة (ال ) ودراســـــة (الطـــــائي، ٢٠٠٢) ودراســـــة (العـــــامري ، ١٩٩٩ری

) ، وتتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات التي اعتمدت أسلوب العبارات التقریریة فـي ٢٠٠٣
صــــیاغة فقـــــرات المقـــــایس وحســـــبت جمیــــع الدراســـــات الســـــابقة الخصـــــائص الســـــیكومتریة 

  ونوعها وحجم عیناتها وكاالتي : لمقاییسها ، لكنها اختلفت في عدد الخصائص
فقــد تحققـــت أغلـــب الدراســـات الســـابقة مــن مؤشـــر الصـــدق الظـــاهري لمقاییســـها، 

) مـن مؤشـري الصـدق الظـاهري وصـدق البنـاء ، وتحققـت ١٩٩٩وتحققت دراسـة (الـدباج، 
ـــت ٢٠٠١دراســـة (علیمـــات،  ـــي والصـــدق التالزمـــي، وتحقق ) مـــن مؤشـــري الصـــدق المنطق
) ، مـن مؤشـري الصـدق المنطقـي، وقـد تـم ٢٠٠٣) و (الطائي، ٢٠٠٢دراستي (العامري، 
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ــد تحقــق مــن مؤشــري الصــدق الظــاهري  ــاء ، أمــا البحــث الحــالي فق التحقــق مــن صــدق البن
  وصدق البناء .

ـــاییس الســـابقة مـــن خـــالل حســـاب بعـــض  ـــاء المق ـــم التحقـــق مـــن صـــدق بن وقـــد ت
رة بالدرجـة الكلیـة للمقیـاس ، المؤشرات هي القوة التمییزیة للفقرات ومعامالت ارتباط كـل فقـ

)، ودراســـــة (العـــــامري، ٢٠٠١) ، ودراســــة (علیمـــــات، ١٩٩٩كمــــا فـــــي دراســـــة (الـــــدباج، 
  ).٢٠٠٣) ، ودراسة (الطائي، ٢٠٠٢

)، ودراســــــة ٢٠٠٣) ، ودراســــــة (الطــــــائي، ٢٠٠٠وتحققـــــت دراســــــة (العــــــامري، 
یـة للمقیـاس، ) من حساب ارتباط الدرجـة الكلیـة لكـل مجـال وبالدرجـة الكل٢٠٠١(علیمات، 

  وقد اعتمد البحث الحالي هذه االجراءات في التحقق من صدق بناء المقیاس .
وتحققــت الدراســات الســابقة مــن ثبــات مقاییســها . واختلفــت فــي طــرق حســابه ، 
عـادة االختبـار كمـا فـي  ٕ بعض الدراسات تحققت من ثبات مقاییسها بطریقة تحلیل التبـاین وا

ـــت مـــن الثبـــات ٢٠٠٢ري ، ) و(العـــام١٩٩٩دراســـتي (الـــدباج،  ) وبعـــض الدراســـات تحقق
عــادة االختبــار ٢٠٠٢بــثالث طرائــق مثــل دراســة (علیمــات،  ٕ ــة النصــفیة وا ) ، وهــي التجزئ

وطریقـة معادلـة الفاكرونبـاخ، فـي حـین اعتمـد البحـث الحـالي علـى طریقتـي أعـادة االختبـار 
  ومعادلة الفاكرونباخ للثبات.

ـــب  وتباینـــت الدراســـات الســـابقة فـــي طبیعـــة ـــت اغل ـــد تناول مجتمعـــات بحثهـــا ، فق
الدراســات الســابقة شــریحة الطــالب، فــي حــین تنــاول الــبعض اآلخــر مــن الدراســات شــریحة 

) (والطــائي، ٢٠٠٢) ، أمــا دراســتي (العــامري، ٢٠٠٢المــدراء العــامین دراســة (علیمــات، 
  ) فقد تناولت شریحة أساتذة الجامعة، وهو ما یتفق مع عینة البحث الحالي .٢٠٠٣

ـــي نتائجهـــا وذلـــك الخـــتالف أهـــدافها  ـــى حـــد مـــا ف ـــت الدراســـات الســـابقة إل وتباین
ـــــب الدراســـــات الســـــابقة أظهـــــرت وجـــــود عالقـــــة للشخصـــــیة  وطبیعـــــة عیناتهـــــا . إذ أن اغل

) ٢٠٠٣) ودراسـة (الطـائي، May & Ross, 2000بالمتغیرات التي تناولتها عدا دراسـة (
استهدفت العالقـة بـین الشخصـیة ومتغیـرات أخـرى ، وتحققت جمیع الدراسات السابقة التي 

، من العالقة بین متغیر الشخصیة ومتغیر واحد آخر واستخدمت للتحقق من ذلـك معامـل 
ارتبـاط  بیرسـون ، أمـا البحـث الحـالي فإنـه تمیـز بأنـه سـیتحقق مـن العالقـة بـین الشخصــیة 

ــین خمســة متغیــرات هــي أدارة  ــاره متغیــرًا تابعــًا وب ــذات ، الناضــجة باعتب ــد ال الــذات ، وتوكی
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والجنس والتخصص والمرتبة العملیة باعتبارهـا متغیـرات مسـتقلة باسـتخدام تحلیـل االنحـدار 
  المتعدد للتحقق من العالقة .

  الفصل الثالث
  منھجیة البحث واجراءاتھ

ــه  یتضــمن هــذا الفصــل إجــراءات البحــث مــن حیــث تحدیــد مجتمعــه واختیــار عینت
جراءات التحق ٕ ق من دقة الخصـائص السـیكومتریة للمقـاییس الثالثـة وتحدیـد أهـم ومقاییسه وا

  الوسائل اإلحصائیة المستخدمة في البحث . 
ً : مجتمع البحث    أوال

یشـمل مجتمـع البحـث الحــالي أسـاتذة الجامعـة المستنصـریة مــن هـم علـى المــالك 
یتكـون ) ، أنظر حدود البحث وبـذلك ٢٠٠٩ -٢٠٠٨الدائم للدراسات الصباحیة فقط لعام (

أســـتاذ وأســــتاذة ، مـــوزعین بحســـب الجـــنس بواقــــع  )*() ٢٠٨٥المجتمـــع اإلحصـــائي مـــن (
%)، وبحســـب ٤٥,٠٦٢) أســـتاذة بنســـبة (٨٧٧%) و(٥٧,٩٣٧) أســـتاذ وبنســـبة (١٢٠٨(

ـــــــة وبنســـــــبة ١١١٠التخصـــــــص العلمـــــــي بواقـــــــع ( ) أســـــــتاذ وأســـــــتاذة للتخصصـــــــات العلمی
اذ وأســــــــتاذة أو بنســــــــبة ) أســــــــت٩٧٥%) ، والتخصصــــــــات اإلنســــــــانیة بواقــــــــع (٥٣,٢٣٧(
%) أســتاذ وأســتاذة ، وبحســب المرتبــة العلمیــة أســتاذ ، أســتاذ مســاعد، مــدرس ، ٤٦,٧٦٢(

ـــــــدرس مســـــــاعد بواقـــــــع ( ) علـــــــى التـــــــوالي وبنســـــــبة ١٠٢٨) ، (٥١٤)، (٤٢٩)، (١١٤م
ــوالي ، والجــدول ٤٩,٣٠%) و(٢٤,٦٥٢%) و (٢٠,٥٧٥%) و (٥,٤٦٧( ــى الت %) ، عل
  ) یوضح ذلك . ١(

                                                                                   
  )١الجدول (

ة ونسبھم  ة العلمی ً، بحسب الجنس والتخصص والمرتب مجتمع البحث موزعا
  المئویة

الجنس 
  والتخصص

  
المرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

  العلمیة

  المجموع العام  اناث  ذكور
المجم  انساني  علمي

  وع
انسا  علمي

  ني
المجمو 

  ع
المجمو   انساني  علمي

  ع

                                                
تم الحصول على ھذه البیانات من قسم التخطیط / مدیریة الدراسات والتخطیط والمتابعة للجامعة  *

 المستنصریة . 
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  ١١٤  ٦٠  ٥٤  ٢٢  ١٣  ٩  ٩٢  ٤٧  ٤٥  العدد  أستاذ
%  ٢,٢٥  ٢,١١٨

٤  
٤,٤١

٢  
٠,٦  ٠,٤٣١

٢٣  
٥,٤٦  ٢,٨٧٧  ٢,٥٨٩  ١,٠٢٢

٧  
أستاذ 
  مساعد

  ٤٢٩  ٢٣٣  ١٩٦  ١٢٨  ٧٣  ٥٥  ٣٠١  ١٦٠  ١٤١  العدد
%  ٧,٦٧  ٦,٧٩٢

٣  
١٤,٤
٣٦  

٣,٥  ٢,٦٣٧
٠١  

١١,١٧  ٩,٤٠٠  ٦,١٣٩
٥  

٢٠,٥
٧٥  

  ٥١٤  ٢٠١  ٣١٣  ٢٤٦  ١٠٦  ١٤٠  ٢٦٨  ٩٥  ١٧٣  العدد  مدرس
%  ٤,٥٥  ٨,٢٩٧

٦  
١٢,٨
٥٣  

٥,٠  ٦,٧١٤
٨٣  

١١,٧٩
٨  

١٥,٠١
١  

٢٤,٦  ٩,٦٤٠
٥٢  

مدرس 
  مساعد

١٠٢  ٤٨١  ٥٤٧  ٤٨١  ١٥١  ٣٣٠  ٥٤٧  ٣٣٠  ٢١٧  العدد
٨  

%  ١٠,٤٠
٧  

١٥,٨
٢٧  

٢٦,٢
٣٥  

١٥,٨٢
٧  

٧,٢
٤٢  

٢٣,٠٦
٩  

٢٦,٢٣
٥  

٢٣,٠٦
٩  

٤٩,٣
٠  

المجمو 
  ع العام

١٢٠  ٦٣٢  ٥٧٦  العدد
٨  

٢٠٨  ٩٧٥  ١١١٠  ٨٧٧  ٣٤٣  ٥٣٤
٥  

%  ٢٧,٦٢
٥  

٣٠,٣
١١  

٥٧,٩
٣٧  

٢٥,٦١
١  

١٦,
٤٥٠  

٤٥,٠٦
٢  

٥٣,٢٣
٧  

٤٦,٧٦
٢  

١٠٠
%  

ً : عینة البحث األساسیة   ثانیا
) أسـتاذ فـي الجامعـة المستنصـریة اختیـروا ٣٠٠تضمنت عینة البحـث األساسـیة (
   -بأالسلوب الطبقي العشوائي وفقًا لما یأتي :

  *) للتخصــــص العلمــــي٣الجامعــــة المستنصــــریة () كلیــــات مــــن ٦اختیــــرت عشــــوائیًا ( - ١
  ) للتخصص اإلنساني**.٣و(

                                                
  كلیة الھندسة : األقسام مدني ، ومیكانیك ، بیئة .   *

  كلیة العلوم : األقسام فیزیاء ، وكیمیاء ، الحاسبات .    
یدلة    ة الص رع  :كلی اقیر، ف یدالنیة والعق اء الص ریریة، الكیمی یدلة س ات وص عالج

  الصیدالنیات.
  كلیة اآلداب : الترجمة ، المكتبات ، الفلسفة .  **

  كلیة القانون : الدولي ، الدستوري ، الجنائي .     

 كلیة التربیة األساسیة : اللغة العربیة ، اللغة األنكلیزیة ، التربیة الخاصة .    
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) ٩اختیرت عشوائیًا ثالثة أقسام من كـل كلیـة ، وبـذلك أصـبح عـدد األقسـام المختـارة ( - ٢
 ) أقسام في التخصص اإلنساني . ٩أقسام في التخصص العلمي و(

) ٢تیــرت فــي (والتدریســات فـي كــل قسـم اخ ناختیـرت عشــوائیًا مجموعـة مــن التدریسـیی - ٣
أعـاله ، بعـدد یتناسـب تقریبـًا مـع عــددهم فـي مجتمـع البحـث وبحسـب الجـنس والتخصــص 

 ) یوضح ذلك . ٢والمرتبة العلمیة، والجدول (
                                                                                    

  )٢الجدول (
 ً ا ة حجم عینة التطبیق األساسیة، موزع بحسب الجنس، والتخصص والمرتب

  العلمیة
الجنس 
  والتخصص

  
  المرتبة العلمیة

  المجموع العام  اناث  ذكور
انسان  علمي

  ي
المجمو 

  ع
انسان  علمي

  ي
المجمو 

  ع
انسان  علمي

  ي
  المجموع

  ١٦  ٩  ٧  ٣  ٢  ١  ١٣  ٧  ٦  أستاذ
  ٦٢  ٣٤  ٢٨  ١٩  ١١  ٨  ٤٣  ٢٣  ٢٠  أستاذ مساعد

  ٧٤  ٢٩  ٤٥  ٣٥  ١٥  ٢٠  ٣٩  ١٤  ٢٥  مدرس
  ١٤٨  ٦٩  ٧٩  ٧٠  ٢٢  ٤٨  ٧٨  ٤٧  ٣١  مدرس مساعد
  ٣٠٠  ١٤١  ١٥٩  ١٢٧  ٥٠  ٧٧  ١٧٣  ٩١  ٨٢  المجموع العام

ً : مقاییس البحث   Scales of the Researchثالثا
اســتخدمت فــي البحــث ثالثــة مقــاییس هــي، مقیــاس للشخصــیة الناضــجة ومقیــاس 

ــاییس معــدة ســابقًا ومقیــاس إلدارة الــذات وهــو  ــذات وهــي مق ــد ال مــن إعــداد الباحثــة ، لتوكی
  وفیما یلي إجراءات التحقق من الخصائص القیاسیة للمقاییس الثالثة .

اس الشخصیة الناضجة :  اس األول : مقی  Scales of the Matultyالمقی
Personality 

بعد اطالع الباحثة على المقـاییس التـي تتعلـق بالشخصـیة الناضـجة ، وجـدت أن 
  ) لألسباب اآلتیة : ١٩٩٩(الدباج، أنسب المقاییس لبحثها هو مقیاس 

لم تحصل الباحثة على مقیاس للشخصیة الناضجة معد للبیئة العراقیة سـوى مقیـاس  - ١
  الدباج. 
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 المقیاس معد في فترة زمنیة لیست بعیدة جدًا .  - ٢
المقیاس معد لفئة الشباب فـي الجامعـة وهـم الطلبـة وممكـن مـن خـالل تعدیلـه یكـون  - ٣

 ألساتذة الجامعة .  مالءماً 
ــــدباج،  - ٤ ــــاء مقیــــاس للشخصــــیة ١٩٩٩كــــان الهــــدف الوحیــــد مــــن دراســــة (ال ) هــــو بن

 الناضجة ولم یعد ألغراض بحثه فقط . 
   )١٩٩٩وصف مقیاس الدباج (

) فــي جامعــة بغـــداد ١٩٩٩أعــدت مقیــاس الشخصـــیة الناضــجة دراســة (الـــدباج، 
  ) مجاالت فرعیة هي:  ٦ویتكون هذا المقیاس من (

    Extension of The Sense of Selfد اإلحساس بالذات امتدا - ١
   Warmrelation of Self to Othersالعالقات الحمیمة مع اآلخرین  - ٢
 Self- Acceptanceتقبل الذات  - ٣
 Realistic Perceptiادراك الواقع  - ٤
 Self- Objectificationالنظــرة الموضـــوعیة لــذات التبصـــر وروح النكتـــة  - ٥

Insight and Humar 
 .  The Unifying Philosophy of lifeفلسفة موحدة للحیاة  - ٦
صـــمم المقیـــاس وفقـــًا إلـــى نظریـــة الســـمات أللبـــورت لقیـــاس خصـــائص الشخصـــیة   

  الناضجة الدالة على السواء . 
) فقــــرة مصــــاغة بأســــلوب العبــــارات التقریریــــة وقــــد ١١١ویتكــــون المقیــــاس مــــن (

) فقـرة منـه باتجـاه ٤٢قیاس النضج) ، و( ) فقرة منه باتجاه إیجابي (أي باتجاه٦٩صیغت (
 ، ســلبي (أي بعكـــس اتجــاه قیـــاس النضــج) ، وأمـــام كـــل فقــرة خمســـة بــدائل متدرجـــة (دائمـــًا

ــدرجات ( ــى فقــرات المقیــاس بإعطــاء ال ــة عل ، ال) ، وتصــحح اإلجاب ــادرًا ، ن ــًا ، أحیان ــًا ، ٥غالب
تصـــحیح ویكـــون ) علــى التـــوالي للفقـــرات المصــاغة باتجـــاه ایجـــابي ویعكــس ال١، ٢، ٣، ٤
) علـى التــوالي للفقـرات المصــاغة باتجـاه ســلبي ، وتحسـب الدرجــة الكلیــة ٥، ٤، ٣، ٢، ١(

للمجیب من خالل جمع الدرجات التي یحصل علیها في كل فقرة من فقرات المقیـاس ، لـذا 
) ١١١) درجــة وأقــل درجــة (٥٥٥فـأن أعلــى درجــة كلیــة یمكــن أن یحصـل علیهــا المجیــب (

  درجة . 
ــدباج فــي التحقــق مــن دقــة الخصــائص الســیكومتریة لفقــرات مقیاســها واعتمــدت ا ل

بالتحقق من القوة التمییزیة للفقرات وحسـاب معـامالت صـدق فقراتهـا ، وتحققـت مـن صـدق 
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المقیــاس بمؤشــري الصــدق الظــاهري وصــدق البنــاء ، ومــن ثبــات مقیاســها بطریقتــي إعــادة 
  ویت .االختبار وطریقة تحلیل التباین باستخدام معادلة ه

  : إجراءات مقیاس الشخصیة الناضجة للبحث الحالي
  :  التحلیل المنطقي لفقرات المقیاس -

ـــق مـــن مـــدى مالءمـــة فقـــرات المقیـــاس وتعلیماتـــه ، عرضـــت فـــي اســـتبانة  للتحق
أ) من المتخصصین فـي الشخصـیة والقیـاس  -٢) خبیر (الملحق : ١٢) على (١(الملحق:

) خبراء فأكثر معیـارًا لمالءمـة الفقـرة لعینـة البحـث ١٠ة (والتقویم وقد اعتمدت الباحثة موافق
الحالي ، ألن الفرق بین عدد المـوافقین وغیـر المـوافقین مـن الخبـراء یكـون بداللـة إحصـائیة 

) أكبـر مـن ٥,٣٣) المحسـوبة (٢)، إذ تكـون قیمـة (كـا٢) باستخدام (كا٠,٠٥عند مستوى (
ـــة (٢قیمـــة (كـــا ـــة (٣,٨٤) الجدولی ـــراء ومالحظـــاتهم ) و ١) بدرجـــة حری ـــى آراء الخب ً عل ـــاء بن

) فقــرات مــن المقیــاس ، لــذا أصــبح المقیــاس ٤عــدلت صــیاغة بعــض الفقــرات، واســتبعدت (
  ) فقرة . ١٠٧یتكون من (

وأعدت التعلیمات الخاصة باإلجابة على فقـرات المقیـاس مـن دون اإلشـارة بشـكل 
صریح إلى الهدف من المقیاس (وللمقاییس الثالثـة) ، إذ یفضـل فـي قیـاس الشخصـیة عـدم 
اإلشــارة إلــى الهــدف األساســي عــن المقیــاس للحصــول علــى بیانــات دقیقــة وغیــر مزیفــة مــن 

  ) . ٥١٨: ١٩٧٢قبل المجیب (فائق وعبد القادر ، 
  التحلیل اإلحصائي لفقرات المقیاس : -

تشكل الخصائص السیكومتریة لفقرات مقاییس الشخصیة أهمیة كبیرة، إذ تكشـف 
عن قدرة المقیاس على قیاس ما وضع مـن أجـل قیاسـه ، وال تقـل أهمیتهـا عـن الخصـائص 

حــد كبیــر  الســیكومتریة للمقیــاس نفســه ، ألن الخصــائص الســیكومتریة للمقیــاس تعتمــد إلــى
، ویكاد یتفق أصـحاب القیـاس النفسـي علـى  (Smith, 1966: 67)على خصائص فقراته 

بعض الخصائص السیكومتریة التي ینبغي التحقق منها فـي فقـرات مقـاییس الشخصـیة هـي 
ــة حســاب هــذه المؤشــرات  ــذلك ارتــأت الباحث ــة للفقــرات ومعــامالت صــدقها ، ل القــوة التمییزی

  وكما یأتي :
  یزیة للفقرات القوة التمی -١

تتطلـب المقـاییس النفسـیة حسـاب القــوة التمییزیـة، لفقراتهـا بهـدف اسـتبعاد الفقــرات 
ـــنهم، إذ یشـــیر جیـــزل  ـــي تمیـــز بی ـــاء علـــى الفقـــرات الت ـــین المجیبـــین واإلبق ـــي ال تمییـــز ب الت
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إلى ضرورة اختیـار الفقـرات ذات القـوة التمییزیـة العالیـة  (Ghisell et al, 1981)وآخرون 
ــة وتضــمیته ــاك (Ghisell et al, 1981:434)ا فــي المقیــاس بصــیغته النهائی ، ألن هن

 ,Cronbach & Gleser)عالقــة قویــة مــا بــین دقــة المقیــاس والقــوة التمییزیــة لفقراتــه 
) أسـتاذ وأسـتاذة فـي ٤٠٠ولتحقیق ذلك طبق المقیاس على عینة مكونة من ( (64 :1965

ــــة  (Henrysoon, 1971)الجامعــــة المستنصــــریة ، إذ یــــرى هنریســــون  أن حجــــم العین
المناسب في عملیة التحلیل اإلحصائي لحسـاب القـوة التمییزیـة للفقـرات ، یفضـل أن ال یقـل 

) فرد یتم اختیارهم بدقة من المجتمـع األصـلي ، إذ فـي حالـة اعتمـاد ٥٠٠) أو (٤٠٠عن (
 Extreme- Groups%) مـن أفـراد العینـة فـي تحدیـد المجمـوعتین المتطـرفتین ٢٧نسبة (

فـــــي الدرجــــــة الكلیــــــة ، یتحقــــــق حجــــــم مناســــــب فـــــي كــــــل مجموعــــــة وتبــــــاین جیــــــد بینهــــــا 
(Henrysoon, 1971: 132) .  

  ) أستاذ وأستاذة باألسلوب الطبقي العشوائي وفقًا لما یأتي : ٤٠٠لذا اختیر (
وثالثـــة  )*() كلیـــات فـــي الجامعـــة المستنصــریة ثالثـــة للتخصـــص العلمـــي ٦اختیــرت ( - ١

  .  )**(للتخصص اإلنساني 
 ) أعاله . ١اختیر عشوائیًا ثالثة أقسام من كل كلیة اختیرت في ( - ٢
) أعـاله بعـدد ٢اختیر مجموعة من التدریسین والتدریسیات من كل قسم اختیـرت فـي ( - ٣

یتناسـب تقریبـًا مــع عـددهم فــي مجتمـع البحــث، وبحسـب الجــنس والتخصـص والمرتبــة 
 ) یوضح ذلك . ٣العلمیة، والجدول (

  )٣الجدول (
ً بحسب حجم  عینة التحلیل اإلحصائي لفقرات مقاییس البحث الثالثة ، موزعا

  الجنس والتخصص والمرتبة العلمیة
الجنس 
  والتخصص

  المجموع العام  اناث  ذكور
إنسان  علمي  المجموع  إنساني  علمي  المجموع  إنساني  علمي

  ي
المجم
  وع

                                                
  كسور . وأطفال ، وب : باطنیة ، الط  *

  صناعة األسنان.وواألسنان،  مجراحة الفولثة، الطب األسنان : أمراض     
 حاسبات . وفیزیاء ، والتربیة : ریاضیات ،     

  التاریخ . والجغرافیة ، واللغة العربیة ،  :التربیة **
  اإلرشاد ، ومعلم الصفوف األولى ، والتربیة األساسیة : ریاض أطفال ،      
 علوم تطبیقیة . وعلوم نظریة، والتربیة الریاضیة : الریاضة العامة،      
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المرتبة  

  العلمیة
  ٢٢  ١١  ١١  ٤  ٢  ٢  ١٨  ٩  ٩  استاذ

استاذ 
  مساعد

٨٣  ٤٥  ٣٨  ٢٥  ١٤  ١١  ٥٨  ٣١  ٢٧  

  ٩٨  ٣٨  ٦٠  ٤٧  ٢٠  ٢٧  ٥١  ١٨  ٣٣  مدرس
مدرس 
  مساعد

١٩  ٩٢  ١٠٥  ٩٢  ٢٩  ٦٣  ١٠٥  ٦٣  ٤٢
٧  

المجموع 
  العام

٤٠  ١٨٦  ٢١٤  ١٦٨  ٦٥  ١٠٣  ٢٣٢  ١٢١  ١١١
٠  

وبعــد تطبیــق فقــرات المقیــاس علــى أفــراد العینــة رتبــت إجابــاتهم ترتیبــًا تنازلیــًا مــن 
ــة ، ثــم حــددت المجموعتــان المتطرفتــان فــي الدرجــة  أعلــى درجــة كلیــة إلــى أقــل درجــة كلی

%) مــن أفـراد عینــة التمییـز فــي كـل مجموعــة ، فأصـبح عــدد األفـراد فــي ٢٧الكلیـة بنسـبة (
) درجــــة ٤٥١درجــــات أفـــراد المجموعـــة العلیــــا بـــین ( ) فــــردًا تراوحـــت١٠٨كـــل مجموعـــة (

ـــین (٣٤١و( ـــدنیا فأنهـــا تراوحـــت ب ـــراد المجموعـــة ال ) درجـــة ٣٠٤) درجـــة ، أمـــا درجـــات أف
لعینتـــین مســـتقلتین فـــي معرفـــة  t-test) الدرجـــة ، وبعـــد اســـتخدام االختبـــار التـــائي ٢١٩و(

ـــ ـــرة مـــن فق ـــین المجمـــوعتین المتطـــرفتین فـــي درجـــات كـــل فق ـــرق ب ـــة الف رات المقیـــاس ، دالل
 -Edwards, 1957: 153)بوصف أن القیمة التائیة المحسوبة تمثل القوة التمییزیة للفقرة 

) ألن القیمـة التائیـة ٠,٠٥) فقـرة لـم تكـن ممیـزة عنـد مسـتوى (١٣، ظهر أن هناك ( (154
) ممـا تـم اسـتبعادها ٢١٤) بدرجـة حریـة (١,٩٦المحسوبة أقل من القیمـة التائیـة الجدولیـة (

  ) یوضح القوة التمییزیة لفقرات المقیاس . ٤المقیاس، والجدول ( من
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  )٤الجدول (
  ) لفقرات مقیاس الشخصیة الناضجة*القوة التمییزیة(

القوة   ت
التمییزیة 

  للفقرة

القوة   ت
التمییزیة 

  للفقرة

القوة   ت
التمییزیة 

  للفقرة

القوة   ت
التمییزیة 

  للفقرة

القوة   ت
التمییزیة 

  للفقرة
٢  ٦,٩٧٣  ١

٣  
٤  ٦,٠٥٩

٥  
٦  ٩,٢٦٤

٧  
٢,٥٠٦  ٨٩  ٩,٤٨٨  

٢  -
٠,٠٧١ 

**  

٢
٤  

-
١,٩٥١ 

**  

٤
٦  

٦  ٦,٦٤٥
٨  

٢,٨٠٠
٠  

٣,٠٨٢  ٩٠  

٢  ٦,٠١٣  ٣
٥  

٤  ٤,١١٧
٧  

-
٠,٩٨١ 

**  

٦
٩  

٤,٤٩٥  ٩١  ٥,٠٦٠  

١١,٨٩  ٤
٢  

٢
٦  

٤  ٨,٩٣٠
٨  

٧  ٩,١٤٥
٠  

-
٠,٦٠٥ 

**  

٦,٢٢٢  ٩٢  

١٠,٥٠  ٥
٨  

٢
٧  

٤  ٦,٠٥٩
٩  

٧  ٧,٢٠٦
١  

٤,٧٤٠  ٩٣  ٩,٨٤٤  

٢  ٩,٣٢٢  ٦
٨  

٥  ٦,٦١٣
٠  

٧  ٩,٥١٢
٢  

٦,٠٨٤  ٩٤  ٨,٣٦٩  

٢  ٤,٦٩٦  ٧
٩  

٥  ٦,٤٤٤
١  

-
٠,٦٥٠ 

**  

٧
٣  

٣,٣١٩  ٩٥  ٤,٦٨٢  

                                                
ة ( * توى دالل د مس ة عن ة الجدولی ة التائی ي (٠٫٠٥القیم ة ١٫٩٦) ھ توى دالل د مس ) وعن

ة (٢٫٥٧٦) ھي (٠٫٠١( ة ٣٫٢٩١) ھي (٠٫٠٠١) وعند مستوى دالل ) ، بدرجة حری
)٢١٤. (  

 ** الفقرات غیر الممیزة . 
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٣  ٦,٢٤٤  ٨
٠  

٥  ٦,٨٢٩
٢  

١٠,١٩
١  

٧
٤  

٧,٢١١  ٩٦  ٣,١٤٦  

٣  ٨,١٢٢  ٩
١  

-
٠,٥٤٧ 

**  

٥
٣  

٧  ٥,٢٠٧
٥  

٣,٤٢٦  ٩٧  ٤,٦٩١  

١
٠  

٣  ٦,٤١١
٢  

١١,٧١
٧  

٥
٤  

٧  ٧,٦٤٧
٦  

١,١٢٨  ٩٨  ٥,٩٧٣ 
**  

١
١  

٣  ٦,٥٦٠
٣  

-
١,٠٧٨ 

**  

٥
٥  

١٣,٠٢
٠  

٧
٧  

٣,٤٨٦  ٩٩  ٦,٢٨٦  

١
٢  

٣  ٨,٣٦٤
٤  

٥  ٦,١٣٠
٦  

٧  ٩,٧٣٣
٨  

١٠  ٧,٢١٥
٠  

-
٠,٢٩٧ 

**  
١
٣  

٣  ٦,٨٢٩
٥  

٥  ٨,٦٣٣
٧  

١٣,١٩
٨  

٧
٩  

١٢,٥٩
١  

١٠
١  

٧,٢٦٥  

١
٤  

٣  ٤,٠٤٩
٦  

٥  ٥,٨٢٧
٨  

١٣,٥٦
٢  

٨
٠  

١١,٠٠
٠  

١٠
٢  

٦,٨٢٣  

١
٥  

٣  ٦,٠٨٥
٧  

٥  ٣,٨٠٥
٩  

-
١,٢٤٦ 

**  

٨
١  

١٠  ٧,٤٨٦
٣  

٨,٨٤٧  

١
٦  

٣  ٧,٥٨٧
٨  

١٠,٠٢
٩  

٦
٠  

٨  ٢,٦٣٤
٢  

١٠,٥٤
٥  

١٠
٤  

٤,٠٣٩  

١
٧  

٣  ٨,٣٧٥
٩  

٦  ٩,٢٦٤
١  

٨,٠٦٩
٨  

٨
٣  

١٤,٧٥
٨  

١٠
٥  

١٠,٨١
١  

١
٨  

٤  ٣,٧٤٦
٠  

٦  ٥,٨٢٧
٢  

٨  ٩,٠٢٠
٤  

١٣,١٩
٨  

١٠
٦  

٨,٨٤٧  

١٠٥,٩٩١  ٨٦,٥٢٦ ٦٠,٣٠٥  ٤٩,٢٢٧  ١٦,٠٨٥  
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٢٧٤  
 

٧  ٥  **  ٣  ١  ٩  
٢
٠  

٤  ٧,٣٧٠
٢  

٦  ٧,٩٩٤
٤  

١,١٠٥ 
**  

٨
٦  

١١,٠٥
٢  

    

٢
١  

١١,٧١
٧  

٤
٣  

٦  ٨,٨٨٩
٥  

٨  ٤,٧٧٨
٧  

٤,١٦٧      

٢
٢  

٤  ٨,٥٨٦
٤  

٦  ٦,٧٤٤
٦  

١,٧٣٩ 
**  

٨
٨  

٢,٨٩٠      

   -) :عالقة الفقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس (صدق الفقرة - ٢
یعــد حســاب الصــدق التجریبــي للفقــرة مــن خــالل حســاب معامــل ارتباطهــا بمحــك 
خــارجي أو داخلـــي أكثـــر أهمیـــة مـــن صــدقها المنطقـــي ، الـــذي یكـــون معرضـــًا لألخطـــاء ، 

فـي حـین  (Helmstadter, 1966: 90)نتیجة تـأثره إلـى حـد كبیـر بـاآلراء الذاتیـة للخبـراء 
المحتـوى التكـویني للسـمة بعضـه بـالبعض  أن الصدق التجریبي للفقرات یؤشـر مـدى ارتبـاط

ـــــرحمن ،  ـــــد ال ـــــاس ٤١٥ -٤١٤: ١٩٨٣اآلخـــــر  (عب ـــــى قی )، أي أن كـــــل فقـــــرة تهـــــدف إل
ــة نفســها التــي تقیســها الفقــرات األخــرى (أحمــد ،  ) ، فضــًال عــن ذلــك ٢٩٣: ١٩٨١الوظیف

فــان اســتبعاد الفقــرات التــي یكــون ارتباطهــا ضــعیف بالدرجــة الكلیــة یــؤدي إلــى زیــادة صــدق 
، ونظـــرًا لعـــدم تـــوفر محـــك خـــارجي یمكـــن أن یؤشـــر  (Smith, 1966: 70)لمقیـــاس ا

، إذ كمــا  للشخصـیة الناضـجة ، لـذلك اعتمــدت الباحثـة الدرجـة الكلیـة للمقیــاس محكـًا داخلیـًا
في حالة عدم تـوفر محـك خـارجي فـأن أفضـل محـك  (Anastasi, 1997)تشیر انستازي  

  .  (Anastasi, 1997: 211)داخلي هو الدرجة الكلیة للمقیاس 
بــین  Pearson's Correlation Coefficientحسـب معامـل ارتبـاط بیرســون 

) فقـرة لـم تكـن ١١درجة كل فقـرة والدرجـة الكلیـة للمجیـب علـى المقیـاس فأتضـح أن هنـاك (
) ألنهــا أقــل مــن القیمــة الجدولیــة ٠,٠٥معــامالت ارتباطهــا بداللــة إحصــائیة عنــد مســتوى (

ـــة (٠,٠٩٨( ـــة ٣٩٨) بدرجـــة حری ـــالقوة التمییزی ـــي ســـقطت ب ـــس الفقـــرات الت ) مـــن ضـــمن نف
  ح معامل صدق الفقرات . ) یوض٥للفقرات، والجدول (

  )٥الجدول (
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٢٧٥  
 

  ) الفقرة بالدرجة الكلیة لمقیاس الشخصیة الناضجة*معامالت ارتباط (
معامل   ت

  االرتباط
معامل   ت

  االرتباط
معامل   ت

  االرتباط
معامل   ت

  االرتباط
معامل   ت

  االرتباط
٠,٣٥٤  ٨٩  ٠,٤٣٤  ٦٧  ٠,٤١٥  ٤٥  ٠,٣٤٨  ٢٣  ٠,٢٨٦  ١  
٠,٠٧٩  ٢ 

**  
٢٤  -

٠,١٣٠ 
**  

٠,١٤٧  ٩٠  ٠,١٠٦  ٦٨  ٠,٣٢٥  ٤٦  

٠,٠١١  ٤٧  ٠,١٦١  ٢٥  ٠,٣٨٣  ٣ 
**  

٠,٢٢٤  ٩١  ٠,٣٠٨  ٦٩  

٠,٠٠٧  ٧٠  ٠,٤٨٨  ٤٨  ٠,٤٤٦  ٢٦  ٠,٥٢٩  ٤ 
**  

٠,٣٣١  ٩٢  

٠,٣٠٤  ٩٣  ٠,٤٠٩  ٧١  ٠,٤٣٨  ٤٩  ٠,٣٤٨  ٢٧  ٠,٦٢٨  ٥  
٠,٣٤٦  ٩٤  ٠,٤٣٠  ٧٢  ٠,٥٠٣  ٥٠  ٠,٣٦٨  ٢٨  ٠,٤٩٠  ٦  
٠,٣٣-  ٥١  ٠,٢٣٦  ٢٩  ٠,٢٦١  ٧ 

**  
٠,١٤٠  ٩٥  ٠,٢٩٢  ٧٣  

٠,٣٥٢  ٩٦  ٠,١٧٣  ٧٤  ٠,٥٢١  ٥٢  ٠,٤١٨  ٣٠  ٠,٢٣٦  ٨  
٠,٠٠١  ٣١  ٠,٤١١  ٩ 

**  
٠,٢٠٨  ٩٧  ٠,٢٧٢  ٧٥  ٠,٢٧٦  ٥٣  

٠,٠٧٥  ٩٨  ٠,٢٩٨  ٧٦  ٠,٣٨٥  ٥٤  ٠,٤٩٧  ٣٢  ٠,٣٢٤  ١٠ 
**  

٠,٠٥٤  ٣٣  ٠,٣٠١  ١١ 
**  

٠,٢١٦  ٩٩  ٠,٣٤٤  ٧٧  ٠,٥٩٦  ٥٥  

٠,٠٣٢  ١٠٠  ٠,٤٢٣  ٧٨  ٠,٥٥٢  ٥٦  ٠,٣٤٠  ٣٤  ٠,٤٦٠  ١٢ 

                                                
ة ( * توى دالل د مس اط عن ل االرتب ة لمعام ة الجدولی ي (٠٫٠٥القیم د ٠٫٠٩٨) ھ ) وعن

) بدرجة ٠٫١٦٩) ھي (٠٫٠٠١)عند مستوى داللة(٠٫١٢٨) ھي(٠٫٠١مستوى داللة (
  . )٣٩٨(حریة 

 الفقرات غیر الدالة .** 



     

  
  

  سي الجامعة ....صیة الناضجة لدى تدریالشخ

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٢٧٦  
 

**  
٠,٣٨٠  ١٠١  ٠,٥٨١  ٧٩  ٠,٥٩٠  ٥٧  ٠,٤٩١  ٣٥  ٠,٤١٨  ١٣  
٠,٣٧٦  ١٠٢  ٠,٥٧٧  ٨٠  ٠,٦٠٢  ٥٨  ٠,٣٨٠  ٣٦  ٠,٢٢٦  ١٤  
٠,٤٢-  ٥٩  ٠,٢٥٨  ٣٧  ٠,٣٤٢  ١٥ 

**  
٠,٤١٣  ١٠٣  ٠,٤٤٩  ٨١  

٠,٢٥١  ١٠٤  ٠,٥٥٦  ٨٢  ٠,١٤٧  ٦٠  ٠,٤١٦  ٣٨  ٠,٤٠٤  ١٦  
٠,٤٦٥  ١٠٥  ٠,٦٠٢  ٨٣  ٠,٤١١  ٦١  ٠,٤١٥  ٣٩  ٠,٣٨٦  ١٧  
٠,٤١٣  ١٠٦  ٠,٦٠٠  ٨٤  ٠,٤٣٩  ٦٢  ٠,٣٨٠  ٤٠  ٠,١٤٤  ١٨  
٠,٣٠٤  ١٠٧  ٠,٤٠٥  ٨٥  ٠,١٥٥  ٦٣  ٠,٤٦٩  ٤١  ٠,٣٤٢  ١٩  
٠,٠٣٨  ٦٤  ٠,٤٥٧  ٤٢  ٠,٣٣٤  ٢٠ 

**  
٠,٥٧٧  ٨٦      

٠,١٤٦  ٨٧  ٠,٢٧٢  ٦٥  ٠,٤٣٥  ٤٣  ٠,٤٩٧  ٢١      
٠,١٧٧  ٨٨  ٠,١١١  ٦٦  ٠,٣٥٠  ٤٤  ٠,٣٦٢  ٢٢      

  -: عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلیة للمجال الذي تنتمي إلیھ -٣
تم حساب عالقـة درجـة الفقـرة بالمجـال الـذي تنتمـي إلیـه باسـتخدام معامـل ارتبـاط 

) إذ كانـت ٠,٠٠١بیرسون ، وقـد بینـت النتـائج أن جمیـع الفقـرات دالـة عنـد مسـتوى داللـة (
) ٠,٠٩٨جمیع قیم معامالت االرتباط المحسوبة أكبر من قیمة معامـل االرتبـاط الجدولیـة (

  ) یوضح ذلك . ٦) فقرات ، والجدول (٩عدى (
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٢٧٧  
 

  )٦الجدول (
بین درجة كل فقرة والدرجة الكلیة للمجال الذي تنتمي إلیه، لمقیاس  )*(معامالت االرتباط

  الشخصیة الناضجة 
امتداد 

اإلحساس 
  بالذات

العالقات   ادراك الواقع  تقبل الذات
  الحمیمة

النظرة 
الموضوعیة 

  للذات

فلسفة موحدة 
  للحیاة

معامل   ت
االرتبا
  ط

معامل   ت
االرتبا
  ط

معامل   ت
االرتبا
  ط

معامل   ت
االرتبا
  ط

معامل   ت
االرتبا
  ط

معامل   ت
االرتبا
  ط

٠,٤٣  ١
٨  

٠,٣٩  ٣
٨  

٠,٥١  ٤
١  

٢  -
٠,٠٥

٦**  

٠,٥٣  ٥
٢  

٠,٤٢  ٦
٣  

١
٣  

٠,٤٥
٧  

٠,٥٣  ٩
٤  

١
٠  

٠,٣٥
٢  

٠,٣٢  ٨
٣  

١
١  

٠,٣٦
٢  

١
٢  

٠,٣٤
٧  

١
٧  

٠,٣٣
١  

١
٥  

٠,٣٠
٠  

١
٦  

٠,٤٤
٥  

١
٤  

٠,٣٤
٧  

١
٧  

٠,٤٩
٨  

١
٨  

٠,٢٩
٠  

١
٩  

٠,١٦
٥  

٢
١  

٠,٢٧
٥  

٢
٢  

٠,٣٧
٧  

٢
٠  

٠,٣٣
٦  

٢
٣  

٠,٥٢
٧  

٢
٤  

٠,٠٤
٨**  

٢
٥  

٠,٤١
٦  

٢
٧  

٠,٢٠
٢  

٢
٨  

٠,٣٩
٤  

٢
٦  

٠,٥٣
١  

٢
٩  

٠,١٣
٠٠  

٣
٠  

٠,١٠
٥  

٣
١  

٠,٠٧
٠**  

٣
٣  

٠,٠٦
٨**  

٣
٤  

٠,٤٥
٢  

٣
٢  

٠,١٨
٧  

٣
٥  

٠,٥٢
٣  

٣
٦  

٠,٤٤
١  

٣
٧  

٠,٣٧
٦  

٣
٩  

٠,٣٨
٤  

٤
٠  

٠,١٤
١  

٣
٨  

٠,٤٤
٩  

٤
١  

٠,٥٥
٥  

٤
٢  

٠,٥٠
٦  

                                                
ة (  * توى دالل د مس اط عن ل االرتب ة لمعام ة الجدولی ي (٠٫٠٥القیم د ٠٫٠٩٨) ھ ) وعن

ة ( توى دالل ي (٠٫٠١مس ة(٠٫١٢٨) ھ توى دالل د مس ي(٠٫٠٠١) وعن ) ٠٫١٦٩) ھ
  ).٣٩٨بدرجة حریة (

 ** الفقرات غیر الدالة .  
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٢٧٨  
 

٤
٣  

٠,٣٠
٩  

٤
٥  

٠,١١
٤  

٤
٦  

٠,٤٣
٧  

٤
٤  

٠,٤٢
٦  

٤
٧  

٠,٠١
٥**  

٤
٨  

٠,٤٨
٦  

٤
٩  

٠,٤٥
٨  

٥
١  

٠,٠٨
٦**  

٥
٢  

٠,٥٢
٠  

٥
٠  

٠,٥٠
٦  

٥
٣  

٠,٢٥
٤  

٥
٤  

٠,٣٥
١  

٥
٥  

٠,٥٠
٢  

٥
٧  

٠,٥٨
٠  

٥
٨  

٠,٦٢
١  

٥
٦  

٠,٥٤
٧  

٦
٤  

-
٠,٠٣

١**  

٥
٩  

٠,٢١
٢  

٦
٠  

٠,٣٣
٦  

٦
٢  

٠,٤١
٧  

٦
٣  

٠,٢١
١  

٦
١  

٠,٤٨
٥  

٦
٩  

٠,٤٣
٠  

٥
٥  

٠,٤٤
٦  

٦
٦  

٠,٣٣
٨  

٧
٥  

٠,١٣
٤  

٧
٣  

٠,٣٤
٩  

٦
٨  

٠,١٠
٩  

٧
٤  

٠,١٠
٤  

٧
٥  

٠,٢٨
٠  

٧
٠  

٠,٢٤
٠  

٧
٢  

٠,٤٨
١  

٧
٩  

٠,٦١
٠  

٧
١  

٠,٥١
٥  

٨
٠  

٠,٦٢
٣  

٨
١  

٠,٢٦
٦  

٧
٦  

٠,٣٢
٥  

٧
٨  

٠,٤١
٤  

٨
٤  

٠,٥٧
٧  

٧
٧  

٠,٤٣
٣  

٨
٥  

٠,٤٣
٥  

٨
٦  

٠,٢٤
٣  

٨
٧  

٠,٢٤
٠  

٨
٣  

٠,٥٣
٥  

٩
٠  

٠,٢٥
٢  

٨
٢  

٠,٦٠
٦  

٩
١  

٠,١٩
٣  

٩
٢  

٠,٣٩
٨  

    ٨
٩  

٠,١٣
١  

٩
٥  

٠,٢٤
٩  

٨
٨  
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٩
٦  
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٣  

٩
٧  

٠,٣٢
٧  

    ٩
٤  

٠,٤٤
٤  

١
٠
٠  
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٨**  

٩
٣  

٠,٤٠
٠  

١
٠
١  

٠,٥١
٣  

١
٠
٢  

٠,٤٤
٥  

    ٩
٩  

٠,٢٩
٨  

١
٠
٥  

٠,٤٩
١  

٩
٨  

٠,٠١
٤**  

    ١
٠
٦  

٠,٢٧
٥  

    ١
٠

٠,٣٩
٢  

    ١
٠

٠,٤٩
١  
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٣  ٤  
    ١

٠
٧  

٠,٢٨
٩  

                

وبذلك أصـبح عـدد الفقـرات المسـتبعدة نتیجـة التحلیـل اإلحصـائي لفقـرات المقیـاس   
) فقــرة اســتبعدت مــن المقیــاس لكونهــا غیــر ممیــزة ، وفــي الوقــت ذاتــه لــم یكــن معامــل ١٣(

) فقــرات مــن هــذه الفقــرات الثالثــة عشــر اســتبعدت ٩إحصــائیة، وأن هنــاك (صــدقها بداللــة 
لكـون ارتبــاط كـل فقــرة فیهــا بمجالهـا الــذي تنتمـي إلیــه غیــر دالـة وبواقــع فقـرة واحــدة للمجــال 
األول والثالث والسادس، وبواقع فقرتین لكل مـن المجـاالت الثـاني والرابـع والخـامس، وبـذلك 

  ) فقرة .٩٤صیة الناضجة بصیغته النهائیة (أصبح عدد فقرات المقیاس الشخ
اس :  -  Psychometric Properties ofالخصائص السیكومتریة للمقی

the Scale  
أكد المتخصصون في القیاس النفسي ضـرورة التحقـق مـن صـدق المقیـاس وثباتـه 

ـــاییس لألغـــراض العلمیـــة  ـــى یصـــبح باإلمكـــان اســـتخدام نتـــائج المق  &Cronbach)حت
Gleser, 1965: 291)  .  

  Validity of The Scale    صدق المقیاس :
ـــــى أن الصـــــدق مـــــن أهـــــم  ـــــاس النفســـــي عل ـــــي القی یكـــــاد یتفـــــق المتخصصـــــون ف
ــــیكومتریة ، التـــــي ینبغـــــي توافرهـــــا فـــــي المقـــــاییس واالختبـــــارات النفســــــیة  الخصـــــائص السـ

(Maloney & Ward, 1980: 366)  ألنـه یمثـل مقـدرة المقیـاس علـى قیـاس السـمة أو
، وبمـا أن  (Martin & Bateson, 1986: 88)التـي وضـع مـن أجـل قیاسـها الخاصـیة 

خاصــیة الصـــدق جـــزء منهـــا منطقـــي ، وجـــزءًا آخـــر تجریبـــي إحصـــائي یحســـب مـــن خـــالل 
)، ٧٧: ١٩٨٩إجابــات األفــراد عنــد تطبیــق المقیــاس علــى عینــة األفــراد (ثورنــدایك وهــیجن 

ل منطقیـة وأخـرى عملیـة تجریبیـة، لذلك نجد أن علماء القیاس أشاروا إلـى مؤشـرات أو دالئـ
    -وقد تحققت الباحثة من مؤشري الصدق الظاهري وصدق البناء للمقیاس وكاآلتي :

    Face Validityالصدق الظاھري :  -١
 (Ley, 1978: 128)ویقصد به أن المقیـاس یبـدو أنـه یقـیس مـا أعـد لقیاسـه ظاهریـًا 

إلـى ان الصـدق یعتمـد  (Weiner & Stewart, 1984)ویؤكـد كـل مـن وینـر وسـتیورت 
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علـــى آراء مجموعـــة مـــن الخبـــراء المتخصصـــین فـــي مجـــال الســـمة أو القـــدرة التـــي یقیســـها 
  .   (Weiner & Stewart, 1984: 79)المقیاس من خالل إعطاء انطباعاتهم عنه 

وقد تحققت الباحثة من الصدق الظاهري لمقیاس الشخصـیة الناضـجة مـن خـالل 
بـراء المتخصصـین فـي الشخصـیة والقیـاس والتقـویم (الملحـق عرضه علـى مجموعـة مـن الخ

ـــذلك  -٢ ـــذي أعـــدت لقیاســـه ، ونتیجـــة ل ـــرة للمجـــال ال ـــاس كـــل فق ـــاموا بتقـــدیر قی أ) الـــذین ق
) یوضــح عــدد المــوافقین ٧اســتبعدت أربــع فقــرات مــن المقیــاس بصــیغته األولیــة، والجــدول (

) لداللـــة ٢لنهائیــة وقیمــة (كــاوغیــر المــوافقین مــن الخبــراء علــى فقـــرات المقیــاس بصــیغته ا
الفرق بین عدد الموافقین وغیر الموافقین مـن الخبـراء علـى كـل فقـرة ، فأبقیـت الفقـرات التـي 

) المحسـوبة والجدولیـة یكـون ٢) خبراء فأكثر ، ألن الفـرق بـین قیمتـي (كـا١٠نالت موافقة (
  )  . ١) بدرجة حریة (٠,٠٥ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (

  )٧ل (الجدو
عدد الخبراء الموافقین وغیر الموافقین على فقرات مقیاس 

) لداللة الفروق بینھا ، وبحسب أرقام ٢الشخصیة الناضجة ، وقیمة (كا
  الفقرات بصیغتھ النھائیة

مستوى   )٢قیمة (كا  عدد الخبراء المحكمین  عدد الفقرات  أرقام الفقرات
الداللة غیر   الموافقین

  الموافقین
  الجدولیة  المحسوبة

١٤، ١٢، ٩،  ٧، ٥، ٢ ،
٣٠، ٢٧، ٢٤، ٢١، ١٨ ،
٤٥، ٤٢، ٣٩، ٣٥، ٣٢ ،
٦٦، ٦٤، ٥٨، ٥٣، ٥٢ ،

٩٤، ٨٩  

٠,٠٠١  ١٠,٨٣  ١٢  صفر  ١٢  ٢٣

١٧، ١٥، ١١، ٦، ٤، ١ ،
٣٤، ٢٩، ٢٥، ٢٣، ١٩ ،
٤٦، ٤٣، ٤٠، ٣٨، ٣٦ ،
٦٥، ٦٣، ٥٧، ٥٥، ٥٠ ،
٧٦، ٧٤، ٧٣، ٧٠، ٦٩ ،

٩٢، ٨٧، ٨٥  

٠,٠١  ٦,٦٤  ٨,٣٣  ١  ١١  ٢٩
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١٦، ١٣، ١٠، ٨، ٣ ،
٣١، ٢٨، ٢٦، ٢٢، ٢٠ ،
٤٧، ٤٤، ٤١، ٣٧، ٣٣ ،

٥٦، ٥٤، ٥١، ٤٩،٤٨ ،
٦٧، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩ ،
٧٧، ٧٥، ٧٢، ٧١، ٦٨ ،
٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨ ،
٩٠، ٨٨، ٨٦، ٨٤، ٨٣ ،

٩٣، ٩١  

٠,٠٥  ٣,٨٤  ٥,٣٣  ٢  ١٠  ٤٢

    Construct Validityصدق البناء :  -٢
یعتمـد التحقـق مــن صـدق بنــاء المقیـاس علـى افتراضــات نظریـة یــتم التحقـق منهــا 
ــه  ــإذا مــا تطابقــت نتــائج التجریــب مــع االفتراضــات یكــون المقیــاس صــادقًا فــي بنائ تجریبــًا ف

(Cronbach, 1970: 105)  ویمكـن اعتبـار التحقـق مـن القـوة التمییزیـة للفقـرات مؤشـرًا ،
قـرات المقیـاس ، مـن خـالل التحقـق مـن ارتبـاط كـل فقـرة على صدق البناء، والتجانس بین ف

بالدرجة الكلیة للمقیاس، فضًال عن حساب معامالت ارتبـاط كـل فقـرة بالمجـال الـذي تنتمـي 
إلیه ، والتي كانت جمیعها دالة فـي المقیـاس بصـیغته النهائیـة ، هـي مؤشـرات علـى صـدق 

  بناء المقیاس .
ة لمجـاالت المقیـاس السـتة تـم االعتمـاد وللتحقق من مصفوفة االرتباطـات الداخلیـ

ــة البحــث األساســیة والبالغــة ( ــات عین ــى إجاب ) ، وحســاب ٢) فــردًا (أنظــر جــدول :٣٠٠عل
ــة لكــل مجــال بالمجــاالت األخــرى لمقیــاس الشخصــیة  ــین الدرجــة الكلی ــاط ب معــامالت االرتب

 & Anastasi)) فقرة ، وهذا یعد مؤشرًا على صدق البناء ٩٤الناضجة الذي یتكون من (
Urbina, 1997: 30)  وتبین أن جمیع معامالت االرتبـاط لكـل مجـال بالمجـاالت األخـرى

ذات داللة إحصائیة إذ كانت معامالت ارتباط بیرسون المحسوبة جمیعها أعلى مـن القیمـة 
) یوضـح ٨) والجـدول (٢٩٨) بدرجـة حریـة (٠,٠٥) عند مستوى داللة (٠,١١٣الجدولیة (

  ذلك . 
  )٨الجدول (
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)، لمجاالت مقیاس الشخصیة *فوفة االرتباطات الداخلیة(مص
  الناضجة

امتدادات   مجاالت المقاییس
االحساس 

  بالذات

العالقات 
  الحمیمة

تقبل 
  الذات

إدراك 
  الواقع

النظرة 
الموضوعیة 

  للذات
          ــ  امتداد االحساس بالذات

        ــ  ٠,٥٥٦  العالقات الحمیمة
      ــ  ٠,٦٨٠  ٠,٥٣١  تقبل الذات
    ــ  ٠,٦٦٠  ٠,٦٩٧  ٠,٥١٨  إدراك الواقع

  ــ  ٠,٧١٨  ٠,٥٩٢  ٠,٦٧٢  ٠,٤٢٨  النظرة الموضوعیة للذات
  ٠,٤٩٦  ٠,٥٨٨  ٠,٥٤٨  ٠,٤٧٤  ٠,٦١٦  فلسفة موحدة للحیاة

  :  ثبات المقیاس
یعــد الثبــات مــن الشــروط الواجــب توافرهــا فــي المقــاییس واالختبــارات النفســیة مثــل 
بقیــة أدوات القیــاس األخــرى المســتخدمة فــي العلــوم الطبیعیــة ، إذ یجــب ان تتســم باالتســاق 
والثبات فیما تقیسـه ، وأن ثبـات المقیـاس یشـیر إلـى تحـرره النسـبي مـن الخطـأ غیـر المـنظم 

(Aiken, 1979: 58)  ــدیر أخطــاء القیــاس ــات هــو تق ، إذ أن الهــدف مــن حســاب الثب
وكلمـا كـان تبـاین الخطـأ  (Murphy, 1988: 63)واقتراح طرق للتقلیل مـن هـذه األخطـاء 

أقل ما یمكن وكان التباین الحقیقي أكبر ما یمكـن فـي درجاتـه ، دل ذلـك علـى أن المقیـاس 
  ) . ٣٤: ١٩٩٨یقیس بدقة أكثر (عودة ، 

ــ ــى نــوعین همــا؛ االتســاق وبمــا أن الثب ــذي یمكــن أن یكــون عل ات هــو االتســاق ال
الخــارجي الــذي یتحقــق عنـــدما یســتمر المقیــاس بإعطــاء نتـــائج ثابتــة بتكــرار تطبیقیــة عبـــر 
الزمن ، واالتساق الداخلي الـذي یتحقـق مـن خـالل أن الفقـرات جمیعهـا تقـیس السـمة نفسـها 

(Fransella, 1981: 97)  ثبــات مقیــاس الشخصــیة الناضــجة . لــذا تحققــت الباحثــة مـن
بطریقتـي إعــادة االختبــار وباســتخدام معادلــة الفاكرونبـاخ ، مــن خــالل درجــات عینــة الثبــات 

                                                
ة (٠٫١١٣) ھي (٠٫٠٥القیمة الجدولیة لمعامل االرتباط عند مستوى داللة ( * د مستوى دالل ) ٠٫٠١) وعن

 ) .٢٩٨) بدرجة حریة (٠٫١٨٩) ھي (٠٫٠٠١() وعند مستوى داللة ٠٫١٤٨ھي (
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) أسـتاذ وأسـتاذة اختیـروا باألسـلوب العشـوائي مـن كلیتـي العلــوم واآلداب ٥٠البـالغ حجمهـا (
  -ومن الذكور واإلناث ومن المراتب العلمیة األربعة ، وكما یأتي:

  :  قة إعادة االختبارطری -١
ـــــــــة بمعامـــــــــل االســـــــــتقرار  ـــــــــات المحســـــــــوب بهـــــــــذه الطریق   یســـــــــمى معامـــــــــل الثب

(Zeller & Carmines, 1980: 52)  الـذي یتطلـب إعـادة تطبیـق المقیـاس علـى عینـة
الثبات نفسها بعد مرور فترة زمنیة ، وحساب معامل االرتباط بـین درجـات التطبیقـین األول 

) أســابیع ٣، لــذا طبـق المقیـاس مـرة ثانیــة بعـد مـرور ( (Murphy, 1988: 65)والثـاني 
) أسـتاذ وأسـتاذة واسـتخدم معامـل ارتبـاط بیرسـون ٥٠على أفراد عینة الثبات البالغ عددهم (

) وتعد هذه القیمـة مؤشـرًا ٠,٧٩٢بین درجات التطبیقین األول والثاني فكان معامل الثبات (
  اس الحالي عبر الزمن . جیدًا على استقرار إجابات األفراد على المقی

  :  االتساق الداخلي باستخدام معادلة الفاكروبناخ -٢
ــار  تعتمــد هــذه الطریقــة علــى حســاب االرتباطــات بــین الفقــرات الداخلــة فــي االختب
وتقســیمه إلــى عــدد مــن األجــزاء یســاوي عــدد فقراتــه ، أي أن كــل فقــرة تشــكل مقیاســًا فرعیــًا 

اكرونبـاخ یزودنـا بتقـدیر جیـد للثبـات ، إذ أنـه یعـد ) ، وأن معامل الف٣٥٤: ١٩٩٨٠(عودة 
 :Nunnally, 1970)المعادلة األساسیة في استخدام الثبات القائم على االتسـاق الـداخلي 

ولتقــدیر االتســـاق الــداخلي للمقیـــاس اســتخدمت إجابـــات التطبیــق األول فـــي حســـاب  (126
ســـتاذة وقـــد بلـــغ معامـــل الفـــا ) أســـتاذ وأ٥٠الثبــات بطریقـــة إعـــادة االختبـــار البـــالغ حجمهـــا (

  ) وهو معامل ثبات جید على االتساق الداخلي بین فقرات المقیاس . ٠,٨٣٥(
   -: وصف مقیاس الشخصیة الناضجة

) ٥٠) فقــرة منهــا (٩٤یتكــون مقیــاس الشخصــیة الناضــجة بصــیغته النهائیــة مــن (
رات ذات فقـــرة مصـــاغة بإتجـــاه إیجـــابي (أي باتجـــاه قیـــاس الشخصـــیة الناضـــجة) وهـــي الفقـــ

، ٤٣،٥٠، ٤١، ٣٨، ٣٦، ٣٣، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٥، ١٨، ١٧، ١٠،١٣، ٩التسلســــل: (
٩٢، ٩٠، ٨٩، ٨٥، ٨٤، ٨١، ٧٩،٧٨،٨٠، ٦٤،٧٥، ٦٣، ٥٩، ٥٨، ٥٤،٥٦، ٥٣ ،
ــدرجات (٩٣ ، ال) ال ــادرًا ، ن ــًا ، أحیان ــًا ، غالب ــدائل (دائمــًا ــد التصــحیح للب ، ٥) ، تعطــى لهــا عن
  ) على التوالي .١، ٢، ٣، ٤

ــاك  ) فقــرة مصــاغة باتجــاه ســلبي أي بعكــس قیــاس الشخصــیة الناضــجة ٤٤(وهن
ـــــــــرات ذات التسلســـــــــل : ( ، ١٤،  ١٣، ١٢، ١١، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١وهـــــــــي الفق

٣٩، ٣٧، ٣٥، ٣٤،  ٣٢،٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٥،١٩ ،
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٦٥، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٧، ٥٥، ٥٢، ٥١، ٤٩، ٤٨،  ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٢، ٤٠ ،
٨٦، ٨٣، ٨٥،  ٧٩،  ٧٨، ٧٧، ٧٤،٧٧، ٧٣، ٧٢،  ٧٠،٧١، ٦٩، ٦٨، ٦٧ ،٦٦ ،
٩٤، ٩١، ٨٨، ٨٧  ، ــًا ، أحیان ، غالبــًا ــة (دائمــًا ــد التصــحیح لبــدائل اإلجاب ) ، تعطــى لهــا عن

ــــــدرجات ( ، ال) ال ــــــادرًا ــــــي (الملحــــــق: ٥، ٤، ٣، ٢، ١ن ــــــوالي ، وف ــــــى الت ) مقیــــــاس ٩) عل
  الشخصیة الناضجة بصیغته النهائیة . 

  
  الرابع الفصل

  عرض النتائج وتفسیرھا
یتضمن هذا الفصـل عـرض وتفسـیر ومناقشـة النتـائج التـي توصـلت إلیهـا الباحثـة 
على وفق أهداف البحث ، فضًال عن عرض ألهم االستنتاجات والتوصـیات والمقترحـات ، 

  وكما یأتي :
  : الھدف األول

خصـــــص الهـــــدف األول لقیـــــاس الشخصـــــیة الناضـــــجة لـــــدى أســـــاتذة الجامعـــــة 
، وأظهـرت النتـائج  t-testالمستنصریة وتحقیقًا لـذلك اسـتخدم االختبـار التـائي لعینـة واحـدة 
) درجـة وبـانحراف ٢٨٧,٧٩أن متوسط درجـات الشخصـیة الناضـجة لعینـة البحـث یسـاوي (

لـة الفـرق بـین هـذا المتوسـط والمتوسـط ) درجـة . وعنـد معرفـة دال١٢,٠٥٧معیاري مقـداره (
ـــالغ ( ) ، اتضـــح أن الفـــرق كـــان بداللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ٢٨٢النظـــري للمقیـــاس الب

ــــة المحســــوبة (٠,٠٠١( ــــة ٨,٣٧٧) إذ بلغــــت القیمــــة التائی ) وهــــي أكبــــر مــــن القیمــــة التائی
  ) یوضح ذلك .٩)، والجدول (٢٩٩) بدرجة حریة (٣,٢٩١الجدولیة (

  )٩الجدول (
نتیجة االختبار التائي لعینة واحدة لدرجات العینة على مقیاس الشخصیة 

  الناضجة
متوسط   العینة

  العینة
االنحراف 
  المعیاري

  مستوى الداللة tالقیمة التائیة 
  الجدولیة  المحسوبة

٠,٠٠١           ٣,٢٩١     ٨,٣٧٧  ١٢,٠٥٧  ٢٨٧,٧٩  ٣٠٠  
ــى أن    ــدل عل الجامعــة المستنصــریة یتســمون بشخصــیات ناضــجة، أســاتذة وهــذا ی

وأن لهم القدرة على توسیع حدود الذات من خـالل بـروز طموحـات وأفكـار جدیـدة وأصـدقاء 
ــه  ــه ســعادة الغیــر مهمــة ل ــاة معنــى وتصــبح ل ــدمج فــي األعمــال التــي تعطــي للحی جــدد، وین



     

  
  

  سي الجامعة ....صیة الناضجة لدى تدریالشخ

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٢٨٥  
 

ــى أن یــرتبط بعالقــات حمیمــة مــع اآلخــری ــه القــدرة عل ــه كســعادته الشخصــیة، ول ن فــي حیات
األسریة ومع األصدقاء، وهو یحترم ذاته األمر الذي یشـعره باألمـان مـن خـالل الـتحكم فـي 
ـــى أن یـــدرك واقعـــه  ـــدة عنـــد مواجهـــة المشـــاكل، ولـــه القـــدرة عل نفســـه مـــن االنفعـــاالت الزائ
بعقالنیة، حیث أن له القدرة على حل المشكالت مـن خـالل امتالكـه قـدرات عقلیـة ولغویـة، 

ته ومسؤولیاته التي تناسب قدراته، حیث أن شخصیة التدریسي تتسـم بـالتنظیم، ویدرك مهما
وهي موجهـة لهـدف معـین، ویـرى البـورت أن مـا یمیـز الشخصـیة الناضـجة عـن الشخصـیة 
ــًا للشــخص الناضــج وبتحقیــق الفــرد  ــدة التــي تعــد أمــرًا جوهری المضــطربة هــو األهــداف البعی

قًال وقادر علـى مواجهـة الحاضـر ووضـع خطـة لهذه السمات الستة التي حددها یصبح مست
 :Allport, 1961)واقعیة للمسـتقبل مـن دون أن یكـون سـجین خبـرات السـنوات الماضـیة 

45)  .  
 (May & Ross, 2000))ودراسة ١٩٩٩وهذه النتیجة تتفق من دراسة(الدباج، 

) ، ٢٠٠٢) ودراســة (العــامري، ٢٠٠١، ودراســة (علیمــات، (Hening, 2000)ودراســة 
  . (Bealesbal, 1999))، والتتفق مع دراسة ٢٠٠٣دراسة (الطائي، و 

  : الھدف الثاني
لمعرفة داللة الفروق في الشخصـیة الناضـجة تبعـًا لمتغیـرات الجـنس والتخصـص 

مـع التفاعـل  Three way ANOVAوالمرتبـة العلمیـة ، اسـتخدم تحلیـل التبـاین الثالثـي 
) ، الذي أظهر فروق ذات داللة إحصـائیة للتـأثیرات األساسـیة للمتغیـرات الثالثـة ٤×٢×٢(

وللتفــاعالت الثنائیــة بــین التخصــص والمرتبــة العلمیــة، إذ كانــت النســب الفائیــة المحســوبة 
أكبر من النسب الفائیة الجدولیة، في حین لم تظهر فـروق ذات داللـة إحصـائیة للتفـاعالت 

  ) یوضح ذلك .١٠رى ، والجدول (األخ
  )١٠الجدول (

نتائج تحلیل التباین الثالثي في درجات الشخصیة الناضجة بین متغیرات 
  الجنس والتخصص والمرتبة العلمیة والتفاعل بینھا

مجموع  s.vمصدر التباین  
المرابعات  

S.S 

درجات 
  الحریة

متوسط 
المربعات 

M.S 

مستوى  f النسبة الفائیة 
  الجدولیة  المحسوبة  الداللة

  ٠,٠٥  ٣,٨٩  ٨,٦٧٠  ١١٢٠,٢١٣  ١  ١١٢٠,٢١٣  الجنس
  ٠,٠٥  ٣,٨٩  ١٩,٨٣٠  ٢٥٦٢,٠٠٢  ١  ٢٥٦٢,٠٠٢  التخصص
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  ٠,٠٥  ٢,٦٥  ٦,٣١٦  ٨١٥,٩٩٥  ٣  ٢٤٤٧,٩٨٤  المرتبة العلمیة
  غیر دالة  ٣,٨٩  ٠,٩٨٠  ١٢٦,٦٦٥  ١  ١٢٦,٦٦٥ التخصص× الجنس 
  غیر دالة  ٢,٦٥  ١,٦٨٠  ٢١٧,١١٥  ٣  ٦٥١,٣٤٦ المرتبة العلمیة× الجنس 

المرتبة × التخصص 
 العلمیة

٠,٠٥  ٢,٦٥  ٤,٠٨٤  ٥٢٧,٦٤٩  ٣  ١٥٨٢,٩٤٦  

× التخصص × الجنس 
 المرتبة العلمیة

  غیر دالة  ٢,٦٥  ٠,٢٠٣  ٢٦,٢٦٨  ٣  ٧٨,٨٠٣

        ١٢٩,١٩٩  ٢٨٤  ٣٦٦٩٢,٤٩٠  الخطأ
          ٢٩٩  ٤٧٢٥,٥٩٧  الكلي

  یأتي :) الى ما ١٠وتشیر النتائج في الجدول (  
الجامعـة المستنصـریة وفـق متغیـر  أسـاتذة أوًال : وجود فروق في الشخصیة الناضـجة لـدى 

ــــذكور، ألن متوســــط درجــــاتهم ( ــــل متوســــط درجــــات اإلنــــاث ٢٩٠,٣٦٤٢الجــــنس لل ) مقاب
ــذكور مــن حصــولهم علــى ٢٨٤,٢٩٩٢( ــد یكــون هــذا ناتجــًا بســبب لمــا یتمتــع بــه ال ) . وق

مجاالت أوسع في العمل واالتصال من اإلناث، وهناك أبواب كثیرة مفتوحة لهم یرتادوهـا ، 
عن قیود المجتمع التي الزالت مفروضة على اإلناث وأسـالیب المعاملـة الوالدیـة الـى  فضالً 

اإلناث في غرس االتكالیة أكثر مما یغرسونه في الذكور، والتنشئة االجتماعیة التي تعطـي 
ــاة الضــاغطة منــذ الطفولــة وحتــى  مجــاًال للــذكور فــي العمــل وتحمــل المســؤولیة وأعبــاء الحی

  ناث لذلك .الرشد دون ممارسة اإل
ودراســـة (الـــدباج،  ،(Beales et al, 1990)وتتفــق هـــذه النتیجـــة مــع دراســـة 

  (May & Ross, 2000)،ودراسـة  (Henning, 2000)وال تتفـق مـع دراسـة )، ١٩٩٩
  ).٢٠٠٣ودراسة (الطائي، 

: وجود فروق في الشخصـیة الناضـجة لـدى  الجامعـة المستنصـریة وفـق متغیـر  أسـاتذة ثانیًا
) مقابـل متوسـط درجـات ٢٩١,٣٣٣٣التخصص،لصالح االنسانیات ألن متوسط درجـاتهم (

ــة ( ــار أن االختصاصــات ٢٨٤,٦٦٠٤التخصصــات العلمی ــى اعتب ــد تفســر النتیجــة عل ). وق
اإلنسانیة تتیح فرصة أكبر لألستاذ للحوار مع الطلبة، وهذا راجـع إلـى طبیعـة االختصـاص 

تــــاز بالمرونـــــة فـــــي عرضـــــها وتقـــــدیمها للطلبـــــة نفســــه مـــــن حیـــــث أن المـــــواد اإلنســـــانیة تم
ــاب للمناقشــات المختلفــة ممــا یجعــل  ــة والتدریســي لفــتح ب ــیح الفرصــة للطلب كمحاضــرات وتت

  التدریسي أكثر مرونة وتلقائیة اتجاه أنفسهم وطلبتهم. 
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ــدباج،  )، وال ٢٠٠٣)، ودراســة (الطــائي، ١٩٩٩وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة (ال
  .(May & Ross, 2000)، ودراسة  (Henning, 2000)تتفق مع دراسة 

: وجود فروق فـي الشخصـیة الناضـجة لـدى  الجامعـة المستنصـریة وفـق متغیـر  أسـاتذة ثالثًا
المرتبة العلمیة، ولمعرفة مصدر الفروق في درجات المراتب العلمیة األربعـة ، تـم اسـتعمال 

ــین المتوســطات الحســ ــات المتعــددة ب ــائج كمــا طریقــة شــیفیه إلجــراء المقارن ابیة، وكانــت النت
  ) .١١یوضحها الجدول (

  ) ١١الجدول (
قیم شیفیھ المحسوبة والحرجة للفرق بین كل متوسطین من متوسطات 
ً لمتغیر المرتبة العلمیة، لمقیاس الشخصیة  درجات عینة البحث وفقا

  الناضجة 
المتوسط   المرتبة العلمیة  المقارنة

  الحسابي
مستوى   قیمة شیفیه

  الداللة
اتجاه 
  الحرجة  المحسوبة  الفرق

غیر   ٧,٨٩  ٤,٧٥٤٢  ٢٨٧,٤٣٧٥  أستاذ  ١
  دالة

-  
  ٢٩٤,٣٨٧١  استاذ مساعد

غیر   ٧,٨٩  ٦,٩٧٨٩  ٢٨٧,٤٣٧٥  أستاذ  ٢
  دالة

-  
  ٢٨٧,١٧٥٧  مدرس

غیر   ٧,٨٩  ٠,٤٧٠٧  ٢٨٧,٤٣٧٥  أستاذ  ٣
  دالة

-  
  ٢٨٥,٣٨٥١  مدرس مساعد

لصالح   ٠,٠١  ١١,٥٢  ١٣,٥٧٨٨  ٢٩٤,٣٨٧١  أستاذ مساعد  ٤
أستاذ 
  مساعد

  ٢٨٧,١٧٥٧  مدرس

لصالح   ٠,٠٠١  ١٦,٦٥  ٢٧,٤٠٦٤  ٢٩٤,٣٨٧١  أستاذ مساعد  ٥
أستاذ 
  مساعد

  ٢٨٥,٣٨٥١  مدرس مساعد

غیر   ٧,٨٩  ٠,٨٧٠٨  ٢٨٧,١٧٥٧  مدرس  ٦
  دالة

-  
  ٢٨٥,٣٨٥١  مدرس مساعد

) أعـاله أن مصــدر الفـروق بـین المراتــب العلمیـة األربعــة ١١ویبـدو مـن الجــدول (  
  لتدریسي الجامعة في الشخصیة الناضجة یعود إلى : 
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٢٨٨  
 

تفوق متوسط درجات من في مرتبة أستاذ مساعد على متوسط درجات من فـي مرتبـة  - ١
) ، وتفوق متوسط درجـات مـن فـي مرتبـة ٠,٠١مدرس بداللة إحصائیة عند مستوى (

ستاذ مساعد على متوسط درجات من في مرتبة مدرس مساعد بداللة إحصـائیة عنـد أ
) في الشخصیة الناضجة، ألن قیمة شیفیه المحسوبة أكبر من قیمـة ٠,٠٠١مستوى (

  شیفیه الحرجة. 
التوجــد فـــروق فــي متوســـط درجــات الشخصـــیة الناضـــجة بــین مـــن هــم بمرتبـــة أســـتاذ  - ٢

ــین وأســتاذ مســاعد، ومرتبــة أســتاذ ومــدرس، و  مرتبــة أســتاذ ومــدرس مســاعد، وكــذلك ب
) ألن قیم شیفیه المحسـوبة أصـغر ٠,٠٥مرتبة مدرس ومدرس مساعد، عند مستوى (

من قیمة شیفیه الحرجة . ومن الممكن أن یكون هذا بسبب كون التدریسـي فـي مرتبـة 
أستاذ مساعد قـد تجـاوز مرتبـة المـدرس، وهـو تـواق إلـى مرتبـة األسـتاذیة، ممـا یجعلـه 

نضجًا بسبب المرحلة العمریة التي وصل إلیهـا فـي هـذه المرتبـة، وبسـبب الخبـرة  أكثر
التـــي اكتســـبها خـــالل مراحـــل العمـــل فـــي الجامعـــة ، األمـــر الـــذي جعلـــه یتفـــوق علـــى 

، (May & Ross, 2000)المراتـب العلمیـة األخـرى، وتتفـق هـذه الدراسـة مـع دراسـة
  ).٢٠٠٣وال تتفق مع دراسة (الطائي، 

ـــق رابعـــًا : ال توجـــد فـــروق فـــي الشخصـــیة الناضـــجة لـــدى أســـاتذة الجامعـــة المستنصـــریة وف
) ٠,٩٨٠التفــــاعالت الثنائیــــة بــــین الجــــنس والتخصــــص ، ألن النســــبة الفائیــــة المحســــوبة (

ــة ( ــة الجدولی ــة (٣,٨٩أصــغر مــن النســبة الفائی ــة ٢٨٤,١) بــدرجتي حری ) عنــد مســتوى دالل
)٠,٠٥. (  

: التوجـــد فـــروق فـــي الشخصـــیة الناضـــجة لـــدى أســـاتذة الجامعـــة المستنصـــریة وفـــق  خامســًا
ــة المحســوبة ( ــة، ألن النســبة الفائی ــة العلمی ــین الجــنس والمرتب ــة ب ) ١,٦٨٠التفــاعالت الثنائی

ــة ( ــة الجدولی ــة (٢,٦٥أصــغر مــن النســبة الفائی ــة ٢٨٤,٣) بــدرجتي حری ) عنــد مســتوى دالل
)٠,٠٥. (  

ـــي الشخصـــیة ا ـــروق ف : وجـــود ف ـــق سادســـًا ـــدى أســـاتذة الجامعـــة المستنصـــریة وف لناضـــجة ل
التفــاعالت الثنائیــة بــین التخصــص والمرتبــة العلمیــة، ولمعرفــة مصــدر الفــروق فــي درجــات 
أفراد العینة وفقًا لتخصصهم ومرتبتهم العلمیة، تم استعمال طریقـة شـیفیه إلجـراء المقارنـات 

  ).١٢ضحها الجدول(المتعددة بین المتوسطات الحسابیة، وكانت النتائج كما یو 
  ) ١٢الجدول (
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٢٨٩  
 

قیم شیفیھ المحسوبة والحرجة للفرق بین كل متوسطین من متوسطات 
ً للتفاعالت الثنائیة ، التخصص والمرتبة العلمیة،  درجات عینة البحث وفقا

  لمقیاس الشخصیة الناضجة 
المقا
  رنة

المرتبة العلمیة 
  والتخصص

المتوسط 
  الحسابي

مستوى   قیمة شیفیه
  الداللة

اتجاه 
  الحرجة  المحسوبة  الفرق

  -  غیر دالة  ٧,٨٩  ٠,٧١٨٤  ٢٩١  أستاذ علمي  ١
  ٢٩٥,٠٧١٤  استاذ مساعد علمي

  -  غیر دالة  ٧,٨٩  ٢,٠٩٧٧  ٢٩١  أستاذ علمي  ٢
  ٢٨٤,٣١١١  مدرس علمي

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ٥,٣٧٥٢  ٢٩١  أستاذ علمي   ٣
  ٢٨٠,٦٠٧٦  مدرس مساعد علمي

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ١,٢٢٢٤  ٢٩١  علميأستاذ   ٤
  ٢٨٤,٦٦٦٧  أستاذ إنساني

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ٠,٣٥٨١  ٢٩١  أستاذ علمي  ٥
  ٢٩٣,٨٢٣٥  أستاذ مساعد إنساني

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ٠,٦٣٨٣  ٢٩١  أستاذ علمي  ٦
  ٢٩١,٦٢٠٧  مدرس إنساني

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ١,٥٥٠٨  ٢٩١  أستاذ علمي  ٧
  ٢٨٥,٣٨٥١  مساعد إنسانيمدرس 

لصالح  ٠,٠١  ١١,٥٢  ١٥,٤٦٨١  ٢٩٥,٠٧١٤  أستاذ مساعد علمي  ٨
أستاذ 
مساعد 
  علمي

  ٢٨٤,٣١١١  مدرس علمي

لصالح  ٠,٠٠١  ١٦,٦٥  ٣٣,٤٧٣٩  ٢٩٥,٠٧١٤  أستاذ مساعد علمي  ٩
أستاذ 
مساعد 
  علمي

  ٢٨٠,٦٠٧٦  مدرس مساعد علمي

  - غیر دالة  ٧,٨٩  ٥٠٧٠٦٨  ٢٩٥,٠٧١٤  أستاذ مساعد علمي  ١٠
  ٢٨٤,٦٦٦٧  أستاذ إنساني

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ٠,١٨٥٠  ٢٩٥,٠٧١٤  أستاذ مساعد علمي  ١١
  ٢٩٣,٨٢٣٥  أستاذ مساعد إنساني

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ١,٣١٢٩  ٢٩٥,٠٧١٤  أستاذ مساعد علمي  ١٢
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٢٩٠  
 

المقا
  رنة

المرتبة العلمیة 
  والتخصص

المتوسط 
  الحسابي

مستوى   قیمة شیفیه
  الداللة

اتجاه 
  الحرجة  المحسوبة  الفرق

  ٢٩١,٦٢٠٧  مدرس إنساني
  - غیر دالة   ٧,٨٩  ٢,٧٤٠٥  ٢٩٥,٧١٤  أستاذ مساعد علمي  ١٣

  ٢٩٠,٨٥٥١  مدرس مساعد إنساني
  - غیر دالة   ٧,٨٩  ٨,٣٨٦٨  ٢٨٤,٣١١١  مدرس علمي  ١٤

  ٢٨٠,٦٠٧٦  مدرس مساعد علمي
  - غیر دالة   ٧,٨٩  ٧,٣٤٠٤  ٢٨٤,٣١١١  مدرس علمي  ١٥

  ٢٨٤,٦٦٦٧  أستاذ إنساني
لصالح  ٠,٠١  ١١,٥٢  ١٣,٥٦٣٩  ٢٨٤,٣١١١  مدرس علمي  ١٦

 أستاذ
مساعد 
  إنساني

  ٢٩٣,٨٢٣٥  أستاذ مساعد إنساني

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ٧,٢٩٣٠  ٢٨٤,٣١١١  مدرس علمي  ١٧
  ٢٩١,٦٢٠٧  مدرس إنساني

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ١,٣٩٢٩  ٢٨٤,٣١١١  مدرس علمي  ١٨
  ٢٩٠,٨٥٥١  مدرس مساعد إنساني

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ١,٠٣٠٣  ٢٨٠,٦٠٧٦  مدرس مساعد علمي  ١٩
  ٢٨٤,٦٦٦٧  أستاذ إنساني

لصالح  ٠,٠٠١  ١٦,٦٥  ٣٢,١٣٣٧  ٢٨٠,٦٠٧٦  مدرس مساعد علمي  ٢٠
أستاذ 
مساعد 
  إنساني

  ٢٩٣,٨٢٣٥  أستاذ مساعد إنساني

لصالح  ٠,٠٠١  ١٦,٦٥  ١٩,٩١٤١  ٢٨٠,٦٠٧٦  مدرس مساعد علمي  ٢١
مدرس 
  إنساني

  ٢٩١,٦٢٠٧  مدرس إنساني

لصالح  ٠,٠٠١  ١٦,٦٥  ٢٩,٩٣٥٨  ٢٨٠,٦٠٧٦  مدرس مساعد علمي  ٢٢
مدرس 
مساعد 
  إنساني

  ٢٩٠,٨٥٥١  مدرس مساعد إنساني

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ٤,٦١٨٢  ٢٨٤,٦٦٦٧  أستاذ إنساني  ٢٣
  ٢٩٣,٨٢٣٥  أستاذ مساعد إنساني
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٢٩١  
 

المقا
  رنة

المرتبة العلمیة 
  والتخصص

المتوسط 
  الحسابي

مستوى   قیمة شیفیه
  الداللة

اتجاه 
  الحرجة  المحسوبة  الفرق

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ٢,٥٧٠٧  ٢٨٤,٦٦٦٧  أستاذ إنساني  ٢٤
  ٢٩١,٦٢٠٧  مدرس إنساني

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ٢,٣٥٩٩  ٢٨٤,٦٦٦٧  إنساني أستاذ  ٢٥
  ٢٩٠,٨٥٥١  مدرس مساعد إنساني

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ٠,٥٨٧٧  ٢٩٣,٨٢٣٥  أستاذ مساعد إنساني  ٢٦
  ٢٩١,٦٢٠٧  مدرس إنساني

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ١,٥٥٣٣  ٢٩٣,٨٢٣٥  أستاذ مساعد إنساني  ٢٧
  ٢٩٠,٨٥٥١  مدرس مساعد إنساني

  - غیر دالة   ٧,٨٩  ٠,٠٩٢٦  ٢٩١,٦٢٠٧  إنسانيمدرس   ٢٨
  ٢٩٠,٨٥٥١  مدرس مساعد إنساني

) أن مصــدر الفــروق بــین التفــاعالت الثنائیــة التخصــص ٢٣ویبــدو مــن الجــدول (  
  الجامعة المستنصریة في الشخصیة الناضجة یعود الى : ساتذةوالمرتبة العلمیة أل

تفـوق متوســط درجــات األسـتاذ المســاعد فــي التخصــص العلمـي علــى مســتوى درجــات  - ١
) فـي الشخصـیة ٠,٠١المدرس في التخصص العلمي، بداللة إحصائیة عند مسـتوى (

  الناضجة . 
تفـوق متوســط درجـات األســتاذ المسـاعد فــي التخصـص العلمــي علـى متوســط درجــات  - ٢

) فـي ٠,٠٠١یة عنـد مسـتوى (المدرس المساعد في التخصص العلمي، بداللة إحصائ
 الشخصیة الناضجة .

تفـوق متوسـط درجـات المــدرس فـي التخصـص العلمـي علــى متوسـط درجـات المــدرس  - ٣
) في الشخصـیة ٠,٠٥المساعد في التخصص العلمي، بداللة إحصائیة عند مستوى (

 الناضجة .
تفوق متوسط درجات األستاذ المساعد في التخصـص اإلنسـاني علـى متوسـط درجـات  - ٤

) فـــي ٠,٠١درس فـــي التخصـــص العلمـــي، بداللـــة إحصــائیة عنـــد مســـتوى داللـــة (المــ
 الشخصیة الناضجة .

تفوق متوسط درجات األستاذ المساعد في التخصـص اإلنسـاني علـى متوسـط درجـات  - ٥
ــــة  ــــد مســــتوى دالل ــــة إحصــــائیة عن ــــي التخصــــص العلمــــي، بدالل المــــدرس المســــاعد ف

 ) في الشخصیة الناضجة .٠,٠٠١(
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٢٩٢  
 

ات المدرس في التخصص اإلنساني علـى متوسـط درجـات المـدرس تفوق متوسط درج - ٦
) فــي ٠,٠٠١المســاعد فــي التخصــص العلمــي، بداللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة (

 الشخصیة الناضجة .
ى  -٧ اني عل ص اإلنس ي التخص اعد ف درس المس ات الم ط درج وق متوس تف

متوسط درجات المدرس المساعد في التخصص العلمي، بداللة إحصائیة 
 ) في الشخصیة الناضجة .٠٫٠٠١مستوى داللة ( عند

ات  -٨ جة للمقارن یة الناض ات الشخص طات درج ي متوس روق ف د ف التوج
ة ( توى دالل د مس ة، عن وبة ٠٫٠٥األخرى المتبقی یفیھ المحس یم ش ) ألن ق

 أصغر من قیمة شیفیھ الحرجة .
: التوجــد فــروق فــي الشخصــیة الناضـــجة لــدى تدریســي الجامعــة المستنصــریة وفـــق  ســابعًا

التفاعالت الثالثیة بین الجنس والتخصص والمرتبة العلمیـة ، ألن النسـبة الفائیـة المحسـوبة 
) عنــــد ٣,٢٨٤) بــــدرجتي حریــــة (٢,٦٥) أصــــغر مــــن النســــبة الفائیــــة الجدولیــــة (٠,٢٠٣(

  ) .٠,٠٥مستوى داللة (
  المصـــادر

 ) . القــاهرة، مكتبــة العــالج النفســي الحــدیث قــوة لإلنســان)، ١٩٨٣إبــراهیم، عبــد الســتار ،
 مدبولي .

 ) . ـــ ــم الــنفس االكلینیكــي، منــاهج التشــخیص والعــالج النفســي، )، ١٩٨٨ــــــــ الریــاض ، عل
 دار المریخ.

 ) . سـلة ، سلفهمـه وأسـالیب عالجـه –اضطراب العصـر الحـدیث  –االكتئاب )، ١٩٩٨ـــــــــ
 ، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب . ٢٣٩عالم المعرفة، العدد 

 )  . ـــــــ ــــــة التعبیــــــر عــــــن المشــــــاعر)، ٢٠٠٤ــــــــ ــــــد حری .  العــــــالج النفســــــي: تــــــدریب وتأكی
www.noyatna fs.net 

 ) . عمـان،  المـدخل إلـى الصـحة النفسـیة) ٢٠٠١أبو حویج ، مـروان والصـفدي، عصـام ،
 .  دار المسیرة

 ) . االسـكندریة ، دار المعرفـة سـایكولوجیة الـذات والتوافـق)، ١٩٨٧أبو زید، إبراهیم أحمد،
 الجامعیة.

 ) . عمان ، دار الفكر . مبادئ اإلرشاد النفسي) ١٩٩٧أبو عطیة ، سهام درویش ، 
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٢٩٣  
 

 ) .الضـغوط النفسـیة وعالقتهـا بكـل مـن الـذكاء ، ١٩٩٩أبو غزالة ، سمیرة علي جعفـر ، (
جامعــة عــین شــمس، العــدد  مجلــة كلیــة التربیــةذات وبعــض الســمات المرضــیة ، وتأكیــد الــ

 ، القاهرة . ٢٤٥ – ٢٣٢، ص  ٣، جزء  ٢٣
 ) . القـاهرة، مكتبـة النهضـة  القیاس النفسـي والتربـوي) ، ١٩٨١احمد، محمد عبد السالم ،

 المصریة.

 ) . القاهرة، دار غریب. الشخصیة القویة)، ١٩٧٣أسعد ، یوسف میخائیل ، 

 ) .الموصــل، منشــورات أســس علــم الــنفس التربــوي)، ١٩٩١األزیرجــاوي ، فاضــل محســن ،
 جامعة الموصل .

 ) . القاهرة، دار قباء. الذكاء الوجداني) ، ٢٠٠٠األعسر، صفاء وكفافي ، عالء الدین ، 

 ) . علـم الـنفس الطفولـة والمراهقـة) ، ١٩٨٣اآللوسي ، جمال حسین ، خان ، أمیمة علي 
 ار الحریة.، یغداد ، د

 ) . ترجمة ، عبد العزیـز القوصـي ، والسـید  محمـد  العقل الناضج) ، ١٩٦٣أوفرستریت ،
 عثمان ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصریة.

 ) .ترجمـــة: حامـــد عبـــد  نظریـــات اإلرشـــاد والعـــالج النفســـي)، ١٩٩٢باترســـون، س. هــــ ،
 العزیز الفقي ، الكویت ، دار القلم.

 ) . دلیلــــك إلـــى البرنــــامج اإلحصــــائي )، ٢٠٠٣بشـــیر، ســــعد زغلــــولSPSS بغــــداد، دار ،
 الكتب والوثائق .

 ) .عمان ، دار اللواء. ١، طدراسات في التعلیم الجامعي)، ١٩٨٦التل، سعید ، 

 ) . القیـاس والتقـویم فـي علـم الـنفس والتربیـة) ، ١٩٨٩ثورندابك روبرت وهیجین ، الزابیـث 
 عدس ، عمان، دار مجد الوي. ، ترجمة عبد اهللا الكیالني وعبد الرحمن

 ) . القاهرة، دار النهضة العربیة. علم النفس والطب النفسي) ١٩٨٨جابر ، كفافي ، 
 ) . بغداد، دار الحریة. الطب النفسي للجمیع)، ١٩٩٠الجادري، عبد المناف حسن ، 

 ) . ـــتعلم) ، ١٩٦٨جـــاري ، رولـــف ، ترجمـــة عبـــد العزیـــز القوصـــي والســـید  ســـیكولوجیة ال
 ، القاهرة، مكتبة النهضة المصریة. ٢، طعثمان 
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٢٩٤  
 

 ). وقــائع المــؤتمر العلمــي  الطالــب فــي عــالم متغیــر)، ١٩٩٢الجعفــري، مــاهر إســماعیل ،
 . ٨٧-٧٥جامعة تكریت ، ص -الثاني، كلیة التربیة للبنات 

 ) . ـــي  الشخصـــیة الســـلیمة) ، ١٩٨٨جـــورارد ، ســـدني ، م آدمـــز ، فیـــد ، ترجمـــة حمـــد دل
 وموفق الحمداني ، بغداد، مطبعة دار الجماهیر. الكربولي

 ) . ـــاریخ رواد الفكـــر االجتمـــاعي)، ١٩٩١الحســـن، إحســـان محمـــد ـــي ت ، دراســـة تحلیلیـــة ف
 ، بغداد، مطبعة التعلیم العالي. ١الفكر االجتماعي، ط

 ) . المنتدى العالمي  التفكیر)، ٢٠٠٤حسن ، حجاج ، 
 http://habian from.com/vb/show threed.php?t=3030 

 ) . ــد ســعید ــد الحمی خصــائص الشخصــیة المرتبطــة بمــوازین النجــاح )، ١٩٨٩حســن ، عب
جامعـة  –، أطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورة، كلیـة التربیـة  لدى المدرس في المرحلة الثانویة

 بغداد .

 ) .مصـر، ١ج -التشـخیص والعـالج والوقایـة -االضـطراب النفسـي)، ١٩٩٥حقي. ألفـت ،
 سكندریة للكتاب .مركز اال

 ) . بناء مقیاس الشخصیة الناضجة للشـباب الجـامعي) ، ١٩٩٩الدباج ، ندى عبد باقر  ،
 جامعة بغداد ، بغداد . -رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة

 ) . عمان ، دار الشرق. أسالیب التدریس الجامعي)، ١٩٩٥زیتون ، عایش ، 

 ) . ترجمـة حمـد دلـي الكربـولي وعبـد الـرحمن  صـیةنظریـات الشخ) ، ١٩٨٣شـلتر، دوان ،
 القیسي ، بغداد ، مطابع التعلیم العالي .

 ) . دار غریب. ة، القاهر  ١، ط العملیة اإلرشادیة) ، ١٩٩٤الشناوي ، محمد محروس ، 

 ) . بغـــداد ، الشخصـــیة بـــین التنظیـــر والقیـــاس ) ، ١٩٨٨صـــالح ، قاســـم حســـین صـــالح ،
 مطابع التعلیم العالي .

 ـــي اإلرشـــاد التربـــوي)، ١٩٨٥، محمـــود عبـــد اهللا . ( صـــالح ، الریـــاض، دار  أساســـیات ف
 المریخ.

 ) . رســـــالة  الشخصـــــیة اإلبداعیـــــة لألســـــتاذ الجـــــامعي)، ٢٠٠٣الطـــــائي، مـــــریم مهـــــذول ،
 الجامعة المستنصریة . –ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة 
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 ) . ـــل ـــدین خلی ـــدة بحـــر ال ـــق الم) ، ٢٠٠٢العـــامري فری ـــدى األســـتاذ الجـــامعي التواف ـــي ل هن
ــه بســمات الشخصــیة ، أطروحــة دكتــوراه (غیــر منشــورة) . بغــداد : جامعــة  الیمنــي وعالقت

 بغداد كلیة التربیة أبن رشد .
 ) . االســـكندریة ، دار  المـــوجز فـــي الصـــحة النفســـیة)، ١٩٧٧عبـــاس ، محمـــود عـــوض ،

 المعرفة الجامعیة.

 ) . ار النفسیة واالجتماعیة للحـرب وانعكاسـاتها ) ، االث٢٠٠٧عبد الحمید الحارث وأخرون
، مركــز  مجلــة العلــوم النفســیة علـى األداء األكــادیمي للتدریســیین فــي الجامعــات العراقیــة ،
 . ١٩٧-٧٠)، ص١٢التعلیم العالي مركز البحوث النفسیة جامعة بغداد، العدد (

 ) . ــد الخــالق، أحمــد محمــد كندریة ، دار ، االســ األبعــاد األساســیة للشخصــیة)، ١٩٨٣عب
 المعرفة الجامعیة.

 ) . المجلـد  بحـوث فـي علـم الـنفس االجتمـاعي والشخصـیة)، ٢٠٠٠عبد اهللا، معتز سـید ،
 الثالث ، القاهرة  ، دار غریب.

 ) .عمــان، دار  ٨، طعلـم الــنفس التربـوي (نظـرة معاصـرة))، ١٩٩٩عـدس، عبـد الـرحمن ،
 الفكر.

 ) . ١، طسـایكولوجیة الطفولـة والفتـوة والشـبابمعالم مـن ) ، ١٩٨٨العظماوي ، إبراهیم  ،
 بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة.

 ) . القــاهرة، دار الفكــر ١، ط التعلــیم بــین الواقــع والطمــوح)، ٢٠٠٤علــي ، احمــد ســامي ،
 العربي.

 ) . القاهرة، دار الجامعات. السلوك اإلنساني) ، ١٩٧٩العمري ، إبراهیم ، 

 ) . القـــــاهرة، دار  قیـــــاس والتقـــــویم فـــــي العملیـــــة التدریســـــیةال) ، ١٩٩٨عـــــوده ، احمـــــد ،
 المعارف. 

 ) . سـیكولوجیة الشخصـیة ، محـدداتها ، قیاسـها ونظریاتهـا) ، ١٩٧٥غنیم ، سید محمد  ،
 القاهرة، دار النهضة العربیة.
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٢٩٦  
 

 ) . القـاهرة ،  مدخل إلـى علـم الـنفس العـام) ، ١٩٧٢فائق ، احمد وعبد القادر . محمود ،
 مكتبة االنجلو المصریة.

  ) . الشخصیة والصحة النفسـیة ) ، ١٩٧٠فراج، عثمان لبیب وعبد الغفور ، عبد السالم 
 ، بیروت، مكتبة العرفان.

 ) . القاهرة ، دار الفكر. القیاس النفسي) ، ١٩٨٠فرج، صفوت ، 

 ) . بسام.، الموصل ، مكتبة  النفس اإلنسانیة) ١٩٨٦فرحان ، محمد جلوب 

 ) . ترجمــة التحلیــل اإلحصــائي فــي التربیــة وعلــم الــنفس )، ١٩٩١فیركســون، جــورج أي ،
 هناء محسن العكیلي، بغداد، دار الحكمة .

 ) . الریـاض، دار  اإلرشاد والتوجیه التربوي)، ١٩٨١القاضي، یوسف مصطفى وآخرون ،
 المریخ. 

 ) . ــــذافي، رمضــــان محمــــد ، االســــكندریة ،  ٣ط ،الصــــحة النفســــیة والتوافــــق)، ١٩٨٩الق
 المكتب الجامعي الحدیث.

 ) .ــــه التربــــوي واإلرشــــاد النفســــي بــــین النظریــــة ) ، ٢٠٠٢الكبیســــي، وهیــــب مجیــــد التوجی
 ، بغداد ، مطبعة التعلیم العالي.والتطبیق

 ) . التعلـیم العـالي فـي الـوطن العربـي، الطریـق الـى المسـتقبل)، ٢٠٠٠مذكور، علي أحمد 
 كر العربي.، القاهرة ، دار الف١، ط

 ) . ــــویس كامــــل ، القــــاهرة، مكتبــــة النهضــــة  ١، طالشخصــــیة وقیاســــها)، ١٩٥٩ملیكــــة، ل
 المصریة.

 ) . القاهرة ، دار االنجلو المصریة. الشخصیة السویة) ، ١٩٨٢منصور، طلعت ، 

 ) .بنیــة الشخصــیة وأنماطهــا فــي نظریــة آیزنــك وآثارهــا فــي ١٩٨٨نشــواتي، عبــد المجیــد ،(
لدى طلبة الدرجة الجامعیـة األولـى فـي جامعـة الیرمـوك فـي األردن ، التحصیل اآلكادیمي 

ــد (١٧جامعــة الكویــت، العــدد ( –، تصــدر عــن كلیــة التربیــة المجلــة التربویــة ) ، ٥) المجل
 .  ٢٧١-٢٥٥ص 



     

  
  

  سي الجامعة ....صیة الناضجة لدى تدریالشخ

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٢٩٧  
 

 ) . ـــة)، ١٩٨٨هـــورني، كـــارین ـــودود محمـــود العلـــي ، صـــراعات الباطنی ـــد ال ، ترجمـــة: عب
 بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة. 

 ) .ترجمـة فـرج أحمـد فـرج وآخـرون  نظریـات الشخصـیة) ١٩٧١هول ، ك ، ولندزي ، ج ،
 ، القاهرة، الهیئة المصریة العامة.

 ) . عمان، دار الشروق. مقدمة في علم النفس)، ١٩٩٨الوقفي، راضي ، 
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  )١الملحق (

أسماء السیدات والسادة الخبراء الذین استعانت بھم الباحثة في بعض 
  اجراءات البحث

  التحقق من صالحیة الفقرات في قیاس مجاالت الشخصیة الناضجة . –أ 
ان -ب ة كولم اھیم نظری ن مف ذات المشتقة م ة مجاالت إدارة ال ن دق ق م التحق

  واألھمیة النسبیة لھا
  التحقق من صالحیة الفقرات لكل مجال في قیاس إدارة الذات . -ج
  التحقق من صالحیة الفقرات في قیاس مجاالت توكید الذات . -د

التخصص   أسماء السادة الخبراء  ت
  العلمي

  د  ج  ب  أ  العنوان الوظیفي

م.د. إبراھیم مرتضى  .١
  األعرجي

شخصیة 
  وصحة نفسیة

كلیة اآلداب 
/الجامعة 

  المستنصریة

×  ×  ×  ×  

وي  .٢ ان علی أ.م.د. إحس
  الدلیمي

كلیة التربیة ابن   قیاس وتقویم
الھیثم جامعة 

  بغداد

×    ×  ×  

ھید  .٣ الم ش أ.د. أح
  البھادلي

  ×  ×  ×    =       =  قیاس وتقویم

د  .٤ أ.د. أروى محم
  ربیع

شخصیة 
  وصحة نفسیة

كلیة اآلداب/ 
  جامعة بغداد

×  ×  ×  ×  
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ور  .٥ ة منص أ.د. بثین
  الحلو

شخصیة 
  وصحة نفسیة

=    =     =   =  ×  ×  ×  ×  

راھیم  .٦ ل إب أ.د. خلی
  رسول

كلیة اآلداب/   قیاس وتقویم
  جامعة بغداد

  ×  ×  ×  

ول  .٧ ناء مج أ.م.د. س
  فیصل

كلیة اآلداب/   قیاس وتقویم
  جامعة بغداد

×  ×  ×  ×  

ارق  .٨ فاء ط أ.د. ص
  حبیب

كلیة التربیة ابن   قیاس وتقویم
  رشد جامعة بغداد

×        

وب  .٩ نعاء یعق أ.م.د.ص
  التمیمي

كلیة التربیة   قیاس وتقویم
/الجامعة 

  المستنصریة

×  ×  ×  ×  

ا ١٠ یاء رض أ.م.د.ض
  الدلیمي

كلیة التربیة   قیاس وتقویم
/الجامعة 

  المستنصریة

  ×  ×  ×  

د ١١ د هللا أحم أ.د. عب
  العبیدي

كلیة التربیة   قیاس وتقویم
األساسیة الجامعة 

  المستنصریة

×  ×  ×  ×  

كلیة اآلداب   قیاس وتقویم  أ.م.د. علي عودة١٢
/الجامعة 

  المستنصریة

×        

امر ١٣ ل ث أ.د. كام
  الكبیسي

كلیة التربیة ابن   قیاس وتقویم
  رشد جامعة بغداد

×  ×      

ور ١٤ د أن أ.م.د. محم
  السامرائي

كلیة التربیة ابن   قیاس وتقویم
  رشد جامعة بغداد

×  ×  ×  ×  

ود ١٥ اجي محم أ.م.د.ن
  ناجي

شخصیة 
  وصحة نفسیة

كلیة التربیة ابن 
الھیثم جامعة 

  بغداد

×  ×  ×  ×  
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٣٠١  
 

  )٢الملحق (
  مقاییس البحث بالصیغة النھائیة 

  كراس المقاییس 
  الجامعة المستنصریة/ كلیة التربیة

  قسم اإلرشاد النفسي والتوجیھ التربوي
  الدراسات العلیا / دكتوراه صحة نفسیة 

  األستاذ الفاضل :
  األستاذة الفاضلة :

  تحیة طیبة وبعد .
  

ة    ي اإلجاب اونتكم ف ى مع ذا نتمن تھدف الباحثة إجراء دراسة علمیة ، ل
اول  اس تتن رات المقی ً أن فق ا ً بكل دقة وصراحة، علم عن المقیاس المرفق طیا

د فیھا إجابة صحیحة أو خاطئة بل ھي جوانب عامة في سلوك اإلنسان التوج
  آراء حول بعض األمور الشخصیة .

  مع جزیل الشكر والتقدیر
  ) أنثى  (  )  ذكر .   (  الجنس : 

  ) إنساني  (  ) علمي .  (  التخصص :
) أستاذ مساعد (    ) مدرس (    )   ) أستاذ . (  (  المرتبة العلمیة:
  مدرس مساعد

  
  ال  نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً   الفقرات  ت
            اھتماماتي محددة بالتدریس فقط .  ١
            أجد صعوبة في التحكم بانفعاالتي .  ٢
            أمیل إلى التسرع في اتخاذ قراراتي .  ٣
ي   ٤ ي ف وب من ا مطل د م ي تحدی أجد صعوبة ف

  الحیاة .
          

ة  أنظر إلى األمور من خالل مؤشراتھا  ٥ اآلتی
.  

          

امي   ٦ ن اھتم ر م ة أكث كالتي الخاص تم بمش اھ
  بمشكالت اآلخرین.

          

أحذر زمالئي عن أخطائھم وھفواتھم تجاھي   ٧
.  

          

واجھني مواقف صعبة   ٨           أتوتر وانفعل عندما ت
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٣٠٢  
 

  ال  نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً   الفقرات  ت
.  

ي   ٩ ى راحت ا عل ف بھ كل ُ ي أ ؤولیة الت ذ المس أنف
  بدون جھد .

          

اس   ١٠ دیر الن عر أن تق ن أش ف ع فاتي یختل لص
  تقدیري لھا .

          

            أشعر أن حیاتي مضطربة ومربكة .  ١١
ذي یناسبني   ١٢ أجد صعوبة في اختیار الشيء ال

.  
          

تحكم   ١٣ رتي وال ؤون أس ي ش دخل ف اول الت أح
  فیھا .

          

            أكسر بعض األثاث عندما انفعل .  ١٤
            اعتقد إن معظم تصرفات الناس خاطئة .  ١٥
ائي   ١٦ ع أخط االعتراف بجمی عوبة ب د ص أج

  لآلخرین .
          

            أفكر بالمستقبل أكثر من تفكیري بالماضي .  ١٧
لحتي   ١٨ ن مص ر م رتي أكث لحة أس ر بمص أفك

  الخاصة .
          

            أتضجر عندما یخطأ اآلخرون بحقي .  ١٩
            اعتقد أن اآلخرون ھم سبب معظم مشاكلي .  ٢٠
ة نظري أحكم على   ٢١ تصرفات الناس من وجھ

  الخاصة .
          

            أشعر أني إنسان مھم أكثر من اآلخرین .  ٢٢
ت   ٢٣ َ كن ◌ً أشعر باالرتیاح عندما أمارس نشاطا

  أمارسھ في المراحل العمریة السابقة .
          

دیقي   ٢٤ ادق ص دما یص جر عن عر بالض أش
ً آخر .   صدیقا

          

            اتقبل ما یكتبھ القدر لي برضا .  ٢٥
اء   ٢٦ ب أثن اء الكالم المناس ي انتق أجد صعوبة ف

  مناقشة اآلخرین .
          

            اتمكن أن أحدد حقوقي وواجباتي بسھولة .  ٢٧
            أعیش حیاتي بھدوء وانسجام .  ٢٨
            اتألم عندما أثیر أي مشكلة ألصدقائي   ٢٩
اكلي   ٣٠ م مش ھ معظ ل ب ال ألح ى الخی أ إل الج

  الصعبة .
          

            أجد صعوبة في معرفة صفاتي الحقیقیة .  ٣١
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  ال  نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً   الفقرات  ت
            أشعر أن الحیاة لیس لھا قیمة .   ٣٢
الج   ٣٣ ي تع دوات الت ور الن ب حض اتجن

 ً   موضوعات ال تفیدني شخصیا
          

اراتھم   ٣٤ ون زی دما یقلل دقائي عن ن أص د ع ابتع
  لي .

          

            أجد صعوبة في تجاوز حاالت الفشل .  ٣٥
            النشاط الذي أتمكن منھ .اختار   ٣٦
ب صفاتي   ٣٧ أحاول في بعض المواقف أن أنس

  التي ال تعجبني إلى اآلخرین .
          

اتي   ٣٨ ي حی یم ف أجد صعوبة في االلتزام بكل الق
  الشخصیة .

          

ة   ٣٩ ور ورغب ھ بفت ف ب ذي أكل ب ال أؤدي الواج
  ضعیفة .

          

            أفضل عدم االختالط مع اآلخرین .  ٤٠
            أثق بقدراتي في مواجھة المشكالت .  ٤١
            تراودني أحالم الیقظة واألوھام .  ٤٢
            أشعر بالقلق من موقفي تجاه األمور الدینیة .  ٤٣
اتي   ٤٤ ى رغب یطرة عل ي الس عوبة ف د ص أج

  الجنسیة .
          

ون   ٤٥ ذین یتفوق زمالء ال ن ال الغیرة م عر ب أش
  علي .

          

            تقدیر حقیقة اآلخرین .أجد صعوبة في   ٤٦
            أتمكن أن اتفوق على زمالئي بكل شيء .  ٤٧
            أخذ بعض األمور بعدم االكتراث .  ٤٨
ة   ٤٩ أفضل ھوایتي الخاصة على واجباتي المھنی

.  
          

ً عن مشاكلي وآالمي ألصدقائي   ٥٠ أتحدث كثیرا
.  

          

            أشعر باالنفعال عندما أناقش من یعارضني .  ٥١
ي   ٥٢ كالت الت ي إدراك المش عوبة ف د ص أج

  تواجھني .
          

ات   ٥٣ طة والفعالی ن األنش ً م ددا ارس ع أم
  االجتماعیة .

          

ة   ٥٤ اس عالق بعض الن ي ب عر أن عالقت أش
  متأزمة .
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٣٠٤  
 

  ال  نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً   الفقرات  ت
            أشعر بعدم الرضا عن قدراتي وقابلیاتي .  ٥٥
            أشعر بالسعادة مھما كانت الظروف .  ٥٦
            أثیر بعض المشكالت ألفراد أسرتي .  ٥٧
ي   ٥٨ ھ إل دما توج ابي عن ى أعص یطر عل أس

  انتقادات قویة .
          

ر   ٥٩ اري غی اتي وأفك ض طروح أرى أن بع
  مقنعة لآلخرین .

          

            أسخر من اآلخرین في بعض المواقف .  ٦٠
            أرد بعنف على الشخص الذي یستفزني .  ٦١
            لي أي طلب .اتألم عندما یرد   ٦٢
            اتحدث عن عیوبي بموضوعیة .  ٦٣
أرى أن حیاتي المستقبلیة ستكون أفضل من   ٦٤

  اآلن .
          

ھ   ٦٥ بع حاجات رد أن یش يء للف م ش د أن أھ اعتق
  بسھولة .

          

رفات ال   ٦٦ ف تص ض المواق ي بع رف ف أتص
  تعجب اآلخرین .

          

            أشعر بالخجل في المواقف االجتماعیة .  ٦٧
            أفسر األمور بما یتالءم مع حاجاتي .  ٦٨
اتي   ٦٩ ب إمكانی ور ال تناس ي أم ي ف أزج نفس

  وقدراتي .
          

ر واضحة أو   ٧٠ اة غی ي الحی دافي ف أشعر أن أھ
  محددة .

          

            اتدخل في شؤون أصدقائي .  ٧١
            اتصرف بحریة عندما ال أجد من یراقبني .  ٧٢
التحكم باألمور بسرعة ودقة  أجد صعوبة في  ٧٣

.  
          

            أجد صعوبة في تحدید صفاتي السلبیة .  ٧٤
            أھدافي في الحیاة تتفق مع ما أؤمن بھ .  ٧٥
أسعى للحصول على أصدقاء جدد باستمرار   ٧٦

.  
          

دما   ٧٧ أجد صعوبة في مسامحة أفراد أسرتي عن
  یخطئون بحقي .

          

ف   ٧٨ ھ المواق ر أواج ن غی دوء وم ة بھ الحرج
  ارتباك .
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٣٠٥  
 

  ال  نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً   الفقرات  ت
ي   ٧٩ ة الت رین بالطریق ع اآلخ اكلي م ل مش أح

. ً   تریحني ذاتیا
          

            أمیل إلى المرح والبشاشة .  ٨٠
            أعیش حیاتي كیفما تكون .  ٨١
واني وأحاول السیطرة   ٨٢ أفرض نفسي على إخ

  علیھم .
          

            منھا .أبكي عندما توجھني مشكلة ال أتمكن   ٨٣
            أتذكر األشیاء بسھولة .  ٨٤
أنكت على بعض األشخاص بھدف الضحك   ٨٥

  علیھم .
          

            طموحاتي محددة بالحیاة .  ٨٦
            أشعر بالقلق والتوتر من دون سبب .  ٨٧
اب   ٨٨ ال إعج ري ألن نع بمظھ اول التص أح

  اآلخرین .
          

ي   ٨٩ اح ف دى النج اتي ال تتع دریس طموح الت
. ً   حالیا

          

ذا   ٩٠ تحق ھ ذي یس خص ال تھزئ بالش اس
  االستھزاء .

          

            أشعر بالخجل من الجنس اآلخر .  ٩١
            أعاني من مشكالت تفوق ما یعانیھ زمالئي .  ٩٢
            أجدد طموحي كلما أحقق شيء في حیاتي .  ٩٣
ى   ٩٤ يء إل ي تس رفات الت ض التص رف بع أتص

  سمعتي .
          

  



 
 

 
  

تنمیة اإلبداع العلمي لدى الطلبة المقبولین في الكلیات األهلیة 
  العراقیة في السنوات األخیرة

  
  الدكتور حسن وریوش حلو   

 الدكتور فوزي محمد منیر أحمد األستاذ
  بغداد –كلیة المأمون الجامعة 

Development of scientific creativity among 
students admitted to Iraqi private colleges in 

recent years  
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٣٠٧  
 

 الخالصة
من المالحظ أن المستوى العلمي للطلبة المقبولین في المرحلة األولى في 
الكلیات األهلیة في السنوات الثالثة األخیرة أضحى مختلفًا تمامًا عن أقرانهم للسنین 
السابقة من عدة أوجه منها ، على سبیل المثال، المؤهالت العلمیة وتوظیف التكنولوجیا 

إن هذا الوضع الشاذ یتطلب من الكلیة  وطرق التفكیر. الحدیثة والرغبات في التنافس 
وقفة جدیة لتغییر النظام التعلیمي التقلیدي المعمول به حالیا والذي بمجمله یقوم على فكرة 
القدرة األكادیمیة وذلك بتلقین الطلبة مهارات ومعارف محددة. إضافة الى ضرورة التأكید 

تدریسیین وخاصة في الكلیات أألهلیة الحدیثة على تنمیة اسالیب األبداع العلمي لدى ال
التأسیس. تناقش هذه الورقة البحثیة عدة طرق لتحقیق هذا األبداع العلمي المطلوب 
والمبني باألساس على تكنولوجیا المعلومات واألتصال لدى التدریسي أوال ثم لدى هذه 

ة األهلیة وال الشریحة من الطلبة الجدد والتي اصبحت واقع حال مفروض على الكلی
  مناص منه.  

  

Abstract  
It is noted that the scientific level of the students admitted to 

the first stage in the private colleges in the last three years has 
become very different from their peers of previous years in many 
ways, including, for example, educational qualifications, 
employment of modern technology and desires in the competition 
and ways of thinking. This anomaly situation  requires from the 
college a serious stop to change to change the traditional 
educational system currently in use, which as a whole is based on 
the idea of academic ability that teachs the  students skills and 
specific knowledge. In addition of the importance to emphasize on 
the development of scientific creative methods of the teaching staff, 
especially in the recent established colleges . This paper discusses 
many ways to achieve the desired scientific creation which is 
mainly based on information technology and communication with 
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the teaching staff first then with this section of new students which 
has become a  reality imposed on the private  colleges and 
inevitable. 

 المقدمة 
یعتمد المجتمع في بناء حاضره ومستقبله على طاقاته البشریة ولغرض االستفادة        

من هذه الطاقات في الدراسة والعمل والتفكیر البناء یجب ان تقدم الرعایة الكاملة لهذه 
الطاقات . یعتبر االنسان بصورة عامة والطالب بصورة خاصة ثروة البلد التي ینبغي 

االهتمام بشخصیة الطالب بكل مستویاتها الجسمیة والعقلیة تطویرها باستمرار. لذا یجب 
واالنفعالیة واالجتماعیة لكي یحصل المجتمع على االشخاص القادرین على تحقیق 
التطور المتسارع  والنجاح في كافة النواحي . فكلما امتلك الطالب من قدرات عقلیة فأنه 

حیح ولهذا اهتمت الدول بهذا سینتج ویعطي اكثر . لذا ینبغي توجیهه باالتجاه الص
  الموضوع وخصصت له ما یحتاج من دعم واسناد. 

یعد اإلبداع من القضایا المهمة في حیاة األمم والشعوب كافة، المتطورة وغیر المتطورة    
 اكتشافها، الدول على یجب التي البشریة الثروة هم المبدعون على حد سواء. والطلبة

طالق ٕ  للعقل فیه الحسم یكون سوف الذي العالم في تقدمها لصالح طاقاتها  واستثمارها وا
 عقول بین صراع هو الدول بین والصراع والبشریة، المالیة استخدام الموارد وحسن والفكر
 والقیادة، الریادة لها یضمن تكنولوجي وتقدم علمي، سبق الوصول إلى أجل من أبنائها
 والتفكیر اإلبداع تنمیة هو المعاصر وقتنا في من التربیة األسمى الهدف فإن ثم ومن

 قادرین مبدعین أفراد إعداد في التربویة دور المؤسسة یتعاظم هنا ومن .أنماطه بجمیع
 بدائل في التفكیر على القدرة ولدیهم في حیاتهم، تواجههم التي المشكالت حل على

  ).٢٠٠٣المشرفي، (المتجددة  للمواقف ومتنوعة متعددة
تعتبر المرحلة الجامعیة من أهم المراحل في حیاة الطالب، لما في هذه المرحلة        

من تغیرات مرحلیة في تكوینه الفكري واالتجاهي وحول رغباته وحتى في میوله التي تكثر 
التغییر فیه فهذه المرحلة صحیة جدا على كل فتى وفتاة لما لها من حساسیة  فهي تعتبر 

لوصول إلى الغایة فحقًا أنها نقطة تتجمع فیها كل غایات الطلبة مرحلة اختیار الهدف وا
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فـفیها یتالقى الفكر والروح معًا فهي مفترق طرق أما أن تتجه إلى طریق یؤدي به إلى 
النجاح والتفوق واالبداع والتوافق مع نفسیته ومجتمعه وأما إلى طریق عكس ذلك. لكل 

یة والنفسیة واالجتماعیة والعقلیة . فیعاني مرحلة من المراحل خصائصها ومشاكلها الجسم
الطلبة الجامعیون وخاصة بالمراحل الدراسیة االولى فیها من المشاكل النفسیة واالجتماعیة 
وعدم الرضا عن الذات ودائمًا یواجهون تضارب في األفكار مع أنفسهم ومع مجتمعهم 

فالحریة والسماع لهم قلیل  فهم یتخیلون أشیاء ویكونوا مكبوتین في جامعاتهم  في كل شئ
كونهم في المراحل الجامعیة األولى فالبد من هذه المرحلة من ترك قسط من الحریة 
باختیار ما یریدون حتى یكون ذلك مرافقًا لهم في النجاح والتفوق بحیث یسیر كل طالب 

  ).٢٠٠٦ضمن امكانیاته وقدراته( بنسیمون ، 
 إلى المجتمعات اإلنسانیة تسعي التي التربویة األهداف أحد اإلبداع هو تنمیة أن    

 وأن المبدعین، اإلبداع واكتشاف لدراسة الخصبة المرحلة هي الجامعات  وأن تحقیقها،
 لهذا الجدوى،  یكون عدیم ذلك بعد تشجیعه فإن المرحلة، هذه في یشجع لم إذا اإلبداع

اهتمام  مثار أصبح الطلبة الجامعیین  لدى اإلبداع وتنمیة التعلیم تطویر موضوع فإن
كساب اإلبداع تنمیة إلى ملحة الحاجة وأن والباحثین، التربویین من الكثیر ٕ الطلبة  وا

). وقد ٢٠١٣، حمدونه ،  ٢٠١١(الحدابي ،  اإلبداعي مهارات التفكیر الجامعیین،
العربیة اجریت عدة دراسات عالمیة في هذا المجال شملت دوال مختلفة . ففي المنطقة 

اجریت دراسات تخص الطلبة الجامعیین في كل من االردن وفلسطین والمملكة العربیة 
  ).٢٠٠٣، الحوراني ، ٢٠٠٢( البكر،السعودیة 

ان الطلبة المقبولین في الكلیات االهلیة في السنوات االخیرة یعانون من ضعف      
المستوى العلمي واالبداعي مقارنة بزمالئهم المقبولین بالسنوات السابقة ، اضافة الى 
محدودیة الخبرة في طرائق التدریس لدى بعض التدریسیین وخاصة في الكلیات االهلیة 

. ستتطرق ال   فقرات القادمة السباب ومعالجات هذا الوضع الشاذ .التي انشأت حدیثًا
 :االبداع تعریفه وابعاده  
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بأنه قدرة الفرد  ظهرت عدة تعریفات لالبداع ، منها ماعرفته " سلمى محمد خیر اهللا" 
على اإلنتاج بحیث یتمیز بأكبر قدر من الطالقة الفكریة والمرونة التلقائیة واألصالة وذلك 

). حیث ان الطالقة تعني كمیة ٢٠٠١قف مثیر (خیر اهللا ، استجابة لمشكلة أو مو 
االفكار التي ینتجها الفرد خالل فترة محددة ، اما المرونة فتشیر الى قدرة الفرد في تغییر 
رؤیته ووجهته العقلیة في تناول االشكال والمعالجة والتنوع في عناصر الموضوع من 

تمیز انتاج الفرد بالندرة وعدم التكرار .ویرى حیث التفاصیل والتكوین ،واما االصالة فتعني 
آخرون أن اإلبداع هو أرقى مستویات النشاط المعرفي لإلنسان وأكثر النواتج التربویة 

  ).٢٠١٣أهمیة ومن خالله یتم إنتاج حلول متعددة للمشكلة الواحدة ( حمدونه، 
 :مستوى الطلبة المقبولین حدیثا بالكلیات االهلیة 
ان الطلبة الجدد الذین یقبلون في الكلیات االهلیة یأتون بخصوصیات ومستویات        

. ان مدخالت الكلیات االهلیة مختلفة المصادر من ١- مختلفة وكما موضحة بالشكل رقم 
عداد والتحصیل الدراسي فمنهم من اكمل الدراسة االعدادیة (الفرع العلمي او إلحیث ا

التجارة  –الزراعة  –االعدادیات المهنیة ( الصناعة  االدبي ) ومنهم من تخرج من احدى
وغیرها ) حیث كانوا یؤهلون من خالل دورة لمدة سنة واحدة قبل ان یلتحقوا بالمرحلة 
االولى من الجامعة في التخصص المناظر ،وقد الغیت هذه الدورة منذ ثالث 

ني و الشیعي . سنوات.وهناك بعض الكلیات التي یكون مدخولها من طلبة الوقفین الس
كذلك سمح لخریجي بعض المعاهد المهنیة بااللتحاق في المرحلة االولى بالكلیات 

  االهلیة.
ومن ضمن االختالفات االخرى التي ظهرت هو االختالف في خصوصیات الطلبة       

الجدد . حیث ان اختالف االعمار الكبیر بینهم اوضح اختالفهم في مجال الخبرة 
المواد وطریقة التعامل والتصرف اثناء المحاضرة وخارجها وطریقة  الشخصیة ومدى فهم

التحضیر والمناقشة . تقبل الكلیات في الدراسات الصباحیة الطلبة الذین تتراوح اعمارهم 
) سنة ، اما في الدراسات المسائیة فتـقـبل االعمار الكبیرة من الراشدین ٢٤ – ١٨ما بین (

  وي المهن بالقطاع الخاص.العائدین للدراسة والموظفین وذ
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ادى ظهور هذه االختالفات الى اختالف في فهم وتطبیق التقنیات الحدیثة مثل االنترنیت 
وبرامج الهواتف المحمولة من حیث قراءة المحاضرات الكترونیا  والتواصل والتعاون 

  المشترك فیما بینهم. 
 : وضع الكلیات االهلیة الحالي 

وصیاتهم وضع الكلیات االهلیة في موقف صعب ان اختالف مستوى الطلبة وخص
أثر على الطلبة والموضح سابقًا ، والذي زاد في الصعوبة هو فرض وزارة التعلیم العالي 

  ).  ٢- والبحث العلمي آللیة قبـــول جدیدة للطلبة في الكلیات االهلیة ( شكل رقم 
م حداثتها واستخدامها تقنیات ان هذه اآللیة الجدیدة في قبول الطلبة بالكلیات االهلیة وبرغ

حدیثة  من حاسبات وانترنیت في تقدیم استمارة القبول  لكن الزال  فیها بعض المعوقات 
  والسلبیات ، والتي یمكن القاء الضوء على اهمها :

التأخر في اظهار نتائج قبول الطلبة بالكلیات االهلیة: ان هذا التأخر والذي   .أ 
سلبیًا على وقت اعطاء مفردات المناهج  )  شهر یؤثر٢- ١یتراوح مابین (

الدراسیة المقررة للمرحلة االولى . برغم وجود بعض الحلول مثل تقلیص العطلة 
 الربیعیة لهم فانها تعتبر حلول ثانویة ولیست اساسیة.

ظهور االعتراضات والقبول المتأخر لبعض الطلبة الى ما یقارب نهایة الفصل   .ب 
على الطلبة المقبولین حیث یجدوا ان اقرانهم قد  االول من العام الدراسي یؤثر

 ط والحالة النفسیة لدى بعض منهم سبقوهم بالمادة كثیرا مما یولد نوعا من االحبا
االلتحاق المتأخر للطلبة الراسبین بالمرحلة االولى والطلبة المحملین بمادة واحدة   .ج 

او التدریسي او مادتین .هذا یجعلهم في موقف صعب وخاصة عند تغیر المادة 
 الذي یدرسها عن العام  الدراسي السابق.
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  . التباین في مجاالت مختلفة للطلبة الجدد١ -شكل رقم 

  

  . اهم العوامل المؤثرة على مستوى الطلبة الجدد بالكلیات االهلیة٢ –شكل رقم 
 
  

 : المهام الجدیدة المطلوبة من الكلیة 
في القبول  واالختالف في مستوى الطلبة الجدد یحتم على الكلیة وضع  ان التاخر

ستراتیجیة محددة للنهوض بمستواهم وتنمیة قدرات االبداع العلمي لدیهم  لكي یكونوا 
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مؤهلین للدخول في اي امتحانات تنافسیة او امتحانات رصانة مع نظرائهم بالكلیات 
  تلیها. الحكومیة في هذه المرحلة او المراحل التي

و ان هذه االستراتیجیة والتي تطمح الى تنمیة االبداع العلمي تحتاج الى عدة متطلبات 
  ):٣كما موضح بالشكل رقم (

: والذي یعتبر لولب العملیة وحلقة الوصل بین متطلبات الكلیة التدریسي المبدع - ١
 ) : ٢٠٠٢والمجتمع بحیث ان التدریسي المبدع یجب ان یكون ( البكر ، 

، ٤–ملمًا بأسس تنمیة االبداع ومراحله لدى الطلبة  والموضحة بالشكلین ( رقم  - أ 
 والمنظمات الشركات ومدراء العامة اإلدارة علماء من الكثیر) والتي وضعها ٥

  واإلبداع . االبتكار مجال في العالمیة

  
  

  ).أهم خطوات تـنمیة االبداع العلمي لدى الطلبة٣شكل رقم (
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  مبادئ تنمیة االبداع ). بعض٤شكل رقم (

  
  ). اهم مراحل العمل االبداعي٥شكل رقم (

  
 متمیزا في آلیة واسلوب تدریسه من حیث:   -ب 

تقدیم مادته الدراسیة بعیدا عن الجمود والتقلید وحشو المعلومات او  ).١
 ملء المعلومة و تفریغها دون تفكیر و ابداع وعطاء. 
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بطریقة مفتوحة تنمي التفكیر لدى الطالب و  تقدیم اسئلته االمتحانیة  ).٢
 تبتعد عن اسلوب اسئلة قیاس الحفظ والتذكر.

استخدام اسلوب الوصف الذهني والذي یصلح لتدریب الطلبة بشكل  ).٣
انفرادي او على شكل مجامیع . وتهدف هذه الطریقة تحریر الطالب 

. یتم من العوامل التي تعیق نشاطه وتفكیره االبداعي المنطقي النافع
تمریر المعلومات عن طریق الحوار متعدد االهداف واالبعاد . ان 
احساس الطالب بان افكاره ستكون موضعا للنقد او للتقلیل من شأنها 

 سیجعله في موقف سلبي یمتنع فیه من تقدیم افكار اخرى.
اعطاء فرصة للطالب بان یبدع . حیث ان الطالب سیبدع اذا توفرت  ).٤

 له فرصة لالبداع.
تخدام طرق الكتابة االبداعیة من خالل كتابة التقاریر والدراسات اس ).٥

 وخاصة في مواضیع وفقرات یرغبها الطالب ضمن المادة الدراسیة. 
: والتي تكون بعیدة عن التقلید الذي یركز  المادة العلمیة الحدیثة والحیویة - ٢

ات على المعرفة بحد ذاتها وعلى حفظ المعلومات الجاهزة المكدسة بین صفح
الكتب والمالزم الدراسیة التي یعدها بعض التدریسیون دون مالحظة جوانب 
تنمیة التفكیر واالبداع . كذلك من الضروري دعم المنهج بمواد من شأنها تنمیة 

 التـفكیر وملكة االبداع واالكتشاف لدى الطالب . 
ساسیة : تعتبر الكلیة من العناصر اال توفیر الظروف البیئیة الساندة لالبداع - ٣

الكمال تنمیة االبداع العلمي لدى الطلبة من خالل المادة الدراسیة ومن خالل 
تقدیم الدعم المادي والمعنوي للطالب . یعتبر استخدام المكتبات االعتیادیة 
(الورقیة) وااللكترونیة والمختبرات المتطورة اضافة الى المناهج الدراسیة الحدیثة 

سرة من العوامل الساندة لالبداع . ان اطالع ساندة لالبداع . كذلك تعتبر اال
االسرة على مدى تقدم وابداع اوالدهم وبناتهم بالكلیة في مجال محدد او عدة 
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مجاالت من خالل متابعتهم مع تدریسییهم وتشجیعهم لهم یساعد في تنمیة 
 طاقاتهم االبداعیة اثناء فترة دراستهم بالكلیة.

  الطلبة الجدد:طرق تنمیة االبداع العلمي لدى 
) ان تنمیة االبداع العلمي تتم من خالل ٢٠١٣یرى كثیر من الباحثین ومنهم ( حمدونه ، 

معالجة العقبات التي تواجه طلبة الجامعات والكلیات ومنهم طلبة الكلیات االهلیة والتي 
  تشمل اربعة أبعاد رئیسیة هي :

  معوقات تتعلق بالمناهج الجامعیة.   - أ 
  یئة الجامعیة .معوقات تتعلق بالب   -ب 
  معوقات تتعلق بالمحاضر الجامعي.  -ج 
 معوقات تتعلق بالطالب الجامعي.   -د 

ان الفقرة االولى (أ) هي مفروضة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وال یمكن 
تغییرها ، ولكن یمكن التنسیق حولها من خالل المراسالت الستحصال الموافقات الالزمة 

  بعض الوقت .للتغییر والتي تستغرق 
  أما الفقرتین ( ب ، ج ) فیمكن للجامعة او الكلیة االهلیة ان تساهم فیهما بشكل فعال .

  أما الفقرة ( د) والتي تخص المعوقات التي یواجهها الطالب وهي على نوعین :
ضعف الثقة بالنفس والمیل للمجاراة والحماس المفرط،  العقبات الشخصیة: مثل  -

 م الحساسیة والشعور بالعجز والتسرع.والتفكیر النمطي، وعد
العقبات الظرفیة: ویقصد بها تلك العقبات المتعلقة بالموقف ذاته أو بالجوانب  -

االجتماعیة أو الثقافة السائدة وتشمل مقاومة التغیر، وعدم التوازن بین الجد 
والفكاهة، وعدم التوازن بین التنافس والتعاون،و معوقات اإلبداع هي معوقات 

داریة  واجتماعیة وسیاسیة.اقتص ٕ   ادیة وا
فیمكن للكلیة ان تساهم في حل جزء منها مثل التفكیر النمطي وضعف الثقة بالنفس من 

 خالل تأثیر التدریسسي  اما االجزاء الباقیة فهي خارج ارادتها.
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فیما یلي بعض االفكار المفیدة للتدریسیین وخاصة الجدد منهم في تحفیز وجلب انتباه 
  ) . ٧،  ٦ –للمحاضرة او المادة التي یدرسها ( الشكلین رقم طلبته 

  

  
  ). بعض االفكار الحدیثة للتدریسي اللهام الطلبة٦شكل رقم (

  
  ). اهم طرق جذب انتباه الطلبة  للمحاضرة٧شكل رقم (

  
 :االستنتاجات والتوصیات 

  ان أهمیة هذه الدراسة تكمن في ما یلي:
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 على وبخاصة المجال هذا في ریتأج والبحوث التي قلة الدراسات .١
 .  مستوى الكلیات االهلیة محلیًا

توضیح دور التدریسي الذي ینبغي أن یسهم به في تحقیق أهداف  .٢
 التعلیم واهمها تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى الطالب.

ربما تكون هذه الدراسة بدایة لسلسة أخرى من البحوث في هذا المجال  .٣
 والتعلیم التربیة حقل المسؤولین في كما أنها محاولة لجذب انتباه

اإلبداع لدى الطلبة  تنمیة على العالي خاصةعن التعلیم  والمسؤولین
 وبناء أجیال والتعلم التعلیم تطویر على یساعدهم مما الجامعیین 

  اإلبداعیة. القدرات تمتلك
  وقد توصلت الدراسة إلى االستنتاجات التالیة : 

العلمي والفكري والعملي بین الطلبة  ظهور اختالف واضح في المستوى .١
المقبولین بالكلیات االهلیة للسنوات الثالثة المنصرمة عن مناظریهم بالسنوات 

 التي قبلها.
تأثیر نظام القبول المركزي الجدید للكلیات االهلیة المتبع من وزارة التعلیم العالي  .٢

 والبحث العلمي على الطلبة.
دى الدولة او وزارة التعلیم العالي والبحث عدم وجود خطة وطنیة ستراتیجیة ل .٣

العلمي او الجامعات او الكلیات االهلیة لتنمیة االبداع العلمي والفكري لدى 
 الطلبة بمختلف مستویاتهم والحد من المعوقات المؤثرة علیه.

حاجة اتباع التدریسي في محاضراته الى اسالیب حدیثة تزید من الهام الطالب  .٤
 ة والتفاعل معها ، وعدم استخدام االسلوب التقلیدي معه.ورغبته في المحاضر 

عدم وجود التشجیع الكافي للطلبة المبدعین والمتمیزین وعدم تشجیعهم على  .٥
  ابداء رأیهم باي نشاط یهدف الى تنمیة قدراتهم االبداعیة العلمیة.

  
  التوصیات : 
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  :التالیة بالتوصیات نتقدم نتائج من الدراسة إلیه توصلت ما على بناء
وضع الحلول  أجل من الكلیات االهلیة في تربویین مهتمین اعتماد ضرورة .١

الالزمة لتنمیة االبداع لدى  الطلبة بهذه الكلیات من خالل الدراسات النظریة 
وذلك من خالل استبانات مدروسة یشارك بها المتخصصین ووفق والمیدانیة 

  موازین محددة لكل فقرة من فقراتها.
الكلیات  الكلیات وخاصة في إبداعیة  وندوات تثقیفیة برامج مضرورة تنظی .٢

 األسالیب اإلبداعیة وطرق تـنمیتها بأفضل الجدیدة ، لتعریف التدریسیین 
 مادیاً  دراسیا والمتفوقین والمبدعین  المتمیزین الطلبة ودعم مساعدة ضرورة .٣

 . ونفسیاً 
 واشراك التدریسیین الجدد فیها .  التدریس االهتمام بتطویردورات طرائق .٤
اعطاء الوقت الالزم لالنشطة الفكریة والعلمیة التي تزید من القدرات االبداعیة  .٥

 الطالب.
الزام التدریسي بتغییر الماد الدراسیه المكلف بها لفتره التزید عم ثالث سنوات  .٦

  متعاقبه.
  : المصادر 
) " اإلبداع لدى طالب مراحل التعلیم الجامعي " مجلة  ٢٠٠٢البكر، رشید (  -

مستقبل التربیة العربیة_المركز العربي للتعلیم والتنمیة، المجلد الثامن، العدد 
٢٥.  

الحدابي ، أ.د. داود عبد الملك ، أ. رجاء محمد دیب الجاجي ، أ. ندى طاهر  -
التحصیل وعالقته بتنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي لدى عینة " )٢٠١١(مظفر 

المؤتمر العلمي العربي الثامن من الطلبة الموهوبین في الجمهوریة الیمنیة" ، 
،  الیمن لرعایة الموهوبین والمتفوقین ، المجلس العربي للموهوبین والمتفوقین،

  .٢٠١١تشرین االول  ١٦ -١٥
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تجارب عالمیة في تربیة اإلبداع وتشجیعه  )٢٠٠٣الحوراني ، محمد حبیب ،( -
  لدى الطلبة الجامعیین، كلیة التربیة، جامعة دمشق، سوریا

) "فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة كفاءات تعلیم  ٢٠٠٣المشرفي ، انشراح (  -
  التفكیر اإلبداعي." مجلة الطالب.

القسم ) " دور رئیس ٢٠٠٦بنسیمون استال مارا ، كیلي وارد ، كارال ساندرز ( -
في تطویر اعضاء هیئة التدریس الجدد الى اساتذة وعلماء " ، ترجمة :مازن 

 عز الدین العطار ، مطبعة العبیكان ، المملكة العربیة السعودیة.
) "تصور مقترح اتفعیل دور ٢٠١٣حمدونه ، د. حسام الدین حسن عطیة ( -

ینیة" ، الجامعات والكلیات في تنمیة االبداع لدى طلبة الجامعات الفلسط
المؤتمر السنوي الخامس " تنمیة ثقافة االبداع" المنعقد في وزارة الشباب 

  كانون اول. ٢٤-٢٣والریاضة ، 
المشكالت التي تواجه المبدعببن ) " ٢٠٠١( محمد خیر اهللا ،  سلمى -

  .بغداد جامعة ، التربیة كلیة ، منشورة غیر رسالة ماجستیر ، الجامعیین 

  
  
  
 



 
 

 

  

واقع البحث العلمي في 

الجامعات العراقیة وسبل 

  االرتقاء بھ
ا.م.د. حسین علیوي ناصر الزیادي                

قسم  – اآلدابكلیة  –جامعة ذي قار 
  الجغرافیة

٠٧٨١١٥٧٢٢٦٦ 
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  المقدمة
اتسعت مجاالت البحث العلمي مع تطور الحضارة اإلنسانیة، حیث كان العلم ممارسة      

، وقد خضع لكثیر من التغییر والتطویر، وكان للعرب باع طویل في مجال العلم للوصف اللفظي
، إذ كانت الرسائل العلمیة بما تحتویه من حقائق ونظریات وتصورات من أرقى ما  والعلماء

  . )١(في أي مكان آخر من العالم هیمكن الحصول علی
یتمثل هدف البحث بدراسة مفهوم البحث العلمي في العراق وبیان دوره في خدمة المجتمع،       

، عي أن تواجهه الصعوبات والعوائق، النَّ االرتقاء به على وفق اإلمكانیات المتاحة یومن الطب
  لحاضنة األساسیة للبحث العلمي. كما تطرق البحث إلى أثر الجامعات العراقیة باعتبارها ا

فقد تم استنباط واستشفاف  ،أما األدوات االستقصائیة المستعملة في البحث أو المنهج المتبع     
تم االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي االستقرائي في و  ،المعلومات من مصادرها المختلفة

وكما  للبحث العلمي،  التطور التاریخيدراسة العدید من التطورات والمتغیرات التي صاحبت 
التاریخ هو " األب الشرعي للعلوم اإلنسانیة ومن أقدم المجاالت التي انشغل بها العقل  نَّ إیقال ف
فنحن جزء من التاریخ، وسنتحول یوما ما إلى تاریخ ، والتاریخ كان مستقبال لتاریخ  ، )٢(" البشري

دراسة الماضي بكل أبعاده، وفهمه   البد من لحاضرولكي نفهم ا قبله وحاضرا لتاریخ سبقه .
عطاء توقعات  المستقبلؤ ببالشكل الذي یساعدنا على التنب ٕ   قرب ما تكون للدقة والواقعیة .أوا

فقد تم االعتماد على المصادر والمراجع الرسمیة في مجال  ،وفیما یتعلق بمصادر الدراسة      
  البحث العلمي ، فضال عن المراجع العربیة المترجمة.

أما هیكلیة البحث، فقد اقتضت الضرورة العلمیة تقسیم البحث على محاور عدة ، تناول     
ور الثاني أهمیة مفهوم البحث العلمي والتطور التاریخي له ، في حین تناول المحالمحور األول 

البحث العلمي وأثره في خدمة المجتمع مقارنة بالدول اإلقلیمیة، والعربیة، والعالمیة والمشاكل 
، ثم مسك الختام تسجیل سبل القضاء على تلك التي تواجه البحث، والباحث العلمي في العراق

  المشكالت.
   ٠: مفھوم البحث العلمي أوال

ــه تحلیــل العلمــيیمكــن تعریــف البحــث         جــل أوتصــنیف للظــواهر مــن  ،وتســجیل ،بأن
في حقـول مختلفـة  أولى نتائج موضوعیة ودقیقة وواضحة في حقل معرفي معین إالتوصل 
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أو  معلومـة صـحة استقصـاء إلـىیهـدف  إنسـاني واع ومـنظم سـلوك هنَّـأبف كمـا یعـرَّ   .)٣(
 حـل نـاجح إیجـاد أو ونتائجهـا ومعالجتهـا أسـبابها وفهـم ظـاهرة أو لموقف إثباتأو  فرضیة
 أوعـدم صـحة نظریـة  إثبـات أووالمجتمـع  الفـرد تهـم اجتماعیـة سـلوكیة أو محـددة لمشـكلة

ــةأمســ ذالة معین ٕ ــد تحــول  ، وا ــة ســابقا فق ــاز بالعمومی ــدأ  إلــى اآلنكــان البحــث العلمــي یمت مب
  التخصص الدقیق ضمن المجال العلمي الواحد .

 یسمى شخص بها یقوم منظمة فكریة عملیة " إنه هو العلمي البحث تعریفات أشهر ومن       
 باتباع تسمى موضوع البحث  معینة مشكلة أو مسألة شأن في الحقائق أجل تقصي من الباحث
 نتائج إلى أو للعالج حلول مالئمة الوصول إلى بغیة البحث، تسمى منهج منظمة علمیة طریقة

  . ثالبح المماثلة تسمى نتائج المشكالت على للتعمیم صالحة
 ”Scientific Research “ اإلنجلیزیة اللغة عن مترجمة مصطلح العلمي البحث عبارة إن    

 األسالیب على تعتمد والطریقة العلمیة ، العلمیة الطریقة على یعتمد العلمي فالبحث ،
 الفرضیات وتكوین األحداث ووصف )٤(المعلومات المالحظة وتسجیل في المنظمة ةیالموضوع

  واتباع المناهج العلمیة . 
من الموارد  اإلفادةعلى  قدرته وزیادة ،البشري اإلدراك نمو إلى العلمي یهدف البحث      

 واع إجرائي هو سلوكف ،والمجتمع للفرد كریمة حضاریة حیاة یوفر وبما الطبیعیة والبشریة ،
، وقد یتم ذلك من المقصودةالنتائج  على للحصول متنوعة وتنفیذیة تخطیطیة بعملیات یحدث

 ،من األسس المهمة لتعزیز الدراسة البحثیةالتي تعد الدراسات السابقة  خالل االطالع على 
والمحاور التي تناولها الباحثون والمنهجیة التي  ،وتساعد في التعرف على أهمیة تلك الدراسات

 ، ثمومقارنتها بالنتائج الحالیة ،تشخیص مكامن النقص في تلك الدراسات فضال عنساروا علیها 
  تضیه األمانة العلمیة واألخالقیة.    قذكر تلك الدراسات أمر ت

بــآخر " فالعــالم  أوالتــأثر بهــا بشــكل  إلــىال یقــود  أنالتطــرق للدراســات الســابقة ینبغــي  أنَّ  إال     
ت قـد تكـون كالفیلسوف مطالب بان یطهر عقله منـذ بدایـة البحـث مـن كـل مـا یحتویـه مـن معلومـا

الضالل وقد حرص على ذلـك واضـعو منـاهج التفكیـر العلمـي مـن الغـربیین منـذ  إلىخاطئة فتقود 
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) واضـع أصـول المـنهج العلمـي والـى  f . Baconمطلع العصور الحدیثـة مثـل فرنسـیس بیكـون (
  )  في كتابه التأمالت في الفلسفة األولى ". ( Descartesذلك ذهب دیكارت

  يالبحث العلم أھمیة
فهو یرتبط بخدمة حاجات المجتمـع  ،وینمیها اإلنسانیة ةالبحث العلمي یغني المعرف نَّ إ    
دي إلـى زیـادة المعـارف التـي تفسـر ؤ بصورة مباشـرة أو غیـر مباشـرة، فهـو أمـا أن یـ تهاوتلبی

، أو یكــون ةالفلســفی األكادیمیــةتكــون مناســبة لألطــر  قــرب مــاأالظــواهر، أو تعــالج مشــاكل 
 ةالنظریـ أو األكادیمیـةجري من أجلها، والبحـث العلمـي بـأطره أهداف التي ألادم تطبیقیا یخ

  . اإلنسانيللمشاكل التي تقابل العمل في مجمل النشاط  ةسیجد الحلول العلمی یةوالتطبیق
ــه      فهــو ینمــي معــارفهم  ،كمــا أن للبحــث العلمــي مــردودا غیــر مباشــر علــى القــائمین ب
ــاعلــى البحــث و  ةوالقــدر  لهــم  ةافیضــ، وتــوفیر مــوارد أةالطــالع الــدائم علــى اإلنجــازات العلمی

أخـذت دورهـا فـي بعـض الجامعـات وهـو مـا  ةولمؤسساتهم العلمیة مـن خـالل أسـالیب جدیـد
فالبحث العلمي یقـوم بخدمـة المجتمـع بصـورة مباشـرة أو  ،أطلق علیه (( الجامعة المنتجة))

السـتراتیجیة للتغیـر االبحث العلمي هـو الرؤیـة  نَّ إغیر مباشرة ومن خالل ذلك یمكن القول 
 ،والمجتمــــع ،فرادألافهـــو یهــــتم بـــ ،والفكـــري المنشــــود ،والثقــــافي ،القتصـــادياو  ،الجتمـــاعيا

لهـذه التغیـرات  ةالتجاهـات المعاصـرة والمصـاحباأبـرز  نَّ إومستقبال ویمكننـا القـول  ،حاضرا
نعكــاس ذلــك علــى أوجــه اظم قــدرتها و الجذریـة الشــاملة هــو الثــورة العلمیــة والتكنولوجیــة وتعـا

التهـا العدیـدة افمـن سـمات الثـورة العلمیـة تنمیـة المعرفـة وبـروز مج كافة،الجتماعیة االحیاة 
تعــززت  األســبابولهــذه  ،والزیــادة الســریعة فــي حجمهــا والتغیــر فــي هیكلهــا التنظیمــي العــام

 ،أهمیــة البحــث العلمــي وأهمیــة العلــوم، واكتســبت مســألة الركــون إلیهــا فــي حــل المشــكالت
ن أي مـــن اوتطـــویر التكنولوجیـــا أهمیـــه بالغـــة بالنســـبة لـــدول العـــالم قاطبـــة إذ لـــم یعـــد بإمكـــ

البحــــث العلمــــي علــــى تطورهــــا  ةالمجتمعـــات المعاصــــرة تجاهــــل التــــأثیر الملمــــوس ألنشــــط
، أو أن تتخــذ موقفــا ســلبیا مــن هــذا النشــاط بــدعوى أنــه نــوع مــن الجتمــاعياالقتصــادي و ا

  الترف الفكري الذي ینعكس فقط على تطور العلوم ذاته .
 البحث العلمي أھداف
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 حل توظف في وموضوعیة منطقیة نتائج تفرز مدروسة منظمة منهجیة هو يالعلم البحث -١
 إلى الیومیة توفیر الحاجیات من وانتقاله اإلنسان تقدم إلى یؤدي ، مما البشریة المعرفة مشاكل

 . الحضاري تفوقه لیعزز قیمة وأكثر أعلى أخرى أفضلیات
 ویزید وكماً  مردودهم السلوكي نوعاً  ویرفع الموضوعي الفكر تطویر إلىیؤدي البحث العلمي  - ٢

   . أعمالهم نجاح نسب من
 بیان الحقائق مع صالحیتها من التحقق أو إلیها التوصل تم التي العلمیة النظریات توضیح -٣

  .منها الصحیح واختیار البشري الفهم في المتناقضة
 ومؤشرات التحلیل طرق استعماالت ذلك في بما الخاطئة البحوث منهجیات تصحیح - ٤

  .لتقویمها الراجعة والتغذیة اإلحصائي
  .والجماعات األفراد تواجه التي والعملیة العلمیة المشاكل حل - ٥
 المكتشف الطبیعي غیر المتاح من االستفادة عبر متطورة حیاة وأسالیب جدیدة تقنیات إیجاد -٦

  .الحضاریة البشریة المعرفة زیادة في یساهم مما
  مشاكل  البحث العلمي في العراق

  اإلنفاققلة  - أوال
 الشدید االهتماممقدمتها  في كثیرة، یقف أسباب له الیوم العالم یشهده الذي السریع الهائل التقدم إنَّ    

عتبة  عند والتطویر، البحث في مجال العربیة، المشروعات فیه الذي تقف الوقت ففي العلمي، بالبحث
 المتقدم العالم دول أن نجد فحسب، "األكادیمي الترف" باب عند أو اإلنجاز، جدیة عن البعیدة الدعایة
 أجل التطویر، ومن أجل من المختلفة العلمیة والتجارب البحث لدعم من إمكاناتها والوفیر الكثیر تكرس

  .ثباتاً  مستقبل أكثر
 الرسمیة وغیر الرسمیة المؤسسات السخي من الدعم   یجد المتقدمة المجتمعات في العلمي فالبحث     

 االقتصادیة إلى متمم للتنمیة في العموم یتحول أو یترجم" داعم البحث استثماري أي ألنه، المستفیدة،
 أكادیمیاً  ترفاً  ولیس استثمار   هو المعنى، الحالة، وبهذا هذه في العلمي ، فالبحث .واالجتماعیة

  .)٥(عشوائیاً 
 البحث على اإلنفاق متوسط أنعلمنا  إذایختلف عن محیطه العربي في هذا المجال ،  العراق ال إن    

 نحو العالمي المتوسط بینما جمالياإلالمحلي  الناتج من (0.2%) یتجاوز العلمي في العالم العربي فال
 2.8% و  2.8% و  2.6% و  3.8% اإلنفاق ویبلغ الدول العربیة إنفاق أضعاف سبعة أي (%1.4)
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المتحدة  والوالیات،  ةالجنوبی وكوریا ،والیابان، وسویسرا، السوید من في كل  2.4% و  2.6% و 
 البحث على تنفق إسرائیل أن یعني ، وهذا  2.4% فیبلغ إسرائیل في أما ،التوالي على والمانیا ،االمریكیة

   . )٦(العربیة مجتمعة الدول ما تنفقه متوسط من أكثر مرة (12) مقداره ما العلمي
 وفي هذا السیاق یستحسن عرض مبسط لطبیعة االنفاق المالي وحجمه على البحث العلمي في العالم،   

 البحث مجاالت على الوطني مجمل دخله من  2,1 %حوالي ینفق العالم أن الباحثین أحد ذكرفقد 
 ما العالم في العلمي البحث مؤسسات في ویعمل ،دوالر بلیون  536 حوالي یساوي ما أي العلمي ،
  .العاملة القوى من ألف لكل باحث 1,3 بمعدل أي باحث، ملیون  3,4یقارب 

 یقارب بما والتطویر البحث األوروبي على واالتحاد والیابان ،األمریكیة المتحدة الوالیات إنفاق رقدِّ  وقد   
 .العلمي البحث على بأسره العالمي اإلنفاق إجمالي أرباع یتجاوز ثالثة ما وهو دوالر، بلیون 417

 أي دوالر، بلیون  168من  أكثر العلمي البحث على سنویاً  تنفق وحدها المتحدة والوالیات
  .كله العالم ینفق ما مجمل من  32% حوالي
 من  % 24من یوازي أكثر ما أي دوالر، بلیون 130 :ة المتحد الوالیات بعد الیابان وتأتي    
 بریطانیا، ألمانیا ، فرنسا، :المتقدم دول العالم ترتیب ذلك بعد یتوالى ثم .العالم دول إنفاق

الدول  هذه ففي .دوالربلیون   420 من أكثر السبع الدول تنفقه مجموع ما لیكون كندا، إیطالیا،
 العالم، في مجموع الباحثین من  % 66  من أكثر یمثلون باحث، ألف 265 و ملیونان السبع

 .)7(في السنة  دوالر ألف 185 حوالي منهم باحث كل ویكلف
 ذلك و البتكارات،و الداعمة للبحث  األوروبیة الدول قائمة اإلسكندنافیة الدول تصدرت وقد    

 على والتطویر للبحث الدول تلك خصصتها النسب التي فجاءت القومیة ، نواتجها إلى بالنسبة
 (3-33)بنسبة بولندا وتأتي  2.6% ركاالدانم ، 3.51% فنلندا ، 4.27%والسویدو، النح هذا

 للبحث األوروبي االتحاد میزانیة بلغت األوروبیة وقد الدول بین األخیرة المرتبة في  %0.59 )
الموازنة  من % 3.9 تمثل وهي بلیون یورو، 17.5 م 2006 م إلى 2002 من العلمي

 للبحث المشتركة3% من عقدین من أقل وفي .م 2001 العام في األوروبي لالتحاد اإلجمالیة
 األوربي االتحاد میزانیة بلغت أخرى مصادر وفي ،البرام تضاعف تمویل الزمان  366 العلمي
 جنوب دول یورو وتولي بلیون 300 حوالي 2014 إلى 2007 من خالل الفترة العلمي للبحث
 البحث على إنفاقها نسبة الجنوبیة كوریا رفعت والتطویر، فقد للبحث متزایدة أهمیة آسیا وشرق
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 الناتج لعام من 0.6% في  2.89%إلى م 1980 العام في اإلجمالي من المحلي والتطویر،
 البیئة، وتقنیات البحار والمحیطات ، وعلوم اإللكترونیات، نحو ووجهت اهتمامها م، 1997
 مصادر ووفق .والطیران الفضاء وعلوم الجدیدة، التقییس، والمواد وأدوات المعلومات، وتقنیات

 م  2010 في العام 4% من یقرب ما إلى العلمي البحث میزانیة الجنوبیة كوریا فقد رفعت أخرى
   ملیار. 11.5 إلى میزانیتها لتصل

 العام في  0.5% والتطویر من البحث على إنفاقها نسبة لرفع خططت فقد الصین أما   
 خطتها أهداف أیضاً  ووجهت م ، 2000 العام الناتج في إجمالي من%   1.5 إلى م 1995
البنیة  وتطویر قطاع الزراعة ، في التقنیة تطبیقات تحسین نحو تلك الفترة خالل الخمسیة
   ).التصنیع عملیات في التطویر وزیادة للمعلومات، الوطنیة األساس

   2.5% من ما یقرب إلى مؤخراً  الصین في العلمي البحث على اإلنفاق نسبة ارتفعت وقد   
 ملیار 136 من یقرب ما العلمي للبحث میزانیة الصین بلغت فقد القومي، اإلنفاق إجمالي من

   2005 العام في فقط دوالر ملیار 30 المیزانیة هذه فیه تتجاوز لم الذي  الوقت في دوالر
 من أكثر العلمي البحث إنفاقها على یتجاوز فال ، الدول العربیة ومنها العالم دول باقي أما   

 یساوي ما أي دوالر، ملیون 535 سوى فیه ألمة العرب لیس المبلغ وهذا .ر دوال بلیون 116
  .  العالم من البقیة لتلك القومي الدخل من في األلف 11
 الواحد الباحث باحث، وتكلفة ألف 16 من أقل هم العربي الوطن في الباحثین جملة أن كما   
 العام في العربیة الجامعة عن صادرة وفي إحصائیات .دوالر ألف 36 تتعدى ال السنة في

الغرب  في النسبة فیه تصل الذي الوقت في باحث، 318 عربي كل ملیون یقابل أنه   2006
  .شخص ملیون لكل باحث 4500 إلى

 وهو م 2008 العام حسب معطیات دوالر ملیار 9 العلمي البحث على تنفق إسرائیل أن ویذكر
 على إسرائیل حكومة تصرفه ما معدل أن كما (9 ).إسرائیل القومي إنتاج من  4.7% یوازي ما

 الحكومیة من الموازنة % 34.6 یوازي ما العالي التعلیم مؤسسات في المدني البحث والتطویر
 والصیانة، والمنشآت، للرواتب، فهو ،الموازنة باقي أما بكامله، العالي للتعلیم المخصصة
 بوجود مصادر وأفادت  .باحث ألف 24 حوالي إسرائیل في الباحثین وجملة ( 10 ) والتجهیزات
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 وتصنیع التكنولوجیا العلمي البحث في یعملون إسرائیل في ومهندس عالم ألف  90حوالي 
 في الواحد الباحث وتكلفة ،  ( 11 )والتكنولوجیا الحیویة الدقیقة اإللیكترونیات خاصة المتقدمة

 وفي العرب الباحث تكلفة أضعاف أربعة من أكثر في السنة أي ألف دوالر 162 الیهودیة الدولة
 في الباحثین عدد بلغ فقد ملیون نسمة، لكل باحثاً  363 العربي العالم في یوجد الذي الوقت

، 25 إسرائیل  بعد العالم في نسبة أعلى وتلك .نسمة ملیون لكل آالف باحث 5 بمعدل ألفًا
  .باحث 5100 إلى فیها العدد التي وصل الیابان

 تتساوى إسرائیل فإن الدخل القومي، إجمالي من العلمي البحث على اإلنفاق نسبة إلى وبالنظر
سرائیل  ،وألمانیا وفرنسا المتحدة والوالیات مع الیابان العلمي البحث على الصرف في ٕ تنفق  وا

سرائیل في ینفق مما 1% یساوي ما العلمي البحث على ٕ  تنفقه ما ضعف تنفق العالم أجمع، وا
  .3.7 %تنفق  المتحدة فالوالیات والتطویر، البحث العلمي على مجتمعة العربیة الدول

  .)٨( 2.6%وألمانیا .1.8% وبریطانیاً 
 انخفاض نصیب الفرد من األنفاق على البحث العلمي  -ثانیا

 األولىعلى البحث العلمي ، فقد احتلت إسرائیل المرتبة  اإلنفاقأما بالنسبة لنصیب الفرد من    
حوالي  وأنفقت األمریكیةدوالر وجاءت في المرتبة الثانیة الوالیات المتحدة  ١٢٧٢,٨عالمیا بواقع 

الدول العربیة فقد جاءت مائة  أمادوالر.  ١١٥٣,٣اءت الیابان بواقع دوالر وثالثا ج ١٢٠٥,٩
ما  أنفقتعلى البحث العلمي حیث  اإلنفاقمرة اقل من إسرائیل من حیث نصیب الفرد من 

بما فیها الدول النفطیة  آسیادوالر سنویا على الفرد، والدول العربیة الموجودة في   14.7معدله 
التي تصنف بالفقیرة جدًا  األفریقیةر وهو ما یساوي ما تنفقه الدول دوال ١١,٩كان نصیب الفرد 

  دوالر . ٩,٤التي بلغ نصیب الفرد فیها ما مقداره 
    )  نصیب الفرد من االنفاق على البحث العلمي١الجدول (  
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٢٠٠٨المصدر: تقریر الیونسكو حول العلوم والتكنولوجیا   

 

 

  
العالم المختلفة أقالیمعلى البحث العلمي بحسب  اإلنفاق)  نصیب الفرد من ١الشكل (  

من  اإلنفاقنسبة   الدولة

  الناتج القومي

 اإلنفاقنصیب الفرد من 

على البحث العلمي 

  (دوالر)

  1,272.8 4.7  إسرائیل

  1,153.3  3.4  الیابان

  531  1.8  األوروبیةالدول 

  1,205.9  2.6  أمریكیا الشمالیة

  58.4  0.6  نیةیأمریكیا الالت

  710  2.3  الدول المتقدمة

  58.5  1.0  الدول النامیة

 14.7 0.2  الدول العربیة

 11.9 0.1  الدول العربیة في آسیا

 9.4 0.5  األفریقیةالدول 

 170 1.7  العالميالمعدل 
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ا، للباحث بحث ( 0.2 ) حدود في الواحد الباحث وتقدر إنتاجیة      ً   1.5 إلى وتصل سنوی
ا بحث ً  المنطقة في على البحث والتطویر اإلنفاق معدل ویصل المتقدمة، الدول في للباحث سنوی

لى دوالر، ( 195 ) إلى الیابان في یصل بینما الواحد، للفرد دوالرات أربعة حوالي إلى العربیة ٕ  وا
 بینما العلمي، للبحث میزانیتها من (1 %) العربیة الجامعات وتخصص .ألمانیا في دوالر230

  )٩( 40% المتحدة  الوالیات يف الحصة هذه تتجاوز
البحث العلمي  وواقع ومالحظاتهم خبراتهم خالل من الجامعي، بالتعلیم المهتمون ویرى   

ا، یزال الالعراق   في العلمي البحث أن الجامعات، في ومنشوراته ً  المجالین النظري في متواضع
 في التدریس هیئة عضو بها یقوم التي العلمي نشاطات البحث أن نجد وغالبا ما والتطبیقي،
 الوظیفیة، أعبائه مجموع من)  %  (5  من أكثر أحسن األحوال في تشكل ال العربیة الجامعات

 الترقیة ألغراض األحیان، أغلب وفي الجامعات العراقیة موجه في العلمي البحث أن إلى إضافة
ا والتثبیت، األكادیمیة ً   وهمومه . مشكالتهو  المجتمع قضایا إلى معالجة یوجه ما ونادر

 لبراءات األختراع يالعالممن التصنیف  ي) الترتیب العرب٢جدول (
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  المرتبة العالمیة  المجموع الكلي  الدولة

  1  4,380,724  الوالیات المتحدة

  2  725,866  الیابان

  3  313,078  المانیا

  4  129,762  المملكة المتحدة

  8  57,968  كوریا الجنوبیة

  14  16,805  إسرائیل

  836 الدول العربیة مجتمعة

  974 لوكسمبورغ

  ٢٠٠٨، المصدر: تقریر الیونسكو حول العلوم والتكنولوجیا

 لبراءات األختراع يمن التصنیف العالم ي) الترتیب العرب١( الشكل
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   المجتمع ومشكالت التطبیقي المجال عن العلمي البحث انفصال ثالثا:

هناك فجوة واسعة بین هموم المجتمع وتطلعات البحث العلمي ، فاغلب البحوث عبارة عن      
دون من التركیز على الجوانب المجردة یتم  إذ ،ي یعیشه المجتمعذتعالج الواقع ال بحوث نظریة ال

الطالب من االهتمام بواقع المجتمع المحلي،  من أجل هذا نلمس غیاب االنسجام بین ما یعده 
البحوث العلمیة التي یجریها  أنعمل علمي وما یحدث في مجتمعاتهم من مشاكل ، كما 

الترقیة العلمیة، لذا على الباحث الیوم أن یتجه نحو  ألغراضالباحثون هي في اغلبها تهدف 
المختارة  معالجة ما تعانیه المجتمعات من مشاكل على جمیع األصعدة، وأن تواكب المواضیع

واالجتماعیة ، وأن  ،واالقتصادیة ،ف المستجدات التي تحدث في مختلف المجاالت السیاسیةمختل
ویمكن تقسیم البحوث العلمیة الى ما یأتي  توجه بالدرجة األولى لخدمة واقع المجتمع المحلي.

)١٠(.  

01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,000

الوالیات المتحدة

الیابان

المانیا

المملكة المتحدة
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إسرائیل

الدول العربیة مجتمعة

لوكسمبورغ



     

  
  

 ...واقع البحث العلمي في الجامعات العراقیة وسبل

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٣٣٣  
 

من  أصالالنظریة التي تجري  أوالتجریبیة  األنشطةوهي  Basic Research األساسیةالبحوث  -
 رف جدیدة.اجل اكتشاف معأ

محددة لتطبیق نتائج  أهدافوهي بحوث تجري حسب   Applied Researchالبحوث التطبیقیة -
 فریق متعدد االختصاصات وحسب برنامج زمني محدد . أومباشرة یتم تنفیذها من قبل باحث 

وهو نشاط خالق منسق ویجري لزیادة المعرفة العلمیة والتكنولوجیا  R and Dالبحث والتطویر -
 تطبیق جدید . إلىللوصول 

 مشكالت على مبنیة الیابان في والدكتوراه الماجستیر رسائل من (99%) حوالي أنوالجدیر ذكره 
  البیئیة والصناعیة . المؤسسات تعاني منها حقیقیة

 رابعا : المعوقات العلمیة 
، أو جماعة، وتتجلى في ضَ  عف التعاون والتنسیق البحثي، فكلٌ یدخل البحث العلمي بمفرده، فردًا

، أو جامعة، ویمكن تلخیص أهم المعوقات في البحث العلمي فیما یأتي   :)١١(أو مركزًا
 عدم وجود إستراتیجیات واضحة في مجال البحث العلمي. - ١
 والتأهیل البحثي للباحثین األعدادعف ضَ  - ٢
 عف قاعدة المعلومات في المراكز البحثیة والمؤسسات التعلیمیةضَ  - ٣
  عف التواصل معها.الجهل بالمراكز البحثیة في الجامعات وضَ  - ٤
  فقر الجامعات المدقع للمكتبات المتطورة، ولربما انعدامها تماما في بعض الكلیات. - ٥

  خامسا : غیاب مفھوم الجامعة المنتجة
 قویـة مـع تفاعلیـة عالقـة بنـاء عـن عامـة عـاجزة بصـفة تـزال ال النامیـةالجامعـات فـي الـدول    

فـي عزلـة تامــة ، وتشـكل عبئــا علـى میزانیـة الدولــة وال تظهـر أي اهتمــام  تعـیش وهـى مجتمعهـا
تتجـه صـوب تفعیـل العالقـة مـع  مؤسسـات الدولـة ودوائرهـا ال أنالمجتمع وقضـایاه ، كمـا  إلحداث
رها العــاجي فــي دوامــة التنظیــر مبتعــدة عــن التطبیــق الفعلــي بــل تتركهــا تعــیش فــي قصــ ،الجامعــة

بعض بحوثها التطبیقیة تبقى أسیرة الرفوف . وهذا النموذج یمثـل الحالـة األسـوأ  أنوالحقیقي ، كما 
    .تكون علیها الجامعة أنالتي یمكن 

 خبطمن الت قد أوضحت التجارب في الدول النامیة خالل المراحل الزمنیة السابقة نماذج   
تلك السیاسات كانت بمعزل عن البعد  أنسیاستها الداخلیة والخارجیة ، فضال عن  في حـوالتأرج
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الجماهیري ، وهي على األغلب قرارات عشوائیة متخبطة تلتمس طریقها وسط ظالم دامس . كما 
أصبحت الجامعات في تلك الدول مجرد مؤسسات لمنح الشهادات وتخریج أعداد هائلة من 

وهي مؤسسات تكاد تكون منغلقة على نفسها تمثل عبئا إضافیا على المیزانیة العامة  الطلبة ،
  . )١٢(للدولة 

سادسا: االستهانة بنظام الدراسات العلیا من خالل فتح آفاق القبول، واالبتعاد عن الرقابة في 
  األبحاث والدراسات العلمیة.

والبحث العلمي بدءا بأعداد الطلبة ونظام سابعا: عدم تطبیق معاییر الجودة في التعلیم العالي 
  القاعات، وغیرها.

ثامنا: تدني المستوى االقتصادي ألسرة الطالب، مما ینعكس سلبا على نفسیته وعملیة اقتناء 
  الكتاب والمستلزمات الخاصة بالدراسة نحو الحاسوب وغیره.

 ئمة على التعلم، واإلنتاج وعالقةتاسعا: عدم اإلیمان العمیق بفلسفة الجامعة وهویتها األساسیة القا
  الواقع، وبناء اإلنسان، فقد بدأت تكون على شكل واجهة اجتماعیة في البلد لیس إال.

عاشرا :  فشل مؤسسات التعلیم العالي والمتمثلة بالجامعات فـي طریقـة مخاطبـة عقـول الطلبـة مـن 
یة المتبعة على الحفـظ والتلقـین ، خالل فشلها في تحفیزهم على التفكیر واالبتكار ، واعتماد المنهج

وهي عادة سیئة اكتسبها الطلبة واعتاد علیها الكثیر مـن التدریسـین امـا لسـهولتها او لوجـود عقبـات 
. وتاسیسا على ماتقدم اعتاد الطلبة علـى روتـین تلقینـي یقـوم علـى  تحول دون اتباع وسائل اخرى 

بداع والتقوقع ضمن حیز علمي محدود ، وهـذا  الجمود والتذكر ، كما اعتاد التدریسي على عدم اال
  الحال یعد اهم عقبة تواجه البحث العلمي الن هذا النظام الیحفز على البحث والتقصي .

 النتائج والتوصیات:
یجب على الجامعات العراقیة التوجه إلى بناء قاعدة معلوماتیة عربیة الهویة وخاصة في       

وقد خلص  ،ت العملیات اإلنتاجیة إلى مناطق مختلفة من العالمظل ثورة العولمة التي نقلت قدرا
  البحث إلى مجموعة من التوصیات یمكن عرضها من خالل النقاط التالیة:

تشجیع إقامة مراكز البحوث والتطویر الصناعیة مع تفعیل دور هذه المؤسسات في  - ١
 همجاالت المیا يف ياملالشراكات مع مراكز البحوث العالمیة وفقًا لحاجات كل دولة وبشكل تك

والطاقة المتجددة، والتكنولوجیا الحیویة، ومكافحة التصحر واالستخدامات السلمیة للطاقة النوویة 
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وترجمة هذه البحوث  واإلبداعودعم عملیات التطویر للتكنولوجیا وصوال إلى مرحلة االستیعاب 
  .و تسویقها تجاریاً 

ة الدولیة من خالل المشاریع المشتركة التفاعلیة تشجیع االرتباط بالتكنولوجیا الصناعی    - ٢
 وصوال إلى اإلنتاج والتسویق وفقا لمعاییر الجودة الشاملة عالمیا.

تحدد نقاط القوة  يتغطیة السوق العراقیة بدراسات تسویقیة متكاملة لخدمات البحث العلم - ٣
والضعف للمنتجات، وما ینبغي أن تكون علیه هذه المنتجات وما یمكن تقدیمه من خالل 

بمعنى األخذ بالبعد  ، الصناعات العربیة سواء على المدى القریب أو المتوسط أو البعید
 االستراتیجي في الحسبان.

ة ومرتبطة بشبكات شبكة معلومات صناعیة عراقیة تخدم كافة قطاعات الصناع إنشاء  - ٤
 المعلومات الدولیة حتى تیسر الوقوف على ومالحقة المتغیرات الدولیة.

تهیئة التشریعات واإلدارات الحكومیة للعمل على تشجیع التعاون والتبادل السلعي والخدمي  - ٥
الرأسمالیة) وصوال إلى االستخدام  –الوسیطة  –وفي كافة الصناعات المعرفیة (االستهالكیة 

 للموارد االقتصادیة.األمثل 
  .يإعادة هیكلة مراكز البحوث والتطویر من خالل استراتیجیة متكاملة للبحث العلم - ٦
 ي% من الناتج القوم٢،٥یعادل  إلى ما يالعرب يزیادة األنفاق على البحث العلم - ٧  

  العشر سنوات القادمة . خالل يالصاف
في حیاة  التأثیرضرورة االهتمام بالبحوث العلمیة التي تتناول القضایا التطبیقیة ذات  - ٨

المجتمع لتحقیق االنسجام بین المجتمع ، مع وجوب تفعیلها على أرض الواقع لحل مختلف 
 المشكالت كي ال تظل حبیسة األدراج.

ریعات واضحة ومستقرة تمتاز الدول العربیة عموما والعراق واحد منها بعدم وجود نظم وتش  - ٩
 فيالمؤسسات البحثیة وفق معاییر كفاءة وجودة یشارك  أداءبعیدة عن البیروقراطیة تنظم 

 .تطبیقها علماء على قدر كبیر من الخبرة والمسئولیة والكفاءة المهنیة
 االهتمام بالكادر التدریسي من خالل إعداده اإلعداد السلیم، والعنایة بمنهج البحث لدیه. -١٠
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الخطوات المستقبلیة العلمیة من خالل تشكیل فرق االستشارة العلمیة، والعمل رسم  -١١
 بالخطط المستقبلیة.

اعتماد التوزیع المكاني السلیم، والبنایات المؤهلة للجامعات، فقد تقوقعت بعض الجامعات  -١٢
 في مدارس أو بنایات خربة ال ترقى الن تكون جامعة.

عالم المرئي والمسموع والمقروء من أجل تصعید لغة الخطاب العلمي في وسائل اإل -١٣
عالء منصة الطالب واألستاذ، وبیان قیمتهما وقیمة الجامعة  ٕ المحاولة بالتأثیر في المتلقي، وا

 والمدرسة والمؤسسة العلمیة.
ضرورة اعتماد معاییر الجودة العالمیة التي توصي بها وزارة التعلیم العالي والبحث  -١٤

 العلمي.
ة الواسعتین بین التخطیط والتعلیم العالي، ال سیما التخطیط االقتصادي ردم الهوَّة والفجو  -١٥

  واالجتماعي والسیاسي.
 الھوامش والمصادر

 
                                                

الغرب ،ترجمة محمد غصفور ، –الصین – اإلسالمتوبي ا .هیف ، فجر العلم الحدیث  )١(
 ٦٧،ص٢٠٠٠) ،٢٦٠سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، العدد (

األصول .المصادر .اآلفاق  یمني طریف الخولي ، فلسفة العلم في القرن العشرین : )٢(
 . ١٤، ص ٢٠٠٠) ، الكویت ، ٢٦٤المستقبلیة ، سلسلة عالم المعرفة (

عبد اللطیف عبد الحمید العاني ، البحث العلمي والتنمیة ، مجلة كلیة اآلداب ،   )٣(   
البحث المعتمد في المدرسة الجغرافیة العربیة،  أسلوبأسود، فالح شاكر، الدراسة المیدانیة  )٤(

 . ١٩٨٠، مطبعة الحوادث، بغداد، ١١مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، مجلد 
واإلعالم ،  والبحوث أسبار للدراسات الحارثي ، البحث العلمي والتنمیة ، مركز العرابي فهد )٥(

  ٢٠٠٩الریاض ،
العربیة  العلمي البحث مجالس اتحاد عمل استراتیجیة العربیة ، العلمي البحث اتحاد مجالس )٦(

 www.pdffactory.comالسودان ،  جمهوریة– الخرطوم 2008-2016   الفترة خالل
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 العربي، معالم الواقع وتحدیات الوطن في والتطویر العلمي البحث سیرة القاسم، صبحي )٧(

 .  2000 دیسمبر ، 104 عدد عربیة، شئون المستقبل ،
العربي ،  العالم في العلمي البحث أبوسمرة ، مشكالت أحمد البرغوثي ومحمود أحمد عماد )٨(

 عشر، الخامس المجلد اإلنسانیة ، الدراسات سلسلة  القدس، اإلسالمیة ،جامعة الجامعة مجلة

  ١١٣٨،ص2007 الثاني، العدد
دوره  –مشاكله  –واقعه  –حسین علیوي ناصر الزیادي ، البحث العلمي في العالم العربي  )٩(

بحث مشارك في المؤتمر الفكري السابع لمركز الدراسات التاریخیة الموسوم في خدمة المجتمع ، 
 ٢٠١٣ -١١-٢٧-٢٦بالبحث العلمي نرتقي باألداء الجامعي ،جامعة تكریت  ،

 المصدر نفسه . )١٠(
، دور الجامعة في تنمیة المجتمع واتخاذ القرار السلیم ، بحث  حسین علیوي ناصر الزیادي )١١(

 ٣٠-٢٩مشارك في المؤتمر العلمي السابع لمركز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة ،
  ٢٠١٣نیسان 

) عبد الباقي عبد الجبار الحیدري، واقع التعلیم العالي في العراق بین التحدیات والضرورة، ١٢(
  م.٢٠١٢/ ١٢/ ١١ار المتمدن: بحث في موقع الحو 
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  لملخص:ا
إن البحث العلمي یعتبر أحد الركائز الثالثه الرئیسیه في مؤسسات التعلیم العالي      

والتي تتمثل في التدریس والبحث العلمي و خدمة المجتمع. ومن هذا المنطلق فإن 
األهتمام في البحث العلمي یعد ركنا اساسیا في تقییم هذه المؤسسات التعلیمیه. تقدم هذه 

مله ألهم الخطوات الواجب اتباعها  من قبل الباحثین في كتابة الورقه  دراسه تفصیلیه شا
ونشر البحوث  العلمیه الرصینه والمعتمده على تكنولوجیا المعلومات و األتصاالت في 
مفاصلها المختلفه لترقى الى المستوى المطلوب من الرصانه. كما تشتمل الورقه على 

المشرفه على تحریر المجالت العلمیه  المؤهالت والمهام التي یجب أن تناط بها اللجان
التي تنشرها مؤسسات التعلیم العالي ألجل الوصول الى الرصانه المطلوبه. وأخیرا تناقش 
الورقه دراسه نقدیه شامله لواقع حال نماذج مختاره من  أألوراق البحثیه المنشوره في 

 ت األهلیه في العراق.    المجالت العلمیه التي تنشرها عدد من الجامعات الحكومیه والكلیا
                                                                                                                             

    Abstract: 
 The scientific research is one of the three main pillars in higher 
education institutions, which are in teaching and research, and 
community service. In this sense, the interest in scientific research 
is a cornerstone in the evaluation of these educational institutions. 
This paper provides a detailed examination of the most 
comprehensive steps to be followed by the researchers in the 
writing and dissemination of sound scientific research, based on 
Information and Communication Technology (ICT) in various 
joints to live up to the required level. The paper also includes 
qualifications and tasks that must be entrusted to the committees 
supervising the editing scientific journals published by the higher 
education institutions in order to reach the required equanimity. 
Finally, the paper discusses the critical study of a comprehensive 
reality of selected models of research papers published in scientific 
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journals published by a number of public universities and private 
colleges in Iraq. 

1. Introduction 
Do we need to conduct scientific research in our Iraqi Higher 
Education Institutes (HEI), the answer of all parties concerned will 
certainly be yes. However, are we doing enough to support such 
activity, I am sure we will all agree and say no we are not [1]. A 
country like Iraq, which has gone through decades of chaos, the 
research is needed in every walk of life. The country has rather 
scary problems in important sectors. Each sector needs tens of 
research projects to set up a roadmap to solve some of these 
problems. This fact should be recognized by everyone concerned to 
start looking for real solutions. Such solutions cannot be 
accomplished easily without relying on extensive research efforts 
which must follow up to date publication rules that depend entirely 
on the latest Information and Communication Technology (ICT) set 
of rules [2- 5]. A recent study shows that Israel invests more in 
R&D per capital than any other country in the world. New figures 
released by the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD)  showed that Israel devoted more of its 
GDP to research and development than any other country in 2015 
[6]. 
The following points represent a summary of some of existing 
factors that are believed to negatively affect the conduct of research 
in HEI in Iraq:  
1- The little or non-existing impact of scientific research on the 
grade of jobs in the HEI. Unfortunately, this system (career ladder-
based) was adopted after 2003 and applied to all governmental 
sectors. This system lets the professors turned simply into a "state 
employee". The priority in such system is given to teaching and not 
to research.  
 2 - The HEI now have a large number of young faculty members, 
in addition to a number of old members with experience and higher 
echelons. However, many of the young members do not realize the 
magnitude of the responsibility entrusted in them. Furthermore, the 
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administrative personals are unable or unwilling to change or 
improve the research capabilities of these academics.  
3- The little or no support provided to the few researchers who are 
able to publish their research outcomes in international conferences 
and journals.  
4- The lack of a qualified evaluation process of articles and 
independent reviewing of most published works inside Iraq greatly 
reduce the quality of published works. There are so many scientific 
journals published by universities which need a large number of 
peer reviewers as well as the careful selection of highly qualified 
editorial boards.  
5- The concept of working within departmental scientific research 
groups is almost non-existing in HEI in Iraq. There is a blur and 
confusion in the definition of specialization for each faculty staff 
member.  
6- In many cases, there are no real well defined problems for 
scientific research in HEI. The researcher has to look for a research 
problem and find a solution for it. Sometimes the results are not 
even real or of practical use. 
2. Summary of Basic Rules for Writing Scientific Paper 
Typical research articles in a recognized scientific journal must be set 
up as follows [7, 8]: 
Definition of a Scientific Paper 
• The first publication of original research results 
• In a form whereby peers of the author can repeat the experiments 

and test the conclusions 
• In a journal or other source document readily available in the 

scientific community 
The IMRAD Format for Scientific Papers 
• Introduction: What was the question? 
• Methods: How did you try to answer it? 
• Results: What did you find? 
• Discussion: What does it mean? 
• A different format is used in some journals: IRDaM  
• People read sections in various orders.  
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•  
The Front Matter: Title, Authors, Abstract 
• Title 
• The fewest possible words that adequately indicate the contents of 

the paper 
• Important in literature searching 
• Should not include extra words, such as “a study of” 
• Should be specific enough but not overly narrow 
•  
•                  Authors 
• Those with important intellectual contributions to the work 
• Often listed largely from greatest to least contributions  
• Important to list one’s name the same way from paper to paper 
•  
                 Abstract 

• Summarizes the paper 
• Widely read and therefore important 
• Commonly organized in IMRAD format (may be structured 

abstract, with headings corresponding to the various 
sections) 

• Content must be consistent with that in the paper 
• Normally should not include figures, tables, references 

The Core of the Paper: Introduction, Methods, Results, 
Discussion 
           Introduction 

• Provides background needed to understand the paper and 
appreciate its importance 

• Identifies the question the research addressed 
• In general, should be fairly short 
• Typically should be funnel-shaped, moving from general to 

specific. 
         Methods 

• Purposes: to allow others to replicate and to evaluate what 
you did 

• Should describe the study design 
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• Should identify (if applicable) 
– Equipment, organisms, reagents, etc. used (and the 

sources thereof) 
– Approval of human or animal research by an 

appropriate committee 
– Statistical methods 

• May include tables and figures 
• An issue: level of detail in which to describe 

– Well-known methods 
– Methods previously described, but not well known 
– Methods that you devised yourself 

• Helpful to use papers published in the same journal as 
models 

         Results 
• The core of the paper 
• Often includes tables, figures, or both 
• An issue: how much the information in the text should 

overlap with that in the tables and figures 
• Should present results, but not comment on them 

           Discussion 
• Often should begin with a brief summary of the main 

findings 
• Should answer the question stated in the introduction 
• Some other items commonly addressed: 

– Limitations of the study 
– Relationship to findings of other research 
– Other research needed 

• Typically should move from specific to general (opposite of 
introduction) 

Tables: Few Suggestions 
• Use tables only if text will not suffice. 
• Design tables to be understandable without the text. 
• If a paper includes a series of tables, use the same format for 

each. 
• Be sure to follow the instructions to authors.  
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Figures: Few Suggestions 
• Use figures (graphs, diagrams, maps, photographs, etc.) only 

if they will help convey your information. 
• Avoid including too much information in one figure. 
• Make sure any lettering will be large enough once 

published. 
• Follow the journal’s instructions. 

End Matter: Acknowledgments, References 
          Acknowledgments 

• A place to thank people who helped with the work, but did 
not make contributions deserving authorship 

• Permission should be obtained from people you wish to list 
• Sometimes the place where sources of financial support are 

stated 
         References 

• Functions: 
– To give credit 
– To add credibility 
– To help readers find further information 

• Importance of accuracy 
• Existence of various reference formats 
• Availability of citation management software (examples: 

EndNote, Reference Manager) 
A Suggestion 
Start by drafting whatever part of the paper you find easiest to 
prepare.   Many people find it easiest to start with the methods 
section. 
What Do Editors and Reviewers Look for in a Paper? 

• Originality – what’s new about subject, treatment or results? 
• Relevance to, and or extension of existing knowledge. 
• Research methodology – are conclusions valid and 

objective? 
• Clarity, structure and quality of writing – does it 

communicate well? 
• Sound, logical progression of argument. 
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• Theoretical and practical implications (the ‘so what?’ 
factors!) 

• Recency and relevance of references. 
• Adherence to the editorial scope and objectives of the 

journal. 
Some Types of Journal Content Other than Scientific 
Papers 

• Review articles (summarize the literature on a topic) 
• Case reports  
• Editorials 
• Book reviews 
• Essays 
• Letters to the editor 

 
 3. Some Useful ITC research Tools 
The following list gives a collection different ICT tools to 
help the researchers in writing their papers [9]: 
1.  

 Ginger Spell and Grammar Checker 
http://ginger-spell-and-grammar-checker.en.softonic.com/download 
 
2. Holland, M. (1996). Harvard System [Internet]. Bournemouth University, Poole. Available from: 
http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/harvard_system.html [Accessed 1 November 2004]. 
 
3. GLOBAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION (GISI) 
JOURNAL IMPACT FACTOR 
(www.jifactor.com) 
 
4. Beware of plagiarism*! 
 www.uOttawa.ca/plagiarism.pdf August 2009 
5. Some Helpful Resources 

Webster, J., & Watson, R.T.  (2002).  Analyzing the past to prepare for the future:  Writing a literature review.  
MIS Quarterly, 26(2), xiii-xxiii.  Available at:  http://www.misq.org/archivist/vol/no26/issue2/GuestEd.pdf. 

 
The Literature Review (Deakin University).  Available at:  

http://www.deakin.edu.au/library/findout/research/litrev.php. 
 
What can a literature review do for me?  How to research, write, and survive a literature review (Stanford 

University).  Available at:  http://ual.stanford.edu/pdf/uar_literaturereviewhandout.pdf. 
 
Tools for preparing literature reviews (George Washington University).  Available at:  http://www.gwu.edu/~litrev/. 
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The Literature review:  A few tips on conducting it (University of Toronto).  Available at:  
http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-writing/literature-review. 

 
6. The internet has made plagiarism easier with access to term paper mills, search engines,    encyclopedias, etc.  In 
response, websites have been developed which help teachers analyze papers and develop strategies to 
prevent plagiarism. 
Some sites are: 
http://www.turnitin.com/ 
http://www.millikin.edu/wcenter/plagiarism3.html 
 

 7. “Avoiding Plagiarism.”  Virtual Writing Center. 8 August 2001. 
>http://www.madison.tec.wi.us/is/writingcenter/plagarism.htm<  

 “Avoiding Plagiarism: Mastering the Art of Scholarship.”  UCDavis Student Judicial Affairs.  2001. 8 
August 2001. <http://sja.ucdavis.edu/avoid.htm> 

 Plagiarism.org. 8 August 2001. www.plagiarism.org 
 

8. Angelika H. Hoffman, Scientific Writing and Communication: Papers, Proposals, and Presentations, Second 
Edition, Oxford University Press, New York, 2014. 
 
9.  

 
https://www.researchgate.net/home 
 
10. 

 

AuthorAID is a global network that provides support, mentoring, resources and training for  

researchers in developing countries 

Registering is free and easy. Find out more about the benefits of AuthorAID 

Join now  

AuthorAID is coordinated by INASP.  

 AuthorAid 
http://www.authoraid.info/en/ 
11. 
 

Scholarly Open Access 
Critical analysis of scholarly open-access publishing 

  

LIST OF STANDALONE JOURNALS 

http://scholarlyoa.com/individual-journals 
access journals-predatory scholarly open Potential, possible, or probable 

This is a list of questionable, scholarly open-access standalone journals.   

http://scholarlyoa.com/publishers/  
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12. 

All Fake Journals 

The genuine and fair list of all the fake, bogus, mock, spurious, junk publishers 

Our list with 251 fake, bogus, junk, crappy, mock, spurious "academic" publishers 

fake.html-of-list-original-and-genuine-http://allfakejournals.blogspot.com/2013/01/the 

IOSR Journals: Predatory, Bogus, Junk, Mock Publisher 
The genuine and original list of FAKE PUBLISHERS and FAKE JOURNALS 
 
The most comprehensive (251 entries of fake publishers), documented and fair BLACK LIST of BOGUS 
PUBLISHERS. 
 

LIST OF BOGUS JOURNALS. FAKE JOURNALS. BOGUS SCIENCE I.E. PSEUDOSCIENCE 

 

http://bogusjournals.blogspot.com/2012/12/list-of-bogus-journals-fake-journals.html 
13. 
THOMSON REUTERS IMPACT FACTOR 
http://wokinfo.com/essays/impact-factor/ 
14. 

 
 http://thinkchecksubmit.org/check/ 
15. 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
https://doaj.org/ 
16. 

 
http://endnote.com/ 

17.  
http://publicationethics.org/ 
18. 
Writing and publishing a scientific paper 
http://newt.phys.unsw.edu.au/~jw/paper.html 
19. 

 
http://www.inasp.info/en/ 
20. 
ICI Journals Master List 
http://journals.indexcopernicus.com/ 
21. 
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Turnitin Global  
Effectiveness 

http://turnitin.com/en_us/ 
22. 

 
http://orcid.org/ 
23. 

 
https://www.researcherid.com/Login.action?returnCode=ROUTER.Unauthorized&SrcApp=CR&Init
=Yes 

24.  
https://scholar.google.com/ https://www.researchgate.net/topic/google_scholar 
25. 

Publish or Perish 
http://www.harzing.com/pop.htm#whatfor 
26. 

 
Open Access: A Quick Guide for Researchers 

http://www.cdnsciencepub.com/blog/open-access-a-quick-guide-for-researchers.aspx 
27. 

 
http://www.universityworldnews.com/ 
28. 

Viper Plagiarism Scanner 

http://www.scanmyessay.com/ 
29. 

 
http://endnote.com/ 
30. 

 
http://www.crossref.org/crosscheck/index.html 
31. 

 
http://www.ithenticate.com/ 
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32. 
2014 IEEE-SA Standards Style Manual 
https://development.standards.ieee.org/myproject/Public/mytools/draft/styleman.pdf 
33. 

The Guardian 
http://www.theguardian.com/technology/shortcuts/2014/feb/26/how-computer-generated-fake-papers-flooding-
academia?CMP=twt_gu 
34. 
 AuthorAID in the Eastern Mediterranean 
http://www.authoraidem.org/index.php/publicationsaboutaaem 

35.  
http://www.springer.com/978-3-319-03100-2 

36.  

  WCC@MIT 
Writing and Communication Center 
http://catalog.mit.edu/mit/resources/writing-communication-center/  
http://cmsw.mit.edu/writing-and-communication-center/  

37.  
Works Cited - IEEE style 
standards.ieee.org/guides/style/index.html 
38.  Joe Wolfe. “How to Write a PhD Thesis”, UNSW 

 )http://www.phys.unsw.edu.au/~jw/thesis.html( 
39. Writing and publishing a scientific paper 
http://newt.phys.unsw.edu.au/~jw/paper.html 
40. Helpful Resources for Literature reviews 
Webster, J., & Watson, R.T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. 
MIS Quarterly, 26(2), xiii-xxiii. Available at: http://www.misq.org/archivist/vol/no26/issue2/GuestEd.pdf.  
The Literature Review (Deakin University). Available at: 
http://www.deakin.edu.au/library/findout/research/litrev.php.  
What can a literature review do for me? How to research, write, and survive a literature review (Stanford 
University). Available at: http://ual.stanford.edu/pdf/uar_literaturereviewhandout.pdf.  
Tools for preparing literature reviews (George Washington University). Available at: 
http://www.gwu.edu/~litrev/.  
The Literature review: A few tips on conducting it (University of 
Toronto). Available at: http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-
types-of-writing/literature-review. 
41. Felivic Proofreading 

http://www.felivicproofreading.com/http://www.felivicproofreading.com 
42. Directory of Open Access Repositories  
http://www.opendoar.org/find.php  

  43.  
 http://www.al-fanarmedia.org/ar 

44.   
What is Editage Insights? 
A comprehensive multilingual learning and discussion platform through which researchers, authors, publishers, and 
academic societies globally can learn about all aspects of scholarly publishing, stay updated about the latest trends in 
publishing, share opinions, and seek and receive expert advice. 
 http://www.editage.com/ 

http://www.editage.com/insights/help-journal-editors-help-you-five-top-tips-for-authors  
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45. 

 أسرار البحث في الجوجل
 https://docs.google.com/file/d/0B5ouQ_Ym2-loYTA1bmRZcnRXN0E/edit 

/0052611/files/19643_google.pdfhttp://mabdu.kau.edu.sa/Files 
46.   

  وابط، والشروط ضنواع، الأأل :قتباس العلميالا
-9212-40e8-1c76-https://www.ut.edu.sa/documents/1583338/728984d3

2f01d3d2db48 
47. 
 الدلیل الموحد لمساعدة الباحثین العراقیین
http://www.uobaghdad.edu.iq/uploads/PDFs/united%20guide2.pdf 

 

4. Case Studies 
This section will critically assess some samples of papers which 
have already been published, or being submitted for publication, in 
some Iraqi Journals of Public and Private Colleges and Universities.  
4.1 Sample Number 1 

Figure 1 shows an extract of a draft of a paper submitted for 
publication to a journal of one of the  Private Colleges. The very 
bad quality of this submitted draft is obvious and should not be 

tolerated in scientific writing at any rat
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. 

 
  

  
Figure 1 Extract pages from a submitted paper  

 
4.2 Sample Number 2 
Figure 2 gives extracts from the website of one of the Journal issued 

Mustansiriya. University ofby  the College of Engineering,  
 

Terms of the Engineering and Sustainable Development Magazine 
the Court ofis a scientific journal issued by  inable DevelopmentJournal of Engineering and Susta     

Mustansiriya engineering Faculty of Engineering, University of 
e for publication should not have been published or accepted for publication elsewhere.All research that provid1.      

evaluation of the article  evaluator for the purposes of assessment andthree copies of the research into three  ends2.     
  validity.-or non Development magazine In Engineering and research project in terms of suitability for deployment as content 

magazine will be printed all rights research. the that3.      
    4. researcher bears full responsibility for the content of his research. 

magazine.  thewill be given a copy of his research unsheathed after publication of  researcher5.      
by the researcher to find a final  provided  tions for publishing the article to the validity of the projectAfter meeting the condi6.     

images. figures and  2003 include all the contents of the search, including tables,   word version saved on disk by using a laser 
Development  Engineering and Sustainable  d send all correspondence to the editor of the magazine Journal ofan . research7    
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Authority email Address 
editor.sec@jead.org                     editor@jead.org    

below, and make your reserch paper to the same format standerds. example reserch paper thePlease download     
Copyright © 20104-2016. All Rights Reserved.                                                  IRAQ - BAGHDAD 

Figure 2 Extract from a website  
4.3 Sample Number 3 
Figure 3 shows a CFP from one private college. 

 
Figure 3 Call for Papers 

 
4.4 Sample Number 4 
Figure 4 shows a typical page of a published paper. 
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Figure 4 One page of a published paper 
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The above four samples taken from different publication authorities 
around Iraq shows the urgent need to revise all aspects of scientific 
publication processes in Iraq. 
5. Recommendations   
1- Make the idea of departmental research group a mandatory for 
staff members. Establish research laboratories that are dedicated to 
research and provide modern and advanced instruments and 
equipment. Provide best quality Internet services and improve the 
existing ones in all HEI.   
2- Encourage researchers to submit their result findings to 
international journals and conferences with high impact factors. 
This also implies full financial support from the MHESR for those 
who have accepted papers. 3. Hold workshops and seminars to 
clarify the importance of research to undergraduate students in their 
early years of study.  
4- Encourage and give full support to joint research activities with 
well recognized international HEI. Exchanging visits, participation 
in postgraduate examination committees, thesis evaluation, and 
paper reviewing are possible activities to improve scientific 
relations with international universities. 
5- Improve the reviewing process of articles submitted to local 
journals and conferences as well as the careful selection of highly 
qualified editorial boards for such journals and conferences. This 
implies the need to reconsider the number of these journals and 
conferences such that they cover specialized research topics only. 
6- A thorough revision of the existing process of giving qualifying 
certificates by the HEI to the newly recruits of faculty staff 
members. It should be made more rigorous and give good 
assessments of the research capabilities of the applicant. 
7- The need to have persons who are at the top of the higher 
education hierarchy to be highly skilled and appreciate the value of 
scientific research.  
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قال تعالى في محكم كتابة:(( انما یخشى اهللا من عباده العلماء)) ، انطالقا من           

التربیة والتعلیم المسلمون اهتماما كبیرا للعالقة العلمیة هذا القول الكریم، فلقد اولى علماء 
والتربویة التي تربط بین االستاذ والتلمیذ. لتكون حافزًا قویًا للنهوض بالتعلیم واالرتقاء به 
الى دیمومة جودته بكل اركانها وعناصرها باعتبار ان االستاذ هما اهم االركان االساسیة 

  للعملیة التعلمیة والتربویة. -كتاباالستاذ، التلمیذ ال -الثالثة
ولقد بین امیر علي بن ابي طالب(علیه السالم)، قبل مئات السنین خلت هذا            

الواقع حین جعل الناس ثالثة اصناف، عالم ومتعلم وجاهل، مبینا مكانة العلم مثنیًا على 
، لكمیل بن زیاد(رضي اهللا مكانة العلماء ومنزلتهم الباقیة ما بقى الدهر فقال(علیة السالم)

عنه)، (یا كمیل... ان هذه القلوب اوعیة فخیرها اوعاها، فاحفظ عني ما اقول لك، الناس 
ثالثة فعالم رباني ، ومتعلم على سبیل النجاة، وهمج اتباع كل ناعق یمیلون مع كل ریح 

لمال، والعلم لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجأوا الى ركن وثیق، یا كمیل العلم خیر من ا
                                  یحرسك وانت تحرس المال، یا كمیل العلم حاكم والمال محكوم.. 
والعلماء باقون ما بقى الدهر اعیانهم مفقودة وامثالهم في القلوب موجودة ، ولقد اكد 

ن)، واخوان هـ)، في كتابة (اداب المعلمی٣٢٥العلماء المسلمون من امثال، ابن سحنون(ت
هـ)، في ٤٠٣والقابسي(ت   الصفا وخالن الوفا من القرن الرابع الهجري في (رسائلهم)، 

كتابه (الرسالة المفصلة الحوال المعلمین واحكام المعلمین والمتعلمین)، واالمام 
هـ) ٥٩١هـ)، في كتابیه (احیاء علوم الدین) و(ایها الولد) والزرنوجي، (ت٥٠٥الغزالي(ت

هـ)، في كتابة ٦٧٢تعلیم المتعلم طریق التعلم)، ونصیر الدین الطوسي(تفي كتابه (
هـ)، في كتابة (تذكرة السامع والمتكلم في اداب ٧٣٣(اداب المتعلمین)، وابن جماعه(ت

هـ)، في كتابة (تحریر المقال في اداب ٩٧٤العالم والمتعلم)، وابن حجر الهیتمي(ت
هـ) في كتابه (المعید في ادب المفید ٩٨١والعلموي(ت واحكام یحتاج الیها مؤدبوا االطفال

والمستفید). على ان تنوع الدراسة وتناغهما بین مؤسسات التعلیم الرسمیة الحكومیة 
ومؤسسات التعلیم االهلیة كان یسیر جنبا الى جنب في مسار الحضارة العربیة االسالمیة 



     

  
  



 
 

٣٥٨  
 

سسات منعا للتسرب من التعلیم بقصد توسیع قاعدة التعلیم الحتضان الطلبة في هذه المؤ 
وصوال الى اغناء عملیة التعلیم وجودته وتخریج كوادر قادرة على القیام بدورها الفاعل 
علمیًا وحضاریًا وانسانیًا في المجتمع ومؤسساته المختلفة للنهوض به الى الرقي 

لملك واالزدهار. فكما كانت المدرسة النظامیة التي انشاها الوزیر السجلوقي نظام ا
هـ)، یوم الجمعة الخامس ٦١٤هـ) ، والتي زارها الرحالة ابن جبیر(ت٤٥٩وافتتحت سنة (

هـ اثناء زیارته بغداد في رحلته المشهورة؛ فحضر ٥٨٠لصفر والثاني عشر منه سنة 
مجلس شیخها االمام رضي الدین القزویني الذي وصف مجلسه ومادار فیه بانه مجلس 

هـ . فوصفها بالمدرسة العجبیة ٧٢٧حالة ابن بطوطة سنة وزارها الر      علم ووعظ . 
التي صارت االمثال تضرب بها، ووصفت بانها(ام المدارس) . والمدرسة المستنصریة 

هـ) ، زارها ابن بطوطة ٦٣١هـ)، وافتتحت سنة (٦٤٠التي بناها الخلیفة المستنصر باهللا(ت
ریقة التدریس فیها؛ فوصف هـ)، في رحلته فتعجب من تنظیمها ومرافقها وط٧٢٧سنة (

مدرسیها وموضع التدریس فیها والمدرسون المعیدون والطلبة ، كان الى جانب هذه 
المدارس الرسمیة وغیرها، مدارس اهلیة منها مدرسة الشیخ عبد القادر 

هـ)  التي زارها ابن جبیر في ٥٩٧هـ) ومدرسة االمام ابن الجوزي(ت٥٦١الكیالني(ت
هـ)، وحضر ثالثة مجالس لالمام ابن ٥٨٠ر صفر سنة (رحلته الى بغداد في شه

الجوزي، فوصف مجلسه بـ (مجلس رجل لیس من عمرو وال زید آیة الزمان، وقره عین 
االیمان، المخصوص في العلوم بالرتب العلیة) . ومن واقع هذا التعلیم وما سبقه، قرر 

ثالثة واربعة للتعلیم، اذا العلماء المسلمون االوائل، جواز تأسیس شركة لمعلمین اثنین و 
كان لعامة الناس، یقول القابسي: (واما شراكة المعلمین والثالثة واالربعة فهي جائزة، اذا 
كان التعلیم لعامة الناس) ، ویضیف ابن جماعة على ذلك بقوله: (جواز استقالل 

  المعلمین بفتح مكاتب لهم بعد ان یحترفوا التعلیم) .
فة تجهیزاته واحتیاجاته على مؤسسي هذه الشركة، على ان تكون ویكون المكان بكا       

جمیع اماكن التعلیم معلومة واضحة المكان (كأن تكون في الشوارع العامرة)   حمایة 
للدراسین، واظهارًا لشعائر التعلیم وتعظیمها  وتكون االجور الدراسیة على الطلبة یقول ابن 
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ه) قوله: (... البد للناس من معلم یعلم سحنون نقال عن ابن مسعود (رضي اهللا عن
اوالدهم ویاخذ على ذلك اجرا، ولوال ذلك لكان الناس أمیین) ، ویقول القابسي: (ان كثیرا 
من علمائنا امثال عطاء بن ابي رباح، والحسن البصري، ومالك بن انس، جوزوا اخذ 

روط التعلیم) ، ویؤكد االجرة) ، ویذكر: (انه ال باس باخذ االجرة من الطالب اذا وفي بش
كل من المغراوي  وابن جماعة  والعبدري  باخذ االجور الدراسیة من الطالب طیلة مدة 
دراستهم فیما یعرف االن بمؤسسات التعلیم االهلي بجامعاته وكلیاته المختلفة وبهذا 

ومي، التناغم والتكامل والنشاط، عزز التعلیم الجامعي االهلي، مسیرة التعلیم الرسمي الحك
متفاعال ومتضامنًا معه في اداء رسالته السامیة في رفع المستوى العلمي وترصینه في 

  المؤسسات التعلیمیة ومنتسبیها وروادها.
كما اكد هؤالء العلماء على ان جودة التعلیم وترصینه انما یتحقق من خالل           

فق والقیم الحمیدة والسجایا جودة العالقة بین االستاذ والتلمیذ في تلك المؤسسات بما یت
الكریمة والشمائل الفاضلة والمثل النبیلة التي جاءت بها الشریعة االسالمیة الصالحة 
للبشریة في كل زمان ومكان التصافها بالكمال والتمام والرضا من اهللا تعالى بقوله: (( 

  الیوم اكملت لكم دینكم واتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم االسالم دینا )) .
ویرى العلماء المسلمون من امثال ابن سحنون والقابسي وابن جماعة وغیرهم، ان العالقة 

والتي تصب في مجرى رقي التعلیم  -االستاذ والطالب - الجیدة بین المعلم والمتعلم
  وجودته انما تقوم على مبدأین اساسیین هما الرفق والعدل . 

رسول اهللا (صلى اهللا علیه وسلم) بقوله: فالرفق وهو من حسن الرعایة امر به            
(( اللهم من ولي من امر امتي شیئًا فشق علیهم فاشقق علیه، ومن ولي من امر امتي 
شیئًا فرفق بهم فیه فارفق به)) ، و((ان اهللا یحب الرفق في االمر كله)) ، وانما یرحم اهللا 

هو البدیل  -االستاذ -لمعلممن عباده الرحماء، والرفق یكون بدون افراط وال تفریط الن ا
عن االب فعلیه ان یكون رحیما ورفیقا بالطالب وان یسوسهم في كل ما فیه نفعهم وخیرهم 
كما جاء بقوله علیه والسالم: (( كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعیته)) ، ونبهوا على ان 

قسوة الدائمة الرفق الدائم غیر مطلوب الن فیه تكاسل وهدر في العملیة التعلیمیة كما ان ال
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غیر مطلوبة ایضا لما تولده من نفور في نفوس الطالب ولهذا قالوا: (كلما زادت الخصال 
زاد التلمیذ به تجمال ورفعة) ، ومن شأن هذا الرفق ان  -االستاذ -المحمودة في المؤدب

  یجعل الطالب یقدم على العمل الصالح من تلقاء نفسه.
ه قیام االستاذ بالمساواة في المعاملة بین اما العدل بین الطالب، فالمقصود ب   

طالبه، فیشعرهم انهم عنده سواسیة بصرف النظر عن كل اعتبار او الي سبب كان، 
یقول القابسي: (من حق التالمیذ على االستاذ ان یعدل بینهم في التعلیم وال یفضل 

)، حذر بعضهم على بعض وان تفاضلوا في الجعل)  الن الرسول (صلى اهللا علیه وسلم
من التفریق بین ابناء االغنیاء وابناء الفقراء في التعلیم، فقال: (( ایما مؤدب ولي ثالثة 
صبیة من هذه االمة فلم یعلمهم بالسویة غنیهم مع فقیرهم، وفقیرهم مع غنیهم، حشر یوم 
القیامة من الخائنین)) ، یذكر ابن جماعة ان شاء المعلم ان ینجح في تعلیمه فان علیه: 

ن ال یظهر للطلبة تفضیل بعضهم على بعض عنده في مودة او اعتناء مع تساویهم (ا
  ا یوحش منه الصدر، وینفر القلب) في الصفات من سن او دیانة او فضیلة فان ذلك ربم

ان ضمان جودة التعلیم ورقیه یمكن تحقیقه وفق شروط اشترطها العلماء المسلمون یأتي 
  في مقدمتها:

  :األخالقاوال: 
وهي مدار الرسالة وجوهرها، فاهللا سبحانه وتعالى مدح رسوله الكریم (صلى            

اهللا علیه وسلم) بها، فقال في محكم كتابه: ((وانك لعلى خلق عظیم)) ، فاخالقه العظیمة 
وشمائله المحمدیة، هي التي جذبت الناس للدخول في االسالم واقرار الناس بانه(صلى 

ق االمین نبي هذه االمة وخاتم االنبیاء والمرسلین وبعكسها لما امن اهللا علیه وسلم) الصاد
به الناس، ولما صدقوه ولتركوه وانفضوا من حولة، یؤیده قوله تعالى: (( ولو كنت فظا 
غلیظ القلب ال نفضوا من حولك)) ، وهو (صلى اهللا علیه وسلم) انما بعث لیتمم مكارم 

ا وخلقه، ولهذا یجدر باالستاذ والطالب وهما ركنا االخالق فهو اتم الناس واحسنهم اخالق
العملیة التعلمیة والتربویة ان یتأسیا بالرسول (صلى اهللا علیه وسلم)، فیكون هو القائد 
والقدوة واالسوة الحسنة لقوله تعالى: ((لقد كان لكم في رسول اهللا اسوة حسنة)) ، للتحلي 

بادئ واالهداف والقیم المتوخاة من العملیة باخالقة العظیمة وشمائله الكریمة لتحقیق الم
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التعلمیة والتربویة وصوال لضمان جودة التعلیم ورقیه من خالل العالقة االخالقیة بین 
االستاذ والتلمیذ ومیزتها حسن الخلق الذي قال عنه (صلى اهللا علیه وسلم): ((اكمل 

)) ، وان اكثر ما یدخل اهللا به الناس الجنة كما قال علیه  المؤمنین ایمانًا احسنهم خلقًا
الصالة والسالم: ((تقوى اهللا وحسن الخلق)) . ویتمثل حسن الخلق بصور كثیرة واشكال 

هـ)  فقال: (حسن الخلق بسط الوجه، ١١٠عدیدة اجملها الحسن البصري التابعي (ت 
  وبذل الندى، وكف االذى) .

ح التحلي به واجبا من اجل ان حسن الخلق وهو بهذه الصورة وتلك االهمیة اصب         
وصوال للحفاظ  -االستاذ والتلمیذ -الحفاظ على دیمومة الصلة قویة بین العالم والمتعلم

  على مستوى اداء وتلقي عالي الجودة بینهما على النحو االتي:
(العالم)، وهو اكثر الناس تاثیرا في تلمیذه وصفاته اسرع انتقاال الیه من  االستاذ -١

اذا احب التلمیذ استاذه اصبحت اهداف االستاذ اهدافه واطاعة توجیهاته صفات غیره، ف
ال تمس كرامته وال تجرده من صفاته الشخصیة، فحسن خلق االستاذ قوال وسلوكا باعتباره 
القدوة الحسنة الذي یقتدى به. یقول ابن جماعة: ( على المعلم ان یلتزم باالداب الحسنة 

فسه باحسنها واكملها فان العلماء هم القدوة والیهم المرجع واالخالق المرضیة، وان یاخذ ن
في االحكام وهم حجة اهللا تعالى  على العوام وقد یراقبهم لالخذ عنهم من ال ینظرون 
ویقتدي بهدیهم من ال یعلمون) ، فتناوله العلماء المسلمون منهم من شرح وفصل ومنهم 

 -االمام الغزالي: (ان یجعل المعلممن اوجز واختصر فمن عالماته وامارته كما یقول 
محاسن االخالق له سیرة، كالحیاء، والتوكل، والیقین والسخاوة والقناعة،  -االستاذ

، وفیًا متأنیًا قلیل االذى، كثیر الصالح، صدوق اللسان، قلیل الكالم، كثیر  متواضعًا
، شكور  ، صبورًا ، وقورًا ، وصوًال ، العمل، قلیل الزلل، قلیل الفضول، برًا ، رضیا،ً حلیمًا ًا

، لیس بلعان وال سباب، وال نمام، وال مغتاب، لیس عجوال، وال حقودا، وال  ، شفیقًا عفیفًا
بخیال، وال حسودا، باشا هاشا، یحب في اهللا، ویبغض في اهللا، ویرضى في اهللا، ویغضب 

  في اهللا) ، وهي خصال جامعة شاملة لحسن الخلق.
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ون االستاذ متواضعا وان ال یذل نفسه بالطمع في والزرنوجي یؤكد على: (ان یك      
) . اما اخوان  ، رحیمًا غیر مطمع ویتحرز مما فیه مذله واهانة للعلم واهله، صبورًا وقورًا
الصفا وخالن الوفا فقد اشترطوا: (ان یكون المعلم ذكیا جید الطبع، حسن الخلق، صافي 

من المذاهب) ، اما عند ابن سینا، الذهن، محبًا للعلم، طالبًا للحق غیر متعصب لمذهب 
، ذا دین، بصیرًا بریاضة  - االستاذ - فقیمة المعلم عنده في خلقه وسیرته ( ان یكون عاقًال

، بعیدًا عن الخفة والسخف قلیل  ، لبیبًا ذا مروءة ونظافة ونزاهة وقورًا رزینًا االخالق، حاذقًا
زالي  وابن جماعة  على ان الشفقة التبذل واالسترسال) . ویتفق القابسي  والماوردي  والغ

على المتعلمین، ان یجریهم مجرى بنیه هي من الصفات المهمة الواجب ان یتحلى بها 
  المتعلم.
ویضیف القابسي الیها والى ما سبق (العفو والصفح والعدل والرحمة والمغفرة، لما        

التلمیذ) .اما ابن جماعة في ذلك من اجتذاب القلوب ووالء النفوس وااللفة بین االستاذ و 
ان یتحلى بكریم الخلق، وحسن االدب وجمیل الخصال(  -االستاذ -فیقول على المعلم

كالمروء والعفة، والحنان والرفق بالتالمیذ، تقیًا رحیمًا صبورًا متواضعًا مع طالقة الوجه، 
عدم وظهور البشر وحسن المودة واعالم المحبة) . ویضیف العلموي (التواضع للعلم و 

التكبر على اقرانه من االساتذه، مع حسن تعامله مع الطلبة) . وبهذه الصفات الخلقیة 
  الحمیدة تتكامل اهلیة المعلم في تعلیم اخالقي عالي الجودة.

(المتعلم)، الذي ینبغي ان یتحلى باحلى الصفات واجمل االخالق واحسنها،  التلمیذ -٢
: (الطاعة وهي من الصفات الخلقیة التي ینبغي ان ویاتي في مقدمتها كما یقول القابسي

یتحلى بها المتعلم، ولیست الطاعة واجبة على المتعلم نحو المعلم فحسب بل هي واجب 
المسلمین كافة الوامر اهللا ورسوله (( واطیعوا اهللا واطیعوا الرسول واولي االمر منكم)) ، 

ثرة الخبرات وهذا یتحقق بالطاعة لما لالستاذ من سمو في العقل واتساع في المدارك وك
  التي اوجبها الشرع على الناس لحكمة) .
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ان یتحلى بها وهما:  -التلمیذ -ویذكر ابن عبد البر صفتان على طالب العلم       
(الصبر والزهد)  ویضیف االمام الغزالي الیهما، صفات اخالقیة اخرى هي: (االخالص 

  وكل على اهللا، قبول النصیحة، الطاعة) . السخاوة، الیقظة، الیقین، التقوى، الت
اما الشیخ العلموي فیضیف الى ما ذكر شمائل حمیدة اخرى منها (الحیاء، الحلم،        

االناة) ؛ واالمام الزرنوجي یتفق في اكثر ما ذكر من صفات حسنة على التلمیذ التحلي 
لماء التربیة والتعلیم بها ویضیف الیها (الورع في حال التعلم والتأني) ، وقد اتفق ع

المسلمون على وجود صفات حسنة واخالق فاضلة اضافیة مشتركة بین االستاذ والتلمیذ، 
هي: (كظم الغیظ، الجود، طالقة الوجه، افشاء السالم، التقوى والصالح والتسامح، 
صالح النیة ظاهرا وباطنًا في السر والعلن لقوله (صلى اهللا علیه وسلم) "انما االعمال 

النیات وانما لكل امريء ما نوى"  ) ، وبهذا تتكامل الصفات الفاضلة، والمثل الحسنة ب
  والسجایا الحمیدة بین االستاذ والتلمیذ في مسیرة التعلم لتحقیق تعلیم عالي الجودة والقیمة.

  ثانیا: القیم التربویة واالھداف العلمیة:
االستاذ  - ة بین العالم والمتعلمان جودة التعلیم ورقیه تتطلب أدامة الصل           

البد من وجود قیم تربویة واهداف علمیة تجمع بین االستاذ والتلمیذ، وصوال الى  - والتلمیذ
  تحقیق مستوى تعلیم ممتاز.

  القیم التربویة: أ.
، وهو قائد العملیة التربویة، والقدوة الحسنة فیها، ومسؤولیته فیها كبیرة،  . االستاذ١

كه مع طالبه یتحدد نجاحها او أفولها. ومن اجل نجاحها قرر علماء وعلى عمله وسلو 
  التربیة المسلمون عدة امور وقضایا على االستاذ القیام بها واهمها:

ان یسوس تالمیذه، سیاسة االب مع ابنائه من عطف وحنان ومحبة وما الیها یقول  أ.
وهو لهم عوض عن ابائهم) القابسي: (والمعلم یحل محل الوالد، ومنزلته هي نفس منزلته 

؛ ویضیف العلموي: ( وان ال یتعاظم علیهم بل یلین لهم القول، ویتواضع لهم. یقول 
  صلى اهللا علیه وسلم: لینوا لمن تعلمون) .

ان یمارس عملیة االرشاد والتوجیه والنصح لتالمیذه لحفظهم من الوقوع بالخطأ  ب.
فعال على االخالص والصدق وحسن والزلل ، یقول العلموي( فیحرضه باالقوال واال
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النیات، ومراقبة اهللا تعالى في جمیع اللحضات وان یداوم على ذلك فیوفق لالصابة في 
  قوله وفعله)  وینصحه في اختیار المهنة التي تالئم میوله وولعه واهتمامه .

  الرفق في معاملة التالمیذ والصبر علیهم ، فهو مفتاح للفرج. ج.
اجتناب مواضع التهم النه یعرض نفسه للوقوع في الظنون المكروهة ، فعلیة ان یكون  د.

  واضحًا في سلوكه صریحًا نقیًا في مفردات عمله ال تتطرق الیه الشبهات.
العنایة بالمظهر العام، بان یكون نظیفًا حسن المظهر، الن ذلك یعد من كمال  ھـ.

  ونفوسهم .الشخصیة، واثره عظیم في عقول التالمیذ 
، و . اعتماده مبدأ الثواب والعقاب ویكون في حدود مصلحه الطالب لیؤدي دورًا ایجابیًا

ففي الثواب، على االستاذ اال یتعدى االستحسان واالستئناس والتشجیع لتحریك الهمم اما 
في العقاب فیتناسب مع الجرم الذي ارتكبه الطالب لیكون له مردودًا ایجابیًا مع االخذ 

أفة في كل االحوال ، الن العقوبة لیست انتقام بل هي توجیه ونصح وارشاد. ولكن بالر 
البد منها خشیة التمادي في العمل والتصرف السيء لقوله تعالى: ((ولكم في القصاص 
حیاة یا اولى االلباب لعلكم تتقون)) ، یقول العلموي: (ان یزجره بطریق التعریض والتلویح 

یق الرحمة ال بطریق التوبیخ والنقمة النه یرفع حجاب الهیبة) . ال بطریق التصریح، وبطر 
یقول القابسي على االستاذ اتباع اسلوب (الترغیب والترهیب، واالیناس واالبحاش، والحمد 

  مرة والتوبیخ مرة اخرى قبل انزال العقوبة) .
تفهم ز. ان یسمع شكاوي الطلبة ویسعى لحل مشاكلهم وانصاف كال منهم وهو دلیل على 

  االستاذ لدوره التربوي .
ان یوقر طلبته ویعظمهم ویسحن خلقه معهم، ویرحب بهم ویعاملهم بالبشاشة وطالقة  ح.

  الوجة ، الن ذلك یزید من المحبة وااللفة والتعاون بینهما.
االبتعاد عن الشدة الدائمة كأن یكون عبوسا دائما وهي من الفضاضة الممقوتة التي  ط.

 الشدة الدائمة مطلوبة، واال الین الدائم مطلوب النه یقود الى الكسل تولد النفور، فال
  والتكاسل والتهاون وعدم االنضباط .
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ان یكون قوله مطابقا لعمله، وكالهما یجب ان یكون صالحا یرجو بذلك رحمة اهللا  ي.
)) ، یقول االمام الغزالي:  (لو تعالى     (( فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عمال صالحًا

قرأ رجل مائة الف مسالة علمیة فعلمها ولم یعمل بها ال تفیده اال بالعمل، فالعلم بال عمل 
جنون والعمل بغیر علم ال یكون) . وان مطابقة االقوال لالفعال هي مقیاس الصدق 

  واالخالص وحسن النیة.
لعلمیة معا محاسبة النفس، اي ممارسة النقد والنقد الذاتي، لتقیم مسیرته التربویة وا ك.

وهي مطلوبة للتلمیذ ایضا ، لقوله (صلى اهللا علیه وسلم) ((الكیس من دان نفسه وعمل 
  لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اهللا)) .

  . ان یحب لتلمیذه ما یحب لنفسه ، ویكره له ما یكره لنفسه من الشر .ل
لتربویة، وعلیه تقع مسؤولیة نجاحها ایضا، وهو الركن الثاني في العملیة ا .التلمیذ،٢

  ولهذا شمله علماء التربیة المسلمون بوصایا علیه القیام بها، یأتي في مقدمتها.
تعظیم استاذه وتوقیره، الن تعظیم العلم من تعظیم المعلم، ومن توقیر المعلم ان ال  أ.

وال یكثر الكالم عنده اال  یمشي امامه وال یجلس مكانه وال یبتديء بالكالم عنده اال باذنه،
باذنه فمن تأذى منه استاذه یحرم بركة العلم وال ینتفع به اال قلیال، ومن تعظیم االستاذ، 
تعظیم الشركاء، في طلب العلم والدرس . یقول الغزالي على التلمیذ: (احترام استاذه 

)  ، فال یضحك بحضرته بغیر سبب، وال یكثر التثا ؤب وال یغمز وتوقیره ظاهرًا وباطنًا
  احدا بحضرته وال یغتاب احدا او ینم له على احد .

ان یحضر الى قاعة الدرس قبل حضور االستاذ یقول العلموي: (على التلمیذ ان  ب.
یجتهد على ان یسبق في الحضور الى المجلس قبل حضور الشیخ ویحمل نفسه على 

  ذلك) .
ما یقبله بالظاهر من استاذه، ال  قبول نصیحة االستاذ، من وعظ وارشاد وتوجیه، فكل ج.

، لئال یتسم بالنفاق .   ینكره في الباطن، ال فعًال وال قوًال
محاسبة النفس، النقد والنقد الذاتي من اجل اصالح السلوك وتقویمه بمراجعة اقواله  د.

  وافعاله وتصرفاته لالخذ بالحسن منه وترك السيء . 
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فیه . الن حسن المظهر والعنایة به، ان یكون حسن المظهر بعیدا عن التبذل  ھـ.
  وااللتزام بالنظافة هي من كمال شخصیة التلمیذ .

صاحب الطبع المستقیم المجد الورع، الحسن  -الصدیق -ان یحسن اختیار الشریك ز.
األداب، المرضي العادات (الن الصبي عن الصبي القن)، واالبتعاد عن الكسالن 

  ، قال الشاعر: والمعطل والمكثار والمفسد والفتان
  تديمرء ال تسال وابصر قربنه     فكل قریــن بالمقارن یقعن ال

  فان كان ذا شر فجانبه ســرعة      وان كان ذا خیر فقارنه تهتدي            
الثبات والصبر على استاذة في كل االمور ، مع الحلم واالناة والسكینة والوقار داخل  ح.

  الصف .
عاون والتكافل ومساعدة االخرین مع حسن تعامله مع اقرانه داخل ان یأخذ بمبدأ الت ط.

الصف وخارجه ومع الناس على حد سواء لیكون فاعال ومؤثرًا وعنصرًا ایجابیًا في 
  محیطه .

التوكل على اهللا، ولیس التواكل الذي یدعو الى الكسل واالهمال وعدم االعتماد على  ي.
ظبة علیه وحضور ساعات الدرس بانتظام مع النفس ، مع الحرص على التعلیم والموا

  ترك مجادلة االستاذ واالحتجاج علیه في كل مسالة .
مع استاذه، فال یقول له: لم؟ وال من نقل هذا؟ وال این  -كالمه -ان یحس خطابه ك.

موضعه؟ فان اراد من استفاده اصله او من نقله، فیراجع استاذه بلطف في مجلس اخر، 
  لعبارة .بحسن االدب، ولطف ا

ان ال یسال عن شيء في غیر موضعه، بل یغتنم سؤاله الستاذه عند طیب نفسه  ل.
وفراغه، ویتلطف في سؤاله عما اشكل علیه لیحسن في جوابه، النه من حسن االدب والن 

  حسن السؤال نصف العلم .
ة ان یقوم بقیام االستاذ، وال یجلس واستاذه قائم داخل الصف ولو تكرر ذلك لزیاد م.

  التوقیر واالعظام واالحترام الستاذه .
  ب. االھداف العلمیة:
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الذي یحضى بدور مركزي في العملیة التعیلمیة، وعلیه تقع مسؤولیات كبیرة  . االستاذ:١
تجاهها، للنهوض بها، وصوال لتحقیق اهدافها المتوخأة منها وفق قواعد قررها العلماء 

  المسلمون اهمها:
  اعتماد االستاذ على خطة علمیة منهجیة مدروسة واضحة المعالم واقعیة التطبیق . أ.

التعرف على مستویات طالبه وقدراتهم من اجل ان یخطط للمحاضرة، تخطیطًا  ب.
، یتناسب وهذه القدرات وتلك المستویات ، یقول ابن جماعة: (ثم یكیف المعلم  علمیًا جیدًا

 یلقي الیه من المعارف ما یشعر المتعلم انها دون ذكائه درسة تبعا لقدرات المتعلم، فال
  فیستهین بها... وكذلك ال یلقي الیه ما لم یتأهل له الن ذلك یبدد ذهنه ویفرق فهمه) .

كما علیه ان الیتجاوز الوقت المحدد للمحاضرة، وال یقصر عنه  مع الحرص على عدم 
عدم اطالة الدرس تطویًال یمل، وال الخروج عن موضوع المحاضرة، آخذًا بنظر االعتبار 

  اختصارًا مخل مراعیًا في ذلك مصلحة الطالب .
االبتعاد عن التعاظم والتكبر على المتعلمین او البخل علیهم بعلمه، العتمادهم علیه  ج.

في طلب العلم وتحصیله، بل یلین لهم القول لقوله(صلى اهللا علیه وسلم): (( لینوا لمن 
  ن منه)) .تعلمون ولمن تتعلمو 

 -مادة اخرى او موضوع اخر -الى فن اخر -مادة او موضوع -عدم انتقاله من فن د.
اال بعد تاكده من فهم طالبه واستیعابهم ما قرر علیهم من خالل االسئلة الشفهیة التي 

  یطرحها علیهم او االمتحانات السریعة التي یجریها لهم .
له وفضائل العلماء وینصحه بالمذاكرة ان یرغب الطالب في العلم ویذكره بفضائ ھـ.

ویشجعه على المناظرة والمطارحة  في تحصیل العلم والتفوق فیه مع اقرانه، وعلى العنایة 
  بعضهم بالبعض االخر .

ان یكون عامًال بعلمه، فال یكذب قوله فعله، وان یكون فاعًال ایجابیًا في عالقاته مع  ه.
شره لینتفع به الجمیع  وحذر الرسول (صلى اهللا طالیه ومع الناس، وان یبذل عمله وین

  علیه وسلم) من كتمانه بقوله: ((من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار یوم القیامة)) 
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المحافظة على منزله العلم، فعلیة صیانه مكانته والمحافظة علیها، تعففًا لنفسه،  ز.
مهما عال شانهم یصدقونه وال واحترام للعلم الذي یحمله فهو یؤتى وال یاتي وطالبه 

  یقصدهم، توقیرًا للعلم واهله .
تجنب االكثار من المختصرات وتكلیف الطالب بالواجبات والتقاریر والبحوث بما ال  ح.

یتناسب وامكاناتهم وقدراتهم، والوقت المتاح لها، الن ذلك مدعاة الى ضجر الطالب 
لیم ورقیه. یقول ابن خلدون: (ان كثرة ونفورهم منها مما یؤدي الى تقلیل فرص جودة التع

  المختصرات المؤلفة في العلوم اثناء التدریس مخلة بالتعلیم مشوشة للتالمیذ) .
وهو الركن الثاني المتلقي في مسیرة العملیة التعیلمیة، وتكاملها، فینبغي علیه  .التلمیذ:٢

  التحلي بالصفات العلمیة التي قررها العلماء المسلمون، واهمها:
ان تكون همته في طلب العلم عالیة، فال یكتفي بقلیل العلم مع امكان كثیره، وال یؤخر  أ.

تحصیل فائدة تمكن منها، وال یشغله االمل والتسویف عنها، فان للتأخیر آفات. وانه اذا 
، ولیحذر كل الحذر من نظر نفسه بعین  حصلها في الزمن الحاضر نفعته في الزمن االتِ

  اء عن المعلمین .الكمال واالستغن
استثمار الزمن لصالح وقت التعلم، الن الوقت كالسیف ان لم تقطعة قطعك وبهذا  ب.

ینصح العلموي، المتعلم بان یكون حریصًا على التعلم، مواضبًا علیه في جمیع اوقاته وال 
  یذهب شیئا من اوقاته في غیر علم اال بقدر الضرورة .

ر على المعلم، بل یلقي الیه زمام امره بالكلیة في اال یتكبر على العلم، وال یتام ج.
  تحصیل العلم واالستفادة من معلمه . في كل تفصیل ویذعن لنصیحته.

یجتهد في الفهم عن االستاذ، وال یكتب شیئا ال یفهمه اال بعد استیضاح ذلك من  د.
  استاذه، وعلیه ان ال یتهاون في ذلك .

یكون معه دفترًا وقلمًا یكتب ما یسمع من استاذه من ان یجود الكتابة وال یقرمط، وان  ھـ.
القواعد ویسجل المالحظات القیمة والمعلومات المهمة للرجوع الیها واستذكارها عند 
الحاجة وعدم االعتماد كلیًا على الحفظ والذاكرة. النها مدعاة للنسیان بتقادم الزمن فتضیع 

  الفائدة قال  الشاعر:
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  كل كالم لیس في القرطاس ضاع            وكل سر جاوز االثنین شاع          
یقول الزرنوجي: وینبغي ان یكون طالب العلم مستفیدًا في كل وقت حتى             

یحصل له الفضل وطریق االستفادة ان یكون معه في كل وقت محبرة حتى یكتب ما 
ترًا على كل حال لیطالعه، وقیل من لم یكن یسمع من الفوائد... وینبغي ان یستصحب دف

له دفتر في كمه لم تثبت الحكمة في قلبه، ولیكتب فیه ما سمعه من استاذه ویستصحب 
  المحبرة لیكتب ما سمعه .

عدم االنتقال من موضوع الى اخر اال بعد اتقان االول، الن المعلومات تراكمیة یعتمد  و.
یقول العلموي: (وال ینتقل الطالب من كتاب حتى ثانیها على اولها وهكذا في تسلسلها 

  یتقنه ویحذر من التنقل من كتاب الى كتاب قبل اتقانه من غیر موجب) . ویقول الغزالي: 
(الیخوض في فن حتى یستوفي الفن الذي قلبه فان العلوم مرتبة ترتیبًا ضروریًا وبعضها 

  طریق الى بعض والموفق من راعى ذلك الترتیب والتدرج) .
توفر حسن النیة مع العزم والحزم والجد والمثابرة بعد التوكل على اهللا في طلب العلم  ز.

وتحصیل فائدته ، لقوله تعالى: (( ومن یتوكل على اهللا فهو حسبه))  وقوله: (( فاذا 
عزمت فتوكل على اهللا ان اهللا یحب المتوكلین)) ، فیسهل اهللا امره، ویوفقه في مسعاه 

  ویبلغه مرتجاه.
التعاون مع زمالئه في كل خیر وبخاصة في تحصل العلم بالمذاكرة معهم والمطارحة  ح.

والمناظرة باالنصاف والتأني، وال یحصل ذلك بالشغب والتعصب، ومن شأن المذاكرة حفظ 
العلم وترصینه في نفس المتعلم، وتبعد عنه آفه النسیان ، وان یحب لهم ما یحب لنفسه، 

  لنفسه .وان یكره لهم ما یكره 
ان یكون فطنًا متأمال في جمیع االوقات وفي دقائق العلوم ویعتاد ذلك، فانما تدرك  ط.

الدقائق بالتامل  في جمیع االحوال واالوقات ومن جمیع الناس، الن الحكمة ضالة 
  المؤمن اینما وجدها اخذها .

العلم وهذا ان یكون علمه مطابقا لعمله، وعمله مطابقا لعلمه ووصف الزرنوجي ذلك  ي.
  العمل، فقال: (العلم النافع والعمل الصالح) .
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ترك المجادلة من غیر هدف ورویة ووعي واالبتعاد عن االحتجاج واالعتراض غیر  ك.
العلمي، النه مضیعة للوقت واالساءة لالستاذ داخل الصف بقصد احراجه وهو امر ال 

  یقبله العقالء .
في طلب العلم، فاهللا امر رسوله الكریم علیه الصالة والسالم بالمشاورة في  المشاوره ل.

كل االمور ولم یكن احد افطن منه (صلى اهللا علیه وسلم) ومع ذلك، أمره بالمشاوره، 
وكان یشاور اصحابه في جمیع االمور، لقوله تعالى: ((وشاورهم في االمر)) ، قال االمام 

  امرؤ عن مشورة) .علي (علیه السالم): (ما هلك 
  ثالثا: الكفایة الخاصة لألستاذ:

من المعروف، ان التعلیم ال یتم بغیر معلم، وان المعلم الكفوء المؤهل لهذه المهنة         
علمًا وتعلیمًا وادبًا یفرز تعلیمًا راقیا عالي الجودة تتذكره باعتزاز واحترام االجیال التي 

عة: (ولیكن االستاذ ان امكن ممن كملت اهلیته درست وتعلمت على یدیه یقول ابن جما
وتحققت شفقته، وظهرت مروءته، وعرفت عفته واشتهرت صیانته، وكانت احسن تعلیما 
واجود تفهیما) ، واالستاذ الكفئ عنده هو من اكتملت في شخصیته ابعاد ثالثة، تشكل في 

وهي: غزارة مادته  - المعلم - مجموعها ما یمكن ان نطلق علیه الكفایة الخاصة لالستاذ
العلمیة وحسن المامه بها، وسیطرته على مختلف مهاراتها، وتوافر حد من الثقافة العامة 
لدیه یعینه على توجیه المتعلمین ورعایة مصالحهم كما یعنیه على ارشادهم الى مصادر 
المعرفه المختلفة ثم معرفة كاملة بطبیعة المتعلمین وخصائصهم. والجل تحقیق هذه 

ایة المؤثرة في التعلیم والمتعلمین، وضع العلماء المسلمون شروطًا ووصایا لها، یأتي الكف
  في مقدمتها:

، بدوام الحرص على االزدیاد بمالزمة الجد واالجتهاد غزارة المادة العلمیة.١
والمداومه على الدراسة والتعلم واالشتغال قراءة واقراء ومطالعًة وتعلیقًا وحفظًا وتصنیفًا 

، وال یضیع شیئا من اوقات عمره في غیر ما هو بصدده من العلم والعمل اال بقدر وبحثاً 
 ( الضرورة ، یقول ابن عبد البر: (التزال عالمًا ما كنت متعلمًا فان استغنیت كنت جاهًال
، ویقول سعید بن جبیر (رضي اهللا عنه): (ال یزال الرجل عالمًا ما تعلم، فاذا ترك التعلم 

غنى، واكتفى بما عنده فهو اجهل ما یكون) ، فاالستاذ عند ابن جماعة، وظن انه قد است
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یجب ان یكون احسن متعلم لالستزادة من العلم بمادته وعلم تخصصه ولتكن همته في 
طلب العلم عالیة، فال یكتفي بالقلیل مع أمكان الكثیر . وبذلك تتداخل عند االستاذ اعلى 

علیم الجید البد له من تعلم جید بفروع المعرفة التي درجات عملیتي التعلم والتعلیم، فالت
یقوم بتدریسها، فكلما كانت احاطة االستاذ بمادتة اوسع، كان میل طالبه الیه اعظم، 

  فیحبونه ویعجبون به، ویقبلون علیه لما یجدون عنده من غزارة المادة.
راءة والمطالعة ، بمواصلة تحصیل العلم بوسائل تعلمه من القلألستاذ.النمو العلمي ٢

والتعلیق والحفظ واالشتغال بالبحث والتألیف والتصنیف،  یقول العلموي: (ینبغي لمن 
كملت اهلیته وتمت فضیلته ان یعتني بالتصنیف والتالیف محققا مسائله، مثبتًا نقوله 
واستنباطه، متحریًا ایضاح العبارة وایجازها، وال یوضح ایضاحًا ینتهي الى الركة، وال 

ایجازًا ینتهي الى المحق واالستغالق وال یطول تطویال یؤدي الى الماللة..) ، وال  یوجز
یستنكف من التعلم واالستفادة ممن هو دونه في منصب اوسن او نسب او شهرة او دین، 
او في علم بل یحرص على الفائدة ممن كانت عنده ، على ان یكون ذلك خارج اوقات 

ب وان یكون تألیفه وتصنیفه بما یعم نفعه وتكثر الحاجة دوامه الرسمي وانشغاله مع الطال
  الیه، ولم یسبق الى تصنیفه غیره .

: الى جانب التخصص العلمي لالستاذ ( ان یحفظ من كل فن الثقافة العامة.٣
) ، وهي مسأله ضروریة تمكنه من اداء رسالته على نحو جید، الن التعلیم هو  مختصرًا

اكثر من عملیة تزوید عقول الطالب بعدد من حقائق العلم، النه یتسع لیشمل تطمین 
حاجات المتعلم ورعایة حاجاته ومصالحه. فمسؤولیة االستاذ نحو تلمیذه تعلیمیه وتفهیمیه 

ته وتحسین خلقه واصالح شأنه، وهذا باستخدام كل وسائط التعلیم، من اجل حسن تربی
الیتم اذا ال یمتلك االستاذ الى جانب تخصصه قدرا من الثقافة العامة تعینه على اداء 

  رسالته بابعادها المختلفة بنجاح تام .
، وهي من اهم عوامل النجاح في عمله وتمیزه في طالبھ.معرفة االستاذ بطیعة ٤

ه باسمائهم ووجوههم واحوالهم وصوال الى توجیه اداء رسالته من خالل التعرف على طالب
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عملیة التعلیم  وجهتها الصحیحة بما یمتلكه من علم وخبره وسعة فهم تمكنه من مساعدة 
  طالبه على بلوغ اهدافهم. 

ان القیم التربویة والمبادئ العلمیة التي جاء بها العلماء المسلمون وما رافقها من اقوال  
   یصعب  ات لم تكن ضربا من الخیال، او نوعا من الوهم، وافكار، وتوصیات وتطبیق

تحقیقها او یستحیل بلوغها النها قد تحققت وازدهرت على ارض الواقع تحت خیمة الدولة 
العربیة االسالمیة الكبرى شرقًا وغربًا ونهل من قیمها ومبادئها الواقعیة علماء الغرب من 

لسنین. والمسؤولیة تقع علینا جمیعا في بث امثال بیكون ودیكارت وغیرهما، قبل مئات ا
الروح فیها من جدید، العادة مجدها وازدهارها واالستفادة من موروثها الحضاري لتحقیق 
تعلیم عالي الجودة اذا خلصت نیاتنا وتظافرت جهودنا بالجد والعزم والحزم خدمة لوطننا 

  وله والمؤمنون)) الحبیب وامتنا المجیدة ((وقل اعملوا فسیرى اهللا عملكم ورس
  المصادر والمراجع

  القران الكریم  
: المصادر ً   اوال

  *   اخوان الصفا وخالن الوفا، (القرن الرابع الهجري).
  م.١٩٥٧. رسائل اخوان الصفا، دار بیروت للطباعة، بیروت،١

  هـ).٧٧٩* ابن بطوطة: ابو عبداهللا محمد، (ت 
غرائب االمصار وعجائب االسفار، شرح . رحلة ابن بطوطة المسماة تحفه النظار في ٢

  ه ـ١٤٠٧طالل حرب، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
  هـ).٢٥٦* البخاري، ابو عبداهللا محمد بن اسماعیل، (ت

  م.٢٠٠٢هـ،/ ١٤٢٣دمشق،  -، دار ابن كثیر، بیروت١. صحیح البخاري، ط٣
  هـ).٢٧٩* الترمذي، ابو عیسى محمد بن عیسى، (ت

، الغرب االسالمي، بیروت ١ن، تحقیق، بشار عواد معروف،ط. سنن الترمذي، السن٤
  م.١٩٩٦

  هـ).٦١٤* ابن جبیر ، ابو الحسن محمد بن جبیر الكتاني االندلسي، (ت
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 اعتبار الناسك في ذكر، . رحلة ابن جبیر المسماة تذكرة االخبار من اتفاقات االسفار٥
  م٢٠٠٧االثار والمناسك، دار المشرق العربي، بیروت، 

  هـ).٧٣٣ن جماعة، بدر الدین محمد بن ابراهیم، (ت* اب
  . تذكره السامع واالمتكلم في اداب العالم والمتعلم، دار الكتب العلمیة بیروت، بال.٦

  هـ).٢٤١* ابن حنبل، االمام احمد، (ت 
  ، مؤسسة الرسالة، بیروت.١. المسند، ط٧

  .١٩٩٧هـ/١٤١٧، تحقیق، شعیب االرنؤوط وعادل مرشد، ١٥و١٣ج 
  م.٢٠٠١هـ/١٤٢١تحقیق، شعیب االرنؤوط واخرون،  ٤١ج

  هـ).٦٥٦* ابن ابي الحدید، عز الدین عبد الحمید بن هبة اهللا،(ت
  م.١٩٦٣. شرح نهج البالغة، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ٨

  هـ).٧٢٩* ابن االخوة، محمد بن محمد بن احمد القرشي(ت
مود شعبان وزمیله، الهیئة المصریة . معالم القربة في احكام الحسبة، تحقیق محمد مح٩

  م.١٩٧٦للكتاب، القاهرة، 
  هـ).٨٠٨* ابن خلدون، عبد الرحمن الحضرمي، (ت

  م.١٩٦٠. المقدمة، نشر لجنة البیان العربي، القاهرة، ١٠
  هـ).٦١٠* الزرنوجي، برهان الدین ابراهیم، (ت

  هـ١٣٠٧. تعلیم المتعلم طریق التعلم، المطبعة العثمانیة، القاهرة، ١١
  هـ).٤٢٨* ابن سینا، ابو علي الحسین بن عبداله بن الحسن بن علي، (ت

. كتاب السیاسة، رسالته ضمن الكتاب، تقدیم وتعلیق علي محمد سبر بدایات ١٢
  م.٢٠٠٧للطباعة والنشر، سوریا، 

  هـ).٢٥٦* ابن سحنون، ابو عبداهللا بن عبد السالم سحنون (ت
من كتاب الفكر التربوي عند ابن سحنون للقابسي، . كتاب اداب المعلمین، مشنور ض١٣

  م.١٩٨٥نشره عبد االمیر شمس الدین، دار اقرأ، بیروت، 
  )هـ.٦٧٢* الطوسي، نصیر الدین محمد بن محمد بن الحسن، (ت
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. كتاب اداب المتعلمین، تحقیق احمد عبد الغفور العطار رسائل المربین المسلمین، ١٤
  .١٩٥٣القاهرة، 

  هـ).٩٨١عبد الباسط بن موسى بن محمد (ت* العلموي، 
. المعید في أدب المفید والمستفید، تحقیق احمد عبید، المكتبة العربیة، دمشق، ١٥

  م١٩٣٠
  هـ).٤٦٣* ابن عبد البر، ابو عمر یوسف بن عبداهللا بن محمد القرطبي، (ت

السعودیة،  . جامع بیان العلم وفضله، تحقیق، ابو االشبال الزهیري، دار ابن الجوزي،١٦
  م.١٩٩٤

  هـ).٧٣٧* العبدري، ابن الحاج ابو عبداهللا بن محمد بن محمد الفاسي الملكي، (ت
  م.١٩٢٩. مدخل الشرع الشریف على المذاهب، طبعة االزهر الشریف، القاهرة، ١٧

  هـ).٥٠٥* الغزالي، ابو حامد محمد، (ت
لعاني، بغداد، . ایها الولد، دراسة وتحقیق، صباح محمد علي كاظم، مطبعة ا١٨

  م.١٩٨٨
  . احیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت، بال.١٩

  هـ).٤٥٠* الماوردي، ابو الحسن علي بن محمد، (ت
  . ادب الدنیا والدین، تحقیق مصطفى السقا، بیروت، بال.٢٠

  هـ).٩٢٠* المغراوي، احمد بن ابي جمعة، (ت
ین واباء الصبیان، تحقیق، احمد . جامع جوامع االختصار والتبیان فیما یعرض للمعلم٢١

  جلوف البدري، ورابح بونار الشركة الوطنیة للنشر، الجزائر، بال.
  هـ).١٠٩٤* المجیلدي، احمد بن سعید، (ت

  . التیسیر في احكام التسعیر، تحیقق موسى لقبال، الجزائر، بال.٢٢
  هـ).٩٧٤* الهیتمي، ابن حجر شهاب الدین ابو الفضل محمد بن محمد (ت

. تحریر المقال في اداب واحكام ما یحتاج الیها مؤدبوا الصبیان تحقیق، محمد سهیل، ٢٣
  م.١٩٨٧دار ابن كثیر، دمشق، 

  ثانیا: المراجع
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  * االهواني، احمد فؤاد
  م.١٩٤٥. التعلیم في راي القابسي، مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر، القاهرة، ١

  * الجابري، على حسین.
لتربویة بین الغزالي وابن خلدون في ضوء العلوم المعاصرة، ضمن كتاب ابو . الفلسفة ا٢

  م.٢٠١١حامد الغزالي واثره على الفكر االنساني، بیت الحكمة، بغداد، 
  * جواد مصطفى، واحمد سوسه.

  م.٢٠١١. دلیل خارطة بغداد المفصل، مكتبة الحضارات، بیروت، ٣
  * رضا، محمد جواد.

  م.١٩٨٩االسالمي، ذات السالسل للطباعة والنشر، الكویت،  . ائمة الفكر التربوي٤
  * شمي الدین، عبد االمیر.

  م.١٩٨٥. الفكر التربوي عند ابن سحنون والقابسي، دار اقرأ، بیروت، ٥
  *عبدالعال، حسن ابراهیم.

. فن التعلیم عند بدر الدین بن جماعة، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، الریاض، ٦
  م.١٩٨٥

  بد الغني، عبود وجماعته.*ع
  م.١٩٨٢. فلسفة التعلیم االبتدائي وتطبیقاته، دار الفكر العربي، القاهرة، ٧

  *العطار، احمد عبد الغفور.
  م.١٩٥٣. رسائل المربین المسلمین، القاهرة، ٨



 

 

 

 

 

 االوىل قاع  الوركاء سلة اجلحبوث 
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٣٧٧  
 

   الملخص:
العلمي و وسائل النهوض مشكالت البحث على هدف البحث الى التعرف ی        

خالل االطالع على مجموعة من الكتب ، من بمستوى جودته لتلبیة حاجات المجتمع 
و اوراق العمل لعدد من المؤتمرات التي تناولت هذا الموضوع  العلمیة و الدراسات السابقة

المجال االول : ) مشكلة ضمن ثالثة مجاالت من اهم هذه المشكالت٤٤تم تحدید (، 
العلمیة ،  نقص التمویل الكافي لدعم البحوث(  :فكانت من بینها  .الناحیة المادیة

االجور  قلة ، العلمي البحث من المستفیدة المؤسسات في للبحث ماديال دعمضعف ال
المجال الثاني. البیئة .اما )البحوث تقییم سرعة على وانعكاسها التي تمنح للخبراء

ضعف العالقة بین من بینها:      (  (الفرق البحثیة+ ظروف العمل ) كانت الجامعیة
نقص الخدمات  ، عدم توافر المناخ العلمي المناسب للبحث العلمي ، الجامعات والمجتمع

المجال اماضعف رغبة الكادر التدریسي القیام بالبحث وتفضیله التدریس).  ،الحاسوبیة 
ات النشر في المجالت راءصعوبة إج فكانت من بینها :( الثالث.اجراءات النشروالتقویم

عدم توافر قاعدة بیانات  ،التخصص عن ینبعید مقومین قبل من البحوث تقویم ،المحکمة
تأخر اجراءات  ، ضیق الوقت الكافي الجراء البحوث العلمیة ، في انجاز بحوثهم العلمیة

للنهوض بمستوى جودة البحث البحث بعدد من التوصیات  ) ، و خرج البحوثنشر 
 ته،حرك لتفعیل الدعم المالي للبحث العلميالعلمي كي یلبي حاجات المجتمع من بینها (

التشجیع المستمر ،  الدعم المالي الیفاد الكوادر التدریسیة للمشاركة بالمؤتمرات والندوات
وتخصیص جوائز الفضل هذه البحوث  العلمیةالبحوث  ومكافئتهم لعملللكوادر التدریسیة 

اشارك الكوادر التدریسیة في دورات في مجال كتابة البحوث العلمیة وكیفیة ،  سنویاً 
 العلمیةالسعي الجاد في توجیه البحوث ،  م شبكة االنترنت وتطبیقات الحاسوباستخدا

السعي الجاد من ،  تصب خدمة المجتمع وتطویره هاوجعل اهداف المجتمع،لحل مشكالت 
وان تكون عونًا للباحث ال  العلمیةقبل جهات النشر بتسهیل اجراءات قبول ونشر البحوث 

 ، (   .المقترحاتوكما خرج بعدد معرقًال
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   والحاجة الیه: مشكلة البحث
أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر أشد منها في أي وقت             

قدر ممکن من المعرفة كبر أالى  لأصبح العالم في سباق محموم للوصو ثـحی ،مضى
 و على غیره.وتضمن له التفوق  ،الراحة والرفاهیة لإلنسانل تکف يـالدقیقة المثمرة الت

يالتقدم ـده فـذي یؤیـدور الـم الـالمتقدمة أهمیة البحث العلمي وعظ لُ الدو كتبعد أن أدر
نت كاأء سوا اتـن متطلبـه مـا یحتاجـم كله ـدمت لـق و ،أولته الکثیر مناالهتمام والتنمیة
 ،والتطور صادـیة لالقتـة األساسـالدعام دي یعـإن البحث العلم حیث ،معنویة مادیة أم

البارزة  سمةـوالـوه ،ةـفكاا ـي میادینهـسانیة فـن المعرفة اإلنكامن أر أساسیاً ًكناور
  ).١٣ص، ٢٠٠٥،(البوراديالحدیث للعصر 

 في یقف كثیرة، أسباب له الیوم العالم یشهده الذي السریع الهائل التقدم ان            
العربیة  المشروعات فیه تقف الذي الوقت ففي العلمي، بالبحث الشدید االهتمام مقدمتها

 دول أن نجد اإلنجاز، جدیة عن البعیدة الدعایة عتبة عند والتطویر، البحث مجال في
 المختلفة العلمیة والتجارب البحث لدعم إمكاناتها من والوفیر الكثیر تكرس المتقدم العالم

 المتقدمة المجتمعات في العلمي فالبحث .ثباتاً  أكثر مستقبل أجل ومن التطویر، أجل من
واالجتماعیة  االقتصادیة للتنمیة داعم استثماري" منتج" إلى العموم في یتحول أو یترجم

العربي، فالبد من االهتمام العالم العربي  عالمنا في العلمي البحث على العكس من
  ).١، ص٢٠١١الحارثي، (والتطور  التنمیة عوامل أهم أحد بالبحث العلمي لیكون

ذلك أن  المجتمعات،تطور  معیار تقدم ویعتبر اإلنفاق على البحث العلمي ان          
جراءات  قأهمیة البحث العلمي تتحق ٕ في اإلنفاق الكبیر علیه والصرف دون أي تعقیدات وا

  ).١، ص٢٠١٤( مایو،  تقتل البحث ذاته
اإلنفاق على البحث العلمي في الدول  نسبة اشارت الدراسات الى ان قدل          

الوالیات المتحدة لغایة، ففي الوطني  ا% من مجمل دخله٢،١حوالي بلغت المتقدمة 
بلیون  ١٣٠الیابان ، ثم بلیون دوالر ١٦٨وحدها تنفق سنویًا على البحث العلمي أكثر من 

الدول أكثر هذه نفقه دوالر. ثم ألمانیا، فرنسا، بریطانیا، إیطالیا، كندا، لیكون مجموع ما ت
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 ،%٣,٥١ فنلندا ،%٤,٢٧ كانت السوید اما الدول األوروبیةبلیون دوالر.  ٤٢٠من 
 من% ٥فكانت النسبة  الجنوبیة . اما كوریا%٠,٥٩ بنسبة بولندا %، ثم٢,٦ الدانمارك

ویعمل في مؤسسات البحث دوالر.  ملیار ١٣٦ من یقرب ما الصین كذلك. القومي الناتج
ألف  ١٨٥ملیون باحث، ویكلف كل باحث منهم حوالي  ٣،٤العالم ما یقارب العلمي في 

 ملیون ٥٣٥ العربیة على البحث العلمي فقد كان إنفاق الدول بینمادوالر في السنة. 
 ،%٠,٦ اإلمارات دوالر، حیث تشیر النسب المئویة لالنفاق من الناتج المحلي كاألتي:

 كما%. ٠,٢ ومصر ،%٠,٢ وسوریا ،%٠,٣ وتونس ،%٠,٣ واألردن ،%٠,٢ والكویت
 تصل الذي الوقت باحث في ألف ١٦ من أقل هم العربي الوطن في الباحثین جملة أن
  ).٣، ص٢٠١١الحارثي، (شخص  ملیون لكل باحث ٤٥٠٠ إلى الغرب في النسبة فیه

ضوء على مشكالت لتسلیط  ا البحث،هذ ت الحاجة الىفمن هنا جاء              
اإلنجازات الكم الهائل من  وسطفي العلمي ووسائل النهوض بمستوى جودته البحث 
یحاول البحث الحالي و  الیوم،التي یشهدها عالم في مختلف مجاالت الحیاة  العلمیة

               االجابة على السؤال التالي:
  العلمي، وماهي وسائل النهوض بجودته لتلبي حاجات المجتمع؟مشكالت البحث ماهي 
    :البحثأهمیة 

العلمي اساسًا من أهمیة البحث العلمي ذاته، تستمد اهمیة جودة البحث              
كونه یمثل وجود األمم ودیمومة حیاتها وتقدمها الحضاري، والبحث العلمي یمثل المیدان 

  الشامل لجمیع مناحي الحیاة.
 سنام ذروةات االخرى امعلجا األهداف أهمیةالى جانب  العلمي البحثیعد              

تمثل ( من خالل كونها العلمیة البحوث جودة ضمان أهمیة جسدوت ،الجامعي التعلیم
 ملموس، مادي مردود له لیس الخدمي اإلنفاق من نوعاولیس  وقومیة وطنیة ضرورة

 والسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة التكنولوجیة التنمیة أنواع لجمیع األساس شكلت
 بتمویل قومونالجهات التي ت لدى الرضا حالة تعزیز ،البلد یحتاجها التي والثقافیة
 ).١٣١، ص٢٠١٢الطائي ،(مباشرة  غیر أو مباشرة بصورة العلمیة األبحاث
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 أفضل، ولمواجهة كافة لحیاة للتخطیط العلمي للبحث دائمة حاجة ونحن في          
 على تقتصر ال العلمي للبحث والحاجةوالرقي،  التقدم طریق تعترض التي المشكالت

 النفس، وعلم كالتربیة المجاالت، كافة تشمل ولكنها المعرفة مجاالت من معین مجال
 ویستند مجموعها، في العلوم یتناول العلمي فالبحث. والریاضیات الخ والهندسة، والطب

  .)١، ص٢٠١١المعرفة (الهایشة،  لحقائق تقصیه في ومناهج أسالیب إلى
ویغذیه الشوق العمیق لمعرفة  االستطالع،یولد نتیجة لحب  العلميأن البحث          

والتربوي هو  ، والبحث النفسيالحقیقة وتحسین الوسائل التي تعالج بها مختلف القضایا
طرح جدید لمشكلة قدیمة أو وعي حدیث بمشكلة جدیدة مرتبطة بظرف محدد داخل 

، ٢٠١١(الشرع والزعبي ،كما أنه ابتكار لطریقة وأدوات جدیدة  الظاهرة.مجرى تطور 
  ).١٣٩٩ص

تبحث قضایا  كونهالألفراد والمجتمعات  بالنسبة العلمیةلبحوث تكمن اهمیة ا          
و تسلط  ،االجتماعیةالمجتمع في مجاالت حیاته التعلیمیة و اللغویة و  اـمهمة یعاني منه

حیاة األفراد والمجتمع و تنبه على أهمیتها أو على جوانب من الضوء وث ـتلك البح
 ،مواهبهل و تصق ،قدراته وتطور، میولهو تشبع  ،ى تساؤالتهـعلب ـو تجی، ساسیتهاـح
اتالحدیثة مرهون بتطور بحوثها ومدى قدرتها على رقي الفرد ـور المجتمعـأن تطـل ب

  ).      ٢، ص٢٠١٠الكبیسي والراوي ،(المجتمع مشکالت ل و ح
تحدید مشكالت البحث في البحث الحالي تبرز اهمیة ما ذكر اعاله  ضوء وفي         

 العلمیةمن اجل تمكین المعنیین في مجال تطویر البحوث العلمي ورفع مستوى جودته، 
ب قصورًا في بتسالتي التعرف على هذه المشكالت التي تقف عقبة بوجه هذه البحوث و 

للنهوض بمستوى  المالئمة التوصیات تقدیم في البحثهذا كذلك یساعد  بمهامها،القیام 
  .جودة البحوث العلمیة

العلمي ووسائل النهوض هدف البحث الى التعرف على مشكالت البحث  البحث:هدف 
  .بمستوى جودته لتلبیة حاجات المجتمع



     

  
  

  ..مشكالت البحث العلمي ووسائل النھوض بمستوى

 كلیة المصطفى الجامعة                   وقائع المؤتمر العلمي االول مجلة 
 

٣٨١  
 

اقتصر البحث على المصادر العلمیة والدراسات السابقة واوراق العمل حدود البحث: 
المؤتمرات التي تناولت مشكالت البحث العلمي وتحدید وسائل النهوض المقدمة في 

  بواقعة وتطویر آلیاته.
  تحدید المصطلحات:

 الظواهر بین المتبادلة العالقات عن یبحث منظم عمل" یعرفالبحث العلمي :  .١
 طبیعة ذي علمي وجهد فكر خالل من وذلك المختلفة، تراوالمتغی واألحداث
 وتحلیل صحتها من والتأكد جدیدة، معارف اكتشاف إلى یهدف منهجیة،
 شتى في اإلنسان تهم التي المختلفة تراوالمتغی الحقائق بین العالقات

 من الحقائق واكتشاف تواجهه، التي المشكالت حلول إیجاد وكذا المجاالت،
 إطار في والحقائق واألدلة المتاحة والشواهد الدقیقة المعلومات تحلیل خالل
 األهداف لتحقیق وسیلة العلمي فالبحث ،الواضحة مناهجها لها عامة قوانین
 ).٦، ص٢٠١٣( السید ،) ذاته حد في غایة ولیس منظمة بطریقة

التي تواجه الباحثین لدى  العقباتالقضایا و  جمیع هيمشكالت البحث العلمي:  .٢
وقد حددت بعد االطالع على مصادر البحث في ثالثة  القیام بالبحث العلمي.

مجاالت هي (مشكالت تتعلق بالناحیة المادیة، ومشكالت تتعلق بالبیئة 
الجامعیة (الفرق البحثیة اي الباحثین أنفسهم اضافًة الى ظروف العمل)، 

  ومشكالت تتعلق باجراءات النشر والتقویم. 
 المؤشرات نم مجموعةهي  :ميووسائل النهوض بمستوى جودة البحث العل. ٣

 والنهوضمشكالت البحث العلمي  على للتغلب والمقترحات السبل واالسس تمثل
  وتطویر آلیاته. هبواقع

   
  اإلطار النظري والدراسات السابقة:

  
  البحث العلمي كدالة حضاریة:اوالً: 
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٣٨٢  
 

واحد المؤشرات یعد البحث العلمي دالة حضاریة للمجتمعات المعاصرة ،             
م خطوة یمكن ان هیعتبر أ ه، كون )٤،ص٢٠٠٥(الجرجاوي وحماد ،  تقدمها الهامة في

تحقق ذلك التقدم والتطور ، بأعتباره المحرك الرئیسي الذي یدرس الظواهر الطبیعیة أو 
وعلمیة ، یقوم من خاللها بمحاولة فهمها كما هي في الواقع مع  االجتماعیة دراسة منظمة

والفرض العلمي مما یتیح الفرصة لضبط المشكلة واقتراح  یاغة علمیة للتنبؤاعطاء ص
حلول لها ، و هذا ما تشهده معظم المجتمعات المتطورة من حیث اعطاء األهمیة البالغة 
للبحث العلمي ، وصرف أموال باهظة قصد االستثمار االیجابي في الموارد البشریة مما 

  ).١، ص ٢٠١٢( طارق ،  االخرىیعود بالفائدة على كل القطاعات 

 : من اجل رفع مستوى جودة البحث العلمي، ال بد من  البحث العلمي والجودة:ثانیًا
التعرف على مشكالته التي تعیقه لمعالجتها، الى جانب تطویر وتحدیث البحث العلمي 

  لضمان جودته وفق المعاییر الدولیة. 
الدراسات السابقة التي تناولت مشكالت نبین ادناه اهم  مشكالت البحث العلمي: .١

  ومعوقات البحث العلمي وكما یلي:
  نتائج الدراسة  الباحث/السنة/عنوان الدراسة  ت
  ) ١٩٩٥واحمد (كمال   ١

مشكالت البحث التربوي 
  والنفسي في الوطن العربي

 (عدممشكالت البحث التربوي والنفسي هي: 
عدم توافر  التربوي،سیاسة واضحة للبحث  وجود

ضعف  البحثیة،قلة الكوادر  بیانات،قاعدة 
 التعلیمي،التفاعل بین البحث التربوي والنظام 

 للبحث،عدم كفایة الموارد المالیة المخصصة 
ضعف التواصل بین المنتجین للبحث 

عدم فعالیة نتائج البحث في  والمستهلكین،
، ١٩٩٥ واحمد،(كمال التربویة) الممارسة 

  ).١٥٩ص
وأن أكثر المشكالت البحثیة التي تواجه أعضاء   )٢٠٠١الخطیب والحداد (  ٢
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٣٨٣  
 

أهداف البحث العلمي  
ومشكالته لدى أعضاء هیئة 

التدریس في جامعة إربد 
  األهلیة.

هیئة التدریس استحواذ التدریس على الجهد 
األكبر، وعدم توافر الوقت الكافي، والدعم المالي 

  ).٣٩، ص٢٠٠١،الخطیب والحداد (للبحث 

  )٢٠٠١كنعان(  ٣
البحث العلمي في كلیات 
التربیة بالجامعات العربیة 

  ووسائل تطویره

التعاون  (قلةمعوقات البحث العلمي تتلخص بـ 
بین الجامعة والجهات المعنیة المستفیدة من 
البحث العلمي، وضعف دعم البحوث، وقلة 
المراجع الحدیثة، وقلة الموفدین للدول المتقدمة، 

  ).٥، ص٢٠٠١،كنعانكمي البحوث) (وتشدد مح
  )٢٠٠٥وحماد (الجرجاوي   ٤

معوقات البحث العلمي في  
جامعة القدس ودور الجامعة 

  في تطویرة

 في الجامعي الباحث تواجه معوقات وجود
 النشر حیث من والمادیة، : (اإلداریة،النواحي
  ).٤، ص٢٠٠٥ وحماد،(الجرجاوي  (والتوزیع

 ) معوقات٢٠٠٥العباسي (  ٥
 في للتدریسیین العلمي البحث
 / والغابات الزراعة كلیة

  الموصل جامعة

 العلمیة المختبرات قلةاهم المعوقات هي: 
 توفر عدم او وقلة والحقول الفنیة والمعامل

 او وقلة ،البحوث إلجراء الالزمة والمواد جهزةاأل
 في العلمیة األوساط مع التدریسیین تفاعل انعدام
  ).١ص، ٢٠٠٥، (العباسي العالم

  )٢٠٠٨والسرابي (العمایرة   ٦
البحث العلمي لدى اعضاء 

هیئة التدریس بجامعة 
االسراء الخاصة (معوقاته 

  تطویره)ومقترحات 

المعوقات حدة هي: قلة التعاون مع  أكثر
 العلمي،الجامعات والجهات المستفیدة من البحث 

ضیق  للباحثین،قلة الحوافز والمكافات المادیة 
نقص  العلمیة،الوقت الكافي الجراء البحوث 
نقص  العلمیة،التمویل الكافي لدعم البحوث 

 ،٢٠٠٨ والسرابي،(العمایرة  المصادر العلمیة
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٣٨٤  
 

  ).٣٢٤ص
  )٢٠٠٨الفتلي (  ٧

 تواجه التي المعوقات 
  العراقیة  الجامعات الباحث في

 أكثرتعد من  المالي،ان العوامل المتصلة بالدعم 
وقد  الجامعي،المعوقات التي تواجه الباحث 

التدریسي والمقوم  مكافأةاوصت الى ضرورة زیادة 
  ).٢٤٢ ، ص٢٠٠٨ (الفتلي،العلمي 

  ) ٢٠١٠العالق (  ٨
المشكالت التي تواجه البحث 

  التربوي في وزارة التربیة

 (باالمورالمشكالت مرتبة تنازلیًا التي تتصل 
 البحوث،بادارة  التربوي،بسیاسة البحث المالیة، 

والتقنیة)      العلمیة  التربیة،بطبیعة میدان 
  ).٤٨٧، ص  ٢٠١٠(العالق ، 

  ):٢٠١٠(الكبیسي والراوي   ٩
ء إلنتاج العلمي ألعضاا 

هیئة التدریس في جامعة 
  األنبار 

من البحوث العلمیة 
  ومعوقاته 

  للتخصصات اإلنسانیة

عدم وجود مکسب مادي من الترقیة العلمیة 
 (أو انعدام)            محدودیة، للتدریسي

الدعم الالزم لحضور المؤتمرات اإلقلیمیة و 
 ال تدعم البحث العلمي مالیًا الجامعة،  العالمیة

من اللغة االنکلیزیة  عدم التمکن، فكال بشک
صعوبة ،  للنشر في مجالت عالمیةل یقف حائ

غیاب ،  ات النشر في المجالت المحکمةراءإج
ولي الجامعة من هم في مواقع مسؤ الوعي لدى

ث أوتثبیطه بما یقود إلیه ـشیط البحـي تنـتؤثر ف
او ل ال یتوافر مجا، البحث العلمي من فوائد

، عربیةل مع دو كةبحوث مشترل صرف للعم
یة و مکتبات الکلیات ركزعدم توفیر المکتبة الم

عدم وجود متابعة من ، التسهیالت للباحثین
           ج العلمي للتدریسيالکلیة والجامعة على االنتا

  ).١٥،ص٢٠١٠(الكبیسي والراوي ،
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٣٨٥  
 

  )٢٠١٠الفرماوي (  ١٠
البحث العلمي في علم النفس 

  بین
  الواقع واحتیاجات المجتمع

  

واقع دراسات علم النفس وبحوثه في المجتمع 
تتصف بعدم الشمولیة على مستوى النظریة 
والتطبیق في آن واحد، مازال یعاني العزلة في 
المجتمع والعزلة بین المتخصصین فیه، صعوبة 

 یوجد نوع من تقنین ادوات القیاس النفسي،
االزدواجیة فى تناول علم التفس وبحوثه داخل 

  ).٤، ص٢٠١٠الفرماوي، (الواحد. المجتمع 
  )٢٠١١الشرع وطالل (  ١١

استقصاء مشكالت البحث  
التربوي التي یعاني منها 
أعضاء هیئة التدریس في 
كلیات العلوم التربویة في 
  الجامعات األردنیة الحكومیة.

تبت  ُ أن مشكالت إجراء البحوث التربویة قد ر
تنازلیًا على النحو اآلتي: الفرق البحثیة، ظروف 

وكتابة  البحث،العمل، إجراءات النشر، تحكیم 
وأظهرت النتائج أن مجاالت مشكالت  البحث.

البحث التربوي تختلف باختالف عدد سنوات 
الخبرة، وعدد البحوث المنشورة، والرتبة 
األكادیمیة، والجامعة التي ینتمي إلیها عضو هیئة 

  ).١٣٩٩، ص٢٠١١(الشرع والزعبي ،التدریس 
  ) ٢٠١١(محسن   ١٢

الصعوبات التي تواجه البحث 
بغداد من العلمي في جامعة 

  وجهة نظر التدریسیین

 على كبیر بشكل تؤثر ومعوقات صعوبات وجود
 ترتبط وهي الجامعة في البحث العلمي حركة

 االثر لها التي والتنظیمیة والفنیة المادیة بالجوانب
 االتصال عملیة في التقدم من بالرغم  .الكبیر
 كبیرة مساهمات اوجدت التي المعلومات وتقنیة

 العالم في الجامعات مابین المعرفة في توظیف
بین  ما االتصال عملیة في ضعفا هناك ان إال
 في والمراكز الجامعة في البحثیة مراكزال

 ، ص٢٠١١، محسن(والعالمي  العربیة الجامعات
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٣٨٦  
 

٢٦٧(.  
  ) ٢٠١٢البو محمد والبدري (  ١٣

واقع البحث العلمي في العالم 
  ومعوقاته.العربي 

ان واقع البحث العلمي لم یزل ضعیفًا دون 
ویواجه هذا الواقع جملة من  المقبولیة،مستوى 

المعوقات تتمثل بانفصال البحث العلمي عن 
عدم توفر  االنفاق،وتدني نسب  التطبیقي،المجال 

قاعدة معلومات وغیاب المصادر العلمیة الحدیثة 
  ).٦٢٦، ص ٢٠١٢(البو محمد والبدري ،

  )٢٠١٢محسن (  ١٤
اسباب ضعف اقبال طلبة  

  الجامعة على البحث العلمي

االسباب هي عدم توفر مجالت لنشر دراسات 
 وعدم توفر          وابحاث الطلبة الجامعیین 
الضغوط النفسیة  العلمي،المصادر الكافیة للبحث 

التي یعانیها الطلبة وانشغالهم الفكري ومنهم من 
یعمل لكسب القوت یجعلهم اقل صبرًا واقل خبرة 

 ، ص٢٠١٢في كتابة االبحاث العلمیة (محسن ،
٢٥٢.(  

 ) تحقیق٢٠١٢محمد (  ١٥
العلمیة صحفي حول الندوة 

االولى التي  التخصصیة
اقامتها دائرة البحث والتطویر 

دیالى تحت في جامعة 
(البحث العلمي ركیزة  شعار

األمم في التطور واالرتقاء 
  .٢٠١٢نحو األمام) للعام 

افتقار األستاذ  المادیة،عدم تخصیص اإلمكانیات 
الجامعي إلى ابسط الوسائل التي یمكن ان تدفعه 
إلى البحث العلمي من وسائل حدیثة متطورة، 
ومصادر حدیثة في مجال اختصاصه، وعدم 

لدعم المادي الكافي له للمشاركة في تقدیم ا
ضعف العالقة بین  العالمیة،المؤتمرات العلمیة 

الجامعات والمجتمع، تسویق البحوث العلمیة 
یصرف على البحث من الناحیة المادیة والمعنویة 
وبعدها نتائج البحث ال تستثمر في میادین 

 محمد،المجتمع وال تترجم بفاعلیة للمجتمع (
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  ).١، ص٢٠١٢
  
من خالل االطالع على الدراسات السابقة المذكورة اعاله بشكل تفصیلي،  الستنتاج:ا

استطعنا تحدید اهم مشكالت البحث العلمي التي تواجه جمیع الباحثین وذلك من خالل 
  تصنیفها حسب عدد من المجاالت التي تناولتها هذه الدراسات كما یلي:

  المشكالت  ت  المجال
  
.   اوًال

  
  المادیةالناحیة 

  العلمیة. نقص التمویل الكافي لدعم البحوث  ١
 البحث من المستفیدة المؤسسات في للبحث ماديال دعمضعف ال  ٢

  .العلمي
 .إلیها یتوصل التي والنتائج جهوده على الباحث مكافأة عدم  ٣
 تقییم سرعة على وانعكاسها االجور التي تمنح للخبراء، قلة  ٤

  .البحوث
   االجهزة والمستلزمات التي یتطلبها البحث العلمي. توفر عدم  ٥
  ).النشر ،طبع ،ورق (البحوث اجراء تكالیف ارتفاع  ٦
للمشاركة في المؤتمرات العلمیة  للباحثینالدعم المادي  ندرة  ٧

  .العالمیة
  .بحثه إجراء عند الباحث انتقال متطلبات تغطیة عدم  ٨

  
  
.   ثانیًا
  البیئة الجامعیة

تتضمن الفرق البحثیة 
 +(الباحثین أنفسهم) 

  ظروف العمل 

قلة التعاون بین الجامعة والجهات المعنیة المستفیدة من البحث   ١
  العلمي.

  والمجتمع.ضعف العالقة بین الجامعات   ٢
قصور تطبیق خطة مركزیة للبحوث العلمیة على مستوى   ٣

  الجامعات والكلیات.
  العلمي المناسب للبحث العلمي.عدم توافر المناخ   ٤
  نقص الموفدین للدول المتقدمة في البحث العلمي.  ٥
ل مع دو كةبحوث مشترل او صرف للعمل ال یتوافر مجا  ٦

  .عربیة
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الجامعة  نقص الخدمات الحاسوبیة التي تسهم في البحث العلمي  ٧
  .داخل

التدریس على عدم رغبة الكادر التدریسي القیام بالبحث وتفضیله   ٨
  البحث.

  عدم رغبة الزمالء في الجامعة بالبحث المشترك.  ٩
  قلة ساعات التفرغ العلمي للتدریسي الجراء البحوث.  ١٠
  ضعف المهارات البحثیة لدى عضو هیئة التدریس.  ١١
  .االلكترونیة الحاسبة بإستخدام االلمام عدم  ١٢
للنشر في ل االنکلیزیة یقف حائمن اللغة الباحثین عدم التمکن  ١٣

  .مجالت عالمیة
 المصادر الى للرجوع حیة اجنبیة بلغة الكافي االلمام عدم  ١٤

  .االساسیة
بما یقود من العلمي ثـشیط البحـي تنـفللمسؤولین غیاب الوعي   ١٥

  .فوائد
من الکلیة والجامعة على االنتاج العلمي  المتابعة ضعف  ١٦

  .للتدریسي
  .توفر مجالت لنشر دراسات وابحاث الطلبة الجامعیینعدم   ١٧
  .للباحثین ضعف تسهیالت المكتبات  ١٨
في  للبحث العلمي وعدم كفایتهاحدیثة العلمیة المصادر قلة ال  ١٩

  .مكتبة الجامعة
  .فعالیة نتائج البحث في الممارسة التربویة ضعف  ٢٠
من الناحیة عدم تسویق البحوث العلمیة یصرف على البحث   ٢١

المادیة والمعنویة وبعدها نتائج البحث ال تستثمر في میادین 
  .المجتمع وال تترجم بفاعلیة للمجتمع

  
  

  ات النشر في المجالت المحکمة.راءصعوبة إج  ١
  .التخصص عن بعیدین مقومین قبل من البحوث تقویم  ٢
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٣٨٩  
 

  
  
  
.   ثالثًا
  اجراءات النشر والتقویم

  .البحوث تقویم في الموضوعیة عن المقومین بعض ابتعاد  ٣
  ضعف نزاهة تحكیم البحث واجراءاته.  ٤
  .تشدد المحكمین في تقویم البحوث  ٥
عدم توافر قاعدة بیانات تساعد الباحثین في انجاز بحوثهم   ٦

  العلمیة.
  ضیق الوقت الكافي الجراء البحوث العلمیة.  ٧
  تأخر اجراءات نشر البحوث في المجالت المحلیة.   ٨
  البحوث. تقویم رقهایستغ التي المدة طول  ٩
  نقص المجالت المحكمة المتخصصة.  ١٠
  التطبیقي.انفصال البحث العلمي عن المجال   ١١
  .البحوث بإجراء التدریسیین بعض خبرة قلة  ١٢
  السیمنار).قلة االفادة من جلسات البحث العلمي (  ١٣
  نقص الكوادر البشریة المدربة على البحث.  ١٤
  متكاملة. بحثیة فرق لتشكیل الباحثین من مجموعة تعاون عدم  ١٥

  
    :هآلیات روتطوی العلمي البحث بمستوى جودة النهوض وسائل  .٢
) الى ٢٠١١) ومحسن (٢٠٠٥) ومحمد (٢٠٠٥لقد اشار كل من العمایرة ( 

 هذه على للتغلب والمقترحات السبل وضع بمثابة هي التي المؤشرات نم مجموعة
محمد، () ١٩، ص٢٠٠٥العمایرة،( العلمي البحث بواقع والنهوض الصعوبات

 :)٢٦٧، ص٢٠١١محسن،() ٢٥، ص٢٠٠٥
  المؤشرات  ت
 بالجانب المتعلقة خاصة العلمیة للبحوث المخصصة المیزانیات زیادة  ١

 لتمویل الكافیة المرونة یوجد بما الصرف إجراءات وتسهیل والتقني األكادیمي
 خاصة لوائح بإیجاد وذلك واألجهزة المعدات وتأمین األجهزة وصیانة البحوث
  .الجامعیة البحوث بمراكز
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 من وغیرها العلمیة واألجهزة والمختبرات والمعدات عمل ورش وتطویر توفیر  ٢
 یخدم بما العالي التعلیم مؤسسات في والتكنولوجیة العلمیة والطاقات اإلمكانیات

  .العلمي البحث
 األقسام مستوى على بالجامعات ميلالع البحث لخطط عام تصور وضع  ٣

 االقتصادیة المؤسسات تتطلبها التي والمتطلبات لالحتیاجات وفقاً  والكلیات
 وكلیاتها الجامعات بین للتعاون عام تصور وضع والتربویة، واالجتماعیة
  .واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة والمؤسسات

 الباحثین یساعد بما المتقدمة تبراتخوالم والمعدات باألجهزة الجامعات إمداد  ٤
 والكلیات البحوث ومراكز اإلعداد خطة ووضع بمهامهم النهوض على

 وتخصیص العلمیة، الندواتب تلقى التي واألبحاث العلمیة والدوریات بالمصادر
 الدولیة المعلومات قواعد بشبكات البحوث مراكز وربط ذلك تتولى إدارة أو جهة

  .المتمیزة العلمیة ثبحااأل تشجیع على العمل
  .العلمي البحث مؤسسات إدارة لتسیروكفوءة  فاعلة قیادات تدریب  ٥
یجابیة موائمة علمیة مناخیة أجواء خلق  ٦ ٕ  واإلبداعیة االبتكاریة القابلیات لتنمیة وا

  .التدریسین
  .العالمیة المعاییر إلى استناد لتقییم أساسیة ومعاییر نظم وضع  ٧
  .ومستمرة دوریة بصورة العلمي البحث استراتیجیة وتقییم مراجعة  ٨
  .التدریسین البحثیة والمهام التدریسیة واألعمال المهمات بین الموازنة تحقیق  ٩
 آلیات ووضع التدریسین خارج أم داخل في سواء العلمي التفرغ موضوع اعتماد  ١٠

  .برامج
 جمیع في العالمي التفوق ومراكز العالي التعلیم مؤسسات بین الروابط زیادة  ١١

  .العالم أنحاء
 تجد حیث الفاعلة، المشتركة البحوث خالل من الكفاءات من العدید تطویر  ١٢

 الجماعي العمل على تستند الصناعیة المتقدمة الدول في البحوث معظم بأن
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  .متصل كفریق
 في سبقوهم من مع إشراكهم خالل من وذلك الجدد الباحثین من جیل خلق  ١٣

 بحوث إنتاج على متمكنة بحثیة فرق تشكیل ذلك بعد لیتم العلمي البحث مجال
  ومتمیزة. رصینة علمیة

  
  التوصیات:

یوصي الباحثان بمجموعة من االمور التي تنهض بمستوى جودة البحث             
  :العلمي وتؤدي الى تطویر آلیاته وهي

 .تهحرك تفعیلل بكافة مجاالتهالدعم المالي للبحث العلمي  .١
 العقباتوتذلیل الدعم المالي الیفاد الكوادر التدریسیة للمشاركة بالمؤتمرات والندوات  .٢

 .والندوات المؤتمرات هذه للحضور أمامهم
وتخصیص  العلمیةالبحوث  ومكافئتهم لعملالتشجیع المستمر للكوادر التدریسیة  .٣

.  جوائز الفضل هذه البحوث سنویًا
اشارك الكوادر التدریسیة في دورات في مجال كتابة البحوث العلمیة وكیفیة استخدام  .٤

 شبكة االنترنت وتطبیقات الحاسوب.
وجعل اهداف هذه  المجتمع،لحل مشكالت  العلمیةالبحوث  السعي الجاد في توجیه .٥

 البحوث تصب خدمة المجتمع وتطویره.  
 العلمیةالسعي الجاد من قبل جهات النشر بتسهیل اجراءات قبول ونشر البحوث  .٦

.وان تكون عونًا للباحث ال    معرقًال
استالم بحوثهم التاكید على مجالت النشر بالتزام بالتوقیتات للرد على الباحثین ب. ٧

ویلتزمون بمواعید  والموضوعیة،محكمین یتمتعون بالنزاهة  ومراعاتهم باختیار وتحكیمها،
 تحكیم البحوث. 
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الواقعیة وباشراف  تشجیع الباحثین الجراء بحوث جماعیة تدرس مشكالت المجتمع. ٨
تتمتع بالقاب علمیة وذات خبرة من اجل تقدیم االرشادات الكفیلة باجراءات كوادر تدریسیة 

 مشكالت.دراسة هكذا 
سیة من اجل ان یتجهون تقلیل تكلیف الكوادر التدریسیة بعدد كبیر من الساعات التدری. ٩
 العلمیة.العلمیة او المشارك في المؤتمرات والندوات  و بحوثهمنح
بحوث الاعداد  التواصل العلمي بین الجامعات والتنسیق فيتشجیع الباحثین ب. ١٠

  العلمیة.
االستفادة من نتائج هذه البحوث وحل على  العلمیةالبحوث  تطبق. حث الجهات التي ١١

.ودعم الباحثین معنویا او  تواجهها،التي المشكالت    مادیًا
د الباحثین في انجاز بحوثهم تزوید الجامعات بكافة االجهزة والمستلزمات التي تساع. ١٢

 الحدیثة.كذلك مد المكتبات بالكتب والدوریات العلمیة   العلمیة،
ضمن  لقیام بكل الدراساتل عراقیة،في كل جامعة العلمیة تاسیس مركز للبحوث ا. ١٣

  لتنسیق مع مراكز البحوث ضمن الجامعات االخرى.ا الجامعة مع 
شبكة  توفیرخلق المناخ المناسب للباحثین كافة الجراء بحوثهم العلمیة من خالل . ١٤

  .متكاملة انترنت
من خالل فتح قنوات اتصال بالجامعات العالمیة  العراقیة لبحثیةر االكواد . تطویر١٥

  ومراكز البحوث.
. زیادة الوعي اعالمیًا بأهمیة البحث العلمي في دراسة مشكالت المجتمع مع تشجیع ١٦

  كوادر تدریسیة وطلبة على اجراء البحوث العلمیة الباحثین من 
بمراكز البحوث . توفیر خدمة اإلستشارة اإلحصائیة وتحلیل البیانات إحصائیًا ١٧

  .لـباحثینل
المواضیع ذات األولویة كل مجال من مجاالته، یتضمن بالبحث العلمي ل اعداد دلیل. ١٨
  كمرجع للباحثین. ،البحثفي 

  بالدراسات التالیة: المقترحات: القیام
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المشكالت التي تواجه الكادر التدریسي في المجاالت االخرى غیر المجال  .١
 البحثي.

 العالقة بین التوافق المهني لعضو الهیئة التدریسیة وانتاجه العلمي. .٢
 تقویم اداء التدریسي في مجال البحث العلمي. .٣

  المصادر:
وم ـالعلل اـي مجـي فـمعوقات البحث العلم): ٢٠٠٥(بن عبد اهللا ل فیص، البواردي .١

   بحث ، ةـاإلداری
، وثـالبح كزمر، سعودیةـات الـي الجامعـهیئة التدریس فء میداني علي أعضا

  .١٣ص، الریاض
لعالم العربي ): واقع البحث العلمي في ا٢٠١٢البو محمد، علي والبدري، سمیرة ( .٢

 .٦٢٦العربي الدولي لضمان جودة التعلیم العالي، ص ومعوقاته، المؤتمر 
 للدراسات اسبار والتنمیة، مركز العلمي البحث ): ازمة٢٠١١العرابي( الحارثي، فهد .٣

ttp://www.asbar.com//ar/monthlyh- واالعالم. والبحوث
issues/994.article.htm  

): معوقات البحث العلمي في ٢٠٠٥. الجرجاوي، زیاد علي وحماد، شریف علي(٤
یره جامعة القدس المفتوحة ودور الجامعة في تطویرة، ندوة واقع البحث العلمي وآفاق تطو 

  .٤في جامعة القدس المفتوحة، رام اهللا، ص 
 وسائل-البحث التربوي في كلیات التربیة  ):٢٠٠١مناور ( وحداد،حازم  . الخطیب،٥

  .٣٩ص  دمشق، دمشق،المؤتمر التربوي المنعقد في كلیة التربیة بجامعة  تطویره،
، ورشة عمل مقدمة أرتقاء)-): جودة البحث العلمي (أداء٢٠١٣. السید، منى توكل (٦

الى وحدة البحث العلمي والدراسلت العلیا بكلیة التربیة بالزلفى في یوم البحث العلمي، 
 .٦ص
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استقصاء مشكالت البحث التربوي التي ): ٢٠١١. الشرع، ابراهیم والزعبي، طالل (٧
یعاني منها أعضاء هیئة التدریس في كلیات العلوم التربویة في الجامعات األردنیة 

  .١٣٩٩، ص٤)، ملحق ٣٨كومیة، مجلة دراسات العلوم التربویة، المجلد (الح
 أشغال ،): عوائق البحث النفسي في المجتمع الجزائري٢٠١٢(بوحفص  . طارق،٨

 ٨-٧ وآفاق واقع الجـزائر، في االجتماعیة العلوم حول إشكالیة األول الوطني الملتقى
  .١مارس، الجزائر، ص

): نحو استراتیجیة فاعلة لضمان الجودة في البحث ٢٠١٢حسین(محمد عبد  .الطائي،٩
المجلة العربیة الجامعي، العلمي الوطن العربي، المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم 

  ).١٠العدد(الملجد الخامس،  الجامعي،لضمان جودة التعلیم 
 كلیة في للتدریسیین العلمي البحث معوقات ):٢٠٠٥عامل فاضل خلیل ( .العباسي،١٠

ص )، ٣()، العدد٣٣المجلد ( ،الرافدین زراعة مجلة الموصل، جامعة / والغابات الزراعة
١.  

): المشكالت التي تواجه البحث التربوي في وزارة ٢٠١٠. العالق، مجید صادق (١١
  .٤٨٧التربیة، مجلة كلیة التربیة االساسیة، العدد الخامس والستون، ص

 بجامعة التدریس هیئة اعضاء لدى العلمي البحث): ٢٠٠٥( نحس محمد لعمایرة،. ا١٢
 .١٩، صاألردن لتعلیم، للتربیة الثاني الملتقي الخاصة، االسراء

): البحث العلمي لدى اعضاء ٢٠٠٨. العمایرة، محمد حسن والسرابي، سهام محمد (١٣
هیئة التدریس بجامعة االسراء الخاصة (معوقاته ومقترحات تطویره)، مجلة جامعة دمشق، 

  .٣٢٤) العدد الثاني، ص٢٤د (المجل
العراقیة،  الجامعات في الباحث تواجه التي ): المعوقات٢٠٠٨. الفتلي، حسین هاشم (١٤

  .٢٤٢)، ص ٧) المجلد (٤-٣مجلة القادسیة في االداب والعلوم التربویة، العدد (
العلمي في علم النفس بین الواقع  ): البحث٢٠١٠علي حمدي ( الفرماوي، .١٥

 ،٢٩-٤، صبمالیزیااتحاد الجامعات اإلسالمیة  مؤتمر ،اإلسالميواحتیاجات المجتمع 
www.kantakji.com/med  
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ء إلنتاج العلمي ألعضاا): ٢٠١٠. الكبیسي، عبد الواحد حمید والراوي، عادل صالح (١٦
، اإلنسانیة للتخصصات قاتهومعو في جامعة األنبار من البحوث العلمیة هیئة التدریس

بیة رلتاكلیة اد، دفي جامعة بغ، بي)رلعا وطنلالعلمي في ا ثلبحاتیجیة ارست(إ رتمؤم
  شباط.١٨-١٦ةرللفتت للبنا
): مشكالت البحث ١٩٩٥(. كمال،عبدالعزیز عبدالرحمن و احمد ، شكري سید١٧

)، ص ١٢العدد ( التربوي والنفسي في الوطن العربي، حولیة كلیة التربیة، جامعة قطر،
١٥٩.  
البحث العلمي في كلیات التربیة بالجامعات العربیة ووسائل  :)٢٠٠١كنعان، أحمد (. ١٨

  .٦-٥ص)، ٣٨تطویره. مجلة اتحاد الجامعات العربیة، (
ر  اإلنفاق على البحث العلمي ):٢٠١٤، عبد المالك(مایو. ١٩ معیار تقدُّم وتطوُّ

حزیران ، ٢٩٨٣العدد  ،صحیفة المؤتمرالمجتمعات، 
http://www.almutmar.com/index.php?id=201030453  

): اسباب ضعف اقبال طلبة الجامعة على البحث ٢٠١٢. محسن، موفق ایوب (٢٠
  .٢٥٢العلمي، مجلة الفتح، العدد الثاني والخمسون، ص

): الصعوبات التي تواجه البحث العلمي في ٢٠١١. محسن، منتهى عبدالزهرة (٢١
من وجهة نظر التدریسیین، مجلة البحوث التربویة والنفسیة، العدد الثاني جامعة بغداد 

 .٢٦٧والثالثون، ص 
 الملتقى ،الشاملة النهضة تحقیق في العلمي البحث دور): ٢٠٠٥( دوابشة محمد،. ٢٢

   للتربیة الثاني
  ٢٥بیروت، ص ،والتعلیم     
بین  والفجوة الحاصلةالبحث العلمي في العراق  ):٢٠١٢ثائر علوان ( . محمد،٢٣

العلمیة تحقیق صحفي حول ماجاء من اراء االساتذة في الندوة  والمجتمع،الباحث 
االولى التي اقامتها دائرة البحث والتطویر في جامعة دیالى تحت  التخصصیة

   ).(البحث العلمي ركیزة األمم في التطور واالرتقاء نحو األمام شعار
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 الخالصة
االولى في العراق التي خلقت فیھا منمنمات الفضة باستعمال مستخلص  الدراسة ھذه    

كعامل مختزل ومثبت. درست خصائص منمنمات الفضة باستخدام  نسیج العنكبوت
االشعة تحت  جھاز فوربیھ لتحویل طیفالمرئیة و–المطیاف لالشعة فوق البنفسجیة 

الحمراء و حیود االشعة السینیة و المجھر االلكتروني الماسح. أثبت الفحص بالمطیاف أن 
ان الجزیئات الحیویة الفعالة مثل البروتین . نانومتر ٤٣١مدى متصاص عند االذروة 

المتحلل والناتج من نسیج العنكبوت الغني بالبروتین ھو المسؤول عن تغلیف وتثبیت 
ضة والتي شخصت بوساطة جھاز فوربیھ لتحویل طیف األشعة تحت منمنمات الف

تشیر إلى طبیعة التشتت المتعدد من نتائج الفحص بجھاز حیود االشعة السینیة الحمراء. 
أن تبلور المرحلة  . وتشیر النتائجالمحضرة بالطریقة الحیویة الجسیمات النانویة

أو العكس بالعكس. ویعزى توسیع  البیولوجیة العضویة یحدث على سطح الفضة النانویة
الجسیمات ان متوسط حجم و إلى تأثیر حجم الجسیمات حیود االشعة السینیة قمم في أنماط

. تم مسح منمنمات الفضة التي تم حسابھا باستخدام معادلة دبي شیرر نانومتر ٣٥حوالي 
ومنھ  المخلقة بمساعدة مستخلص نسیج العنكبوت بوساطة المجھر االلكتروني الماسح

   یتبین ان شكل المنمنمات المخلقة كروي.
تمتلك  مستخلص نسیج العنكبوتأظھرت النتائج ان منمنمات الفضة المخلقة بوساطة    

نشاط مضاد للجراثیم فعال والدي استدل علیھ من قطر منطقة التثبیط ، حیث كان قطر 
 العقدیة س. ،ودیة الذھبیةالعصویة س، المكورات العنق ،لألمعائیة المذرقیةملم  ١٦التثبیط 

لمتقلبة ل ملم ١٤و  لكلیبسیال الرئویةو ا ملم لالشریكیة القولونیة ١٧والمبیضة المداریة. 
. ، المبیضة البیضاء، المبیضة الجرداء و المبیضة المرطیةللزائفة الزنجاریة ،الرائعة

تأثیر  انیمتلكمحلول نترات الفضة لم مستخلص نسیج العنكبوت و بینما أظھر االختبار ان
بوساطة مستخلص تجاه العزالت المختبرة. وكشفت الدراسة أن تخلیق منمنمات الفضة 

  یمكن أن تكون كعامل عالجي للعدوى المیكروبیة اإلنسان. نسیج العنكبوت
الكلمات المفتاحیة:مستخلص نسیج العنكبوت، منمنمات الفضة، مكروبات متعددة 

  وبات.المقاومة، الفعالیة المضادة للمكر
 
Abstract  
  On the best of our knowledge this study is the first in Iraq, in 
which silver nanoparticles were synthesized using Al-Ankabut's 
home extract as the reducing and capping agent. The nanoparticless 
were characterized using UV-visble, FT-IR, XRD, and SEM 
methods. The surface plasmon resonance peaks in absorption 
spectra for silver colloidal solution showed an absorption peak at 
435 nm in a UV-visible spectrum. The functional biomolecules such 
as protein hydrolysates obtained from the protein-rich spider 
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cobweb were responsible for the capping and stabilization of the 
AgNPs were characterized by FT-IR. The XRD results suggested 
that the crystallization of the bio-organic phase occurs on the 
surface of the silver nanoparticles or vice versa. The broadening of 
peaks in the XRD patterns was attributed to particle size effects and 
the average particles size about 35 nm which was calculated by 
using the Dubai-Scherrer equation. The silver nanoparticles 
synthesized b Baghdad y the help of Al-Ankabut's home extract were 
scanned using SEM. It reveals that a silver nanoparticle seems to be 
spherical in morphology. 
   The results of the present study shows that silver nanoparticles 
synthesized by Al-Ankabut's home extract has effective 
antibacterial activities on the test isolates as indicated by the 
diameter of their zone of inhibition. The inhibition zone was 16 mm 
for Enterobacter cloacae, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus spp. and Candida tropicalis. 17 mm for Escherichia 
coli, and Klebsiella pneumonia. And 14mm for Proteus mirabilis, 
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Candida glabrata and 
Candida parapsilosis. Whereas the test shows the silver nitrate 
solution and Al-Ankabut's home extract has no effect against tested 
isolates.    
   The study revealed that the silver nanoparticles synthesized by 
using Al-Ankabut's home extract could be as a therapeutic agent for 
human microbial infections.    
Keywords: Al-Ankabut's home extract, Silver nanoparticles, 
Antimicrobial activity, Multi-drug resistance microbes 
Introduction 
   The green synthesis of nanoparticles has continued to receive 
unprecedented attention due to the simplicity of the process, less 
handling of chemicals and eco-friendliness [1]. In addition, the 
availability of several biological macromolecules/substances that 
can serve as capping and stabilization molecules for the green 
synthesis of nanoparticles has also contributed to the steady rise of 
this process. Several authors have used bacteria, fungi, algae and 
plant extracts for the green synthesis of metal nanoparticles [2-11]. 
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However, there is lack of information on the use of metabolites of 
arthropods for the green synthesis of nanoparticles. Arthropods 
form the phylum Arthropoda, which consists of the insects, 
arachnids, myriapods and crustaceans. 
   Arthropods are characterized by their jointed limbs and cuticle 
made of a-chitin and calcium carbonate [12]. It has been estimated 
that the number of arthropod species varies between 1,170,000 and 
5–10 million accounting for over 80 % of all known living animal 
species [13]. The four major groups of arthropods are: Chelicerata 
(spiders and scorpions), Crustacea (shrimps, lobsters, crabs), 
Tracheata (insects and myriapods), and the extinct trilobites [14].  
   There are approximately 40,000 species of spiders in the World 
[15] out of nearly 1.7 million described species of plants, animals, 
fungi, bacteria, and protists [16]. Spiders are 8-legged creatures that 
have chitinous coverings and two body regions, the cephalothorax 
(head and thorax as one external unit) and the abdomen [17]. Unlike 
the insects, they lack antennae. Instead, they have various hairs that 
penetrate their chitinous covering. 
  Spiders have been described as the pre-eminent silk craftsmen 
among arthropods, which are best known for producing aerial orb 
webs that are used for capturing flying insects. The silk threads that 
are woven into arrays of structures are constructed by spiders for 
wide range of purposes such as simple lifelines, shelters, for 
moulting, protection of egg sacs and webs. The fibers produced by 
orb web spiders have been ranked among the strongest, stretchiest, 
and toughest biomaterials known to man. They are instantaneously 
assembled from liquid protein feedstock inside the spiders’ bodies 
[18]. Spider cobweb had been previously reported to be rich in 
amino acids including glycine and alanine and large amounts of 
pyrrolidine [19]. Spiders’ silk has been a biomaterial used by man 
for different applications, such as wound healing because of the 
presence of vitamin K [20] and antimicrobial activities [21, 22, 23]. 
Therefore, the present work seeks to extend the frontiers of 
biotechnological applications of spiders, particularly the utilization 
of their cobwebs.  
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   During the Hijrah, Migration of the Prophet Muhammed (sws) 
from Makkah to Madina in the year 622 A.D. One of the best 
trackers of the Quraish, a man named Abu Karz, traced the 
footprints of Muhammed, the Prophet of Islam (sws) to the cave of 
Thaur. However, when some men came near the mouth of the cave, 
they saw that its entrance was blocked by a spider's web and some 
wild pigeons had laid eggs in a nest at the entrance. The men knew 
that the spider and pigeons would not have made their homes there 
if there had been anyone in the cave. Also, if the web had been there 
from before, it would have been damaged if someone had entered 
the cave. They therefore returned without looking inside. By this 
miracle Allah (swt) protected His beloved messenger. This story 
described in The Holy Quran, Surah Al- Tawbah, Verse: 40 ((In the 
name of Allah, most gracious, most merciful, If you help him not, 
then know that Allah helped him even when the disbelievers drove 
him forth while he was one of the two when they were both in the 
cave, when he said to his companion, ‘Grieve not, for Allah is with 
us.’ Then Allah sent down His peace on him, and strengthened him 
with hosts which you did not see, and humbled the word of those 
who disbelieved, and it is the word of Allah alone which is 
supreme. And Allah is Mighty, Wise)) [24, 25]. 
   Cobweb is also mentioned in the Holy Quran, Surah Al-Ankabut, 
Verse 41, which states ((In the name of Allah, most gracious, most 
merciful, The example of those who take allies other than Allah is 
like that of the spider who takes a home. And indeed, the weakest of 
homes is the home of the spider, if they only knew)) [26]. 
Therefore, In Iraq the spider its so-called Ankabut of the Prophet 
and the spider web called Al-Ankabut's home savior of the 
Messenger of Allah figure 1. 
   The present study aims to biosynthesis of the silver nanoparticles 
using Al-Ankabut's home extract and evaluation of their 
antimicrobial activity against various human multi drug resistant 
pathogenic bacteria and yeasts. 
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Figure1. The entrance of the cave of Thaur was blocked by Al-
Ankabut's home and some wild pigeons had laid eggs in a nest at 
the entrance. 
   
Materials and methods 
1. Collection of pathogens 
   The multiple antibiotic-resistant isolates collected from 
microbiology diagnosis laboratory, Al-Numan hospital. Which 
included Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia, 
Streptococcus sp., Enterobacter cloacae, Bacillus cereus, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and pathogenic 
yeasts Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilosis 
and Candida tropicalis. These isolates was identified by standard 
biochemical tests and used API 20 C, API 20 E, API 50 CHB, API 
Staph kit and Vitek 2 compact system [27].   
2. Al-Ankabut's home extract 
   Al-Ankabut's home extract used in this study were obtained from 
a residential building using a stick to collect the webs figure 2. The 
webs were taken to the laboratory and washed thoroughly using 
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distilled water to remove dust and other extraneous materials. The 
washed web was allowed to air-dry at room temperature (30 ± 2 _C) 
and kept in air-tight container until further use. 
3. Biosynthesis and characterization of AgNPs 
   The Biosynthesis of AgNPs was carried using hydrolyzed Al-
Ankabut's home. The modified method of [28] was used to 
hydrolyze the Al-Ankabut's home. About 0.1 g of Al-Ankabut's 
home was weighed and hydrolyzed with 10 ml of 0.1 M NaOH at 
90ºC for 1 h. The hydrolyzed Al-Ankabut's home was allowed to 
cool and then centrifuged at 4000 rpm for 30 min. The supernatant 
obtained designated as Al-Ankabut's home extract was used to 
synthesize AgNPs as previously described [10]. About 1 ml of Al-
Ankabut's home extract was added to the reaction vessel containing 
40 ml of 1 mM silver nitrate (AgNO3) solution for the reduction of 
silver ion. The reaction was carried out in static condition at room 
temperature (30±2ºC) for 2 h. The formation of AgNPs was 
monitored through visual observation of the change of color.  
 

 
 
Figure 2. Shows Al-Ankabut's home on Air cooler. 
4. Characterization of silver nanoparticles 
4.1 UV-Vis Spectra analysis: 
   The reduction of pure Ag+ ions was monitored by measuring the 
UV-Vis spectrum of the reaction medium after 30 min. UV-Vis 
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spectrophotometer is procured from Shimadzu. A small aliquot of 
the sample was taken for UV-Vis spectrum analysis (350-750 nm). 
The maximum absorbance spectrum of As-Ag nanoparticles was 
observed at 455 nm. 
4.2 Fourier Transform Infra Red Spectroscopy (FT-IR)  
   FT-IR measurements were carried out using (8300 FT-IR 
Shimadzu Spectrophotometer) the range from 4000 cm-1 to 400 cm-

1. After complete reduction of AgNO3 ions by Naringe leaf extract, 
the mixture was centrifuged at 10000 rpm for 10 min to remove 
protein or other bioorganic compounds that were present in the 
solution. The silver nanoparticles pellet obtained was air dried. The 
dried nanoparticles were mixed with the potassium bromide (KBr) 
to made thin pellets and were used for FT-IR analysis in 
transmittance mode. 
4.3 X-Ray Diffraction (XRD) analysis 
   Resulting solution of the developed nanoparticles of silver was 
centrifuged at 10,000 rpm for 30 min. The solid residues of Ag NPs 
were washed twice with deionized distilled water and then dried at 
80ºC to obtain powder Ag NPs used for X-ray powder diffraction 
measurements. The powder X-ray diffraction (XRD) patterns were 
recorded on (Shimadzu XRD-6000) with copper radiation (Cu Kα, 
1.5406 Å) at 40 kV and 30 mA [29]. 
4.4 SEM Analysis of Silver Nanoparticles 
   Scanning Electron Microscopic (SEM) analysis was done using 
(Inspect S 50) SEM machine. Thin films of the sample were 
prepared on a carbon coated copper grid by just dropping a very 
small amount of the sample on the grid. 
5. Determination of antimicrobial activity  
   The antimicrobial activity of silver nanoparticles was tested by 
standard agar well diffusion method [30]. Wells were made using 
sterile cork-borer under aseptic conditions. The inocula were 
prepared by diluting the overnight cultures with 0.9 % sodium 
chloride to 0.5 McFarland standards and were swabbed onto the 
plate. Synthesized solutions were loaded on marked wells with the 
help of micropipette under aseptic conditions and incubated at 37 ºC 
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for 24 h. The zone of inhibition was measured and expressed in 
millimeters.     

 
Figure 3. Preparation of Al-Ankabut's home extract. 
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Figure 4. Biosynthesis of Silver nanoparticles using Al-Ankabut's 
home extract. 
 

  
Figure 5. The change of color after addition of Al-Ankabut's home 
extract to silver nitrate. (A) After addition, (B) After two hours of 
reaction. 
Results 
   The Formation of metal nanoparticles by reduction of the aqueous 
metal ions during exposure of Al-Ankabut's home extract may be 
easily followed by UV–Vis spectroscopy (UV- shimadzu 
spectrophotometer). UV-Vis absorption spectrum of silver 
nanoparticles in the presence of Al-Ankabut's home extract is 
shown in figure (7). The surface plasmon resonance peaks in 
absorption spectra for silver colloidal solution showed an absorption 
peak at 435 nm in a UV-visible spectrum, suggesting that the 
nanoparticles were dispersed in the aqueous solution with no 
evidence for aggregation in UV-Vis absorption spectrum Figure (6). 
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Figure 6. UV-Vis absorption spectra of Silver nanoparticles 
synthesized by using Al-Ankabut's home extract with 0.1mM silver 
nitrate. 
 
Fourier Transform Infra Red Spectroscopy 
  The FTIR absorption spectrum (Fig. 7) showed distinct peaks at 
3298, 2359, 2089, and 1635 cm−1, indicating that proteins were the 
capping and stabilization molecules in the synthesis of AgNPs. 
The bands 3298 and 1635 are typical of N–H bond of amines, and 
C=C stretch of alkenes or C=O stretch of amides, respectively. It 
can therefore be concluded that protein hydrolysates obtained from 
the protein-rich spider cobweb were responsible for the capping 
and stabilization of the AgNPs [31, 32]. 
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Figure 7. Fourier Transform Infra Red Spectroscopy image of Silver 
nanoparticles synthesized by using Al-Ankabut's home extract with 
0.1mM silver nitrate. 
 
Powder X-ray diffraction 
   The XRD patterns of Ag-NPs. The X-ray diffraction patterns of 
the Ag-NPs synthesized by using AgNO3 and Al-Ankabut's home 
extract as the reducing and capping agent are shown in Figure 8. All 
the reflections correspond to pure silver metal with face centered 
cubic symmetry .The reflections were indexed as (111), (200), (220) 
and (311) with the corresponding 2θ values of 38.12, 44.31, 64.46 
and 76.98 respectively (JCPDS 04-0783). The intensity of peaks 
reflected the high degree of crystallinity of the silver nanoparticles. 
However, the diffraction peaks were broad indicating that the 
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crystallite size is very small. The average particle size of Ag-NPs 
can be calculated using the Debye - Scherrer equation [33]. 
D = K λ / β cosθ  
   Where K is the Scherrer constant with value from 0.9 to 1 (shape 
factor), λ is the X-ray wavelength (1.5418 Å)، β is the width of the 
XRD peak at half-height and θ is the Bragg angle and D is the grain 
size. From the Scherrer equation, the average crystallite size of Ag-
NPs is (35 nm).  

 
Figure 8. X ray diffraction of Silver nanoparticles synthesized by 
using Al-Ankabut's home extract with 0.1mM silver nitrate. 
SEM analysis of Silver nanoparticles 
   The silver nanoparticles synthesized by the help of Al-Ankabut's 
home extract were scanned by SEM as shown in figure (9). It 
reveals that silver nanoparticles seem to be spherical in morphology 
and particles form cluster. It is easy to notice that the examined 
particles consist of a number of smaller objects of a few 
micrometers in size. However, we did not manage to examine the 
structure of the observed nanoparticles because of difficulties 
connected with getting higher magnification. In Figure (10), a 
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standard EDX spectrum recorded on the examined sample is shown. 
In the middle part of the presented spectrum a strong peak located at 
3 KV. This maxima is directly related to the silver characteristic 
line L. The maximum located on the left part of the spectrum at 0.2 
kV clearly comes from carbon. Quantitative analysis proved high 
silver contents (100%) in the examined samples the result shown in 
table (1). 

 
Figure 9. SEM micrographs of silver nanoparticles synthesized by 
Al-Ankabut's home extract. 
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  Figure 10. EDX characteristic spectrum obtained for silver 
powder. 
 

Table 1. Shows the elements in silver nanoparticles. 
Element AN series [wt.%] [norm. wt.%] [norm. at.%] 
Carbon 6 K-series 0 0 0 
Silver 47 L-series 75.13866 100 100 

Sum: 75.13866 100 100 
   The data in Table (2) and Figure (11-13) shows that silver 
nanoparticles synthesized by Al-Ankabut's home extract has 
effective antibacterial activities on the test isolates as indicated by 
the diameter of their zone of inhibition. The inhibition zone was 16 
mm for Enterobacter cloacae, Bacillus cereus, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus spp. and Candida tropicalis. 17 mm for 
Escherichia coli, and Klebsiella pneumonia. And 14mm for Proteus 
mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Candida 
glabrata and Candida parapsilosis. Whereas the test shows the 
silver nitrate solution and Spider's web extract has no effect against 
tested isolates.    
Table 2. The inhibitory activity of the Ag-NPs synthesized by Al-
Ankabut's home extract against the tested microbes as demonstrated 
by diameters of the inhibition zone (mm)*. 

 
Isolated microbes 

Zone of Inhibition 

Silver 
nitrate sol. 

Al-Ankabut's 
home extract  

Al-Ankabut's 
home extract / 

Ag-NPs 
Enterobacter cloacae 0 0 16 
Escherichia coli 0 0 17 
Klebsiella pneumonia 0 0 17 
Proteus mirabilis 0 0 14 
Pseudomonas 
aeruginosa 

0 0 14 

Bacillus cereus 0 0 16 
Staphylococcus 0 0 16 
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aureus 
Streptococcus spp. 0 0 16 
Candida albicans 0 0 14 
Candida glabrata 0 0 14 
Candida parapsilosis 0 0 14 
Candida tropicalis 0 0 16 
Candida tropicalis    
* Zone of inhibition, including the diameter of the cup plate method 
(8.0 mm) .The recorded value is mean value of 3 replicates.   

 
Figure 11. The antibacterial effect of Silver nanoparticles 
synthesized by Al-Ankabut's home extract (A), Al-Ankabut's home 
extract (B) and Silver nitrate solution (C), using the test bacterium 
Staphylococcus aureus. 
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Figure 12. The antibacterial effect of Silver nanoparticles 
synthesized by Al-Ankabut's home extract (A), Al-Ankabut's home 
extract (B) and Silver nitrate solution (C), using the test bacterium 
Klebsiella pneumonia. 

 
Figure 13.  The antibacterial effect of Silver nanoparticles 
synthesized by Al-Ankabut's home extract (A), Al-Ankabut's home 
extract (B) and Silver nitrate solution (C), using the test yeast 
Candida albicans.  
Discussion 
   Silver nanoparticles are nanoparticles of silver which are in the 
range of 1 and 100 nm in size. Silver nanoparticles have unique 
properties which help in molecular diagnostics, in therapies, as well 
as in devices that are used in several medical procedures. The major 
methods used for silver nanoparticle synthesis are the physical and 
chemical methods. The problem with the chemical and physical 
methods is that the synthesis is expensive and can also have toxic 
substances absorbed onto them. To overcome this, the biological 
method provides a feasible alternative. The major biological 
systems involved in this are bacteria, fungi, and plant extracts. The 
major applications of silver nanoparticles in the medical field 
include diagnostic applications and therapeutic applications. 
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   The synthesis of metal and semiconductor nanoparticles is an 
expanding research area due to the potential applications for the 
development of novel technologies. Generally, nanoparticles are 
prepared by a variety of chemical methods which are not 
environmentally friendly. We have reported a fast, convenient and 
extracellular method for the synthesis of silver nanoparticles by 
reducing silver nitrate with the help of Spider's web extract. The 
nanoparticless were characterized using UV-visble, FT-IR, XRD, 
and SEM methods. The surface plasmon resonance peaks in 
absorption spectra for silver colloidal solution showed that the 
absorption maximum was at 435 nm. The functional biomolecules 
such as The FTIR absorption spectrum (Fig. 7) showed distinct 
peaks at 3298, 2359, 2089, and 1635 cm−1, indicating that proteins 
were the capping and stabilization molecules in the synthesis of 
AgNPs. The bands 3298 and 1635 are typical of N–H bond of 
amines, and C=C stretch of alkenes or C=O stretch of amides, 
respectively. It can therefore be concluded that protein 
hydrolysates obtained from the protein-rich spider cobweb were 
responsible for the capping and stabilization of the AgNPs. It can 
be inferred that the carboxylate groups obtained from alkaline 
degradation of cobweb would be a reducing agent for the 
generation of AgNPs, while COO− and NH2

+ groups stabilized the 
AgNPs and prevented their precipitation [31, 32]. The XRD results 
suggested that the crystallization of the bio-organic phase occurs on 
the surface of the silver nanoparticles or vice versa. The broadening 
of peaks in the XRD patterns was attributed to particle size effects 
and the average particles size about 35 nm.  
  The results shows that silver nanoparticles synthesized by Al-
Ankabut's home extract has effective antibacterial activities on the 
test isolates as indicated by the diameter of their zone of inhibition. 
The inhibition zone was 16 mm for Enterobacter cloacae, Bacillus 
cereus, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. and Candida 
tropicalis. 17 mm for Escherichia coli, and Klebsiella pneumonia. 
And 14mm for Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans, Candida glabrata and Candida parapsilosis. 
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Whereas the test shows the silver nitrate solution and Spider's web 
extract has no effect against tested isolates Table (2) and Figure (11-
13). Our interpretation of these results, the silver nanoparticles 
synthesized by Al-Ankabut's home extract has another mechanism 
to kill bacteria not found in Al-Ankabut's home extract. This finding 
agreement with the study Lateef et al. 2015 reached to the no 
antibacterial activity of Al-Ankabut's home extract against most of 
the study bacterial isolates.  
   The mechanism of the inhibitory effects of Ag ions on 
microorganisms is partially known. Some studies have reported that 
the positive charge on the Ag ion is crucial for its antimicrobial 
activity through the electrostatic attraction between negative 
charged cell membrane of microorganism and positive charged 
nanoparticles [34, 35, 36]. In contrast, Sondi and Salopek-Sondi, 
(2004) reported that the antimicrobial activity of silver 
nanoparticles on Gram-negative bacteria was dependent on the 
concentration of Ag nanoparticle, and was closely associated with 
the formation of ʻpitsʼ in the cell wall of bacteria. Then, Ag 
nanoparticles accumulated in the bacterial membrane caused the 
permeability, resulting in cell death. However, because those studies 
included both positively charged Ag ions and negatively charged 
Ag nanoparticles, it is insufficient to explain the antimicrobial 
mechanism of positively charged Ag nanoparticles. Therefore, we 
expect that there is another possible mechanism. Amro et al. 
suggested that metal depletion may cause the formation of 
irregularly shaped pits in the outer membrane and change 
membrane permeability, which is caused by progressive release of 
lipopolysaccharide molecules and membrane proteins [38]. Also, 
Sondi and Salopek-Sondi speculate that a similar mechanism may 
cause the degradation of the membrane structure of E. coli during 
treatment with Ag nanoparticles [37]. Although their inference 
involved some sort of binding mechanism, still unclear is the 
mechanism of the interaction between Ag nanoparticles and 
component(s) of the outer membrane. Recently, Danilczuk and co-
workers (2006) reported Ag-generated free radicals through the 
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ESR study of Ag nanoparticles. We suspect that the antimicrobial 
mechanism of Ag nanoparticles is related to the formation of free 
radicals and subsequent free radical induced membrane damage 
[40].  
   Our results support the hypothesis that Ag nanoparticles can be 
prepared in a simple and cost-effective manner and are suitable for 
formulation of new types of bactericidal materials.  
Conclusions 
   This investigation provides evidence that Al-Ankabut's home 
extract stabilized nanoparticles may be ideal candidates for future 
studies exploring their use in biomedical and pharmacy 
applications.  
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  ملخص البحث 
ــر المــادة العلمیــة هــي المصــدر الخــام الرئیســي ألي معلومــة فــي مختلــف العلــوم       تعتب

والتخصصات غیر ان هذه المعلومة تبقى حبیسة الدماغ والكتـب مـالم تـدخل حیـز التطبیـق 
والتنفیذ وماهي الوسائل المتبعة لتحقیق الجودة فیها مع اعتماد األرخص والمنافسـة والتقنیـة 

، كـــل هـــذا یصـــنف ضـــمن المهـــارات التـــي یحتاجهـــا المهنـــدس او المتبعـــة وعامـــل الســـرعة 
المــتعلم فــي تحقیــق هدفــه واالرتقــاء بالمصــنع او الشــركة مــع تقــدیم الحلــول البســیطة والغیــر 
ـــز هـــذه المهـــارات واخـــص منهـــا المهـــارات األساســـیة الي تخصـــص علمـــي  مكلفـــة ،ولتعزی

ألكثر تماسا مـع الواقـع العلمـي هندسي نحتاج الى التركیز على اختیار التجارب المختبریة ا
عطـــاء صـــورة واضـــحة للمتـــدرب او الطالـــب علـــى التطبیقــــات  ٕ وواقـــع العصـــر وتحدیاتـــه وا
الحدیثة المشابهة وطرق معالجتهـا والحلـول التـي مـرت بهـا عبـر حقبـة مـن الـزمن واطالعـه 
ــة ومهنیــة  ــول العملیــة لحــل المشــكلة وهــذا یحتــاج الــى خبــرة علمی ــى أخــر البحــوث والحل عل

قائمین على التعلیم في المختبرات العلمیة تـؤهلهم مـن القیـام بهـذا الـدور واالنتقائیـة العالیـة لل
وطریقــة العــرض وتقریــب الفكــرة للــدارس ، ویمكــن االســتفادة مــن الســفرات العلمیــة وبرنــامج 
ـــى  ـــالخبرات وزیـــادة المهـــارات مـــن خـــالل ارســـالهم ال ـــد الطـــالب ب ـــي رف التـــدریب الصـــیفي ف

الـدارس مایحتـاج مـن معلومـات تكمـل  إعطـاءم التنسیق معها من اجل مؤسسات رصینة یت
ــتعلم كیفیــة اتخــاذ القــرار وصــناعة  وتنضــج تلــك المهــارات التــي حصــل علیهــا فــي كلیتــه ولی

  الحلول والیة تنفیذ تلك الحلول في مختلف التخصصات 
  المقدمة 

تعتمد الكلیات الهندسیة في بناء طلبتها على الجانب العلمي النظري والجانـب العملـي      
بحیث تكون الحصـیلة النهائیـة تكامـل فـي المعلومـات وبمـا یخـدم حاجـة السـوق فـي القطـاع 
العام والخاص  لهذه الكوادر مع األخذ بنظر االعتبار تهیئتهم الن یكونـوا جـاهزین إلكمـال 

ــا فــي  ــة مــن التحصــیل العلمــي دراســتهم العلی ــة ولكــي نصــل لهــذه المرتب تخصصــاتهم العلمی
الممیز نحتاج إلى تضافر كل الجهود المتاحة لدى الكوادر التدریسـیة والفنیـین العـاملین فـي 
المختبــرات العلمیــة واســتنفار كــل الطاقــات مــن اجــل تحقیــق هــذه الغایــة ، ولعــل المختبــرات 
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ــة المهندســین الجــدد العلمیــة هــي إحــدى هــذه الركــائز التــي یمكــ ن ان تكــون الســند فــي تهیئ
ــى التــوائم مــع بیئــات العمــل المختلفــة وكــل حســب تخصصــه مــن خــالل  لیكونــوا قــادرین عل
ـــة المتـــوفرة فیهـــا والكـــوادر المتمیـــزة التـــي یمكنهـــا بخبرتهـــا مـــن توظیـــف تلـــك  األجهـــزة الحدیث

هة التـي یمكـن ان تسـتفاد األجهزة والمعدات لزیادة مهارات الطالب الهندسیة طبقا لرؤیة الج
ــالواقع  مــن هــذه الخبــرات ، إضــافة إلــى دعــم هــذه اإلمكانیــات التــي حصــل علیهــا الطالــب ب
العملــي مــن خــالل المشــاهدات الحیــة للمعــدات الهندســیة الحقیقیــة العاملــة فعــال مــن خــالل 
الســفرات العلمیــة واالســـتفادة الحقیقیــة مـــن برنــامج التـــدریب الصــیفي فـــي مؤسســات الدولـــة 

القطاع الخاص من الشركات الرصینة بما یزیـد مـن ترسـیخ المعلومـة العلمیـة والعملیـة فـي و 
ــا للطــالب فــي  ــة التفكیــر فــي التطبیــق وترجمــة هــذا واقعی ــال إلــى مرحل ذهــن الطالــب واالنتق
مشروع التخرج الذي یمكن إن یكون البدایة الحقیقیة للمهندس( الطالب )  الیافع لولوج هـذا 

ن التطبیق العملي والشعور بالعمل الحقیقي الذي سیكون هو حصیلة جهـد الحیز الواقعي م
  أربع سنوات من التعلم في نظریات العلوم الهندسیة المتنوعة .

  التجارب المختبریة وأثرها في صقل المعلومة العلمیة للطالب 
 تعتمـــد اغلـــب الكلیـــات التطبیقیـــة العلمیـــة علـــى منـــاهج علمیـــة رصـــینة یرافقهـــا منهـــاج     

رصین في المختبرات العلمیة یؤمن نجاح تطبیق تلك العلـوم ویسـهل عملیـة االسـتفادة منهـا 
وسرعة استیعابها من قبل الطلبة وإلنجاح هذه المختبرات نحتاج إلى التواصل المسـتمر مـع 

في العالم وجلـب األجهـزة والمعـدات المتطـورة التـي تلبـي حاجـة الطـالب وتمكـنهم  ما یحدث
او التطبیـق إضـافة إلـى حاجتنــا إلـى كـوادر فنیـة وتدریسـیة بمسـتوى عــالي مـن فهـم النظریـة 

ـــق بطریقـــة تســـاعد  ـــدة یمكنهـــا مـــن إیصـــال المعلومـــة وشـــرح التطبی وبخبـــرات ومهـــارات جی
الطــالب علــى الــربط بــین النظــري والعملــي مــع األخــذ بنظــر االعتبــار التنســیق الزمنــي فــي 

  یار التجارب وتوقیتاتها .عرض المواضیع النظریة للطالب والتنسیق في اخت
ویمكـــن ان یكـــون لـــألدوات واألجهـــزة المختبریـــة الـــدور الكبیـــر فـــي رغبـــة الطـــالب فـــي     

االستزادة من المعلومات المتوفرة وتكون حافز لهم للبحث والتقصي او تنفیـذ تجـارب جدیـدة 
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ــى المختبــر ویمكــن ان تكــون هــذه بدا ــالمنهج بالتنســیق مــع المشــرفین عل ــة غیــر موجــودة ب ی
  لمشاریع تخرج ناضجة جدیدة .

  انتقائیة التجارب وأثره في تطویر المهارات للطالب 
ــیم ضــمن       ــة المخصصــة للتعل تعتمــد اغلــب المختبــرات العلمیــة علــى األجهــزة المختبری

حیــز المختبــر واغلــب هــذه األجهــزة مصــنعة مــن قبــل شــركات متخصصــة فــي هــذا المجــال 
ــوك ) یوضــح التجــارب التــي یمكــن ان وترفــق هــذه الشــركات مــع منتجاتهــا ك تیــب او ( كتل

ینفذها هذا الجهاز وباقي التفاصیل والنتائج والتجارب الممكنة والغیر ممكنة ( للدراسة فقـط 
) وهذا الكتیب یختلف من شركة الخرى ، وتسعى هذه الشركات الـى اعتمـاد كتیبهـا كـدلیل 

علیــه ان المؤسســات العلمیــة عمــل او مصــدر رئیســي للعمــل بموجبــه ، غیــر ان المتعــارف 
ــار  ــدلیل فــي اختی ــا وتحــاول االســتفادة قــدر المســتطاع مــن هــذا ال ــزم بهــذا الكتیــب حرفی التلت
التجارب وطـرق عرضـها وفقـا لمفهـوم وخبـرة القـائمین علـى هـذا العمـل ، اضـافة الـى وجـود 

اجهــزة مـــن شــركات اخـــرى تعـــرض نفــس التجربـــة بطریقـــة أخــرى وباســـتخدام أدوات جدیـــدة  
ــة فــي عــرض الموضــوع وه ــى المختبــر التصــرف بحكمــة وبعلمی ــائمین عل ــى الق نــا یتحــتم عل

ــــي  ــــي ف للطــــالب واالســــتفادة مــــن المعلومــــات المتیســــرة قــــدر اإلمكــــان ، ومــــن خــــالل عمل
عامـــا وجـــدت بـــان الحاجـــة ملحـــة  الـــى االنتقائیـــة او  ١٦المختبـــرات الهندســـیة ألكثـــر مـــن 

هج المقــرر ) كونهـــا تحمــل فكـــرة نض مــع المـــالتركیــز علــى تجـــارب بعینهــا ( بمـــا ال یتعــار 
رئیســیة یمكــن إنضــاجها وتطویرهــا والبنــاء علیهــا فــي التخصــص المعنــي مــع التركیــز علــى 

لـه العلـم فـي  مـا توصـلالتطبیقات الخاصة بها وعرضها عبر التاریخ الزمني وربطها بـأخر 
ة وهنـا یبـرز دور هذا المجال لتكون واضحة للطالب والیمكن ان ینساها طوال حیاته المهنی

المشـــابهة ان  باألعمـــالان الخبـــرة وطریقـــة العـــرض والتـــذكیر  المختبـــر حیـــثالمـــدرس فـــي 
  وجدت سیكون له الدور الكبیر في ایصال المعلومة واستقرارها في جعبة الطالب .

وهنا یمكن القول اننا سنكون قد نمینا طلبتنا وجمعنا مهارات مختلفة بمعدل مهارة مـن      
علـى االقــل علــى ان تكـون محــور فـي االهــداف الرئیســیة للتجربـة وتوثــق ضــمن  كـل تجربــة

ــى المناقشــة ،  ــة اضــافة ال ــة مــع التركیــز علــى االســتنتاجات النهائی االغــراض العامــة للتجرب
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وسنضـمن امكانیــة تطبیـق لهــذه المهــارة فـي مجــاالت اخـرى قریبــة وبجهــاز اخـر بحیــث اننــا 
فر له نفس الجهاز الذي عمل علیه فـي المختبـر فـي على یقین بان الطالب المتخرج لن یتو 

موقع العمل وهنا سیكون التحدي فالطالب الذي تعلم علـى جهـاز معـین فـي المختبـر واتقـن 
ــادرا علــى العمــل علــى جهــاز  مــن  أخــركــل معالمــه واســتخدامه لــیس بالضــرورة ان یكــون ق

متقنـة ولـیس الـتعلم علـى یعمل لنفس الغرض وهنا یبرز دور المهارة المتعلمـة وال ثانيمنشا 
الجهـــاز فـــي المختبـــر وهـــذه هـــي المشـــكلة التـــي یقـــع فیهـــا اغلـــب خریجـــي الكلیـــات العلمیـــة 
والهندسـیة كـون األجهـزة المختبریـة هـو ماكیـت مصـغر بإمكانیـات بسـیطة ومتواضـعة تلبــي 

یـق حاجة العمل للمختبر فقط والتتوائم مـع بیئـة العمـل واألجهـزة المیدانیـة الواقعیـة فـي التطب
  في مختلف التخصصات العلمیة والهندسیة .

  برنامج التدریب الصیفي وأثره في تدعیم مهارات الطالب العلمیة 
تعتمـد الكلیـات العلمیــة والهندسـیة وضــمن مقرراتهـا برنـامج التــدریب الصـیفي لطلبتهــا       

بمعــدل شــهر واحــد فــي إحــدى المؤسســات الحكومیــة وذلــك خــالل العطلــة الصــیفیة لطــالب 
لمرحلــة الثالثــة  یــتم اختیــار المؤسســة طبقــا لقربهــا مــن التخصــص ومالئمتهــا للتطبیــق مــع ا

مراعاة قربها من سـكن الطالـب ، ویعتبـر هـذا البرنـامج مـن اهـم مفاصـل التعلـیم كونـه یلبـي 
حاجة الطالب في الولوج الى التطبیق العملي المیداني ومشاهدة كل مـا تعلـم عـن قـرب مـع 

ـــة واالســـتفادة مـــن اللقـــاء بالمعـــدات الو  ـــة والعـــاملین علیهـــا مـــن الكـــوادر الهندســـیة والفنی اقعی
خبــراتهم واالطــالع علــى معانــاتهم وأیــن تكمــن المشــكلة وكیفیــة الوصــول الــى الحــل وطــرق 
اتخــاذ القــرار الهندســي الفنــي فــي وقتــه وكیفیــة صــناعة هــذا القــرار ، غیــر ان هــذا البرنــامج 

تحتـوي مؤسسـة حكومیـة قریبـة مـن محـل سـكنه ال یصبح بال اي قیمة عندما یختار الطالب
على مقومات التدریب الحقیقي ویكون تواجده فیها مجـرد قضـاء وقـت واسـتالم كتـاب انهـاء 

الطالــب  ال یسـتفادالتـدریب مــع التقیـیم الــذي یكـون بــال اي قیمـة حقیقیــة تـذكر ، ویمكــن ان 
ي الكلیة والمختبـر بشـكل ایضا من التدریب بالشكل الذي صمم من اجله اذا كان االعداد ف

ضــعیف ســواء ضــعف فــي الكــادر التدریســي والفنــي او ضــعف االجهــزة وقلتهــا او قــدمها ، 
ـــدریب  ـــامج الت ـــة والهندســـیة واالســـتفادة مـــن برن ـــب المهنی ومـــن اجـــل اكمـــال شخصـــیة الطال
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الصیفي یجب تظافر العوامل المشار الیها في اعاله مجتمعة لنضـمن وصـول الطالـب الـى 
من المهنیة والعلمیة التي تؤهله ان یحمل اللقب العلمي واالمتیـاز الـذي تمنحـه  مرحلة جیدة

اخالقیـة وعلمیـة امـام القـائمین علـى هـذه البــرامج  مســؤولیةلـه كلیتـه بعـد التخـرج منهـا وهـي 
ــتهم فیهــا ســواء فــي القطــاع العــام او القطــاع  ــار المؤسســات التــي ســیتدرب طلب وطــرق اختی

  الخاص والبحث باستمرار عن األفضل ضمن التخصص 
الواحد مع االستفادة من التنافس بین الطالب عند اختیار اكثر مـن مكـان للتـدریب ومقارنـة 

المتحققــــة ومعالجــــة األخطــــاء ان وجــــدت وتطــــویر اآللیــــات المتبعــــة والبحــــث عــــن النتــــائج 
  في التدریب ضمن المؤسسة الواحدة ( كما سنوضح ذلك في التوصیات )  الكفؤةالعناصر 

جامعـة دیـالى فـي تطـویر  -تجربة قسم هندسة االتصـاالت / كلیـة الهندسـة 
  ) سنوات ٥مهارات الطالب ضمن برنامج التدریب الصیفي ( 

من خالل عملي في مختبرات قسـم هندسـة االتصـاالت / كلیـة الهندسـة جامعـة دیـالى      
عشـر سـنة ایقنـت بالحاجـة الملحـة للـربط بـین مـا یتعلمـه الطالـب فــي  ١٥لفتـرة تجـاوزت ال 

مختبــرات الكلیــة ومــع مایجــب ان یشــاهده فــي المؤسســات التدریبیــة ضــمن برنــامج التــدریب 
ل اعتمــادي فــي الســنوات الخمســة الســابقة علــى فكــرة تطــویر الصــیفي للطــالب ، ومــن خــال

المهــارة للطالــب مــن خــالل التجربــة والتركیــز علیهــا لتكــون اداة ینتفــع بهــا فــي العمــل وبعــد 
البحـــث والتقصـــي عـــن الـــدوائر والمؤسســـات التـــي تلبـــي حاجـــة طلبتنـــا فـــي القطـــاع العـــام 

بتـي وتكمـل لهـم مـا بـدأناه والخاص وجدت ان هناك دوائـر حكومیـة رسـمیة تـؤمن حاجـة طل
وتزیدهم حرفیـة ومهنیـة وتـربط مـاتعلم مـع مـا موجـود فـي مؤسسـاتهم ضـمن محافظـة دیـالى 
وكان اختیاري لمدیریة وبرید اتصاالت دیالى في بعقوبة طبقا لتعاونهم معنـا فـي تهیئـة بیئـة 
ــامج التــدریب مــن محاضــرات ومــنهج رصــین لمهندســي  ــة مناســبة مــع التحضــیر لبرن تدریبی

لمدیریة مع ترتیب زیارات میدانیة لمواقع العمل ضمن مدینة بعقوبة ، اضافة الى اختیارنـا ا
لشــــركة اســــیا ســــیل لالتصــــاالت / فــــرع دیــــالى كمؤسســــة رصــــینة متخصصــــة فــــي مجــــال 
االتصاالت ضمن شركات القطاع الخاص وكان تعاون جیـد جـدا واسـتجابة عالیـة مـن قبـل 

النظــري لمنظومــات االتصــاالت التــي تعمــل علیهــا الشــركة فــي تهیئــة شــعبة دراســیة للشــرح 
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ــة وشــرح تفصــیلي أللیــة عمــل  ــة للطــالب لألبــراج العامل الشــركة اضــافة الــى زیــارات میدانی
ـــدریب  ـــا للت ـــي تواجـــه العمـــل وطـــرق تجاوزهـــا ، ومـــن خـــالل متابعتن ـــات الت ـدس والعقب ــ المهن

ـــدریب ب ـــة التـــدریب الصـــیفي للقســـم وجـــدنا بـــان الت هـــذه الطریقـــة بصـــفتنا احـــد اعضـــاء لجن
ــة هــو تطبیــق حــي واقعــي لمــا یحتاجــه الطالــب بعــد  وبالتنســیق مــع القســم العلمــي فــي الكلی
التخـرج فــي العمـل وهــو مكمـل لــدور الجامعـة والكلیــة فـي اعــداد كـوادر هندســیة قـادرة علــى 
العمل في مختلف الظروف وتحت اقسـى التحـدیات یمكنهـا ان تعمـل فـي اي مكـان یتطلـب 

وفرت لدیهم المهارة الهندسیة والخبرة العملیة وصقلت بالشـكل الجیـد فـي منهم ذلك بعد ان ت
  المیدان .

ــدریب  النتــائج المتحققــة مــن اعتمــاد تطــویر المهــارة الهندســیة وربطهــا بالت
  الصیفي 

ــة مــن تطبیــق اســلوب التركیــز علــى         ــدم یمكــن ادراج النتــائج المتحقق مــن خــالل ماتق
جارب المختبریـة وربطهـا بالتـدریب الصـیفي ببرنـامج علمـي المهارات المكتسبة من خالل الت

  رصین مهني مایلي :
اكتساب مهارات اساسیة في التخصص تؤهل الطالـب علـى العمـل فـي اي مكـان جدیـد  .١

ـد ان یطلـــع علـــى كتلوكـــات االجهـــزة فقـــط كونـــه یمتلـــك المهـــارة الالزمـــة للعمـــل دون  بعــ
 مهندس الجدید.السؤال من الفني العامل علیها وهي نقطة تحسب لل

انتاج طلبة بمستوى عالي ینافس باقي الخـریجین مـن الكلیـات الردیفـة یـؤهلهم للحصـول  .٢
علــى فــرص عمــل اكثـــر خصوصــا ان اغلــب الشــركات فـــي ســوق العمــل تعتمــد علـــى 

 االختبارات العملیة والخبرة المیدانیة في مقابالت التعیین .
مـن خـالل االحتكـاك المباشـر مـع  اكتساب خبرات اضافیة لما تعلمه الطالب فـي الكلیـة .٣

القــائمین علـــى التــدریب الصـــیفي فــي المصـــانع والمعامــل والشـــركات ممــا یضـــیف لهـــم 
 الخبرة والجودة ویعمق االفكار العلمیة وینمي المهارات االساسیة ویدعمها .

تمكـــن الطالـــب مـــن القیـــام بتنفیـــذ مشـــروع التخـــرج بنفســـه ودون االســـتعانة بـــاي خبـــرات  .٤
 خارجیة .
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ـــ .٥ ـــي تنمی ـــع العمل ـــى الواق ـــق المـــنهج ال ـــیم المحـــدد وف ـــب والخـــروج مـــن التعل ة افكـــار الطال
والتطبیقي مما یساعد فـي ظهـور افكـار ومقترحـات جدیـدة یمكـن تنفیـذها بالمسـتقبل مـن 

 خالل مشاریع التخرج او االعمال االبداعیة التي تخدم المسیرة العلمیة .
علمـي المتبقـي للسـنة الرابعـة فـي الكلیـة تزید من تفاعل الطالب مـع المـنهج األكـادیمي ال .٦

 وتفتح أفق جدیدة في مجال التطبیق العلمي .
تنمي روح اإلبداع لدى الطالب وتخلق أفكار ومقترحات تلبي حاجـة المجتمـع یمكـن ان  .٧

 تكون مشروع حیاة ومجتمع .
  االستنتاجات 

المهنـدس والمـتعلم تحتل المهارة الهندسیة العملیة الدور األكبر في تركیـب شخصـیة        
ــد للمؤسســات  ــذلك كــان الب ــد الحصــول علیهــا ل بعــد التخــرج وهــي التــي تمیــزه مــن غیــره عن
ـــة ان تهـــتم بهـــا وتنمیهـــا وتطورهـــا وتعطیهـــا االهتمـــام المطلـــوب وتبلورهـــا بالشـــكل  األكادیمی
المناسـب مـن خـالل البـرامج التـي تعتمـدها مثـل برنـامج التـدریب الصـیفي والسـفرات العلمیـة 

ش التدریبیــة قــدر المســتطاع وهنــا یمكــن إیجــاز النقــاط الواجــب إتباعهــا فــي مؤسســاتنا والــور 
  األكادیمیة سواء في التعلیم الحكومي أو التعلیم األهلي وكما یلي :

التركیــز علــى التجــارب المختبریــة ذات الطــابع التطبیقــي العملــي واســتخالص المهــارات  .١
 األساسیة الضروریة منها .

اختبار مهارات الطـالب وتجریبهـا مـن خـالل مـنحهم الفرصـة فـي التعامـل مـع المشـاكل  .٢
التي نعتقد أنها ستواجههم في العمل لنضعهم في جو العمل واالختبار الحقیقي ویكونـوا 

 جاهزین التخاذ القرار عند الضرورة .
 االهتمــام ببرنــامج التــدریب الصــیفي مــن خــالل اختیــار مؤسســات رصــینة مــن القطــاع .٣

العــام والخــاص تلبــي حاجــة القســم العلمــي وتعزیــز المهــارات التــي تعلمهــا الطالــب فــي 
 مختبرات الكلیة .

التنسـیق العـالي مـع مؤسســات التـدریب الصـیفي والتباحـث المســتمر مـع القـائمین علیهــا  .٤
 من اجل تنفیذ برنامج علمي عملي مفید في حیاة الطالب المهنیة بعد التخرج .
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قبـــل المشـــرفین العلمیــین لتطبیـــق خطـــة برنــامج التـــدریب الصـــیفي  المتابعــة الجـــادة مــن .٥
 ومعالجة المعوقات التي تظهر عند التنفیذ .

ــــدربون فــــي برنــــامج التــــدریب الصــــیفي  .٦ االهتمــــام بالتقــــاریر التــــي یعــــدها الطــــالب المت
ــة كونهــا  ــد العــودة للكلی ومناقشــتها بدقــة مــن قبــل لجنــة التــدریب الصــیفي فــي القســم عن

 % من الدرجة الكلیة للتدریب الصیفي .٤٠ه تشكل ما قیمت
شــراك المتمیــزین مــنهم فــي بــرامج إبداعیـــة او  .٧ ٕ توســیع دائــرة العمــل التطبیقــي للطالــب وا

 بحوث علمیة  حدیثة تلبي حاجة المجتمع وتحل مشاكل هندسیة تقنیة .
طــرح مشــاریع تخـــرج تلبــي حاجـــة المجتمــع وتحــل مشـــكالته مســتنبطة مـــن العمــل مـــع  .٨

تــي تــدرب الطــالب فیهــا مــع التواصــل مــع تلــك المؤسســات لغــرض طــرح المؤسســات ال
 مشكالتهم ومحاولة حلها من خالل فریق علمي یمكن إشراك الطالب فیه .

 



 
 

  

  

المكتبة االلكترونیة 
 وتنمیة البحث االدبي

  الحدیث 
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  المقدمة 
الحمـد هللا رب العـالمین حمـدًا یلیــق بجاللـه وعظـیم شـأنه والصــالة والسـالم علـى رســول     

  اهللا صلى اهللا علیه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعین. 
حرص االنسان على تدوین احداثـه ومـآثرًا منـذ القـدم وقـد وجـدنا الكتابـة علـى الكهـوف،     

ة كتابة وحفظ جمیع أثـاره العلمیـة وعلى االحجار، إلى أن تم اكتشاف الورق فتوسعت فرص
والمعرفیــة ثــم تطــور الحـــال وظهــرت الطباعــة وأصــبح هنـــاك رواج علمــي ومعرفــي للعلـــوم 
المختلفة ، وتماشیا مع تطور عجلة الزمن وظهور االنترنیت أصبح لزامًا علینا نشـر العلـوم 

یـة والعقائدیـة وتعزیـز العربیة والتفاخر بین األمـم وبالـذات الدراسـات القرآنیـة والشـرعیة والفقه
  الدراسات عن اللغة العربیة وعلومها المختلفة. 

ومـــن المعـــروف أن البحـــوث العلمیـــة مـــرت بمراحـــل كثیـــرة اال أن تطورهـــا كـــان محـــدودًا    
اعتمـده أكثــره علــى جمــع المـادة العلمیــة وترتیبهــا علــى مباحـث وفصــول علــى وفــق ضــوابط 
البحث العلمي المتبعة في دراسة البحوث مع االعتماد علـى اراء العلمـاء السـابقین ومـا قیـل 

ـــث  مـــن اراء عامـــة وخاصـــة بعـــد ـــى محـــاور المـــؤتمر وجـــدت أن المحـــور الثال اطالعـــي عل
المعني بتوظیف التقنیات الحدیثة في جودة البحث العلمي، انصب اهتمـام الدراسـة والبحـث 
على دور المكتبة االلكترونیة فـي رفـع جـودة البحـث العلمـي، وتُعـدُّ المكتبـة االلكترونیـة مـن 

ــات الحدیثــة التــي افــادت الدارســین فــي اغنــ اء وتعزیــز طــرق البحــث فضــًال عــن رفــع التقنی
الكثیر من المعاناة التي كان یواجههـا البـاحثون فیمـا سـبق وال تغیـب عـن الجمیـع ، ورغبـت 
في ان یكون عنوان البحث هو (المكتبة االلكترونیـة وتنمیـة البحـث االدبـي الحـدیث)، ألنـي 

واوین الشـــعریة، وجـــدت أن هـــذه المواقـــع افـــادت دارســـي االدب العربـــي عبـــر تزویـــدهم بالـــد
  والكتب االدبیة التي یتعذر الحصول علیها. 

اقتصــرت دراســتي علــى متابعــة المواقــع االلكترونیــة للدراســات اللغویــة واالدبیــة ووجــدت     
) موقعًا افاد منه دارسو االدب العربي في اغناء ابحاثهم وتقدیمها علـى نحـو ٨٤أن هناك (

ونیـــة فـــي معرفـــة المطبوعـــات مـــن الكتـــب، منهجـــي واضـــح وقـــد أســـهمت المكتبـــات االلكتر 
والدراسـات الحدیثـة، وبالــذات الـدواوین الشـعریة ومــا نشـر مـن دراســات عنهـا واهـم الظــواهر 
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االدبیـة، ومعرفــة االصـدارات الحدیثــة مــن الكتـب، والصــحف، والمجـالت، الســیما الروایــات 
  العربیة والغربیة. 

كترونیة رافدًا مهمًا فـي دعـم خطـوات البحـث تشكل المواقع االلكترونیة او المكتبات االل    
األدبي الحدیث السیما اننا نعیش فـي عصـر التمـدن والتوجـه صـوب عـالم الحداثـة والتطلـع 
إلى الغـرب، وتشـكل المكتبـات االلكترونیـة رافـدًا مهمـًا فـي العـودة الـى ینـابیع االدب العربـي 

  من المطبوع والمخطوط. 
ـــد عالجـــت البحـــث بخطـــة منهجیـــة تكو  : تعریـــف وق نـــت مـــن : أوال : مقدمـــة شـــملت ، أوًال

 : : ضــوابط العمــل بهــا.، رابعــًا : نشــأة المكتبــات االلكترونیــة. ثالثــًا المكتبــة االلكترونیــة، ثانیــًا
  اسهامات المواقع االلكترونیة لرسائل الماجستیر واطروحات الدكتوراه. 

: المواقع االلكترونیة للمخطوطات.    ثانیًا
: المواقع اال    لكترونیة لتحمیل الكتب االدبیة. ثالثًا

   
  دور المكتبة االلكترونیة في رفع جودة البحث العلمي

  في الجامعات 
: تعریف المكتبة االلكترونیة.    أوًال

هي البیانـات المخزونـة الكترونیـًا بطریقـة علمیـة وبتقنیـة وجـودة عالیـة  المكتبة االلكترونیة:
اخــذ المعلومــات المختلفــة، وتمكــن الباحــث مــن مــا یســهل علــى الدارســین االفــادة منهــا فــي 

ــه او دراســته وتســاعده علــى االطــالع فــي كتابــة  ــد بحث ــى المعلومــات التــي تفی الحصــول عل
  بحثه وسرعة انجازه وقلة التكالیف المادیة . 

: نشأة المكتبات االلكترونیة.    ثانیًا
ســـمات تطـــور  یمكـــن أن نعـــد المكتبـــة االلكترونیـــة مـــن تقنیـــات العصـــر الحـــدیث ومـــن    

ــة  ــات الرقمی ــدم المكتب ــى المســتوى العــالمي وحســبما ذكــرت الدراســات فــأن اق المجتمعــات عل
م، قـام بانشـاء أول مكتبـة ١٩٧١كانت (مشروع غوتنبرغ) للشاب مایكل هـارت ، ففـي سـنة 
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رقمیة واختار اسم غوتنبرغ لها تیمنًا باسم مخترع الطباعة في القرن الخامس عشـر، مبتكـرًا 
  یدة العداد الكتب ونشرها. طریقة جد

م، طـور (مایكـل هـارت) الفكـرة فـي لتمكـین البـاحثین مـن اقتنـاء الكتـب ١٩٧١وفي سـنة    
  واالطالع على اكبر عددٍ منها. 

وظهر فـي اوائـل التسـعینات مشـروع وایرتـاب وهـو موقـع یسـتخدم الـى الیـوم تقنیـة غـوفر    
ن النصوص الرقمیة المتخصصـة مثـل لتداول الملفات عبر الشبكة ویضم مجموعة هائلة م

  المعاهدات، والقوانین الدولیة، والعسكریة وغیر ذلك  . 
ـــدَّ االنترنـــت وســـیلة اعالمیـــة جدیـــدة وافضـــل طـــرق البحـــث عـــن       وفـــي الوقـــت نفســـه عُ

  . )١(المعلومات 
وعلـى صـعید المسـتوى العربـي بـدأت تظهــر مؤسسـات تتبنـى اقامـة مكتبـات الكترونیــة      

واختلفت مضامین المؤسسات في طریقة اقامة هذه المكتبات وفي فهرستها وعرضها، ومن 
هذه المؤسسات على سبیل المثال تجربـة معهـد االمـارات لالبحـاث والدراسـات االسـتراتیجیة 

  ستخدام (نظام نولیدج بایز). الذي جمع نتاجه العلمي با
وموقــع مكتبــة الــوراق الــذي قامــت شــركة كوزمــوس للبرمجیــات بإنشــائه، واحتــوى علــى      

أمهــات الكتــب التراثیــة العربیــة ومیكانیكیــات البحــث المختــار، واقتصــر علــى الكتــب التراثیــة 
  فقط . 
ونیـة وبوبتهـا فـي جمعـت الكتـب االسـالمیة فـي صـیغ الكتر  )٢(ومكتبـة المسـجد النبـوي      

قواعد وبیانات وساعدت الباحثین في الحصول على المعلومات التـي تفیـد بحـوثهم العلمیـة، 
وبعد اطالعي على هذا الموقع تبین أن قام بوضع صفحة خاصة تخص كل ما هـو جدیـد 

  في هذا الموقع من حیث. 
  تحدیث كافة الكتب الجدیدة.  -١
  . (PDF)طبعات  ربط الكتب الجدیدة بما یوافقها من -٢
  وضع روابط انترنت لبعض الكتب المصورة. -٣
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في صفحة هذا الموقع نجد : (تـم بحمـد اهللا االصـدار السـنوي لبرنـامج المكتبـة الشـاملة     
هـ، وهـو االصـدار الثالـث علـى التـوالي لهـذا البرنـامج ١٤٣٧لعام  PDFالوقفیة المرتبطة بـ 

  االسالمي. 
تغـذي ابحـاث البـاحثین فـي مجـال اختصاصـاتهم فـیم یتعلــق أن مثـل هـذه المكتبـة سـوف    

   بالشریعة والفقه .
: ضوابط العمل .    ثالثًا

وجدت أن اغلب المكتبات االلكترونیة تعتمد ضوابط معینة ألغناء المـواد العلمیـة التـي     
  یحتاج الیها الدارسون في ابحاثهم ومن هذه الضوابط: 

ـــة. مثـــل النســـخ المخطوطـــة، او الكتـــب ذات الطبعـــات  -١ نشـــر النـــادر مـــن المـــواد العلمی
  القدیمة التي لم یعادْ طباعتها مرة أخرى. 

٢-  . عتمدْ علیها كمناهج دراسیة او التي یتداولها الباحثون كثیرًا ُ   نشر الكتاب التي ی
  نشر الكتب ذات التحقیق العلمي الرصین.  -٣
  اتهم. العلمیة التي تدعم الباحثین في بحوثهم ودراساختیار المواد  -٤

: اسهامات لمواقع الكترونیة.    رابعًا
تسـهم هــذه المواقـع االلكترونیــة فـي عــرض الصـحف الیومیــة التـي یســتطیع مـن خاللهــا     

ــات األمــور أوال بــأول وعلــى ســبیل المثــال وفیمــا  القــراء والبــاحثون االطــالع علــى اهــم مجری
ــــف یخــــص بالجانــــب االد ــــف التــــي تصــــدر عــــن مؤسســــة المثق ــــي نجــــد إن صــــحیفة المثق ب

قــد نشــرتْ اخبــارًا متنوعــة ومقــاالت مثــل: مقالــة اللغــة الشــاعرة واللغــة المتشــاعرة،  )٣(العربــي
  د.صادق السامرائي. 

ومقالـة أخــرى بعنـوان: (قــراءة نقدیــة تحلیلیـة براغماتیــة (للــدیوان األخیـر للشــاعر األردنــي    
  د.عبیر خالد یحیى.  محمود أبو الهیجاء.

ومـن خـالل االطــالع علـى نوافــذ هـذا الموقـع االلكترونــي نجـد أن طریقــة عـرض اخبــار     
هـذا الموقـع تلبـي حاجـات البـاحثین وهـم یقلبــون صـفحات الموقـع لرفـد مـواد بحـثهم وتزیــدهم 

  من التطلعات. 



     

  
  

   المكتبة االلكترونیة وتنمیة البحث االدبي الحدیث...

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٤٣٤  
 

ات، نجــد فــي هــذا الموقــع تخصــیص منتــدیات خاصــة للغــة العربیــة مــن شــعر، ومؤلفــ    
واصـدارات وتــأمالت فـي البیــان القرآنـي : فیمــا یخـص الجملــة القرآنیـة، والبیــان المعجـز فــي 
ترتیب الجمـل ویكثـر عـدد البـاحثین والمختصـین فـي مجـال دراسـة القـرآن الكـریم وجلهـم مـن 

  الباحثین المتخصصین في الدراسات القرآنیة، والفقهیة، والبالغیة. 
ــى تزویــد البــاحثین بمــا یغنــي أن االطــالع علــى مثــل هــذه الم     واقــع او غیرهــا یســاعد عل

ابحـاثهم، ویرفــدهم بالمصــادر، والمقــاالت، واآلراء التــي تـدعم تقــویم منــاهج بحــثهم ، وخطــة 
عملهـم ، وتطــرح علــیهم اراء ومقترحـات لتطــویر فكــرة او متابعــة فكـرة ســبق البحــث فیهــا او 

  ابتكار فكرة جدیدة البحاثهم. 
تابعتي ألسماء هذه المواقع حسن اختیار اسم الموقـع الـذي یسـاعد ووجدت من خالل م    

على جذب انتباه الباحث أو القارئ فیمـا یخـص بحثـه العلمـي واكثـر المواقـع تخـتص بجمـع 
  مقاالت متخصصة جوانب بحث خاصة.  او نشر

: المواقع االلكترونیة للباحثین في الدراسات االدبیة    خامسًا
ة للباحثین في الدراسـات االدبیـة اال اننـي سـوف اقتصـر تنوعت المواقع االلكترونی

  على أكثرها شیوعًا في اغنائها للبحث العلمي. 
  . المكتبات االلكترونیة لرسائل الماجستیر واطروحات الدكتوراه. ١

كثر هذا النوع مـن المكتبـات االلكترونیـة علـى موقـع كوكـل فـي شـبكة االنترنـت، وكـل      
ــة أو معهــد ــات ذلــك مــن  جامعــة أو كلی ــة رقمیــة وب ــة أصــبح لهــا مكتب أو أیــة مؤسســة علمی

  ) . word) أو على (pdfالضروریات ویتم تزویدها باالطاریح والرسائل أما على شكل (
ـــة      ـــى تنمی ـــة الخاصـــة بالرســـائل واالطـــاریح تســـاعد عل ـــع االلكترونی أن تـــوفر هـــذه المواق

وریـة وآنیـة وتصـل الـى یـد الكثیـر مـن المعرفة، وتوفر المصادر المختلفـة والحدیثـة بصـورة ف
الطلبة في الوقت نفسه وتتم الفائدة ألكبر عدد مـن متصـحفي المواقـع الجامعیـة علـى سـبیل 
ــــروابط االلكترونیــــة لقواعــــد البیانــــات ال یمكــــن أن یســــتغنى عنهــــا  المثــــال: أن مثــــل هــــذه ال

والرســائل الجامعیــة یقلــل مــن عنــاء البحــث فــي  یــح٤البــاحثون ألن النشــر االلكترونــي الطــار
ــــات خصوصــــًا بعــــد انتهــــاء ســــاعات الــــدوام الرســــمي للمكتبــــات الحكومیــــة التابعــــة  المكتب
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للجامعــات وان هــذه المواقــع االلكترونیــة تمكــن البــاحثون فــي أي وقــت مــن االطــالع علیهــا 
  . )٥(وهناك الكثیر

وافـــد البحـــث تســـاعد فـــي تطـــویر شخصـــیة وتعـــد المواقـــع االلكترونیـــة رافـــدًا آخـــرًا مـــن ر     
ــادین  ــة مختلــف می ومعرفــة الطالــب الجــامعي، أن هــذا النــوع مــن المكتبــات یســهم فــي تغطی
المعرفة والعلم، أن االدب العربي هو نتاج تراثـي والكثیـر مـن التـراث لـم یحقـق ویظهـر الـى 

كـن مـن خـالل نور الطباعة وقد غاب الكثیر من المـواد االدبیـة وتعـذر الحصـول علیهـا ویم
  االطالع على المواقع االلكترونیة التي تسهم في 

توفیر المادة األدبیـة التـي كـان مـن المتعـذر الحصـول علیهـا وهـو مـا یسـهم فـي أثـراء عمـل 
الباحث ویساعده في إنجاز خطة عمله ، وفي السابق حین لم تكـن هـذه المواقـع موجـودة ، 

ال تتـوفر لـه مصـادر كافیـة إلكمـال كان الباحث یضـطر الـى تغییـر موضـوع البحـث حسـن 
  بحثه لغرض الحصول على شهادة علمیة سواءٌ أكانت شهادة الماجستیر أو الدكتوراه . 

واصبحت المواقـع االلكترونیـة او المكتبـة االلكترونیـة رافـدًا تعزیزیـًا فـي انجـاز البحـوث      
   واعدادها على اتم صورة وحال یوافق متطلبات البحث العلمي الحدیث.

استاذ اللغویات والصرفیات فـي  )٦(وأخص بالذكر موقع أ. د.محمد سعید ربیع الغامدي    
ــه: مــواد دراســیة، ودراســات وابحــاث ومقــاالت،  اللغــة العربیــة، والــذب أنشــأ موقعــًا جمــع فی

  والمكتبة. 
ــادرة بصــیغة      ــة، واألدبیــة الن ونجــده موقعــًا مخصصــًا للرســائل واالطــاریح والكتــب اللغوی

(PDF)   ان االطـالع علــى هـذه المنشـورات تغنــي الدارسـین فـي ابحــاثهم وترفـع مـن قیمــة
ــدان  البحــث العلمــي الرصــین بمــا تــزود البــاحثین مــن معلومــات، واراء بــاحثین ســبقوا فــي می
البحــث، ومعرفــة التطــور العلمــي فــي طــرق البحــث االدبــي الحــدیث نجــد أن الموقــع غنــي 

   بالكثیر من الرسائل واالطاریح مثل:
: الظواهر األدبیة. مثل :  صورة الطفل في الشعر الجاهلي.   أوًال

: الدراسات القرآنیة والبالغیة والنقدیة.    ثانیًا
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التـي تغنـي البـاحثین فـي  نجد المواقـع االلكترونیـة تزخـر بـالكثیر مـن الكتـب، واالطـاریح    
بحوثهم وهم یطلعون علیها. مثل: التشبیه في القرآن الكریم، والتشبیه بـالحیوان فـي الحـدیث 
النبـوي الشـریف. والتشـبیه فـي صـحیح مسـلم، احادیـث الرسـول (صـلى الـه علیـه وسـلم) مـع 

  االطفال، واسالیب االیجاز في بناء الخطاب القرآني. 
(ملتقـى أهـل الحـدیث)  –آخـر (حمـل مئـات الرسـائل العلمیـة)  ونجد فـي موقـع الكترونـي   
، اشــتمل الموقــع علــى رســائل واطــاریح فقهیــة وشــریعة تناولــت الجانــب )٧(مركــز التفســیر –

، مثل: األسرار البالغیـة للتقـدیم والتـأخیر (PDF)اللغوي والبالغي واألدبي منشورة بصیغة 
ـــد بـــن محمـــد العثـــیم ، باشـــراف صـــالح بـــن ســـعید الزهرانـــي، فـــي ســـورة البقـــرة، الباحـــث: خال

واسالیب التنوع في تشبیهات القـرآن الكـریم، د.خدیجـة محمـد البنـاني، باشـراف، عبـد العزیـز 
  ابو سریع یاسین. 

أن اطـــالع البـــاحثین علـــى هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن الرســـائل واالطـــاریح یســـاعد فـــي دعـــم    
تها وتقویمهـا والمجـيء بـالمنهج وتعزیز خطة البحث العلمـي عنـد البـاحثین ویزیـد مـن رصـان

   .)٨(الجدید واضافة افكار لم یسبق المشاركة بها سابقاً 
  . المواقع االلكترونیة للمخطوطات. ٢

 )٩(نشـــرت دراســــة بعنـــوان (مواقــــع المخطوطـــات العربیــــة علـــى شــــبكة االنترنــــت)
ــى  تضــمنت الدراســة مقدمــة وتســعة محــاور، اقتصــرت الدراســة مــن الناحیــة الموضــوعیة عل
المواقــع التــي تعــرض للمخطوطــات العربیــة بشــكل كامــل او الجــزاء منهــا ســواء كانــت هــذه 
ــة  المواقــع تابعــة لجهــات عربیــة او اجنبیــة وســواء كانــت هــذه المواقــع قائمــة بــذاتها او ملحق

بعـــة لالشــخاص، مـــن الناحیـــة اللغویــة فقـــد اقتصـــرت الدراســـة بالمكتبــات او المتـــاحف او تا
  . )١٠(على مواقع باللغة العربیة او االنكلیزیة

عـدت هــذه الدراسـة االولــى فـي تناولهــا لمواقـع التــي تعـرض للمخطوطــات العربیـة علــى     
ــاك  شــبكة االنترنیــت، وان موقــع الدراســة یتعــرض الــى مواقــع المخطوطــات العربیــة نجــد هن

متمیـــزتین حـــول (المخطـــوط العربـــي) فـــي مجـــال المخطوطـــات، احـــدهما: حـــول: دراســـتین 
(دراســة تقنیــات المســح الضــوئي والتعــرف الضــوئي علــى الحــروف فــي مجــال المخطوطــات 
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ــة  العربیــة)، واألخــرى: (حــول تقنیــات النشــر االلكترونــي فــي مجــال اتاحــة النصــوص الكامل
  .)١١(للمخطوطات العربیة)

ني للمواقع العربیة واالجنبیة كثیـر مـن مخطوطـات عربیـة متاحـة ونجد في موقع الكترو     
للتنزیــل قــام باعــداد الموقــع أ. د.عبــد اهللا الـــ ســیف جعلــه بعنــوان: (امــاكن المخطوطــات فــي 

  ) صفحة وجهة االصدار. ٧٠العالم جمع وترتیب أ. د.عبد اهللا الـ سیف أكثر من (
التـي كـان یوجههـا البـاحثون فـي مجـاالت وتشارك هذه المواقع في تذلیل الصعوبات الكثیـرة 

ـــــوفیر هـــــذه  ـــــادرة ، وان ت ـــــى المخطوطـــــات الن ـــــد ســـــعیهم للحصـــــول عل ـــي عن ــ ـــــراث العرب الت
  المخطوطات على المواقع االلكترونیة سیكون معینًا للباحثین في دراستهم وتحقیقاتهم .

اختیـــار  وان هــذا النـــوع مــن المواقـــع یتـــیح للبــاحثین الدارســـین فـــي مجــال اللغـــة واألدب    
عنــاوین لرســائلهم العلمیــة ویفــتح لهــم توجهــات وابــواب لــم تطــرق ســابقًا فــي اختیــار عنــاوین 

 )١٢(لبحوثهم، وفي بناء خطة بحـث رصـینة علـى وفـق متطلبـات البحـث العلمـي ففـي دراسـة
اجراها د.خالد بن أحمد بن اسماعیل األكوع استاذ اللغویات في كلیة اللغة العربیـة، جامعـة 

جــد إن هنــاك أربعـة وثمــانین موقعــًا متخصصــًا فـي عــرض المخطوطــات العربیــة ام القـرى و 
  على الشبكة.

المخطوطات كما هو معروف یقصد بها مؤلفات العلماء ومصنفاتهم المكتوبة بخـط یـد     
ــًا او وثیقــة او رســالة، وكــان العــرب یطلقــون  المؤلــف قبــل دخــول الطباعــة ســواء كــان كتاب

جــراء . تتـ )١٣(علیهـا امهـات الكتـب ٕ یح المواقـع االلكترونیـة او الرقمیـة الحصـول واالطـالع وا
الدراسات على المخطوطات النادرة واحتلت مكتبة السلیمانیة في تركیـا المرتبـة االولـى  مـن 

ـــــغ عـــــددها نحـــــو ( ـــــي بل ـــــى ٦٧٣٥٩حیـــــث عـــــدد المخطوطـــــات الت ) مخطوطـــــة اضـــــافة ال
هــــذه المكتبــــة یقــــوم قســــم  ) كتابــــًا مطبوعــــًا مــــن الطبعــــات النــــادرة القدیمــــة؛ ففــــي٤٩٦٦٣(

الخدمات الفنیة بتحویل المخطوطات والمؤلفـات الـى وسـائط الكترونیـة مـن خـالل تصـویرها 
م) وحتـى یومنـا ویـتم تحویـل ٢٠٠٢بالكامیرات الرقمیة وقد بدأ تنفیذ هذا المشروع منذ عام (

  ) الف كتاب الى اصدارات الكترونیة وال یزال العمل مستمرًا في هذا العمل.٨٥(
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٤٣٨  
 

وتتوفر مواقع عربیة واجنبیة توفر مخطوطات عربیـة متاحـة للتنزیـل، مثـل هـذه المواقـع     
  توفر أیضًا الرابط مع قائمة متجددة: مع االشارة الى ملحوظات: 

  الروابط تشیر مواقع متعددة.  -١
كثیـــر مـــن المواقـــع تـــوفر خاصـــیة البحـــث. أن هـــذا النـــوع مـــن المواقـــع یفـــي بمتطلبـــات  -٢

  مي الرصین والبد من الباحثین في بناء هیكلیة عامة تدعم البحث. البحث العل
  .)١٤(المواقع االجنبیة تختلط فیها مخطوطات أهل السنة بمخطوطات غیرهم -٣

من أشهر المواقع االلكترونیة التي یستعین بها دارسو األدب/ مخطوطات كلیة اآلداب     
  ني.والعلوم االنسانیة بالرباط ومركز االبحاث االسبا

  . المواقع االلكترونیة لتحمیل الكتب االدبیة. ٣
ــــات        ــــة ونــــدرة مــــن المصــــادر والمراجــــع وتواجــــه المكتب ــــا الیــــوم مــــن قل تعــــاني مكتباتن

والمعلومـــات فـــي وطننـــا العربـــي تحـــدیات عـــدة فـــي مقـــدمتها: التنـــوع فـــي المعـــارف والعلـــوم 
  . )١٥(واالتجاهات النظریة والتطبیقیة المعاصرة

ـــوم       ـــي تعـــد عنصـــرًا مهمـــًا والمجتمـــع الی ومجتمـــع الیـــوم أصـــبح مجتمـــع المعلومـــات الت
یتعامــل افــراده ومؤسســاته مــع المعلومــات بشــكل عــام وتكنولوجیــا المعلومــات بشــكل خــاص 

  .)١٦(في تسییر أمور حیاتهم في مختلف القطاعات
یطلــق علیهــا وتعــد صــناعات المعلومــات دعامــة االقتصــاد فــي الوقــت الحاضــر الــذي     

  .)١٧((اقتصاد المعرفة هو بدوره اساس نمو المجتمعات للمعلومات الحدیثة وتطویرها
وكثیرة هذه المواقع االلكترونیة التي افـادت البـاحثین فـي تحمیـل الكتـب وقراءتهـا بصـیغة    

(PDF) كتــب شــعریة او نثریــة، او دراســات حدیثــة، وروایــات عالمیــة، ومــن هــذه المواقــع ،
  العرب، مكتبة كتب تحمیل االدب العربي.  مكتبة لسان

ـــرة     ـــة وبوســـع مـــن دائ ـــة یغنـــي البحـــوث االدبی ـــع االلكترونی ـــى هـــذه المواق أن االطـــالع عل
  المعرفة للمادة االدبیة. 
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٤٣٩  
 

ـــم اللغـــة، واالدب والشـــعر، وتُعـــدَّ هـــذه     وهنـــاك مواقـــع متخصصـــة لكتـــب اللســـانیات، وعل
جــات البحــث فــي اضــافة معلومــة جدیــدة، وفكــرة المواقــع مــن الروافــد المهمــة التــي تغنــي حا

  جدیدة. 
  وقد عدت المكتبات االلكترونیة وسیلة یستمد منها الدارسون في األدب العربي.    
  .  صور ونماذج من المكتبات االلكترونیة ٤
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٤٤٠  
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٤٤١  
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٤٤٢  
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٤٤٣  
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٤٤٤  
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٤٤٥  
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  الخاتمة
أن تطـــور تقنیـــات الحصـــول علـــى العلـــوم والمعـــارف قـــد اســـهم بشـــكل واضـــٍح جـــدًا فـــي    

ــدة تعــزز البحــث العلمــي فــي العصــر الحــدیث وحاولــت الدراســة تســلیط  اضــفاء وســیلة جدی
ــــد  ــــذي یرف ــــي ال ــــع العربیــــة المتخصصــــة فــــي المجــــالین العلمــــي والبحث ــــى المواق الضــــوء عل

  الباحثین. 
بحــث ومواصــلة بــین االفــراد والجماعــات اكثــر اضــحى االنترنیــت وســیلة تعلــیم و  .١

  اعتمادًا من وسائل االتصال األخرى. 
یتم استخدام تقنیة االنترنیت في البحث عـن المواقـع االلكترونیـة المتخصصـة فـي  .٢

  مجال البحث العلمي. 
  اصبح للمواقع االلكترونیة أهمیة في تنمیة البحوث العلمیة للدارسین والباحثین.  .٣
ــ .٤ ع االلكترونیــة خــدمات كبیــرة مــن خــالل ســرعة نشــر المعلومــات ادت هــذه المواق

  وایصالها الى ید الباحثین في اقرب وقت ممكن. 
ــة وتوظیفهــا بطریقــة واضــحة  .٥ ــة فــي نشــر البحــوث االدبی افــادت المواقــع االلكترونی

 ممیزة ما أضفى علیها. جمال العرض، وطریقة الصیاغة.
المبـذول للحصــول علـى كتــاب مــا أو  افـادت المواقــع االلكترونیـة فــي تقلیـل الجهــد .٦

 دراسة معینة . 
ــى مــا مطلــوب مجانــًا أو بصــورة شــبه  .٧ تقلیــل االنفــاق المــالي بســبب الحصــول عل

 مجانیة . 
 ول على ما یرید في أي وقت یشاء.توفیر الوقت ، ذلك أن الباحث یمكنه الحص .٨
 بات بمقدور الباحث زیارة مواقع تقع في دول بعیدة .  .٩

 ثیر من اآلراء واألفكار والتي تكون احینا متباینة . االطالع على الك .١٠
 سهلت المواقع االلكترونیة كشف السرقات من الغیر .   .١١
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٤٥٢  
 

  الھوامش
                                                

ـــــاب   )١( ینظـــــر: االنترنـــــت كوســـــیلة اتصـــــال جدیـــــدة، د.الســـــید بخیـــــت، الناشـــــر: دار الكت
 .٢٠١م، ٢٠١٢الجامعي، دولة االمارات العربیة المتحدة، 

 .www. Maktaba. Orgینظر: مكتبة المسجد النبوي، یراجع الموقع االلكتروني   )٢(
صـــــحیفة المثقـــــف: صـــــحیفة تصـــــدر عـــــن مؤسســـــة المثقـــــف العربـــــي یراجـــــع الموقـــــع   )٣(

 .www. Amothnaqaf. Comااللكتروني 
 

ة االدراج مـــن دون فائـــدة، بمقالـــة منشـــورة علـــى ســـیحبینظـــر: رســـائل وابحـــاث علمیـــة   )٥(
 .www. Alriyadh. Comالمواقع االلكتروني 

استاذ العلوم اللغویة، قسم اللغة العربیة، كلیـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانیة، جامعـة الملـك   )٦(
عبـد العزیـز، تخصـص النحـو والصـرف، مـن جامعـة أم القـرى لـه نشـاطات علمیـة وبحثیـة، 
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Abstract 
Recent increase in plagiarism and plagiarists has led to a reduction 
of the students' creativity and scientific development in the whole 
world rather than Iraq due to the ease of plagiarism effort compared 
with the actual studying effort. The weakness in potentials with 
circumstances surrounding the student's scientific efforts led to a 
significant reduction in his intellectual creativity and scientific 
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productivity.  This study presents the main and sub-reasons behind 
and gives  in Iraq,the spread of plagiarism among the students 
to prevent  plaguesuitable solutions for detecting and avoiding such 

its recurrence. This study returns public benefits to the higher 
education in Iraq and increases the level of scientific thought and 

creativity among students. 
Keywords: plagiarism, college students, higher education, citation. 

 
1. Introduction 

Too many alarming headlines of an epidemic of plagiarisms became 
the subject in the academic institutes and colleges in Iraq, such as 
"Students cheats turns into computer", Students plagiarized 
complete essays from internet". Seventy one percent of students 
admit to cutting and pasting materials from other students or from 
internet without citation according to the questionnaire made to 
students in this study. Web pages posted ready-made materials that 
can be easily plagiarized by students [1]. Plagiarism happened when 
someone adopted or copied -intentionally or non-intentionally- an 
idea, text, methodology, or results from other persons without 
citation and acting as they belong to him. The copping materials 
from books, journals, internet, and other student's work is the most 

frequent case that appear in academic institutions and colleges [2].  
Students may also fall into so-called unintentional plagiarism [3] in 
text rather than software codes where some parts are copied and re-
used without reference to the original author, This happened due to 
the fact that they are not aware of how references should be used 
within their own work. The plagiarism is easier when the electronic 
version of homework or assignments are asked for submission 
because it is much easier to copy and paste large amounts of text to 
create a work from a number of electronic sources including the 
web pages, electronic journals, books, newspapers, etc. [2]. 
Therefore, educational institutions in the world are trying to take a 
number of actions that prevent plagiarism and providing an 
environment far from the causes of plagiarism, in addition to the 

plagiarism detection by latest computer technologies. 
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In Iraq, the epidemic of plagiarism started to spread out in colleges 
for many reasons, including lack of research and language skills 
among students in light of crises experienced in the country. 
Research Time constraints because of its influence by the factors 
devoted to learning and surrounding living situation, lack of 
knowledge about the riskiness of the plagiarism, the immaturity of 
the scientific integrity culture, seek for degrees in any way in the 
expense of learning, lack of knowledge about the proper research 
mechanisms, citations, and references. This study exhibits the main 
reasons behind the spread of plagiarism in the Iraqi colleges, and 
presents vital  solutions to fortify the students against plagiarism. 
Moreover, this paper conducts a study on Iraqi students’ opinions 

with statistics about the epidemic of plagiarism. 
2. Plagiarism and higher education in Iraq 

The system of higher education and scientific research in Iraq has 
faced many difficulties over the last two decades. First is the 
problem of economic sanctions during the 1990’s and the 
successive crises and difficulties after the 2003 war. These 
difficulties weakened the role of higher education in serving the 
society [4]. Therefore the ministry of higher education and scientific 
research have to identify and overcome the weak points that limit 

the development of higher education in Iraq [5]. 
Iraq has shown dramatic regression in scientific research and 
education level. Consequently, the research and development 
department in the ministry of higher education and scientific 
research issued new laws to overcome this regression, one of them 
is the law for limiting scientific plagiarism. Moreover, the ministry 
of higher education and scientific research has organized many 
lectures, workshops, symposia and conferences for postgraduate 
students and researchers to define how to write the research paper 

[6].   

3. Citing and referencing 
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Through the student career in colleges, he will be required to write 
and submit a number of assignments, essays, projects, and 
presentations which represents his own scholarly research and 
constitute important milestones. To conduct most of these writings, 
the student has to find out references in the field and refer to them. 
Citation is the process of referring a text clearly to its original 
source and providing enough information to the reader for tracing 
that source.  And the references are all the documentary information 
that guides the reader precisely to the original source. Generally, 
The citation should be used in two ways, direct quote and 

paraphrasing. 
The direct quote which is the transfer of the text “as it is” from the 
source, then referring to that source. The direct quote is preferably 
used solitary in the following cases, when it is difficult to 
paraphrase the original text (the genius or sober text), when the 
original author has used words and expressions that have specific 
meanings or semantics, when the original text is a definition or an 
aphorism, and when the student wants to view the original text to 

highlight or discuss it.  
The paraphrasing is the second and preferred way of citing a source 
of that text, then referring to that source in the student assignment 
or homework. The paraphrasing is the process of rewriting the 
original text using the student’s words and expressions, then citing 

to the original source is compulsory to avoid plagiarism.  
4. Fortifications of students against plagiarism 

After we went through the higher education in Iraq and the general 
problems faced by students that may lead them to plagiarism solve 
their assigned materials, we should focus on the substantial steps to 
detect and reduce or prevent the epidemic of plagiarism in Iraq. 
These steps will fortify the students in colleges against this 
epidemic and boosts the students’ scientific abilities and creativity 

along with the advancement of higher education.  
However, since the target of fortification against plagiarism is the 
student, a questionnaire has been made to 90 final grade college 
students about the main points related to the plagiarism in Iraq. This 
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questionnaire provides information about the points related to the 
spread of plagiarism to the leading staffs of scientific institutes and 
colleges in Iraq, Moreover, the questionnaire gives data about the 
incursion of plagiarism among students, with other information 
regarding the possibility of students fortification. Consequently, the 
steps of fortification against plagiarism are presented in the 

following keys. 
4.1 The reasons behind the spread of plagiarism in Iraq 

In order to figure out the right and realistic solutions that fortify the 
student against plagiarism, reasons behind the incursion of 
plagiarism among some students should be identified. The reasons 
that led some students to fall into plagiarism are mainly referring to 
the lack of scientific susceptibility, lack of time devoted to the 
study, the difficulty in delivering materials to them by their lecturer, 
absence of effective penalties against plagiarists, lack of reliable 
resources, and the laziness of plagiarists to accomplish what he 

asked for by his effort.  
However, the aforementioned are general that other specific reasons 
may added, or some may not be effective. Consequently, we asked 
the Iraqi students, the target of fortification against plagiarism, in 
the questionnaire about the main reason behind the spread of 
plagiarism among them. The highest percentage (22.4%) said that 
the laziness - of some students to accomplish what the lecturer 
asked from them- is the main reason behind choosing the plagiarism 
way. Whereas other two reasons, “lack of time devoted to the 
study” and “the difficulty in delivering materials to them by their 
lecturer” each got 20% of the opinions. Other reasons with their 

percentages are listed in Figure (1). 
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Figure (1): percentages of the main reasons behind the spread of 

plagiarism in Iraq. 
Nevertheless, 2.4% of the students related the spread of plagiarism 
to other reasons such as the date at which the assignment is given 
should be free from examinations or among a load of homeworks, 
and to the difficulty level of the assignment and homework. 
Therefore, to fortify the student against plagiarism, a number of 
actions (as solutions) should be considered. These solutions are 

mentioned in Section 4.3.  
4.2 The focus part 

The plagiarists may focus on plagiarizing one or more parts of the 
assignments or homeworks. Identifying The specific part that the 
plagiarists focus on is beneficial to plagiarism detectors and 
fortifiers to increase the quality of student duties. The results of the 
questionnaire said that the discussion part or type of the assignment 
is mostly plagiarized by the plagiarists as selected by 29.5% of the 
students,  whereas 21.9% said that the results part is the focus part 
for the plagiarists. The rest of the selections with their percentages 

is shown in Figure (2).   
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Figure (2): The focus part by the plagiarists. 

However, a percentage of 22.9% said that the plagiarists are usually 
copy the text of all the parts from the original source or from their 
colleagues and paste them in their assignments and make the 
submission as the work is done by them.  This statistic facilitates 
the process of plagiarism detection and the fortification against 
plagiarism, it identifies the plagiarists complex part that should be 
concentrated on in the checking process. Therefore, more efforts 
should be added to explain and simplify these parts for the students 
by the lecturer and/or it is preferable to consider the diversity in the 
requirements for students by the lecturer concerning the focus part 
of the work material in order to fortify the student against 

plagiarism.  
4.3 Proposed solutions for student fortification against plagiarism 

A series of solid procedures is followed in the most of colleges and 
higher education institutions in the first world countries that reduces 
or prevents the epidemic of plagiarism. This study presents the 
appropriate solutions that can be applied in Iraq for fortification of 
Iraqi higher education students. This list of solutions has been 
shown to the 90 Iraqi final grade college students in the 
questionnaire to choose the most appropriate one that may suit 

them. The results are shown in Figure (3)  
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Figure (3) proposed solutions for student fortification against 

plagiarism in Iraq. 
A Significant percentage (39.4%) of the students’ opinions said that 
the most appropriate solution for student fortification against 
plagiarism is to educate students about the importance of scientific 
integrity and the definition of the serious cons related to plagiarism. 
Whereas 28.8% of the students said that enough number of efficient 
resources should be provided to avoid plagiarism. And 18.3% prefer 
to convert the homework to classwork to avoid plagiarism. 
Therefore, qualitative courses and sessions should be provided to 
the students in each college and institute to educate students about 
scientific integrity and the negative role of plagiarism, and efficient 
resources should be added to all libraries as well as online-resources 

should be provided and accessed by all students. 
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In order to go deep through the solutions, the duties should be 
classified among persons in charge about the fortification against 
plagiarism. i.e, ministry of higher education and scientific research, 
colleges, and lecturers. In this study, we have asked those 90 
students about the duties of the persons in charge, and the results 

are shown in Figures (4-6).  
 

Figure (4) Proposed duties of the lecturer to fortify students from 
plagiarism in Iraq. 

As seen from Figure (4), the preferable action by the lecturer is to 
provide enough number of resources and guide the students to use 
these references as they do not have the experience of finding the 
most appropriate sources compared with the lecturer experience. 
This will facilitate the process of finding efficient resources by the 
students and will avoid plagiarism as said by 38.5% of the students. 
Furthermore, giving a different assignment to each student will 
prevent plagiarism from their colleagues as preferred by 31.2% of 
the students. However, other solutions have been proposed by 6.4% 
of the students such as the continuous follow of the students’ 
assignments during the time span given, giving extra examples, and 
continuous education regarding the importance of scientific 

integrity.    
However, the more than 60% of the students said that the most 
important thing to avoid plagiarism by the colleges, scientific 
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institutes and the ministry of higher education and scientific 
research is to provide enough number of efficient resources as 
shown in Figure (5) and Figure (6), by supporting the libraries and 
providing free access to online-libraries. The two other preferable 
solutions are giving effective penalties in their policies against 
plagiarists, and adopting modern technologies to detect plagiarism 
such as the high quality softwares adapted in the most of the world-

class universities.  
 

 
Figure (5) Proposed duties of the colleges and scientific institutes to 

fortify plagiarism. 
Other suggested solutions are proposed by the final year graduate 
student - to the colleges, scientific institutes and the ministry of 
higher education and scientific research – such as giving courses 
and extra lectures that educate the student about the importance of 

scientific integrity and the disadvantages of plagiarism.  
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Figure (6) Proposed duties of the ministry of higher education and 

scientific research to fortify plagiarism. 
Moreover, it is possible to reduce or prevent the epidemic of 
plagiarism by changing the way at which the assignments is given, 
such as reducing the number of assignments to avoid the 
accumulation of student duties, giving different assignments to each 
student, increasing the time span of the assignment submission, note 
that homeworks and assignments are preferred to be according to 
the syllabus. These solutions can improve the quality of the 
assignments and the scientific ability and creativity as confirmed by 

the students in the questionnaire and demonstrated in Figure (7). 
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Figure (7) proposed ways of giving assignments.  

5. Conclusion 

The study has discussed the significant reduction in some students 
intellectual creativity and scientific productivity that led him to 
choose the road of plagiarism. This study presents the main and 

in dents reasons behind the spread of plagiarism among the stu-sub
and gives suitable solutions for detecting and avoiding such  Iraq,

to prevent its recurrence. A questionnaire has been made  epidemic
to 90 final grade college students about the fundamental focuses 
related to the plagiarism in Iraq. This questionnaire gives data to the 
leading staffs of scientific institutes and colleges in Iraq about the 
points related to the spread of plagiarism. The results show 
significant points that should be the in focus by the lecturers and 
official members of the colleges and ministry of higher education – 
since 71% of students admits to plagiarized at least one time from 
other students or from internet without citation. And consequently, 
serious efforts should be given to resolve the dilemmas caused by 
the epidemic of plagiarism and take serious steps forward to reduce 
its causes by applying a series of proposed solutions. The most 
important step is to educate students about the importance of 
scientific integrity and the definition of the serious cons related to 
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plagiarism starting from the first grade by giving guidance courses 
at least once a month. Vital points should be the focus in these 
courses, such as the definition if qualified assignments, academic 
integrity, scientific risks of plagiarism with statistics, Student role in 
strengthening the higher education in Iraq, how to use modern 
technologies of anti-plagiarism software for submitting their 
assignments, and make open discussions about the requirements of 
the student to increase his creativity. Finally, the lecturers should 
likewise be included in the steps of improving the education quality 
in Iraq by expanding their education about the importance of taking 
serious actions against plagiarists, and train them about the use of 
technology in the detection of plagiarism. This study returns public 
benefits to the higher education in Iraq and increases the level of 

scientific thought and creativity among students. 
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  المقدمة
إن االهتمام باألستاذ الجامعي وتطویر مسـتوى أدائـه هـو محـور رئیسـي لعمـل الكثیـر       

مــن أنظمــة التعلــیم فــي مختلــف دول العــالم ، وذلــك ألنــه هــو العنصــر األساســي الــذي تقــوم 
علیه العملیة التعلیمیة التي ال یمكن نجاحها إال بوجـوده ویكـون مـؤهُال تربویـًا وتخصصـیًا ، 

  ن األستاذ الجامعي یقوم بتعلیم طالبه باألسلوب الذي تعلم به . ومن المعروف ا
أن االســتاذ الجــامعي هــو احــد محــاور العملیــة التعلیمیــة لمــا یلعبــه مــن دور بــارز فــي حیــاة 

  الطالب فهو الذي یساعده على التطور وفقا لالتجاهات التربویة والعقلیة.
ا رئیســـاالســتاذ الجــامعي  یحتــل      ً ً مركــز العناصــر أحــد بوصــفه ا فــي أي نظــام تعلیمــي، ی
حجر الزاویة في أي مشـروع إلصـالح أو ، و والمؤثرة في تحقیق أهداف ذلك النظام  ةالفاعل
  فیه  تطویر

وألسـاتذة الجامعــة دور فاعــل فــي دعــم المجتمــع ، مــن خــالل تفعیــل دور الــدین فــي 
خـوة اإلنسـانیة والتسـامح ذلـك، مـن خـالل تبنـیهم لمـا جـاء بـه الـدین مـن قـیم، تحـث علـى األ

وقبـول واحتــرام اآلخــر، ونشــر الســالم والوقــوف فــي وجــه الفــتن، مــع محاولــة تحصــین وعــى 
طالبهم ضد الدعاوى التي تروج لها قـوى أجنبیـة، وتـتهم خاللهـا الثقافـة العربیـة اإلسـالمیة، 

  بخلوها من التسامح وقبول اآلخر.
 خلق خالل من طالب الجامعةتعزیز دور  دور أساتذة الجامعة في كما یتحدد

القیم  مفهوم اكتساب على هؤالء الطالب تشجع مناسبة تعلیمیة تعلمیة بیئة أو مناخ
 الطالب أمام حسنة قدوة یكون أستاذ الجامعة أن خالل من ویتحقق ذلك المرتبطة به،

 ویكون القیم تلكذلك المفهوم و  شخصیته في تتجسد الذي الفاضل المربي بدور وقیامه
 ویسمح لهم ویسمع یحترمهم طالبه، وبین بینه ودیة عالقات ویكون الدیمقراطیة إلى أقرب
  .بحریة رأیهم عن بالتعبیر لهم

وعلى الرغم من وجود دراسات وأبحاث اهتمت بتطـویر المعلـم والمعلـم الجـامعي علـى وجـه 
ـــي تســـتهدف  ـــزال قائمـــة لمزیـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث الت الخصـــوص إال أن الحاجـــة ال ت



     

  
  

  تطویر قدرات االستاذ الجامعي

 وقائع المؤتمر العلمي االول     كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٤٧٠  
 

الوصـــول بمســـتوى آداء عضـــو هیئـــة التـــدریس إلـــى مســـتوى مـــن التمیـــز یمكنـــه مـــن القیـــام  
 ٠حقق أهداف التعلیم فیها بأدواره المختلفة في الجامعة بما ی

  تمهید
  األستاذ الجامعي والبحث العلمي

األستاذ الجامعي لیس مدرسًا فـي مرحلـة مـن مراحـل التعلـیم المختلفـة ، وال مجـرد   
نمـا هـو أكبـر  ٕ قارئ لكتاب أو مرتبط بمنهاج ، أو معلـق علـى حـدث بسـیط تعلیقـًا عـابرًا ، وا

یـرتبط بطـالب علـم ومعرفـة ، ویعـودهم  وأكثر من ذلـك بكثیـر ، فهـو باحـث قبـل كـل شـيء
على طریقة البحث ألنه یؤمن دائما بأن البحث العلمي هو الولیـد الشـرعي لإلنسـان ، لـذلك 
فهـو فــي ســعي دائــم وجهــد متواصــل لیكتــب مــا یــراه جدیــدًا ویبحــث فــي كــل أمــر غــامض ، 

دائــم ویستقصــي عــن الحقــائق ، ویطــرق أبــواب المعرفــة أینمــا كانــت حتــى یبقــى فــي تطــور 
مسـتنیر العقـل متفاعــل علمیـًا وثقافیـًا مــع مجریـات وتحـدیات العصــر ، وال شـك أن الباحــث 
یواجه ببعض المشكالت والمعوقات التي قد تفوق إمكاناته وطاقاتـه فیلجـأ إلـى جامعتـه كـي 
ــم ؛ ألن تســهیل حركــة البحــث مهمــة  ــه طریــق البحــث والعل ــات وتمهــد ل ــه هــذه العقب تــذلل ل

یها  الجامعة تجاه كل باحـث یتخـذ مـن البحـث مسـلكًا ، وحـق للعامـل جامعة؛ یجب أن تؤد
ــه مــن  ــى الــرغم ممــا تقدمــه الجامعــة لخدمــة البحــث العلمــي إال أن ــه ، وعل فیهــا علــى جامعت
وجهة نظري لیس بالقـدر الكـافي سـیما وأن الجامعـة قـد مـر علـى إنشـائها عشـرون  عامـًا ، 

ــد مــن العطــاء للبحــث العلمــي ، ــي أمــل بالمزی وتشــجیع أكثــر لكــل باحــث جــاد بالبحــث  وكل
  العلمي .

وبــالرجوع إلـــى النظـــام األساســـي للعـــاملین بالجامعـــة فلـــم توجـــد مـــادة تـــنص علـــى   
  تسهیل حركة البحث العلمي .

  المطلب االول
  األستاذ الجامعي والطالب

الطلبـة هــم العنصــر الطالبــي فــي المجتمـع الجــامعي ، وهــم المــدخالت المســتفیدة   
وهم المخرجات البشریة ، والعامل الجامعي یتعامل معهم یومیًا ، فهم یرونـه  من الجامعة ،
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المغــذي لهـــم علمیـــًا ومعرفیــًا ، وملبـــي لطلبـــاتهم ومســـهًال ألمــور حیـــاتهم داخـــل الجامعـــة ، 
وجانب مهم من جوانب الجامعة فهو بالنسبة لهم التجسید البشري للسلطة والمنهج ، وبقدر 

ل معهـــم وتعویــدهم الحــوار الــدیمقراطي البنــاء فالطلبــة لیســـوا مــا یســلك فعلیــه حســن التعامــ
نمــا األخیــر یشــحن ذهنــه ویقــدح أفكــاره مــن جــراء الحــوار والمناقشــة  ٕ المســتفیدین الوحیــدین وا

  المباشرة بین الطرفین ویلتزم تجاههم بجملة واجبات أبرزها ما یلي : 
الخبــرات العلمیــة لــدیهم مــن تزویــد الطلبــة بــالعلم والمعــارف والحقــائق وتنمیــة المهــارات و  - ١

  أجل أن یتقبلوا الحیاة قبوًال حسنًا .
التـأثیر المباشـر علـى سـلوك الطلبـة بـدفعهم إلـى الفضـیلة وعمـل الخیـر ومسـاعدتهم فـي  - ٢

تحدیــد أهــدافهم وبلورتهـــا وفــق أهـــداف الصــالح العـــام والعمــل علـــى صــقل شخصـــیاتهم 
  )١( . ونضوجها في االتجاه المتكامل لشخصیة المواطن الصالح

أن یكون بمثابة األب الرحیم ، الرفیق الرقیق للطلبة یعاملهم معاملـة حسـنة ، یكثـر مـن  - ٣
  النصح ویقلل من الزجر ویبتعد عن التسلط .

غــرس حـــب العلـــم فـــي نفــوس وعقـــول الطلبـــة وتفضـــیله علــى المـــال والمكســـب المـــادي  - ٤
وأطــول وأعظــم تــأثیرًا السـریع ، فــالعلم حــاكم والمــال محكــوم علیــه ، وسـلطة العلــم أقــوى 

  )٢( من سلطة المال .
ــدأه فــي التعامــل والتصــرفات والســلوك فیكــون عــدًال  - ٥ ــة مب علیــه أن یجعــل النزاهــة المطلق

ــة مراعیــًا الفــروق الفردیــة ال الفــروق الذاتیــة  ومنصــفًا مــع الطلبــة فــي نتــائجهم االختباری
خـر ابـن إنسـان الشخصـیة والتمییـز بـین طالـب فقیـر وآخـر غنـي أو بـین ابـن مسـؤول وآ

  )٣( عادي.
توعیــة الطلبــة بــالواقع السیاســي والعلمــي المحلــي والعــالمي حتــى یكونــوا علــى درایــة مــن  - ٦

أمرهم بعـد التخـرج مـن الجامعـة ملمـین بمخـاطر الطائفیـة والعصـبیة واإلقلیمیـة وكـل مـا 
  یمس الوحدة الوطنیة أو بإنسانیة اإلنسان .

األصـــیلة وبثهـــا فـــي نفـــوس الطلبـــة وترســـیخ وتـــدعیم التمســـك بالتقالیـــد والقـــیم الجامعیـــة  - ٧
  االتصال المباشر بالطلبة ورعایة شؤونهم االجتماعیة والثقافیة والریاضیة .
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أن یعامل كل طالب في بیئته األسریة واالجتماعیة ویتعامل معـه فـي ضـوء هـذا الواقـع  - ٨
  : المتحرك فیتفهم نفسیته ویساعده على حل مشكالته ویتفرع عن ذلك ما یلي 

ـــات  -ب أن یصـــون أســـرار الطلبـــة وأســـرار أســـرهم التـــي یتعـــرف علیهـــا بحكـــم بعـــض واجب
وظیفتــه فأســرار النــاس ودائــع فــي أفئــدتنا وضــمائرنا وفكرنــا فــإن كنــا كتــومین ، فهــذا مؤشــر 

  على سالمة شخصیتنا وفلسفة حیاتنا.
طلبـة بـأبوة تفقد الغائبین من الطلبة واالستفسار عنهم وعن سبب التغیـب فهـذا یشـعر ال -ج

  )٤( األستاذ فیزداد حبًا للعلم واحترامًا لألستاذ وتعلقًا بالتعلیم الجامعي .
  

  المطلب الثاني
  تطویر طرق تقویم األستاذ الجامعي

ــــا مــــن   ً ا مهم ً ــــه عنصــــر ــــة كون ــــي هــــذه العملی ــــب ف ــــى إبــــراز دور الطال العمــــل عل
ألسـتاذ الجــامعي یمكنــه عناصـرها، و لرأیــه أهمیـة أكیــدة فـي تطویرهــا و تحسـینها. كمــا أن ا

االســتفادة مــن رأي الطلبــة فــي تدریســه، لتقــویم عملــه و تحســینه. و فــي نفــس الوقــت یشــعر 
طلبتــه بأهمیــة آرائهــم، و مالحظــاتهم لتطــویر العملیــة التعلیمیــة الجامعیــة فیشــعر كــل واحــد 
ا و قیمــة فــي هــذا المجــال، و یعیــنهم أیضــا علــى ممارســة موضــوعیة، و  ً مــنهم أنَّ لــه دور

  بشكل علمي ملموس.
ــة روح « لــذلك یــؤدي التعلــیم التقلیــدي إلــى  قتــل روح المشــاركة فــي الطلبــة و إلــى تنمی

ــدان اإلحســاس بالمســؤولیة، و یضــعف بشــكل كبیــر مشــاركة الطالــب فــي الموقــف  الســلبیة و فق
التعلیمــي كمــا یعتمــد علــى حشــو أذهــان الطــالب بالمعــارف و المعلومــات المتنوعــة دون تنمیــة 

 ». االبتكارو اإلستنتاج   الفكري، التي هي الطریقة إلى اإلبداع و  باطاالستنمهارات التحلیل و 
)٥(     

یعــد التــدریس الجــامعي الفعــال عملیــة ذات طبیعــة معقــدة كونهــا تتــأثر بعــدد كبیــر مــن 
العوامل، منها ما یتصل باألستاذ الجامعي مـن حیـث إعـداده العلمـي و تعمقـه فـي التخصـص و 
إعـــداده المهنـــي فـــي التـــدریس الجـــامعي، و ســـمات شخصـــیته و صـــالته البینیـــة مـــع الطلبـــة، و 
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٤٧٣  
 

قــد یكــون المــرء عالمــا مــن المبــرزین و « س فیبــر" فــي هــذا المجــال تعاملــه معهــم، إذ یقــول "مــاك
ــه فــي الوقــت نفســه مــن أشــد المعلمــین رداءة وأقلهــم براعــة و مقــدرة ... هــذا الفــن  ــین، لكن المجل
ا مــع المــؤهالت العلمیــة للباحــث و  بالــذات (أي التعلــیم) هــو موهبــة شخصــیة، و ال یتطــابق أبــدً

ــائال   »العــالم  ــر ق ــه « :  ، و یواصــل فیب ــه بطــابع آرائ إن مهمــة األســتاذ لیســت فــي طبــع طالب
السیاـسـیة الشخصــیة، بــل فــي إســداء الخــدمات و تقــدیم النفــع لهــم عــن طریــق معارفــه وخبراتــه  

      )٦(».العلمیة 
فعلى األستاذ تدریب طلبته على البحث، و ربـط المعلومـات بعضـها بـبعض، و القیـام 

ا لحجم ا ً لمعلومات الهائل، التي تنتقل حالیا عبر مختلف الشبكات، فإن بالنقد الذاتي أیضا. و نظر
ا مســبقًا للمعرفــة نفســها و أصــبح یقتضــي مــا یعتبــره  اإلبحــار فــي عــالم المعرفــة قــد أصــبح شــرًط
الكثیرون صیغة جدیدة في "محو األمیـة المعلوماتیـة" التـي تعتبـر ضـروریة أكثـر فـأكثر مـن أجـل 

  فهم الواقع فهما حقیقیا.
ــیهم تناولهــا و  كــذلك فلكــي ــدیم المــادة بوضــوح، یتعــین عل ــتمكّن األســاتذة مــن تق ی

ــــى المالحظــــات و  ــــز عل ــــیهم التركی ــــو كانــــت معــــرفتهم بهــــا ضــــئیلة، و عل ــــا ل تنظیمهــــا كم
ــر الناقــد، و أّال  ــرة و المعــالم الجوهریــة، و اإلفتراضــات الرئیســیة، و التبصّ المشــاهدات المبكّ

كبـاحثین أو علمـاء أو أدبـاء. و یشـترك المدرســون یـذهبوا نحـو التفاصـیل التـي یهتمـون بهـا 
  المتمیزون في صفة تقدیم الشروح و العروض الواضحة.

و لكي یستطیع األستاذ أن یتقن التدریس الجامعي بهذه الدرجة اإلبداعیـة، علیـه أن یصـبح 
ــا و  ا مقتضــبا و دقیق ً د تحضــیر محتــوى المــادة تحضــیر ّ ــى أن یعمــل أكثــر مــن مجــر ا عل ً قــادر

ا ً ا أیضا على تنظیم المادة و عرضها بمهارة.منظم ً   ، بل یتعین علیه أن یكون قادر
الــذین تــدربوا علــى القــاء المحاضــرات « فقلیلـون هــم أســاتذة الجامعــات و الكلیــات 

دارة النقــاش، واحــداث الــتعلم فـي طلبــتهم بأســلوب یثیــر دافعیــتهم و تعلمهــم   ٕ المثیـرة للفكــر، وا
   )٧( ».المستقل 

س الجــامعي  ّ أن ینمــي لــدى الطــالب مهــارات التعامــل مــع المســتقبل، فعلــى المــدر
كمهارات التوقع، و تعني القدرة على التنبؤ باألحـداث قبـل وقوعهـا، و مهـارات التشـارك، و 
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٤٧٤  
 

هي عملیة عقلیة تؤدي إلـى فهـم واضـح، مشـترك و فعـال للمشـكالت، و بلـورة نتائجهـا مـن 
ور، وهنـاك مهـارات اقتحـام المجهـول التـي تـتمخض عـن خالل التعاون و التعاطف و التحـا

تــدریب المــتعلم علــى حــل المشــكالت، و ألعــاب المحاكــاة، و الخیــال العلمــي، و الــربط بــین 
ـــــة و  ـــــرة الشخصـــــیة و العملی ـــــین الخب ـــــة و المزاوجـــــة ب المعـــــارف العامـــــة و المهـــــارات الفنی

  األكادیمیة.
ة، أمــا مهـارات التفكیــر، إن المعـارف علـى الــرغم مـن أهمیتهـا ســوف تصـبح قدیمـ

تمكننــا مــن إكتســاب المعرفــة و اســتبدالها بغــض النظــر عــن المكــان و الزمــان، أو « فهــي 
ـــیم  )٨( »أنـــواع المعرفـــة التـــي تســـتخدم مهـــارات التفكیـــر فـــي التعامـــل معهـــا  وعلیـــه فـــإن تعل

تعامـل مهارات التفكیرهو بمنــزلة تزویـد الفـرد بـاألدوات التـي یحتـاج إلیهـا حتـى یـتمكن مـن ال
  بفاعلیة مع أي نوع من المعلومات أو المتغیرات التي یأتي بها المستقبل.

  المطلب الثالث
  أهم مهام األستاذ الجامعي في التأثیر على الطالب

  طلبة وذلك من خالل ما یأتي:ستاذ الجامعي في التأثیر على الاهم واجبات ومهام االن ا 
: تزوید الطالـب بالمعـارف والعلـوم لكـي  یصـبح مؤهـل مهنیـًا وعلمیـًا وذو كفـاءة فـي أوًال

  :اختصاصه العلمي مجال
ألن كـل مــا یـدور فــي العملیـة التربویــة والعلمیـة هــو یصـب باتجــاه إعـداد الطالــب 

. . فالمناهج تهدف إلى هذا، واألستاذ ودوره یهدف إلى هذا أیضًا   وتأهیله علمیًا وتربویًا
ربویة والعلمیة ألنه أداة وهدف فـي فاألستاذ الجامعي أصبح أهم أركان العملیة الت

ــالمنهج  ــاهج وتقویمهــا، وتقییمهــا، ف ــذي ســاهم فــي إعــداد المن ــه هــو ال آن واحــد فهــو أداة ألن
المتكامـــل الـــذي یواكـــب التطـــورات والتغیـــرات العلمیـــة والتربویـــة عالمیـــًا ویصـــب فـــي خدمـــة 

عملیــة التربویــة المجتمــع والدولــة ســیكون لــه األثــر البــالغ فــي تحقیــق أهــداف الدولــة مــن ال
والتعلیمیة، وهو هدف أیضًا ألن الجهات المسؤولة عن قطاع التربیة والتعلیم نحرص علـى 
تــوفیر كــل المتطلبــات التــي تســاهم فــي نجــاح عمــل األســتاذ مــن مختبــرات ووســائل إیضــاح 
ودورات تطویریــة ودعــم مــادي ومعنــوي، فضــًال عــن ضــرورة تــوفیر الحریــة األكادیمیــة التــي 
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فع القیود واإلكراه واإلجبار والقهر عـن نشـاطات البحـث والدراسـة والتـدریس فـي یقصد بها ر 
الجامعـات ومراكــز البحــث العلمــي وهـي تتعلــق بحــق الجامعــة واألسـاتذة والطلبــة مــن التتبــع 

. وتعرفهـــا الجمعیـــة األمریكیـــة لألســـاتذة الجـــامعیون ((حریـــة  )٩(المســـؤول للحقیقـــة والمعرفـــة
مهنیًا فـي البحـث عـن الحقیقـة واكتشـافها ونشـرها وتعلیمهـا. كمـا أولئك األشخاص المؤهلین 

ــأهیلهم وتخصصــهم، وهــي ال تخضــع ألي ســیطرة أو ســلطة غیــر  یرونهــا هــم فــي حقــول ت
ســلطة الطریقــة العقالئیــة فــي البحــث عــن الطریقــة التــي بواســطتها نــتلمس الحقیقــة فــي هــذه 

  )١٠( الحقول وتثبتها))
: المساهمة الفعالة في تط   ویر وتحدیث المناهج الدراسیة:ثانیًا

بالضـــعف وعــــدم مواكبتهـــا لحركــــة التغیـــر والتطــــور  ان معظـــم المنـــاهج تتصــــف
االجتمـــاعي والسیاســـي والحضـــاري فـــي العـــالم والـــوطن العربـــي، ولهـــذا فمـــن أبـــرز صـــفات 

  المنهج الناجح أن یتصف بما یأتي:
مــن مشــاكل وتغیــرات  مواكبــة المنــاهج للتغیــرات االجتماعیــة وكــل مــا یــدور فــي المجتمــع-أ

  تستحق الدراسة والتحلیل.
اســتیعاب كــل مــا یحــیط بالتحــدیات البیئیــة والسیاســیة واالقتصــادیة فــي الــوطن العربــي. -ب

ألننا نعیش وسط عالم تتسارع فیه التغیـرات ویفـرز تحـدیات كبیـرة وخطیـرة أخـذت تلقـي 
ــــ ــــاس الحــــراري والتغی ــــل االحتب ــــوطن العربــــي مث ــــى ال ر المنــــاخي بضــــاللها الســــلبیة عل

والتصــحر ومشــكالت المخــدرات وتحــول الــوطن العربــي إلــى ســاحة للصــراعات الدولیــة 
  واإلقلیمیة.

ــتمكن الطالــب واألســتاذ مــن -جـــ ــدأ مرونــة المــنهج وتنــوع مصــادره لكــي ی ینبغــي اعتمــاد مب
مواكبة التغیـرات والتطـورات وحركـة المعرفـة والبحـث العلمـي. واألسـتاذ النـاجح هـو مـن 

بیانات حدیثة وجیدة تغذي مفردات المـنهج وتشـجیع الطالـب بهـا. خاصـة یصنع قاعدة 
  في الموضوعات الجدیدة التي تتناول مفردات ومشكالت اجتماعیة جدیدة.

ــم طموحــات الدولــة والمجتمــع التــي ینبغــي ان -د ضــرورة تحــدیث أهــداف المــنهج، بمــا یالئ
ون مـن أهـم أهـداف التربیـة یلیها قطاع التربیة والتعلیم، فعلى سبیل المثـال یجـب ان یكـ
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٤٧٦  
 

والتعلیم في الوطن العربي هو التقـارب العربـي. وهـذا یتطلـب أن تتضـمن أهـداف كثیـر 
مــن العلـــوم االجتماعیــة واإلنســـانیة ذات العالقــة المباشـــرة بــالواقع الجغرافـــي والتـــاریخي 
واالجتماعي والسیاسي العربي على حـد أدنـى مـن المفـردات التـي تسـاهم فـي خلـق هـذا 

ــاریخ التقــ ــة الــوطن العربــي وت ــا الدراســیة یتضــمن مــواد (جغرافی ــإذا كانــت مناهجن ارب. ف
الــوطن العربـــي) فبإمكاننـــا ان نســـتحدث مـــواد تســـاعد علـــى التقریـــب بـــین أبنـــاء الـــوطن 
العربــي منهــا علــم االجتمــاع العربــي ألن عاداتنــا وقیمنــا ومشــاكلنا وتاریخنــا متشــابه فــي 

  )١١( وق اإلنسان العربي... الخ.كل األساسیات االجتماعیة. مادة حق
ان مسؤولیة انه یكـون المـنهج تتضـمن مثـل هـذه الموضـوعات فهـذا یتوقـف علـى 

  دور األستاذ الجامعي في تكوین هكذا مناهج فعالة وتستجیب لمتطلبات الواقع العربي.
  المساهمة في تطویر وتجدید فلسفة التربیة والتعلیم :-ثالثاً 

ة التربیــة والتعلــیم فــي الـوطن العربــي بحیــث تكــون نحـن بحاجــة إلــى مراجعــة فلسـف
. ان البحـث عـن فلسـفة عربیـة  من بین اولویاتها وأهـدافها التقـارب العربـي جماهیریـًا ورسـمیًا
ــــى تكــــوین  ــــة) ضــــرورة ملحــــة ألن الفلســــفة تســــاعد عل ــــیم العربی ــفة نظــــم التعل ــــیم (فلســ للتعل

علـى فهـم الـذات، وطالمـا المجتمـع الشخصیة اإلنسانیة والقیم والمعتقدات. كما انهـا تسـاعد 
في تغیر مستمر فهنا یجب ان یكون تقییم مستمر. وحتى یتم التقییم البـد مـن وجـود فلسـفة 
تربویــة، فالفلســفة تحــدد القــرارات التربویــة. والعالقــة بــین الفلســفة والتربیــة وثیقــة جــدًا فهمـــا 

ریقـة تنفیـذ تلـك الفلسـفة مظهران مختلفان لشيء واحد، احدهما یمثل فلسفة الحیاة واآلخر ط
فــي شــؤون اإلنســان (التربیــة هــي الجانــب الــدینامي للفلســفة) وهــي الوســیلة العملیــة لتحقیــق 

  )١٢(المثل العلیا. فالتربیة عملیة فلسفیة ذات هدف تقوم به عن قصد  
ربما هناك من یعترض ویقول ان فلسـفة التربیـة والتعلـیم فـي جمیـع الـدول العربیـة 

أساســیة تــدعوا إلـــى التقــارب العربــي ولكــن فعالیتهــا ضــعیفة. فعلـــى تتضــمن علــى أهــداف 
ســـبیل المثـــال ان فلســـفة التربیـــة وأهـــدافها فـــي األردن تتضـــمن علـــى أربـــع أهـــداف رئیســـیة 

  )١٣(تخص هذا الموضوع هي 
  وحدة األمة وحریتها الشخصیة في الوطن العربي الموحد المتكامل.-١
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٤٧٧  
 

  ة... والشعب األردني جزء من األمة العربیة.المملكة األردنیة الهاشمیة دولة عربی-٢
  عروبة فلسطین وجمیع األجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها.-٣
أهمیة التربیة والتعلیم في تنمیة المجتمـع األردنـي ضـمن إطـار الـوطن العربـي المتكامـل -٤

  في جمیع النواحي.
لعربیـة متـأثرة بشـكل أو آخـر بالفلســفة وهنـاك مـن یـرى ان فلسـفة التربیـة والتعلــیم ا

الغربیة. فهي تتضمن كثیر من مظاهر التغریب بسبب تتلمذ عدد كبیر من واضعي فلسفة 
التربیة والتعلیم العربیة على ید أساتذة الغرب وتجاربهم وتجارب أسـاتذتهم بعیـدة عـن الواقـع 

صور التغریـب التربـوي  . وهناك من یرى ان اخطر )١٤(والمناخ االجتماعي والثقافي العربي
العربي إخـراج اللغـة العربیـة مـن كثیـر مـن الجامعـات والكلیـات والمعاهـد العربیـة. مثـل لغـة 
ــرغم مــن كــون قوانینهــا  حــالل اللغــات الغربیــة محلهــا، علــى ال ٕ ــة، وا تــدریس للمعــارف العلمی

وانـه  ومبادئ فلسفتها تنص على ان لغـة التـدریس الرسـمیة األولـى فیهـا هـي اللغـة العربیـة،
یجــوز فــي الحــاالت الخاصــة اســتخدام غیرهــا مــن اللغــات، ولكــن مــا یحصــل هــو تطبیـــق 

  )١٥( االستثناء والغاء القاعدة
ان هــذه المســألة تلقــي علــى كاهــل األســاتذة الكبــار مــن ذوي الخبــرة والدراســة فــي 

ة. التربیـــة والتعلـــیم ان یبـــادروا لیصـــححوا مـــواطن الخلـــل فـــي فلســـفة التربیـــة والتعلـــیم العربیـــ
ویضـعوا آلیـات لتنفیــذها، كـي ال تبقـى حبــرًا علـى ورق وان ینصـب التطــویر علـى دعـم كــل 
أوجــه التقــارب العربــي مــن خاللهــا، ومعالجــة مشــاكل صــغیرة تســتفحل فــي الوســط التربــوي 
العربــي، فهنــاك ظــاهر خطیــرة أخــذت تســتفحل فــي الوســط التربــوي والجــامعي بــین الطــالب 

ین هي االغتراب: وهي حالة ذهنیة یشعر فیها الشـخص بانـه واإلداریین والمعلمین والمدرس
وهنـــاك مـــن یعرفهـــا بانهـــا شـــعور الفـــرد باالنفصـــال    )١٦( معـــزول عـــن وســـطه االجتمـــاعي

  )١٧(النسبي عن ذاته أو مجتمعه أو كلیهما معًا 
ان انتشار هذه الظاهرة وسط الشباب العربي یؤشر عجز كبیر مـن نضـم وفلسـفة 
ــد أظهــرت  ، وق ــة، لتفــاقم هــذه المشــكلة كمــا ان مظاهرهــا خطیــرة جــدًا ــیم العربی التربیــة والتعل
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٤٧٨  
 

الدراســات التــي أجریــت علــى عینـــات كثیــر مــن الشــباب الجـــامعي تبــین انهــم یعــانون مـــن 
  )١٨(ها هي ظاهرة االغتراب التي من ابرز مظاهر 

  العزلة االجتماعیة: وتعني االنفصال الروحي والنفسي عن المجتمع. -أ
  العجز: وهو الشعور بعدم القدرة على التأثیر في الشؤون الخاصة والعامة.-ب
غیاب المعنى: أي فقدان الحیاة لمعناها ودالالتها وأهدافها ویشعر الفرد بأنـه یفتقـر إلـى -ج

  مرشد أو موجه لسلوكه.
المعاییر: وهو غیـاب القـیم الثابتـة فـي المجتمـع، وانحاللهـا وتناقضـها وازدواجیتهـا  غیاب-د

  وما ینتج عن ذلك من فردیة وتطرف وانتهازیة.
الغربة عن الذات: وهي إحساس الفرد بابتعاده عن ذاته لشعوره بعـدم القـدرة علـى إیجـاد -هـ

  األنشطة المكافئة لذاته.
عربـي المحـبط والمحطـم نفسـیًا واجتماعیـًا وهـو ان وجود نسبة كبیرة من الشـباب ال

، خاصـة بعـد تفـاقم البطالـة والفقـر وتـردي  یعیش في ظل ظروف قاسیة اقتصادیًا واجتماعیًا
مســتوى المعیشــة وممــا یزیــد، أجــواء اإلحبــاط تفاقمــًا هــي المشــاكل التــي لــم تــتمكن الــدول 

ــ ــول لهــا. هنــا یبــرز دور التربیــة والتعل ــة مــن إیجــاد الحل یم فــي معالجــة هــذه المشــكلة العربی
الخطیـرة. امــا إذا كانــت فلسـفة التربیــة والتعلــیم ضـعیفة وال تمتلــك األدوات الناجحــة لتطبقهــا 
فسـوف تـنعكس سـلبیًا علـى تفـاقم هـذه المشـكلة الخطیـرة. إذن نحـن بحاجـة إلـى بنـاء إنســان 

بانتمائــه عربـي قــوي لــه ثقـة بنفســه متفاعــل مـع وســطه االجتمــاعي المحلـي والعربــي یفتخــر 
العربي، یعمل على ترسیخ مبادئ دینه وقیمـه الثقافیـة ویـؤمن بالتماسـك االجتمـاعي ویـدرك 
ــه العربــي ویطمــح إلــى تعزیــز مســیرة التطــور واالزدهــار، ویعمــل  أهمیــة وحــدة وتعــاون وطن

  بتفاني لتحقیق التنمیة والتطور الحضاري في وطنه العربي.
ان مثل هذه الظروف التي یعیشها الشاب العربي، بحاجـة إلـى جهـود جبـارة علـى 
ــاء جــدًا لتوســیع منظومــة الــوعي  صــعید المــنهج وطــرق التــدریس، وبحاجــة إلــى أســاتذة اكف
ـــذي یعیشـــه  ـــالواقع ال ـــة ب ـــط المعرف ـــر العلمـــي ورب ـــى التفكی ـــي عل ـدرة اإلنســـان العرب ــ ـــة ق وتنمی
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ــة والنفســیة المجتمــع العربــي لتطــویر اســتراتیجیات  لحــل المشــكالت االقتصــادیة واالجتماعی
  )١٩( التي یعاني منها.

   التدریس الفعال:-رابعاً 
وهــو أســلوب البــد منــه ألنــه یمكــن الطلبــة مــن اكتســاب مهــارات ومعــارف وقــیم 
ــؤثر فــي حیــاة وســلوك الطلبــة فــي مراحــل  واتجاهــات علمیــة یســتمتعوا بهــا، وهــذا التعلــیم ی

هر براعة األستاذ الجامعي فـي جعـل الطـالب یسـتمتعوا بالمـادة الحقة من حیاتهم. وهنا تظ
العلمیــة. وكیــف یــتم توظیفهــا بحیــث تتولــد دافعیــة قویــة جــدًا لــدى الطالــب فــي التفاعــل مــع 

  المادة ویتشوق لمعرفة المزید عنها.
  استخدام أسلوب العصف الذهني:-خامساً 

مناقشــتها حـــول یــتم اســتخدام هــذا األســلوب مــن خـــالل جمــع األفكــار وطرحهــا و 
موضــوع بطریقــة ذكیــة تســتفز الطالــب وتحفــزه علــى التعلــیم واســتخراج األفكــار والمعلومــات 
عــن الموضــوع. ویمكـــن إنجــاح هــذا األســـلوب عــن طریــق طـــرح مشــكالت تالمــس الحیـــاة 
االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة للطالـب، وتدفعـه باتجـاه البحـث عـن الحلـول عـن طریـق 

تماعیة واالقتصادیة إلى ورشة عمل للتطبیـق علیهـا، مـن خـالل تنمیـة تحویل المشاكل االج
قــدرات الطالــب علــى البحــث والتفكیــر فــي معالجــة هــذه المشــاكل بنشــاط عقلــي متمیــز مــن 
 خالل التشجیع والدعم والتحفیز على المساهمة في حل مشـاكل المجتمـع الـذي یعـیش فیـه.

)٢٠(  
  المطلب الخامس

 االستاذ الجامعيدور الجامعة في تطویر 
ویجب أن یركز هذا  ان دور الجامعة في تطویر االستاذ الجامعي دور مهم وفعال

 التطویر على ما یلي:
تغییر ثقافة األستاذ الجامعي عن ماهیة الجامعة كمؤسسة لتطویر وتحدیث  .١

وتوسیع المعلومة التي تعلمها الطالب في الدراسة اإلعدادیة؛ وذلك یأتي بأن 
الجامعي وتقییم الطالب مستندین على محاضرات مواكبة لتطورات  یكون التعلیم
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العصر، تركز على األسس النظریة األساسیة، وتفعیل تدریس الجزء العملي 
بشكل عملي یقوم به الطالب عملیا بنفسه؛ ویعتمد كذلك على كتابة التقاریر 

ب اإلشارة المعملیة التي تساعد الطالب على التفكیر والتحلیل واالستنتاج. وتج
هنا إلى أن استعمال التقنیات الحدیثة ووسائل اإلیضاح یكون لها دور أساسي 
في تسهیل عملیة فهم الطالب للمادة التي یدرسها في مناهجه الدراسیة. ومن 
هذا یمكننا القول إن تطویر الكادر التدریسي عامل مهم جدا، یساعد على 

، وكذلك یساعد في تطویر إیصال المادة العلمیة للطالب بالشكل الصحیح
 )٢١( المناهج الدراسیة وجعلها مالئمة لمتطلبات العصر الحدیث.

تغییر دور األستاذ الجامعي من دور الملقّن والمصدر العلمي الوحید للطالب،   .٢
كما هو الحال في الدراسة الثانویة، إلى دور المرشد والموجه للعملیة التربویة، 

 الجامعي. كما هو ینبغي على دور األستاذ
إن التعلیم والبحث العلمي الذي یخدم عملیة التنمیة وخدمة المجتمع هو من  .٣

أساسیات واجبات األستاذ الجامعي، ویتم تقییم األستاذ الجامعي سنویا على ما 
 )٢٢( یقدمه في ذلك، بدون التفریط في أي منها.

ولیس نهایة  إن الحصول على الشهادة العلیا هو البدایة الفعلیة للبحث العلمي،  .٤
ن البحث العلمي لیس للترقیة العلمیة فقط، بل ضرورة ملحة  ٕ العطاء العلمي. وا
لخدمة الجامعة وخطط التنمیة. كما أنه من الضروري تحسین أسالیب الترقیة 
العلمیة، وذلك بوضع قیود جدیدة، وتشجیع األستاذ الجامعي في النشر في 

یة. إن األستاذ الجامعي مجالت ذات مستوى علمي مرموق، كأساس للترق
ب بالبحث العلمي، حتى بعد حصوله على درجة األستاذیة.  مطاَل

إدخال األستاذ الجامعي في دورات تدریبیة في اإلرشاد األكادیمي وفي كیفیة   .٥
التعامل مع الطالب وتقییمه وتحفیزه على العمل؛ وكذلك في كیفیة كتابة تقاریر 

في البحوث العلمیة؛ وفي كیفیة وضع  البحث العلمي حسب التطورات الحاصلة
 )٢٣( األسئلة االمتحانیة لتختبر قابلیة الطالب على الحفظ والتحلیل واالستنتاج.
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٤٨١  
 

تشجیع األستاذ الجامعي على إلقاء نتائج بحوثه العلمیة في جامعات القطر  .٦
 وخارجها، ویكون هذا جزءا من تقییمه السنوي.

الواحد أو األقسام المختلفة أو الكلیات خلق نوع من التنافس بین أساتذة القسم   .٧
أو الجامعات المختلفة في القطر، عن طریق النشرات الداخلیة التي تهتم بشر 

 نشاطات األستاذ الجامعي في البحث والتعلیم وخدمة المجتمع.
تشجیع األستاذ الجامعي والكادر الفني على االشتراك في الدورات المعملیة التي  .٨

 وخارجه، للحصول على خبرة في التقنیات الحدیثة.تقام داخل القسم 
تكوین مجامیع بحثیة في كل قسم حسب االختصاصات، یرأسها أستاذ متمیز   .٩

في البحث العلمي، من أجل تشجیع الكادر على البحث العلمي، وكذلك ربط 
هذه المجامیع بمثیالتها العلمیة التي تحمل نفس االختصاص في الجامعات 

 المتطورة.
إن األساتذة الذین لیست لدیهم خطة بحثیة أو رغبة في البحث العلمي یجب  .١٠

تكلیفهم بنصیب أعلى من المحاضرات، مقارنة بزمالئهم ذوي النشاط البحثي. 
 وكذلك یكلفون باإلشراف على تهیئة الجداول الدراسیة واالمتحانیة.

بحوثهم في  استضافة أساتذة جامعیین متمیزین في بحثهم العلمي إللقاء نتائج .١١
القسم، من أجل خلق حركة علمیة في القسم، وتشجیع التعاون بین أساتذة 

 )٢٤( األقسام المختلفة.

تشجیع األستاذ الجامعي على اإلشراف على طالب الدراسات العلیا في أقسام  .١٢
علمیة أخرى مقاربة الختصاصه، في حالة عدم وجود برنامج للدراسات العلیا 

تعاون مع األساتذة الجامعیین في تلك األقسام العلمیة. في قسمه. ویكون هذا بال
إن هذه العملیة تمكّن األستاذ الجامعي من اكتساب خبرة في اإلشراف على 

 طالب الدراسات العلیا، وكذلك تفید في تشجیع البحث العلمي.
اء أقسام وعمداء، فال یقل أهمیة عن ٢٥أما تطویر الكادر اإلداري من رؤس .١٣

لجامعي نفسه. ویتم ذلك بضرورة إدخال األساتذة اإلداریین في تطویر األستاذ ا
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٤٨٢  
 

دورات إداریة تساعدهم في كیفیة التعامل مع الكادر الجامعي وتحفیزه على 
عطاء الحریة الملتزمة للكادر التي  ٕ العمل واإلبداع والمحافظة على الوقت وا

 )٢٦( تمكنه من التصرف باألمور بما یخدم الجامعة.

المباشرة والمستمرة بین رؤساء األقسام والعمداء والكادر تشجیع اللقاءات  .١٤
الجامعي، والتركیز في هذه اللقاءات على رفع المستوى التعلیمي والبحثي وخدمة 

 المجتمع.
وضع معاییر لحقوق رؤساء األقسام والكادر الجامعي ویجب االلتزام بها من  .١٥

 قبل الجمیع.
ة، بما فیهم رؤساء األقسام أن تكون واجبات الكادر المشرف على الجامع  .١٦

والعمداء، هي تحقیق أهداف الجامعة في التعلیم المتمیز وبحوث ذات فائدة 
 للمجتمع، ومساعدة جامعاتهم لكي تأخذ مكانتها العلمیة على المستوى العالمي.

وضع آلیات وأسس في تقییم الكادر الجامعي في نهایة كل عام، وتشخیص  .١٧
التعلیمي واالجتماع بهم فردیا للمناقشة حول هذا  نقاط القوة والضعف في الكادر

 )٢٧( الموضوع.

تشجیع حدیثي التخرج من األساتذة الجامعیین على نشر أطروحاتهم، واألخذ  .١٨
بذلك عند الترقیة العلمیة، وعدم تكلیفهم باألمور اإلداریة، لكي ال ینشغلوا بذلك 

 وینصرفوا عن العمل العلمي.
الحصول على المنح المالیة من القطاع العام تشجیع األستاذ الجامعي على  .١٩

 والخاص، من أجل توفیر الدعم المالي إلجراء بحوثه العلمیة.
العمل الجاد من قبل رؤساء األقسام والعمداء لخلق ظروف عمل مالئمة  .٢٠

لألساتذة والطالب، واالهتمام والمطالبة بدعم المكتبات العلمیة واالقتصاد قدر 
 ب واالشتراك في المجالت العلمیة والشبكة اإللكترونیة.اإلمكان لدعم شراء الكت

)٢٨( 
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٤٨٣  
 

  الخاتمة

. وصلت الى نهایة  الحمد هللا والصالة والسالم على سیدنا محمد واله واصحابه جمیعًا
  البحث وسوف اذكر ملخص الهم النتائج التي توصلت الیها:

 مقیاسًا  الجامعي المتمیز فالشهادة بمفردها لیست وجود نظام الختیار األستاذ
 .كافیاً 

 توخي الحیاد والموضوعیة في اختیار عضو هیئة التدریس. 
  متابعة أوضاع أعضاء هیئة التدریس والتأكید على التحاقهم ببرامج التأهیل

 .والتدریب
  إیفاد األساتذة إلى الجامعات العالمیة لتنمیة مهاراتهم مهنیًا وأكادیمیًا في

 .التخصصات المنتمین إلیها
  ُ مین (لمهنة) عضو هیئة تدریس جدید بدوره تدریبیة في طرق إلحاق الم َظ ْ ن

 .التدریس قبل تعیینهم
  تطویر قدرات األستاذ(عضو هیئة التدریس) عن طریق المشاركة في المؤتمرات

 .والندوات والدورات المتخصصة وتسهیل اإلجراءات اإلداریة في ذلك
 تشجیع األستاذ على التدریس المتمیز (تخصیص جائزة( 
 تشجیع األستاذ على البحث العلمي الجاد (تخصیص جائزة( 
 تشجیع عضو هیئة التدریس على خدمة المجتمع والمساهمة في حل المشاكل. 
 تشجیع عضو هیئة التدریس على النشر في مجالت علمیة دولیة متخصصة. 
  تشجیع عضو هیئة التدریس على تكوین مجموعات بحثیة متخصصة داخل

 .األقسام العلمیة
  فیر خدمة االنترنیت في مكاتب األقسامتو. 
 تدریب عضو هیئة التدریس على استخدام الوسائل التعلیمیة الحدیثة. 
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٤٨٤  
 

  توفیر وسائل تقنیة المعلومات واالتصاالت الحدیثة (هاتف، فاكس، حاسب
 )شخصي، برید الیكتروني

  إعطاء عضو هیئة التدریس كامل احترامه ومكانته ووقاره من قبل اإلدارة
 .البوالط

 مراجعة دوریة لألنظمة واللوائح التي تخص العملیة التعلیمیة في الجامعة.  
 ولذا أقترح جملة عناصر لتأهیل األستاذ الجامعي. 

 –ثانیا تدریبه على طرق التدریس وكیفیة توصیل المعلومة وأسالیب شد االنتباه.  -أوال 
حدیثة للتعلیم من سبورات یجب تدریب األستاذ الجامعي على كیفیة استخدام الوسائل ال

ذكیة وغیرها، وكذلك تقنیة المعلومات وطرق الوصول للمعلومة من من خالل محركات 
  البحث على االنترنت. 

تدریب االستاذ الجامعي على كیفیة تحفیز الطالب على التعلم الذاتي والبحث  -ثالثا
  والكشف العلمي واإلبداع. 

عرفة فروق التعلم بین الطالب واختالف المستویات تدریب األستاذ الجامعي على م -رابعاً 
  الذهنیة وكیف یراعیها، وكیفیة قیاس مستوى التحصیل العلمي من طالب ألخر. 

كما أن األستاذ الجامعي یجب أن یدرب على أصول التعامل مع الطالب وكیف  -خامسا
عد ضبط یتصرف مع الشخصیات المختلفة، وفي المواقف الحرجة والصعبة، ویتعلم قوا

  النفس وتطبیقها.
ویجب تدریبه على تنمیة مهارات االتصال لدیه من لفظیة وكتابیة واستماع  -سادسا 

  وغیرها.
ویحتاج االستاذ الجامعي ألن یتدرب على كیفیة بناء العالقات اإلنسانیة مع  -سابعا 

  طالبه لیكون له تأثیر إیجابي علیهم علمیًا وعلى شخصیاتهم ومداركهم. 
ویتعین أن یدرب األستاذ الجامعي على المنطق وطرق اإلقناع ومهارات الحوار  -ثامنا

 .وتقبل الرأي المخالف وغیرها
 

 هوامش البحث
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٤٨٥  
 

                                                
دراســـات تربویـــة فـــي القـــرن الحـــادي و العشـــرین. المتطلبـــات التربویـــة لتحقیـــق  ینظـــر:) ١(

 ): االسكندریة: دار الوفـاء لـدنیا الطباعـة .٢٠٠٢الجودة التعلیمیة، جویلي، مها عبدالباقي(
  ١٢ص 

االتجاهات الحدیثة في التعلیم الجامعي المعاصـر و أسـالیب تدریسـیة، مرسـي،  ینظر:) ٢(
  .١٣٢ص ):القاهرة: عالم الكتب.٢٠٠٢محمد منیر(

أستاذ الجامعة وتحدیات القرن الحادي والعشرین، في: وقائع المؤتمر العلمي الثاني  ینظر:) ٣(
  ).٤٤٠-٤٠٢(ص ) ١٩٩٤لقسم أصول التربیة، جامعة الكویت، حجاج، عبد الفتاح (

ــه، مــادة  ینظــر:) ٤( ــه وزمالئ ــداع عنــد طلبت ــة التفكیــر واإلب دور األســتاذ الجــامعي فــي تنمی
ـــة مقدمـــة لـــدورات تدریبیـــة ألســـاتذة جـــامعتي بابـــل  والكوفـــة خـــالل (شـــهر نیســـان  -تدریبی

  ، مركز تطویر الكوادر، جامعة بابل.٢٠١٠أیار/
لحســـن بـــو عبـــد اهللا و محمـــد مقـــداد، ، تقـــویم العملیـــة التكوینیـــة فـــي الجامعـــة  ینظـــر:) ٥(

  .36. ص 1998الجزائر : دیوان المطبوعات الجامعیة، 
 Algérie : ENAG, Le savant et la politique, Max Weber ,ینظـر:) ٦(

1990.. 10-11  
: (حسـین عیـد الفتـاح)، األردن  جمـتإتقان أسالیب التدریس جوزیـف لومـان، ، تر ینظر: ) ٧(

  .07ص ، 1989: مركز الكتب األردني، 
، المعرفةالطالب و تحدیات المستقبل أنموذج عملي عبد العزیز الرویس، ""، ینظر: ) ٨(

  .21، ص .2004، ربیع األول 108العدد 
یزیــد عیســى أســطوري، الســلطویة فــي التربیــة العربیــة، عــالم المعرفــة، الكویــت، ینظــر: ) ٩(

  .٦٥، ص٢٠٠٩
مجلـة محمد جواد رضا، الجامعات العربیة المعاصرة: من الغربـة إلـى االغتراب،ینظر: ) ١٠(

  .١٣، ص١٩٩٤، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ١٨٢، العدد المستقبل العربي
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٤٨٦  
 

                                                                                                           
بنـــاء أداة لتقیـــیم كفـــاءة األداء التدریســـي لعضـــو هیئـــة التـــدریس الجـــامعي ،  ینظـــر: ) ١١(

، ١٦): مجلـة البحــوث و الدراسـات التربویــة، العــدد ٢٠٠٢محمــد سـرحان خالــد(المخالفـي، 
  : مركز البحوث و التطویر التربوي.٨السنة 

ــة ینظــر: ) ١٢( ــرحیم عــوض ابــو الهیجــاء، المــنهج بــین النظری راتــب قاســم عاشــور وعبــد ال
  .  ١٤٣-١٤٢، ص٢٠٠٤والتطبیق، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 

  .١٤٦المصدر نفسه، ص ظر: ین) ١٣(
  .٢٠٠-١٩٧أسطوري.السلطویة، ص ینظر:) ١٤(
  .٢٠١-٢٠٠المرجع نفسه، صینظر: ) ١٥(

)16( Hannallah, R. K & Guirguis, M. T, Dictionaly of the terms of 
Eduaction, Beirut, 

       1998. PP: 1-3.  
  .٢٠٥أسطوري، مصدر سابق، صینظر: ) ١٧(
  .  ٢١٠-٢٠٥المرجع نفسه، صینظر: ) ١٨(
آل زاهر،  ،برامج التطویر المهني لعضو هیئة التدریس في الجامعات السعودیةینظر: ) ١٩(

) ، معهد البحوث العلمیة، جامعة أم القرى، وزارة التعلیم ـه ١٤٢٥علي بن ناصر بن شتوي (
  العالي، مكة المكرمة، السعودیة. (أطروحة دكتوراة منشورة).

ان أسالیب التـدریس، جوزیـف لومـان، ترجمـه (حسـین عیـد الفتـاح)، األردن إتقینظر: ) ٢٠(
  . 1989: مركز الكتب األردني، 

األســتاذ الجــامعي الجیــد صــفاته وخصائصــة مـن وجهــة نظــر عینــة مــن هیئــة  ینظـر:) ٢١(
ــد الثــامن، العــدد ( ــة. دراســات تربویــة، المجل ). الســهالوي، ٤٧التــدریس وطــالب كلیــة التربی

  )١٩٩٢عبد اهللا (
 التربیة المستقبل زاهر؛مجلة الدین الجامعي ضیاء األستاذ أداء تقویم ینظر:) ٢٢(

  م١٩٩٥،) ٣( العدد)  ١١( المجلد العربیة،
خصائص المعلم الناجح. القـاهرة: مكتبـة األنجلـو المصـریة. الشـامي، إبـراهیم  ینظر:) ٢٣(
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٤٨٧  
 

                                                                                                           
  ) :١٩٩٥عبد اهللا (

):. ١٩٨٩العرینـي، عبـد الـرحمن ســلیمان (اتجاهـات حدیثـة فـي تقنیـة التعلـیم  ینظـر:) ٢٤(
  .١٧٤-١٥٥رسالة الخلیج العربي، العددالثامن والعشرون، ص ص 

  
) ، سلسلة  ٢٠٠٧أخالقیات مهنة التعلیم الجامعي هادي ، ریاض عزیز ( ینظر:) ٢٦(

  ) ، مركز التطویر والتعلیم المستمر ، جامعة بغداد.١ثقافة جامعیة(
) :. األردن : دار ١٩٩٥الجامعي زیتـون، عـایش محمـود ( أسالیب التدریس  ینظر:) ٢٧(

  .٢١الشروق للنشر والتوزیع ص 
بربارا ماتیرو وآخرون األسالیب اإلبداعیة في التدریس الجامعي ، ترجمة  ینظر:) ٢٨(

  حسین عبد اللطیف وماجد الخطایبة ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن .
  المصادر والمراجع

دراسات تربویة في القرن الحادي و العشرین. المتطلبات التربویة لتحقیق الجودة  .١
): االسكندریة: دار الوفاء لدنیا ٢٠٠٢التعلیمیة، جویلي، مها عبدالباقي(

  الطباعة 
االتجاهات الحدیثة في التعلیم الجامعي المعاصر و أسالیب تدریسیة، مرسي،  .٢

  ):القاهرة: عالم الكتب.٢٠٠٢محمد منیر(
أستاذ الجامعة وتحدیات القرن الحادي والعشرین، في: وقائع المؤتمر العلمي الثاني  .٣

  ) ١٩٩٤لقسم أصول التربیة، جامعة الكویت، حجاج، عبد الفتاح (
دور األستاذ الجامعي في تنمیة التفكیر واإلبداع عند طلبته وزمالئه، مادة  .٤

والكوفة خالل (شهر تدریبیة مقدمة لدورات تدریبیة ألساتذة جامعتي بابل  
  ، مركز تطویر الكوادر، جامعة بابل.٢٠١٠أیار/ -نیسان

تقویم العملیة التكوینیة في الجامعة لحسن بو عبد اهللا و محمد مقداد، ، الجزائر  .٥
  . 1998: دیوان المطبوعات الجامعیة، 
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٤٨٨  
 

                                                                                                           

: (حسین عید الفتاح)، األردن :  جمتإتقان أسالیب التدریس جوزیف لومان، ، تر  .٦
  . 1989الكتب األردني، مركز 

، العدد المعرفةالطالب و تحدیات المستقبل أنموذج عملي عبد العزیز الرویس،  .٧
  .2004، ربیع األول 108

السلطویة في التربیة العربیة یزید عیسى أسطوري، ، عالم المعرفة، الكویت،  .٨
٢٠٠٩.  

مجلة محمد جواد رضا، الجامعات العربیة المعاصرة: من الغربة إلى االغتراب، .٩
  ، ١٩٩٤، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ١٨٢، العدد المستقبل العربي

بناء أداة لتقییم كفاءة األداء التدریسي لعضو هیئة التدریس الجامعي ،  .١٠
): مجلة البحوث و الدراسات التربویة، ٢٠٠٢المخالفي، محمد سرحان خالد(

  .: مركز البحوث و التطویر التربوي٨، السنة ١٦العدد 
المنهج بین النظریة والتطبیق، راتب قاسم عاشور وعبد الرحیم عوض ابو  .١١

  ، ٢٠٠٤الهیجاء، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 
آل زاهر، علي  ،برامج التطویر المهني لعضو هیئة التدریس في الجامعات السعودیة .١٢

م القرى، وزارة ) ، معهد البحوث العلمیة، جامعة أـه ١٤٢٥بن ناصر بن شتوي (
 التعلیم العالي، مكة المكرمة، السعودیة. (أطروحة دكتوراة منشورة).

إتقان أسالیب التدریس، جوزیف لومان، ترجمه (حسین عید الفتاح)، األردن :  .١٣
  . 1989مركز الكتب األردني، 

من وجهة نظر عینة من هیئة  األستاذ الجامعي الجید صفاته وخصائصة .١٤
). ٤٧التدریس وطالب كلیة التربیة. دراسات تربویة، المجلد الثامن، العدد (

  )١٩٩٢السهالوي، عبد اهللا (
 العربیة، التربیة المستقبل زاهر؛مجلة الدین الجامعي ضیاء األستاذ أداء تقویم .١٥

  م١٩٩٥،) ٣( العدد)  ١١( المجلد
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مكتبة األنجلو المصریة. الشامي، إبراهیم عبد خصائص المعلم الناجح. القاهرة:  .١٦

  ) ١٩٩٥اهللا (
):. ١٩٨٩اتجاهات حدیثة في تقنیة التعلیم العریني، عبد الرحمن سلیمان ( .١٧

  رسالة الخلیج العربي، العددالثامن والعشرون.
) ، سلسلة ثقافة  ٢٠٠٧أخالقیات مهنة التعلیم الجامعي هادي ، ریاض عزیز ( .١٨

  التطویر والتعلیم المستمر ، جامعة بغداد.) ، مركز ١جامعیة(
) :. األردن : دار ١٩٩٥أسالیب التدریس الجامعي زیتون، عایش محمود (  .١٩

  الشروق للنشر والتوزیع 
األسالیب اإلبداعیة في التدریس الجامعي ، ترجمة حسین عبد اللطیف وماجد  .٢٠

وآخرون ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن  الخطایبة بربارا ماتیرو
.  

٢١. Hannallah, R. K & Guirguis, M. T, Dictionaly of the 
terms of Eduaction, Beirut,       1998. PP: 1-3.  

٢٢. . , Algérie : ENAG, 1990.Le savant et la politique, Max Weber
10-  
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  المستخلص:
یرتبط عمل الجامعات العراقیة ارتباطا وثیقا باالیرادات النفطیة ، النها تمول         

النفط والتي تحددها  بشكل كامل من قبل الحكومة والموازنة العامة التي تتاثر باسعار
عوامل اقتصادیة وسیاسیة وتكنولوجیة، مما یعرضها للتذبذب المستمر الذي یؤدي الى 
عجز الموازنة العامة ، وهوما یضعف قدرة الجامعات العراقیة على مواكبة التطور العلمي 
السریع والمستمر، فضال عن مواكبة الزیادة السكانیة  ،وعلیة یجب البحث عن مصادر 

الیب جدیدة لتمویل عمل الجامعات العراقیة النها ركن اساسي من اركان التنمیة واس
المستدامة ،وضمان استمراریة تطورها واحدة من ضمانات تسریع عملیة التنمیة ، وهو ما 
یحتم حمایتها من االثار السلبیة لالقتصاد الریعي ، ذلك من خالل  انشاء صنادیق التعلیم 

ث ودعم عمل الجامعات االهلیة واعتبارها شریك اساسي في عملیة العالي المقترحة بالبح
  تنمیة وتطویر  التعلیم العالي في العراق

: یكتسب البحث اهمیته من كونه یرصد واحدة من مشاكل التعلیم العالي  هدف البحث
وهي توفیر موارد مالیة تكون كافیة الستمراریه وتطوریه بشكل یتماشى مع متطلبات 

  العصر .
: یؤثر الخلل في هیكل االقتصاد العراقي على عمل الجامعات العراقیىة  ضیة البحثفر 

وذلك الن االقتصاد العراقي یعتمد بشكل رئیسي على االیرادات النفطیة التي تعانى 
  بتذبذبات مستمرة وترتبط بعوامل خارجیة كثیرة .

: ایجاد نموذج تمویل جدید لتشغیل الجامعات العراقیة ودعم القطاع  مشكلة البحث
  الخاص العامل في التعلیم العالي .

  المقدمة 
في ظل المتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والتكنولوجیة المتالحقة التي یشهدها       

تفرض  على  العالم في كل یوم ومتغیرات سوق العمل المحلیة واالقلیمیة والدولیة ، والتي
الحكومة االستمرار في االستثمار في البنى التحتیة لمنشئات وزارة التعلیم العالي وذلك 
حتي تتمكن من مواكبة النمو السكاني (تطویر كمي) من جهة ، ومن جهة اخرى 
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االستثمار لتحقیق مستوى علمي یتوافق من التطور العلمي المستمر في العالم ( تطویر 
الستمرار في النجاح البد من توفر موارد مالیة بشكل مستمر  ، والن نوعي ) ، ولضمان ا

وزارة التعلیم العالي في العراق تعتمد اعتمادا كلیا على التمویل الحكومي ، والذي بدوره 
یعتمد بشكل كبیر على مورد واحد وهو النفط لتمویل نفقات القطاع العام  وبذلك تكون 

اعات مرتبطة ارتباطا وثیقا باسعار النفط ، والقدرة قدرة الحكومة على تمویل هذه القط
التصدیریة للعراق ، وهما مرتبطان بكثیر من العوامل االقتصادیة والسیاسیة والجغرافیة ، 
وهویعني التذبذب المستمر في ایرادات الموازنة العامة ، الذي من شانه وضع قطاع 

عام او تغیرت االولویات التعلیم العالي في موقف ضعیف اذا ما انخفض الدخل ال
وتزاحمت بین القطاعات من جهة وبین اولویات قطاع التعلیم العالي من جهة اخري 
خصوصا مع ارتفاع الموازنات التشغیلیة على حساب الموازنات االستثماریة ، اذ نرى 
بوضوح تعطیل اغلب مشاریع وزارة التعلیم العالي ناهیك عن ضعف القدرة على تطویر 

  المختلفة .الجامعات 
  الفصل االول

  اثر التذبذب في اسعارالنفط على االقتصاد العراقي
واجه العراق ازمتنین متزامنتین االولى هي انخفاض اسعار  ٢٠١٤في منتصف عام      

النفط مما تسبب في انخفاض ایرادات العراق من النفط والثانیة هي الهجمة االرهابیة على 
لتي وصلت الى الرمادي ، تسببت في زیادة االنفاق العراق من قبل عصابات داعش وا

العسكري على حساب القطاعات االخرى وخصوصا المشروعات االستثماریة والتي توقفت 
تقریبا بشكل كامل ، كما ادت االزمة المزدوجة الى تدهور حاد في االوضاع المالیة اذ 

ر والتي وصلت الى %، وارتفعت معدالت البطالة والفق ١٤,٥وصل العجز المالي الى 
٤١) %.albankaldawli.org (  

تعتمد البنیة االقتصادیة للعراق وبشكل كبیر على انتاج وتصدیر النفط الخام ، اذ        
یعتمد العراق اعتمادا شبه كامال على عوائد النفط في تمویل الموازنة العامة والتي تشكل 

الناتج المحلي االجمالي ،  %) في تكوین٦٥%) ، كما یسهم النفط بما نسبته (٩٥(
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ونتیجة لهذا االرتباط بین الناتج المحلي االجمالي والنفط اصبح االقتصاد العراقي اسیرا 
للتقلبات في اسعار النفط والتي تتاثر بعوامل عدیدة بین سیاسیة واقتصادیة وتكنولوجیة  

ة مقدارها بنسب ٢٠١٤مقارنة بسنة  ٢٠١٥وجغرافیة ، فقد انخفض الناتج المحلي سنة 
%) ، وكذلك الحال بالنسبة لمتوسط نصیب الفرد منه كما انخفض في النصف ٢٥(

  )cso:2016( ١٢,٥بنسبة  ٢٠١٥عن الفصل الثاني لسنة ٢٠١٦االول من عام 
اما في ما یخص المستقبل ومع تزاید مشاریع اعادة االعمار وارتفاع معدالت البطالة 

عار نفط متدنیة فجمیع ذلك من شانه ان یعرض والوضع السیاسي الغیر مستقر  ، مع اس
االقتصاد العراقي لمخاطر الیستهان بها ، واذا ما اضفنا للعوامل السابقة البیئة 
االقتصادیة العالمیة والتي تعاني من تراجع وتیرة النمو االقتصادي واستمرار وفرة 

سط والتي من المعروض النقدي ،واالوضاع السیاسیة المرتبكة في منطقة الشرق االو 
الممكن ان تهدد خطوط نقل النفط العراقي والذي یعتمد بشكل رئیسي على مضیق هرمز 
، جمیع ما سبق یشكل ضغوطا كبیرة على المالیة العامة للبلد ، وعلى الرغم من 
المناشدات المستمرة على ضرورة التخلص من هیمنة النفط على االقتصاد العراقي ، اال 

العراقي الى االن لم یتمكن من ایجاد نوع من التوازن في النمو  ان المخطط االقتصادي
بالنسبة للقطاعات االخرى غیر النفطیة وتحدیدا القطاع الزراعي والصناعي والذین 
تعرض لالهمال والتدمیر الممنهج بتاثیر سیاسات االستیراد غیر المبرر للمواد الغذائیة 

الك ، اما في ما یخص الضرائب فهي والمصنعات ، فضال عن القطاع الصناعي المته
الیمكن التعویل علیها وذلك النها مرتبطة بشكل وثیق باالستیراد واالستهالك والحركة 

  التجاریة والعقاریة والتي یعد النفط ایضا المحرك الرئیسي لها .
مما سبق یمكن لنا ان نالحظ بوضوح مدي التذبذب باالیرادات العامة والتزاحم       
في تخصیصات هذه االیرادات التي تبدوا مع كثرة المتطلبات محدودة جدا ، وبما الكبیر 

ان التعلیم العالي الحكومي  یعتمد بشكل رئیسي على الحكومة والموازنة العامة ، فالشك 
  انه سوف یتاثر بشكل كبیر وباكثر من اتجاه .

  مي .تلكؤ المشاریع االستثماریة لمواكبة التطور العل االتجاه االول :



     

  
  

  ..اثر الخلل في ھیكل االقتصاد العراقي على التعلیم

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٤٩٤  
 

یعیش العالم الیوم ثورة تكنولوجیة هائلة ومتغیرة بشكل سریع جدا وحتى تتمكن الجامعات 
العراقیة ومراكز البحث من مواكبة هذه التطورات تحتاج كم كبیرمن الموارد المالیة وزیادة 
الموازنات االستثماریة وهو امر مهم جدا حتى تتمكن الجامعات العراقیة في االسهام 

  ي دفع عملیة التنمیة والتي هي واحدة من ركائزها المهمة .الحقیقي ف
  االتجاه الثاني : النمو السكاني .

یشكل النمو السكاني في العراق التحدي االكبر للحكومات الحالیة والمستقبلیة فمعدل 
%) وهو معدل كبیر یتطلب استعدادات كبیرة للمستقبل وتهیة ٣,٣النمو في العراق یشكل (

اجهة هذه الزیادة من سكن و بنى تحتیة وزیادة معدالت التوظیف وبالتاكید مستلزمات مو 
ملیون ٣٦( ٢٠١٥زیادة عدد المقاعد الدراسیة فعلى سبیل المثال اذاكان تعداد العراق سنة 

ملیون نسمة ) تقریبا وهذا یتطلب ٦٤( ٢٠٣٠انسان ) هذا یعني انه سوف یكون سنة 
  یم العالي والبحث العلمي .مضاعفة البني التحتیة لوزارة التعل

  االتجاه الثالث معاییر الجودة : 
تحتاج معاییر الجودة تامین الموارد المالیة الالزمة وتدریب االطقم االداریة والتعلیمیة  

وجمع البیانات الالزمة ومراجعة ومراقبة تشغیلها من قبل اجهزة تؤمن بأهمیتها 
وضرورتها. ویعتبر تصمیم ادارة الجودة من اول مستلزمات احتواء المقاییس والمواصفات 

من اجل النهوض بالمستوى العلمي للتعلیم العالي والبحث العلمي وفق العلمیة والتعلیمیة 
  معاییر الدولیة

  االتجاه الرابع: ارتفاع معدالت البطالة 
الشك ان ارتفاع معدالت البطالة له اثر سلبي كبیر على الدراسة سواء كانت االولیة      

سة ویزید من معدالت في المدارس او الجامعات فهي عامل یضعف الروح المعنویة للدرا
التسرب ویضعف المستوى الدراسي ، فالصورة الغیر واضحة للطلبة والمستقبل غیر 
المضمون یقلل من رغبتهم بالدراسة والعكس تماما فلو كانت الصورة واضحة للطلبة 
ونعني بها ازدیات فرص التوظیف الشك ان هذا االمر یكون له االثر الكبیر في زیادة 

  والثقافي مما یتعكس بشكل كامل على ثقافة المجتمع. المستوى العلمي
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٤٩٥  
 

  المبحث الثاني
  اثر تقلبات اسعار النفط على التعلیم العالي في العراق

یمول التعلیم العالي في العراق من قبل الحكومة اذ كفل الدستور العراق مجانیة التعلیم ، 
یة ، وبما ان االقتصاد فجمیع نفقات الجامعات العراقیة تمول من قبل الموازنة العراق

العراقي اقتصاد ریعي بامتیاز یعتمد على النفط في توفیر ایرادات الموازنة العامة ، مما 
یعني ان عمل وتطور الجامعات الحكومیة محكوم بتقلبات اسعار النفط والقدرة التصدیریة 

لتعلیم ) نالحظ بوضوح انخفاض الموازنات االستثماریة لوزارة ا١للعراق ومن الجدول (
العالي مع انخفاض اسعار النفط علما ان المنطق السلیم یحتم زیادتها وذلك للمواكبة 

 ٢٠١٢التطور العلمي كما ذكرنا ولمواجهة الزیادة في عدد السكان والذي كان سنة 
  ملیون نسمة )  ٣٧بحدود ( ٢٠١٧) واصبح سنة cso:2012ملیون نسمة ) ( ٣٤(
  على التعلیم العالي وتاثره باسعار النفط ) جدول یبن حجم االنفاق١جدول ( 

اسعار  السنة
  النفط 

برمیل/دو 
 الر

موازنة التعلیم العالي       (ملیون 
 /دینار)

موازنة العراق  (ملیون 
 /دینار)

الموازنة 
االستثمار 

 یة

الموازنة 
 التشغیلیة

ایرادات  االجمالي
 النفط 

 االجمالي

٢٠١
٢ 

١٠٢٣٢٧ ٩٩٦٠٥ ٣١٠٢,٣ ٢٦١٢,٣ ٤٩٠ ١٠٩,٤٥ 

٢٠١
٣ 

١١٦٢٩٣ ٣٦٠٦ ٢٨٠٦ ٨٠٠ ١٠٧,٤,
٩٩ 

١١٩٢٩٦,
٧ 

٢٠١
٤ 

٩٦,٢ - - - - - 

٢٠١
٥ 

٩٤٤٨٣,٤ ٧٨٦٤٩ ٢٧٥٧,٧ ٢٥٨٩,٧ ١٦٨ ٤٩,٤٩ 
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٤٩٦  
 

٢٠١
٦ 

٢٧٩٢,٢٧ ٩٨,٨٠٠ ٤٠,٧
٠ 

٢٨٩١,٠٧
٠ 

٦٩٧٧٣,٤
٠٠ 

٨١٧٠٠,٩ 

٢٠١
٧ 

٧٩٠١١,٤ ٦٧٩٥٠ ٢٤٣٥,٣ ٢٤٢٥,٣ ١٠ ٥١,٩ 

Source: opec,.mof.gov.iq/ 
وهي السنة التي شهدت انهیار اسعار  ٢٠١٤مما سبق نالحظ ان ایردات العراق من سنة 

عجزت عن توفیر  ٢٠١٧النفط وهجوم عصابات االرهاب على العراق الى سنة 
 مستلزمات تطور التعلیم العالي وجامعات العراق الحكومیة.

بعد تحریر الموصل اما في ما یخص المستقبل والذي سوف یكون انشاء اهللا اكثر اشراقا 
وتوحد الشعب العراقي وانتهاء المشاكل االثنیة وهذا ما نامله ، فالعراق یحتاج الى ایرادات 
كبیرة جدا العادة االعمارالتي ازدادت فاتورتها بشكل كبیر جدا بعد تدمیر ثالث محافظات 

ل البنى تقریبا مع العلم ان المحافظات الوسطى والجنوبیة مازالت تعاني من عدم اكتما
التحتیة االساسیة وارتفاع معدالت البطالة والفقر ، ناهیك ان ارتفاع حجم المدیونیة 
واقساط تسدید الدیون ، كل هذا التزاحم في النفقات والمتطلبات یاتي تحت ظل مستقبل 

  غیرواضح السعار النفط ، ووضع سیاسي محتقن في منطقة الشرق االوسط.
العتماد على النفط في ما یخص الركائز االساسیة للتنمیة وعلیه من الواضح انه الیمكن ا

  ومنها التعلیم العالي .
  الفصل الثاني

  التسویق ) صندوق تمویل الطالب في الجامعات –التمویل  –مقترح ( التقنین 
  المبحث االول : الجامعات الحكومیة

  مقدمة:
التسویق ) فك االرتباط المباشر او تقلیله  -التمویل -یحاول الباحث من خالل مقترح ( التقنین

الى اقصى حد ممكن بین عمل الجامعات العراقیة والنفط  ، والوصول الى حالة من 
االستقرار في توفیر الموارد المالیة الالزمة لعمل الجامعات وتطورها  وزیادة قدرتها على 
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٤٩٧  
 

ر العلمي السریع والمستمر، فضال عن مواكبة الزیادة السكانیة  ،ذلك النها ركنًا مواكبة التطو 
اساسیًا من اركان التنمیة المستدامة ،وضمان استمراریة تطورها واحدة من ضمانات تسریع 
عملیة التنمیة ال ان تكون حمل علیها كما هو الیوم  ، وهو ما یحتم حمایتها من االثار 

) نالحظ  مدى التذبذب في الموازنات ١لریعي . فمن خالل الجدول (السلبیة لالقتصاد ا
  االستثماریة للتعلیم العالي حتى وصلت الى الصفر تقریبا 

اما اذا عجزت الحكومة عن توفیر الموازنة التشغیلیة وهذا امر وارد خصوصا اذا ما 
زیادة مدیونیة  انخفضت اسعار النفط او توقفت امداداته بسبب اوضاع المنطقة ، ناهیك عن

العراق ، والتي اذا استمرت زیادتها بهذا الشكل سوف تؤثر على الموازنات التشغیلیة ، مما 
یهدد بشكل مباشر تلكؤ الدراسة بسبب عدم القدرة على توفیر رواتب الكوادر التدریسیة ، او 

 خفضها .
الدراسة في الوقت  واذا كانت الحكومة قد تمكنت من توفیر قدر ونسبتة مقبولة من احتیاجات

الحالي فبالتأكید فأنها سوف تواجه مشكلة كبیرة في توفیر مستلزمات المستقبل فاذا كانت 
من  ٢٠١٦/٢٠١٧الف طالب وطالبة ) سنة ١٢٠الجامعات العراقیة قبلت (

%)  عندما كان ٧٣) وهم طلبة السادس االعدادي لنفس السنة اي بنسبة (١٦١٣٨٦اصل(
ملیون نسمة)  ٦٠( ٢٠٤٠نسمة  والذي من المتوقع ان یبلغ سنة ملیون  ٣٤عدد السكان 

الف طالب وطالبة تقریبا ) ، والشك ان الزیادة  ٢٣٩وعلیة یجب توفیر بنى تحتیة الستقبال (
في عدد السكان سوف تستلزم زیادة االنفاق على القطاعات االخرى ،وعندها ستتزاحم 

اذا فرضنا انتهاء جمیع المشاكل االثنیة االولویات بین القطاعات المختلفة طبعا هذا 
والخالفات السیاسیة  التي عادة ما ترهق االقتصاد وتؤثر علیة فاذ فرضنا ان مشكلة العراق 
الوحیدة هي اسعار النفط وزیادة درجة اعتماد االقتصاد علیه ، وهذا یجعلنا مخاطر التذبذب 

افضل حال مع توقع زیادة منافسة  في اسعار النفط والتي تشیر الدراسات انها لن تكون في
مصادر الطاقة االخرى للنفط ، وارتفاع معدالت التضخم ، ناهیك عن زیادة حاجة العراق 

  لألنفاق على قطاعات اخرى بسبب الزیادة الكبیرة في عدد السكان .
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٤٩٨  
 

یة لذلك نقترح اسلوب ( التقنین والتمویل والتسویق ) لحمایة التعلیم العالي والجامعات العراق
من االثار السلبیة لالقتصاد الریعي ، وحتى تكون الجامعات دافعة للتنمیة ولیس حمل علیها 

.  
  التقنین 

اي تقلیص قبول خریجي االعدادیة في الجامعات الحكومیة وبما یتناسب مع حركة 
% من ٥٠المالك في الدولة ومتطلبات النمو وحاجة سوق العمل الخاص كان یكون 

یمكن للبقیة ان یتجهوا للدراسات االهلیة او المسائیة والكلیات خریجي االعدادیة و 
العسكریة وأكادیمیات النقل البحري والجوي او ان یتجهوا للمهن الفنیة  والحرفیة والتي 

  یحتاجها سوق العمل بكثرة وهو ما یعید دور وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل .
مثل المجموعة الطبیة والتي من الممكن  هناك كلیات مخرجاتها متوافقة مع سوق العمل 

تطبیق النموذج علیها بدون معوقات ، وهناك كلیات تحتاج الى قلیل من التغییر وبعض 
  كلیات الهندسة والتربیة  .

  التمویل 
بعد عملیة التقنین تأتي عملیة التمویل اي تمویل دراسة الطلبة الذین حصلوا على مقاعد 

ون عملیة التمویل عبارة عن قرض یقدم للطالب من قبل دراسیة بحسب معدالتهم ، وتك
الحكومة او من یمثلها سواء كان صندوق مستقل بعنوان صندوق تمویل الطلبة وهذا له 
بعض الممیزات او صندوق في كل وزارة مستفیدة من مخرجات التعلیم مثل صندوق وزارة 

الوزارات االخرى التي تستفید الصحة لتمویل طالب كلیة الطب او وزارة التربیة والتعلیم و 
  من كلیات الهندسة واالدارة واالقتصاد والنفط وغیرها 

وبما ان الطالب الذي یكمل دراسته سوف یعین في الوزارة المستفیدة فیمكن استرداد 
القرض باستقطاع نسبة من راتبه ، ونقترح ان تكون تكالیف الدراسة في جمیع الكلیات 

ذلك الن الحصول على مقعد في كلیة الهندسة مثال هي میزة  مالیین دینار٥عدا الطبیة 
حصل علیها الطالب نتیجة جهوده ومثابرته فال یجب ان یدفع مبالغ اكثر من البقیة اما 
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٤٩٩  
 

مالیین دینار للسنة الدراسیة الواحدة وذلك النهم یجمعون  ١٠كلیة الطب فیكون المبلغ 
  سة .بین القطاع العام والخاص بعد تخرجهم من الدرا

  :تطبیق النموذج 
في هذا المثال سوف یتم تطبیق المقترح على المجموعة الطبیة  والتي جمیع مخرجاتها  

  تعین مركزیا تقریبا في وزارة الصحة .
طالب في المجموعة الطبیة بین طب وطب اسنان وصیدلة واذا ما حددنا  ٥٢٨٩تم قبول 

تقریبا  ٥٢٨٩٠٠٠٠٠٠٠لمبلغ مالیین دینار في السنة یكون ا ١٠تكالیف الدراسة 
  ملیار دینار عراقي ٥٣

ویمكن انشاء جدول التمویل واسترجاع االموال كالتالي  وبفرض ان البرنامج یطبق سنة 
٢٠١٨  
  )  حركة تمویل طالب كلیات المجموعة الطبیة في عموم العراق ٢جدول (
الخام الرابعة  الثالثة  الثانیة االولى السنة 

 سة 
  المبلغ  السادسة

ملیار 
 د.ع

مالحظا
 ت

٢٠١
٨ 

٥٣      ٥٢٣٠  

٢٠١
٩ 

١٠٦     ٥٢٣٠ ٥٢٣٠  

٢٠٢
٠ 

٥٢٣ ٥٢٣٠ ٥٢٣٠
٠ 

   ١٥٩  

٢٠٢
١ 

٥٢٣ ٥٢٣٠ ٥٢٣٠
٠ 

٢١٢   ٥٢٣٠  

٢٠٢
٢ 

٥٢٣ ٥٢٣٠ ٥٢٣٠
٠ 

٥٢٣ ٥٢٣٠
٠ 

تنتهي  ٢٦٥ 
االسنان 
 والصیدلة

٢٠٢
٣ 

ط٢٥٠٠ ٢٥ ٢٥٠٠     
 بیة 
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٥٠٠  
 

  /http://mohesr.gov.iqالجدول من عمل الباحث باالعتماد على   
ملیار دینار الخمس سنوات االولي تشمل ثالث  ٢٩٠یكون المجموع الكلي للدورة الواحدة 

   ٢٥٠٠كلیات والسنة السادسة للطب فقط بفرض ان عددهم 
  حركة  استرجاع االموال 

%) من الراتب وذا ما فرضنا ان ٢٠یكون استرجاع االموال من خالل استقطاع نسبة ( 
الف دینار وبما ان الطالب سوف یباشر  ٢٠٠الراتب ملیون دینار اذن یكون االستقطاع 

في العمل مباشرتا فیمكن ان تتم عملیة االستقطاع بنفس السنة ، فیكون التسدید 
= ٢٤٠٠٠٠٠*٥٢٣٠دینار في السنة للطالب الواحد و( ٢٤٠٠٠٠٠

سنة للتسدي وتقل هذه المدة  ٢٠ان الطالب سوف یحتاج  )  مما یعني١٢٥٥٢٠٠٠٠٠٠
سنة تقریبا  ( ١٥%) مما یعني انه بعد ٢٠مع زیادة الراتب الن االستقطاع نسبة ثابتة (

اخذین بنظر االعتبار الزیادة على الراتب والتي ستقلل المدة  ) سوف یسترجع الصندوق 
الدراسة مع تحقیق هامش ارباح امواله كاملة  وسوف تتخلص الحكومة من عبء تكالیف 

ویمكن للصندوق ان یكون بنك مثل الصناعي والزراعي ( بنك التعلیم العالي ) وحتى 
  یمكن له استثمار االموال الفائضة والمدورة 

  تطبیق المقترح على جامعة البصرة للنفط والغاز 
  تطبیق على جامعة البصرة للنفط والغاز 

ـــــــة البصـــــــرة للـــــــنفط والغـــــــاز :  جامعـــــــة متخصصـــــــة فـــــــي اعـــــــداد كـــــــوادر لقطـــــــاع جامع
بنـــــــــــاء ) او اقتصـــــــــــادیة  –اســـــــــــتخراج  –الطاقـــــــــــة ســـــــــــواء كانـــــــــــت هندســـــــــــیة ( حفـــــــــــر 

ــــــــــــنفط والغــــــــــــاز  ــــــــــــة (اقتصــــــــــــادیات ال  –اســــــــــــتراتیجیات النقــــــــــــل   –تخطــــــــــــیط  -واداری
  محاسبة ) .  –ادارة  –تمویل 

ــــــــــــا  ــــــــــــي جمیــــــــــــع كلیاته ــــــــــــي الســــــــــــنة وفــــــــــــق  ٣٠٠تســــــــــــتقبل الجامعــــــــــــة وف طالــــــــــــب ف
  مدة ، یقوم الصندوق بتمیل دراسة الطاب المقبولین االنسیابیة المعت
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٥٠١  
 

ـــــــــالیف   ـــــــــل تك ـــــــــالي المخـــــــــتص بتموی ـــــــــیم الع ــل صـــــــــندوق التعل ـــــــ ـــــــــرض لعم جـــــــــدول مفت
  دراسة طالب جامعة البصرة للنفط والغاز 

مـــــــــــــن الجـــــــــــــدول الســـــــــــــابق یتضـــــــــــــح ان الصـــــــــــــندوق یجـــــــــــــب ان یـــــــــــــوفر مصـــــــــــــاریف 
ـــــــــــب  ١٢٠٠ ـــــــــــون = ٥ xطال ـــــــــــان اضـــــــــــافة ٦ملی ـــــــــــل بامك ـــــــــــى االق ـــــــــــار عل ـــــــــــار دین ملی

ملیـــــــــــــار  لتكــــــــــــــالیف اضــــــــــــــافیة (ســــــــــــــكن ) بفـــــــــــــرض ان تكلفــــــــــــــة ســــــــــــــكن الطالــــــــــــــب 
  الف دینار شهریا .٢٠٠

  حركة استرجاع اموال الصندوق :
ـــــــب  ـــــــل طال ـــــــدم لك ـــــــون حجـــــــم القـــــــرض المق ـــــــع ســـــــنوات یك د ارب ـــــــار  ٢٠بعـــــــ ـــــــون دین ملی

ـــــــــة اســـــــــــترداد القـــــــــــرض بمجـــــــــــرد مباشـــــــــــرة الطالـــــــــــب  ــ ـــــــــــه یجـــــــــــب ان تبـــــــــــدا عملی وعلی
  بالعمل 

ــــــــــار ،  ــــــــــون دین ــــــــــل یســــــــــتلم ملی ــــــــــد التخــــــــــرج ومباشــــــــــرته للعم ــــــــــب بع ــــــــــرض ان الطال بف
  % ٢٠نسبة االستقطاع 

  الف دینار شهریا للطالب الواحد . ٢٠٠وهذا یعني 
عدد  سنة ال

 (الطالب)
نسبة 

االستقطاع 
  الشهري   

  السنوي 
(ملیون  

 دینار)

 مالحظات 

المرحلة  العام الدراسي
  االولى

       
 (طالب)

  الثانیة 
     

 (طالب)

  الثالثة 
   

 (طالب)

  الرابعة 
 (طالب)

مجموع 
 الطالب 

تكالیف 
  الطالب
 (ملیون)

تكالیف 
  الدراسة 
       )
 ملیون)

 ١٥٠٠ ملیون٥ ٣٠٠     ٣٠٠ ٢٠١٨/٢٠١٩
٣٠٠٠ ٥ ٦٠٠   ٣٠٠ ٣٠٠ ٢٠١٩/٢٠٢٠ 
٤٥٠٠ ٥ ٩٠٠  ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢٠٢٠/٢٠٢١ 
٦٠٠٠ ٥ ١٢٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢٠٢١/٢٠٢٢ 
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(ملیون 

 دینار)
الف  ٢٠٠یسدد الطالب الواحد  ٧٢٠ ٦٠ ٣٠٠ ٢٠٢٣

 ٢٤٠٠٠٠٠شهر=   ١٢شهریا  *
 سنویا 

١٤٤٠ ١٢٠ ٦٠٠ ٢٠٢٤  
٢١٦٠ ١٨٠ ٩٠٠ ٢٠٢٥  
یالحظ في السنة الرابعة من عمل  ٢٨٨٠ ٢٤٠ ١٢٠٠ ٢٠٢٦

الصندوق استرجع نصف امواله 
 تقریبا 

٣٦٠٠ ٣٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٢٧  
٤٣٢٠ ٣٦٠ ١٨٠٠ ٢٠٢٨  
٥٠٤٠ ٤٢٠ ٢١٠٠ ٢٠٢٩  
٥٧٦٠ ٤٨٠ ٢٤٠٠ ٢٠٣٠  
في هذه السنة تكون الدفعة االولى  ٦٤٨٠ ٥٤٠ ٢٧٠٠ ٢٠٣١

 قد سددت ما في ذمتها 
  

ملیار دینار عراقي تقریبا هذا فقط من  ٦,٥ان ایراد الجامعة السنوي یصل الى  الیحظ
تكالیف الدراسة المباشرة ویمكن اضافة ایرادات اخرى مثل السكن والتدریب ومراكز 
التدریب والبحث والتطویر وغیرها ویمكن للوزارة ان تترك هذا المبلغ الكثر من عام حتى 

لي یكون كافي لمواجهة اي عجز مستقبلي ، ومن ثم یتكون في الجامعة احتیاطي ما
  یمكن للوزارة ان تطالب بنسبة من ایرادات الجامعة .

  التسویق
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تتفاوت عملیة التسویق من كلیة الى اخرى ففي مجال الطب مثال ال تحتاج الى جهد 
كبیر الن المعروض اقل من طلب وزارة الصحة ، اما باقي الكلیات وبعد عملیة التقنین 
في مكن ان تجد فرص عمل لمخرجاتها بعد تكیفها مع سوق العمل في محافظتها ، 

دیریة التربیة في المحافظة ما یسد النقص في حركة فكلیات التربیة یمكن لها ان توفر لم
المالك والنمو السكاني سواء للمدارس الحكومیة او االهلیة . اما كلیات االدارة واالقتصاد 
فیمكن لها ایضا تحدید حاجة السوق في المحافظة  لمخرجاتها واحصاء الفرص الحكومیة 

الخاص ففي البصرة مثال هناك  واالهلیة وتنظیمها وعلیها ان تتحرك باتجاه القطاع
شركات عالمیة عاملة ولها عقود لعشرات السنین ویمكن تطویر المناهج وقدرات الطلبة 
بما یتوافق مع متطلبات هذه الشركات من الناحیة اللغویة والمهنیة واخالق العمل وسوف 

ة ، وینطبق تتیح عملیة التقنین الفرصة للكلیات لتطویر الدراسة واعتماد طرق تدریس حدیث
  االمر كذلك على كلیات الهندسة .

اما في ما یخص كلیات االداب مثل (اداب تاریخ ولغة عربیة وجغرافیا ) فهي دراسة 
  مهمة جدا في البلد اال ان سوق العمل الیطلبها بشكل مناسب  وعلیه نقترح االتي :

جیع موظفیها یمكن للحكومة  ان تسهم في حل مشكلة تمویل  هذه العلوم من خالل تش 
في االلتحاق في هذه الكلیات من خالل اعطاء الموظف اجازة دراسیة الربع سنوات 
ویتكفل هو بدفع تكالیف الدراسة بشكل مباشر من خالل استقطاع شهري یحول من راتبه 

دینار فیتم استقطاع ١٢٠٠٠٠٠الى الكلیة فاذا فرضنا ان تكالیف الدراسة السنویة 
وسوف یرجع ذلك بالنفع على لغة الخطاب بین الرسمیة وحفظ دینار شهریا ،  ١٠٠٠٠٠

المبحث الثاني التاریخ فضال عن حاجة اغلب الموظفین لتطویر مهاراتهم اللغویة .
  الجامعات االهلیة

ازداد في االونة االخیرة اهتمام المستثمرییین بالتعلیم العالي ، وقد استقطب الكثیر من 
الكلیات االهلیة ان تحقق نجاحات مهمة في مسیرة  رؤوس االموال المحلیة واستطاعت

التعلیم العالي في العراق وبدات تهتم بجمیع التخصصات ، ولدعم مسیرة التعلیم العالي 
في العراق یمكن اعتبار موسسات التعلیم العالي االهلیة شریك اساسي للحكومة ورافد من 
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لعمل بعیدا عن اثر التذبذب في روافد الحركة التعلیمیة ، خصوصا ان لدیها مرونة في ا
  اسعار النفط .

وفي مقترحنا السابق تم تقنین خطة قبول الطلبة بما بتوافق مع حركة المالك ومتطلبات 
سوق العمل وهذا یعني ثبات القدرة االستیعابیة للجامعات الحكومیة  وعدم الحاجة للتوسع 

رز دور الجامعات االهلیة ویزداد ومواكبة النمو السكاني ولو على االمد القصیر ، وهنا یب
  . ویمكن ان نقترح االتي لتحسین العمل في تلك الجامعات :

تخصیص قطع اراضي من قبل الحكومة لبناء منشئات الكلیة بالحجم یتناسب مع  - ١
  عملها وتطورها المستقبلي .

  زیادة الرقابة علیها ومتابعة العمل بها . - ٢
نها وهذا االمر مهم للشركات والمؤسسات الحكومیة وضع معاییر للمفاضلة في ما بی - ٣

  واالهلیة والجامعات .
تشجیع البنوك االهلیة على وضع برامج تمویل الطلبة خصوصا في االقسام والكلیات  - ٤

  المطلوبة في سوق العمل 
خاتمة : ان التمویل الحكومي المجاني اصبح عاجز عن توفیر ایردات مالیة یتناسب مع 

ي العالمي  والنمو السكاني العراقي مما یضعف المستوى العلمي لمخرجات التطور العلم
التعلیم ومن الممكن ان یكون ( التقنین واالقراض والتعیین) حل مناسب لمشاكل تمویل 
مشروعات التعلیم العالي االستثماریة مما یساعد في وصول الجامعات العراقیة الى 

بداع واالسهام في حل مشاكل البلد ، ویصبح مستویات مرتفعة ، قادرة على التطور واال
حینها التعلیم العالي بشقیه ( الحكومي واالهلي) قائد مسیرة التنمیة وقاطرتها ، كما انه 

  یكون محمي من التقلبات االقتصادیة والسیاسیة . 
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ABSTRACT 
Measuring the length of the objects within an image or 

frame can be an important capability for many applications where 
computer vision is required instead of making physical 
measurements. In this paper, the digital camera on iPhone mobile 
was used to capture digital images of objects. The digital images 
were loaded to the AnalyzingDigitalImages software that allows to 
measure the distance of an object. The experiments are conducted 
with various objects and compared it measurements with Vernier 
measurement. The results  show that the accuracy was ±	1.62	%. 
Keywords: The AnalyzingDigitalImages software, Diameter, Image, 
Measure. 
1.INTRODUCTION  

Modern digital technology has made it possible to 
manipulate multi-dimensional 
signals with systems that range from simple digital circuits to 
advanced parallel computers. The goal of this manipulation can be 
divided into three categories [1]: 
• Image Processing image in → image out 
• Image Analysis image in → measurements out 
• Image Understanding image in → high-level description out 

In past decades, computer vision technology has maintained 
tremendous vitality in a lot of fields. New applications continue to 
be found and existing applications to expand. Several investigations 
have been performed to measure the length of objects based on 
computer vision technology[2]. 

Digital image consists of picture elements called pixels. 
Pixels are the arrangement in the rectangle shape as the array, 
shown in Figure (1). The size of an image is determined by the 
dimensions of this pixel array. The numbers of columns and rows 
are represent width and hight of the image respectively. Thus, the 
pixel array is a matrix of x columns and y rows, where x and y are 
spatial coordinates. Every pixel can be defined as function I (x,y). 
The amplitude of I at any pair of coordinates (x, y) is called the 
intensity or gray level of the image at that point. The 
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representational power (or size) of an image is defined by its 
resolution [3]. In this paper a new method was proposed, which is 
by using the AnalyzingDigitalImages software the length of the 
object was measured that taken directly from a digital camera.   

 
                  Fig. 1: Digitization of a continuous image[1].     
2. EXPERMENTAL 

The iPhone 5 camera with a resolution of 8 megapixel was 
used to capture the digital image of the objects. The iPhone was 
fixed by using a special holder that shown in Figure 2. 
 

 
 
The picture was captured by using the Bluetooth technique 

to avoid any movement in a camera that may be effected on the 

Fig. 2: the holder with camera. 
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resolution of the image. The image was transferred by connecting 
the mobile to the PC using USB cable. The image was saved in the 
computer and then loaded in the AnalyzingDigitalImages software. 
The image was processed  in AnalyzingDigitalImages as the 
following steps: 
Step 1: Before making any measurements, calibrate the size of a 
pixel to the size of an object known length that is visible in the 
image. This procedure automatically starts after you select an 
image. The image of the ruler was loaded in the software to 
calculate the length of the pixel, then click and drag the cursor 
across the length of the scale, to adjust the ends of the line, as 
shown in Figure 3. 

 

 
 
 
Step 2: The length of pixel was calculated by using Equation 1. 
푙푒푛푔푡ℎ	표푓	푝푖푥푒푙 = 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
                                        

(1) 
The experimental of the length of a pixel was 0.154 mm. 
Step 2: Loaded the image of the object in the software that want to 
be measured. Make length measurements, choosing a line tool, then 
click and drag to the distance that  wanted to be measured in the 

Fig.3: Select method of Pixel size calibration 
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image. To adjust the ends of the line, either click and drag the blue 
or red end of the line, as shown in Figure 4. 
 

 
Fig.4: Measuring the length of the object using the software 

Step 4: The object was measured  the actual length by using the 
Vernier caliper, as show in Figure 5. 

 
Fig.5: Measurement the length of the object using Vernier 

caliper 
3. Results 
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By using different shapes that be measured, the obtained 
results from the software was compared with the results from the 
actual measurement, and the results shown in table 1. 
 
Table 1: Comparison between length that measured  using 
image process and using Vernia 
 

No. Draw shape L by image (mm) L actual Error (%) 

1- 
 

40.66 40 1.65 % 

2- 
 

121.4 120 1.16% 

3- 

 L1 = 105.5 L1=104 1.44% 

L2=212.7 L2=216 1.53% 

4- 

 
L1 = 12.78 L1 = 12.5 2.24% 

L2=35.57 L2= 35 1.63% 

L3 = 15.25 L3 = 15 1.67% 

 

L1 

L2 

L1 

L2 

L3 
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																				푬풓풓풐풓	(%) = 	
푳풂풄풕풖풂풍 − 푳풃풚	풊풎풂품풆	

푳풂풄풕풖풂풍
	ퟏퟎퟎ% 

4. CONCLUSION 
 In this paper, the length of objects was measured by the 
vision system ( digital camera and The AnalyzingDigitalImages 
software) and compared with traditional methods of length 
measurement of an object using Vernier caliper. The vision system 
is found convenient when determining the length of the objects  due 
to it is can be real-time measurement (no need to physically contact) 
and fast speed measurement compare with Vernier caliper 
measurement. 
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  تموزقاعة  الثانیة جلسةالبحوث 

 ١٤٣٧/ م٢٠١٧

 رأي ھیئة عن بالضرورة تعبر وال الكاتب رأي عن تعبر المجلة في الواردة اآلراء جمیع
 كلیة المصطفى الجامعة مجلة نظر وجھة أو التحریر

  كلیة المصطفى الجامعةجلة م
  وقائع المؤتمر العلمي االول

أثر التعلیم االھلي في االرتقاء بالمستوى العلمي 
 )١٥/٤/٢٠١٧( الجامعي

  رقم الصفحة  اسم الباحث  اسم البحث  ت
مشكالت البحث العلمي و وسائل    .١

جودته لتلبیة حاجات  النهوض بمستوى
  المجتمع

أ.م.د. كریم عبد ساجر  
  الجامعة التقنیة الوسطى
- م.عبد السالم جواد كاظم

  المدربین التقنیینمعهد إعداد 

٣٩٥-٣٧٦  

تخلیق منمنمات الفضة باستخدام    .٢
مستخلصات بیت العنكبوت وفعالیته 

  المضادة للمكروبات

 أ.م.د عصام جاسم الخلیفاوي
  - كلیة التربیة ابن الهیثم

  كلیة العلوم -م.د.ماجدة السعدي
  بایولوجي.یاسمین العزاوي

  جامعكلیة التربیة ابن الهیثم 

٤١٩-٣٩٦  

توظیف التجارب العلمیة المختبریة في    .٣
نضاجها  ٕ تطویر مهارات الطالب الفنیة وا

مع  بانشاء برنامج التدریب الصیفي
  شركات القطاع العام والخاص

رئیس مهندسین إحسان عدنان 
جامعة دیالى كلیة  علوان

  الهندسة

٤٢٨-٤٢٠  

  المكتبة االلكترونیة وتنمیة البحث األدبي     .٤
  في العراق

  سرى طه یاس أ.م.د
  كلیة التربیة للبنات

٤٥٤-٤٢٩  

حصانة الطالب ضد ظاهرة انتشار    .٥
  في العراق السرقة العلمیة

  د. علي محمد الصائغ 
  م.م. صبا طالب حمادة       

 -م.م.زینب حكمت محمود 
  كلیة المأمون الجامعة

٤٦٧-٤٥٥  



  

  

  

  

  

  تموزقاعة  الثانیة جلسةالبحوث 

 ١٤٣٧/ م٢٠١٧

 رأي ھیئة عن بالضرورة تعبر وال الكاتب رأي عن تعبر المجلة في الواردة اآلراء جمیع
 كلیة المصطفى الجامعة مجلة نظر وجھة أو التحریر

  كلیة المصطفى الجامعةجلة م
  وقائع المؤتمر العلمي االول

أثر التعلیم االھلي في االرتقاء بالمستوى العلمي 
 )١٥/٤/٢٠١٧( الجامعي

  

  أ.م.د سالم عبود حسن   تطویر قدرات األستاذ الجامعي   .٦
  إیناس عبد الرزاق علي أ.م.د

كلیة التربیة  - الجامعة العراقیة
  للبنات

٤٨٩-٤٦٨  

الخلل في هیكل االقتصاد وأثره في أداء    .٧
  العراقیة الجامعات

  م.م. عدنان هادي جعاز 
  جامعة البصرة للنفط والغاز

٥٠٥-٤٩٠  

قیاس الطول لألشكال في الصورة الرقمیة    .٨
  الرقمیةبرنامج تحلیل الصورة  بأستخدام

  م.م. عمر واثق طه 
  م.م. رغد سعید حسن

  كلیة المصطفى الجامعة

٥١٢-٥٠٦  
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Abstract  
Injectable medicines are commonly used in healthcare settings for   

the prevention, diagnosis, and treatment of various illnesses. In 
developing countries an estimated 16 billion people have been 

and the   reported to receive injections for several reasons each year
materials used for these important medical procedures poses a lot of 

The objectives of hazard to the recipient, the healthcare providers. 
the study was to evaluate  the unsafe injection among health care 
workers, and to find out the relationship between the practices, title 
of jobs, and year of experiences                        The methodology 
followed includes  the observational checklist,  study was carried 
out in three teaching  hospital, which are (Al-Kadumia, Baghdad, 
and Al Kindy hospitals)  starting from 8th September 2013 to 8th 

May  2014.                                        
    The study conducted on 40 health care workers who are working 
in emergency units at three hospitals. Instruments were composed 
of three parts. The first part concerned with the socio-demographic 
characteristics, second part deals with observational checklist 
related to intramuscular injection steps, and  third part deals with 
observational checklist related intravenous injection steps. 
     The results of the present study revealed that the demographic 
characteristics of 40 health team workers indicated that 60% were 
females, 57.5% at age 20-30 years old, 57.5% were married and 
intermediate graduated, 42.5% of the study sample were 
professional nurses, 42.5% of them were low income, 72.5% of 
them have 1-6 experiences years, and 60% of them participated in 
training course, most of practical items related to intramuscular 
injection have Medill level, and the items includes  (identify the 
patient correctly, provide privacy, place the patient in comfortable 
and relaxed position, read the doctor order and select the 
medication, select syringe and needle of various size according to 
the need in a covered tray, correct injection technique, and inject the 
drug evenly) were Medill level of mean score in intravenous 
interventional checklist. 
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    There were statistical differences between health team member 
practices regarding  intramuscular injection and Job title at p ≥0.05 
value. Based on the findings of present study the researcher 
recommended to the health team member needs for instructional 
program to refresh their knowledge regarding the risky of unsafe 
injection and important of patients privacy and their agreement, and 
to improve the continuous learning by health educational 
department in the hospitals. 
 

  الخالصة    :
ان اعطاء الدواء بطریقھ الحقن من اكثر الطرق استعماال من قبل العاملین       

الصحیین للوقایھ والتشخیص والعالج لمختلف االمراض. في الدول النامیھ لوحظ  
مستعملھ بلیون شخص یتلقى الحقن لعده اسباب كما ان الطرق ال ١٦سنویا وجود 

تھدف الدراسة الحالیة  إلى  لذلك لھا عدة مخاطر للمعطى وللعاملین الصحیین . 
بین العاملین في مجال الرعایة الصحیة ، وایجاد   منتقییم عملیة الحقن غیر اال

  والعنوان الوظیفي  وسنین الخدمة. حقنالعالقة بین ممارسات ال
في مدینھ مستشفیات تعلیمیة لثالث ل  وحدات الطوارئفذت الدراسة في ثالث ن      

 ٨إلى  ٢٠١٣سبتمبر  ٨ومستشفى الكندي ) اعتبارا من  بغداد( الكاظمیة ،  بغداد
شخص من الفریق الصحي الذین یعملون في  ٤٠.أجریت الدراسة على  ٢٠١٤مایو 

وتألفت االستبانة من  وحدات الطوارئ في المستشفیات الثالثة المذكورة أعاله .
زاء   تضمن  الجزء األول الخصائص االجتماعیة و الدیموغرافیة ، وتناول ثالثة أج

الجزء الثاني قائمة المراقبة المتعلقة خطوات الحقن العضلي و الجزء الثالث تتناول 
  قائمة المراقبة المتعلقة بخطوة الحقن في الورید .

ي الفریق عامال  ف ٤٠وكشفت نتائج الدراسة أن الخصائص الدیموغرافیة ل       
٪  ٥٧،٥سنة ، وكان  ٣٠-٢٠٪ في سن  ٥٧،٥٪ من اإلناث و  ٦٠الصحي إلى أن 

٪ من عینة الدراسة  ٤٢،٥من العینة متزوجون وخریجي الدراسة المتوسطة، وكان 
٪ منھم  ٧٢،٥و٪ منھم ذوي الدخل المنخفض  ٤٢،٥ھن ممرضات فنیات  ، وكان 

نھم في دورة تدریبیة ، ومعظم ٪ م ٦٠سنوات من التجارب ، و شارك  ٦- ١لدیھم 
فقرات  خطوات الحقن العضلي لدیھم مستوى متوسط ، و التعرف على المریض 
بشكل صحیح ، وتوفیر الخصوصیة، ووضع المریض في وضع مریح و استرخاء ، 
وقراءة وصفة الطبیب و تحدید الدواء ، تحدید الحقنة واإلبر من أحجام مختلفة وفقا 

الحقن الصحیحة وكانت ھناك فروق ذات داللة إحصائیة  لحاجة المریض، وتقنیة
≥ بین ممارسات الفریق الصحي المتعلق بالحقن العضلي و الوظیفة بمستوى معنویة 

٠،٠٥. 
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استنادا إلى النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة أوصى الباحثون إلى حاجة أعضاء 
 منرة الحقن غیر االالفریق الصحي الى برنامج تعلیمي لتحدیث معارفھم بشأن خطو

وأھمیة الحفاظ على خصوصیة المریض و موافقتھ ، وتحسین ومتابعة التعلیم 
  التثقیف الصحي في المستشفى.المستمر من قبل وحدة 

  
   

 Introduction 
       Injection are one of the most frequently used medical 
procedure. The World Health Organization(WHO) estimates that 12 
billion injections are given annually, 5% of which are administered 
for immunization and 95% for curative purposes. Unsafe injection 
practices (especially needle and syringe re-use) are commonplace in 
low-income country health settings, and place both staff and 
patients at risk of infection with blood-borne viruses (BBVs). It is 
estimated that up to 160 000 human immunodeficiency virus (HIV), 
4.7 million hepatitis C and 16 million hepatitis B infections each 
year are attributable to these practices. The problem is complex and 
fuelled by a mixture of socio-cultural, economic and structural 
factors. An appropriate response on the part of international 
organizations, governments, health administrators, community 
organizations and health workers, including those who work in the 
area of HIV/AIDS prevention, has been slow to emerge.(1) 

      Gayle, et al.,( 2010)  reported globally, injections transmit an 
estimated 21 million hepatitis B infections, 2 million hepatitis C 
infections and 260,000 human immunodeficiency virus infections 
each year.  These infections reflect two related problems – 
injections are both overused and frequently administered unsafely. 
In Pakistan widespread unsafe injections are responsible for a 
national epidemic of hepatitis C virus infections, and an estimated 
42% of acute hepatitis B virus infections.(2) Raglow,G.J et al 
(2001) reported that Injections are overused in Pakistan: according 
to a population-based study in the Sindh province of Pakistan, 
residents received a mean of 16 injections per person per year (NZ 
Janjua, personal communication). Among patients presenting with 
clinical complaints to basic health units in the Sindh province of 
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Pakistan in 1997, 74% received an injection, including 22% of 
children under the age of one year and 65% of children between one 
and four years of age.(3)  
      Injections are popular for several reasons. People commonly 
believe that injections act faster and are more effective than oral 
medications. Many patients believe that a provider who prescribes 
an injection is taking their complaint seriously and is concerned 
about their health and wellbeing. Indeed, patients in Pakistan are 
willing to pay more to a provider who dispenses an injection than 
for a non-injection visit. There are few disincentives for 
unnecessary, unsafe injections. Abscesses from non-sterile 
injections are relatively rare, blood-borne virus transmission does 
not generally cause clinical disease until many years later, and so 
individuals and communities do not connect their serious chronic 
disease with injections received years earlier.(4) 
       Usman, et al.(2003) Injections in Pakistan are frequently 
unsafe. In one observational study in Pakistan, non-sterile syringes 
and needles that had been used earlier in the day on other patients 
were used for 94% of the observed injections. An important 
determinant of poor injection safety in Pakistan is that safe 
injections cost more money than re-using contaminated equipment. 
Thus, practitioners who practice safe injections are at a competitive 
disadvantage in the marketplace, especially when patients do not 
understand or value injection safety. A second barrier to injection 
safety is that the risks of unsafe injections are poorly understood by 
health care providers in Pakistan, a problem that is compounded by 
the large proportion of health care practitioners in Pakistan who are 
neither medically nor scientifically trained.(5)  
      Injections are one of the most common health-care procedures. 
Every year at least 16 billion injections are administered worldwide. 
The vast majority – around 90% – are given in curative care. 
Immunization injections account for around 5% of all injections, 
with the remaining covering other indications, including transfusion 
of blood and blood products, intravenous administration of drugs 
and fluids and the administration of injectable contraceptives.(6)  
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    Safety syringes are well-established and available in global 
markets. Official performance requirements and definitions have 
been added and developed over time, beginning with auto disable 
syringes for immunization in 1990 and progressing to models with 
reuse prevention in 2006 and needle-stick protection features in 
2012. The International Organization for Standardization (ISO) has 
well-defined requirements for producers of these products related to 
performance and fitness for purpose of safety syringes.(7) 

 Injectable medicines are commonly used in healthcare settings for 
the prevention, diagnosis, and treatment of various illnesses. In 
developing countries an estimated 16 billion people have been 
reported to receive injections for several reasons each year  and the 
materials used for these important medical procedures poses a lot of 
hazard to the recipient, the healthcare providers.(8) 

Objectives of the Study 
The study aims to: 

1-Evaluation the unsafe injection among health personal. 
2-To find out the relationship between unsafe injection with level 
of education, year of experiences, and job titles. 
 

Design of the Study 
   Observational retrospective design study of unsafe injection of 
health care team  starting from September  8th 2013 to the May 8th 
2014. A non- probability (purposive) sample of 40 team work  who 
works in above hospitals. 
 The Study Instrument 
   Instruments were constructed through the review of available 
literature. The   questionnaire was composed of three parts and 
introductory page that invite the subjects to participate in the study.                    
 Part I: Socio- Demographic Information Sheet                                                                              
    It was consisted of 9 items which included:  age, gender, marital 

status, level of 
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 education,  occupational title, year of experiences, socio economic 
status, training  

 course,  and number of training.       
Part II: Intravenous Practical Items  

It was comprised of 23 items.  
Part III: Intramuscular Practical Items 

It consisted of 21 items. 
  

Methods of Data Collection 
    Data was collected by using two methods, which included: 
1-  Self report for socio-demographic characteristics by health team 
workers . 
2- Observational checklist which measures by the researchers on 
health care workers during applying the procedure by the health 
care workers. 
 
Statistical analysis 

The researcher used the appropriate statistical methods in the 
data analysis which include the following:  
Descriptive data analysis: this approach was performed through the 
determination of:  

a. Frequencies (F)  
b. Percentage (%)           

∑ ƒ                       
% =                               x100          

                    n       
         
   c. Mean   (x):  = ∑ f¡ x¡       

                             ∑ f¡ 
   d- Standard Deviation (S.D). 

             ___________ 
S.D =          ∑ f¡ (x¡ _ x ֿ◌)        

                 ∑ f¡ _ 1 
 Inferential data analysis: this approach performed through the 
determination of  
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A-  Independent sample t tests.  
                            X¯    __   X¯2  

t = —————————————————        
                  _____________________________ 

                     2        2 
             (    SS 1  + SS 2   )  (   1_   + _ 1_) 

           n 1   - n 2 – 2         n1         n2 
               

B- Analysis of Variance test. 
 Results of the Study 
  This chapter presents the analysis of the data after being processed 
and tabulated, the results were analyzed through the application of 
statistical procedures which were manipulated and interpreted 
.Those results were based on the observational checklist  for the 
nurses practices.  
Table  1: Distribution of  the Health Team Member by Socio- 

Demographic Characteristics  ( NO.= 40 nurses).  

Variable  F. % 
Gender   
Male                     16 40 
Female     24 60 
 Age (year)    
20-30 years 23 57.5 
31-40 years 10 25.0 
41-50  years 6 15.0 
51-60 years 1 2.5 
Marital status     
Single  16 40.0 
 Married  23 57.5 
Divorced 1 2.5 
Level of education       
Intermediate School 23 57.5 
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Institute 10 25.0 
College  7 17.5 

      

 
 
 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The demographic characteristics of 40 health team member  
indicated that the   60% were females, 57.5% at age 20-30 years 
old, 57.5% were married and intermediate graduated, 42.5% of the 

Work address       
Doctor  2 5.0 
Collagen nurse 4 10.0 
Assistant nurse 14 35.0 
Laboratory assistance 1 2.5 
Professional nurse 17 42.5 
Chemical Analyst 2 5.0 

 
 

Socio-economic status   

  

Low income 17 42.5 
Moderate income 15 37.5 
High income  8 20.0 
Year of Experiences    
1-6 years 29 72.5 
7-12 years 8 20.0 
13-18 years 2 5.0 
19 and over 1 2.5 
Training Course   
Yes 24 60 
No 16 40 
Number of training course (No.= 24)   
1-3 training course 16 40.0 
4-5 Training course 7 17.5 
6-8 Training course 1 2.5 
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study sample were professional nurses, 42.5% of them were low 
income, 72.5% of them have 1-6 years of experiences, and 60% of 
them participated in training course.  
 

Table 2: Levels  of Health Team Member Practices for 
Intramuscular Injection Steps (NO.= 15 Nurses) 

Steps of 
Intramuscular 
Injection N Mean SD. Assess. 
1. identify the 
patient 
correctly 

15 1.76 .453 HL 

2. explain the 
procedure to 
the patient 

15 1.64 .537 HL 

3. provide 
privacy 15 1.38 .353 ML 

4. keep the 
patient 
attention away 
from the 
injection by 
friendly 
conversation 

15 1.63 .438 HL 

5. place the 
patient in 
comfortable 
and relaxed 
position 

15 1.28 .453 ML 

6. select 
syringe and 
needle of 
various size 
according to 
the need in a 

15 1.00 .000 ML 
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covered tray 
7. use only 
non-irritating 
medications 

15 1.36 .537 ML 

8. used small 
covered tray 
(sterile)to carry 
the prepared 
injection to the 
bed side 

15 1.82 .353 HL 

9.insure the 
right drug  and 
right dosage  

15 1.77 .438 HL 

10.wash hand  15 1.55 .587 HL 
11. use only 
small quantity 
of medication 
for injection 

15 1.00 .000 ML 

12.  mix well 
and take out 
the required 
amount of 
solution in the 
syringe in the 
syringe 

15 1.09 .235 ML 

13.carry the 
drug to the 
patient  

15 1.64 .537 HL 

14. used a 
sterile cotton  15 1.18 .353 ML 

15. used 
methylated 
spirit in a 
container 

15 1.55 .587 HL 

16.select 15 1.09 .235 ML 
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suitable site for 
inject the drug 
17.spread the 
tissue between 
the thumb and 
forefinger to 
make the skin 
taut 

15 1.36 .537 ML 

18.using the 
steady push on 
the needle and 
aspirate by 
pulling back 
the piston with 
left hand if no 
blood come 
give the 
medication 
slowly by push 
the piston   

15 1.18 .353 ML 

19.slowly 
injection   15 1.55 .587 HL 

20.put the 
cotton on the 
injection site  

15 1.09 .235 ML 

21. recording 
the medication 
in the patient 
chart 

15 1.72 .433 HL 

N:Number, SD: Standard deviation, LL: low level:≥0.6, ML 
:Medill: 0.7-1.3, HL :High level: 1.4-2.0 
      The results of table 2 presented that most of practical items 
related to intramuscular injection have Medill level which as 
(provide privacy, place the patient in comfortable and relaxed 
position,  select syringe and needle of various size according to the 
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need in a covered tray,  use only non-irritating medications, use 
only small quantity of medication for injection, mix well and take 
out the required amount of solution in the syringe in the syringe, 
used a sterile cotton, select suitable site for inject the drug, and put 
the cotton on the injection site). 
Table 3:  levels  of the  Health Team Member Practices for  
                Intravenous  Injection Steps (NO.= 25 Nurses) 

Steps of 
Intravenous  
Injection N Mean SD. Assess. 
1. identify 
the patient 
correctly 

25 1.48 .509 ML 

2.explain the 
procedure to 
the patient 

25 1.60 .476 HL 

3.provide 
privacy 25 1.00 .000 ML 

4.place the 
patient in 
comfortable 
and relaxed 
position 

25 1.00 .200 ML 

5. keep the 
patient 
attention 
away from 
the injection 
by friendly 
conversation 

25 1.70 .489 HL 

6. read the 
doctor order 
and select 
the 
medication 

25 1.30 .490 ML 
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7. use only 
non-
irritating 
medications 

25 1.40 .590 HL 

8. select 
syringe and 
needle of 
various size 
according to 
the need in a 
covered tray 

25 1.00 .20 ML 

9.used small 
covered tray 25 1.96 .20 HL 

10. wash 
hand 25 1.44 .502 HL 

11. used a 
sterile cotton 
swabs and 
gauze pieces 
in sterile 
containers 

25 1.45 .508 HL 

12. used 
methylated 
spirit in a 
container    

25 1.60 .50 HL 

13. used 
sterile water 
for injection 

25 1.36 .480 HL 

14.insure 
from 
medication 
according to 
doctor recipe  

25 1.56 .502 HL 

15. mix well 
and take out 25 1.08 .279 ML 
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the required 
amount of 
solution in 
the syringe 
in the 
syringe 
16.corry the 
medication 
to the patient  

25 1.60 .500 HL 

17. expel the 
air from the 
syringe 
before 
giving the 
injection by 
holding in it 
upright 
position and 
gently 
pressing the 
piston until a 
drop of 
solution 
comes to the 
tip of the 
needle 

25 1.20 .425 ML 

18. correct 
injection 
technique 

25 1.04 .200 ML 

19.select the 
suitable site 
and repeal 
the syringe 
to ensure the 
right site  

25 1.04 .200 ML 



     

  
  

  تقییم ممارسات الزرق غیر اآلمن بین المتعلمین..

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٢٨  
 

20.inject the 
drug evenly  25 1.36 .490 ML 

21.put the 
cotton on the 
injection site  

25 1.60 .500 HL 

22.observe 
the patient 
during 
injection  

25 1.68 .410 HL 

23. 
recording 
the 
medication 
in the patient 
chart 

25 1.92 .279 HL 

N:Number, SD: Standard deviation, LL: low level:≥ 0.6, ML 
:Medill: 0.7-1.3, HL :High level: 1.4-2.0 
    The results of table 3 presented that most of practical items 
related to intravenous injection have Medill level which as (identify 
the patient correctly, provide privacy, place the patient in 
comfortable and relaxed position, read the doctor order and select 
the medication, select syringe and needle of various size according 
to the need in a covered tray, correct injection technique, and inject 
the drug evenly). 
Table 4: Statistical Differences between Health Team Member 

Practices 
Regarding Intramuscular Injection and Job Title, Level of 

education, 
and Experience in work 

Variables  Sum of 
Squares df Mean Square F 

Sig. 
P≥0.05 

Job Title  16.359 6 2.726 3.067 .059 
5.333 6 .889  S. 
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21.692 12    

Level of education 3.410 6 .568 .930 .534 
3.667 6 .611   

7.077 12    

Experience in work 9.923 6 1.654 .522 .775 
19.000 6 3.167   

28.923 12    
 

      There were statistical differences in table 4  between health 
team member practices regarding intramuscular injection and Job 
title at p ≥0.05 value. 
Table 5: Statistical Differences between Health Team Member 

Practices Regarding Intravenous  Injection and Job Title, Level 
of education, and Experience in work 

Variables Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F 

Sig. 
p ≥ 0.05 

Job Title 15.443 10 1.544 .774 .652 

27.917 14 1.994   

43.360 24    

Level of 
education 

5.967 10 .597 .833 .607 

10.033 14 .717   

16.000 24    

Experience in 
work 62.240 10 6.224 5.187 

.003 
H.S. 

16.800 14 1.200   

79.040 24    
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             Table 5 presented that there were statistical differences 
between health team member practices regarding intravenous 
injection and experiences in work at 
 P ≥ 0.05 value. 
 

Discussion of the Results 

     This chapter deals with a systematic interpretation of the present 
study findings and discussion of such results relative to health team 
members practice 
  Part I: Discussion of Socio-Demographic Characteristics of 
Health Team Workers (table1). 
       Throughout the course of the data analysis of present study, the 
findings shows the demographic characteristics of 40 health team 
workers  indicated that the 60% were females, 57.5% at age 20-30 
years old, 57.5% were married and intermediate graduated, 42.5% 
of the study sample were professional nurses, 42.5% of them were 
low income, 72.5% of them have 1-6 years of experiences, and 60% 
of them participated in training course.  

 
Part II: Health Team Workers Practices for Intramuscular 
Injection Steps (table 2 and 4) 
        Most of practical items related to intramuscular injection have 
Medill level which as (provide privacy, place the patient in 
comfortable and relaxed position,  select syringe and needle of 
various size according to the need in a covered tray,  use only non-
irritating medications, use only small quantity of medication for 
injection, mix well and take out the required amount of solution in 
the syringe in the syringe, used a sterile cotton, select suitable site 
for inject the drug, and put the cotton on the injection site).This 
result disagree with the results of Logez, S.2013,he  reported that 
the  patients have a right to know about the risks associated with 
unsafe injection practices so that they can become more informed 
consumers of health care. It is possible that   promoting community 
awareness of injection safety issues may result in a decrease in the 
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demand for injectable therapies, and an increase in the demand for 
sterile disposable injecting equipment for each and every injection. 
Additionally, patients may preferentially consult health workers 
who practice safely.(9) 
     There were statistical differences in table 4 between health team 
member practices regarding intramuscular injection and Job title at 
p ≥0.05 value. 
Part III: Health Team Workers Practices for Intravenous  
Injection Steps (table 3 and 5) 
         Most of practical items related to intravenous injection have 
Medill level which as (identify the patient correctly, provide 
privacy, place the patient in comfortable and relaxed position, read 
the doctor order and select the medication, select syringe and needle 
of various size according to the need in a covered tray, correct 
injection technique, and inject the drug evenly). Darwish , et al.,( 
2001) stated that the improving the occupational safety of health 
workers with respect to their own risks of BBV infection is likely to 
benefit not only health workers, but also their patients. Interventions 
to make health workers safer will also make patients safer. When 
health workers' awareness of injection safety issues is enhanced, 
they are more able to take a leadership role in educating the 
community and initiating relevant changes in policies and practices. 
(2) 

         There were statistical differences between health team 
member practices regarding intravenous injection and experiences 
in their works at P ≥ 0.05 values. Kermode, et al., (2005) concluded 
in qualitative data collection (participant observation and in-depth 
interviews) in two rural north Indian hospitals with affiliated 
community-based programs over a 4-month period. A total of 130 h 
of observation took place in a range of clinical areas characterized 
by frequent use of needles and other sharps, and 40 healthcare 
workers were interviewed. Field notes and interview transcripts 
were thematically analyzed. They finds Managers in these health 
settings were clearly endeavoring to promote injection safety by 
implementing the widespread use of disposable needles and 
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syringes and attempting to address the difficult issue of safe 
healthcare waste management. However, some unsafe practices 
were still occurring: reuse of syringes (with and without 
sterilization) was relatively common, and use of multi-dose vials, 
blood sampling, sterilization and disinfection, and healthcare waste 
management were sub-optimal in some instances, placing both staff 
and patients at unnecessary risk of BBV infection.(5) 

Conclusion and Recommendation  
Conclusions 
From the present study findings, the researcher has got the 
following conclusions. 
1- The demographic characteristics of 40 health team member  
indicated that most of them were females, at age 20-30 years old, 
half of them were married and intermediate graduated, High percent  
of the study sample were professional nurses at low income, 
majority  of them have 1-6 years of experiences.  
2- Most of practical items related to intramuscular injection have 
Medill level. 
3- The items identify the patient correctly, provide privacy, place 
the patient in comfortable and relaxed position, read the doctor 
order and select the medication, select syringe and needle of various 
size according to the need in a covered tray, correct injection 
technique, and inject the drug evenly were Medill level of mean 
score in intravenous interventional checklist. 
4- There were statistical differences between health team member 
practices regarding intramuscular injection and Job title at p ≥0.05 
value. 
5- There were statistical differences between health team member 
practices regarding intravenous injection and experiences in work at  
P ≥ 0.05 value. 
Recommendations 
     Based on the results of study the researcher recommends the 
following. 

1- The health team member needs for instructional program to 
refresh their knowledge regarding the risky of unsafe 
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injection and important of patients privacy and their 
agreement.    

2- Improve the continuous learning by health education 
department in hospitals. 

      3-Uses role of punishment  to reduce the injection error. 
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  تعریف التفكیر المنظومي 
بأنه : عملیة یتم من خاللها اخذ جمیع جوانب الموقف او  (Tifflin , 1987)عرفه  - ١

 المشكلة في االعتبار ، بهدف رئیسي وهو فهم النظام ككل . 
بأنه : تفكیر شامل وتقنیة تفكیر بسیطة الیجاد التمركز  (Barttelt , 2001)عرفه  - ٢

في كافة انحاء النظام ومن خالل هذا التفكیر یتم التوصل الى حل مشكالت معقدة 
من خالل ایجاد انظمة رابطة وهو یختلف بعض الشيء عن مفهوم التفكیر النظمي 

(Systematic thinking)  ، اي لتفكیر بشأن كم اشیاء تتفاعل مع بعضهم البعض
 الذي هو التفكیر بشكل منهجي .  (Systematic thinking)وعن التفكیر المنّظم 

لشامل ، الذي الیعتمد على بأنه : هو التفكیر ا (Stolovitch , 2006)عرفه  - ٣
عنصر واحد بل تصورات من كل العناصر المكومة لنظام معین ، ویعتمد على 

 قاعدتین : 
  اذا عنصر واحد یفتقر الیه النظام او غیر متوافق بالعناصر االخرى ، یمكن ان

 ینقص كفاءة او یحطم كامل النظام . 
 نحاء النظام الكامل ، فمثال اذا ُأرید تغییر في جزء یتطلب التعدیالت في كافة ا

ال تستطیع تغیي ساعات العمل او عملیة العمل بدون اعادة ترتیب واعادة 
 موازنة مجموعة كبیرة من عوامل اخرى مثل االجور . 

) بأنه : منظومة من العملیات العقلیة المركبة تكسب 2006عرفه (ابو عودة ،  - ٤
م والموضوعات ، ومن ثم تكوین المتعلم القدرة على ادراك العالقات بین المفاهی

  صورة كلیة لها . 
  التفكیر المنظومي والنظام التربوي 

عد اسلوب التفكیر المنظومي ضرورة ملحة عند النظر والتعامل مع النظام         ُ ی
التربوي الدراك تفاعل وفاعلیة العناصر المختلفة المكونة له ، ومن اجل التعرف على 

اختیار افضلها ، اخذت المؤسسات على عاتقها تغییر طرائق كثیر من هذه االحتماالت و 
التعلیم التقلیدیة الى تعلیم ذي نظرة ممركزة تتبنى طرائق التحقیق التعلیمیة لتفادي اخطاء 
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المعرفة السابقة المعتمدة ، والمطلوب بناء تقنیة وارشادات لتقییم المواد التعلیمیة المتطورة 
المنظمي لالصالح الشامل ، حیث یستطیع المتعلم عن  التي تعتمد على فلسفة التفكیر

طریقة رؤیة الموضوعات الدراسیة بصورة شاملة ، فهو یصبح قادرًا على النقد واالبداع 
واالستقصاء ، االمر الذي یؤكد ان هذا النوع من التفكیر یعد شامًال النواع مختلفة من 

  مستویات تفكیر متعددة ومتنوعة  یكتسبالتفكیر ، وبالتالي فالمتعلم الذي یفكر بها النمط 
التفكیر المنظومي تفكیرًا بسیطًا للحصول على ادراك وفهم شامل للمواقف والمشكالت 

بینها ، ثم یوحد هذه المعلومات  المعقدة الذي یقوم الى تحلیلها ثم یبحث عن التشابهت
لیتوصل الى حل المشكلة او النظر في موقف معین ، وهو بذلك یشمل على نوعین من 

  التفكیر (التحلیلي والتركیبي) في ان واحد .
والفرضیة االساسیة التي یستند علیها التفكیر المنظومي هو انه ینظر الى كل شيء      

ء الموجودة حوله بمعنى انه یتأثر بها ویتأثر منها ، بشكل شمولي اي یتفاعل مع االشیا
فنحن ال نستطیع ان نتعامل مع اجزاء الموقف كًال على حدة ، بل نتعامل مع الموقف في 
تناغم وانسجام ، وفي عالم االعمال الیعد هذا التفكیر شيء جدید ، فالتاجر عندما یرید 

والحجم والربح وغیرها كلها مترابطة ومن بضاعة ما فهو یتعامل مع الكلفة والنقل والنوعیة 
غیر الممكن ان نغیر احد هذه العناصر بدون تأثیر على العناصر االخرى ، اي یتمیز 

  التفكیر المنظومي بخصائص ثالث هي:  الشمولیة ، الحركة ، المتابعة . 
ثر من التفكیر المنظومي یستلزم نقله في المنظور من االجزاء الى الكل ، الكل هو اك    

مجرد مجموع اجزائه ، وهذا االكثر هو العالقات لذا فان التفكیر المنظومي هو تفكیر بلغة 
العالقات تتطلب النقلة في المنظور من االجزاء الى الكل نقلة في التركیز من االشیاء الى 

  العالقات . 
العلمیة  ان التفكیر المنظومي هو ذلك التفكیر الذي یتناول المضامین والمفاهیم      

المركبة بحیث یكون المتعلم واعیًا بانه یفكر في منظومات واضحة وتكون لدیه القدرة 
  على بنائها وتحلیلها . 
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لذا یمكن ان ننظر للتفكیر المنظومي بانه قدرة الفرد على تكوین نماذج ومنظومات 
تكوینها من  لالشیاء التي تحیط به ، وهذه النماذج او المنظومات هي تمثیالت للحقیقة یتم

قبل الفرد ولیست الحقیقة نفسها ، وتلعب النماذج والمنظومات الفرعیة دورًا رئیسیًا في 
تطور التفكیر المنظومي ، الذي یبین العالقات السببیة والمنطقیة بین المنظومات المختلفة 
التي تنمو وتتسع كلما تفاعل الفرد مع البیئة ، واالساس الذي یقوم علیه التفكیر 

منظومي ان یكون الفرد قادرًا على القیام بالتفكیر من خالل نماذج ومنظومات واضحة ، ال
وان یدرك ان هذه النماذج هي نماذج قام بوصفها ، ولیست حقائق وان یكون باستطاعته 
بناءها وتحلیلها ونقدها وتطویرها باستمرار ، وتقوم عملیة بناء النماذج والمنظومات على 

ثیل المتاحة ، وغالبًا مایكون تدریب الفرد قائمًا على العالقات البسیطة ادوات واشكال التم
  للسبب والنتیجة ولذا نالحظ التفكیر الخطي مقابل التفكیر المنظومي . 

كان التعلیم في نهایة القرن العشرین یدرس مواد منفصلة استنادًا الى القاعدة الثانیة     
ت : (لتبسیط دراسة اي مشكلة او ظاهرة یجب من قواعد منهج العلم الحدیث عند دیكار 

تقسیمها الى اجزاء لیسهل دراستها) ، وقد ساهم ذلك في التقدم العلمي خالل القرون 
الماضیة ، وكان من الطبیعي ان تدرس العلوم في المدارس والجامعات من خالل تقسیم 

یخ والریاضیات وغیرها ، نمطي الى الفیزیاء والكیمیاء والبیولوجي والفلك والجغرافیة والتار 
وهذا التقسیم لیس من الخصائص االصلیة للطبیعة ولكنه تقسیم اختیاري من صنع 
االنسان ویتغیر مستوى وعیه ، وتوضح لنا اوجه التقدم الحدیثة في المجال العلمي ظهور 
مفهوم جدید لدراسة الظواهر العلمیة یقوم على اساس ترابط الطبیعة ، فاذا كانت معرفة 

كل التتم اال بمعرفة اجزائه ، فان معرفة الجزء ال تتأتى مالم یدرك الكل الذي یحتویه ، ال
فخصائص الماء لیست مجموع خصائص  –فالكل لیس مجرد ریاضي لخصائص اجزاءه 

مكوناته من الهیدروجین + االوكسجین ، لذلك ظهر مفهوم التفكیر المنظومي لرفض 
ى ذلك الى نقلة كبیرة في تقدم االكتشافات العلمیة الفصل التعسفي بین العلوم ، وقد اد

  وامكانیة تطبیقها فالعالقة بین الجزء والكل هي على العكس مما في الوجه االول تمامًا . 
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٥٣٩  
 

أننا نعتقد ان خصائص االجزاء الیمكن ان تفهم اال من خالل دینامیة الكل . فالكل اصل 
ان تشتق من حیث المبدأ على االقل ،  ، وحسبك ان تفهم دینامیة الكل حتى یمكنك عندئذ

خصائص االجزاء وتفاعالتها وهذا االنعكاس في العالقة بین الجزء والكل حصل في العلم 
  اول ماحصل في الفیزیاء ابان العقود الثالثة للقن عندما تمت صیاغة نظریة (الكم) . 

لیس بمستطاعهم  ففي تلك السنین كان مدعاة لدهشة الفیزیائیین العظیمة ان یجدوا انه
بالمعنى الكالمي ، فاالجزاء لم یعد  –من نحو ذرة او قسیم  –استعمال مفهوم الجزء 

باالمكان تعریفها تعریفًا وافیًا اذ انها یمكن ان تبدي خصائص مختلفة تتوقف على السیاق 
  االختباري فتظهر على سبیل المثال على هیئة قسیمات تارة وعلى هیئة امواج طورًا . 

  ئص التفكیر المنظومي خصا
ینظر الى الموقف ككل والى السیاق الواسع ویقاوم المیل الى تبسیط الحلول  - ١

 والمشكالت . 
ینظر الى الخصائص العامة للنظام ككل والتي تنشأ من العالقات (الروابط) بین  - ٢

 االجزاء المكونة لهذا النظام . 
 ن اتخاذ القرار واالدارة . یشجع المشاركة اثناء حل المشكالت ویعمل على الدمج بی - ٣
 یحثنا على تقدیر وجهات نظر االخرین .  - ٤
یوسع نظرتنا الى العالم ویجعلنا علي وعي اكثر بالفروض والحدود التي تستخدمها  - ٥

 لتعریف االشیاء . 
یساعدنا ان ننظر الى العالقات والتأثیرات المتعددة بین االجزاء المكونة للمشكلة التي  - ٦

  (Sterling , 2004)نتشارك في حلها . 
  

  اهمیة التفكیر المنظومي 
  ترجع اهمیة التفكیر المنظومي الى : 
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٥٤٠  
 

  یفید التفكیر المنظومي عند وضع الخطط ، وتحلیل االنظمة ، فاذا كانت
االنظمة تهتم فقد باالشیاء والتفاصیل ، فان ذلك سوف یؤدي الى العمل بنظرة 

 ضیقة ، ومحدودة من العالم . 
  یساعد في حل المشكالت المعقدة ، النه یساعد الفرد على رؤیة صورة كلیة

للمشكالت ، ولیس مجردًا اجزائها ، كما یفید في حل المشكالت المتكررة ، او 
تلك المشكالت الناتجة عن المحاوالت الخاطئة في الماضي الصالحها ، 

تؤثر او تتأثر  وكذلك یساعد في حل القضایا التي یكون فیها تصرفات االفراد
بالبیئة المحیطة لتلك القضایا ، ویفید في حل المشكالت التي تكون حلولها غیر 

 واضحة . 
  یمكن ان یحسن من تعلم الفرد عن طریق مساعدته على التركیز على النظام

بشكل  كلي وامداده بمهارات او ادوات تساعده على اشتقاق نماذج مالحظة 
ها في العمل ، كما یستخدم كأسلوب نقدي الي للسلوك من االنظمة التي یرون

 منظومة للتعلم ، النها تمثل ادراك جدید للفرد ولعالمه . 
  یشجع المتعلم على دراسة العالقة بین االنسان وبیئته ، حیث ان هذا النوع من

التعلم المنظومي یكسب الطالب القدرة على معرفة شبكة العالقات الداخلیة 
مع ، والعالم الطبیعي ، كما انه یكسب الطالب رؤیة جدیدة داخل البیئة ، والمجت

 لعالمه الذي یعیش فیه. 
  یسهم في مساعدة الطالب على اعادة الموقف التعلیمي ، واعادة تركیب مكوناته

بمرونة ، مع تعدد الطرق التي تتفق مع تحقیق االهداف ، والوصول للمطلوب 
 یر ، والتفكیر في التفكیر . في اطار من التنظیم واالدارة لعملیة التفك

  تساعد في تنمیة قدرة الطالب على الرؤیة المستقبلیة الشاملة لموضوع ما ، دون
ان یفقد جزئیاته ، وكذلك انماء قدرته على التحلیل ، والتركیب وصوًال لالبداع 

 الذي یعد من اهم مخرجات اي نظام تعلیمي ناجح . 
  التفكیر المنظومي للمتعلم 
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٥٤١  
 

 كالت حیث النظرة بشكل اوسع لها . یبسط المش - ١
 یرى خواص النظام من خالل تفاعل االجزاء مع بعضها البعض .  - ٢
 ینظر الى التأثیرات المتعددة والعالقات في حل مشكلة معینة .  - ٣
 یصبح اكثر وعیًا للحدود واالفتراضات المستخدمة لتحدید القضایا .  - ٤
 یقدر وجهات النظر االخرى .  - ٥
 والغموض والمشاركة واالستفادة من التغییر .  یساعد في تقبل الشك - ٦
 تحدید االستراتیجیات التي تولد افضل الحلول المستدامة .  - ٧
 اتخاذ القرار وتشجیع على المزید من المشاركة ونهج متعدد التخصصات .  - ٨
یمكن ان یحسن من تعلم المتعلم عن طریق مساعدته على التركیز على النظام  - ٩

رات ، او ادوات تساعده على اشتقاق نماذج مالحظة بشكل كلي ، وامداده بمها
للسلوك من االنظمة التي یرونها في العمل ، كما یستعمل كاسلوب نقدي الي 

 منظومة للتعلم ، النها تمثل ادراك جدید للفرد ولعالمه . 
موضوع دون ان یفقد جزئیاته اي  ینمي لدى الفرد الرؤیة المستقبلیة الشاملة الي -١٠

 یرى الجزئیات في اطار كلي مترابط . 
  التفكیر المنظومي للتربیة والتعلیم 

فكر منظم یتطلب تحوالت عدة في المفاهیم ، وهذا بدوره یؤدي الى اختالف طرق   - ١
 التدریس ، والطرق المختلفة لتنظیم المجتمع . 

حلیل االنظمة ، فاذا كانت االنظمة یفید التفكیر المنظومي عند وضع الخطط ، وت - ٢
تهتم فقط باالشیاء والتفاصیل ، فان ذلك سوف یؤدي الى العمل بنظرة ضیقة 

 ومحدودة من العالم . 
 یمكن من نظام متكامل یهتم بالكل ، والكل الیساوي االجزاء .  - ٣
 الدروس المتعلمة تصبح شبكة من العالقات داخل المجتمع .  - ٤
 م والمعرفة . یعترف بمختلف طرق التعل - ٥
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٥٤٢  
 

التحول من التفكیر التحلیلي الى التفكیر الشمولي ویتیح هذا التركیز على المشاریع  - ٦
القائمة بدال موضوع التعلم القائم وتشجع المربین على ان تكون میسرة بدال من خبراء 

 توزیع المعرفة  
كیز على التركیز على تطویر المتعلمین وفهم عملیات التغیر والتحول ، بدال من التر  - ٧

 المتعلم والحصول على حق االجابة . 
رفع كفاءة وتطویر العملیة التعلیمیة بصورة منظومیة شاملة ، قائمة على نظریة  - ٨

سلیمة لتغییر نظام التعلیم ، وتؤكد على اهمیة تغییر طریقة تفكیرنا في كیفیة التغییر 
 والتطویر . 

المنظومي كًال من المدى تنظیم محتوى المناهج الدراسیة ، حیث یراعي المدخل  - ٩
والتتابع والتكامل ، وبذلك یظهر المحتوى في صورة مترابطة ومتكاملة وذات معنى 

 مع استبعاد الحشو والتكرار . 
رفع كفاءة العملیة التعلیمیة بوجه عام والتأكید على ربط فروع المعرفة المختلفة  -١٠

 ربطًا منظومیًا كلما امكن ذلك . 
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٥٤٣  
 

  متطلبات استخدام التفكیر المنظومي في التعلم الصفي 
لكي ننمي التفكیر المنظومي لدى الطلبة ینبغي اعادة النظر في عدة امور من اهمها 

  االتي : 
  . المناهج الدراسیة من حیث مواكبة مضامینها لهذا النمط من التفكیر 
 تحلیل والتركیب نظام التقویم بحیث یمكن التركیز على القدرات العلیا مثل ال

 والتقویم بصورة متوازنة مع القدرات الدنیا مثل التذكر والفهم والتطبیق . 
 جاه المنظومي في التعلیم الصفي برامج اعداد المعلم بحیث یستطیع استخدام االت 
  نظم االدارة الصفیة بحیث یكون هناك تفاعل صفي في بناء المنظومات

المطلوبة مع مراعاة ان دور المعلم لیس ناقًال للمعلومات بل مرشدًا وموجهًا 
للطلبة . الوسائل التعلیمیة بحیث یتم استخدام وسائل االتصال الحدیثة مثًال 

 االنترنت وانظمة الحاسوب ووضع البرامج التعلیمیة . 
  اسالیب التدریس العادیة بحیث یتم االستعانة بالتعلم التعاوني والتعلم االنفرادي

  في تكوین المنظومات العلمیة وغیرها . 
  اجراءات تدریس مهارات التفكیر المنظومي 

تمثل مهارات التفكیر المنظومي احدى المهارات الرئیسیة التي یحتاجها الطلبة اذا       
فكرین فاعلین ، فاالفراد الذین یقدرون على رؤیة ماحولهم بدقة ما ارادوا ان یكونوا م

وامعان ، فانهم یعجبون باستمرار هذه المهارة ، فیما یقومون به فعلیًا الیعدو كونه تحلیًال 
للمواقف وضبطها في ضوء نظام تفكیر معین ، انها مهارة فوق المعرفیة وتمثل القاعدة 

فیذ وفیما یلي مجموعة من االجراءات الواجب اتباعها للتقییم التشكیلي خالل عملیة التن
  عند تدریس مهارات التفكیر المنظومي : 

العمل على اختیار نظام بسیط مثل قواعد نظام الصفوف الدراسیة اي العمل على  - ١
تشجیع الطلبة في الصفوف على تحدید انماط السلوك المتبقیة داخل الصفوف 

 الدراسیة . 
 تحدید انماط السلوك االكثر اهمیة للوصول الى مواقف تعلیمیة فاعلة ومسلیة .  - ٢
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تحدید اذا كان انماط اخرى من السلوك مهمة ایضًا في ضوء تطبیق الخطوة السابقة  - ٣
 . 

تحدید التوابع الخاصة بكل نمط من انماط السلوك المحددة لقواعد السلوك الصفي  - ٤
تحدث فیما اذا كانت عملیة تتابع االهداف قد ومناقشة الطلبة في االمور التي قد 

 تمت بالفعل ام ال . 
العمل على تقییم االمور نهائیًا من اجل تحدید قواعد التفاعل داخل الصفوف  - ٥

 ) . ٢٠٠٦الدراسیة (ابو عودة ، 
  مهارات التفكیر المنظومي 

  یتفق التفكیر المنظومي مع مهارة التناول الدینامي للمشكلة وتتمثل في : 
تدریب المتعلم علي رؤیة واستنتاج انماط او تعلیمات للسلوك او للمؤسسة او  - ١

 للمجتمعات او للشعوب اكثر من رؤیة احداث جزئیة . 
مهارة االستفادة من تحلیل الموقف في عملیة التخلیق ویمارس الفرد تلك المهارة في  - ٢

 اطار مایعرف بالتفكیر الحلقي المغلق . 
 لموقف او المشكلة او للشخص او للمجتمع او للشعب . مهارة النظرة الشمولیة ل - ٣
مهارة التركیب ، تركیب الجملة من حروف ، تركیب شكل من وحدات شكلیة ،  - ٤

تركیب مكونات تؤدي الى اختراع جدید ، تركیب مجموعة من االفكار لتعدیل السلوك 
 ......الخ 

لمهارة تتمثل في : مهارة تحدید كیفیة تأثیر العناصر كل منها على االخر وتلك ا - ٥
معرفة الخطوات االجرائیة لحل المشكلة قبل االقدام على حلها ، فالتوصل الى كیفیة 
تأثیر كل جزء من اجزاء السیارة على الجزء االخر یمثل مهارة اجرائیة تحتاج الى 
الممارسة والتدریب ، ویمكن تعمیمها في التدریس ، التدریب المهني ، االدارة كمهارة 

 التفكیر المنظومي .  هامة في
 مهارات التفكیر العلمي كم تعلمناها منذ سنوات طویلة .  - ٦
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٥٤٥  
 

مهارة التوصل الى البناء  –مهارة رصد وتحدید العالقات المتبادلة غیر المرئیة  - ٧
 العمیق كتفكیر متصل ذو رؤیة بانورامیة للعالقات المتبادلة بین عناصر الموقف . 

  التفكیر المنظومي  األسس العلمیة للتدریب على مهارات
 االحاطة بجمیع المعلومات عن المشكلة والهدف المراد التوصل الیه .  - ١
 التدریب على تحلیل المشكلة الى العناصر االساسیة المكونة لها .  - ٢
 بناء الرسومات التخطیطیة لتحدید الترابط بین العناصر المكونة للمشكلة .  - ٣
 تحدید مسارات النظم الحلقیة وتفاعالتها .  - ٤
التدریب الجید على تحویل جمیع االفكار المجردة لعناصر المشكلة الى مخططات  - ٥

 مرئیة تشكل بناء من هذه العناصر . 
االخذ في االعتبار التحول من عملیات التحلیل الى تخلیق عالقات جدیدة لم تكن  - ٦

 موجودة من قبل تقدم حال للمشكلة . 
  التفكیر المنظومي واالدارة 

منها مفهوم (ادارة التمیز) : الذي یستند الى اطار فكري واضح یعتمد اوًال : االدارة و 
الذي یرى  Systemic thinkingالتكامل والترابط ویلتزم منطق التفكیر المنظومي 

المنظمة على انها منظومة متكاملة تتفاعل عناصرها وتتشابك آلیاتها ومن ثم تكون 
مخرجاتها محصلة لقدراتها المجتمعة ، ومن ثم فان ادارة التمیز هي القدرة على توفیق 
وتنسیق عناصر المنظمة وتشغیله في تكامل وترابط لتحقیق اعلى معدالت الفاعلیة ، 

مستوى المخرجات الذي یحقق رغبات ومنافع وتوقعات اصحاب والوصول بذلك الى 
  ) ٢٠٠١، ( Oaklandالمصلحة المرتبطین بالمنظمة . 

التفكیر المنظومي وسیلة تساعدنا على توسیع افاق التفكیر لدینا ورؤیة العالم من      
عامل حولنا بشكل اشمل وتحدید وفهم المسببات الحقیقیة لالحداث التي تقع من حولنا والت

  معها بطیقة فعالة . 
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في السابق كان المدراء یتعاملون مع وحدة من المنظمة لتطویرها وتنظیمها ومن ثم 
ینتقلون الى وحدة اداریة اخرى ، هذا االسلوب االداري انتج منظمات ذات وحدات اداریة 

  خرى االمنظمة عندما تعمل بمفردها ولكن غیر مترابطة وال تتكامل مع الوحدات االداریة 
التفكیر المنظومي ساعد المدراء على فهم العالقة بین الجزء (الوحدات االداریة) والكل 
(المنظمة) وكذلك فهم خصائص االجزاء (الوحدات االداریة) من خالل فهم دینامیكیة 

  الكل . 
لذا اصبحت مصطلحات التفكیر المنظومي من المصطلحات التي الغنى عنها في       

السیما في مجاالت االدارة ، فمصطلحات مثل مدخالت ، وعملیات ، االب التربوي و 
ومخرجات ، وتغذیة ، راجعة ، اصبحت متداولة بین معظم االداریین ، كما اصبح 
الدارسون یؤكدون اهمیة فهم شبكة العالقات بین مكونات الظاهرة موضع الدراسة مقابل 

قل ، ومرد هذا التحول یرجع الى عنایتهم السابقة بتحلیل االجزاء ودراستها بشكل مست
  ادراك الدارسین ان كل نظام هو اكثر من مجرد مجموع االجزاء التي یشملها . 

فالتفكیر المنظومي هو تجمع وتمحور الشیاء او افكار او مبادئ او عقائد او ما          
على  الى ذلك لیشكل كًال متناغمًا مترابطًا ضمن شبكة منظمة من التفاعالت المعتمدة

بعضها البعض ، وبهذا یكون النظام تصمیمًا وخطة مدروسة لتنظیم وتفعیل مجموعة من 
  ) . ٢٠٠٢النشاطات ضمن مسعى من تحقیق الهداف ومرام متفق علیها . (الطویل ، 

وتشمل ادارة التعلیم ایضًا اعادة الهندسة والتخطیط االستراتیجي ، ویؤكد هذا المدخل على 
یعة للتغیر وهذا االتجاه الجدید في االدارة الذي یتم التخلي فیه عن ان االدارة عملیة سر 

  كل اسالیب االدارة والتخطیط الجامدة او مایسمى باالدارة الجامدة . 
والتعلیم في ظل الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة المعاصرة والتي       

وج لتبنى هذا المدخل لكي تتطلب التركیز على الكلیات والتصور الشامل ، هي االح
  یستطیع تطویر وتحسین ادائه بأقل التكالیف وأقل الوقت وأكثر فاعلیة . 

كما ان االدارة المستجیبة والقائمة على مدخل النظم واعادة الهندسة وادارة الجودة        
وادارة التغیر والتخطیط االستراتیجي تمثل االستراتیجیة المالئمة لعصر الشراكة 
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خصة والتعاون . وهذه هي ابرز هموم وزارة التربیة والتعلیم العالي في هذا والخص
المنعطف الحضاري ، الذي ال تنفصل فیه مشكالت التمویل عن مشكالت التصمیم 

  والعمل ادارته ، كما یبینه المخطط المنظومي االتي : 
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  المصادر :
، عمان دیبونو  ١المنظومي ، طالتفكیر  - ) :٢٠١٠الكبیسي ، عبد الواحد حمید  ( - ١

 للنشر والتوزیع .
مدى غعالیات المدخل المنظومي في تدریس  -) :٢٠٠٧سعید نبهان سعد ( - ٢

العالقات واالقترانات وأثره على التفكیر المنظومي في منهج الریاضیات ، كلیة 
 التربیة ، جامعة األقصى فلسطین .

اثر استعمال خرائط المفاهیم على التحصیل  -) :٢٠٠٨الكبیسي یاسر عبد الواحد ( - ٣
والتفكیر المنظومي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مادة الجغرافیة ، جامعة االنبار 

 العراق .
المدخل المنظومي في مواجهة التحدیات ، دار المعارف  -) :٢٠٠١فهمي فاروق ( - ٤

 القاهرة.
أثر النموذج البنائي في تدریس الریاضیات على  -) :٢٠٠٦د (ابو عودة سلیم محم - ٥

 تنمیة التفكیر المنظومي ، رسالة ماجستیر ، غزة .
مشروع تنمیة مهارات وقدرات اعضاء هیئة التدریس ،  -) :٢٠٠٥جمال منیر ( - ٦

  جامعة القاهرة مصر .
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  المستخلص
فـــــــرض التطـــــــور العلمـــــــي والتقنـــــــي التســـــــاع تطبیقـــــــات تكنولوجیـــــــا المعلومـــــــات     

العملیـة التعلیمیـة، التحـول فـي أنمـاط  الجامعـاتواالتصاالت وانتشار شـبكة االنترنـت علـى 
ــه ــا المعلومــات واالتصــاالت فــي  دور إبــرازیســعى البحــث إلــى  وعلی تعزیــز جــودة تكنولوجی

ــیم العــالي،  ــیم مــن خــاللالتعل ــة التعل ــة المــأمون الجامعــة (قیــد الجــامعي فــي  دراســة حال كلی
والمزایـا التـي  تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالتلى تحدیـد مـدى اسـتخدام إضافة إ ،البحث)

ــیم الجــامعي وتعزیــز التنمیــة البشــریة، وبشــكل عــام  یحققهــا هــذا االســتخدام فــي تطــویر التعل
  ة:یحاول البحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتی

تكنولوجیـــا المعلومـــات  حـــولهـــل هنـــاك تصـــور واضـــح لـــدى المنظمـــة المبحوثـــة  .١
  واالتصاالت؟

 ؟جودة التعلیم العالي حولهل هناك تصور واضح لدى المنظمة المبحوثة  .٢
 ما واقع استخدام المنظمة المبحوثة لمكونات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؟ .٣
مـــا طبیعـــة عالقـــات االرتبـــاط والتـــأثیر بـــین تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــاالت  .٤

   ؟وجودة التعلیم العالي
وذلــك مــن  ،ولإلجابــة عــن التســاؤالت أعــاله تــم اعتمــاد المــنهج الوصــفي التحلیلــي

خالل تصمیم وبناء مقیاس لهُ القدرة علـى قیـاس األبعـاد الرئیسـة للبحـث والمتمثلـة باسـتمارة 
باعتبـارهم عینـة  أعضـاء هیئـة التـدریس) اسـتمارة علـى عینـة مـن ٣٠ذ تم توزیع (استبانه، إ

ــم اســتخدام مجموعــة مــن األســالیب اإلحصــائیة. وتوصــل  ــات ت ــة تحلیــل البیان البحــث، وبغی
البحث إلى مجموعة من االستنتاجات من أهمها وجود عالقة ارتباط معنویة بین تكنولوجیـا 

واستنادًا إلـى ، على مستوى المنظمة المبحوثة التعلیم العاليوجودة المعلومات واالتصاالت 
ِ یما توصل إل  همهـاكـان مـن أ المقترحاتفقد وضعت مجموعة من  استنتاجاتالبحث من  ه

 ُ عـــد العنصـــر األســـاس فـــي اســـتقطاب التكنولوجیـــا االهتمـــام الكبیـــر بـــالمورد البشـــري الـــذي ی
  .جودة العملیة التعلیمیةز الحدیثة وتشغیلها وصیانتها على نحو یسهم في تعزی

  الكلمات المفتاحیة: تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، الجودة، جودة التعلیم العالي.
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Abstract 
Imposition of scientific and technical development of the 

breadth of information and communication technology applications 
and the proliferation of the Internet on universities transformation in 
the educational process patterns, the research seeks to highlight the 
role of information and communication technology in enhancing the 
quality of higher education, through the case of university education 
in the college of university almamoon study (under research) in 
addition to determining the extent of the use of information and 
communication technology and the benefits achieved by the use in 
the development of university education and the promotion of  
human development, and general research attempts to answer the 
following questions: 

1. Is there a clear vision of the researched organization on 
information and communication technology? 

2. Is there a clear vision of the researched organization about 
the quality of higher education? 

3. What is the reality researched organization for use the 
components of information and communication technology? 

4. What is the nature relationships effect and correlations 
between information and communication technology and the 
quality of higher education؟  
To answer the questions above have been adopted 

descriptive and analytical approach, and through the design and 
construction of a measure has the ability to measure the dimensions 
of the main research and of application form questionnaire, as were 
distributed (30) form a sample of faculty members as research 
sample, in order to analyze the data was used group statistical 
methods. The research found a set of conclusions of the most 
important and highly significant correlation between information 
and communication technology and the quality of higher education 
at the organization researched level, and based on  conclusions the 
of the research findings has developed a set of proposals among 
which was the great interest of the human resource, which is the 
main element in attracting modern technology, operated and 
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maintained in a manner contribute to enhancing the quality of the 
educational process. 
Key words: Information and Communication Technology, 
Quality, Quality of Higher Education. 

 المقدمة
، بــــل فعالــــةتقــــدم الیـــوم خیــــارات وبــــدائل  تكنولوجیـــا المعلومــــات واالتصــــاالتإن 

 ة، وركیزة أساسیة تسـتند علیهـا المنظمـمنظمة لتحقیق أهدافهاأصبحت الركن األساس ألي 
حـراز التقـدم والنمـو فـي بیئتهـا التنافسـیة ،في أداء العدید من المهـام والوظـائف ٕ حتـى بـات  وا

ــین تكنولوجیــا المعلومــات  مــن اتهــذه المنظمــ المنظمــات یســتند علــى مــا تمتلكــهُ  التنــافس ب
عــد التعلــیم العــالي ضــرورة  ُ ــیم العــالي، إذ ی واالتصــاالت وخصوصــًا فیمــا یتعلــق بمجــال التعل
ــدار التطــور  قــاس مق ُ ــًا مــا ی إجتماعیــة وحضــاریة تملیهــا متطلبــات وحاجــات المجتمــع، وغالب

ع التعلیم العـالي فیهـا، كونهـا هـي التـي تمـد كافـة مفاصـل والثقافة للمجتمعات من خالل واق
المجتمع بـالموارد البشـریة الكفـوءة والقـادرة علـى تحقیـق التقـدم فـي مجـاالت العمـل كافـة، إذ 
ــیم العــالي تطبیــق الجــودة وصــوًال إلــى جــودة المخرجــات  أصــبح لزامــًا علــى مؤسســات التعل

العــالي البــدَّ مــن وجــود معــاییر للجــودة یــتم التعلیمیــة، لــذلك فــإن تطبیــق الجــودة فــي التعلــیم 
ـــــذ وتطبیـــــق الجـــــودة، إذ یكـــــون لتكنولوجیـــــا المعلومـــــات  ـــــد القیـــــام بتنفی االعتمـــــاد علیهـــــا عن

  واالتصاالت دور مهم وفعال في تطبیق جودة التعلیم العالي. 
  المحور األول: منهجیة البحث

: مشكلة البحث   أوًال
ــا المعلومــات واالتصــاالت یومــًا  الجامعــاتزاد إهتمــام      ــدة والناجحــة بتكنولوجی الرائ

األداء وكـذا علــى  جـودة العملیــة التعلیمیـةبعـد یـوم، وذلـك یرجــع لـدورها فـي إنعكاســها علـى 
ــد أصــبح تطبیقهــا أحــد أهــم األســالیب التــي تحقــق مــن خاللهــا الجــامعي أعلــى مســتوى ، فق

ن سعي للجودة في التعلیم ٕ (قید البحـث) إلـى تحقیـق مسـتوى عـالٍ  عةكلیة المأمون الجام، وا
في ظل التحول العمیق والتطورات الجدیدة والمتالحقـة سـواء فـي البیئـة الداخلیـة  الجودةمن 

ـــع  ـــة المـــأمون الجامعـــةوالخارجیـــة یضـــعنا أمـــام بعـــض التســـاؤالت حـــول موق مـــن هـــذه  كلی
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صـاالت والتـي تـم مدى أهمیة تكنولوجیا المعلومات واالت أدركتالتحوالت المحیطة به وهل 
في دول العـالم، وبشـكل عـام یحـاول البحـث اإلجابـة عـن  الجامعاتاعتمادها من قبل أكبر 

  التساؤالت اآلتیة:
تكنولوجیـــا المعلومـــات  حـــولهـــل هنـــاك تصـــور واضـــح لـــدى المنظمـــة المبحوثـــة  .١

  واالتصاالت؟
 ؟جودة التعلیم العالي حولهل هناك تصور واضح لدى المنظمة المبحوثة  .٢
 ما واقع استخدام المنظمة المبحوثة لمكونات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؟ .٣
مـــا طبیعـــة عالقـــات االرتبـــاط والتـــأثیر بـــین تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــاالت  .٤

   ؟وجودة التعلیم العالي
: أهمیة البحث   ثانیًا

حـــدة المنافســـة  فـــي ضـــوء التطـــورات التكنولوجیـــة المتســـارعة فـــي العـــالم واشـــتداد
ِ ال زیـادة القـدرة التنافسـیة واالهتمـام الكبیــر  بعــض ووجـوب عالمیـة وانفتـاح العـالم علـى بعضـه

 فقــد أصــبح مــن الضــروري علــى األقســام العلمیــة فــي الجامعــات الجــودة، بتحقیــقوالمتنــامي 
التنافســیة علــى البقــاء  الرصــینة الســعي نحــو تحســین مســتوى جــودة أدائهــا المــتالك القــدرة

مـــن هنـــا ، تتناســب وحجـــم التحـــدیات المســـتقبلیة ســـمات التطـــور التـــيواالســتمرار وامـــتالك 
 تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالتاسـتخدام  الستكشـاف أهمیـة ومـدى البحثجاءت أهمیة 

ــیم الجــامعي فــي التــدریس الجــامعي، ــا التــي یحققهــا هــذا االســتخدام فــي تطــویر التعل  والمزای
ِ  وتعزیز للموارد البشریة العاملـة فـي مجـال  فاءة والخبرةواإلرتقاء بمستوى التأهیل والك جودته

    التعلیم الجامعي.
: أهداف البحث   ثالثًا

جـودة التعلـیم تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت فـي  دوریسعى البحث إلى بیـان     
ــا المعلومــات واالتصــاالت العــالي ــورة إطــار نظــري لتكنولوجی ، فضــًال عــن المســاهمة فــي بل

، باإلضافة إلى تشخیص واقع المنظمة المبحوثة فیمـا یتعلـق بمكونـات وجودة التعلیم العالي
ــــاط والتــــأثیر  ــــات االرتب ــــى طبیعــــة عالق ــــا المعلومــــات واالتصــــاالت، والتعــــرف عل تكنولوجی
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ومعنویتهــا بــین المتغیــرین المبحــوثین ومحاولــة تفســیرها واالســتفادة مــن نتائجهــا فــي معالجــة 
ًال عن التوصل إلـى مجموعـة مـن االسـتنتاجات فض ،مشكلة أو أكثر في المنظمة المبحوثة

  التي یمكن من خاللها تقدیم مجموعة من المقترحات الالزمة للمنظمة المبحوثة.
: مخطط البحث   رابعًا

ــین فــي الشــكل (     ) لمعالجــة مشــكلة البحــث مــن ١تــم بنــاء مخطــط فرضــي كمــا مب
ُ في المنظمة  قـد اعتمـد ف ،المبحوثـةخالل قیاس كل متغیر من متغیرات البحث ومدى توافره

ـــدَّ تكنولوجیـــا المعلومـــات  البحـــث فـــي بنـــاء هـــذا المخطـــط متغیـــرات مســـتقلة ومعتمـــدة، إذ عُ
 ،( متغیـرًا معتمـدًا  وجـودة التعلـیم العـاليواالتصاالت بداللة مكوناتـهِ متغیـرًا مسـتقًال (تفسـیریًا

.(   (مستجیبًا
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  ): مخطط البحث الفرضي١الشكل (

  إعداد الباحثان.المصدر: 
: فرضیات البحث   خامسًا

تماشــیًا مــع أهــداف البحــث واختبــارًا لمخططــهِ فقــد اعتمــد البحــث علــى فرضــیتین     
  وكما یلي:رئیسیتین 

ــــة بــــین تكنولوجیــــا  ــــاط ذات داللــــة معنوی ــــى: ال توجــــد عالقــــة ارتب الفرضــــیة الرئیســــة األول
، وتتفرع عن هذه الفرضیة الرئیسـة الفرضـیات وجودة التعلیم العاليالمعلومات واالتصاالت 

  الفرعیة اآلتیة:

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 جودة التعلیم العالي

والمعداتاألجهزة    الموارد البشریة االتصاالت والشبكات البرمجیات 



     

  
  

   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ودورھا في....

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٥٥  
 

 وجــودة التعلــیمال توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة معنویــة بــین األجهــزة والمعــدات  .١
 .العالي

 .وجودة التعلیم العاليال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین البرمجیات  .٢
ـــین االتصـــاالت والشـــبكات  .٣ ـــة ب ـــة معنوی ـــاط ذات دالل ـــة ارتب وجـــودة ال توجـــد عالق

   .التعلیم العالي

ـــیم ال توجـــد عالقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة معنویـــة بـــین المـــوارد البشـــریة  .٤ وجـــودة التعل
  .العالي

ــــــا المعلومــــــات الفرضــــــیة ا ــــــة لتكنولوجی ــــــة معنوی ــــــة: ال یوجــــــد تــــــأثیر ذو دالل لرئیســــــة الثانی
، وتنبثق عن هذه الفرضـیة الرئیسـة الفرضـیات الفرعیـة جودة التعلیم العاليواالتصاالت في 

  اآلتیة:
 .جودة التعلیم العاليال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة لألجهزة والمعدات في  .١

 .جودة التعلیم العالية للبرمجیات في ال یوجد تأثیر ذو داللة معنوی .٢
   .جودة التعلیم العاليال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة لالتصاالت والشبكات في  .٣

  .جودة التعلیم العاليال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة للموارد البشریة في  .٤
: منهج البحث   سادسًا

على المنهج الوصفي التحلیلي في كتابـة اإلطـار النظـري للبحـث،  الباحثاناعتمد 
وفي وصف مجتمع وعینة البحث، فضًال عن تحدید العالقة (عالقة االرتباط والتأثیر) بـین 

عتمـــدة فـــي البحـــث  ُ ـــیم تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــاالت بداللـــة مكوناتهـــا الم وجـــودة التعل
  .العالي

: أسالیب جمع البیانات وا   لمعلوماتسابعًا
ــان العدیــد مــن المصــادر واألســالیب ذوات الصــلة بموضــوع البحــث  اعتمــد الباحث

  ویمكن تقسیمها إلى رافدین أساسیین هما: 
: اعتمد الباحثان في إعدادهما للبحث الحالي فیما یتعلق بتغطیـة اإلطـار أ. اإلطار النظري

واألطـاریح والرسـائل الكتـب النظري على استخدام ما ُأتـیح مـن مصـادر عربیـة وأجنبیـة ك
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الجامعیــة والــدوریات باإلضــافة إلــى البحــوث والمــؤتمرات والمقــاالت العلمیــة التــي حصــل 
   علیها الباحثان عبر شبكة االنترنت.

  الوسائل اآلتیة في جمع البیانات المطلوبة للبحث:  الباحثان استخدم اإلطار المیداني:  ب.
ـــك باعتبارهـــا أدا . اســـتمارة االســـتبانه:١ ـــي وذل وعـــيَّ ف ُ ة رئیســـة فـــي جمـــع البیانـــات، إذ ر

صــیاغتها قـــدرتها علـــى تشـــخیص وقیـــاس متغیـــري البحـــث بحیـــث تخـــدم أهـــداف البحـــث 
مت االســــتبانه بشــــكل یــــتالءم مــــع األفــــراد المبحــــوثین، إذ تــــم تــــدریج  ــــمِ ُ ، وص وفرضــــیاتهِ

ي، إذ ) الثالثــLikertاالســتجابة علــى فقــرات االســتبانه تــدریجًا ثالثیــًا باســتخدام مقیــاس (
صـحیح) وصـوًال  ٣) مـن عبـارة أتفـق التـي أخـذت الـوزن (١-٢-٣تراوحت األوزان بین (

صــحیح)، واشــتملت االســتبانه علــى  ١(          إلــى عبــارة ال أتفــق التــي أخــذت الــوزن
  ). ١ثالثة فقرات والموضحة بالجدول (

  ): وصف متغیرات البحث في االستبانه١الجدول (

  المتغیرات الفرعیة  المتغیرات الرئیسة  ت
تسلسل الفقرات في 

  االستمارة
عدد 
  الفقرات

معلومات تخص األفراد  معلومات عامة  األول
  المبحوثین

1 - 3  3 

  الثاني
تكنولوجیا 
المعلومات 
  واالتصاالت

 X1 – X4  4  األجهزة والمعدات

  X5 – X8  4  البرمجیات

  X9 – X12  4  االتصاالت والشبكات

 X13 – X16  4  الموارد البشریة

  الثالث
جودة التعلیم 

  العالي
بجودة أسئلة متعلقة 

 X17 – X30  14  التعلیم العالي

  .في ضوء استمارة االستبانه إعداد الباحثانالمصدر: 
اسـتخدم البحــث مجموعـة مـن األســالیب اإلحصـائیة مــن . أسـالیب التحلیــل اإلحصـائي: ٢

، إذ تـم االعتمـاد علـى الحزمـة  أجل التوصل إلى أهداف البحث الحالي واختبار فرضیاتهِ
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فــي التحلیــل، وتتمثــل هــذه األســالیب بــالتكرارات  (SPSS)البرمجیــة اإلحصــائیة الجــاهزة 
ت البحـث، فضـًال عـن والنسب المئویة واألوسـاط الحسـابیة، كونهـا أدوات وصـف متغیـرا

اســتخدام معامــل االرتبــاط البســیط لقیــاس قــوة العالقــة بــین المتغیــرین، واحتســاب نمــوذج 
ــأثیر المتغیــر المســتقل فــي المتغیــر المعتمــد،  ــة ت االنحــدار الخطــي البســیط لقیــاس معنوی

) الختبــار معنویــة معادلــة االنحــدار الخطــي البســیط، واختبــار Fباإلضــافة إلــى اختبــار (
)Tمعامـل  كما تم استخدامتبار معنویة معامل االرتباط ومعنویة معامل االنحدار، ) الخ

  ) للتعرف على قوة تأثیر المتغیر المستقل في المتغیر المعتمد.R2التحدید (
 ِ : وصف مجتمع البحث وعینته   ثامنًا

   . وصف مجتمع البحث ١
ــة  مــن بطلــب  ٢٣/٤/١٩٩٠أهلیــة تأسســت فــي المــأمون الجامعــة هــي كلیــة كلی
، هلیـــة فـــي العـــراققـــدم الكلیـــات األأتعتبـــر ، إذ المركـــز العـــام فـــي العـــراق / نقابـــة المعلمـــین

قسـام كلیـة التربیـة أسـاس أعلـى  الكلیـةحیـث تـم افتتـاح تتكون الكلیة من عـدد مـن األقسـام، 
ــاریخ والجغرافیــة وكــان أحیــث كانــت تضــم ، فقــط  ول عــام دراســي كــان فــي موســمأقســام الت

تــم  ٢٠٠٤وبعــد عــام  ،ضــافة قســم علــوم الحاســوبإتــم  ١٩٩٣ام وفــي عــ ،١٩٩١-١٩٩٠
قسـام أضـافة إتـم  ٢٠٠٥وفـي عـام  ،عمـالدارة األإوقسـم  ةضافة قسم القانون وقسم الترجمإ

ضافة قسـم علـوم إوبعد عامین تم  ،الهندسة التقنیة الحاسوب والقدرة الكهربائیة واالتصاالت
تــم افتتــاح قســم  ٢٠١٥فــي عــام و  ،كــأول قســم طبــي فــي الكلیــة )تحلــیالت مرضــیة( الحیــاة

  .الصیدلة فیها
  . وصف عینة البحث٢

ممـــن لـــدیهم الخبـــرة  أعضـــاء هیئـــة التـــدریس عینـــة قصـــدیة لعـــدد مـــن تـــم اختیـــار
والدرایــة بأنشـــطة تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــاالت ومهامهــا ضـــمانًا لتحقیـــق الفائـــدة مـــن 

ــام الباحثــان بتوزیــع (المعلومــات الدقیقــة التــي یقــدم ) اســتمارة اســتبیان علــى ٣٠ونها، فقــد ق
) ٢%، ویوضـح الجـدول (١٠٠أي بنسـبة اسـتجابة  ها كاملةاألفراد المبحوثین وتم استرجاع

                                                
 تم وصف مجتمع البحث من خالل المعلومات الموجودة على الموقع االلكتروني لكلیة المأمون الجامعة. 
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وعـدد والتحصـیل الدراسـي سمات األفراد المبحوثین في المنظمة المبحوثة من حیث الجنس 
  سنوات الخدمة. 

  وثین في المنظمة المبحوثة): سمات األفراد المبح٢الجدول (
 %النسبة المئویة  العدد الفئة  المتغیر

 الجنس
 ٦٣ ١٩  ذكر
 ٣٧ ١١ أنثى

 ١٠٠ ٣٠ المجموع
  % النسبة المئویة العدد الفئة المتغیر

  المؤهل العلمي
 ٨٠ ٢٤ ماجستیر
 ٢٠ ٦  دكتوراه
 ١٠٠ ٣٠ المجموع

 %النسبة المئویة  العدد الفئة المتغیر

الخدمة عدد سنوات  
٧٣ ٢٢  ١٠ – ١ 
 ٢٧ ٨  فأكثر -  ١١

 ١٠٠ ٣٠ المجموع
  إعداد الباحثان في ضوء نتائج االستبانه.المصدر: 

: حدود البحث   تاسعًا
، أمــا حــدود البحــث زمنیــًا فقــد بكلیــة المــأمون الجامعـةتتمثـل حــدود البحــث مكانیــًا     

  .١٠/٣/٢٠١٧ولغایة  ١/٢/٢٠١٧امتدت للمدة 
  اإلطار النظري للبحثالمحور الثاني: 

: مفهوم تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   أوًال
 تتضمن التي التطبیقیة الحاسوب نظم هي واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا نإ

عـد عـن االتصـال وشبكات الجاهزة والبرامج المادیة األجهزة من كل ُ  بیئـة فـي توجـد والتـي ب
مكن تعریفهـا علـى أنهـا مجموعـة مـن المكونـات ١٣٢، ٢٠١٣(صباح،    األعمال ُ ). كما ی
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ــة للحاســوب والبــرامج الجــاهزة باإلضــافة إلــى شــبكات االتصــال وغیرهــا مــن األجهــزة  المادی
ـــك  رســـال واســـترجاع المعلومـــات وذل ٕ ـــام بمعالجـــة وتخـــزین وتنظـــیم وعـــرض وا المطلوبـــة للقی

) Shen, 2009, 9( كمـا یشـیر). ٢٧، ٢٠١٣ي، بالكفاءة والسرعة والدقة المطلوبة (العلمـ
بأنهــــا مجموعــــة أدوات ومعــــدات یــــتم بواســــطتها جمــــع البیانــــات ونقلهــــا وتجهیزهــــا وخزنهــــا 

 یشـــیرو واســترجاعها عنـــد الضـــرورة، لغـــرض اتخـــاذ القــرار المناســـب فـــي الوقـــت المناســـب. 
جیــــات ) بأنهــــا مجموعــــة مــــن األنظمـــة والتجهیــــزات الحاســــوبیة والبرم٩٣، ٢٠١٢(وســـام، 

المختلفة والموارد البشریة التي تعمل على إدارة المعلومات مـن حیـث تخزینهـا واسـترجاعها. 
ــا ٢٧، ٢٠١١، لــونیسكمــا یــرى ( ــأن تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت هــي التكنولوجی ) ب

المســــؤولة عــــن االســــتخدام الفعــــال للحواســــیب والبرامجیــــات وشــــبكات االتصــــاالت، للقیــــام 
ٕ لومــات آلیــًا والمتضــمنة حجــز، و بأنشــطة تــداول المع نتــاج، وتخــزین، واســترجاع المعلومــات ا

ٕ و    یصالها بالوقت المناسب.ا
أنها التكنولوجیـا المسـتخدمة مـن  إلى) ٣٩، ٢٠٠٩(الطویل والنعیمي،  كما یشیر

 ِ لجمـع البیانـات ومعالجتهـا والتـي تتعلـق بالبیئـة  قبل أفراد متخصصین، كالحاسوب وملحقاته
وخصوصــًا أداء العملیــات اإلنتاجیــة فضــًال عــن البیئــة الخارجیــة، بهــدف  الداخلیــة للمنظمــة

الحصول على المعلومات بالخصائص والنوعیـة المطلوبـة كالدقـة والتوقیـت وصـلتها بـالقرار 
ـــــرارات وباســـــتخدام ت یصـــــالها للمســـــتفیدین متخـــــذي الق ٕ االتصـــــاالت والشـــــبكات  كنولوجیـــــاوا

ــــات المناســــبة  ــــي) والتطبیقــــات                     والبرمجی ــــت، البریــــد االلكترون (كاالنترن
بأنهـا أداة  (Ranta, 2010, 12)ویـرى                 الخاصة بنظم المعلومـات وغیرهـا.

یصـــالها إلــى المنظمــات إل ٕ نجـــاز وتطــویر العملیـــات فاعلــة تســاعد فـــي تــوفیر المعلومــات وا
ـــة وت ـــع المســـتویات التنظیمی تضـــمن األجهـــزة والمعـــدات والمـــوارد البشـــریة اإلداریـــة فـــي جمی

  والبرامجیات. 
: أهمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ثانیًا

مكن توضیح أهمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على النحو اآلتي: ُ   ی
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تكنولوجیـا المعلومـات واالتصــاالت قـد سـاهمت فــي عملیـة اإلصـالح فــي مجـال جــودة  .١
ضـــفاء طـــابع ال ٕ ـــیم وا ـــا التعل ـــه، وذلـــك مـــن خـــالل دمـــج التكنولوجی تجدیـــد واالبتكـــار علی

الحدیثة أصبح التعلیم والتدریب متاحًا للجمیع ومتناسبًا مع جمیع المستویات التعلیمیـة 
 ).٧٩، ٢٠١٢(وسام، 

استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یؤدي إلى تحسـین جـودة العمـل مـن خـالل  .٢
دة وبالتــالي تحقیـق الدقــة العالیــة فــي العمــل وخفــض إتبـاع األســالیب التكنولوجیــة الجدیــ

 ,Elsaadani) لالتكــالیف واختصـــار الوقـــت وتقلیـــل نســـبة الخطـــأ فـــي إنجـــاز العمـــ

2015, 5). 
ــى تهیئــة الوســائل األكثــر فاعلیــة للمــدراء  .٣ تعمــل تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت عل

یــــرة مــــن البیانــــات لقیـــادة عملیــــة التغییــــر مــــن خــــالل تقــــدیم أدوات لتحلیــــل كمیــــات كب
ومعالجتهـا، فضـًال عـن تقلـیص أوقـات إنجــاز المعـامالت والجهـد الـالزم إلنجازهـا عــن 

 ). ٥١، ٢٠١٣طریق آلیات الخزن واالسترجاع (صباح، 
تستخدم تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت كـأداة للتغییـر داخـل المنظمـات، وهـي مـن  .٤

نحـو التغییـر والتجدیـد، ومنحهـا فرصـة الوسائل األكثر فاعلیة للمنظمات لزیادة قـدرتها 
التعامل مع حجم كبیر من البیانات وصیغ معالجتها وتوفیر المعلومات بالوقت والدقـة 

، ٢٠١٣(العلمــي، المناســبة إلتخــاذ القــرارات المتعلقــة بأنشــطة ومهــام أعمــال المنظمــة 
٢٣.(   

: مكونات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   ثالثًا
مكن توضیح مكونا ُ   ت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على النحو اآلتي:ی

نهــا التجهیــزات كافــة التــي هــي بتمــاس أوالمعــدات ب جهــزةاألاألجهــزة والمعــدات: تُعــد  .١
 ، إذمباشـــر مـــع البیانـــات (لغـــرض اإلدخـــال والمعالجـــة)، وتحـــدیث وخـــزن المعلومـــات
سـس أأصبحت عملیة اختیار عتاد الحاسوب لتشكیل جهاز حاسوب متكامل تتم وفـق 

علمیة من خالل المفاضلة بین خصائص العتاد المتاحـة للحصـول علـى حاسـوب ذي 
خـذ بنظــر االعتبـار المرونـة الالزمـة فـي تركیـب الحاســوب كفـاءة عالیـة، كمـا یجـب األ
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ــــةلم ــــق واكب ــــاد عــــن طری ــــي العت إدخــــال التحســــینات وحســــب  التطــــورات المســــتقبلیة ف
، وحـدات دخـالویضم عتـاد الحاسـوب وحـدة المعالجـة، وحـدات اإل، متطلبات المنظمة

، ٢٠١٠(الطـائي،                      خـرىملحقة األلا جهزةواأل ،التخزینو ، خراجاإل
٣٢.( 

ـــات:  .٢ ـــذ Softwareتســـمى (البرمجی ـــي تجعـــل جهـــاز الحاســـوب یعمـــل وینف ) وهـــي الت
، ویتعامــل مــع هــذه البرمجیــات مســتخدمي الحاســو  المهــام المطلوبــة ب فهــي التــي منــهُ

، إذ المسـتفیدینإلـى  (المعلومـات) ومعالجتهـا وتقـدیم المخرجـات تقوم بتسجیل البیانـات
ــوال هــذه البرمجیــات فــإن أجهــزة الحاســوب ال یمكــن االســتفادة منهــا فتعــد مجــرد آلــة  ل

فـة بمـا فیهـا أنظمـة المعلومـات صماء، كما وتعمل البرامجیات على تقـدیم أنظمـة مختل
ویـتم . (Krajewski & Ritzman, 2005, 513) اإلداریـة وأنظمـة دعـم القـرارات

ـــذاتي لهـــا مـــن قبـــل الجهـــات  ـــق اإلعـــداد ال الحصـــول علـــى هـــذه البرامجیـــات عـــن طری
المســــتفیدة أو قـــــد یـــــتم اللجـــــوء إلـــــى الجهـــــات الخارجیـــــة للحصـــــول علیهـــــا، وتتطلـــــب 

إذ  ،یة مؤهلة في مجـال تحلیـل وتصـمیم األنظمـة وبرمجتهـاالبرامجیات توفیر كوادر فن
لتكنولوجیــــا  تمثــــل البرمجیــــات العنصــــر األكثــــر كلفــــة مقارنــــة ببقیــــة األجــــزاء األخــــرى

ــإن األجهــزة والمعــدات تشــهد انخفــاض فــي أســعارها علــى المعلومــات واالتصــاالت ، ف
(كهینـــة،  العكـــس مـــن البرمجیـــات وذلـــك ألن األخیـــرة تعتمـــد علـــى العنصـــر البشـــري

٢٠، ٢٠١٥ .( 

 واالتصـاالت المعلومـات والمهـم لتكنولوجیـاإن المكـون األخیـر االتصاالت والشـبكات:  .٣
هي االتصاالت والشبكات مثل المودم والفاكس والشـبكات االلكترونیـة التـي تـربط هـذه 

تصــال فــي موقــع واحــد اال فهــي تســمح لمســتخدمي الحاســوب  ،المكونــات مــع بعضــها
 ا وتقـدم فائـدة إسـتراتیجیة للمنظمـةكمـ، في موقع آخـر ي الحاسوبمباشرةً مع مستخدم

ــــــي تهــــــتم بهــــــا وتســــــتخد ــــــاالت ــــــدة لتكنولوجی  المعلومــــــات مها وتفــــــتح اســــــتخدامات جدی
، فقــد قضــت شــبكات االتصــاالت علــى المعوقــات الجغرافیــة واالتصــاالت فــي المنظمــة

ظمـة فعملـت علـى والزمن وأحدثت تغیـرًا جـذریًا بالطریقـة التـي یتصـل بهـا أعضـاء المن
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ــة أداء الفــرد أو المجموعــة وســمحت للعــاملین فــي أن  تحســین قــدرة المــدیر علــى مراقب
تــزداد الحاجــة لالعتمــاد ، إذ یكــون لــدیهم معلومــات أكثــر إكتمــاًال إلتخــاذ قــرارات أســرع

و أتناقـل البیانـات  أونشـر  أوفـي مجـال تبـادل  مـةاالتصـاالت فـي المنظ شبكات على
والوحدات داخـل المنظمـة، ومـع المنظمـات األخـرى فـي بیئتهـا  ساماألقالمعلومات بین 
تتســـــم بالعالمیــــة، وظهــــرت حاجــــة كبیـــــرة إلــــى الســــرعة فـــــي  أخــــذتالخارجیــــة التــــي 

ــى الشــبكات ــة فــي  االتصــاالت التعــامالت، والتــي زادت مــن االعتمــاد عل بأنواعهــا كاف
  ).٤٧، ٢٠١٤(فریدة،  العمل

  المعلومـات ریعة والمستمرة التي تشهدها تكنولوجیـانظرًا للتطورات السالموارد البشریة:  .٤
ُ  واالتصـــاالت ـــذا فـــإن مواكبـــة هـــذه التطـــورات تتطلـــب مـــن المنظمـــات أن ت عـــد بـــرامج ل

إذ إن  ،واالتصـاالت المعلومـات كنولوجیـاالتدریب وتطویر جمیـع العـاملین فـي مجـال ت
ثیرًا وفاعلیــة، الحاســوب أفضــل بــرامج التــدریب وأكثرهــا تــأبــرامج التــدریب المســند علــى 

 ي الخبـــرة واالختصـــاص فـــي مجـــال تكنولوجیـــاوأن المنظمــات الیـــوم تفضـــل األفـــراد ذو 
ل للعمل فیها، وذلك ألن مهاراتهم وقدراتهم تمكـنهم مـن التعامـ واالتصاالت المعلومات

، ٢٠٠٦(الجــراح،  الحدیثــة لصــالح منظمــاتهم وبكفــاءة واضــحة مــع هــذه التكنولوجیــة
٥١ .( 

األفـراد فـي أي منظمـة بجمیـع األقسـام والوحـدات، إذ أن  كما تتصل مهارات
الحاجــة إلــى األفــراد تكمــن فــي كــل وحــدة وكــل قســم فــي المنظمــة لزیــادة كفــاءة هــذه 
األقسام وتحسین الخـدمات والمنتجـات التـي تقـدمها، فالمنظمـة التـي تمتلـك أفـراد لـدیهم 

ــا المعلومــات واالت ــى دمــج تكنولوجی ــات مهــارة وخبــرة تكــون قــادرة عل صــاالت مــع عملی
المنظمــة بهــدف الحصــول علــى تطبیقــات فعالــة تحتاجهــا المنظمــة، وتوقــع احتیاجــات 
المســتقبلیة ألعمــال المنظمــة بشــكل أســرع مــن المنافســین، وتطــویر وابتكــار منتجــات 

  ). ٤١، ٢٠١١(البلة،  جدیدة
: مفهوم جودة التعلیم العالي   رابعًا
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 والضبط الشاملة، الجودة لمعاییر ر أهمیةاألكث تُعد جودة التعلیم العالي التطبیق
المسـتمر  والتركیـز والمـتعلم، المعلـم مقـدمتهم وفـي التعلیمیـة العملیـة مـدخالت لكافة والوعي

 إلــى وصــوالً  والمتابعـة، المتبعــة، والتقــویم راءاتاالجـ وكیفیــة األداء ونوعیــة المنهــاج علـى
 وطموحـات الطـالب حاجـات تلبـي الجـودة فائقـة تعلیمیـة                        مخرجات
(رقـاد، ویعرفهـا  .)٢٤، ٢٠١٥(سلیم،                  راهنةال المرحلة ومتطلبات المجتمع
 النفـع ذات والصـریحة الضـمنیة الحاجـات تلبیـة علـى الجامعـة ) بأنهـا قابلیـة١٥، ٢٠١٤
ـــة ومنهجیـــة ٨، ٢٠١٤للمتعلمـــین، ویشـــیر (یـــامین،  العـــام ـــى أنهـــا فلســـفة علمی ـــة) عل  إداری

معاصرة تهدف إلى التحسین المستمر في ضوء معـاییر الجـودة لتحقیـق األهـداف المنشـودة 
   من أجل إرضاء احتیاجات المجتمع.

إن جـودة التعلــیم العــالي هـي القــوة الدافعــة المطلوبــة لـدفع النظــام التعلیمــي بشــكل 
راف ذات العالقـة المنوطة بـه مـن قبـل المجتمـع ومختلـف األطـ ورسالتهُ  فعال لیحقق أهدافهُ 

). كمـا تعـرف بأنهـا التحسـین المسـتمر لجـودة المخرجـات ٣، ٢٠١٢بالتعلیم العالي (أحمد، 
المتمثلة بالكوادر المتخصصة من الخریجین لتحقیق رضا المستفیدین فـي ظـل إدارة الجـودة 

  .(Prakash & Muhammed, 2016, 74)الشاملة في التعلیم العالي 
) بأنهــا فلسـفة إداریــة تسـعى للتكامــل فــي ١٠، ٢٠٠٨ ویـرى (الصــرایرة والعسـاف،

ـــــرات إیجابیـــــة داخـــــل الجامعـــــة لتشـــــمل مجموعـــــة القـــــیم  خصـــــائص الطالـــــب وتحـــــدث تغیی
والمعتقــدات التنظیمیــة والمفــاهیم اإلداریــة والفكـــر والســلوك والــنمط القیــادي وأنظمــة العمـــل 

تـــي تلبـــي احتیاجـــات واإلجـــراءات ونظـــم التقیـــیم والمتابعـــة للوصـــول إلـــى مســـتوى الجـــودة ال
 ِ ــــه ــــة التحســــین والتطــــویر مســــتمرتین. إذ یشــــیر المجتمــــع ومتطلبات (مغــــازي،  وتكــــون عملی

) بأن جودة التعلیم العالي هـي عبـارة عـن أسـلوب مسـتمر فـي األداء یسـتهدف ٦٢، ٢٠١٥
(العقلیـة، الجسـمیة، النفسـیة،                 االرتقاء بمستوى الطالب في جمیع الجوانـب 

  عیة) أي إتقان األعمال وحسن إدارتها.االجتما
بــأن جــودة التعلــیم العــالي هــي جملــة المعــاییر  (Asiyai, 2013, 164) یشــیر

والخصائص التي ینبغي أن تتوافر في جمیع عناصر العملیة التعلیمیة بالجامعـة، سـواء مـا 
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ــق بالمــدخالت أو العملیــات أو المخرجــات التــي تلبــي احتیاجــات المجتمــع ومتطلبا ِ یتعل ، تــه
ـات المتعلمــــین وحاجـــاتهم، وتتحقــــق مـــن خــــالل االســـتخدام الفعــــال لجمیـــع العناصــــر  ورغبــ

  .البشریة والمادیة بالجامعة
: معاییر جودة التعلیم العالي   خامسًا

مكن توضیح معاییر جودة التعلیم العالي على النحو اآلتي: ُ   ی
 ومحـددة واضـحة وأهـداف ورسـالة رؤیـة معیار رؤیة ورسالة وأهداف الجامعة: ان وجـود .١

ســـهم فـــي تحقیـــق جـــودة التعلـــیم فیـــه  خـــاص بشـــكل وللكلیـــات واألقســـام ككـــل بالجامعـــة ُ                ی
 ).١٨، ٢٠١٤ (یامین،

 راتمسـا تحـدد التـي هـي إذ للجامعـة، المحـرك العلیـا اإلدارة معیـار اإلدارة العلیـا: تُعـد .٢
 وتقـوم تخـذتهاإ التـي المسـتقبلیة راراتوالقـ تبنتهـا التـي العامـة الرؤیـة خـالل مـن الجامعـة

العلیـا فـي  اإلدارة مـؤازرة وقفة إلى یحتاج في الجامعة ن تحقیق جودة التعلیمأعلیه، كما 
ن تحقیـق جـودة التعلــیم العـالي تعتمـد علــى أالمرجـوة، إذ  أهــدافها تحقـق الجامعـة حتـى

ـــأثیر  ـــرات لهـــا ت ـــي تعمـــل بمقتضـــاها اإلدارة العلیـــا، وهـــذه األســـالیب والتغیی األســـالیب الت
ن هــذه أواضــح فــي السیاســة اإلداریــة وفلســفتها ونظمهــا واإلجــراءات المتبعــة فیهــا، كمــا 

ــدعم مــن قبــ ــا، األســالیب والتغییــرات قــد ال تكــون لهــا جــدوى إذا لــم تجــد ال ل اإلدارة العلی
ـب علــــى اإلدارة العلیــــا أن تقــــوم بنفســــها بتفعیــــل عملیــــة إدارة جــــودة التعلــــیم  لــــذلك یجـــ

 ).١٧، ٢٠٠٧(الطاهر، 
معیار أعضاء هیئة التدریس: تتمكن الجامعات من أداء دورها على أكمـل وجـه وتحقـق  .٣

ــوفیر الكــادر التدریســي المؤهــل بشــكل جیــد  األهــداف التعلیمیــة لهــا، وذلــك مــن خــالل ت
ُسـهم فـي تحقیـق جـودة التعلـیم، كمـا   ن االختیـارأولدیـه الخبـرة الكافیـة للتـدریس والـذي ی

 وتمكـن نزیهـة، ومقـابالت أكادیمیـة، معـاییر علـىبنـاءًا  التـدریس یكـون هیئـة ألعضـاء
الــذي یمتلــك ســمات شخصــیة تدریســیة  الكــفءن عضــو هیئــة التــدریس إعلمــي، لــذلك فــ

یم الكـادر التدریسـي بمـا یتوافـق مـع طبیعـة ومسـتوى جـودة وتدریبیة وبحثیة، كمـا یـتم تقیـ
 . (Noaman, et.al., 2013, 741)التعلیم 
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عد .٤ ُ المسـتفید  هـو بـل التعلیمیـة، العملیـة عناصر أهم الطالب معیار إدارة شؤون الطلبة: ی
 عـدة تـوافر مـن البـدَّ  للطالـب، جـودة التعلـیم التعلیمیة، إذ ان تحقیـق الخدمة یتلقى الذي

 الجـودة راتمؤشـ منهـا نسـبة عـدد الطلبـة إلـى عـدد هیئـة التـدریس، وتتعـدد متطلبـات
 حیـث للتعلـیم واسـتعدادهم الطـالب المعیـار فضـًال عـن تعزیـز دافعیـة بهـذا المرتبطـة

ٕ و  للـتعلم واالسـتعداد الدافعیـة تـوافر مدى على التعلیم جودة تتوقف  بحمـاس الطلبـة قبـالا
واتقانـه (رقـاد،  رارهواسـتم الـتعلم لبـدء قویـة دوافـع بوجـود تـرتبط فـالجودة التعلـیم، نحـو

٤٦، ٢٠١٤  .(  
  المحور الثالث: اإلطار المیداني للبحث

: وصف متغیرات البحث وتشخیصها   أوًال
  )مكونات(ال . وصف متغیر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت١

ــات األفــراد ٣یتضــح مــن خــالل الجــدول (: أ. األجهــزة والمعــدات المبحــوثین حــول ) أن إجاب
%) ٨٢,٥٠باتجـاه االتفـاق وبنسـبة ( كانـت) X1-X4هذا المتغیـر مـن خـالل مؤشـراتهِ (

%) ونســبة المحایـــدین ٧,٥٠مــن تلــك اإلجابــات، فــي حــین بلغــت نســبة عــدم االتفــاق (
)١٠) ُ ). ومــــن أهــــم المؤشــــرات التــــي ٢,٧٥%) والـــذي جــــاء كلــــهُ بوســــط حســــابي قـــدره

ُ علـى ( )X1المؤشـر (ساهمت في إغناء نسبة االتفاق هـو  تمتلـك الجامعـة والـذي یـنص
إذ حصل علـى )، أدوات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الحدیثة كالحاسوب وملحقاته

ُ (١٠٠نسبة اتفاق (   ).٣,٠٠%) وبوسط حسابي قدره
  ): التوزیعات التكراریة والنسب المئویة واألوساط الحسابیة لألجهزة والمعدات٣الجدول (

 المؤشرات
الوسط  ال أتفق  محاید  قأتف

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي
X1  30 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 
X2  25 83.33 3 10.00 2 6.67 2.77 
X3  26 86.67 2 6.67 2 6.67 2.80 
X4  18 60.00 7  23.33 5 16.67 2.43 
الكلي المعدل  82.50 10.00 7.50 2.75 
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  .SPSSإعداد الباحثان في ضوء نتائج البرمجیة  المصدر:
) أن إجابــات األفــراد المبحــوثین حــول هــذا المتغیــر مــن ٤یبــین الجــدول ( ب. البرمجیــات:

%) فـي حـین بلغـت نسـبة ٥٠) كانت باتجـاه االتفـاق وبنسـبة (X5-X8خالل مؤشراتهِ (
سـط حسـابي %) والذي جاء كلهُ بو ٣١,٦٧%) ونسبة المحایدین (١٨,٣٣عدم االتفاق (

) ُ ــاق االیجــابي ٢,٣٢قــدره ). ومــن أبــرز المؤشــرات التــي ســاهمت فــي تعزیــز نســبة االتف
ُ علـى ( )X8لهذا المتغیر هو المؤشر ( تعتمـد الجامعـة علـى جهـات داخلیـة والذي ینص

ــا المعلومــات واالتصــاالت ــى البرمجیــات الخاصــة بتكنولوجی ــة للحصــول عل إذ )، وخارجی
ُ (%٥٦,٦٧حصل على نسبة اتفاق (   ).٢,٤٧) وبوسط حسابي قدره

  للبرمجیات): التوزیعات التكراریة والنسب المئویة واألوساط الحسابیة ٤الجدول (

  .SPSSإعداد الباحثان في ضوء نتائج البرمجیة  المصدر:
) أن إجابــات األفــراد المبحــوثین حــول ٥یالحــظ مــن الجــدول ( ج. االتصــاالت والشــبكات:

باتجـــــاه االتفـــــاق وبنســــــبة  كانــــــت) X9-X12هـــــذا المتغیـــــر مــــــن خـــــالل مؤشـــــراتهِ (
%) ونسـبة المحایـدین بلغــت ٠,٨٣%)، فـي حـین بلغــت نسـبة عـدم االتفــاق (٨٨,٣٤(
)١٠,٨٣) ُ ). ومــن المؤشــرات التــي ســاهمت ٢,٨٨%) وجــاء كلــهُ بوســط حســابي قــدره

ُ علــى () X10فــي إغنــاء نســبة االتفــاق االیجــابي هــو المؤشــر ( تســتخدم الــذي یــنص
وبنســبة اتفــاق ) للحصــول علــى المعلومــات فــي انجــاز العمــلالجامعــة شــبكة االنترنــت 

  ).٣,٠٠%) یدعمهُ قیمة الوسط الحسابي والتي بلغت (١٠٠(

 المؤشرات
الوسط  ال أتفق  محاید  أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي
X5  16 53.33 8 26.67 6 20.00 2.33 
X6  15 50.00 10 33.33 5 16.67 2.33 
X7  12 40.00 10 33.33 8 26.67 2.13 
X8  17 56.67 10  33.33 3 10.00 2.47 
الكلي المعدل  50.00 31.67 18.33 2.32 



     

  
  

   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ودورھا في....

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٦٧  
 

لالتصاالت ): التوزیعات التكراریة والنسب المئویة واألوساط الحسابیة ٥الجدول (
  والشبكات

  .SPSSإعداد الباحثان في ضوء نتائج البرمجیة  المصدر:
) أن إجابــات األفــراد المبحــوثین حــول ٦الجــدول (یتضــح مــن خــالل  د. المــوارد البشــریة:

%) ٦٥باتجـاه االتفـاق وبنسـبة ( كانـت) X13-X16هذا المتغیر من خالل مؤشراتهِ (
%) ونســـبة المحایـــدین ١٥مــن تلـــك اإلجابـــات، فـــي حـــین بلغـــت نســـبة عـــدم االتفـــاق (

)٢٠) ُ ). ومـــن أهـــم المؤشـــرات التـــي ٢,٥٠%) والـــذي جـــاء كلـــهُ بوســـط حســـابي قـــدره
ُ علـــى ( )X13فـــي إغنـــاء نســـبة االتفـــاق هـــو المؤشـــر ( ســـاهمت تمتلـــك والـــذي یـــنص

الجامعـــة عـــددًا كبیـــرًا مـــن التدریســـیین والمـــوظفین ذوي الخبـــرة فـــي مجـــال تكنولوجیــــا 
ــاق ()المعلومــات واالتصــاالت ــى نســبة اتف %) وبوســط حســابي ٨٣,٣٣، إذ حصــل عل

) ُ   ).٢,٧٧قدره
  للموارد البشریة): التوزیعات التكراریة والنسب المئویة واألوساط الحسابیة ٦الجدول (

 المؤشرات
الوسط  ال أتفق  محاید  أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي
X9  19 63.33 10 33.33 1 3.33 2.60 

X10  30 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 
X11  29 96.67 1 3.33 0 0.00 2.97 
X12  28 93.33 2 6.67 0 0.00 2.93 

الكلي المعدل  88.34 10.83 0.83 2.88 

 المؤشرات
الوسط  ال أتفق  محاید  أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي
X13  25 83.33 3 10.00 2 6.67 2.77 
X14  19 63.33 6 20.00 5 16.67 2.47 
X15  20 66.67 5 16.67 5 16.67 2.50 
X16  14  46.67 10  33.33 6 20.00 2.27 

الكلي المعدل  65.00 20.00 15.00 2.50 



     

  
  

   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ودورھا في....

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٦٨  
 

  .SPSSإعداد الباحثان في ضوء نتائج البرمجیة  المصدر:
ُ  جودة التعلیم العالي. وصف متغیر ٢   وتشخیصه

) أن إجابات األفـراد المبحـوثین حـول هـذا المتغیـر مـن ٧تشیر معطیات الجدول (
%)، فــي حـین شــكّل ٧٧,٨٦كانــت باتجـاه االتفــاق وبنسـبة () X17-X30خـالل مؤشـراتهِ (

%)، فیما بلغت نسـبة المحایـدین ٨,٣٣االتجاه السلبي (عدم االتفاق) لتلك اإلجابات نسبة (
)١٣,٨١) ُ ). وهنـاك مؤشـرات عـدة سـاهمت ٢,٧٠%) والـذي جـاء كلـهُ بوسـط حسـابي قـدره

ُ  )X30في ایجابیة هذا المتغیر أبرزها المؤشر ( تسـاعد تكنولوجیـا المعلومـات ( والذي ینص
%) ٩٦,٦٧حصـل علـى نسـبة اتفـاق ( إذ )،واالتصاالت وتطبیقاتها فـي تقـویم جـودة التعلـیم

  ).٢,٩٧یدعمها قیمة الوسط الحسابي (
لجودة التعلیم ): التوزیعات التكراریة والنسب المئویة واألوساط الحسابیة ٧الجدول (

  العالي

 المؤشرات
الوسط  ال أتفق  محاید  أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي
X17  28 93.33 1 3.33 1 3.33 2.90 
X18  25 83.33 3 10.00 2 6.67 2.77 
X19  22  73.33 4 13.33 4 13.33 2.60 
X20  21 70.00 5 16.67 4 13.33 2.57 
X21  23 76.67 5 16.67 2 6.67 2.70 
X22  20 66.67 8 26.67 2 6.67 2.60 
X23  19 63.33 6 20.00 5 16.67 2.47 
X24  20 66.67 6 20.00 4 13.33 2.53 
X25  22 73.33 5 16.67 3 10.00 2.63 
X26  23 76.67 5 16.67 2 6.67 2.70 
X27  25 83.33 3 10.00 2 6.67 2.77 
X28  26 86.67 3 10.00 1 3.33 2.83 
X29  24 80.00 3 10.00 3 10.00 2.70 
X30  29  96.67 1 3.33 0 0.00 2.97 

الكلي المعدل  77.86 13.81 8.33 2.70 



     

  
  

   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ودورھا في....

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٦٩  
 

  .SPSSإعداد الباحثان في ضوء نتائج البرمجیة  المصدر:
: عرض وتحلیل عالقات االرتباط والتأثیر بین متغیرات البحث  ثانیًا

وجودة التعلیم . عرض وتحلیل عالقات االرتباط بین تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ١
  العالي

) إلـــى وجـــود عالقــة ارتبـــاط ذات داللــة معنویـــة بـــین ٨تشــیر معطیـــات الجــدول (  
ــیم العــاليتكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت  ــاط وجــودة التعل ، إذ بلغــت قیمــة معامــل االرتب

) وبهـذه النتیجـة سـیتم قبـول الفرضـیة البدیلـة ورفـض ٠,٠٥) عند مستوى معنویة (٠,٧٢١(
ألولــى) والتــي تــنص علــى أنــهُ (ال توجــد عالقــة ارتبــاط (الفرضــیة الرئیســة ا  فرضــیة العــدم 

  ).  وجودة التعلیم العاليذات داللة معنویة بین تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
وجودة التعلیم ): نتائج عالقة االرتباط بین تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ٨الجدول (

  على المستوى الكلي العالي
  المتغیر المستقل

  المعتمدالمتغیر 
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  0.721 جودة التعلیم العالي

N = 30                                              P<= 0.05                                   
  .SPSSإعداد الباحثان في ضوء نتائج البرمجیة  المصدر:

ـــــین تكنولوجیـــــا المعلومـــــات  ـــــات االرتبـــــاط ب ـــــى نتـــــائج عالق ـــن التعـــــرف عل ویمكــ
وفـــي ضـــوء الفرضـــیات المنبثقـــة عـــن  وجـــودة التعلـــیم العـــاليواالتصـــاالت بداللـــة مكوناتهـــا 

  ) وكاآلتي:٩الفرضیة الرئیسة األولى، من خالل الجدول (
) إلى وجـود عالقـة ارتبـاط ذات داللـة معنویـة بـین ٩تشیر النتائج الواردة في الجدول ( .١

ــاط (وجــودة التعلــیم العــالياألجهــزة والمعــدات  ) ٠,٧٣٢، إذ بلغــت قیمــة معامــل االرتب
)، وبهـــذه النتیجـــة ســـیتم قبـــول الفرضـــیة البدیلـــة ورفـــض ٠,٠٥عنـــد مســـتوى معنویـــة (

ــى المنبثقــة عــن الفرضــیة فرضــیة العــدم                     ( الفرضــیة الفرعیــة األول



     

  
  

   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ودورھا في....

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٧٠  
 

الرئیســة األولــى) والتــي تــنص علــى أنــهُ         (ال توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة 
  ).  وجودة التعلیم العاليمعنویة بین األجهزة والمعدات 

) وجود عالقة ارتبـاط ذات داللـة معنویـة بـین البرمجیـات ٩یتضح من خالل الجدول ( .٢
) عنـد مسـتوى معنویـة ٠,٦٧٥، إذ بلغـت قیمـة معامـل االرتبـاط (العالي وجودة التعلیم

)، وبهـذه النتیجـة سـیتم قبـول الفرضــیة البدیلـة ورفـض فرضـیة العـدم (الفرضــیة ٠,٠٥(
الفرعیة الثانیة المنبثقة عن الفرضـیة الرئیسـة األولـى) والتـي تـنص علـى أنـهُ (ال توجـد 

  ).  وجودة التعلیم العاليیات عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین البرمج
) أن هنـــــاك عالقــــة ارتبـــــاط ذات داللــــة معنویـــــة بــــین االتصـــــاالت ٩یبــــیّن الجــــدول ( .٣

) عنــــد ٠,٧٨٩، إذ بلغـــت قیمــــة معامـــل االرتبـــاط (وجـــودة التعلــــیم العـــاليوالشـــبكات 
)، وبهــذه النتیجــة ســیتم قبــول الفرضــیة البدیلــة ورفــض فرضــیة ٠,٠٥مسـتوى معنویــة (

ــى) والتــي تــنص  ــة المنبثقــة عــن الفرضــیة الرئیســة األول ــة الثالث العــدم (الفرضــیة الفرعی
وجـودة على أنهُ (ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین االتصاالت والشـبكات 

 ).  التعلیم العالي
) إلى وجـود عالقـة ارتبـاط ذات داللـة معنویـة بـین ٩لنتائج الواردة في الجدول (تشیر ا .٤

) عنـد ٠,٦٩١، إذ بلغـت قیمـة معامـل االرتبـاط (وجودة التعلـیم العـاليالموارد البشریة 
)، وبهــذه النتیجــة ســیتم قبــول الفرضــیة البدیلــة ورفــض فرضــیة ٠,٠٥مسـتوى معنویــة (

ة الفرعیــة الرابعــة المنبثقــة عــن الفرضــیة الرئیســة العــدم                      (الفرضــی
األولى) والتي تنص على أنهُ                          (ال توجـد عالقـة ارتبـاط ذات 

 ).وجودة التعلیم العاليداللة معنویة بین الموارد البشریة 
لتعلیم وجودة ا): نتائج عالقات االرتباط بین تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ٩الجدول (

  على المستوى الجزئي  العالي
 المتغیرات المستقلة

  
  المتغیر المعتمد

 مكونات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 الموارد البشریة االتصاالت والشبكات البرمجیات  األجهزة والمعدات



     

  
  

   تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ودورھا في....
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٥٧١  
 

N = 30                                                                         P<= 0.05          
              

  .SPSSإعداد الباحثان في ضوء نتائج البرمجیة  المصدر:
جودة التعلیم . عرض وتحلیل عالقات التأثیر لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في ٢

  العالي
) وجـود تـأثیر ذي داللـة ١٠تشیر نتائج تحلیل االنحدار والموضحة فـي الجـدول (

ــا المعلومــات واالتصــاالت فــي  ــیم العــاليمعنویــة لتكنولوجی ) F، إذ بلغــت قیمــة (جــودة التعل
) عنـد مسـتوى معنویـة ٤,٢٠) وهي أكبر من قیمتها الجدولیة البالغة (٥٢,٣٥٦المحسوبة (

)، وهـذا ٠,٥٢٠) (R²یمـا بلغـت قیمـة معامـل التحدیـد ()، ف٢٨،١) ودرجتـي حریـة (٠,٠٥(
%) مــن االختالفــات ٥٢یعنـي أن تكنولوجیــا المعلومـات واالتصــاالت قـد أســهمت وفسـرت (

%) مـن المتغیـرات هـي عشـوائیة ال یمكـن ٤٨وأن نحـو ( جودة التعلـیم العـاليالحاصلة في 
. ومـن خـالل متابعـة معـامالت  السیطرة علیها أو أنها غیر داخلة في أنموذج البحـث أصـًال

)β) ــار ) وهــي أكبــر مــن قیمتهــا ٧,٢٦٢) المحســوبة بلغــت (T) تبــیّن أن قیمــة (T) واختب
ــــة (١,٦٩٧الجدولیــــة البالغــــة ( ــــد مســــتوى معنوی ــــول ٠,٠٥) عن )، وبهــــذه النتیجــــة ســــیتم قب

الفرضیة البدیلة ورفض فرضـیة العـدم (الفرضـیة الرئیسـة الثانیـة) والتـي تـنص علـى أنـهُ (ال 
  ).  جودة التعلیم العاليتأثیر ذو داللة معنویة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في  یوجد

 جودة التعلیم العالي): نتائج تأثیر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في ١٠الجدول (
  على المستوى الكلي

 0.691 0.789 0.675 0.732 جودة التعلیم العالي

  المتغیر المعتمد
  

  المتغیر المستقل

  جودة التعلیم العالي
Β  T 

R² 
F 

β0 β1 
المحسو 

 بة
الجدو
 لیة

المحسو 
 بة

الجدو
 لیة

0.47تكنولوجیا المعلومات 
6 

0.83
4  7.262  1.69

7 
0.52

0 
52.35

6  4.20 
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 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٧٢  
 

N = 30                               P <= 0.05                                             df = 
(1,28) 

  .SPSSإعداد الباحثان في ضوء نتائج البرمجیة  المصدر:
ــــة  ــــأثیر لتكنولوجیــــا المعلومــــات واالتصــــاالت بدالل ــــات الت وبهــــدف توضــــیح عالق

وفـــي ضـــوء الفرضـــیات المنبثقـــة عـــن الفرضـــیة الرئیســـة  جـــودة التعلـــیم العـــاليمكوناتـــهِ فـــي 
جـودة الت فـي ) یوضح نتائج تأثیر تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـا١١الثانیة، فإن الجدول (

    على المستوى الجزئي وكما یأتي:  التعلیم العالي
ــیّن مــن الجــدول ( .١ ــة لألجهــزة والمعــدات فــي ١١یتب ــأثیر ذي داللــة معنوی جــودة ) وجــود ت

) وهـــي أكبـــر مـــن قیمتهـــا ٢١,٣٨٥) المحســـوبة (F، حیـــث بلغـــت قیمـــة (التعلـــیم العـــالي
ــة البالغــة ( ــد مســتوى معنویــة (٤,٢٠الجدولی )، كمــا ٢٨،١جتــي حریــة () ودر ٠,٠٥) عن

)، وهـــذا یعنـــي أن األجهـــزة والمعـــدات قــــد ٠,٥٣٥) (R²بلغـــت قیمـــة معامـــل التحدیـــد (
ویعــود  جــودة التعلــیم العــالي%) مــن االختالفــات الحاصــلة فــي ٥٣,٥أســهمت وفســرت (

%) إلــى متغیــرات عشــوائیة ال یمكــن الســیطرة علیهــا أو أنهــا خــارج نطــاق ٤٦,٥البــاقي (
. ومـــن خـــ ) T) تبـــیّن أن قیمـــة (T) واختبـــار (βالل متابعـــة معـــامالت (البحـــث أصـــًال

) عنــــد ١,٦٩٧) وهـــي أكبـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة البالغـــة (٤,٧٤٠المحســـوبة بلغـــت (
)، وبهــذه النتیجـــة ســـیتم قبــول الفرضـــیة البدیلــة ورفـــض فرضـــیة ٠,٠٥مســتوى معنویـــة (

انیـة) والتـي تـنص علـى العدم (الفرضیة الفرعیة األولى المنبثقة عـن الفرضـیة الرئیسـة الث
    ).جودة التعلیم العالي(ال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة لألجهزة والمعدات في  أنهُ 

جــودة ) إلـى وجـود تــأثیر ذي داللـة معنویـة للبرمجیــات فـي ١١تشـیر معطیـات الجــدول ( .٢
) وهـي أكبـر مـن ١٩,٩١٨) المحسـوبة والتـي بلغـت (F، یدعم ذلك قیمـة (التعلیم العالي

)، ٢٨،١) ودرجتـي حریـة (٠,٠٥) عنـد مسـتوى معنویـة (٤,٢٠الجدولیة البالغة (قیمتها 
)، وهذا یعنـي أن البرمجیـات قـد أسـهمت ٠,٤٥٦) (R²فیما بلغت قیمة معامل التحدید (

ــــي ٤٥,٦وفســــرت ( وأن نحــــو  جــــودة التعلــــیم العــــالي%) مــــن االختالفــــات الحاصــــلة ف
ة علیهـا أو أنهـا غیـر داخلـة فـي %) من المتغیرات هي عشوائیة ال یمكن السیطر ٥٤,٤(

 واالتصاالت
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. ومـن خـالل متابعـة معـامالت ( ) تبـیّن أن قیمـة T) واختبـار (βأنموذج االنحدار أصـًال
)T) عنـد ١,٦٩٧) وهـي أكبـر مـن قیمتهـا الجدولیـة البالغـة (٤,٤٧٦) المحسوبة بلغت (

)، وبهــذه النتیجـــة ســـیتم قبــول الفرضـــیة البدیلــة ورفـــض فرضـــیة ٠,٠٥مســتوى معنویـــة (
م (الفرضیة الفرعیة الثانیـة المنبثقـة عـن الفرضـیة الرئیسـة الثانیـة) والتـي تـنص علـى العد

 ).جودة التعلیم العاليأنهُ (ال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة للبرمجیات في 
جـودة ) وجود تأثیر ذي داللة معنویة لالتصاالت والشبكات في ١١یتضح من الجدول ( .٣

ــــیم العــــالي ــــر مــــن قیمتهــــا ١٩,٤٣١المحســــوبة () F، إذ بلغــــت قیمــــة (التعل ) وهــــي أكب
ــة البالغــة ( ــة (٤,٢٠الجدولی ــد مســتوى معنوی ــة (٠,٠٥) عن )، فیمــا ٢٨،١) ودرجتــي حری

)، وهــذا یعنــي أن االتصــاالت والشــبكات قــد ٠,٦٢٢) (R²بلغــت قیمــة معامــل التحدیــد (
ویعــود  جــودة التعلــیم العــالي%) مــن االختالفــات الحاصــلة فــي ٦٢,٢أســهمت وفســرت (

%) إلــى متغیــرات عشــوائیة ال یمكــن الســیطرة علیهــا أو أنهــا خــارج نطــاق ٣٧,٨بــاقي (ال
. ومـــن خـــالل متابعـــة معـــامالت ( ) T) تبـــین أن قیمـــة (T) واختبـــار (βالبحـــث أصـــًال

) عنــــد ١,٦٩٧) وهـــي أكبـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة البالغـــة (٤,٤١٠المحســـوبة بلغـــت (
ل الفرضـــیة البدیلــة ورفـــض فرضـــیة )، وبهــذه النتیجـــة ســـیتم قبــو ٠,٠٥مســتوى معنویـــة (

العدم (الفرضیة الفرعیة الثالثـة المنبثقـة عـن الفرضـیة الرئیسـة الثانیـة) والتـي تـنص علـى 
 ).  جودة التعلیم العاليأنهُ (ال یوجد تأثیر ذو داللة معنویة لالتصاالت والشبكات في 

جـودة التعلـیم ) وجود تأثیر ذي داللة معنویة للمـوارد البشـریة فـي ١١یتبیّن من الجدول ( .٤
) وهــي أكبــر مــن قیمتهــا الجدولیــة ١٨,٥٧١) المحســوبة (F، حیــث بلغــت قیمــة (العــالي

)، كمـا بلغـت قیمـة ٢٨،١) ودرجتـي حریـة (٠,٠٥عند مستوى معنویـة ( )٤,٢٠البالغة (
ذا یعنــي أن المــوارد البشــریة قــد أســهمت وفســرت )، وهــ٠,٤٧٧) (R²معامــل التحدیــد (

%) ٥٢,٣ویعـود البـاقي ( جـودة التعلـیم العـالي%) من االختالفات الحاصـلة فـي ٤٧,٧(
. ومـن  إلى متغیرات عشوائیة ال یمكن السیطرة علیها أو أنهـا خـارج نطـاق البحـث أصـًال

بلغـــــت ) المحســـــوبة T) تبـــــیّن أن قیمـــــة (T) واختبـــــار (βخـــــالل متابعـــــة معـــــامالت (
) عنــــد مســــتوى معنویــــة ١,٦٩٧) وهــــي أكبــــر مــــن قیمتهــــا الجدولیــــة البالغــــة (٤,٣٢٠(
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)، وبهــذه النتیجــة ســیتم قبــول الفرضــیة البدیلــة ورفــض فرضــیة العــدم (الفرضــیة ٠,٠٥(
(ال یوجــد  الفرعیــة الرابعــة المنبثقــة عــن الفرضــیة الرئیســة الثانیــة) والتــي تــنص علــى أنــهُ 

  ).  جودة التعلیم العاليرد البشریة في تأثیر ذو داللة معنویة للموا
  

 جودة التعلیم العالي): نتائج تأثیر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في ١١الجدول (
  على المستوى الجزئي

N = 30                           P <= 0.05                                 df = (1,28)  
  .SPSSإعداد الباحثان في ضوء نتائج البرمجیة  المصدر:

  مناقشة النتائج
ُ أن المنظمــــة  .١ أوضــــحت معطیــــات وصــــف وتشــــخیص متغیــــرات البحــــث وأبعــــاده

تولي اهتمام كبیر جدًا بتكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت والـذي یخلـق  المبحوثة
، ال جـودة التعلـیم العـاليبدورِه قدرات كبیرة تساعد المنظمة المبحوثـة علـى تعزیـز 

ـــا المعلومـــات  ـــى تكنولوجی ـــي مجـــال عملهـــا عل ـــر ف ســـیما وأنهـــا تعتمـــد بشـــكل كبی
ــا  ــة، وهــذا یتطلــب مــن اإلدارة العلی ــة أن واالتصــاالت الحدیث فــي المنظمــة المبحوث

المتغیر                 
  المعتمد
  

  المتغیرات المستقلة

  جودة التعلیم العالي
Β T 

R² 

F 

β0 Β1 
المحسو 

  بة
الجدول
 یة

المحسو 
 بة

الجدول
 یة

مكونات 
تكنولوجیا 
المعلومات 
واالتصاال

 ت

األجهزة 
 4.740 0.991 0.580 والمعدات

1.697 

0.535 21.385 

4.2
0 

 19.918 0.456 4.476 1.296 0.496 البرمجیات

االتصاالت 
 19.431 0.622 4.410 1.062 0.561 والشبكات

 18.571 0.477 4.320  1.107  0.548 الموارد البشریة
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تســتمر بتبنـــي الفكـــر التكنولـــوجي منهجـــًا ومضــمونًا فـــي قطـــاع یشـــهد ویتوقـــع أن 
ــب  ــر عنــهُ بحُ یشــهد مزیــدًا مــن المنافســة، وأن تجعــل هــذا الفكــر ثقافــة تســود ویعبّ

بعــد أن تجعـــل ذلـــك جـــزء مـــن رؤیـــة  جـــودة التعلـــیم العـــاليالتغییــر والتوجـــه نحـــو 
ن یتحقــق ذلــك بــامتالك القــدرة والرغبــة علــى رعایــة المنظمــة ورســالتها، ویمكــن أ

  مبادرات تكنولوجیا المعلومات فیها.
ترتبط مكونات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من خـالل ارتبـاط كـل مكوناتهـا        .٢

ـــــات، االتصـــــاالت والشـــــبكات، المـــــوارد البشـــــریة)  (األجهـــــزة والمعـــــدات، البرمجی
ســن التعلــیم العــاليجــودة بعالقــات ذات داللــة معنویــة مــع  ، األمــر الــذي یؤشــر حُ

 اختیار الباحثان لتركیبة متغیرات البحث.  

أظهـرت معطیـات تحلیـل العالقـات التأثیریــة بـین متغیـرات البحـث وأبعـادهِ إلــى أن  .٣
، وقــد جـودة التعلـیم العـاليتكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت لهـا تـأثیر كبیــر فـي 

  المتغیر المعتمد.  في تباین المتغیر المستقل في تأثیرهِ 
  المحور الرابع: االستنتاجات والمقترحات

: االستنتاجات   أوًال
فــي ضــوء مــا تناولــهُ الباحثــان فــي اإلطــار النظــري والمیــداني، تبلــورت جملــة مــن 
االستنتاجات المیدانیة والتي تُشكّل قاعدة أساسیة یمكن اعتمادها في بنـاء المقترحـات وهـي 

  كاآلتي:
ــة بمكونــات  .١ ــاق عــن أغلــب الفقــرات المتعلق ــات األفــراد المبحــوثین نحــو االتف تتجــه إجاب

ـــا المعلومـــات واالتصـــاالت  ـــیم العـــاليو تكنولوجی ـــى مســـتوى المنظمـــة  جـــودة التعل عل
  المبحوثة.

أظهــــرت نتــــائج التحلیــــل اإلحصــــائي وجـــــود عالقــــة ارتبــــاط معنویــــة بــــین تكنولوجیـــــا  .٢
 على مستوى المنظمة المبحوثة. م العاليجودة التعلیو المعلومات واالتصاالت 
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ــــا  .٣ ــــات تكنولوجی ــــین مكون ــــة ب ــــاط معنوی ــــات ارتب تبــــیَّن مــــن خــــالل البحــــث وجــــود عالق
المعلومــات واالتصـــاالت (األجهـــزة والمعـــدات، البرمجیـــات، االتصـــاالت والشـــبكات، 

 على مستوى المنظمة المبحوثة.   جودة التعلیم العاليو الموارد البشریة) 
التحلیـــــل اإلحصـــــائي وجـــــود تـــــأثیر معنـــــوي لتكنولوجیـــــا المعلومـــــات أوضـــــحت نتـــــائج  .٤

 على مستوى المنظمة المبحوثة. جودة التعلیم العاليواالتصاالت في 

ــا المعلومــات واالتصــاالت  .٥ ــأثیر معنــوي لمكونــات تكنولوجی          توصــل البحــث إلــى وجــود ت
جـودة لبشـریة) فـي (األجهزة والمعدات، البرمجیات، االتصـاالت والشـبكات، المـوارد ا

 على مستوى المنظمة المبحوثة. التعلیم العالي

: المقترحات   ثانیًا
وجـــدَ الباحثــان أنـــهُ مــن المفیـــد تقــدیم المقترحـــات ، اســتكماًال للمتطلبـــات المنهجیــة

  اآلتیة:
١.  ُ عــــد العنصــــر األســــاس فــــي اســــتقطاب االهتمـــام الكبیــــر بــــالمورد البشــــري الــــذي ی

جـودة العملیـة التكنولوجیا الحدیثة وتشغیلها وصیانتها على نحـو یسـهم فـي تعزیـز 
 .التعلیمیة

وضــــع بــــرامج لتــــدریب الطلبــــة والتدریســــیین واإلداریــــین لالســــتفادة القصــــوى مــــن  .٢
تكنولوجیا المعلومات واالتصـاالت، فضـًال عـن نشـر الـوعي بمفهـوم جـودة التعلـیم 

ِ  العـــالي ـــة االســـتفادة منـــهُ  وثقافتـــه ـــیم  وأهمیتـــه وكیفی ـــى مســـتوى مؤسســـات التعل عل
 العالي.

ـــــیم العـــــالي ومعـــــاییرهِ إ  .٣ ـــــة حـــــول مجـــــال جـــــودة التعل ـــــة وتثقیفی  قامـــــة دورات تدریبی
 ِ ِ  ومتطلباته  لیاته.آو  واألدوار الجدیدة التي ینبغي للتدریسیین القیام بها وفق أنماطه

فــــي  جـــودة التعلـــیم العـــاليســـتیراتیجیة شـــاملة لإتكـــوین رؤیـــة واضـــحة وصـــیاغة  .٤
الجامعات بالشكل الذي یؤدي إلى تحدید المراحل والخطوات والمدة المحـددة لكـل 

ــات والجهــات المســؤولة عنهــا والمهــام واألنشــطة  ،مــنهم ــد العملی فضــًال عــن تحدی
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ـــي   العـــالي التعلـــیمجـــودة والكـــادر المتخصـــص بانجازهـــا، ممـــا یســـهل عملیـــة تبن
   واالبتعاد عن التناقض والتضارب في المهام واألنشطة.

  المصادر
، توظیــف الــتعلم االلكترونــي لتحقیــق معــاییر ٢٠١٢أحمــد، ریهــام مصــطفى محمــد،  .١

الجودة في العملیة التعلیمیة، المجلة العربیة لضـمان جـودة التعلـیم الجـامعي، المجلـد 
 .٢٠ – ١ ردن ص، جامعة مؤتة، األ٩، العدد ٥

ــ .٢ ــداهللا هاشــم حمــودي، ، عةالبل ، تقــویم تقنیــات المشــاركة بالمعرفــة فــي إطــار ٢٠١١ب
ــــي المستشــــفى  ــــة ف ــــة لتقنیــــة المعلومــــات واالتصــــاالت / دراســــة میدانی البنیــــة التحتی
الجمهــوري بالموصــل، رســالة ماجســتیر، كلیــة اإلدارة واالقتصــاد، جامعــة الموصــل، 

    العراق.
ة المنظمــة فــي إطــار اســتخدام ، معماریــ٢٠٠٦الجــراح، أضــواء كمــال حســین علــي،  .٣

تقانــة المعلومــات / دراســة اســـتطالعیة لعینــة مــن الشـــركات الصــناعیة العاملــة فـــي 
ــــوى، رســــالة ماجســــتیر، قســــم إدارة  ــــي محافظــــة نین القطــــاعین الخــــاص والمخــــتلط ف

 األعمال، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق.
ــیم العــالي ، تطبیــق نظــام ضــمان الجــ٢٠١٤رقــاد، صــلیحة،  .٤            ودة فــي مؤسســات التعل

دراســـــة میدانیــــة بمؤسســـــات التعلـــــیم العـــــالي للشـــــرق  / آفاقـــــه ومعوقاتـــــه :الجزائریــــة
الجزائـــري، أطروحـــة دكتـــوراه، كلیـــة العلـــوم االقتصـــادیة والتجاریـــة وعلـــوم التســــییر، 

 جامعة سطیف، الجزائر.
ة الثانویـة فـي المـدارس ، درجـة تطبیـق معلمـي المرحلـ٢٠١٥سلیم، تیسیر اندراوس،  .٥

الحكومیة لمعاییر الجودة الشاملة في التعلیم من وجهة نظر المشـرفین التربـویین فـي 
مـدیریات التربیـة والتعلـیم فـي منطقـة أربـد، المـؤتمر العربـي الـدولي الخـامس لضــمان 

 .المتحدة ، دولة اإلمارات العربیة٥/٣/٢٠١٥-٣جودة التعلیم، جامعة الشارقة،  
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 (NTIC)، أثر تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت الحدیثـة ٢٠١٣یدوم، صباح، بلق .٦
ــى التســییر اإل ــة العلــوم عل ســتراتیجي للمؤسســات االقتصــادیة، أطروحــة دكتــوراه، كلی

 ة، الجزائر.ناالقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة قسنطی
 ، إدارة الجـودة الشـاملة فـي مؤسســات٢٠٠٨الصـرایرة، خالـد أحمـد والعسـاف، لیلــى،  .٧

ــالي بـــــین النظریــــة والتطبیـــــق، المجلـــــة العربیــــة لضـــــمان جـــــودة التعلـــــیم  التعلــــیم العـــ
 .٤٦ – ١ردن ص ، جامعة مؤتة، األ١، العدد ١الجامعي، المجلد 

ــة وأبعــاد، المــؤتمر ٢٠٠٧الطــاهر، محمــد ســعید،  .٨ ــیم العــالي: رؤی ، الجــودة فــي التعل
                 لیة، جامعـــة النیلـــین،العربـــي األول للجامعـــات العربیـــة: التحـــدیات واالفـــاق المســـتقب

 ، الرباط، المملكة المغربیة.١٣/١٢/٢٠٠٧–٩
، توظیــف تقانــة المعلومــات واالتصــاالت ٢٠١٠نعــام عبــدالجبار ســلطان، إالطــائي،  .٩

في تصمیم نظام معلومـات المـوارد البشـریة المسـتند علـى الشـبكة / دراسـة حالـة فـي 
كلیــة اإلدارة واالقتصــاد جامعــة الموصـــل، المعهــد التقنــي نینــوى، رســالة ماجســـتیر، 

 العراق.
، العالقة بین مكونات تقانـة ٢٠٠٩الطویل، أكرم أحمد والنعیمي، إیمان نجم الدین،  .١٠

دراســـة اســـتطالعیة آلراء / المعلومــات واالتصـــاالت وأبعـــاد أداء اإلنتـــاج والعملیـــات 
ــــــة ــي مصــــــنع غــــــزل ونســــــیج الموصــــــل، مجلــــــة تكریــــــت للعلــــــوم اإلداری  المــــــدراء فــــ

  .٥٠ – ٣٠ ، جامعة تكریت، العراق ص١٤ ، العدد٥ واالقتصادیة، المجلد
، دور االستثمار فـي تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت فـي ٢٠١٣العلمي، حسین،  .١١

تحقیـــق التنمیـــة المســـتدامة / دراســـة مقارنـــة بـــین مالیزیـــا، تـــونس، الجزائـــر، رســـالة 
التجاریـة وعلـوم التسـییر، جامعـة فرحــات ماجسـتیر، كلیـة العلـوم االقتصـادیة والعلــوم 

 عباس سطیف، الجزائر.
، دور تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــال فــي تحســین االتصــال ٢٠١٤فریــدة، بــوعلي،  .١٢

الداخلي بالمؤسسة / دراسة حالة اتصـاالت الجزائـر "المدیریـة العملیاتیـة لالتصـاالت 
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ـــوم االقتصـــادیة وال – ـــة العل ـــویرة"، رســـالة ماجســـتیر، كلی ـــوم التســـییر، الب ـــة وعل تجاری
 ، الجزائر. - البویرة –جامعة أكلي محند أولحاح 

، أهمیـــة تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــال فـــي تحســـین أداء ٢٠١٥كهینـــة، عمـــارة،  .١٣
المــــورد البشــــري داخــــل المؤسســــة االقتصـــــادیة / دراســــة حالــــة المؤسســــة الوطنیـــــة 

جسـتیر، كلیـة العلـوم بوحدة األخضریة، رسالة ما ENADللمنظفات ومواد الصیانة 
- البـویرة –االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العقیـد أكلـي محنـد أولحـاح 

 ، الجزائر.
، أثــر تكنولوجیــا المعلومـات واالتصــاالت فــي تفعیــل األعمــال ٢٠١١نادیــة، ، لـونیس .١٤

التجاریة للمؤسسات / دراسة حالـة التـذاكر االلكترونیـة فـي مؤسسـة الخطـوط الجویـة 
زائریة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلـوم التسـییر، الج

 جامعة الجزائر، الجزائر.
، مســاهمة الــتعلم االلكترونــي فــي ضــمان جــودة ٢٠١٥مغــازي، نهــى ســعدي أحمــد،  .١٥

، المــؤتمر العربـــي  التعلــیم: المعهــد العــالي للخدمــة االجتماعیــة باالســكندریة نموذجــًا
ـــدولي الخـــامس لضـــمان جـــودة التعلـــیم، جامعـــة الشـــارقة،  ، دولـــة ٥/٣/٢٠١٥-٣ال

  .  المتحدة اإلمارات العربیة
، تكنولوجیا المعلومات واالتصـاالت ودورهـا فـي تفعیـل وظیفـة ٢٠١٢وسام، مهیبل،  .١٦

لمالیـــة، رســـالة إدارة المــوارد البشـــریة / دراســة حالـــة مدیریـــة المــوارد البشـــریة بــوزارة ا
ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریـة وعلـوم التسـییر، جامعـة الجزائـر، 

 الجزائر.
ــــد،  .١٧ ــــي ٢٠١٤یــــامین، ســــهى أحمــــد خال ــــق معــــاییر الجــــودة الشــــاملة ف ، درجــــة تطبی

اإلشــراف التربــوي فــي المــدارس الحكومیــة فــي محافظــات الضــفة الغربیــة مــن وجهــة 
ـــویی ـــا، جامعـــة نظـــر المشـــرفین الترب ـــة الدراســـات العلی ن فیهـــا، رســـالة ماجســـتیر، كلی

 النجاح الوطنیة، فلسطین.
18. Asiyai, Romina Ifeoma, 2013, Challenges of Quality in 

Higher Education in Nigeria in the 21st., International 
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Journal of Education Planning & Administration, Vol.3, 
No.2, Department of Educational Administration and 
Policy Studies, Delta State University, PP.:159 – 172. 

19. Elsaadani, Mohamed, 2015, Information and 
Communication Technology Skills: Sufficiency of 
Egyptian Accounting Graduates, International Journal of 
Advanced Information Technology (IJAIT), Vol.5, No.1, 
Department of Information Systems, University of The 
West of England, PP.: 1-11. 

20. Krajewski, Lee J., & Ritzman, Larry P., 2005, Operation 
Management: Processes and Value Chains, 7th Ed, Pearson 
Prentice – Hall, U.S.A. 

21. Noaman, Amin Y. & Ragab, Abdul Hamid M. & Fayoumi, 
Ayman G., 2013, HEQAM: A Developed Higher Education 
Quality Assessment Model, Conference on Computer 
Science and Information System, King Abdul-Aziz 
University, Jaddah, Saudi Arabia. 

22. Prakash, Ashish Viswanathan & Muhammad, Faizaan 
Sheikh, 2016, Service Quality in Higher Education: An 
Antecedent to Satisfaction and Behavioral Intentions, 
International Journal of Management and Applied Science, 
Vol.2, No.5, School of Management Manipal Institute of 
Technology, Manipal University, India, PP.: 73 – 79. 

23. Ranta, Paula, 2010, Information and Communications 
Technology in Health Care, Master Thesis in Economics, 
Department of Economics, School of Economics, Alto 
University.  

24. Shen, Zixing, 2009, IT'S About Time: The Temporal 
Impacts of Information And Communication Technology 
(ICT) On Groups, Doctor of Philosophy, Department of 
Information System, Case Western Reserve  University.  

  ): استمارة االستبانه١الملحق (
  معلومات عامة

 (     )    ،       أنثى    (    ).  ذكر        الجنس:         .١
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 المؤهل العلمي:        ماجستیر (   )   ،       دكتوراه    (   ). .٢
  فأكثر  (   ). – ١١(   ) ،         ١٠ - ١عدد سنوات الخدمة:    .٣

 ال أتفق  محاید  أتفق  الفقرات  ت
  . مكونات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت١

  والمعداتأ. األجهزة 

تمتلـــك الجامعـــة أدوات تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتصـــاالت الحدیثـــة كالحاســـوب  ١
   وملحقاته.

   

     استخدام األجهزة والمعدات أدى إلى تخفیض اجراءات العمل الروتیني.  ٢

      تؤدي األجهزة والمعدات التي تمتلكها الجامعة إلى تحسین جودة التعلیم. ٣

٤ 
علـى تـدریب العـاملین علـى اسـتخدام األجهـزة والمعـدات المتطـورة تعمل الجامعـة 

      من خالل برامج تدریبیة متخصصة.

 ب. البرمجیات
      تعمل الجامعة على توفیر أنواع مختلفة من البرمجیات لتحسین جودة التعلیم. ٥

     أعمالها.تستخدم الجامعة البرامج التطبیقیة الجاهزة والمتنوعة لتسهیل إنجاز  ٦

٧ 
تتصف البرمجیات المستخدمة في الجامعة بالمرونة الكبیـرة فـي أجـراء التغییـرات 

      والتحدیثات بما یناسب استخدامها.

٨ 
تعتمد الجامعة على جهات داخلیة وخارجیة للحصـول علـى البرمجیـات الخاصـة 

      بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.

 ج. االتصاالت والشبكات
      تسعى الجامعة الستخدام األسالیب الحدیثة في مجال االتصاالت والشبكات. ٩

     تستخدم الجامعة شبكة االنترنت للحصول على المعلومات في انجاز العمل.  ١٠

١١ 
تمتلــك الجامعــة موقعــًا الكترونیــًا یــتم مــن خاللــه عــرض أنشــطتها والتواصــل مــع 

      البیئة الخارجیة.

     وسائل االتصال الحدیثة إلنجاز أعمالها كالبرید االلكتروني. تمتلك الجامعة ١٢

 د. الموارد البشریة
   تمتلـــك الجامعـــة عـــددًا كبیـــرًا مـــن التدریســـیین والمـــوظفین ذوي الخبـــرة فـــي مجـــال  ١٣
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  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. 

١٤  
تهتم الجامعة بتدریب األفراد العـاملین لالسـتفادة مـن األجهـزة والمعـدات الخاصـة 

     بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. 

      تشجع الجامعة االفراد العاملین للمشاركة في دورات تدریبیة تخص البرامجیات.  ١٥

١٦  
واالتصاالت تعمل الجامعة على تحفیز العاملین في مجال تكنولوجیا المعلومات 

      باستمرار.

 . جودة التعلیم العالي٢

١٧  
تتناســــب رؤیــــة ورســــالة وأهــــداف الجامعــــة مــــع متطلبــــات جــــودة التعلــــیم العــــالي 

  ومعاییره.
   

     تحرص الجامعة على صیاغة أهداف قابلة للقیاس وفق معاییر جودة التعلیم.  ١٨

     األهداف. توجد معاییر جودة أساسیة متفق علیها لتقییم انجاز  ١٩

     تعمل الجامعة على دعم آلیات النهوض بالبحث العلمي وتطویره.  ٢٠

تعمـــل الجامعــــة علــــى تنمیــــة العالقــــات اإلنســــانیة فــــي العمــــل بــــین اإلدارة العلیــــا   ٢١
  واألفراد بفاعلیة وكفاءة لتحقیق الجودة المطلوبة.

   

واالحتیاجـــات األساســـیة ذات تــوفر الجامعـــة قاعـــدة بیانـــات عـــن المـــوارد المادیـــة   ٢٢
  الصلة ببرامج وخدمات الجامعة.

   

تعتمد الجامعة على معاییر جودة واضحة إلختیـار األفـراد العـاملین وبمـا ینسـجم   ٢٣
  مع متطلبات جودة التعلیم.

   

     تعمل الجامعة على توفیر میزانیة مالیة خاصة لدعم البحث العلمي ونشره.  ٢٤

     آلیة معلنة واضحة لمتابعة تنفیذ الخطط البحثیة. تعتمد الجامعة على  ٢٥

     تضع إدارة الجامعة األهداف التي تراعي تحدید حاجات الطلبة العلمیة.  ٢٦

     توجد لدى الجامعة معاییر جودة واضحة یتم من خاللها مراقبة جودة التعلیم.  ٢٧

٢٨  
والجهـــات المســـؤولة عـــن توجـــد مراجعـــة شـــاملة لتقـــاریر األداء مـــن اإلدارة العلیـــا 

  جودة التعلیم.
   

     یوجد تنسیق بین الكلیات واألقسام فیما یتعلق بتطبیق معاییر جودة التعلیم.  ٢٩

 



 
 

 
  

  
  اثر ادارة الجودة الشاملة على تكنولوجیا التعلیم 

دراسة تحلیلیة في كلیات ومعاهد الجامعة  
  التقنیة الوسطى

  
  د. دنیا طالب كاظم
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-المستخلص:  
جاءت فكرة البحث من خالل مزج الخبرات العلمیة والعملیة المتراكمة لتكنولوجیا        

التعلیم والمعتمدة في بناءها على ادارة الجودة الشاملة وتطبیقها على الواقع التعلیمي 
للمؤسسات التعلیمیة في الجامعة التقنیة الوسطى وتحدید سبل تطبیق هذة المفاهیم من 

ة لها القدرة على استخدام التكنولوجیا المتطورة والمعاصرة اجل بناء مؤسسات تعلیمی
والمعتمدة في بنائها على المقومات االساسیة الدارة الجودة الشاملة في العملیة التعلیمیة 
وتوفیر مناهج لها القدرة على ارضاء كل من المتعلم والمعلم وفق تخطیط مستقبلي وكفوء 

-یق ذلك بنیت مباحث الدراسة وكما یلي:مبني على التفكیر العلمي ومن اجل تحق  
المبحث االول المهجیة الخاصةبالبحث اما المحث الثاني هو تكنولوجیا التعلیم والمبحث 
الثالث هو ادارة الجودة الشاملة اما المبحث الرابع الجانب العملي والمبحث الخامس هو 

  -ة :االستنتاجات والتوصیات وقد بنیت الدراسة على الفرضیات التالی
 هل هناك عالقة ارتباط مابین ادارة الجودة الشاملة وتكنولوجیا التعلیم؟ - ١
هل ان الهیئة تعتمد على تكنولوجیا متطورة في مجال التعلیم معتمدة في بنائها  - ٢

 على ادوات ادارة الجودة الشاملة ؟
 الى توفیرها  هل تحتاج تكنولوجیا التعلیم الى مالكات متخصصة تسعى الجامعة - ٣

استخدمت استمارة استبیان لجمع البیانات وكانت النتائج هي ان یتم التقویم وقد 
في مفهوم تكنولوجیا التعلیم  الحدیث على ما تحقق من اهداف ومحتوى وانشطة 
تم اتباعها في ظل معاییر ادارة الجودة الشاملة .كماان هناك عالقة قویة مابین 

ة الجودة الشاملة ومتغیراتها الداخلیة لذا تكنولوجیا التعلیم ومتغیراتة الداخلیة وادار 
نوصي بوضع معیار خاص الختبار الطالب النه یمثل الجزء المهم في 
تكنولوجیا  التعلیم وتدریبة وفق المناهج االحدیثة الدارة الجودة الشاملةومراقبة ما 
تحقق من اهداف وانجاز للمحتوى واالنشطة المتبعة وذلك الن التقویم لكل من 

اف والمحتوى واالنشطة تعتبر جزء اساسي لتكنولوجیا التعلیم في ظل االهد
  معاییر ادارة الجودة الشاملة
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  المقدمة 
تعد استخدام تكنولوجیا التعلیم وفق معاییر ادارة الجودة الشاملة من األساسیات   

ثة التي البد ان یعتمد علیها عند بناء مناهج هیئة التعلیم التقني وذلك لما توفره من حدا
ووسائل إیضاح جدیدة ومقومات مهمة تعالج متغیرات الفترة الراهنة من حیث وسائل 
التعلیم التي تقوم بنقل رسالة التعلیم الى المتعلم لتحقیق أهدافه وتهیئ تنظیم متكامل ینظم 
كل من االنسان واألفكار واالراء وأسالیب العمل واإلدارة ویعالج المشاكل المستقبلیة 

ذا البد من بناء تكنولوجیا للتعلیم تاخذ بنظر االعتبار جمیع  المتغیرات والراهنة ، ل
الخارجیة والداخلیة لكل من المعلم والمتعلم ووفق الوسائل واالمكانیات المتاحة لتحقیق 

  األهداف المطلوبة .
لذا جاءت فكرة الدراسة التي تطرح مجموعة من التساؤالت التي یناقشها البحث   

  وكما یلي :
تعتمد الهیئة على تكنولوجیا التعلیم في بناء مناهجها العلمیة مستخدمة بذلك هل  - ١

 ادارة الجودة الشاملة؟
هل توجد عالقة ما بین تكنولوجیا التعلیم ووسائله وادارة الجودة الشاملة في هیئة  - ٢

 التعلیم التقني ؟
م  هل توجد استفادة من االختراعات الحدیثة في بناء تكتولوجیا حدیثة للتعلی - ٣

 تواكب المستقبل ؟
هل یعرف األستاذ الوسیلة  التعیمیةالتي تعتمد لكل منهج  في ظل ادارة الجودة  - ٤

 الشاملة؟
  ولحل هذه التساؤالت البد ىمن التعرف على مباحث الدراسة وكما یلي :

  المبحث األول : منهجیة البحث(هدف البحث،اهمیة البحث ،الفرضیة،االدوات،الحدود)
تكنولوجیا التعلیم ( مفهومها ،التطور التاریخي ، مستویاته ، إیجابیاته  المبحث الثاني :

  ،مراحلها )
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٥٨٦  
 

إدارة الجودة الشاملة ( مفهوم اإلدارة ، الجودة ، مفهوم إدارة الجودة المبحث الثالث : 
  ستراتیجیات ادارة الجودة الشاملة) .-الشاملة ، أهمیة إدارة الجودة

  المبحث الرابع : الجانب العملي
  المبحث الخامس: االستنتاجات والتوصیات 

  
  المبحث االول
  منهجیة البحث

  الهدف من البحث١-١
  یهدف البحث الى بناء نوعین من االهداف :

  اهداف خاصة باالستاذ وهي : - ١
  توضیح معاییر الجودة الشاملة التي یجب اتباعها في ایصال المادة العلمیة

 تكنولوجیا التعلیم.للطالب وباقل وقت واقل جهد معتدما" على 
  تحدید الطرق المهمة التي یجب اتباعها وفق ادارة معاییر الجودة الشاملة

 وتحدید اهم مستلزمات اتباعها لتحقیق تكنولوجیا التعلیم المعتمدة لكل مادة .
  اهداف خاصة بالطالب وهي : - ٢

 جودة تحدید التكنولوجیا التعلیمیة التي تخص  اختصاص الطالب وفق معاییر ادارة ال
 الشاملة .

  اتباع نفس مناهج الدول المتقدمة التي تتبع معاییر الجودة الشاملة وتكیفها لتكون
  مالئمة للبیئة الداخلیة والخارجیة الخاصة والتفكیر التقني .

   اهمیة البحث ٢-١
بناء قدرات عالیة لالساتذة في تكنولوجیا التعلیم وفق معاییر ادارة الجودة   - ١

  الشاملة .
بناء تكنولوجیـا للتعلـیم  لهـا القـدرة علـى انشـاء طـالب ذو تفكیـر ابـداعي ومتقـــدم   - ٢

  تستطیع االعتماد علیهم  في المستقبل .
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  حدود البحث ٣-١
  .٢٠١٣الى سنة ٢٠١٢لقد استغرق البحث في انشاءه للفترة من سنة      

  فرضیة البحث ٤-١
  تعتبر فرضیة البحث وكما یلي : وانطالقا" مما تقدم استشراق واثارة التساؤالت التي

هل تتبع القیادات العلیا تكنولوجیا تعلیمیة وفق معاییر ادارة الجـودة الشـاملة عنـد  - ١
  بناء المناهج .

ــیم  - ٢ ــة التعل ــاهج فــي هیئ ــاط القــوة والضــعف التــي تواجــة لجنــة وضــع المن مــاهي نق
 التقني.

غیـــر المســـتقل هــل هنـــاك عالقـــة ارتبــاط بـــین تكنولوجیـــا التعلـــیم الــذي یمثـــل المت  - ٣
 وادارة الجودة الشاملة .

    الوسائل االحصائیة المتبعة ٥-١
  لقد تم االعتماد على اسلوب المقابلة ف بناء معاییر استمارة االستبیان . - ١
 ) فقرة موزعة على اساتذة وطالب في ١٨انشاء استمـارة استبیان من (  - ٢

  ي ، معهـــد االدارة معاهد هیئة التعلیم التقني وهي ( معهد االدارة التقن     
  الرصافـة ، الكلیة التقنیة بغداد ، الكلیة التقنیة االداریة) وقد تم توزیــع      
 ) استمارة وبسلم خماسي .٦٠(          

 في عملیة تحصیــل البیانات وقد استخرج    SPSSلقد تم استخدام نظام  - ٣
 ، واالرتباط والنسب المئویة ) .  R( الوسیط ، واالنحراف المعیاري ، و    

 لقد اعتمد في انشاء استمارة االستبیان الى المصدر [نظام ادارة الجــودة - ٤
  الشاملة والمواصفات العالمیة دراسة علمیة وتطبیقیة من قبل فتحي احمـد     

  ]. 2010 عمان –یحیى العالم/ دار  الیازوري     
   متغیرات البحث٦-١

 المتغیر المستقل : تكنولوجیا التعلیم ومتغیراتة(المتعلم،المعلم،الوسائل التعلیمیة)  -١
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المتغیــر التــابع هــي : ادارة الجــودة الشــاملة ومتغیراتــة(التتخطیط ،المتابعــة ،اتخــاذ  -٢
 القرار)

  
  المبحث الثاني

  تكنولوجیا التعلیم
  تكنولوجیا التعلیم ١-٢

استعان االنسان منذ بدء الخلیقة بأسالیب متنوعة ، ووسائل كثیرة للتعامل في     
الحیاة والتفاهم مع الناس ، وفي التعبیر عما یجول في خاطره من أفكار ، وآراء 

  ومشاعر واحاسیس .
وتعرف تكنولوجیا التعلیم على انها تنظیم متكامل یضم االنسان وااللة واألفكار    

  ]1998:9الیب العمل واإلدارة بحیث تعمل داخل اطار واحد [سالمة:واالراء واألس
  ) على انها تتألف من عناصر ثالثة هي :Briggsوعرفها برغز (

 .العملیات التعلیمیة  - ١
 األدوات واألجهزة والبرامجیات المستخدمة في العملیة التعلیمیة . - ٢
 ]Briggs:1992:89[تفاعل العملیات مع األجهزة واألدوات . - ٣

  التطور التاریخي لتكنولوجیا التعلیم ٢-٢
  لقد مرت تكنولوجیا التعلیم بمراحل وكما یلي :  

لبصر أي التعلیم البصري: حیث یتم االعتماد في هذه المرحلة على حاسة ا - ١
 الصور الثابتة او المتحركة دون صوت .

 التعلیم السمعي البصري : وهي حاسة السمع .  - ٢
 حلة استخدام األجهزة والبرامجیاتمرحلة نظریة االتصال : وفي هذه المر   - ٣

 على اعتبار التعلیم والتعلم معتمدة على نظریة االتصال .
 مرحلة النظام التعلیمي .  - ٤
 مرحلة تفاعل االتصال مع مفهوم النظام التربوي .  - ٥
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 مرحلة منحنى النظم .  - ٦
  ]2001:110مرحلة تكنولوجیا التعلیم [ سالمة:  - ٧

  مستویات تكنولوجیا التعلیم ٢-٢
 مستوى او مرحلة األجهزة . .١
 مستوى الوسائل التعلیمیة . .٢
 مستوى النظام التعلیمي. .٣
 ]2001:110سالمة:مستوى النظام المجتمعي . [ .٤

  إیجابیات تكنولوجیا التعلیم ٣-٢
 تحسین نوعیة التعلیم وزیادة فعالیته . .١
 حاجات للتعلم .تؤدي الى استثارة اهتمام التالمیذ واشباع  .٢
 تؤدي الى البعد عن الوقوع في اللفظیة . .٣
 تحقیق تكنولوجیا التعلیم زیادة المشاركة اإلیجابیة . .٤
 تؤدي الى تنمیة القدرة على التأمل والتفكیر العلمي . .٥
  ]1983:124تحقق هدف التربیة الیوم . [ حمدي: .٦

  
  المبحث الثالث

  ادارة الجوده الشامله
  االدارهمفهوم  ١-٣

[  او نظام وهي صفات تنظیمیه جیدههو وسیله او نشاط او عملیه او جهد 
] وعرفت على انها عمل جماعي یؤدى على اساس جمع ١٢: ٢٠٠٨رشید:

  ]    ١٨:٢٠٠٤الجهود لالفراد والجماعات . [ الركابي
  الجوده ٢-٣

هي الخلو من اي عیوب او اخطاء تتطلب اعادة العمل او التسبب باعطال   
عقیلي المنتجات او استیاء الزبائن وبهذا السیاق تعني الجوده كلفة اقل . [
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) على انها ANSI.وقد عرفها معهد المعاییر الوطنیه االمریكي (  ] ١٤: ٢٠٠١:
المزایا والخصائص الكلیه للسلعه او الخدمه والتي تشتمل على قدراتها في تلبیة 

  االحتیاجات .
  لهمفهوم ادارة الجوده الشام ٣-٣

هي المنتجات والخدمات والناس والعملیات واوساط العمل [ النعیمي :       
٤٤:   ٢٠٠٨[  

ـــو تحقیق احتیاجات  -  ١ ـــوم ادارة الجودة الشاملة  نظام متكامل موجه نحـــ ـــ مفهـ
المستهلكین واعطاء صالحیات اكبر للموظفین تساعدهم  في اتخاذ 

 Evans[   على التحسن المستمر لعملیات انتاج السلع والخدمات القراروالتأكد
:1993: 45.  [ 

هـــي التركیبــة االداریــة التــي  تتضــمن عــددا مــن المهــام  واألعبــاء التــي یــتم مــن  - ٢
خاللهـا انجاز كافة المهام واالهـداف المطلوبـة مـن مواصـفات السـلع والخـدمات 

 ] ٥١:  ٢٠٠٨التي ینبغي ان تتسم بمستویات معنیة من الجودة.[ النعیمي : 
تها وضـــــع االمكانیــــات مجموعـــة مــــن العملیــــات المتشـــابكة التــــي یــــتم بواســـط - ٣

البشریة والمادیة في خدمة اهداف عمل مــــن االعمـال واالدارة تـؤدي وظیفتهـا 
  ]  .٦٩: ٢٠٠٤[ الطائي والفضل :  مـــن خالل التأثیر في سلوك االفراد

ادارة الجودة الشاملة في المكتبـات  هـي عملیـة تركـز علـى فهـم احتیاجـات المسـتفیدین 
تحسسن الخدمات الخاصـة بهـم ورفـع مسـتوى رضـاهم عـن   من المكتبة ثم العمل على

او المعهــد  تلــك الخــدمات التــي تقــدمها وذلــك ممــا ینســجم مــع االهــداف العلیــا للجامعــة
  ]  .١٤: ٢٠٠١[عقیلي :

 اهداف ادارة الجوده الشامله ٤-٣
  وتتلخص اهداف ادارة الجوده الشامله فیما یلي : 
 تكرار العمل والعمل االضافي .خفض التكالیف : بتقلیل االخطاء ونسبة  - ١
 تحقیق الجوده . - ٢
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 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٩١  
 

 زیادة العوائد واالرباح . - ٣
 رضا وسرور العمالء . - ٤
  ]٤١:  ٢٠٠٨تمكین الموظفین ومنحهم السلطه .[ النعیمي :  - ٥

  اهمیة ادارة الجوده الشامله ٥-٣
] علــى دور الجــودة واهمیتهــا فــي النقــاط ٨٨: ٢٠٠٤فقــد ركــز [ الطــائي والفضــل : 

  التالیة :
 قیام المستهلك بفحص السلعة قبل شرائها ، لذا باتت عملیة الشراء تتسم بالتعقید . .١
 المدیرین في تقدیم خدمات اضافیة ان التطور التكنولوجي والتقني ساعد  .٢

ــالي فــإن الجــودة الشــاملة تطــرح تنــامي حــدة المنافســة فــي قطــاع الخــدمات . .٣ وبالت
  ثالثة منافع جوهریة هي :

  الكفاءة . الجودة تقود الى -١
  الجودة تخلق الزبائن . -٢
  مردود الجودة . -٣

  اهداف ادارة الجودة الشاملة ٦-٣
الدارة الجـــودة مجموعـــة مــــن االهـــداف یختلـــف فــــي تحدیـــدها البـــاحثین والكتــــاب   

  ]  كاآلتي :٤١: ٢٠٠١فیحددها [عقیلي :
 فهم حاجات ورغبات وتوقعات الزبون لتلبیتها . .١
 والمحافظة على الزبائن الحالیین .جذب المزید من الزبائن  .٢
 توقع حاجات ورغبات الزبائن في المستقبل . .٣
 التمیز في االداء والخدمة عن طریق التطویر والتحسین المستمر. .٤
 التكیف مع التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والتكنولوجیة . .٥

  ] فقد حدد االهداف كاآلتي :Evans :1993: 45 اما [      
 قناعة ورضا الزبون .الحصول على  .١
 التقلیل من المخزون . .٢



     

  
  

  أثر ادارة الجودة الشاملة على تكنولوجیا التعلیم...

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٩٢  
 

 المرونة العالیة في مواجهة متطلبات السوق . .٣
 احترام الوقت عند تقدیم الخدمة . .٤
  ]  ٣٠: ٢٠٠٧اما [ السعدي :   یة بالعاملین وتقلیل مهام العمل العنا .٥
 تحقیق المالئمة والتعاون بین العاملین في المنظمة . .١
 . توفیر قاعدة معلومات .٢
  التعرف على نقاط القوة والضعف الموجودة داخل وخارج المنظمة . .٣

  االثار االستراتیجیه الدارة الجوده الشامله ٧-٣
االستراتیجیه عبارة عن مجموعة من القرارات التي تتخذها الشركه لتحقیق   

اهدافها  طویلة المدى ، ویعتبر نجاح الشركه في تطبیق استراتیجیتها او خطتها 
االستراتیجیه عبر العملیات التي تقوم بها امرًا مهمًا على صعید المنافسه التي 

 ]   ٦٤:  ٢٠٠٨تواجهها الشركه على المدى الطویل . [ النعیمي : 
  

  الجانب العملي
  المبحث الرابع

  الجانب العملي
) فقـــرة موزعـــة بـــین ١٨لقـــد اســـتخدمت اســـتمارة لجمـــع البیانـــات مكونـــة مـــن (  

المستقل هو (تكنولوجیا التعلیم) ومتغیراته الداخلیة هـي (المـتعلم ،المعلم،الوسـائل ) المتغیر 
ـــــــر التـــــــابع هـــــــو      ( ادارة الجـــــــودة الشـــــــاملة) ومتغیراتـــــــه الداخلیـــــــة هـــــــي (  ،  والمتغی

  الوقت،التخطیط، المتابعة) وبسلم خماسي .
تقنــي ومعهـد الرصــافة وقـد تـم توزیعهــا علـى اســاتذة وفنیـین اقســام كـل مــن ( معهـد االدارة ال

ومعهــد اعــداد المــدربین التقنیــین ومعهــد الفنـــون التطبیقیــة والكلیــة التقنیــة االداریــة وكلیـــات 
ــة ١٠التقنیــة الصــحیة وبواقــع ( ــا ً وصــف العین ) اســتمارات لكــل معهــد وكلیــة . وســیتم الحق

  التي تم توزیعها على المعاهد والكلیات .
  اوال / وصف عینة البحث



     

  
  

  أثر ادارة الجودة الشاملة على تكنولوجیا التعلیم...

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٩٣  
 

ــة حســب التحصــیل الدراســي والجــنس والعمــر واللقــب العلمــي  ، ســیتم و         صــف العین
  ) .٦٠حیث إن عدد افراد العینة هو (

 وصف عینة البحث حسب التحصیل الدراسي - ١
  )١الجدول (

  یمثل وصف عینة البحث حسب التحصیل الدراسي

  المجموع  دبلوم عالي  ماجستیر  دكتوراه  الشهادة

  ٦٠  ١٠  ٣٠  ٢٠  العدد

  %١٠٠  %١٧  %٥٠  %٣٣  النسبة

 وصف عینة البحث حسب الجنس - ٢
  

  )٢الجدول (
  یمثل وصف عینة البحث حسب الجنس

  

  المجموع  اناث  ذكور  الجنس

  ٦٠  ٣٨  ٢٢  العدد

  %١٠٠  %٦٣  %٣٧  النسبة

  وصف عینة البحث حسب اللقب العلمي - ٣
  )٣الجدول (

  یمثل وصف عینة البحث حسب اللقب العلمي
  



     

  
  

  أثر ادارة الجودة الشاملة على تكنولوجیا التعلیم...

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٩٤  
 

اللقب 
  العلمي

مدرس 
  مساعد

استاذ   مدرس
  مساعد

  المجموع  استاذ

  ٦٠  ٦  ١٤  ١٥  ٢٥  العدد

  %١٠٠  %١٢٠  %٢٣  %٢٥  %٤٢  النسبة
 

 وصف عینة البحث حسب العمر - ٤
  )٤الجدول (

  یمثل وصف عینة البحث حسب العمر
  المجموع  فاكثر ٦٠  ٥٩-٥٠  ٤٩-٤٠  ٣٩-٣٠  ٢٩-٢٠  العمر

  ٦٠  ٣  ٧  ٢٤  ١٤  ١٢  العدد

  %١٠٠  %٥  %١٢  %٤٠  %٢٣  %٢٠  النسبة

  مقیاس الصدق والثبات /ثانیا
یوضح مقیاس الصدق والثبات للبیانات التي تـم تحلیلهـا باسـتخدام النظـام االحصـائي       

SPSS   انه ال توجد فقرة شاذة في االستمارة حیث تراوحت قیمة الصدق للمتغیر المسـتقل
التـــــابع ) ، امــــا المتغیـــــر  ٠٨١٢,٠ – ٠٧١٨,٠(معــــاییر ادارة الجـــــودة الشـــــاملة)       ( 

  ) .٠٧٩٢,٠ – ٠٦٨١,٠(المناهج) فقد تراوحت قیمة الصدق والثبات له (
/ المعولیة   ثالثا ً

توضــح قیمــة المعولیــة الناتجــة بــین المتغیــر المســتقل ادارة الجــودة الشــاملة والمتغیــر        
) أي أن عالقــات االرتبـاط التـي تــم االعتمـاد علیهــا  ٠٨٨٢,٠،  ٠٩٠٨,٠التـابع المنـاهج (

  اء االستنتاجات هي عالقات واقعیة ویمكن تطبیقها على ارض الواقع .في بن
  رابعا /ً معامل االرتباط البسیط         

  )٥الجدول (



     

  
  

  أثر ادارة الجودة الشاملة على تكنولوجیا التعلیم...

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٩٥  
 

  یوضح العالقة بین المتعلم كمتغیر مستقل والوقت كمتغیر تابع

R t β  المتعلم  

  المرونة 0.799 0.324 0.739

  التشویق 0.322  0.656  0.662

  الثقة   0.625 0.897 0.605

  
یوضح الجدول ان هناك عالقة ارتباط قویة بین المتعلم من خالل اعتماد           

الطالب المحور الرئیسي لمفهوم ادارة الجودة الشاملة في التعلیم وبین درجة اتقان المدرس 
  للمناهج المتبعة باالعتماد على تكنولوجیا التعلیم.

  وقد بینت احصائیات الجدول التالي :
أعلــى میــل حــدي هــو عنــد العالقــة مــا بــین المــتعلم ( عنصــر التشــویق ) كمتغیــر  - ١

مستقل لتكنولوجیا التعلیم وبین درجة اتقـان التدریسـي للمنـاهج المتبعـة فـي التعلـیم 
 ) . 0.799العالي حیث بلغت (

) عنـــد العالقـــة مـــا بـــین المتغیـــر  0.897المحســـوبة هـــي ( t: قیمـــة   Tاختبـــار  - ٢
ــة  ــابع وهــي أعلــى مــن القیمــة الجدولی ــین المعیــار كمتغیــر ت المــتعلم ( المرونــة )وب

 ) مما یدل على معنویة العالقة بین المتغیرین .0.621(
) مما  2.21) اما الجدولیة ( 2.46 المحسوبة (   F: بلغت قیمة   Fاختبار  - ٣

 كمتغیر تابع  م كمتغیر مستقل وبین الوقتیدل على  العالقة معنویة بین المتعل
) عند العالقة ما بین المتعلم (   0.739قیمة االرتباط : أعلى ارتباط بلغ ( - ٤

  الطالب ) كمتغیر مستقل وبین المعیار كمتغیر تابع .
  



     

  
  

  أثر ادارة الجودة الشاملة على تكنولوجیا التعلیم...

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٩٦  
 

  )٦الجدول (
  یوضح العالقة ما بین المعلم كمتغیر مستقل  لتكنولوجیا التعلیم وبین الوقت 

  الدارة الجودة الشاملةكمتغیر تابع 

R t β  المعلم  

  المعرفة المتبادلة 0.881 0.362 0.021

  انواع االنشطة 0.228 0.982  0.722

  االستجابة  0.721 0.682 0.622

یوضح الجدول ان هناك عالقة ارتباط قویة بین المتغیر المستقل المعلم للمتغیر     
  المتبع كمعیار لدرجة االتقان   تكنولوجیا التعلیم في ظل ادارة الجودة الشاملة وبین الوقت

  وقد بینت احصائیات الجدول التالي :
فـي  ظـل ادارة  أعلى میل حدي هو عند العالقـة مـا بـین مـا تحقـق مـن معرفـة متبادلـة - ١

  ) . 0.881الجودة الشاملة وبین الوقت حیث بلغت (
)  وبمــا 0.621)  امــا الجدولیــة ( 0.982المحســوبة هــي ( t: قیمــة   Tاختبــار  - ٢

ـــم  ـــة العالقـــة بـــین المعل ـــة ممـــا یـــدل علـــى معنوی ان المحســـوبة أعلـــى مـــن الجدولی
 كمتغیر مستقل والوقت كمتغیر تابع .

)  2.21) اما الجدولیة ( 2.224 المحسوبة (   F: بلغت قیمة   Fاختبار  - ٣
وبما ان المحسوبة أعلى من الجدولیة مما یدل على معنویة العالقة بین 

 المتغیرین .
قیمة االرتباط : أعلى ارتباط كان عند العالقة ما بین انواع االنشطة المتبعة في  - ٤

  . )  0.722تكنولوجیا التعلیم وبین الوقت كمتغیر تابع حیث بلغت   (
  )٧الجدول (



     

  
  

  أثر ادارة الجودة الشاملة على تكنولوجیا التعلیم...

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٩٧  
 

  یوضح العالقة ما بین الوسائل التعلیمیة كمتغیر مستقل لتكولوجیا التعلیم 
  وبین الوقت المتبع في ادارة الجودة الشاملةكمتغیر تابع 

R t β   الوسائل التعلیمیة  

  قاعدة البیانات 0.834 0.297 0.021

  توفیر معلومات للقرار 0.524 0.662  0.672

  الحداثة  0.557 0.521 0.080

 
یوضــح الجــدول ان هنــاك عالقــة ارتبــاط قویــة مــا بــین الوســائل التعلیمیــة التــي تمثــل        

اهــداف النتاجـــات التعلیمیــة كمتغیـــر المســتقل والوقـــت المســتخدم عنـــد تطبیــق ادارة الجـــودة 
  الشاملة كمتغیر تابع .

  وقد بینت احصائیات الجدول التالي :
بین توفیر قاعدة بیانات كمتغیر مستقل  أعلى میل حدي هو عند العالقة ما - ١

  ) . 0.834للوسائل التعلیمیة   وبین الوقت  حیث بلغت (
)  وبمــا 0.621)  امــا الجدولیــة ( 0.662المحســوبة هــي ( t: قیمــة   Tاختبــار  - ٢

ــین اتخــاذ  ــدل علــى ان العالقــة معنویــة ب ــة ممــا ی ــى مــن الجدولی ان المحســوبة أعل
 متغیر تابع .القرار  كمتغیر مستقل والوقت  ك

)  2.21) امـا الجدولیــة ( 3.262 المحسـوبة (   F: بلغـت قیمـة   Fاختبـار  - ٣
ــا ان المحســــوبة أعلـــى مــــن الجدولیــــة ممـــا یــــدل علــــى معنویـــة العالقــــة بــــین  وبمـ

 المتغیرین .
 



     

  
  

  أثر ادارة الجودة الشاملة على تكنولوجیا التعلیم...

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٩٨  
 

ــة مــا بــین اتخــاذ القــرار  كمتغیــر  - ٤ ــاط كــان عنــد العالق قیمــة االرتبــاط : أعلــى ارتب
مستقل لتكنولوجیا التعلـیم وبـین الوقـت المتبـع كمتغیـر تـابع الدارة الجـودة الشـاملة 

  ).   0.670حیث بلغت (
  )٨الجدول (

  ر مستقل وبین التخطیط كمتغیر تابیوضح العالقة ما بین المتعلم كمتغی

R t β  المتعلم  

  المرونة 0.726 0.362 0.021

  التشویق 0.228 0.982  ٠,٨٨٤

  الثقة   0.721 0.682 0.622

یوضح الجدول ان هناك عالقة قویة بین المتعلم كهدف اساسـي مـن اهـداف تكنولوجیـا     
  التعلیم كمتغیر مستقل في ظل معاییر ادارة الجودة الشاملة كمتغیر تابع .

  الجدول التالي :وقد بینت احصائیات 
ــــى میــــل حــــدي كــــان عنــــد العالقــــة مــــا بــــین المتعلم(المرونــــة) مســــتقل وبــــین  - ١ اعل

ـــــث بلغـــــت  ـــــابع للتخطـــــیط حی ـــــر ت التخطیط(حـــــل المشـــــكالت المســـــتقبلیة) كمتغی
)0.726. (  

)  0.621)  امــا الجدولیـــة (0.982المحســـوبة هــي ( t: بلغــت قیمــة   Tاختبــار  - ٢
ــة مــا بــین وبمــا ان المحســوبة أعلــى مــن الجدولیــة ممــا  ــدل علــى معنویــة العالق ی

 المتعلم والتخطیط  .
)  2.21) امـا الجدولیــة ( 2.791 المحسـوبة (   F: بلغـت قیمـة   Fاختبـار  - ٣

ــا ان المحســــوبة أعلـــى مــــن الجدولیــــة ممـــا یــــدل علــــى معنویـــة العالقــــة بــــین  وبمـ
 المتغیرین .



     

  
  

  أثر ادارة الجودة الشاملة على تكنولوجیا التعلیم...

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٥٩٩  
 

 
متغیـر مسـتقل قیمة االرتباط : أعلى ارتباط كان عند العالقـة مـا بـین المـتعلم ل ك - ٤

  ) . ٠,٨٨٤وبین درجة التخطیط تابع حیث بلغت (
  )٩الجدول (

  یوضح العالقة ما بین المعلم كمتغیر مستقل والتخطیط  
  في ظل ادارة الجودة الشاملة كمتغیر تابع

R t β  المعلم  

  المعرفة المتبادلة ٠,٧٧٥ 0.741 0.091

  انواع االنشطة 0.321 0.541  0.726

  االستجابة  0.522 0.544 ٠,٩٩٦

یوضح الجـدول اعـاله ان هنـاك عالقـة ارتبـاط قویـة المعلـم ودرجـة ایصـال المـادة الـذي     
یمثــل المحــور الرئیســي لتكنولوجیـــا التعلــیم وبــین التخطــیط  فـــي ظــل ادارة الجــودة الشـــاملة  

  كمتغیر تابع فیما اذا تحقق من اهداف .
  وقد بینت احصائیات الجدول التالي : 

ــى  - ١ ــین المعلــم (المعــرف المتبادلــة) كمتغیــر أعل ــد العالقــة مــا ب میــل حــدي هــو عن
  ) . ٠,٧٧٥مستقل والتخطیط كمتغیر تابع  (

)  0.621)  امـا الجدولیـة (0.741 المحسـوبة هـي ( t: بلغـت قیمـة   Tاختبـار  - ٢
وبما ان المحسوبة أعلى من الجدولیـة ممـا یـدل علـى معنویـة العالقـة بـین المعلـم 

 ادلة)  كمتغیر مستقل التخطیط  كمتغیر تابع .(المعرف المتب



     

  
  

  أثر ادارة الجودة الشاملة على تكنولوجیا التعلیم...

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٦٠٠  
 

)  2.21) امـا الجدولیـة ( 2.892 المحسـوبة (   F:   بلغـت قیمـة   Fاختبـار  - ٣
ــة مــا بــین  ــدل علــى معنویــة العالق وبمــا ان المحســوبة أعلــى مــن الجدولیــة ممــا ی

 تكولوجیا التعلیم (المعلم ) وبین التخطیط ( االهداف المتحققة ) .
ـــم( ااالســـتجابة) كمتغیـــر  - ٤ ـــة بـــین المعل ـــاك عالقـــة ارتبـــاط قوی قیمـــة االرتبـــاط : هن

  ). ٠,٩٩٦مستقل وبین التخطیط حیث بلغت (
  )١٠الجدول (

  یوضح العالقة ما بین الوسائل التعلیمیة كمتغیر مستقل لتكولوجیا التعلیم 
  وبین التخطیط المتبع في ادارة الجودة الشاملةكمتغیر تابع 

R t β  ائل التعلیمیة الوس  

  قاعدة البیانات ٠,٧٧٩ 0.297 0.021

  توفیر معلومات للقرار 0.524 ٠,٧٧٣  0.672

  الحداثة  0.557 0.521 0.080

یوضــح الجــدول ان هنــاك عالقــة ارتبــاط قویــة مــا بــین الوســائل التعلیمیــة التــي تمثــل        
المسـتخدم عنـد تطبیـق ادارة الجـودة  اهداف النتاجات التعلیمیـة كمتغیـر المسـتقل واالتخطـیط

  الشاملة كمتغیر تابع .
  وقد بینت احصائیات الجدول التالي :

أعلى میل حدي هو عند العالقة ما بین توفیر قاعدة بیانات كمتغیر مستقل  - ١
  ) .٠,٧٧٩للوسائل التعلیمیة   وبین التخطیط  حیث بلغت (

)  وبمـا ان 0.621)  اما الجدولیـة (٠,٧٧٣المحسوبة هي ( t: قیمة   Tاختبار  - ٢
المحسوبة أعلى من الجدولیة مما یـدل علـى ان العالقـة معنویـة بـین اتخـاذ القـرار  

 كمتغیر مستقل والتخطیط  كمتغیر تابع .



     

  
  

  أثر ادارة الجودة الشاملة على تكنولوجیا التعلیم...

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٦٠١  
 

)  2.21) امـا الجدولیــة ( 3.262 المحسـوبة (   F: بلغـت قیمـة   Fاختبـار  - ٣
جدولیــــة ممـــا یــــدل علــــى معنویـــة العالقــــة بــــین وبمـــا ان المحســــوبة أعلـــى مــــن ال

 المتغیرین .
ــة مــا بــین اتخــاذ القــرار  كمتغیــر  - ٤ ــاط كــان عنــد العالق قیمــة االرتبــاط : أعلــى ارتب

ــــابع الدارة الجــــودة  ــــر ت ــــیم وبــــین االتخطیطــــالمتبع كمتغی ــــا التعل ــــتقل لتكنولوجی مس
  ).   0.670الشاملة حیث بلغت (

  )١١الجدول (
یوضح العالقة ما بین المتعلم كمتغیر مستقل لتكنولوجیا التعلیم وبین المتابعة كمتغیر تابع 

  الدارة الجودة الشاملة

R t β  المتعلم  

  المرونة 0.881 0.362 0.021

  التشویق 0.228 0.982  0.722

  الثقة   0.721 0.682 0.622

ــیم       ــا التعل ــین المــتعلم كمتغیــر مســتقل لتكنولوجی یوضــح الجــدول ان هنــاك عالقــة قویــة ب
  والمتابعة  المتبعة  في ظل معاییر ادارة الجودة الشاملة كمتغیر تابع .

  وقد بینت احصائیات الجدول التالي :
أعلى میل حـدي كـان عنـد العالقـة مـا بـین المرونـة للمـتعلم كمتغیـر مسـتقل وبـین   - ١

 ) .٠,٨٨١وب العمل للمتغیر المتابعة   كمتغیر تابع للتخطیط حیث بلغت (اسل
)  0.621)  امــا الجدولیــة ( 0.621المحســوبة هــي ( t: بلغــت قیمــة   Tاختبــار  - ٢

ــة مــا بــین  ــدل علــى معنویــة العالق وبمــا ان المحســوبة أعلــى مــن الجدولیــة ممــا ی



     

  
  

  أثر ادارة الجودة الشاملة على تكنولوجیا التعلیم...

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٦٠٢  
 

ـــیم كمتغیـــر مســـتقل وبـــین المتابعـــة كمتغیـــر تـــابع الدارة   المـــتعلم لتكنولوجیـــا التعل
 الجودة الشاملة .

)  2.21) امـا الجدولیــة ( 2.791 المحسـوبة (   F: بلغـت قیمـة   Fاختبـار  - ٣
ــا ان المحســــوبة أعلـــى مــــن الجدولیــــة ممـــا یــــدل علــــى معنویـــة العالقــــة بــــین  وبمـ

 المتغیرین .
قیمة االرتبـاط : أعلـى ارتبـاط كـان عنـد العالقـة مـا بـین التشـویق للمـتعلم كمتغیـر  - ٤

  ) . 0.722مستقل وبین المتابعة كمتغیر تابع حیث بلغت (
  )١٢الجدول (

  یوضح العالقة ما بین المعلم كمتغیر مستقل والمتابعة 
  في ظل ادارة الجودة الشاملة كمتغیر تابع

R t β  المعلم  

  المعرفة المتبادلة 0.782 0.741 0.091

  انواع االنشطة 0.321 0.541  0.726

  االستجابة  0.522 0.544 0.212

ــذي یمثــل المحــور      ــم ال ــین االمعل ــة ب ــاك عالقــة ارتبــاط قوی یوضــح الجــدول اعــاله ان هن
الرئیسي في تكنولوجیا التعلیم كمتغیر مستقل وبین المتابعة المسـتمرة الدارة الجـودة الشـاملة 

  كمتغیر تابع في تحقیق االهداف .
  وقد بینت احصائیات الجدول التالي :

أعلى میل حدي هو عند العالقة ما بین المعرفة المتبالة (للمعلم) كمحور اساسي في  - ١
تحقیق االهداف كمتغیر مستقل ومتابعة اسلوب العمل كمتغیر تابع حیث  بلغت   ( 

0.782 . (  



     

  
  

  أثر ادارة الجودة الشاملة على تكنولوجیا التعلیم...

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٦٠٣  
 

)  وبمـا 0.621)  امـا الجدولیـة (0.741 المحسـوبة هـي ( t: بلغت قیمة   Tاختبار  - ٢
ولیـة ممـا یـدل علـى معنویـة العالقـة بـین المعلـم (المعرفـة ان المحسـوبة أعلـى مـن الجد

 المتبادلة)  كمتغیر مستقل وبین المتابعة(التدریب)  كمتغیر تابع .
) وبمـا  2.21) امـا الجدولیـة ( 2.892 المحسـوبة (   F:   بلغـت قیمـة   Fاختبـار  - ٣

تكولوجیـــا ان المحســوبة أعلـــى مــن الجدولیـــة ممــا یـــدل علـــى معنویــة العالقـــة مــا بـــین 
 التعلیم (المعلم  ) وادارة الجودة الشاملة(المتابعة).

قیمة االرتباط : هنـاك عالقـة ارتبـاط قویـة بـین المعلـم( االنشـطة ) كمتغیـر مسـتقل -٤
  ) .  0.726لتكنولوجیا التعلیم اسلوب العمل والمتابعة كمتغیر تابع حیث بلغت (

  )١٣الجدول (
  یوضح العالقة ما بین الوسائل التعلیمیة كمتغیر مستقل لتكولوجیا التعلیم 

  وبین المتابعة في ظل ادارة الجودة الشاملةكمتغیر تابع 

R t β   الوسائل التعلیمیة  

  قاعدة البیانات 0.834 0.297 0.021

  توفیر معلومات للقرار 0.524 0.662  0.672

  الحداثة  0.557 0.521 0.080

یوضــح الجــدول ان هنــاك عالقــة ارتبــاط قویــة مــا بــین الوســائل التعلیمیــة التــي تمثــل        
اهـــداف النتاجـــات التعلیمیـــة كمتغیـــر المســـتقل والمتابعـــة المســـتمرةعند تطبیـــق ادارة الجـــودة 

  الشاملة كمتغیر تابع .
  وقد بینت احصائیات الجدول التالي :

ر قاعدة بیانات كمتغیر مستقل أعلى میل حدي هو عند العالقة ما بین توفی - ١
 ) . 0.834للوسائل التعلیمیة  وبین المتابعة حیث بلغت (



     

  
  

  أثر ادارة الجودة الشاملة على تكنولوجیا التعلیم...

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٦٠٤  
 

)  وبمــا 0.621)  امــا الجدولیــة ( 0.662المحســوبة هــي ( t: قیمــة   Tاختبــار  - ٢
ــین اتخــاذ  ــدل علــى ان العالقــة معنویــة ب ــة ممــا ی ــى مــن الجدولی ان المحســوبة أعل

 الجودة الشاملة كمتغیر تابع .القرار  كمتغیر مستقل والمتابعة الدارة 
)  2.21) امـا الجدولیــة ( 3.262 المحسـوبة (   F: بلغـت قیمـة   Fاختبـار  - ٣

ــا ان المحســــوبة أعلـــى مــــن الجدولیــــة ممـــا یــــدل علــــى معنویـــة العالقــــة بــــین  وبمـ
 المتغیرین .

ــة مــا بــین اتخــاذ القــرار  كمتغیــر  - ٤ ــاط كــان عنــد العالق قیمــة االرتبــاط : أعلــى ارتب
مستقل لتكنولوجیا التعلـیم وبـین الوقـت المتبـع كمتغیـر تـابع الدارة الجـودة الشـاملة 

  ).   0.670حیث بلغت (
  المبحث الخامس

  االستنتاجات
  توضح الدراسة مجموعة من االستنتاجات وكما یلي :

هو المحور الرئیسي لتكنولوجیا التعلیم والذي دارت حولـه تعریفـات یعتبر الطالب  - ١
 المنهاج الحدیث في ظل ادارة الجودة الشاملة .

ــتم التقـــویم فـــي مفهـــوم تكنولوجیــا التعلـــیم  الحـــدیث علـــى مــا تحقـــق مـــن اهـــداف  - ٢ ی
 ومحتوى وانشطة تم اتباعها في ظل معاییر ادارة الجودة الشاملة .

ــاك عالقــة قویــة مــاب - ٣ ــة وادارة الجــودة ان هن ــیم ومتغیراتــة الداخلی ین تكنولوجیــا التعل
 الشاملةومتغیراتها الداخلیة

توضـح الدراسـة ان النتاجـات التعلیمیـة التـي یسـعى المنهـاج الحـدیث الـى تحقیقهــا  - ٤
لدى المتعلمین هـي تنمیـة العملیـات العقلیـة وادراك المفـاهیم واكتسـاب االتجاهـات 

ل االعتمــاد علــى تكنولوجیــا للتعلــیم التــي تاخــذ والقــیم وامــتالك المهــارات مــن خــال
 بنظر االعتبار جمیع المناهج الحدیثة .

توضح الدراسة بان درجة اتقان المدرس (المعلم)هو الهدف مـن معیـار تكنولوجیـا  - ٥
 التعلیم الحدیثة .



     

  
  

  أثر ادارة الجودة الشاملة على تكنولوجیا التعلیم...
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٦٠٥  
 

  التوصیات 
ـــا   - ١ ـــي تكنولوجی ـــل الجـــزء المهـــم ف ـــه یمث ـــب الن ـــار خـــاص الختبـــار الطال وضـــع معی

  ریبة وفق المناهج االحدیثة الدارة الجودة الشاملة .التعلیم وتد
مراقبة ما تحقق من اهداف وانجاز للمحتوى واالنشـطة المتبعـة وذلـك الن التقـویم  - ٢

لكل من االهداف والمحتـوى واالنشـطة تعتبـر جـزء اساسـي لتكنولوجیـا التعلـیم فـي 
 ظل معاییر ادارة الجودة الشاملة .

اتیجیات التعلیمیـة الهادفــة  النهـا تمثــل تقــویم التركیـز علــى وضـع الخطــط واالســتر  - ٣
 ما تحقق من منجزات تعلیمیة وفق  معاییر ادارة الجودة الشاملة .

ــیم فــي ظــل  - ٤ ــا التعل ــم تحقیقهــا فــي تكنولوجی ــة التــي ت ترســیخ اهــم النتاجــات التعلیمی
 معاییر ادارة الجودة الشاملة .

النه یمثـل معیـار اساسـي  االهتمام بالدورات واستمرارها من قبل المختصین وذلك - ٥
  في التكنولوجیا  الحدیثة ل معاییر ادارة الجودة الشاملة .

  هیئة التعلیم التقني
  اختي الكریمة----- اخي الكریم 

اضع بین ایدیكم االستمارة المتعلقة بالبحث الموسوم (مستقبل تكنولوجیا التعلیم في ظل 
من حضراتكم االجابة على الفقرات بالدقة  ادارة الجودة الشاملة /دراسة تحلیلیة) راجیا

  والموضوعیة اذ ستعامل هذه المعلومات بكل سریة ولغرض البحث فقط شاكرین تعاونكم .
  مع التقدیر
  الباحثة

  مدرس مساعد  
  المعلومات العامةالمحور االول : 

  الجنس  - ١
 التحصیل العلمي  - ٢
 المنصب الوظیفي - ٣
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 العمر - ٤
 عدد سنوات الخدمة - ٥
الدورات                       داخل القطر                          خارج  - ٦

 القطر
  المحور الثاني: متغیرات الدراسة

  یرجى وضع عالمة (   ) امام االجابة التي ترغب بها
  ل (  تكنولوجیا التعلیم )أوال / المتغیر المستق

  المتعلم - ١

اتفق   الفقرات
  تماما

  ال  محاید  اتفق
  اتفق

الاتفق 
  تماما

            یحقق تكنولوجیا التعلیم مرونه للمتعلم . - ١

            یوفر تكنولوجیا التعلیم عنصر التشویق . - ٢
یساهم تكنولوجیا التعلیم في زیادة الثقه للمتعلم  - ٣

.            

  المعلم- ٢

  الفقرات
اتفق 
  محاید  اتفق  تماما

ال 
  اتفق

الاتفق 
  تماما

یمكن تكنولوجیا التعلیم المعلم من التكامل مع  - ١
            الخلفیات المعرفیه المتباینه للمعلمین . 

یوفر تكنولوجیا التعلیم للمعلم امكانیات فنیه  - ٢
            متنوعة .

            یوفر تكنولوجیا التعلیم من وقت المعلم . - ٣
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  الوسائل التعلیمیه  - ٢

اتفق   الفقرات
  تماما

الاتفق   الاتفق  محاید  اتفق
  تماما

توفیر الوسائل التعلیمیه الحدیثه تساعد على  - ١
  بناء قاعدة بیانات

          

تساعد الوسائل التعلیمیه الحدیثه الى توفیر  - ٢
            معلومات دقیقة للقرار .

تهتم الهیئه بالوسائل التعلینمیه الحدیثه لكل  - ٣
            من المتعلم والمعلم .

  / المتغیر التابع  (  إدارة الجودة الشاملة ) ثانیا
  الوقت - ١

اتفق   الفقرات
  تماما

ال   محاید  اتفق
  اتفق

الاتفق 
  تماما

تساعد إدارة الجودة الشاملة على تقلیص  - ١
  الوقت في المنظمة عند اتخاذ القرار. 

          

توفر إدارة الجودة الشاملة الوقت الكافي  - ٢
            لكل عملیة في المنظمة .

إدارة الجودة الشاملة المرونة من تعطي  - ٣
            خالل استخدام عدة طرق وبنفس الوقت

  التخطیط - ٢

  الفقرات
اتفق 
  محاید  اتفق  تماما

ال 
  اتفق

الاتفق 
  تماما
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یساعد التخطیط على حل المشكالت  - ١
المستقبلیة عند استخدام إدارة الجودة 

  الشاملة.
          

اتقان اسلوب التخطیط  واستراتیجیاته في  - ٢
إدارة الجودة الشاملة وحسب  موضوع

  استخدامه .
          

توفیر استراتیجیات مستقله في التخطیط  - ٣
  معتمدًا على إدارة الجودة الشاملة .

          

 المتابعة - ٣

  الفقرات
اتفق 
  محاید  اتفق  تماما

ال 
  اتفق

الاتفق 
  تماما

متابعة طرق التدریب واالدوات المستخدمه  - ١
            في إدارة الجودة الشاملة .

متابعة أسلوب العمل في المنظمة والتأكد  - ٢
من االعتماد على إدارة الجودة الشاملة في 

  العمل  .
          

متابعة سیر وصول المعلومات وحسب  - ٣
            الطلب .

  المصادر العربیة  
  المصادر 

خشبة ،محمد السعید ، تكنولوجیا التجارة االلكترونیة ، حقوق الطبع والنشر  - ١
 . 2003للمؤلف 

 .2008الشرابي ،فؤاد ، نظم المعلومات اإلداریة ، دار أسامة للنشر ،عمان ، - ٢
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،قیمة المعلومات في التفاعل االلكتروني من 2005الشهربلي ، انعام علي توفیق، - ٣
 . 2منظور النظریة الریاضیة للمعلومات ،العدد 

،دار هناء  2007الزیادات ،محمد عواد ، اتجاهات معاصرة، إدارة المعرفة ، - ٤
 نشر ،عمان .لل

دار هناء للنشر الزیادات ،محمد عواد ، اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة ،  - ٥
 . 2008،عمان ، 

،ثقافة المعلومات في القرن الحادي والعشرین العدد  2006عزمي ،هشام ،  - ٦
 . cybrartan Journalالثامن / 

دارالیازوري ، ، 2001سالمة ، عبد الحافظ ، االتصال وتكنولوجیا التعلیم ،  - ٧
 عمان .

الطویجي ، حسین، وسائل االتصال والتكنولوجیا في التعلیم ، دار اكلوین  - ٨
1984 . 

 . 1998سالمة ، عبد الحافظ ، "مدخل الى تكنولوجیا التعلیم" ، دار الفكر، - ٩
جدي ، نرجس، الدور الجدید للمعلم في عهد تقنیات التعلیم ، رسالة المعلم،  -١٠

 . 1983العدد األول ، اذار 
" نظم المعلومات اإلداریة " ،دار الكتب للطباعة والنشر ، عبد الحسین ، محمد،   -١١

 . 2000موصل ، 
محمد الهادي،محمد، التطورات الحدیثة لنظم المعلومات المبنیة على الكومبیوتر    -١٢

 . 1993، القاهرة ، القاهرة ، 
، دار الیازوري ، االردن ،  النعیمي ، محمد عبد العال ، ادارة الجوده المعاصره  -١٣

٢٠٠٨ . 
رشید ، صالح عبد الرضا وجالب إحسان دهش ، االدارة االستراتیجیة  -١٤

  ٢٠٠٨مدخل تكاملي ،المنهج للنشر والتوزیع ، عمان 
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الركابي ؟، كاظم نزار ، االدارة االستراتیجیة للعولمـة ، دار وائـل للنشـر  -١٥
 .٢٠٠٤والتوزیع ، عمان ، 

ـــــوري ، وجویحـــــان  -١٦ ، محمـــــد عـــــوض وجویحـــــان، اغـــــادیر  2006الترث
ــــــیم العــــــالي  2006عرفــــــات ( ــــــي مؤسســــــات التعل ) . ادارة الجــــــودة الشــــــاملة ف

 والمكتبات ومراكز المعلومات ، دار المسیرة ، عمان .
) . ادارة  2004، الفضل، مؤید والطـائي ، یوسـف (  2004الفضل والطائي  -١٧

ج كمــــي ، دار الـــوراق للنشــــر الجـــودة الشـــاملة مــــن المســـتهلك الــــى المســـتهلك: مـــنه
 والتوزیع ، عمان .

ــة الدارة الجــودة الشــاملة" ١٨ ــى المنهجیــة المتكامل عقیلــي ،عمــر وصــفي ، "مــدخل ال
 . ٢٠٠٥االردن، دار االوائل، 

ـــــة تحقیقهـــــا فـــــي -١٩ ـــــات ادارة الشـــــاملة وامكانی النعیمـــــي ،محمـــــد فاضـــــل ، " متطلب
  . 2005المنظمات" ، رسالة ماجستیر ، الجامعة المستنصریة ، 

ـــراهیم ، " ادارة الجـــودة الشـــاملة -٢٠ ـــراهیم ،اســـماعیل اب ـــزاز ، خلیـــل اب العـــاني ، والق
 . 2009 ومتطلبات االداء " ، االردن ، 

، " الیونسـكو "، الشـركة الوطنیـة للنشــر ١١فاقـه ، تعلـم لتكــون فـوز ، ایـدجار ور -٢١
 . ١٩٧٤والتوزیع ، الجزائر، 

  المصادر االجنبیة
1- Dale , B,G . (1994) . Management Quality, ended , 

prentice  Hall international , L , UK .      
2-  Dakland .1993. Management Quality , prentice Hall      

international ,  UK . p .           
 Betty, J . (2001) . Management of the Business classroom 

Nationl Business Education Association .       
Cundrai , L. (1995). Enhancing library services: As Explorati 
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  المقدمة
تنتشر السرقات العلمیة في كل انحاء العالم وذلك منذ القدیم ولكنها في عصرنا 

كثیرة منها ضعف  دول العربیة وذلك السبابالالحالي استفحلت وبشكل خطیر خاصة في 
المراقبة العلمیة وغیاب الضمیر بسبب انزال مرتبة العلم والعلماء الى درجة اقل، والسرقات 

 زادالعلمیة من االفات التي ابتلت بها الجامعات واالوساط العلمیة منذ نشوء العلم الحدیث 
وانتهاك  انتشار استعمال االنترنیت، والسرقات العلمیة على حد سواء هى سرقات فكریة،

    .لحقوق الملكیة الفكریة لالخرین
وتعتبر االمانة العلمیة والنزاهة االكادیمیة اساس جودة التعلیم، لذا یجب على 
الباحث ان یتصف باالخالق قبل ان یلقن العلم والمعرفة والمنهجیة، وذلك من اجل انتاج 

"انتاج فكري یرد على  تتصف باالمانة العلمیة، فالملكیة الفكریة هى ملكیة فكریة نزیهة
اشیاء غیر مادیة وتقسم الى ملكیة ادبیة وفنیة وملكیة صناعیة وتجاریة، تنصب االولى 
على منجزات عقلیة تعطي لصاحبها حقوقًا تعرف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 
فیكون لصاحبها حقوقٌا مادیة واخرى معنویة لصیقة بشخصیة المؤلف، وغیر قابلة للتنازل 

للتقادم، حیث یتضمن الحق المعنوي الحق في الكشف واحترام سالمة المصنف والحق  وال
  . ١في نسبة المصنف لمؤلفه وحقه في تعدیله او سحبه

  هدف البحث
هدف البحث الحالي الى تقدیم وصفُا محددُا لمعنى السلوك یعلى ضوء ما سبق 

ر العامة المطلوبة في شخص االخالقي للباحث العلمي، واهم المبادئ والمقومات والمعایی
وكیفیة ارتكاب السرقة العلمیة واسباب ارتكابها  الباحث العلمي في التخصصات المختلفة.

والتعریف ببرمجیات كشف السرقة العلمیة؟ وتوضیح طرق كشف السرقة العلمیة، والمواقع 
  التي یمكن اعتمادها في كشف السرقة العلمیة و السبل  الكفیلة للحد منها. 

  میة البحثاه
تكمن اهمیة البحث في ان السرقة العلمیة تترك اثار على مسیرة البحث العلمي 
وال تساهم في تقدمه وتبقى مهملة ال یشیر لها عالم وال یعترف بها باحث وال تجد صدى 
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اال بین الجهالء والمنتفعین منها، هذا وتزداد بازدیاد الفساد السیاسي والمالي واالداري في 
بح جزء ال یتجزء من الحالة االجتماعیة العامة والتي تتمثل بعدم احترام السارق البلد فتص

للمعاییر العلمیة والقیم االخالقیة. وباالضافة للسرقات العلمیة تنتشر ظاهرة اختراع النتائج 
وفبركتها. كما یؤثر على مستوى التعلیم في المجتمع النه خطورة سرقة البحث العلمي 

ع من شان السارق علمیا وقد تمنحه شهادة علیا كالدكتوراه وتصل به تكمن في انها ترف
الى مرتبة االستاذیة وقد ترقى به الى اعلى المستویات السیاسیة واالجتماعیة. وتترك هذه 
السرقات اثار سیئة على السمعة العالمیة للجامعات والمؤسسات العلمیة والمحلیة والوطن 

ُا على عمل الباحثیین العلمیین الشرفاء والذین تجدهم ككل، كما ان انتشارها یؤثر سلبی
یعانون معاناة شدیدة في ظل شحة الموارد المالیة للبحث العلمي، وضعف التجیهزات 
العلمیة، ویقضون االیام واالشهر  والسنین في عمل دئوب مضني من اجل الحصول 

  على نتائج جدیدة تستحق النشر.
  

  تساؤالت الدراسة
ظاهرة السرقات العلمیة جاءت القواعد القانونیة التشریعیة واالداریة  نظرًا لتزاید 

بوسائل عدیدة من اجل تحقیق ردع خاص وردع في مجال االمانة العلمیة، من خالل 
وضع قواعد والیات للحد من ظاهرة السرقات العلمیة ورقي البحث العلمي نبین اهم 

  -اشكالیة البحث منها في االسئلة التالیة:
هى االلیات القانونیة واالداریة المتبعة من اجل الحد من ظاهرة السرقات ما  .١

  العلمیة؟
ما هى المسؤولیة الجنائیة عن السرقة البحوث والمولفات العلمیة؟ وهل  .٢

باالمكان رفع دعوى امام محكمة مدنیة اذا كان االصل مرفوعة امام محكمة 
  جنائیة؟

  لماذا یلجأ الباحث للنقل واالنتحال؟  .٣
 هى اشكال السرقة العلمیة؟ما  .٤
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 هل هناك برامج ممكن االستفادة منها؟ .٥
 كیف یمكن للبرامج التعرف على االستالل العلمي؟ .٦
  على اي مستوى یمكن تطبیق هذه البرامج؟  .٧
ة؟ وكیف یتم كشف السرقة العلمیة؟ ما هى برمجیات كشف السرقة العلمی .٨

  -الخطة التالیة: لالجابة على هذه االشكالیة كان من االهمیة بمكان عرض

المبحث االول/ ما هیة السرقة العلمیة و موقف القوانین و القرارات الخاصة بالسرقة 
  العلمیة

  المطلب االول/ تعریف، اسباب وصور السرقة العلمیة
  الفرع االول/ التعریف بالسرقة العلمیة ( االستالل )

  الفرع الثاني/ اسباب وصور السرقة العلمیة
  وقف القانونین و القرارات و التعلیمات الخاصة بالسرقة العلمیةالمطلب الثاني/ م

  الفرع االول/ قانون حمایة الملكیة الفكریة
  الفرع الثاني/ قرارات وتعلیمات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  المبحث الثاني / ماهي البرامج المستخدمة في كشف السرقة العلمیة
  المطلب االول / برامج الخاصة باالستالل العلمي 

  الفرع االول/ برامج مجانیة
  الفرع الثاني/ برامج مدفوعه

المطلب الثاني/البرامج االكثر شیوعا واعتمادا في كشف االستالل من قبل المؤسسات 
  التعلیمیة

  
بالسرقة المبحث االول/ ما هي السرقة العلمیة ، وموقف القوانین والقرارات الخاصة 

  العلمیة
في هذا المبحث  سیتم تعریف االستالل والسرقات العلمیة وموقف القانون تجاه هذه 

  االنواع من الخروقات القانونیة التي قد تكون متقصدا او غیر متقصد.
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  المطلب االول
  تعریف، اسباب وصور السرقة العلمیة

  التعریف بالسرقة العلمیة (االستالل)/ ولالفرع اال 
من الممكن أن یؤدي إلى عواقب غیر  اً االنتحال (االستالل) هو أمر خطیر جدتعریف 

عمال  ٕ سارة للغایة ویطلق على قیام الشخص (سواء عن قصد أم ال) باستخدام أفكار وا
وعلیه فقط نصت المادة  قة جهود اآلخرینر اآلخرین ونسبها له وبالتالي فاالنتحال هو س

قة العلمیة بانه "یحظر على الباحث أن ینسب إلى الثانیة عشرة على االنتحال أو السر 
   ٢نفسه جزءًا أو كًال من عمل غیره، أو إهمال اإلشارة إلى مصدر أي فكرة، مهما كانت".

حیث عرف المشرع العراقي السرقة بانها: " السرقة اختالس مال منقول مملوك لغیر 
" وعلیه عرف االستالل او االنتحال بانه" االستیالء على الحیازة الكاملة  ٣الجاني عمدًا

"مع عدم  ٤٧٦وعلیه نص المادة  ٤للشيء بمفهومها المادي والمعنوي بدون رضاه مالكه".
اإلخالل بأیة عقوبة أشد ینص علیها القانون یعاقب بالغرامة كل من تعدى على حق من 

  ا القانون أو اتفاقیة دولیة انضم إلیها العراق. حقوق الملكیة المعنویة للغیر یحمیه
       ٥ویحكم بمصادرة األشیاء التي أنتجت تعدیًا على الحق المذكور".

  وصور السرقة العلمیة أسبابالفرع الثاني/ 
  -ان انتشار االستالل یعود الى جملة أسباب منها:

حساس عدم . وبالتالي غیاب الوازع الدیني: فبال ضمیر حي یقظ - ١ ٕ وجود رادع دنیوي وا
  السارق بأنه لن یكشفه أحد بحكم موقعه ونفوذه.

  العجز والتكاسل العلمي  وحب التنافس في كثرة المؤلفات. - ٢
التناقض الشدید في السلوك: فهناك من الكتاب من تأتمنه على أموال الدنیا، وال  - ٣

شى من البوح بها أمامه، في ذهنك، وتخ طرأتستطیع أن تأتمنه على معلومة لك، أو فكرة 
وهذا من أكبر الداللة على التناقض في السلوك، فهو أمین في الجانب المادي، غیر 

   ٦مؤتمن على الجانب العلمي.
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حیث ان هذه الظاهرة له اثار تصیب الباحثین بالسلبیة والیأس واإلحباط وتقضي على 
وهي في  ٧تى بالمعلومة.ملكة البحث العلمي النزیه وتجعل الباحث ال یبالي من أین أ

فالبد من السعي إلصدار قانون یحاسب من یمارس لذا  ٨.الحقیقة جریمة دینیة، وخلقیة
  السرقة العلمیة. 

سرقات العلمیة صور مختلفة، كلها تصب في خانة واحدة، هي لللالستالل أو كما ان 
  خانة اللصوصیة العلمیة، مهما كان المبرر مقبوال أو غیر مقبول. 

  السرقات العلمیة : أنواع
  یمكننا التمییز بین خمسة أنواع من السرقة العلمیة :

  ٩السرقة العلمیة الناتجة عن النسخ و اللصق. - ١
  ١٠السرقة العلمیة باستبدال الكلمات. - ٢

و البد أن نشیر هنا إلى أن بعض حاالت اإلقتباس تستدعي إعادة صیاغة الكالم 
ذكر المصادر األصلیة المقتبس منها، مع اإلشارة إلى تغییر  المقتبس ، لكن ذالك الیمنع

  ١١الصیاغة.
 ،المقصود بها إتباع نفس طریقة كتابة المقالة األصلیةو  :السرقة العلمیة لألسلوب - ٣

مع أن المكتوب ال یتطابق مع الوارد في ، فهذه سرقة علمیة ،ومقطعا بمقطع ،جملة بجملة
هي سرقة للتفكیر الذي اتبعه المؤلف األصلي في ، بهو ال مع طریقة ترتی ،النص األصلي

  ١٢عمله.
تستخدم االستعارة إما لزیادة وضوح الفكرة ، أو  :السرقة العلمیة باستخدام االستعارة - ٤

لتقدیم شرح یلمس حس القارئ و مشاعره بطریقة أفضل من الوصف الصریح المباشر 
سائل المهمة التي یعتمد علیها المؤلف للعنصر أو العملیة ، لذا فاالستعارة وسیلة من الو 

في توصیل فكرته . و یحق له إذا لم یستطع صیاغة استعارة خاص هبه اقتباس شریطة 
  رد مرجعیتها ألصحابها األصلیین.

ك لذ الن ١٣.في حال االستعانة بفكرة أبدعها باحث ما :السرقة العلمیة لألفكار - ٥
   ١٤یتطلب منه الدقه في نسبتها إلى أصحابها.
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  المطلب الثاني
  موقف القوانین والقرارات والتعلیمات الخاصة بالسرقة العلمیة

الحمایة الجنائیة على حاالت التعدي على حقوق المؤلف فانه یجدر بنا العودة ان     
الى اتفاقیة (برن) كونها االتفاقیة المختصة بحقوق المؤلف حسب احالة اتفاقیة (التربیس) 

  ١٥الیها.
وبالعودة الى اتفاقیة (برن) فاننا لم نجد فیها ایة اشارة الى الحمایة الجنائیة لحقوق     

المؤلف بل اقتصرت نصوصها على تقریر الحمایة القانونیة لحقوق المؤلف دون تحدید 
لنوع هذه الحمایة هي حمایة مدنیةام جنائیة ام غیر ذلك بل تركت االتفاقیة ذلك االمر 

) من حقوقها یحكمها ٥) من المادة (٢د في ذلك تنص الفقرة (لتشریعات دول االتحا
تشریع الدولة المطلوب توفیر المایة فیها دون سواه وذلك بصرف النظر عن احكام هذه 

) ایضا من ذات االتفاقیة على ان " الحمایة ٥) من المادة (٣االتفاقیة كما تنص الفقرة (
  ١٦...".في دولة المنشأ یحكمها التشریع الوطني .....

) من اتفاقیة ( التربیس) الذي یقضي بالزام الدول  ٦١وللتوفیق بین نص المادة (     
االعضاء بضرورة توفیر الحمایة الجنائیة لحاالت التعدي واالنتحال لحقوق المؤلف وبین 

) من اتفاقیة (برن) التي تجعل مسالة تقریر هذه الحمایة من ٥نصوص فقرات المادة (
ك للتشریع الوطني فیمكن القول بان االتفاقیة ( التربیس) من جهة الزمت عدمها امر مترو 

الدول االعضاء بضرورة النص في تشریعاتها على توفیر الحمایة وحددت للدول شكل 
هذه الحمایة بانه یتمثل في توقیع عقوبتي الحبس والغرامة مالیة اال انها لم تحدد مدة 

یة ومن جهة ثانیة افسحت المجال للدول االعضاء عقوبة الحبس وال مقدار الغرامة المال
) من اتفاقیة (برن) وذلك بان تنص في تشریعاتها بعد ذلك على ٥لتطبیق احكام المادة (

كافة التفصیالت االخرى المتعلقة بتحدید مدة عقوبة الحبس مقدار الغرامة المالیة وشروط 
  ١٧التفصیالت االخرى. من الى غیر ذلكتطبیقها و 

اذا كانت اتفاقیة برن لم تتضمن  سائل حمایة حقوق المؤلف في اتفاقیة برنمن و     
الكثیر من وسائل الحمایة القانونیة لحقوق المؤلف او تحدد عددا من االجراءات التفصیلیة 
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الالزمة النفاذ هذه الحمایة فانها بذلك قد تركت االمر للمشرع الوطني في كل دولة من 
الحمایة القانونیة و من االجراءات ما یراه مناسبا و بما  دول االتحاد لیضع من وسائل

  ١٨یفى بالقدر الالزم من الحمایة القانونیة لحقوق المؤلف وهو امر.
  الحمایة المدنیة

نجد ان هناك حمایة مدنیة، وأخرى جنائیة، وثالثة إجرائیة. فیستطیع المؤلف أي       
التي اصابته من الناحیة المالیة  یلجأ الى الطریق المدني إلصالح وتعویض االضرار

والمعنویة جراء االعتداء على حقوقه الفنیة واالدبیة. كما یستطیع ان یلجا الى الطریق 
الجنائي على اساس جریمة التقلید او السرقة او غیرهما من الجرائم التي یمكن ان تقوم 

عتباره نوع مستقل في مجال الملكیة الفكریة. كما أن هناك نوع ثالث من الحمایة یمكن ا
من الحمایة كما یمكن اعتباره شرطًا إلسباغ الحمایة القانونیة على المصنف، حیث 
یتطلب المشرع بعض االجراءات الخاصة في مجال حمایة الملكیة الفكریة لكي یحتفظ 
المؤلف أو صاحب االختراع بحقه في تلك الحمایة مثل الحصول على شهادة ابداع 

  ١٩راعه لدى هیئات خاصة بهذا التسجیل.للمصنف أو تسجیل اخت
ویجب ان تتناسب الحمایة مع اهمیة القانونیة للحق أو المصلحة المحمیة قانونًا فال      

یكون مبالغًا فیها او متهاونًا فیها. وكلما كانت كذلك كلما كانت أوقع واشد اثرًا واقدر على 
قدت العقوبة مبدأ التناسب كانت حمایة الحق او المصلحة محل الحمایة القانونیة.واذا ف

محًال للنقد الشدید من قبل رجال الفكر والقانون وفقدت قدرتها على الحمایة القانونیة للحق 
  ٢٠او المصلحة.

  الفرع االول/ قانون حمایة الملكیة الفكریة
تحقق تشریعات القانونیة المختلفة  وسائل الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة     

العدید من الغایات منها غایة وقائیة و غایة ردعیة و عقابیة و اي تشریع وطني او دولي 
كما انه من غیر المتفق مع مبادئ العدالة  ال یتضمن هذه الغایات یكون تشریعا قاصرا

ؤلئك الذین ان تشریعا قانونیا ینظم امرا من االمور و ال یتضمن جانبا ردعیا و عقابیا ال
هذا التشریع و غالبا ما تنص التشریعات التي تنظم و تحمي حقوق ینتهكون قواعد 
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المؤلف على تدابیر وقائیة و اخرى عقابیة اال ان هذه التدابیر تختلف من تشریع الى اخر 
، و لذا فانه ال فائدة من التشریعات او القوانین الخاصة بحقوق الملكیة الفكریة او غیرها 

ي على الحق الفكري اخفاء االدلة او التغییر او اذ قد یكون من السهل على المتعد
التالعب فیها خصوصا مع التقدم العلمي الهائل في االدوات و الوسائل في شتى 

  ٢١المجاالت.
والن التعدي على الحقوق الفكریة یختلف عن التعدي على سائر الحقوق االخرى فیلزم ان 

حقوق الملكیة الفكریة معنى نبین في السطور التالیة معنى االنتهاك و التعدي على 
  ٢٢االنتهاك او التعدي على الحق الفكري.

ومتى اثیرت قضیة انتهاك لحق من حقوق المؤلف او في حالة تداول مصنف من 
 ٢٣مصنفات عبر االنترنیت بطریقة غیر مشروعة فان عبئ االثبات یقع على المدعي

حصل على مصنفة و  صاحب حق المؤلف الذي علیه ان یثبت بشتى الوسائل ان اعتداء
علیه ان یثبت نسبة المصنف الیه كما ان على المدعي ان یثبت واقعة االنتهاك او 
التعدي و ان لم یكن هو صاحب المصنف االصلي بل یكفي ان یثبت انه ذي صفة 
القامة الدعوى و یثبت واقعة التعدي كما هو الحال في انتقال حق المؤلف الى الورثة او 

التي ال تحمل اسما حیث یكون الناشر ممثال عن المؤلف او في  في حالة المنصفات
   ٢٤غیر ذلك من الحاالت.

المعدل كان هناك  ١٩٧١لسنة  ٣قبل صدور قانون حمایة حق المؤلف رقم        
اهتمام واضح بحق المؤلف في التشریع العراقي حیث كانت تبحث في اطار القواعد 

   ٢٥حق التألیف العثماني الملغي.القانونیة في القانون المدني وقانون 
العدید من صور  ٢٠٠٢لسنة  ٨٢جرم قانون حمایة الملكیة الفكریة الحالي رقم      

 من هذا القانون ١٨١االعتداء على حقوق الملكیة االدبیة والفنیة. فنجد ان المادة 
د مع عدم االخالل بایة عقوبة اش ٢٦قامت بسرد هذه الصور التجریمیة كاالتي: المصري

خر، یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن خمسة االف  في قانون ّا
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جنیه وال تجاوز عشرة االف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتیین، كل من ارتكب أحد األفعال 
  ٢٧االتیة:

بیع او تأجیر مصنف أو تسجیل صوتي أو برنامج اذاعي محمي طبقًا ألحكام هذا  -أوالً 
رحه للتداول بأیة صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو القانون، أو ط

   ٢٨صاحب الحق المجاور.
ثانیا_ تقلید مصنف أو تسجیل صوتي أو برنامج اذاعي أو بیعه أو عرضه للبیع أو 

   ٢٩للتداول أو لألیجار مع العلم بتقلیده.
عي منشور في الخارج التقلید في الداخل لمصنف أو تسجیل صوتي أو برنامج اذا -ثالثاً 

  ٣٠أو بیعه أو عرضه للبیع أو التداول أو لإلیجار أو تصدیره الى الخارج مع العلم بتقلیده.
نشر مصنف او تسجیل صوتي او برنامج اذاعي او اداء محمى طبقًا ألحكام هذا  -رابعاً 

ت القانون عبر أجهزة الحاسب االلي او شبكات االنترنیت او شبكات المعلومات او شبكا
االتصاالت او غیرها من الوسائل بدون كتابي مسبق من المؤلف او صاحب الحق 

  ٣١المجاور.
التصنیع أو التجمیع أو االستیراد بغرض البیع او التأجیر ألي جهاز او وسیلة  -خامساً 

او اداة مصممة او معدة للتحایل على حمایة تقنیة یستخدمها المؤلف او صاحب الحق 
  ٣٢غیره.المجاور كالتشفیر او 

االزالة أو التعطیل أو التعییب بسوء نیة ألیة حمایة تقنیة یستخدمها المؤلف أو  -سادساً 
  ٣٣صاحب الحق المجاور كالتشفیر أو غیره.

االعتداء على أي حق ادبي او مالي من حقوق المؤلف او من الحقوق المجاورة  - سابعاً 
  ٣٤المنصوص علیها في هذا القانون.

  وتعلیمات وزارة التعلیم العالي والبحث العلميالفرع الثاني/ قرارات 
بالنظر الى اهمیة موضوع السرقات العلمیة وحساسیته الى سمعة ورصانة الجامعات 
العراقیة ولعدم وجود رؤیة واضحة للتمییز ما بین االستالل والسرقة العلمیة ولغرض الحد 

ي تضمنها محضر من هذه الظاهرة، حصلت مصادقة معالي الوزیر على التوصیات الت
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اجتماع اللجنة الوزاریة التي شكلت للنظر في موضوع االجراءات المتخذة بخصوص 
  السرقة العلمیة وممثلة باالتي:

فرض عقوبة التوبیخ بحق كل من یثبت قیامه بسرقة بحوث علمیة وحرمانه من  - ١
المنصوص علیها  التقدیم الى ترقیة العلمیة لمدة سنتان عدا المدة المقررة للترقیة العلمیة

  .١٩٩٢لسنة  ٣٦في تعلیمات الترقیة العلمیة رقم 
) ٢حرمانه من االشراف على طلبة الدراسات العلیا وبنفس المدة المذكورة في الفقرة ( - ٢

  اعاله.
اعطاء حق للمتضرر اللجوء الى المحاكم المدنیة والمطالبة بالتعویض استنادًا الى  - ٣

  .١٩٧٣) لسنة ١حق المولف العراقي رقم ( ) من قانون حمایة٤٦نص المادة (
  الغاء كافة التعامیم الصادرة من مكتب المفتش العام المتعلقة بالسرقة العلمیة. - ٤

قبل هذا تعلیمات كان یوجد تعلیمات ینقل الشخص من وزارة التعلیم العالي الى  علماً 
  ٣٥وزارات اخرى ولكن الغي ذلك القرار. 

م العالي والبحث العلمي/ دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة كما اشار كتاب وزارة التعلی
التطویر والنتمیة البشریة  الى انه سیقیم وحدة التعلیم المستمر في كلیة الهندسة 

   ٣٦).Turnitinالخوارزمي في الجامعة بغداد دورة ( تحدید نسبة االستالل باستعمال خدمة 
للحفاظ على سمعة الجامعات العراقیة من وألهمیة موضوع السرقات العلمیة وحساسیته و 

هذه األفة الخطیرة صادق وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي الجمهوریة العراق على 
  محضر اجتماع لجنة وزاریة خصص لهذا الغرض وفق مایلي:

 ١٣/١/٢٠١٥في  ٤/٢٧٥) كتاب الوزارة المرقم ب ت ٣هناك خطأ في شكلیة الفقرة ( -
ولیس الرقم المشار الیه من قبل  ١٩٧١لسنة  ٣مؤلف العراقي رقم قانون حمایة حق ال

  اللجنة الوزاریة حیث ال یجوز ذلك.
لم یشیر اللجنة حول عقوبة الموظف المفرغ دراسیة لغرض نیل شهادة الدكتوراه  -

والماجستیر اذا ثبت اثناء مناقشة بحثه بأنه سارق ألفكار غیره او بعد اكتشاف سرقته بعد 
  ادةنیل الشه
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  لم تشیر اللجنة الى عقوبة الباحث غیر الموظف اذا اكتشف سرقة في بحثه. -
أما بخصوص الحمایة اإلداریة التي تكفلها الجامعات، فتكون عن طریق إصدارها  .

لمجموعـة مـن األنظمـة اإلداریة ذات العالقة بالبحث العلمي واألكادیمي، وتختلف 
ـك علـى سبیل المثال: "تعلیمات األمانة مسمیاتها من جامعة إلى أخرى، ومن ذل

األكادیمیة" كما في جامعة بیرزیت، و"میثاق األمانة العلمیة" كما فـي الجامعـة العربیة 
المفتوحة. وقـد تضـمن النظامان المذكوران أعاله تنظیم موضوعات ذات عالقة بتجـریم 

فالة حق المتهم بالدفاع عن السـرقات األدبیـة والعقوبـات المقـرة بخصوصها، إضافة إلى ك
  ٣٧.نفسه

ال شك أن في إقرار مثل تلك األنظمة اإلداریة في الجامعات، مع ضمان تفعیلها  
وفعالیتها، ما مـن شـأنه أن یكفل نوعا من الحمایة لحق المؤلف بحظر االنتحال والسرقات 

نوعا من الكفالة األدبیة على مستوى األبحاث األكادیمیة التـي یقدمها الطلبة. وهي تمثل 
مرورا بالتنبیهات  ، القائمة على سلطة العقاب النسبي والمتدرج من خصـم العالمـات ابتداء

بالفصل النهائي أو الطرد. وبال شك فإن ذلـك أقصى  واإلنذارات والفصل المؤقت، وانتهاء
الغة، ما قد تكفله الجامعات من عقوبات. ولكن، وعندما كان لحق المؤلف تلك األهمیة الب

ولما تشـكله السرقات األدبیة واالنتحال من خطورة على أحد أهم حقوق اإلنسان المعنویة 
والمادیة، كان ال بـد لنـا مـن التعریج على شكل آخر وأهم من أشكال الحمایة لحق 
المؤلف، وهي الحمایة القانونیة التي تنظمهـا وتقرهـا األجهزة الرسمیة للدولة من قضاء 

وشرطة وغیرها. فیما یلي عرض موجز للخطوط العامة فـي عناصر الحمایة  ونیابة عامة
القانونیة لحق المؤلف، والتي سبق وعرجنا لبعض منها في المطلب السـابق عنـدما عرفنـا 

 ٣٨.المصنف وعناصر حق المؤلف المعنویة والمالیة
قة، فقد قضى الدستور تمام بالملكیة الفكریة والنص علیها بكافة دساتیره وقوانینة ذات العال

) على حمایة الدول للتفوق واالبداع واالبتكار ومختلف ٣٤العراقي الدائم في المادة ( / ثالثًا
  ٣٩مظاهر النبوغ.
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ان االعتداء على اي حق ادبي او مالي من حقوق المؤلف نص عام اختلف الفقه في 
وغیر محدد وهو تفسیره والحكم علیه فالبعض یرى انه نص عدیم الفائدة النه نص عام 

قواعد دقیقة ومحددة والبعض  ٤٠امر یخالف قواعد التجریم والعقاب التي یجب ان تكون
االخر یرى انه نص ال یخلو من فائدة النه یفتح الباب لدخول الصور المستحدثة من 
االعتداء على اي حق من حقوق المؤلف بما یعني تجریم كافة صور االعتداء حتى 

  ٤١المستقبلیة منها.
  مبحث الثانيال

  ما هي البرامج المستخدمة في كشف السرقة العلمیة
في هذا المبحث یتم عرض انواع االستالل العلمي الذي یقوم به الباحث اثناء كتابته 
للمقال لو للبحث العلمي اقتباسا متقصدا مرة او غیر متقصد مرة اخرى. حیث ان اقتباس 

المنصوص بها قانونیا وفكریا وعلمیا، االفكار یجب ان یكون حسب المعاییر المتبعة و 
  ٤٢لتقدیم البحث العلمي بصورة متكاملة وخالیة من شبهات السرقات االدبیة.

في كتابة االبحاث العلمیة حیث ان اخذ  العدید من المشاكل باتت تصارع الباحثیین
النصوص من تجارب االخرین او اخذ جزء من نصوص االخرین مع التغییر یعتبرا 
انتهاكا متقصدا وسرقة علمیة، لذلك یجب على الباحث ان یقوم باالطالع على شروط 
وضوابط كیفیة االقتباس من ابحاث االخرین والسیما في الوقت الحاضر الكثیر من 

 ٤٣صادر باتت متاحة للباحثیین من حیث النوع والكمیة.الم
  

  المطلب االول
  البرامج الخاصة باالستالل العلمي

كثیرا ما یكون االستالل في المبحث النظري او كتابة التعاریف او المصطلحات التي قد 
ال یمكن تغییرها علمیا او قد یتغیر المدلول العلمي لهذه المصطلحات، على الباحث 

اعادة صیاغة هذه النصوص من فكر الباحث مع االحتفاظ على المدلول العلمي  مراعاة
  لهذه المصطلحات.
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  المجانیة والمدفوعة الثمن ستاللباالالبرامج الخاصة 

في الكثیر من الجامعات العالمیة والمجالت العلمیة یتم اخضاع البحوث المقدمة للنشر 
من خلو البحث المقدم من االستالل العلمي، حیث  الى برامج الكشف عن التشابه للتاكد

ان من ضوابط بعض المجالت العالمیة وضع حد معین لنسبة االقتباس من المصدر 
  الواحد ونسبة اقتباس للبحث الكامل. 

یتم االعتماد على برامج ما یسمى بالمصطلح البالجیاریزم او كشف عن التشابه، لفحص 
هذه البرامج او الموقع المنتشرة على شبكة االنترنیت  االبحاث العلمیة هناك نوعین من

  النوع االول یكون مجاني والنوع الثاني یكون مدفوع الثمن.
  البرامج المجانیةالفرع االول: 

مواقع كشف التشابه یسمح للمستخدم بالفحص  ان اكثرالبرامج المجانیة المقدمة مو
المجاني لفترة معینة محددة بعدد االیام وبعدد المحاوالت وبعدد الكلمات. مثال ذلك 

  ٤٤موقع
Small SEO Tools  
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 small SEO toolsلموقع  -١-صورة رقم 
یسمح للباحث باجراء خمس محاوالت وبادخال النص الى مربع الفحص على ان ال 

كلمة او عن طریق رفع ملف ورد، ومن ثم یقوم الموقع بفحص النص  ١٠٠٠یتجاوز 
 وارجاع تقریر الملخص عن نسبة التشابه، فیما یلي رابط الموقع

http://smallseotools.com/plagiarism-checker/  
  

 Dust ball Plagiarism checkerاما موقع 

  
 The plagiarism Checkerلموقع  -٢-صورة رقم 

للموقع االول اال انه یسمح للباحث برفع الملف المراد فحصه الى الموقع یكون نوع مشابه 
الملف مستند ورد لیتم ادراء الفحص علیه وبعد االنتهاء من الفحص یتم عرض التقریر 

) ویكون هذا التقریر مفصال ویحتوي روابط المصادر التي ظهرت docxعلى شكل ملف (
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فیما یلي  ٤٥سب االقتباس كما موضح في الصورة،على شكل ملفات نصوص متاشبهة ون
  /http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker رابط الموقع

  

  
 مثال على فحص النصوص ونسب الكشف -٣-صورة رقم 

  البرامج المدفوعةالفرع الثاني: 
في هذا الجزء سنعرض علیكم البرامج التي تقوم بفحص االبحاث العلمیة وتقدیم تقریر 

 ٤٦نسبة التشابه لهذه االبحاث
 checkforplagiarisim.net: اوال
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  checkforplagiarisim.netلموقع  -٤-صورة رقم 

یحتاج هذا الموقع الى التسجیل حیث یتم تسجیل البیانات الخاصة بالمستخدم او الباحث 
ئي لغرض رفع المستند المراد فحصه وبعد االنتهاء من الفحص یتم ارسال التقریر النها

الى البرید االلكتروني للباحث او للمستخدم الذي قام بالتسجیل في الموقع اال ان التقریر 
فیما یلي رابط  ٤٧ال یكون مفصال ومتكامال إذا لم یتم دفع االشتراك الخاص بالموقع،

 /https://www.checkforplagiarism.net الموقع
 Plagiarisma.net :ثانیا

یعد هذا الموقع من المواقع المفضلة لدى الباحثین حیث یحتوي على عدد كبیر من 
لغة ومن ضمنها اللغة العربیة، یسمح للباحث باجراء  ١٠٠من  أكثراللغات تصل الى 

النسخ واللصق الجراء الفحص او عن طریق رفع الملف او المستند او عن طریق الرابط 
التشابه حتى في المقاالت المنشورة على الغوغل ویستطیع هذا الموقع من التحقق من 

  ٤٨الرابطسكوالر والكتب المنشورة في غوغل بوك، كما موضح في الصورة، وكما في 
http://plagiarisma.net/  
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  plagiarisimaلموقع  -٥-صورة رقم 

 ان البرامج والمواقع االكثر شیوعا واعتمادا من قبل الجامعات العالمیة والعربیة كاداة
لفحص االبحاث والتحقق من االستالل قبل النشر في المجالت العالمیة او قبل الموافقة 
على المناقشة بالنسبة الطاریح الماجستیر والدكتوراه هي ثالثة مواقع رئیسیة سوف نذكرها 

  كل منها. مع خصائص كل نوع
  المطلب الثاني

  المؤسسات التعلیمیةالبرامج االكثر شیوعا واعتمادا في كشف االستالل من قبل 
  البرنامج االول هوالفایبر 

من البرامج التي تم االعتماد علیها بشكل كبیر من قبل الباحثین لكونها مجانیة بكل 
اصداراتها ومن الممكن ان یتم تنصیبها على الحاسبة الشخصیة لغرض القیام باجراء 

نه من اجراء الفحص فحص المستندات وان البرامج عملي جدا وسهل التطبیق وفعال ویمك
الي عدد من الملفات وباختالف احجامها وایضا یمكن البرنامج من فحص الي نوع من 
الملفات المستخدمة في كتابة البحوث العلمیة وتمتاز بالدقة والسرعة وعرض التقریر 
المفصلعن التشابه ونسبة التشابه مع امكانیة االطالع على المصادر وعلى المحتوى 

  ٤٩بینهما. ومدى التطابق
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ان هذا البرنامج مقدم من شركة بریاطانیة مختصة مختصة في الخدمات التعلیمیة حیث 
یستخدم هذا البرنامج في الكثیر من الجامعات في مختلف انحاء العالم لغرض كشف 
 االستالل العلمي والسرقات االدبیة، فیما یلي صورة البرنامج والرابط

https://www.scanmyessay.com/  

  
  Viper Plagiarismلموقع  -٦-ورة رقم ص

  iThenticate البرنامج الثاني هو 
من اكبر المواقع التي تقوم باجراء الفحص والتحقیق من التشابه في االبحاث العلمیة 

 Wiley, Springer, Elsevier andوالتي معتمدة من قبل دور نشر عالمیة وهي 
IEEE  والعدید من دور النشر العالمیة االخرى، حیث یقوم هذا البرنامج بمقارنة البحث

ملیون ورقة  ١٠٥ملیون بحث منشورو  ٥٠المقدم الى الفحص على مقارنة البحث مع 
ملیار موقع انترنیت من مواقع االنترنیت وبعد االنتهاء  ٦٠عمل منشورة في مجالت و 

شكل ملف یحتوي على روابط واسماء لجمیع المقاالت من التحقیق یتم تقدیم التقریر على 
والكتب والمواقع التي تم االقتباس منها ومع النسب المئویة لكل جزء. الیوم یتم استخدام 
هذا البرنامج في كبرى الجامعات العالمیة التي توكد على رصانة البحث العلمي والحفاظ 

ة التي یقوم بها الباحثون في كل على الحقوق الفكریة وكشف السرقات االدبیة والعلمی
مكان، من هذه الجامعات كامبرج و سیلفورد وهارفرد وغیرها، یقوم هذا البرنامج بالكشف 
عن العدید من انواع االستالل العلمي نذكر منها ( الكشف عن البحث الذي تم لصقه 

ث بالكامل، الكشف عن البحث الذي تم تغیر النص فیه بشكل جزئي، الكشف عن البح
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الذي یتم فیه تغیر بعض المرادفات اللغویة مع بقاء النص، الكشف عن النصوص التي 
تذكر دون االشارة الى كاتبه كمرجع او كمصدر، الكشف عن البحوث التي تنشر الفقرات 

 ، فیما یلي صورة للموقع والرابط ٥٠العملیة مع صیاغة جدیدة للمضمون
http://www.ithenticate.com/  

  
  iThenticateلموقع  -٧-صورة رقم 

  Turnitin  البرنامج الثالث هو
المواقع المعتمدة حالیا في أكثر الجامعات العالمیة والعربیة،  ان هذا الموقع من اشهر

ملیون  ٣٠الف مؤسسة اكادیمیة وعلمیة ومستخدم من قبل اكثر من  ١٥الموثق من 
 ٢٠ص والتدقیق اذ یحتوي على اكثر من طالب. ان لهذا البرنامج امكانیة عالیة في الفح

ملیون بحث او مقال او واجب وكذلك تم ربط  ٢٢٠ملیار صفحة انترنت و اكثر من 
ملیون  ١٠٠البرنامج مع مكتبات الكترونیة عالمیة تحتوي مقاالت وابحاث وكتب بمقدار

ن مقالة اضافیة، كل ذلك مخزون في كم تراكمي یتم التعامل معها في عملیة البحث ع
النصوص المتشابهة وفي حالة االنتهاء من الفحص یتم تحضیر تقریر مفصل عن كل 
الجمل والعبارات والكلمات والجمل التي اشیرت الي المصادر او لم توشر الیها التي تمت 
اقتباسها من مقاالت او كتب دون الرجوع الى ذكر المصدر. في التقریر المفصل یتم 
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من االلوان لیتم عرض النسب الخاصة بها ونسبة  تلوین النصوص المتشابهة بعدد
االستالل المئویة مع وجود الرابط للوصول الى الملف االصلي الذي یتم االستالل منه. 
من الجدیر بالذكر ان هذا البرنامج یتیح للباحث معرفة النسبة التي یجب العمل علیها في 

٪ لالبحاث العلمیة ١٥الى ٪ ٨ان یكون البحث رصین ومقبول وهذه النسب تتراوح لبن 
 ٥١ونسبة.

علما ان هذا البرنامج تم االعتماد علیه في عملیة البالجیاریزم في جمیع الجامعات 
العراقیة والمجالت العراقیة والتي یتم من خاللها التحقیق من رصانة البحوث المقدمة 

المقدمة للدراسات العلیا الماجستیر والدكتوراه، ان  لغرض الترقیات العلمیة او االطاریح
٪ حسب احصائیات ٩٤هذا البرنامج قد ساعد الباحثین في كتابة مقاالتهم بنسبة 

یتم االشتراك بهذا البرنامج ویكون الفحص والتدقیق حسب مبلغ مالي یتم دفعه  ٥٢الموقع.
 من قبل الباحث وفیما یلي صورة البرنامج مع الرابط

http://turnitin.com/en_us#main-content  

  



     

  
  

  استخدام الوسائل التقنیة في الحد من االستالل....

  االول وقائع المؤتمر العلمي     كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٦٣٢  
 

  turnitinلموقع  -٨-صورة رقم 
  كیفیة عمل برامج كشف االستالل

البحث اما على شكل جمل منفصلة او على شكل  یقوم برامج الكشف االستالل بمقارة
مقاطع منفصلة او باستخدام تقنیة دوت نت في البحث والمقارنة ویتم على هذا االساس 
مقارنة العبارات والجمل مع قواعد بیانات ضخمة یتم من خاللها الوصول الى البحوث 

به او ما یسمى االصلیة التي تم نشرها من قبل الباحثین وثم یقوم برامج كشف التشا
بالبالجیارزیم باعداد ملف یوضح االجزاء التي تمت االشارة الیه من قبل البرنامج 

ومن االرقام التي توضح امام المصادر  ٥٣كمصادر مشارة الیها باالستالل او االقتباس.
٪ ٢٠٪ للمصدر الواحد او تتجاوز ٥یتم معرفة السرقات العلمیة التي تتجاوز أكثر من 

ل بالنسبة لالبحاث والمقاالت وهناك نسب اخرى یمكن العمل علیها حسب للمتن الكام
 ٥٤المجالت العلمیة او حسب الجامعات.

  التوصیات 
التدقیق على البرامج التي تساعد الباحث في كتابة المقاالت  نوصي على جمیع الباحثیین

العلمیة خالیة من السرقات باالعتماد على فحص مضمون البحث المكتوب من قبل 
الباحث قبل نشره للتاكد من ان المقال او البحث وصل الى مستوى االتقان والقبول 

لعالمیة والعربیة ، او وحسب النسب التي تم تاكید العلمل علیها من قبل المجالت ا
باالعتماد على النسب التي تثبیتها من قبل دائرة البحث والتطویر في وزارة التعلیم والبحث 
العلمي العراقیة لنسب االستالل بالنسبة للجزء النظري او المضمون او العنوان ، ان ما 

لبحث قدمناه من برامج لكشف السرقة یساعد الباحث في معرفة  نسب االستالل في ا
الذي یقوم بتحضیره وعلیه یمكن الباحث من اعادة الكتابة او الصیاغة وصوال الى تكامل 

  البحث من خلوها من السرقة العلمیة.
 الھوامش

                                                
انظر: د. سمیة عبد الباقي لخضر شاكري، أسالیب الردع القانونیة واالداریة للحد من السرقات العلمیة،  ١

  .٥٧، ص١٨/١١/٢٠١٥الى  ١٧مؤتمر جامعة بني سویف العلمي، في الفترة من 
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االشرافیة للخطة الوطنیة للعلوم اللجنة راجع: ضوابط االمانة العلمیة التي صدرت عن  ٢

  .٨، ص٢٧/٦/٢٠١١والتقنیة واالبتكار في المملكة العربیة السعودیة بتاریخ 
 المعدل. ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ٤٣٩نص المادة ( ٣
راجع: محمد علي العربان، الجرائم المعلوماتیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  ٤

 . ١٠٨، ص٢٠٠٤ندریة، االسك
، السنة ١٧٧٨المعدل، العدد  ١٩٦٩لسنة  ١١١راجع: قانون العقوبات العراقي رقم  ٥

  الثانیة عشرة.   
ل من مجلة الوعي اإلسالمي راجع: عصام تلیمة، السرقات العلمیة ظاهرة العصر، منقو  ٦

)، المنشور على الموقع االلكتروني ٥٣٢: (العدد
http://www.feqhweb.com/vb/t7632.html#ixzz4GwRnLc8r.  

راجع: عصام تلیمة، السرقات العلمیة ظاهرة العصر، منقول من مجلة الوعي اإلسالمي  ٧
)، المنشور على الموقع االلكتروني ٥٣٢(العدد : 

http://www.feqhweb.com/vb/t7632.html#ixzz4GwRnLc8r.  
ن كانت سرقة من نوع آخر،  -١م معا، فهي: كما أنها تجمع بین عدة جرائ  ٨ ٕ سرقة: وا

غیر سرقة المال، إال أنها أخطر، إذ المال یعوض، أما الفكرة التي سرقت، فقد صارت 
نسبة ما لیس له إلى نفسه: كما أنها  - ٢في حوزة لصها وسارقها بال عودة لصاحبها.
خداع  -٤العلم. استغالل حاجة طلبة -٣ تنسب فضال لیس له فیه أدنى دور أو حق.

یهامهم أن هذا  ٕ الناس والقراء: كما أن هذه الجریمة تجمع إلیها جریمة خداع الناس وا
راجع: عصام تلیمة، السرقات العلمیة ظاهرة العصر،  الكاتب رجل مبرز، وكاتب همام.

االلكتروني  الموقع على المنشور )،٥٣٢:منقول من مجلة الوعي اإلسالمي (العدد
http://www.feqhweb.com/vb/t7632.html#ixzz4GwRnLc8r.  

راجع: د بدویة البسیوني، برمجیات كشف السرقة العلمیة ( دراسة وصفیة تحلیله)،  ٩
  .١٢، ص٢٠١٥جامعة طیبة، سعودیة، 
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راجع: د بدویة البسیوني، برمجیات كشف السرقة العلمیة ( دراسة وصفیة تحلیله)،  ١٠

  .١٢، ص٢٠١٥جامعة طیبة، سعودیة، 
راجع: د بدویة البسیوني، برمجیات كشف السرقة العلمیة ( دراسة وصفیة تحلیله)،  ١١

  .١٢، ص٢٠١٥جامعة طیبة، سعودیة، 
راجع: د بدویة البسیوني، برمجیات كشف السرقة العلمیة ( دراسة وصفیة تحلیله)،  ١٢

  .١٣، ص٢٠١٥جامعة طیبة، سعودیة، 
العلمیة ( دراسة وصفیة تحلیله)،  راجع: د بدویة البسیوني، برمجیات كشف السرقة ١٣

  .١٣، ص٢٠١٥جامعة طیبة، سعودیة، 
سرقه عن  ،سرقه علمیة، سرقه شاملة( الفتاح خضر بأنها: كما قسمها الدكتور عبد ١٤

راجع: د بدویة البسیوني، برمجیات كشف السرقة العلمیة ( دراسة  .)طریق الترجمة
  .١٤ص، ٢٠١٥وصفیة تحلیله)، جامعة طیبة، سعودیة، 

راجع: حمید محمد علي اللهبي، الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة في إطار  ١٥
، ٢منظمة التجارة العالمیة، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة، مصر، ط

  .٥٦٢ص
راجع: حمید محمد علي اللهبي، الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة في إطار  ١٦

، ٢ة العالمیة، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة، مصر، طمنظمة التجار 
  .٥٦٢ص

راجع: حمید محمد علي اللهبي، الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة في إطار  ١٧
، ٢منظمة التجارة العالمیة، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة، مصر، ط

  .٥٦٢ص
لهبي، الحمایة القانونیة لحقوق الملكیة الفكریة في إطار راجع: حمید محمد علي ال ١٨

، ٢منظمة التجارة العالمیة، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة، مصر، ط
  .٥٢٣ص
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راجع: فارس رشید الجبوري، الملكیة الفكریة والملكیة الفكریة في العراق، موسوعة  ١٩

 .٣١، ص٢٠١١)، بغداد، ١٨الثقافیة القانونیة (
راجع: فارس رشید الجبوري، الملكیة الفكریة والملكیة الفكریة في العراق، موسوعة  ٢٠

 .٣٢، ص٢٠١١)، بغداد، ١٨الثقافیة القانونیة (
 .٤٩١ص ٢١
 .٤٩١ص ٢٢
 .٤٩٢ص ٢٣
 .٤٩٢ص ٢٤
راجع: فارس رشید الجبوري، الملكیة الفكریة والملكیة الفكریة في العراق، موسوعة  ٢٥

 .٣٨، ص٢٠١١)، بغداد، ١٨(الثقافیة القانونیة 
راجع: د. بكرى یوسف بكرى، الحمایة الجنائیة لحق الملكیة األدبیة والفنیة، دار الفكر  ٢٦

 .٥٩، ص٢٠١١الجامعي، االسكندریة، مصر، 
راجع: د. بكرى یوسف بكرى، الحمایة الجنائیة لحق الملكیة األدبیة والفنیة، دار الفكر  ٢٧

  .٥٩، ص٢٠١١الجامعي، االسكندریة، مصر، 
راجع: د. بكرى یوسف بكرى، الحمایة الجنائیة لحق الملكیة األدبیة والفنیة، دار الفكر  ٢٨

 .٥٩، ص٢٠١١الجامعي، االسكندریة، مصر، 
راجع: د. بكرى یوسف بكرى، الحمایة الجنائیة لحق الملكیة األدبیة والفنیة، دار الفكر  ٢٩

 .٥٩، ص٢٠١١الجامعي، االسكندریة، مصر، 
د. بكرى یوسف بكرى، الحمایة الجنائیة لحق الملكیة األدبیة والفنیة، دار الفكر راجع:  ٣٠

 .٦٠، ص٢٠١١الجامعي، االسكندریة، مصر، 
راجع: د. بكرى یوسف بكرى، الحمایة الجنائیة لحق الملكیة األدبیة والفنیة، دار الفكر  ٣١

 .٦٠، ص٢٠١١الجامعي، االسكندریة، مصر، 
ى، الحمایة الجنائیة لحق الملكیة األدبیة والفنیة، دار الفكر راجع: د. بكرى یوسف بكر  ٣٢

 .٦٠، ص٢٠١١الجامعي، االسكندریة، مصر، 
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راجع: د. بكرى یوسف بكرى، الحمایة الجنائیة لحق الملكیة األدبیة والفنیة، دار الفكر  ٣٣

 .٦٠، ص٢٠١١الجامعي، االسكندریة، مصر، 
ئیة لحق الملكیة األدبیة والفنیة، دار الفكر راجع: د. بكرى یوسف بكرى، الحمایة الجنا ٣٤

 .٦٠، ص٢٠١١الجامعي، االسكندریة، مصر، 
تعلیمات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي/ دائرة البحث والتطویر، رقم ب ت  ٣٥
 .١٣/١/٢٠١٥في  ٤/٢٧٥
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي/ دائرة الدراسات والتخطیط والمتابعة التطویر  ٣٦

  .   ٢١/٢/٢٠١٦في  ١٣٨٢والنتمیة البشریة، العدد ت م/ ب/ 
راجع: رشاد نوام، االمانة العلمیة في البحث االكادیمي ارتباطًا بحق المؤلف، المنشور  ٣٧

  . http://www.wafainfo.ps/pdf/t4على الموقع االلكتروني،pdfبشكل 
 
تباطًا بحق المؤلف، المنشور راجع: رشاد نوام، االمانة العلمیة في البحث االكادیمي ار  ٣٨

 . http://www.wafainfo.ps/pdf/t4على الموقع االلكتروني،pdfبشكل 
راجع: فارس رشید الجبوري، الملكیة الفكریة والملكیة الفكریة في العراق، موسوعة  ٣٩

  .٣٦، ص٢٠١١)، بغداد، ١٨الثقافیة القانونیة (
حق الملكیة األدبیة والفنیة، دار الفكر راجع: د. بكرى یوسف بكرى، الحمایة الجنائیة ل  ٤٠

 .٨٧، ص٢٠١١الجامعي، االسكندریة، مصر، 
راجع: د. بكرى یوسف بكرى، الحمایة الجنائیة لحق الملكیة األدبیة والفنیة، دار الفكر   ٤١

 .٨٨، ص٢٠١١الجامعي، االسكندریة، مصر، 
  المنشور في صحیفة مصر الیوم  راجع : د. سامي عبد العزیز المقال بعنوان بمعنى البالجیاریزم ٤٢
راجع : دكتور فوزي رجب كتاب االنتحال العلمي المنشور من قبل منظمة مجتمع العلمي العربي  ٤٣

٢٠١٦.  
من افضل ادوات اكتشاف  ٦د. حسین اوباري المقال المنشور في موقع تعلیم جدید بعنوان  راجع : ٤٤

  االنتحال العلمي.
  

المقال المنشور في شبكة الصحفین الدولیین خمسة ادوات مجانیة للكشف عن  د. نیوكال مارتینیليراجع:  ٤٥
  السرقات االدبیة.
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د. نیوكال مارتینیلي المقال المنشور في شبكة الصحفین الدولیین خمسة ادوات مجانیة للكشف عن  ٤٦

  السرقات االدبیة.
یین خمسة ادوات مجانیة للكشف عن راجع : د. نیوكال مارتینیلي المقال المنشور في شبكة الصحفین الدول ٤٧

  السرقات االدبیة.
من افضل ادوات اكتشاف  ٦د. حسین اوباري المقال المنشور في موقع تعلیم جدید بعنوان  راجع : ٤٨

 االنتحال العلمي.
د. حسین اوباري المقال المنشور في موقع بالجیاریزم جیكر بعنوان برنامج الفایبر للكشف عن  راجع : ٤٩

  االستالل.
من افضل ادوات اكتشاف  ٦د. حسین اوباري المقال المنشور في موقع تعلیم جدید بعنوان  راجع : ٥٠

  االنتحال العلمي.
راجع : د. نیوكال مارتینیلي المقال المنشور في شبكة الصحفین الدولیین خمسة ادوات مجانیة للكشف عن  ٥١

  السرقات االدبیة.
 ن الخاص بكشف االستالل.الموقع الرسمي برنامج تورنت ا راجع : ٥٢
راجع : د. نیوكال مارتینیلي المقال المنشور في شبكة الصحفین الدولیین خمسة ادوات مجانیة للكشف عن  ٥٣

  السرقات االدبیة.
راجع : دائرة البحث والتطویر فیوزارة التعلیم والبحث العلمي معایر ونسب االستالل في بحوث ورسائل  ٥٤

  لیا.واطاریح طلبة الدراسات الع

  المصادر
 للعلوم الوطنیة للخطة االشرافیة اللجنة عن صدرت التي العلمیة االمانة ضوابط .١

  .٢٧/٦/٢٠١١ بتاریخ السعودیة العربیة المملكة في واالبتكار والتقنیة
  .المعدل ١٩٦٩ لسنة ١١١ رقم العراقي العقوبات قانون من) ٤٣٩( المادة نص .٢
 االسكندریة، للنشر، الجدیدة الجامعة دار المعلوماتیة، الجرائم العربان، علي محمد .٣

٢٠٠٤ .  
 الثانیة السنة ،١٧٧٨ العدد المعدل، ١٩٦٩ لسنة ١١١ رقم العراقي العقوبات قانون .٤

  .   عشرة
 اإلسالمي الوعي مجلة من منقول العصر، ظاهرة العلمیة السرقات تلیمة، عصام .٥

 االلكتروني الموقع على المنشور ،)٥٣٢: العدد(
http://www.feqhweb.com/vb/t7632.html#ixzz4GwRnLc8r.  

 جامعة ،)تحلیله وصفیة دراسة(  العلمیة السرقة كشف برمجیات البسیوني، بدویة د .٦
  .٢٠١٥ سعودیة، طیبة،
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 عن سرقه علمیة، سرقه شاملة، سرقه: (بأنها خضر الفتاح عبد الدكتور قسمها كما .٧

 دراسة(  العلمیة السرقة كشف برمجیات البسیوني، بدویة د: راجع). الترجمة طریق
  .٢٠١٥ سعودیة، طیبة، جامعة ،)تحلیله وصفیة

 منظمة إطار في الفكریة الملكیة لحقوق القانونیة الحمایة اللهبي، علي محمد حمید .٨
 ،٢ط مصر، القاهرة، القانونیة، لإلصدارات القومي المركز العالمیة، التجارة

  .٥٦٢ص
 الثقافیة موسوعة العراق، في الفكریة والملكیة الفكریة الملكیة الجبوري، رشید فارس .٩

  .٢٠١١ بغداد، ،)١٨( القانونیة
 الفكر دار والفنیة، األدبیة الملكیة لحق الجنائیة الحمایة بكرى، یوسف بكرى. د .١٠

  .٢٠١١ مصر، االسكندریة، الجامعي،
 ت ب رقم والتطویر، البحث دائرة/ العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة تعلیمات .١١

  .١٣/١/٢٠١٥ في ٤/٢٧٥
 التطویر والمتابعة والتخطیط الدراسات دائرة/ العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة .١٢

  .   ٢١/٢/٢٠١٦ في ١٣٨٢/ ب/ م ت العدد البشریة، والنتمیة
 المنشور المؤلف، بحق ارتباطاً  االكادیمي البحث في العلمیة االمانة نوام، رشاد .١٣

  .  http://www.wafainfo.ps/pdf/t4االلكتروني، الموقع على pdf بشكل
 مصر صحیفة في المنشور البالجیاریزم بمعنى بعنوان المقال العزیز عبد سامي. د .١٤

   الیوم.
 العلمي مجتمع منظمة قبل من المنشور العلمي االنتحال كتاب رجب فوزي دكتور .١٥

  .٢٠١٦ العربي
 ادوات افضل من ٦ بعنوان جدید تعلیم موقع في المنشور المقال اوباري حسین. د .١٦

  .العلمي االنتحال اكتشاف
 ادوات خمسة الدولیین الصحفین شبكة في المنشور المقال مارتینیلي نیوكال. د .١٧

  .االدبیة السرقات عن للكشف مجانیة
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  .االستالل بكشف الخاص ان تورنت برنامج الرسمي الموقع .١٨
 في االستالل ونسب معایر العلمي والبحث التعلیم فیوزارة والتطویر البحث دائرة .١٩

 .العلیا الدراسات طلبة واطاریح ورسائل بحوث
 . /http://smallseotools.com/plagiarism-checkerموقع  .٢٠
 . /http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker موقع .٢١
 . /https://www.checkforplagiarism.netموقع  .٢٢
 . /http://plagiarisma.netموقع  .٢٣
 . /https://www.scanmyessay.comموقع  .٢٤
 . http://turnitin.com/en_us#main-contentموقع  .٢٥
 . /http://www.ithenticate.comموقع  .٢٦
  . /http://turnitin.com/arموقع  .٢٧
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    Abstract      
 

As time goes on, music is becoming more and more entrenched in 
computers and electronics. This begs the question of how audio 
signals can be represented by electronic signals. The complexity of 
a voice, let alone an entire band, will give rise to numerous 
overlapping harmonics. The challenge of audio processing then 
becomes separating these component Parts to give a repeatable and 
predictable output. Understanding these processes reveals Just how 
crucial frequency content analysis is to daily life. In order to 
exemplify this concept, We integrated an electret microphone with 
variable resistance band pass filters. Using the Outputs of different 
filters, we could output rhythmic light patterns created from any 
ambient noise, leading to a convenient product that requires no 

cable to output any music currently Playing in the environment. 
 
Introduction  
    When deciding on what study we wanted to undertake, the 
ultimate goal was to use music as an input. Looking at what the 
market currently had to offer. It is the first speaker we came across 
that had an integrated LED display. At first, skeptical about how 
elegant a light show this portable speaker could display, but after 
seeing the Pulse in action, it was determined that the synchronized 
lights really added a completely new dimension to the already 
saturated market of speakers. Our goal was to figure out and use 
this new mix of entertainment. This became the driving inspiration 
for the study. Having previous knowledge of the harmonic nature of 
physical sound, we decided that the panel  
could be controlled if we could separate harmonic components of a 
song’s waveform. We have learned of the capabilities of filters to 
allow certain bands through and attenuate other signals. This 
theoretically should allow us to output rhythmic, predictable 
voltages corresponding to various harmonics passing through the 
specified filter[1]. By implementing these filters, we hoped to better 
understand the frequency content of audio signals by being able to 



     

  
  

  تصمیم منظومة لمزامنة الضوء مع الصوت ......

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٦٤٢  
 

control which harmonics pass to the microcontroller. Once we do 
this, we will be able to control a 1024-pixel RGB LED display 
using a musical signal[2 .[ 
 
Experimental  
The electrical subsystems of this study  are: the Arduino Mega, the 
32X32 RGB light panel, two variable resistance filters (one high 
pass, one low pass), and the electret microphone. Due to the high 
number of analog inputs from the filters and the panel, the Arduino 
Mega was a necessary choice of microcontroller. Furthermore, this 
chip is much more conducive to the many different display modes 
that we will output. Each display requires a program that designs, 
addresses, and sets the LEDs based on defined ranges of electret 
output voltage. yet required over a hundred lines of code to draw 
these specific shapes as figure (1). Though our entire code was 
about 17 kilobytes, the Mega will have room (239 more kilobytes) 
to spare for any future displays. The 32X32 Panel is the bulk of our 
electric components. 
 Fig.(1) RGB (color wheel) with Audio Synchronized 

 
To control the high number of LEDs with only a few pins, the panel 
employs 12 shift registers with 16 outputs , for a total of 192 bits of 
information from one pin and a scan rate of 1:16. Furthermore, the 
panel is divided into 16 interleaved sections: each section being two 
rows (64 pixels/section *3RGB = 192) . This allows the chip to 
drive 192 outputs from one pin. The Mega sets a 3-bit address for a 
section and it clocks out 192 and increments from address 0 to 7. 
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This means to change one light, the controller must redraw the 
whole panel, leading to no PWM capability and a process-intensive 
program. Additionally, this panel required a 2A, 5V power supply. 
We needed to employ filters in order to separate the harmonics of 
the incoming waveform from the electret microphone. Because our 
program has set ranges of values between 0-1023 from the electret 
microphone, we needed to be able to adjust the cutoff frequencies of 
our high and low pass filter. For example, our mouth code should 
emphasize the main harmonic unique to the voice. By implementing 
a potentiometer in series with the filters, we can adjust the output 
voltage of the electret microphone to give values within the ranges 
desired. our audio input was read by an electret microphone. This 
microphone sampled the entire analog waveform rather than simply 
being a pressure transducer and measuring volume. The range was 
100Hz-10kHz, which covers most of the audible spectrum. It 
assigned a value from 0-1023 to the voltages coming in. Coupled 
with a high gain op-amp, this sensor was perfect for our needs of 
capturing all the overtones involved in a song. 
Fig.(2) simple cct. leds to check  Audio Synchronized 

 
This study exclusively uses Arduino programming to perform the 
designated tasks by controlling the Arduino MEGA 2560  figure (2) 
show controlling Arduino to series of led . The reason an Arduino 
MEGA 2560 was ideal for this study was because it possesses many 
more analog and digital pins than the Arduino UNO has to offer. 
These extra pins were needed to allow for multiple switches to 
change between the modes, as well as using multiple inputs for the 
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different analog filters that were implemented. The MEGA libraries 
contain many capabilities of lighting matrix , but only a few 
functions will be highlighted. These functions include: 

  • matrix. fill Rect(x,y,width,height,matrix ( 
o fillRect draws a rectangle and fills it with the desired color  
o x and y coordinates correspond to the top left corner of the 
rectangle  
o width and height of the desired rectangle  
o matrix.Color controls the desired color by using RGB 
combinations as figure(3( 
 •matrix .fill Circle(x,y,r,matrix( 
o fill Circle draws a circle and fill it with desired color  
o x and y coordinates correspond to the center point of the circle  
 •matrix. Draw Line(x1,y1,x2,y2,matrix.Color333(7,7,7؛(( 
 o draw Line draws a line using given starting and ending points x1 
and y1 coordinates correspond to the starting point of the line x2 
and y2 coordinates correspond to the ending point of the line The 
panel contains 4 different modes that are programmed into the 
Arduino. the modes are continuous loops, and the other  require 
audio input from the microphone . 
  
Fig.(3) 32X32 RGB  LED strips  
Problem definition 

 
The desired functions of our system include generating sound by 
toggling  and driving panel  32X32 RGB  LED strips that represent 
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different notes. In particular, When the music is playing, the 
corresponding LED strip will be glowing with the music. They need 
to be synchronized very well  With the LED drivers written. 
Fig.(4) flow chart of audio light synchronization 

 
we moved on to generating pleasing patterns on our small 32X32 
RGB LED matrix, synchronized to the music as flowchart in figure 
(4). In order to perform the synchronization, we simply had the 
same delays between notes for LEDs and for the music. The 
semantics of 32X32 RGB guaranteed that the LEDs and the music 
would not become offset. To test synchronization with the song, we 
first tried a simple pattern as figure (5): light one LED strip at a 
time, corresponding to the note played. We found that it indeed 
worked well when generating square waves and toggling LEDs. 
They were perfectly synchronized. However, when generating 
output, the synthesizer on the computer had a small delay, so we 
had to artificially introduce a startup delay to our LEDs. 
  
Fig.(5) simulated cct. By using frozen program with color wheel of 
32X32 RGB  LED strips 
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. 
when 32X32 RGB are satisfied with circuit and want to consider a 

permanent mount. 
A small 3 pin header was placed on the microphone breakout board 
for breadboard connection. For a more permanent circuit we could 
use a servo extension cable to extend the microphone. three wires 
from the microphone breakout to the 32X32 RGB, power, and 
ground lines. we build a permanent circuit, wiring to the pads would 
be a better choice. A good 5 volt power supply if powering more 
than 32X32 RGB. The testing wiring with the USB power, just 
make sure its plugged directly into the computer USB port or a 
powered hub. If powering from a wall adapter, anything that can 
supply 5V and 1A or more should be fine. Select a power supply (5 
volt recommended) that can provide more than anticipated 
maximum current. For 5 volt, 4 amp or 10 amp supply could be 
required, control approximately 100 pixels (to control more, 
consider using a larger Arduino with more memory). Power for the 
microphone breakout is taken from the regulated power pin.  power 
supply can be wired to the 5 volt bus. Above circuit uses it as 
Analog Pin 1 to read the varying voltage from the microphone 
breakout. for controlling the brightness of the pixels, added a 
potentiometer (nominal 10 kilo ohms, larger than 1k to 1 mega ohm 
should be fine. The changing voltage is read from 0 to 255 which is 
exactly the range the 32X32 RGB set Brightness function uses to 
set the pixel brightness. If not used, comment out the value 
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POT_PIN and the code will use maximum brightness. trouble 
loading programs after adding the potentiometer. 
 
Discussion 
Overall, the performance of the light panel achieved the goals we 
had set before we started this study. We wanted to have some sort 
of audio input to control the motion of our modes. The electret 
microphone did a very good job at outputting the voltages for our 
designs. Often times, too well and too fast. One of the biggest 
challenges we faced while working with this microphone was its 
sensitivity. 
This is where the filters come into play. With the filters, we were 
able to separate the signal Into the desired bands needed for modes. 
However, working with these filters was no easy task. The filters 
were very time intensive because we had to manually adjust the 
filter using a potentiometer to receive the desired frequencies. Once 
we were able to adjust the filters correctly, we were able to refine 
the performance for our modes. 
Improvements 
  
Even though this study surpassed our expectations, there are still 
improvements that could be Made, building a mount to attach the 
panel to would make it possible to showcase our panel in a more 
elegant manner. Another improvement would be to include 
additional filters and signals to achieve different frequencies for 
different graphics. Since the Arduino MEGA has a Flash Memory 
of 256KB, this leaves a significant amount of room for more Modes 
to be implemented. We had a few other ideas for other modes, but 
were unable to make these ideas a reality. 
Conclusions 
  
This product has a lot of potential as a graphic entertainment 
system. People spend up to thousands of dollars on these equalizers, 
and it is not hard to see why. The complex nature of the noise leads 
to high performance filter requirements if any repeatable output is 
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to be measured. Using filters we were Successfully able to capture a 
particular range of harmonics. Our variable resistance 
potentiometers allow us to highlight what we want to hear, leading 
to a controllable entertainment system. With greater resources and 
technology, we could have made an equalizer that has adjustable 
range and gain and fine tune the ranges to produce more fluid 
motion of the lights. The study exhibited what we wanted it to and 
we were able to take apart its components, but the complex nature 
of sound will always necessitate further refinement to truly take 
apart and understand the frequencies. 
References 

]١ [ Tenenbaum, G., Lidor, Lavynan, N., Morrow, K., Tonnel, S., 
Gershgoren, A., et al. (2004). The effect of music type on running 
perseverance and coping with effort sensations. Psychology of 
Sport and Exercise, 5, 89–104. 
 

]٢ [ Ueda, Y., Hayashi, K., Kuroiwa, K., Miyoshi, N., Kashiba, H., 
& Takeda, D. (2004). Consciousness and recognition of five 
colours—using Functional-MRI and brain wave measurements. 
Journal of International Soc Life Info Science, 22, 336–271. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
 

 
 

اشارة مرور متنقلة باستخدام 
 االردوینو والزكبي

Portable Traffic Light with Arduino and Zigbee 
 م.م هادي جمیل هادي

Asst. Lecturer. Hadi jameel Hadi 
 كلیة المصطفى الجامعة

Al - Mustafa University College 
 قسم هندسة تقنیات الحاسوب

Technical Computer Engineering Department 
Hadi.J@ieee.org 

 
 
 
 
Abstract 



     

  
  

  اشارة مرور باستخدام االردوینو والزكبي

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٦٥٠  
 

The Portable Traffic Light system is a safer and more 
efficient method for rerouting. The current solution of using traffic 
control person teams is neither safe nor cost effective. The 
prototype’s electrical, mechanical, and software designs are 
discussed in this report. The current prototype showed success in 
preliminary testing. Further development and testing must be 
applied before the system can be sold to industry. 
Introduction 

To build a prototype with two lights (pylons) and a 
controller, approximately $2500 in funding is required for materials 
and partial labor. Local companies PBA Engineering, Java Server 
Faces (JSF) Technology, and Tara Precision provided 
sponsorship, including funding, materials, and some structural 
labor. 

PBA Engineering’s sponsorship of $1000 was used to 
purchase Arduino processors and XBee radio modules for 
communication. The funding was also used to purchase drive 
circuit components (transistors, diodes, resistors, etc…), and 
miscellaneous other parts.  

Java Server Faces (JSF) donated two sets of AC powered 
three-color traffic LEDs lights with casing and structural mount 
components. Java Server Faces (JSF) also provided 24 high 
quality gel batteries (2V each with 25Ahrs).  

Tara precision built the poles according to designs given to 
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them. They provided reinforced aluminum material and welded it to 
the specifications. 
Objective Designs 

The aim for this prototype is to convey the concept of a 
portable traffic light system, and how it will operate. Moreover, this 
prototype is necessary to assess feasibility and system practicality. 
Therefore, with this prototype, we aim to achieve:  

 A battery lifetime of at least 12 hours (an approximation of 
a worker’s shift)  

 A communication range of at least 1km (an approximation 
of road work range)  

 A structure than can be pulled by an individual yet not 
carried by one (a balance of security and portability)  

 A safe and error proof state transition (never display two 
greens, continuous handshaking for signal loss, etc.)  

 A secure communication protocol (to avoid sabotage, both 
intentional and unintentional)  

 An analog fail safe solution (in case of processor failure)  
Electrical Drive Circuit  

Figure below illustrates the implemented drive circuit. The 
supply voltage of the system was stepped up to 20V (10 2V 
batteries) and regulated down to the individual LEDs. This solution 
provides higher battery life (up to 100 hours of single light 
operation) and more structural weight. 
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Figure (1) LED Drive Circuit 

The regulators, however, dissipate a lot of heat to step 
down power. This new problem was tackled by mounting heat 
sinks on the three major regulators, and drilling vent holes in the 
casing. If the system overheats then the regulators lose stability 
and the LEDs will start to flicker. An operational stress test was 
conducted to ensure the heat sinks' effectiveness. All three LEDs 
were left on for 4 hours with no switching to directly stress test the 
heat sinks. No flickering was present, and the system passed the 
stress test. 
Radio Communication  

The design requirements for radio communication were 
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determined to be Low power consumption, Moderate range of 
several hundred meters, Low data rate and Resilience to radio 
interference. 

Based on the requirements, the XBee Pro 100mW 
Transceiver was identified as an acceptable component to provide 
radio communication between controller and pylons. The XBee 
radio module operates using the “Zigbee” specification according to 
the IEEE 802.15.4 standard, which forms the basis for a number 
of low-data rate personal area networks. 

The XBee module communicates serially with the Arduino 
Microcontroller. The transceiver was connected to the Arduino pins 
through a specialized breakout board designed to work with the 
XBee modules and Arduino microcontroller. The XBee, Arduino 
Microcontroller, and breakout board assembly can be seen in the 
following figure. 

 
Figure (2) Arduino with Xbee Module 
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Software Design  
The processor chosen for this project utilizes Arduino's 

programming language, which is a variation of C, with hardware 
interface libraries built in. The main disadvantage with the 
hardware chosen is the limitations inherent in the serial channel. 
The serial channel only has space for a single message, and 
messages are all broadcast: they cannot be directed to a given 
Arduino processor. This means that receiving a message has the 
undesired effect of overwriting previously received messages. This 
is a serious issue for the controller, who has to receive messages 
from both pylons. The loss of packets can be limited by creating a 
message queue or spacing out messages in order to allow time for 
them to be received and processed before they are overwritten. 

The pylons have 4 possible states: red, yellow, green, and 
all red. The all red state is included to allow construction trucks to 
enter the site.  
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Figure (3) Pylon State Diagram 
The traffic control person or worker controls only which side should 
be green; the transition to yellow then red is done automatically to 
limit human error and simplify operation. A “buffer zone clear” 
button is added to allow the operator to manually confirm that all 
traffic in crossing section has cleared. Only when the buffer button 
is pushed is the pylon allowed to switch states to green, thus 
limiting human error when transitioning. The system states were 
tested for various situations, and a further analysis is shown in the 
testing section. The state diagram for the pylon side logic is shown 
in Figure (3). 
Communication Protocol  

The Arduino/XBee setup does not support message 
queuing, and there is no protocol built in to facilitate direct 
messaging between processors. In order for the Controller to be 
able to send different commands to each Pylon, a custom protocol 
had to be written. 

Given the Arduino/XBee setup’s lack of message queuing, 
the issue of broadcast messages overwriting each other within an 
Arduino’s serial port had to be fixed early on. It is important to 
note that even though messages are directed to a specific 
endpoint in the protocol, truthfully every message is a broadcast, 
and will be received at every Arduino processor’s serial port. This 
is avoided as much as possible by using the Controller’s command 
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pulse to space out messages being sent to each Pylon from one 
another, and, indirectly, space out the corresponding message 
acknowledgment pulses being sent back from the Pylons. The 
Controller takes its command pulse rate, set at once per 250 
milliseconds, and divides it in half. Every 125 milliseconds, a 
command is sent to one of the Pylons, alternating each time, and 
thusly achieving one set of commands, ie one pulse, every 250 
milliseconds. 
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Figure (4) Protocol Flow Chart 
Results 

Due to possible overheating, electrical stress testing was 
necessary. The system was run on full power draw (all LEDs on) 
for 4 hours; this was done to stress the drive circuit and ensure 
regulator’s stability. The system passed the stress test.  
Software and scenario specific testing were implemented. All 
possible states were tested. Intensive switching and system 
response were also tested, and a few bugs were fixed. Street/real 
testing was never done. Hypothetical scenario testing was passed 
successfully.  

The controller’s switches were marked and the system was 
given to a high school graduate to establish ease of use. The 
individual, without an instructions manual, or any form technical 
explanation was given the controller to try the system. After a few 
tries, the individual was able to understand and fully control the 
system, thus proving the system is easy to understand and use.  
The mechanical structure was tested for wind tipping, and found 
with the batteries placed properly at the base, the structure can 
withstand high crosswinds. 
Conclusion  

The system is rigged with fail proof systems; however, 
further backup systems like a backup battery system should be 
implemented. The system is portable and easy to use. The system 
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aims to keep flag persons involved in the operation of the system 
and minimize human error. At the cost of less than $3000 for 
materials and labor the system is cost effective.  

The prototype provides a view of the possible industrial 
version which could be implemented similarly. It provides a safer 
and a more convenient tool for flag persons to operate. 
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  المقدمة ومنهجیة البحث :
 َ حكم ب واستدامتهاوتقدمها  األممقي رُّ یعد التعلیم العالي حجر الزاویة لتطور و

 أهدافهإلى تحقیق  واألمةللمجتمع من كفاءات بشریة تقود المجتمع  یوفرهاالمخرجات التي 
المستقبلیة في النمو واالزدهار والتمایز وتحویل المجتمع إلى ورشة عمل تتكاتف بها 

لتزویدها بالمبدعین العاملین في سوق العمل ویتم ذلك  واألهلیةجمیع الجامعات الحكومیة 
من خالل جعل الجامعات المرآة العاكسة الحتیاجات متطلبات سوق العمل الذي أضحى 

المعرفیة والمهنیة  لمهاراتمن أ بتشكیلةتمثل تالمح متطلباته الیوم سوقًا معولم الم
العالیة المستوى وعلى وفق ذلك فالجامعات بحاجة إلى تجدید دعائم  اناتوالسلوكیة والتق

  لخریجیها تبعًا لتلك المتطلبات واالحتیاجات . األعداد
 هلیةواألفأن أقسام المحاسبة في الجامعات الحكومیة  األعمالفي مجال قطاع و 
سوق العمل بما ترفده من كوادر بشریة من  احتیاجات تلبیهبالدور المحوري في  تضطلع

ألي بلد ،  األعمالمحاسبین ومدققین ومراقبي حسابات یقدموا فوائد جمة وموثوقیة لقطاع 
نهج  وانتهاجالعالمیة  األسواقعلى  انفتاحهاوعلى وفق مستجدات البیئة العراقیة من 

فأن تصاعد مستوى المؤهالت المطلوبة في سوق العمل بحكم دخول العدید  اإلصالحات
والتعامل مع شركات دولیة وفتح العدید من المصارف  األجنبیةمن الشركات المستثمرة 

. برزت الفجوة المعرفیة وضعف المهارات الفنیة في فروعا لها في العراق  األجنبیة
عدة ومنها  ألسبابنتیجة  سوق العمل المحاسبي دولیة لالتعامل واالستجابة للمتطلبات ال

المحاسبي كأحد ركائز الحصول على االعتماد  األكادیميالحصول على االعتماد 
مؤشر جودة  إعالنلمؤسسات التعلیم العالي وخیر دلیل على ذلك الضعف ،  األكادیمي

راق من التعلیم العالي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس خروج الع
لمعاییر جودة التعلیم وفي السیاق ذاته  الفتقاره) ٢٠١٦ -٢٠١٥نطاق التقییم للعام (

  جاءت سنغافورة في المرتبة األولى آسیویًا وعالمیًا .
) محاور فضًال عن ٤وتأسیًا على ما تقدم سیتم تناول . البحث من خالل (

  المقدمة ومنهجیة البحث حیث سیتناول المحور األول :
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تناول المحور الثاني یواالستجابة في حین  األهمیةیرة في التعلیم المحاسبي : المعا
: االستعارة من التجارب الدولیة خارطة العراق لتحسین التعلیم المحاسبي الجامعي في 

  یات .صالبیئة العراقیة وأخیرًا یتناول المحور الثالث : أهم االستنتاجات والتو 
  منهجیة البحث

  بحث أوًال : مشكلة ال
ذلك على متطلبات  وانعكاس األعمالمع تسارع التغیرات التي طرأت على بیئة 

سوق العمل المحاسبي من هنا برزت الفجوة العمیقة بین ما یمتلكه خریجي أقسام 
سوق العمل المحاسبي  احتیاجاتالمحاسبي من مؤهالت معرفیة ومهاراتیة وقدرات وبین 

السوق في البیئة العراقیة على  انفتاحجدًا وخصوصًا بعد  واضحاً حیث ظهر القصور 
وفتح العدید من  األجنبیةواالستثمارات  األجنبیةالعالمیة ودخول العدید من الشركات 

المصارف أجنبیة والعربیة في العراق . وقد أشارت العدید من الدراسات في البیئة المحلیة 
من نوعیته وأسالیبه والبنى  إشكالیاتي بكافة أن أسباب القصور هو برامج التعلیم المحاسب

الرئیسیة لخروج العراق من نطاق التقییم العالمي  األسبابالتحتیة وقد یكون هذا أحد 
  ) ٢٠١٦ -٢٠١٥ادي في دافوس لعام (لجودة التعلیم العالي الصادر عن المنتدى االقتص

  ثانیًا : أهمیة البحث 
لیم المحاسبي الجامعي في البیئة العراقیة تستمد الدراسة أهمیتها من أهمیة التع

سهامة الجادة في االرتقاء بالتعلیم المحاسبي من خالل االستعانة ودور الجامعات في األ
بالتجارب الدولیة وخصوصًا التجارب التي حققت نجاحات متمیزة ومنها سنغافورة التي 

دى االقتصادي العالمي یم العالي الصادر عن المنتعلحققت المرتبة األولى في جودة الت
  .في دافوس 

  رابعًا : أهداف البحث 
یهدف البحث إلى الخوض بغمار المشكالت التي یعاني منها  التعلیم المحاسبي 

مة برامج التعلیم المحاسبي في شكلها الحالي مع معاییر التعلیم المحاسبي ئومدى موا
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المحاسبي ومنها التجربة الدولیة مع أستعراض التجارب الدولیة الناجحة في التعلیم 
  السنغافوریة.

  خامسًا : فرضیة البحث 
  -یرتكز على فرضیة رئیسیة مفادها :

  (( یسهم تبني التجارب الدولیة في التعلیم المحاسبي في البیئة العراقیة في االرتقاء به )).
  ألولاالمحور 

  واالستجابة األهمیةالمعاییر في التعلیم المحاسبي الجامعي : 
  التعلیم المحاسبي  -أوًال :

یمتاز التعلیم المحاسبي بخصوصیته بحكم خصوصیة مهنة المحاسبة فالتعلیم 
ر من ثوالتهیئة بل یمتد إلى أك األعدادالمحاسبي ال یقتصر على جانب نظري في مرحلة 

العمل مع األخذ لمرحلة الولوج إلى سوق  أالستباقيذلك إلى التأهیل المهني والتدریب 
ومتطلباته وأجراء التعدیالت والتحدیثات واالستحداثات االعتبار نوعیة السوق بعین 

والتنقیحات على برامج التعلیم المحاسبي على وفق التغیرات التي تطرأ على متطلبات 
سوق العمل المحاسبي ، وبشكل متناغم ومنسجم مع التغیرات في العولمة المصاحبة لبیئة 

 )ACCAسبین القانونیین المعتمدین البریطانیة (حددت جمعیة المحا األعمال وقد
الفطنة (الحدیثة ومنها  األعمالفي بیئة  المهنیینالصفات الرئیسة لنجاح المحاسبین 

أهم  واعتبرتها )والذكاء والرؤیة والخبرة والمهارات الفنیة والتمكن من العالم الرقمي
یبحث عنها أصحاب العمل في الوقت الحاضر والمستقبل ، التي  مهاریة ال مجاالت ال

تكون المزیج المهاري المثالي للمحاسب من عناصر ثالث رئیسة وهي (المهارات یحیث 
العالمي المعمق الذي أجرته جمعیة  األبحاثوفقًا لنتائج مشروع ) و والخبرة والذكاء 

الرئیس التنفیذي للجمعیة في ) أكدت ACCAالمحاسبین القانونین المعتمدین البریطانیة (
الدراسة : (أن التغیر الثوري الذي طرأ على دور المحاسبین  نتائج تقریر انطالقفعالیات 

في تقدیم الخدمات المالیة  احترافیینخالل العقد الماضي تمثل بأن المحاسبین أصبحوا 
) األعماللم ذوي أهمیة في عا استراتیجیین واستشاریینوقادة في مجال المحاسبة وخبراء 
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وأضافت (رافق هذا التحول ظهور متطلب جدید یتمثل في مجموعة جدیدة من المهارات 
 إبداعهمفضًال عن التمیز المهني وعلیه بات مطلوبًا من المحاسبین المحترفین أن یؤكدوا 

 المحاسبینورؤیتهم حیال الریادة) وجاء خطابها مرتكزًا على نتائج الدراسة الموسومة (
التحلیلي المعمق ألكثر من  األسلوبعلى  ارتكزتن في المستقبل) التي المحترفی

والخدمات المالیة من المحاسبین المحترفین من جمیع  األعمالفي قطاع حالة ) ٢٠٠٠(
 األعمقدمت التحلیل قالذكر من الدراسات التي  األنفةالدراسة  . واعتبرتأنحاء العالم 

اتها المستقبلیة كما أكدت الرئیس التنفیذي حول مهنة المحاسبة وتوجه اإلطالقعلى 
لجمعیة المحاسبین القانونین (الموقع االلكتروني لجمعیة المحاسبین القانونین البریطانیة 

www.accaglobal.com,2016  (   
ویدل هذا على أن الهیئات والمجامیع المهنیة العالمیة تحاول أن تقدم مؤشرات 

تغیر الجذري والجوهري حیث برزت هذه الحاجة ومنذ للعن حاجة التعلیم المحاسبي 
 Bedford Committeeأواخر ثمانینات القرن العشرین بالدراسة المقدمة من قبل لجنة (

) والتي كانت واحدة من أهم المؤشرات على أن التعلیم المحاسبي لم یتطور منذ قرابة 
وبین  األمریكیة) عامًا مما ولد فجوة بین ما تقدمه البرامج التعلیمیة في الجامعات ٥٠(

) ولردم الفجوة توالت الدراسات لتقدیم المقترحات AAA,1986متطلبات سوق العمل (
) ومن خالل IFACمنها ما قدمه االتحاد الدولي للمحاسبة (والمعالجات والتوصیات و 

لجنة التعلیم التابعة لالتحاد بالدعوة الجادة إلى االهتمام بجودة برامج التعلیم المحاسبي 
وتطویر مهارات ومعارف رئیسة لدى المحاسبین ، وأن مسؤولیة أعداد محاسبین مؤهلین 

على مؤسسات التعلیم العالي ( الجامعات  ولىاألبالمعارف العلمیة والمهنیة تقع بالمرتبة 
للمحاسبین  األمریكي، وبنفس االتجاه قام المعهد  )IFAC,2003,16(والمعاهد ) 

 اإلداریینومعهد المحاسبین  )AAA( األمریكیة) وجمعیة المحاسبین AICPAالقانونین (
)IMA میةاألكادی) فضًال عن شركات المحاسبة والتدقیق الكبرى وبعض الجهات 

المختصة بتدریس برامج التعلیم المحاسبي بتقییم مخرجات التعلیم المحاسبي على وفق 
المتطلبات المهاریة والمعرفیة لسوق العمل ، لتخرج الدراسة بنتائج أثارت االهتمام 

 األعمالوالدعوات لتكیف التعلیم المحاسبي على االستجابة لمتطلبات المهنة وبیئة 
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قدرتها على أن  وانخفاضالمحاسبي بضعف البرامج التعلیمة  ددت مشكالت التعلیموحُ 
فضًال عن الضعف في أسالیب التدریس المتبعة وضعف  األعمالتواكب متطلبات بیئة 

كون حجر عثرة الستمراریة المهنة یأن والذي یمكن االهتمام بالجانب التقني المعلوماتي 
)Albrecht & sack, 2000, 172  (.  

المحلیة فقد توالت الدراسات لتشخیص الفجوة قبل وبعد  وعلى صعید البیئة
ومتطلبات سوق  احتیاجات واختالفالتغیرات التي طرأت على البیئة االقتصادیة العراقیة 

 )١٩٤ -١٨٢، ( ٢٠٠٨العمل المحاسبي من كوادر مؤهلة ففي دراسة ( حسن وحسن ، 
محاسب  –و ذهن الطالب شوصفت مناهج التعلیم المحاسبي بأنها تتمحور حول ( ح

 واإلبداعالمستقبل بالمعلومات ) دون االهتمام حول أعداد خریج قادر على التفكیر 
عادة أخصاصهوفي مجال  األعمالوالتحلیل المنطقي ومواجهة المشكالت في بیئة  ٕ  وا

في كفاءة و تأهیل الطلبة وتزویدهم بالمهارات لیستطیعوا الولوج إلى سوق العمل بفاعلیة 
ا ) ،     ٢٢،  ٢٠١٣مجاالت العمل المحاسبي . وفي دراسة ( یعقوب وسعد ، كافة 

) في برامج Technology Literacy –الباحثتان تضمین ( التنور التقني  قترحت
محاسب المستقبل  –بهدف تزوید الطالب  األربعالتعلیم المحاسبي للمراحل الدراسیة 

لتقنیات عند انخراطه في سوق العمل على بالمهارات والمعارف التي تمكنه من تطبیقات ا
 ُ عد كمصدر لالرتقاء بالمحاسبة اعتبار أن ( التنور التقني ) لخریجي أقسام المحاسبة ی

مهنیًا وأكادیمیًا . بعد أن أثبتت الباحثتان ضعف المعرفة والمهارات التقنیة لدى طلبة 
راسة (یعقوب ، النخراطهم في سوق العمل وفي د استباقيأقسام المحاسبة وبشكل 

بینت أن التحسین المستمر لبرامج التعلیم المحاسبي یمثل حاجة ملحة  )١٧ -١، ٢٠١٦
لالرتقاء بمستوى التعلیم المحاسبي الجامعي مع ضرورة أنشاء ( مراصد احتیاجات سوق 

سوق العمل في البیئة لالعمل ) من خالل عقد الشركات یبین الجامعات والجهات المنظمة 
  لتترجم ببرامج التعلیم المحاسبي . احتیاجاتهاو العراقیة 

وفي السیاق ذاته حددت جمعیة المحاسبین القانونین المعتمدین البریطانیة 
)ACCA) من خالل مزیج متكامل من ( ٢٠١٦) المالمح المهنیة للمحاسبین في عام (
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یة وكاالتي المهنیة والمعرفیة ) المحاسبیة والقدرات المقترنة بالسلوكیات والصفات الشخص
:- )www.accaglobal.com (  

 -: واستعمالهاالمعرفة  امتالكالذكاء والقدرة على  - ٢  واألخالقیةالكفاءات الفنیة  - ١
 - ٣(یتضمن عدد من المهارات قبل التفكیر والمنطق السلیم والمقدرة على حل المشاكل) 

المعرفة المتوافرة لدى المحاسب في حاالت جدیدة  استعمالوتعني ( القدرة على  اإلبداع
 - ٤الجدیدة )  األفكارالنتائج المتوقعة وتولید  واستكشافوالربط بین الحاالت المختلفة 

التقنیات الرقمیة )  استعمالوتعني ( وعي المحاسب وقدرته على  -المهارات الرقمیة :
( القدرة على أدراك المشاعر الشخصیة ومشاعر اآلخرین  الذكاء العاطفي وتعني - ٥

الرؤیة : وتعني ( القدرة على  - ٦أي المعرفة بالجوانب السلوكیة )  –وتوظیفها لتنفیذ 
التوجهات المستقبلیة عبر تحلیل التوجهات الحالیة والمستقبلیة وتجسید الفجوات  استشراف

الخبرة :وتعني المهارة والقدرة على فهم  -٧) وأخیرًا  اإلبداعيأن وجدت من خالل التفكیر 
 توقعات الزبائن والعمل على تحقیق النتائج المرجوة وخلق القیمة .

ُ ACCAوأن النقاط المشار إلیها من قبل ( عد ( عوامل القوة السبع ) ) یمكن أن ت
لمهنة المحاسبة فهي اآللیات التي تجعل من محاسبي المستقبل قادرین على التكیف 

یل واالستجابة لمتطلبات وتحدیات سوق العمل المعولم المالمح فضًال عن أنها والتوص
تصهر المعرفة المهنیة والعلمیة والمهارات والقدرات والسلوكیات والصفات الشخصیة في 

  بودقة لیكون الناتج مزیجًا أمثل لمحاسب محترف .
تشیر إلى عمق  تأسیسًا لما تقدم فأن المتتبع للجهود البحثیة الدولیة والمحلیة

المهنة وأن الجهود الدولیة قد  استمراریةاالهتمام بالتعلیم المحاسبي وجودته كأحد ركائز 
أثمرت عن نتائج یشار لها بالبنان غي هذا المضمار لالرتقاء نحو عالمیة مهنة المحاسبة 
والتدقیق من خالل معایرة التعلیم المحاسبي الجامعي بتقدیم معاییر دولیة للتعلیم 

 اتجاهالمحاسبي یمكن االعتماد علیها وعقد المقارنات عند تقییم البرامج التعلیمیة ، وفي 
عرفیة والمهنیة على الصعید المحلي على الرغم من المحاوالت مآخر تزداد الفجوة ال
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والسعي الحثیث للقائمین على مهنة المحاسبة من أكادیمیین ومهنیین وهیئات وجهات 
  .ة العراقیةومجامع مهنیة في البیئ

  ثانیًا : المعایرة في التعلیم المحاسبي 
 ُ ،  األسواقالمحاسبي حاجة ملحة في ظل عولمة للتعلیم  عد وجود معاییر دولیة ی

 ُ لتحقیق التوافق  هعد تبني معاییر التقاریر المالیة المحاسبیة الدولیة كافیًا وحدوال ی
لیم المحاسبي تمنح المحاسب للتع استرشادیةد معاییر و وجبال إالمحاسبي الدولي ، 

منظومة من المعارف العلمیة والمهنیة تؤهله لتطبیق معاییر التقاریر المالیة المحاسبیة 
بحكم وجود هكذا ثانیا  ق التأهیل العلمي والمعرفي الدولي للمحاسب یالدولیة أوًال وتحق

  محاسبین .معاییر یساهم في تخفیض االختالفات الدولیة المتعلقة بتأهیل وتدریب ال
للتعلیم  معایرةولقد أدركت الهیئات والمجامع المهنیة المحاسبیة حقیقة إیجاد 

للتكیف مع متطلبات  واإلعداداتالمحاسبي ترتكز على منظومة متكاملة من المتطلبات 
على أسالیب وآلیات التعلیم  واحتوائهسوق العمل المحاسبي الدولي . ومواكبتها الحتیاجاته 

( محاسبي المستقبل ) ومن خالل برامج التعلیم المحاسبي الجامعي  اكتسابة على بنیالم
  العلمي والمهني المالئم وتوافر مظلة معرفیة توفر الحمایة للمحاسبین . باألعداد

) معاییر التعلیم IFACوفي السیاق ذاته قدم االتحاد الدولي للمحاسبین (
  المحاسبي الدولیة 

)International Accounting Education Standards – IES  من (
) والذي یضم رئیسًا ونائبًا IAESBخالل مجلس معاییر التعلیم المحاسبي الدولي (

) عضوًا من فئات مختلفة من ممارسین وأكادیمیین وممثلین ١٨للمجلس فضًال عن (
  قطاع وخاص .

  ) IESأهداف معاییر التعلیم المحاسبي الدولي ( -ثالثًا :
  ) IFA,2010,10(  -معاییر للتعلیم المحاسبي الدولیة باالتي : تبرز أهمیة وجود

 توفیر أطار عالمي للتعلیم المحاسبي . .١
 تخفیض االختالفات الدولیة بخصوص تأهیل المحاسب المهني . .٢
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 دعم حریة التنقل العالمي للمحاسبین . .٣
لبیان مدى التزام المؤسسات التعلیمیة المحاسبیة  استرشادیةتوفیر أدلة مرجعیة  .٤

 للشروط المنصوص علیها في معاییر التعلیم المحاسبي الدولیة .
 تطبیق معاییر متطورة للتعلیم المحاسبي ومنقحة ویدخل التحسین المستمر علیها . .٥

) من خالل مجلس معاییر التعلیم المحاسبي IFACمما سبق یتضح أن ما قدمه (
سباغ) تساهم وبشكل كبیر في تأطیر التعلیم المحاسبي IESالدولیة ( ٕ صفة العالمیة  وا

علیه من خالل بناء معارف ومهارات وقیم وسلوكیات واضحة لممارسة المهنة في مرحلة 
المحاسبة عالمیًا من خالل القیمة المضافة المتحققة من  استدامةوتشجیع  ياألول األعداد

ذلك على االقتصاد العالمي ودعم فرص  وانعكاسمحاسبي تطبیق معاییر عالمیة للتعلیم ال
  العمل للمحاسبین في مختلف دول العالم .

  )IESالمكونات المعرفیة ومضامین معاییر التعلیم المحاسبي الدولیة ( -رابعًا :
تضمنت معاییر التعلیم المحاسبي الدولي المنبثقة عن مجلس معاییر التعلیم 

) سلسلة من المعاییر والتي تهتم بالتعلیم المحاسبي لمخرجات IAESBالمحاسبي الدولي (
المحاسبین في سوق العمل أي في مرحلة  النخراطالتعلیم المحاسبي (القبلیة والبعدیة) 

األعداد والتهیئة من خالل برامج التعلیم المحاسبي ومن ثم مرحلة الولوج إلى سوق العمل 
 اتأساتذة الجامعات في كلیو ء مداورشة الع المحاسبي ، ونورد في أدناه المعاییر : (

  -) : ١٩ ،٢٠١٤ المحاسبة ،
 متطلبات االلتحاق ببرامج التعلیم المحاسبي  –) ١معیار ( .١
 ألولي : محتوى برامج تعلیم المحاسبة المهنیة .االتطویر المهني  - )٢المعیار ( .٢
 العام .المهارات المهنیة والتعلیم  – األوليالتطویر المهني  - )٣المعیار ( .٣
 والمواقف المهنیة . واألخالقیاتالقیم  – األوليالتطویر المهني  - )٤المعیار ( .٤
 : متطلبات الخبرة العملیة . األوليالتطویر المهني  - )٥المعیار( .٥
 : تقییم القدرات والكفاءات المهنیة. األوليالتطویر المهني  - )٦المعیار ( .٦
 برنامج التعلیم مدى الحیاة . –التطویر المهني المستمر  - )٧المعیار ( .٧
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 متطلبات الكفاءة للمدققین المهنیین . - )٨المعیار ( .٨
فضًال  واإلدراكیةالذكر تلبي متطلبات تطویر المهارات المعرفیة  األنفةأن المعاییر 

 األحكام واتخاذالحلول والتوصل إلیها عن طریق التشخیص والتحلیل  وأستباطعن تلبیة 
اص المهني وعلى أساس منطقي ، فضًال عن وضع منظومة الصحیحة وممارسة االختص

من المهارات التي یتطلبها وجود المحاسب في سوق العمل وتحت خمس عناوین وهي 
المهارات الفكریة والمهارات الوظیفیة والتقنیة والمهارات الشخصیة ومهارات التواصل بین 

دارةومهارات تنظیمیة  األشخاص ٕ ) . وقد یتبادر ١٧،  ٢٠١٥ ، ( الجاسم ، األعمال وا
للذهن أین موقع برامج التعلیم المحاسبي في البیئة العراقیة والمقدمة من قبل الجامعات 
من معاییر التعلیم المحاسبي وهل تتضمن برامج التعلیم المتمثلة بالمناهج التعلیمیة لتلك 

بات تلك المعاییر من خالل تكییف المناهج المحاسبیة قي المراحل الجامعیة مع متطل
سوق العمل ویوضح الجدول  واحتیاجاتالمعاییر؟  وهل یتم تكییف المواضیع وبما یتالئم 

) المتطلبات على وفق معاییر التعلیم المحاسبي وما مدى تغطیة المناهج التعلیمیة ١(
) والتي ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢للمتطلبات الواردة في المعاییر (سیتم التركیز على المعاییر (

  . الخریجین ) –اهج وآلیة التعلیم المحاسبي (لمحاسبي المستقبل تختص بمن
  )١جدول (

المحاسبي الصادر عن  محتوى برامج التعلیم المحاسبي على وفق معاییر التعلیم
)IAESB المحاسبي الجامعي مع محتویاتها ومضامینها في  ) ومدى تكیف برامج التعلیم

  الجامعات العراقیة
مضمون ومحتویات مناھج التعلیم   المعیار مضمون ومحتویات  المعیار

  المحاسبي في الجامعات العراقیة
التكیف 

مع 
  المعیار

  ال  نعم
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  )١المعیار (
محتوى برامج 
تعلیم المحاسبة 

  المھنیة

المعارف الواجب اكتسابھا والتي 
تؤھل الطالب لدخول مجال العمل 

  .المحاسبي

المعرفة بالمحاسبة المالیة  إلىتنقسم 
واإلداریة والدولیة ومعاییر التدقیق 
المحلیة والدولیة ونظم المعلومات 

 واإلدارةالضرائب  ةالمحاسبیة ومحاسب
والنظریة  اإلدارةالمالیة وعلم 

المحاسبیة والتشریعات القانونیة ذات 
العالقة بمھمة المحاسبة والتجارة 

االلكترونیة االقتصاد الكلي والجزئي ، 
حوكمة الشركات المعرفة بتكنولوجیا 

محاسبیة على  اتالمعلومات تطبیق
  .الحاسوب  

✔    

المعارف الواجب اكتسابھا والتي   )٣المعیار (
(محاسب تؤھل الطالب لیكون 

مھني) وتتضمن المھارات 
الفكریة والوظیفیة والتقنیة 

ومھارات االتصال والتواصل 
ومھارات حل المشكالت والتفكیر 

  المنطقي والتحلیلي

 اإلحصاء بأصولالمعرفة  إلىتنقسم 
اضي وبحوث العملیات ولغة یالر

  .المالیة واإلدارةالحاسوب 

✔    

  )٤المعیار (
القیم 

واألخالقیات 
 والمواقف
  المھنیة

المعارف الواجب اكتسابھا والتي 
تؤھل الطالب للولوج إلى سوق 

العمل بضمان سلوكیات 
وأخالقیات مھنیة رصینة للحد 

من تصاعد وتیرة االحتیال 
  والتالعب بالقوائم المالیة.

تنقسم الى الرقابة والتدقیق وقواعد 
  السلوك المھني المحلي والدولي.

✔    

  )٥المعیار (
المھارات 

داریة اإل
  والتنظیمیة

المعارف الواجب اكتسابھا والتي 
تؤھل الطالب للولوج إلى سوق 
العمل بضمان المعرفة المسبقة 
بالتخطیط اإلستراتیجي وإدارة 

  الموارد واتخاذ القرارات

المعرفة المطلوبة بالمحاسبة  إلىتنقسم 
  اإلدارةوعلم  اإلداریة

✔    

  )٦المعیار (
الكفایات 
والقدرات 

  المھنیة

تشمل التقییم النھائي للمتطلبات 
الواجب الحصول علیھا من قبل 

الطالب مھنیاً ومعرفیاً وسوء 
  كانت المعارف نظریة وعملیة

المعرفة المطلوبة بالجانب  إلىتنقسم 
التطبیقي العملي من خالل التدریب 

  الصیفي الفاعل.

✔    

  المصدر : إعداد الباحثة
المحاسبي في الجامعات العراقیة متكیفة  ) یتضح أن برامج التعلیم١من الجدول (

) وتتضمن المعارف IAESBمع معاییر التعلیم المحاسبي الدولیة والصادرة من قبل (
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النظریة والعلمیة ، خصوصًا بعد التحدیثات التي طرأت على مناهج التعلیم المحاسبي 
ال أن إ) ، ٢٠٠٣م (الجامعي من قبل الهیئة القطاعیة التابعة لوزارة التعلیم العالي بعد عا

الضعف كان في آلیات تنفیذ البرامج . حیث أن الهدف الرئیس للتعلیم المحاسبي ینبغي 
أن یكون تعلیم الطالب كیف یتعلموا بأنفسهم ولذلك فأن برامج التعلیم المحاسبي من 

(للحصول على  فقط الواجب أن ال تركز على أعداد الطالب لكي یجتازوا االمتحانات
التي  واإلستراتیجیاتشهادات مهنیة) بل یجب أن تركز على تعلیم الطلبة المهارات 

التعلیمیة الفاعلة في  اإلستراتیجیات استعمالتساعدهم على التعلم بشكل فاعل وكیف یتم 
أن دور أقسام  إال) AECC,1990:15-33(االستمرار في التعلم طول حیاتهم المهنیة 

 لبیئة العراقیة ینتهي دورها عند تخریج الطلبة ( محاسبي المستقبل ) والالمحاسبة في ا
سوق العمل وأرائها بمستوى كفاءة  احتیاجاتتستمر بذلك من خالل التعرف على 

المحاسبین خریجي المحاسبة وهنا تبرز نواحي القصور في طریق التدریس المتبعة فضًال 
لمستمر المعدة لهذا الجانب حیث تركز عن برامج التدریب العملي ودورات التعلیم ا

الدراسة ولفترة طویلة قاعات أسالیب وطرق تدریس المحاسبة على التلقین المباشر داخل 
وأن طریقة المحاضرة والمشاكل الروتینیة التي تقوم بحلها هي السائدة في االستخدام وهي 

ذاتي فضًال عن ضعف تكون قادرة على خلق التفكیر  لدى الطلبة وال تحفزهم للتطویر ال
المحاسبة في برنامج التدریب الصیفي للطلبة ویكون التدریب في مرحلة اعداد طالب 

الكتابیة) أكثر  األعمالأو فقط الحضور أو  اإلداریة األعمالمرحلة البكالوریوس (على 
) . ١٨٩، ٢٠٠٨المحاسبیة (حسن وحسن ،  واإلجراءاتمما هي تدریب على الممارسات 

والقصور المرافقة للتعلیم المحاسبي الجامعي من كافة النواحي سواء بالبرامج  أن المشاكل
المتبعة في التعلیم المحاسبي والذي أنعكس  األسالیبالتعلیمیة أو التدریب المستمر أو 

سوق  احتیاجاتالمهارات التي یمتلكها المحاسبون في تلبیة  وانخفاضعلى الضعف 
  العمل .

 واستمراریةبالدور الریادي في تقویة  تضطلعأن المحاسبة إلى  اإلشارةوالبد ومن 
النمو االقتصادي ألي البلد بحكم ما توافره من مرتكزات لبناء الثقة بمهنة المحاسبة 
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ذلك على تعزیز وجذب االستثمار في البلد المعني وعلى وفق ذلك فأن العدید  وانعكاس
الذي یمكن أن یقوم به كل من  من دول العالم قد أخذت بعین االعتبار أهمیة الدور
  النمو االقتصادي .               استمراریةالتعلیم المحاسبي ومهنة المحاسبة تجاه تعزیز وتقویة 
  المحور الثاني

االستعارة من التجارب الدولیة خارطة الطریق لتحسین التعلیم المحاسبي 
  إلى التجربة السنغافوریة باإلشارةالجامعي في البیئة العراقیة 

أن التغیرات المتسارعة بالبیئة الخارجیة والمتمثلة في التطورات التكنولوجیة 
والعولمة وتغیر متطلبات االعتماد األكادیمي المحاسبي بصفة رئیسیة كانت المسبب في 
ظهور القصور في واقع التعلیم المحاسبي في معظم جامعات دول العالم والمتمثل في 

فجوة كبیرة بین مخرجات التعلیم المحاسبي ومتطلبات القطاعات المختلفة بسوق وجود 
العمل المحاسبي وللتغلب على تلك الفجوة تسارعت العدید من دول العالم إلى تحسین 
برامج التعلیم المحاسبي وبآلیات متنوعة وسنستعرض تجارب بعض الدول من أجل 

رامج التعلیم المحاسبي الجامعي في البیئة االستعانة بها لتحقیق الرقي المطلوب في ب
تب المتقدمة في مؤشرات جودة ر تجارب الدول التي حققت ال استعراضالعراقیة . وسیتم 

مفهوم جودة التعلیم العالي  استعراضالتعلیم عمومًا والتعلیم المحاسبي خصوصًا بعد 
  دافوس .

 )دافوس (مؤشر جودة التعلیم العالي  -اوال 
 World(دة التعلیم العالي عن منتدى االقتصاد العالمي یصدر مؤشر جو 

Economic Form (  التنافسیةترتیب الدول في تقریر  ویستندسویسرا ، بفي دافوس 
العالمیة إلى مؤشر التنافسیة العالمیة الذي حدده المنتدى االقتصادي العالمي ویتم 

) فئة ١٢درجات المؤشر عن طریق جمع البیانات العامة والخاصة . المتعلقة بـ( احتساب
 األساسيأساسیة تضم ( المؤسسات واالبتكار وبیئة االقتصاد الكلي والصحة والتعلیم 

والتعلیم الجامعي والتدریب وكفاءة أسواق السلع وكفاءة سوق العمل وتطویر سوق ألمال 
واالبتكار ومن الجدیر بالذكر أن  األعماللسوق وتطور والجاهزیة التكنولوجیة وحجم ا
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بعض الدول العربیة  واحتلتالعراق قد خرج من مؤشر (دافوس) لجودة التعلیم العالي 
) ترتیب الدول عالمیًا ومقارنته ٢مراتب متفاوتة بین المتقدمة والمتأخرة ویشیر الجدول (

  ) .٢٠١٦ - ٢٠١٥عالمي (بالترتیب العربي والصادر عن المنتدى االقتصادي ال
  )٢جدول رقم (

  الترتیب العالمي لبعض الدول العربیة لمؤشر دافوس في جودة التعلیم العالي
  الترتیب عالمیاً   اسم الدولة  الترتیب عربیا

  ١٤  قطر  ١
  ١٧  األمارات العربیة  ٢
  ٢٥  السعودیة  ٣
  ٣٤  الكویت  ٤
  ٣٩  البحرین  ٥
  ٦٤  األردن  ٦
  ٧٢  المغرب العربي  ٧
  ٩٢  تونس  ٨
  ١١٩  الجزائر  ٩

  ١٠١  لبنان  ١٠
  ١١٦  مصر  ١١

) یتضح أن الدول العربیة قد حققت مراتب متباینة على وفق مؤشر ٢من الجدول (
العربیة  واألماراتدافوس منها فالدول العربیة التي حققت مراكز متقدمة عالمیًا كانت قطر 

العراق في  إلىفي حین كانت في مؤخرة القائمة مصر ولبنان والجزائر ، ولم یرد أشارة 
   .الذكر  األنفالمؤشر 

أن سنغافورة قد حققت المرتبة األولى عالمیًا وفق  إلى باإلشارةومن الجدیر 
التجربة التي خاضتها سنغافورة في  استعراضالمؤشر أعاله وعلى وفق ذلك فالبد من 

  االرتقاء التعلیم العالي عمومًا والتعلیم المحاسبي خصوصًا .
 التجربة السنغافوریة في التعلیم المحاسبي الجامعي 

   أوًال : التعلیم العالي في سنغافورة
ید تعلیمها العالي على سیناریو أن المستقبل سیعتمد على و تعمد سنغافورة في تج

المعرفة وسرعة االستجابة للتغیرات التي ستطرأ على كل جانب من جوانب الحیاة 
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واالستجابة وعلى نحو متزاید نحو تحویل الجامعات إلى جامعات متكاملة ومراجعة مناهج 
یحدث  ، حتى ال األعدادیدة جا المراحل الجامعیة األولى لضمان مالئمتها وحداثتها وأنه

لجامعات السنغافوریة إلى أن اتبدید للطاقات في التعلیم غیر المنتج فضًال عن سعي 
تكون قاعدة واسعة لمعرفة شاملة للتخصصات بدرجة تكفي لتخریج طلبه متكاملي 

سعي الدؤوب نحو الالمعلومات وملتزمین بمكانه سوق العمل في القرن الحادي والعشرین و 
برنامج  استحداثمثل  واإلبداعتعلیم وتعلم تتسم بالتجدید والتجدد  استراتیجیات ستحداثا

سوق العمل والتعاون  باحتیاجاتتطویر المواهب ، وبرنامج البحوث الجامعیة المرتبطة 
 اتجهتت وأصحاب العمل لتوفیر التدریب المناسب ورفع الكفاءة ، وقد بااقمع العمال والن

تقنیات المعلومات في التعلیم والتعلم وأن تقنیات المعلومات  غاللاستسنغافورة نحو 
قامةأصبحت أداة تعلیمیة تكمن فیها القوة  ٕ بنیة تحتیة تقنیة لتمكن الطلبة الجامعیون من  وا

) ومن الجدیر بالذكر أن نظام التعلیم في  ٤-١، ٢٠١٤إیجاد جامعات ذكیة ( الدخیل ، 
 احتلتوقد  واحترامتقدیر نظرة لعالم ینظر إلیها سنغافورة على مستوى قارة أسیا وا

  الجامعات السنغافوریة المراتب المتقدمة وخاصة في التعلیم المحاسبي .
  ثانیًا : التعلیم المحاسبي في سنغافورة 

التجربة السنغافوریة في التعلیم  استعرضتأوضحت العدید من الدراسات التي 
و      . meng et al، ١٩٩٤نها دراسة (مالعالي عمومًا والتعلیم المحاسبي خصوصًا و 

 األبرز األثرسنغافورة  على اقتصاد التطور االقتصادي والنمو الذي طرأ  انعكاسأن  )
بي على لتطور التعلیم المحاس األبرز األثرم المحاسبي فضًال عن یعلى تطور التعل

من ثقة للشركات العاملة في  ةوفره المحاسبتالنمو االقتصادي وتعزیزه بفعل ما  استمراریة
  )  Meng, etal ., 1994 , 61( البیئة السنغافوریة .

أن نظام التعلیم المحاسبي في سنغافورة یرتكز على المرحلة الجامعیة وتعد هي 
ني للمحاسبین وقد أثبتت العدید من المرحلة األولى من رحلة نحو تحقیق التأهیل المه

الدراسات أن مرحلة التدریب و التأهیل المعرفي والمهني في الجامعات السنغافوریة متطورة 
العمل یوافقون  أصحاب%) من ٩٢جات لسوق العمل المحاسبي أن (خر جدًا وأثبتت الم
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جامعي )كان لها والتهیئة في التعلیم ال األعدادوبشدة أن المرحلة االستباقیة أي مرحلة 
 إكسابالعمل ) في  أصحابالدور الكبیر في تسهیل مهمة أصحاب الشركات ( 

ما  األمر) ویشابه هذا   Meng, et al ., 1994  المحاسبین التدریب في بیئة العمل (
یحصل في البلدان المتقدمة أي أن توفیر قاعدة معرفیة ذات سمة دولیة تسهم في تسهیل 

  اسبي المستقبل ( الطلبة) في سوق العمل .مهمة مح
عالوة على ذلك فأن سنغافورة قد أهلت محاسبیها نحو تبني معاییر المحاسبة 
الدولیة مسبقًا من خالل التعلیم المحاسبي الجامعي من خالل تحدیث برامج ومناهج 

الذكر حقق نجاحات فالتحدیث في برامج التعلیم المحاسبي  األنفالمحاسبة وأن النهج 
كانت قادرة على أنتاج ما والتي  الجامعات  مخرجاتانعكست على  نحو الدولیة  واتجاهه

یكفي من المحاسبین القادرین على التعامل مع الشركات ذات الصیغة العالمیة (   ) أن 
على أحد المداخل  ارتكزتالمحاسبي  النجاحات التي حققتها سنغافورة في مجال التعلیم

المهمة وهو (تكیف التعلیم المحاسبي مع البیئة المتغیرة ) وأثبتت سنغافورة نجاحها في 
ذلك أن النجاحات التي حققتها التجربة السنغافوریة تؤكد أن صانعي السیاسات في التعلیم 

ید لهذه التجربة الفریدة المحاسبي الجامعي في بلدان أخرى البد أن یولوا االهتمام المتزا
لغات رسمیة (  وبأربعالتي حولت سنغافورة من مجرد جزیرة في جنوب شرق أسیا 

االنجلیزیة والمالیزیة و الصینیة و التأمیلیة )، والتي أدركت وبشكل مبكر حقیقة أن التعلیم 
م المختلفة وعلى وفق ما تم تقدیمه نورد أه واألعراقامل حاسم في لم شمل الطوائف ع

  )سبي بصورة خاصة في سنغافورة السمات التي میزت التعلیم بصورة عامة والتعلیم المحا
في سنغافورة یتضمن بلورة فكرة (  يللتعلیم المحاسب اإلستراتیجیةالرسالة أو الرؤیة  .١

والمواقف المعرفیة والقدرة على أدراك  باألساسالمحاسب المثالي) الذي یتسلح 
وحلول المشاكل والتفكیر المنطقي والتحلیلي  األعمالدات الحقائق والتعامل مع مستج

 الحدیثة المعاصرة  األسالیبعن طریق التعلیم المرتكز على  واإلبداعيوالنقدي 
 ال ترتكز على أسلوب التلقین .والتي 



     

  
  

   االرتقاء بالتعلیم المحاسبي الجامعي باالستعانة....

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٦٧٦  
 

ذلك ) هو تطویر كلنظام التعلیم في سنغافورة (وفي التعلیم المحاسبي  األولویات .٢
زاحةطرق تعلیم أبداعیة  استحداثیزها عن طریق المهارات الفكریة وتعز  ٕ ء يالعب وا

التراكمي للمعلومات عن الطالب والسعي المتالكهم مهارات القدرة على التفكیر 
بنیة  تقنیات المعلومات في التعلیم والتعلم عن طریق أقامة استغالل األولویاتوثاني 

تحتیة وتقنیة تجهیز الجامعات بأجهزة حاسوب للتدریب وشبكات االنترنیت وثالث 
التأكید على التعلیم الذي یرسخ روح الوطنیة وتأكید الهویة الوطنیة  األولویات

شاعة األساسیةالسنغافورة وغرس القیم  ٕ روح العمل لتحقیق مصلحة المواطنین  وا
  فعتها . لتعزیز التطور االقتصادي الوطني .نجاح األمة ور  استمرارومنفعتهم في 

التركیز على نظام الجدارة واالستحقاق فكل طالب جامعي یأخذ ما یستحقه من تعلیم  .٣
بداعهتدریب على وفق عمله الشخصي  ٕ  ومواهبه . وا

لنقل التدریجي للسلطة إلى اتحقیق التوازن بین مركزیة السلطة الحكومیة في التعلیم و  .٤
 التعلیم العالي . استقاللیةیخ القطاع الخاص وترس

مشاركة علماء بارزین بحیث  استقطابجعل سنغافورة مركزًا للتعلم نابضًا للنشاط مع  .٥
كلها هیایتم من خالل ذلك مساعدة البلدان األقل تطورًا في المنطقة لتحدیث 

الحكومیة واالقتصادیة وتطویرها والتعاون مع أصحاب العمل من شركات وتوفیر 
 لمناسب ورفع الكفاءة ومستوى مهاراتهم .التدریب ا

موائمة مناهج التعلیم المحاسبي متطلبات الهیئات والمجامع المهنیة والمعرفیة من  .٦
 . واإلجراءاتة للممارسات یخالل المزج المتكامل للمهنیة مع المعرفة المحاسب

م مما سبق یتضح أن التجربة التي خاضتها سنغافورة في االرتقاء بمستوى التعلی
 بالبنانا على وجه العموم والتعلیم المحاسبي على وجه الخصوص تجربة یشار له

في الهیاكل  اعتمدتهاوالمرتكزات التي  األسسوتستحق أن یتم االقتداء بها ومحاولة دمج 
المؤسساتیة والمعرفیة والرؤى المستقبلیة للتعلیم المحاسبي في العراق . بحكم أن العدید من 

  ضمنتها لتجربه السنغافوریة متاحة في البیئة المحلیة للتعلیم المحاسبي المرتكزات التي ت
  المحور الثالث
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  االستنتاجات والتوصیات
  االستنتاجات -أوًال :

المؤسسات التعلیمیة والمهنیة بحكم  باهتماممهمة تطویر التعلیم المحاسبي تحظى  .١
االهتمام بها على تسارع وتیرة  وانعكاسمهنة المحاسبة  بها  الخصوصیة التي تمتاز

 التطور واالستمراریة للحیاة االقتصادیة ألي بلد .
عوامل القوى السبع لتقویة مهنة المحاسبة حددتها وبشكل معمق وشامل جمعیة  .٢

) من خالل المزج بین المهنیة ACCAالمحاسبین القانونین المعتمدین البریطانیة (
 والمعرفة .

المتتبع للجهود البحثیة الدولیة والمحلیة تشیر عمق االهتمام بالتعلیم المحاسبي  .٣
المهنة وأن الجهود الدولیة أثمرت عن نتائج  استمراریةوتحقیق جودته كأحد ركائز 

 یشار لها بالبنان لالرتقاء نحو عالمیة مهنة المحاسبة .
من المزایا  ) تحقق العدیدIFACأن معاییر التعلیم المحاسبي الدولیة التي أصدرها ( .٤

لمهنة المحاسبة فضًال عن أن التعلیم المحاسبي في البیئة العراقیة قد أخذ  واألهمیة
وتناغم مع تلك المعاییر من خالل برامج التعلیم المحاسبي والتي تضمنتها مفردات 

  . واألهلیةمناهج أقسام المحاسبة في الكلیات الحكومیة 
تجربة  تعلیم العالي عمومًا والتعلیم المحاسبي خصوصًا التجربة السنغافوریة في ال .٥

 البیئة العراقیة التعلیم في  لتحقیق الجودة في باإلمكان استعارة الكثیر  منها 

  التوصیات  -انیًا :ث
  خرج البحث یحمله من التوصیات من أبرزها : 

 الجامعيوالمهنیة لتطویر التعلیم المحاسبي  األكادیمیةتحقیق التناغم بین الجهات  .١
 ورسالةهدف  باتجاهفي البیئة العراقیة من خالل مزج الخبرات والتالحم الفاعل 

واضحة المالمح أال وهو االرتقاء بالتعلیم المحاسبي الجامعي خارطة الطریق 
 الفجوة بین التعلیم المحاسبي في العراق وما یناظره في دول العالم . لتخسیر
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بناء مراصد الحتیاجات سوق العمل لمحاسبي المتغیرة والعمل على تطویر مناهج  .٢
 التعلیم المحاسبي على وفق تلك االحتیاجات .

العلمیة من  والرصانةمنارًا للجودة  هالعمل الجاد والدؤوب على جعل العراق بجامعات .٣
لیم عمومًا مراكز متقدمة في جودة التعحققت  خالل االستعانة بتجارب الدول التي 

 والتعلیم المحاسبي خصوصًا .
لنقل الخبرات  األجنبیةالجامعیین في الجامعات الرصینة  األساتذةد على تدریب یالتأك .٤

 والمعارف إلى البیئة المحلیة .
جعل التجربة السنغافوریة في جودة التعلیم العالي عمومًا والمحاسبي خصوصًا نهج  .٥

  عمل لجامعاتنا .

 العربیة حسب وردها في البحث و  األجنبیةالمصادر 
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PP. (168- 195) 

2. IFAC International  Federation of Accountants (IFAC).IE1: 
Entry  Requirements to A program of Professional 
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3. Albrecht , S.W.& Sack , R.J (2000) Accounting Education : 
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) ، ( التعلیم ٢٠٠٨حسن ، عبد الفتاح أمین وحسن ، بشرى عبد الوهاب محمد ( .٤
، المجلد  واإلداریةالفرص والتحدیات ) ، مجلة العلوم االقتصادیة  –المحاسبي 

 ) .١٩٤ -١٨٢، العراق ص ص ( ٤٩، العدد ١٤
) ، ( التنور التقني في ٢٠١٣منصور ( ىیعقوب ، أبتهاج أسماعیل وسعد ، سلم .٥

 ج التعلیمیة ألقسام المحاسبة : كأحد روافد التنمیة البشریة في العراق ) .البرام
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Abstract: 
      Sixty one cases distributed according the ages in to four group 
G1 ( 10 – 19 years) G2 ( 20 – 29 years ) G3 ( 30 – 39 years ) , G4 ( 
40 > years ) blood sample taken from the women for hormonal 
analysis FSH , LH, fasting blood sugar , PRL , testosterone found 
the effect of metformin on fertility in women the result of sugar 
rising in serum in all group patients G3 rise over as a compare with 
G1 , G2 , G4 while LH show rising in G3 and modrat in G2 and 
equal G1 , G4 , P>0.05 .  The FSH show rising in all group P>0.01 
while prolactin increase in G4, G2, G3, G1, Testosterone significant 
increasing in G3, G4, G2, G1, periodically P>0.01. The metformin 
play equal treatment for reducing the level of glucose in blood lead 
to treatment obese women and show progress in fertility of women 
after treatment. 
Introduction:  
     Polycystic Ovarian syndrome ( PCOS) is a hormonal condition 
that occurs in    12 – 18% of women between late adolescence and 
menopause . It is a leading cause of infertility and also be a risk 
factor for other health problems. Polycystic ovary syndrome 
(PCOS) is a cluster of symptoms due to a hormone imbalance in 
women. Signs and symptoms of PCOS include irregular or no 
menstrual periods heavy periods, excess body and facial hair, acne , 
pelvic pain and trouble in getting pregnant. Associated conditions 
include 2 diabetes mellitus, obesity, obstructive sleep apnea, heart 
disease, mood disorders, and endometrial cancer. Diagnosis is based 
on two of the following three findings: no ovulation, high androgen 
levels, and ovarian cysts that are detectable by ultrasound. PCOS is 
due to combination of genetic and environmental factors, other 
cases that produce similar symptoms include adrenal hyperplasia, 
hyperthyroidism and hyperprolactimia. PCOS is clinically defined 
as oligomenorrhea associated with hyperandrogenism. PCOS have a 
greater degree of hyperinsulinemia and insulin resistance than 
weight [7].  
    The insulin resistance by increasing their secretion from Beta cell 
of pancreas for controlling hyperglycemia in diabetes mellitus type 
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2 DMT2 also increases hyperandrogenemia [1]. However, being 
overweight or obese is common among PCOS woman [5, 10, 6]. 
Mrtformin is one of biguanides antidiabetic agent which it have a 
brand name (glucophage, metaphase, dialon) uses for management 
diabetes mellitus type 2 DMT2 (NIDDM) as monotherapy when 
hyperglycemia cannot be managed on diet alone. Kinetic of 
metformin, give orally well distributed, the vd volume of 
distribution 654+ 35, negligible protein binding, the t 1/2 about 6.2 
hours and excretion aboute 90% in urine as unchanged drag. 
Metformin act by hepatic glucose production, decrease intestinal 
absorption of glucose and improve insulin sensitivity (increasing 
peripheral glucose uptake and utilization) [8]. Metformin in case of 
PCOS syndrome treated insulin resistance in the pathogenesis of 
syndrome [12]. Also minstrel regulatory and reduction the androgen 
level change in the body weight [3]. Mitformin was effective 
treatment for induce ovulation [9], they also commented on the 
heterogensity of body mass index (BMI) among the population for 
controlled obesity. The obese woman PCOS that weight loss along 
through life style modification was more effective in restoring 
regular menses [11]. The uses of gonadotropin as combination with 
metformin for inducing ovulation [2]. 
Material & Method: 
     61 cases of diagnostic women with PCOS indifferent ages which 
they are periodicully do clinical tests in the hospital , All cases have 
problem in fertility and pupirty divided in to four group each group 
include 15 case according to their ages the 1st Group (10 – 19) 
years , 2nd Group (20 – 29) years , 3 rd group (30 – 39) years and 
the fourth group 40 > years also sulfered from obese , diabetes 
Mellitus , take seream for anlytical heormones FSH , LH , 
testosterone , Glucose prolactin also the case take Metformine to 
reduce glueos and obesity. 
Results: 
    The result of suger show all group rising in serum Glueos but G3 
rise than group 1 , 2 , 4 while the LH hormone show rising in G3 
and moderat in G2 but equal in G1 , G4 ( Tablte 1 ) P>0.01 FSH 
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show rising in result in G3 , G4 and G1 , G2 , P>0.01 equal in the 
result while the prolactin show or apper increasing in the level in 
G4 and G2 also in group 3, 1. 
Testosterone apper significant increasing in G3 , G4 , G2 , G1 
periodically P>0.01 all cases take treatment metformin to tolarance 
the sugar level in the serum, Table (1,2,3), figure (1). 
 
Table 1: abnormal value of hormone according to the ages 

 
Hormone and 
Metformin Medication 10 – 19 years 

20 – 
29 
years 

30 – 39 
years 40 > years 

Fasting sugar  
N ( 3.6 – 5.5 ) mmol/L 6.45 ∓0.8 6.9 ∓ 1.9 

9.05 

∓1.55 7.5 ∓0.1 

LH  
N ( 0.26 – 5.0) mlu/ml 11.6 ∓4.2 17.8 ∓ 

4.1 

64.26 

∓ 4.4 11.65 ∓ 2.5 

FSH  
(luteal) N ( 1.5 – 7.0 ) 
mlu / ml 

7.52 ∓0.17 8.07 ∓ 
0.8 

21.47 

∓3.72 10.5 ∓0.1 

PRL  
N ( 3 – 35 ) ng / ml 36.25 ∓1.3 43.2 ∓ 

2.5 

36. 5 

∓0.5 53 ∓0.2 

Testosterone  
N ( 0.1 – 0.9 ) ng / ml 

1.2 

∓ 
0.2 

1.72 ∓ 
0.6 

2. 5 ∓ 
0.6 

1.8 ∓0.1 

 
Table 2: Normal value of hormones according to the ages 
 

Medication 
Hormones and 
metformin  

10 – 19 
years 

20 – 
29 
years 

30 – 
39 
years 

40 > years 

Fasting blood sugar  
N ( 3.6 – 5.5 ) 
mmol/L 

4.85 ∓ 0.45 4.9 ∓ 
0.2 

Zero 5.1 ∓ 0.2 

LH  
( luteal ) N ( 0.26–
5.0 ) mlu/ml 

4.3 ∓ 0.3 2 ∓ 
0.1 

2. 6 ∓ 
0.1 

3.9 ∓ 0.2 

FSH 4.1 ∓ 0.9 4. 7 6.26 6.45 ∓ 0.5 
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 ( luteal ) N (1.5 –7.0 
) mlu/ ml 

∓ 0.6 ∓ 0.5 

PRL  
N ( 3 – 35 ) ng / ml 15.43 ∓ 2 25 ∓ 

3 

19.5 

∓ 
13.4 

12.8 ∓ 6.1 

Testosterone  
N ( 0.1 – 0.9 ) ng / 
ml 

0.3 ∓ 0.4 0.5 ∓ 
0.3 

0.33 

∓ 0.4 0.7 ∓ 0.1 

 
 
Table 3: distribution group according to the ages 
 
Hormone 
analysis and 
metformin  
medication 

10-19 
years 

20-29 
years 

30-39 
years 

40 > 
years 

T
ot
al  

L 
case  

N
O. 

N abn
orm
al 

N abn
orm
al 

N abn
orm
al 

N abn
orm
al 

N abno
rmal 

T
ot
al 
ca
se 

Fasting blood 
sugar N( 3.6- 
5.5) mmol/L 

9 14 Ze
ro  

27 ze
ro 

8 2 1 1
1 

50 61 

LH (leuteal 
phase) N(0.26-
5.0)mmol/L 

1
4 

9 17 10 3 5 2 1 3
6 

25 61 

FSH ((leuteal 
phase) N(1.5-
7.0)MIU/ml 

1
4 

9 18 9 6 2 2 1 4
0 

21 61 

PRL  N(3-
35)ng/ ml 

1
3 

10 21 6 4 4 1 2 3
9 

22 61 

Testosterone 
N(0.1-0.9)ng/ml 

+ + + + - - + - - - 61 

US 
morphology  

+ + + + - - + + - - 61 
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Figure (1): the abnormal value of hormone according to the  
Discussion  
     PCOS organized du to the production high quality at androgen 
especially testosterone or by increasing the levels at LH which they 
are release from anterior pituitary gland or by increate the insulin 
level in the blood (hyperinsulinemia ) in the sensitive women to this 
stimulation. Almost the PCOS patients also suffered from obese and 
hyperinsulinesm by leed to effected on hypothalmas , also the 
aromatics enzyme help the androsteron carrier to estrogen and 
testosterone to estradiol from fatty tissue in the obese patients and 
the present of androgen which responsible for the symptom of 
fertilization. Insulin produce by pancreases for control sugar in the 
body and carry to the cell for recluse energy , The insulin resistant 
cause resistant to the cell cause production farther insulin affected 
ovary at secreted testosterone which they are affected ovulation 
.The insulin resistance cause obesity and increase PC, ovary . The 
storage fat increase insulin release.The sugar result increase their 



     

  
  

The effects of metformin on fertility hormone 

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٦٨٦  
 

level in all group because at their obesity and highly carbohydrate 
food intake G3 significant than other group suggested that in this 
ages are active and need high food intake P > 0.01. All cases 
suffered from diabetes mellitus type 2 as result of obesity and used 
metformin indifferent doses in all cases for control insulin release to 
decrees the level of glucose in the blood and used for treatment 
PCOS by have a little or no effected on body weight compared with 
placeb in type 2 also Metformin (Glucophage) used for activation 
insulin in the cell which they lead to regulate the other body 
Hormones and help the response at ovary for treatment , the 
treatment extend from 3 – 12 month depend insulin level. 
Metformin also cause weigh loss as a compare with sufonyl ureas 
associated with weight gain [4], the loss of weight in the obesity 
with diabetes. Metformin has lower risk of hypoglycemia than the 
sulfonylurea.The LH hormone show rising in all group especially in 
G3 and moderate in G2 but equal in G1, G4 table 2, P > 0.05 the 
causes of this case abnormal disturbance induce ovulation and level 
on Globulin and rise of LH lead raise the level at testosterone and 
prolactin, also the disturbance at pituitary gland result abnormal at 
FSH & prolactin. The FSH are below than LH, FSH in G3 rising as 
camper with other group P>0.01 cause at induces ovulation and the 
conversion of estrogen to testosterone. While the production show 
or appear increasing the level in G4 and G2 also in G3, G1 depend 
on the ages suggested of this. The maturity and pregnancy also 
lactation at breast enhancing who increases the level at prolactin.  
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  الخالصة:
تم تقسیمها الى اربعة مجامیع حسب العمر، المجموعة االولى  حالة ٦١اخذت         

- ٣٠سنة)، المجموعة الثالثة من ( ٢٩-٢٠سنة)، المجموعة الثانیة من ( ١٩-١٠من (
سنة فما فوق واخذت عینات الدم من النساء  ٤٠سنة) والمجموعة الرابعة من عمر  ٣٩

وهرمون الشحمون   Glucoseوكذلك سكر الدم   FSH, LHالهرمونات  لغرض فحص
على هذه   والبروالكتین لمعرفة تأثیر عالج متفورمن  testosteroneالخصوي 

الهرمونات في النساء المصابات بمتالزمة تكیس المبایض وقد اظهرت النتائج ارتفاع في 
سكر مصل الدم لجمیع المجامیع وكانت المجموعة الثالثة اكثر ارتفاعا مقارنة بالمجامیع 

ومتوسط في  LHاظهرت النتائج زیادة في المجموعة الثالثة للهرمون  االخرى بینما
المجموعة الثانیة ومتساوي في المجموعة االولى والرابعة بمستوى احصائي اكبر من 

p>0.05   بینما هرمونFSH  اظهر زیادة في في المجامیع كافة بمستوىp>0.01  
، ٣، المجموعة ٢، المجموعة ٤موعة والبروالكتین اظهر زیادة في المجامیع بالتدریج المج

اظهر زیادة بالتدرج   testosteroneاما هرمون الشحمون الخصوي  ١المجموعة 
بالتساوي بمستوى احصائي   ١، المجموعة ٢، المجموعة ٤، المجموعة ٣المجموعة 
p>0.01  ویلعب ال متفورمن دور مهم للمجامیع كافة في تقلیل نسبة الكلوكوز في ، 

تالي دوره بتقلیل السمنة لدى النساء مما یؤدي الى زیادة الخصوبة للنساء الدم وبال
  المعالجات بالمتفورمن.
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Abstract 
  E-Learning is a way of teaching the mechanics of using modern 
communication and computer networks with images , sound 
,graphics and mechanics of research and electronic libraries , as 
well as online portals. While some argue that E-Learning is distance 
learning and through which the learner away from the teacher in 
terms of the place and perhaps time. This displays and by providing 
courses and training using modern techniques and there are those 
who believe that E-Learning is linked to the default of education 
.Where it is the educational process in the ranks or different from 
the usual traditional rows virtual environments . And by providing 
the use of modern electronic technologies 
In this paper  is design and implementation E-Learning application 
on mobile device .This application consists of two phases the first 
stage is  education and second stage test of students depend on 
MCQ test  . Education stage includes several pages containing 
information from different sources are read .The test phase shall be 
a series of questions with information that has been read in Multiple 
Choice Questions style. At the end, the test score is calculated and 
the result appears on the screen 
 
Keywords: E-learning network MCQ, Mobile Device, IT 
1. Introduction 

        E-learning is a means of education that incorporates self-

motivation, communication, efficiency, and technology. Because there is 

limited social interaction, students must keep themselves motivated. The 

isolation intrinsic to e-learning requires students to communicate with 

each other and the instructor frequently to accomplish their assigned 

tasks. E-learning is efficient as it eliminates distances and subsequent 

commutes.[1] 
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Distance is eliminated because the e-learning content is designed with 

media that can be accessed from properly equipped computer terminals, 

and other means of Internet accessible technology. E-learning is a flexible 

term used to describing a means of teaching through technology. [2] 

Types of E-Learning are based on: 

• Means of communication   

• Schedule    

• E-learning class structure   

• Technologies used 

2.2.1 Means of communication  

  There are several different means for individuals to communicate 

with each other and their instructor. E-learning can be conducted solely 

through on-line applications. In other cases, if distance is not a factor, 

some face-to-face communication can be included to create blended e-

learning. Blended e-learning includes elements of web interaction and in-

person interaction. Technology broadens the definition of face-to-face as 

there can be the use of two way video, and two way audio. Introducing 

these elements of participation create a blended e-learning experience.[3] 

2. Schedule 

E-learning can either be Synchronous or Asynchronous. 

Synchronous means that real-time communication is implemented, such 

as video conferencing, teleconferencing, and on-line chat programs. 

Asynchronous indicates that other means of communication are utilized 

that do not require real time responses. Examples of asynchronous e-
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learning include; e-mail, list serves, threaded discussions, blogs, and on-

line forums. 

2.1 E-learning class structure 

E-learning class structure addresses how the instruction is administered. 

E-learning can be self-paced, instructor-led, or self-study with an expert. 

Self-paced instruction is administered by giving the learner the materials she 

needs to complete the training/instruction. Instructor-led training affords the 

learner a guide to implement the instruction. Self-study with an expert is a 

combination of self-paced and instructor-led.  

As in self-paced, the learner is responsible for staying on task and on 

schedule, however as in instructor-led, there is interaction with an authority 

figure that checks the learners' progress. 

2.2 Technology 

Technology used to implement instruction is not limited to web-

based materials. E-learning can be achieved by utilizing any form of 

technology that sustains information yielding media. Video/Audio tape, 

aside from being an obsolete technology is a viable means to implement 

instruction. More current technology aids the learning experience because 

there are more means to convey the information. Technology is the most 

variable element in e-learning. The more advanced the technology 

becomes, the more options  

there are to further e-learning. The creation of the Internet subsequently 

created e-learning, as dial-up connections were replaced by cable 

modems, speed and bandwidth increased; correlatively the quality of on-
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line instruction improved because computers were able to support the 

media. As speed increases and devices become smaller and more mobile; 

training will become more flexible and further boost the growth and 

popularity of e-learning. [4] 

2.3 Advantages and disadvantages of E-Learning 

There are several distinct advantages and disadvantages of 

designing, developing, and delivering web-based training. By carefully 

weighing your audience and training content against this list of 

advantages and disadvantages, you should be able to better judge if what 

you have in mind is right for Web dissemination. [5] 

 Advantages of E-Learning 

1-Extendibility, Accessibility, and Suitability: Users can proceed through 

a training program at their own pace and at their own place.  They can 

also access the training at any time, receiving only as much as they need.  

In other words, “just in time and just enough." 

2-Quicker turnaround of finished product. 

3-Collaborative and exploratory learning environments. 

4-Easy and affordable training delivery: Chances are (and you’ll want to 

access this before embarking on WBT) your audience has access to a 

browser.  Validate what browser(s) your audience has and what 

version(s) and you can capitalize on the delivery vehicle. 

5-Cross Platform: WBT can be accessed by web browsing software on 

any platform: windows, MAC, UNIX, etc.  Basically, you can deliver 
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your training course to any machine over the Internet or company intranet 

without having to develop a different course for each unique platform. 

6-Inexpensive worldwide distribution: No separate or distinct distribution 

mechanism is needed (i.e., distributing CD-ROMs for CBT training).  

WBT can be accessed from any computer anywhere in the world while at 

the same time keeping delivery costs down. 

7-Reduced technical support: Web-based training courses decrease some 

of the more “potent and deadly” technical support issues that often 

enshroud technology-based training. 

8-Ease of content update: The changes you make to any of your content 

are immediately available to your learning audience across the world. 

9-Installation options: on private networks for security or greater 

bandwidth.  If you opt for intranet delivery, you have more control over 

plug-ins and bandwidth, giving you more options for inclusion in your 

WBT. 

10-Travel cost and time savings: Learning is delivered directly to the 

learner instead of the other way around. 

 Disadvantages of E-Learning  

1-Limited formatting of content in current browsers:  The WBT you 

create will not resemble the CBT you might be familiar with because of 

Net bandwidth constraints. So if your content relies on a lot of media 

“bells and whistles,” or particular formatting, the Net might not be the 

best delivery medium. 
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2-Bandwidth/browser limitations may restrict instructional 

methodologies: Again, you are constrained by the technology.  If your 

content relies on a lot of video, audio, or intense graphics, and your 

audience isn’t on a T1 line, Net delivery will only frustrate your learners. 

3-Limited bandwidth means slower performance for sound, video, and 

large graphics.  Know the bandwidth available to your audience— and 

what’ s reasonable “wait” time for them— before you commit to the Net.  

On average, most mobile end-users are still running on a 28.8 kbps 

connection. 

4-Someone must provide web server access, control usage, and bill users 

(if applicable): The Net doesn’t magically solve all of your resource 

issues.  Plan on having someone oversee some of these issues. 

5-Time required for downloading applications: Again, be very, very 

aware of download times— and we still recommend looking at delivery 

options considering a 28.8 kbps modem if you are delivering training to 

an external audience or over the Internet.  Your training might be great, 

but if your audience isn’t patient enough to wait for it to download, it 

doesn’t matter. 

6-Student assessment and feedback is limited: The Internet provides a 

wonderful means to get all kinds of information back and forth to your 

audience, but it also makes it harder to assess some types of student 

feedback and information. 

7-Many, if not most, of today's web-based training programs are too 

static, with little if any interactivity: This is probably due to the 
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bandwidth limitation, but if we deliver poor, page-turning training, we 

can’t expect stellar results from our learners. 

8-Cannot design and develop robust multimedia courses: The bandwidth 

limitations of the Net constrain what can be delivered effectively. 

9-Are computers replacing human contact 

10-Newness: It may take longer designing and developing WBT courses, 

the first time around.  Because of its recent emergence to the training 

arena, new technologies always require time, experience, and money in 

order to take full advantage of its capabilities. The great thing, however, 

is you’ll learn new skills and knowledge with each new course.[2] 

3. E-Learning Architecture [6] 
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Figure (1): E-Learning Architecture 
1. Learning Objects: The learning objects which contain the content of 

the learning modules, including text, graphics, audio/video and other 

media. 

2. Learning tasks: The tasks students undertake to gain an understanding 

of the content: e.g. taking personal notes, completing exercises, quizzes 

or assignments. 

3. Learning exposition: Method used to explain the content: e.g. students 

reading materials, watching or listening to streamed video or audio 

explanations, through face to face teacher/ student interaction. 

4. Learning communications:  Methods used for personal communication: 

e.g. real time internet broadcasts, pod casts, interactive real time voice or 

video sessions, or face to face interaction. 

5. Administrative functions: The internet based applications needed to 

perform various administrative tasks. 

6. Common store: Contains learning objects and tasks as text, images and 

other media such as presentations, streamed audio or video files.  The 

exposition, communication and administrative functions are implemented 

through purpose developed applications. 

7. Filtering criteria and applications: Technically feasible and  

Educationally useful for in e-learning,   or m-learning   or both 

environments. e.g. listening to lectures while reading notes: both 

technically feasible and educationally useful for  both environments.  

8. Rendering:  
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The architecture renders each according to its e-learning, m-

learning or u-learning requirements, taking into account the 

environments’ browser capabilities and device technical limitations. The 

rendering applications are implemented in Microsoft’s ASP.Net using C# 

programming language.  Microsoft’s ASP.Net technologies support the 

writing of applications that detect the capabilities of calling devices and 

their browsers. Applications check capabilities of the requesting web 

browser, and then generate the web page on the fly to suit that particular 

requesting browser.  Applications determine if the requesting browser is 

running in a desktop or mobile environment. [7] 

4. Multiple Choice Questions (MCQ) 

The last few decades have shown an massive increase in the use of 

multiple choice as the primary method of measuring student success.  

Increasingly, students are discovering that their final grade is determined 

by as few as one or two multiple choice exams. In fact, in many 

programs, your academic success is being determined entirely by multiple 

choice exams. As of this writing, it’s been estimated that students in 

North America complete a staggering half a billion multiple choice tests 

per year. 

Tests like the SAT, MCAT, or LSAT, which allow entrance to graduate 

and post-graduate schooling are almost entirely multiple choice.  From 

exam halls to distance education, from weekend certificate courses to 

doctorate degrees, multiple choice exams are determining the course of 

your future.[4]  
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4.1 Advantages and Limitations of Multiple-Choice Items 

Multiple-choice test items are not a panacea.  They have advantages and 

limitations just as any other type of test item.  Teachers need to be aware 

of these characteristics in order to use multiple-choice items effectively. 

4.1.1 Advantages of Multiple-Choice Items 

1-Versatility:   

 Multiple-choice test items are appropriate for use in many different 

subject-matter areas, and can be used to measure a great variety of 

educational objectives.  They are adaptable to various levels of learning 

outcomes, from simple recall of knowledge to more complex levels, such 

as the student’s ability to: 

• Analyze phenomena 

• Apply principles to new situations 

• Comprehend concepts and principles 

• Discriminate between fact and opinion 

• Interpret cause-and-effect relationships 

• Interpret charts and graphs 

• Judge the relevance of information 

• Make inferences from given data 

• Solve problems. 

The difficulty of multiple-choice items can be controlled by changing the 

alternatives, since the more homogeneous the alternatives, the finer the 

distinction the students must make in order to identify the correct answer.  

Multiple-choice items are amenable to item analysis, which enables the 
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teacher to improve the item by replacing distracters that are not 

functioning properly. 

 In addition, the distracters chosen by the student may be used to 

diagnose misconceptions of the student or weaknesses in the teacher’s 

instruction. 

2-Validity:  

In general, it takes much longer to respond to an essay test question than 

it does to respond to a multiple-choice test item, since the composing and 

recording of an essay answer is such a slow process.  A student is 

therefore able to answer many multiple-choice items in the time it would 

take to answer a single essay question.  This feature enables the teacher 

using multiple-choice items to test a broader sample of course content in 

a given amount of testing time.  Consequently, the test scores will likely 

be more representative of the students’ overall achievement in the course. 

3-Reliability: 

  Well-written multiple-choice test items compare favorably with 

other test item types on the issue of reliability.  They are less susceptible 

to guessing than are true-false test items, and therefore capable of 

producing more reliable scores.  Their scoring is more clear-cut than 

short- answer test item scoring because there are no misspelled or partial 

answers to deal with.  Since multiple-choice items are objectively scored, 

they are not affected by scorer inconsistencies as are essay questions and 

they are essentially immune to the influence of bluffing and writing 

ability factors, both of which lower the reliability of essay can test scores. 
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4-Efficiency:  

  Multiple-choice items are amenable to rapid scoring, which is often 

done by scoring machines.  This expedites the reporting of test results to 

the student so that any follow-up clarification of instruction may be done 

before the course has proceeded much further.  Essay questions, on the 

other hand, must be graded manually, one at a time. 

5.   Proposal E-Learning Application in Mobile Device  

 In this section we design and implementation E-Learning application by 

using HTML Language, Java Script, SDK and MCQ Technique. Where we 

are building interfaces by using HTML instructions and linked them with 

SDK environment. Then we use Java Script and MCQ Technique to build 

interfaces quiz that contains a set of MCQ questions and the user answers to 

these questions are then final grade account by clicking on button on the 

bottom of the page button. 

5.1 Main interface for Mobile Device  

  It contains set of applications including E-Learning application.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1st interface: it display definition and 

concepts of open system 

interconnection model and the 

information is written by HTML 

language. The page consist of "go to" to 

moving to next page, as in Figure (3). 
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           Figure (2): The main interface of  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figure (3): First interface 

 
 

2nd interface: it display "Layered                   

              Arc texture" and the page consist of 

picture that explain communication from host 

A to host B and the picture is addition by 

HTML language by definition of picture 

name and format of it. The page consist of 

"go to" to moving to the next page, as in 

Figure (4).  
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              Figure (4): First interface 

 
                 Figure (5): First interface 

2nd interface: it display "Layered 
Architecture" and the page consist of picture 
that explain communication from host A to 
host B and the picture is addition by HTML 
language by definition of picture name and 
format of it. The page consist of "go to" to 
moving to the next page, as in Figure (5). 

 

rd interface: it display "Layers in 

OSI Model" and consist of "go to" to 

moving to the next page, as in Figure (6).  
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                   Figure (6): First interface 

 
                    Figure (7): First interface 
 
 
  
 

4th  interface: it display "Physical Layer" 

that contain the definition of this layer and the page 

consist of figure that explain How the data are 

transmit to other side by using transmission 

medium. And the page consist of "go to" to moving 

to the next page, as in Figure (7). 

 

5th interface: it displays the definition and explains 
"Data Link Layer" and consist of figure that explain 
functions of data link layer. The page contains "go to" to 
moving to the next page, as in following Figures. 



     

  
  

E-Learning Application in Mobile Device 
E-Learning Application in Mobile Device 

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٧٠٥  
 

 

 



     

  
  

E-Learning Application in Mobile Device 
E-Learning Application in Mobile Device 

 وقائع المؤتمر العلمي االول      كلیة المصطفى الجامعة              مجلة 
 

٧٠٦  
 

 
                                                  Figure(9): Many  interface to 
System 
  
 Quiz interface: it display "Quiz" to examination the student 

after the student read last pages and answer on this questions by 

using "MCQ Technique" .After answer ,orphaned complete 

number of correct answer ,number of incorrect answer and 

percent correct. .  This page contains "go to" to moving to the 

next page, as in following Figure. 
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Figure (10): Quiz Interface 

6. Conclusion 
Through work and experiments we observed that: 
1-Using HTML language that it deal with tags it differ in the case of 

dealing with spaces and the characters including uppercase and 

lowercase letters therefore must be converted to one formula and 

deal with it. 

2- Adding pictures in this project by using HTML language was 

very difficult. 

3- We using Java to join the pages of HTML to SDK environment. 

4- SDK was very wide environment and writes the language of 

Java. 



  

  

  

  

  

  الوركاءقاعة  الثانیة جلسةالبحوث 

 ١٤٣٧/ م٢٠١٧

 رأي ھیئة عن بالضرورة تعبر وال الكاتب رأي عن تعبر المجلة في الواردة اآلراء جمیع
 كلیة المصطفى الجامعة مجلة نظر وجھة أو التحریر

  كلیة المصطفى الجامعةجلة م
  االولوقائع المؤتمر العلمي 

أثر التعلیم االھلي في االرتقاء بالمستوى العلمي 
 )١٥/٤/٢٠١٧( الجامعي

  رقم الصفحة  اسم الباحث  اسم البحث  ت
تقییم ممارسات الزرق غیر اآلمن بین    .١

العاملین الصحیین في وحدات الطوارئ 
  في مستشفیات بغداد التعلیمیة

   د. شذى أحمد علي
د. منى عبد الكاظم زیدان كلیة 

 التقنیات الصحیة والطبیة
  المنصور

٥٣٤-٥١٣  

الجامعة العراقیة - م.م.رقیة رافد  التفكیر المنظومي والنظام التربوي   .٢
  كلیة التربیة للبنات -

٥٤٨-٥٣٥  

تكنلوجیا المعلومات واالتصاالت ودورها    .٣
  في تعزیز جودة التعلیم

م.م عادل عبد اهللا عزیز 
  الجامعة التقنیة الشمالیة

خالد زیدان عبد الهادي   م.م
  البنك المركزي العراقي

٥٨٢-٥٤٩  

 أثر إدارة الجودة الشاملة في عملیة التعلیم   .٤
  دراسة تحلیلیة -التعلیم التقني  في هیئة

  د.دنیا طالب كاظم 
  الجامعة التقنیة الوسطى

٦١٠-٥٨٣  

استخدام الوسائل التقنیة في الحد من    .٥
  االستالل العلمي

   محمدم.م. أحمد برهان 
م.م. میرفان مصطفى رشید  

  جامعة كركوك

٦٣٩-٦١١  

تعمیم نظام لمزامنة الضوء باستخدام    .٦
  المتحكم الرقمي

  م.م. اسراء جواد كاظم
  م.م. شیماء شكري عبد الحلیم

  كلیة المصطفى الجامعة

٦٤٨-٦٤٠  



  

  

  

  

  

  الوركاءقاعة  الثانیة جلسةالبحوث 

 ١٤٣٧/ م٢٠١٧

 رأي ھیئة عن بالضرورة تعبر وال الكاتب رأي عن تعبر المجلة في الواردة اآلراء جمیع
 كلیة المصطفى الجامعة مجلة نظر وجھة أو التحریر

  كلیة المصطفى الجامعةجلة م
  االولوقائع المؤتمر العلمي 

أثر التعلیم االھلي في االرتقاء بالمستوى العلمي 
 )١٥/٤/٢٠١٧( الجامعي

  

 اإلشارة الضوئیة باستخدام االردوینو   .٧
  وتقنیة الزكبي

كلیة   م.م هادي جمیل هادي
  المصطفى الجامعة

٦٥٨-٦٤٩  

االرتقاء بالتعلیم المحاسبي الجامعي في    .٨
باالستعانة بالتجارب الدولیة  البیئة العراقیة

(   (التجربة السنغافوریة أنموذجًا

أ.م.د ابتهاج إسماعیل یعقوب  
  الجامعة المستنصریة

٦٧٩-٦٥٩  

 هرمونات على میتفورمن عالج تاثیر   .٩
 تكیس متالزمة لحاالت الخصوبة
  بغداد محافظة في المبایض

  ٦٨٨-٦٨٠  عبید علي خالد. د

١٠.   E-Learning Application in 
Mobile Device  

Assist. Prof. Dr Alaa 
Kadhim 

٧٠٧-٦٨٩  


	وقائع
	بداية المجلة
	وقائع
	1
	1-اساسيات تطوير كفاءة وجودة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق
	2-استخدام نموذج  – السبب والتأثير- لتحسين مستوى جودة العملية التعليمية الجامعية دراسة ميدانية في كلية الكنوز الجامعة- بصرة
	3-تحقيق انسجام قوانين التعليم العالي مع متطلبات
	4-اختبار  مستوى جودة الخدمة التعليمية
	5-طرائق التدريس العامة وأساليبه
	6-تطوير المناهج الدراسية للكليات الاهلية وسيلة ناجحة
	7-تجربة الجامعات الرصينة في رفع كفاءة الاستاذ الجامعي و جودة  ورصانة التعليم
	فهرست بحوث الجلسة الاولى قاعة تموز

	2
	8-تنمية الإبداع العلميّ لدى الطلبة الجامعيين
	9-دور النشر الإلكتروني عبر الحوسبة السحابية في تعزيز جودة البحث
	10-إنترنت الاشياء وهيكل مقترح لتطبيقه في تطوير التعليم في العراق
	11-الشخصية الناضجة لدى تدريسي الجامعة المستنصرية
	12-تنمية الإبداع العلمي لدى الطلبة المقبولين في الكليات الأهلية العراقية في السنوات الأخيرة
	13-واقع التعليم الاهلي
	14-اعتماد تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات للنهوض بواقع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي العراقية
	15-القيم العلمية والتربوية بين الاستاذ والتلميذ من خلال كتب التربية والتعليم للعلماء المسلمين في رقي التعليم وجودته
	فهرست بحوث قاعة الوركا 1

	3
	16-مشكلات البحث العلمي ووسائل النهوض بمستوى جودته لتلبية حاجات المجتمع
	17-تخليق ممنمات الفضة
	18-توظيف التجارب العلمية المختبرية
	19-المكتبة الالكترونية وتنمية البحث الادبي الحديث
	20-حصانة الطالب ضد ظاهرة السرقة
	21-تطوير قدرات الاستاذ الجامعي
	22-اثر الخلل في هيكل الاقتصاد العراقي على التعليم العالي في العراق مع نموذج مقترح لتمويل الجامعات العراقية
	23-Measuring Length of Objects in Digital Images
	فهرست بحوث جلسة2 تموز

	4
	24-تقييم ممارسات الزرق غير الآمن بين العاملين الصحيين في وحدات الطوارئ لمستشفيات بغداد التعليمية
	25-التفكير المنظومي والنظام التربوي
	26-تكنلوجية المعلومات
	27-اثر ادارة الجودة
	28-استخدام الوسائل التقنية في الحد من الاستلال العلمي
	29-تصميم منظمومة لمزامنة الضوء مع الصوت بواسطة المعالج الدقيق
	30-اشارة مرور متنقلة باستخدام الاردوينو والزكبي
	31-الارتقاء بالتعليم المحاسبي الجامعي بالاستعانة بالتجارب الدولية  التجربة السنغافورية أنموذجاً
	32-تاثير علاج ميتفورمن على هرمونات الخصوبة لحالات متلازمة تكيس المبايض في محافظة بغداد
	33-E-Learning Application in Mobile Device
	فهرست بحوث جلسة2 وركاء




