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ملخص

٘تهـضف هـظه الـضعاؾت ئلى الخـٗـغف ٖـلى صوع ئصاعة اإلاٗـغفت في جدـؿحن أصاء اإلاـىعص البكـغي في كـُإ الخٗـلُم الٗالي م
 وطلـً مً زالٌ الخٗـغف،الخـغهـُـؼ ٖلى أٖـًاء هُئت جـضعَــ هـلُت الٗـلىم الاكخهاصًت والخجــاعٍت وٖــلىم الدـؿـُـُـغ بجـامٗت بـؿىــغة
.ٖلى أهـم اإلافاهُم ألاؾاؾُت اإلاخٗللت بيل مً ئصاعة اإلاٗـغفت وأصاء اإلاـىعص البكـغي فـي كُإ الخٗـلُـم الٗالي
جىنلذ الضعاؾت ئلى وحـىص صوع ألبٗـاص ئصاعة اإلاٗـغفت ٖلى الخىالي (الخىػَ٘ زـم الخسـؼًٍ زم اهدؿاب وجــىلُض وفي اإلاـغجبت
 في ألازـُـغ جلخـغح الـضعاؾت أن جـىلي الجـامٗت،ألازُـغة جُبُـم اإلاٗـغفت) فـي جدـؿحن أصاء اإلاـىعص البكـغي في كُإ الخٗـلُم الٗالي
ألاؾاجـظة اإلامحزًً والـظًً ًمخلىــىن زـبـغاث ومٗـاعف هــبحرة أهمُت أوؾ٘ وأن حٗـمل ٖلى الاخخفاّ بهم ومىدهم الخدـفحزاث اإلااصًت
.واإلاٗىىٍت التي ٌؿخدـلىنها
. كُإ الخٗلُم الٗالي، جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغ، أصاء اإلاـىعص البكـغي، اإلاـىعص البكـغي،ئصاعة اإلاٗـغفت:اليلماث اإلافخاحيت
.M00  ؛L78  ؛L53 : JEL جصييف
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------

Abstract:
This study aims to identify the role of knowledge management in improving the
performance of the human resource of the higher education sector with a focus on the faculty of
the Faculty of Economics, Commercial and Management Sciences of the University of Biskra,
by addressing the most important basic concepts related to both knowledge management and
the performance of the human resource in the higher education sector.
the study found a role for the dimensions of knowledge management respectively
(distribution, storage, acquisition, generation and, last place, application of knowledge) in
improving the application of knowledge) The performance of the human resource in the higher
education sector, in the end the study suggests that the university give distinguished professors
with great experience and knowledge greater importance and work to retain them and give
them the material and moral incentives they deserve.
Keywords: Knowledge management, human resource, human resource performance, improving
the performance of the human resource, higher education sector.
Jel Classification Codes : L53 ; L78 ; M00.
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 - Iمتهيد :
حٗخبر ئصاعة اإلاٗغفت وأصاء اإلاىعص البكغي الُىم مً أهثر اإلاىايُ٘ أهمُت ،ففي ٖهغ الٗىإلات واإلاٗلىماث
الظي وِٗكه الُىم أنبدذ اإلاٗغفت حكيل عهحزة أؾاؾُت بل ومحزة جىافؿُت؛ ألامغ الظي حٗل مجاٌ جُبُم
ئصاعة اإلاٗغفت مجاال واؾٗا خُث ال ًياص ًسلى هٓام مإؾؿاحي مً جُبُم هظه ألازحرة فُه هٓغا لألهمُت
البالغت والضوع الفٗاٌ الظي جإصًه مً زالٌ جفُٗل جُبُلها؛ هظلً هى ألامغ باليؿبت للُإ الخٗلُم الٗالي.
ألصاء اإلاىعص البكغي مياهت عئِؿُت في مسخلف اإلاإؾؿاث وىهه ٌٗخبر أؾاؽ ول مإؾؿت وصٖامت
أؾاؾُت فيها خُث حؿعى ول منها لالهخمام بهظا الٗىهغ وفٗالُخه والنهىى بمؿخىٍاجه وجدؿُنها وحٗخبره
ملُاؾا الؾخمغاعها وهجاخها ،جبرػ الٗالكت بحن ول مً هظًً اإلافهىمحن بهفت زانت في كُإ الخٗلُم الٗالي
وهظا بالىٓغ ئلى الُبُٗت الخانت لهظا اللُإ الظي ًغجىؼ في الٗمىم ٖلى هال مً اإلاٗغفت واإلاىعص البكغي ،هما
ججضع ؤلاقاعة ئلى صوعها الفٗاٌ في جدؿحن أصاء مسغحاجه ؾىاء أفغاص واهذ أم أٖماٌ ،وهجض أن ول فغص في هظا
اللُإ ٌؿخفُض مً كُمت مًافت جبرػ ٖلى مؿخىي أصائه في مإؾؿخه وهًُف ئلى طلً مؿخىٍاث مسغحاجه
البدثُت التي حٗىـ مؿخىي أصاء هسبتها ؾىاء وان طلً بحن أًٖاء اللُإ في خض طاجه أو بحن مسخلف
اللُاٖاث ومً هىا ًمىىىا َغح ئقيالُت الضعاؾت هما ًلي:
 -1.Iإشياليت البحث :إ
ما هى صوع ئصاعة اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي
في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة ؟
هظه ؤلاقيالُت جىبثم منها مجمىٖت مً الدؿاؤالث الفغُٖت اإلاخمثلت في:
هل هىان صوع الهدؿاب وجىلُض اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ للُإ
الخٗلُم الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة ؟
هل هىان صوع لخسؼًٍ اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم
الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة ؟
هل هىان صوع لخىػَ٘ اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم
الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة ؟
هل هىان صوع لخُبُم اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم
الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة ؟
 - 2.Iفططياث البحث :إ
هاحابت أولُت للدؿاؤالث التي جُغخها الضعاؾت هىُلم مً الفغيُاث الهفغٍت والبضًلت اإلاىضخت أصهاه.
.1. 2.Iالفططيت الطئيؼيت .إ
-

H0ال ًىحض صوع إلصاعة اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم
الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.

-

ًH1ىحض صوع إلصاعة اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم
الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة .إ
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.2. 2.Iالفططياث الفطعيت .إ
-

H01ال ًىحض صوع الهدؿاب وجىلُض اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في

كُإ الخٗلُم الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
-

ًH11ىحض صوع الهدؿاب وجىلُض اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في

كُإ الخٗلُم الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
-

 H02ال ًىحض صوع لخسؼًٍ اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ

الخٗلُم الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
-

ًH12ىحض صوع لخسؼًٍ اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم

الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
-

 H03ال ًىحض صوع لخىػَ٘ اإلاٗغفت لخدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم

الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
-

ًH13ىحض صوع لخىػَ٘ اإلاٗغفت لخدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم

الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
-

 H04ال ًىحض صوع لخُبُم اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ

الخٗلُم الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
-

ًH14ىحض صوع لخُبُم اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم

الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
 - .3.Iأهساف البحث:
-

ئبغاػ اإلافاهُم اإلاخٗللت بمخغحراث الضعاؾت.

الخىنل ئلى هخائج جبرػ الٗالكت مً زالٌ الغبِ بحن ئصاعة اإلاٗغفت وأصاء اإلاىعص البكغي في مجاٌ
الخٗلُم الٗالي.
جلضًم جىنُاث مً قأنها اإلاؿاٖضة في جُبُم ٖملُاث ئصاعة اإلاٗغفت مً أحل جدؿحن مؿخىي
جُبُلها في ئَاع جدؿحن ألاصاء زانت في مجاٌ كُإ الخٗلُم الٗالي.
إ
 - .4.Iأهميت البحث :إ
-

جىيُذ ألاهمُت اإلاتزاًضة إلصاعة اإلاٗغفت مً خُث بىاء وجُىٍغ اإلاٗغفت وباألزو في مجاٌ الخٗلُم

الٗالي.
-

ئبغاػ الٗالكت اإلاباقغة بحن ول مً ئصاعة اإلاٗغفت وجدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي.
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-

جلضًم صعاؾت مُضاهُت جبرػ الٗالكت بحن ول مً ئصاعة اإلاٗغفت وألاصاء البكغي في ئَاع مإؾؿاث كُإ

الخٗلُم الٗالي.
 - .5.Iالسضاػاث الؼابلت:
-

جىفُم نغإ ،إزاضة اإلاعطفت إوزوضها في جحليم جوزة الخعليم العالي ،مظهغة ماحؿخحر جسهو

حؿُحر اإلاىاعص البكغٍت ،حامٗت الجؼائغ  ،2014/ 2013 ،03هضفذ الضعاؾت ئلى جىيُذ أزغ جُبُم ئصاعة اإلاٗغفت
في جدلُم الجىصة الخٗلُمُت في اليلُت مدل الضعاؾت وئبغاػ الخاحت ئلى اإلاٗغفت وهُفُت ئصاعتها وجُبُم ٖملُاتها
في اإلاىٓمت الخٗلُمُت وهظا مداولت الىكىف ٖلى الخدضًاث واإلاكاول التي جىاحه كُإ الخٗلُم الٗالي في
الجؼائغ ،جىنل الباخث مً زالٌ صعاؾخه ئلى مجمىٖت مً الىخائج مً بُنها أن اإلاٗغفت حٗخبر اإلاىعص ألاهثر
أهمُت في زلم الثروة وجدلم اإلاحزة وؤلابضإ وأنها حٗض أهم اإلاضزالث ؤلاصاعٍت هما أن جُبُلها ٌؿخلؼم ٖضة
مخُلباث واإلاىاعص البكغٍت اإلاإهلت وأن ئصاعة اإلاٗغفت في الخٗلُم الٗالي حٗجي حمُ٘ ألاوكُت واإلاماعؾاث الهاصفت
التي جغبِ بحن ألافغاص وبحن مسخلف اإلاؿخىٍاث وؤلاصاعاث باإلاىٓمت الخٗلُمُت.
-

خمىص خُمغ ،جىميت الىفاءاث إوزوضها في جحؼين أزاء اإلاواضز البشطيت باإلاىظمت " زضاػت حالت

بعع اإلاىظماث الاكخصازًت الجعائطيت " ،أَغوخت صهخ ـ ـ ـ ــىعاه في الٗلىم الاكخهاصًت ،حامٗ ـ ــت ؾُُف،
 2018 /2017هضفذ الضعاؾت ئلى مٗغفت مؿخىٍاث هفاءة اإلاىاعص البكغٍت الٗامت باإلاإؾؿاث الجؼائغٍت
والىكىف ٖلى واك٘ جىمُت الىفاءاث باإلاإؾؿاث الاكخهاصًت الجؼائغٍت وهظا الخٗغف ٖلى مضي اإلاؿاهمت
الفٗلُت لخىمُت الىفاءاث في جدؿحن أصاء اإلاىاعص البكغٍت باإلاإؾؿاث الاكخهاصًت الجؼائغٍت ومٗغفت مضي
مؿاهمت بغامج جىمُت الىفاءاث في عف٘ مؿخىٍاث هفاءة اإلاىاعص البكغٍت وئٖاكت جدؿحن أصائها باإلاإؾؿاث
الجؼائغٍت باإليافت ئلى مداولت جلضًم اكتراخاث مً قئنها مؿاٖضة مضعاء اإلاىاعص البكغٍت باإلاإؾؿت
الاكخهاصًت الجؼائغٍت ٖلى جدؿحن أصائها ،زلو الباخث مً زالٌ صعاؾخه ئلى مجمىٖت مً الىخائج أهمها أن
جىمُت الىفاءاث حٗض هدُجت خخمُت للخُىعاث التي ٖغفتها ئصاعة اإلاىاعص البكـ ـ ــغٍت فهى ال ًسخل ـ ـ ــف ًٖ أي ٖام ــل
مً ٖىام ـ ــل ؤلاهخاج اإلااصً ــت ألازغي ،يغوعة الخىحه ئلى الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ البكغي باٖخباعه وعكت عابدت في
اإلاإؾؿاث بالخالي بغػث يغوعة جىمُت الىفاءاث واللجىء ئلُه لخدلُم مؿخىٍاث ألاصاء اإلاغحىة.
 -IIؤلاػاض الىظطي للسضاػت:
ؾىداوٌ مً زالٌ هظا الٗىهغ الخٗغٍف باإلاخغحراث مدل الضعاؾت و ؤلاخاَت بمسخلف اإلافاهُم طاث
الهلت بمىيىٕ الضعاؾت ووٗمل ٖلى جىيُدها.
 -1 -IIماهيت إزاضة اإلاعطفت .إ
حٗخبر ئصاعة اإلاٗغفت أخض أبغػ اإلافاهُم التي جخبىاها اإلاإؾؿاث الُىم؛ وهظا بالىٓغ ئلى أهمُتها البالغت إلاا
جدلله لها مً جمحز وفٗالُت في ألاصاء وجدلُم لألهضاف ،هما أنها حٗخبر مً بحن اإلافاهُم اإلاغهبت فهي ججم٘ بحن
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مخغحرًً أؾاؾُحن ؤلاصاعة واإلاٗغفت ،هظا اإلافهىم ئصاعة اإلاٗغفت ًدمل في َُاجه الٗضًض مً الٗىانغ واإلافاهُم
اإلاخضازلت واإلاخياملت والتي ؾىٗمل ٖلى جىيُدها والخٗغٍف بها مً زالٌ ما ًلي.
ًلي:

حعطيف إزاضة اإلاعطفت :جخٗضص الخٗاعٍف التي كضمها الباخثىن واإلاجتهضون في هظا اإلاجاٌ هظهغ منها ما

حٗغف ئصاعة اإلاٗغفت ٖلى أنها " ؤلاصاعة التي تهخم بخدضًض اإلاٗلىماث واإلاٗاعف الالػمت للميكأة
والخهىٌ ٖليها مً مسخلف مهاصعها وخفٓها و جسؼٍنها وجُىٍغها وػٍاصتها "( .الُاهغ ،2010 ،نفدت )41
ًمىً اللىٌ أن ئصاعة اإلاٗغفت هي " مجمىٖت مً الخُىاث اإلاىٓمت التي جدبٗها اإلاإؾؿت مً أحل
الخهىٌ ٖلى اإلاٗغفت وجُىٍغها واؾخغاللها بأخؿً َغٍلت جدلم لها مهالخها وأهضافها ".
أهميت إزاضة اإلاعطفت :حٗخبر ئصاعة اإلاٗغفت مً أبغػ الٗملُاث اإلاخبٗت في اإلاإؾؿاث وهظا بالىٓغ ئلى
أهمُتها البالغت والتي ًمىً أن جخلخو في ما ًلي( :الهالح ،2011 ،الهفداث )83 - 82
جٓهغ أهمُت ئصاعة اإلاٗغفت باليؿبت للمإؾؿت في ألاهضاف التي حؿعى اإلاإؾؿت هدى جدلُلها والتي لٗل
أهمها ًخمثل في جىفحر اإلاٗغفت للمإؾؿت بكيل صائم واللُام بترحمتها ئلى ؾلىن ٖملي ًسضم أهضافها مدللت
لها الىفاءة والفٗالُت مً زالٌ جسُُِ حهىص اإلاٗغفت وهظا جىُٓمها بُغٍلت حؿمذ لها بخدلُم ألاهضاف
ؤلاؾتراجُجُت والدكغُلُت للمإؾؿت ،اإلاؿاهمت في ئػالت اللُىص وئٖاصة الهُيلت التي حؿاٖض في الخُىٍغ والخغُحر
إلاىاهبت مخُلباث البِئت بجمُ٘ أهىاٖها.
حؿمذ ئصاعة اإلاٗغفت بؼٍاصة ٖىائض اإلاإؾؿت وعيا الٗاملحن ووالئهم ججاهها هما أنها حؿمذ بخدؿحن
مىكفها الخىافس ي وهظا مً زالٌ الترهحز ٖلى اإلاجهىصاث الغحر ملمىؾت ونٗبت اللُاؽ والتي جٓهغ هخائجها ٖلى
اإلاضي الُىٍل.
عملياث إزاضة اإلاعطفت :جخٗضص مؿاهماث الباخثحن في هظا ؤلاَاع واإلاالخٔ أهه لم ًىحض جىافم بحن ما
كضمه الباخثىن في ٖضص وحؿمُت وجغجِب هظه اإلاغاخل ،هظهغ مً بحن هظه اإلاؿاهماث الخهيُف آلاحي  :إ


إهدؼاب إوجوليس اإلاعطفت:هي مجمىٖت مً الٗملُاث التي حكمل أو جخًمً ول مً أؾغ ،قغاء،

امخهام ،ئبخياع ،ئهدؿاب ،زلم اإلاٗغفت مً مهاصعها اإلاسخلفت والخبراء واإلاسخهحن ومغاهؼ اإلاٗغفت
واإلاىافؿىن والٗمالء وكىاٖض البُاهاث والىزائم والٗلىٌ وغحرها ،مً زالٌ اؾخسضام الٗضًض مً الىؾائل
والُغق وألاصواث مً اإلاكاعهت في وعقاث الٗمل واإلادايغاث والخضعٍب والخٗلم( .اإلاضلل ،2012 ،نفدت .)36


جذعيً اإلاعطفت :حٗخبر ٖملُت بالغت ألاهمُت فالى حاهب ئوكاء واهدؿاب اإلاٗغفت فاهه ال بض مً خفٓها

بكيل الئم ختى ًخم الىنىٌ ئليها ٖىض خاحتها في وكذ الخم وهى ألامغ الظي ٌؿمذ باؾخسضامها أهثر مً مغة
جدكيل هظه الٗملُت مً ئلخلاٍ ،وسخ ،جفؿحر  ...الخ. (lkenwe, 2018, p 31) .


جوظيع اإلاعطفت :جخجؿض في اللضعة ٖلى ئًهاٌ اإلاٗغفت ليل هلاٍ الٗمل وطلً ًٖ َغٍم الاؾخسضام

واإلاكاعهت وجباصٌ ألافياع والخبراث واإلاهاعاث باؾخسضام هٓم الاجهاٌ الغؾمُت هظا فُما ًسو اإلاٗغفت
الهغٍدت ،أما باليؿبت للمٗغفت الًمىُت أي جلً التي جبجى في جفىحر اإلاؿخسضمحن فهي في خاحت ئلى ئٖضاص
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مسُِ ليكغها ومكاعهتها بحن ألافغاص ختى ال جفلضها اإلاإؾؿت وجخمىً مً الاؾخفاصة منها( .فغٍض،2011 ،
نفدت )04


جؼبيم اإلاعطفت :جخجلى أهمُت ئصاعة اإلاٗغفت وٍبرػ صوعها الفٗاٌ بكيل مباقغ في أصاء اإلاإؾؿت وهظا

ٖىض اؾخسضامها في اجساط اللغاعاث وجىفُظ اإلاهام مً زالٌ جُبُم اإلاٗاعف اإلاخىفغة والٗملُاث اإلاؿخسضمت في
اهدكاف اإلاؼٍض منها والخلاَها وخفٓها ،ولما واهذ اإلاغاخل التي حؿبم ٖملُت الخُبُم أصق وأصح وان اجساط
اللغاعاث أهثر فٗالُت مً خُث مداولت جُبُم اللغاعاث الصخُدت في الىكذ واإلايان اإلاىاؾبحن والُغٍلت
ألاصح لالؾخفاصة منها ؾاُٖت في ئَاع طلً ئلى ؤلاقغاف والخىحُه ألامثل ،ال ًخم هلل هظه اإلاٗاعف نغاخت
وئهما يمىُا مما ٌؿمذ بالؿحر الخؿً لٗملُاث اإلاإؾؿاث والخسلو مً الٗملُاث الغوجُيُت الزخهاع الىكذ
والجهض وجدؿحن ؾحر الٗمل وأصاء الٗاملحن باإلاإؾؿاثَُُ( .ي،2010 ،نفدت )106
 -2 -IIمفهوم أزاء اإلاوضز البشطيإ .إ
ٌٗبر ألاصاء البكغي وبهىعة مباقغة ًٖ الجهىص اإلابظولت هدى جدلُم هدُجت اإلاإؾؿت ومؿخىاها الظي
حؿعى وتهضف للىنىٌ ئلُه،هما ٌٗىـ مضي جدملها واؾخمغاعٍتها في اإلاجاٌ و كضعتها ٖلى الخىُف م٘ مسخلف
الٓغوف التي ًفغيها اإلادُِ وَبُٗت وكاَها بىاءا ٖلى ما جملىه هظه اإلاإؾؿاث مً َاكاث ومهاعاث بكغٍت.
-

حعطيف أزاء اإلاوضز البشطيإ :جىحض ٖضة حٗغٍفاث هظهغ مً بُنها ما ًلي:

ٌٗغف ٖلى أهه " مفهىم ًأزظ حىاهب ٖضة وفلا لبٗض ألاٖماٌ فاهه ٌٗبر ًٖ عبدُت الكغهت أو الؿهم،
هما ٌٗبر ًٖ ؤلاحغاءاث اإلاخسظة لخدلُم هضف الاؾخضامت وفلا للبٗض ؤلاؾتراجُيي ،البدث ًٖ الخلىٌ وفم
ػواًا مخٗضصة مً خُث بٗض الخىافؿُت "(Gonzalez-Feliu, Les indicateurs de performance, 2015).
في حٗغٍف آزغ وعص أهه " مفهىم ًخىافم م٘ جدلُم ألاهضاف والىخائج اإلاخىكٗت لِـ هظلً فلِ بل
وزلم كُمت وهى ألامغ الظي ًغجبِ بالًغوعة بؼٍاصة ألاعباح "(SIMON, 2012 , P 09).
ًمىً اللىٌ أن أصاء اإلاىعص البكغي هى "هخاج الجهض اإلابظوٌ مً َغف الفغص في اإلاإؾؿت فىغٍا وان أو
ًٖلُا مً أحل جدلُم اإلاهام اإلاؿُغة مؿبلا والظي ًإزغ بهىعة مباقغة ٖلى مياهت اإلاإؾؿت جُىعها
وهمىها" .إ
محسزاث أزاء اإلاوضز البشطيإ :لٗل الهضف ألاؾاس ي ألي مإؾؿت واهذ هى ػٍاصة ئهخاحها
وجُىٍغه،ألامغ الظي ال ًخدلم ئال مً زالٌ ألاصاء ألافًل وألامثل ألفغاصها والظي ٌٗخبر هدُجت الٗالكت
اإلاخضازلت بحن ول مً الٗىانغ الخالُت:
الجهس :وهى اللىة التي جدغن الفغص ألصاء مهامهً ،بحن كىة الغغبت والخماؽ في ألاصاء والتي جىٗىـ في
صعحت الجهض اإلابظوٌ ومثابغجه واؾخمغاعه في ألاصاء( .بىبغَش ،2012 / 2011 ،نفدت )10
ؤلازضان :وهى بمثابت جهىع للفغص ًٖ ٖمله واهُباٖه خىٌ الؿلىن وألاوكُت اإلايىهت له والُغٍلت
الىاحب ئجباٖها في أصاء مهامه واإلاإزغاث في مدُُه؛ ًترحمها في قيل مٗلىماث جخمثل في جىحيهاث ًداوٌ مً
زاللها ئصعان صوعه في الٗمل بكيل ئًجابي؛ خُث ًيىن الفغص ٖلى صعاًت جامت بمضي يغوعة التزامه باللىاهحن
737
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واللىائذ اإلاىٓمت لٗمله واخترام أوكاث الٗمل واإلاضة الؼمىُت الالػمت إلهجاػ مهامه في ْل ْغوف ٖمل مالئمت.
(بً عخمىن ،2014 / 2013 ،الهفداث )74 - 73
اللسضة :والتي حٗغف ٖلى أنها الاؾخٗضاص واللضعاث الظهىُت والبضهُت ألصاء مهام مخٗضصة( .اللدماوي،
 ،2015نفدت )81
العوامل البيئيت :جىحض بٌٗ الٗىامل الخاعحت ًٖ هُاق ؾُُغة الفغص والتي باميانها الخأزحر ٖلى
مؿخىي أصائهً ،مىً أن هظه ـ ـ ــغ مً بُنها ( الٓغوف اإلااصًـ ـ ـ ــت ،ؤلاياءة  ،الًىياء ،جـغجُـب آلاالث ،خ ـ ـ ـغاعة
ألاحه ـ ــؼة ،الخٗلُم ،الؿُاؾاث ،الخهمُ ـ ــم الخىُٓم ـ ــي ،الخضعٍ ـ ــب ،الخ ـ ــٔ والهضفت  ،)...في ئَاع طلً جخدضص
أهم وأهبر مؿإولُاث ؤلاصاعة باللُام بخىفحر قغوٍ ٖمل وافُت ومىاؾبت للٗاملحن وجأمحن بِئت ٖمل مضٖمت
جلل فيها ٖىائم ألاصاء ئلى أصوى كضع ممىًً( .سلف ،2007 / 2006 ،نفدت )12
 -3 -IIجحؼين أزاء اإلاوضز البشطيإ .إ
ٌٗخبر جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي غاًت حىهغٍت ليل مإؾؿت أًا وان هىٖها وَبُٗت وكاَها وهظا إلاا
أ
ًمثله هظا ألازحر مً مياهت أؾاؾُت وصوع عئِس ي مً خُث جدلُم الىخائج وألاهضاف والغاًاث التي حؿعى
اإلاإؾؿت ئلى جدلُلها ومً زم يغوعة الاهخمام بتركُت أصائه وحٗؼٍؼ و صٖم ؾبل جدلُم طلً.
-

حعطيف جحؼين أزاء اإلاوضز البشطيإ :جخٗضص الخٗاعٍف واإلاؿاهماث في هظا ؤلاَاع والتي هظهغ مً بُنها:

ٌٗغف ٖلى أهه " ٖملُت جخُلب ٖاصة في مًمىنها جدضًض اإلاؿخىي اإلاُلىب مً ألاصاء وهظا كُاؽ ول
مً اإلاؿخىي الفٗلي زم جدضًض مضي الفجىة الفانلت بحن هالهما أي اإلاؿخىي الفٗلي واإلاؿتهضف مىه وجدلُل
مضي جُىعه ،في ألازحر ًخم عؾم بغامج هاصفت لؿض هظه الفجىاث بمٗجى جدؿحن وجُىٍغ ألاصاء (.قغٍفي ،صولي،
 ،2009نفدت )05
)127

أهميت جحؼين أزاء اإلاوضز البشطيإً :مىً أن هظهغ مً بُنها ما ًلي( :خُمغ ،2018 / 2017 ،نفدت

-

حؿمذ ٖملُت جدؿحن ألاصاء بخدلُم كُمت مًافت ليل مً اإلاىعص البكغي واإلاإؾؿت في الىكذ طاجه.

حٗخبر ٖملُت جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي ٖالحا للخلل اإلاىحىص في مؿخىي ألاصاء الفٗلي للمىعص البكغي
في مإؾؿخه ويماها لخدلُم ألاصاء اإلاؿتهضف.
-

حؿمذ ٖملُت جدؿً أصاء اإلاىعص البكغي بخدلُم كُاصة فٗالت له وجىفحر مخُلباث ئصاعتها.

حؿاهم ٖملُت جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي في جىفحر اإلاخابٗت الضائمت لخُىعاث أصائه في اإلاإؾؿت.
-4 -IIإزاضة اإلاعطفت إوجحؼين أزاء اإلاوضإز البشطي في كؼاع الخعليم العالي .إ
حٗخبر ئصاعة اإلاٗغفت مً بحن أهم اإلاىايُ٘ التي ًخم مٗالجتها باليؿبت إلاإؾؿاث الخٗلُم الٗالي الُىم
وهظا هٓغا للُبُٗت الخانت ليكاٍ هظه اإلاإؾؿاث التي جغهؼ بكيل أؾاس ي ٖلى اإلاٗاعف وبيل مً الٗملُاث
اإلاخٗللت بها مً جىلُض ،اهدؿاب ،جسؼًٍ ،وكغ وحمُ٘ الٗملُاث التي جخٗلم باإلاٗغفت وهى ما ؾىداوٌ ئًًاخه
مً زالٌ ما ًلي .إ
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حعطيف إزاضة اإلاعطفت في كؼاع الخعليم العالي :جخٗضص الخٗاعٍف اإلاُغوخت في هظا اإلاجاٌ هظهغ مً
بُنها ما ًلي:
حٗغف ئصاعة اإلاٗغفت في كُإ الخٗلُم الٗالي ٖلى أنها " أؾلىب أو مىهج ًمىً أفغاص اإلاإؾؿت
الخٗلُمُت مً جُىٍغ اإلاماعؾاث الخانت بجمُ٘ اإلاٗلىماث ومكاعهت اإلاٗاعف لخدؿحن الخضماث واإلاىخجاث التي
جلضمها اإلاإؾؿت الخٗلُمُت "( .ماو٘ ،بىػٍضي ،2018 ،نفدت )257
ًمىً حٗغٍفها ٖلى أنها " جلً الٗملُاث التي جلىم بها اإلاإؾؿاث الجامُٗت بما ًًمً الؿحر الخؿً
ليل الٗملُاث اإلاخٗللت بهىاٖت فىغ اإلاىعص البكغي الخامل للمٗغفت ألاواصًمُت ".
-

زوض جؼبيم إزاضة اإلاعطفت مً حيث مهام أعظاء هيئت الخسضيؽ في كؼاع الخعليم العالي.

ٌٗخبر ًٖى هُئت الخضعَـ أو ألاؾخاط الجامعي ،اإلادايغ ،ألاؾخاط أهم مىاعص مإؾؿاث كُإ الخٗلُم
الٗالي هما هى الخاٌ باليؿبت لباقي اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت ألازغي وَٗىص طلً لٗٓمت صوعه في الٗملُت
الخٗلُمُت،فهُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي هي " حمُ٘ ألاشخام اإلاؿخسضمحن في مإؾؿاث الخٗلُم
الٗالي لللُام بالخضعَـ ،البدث ،الايُالٕ بأوكُت الخٗمم الٗلمي وجلضًم زضماث حٗلُمُت للُالب أو
اإلاجخم٘ بهىعة ٖامت( .همىع ،2012 / 2011 ،نفدت )56
هٓغا ليىن أًٖاء هُئت الخضعَـ ًمثلىن حجغ الؼاوٍت في مإؾؿاث الخٗلُم الٗالي فاهه ًخىحب ٖلى
اإلاإؾؿاث أن جلىم بخدضًض أصواع ومؿإولُاث أًٖاء هُئت الخضعَـ فيها ،وٍخىك٘ منهم أن ًلىمىا بخأصًت
أصواعهم بهىعة فغصًت أو حماُٖت مما ًجٗل ٖملُت الاؾدثماع في مإؾؿاث الخٗلُم الٗالي جدلم أهضافها
اإلاغحىة( .الؼَمت ،2011 ،نفدت )68
ًمىىىا جلخُو طلً في الضوع الظي ًخم جأصًخه ججاه َلبتهم مً خُث َغق الخضعَـ وؤلاعقاص والخىحُه
وؤلاقغاف ٖلى بدىر الُلبت وصعاؾتهم وحؿهُل ٖملُت الخٗلم وئٖضاص اإلاىاص الخٗلُمُت وألاصلت
الضعاؾُت؛ئيافت ئلى أصائهم ججاه اإلاإؾؿت التي ٌٗملىن بها والتي حكخمل اإلاكاعهت في الخُِ والاحخماٖاث
وقغل اإلاىانب ائصاعٍت واجساط اللغاعاث وعؾم الؿُاؾاث وجسُُِ البرامج والخُِ اإلاكترهت في الاحخماٖاث
واللجان والهُئاث اإلاخسههت ،هما ججضع ؤلاقاعة أًًا ئلى صوعهم ججاه مدُُهم والظي ٌكمل بُبُٗت الخاٌ
زضمت اإلاإؾؿاث طاث الٗالكت باإلاجخم٘ اإلادلي ووكغ الثلافت ،جلضًم الاؾدكاعاث وئحغاء الضعاؾاث وألابدار
التي حٗالج اإلاكىالث التي ٌٗاوي منها اإلاجخم٘ وهظا جفُٗل أصواعها في زضمت الُلبت الجامُٗحن ،وألاهم مً
طلً جأهُل ًٖى هُئت الخضعَـ وجُىٍغه طاجُا مً زالٌ ؤلاَالٕ والبدث واإلاكاعهت في اإلاإجمغاث وجىُٓم
الؼٍاعاث وخًىع خللاث الىلاف والضوعاث الخضعٍبُت وجباصٌ الؼٍاعاث م٘ ػمالء الجامٗاث واليلُاث
ألازغي،هما ًخىحب ؤلاقاعة ئلى أن ول هظه ألاصواع ؾالفت الظهغ جىمل بًٗها البٌٗ لخسغج بأخؿً الىخائج.
(الؼَمت ،2011 ،الهفداث )70 - 69
-

زوض جؼبيم إزاضة اإلاعطفت مً حيث البحث العلمي في كؼاع الخعليم العالي( .ألانباش ي،2016 ،

الهفداث )89 - 88
ٌٗخبر البدث الٗلمي هخاج حٗاْم الجهىص اإلابظولت ليل الٗىانغ اإلااصًت منها وباألزو البكغٍت باليؿبت
إلاإؾؿاث كُإ الخٗلُم الٗالي ،ئط حٗمل ولها ؾاُٖت ئلى النهىى بمؿخىي البدث الٗلمي وجغكُخه ،حٗىـ
الجامٗاث كىة وعٍاصة الكٗب وألامت مً الىاخُت الثلافُت والٗلمُت ٖلى ازخالف مغاخل جُىعها الاكخهاصًت
والاحخماُٖت ،خُث لم حٗض عؾالتها جلخهغ ٖلى أهضافها الخللُضًت فلِ مً بدث وجضعَـ لخمخض بظلً ئلى باقي
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هىاحي الخُاة ،ألامغ الظي حٗل مً أهم واحباث الجامٗاث اإلاٗانغة الخفاٖل م٘ اإلاجخم٘ للبدث في خاحاجه
وجىفحر مخُلباجه.
ًمىً ئًجاػ الضوع الظي جإصًه ئصاعة اإلاٗغفت اإلاخٗلم بجاهب البدث الٗلمي في الىلاٍ الخالُت :إ
-

ػٍاصة اإلاىافؿت وؤلاؾخجابت للمىذ البدثُت وٖلىص وفغم ئحغاء البدىر الخجاعٍت.

-

جىفحر الىكذ في ٖملُت البدث هدُجت لؿهىلت الىنىٌ ئلى مهاصع اإلاٗلىماث وؾهىلت حمٗها وجىفحرها

بأؾغٕ وكذ ممىً.
-

جسفٌُ جيلفت مهاعٍف البدث هدُجت لخسفٌُ جيالُف اإلاهاعٍف ؤلاصاعٍت.

-

حؿهُل ٖملُت البدث اإلاكترهت بحن الخسههاث اإلاخىىٖت واإلاخضازلت.

 IIIؤلاػاض الخؼبيلي للسضاػت.
ؾىداوٌ مً زالٌ ما ًلي ئُٖاء نىعة خلُلت ًٖ مىيىٕ الضعاؾت وهظا ًٖ َغٍم مٗالجت البُاهاث
التي جم حمٗها باالٖخماص ٖلى أؾلىب الاؾخبُان في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ومً زم جدلُلها مٗخمضًً ٖلى
البرهامج ؤلاخهائي  spssوئُٖاء كغاءة ٖلمُت للىخائج اإلاخىنل ئليها وجفؿحرها.
 -1 - IIIؤلاػاض العام للسضاػت .إ
ؾيخُغق في ما ًلي ئلى الخٗغٍف باإلاإؾؿت مدل الضعاؾت هما ؾىٗمل ٖلى جىيُذ اإلاٗلىماث اإلاخٗللت
بيل مً مجخم٘ وُٖىت الضعاؾت؛ ألاصواث ؤلاخهائُت؛ اإلالُاؽ اإلاؿخسضم.
 الخعطيف بيليت العلوم الاكخصازًت والخجاضيت إوعلوم الدؼيير بجامعت بؼىطةhttp://univ-(.)2020 ،biskra.dz/index.php/en/34-universite/articles9/186-presentation-de-lumkb
ٌٗىص فخذ مجاٌ الخيىًٍ في الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة ئلى ؾىت 1991
خُث جم فخذ كؿم الٗلىم الاكخهاصًت في اإلاىؾم الجامعي  1992 – 1991وكض وان كؿما مؿخلال هما كض وان
أوٌ كؿم في الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،وبهضوع اإلاغؾىم عكم 397 / 89:اإلاإعر في  02صٌؿمبر  1998الظي أوحض هٓام
اليلُاث أنبذ كؿم الٗلىم الاكخهاصًت مكىال ليلُت الخلىق والٗلىم الاكخهاصًت والتي جًم أًًا كؿم
ٖلىم الدؿُحر؛ كؿم الخلىق ،وفي الؿىت الجامُٗت  2005 – 2004أنبذ اللؿم جابٗا ليلُت الٗلىم
الاكخهاصًت والدؿُحر بٗض فهلها ًٖ ولُت الخلىق لخًم الُىم أعبٗت أكؿام هي واآلحي:
-

كؿم الٗلىم الاكخهاصًت :و هى أوٌ كؿم جم ئوكاؤه مىظ.1991

-

كؿم ٖلىم الدؿُحر :م٘ ئكغاع اليلُاث باإلاغؾىم  397 / 98جأؾـ م٘ بضاًت اإلاىؾم 1998 / 1999

إ

كؿم ٖلىم الدؿُحر جابٗا ليلُت الخلىق والٗلىم الاكخهاصًت زم ليلُت الٗلىم الاكخهاصًت وٖلىم الدؿُحر َبلا
للمغؾىم  03 / 297ابخضاء مً ؾىت  2003م٘ كؿمي الٗلىم الاكخهاصًت وؤلاٖالم آلالي للدؿُحر.
-

كؿم الٗلىم الخجاعٍت :أوص ئ هظا اللؿم ؾىت  2005بملخض ى كغاع مإعر في  20أفغٍل 2005

واإلاخًمً ئوكاء أكؿام ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والدؿُحر.
-

كؿم ؾىت أولى حظٕ مكترن.
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أعظاء هيئت جسضيؽ وليت العلوم الاكخصازًت إوالخجاضيت وعلوم الدؼيير بجامعت بؼىطة.
وفلا إلاا جم وكغه في مىك٘ اليلُت في  18صٌؿمبر  2018فان ٖضص أًٖاء هُئت جضعَـ ولُت الٗلىم
الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة كض بلغ 195 :أؾخاط وأؾخاطة مهىفحن خؿب جسهههم
خُث بلغ ٖضص ألاؾاجظة جسهو اكخهاص  85أؾخاط وأؾخاطة ،في خحن ًبلغ ٖضص ألاؾاجظة جسهو حؿُحر 77
أؾخاط وأؾخاطة أما باليؿبت لخسهو الخجاعة فًُم  32أؾخاط وأؾخاطة ومً يمنهم  3أؾاجظة جسهو
عٍايُاث)2020 ،http://fsecsg.univ-biskra.dz/index.php/ar (.
الجسو ضكم (:)01جسو ًوضح جوظيع أػاجصة وليت العلوم الاكخصازًت والخجاضيت إوعلوم الدؼيير حؼب
أكؼام اليليت .إ
الجيؽ :إ
الطجبت العلميت :إ
إ
جذصص العلوم الاكخصازًت :إ
ٖضص ألاؾخاطة بغجبت أؾخاط مدايغ أ29 :
أؾخاط وأؾخاطة.
ٖضص ألاؾاجظة31 :
أؾخاط.
ٖضص ألاؾاجظة بغجبت أؾخاط مدايغ ب16:
أؾخاط وأؾخاطة.
ٖضص ألاؾاجظة بغجبت أؾخاط مؿاٖض أ25 :
أؾخاط وأؾخاطة.
ٖضص ألاؾخاطاث54 :
أؾخاطة.

ٖضص ألاؾاجظة11 :أؾخاط.
ٖضص ألاؾخاطاث 8:أؾخاطاث.
ٖضص ألاؾاجظة 8 :أؾاجظة.
ٖضص ألاؾخاطاث 11 :أؾخاطة.
ٖضص ألاؾاجظة  7 :أؾاجظة.
ٖضص ألاؾخاطاث 18:أؾخاطة.

ٖضص ألاؾاجظة بغجبت أؾخاط مؿاٖض ب2:
أؾخاط وأؾخاطة.
ٖضص ألاؾاجظة بغجبت أؾخاط 13:أؾخاط
وأؾخاطة.

ٖضص ألاؾاجظة :ال ًىحض.
ٖضص ألاؾخاطاث 2 :أؾخاطة.
ٖضص ألاؾاجظة 11 :أؾخاط.
ٖضص ألاؾخاطاث  2 :أؾخاطة.

جذصص علوم الدؼيير:
ٖضص ألاؾاجظةٖ 31:ضص ألاؾخاطة بغجبت أؾخاط مدايغ أ24 :
أؾخاط وأؾخاطة.
أؾخاط.
ٖضص ألاؾاجظة بغجبت أؾخاط مدايغ ب:
 16أؾخاط وأؾخاطة.
ٖضص ألاؾاجظة بغجبت أؾخاط مؿاٖض أ30:
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ٖضص ألاؾاجظة 10 :أؾاجظة.
ٖضص ألاؾخاطاث14 :أؾخاطة.
ٖضص ألاؾاجظة 4 :أؾخاطة.
ٖضص ألاؾخاطاث 12 :أؾخاطة.
ٖضص ألاؾاجظة 12:أؾخاط .
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ٖضص ألاؾخاطاث46 :
أؾخاطة.

أؾخاط وأؾخاطة.

ٖضص ألاؾخاطاث 18 :أؾخاطة.

ٖضص ألاؾاجظة بغجبت أؾخاط مؿاٖض ب :ال
ًوجس.

ٖضص ألاؾاجظة :ال ًىحض.
ٖضص ألاؾخاطاث :ال ًىحض.

ٖضص ألاؾاجظة 5 :أؾاجظة.
ٖضص ألاؾاجظة بغجبت أؾخاط 7 :أؾاجظة
وأؾخاطاث.
ٖضص ألاؾخاطاث 2 :أؾخاطة.
جذصص علوم ججاضيت :مً طمنهم  3أػخاشاث جذصص ضياطياث بطجبت أػخاش مؼاعس ب.
ٖضص ألاؾاجظة:
12

ٖضص ألاؾخاطة بغجبت أؾخاط مدايغ أ13 :
أؾخاط وأؾخاطة.
ٖضص ألاؾاجظة بغجبت أؾخاط مدايغ ب6 :
أؾاجظة وأؾخاطاث.
ٖضص ألاؾاجظة بغجبت أؾخاط مؿاٖض أ 6 :
أؾاجظة وأؾخاطاث .

ٖضص ألاؾخاطاث:
20

ٖضص ألاؾاجظة 6 :أؾاجظة.
ٖضص ألاؾخاطاث 7 :أؾخاطاث.
ٖضص ألاؾاجظة 1 :أؾخاط.
ٖضص ألاؾخاطاث 5 :أؾخاطاث.
ٖضص ألاؾاجظة 3 :أؾاجظة.
ٖضص ألاؾخاطاث  3 :أؾخاطاث .

ٖضص ألاؾاجظة بغجبت أؾخاط مؿاٖض ب3 :
أؾاجظة وأؾخاطة.

ٖضص ألاؾاجظة:ال ًىحض .

ٖضص ألاؾخاطاث 3 :أؾخاطاث (جسهو
عٍايُاث).
ٖضص ألاؾاجظة 2 :أؾخاط.
ٖضص ألاؾاجظة بغجبت أؾخاط 4 :أؾخاطة
وأؾخاطاث.
ٖضص ألاؾخاطاث 2 :أؾخاطة.
اإلاصسض :مً ئٖضاص الباخثخحن باالٖخماص ٖلى مىك٘ اليلُت
http://fsecsg.univ-biskra.dz/index.php/ar

-

مجخمع إوعيىت السضاػت.
ؾىٗمل مً زالٌ ما ًلي ٖلى جىيُذ ول مً مجخم٘ وُٖىت الضعاؾت؛ َغٍلت ازخُاع الُٗىت اإلاٗخمضة.

مجخمع السضاػت :بىاءا ٖلى مكيلت الضعاؾت وأهضافها فان مجخم٘ الضعاؾت ًخدضص في حمُ٘ أًٖاء

هُئت جضعَـ ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة والظًً ًبلغ ٖضصهم 195
أؾخاطا وأؾخاطة.
عيىت السضاػت  :جم ئعؾاٌ اؾدباهت الضعاؾت ئلىتروهُا ئلى حمُ٘ أًٖاء هُئت جضعَـ ولُت الٗلىم

الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة بىاؾُت البرًض الالىترووي خُث فكلذ ٖملُت ئعؾاله ئلى
 57أؾخاط وأؾخاطة  ،في خحن جللُىا  55ئحابت وجم الاٖخماص ٖليها ليىنها نالخت للخدلُل ؤلاخهائي.
الاػدباهت.
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أزىاء ئٖضاص الضعاؾت جم الاٖخماص ٖلى مهضعًٍ أؾاؾُحن لجم٘ اإلاٗلىماث ونُاغت الاؾدباهت وهى ما
ؾىداوٌ الخُغق ئلُه في ما ًلي.
 اإلاصازض ألاوليت.جم الاٖخماص ٖلى الاؾخبُان هأصاة عئِؿُت للضعاؾت وهظا إلاٗالجت الجىاهب الخدلُلُت إلاىيىٕ
الضعاؾت؛الظي نمم زهُها لهظا الغغى وجدلُله باؾخسضام البرهامج ؤلاخهائي ( Statistical .) SPSS
.Package for Social Sciences
جم ئٖضاص الاؾدباهت خىٌ " زوض إزاضة اإلاعطفت في جحؼين أزاء اإلاوضز البشطيإ أعظاء هيئت الخسضيؽ
في كؼاع الخعليم العالي " وكض جم جلؿُم الاؾخبُان ئلى كؿمحن:
 اللؼم ألاو إً :خٗلم هظا اللؿم باإلاٗلىماث الصخهُت بأفغاص اإلاجخم٘ ؤلاخهائي واإلاخمثلت في ول مً(الجيـ ،الٗمغ ،الغجبت ،الخبرة ).
 اللؼم الثاويً :خٗلم هظا اللؿم بمىيىٕ الضعاؾت ،والظي جم جلؿُمه هى آلازغ ئلى مدىعًٍ أؾاؾُحنهما واآلحي:
 اإلاحوض ألاو إً :خٗلم باصاعة اإلاٗغفت ًًم هظا ألازحر أعبٗت أبٗاص (اهدؿاب وجىلُض اإلاٗغفت ،جسؼًٍ اإلاٗغفت،جىػَ٘ اإلاٗغفت ،جُبُم اإلاٗغفت) خُث ًخًمً ول بٗض ٖ 05باعاث أي ما ٌٗاصٌ ٖ 25باعة.
 اإلاحوض الثاويً :خٗلم هظا اإلادىع بأصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي مًزالٌ ٖ 13باعة.
 اإلاصازض الثاهويت .إجم الاٖخماص ٖلى مجمىٖت مً مهاصع البُاهاث الثاهىٍت وهظا بغغى مٗالجت ؤلاَاع الىٓغي للضعاؾت
مً زالٌ مجمىٖت مً الىخب ،اإلالاالث ،اإلاغاح٘ الٗغبُت وألاحىبُت طاث الٗالكت ،اإلاىاك٘ ؤلالىتروهُت.
الاػدباهت.
 دؼ إواث بىاء إ-

لبىاء الاؾدباهت جم ئجبإ الخُىاث الخالُت:

 ؤلاَالٕ ٖلى مسخلف الضعاؾاث الؿابلت التي لها ٖالكت بمىيىٕ الضعاؾت والاؾخفاصة منها في بىاء الاؾدباهتونُاغت فلغاتها.
– جدضًض فلغاث ول مخغحر.
– ٖغى الاؾدباهت ٖلى مدىمحن.
– في يىء آعاء اإلادىمحن جم حٗضًل بٌٗ فلغاث الاؾدباهت مً خُث الخظف أو ؤلايافت أو الخٗضًل لدؿخلغ
الاؾدباهت في نىعتها النهائُت ٖلى (  ) 33فلغة.
– جم ئٖضاص اؾدباهت ئلىتروهُت وئعؾالها بىاؾُت البرًض ؤلالىترووي.
 الجسو آلاحي ًوضح ؤلاػاض العام للسضاػت.الجسو ضكم ( :)02جسو ًوضح ؤلاػاض العام للسضاػت .إ
الاػخبياهاث  :إ
الاػخبياهاث التي جم إضػالها إ
الاػخبياهاث التي فشل إضػالها إ
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العسز  :إ
 195إ
 57إ

اليؼبت اإلائويت  % :إ
 %100إ
 %28.64إ
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ؤلاجاباث التي جم جلليها إ
الاػخبياهاث الخاطعت للخحليل إ

 %27.63إ
 %27.63إ

 55إ
 55إ

اإلاصسض :مً ئٖضاص الباخثخحن.
جم الاٖخماص ٖلى ؾلم لياعث الخماس ي ( ً ،) Likertخًمً ٖ 5الماث (غحر مىافم جماما ،غحر مىافم،
مداًض ،مىافم ،مىافم جماما) هما هى مىضح في الجضوٌ اإلاىالي:
الجسو ضكم (  :)03جسو ًوضح زضجاث ملياغ ػلم لياضث الخماس ي .إ
موافم جماما إ
موافم إ
محاًس إ
غير موافم إ
الاػخجابت إ غير موافم جماما إ
إ
5إ

4إ

3إ
2إ
1إ
السضجت :إ
اإلاصسض :مً ئٖضاص الباخثخحن.
جم جدضًض الخضوص الضهُا والٗلُا إلالُاؽ لياعث ( )Likertالخماس ي مً زالٌ جدضًض َىٌ زالًا اإلالُاؽ
اإلاؿخسضم في مداوع الضعاؾت وهظا مً زالٌ خؿاب اإلاضي ( ،)4 =1-5ومً زم جلؿُمه ٖلى ٖضص زالًا
اإلالُاؽ للخهىٌ ٖلى َىٌ الخلُت الصخُذ أي ( )0.8 = 5/4بٗض طلً جم ئيافت هظه اللُمت ئلى أكل كُمت
في اإلالُاؽ واإلاخمثلت في الىاخض الصخُذ وطلً لخدضًض الخض ألاٖلى لهظه الخلُت وهىظا أنبذ َىٌ الخالًا هما
ًىضخه الجضوٌ الخالي:
الجسو ضكم (  :)04جسو ًوضح ػو الخليت لؼلم لياضث .إ
زضجت اإلاوافلت :إ
إ
الفئاث :إ
غحر مىافم جماما
( ) 1 – 1.79
غحر مىافم
( ) 1.80 – 2.59
مداًض
( ) 2.60 – 3.90
مىافم
( ) 3.40 – 4.19
مىافم جماما
( ) 4.20 – 5
اإلاصسض :مً ئٖضاص الباخثخحن.
الاػدباهت :جم الخأهض مً نضق الاؾدباهت وهظا باالٖخماص ٖلى ٖغيها ٖلى مدىمحن مً
صسق وثباث إ
أؾاجظة ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة وكض جمذ الاؾخجابت آلعاء اإلادىمحن
وئحغاء ما ًلؼم مً خظف أو ئيافت أو حٗضًل في ئَاع اإلاالخٓاث اإلالضمت هما جم الخدلم مً الثباث بخُبُم
مٗامل ألفا هغوهبار الظي ٌٗخمض ٖلى احؿاق أصاة الفغص مً فلغة ئلى أزغي وهى ما ٌٗبر ًٖ كىة الاعجباٍ
والخماؾً بحن فلغاث الاؾدباهت ،وٍمىذ جلضًغ حُض وواهذ الىخائج هما هي مىضخت في الكيل آلاحي:
الاػدباهت إوالصسق الصاحي .إ
الجسو ضكم (  :) 05جسو ًوضح معامل ألفا هطوهباخ إوللياغ ثباث إ
الاػدباهت :إ
محاوض إ
ئصاعة اإلاٗغفت.
أصاء اإلاىعص البكغي ( أًٖاء هُئت الخضعَـ) في
كُإ الخٗلُم الٗالي.

الاػدباهت مجخمعت إ
فلطاث إ

عسز العباضاث إ
20
13

معامل ألفا هطوهباخ إ
0.930
0.847

الصسق الصاحي إ
0.964
0.920

 33إ

 0.939إ

 0.969إ
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الهضق الظاحي = الجظع التربُعي اإلاىحب إلاٗامل ألفا هغوهبار .
ًخطح مً الىخائج اإلادللت في الجضوٌ اإلاىضح أٖاله أن كُمت مٗامل ألفا هغوهبار ٖالُت باليؿبت ليل

مدىع هما هى الخاٌ باليؿبت لفلغاث الاؾدباهت مجخمٗت والظي بلغ (  ،) 0.939أيف ئلى طلً اعجفإ كُمت
الهضق الظاحي ليل مدىع هما هى الخاٌ لجمُ٘ فلغاث الاؾدباهت والظي بلغ (  ) 0.969ألامغ الظي ًضٌ ٖلى
زباث ونضق هظه الفلغاث مما ؾمذ لىا باالٖخماص ٖليها في ئٖضاص الضعاؾت.
 -2 -IIIعطض البياهاث وجحليل اججاهاث آلاضاء :ؾىداوٌ مً زالٌ ما ًلي الخُغق ئلى البُاهاث التي جم
الاٖخماص ٖليها أزىاء الضعاؾت مً زالٌ ٖغيها والٗمل ٖلى جدلُلها.
عطض البياهاث العامت :ؾيخُغق فُما ًلي ئلى ٖغى البُاهاث الصخهُت هما هي مىضخت في الجضوٌ
آلاحي والظي ًىضح ٖغى الخهائو الضًمىغغافُت مً حيـ وٖمغ وعجبت وزبرة .إ
 الجسو ضكم (  : ) 06جسو ًوضح جوظيع أفطاز عيىت السضاػت حؼب اإلاخغيراث الشخصيتاإلاخغير إ
الجيؽ إ

العمط إ

الطجبت إ

الخبرة إ

فئاث اإلاخغير إ
طهغ
أهثى
اإلاجمىٕ
مً  20ئلى  29ؾىت
مً  30ئلى  39ؾىت
مً  40ئلى  49ؾىت
مً  50ؾىت فأهثر
اإلاجمىٕ
أؾخاط مؿاٖض ب
أؾخاط مؿاٖض أ
أؾخاط مدايغ ب
أؾخاط مدايغ أ
أؾخاط صهخىع
اإلاجمىٕ
أكل مً  5ؾىىاث
مً  5ئلى  9ؾىىاث
مً  10ئلى  15ؾىت
مً  16ؾىت فأهثر
اإلاجمىٕ

الخىطاض إ
20
35
55
0
29
22
4
55
0
8
19
24
4
55
4
14
27
10
55

اليؼبت اإلائويت %إ
%36.4
%63.6
%100
%0
%52.7
%40
%7.3
%100
%0
%14.5
%34.5
%43.6
%7.3
%100
%7.3
%25.5
%49.1
%18.2
%100

اإلاصسض :مً ئٖضاص الباخثخحن باالٖخماص ٖلى بغهامج  . spss.v 23إ
الجيؽًٓ :هغ مً الجضوٌ اإلاىضح أٖاله أن أغلب ؤلاحاباث واهذ مً ألاؾخاطاث ؤلاهار خُث بلغذ
وؿبتهً (  ) % 63.6في خحن بلغذ وؿبت ئحابت ألاؾاجظة الظوىع (  .)%36.4إ
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العمط :باليؿبت لهظا ألازحر فان الفئت الٗمغٍت ألاٖلى وؿبت جسو الفئت [ مً  30إلى  39ػىت ] والتي
بلغذ وؿبتها (  )% 52.7جلي منها الفئت [ مً  40إلى  49ػىت ] بيؿبت (  ) %40بٗض طلً الفئت [ مً  50ػىت
فأهثر] بيؿبت (  ) % 7.3في خحن بلغذ وؿبت الفئت [ مً  20إلى  29ػىت] وؿبت ( .)%0إ
الطجبت :والتي حاءث وؿبها واآلحي باليؿبت لفئت ألاؾاجظة بغجبت أؾخاط مدايغ أ كضعث بـ ( ،) %43.6
عجبت أؾخاط مدايغ ب كضعث بـ( ،) 34.5%عجبت أؾخاط مؿاٖض أ (  ،) % 14.5عجبت أؾخاط صهخىع (  ،) %7.3في
خحن كضعث وؿبت ألاؾاجظة بغجبت أؾخاط مؿاٖض ( .)%0إ
-

الخبرة :باليؿبت ليؿب ؾىىاث الخبرة ألفغاص ُٖىت الضعاؾت فلض حاءث وؿبها هما ًلي فئت الخبرة

[ مً  10إلى  15ػىت ] والتي جدىػ ٖلى أٖلى وؿبت كضعها ( ،) %49.1فئت [ مً  5إلى  9ػىواث ] سجلذ
وؿبت كضعها (  ،) % 25.5فئت [ مً  16ػىت فأهثر] خللذ وؿبت كضعها (  ) % 18.2في ألازحر سجلذ الفئت
[ أكل مً  5ػىواث ] أكل وؿبت بحن الفئاث والتي كضعث بـ ( .) %7.3
آلاضاء :ؾىداوٌ في ما ًلي اللُام بخدلُل مداوع الاؾدباهت بغغى ؤلاحابت ًٖ أؾئلت
 -3 -IIIجحليل اججاهاث إ
الضعاؾت وهظا باؾخسضام ؤلاخهاء الىنفي مً زالٌ اؾخسغاج ول مً اإلاخىؾِ الخؿابي والاهدغاف اإلاُٗاعي
ٖلى ملُاؽ لياعث [  1إ–  ] 5إلحاباث أفغاص ُٖىت الضعاؾت ًٖ ٖباعاث الاؾدباهت اإلاخٗللت بيل مً اإلادىعًٍ
ئصاعة اإلاٗغفت وأصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي باالؾخٗاهت بؿإالحن:
الؼؤا ألاو إ :ما هى مؿخىي جُبُم ئصاعة اإلاٗغفت في ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم
الدؿُحر بجامٗت بؿىغة ؟
لإلحابت ٖلى هظا الؿإاٌ اإلاُغوح ال بض مً صعاؾت وجدلُل الىخائج اإلاىضخت في الجضوٌ عكم(  )07أصهاه.
-

الطكم إ

 01إ
 02إ
 03إ
 04إ
 05إ

 06إ
 07إ

واكع جؼبيم إزاضة اإلاعطفت.
الاهحطافاث اإلاعياضيت وألاهميت اليؼبيت
الجسو ( :)07جسو ًوضح اإلاخوػؼاث الحؼابيت و إ
إلجاباث أفطاز عيىت البحث عً عباضاث محوض إزاضة اإلاعطفت .إ
البعس إ
اهدؼاب إوجوليس اإلاعطفت :إ
تهخم الجامٗت باهدؿاب اإلاٗغفت مً مهاصع مسخلفت.
جىفغ الجامٗت مسخلف الضوعاث الخضعٍبُت مً أحل
جىلُض اإلاٗغفت.
ًخم عنض اإلاٗغفت مً اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت ألازغي.
ٌكاعن ألاؾاجظة في مسخلف اإلالخلُاث الٗلمُت مما
ٌؿاهم في اهدؿاب مٗاعف حضًضة.
حؿعى الجامٗت الؾخلُاب أؾاجظة مخمحزًً مً زالٌ
ئٖضاص مؿابلاث وَىُت لخىُْف ألاؾاجظة.
جذعيً اإلاعطفت :إ
حؿخسضم الجامٗت وؾائل جسؼًٍ مخٗضصة ومخُىعة
لخفٔ اإلاٗغفت.
ال حؿخغجي الجامٗت ًٖ الىؾائل الخللُضًت لخفٔ

اإلاخوػؽ
الحؼابي إ
 3.3382إ
3.3664
3.0727

الاهحطاف
إ
اإلاعياضيإ إ
 0.71271إ
0.93023
1.06900

ألاهميت
اليؼبيت إ
الثالث إ
2إ
3إ

اججاهاث
آلاضاء إ
موافم إ
موافم إ
موافم إ

3.0000
3.9091

0.94281
0.90841

5إ
1إ

محاًس إ
موافم إ

3.0727

1.05153

3إ

محاًس إ

 3.4255إ
3.2727

 0.62664إ
0.91195

الثاوي إ
3إ

موافم إ
موافم إ

4.2727

0.73168

1إ

موافم إ
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 08إ
 09إ
 10إ

 11إ
 12إ
 13إ
 14إ

 15إ

 16إ
 17إ
 18إ
 19إ
 20إ

اإلاٗغفت مً أٖماٌ بدثُت وعكُت مً أَغوخاث
صهخىعاه وعؾائل ماحؿخحر ومظهغاث ماؾتر.
حؿخسضم الجامٗت كىاٖض بُاهاث جؼوصها بمٗلىماث
خىٌ اإلاىيىٖاث اإلاٗغفُت الخٗلُمُت اإلاسخلفت.
حؿعى الجامٗت لالخخفاّ باألؾاجظة اإلامحزًً والظًً
ًمخليىن زبراث ومٗاعف هبحرة.
ًخم الاخخفاّ بمسخلف الخبراث والخجاعب مً أٖماٌ
ألاؾاجظة في كىاٖض اإلاٗغفت.
جوظيع اإلاعطفت :إ
حصج٘ الجامٗت ألاٖماٌ البدثُت وجيىًٍ فغق بدث.
جهضع الجامٗت مسخلف اإلاجالث الٗلمُت التي حؿاهم
في وكغ اإلاٗغفت.
جىفغ الجامٗت مسخلف الخلىُاث والىؾائل الخضًثت
للمؿاهمت في وكغ اإلاٗغفت بؿهىلت وبؿغٖت.
جُبم الجامٗت أؾلىب الخغُحر الضوعي إلاجمىٖت
اإلالاًِـ التي ًخىلى ألاؾاجظة جضعَؿها ليكغ اإلاٗغفت
لضيهم.
حؿخٗمل الجامٗت وؾائل خضًثت في وكغ اإلاٗغفت مثل
مىهت .moodle
جؼبيم اإلاعطفت :إ
زلافت اإلاإؾؿت جضٖم ٖملُت الخُبُم الفٗاٌ
للمٗغفت.
الترهحز ٖلى جُبُم اإلاٗغفت هأهم أولىٍاث الجامٗت.
جىفغ الجامٗت وؾائل الاجهاٌ الخىىىلىحُت والخلىُت
الًغوعٍت لخُبُم ئصاعة اإلاٗغفت.
تهخم الجامٗت بخدضًث ألاؾالُب اإلاؿخسضمت لخُبُم
اإلاٗغفت في الٗمل.
جخم الاؾخفاصة مً مٗاعف وزبراث ألاؾاجظة ٖىض
جُبُم اإلاٗغفت.
إزاضة اإلاعطفت بشيل عام :إ

3.4909

0.95980

2إ

موافم إ

2.8909

1.04833

5إ

محاًس إ

3.2000

0.84765

4إ

موافم إ

 3.5855إ
3.7273
4.0182

 0.63812إ
0.91195
0.78152

ألاو إ إ
3إ
2إ

موافم إ
موافم إ
موافم إ

3.3636

1.04285

4إ

موافم إ

2.6000

1.04704

5إ

غير موافم إ

4.2182

0.73764

1إ

موافم إ

 3.1636إ
3.1455

 0.87101إ
0.97026

الطابع إ
4إ

موافم إ
موافم إ

3.1818
3.2545

0.98302
1.00403

2إ
1إ

موافم إ
موافم إ

3.0727

1.10310

5إ

موافم إ

3.1636

1.06442

3إ

موافم إ

 3.3782إ

 0.62914إ

إ

موافم إ
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باالٖخماص ٖلى هخائج الجضوٌ اإلاىضح أٖاله ًخطح لىا أن اإلاخىؾِ الخؿابي الٗام لإلحاباث إلصاعة
اإلاٗغفت كض بلغ ( )3.3782باهدغاف مُٗاعي كضعه ( )0.62914ووفلا إلالُاؽ الضعاؾت فان ئصاعة اإلاٗغفت حكحر ئلى
اججاهاث آعاء " موافم " أي أنها جضٌ ٖلى كبىٌ مغجف٘ إلحاباث ُٖىت الضعاؾت وأزظث هخائج اإلاخغحراث
الفغُٖت الخانت بهظا البٗض ٖلى الىدى آلاحي:
– اهدؼاب و جوليس اإلاعطفتً :دخل بٗض " اهدؼاب و جوليس اإلاعطفت " الغجبت الثالثت مً خُث ألاهمُت اإلاُٗاة
له مً كبل أفغاص ُٖىت الضعاؾت وكض بلغ اإلاخىؾِ الخؿابي لهظا البٗض ( )3.3382باهدغاف مُٗاعي
( ،)0.71271خُث جغاوخذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت لهظا البٗض ما بحن (  3.0000و  ،) 3.9091هما جغاوخذ كُم
الاهدغافاث اإلاُٗاعٍت بحن ول مً اللُمخحن (  0.90841و ،) 1.06900وأهه وفلا إلالُاؽ الضعاؾت فان هظا البٗض
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ٌكحر ئلى "موافم " ،وهظا ما ًفؿغ ٖلى أن ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة
جخجه هدى كبىٌ مغجف٘ الهدؿاب وجىلُض اإلاٗغفت خؿب هخائج اججاهاث آلاعاء وأنها حؿعى حاهضة ئلى جدىٍل
اإلاٗغفت الًمىُت ئلى مٗغفت نغٍدت ومً اإلاؿخىي الفغصي ئلى اإلاؿخىي الجماعي باالٖخماص ٖلى أًٖاء هُئت
جضعَؿها في جىلُض مٗاعف حضًضة غحر أنها ال حٗخمض ٖلى اإلاؿابلاث الىَىُت الؾخلُاب أؾاجظة مخمحزًً.
– جذعيً اإلاعطفتً :دخل بٗض " جذعيً اإلاعطفت " الغجبت الثاهُت مً خُث ألاهمُت اإلاُٗاة له مً كبل أفغاص
ُٖىت الضعاؾت ،خُث بلغ اإلاخىؾِ الخؿابي لهظا البٗض ( )3.4255باهدغاف مُٗاعي كضعه (،)0.62664
جغاوخذ اإلاخىؾُاث الخؿابُت لٗباعاث هظا البٗض ما بحن (  2.8909و  ) 4.2727في خحن جغاوخذ الاهدغافاث
اإلاُٗاعٍت له ما بحن ول مً (  0.73168و  ،) 1.04833هالخٔ أن مخىؾِ ئحاباث أفغاص ُٖىت الضعاؾت وفلا
إلالُاؽ الضعاؾت جخجه هدى " موافم " ،ألامغ الظي ًفؿغ أن ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر
بجامٗت بؿىغة جخجه هدى كبىٌ مغجف٘ لخسؼًٍ اإلاٗغفت خؿب اججاهاث آعاء أفغاص ُٖىت الضعاؾت وأنها تهخم
بخسؼًٍ اإلاٗغفت بيؿبت ٖالُت مؿخسضمت مسخلف الىؾائل اإلاخاخت أمامها غحر أنها ال حؿعى لالخخفاّ باألؾاجظة
اإلامحزًً والظًً ًمخليىن زبراث ومٗاعف هبحرة.
إ– جوظيع اإلاعطفتً:دخل بٗض " جوظيع اإلاعطفت " الغجبت ألاولى مً خُث ألاهمُت اإلاُٗاة له مً كبل أفغاص ُٖىت
الضعاؾت خُث أن اإلاخىؾِ الخؿابي لهظا البٗض كض بلغ ( )3.5855باهدغاف مُٗاعي ( ،)0.63812خُث أن
كُمت اإلاخىؾُاث الخؿابُت لٗباعاث هظا البٗض جتراوح ما بحن (  2.6000و  ) 4.2182في خحن جتراوح
الاهدغافاث اإلاُٗاعٍت لٗباعاث هظا البٗض ما بحن ( 0.73764و ،)1.04704وهالخٔ أن مخىؾِ ئحاباث أفغاص
ُٖىت الضعاؾت وفلا إلالُاؽ الضعاؾت حكحر ئلى " موافم " ألامغ الظي ًفؿغ أن ولُت الٗلىم الاكخهاصًت
والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة جخجه هدى كبىٌ مغجف٘ لخىػَ٘ اإلاٗغفت خؿب هخائج اججاهاث آعاء
أفغاص ُٖىت الضعاؾت ئال أنها ال جُبم أؾلىب الخغُحر الضوعي إلاجمىٖت اإلالاًِـ التي ًخىلى ألاؾاجظة جضعَؿها
ليكغ اإلاٗغفت لضيهم.
إ– جؼبيم اإلاعطفتً:دخل بٗض " جؼبيم اإلاعطفت " الغجبت الغابٗت مً خُث ألاهمُت باليؿبت ألفغاص ُٖىت
الضعاؾت خُث بلغ اإلاخىؾِ الخؿابي لهظا البٗض ( )3.1636باهدغاف مُٗاعي ( )0.87101خُث جغاوخذ كُم
اإلاخىؾُاث الخؿابُت لٗباعاث هظا البٗض مابحن ( 3.0727و )3.2545في خحن جغاوخذ الاهدغافاث اإلاُٗاعٍت
لٗباعاث هظا البٗض ما بحن ول مً ( 0.97026و  ،) 1.10310خُث هالخٔ أن مخىؾِ ئحاباث أفغاص ُٖىت
الضعاؾت وفلا إلالُاؽ الضعاؾت حكحر ئلى " موافم " ألامغ الظي ًفؿغ ٖلى أن ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت
وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة جخجه هدى كبىٌ مغجف٘ لخُبُم اإلاٗغفت خؿب هخائج اججاهاث آعاء أفغاص ُٖىت
الضعاؾت وأن اليلُت تهخم بكيل هبحر بمضي جىفحر مخُلباث جُبُم ئصاعة اإلاٗغفت مً مسخلف الىىاحي .
الؼؤا الثاوي:ما هى مؿخىي أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ بلُإ الخٗلُم الٗالي ٖلى
مؿخىي اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة؟
لإلحابت ٖلى هظا الؿإاٌ وحب صعاؾت وجدلُل هخائج الجضوٌ اإلاىضح أصهاه الجضوٌ عكم (.)08
الجسو ضكم (  :) 08جسو ًوضح اإلاخوػؼاث الحؼابيت والاهحطافاث اإلاعياضيت وألاهميت اليؼبيت إلجاباث
أفطاز عيىت البحث عً عباضاث محوض أزاء اإلاوضز البشطي أعظاء هيئت الخسضيؽ في كؼاع الخعليم العالي.
الطكم إ

العباضة إ

 21إ

لضي أًٖاء هُئت الخضعَـ مهاعاث وافُت

اإلاخوػؽ
الحؼابي
3.8909

الاهحطاف
ي
اإلاعياض إ
0.78582

ألاهميت
اليؼبيت
2

إ

اججاهاث آلاضاء
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للخٗامل م٘ الُلبت.
اؾخسضام َغق وأؾالُب ئبضاُٖت أزىاء
 22إ
الخٗلُم وٖضم الاٖخماص ٖلى مغح٘ أو صلُل
مدضص.
اإلاىاػهت بحن جلضًم الضعوؽ واإلادايغاث
 23إ
وئهجاػ ألاٖماٌ البدثُت والضعاؾاث.
 24إ ًخلً ألاؾاجظة اؾخسضام البرامج ؤلالىتروهُت
واؾخسضامها في ألاٖماٌ البدثُت ( – Word
.)Ssps –Exal
ًلىم ألاؾاجظة باهجاػ ألابدار الٗلمُت
 25إ
اإلاكترهت بحن مسخلف الخسههاث.
ًىجؼ أؾاجظة اليلُت أٖماٌ بدثُت باالقتران
 26إ
م٘ أؾاجظة مً حامٗاث أزغي.
ًلىم ألاؾاجظة بخدىٍل اإلاٗغفت الًمىُت ئلى
 27إ
نغٍدت مً زالٌ جىُٓم اإلادايغاث
ووعقاث الٗمل بالجامٗت.
ٌكاعن ألاؾاجظة في ٖملُت اجساط اللغاعاث
 28إ
وجلضًم اإلالترخاث لخل اإلاكاول التي ًمىً
الخٗغى لها.
ٌؿخٗمل ألاؾاجظة الىؾائل الخضًثت في أصاء
 29إ
مهامهم.
ًمخلً أؾاجظة اليلُت الىفاءة الالػمت ألصاء
 30إ
واحباتهم و مؿإولُاتهم.
ًلىم أؾاجظة اليلُت بخألُف هخب فغصًت
 31إ
يمً جسهههم.
جألُف هخب مكترهت م٘ أًٖاء هُئت
 32إ
الخضعَـ في الخسهو.
 33إ ٌؿخفُض ألاؾاجظة مً ججاعب الؼمالء الؿابلت.
أزاء اإلاوضز البشطي (أعظاء هيئت الخسضيؽ) في كؼاع
الخعليم العالي بشيل عام.

3.7273

0.82674

5

موافم إ

3.7273

0.82674

5

موافم إ

3.6545

0.72567

8

موافم إ

3.2000

0.91084

12

محاًس إ

3.7818

0.76233

4

موافم إ

3.6000

0.99256

9

موافم إ

2.8182

1.10706

13

غير موافم إ

3.3636

1.06046

11

موافم إ

4.0727

0.66261

1

موافم إ

3.8545

0.80319

3

موافم إ

3.4727

093995

10

موافم إ

3.7091
 3.6056إ

0.87502
 0.52005إ

7

موافم إ
موافم إ

اإلاصسض :مً ئٖضاص الباخثخحن باالؾخٗاهت ببرهامج . spss.v 23
باالٖخماص ٖلى الىخائج اإلاىضخت في الجضوٌ أٖاله هلىٌ أن مؿخىي ألاصاء خؿب ئحاباث أفغاص الُٗىت
اإلاضعوؾت حٗىـ كبىال مغجفٗا ألصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي والتي واهذ
حكحر مًٗمها ئلى اإلاؿخىي " موافم " خؿب اججاهاث آعاء أفغاص الُٗىت اإلاضعوؾت وطلً بمخىؾِ خؿابي
كضعه (  ) 3.6056واهدغاف مُٗاعي ( ،)0.52005ئال أهه ججضع ؤلاقاعة ئلى وىن اججاهاث آعاء أفغاص ُٖىت
الضعاؾت جمُل ئلى اإلاؿخىي " محاًس " وهظا بسهىم كُام ألاؾاجظة باهجاػ ألابدار الٗلمُت اإلاكترهت بحن
مسخلف الخسههاث بالغغم مً ألاهمُت الىاؾٗت لظلً ،هظلً جم حسجُل اججاهاث آعاء حكحر للمؿخىي "
غير موافم " فُما ًسو مكاعهت ألاؾاجظة في ٖملُت اجساط اللغاعاث وجلضًم اإلالترخاث لخل اإلاكاول التي
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ًمىً الخٗغى لها والظي ٌٗخبر هى آلازغ أخض ألاؾاؾُاث التي ال بض أن جُبم في أي مإؾؿت مً مإؾؿاث
اللُإ لألزظ بالخضابحر والخلىٌ اإلامىىت مً هظه الفئت اإلاإهلت والاؾخفاصة مً زبراتهم.
الادخباض وجفؼير الىخائج:ؾىداوٌ مً زالٌ ما ًلي ئحغاء الازخباعاث الالػمت وجفؿحر الىخائج التي ًخم
 -4 -IIIإ
الخىنل ئليها.
 ادخباض الخوظيع الؼبيعي:ؾىداوٌ مً زالٌ ما ًلي ازخباع زًىٕ بُاهاث الضعاؾت للخىػَ٘ الُبُعي مًٖضمه ،ولخدلُم طلً ًخم اخدؿاب كُمت مٗامل الالخىاء ( )Skewnesومٗامل الخفغَذ ()Kurtosis
للمخغحراث اإلاؿخللت والتي ًجب أن جيىن مدهىعة ما بحن [  ] 3 , – 3هظا في ما ًسو (  ،)Skewnesفُما
ًسو(  )Kurtosisفاهه ال بض أن ًتراوح ما بحن [  ،] 7 , – 7مما ٌكحر ئلى أن البُاهاث في هظه الضعاؾت جدب٘
جىػَٗا َبُُٗا بالخالي جدلم قغوٍ ئحغاء جدلُل الاهدضاع لًمان الىزىق بيخائجه واللضعة ٖلى مىانلت جدلُل
همىطج الضعاؾت باؾخسضام أصواث الخدلُل اإلاالئمت لالزخباعاث اإلاٗلمُت .إ
الجسو ضكم (  :) 09جسو ًوضح هخائج معامل الالخواء ومعامل الخفطػح .إ
اإلاخغيراث إ
عملياث إزاضة اإلاعطفت إ
اهدؼاب و جوليس اإلاعطفت إ
جذعيً اإلاعطفت إ
جوظيع اإلاعطفت إ
جؼبيم اإلاعطفت إ

معامل الخفطػح إ
 -0.100إ
-0.107
-0.302
-0.743
-0.467

معامل الالخواء إ
 -0.309إ
-0.091
-0.362
-0.585
-0.385

اإلاصسض :مً ئٖضاص الباخثخحن باالؾخٗاهت ببرهامج .spss.v 23
الجسو ضكم (  :) 10جسو ًوضح معامل الالخواء ومعامل الخفطػح .إ
اإلاخغحر
أزاء اإلاوضز البشطي (أعظاء هيئت الخسضيؽ) في كؼاع الخعليم
العالي.

مٗامل الالخىاء
0.149

مٗامل الخفغَذ
0.456

اإلاصسض :مً ئٖضاص الباخثخحن باالؾخٗاهت ببرهامج .spss.v 23
 زضاػت عالكت الاضجباغ :ؾىداوٌ مً زالٌ ما ًلي صعاؾت الٗالكاث بحن مخغحراث الضعاؾت وهظا مًزالٌ ئٖضاص مهفىفت جىضح اعجباٍ ول مخغحر مؿخلل م٘ اإلاخغحر الخاب٘ للضعاؾت باؾخسضام مٗامل
الاعجباٍ .إ
الجسو ضكم (  :) 11جسو ًوضح معامالث الاضجباغ بين إزاضة اإلاعطفت وأزاء اإلاوضز البشطي
أعظاء هيئت الخسضيؽ في كؼاع الخعليم العالي .إ
إ
اهدؼاب إوجوليس اإلاعطفت إ

جذعيً اإلاعطفت إ

معامل الاضجباغ إ
مؼخوى الساللت إ
العسز إ
معامل الاضجباغ إ

أزاء اإلاوضز البشطي (أعظاء هيئت الخسضيؽ)
في كؼاع الخعليم العالي .إ
** 0.561إ
 0.000إ
 55إ
** 0.511إ
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جوظيع اإلاعطفت إ

جؼبيم اإلاعطفت إ

إزاضة اإلاعطفت إ

مؼخوى الساللت إ
العسز إ
معامل الاضجباغ إ
مؼخوى الساللت إ
العسز إ
معامل الاضجباغ إ
مؼخوى الساللت إ
العسز إ
معامل الاضجباغ إ
مؼخوى الساللت إ
العسز إ

 0.000إ
 55إ
** 0.659إ
 0.000إ
 55إ
**0.610
 0.000إ
 55إ
** 0.664إ
 0.000إ
 55إ

اإلاصسض :مً ئٖضاص الباخثخحن باالؾخٗاهت ببرهامج .spss.v 23
باالٖخماص ٖلى ما وعص مً مٗلىماث في الجضوٌ اإلاىضح أٖاله وؿخيخج وحىص صوع ئًجابي طو صاللت
ئخهائُت ٖىض مؿخىي صاللت ئخهائُت (  ) 0.000بحن ول مً ئصاعة اإلاٗغفت بمسخلف أبٗاصها مً (اهدؿاب
وجىلُض ،جسؼًٍ ،جىػَ٘ ،جُبُم) وأصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي بلُمت
اعجباٍ ( ٖ ) 0.664ىض صعحت مٗىىٍت ازخباع ( )0.01ألامغ الظي ًضٌ ٖلى أهه في خاٌ ػٍاصة ئصاعة اإلاٗغفت بلُمت
واخضة فان طلً ًيخج ٖىه ػٍاصة في أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي بلُمت
كضعها (  ،) 0.664سجل بٗض جىػَ٘ اإلاٗغفت أهبر كُمت مً بحن باقي أبٗاص ئصاعة اإلاٗغفت لالعجباٍ بأصاء اإلاىعص
البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي وهظا ٖىض صعحت مٗىىٍت ازخباع(  ) 0.01بلُمت كضعها
(ٖ )0.659ىض مؿخىي صاللت (  .) 0.000إ
ادخباض الفططياث و الخحليل العلمي لىخائج السضاػت .إ
إ
-5 -III
ؾىلىم مً زالٌ ما ًلي بازخباع الفغيُاث اإلاُغوخت وجفؿحرها.
ادخباض فططياث السضاػت:ؾىلىم في ما ًلي وباالٖخماص ٖلى جدلُل الاعجباٍ وهظا الزخباع صخت
إ
فغوى الضعاؾت الغئِؿُت والفغُٖت الخابٗت لها للخأهض مً صخت همىطج الضعاؾت باالٖخماص ٖلى كاٖضة
اللغاعاث آلاجُت :إ
-

كبىٌ الفغيُت الهفغٍت  :H0في خاٌ واهذ مٗىىٍت الازخباع أكل مً ( .) 0.01

-

كبىٌ الفغيُت البضًلت  :H1في خاٌ واهذ مٗىىٍت الازخباع جفىق ( .) 0.01



ادخباض الفططيت الطئيؼيت .إ
إ

-

H0ال ًىحض صوع إلصاعة اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم

الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
-

ًH1ىحض صوع إلصاعة اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم

الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
باالٖخماص ٖلى ما وعص مً مُُٗاث في الجسو ضكم )11( :هالخٔ وحىص اعجباٍ بحن ئصاعة اإلاٗغفت وأصاء
اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ ي كُإ الخٗلُم الٗالي كضعه ( ٖ) 0.064ىض مؿخىي صاللت ( ،) 0.000
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وبما أن مٗىىٍت الازخباع ()0.01أهبر مً مؿخىي الضاللت ()0.000فاهىا هغفٌ الفغيُت الهفغٍت وهلبل
الفغيُت البضًلت وبالخالي ًىحض صوع إلصاعة اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في
كُإ الخٗلُم الٗالي.


ادخباض الفططيت الفطعيت ألاولى .إ
إ

-

H01ال ًىحض صوع الهدؿاب وجىلُض اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في

كُإ الخٗلُم الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
-

ًH11ىحض صوع الهدؿاب وجىلُض اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في

كُإ الخٗلُم الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
باالٖخماص ٖلى ما وعص مً مُُٗاث في الجسو ضكم ) 11( :هالخٔ وحىص اعجباٍ بحن اهدؿاب وجىلُض
اإلاٗغفت وأصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي كضعه (ٖ )0.561ىض مؿخىي صاللت
(  ،) 0.000وبما أن مٗىىٍت الازخباع ( ) 0.01أهبر مً مؿخىي الضاللت ()0.000فاهىا هغفٌ الفغيُت الهفغٍت
وهلبل الفغيُت البضًلت وبالخالي فاهه ًىحض صوع الهدؿاب وجىلُض اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي
أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي .إ


ادخباض الفططيت الفطعيت الثاهيت .إ
إ

-

H02ال ًىحض صوع لخسؼًٍ اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ

الخٗلُم الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
-

ًH12ىحض صوع لخسؼًٍ اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم

الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
باالٖخماص ٖلى ما وعص مً مُُٗاث في الجسو ضكم ) 11( :هالخٔ وحىص اعجباٍ بحن جسؼًٍ اإلاٗغفت
وأصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي كضعه ( ) 0.511وهظا ٖىض مؿخىي صاللت
(  ،) 0.000وبما أن مٗىىٍت الازخباع (  ) 0.01أهبر مً مؿخىي الضاللت ( )0.000فاهىا هغفٌ الفغيُت
الهفغٍت وهلبل الفغيُت البضًلت وبالخالي فاهه ًىحض صوع لخسؼًٍ اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء
هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي .إ


ادخباض الفططيت الفطعيت الثالثت.
إ

-

H03ال ًىحض صوع لخىػَ٘ اإلاٗغفت لخدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم

الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
-

ً H13ىحض صوع لخىػَ٘ اإلاٗغفت لخدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم

الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
باالٖخماص ٖلى ما وعص مً مُُٗاث في الجسو ضكم ) 11( :هالخٔ وحىص اعجباٍ بحن جىػَ٘ اإلاٗغفت وأصاء
اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي كضعه ( )0.659وهظا ٖىض مؿخىي صاللت
(  ،) 0.000وبما أن مٗىىٍت الازخباع ( ) 0.01أهبر مً مؿخىي الضاللت ( )0.000فاهىا هغفٌ الفغيُت
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الهفغٍت وهلبل الفغيُت البضًلت وبالخالي ًىحض صوع لخسؼًٍ اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء
هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي.


ادخباض الفططيت الفطعيت الطابعت.
إ

-

H04ال ًىحض صوع لخُبُم اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ

الخٗلُم الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
-

ًH14ىحض صوع لخُبُم اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم

الٗالي في اإلاإؾؿت مدل الضعاؾت ولُت الٗلىم الاكخهاصًت – حامٗت بؿىغة.
باالٖخماص ٖلى ما وعص مً مُُٗاث في الجسو ضكم ) 11( :هالخٔ وحىص اعجباٍ بحن جُبُم اإلاٗغفت وأصاء
اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي كضعه ( )0.610وهظا ٖىض مؿخىي صاللت
(  ،) 0.000وبما أن مٗىىٍت الازخباع ( ) 0.01أهبر مً مؿخىي الضاللت ( )0.000فاهىا هغفٌ الفغيُت
الهفغٍت وهلبل الفغيُت البضًلت وبالخالي ًىحض صوع لخسؼًٍ اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء
هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي.
-

الخحليل العلمي :مً زالٌ ما جم الخُغق ئلُه أزىاء الضعاؾت اؾخيخجىا الخدلُل الٗلمي آلاحي :إ



إزاضة اإلاعطفت.

هجض أن أفغاص ُٖىت الضعاؾت ًمُلىن بالضعحت ألاولى ئلى جىػَ٘ اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاىعص البكغي
أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي أهثر مً باقي الٗملُاث وهظا ما أْهغجه هخائج جدلُل الفغيُاث
خُث ًغون أن الجامٗت حصج٘ ول مً ألاٖماٌ البدثُت وجيىًٍ الفغق هما أنها جىفغ مسخلف الخلىُاث
والىؾائل الخضًثت للمؿاهمت في وكغ اإلاٗغفت بؿهىلت وبؿغٖت وجأًض اؾخٗماٌ مسخلف الىؾائل الخضًثت
ليكغ اإلاٗغفت همىهت  ،moodleئال أنها ال جُبم أؾلىب الخغُحر الضوعي إلاجمىٖت اإلالاًِـ التي ًخىلى ألاؾاجظة
جضعَؿها ليكغ اإلاٗغفت لضيهم وجىمُت صائغة مٗاعفهم وزبراتهم وهى ألامغ الظي ٌٗض بالغ ألاهمُت وٍددؿب كهىعا
ال بض مً مٗالجخه.
بٗض طلً جأحي ٖملُت جسؼًٍ اإلاٗغفت في ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت بجامٗت بؿىغة والتي
حؿخسضم وؾائل جسؼًٍ مخٗضصة ومخُىعة لخفٔ اإلاٗغفت غحر مؿخغىُت ًٖ الىؾائل الخللُضًت في طلً مً
أٖماٌ بدثُت وعكُت وأَغوخاث صهخىعاه وعؾائل ماحؿخحر ومظهغاث اإلااؾتر هما أنها حٗمل ٖلى اؾخسضام
كىاٖض بُاهاث جؼوصها بمٗلىماث خىٌ اإلاىيىٖاث اإلاٗغفُت الخٗلُمُت اإلاسخلفت هما جمُل ئلى الاخخفاّ
بمسخلف الخبراث والخجاعب مً أٖماٌ ألاؾاجظة في كىاٖض اإلاٗغفت ختى جخم الاؾخفاصة منهم مؿخلبال غحر أنها
تهمل أخض أهم آلالُاث في طلً واإلاخمثلت في الاخخفاّ باألؾاجظة اإلامحزًً والظًً ًمخليىن زبراث ومٗاعف هبحرة
والظًً ٌٗضون بمثابت نىضوق اإلاٗغفت الظي ٌكيل كىة اإلاإؾؿت وهى ألامغ الظي ًجب أن جأزظه اليلُت بٗحن
الاٖخباع هى آلازغ.
جلي بٗض طلً ٖملُت الاهدؿاب وجىلُض اإلاٗغفت والتي ًغي أفغاص ُٖىت الضعاؾت أنها جأحي في اإلاغجبت الثالثت
بٗض ول مً ٖملُت الخىػَ٘ زم ٖملُت الخسؼًٍ مً خُث ألاهمُت خُث جىحي ئحاباتهم أن ولُت الٗلىم
الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة تهخم باهدؿاب اإلاٗغفت وعنضها مً مسخلف مهاصعها
بما في طلً اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت ألازغي هما أنها جلتزم بخىفحر مسخلف الضوعاث الخضعٍبُت بغغى جىلُض اإلاٗغفت
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لضيها وحصج٘ أًٖاء هُئت الخضعَـ بها ٖلى اإلاكاعهت في مسخلف اإلالخلُاث الٗلمُت مما ٌؿاهم في اهدؿابهـ ــم
إلاٗاعف حضً ـ ــضة  ،غحر أنها ال جُبم مبضأ اؾخلُاب ألاؾاجظة اإلاخمحزًً في ئَاع جىُٓم مؿابلاث وَىُت لخىُْف
ألاؾاجظة وهى ألامغ الظي ًإزغ ٖلى مؿخىي ألاًٖاء اإلاىْفحن فيها.
في ألازحر جأحي ٖملُت جُبُم اإلاٗغفت مً خُث الترجِب والتي جدخل اإلاغجبت الغابٗت بٗض ول مً ٖملُت
الخىػَ٘ زم الخسؼًٍ زم اهدؿاب وجىلُض اإلاٗغفت مً خُث ألاهمُت خؿب أفغاص ُٖىت الضعاؾت في ولُت الٗلىم
الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة والتي حٗخبر هي ألازغي ٖملُت في غاًت ألاهمُت خُث جضٖم
زلافت اليلُت الخُبُم الفٗاٌ للمٗغفت فهي جغهؼ ٖلى جُبُلها هأهم أولىٍاتها مىفغة في طلً مسخلف وؾائل
الاجهاٌ الخىىىلىحُت والخلىُت الًغوعٍت لخُبُم ئصاعة اإلاٗغفت لِـ هظلً فلِ بل وأنها حٗمل ٖلى جدضًث
مسخلف الىؾائل وألاؾالُب اإلاؿخسضمت في طلً مغاُٖت ومٗخمضة في ألاؾاؽ ٖلى مٗاعف وزبراث ألاؾاجظة
لضيها التي حٗخبر حجغ ألاؾاؽ باليؿبت للمإؾؿت .
أزاء اإلاوضز البشطي أعظاء هيئت الخسضيؽ في كؼاع الخعليم العالي.

باليؿبت ألصاء اإلاىعص البكغي أًٖاء هُئت الخضعَـ في كُإ الخٗلُم الٗالي فان ولُت الٗلىم
الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة وفلا ألفغاص ُٖىت الضعاؾت جخمحز بأًٖاء هُئت جضعَـ
ًمخليىن الىفاءة الالػمت ألصاء واحباتهم ومؿإولُاتهم هما أن لهم مهاعاث ٖالُت للخٗامل م٘ الُلبت ً ،لىم
أًٖاء هُئت الخضعَـ باليلُت بخألُف هخب فغصًت يمً جسههاتهم مما ًؼٍض مً عنُض اإلاٗاعف الخانت بها
أيف ئلى طلً اهخمامهم الىاؾ٘ باهجاػ أٖماٌ بدثُت باالقتران م٘ أؾاجظة مً حامٗاث أزغي ألامغ الظي
ٌؿمذ بخىؾُ٘ صائغة زبراتهم ومٗاعفهم هما أنهم ٌٗخمضون ٖلى اؾخسضام َغق وأؾالُب ئبضاُٖت أزىاء الخٗلُم
وٖضم الاٖخماص ٖلى مغح٘ أو صلُل مدضص مما ًؼٍض مً كابلُت الُلبت وحاهؼٍتهم للخٗلم وجفاصي الجاهب
الغوجُجي اإلامل الظي ًللل مً وؿبت جلليهم للمٗغفت وهى ألامغ الظي ٌؿمذ لهم بغف٘ مؿخىي اؾدُٗاب َلبتهم
وخُىٍتهم صازل كاٖاث الضعاؾت هما ٌؿعى ألاؾاجظة وٍجتهضون في ؾبُل جدلُم الخىاػن بحن جلضًم الضعوؽ
واإلادايغاث وئهجاػ ألاٖماٌ البدثُت والضعاؾاث الٗلمُت التي حٗؼػ مً كُمت اليلُت وجغف٘ عنُض مٗاعفها
وئهجاػاتها مداولحن الاؾخفاصة في طلً مً ججاعب الؼمالء الؿابلت في مسخلف اإلاُاصًً ،باإليافت ئلى ول ما
ؾبم طهغه فان أؾاجظة ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة ًخمحزون بخمىنهم في
مجاٌ اؾخسضام البرامج ؤلالىتروهُت وجىُْفها في ئٖضاص ألاٖماٌ البدثُت مثل (  )Word –Ssps –Exalوأنهم
ٌؿٗىن حاهضًً ئلى جدىٍل اإلاٗغفت الًمىُت ئلى مٗغفت نغٍدت وهظا مً زالٌ جىُٓم اإلادايغاث ووعقاث
الٗمل ٖلى مؿخىي الجامٗت لِـ هظلً فلِ بل وأنهم ًلىمىن هظلً بخألُف هخب مكترهت م٘ أًٖاء هُئت
الخضعَـ في الخسهو مما ًؼٍض وٍدؿً مً ٖملُت حكاعن وهلل اإلاٗغفت وجدىٍلها مً شخو ئلى آزغ ومً
مٗغفت يمىُت ئلى مٗغفت ْاهغةً ،داوٌ أًٖاء هُئت جضعَـ ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم
الدؿُحر بجامٗت بؿىغة اؾخٗماٌ واؾخغالٌ الىؾائل الخضًثت في أصاء مهامهم غحر أنهم ال يهخمىن بجاهب ئهجاػ
ألابدار الٗلمُت اإلاكترهت بحن مسخلف الخسههاث ألامغ الظي ٌٗخبر أؾاؾُا إلاٗالجت بٌٗ اإلاكاول
والضعاؾاث مً أحل ؤلاخاَت وؤلاإلاام بجىاهب الضعاؾاث وجدلُم فٗالُت ووػن أهبر للضعاؾاث ؛ هما أن اليلُت
ال جفخذ اإلاجاٌ أمام أًٖاء هُئت جضعَؿها في ٖملُت اجساط اللغاعاث وجلضًم اإلالترخاث لخل اإلاكاول التي ًمىً
الخٗغى ئليها ألامغ الظي ًدغمها مً الاؾخفاصة مً زبراث وهفاءة هظه الفئت اإلاإهلت لظلً.
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 -IVاخلامتــــــــــــــــــــــــــــــــة:
حٗخبر ئصاعة اإلاٗغفت مىيىٖا في غاًت ألاهمُت زانت فُما ًخٗلم بخُبُلها في مإؾؿاث كُإ الخٗلُم
الٗالي ،وهظا بالىٓغ ئلى صوعها الفٗاٌ والغئِس ي في النهىى بمؿخىي أصاء اإلاىعص البكغي في كُإ الخٗلُم الٗالي
وهٓغا للُبُٗت الخانت لهظه اإلاإؾؿاث التي جلىم أؾاؾا ٖلى اإلاٗغفت ومسخلف الٗملُاث التي حؿمذ
باؾخغالٌ وجدؿحن الجهىص والُاكاث البكغٍت هدى الاعجلاء؛ ألامغ الظي ًفغيه الىاك٘ الُىم في ْل الٗىإلات
وٖهغ اإلاٗلىماث خُث أنبدذ ول مإؾؿاث كُإ الخٗلُم الٗالي الُىم حِٗل حىا مً اإلاىافؿت فُما بُنها
مً خُث مؿخىي ألاصاء الظي حٗىؿه ألابدار واإلاسغحاث الٗلمُت ألًٖائها والجهىص اإلاىغؾت مً كبل هظه
اإلاإؾؿاث وؾٗيها اإلاخىانل هدى حصجُ٘ وجُىٍغ البدث الٗلمي الظي ٌٗض بىابت للىنىٌ ئلى الخلُلت والفهم
الصخُذ للٓىاهغ واإلاؿائل والنهىى بثلافت ومٗغفت ألامم  ،وهى ما ًىٗىـ ئًجابا ٖلى اإلاىعص البكغي وٍىفغ
له قغوٍ وئمياهُت البدث وما ؾُدؿً بُبُٗت الخاٌ مً مؿخىي أٖماله إلاا ًخىفغ ٖلُه مً أؾاؾُاث
صاٖمت للبدث والخُىٍغ،
 .1.IVهخائج البحث :إ
جىنلذ صعاؾدىا أن ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة جدلم جُبُم
مغجف٘ إلصاعة اإلاٗغفت وهى ألامغ الظي ًىٗىـ ئًجابا ٖلى مؿخىي أصائهم ،هما ًخطح أن ٖملُت جىػَ٘ اإلاٗغفت
جدخل اإلاغجبت ألاولى مً خُث ألاهمُت في ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة جلي
طلً ول مً ٖملُت الخسؼًٍ زم اهدؿاب وجىلُض زم الخُبُم ٖلى الخىالي مغجبت مً خُث ألاهمُت ،حؿعى ولُت
الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة حاهضة في ؾبُل جدىٍل اإلاٗغفت الًمىُت ئلى
مٗغفت نغٍدت ومً اإلاؿخىي الفغصي ئلى اإلاؿخىي الجماعي باالٖخماص ٖلى أًٖاء هُئت جضعَؿها في جىلُض
مٗاعف حضًضة هما وتهخم بخسؼًٍ اإلاٗغفت بيؿبت ٖالُت مؿخسضمت في طلً مسخلف الىؾائل اإلاخاخت أمامها
وجغاعي بكيل هبحر مضي جىفحر مخُلباث جُبُم ئصاعة اإلاٗغفت مً مسخلف الىىاحي.
غحر أهه جم الخىنل أًًا ئلى أن ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر بجامٗت بؿىغة ال
حٗخمض ٖلى اإلاؿابلاث الىَىُت الؾخلُاب أؾاجظة مخمحزًً هما ال حؿعى لالخخفاّ باألؾاجظة اإلامحزًً الظًً
ًمخليىن زبراث ومٗاعف هبحرة ،ال جُبم أؾلىب الخغُحر الضوعي إلاجمىٖت اإلالاًِـ التي ًخىلى ألاؾاجظة جضعَؿها
ليكغ وجىىَ٘ اإلاٗغفت لضيهم وججضع ؤلاقاعة ئلى خُاصًت أؾاجظة ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر
بجامٗت بؿىغة ًٖ ئهجاػهم ألبدار ٖلمُت مكترهت بحن مسخلف الخسههاث بالغغم مً ألاهمُت الىاؾٗت
لظلً وإلاا له مً صوع هبحر في ؤلاخاَت وؤلاإلاام بكيل أوؾ٘ إلاكيل الضعاؾت هما حغُب مكاعهتهم في ٖملُت
اجساط اللغاعاث وجلضًم اإلالترخاث لخل اإلاكاول التي ًمىً الخٗغى لها ٖلى مؿخىي الجامٗت والظي ٌٗخبر هى
آلازغ أخض ألاؾاؾُاث التي ال بض أن جُبم في أي مإؾؿت مً مإؾؿاث اللُإ لألزظ بالخضابحر والخلىٌ
اإلامىىت مً هظه الفئت اإلاإهلت والاؾخفاصة مً زبراتهم وججاعبهم .
 .2.IVملترحاث البحث :إ
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-

ًجب أن جغهؼ الجامٗت أهثر فُما ًسو اؾخلُاب ألاؾاجظة اإلاخمحزًً وهظا مً زالٌ ئٖضاص مؿابلاث

وَىُت لخىُْف ألاؾاجظة مً أحل يمان جىُْف أًٖاء أهفاء طوي مؿخىٍاث ٖالُت.
-

ًجب أن جىلي الجامٗت ألاؾاجظة اإلامحزًً والظًً ًمخليىن زبراث ومٗاعف هبحرة أهمُت أوؾ٘ وأن

حٗمل ٖلى الاخخفاّ بهم ومىدهم الخدفحزاث اإلااصًت واإلاٗىىٍت التي ٌؿخدلىنها.
-

ٖلى الجامٗت جُبُم أؾلىب الخغُحر الضوعي في مجمىٖت اإلالاًِـ التي ًخىلى ألاؾاجظة جضعَؿها ليكغ

اإلاٗغفت لضيهم وجىؾُ٘ صائغة مٗاعفهم وزبراتهم.
-

ًجب الٗمل ٖلى حصجُ٘ ئهجاػ ألاٖماٌ اإلاكترهت بحن مسخلف الخسههاث زانت اإلاخلاعبت منها مثل

جسهو الاكخهاص واللاهىن مً أحل ؤلاإلاام وؤلاخاَت بجمُ٘ حىاهب الضعاؾت والخغوج بيخائج أهثر ٖملُت
والغف٘ مً كُمت ألاٖماٌ البدثُت وحىصتها.
-

ًجب أن حُٗي الجامٗت الخم لألؾاجظة في اإلاكاعهت في ٖملُت اجساط اللغاعاث وجلضًم اإلالترخاث لخل

اإلاكاول التي ًمىً الخٗغى لها أو مىاحهتها وهظا بالىٓغ لىفاءتهم في طلً والىم الىاؾ٘ مً اإلاٗاعف والخبراث
التي ًمخليىنها.
 .3.IVآفاق البحث :إ
 صوع ئصاعة اإلاٗغفت في جُىٍغ البدث الٗلمي. مؿاهمت ئصاعة اإلاٗغفت في جدؿحن أصاء اإلاإؾؿاث. صوع ئصاعة اإلاٗغفت في جىمُت اإلاىاعص البكغٍت. واك٘ جُبُم ئصاعة اإلاٗغفت في الجامٗت الجؼائغٍت وفٗالُتها. أزغ ئصاعة اإلاٗغفت ٖلى ؾحر الٗملُت الخٗلُمُت. -Vاإلحــــــــاالت واملراجــــــــــع :
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 http://univ-biskra.dz/index.php/en/34-universite/articles9/186-presentation-de-lumkb.)2020 ,06 26( .
 Joelle Morana et Jesus Gonzalez-Feliu26( ., september, 2015 .)Les indicateurs de performance .HAL
 archive. Managnus Osahon lgbinovia and Joy lkenwe .)2018( .Knowledge management : processes and systems .
Information Impact : Journal of Information and Knowledge Management.09 ،
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 بً باًغ خبِب و بللىم فغٍض .)2011( .صوع أصاعة اإلاٗغفت في جىمُت اإلاىاعص البكغٍت  .ملخلى صولي خىٌ عأؽ ماٌ فىغي في
مىٓماث ألاٖماٌ الٗغبُت في ؤلاكخهاصًاث الخضًثت  .حامٗت الكلف.
 بىبغَش ٖبض الىغٍم .)2012 / 2011( .صعاؾت فٗالُت هٓام جلُُم أصاء الٗاملحن في اإلاإؾؿاث ؤلاكخهاصًت " صعاؾت
خالت مإؾؿت الجغاعاث الفالخُت "  ،عؾالت ماحؿخحر في ٖلىم الدؿُحر .حامٗت مىخىعي – كؿىُُىت .-
 خمىص خُمغ .)2018 / 2017( .جىمُت الىفاءاث وصوعها في جدؿحن أصاء اإلاىاعص البكغٍت باإلاىٓمت " صعاؾت خالت بٌٗ
اإلاىٓماث ؤلاكخهاصًت الجؼائغٍت "  ،أَغوخت صهخىعاه في الٗلىم ؤلاكخهاصًت .حامٗت ؾُُف.
 زًغ مهباح ئؾماُٖل َُُي .)2010( .ئصاعة اإلاٗغفت الخدضًاث و الخلىُاث و الخلىٌٖ .مان :صاع الخامض لليكغ
والخىػَ٘.
 عابذ ًسلف .)2007 / 2006( .عابذ ًسلف  ،هدى جلُُم فٗاٌ ألصاء اإلاىعص البكغي في اإلاإؾؿت ؤلاكخهاصًت " خالت
ؾىهلغاػ جىػَ٘ الىؾِ – البلُضة – "  ،عؾالت ماحؿخحر في الٗلىم ؤلاكخهاصًت و ٖلىم الدؿُحر جسهو حؿُحر
اإلاىٓماث ..حامٗت أخمض بىكغة بىمغصاؽ.
 ؾهام بً عخمىن .)2014 / 2013( .بِئت الٗمل الضازلُت و أزغها ٖلى ألاصاء الىُْفي " صعاؾت خالت ُٖىت ؤلاصاعٍحن
بيلُاث و مٗاهض حامٗت باجىت "  ،أَغوخت صهخىعاه في الٗلىم ٖ ،لم ؤلاحخمإ جسهو جىمُت اإلاىاعص البكغٍت .حامٗت
مدمض زًُغ بؿىغة.

 قغٍفي مدمض مؿٗىصة و صولي ؾٗاص .)2009( .جدؿحن ألاصاء مً زالٌ مضزل الخٗلم الخىُٓمي .مضازلت ملضمت في
اإلالخلى الٗلمي الضولي أصاء و فٗالُت اإلاىٓمت في ْل الخىمُت اإلاؿخضامت  ،حامٗت اإلاؿُلت.
ٖ بض هللا ولُض اإلاضلل .)2012( .جُبُم ئصاعة اإلاٗغفت في اإلاإؾؿاث الخيىمُت الفلؿُُيُت و أزغها ٖلى مؿخىي ألاصاء
"صعاؾت جُبُلُت في مإؾؿت عئاؾت مجلـ الىػعاء ،مظهغة ماحؿخحر في ئصاعة ألاٖماٌ .غؼة :الجامٗت ؤلاؾالمُت.
ٖ ؿان ممضوح ألانباش ي .)2016( .واك٘ و جدضًاث جُبُم ئصاعة اإلاٗغفت في كُإ الخٗلُم الٗالي في ؾىعٍت  ،عؾالت
ماحؿخحر في الخلاهت .الجامٗت ؤلافترايُت الؿىعٍت.
ٖ الء فغج الُاهغ .)2010( .ئصاعة اإلاٗلىماث و اإلاٗغفتٖ .مان ،ألاعصن :صاع الخغٍت لليكغ و الخىػَ٘.
 ماو٘ ؾبرًىت و بىػٍضي هضي( .صٌؿمبر .)2018 ,جُبُلاث ئصاعة اإلاٗغفت في مإؾؿاث الخٗلُم الٗالي و البدث الٗلمي "
كغاءة جدلُلُت لخجاعب بٌٗ الضوٌ " ، .مجلت الباخث ؤلاكخهاصي .10( 06 ، CHEEC
 مها خؿً الخؿم اللدماوي .)2015( .ألامً الىفس ي و ئوٗياؾه ٖلى مدضصاث ألاصاء الىُْفي للمغأة في بِئت الٗمل
أَغوخت صهخىعاه في الفلؿفت جسهو الؿىً و ئصاعة مجزٌ.حامٗت أم اللغي ،اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت.
 هًاٌ مدمض الؼَمت .)2011( .ئصاعة اإلاٗغفت و أزغها ٖلى جمُحز ألاصاء " صعاؾت جُبُلُت ٖلى اليلُاث و اإلاٗاهض الخلىُت
اإلاخىؾُت الٗاملت في كُإ غؼة "  ،عؾالت ماحؿخحر  ،كؿم ئصاعة ألاٖماٌ .الجامٗت ؤلاؾالمُت غؼة.
 هىاٌ همىع .)2012 / 2011( .هفاءة أًٖاء هُئت الخضعَـ و أزغها ٖلى حىصة الخٗلُم الٗالي " صعاؾت خالت ولُت الٗلىم
ؤلاكخهاصًت و الخجاعٍت و ٖلىم الدؿُحر حامٗت ؤلازىة مىخىعي كؿىُُىت "  ،عؾالت ماحؿخحر  ،جسهو ئصاعة اإلاىاعص
البكغٍت .حامٗت مىخىعي – كؿىُُىت .-
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