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ه
الإ ـــــــــداء
اىل مَـ ــن طاعتها طاعةً هلل عزَوَجَل ورسوله ورضاها رِضاً هلل ولرَسُوله و عِطرُها
ب األَرض وعطائُها كعَطاءِ السَّماء .
كعِطرِ اجلنة وطيبُها كطي ِ
ن الصَّرب و رَم ِز العَطاء *** ُأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي احلبيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
اىل عنوا ِ
حببِهِم ومسانَدَتِهِمْ يف ِكبَري
صغَري وَتوَسَطوني ُ
اىل مَـنتَوسَطونيبِرِف َقتِهمْ يف ِ
نَجمَتَي حياتي املتألألة *** اخيت * اخي .
ق عليه مقولةَ "رُّبَ أخٍلَمْتَلِدهُ ُأمُك"فكانِنعْمَ األخ األكبَر وَِنعْ َم السَند يف
طِب ُ
اىل مَ ــنتَن َ
احلياة أخي االستاذ الدكتور عبد األمري حمسن األسدي.
اىل مَ ــن تزَيَّنَت باخلُلق الرَفيع وتَحلَّت باملثابرة والتفوق يف العِلم أستاذتي ومشرفَيت
الدكتورة الراقية تــال عاصــم فائق .
سبَ هبا زَهوَ الدُنيا وَجَنَةَ اآلخرة وفاًء مين لوعدي بأن
اىل مَـن كانا هدية الرمحَمان يل ألك َ
ن األم َوعِ ـ ـ ـزََة األَب وأن أكون فخراً لكُما مدى احلياة
امَنحُكما حَـنــا َ
قُرَّتَي عَيين عبـ ـ ــد اهل ـ ـ ـ ــادي * عب ـ ــد املهيمـ ـ ـ ـ ــن
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شك ـ ـر وامتنـ ــان
اقت د ل
دداو حق ددال سول ددن م الرس ددال ا و ددسل و:م ددد د د م يد د و لد د وسد د  :ود د
ل
يشكر الناس يشكر م( و رفانا حالجميل كال حد و تقدي الشكر وا وتنال لكدل ود كاند
ل حصم ولا ح:رف واسد ونذ أول خطاة في انجاز هذا الو:ث  ،وستى ظهاره فدي س تد الائاةيدة
ٍ ،أسوق ح:مد م الذي غمرندي ععطايداه ود نجداو وتافيدا وسدداد فدي خطداايي و د ودا ون :د
و بر وا رار لت:مل العقوات والصعاب  ،و وا سدرره يدي ود أرواو خسدرة كاند خسدر دال
يي ععده زوجل أثناو وسسريي الو:ثية.
ل
وبدوا اتقدم حجزيل الشكر واإلوتنال إيد الددكتارة تدا ا د فداةاب ملدا حذلتد ود جهدد
ووق في ا شراف رسالت ووتاععتئا القيمة،جزاها م خسر الجزاو.
وأتقددم حاددالل الشددكر وا وتندال ايد ا سدداتذة رةددلة وأ اداو لجنددة املناقشددة لت اد ه
حقود ددال وناقش د دة هد ددذه الرسد ددالة  ،وشد ددكري وتقد ددديري لاسد ددتاق املقد ددام الع د د  ،وا سد ددتاق املقد ددام
ال غاي جهاده الكوسرة في إظهار الرسدالة عشدك ها الاةدا ود النداسيتسل الع ميدة وال غايدة ،
َ
ول أحاة سا أساتذيي الذي قاواا حت:كي ا سدبوانة واحدداو املع اودات الع ميدة التد أفدادت
في استكمال ا سبوان لتعزيز نتاةج الو:ث.
اتق دددم حجزي ددل الش ددكر لاوتن ددال لاس ددتاق ال دددكتار و ددد ال ك ددي ش ددكري جمي ددل ك ي ددة
الجانن العم ي و الو:ث.
ا دارة وا قتصاد جاوعة عغداد وقلك اشراف
اتق دددم حجزي ددل الش ددكر وا وتن ددال لج دداوعت عغ ددداد واملسبنص ددرية وأخ ددل حال ددذكر ك ددل و د
فتح يي حاح وافادني حاملع اوات القيمة الت أغن ح:ث .
شددكري واوتندداني لجميددب ونبسددا ك يددة ا دارة وا قتصدداد جاوعددة عغددداد ،سدديما قس د
ا دارة العاود ددة ،احتد د ل
دداو و د د رةلسد ددة القس د د السد دداحقة الد دددكتارة هد ددديل كد دداظ سد ددعيد امل:ترود ددة
ووقددررة القسد السدداحقة السد ونددال سميددد وجيددد امل:تروددة ،وكافددة ا سدداتذة ا فاكددل وكددل ود
يشددرف حددسل اسددتقي وع اوددة ميددة ود حددسل يديد  ،وأخددل حالشددكر الدددكتارة سددهسر ددادل ساوددد
امل:تروددة الت د ل د تواددل ي د حالنصددي:ة والتاجي د  ،والدددكتارة نسددري جاس د و:مددد امل:تروددة
ل
الت د ل د تك د اق ددل سر ددا د ارش ددادي ل مع او ددة ال د ي:ة ،وش ددكر واوتن ددال ل ددكتارة ي دداو
الجود دداري امل:ترود ددة وقد ددررة الدراسد ددات ال اليد ددة ،راجيد ددة و د د م الع د ددي القد دددير أل يافقهمد ددا فد ددي
وهاوهما الجديدة حإدارة قس ا دارة العاوة.
شكر واوتنال لعاة ت الكوسرة ك ية الع ام السياسية الجاوعة املسبنصرية السديد ميدد
الك يد ددة ا سد ددتاق الد دددكتار ود ددد ا وسد ددر و:س د د ا سد دددي  ،ا سد ددتاقة الد دددكتارة فاطمد ددة س د د اوي،
ا س ددتاقة ال دددكتارة ن دداار و:م ددد ربي ددب ا س ددتاق ال دددكتار ط د العنوك ددي ،وا س ددتاق ال دددكتار خا ددسر
احدراهي  ،وا سدتاق داو جودار ،ا سددتاق الددكتار أثسدر نداظ  ،ملدا قدددواه يدي ود د د وي دجيب ونددذ
اول خطاة في دراست .
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ا ب واإلنس ددال الراع ددي عع م د وخ ق د ا س ددتاق ال دددكتار س ددعيد وجي ددد دس دددوو ،ل د ت ددي
ك مات الشكر وجتمعة لتعطيك سقك ملااق ك الكريمة وعي ،ف ك و كل الشكر وا وتنال.
ايد د ود د أغن دداه م حزك دداة مد د أق ددال لد د ك ددال ش ددرف ال ايع د د أس ددة الت كس ددر الو:ثد د
وطريق ددة الو :ددث الع د د ي ددديك وافتا ددر ح دداني ح دددأت خط دداي حك م ددات تاجي د ون ددك وس ددس مل
ععوددارة لطاملددا سددمعتئا ونددك ودددي أل أقدددم املع اوددة كزكدداة ل ع ،ا سددتاق الدددكتار قددلة اح دراهي
الزيدي ا ستاق في الجاوعة العراقية ،لك كل الشكر وا وتنال.
َ
اي د ال ددذي أق ددال ل د عش درال ق ددال رس ددال م د م ي د وال د وس د "ال ال ددات ف ددي
َ
َ
َ
الو:ر والطسر في السماو ليص ال و َع الناس الرسر" وأن خسر و َع ل توادل دي و د
كددل طالددن د طددرا حاحددك حالنصددي:ة  ،ايد وث ددي ا د فددي طريددا الع د ا سددتاق الدددكتار يعددرب
دنال ،لك كل الشكر وا وتنال.
العال الج يل ا سدتاق الكوسدر الددكتار طداهر و:سد الغدالا ا سدتاق فدي جاوعدة الوصدرة
كل وا قدوت يي و ك مات ي دجيعية سدتمر حاط لدث ثاحتدة ن:دا اثودات رد ة فكدرة واكدا
الو:ث ،لك كل الشكر وا وتنال.
ا سددتاق وا ب الرو ددي الدددكتار وهنددد الجودداري  ،وسددنول شددعوة كددمال الجددادة وا داو
الجاوعي حك ية الترحيدة ا ساسدية الجاوعدة املسبنصدرية ،كدال لك ماتدك الت :سييدة وامل دجعة ا ثدر
الكوسر تجاوزي ل عقوات وملا سققت و نجاسات  ،لك كل الشكر وا وتنال.
ا س ددتاق امل:ت ددرم ال دددكتار و دراد العو ددد م جاوع ددة الوص ددرة ..مل ددا ق دددو ي ددي و د نص دداةح
وارشادات أفادت في وسسريي الع مية ،لك كل الشكر وا وتنال.
ل
شددكر واوتنددال خددايي  ،زوا ددي وزويايددي و د دفعددة ا وفيدداو الددذي كدداناا خسددر ورشدددا يددي
حم ددا يم ك ددال و د وعرف ددة س ددوقاني ائ ددا وأخ ددل حالش ددكر اخت د الغالي ددة زيند ددن الع دزاوي ب وا خ دداة
زي د دداد د ددي  ،أسم ددد قاس د  ،أسد دداوة  ،وهمد ددام ب و ول د أنط دددى اخ ددايي وأخ دداايي و د ط دداب دفعت د
ل
ل
الذي أسميتئ دفعة الت:ددي وأقدال شدكرا لكد كندت خسدر أخداة وأخداات زدت شدرفا حدسل أكدال
حلنك .
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المســـــتخلص
ج ااهذ ااحث ثيُسا ا ويضءا ا ا ثير ااذذ ت ا ا ثي اااذت ثي ااحد ل اض اار تل ضا ا ث لض ااهت ثيل ااا ثيلل ااات ي ا اتثت
ثالءاالتثلضجف ااف سه لض ا ثيجهلعااها ت ت ا ثتلُااهت جا سه لض ا ثيجهلعااها ااف لضج ا لء الاضع ثيجهلعااها
ثيللاااذتا ثيذلااذ ثيضنااه لااا ا س ثتتلنااه ثالءاالتثلضجض ثيتهت ا ت ذثيلااف لل ااح ه ت ا جءااه لااسض لااا
ثيلت ضت ثيلسض ت ذث لضاهت ثيلاا ثيل هءال ثياحد ضس اد ثيناار ثيءالتثلضجف يل اا ثي ا ثتتثا ذساا لا

تتض لش ثيُس ُعاا لا ثيلءه الا يضل ثالجهُ ت ضنه ُعا لس ضد لهئج ثيجه ل ثيلضااث ف لاا ثيُسا
ثيحد ضنار إي ث لُهت ثيع س ذثألثت ُضا ثيلاا ثيللاات ي اتثت ثالءالتثلضجف ُأُعاها ثيلعااض ثيلءاللت
ذثيلتااهذض ت ذثيل ضاار ت ذثياالع ت ذثيلُااهاتا ت ذثيلغضضاات ثيل مضلااف ااف سه لضا ثيجهلعااها ُأُعها اه ثالاااهت
ذ ل هت ا لاا لس ضاد ل اا ثيع سا
ثيءلتثلضجف ت ذلذجر ثالاثتا ت ذثيس ثيحثلف ت ذثيلءهئ ت ذثيلشاهت
ُااضا ا لااا جااهلعلف ُغاااثا ذثيلءل ل اتض ت يلعت ا لااا ذجااذا ثيتتذسااها حثا ثياالي ا ثالسلااهئض ُااضا
ي ااا ثتللااا ااحث ثيُس ا ت ا ثيل ا نج ثيااحد ثسلراالر
ثيجهلعلضا ثيلُسذثلضا ثذالً ُهتللها ه للغض ثتا ثيُس
ثيرااتذتا ثيُسثض ا ذ اذ ثيل ا نج ثيلس ض ااف ثيل ااهتا ذي ااا للااا ثجااتثذثا ثيُسا ثيلضاث ض ا ااف جااهلعلف ُغاااثا
ا لااا ثيجااهلعلضا ثيلُسااذثلضا
ذثيلءل لاتض ذ ه ااا ثيعض ا سلاااض لللث ا ُ اتئض ذثترااهذ ثله ا لج ا
ذل ا ثالءلسلااه ت ا  40ثجهُ ا لااا جل ا  47لااا لجللااع ثيُس ا  .ذمت اا ينااحث ثيغااتض ثالءاالُه
ر ا ً تااا ثءاالعله ثيل ااهُ ا ذحي ااا ي لأ ااا لااا لااا اس ا ثجهُ ااها ثالءاالُه ت ذل ا ثءاال اث تاااا ل ااا
ثالءااهيضل ذثيل ااهضض ثالسلااهئض ااف لس ض ا ُضه ااها ثالءاالُه ر لث ا ثيذءااا ثيسءااهُف ثيلااتج ت ذثال س اتثر

ثيلعضاهتد ت ذثأل لضا ثي ءاُض ت ذلعهلا لساضاا  R2ت ذ احيا ث لُاهت )  (F TESTذث لُاهت )(T TEST
ت ثيلس ض ا ا ا ثيعا ا ااهل ف ثالءل شا ا ااه ف ت ذثيجا ا ااحت ثي ا ا ااهلا ت ذث لُا ا ااهت ) (Bartlettت ذث لُا ا ااهت ثيتا ا ااه تذلُا ا ااه
) (Cronbach's Alphaذجاا ثألءهيضل ثالسلهئض يجل لا ثي لهئج ثُتز ه تاا ذجاذا اتذد لع ذضا

ُااضا جهلعا ُغاااثا ذثيلءل لاتض لااا سضا للغضااتد ثيُسا ثيلااا ثيللااات ي اتثت ثالءاالتثلضجف ذ سه لضا
ثيجهلعها تاث ذجذا تد اتضر الض ها ض ذا ل لذ ُضا ثيجهلعلضا ف ثسا ثُعها ثيلاا ثيللاات ي اتثت
ثالءلتثلضجف ذ ذ ُعا ثيلُهاتا ذجهذا ثي لهئج يل ا جا اها ت سا ثتلُاها لع ذضا حثا االيا ثسلاهئض
ُضا ثيلا ثيللاات ي اتثت ثالءالتثلضجف ذسه لضا ثيجهلعاها ذجا اها لاأثضت لع اذد حذ االيا ثسلاهئض
يللغضت ثيلا ثيللات ي تثت ثالءلتثلضجف ف سه لض ثيجهلعها.
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2

ثينض

ثيل مضلف ي جهلع ثيلءل لتض

3

ثءللهتا ثالءلُضها

4
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المقدمـــــة
ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف لا ثيلاث

وضعَّا ثيلا

ض ا تل ض ل ع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ت ذيله ينحث ثيلا
ثيءلتثلضجفت سض

ثيلنل ثيلف ال وُا لا ثيُس

لا للضزثا لجلع ُضا لتها تاا لا لاث

ج ر ضلث لذيضت لجلع ُضا للضزثا تاا لا ثيلاث
ض ثيلا

ُضا شلذيض ذت

ثيل اضاف ذضعل ُلتذ ثيلا

ثيلنل ي تثت ثيءلتثلضجف سض

ثيلل ضر ذله ضسل ر ثيلا

لا ث لله ُهيلتهذض ذلذالً يل ع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ثيلسضس ذثي ذض ثي هاتا ت
ذُ هئنه ت

ثي تثت
ث ر ضلز

ثيء ذ ف ثيءضهءف

لس ضد ج اثر ثيل مل

سضا ثيسضها ذلاذت ه ثيلءللت ت ذ ذ ضجلع ُضا هلض ثيلت ضت ثيءلتثلضجف ثالءلُهسف ثيحد ضللر

ُنه ثيلا

ثيلُهات لع لهضللضز ُر ثيلا

ثيُضئ ثي هتجض ذثي اتا ت

ثيلل ضر لا ثءلعله ثيءلتثلضجض ثيع جض ف سه ثيلعتض أل اهت
ح ثيءلها ثيلف ضلء ُنه حث ثيلا

لذثجلنه ت ذي

لذمضتر ُله ض ا ثيُضئ ثيعتثسض ثيلف الُا لا ثيلعهل لعنه لا

ثيءلتثلضجض ت ذلمنت ج لض ثءلعله
ثيءلتثلضجف ضنه ت

حث ثيلا

ذ ها الُا لا لعت لا

ثيجهلعها ثيعهيلض ثيضذ ي ذلذ ثي

ثيلذرذع ثيحد ُها ضلث ايض ً ت

شتضس

اهيُ

ف جهلع ُغاثا لا جن ذل لءُ

لضاثا ي جه ل ثيعل ف ي ُس

ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ضنه ذ ن جءه

جله ثيءُل ثيثه ف

ذا ثيُهسث

ف جزذ لا ثيل مل ثيجهلعض

ف ثيجهلع ثيلءل لتض لا جن ج ت ت
تل ُس

لا

لس ضد ج اثر ثيل مل ثيءلتثلضجض ذ

لس ضد ل ا ثأل اثر ء ُهً جذ ثضجهُهً ذُهيلهيف ل ع
لضاث ف ف ثيجهلعلضا ا ش لا لش

ثيُس

ها رعر ف ثءلعله ت هلت ثيلا

ل هع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ت ذ ت

ذحيا يءُُضا ثألذ يله للللع

ُهي ثتتثا ثيءلتثلضجض ثي ُضتا ذثيلنل ذثيلف ل ثت ف لءل ُ

ثيُهسث جا لذمر له لل ا لا لع ذلها ت لض

لجتُلنه ثيعل ض ُأا

يلس ضد ثيلاذت ذثالزا هت ذثيل ا ثيع لفت

ل ا جد جهلع ذتسضنه ذلاذت ه.

ُضتا لا ثيلجللع ذ شتضس ثيشُهل

ثيُهسث ُش

شتضس ثيا ُ

للهر ثيجهلعها ثيللاذتا جال ذ ذ لذرذع سه لض ثيجهلعها ت حث

ُر هلضا ثيجهلعلضا لا لهتضخ تتضد ذلءضتا سه

ت

ث ر ضءهتا ل هع

ثي تثت

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ُأسا ثيلذرذتها ثيلنل ذثيلف لعللا ه

ذجهذ ث لضهت جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض

ثيجهلعلضا ت

شتضس

ف ل ع ثي ثتتثا

ُضتا لا ثيلجللع جال ذ

ذ ن لشهتضع لءل ُ ض ألد ُ ا ضءع
ت س ثيلا

سا ُسهج ثيضذ ثي

ثءلعله ثءهيضل لت

ف ثيل مل ثيجهلعض سض

ل هت س ثتتثا ُضتا ذلنل ل ثت ت

ذثيحضا الُا لا ثيلت ضز ت ضن

لع

ضنه ذلذمضتنه ُله

ت

ها لا سد ل ا

ضتضا ثيجهلعلضا ذ هل
له ضل حذ ر لا س ثتتثا

لذ ثيجهلع ذلاذت ه ذلا

ف هلضا ثيجهلعلضا سض

لذثجا

ث نه يلءا لا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ُش

ثيشفذ ف لعهل ن لع لُهائ سه لض ثيجهلعهات ذت

ت لف لا سُ
حث ثألءه

سهلا

ثيُهسث ُهجتثذ تاا لا ثيل هُ ا ثيش لض لع ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ف ثيجهلعلضا ذاتسا تاا لا
ثالءئ ثيلف ثءلاهتا لا
جذيف ثي

لذل ا ذُش
ثيءلتثلضجض ت ذث ن

ينه جا للأ ا لا ثيللذت ثيحد ه ا لسل ر لا

ثا ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ال ضءلعل ذا لا

ضلعهل ذا لع ث ذثع ل ل ت لا ثيلاث

متضها ت لض ُ لا

ُرل نه ثيلا

ذجذا ه ف ثيجهلعلضا ت

ت لف ف ل عن ي ثتتثلن

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف يض

ثي ُتا ذثيلع لا ثيلجتُ  .ذ ها الُا لا ثجتثذ ُس
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ثيتترضها ثألذيض ذضعزز ه ُهيجه ل ثيع لف ثياسضد ذل ذا لذحجهً ذلتجعهً ضءلتضا ل ر ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف
ف ثيجهلعلضا.

لل ذا لا ءل ذءلضا

ثشلل ثيُس ت جتُع ترضها تئضء ت ذثءلو الا ضر ثءلُه
ثءلعله اتض لضا ال لُهت ثيلاد ذاتض ذثساا ال لُهت ثيثُها ذل تل
ُ هلض ثيلاد ذثيثُها لا
لس ض ذلتف ي لع ذلها ثياضلذغ ثت ض ذثيذمضتض يعض

ثيُس

تا

ت ث ل تل لس ض ل هتا ُضا جهلع ُغاثا

ذثيلءل لتض ت ثلُعر لس ض يلءلذ ج لض للغضتد ثياتثء ُهءلعله ثألذءها ثيسءهُض ثيلتجس ذثال س ثت ها
تا لا تثا ثالءلُه ذيلجل لسهذت للغضتد ثياتثء ثيتئضءضضا ت ذل ث لُهت

ثيلعضهتض ذثأل لض ثي ءُض ي

ت سها ثالتلُها ذثيلأثضت ُضا للغضتد ثيُس
لا ثيل هضض

ُهءلعله ث لُهتد )ُ (F-TEST, Z-TESTهالتللها ت

سزل

ذثالءهيضل ثالسلهئض ثيلل ال ت ُذءها ُت هلج ثيلس ض ثالسلهئف  SPSSثاللاثت ثيتثُع

ذثيعشتضا .

ثيلللث ُللغضتضر

ثُلاثذ لا ث لضهت لذرذع ثيُس
ي ا ذثجنا ثياهيُ ثيُهسث ت ُها ف تل نه ثيُسثف
ً
ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذسه لض ثيجهلعها ت إح ش ث لضهت ثيللغضت ثألذ لساضهً ُض ثًت ت سض

ثيلا

ثيللهات ثيعتُض ثيلف لُا ف حث ثيلذرذع ذثيلف ل ها ل ذا لعاذل ت
أسا لاث

ءاذت س ض

ثي تثت ثيءلتثلضجف ت يحث ت ز ثيُس

اتا

سا ت ثيُهسث ثال لا ل هذير ف
ثي لهُها ثألج ُض

ضله ض ص حث ثيللغضت ت

ذثيلف ل ها ل ذا هاتا جضرهً ت ر ً تا ثا ث لضهت حث ثيللغضت ها ولءلغتُهً لا سُ تاا لا ثالءهلحا ثيحضا
تتض ت ضن

حث ثيع ذثا ف ُهادذ ثأللت ذحيا ي اتلر ذتا لاثذير ف ثألاُضها ثيعتُض ُش

ياتج ثيلش ضا ف ذجذا اتثءها جج ُض سذ
حث ثيلا

ذجُعها ذلسهذي اتثء ج

حث ثيلذرذع ت ذ حث له زثا ثلتثت ثيُهسث ف ثيلعلد ف لتنذ

ثأل هت ثيلف اوتسا لا سُ ت لهذ ثالاثتا ل ح منذت ف لءض ضها

ثي تا ثيلهرف لتنذ ءضهءف لا سُ ) (Lindblomيضلسذ ثي
ثيءلتثلضجف ي ل ملها ثي ُضتا ت

ضا تاا لا ثيُهسثضا جلثه

ثيللذثل لا سُ ثيُهسث ي سلذ ت

لتنذ ثاثتد ضءل ا

جد لع ذل ل ذد لا ثل ه ض ثيُس

ذُعا ثيُس

ذثياتثء ثيلعل ثيلف سهذيا لا

ثيللذثرع جذ لرضر لع ذل تُله ي ل ا

ُلل هذ ضا ثآل تضا ت ذُعا ثجتثذ تاا لا ثال لُهتثا ثيُءضا ت

ثيل مل ثيجهلعض ثيلف لعل

ذتُانه ُهال هت ثيع لض ثيلف ستجلنه ف جاُضها ثألاثتا لذل ا ثي
ثيلنل ثيلف لءهتا ل هع ثي تثت ت

ف لس ضد ثيلاذضت

) (Mitzbergذ )(Quinnت

ينه ثيلذل ثي لع ذل لتضاا لل ا ثا لتضا لا ض جت حث ثيُس

ثيءلتثلضجف ذ جسا ثيلاث

ذثر ذلعلد

س هت لهل ُأا ثيلا

ضنه ثيُهسث

ثيللات ي تثت

ذرع اذثا لسضس ذلذالً الل هح ثي تثت

ثيءلتثلضجف ثيحد ضلء ُهي تهذ ذثيتهت ض ذضس د ث اثر ثيل مل ثيءلتثلضجض ذثيلف لا ج لنه ُهي ءُ ي ل مل
ثيجهلعض

ذ سه لض ثيجهلعها ذثيحد ضلث ثيللغضت ثيثه ف ي ُس

ذثيحد ي ض ا ثيُس

ثيللغضت ثألذ ذحيا ذ ر لا ثيلذرذتها ثيساضث جاثً ذثيحد ُاج ضمنت ع

ضر جس لساضهً لا

لءعض ها ثي تا ثيلهرف ف

ثألاُضها ثألج ُض ت ذس له ل هذيلر اتثءها تتُض .
جله ثيلسااثا لا ثي هسض ثيعل ض
جهلع ُغاثا ذلج

ذا ثا تض

جله ثيجهلع ثيلءل لتض ت

ثيُس

ه ا سلاض ثسللتا ت

لج

جله

ثتلُهت جا ثيلج ءضا ضلث ا لت ز ل ع ثي تثت ثيءلتثلضجف
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ثالءلُضها اث

ذسا ل لذزضع ثءئ

لا ثيجهلعلضا ذُعا ثيللهُع ذثيء ث تا ثالءلُضها يلاا شنت ي لتا ءذ ث
ثءللهتا ثءلُضها ذثجهُ ذثساا لا ثله لج

جهلع ُغاثا لا ُضا 31

ُضا  16ثءللهتا ثءلُضها ذُعا لسهذي ثيُهسث تا لعت
لجهي

ثيجهلعلضا لذل ا ثي

ثيع لض

ها الُا لا لذزضع ثالءلُه ها ت

ثله

ثجهُها لا لج
ثيلءل لتض ت لا

ثيجهلع

ل هُ ثيءهاا ثل هذ

ثءُهل تا ثالجهُ ذلا

لضج ذثسا ذ ف تا ث لله جغ ل ثيءهاا ت ءهذ ثيجهلعها ذتلاثذ ثي ضها

ح ثالءئ ثيلف ال لوعا
ينحث ثي ذع لا ثالءلُضها ذثا ياضن لا ثيلشهغ ذثي رهضه ثيلف لل عن لا ثالجهُ ت
لا ثأللذت ثيلنل ذثيلف ضعا ه ثيُعض ل ن لرضع ي ذسا ت إال جا حث ي ضثا لا تز ثيُهسث ذلس ض هً ي له
ث ت ي سلذ ت

ذتلضا ت

ثيعض

لع ذلها س ض ض لا تض

ثيل تت ثءلسله ثيلع ذلها ل نه ذ ها الُا لا لسهذي
ذ ذ لذزضع ثالءلُه

ثيُس

ُهيضا ي

جهلع ذلءهتا

تئض

ساا ذ ه ُاجا تس جاضاا ي ُهسث ذ ف تس اتد ثألُذثل ثيلغ ت ذسا سهذيا جه اا لا ث لتثد

ثيسذثجز ثيتذلض ض ثيلف ه ا لسذ ُض نه ذُضا تض ثيُس

ثيُس

ت ذُضا ت ض ثيُعض لا تض

ثي مت ف ذتس ثالءلُضها ذُضا لعهذا ثيُعض ل ن ذُضا ثلتثت ثيُهسث ي سلذ ت
ُهيلع ذلها ثيلسضس ت ثءلاهتا جا لسل ت
ذرعا ثيُهسث لءه الً تئضءضهً ي ُس

سه لض ثيجهلعها ف ج

الءل

لع ذل لغ ف ُسثنه

 40ثجهُ لا  47ثءللهتا لذزت ت
"له ثياذت ثيحد ض عُر ثيلا

ثذ

لجللع ثيُس .

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ف

ذجتتد جهلعلضا ف ثيُ ا جال ذ له جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض ؟

 ,ذلرلا

ل ض ثيُس ت ل ال ذ جتُع لذ و لص ثيتل ثألذ ل نه يألاهت ثيعه ي ُس
لُسثضا ثألذ يل نجض ثيُس ثح ل ثءلعتثض لش ثيُس  ,ذل ل هذ ث لض ثيُس  ,ر ً تا ل هذ ث اثر
ثيُس  .حيا ل جءلعتثض ض ض ثيُس
ل هذ لجللع ثيُس

ذثيعض

ذل ضه

 ,ذ لهئص تض

ثيثه ف يل هسش ثيجنذا ثيلعت ض لا

ثيُس

ثيُس

,

 ,ذج لذح ثيُس

 ,ذ ترضها ثيُس

 ,ذ حيا ل

ذث لُهت ثيلاد ذثيثُها  .ذل ل لضص ثيلُس

ُعض ثياتثءها ثيءهُ حثا ثيل ُللغضتثا ثيُس

ذلا ث ل هسشلنه

ذُضها لجهالا ثالءلتهاا ل نه ذثذجر ثيشُر ذثال ل ر ُض نه ذُضا ثيُس ثيسهيف  .ف سضا و لص ثيتل
تاا لا
لُسثضا  ,لرلا ثالذ ثيلا ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف لا
ثيثه ف ي لأاضت ثي متد لا
ثيت تثا ت ثله ثيلُس

ثيثه ف ل هذ للغضت سه لض ثيجهلعها

تتض ثي لهئج ذلس ض نه ذلتءضت ه  ,ذلرلا
ثالسلهئض ثيلءلعل
ثيلُس

ثيثهي

ذجهذ ثيتل ثيثهي

لء لُهس

ف لس ض ُضه ها ثالءلُه ت ثيلُس

ذثيجهلع ثيلءل لتض ذثيلُس

ثألذ ضُضا ثألءهيضل ذثيل هضض

ثيثه ف سص ذث لُهت ثاا ثي ضه

ثيلس ض ثيذلتف ي لع ذلها ثيلعتضتض جله ثيلُس
ثي هل

ثيلُس

يضُضا ثيجه ل ثيعل ف لا

ثيتثُع نذ ثيلس ض ثيل هتا ُضا جهلع ُغاثا

ثيلس ض ثيذلتف يللغضتثا ثياتثء ثله ثيلُس

ثال لُهتثا ثالسلهئض يتترضها ثالتلُها ذثيلأثضت ُضا للغضتثا ثياتثء  .ذ ف ثي له

لُسثضا ل ل لضص ثألذ ل نه ي ءل لهجها  ,لُعرو ثيلُس
ثياتثء لذرذع ثيُس .

ثالءلُه ت ذ ف

ثيءها

جهذ يضعضاف

ها ثيتل ثيتثُع ثيحد ر

ثيثه ف ُهيلذلضها ذثيل لتسها ثيلف ثءل ُاا لا
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تمهــــيـــــد:
ضشلل
ثيُس

حث ثيتل ت

ت ج لض ثيُس

ثيتترف ي ُس

ت ج اثر ثيُس

ت جاثا ثيُس

ت ترضها ثيُس ت ل نج ثيُس ت ثيل اا

ثيلعتضتها ثالجتثئض ي ُس ت ذءهئ جلع ثيُضه هات ذج ض ثًت جاذثا ذلر ثيُضه ها

ذلس ض نه.

جله ثيلُس

حث ثيُس

لُسثضا  ,ض هسش ثألذ ل نه ل نجض ثيُس ت ذل ل اض لش

ت

ثيثه ف ضلرلا تتض ُعض ثياتثءها ثيءهُ ت إح ثتللاا ثيُهسث إلغ هذ

ثيتءهئ

ذثالاهتض

ذثياتثءها ثالج ُض ُش

ثيعتُض ت ثيلف لرل ا للغضتثا حث ثيُس

ءعضهً يلذمضتنه ُهيش

جءهءف ذتاا لا ثياتثءها
ثيلسض

ف لساضا ل ضه

ثيُس ت ذُله ضل ئ ذلس ضد ثأل اثر ثيع لض ثيلتجذ ثيلذل ثيضنهت ذسا ل تتض ثياتثءها
ثيءهُ

ذ د جاذ ضساا ضر ت ذثا ثياتثء ت ار ثياتثء ت تض

ثياتثء ت ج

لهئج ثياتثء ت ذج ض ثًت لا إ هاا حث ثيُس

ثياتثء ت ل ها ثياتثء ت جاثا

لا ل ا ثياتثءها.

إصدارات املركـز الدميقراطـى العربـى للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واإلقتصادية-طبعة 2018

19

دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات

أ.سُـهيــر شــاكــر صـ ـدّيـ ــق

المبحث األول :منهجيــة البح ـ ــث
أولا :مشــكلــــة البحــث
ثا ثيُعا ثيعل ف ي لش
ف ثءل اث لاث

ثأل لض

ضلت ز ف تا ثتاهذ ل هع ثي تثت ف ثيجهلعها ثيعتثسض

ثي تثت ثيءلتثلضجف ذ هل ثيلا

ثيلنل جاثً ف ل هت

وضعا لا ثيلاث
ُضا لتها تاا ل ل ت لا ثيلاث
ضلعهل لع ثيع

هيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذثيحد

حث ثي ذع لا ثي ثتتثا ثي ُضتا ذثيسضذض ت ذ ر ضجلع
ثيلُهات ذثيلا

ثيء ذ ف ذثيلا

ثيلل ضر ذ ذ

ض ثيلساذاا يل هع ثي تثت ذضل ئ لع ثيُضئ ثيلف لللر ُهيءتت ذثيلغضضتثا

ذتا ثالءل تثت هيُ ضئ ثيعتثسض ت ذثا تا ث لله ل هع ثي تثت ُنحث ثي ذع لا ثيلاث
لذتا تا رعر ف ل ع س ثتتثا لع
ثيجهلعض

ثيذثسع ذثيمتذر ثيللغضتا ذثيلءلجاا ف ثيُضئ

لضج تا ثالءل تثت ف ثيُضئ ثي هتجض ذثيلف لسلذد ت

ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ذلناضاثا ضجل جا ضلج ُذ ه ي ستهم ت

تص ضجل ثا ضءلغ نه

جهلعهلن ذجع نه لا ف

للهر ثيجهلعها ثيعهيلض ت ذثيلف لعللا لُهائ سه لض ثيجهلعها ثيلف جرسا لا ج

ثيجهلعها ثيللاذتا ف حث ثيضذ .

ذسا سهذيا ثيُهسث ثالجهُ ت

ثيجهلعلضا ثيلُسذثلضات لا
ثيُس

له ثياذت ثيحد ض عُر ثيلا

ثيلءه الا ثيلف ضاتسنه حث ثيُس

ثيعتض ثي متد ذلاهُ

ثيلضاث ف .ذضللث ثيلءه

ثيتئضءف ينحث ثيُس

حيا لع له ضجتد ف ثيجهلعلضا لا
ضله ضألف:

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ف سه لض ثيجهلعها ف ج

لل هل
لش

ثيء ث ثيتئضءف ل لجزئلر إي جءئ

ضله ُض نه ت

ثيُس

ت ذللساا ثألءئ ثيتتتض ف ثآللف:

-1
-2

لغاض

جذث ل ثيلش

تتض ضل هذ

لاث

ذجتتد

ل نه لُسثهً تتضهً لعل

ذلعاف ف ثي نهض للذ ثًت سا ضءن ف س

يا ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ف ثيجهلعلضا ثيلُسذثلضا
ثي تثت ثيءلتثلضجف ُله ضنه ثيلا

لمه ت

ث ا سهً لا ُضه ها

جهلعلضا ف ثيُ ا جهلع ُغاثا ذثيجهلع ثيلءل لتض ؟
ذيإلجهُ ت

ضعاف

تض ت لض تا لتنذ

لذرذع ثيُس ؟

ضءلعل ل هع ثي ثتتثيءلتثلضجف ف ثيجهلعلضا ثيلُسذثلضا اتد ث هاضلض ت لض

ف ل ع س ثتتثلن ثيءلتثلضجض ج ج ن ضعللاذا ف حيا ت

ثيلجتُ ثيعل ض
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-3
-4
-5

-6

ضءلعل ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ف ثيجهلعلضا س ثتتثا سهاتا ت

ثيل ضر لع

ثيمتذر ثيُضئض ثياث ض ذثي هتجض يجهلعهلن ؟
ضعللا ل هع ثي تثت ت

ثيلتهذض لع ثلسهل ثيلل س ثيلُهشتضا ثءهلحات

ا ُ ت لذمتضا ف ل ع س ثتتثلن ثيءلتثلضجض ؟

ضشجع ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ف ثيجهلعلضا ثيلُسذثلضا ت

ف ل ل ر ثيلءلذضها ثإلاثتض لا غضت ل هع ثي تثت؟ ذ
لُاج ثيلُهاتا؟

ضءلعل ل هع ثي تثت ل ضه

سه لض ثيجهلعها؟

 -7له ثياتد ثيلف ضل ت

ثيجهلعلضا ثيلُسذثلضا ؟ ذ

يء

ضرع ُت هلج يلعزضز

ثءهءنه لء ض ثيل هلل ثي ضهاض يل هع ثي تثت ف
ضل ث لضهت ل هع ثي تثت للا ياضن ت ض ءلتثلضجض

 -8له ف لش ض جله لج ءف ثيجهلعلضا؟ ذلا

ثألترهذ؟

ضل ثتللها ثيلهاا  13لا سه ذا ذ ثزتا ثيلع ض ثيعهيف ذثيُس
1988

ف لش ض لج

ثيجهلعلضا؟

 -10له ثيللذت ثيل لتح يلسءضا سه لض ثيجهلعها لا
ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف؟

-11

ها تد ُضا لعهل

للغضتثا ثيُس

لذرذع ثيُس ؟

-12

ثيسهيف ذ

ل هع ثي تثت ف

ل ل ر ج للتد ت

له ت س ثالتلُها ُضا للغضتثا ثيُس

ثيع لف تس 40
ثءلعله

ثيلا

له ثيجهلعلضا ثيلُسذثلضا لع

ل هع ثي تثت ُضا ثيجهلعلضا سذ
ثيلللث

ثيءلتثلضجف ذسه لض ثيجهلعها؟

 -13له لأثضت ت هلت ثيلا

ثيلُهاتا ي عهل ضا

سه لض ثيجهلعها ثيحد ذرعر ثيُ ا ثياذيف ي ضه

ي جهلع ؟

-9

أ.سُـهيــر شــاكــر صـ ـدّيـ ــق

ُا ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ت

ثيللات ي تثت

سه لض ثيجهلعها؟

ثاني ا :أهميـــة البحث
 )1الجانب النظري:
ل ُع ج لض جد ُس

لا ج لض لذرذتر ذت هلت ثيُسثض ذلا

ثيعل ض ثالاثتض ي ل ملها ثيلُسذث ذحيا يلشجضع ثيُس

لأثضت ل ا ثيع هلت ت

تا ذض ل ا ثيل ملها لله ضع
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لذسعها ل ل ر لجلذتها ثيللهي  .ثا إاثتثا ثيجهلعها للت ُعل ض لا ثتهاا لأ ضا ذلذاضا
ذضلنه ذللذت ه ذ اهسنه ذثيلأ ضا ت
لا

اثئله ذثي سا ُضت ت

جا لءل ُ ثيجهلعها لا ش جذ جهح ءذر ضعللا

إل ه ض سضهاثلنه لا لعت ثياتض

جذ ثيلا

س ثتتثلنه ذلذالً يلس ضد إاثتا هت ذ تذذا للجءاا ُلتنذ لن ذساض
سه لض ثيجهلعها  .يحث ها ج لض
ثيلا

حث ثيُس

ثيلسض يل ع

جاثً ضا د ت ضر ثيضذ ُ ا

ل ُع لا ج لض ذسءهءض لذرذتنه ُُعاضر

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذ سه لض ثيجهلعها  .ذُهي مت يشس ثياتثءها ثيلف ل هذيا

حث ثيلذرذع ُللغضتضر ذتا ذجذا اتثء ءهُ

تثُا ت

ثيسهيف يلس ضد لءه ل للذثرع ف ثيلعتضر ُهيلا
ذجثت ت

لهئج ثيُس

ثيُهسث ت ضءع

سا ت

ثيُس

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذلا ثتلُهار

سه لض ثيجهلعها ت ذ حث له ضجع لا حث ثيُس
ثيسهيف ُله ضتضا ثيعل ض ثيلع ضلض ثيجهلعض ُش

سه ثًز ياتثءها سهال

ج ُت.

ف لاذضت

 )1الجانب العملي :أما أهمية البحث من الناحية العملية فتنطلق من:
 -1إتاهذ لذتا س ض ض تا ضتض لذمضر ل هع ثي تثت ف ثث ضا لا ج
ثيعتثسض

جهلع ُغاثا ذثيجهلع ثيلءل لتض

سه لض ثيجهلعها.

ي لا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف يلس ضد

 -2ل اض لع ذلها لُهشتا ذلنل يألاثتا ثيع ضه ذثيلاض اتضا ذُش
ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذثيحد ضعلُت لا ثيلاث

ت

ذجتتد ثيجهلعها

ت لف لا

ثءلعله

ثيلف لءهتا ل هع ثي تثت

ثيل ضر لع لأثضتثا ثيُضئ ثياث ض ذثي هتجض ي ل مل ذلأثضت ثلسهل ثيللهي

ثيلللث ضا ُا ثألءهلحا ت ثيا ُ ت ثي ذثات ثالاثتض

ذُله ضل ئ ذثي ا

لا

ثي ضه ُهيلعاض ا ثيلءللتا

ثيءلتثلضجض ي جهلع ذضس د ثأل اثر ثيلتجذا لا ثي ثتتثا ثيلل حا

ذض اد ُهيلهيف ثي لاذضت جاثذ ثيجهلع ُله ضل ا لذمضتر ف ال ثيلذجاار ثيلءل ُ ف

ي ذلذ ثي سه لض جهلعض لاُد لهئص ذجُعها ثيس
جذ ُس

 -3وضعَّا حث ثيُس
ذرعنه ُت هلج ثيلع ض ثيعهيف ثيلهُع يلت ز ثيل هل ثيللذءاف ف لتءض ضه ثيحد ضسم
ُات ثيُ ا ثياذيف ي ضه

ذشله

ضءل ا جاثا جاضاا ي ضه

ثيتشضا.

سه لض ثيجهلعها ذ ف ثألاثا ثيلف

سه لض ثيجهلعها ف ل ل ر ج سهذ ل ا

ج تض ضهت ذلساضا ج لهانه ثيل ل ت "ذلا

يلءهتاا ل ءءها ثيلع ض ثيعهيف ت

ن

ثيشتد ثألذءا

لذث نه لع ثيغتض ل نه"ت ذحيا

ضتض لسءضا جاثئنه.
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ثالث ا :أهــداف البحث
للث ج اثر ثيُس

له ض ف:

 -1الهدف األول :لعت لا
ثيلُسذثلضا ي لا

ثءلعله ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ف لج ءف ثيجهلعلضا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ف ل ع س ثتتثلن ثيءلتثلضجض .
ثيع س ُضا ث لضهت ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ي لا

 )2الهدف الثاني ُ :ضها لا

ثيلته ض ثيساضث ذثيلنل يلاذت جد جهلع

ي تثت ثيءلتثلضجف ذلس ضد ج

ذ ذ لتنذ سه لض ثيجهلعها.

ثءلعله

 )3الهدف الثالث :لعت لا

ي تثت ثيءلتثلضجف ذسه لض ثيجهلعهات ذ

ثيللات

ف حث ثيعلت جال

لا جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض ي لا

ثيللات

ها تذد ف جُعها جسا ثيللغضتضا ُضا ثيجهلعلضا.

 )4الهدف الرابع :لعت لا ثلُهع ثياتد ثيع لض ثيلاتذء لا سُ ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف
ف ثيجهلعلضا ف سه ثءلعله جسا للغضتد ثيُس
 5الهدف الخامس :لعت لا
ثيلُسذثلضا ألاثا سضه

ثءلعله

جذ

له.

ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ف لج ءف ثيجهلعلضا

سه لض ثيجهلعها ثيلف ذرعنه ثيُ ا ثياذيف ذثيحد ها ثيعتثد لا ُضا 7

اذ تتُض ل لاُضد ثيل ضه

ت ضر ذحيا سءل ل تضت ).(Jaramillo, 2013

 )6الهدف السادس :ل اض ايض ت لف ضءلا ُر ل هع ثي تثت ف ثيجهلعها ثيعتثسض اللُهع
ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف لا جج لس ضد ثيسه لض ثيجهلعض ُش

ثيل ه ء لع ثيجهلعها ثيعهيلض .

ضجع نه سهاتا ت

رابعــــــــــا :أداة البحــــث
ُعا ُس

لذرذع ثيُس

للذثل ذستثذثا لءلتضر سهلا ُنه ثيُهسث ي لهح

ألج ث لضهت ل ضه

ثيُس

ت ذسع ثال لضهت ت

ثيلف ث للا ف

ثالُعها ثيسهيض ي ُس

ذحيا

يتله لنه ذثءلعلهينه لا تاا ُضت لا ثيُهسثضا ف ثالاُضها ثالج ُض  .ذ له لُضا ف ثيجاذ

ثيلهيف:
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الجدول ( )1بناء أداة البحث
المتغيرات األساسية

المدخل المتدرج

للقرار الستراتيجي

المكونات

عدد الفقرات

ثيلعاض ثيلءللت

6

ثيلتهذض

6

ثيُهسث ُهالتللها ت
Quinn ,1982

ثيل ضر

6

ثيلع

6

Andy Bailey& PROF.
Gerry Johnson ,
1997

ثيلُهاتا

6

ثيلغضضت ثيلاذضتد

6

ثإلاهت ت ثيتءهي ت

6

ثأل اثر
حاكمية الجامعات

المصدر

لذجر ثإلاثتا

6

ثيحثلف

6

ثيس
ثيلءهئ

6

ثيلشهت

6

Biggeman, 2012

ثيُهسث ُهالتللها ت

)(Jaramlo et. al: 2013

المصدر  :إعداد الباحثة
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خامـســـــ ا :فرضيات البحث
الفرضية الرئيسة األولى:
لذجا تذد لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا جهلع ُغاثا ذثيجهلع ثيلءل لتض لا سض
ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذللتتع ل نه ثيتترضها ثيثه ذض ثيءا ت

 .1لذجا تذد لع ذض حثا االي

ثي سذ ثيلهيف:

ثسلهئض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيلعاض

ثيلءللت.
 .2لذجا تذد لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيلتهذض.

 .3لذجا تذد لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيل ضر.

 .4لذجا تذد لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيلع .

 .5لذجا تذد لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيلُهاتا.

 .6لذجا تذد لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيلغضضت

ثيلاذضتد.

الفرضية الرئيسة الثانية:
لذجا تذد لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا جهلع ُغاثا ذثيجهلع ثيلءل لتض لا سض
سه لض ثيجهلعها ذللتتع ل نه ثيتترضها ثيثه ذض ثي ل

ت

ثي سذ ثيلهيف:

 .1لذجا تذد لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثالاهت.

 .2لذجا تذد لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

لذجر

ثالاثتا.
 .3لذجا تذد لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيس

ثيحثلف.
 .4لذجا تذد لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيلءهئ .

 .5لذجا تذد لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيلشهت .
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الفرضية الرئيسة الثالثة:
لذجا ت س ثتلُها لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا ثيلا
ثيجهلعها ذللتتع ل نه ثيتترضها ثيثه ذض ثيءا ت

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذسه لض

ثي سذ ثيلهيف:

 .1لذجا ت س ثتلُها لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا ثيلعاض ثيلءللت ذسه لض ثيجهلعها.
 .2لذجا ت س ثتلُها لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا ثيلتهذض ذسه لض ثيجهلعها.
 .3لذجا ت س ثتلُها لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا ثيل ضر ذسه لض ثيجهلعها.
 .4لذجا ت س ثتلُها لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا ثيلع ذسه لض ثيجهلعها.
 .5لذجا ت س ثتلُها لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا ثيلُهاتا ذسه لض ثيجهلعها.
 .6لذجا ت س ثتلُها لع ذض حثا االي ثسلهئض ُضا ثيلغضضت ثيلاذضتد ذسه لض ثيجهلعها

الفرضية الرئيسة الرابعة:
ضذجا لأثضت لع ذد حذ االي ثسلهئض يللغضت ثيلا
ثيجهلعها ذللتتع ل نه ثيتترضها ثيثه ذض ثيءا ت

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ف سه لض
ثي سذ ثيلهيف:

 .1ضذجا لأثضت لع ذد حذ االي ثسلهئض يُعا ثيلعاض ثيلءللت ف سه لض ثيجهلعها.
 .2ضذجا لأثضت لع ذد حذ االي ثسلهئض يُعا ثيلتهذض ف سه لض ثيجهلعها.
 .3ضذجا لأثضت لع ذد حذ االي ثسلهئض يُعا ثيل ضر ف سه لض ثيجهلعها.
 .4ضذجا لأثضت لع ذد حذ االي ثسلهئض يُعا ثيلع

ف سه لض ثيجهلعها.

 .5ضذجا لأثضت لع ذد حذ االي ثسلهئض يُعا ثيلُهاتا ف سه لض ثيجهلعها.
 .6ضذجا لأثضت لع ذد حذ االي ثسلهئض يُعا ثيلغضضت ثيلاذضتد ف سه لض ثيجهلعها.

سادسـا :منهج البحث
ثيللع

ثتللااا ثيُس ا

ت ا ثيل ا نج ثيذلااتفت إح ثءاالعل ثيل ا نج ثيذلااتف ااف ذلاار ثيُضه ااها

ُعض ثيُس

سذ ثيللغضتثا ثيتئضء ذثيتتتض ي ُس ت ذثءالعل ثيلا نج ثيلس ض اف ثيل اهتا

ف لس ض ثيُضه ها ذثضجها ثيع سها ُضا ثيللغضتثات ذثيل هت ُضا جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض .
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سابعــا  :المخطط الفرضي للبحث
لااا جج ا لذرااض جُعااها ذلش ا
ضع ا

لااأثضت ثيللغضاات ثيلءاال

ثيُس ا

ذلس ضااد ج اااث نه ضلا اال حيااا ُ ااهذ ج لااذح

ثيلللث ا ُهيلااا

ترااف

ثيللااات ي اتثت ثيءاالتثلضجف ت ا ثُعااها ثيللغضاات

ثيلهُع ثيلللث ُسه لض ثيجهلعها ف ثيل ملها ثيجهلعض سضا ثيُس .

المدخل المتدرج للقرار االستراتيجي
التعديل
المستمر

التفاوض

التكيف

المبادرة

التعلم

التغيير
التطويري

حاكمية الجامعـــات
لمدخل المتدرج للقرار االستراتيجي
اإلطـار
الستراتيجي

توجه
اإلدارة

الحكم
الذاتي

المسائلة

المشاركة

عالقــة االرتباط
عالقة التأثير
شكل رقم ( )1نموذج المخطط الفرضي للبحث

ثامنــــا :التعريفات اإلجرائية للبحث
المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي (المتغير المستقل  :جسا ثيلاث
ذثيلف لعللا ت

ثيلنل ي تثت ثيءلتثلضجف ت

لُاج ثيلات ذثيعل ُ اذثا لغضتا ذلذالً يل ع س ثتتثا سهاتا ت

إصدارات املركـز الدميقراطـى العربـى للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واإلقتصادية-طبعة 2018

ثيل ضر

27

دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات

أ.سُـهيــر شــاكــر صـ ـدّيـ ــق

حث ثيلا

ذثيللغضتثا ثيُضئض ثيل ل ت ُله وضس ضد تهذا ذ هت ض ف لهئج ل ا ثي ثتتثات ذضش
ثيل ل ت ذثيتهت ف تل ض ل ع ثي تثت
لذيضت لل هل لجلع ُضا ءلها تاا لا ثيلاث
ثيءلتثلضجفت نذ ضلز ُضا شلذيض ذت
ثيء ذ ف ثيءضهءف لع اض هلض

ض ثيلا

ثالساث

ثيءلتثلضجف ثالءلُهسف ثيلف ضللضز ُر ثيلا
التعديل المستمر :ذ ثيلعاض

ثيل اضاف ذلتذ ذل ضر ذلتهت ثيلا
ذثيسا

ذللا ُها ثلسهل ثيللهي

ذثيلت ضت

ثيلُهات ي تثت ثيءلتثلضجف.
لءللت ذحيا ثءلجهُ ي متذر

ف لتثس ل ع ثي تثت ُش

ثيللغضتا ذثيل ضر ذلءلجاثا ثيُضئ ثيلسضا .
التفاوض :ف ثيسذثتثا ذثي هشها ثيلف لجتد ُضا ل هع ثي تثت ضله ُض ن ث ُض ن ذُضا
ثلسهل ثيلل س ف حيا ثي تثت ثيلتثا ل عر.
التكيف :ذ ثالءلجهُ ي لغضتثا غضت ثيلسءذُ

ف ثيُضئلضا ثياث ض ذثي هتجض لله ض اد ثي
ثءلغ

ل ع ستثت ضل ئ لع ل ا ثيمتذر ذثيللغضتثا لا

ثيتتص ثياث ض ذل هذل

ثيلناضاثا ثي هتجض
التعلم :ف ثيعل ض ثيلف ضل

لا

تاا اتد

ينه ث تثا ثيل مل ثيلعت ثيلف لألف لا

هيلجتُ جذ ثي اأ ف ل تضح ثي شهاها ثإلاثتض ثيل ل ت
المبادرة  :ف ثي اتا جذ ثالءتثع ف ثيُاذ ُأد تل ذثيلءهتت

ف ل اض

ثيل مل ءذثذ لا ل هع ثي تثت ثيتئضءضضا ثذ لا ثأل تثا ثيعهل ضا ت

ذثيع لض

التغيير التطويري :ذ حيا ثيلغضضت ثيحد ض اد ثي

له ذ جاضا ذوضتضا

ل ل ر لءلذضهلن ثالاثتض

لاذضت ف س ثتتثا ذتل

ثيل مل

ف

ثيلءل ُ ت ُله ضل ئ لع ثيلاذتثا ثيسهل ُهيُضئ ثي هتجض ت ذض اد ثي لاذت ذثزا هت لءللت
ف تل ثيل مل ت ي لسه م ت

سضهلنه.

حاكمية الجامعات (المتغير التابع) :مه ضءلعل لُهائ ثيسه لض ثيتشضاا ف ل ع ثي ثتتثا
ث يءلتثلضجض ت لا جج لس ضد جت

جذاا ف ثألاثذ ثيجهلعفت ذلا

تل ض

د ثيلذثزا

ذل مض ثيع سها ثياث ض ذثي هتجض ي جهلع ت ذُله ضتل ف ُلءلذ ثيجهلعها ذلأ ض نه ي ل ه ء
ثيعهيلض ذسلذينه ت

ثالتللهاض ثأل هاضلض ثيلف جلُسا ثيضذ ايض ً ت

لاذت ثالاثتا

ثيجهلعض ذلس ض نه أل اثر ثيسه لض ثيتشضاا ف ثيجهلعها.
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الطار :ذ ثإلاهت ثي ه ذ ف ثيحد لعل
ذثي ذث ضا ذثينضه

ثيلف لس
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ف م ر ثيجهلعها /ثي ضها ثيلللث

ُهيلشتضعها

ثيجنهز ثإلاثتد ف ثيل مل

الرسالة :ذ ءُل ذجذا ثيل مل

ثيجهلع /ثي ض

ذ ذ ثياذت ثيحد لذا ثا ل عُ ثيل مل ت ذ ف

ذثض ل لذُ للث ثياءلذت ثي هئ ي ل مل ذثيلتشا ثألءهءف ي ه ثيجنذا ذثي ثتتثا
األهداف :ف ثيل تجها ثيلسااا ثيلف ل لساضا ه ذذرعنه لا سُ ثيل مل ذ ف
جذ لءع ثي لس ض ر لا

له لتضا

شهاهلنه ثيل ل ت

ثا لل ثيضر ثيل مل

ثيجهلع  /ثي ض

توجه اإلدارة :ذ لا

ثلُهع ثيجهلع يإلاثتات ثيلف لءل ا إي ثي لهئج ثيلف ل ءج ذ للهتءها

ثإلاثتا ثيعهل ثيساضث .
الحكم الذاتي :ذثيلف لع ف ستض ذثءل يض ثيجهلعها ثأل هاضلف ذثيُشتد ذثيلهيف ذتا
ثي ثيءضاتا ثي هتجض ف ثيلءهئ ثيللع

رذتنه

ُهيتعهيضها ثأل هاضلض ذ ف لضهغ ذل تضح ثيءضهءها

ذثيُتثلج ثيجهلعض
الستقاللية :لا

ساتا ثيجهلعها ت

ل ل ر ثي ثتتثا ثيللع
المسائلة:

ثل هح س ثتتثلنه اذا ثيتجذع يإلاثتا ثيلت زض

ضله ض ص

ُلعضضا ذثات ه ثذ سُذ ا ُنه ثذ ل لضلهلنه ثيلهاض ذثيُشتض .

ف ثي اتا ت

ل اض إجهُ ذثءلس هد ثي ذ ذلسل ثيلء ذيض ت ذ ف ثالتلتثر

ُهيلء ذيض تا ثأل عه ذثي ثتتثا ذلسل تذثسُنه.
المشاركة :لشهت

ثلسهل ثيلل س

ف ثُاثذ ثيتجد ذثيل ضض ذثيللهُع ذ ل ع ثي ثتتثات

ذُهأل ص ثلسهل ثيلل س ثألءهءضضا ف ثيل مل .

تاسعــــا :وسائل جمع البيانات
جتللاا ثيُهسث يجلع ثيُضه ها ذثيلع ذلها ثيلا ذُ ذتضا لا ثألاذثا له:
 1مصادر الجانب النظري :سض

ل جلع لع ذلها ثيجه ل ثي متد يله لضءت لا ثيللهات

ثيلل لل ُللغضتثا ثيُس

ف

ذ هل ثالج ُض ذحيا ي اتا ذج لض للغضتثا ثيُس

ثيللهات ثيعتُض ذسا ثءلعه ا ثياهيُ ُهياتثءها ذثيل شذتثا ثيللذ تا ف ثيل لُها
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ثيعتثسض ذثيعتُض لا لل ذلج ا ذاذتضها ذثاهتض
ثياذيض
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ذتءهئ

ذشُ ها ثيلع ذلها

ثأل لت ضا حثا ثيع س ُاُضع ثيُس .
تاا

 2مصادر الجانب العملي :ل ثألتللها ُلذ ضت ُضه ها ذلع ذلها ثيجه ل ثيعل ف ت
لا ثألاذثا لا ج لنه :
 .1ثي ا اذث ضا ذثيلع ضل ااها ثيل ااف لس ا ا ش ااهاها لج ااهي
ذلساا ض نه هل ضله ضلع د ُعل لج

ثيجهلع ااها ثيعتثسضا ا ذلا ا م تل ن ااه

جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض .

 .2ثيل ااهُ ا ثيش ل ااض  :جج ااتا ثيُهسثا ا ت اااا ل ااا ثيل ااهُ ا ل ااع ثيء ااهاا لا ا هع ثي ا اتثت
ي لع ااتر ت ا ا ثآلتثذ ثألذيضا ا ثي هلا ا ُلذر ااذع ثيُسا ا

ثيُس .

 .3ثءللهتا ثالءلُه  :ثءلعل ا ثيُهسث ثإلءلُه
ذثيلع ذلها ثيلف ضل ا لا

إءلُه ثيُس

ت

لااه للا ُاار ُضئا ثيُس ا

ينه سضاه

ذجلجه ااها ثيُس ا

عاشــرا  :حــدود البحث
لأاتا اذثا ثيُس
1

أاثا ي ُس

ثيلف ل ح ت ه ُعا جا جت ل ضضتناه سءال

ذاُضعا ثيل ملااها ثيلُسذثا ذحيااا يراالها

ذ د ل ضه

يض تا ثي لهءف.

رلا ثيساذا ثي متض ت ذثيل ه ض ت ذثيزله ض ت ذثيُشتض ذ له ضألف :

الحدود النظرية :لساا ثيُس

متضه ذتل ضه ُله جهذ ُللغضتثلر ثيلللث ُهيلا

ي تثت ثيءلتثلضجف ذسه لض ثيجهلعهات ذحيا أل لض
لذرذع ثيُس

ف ثيسلذ ت

ثيُضه ها

للغضاتثا ثيُسا ت ذثتللااا ثيُهسثا اف ُ اهذ

لجلذت لا ثيل هضض

ثياس ذثيذرذح ذثيلذرذتض ذت

ذحي ااا يلس ض ااد ثُع ااها ثء االُه

ذحيا ُءُل:

 ل ئ ثيُضئ ثيجهلعض يت تثا ثيل ضه

ثيللات

ح ثيللغضتثا ف ذثسع ثيجهلعلضا

ثيلءل ا ف ثيُس .
ذءعضنه ف لس ضد سه لض ثيجهلعها لا

 تتثس ذسا ثيجهلعلضا لذرذع ثيُس
س ثتتثا ءلتثلضجض لسضس .
 ث للهذ ثيُهسث ي جهلع ثيلءل لتض

ل لءُ ذيجهلع ُغاثا اهيُ ذلعت لنه ُأ لض

تل اتثء ُسثض ف حث ثيلذرذع ت

لء ُ ثيجهلعلضا.
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 2الحدود المكانية :ثو لضتا ج
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جهلعلضا ف ثيعتثد جهلع ُغااثا ذثيجهلعا ثيلءل لاتض

ذل ث لضهت تض سلاض لللث ُأله لج ءف ثيجهلعلضا ت ذ ه ا لُتتثا حث ثال لضاهت
ف:

ثيجهلع ذلءهتاض ذتلاثذ ثي ضها.

 ثا لج

ثيجهلع

ذ لت ز يلجلع تئض

 ثا لج

ثيجهلع

ذ لت ز يل ع ثي تثت ثيءلتثلضجف.
ثل ااهح

 ثيلذجار ثيجاضااا ي ضاهاثا ثالاثتضا ثيع ضاه سااذ لس ضاد سه لضا جهلعضا لااا ا
س ثتتثا تهيض ثيجذاا.

 3الحدود الزمانية :ذلللث ُلاا إتاثا ثيُس

ثيلاُض ف ف ثيل ءءها ثيلُسذث ت إح ثءلغتسا

لاااا شاانتضا ذ لاار ُاااذثً لااا  2017/5/10سل ا  2017/8/12ذلللث ا ُلاااا لذزضااع
ثءللهتا ثالءلُه ذثءلتاثا ه ذ لس ض نه ذلتءضت ثي لهئج.
 4الحدود البشرية :ذ هً يللا ُها ثيُس

لا ثيلس ض ي ماذث ت حثا ثيع سا ُللغضاتثا ثيُسا

ااا ج لض ااتا تض ا ا سل اااض لل ااذا ل ااا تئ ااض
ثيجااهلعلضا ذ ا تئااض

ذثتر ااهذ جله ا ا لج ا ا

ثيجهلعا ت لءااهتا تئااض

ثيجهلعا ا ي ا ا ل ااا

ثيجهلعا ت تلاااثذ ثي ضااها لجللاهً ي ُسا

ثيااحد لااهير لااا  47ااتاثً ل ا ن  31ااتاثً لااا جهلع ا ُغاااثا } 24
ذتئااض

ض ا ذ  4لعه ااا

ثيجهلع ا ذلءااهتاضر ثيع لااف ذثألاثتد { ت جلااه ثيجهلع ا ثيلءل ل اتض لأيتااا ثيعض ا

ثي لاااض لااا  16ااتاثً } 13
لذزضع جءالُه ثيُسا
ذلا ا جء اال

ثيجهلع ا ذلءااهتاض ثيع لااف ذثالاثتد { ل ا

ض ا ذ تئااض

ااثذ لاا شانت ثضاهت لاا تاه )2017
ت ا جلضاع ج اتثا ثيلجللاع ثُل ً

 40جءا اللهتا ُذثس ااع  25ثء االلهتا ل ااا جهلعا ا ُغ اااثا ذ  15ثء االلهتا ل ااا

ثيجهلعا ثيلءل لاتض نهضا شاانت للاذز لاا تا

ثيعاه ت لا ث لااه ثءالُه لضا يا ص ااف

ثيلع ذلااها ت ت لاهً ث اار يا لااتا ثألجهُا ل ااح جذ لاتا لا لذزضااع ضنااه ثالءاالُه الله ا لج ا
ثيجهلعلضا ذل لذزضع ثالءلُه لاتا ثه ضا ُشا
ذتلاثذ ثي ضها ذ ه ا

لُهشات ي ءاهاا ت ءاهذ ذلءاهتاد ثيجهلعاها

ها لعذُها ف ثءلسله ثيلع ذلها ذألءُهل ل ل ت .

إحدى عشـر :أدوات وصف البيانات وتحليلها
للث

ثإلءلُه

ذ ترضها ثيُس

ثيللات ثيتئضءف ثيحد جتللاا ت ضر ثيُهسث

ذثيلف للا لضهغ

ف إ لُهت لءه الا

ل ضهءنه ُله ضل هءل لع اُضع
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لجلذتلضا لا ثالءئ ثيلجلذت ثالذي للع د ُهيلع ذلها

ذ ف ثيج

ت ثيعلتت ثيسهي ثالجللهتض ت ثيشنهاات ثي ل ثيع لفت

ثيل لل ثيذمضتفت تاا ء ذثا ثي ال ت لاا ثي ال ف ثيلذسع ثيسهيف ذ له ءضل لذرضسر ف
ثيتل ثيثهي

ثيلللث ُهيجه ل ثيعل ف لا ثيُس .

لع ا ثيلجلذت ثيثه ض ُللغضتثا ثيُس
ثيجهلعها إح ثسلذا ت

66

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذسه لض

ثيلا

تا لذزتا  36ل نه ي ضه

 6ل شتثا تئضءض ي لا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ثيلعاض ثيلءللت ت ثيل ضر ت ثيلتهذض ت ثيلع ت ثيلُهاتا ت ثيلغضضت
ثيلاذضتد ذ 30

تا ل نه ي ضه

 5ل شتثا تئضءض يسه لض ثيجهلعها ثالاهت ت لذجر

ثالاثتا ت ثالءل يض ت ثيلءهئ ت ثيلشهت .
ُعض ثيجنذا ثيع لض ي اتثءها ثيءهُ

ثيلف

جهذ حث ثيلُس ويضء ضا ثيرذذ ت
ثيلا ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذ سه لض ثيجهلعها ت ذ م ثًت
لاتسا ثي للغضتد ثيُس
ي اذت ثيسضذد ذثيلن ي ل ا ثياتثءها ُله لتوا ُر ثيُس لا ج هت ءتض ذل ه ج ُسثض سّضل ت
ذُلسهذي للذثرع لا ثيُهسث ءضل تتض ج ثياتذسها ذثأل هت ثيلف ذتاا ضنه ذثيلف
جغ ا حث ثيُس
جج ُض

ءذثذ لا ثي هسض ثي متض جذ ثيعل ض ت لهً جا ث لضهت تتض اتثءها ءهُ

ا جهذ لا تا ذجذا اتثء لل لل تتُض

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف

حث ُهالره ثي س ثيُسذ

ف ثيللغضت ثألذ ي ُس
ذثياتثءها ثيساضث ُش

ثيلذرذع  .ت لهً ج ر ال لذجا اتثء تثُا ُضا للغضتد ثيُس

ت

ثيلا
ته ف حث

سا ت ثيُهسث .
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تمهيـــــــد-:
ثيجهلعها ف

لءع

ل ع س ثتتثا ءلتثلضجض لل

ثيءلتثلضجض ثيلف لءع

اذ ثيعهي ثيضذ ذل نه ثيجهلعها ثيعتثسض لذرذع ثيُس
ينه ثي

لا

لس ضد ج اث نه ثيءلتثلضجض ت ذلا ج

ثيضنه ثيجهلعها ثيضذ ذثيلف لل ه

ثيجهلعهات حث ثيلتنذ ثيساض

ي ذلذ ثيضنه

ثيحد ُاج ضمنت ءتضعهً ذضأ ح سض ثًز ُض ثًت يا

ثي

ثأل اثر

ذ لس ضد سه لض

ثيل ملها ثأل هاضلض

ثيعهيلض ت ذثيحد جلُ ذءض يل ه ثيجهلعها يلس ضد له وضءل ثيضذ ُهالتللهاض ثأل هاضلض لا
ثاليل ثز ُهيلعهضضت ثيلسااا يلس ضد سه لض ثيجهلعهات ذلا جج ل ع س ثتتثا ءلتثلضجض ألد

ل هع ل ا ثي ثتتثا يلا
ل مل ءذثذ ج ه ا جهلعض جذ غضت جهلعض الُا لا ثلُهع و
ت ثيلذجر ثيءلتثلضجف ي ل مل ذضل ئ ذثيمتذر ثياث ض ذثي هتجض ي ل مل ت ذُله جا
ت لض

ثضتا لرل لنه ثألاُضها ثيءهُ

ثآلتثذ سذ جد لا ل ا ثيلاث

سذ ثأل ذثع ثيل ل ت يلاث

ها آتثذ

ثي تثت ثيءلتثلضجف ا ث ل تا

ال ثي
ضل ا جا ض اد ثي ل ع س ثتتثا ءلتثلضجض لسضس ذلذ ً

لس ضد ثأل اثر ثيءلتثلضجض ي ل مل ت ذ

ضل ا ثءلعله لا

ثيءلتثلضجف يلس ضد ل ا ثأل اثر ذُعا ثيُس
ثيلاث

لعضا ضا

ذثسا جذ ث ثت لا لاث

ذثالا ع ت

ثيلنل ي تثت ثالءلتثلضجف ذثيحد ضسلذد ت

ثياتثءها ثيءهُ

ثي تثت

ل ث لضهت جسا

لذيضت لنل لا ءلها تاا لا ثيلاث

ذثيحد ضل ئ لع ثيمتذر ثيللغضتا ذسهي تا ثالءل تثت ذثي لأ ا ثيُضئف ذثيلف ثرسا ثيضذ لا ج
ءلها ثيُضئ ثيلسضا ُهيجهلعها ثيعهيلض ذ هل ثيعتثسض ل نه.
ضلرلا حث ثيتل ثيجه ل ثي متد ي ُس ت لا

 1ثيلُس

 2ثيلُس
 3ثيلُس

ثألذ  :ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف.

تترر ُث ث لُهس

لهضألف:

ثيثه ف :سه لض ثيجهلعها.

ثيثهي  :ثيع س ثيتثُا ُضا ثيللغضتضا.
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المبحث األول :المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي
ثي تثت ثيءلتثلضجف ُش

ته ذثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ُش

وضعا لذرذع لاث
هص لا ثيلذرذتها ثيلنل جاثً ف تل ض ل ع ذثل هح ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض أل نه لعُت تا
ت ض ثي ضهاثا ثيع ضه ذث ه لن ذ ءتلن ذلذجنهلن ثيءلتثلضجض ثيلف الُا لا جا ل ذا ذثرس ي
ل ع ذثل هح ذل تضح ذل ضض س ثتتثلن ذ هل ثيءلتثلضجض ل نه ت ذسا
ل هع ثي تثت سُ لسل ن لء ذيض و
و
ه لذرذع ثيلا ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ث لله تاا لا ثيُهسثضا ذثي لهل ثألجه ل ذ ف لتثا
ل ل ت )(; Lindeblom, 1958 ; Mintezberg,1973 ; (Quinn, 1980) ; (Wareen, 1988
) (Bailey & Johnson,1997) ; (Dass, 1999 et alت ثال ثا ثياتثءها ثيعتُض
ذلساذاا جاثً ف حث ثيلذرذع سض
ذثيل ثت ت

جا ثي ض لا ثي لهل ثيعتل لعل ذث ف حث ثيلا

ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ثيلل حا ذت

ءضل لا

حث ثيلُس

لذرض

ها سض
ثيلن

تهذا ذ هت ض لهئج ل تضح ه.
ثيلاذت ثيلهتض ف ذثيت تد ذج

ثيلته ض ي لا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ت ذج لضلر ت .
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المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي )(Incremental Approach
ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف جسا ج ثت ثيلاث

وضعَّا ثيلا
لهُهلن تا لاث

ثي تثت ثيءلتثلضجفت ذ ذ ثيلا

" Rationalityلا سُ

ثيلنل ثيلف ثتللا ه ثيُهسثذا ف

ثيلعتذر ُهيع

ض ثيلساذاا "Bounded

) (Simon , 1997ت ثيل ُا "(Lindblom , "Muddling through

) 1959ت ثيلات ثيلت ا "(Lindblom & Braybroke , et "disjointed incrementalism
) al , 1963ت ثيلات ثيل ا ف " .(Quinn , 1980) "logical incrementalismذضاتذ حث
ثيلا
ت

هذ
إي ثيل ف تا زضهاا ثيلت ضت ثيع ف ذثيءعف إي ثيل ضر لع تل ضها ل ع ثي تثت ُ ً
اهد ذل ت جلع ثيلع ذلها
ثي اتثا ثيلعت ض ثيلساذاا يل هع ثي تثتت ذل ض

ذسءهُنه)(Etzioni , 1976 , 386ت ذضعل ا ج لهت حث ثيلا

ياضن ءذ

ثا ُهت ثيلاضتضا يض

تا تهل ثي سا له تا ثيذرع ثيلءل ُ ف يل ملهلن ذضءعذا جه اضا ي لستا سذ حث ثيلذسر
ثيلسءض ها ثيلجزجا ُاالً لا ثيلغضضت ثيجحتد).(Andrews et al., 2016:4

لاتضجضهً لا

 )1التطور التاريخي للمدخل المتدرج للقرار الستراتيجي:
ثالسللهاد ثيع

ها ثيلا

ثيءلتثلضجض ثيلف ل ا ت
ل ُذي ت

ف ذ ثاللجه ثيءهئا ذثيلا

ثأل ثت شعُض ياتثء ثي ثتتثا
ض

لس ضد ثأل اثر ذثي تهذا ذثالءل تثت ثيل مضلفت ذيحث ه ا ثيع

اهد ذثءع آ حثا ) Buchanan & Huczynski , 2008 : 755ت جله له ضلضز ثيعل

ف ثيل ملها ثيساضث تذثل ل ل ت لث
ثإلاثتدت ذثيللهتء ثيلف ل اد إي
لُ ت ل ح ثيعه

ضل

ثيُضتذستثاض ت ذثيلع

ل ثضر حث ثاللجه

ثإلاثتد ت ذلاذت ثيت ت

ذسالا ل سمها ) (Barnardف ذسا

 1938ج ه ثًت ياتثءها جاضاا اذتا تلر سذ لذرذع ثيلا

ثيللات ي تثت

ثيءلتثلضجف ذحيا ت اله لص ل ً هل ً ف لهُر ثيحد ها ُع ذثا ذمهئر ثيء ا ثيل تضحض
ذسا جمنت )ُ (Barnardاضنض جا ل ع ثي تثت ذ تل ض ل ثتتض ذلاتضجض لءهتا ت
ثيس هئد حثا ثيل ذغضت حثا ثيل ت ذلسا
ف 1945
ثيع

ف ذسا لساا .(Teal , 2011: 11

جشهت  (Simonإي جا ثي ثتتثا ثيل مضلض سا لل ح ُاتد ج ت إي جه ل

ض ثيُسل ت ذثتلُت جا ثي ثتتثا ثيل مضلض ثيتتاض لس

إترهئف ذيض
يضع ءذث

ثيللضضز ُضا

ثيذلذ ي له ت ذجهذ )Lindblom, 1959

تا جا ل هع ثي تثت ف ثيل ملها للُع ثيلا

له عضنه ت

ض لساذاا ذ ا ن

(Cyert and March,1963

ثيللات ذثيحد ضع ف ثل هح ثي ثتتثا ت
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زضهاثا لغضتا جاًث ذيض

ستزثا ُضتا إي ثألله ت ذجا تل ض ل ع ثي ثتتثا ف ثيل ملها

ضل ا جا لذلر ُأ نه ت
ثيع

ال لا ثيل هءد عل ض ل مل لا لسم ثألج لذح
لا ثيل ُا ُا ً

ف ) (Warren , 1981:12ذ ها ثيتجد ثيءهئا ف 1979

ثيءلتثلضجض
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ه ا للث ء ء

سض نه جا تل ض ل ع ثي ثتتثا
ثيل اضاف

لللهُع لا لضهغ ذل تضحت ذ حث ذ ل مذت ثيلا

يا .( Mintezberg, 1978
جهذ ) (Lindblomيض ا جا ثيع

ض ثي هل ذتثذ حث ثيتجد لش ذا ضنهت ثره ثي ج ر

سا ج ل ثي رهضه ثيلسذتض لث ثيساذا ثيلعت ض ذج لض ثألُعها ثيءضهءض ذثالجللهتض ذثيث ه ض  .ت ذا
ت

حيا إا سض ثيءلتثلضجض ثيلعهلتا للاذت ف ُضئها ذلتنه ُأ نه اض هلض ض يلءضت ُ ا

ءتضع سهاتا ت

ثيل ه ء تهيلضهً ت ذثيتذرى ت ذثيل ه ءض ثيلتتا ت ضُاذ جا ح ثيشتذا ثيلف

ثتاضا ي ءلتثلضجض ثيلعهلتا ذس ثتتثلنه ثي ُضتا جع اهُعنه لت ات ذ تض رغذاهً ل ل ت ت
تل ضها ل ع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض لا سض
جله )(Quinn, 1978

ثيل ضر ذلتذ ثيست ) .( Jonson, 1992: 78

ا جهذ يضلتد لع ثياُضع

ثيءلتثلضجض ت ذي ر ي ض ا لع ثيلت ا ينهت ُ
)Incrementalismت يض
ُأ نه ذثتض ت ها

جهذ ُله ضءل

ثيلشذضش جذ ثيل ُات ُلع

يعل ض

ثيلاتجض

ل ع ثي ثتتثا

ُهيلات ثيل ا ف

جا لعم ثي ه

(Logical

ضءءلعل ذا ل ثيلات

ت ثءلُهسض ت ذلش ض ثإلاثتا ثيجضاا ثيلف لسلذد ت

ثيل اد ثألءهءف ثيحد

ضسذا جذ ضتُا ثيءلتثلضجضها لعهً(Quinn : , 1982 : 612 ).
ث ل ا )  (Pettigrwo, 1985:22ج هت  Quinnذ نه لعللا ت

لتنذ ثيع

ض

ثيلساذاا ت ذجهذ ) (Weick) (1979يض لتح جا ثيل مل لعل جذالً غهيُهً ف اذثا لغضتا لا
ثج

ن ُضئلنه ذلشغض نه ثي هصت ذُ هذ ت

ثيلغحض ثيع ءض لا ثالجتثذ ثألذيف ضءل ي ل مل

ُإجتثذ ثيلعاض ا ذثيل ضر ). Das , 1999 : 767
ذ ف ته

1994

السم Mintzberg

جا ثيءلتثلضجضها ال ضل ا جا للل اذا

ثإلتلتثر جذ ثأللءها ُله ذ هشفذ جذ مه ت ي عضها ف ثيسهالا ثيلعهلتات ذ حث ض اد ثي منذت
لتنذ ثي شذذ ف ثيءلتثلضجض ت ذُهيلهيف إا ذرع ثيءلتثلضجضها ضشلل اثئله ثجزثذ هشئ ت ذثيلف
لجُت ثيلاضتضا ت
حث له ضللهش

لغضضت لءهت ذت هلت ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ت ت اله للغضت ثيُضئ ت ذضل ا ثي ذ جا
لع

تا ) (Lindblom , 1979لا تا ث لله ثيلللض ثيلف لش

ثيلتنذ

ثألءهءف ي لات ثيلت ا ). (Daft,2008:466
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 : )2اإلطار المفاهيمي للمدخل المتدرج للقرار الستراتيجي-:
ثيلا

ثيللات ) (Incremental Approachثذ له ثا د ت ضر ُهيلا

ثيلزثضاد ت ثيللهتاد جذ ثيل ثت لف
ثيلا

نه لتجلها ي ل

ثيللات ت ذءذر ضعتض ثيُس

ج

ضت ) (Quinnجا لا

حث ثيلا

ثيلاتضجف ثذ

 (Incrementalت ي ا ث ل تا لعتضتها
.

ثيلعتضتها ي ُهسثضا ينحث ثيلا
ل ذا يإلاثتا ثيع ضه

تا لنلها ثيل مل ذج اث نه .ذي ا ف لاذضت ه يءلتثلضجضها ثيل مل

تا ذثرس ُش

لع ذ

إ نه ل لهت ثءلعله تل ض

لتهت ض ذ ضنه لءلا ع ثيل مل ثيلءل ُ ذثيلجهتل ذللع لا ء ء لا ثاليلزثلها ثيجزئض ذيض
لا

ثيلضغ ثيعهيلض إلجلهيف ثيءلتثلضجضها.(Quinn , 1980 : 58).
ذءضل تتض تاا لا لعهتضر ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ف ثيجاذ ثآللف:

جـــــــدول ()2
تعاريف المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي استنادا على المصادر الواردة فيه
ا

ثء ثيُهس

ثيء

ثيلتس

1

Lindblom, C.

1979

85

2

Quinn, J.

1980

50

3

& Wooldridge, B

1990

232

ثيلعتضر
ءء

لا ثي اذثا ثالءل شه ض
جءه

ت

ثيع جض

ثيلف ل ذا لءللتا ذلوُ
ثيسهيف اذا اذا ذُاتجها لغضتا ءُضهً ت
ذحيا لضج لساذاض ثيذسا ذثيله

ثيذرع

ذللهات

ثيلع ذلها ذثي اتثا ثيت تض يلل حد ثي ثتتثا.
تل ض

ثءل تثئض

لتهت ض

الءل شهر ثيلءل ُ
ثيءهُ

ثيجزئض

ت ذللع

ثالره ض

ف ثد ل مل

ذثإل هاا لا ثيلجهتل

لا ء ء
ذيض

لا

لا ثاليلزثلها
ثيلضغ

ثيشهل إلجلهيف ثيءلتثلضجضها.
Floyd, S

لضغ
ثيشلذيف

ذثسعض

تل ض
لع

ثيءضهءف/ثيء ذ ف سض

لجلع ُضا ثيلا
ثشلتثاها

جا ل هت ثي تثت

ثيءلتثلضجف ضلث ثجتثذثا غضت شهل
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ُلتهت ا ء ذ ض ذت سها للهي ل ل ت .
4

Bailey & Johnson

1997

2

5

Bullivant.J et al

2006

67

6

Joseph, A.

2010

331

7

Biggemann,et.al

2012

4

8

Wheelen,T., et al

2012

26

ثءلجهُ ل ضتض ي ُضئ لع ءلتثلضجض
تل ض

ءء

هشئ لا

ثيلغضضت ثيلاذتد ت لا

ال ل لنف جُاثً لا

له ضل

لغضضت ءلتثلضجف

اذثا لغضتا ف
لغضضت ثالجتثذثا

ي لعهل لعنه .ذثيل ضر لع ثيُضئ ت ذضل ثجتثذ
ح ثيلغضضتثا ُاتض

لءللتا يضءا اذثا

لجزجا ذلللهُع
ثيحد ضذ ت ج ر

ثيلا

ي سا لا

اتض

ثيلالضت يلذثجن ثي رهضه ثيلءلعلض ت ذضُاج
حث ثيلا

للع د ُهيلتثع

ُلساضا جد لشه

لزضا لا ثيلالضت ثيشهل يحيا ثيلتثع جذ لسا

لا ساتا ثألاتثر ت

ثل هح س ثتتثا س ضل جذ

ثي نذض ُللهيسن

لزذا ثألاتثر

ت ث

ُلع ذلها تا ضهتثا ثيلعهل لع
لا

لش .

ل م ذتل ض لءل ا ثي

ثل هح ثي ثتتثا ضشجع ت

ثيل ضر ف

ثءلعله

ث اثر

لا ذت ت ذس ثتتثا لل تتا ذلاتضجض ُهيلزثلا لع
ذرع لُهائ لذجضنض ذثرس لرُا ل تثت ت
اهد ت لتذ ت ذلذسضا ثي ثتتثا.
ضعُت تا ل نج ثياذتثئ ذثءلعله
ثيع جض

ف ثيسهالا ثياهتئ

ثيلعاض ا ثيلءللتا ذثي اتا ت

ثيذءهئ

ضعللا ت

ثيل ضر ذرُا

ذلذثز ثيتتص ذثاثتا ثال اثر ثيللشهُ .
ثيحد ضجلع ثيل اضا ذثيل ضر ذثي سا

ثيلا

جس ثيلُهاتا ت ذل ذا ي اثتا ثيع ضه تا ذثرس

إي

سا لع ذ تا لنل ثيل ءء ذج اث نهت

لءلعل

ف لاذضت ه ي ءلتثلضجضهات

لا حث ثيلا

ت اله ل ذا ثيُضئ
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يل ذضا ثيلسهيتها

ءتضع ضجع ثيل مل لءع

ذثال الهجها.
9

Sykianakis et al

2012

84

2013

2

ثيحد لا

ثيلا

ثيلش ا ثيجاضاا لا
لنل ت
لا

ش

ينه ضل

ير لذثجر ثيل مل

ذرع س ثتتثا

س ثتتثا تتض
ثيلعهل

للزثضاا ذثيلف

ُءنذي

ث ُت لع

ثيلجهتل ثيءهُ .
10

Ansari, F.

لس ضد ثي لت زض

ف ث لضهت ثيُاض

لا

ثيل ضر لع ثيلغضضت ثيُضئف.
المصدر :من اعداد الباحثة بالعتماد على األدبيات السابقة
ترى الباحثة من خالل التعاريف السابقة الذكر أن الكثير من الباحثين أمثال ( Etzioni, Bailey

 ) Joseph ، Barbera ، & Johnson,ركزوا في تعريفاتهم للمدخل المتدرج للقرار الستراتيجي
على تكييف الستراتيجيات وبما يتالئم والقدرات المعرفية والمادية المحدودة لصناع القرار والتي

ل يمكن أن تكون كاملة ومتوفرة دائما  ،و يمنح العمل وفق هذا المدخل صناع القرار القدرة
على وضع ستراتيجيات جديدة ناشئة تتالئم ومؤثرات البيئتين الداخلية والخارجية والتي ليمكن
استيعابها بشكل كامل والسيطرة عليها ولبد من التكيف معها من خالل صنع ق اررات ستراتيجية

تتالئم معها ،ويتفق ( Biggemann,et.alأن المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي هو المدخل
الذي يساعد في التعامل مع حالت الطوارئ وكيفية التصدي لها من خالل صنع ق اررات تمكن

المنظمة من السيطرة وعالج تلك الحالت الطارئة والتي قد تأتي بشكل مباشر وسريع وتحتاج

الى ق اررات سريعة وقد تخرج عن نطاق الخطة الستراتيجية العامة للمنظمة للتصدي لتلك
الحالت التي لم تكن بالحسبان في الق اررات الرئيسة التي وضعها صناع القرار والتي تتعامل

مع الحالت العتيادية المتمثلة بالثبات والستقرار البيئي ،في حين يتفق (Lindblom ,

) Quinnبأنها عملية استقرائية استكشافية مستمرة تبنى على اساس الوضع الحالي ،ويرى

(  )Bullivant.J et alأنه وسيلة ألخماد الصراعات والحد منها والحيلولة دون تأثيرها على

مصير المنظمة ،في حين يرى البعض من الباحثين أمثال )(Mintzberg), (Weelen et al
ان هذا المدخل هو عبارة عن تركيبة من أبعاد عدد من المداخل المختلفة وهي المدخل
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السياسي السلوكي والمدخل التخطيطي والمدخل المتكيف بالضافة الى المدخل المبادر وهذا ما
يتفق وراي الباحثة حيث أن التعريف الجرائي للمدخل المتدرج للقرار الستراتيجي هو اآلتي:

ان المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي هو :أحد المداخل المهمة للقرار الستراتيجي  ،والتي

تعتمد على مبدأ التدرج والعمل بخطوات صغيرة وصولا لصنع ق اررات قادرة على التكيف

والمتغيرات البيئية المختلفة بما يحقيق كفاءة وفاعلية في نتائج تلك الق اررات ،ويشكل هذا

المدخل توليفة متكاملة تجمع بين سمات عدد من المداخل المختلفة والفاعلة في عملية صنع

القرار الستراتيجي ،فهو يمزج بين شمولية وعقالنية المدخل التخطيطي ومرونة وتَكيف وتفاعل
المدخل السلوكي السياسي مع ديناميكة الحداث ومتطلبات اصحاب المصالح والحدس
والتفكير الستراتيجي الستباقي التي يتميز به المدخل المبادر للقرار الست ارتيجي.

 )3أهمية المدخل المتدرج في عملية صنع القرار الستراتيجي
جا ل ع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ثي هجس للض ي ل مل ثيستهم ت
ثيعل ضها ثياث ض لع ثيُضئ ثي هتجض ذثيُ هذ ت

لت ز ه ثيل ه ءف ذلذثئل

سضا ثيسضها لا ثيلناضاثا ذثيلساضها ت ُض له ف

ثيل هُ ت ذُءُل سجلنهت إا ستثت ءلتثلضجف ذثسا رعضر ضل ا جا ض اد ثي زذث ل مل ذض اد
ثي ذرعنه ف لذسر ست ت ذض اد ثي

ءهئت ثسللهاض

ل ا ثيللضزثا ي تثت ثيءلتثلضجف ل اد ثي

ُضتا ).(Mueller, 2007: 853

ثال لله ثيللزثضا ذثيلءللت ُاُضع ل ع ثي ثتتثا

ثيءلتثلضجض لا ثيُهسثضا ف ل ل ر ج سهذ ثيعهي .
ي ا شااا ثيُسذ

ثيساضث ت

ضتض ل ع ثيلاضتضا ثيل تضحضا ي ثتتثا ثيءلتثلضجض ذحيا

ُهءلعله ثيعل ضها ثيُاضنض ذثيعل ضها ثيءضهءض ثرا ااه
) 2006 :3ت ذ حث له ثتا ث لض ي لا
ثيحد ضجلع ُضا

ثي

ثيل ضاض ااا ي ع ا ضا ا

(Elbanna ,

ثيللات ف ل ع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ت أل ر ثيلا

ح ثيلته ض  .ذ ف ثيسهالا ثيلع اا ت لا ثيلءلسض ي لاضتضا ثيل ُ ُجلضع

ثال شا ذثي لهئج ثيلسلل

ذحيا ألا ثيع

ض ثإلاثتض لسا ه ثيلع ذلها ثيللهس ت ذجا ثيلاضتضا

ضل ن ن ذلس ض لجلذت لسااا لا ثيجذث ل ل ضاضا ُُضئ ثيلشغض ذثال لضهتثا ثيءهُ ت ذثيس ذ
ثيلل

ذُهيلهيف ل ءض ثيلءهت ت ذُلجلذت لل

لا ثالجتثذثا ل للت ت

ثالجتثذثا ثيلذجذاا

ثيللات لا ثيلاث

ذوضعَّا ثيلا
ف رهذ ستثت لجهذت)Biggemann, 2012 : 6
تل ض ل ع ثي تثت ثيءلتثلضجف ذضت ) (Quinnجا ها لء جءُهل لزضا لا ج لض ثءلعله
ثيلا

ثيللات

ثيلنل ف

ذ ر ذجا يلءهتاا ل هع ثي تثت ف لهضألف )(Quinn , 1982 : 416
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 -1لسءضا ذتض ثيلع ذلها ثيللهس تا ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض .
لع ثيلن

 -2ثيلعهل

ثيل ل ت

ثيلذسضلها ذلء ء

ثيلشه

ثيلف ل اذد ت ضنه ثي ثتتثا

ثيتئضء .
 -3لستضز ثيلذسضا ُضا ثيلتذ ذثإلُاثع ذثيءعف يلس ضد ثأل اثر ثيلتجذا.
 -4ثيلغ ل ت
-5

ثيسذثجز ثيءضهءض ذثيعهاتض ي لغضضت.

د ثإليل ثز ثيش لف ذثيل مضلف ثي ز يل تضح ثيءلتثلضجضها ُتهت ض .
ذل لا ج لض ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ُله ض الر حث ثيلا

لل نه لا لذثجن ثيمتذر ثيلع اا ت سض

جا ثيلا

لا لزثضه ي ل ملها

ثيللات ير ثيعاضا لا ثيلضزثا ثيلف لجع ر

جحثًُه ل نه(Methe & Perry, 1990 : 50) :
 -1ضءل ُلتذ ثيل مل ف لذثجن ثيمتذر ثيُضئض غضت ثيل اا.
 -2ثالتلتثر ُهيسهج إي ثيلتهذض ذثاللتهد لع ثلسهل ثيلل س .
 -3ذرع ذءهئ ي لس ض ذثيل هل ُله ضللهش لع ثي اتثا ثيُشتض ذثيل مضلض ي ء ذا ثيع

ف

ترى الباحثة أن العمليات المتدرجة تساعد في تحقيق التحولت البيئية الحاسمة والتي
تؤثر على التجاهات العامة للبرنامج والنتائج المترتبة على تنفيذ الق اررات المتخذة  ،وتكون
الخطوات نحو الوصول لمرحلة اتخاذ القرار الستراتيجي خطوة  -خطوة  ،لتساعد على خلق توافق
آراء مفاهيمي واسع بين المشاركين في العملية الستراتيجية والتي من أهم ركائزها القرار
الستراتيجي  ،مما يمنح القدرة على استغالل الفرص المناسبة و مواجهة مواقف المخاطرة ،
والديناميكيات التكيفية لتحقيق نجاح الق اررات الستراتيجية وصولا الى تحقيق أهداف الخطة
الستراتيجية كاملة.

)4

العالقة الجدلية بين المدخل المتدرج والمدخل الشمولي للقرار الستراتيجي

ُهيلا

اثذ
ت ثيتغ لا ثيلاث ثيعاضاا ثيلف ساللنه لاثت ثيت ت ثالاثتد ف ثاُضهلنه ثُل ً
هيلا ثيءضهءف ثيء ذ ف ذثيلا ثيللات ذثيلثهيف ذ حيا
ثيشلذيف ذلتذ ثًت ُُ ض ثيلاث

لا

ثال لضهت ثياُضعف ذلا

ح ثيلاث

ل اذد ثي لهل ذث ت ه ثيلا

ثيل هل ف ثال ثا

ها ثث ضا لا

ها ينه ثأل لض ثي ُت ذثألءهءض ف جاُضها ثي تثت ثيءلتثلضجف ذثجتضا ت ضنه اتثءها

ثج ُض متض ذتل ض تاضاات ذ له ثيلا

ثيشلذيف ذثيلا

ثيللات ت ذسض
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ر ُضت ُهي ءُ ياُضع تل ض ل ع ل ا ثي ثتتثات

ن ها تجد ض مت إي جا تل ض ل عنه لءل ا ثي لُهائ ل ع ثي تثت ثيع

ت

جاًثت لع ثيءعف يلس ضد ثأل اثر ثالسللهاض

ض

ف ذ ف جءهءًه تل ض
ثيتئضء

ثيلف لوعا ثي ذا ثياث ع

)(Warren.: 1981:xت ضتلتض حيا جا ثيل هل ُضا ثيذءهئ ذثأل اثر رتذتد ي جهح ثيل مل
ثيلا

ت

ُهألءه

ثياذض )(Fredrickson , 1983 : 567ت ذلعذا ج هت حث ثيلا

إي

ثيلاثت ثيت تض ا ثيلاف ج ش ااأ اه ا لا ااا )(Anderews,1971) (Ansoff,1977) (Steiner,1979
ذثيل اضا ثيءلتثلضجف ثيل ضاد.

) (Loragnge,1980ذ هسشذث ثيل اضا ُعضا ثيلا

ذضلر ) (1971) (Allisonتل ض ل ع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ُأ نه تل ض ل لذاا ت ل نجض
ذشهل ).(Das , 1999 : 758
ثيشلذيف ثللاثاثً يأل لذح ثيع

ذضوعَّا ثيلا
ذ ها لا ضا د ت ضر ثيلا

ثيل اضافت ت

ف ثيل ضادت ذثيلس ض

ثي ضض ل ر ثيلا

ذ ءل جءهءض يرت

ثيللات ُلءلضهلر ثيل ل ت

ثيلت ا له ض ثت ) (Lindblomذل ضاضر ت ذثيلات ثيل ا ف له ض ثت ) (Quinnذل ضاضر ت ذثيلات
ثيءضهءف له ض ثت ) (Mullerذل ضاضر ذ حث ضذر ثياتض ثيلف لل ح ُنه ثيل ملها ُهيتع س ثتتثلنه
ثيءلتثلضجض ).(Elbanna,2017: 2

ثيع

ضشضت ) (Faheyثي جا جاُضها ل هت ثي تثت ثيءلتثلضجف ءضات ت ضنه ثيلا

ثيشلذيف /

ج ر سهئ ت

ث لتثض جا

ف  /ثي ف ت ذ ها لا ضلر ثيلا

ثيل مل سهئل ت
ضعل

حث ثيلا

جءه
ت

ياضن ثيلعت ثي هل
ذال ض ذ حث ثيلا

ثيشلذيف ثيتشضا ت

ثسللهاد ذضاضت ه ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ).(Fahey , 1981 : 45
جا ثيلشه

جءه

ضل ا جا ل ذا لسااا ُش

تا سج ثيلش ت ذثا ثيذسا يض
لا ث ل هاثا ذجنا ير ت

جضا ت ذجا ل هع ثي تثت

ستجهً).(Jugde et al, 2004: 22

ءُض ثيلثه جا له ع ثي تثت ال ض تتا ف تل ض

ل ع ثي تثتت ذ ذ جزذ لا ثيعل ض ثي هل ُل هت حيا ثي تثتت ذ حيا سج ثيلع ذلها ثيللذ تا
يا له ع ثي تثت غهيُهً له ل ذا لساذاا ذل ت لهاضهً ت
ل ا ثيلع ذلها ُش
يلسذض نه

إي

ُضه ها

هل

ضل ا له ع ثي تثت ثي اتا ت

ف تل ض ثيلس ض ت ثره
لض

ه ضا تا تا ساتا ثيلاضتضا ت

ذ حث

له

ضجع

ثي

حيا إا

لعذُ

ل هت لنه

ها ُاثئ
ُغضت ه

غضت سهُ
لا

ثيل ُ ُهيلءل ُ لله ضجع لا ثيلعل لساضا

ثيلل ) (Moorhead & Groffin , 1995 : 235-261ت ثره
ثلسهل حث ثيت ت ضعللاذا متضها ثالاثتا ثي ءض ض ذثيلف ل ثءل

حيا

ثي

ثءلعله
ثيُاثئ
ثي لهئج

ها لا ضت ثا

لنه لا ل ملها ثيع ذ
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ثيتضزضهئض ت ثيلف ضل ا ثيلس ضد ف ذمضتلنه ذلس ض نه الءل ثت سذث ضا ثيلاُضد ثيعه ت يحيا ض مت إي
ث نه ثجزثذ لا ل ا ثالي ثيلف ينه اذت ء ُف ذثءلجهُف لساا لشهت لنه ف

ثال تثا ُُءها ت

ثيل مل ). Sykianakis,2012: 81
جا جلسهل لاتء ثيت ت ثيللات ضتذا جا ثيلشه

ثيءلتثلضجض لع اا جاث ذللغضتا

ُهءللتثت ذُهيلهيف إا ثل هح ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ال ضل ا جا للج جز ُاتض
للءد ذلل ضرت ذثا ثيلا

للزثضا ُش

ثلسهل حث ثيلا
ذن

ثيللات ض لتد سذثجز ثيلضغ ثيشلذيض ذحيا ألا

ضتذا جا لساذاض ساتا لعهيج ثيلع ذلها ي ُشت لجع لا ثيلءلسض ثءلضعهل

ثيلع ذلها ثي زل ت ذجا ثأل تثا ضءعذا الضجها س ذ

ساذا ثيع

ت

ض لُهشتا ي نه

ه ض ذلترض

ن ضعل ذا رلا

ض ثيلساذاا ).(Robbins & Judge , 2007 : 161

لا

تتض ُعض آتثذ ثيُهسثضا ذلسهذي ثمنهت ثيع س ثيجايض ُضا ثيلا ضا ثيللات

ذثيشلذيفت لجا ثيُهسث جا ثيعاضا لا ثيُهسثضا ض ل تذا ضله إحث ه ا تل ض ل ع ثي تثت ثيءلتثلضجف
ف تل ض شهل للء ُهيع
ساذا ثيع
ثيس ض

ض ي ُشتت ذءضم

ض ثيلهل ف ثيل ه ثألذ ثذ ف تل ض للاتج لأ ح ُعضا ثالتلُهت
حث ثيجا سهئلهً اهيله ه ا

ال ضل ا جا ضلتد ثيُهسثضا ت

ها تل ض ل ع ستثت ءلتثلضجفت ذ ف

تجد ذثسا ذحيا ألا ل ع ثي تثت ف ثيل ملها لل ا جا

ض ذا تل ض شهل جذ للاتج ت ذسا لسله ثيل مل ثي ثءلعله ثيلا ضا لعهًت ذ
ت

حيا ضلذسر

ت ض له ع ثي تثت جذالً ذثيمتذر ثيلف لعل ُنه ثيل مل ثه ضهً ذثيلف سا لجُت له ع ثي تثت

اللُهع ثسا ثيلا ضا.
ذ ضله ض ف جاذ ي ل هت ُضا

لهئص ثيلا

ثيللات ذثيلا

ثيشلذيف ذرع ضر

) (Lindblom, Mintzberg,تاا لا ت هلت ثال ل ر ُضا ثيلا ضا ذ ح ثيع هلت ف:
ثياث ع ذتثذ ثيلُهاتا ت ذ لتنذ ثال اثر ت ذثيع س ُضا ثال اثر ذثيذءهئ ت لُاج ثال لضهت ت
ثيشلذيض ف ثيلس ض ذثيل هل  .ذ له لُضا ف ثيجاذ ثآللف:
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جدول ()3
مقارنة بين خصائص المدخل المتدرج والمدخل الشمولي

الخصائص
الباعث

المدخل

من

المدخل الشمولي

وراء ثا ثيعل ضها لل

ع

تا

المدخل المتدرج
ي تتص جا ثيعل ضها لل

ذثيلناضاثا ثيلف لمنت جث هذ ثإلشتثر تا

المبادرة

ذثيلتثسُ ثياثئل
مفهوم األهداف

ذثيمتذر

ثيسهيض

ثيلذجر سذ لس ضد ج اثر لسااا ثذ ثيلذجر
سهالا لءل ُ ض ل لذاا

العالقة بين الوسائل لساا ثأل اثر ُش
واألهداف
مفهوم الختيار

ثال لضهت ثي نهئف ي ُاض

سذ لعاض

ثالجتثذثا

لءل

ثيُاثئ

لا

تا ع ي لشه

ثيتره تا ثيلشه

جذ

سُ لس ض

هصت

يذرع

ه ت جض

ال ضذجا ث ل ر

ُضت ُضا ثيغهض

ذثيذءض
ث لضهت ثيُاض ثيحد ضعاف تهئاثً ث ر

ضلذسر ت

لءه للر ف لس ضد ثينار ثيعه

ُلتر ثي مت تا لا

ث ءجهلر لع

ذ ذتض ثي تثت للساا ت اله ضلُضا جا حث ثأل اثر ثيعهل
ثي تثت ضلث

جر

ثيذءهئ

يلس ضد

ثأل اثر ثيلسااا.
شمولية التحليل

ت ا ل هت ستثت ثءلتثلضجف ضتثت
ض ذا حيا ثي تثت شهل ً

جا ت ا ل هت ستثت ثءلتثلضجف ض ح ُعضا

ف لساضا ثالتلُهت ث لضهتثا لسااا ات ذال ل ح

ذث لضهت ثأل اثر ذثيُاثئ ذجلضع ثيُاثئ

جلضع ثيعذثل

ف ثالتلُهت.

ل ح ُعضا ثالتلُهت
شمولية التكامل

ها لسهذالا ذثتض

يل ع ل هل

ها لسهذالا لساذاا جاثً لل ع

ثي ثتتثا ثيلف لو َّ ذا ثيءلتثلضجض ثيعهل ت ُنار ل هل ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض .
ي لأ ا لا جا

ً ل نله ضات ثآل ت

"Strategic Process Research: Questions and 4Fredrickson , J. W. 198
recommendations" Academy of Management Review. S.1, 402.
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من الجدول اعاله ترى الباحثة أن المدخل الشمولي يقوم على اساس دراسة الفرص
والتهديدات في حين ان المدخل المتدرج يتوسط بين استغالل الفرص ويستعمل طريقة رد الفعل
لمواجهة المشكالت والزمات ،اي يتعامل بطريقة استباقية عالجية في نفس الوقت  ،وان المدخل
المتدرج عكس المدخل الشمولي من ناحية تحديد األهداف حيث ان الهداف تحدد قبل التخطيط
للعمل بناء على المدخل الشمولي بينما المدخل المتدرج يتعامل مع الهداف بمرونة اكثر حيث انه
ممكن ان ليلتزم المديريون باهداف محددة وليتقيدون بها مستقبالا فقد تتعارض مع بعض
المصالح التي تحتاج الى تفاوض مع اصحابها والحاجة الى تعديل بعض الهداف وفي الوقت
الذي ل يفرق اصحاب المدخل المتدرج بين الغاية والوسيلة نجد ان مؤيدوا المدخل الشمولي
يؤكدون على تحديد الهداف قبل ان يتم تحليل البدائل وتحديد الوسائل الالزمة لتحقيق هذه
الهداف وهذا يعني الفصل بين الوسيلة والهدف  ،اما الختيار للبديل فيعتمد مبدأ الرضا وان
المساومات والمفاوضات من قبل اصحاب المصالح المختلفين تلعب دو ار في الختيار النهائي
بناء على نظرية الرشد
للبديل في حين انه من خالل المدخل الشمولي يتم الختيار النهائي للبديل ا
التام دون الهتمام للتغذية العكسية من المحيط ومتطلبات واراء اصحاب المصالح  ،وهذا كله
يعني ان المدخل الشمولي يعتمد العقالنية الالمحدوده ويرى انه يمكن ان يكون التخطيط الشامل
هو اساس العمل الداري في حين ان المدخل المتدرج له نظرة تجمع بين التخطيط الشامل وتعطي
اهمية للتأثيرات الخارجية والعالقات السلوكية وتعمل على اساس مبدأ العقالنية المحدودة التي
تستند على محدودية المعلومات والوقت والمال.

 )5أفكار ( )Lindblomو( )Quinnللمدخل المتدرج للقرار الستراتيجي:
إث ضا لا ثيلتءضتثا ثيشهل
ثإلاثتا ت ذت

ذتُله ثيلل هسر ي لا

ثيتغ لا ذجذا ثلتهد ته ت

ثيللات ضل ا لساضا ه ف جاُضها

ثياُضع ثيل سذم ي لا

ثيللات ت ا ذلتا

ثيلاتجض ُاتض لضا ل ل تلضا ت ثألذي ثيلف لُ ه ه ) (Lindblom, 1959-1979ذثيحد آلتثذ جحذت
ف ثالاثتا ثيعهل سض

ضشضت إي

جا تل ض ل ع ثي تثت ثيءلتثلضجف ف ثيل ملها ضل ا ذلتنه

ال لا ذ نه تل ض ل مل
ُأ نه ت ثيلشذضش جذ ثيل ُا )ُ (science of mudling throughا ً
ذللء ج شااأا لا ا ا

لا

ت

ف لتر ) .(Warrn , 1981 : 13ذضعلُت )(Lindblom

ثا تل ض ل ع ثي تثت ف تل ض للاتج ت لسا
اذا ذثساا ُضتا ت ذجا ثيت تا ثألءهءض ذتثذ ثيلا

ت

ش

ال لا
تاا لا ثي اذثا ثيلغضتا ُا ً

ثيللات

ذ ج ر ت اله لذثجر ثيل مل لش
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ثيزضهاثا ثيلف ضل ثيلعهل لعنه

ذجا له ع ثي تثت لل ُا أل ر لساذا ثي اتثا لا سض
ثيللات

ذللهات ثيلع ذلها ذثي اتثا ثيت تض ذثيجه زض  .ذجا لا لزثضه ثيلا

ثيذسا ذثيله

ذ إاثتا تا ثيض ضا

ُ تهذا ج ثت ذض ذا ثيلغضضت ج ثت ءنذي ) (Sykianakis , 2012 : 85ذضت ج ر الضل ا ي لاضتضا
ثي مت ف جلضع ثي ضهتثا ثيلل
لءل ت لا ثيلسلل جا ل ذا

ضنه ت ذ ف ءضهد ل مضلف

ذل ضضلنه ل هُ لجلذت ث اثر ال يُ

ال لا حيا ضل ثال لضهت
ها آتثذ للرهتُ ذسض ذسذثتا سذا ج ت ت ُا ً

ُضا ثيُاثئ ثيءلتثلضجض تا اتضد ل هت ثي ضهتثا را ُعرنه ثيُعض ذثي مت ف ثيحد لا شأ ر
جا ضعاف ج ر ثي لهئج ذل ذا لل
لا

ُضا ثيُاثئ ذيض

ت ي اُ ذ إ ر لا

ي ل تضح ت ذج ا ) (Lindblomجا ثيل هت ها لساذاا للعهسُ

م ثيل اضا ثيلعللاا(Bailley&Johnson, 1997: 4).
ثيلت ا ثيللات

ثيذرع ثثي ثت ا لا ثج س ثيلشه

تف م

ثيلشذضش ضل ثجتثذ لغضضت هلشف ذتل ف ذثيعل لا
ثي هئل ُاالً لا لس ضد ثأل اثر (Turpin & Marais ,

).2004 : 145
جله ذجن ثي مت ثأل ت ذثيلف لُ ه ه ) (Quinn, 1980نف ثيلات ثيل ا ف ذثيلف لشضت
إي

تل ض

ثا ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض

لا ثالجتثذثا ثإلره ض

ثيءلتثلضجض ثيشهل ثيلتلذس ثي هُ ي لعاض ت جا ثيلءأي
ه تل ض

اذا ُ اذا ُهيلسه م

ف لءأي

ضتض ت

ت

ض ذلذجضر ثيعل ض

ها ذللعلاا ذثءلُهسض )  .(Quinn,1982 :612ثا ثيلعزضز

ّض ثاثتض ذل ذا ثي ثتتثا
ثيل ا ف ضءللا ثي ذا لا ت هلت ثيل اضا ثيتءلف ثي ءض فت ذضعللا ثيجذث ل ثألءهءض لا
تل ضها ثي ذا ثيء ذ ض ت ذض لتح ) (Quinnلا ً ضجلع ُضا جذ ت ثيل اضا ثيعترف ذثيتءلف
ذثيل اضا ثيلءللت لع ثيعل ضها ثيللزثضاا ثيلءللتا ثيلف لءلجضل ي لاذت ت ا ساذثنه (Elbanna ,
) 2017 : 2ذثجت ) (Quinnل ح ته )ُ (1980سذ
ثي ُت ياتثء

لضاث ض

ضتض لس ضد ثيلغضضت ثيءلتثلضجف ذلذل لا

ياضن ثي اتا ت

ثضتا ف ثيعاضا لا ثيل ملها
اتثءهلر ثي ثا ثيلاضتضا ثيتهت ضا

الج ثيلس ض ثيشهل لع ثيلنهتثا ثيء ذ ض ي سلذ ت

لجه

لتس ف ُهلجه

لس ضد ثال اثر ذثيءضهءضها ذ حث له ءلف يا )ُ (Quinnهيلات ثيل ا ف ت ذسا ج ا ف اتثءهلر
ثيعاضاض ثا ثيلا

اتض

ثيللات ضلث

ثاثتض

ها

ذ عهي ذ شا يلاذضت ذالج ثياتض لضا

ثيلس ض ض ذثيء ذ ض ثيءضهءض ف لضهغ ثيءلتثلضجض ).(Quinn,1992: 66
جا ثيلا
ثي هتجض ثيلف يض

ثيللات ضءه

ف ل ل ر ثيسهالا ثيءلتثلضجض ذثيلعُ لضج لءهتع ثالساث

ي ل مل ساتا ت

ثيءضاتا ت ضنه ُغض ثي مت تا ضتض ل تضح ثي ا ُع هض

إصدارات املركـز الدميقراطـى العربـى للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واإلقتصادية-طبعة 2018

46

دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات

أ.سُـهيــر شــاكــر صـ ـدّيـ ــق

ضل ا ثيلءتضع ُعل ض ثل هح ثي ثتتثا ثيل سل ثيعهج حثا ثيعذثسل ثيءلتثلضجض ثيسهءل ت

ثيلا

ثياذض  .ذضل ا ي ثتتثا ثيلُ تا ثيلف لل ح لع ثيرغا جا ل د لذجضنها جاضاات جذ ثيتتص ثيلف
ضلعل ت ءنه ف ذسا السد ت ذثا ثت ًه يحيا ض ذ
ُهيلعهل لع ثألساث

ثيعهج ُاتض إُاثتض ت ذلُ

ُهت ثيلء ذيضا ثيل تضحضضا ف ثضت لا ثألسضها
ثاليلزثلها ثيلُ تا ف ش نه لُائض ذل رع

ي لتثجع الس ًه ت ف ُعض ثيسهالا ال ضل ا ي ل مل جذ ثي تُضضا ثي هتجضضا ن ثآلثهت ثي هل
ي جتثذثا ثيُاض ت ن ضتضاذا ث لُهت ثال لتثرها ذللهح ين تل ي لع ذثيل ضر لع تاذا ع
ثآل تضا) . (Quinn , 1982 : 614ذسا ذجا ) (Quinnجا ثيلات ثيل ا ف ج ثت ث لشه ًثت ف ثيُضئ
ثيغضت لءل تا ذثي اتثا ثيلعت ض ثيلساذاا ي لاضتضا ت لا ثأل ر ث لضهت جلغت ثيزضهاثا ثيلل
ت

ثي ا ثيشهل يلس ضد ثأل اثر ثيءلتثلضجض ) (Das , 1999 : 767ل لذجضر ث ل هاثا ي لات

ثيل ا ف لا سُ ثيعاضا لا ثيلت تضا ذ حث له ضمنت تجد ) (1985) (Pettigrewذثيحد ثتلتر
ُأ لض تل ) (Quinnإلتاهئر ثيلزضا لا ثأل هت ف ل ع ثي تثت ثيءلتثلضجف إال ج ر ث ل ا متض
ثيل ثت لض ثيل ا ض

ذ نه لتلُ ُت تا ثيع

ذءضل تتض ثيل هت
ثيءلتثلضجف لا

ض ).(Sykianakis , 2012 : 85

ُضا ج هت  Lindblomذ  Quinnي لا

ثيللات ي تثت

ثيجاذ ثيلهيف:

إصدارات املركـز الدميقراطـى العربـى للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واإلقتصادية-طبعة 2018

47

دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات

أ.سُـهيــر شــاكــر صـ ـدّيـ ــق

جدول ()4
مقارنة بين فكري )(Quinn & Lindblom

Quinn

Lindblom
1

ال ض مت إال ف تاا س ض

2

ضل ل ضض تاا لساذا ا لا ثيعذثسل ثيلنل
ي

3

ءُضهً لا ثيُاثئ .

ضعل

لءللت ت

لهسل ثي تثت ُش

ذلعاض

ذرع

لهسل ثي تثت ثي
ا ءلتثلضجض شهل

سهُ ي لعاض لع ثيُ هذ ت

ثي ا ثألل ض .

ثيذءهئ يلس ضد ل ا ثيغهضها.

الضذجا ستثت ذثسا جذ س ذثسا ذي ا ء ء
الل لنف لا ثيلعهيجها ي رهضه ثيلاتذس
لا

ضذجا ستثت ذثسا
ي لشه

ُضت ث

ضل

ثضجها س ذ

ثيلف سا لعلتض ل تضح حيا ثي تثت.

ثيلس ض ا ذثيل ضض ثيلءللت.

ضلرلا ثي رهضه ثيلاتذس

ضلرلا ثي رهضه ثيلاتذس

لا

ثا تل ض ل ع ثي تثت ثيءلتثلضجف لل
اذا ت ُاتض

لاتضجض

لا

ذرع

ا شهل سهُ ي لعاض .

ثيلتهذرها ثيجهتض ت ذثيلس ض ذثيل ضض .

6

لذرع لش

ذثساا ضءع

إتهاا لعتضر ثيلش ت لءل ثيزضهاا ف تاا س نه لا
ت

5

ضل لساضا لضج نهئض ي ُاض ثيحد ضل ث لضهت .

ُاض .

لا ثيغهضها ثيلف اللعا ذاللسل

4

لء شهل يجلضع ثيُاثئ .

اذا ثا تل ض ل ع ثي ثت ثت ثيءلتثلضجف تُهتا تا

لءللتا ذُهيلهيف

اذثا لغضتا لت

ذيضءا لءللتا.

لره .

المصدر :من إعداد الباحثة استنادا على األفكار المطروحة من قبل الباحثين
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أ.سُـهيــر شــاكــر صـ ـدّيـ ــق

 )6أنموذج ) (Mintzbergللمدخل المتدرج للقرار الستراتيجي:
ها تاا لا ثي لهح

ثيلف سالنه ثيُهسثضا ي لا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف لث

) (Wrapp, 1967 ; Lindblom, 1970 ; Mintzberg, 1976 ; Quinn, 1980ثال ثا
)  (Mintzbergذت هسر ف جهلع له جض
لعهيج ثيل ذع
ث

ف لذ للاير ) (1976ثيحد سا لءه ل لتضاا

ثل هح ثي ثتتثا لله ضا ت

ذجذا ث ذثع ل ل ت لا ثل هح ثي ثتتثاُ ,هءلعله

اذثا تئضء "ثالءلا ع ت ذثيلللض ت ذثال لضهت")(Boonstra, 2004:5ت ي ا ثسلتح

) (Mintzbergج لذحجهً لا ث
ثأل لذح

لتثس لت زض لللهُع

له لذر

 4ت ذضل ذا حث

ف ثيش

لا  12ت ل ثًت ي لتثس ثيلت زض ذ  3لجلذتها لا ثالجتثذثا ثياثتل ت ذ 6

لجلذتها لا ثيعذثل ثياض هلض ض ت ذثيلتثس ثيتئضء ينحث ثأل لذح
ثيلاذضتت ذلتس

ثال لضهت

ذثألزلها ثي هشئ لا اث

ف لتس

ف :لتس

لساضا ثينذض ضل ثيلعتر ت

ثيلساضات ذلتس

ثيتتص ذلساضا ثيلشه

ثيل مل ذ هتجنهت ثيلف لءلاتف ثل هح س ثتتثا هت ت ثله ف لتس

ثيلاذضت ضل لعاض ثيلللض جذ ثيء ذ ضها ي عثذت ت ُاض ي ذرع ت ثيلتس ثي نهئض ضوعَّا ثيلساضا
لا ثيُاثئ ثيجه زا ت ذضل ث لضهت جسا ثيُاثئ ثءل هاًث ثي ل ضضلها تاا س ض لا ثالل ه ها ُلجتا
ثجتثذ تاا س ض

ل نه

ف

نهض

Mintzberg et. al, 1976:246
ثيللا

ت

ث لضهت ذثسا ي عل

ثيلاهر ضل

ثيللهاس

ذضعتض)(Nichols, 2005

للضزثا أل لذح

ل

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف يا ) (Mintzbergذ ف ث ر ضساا ثي تثت هيل ثز ُاذتا تل ُاالً

لا لجتا ثال لضهت لا ُضا ثيُاثئ ت ذض تا ثال لُه ثي ثيعاضا لا ثيجذث ل ثيتئضء يل ع ثي تثت
ثيءلتثلضجف لع ث

لتثس

ثيلساضا ت ذثيلاذضت ت ذثال لضهت ذءُع تذلض ض

ذثالءل شهرت ذثيلس ضدت ذثي شتت ذثيلتهذر ت ذثالس هعت ذثيلعهذا

ثهيثهً ت

ت

ثيل اضا ت
ثأل لذح

ثي ءض ف ف ثيعذثل ثياض هلض ض يعل ض ل ع ثي تثت ضله ضلع د ل :ثيل هاعها ت لأ ضت ثيلذسضا
ذثيءتت ت ذلأ ضت تاذا ثيتع ت ذاذتثا ثيتن ت ذثتهاا لاذضت ثيتش

تثُعًه ه ر ضء ا ثيرذذ ت

ج لض لتثسُ ثي تثتت ذءضهء ات ثالجتثذثا :ثيل اضات ثيلُاض ت ثالءل شهرت ثالءل لهذت ذثي شتت
ذثيلءهذل ت ذثالس هعت ذثيلعهذا .(Ahmed et.all, 2014: 91
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ج لذح المدخل ثيللات ي ا Mintzberg
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لا

ثيش

ثيءهُد أل لذح ثيلا

ثيل مضلض ثيتئضء تهاا له ل ذا ء ء

ت

ف ءء

ُضتات للستا ثيل ملها لا

اذ ثياتضد ت ثا د) (Mintzbergت

ثا ثيل مل

سم جا ثي ضهتثا

ال ي تثت ُضت ت
لا ثي ضهتثا ثيلغضتا ثيلف لجلع ذلذ ً

ذُهيلهيف إا ثيعاضا لا ثي ثتتثا ثيل مضلض
ال لا ذجُ
)ُ (Mintzbergا ً

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف

أ.سُـهيــر شــاكــر صـ ـدّيـ ــق

"سا لاذت اذتا ي ذتثذ لا

لا ثي ضلها ثيلغضتا

له ضلتنه

تاا ها ذسا للاا ُهيسذثجز

ح ثيسذثجز ُهء ثيل هاعها ت سا لع ف ثيل هاع
ثيعذاا ي تثت ءهُد ذلسهذي

شفذ جاضا"

) .(Daft, 2009 :466
ترى الباحثة أن هذه الحواجز والتقاطعات والحلقات التي يدور فيها القرار هي أحد أسباب
التعلم المهمة للمنظمة كي تختار البديل الصحيح الذي يؤدي الى اتخاذ ق ارراتها المناسبة التي
تحقق بها أهداف المنظمة ،وقد يصل صناع القرار الى ق ار ار نهائي يختلف تمام ا عما كان متوقع
عند وضع الخطوات األولى ،ان هذا األ نموذج يعطي الفرصة لصناع القرار للتعديل المستمر
للخطوات التي قد ينتج خطأ عند تنفيذها من خالل العودة مرة اخرى واختيار بديل افضل او تعديل
البديل الذي تم اختياره مسبق ا وبهذا فهي في تطوير مستمر لق ارراتها لمواجهة الظروف الطارئة
والمتغيرة واسغالل الفرص المواتية ومواجهة التهديدات الخارجية والظروف الطارئة.
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أ.سُـهيــر شــاكــر صـ ـدّيـ ــق

 )7أبعاد المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي-:
لا

تاا لا ثآلتثذ ثيلف للتد ذل ل ر ُعض ثيشفذ تا ُعرنه ذثيلف

تترنه ثي لهل ذثيُهسثضا ف اتثءهلن ثيءهُ

ذثيلف سهلذث لا

ينه ُلساضا ت هلت ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ت لذل ا ثيُهسث ثي تل ج لذح ل هءل ضل لا
الذ ثي لهل ذثيُهسثضا ينح ثألُعها ت ذ له ذ لذر

ف ثيش

ير تتض جتثذ

ثآللف:

التعديل
المستمر
التغيير
التطويري

التفاوض
المدخل
المتدرج للقرار
الستراتيجي
التكيف

المبادرة
التعلم

شكل ( :) 2يبين أبعاد المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي
المصدر :إعداد الباحثة بالعتماد على األدبيات
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أ.سُـهيــر شــاكــر صـ ـدّيـ ــق

جدول ( )5الجدول التكراري الخاص بأبعاد المدخل المتدرج لصنع القرار الستراتيجي
العناصـــــر

ت

ادارة
المنطق التفكك االستشكافية العالجية التعديل االستباقية التعلم التفاوض التكيف التخطيط المبادرة التغيير
التطويري األهداف
المستمر
المتشابكة

الباحثيـــــــــــــــــن

1

Lindblom :1963 - 1979

2

Quinn : 1980

3

Cook, Warren : 1981

4

Pettigrew : 1985

5

Mintzberg :1978 1994

*
*

*
*
*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

6

Bailey & Johnson:
1997

*

*

*

*

7

Joseph & Barbera :
2010

*

*

*

8

Kowalkowski &others
:2012

*

*

9

Weelen&Hunger:2012

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*
*

*
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*

10

Sykianakis : 2010

11

Biggemeann : 2012

12

Ansari &others

13

الغالبي2012 :

*

14

الشماع 2015 :

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

أ.سُـهيــر شــاكــر صـ ـدّيـ ــق

*
*
*

*

*

*

*

المصدر:إعداد الباحثة على وفق ما عكسته األدبيات التي تضمنها الجدول

إصدارات املركـز الدميقراطـى العربـى للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واإلقتصادية-طبعة 2018

58

دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات

ُسـهيــر شــاكــر صـ ـ ّديـ ــق

 )1التعديـــــل المســتـــمر-:
إا ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض لا

ثيلا

اذثا لللهُع ذللء ء ت ذضل ثيعل ُش
س ثتتثا

ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ت ذضل ثره

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ضل ل عنه ت
لءللت ت

لعاض ثي ا ثيءلتثلضجض ُنار لاذضت

له ثسلرا ثيرتذتا ي ثتتثا ثألءهءض يل ذا لاثُضت

ت جض ي سهالا ثياهتئ ت ذضل لاذضت ضهتثا ثي ثتتثا ُسض
لذ ت ثيلع ذلها ثي هل

ش

ل ذا سهُ ي لعاض ذثيلسءضا يعا

ذسا تت ر ثيعهلتد ذ ثيغهيُف ت ُ 127 : 2008أ ر "ثيُس

ثياثئ تا

جءهيضل جاضاا لتل ف ُلءلذ ثألاثذ ثيسهيف" ذضت ) (Quinn, 1982: 618جا ثيلاضتضا ثيل تضحضضا
ضلض ذا إي ثإل هاا لا ُعض ثيعل ضها ثالره ض أل نه لاضت لسذالا ءلتثلضجض لع اا .ذ حث ضع ف جا
ثيلاضتضا ثيل تضحضا ضءعذا يذرع لعاض ا لءللتا لا

ذرع اذثا ثره ض يلذثجن سهالا

ثيلع ضا.
ذلا ثي لهئص ثيلف ذرعنه ) (Lindblom, 1959ي لا
ثيلش

لءللت

لا سُ له ع ثي تثت ُش

ثيلعهيجها ي رهضه ثيلاتذس لا

ثيللات ج ر ضل ثتهاا لعتضر

ضذجا ستثت ذثسا جذ س ذي ا ء ء ال ل لنف لا

ثيلس ض ا ذثيل ضض ثيلءللت (Etzioni, 1967: 386) .جا
ف ثيلاضتضا ثيحضا ياضن ثي اتا ت

ثيعلذا ثيلسذتد يإلاثتا ثيءلتثلضجض ضللث

ثءلتثلضجضها ل ملهلن ت ا لذثجن ثيلغضت ثيُضئف ُل

إساث

لعاض ا ف

ذ يف ت  446 : 2008ت ذ للض ثيلعاض ا

ثيل مضلض يل ذا للتثُا لع لعم ثيلسذالا ي ل ملها ثي ُت ت ذلث لعم ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض
ثينهل ثأل ت ت إا ح ثيلست ها ضل ثيلعهل لعنه غهيُهً ُش
ثيتءلض )  .(Quinn , 1982 : 616ذض لا

ه ) (Quinnجا ل ا ثيلعاض ا لسا

لذرع ف ثي ا ثيشهل ثألل ض ي ل مل ُ لسا
ضت ) (Quinnثا ثيلتذ
ذال ضل ا ي لتذ جا ضل ُأ ُاس ُش

رتذتض

للات ذ هت تل ض ثيل اضا
ُ اذثا ي

لضج ثيلذسر ثيسهيف ي ل مل .

ف ثيلعهل لع ثيعاضا لع لأثضتثا ثيُضئ ثي ض ت

جذ لذسضا جلضع ثيلناضاثا ذثيتتص ثينهل ثيلف سا لذثجننه

ثيل مل ت ذُهيلهيف إا ثيل اد ضل ف ت

ثيلاضتضا ثيل تضحضضا جا ضلللذث تلاثً مه لتا ف

ل ملهلن ذل ذا ياضن جه زض ي شت ثيلذثتا ذثإل هاا ل نه سءل ثألساث
ثالءلُهسف يلساضا ثي اهد ثيعه ت ت

ذ حث ضلا ل ثيلء ثأل ف

اهد ذثءع ذلأثضت ثيتتص ذثيلناضاثا ثيلف لا ثيلتج جا

لذثجننه ثيل مل ُهل هح تاا لا ثالجتثذثا ا د له ض تف لا ثيل هزا ثيل سل ي لذثتا ت
جذ ثيت ذات ي تا ت

ثألساث

ت ذال غتثُ

ف لاذضت ذرع ثألُاه ثيحضا ءض ذا ياضن اذث ع
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الذ ثأل تثا ذثيجزذ

يإل هاا لا ثيتتص ثيلسااا ت ا ساذثنه ت ذل لضت اذا ثي تثت ُضا لث
ثيع ذد ي ءلجهُ ثيءتضع ي مه ).(Quinn, 1982: 621
 )2التفــــــــاوض-:
شنا تُع ثي تا ثيلهرف لاذت ثيسذثت ف ثيلتهذض لا
ر ً تا ثال لله ثيللزثضا ف حث ثيلجه ي
ت

متض ثي ثتتثا ثيء ذ ض ثيلف لات

تف جذثئ

ثيثله ض ها

ها

ا

ثيلا

لا ثال هاضلضضا ذثيللهتءضا ت ذسا ثءل ا ثيُهسثذا

ثياتد ثيلف سا ض ستر ُنه ثيلتهذرذا تا ثيع

ءه

جُن

ت

ض ت

ثيلتهذرها ُاج ثيع لهذ لا ل ل ر

ثيل للها ضعل ذا لعهً الءل شهر لته ض جاضاا ذثءلغتد ثيس
ُتثلج ثيلتهذض ذل ثت ز ُسذ

ثيلس ض ف ي تثت ت

ستزا ُضتا إي ثألله لع إ شهذ
هت هتات ذسا ج ُا

جهلعض للعااا ثيل للها ذل ت ه ف جهلع

ثيلءعض ضها ث للهلهً للجااثً ُهيعذثل ثالجللهتض ت هيع سها ثالجللهتض ذثيلت زض ت ذثإلء ها ت
ذثيعل ضها ثيلتءضتض ت ذمنتا تاا لجهالا ذثتاا ي ُسذ
ل للها ج ت يلا
ذثيسااا

ف ثيء ذثا ثأل ضتا لءللاا لا

ف لجه ثيلاتاهذض ُل ااه ا ااف حيا ثيعل ا ا ت

لأثضاات ثأل ا ا ا ا د ذثيعذثااار

ذثيلاااتض ا اال).(Tsay & Bazerman , 2009 : 1-2
ل لعتضر ثيلتهذض ُه ر "ثيعل ض ثيلف ضءع ات ها جذ ج ثت لا

ثيللهي لا

ينه إي إشُهع ُعض

لسهذي ثيلذل إي ثلتهد للُها لع اتر آ ت" )(Rybaki , 2016 :3

م ثًت ينحث ثيلعتضر لا ثيل ا ف جا ءل لج جا جد ش ص ضسهذ ثيلأثضت ت
ثيءضاتا ثيلُهشتا ت ضر ت نف لاشهتا ف ثيلتهذض

ش ص آ ت اذا

ذتتر ) (Andersonثيلتهذض ُأ ر "تل ض

ل ع ثي تثت ثيلشلتا .ذ ذ ثاللله ُضا ثث ضا ثذ ث ثت لا ثال تثا ثذ لجلذتها ثال تثا ثيحضا
ضسهذيذا ثيلذل ثي ثلتهد لا ثج ثيل تع ثيللُهاي " ) .(Anderson,1991:2ثا ثاُضها ثي ضهاا
لتءت رتذتا ثيلتهذض ي ضهاثا ثيتثئاا ) (Rybaki , 2016 :3ت ذضهل

اذت ثيلتهذرها

ثيلسهذالا ثيلُحذي يس ثيلتثتها ت اله ال ض ذا حيا لل ه ثذ لءللذُه ت
ُش

ثيتتا ثا ضلستا

ل تتا) (Anderson,1991:2ت لا ثيلل ا يذرع ثيلتهذض جا ضذ ت تل يلس ضد ثيلزضا

لله لتضا ي اتر ثآل ت جضرهً ثحث

ه لسا

تا ثيلتهذض ُضا ات ضا ت ضل ر ثيسلذ ت

ث ثت لله ضتضا ت ذجا لتلهح ث لشهر ثلتهد ل ُذ ي ات ضا ذ ُاض ضترف ثي ض ثيلشلت ذضءلغ
ثال ل ها ف ثي ض ثأل ت ).(Clemen & Gregory , 1995 : 52
ي ا ت زا لجلذت لا ثي لهل ث للهلن ت
لساثنه ثيل مل سللًه إي

ثي ضتض ثيلف ل اد ُنه ثيءضهء ذثيث ه

ثيمنذت ثيلاتضجف ي ءلتثلضجض ت

ثيلف

ه لاذضت ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ضلء

إصدارات املركـز الدميقراطـى العربـى للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واإلقتصادية-طبعة 2018

70

دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات

ُسـهيــر شــاكــر صـ ـ ّديـ ــق

ُهيلءهذل ذثي شها ثيءضهءفت ذضت ثلسهل حث ثيت ت جا ثيل ملها تُهتا تا ضه ها ءضهءض ت
ذُهيلهيف إا جلسهل ثيللهي جذ لجلذتها ثيللهي ثي ذض ل ثت ت

ثيلا

ا ف ثي ثتتثا

ثيءلتثلضجض ثيللُع ).(Bailey &Johnson , 1997 , 5

 )3التكيــف-:
ذ ثءلجهُ ثيل مل ي لغضضتثا ثيلف لسا
ساتا ثيل مل ت
ف ساتلنه ت

ف ُضئ ثتلهينه ثي هتجض ت إح ضع

ثيل ضر

لذث ُ لغضضتثا ثيُضئ ثي هتجض ذثيلذث د لعنه يلذثجن ثيلساضها ثيُضئض ثيلف ل ثت
ثيُ هذ ذثالءللتثتت ضت

Wheelen, & Hunger, 2013: 26

جا حث ثيذرع

ذ ج لذحجف يلعم ثيجهلعها ذثيعاضا لا ثيلءلشتضها ثي ُضتا ت ذتاا ُضت لا ثيذ هالا ثيس ذلض
ت ذضشهت إيضر جسضه ًه ُهيعل ُاذا ا
ثيذسا ثي ه ف ي ُس

ت ذحيا ذا ثيل مل ثيلف للُع حث ثالء ذل اللل ا

تا ثيتتص جذ ثيلناضاثا ت ذ نه لعل

ف ُضئ لعُ لل ه ثيلش ا

ذثألزلها ُّج ذسلنه ل رضر ُهلجه ثيل ضر لع ثيلناضاثا جذ سل ثيتتص ذي ا يض

ثيُس

ت نه.

ثيمه ت ت  136 :2009ذجا ثيذرع ثيل ضتف ضلذت ثيعل ض ُهتلُهت ه تل ض ض ذ ضنه ثيعاضا لا
له عف ثي ثتتثا حذد ثأل اثر ثيللرهتُ ُهيلتهذض ضله ُض ن إل له لجلذت لا ثي ثتتثا ثيللتتس
ذثيلت

)(Sykianakis , 2012 84ت ذ ح ذجن مت ج ت لجا لا ثيلتهذض ذءض ي ل ضر

ذل ع س ثتتثا لل ئ لع للا ُها ثلسهل ثيللهي .
ذ ضل ا ذلر ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ثيلعللاا ت
اتضد ثيل ضر لا

تل ض

ثيلا

ثيللات ُأ نه س ثتتثا لألف تا

اذا ُ اذات ذض د ثيلاضتضذا ء ء لا ثيعل ضها ثيللاث

ذثي ثتتثا ثيللتهت ثيلف سا لللا يء ذثا ت لث

حث ثيلات

جزئضهً

ذ ثيل ضر ثيذثتف يس ثيلش ا ُله

ضل ئ لع ثيللغضتثا ثيُضئض ثيلسضا ).(Bailey & Johnson , 1997 : 4
ثا ثيل مل ذُل ل ر ج ذثتنه ذ م ثًت ي متض ثي م ت نف مه لتلذح ذللتهت لع ثيُضئ
ثي هتجض ضلأثت ُنه ذض ثت ضنهت يحيا إا ثيل مل يضءا ف سهي ثُها جذ ء ذا ت ُ
لءللت ذحيا يلءلاضع لا

ف لغضت

حث ثيلغضضت لس ضد ار ثالءللتثت ذثيُ هذ ت ذثيل ضر ذثيلأس ت جد

ثيل ئل ُض نه ذُضا للغضتثا ثيُضئ ثيل ثتا ضنه ثيشلهع ذ سلذا ت  369 :2007ت ذثا ثالساث
ثي هتجض ثيلف يض
ل اد إي

ي ل مل ساتا ت

ثيءضاتا ت ضنه ذُغض ثي مت تا ضتض ل تضح ثي ا ُع هض

ثيلعجض ُعل ض ثل هح ثي ثتتثا ثيل سل ثيعهج

حثا ثيعذثسل ثيءلتثلضجض ثيسهءل ت

ثيلا ثياذض .
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ضل ا ي ثتتثا ثيلُ تا ثيلف لل ح لسا ثيرغا جا ل د لذجنها جاضاا جذ تص ضلعل
ت ءنه ف ذسا السدت تف ُعض ثألسضها ال ضل ا ي ل مل جذ ثي تُضضا ثي هتجضضا ثي اتا ت
ن ثآلثهت ثي هل

ي جتثذثا ثيُاض

ذثيل ضر لا

تاذا ع ثآل تضا) (Quinn, 1982: 614ت ذضل ا ثي مت ثي ثيء ذا ثيل ضتف

ت

ت

ن ضتضاذا ث لُهت ثال لتثرها ذللهح ين

تل ثيلع

ج ر لستا تئضءف ي جتثذثا ثيلءلجضُ ثيلف ضلل ا ثيل مل لا لعاض ث شا ثألتله

سذ

لس ضد لاهُد ج ر لع ثيمتذر ثيُضئض ثيللغضتا ).(Anderson & Nilson, 2014: 96

 -)4التعلـــــــم -:
ذ ذ "ثيعل ض ثيلف لا

ن

ينه ضءع ثيلاضتذا ثي لسءضا تغُ ثيلذمتضا ذساتثلن ت

ذثاثتا ثيل مل ذُضئ تل نه")(Gareth & Jennifer, 2007: 273ت ذضجُت ثيل ضر لع ثيلاذت
ثي هتجف ي ل مل جا للع ذلُ ف لنهتثا ذجاثتثا جاضاا ُل
ذ ه الُا لا ثإلشهتا إي

لتنذ

ذ يف ت . 447 : 2008

ثيل مل ثيللع ل

)(Learning Organization

ذ ف" :ثيل مل ثيلف ل ذ ُهيلسءضا ذثيلغضضت ثيلءللتضا لءلتضاا لا اتذ

ثي ُتا ثيءهُ "

ثيعهلتد ذ ثيغهيُفت . 71 :2008
ثيلت ضت ذثيللتر ُش

ذ ف ثيل مل ثيلف ضسهذ ثيلاضتذا ضنه لعمض ساتا ثأل تثا ذثيجلهتها ت

د يزضهاا ثل ه ضها ثيلع ثيل مضلف ) (Gareth & Jennifer, 2007: 273ت ذضل ا لعتضر
ثي اتا ت

ثيلع ُأ نه "ساتا ثيل مل ت

ل تضح للهتءها ثالاثتا ثيل هءُ ذثينضه

ذثالجتثذثا ثيل

لا شه نه لضءضت ذلشجضع ثيلع " ) .(Goh and Richards, 1997 : 85ت ذ ف "لش
ثيل مل ثيحثلض ثيل
ل ه ءضنه لا سض

ُءُل ثا ثيل مل ل شفذ ذلثتد ذلءلعل

ساتا

ثيلعت ثيلف للتذد ُنه ت

ثي اتا ثيل ه ءض ذثالاثذ" ).(Jolodar , 2012 : 17

ذضللضز ثيلع ُأ ر ض اد ثي لغضضتثا لاتضجض جذ لسءض ها ت
ثلُهتنه)(John, 2001:65ت ذسا ض ذا ثيلع
ثيُاض ضءل ا ثي ثيلعت ثيءهُ ثيل لءُ لا

ثيءلتثلضجضها ثيلف ضجتد

هلج تا ثي ُتا لا ثيلجهتل ثيءهُ ت ذ جا ث لضهت
ثي ُتا . (Sykianakis , 2012 , 80

ذج ا ) (Katri&Ng , 2000: 58جا ثيعل ضها ثيُاضنض للاذت لا ثي ُتا ثياذض ذثيلع
ذلل ذا لا ل لا ثيس هئد ذثأل لها ذثيلته ض ذثيل ضها.
ذضت ) (Quinn , 1982 : 619جا ثيس ذ ثيلف سا ل شأ تا ثي ُتا ثيءهُ
ثيل تضحضضا ضل ثي مت ينه ت

ي لاضتضا

ث نه حثا ل هات ذ ل هيضر لسلل جس ت هي ُتا للض ي لاضتضا ث لُهت

ذلسءضا ثأل لذح ثيلعت ف ثيحد ض لج س ثتتثا ج ثت جهسهً)(Hit & Tyler, 2014: 333ت ذأل لض
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ثيلع ثيل مضلف و للا جهئزا اضل غ ) (Demingف ثيضهُها ذجهئزا لهي ذ ُهياتضج (Malcome

) Baldriage National Qualityثيذا ض ي جذاا ف ثيذالضها ثيللساا ثأللضت ض ذثيلف لول
جءه

ثمنهت سذا ثيلع

ساتا ثيل مل ت

ت

ثيل مضلاف )(John, 2001:65ت يلعزضز ثي اتا ت

ثيلذثل لع ثلسهل ثيلل س لا تل ذ ذلذمتضا ذغضت ).(Hart, 1992:327
ذلشضت إسا
لءلذ

ثياتثءها إي ذجذا ت س ُضا ذع لع ثيلاضتضا ذلاث

ثإلاثتا ثيءلتثلضجض ت ذ حيا

ها ثتلُها ُضا

ل ع ثي تثت ت

هلضا ثيعل ضلضا ُ لهئج ثل هح ثي ثتتثا

ثيءلتثلضجض ).(Ivan & Ivana, 2012: 7
لءع ثيل ملها إي لعزضز ذل لض ثي اتا ت

ثيلع لا جج ثيلسءضا ذثالُل هت ت ذ حث له

لمنت ثياتثءها ثيساضث لث اتثء )(Santos-Vijande et al., 2005 : 96ت ذ ها لء
تذثل جءهءض يلءنض ثيلع ذ ف(Chiva et al., 2007 : 224 ):
 ثيلجتضل :ضل ا لعتضتر ُأ ر ثياتج ثيلف ضل
ذثيلعهل لعنه ُش

ضنه سرذت ثيت تا ذثالسلتثسها ثيجاضاا

للعهار ).(Nevis et al, 1997 : 83

 ثأل ح ُهيل هاتا :ذضع ف ثيلتهذا ُضا ثيغلذض ذتا ثيض ضا ذثال اهذت ذ ها لا ضح ل
ثي جا ثيتش وض َّعا شتاه جءهءضهً ي لع ثيل مضلف ثيتعه ت).(Jolodar , 2012 : 17

 ثيلتهت لع ثيُضئ ثي هتجض  :ثيلتهت لع ثيعذثل ثيلف ف

هتج تا ءضاتا ثيل مل

ثيلُهشتا .(Bapuji and Crossan, 2004 : 415).
 ثيس اذثت :ضعتر ُأ ر ثيلس ضد ثيجلهت
لش

ثيللذثل

تل ضها ثال لتثرها ذثيثذثُا ذثيل

لجتُلن ثيضذلض )ُ .(Isaacs, 1993 : 26عض ثي لهل لث

(Dixon, 1997 :

) 32ثءل لج ُأا ثيسذثت حث ث لض سضذض ي لع ثيل مضل .
 ثيلشهت

ثل هح ثي ثتتثا :ضشضت ثي لءلذ لهثضت ثيلذمتضا

تل ض ل ع ثي تثت .ل ذ

ثيل ملها ُل تح تل ضها ل ع ثي تثت ُهيلشهت يإل هاا لا ثآلثهت ثيلستضزض يزضهاا لشهت
ثيلذمتضا.(Scott-Ladd and Chan, 2004 : 101).
ذضت )(Shin et al , 2017 : 47
يلاذضت ل مل للع ل

ها لء ت هلت سهءل ذتل ضها ل مضلض ثءهءض

هجس ذلءلاثل ذ ف :ث شهذ ار ذثر ت ذلل ضا ثيلذمتضا ت

جلضع

ثيلءلذضها ت ذلُها ثيلعهتر ثيلل ثت ل ت ذجلع ذالج ثيلع ذلها ثياث ض ذثي هتجض ت ذثيللاد
ي ذرع ثي ثت ا ذلل ض نه لا ثالُاثع.
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ذذ ه يا ) (Mintzbergأا ف لاذضت ثيءلتثلضجضها ض عل ثيلع اذ ًثت لت زضهً عل ثيل ملها
ضلء ُهيلع ضا ذتا ثيض ضا ثيشاضاضا ي ف ض ذا سهُ ً ي لس ض ثي هل ذُهيلهيف ضل ا ثيءضاتا ت ضر سُ
ثيللتر ثيتع ف ُهياث

)(Mintzberg & Lambel, 1998: 180

 -)5المبــــــــادرة:
ضلض ل هع ثي تثت ثي هجسذا إي ل تض ثال ل ها ُضا ثيزل ذ ف ذجنها ثي مت ثيللع
ُهاللجه ها ثيتئضء سل ذض سمذا جا ثآلتثذ ثألذيض غهيُهً له لش

لاتذ

ُش

ثءلتثلضجضها

جاضاا ف ثلجه ها ج ثت هت ض ت ذسا ضلُ ثيُعض ل ضاضا شضاضا لع منذت لع ذلها جاضاا
يلغضضت ذجنها مت ت ي ا ثإلجلهع يض
ثي تثت ثألسذضهذ ت

ثي ا ثيلف ضجل جا ض ذث ضنه إي

ثيتسض )(Quinn, 1982: 621
ثيل ضتف لا
ل اد إي

لل هً اثئلهً ت ذ ف ُعض ثألسضها ت ال ضذث د ل هع
لذثسع جس

ثا ثيلُهاتثا ثيحثلض ذثل هح ثي ثتتثا ثيلشهت ض لستز ثيء ذا

لذيضا ث هت جاضاا ذلغضضت ثياتض

ثيلف لل ُنه ثأللذت ف ثيل مل ثيلف ُاذت ه

ذثئا ثسللهاض أل نه لءن لجتضل ثالءلجهُها ثيجاضاا

2009 :95

لأثض ثًت جذ ضستزذا ت

ذض ا ) (Quinnت

رتذتا ثيلسا

(Andersen & Nielsen ,

إي جش هص لُاتضا هت س ذثا ثي تثت

ثيعهاض ت يلذيضا ثي ضهتثا ت لع لج ل ثتل هل ثيلزثلها ال تجع
ذض ذ ج ر سا ضتغل ثيلاضتذا ثيل تضحضذا ف جا ض ذا زل

ضنه)(Quinn , 1982: 619ت
ج ثت اتثض ُهي رهضه ثيتئضء ذجا

ضءهتاذث ف ثيلت ضت ُذرذح سُ ثل هح ثجتثذثا لسااا.
ي ا ذرع ثي ثضت لا لاتثذ ثيشت ها ذثيل ملها ثيعهيلض لجلذت لا ثآلتثذ ثيتثئاا ف
لجه ثيلُهاتا ثيلف ل اد ُاذت ه إي ثالُل هت ذثالُاثع ت لا جج جا ل ذا ل ملهل ه لُات ذ س
ضجل لتثتها ُعض ثيلُهائ ثألءهءض

ثذ
ضنه ءذ ً

ه لاتثذ جذ ثلسهل ستثتت ذ ح ثيلُهائ ذ له

ضح ت ه ثيمه ت ت 300 : 2009

ف:

المبدأ األول :ء ثيلجه ألض

تا جا لذيا ذل لذ ذل ُت ت اهيله ه ا ف ثاللجه ثيلسض .

ذاهيله ي جز ُعا ُ ائنه جذ ش نه ت ع

ل هع ثي تثت جذ ثيلاتثذ جا ال ضل ذث جد

ثتاهئنه ثيلجه ذل سنه ثيتتهض ذثال لله ت سل لُ
ثيعهل ت ذحيا ألا ثالُل هت ال ض ذ ت
ضجل جا ضل

تا ت ُ

ف ثاللجه ثيلسضس ذ ف ال ثيلل س

ل ضا ثآل تضا ُ ضعللا ت

ثالُاثعت ذت

حث ثالءه

ثأل تثا ستض ف ثيعل ذتا سل تذح ثيلُهاتا ياضن .

المبدأ الثاني :ض لا ف ثي مت أل تثا ت

ج ن للات سذل هت ذثا ثالتل هذ ُل لضلن ذتتهضلن ضجع

ثيل مل ثأل ُت ذثأل ر ذثأل ثت ثُل ه ثًت ذتُسهً ت ذيل ا ثيل ه أا ت

جءه
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ف ثي تثت ذلس ضد

ف ل اض ثأل هت ثيجاضاا ت ذثسل ثت ثأل تثا ذلشجعضن ذثلهس ثيتتص ين ي لشهت
ثي جهسها ي ل مل .
المبدأ الثالث :ثيل ف تا ثيتذلضا ت ذثي لت زض
المبدأ الرابع :لسذض ثيعل ثي
لء ذيض ت ذثيلء ذيض

ف ثيلعهل ل لف ثي اتا ثالُاثتض .

شفذ لللع ال ذمضت

لسذض ثي شها إي

سءل ت لا

إي الذح ذ .

المبدأ الخامس :ثيلجاضا ثيلءللت ي ت

ذثيت ت ذثيالذسها ت ذت

ثيلستضز ذثيلستضا ي ف ضل ع لا ج تثا لُاتضا ذلا ل مللر ل ر

ثيلاضت ثا ض لشر لتهلض
س.

المبدأ السادس :ثيءعف يلس ضد ثأل اثر ثألُعا ُهءللتثت ذ له لس د ار مت إي ثينار ثألُعا
يرلها لءضتا هت ذسض ذلءللتا ذلل هل .
تثئاا ذ تضاا ذيضءا ل تتا ت يحيا ض ُغف ل سم لجهتل ثآل تضا

المبدأ السابع :ثالُاثع ذ ء

ذل ضضلنه ذج ح ثيجضا ذلتا ثيتادذ.
ثال لله ُهيت تا ثيجضاا سل ذجا ه ا لتل ا إي آيضها ثيل تضح ذذرعنه ف ثيُه ذتترنه
ي ل هسش ُضا ثيسضا ذثآل ت ت تُله ثتا ثيل هسشها ُنه لعاض ه ثيل اتا ت

ل تضح ه.

المبدأ الثامن :ثتاهذ ثيلع تا اتضد ثيعل ج لض ُهيغ أل ر ثياتضد ثأل ر يلاذضت ثي تهذثا
ذلذءضع ثي شهاها ذالج ثأل تثا ُهيلنه ذثيذمهئر.
المبدأ التاسع :جع

ثيلُهاتا ذثالُل هت ذثالُاثع جزذ لا ث ه

ثالتل ها ُأا

ثيل مل ذل تض

ثيل ءء لءل ُ ثيلُهاتضا ذثيلُاتضا ذثالتله ثالُاثتض ُتسهُ لات ذلاتلنه تءضهً ذثجللهتضهً
ذلهاضًه.

 -)6التغيير التطويــري-:
ي ا لضز )ُ (Van de Ven, 1995: 520ضا ثتُع ث ذثع لا ثيلاذضت ثيل مضلف ذثيلغضضت ت
ثألذ

ذ ثيغهئف ) (teleologicalت ذ ثيجايف ) (dialecticalت ذاذتا ثيسضها ) (Life-Cycleت ذ

ثيلغضضت ثيلاذضت ) . (evolutional Changeذثيلغضضت ثيلاذضتد ذ ثيحد ضل ا يل هع ثي تثت ثا
ضس ذ لا

ثلُهع ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف.

ثا لاذضت ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض
ثيءلتثلضجض ثي هشئ لا

ثيللاتج

ثءلجهُ

ض اذد ت

ل ضتض

تل ض ثيلغضضت ثيلاذضتد ت ذضل ثيلغضضت لا

ءء

لا ثي اذثا ثيلغضتات له ذضل لغضضت ثالجتثذثا ي لعهل ذثيل ضر لع ثيُضئ ت ذضل
ُاتض

لءللتا ذيضءا ل تل

ذ لللهُع ت ذُنح ثياتض

ضل

ثيستهم ت
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ذثيُضئ

ذُهيلهيف ل ض

ثيسهج

ثي

لسذالا
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ُضتا ف ثيءلتثلضجض

يلس ضد ثيلغضضت

ثيلاذضتد .(Baily & Johnson,1997:6
ذضت

ها ذتضا لا ثيلغضضت ف ثيل مل ذ له:

ثيشلهع ذ سلذا ت  370 :2007جا

ثيلغضضت ثيل هئف غضت ثيل اات ذثيلغضضت ثيل اا ت جله ثألذ
ل هئضهً ُتع ثيعذثل ثياُضعض جذ ثيُهضذيذجض اذا لا

نذ حيا ثي ذع لا ثيلغضضت ثيحد ضسل

ثإل ءهات جله ثي ذع ثيثه ف نذ ثيلغضضت ثيحد

للا ُها لس ضد ثأل اثر ثيعهل جذ ثي هل ي ل مل ت

هذ ت
ضسا ُش ل اا ير ذل لذا ُ ً
ذُتع إتثاد لا ثإل ءها ذُاتجها للتهذلر لا لا ر

ترى الباحثة أن التغيير التطويري هو أعلى درجات التغيير المخطط في المنظمة وذلك
كونه ل يعتمد فقد على تغيير يالئم الموقف ومستجدات البيئة ويتماشى معها بل ألنه تغيير
مقصود يحدث تطويرا في اساليب العمل داخل المنظمة واستعمال الوسائل المتطورة والمكانات
الجديدة المتاحة في عملية التغيير ويعمل على تطور وسائل العمل والهياكل التنظيمية واإلمكانات
المادية والبشرية بشكل يدفع المنظمة ليس فقط للتغير من أجل البقاء والستمرار بل ألحداث
تط ور كبير تستطيع المنظمة من خالله أن تكون الرائدة واألولى بين المنظمات التي تقدم نفس
الخدمة أو المنتج وتكون قادرة على المنافسة العالمية.
سا ضذثجر ثيلغضضت ثيلاذضتد ُعض ثيل هذل سا ل ذا سذض سءل ذع ثيلغضضت ذثلسهل
ثيللهي ثيللأثضتا ُر ذي ا ضعللا حيا ت

ساتا ل هع ثي تثت ت

لس ضد حيا ثيلغضضت ُله ذ

ل اا ير ذلس ضد تره جلضع ثالاتثر ذثيل ض لا آثهت ثيلعهتر ثيلف سا للات لا ثأل تثا جذ
ثألاتثر ثيلف سا ال لتر حيا ثي ذع لا ثيلغضضت جذ لللذت ج ر سا ال ض ذا لتضاثً ذلعل ت
تتس لر ذثيسض ذي اذا لس ض ر ت ذلع ف ل هذل ثيلغضضت "ذسذر ثأل تثا ذثيلجلذتها لذستًه ء ُضهً ضا
ت

تا تره ثذ ل ُ جد لعاض ا جذ لُاض لت ثإلاثتا ج ر رتذتد يلسءضا ثألاثذ ذزضهاا هت ض

ثيل مل " ثيمه ت ت . 431 :2008
ذضت ) (Quinn, 1982: 619جا ف ثضت لا ثيسهالا ضل ا ي لته ض ثيءلتثلضجض ثيلف
ال جا لسل
ل هذ ُ ذا جذ ً

ت

ثي ُذ ذثإليل ثز ثإلضجهُف ُلجتا لتذت ثيذسا ذل هسش لتلذس

ي لع ذلها ثيجاضاا ت اله ال ضعل ل هع ثي تثت إي

لتهس ثيعاثذ ُا عن ُءتت

ذ ثضت لا ل هع ثي تثت ذثيل ااضا ذذ ذ ثيلغضضت ضتلُذا ُش
ذضجاذا جا ثيلتنذ تءر ثض ًثت له ض ذا ج ثت هت ض لا

لهت يلذثجن

ُضتا لا ثي ل
ح ثيسهالات

سُذ ثيلغحض ثيع ءض .

ذيغتض جهح تل ض ثيلغضضت ثيلاذضتد الُا لا لعت جءُهل ل هذللر ذلعت ثيذءهئ
ثيل هءُ ي ل ض ل نه ت سض

ضسله ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ثي لعت ثألءُهل ثيلف لا ع ُهأل تثا
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إي ل هذل ثيلغضضت ت ذ ها تاا لا ثألءُهل يل هذل ثيلغضضت ل نه ثيللهي ثيحثلض ت ص ثيتن
جذ ثيث

ت تا ثيلأ ا ت ثال ل ر ف لءلذضها ثإلاتثا ي لذثسر ت ثيشعذت ُهيرضهع ت ث ه

ثيل مل ثيلسه م  .ذضل ثيلغ ل ت

له ضألف :ثيمه ت ت -2008:431

ل هذل ثيلغضضت لا

. 433
 -1المشاركة :جد لشهت ثيجنها ثيل هذل ي لغضضت ف لللض ذل تضح غُتثلج ثيلغضضت.
 -2المفاوضات :ضتلتض ُهالاثتا ثتللها ُت هلج ي للهالا ذثيلث ضر ضت ز ت
ذل ه ع ثيلغضضت ت لا

ج اثر

اتد ج ثت تءلض إلسهل سذثت ذ د لعهذا ذثضرهح

ثيلع ذلها ثي هائ ثذ ثي هسل ثذ ثيغضت اسض

يآلثهت ثيء ُض ثيلف ضلذسعنه ل هذلذث

ثيلغضضت يل ا ثيعل ض .
 -3التربية والتصالت :ثيعل ت

ات لشهتضع ثيلغضضت لا

ثيلاتضل إلس هع ثيعهل ضا ثا ثيلغضضت ذ ء

ثيسضها ُهالره

ثيلتُض ذيض
إي

ا

ثالللهالا ثيتهت

ثيلف لتُا ُضا ثيعهل ضا ذثالاثتا ذءتت ثضله ثيلع ذلها ثيضن ذثيلف ل اد إي ات
تل ض ثيلغضضت.
ترى الباحثة أن األبعاد الستة تعمل مشتركة على تحقيق أهداف صناع القرار الستراتيجي
في صنع ق اررات استراتيجية استقرائية تفاعلية قادرة على التكيف مع الظروف البيئية السريعة
التغيير ومواجهة حالت الطوارئ التي قد تحدث والتي تكون المنظمة بحاجة لمواجهتها من خالل
صنع ق ارراتها الستراتيجية ،واإلفادة من التجارب السابقة وجعلها دروس ا للتعلم وصنع ق اررات
صحيحة ودقيقة ،وتشجيع كافة افراد المنظمة على المشاركة الجماعية في صنع القراارات
الستراتيجية ،وتحفيزهم على المبادرات الفردية وتقديم الفكار الجديدة التي تفيد أهداف المنظمة
وذلك وصو ال لصنع ق اررات ستراتيجية تؤدي الى الزدهار وتحقيق التطوير التغييري للمنظمة الذي
يؤدي الى استمرار المنظمة وبقائها.
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المبحث الثاني :حاكمية الجامعــات
جا اتثء ثيل مذتثا ف لجه سه لض ثيجهلعها ير ج لض للزثضاات ال ءضله لع لتثتها
ثيسهج ثيلف ال جاث

ضنه إي ثيل ا سذ ثيلزضا لا تهذا ثيل ملها ثيلع ضلض ت ثيلتلُا ُهيلذسعها

ثيلف يا ثيلجللع ت ن ت ذ ف رذذ حث ثيلُس

إا ثيغتض ثألءه

ذ لذرض لتنذ سه لض

ثيجهلعها لا ذجن مت تاا لا ثي لهل ذثيُهسثضا ذثي شأا ذثيلاذت ثيلهتض ف ذج

ثي لهح ذ حيا

ثألُعها ثي هل ُسه لض ثيجهلعها.
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أولا :التطور التاريخي لحاكمية الجامعات:
ض ذ ) (Ganag. et. allج ر ضجل ثالتلتثر ُأا سُ ت ذا تاضا ل لاُضد للا
ثيسه لض ف ثألال ثأل ج ذء ءذ ف ُش

ل نجف ذثهُات ذثحث له سهت ه ثيل ا ثيلستز ف ثياتثءها

ثيسهيض سذ سه لض ثيجهلعها ف ل ءءها جلضت ه ثي لض ض ت ضل ا ثي ذ جا ساذا ثيلذرذع
ف ا ثيس ذلها ثيجهلعض يضءا ذثرس سذ ذالالر ذلش ض ر سل

ذثينار لا ثياتثء
ثيتغ لا جا ثيللا

ت

ف تذث ت ا ث ل تا ثآلتثذ سذ شأا لتنذ سه لض ثيجهلعها ن ها لا

ضت جا سه لض ثيجهلعها منتا ف ثي تا ثيثهي

تشت ت اله منتا ثيجهلع

ل ءء لع ضلض

حثا اهُع سه ذ ف ذثجللهتف ذءضهءف ذل مض لساا يس ذسنهت ذثللضهزثلنه ذذثجُهلنهت ل ُع لا جلضعها
ثألءهلحا ذ ثيا ل ثيحضا ُتزذث ذث لءُذث ثتل ثت ًه سه ذ ضًه ف ثذثئ ثي تا ثيثهي
ها

ثيجلعضها ج حا ُهيزضهاا ذثالزا هت ذجلُسا ج ثت لع ضاًث

تشت ذل ح شأا ح

ها سهج ألش ه ل هءُ لا

ثيسه لض ).(Ganag. et. all, 2017: 556
ذضشضت ) (Baldridgeثي

جر

له ُتا ثيجهلع ذثتلتعا لءلذضها ثيستض

ثأل هاضلضا ُهيلهيف ءض ذا لا ثيلعل ذلا ثيلت د ثاثتا ثيل مل ت ثحث جرت ه إي
ذثيذمهئر ثيجاضاا ثيلف لتلترنه ثيجهلع
ثياث ف ي س ذل
ذثيءضهءها

حيا ثيلنه

ضلُ ثيعل ج ثت سلعهً ذلساضًهت ذلا ث ضلُ ثيتسص

ذثيل اضا ثيءلتثلضجف ذثيلشغض ف ذثيلذت ذيجضه ثيل مضلض

ف ثيجهلعها جحثُ

ف تل

ثي متض

لا ل مذت ثيُسذ

ذثيعل ضها ذثإلاثتا

ذثيلجتضُض ت سهُ

ي اتثء

ذثيلس ض ).(Baldridge, 1973: 22
ذ ها لا ضت جا سه لض ثيجهلعها منتا ف ثآلذ ثأل ضتا ذحيا م ثًت يله لءن ُر
ثيجهلعها ف لعم اذ ثيعهي

ف ثيل لض ُل ل ر جذث ُنه ثالجللهتض ذثالسللهاض ذثإلاثتض

ذثيءضهءض ت ذ ف جزذ لن ذسضذد لا ثيلجللع ثيعه

له ثا ينه ت سها لُهايض لع حث ثيلجللع

)(Nasereddin, 2013: 157ت ذلمنت ثياتثءها جا

ها ث للهله للجااث ُسه لض ثيجهلعها

ذا ُها للزثضاا لا ثيس ذلها ذثيلجللعها ثيلس ض

ثيجهلعها ذلءهذيلنه

يلسءضا

ذتض

). Brown 2011: 55) ; (Marshall et al. 2011: 89
ذذ ه ياتثء ساضث يل مل ثيلعهذا ذثيل لض ف ثيلضاثا ثالسللهاد ف جلضع ُ اثا ل مل
ثيلعهذا ذثيل لض

ف ثيلضاثا ثالسللهاد ل تضُهت ذ هل ل ا ثيلف ل عل ثياذي اذ ثت ُهت ثز ف ثيلع ض

 بِ ْنيَة ؛ تَ ْك ِوين ؛ َش ْكل ؛ صُو َرة ؛ صرْ ف ؛ قَ َوام ؛ َمبْن ًى ؛ ُمورْ فُولُوجيَا ؛ هَ ْيئَة  ،وهي علم التَ َّشكل.
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ثيعهيفت سا ججتضا إل سها جءهءض

ثيء ذثا ثأل ضتات ذال ءضله ف ثيلذجضر ثي هتجف

جذ ثياث ف ي لع ض ثيعهيف) (OEC, 2003ذغهيًُه له للا ل هسش

ح ثيلغضضتثا لا سض

ذسا جلُسا ثيسه لض سرض اذيض ُهتزا ف ثيلع ض ثيعهيف ت
حث ثيللا

ُسـهيــر شــاكــر صـ ـ ّديـ ــق

ثيتغ لا س ض

ثيسه لض ت

جا لسلذ ذلا

غهيُه له ض ذا رُهُضه س ض ذحيا يعاا جءُهل ل نه ث ل ر ثيل هيضا ذثيلته ض ثي متض

ينحث ثيللا ).(Walter, 2006:1
جا لتنذ سه لض ثيجهلعها منت يضعُت تا ثألزل ثيس ض ض ثيلف للت ُنه ثيل ءءها
ثيجهلعض ذثيس ذ ثيل لتس ينهت ل ا ثألزل ثيلف لللث
ثيل تضحض ذد ) ثيا ُ ت جترهذ ضئ ثيلاتض
ثيللع

ها إاثتثا جهلعض ذرعلنه ثيء ا

ف جا

ت يل ذا لنللنه ثل هح ثي ثتتثا

ت ذثي ذثات ثإلاثتض

ُش ذا الذت اذا جا ض ذا ألد ل ن سد ل هسش ل ا ثي ثتتثا جذ ثالتلتثض ت ضنه ت تف

ثيء ذثا ثأل ضتا لزثضا ثيلذجر سذ ثال لله ُلذرذع ثيسه لض
ثيل للتثا ذثيعل

لاُضد ثياتثءهات ثيلف ه ا لا ج

ت

ثيسه لض ت ذلُهائنه ف ثيل ملها ثأل هاضلض

ف ثيلع ض ثيعهيفت سض

ل تا

لذلضهلنه ثيلءهتت

سذ لاُضد

ي ا جلُسا ثيسه لض جزذث لا ثيلشنا ثيلع ضلف

ذتهل لءه له ف لس ضد ت ض ذتءهي ل ءءها ثيلع ض ثيعهيف).(Marwin&Jaime, 2015: 26
ت

لا ثيء ذثا ثيعشتضا ثيلهرض

ثألءهءض ذلنهلنه ثألءهءض ذاتض
ثيللذض ا ثيس ذلض ت ذثيعذيل ت
ثيءلتثلضجض ت ذ
ي ل ملها

ه ا ثيجهلعها لسا رغا لءللت لا لغضضت سضلنه

ثيعل ضها ُءُل ثيا ل ثيللزثضا ت
ل ا ثالءُهل جاا ثي

ثيلع ض ثيعهيف ذث تهض

رتذتا ت ع ثي اتا ثيل ه ءض ذثيت ض

ثضت لا ثيُ اثا ,لسذيا ثيسه لض ثيل ضاض الاثتا ثيشت ها ,ذي ا ُل ضضر ثي لهح

ثيل

ال

لءلنار

)(Trackman,2008

ثيتُ

)2012

(Mok,

)2001

(Christopher,

)2007

(Chan&Lo,
(Hanada,

)2013

). (Mora, 2010) (Min Y& Browman, 2015) GarnegieY& Tuck, 2010
جا ل تضح لهح سه لض ثيشت ها ش
ثذتذُه ُءُل جلذا لت زض

لساضه س ض ضهً ُهي ءُ ي عاضا لا ثيُ اثا ,ذال ءضله ف

م ثيلع ض ثيذا ض ت ت

ثيشت ها ثي هل ذحيا ألا لعم

ت

ثيجهلعها ثالذتذُض ال ل ثز ال لل ا ثيستض ف ث لضهت ثينضه
ثيعهي

لساا لتهلض

ثالاثتض ذثيل مض  ,الا سذث ضا ثيلع ض

ثجنزا ثالاثتا ,ذتل ضها ل ع ثي تثت ذثجتثذثا ث ت

حثا ل

ُهيجهلعها .(Donnia et. Al., 2015: 18
ي ا ل ل سم ثا ه لعاض ا ذثل سها ت

ثيلع ض ثيجهلعف ف جغ ل اذ ل مل

ثيلعهذا ذثيل لض ت ذ حث ثاللجه جلُ ذثر ثآلا ف ل ل ر جتجهذ ثيعهي ت سض
يعُا تل ضها ُذيذ ضهت ذثاهت ثيل

جا ف جذتُهت سا

ا ثألذتذُفت ذثت ا ج اثر يشُذ ت اذ ًثت سهءلًهت ذلنلهً ف
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ا ع تل ض ثيلغضضت ف ثيلع ض ثيعهيف  .ذثلُسا آثهت ح ثإلجتثذثا لوت
ثألاذثا ثيلف ل إا هينه يل ءضد ثيُتثلجت ذرُا ثيجذاات ذثيلشاضا ت

ثيذسا ثيسهيفت ت

اهد ذثءعت ذالض للت ت

جا

هت سهتا جذتُهت سض

ثي لهئجت ضجتد ثءلعلهينه ف

ثيُ اثا ثيلجهذتا ألذتذُهت جذ ثيلف لال ي رله

إي ثيل ا ثألذتذُض ي لع ض ثيعهيفت ُ لعاث يضل ثي ثيذالضها ثيللساات ذ اثت ذجءلتثيضهت ذج ض ًثت
ف ل هاد جلضت ه ثي لض ض ت ذشتد آءضهت ذثيشتد ثألذءات ذ حيا شله ج تض ضه & (Jaramello
).Ezzine, 2013: 14
ذت

م ثيلع ض ثيعهي ت

ثيتغ لا ثيلغضتثا ثينهئ

ثيا  30ثيلهرض ثذ سذ حيا ,تل ثيجهلعها ضُ
ثيجهلعها ل اذ ت

لذيضا لعت جاضاا لا

ذثسا جذ جد شفذ آ ت رتذتى ال
ضع

لاتض

ثيء ذثا

ثيلعضا ثيعهيل

ثيلعت ثيلل ال ت له جا ءُ

ثيُس  .ذت

ثيتغ لا ثا ثيسه لض لا ذع

ل مل ذياُضع ثيعل ثال هاضل ثي هل

ثا ُعض تل ضها ذللهتءها ثيسه لض ثيل

ُضتا لا

ثيجهلعها ت

لاذتا ضنه تضاا .ذينحث ثيءُل ,لا ثيلن

ثيللضضز ُضا سه لض ثيشت ها ذثيسه لض ثال هاضلض )(Rownlands, 2017: xiت جله ف ُ اثا
لا
ت

ثيلهرض ينح ثيُ اثا

ثيشتد ثألذءا ذشله ث تض ضه ا لت ز ثال لله ف ثيء ذثا ثيث
ثياذت ثيتئضءف ت ذثيحد ل عُر م سه لض ثيجهلعهات ذحيا لا

ذسا ج ا ذزتثذ ثيلع ض ثيعهيفت ذذثرعذ ءضهءهلرت تا سهجلن ثيلهء

لسءضا ذتض ثيلع ض ت

ي م سضه

سه لض ثيجهلعها

ذحيا ف اذا وت اا ف لت ز "لتءض ضه ي ل هل ثيللذءاف" ) (CMIف شنت ه ذا ثألذ لا ثيعه

.(Jaramello, 2012: 3) 2013

ثاني ا :اإلطار المفاهيمي لحاكمية الجامعات:
ثيل ه ء ا

لوعَّا ثيجهلعها س ل ثيلعا ا ات
ذثيل ا ا ا

ثيل ذيذج

ذثيل لضا ا ا ا ا ذثيل

ذلذ ضا اات

للا ُ ااها

لع ا ا ا ازز ثي لا اذ ثالسلل ا اها
ء ا ااذد

ثيااعل ا ا

ذثي ا ااتا ت

ثيللغ اض اتا

ذثيجاض ا اااا

)( Marinas & Priotesa, 2015: 801ت ذسا منت لتنذ سه لض ثيجهلعها ف ثآلذ ثأل ضتا
لعُ ثًت تا ل ا ثألزل ثيلف ضعه ف ل نه ثيلع ض ثيعهيفت ذحيا ُءُل ثيلعهتض ُضا للا ُها ثإلاثتا
ثيع ضه ذثإلاثتا ثيل تضحض ت لله ض اد ثي رعر ف لاذت تل ل ا ثيل ءءهات ذ حث ضعذا اللل ا
اتر ذثسا ي ثتتثات ذذرع ثألاتثر ثأل ت لذرع ثيلل ف) ( Fielden. J., 2008ذ
ثذءع لشل "ثيسه لض ثيُ ضها ذثيع سها ذثيعل ضها ثيل ضل ا لا
ذ ل تضح ه ذثءلعتثرنه ت

ءضهد

ينه ث لضهت ءضهءها ثيلع ض

ثيلعضاضا ثيل ءءف ذثيذا ف ت ذلشل ثيسه لض شُ

حيا ثالاهت ثيلشتضع ت ذ لهئص ثيل ءءها ذ ضتض ثتلُها ثيل مذل
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ثيتءلض ذ

ثيل ل تد ُنهت ر ً تا ثينضه

ت سها لذجضر ثيء ذا" ).(OECD, 2008: 68
مه ل ع ثي تثت ف إاهت ثيجهلع ت ذضلذي

ذلشضت ثيسه لض ثيجهلعض إي
ثيلء ذيض ثالئلله ض ذثيء ا ثي نهئض ت
ثيتئض

جلضع ثيلءهئ ثيللع

ُهيجهلع ت ذلتذض ثيء ا إي

ي لعهل لع ثيلءهئ ثيضذلض ي جهلع ت ذغهيُهً له ض ذا مه لشلتا ي س

ثيلل س ت ذي ا ف ثيل ه ثألذ ُضا جترهذ ضئ ثيلاتض

ذثإلاثتات سض

ثأل هاضلض ثيلء ذيض ثيتئضءض ي جهلع لع ثل هح ثي تثتثا ثيلشلت
)(Edward, 2011:3؛ ذجضه ها ش
س

هت

ثألل هذ

ُضا جلسهل

جا لاذضت ثيلءهئ

ف ثيلءهئ ثيل ءءض ثأل ت

ثيسه لض ثيجهلعض ت ا ثسلتح ثيُهسثذا ثا ثألءه

ي مه

ذ ثيث ذثالسل ثت ثيللُها لا جه ل ثيجلضع ) (Currie, 2005:20ت ذجا ءلها مه

ثيسه لض ثيتهت

لشل  :ثيلعهذات ذثيزلهي ت ذثالللهالات ذجذا ت ض لشلت ت ها ثلسهل

ثيلل س ثيللعهذ ضا ياضن

تل ج ر الل هح ثي تثت ثأللث ُاالً لا جلسهل ثيلل س ثيحضا

ضعل ذا ف لذثلع.(Ayo, 2008: 60).
جا لا لهئص ثيسه لض ثي ذض
جه ل ذثسا ثيحد ضل هءل لع ث ه

ف ثيجهلع ذجذا مه

عه ذسذد ذضللر ثيس

ثيجهلع ت ذ ها اتثءها سا سالا جاي ت

ثيجهلعف ذ ثأل ثت هت ض إحث ها ضع

لا

جا سه لض ثيست

ث ه ثيست ثيجهلعف ).(Kezar, 2005: 635

ي لتا لعتضتها ثضتا يسه لض ثيجهلعها ل هت ُلتنذ ثيسه لض ثيعهل جذ سه لض ثيشت ها
ذي ا سهذيا ثيُهسث ثءلعتثض له ثءلاهتا ثضجها لا
ذ هل ثألج ُض ل نهت ذجا

ثا تنه ت

ثياتثءها ثيءهُ

ت

ها سلذت ُضت ف حث ثيلذرذع ف ثياتثءها ثيعتُض ت ذءضل تتض

لته ض سه لض ثيجهلعها ذ له ض ف:

جـــــــدول ()6
تعاريف حاكمية الجامعات استناد ا على المصادر الواردة فيه
ت
1

اســم الباحــــث
Kaplan

السنــة

الصفحة

المفهـــــــــــــــــوم

2006

215

عملية صنع الق اررات داخل الجامعات حول البرنامج

التعليمي  ،لِ َمن َ ،و َمن ( الهيئة) التي تتخذ القرارات
بشأن تلك البرامج وكيف يمكن لتلك البرامج من

تحقيق الجدارة األكاديمية والوصول على المستوى
العلمي المناسب.
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Shattock

2006

1

األشكال والعمليات الدستورية التي ت َنظَم شؤون

Antonelli

2007

21

هي عملية إدارة الجامعة من خالل التفاعل بين

3

Kim Terri,

2011

165

4

خورشيد وآخرون

2009

13

5

Huyck

2012

9

6

Nasereddin

2013

156

العريني

2014

117

8

Bratianu& Pinzaru

2015

29

9

Nancarrow

2016

4

2017

556

الجامعات من خاللها.

الطراف الداخلية والخارجية التى تسعى الى تحقيق
توازن ديناميكي.
عملية اتخاذ القرار الستراتيجي  ،والسلطة لتحديد من
يشتركون في القرار وكيفية تقديمهم للمسائلة.
الطريقة التي يتم من خاللها توجيه انشطة الجامعة
و إدارة أقسامها العلمية وكلياتها ومتابعة تنفيذ
خطتها اإل ستراتيجية وتوجهاتها العامة
عملية المشاركة المزدوجة في اتخاذ القرار في التعليم
العالي تحدث بين كيانين (الكلية واإلدارة) .تتمتع
الكلية بسلطة على المناهج الدراسية والتعليم وقضايا
الفصول الدراسية والبحوث في حين أن اإلدارة لها
سلطة على عمليات المؤسسة  ،بما في ذلك الشؤون
المالية وشؤون الطالب والشؤون العامة والهياكل
المادية.
كتلة متكاملة تخلق التوازن داخل العمل الذي يسبب
فقدانه خلالا كبيرا في الجامعة ،وتتكون من مجلس
الحاكمية المكون من مجالس :األمناء والجامعة
العلمية والمديرون واألساتذة
والعمداء واألقسام
ّ
والطلبة وأعضاء من المجتمع المحلي.

7

قدرة الجامعات على تحقيق أهدافها ،وبمستوى عال
الجودة ،وتحسين أدائها باتباع أساليب مناسبة،
وخطط فاعلة ،وذلك من خالل اإلدارة الجيدة
والرشيدة.
اطار هيكلى ووظيفى الذي يدعم عملية صنع الق اررات
التي يتخذها القادة الكاديميين.

10

Ganag. et. al,

إطار ممارسة السلطة والتحكم فى الجامعة
النظام

المسؤول عن تحليل ودراسة مختلف

اإلجراءات ،والهياكل ،والعمليات ،والسياسات ،واللوائح
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التي من خاللها يتم اتخاذ الق اررات ويتم ممارسة
السلطة.

المصدر :من إعداد الباحثة بالستناد إلى عدد من األدبيات
ترى الباحثة انه من خالل التعريفات السابقة يمكن استخالص المعاني اآلتية لتعريف
حاكمية الجامعات:
 مجموعة من األنظمة والهياكل والعمليات التي تسعى ادارة الجامعة من خاللهالتحقيق جودة في األداء.
 تنظيم للعالقات بين مجالس حاكمية الجامعة )مجلس األمناء ،مجلس الجامعة،مجلس العمداء).
-

ادارة التفاعل بين الطراف الداخلية والخارجية وذلك لتحقيق التوازن الديناميكي بين
اصحاب المصالح المختلفة وأهداف الجامعة الستراتيجية صنع الق اررات الستراتيجية

ولمن تصنع تلك الق اررات.
وتحديد َمن ومتى َ
وهكذا فالتعريف الجرائي لحاكمية الجامعات  :نظام يستعمل مبادئ الحاكمية الرشيدة في
صنع الق اررات الستراتيجية ،من أجل تحقيق اعلى جودة في األداء الجامعي ،ومن خالل عملية
خلق التوازن وتنظيم العالقات الداخلية والخارجية للجامعة ،وبما يرتقي بمستوى الجامعات
وتأهيلها للمنافسة العالمية وحصولها على العتمادية الكاديمية التي اصبحت اليوم دليالا على

تطور الدارة الجامعية وتحقيقها ألهداف الحاكمية الجيدة في الجامعات.

ثالثا :أهمية حاكمية الجامعات:
ُضتا ف ثيجهلعها أل ر ُاذا ذجذا إاثتا هت

لض
ي سه لض ج ّ
ثيل ءء ءض ذا لساذاثت ذثا ثيسه لض ينه اذت ه يض
ذي ا ف ث تلهح ثيجهلع
جلسهل

ثيلل س

ا ف رلها ثيلءهذي تا ثأللذث

سذ ثالسلضهجها ثألذءع ي لجللع ذجا سه لض ثيجهلعها للتهت
ذثي هتجضضا

ثياث ضضا

اض هلض ف)(Bratianu& Pinzaru,2015: 28
ذحيا ذ نه لعل ت

إا إساث

لاذضت اث

لذ ضت ض

ثيحضا

ضءعذا

ثا ي سه لض ج لض

جه اضا

يلس ضد

لع
لذثزا

ُضتا ذللزثضاا ف ثيجهلعها

ل مضلف ضل ا ُذثءالر جا للل ا ثيجهلعها لا لس ضد ث اث نهت

ذثيذءهئ ثيلف للل ا ُنه لا ثيذلذ يل ا ثأل اثرت ذلس ضد تسهُ ثألاثذت ذضل ا لساضا ج لضلنه
ضله ضألف :ثيعتض فت . 119 :2014
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 -1ث نه لوءن
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ذ ضئها سه ل ت ل ذا لء ذي تا

ضل ا ثيلأ ّ ا لا هت ض إاثتلنه.

 -2لعل ت

لءهتاا ثيجهلعها يلس ضد ج اث نه ت ذُأ ر ثياتد.

 -3لعل ت

ثي شر تا جذجر ثي لذت ف جاثذ ثيجهلعهات ذلُضا لا رعر ثيل تجها.
لعزضز ثي اتا ثيل ه ءض ت ذلج ل ثيجهلعها لا ساذ

 -4لعل ت

ثيتءها ثإلاثتد ذثيلهيف

ضنه.
 -5لعل ت

رلها ثيلّذثزا ُضا ثيلء ذيضها ثيءلتثلضجض ُعضاا ثيلا ت ذثيلء ذيضها ثيلشغض ض

ثي لضتا ثيلا .
 -6رلها لذثتا ثيجهلعها ذثالءلثلهت ثأللث يل ا ثيلذثتا.
 -7سلهض للهي ذرلها س ذد ثيعهل ضات لا ثينضئلضا ثإلاثتض ذثأل هاضلض ت ذُاذا للضضز
ُض ن .
 -8لوعَّا ثيسه لض

مه إشتثر حثلفت ثيحد ض اد إي

"ء ل ثيلاُضد ثي ه ذ ف ي لشتضعهات

ذُهيلهيف وسءا ثإلاثتا"ت ذ حيا رلها س ذد ثيعهل ضا يلس ضد تره ثيلجللع تا ثاثذ

ثيجهلعها.

رابعـا :أهداف حاكمية الجامعات:
ثا ثيسه لض ثيجضاا لنار ثي

ثيلشهت

ذثيلءهئ

ذثيشته ض ذلذ ضت ثيلع ذلها ثيلسضس

ذثيذثرس يألاتثر ثيلف للعهل ثيل مل لعنه) (Koli, 2001, 2إا ثأل اثر ثيلتجذا لا ثلُهع
ذلاُضد سه لض ثيجهلعها يض
ذثألاتثرت ثيلف لءع إي

ُهإلل ها إء ها ه يجن ذثساا ات ث له ثي

ثيعاضا لا ثيجنها

لس ضد ث اثر ذ ذثئا لا جتثذ لعزضز لاُض ها ثيسه لض

ف ثألجنزا

ثيس ذلض ت ذثيل ملها ثيعهل ) ثيعتض ف ت 118 : 2014ت ذسا ذتاا تاا لا ثأل اثر ف ل هتضت
ثيا  UNDPثال ثا

ها ث اثر تاضاا ي سه لض ذ له ضألف :ثيس تفت . 2013:75

 -1لس ضد ثيشته ض ذثيعاثي ت ذل

سد لءهئ ثاثتا ثيل مل ت ذ حث ض اد ثي لس ضد ثيسلهض

يألاتثر حثا ثيع س ذثيسا لا ثءلغ

ثيء ا ُغضت ثيلل س ثيعهل .

 -2لس ضد ذثءللتثت سهي لا ثيشتتض ف ثيلجللع.
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 -3ثي تهئ ف لس ضد ثيل لض ثالسللهاض ت ذل لضص ثيلذثتا ثيعهل ذثءلثلهت ه.
 -4لس ضد ثيللضز ذثيجذاا ف ثألاثذ لا
ذج اثر ثيل مل ت

ث لضهت ثألءهيضل ثيل هءُ ذثيتهت يلس ضد اا

ثيلا ثيُعضات ذلساضا لا ثيلء ذ ذله ثيلء ذيض .

 -5لاتض ءلع ثيل ملها.
 -6ثيلأ ضا ت
ذجذا ضه

رلها لتثجع ثألاثذ ثيلهيفت ذرلها

ثاليل ثز ُأس ه ثي ه ذات ذثيعل ت
ثاثتض لل ا لا لسهءُ ثالاثتا.

 -7ل ُض ثيلذسعها ثيل ل ت ي تثا ف ثيُضئ ثيعهل .
ذي لا ثيعتض ف ف اتثء ينه تاا لا ثأل اثر ثيلف لعا ه ج اث هً لنل يسه لض ثيجهلعها
ذ ف هآللف :ثيعتض فت 19 :2014
ينه "لعزضز هت ض ثيجهلعها"ت ذل ذضا ُضئ لهيس ي عل ت ذحيا يزضهاا ثي تهئ

 -1ضل ا لا

ثياث ض ت ذثي هتجض ألاثذ ثيجهلعها.
 -2لعزضز ثيلشهت

ثيجلهتض

لشهت ثألاتثر لا

ف تل ضها ل ع ثي تثتت ذحيا لا

ثألترهذ ثال هاضلضضا ذثإلاثتضضا ت ذثي ضهاثا ت ذثيا ل ف ل ا ثيعل ضها.
 -3ذرع ثي ذث ضا ذثي ذثتات ثيلف ضءلا ُنه ثي ضهاثا ذثيلء ذيضا ف ثيجهلعهات ف لذيف
ثيلنله ثإلاثتض ت ذحيا ُله ضرلا لس ضد ثياضل تثاض ذثيعاثي "ي ه ثألاتثر ثيلع ض ".
 -4لعل

ت

لس ضد ثيعاثي ذثيلءهذثا ُضا ه

ثيسلذ ت
 -5لعل

ت

ثيعهل ضا ف ثيجهلعهات ذحيا لا جج

لس ضد ثألاثذ ثيعهيف لا جلضع ثأل تثا.
ثتاهذ سد ثيلسهءُ ذثيلءهئ

يه

ثألاتثر ثيل لتع لا ذجذا ذُ هذ

ثيجهلعها.
 -6لعل ت

لس ضد ثيشته ض ت ذحيا لا

يلل ا ثيعهل ضا لا للهتء ثألتله
لشهت لن ثيتهت

ثيعل ذ هً آليضهات ذجاتت للء ُهيذرذح
ثيلذ

ف جلضع ثال شا اث

هل

ثيضن ت ذُش

ذلسض

ذرلها

ذ هت ثيجهلعها.

خامس ا :نماذج حاكمية الجامعات
"ثيسه لض

ف ثياتض

ثيلف لولهت

ُنه إاثتا ثيلذثتا ذثيء ا

)(Sufean & Wang, 2014: 108ت ف سضا لت ز ثإلاثتا ت

ف ثيل ملها ثيلع ض "

تهذا ذ عهيض ثءلعله ثيلذثتات
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لا ثيعشتضا تهله

اض هلض ضها جلسهل ثيلل س ثياث ضضا ذثي هتجضضات ذت

ثيلهرض ذثيجهلعها لسا رغا لءللت لا لغضضت سضلنه ثألءهءض ت ذاتض ثيعل ضها ُءُل ل ثضر
ثيلع ض ثيعهيفت ذل تضض ثأللذث ثيس ذلض ت ذثيعذيل ت
جت

لا ثيل ه ءض ذثيت ض ثيءلتثلضجض

ثأل هاضلض ثيل ضاض إي

لهح

ح ثيمذث ت جاا إي ثيسهج إي لءلذ
ها لسذ لا ثيسه لض

ف ثيعاضا لا ثيُ اثا ها

ي تُ ت

سه لض ثيشت هات ذي ا لل ضر لع ثيل ملها غضت ثينها

ذضلث ل تضح ح ثي لهح ثيل ءءض ثيجاضاا لساضه س ض ضه ُهي ءُ ي ثضت لا ثيُ اثا هل لا جذتذُهت
ُءُل ثيجلذا ف م ثيلع ض ثيذا ض ثيلت زض ت له السم )" (Donnenaت
ثي هل ت ذلعم ثيجهلعها ثألذتذُض ال ل ثز غضت ستا ال لضهت ضه
ألا سذث ضا ثيلع ض ثيعهيف لساا لتهلض

ثيس

ثيشت ها

ت

ذثإلاثتا ثي هل ُنه ت

ذ ضئها ثيسه لض ت ذتل ضها ل ع ثي تثت ذغضت ه لا

ثإلجتثذثا حثا ثيل يجلنذت ثيجهلعها "). (Donnena et.al, 2015: 18
" ها لهح
ثيل مل ت ذثيلذتذ

ثضتا ي م سه لض ثيجهلعها للتهذا سءل ثيلذجر ثيعه ي ُ ات ذ حيا ذع
ثيلهتض فت ذثيعذثل

ثيث ه ض ت ذثيءضهءض ت ذثالسللهاض ثأل ت  .يحث الضذجا

ج لذح ذثسا ض هءل ثيجلضعت ذجا ستثت ث لضهت جسا لهح ثيسه لض لا جج جا للُ ه ل مل لعض ت
الُا لا اتثءلر ُش

جضا" ) (Jaramillo. A., 2013: 4ت ذ هيا تاا لا ثالش ه ثذ ثيلضغ

ثيلف تتض لا

ينه ُعض ثي لهل ذثيُهسثضا ت ضلن يله ض ذل ذ ها ذلتهت ا ثيسه لض

ثيجهلعض ذضُاذ ثا ثال ل ر ف لءلض
ثضره ثي

لسلذث

له ء ت

ح ثالش ه لا ثي لهح
هيا ج لذح

ثح ال ضذجا

– لضغ ثذ ضه

ثذ

ض

شهل

سا ث ع

ذثسا ي سه لض

 Matheson,2002:38ت ثال ثا حث ثال ل ر ضل ا ل ُ ذجذا ذثا ثت ر ُءُل ث ل ر ت
ثيُهسثضا ف له ض ثيسه لض ذ حيا ث ل ر ت ضلن إلتلُهاها ثيسه لض لع ثي ذثسف ثالسللهاض
ذثيءضهءض ذثالجللهتض ذثيلهيض ذثالاثتض ثيلف ض ا ذا ل نه ي لعُضت تا ل ا ثيله ض ت ذ ثا ثالاتثا
ثيللألف لا ثش ه لجءضا ثيت

ثيل ل ت يله ض ذ ءت ثيسه لض ضءهتا ه يض

ت هلت ل ا ثيت ءت ثذ ثيله ض ُ
ثيلعت ض ثيلف ضعللاذا ت ضنه

ثيذسذر ت

لهح

ثيلت ضت ثيللُهض

ا ت

ن

ث ا سه لا ثالترض

ف لل ضتهلن ت ذسا سااا ثألاُضها ثيعاضا لا لهح

سه لض

ثيجهلعها ذلا جج ثءل شهر ثيع س ُضا "ثيللهتء ثيجضاا" ذ" ثيسه لض ثيجضاا"ت ضل ه للضضز
لهح

ل ل ت لا سه لض ثيجهلعها لللث

ُله ضألا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااف(Giovanna, 2013: 24-25):

)(Sufean & Wang, 2014: 108-110
 1ثأل لذح ثأل هاضلف Academic Staff Model
 2ج لذح ثيشت ها The corporate Governance Model
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 3ج لذح ثألل هذ ) (Trustees Governance Model
 4ج لذح جلسهل ثيللهي ) Stakeholder Governance Model
 5ج لذح ثألتله )(Business Governance odel

 1األنموذج األكاديمي ( :) Academic Staff Model
ذ ذ ثأل لذح ثأل ثت ل ضاض

ضع ف حث ثأل لذح سه لض ثيجهلع لا جترهذ ضئ ثيلاتض

يسه لض ثيجهلعهات ذضا د ت ضر ثضرهً ج لذح ثيازلهي ) (Collegial Modelذلتلتض ثيسه لض
جا ثيجهلعها ض ُغف جا لواثت ُش

ثيع لهذ لس
ثيتئض

تئضءف لا جترهذ ضئ ثيلاتض

ذ هً يلُاج ثيزلهي ذثيستض ثيلف لل

ينحث ثأل لذح

ذج نه ل ات ت ض

ذتءهي

ف جلهت لا

ألترهذ ثيجهلع )(Raje,2013: 19ت ذثيءُل

ذ جا ثيلذمتضا ثأل هاضلضضا ف ثيغهيل ج ر

ي جهلع ذ ضتض لس ض نه ذضلت ثيُعض ت
ثيجهلعها ثيعهل

ذثا ثيجهلع

ه

جا جترهذ
ثيجهلع

نلهً يأل اثر ثأل هاضلض
ج ثت ل ئل إلاثتا

ضئ ثيلاتض

)(Trakmn, 2008: 63ت ذضتلتض

) (Kezar& Eckel ,2004 :374ثا ثي جهح ثيتعه

ثيع س

يسه لض ثيجهلعها ضعللا ت

ثيجلهتض ذثالسل ثت ثيللُها ُضا جترهذ ضئ ثيلاتض

ت ذسا ثتللاا ت ءه ذثيله ضه ذثءُه ضه ذثضاهيضه

ل ءءهلنه ثيعهل ثيل

ثيذسا

حث ثأل لذح

اثئله ت
ياضن س

لاضت ه ثالءهلحا اث ضهً ذي ا

ت

حثل لساذا ). (Giovanna, 2013: 24

 )2أنموذج حاكمية الشركات ( ) The corporate Governance Model
حث ثأل لذح
ت

ج لض

ذ لتجل يلُهائ سه لض ثيشت ها ثي هل ت

ثإلاثتا

ثيلن ض ت

ُهتلُهت ه

جءهءضه

تهل

ف

ثيلءلذ ثيجهلعفت ذضشاا
لعزضز

تهذا

ج شا

ثيجهلع ) (Marinas&Priotesa,2015:802ثا ثتللها ج لذح سه لض ثيشت ها ءهئا ثيضذ ف
ثيجهلعهات ذسا جوتللا ألذ لتا ف تاا لا ثيجهلعها ثالءلتثيض ذحيا يلس ضد لزضا لا ثيتهت ض
ذ تض ل هيضر إاثتا ثيجهلعها ذ حيا ف اث تاثً ت

ث تهض ثيللذض ثيس ذلفت ذثيغهذ ثيل هتا

ثإليزثلفت

حيا ا ع يعل ثل سهات جلُسا ثيجهلعها ف اُضعلنه للض ث ثت ي شت هات ذُعا

ثتللها "ث ه

ثألاثذ" ياضنه شناا زضهاا ثيلذجر ثيلجهتد ي لهح ثيسه لض ذي ا ح ثيعل ض ينه ضثضت

ثيلءه الا سذ

تا ثيجهلع

جذ ل ها جترهذ

ذضتلتض) (Bairdجا حث ثأل لذح ض مت إي ثيجهلع
ثيلذجر سا ااذ ثيء ااذد ذضشضاات)(Cahndan

ضئ

ثيلاتض ) Nelson, 2003: 142ت

ضها لجهتد ذض مت ي جهلع لا ذجن مت

جا ثيجهلع ج شئا شت

ذضعلُت ثيلع ض ثيجهلعف
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ءلتثلضجض تل لتلُا ُنه ثيُتثلج ثيل ال لع ثيلاهيل ثيل هتض ذثسلضهجها ثيءذد ( Cahndan,
)2005:35ت ذثا ثينار لا ثيتُ ضذجر ذمهئر ثيجهلع ذثأل هاضلضضا سذ لءنض
)(Baird, 2007:115ت ذضت ز حث ثأل لذح ت
ثيجهلعها ثيعهل جذ ءذذ إاثتلنه جذ تا

تهذا ثيشت ها تا ع ت

تهئلنه ذت

حث ثينار

ثال ل هاثا ت
ج لذح

ث لتثض جا لا

سه لض

ثيشت ها ضل ا لس ضد ثيلذثزا ُضا ح ثيعضذل) .(Giovanna, 2013: 25ل ضاذ حث ثأل لذح
ض اذا جا ثيجهلعها ض ُغف جا ضس لنه ثيلن ضضا ثيحضا
ذثيل اضا ذلا ياضن ثي اتا ت

ثيلاتُضا ذحذد ثي ُتا ف ءضهء ثيشت

لذجضر ثإلاثتا ُ تهذا.

 )3أنموذج األمناء ) :(Trustees Governance Model
ثا ج لذح

ثألل هذ جذ ثألذلضهذ ت

ف

إاثتا ثيجهلع ث لءل ُعض ثيللهءا ذثيل س

ثيجهلعها تلذله .إا إاثتا ثألل هذ يضءا لع ض لُهشتا ُللثض جلسهل ثيلل س ف ثيسه لض ُ .
ج ر ضشضت إي اتض ثيسه لض ت ذلساضاث ثيسه لض لا
ف ثيث

ضعل

ذُهي ضهُ تا ثيلءلتضاضا لا ل ا ثيث  .ت

ثأللتض ض ثيجهلعها ياضنه "لج

ت س "ثيث " ُضا لجهي

ءُض ثيلثه ت ف ثيذالضها ثيللساا

ثألل هذ" ذضلأير لا جترهذ لءل ضا ثيل ضا ف ثإلاثتا

) (Giovanna, 2013: 25ضلر حث ثأل لذح إاثتا ثيجهلع ُأ نه ل ذ ت
جل هذ ضعل

لج

لُهشتا ُللثض
ثيلل س
لجهي
ل ا ثيث

ف ثيث

ثألل هذ ثيحد

ت س "ثيث " ُضا

يلهي ثيلءلتضاضا لا ل ا ثيث ت ذُهي ضهُ ت ن ت نف يضءا لع ض
ف إاثتا ثيجهلعهات ذيضءا لتلُا لُهشتا ُللثض

جلسهل

جلسهل ثيلل س

ف ثيسه لض ) (Marinas&Priotesa, 2015: 803ذُلذجل حث ثأل لذح

لرا ع

ثيذلهض ُذثجل ثالئللها ف ثيذ هذ ُث لن ُأسل اتجها ثي ض ثيسء "لجه ثيلءلتضاضا لا
ثياهيل ذثيس ذل ذثيجلنذت تهل

). (Trakman, 2008:67

 )4أنموذج أصحاب المصالح) ) Stakeholder Governance Model
ج لذح جلسهل ثيلل س ي سه لض

ذ ثيلعُضت تا ثيسه لض ثيجلهتض ذثيللثض ض ت ذضلث

حث ثأل لذح ثيسه لض ثيلشلت ) (Eckel, 2000: 34ضع ف ج نه ال ل للت ت
ثيلاتض

ذي ا ذ للذت يلشهت ذثءع لا جلسهل ثيلل س لا ثياث

جترهذ ضئ

ذلا ثي هت ف تل ض

ل ع ثي تثتت ذضتلتض حث ثأل لذح إاثتا ثيجهلع ل ذا ُلجلذت ذثءع لا جلسهل ثيلل س
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ُله ف حيا ثيا ل ذثيلذمتضا ثأل هاضلضضا ذثي تضجضا ذثيشت هذ لا ثيشت ها ذثيس ذل ذثيجلنذت
تهل )(Trakman, 2008:68ت ذض ذا ف حث ثأل لذح ثيس
ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض لا ثي هاا ثيحضا ضعلُتذ نه لنل جءهءض
ثيتئضءضضات ف سضا جا لذا ثأل هاضلضضا اث

ثيحثلف ثيل ءءف أءه

الل هح

ف ل ُض للهي جلسهل ثيلل س

ثيل ءءها ذ ذثسا لا ُضا ثيعاضا لا جلسهل

ثيلل س ت ذُهيلهيف إا ثيستض ثأل هاضلض ل ضا ه للهي جلسهل ثيلل س ثآل تضات ذل ع ثي تثت
ضجتد اث

ضه

ج ثت تلض لللل يلذ ضت سهاا ثيجهلعها لع ثيء ا ثي زل يل ع ذل تضح

ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض اث

ه ل ها ثيء ا أللسهل ثيلل س ذثي هاا لع ثينضه

ثيل مل .

ثإلاثتض

ثي ذض لءن ثإلاثتا ضذله ُعا ضذ ت ).(Bleiklie, 2013:8
جا ثيلش

ف حث ثأل لذح

ذ لساضا للثض جلسهل ثيلل س

ف ثيس

ذثينضئهات

ذاتض للثض نه ذلا ء الن . Trakman, 2008: 68).

 )5أنموذج األعمال ):(Business Governance Model
ضت ز حث ثأل لذح

ت

إاثتا ثألتله

جذ غضت ثيلهيفت ذ ذ ضنل جضره ُهالءلعله
تاذث ف يسه لض ثألتله ت سض

ف ثيجهلعها لا سض

ثأللث

سضهءها ثألاثذ ثيلهيف

ي لذثتا ذثاثتا ثيل هات .تلذله

ها نج

ثيا ل تءلضه لعلُت "ثيعل ذ" ذثياذتثا ف تءلضه ذثيلعتذ ُهء

"ثيل لجها" .ج نه لءللاا لا سض ثي ضهاا ثيلجهتض ُعضاا جاث تا ثيل ءءها حثا ثألغتثض
ثالجللهتض ) .(Shattock, 2002:238
جا ثيجهلعها لسله إي ث ثت لا تضهاا ثألتله ت نف ُسهج ثي لس ضد ت هلت ثيل هءد
ثيل مضلف ذثيث ه ها ثأل هاضلض ت
ثيس ض ض

ج ر ذجرت لا ثيذثر جا لذسعها ثيجهلعها يضءا هيشت ها

إا جاثذ ثيجهلعها ثيس ذلض ال ضل ا جا ض ذا تهاالً ل هت ُهي ضه ها ثيتُسض ف ثي اهع

ثي هص). Healy, 2006: 4

ها س ض ذ ف جا ثيجهلعها حثا ثيلءلذ ثيعهيلف ياضنه ج لذح

سه لض سذدت تف ثيلتلضل ثأل هاضلف ي جهلعها ثيعهيلض يعه
ج ر  100جهلع لا ثيجهلعها ه ا 51
ثيللساات ذ  4لا

2015

ثيحد لات ل ثت جا ج ر

لا ثيذالضها ثيللساا ثأللتض ض ت ذ  9لا ثيلل

اثت ذ  4لا جءلتثيضهت ذ  4لا ثيضهُها .حث ضع ف  72جهلع لا

ثيُ اثا ثيلف ضذجا ضنه ج لذح سه لض سذد ).(Bratianu & Pinzaru, 2014: 34
تـــــــــرى الباحثة :أن لكل من هذه النماذج مزايا وعيوب حيث أن أنموذج الحاكمية
الكاديمية يقتصر على الكوادر التدريسية ويتناسى الكوادر الدارية المشتركة في انجاح العملية
التعليمية وكذلك الطلبة الذين هم أهم ركيزة من ركائز التكوين الجامعي ،أما أنموذج حاكمية
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الشركات فهو يعمل بشكل مختلف من حيث المبدأ والممارسة من إدارة الشركات من مجالس
الشركات ،فالجامعات ليس لديها واجبات تجاه مساهمي الشركات ولكن لديها نوع آخر من
اللتزامات والواجبات القانونية لمجموعة مختلفة من أصحاب المصلحة والمتمثلة بالطالب وأعضاء
هيئة التدريس والموظفين والشركات والشركاء ،والحكومة ،والجمهور عامة .فإلى أي مدى تختار
الجامعات اعتمادها أنموذج حاكمية الشركات يعتمد على السياق الذي تعمل فيه والظروف التي
تحيطها ومدى قدرتها على حاكمية الجامعات من خالل استعمال هذا األنموذج بطريقة ل تغبن
حق الكوادر العلمية ول تحول الجامعة إلى شركة ربحية تفتقر إلى المقومات اإلكاديمية والعلمية.
أما أنموذج األمناء فهو من النماذج المهمة ويعد من الممارسات الجيدة حيث انه من الصعوبة
تواجد كل اصحاب المصلحة والتعبير عن ارائهم لسباب منها تتعلق بالمكان والزمان لذا لبد من
وجود ممثلين يمنحون الثقة من اصحاب المصلحة المتمثلين (بالساتذة والطلبة والكوادر اإلدارية)
يمثلونهم في الجتماعات واللقاءات التي تناقش فيها أمور الجامعة وتتخذ الق اررات المهمة فيها ،
والجامعات العراقية تعمل على أساس هذا األنموذج ،ويعد األنموذج الرابع أنموذج اصحاب
المصالح من النماذج المهمة جد ا إل أنها تحتاج بيئة تنظيمية تؤمن بالديمقراطية الحقيقية ألنه
يمثل الحاكمية التشاركية في صنع الق اررات وهذا األنموذج يحتاج لثقافة وادراك واعي لممارسته
ومن الصعب أن يتحقق في بيئة الجامعة العراقية وخاصة في الوقت الحالي ،أما األنموذج األخير
وهو أنموذج األعمال فهو يحتاج إلى قائد ريادي لديه روح المخاطرة ويسعى إلى تحقيق األرباح
من خالل العملية التعليمية وهذا من وجهة نظر الباحثة المتواضع أنه يتالئم مع تركيبة الجامعات
الخاصة التي تسعى إلى تحقيق األرباح المادية.

سادس ا :أداة قياس حاكمية الجامعات
سه ثيُت هلج ثإلس ضلف ي لع ض ثيعهيف ف ل ا

ثيشتد ثألذءا ذشله ج تض ضه ثيلهُع ي ُ ا

ثياذيفت ذثيحد ل ت لت ز لتءض ضه ي ل هل ثيللذءافت ُلاذضت ُاهس يتسص سه لض ثيجهلعهات
ذل ِّض

ح ثيُاهس لا ثلُهع ثيجهلعها ف ل ا ثيشتد ثألذءا ذشله ج تض ضه يللهتءها ثيسه لض

ثيلف للتد لع ج اث نه ثيل ءءض ذثاللجه ها ثياذيض ت له لتلا لا ثيل ا ثيلستز ُلتذت ثيذسات
ذ ح ثيُاهس تُهتا تا جاثا للض ي جهلعها ف ثيل ا سضه

لءلذث ه ل هت ُهيجهلعها ثأل ت ف

ل ل ر ج سهذ ثيعهي ت ذ حيا ثءلعتثض له لستز لا ل ا

سذ ُ ذغ ج اث نه ثيلع

)(Jaramillo& Ezzine, 2013: 1ت ذ ف اذا ت اا ف شنت  12ء

2009

ف لت ز

ثيل هل ثيللذءاف  CMI (Center for Mediterranean Integrationف لتءض ضه ت ذ لضج
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ينحث ثيا ل إا ثيُت هلج ثإلس ضلف ي ُ ا ثياذيف ثيلع ف ُهيع ذ ثيع ضه ثيلع ض ثي هئ ف )ُ (CMIاجا
تل ض لاذضت ُاهس سص سه لض ثيجهلعها.
ثيسه لض ذ ذتض ل اض ثي الها ت ل ًثت لسذتضهً ف لسءضا ذثلج ثيلع ض ت

ذضوعا سضه
ذضلرلا حث ثيل تضت ضتض ل ضض م سه لض ثيجهلعها ذل هت لنه ف ) (100ل ءء ي لع ض ثيعهيف
ف  ُ 7اثا ُل ا ثيشتد ثألذءا ذشله ج تض ضه ثيجزثئتت للتت ثيعتثدت ءاضات يُ هات لذ
ذثيلغتل ) (Alezabeth, 2013:2ت ث لذءعا ثيعض سل جلُسا  ُ 41ات ذحيا ُهءلعله
جاثا لتثتف ثيلُهائ ثألءهءض ثيلللث

ف ثيشته ض ذثال تلهح ذثيلءهذي ذثيلذا ثيلءلذع أللسهل

ثيلل س ذلشهت لن ف ثل هح ثي ثتتثا ذسا ل لاذضت ح ثيُاهس لع ثأل ح ُعضا ثالتلُهت جاذثا
ثيل هت ثيلتجعض ثأل ت لث جاذثا ل هت
ثءل يض ثيجهلعها ثألذتذُض ت ذلاذ

ذثلج ثيجهلعها ثألءلتثيض ت ذُاهس اتجها ل ضض

ثي ذثتا ثإل ج ضزض ي للهتءها ثيء ضل ثيلف ذرعلنه يج

ت ءهذ ثيجهلعهات ذثيلُهائ ثيلذجضنض ي سه لض ثيلف تثجعلنه ل مل ثيلعهذا ذثيل لض
ثالسللهادت ذلالج ُاهس

سص سه لض ثيجهلعها ثياتذ

ثألاذثات ذلذ ت آيض يتلا ثيلغضضتثا ثيلف ضل إا هينه ت

ف ثيلضاثا

ثيلءلتهاا لا ثءلعله ُعض ح

للهتءها ثيسه لض ذ ضه نه ت ذ لتثتف

ح ثيُاهس اُضع ثيسه لض ُأُعها ه ثيللعااات ذال لساا ج لذحجه لثهيضه ي سه لض ت ذث له ا نه ذ
لساضا ثاللجه هات ذللللع ح ثيُاهس ُهي اتا ت .(Jaramillo, 2012: 2-3):
ثيلءلذ ثيذا ف.

 1لساضا ثلجه ها م ثيسه لض ت

 2لساضا ثلجه ها م ثيسه لض ذللهتءهلنه سءل ذع ثيل ءء .
إثهتا ثال لله ُهيُاذ ف ل تضح ثإلل سها ت

ثيلءلذضها ثيل ءءض ذثيذا ض ذثإلس ضلض

 3ثيلف للء إاثتلنه ُهال غ د ذثيل ل .
ض ذ ) (Inger Andersenهئل تئض

لا

ثيشتد ثألذءا ذشله ج تض ضه)(MENA

) " (Middle East and North Africa Regionجا ثيا ل ضلزثضا لا جلسهل ثيعل
لا ثيُ اثا ذ ف جلضع ج سهذ ثيعهي ت
ف ثضت لا ح ثيُ اثا تءنهت

ف ثيعاضا

لزضج جاضا لا ثيلنهتثا ذثي تهذثا لا لذمتضنه ذلع حيات
ها ُاهي تهيض ُضا

تضجف ثيجهلعهات ذ ذ لتهتس ل لتح

ُذرذح جا ثيجهلعها ُسهج إي ُح ثيلزضا لا ثيجنذا لذثذل يله ل الر لا سض

لذ ضت ثيلع ض

لع لاهيل جاضاا ذ ذ ثسللها تهيلف للاذتت ذ ذ ثيع لت ثألءهءف ف

حث ثال ل

"

).(Inger Andersen, 2012: X

إصدارات املركـز الدميقراطـى العربـى للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واإلقتصادية-طبعة 2018

92

دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات

ُسـهيــر شــاكــر صـ ـ ّديـ ــق

بناء على مقياس البنك الدولي
شكل ( )4أنموذج حاكمية الجامعات ا

األطار  ،الرسالة ،األهداف
اإلطار القانوني

رسالة الجامعة على
المستوى الوطني

اهداف المؤسسة
توجه اإلدارة
الهيكل اإلداري

االستراتيجي

تكوين الموظفين

األهداف

الحكم الذاتي
االستقالل المالي

استقالل ادارة المواردالبشرية

االستقالل االكاديمي

المسائلة
جودة التعليم والسالمة االكاديمية

السالمة المالية

المسؤولية االجتماعية

مشاركة :الطالب ,االساتذة
والموظفين االداريين ,والمانحين ,الخريجين  ،ممثلى الصناعة
نموذج التمثيل الرسمى
مجموعة نشطة من الالعبين

اختيار الممثلين (تعيين/انتخاب
المجالس البلدية فى مختلف
المجلس االدارى

تمثيل الجهات الفاعلة فى النصيحة:
مجلس مديرى المجلس االكاديمى

بمجلس البحوث
صوت فى تعريف ' '1اهداف
الجامعة; ' '2وضع االستراتيجية,
' '3توزيع الميزانية '4' ,نوع
وعدد الدورات

Jaramello, (2013), Benchmarking Governance , As A tool For Promoting
Change , 100 Universities In Mena , Paving The Way.
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سابعا :أبعاد حاكمية الجامعات:
ثيسه لض ذ ذتض ل اض ثي الها ت ل ثًت لسذتضهً ف لسءضا ذثلج ثيلع ض ت

ذضعا سضه
و
ذي ا ح تا تاا لا ثياتثءها ذثيُسذ جُعها سه لض ثيجهلعها ذسا ثءل اا ل ا ثياتثءها ت
جءه

ج لذح

ثيسه لض ثيل ءءض جذ سه لض ثيشت ها إال ثا حث ثيُس

ثألُعها ثيلف ساالنه ُاهس

سا ثتللاا ت

سص سه لض ثيجهلعها ثيلف ذرعنه ثيُت هلج ثإلس ضلف ي لع ض

ثيعهيف ف ل ا ثيشتد ثألذءا ذشله ج تض ضه ثيلهُع ي ُ ا ثياذيف.

اإلطار
الرسالة
األهداف

حاكمية
الجامعات

توجه اإلدارة

الحكم الذاتي

المشاركة

المسائلة

شكل ( )5أبعاد حاكمية الجامعات

المصدر :إعداد الباحثة
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جدول ( )7أبعاد حاكمية الجامعات من وجهة نظر عدد من الكتاب والباحثين
ت

الكاتب،السنة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ADB,1991
Johanson,1997
UNDP,1997
IFAD , 1999
COTEC,2001
Kufman,2002
Bossert,2003
Parker,2004
OECD,2010
ODI,2006
SAcliko,2007
CIPE,2007
Spanhove,2007
Sharma , 2008
Albritton , 2009
Saint,2010
Berge , 2012
Jaramillo, 2013
Feizi , 2014
Zaman, 2016

المشاركة

الشفافية

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

العدل
والمساواة

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

المساءلة

*
*
*
*
*
*
*

سيادة
القانون

الكفاءة

*
*

*
*

*

*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

تصنيف الخصائص
النزاهة
الفاعلية

التوافقية
وبناء
الشراكات

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

مكافحة
الفساد

*

*

*
*

*
*

*
*

الرسالة

األهداف

توجه
اإلدارة

الحكم
الذاتي

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

المصدر:إعداد الباحثة على وفق ما عكسته األدبيات التي تضمنها الجدول
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 )1اإلطار والرسالة واألهداف:

ي ا جلُسا ثيسه لض جزًذ لا ثيلشنا ثيلع ضلف ذتهل ً لءه لهً ف حيا لس ضد ت ض
ذتءهي ذج اثر ل ءءها ثيلع ض ثيعهيف ت ثيلءلذ ثيجهلعف)(Marwin & Jaime, 2015:26
ذجا جسا ثيع هلت ثيتئضء ف ل ضض م سه لض ثيجهلعها ذ ثإلاهت ثيعه يل مذل ثيلع ض ثيعهيف
ذثيلتهت ُضا ثيل ءء ذثياذي  .ذضللث جه ل لا ثيسه لض ف لألضا ثيلذثتا ثي زل يل تضح ج اثر
ثيجهلع ذتءهيلنه )(Jaramillo& Ezzine, 2013: 3ت ذضع ف ثإلاهت ضتض لعتضر لنل ثيجهلع
ُش

لساا ذثإلجتثذثا ثيلل حا يلتءض نهت ذللأير ثيسه لض لا شُ

لع اا لشل ثيلشتضعها

ذثاهت ثيعل ت ذ لهئص ثيل ءءها ذ ضتض ثتلُهانه ُهي مه ُتللر ت ذ ضر ض ذا ثيله ذل لضلر
ي ل ءءهات ذ ضتض لءهذيلنه تا ثياتض ثيلف ل تد ُنه ت ر تا ذ نه ثينضه

ذثيع سها ثألس
سص

تءلض ثيلف لذجر ثيء ذا ذل ثت ت ضرت ذضتثتف وُعا" ثإلاهت ذثيتءهي ذثأل اثر "يُاهس
لجلذتها لا ثيل شتثا  :لساضا تءهي ثيجهلع ذثإلجتثذثا ثيللُع
سه لض ثيجهلعها ث

إلتءهئنه ذجلسهل ثيلل س ثيلع ضذا ُحيا ت لساضا ثأل اثر ذل تضح ه ذآيضها ثيللهُع ثيلءل ال
يل ضضلنه ت ذ ثإلاهت ثي ه ذ ف ذثيءضهد ثيذا ف ثي حثا لعل ثيجهلع ف م نله ت ذ حيا لتثسُ جاثذ
لاضتد ثيل ءءها ت

جت

ثيلءلذضها ذث رهتن ي لءهذي ).(OECD, 2008: 68

جا ثيل ملها لعل ت
ثءلغ

لتجل ت ضلنه ف ش

جذ ُضها ضساا ءت ثيل مل

ذثض

لذثتا ه ثيلهاض ذثيُشتض ذثلجه هلنه ثيعهل ُله ضزضا لا سضللنه ف مت ل ل ر ثلسهل

ثيللهي ت ذ ح ثيذثض

ف تءهي ثيل مل

ها لا ذلتنه ُأ نه ءُل جذ

ذأل لض تءهي ثيل مل

جءُهل ذجذا ثيل مل )(Schermerhorn, 1996:161ت ذيض
ثيُعا ذثالءل يض
ذت ءف ُضا حث و

لءلغتُهً ذجذا ثتلُها سذد

ذثتا يسه لض ثيجهلعها تشضا ذج ل ت . 177 :2007

ثا تءهي ثيل مل يضءا لجتا ذثض ت ف ثسءه
ثيحد ج شئا ثيل مل لا ثج ر ت ذثيحد جا
ثالسءه

ف

تلضد ذثيل ثز ذثتف ُهينار ثألتم

ُهيلهيف ثي منذت ه ثي سضز ثيذجذا ت ذسضا ضلسذ

ثي ثيلء ذيض ثيجلهتض ت ذضلُ ثينار ثيلت زد ثيلشلتا ثألتم ثيحد ضءع جلضع

ثيعهل ضا ذثيللعهل ضا لع ثيل مل ثي لس ض ر ت إا حيا ءض ع

ت

لس ضد جهح ثيل مل

ف

جاثذ تءهيلنه ذل ُض ثيسهجها ثيلف ج شئا جءهءهً لا جج ل ُضلنه سلاثا ذثاتض ت  128 :2007ت
ذثا لضهغ ُضها تءهي ثيل مل يضءا ُهيلنل ثيءن جذ ثيءتضع ت ُ
ذثيا ذل ثيلف لءه

ف

ل ثيعل ثيجها

ضر جاتثر تاضاا ذللسهذت ضر ل ل ر ل ذ ها ثيل مل ذثيجنها حثا
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ذضت ) (Niven, 2007: 73-74ثا لعهضضت ُضها ثيتءهي

ذ له ضألف:

 جا ل ذا ذثرس ذلتنذل ذُءضا ذلعُتا. ُهالل ها لسذض نه ثي -جا لع

اا ذءضهءها ذُتثلج.

ثيلتها ثيللضزا ينه ت ذللث ش لضلنه ذُلل ثُنهلنه.

 جا ل ذا لذجن سذ ثالءذثد ذثيعل ذ ت ذلت ز ت -جا لل ضر لع له ضسا

ثي لهئص ثيللضزا ثيلف ل تتا ُنه.

ف ثيُضئ ثيلسضا .

 لللضز ُءنذي ثضلهينه يل ل ر ثالاتثر ذثيجنها حثا ثيع س . جا لللضز ُهثهت ثياث عض يا ثأل تثا ثيعهل ضا. ثا ل ذا ل ءجل ذلعاف اتلهً ذلتثُاهً يُهسف ل ذ ها ثاللجه ثيءلتثلضجف.ر ً تا تءهي ثيل مل

نف ُسهج ثي

لساضا ج اثر ذثرس ال لضهت ج ر س ت

ذلساا ثأل اثر "له ض ُغف جا ض ذا" ذُهيلهيف لذ ت لعضه ثًت ضل

ل ضض

ُاض ير ت ذي ا ثيذثسع

ذ ثا ثال اثر ثيل مضلض غهيُهً له ل ذا غهلر جذ ف لتثع لع ُعرنه ثيُعض
)(McShane& Glinow,2005:241؛ وغهيُهً له لتلُا ثأل اثر ذثيغهضها ثيءلتثلضجض
ُهيل ذ ها ثيتئضءض يتءهي ثيل مل ت ذلعتر ثأل اثر ُأ نه "ل ا ثيلءلذضها ثيلءلنا

ثيلسااا

لا جج لس ضد ثيغهضها ثيءلتثلضجض " سلاثا ذ إاتض ت2007:153

ذضجل

ذثي هُ ي ضه

جا للذ ت ُهال اثر لهئص لعض ت ذ ح ثي لهئص ف(Kaufman et.al,2003: 187 :
ل جزثا جذ لعاضها لسااا ذلتغذُ ت ذلذيا ثءلتثلضجضها

 -1جا ل ذا لسااا لع
لسااات ذجا ل ذا لتل

ذاسض

ُسض

ل ذا ءن

ثيتن ذلعاف ثلجه ًه ذثرسهً

يآل تضا.
 -2جا ل ذا سهُ ي ضه

يغتض لساضا لل ضل لس ض نه ت لع لساضا اتض لعض ي ضه

ثينار سُ ثيلُهشتا ثيتع ض ُهيعل .
 -3جا ل ذا جتضئ .
 -4جا ل ذا جتضئ لنار ثي ثساثث

لغضضت لع ذد ت ذ ف للث لساضًه يأل تثا ذي ل مل

تءنه.
 -5جا ل ذا لسااا ُ لضج نهئض لتغل ثيل مل ُهيذلذ ثيضنه ذذلر ذءهئ لس ض نه
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 -6جا ل ذا لسااا ُذسا لعضا ي جهز
 -7ثا للء ج اثر ثيل مل ُهيشلذ ذثالتلُها ُهينار ثي ف ت

لءلذ ثيل مل .

 -8ثا ضل ا لتثجعلنه يضل سص لا ل ئلللنه ذثيل ا ثيسهل

ف ثي لهئج ثي نهئض .

ترى الباحثة أنه يجب ان يكون هناك توافق بين الطار القانوني ورسالة وأهداف
الجامعات من اجل الوصول لتحقيق الحاكمية الجامعية بشكلها الصحيح والذي بالتالي ينعكس
على تحقيق األهداف الستراتيجية للمنظمة وتأدية رسالتها التي أنشأت من أجلها في ظل اطارها
القانوني السليم.
 2توجــــه اإلدارة:
لللا ل شتثا ُاهس سص سه لض ثيجهلعها ثيللع ُُوعا لذجر ثإلاثتا يلساضا
يا و
ثلُهع ثيجهلع يإلاثتا ثيلءل اا إي ثي لهئج ثيلف للءد لع للهتءها ثإلاثتا ثيعهل ثيساضث .

لا
ذلشل

ح ثيل شتثا له ض ف): (Trakman, 2008: 87

 -1ذع ل لل تئض

ثيجهلع ) جد تئض ت تلضات جذ لاضت ل تضحد ( ذثجتثذثا لعضض ر ت

ذثيلنه ذثيلء ذيضها ثيلء اا إيضر ُله ضنه ثيذمهئر ثي ه ذ ض ت ذساذا لءهذيلر ذآيضها ل ضض
جاثئر.
ثإلاثتات ذثألسءه جذ ثيذساثات ذلنهلنه ذلء ذيضهلنه ذساذا لءهذيلنه ذآيضها ل ضض

 -2ضه
جاثئنه .
 -3ثينض

ثإلاثتد ي جهلع ت جد جسءهلنه ذثاثتلنه ثيُهيغ ثأل لض لث ثيلذثتا ثيُشتض ت ذثيلذثز

ذثيلسهءُ ت ذثيش ذا ثأل هاضلض ت ذثيلشلتضهات ذثي الها ثي ه ذ ض
لشضت ثإلاثتا إي ثي ثتتثا ثيضذلض يلءضضت ش ذا ثيل ءء ت ت

ءُض ثيلثه (Jaramillo. :

).A., 2013: 3
 -1سُذ ثيا ل ذلءجض ن ذثتللها اتجهلن ثيع لض .
 -2لعضضا ذل ه أا ذلتسض جترهذ ضئ ثيلاتض

ذثيلذمتضا ثآل تضا.

 -3ذث شهذ ذلضه ثيل شآا .
ذضشل حيا جضرهً آيضها ثإلاثتا
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ثيجهلع ذجترهذ ضئهلنه ثإلاثتض .

 -2لساضا لنهلن ذلء ذيضهلن ت ذلء ء ن ثإلاثتد.
لوعَّا سه لض ثيجهلعها ُلتنذ ثيلجللع ثأل هاضلف ثيساض

لتثا ه الل هح ثي تثتت ذضشل

ثي تثت إغهيُهً ثينض ت ذثغهيُهً ثيل مض ي ُت هلج ثأل هاضلف ذلتثجع جترهذ ضئ ثيلاتض
ثيجهلع

ف س

تءنه سا لح ل إي

حث

ت إا ساتا
جا

ساُضا للعهترضات إله جا للُ جسذ جذ للسذ إي

ل ذا جرعرت ذجا ذءض ُ هذ ثيع سها ذ ثينض

ف لاتء ثيسه لض  .ذُهي ءُ ي لع ض ثيعهيفت

إا ثءللتثت ج لض ثيل ءءها ثيلع ض ضلذسر ت

تهل ضا له :ثءلجهُلن ي لغضتثا ثالجللهتض

ثيسه لض ثياث ض

ذثيءضهءض ذ ضتض إغهيُهً ثي مت ف ضه

ذسا ضثذت ء ث  :يلهحث لا ثيرتذتد لع ضا ثينضه
ت

)(Rhoades, Gary ,2002: 107ت

ذثيعل ضها ثيل مضلض اث

ثيجهلعها؟ ذيإلجهُ

حيات لا ثيرتذتد جا تن جا ثيجهلعهات ف تجد Moodie and Eustace

ذ  1978 Masonت ُأ نه ل ملها للهث
ياُضع إاثتلنه  .ذ حثت سض
ضجل جا ل ذا
ثيجهلع

1971

ي ُ اثا جذ ثيس ذلها ثيللذءا جذ ثيلس ض ت م ثت

لذجا ف ثيس ذلها ج مل لسلف ثيلذثا ضا لا ثي ذا ثيءهس ي اذي ت

ها جضره ج مل للهث

لاُد ت

ذثسع ثيجهلع ت لنار إي

جترهذ ثيلجللع ثيجهلعف لا ثيء ا ثيل ضل

ف

تد ثإلاثتا

سلهض لذثا ف

ذ ه لا ثيلن اتح

ء ث جاضا :لا ذ لذثاا ثياذي ثيجهلعض ؟ ضاتف ) Emerson and Haber, 1963:525جا
ثياُضع ثيستا يأل هاضلضضات ثيحضا ياضن س ذد ذذثجُهات ذثيلف ضجل جا لعُت تا ثسلضهجها ثيلجللع
ذثيزُهئا ثيا ل ت ض ُغف ل ضسنه ُهءللتثت ذثغهيًُه ث شهئنه ي ف للتد لع ثالسلضهجها ثيللغضتا
ي لجللع ت ذضجل جا لأ ح ف ثالتلُهت ثالسلضهجها ثي هل

ف ذع ا ُنلف ضجل ذرع جء

ثيلضهغ ثيلسضس ي ل ه ج ثيجهلعف ذضجل جا لأ ح ُعضا ثالتلُهت ثياُضع ثيلجتضُض ي لع
ذلس ض ه ينح ثيغهض ت لا ثيرتذتد لذ ضت ثيلءهسها ثي زل ثءل شهر ل ا ثيع هلت ف

.

ل ها

ف ثيست ثيجهلعف ت ذلا ثيذثر ج ر شها حذ اهُع لشتضعف ).(Ganga. et. al: 558
 )3الحكـــــــم الذاتــــــــي:
ثيحثلفت للرلا ُاهس

سص سه لض ثيجهلعها ل شتثا ل ض

لا

ُهي ءُ ويُعا ثيس
ساتا ثيجهلعها ت ثل هح س ثتتثلنه ُهيتجذع إي ثيسه لض ثيلس ض جذ ثيلت زض جذ ُاذا ثيتجذع إيضنه .
ذلتسص ثيُاهس لءلذ ثءل يض ثيجهلعها ف ل تضت ثيلءهئ ثأل هاضلض ذثيلهيض ذثي هل ُهيلذثتا
ثيُشتض ُله ف حيا ثي ثتتثا ثيللع

ُهيُتثلج ثأل هاضلض ت ذتل ضها سُذ ثيا لت ذثيلذمضرت

ذللهات ثيللذض ت ذثأللذ ت ذثيل ف)(Jaramillo. A., 2013: 4
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ثيُعا ثيلس ض ف ثالءل يض ثيلهيض ذثأل هاضلض إس ثت ثت ُهيتذثتد ثيعل ض ثيلنل
ضلرلا حث و
ُض نلهت هالءل يض ثيلهيض ف ساتا ثيجهلعها ت لساضا ثيتءذ ثياتثءض ت ذلجلضع ثالسلضهاها
ذلتسض ثيللذض ثيس ذلف ثيتهئضت ذثسلتثض ثأللذث ت ذثءلثلهت ثأللذث
ثيلهاض (ت ذثلل ا ثألتثرف ذثيلُه ف ذُضعنهت ذل اض
ساتا ثيجهلعها ت

لا

ثيساض

ثأل هاضلض ت ذل تضت تاا ثيا ل ثي فت ذلساضا لعهضضت ثي ُذ

ل لصت ذل ضض ثيُتثلجت ذل ضض

تا لذرذع ثيس

ثيلذرذتض

الها لعهساض ت ذلتثتف ثالءل يض ثأل هاضلض

لللض ثيل ه ج ثياتثءض جذ إغهيُهً لللضلنهت ذثا ه ُتثلج ثياتجها

ثيع لض جذ إيغهئنهت ذلساضا ثينضه
ذتاا ثيا ل ف

ف ثأللذ ) ءذثذ ثيلهيض جذ

ثيحثلف ثالءل يض

ف

ذثلج تل ض ثيلع ض ت ذاتد ثيلاتض

ضجل ثيللضضز ُضا ذتضا ل نه :ثالءل يض

'له ضجل ثي ضه ُر' ذثالءل يض ثإلجتثئض

' ض ا ار تع ا ا ' لا اا ججا ا ا ا لس ضد ل ل ا ار

ثيذمهئ ا ا ا ار ا اف ثيجهلعا ا اها .( Braun & Merrien, 1999: 21
 )1الحكم الذاتي الموضوعي :ذ اذت ثيس ذل ضله ضلع د ُلساضا ثألذيذضها ي جهلعها  .لث :
 -1ل لضص جلذث ثيجهلع .
ثيع سها ُضا ثيجهلعها ذثيجهلعها.

 -2ثيلعهسا ت

 -3ل ضض إ جهز ثأل اثر ذ ذتنه.
 )2الحكم الذاتي اإلجرائي ذ ثيءضاتا ثإلاثتض ت

ثيجهلعها لا ثيس ذل ذضشلل :

 -1إ شهذ جهلع .
 -2إ شهذ سلص ثيلءجض .
 -3لءلذضها ثيلع ض .
 -4ذللا ُها ثيل ت .
 -5لأ ض جءهلحا
له ُضا  Braun & Merrien, 1999, p. 21إي جا زضهاا اذت ثيس ذلها ضله ضلع د
ُلساضا ثألذيذضهات ضع ف رل ًه:
 -1ل لضص جلذث ثيجهلع .
 -2ثيلعهسا ت

ثيع سها ُضا ثيجهلعها ذثيجهلعها.

 -3ل ضض إ جهز ثأل اثر ذ ذتضلنه.
ضشضت ثالءل

ثيحثلف ي جهلع إي اتج ثيلُعض جذ ثالءل يض ف ثيجهلع لع غضت ه لا

ضه ها لث ثيس ذل جذ ثيشت هات إحث ه ا ثيجهلع لعللا ضه ت

ثيس ذل ت ت
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هيض لا ثيس

إا ثيجهلع
ياضنه ثيس

ثيحثلفت إحث ه ا ثيجهلع لءل

ثيحثلف ثي هل جهلع

هيض لا ثيس

ُسـهيــر شــاكــر صـ ـ ّديـ ــق
للهله ُ تءنهت نحث ضع ف جا ثيجهلع

ثيحثلف للهله ل ذا هال ذ هرع يل ءءنه ثيحد

ضل ف ثلجه ثيسه لض ت ذثإلاثتات ذل للها ثياتثءها ثيلف ضجل ت
هسض ج ت ت إحث ه ا ثيجهلع ياضنه س

حثلف ُش

ثيجهلع جا ل لهت ه .لا

ف نحث ضع ف جا ل ذا ياضنه ثي اتا ت

لساضا جضا ضتضا جا لح ل ذله لتضا ثي ضه ُر ضله ضلع د ُل للها ثياتثءها ذثيُسذ ذثأل هاضلضضا
ذثيا ل ).(Sufean & Wong , 2014: 108
ضاتح تءر

ها ء ث

ثيتُضعف ت ُ 2 :2013أا " تا ثيس

ضل ا ي جهلع

ثيعتثسض

جا ل ذا لءل

ثيحثلف ثذ ثالءل يض لذجذاا ل ح ته

للهله؟ ض ذ
2003

ت اله

ذثيلع ض ثيعهيف ثال ث نه ُ ضا لساذاا ذغضت لتنذل ت ذت

ُاجا ش لضهً ُاتسنه ف ثتذس ثيس
و
ثيتغ لا جا تا ثالءل يض ف ثيجهلعها ل ُذي لا ثينضئها ثال هاضلض ي جهلعها ذسا ضاتذ ينه
ت ذءهذ ثيجهلعها ثال ث نه ي لاتح ُلذتا لشتذع لل ا ثيلس ضد تا اتضد ثيلشتضعت

ذضلل ه ه

ذضُاذ جا ثيلذرذع ال ضلعا

تغُها لاتح ف ذثيض

ثيجهلعها ذثيذ ثزتا ذثيُتيلها ثال ث نه ءتتها

له للاا ُجاتثا ثي مه ثالاثتد ثيلت زد ثيُضتذستثاف ذثيتذلض ف ثيعتثسف ذُلعذُ

ثجتثذ

ثالل سها ذثيلعاض ا ثياءلذتض لث نه لث ج ثت ثي رهضه ثيل س ثيلعهلتا لث لسهتُ ثالت هل
جش هيرت ذلسءضا ثالسللها ذثي نذض ُهي الها ثيلسض ذثالجللهتض ي ُ ا" .ثيتُضعف ت

ذثيتءها ُ

. 3 :2013
ترى الباحثة أن هذا البعد يعد من األبعاد الحديثة التي استعملتها الدراسات الحالية ولم
يكن من األبعاد التي تؤكد عليها األدبيات القديمة وذلك لما للفكر الكالسيكي البيروقراطي الذي
يحول دون التوجه نحو الستقاللية بكافة أشكالها  ،إل ان توجه اليوم نحو الحكم الذاتي سواء
على مستوى الدولة أو منظماتها المختلفة والحاجة لحيز من الحرية في اتخاذ الق اررات المالية
واألكاديمية للجامعات التي تحتاج لتخاذها دون عراقيل تتعلق بالروتين والقيود التي تفرضها
الجهات العليا التي ربما قد تخفق في بعض الق اررات التي تخص جامعة معينة كونها بعيدة عن
بيئة القرار واحتياجات تلك الجامعة والتي تكون اإلدارات العليا فيها أدرى بظروفها واحتياجاتها
والق اررات المالئمة لها.
 )4المســـــاءلة:
ثيس
" ثياتض

ضع ف سذا ثي تثت ذثيء ا ) (Carnegie & Tuck ,2010:431ذثيسه لض لع ف
ثيل

للهت

ُنه ثيء ا

ذثي ذا

ف ل لضص لذثتا
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ض ُغف جا ضنار مه ثيسه لض إي

ُسـهيــر شــاكــر صـ ـ ّديـ ــق

رلها شتتض ذلءهذي ثيء ا ثيسه ل يل هع ثي ثتت

)MacKay & Ashton ,2004: 56
ثا ثيلءهذي

ف إل ه ض ل ضض ذل اضت جتله لج

جذ ثيلنهذا لع جد تل ض
سهر ثًت جذ لءل ُ ً
ثأل ت
ت

ثإلاثتا ذثإلاثتا ثيل تضحض ذتا ثيلتتضا

اثع ذلزضضر جذ ءها ذل تل جذ ثسلضه ذ لل جذ إيسهد ثيرتت
ذثا لتنذ ثيلءهئ

سلها ت  2005ت 55

ضلتثار لع ُعض ثيلته ض

ا ثيتسهُ تثيلء ذيض ت ثيلت اتثيلسهءُ ت ثيرُا ثإلاثتد ت ذا جلضع ح ثيلته ض ل ا

ت لت ثيرُا ذثيتسهُ ألتله ذج شا ثيل مل

إءلهتض  26:2005ت ع ا ثيلسا

تا

ثيلءهئ الُا لا ح ت ثثيلء ذيض ت ذ جا لتنذ ثيلءهئ ض رف ُلسهءُ ثيلء ذيضا إا ي لءهذي
هلض ل رف ُلسهءُ ثيلء ذيضا

ثيحضا ضل حذا ثي ثتتثا ذثيحضا ض ذلذا ُل تضح ثألتله

ثيل مل تا لُعها جتلهين ذ لهئج س ثتتثلن ت ذُلع
ثألتله ثيل ها ُن

ف

آ ت لسل ثيجنها ثيلع ض ف ثيل مل لُعها

ذتد ت , 4 :2003يحث ض ُغف جا ضنار مه ثيسه لض إي رلها شتتض

ذلءهذي ثيء ا ثيسه ل يل هع ثي تثت). MacKay & Ashton ,2004: 56
ثيلءهئ " ف س ض

ذا ثأل تثا ثيعهل ضا ف ثيل مل ذثيحضا ياضن ء اها ذلء ذيضها

لسااا ت لعترضا يل اض ل هتضت لُتتا ذلع
سهلذث ُنه يلا

جت

ل ن ف ء ء ثأللتا" .ثيغهيُف ذ ثيعهلتد ت . 381 : 2010

إا ثيسه لض ثيتهت
ثيلءهذي

جءُهل ثي لهئج ثيلف لذل ذث إيضنهت جذ ثيللت ها ثيلف

ف ثي اهع ثيعه ضل ا جا لشجع ت

 Accountabilityذلشتر ت

ثالءلعله ثي رذ ي لذثتا ذل ذد

لذزضع ح ثيلذثتا ذلسءا لا تل ض لءا ض ثي الها

ذثإلاثتات ذُنحث نف لءن ف لسءضا سضها ثأل تثا . IFAC, 2001: 2
ف م سضه ثيس ذلها ذثيذ ثزتثا ف ل ل ر ج سهذ ثيعهي ُل

ثيجهلعها ثيس ذلض لزضاثً

لا ثالءل يض ت إا ح ثالءل يض ل لتا ف ثيغهيل ُ ات ج ُت لا ثيلءهذي ضل ح ش
ثي هُ ي ضه

يله ضل إستثز لا إ جهز ذل ا ت

ثإلثُهلها

لعضا لس ضد ج اثر ثيجهلعها ذضشضت حثت

ُهتلُهت جسا جُعها ثيسه لض ت إي لءهذي جترهذ ضئ ثيلاتض ت ذثيلاضتضات ذثيلذمتضا ثإلاثتضضات
ذثيلجهي

ثإلاثتدت له ضتلُا ُعل ض ل ضض إ جهز ثأل اثر ثيل ءءض ت ذ شت ثيلع ذلها ) ُله ف

حيا ج اثر ثيل ءء ت ذثيلسلض

ثيع لف ي ا لت ذثا ه

ثي تضجضا ءذد ثيعل ت ذل ضضلها

ثيل ءء ثياث ض ذثي هتجض ت ذثالتللها(ت ذثألءهيضل ثيلءل ال يل ضض جاثذ ثيا ل ذجترهذ ضئ
ثيلاتض

ذثيلاضتضا ذثيلذمتضا ثإلاثتضضات ذثيلتثجع ثيلهيض ت ذتل ض إاثتا ثيل هات ذثيلعهل لع ءذذ

ثيء ذا ).(Jaramillo. A., 2012: 3
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ي ا جلهح منذت ثيلل ضر ثيعهيلف ثألذ ي جهلعها ثيُسثض

ُسـهيــر شــاكــر صـ ـ ّديـ ــق
ف ته

2003

ذلزثضا

ثيلل ضتها ثيعهيلض ُعا حيات تل ً غضت لءُذس يل ءءها ذج مل ثيلع ض ثيعهيف ي تللها ت

ثألاذثا ثي هتجض

ثيلات
ف لأضضا ثي ذثلج و

لس ض نه ذث لءهل ءلع

ُضتا لزضا لا تلضا ل ا

ثيل ءءها ذثأل مل ) ( Usher & Savino 2006ت ذسا سمضا ح ثيلل ضتها ُه لله لا
ثيل ءءها ساضث ثيعنا جذ لا ثيُ اثا ثي هلض ت الءضله ثيجهلعها ثيُسثض ت م ثًت ألا ح ثيلل ضتها
لتّ ز ُذرذح ت

ثيل شتثا ثيُسثض ت ذأل نه سمضا ُه لله إت لف ذجله ضتد ُضتت ا ُاجا

"ثيلستا سذ إتءهذ ثيلءهذي ت له شتتا ف لذجضر ثيء ذ ضها ثيءلتثلضجض يت ءهذ ثيجهلعها
ذثيس ذلها ذثيا ل ذجلسهل ثيعل ). (Jaramello & Ezeen,2013:14
ترى الباحثة أن المسائلة من أهم األبعاد التي تتالئم مع ظرف البيئة العراقية الحالية لما
تشهده المنظمات سواء كانت العامة أو الجامعية من سوء استعمال السلطة وتوجيه الق اررات
الدارية نحو مصالح معينة قد تدخل بها العالقات أو المناصب والكتل واألحزاب السياسية ،وأن
المسائلة ل تقتصر من وجهة نظر الباحثة على اإلدارات الدنيا وترك اإلدارات العليا تعيث فساد ا بل
التركيز على مسائلة ومحاسبة اإلدارات التي بيدها عملية صنع القرار عند أخفاقهم في صنع
ق اررات صحيحة وكفوءة قبل محاسبة الجهات التنفيذية التي ما هي إل أداة لتنفيذ تلك الق اررات ثم
تأتي مسائلة الدارات التنفي ذية في حال اخفاقها في عمليات التنفيذ او تنفيذها دون المستوى
المطلوب وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى التزام الكوادر في كافة المستويات عند شعورهم أن هناك
مسائلة تشمل جميع المقصرين أيا كان سلمهم الوظيفي أو منصبهم الداري ،وهذا ما يحقق مبدأ
العدالة.
 )5المشاركــــــة:
ضلرلا وُعا ثيلشهت لا لشهت جلسهل ثيلل س ثيل ل تضا ف تل ض ثل هح ثي تثت .
ذلنل لجلذت ذثءع لا جلسهل ثيلل س ُهأللذت ثيجهلعض  .ذغهيُهً له ضر جلسهل ثيلل س
ثيلشهت ذا ف تل ض ثل هح ثي تثت :ثيا لت ذجترهذ ضئ ثيلاتض ت ذثيس ذل ت ذجلسهل ثيعل ت
ذثيله سضات ذثيجلعضها ثيلجللعض ت ذثاللسهاثات ذثي تضجضا ت ذثا زضهاا لشهت

ثلسهل ثيلل س

لزضا لا ثل ه ض ثل هح س ثتتثا ث ثت هت ض ).(Patrick, 2005: 21
ُأ نه سد ثيلشهت ضا ت

ث ل ر لءلذضهلن ي لءه ل ثيتهت

ذ وتت ا ثيلشهت
تل ضها ل اضا ذتلا ذللهُع ث شا ثيل مل ثيعهل ذُله ضس د ث اثر ثيعل ض ثيل ل ا ا ااذض
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 Saint R. ,2010:2ت ذ حث ضع ف لا سد ثينضئها ثإلاثتض ثيل ل ت
ثيلاتضءض ذثيا ُ ُهيلشهت

ف ثيجهلع ت ذت

ف ثيعل ضها ثيل لذض

ف ثيجهلع ذثي ذثات

ثيتغ لا جا ثيلجلذتها

غهيُهً له لأ ح ثيلزضا لا ثيذسا ي ذلذ ثي ستثت سضهءهً ُهي تثت ثيتتاد ت ي ا ج ل ثيلل للضا
ذثي ُتثذ لعهً ير ذثئا لأثضت لعزضز ثياتتا لا
ذ لذلهً ت اله ض ذا

لتهت ن ثيحد ض اد ثي

س ثتتثا ج ر ت

ها اتج لا ثيل ذع ُضا ثي تضها ) (Gibson et.al,1997: 444جا

ثيلشهت

لع ف "ث غله

ثيلءه ل

ف لس ضد ج اثر ثيجلهت ذلشهت ثيلء ذيض "ت ذُنحث إا ثيلشهت لسذد ث

ثال غله

) (Involvementثأل تثا تهاتضهً ذح ضهً ف ثيعل

ذثيلءه ل ت ذثيلء ذيض

لله ضشجعن ت
لته ض

).(Davis &Newstrom , 1989: 231

ذ ف لذرذع ثيلشهت جضرهً الُا لا ثإلشهتا ثي لتنذ لل ضا ثيعهل ضا ت ذسا جذل
)ُ (Ford & foltter, 1995: 26عل ض ل تضح لاتضجف يلل ضا ثيعهل ضا يضل ضله ُعا ثش ثت ن الس هً
ف تل ض ثل هح ثي ثتتثات ذلا
ثيلشهت

ساتلن ت

تل ض ثيلل ضا ضل للهُع ثالاثتا ثيع ضه ي عهل ضا يلساضا لا

ف ل ع ذثل هح س ثتتثا ل ذا ُلهي ثيل مل .

ذ ها لا ض مت ي لشهت ُأا جلضع ثيتجه ذثي ءهذ ضجل جا ض ذا ين لذا ف تل ض
ل ع ثي تثتت ُش
ت

ثيذثءع لُ

ُذثءا ا

ثيلشا ا ا اهت

ل ءءها ذءضا شتتض للث

لُهشت جذ لا
ثيستض ثي هُض ذثي
ااا

ت ر ً تا ثي اتثا ت
ذثيلتجا

لا ثيتج

ذثضه ت ح ثيلشهت

ثيلشهت

ُلذتا ُ هذات ثا

ف لتل ا اهح ذس اجا ا ا ات ثيزثذض

ي سه لض

ثيتشضا ا ا ااا) (Qorbani & Feizi, 2014: 24ذثءل هاثً ثي "جا تا للثض ثيجهلعها ضجل ثا لاثت
ُلذتا جلهتض للا ين لل س
ثيلشلت

حيا") (Trakman,2008:71ت ض ُع للا

ذثيلف لع ف ثالتلتثر ثيللُها

ثيسه لض

ُهيلء ذيضها ثيللتثُا ذثيللُهاي ُضا ثألل هذت ثإلاثتا

ذثيلذمتضات ذجترهذ ضئ ثيلاتض ت ذثيا ل أل

ثي ثتتثا ثيل ءءض ثيللع

ُهيتءا ا ا اهي ت ذثيلض ا ثز ض ت

ذثيلع اض ت ذثيُس ).(Eric,2001:21
ض ذ ) (Ganga. Et. Al., 2017: 556ج ر ض ُغف ثالتلتثر جذال ُأ ر ف ثيع سها
ثيللعااا اث

ثيل ملها ثيجهلعض لا ثياُضعف ذثيشهئع جا ضمنت لع لتذت ثيذسا ث تله ُضا

ثيء اها ذثأل هاضلضضات هل ت اله ضم

ُهت ثيلاضتضا يتلتا اذض

جاث ف لذثسعن

غهيُه له

ضلُ لُاج ل هذل ثيء ا ثه ذضهت ألا ُهت ثيلاضتضا ض عذا ج تءن جذ ض عذا لا لسضان ثيلُهشت
ُأ ن ثيذسضاذا ف ثيل مل ثيل ذا جذ ثيلاتُذا جذ ثيحضا ل ثءلاته
ضءُل زثتها ف ثيس ت ذضلع د جسا ثيس ذ ثيلل

ي ضهاا حيا ثيلذسعت لله

ينح ثيسهالا ُهيلشهت .
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ثا ثيللهتء

ثأل هاضلض ثي هئل ت

ضلضز ه تا ثيل ملها ثأل ت
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ثيلشهت جذ ثيسه لض ثيلشلت حثا اهُع ثاثتد لع ا

ف ثي اهتها ثيل هتض )Marwin&Jaime, 2015: 26

ذلع

ثيسه لض ثيلشهت ض ث لله ثيل ءء ذا ُنه أل نه لذيا ذلات تذح ثيزلهي ُضا جلضع ثيل ءءها
ثيلع ض ُلذ ضت سضل ي لع ض ت إا ف لتنذ لاتء ثيسه لض

ثيء ا ت ثيس

ف

ت ل ع ثي تثت

ثيلنه ذثيلء ذيضها ثيلشلت ثيلف ضل ا ل لضلنه ُاتد ل ل ت ت ذجا جسا جلسهل ثيلل س ف
ح ثيعل ض ثيلع اا

).(Post, 2006: 82

جترهذ ضئ ثيلاتض

ذُضا) (Marwin & Jaime, 2015: 26ف اتثء ججتضه ه ت
ّ

ثيجهلعها ثيت ُض ض "ج ر ضءل ز ف سه لض ثيجهلعها لشهت

ثيسه لض ثيلشهت ض

هُها جترهذ ضئ ثيلاتض

ل ل ر جذث ل ثيسه لض ت ذي ا ي ا ) (Bok,2003: 192تجد آ ت سض
ثيلشهت ض ذلشهت

ثترهذ ضئ ثيلاتض

لسل نه ذثيلغهلتا ثحث له تغُا ثيجهلع
ثي ض لا ثالاي ثيل لات

ف
ف

ضعل ا جا ثيسه لض

ف تل ض ل ت ذُه م ثيثلا ذال لءلاضع ثيجهلع
ف لذث ُ ثيل ه ء ت ذت

ها

ثيتغ لا حيا ,ض سم ثا

ح ثالءل لهجها.

ترى الباحثة ان المشاركة في صنع الق اررات تؤدي الى حرص المشاركين على تنفيذه
بشكل صحيح ،فعندما يجد الموظف أو عضو الهيئة التدريسية أو الطالب أنه سيكون مشارك ا
فاعالا وحقيقي ا في صنع القرار سيتولد لديه الحساس بالمسؤولية وسيكون احرص على نجاحه
اثناء عملية التنفيذ وسيلعب دورا كبيرا لتحقيق نجاح ذلك القرار.

المبحث الثالث :العالقة الرابطة بين متغيري البحث المدخل المتدرج للقرار
الستراتيجي و حاكمية الجامعات
جا ج مل ثيلع ض ثيعهيف ف ه

ج سهذ ثيعهي لذثجر لساضها ثضتا لا ُض نه لزذضا

ثيشُهل ُهيلنهتثا ثيلا ذُ ف ءذد ثيعل ت ذلسءضا ءُ ثيسلذ ت
ثيجذاات ذثيُس

الها لع ضلض تهيض

تا للهات للذض جاضاا يل ُض لزثضا ثسلضهجها ثيا ل ت ذجسا ج

ثيلف لذثجر ح ثأل مل

ذ ساتلنه ت

ثيلساضها

ثيلجهذل لع ثيُضئ ثالسللهاض ذثالجللهتض اثئل

ثيلغضضتت ذثيل ّضر لع ثألءذثد ثياذيض ثيلا ذت ُهيل ذيذجضه ذثيءتضع ثيلغضضت ُلذتا للزثضاا

)(UNE, 2009: 1ت ذُله جا ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ض اد ثي

ثيلعاض ثيلءللت

ذثيلغضضت ثيلاذضتد ف ثيل ملهات ذجا م سه لض ثيجهلعها ف جسا ثيع هلت ثيتئضء ثيلف
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ض ز لس ض نه ي ُاذ ف لاُضد إل سها لذثلض يلسءضا ثي ذثلجت ذ ف جضرهً جسا لست ها ثيلغضضت
جا ضتض إاثتا ثيل ملها ف جسا ثيعذثل ثأل ثت سءلهً ف لساضا لا

ثيلنل ت سض

جهسنه

ف ُ ذغ ج اث نه)(Jaramillo. A., 2013: 1ت ذ ح لا ثأللذت ثيلنل ثيلف لشضت ثي
ها ت س ذثض ُضا ث لضهت ثيلا
ثيللات ض اد ُهي لضج لا

جا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذسه لض ثيجهلعها ذجا ثيلا
لذجنر ثيلاذضتد يءلتثلضجضها ثيل مل ثي

لس ضد لُهائ

سه لض ثيجهلعها.
ض ا ا اذ ُعا ا اض ثيع الهذ جا ثيعاضا لا ثيلشه

ل ش ا ا اأ يلج ا ا اتا جا ثيجهل اع ا اها ثيعهلا ا ا ا

ف ُهءللا ا اتثت ف سهي ا ا ا لا ثيلا اد ذثيلسذ ثيحد ذ ف اُضع ثيسضها ثأل هاضلض Giovanna,
)( 2013: 21ت ذُله ثا ثيلا
ثيُاض لا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذ لس ضد ثي لت زض

ثيل ضر لع ثيلغضضت ثيُضئفت سض

ف ث لضهت

ثا ثد ل مل ل ضاا ُأ اثر للع ا ا اااا للأير

لا لزضا ا اج لا ثالتلُ ا اهتثا ثيءضهءض ذثالجللهتض ا ذثالسللهاض ا ا ) (Ansari et al , 2014: 2ت
ذ حث ف ثيجهلعها سهينه سه جد ل مل لسله يل ذلها لجع نه سهاتا ت

لذثجن ثيلأثضتثا

ثي هتجض ذثيل ضر لعنه.
ثا سه لض ثيجهلعها ضجل جا للء ُ مه ثيس
سهئله ت

ض ذا مه ثيس

ثيلتثسُ ثيحثلض ذجا ضل ضر لع ثيمتذر ثيلف لل ضنه اث ضه

جذ هتجضه ذلتثجع ثيسه لض ثيتهت ُش
إي اتثء ذلغضضت ت

جءه

ثيحثلف ي اتا ت

ثيل ضر ذض ُغف جا

اذتد ي لأ ا لا هت ضلنه .ذي

ل نه لشه

لسله

لءللت ). Kezar, 2005: 663

ذضت ُعض ثيع لهذ جلثه

) (Duderstadt, 2000ذ ) (Shattock, 2006جا

سه لض ثيجهلعها ض ُغف ثا للجهذز ثسلضهجها ثيل ضاُّار ثيللذثل لع ثيعهي ثيللغضتت ذض ُغ
لسذض ل هع ثي تثت ف ثيجهلعها سهااً يذسلن

ذضت ثيُعض ثآل ت ثلثه

Senge, 1999

ذ ) (Bratianu, 2011ذ ) (Bratianu, 2014جا ُعل ض ثيل ضُّر لت ز ثيجهلعها ثيل ضاض
ف تءهيلنه ت

ثيلاتض

ُ ثضت لا ثيجهلعهات سض

ذثيلع ذثيُس

ات ف سضا ثا ثيلجللع ثيضذ ضا ل ج ثت لا حيا

ض ُغف جا ل اد لءه للنه ثي ث له ثيلعت ثيلذيضاض ُاالً لا

د

ثيلعت ثيل ضتض ذجا لو ّذا ل ملها ثيلع ذ حث ضع ف جا للُ ثيسه لض سذا لل هل ذسذض اث ع
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الءلتثلضجض ثيجهلع سهاتا ت

لسذض

تهذا جت
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ثيله ثيت تد ثيلسلل ثي جت

ثيله ثيت تد

ثيلشغض ف.
ثا ثءل اث ث هت ثيلا
لاتثذ

ثيلءلذ

لا

ثألا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضااجف لش
ذجع

ثيلتهذرها

سهاتا

هل ا ا ا ا الشا ا اتثا

ذءهئ

لس ضد

ت

ثأل اثر

ثيءلتثلضجض ).(Quinn,1980: 617
جا سه لض ثيجهلعها ذ له ضت ثي ثضت لا ثيُهسثضا ُأ نه تل ض ل ع

ثي ثتتثا

ثيل ءءض ثيءلتثلضجض ت ذ ف ثيء ا ثيلف لساا لا ضشلت ذا ُعل ض ل ع ثي تثتت ذ ضر ذيلا
ض الذا سءهُهلن ت نف لتلُا ُهيء ا ) (Marinas & Prioteasa, 2015: 802ت ذألا
ثيسه لض

ف جذ ت ه لنل ُلساضا اتثئد يرلها ل ع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض

هت " )(Hit. et. al., 2003: 308ت ها حث
ثيءلتثلضجف أسا ج
جا ثيلا
ي ذلذ ثي
يللهي
ثينضه

ثيذءهئ ثيلف ت

ر لاتها ي

ف ثيل مل ذُش

لله ُهيلا

ثيللات ي تثت

ل هع ثي تثت ثءل اثلنه يلس ضد سه لض ثيجهلعها.

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ض ا ت

ل ع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ت ذثيسه لض

رتذتا ثيلتهذض لع جلسهل ثيللهي
ف تُهتا تا "للهتء ثيلذجضر ذثيءضاتا

ثيل مل ثيعهل ثذ ثي هل " يحيا ضُاذ ذثرسهً ُأا ثيسه لض لشل ثيلاث

ا ُضا

ذثيعل ضها ذثيل هيضا ثيلف لساا ضر ضل للهتء ثيء ا ذ ضر ضل ثل هح ثي تثت ذ ضر إا

جلسهل ثيللهي ل ذا ياضن ثي ل ف حيا ذسا ض ذا ياضر ثيلأثضت ذلا ذ ثيحد ض تت ذ ضر
ض ذا له عذث ثي ثتتثا ثله ثيلءهذي

. Johnson, 1997: 3

ف لعم ثيسهالا ض ُغف جا ض ذا ثيل اضا ثيتءلف تءر جزذثً لا ثيعل ض ثيللاتج ت
ذجا لعم ثالاثتثا ثيللاذتا للل
evergreen
ثيلل حا ُش

لا ثأل ر

اانه تلاثً يل ذا سض

 (Livingجذ اثئل ثي رتا

ثتلُهت ه جات يلذجضر ذلذ ضت ثاللءهد ف ثي ثتتثا ثيلءل ُ ض

للات )(Quinn, 1982: 617ت ذثا ثيسه لض ثيجهلعض

للذسع ذل ل ر للهلهً تا ثي لذت ف ثيس
الضل ا جا ضعذيذث ثيضذ ُش

ُضت ثيعل ت

ف لغضت ءتضع ذغضت

ثيحثلفت إا ثالاثتا ثيع ضه ذل ااضنه ف ثيل ملها
ثيلته

ثالتل ذلاُضد ثيلت ضت ثيءلتثلضجف ا

ت اله لذثجر ت ُها للذسع ت ضجل ت ضن لاذضت ل ا ثيعهاا لا ثيلت ضت ثيءلتثلضجف ذضجل
ت ضن جا ضتع ذث حيا ُاُضع ثيسه ت ذسا جوثُا لا سُ جلضع ثيل ملها ثي هجس ل تضُهً جا ل مذت
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ثيلت ضت ثالاثتد ثيل ضاد ثيحد ضت ز ت

ثي تهذا ذثيتهت ض ت
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ثي لضت ي ض وعا ه ضهً ُعا

ثيلا

ثآلا).(Ohmae, 1982: 78

تمهــــيـــــد:
ُعا جا ل ا ثيُهسث
ذثيلءل لتض

لجلنا ف حث ثيتل

ثيلاد ذثيثُها لا
لل

إي

ُحا ل للتا تا

لا ثيجهلعلضا ثيلُسذثلضا جهلع ُغاثا

يلأ ضا لللع ثالءلُه

ُت تثلنه ثيءا ذثيءلضا ُ هلض

ثءلعله اتض لضا ال لُهت ثيلاد ذاتض

ذثساا ال لُهت ثيثُهات ث

لس ض ذلتف ي لع ذلها ثياضلغ ثت ض ذثيذمضتض ي عض ت ُعا حيا لعت ت

ل هتا ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض ت ضع ُر لس ض يلءلذ ج لض للغضتد ثيُس
ثألذءها ثيسءهُض ثيلتجس ذثال س ثت ها ثيلعضهتض ذثأل لض ثي ءُض ي
ذيلجل جُعها للغضتد ثيُس

ثيتئضءضضا ثيلعُتثا تا ثيلا

ثيجهلعها ت ث ل لل ثيُهسث ثيتل

ثيثهي

لءلعل ً

تا لا تثا ثالءلُه

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذسه لض

ُه لُهت ت سها ثالتلُها ذثيلأثضت ُضا ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ُأُعها ثيءل ذُضا للغضت سه لض ثيجهلعها لعللا ف حيا ت
لا ثيل هضض

لس ض

ذثالءهيضل ثالسلهئض ثيلل ال ت ُذءها ُت هلج ثيلس ض

سزل

ثإلسلهئف )SPSS

ثاللاثت ثال ضت ثيتثُع ذثيعشتضا.
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أولا :مقارنة بين جامعتي بغداد والمستنصرية
لا

ثا ع ثيُهسث ت

ل هتا يلذرض

ج

ثي لضُها ثيلعتضتض ي جهلعلضا ذرعا جاذ

ثيت تثا ثيلف ل ل ر ُنه ثيجهلعلضا لا سض

ذثالاهت ثيءلتثلضجف ذثال اثر ثيءلتثلضجض ي

تاا ثي ضها
لش ض

جهلع ت ذثيلعتر ت

لج ءف ثيجهلعلضا.
جدول ( )8مقارنة جامعة بغداد والجامعة المستنصرية
المعلومات

جامعة بغداد

الجامعة المستنصرية

1959م

1963م

28

13

تاريخ التأسيس
عدد الكليات المعاهد

ثيعهيلض

الرؤية

لت ز ت

الرسالة

غترنه ثالءهءف ضلج
ذثيلع ض ذثيُس

األهداف الستراتيجية

ثيعهيلض
ف ثيلع

ذ ال ثيلجللع.

لت ز ت

لعزضز ثي ض ثيلعززا يتذح ثيلذثا

لذ ضت للا ُها ءذد لت ز ت

ثيعل ذلس ضد ت ضه ذتءهي ثيجهلع

لا

ال ي تللهاض ثياذيض
ذلذ ً

ثيعهيلف

ذثيلت ضز

مجلس الجامعة

لت ز ت

ثتلُت ثت

ت

للا ُها

ء ا ت لض

ثيجذاا ذثيلت ضز ت

ف ثيجهلع

ذير ل سضها ُضتا اث ض ذ هتجض

جذاا ثألاثذ ذثيل ه ء

لس ضد ثيل لض ثالجللهتض

الها ي لجللع

ل اض

لس ضد ثيلعهذا ثيث ه ف
ثيجهلع

وتتر ف ايض
شعُ ثاثتض ذضلذي

ت

ثتله

ذل سضهلر ال للعا

ثر

تذلض ض

ساذا ثالاهت

ثياث ف ي جهلع ت ت لهً جا ثينض
ثيل مضلف ضشضت ثي
ت لض

ُغاثا
تشكيلة

مجلس تئض

ثيلج

ت ذترذض

لا:

تئض

ف ثيجهلع

ثيلج
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الجامعة ومدة انعقاده لءهتا تئض
لءهتا تئض

ذتلاثذ
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ثيجهلع ي ش ذا ثيع لض

ثيجهلع ي ش ذا ثإلاثتض

ضها ثيجهلع ثيُهيغ

24

ض ذتلاثذ لعه ا ثيجهلع ثيُهيغ

 4لعه ا جلضا لج

ل ت ثًتت ض ع ا لتلضا ُهيشنت

لءهتا تئض

ثيجهلع

لءهتا تئض
تلاثذ

جلضا لج

ثيجهلع ي ش ذا ثيع لض

ثيجهلع ي ش ذا ثإلاثتض

ضها ثيجهلع

ثيُهيغ

ثيجهلع  /ل ت ثًت

 /ض ع ا لتا ُهيشنت

المصدر :اعدادالباحثة استنادا على ضوابط الجامعتين المبحوثتين
ترى الباحثة انه يتبين من الجدول رقم ( )8ما يأتي:
ابتداء من تعريف مجلس الجامعة
 )1أن جامعة بغداد تعطي أهمية أكبر لمجلس الجامعة
ا

حيث ان جامعة بغداد تعرفه على انه أعلى سلطة علمية في الجامعة في حين ان

الجامعة المستنصرية تعرفه بأنه شعبة ادارية يمارس مهام روتينية على الرغم من أننا لو
لحظنا الهيكل التنظيمي الخاص بالجامعة المستنصرية لوجدنا أن أمانة الجامعة في قمة
الهيكل التنظيمي ،الشيء اآلخر ان جلسات مجلس جامعة بغداد تعقد اكثر من جلسات
الجامعة المستنصرية وربما قد يعود ذلك الى عدد الكليات األكبر لجامعة بغداد مما يؤدي
الى تحمل امانة مجلس الجامعة اعباء اكبر تجعلها تعقد جلساتها مرتين في الشهر
الواحد.
 )2هناك تشابه في تشكيلة مجلس أمانة جامعتي بغداد والمستنصرية والذي يتألف من رئيس
وعدد من العضاء المتمثلين بالمساعدين العلمي والداري وعمداء الكليات في حين ان
المادة ( )13من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( )40لسنة (1988م)
نصت على ما يأتي:
 -1لج
ج -تئض

ثيجهلع

ذ ثينضئ ثيع لض ذثالاثتض ثيع ضه ف ثيجهلع ذضلأير لا:

ثيجهلع تئضءهً.

ل -جلضا ته ثاثتا ثيلتُض ذثيلع ض يل ا

تاءلها ي س

ثيحثلف ف جهلعها ثيل ا ترذًث.

 ثيعلاثذ جترهذ.ا -لءهتا تئض

ثيجهلع ترذثً.
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ا  -ترذضا لا ثينضئ ثيلاتضءض ض ل ُها لا تئض

ف ثيت تثا ثيث
ذ -للث

ثيءهُ يلاا ء لضا سهُ ي لجاضا.
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ذجترهذ لج

ثيجهلع

ثيلشهت ثيضن

هُ ثيلع لضا لا ثترهذ ثينضئ ثيلاتضءض ف ثيجهلع لتشسر هُ ثيلع لضا ترذًث.

ز -للث تا ثاللسها ثيذا ف يا ُ ذشُهل ثيعتثد ضتشسر ثيل لل ثيل تضحد ي لسها يلاا ء
ذثساا سهُ ي لجاضا ترذثً.

 -1يلج

ثيجهلع جا ض لهت ترذضا لا

ذضرلنله ثي ثيلج

هت ثيجهلع لا حذد ثي ُتا ذثال للهص

يلاا ء لضا سهُ ي لجاضا.

وبعد إمعان النظر لفقرات المادة الثالثة عشر من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رقم ( )40لسنة (1988م)  ،ترى الباحثة أن هناك اختالف بين تشكيلة اعضاء مجالس
الجامعتين مع نص المادة ( )13من القانون ،وان الجامعتين بحاجة لمراجعة تشكيلة مجالسها
استناد ا لفقرات القانون وخاصة فيما يتعلق باشراك ممثلين للطلبة والساتذة وذلك تحقيق ا لمبدأ
المشاركة في صنع الق اررات الستراتيجية التي تعد من أهم ما يؤدي الى صنع ق اررات ستراتيجية
تؤدي الى تحقيق حاكمية الجامعات  ،وكذلك هناك عدم تطبيق للفقرة الثانية من نفس المادة وهي
ان امانة مجلس جامعتي بغداد والمستنصرية ل يقومون باختيار عضوين من خارج الجامعة من
ذوي الخبرة وهذا ما تأكدت منه الباحثة من خالل اعضاء مجلس الجامعتين التي حددت في
كراسات الجامعتين ونشرت على مواقعها الرسمية اضافة الى التأكد من خالل المقابالت الشخصية
للعينة المبحوثة والذين أكدوا انه ليوجد هناك من يمثل الطلبة ول اعضاء يمثلون الكادر
التدريسي ول يوجد اعضاء منتخبين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة.
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ثانيا :الساليب والمقاييس الحصائية المستعملة في تحليل بيانات الستبانة.
 .1ثيذءا ثيسءهُف ثيلتج
ذلءلعل

ثيُضه ها

Weighted Mean
يلساضا

لءلذ

ذ تُهتا تا سضل لعاف لايذ ثذيف ياُضع

ثجهُها

ثيعض

ث تثا

ثالءلُضها.

يت تثا

لستذمت. 2010:110
 .2ثال ستثر ثيلعضهتد  Standard deviationضءلعل ي ضه
تا ذءانه ثيسءهُفت ثد لا لجه
 .3ثال لض ثي ءُض

ثجهُها ثيعض جذاا لستذمت. 2010:116

The relative importance

ت ضر لا سءل ثيذءا ثيسءهُف ي

لا لشلا ثجهُها تض ثيُس

تُهتا ت

ف ثيذزا ثي ءُف ي للذءات ذ سل
اتج ضأ ح ه ل ضه

جت

يض تا ثي لهءف.

ثلذتد ت . 58 : 2013
 .4لعهل

ثيلساضا  :( Coefficient Of Determination R2ضءلعل

ثيللغضت ثيلءل

يلعت

ءُ لتءضت

ي للغضت ثيلهُع  .ثي عضلف ت 186 :2008

 .5لعهل ثالتلُها ثيُءضا ) Simple Correlation Coefficient

 :ضءلعل يُضها سذا

ثيع س ثالتلُهاض ثي اض ُضا للغضتضا .ثي عضلف ت . 172 :2008
 .6ث لُهت Z

Z-TEST

ضءلعل يلعت لع ذض ثيع س ثالتلُهاض ُضا للغضتضا ف سه

سج ثيعض ج ثت لا ث ثضا .ذتُهتا ث ت ضءلعل يُضها سُذ ثذ ت ض ترضها ثالتلُها ُضا
ثيللغضتثا .ثي عضلف ت . 185 :2008
 .7ث لُهت  : F-TEST Fضءلعل يلعت لع ذض ثيع س ثي اض ُضا ثيللغضتثا ثيلءل
ذثيللغضت ثيلهُع ت جد ضءلعل يُضها لع ذض لأثضت ثيللغضت ثيلءل

ف ثيللغضت ثيلهُع

ثي عضلف

ت . 215 : 2008
 .8ثيلس ض

ثيعهل ف ثالءل شه ف Analysis

Factor

: Exploratory

لا ثالءهيضل

ثالسلهئض ثيلل ال ير تاا ثءلعلهالا ذل نه ث لُهت ثيلاد ثيُ هئف ثالءل شه ف يلسلذضها
ثالءلُه ت ذالءضله ثا حث ثي ذع لا ثيلس ض ضءلعل
ثيللغضتثا ذثيعذثل

ثي هل

ف ثيسهالا ثيلف ل ذا ضنه ثيع سها ُضا

غضت لعتذ ت يحث إا ثيلس ض

ث لشهر ثيعذثل ثيلف لل ر ثيضنه ثيعذثل

ثيعهل ف ثالءل شه ف ضنار إي

اذاضات . 190 : 2013
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 .9ثيجحت ثي هلا
لسءل ت

Eigenvalue

.10
ُسض
.11

ثيجحت ثي هلا سج ثيلُهضا ف

ثيللغضتثا ثيلف

تهل ذثسا ضل ثيجحت ثي هلا يضءا ءُ يلتءضت ثيلُهضا ذي نه سضه

ثيلُهضا ضءلعل أل اثر ثيل هتُ
ل ضه

 :ضض
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 : KMOل ض

ضجل ثا ال ل

يسج

اذاضات . 195 : 2013

لا

تهض تاا ث تثا ثيعض يلس ضد شتذا ثجتثذ ثيلس ض ثيعهل ف

سضللنه تا 0.500

اذاضات . 191 : 2013

ث لُهت  : Bartlettضءلعل ال لُهت ذجذا ت س ُضا ثيللغضتثا شتا لا شتذا لاُضد

ثيلس ض ثيعهل ف اذاضات . 192 : 2013

ثالث ا :التحليل الوصفي للمعلومات التعريفية.
 .1الجنس :ضذر جاذ
ذ ثال ه

9

ه ا ءُلن

ه ذث لا ثيح ذت ذُ ءُ

ثا لعم ث تثا تض ثيُس

 % 10ت ذ حث ض شت ثالتللها ت

% 90
ف

ثيح ذت ج ثت لا ثال ه

شغ ثيل هلل ثي ضهاض ف ثيجهلعها ثيعتثسض ذتُله ضعذا ثيءُل ف حيا ثي ثا ثيعهي ثيح ذتد
ال ثز ضس

لجللع ه ت جذ تُله ضعذا يل ذر ثي ءهذ لا ثءل

ل هلل ت ضه ذل لتف ُعل ض

ثيلاتض .
 .2العمر :ش ص جاذ
جت

9

ءُ ُضا ث تثا تض

ثا ثيتئ ثيعلتض
ثيُس

سض

لا  50ء

ُ غا

% 45

ثتلهت رلا ثيتئ ثيعلتض ثيلف جس لا لءضا ء
ذُذثسع

إي جس لا  60ء

ش ا

ت ف سضا ه ا ءُ ثي حضا

للث ثي ءُ ثالا

ُضا ث تثا ثيعض

 % 17.5ت ذ حث ضع ف جا شهغ ف ح ثيل هلل للا ضلللعذا ُهي ُتا ثيع لض

ثيلل ثت ل ذثيلجتُ ثيعل ض ثيلنل ذ له لُضا ف ش

 6ت

ثي سذ ثاللف:
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45%
37,50%

17,50%

0%
أقل من  40سنة

من  40سنة إلى
أقل من  50سنة

من  50سنة إلى
أقل من  60سنة

من  60سنة
فأكثر

شكل ( )6توزيع عينة البحث حسب العمر
 .3اللقب العلمي :ج ا جاذ
% 60

ذُ ءُ

 9ثا لعم ث تثا تض ثيُس

ه ذث للا ضسل ذا ي ل ثالءلهحض

ُله ض ا ثلل ا لعم ث تثا ثيعض ي ُتا ثيع لض ذثيُسثض يلل سن ثيت ض

ثالءلتثلضجض ثيعلض ال لضهت ثيلا
 .4المنصب الوظيفي :ضتءخ جاذ
سض

ُ غا

ثيل هءل يلس ضد سه لض ثيجهلع .
 9ثا ءُ لا
% 87.5

ضشغ ل لل تلضا ُضا ث تثا ثيعض
سلاض للث ا ُأله

ت ذحيا ذا ثيعض

ثيلاتذء

ه ا ثألت

لج

لا ثيجهلعلضا ثيلُسذثلضا ذثيحد ضل ذا لا ت ءهذ ذلءهتاد

لا ثيجهلعلضا

ذتلاثئنه لا ثياُضعف ثا ض ذا ءُ ثيعلاثذ ج ُت سضهءهً ُت ءهذ ذلءهتاد ثيجهلعلضا.
 .5عدد سنوات الخدمة  :ج ا جاذ

 9ثا ءُ ثي حضا ه ا لتا اللن لا تشتضا تهلهً

أ ثت ضلث ذا ءُ تهيض جاثً ُضا ث تثا تض ثيُس
= % 77.5

سض

ُ غا ءُلن

ذ حث ض ا ثلل ن ي ُتا تل ض اذض ل ن ي عل

ستثت ضلل ذا ثي اتا ت

لس ضد ج اثر ثيجهلع ت ذ له لذر

% 32.5 + %45
لاتثذ ل تضحضضا ذل هع

ف ش

 7ت

ثي سذ

ثيلهيف:
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من سنة إلى أقل من  10سنوات
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2,50%

20%

من  10سنوات إلى أقل من  20سنة

45%

من  20عاما ً إلى أقل من  30سنة

32,50%

من  301عاما ً فأكثر

شكل (  )7توزيع عينة البحث حسب عدد سنوات الخدمة
 .6مدة الخدمة في الموقع الحالي  :ءلا لا جاذ

 9ثا ءُ ثي حضا ه ا لتا اللن ف

ثيلذسع ثيسهيف جس لا تشتا جتذث ضلث ذا ءُ تهيض جاًث ُضا ث تثا ثيعض
 % 67.5ذ حث ض شت جا

إح ُ غا ءُلن

ها لاا لسااا ذرعنه سه ذا ثيجهلعها ثيعتثسف ي ُ هذ ف

ثيل لل ذالض ذا ثيل لل س ت يش ص ذثسات ذ له لذر

فش
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67,50%
 3لذزضع تض ثيُس
ش
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سءل لاا ثي ال ف ثيلذسع ثيسهيف

32,50%
0%
من سنة إلى
أقل من 10
سنوات

من  10سنوات
إلى أقل من 20
سنة

من  20عاما ً
إلى أقل من 30
سنة

0%
من  30عاما ً
فأكثر

شكل (  )8توزيع عينة البحث حسب عدد سنوات الخدمة
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جدول ( )9التحليل الوصفي للمعلومات الشخصية ألفراد العينة
ثيتئ

ثيعاا

ثي ءُ ثيلئذض %

ثيلع ذلها ثيلعتضتض

حت

36

90

ثث

4

10

40

100%

جس لا  40ء

0

0

لا  40ء إي جس لا  50ء

7

17.5

لا  50ء إي جس لا  60ء

18

45

15

37.5

40

100%

لات ا لذت

0

0

ثءلهح لءهتا

16

40

ثءلهح

24

60

40

100%

1

2.5

4

10

35

87.5

40

100%

إي جس لا  10ء ذثا

1

2.5

لا  10ء ذثا إي جس لا  20ء

8

20

لا  20تهلًه إي جس لا  30ء

18

45

13

32.5

40

100%

27

67.5

لا  10ء ذثا إي جس لا  20ء

13

32.5

لا  20تهلهً إي جس لا  30ء

0

0

0

0

ذع ثيج
ثيلجلذع

ثيعلت

لا 60ء

أ ثت

ثيلجلذع
ثي ل ثيع لف
ثيلجلذع
تئض
ثيل لل ثيذمضتف

جهلع

لءهتا تئض

جهلع

تلضا
ثيلجلذع
لا ء
تاا ء ذثا ثي ال

لا  30تهلهً أ ثت

ثيلجلذع
لا 1ء
لاا ثي ال ف ثيلذسع
ثيسهيف

إي جس لا  10ء ذثا

لا  30تهلهً أ ثت
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فحص واختبار اداة القياس الستبانة.
أولا :اختبارات الصدق
 1الصدق الظاهري
ض لا ُهيلاد ساتا ثيل ضه
إلثُهلر ل نه اتض

ت

له ذرع لا ثج سضهءرت ذ ها تاا اتثئد

سضه

ثيلاد ثيمه تد ثيحد ضءل ا ت

ثي ُتثذ ثيل للضا ي س

ت

ءُ ثلتهد ثيلس لضا ت

لا

تتض ثالءلُه

ل سضلنه يللثض ثيمه تا ثيلاتذء
ي ضه

لاد تثا ثالءلُه

تهيض ت ف سضا ءج ا ءُ ثلتهد ثيلس لضا ت

ثيمه تا
لاد

ثيءلتثلضجف  % 94.44ت له ءج ا ءُ ثلتهد ثيلس لضا ت
% 96.67

ثيجهلعها

ذحيا ُعا ثالءلئ ه

لجلذت لا

ت

ضت للثض ت إح ش ا

 % 95.45ذ ف ءُ
تثا ثيلا

ثيللات ي تثت

لاد تثا للغضت سه لض

ذُهيلهيف ثتللاا ثالءلُه ُش نه ثي نهئف يللثض ثيمه تا ثيلاتذء ت

ُلعم ل سمها ثالءهلحا ثيلس لضا يله ضلللعذا ُر لا

ذت لض ذثءع ذُهع اذض

ف لجه ثيُس

ُتا تل ض

ثيع لف.

 2الصدق البنائي الستكشافي لالستبانة:
لللهز ح ثيت تا ُُت
للث ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذلش

ثيلءل ت ذ ف ت
ثيجهلعها ذلش
اتض

ضله ثحث ه ا ثألُعها ثيءا ثيل رذض لسا ثيللغضت ثيلءل

ثيلس ض

ثيذسا ُت

ل ذ ها لنل لا ثي هسض ثالسلهئض ي للغضت

ثا ثألُعها ثي ل

ثيل رذض لسا ثيللغضت ثيلهُع للث سه لض

ل ذ ها لنل لا ثي هسض ثالسلهئض ي للغضت ثيلهُعت ذحيا لا
ثيعهل ف ثالءل شه ف Analysis

Factor

لاُضد

(Exploratoryت ثيحد ضعلُت

ثء ذُه ثسلهئضه لل الهًت نذ ضء ء ثألُعها ثيلف ضرعنه ف تذثل سءل ث لضلنه لا
ءُ لتءضت ه ي للغضت ذثيحد لع ءر سضل ثيلُهضا ثيلتءت ي

تهل ت ذُهتللها ثيشتذا جا ه ثيلف

ض ُغف لذ ت ه ف ثيلس ض سل ل ذا لهئج ثيلس ض ثيعهل ف للللع ُللاثسض تهيض ذت

ثي سذ

ثيلهيف:
-

تهض سج ثيعض يلاُضد ثيلس ض ثيعهل ف لع رتذتا ذذجذا ت سها ثتلُهاض ُضا جُعها
ثيللغضتثا.
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 -جا ل ذا ثي ءُ ثيلئذض ثيل ثت لض ي لُهضا ثيلتءت ث ُت لا

ُسـهيــر شــاكــر صـ ـ ّديـ ــق
سل ل ذا حثا

% 60

االي إسلهئض .
 سضل ثيجحت ثي هلا } {Eign Valueيللغضتثا

ثال لُهتثا

ثيلءل

ثيُس
 ض ُغف جا ل ذا سض لشُعها ثيت تثا اثأ ثت سل ل ذا حثا االي ثسلهئض
ضر .
ذيُضها لا

وُعا ضجل جا ال ل

تا ثيذثسا ثيلسض .
ثيلهُع

ثيُعا لءهذض إي
ثيعهل ثيذثسا و

ُهيُعا ثيلذجذاا
ثيلشُع ضع ف سذا ثتلُها ثيت تا و

للثض جُعها } ثيلعاض ثيلءللت ت ثيلتهذض ت ثيل ضر ت ثيلع ت ثيلُهاتات

ثيلغضت ثيلاذضتد { يللغضت ثيلا
لذجر ثالاثتات ثيس

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجفت ذ حيا لا

ثيحثلفت ثيلءهذي ت ثيلشهت
ءلجا ثيُهسث ل ضه

يلاُضد حث ثيلس ض

KMO

االستكشافي ذض لل ث لله ثًت
ف سه

ه ا سضل سضه

ثا سض

 ( KMOيللغضت ثيلا

0.815

KMO

0.783

تهض سج ثيعض ت ثل ااه يُت
ث لُا ااهت

Bartlett

لت ثًت ا حيا ت

تهض سج ثيعض

لا

))The Kaiser – Meyer – Olkin measure
ت إا سج ثيعض ءض ذا ل ُذ يلاُضد حث ثيلس ض

ج ثت لا  0.500ت ذُهي مت إي جاذ

 11ءلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذ يللغضت سه لض ثيجهلعها ُ غا
ثيلذثيف ذ

ت

له ث ُت لا  0.500ت ُله ضتج لذ ت شتا

ذجذا ت ا ا سها ثالتلُها ُضا جُعها للغضتثا ثيُس

ء اُد

ت إحث ه ا ثي ضل ثالسللهيض ثيل همتا ي ضل لتُع هد ثيلسلءُ لءهذد
ثجلضهز للغضتثا ثيُس

ذذجذا ثتلُها ُضا جُعها ثيللغضت ثيلءل
Chi-Square

لعُضت } ثإلاهت ت

{ تا للغضت سه لض ثيجهلعهات ءلءلعل

ثيُهسث ثء ذل ثيلس ض ثيعهل ف ثالءل شه فت جله ي لأ ا لا لذ ت شتا

ت

0.50

يللغضتد ثيُس

ثي ضل ثالسللهيض ثيل هُ ي

ال لُهت  ُ Bartlettجهح ت ذُهيلهيف لس د شتا
ذثيلهُعت إح ضءلا لا جاذ

ءج ا

 10ثا سض لتُع هد

 1464.22ت 1422.36

ذ ف لع ذض الا

ل نه ءج ا لت ثًتت يض ا حيا ذجذا ت ا ا سها ثالتلُها ُضا جُعها

للغضتثا ثيُس ت ذُهيلهيف لس د ثيشتا ثألذ لا شتذا لاُضد ثيلس ض ثيعهل ف.

جدول ( )10اختبار شرط كفاية حجم العينة ووجود عالقات الرتباط
بين أبعاد متغيرات البحث
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ثيلا

ُسـهيــر شــاكــر صـ ـ ّديـ ــق

ثيللات ي تثت
ثيءلتثلضجف

KMO

ل ضه

ثالءل شه ف

سه لض ثيجهلعها

0.815

0.783

Bartlett

Chi-Square

1464.22

1422.36

Test

ثي ضل ثالسللهيض Sig.

0.00

0.00

جله إلثُها لذ ت شتذا ثيلس ض ثيعهل ف ثالءل شه ف ثيُهسض ثيلللث
ثي ءُ ثيلئذض ثيل ثت لض ي لُهضا ثيلتءت ث ُت لا  % 60سل

ُا ا } جا ل ذا

ل ذا حثا االي إسلهئض ت

تا ثيذثسا ثيلسض ت ضشلتا ثا ل ذا سض ثتلُهاها

سضل ثيجحت ثي هلا ي وُعا ضجل جا ال ل
ُهيُعا لءهذض إي  0.50أ ثت سل ل ذا حثا االي ثسلهئض { ءضءلعل ف حث
ثيت تثا و
ثيُس اتض ثيل ذ ها ثيتئضء  Principal Componentsثأل ثت شضذتهً ُضا اتثئد
ثيلس ض ثيعهل فت ذُهيعذاا إي جاذ
ذيللغضتد ثيُس

11

ضلر ثا جلضع سض ثيجحذت ثي هل ي

ثألُعها

ش ا سضلهً ث ُت لا ثيذثسا ثيلسض ت يضُت ا حيا لس د شتذا لاُضد ثيلس ض

ثيعهل ف جلضعنهت ذُهيلهيف ثيلأ ا لا جا جُعها } ثيلعاض ثيلءللت ت ثيلتهذض ت ثي ضر ت ثيلع ت
ثيلُهاتات ثيلغضت ثيلاذضتد { ل ض
} ثأل اثرت لذجر ثالاثتات ثيس

ع للغضت ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجفت ذ حيا جُعها

ثيحثلفت ثيلءهذي ت ثيلشهت

{ لع

ع

للغضت سه لض

ثيجهلعها.
ثيُعا ثيحد ءضرلر ثيعهل ثالذ ث ثت ث لض لا ُ ض
له ض شت جاذ  11ثا و
ثألُعهات إح ثا ثيلُهضا ثيلتءت ي عهل ثالذ جت لا ُ ض ثيلُهض ها ثيلتءتا ي عذثل ثال ت ت
ذف ت

ثيذسا سضل ثيجحت ثي هلا ي عهل ثالذ

ف ثال ُت ثضرهًت ث ض ضر لا سض

ثال لض

ثيُعا ثيحد ضرلر ثيعهل ثيثه ف ذ حث سل ثيعهل ثال ضت ثيحد ضر جس ثألُعها ج لض رلا
و
جُعها ثيللغضتت ذُحيا ض ذا ثيلس ض ثيعهل ف سا تلل جُعها ثيللغضت ثيلءل لا ثأل ثت ثتللهاث
سل

ثالس ذت

ثي سذ ثاللف } التعديل المستمر يليه التعلم ثم التغير التطويري ثم التكيف

يعقبه التفاوض ثم المبادرة {  ،كما رتب أبعاد حاكمية الجامعات } (اإلطار،الرسالة،األهداف)
يليه توجه الدارة ثم المساءلة يعقبه الحكم الذاتي ثم المشاركة {  ،ذجا ءُ لتءضت ثألُعها
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ثيءا لجللع
% 74.322

ي للغضت ثيلءل
له لُضا ف جاذ

ثيلعُت تا ثيلا

ُسـهيــر شــاكــر صـ ـ ّديـ ــق
ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ُ غا

 11ت جله ءُ لتءضت ثألُعها ثي ل

ثيلهُع ثيلعُت تا سه لض ثيجهلعها ا ُ غا % 70.73

لجللع

له لُضا ف جاذ
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دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات

العوامل ( األبعاد )

األبعاد حسب الترتيب من األكثر أهمية
وحتى األقل يضاف اليه ان الفقرات داخل كل
عامل مرتبة من األكثر اهمية داحل البعد
حتى األقل

العامل األول

العامل الثاني

العامل الثالث

العامل الرابع

العامل الخامس

األهداف

توجه الدارة

المساءلة

الحكم الذاتي

المشاركة

الفقرات

التشبع

الفقرات

التشبع

الفقرات

التشبع

الفقرات

التشبع

الفقرات

التشبع

38

0.901

46

0.877

58

0.851

53

0.826

62

0.755

39

0.891

47

0.834

59

0.794

50

0.737

61

0.739

40

0.661

45

0.771

55

0.772

51

0.711

63

0.661

42

0.621

43

0.714

57

0.748

52

0.671

64

0.614

41

0.578

44

0.564

60

0.696

54

0.653

66

0.613

37

0.571

48

0.512

56

0.674

49

0.612

65

0.557

الجذر الكامن

5.264

5.134

4.077

3.642

1.288

النسبة المئوية للتباين المفسر %

27.127%

18.078%

10.924%

9.306%

5.293%

النسبة المئوية التراكمية للتباين %

70.73 %
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دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات
هيُعا ثيحد ضرلنه
ثيلشُع ضع ف سذا ثتلُها ثيت تا ُ و
ثيعذثل

ثألُعها

ثيعهل ثألذ

ثيعهل ثيثه ف

ثيعهل ثيثهي

ثيعهل ثيتثُع

ثيعهل ثي هل

ثيعهل ثيءها

جدول (  )11نتائج التحليل العاملي لمتغير المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي
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دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات
ثيلعاض ثيلءللت
ثيت تثا
ثألُعها سءل ثيلتلضل لا
ثأل ثت ج لض ذسل ثألس
ضرهر ثيضر ثا ثيت تثا اث
تهل لتلُ لا ثأل ثت
ثيُعا سل ثألس
ث لض اثس و

ثيجحت ثي هلا
ثي ءُ ثيلئذض ي لُهضا ثيلتءت
%
ثي ءُ ثيلئذض ثيل ثت لض ي لُهضا

ثيلغضت ثيلاذضتد

ثيلع

ثيلشُع

ثيلتهذض

ثيل ضر

ثيت تثا

ثيلشُع

ثيت تثا

ثيلشُع

ثيت تثا

4

0.909

22

0.895

31

0.871

1

0.813

21

0.831

32

0.861

13

6

0.788

19

0.795

34

0.721

15

0.814

2

0.711

23

0.783

33

0.714

14

0.769

11

3

0.621

20

0.741

36

0.673

17

0.732

12

0.661

5

0.618

24

0.725

35

0.551

18

0.504

10

0.613

ثيلُهاتا

ثيلشُع

ثيت تثا

ثيلشُع

ثيت تثا

ثيلشُع

0.799

29

0.697

16

0.835

8

26

0.695

0.828

7

0.781

0.677

9

0.759

28

0.695

27

0.609

30

0.586

25

0.514

6.117

4.863

3.247

2.903

2.703

1.569

28.581%

15.509%

10.303%

8.063%

7.508%

4.358%

74.322 %
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%
ثيلشُع ضع ف سذا ثتلُها ثيت تا ُهيوُعا ثيحد ضرلنه

العوامل ( األبعاد )

العامل األول

العامل الثاني

العامل الثالث

العامل الرابع

العامل الخامس

اإلطار،الرسالة،الهداف

توجه الدارة

المساءلة

الحكم الذاتي

المشاركة

جدول (  )1 2نتائج التحليل العاملي لمتغير حاكمية الجامعات

الفقرات

التشبع

الفقرات

التشبع

الفقرات

التشبع

وحتى األقل يضاف اليه ان الفقرات داخل كل

38

0.901

46

0.877

58

0.851

53

عامل مرتبة من األكثر اهمية داحل البعد

39

0.891

47

0.834

59

0.794

50

0.737

40

0.661

45

0.771

55

0.772

51

0.711

األبعاد حسب الترتيب من األكثر أهمية

حتى األقل

الفقرات

التشبع

الفقرات

التشبع

0.826

62

0.755

61

0.739

63

0.661

إصدارات املركـز الدميقراطـى العربـى للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واإلقتصادية-طبعة 2018

143

ُسـهيــر شــاكــر صـ ـ ّديـ ــق

دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات
42

0.621

43

0.714

57

0.748

52

0.671

64

0.614

41

0.578

44

0.564

60

0.696

54

0.653

66

0.613

37

0.571

48

0.512

56

0.674

49

0.612

65

0.557

الجذر الكامن

5.264

5.134

4.077

3.642

1.288

النسبة المئوية للتباين المفسر %

27.127%

18.078%

10.924%

9.306%

5.293%

النسبة المئوية التراكمية للتباين %

70.73 %
هيُعا ثيحد ضرلنه
ثيلشُع ضع ف سذا ثتلُها ثيت تا ُ و
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دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات

ثاني ا :اختبارات الثبات
ف ح ثيت تا لس ض ثسلهئف يُضها لا لذثذسض ثالجهُها لع ثل ه ض ثيسلذ ت

لعتض ثيُهسث

ثي لهئج تءنه ف سه لذزضع ثالءلُه ها ف لتلضا للُهتالضا ت
ث لُهت ثيثُها ُهءلعله اتض

Cronbach's Alpha

ي ءلُه ت إح ُ غا سضل لعهل ثُها جيته تذ ُه
0.500

يلجل

ُله ض ا لس د شتا ثيثُها ف تثا ثالءلُه
تثا للغضت ثيلا

تذ ُه يلجل

تثا ثيللغضت ثيلءل ت جله يلجل

ثال تثا حثلن ت ذض ذا حيا لا

لاُضد

ثأل ثت شضذتهً ذاس ُضا اتثئد سضه

ثيثُها

 0.971ت ف ج ثت لا

تثا ثالءلُه

ُ جهحت ف سضا ُ غا سضل لعهل ثُها جيته
ُله ض ا لس د شتا ثيثُها ف

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف 0.963

تثا ثيللغضت ثيلهُع ا ءج لعهل ثيثُها  0.928ذ ح ثي ضل

ثجلضهز تثا للغضت سه لض ثيجهلعها ال لُهت ثيثُها ُ جهح ذ نه ج ثت لا 0.500
جاذ

 13ت

ذ له لذر

لتج
ف

ثي سذ ثيلهيف:

جدول (  ) 13نتائج اختبار الثبات حسب طريقة () Cronbach's Alpha

للغضتثا ثيُس
ثيلا

ثيلءل

ثيللات ي تثت
ثيءلتثلضجف

ثيلهُع

لجل

لعهل ثُها
جيته ذت ُه
0.963

سه لض ثيجهلعها

0.928

تثا ثالءلُه

0.971

لع ضد ثيُهس
تثا حث ثيللغضت ثيلءل

ثيءا

ذثيث ثضا لس د شتا ثيثُها ُ جهح
تثا حث ثيللغضت ثيلهُع ثيث ثضا لس د
شتا ثيثُها ُ جهح
ثجلضهز لجل

تثا ثالءلُه ثيءا

ذثيءلضا ال لُهت ثيثُها

إصدارات املركـز الدميقراطـى العربـى للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واإلقتصادية-طبعة 2018

145

ُسـهيــر شــاكــر صـ ـ ّديـ ــق

دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات

تحليل مقارن بين جامعة بغداد والمستنصرية من حيث دور المدخل المتدرج
للقرار الستراتيجي في حاكمية الجامعات
أولا :اختبار فرضيات المقارنة بين جامعتي بغداد والمستنصرية من حيث المدخل المتدرج للقرار
الستراتيجي وحاكمية الجامعات.
ءلعللا ثيُهسث ف ح ثيت تا ت

ث لُهت

T - TEST

ذحيا يُضها سُذ جذ ت ض ترضها ثيتتذد ُضا للغضتثا ثيُس
سضل  Tثيلسلءُ ج ُت لا مضتثلنه ثيجاذيض ثيُهيغ
ءلت ض ثيتترض ف سه
لع ذض

2.021

ثي هص ُهيل هتُ ُضا لجللعضا لءل ضات
ُأُعها هت إح ءل ُ ثيتترض
ت ا لءلذ لع ذض

ه ا سضل  Tثيلسلءُ جلغت لا مضتثلنه ثيجاذيض ثيُهيغ

 0.05ت إح ءل لُت ثيُهسث

ف سه

ها

 0.05ت ف سضا
2.021

ت ا لءلذ

ح ثيت تا ثيتترضها ثيلهيض :

الفرضية الرئيسة األولى:
} لذجا تذد حثا االي لع ذض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض
ذللتتع ل نه ثيتترضها ثيثه ذض ثيءا ت

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف { ت

ثيلا

ثي سذ ثيلهيف:

 .1لذجا تذد حثا االي لع ذض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيلعاض ثيلءللت

 .2لذجا تذد حثا االي لع ذض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيلتهذض.

 .3لذجا تذد حثا االي لع ذض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيل ضر.

 .4لذجا تذد حثا االي لع ذض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيلع .

 .5لذجا تذد حثا االي لع ذض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيلُهاتا.

 .6لذجا تذد حثا االي لع ذض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيلغضضت ثيلاذضتد

الفرضية الرئيسة الثانية:
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دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات
} لذجا تذد حثا االي لع ذض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض
ثيتترضها ثيثه ذض ثي ل

ت

سه لض ثيجهلعها { ت ذللتتع ل نه

ثي سذ ثيلهيف:

 .1لذجا تذد حثا االي لع ذض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثإلاهتت ثيتءهي ت ثأل اثر .

 .2لذجا تذد حثا االي لع ذض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

لذجر ثالاثتا.

 .3لذجا تذد حثا االي لع ذض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيس

ثيحثلف.

 .4لذجا تذد حثا االي لع ذض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيلءهذي .

 .5لذجا تذد حثا االي لع ذض ُضا جهلع ُغاثا ذثيلءل لتض لا سض

ثيلشهت .

مقارنة بين جامعة بغداد والجامعة المستنصرية من حيث التعديل المستمر
ض ا جاذ

 14ت ض ثيتترض ثيثه ذض ثألذي } لذجا تذد حثا االي لع ذض ُضا جهلع ُغاثا

ذثيجهلع ثيلءل لتض لا سض
0.945

ذ ف غضت لع ذض

 % 95ت ذالءضله جا سضل  Tثيلسلءُ

ثيلعاض ثيلءللت { ذُ ءُ ث

ذ نه جس لا مضتثلنه ثيجاذيض ثيُهيغ

تذد لع ذض ُضا ثيجهلعلضا لا سض
ثيءلتثلضجف.

2.021

ها

ت ُله ضتءخ تا ذجذا

ثءلعله وُعا ثيلعاض ثيلءللت ُلتلر جسا جُعها ثيلا

ثيللات ي تثت

مقارنة بين جامعة بغداد والجامعة المستنصرية من حيث التفاوض
ضثُا جاذ

14

} توجد فروق ذات دللة معنوية بين جامعة

ت ض ثيتترض ثيثه ذض ثيثه ض

بغداد والجامعة المستنصرية من حيث التفاوض { ذُ ءُ ث

% 95

ت ذالءضله جا سضل  Tثيلسلءُ

ه ا  0.411ذ ف غضت لع ذض ت ذ نه جس لا مضتثلنه ثيجاذيض ثيُهيغ ُ 2.021له ضتءخ تا ذجذا
تذد لع ذض ُضا ثيجهلعلضا لا سض
ثيءلتثلضجف.

ثءلعله

وُعا ثيلتهذض ُلتلر جسا جُعها ثيلا

ثيللات ي تثت

مقارنة بين جامعة بغداد والجامعة المستنصرية من حيث التكيف
ض ا جاذ

 14رفض الفرضية الثانوية الثالثة } توجد فروق حثا االي لع ذض

والجامعة المستنصرية من حيث التكيف { ذُ ءُ ث

% 95

بين جامعة بغداد

ت ذالءضله جا سضل  Tثيلسلءُ
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دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات
 0.027ذ ف غضت لع ذض
لع ذض ُضا ثيجهلعلضا لا سض

ُ 2.021له ضتءخ تا ذجذا تذد

ذ نه جس لا مضتثلنه ثيجاذيض ثيُهيغ

ثءلعله وُعا ثيل ضر ُلتلر جسا جُعها ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف.

مقارنة بين جامعة بغداد والجامعة المستنصرية من حيث التعلم
ض شت جاذ

رفض الفرضية الثانوية الرابعة } توجد فروق ذات دللة معنوية

14

بغداد والجامعة المستنصرية من حيث التعلم { ذُ ءُ ث
ه ا  0.089ذ ف غضت لع ذض
تذد لع ذض ُضا ثيجهلعلضا لا سض

% 95

بين جامعة

ت ذالءضله جا سضل  Tثيلسلءُ

ذ نه جس لا مضتثلنه ثيجاذيض ثيُهيغ

2.021

ثءلعله وُعا ثيلع ُلتلر جسا جُعها ثيلا

ُله ضتءخ تا ذجذا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف.

مقارنة بين جامعة بغداد والجامعة المستنصرية من حيث المبادرة
14

ض شت جاذ

قبول الفرضية الثانوية الخامسة } توجد فروق ذات دللة معنوية بين جامعة

بغداد والجامعة المستنصرية من حيث المبادرة { ذُ ءُ ث

% 95

 2.053ذ ف لع ذض ت ذ نه ج ُت لا مضتثلنه ثيجاذيض ثيُهيغ
اتضت ُضا ثيجهلعلضا لا سض

ها

ت ذالءضله جا سضل  Tثيلسلءُ

 2.021ت ُله ضتءخ ذجذا تذد لع ذض

ثءلعله ثيلُهاتا ُلتلنه جسا جُعها ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف.

مقارنة بين جامعة بغداد والجامعة المستنصرية من حيث التغير التطويري
ش ص جاذ

 14رفض الفرضية الثانوية السادسة } توجد فروق ذات دللة معنوية بين جامعة

بغداد والجامعة المستنصرية من حيث التغير التطويري { ذُ ءُ ث
ه ا 0.276

ثيلسلءُ

ذ ف غضت لع ذض

تا ذجذا تذد لع ذض ُضا ثيجهلعلضا لا سض
ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف.

 % 95ت ذالءضله جا سضل T
 2.021ت ُله ضتءخ

ذ نه جس لا مضتثلنه ثيجاذيض ثيُهيغ

ثءلعله وُعا ثيلغضت ثيلاذضتد ُلتلر جسا جُعها ثيلا

مقارنة بين جامعة بغداد والجامعة المستنصرية من حيث متغير المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي

س د جاذ

 14رفض الفرضية الرئيسة األولى } توجد فروق ذات دللة معنوية

والجامعة المستنصرية من حيث المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي { ذُ ءُ ث
سضل  Tثيلسلءُ ُ غا

0.373

ذ ف غضت لع ذض

بين جامعة بغداد

% 95

ت ذالءضله جا

ذ نه جس لا مضتثلنه ثيجاذيض ثيُهيغ

ت

ُله ضتءخ تا ذجذا تذد لع ذض ُضا ثيجهلعلضا لا سض

للغضت ثيلا

2.021

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجفت له
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دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات
ش ص جاذ

 14سُذ

ترض ذثساا ا لا ُضا ءُع ترضها يلل

ءُلنه إي

ذف

%14.286

ءُ رئض جاثً.
جدول()14اختبارفرضيات الفروق بين الجامعتين من حيث المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي

ثاني ا :اختبار فرضيات المقارنة بين جامعتي بغداد والمستنصرية من حيث حاكمية الجامعات.
مقارنة بين جامعة بغداد والجامعة المستنصرية من حيث األطار الستراتيجي
ض ا جاذ

 15رفض الفرضية الثانوية األولى } توجد فروق ذات دللة معنوية

بغداد والجامعة المستنصرية من حيث (اإلطار الستراتيجي ) ذُ ءُ ث
ثيلسلءُ

ه ا 0.856

ذ ف غضت لع ذض

تا ذجذا تذد لع ذض ُضا ثيجهلعلضا لا سض

بين جامعة

 % 95ت ذالءضله جا سضل T

ذ نه جس لا مضتثلنه ثيجاذيض ثيُهيغ

 2.021ت ُله ضتءخ

ثءلعله وُعا ثأل اثر ُلتلر جسا جُعها سه لض ثيجهلعها.

مقارنة
T - test
قيمة T
المحتسبة
0.945

نتيجة االختبار

تعليق الباحث

رفض الفرضية

ال توجد فروق بين الجامعتين

0.411

رفض الفرضية

ال توجد فروق بين الجامعتين

الثانوية الثالثة

والجامعة

التكيف

0.027

رفض الفرضية

ال توجد فروق بين الجامعتين

الثانوية الرابعة

التعلم

0.089

رفض الفرضية

ال توجد فروق بين الجامعتين

المستن

الثانوية
الخامسة

المبادرة

2.053

قبول الفرضية

توجد فروق بين الجامعتين

صرية

الثانوية
السادسة

التغير التطويري

0.276

رفض الفرضية

ال توجد فروق بين الجامعتين

بين

الفرضية

المتغيرات

جامعة

الثانوية األولى

التعديل المستمر

الثانوية الثانية

التفاوض

بغداد

من حيث
توجه
الدارة

الفرضية
الرئيسة األولى
العالقات
المعنوية

المدخل المتدرج
للقرار الستراتيجي
فرضية واحدة من ضمن سبعة فرضيات
العدد
14,286 %
النسبة المئوية
قيمة  Tالجدولية عند مستوى ثقة  % 95تساوى ( ) 2.021
0.373

رفض الفرضية
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15

ضثُا جاذ

رفض الفرضية الثانوية الثانية } توجد فروق ذات دللة معنوية

بغداد والجامعة المستنصرية من حيث توجه الدارة { ذُ ءُ ث
ها

1.006

% 95

ت ذالءضله جا سضل  Tثيلسلءُ

ذ ف غضت لع ذض ت ذ نه جس لا مضتثلنه ثيجاذيض ثيُهيغ

ذجذا تذد لع ذض ُضا ثيجهلعلضا لا سض

بين جامعة

2.021

ت ُله ضتءخ تا

ثءلعله وُعا لذجر ثالاثتا ُلتلر جسا جُعها سه لض ثيجهلعها.

مقارنة بين جامعة بغداد والجامعة المستنصرية من حيث الحكم الذاتي
15

ض ا جاذ

رفض الفرضية الثانوية الثالثة } توجد فروق ذات دللة معنوية

بغداد والجامعة المستنصرية من حيث الحكم الذاتي { ذُ ءُ ث
ها

0.772

ذ ف غضت لع ذض

 % 95ت ذالءضله جا سضل  Tثيلسلءُ

ذ نه جس لا مضتثلنه ثيجاذيض ثيُهيغ

ذجذا تذد لع ذض ُضا ثيجهلعلضا لا سض

ثءلعله وُعا ثيس

بين جامعة

2.021

ت ُله ضتءخ تا

ثيحثلف ُلتلر جسا جُعها سه لض ثيجهلعها.

مقارنة بين جامعة بغداد والجامعة المستنصرية من حيث المساءلة
15

ض شت جاذ

رفض الفرضية الثانوية الرابعة } توجد فروق ذات دللة معنوية

بغداد والجامعة المستنصرية من حيث المساءلة { ذُ ءُ ث
 0.910ذ ف غضت لع ذض
لع ذض ُضا ثيجهلعلضا لا سض

بين جامعة

 % 95ت ذالءضله جا سضل  Tثيلسلءُ

ذ نه جس لا مضتثلنه ثيجاذيض ثيُهيغ

ها

 2.021ت ُله ضتءخ تا ذجذا تذد

ثءلعله وُعا ثيلءهذي ُلتلر جسا جُعها سه لض ثيجهلعها.

مقارنة بين جامعة بغداد والجامعة المستنصرية من حيث المشاركة
ش ص جاذ

15

رفض الفرضية الثانوية الخامسة } توجد فروق ذات دللة معنوية بين

جامعة بغداد والجامعة المستنصرية من حيث المشاركة { ذُ ءُ ث

% 95
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ثيلسلءُ

0.236

ها

ذ ف غضت لع ذض

ذ نه جس لا مضتثلنه ثيجاذيض ثيُهيغ

ضتءخ تا ذجذا تذد لع ذض ُضا ثيجهلعلضا لا سض

ثءلعله وُعا ثيلشهت

2.021

ت ُله

ُلتلر جسا جُعها سه لض

ثيجهلعها.
مقارنة بين جامعة بغداد والجامعة المستنصرية من حيث متغير حاكمية الجامعات
س د جاذ

 15رفض الفرضية الرئيسة الثانية } توجد فروق ذات دللة معنوية

بغداد والجامعة المستنصرية من حيث حاكمية الجامعات { ذُ ءُ ث

% 95

بين جامعة

ذالءضله جا سضل T

ثيلسلءُ
T - test

ُ غا

الفرضية

0.869
ذف

غضت

لع ذض

ذ نه

المتغيرات

الثانوية األولى

اإلطار
الستراتيجي

قيمة T
المحتسبة
0.856

نتيجة االختبار

تعليق الباحث

رفض الفرضية

ال توجد فروق بين
الجامعتين
ال توجد فروق بين
الجامعتين

الثانوية الثانية

توجه االدارة

1.006

رفض الفرضية

الثانوية الثالثة

الحكم الذاتي

0.772

رفض الفرضية

ال توجد فروق بين
الجامعتين

مضتثلنه

الثانوية الرابعة

المساءلة

0.910

رفض الفرضية

ال توجد فروق بين
الجامعتين

ثيجاذيض

الثانوية
الخامسة

المشاركة

0.236

رفض الفرضية

ال توجد فروق بين
الجامعتين

سه لض

0.869

جس

لا

ثيُهيغ
ت

2.021
ُله ضتءخ تا
ذجذا

تذد

الفرضية
الرئيسة األولى

رفض الفرضية

ال توجد فروق بين
الجامعتين

ثيجهلعها
صفر من ستة فرضيات
العدد
العالقات
المعنوية
0%
النسبة المئوية
قيمة  Tالجدولية عند مستوى ثقة  % 95تساوى ( ) 2.021
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لع ذض ُضا ثيجهلعلضا لا سض

للغضت سه لض ثيجهلعهات له ش ص جاذ

 17تا سُذ جد ترض لا

ثيتترضها ثيءا.
جدول ( )15اختبار فرضيات الفروق بين الجامعتين من حيث متغير حاكمية الجامعات

وثَّق التحليل السالف من هذا المبحث عدم وجود فارق بين جامعة بغداد والجامعة المستنصرية من حيث
التعديل المستمر والتفاوض والتكيف والتعلم والتغير التطويري مع وجود فارق بسيط جدا يكاد يكون غير
ملموس في بعد المبادرة  ،وتستدل الباحثة من خالل ذلك الى عدم وجود فارق بين الجامعتين  ،كما شدد
التحليل السابق واختبار فرضيات الفروق على عدم وجود فارق بين جامعة بغداد والجامعة المستنصرية من
حيث األهداف وتوجه الدارة والحكم الذاتي والمساءلة والمشاركة ،مما رسخ عدم بروز فروق بين الجامعتين
من حيث حاكمية الجامعات  ،وهذه النتيجة عززت عدم وجود ضرورة لفصل عينة جامعة بغداد عن عينة
الجامعة المستنصرية عند تحليل مستوى اهمية متغيرات البحث التي ستأتي في المبحث السادس  ،وكذلك في
اختبار فرضيات الرتباط والتأثير إلظهار دور المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي في حاكمية الجامعات.
ان عدم وجود فرق في ابعاد كل من المتغيرين يؤكد على رأي الباحثة السابق الذكر بأن هناك توجه
مركزي يفرض على صناع الق اررات الستراتيجية في الجامعات العراقية يأتي من سلطة وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي مايجعل هناك توجه واحد لكلتا الجامعتين المبحوثتين وحتى في بقية الجامعات العراقية ،وهذا
يؤكد على ضعف الحكم الذاتي والستقاللية بكافة اشكالها في الجامعات المبحوثة وان كانت هناك استقاللية
فهي بسيطة جدا تأتي من خالل اتخاذ بعض الق اررات التشغيلية البسيطة وحتى ان المدخل المستعمل لصنع
الق اررات الستراتيجية في الجامعات هو يتبع المدخل المتبع من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،و ان نتائج
الستبيان تعكس بان المدخل الشمولي هو الكثر اعتماد ا ألنه يركز على المركزية العالية والتخطيط الشامل
إصدارات املركـز الدميقراطـى العربـى للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واإلقتصادية-طبعة 2018
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والمتأتي من الخطة العامة للوزارة والتي تنبع عنها مركزية شديدة في الق اررات وعلى الجامعات ان تنفذها
وتسير تحت مظلتها ،ففي الحقيقة ليوجد صنع قرار ستراتيجي لكل جامعة على حدة وليوجد مدخل متبع لكل
جامعة على حدة فكل الجامعات تتبع لقرارت سلطة مركزية واحدة هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
والتي تصنع قرارتها استنادا على توجهات الدولة العامة.

التحليل الوصفي لمتغيرات البحث
ضشل

لس ض يلءلذ ج لض للغضتثا ثيُس

حث ثيلُس

ثيلللث

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف

ُهيلا

ثءلعله ثألذءها

ُذلتر ثيللغضت ثيلءل ت ذُسه لض ثيجهلعها ُذلتنه لعُت تا ثيللغضت ثيلهُعت لا

ثيسءهُض ثيلتجس ذثال س ثت ها ثيلعضهتض ذثال لض ثي ءُض يجلضع ثيت تثا ذي وُعا لا جُعها للغضتثا ثيُس ت لع
لع ضد ثيُهسث ت ثي لهئج ثض له ثسلر حيات ذ ه ا لهئج ثيلس ض ت ثي سذ ثاللف:

أولا :التحليل الوصفي للمتغير المستقل ( المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي )
 16ثا سضل ثيذءا ثيسءهُف يللغضت ثيلا

ش ص جاذ

ُ غا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف

 3.898ذ ف ج ُت لا سضل ثيذءا ثيتترف ثيلف للث ثيسا ثيتهل ُضا ثاللتهد ذُضا تا ثاللتهد ذثيُهيغ
 3ت يضتج حيا ثا لءلذ ج لض ثجهُها ثيعض ت
 0.927ت ذثيحد ضمنت لجه

ءج

ثأل لض ثي ءُض يللغضت ثيلا
ثيُس

ت

ثيللغضت ثيلءل

ف ثجهُها ثيعض

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف

ثلجنا سذ ثاللتهدت ذُه ستثر لعضهتد

ُ لذص تثا حث ثيللغضتت ف سضا ءج ا
% 77.96

ُله ضذر ثلتهد لعم ث تثا تض

تثا ثيللغضت ثيلءل ت ذل ر ءلا ثا جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض

جُعها } ثيلعاض

لعللا ت

ثيلءللتت ثيلتهذض ت ثيل ضر ت ثيلع ت ثيلُهاتا ت ثيلغضت ثيلاذضتد { ينحث ثيللغضت ذي ا ُ ءل للتهذل .
ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ُضا جت

ذسا لذزتا لءلذضها ج لض جُعها للغضت ثيلا
س ر وُعا ثيلعاض ثيلءللت ُضا جلضع جُعها ثيللغضت ثيلءل
لعضهتد  0.847ت ذج لض ءُض ش ا % 82.25
س د ثا

لءلذ ثجهُ ُضا جُعها ثيلا

ثيءل ُذءا سءهُف ُ غ
ت ُض له ت ز جاذ

لءلذ ثجهُر

4.113

 16ت

ذُه ستثر

جا للغضت ثيلُهاتا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجفت إح ه ا سضل ثيذءا ثيسءهُف ير

 3.628ذُه ستثر لعضهتد ُ غا سضللر  0.8705ت ذج لض ءُض ش ا  % 72.56يض ا حيا ثلتهد
لعم ث تثا تض

ثيُس

ت

ذجذا رعر ف ثتللها ثيجهلع ت

ثيءلتثلضجفت ذ له ضمنت حيا ج ضهً ف جاذ

 16ت

ثيلُهاتا ُش

عه

ف ل ع ثي تثت

ثي سذ ثيلهيف :ذ حث ضشضت ثي ثا ثيتذلضا ف ثيعل
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ثيءهئا ذ ها تص س ض
ثيلا

لتء يُ ض ثي ذثات ثالاثتض ي ُل هت ذثالُاثع ذثيلف ف ثسا ث

اذث ع ثيعل ُهُعها

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجفت ذسا ث ا ل هع ثي تثت ثيحضا ل ثجتثذ ثيل هُ ا ثيش لض لعن ُه ر الضءل

ي لُهاتثا ثيش لض ي ذثات ثالاثتض ف ل ع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ذثا حث ثي ذع لا ثي ثتتثا ضجل جا ض ذا ُضا
ثالاثتثا ثيع ضه سل ثًت أل لض ذسءهءض
تل نه ثالاثتد ف ثيجهلع سض
ثيلف ال ل ع رل ا

ثا

حث ثي ذع لا ثي ثتتثا ت ذ حث ثضرهً له ل لءر ثيُهسث ضذلضهً لا
ها ثي ثضت للا ضل ذ ذا لا ثيلُهاتثا ثيلف ل ا لا ثي ذثات ثالاثتض

ا ثالاثتثا ثيل تضحض ثيع ضه ذسا ض ذا حث هُع ثله لا تا ث

ثي ضهاثا ثيع ضه ُل ا

ثيلُهاتثا ثذ ثيل ذر لا ثيلجهز ُ ُذ لُهاتا جاضاا ثذ ذ ثيت ت ثيا لهلذتد ثيحد
الض ثز ض ض ت

ف

ثيعل

ثي اهتها ف ثيعتثد ذل نه ساهع ثيلع ض ت

ثيتغ لا ثيشعهتثا ثيلف لت ع

ي اضل تثاض ذثيستض ذثيءلهح ي لُهاتثا ثيلللضزا ُأا لت ثي ذت.

جدول ( )16مستوى أهمية المتغير المستقل ( المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي )
 9لذزضع جُعها ثيللغضت ثيلءل

ف سضا ض شت ش

لا ثأل ثت ثتللهاثً سل ثألس رلا ثذيذضها ثيجهلعها

هذ ت ل ضه ثأل لض ثي ءُض ذذ ه إلجهُها تض ثيُس ت إح جهذ وُعا ثيلعاض
ف ل ع ثي تثت ثيءلتثلضجف ت ُ ً
ثيلءللت ُهيلتلُ ثألذي ث ثيلع ث ثيلغضت ثيلاذضتد ث ثيل ضر ث ثيلتهذض ث ثيلُهاتا ت ذ له لذر ف ش
 9ت

ثي سذ ثيلهيف:

الرمز

أبعاد المتغير المستقل

X1
X2
X3
X4
X5
X6

التعديل المستمر
التفاوض
التكيف
التعلم
المبادرة
التغير التطويري
المتغير المستقل
المدخل المتدرج للقرار
الستراتيجي

X

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

4.113
3.779
3.892
4.067
3.628
3.908

0.847
0.9957
0.9408
0.9133
0.8705
0.9969

3.898

0.927
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األهمية
النسبية
%
82.25
75.58
77.83
81.33
72.56
78.17

نحو االتفاق
نحو االتفاق
نحو االتفاق
نحو االتفاق
نحو االتفاق
نحو االتفاق

77.96

نحو االتفاق

اتجاه مستوى
االجابة
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شكل (  )9توزيع أبعاد المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي حسب مقياس األهمية النسبية

ذ ه ا لهئج لس ض

لءلذضها ج لض ثجهُها تض

ثيءلتثلضجف ثيءل ت

ثي سذ ثاللف:

ثيُس

ُ لذص جُعها للغضت ثيلا

ثيللات ي تثت

 .1بعد التعديل المستمر
 17ثا سضل ثيذءا ثيسءهُف ويُعا ثيلعاض ثيلءللت ُذلتر ثسا جُعها للغضت ثيلا
ض شت جاذ
ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ُ غا  4.113ذ ف ج ُت لا سضل ثيذءا ثيتترف ثيلف للث ثيسا ثيتهل ُضا
ثاللتهد ذتا ثاللتهد ذثيُهيغ  3ت يض ا حيا ثا لءلذ ج لض ثجهُها ثيعض ت وُعا ثيلعاض ثيلءللت
ف ثجهُها
 0.847ت ذثيحد ضُضا ذجذا لجه
ثلجنا سذ ثاللتهد ت ذُه ستثر لعضهتد ءج
% 82.25

ثيُعات ذش ا ثال لض ثي ءُض ويُعا ثيلعاض ثيلءللت
ثيعض ُ لذص تثا حث و
تثا ثيلعاض ثيلءللت"ت "ذسا لذزتا لءلذضها ج لض
"ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس ت

ُله ضذر

ثيلءللت ُضا جت

تثا وُعا ثيلعاض
لءلذ ثجهُر س لر ثيت تا ثيتثُع " ُضا جلضع تثا ثيلعاض ثيلءللت ُذءا سءهُف ُ غا

4.375

ءُض ش ا  % 87.5ت ُله ضتج ثتللها

سضللر

ثيجهلع ُش

ذُه ستثر لعضهتد

ل سذم ت

ثره

 0.6675ت ذج لض
س ثتتثا

له ثسلرا ثيرتذتا ي ثتتثا ثألءهءض يل ذا لاثُضت ت جض

ي سهالا ثياهتئ رلا وُعا ثيلعاض ثيلءللت سءل ثجهُها تض ثيُس ت ذ حث ضع ف ثا ل هع ثي تثت ضعللاذا
ت ثءلعله ثءلتثلضجضها ثياذثتئ ث ثت لا ثيءلتثلضجضها ثالءلُهسض ثد ث ن ال ضعللاذا ف ثيلعهل لع
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س ثتتثلن ت

جءه

ُض له جُتز جاذ

ثءلثلهت ثيتتص ذلذثجن ثيلناضاثا ُ لعهيج ثيلشه
 17جا ثيت تا ثي هلء س ا ثا

ثيذءا ثيسءهُف ينه 4.025

ثيلف لسا

لءلذ ثجهُ ُضا تثا ثيلعاض ثيلءللت إح ُ غا سضل

ذ ها ثال ستثر ثيلعضهتد ي ت تا ثي هلء سا ءج

ش ا  % 80.5يض ا حيا ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس
ثيلءللت ذُ اذثا لغضتا لل ثت ل ذيض
ل ذا ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض لعللاا ت

ت

 0.9737ت ذج لض ءُض

تا س هتلن ُهتللها ثيجهلع ت

ُ تزثا ُضتا لغضضت جزئف ذيض

شهل

ثيلعاض

ُ ت ضلن ُأ ر ضجل جا

ذرع ا شهل ال ضل ا لجزجلنه  .ذ حث له ض ا ثا ثيجهلع للُع

ثيل اضا ثيشهل ذثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ثيلف لرعنه ينه ذ ثزتا ثيلع ض ثيعهيف ذثيُس
ُش

ع ً ف ثيجهلعها.

ف لعللا ت

اذثا لغضتا ذلذالً يعل ستثت ُضت ُ

ثيع لف ذال لرع س ثتتثلنه

ستثت شهل .

 .2بعد التفاوض
ثيللات

ضمنت جاذ  17ثا سضل ثيذءا ثيسءهُف ويُعا ثيلتهذض ُذلتر ثسا جُعها للغضت ثيلا
ي تثت ثيءلتثلضجف ُ غا  3.779ذ ف ج ُت لا سضل ثيذءا ثيتترف ثيلف للث ثيسا ثيتهل ُضا ثاللتهد
ذتا ثاللتهد ذثيُهيغ

يضتءخ ُحيا ثا لءلذ ج لض ثجهُها ثيعض ت

3

ثيلتهذض ثلجنا سذ ثاللتهد ت

ثيُعا ت
ذُه ستثر لعضهتد ُ غ  0.9957ت ذثيحد ضُضا ذجذا لجه
ف ثجهُها ثيعض ُ لذص تثا حث و
تثا
ذش ا ثال لض ثي ءُض ويُعا ثيلتهذض ُ %75.58له ضذر "ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس ت
لءلذ ثجهُر س لر ثيت تا ثيثهل ُضا

ثيلتهذض" ت "ذسا لذزتا لءلذضها ج لض تثا وُعا ثيلتهذض ُضا جت
جلضع تثا ثيلتهذض" ُذءا سءهُف ُ غ  4.025ذُه ستثر لعضهتد  1.0497ت ذج لض ءُض ش ا
% 80.5

يض ا حيا "ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس

ُآتثذ ثيلجلذتها ثيل ل ت لا جلسهل ثيللهي
سءل ثجهُها تض

ثيُس

ت

ف سضا جُتز جاذ

ثيت تا ثيثهل ت ُله ضتج لأثت ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض

ت

ثيذ ثزتا ت ثيجهلعها ت ذثءهلحا ت ا ُ ت لذمتضا ت ثيخ..
 17جا ثيت تا ثيعهشتا س ا ثا

لءلذ ثجهُ ُضا

تثا ثيلتهذضت إح ُ غا سضل ثيذءا ثيسءهُف ينه  3.425ذ ها ثال ستثر ثيلعضهتد ي ت تا ثيعهشتا سا ءج
 1.0834ت ذج لض ءُض ش ا  % 68.5يض شت حيا ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس
ف لعهل ثيجهلع لع ثآلتثذ ثيلعهتر آلتثئنه لا

ت

ذجذا رعر

ثيلتهذرها جذ ثاللتهسها جذ ثيلسهيتها لع ثلسهل

ثيلل س ت ذ حث ض تف لأضضا ثيعض يله جهذ ف ثيت تا ثيثهل ذثيلف تجسذث ضنه لأثت ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ُهالتثذ
ثيل ل ت اللسهل ثيللهي لله ضاتف ي لءه ذ

ضر للأثت ثي ثتتثا ُهتثذ ثلسهل ثيللهي ذل هع ثي تثت

ثيءلتثلضجف الضسُحذا ثيلعهل لع ثالتثذ ثيلعهتر التثئن لا
ثلسهل ثيلل س ؟ ذ ف ثيس ض ذلا
ثيذءا ثيجهلعف لذل ا ثي ثا

ثيلتهذرها ثذ ثاللتهسها ثذ ثيلسهيتها لع

ثيل هُ ا ثيش لض ذثي ُتا ثيعل ض ي ُهسث لا

لعهضشنه ف

ها رعر ُضت ف ثال لله ُهتثذ ثلسهل ثيلل س ثيس ض ضا لا ثيلاتضءضا
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ثي مت ذيذ ُش

ذثيا ُ ذ حث له جا لا

ُءضا يلش ض ثله لج

لا ثلسها ثيا ُ ذالضذجا للث تا ثيلاتضءضضا لا هُ

ثيجهلع

ضذجا للث تا ثيا ُ

هل ُهيلاتضءضضا يل هسش ثسلضهجهلن ذللا ُهلن ت ذ ذ

ضتل ت الترهذ ضلث ذا ثلسهل ثيلل س ثيتئضءضضا يضعُتذث تا لاهيُن ذثتثئن ذثسلضهجهلن ذثيلتهذض لعن
ي ذلذ ثي س ذ لات لس ضد ثال اثر ثيللذ ها لا ثي تثت ثيءلتثلضجف.

 .3بعد التكيف
ثيللات ي تثت

ضمنت جاذ  17ثا سضل ثيذءا ثيسءهُف ويُعا ثيل ضر ُذلتر ثسا جُعها للغضت ثيلا
ثيءلتثلضجف ُ غا  3.892ذ ف ج ُت لا سضل ثيذءا ثيتترف ثيلف للث ثيسا ثيتهل ُضا ثاللتهد ذتا
ثاللتهد ذثيُهيغ

3

ذُه ستثر لعضهتد ءج

يضتءخ ُحيا ثا لءلذ ج لض ثجهُها ثيعض
ت ذثيحد ضُضا ذجذا لجه

0.9408

ت ذش ا ثال لض ثي ءُض ويُعا ثيل ضر
ثيل ضر" ت ذ"سا لذزتا لءلذضها ج لض

%77.83

ت

ثيل ضر ثلجنا سذ ثاللتهد ت

ثيُعا
ف ثجهُها ثيعض ُ لذص تثا حث و

ُله ضذر "ثلتهد لعم ث تثا تض

ثيُس

ت

ثتا

تثا وُعا ثيل ضر ُضا جت
ُضا جلضع تثا ثيل ضر ُذءا سءهُف ُ غا سضللر  4.025ذُه ستثر لعضهتد  0.7334ت ذج لض ءُض

ش ا

% 80.5

ثيجهلع ُش

لءلذ ثجهُر س لر ثيت تا ثيءهاء تشت"

يض ا حيا ثلتهد لعم ث تثا تض

ل سذم ت

ثيسهل ذ د ثجهُها تض

ذرع ض
ثيُس

ثيُس

ل مضلف لتا يضل ذ ذثيسهج ي لذءع ثذ ثيل ص ذسءل ثيلغضتثا
17

ت ُض له جُتز جاذ

ثجهُ ُضا تثا ثيل ضر إح ُ غا سضل ثيذءا ثيسءهُف ينه
ءج

ت

ثيت تا ثيءهاء تشتت ُله ضتج ثتللها

جا ثيت تا ثيثهل

3.70

تشت س ا ثا

لءلذ

ذ ها ثال ستثر ثيلعضهتد ينح ثيت تا سا

 1.114ت ذج لض ءُض ش ا  % 74يضتءخ حيا ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس

ت

تا ثل ه ض

وصف جميع قرارات الجامعة الستراتيجية بأنها مرنة الى حد كبير .ذ حث ضع ف تا سهُ ض ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض
ي ل ضر ُءنذي لع ثيلءلجاثا ثيسهل

ف ثيلسضا ثي هتجف ذتا ثيلجهذل لع للا ُها ذثسلضهجها ثلسهل

ثيلل س ثألءهءضضا ف ثيجهلع ذثلُهع تل آيف ضلعل ت ضر لغضضت ذجنلر ف سهي ثسلرا ثيرتذتا يلغضت ه
ثذ ثيل ضر لع ذرع لعضا ذ حث ضعاف ل شت ت

تا ستض ل هع ثي تثت ف ثيجهلعها ي ل ضر لع ثيمتذر

ثيلف لءلذجل ثيلغضت لعنه ثله ُءُل شاا ثيلت زض ذثيلُعض يلت ز ثيذ ثزتا ت ثله ُءُل ل ذر ل هع ثي تثت لا
لغضت لست ن
لا

ذ هً لا ثي اأ ثذ ثيذسذع ف لش
لعهضشنه رلا ثاهت ثيجهلعها لا

فغ

ت نه لا ذجن مت ذ حث له ثءلشتلر ثيُهسث

ثالجهُها ثيلف سل ا ت ضنه لا

ثيل هُ ا

ثيش لض ي عض ثيلُسذث .
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 .4بعد التعلم
ضمنت جاذ
ُ غا

ثيللات ي تثت

 17ثا سضل ثيذءا ثيسءهُف ويُعا ثيلع ُذلتر ثسا جُعها للغضت ثيلا
ذ ف ج ُت لا سضل ثيذءا ثيتترف ثيلف للث ثيسا ثيتهل ُضا ثاللتهد ذتا ثاللتهد

4.067

ذثيُهيغ

يضتءخ ُحيا ثا لءلذ ج لض ثجهُها ثيعض

3

ت

ثيلع ثلجنا سذ ثاللتهد ت ذُه ستثر

ثيُعا ت ذش ا
 0.9133ت ذثيحد ضُضا ذجذا لجه
لعضهتد ءج
ف ثجهُها ثيعض ُ لذص تثا حث و
تثا
ُ %81.33له ضذر ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس ت
ثال لض ثي ءُض ويُعا ثيلع
ثيلع ت له ءلا لا جاذ  17جا لءلذضها ج لض تثا وُعا ثيلع سا لذزتا ُضا جت لءلذ ثجهُ
س لر ثيت تا ثيثه ض ذثيعشتضا ُضا جلضع تثا ثيلع ُذءا سءهُف ُ غا سضللر  4.275ذُه ستثر لعضهتد

0.64

ت ذج لض

ءُض ش ا

% 85.5

يض ا حيا ثلتهد لعم ث تثا تض
ل سذم ت

ثيثه ض ذثيعشتضات ُله ضتج ثتللها ثيجهلع ُش

ف ل تضح حيا ثي تثت جذ ستثت لشهُر سءل ثجهُها تض
ذثيعشتضا س ا ثا

ثيُس

لعاض ُعض ثي ثتتثا ثيلنل لضج

ثيُس ت ُض له جُتز جاذ

ثال ستثر ثيلعضهتد ي ت تا ثيتثُع ذثيعشتضا سا ءج

ت ذج لض

اأ ءهُد

 17جا ثيت تا ثيتثُع

لءلذ ثجهُ ُضا تثا ثيلع إح ُ غا سضل ثيذءا ثيسءهُف ينه
0.797

ت

تثا ثيت تا

ءُض ش ا

ذ ها

3.925

 . %78.5ذ حث

ضشضت ثي ثتللها ل هع ثي تثت ف ثيجهلع ت

ثي ُتا ثيلف ث لءُذ ه لا ثيعل ثالاثتد ذثيحد لت زا لعم

ثجهُهلن ثث هذ ثيل هُ ا ثيش لض ت ضنه سض

ج ا ثغ ل ثيءهاا تلاثذ ثي ضها ثث هذ ثيل هُ ا ُأ ن ضعللاذا

ثي ُتا ثيعل ض ث ثت لا ثيُس

ف متضها ثالاثتا ذ متضها ثي تثت ذلاث ر ذث ن ث لءُذث ُتلن لا

ثيلع لا ثيلجهتل ثيلف لتذث ُنه ثذ ثال اهذ ثيلف ذسعذث ُنه
ثالاثتض سل
ثتللها

ت

ذلذين ثي

ل هلل ت ضه .لا هسض ث ت جهذ ثلتهد لعم ث تثا تض

ثيُس

ت

شت تُسض ت ذ ح ثيت تا ثيلف لت ثيُهسث لا ثيرتذتد ثيضذ ثا للغضت لا ثج ذلذ

ثيجهلعها ثيعتثسض ثي للهر ثيجهلعها ثيعهيلض

تا ثا

ف جذاا ثالاثذ ت ذ حث ضع ف ث ر ضجل ثيل ف تا

ف ا ف ثيلشهتضع ثي هل ذثالتله ثيلجهتض ذال لشل ثي اهتها ثيس ذلض ذيألءر ثا ح ثيت تا

ف ثيلف لُعا ثيل ملها ثيس ذلض لا ثالءتثع ف ثيلاذت ت ذ متا ثيجهلع ثي ثا ت ضنه ثيلع ألا
لا ض ه ءنه الءلاهتا ثا للاذت ُش
ت

تا

ثتلُهت ثيل ه ءضا للا ثًت لنلهً يلع جءهيضل جاضاا ذث ن ال ضعضتذا ث لله يلذرذع ثيل ه ء

ذ ن جهلع ذيض
ثيل ه ء

لءضتلن يء ذثا تاضاا ف ل ل ر ثيل هلل

ُضت ذ هئد ت ذيذ جع ا ل ه ءضنه للا ثًت ي لع لا

لجهتل الذ ثيل ه ءضا ال لشتا ها ثي ذا ذثيرعر ف جاثذ ه ذس ا ثت
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 .5بعد المبادرة
ثيللات

ضش ص جاذ  17ثا سضل ثيذءا ثيسءهُف ويُعا ثيلُهاتا ُذلتر ثسا جُعها للغضت ثيلا
ي تثت ثيءلتثلضجف ُ غا  3.628ذ ف ج ُت لا سضل ثيذءا ثيتترف ثيلف للث ثيسا ثيتهل ُضا ثاللتهد
3

ذتا ثاللتهد ذثيُهيغ

يضتءخ ُحيا ثا لءلذ ج لض ثجهُها ثيعض

ثيلُهاتا ثلجنا سذ ثاللتهدت

ت

ثيُعا ت
ذُه ستثر لعضهتد ءج  0.8705ت ذثيحد ضُضا ذجذا لجه
ف ثجهُها ثيعض ُ لذص تثا حث و
تثا
ذش ا ثال لض ثي ءُض ويُعا ثيلُهاتا ُ % 72.57له ضذر "ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس ت
لءلذ ثجهُر س لر ثيت تا ثيلهءع

ثيلُهاتا" ت "ذسا لذزتا لءلذضها ج لض تثا وُعا ثيلُهاتا ُضا جت
ذثيعشتضا" ُضا جلضع تثا ثيلُهاتا ُذءا سءهُف ُ غا سضللر  3.90ذُه ستثر لعضهتد
ت ذج لض ءُض ش ا

 % 78يض ا حيا ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس

ضتج ثلتثت ثيجهلع ُش
جاذ

ل سذم ت

ل اضت

 17جا ثيت تا ثي هلء ذثيعشتضا س ا ثا

ثيسءهُف ينه

3.10

ءُض ش ا

ت

0.7442

ثيت تا ثيلهءع ذثيعشتضا ت ُله

لُهاتا تئضء ل تضُهً سءل ثجهُها تض ثيُس

ت ُض له جُتز

لءلذ ثجهُ ُضا تثا ثيلُهاتات إح ُ غا سضل ثيذءا

ذ ها ثال ستثر ثيلعضهتد ي ت تا ثي هلء ذثيعشتضا سا ءج
 % 62يضتءخ حيا ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس

ت

 0.9282ت ذج لض

ذجذا رعر ف ثءلعاثا لعم

ثأل تثا لا غضت له عف ثي تثت ف ثيل مل يلسل ثيل هاتات ذ حث له ضشضت ثي ث لله ثيجهلعلضا ثيلُسذثلضا
ُع لت ثيلُهاتا ي تثا لا غضت ل هع ثي تثت ذحيا لا

لشجضعن ُل اض

لل ثيش ت ذثيل اضت اللسهل

ثيلُهاتثا ذُعض ثيل ه ئها ثيلهاض ثيُءضا ذ حث له ث الر ثيعض ثيلُسذث ثث هذ ثيل هُ ا ثيش لض ذله يلءلر
ثيُهسث لا
ثيلُهاتثا ُش

لعهضشلنه ف ثيذءا ثيجهلعف ت ثال ث ن ُسهج يزضهاا ذءهئ ثيلستضز ذثيلشجضع يأل تثا يل اض
لءللت ذل سن ثيث

ف ثا لُهاتثلن ءل سف ث لله ذيا ضلعتض ثيلُهات ي لذُضخ ثذ ثي ذ لا

ذض ات ثيجنا ثيلُحذ
ثالاثتا ثيع ضه سل ذثا ي ل ا لُهاتلر ثيلف سالنه ُهيلءلذ ثيلا ذل و
لشجضعنه سل سا لا ل ذر ثال تثا لا ل هات ل اضلن لُهاتثا.

ف ح ثيلُهاتا ذضل

 .6بعد التغيير التطويري
ثيللات

ج ا جاذ  17ثا سضل ثيذءا ثيسءهُف ويُعا ثيلغضت ثيلاذضتد ُذلتر ثسا جُعها للغضت ثيلا
ي تثت ثيءلتثلضجف ُ غا  3.908ذ ف ج ُت لا سضل ثيذءا ثيتترف ثيلف للث ثيسا ثيتهل ُضا ثاللتهد
ذتا ثاللتهد ذثيُهيغ

3

يضتءخ ُحيا ثا لءلذ ج لض ثجهُها ثيعض

ثاللتهد ت ذُه ستثر لعضهتد ءج

 0.9969ت ذثيحد ضُضا ذجذا لجه

ت

ثيلغضت ثيلاذضتد ثلجنا سذ

ف ثجهُها ثيعض

ُ لذص تثا

ثيُعات ذش ا ثال لض ثي ءُض ويُعا ثيلغضت ثيلاذضتد ُ % 78.17له ضذر "ثلتهد لعم ث تثا تض
حث و
تثا ثيلغضضت ثيلاذضتد"ت ذسا "لذزتا لءلذضها ج لض تثا وُعا ثيلغضضت ثيلاذضتد ُضا جت
ثيُس ت
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لءلذ ثجهُر س لر ثيت تا ثيسهاض ذثيث ثضا ُضا جلضع تثا ثيلغضت ثيلاذضتد ُذءا سءهُف ُ غا سضللر
 4.30ذُه ستثر لعضهتد  0.6076ت ذج لض ءُض ش ا
ثيُس

ت

 % 86يض ا حيا ثلتهد لعم ث تثا تض

ثيت تا ثيسهاض ذثيث ثضا"ت ُله ضتج ثتللها ثيجهلع ُش

جاضاا يلسءضا ذلاذضت تل ثيجهلع ت ذحيا سءل ثجهُها تض
ثي هلء ذثيث ثضا س ا ثا
3.475

ل سذم ت
ثيُس

ثيعل ت

ثُل هت ثءهيضل

ت ُض له جُتز جاذ

 17جا ثيت تا

لءلذ ثجهُ ُضا تثا ثيلغضضت ثيلاذضتد إح ُ غا سضل ثيذءا ثيسءهُف ينه

ذ ها ثال ستثر ثيلعضهتد ينح ثيت تا سا ءج
ت

يض ا حيا ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس

1.1544

ت ذج لض

ذجذا رعر ف ثتللها ثيجهلع ت

ءُض ش ا % 69.5
ثل هح س ثتتثا للعا ساذا

ثتتثا تل ثلتهسضها اذيض لع ل ءءها ثج ُض ذُعاا للزثضات ذ حث وضعا جه ل ضرعر ثيعل ض
ثيلس ض
ثيلع ضلض ذ هل ذثا ثيضذ ها له ضءل ُُتثلج لذجل ثيجهلعها ثيحد ُاج ل ح ته ُ 1992غض إسهل
ثيلعهذا ُضا ثيجهلعها ت ذثيحد ش َّاا ت

ج لض

ثيلعهتر ُضا ثيجهلعها ذلعزضز ثيلرهلا ثأل هاضلف ف

شل ج سهذ ثيعهي ت ذ حث لهضجع لا ثيجهلع سهاتا ت
ث اثر ثد ل مل ي ءللتثت ذثيُ هذ ت

لس ضد ثيلغضضت ثيلاذضتد ثيحد الُا ثا ض ذا رلا

سضا ثيسضها.

جدول (  ) 17مستوى أهمية فقرات متغير المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي
ثلتد
ا

1
2
3
4

5
6

ثيت تثا

تصنع القرارات الستراتيجية على
شكل خطوات متتابعة ومتسلسلة
نعمل بشكل مستمر على تعديل الخطة
الستراتيجية بهدف تطوير قرارتنا
الستراتيجية
يتم وضع خطة طويلة المدى مع
إمكانية للتعديل عليها
يتم اضافة قرارات كلما اقتضت
الضرورة للقرارات األساسية لتكون
تدابير عالجية للحاالت الطارئة.
يتم التغيير من خالل عمليات صنع
القرارات الستراتيجية بخطوات
صغيرة متراكمة وليس بقفزات كبيرة
(تغيير جزئي وليس شامل)
نطور خيارات القرارات بحيث تكون

ال ثلتد

ثلتد

لسهضا

ال ثلتد

5
النسبة
المئوية
لإلجابات

4
النسبة
المئوية
لإلجابات

3
النسبة
المئوية
لإلجابات

2
النسبة
المئوية
لإلجابات

1
النسبة
المئوية
لإلجابات

للهلهً

للهلهً

ذءا

ث ستثر

سءهُف لعضهتد

ثأل لض
ثي ءُض
%

35

50

7.5

5

2.5

4.10

0.9282

82

30

55

5

10

0

4.05

0.8756

81

30

52.5

12.5

2.5

2.5

4.05

0.8756

81

47.5

42.5

10

0

0

4.375

0.6675

87.5

32.5

50

7.5

7.5

2.5

4.025

0.9737

80.5

32.5

42.5

25

0

0

4.075

0.7642

81.5
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قابلة للتعديل والتحسين لعدم توفر
المعلومات الكاملة

اإلجمالي لمتغير التعديل المستمر
7

8

9

10

11

12

نصنع قراراتنا الستراتيجية من خالل
المناقشة والتفاوض بين جميع
المعنيين
تتأثر القرارات الستراتيجية بآراء
المجموعات المختلفة من أصحاب
المصالح (الوزارة  ،الجامعات ،
واساتذة  ،طلبة  ،موظفين  ،الخ)..
نسعى للتوصل الى توافق فى اآلراء
مع األطراف األخرى ومنحهم حق
االعتراض على القرارات قبل
اتخاذها.
يتم التعامل مع اآلراء المعارضة
آلرائنا من خالل المفاوضات أو
االتفاقات أو التحالفات مع اصحاب
المصلحة.
نعمل على اقناع اصحاب المصالح
المختلفة في اعتماد المفاهيم الجديدة
التي تتالءم مع مستجدات الوضع
الراهن لغرض التطوير
نخصص الكثير من الوقت الممكن مع
الرئيسيين
المصالح
اصحاب
لالستماع لهم حول القرارات المراد
صنعها

4.113

0.847

82.25

32.5

47.5

10

7.5

2.5

4

0.9871

80

35

47.5

7.5

5

5

4.025

1.0497

80.5

17.5

65

7.5

10

0

3.90

0.8102

78

10

47.5

27.5

5

10

3.425

1.0834

68.5

22.5

50

17.5

7.5

2.5

3.825

0.9578

76.5

15

42.5

27.5

7.5

7.5

3.50

1.086

70

3.779

0.9957

75.58

35

37.5

22.5

2.5

2.5

4

0.9608

80

20

65

5

2.5

7.5

3.875

1.0175

77.5

27.5

45

20

7.5

0

3.925

0.8883

78.5

22.5

62.5

10

5

0

4.025

0.7334

80.5

20

52.5

22.5

0

5

3.825

0.9306

76.5

20

50

20

0

10

3.70

1.114

74

3.892

0.9408

77.83

40

37.5

12.5

5

5

4.025

1.0975

80.5

32.5

42.5

15

10

0

3.975

0.947

79.5

اإلجمالي لمتغير التفاوض
13
14
15

16

17
18

نعتمد على التغذية العكسية في
تحقيق التكيف في عملية صنع
القرارات
توضع القرارات الستراتيجية بما
يتالءم والتطورات الحاصلة في البيئة
نؤمن بأن عملية صنع القرارات
الستراتيجية بأنها تكيف واستجابة
للمتغيرات الغير محسوبة وذلك
لصعوبة التنبؤ بالنتائج بعيدة المدى
نضع هيكل تنظيمي مرن ليتالءم
والحاجة للتوسع او التقلص وحسب
التغيرات الحاصلة
نستغل الفرص ونقاوم التهديدات التي
قد تتعرض لها الجامعة بالقيام
بعمليات فتح أو غلق أو دمج ألقسام
و شعب وادارات جديدة
يمكن وصف جميع قراراتنا
الستراتيجية بأنها مرنة الى حد كبير

اإلجمالي لمتغير التكيف
19
20

نؤمن بأن التعلم المستمر وسيلة
لصنع القرارات الستراتيجية
نعتبر الفشل في التجربة في قرار
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21
22

23
24

حافزا الستثمار الفرصة القادمة
نصنع القرارات الستراتيجية على
أساس الخبرة المتراكمة
يتم تعديل بعض القرارات المهمة
نتيجة خطأ سابق في تنفيذ ذلك القرار
أو قرار مشابه
نعمل دائما على تحليل األدوات
والوسائل واآلليات التنظيمية الفاشلة
والتواصل مع الدروس المستفادة
منها على نطاق واسع
يعتبر منافسونا مصدرا في غاية
األهمية لتعلم أساليب جديدة

47.5

37.5

7.5

0

7.5

4.175

1.1068

83.5

37.5

52.5

10

0

0

4.275

0.64

85.5

27.5

57.5

7.5

5

2.5

4.025

0.8912

80.5

22.5

52.5

20

5

0

3.925

0.797

78.5

4.067

0.9133

81.33

2.5

37.5

30

27.5

2.5

3.10

0.9282

62

12.5

60

17.5

10

0

3.79

0.7671

75

10

57.5

27.5

5

0

3.725

0.7157

74.5

12.5

65

15

2.5

5

3.775

0.8912

75.5

20

52.5

25

2.5

0

3.90

0.7442

78

17.5

40

25

7.5

10

3.475

1.1764

69.5

3.628

0.8705

72.56

37.5

55

7.5

0

0

4.30

0.6076

86

35

57.5

0

0

7.5

4.125

1.0175

82.5

27.5

50

15

0

7.5

3.90

1.0573

78

35

42.5

15

0

7.5

3.975

1.0975

79.5

20

32.5

30

10

7.5

3.475

1.1544

69.5

20

42.5

30

0

7.5

3.675

1.0473

73.5

3.908

0.9969

78.17

3.898

0.927

77.96

اإلجمالي لمتغير التعلم
25
26
27
28
29
30

يستعد معظم األفراد من غير صانعي
القرار في المنظمة لتحمل المخاطرة
يتم األخذ بمبادرة معظم األفراد بغض
النظر عن الموقع الوظيفي.
يتميز األفراد بتقديمهم مبادرات مهمة
ومتميزة
يتم تشجيع األفراد على المبادرة في
جامعتنا وذلك لتقديم اساليب جديدة
اكثر ابداعا وابتكارا
نُصر على تقدير كل مبادرة رئيسية
تقريبا
يتم حفظ حقوق المبادر وال يتم
محاسبته عن الفشل ،دعما
الستمرارية تفعيل المبادرات

اإلجمالي لمتغير المبادرة
31
32
33

34
35
36

نعمل على ابتكار اساليب جديدة
لتحسين وتطوير عمل الجامعة
توضع القرارات الستراتيجية بطريقة
قابلة للتطوير في المستقبل
نتعامل مع التغيير والتطوير بشكل
متدرج إضافة الى نطاق عملية
التخطيط الرسمي والذي يصب في
الهدف النهائي
نركز على صنع القرارات المهمة
الخاصة بدعم وتهيئة الكليات التابعة
للجامعة ألجل التغيير والتطوير
نتخذ قرارات تتعدى حدود المحلية
كقرارات عمل اتفاقيات دولية مع
مؤسسات اجنبية وبعدد متزايد
نسعى التخاذ قرارات تساهم في
عملية دعم االستثمار وتطوره

اإلجمالي لمتغير التغير التطويري
اإلجمالي للمتغير المستقل ( المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي )
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ثاني ا :التحليل الوصفي للمتغير التابع ( حاكمية الجامعات )
ش ص جاذ

 18ثا سضل ثيذءا ثيسءهُف يللغضت سه لض ثيجهلعها ُ غا  3.641ذ ف ج ُت لا

سضل ثيذءا ثيتترف ثيلف للث ثيسا ثيتهل ُضا ثاللتهد ذُضا تا ثاللتهد ذثيُهيغ
لءلذ ج لض ثجهُها ثيعض

ت

 3ت "يضتج ُحيا ثا

ثيللغضت ثيلهُع ثلجنا سذ ثاللتهد ت ذُه ستثر لعضهتد ءج

ذثيحد ضمنت ذجذا لشلا ل سذم تا ثيذءا ثيسءهُف ف ثجهُها ثيعض

 " 1.035ت

ُ لذص تثا حث ثيللغضت ت ف

سضا ءج ا ثال لض ثي ءُض يللغضت سه لض ثيجهلعها ُ % 72.82له ضذر ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس
ت

تثا ثيللغضت ثيلهُع ت ذل ر ءلا ثا جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض

ثالاثتا ت ثيس

لعللا ت

جُعها } ثأل اثرت لذجر

ثيحثلف ت ثيلءهذي ت ثيلشهت { ُله ض ص سه لض ثيجهلعها ذي ا ُ ءل للُهض  .ذسا لذزتا

لءلذضها ج لض ثألُعها ف للغضت سه لض ثيجهلعها ُضا جت

لءلذ ثجهُر س ر وُعا ثأل اثر ُضا جلضع جُعها
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ثيللغضت ثيلهُع ثي لء ُذءا سءهُف ُ غ  3.846ذُه ستثر لعضهتد  1.0456ت ذج لض
ش ا

 % 76.92ت ُض له ت ز جاذ

 18ت

جا للغضت ثيلشهت س د ثا

ءُض

لءلذ ثجهُ ُضا جُعها

سه لض ثيجهلعهات إح ه ا سضل ثيذءا ثيسءهُف ير ُ 3.25ه ستثر لعضهتد ُ غا سضللر  0.9658ت
ذج لض ءُض ش ا  %65يض ا حيا ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس
ت

ثيلشهت ُش

عه

ت

ذجذا رعر ف ثتللها ثيجهلع

ضله ض ص سه لض ثيجهلعها ت ذ له ضمنت حيا ج ضهً ف جاذ

. 18

جدول (  ) 18مستوى أهمية المتغير التابع ( حاكمية الجامعات )

ثيسءهُف

ثيلعضهتد

ثي ءُض %

ثالجهُ

1.0456

76.92

سذ ثاللتهد

75.25

سذ ثاللتهد
سذ ثاللتهد

ثيتلز

جُعها ثيللغضت ثيلهُع

Y1

ثأل اثر

3.846

Y2

لذجر ثالاثتا

3.763

1.1958

Y3

ثيحثلف

3.592

1.0181

71.83

Y4

ثيلءهذي

3.754

0.951

75.08

سذ ثاللتهد

*Y5

ثيلشهت

3.25

0.9658

65

سذ ثاللتهد

3.641

1.035

72.82

سذ ثاللتهد

Y

ذضمنت ش

ثيذءا

ثال ستثر

ثأل لض

ثلجه لءلذ

ثيس

ثيللغضت ثيلهُع سه لض ثيجهلعها

 10لذزضع جُعها ثيللغضت ثيلهُع لا ثأل ثت ثتللهاثً سل ثألس رلا ثذيذضها ثيجهلع ضله ض ص

هذ ت ل ضه ثأل لض ثي ءُض ت ذذ ه إلجهُها تض ثيُس ت إح جهذ وُعا ثأل اثر ُهيلتلُ ثألذي ث
سه لضلنه ُ ً
 10ت ثي سذ ثيلهيف:
لذجر ثالاثتا ث ثيلءهذي ث ثيس ثيحثلف ث ثيلشهت ت ذ له لذر ف ش

إصدارات املركـز الدميقراطـى العربـى للدراسات اإلسرتاتيجية والسياسية واإلقتصادية-طبعة 2018

164

ُسـهيــر شــاكــر صـ ـ ّديـ ــق

دور املدخل املتدرج للقرار اإلسرتاتيجي يف حاكمية اجلامعات

76,92%

75,25%

75,08%
71,83%
65%

اإلطار
الستراتيجي

توجه
اإلدارة

المساءلة

الحكم
الذاتي

المشاركة

شكل ( )10توزيع أبعاد حاكمية الجامعات حسب مقياس األهمية النسبية
ذ ه ا لهئج لس ض لءلذضها ج لض ثجهُها تض ثيُس
ت

ُ لذص جُعها للغضت سه لض ثيجهلعها ثي لء

ثي سذ ثاللف:

 .1بعد اإلطار الستراتيجي
ُ غا

ض شت جاذ  19ثا سضل ثيذءا ثيسءهُف ويُعا ثأل اثر ُذلتر ثسا جُعها للغضت سه لض ثيجهلعها
 3.846ذ ف ج ُت لا سضل ثيذءا ثيتترف ثيلف للث ثيسا ثيتهل ُضا ثاللتهد ذتا ثاللتهد
3

ذثيُهيغ

لعضهتد ءج

ت يض ا حيا ثا لءلذ ج لض ثجهُها ثيعض ت وُعا ثأل اثر ثلجنا سذ ثاللتهد ت ذُه ستثر
ثيُعات
 1.0456ت ذثيحد ض شت ذجذا لشلا ل سذم ف ثجهُها ثيعض ُ لذص تثا حث و

ذش ا ثال لض ثي ءُض ويُعا ثأل اثر
ثأل اثر"ت ذسا "لذزتا لءلذضها ج لض

% 76.92

ُله ضذر "ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس

ت

تثا

تثا وُعا ثأل اثر ُضا جت
ذثيث ثضا" ُضا جلضع تثا ثأل اثر ُذءا سءهُف ُ غا سضللر  4.225ذُه ستثر لعضهتد  0.89.12ت

ذج لض
ذلع

ءُض ش ا
ت

%84.5

ت ُله ضتج ُش

لءلذ جهلعها ثيعتثد سءل ثجهُها تض

ذثيث ثضا س ا ثا

لءلذ ثجهُر س لر ثيت تا ثيثهل

ل سذم ثا يا

ثيجهلع را ث اث نه تءهي ذثرس

ثيُس ت ُض له جُتز جاذ

 19جا ثيت تا ثيءهُع

لءلذ ثجهُ ُضا تثا ثأل اثر إح ُ غا سضل ثيذءا ثيسءهُف ينه

ثال ستثر ثيلعضهتد ي ت تا ثيءهُع ذثيث ثضا سا ءج

1.2153

ت ذج لض ءُض ش ا
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حيا ثلتهد لعم ث تثا تض

ثيُس

ذجذا رعر ف سضه ثيجهلع ُهءلسله ثلذثا للث ف ثيلجللع

ت

ثيلا ف ذثي هُها ذللث ف ثيجهلعها
سه لض ثيجهلعها يا

ثالتاثا يتءهي ثيجهلع ت ذ حث ضشضت ثي ث لض ثال اثر ف لاُضد

ثيجهلعلضا ت ذلا

ف ثالاهت ثيجهلعف ها ثيجهلعلضا ل ا جا

لعهضش ثيُهسث

ثيجهلعلضا لع ها تا ثيت ض ذثيتءهي ذثأل اثر ثيءلتثلضجض ي جهلع ت
ُهتز ذذثر

ثيلذسع ثيتءلف ينه ت ذ حيا لرعنه ُش

لعت ت ض ذتءهي ذث اثر ثيجهلع ت ثال ثا
ذثي هُها ذللث ف ثيجهلعها
ثيجهلعف ذلا

ذثض

ش

تءلض لوعل ذل شت ف

ف ثيذثجن ثاللهلض يُ هض ثيجهلع يضلء

ها رعر ث ضا ف ثءلسله ثلذثا للث ف ثيلجللع ثيلا ف

ثالتاثا يتءهي ثيجهلع ذ حث له ل ا ثيُهسث لا

ثجهُها ثيعض

ي جلضع

تل نه ف ثالاهت

ثيلُسذث ثيلف ج اا ت

ث ر الضذجا للث ضا ينحث ثي ذع لا ثال تثا ثث هذ

ثتاثا تءهي ذث اثر ثيجهلع ذثا لساضا ثيتءهي ض للت ت

ثينت ثالاثتد يله

ياضن لا ُتا ثاثتض ذساتا ت
ل هع ثي تثت ث تءن ُأ ن

لساضا تءهي ثيجهلع يض

ثألسات ذثأل تأ لا غضت ت

ت ض ثالاثتثا ثيع ضه ف جت
ُهل ها ثد ش ص ثي اتا ت

لساضا ه ذ ح ت ض

لساضا تءهي ذث اثر ثيجهلع .

 .2بعد توجه الدارة
ضذثد جاذ
ُ غا

3.763

 19ثا سضل ثيذءا ثيسءهُف ويُعا لذجر ثالاثتا ُذلتر ثسا جُعها للغضت سه لض ثيجهلعها
ذ ف ج ُت لا سضل ثيذءا ثيتترف ثيلف للث ثيسا ثيتهل ُضا ثاللتهد ذتا ثاللتهد

يضتءخ ُحيا ثا لءلذ ج لض ثجهُها ثيعض ت وُعا لذجر ثالاثتا ثلجنا سذ ثاللتهدت
3
ذثيُهيغ
ذُه ستثر لعضهتد ءج  1.1958ت ذثيحد ضُضا ذجذا لشلا ل سذم ف ثجهُها ثيعض ُ لذص تثا حث
ت

ثيُعات ذش ا ثال لض ثي ءُض ويُعا لذجر ثالاثتا ُ %75.25له ضذر "ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس
و
تثا لذجر ثالاثتات ذسا لذزتا لءلذضها ج لض تثا وُعا لذجر ثالاثتا ُضا جت لءلذ ثجهُر س لر ثيت تا
ثيءهاء ذثألتُعضا" ُضا جلضع تثا لذجر ثالاثتا ُذءا سءهُف ُ غ

ذج لض ءُض ش ا
ضتج

% 80

ثتللها ثيجهلع ُش

ل سذم ف ل ضض جاثذ ثيعهل ضا ت

ثجهُها تض ثيُس ت ُض له جُتز جاذ

19

 1.2185ت ذج لض ءُض ش ا

3.55

مه لساا ذلع ا يا

ثا لذجر ثالاثتا يا

ثألءهءضها ف لس ضد سه لض جهلعض جضاا ت سض

ثا ي

ثيعهل ضا سءل

لءلذ ثجهُ ُضا تثا

ذ ها ثال ستثر ثيلعضهتد ينح ثيت تا سا ءج

 % 71يض شت حيا ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس

ف تل ض ث لضهت تلاثذ ثي ضها ذتئض

ثيجهلع ثيءلتثلضجض  .ذ حث ضشضت ثي

ت

ثيت تا ثيءهاء ذثألتُعضات ُله

جا ثيت تا ثيثهل ذثألتُعضا س ا ثا

لذجر ثالاثتات إح ُ غا سضل ثيذءا ثيسءهُف ينه
ف ثتللها ثي جهلع

4

يض ا حيا ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس

ذُه ستثر لعضهتد 0.9871

ثيجهلع ت

ثءه

ت

ذجذا رعر

جا ض ذا ياضر ل لتح يت ض

ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ف ثيجهلعلضا لوعا لا

جهلع لذجر لعضا ض ل ر تا ثآل ت
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ثتللها مه لساا ذلع ا يا

ضه نه ذثاثتثلنه ذث لضهت ت ءهذ ه ذلءهتاضن ت ذ جا ثا ثيجهلعضلا لنللها ت
ثيعهل ضا ذ هل

ف ثيتلتا ثال ضتا ُعا ذرع ُت هلج ثي لتذ ف ساض

تل ضها ثيل ضضض

ف ثيعهي ذ ذ ثسا ذءهئ لس ضد ثالتللهاض ثيجهلعض ذ حث له لعل ت ضر ثيجهلعلضا ف

ثيء ذثا ثالتُع ثال ضتا ثيلهرض ت ذي ا

ف

يل ضض ثألاثذ ضل ئ ذثيلاذت ثيسهل

ها ثلتهد ث ت سا ال ضل ئ ذثيلاذت ثيحد لءع ثي ثيجهلعها ثي

لس ض ر ذلذالً يلس ضد سه لض جهلعض جضاا ذ حث له ث الر ثالجهُها ثيلف سل ا ت ضنه ثيُهسث لا ثيل هُ ا
ثيش لض ذ ذ تا ث لضهت ت ءهذ جهلعها ذتلاثذ ضها ضلل ذا ت ض ءلتثلضجض ذثرس ثذ للا ياضن ل لتح
ت ض ءلتثلضجض ُ ضل ث لضهت ت
ث اُهع ثا ثيجهلعها ال لت ز ت
ت

جء

ث ت لس لنه ف ثألغ ل ا ثياتج ثيع لض ت ثيعلت

ذ حث ضعاف
ذُ هذ

ت ض له ع ثي تثت ثيلف لعا ه ثيُهسث ذ هل ف لذرذع حث ثيُس

ثضت لا ثياتثءها ثيلف لشضت ثي رتذتا ث لضهت ل هع ستثت ضلل ذا ت ض ءلتثلضجض ذثرس يل ملهلن

ت ذ حث له لتل ت ير ثيجهلعها ثيعتثسض ُش

ته .

 .3بعد الحكم الذاتي
ثيحثلف ُذلتر ثسا جُعها للغضت سه لض

 19ثا سضل ثيذءا ثيسءهُف ويُعا ثيس
ضمنت جاذ
ثيجهلعها ُ غا  3.592ذ ف ج ُت لا سضل ثيذءا ثيتترف ثيلف للث ثيسا ثيتهل ُضا ثاللتهد ذتا
ثاللتهد ذثيُهيغ

3

ذُه ستثر لعضهتد ءج

يضتءخ ُحيا ثا لءلذ ج لض ثجهُها ثيعض ت

ثيحثلف ثلجنا سذ ثاللتهد ت

ثيس

 1.0181ت ذثيحد ضُضا ذجذا لشلا ل سذم ف ثجهُها ثيعض ُ لذص تثا حث

ثيُعات ذش ا ثال لض ثي ءُض ويُعا ثيس
و
تثا ثيس ثيحثلفت ذسا لذزتا لءلذضها ج لض

ثيحثلف ُ %71.83له ضذر ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس
تثا وُعا ثيس
ثيحثلف ُذءا سءهُف ُ غا سضللر

ثيثهيث ذثي لءضا ُضا جلضع تثا ثيس
ءُض ش ا

 0.8022ت ذج لض

% 77

ذثي لءضات ُله ضتج ثتللها ثيجهلع ُش

ثيحثلف ُضا جت

ل سذم ف ثضتثاثلنه ثيلهيض ت

ذحيا سءل ثجهُها تض ثيُس ت ُض له جُتز جاذ
ثجهُ ُضا تثا ثيس
سا ءج

19

لءلذ ثجهُر س لر ثيت تا

3.85

يض ا حيا ثلتهد لعم ث تثا تض

ثيُس

ذُه ستثر لعضهتد
ت

ثيجهلعها لعل لا

ثيت تا ثيثهيث

للهات ل ل ت س ذلض ذحثلض ت

جا ثيت تا ثيلهءع ذثألتُعضا س ا ثا

لءلذ

ثيحثلف إح ُ غا سضل ثيذءا ثيسءهُف ينه  3.25ذ ها ثال ستثر ثيلعضهتد ينح ثيت تا

 1.0801ت ذج لض ءُض ش ا  % 65يضتءخ حيا ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس

ثيجهلع غضت لءل

ت

ذُش

له

ت

ف لساضا ُتثلجنه ثيلعللاا ذلساضا ثسءهلنه ثيع لض ت ذ حث ضشضت ثي

تا ثالتللها ف ثيللذض ت

ذا
ثا

له ض لص ينه ف ثيلذثز ثيعهل ي اذي ذلسهذ لا

ثضجها اتد يللذض حثلنه تل ثيل هلل ثالءلشهتض ثيلف ينه اذ ثًت ُض ثًت ف ات ثيجهلع ثيلهيف ت لهً ثا
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حث الض تف يسلذ ثيجهلعها ت
ثيلف ضل

ثءل يضلنه ثيلهيض

ضنه ل تضض ثيل لضلها ثيلهيض ُءُل ثيمتذر ثالسللهاض ي ُ ا لله ض اد ثي

الضجها للهات للذض ث ثت لا ألُسا لعلا ت
ذت

ف ُسهج يللهات للذض ث ثت ذ هل

ثيتغ لا زضهاا للهات ثيللذض ذت

زضهاا ل ثياتثءها ثيلءهئض

يتل

ذع لا ث ذثع ثيللذض ثيحثلفت

هرع ي ذث ضا ثي ه حا لا ذ ثزتا ثيلع ض ثيعهيف ذثيُس

ف لساضا ُتثلجنه ثيلع ضلض ذ ل

جهلع ُهد ثجتثذ ثال ُعا ثيسلذ ت

سهج ثيجهلعها

ثيتغ لا حيا ذ له ث ا لا لل ا ثيُهسث لا ل هُ لر لا ثيعض

ثيلُسذث ُأا ثيجهلعها ال للللع ُهءل يض لهل ذلُ
ثيع لف ذلتل ت ي ستض

ف ح ثيتلتا

ضها ذثسءه ت لض جاضاا سض

للهاس ذ ثزتا ثيلع ض ثيعهيف ذثيُس

ث ر ال ضل ا ثا ل ذ

ثيع لف ذلذ ت ثيل لضص ثيلهيف

ض ثذ سء جاضا ت ذضت ثيُعض ثا حث ثي ذع لا ثيلُعض ذتا ثالءل يض يضءا ُهيرتذتا سضذا لرت

ُهيعل ض ثيلع ضلض ُ سا ل ذا لتضاا ي لءضتا ثيع لض ف ثيجهلعها ضجل جا ضللهش ثيعل ثيع لف لع ثيلذجنها
حث ثي ذع لا ثيلذءع ف

ثيعهل ي اذي ذله وضتضا لاذت ه ثيع لف ذثالسللهاد ذضجل ثا لجت اتثءها ت لض ت
ثيجهلعها ذال ل ذا تل ض ثتلُهاض ذغضت لاتذء سا ل اد ُهيلهيف ل ثسءه غضت رتذتض ثذ سا ل اد ثي
ف لض ثز ض ثيجهلع ل هُ تا لس ضد هئاا لح ت.

لر

 .4بعد المساءلة
ض شت جاذ
ُ غا

 19ثا سضل ثيذءا ثيسءهُف ويُعا ثيلءهذي ُذلتر ثسا جُعها للغضت سه لض ثيجهلعها
ذ ف ج ُت لا سضل ثيذءا ثيتترف ثيلف للث ثيسا ثيتهل ُضا ثاللتهد ذتا ثاللتهد

3.754

ذثيُهيغ

يضتءخ ُحيا ثا لءلذ ج لض ثجهُها ثيعض

3

ثيلءهذي ثلجنا سذ ثاللتهد ت ذُه ستثر

ت

ثيُعا ت ذش ا
 0.951ت ذثيحد ضُضا ذجذا لجه
لعضهتد ءج
ف ثجهُها ثيعض ُ لذص تثا حث و
تثا ثيلءهذي ت
ُ % 75.08له ضذر ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس ت
ثال لض ثي ءُض ويُعا ثيلءهذي
لءلذ ثجهُر س لر

له ءلا لا جاذ  19جا لءلذضها ج لض تثا وُعا ثيلءهذي سا لذزتا ُضا جت
ثيت تا ثيثهل ذثي لءضا ُضا جلضع تثا ثيلءهذي ُذءا سءهُف ُ غا سضللر  3.925ذُه ستثر لعضهتد

0.8883

ت ذج لض ءُض ش ا

يض ا حيا ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس

% 78.5

ثيثهل ذثي لءضات ُله ضش ص ثتللها ثيجهلع ُش
ثأل هاضلض ذثإلاثتض سءل ثجهُها تض ثيُس
ثا

ل سذم ت

لذ ضت لعهضضت ذثرس يل ضض جترهذ ثينضئلضا

ت ُض له جُتز جاذ

 19جا ثيت تا ثيءهاء ذثي لءضا س ا

لءلذ ثجهُ ُضا تثا ثيلءهذي إح ُ غا سضل ثيذءا ثيسءهُف ينه

ي ت تا ثيءهاء ذثي لءضا سا ءج
ث تثا تض

ثيُس

ت

1.1048

ت ذج لض

ءُض ش ا

ذجذا رعر ف ثلل ا ثيجهلع آيض

ثيلعضضا ذلع ا ثيُاهي  ...ثيخ  .ذ حث ضشضت ثي ث لله تض

ت

تثا ثيت تا

ف سضه
ثيُس

3.4
%68

ذ ها ثال ستثر ثيلعضهتد
ت يضتءخ حيا ثلتهد لعم

ذللهُع ل تجهلنه ثالجللهتض لث
ُع لت ثيلءهئ ذحيا لا
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لعهضضت ذثرس يل ضض ثترهذ ثينضئلضا ثال هاضلض ذثالاثتض ذ حث لهل ا ثيُهسث لا
ل ضض ثألاثذ ثيء ذد ذثيحد لسذ لا ثياتض
ثي لتذ ف ساض

ثي اضل

ف ثيل ضض ذثيلف ه ا ُش

تل نه ت

ُت هلج

ذتسف ثي ثءلعله ُت هلج

ثيء ذثا ثي ض ثيلهرض ذ حث ضع ف ثال لله ُل ضض ثألاثذ يلس ضد ت لت ثيلءهئ ذثيحد
ثيتغ لا ث ر ه ا ءُ ثالجهُ ل تر ت

وضعا لا ثيع هلت ثيلنل يلس ضد سه لض ثيجهلعها ت ذت
ثيت تا ثي هل ُللهُع ل تجها ثي ض لا ا ُ ُه للهلها ل ل ت ذللهُع لعضض ن ذثسلءهل ءل ثيُاهي
ذثيعل ت

لذمضر ثي تضجضا ثال ثا ف ثيس ض

ثيل ض ل نه لا

ثيُهسث ذثضله ثيلع ذل ُللاثسض لا
ها ث لله ذثر

تل نه ف ثيجهلعها ذ ف ثيء ذثا ثألتُع ثيلهرض ثال ضتا ها

ف للهُع ثي تضجضا ذلعضض ن سل ثا جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض ثءلساثا ثسءه يللهُع

ثي تضجضا ف ثيجهلع ذشعل ف ثي ضها ُهء

سء  /شعُ للهُع ثي تضجضا

ذزتا ثيلع ض ذثيُس
ثلتض ض ل نه شت ) (IRexثأللتض ض ذلت ا ث
لا

ذيله ل لرضر ثالله

ذثسهلا ثلتهسضها لع شت ها

ثيع لف لُهيغ ت

حث ثي ذع لا ثياذتثا

ثءلاتهذ ُتثا ف حث لجه للهُع ذلذمضر ثي تضجضا التاهذ اذتثا ل ثت يلء ذيف ل ا

ثالسءه ذثيشعل ت

حث ثي ذع لا ثيُتثلج ذلذ ضت تص تل ي تضجضا ءذثذ ف ثي اهع ثيعه جذ ثي اهع

ثي هص ت ذ ه ا ثيُهسث ثسا ثيلتشسضا لا تئهء ثيجهلع ينح ثياذتثا ذللا ثيلشهت
ثيل سم ثيش لض
لا

ثيع لض ي اهيُ

لذ ضت

ها

ها ل ه ء

ضنه ذلا

ُضتا ُضا ثيجهلعها يلس ضد سرذت ث ُت ذللضز ف جاثذ ح ثالسءه

جهلع ال ثت تص تل ي تضجضنه .ذ ف ثيس ض ثا جهلع ُغاثا ه ا لللضزا ُنحث ثيعل
ل ثت ز ثيلذمضر ثيحد ث شألنه ف ثيجهلع ذ ضهلنه.

ذياضنه اذثا ءُهس تا ثيجهلعها ثال ت لا

 .5بعد المشاركة
ضش ص جاذ  19ثا سضل ثيذءا ثيسءهُف ويُعا ثيلشهت ُذلتر ثسا جُعها للغضت سه لض ثيجهلعها
ُ غا  3.25ذ ف ج ُت لا سضل ثيذءا ثيتترف ثيلف للث ثيسا ثيتهل ُضا ثاللتهد ذتا ثاللتهد ذثيُهيغ
3

يض شت ُحيا ثا لءلذ ج لض ثجهُها ثيعض

ت

ثيلشهت ثلجنا سذ ثاللتهد ت ذُه ستثر لعضهتد

ثيُعات ذش ا ثال لض
 0.9658ت ذثيحد ضُضا ذجذا لجه
ءج
ف ثجهُها ثيعض ُ لذص تثا حث و
تثا ثيلشهت ت ذسا لذزتا
ثي ءُض ويُعا ثيلشهت ُ % 65له ضذر ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس ت
لءلذضها ج لض تثا وُعا ثيلشهت
ثيلشهت ُذءا سءهُف ُ غا سضللر

ُضا جت
3.7

 %يض ا حيا ثلتهد لعم ث تثا تض ثيُس

لءلذ ثجهُر س لر ثيت تا ثيثه ض ذثيءلضا ُضا جلضع تثا

ذُه ستثر لعضهتد
ت

0.8829

ت ذج لض ءُض ش ا

ثيت تا ثيثه ض ذثيءلضات ُله ضتج سضه ثيجهلع ُش

ُلش ض يجها تل لشلت ُضا ثألسءه ت يلتعض لُاج ثيعل ثيجلهتف سءل ثجهُها تض
جاذ

 19جا ثيت تا ثي هلء ذثيءلضا س ا ثا

لءلذ ثجهُ ُضا تثا ثيلشهت
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ثيسءهُف ينه

2.825

ءُض ش ا % 56.5
ثلسهل ثيلل س ت

ذ ها ثال ستثر ثيلعضهتد ي ت تا ثي هلء ذثيءلضا سا ءج
يضتءخ حيا ثلتهد لعم ث تثا تض

ت

ثيُس

1.1297

ذجذا رعر ف ثتللها للذضا

ذع ذتاا ثيلذثا ذثيل ه ج ثياتثءض ي جهلع ت ذضشضت حيا ثي

ثيجلهتف ف ثيجهلعها ذُهيتع

ها تاا لا ثي جها لش

جا

ثا

ُضت يلُاج ثيعل ثيجلهتف ت ذي ا حث ثاللتهد ت

ث اُهع ثي رعر ت لت ثيلشهت
ضع ف ثا

ها سلذت ف ثسا ث

لل س

ذثيلف لشضت ثي

لُاج ثيعل ثيجلهتف ال ضل

اللسهل ثيلل س ثيلللث ضا ُهالءهلحا ذثيا ُ ي لعُضت تا تجضن ذثيلشهت
ثيل ه ج ثياتثءض ذتاا ه ت لهً ثا ح ثأللذت لل

ها تذح ثيعل

ء ذضهً ف ثيجهلعها ال جهز تاا لا ثالتله لث

ثي جها ثالللسه ض يجها ثيلتسضها ثيع لض يجها ل ضض ثألاثذ ذثي ثضت ثي ثضت لا ثي جها ثيلف لش
ها لتعض

ت ذج لض

ثيسد

ف ثي ثتتثا ثيلف ل ص ذع

ح ثيشتضس ثيلنل

ف ثيجهلع ذ حث لهضعاف

ف ل ع ثي تثت لا ثال تثا لا غضت ل هع ثي تثت ف ثالاثتثا ثيع ضه .ذ حث
ت هلت سه لض ثيجهلعها ف ثيجهلعلضا ثيلُسذثلضا.

جدول (  ) 19مستوى أهمية فقرات متغير حاكمية الجامعات
ت

37
38
39
40
41
42

الفقرات

يتم استحصال اصوات ممثلي المجتمع
المدني والنقابات وممثلي الجامعات خالل
االعداد لرسالة الجامعة
يكون لدى الجامعة رسالة واضحة ومعلنة
على مستوى جامعات العراق
يتم اإلعالن عن الرسالة واألهداف بشكل
رسمي بواسطة قانون أو وثيقة رسمية
تحرص الجامعة على تحقيق الموائمة بين
رسالتها المعلنة وأهدافها بما يتالئم مع
متطلبات البيئة الخارجية .
يتم وضع أهداف تعكس تطلعات اصحاب
المصلحة الداخلية (اساتذة  ،طالب)
تعمل الجامعة على وضع أهداف تتالءم
مع أغراض الجامعة طبقا لما هو معرف
رسميا

ال اتفق
تماما
1
النسبة
المئوية
لإلجابات

اتفق
تماما
5
النسبة
المئوية
لإلجابات

اتفق

محايد

ال اتفق

وسط
حسابي

انحراف
معياري

األهمية
النسبية
%

4
النسبة
المئوية
لإلجابات

3
النسبة
المئوية
لإلجابات

2
النسبة
المئوية
لإلجابات

17.5

12.5

45

12.5

12.5

3.10

1.2153

62

42.5

45

7.5

2.5

2.5

4.225

0.8912

84.5

50

27.5

7.5

5

10

4.025

1.3105

80.5

27.5

60

5

2.5

5

4.025

0.947

80.5

22.5

50

17.5

0

10

3.75

1.1266

75

12.5

80

2.5

0

5

3.95

0.7828

79

3.846

1.0456

76.92

20

55

10

7.5

7.5

3.725

1.1091

74.5

27.5

37.5

15

7.5

12.5

3.60

1.3166

72

اإلجمالي لمتغير اإلطار الستراتيجي
43
44

إذا تم صياغة ستراتيجية ما على مستوى
الجامعة يتم اإلعالن عنها من خالل
مشاورات واسعة النطاق
تشترك كليات الجامعة ومنتسبوها كافة
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45
46
47

48

في صياغة الستراتيجية واعداد الخطط
تركز الجامعة في عمليات اختيار الفاعلين
من صناع القرار على ذوي القدرات
العالية في العملية االدارية
تعتمد الجامعة في تقييم أداء العاملين على
نظام محدد ومعلن لدى العاملين
تعتمد الجامعة مبدأ وضع الشخص
المناسب في المكان المناسب لجميع
الوظائف على أساس الكفاءة والخبرة
العلمية والعملية
تعتمد الجامعة في اختيار عمداء الكليات
ورئيس الجامعة على اساس أن يكون
لديه مقترح لرؤية الجامعة الستراتيجية.

35

37.5

12.5

5

10

3.825

1.2586

76.5

27.5

60

2.5

5

5

4

0.9871

80

37.5

37.5

12.5

0

12.5

3.875

1.2848

77.5

22.5

35

30

0

12.5

3.55

1.2185

71

3.763

1.1958

75.25

2.5

52.5

25

7.5

12.5

3.25

1.0801

65

17.5

57.5

17.5

0

7.5

3.775

0.9997

75.5

15

52.5

15

12.5

5

3.60

1.0573

72

20

40

22.5

12.5

5

3.575

1.1068

71.5

15

62.5

17.5

2.5

2.5

3.85

0.8022

77

15

42.5

25

12.5

5

3.50

1.0622

70

3.592

1.0181

71.83

17.5

60

17.5

0

5

3.85

0.893

77

15

35

32.5

10

7.5

3.40

1.1048

68

12.5

62.5

17.5

2.5

5

3.75

0.8987

75

20

62.5

12.5

0

5

3.925

0.8883

78.5

25

52.5

15

2.5

5

3.90

0.9819

78

12.5

60

17.5

5

5

3.70

0.9392

74

3.754

0.951

75.08

اإلجمالي لمتغير توجه الدارة
49
50
51
52
53
54

تكون الجامعة مستقلة وبشكل تام في
تحديد برامجها المعتمدة وتحديد اقسامها
العلمية.
تكون الجامعة حرة في تحديد مناهجها
العلمية
تقوم الجامعة بالتخطيط لألعداد المراد
قبولهم من الطلبة سنويا وباستقاللية
تامة.
تقوم الجامعة بالتخطيط لألعداد المراد
تعيينهم سنويا وباستقاللية تامة.
تعتمد الجامعة في ايراداتها المالية على
مصادر مختلفة حكومية وذاتية.
تكون الجامعة مستقلة بوضع هياكلها
االدارية

اإلجمالي لمتغير الحكم الذاتي
55
56
57
58
59
60

تسعى الجامعة لتطبيق المساءلة في مجال
الجودة والحصول على االعتماد األكاديمي
تمتلك الجامعة آلية في قياس ومتابعة
مخرجاتها االجتماعية مثل ( التعيين
ومعدل البطالة  ...الخ).
توفِّر الجامعة أسس وقوانين واضحة
للمساءلة بشأن التصرفات المالية
يتوفر معايير واضحة لتقييم أعضاء
الهيئتين األكاديمية واإلدارية
يوجد في الجامعة نظام رقابة داخليه يوفر
تقارير دورية
توفر الجامعة مراجعا خارجيا لمراجعة
التقارير وتقييم األداء

اإلجمالي لمتغير المساءلة
61
62

توفر الجامعة ادارة خاصة الستقبال
االقتراحات والشكاوى وتتعامل معها
بمهنية عالية
تقوم (الجامعة بتشكيل لجان عمل مشتركة

15

47.5

30

5

2.5

3.675

0.8883

73.5

10

62.5

20

2.5

5

3.70

0.8829

74
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63
64
65
66

بين األقسام  ،لتفعيل مبدأ العمل الجماعي
يشترك الممثلين والمنتخبين من أصحاب
المصالح في إعداد وصياغة القرار
الستراتيجي للجامعة .
إلصحاب المصلحة صوت في التعريف
بأهداف الجامعة
إلصحاب المصلحة ممثلين ولهم حق
التصويت
يصوت اصحاب المصلحة على نوع وعدد
المواد والمناهج الدراسية للجامعة

10

42.5

27.5

15

5

3.375

1.03

67.5

2.5

37.5

30

25

5

3.075

0.9711

61.5

2.5

32.5

25

25

15

2.825

1.1297

56.5

0

25

42.5

25

7.5

2.85

0.893

57

3.25

0.9658

65

اإلجمالي لمتغير المشاركة
اإلجمالي للمتغير التابع حاكمية الجامعات
ث لُهت ترضها ثالتلُها ُضا ثيللغضت ثيلءل
سه لض ثيجهلعها

ءض ذا لا

ث لُهت Z - TEST

لضج ثال لُهت ءل شت سُذ ثيتترض
1.96
ت ل

ت ا لءلذ لع ذض
** جذ

*

ثيلا

0.05

ف سه
ت ذُع

72.82 1.035 3.641

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذُضا ثيللغضت ثيلهُع
ُءُل ذا سج ثيعض ج ثت لا ث ثضا ت إا

ه ا سضل  Zثيلسلءُ ج ُت لا مضتثلنه ثيجاذيض ثيُهيغ
حيا ءلت ض ثيتترض ت له ض ا سُذ ثيتترض

منذت

ف لهئج ثيلس ض ثالسلهئف ت ذجذجاا ثيُهسث سضل لعهل ثالتلُها ثيُءضا ءُضتلها

 Simple correlation coefficient Spearmanيلعت سذا ثيع س ثالتلُهاض ُضا ثيللغضتضا ت تف ح
ثيت تا ءضل ث لُهت ثيتترضها ت

ثي سذ ثاللف:
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تمهــــيـــــد:
ذث لُ ااهت تر ااضهلر ااف ر ااذذ ل ااه ج ااهذا ُ اار ثيلتثجعا ا ثي متضا ا

ُع ااا ثال لن ااهذ ل ااا لس ضا ا للغضا اتثا ثيُسا ا

ذثيُضه ها ثيلف سل ا ت ضنه ثيُهسث لضاث ضهًت ا لس ا ج اثر ثيُس
ثي نهئض ثيلف لذل ثيضنه ثيُس

يضل لا

ُجه ُضر ثي متد ذثيلاُض ف ذثيلف ضلرل نه ثيلُس

ف رذئنه لضهغ ثيلذلضها ذثيل لتسها ثيلف ت ينه ثيلُس

ثيثه ف ل ر.

ثالءال لهجها

ير تتض أل

ثالذ لا حث ثيتل يضجتد

المبحــث االول
االستنت ـ ـ ـ ـ ــاج ــات
لوعااا ثالءاال لهجها ثيلسلا ثي نهئضا ي جنااا ثيلُااحذ ألد ُس ا
اتثءلنه ثيسهيض ثيا تااا لاا ثالءال لهجها لا ل ءاضلنه
لهئج ثيُس ثي متض ذثيعل ض ت إح لذل ا ثيُهسث لا
ذ ااذ ضسلااذد ت ا

ت

لا لااه لذلا ا ثيضاار

ثي سذ ثآللف:

أولا :الستنتاجات االمتعلقة بفرضـيات البحـث والخاصـة بالمقارنـة بـين جـامعتي بغـداد والمستنصـرية مـن حيـث
المتغير المستقل والمتغير التابع للبحث:

 -1ال لذجااا ااتذد حثا االي ا لع ذض ا ُااضا جااهلعلف ُغاااثا ذثيلءل ل اتض لااا سض ا

ثيللااات ي اتثت

ثيلااا

ثيءلتثلضجف ُأُعها ثيءا ثيلعاض ثيلءللتتثيلتهذضت ثيل ضرت ثيلع ت ذثيلغضضت ثيلاذضتد .

 -2اللذجا تذد حثا االي لع ذض ُضا جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض لا سضا
ثي لء

ثإلاهت ثيءلتثلضجفت لذجر ثإلاثتات ثيس

ثيحثلفت ثيلشهت ت ذثيلءهئ .

 -3جا ثي لضجلضا ءهُ لف ثياح ت تاززا تاا ذجاذا راتذتا يتلا تض ا ثيُسا
لء االذ ج لضا ا

سه لضا

ثيجهلعاها ُأُعها اه

ي ا ثيجاهلعلضا ت اا لس ضا

للغغضا اتثا ثيُسا ا ت ذ ااحيا ث لض ااهت تر ااضها ثالتلُ ااها ذثيل ااأثضت إلمن ااهت اذت ثيل ااا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ف سه لض

ثيجهلعها.

 -4ثا تااا ذجااذا ااتد ااف ثُعااها ا لااا ثيللغض اتضا ااف ثيجااهلعلضا ثيلُسااذثلضا ض ااا ت ا جا
لت زد ضتتض ت

ااها لذجاار

ل هع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ف ثيجهلعها ثيعتثسض ضألف لا ء ا جت ا ذ اف ءا ا

ذ ثزتا ثيلع ض ثيعهيف ذثيُس

ثيع لف لهضجع

ها لذجر ذثسا ي له ثيجهلعلضا ثيلُسذثلضا.
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ثانيا :الستنتاجات المتعلقة بفرضيات البحث والخاصة بعالقة األثر والرتباط بين متغيري البحث:
ثيل ااهُ ا ثيش لااض ثيلااف ثجتلنااه ثيجهلعا ُلا هع ثي اتثت ثيءاالتثلضجف ااف ثيجااهلعلضا ثيلُسااذثلضا

 -1لااا ا

ذثيلف ل لعزضز ه ُهالءلُه ت ا ثءل لجا ثيُهسثا
لع ذل ت لض اسض ذيضءا ياضن

لذرااذع ثيا ثتء ا ُش ا

جا لا هع ثي اتثت ثيءالتثلضجف اف ثيجاهلعلضا ال ضلل اذا
ثي اتثت ثيءالتثلضجف ُشا

تض ت لضا تاا لذراذع لااث

ااهص إال ج ن ا ضءاال الذا ُعااض لهئلاار اذا ا ثتض ا ل ا ن جا

ت لض لل ا ثالءلتهاا ل نه يلذمضر ثُعها حث ثيلا

 -2ثا جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض لعل ا ت
ت لت ثيلعاض ثيلءللت ف ثألت

ُش

ت لف لسض .

ااها متضااها

ت هلت للغضتد ثياتثء ذي ا ُ ءال للتهذلا ذلُاضا ثا سلا

لا ُضا ت هلت ثيللغضت ثيلءل

ذ ااحث ضع ااف ثا ل ا هع ثي اتثت ضنللااذا ُلعاااض

تاه ذثيلاا

ا اذثلن ذس ا ثيلشااه

ثيلا

ثيللاات ي اتثت ثيءالتثلضجف

ثياهتئ ا ثث ااهذ ثيعل ا ذل اذالً يلس ضااد

ث اااث ن ثيءاالتثلضجض ذ ااحث لااه ث ااا ثلتااهد ل ا هع ثي اتثت ااف ثيجااهلعلضا ت ا ثيت اتا ثيلااف لشااضت ثي ا

ثيجهلع ت

ثتللااها

ثره س ثتتثا له ثسلرا ثيرتذتا ي تثتا ثالءهءض يل ذا لاثُضت ت جض ي سهالا ثياهتئا

ت ااف سااضا ثا ثيلُااهاتا جااهذا يلشا

ثيلف الزثيا ءهئاا ف ثيل ملها ُش

ذثرهت ثيذسا.

 -3ثا ي لع ث لض

ثا ا

ءااُ ااف لسااهذت ااحث ثيللغضاات ذ ااحث ضااا ت ا ثيث ه ا ثيل مضلضا

ته ذ ف ثا ثيلُهاتا سا ال ل ذا ه ع ذسا ل اد ثي تتس ا ثيعلا

ُضتا يا ل هع ثي تثت ف ثيجهلعلضا ثيلُسذثلضا سضا

ثيلءللت ت ذثا ل هع ثي تثت ف ثيجهلعلضا ضلع لذا ُش

جاهذا ُهيلتلُا ثيثه ضا ُعاا ثيلعااض

ث ُت لا ثأل اهذ ثيءهُ ثيلاف لساا

ت اا ل تضاح

س ا ثتتثا لشااهُن ذضلت ااذا ُااأ ن الضعللاااذا ثيجهلعااها ثيل ه ء ا للااهات ياالع ثءااهيضل جاضاااا ذ ااح ثي هت ا

ُسهج ثي ثتهاا ثي مت ثيضنه لا سُ ل هع ثي تثت.

 -4ضناال ل ا هع ثي اتثت ااف ثيجااهلعلضا ثيلُسااذثلضا ُااهيلغضضت ثيلاااذضتد ذحيااا لااا ا

تل ن ا ثياااجذل الُل ااهت

ثءااهيضل تل ا جاضاااا يلسءااضا ذلاااذضت تل ا ثيجهلع ا ت ثال جا ث للااهلن رااعضر ذت اهً ذُش ا

ااف

جذر ا

ثيجهلع ثيلءل لتض ُعل ثلتهسها اذيض لع ل ءءاها ثج ُضا اف ساضا ثا اح ثاللتهساها ذتل ضاها ثيلذجلا
ُضا ثيجهلعها لات ثيجهلعها سذ ثيلذجر سذ ثالُل هت ذثساث

 -5لعل ثيجهلعلضا ثيلُسذثلضا ت
ا

ذرع ضه

ثيلغضضت ثيلاذضتد ذُش

ءتضع ضنه.

ل مضلض لت ُهل ه نه ثيل ضر لع ثيلءلجاثا ثيلف ل لج لاا

ثيلعاااض ثيلءااللت ذلاااذضت ثي ا ثتتثا ثيءاالتثلضجض ت ااف ثيذسااا ثيااحد للتااد ضاار تض ا ثيُس ا

ثل ه ض ذلر جلضع ثي ثتتثا ثالءتثلضجض لت ثي سا ُضت.

 -6ت ا ثيااتغ لااا ثا ت لاات ثيلتااهذض سل ا ت ا

ثيلُسذث ف ثيجهلعلضا ثال ث ر ف ثيس ض ا ذلاا ا

ت ا تااا

ءااُ جضاااا ذل ا ثالجلااهع ت ا ج لضلاار لااا سُ ا ثيعض ا
ثيساذثتثا ثيلاف اثتا ُاضا ثيُهسثا ذتض ا ثيُسا

اا

ثيلُسذثلضا ذالضل ثيلعهل لع ثأل تثا ثيلنلضا اف تل ضا ثيلتاهذض ن اها لعل اا ياا لا هع ثي اتثت ياض

اف

ثءل لجا ج ر ال ضل ثيلعهل لع لُهادذ ثيلتهذض ثيس ض ض لا سُا لا هع ثي اتثت ثيءالتثلضجف اف ثيجاهلعلضا
ثيجهلعااها ااا ُ ا

ااف ثغ اال ثيل ملااها ثيعتثسض ا ذ ااف ثا تل ض ا ثيلتااهذض ل ااص ثي ضااهاثا ثالاثتض ا ثيع ضااه
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ذثيلف ل ع ت

سل ثينت ف ثيل مل ذُاتد سا ل ذا لغ

ثسضه هً ذلاا ثيلاعل ت ا ثلاسهل ثيللا س

ثيس ض ااضا ااف ثيجهلعا ثيلشااهت ثذ ثسضه اهً سلا ثالءااللهع يع لضا ثيلتااهذض ثيلااف لسااا
ثيلتهذض ال ضجتد ُهياتض ثيلف لس د ثغتثض ثيلا

ثيللات ذال لذل ثيجهلعا يسه لضا جهلعضا تشاضاا

ثحث له ل إتهاا ثي مت ف تل ض ثيلتهذض ذثيلشهت ضا ضنه.

 -7لااا ا

ذ ااحث ضشااضت ثي ا ثا

لااهئج ت لاات ثيلُااهاتا ءلشاار ث اار ااها ثيع لاات ثألرااعر ُااضا ت هلاات ثيلااا

ثيللااات ي اتثت

ثيءلتثلضجف ذ حث ضعاذا يعاا ثال للاه ثي ُضات اف ثيجاهلعلضا ُناحث ثيع لات ت ا ثياتغ لاا ج ار ه اا ثجهُاها
ثيعض ا ثيلُسذث ا ُااه ن ضنللااذا ُنااحث ثيع لاات ذث ن ا ضشااجعذا ت ا ثيلُااهاتا ااف سااضا جااهذا ثس ا

ثالجهُ ثيلف لا ت

ثيلُهاتا ذ حث ثا ا ت

ثا

ءااُ ااف

اها راعر اف ثءالعاثا لعما ثأل اتثا لاا غضات لاه عف ثي اتثت يلسلا ل اهات

شفذ ضا ت

ثا حث ثيل ذر هلج تا تا ثيلشجضع ثي ُضت ذثيلستزثا لا سُ

ل هع ثي تثت يُ ض ث تثا ثيل مل يلسل ل هات ثيلُاهاتا ثيلاف ساا لا ج تاا ااأ اف ل تضاح ل اا ثيلُاهاتا لاا

ذجن مت ثأل تثا.

 -8لعلل اا ثيجااهلعلضا ثيلُسااذثلضا ت ا ت هلاات ثيللغضاات ثيلااهُع سه لض ا ثيجهلعااها ذي ااا ُ ءاال للُهض ا ذث نااه
ت لت لا ح ثيع هلات اذ ثإلااهت ثيءالتثلضجف ال ناه لعلُات ءاُل لذجنناه ذثءاه

لعلُت ثا ث

تل ناه

ذل ع س ثتتثلنه ثيءلتثلضجض ثال ث ر ذيألءر ياضنه رعر ُضت ف ثال لله ُع لت ثيلشاهت ذثياحد وضعاا لاا
ذجن مت ثي ثضت لا ثياتثءها ثيساضثا لاا ج ا ت هلات سه لضا ثيجهلعاها لاا ا لشاهت ثأل اتثا لاا

غضت ل هع ثي تثت ف ل ع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ذلذالً يلس ضد سه لض جهلعض تشضاا.

 -9لذل ا لهئج ثيُس

ثي ثا جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض ياضنله ث اثر ذتءهي ذثرس ذلعل لساا ثااهت

سه ذ ف ذثر ثال ث ناه لعاه ف لاا راعر اف ثءلسلاه ثلاذثا للث اف ثيلجللاع ثيلاا ف ذثي هُاها ذللث اف

ثيجهلعها
-10

ثالتاثا يتءهي ثيجهلع ذ احث ضعضاا ه ثيا ثيت اتا ثيءاهُ

ف ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض يأل تثا لا غضت ل هع ثي تثت.

ثا لذجر ثالاثتا ف ثيجهلعلضا ثيلُساذثلضا ض اا ل ضاض ثاثذ ثيعاهل ضا رالا ماه لسااا ذلع اا ياا

ثيعهل ضا ءلا لا حيا ث ر

ثي مه ف ثيل ضض ذثا

يض

ها تاثي ذشته ض ف ل ضض ثيعهل ضا ف ثيجهلعلضا ذثا ثي

تا ضعاتر ل ضضلار يضعاتر لءالذ ثاثذ لاا ا

رلا لذجنهلنه ث لضهت ت ءاهذ ثيجهلعاها ذثيعلااثذ ت ا ثءاه

ثا ل ااذا

ض رعذا ي ت

حياا ثيل ضاض ت ثال جا ثيجاهلعلضا

ثا ياضار ت ضاه ءالتثلضجض ي جهلعا ت لاهً

ااها ت ض ا ءاالتثلضجض يل ا هع ثي اتثت تااا لءاال ُ ل ملاالن ضعاااضن ثل ه ض ا ل ا ع س ا ثتتثا تااذذا

ذ هت ا ذثا ث لضااهت لا هع ثي اتثت لاا ثلااسهل ثياات

ثيءلتثلضجف.

-11

اف تاا ثال للاه ُع لات ثيلشاهت

ها ذع لا ثالءل

ثيءاالتثلضجض ضعاااف سااذا ي ل ملا ذذرااذح ااف لذجننااه

ثيلهيف ف ثيجهلعلضا ثيلُساذثلضا ن اها للاهات للذضا ث ات ثراه ثيا

ثيللذض ثيس ذلف ذ حث له ضعاضنه ذع لا ثالءل يض ثيلهيض ذي ا يضءا ثيلهل أل نه ل رع ي لذثز ثيعهل
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ي اذي ذياضنه ل لضلنه ثيء ذد ثيحد ضجل ثا ال للجاهذز ت ياحث ناف ال لل اا ثالءال يض ثيلهلا اف لساضاا

ُتثلجنه ثيلعللاا ذلساضا ثسءهلنه ثيع لض ذثيلذءع ضنه.

ها لعهضضت ذثرس يل ضض ثتراهذ ثينضئلاضا ثال هاضلضا ذثالاثتضا

-12

ثيل لتضا ف ثاثذ لنهلن ثيلاتضءض ذثالاثتض .
ثا ثيجهلعلضا ال للل ا آيض ي ضه

-13

ثيا ااخ ذ ا ااحث ضع ا ااف ث نا ااه يا ااض

ثال للهلها ثيضذ يض

يا اااضنه ل ضا ااه

ياضنه ءذد تل

ذثيلاف ضال ت ا

ذللهُع ل تجهلنه ثالجللهتض لث

ثيلعضضا ذلعا ثيُاهي ...

س ض ا ااف يلعت ا ا للا ُا ااها ءا ااذد ثيعل ا ا يا ااحث جا ااا ثي ثضا اات لا ااا

جا ثا تضجف ثي ضها ذي ثضت لا ثال للهلها ضعل ُلن ا

يضءاا يناه ت ساار ُه للهلار ثيع لااف ذثغ ال ثي اتضجضا ض عااذا لساا اهئ ا ثيُاهيا سضا

تلا ا ض هء اال ل

ثال للهلها.

-14

ل اارت ذيا ا ل ااا

ت ا ثيااتغ لااا ثا

ااها لذجاار يلشااجضع ثيعل ا ثيجلااهتف ذثيلشااهت

ثيلشااهت اللااسهل ثيلل ا س ثيتئضءااضا ثيلللث ااضا ااف ثيا ُ ا ُهيللااذضا ت ا

-15

ها لت زض ف ثيلع ض ثيعهيف ف ثيعتثد ت ل ثت ت

ذج ااثر ثيجهلعاها ُشا

ث اار الضذجاا ءااذد

ااها ا ثتءا ا لء ااُ يلعت ا ا ل ااا ل ُا ا ء ااذد ثيعلا ا ين ااحث ثي ااذع ل ااا

ثي ثض اات ل ااا ثي ج ااها ااف ثيجهلع ااها ثال ثا لا ا هع ثي ا اتثت ااف ثيج ااهلعلضا

ي جهلع .

ثءهءانه لءاهئ

ااف ثيعل ا لااا ا

لش ا ض

ال ضترا ا ذا ثتلل ااها لُ اااج

ااذع ذتاااا ثيل ااه ج ثيا ثتءااض

ل ع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ف لساضا تءاهي

ال

لت ازد .ذل اذ ثيس ذلا ثيلت زضا ُاأاذثت ذثراس اف لذجضار ثيجهلعاها سضا

ال وضااح ت ي ُل ااهت ذل ُضا ثسلضهجهلنااه ااف سااضا ثا ثيمااه ت ثا ا جهلعا للا ع س ثتتثلنااه
للااتا ينااه لجااه ً
ثيءاالتثلضجض ذلرااع تءااهيلنه ذث اااث نه ُشا ل تااتا ي نااه ااف ثيس ض ا ال لساااا ه ُل ااأ تااا ثي اا ثيلت زضا
ثيشهل يذ ثزتا ثيلع ض ثيعهيف ذثيُس

ثثُلر ثيُس

-16

ثيلضاث ف ف ثيجهلعلضا.

ثيع لف ت يحث ال جا تد ُضت ُضا لذجنها ثيجهلعها ثيلُسذث ذ حث له

ثا جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض لعللاثا ت

ثيُاض ثأل ر ذ ح ثسا لُهائ ثيلا

تل لء شهل ذل ضض جلضع ثيُاثئ ذث لضهت

ثيشلذيف ي تثت ثيءلتثلضجف .ثا ح ثياتض

ف ثيذسا ثيسهيف

ثلُسا لا لعتس ا ثيعل ثالاثتد ذلا ثءُهل ثيلأ ضت ف ثيلذجر سذ س ثتتثا ءلتثلضجض لللهش ذُضئ

ث يضذ ثيلف لللر ُهياض هلض ض ثيعهيض ذثلُ ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ف ثياذ ثيلل ال ثيضذ ضُلعاذا تا
ح ثياتض

ف ث لضهت ثيُاثئ ال للهت ثيذسا ذل ض ثيل ت ثيلف للسل نه ثيل مل لا جتثذ ثياتثء

ثياذض يعاا ُضت لا ثيُاثئ ال لضهت ث ر نه ذسا الضل ئ ث ر نه ت ا ثيذلذ يلتس ثل هح ثي تثت لع
ثيلتس ثي ثت

ت ذ حث لهض ا ت ضر ثيلا

ذل ت جلع ثيلع ذلها ذسءهُنه.

-17

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذثيحد ضءع ثي رتذتا ل ض

ثا جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض للت ها ت

ذلع ذلها لسءذُ ُش

اهد

ثا ل ع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ضل ذ د ُضه ها

اسضد ذ حث ض ا ثا ت ض ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ياضن للتد لع ذجذا ت
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غضت لسذاا ذث ن ضسل ذا ت

لع ذلها هل ُش

ذ هل ذ حث له ض ا ت ضر ثيلا

ثال شا ذثي لهئج ثيلسلل
-18

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذ ذ ثا لا ثيلءلسض ي لاضتضا ثيل ُ ُجلضع

ذحيا ألا ثيع

ل هع ثي تثت ف ثيجهلعلضا ت

لءللت ذ ف ثيس ض

ض ثالاثتض لسا ه ثيلع ذلها ثيللهس ت ذ حث ضل هسض ذثجهُ

ثا س ثتتثلن لل ذ د ُضه ها ذلع ذلها لسءذُ ُش

ثا جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض للت ها لع لهجهذ ُر

ثيءلتثلضجف ف ثا ثيلع ضألف ُش

ج ُت لا

ثيلءل ُ ذثيلجهتل ذثيحد ض ا ت

ثيلءل ُ ذثإل هاا لا ثيلجهتل ثيءهُ

ثيلشه

-19

ثيلف لسله ثي س .

ثا تل ض

اسضد.

ت ت لهذ ذل ضاذ ثيلا

ثيلجهتل ثيءهُ ذثيحد ض ا ت

ذثا ثيل مل للع لا

ثا ثيل مل لءلا ع

ه ض ذلترض

ء ء لا ثيلجهتل ثيل ل ت يلذثجن

ثال لتهذ ُأا ل ذا لهئج ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض لترض

ذلس د لذثزا ف للهي ثيجلضع ُذثسعض ت ذ حث ضلتد لع ث هت ثيلا

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ثيحد ضت

ض ثيلساذا ر ً تا

ن ضعل ذا رلا ساذا ثيع

رتذتا لأاضت ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ُلتهت ا ء ذ ض ذت سها ذللهي ل ل ت ل ثت ت

-20

ت ثيلا

لا

جا جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض للت ها ت

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ثيحد ضت ز ت

ينه لعهيج ثيلشه

ثيللات ي تثت

ل ع ثي تثت ذ لضج تل ض ثءل تثئض لتهت ض الءل شهر

ثا جهلعلف ُغاثا ذثيلءل لتض للت ها ت

جا ثأل تثا ضءعذا الضجها س ذ

ال لذجا اثئله لع ذلها اسض

لذثجن ذس ثيلشه

لضج ثي ثتتثا.

ثأل ثت ثيسهسهً ذ حث ضلتد لع

ثيءضت ُ اذثا لغضتا ذثجتثذ لعاض ا لءللتا ضل

ثيلف سا لعلتض تل ض ل ع ثي تثت يض لج ُهي نهض ستثت ضلء ُهي تهذا ذثيتهت ض
ثيلتثجع ف ُعض ثي ثتتثا ثيلل حا ُش

ذال ضرات ثيلاتثذ ثيل تضحضذا ثي

شهل ذُ تزثا ُضتا اذا

ثيلذسر يس ثيلش ا ثيلف لعلتض اذثا ل ع ثي تثت سُ ثيذلذ يلتس ثل هح ثي تثت ذل تضح .

المبحث الثاني
التوصيات والمقترحات
للا لضهغ ثيلذلضها ثءل هاثً ت

ثيجهلعها ثيعتثسض ُش

ثءل لهجها ثيُس

ته ذثيجهلعلضا ثيلُسذثلضا ُش

ت ذسا للا لضهغلنه ت

ثءه

ثا للل ا

هص ي ءلتهاا لا ل ا ثيلذلضهات ث سهذيا ثيُهسث

لسهذي للذثرع ل نه ثا ل ا تاا لا ثيل لتسها ثيلف لا شأ نه ت ا ثألاُضا ثإلاثتد ذثيل ملف ُلشتذتها ُسثض

لءل ُ ض ل ذا ايض تل لتشا يل هع ثي تثت ف ثيجهلعها ثيعتثسض  .ذءضل تتض حيا لا
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أولا :التوصيـــــــــــات:
 .1رااتذتا ثأل للااه ُهيلااا

ثيللااات ي اتثت ثيءاالتثلضجف أسااا ثيلاااث

ذ هت ا ذرااتذتا لذمضاار ج ااهت ااحث ثيلااا

ثيجهلعها ثيللاذتا ثيلف ل ه

ثيلنلا يلا ع سا ثتتثا ءاالتثلضجض

تااذذا

ُلااه ضاال ئ ذلس ضااد سه لض ا ثيجهلعااها ثيلااف ااف لااا ءاالها

ثيجهلعها ثيعهيلض .

 .2رااتذتا ث للااه ل ا هع ثي اتثت ثيءاالتثلضجف ااف ثيجهلعااها ُع لاات ثيلُااهاتا ذرااتذتا شاات ث ه ا ثيلُااهاتا ُااضا
ل ل ر ثي ذثات ثالاثتض ذثيلشاجضع ت ضناه لاا ا

ثءالعله ذءاهئ ثيلستضاز ثيلاهاد ذثيلع اذد يأل اتثا ثياحضا

ض الذا لُهاتثا لللضزا ذحياا يلستضاز ثآل اتضا ذ ءات جااثت ثي اذر لاا ل ااض لُاهاتثا جاضااا لاا سُا ُ ضا

ج تثا ثيجهلع .

 .3رتذتا ث لضهت ل هع ثي تثت ف ثيجهلعها لا ثلسهل ثال للهص ف ثالاثتا ذحيا لعزض ثًز ي ُتا ثيعل ض
ين لا
لسض

لسلض ن ُلع ذلها ت لض لعللا ت

ف تل ن ذث لضهت ثيلا

ثيلأثضتثا ثياث ض ذثي هتجض ُش
سه لض جهلعض تشضاا.

 .4لعزضز لُاج ثيل ه ء

ثي متضها ثالاثتض يلل ن لا ث لنه ل نج ت لف

ثيل هءل ثيحد ضل ئ ذمتذر جهلعهلن ذثيُضئ ثيلسضا ُنه ذضلتهت لع
ثضجهُف ذلذالً يل ع س ثتتثا ءلتثلضجض

ف ثيجهلعها ذلعتضر ل هع ثي تثت ضنه ثا ثيل ه ء يضءا س ثًت ت

ثيلجهتض ذثي اهع ثي هص ُ ضلذجر ثيعهي ثيضذ يل ذا ل ه ء
ذثيلع ضلض ل نه ُ ت
جهلعها لُ ض ت

ثيجهلعها.

تذذا ذ هت سهاتا ت

ثءه

 .5إسهل اذتثا لاتضُض ذُش

ثيع

ثيل ه

ثا ثياذ ثيللاذتا ثيضذ لل ه
ثيعهيلف لا

ف

ذرع ثء

شفذ سل

ف ثي اهتها ثي الض

ذسذثتا للض

لللث ُلُهائ سه لض

ف ثيلجه ثيع لف ذثيلعت ف ذل ء

ذثألءهيضل ثيل هءُ يتء

اذثا لسضس

ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ي جهلعها ذُله ض ا لس ضد ث اث نه ثيءلتثلضجض ت ذضجع نه سهاتا ت
ينه ثي جت

 .6رتذتا ثءلعله ثيجهلعها ُش
ذله ثت لر ت

جذاا ف ثألاثذ ثيجهلعف.

تل ف له ذرعلر ف تثءهلنه ثيلعتضتض ذله ت لر ت

ف لع

لس ضد سه لض

ذثجنها ثالُذثل

لذثسعنه ثيتءلض لا ت ض ذتءهي ذث اثر ذال لعلُت ه لجتا شعهتثا ثذ اتهض ثت لض

المنهت لذتا هلع ذ ثز ض ثله ثيتجد ثيعه .

 .7ضجل جا ضل ثيلعهل
ثيلُسذثلضا لا

ثيلشهتضع

اذتد يل هع ثي تثت ف ثيجهلعها ذ ف ل ل ر ثال للهلها يغتض لعزضز

لنهتثلن ذ ُتثلن ذُله ضل ن لا ث لضهت ثيلاث

جهلعض لل لا

لس ضد

لع لُهادذ ثيلتهذض ثيس ض ض لا سُ

ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ف ثيجهلعلضا

ثيلتهذض لع ل ل ر ثيلءلذضها ثإلاثتض ذل ل ر ثلسهل ثيلل س

ثيءلتثلضجض ثيجهلعض ءذثذ ه ذث لا ثي ذثات ثإلاثتض ثيذءا ذ جءهلحا ثيجهلع ت ثيا ُ

س ثتتثا ءلتثلضجض هجس ضجل جا ال ل للت تل ض ثيلتهذض ت

ف ثي ثتتثا

ذألج ل ع

ثي ضهاثا ثإلاثتض ثيع ضه ف ثيجهلعها.
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 .8رتذتا لعزضز لُاج

ثيلشهت

ف ل ع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض لا

لشهت

ثلسهل ثيلل س

ثيتئضءضضا ف ل ع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض ف ثيجهلعها ذثيلللث ضا ُهيا ُ ذلشهت لن ُأ ثت ثأللذت ثيلف لن

لل سلن ذلءل ُ ن ثيع لف لا
ذرع ثألءئ

لذح

ذع ذتاا ثيل ه ج ثياتثءض ف جهلعلن ت جذ ث لضهت

ثيللذضا ت

ثالللسه ض ت ذغضت ه لا ثي ثتتثا ثيلف لعاف ج لض ي ا ُ لا

ذرعن

لشهت ضا ثءهءضضا ف ل ع ثي تثتا ثيلف للع د ُللضت ثيع لف ذلسل ن لء ذيض لهئج ل ا ثي ثتتثا لع

ل هع ث ي تثت ثيءلتثلضجف ثيس ض ضضا ف ثيجهلع ت ه ضا تا لشهت ثألءهلحا ف ثيجهلع لا
ثيجهلع ضشهتا ذضسهذت ف ثي ثتتثا ثيلف لل

ين ف لج

 .9رتذتا ثيل ثز ثيجهلعلضا ُله ض ص لش ض
ذثيُس

ثيلشهت

ثيع لف ثيلتس

لج

ثيجهلع ُهيلهاا  13لا سه ذا ذ ثزتا ثيلع ض ثيعهيف

 40يء  1988ت ذثيعل ت

ذثيلع لا ُتثلن ذحيا ثءل هاثً ي ت تا  2لا ت
ذ هت لعللا ت

.10

سض

ثألءهلحا ثيجهلعضضا.

ثشتثا للث ضا تا ثيا ُ ذثالءهلحا يلس ضد لُاج

ثءل هاًث ي ت تا  1لا ح ثيلهاا ر ً تا ثالءلعه

ت

جء

لسضس ج لنه ثيلشهت ذثيلع ل اد ُهي لضج ثي لس ضد سه لض ثيجهلعها.

ثيجهلعها ثا لءلتضا لا ثيل ضه

ثيجهلعض ثال ث ن ي ضلعهل ذث لعر ُش

ثيحد ذرعر ثيُ ا ثياذيف يسه لض ثيجهلعها ُش

ع ف ذي ضءعذث يلاُضد ثُعها ُش

ضجل جا لذرع رلا شتذا لتشض
ل اض

ثيل لل

س ض ض سهات ت

ثيعل ت ضنه.

لسض

لسض

اسضد يحث الُا لا ثتهاا ثي مت
ءل ذا

ها نر

ُضتا ف

ت ءهذ ثيجهلعها ذتلاثذ ثي ضها للا ضلل ذا ت ض

تا ا ءلتثلضجض يلاا ال ل

ح ثيء ي لأ ا لا لا

تذذا

ذيا ثيجهلعها ُت هلج هل يلاُضد ثيسه لض

لا سُ ثيجهلعها يلعزضز ثيعل ُنحث ثيل ضه ثيحد يذ ضواُد ُش
تل ثيجهلعها ذللل ا لا ل ه ء ثيجهلعها ثيللاذتا.
ءلتثلضجض ذحيا لا

ُ ُتثذ هتجضضا لل للضا ي ءلتهاا

ثيلهاا ذحيا لا جج لس ضد س ثتتثا ءلتثلضجض

ثا ثيعتثد ها لا ثياذ ثيحد اُد ت ضر حث ثيل ضه

.11

للث

تا ء

تل ر ذ ًه يل ا ثيت ض يضل ت

ذضشلتا ثا ضل ث لُهت شهغ
حث ثالءه

لثُضلر ف ل لُر

ذسءل ثيلاا ثيل تتا يُ هذ رلا ثي ه ذا ت ثد ثتلُهت ثيء ثالذي لجتضُض الثُها ثا ياضر ت ض ءلتثلضجض
ذرع ل ضه

س ض ف ضل لا

.12

ث للهلها ج ت

ل ذا ل ل ً ينه.

ذثيلت ضز ت

.13

لاذضت ه ذثيعل ت

ير لعت للا ُها ءذد ثيعل

ذرع ل ه ج ي

رتذتا سلذ ثيجهلعها ت

ثءل

للهلها ثيلف يض

لا ثال للهلها ثيل ل ت

ينه ءذد تل جذ الجنه لع

حثلف لهيف ذ ض ف ذثاثتد س ض ف سل ذثا ها جزئف ت

لع رتذتا ذجذا لت زض ذي ا ُساذا ال ل ثت ت

ءتت ذرع اذثا ي تثت ثيءلتثلضجف ذلأ ت ثل هح

ال ي ُل هت ذثيللضز
حث ثي ذع لا ثي ثتتثا ثيسضذض يُ هذ ذلاذت ثيجهلعها .ذحيا إلتاهذ ثيجهلعها لجه ً

ذثيل ه ء ضله ُض نه ُعضاثً ذثتاهذ ه ستض ف ث لضهت لذجننه ثي هص ثيحد ضلضز ه تا ثيجهلعها ثأل ت .
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رتذتا لغضضت جءهيضل ل هت ثي تثت ثيءلتثلضجف ف ثيجهلعلضا ثيلُسذثلضا ذحيا ُعا ثتللها

.14

ثياتض ثيل ضاض ف ل ع س ثتتثلنه لا

ذرع تاا ُضت لا ثيُاثئ ذث لضهت ثيُاض ثأل ر ُعا حيا

ت سض ثا ح ثياتض لوعا ثءتثر ذثرهت ف ثيذسا ذثيجنا ذثيله ذ ح ثياتض لوعا ثيضذ لا لعتس ا
ثيعل ثالاثتد ذلا ثءُهل ثيلأ ضت ف ثيلذجر سذ س ثتتثا ءلتثلضجض لللهش ذُضئ ثيضذ ثيلف لللر
ُهياض هلض ض ثيعهيض ذثيلف ثلُ ل هع ثي تثت ثيءلتثلضجف ف ثياذ ثيلل ال ثيضذ ضُلعاذا ت نه ذضءل الذا
جءهيضل ث ثت ل ئل لع ُضئ ثيضذ ثيلف للء ُعا ثيثُها ذتا ثالءل تثت ت يحث ضجل ثءلعله اتد
ذلاث

ثيلهاض

ف ل ع ثي ثتتثا ثيءلتثلضجض

ف ثيجهلعها ُأءهيضل ساضث ل للت ثيجنا ذثيذسا ذثإلل ه ها

ذثيُشتض ذلل ئ ذثيلاذتثا ثيسهل

ثيءلتثلضجف.

ف

ثيُضئ ت ذ حث لهضعل

ت ضر ثيلا

ثيللات ي تثت

ثاني ا :المقترحــــــات:
تتلخص المقترحات في األتي:
سهج

ثث هذ ُس

ثيُهسث تا لع ذلها ل ص للغضتثا ثيُس

ُضتا ي لهُ ذثيُس

ف تاا لا ثيلذرذتها ثيلف ل ص حضا ثيللغضتضا ذثيلف ال ضلءع حث ثيُس

ثيللذثرع ي لعلد ضنه ت ذل نه له ءل الر ثيُهسث

ُلذرذتها لتضاا.

 -1ثجتثذ اتثء ت س ثيلا

ل لتسها ي ُهسثضا للا ضُس

ثي تثت ثيءلتثلضجف ثيل ل ت ذث لضهت ثيلا

 -3ثجتثذ اتثء ت س ثيلا

تا لذرذع ضت ا ُر ثيل لُ

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذسه لض ثيجهلعها ُل هت تاا ج ُت لا ثيجهلعها

ثيعتثسض ثيس ذلض ذثأل ض .

 -2اتثء ل هت يلاث

ذُعا منذت لهئج ثياتثء ثيلضاث ض ذجاا ثا

ها

ثيل هءل ي

جهلع ت

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ذثيلت ضت ثيءلتثلضجف يل هع ثي تثت.

 -4ثجتثذ اتثء لُضا ج لض ثيلا

ساا.

ثيللات ي تثت ثيءلتثلضجف ف لعزضز ثيسه لض ثيلشهت ض ثيجهلعض .

 -5اتثء تا لهح سه لض ثيجهلعها ذاذت ثيلت ضت ثيءلتثلضجف ف ث لضهت ثي لذح ثيل هءل.

-
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الملحق ()3
االستبــانة
السادة رؤساء الجامعات  -مساعدو رؤساء الجامعات  -عمداء الكليات المحترمين -:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
تقوم الطالبة بإجراء الدراسة الموسومة ( دور المدخل المتدرج للقرار االستراتيجي في حاكمية الجامعات /
دراسة مقارنة ) ،وذلك ايفا ًء بمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة العامة .وكونكم صناع
القرار الحقيقيون في الجامعات العراقية ومن موقعكم هذا ولما تتمتعون به من خبرة واسعة ودراية وافية في
صنع واتخاذ القرارات االستراتيجية والتي ُتعَّد اساسا ً للوصول الى تحقيق الحاكمية الرشيدة على مستوى
الجامعات وبما تحمله الحاكمية من مبادئ العدالة والمسائلة واالستقاللية ومشاركة اصحاب المصلحة الحقيقيين
في صنع القرارات الكبيرة والمهمة.
ولما تحمله إجابتكم العلمية والموضوعية من أهمية قصوى في إنجاح الدراسة  ،تضع الطالبة بين ايديكم
االستبانة المرفقة طيا ً والتي تضم مجموعة من الفقرات المهمة  ،علما ً ان االستبانة تستخدم ألغراض البحث
العلمي حصرا.
 عدم ذكر اإلسم أو وضع توقيع ،وسيتم التعامل مع المعلومات بغاية السرية  ،وذلك ألن الهدف من
الدراسة هو ألغراض علمية وليس اظهار حاالت الخلل او نقاط الضعف لدى الجهة المستجيبة.
 يرجى أن تكون اإلجابة على أساس الواقع الموجود وليس على أساس ما ترونه مناسبا وصحيحا.
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مع وافر الشكر والتقدير
سهير شاكر صديق

أ .م .د .تــــال عاصم فائق

طالبة ماجستير

المشرفة

التعريفيــة

المعلومات
 -1مكان العمل  -:الجامعة:
 -2الجنس -:
 -3العمر-:

الكلية:
ذكر

أقل من  40سنة

49-40

 -4اللقب العلمي -:مدرس دكتور
 -5المنصب الوظيفي الحالي -:

أنثى
59-50

استاذ مساعد
رئيس جامعة

60سنة فأكثر

استاذ

مساعد رئيس جامعة

عميد

 -6سنوات الخدمة -:
أقل من  10أعـــــوام
من  10سنوات الى أقل من  20عاما ً
من  20سنــة إلـى أقل من  30عـاما ً
من  30سنة فأكثر
 -7مدة الخدمة في الموقع الحالي
أقل من  5أعــوام
من  5أعوام إلى أقل من  10أعوام
من  10أعوام إلى أقل من  15عاما ً
من  15عاما ً فأكثر
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تعاريف اجرائية للمصطلحات الواردة في االستبيان:
مصطلحات تخص المدخل المتدرج للقرار االستراتيجي:
القرار االستراتيجي :هو ذلك القرار الذي يكون تأثيره على األمد البعيد  ،ويشمل
المنظمة ككل وال يقتصر على جزء منها  ،يكون لالدارة االستراتيجية (اإلدارة العليا
صناعة كل
في تقديم
االدارة)عمل
البدء بأي
المبادرة :هي القدرة أو االسراع+في
ماهورار.
ذلك الق
والمسارعة في
الدور األساس
مجلس
جديد ويخدم المنظمة سواء من صناع القرارا الرئيسيين او من األفراد العاملين على
مختلف مستوياتهم االدارية والعلمية

الى من
سلسلة
التغييرالفنية
صنع القرار :سلسلة من الخطوات
تطوير في قرارات وعمل المنظمة
وضعيؤدي
على الذي
والعملالتغيير
المتخذةهو ذلك
التطويري:
البديل األمثل لحل تلك المشكلة بما يتالئم
البدائل لمواجهة مشكلة معينةفيواختيار
المستقبل
واهداف المنظمة.

التعديل المستمر :هو التعديل في مراحل صنع القرار بشكل مستمر وذلك استجابة
لمتغيرات البيئة.
المدخل المتدرج للقرار االستراتيجي :أحد المداخل المهمة للقرار الستراتيجي  ،والتي
تعتمد على مبدأ التدرج والعمل بخطوات صغيرة وصولا لصنع ق اررات قادرة على التكيف
واصحابفي نتائج تلك الق اررات ،ويشكل
األصليين وفاعلية
حقيق كفاءة
صناعبما ي
المختلفة
التيالبيئية
المتغيرات
التفاوض :هي الحوارات و
القرار
تجري بين
والنقاشات
المصلحة في ذلك القرار المرادهذاصنعه.
المدخل توليفة متكاملة تجمع بين سمات عدد من المداخل المختلفة والفاعلة في
عملية صنع القرار الستراتيجي ،فهو يمزج بين شمولية وعقالنية المدخل التخطيطي
ومرونة وتَكيف وتفاعل المدخل السلوكي السياسي مع ديناميكة الحداث ومتطلبات
التكيف :هو االستجابة للتغيرات غير المحسوبة في البيئتين الخارجية والداخلية مما
الستباقي التي يتميز به المدخل
خالل الستر
التفكير
المصالح والحدس
اتيجيالفرص
استغالل
والمتغيرات ومن
اصحاب الظروف
يؤدي الى صنع قرار يتالئم مع تلك
الخارجية.
للقرار الستراتيجي
الداخلية ومقاومة التهديدات المبادر

التعلم :هي العملية التي يتلقى من خاللها افراد المنظمة المعرفة التي تأتي من خالل
عدة طرق كالتجربة أو الخطأ في تنفيذ النشاطات اإلدارية المختلفة
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مصطلحات تخص حاكمية الجامعات:

حاكمية الجامعات :نظام يستعمل مبادئ الحاكمية الرشيدة في صنع القرارات
الستراتيجية ،من أجل تحقيق أعلى جودة في األداء الجامعي ،ومن خالل عملية خلق
التوازن وتنظيم العالقات الداخلية والخارجية للجامعة ،وبما يرتقي بمستوى الجامعات
وتأهيلها للمنافسة العالمية وحصولها على االعتمادية األكاديمية التي أصبحت اليوم
دليالً على تطور االدارة الجامعية وتحقيقها ألهداف الحاكمية الرشيدة في الجامعات

الحكم الذاتي :والتي تعني حرية واستقاللية الجامعات األكاديمي والبشري والمالي
وعدم خضوعها الى السيطرة الخارجية في المسائل المتعلقة بالفعاليات األكاديمية
والبرامجهوالجامعية
اإلطار القانوني الذي تعمل في ظله (الجامعات /الكليات) المتمثلة
وفي صياغة وتنفيذ السياساتالسياق:
بالتشريعات والقوانين والهياكل التي تحكم الجهاز اإلداري في المنظمة

االستقاللية :مدى قدرة الجامعات على اتخاذ قراراتها دون الرجوع لإلدارة المركزية
فيما يخص مختلف القرارات المتعلقة بتعيين كوادرها او قبول طالبها او تخصيصاتها
الرسالة :هو سبب وجود المنظمة (الجامعة/الكلية) وهو الدور الذي تود ان تلعبة
المادية والبشرية.
المنظمة  ،وهي وثيقة مكتوبة تمثل الدستور القائم للمنظمة والمرشد األساسي لكافة
الجهود والقرارات
المسائلة :هي القدرة على تقديم إجابة واستحقاق اللوم وتحمل المسؤولية وتوقع
تقديم حساب وهي االعتراف بالمسؤولية عن األفعال والقرارات وتحمل عواقبها.
األهداف :هي المخرجات المحددة التي تم تحديدها ووضعها من قبل المنظمة وهي كل
ما تريد ان تصل اليه المنظمة (الجامعة /الكلية) أو تسعى الى تحقيقه من خالل
نشاطاتها المختلفة
المشاركة :مشاركة اصحاب المصلحة في ابداء الرأي والتقييم والمتابعة و صنع
المصلحة
المنظمةرتاتيجية والسياسية واإلقتصادية-طبعة
األساسيينربـىفيللدراسات اإلس
املركـز الدميقراطـى الع
القرارات ،وباألخص اصحاب إصدارات
2018التي تتسق مع ممارسات 184
توجه اإلدارة:مدى اتباع الجامعة لإلدارة المستندة إلى النتائج
اإلدارة العامة الحديثة
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المحور االول  /المدخل المتدرج لصنع القرار االستراتيجي
المحور

الخصائص

التعديل
المستمر

المدخل
المتدرج
لصنع القرار
االستراتيجي

ت

الفقرة

1

تصنع القرارات االستراتيجية على شكل خطوات
متتابعة ومتسلسلة

2

نعمل بشكل مستمر على تعديل الخطة
االستراتيجية بهدف تطوير قرارتنا االستراتيجية

3

يتم وضع خطة طويلة المدى مع إمكانية للتعديل
عليها

4

يتم اضافة قرارات كلما اقتضت الضرورة
للقرارات األساسية لتكون تدابير عالجية للحاالت
الطارئة.

5

يتم التغيير من خالل عمليات صنع القرارات
االستراتيجية بخطوات صغيرة متراكمة وليس
بقفزات كبيرة (تغيير جزئي وليس شامل)

6

نطور خيارات القرارات بحيث تكون قابلة للتعديل
والتحسين لعدم توفر المعلومات الكاملة

7

نصنع قراراتنا االستراتيجية من خالل المناقشة
والتفاوض بين جميع المعنيين

8

تتأثر القرارت االستراتيجية بآراء المجموعات
المختلفة من أصحاب المصالح (الوزارة ،
الجامعات  ،واساتذة  ،طلبة  ،موظفين  ،الخ)..

9

نسعى للتوصل الى توافق فى االراء مع األطراف
األخرى ومنحهم حق االعتراض على القرارات
قبل اتخاذها.

التفاوض

ال أتفق
تماما ً
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10

يتم التعامل مع اآلراء المعارضة آلرائنا من خالل
المفاوضات أو االتفاقات أوالتحالفات مع اصحاب
المصلحة.

11

نعمل على اقناع اصحاب المصالح المختلفة في
اعتماد المفاهيم الجديدة التي تتالئم مع مستجدات
الوضع الراهن لغرض التطوير

12

نخصص الكثير من الوقت الممكن مع اصحاب
المصالح الرئيسيين لالستماع لهم حول القرارات
المراد صنعها

13

نعتمد على التغذية العكسية في تحقيق التكيف في
عملية صنع القرارات

التكيف 14

يتالئم

ال أتفق
تماما ً

المدخل
المتدرج
لصنع القرار
االستراتيجي

توضع القرارات االستراتيجية
والتطورات الحاصلة في البيئة

بما

15

نؤمن بأن عملية صنع القرارات االستراتيجية
بأنها تكيف واستجابة للمتغيرات الغير محسوبة
وذلك لصعوبة التنبؤ بالنتائج بعيدة المدى

16

نضع هيكل تنظيمي مرن ليتالئم والحاجة للتوسع
او التقلص وحسب التغيرات الحاصلة

17

نستغل الفرص ونقاوم التهديدات التي قد تتعرض
لها الجامعة بالقيام بعمليات فتح أو غلق أو دمج
ألقسام و شعب وادرات جديدة

18

يمكن وصف جميع قراراتنا االستراتيجية بأنها
مرنة الى حد كبير

19

نؤمن بأن التعلم المستمر وسيلة لصنع القرارات
االستراتيجية

20

نعتبر الفشل في التجربة في قرار حافزاً الستثمار
الفرصة القادمة

21

نصنع القرارات االستراتيجية على أساس الخبرة
المتراكمة

22

يتم تعديل بعض القرارات المهمة نتيجة خطأ
سابق في تنفيذ ذلك القرار أو قرار مشابه

23

نعمل دائما على تحليل األدوات والوسائل واآلليات
التنظيمية الفاشلة والتواصل مع الدروس
المستفادة منها على نطاق واسع

التعلــم
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24

يعتبر منافسونا مصدراً في غاية األهمية لتعلم
أساليب جديدة

25

يستعد معظم األفراد من غير صانعي القرار في
المنظمة لتحمل المخاطرة

26

يتم األخذ بمبادرة معظم األفراد بغض النظر عن
الموقع الوظيفي.

27

يتميز األفراد بتقديمهم مبادرات مهمة ومتميزة

ال أتفق
تماما ً

ال أتفق

محايد

أتفق

أتفق
تماما ً

المبــادرة

التغيير
التطويري

28

يتم تشجيع األفراد على المبادرة في جامعتنا وذلك
لتقديم اساليب جديدة اكثر ابداعا ً وابتكاراً

29

ُنصر على تقدير كل مبادرة رئيسية تقريبا ً

30

يتم حفظ حقوق المبادر وال يتم محاسبته عن
الفشل ،دعما ً الستمرارية تفعيل المبادرات

31

نعمل على ابتكار اساليب جديدة لتحسين وتطوير
عمل الجامعة

32

توضع القرارات االستراتيجية بطريقة قابلة
للتطوير في المستقبل

33

نتعامل مع التغيير والتطوير بشكل متدرج إضافة
الى نطاق عملية التخطيط الرسمي والذي يصب
في الهدف النهائي

34

نركز على صنع القرارات المهمة الخاصة بدعم
وتهيئة الكليات التابعة للجامعة الجل التغيير
والتطوير

35

نتخذ قرارات تتعدى حدود المحلية كقرارات عمل
اتفاقيات دولية مع مؤسسات اجنبية وبعدد متزايد

36

نسعى التخاذ قرارات تساهم في عملية دعم
االستثمار وتطوره
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المحور الثاني :حاكمية الجامعات
ت
المحور

الخصائص

الفقرة
1

يتم استحصال اصوات ممثلي المجتمع المدني والنقابات
وممثلي الجامعات خالل االعداد لرسالة الجامعة

2

يكون لدى الجامعة رسالة واضحة ومعلنة على مستوى
جامعات العراق

الرسالة
األهداف
اإلطار 3
القانوني

محور
الحاكمية

توجه
اإلدارة

ال أتفق
تماما ً

ال أتفق

محايد

أتفق

أتفق
تماما ً

يتم اإلعالن عن الرسالة واألهداف بشكل رسمي بواسطة
قانون أو وثيقة رسمية

4

تحرص الجامعة على تحقيق الموائمة بين رسالتها
المعلنة وأهدافها بما يتالئم مع متطلبات البيئة الخارجية .

5

يتم وضع أهداف تعكس تطلعات اصحاب المصلحة
الداخلية (اساتذة  ،طالب)

6

تعمل الجامعة على وضع أهداف تتالئم مع أغراض
الجامعة طبقا ً لما هو معرف رسميا ً

7

إذا تم صياغة إسراتيجية ما على مستوى الجامعة يتم
اإلعالن عنها من خالل مشاورات واسعة النطاق

8

تشترك كليات الجامعة ومنتسبوها كافة في صياغة
االستراتيجية واعداد الخطط

9

تركز الجامعة في عمليات اختيار الفاعلين من صناع
القرار على ذوي القدرات العالية في العملية االدارية

10

تعتمد الجامعة في تقييم أداء العاملين على نظام محدد
ومعلن لدى العاملين
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11

تعتمد الجامعة مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان
المناسب لجميع الوظائف على أساس الكفاءة والخبرة
العلمية والعملية

12

تعتمد الجامعة في اختيار عمداء الكليات ورئيس الجامعة
على اساس أن يكون لديه مقترح لرؤية الجامعة
االستراتيجية.

13

تكون الجامعة مستقلة وبشكل تام في تحديد برامجها
المعتمدة وتحديد اقسامها العلمية.

14

تكون الجامعة حرة في تحديد مناهجها العلمية

15

تقوم الجامعة بالتخطيط لالعداد المراد قبولهم من الطلبة
سنويا ً وباستقاللية تامة.

16

تقوم الجامعة بالتخطيط لألعداد المراد تعيينهم سنوياً
وباستقاللية تامة.

17

تعتمد الجامعة في ايراداتها المالية على مصادر مختلفة
حكومية وذاتية.

18

تكون الجامعة مستقلة بوضع هياكلها االدارية

19

تسعى الجامعة لتطبيق المساءلة،في مجال الجودة
والحصول على االعتماد األكاديمي

20

تمتلك الجامعة آلية في قياس ومتابعة مخرجاتها
االجتماعية مثل ( التعيين ومعدل البطالة  ...الخ).

21

تو ِّفر الجامعة أسس وقوانين واضحة للمساءلة بشأن
التصرفات المالية

22

يتوفر معايير واضحة لتقييم أعضاء الهيئتين األكاديمية
واإلدارية

23

يوجد في الجامعة نظام رقابة داخليه يوفر تقارير دورية

24

توفر الجامعة مراجعا ً خارجيا ً لمراجعة التقارير وتقييم
األداء

25

توفر الجامعة ادارة خاصة الستقبال االقتراحات
والشكاوى وتتعامل معها بمهنية عالية

ال أتفق
تماما ً

الحكم
الذاتي

المساءلة

ال أتفق
تماما ً
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محور
الحاكمية
المشاركة

26

تقوم (الجامعة بتشكيل لجان عمل مشتركة بين األقسام ،
لتفعيل مبدأ العمل الجماعي

27

يشترك الممثلين والمنتخبين من أصحاب المصالح في
إعداد وصياغة القرار االستراتيجي للجامعة .

28

إلصحاب المصلحة صوت في التعريف بأهداف الجامعة

29

إلصحاب المصلحة ممثلين ولهم حق التصويت

30

يصوت اصحاب المصلحة على نوع وعدد المواد
والمناهج الدراسية للجامعة
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الملحـق ()4
المقابــالت الشخصية
اسماء السادة الذين تمت مقـابلتهم

ت

األسمغ

اللق
ب
العل
مي

1

المنصب
الوظيفي

امين مجلس

2

عبد االمير
محسن جبار

3

محمد علي
األبناري

أ.د

4

فراس عيسى
احمد

أ.م .عميد
د

5

محمد جواد
الطريحي

عميد

الجامعة
المستنصرية

/5/22
2017

المستنصرية/علوم
سياسية

2017/6/1

عميد

المستنصرية/
الهندسة

2017/6/4

المستنصرية/
القانون

2017/6/5

جامعة
بغداد/العلوم
االسالمية

2017/6/7

أ .د عميد

أ.د

الجامعة/الكلية

تاريخ
المقابل
ة
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6

أسامة فاضل
عبد اللطيف

7

صبا جبار نعمه أ.د

عميد

8

عبد الجبار
احمد

أ.د

عميد

جامعة
بغداد/علوم
سياسية

9

ماهر محمد
عواد

أ.د

عميد

المستنصرية /
التربية البدنية

10

جميل موسى
النجار

أ.د

عميد

المستنصرية/
التربية االساسية

أ.م .مساعد
رئيس
د
الجامعة
للشؤون
العلمية
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جامعة بغداد

2017/6/8

جامعة
بغداد/الهندسة

/6/13
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اسئلة المقابالت الشخصية
أولا :اسئلة تخص المتغير المستقل (المدخل المتدرج للقرار الستراتيجي)
-1

تض ت لض تا لتنذ لاث

ياض

ثي تثت ثالءلتثلضجف ذ

ياض

جد لع ذل ل ص حث

ثيلذرذع؟
اذثا س ثتتثل

-2

ل ذلذا ُهجتثذ لعاض ا ت

-3

ل ذلذا ُهيلعاض ُعا ل تضح ثي تثت ذلساضا ث اهذ ف ثيل تضح لا

تل ض ثيل ضض ي تثت ثيل تح؟

-4

لع لل ثاثتا ل ملهل

-5

لءعذا ف ثل هح س ثتتثل

-6

لل عذا س ثتتثا ُله ضل ئ ذثيمتذر ثيلءلجاا ذلتثتذا ُنه للا ُها ثلسهل ثيللهي
ثيل ل ت

-7

ذل ع س ثتتثل

ُش

ثث هذ ثيعل ذسُ ثل هح ثي تثت ؟
ج هاضلف ج تا اتضد ثيلجتُ ثيعل ض ؟

ثي لس ضد لغضضتثا لاذتذا لا

ينه تل

ذج اث

ثالءلتثلضجض ؟

هيا ُ ذثالءهلحا؟

لل عذا س ثتتثا لل ضر لع ثيمتذر ثيُضئض ثياث ض ذثي هتجض ثياهتئ ذثيللا ُها ثيل س ؟
لعللاذا ت

-8

ثيلتهذض ف ل ع س ثتتثل

ثالءلتثلضجض ذلع لا ضل ثيلتهذض؟

 -9لع جد لءلذ لا ثيلءلذضها ضل ثيلتهذض سل ثينت ثالاثتد ت ج ثالاثتثا ثيذءا ت ج ثي ذثات
ثيلاتضءض ت ج ثيا ُ ت ج ئ ج ت يضءا ذثساا لا الذ ؟
-10

لشجعذا ت

ثيلُهاتضا ت

لُهاتثا ثي ذثات لا غضت ل هع ثي تثت ذ

ياض

اتد لستضزض يجحل

ل اض لُهاتثا؟

ثانيا :اسئلة تخص المتغير التابع (حاكمية الجامعات)
-11
-12

لعللاذا سه لض ثيجهلعها؟
لعللاذا لذح جذ ل ضه

لعضا ف لاُضد سه لض ثيجهلعها؟

 -13له ثإلاهت ثي ه ذ ف ثيلف لعل رل ر ثيجهلع ذ

ل تح سذث ضا تهل ج ينه سذث ضا هل ُنه؟

 -14له ثياتض ثيلف ضل ُنه ث لضهت ثيءهاا ت ءهذ ثيجهلعها ذثيعلاثذ؟ ثال ل هل ج ثيلعضضا ؟
-15
-16

ضشلتا جا ض ذا ي علضا ثيلتش ت ض ثءلتثلضجض ي جهلع ؟
ضسهءل له ع ثي تثت ثحث ج اأ ف ل ع ستثت ثءلتثلضجف؟ ج ضسهءل لا ض تح حيا ثي تثت

ثي هافذ؟
-17

يا ثيجهلع جذ ثي ض ذع لا ج ذثع ثالءل يض ؟

-18

لءع ثيجهلع جذ ثي ض يلس ضد ثالءل يض ؟
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 -19لا

ثيجهلع ؟

جترهذ لج

-20

ضذجا ثترهذ ضلث ذا ثيا ُ ؟

-21

ضذجا ثترهذ ضلث ذا ثيلاتضءضضا؟

-22

ضذجا ثترهذ هتجضضا لا جد ذع؟

ثالث ا :اسئلة تخص عالقة المتغيرين:
-23

ل ضاذا ذجذا ت س ثضجهُض ُضا ثألُعها ثيلف ثجُل ت

تثلنه ي لا

ثيللات ي تثت

ثالءلتثلضجف ذجُعها سه لض ثيجهلعها؟
-24

ل ضاذا جا

ها لأثضت لن ثحث له ل ثتللها ثيعل ت

ثءه

ثُعها ثيلا

ثيللات ي تثت

ثالءلتثلضجف ف لس ضد سه لض ثيجهلعها؟

رابعا :اسئلة تخص الدراسة بشكل عام
لذرذتهً لنلهً ضءلسد ثياتثء ُش

ث ُت؟

-25

لعاذا لذرذع ثيُس

-26

لعل اذا ثا حث ثي ذع لا ثياتثءها لل ا جا ضل ثالءلتهاا ل ر لذجر يل هع ثي تثت ف

ل ع س ثتتثا ثءلتثلضجض لسضس ؟
-27

لشجعذا ت

لث

حث ثي ذع لا ثياتثءها؟
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الملحــق ()5
اسماء السادة المحكمين
ت

السم واللقب العلمي

1

أ.د علي حسون فندي الطائي

الختصاص
إاثتا ثءلتثلضجض

مكان العمل
ض ثالاثتا ذثالسللها  /جهلع ُغاثا

ذلذثتا ُشتض
2

أ.د صالح الدين عواد الكبيسي

إاثتا ثيلعت

ض ثالاثتا ذثالسللها  /جهلع ُغاثا

3

أ.د طاهر محسن منصور الغالبي

ثاثتا ثءلتثلضجض

ض ثالاثتا ذثالسللها/جهلع ثيُلتا

4

أ.م.د أثير أنور شريف

متض ل مل

ض ثالاثتا ذثالسللها/جهلع ثأل ُهت

5

أ.م.د غني دحام تناي

ذء ذا ل مضلف
ثاثتا لذثتا ُشتض

ض ثالاثتا ذثالسللها  /جهلع ُغاثا

6

أ.م.د عبد الرحمن مصطفى المال

ء ذا ل مضلف

ض ثالاثتا ذثالسللها  /جهلع ُغاثا

7

أ.م.د ناظم جواد عبد

ء ذا ل مضلف

ض ثالاثتا ذثالسللها  /جهلع ُغاثا

ذلذثتا ُشتض
8

أ.م.د سهير عادل حامد

ثاثتا ثءلتثلضجض

ض ثالاثتا ذثالسللها  /جهلع ُغاثا

9

أ.م.د نسرين جاسم محمد

ثاثتا ثءلتثلضجض

ض ثالاثتا ذثالسللها  /جهلع ُغاثا

ء ذا ل مضلف

ض ثالاثتا ثالسللها /ثيجهلع ثيعتثسض

 10أ.م.د قيس ابراهيم حسين

ذلذثتا ُشتض
 11أ.م .د.عبد الحكيم شكري جميل

ثسلهذ

ثالاثتا ذثالسللها/ثيجهلع ثيلءل لتض
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 12م.د يعرب عدنان حسين

ثاثتا ثءلتثلضجض

ض ثالاثتا ذثالسللها/جهلع ُغاثا
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المصـــــــادر

أولا -:القــــرآن الكــــريم
ثاني ا :القوانين والتعليمات والكتيبات:
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المصادر
 1سه ذا ذ ثزتاثيلع ض ثيعهيف ذثيُس

ثيع لف ثيلتس  40يء .1988

 2ثيايض ثيشهل ت ذ ثزتا ثيلع ض ثيعهيف ذثيُس
 3ايض جهلع ُغاثات .2011-2010

ثيع لفت .2012

 4ايض ثيجهلع ثيلءل لتض ت .2011
ثالث ا :المصادر باللغة العربية:
 1سه ذا ث
أ) الكتب

 2ثُا ل مذتت جله ثيااضا لسلاا ُاا ل ات ثال لاهتد ثتاثا ضذءار ثي ضاها
ثيلسضات ت اثت يءها ثيعتل ي شتت ُضتذا.

 3ثاتض ا ا

 1308ه ت يءاها ثيع ااتل

ت ذ ذثئ ا ا لسلا ااا ذ ثيغا ااهيُف اا ااه ت لسءا ااا ت " 2011الدارة الســـــتراتيجية – المفـــــاهيم ..

العمليات"ت ا 1ت اثت ذثئ ي شت ت تلها.

 4ثي عضلف لسلا تُاثيعه ذ اعل سءا ضهءضا ت  2008ت "الحصاء التطبيقي" ت اثت ذثئ ي شتت ا1
ت تلها.

اهم ثيشا تدت  2013ت "الحصـاء التطبيقـي

 5ثلذتد هاد هم ت هيا راهتد ثيااهئف ت تُااثيل ع

اسلوب تحليلي" ت ثيح تا ي شت ذثيلذزضع  /ثياُع ثالذي ُ /غاثا

ُ 6اال  .تذُااتا .ج .ذ اضتضااا .يااف ت ا تُااا ثيس ا ثي ثزتااف ت  2008ت "اإلدارة الســـتراتيجية (بنـــاء
الميزة التنافسية)" ت ا 1ت اثت ثيتجت ي شتت ثي ه تا.

ُ 7تُ اات ت هل ا ا ت  2010ت "ثاللجه ا ااها ثيساضث ا ا ا ااف ثالاثتا ذلس اااضها ثيلا اااضتضا" ت ا 3ت اثت ثيل ن ا ا
ثي ُ ه ف ت ُضتذا.

 8جذاا لستذم ت  2010ت "التحليل الحصائي المتقدم" ت ا1ت اثت ذثئ ي شتت تلها
 9جذثا ت شذسف هجف ت  2010ت "ثيلتجع ثيلل هل
ي شتت تلها

10
11

تلها.

ف إاثتا ثالتله ل مذت ف" ت ا 1ت اثت ثيسهلاا

سُلااذت تُااا ثيعزضااز لااهي ت  2008ت "ثإلاثتا ثيعهل ا ثيل هت ا " ت ا 1ت اثت ثيلءااضتا ي شاات ت

سلااها ت اااهتد تُااا ثيعااه ت " حوكمــة الشــركات – المفــاهيم –المبــادئ التجــارب " ت لاُض ااها

ثيسذ ل ف ثيللهتر ت ثياثت ثيجهلعض ت للت 2005
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12

سلاااثات هيااا لسلااات ذثاتض ا ت ذثئ ا لسلااات  2007ت "ثالءاالتثلضجض ذثيل اااضا ثالءاالتثلضجفت

13

ذتشاضات لعلاز ذضذءارت لسءاا" )  ( 2009ت "حوكمـة الجامعـات وتعزيـز قـدرات منظومـة

14

اذاض ااا سلا ازا لسل ااا ت  2013ت التحليـــل الحصـــائي المتقـــدم باســـتخدام  ، SPSSط ،2دار

15

تشااضا ت لااهي تُااا ثيترااه ذ جا ل ت إسءااها ا ااش ت  2007ت "اإلدارة الســتراتيجية مــدخل

16

ض ا لسلااا سءااا ذ سلااذا ت ااهم سلااذا ت  2007ت "نظريــة المنظمــة" ت ا 3ت

17

ل نج لعهلتت اثت ثيضهزذتد ي اُهت ذثي شت.

التعليم العالي والبحث العلمي"ت ا 1ت ل لُ ثالء اتض ت للت.
المسيرة ،عمان.

تكاملي" ت تلها ت اثت ثيل ه ج.
ثيشاالهع ت

اثت ثيلءضتا ت تلها.

ثيمااه ت ت عااض ثُ ا ثت ض ت  2009ت "الدارة الســتراتيجية المفهــوم – األهميــة – التحــديات "

ا 1ت جاثت ي لهل ثيعهيلفت تلها.

18

تهشذت ,ثسلا ل ت,مداخلة مؤتمر افاق جديده في تقويـة النزاهـة والشـفافية والماليـة الداريـة

19

ثيعهلتدت لهي لناد لسءات ذ ثيغهيُف اه ت لسءا ل لذتت  2008ت "اإلدارة والعمال"،

20

محور استراتيجي ومؤسسي ,منشورات المنظمة العربية للعلوم الدارية ,ثي ه تا  ,للت2001 ,
ا2ت اثت ذثئ ي شتت تلها.

ثيغا ا ااهيُف ت اا ا ااه ت لسءا ا ااا ل لا ا ااذت ذ إاتض ا ا ا

ت ذثئ ا ا ا لسلا ا ااا لا ا ااُسف ت  2007ت "اإلدارة

الستراتيجية منظور منهجي متكامل" ت ا 1ت اثت ذثئ ي شتت تلها

21

ثيغهيُف ت اه ت لسءا ل لذت ت ذ ثيعهلتد ت لهي لناد لسءا ت  2010ت " المسؤولية

22

ثي هضاات ز ضاات تُااا ثي اتض ت  2003ت " الحكمانيــة – قضــايا وتطبيقــات" ،ثيل ملا ثيعتُضا ي ل لضا

23
24
25

الجتماعية واخالقيات العمال"ت ا 3ت اثت ذثئ ي شت ت تلها ت ثالتاا
ثإلاثتض ت لهض هلا ي اُهت ت ثي ه تا.

تجاه ف ت ااهات ت  2004ت ",تعقيــب" فــي الفســاد والحكــم الصــالح فــي الــبالد العربيــة ت لت ااز

اتثءها ثيذساا ثيعتُض ت ُضتذا.

لااهي ف  ,لسلااا "تعقيــب" ف ـي الفســاد والحكــم الصــالح فــي الــبالد العربيــة  ,ا 1لت ااز ا ثتءااها

ثيذساا ثيعتُض ُضتذا 2004 ,

ثي عضل ااف ت لا ا ح تُ ااا ثي ااهاتت " 2008المدير..القائـــد والمفكـــر الســـتراتيجي فـــن ومهـــارات

التفاعل مع الخرين"تا1تثثتثذ ي شت ذثيلذزضع ت تلها ت ثالتاا
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تُااذا ,ءااهي لسلااا ذ ضع ااذل ,ضس ااهذ تُااا ث

26

" 2013ثياالس

ثيل ءءااف ذءاالتثلضجض ذمضتا ا

ثيلاسضد " اثت ثيا لذت ي ع ذ ت ا ُ ,1غاثا
27

ب) الرسائل واألطاريح الجامعية

ثيس تف ت ثضنهل تُا ثي اتض ت  2013ت "أثر أخالقيات العمل ومهـارات المـدراء السـتراتيجيين

في الحوكمة األكاديمية – دراسة استطالعية لعينة من كليات الدارة والقتصاد الحكوميـة فـي بغـداد" ت
28

تءهي لهجءلضت غ.

ت ثاثتا ثتله ت ض ثالاثتا ذثالسللها ت ثيجهلع ثيلءل لتض .

سلضااادت اتثت ء ا ض تُااا ثيز اتا ت  2011ت"العالقــة بــين حوكمــة الشــركات وتمهيــد الــدخل –

دراسة تطبيقية في عينـة مـن المصـارف العراقيـة" تتءاهي لهجءالضت غ .تت اذ لسهءاُ ت ضا ثالاثتا
29

ذثالسللهات جهلع ثي ذ

إءلهتض  ,للاذح للات لسلا  " , 2004 ,مساءلة اإلدارة العامة بين النظرية والتطبيق:

رؤيـــة إســـالمية"  ,تء ااهي ل الا ا ي ض ا اتجا ا ا ل ااذ ثت ثيت ءاات ااف ثإلاثتا ثيعهلاا  ,جهلع ا ثي ااه تا -ضا ا
30

ثالسللها ذثيع ذ ثيءضهءض

ثيشتشهسف ت تسض ساهل ت  2010ت " العالقة بين آليات الحاكميـة وأداء المستشـفى الخـاص

دراســة تطبيقيــة فــي المستشــفيات العراقيــة األهليــة" ُس ا
31

ل ااا إيا لج ا

ضا ثإلاثتا ذثالسللااها /

جهلع ُغاثا جزذ لا للا ُها ض اتج ثياُ ذ ثيعهيف ف إاثتا ثيلءلشتضها

شتضر  ,ثثضات ث اذت  "،) 2008 ,دور الحاكميـة فـي عمليـة اعـداد الموازنـة العامـة للدولـة فـي

العراق"  ,اتثء سهي  ,ثاتذس ا لذتثا غ .ت ثاثتا تهلا ت ل الا ثيا لج ا

ضا ثالاثتا ذثالسللاها ,

جهلع ُغاثا.

ثيشّهدت ثترف لسلا ) " ( 2009.مفهوم الحاكمية ودرجة ممارستها فـي الجامعـات األردنيـة
32
الخاصة" ،تءهي ا لذ ثت غضت ل شذتا .سءا ثإلاثتا ثيلتُذضا ت ضا ثياا ث تءاها ثيع ضاهت ثيجهلعا ثألتا ضا ت
33

ثألتاا

لهي ت ثسلا ت ف ت  2006ت " بناء محافظ رأس المال الفكري من النماط المعرفية و مدى

مالئمتها لحاكمية الشركات " تجاتذس ا لذ ثت ف ءت إاثتا ثألتله ت ل ال ثي لج
34

ضا ثالاثتا

ذثالسللها ت جهلع ُغاثا ت غضت ل شذتا.

ثيااهئف ت ل ا تُاا ثيجُاهت ت  2012ت " دور الحاكميـة فـي بنـاء المنظمـات الفاعلـة :دراســة

إستطالعية تحليلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق" ت ثاتذس ا لذ ثت إ.

ت إاثتا

تهل ت ض ثالاثتا ذثالسللها ت جهلع ُغاثا.
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35

ثيعتض ا ااف ت ل ل ا ااذت لسل ا ااا ت  1999ت "المـــــدخل الشـــــمولي فـــــي عمليـــــة صـــــنع القـــــ اررات

الستراتيجية وأثره في األداء التنظيمي" ت ثاتذس ا لذ ثت ف ءت ثاثتا ثالتلاه ت ل الا ثيا لج ا
ض ثالاثتا ذثالسللها ت جهلع ثيُلتا.
جـ ) دوريات ومجالت وبحوث عربية ومترجمة
36

ثياذتدت ز تضه لا ات  2005ت "افاق ومستلزمات تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات تعليم

العالي"ت ثيل مل ثيعتُض ي ل لض ثإلاثتض ت ثيل للت ثيع لف ثألذ ت شت ثيشضخت جلنذتض للت ثيعتُض
37
38
39

سا ذا .جلاه ذ اارت ااثذ اثت ت

) (2012ذثساع ثيسذ لا

اف جهلعا ثي اا ت لج ا جاثذ

ثيل ءءها ثيجزثئتض ت ع  2ت ص96-81

ثيتُضعفت لسلا ت  2013ت "عودة أخرى لموضوع استقاللية الجامعة والحريـة الكاديميـة" ،

ثيل ُت ثيست ت

ثيعتض اف ت ل اه ُ اا تُاا ثيعزضاز ت  2014ت "واقـع تطبيـق الحوكمـة مـن وجهـة نظـر أعضـاء

الهيئتين اإلدارية واألكاديمية العاملين في جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية" ت ثيلج ا ثياذيضا
40

ثيلتُذض ثيلل لل ت

 3ت ع . 12

ثيع زد ت ءعا ذثيعُهاد ت هشا ت " 2009انظمة عمـل الداء العـالي واداء المنشـأة الصـناعية

العامـــة"ت لج ا ا ثيع ااذ ثالسلل ااهاض ذثالاثتضا ا *ي ضا ا ثالاثتا ذثالسلل ااها – جهلعا ا ُغ اااثا ت ثيلج ااا 15
41
42
43

ثيعاا 54

ثي هضااات ز ضاات تُااا ثي اتض ت "، 2003الحكمانيــة قضــايا وتطبيقــات" ت ثيل مل ا ثيعتُض ا ي ل لض ا

ثالاثتض ت ثي ه تا ت للت.

س ذا ت جله ت ذار ت اثذ اثتت  2012ت "واقع الحوكمة في جامع القـدس" ت ُسا

ت جهلع ثي ا

ت لعنا ثيل لض ثيلءلاثل ت اثئتا ثيع ذ ثيل لذض ت ثي ا

ت ءاضا.

ذتدت عض ءهُهت " 2003أين يقف األردن من الـتحكم المؤسسـي  ،"،...جلعضا ثيلسهءاُضا

ثي ه ذ ضا ثألتا ضضا ت ثيل للت ثيع لف ثيلن ف ثي هل
44

ل شاذت

تلها ا ثألتاا.

لسا شعهت ثيلس

ثيل ءءف ذثءلل ثتتض ثيل شأا ت

ثيعتض ف .ل ه ت  2014ت "واقع تطبيق الحوكمة من وجهة نظـر أعضـاء الهيئتـين اإلداريـة

واألكاديميـة العـاملين فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية  ،المجلـة الدوليـة التربويـة

المتخصصة" ت ثيلج ا  3ت ثيعاا 12
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سهيا- ت ثيسذ ل ف ل ءءاها ثيلع اض ثيعاهيف اف ءااضا2013 ثيت ثتت لهجا لسلا ت

45

تءض ي ضها ثيع ذ ثالسللهاض ذثإلاثتض ف غزات ذتس ُسثض ل ال إي ثيل للت ثيعتُف ثياذيف ثيثهيا
. جهلع ثيزضلذ: يرلها جذاا ثيلع ض ثيعهيفت ثألتاا

 ت "كيـف يمكـن أن تفعـل مفهـوم حوكمـة الشـركات فـي الشـركات2002 ثيلاضتدت تُضاا ءاعات

46

.ت ثيتضهض35السعودية"’ لج ثيلسهءُ ت ثيجلعض ثيءعذاض ثيلسهءُض ت ثيعاا
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 مصادر االنترنت:خامسا
1- http://www.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx
2- http://uomustansiriyah.edu.iq/page.php?page_id

Abstract
The research's purpose is to highlight the role that the progressive entry of the
strategic decision play in universities' governorships, assuming that the universities'
governorship are definite result that can be reached by modern universities through
their active strategic decisions that they take based on the correct way of thinking and
the appropriate entrance that achieve the strategic goal of these decisions, The
problem was introduced through a number of questions to be answered after checking
the result of the field aspect of the research, the research aims toward testing the
relationship and effect between progressive entry of the strategic decision with its
aspects (continual modification, negotiation, adaptation, learning, initiative, regulatory
change) in the universities' governorship with its aspects (frame, administration's
orientation, self-governance, accountability, sharing) and to compare the extent of
achieving that relationship between the universities of Baghdad and Al-Mustansiriya,
to know the extent of differences that has statistical indicator between the two
universities in research first based on the research's variables, The current research
depended on two curriculums necessitated by the research requirement which are the
analytical description curriculum and compare curriculum, the field research was
done in the (Baghdad and Al-Mustansiriya) universities, the samples that were selected
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were the president, assistants and members of the board's secretary for both of
universities, a total of (40) answers were collected out of (47) from the community
research. For this purpose the survey was chosen instead of personal interviews and
that for making sure from the accuracy of the survey, a number of programs were
used to complete the research procedures a number of methods and statistical
measurements were used to analyze the data of the survey such as (weighted arithmetic
mean, standard deviation, relative importance, identification factor of R2, F test, T
test, exploratory analytical variable, underlying root, Bartlet test and Cronbach's
Alpha test). The statistical methods led to a number of results, the most important of
which is (there is significant difference between Baghdad and Al-Mustansiriya
universities from the two variables of the research, the progressive entry of the
strategic decision variable and universities' governorships except a minor difference
between the two universities in one of the aspects of the progressive entry of the
strategic decision which is after initiative). The results came to ensure that there is a
relationships with statistical indicator between the progressive entry of the strategic
decision variable and universities' governorships and that there is a moral effect with
statistical indicator for the variable of the progressive entry of the strategic decision
variable in the universities' governorships.
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