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 كلمة شكر ووفاء
 

الشاعش والثعثً واجملاهذ الزي مل ٌثخل على وطنه مبا وهثه اهلل له 

اًً تعذ فقذي لألب هي املعشفح والثقافح واحلكوح والزي ذثنّ

ذكرىس عذًاى األمحذ سمحه اهلل ولشوحه السالم إىل الشوحً األسرار ال

هع فائق الشكش والرقذٌش  الذكرىس حموىد علً حموذسراري أ

 والعشفاى حلضشذك.

الرتتٍح،  كوا أذقذم تعظٍن اهرناًً إىل أساذزذً الكشام يف كلٍح

 .ملساعذهتن وذىجٍهاهتن وحتكٍوهن ألدواخ الذساسح

وأذقذّم تالشكش الكثري ألعضاء اللجنح األفاضل الزٌي ذكشّهىا تقشاءج الشسالح 

 وهناقشرها.

 حسنيوأقذم الشكش والرقذٌش لألسرار الذكرىس حموىد طٍىب، والذكرىس حموىد 

 اللزاى ساعذاًً يف اجناص اجلاًة اإلحصائً هلزا الثحث. 

لزي حكود تشهباى ا الذكرىسقذم الشكش واالهرناى إىل أكوا 

 أششف على الرذقٍق اللغىي للثحث. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 اإلهداء
 

وإىل هناسذه إىل  تشاس حافظ األسذ إىل الىطي السٍذ الشئٍس

العشوتةةح وهشسةةم األهةةي القةةىهً العشتةةً إىل العةةامل املعلةةن إلٍةةك ٌةةا       

 .سٍذ وقائذ العشب أهذي عولً 

ًةةري هبةةا دسب حٍةةاذً إىل سةةنذي يف أإىل هنةةاسذً الةة  

 إىلسوحةةةك امللرصةةةقح تةةةً   ىلإ وآالهةةةًكشتةةةً وفشحةةةً  

 سمحه اهلل.والذي احلثٍة 

إىل هي ٌشوي ظوأي وٌطثطة جشاحً إلٍك ٌةا ًثعةاال ال ٌنضةة    

 .حأهً احلثٍث

 إىل سفٍق عوشي صوجً ووالذ أطفايل هع الشكش اجلضٌل لكن.

إىل عثٍق حٍاذً ووسود دًٍ  أطفايل وأخةىاذً وإخةىذً   

 .فلهن هين كل احلة والرقذٌش
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بٌن متوسطات درجات أعضاء اذليئة التعليمية  الفرضية األولى:
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 141 التعليم العايل وتطوير مؤسساتو تبعاً دلتغًن ادلرتبة العلمية. العايل لدورىم يف حتديث

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بٌن متوسطات درجات القائمٌن على  الفرضية الحادية عشرة:
 141 التعليم العايل لدورىم يف حتديث التعليم العايل وتطوير مؤسساتو تبعاً دلتغًن مصدر الشهادة.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بٌن متوسطات درجات القائمٌن على  الثانية عشرة:الفرضية 
 143 التعليم العايل لدورىم يف حتديث التعليم العايل وتطوير مؤسساتو تبعاً دلتغًن أساس التعيٌن.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بٌن متوسطات درجات رؤساء األقسام  الفرضية الثالثة عشرة:
 144 اعليتهم  يف تطوير التعليم العايل تبعاً دلتغًن اجلنس.لف

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بٌن متوسطات درجات رؤساء األقسام  الفرضية الرابعة عشرة:
 145 لفاعليتهم  يف تطوير التعليم العايل تبعاً دلتغًن اجلامعة.

ة بٌن متوسطات درجات رؤساء ال توجد فروق ذات داللة إحصائي الفرضية الخامسة عشرة:
 145 األقسام لفاعليتهم  يف تطوير التعليم العايل تبعاً دلتغًن نوع الكلية.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بٌن متوسطات درجات رؤساء  الفرضية السابعة عشرة:
 147 األقسام لفاعليتهم  يف تطوير التعليم العايل تبعاً دلتغًن سنوات اخلربة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بٌن متوسطات درجات رؤساء األقسام  الفرضية الثامنة عشرة:
 148 التعليم العايل تبعاً دلتغًن أساس التعيٌن. لفاعليتهم  يف تطوير
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 184 الهيئت الخعليميت خسب مخغيري الجامعت والجيس جىشع أفساد عيىت أعضاء 2-11
 185 جىشع أفساد عيىت أعضاء الهيئت الخعليميت خسب مخغيري الجامعت وهىع الكليت 2-11
 186 جىشع أفساد عيىت أعضاء الهيئت الخعليميت خسب مخغيري الجامعت واملسجبت العلميت 2-11
 187 الخعليميت خسب مخغيري الجامعت وسىىاث الخدزيسجىشع أفساد عيىت أعضاء الهيئت  2-11
 188 جىشع أفساد عيىت أعضاء الهيئت الخعليميت خسب مخغيري الجامعت ومصدز الشهادة 2-11
 189 جىشع أفساد عيىت زؤساء ألاكسام خسب مخغيري الجامعت والجيس .2-1
 191 الكليتجىشع أفساد عيىت زؤساء ألاكسام خسب مخغيري الجامعت وهىع  2-13
 191 جىشع أفساد عيىت أعضاء الهيئت الخعليميت خسب مخغيري الجامعت والسجبت ألاكادًميت 2-12
 191 جىشع أفساد عيىت زؤساء ألاكسام خسب مخغيري الجامعت وسىىاث الخبرة 2-11
 191 جىشع أفساد عيىت زؤساء ألاكسام خسب مخغيري الجامعت وأساس الخعيين 2-11
 193 أفساد عيىت اللائمين على جعىيس الخعليم العالي خسب مخغيري الجامعت والجيسجىشع  2-11
 193 جىشع أفساد عيىت اللائمين على جعىيس الخعليم العالي خسب مخغيري الجامعت ومصدز الشهادة 2-11
 194 العلميتجىشع أفساد عيىت اللائمين على جعىيس الخعليم العالي خسب مخغيري الجامعت واملسجبت  1-11
 195 جىشع أفساد عيىت اللائمين على جعىيس الخعليم العالي خسب مخغيري الجامعت وأساس الخعيين 2-11
 196 جىشع أفساد عيىت اللائمين على جعىيس الخعليم العالي خسب مخغيري الجامعت والصفت إلادازيت 2-11

الكليت للمجال الري ًيخمي ئليه )الاسدباهت معامل الاحساق الدازلي بين دزحت كل سإال والدزحت  .2-1

 ألاولى(
111 



 ز

 

 111 كيم معامالث الازجباط بين دزحت كل مدىز والدزحت الكليت لالسدباهت )الاسدباهت ألاولى( 2-13

معامل الاحساق الدازلي بين دزحت كل سإال والدزحت الكليت للمجال الري ًيخمي ئليه )الاسدباهت  2-12

 الثاهيت(
111 

 111 كيم معامالث الازجباط بين دزحت كل مدىز والدزحت الكليت لالسدباهت )الاسدباهت الثاهيت( 2-11

معامل الاحساق الدازلي بين دزحت كل سإال والدزحت الكليت للمجال الري ًيخمي ئليه )الاسدباهت  2-11

 الثالثت(
111 

 113 الكليت لالسدباهت )الاسدباهت الثالثت(كيم معامالث الازجباط بين دزحت كل مدىز والدزحت  2-11
 114 كيم معامل الثباث بعسيلتي ألفا كسوهبار وئعادة الازخباز )الاسدباهت ألاولى(  2-11
 114 كيم معامل الثباث بعسيلتي ألفا كسوهبار وئعادة الازخباز )الاسدباهت الثاهيت(  2-11
 115 كيم معامل الثباث بعسيلتي ألفا كسوهبار وئعادة الازخباز )الاسدباهت الثالثت(  2-11

املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت إلحاباث أفساد العيىت مً أعضاء  2-11

 الهيئت الخعليميت لدوزهم في جعىيس الخعليم العالي
2.1 

والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت إلحاباث أفساد العيىت مً أعضاء املخىسعاث الحسابيت  ..2-3

 الهيئت الخعليميت لدوزهم في بىاء املىاهج وامللسزاث الدزاسيت الجامعيت
2.1 

إلحاباث أفساد العيىت مً أعضاء  املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت 2-3.3

 زهم في جعىيس العمليت الخعليميت وججدًد أساليبهاالهيئت الخعليميت لدو 
2.1 

إلحاباث أفساد العيىت مً أعضاء  املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت 2-3.2

 الهيئت الخعليميت لدوزهم في جلييم جلّدم العالب وجعىيس مهازاتهم وجأهيلهم لسىق العمل 
233 

الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت إلحاباث أفساد العيىت مً أعضاء املخىسعاث  2-3.1

 الهيئت الخعليميت لفاعليتهم في جعىيس البدث العلمي
232 

إلحاباث أفساد العيىت مً زؤساء  املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت 2-3.1

 إلادازة الجامعيت في جعىيس الخعليم العاليألاكسام خىل جكامل ألادواز مع 
231 

إلحاباث أفساد العيىت مً زؤساء  املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت 2-3.1

 ألاكسام خىل جىفير زسالت الجامعت وأهدافها العامت
231 

إلحاباث أفساد العيىت مً زؤساء  املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت 2-3.1

 ألاكسام خىل دوزهم في جىصيف امللسزاث وازخياز مضامينها
231 

املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت إلحاباث أفساد العيىت مً زؤساء  2-3.1

 ألاكسام خىل املساهمت في جعىيس اللسم
231 

إلحاباث أفساد العيىت مً زؤساء  والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيتاملخىسعاث الحسابيت  2-3.1

 ألاكسام خىل وضع مىعللاث الخعىيس في الخعليم العالي في الخعبيم
231 

إلحاباث أفساد العيىت مً زؤساء  املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت 2-3.1

 السؤيت املسخلبليت للخعليم العالي ألاكسام خىل املشازكت في وضع
231 

إلحاباث أفساد العيىت مً اللائمين  املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت .2-33

 على الخعىيس خىل دوز السياست الخعليميت في جعىيس الخعليم العالي
231 

إلحاباث أفساد العيىت مً اللائمين  وألاهميت اليسبيتاملخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت  2-333

 على الخعىيس خىل صياغت أهداف الخعليم العالي وئعدادها
22. 

إلحاباث أفساد العيىت مً اللائمين  املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت 2-332

 م العاليعلى الخعىيس خىل وضع مساخل الخسعيغ الاستراجيجي للخعلي
223 

إلحاباث أفساد العيىت مً اللائمين  املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت 2-331

 على الخعىيس خىل جدليل البيئت املإسساجيت للخعليم العالي وجلىيمها
222 



 س

 

أفساد العيىت مً اللائمين إلحاباث  املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت 2-331

 على الخعىيس خىل بىاء السياساث الاستراجيجيت للمإسست الجامعيت
221 

إلحاباث أفساد العيىت مً اللائمين  املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت 2-331

 على الخعىيس خىل ئخداثياث الخعىيس في الخعليم العالي
221 

إلحاباث أفساد العيىت مً اللائمين  املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت 2-331

 على الخعىيس خىل جددًث سياست الخسعيغ للخعليم العالي وجىميخه
221 

إلحاباث أفساد العيىت مً اللائمين  املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت 2-331

 الخعىيس خىل دوز مجلس الخعليم العالي في جعىيس الخعليم العاليعلى 
221 

إلحاباث أفساد العيىت مً اللائمين  املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت 2-331

 على الخعىيس خىل زسم املالمذ ألاساسيت للمىاهج الجامعيت وجعىيسها
221 

إلحاباث أفساد العيىت مً اللائمين  والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيتاملخىسعاث الحسابيت  2-331

 على الخعىيس خىل الخعىيس والجىدة في الخعليم العالي
221 

لىخائج امللابلت مع اللائمين على  املخىسعاث الحسابيت والاهدسافاث املعيازيت وألاهميت اليسبيت .2-32

 جعىيس مإسساجهجعىيس الخعليم العالي لدوزهم في 
21. 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث أعضاء الهيئت الخعليميت في دوزهم لخعىيس   T. test ازخبازهخائج  2-323

 ملخغير الجيس
ً
 مإسست الخعليم العالي جبعا

211 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث أعضاء الهيئت الخعليميت في دوزهم لخعىيس   T. test ازخبازهخائج  2-322

 ملخغير الجامعت
ً
 الخعليم العالي جبعا

211 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث أعضاء الهيئت الخعليميت في دوزهم لخعىيس   T. test ازخبازهخائج  2-321

 ملخغير الكليت
ً
 مإسست الخعليم العالي جبعا

211 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث أعضاء الهيئت  ANOVAجدليل الخباًً ألاخادي  ازخباز هخائج  2-321

 ملخغير املسجبت العلميت
ً
 الخعليميت في دوزهم لخعىيس مإسست الخعليم العالي جبعا

211 

بين املجمىعاث للفسوق بين مخىسعاث دزحاث  Levene Statisticججاوس الخباًً  هخائج ازخباز  2-321

 ملخغير املسجبت العلميتأعضاء الهيئت 
ً
 الخعليميت في دوزهم لخعىيس مإسست الخعليم العالي جبعا

211 

لخددًد الفسوق بين فئاث أعضاء الهيئت الخعليميت في دوزهم لخعىيس   T3 Dunnett هخائج ازخباز 2-321

 ملخغير املسجبت العلميت
ً
 مإسست الخعليم العالي جبعا

211 

دزحاث أعضاء الهيئت  للفسوق بين مخىسعاث ANOVAجدليل الخباًً ألاخادي  هخائج ازخباز  2-321

 ملخغير سىىاث الخدزيس
ً
 الخعليميت في دوزهم لخعىيس مإسست الخعليم العالي جبعا

211 

بين املجمىعاث للفسوق بين مخىسعاث دزحاث  Levene Statisticججاوس الخباًً  هخائج ازخباز  2-321

 ملخغير سىىاث الخدزيسأعضاء الهيئت الخعليمي
ً
 ت في دوزهم لخعىيس مإسست الخعليم العالي جبعا

211 

فئاث أعضاء الهيئت الخعليميت في دوزهم لخعىيس  لخددًد الفسوق بين  T3 Dunnett هخائج ازخباز 2-321

 ملخغير سىىاث الخدزيس 
ً
 مإسست الخعليم العالي جبعا

211 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث أعضاء الهيئت  ANOVAجدليل الخباًً ألاخادي  هخائج ازخباز  .2-31

 ملخغير مصدز الشهادة الجامعيت
ً
 الخعليميت في دوزهم لخعىيس مإسست الخعليم العالي جبعا

211 

2-313 
بين املجمىعاث للفسوق بين مخىسعاث دزحاث  Levene Statisticججاوس الخباًً  هخائج ازخباز 

 ملخغير مصدز الشهادة 
ً
أعضاء الهيئت الخعليميت في دوزهم لخعىيس مإسست الخعليم العالي جبعا

 الجامعيت

211 

أعضاء الهيئت الخعليميت في دوزهم لخعىيس  لخددًد الفسوق بين فئاث  T3 Dunnett هخائج ازخباز 2-312

 ملخغير مصدز الشهادة الجامعيت مإسست الخعليم العالي جب
ً
 عا

211 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث اللائمين على الخعليم العالي فيما ًخعلم   T. test ازخبازهخائج  2-311

 ملخغير الجيس
ً
 بدوزهم في جددًث الخعليم العالي وجعىيس مإسساجه جبعا

211 



 ش

 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث اللائمين على الخعليم العالي فيما ًخعلم   T. test ازخبازهخائج  2-311

 ملخغير الجامعت
ً
 بدوزهم في جددًث الخعليم العالي وجعىيس مإسساجه جبعا

21. 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث اللائمين على الخعليم العالي فيما ًخعلم   T. test ازخبازهخائج  2-311

 ملخغير الصفت إلادازيت
ً
 بدوزهم في جددًث الخعليم العالي وجعىيس مإسساجه جبعا

213 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث اللائمين على الخعليم  ANOVAجدليل الخباًً ألاخادي  هخائج ازخباز  2-311

 ملخغير املسجبت العلميتالعالي فيما ًخعلم ب
ً
 دوزهم في جددًث الخعليم العالي وجعىيس مإسساجه جبعا

213 

2-311 
بين املجمىعاث للفسوق بين مخىسعاث دزحاث  Levene Statisticججاوس الخباًً  هخائج ازخباز 

 
ً
اللائمين على الخعليم العالي فيما ًخعلم بدوزهم في جددًث الخعليم العالي وجعىيس مإسساجه جبعا

 ملخغير املسجبت العلميت

212 

لخددًد الفسوق بين فئاث اللائمين على الخعليم العالي فيما ًخعلم   T3 Dunnett هخائج ازخباز 2-311

 ملخغير املسجبت العلميتبدوز 
ً
 هم في جددًث الخعليم العالي وجعىيس مإسساجه جبعا

212 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث اللائمين على الخعليم  ANOVAجدليل الخباًً ألاخادي  هخائج ازخباز  2-311

 ملخغير مصدز الشهادة
ً
 العالي فيما ًخعلم بدوزهم في جددًث الخعليم العالي وجعىيس مإسساجه جبعا

211 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث اللائمين على الخعليم  ANOVAجدليل الخباًً ألاخادي  هخائج ازخباز  .2-31

 ملخغير أساس الخعيينالعالي فيما ًخعلم بدو 
ً
 زهم في جددًث الخعليم العالي وجعىيس مإسساجه جبعا

211 

2-313 
دزحاث  بين املجمىعاث للفسوق بين مخىسعاث Levene Statisticججاوس الخباًً  هخائج ازخباز 

 
ً
اللائمين على الخعليم العالي فيما ًخعلم بدوزهم في جددًث الخعليم العالي وجعىيس مإسساجه جبعا

 ملخغير أساس الخعيين 

211 

اللائمين على الخعليم العالي فيما ًخعلم  لخددًد الفسوق بين فئاث  T3 Dunnett هخائج ازخباز 2-312

 ملخغير أساس الخعيين 
ً
 بدوزهم في جددًث الخعليم العالي وجعىيس مإسساجه جبعا

211 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث زؤساء ألاكسام فيما ًخعلم بفاعليتهم في جعىيس   T. test ازخبازهخائج  2-311

 ملخغير الجيس
ً
 الخعليم العالي جبعا

211 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث زؤساء ألاكسام فيما ًخعلم بفاعليتهم في جعىيس   T. test ازخبازهخائج  2-311

 ملخغير الجامعت
ً
 الخعليم العالي جبعا

211 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث زؤساء ألاكسام فيما ًخعلم بفاعليتهم في جعىيس   T. test ازخبازهخائج  2-311

 ملخغير هىع الكليت
ً
 الخعليم العالي جبعا

211 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث زؤساء ألاكسام فيما  ANOVAجدليل الخباًً ألاخادي  هخائج ازخباز  2-311

 ملخغير السجبت ألاكادًميت
ً
 ًخعلم بفاعليتهم في جعىيس الخعليم العالي جبعا

211 

للفسوق بين مخىسعاث دزحاث زؤساء ألاكسام فيما  ANOVAجدليل الخباًً ألاخادي  هخائج ازخباز  2-311

 
ً
 ملخغير سىىاث الخبرة ًخعلم بفاعليتهم في جعىيس الخعليم العالي جبعا

211 

مخىسعاث دزحاث  بينبين املجمىعاث للفسوق  Levene Statisticججاوس الخباًً  هخائج ازخباز  2-311

 ملخغير سىىاث الخبرة
ً
 زؤساء ألاكسام فيما ًخعلم بفاعليتهم في جعىيس الخعليم العالي جبعا

211 

لخددًد الفسوق بين فئاث زؤساء ألاكسام فيما ًخعلم بفاعليتهم في   T3 Dunnett هخائج ازخباز 2-311
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 :زاطتللد عامت ملدمت

شيدت الجميكرية العربية السكرية تجربة التحديث كالتطكير بمختمؼ الجكانب السياسية 
كاالقتصادية كاالجتماعية كالتعميمية، إدراكان مف القيادة أف التغييرات العميقة في التعميـ العالي مفتاح 

ٌدـ كفي إعداد القيادات الفنية كالتنظيمية االقتصادية، كأمؿ المجتمع في التق الحراؾ االجتماعي، كالفرصة
كالفكرية، كفي إرساء قاعدة البحكث العممية المتقٌدمة، كىك أداة المعاصرة الحضارية كطريؽ استيعابيا 
كاإلسياـ فييا إنتاجان كانتفاعان، كىك سبيؿ لتأكيد الذاتية الثقافية، لمعالجة كاقع التعميـ العالي كدكره في 

قتصادية كاالجتماعية في سكرية  فقد كانت بداية التحديث ما أفرزتو الحركة تحقيؽ التنمية اال
التصحيحية لمتعميـ عامة، كالتعميـ العالي بخاصة لقدرتو عمى رفد كتغذية سكؽ العمؿ، كطرح االبداعات 
 كاالختراعات مف خالؿ إعداده لمكفاءات باالختصاصات المختمفة، ليحقؽ األىداؼ التي محكرىا التنمية

االقتصادية،  الكطنية عمى كافة األنساؽ، كربطو بالخطط الطمكحة المتبدلة، كالمتغيرة مع التحكالت
كاالجتماعية كالسياسية كالتربكية كالدينية، التي ىي المحاكر التي ييعمؿ عمييا عند كضع السياسة التربكية 

اف، كرقي فكره كترسيخ القيـ اإلنسانية لمتعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية بناءن عمى بناء اإلنس
كالقكمية كاالجتماعية، كتقديـ البنى المعرفية القائمة عمى العمـك المتعددة لتزكيد سكرية بالمتخصصيف 
كالفنييف كالخبراء في مختمؼ المجاالت، كىذه رسالة التعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية المحققة 

المرتبط بخدمة  ةالعممي ؿ إعداد الطالب كتدريبيـ كالحث عمى الدراسةفي كؿ جامعة كمعيد مف خال
المجتمع كاقتصاده كصناعاتو كقضاياه البيئية كالصحية كاالجتماعية كالتربكية المبنية عمى صناعة 
اإلنساف كىذا ما كصفو السيد الرئيس القائد الخالد حافظ األسد بقكلو : "إف النجاح في بناء اإلنساف؛ ىك 

(  3، ص2003س النجاح في مجابية كؿ تحد يكاجيو الكطف كاألمة"  )رئاسة مجمس الكزراء، أسا
ككفقان ليذه الرؤية المنيٌجية الشاممة فقد تمحكرت حكلو استراتيجية التنمية الكطنية التطكيرية في 

ف عمميات الجميكرية العربية السكرية ، كتككينو في منظكمة التعميـ العالي مف خالؿ جممة متكاممة م
 لالنطالؽ نحك قاعدة تشكؿ أف يمكف كالتي المتاحة الفرص أك كالمكارد اإلمكانيات التطكير تبدأ بتحديد

عممية التحديث  "لقد حققت سكرية خالؿ العقكد األربعة األخيرة نجاحات متعددة في المجاؿ التعميمي 
التي تتمثؿ في ارتفاع نسب االلتحاؽ  بمراحمو كافة، السيما فيما يتعمؽ بالمؤشرات التعميمية األساسية

كانخفاض في معدالت التسرب كانخفاض معدؿ األمية كزيادة عدد المدارس كالجامعات كالكميات 
كقد ترافؽ ذلؾ بزيادة أعداد القكل البشرية العاممة في قطاع التعميـ كتنكع  كانتشارىا 

ذا النيج سعت الحككمة في (  ككفقان لي705، ص2006اختصاصاتيا")الخطة الخمسية العاشرة،
الجميكرية العربية السكرية إلى برمجة مؤسسات التعميـ العالي كأنماطو كأساليبو في منظكمتو كالسعي 
لممشاركة مع الثكرة العممية كالتكنكلكجية كالمعرفية باتجاه التطكير كالتحديث بسياسات التكسع في التعميـ، 

مؤسسات تساعد في عممية صنع القرارات، كتحميؿ  عتبارىاكربط الدراسة العممية بقضايا المجتمع با
بضركرة تقكيـ أداء الجامعات ككضع نظـ الالعتماد لتحقيؽ الجكدة كالفاعمية  السياسات، كتبني االتجاه

 مف جدان  كاسعة بسمسمة األعكاـ المنصرمة خالؿ سكرية في القيادة قامت الجامعي  فقد في النظاـ
المجاالت  التي تنضكم عمى تبني مقاربة متكاممة تجمع بيف  تمؼمخ في اإلصالحية الخطكات
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التكمفة / العائد( معا إذ تتـ معالجة عيكب كؿ  –القكل العاممة  –المقاربات الثالث ) الطمب االجتماعي 
منيا، كتنبثؽ ىذه المقاربات ذات الصفة المتكاممة مف عدد مف األسس أىميا "عدـ كجكد مقاربة مثالية 

ي تخطيط التعميـ، كتسمح بدرجة مف المركنة  كما تسمح باالختيار بيف البدائؿ كاألكلكيات  منفردة ف
كتضع التخطيط لمتعميـ العالي في إطار التخطيط الشامؿ عمى المستكل الكطني، كتبرز دكر التخطيط 

قتصاد اإلقميمي الالمركزم، كتكسع دائرة المشاركة في عمميات التخطيط لممتخصصيف في التعميـ كاال
تسمح باستخداـ األساليب التقنية الحديثة في التخطيط، كالخاصة باستشراؼ  كالتنمية كرجاؿ األعماؿ

مستقبؿ التعميـ، الذم مف شأنو المساىمة في دقة التنبؤ كاإلسقاط كغيرىا مف األدكات  أنيا تأخذ في 
أسمكب التكمفة/العائد  ") الخطة  االعتبار الطمب االجتماعي عمى التعميـ مع مراعاة جكدة التعميـ في ظؿ

(  مما يؤدم لمتنبؤ باحتماالت المستقبؿ كالظركؼ المختمفة، 9، ص2013الخمسية الحادية عشر، 
ككضع منظكر الشمكؿ، كالكاقعية، كالمركنة، كالمتابعة، كالتقييـ كالتقكيـ في الخطة القادمة لمتعميـ العالي  

جتمع في تركيزه عمى عممية المعرفة مف خالؿ أركانيا األربعة كبما أف التعميـ الجيد "ىك مف يقكد الم
)تعمـ كيؼ تعرؼ، نعمـ كيؼ تعمؿ، تعمـ أف نحيا أك تعيش مع الغير، تعمـ لتككف( كيعتبر كذلؾ أداة 

، 1425لإلعداد لممستقبؿ، بتكقع المستقبؿ كالتبكء بو كرسـ المخطط اليندسي لمجتمع المستقبؿ") الزامؿ،
السكرية أسمكب التخطيط االستراتيجي ذك المنظكر العممي  العربية لؾ تنتيج الجميكرية(  كلتحقؽ ذ1ص

كالعممي القائـ عمى االنطالؽ لتطبيؽ التعميـ الجيد لمجميع كتعميمو في السياسات التربكية في التعميـ 
التكاليؼ العالي في سكرية فمفظ اإلستراتيجية يطمؽ عمى "األىداؼ المحددة ككضع البدائؿ كمقارنة 

كالفكائد المرتبطة بيا، كتقييميا ثـ اختيار البديؿ اإلستراتيجي األفضؿ ككصفو في برنامج زمني قابؿ 
 (  69ص  ،2012لمتنفيذ")حنا،

ا فكريان يتميز بالحداثة كالريادية كيتسـ مف خالؿ عممياتو   كبككف التخطيط االستراتيجي يمثؿ منيجن
 االستراتيجي يمثؿ التنافسية لممؤسسة كتطكير أدائيا  ألف التخطيط ككسائمو بالقدرة عمى زيادة القدرات

الجامعي كبالتالي "يككف االستنتاج إف الخطط االستراتيجية ىي  كالتغير لمتطكير الحديثة النماذج أحد
عبارة عف مجمكعة مف المفاىيـ المرتبطة بالمركز التنظيمي لتحقيؽ نتائج إيجابية تجعؿ مف إدارة 

 (2،ص2007ارة فعالة" )ميا كآخركف،المنظمة إد
 يسيـ أنو الباحثيف مف الكثير نظر في التحديث نتائج أىـ فمف بالتقدـ كبما أف التحديث  يتصؿ

بما يكفره مف مقكمات لعممية التحديث في األنساؽ .كالثقافة بالمجتمع كاالرتقاء التقدـ حركة في تسريع
الحديث كاالنطالؽ نحك منطمقات  العصر سمات كأ مكاصفات إلى أقرب اعتباره عمى . المجتمعية

التطكير كالتحديث  في التعميـ العالي كاألخذ بأبعاده كمبرراتو، كتكظيفيا في الجميكرية العربية السكرية، 
رساء  االستثمار في مجاالت المعرفة كالبحث العممي، باتخاذ الخطكات الالزمة  دعائمو، ، كتكجيو كا 

ية لتطكير التعميـ العالي التي تحيط بمجمؿ أبعاده كقضاياه الرئيسية، كتحدد إلعداد الخطط االستراتيج
معالـ مساراتو كاتجاىات تطكيره كترسـ برامج العمؿ كمستمزماتو عمى المستكيات الكطنية كالقكمية 
كالدكلية  كرصد كاقع أنظمة التعميـ العالي في سكرية كالمشكالت التي تعاني منيا، كاالستفادة مف 

 ماذج األجنبية المتطٌكرة الن
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 ألاول  الباب

 الجاهب الىظسي 
 

 :ملدمت

 تناكؿ األكؿ الفصؿ :فصكؿ أربعة مف يتألؼ حيث لمدراسة، النظرم الجانب عمى األكؿ الباب يحتكم
 كعالمية، كعربية مف محميو السابقة الدراسات تناكؿ الثاني كالفصؿ لمدراسة كمشكمتيا، المنيجي اإلطار
تطٌكر التعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية، كنشأتو  عمى الضكء سمط الذم الثالث كالفصؿ

كتجاربيا ة كالتكجو السياسي لبناء المنظكمة لمتعميـ العالي كتحديثو كفؽ االتجاىات التربكية المعاصر 
كالعمؿ عمى   ،ليكاألخذ بيا  كما احتكل الفصؿ الرابع األبعاد التربكية لمتحديث كالتطكير في التعميـ العا

ه كالتكجو نحك ؤل استراتيجية لتحقيؽ تطكير مف خالؿ كضع ر  لمجميع كتكفير التعميـ دعائمو، إرساء
 االستشراؼ المستقبمي لمسياسة الكطنية لمتعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية 
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 ألاول  الفصل

 ؤلاطاز اإلانهجي للدزاطت
 

 .ملدمت:1.1.1

عية، كالثقافية العالمٌية عمى القراءة التحميمية لتأثير التغيرات التاريخية، كاالقتصادية، كاالجتما إفٌ 
المجتمع السكرم كمكاجيتيا ، كتجنب آثارىا السمبٌية، التي تمثمت باستراتيجية التحديث كالتطكير التي 
طرحيا السيد الرئيس بشار األسد كنيج، ككاجب كطني، كالمتابعة في التحديث انطالقان مف األسًس 

نطمقت بيا حركة التحديث كالتطكير كمشركع كطني كالمرتكزات، التي حددتيا الحركة التصحيٌحية كا
شامؿ اكتسب أىميتو مف نيجو الكطني كالقكمي كتحكلو إلى كرشة عمؿ مستمرة كمتكاصمة إضافة إلى 
استراتيجيتو السياسية القائمة عمى البعد القكمي، الذم أيتخذ كبرنامج لتنفيذ التحديث كالتطكير "عمينا أف 

أك نعمؿ عمى انجازه    يحتاج إلى قاعدة كطنية كأخالقية متينة ينيض نعرؼ أف كؿ ما نقـك بو    
عمييا مشركعنا االصالحي    فإذا كاف الكطف لجميع أبنائو المخمصيف لقضاياه    فيك ال يمكف أف 
يككف لمعابثيف أك الحاقديف   الذيف ال يركف مصمحة الكطف الكاسعة إال مف خالؿ مصالحيـ الضيقة، كال 

(  16كل ما يجب أف يتمتعكا بو مف حقكؽ متناسيف ما يترتب عمييـ مف كاجبات")األسد، صيتذكركف س
إذ أنو يحمؿ ىذا المشركع اإلصالحات التي تحتكم عمى تغييرات جذرية في منيج الدكلة السياسي 
كاالقتصادم كاالجتماعي إذ إنو يشمؿ عمى ديمقراطية سياسية كحرية اقتصادية تؤدم إلى تغيير 

ع، ككانت الترجمة الفعمية لمرؤية العممٌية، كاالستراتيٌجية التحديثٌية، كالتطكيرٌية التي أٌكدىا السِّيد المجتم
/، أماـ مجمس الشعب في 2000/ 17/7رئيس الجميكرٌية بٌشار األسد في خطاب القسـ الدستكرٌم في:

كالحضارٌية لمستقبؿ التربية كالتعميـ جمستو االستثنائية، كاضحة كقكية في رسـ المعالـ الفكرٌية، كالتنمكٌية، 
 ألبعاد التحديث كالتطكير كقد أكٌدىا بقكلو: ةبأنكاعيا المختمفة، كنماذجو المتعددة، بكضع المعالـ التربكي

"ال بٌد مف اإلصالح، كالتطكير في مؤسٌساتنا التربكٌية، كالتعميمٌية، كالثقافٌية، كاإلعالمٌية بما يخدـ قضايانا 
ز تراثنا األصيؿ، كيؤدم إلى نبذ ذىنية االنغالؽ، كالسمبية، كمعالجة الظكاىر الكطنٌية، كا لقكمية، كيعزِّ

(  كضمف 4،ص2001االجتماعية التي تؤثر سمبان عمى كحدة المجتمع، كسالمتو" )تقرير كزارة التربية،
في بنية التعميـ  ىذا التكجو نحك مجتمع المعرفة، أعيد النظر في المؤٌسسات التربكٌية، كنظميا، كخاصةن 

العالي، كتبني استراتيجيةو كاضحةو لتطكير برامج التعميـ الجامٌعي، كتحقؽ األىداؼ المجتمعية المرجكة 
منيا، كتكاكب الجديد في العمـ، كالتكنكلكجيا، كقد أٌكد السِّيد الرئيس بشار األسد عمى ذلؾ بقكلو :إف 

ع الكبير   ىك رفع نكعية التعميـ العالي كتحسيف "تكجينا األساسٌي الذم سنركز عميو بعد ىذا التكسٌ 
جكدتو ككضع المعايير لضماف ذلؾ    إضافة إلى تحسيف ظركؼ البحث العممي    كاالستمرار في بناء 
غناء الثركة الفكرية الكطنية    مف خالؿ تبني سياسة كطنية ناجعة لمعمـك  القدرات العممية كالتقانية    كا 

(  كقد عزز ذلؾ باإلصالح التشريعي كالقانكني كاإلدارم 7ص ،2007األسد،كالتقانات كاإلبداع )
بالقكانيف كالمراسيـ كاألنظمة الذم يعد حجر الزاكية في التحديث في الجميكرية العربية السكرية  كىذا ما 
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مت / قانكنان، شم18كرد في تقرير تتبع تنفيذ خطة التنمية كتطكير اإلنتاج لعمؿ الحككمة فقد "ايصدر /
/ مرسكمان تشريعيان، شممت النكاحي االقتصادية كالمالية 71النكاحي االقتصادية كالمالية كالعممية، ك/

(  2003/ مرسكمان، شممت النكاحي اإلدارية كالمالية كالعممية ) رئاسة مجمس الكزراء، 385كالعممية، ك /
دة تطالب بإيجاد درجة عالية كضمف منيجية اإلصالح في بنية التعميـ العالي، كاف ىناؾ أىداؼ عدي

في مؤسساتو، كقد أٌكد الٌسيد الٌرئيس عقب أدائو القسـ الدُّستكرمَّ لكاليةو  ةمف التميز، كالتنكع، كالمركن
دستكريةو جديدةو في مجمس الشعب عمى التطكرات المستجٌدة في التعميـ العالي، بقكلو: "كعمى المستكل 

العامة كالخاصة كاالفتراضية كالتعميـ المفتكح    كما تـ افتتاح عدد  الجامعي افتتحنا العديد مف الجامعات
كبير مف الكميات في مختمؼ المحافظات    ككذلؾ العديد مف مراكز الدراسات التخصصية  أيضان 

كمية في سكرية استكعبت مئة ألؼ طالب جامعي  50لكميات كزارة التعميـ العالي   افتتحنا  بالنسبة
فة لمجامعات الخاصة كعددىا حكالي ثماف، كىناؾ جامعات خاصة في طريقيا إلى إضافي    باإلضا
(  كقد عممت الحككمة عمى كضع التكٌجيات المذككرة أعاله مكضع 6، ص2007اإلنشاء" )األسد،

التنفيذ، كضمف ذلؾ المنظكر أعيد النظر في القكانيف الناظمة لمؤسسات التعميـ العالي، كصدكر 
ة الخاصة بالجامعات الخاٌصة، كنظاـ التعميـ المفتكح، كالجامعة االفتراضٌية الٌسكرٌية، المراسيـ التشريعيِّ 

كتطكير قانكف تنظيـ الجامعات كتكجيو خارطة التعميـ العالي  نحك تحقيؽ انتشار مؤسسات التعميـ 
كيات العالي في كافة محافظات القطر كسياسة كطنية قائمة عمى نظاـ أكثر شفافية في كافة المست

الجامعية لمتابعة االلتزاـ السياسي كالنيج السياسي لمبرنامج التعميمي في سكرية، كالتكجو نحك سياسات 
تربكية كاسعة انطالقان مف مبادئ تعزيز الخطط الكطنية، كبناء سياسة قكية قائمو عمى الشفافية، كااللتزاـ 

زيادتو ، كتطكير استراتيجيات كفؽ أسس السياسي لمدكلة عمى تكفير التعميـ لمجميع، كتأميف تمكيمو ك 
تحقيؽ أىداؼ التعميـ، كتأكيد مبدأ مجانية التعميـ العالي الحككمي، كالترخيص لمجامعات األخرل بيدؼ 

 تقديـ الخدمات التعميمية مقابؿ مبالغ طفيفة مقارنة مع الدكؿ األخرل 
-2000لي  عبر المخطط الخماسي إٌف الدراسة التتبعية لألبعاد التربكية في مؤسسات التعميـ العا

لالستراتيجية التاسعة كالعاشرة الخاصة بمجاؿ التعميـ كالبحث العممي كمراجعتيا بيدؼ رصد  2010
التحديثات عمى مدخالت مؤسسات التعميـ العالي، كتطكير نظـ االلتحاؽ فيو، كتكفير خريجيف متعددم 

لمستقبؿ التعميـ العالي في سكرية كانعكاساتو  االختصاصات لسكؽ العمؿ  كما أنيا تساعد في رسـ رؤيا
عمى نمك كتطكر المجتمع السكرم   لذلؾ فيك بحاجة إلى إعادة تقييـ مف خالؿ استراتيجيات كرؤل 
، أك تجديدو أك تطكير غايات  جديدة تجيب عمى تحديات المستقبؿ في عالـ متغير  كبما أٌف لكؿ تطكرو

ا، فإٌف الدراسة التي قامت بيا الباحثة لتقكيـ تجربة التحديث كحدكد قد ال يحققيا، أك يتكصؿ، إليي
-2000كالتطكير، كانعكاسيا عمى بنية نظاـ التعميـ العالي السُّكرم، ، ككظيفتو خالؿ الفترة الممتدة مف 

، كذلؾ ضمف نظرةو شمكلٌيةو، ككاممةو عف األبعاد التربكية لمتحديث كالتطكير في تحسيف التعميـ 2010
كاالرتقاء بو، كتحاكؿ الباحثة في عمميا ىذا التعرؼ عمى الكاقع الحالي لممستجدات في الجامعات العالي 

الٌسكرٌية، كتحميميا، كتقكيميا مف خالؿ دراسة كاقع تطكٌر الجامعات السُّكرية، كمقكمات نجاحيا خالؿ 
 السنكات  المذككرة 
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 مؼكلت الدزاطت: .1.1.1

ثر حيكية في منطمقات البحث كالدراسة في أم بمد تأسيسا لعممية يشٌكؿ التعميـ العالي العصب األك
التحديث كالتخطيط المكضكعي العممي لتطكيره  المتمثؿ في اختيار الدكلة منيجان مكظفان في آليات العمؿ 

الجامعات، كالكمٌيات المفتتحة  عدد في بالتعميـ العالي كتكجياتو الذم يقـك عمى ربطو بالمجتمع كالزيادة
المحافظات، كمكاكبة الركب العممي كالعصرنة كالتحديث   في مؤسساتو التعميمية البحثية لمجامعات في 

إال أف ىناؾ مؤشرات حدت مف التحديث كمعالجة المشكالت التي جابيت تطكير أبعاد التعميـ  ةالسكري
مى أف النمكذج العالي التي تمثؿ مدخالتو العناصر الالزمة لقياـ مؤسساتو إال أف المؤشرات تدؿ ع

المطكٌر، كالمنشكد مف التعميـ العالي قد بقي، كألسباب متعددة يعاني مف مشكالتو عديدةو، حدت مف 
كتطكيرىا مف ) أىداؼ، طالب، بنى، محتكل التعميـ، تقنيات التعميـ، قكاعد قبكؿ  ةتحديث أبعاده التربكي

اليؼ( كما أف ضعؼ قدرة التعميـ العالي عمى الطالب، أعضاء الييئة التعميمية، اإلدارة، األبنية ، التك
مجابية الطمب االجتماعي، كضعؼو مؤسساتو الجامعية في قدرتيا االستيعابية ، كقٌمة التكاليؼ 

سكؽ  لمتطمبات مكاءمتيـ كعدـ الخريجيف مستكل كتدني المخصٌصة ليا، كازدياد احتياجاتو المالٌية،
أكثر منيجية كمخططو، كىذ ما ذكره كركز عميو ركبرت المجتمع كعدـ دراستيا بطرؽ  كحاجات العمؿ
بقكلو: إف مبادرات االصالح عمى مستكل نظاـ التعميـ العالي قد دعمت  Zemsky ,Robort زمسكي

بحركات اصالح راكحت مكانيا عمى الرغـ مف النداءات المكثفة كلكف لـ يحدث الشيء الكثير" 
Zemsky ,2009 , p4)) 

ه المشكالت، كالنكاقص عدـ كضكح األبعاد التربكية لتحديث كتطكير كقد يككف السبب في ىذ
التعميـ العالي لدل الجية المسؤكلة عف صياغة الخطط المرحمية كالمستقبمية لمتعميـ العالي لمقكانيف 
 ، ، كمديٌرياتو ، كجامعاتو ككضعيا في سكرية شأنو شأف الٌدكؿ األخرل الذم ينٌفذ خطط القيادة: مف كزاراتو

ما طرحو السٌيد الرئيس بٌشار األسد في خطابو عقب أدائو القسـ الدستكرٌم لكاليةو دستكريةو جديدةو  كىذا
في مجمس الشعب قائالن: إٌف "مف ىذه المصاعب يرتبط بنا، كبمعطياتنا الداخمية، إذ أنو كاف في مقدمتيا 

المياـ المطركحة    ككذلؾ افتقاد البنية اإلدارية القائمة كالتي لـ تتطكر بما يكفي مف كفاءة الستيعاب 
تقاف  ككاف في جممة المشكالت األساسية التي  الككادر المؤىمة إلنجاز ىذه المياـ بما يمـز مف فاعمية كا 
كاجيتنا ضعؼ العمؿ المؤسسي كفقداف المنيجية في العمؿ   كتشابؾ المسؤكليات   كتراجع اإلحساس 

  يضاؼ إلى كؿ ذلؾ   عدـ إيضاح بعض التشريعات بالحافز لدل البعض ألداء ما ىك مطمكب منو
كالقرارات التي تـ إصدارىا أك التسرع في إصدار البعض منيا دكف دراسة كافية   كعدـ تنفيذ جزء منيا 
بجدية كمسؤكلية   كما عانينا مف ضعؼ البنية اإلحصائية كقكاعد البيانات كانعكاس ذلؾ عمى دقة 

، 2007إلى ذلؾ ضعؼ آليات المتابعة كالمراجعة كالتقكيـ  ")األسد، تحميؿ األداء كاالستشراؼ   يضاؼ
 (  6ص

كلعؿ غياب الفيـ الصحيح لدكر االدارة الجامعية في أدائيا لمياميا مف/تككيف المكارد البشرية 
كليس إلى إعدادىـ لسكؽ العمؿ    ةككيفية ىذا التككيف كأليتو/ كاتجاه التعميـ العالي نحك تثقيؼ الطمب

ـ إلى أف "نكعية التعميـ العالي تتأثر 2003ما أشار إليو تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ  كىذا



7 
 

بعكامؿ كثيرة أىميا عدـ كضكح الرؤية كغياب سياسات كاضحة تحكـ العممية التعميمية في ىذه 
صالح 7ص ،2003الجامعات ") تقرير التنمية البشرية،  التعميـ (  كما يختمؼ التجديد كالتحديث كا 

لى أف آليات  العالي مف بمد آلخر" كيرجع ذلؾ إلى العالقة الكاضحة بالنظاـ السياسي في البمد المعنية؛ كا 
الكزارات لمتغيير كرغبتيا فيو  كفي بعض البالد، تبدأ الكزارات أعماؿ إصالح التعميـ العالي كتتكلى 

متحفظان باتجاه التجديد كالتحديث")المجمكعة أمكرىا، بينما تتبع الكزارات المعنية في بالد أخرل طريقان 
 ( 6،ص2007االكركبية، 
 لعدـ كذلؾ ىذا اليدؼ، تحقؽ أف تستطع لـ تنفيذ أدكات التحديث أجؿ مف بذلت التي الجيكد إف

 مف بذلت التي الجيكد مف الرغـ لمتحديث، عمى المتعددة المختمفة األبعاد التربكية تضمف عمى القدرة
المرجكة، كما أف إدارات  األىداؼ لتحقيؽ في سكرية  العالي التعميـ كفايات كزيادة فكتحسي تطكير أجؿ

التعميـ العالي عجزت عف عممية التغيير، كيرجع أندم جكنستكف ذلؾ إلى عدـ كجكد القيادة االستراتيجية 
مؽ بتحديد في مؤسسات التعميـ العالي لمحككمة، كضعؼ التكاصؿ داخؿ مؤسسات التعميـ العالي فيما يتع

  كبناءن عمى ما تقدـ يمكف p4, (Johnston,2007,معنى كمفيـك التطكير المستداـ ككيفية تطبيقو")
 صياغة المشكمة كالتٌالي: 

-/2000ما األبعاد التربوية لمتحديث والتطوير في التعميم العالي في سورية بين عامي /
 /؟.2010/

 أىمية الدراسة: .3.1.1
مف أىمية التجديد كالتطكير في التعميـ العالي، مف خالؿ معرفة األبعاد تنطمؽ أىمٌية الدراسة 

، كمدل انعكاسو عمى  التربكٌية لذلؾ التحديث كالتطكير، ككاقعو، كتقييـ التطكير النكعيِّ لمتعميـ الجامعيِّ
مى العممية التربكية، كتجديدىا كقدرتو في الحكـ عمى مدل تحقيؽ أىداؼ مثؿ ىذا التعميـ كعكائده ع

عداده لمقكل العاممة التي تحتاجيا عممية التنمية الٌشاممة في  الفرد، كالمجتمع كعمى كاٌفة األنساؽ، كا 
، كاف مف الضركرمِّ  الجميكرٌية العربية الٌسكرٌية  كلقٌمة الدِّراسات التي تناكلت ىذا الدراسة بشكمو الشمكليِّ

كمعرفة مدل تكافر الشركط المناسبة لتحقيؽ التطكير  إجراء دراسة تحيط بالجانبيف النظرمِّ كالعمميِّ منو،
كالتحديث في التعميـ العالي، كمعرفة مدل التقٌدـ الذم أحرزه، كحقٌقو التعميـ العالي في الجميكرٌية العربٌية 

 السكرٌية  
 وتتحدد أىمّية الدراسة في النقاط اآلتية: 

كذلؾ بسبب قٌمة األبحاث المحمٌية كالعربية التي  تقديـ دراسةو عمميةو عف التعميـ العالي في سكرٌية، -1
 تدرس المسار السياسٌي لمتحديث كالتطكير في التعميـ العالي، كدكره في بناء الفرد كالمجتمع 

رصد أدكات التحديث كالتطكير مف الفكر المتجدد كالنقد البناء كالمكضكعية كالمساءلة كاالستراتيجية  -2
لعمؿ الجامعة بما أنيا مجتمع المعرفة الذم يمٌد المجتمع بأسباب التٌقدـ انطالقا مف التكٌجو الحديث 

 كالتطٌكر في كؿ مجاالت الحياة، كىك مصدر القدرات التنمكية عمميان كعمميان  
أكؿ دراسة تحميمية لمنظكمة التعميـ العالي تتناكلو  -ةفي حدكد عمـ الباحث –ىذه الدراسة  تعد -3

سة الزمنية باستخداـ / معادلة االتجاه العاـ لمعالقة بيف إجمالي األعداد كالزمف بالتحميؿ الكمي عبر السم
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  التي تبيف مدل التقدـ الممحكظ، كتبياف 2010-2000لقياس متكسط الزيادة كالنمك خالؿ فترة الدراسة 
 عالي في سكرية الفكارؽ بيف ما حقؽ كبيف ما كاف متكقعان أف ييحقؽ بالدراسة الكصفية التحميمٌية لمتعميـ ال

تقديـ دراسة تتبعية لمخطة الخمسية التاسعة كالعاشرة لمسيرة عشر سنكات في مؤسسات التعميـ  -4
العالي مما قد يساعد المسؤكليف كأصحاب القرار عف التخطيط االستراتيجي في التعميـ العالي في سكرية 

الفييا، كستساىـ في كضع في التعرؼ عمى نقاط الضعؼ في الخطط االستراتيجية كالعمؿ عمى ت
مؤشرات كاضحة تساعد في صياغة رؤل المؤسسة كأىدافيا كاالتجاه نحك تطكير برامج جديدة، كتشكؿ 

 تحكالن في الجامعات كالكميات التابعة ككضع مسار لمتصحيح كالتحديث مف حيث الكمية كالنكعية 
لبشرٌية، كتطكيرىا كمكاكبتو لمتطكر اسياـ التعميـ العالي بصيغو الجديدة، في استثمار المكارد ا -5

، كالتطكر االجتماعي، كما أٌف  الميني، كذلؾ ألٌف المكارد البشرية العامؿ الميـٌ في النمك االقتصادمِّ
تطكير التعميـ العالي في أحد جكانبو رصد حاجات العناصر البشرٌية، كجعؿ المتعمـ مكاكبان لمتطكرات 

 كالميٌنية   كالمستجدات العممٌية، كالثقافٌية،
بأنكاعو المختمفة في التعرؼ عمى التعديالت  العالي التعميـ عف المسؤكليف الدراسةي  ىذه تفيد قد -6

عادة النظر  كالتغييرات التي يتعيف إجراؤىا في عناصر العممية التعميمية بالجامعة، ككيفية تقكيـ ذاتيا، كا 
لتعميمية كتحديثيا /محتكل كطرائؽ تدريس، بكاقع المؤسسات الجامعية، كالتكجو نحك تطكير نظميا ا

كاساليب كتسييالت ككسائؿ/  مما يساعد أصحاب القرار في تطكير األداء المؤسسي الشامؿ، كفي 
التعرؼ عمى بعض السبؿ كاإلجراءات التي تسيـ في التغمب عمى المشكالت التي تعكؽ المشركع 

 الكطني لمتطكير كالتحديث في مؤسسات التعميـ العالي 
أىمية التحديث في التعميـ العالي في تطكيره كتحسيف نكعيتو، كفي تالفي القصكر كالثغرات  -7

كالسمبيات لعممية تجديده، كتعزيز االيجابيات كالتقميؿ مف المشكالت التي يعانييا كتقكيميا، كانعكاسيا 
لرفع اإلنتاٌجية العممٌية عمى مؤسسات التعميـ الجامعي عمى المستكييف الكمي كالنكعي كالتالـز بينيما  

 كالتربكية كالثقافٌية كالمينٌية المبنٌية عمى كاقع متطمبات عممية اإلصالح في التعميـ العالي  
 أىداف الدراسة: .4.1.1

 تيدؼ الدراسة إلى ما يمي:
 دراسة األبعاد التربكية لمتطكير كالتحديث في التعميـ العالي في الجميكرٌية العربٌية السكرٌية -1
دراسة كاقع التحديث كالتطكير في التعميـ العالي، كمقكمات النجاح خالؿ فترة الدراسة مف عاـ  -2

  2010إلى عاـ  2000
الكشؼ عف المشكالت التي أعاقت عممية تحديث كتطكير السياسة التربكية في التعميـ العالي في  -3

 الجميكرٌية العربٌية السكرٌية 
 2000لتعميـ العالي في عممية التطكير كالتحديث خالؿ فترة الدراسة عاـ معرفة أراء المشاركيف في ا -4

   2010إلى عاـ 
تقكيـ تجربة التحديث كالتطكير لمتعميـ العالي مف إذ أنو مككناتو كانعكاسيا عمى مؤسساتو في  -5

 الجميكرٌية العربٌية السكرٌية 
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كاقع متطمبات عممية التجديد كاإلصالح في  تقديـ مقترحات لتطكير العممية التعميمية المبنٌية عمى -6
 مؤسسات التعميـ الجامعي في الجميكرٌية العربٌية السكرٌية  

 أسئلة الدراسة: .5.1.1
 ستجيب الدراسة عف السؤاؿ الرئيس التالي:

 ما األبعاد التربكية لمتطكير كالتحديث في التعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية؟
 السؤال األسئمة اآلتية: ويتفرع عن ىذا

 2000ما كاقع التحديث كالتطكير في التعميـ العالي، كمقكمات النجاح خالؿ فترة الدراسة مف عاـ  -1
 ؟2010إلى عاـ 

ما المشكالت التي أعاقت عممية تطكير كتحديث السياسة التربكية في التعميـ العالي في الجميكرٌية  -2
 العربٌية السكرٌية؟

 مشاركيف في التعميـ العالي في عممية التطكير كالتحديث  ما أراء ال -3
ما تجربة التطكير كالتحديث لمتعميـ العالي مف حيث مدخالتو، كانعكاسيا عمى مؤسساتو في  -4

 الجميكرٌية العربٌية السكرٌية؟
ة التجديد ما المقترحات الالزمة لتطكير العممية التعميمية كآفاقيا المبنٌية عمى كاقع متطمبات عممي -5

 كاإلصالح في مؤسسات التعميـ الجامعي في الجميكرٌية العربٌية السكرٌية؟ 
 فرضيات الدراسة:  .6.1.1

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أعضاء الييئة التعميمية في الفرضية األولى: 
 دكرىـ لتطكير مؤسسة التعميـ العالي تبعان لمتغير الجنس 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أعضاء الييئة التعميمية في الثانية: الفرضية 
 دكرىـ لتطكير مؤسسة التعميـ العالي تبعان لمتغير الجامعة 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أعضاء الييئة التعميمية في الفرضية الثالثة: 
 يـ العالي تبعان لمتغير الكمية دكرىـ لتطكير مؤسسة التعم

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أعضاء الييئة التعميمية في الفرضية الرابعة: 
 دكرىـ لتطكير مؤسسة التعميـ العالي تبعان لمتغير المرتبة العممية 

اء الييئة التعميمية ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أعض الفرضية الخامسة:
 في دكرىـ لتطكير مؤسسة التعميـ العالي تبعان لمتغير سنكات التدريس في الجامعة  

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات أعضاء الييئة التعميمية الفرضية السادسة: 
   ةمصدر الشيادة الجامعيفي دكرىـ لتطكير مؤسسة التعميـ العالي تبعان لمتغير 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات القائميف عمى التعميـ الفرضية السابعة: 
 العالي فيما يتعمؽ بدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير الجنس 
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تعميـ العالي ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات القائميف عمى الالفرضية الثامنة: 
 لدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير الجامعة 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات القائميف عمى التعميـ الفرضية التاسعة: 
 العالي لدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير الصفة اإلدارية 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات القائميف عمى التعميـ العالي ة العاشرة: الفرضي
 لدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير المرتبة العممية 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات القائميف عمى التعميـ الفرضية الحادية عشرة: 
 العالي لدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير مصدر الشيادة 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات القائميف عمى التعميـ الفرضية الثانية عشرة: 
 العالي لدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير أساس التعييف 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات رؤساء األقساـ ضية الثالثة عشرة: الفر 
 لفاعميتيـ  في تطكير التعميـ العالي تبعان لمتغير الجنس 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات رؤساء األقساـ الفرضية الرابعة عشرة: 
 تبعان لمتغير الجامعة لفاعميتيـ  في تطكير التعميـ العالي 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات رؤساء األقساـ الفرضية الخامسة عشرة: 
 لفاعميتيـ  في تطكير التعميـ العالي تبعان لمتغير نكع الكمية 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات رؤساء األقساـ الفرضية السادسة عشرة: 
 ميتيـ  في تطكير التعميـ العالي تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية لفاع

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات رؤساء األقساـ : عشرة الفرضية السابعة
 لفاعميتيـ  في تطكير التعميـ العالي تبعان لمتغير سنكات الخبرة 

حصائية بيف متكسطات درجات رؤساء األقساـ ال تكجد فركؽ ذات داللة إالفرضية الثامنة عشرة: 
 لفاعميتيـ  في تطكير التعميـ العالي تبعان لمتغير أساس التعييف 

 منهج الدراسة: .7.1.1
 طبيعة الدراسة تفرض منيجيا كلذلؾ تعتمد الدراسة عمى أكثر مف منيج: إفٌ 

و كتحديد صفاتو لمحصكؿ عمى نتائج محددة عف النظاـ التعميمي كمشكالت المنيج التاريخي:
كاإلحداثيات التي جرت عمى ىذا النظاـ خالؿ عشر سنكات كىك منيج "لدراسة أكصاؼ دقيقة لمظكاىر 
التي مف خالليا يمكف تحقيؽ تقدـ كبير في حؿ المشكالت، كذلؾ مف خالؿ قياـ الباحث بتصكر الكضع 

ؤات عف األحداث المتصمة" الراىف، كتحديد العالقات التي تكجد بيف الظكاىر في محاكلة لكضع تنب
(  كما أف المنيج التاريخي" يتعرؼ عمى العالقات السببية بيف حكادث الماضي 285،ص2010)عالـ، 

جراء المقارنة بينيا كتفسيرىا كاستخالص النتائج  جراء مراجعة شاممة لمبيانات المتجمعة حكؿ المشكمة كا  كا 
لمنيج لمدراسة التتبعية لتحديث كتطكير التعميـ ىذا ا ة(  كاستخدمت الباحث77،ص 2003منيا ")دياب، 
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كاستخدمت الباحثة كثيقة الخطتاف الخمسيتاف التاسعة  2010إلى 2000العالي خالؿ العشر سنكات مف 
 كالعاشرة 

: لمحصكؿ عمى المعمكمات، كاآلراء المتعٌمقة بالتعميـ العالي، كقد اختير ىذا المنيج الوصفي التحميمي
لمباحث أف يسأؿ عف الظاىرة المدركسة، كالظركؼ التي تحيط بيا، كمف ثـ تفسيرىا  المنيج، ألنو يتيح

، ككتب، كتحميميا،  كما أنو يبحث عف معمكمات متكافرة عف الدراسة ، كمقاالتو مستندان إلى بحكثو
اإلجابة كاستخالص االحتياجات التعميمٌية كالتدريبٌية التأىيمية لمجتمع الٌدراسة، كاالستنتاجات المتعمقة ب

في ضكء ما ىك كائف، مع  عف أسئمة الٌدراسة، كتحقيؽ أىدافيا، كما أٌنو يصمح لدراسة مشكمة الدراسة
شرح، كتفسير ليذا الكاقع، كلمظركؼ التي قادت إليو  "ألف المنيج الكصفي يكفر بيانات عف كاقع 

ات المنيجية المتبعة، كقدرة الظاىرة المراد دراستيا، مع تفسير ليذه البيانات، كذلؾ في حدكد اإلجراء
الباحث عمى التفسير  كما أنو يحمؿ البيانات كينظميا بصكرة كمية أك كيفية، كيستخرج االستنتاجات 
التي تساعد عمى فيـ الظاىرة المطركحة لمدراسة كتطكيرىا  كما أنو معني بعمؿ مقارنات؛ كذلؾ لتحديد 

دراسة الظكاىر اإلنسانية كالطبيعية بخرل ذات الصمة  ك العالقات بيف الظاىرة محؿ الدراسة كالظكاىر األ
 عمى يقـك التحميمي ألنو الكصفي المنيج الباحثة (  كقد استخدمت195، ص2004عمى حد سكاء")نكح، 

مع شرح، كتفسير ليذا الكاقع، كلمظركؼ التي قادت إليو  لمحصكؿ عمى  كاقع تطكر التعميـ العالي رصد
يـ العالي السكرم كمشكالتو كتحديد صفاتو، كاإلحداثيات التي جرت عمى نتائج محددة عف نظاـ التعم

 :ىذا النظاـ خالؿ عشر سنكات مف خالؿ
كاقع األبعاد التربكية لمتطكير كالتحديث في التعميـ العالي كاستراتيجية  إلى دراسة ييدؼ  :النظري الجانب

 .مؤسساتو تطكرىا في
في الجامعات  العالي لكاقع كتطكر التعميـ ةتبعية لمسمسمة الزمنيإلى الدراسة الت ييدؼ :الميداني الجانب

(  كدراسة المؤشرات التعميمية بالجامعات السكرية، كتحميؿ نتائج 2000،2010السكرية خالؿ الفترة)
 كنتائج اختبار الفرضيات  ةإجابات أفراد العين

 المطبقة عمى أفراد العينة   االستبانات كاستمارة المقابمة تحميؿ إلى ييدؼ : اإلحصائي الجانب
كىذاف المنيجاف يسعياف لفيـ جكانب الدراسة كتكجيو مستقبمو بالتحديث أك التصحيح أك التعديؿ، أك 

 اقتراح بدائؿ أخرل لتجريبيا كتقرير إمكانية تبنييا لتطكير الحاضر 
 حدود الدراسة: .8.1.1

  2010كلغاية العاـ  2000تد مف العاـ عمى سمسمة زمنية تمالدراسة  اعتمدت:  الحدود الزمانّية
: جامعات التعميـ الحككمي )دمشؽ، تشريف( نمكذجان كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الحدود المكانية

 الدراسة 
المٌدرسكف، كاإلدارٌيكف العمميكف، في مؤسسات التعميـ العالي السكرٌية المذككرة، كبعض  الحدود البشرّية:

القيادة القطرية )مكتب  –مديرية التخطيط(  -العالي )مجمس التعميـ العاليالخبراء في  كزارة التعميـ 
 التعميـ العالي( 
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 مجتمع الدراسة األصلي والعينة: .9.1.1
 يتضمف مجتمع الدراسة مؤٌسسات التعميـ العالي الحككمي في الجميكرٌية العربٌية السكرٌية 

 تضـ عينة الدراسة مجمكعتيف: 
ف اإلدارييف العممييف " رئيس جامعة نكاب رئيس الجامعة، عمداء كميات، نكاب كتشمؿ عددان م األولى:

عمداء، رؤساء أقساـ" في جامعتي )دمشؽ، تشريف( نمكذجان كذلؾ لمساىمتيـ في التحديث كالتطكير 
ككضع الخطط لمتجديد في منظكمة كؿ جامعة كرفعيا إلى كزارة التعميـ العالي في الجميكرٌية العربٌية 

 ٌية السكر 
عينة مف أعضاء الييئة التعميمية في الجامعات المذككرة/دمشؽ، تشريف/  كبعض مف الخبراء  الثانية:

القيادة القطرية )مكتب التعميـ  –مديرية التخطيط(  -في كزارة التعميـ العالي )مجمس التعميـ العالي
قان لممجتمع األصمي لمدراسة العالي(، كسيرد في القسـ العممي مف الدراسة )الفصؿ السادس( كصفان دقي

 كعينتيا كطريقة سحبيا 
 أدوات الدراسة: .10.1.1

مديرية التخطيط(  -استمارة مقابمة مع الخبراء في كزارة التعميـ العالي )مجمس التعميـ العالي -1
 كالقيادات الحزبية )مكتب التعميـ العالي( 

امعة، نكاب رئيس الجامعة، عمداء، نكاب استبانة لمعرفة آراء القائميف عمى التطكير ) رئيس ج -2
عمداء، رؤساء أقساـ( كالخبراء في كزارة التعميـ العالي بأبعاد التحديث كالتطكير في التعميـ العالي، 

 كالمشكالت التي تكاجو ىذه العممٌية، كاقتراحاتيـ الالزمة لمحؿ كالتطكير 
بعاد التحديث كالتطكير في التعميـ العالي، استبانة الستطالع آراء أعضاء الييئة التعميمية حكؿ أ -3

اإلشكاليات، كالعقبات، كالصعكبات، كالحمكؿ بيدؼ رفع فاعمية العممٌية التعميمية في مؤسسات التعميـ 
 العالي في الجميكرٌية العربٌية السكرٌية 

تحقيؽ  كطبقت الباحثة االستبانات عمى الجيات المعنية بالدراسة لجمع البيانات الالزمة مف أجؿ
أىداؼ الدراسة، كالتحقؽ مف فرضياتيا، في الجامعات السكرٌية لرصد اآلراء، كتحميؿ كمي كنكعي لكاقع 
التعميـ العالي، كتحميؿ الخطط كاالستراتيجية التربكية، كالسياسية في الجميكرٌية العربٌية السكرٌية ، كفؽ 

 معيار التطكير، كالتحديث في مؤسسات التعميـ العالي 
 تعريفات ومصطلحات الدراسة: .11.1.1

  ( 1المادة 2006لعاـ   6كزارة التعميـ العالي  ) قانكف تنظيـ الجامعات رقـ : الوزارة
مجمكع أعضاء الييئة التدريسية كأعضاء الييئة الفنية كالمعيديف  )قانكف تنظيـ : الييئة التعميمية
  ( 2006لعاـ  6الجامعات رقـ 
ميـ العالي الذم تقدمو الجامعات الحككمية أك الخاصة كيؤدم إلى إجازة ذلؾ التع: التعميم الجامعي

 جامعية 
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كؿ تعميـ يتـ في المعاىد التقانية المتكسطة )الحككمية أك الخاصة( التي تستغرؽ  التعميم المتوسط:
ادية سنة كتؤدم إلى درجة دبمـك تقاني)الخطة الخمسية الح 3-2الدراسة فييا بعد الشيادة الثانكية مدة 

 ( 4،ص 2011عشر،
يقصد بتشريعات التعميـ العالي؛ األنظمة )القكانيف(، فضالن عف المكائح تشريعات التعميم العالي: 

كاإلجراءات، ككافة التدابير التشريعية األخرل التي تضعيا الدكلة في مجاؿ التعميـ 
 ( 4، ص2011العالي")المرسي،

دكثان كحدا التحديث: دىثى يحدثي حي ثىة الشيء كاف جديدان كحداثة: نقيض قدـ، كالحديث الجديد  مصدرىا حى
 (166،ص2003)الفيركز آبادم،

طكَّرى ييٌطكري تىطكيران = عىدلوي، انتقاؿ مف طكر إلى طكر )العابد كآخركف،  (Development):التطوير
 ( 132ص 

ا التحديث فيك عممية بكجو عاـ، ىي نيج التفكير المبني عمى المنيج العقمي في المعرفة، أم :الحداثة
تطبيؽ الحداثة عمى أمكر الحياة كمجاالتيا كافة  ففي الحداثة كالتحديث يتكامؿ الفكر مع الممارسة  
كتطرح الحداثة كقاعدة أساسية لمتطكر، إذ إنيا منطمؽ منيجي لإلبداع كالتجديد كالتخمص مف الجمكد 

 ( 2،2013شتراكي،الذم يؤدم إلى التراجع كالتخمؼ ")حزب البعث العربي اال
نكمز  سميث مف كؿ كيعرؼ: (Modernisation) التحديث  التحديث  بأنو Smith and Inkles كا 

 التعميـ، التحضر كشمكؿ زيادة االجتماعية الناحية مف تتضمف مركبة بخصائص تتميز قكمية حالة
 ( 26،ص2000االجتماعية الشاممة)زقكت،  كالتنمية الحراؾ التصنيع، مستكاه، كارتفاع
العممية التي بيا يغير األفراد مف أساليب الحياة التقميدية إلى أساليب أكثر تعقيدان، متقدمة : التحديث

تكنكلكجيان، كتتميز بالقابمية لمتغير السريع كالتعديؿ كتعكس مجمكعة متكاممة مف أفكار كقيـ كاتجاىات 
 ( 610، 2004ياف، كعسمية، كسمات نفسيو مستحدثة، تتمايز بكضكح عف الخصائص التقميدية")عم

إحداث منظكمة متكاممة مف العممٌيات المخطط ليا لمتكسع في التعميـ  ىك الحالية الدراسة في  :إجرائياً 
الجامعي ضمف مشركع كطني لمتحديث سكاء مف حيث فمسفتو، كأىدافو، كىياكمو، كبناه التنظيمية، أك 

تقكيمو لتحقيؽ االنسجاـ، كالتكافؤ بيف كيفية التعميـ مف حيث محتكاه، كطرقو، كأساليبو، كمناىجو، كنظـ 
   العالي، كنكعيتو

( المتبنى كالمطبؽ في اليكنسكك، كىك أداة مناسبة 1997التصنيؼ الدكلي المقنف لمتعميـ )إسكد  إسكد :
 لجمع إحصاءات التعميـ كتبكيبيا كعرضيا كالمقارنة بينيا، كىك يتضمف المفاىيـ المعيارية كالتعريفات
ٌنفىت الطبعة األصمية إلسكد البرامج التعميمية بحسب مضمكنيا كفقان لمحكريف  المتبعة دكليا، كقد صى

 ( 3، ص2011رئيسيف ىما: مستكيات التعميـ كمجاالتو")مرصد التعميـ العالي،
 الحالية الدراسة في  (The Educational Dimensions) :وتعّرف الباحثة األبعاد التربوية إجرائياً 

مجمكعة مف االجراءات التي تكجييا كتنفذىا الحككمة في سياستيا التربكية لتحديث مدخالت النظاـ  ىي
التربكم كتطكيرىا مف ) أىداؼ، طالب، بنى، محتكل التعميـ، تقنيات التعميـ، قكاعد قبكؿ الطالب، 
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ؤسسات التعميـ العالي في أعضاء الييئة التعميمية، اإلدارة، األبنية ، التكاليؼ ( إلحداث نقمو نكعية في م
 الجميكريو العربية السكرية 

خطة متماسكة تصمـ لتغطي فترة زمنية محددة؛ لتحقيؽ (: Strategic Planالخطة االستراتيجية )
أىداؼ كأغراض محددة بعيدة المدل، كمستمدة مف رسالة المؤسسة كرؤيتيا، كىي تتضمف عادة مؤشرات 

 ( 79،ص2011مدل تحقؽ ىذه األغراض")السيؿ كأخركف،أداء أساسية يمكف مف خالليا قياس 
عمى آليات العمؿ التي تنفذىا الحككمة مف األىداؼ كاألكلكيات  كتعديالت تجديدات إجراء إجرائيًا:

 ضمف مسار سياسي تحقؽ مطامح البمد في التطكير كالتحديث المنشكد 
قؼ معيف، يترتب عمييا تحديد أىداؼ ىي عممية تفاعؿ بيف قائد كمجمكعة مف التابعيف في مك  القيادة:

مشتركة ثـ القياـ باإلجراءات الفاعمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ، كجكىر عممية القيادة ىك قدرة القائد عمى 
 ( 6،ص2009التأثير في اآلخريف، كتحقيؽ النتائج المطمكبة مف خالليـ)الحديدم، 

د القائمة عمى اإلبداع كالقدرة عمى التنظيـ مجمكعة العمميات الديناميكية التي يطبقيا القائ إجرائيًا:
كالتخطيط كالتنفيذ، كاقناع اآلخريف باألىداؼ التي يجب أف تحقؽ لتطكير الكاقع، كاالستشراؼ لممستقبؿ 

 ضمف محتكل إنساني كرقي حضارم 
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 الفصل الثاني
 الدراسات السابقة

 
 تمهيد: .1.2.1

لنمػػػػاذج مػػػػف التطػػػػكير فػػػػي التعمػػػػيـ العػػػػالي فػػػػي الػػػػٌدكؿ العربٌيػػػػة،  تتنػػػػاكؿ الدِّراسػػػػات السػػػػابقة عرضػػػػان 
كاألجنبٌيػػػة، كمنيػػػػا التعمػػػػيـ العػػػػالي فػػػي سػػػػكرٌية، كذلػػػػؾ لالسػػػػتفادة منيػػػػا فػػػي كضػػػػع تصػػػػٌكرو مقتػػػػرحو لتجديػػػػد 
الجامعات في الجميكرٌية العربٌية السكرٌية، بأنكاعيا في ضكء الخبرات لتمػؾ الجامعػات، كخبػراء التعمػيـ فػي 

 :ذا قسمت إلى ثالث مجمكعاتو رئيسةو فكانت كالتاليكلي  ذلؾ
    الدِّراسات األجنٌبية - الدِّراسات العربٌية -  الدِّراسات المحمٌية

  الدراسات المحلية: .2.2.1
 التعميم الجامعي في الجميورية العربية السورية  بعنوان( "2007) دراسة مبيض، وكيالني –1

 .("دارسة تحميمية) 1994-2005
فت الدِّراسة التعرؼ عمى تطكر حجـ كنسب السكاف الحاصميف عمى شيادات جامعية كمعدؿ ىد

نمكىـ، كما تيدؼ إلى التعرؼ عمى تطكر عدد طالب الجامعات الحككمية كالمتخرجيف منيا كمعدالت 
نمكىـ كتركيبيـ حسب النكع االجتماعي كاالختصاصات كمعدالت القيد اإلجمالي كعمى تطكر مكازنة 

ميـ العالي، كنسبتيا مف إجمالي المكازنة المخصصة لمتعميـ كمف المكازنة العامة لمدكلة، كتأثير بعض التع
كالمستكل المحدد   ـ 2005ك 1994العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية في التعميـ الجامعي بيف عامي 

ت تؤثر معنكيان في كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ أربعة متغيرا  لقبكؿ الطمبة في الجامعة
بعد ) مستكل القبكؿ، كىي تقييـ الدراسة العممية لمجامعة، كمستكل الشيادة الممنكحة، كمستكل التشغيؿ

/ ـ 2005/  مف الطالب المستجديف في الجامعات عاـ%( 70) كقد التحؽ  كفعالية الدراسة( التخرج
يندسية ثـ العمـك األساسية فالعمـك الطبية، بكميات العمـك اإلنسانية، تمييا كبفرؽ كبير كميات العمـك ال

كجاء تكزيع مجمكع طالب الجامعات كالمتخرجيف فييا عمى مختمؼ أنكاع العمـك متطابؽ مع ىذا 
الترتيب، كبقيت الفجكة لمصمحة الذككر في جميع االختصاصات، ما عدا العمـك اإلنسانية إذ بدأت 

لقد استدعى التضخـ   ناث، كتجاكزت حدكد التعادؿالفجكة بيف الجنسيف تتسع تدريجينا لمصمحة اإل
المفرط في عدد الطالب الممتحقيف بالعمـك اإلنسانية التساؤؿ عف مدل انسجاـ ذلؾ مع حاجات سكؽ 

إضافةن إلى تعديؿ تركيبة طالب الجامعات حسب االختصاصات، باتجاه خفض التضخـ المفرط   العمؿ
عمـك األساسية كاليندسية كالطبية، مف خالؿ مراعاة تكزيع لمطالب في العمـك اإلنسانية لمصمحة ال

  المقبكليف في الجامعات بشكؿ متكازف نسبينا بيف مختمؼ االختصاصات
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تطةةوير التعمةةيم العةةالي وتفعيةةل مخرجاتةةو ل ةةرض اإلسةةيام فةةي "  بعنةةوان( 2008)دراسةةة كنعةةان ، –2
 ."التربية في جامعة دمشق أنموذجاً كمية " التنمية االجتماعية وفق مؤشرات الجودة وتطبيقاتيا

ىػػػدفت الدِّراسػػػة إلػػػى تطػػػكير كفػػػاءات التعمػػػيـ العػػػالي الداخميػػػة، كالخارجيػػػة لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ التنميػػػة 
ظيػػار مكانػػة كميػػات التربيػػة فػػي مجػػاؿ التنميػػة االجتماعيػػة، باعتبارىػػا إحػػدل  االجتماعيػػة كاالقتصػػادية، كا 

الجػػكدة المعتمػػدة فػػي التعمػػيـ العػػالي بغيػػة الكصػػكؿ إلػػى  مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي، كطبػػؽ الباحػػث معػػايير
مستكل الجكدة التي تمكنيا مف اإلسياـ في التنمية االجتماعيػة لمنيػكض بكميػات التربيػة، كذلػؾ مػف خػالؿ 
محاكر شممت الطمبػة أعضػاء الييئػة التدريسػية، كالمنػاىج الدراسػية، كطرائػؽ التػدريس، كالكتػاب الجػامعي، 

الدراسػػة ضػػركرة تطػػكير المػػكائح الداخميػػة  ة، كالتمكيػػؿ، كاإلدارة الجامعيػػة، كمػػف مقترحػػاتكالتقانػػات التربكيػػ
لمكميػػػات الجامعيػػػة بمػػػا يػػػتالءـ مػػػع مؤشػػػرات الجػػػكدة، ككضػػػع نظػػػاـ فعػػػاؿ، كممػػػـز لتقيػػػيـ األداء الجػػػامعي 

لكػؿ جديػد فػي  كتقكيمو، كتكعية العامميف بكميػات التربيػة بمقكمػات الجػكدة الشػاممة، كمتابعػة كميػات التربيػة
مجػػاؿ الجػػكدة الشػػاممة العالميػػة، ككضػػع خطػػة لتحػػديث اإلجػػراءات فػػي الكميػػة فػػي ضػػكء ىػػذه المسػػتجدات، 
نشػاء ىيئػة اعتمػاد أكاديميػة عربيػة تابعػة التحػاد الجامعػات  كاالستمرار في تقكيـ الكميػات بصػكرة دكريػة، كا 

  كدة الشاممة المعتمدة عالميان العربية تتكلى ميمة منح شيادة الجكدة لمكميات كفؽ معايير الج
واقة  التعمةيم العةالي  يةر النظةامي فةي سةورية مةن وجيةة نظةر  بعنةوان( "2010)دراسة العبةد ا،، –3

 .الدارسين فيو
ىدفت الدِّراسة إلى بياف كاقع التعميـ العالي غير النظامي مف كجية نظر الدارسيف فيو، كذلؾ في 

ربية بجامعة دمشؽ، كدبمـك التأىيؿ التربكم في الجامعة االفتراضية برنامج التعميـ المفتكح في كمية الت
التي يعانييا ىذا الشكؿ مف التعميـ العالي مف كجية   تـ تصميـ استبانة لتحديد أىـ المشكالت  السكرية

 130 نظر الطمبة، تـ تطبيقيا عمى عينة عشكائية مف طمبة التعميـ المفتكح كالتعميـ االفتراضي، بمغت
  إلى عدـ كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف متكسطي درجات كقد تكصمت نتائج الدراسة  ان كطالبةطالب

ذككر، ) الطمبة الدارسيف في التعميـ االفتراضي كالتعميـ المفتكح عمى بنكد االستبانة بحسب جنس الطمبة
يف في برنامجي كذلؾ ال يكجد فرؽ بيف متكسطي درجات الطمبة الدارس  ، أك بحسب سف الطمبة(إناث

التعميـ االفتراضي كالتعميـ المفتكح عمى بنكد االستبانة بحسب جنسيـ، ككاقع التعميـ العالي غير النظامي 
ناث) في سكرية مف كجية نظر الدارسيف فيو لكف النتائج أكدت كجكد   ، أك بحسب سف الطمبة(ذككر كا 

 يـ االفتراضي كبرنامجي التعميـ المفتكحفركؽ بيف متكسطات درجات الطمبة الدارسيف في برنامج التعم
عمى بنكد االستبانة فيما يتعمؽ بالمشكالت الخاصة بكؿ محكر مف ( معمـ الصؼ، رياض األطفاؿ)

مفتكح، ) ، كبحسب نكع الدراسة(مادة التدريس، طرائؽ التدريس، المدرس، الطالب) محاكر االستبانة
  االفتراضي، لمتعميـ التحتية البنية تطكير الدراسة تكمف مقترحا  لصالح التعميـ االفتراضي( افتراضي
 قبكؿ إجراءات التعميـ، كتسييؿ كتقنيات العممية التربية مادتي في العممي التدريب أساليب تحسيف
 المفتكح التعميـ مكقع عمى إلكتركنيان  المحاضرات عرض .العميا الدراسات في المفتكح التعميـ خريجي
  إلييا لمعكدة
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 العالقة بين استراتيجيات التعميم العالي ومتطمبات سوق العمل." بعنوان( 2010) الظريف، دراسة -4
ىدفت الدِّراسة التعرؼ عمى كاقع استراتيجيات التعميـ العالي في كميات إدارة األعماؿ في سكرية 

، كالتعرؼ عمى الميارات المطمكبة في سكؽ العمؿ مف خريجي ىذه الكميات مف جية أخرل، مف جية
كاستكشاؼ مدل مالءمة مخرجات التعميـ العالي لمتطمبات سكؽ العمؿ، كماىية المشكالت التي تخمؽ 

طبقت الدراسة عمى عينة مف كميات إدارة    كمف ثـ التكصؿ إلى حمكؿ لسد ىذه الفجكة، فجكة بينيما
لييئات التدريسية األعماؿ في الجامعات السكرية الحككمية كالخاصة متمثالن بصانعي القرار، كأعضاء ا

بشركات القطاع الخاص مف جية أخرل، كتـ كسكؽ العمؿ متمثمة ، في كميات إدارة األعماؿ مف جية
تحميؿ البيانات النكعية كالكمية تحميالن دقيقان استنادان إلى الخطة الخمسية العاشرة لسياسة الحككمة في 

ستكلن عاؿو كمنافس مف خالؿ إشراؾ القطاع مجاؿ التعميـ العالي كالتي تطمح إلنتاج قكلن عاممة ذات م
مف إمكانيات  ةالمناىج كالخطط الدراسية المناسبة كتكفير ما تتطمبالخاص في العممية التعميمية ككضع 

مف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة إلى كجكد اختالؼ    متنكعة مع التركيز عمى الجكانب العممية
يا أصحاب القرار في مخرجات التعميـ العالي مف كميات إدارة كاضح بيف الميارات التي ينظر إلي

األعماؿ في سكرية كبيف الميارات المطمكبة في سكؽ العمؿ ككحؿٍّ ليذه المعضمة تكصمت الدارسة إلى 
كمف أىـ مقترحات الدراسة    مصفكفة الميارات المطمكبة في سكؽ العمؿ مف خريجي إدارة األعماؿ

ج التعميمية كأساليب التدريس إلدارة األعماؿ بتطبيؽ ىذه الميارات المطمكبة العمؿ عمى تطكير المناى
مف خالليا بكضع سياسة مشتركة بيف قطاع التعميـ العالي كالقطاع الخاص في سكؽ العمؿ لتكجيو 

كالتأكيد عمى ، مما يعزز الثقة بيف الطرفيف، تخصصات التعميـ نحك ما ىك مطمكب فعالن في سكؽ العمؿ
الدكر التعاكني بيف كميات إدارة األعماؿ في الجامعات السكرية كبيف أصحاب األعماؿ لردـ ىذه أىمية 
  الفجكة

بعنوان دور الجامعات السورية الحكومية في خدمة المجتم  المحمي ( 2012) دراسة الزعبي -5
 وتطويره في ضوء تجارب عربية وعالمية.

ؼ التي تستند الييا الجامعات العالمية كالعربية في ىدفت الدِّراسة التعرؼ عمى السياسات كاألىدا
مجاؿ خدمة المجتمع، كالتعرؼ عمى األنشطة كالخدمات التي تقدميا الجامعة لممجتمع، كالتعرؼ عمى 
دكر الجامعة في خدمة المجتمع المحمي  كمف النتائج التي تكصمت الييا الدراسة أنو ال يكجد فركؽ بيف 

يو الجامعة مف الصعكبات كالمشكالت كخدمة المجتمع المحمي، كتكجد فركؽ متغيرات الدراسة كما تكاح
بالنسبة لممجمكعات العممية لمجامعة لكنيا غير جكىرية، كما ال تكجد فركؽ بالنسبة لمجنس أك المركز 
الكظيفي أك الرتبة العممية أك عدد سنكات الخبرة  كمف مقترحات الدراسة إعداد تنظيـ التعميـ الجامعي 

عمؿ الميني، كالتركيز عمى الجكانب التطبيقية، كاالىتماـ بربط التعميـ العالي بالمشكالت المجتمعية، لم
كمراجعة التشريعات القائمة كالمنظمة لمتعميـ العالي مف إذ أنو العمؿ، كربط التخطيط لمتعميـ بصفة عامة 

 كالعالي بخاصة بالتخطيط لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية   
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بعنوان انموذج مقترح لتطوير واق  سياسة قبول الطمبة في التعميم ( 2013) ابراىيم اسةدر  -6
 الجامعي  في الجميورية العربية السورية في ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة.

جراءات القبكؿ الجامعي، كالتعرؼ إلى كاقع  ىدفت الدِّراسة إلى التعرؼ إلى كاقع آلية التسجيؿ كا 
دارييف) لجامعي مف كجية نظر عينة الطمبة، كالمكظفيفسياسات القبكؿ ا في كزارة التعميـ ( تقنييف، كا 

في ( تقنييف، إدارييف)مف كجية نظر عينة الطمبة، كالمكظفيف   العالي، كالجامعات الحككمية كالخاصة
في ( لطمبةا) كالتعرؼ إلى مستكل رضا أفراد العينة  كزارة التعميـ العالي كالجامعات الحككمية كالخاصة

، في كزارة التعميـ العالي عف سياسة (التقنييف، إدارييف) الجامعات الحككمية كالخاصة، كالمكظفيف
القبكؿ الجامعي، كالتعرؼ إلى مدل تحقيؽ سياسة القبكؿ الجامعي لمبدأ تكافؤ الفرص بيف الطمبة في 

قباؿ الطالب عم ى التسجيؿ في جامعات القطر، ظؿ التدفؽ في أعداد الناجحيف في الثانكية العامة، كا 
كالتعرؼ إلى كاقع برنامج المفاضمة بالنسبة لممكظفيف التقنييف فقط في كزارة التعميـ العالي كالجامعات، 
كالتعرؼ إلى تطكير كاقع القبكؿ الجامعي مف كجية نظر أفراد عينات الدراسة في الجامعات الحككمية 

مفتكح، كافتراضي، كخاص،  تعميـماط الجديدة في ذلؾ، مف كالخاصة ككزارة التعميـ العالي، كدكر األن
كمكازو ، كالتعرؼ إلى كجية نظر أصحاب القرار في سياسة القبكؿ الحالية، ك مقترحاتيـ، كالتعرؼ إلى 

 المدة مف النتائج التي تكصمت الييا الدراسة أف(  ك المفاضمة) ايجابيات، كسمبيات سياسة القبكؿ الحالية
 الجامعات في الطمبة يعانييا كاف التي حدةن  األكثر كافية، كأف المشكالت غير التسجيؿ بفترة المتعمقة
 .لمجامعات الطاقة االستيعابية عف كثير تزيد لممفاضمة يتقدمكف الذيف الطمبة أعداد أف كانت  الحككمية

 سياسات كاقع محكر الخاصة بشأف الجامعات في الطمبة يعانييا كاف التي حدةن  األكثر كالمشكالت
المفاضمة  عممية سير بشأف كالتعميـ العالي التربية كزارتي بيف تنسيؽ يكجد ال أنو كانت الجامعي القبكؿ

 العالي كالجامعات التعميـ كزارة مكظفي بيف مكحدة اآلراء كانت فقد الجامعي القبكؿ لكاقع كبالنسبة
 فكانت الرضا عف ، أما ستيعابيةاال الطاقة عف يزيد الطمبة أعداد أف في الخاصة كحتى الحككمية
 عدـ أف في الخاصة كمكظفي الجامعات كالخاصة الحككمية الجامعات في الطمبة بيف مكحدة النتيجة

إف أفضؿ نظـ : كمف أىـ المقترحات .بالدنا في التعميـ ديمقراطية مع يتعارض الطمبة قبكؿ بعض
الطمبة كميكليـ كاستعداداتيـ كقدراتيـ رغبات : القبكؿ ىي التي تستطيع أف تكفؽ بيف عناصر ثالثة

كاحتياجات سكؽ العمؿ مف القكل العاممة المدربة، ك اإلمكانات المادية كالبشرية المتاحة لمؤسسات 
التعميـ العالي كاستحداث أقساـ ككميات جامعية كفؽ متطمبات السكؽ كالحاجة االجتماعية كاالقتصادية 

  لمجامعات 
 ة:الدِّراسات العربي   .3.2.1

دراسةة ) بعنوان إدارة الجودة الشةاممة كمةدخل لتطةوير الجامعةات السةعودية( 2003) الحربي دراسة -1
التجاىةةات الييئةةة األكاديميةةة السةةعودية نحةةو تطبيةةق مبادئيةةا، ووجيةةة نظةةرىم حةةول مةةدى إسةةيام ىةةذا 

 (.التطبيق في تطوير الجامعة
السعكدية نحك تطبيؽ مبادئ إدارة الجكدة  ىدفت الدِّراسة التعرؼ عمى اتجاىات الييئة األكاديمية

الشاممة، كمدل إسياـ ىذا التطبيؽ في تطكير الجامعة مف كجية نظرىـ ، كتـ استخداـ المنيج الكصفي 
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المسحي كاالستبانة كأداة لجمع المعمكمات كالبيانات، إذ أنو تـ تطبيقيا عمى عينة مف أعضاء ىيئة 
ناثان في أربع جامعات ممثمة لممناطؽ الجغرافية بالمممكة كتكصمت الدراسة  التدريس السعكدييف ذككران كا 

إلى المكافقة بدرجة ( عينة الدراسة) إلى العديد مف النتائج مف أىميا مالت اتجاىات الييئة األكاديمية
فكؽ المتكسطة عمى تطبيؽ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة بالجامعات السعكدية، كأجمعت عينة الدراسة 

بيؽ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة يسيـ في تطكير الجامعات السعكدية بدرجة فكؽ المتكسط، عمى أف تط
ككاف مبدأ القيادة الفعالة، كمبدأ التخطيط االستراتيجي في مقدمة المبادئ التي أجمعت عينة الدراسة 

المسئكليف كمف تكصيات الدراسة ضركرة اقتناع   عمى إسياميا في تطكير الجامعة بدرجة فكؽ المتكسط
عف التعميـ العالي بأىمية كجدكل ىذا األسمكب، كاالضطالع بدكر قيادم في التكعية بو، كالتشجيع عمى 

كأف عمى مؤسسات التعميـ العالي   تطبيقو، كالعمؿ عمى إنشاء إدارة لمجكدة الشاممة بكزارة التعميـ العالي
تطكير كتحسيف خدماتيا كمخرجاتيا، كيمكف سرعة البدء في تطبيؽ مبادئ إدارة الجكدة الشاممة كمدخؿ ل
  االستعانة بالنمكذج المقترح في الدراسة إلحداث ىذا التحكؿ

انموذج مقترح لتطوير واق  سياسة القبول في الجامعات اليمنية " بعنوان( 2007)دراسة الفقيو  -2
 .الحكومية

كاسػػتخدـ فػػي   نيػػة الحككميػػةىػػدفت الدِّراسػػة اقتػػراح تطػػكير كاقػػع سياسػػة القبػػكؿ فػػي الجامعػػات اليم
كاسػتخدـ فػي الدراسػة المػنيج  الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ، كطبقػت الدراسػة عمػى عينػة مػف الطػالب

الكصػػفي التحميمػػي، كاالسػػتبياف كػػأداة لمدراسػػة ،  كمػػف النتػػائج التػػي تكصػػمت إلييػػا الدراسػػة اعتمػػاد سياسػػة 
عمػػػى الطريقػػػة التقميديػػػة فػػػي القبػػػكؿ، دكف مراعػػػاة قػػػدرات القبػػػكؿ المتبعػػػة فػػػي الجامعػػػات اليمنيػػػة الحككميػػػة 

الطمبػػة كاسػػتعداداتيـ كرغبػػاتيـ، كدكف كجػػكد التػػكازف فػػي تػػكجيييـ نحػػك التخصصػػات التػػي تمبػػي احتياجػػات 
نحػػك كاقػػػع سياسػػة القبػػػكؿ  ال تكجػػػد فػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػائية بػػػيف إجابػػات أفػػػراد عينػػة الدراسػػػة  التنميػػة

بصنعاء، كعدف، ك ) بجامعات المركػز الػكظيفي، الدرجػة العمميػة، ) لجميع المجػاالت، تعػزل إلػى متغيػر( ا 
كمػػف التكصيػػػػات تطبيػػؽ كتفعيػػؿ األنمػػكذج (  المؤىػػؿ العممػػي، سػػنكات الخبػػرة، التخصػػص، كمكػػاف العمػػؿ

الحػػالي لمػػا يقدمػػو مػػف تطػػكير لسياسػػة القبػػكؿ فػػي الجامعػػات اليمنيػػة، كالعمػػؿ  الػػذم تكصػػؿ إليػػو الدراسػػة
الخاص بمتطمبات تنفيذ األنمكذج المقترح، كذلؾ لكضػع اآلليػات كاألسػاليب التنفيذيػة مػف خػالؿ  باألنمكذج

جػراء  نشاء مركز كطني لتأىيؿ كقبكؿ الطمبة فػي التعمػيـ الجػامعي، كا  تشكيؿ لجنة مشتركة مف الكزارات، كا 
ة عمميػػة مكضػػكعية دراسػػة لتطػػكير سياسػػة القبػػكؿ فػػي الجامعػػات األىميػػة ككميػػات المجتمػػع، كالقيػػاـ بدراسػػ

لمتخصصات المكجكدة في مؤسسات التعميـ الجامعي، كتحديد مدل حاجة سكؽ العمؿ ليا بما ينسػجـ مػع 
  خطط التنمية كاتجاىاتيا، كتحديد األعداد المطمكبة مف التخصصات المختمفة في ضكء ىذه الدراسات

   جاىات جامعة الحديدة.بعنوان التعميم العالي والتحديث دراسة الت( "2007) دراسة راجح -3
قياس أثر التعميـ في تككيف اتجاىات الحداثة لدل طمبة الجامعة كمعرفة العائد  ىدفت الدِّراسة إلى

االجتماعي لمتعميـ محاذاة لمتطكر كالتعميـ كالتحديث، كفحص دكر التعميـ، كخصكصان التعميـ العالي في 
 بدم الطمبة اتجاىات أكثر حداثة مقارنة بغير الطمبة غرس القيـ كاالتجاىات الحديثة  كمف المتكقع اف ي

كاستخدـ في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كطبؽ االستبياف كأداة لمدراسة، كتـ اختيار عينة مف 
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سنة(  منيـ  30 -20طالب كطالبة مف الفئة العمرية ) 200كميات جامعة الحديدة، العشر بمغت 
عينة ىي )جماعة الدراسة( كلممقارنة بيف اتجاىات الطمبة الناتجة عف ( أنثى، كىذه ال76( ذكر، ك)124)

فرد مف شباب كشابات  100التعميـ كاتجاىات اآلخريف تـ أخد عينة أخرل )جماعة المقارنة( مقدراىا 
كمف النتائج التي تكصمت  ( أنثى كالذيف لـ يمتحقكا بالتعميـ الجامعي،28( ذكر ك)72المحافظة منيـ )

راسة اف التعميـ الجامعي لو دكر في تككيف اتجاىات حداثية أك تحديثية لدل الطمبة كاتجاىات إلييا الد
أخرل لـ يكف لو دكر في تككينيا إذ لعبت الحياة االجتماعية كالبيئة المحيطة بالطالب كالطالبة دكر في 

ىذا أشار إلى اف  إحداثيا   كما اف ىناؾ اتجاىات حداثية تبناىا غير الطمبة أكثر مف الطمبة، كفي
التعميـ لعب دكران محدكدان في تككيف بعض ىذه االتجاىات ككانت ىناؾ عكامؿ أخرل شكمت ىذه 
ف  االتجاىات كالحياة الحضرية أك كسائؿ االتصاؿ أك األسرة أك البيئة االجتماعية المحيطة  بالفرد  كا 

عمى أف جامعة الحديدة قد لعبت دكرا  ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف الحداثة كالمبحكثيف كىذا يدؿ
في تككيف اتجاىات حداثية لدل طمبتيا مما يدفع بعممية التحديث كالتنمية قدمان  كمف التكصيات التي 
تكصمت ليا الدراسة إعطاء اىتماـ أكبر بدكر الجامعة، كأداة تغييريو كتجديدية في المجتمع مف خالؿ 

الطالب كتنمية قدراتو ، كربط الجامعة بالمجتمع المحمي،  تعزيز االتجاىات المعززة لتحديث شخصية
قامة الندكات كالكرش التدريبية كالمقاءات المستمرة مع الطمبة لمعرفة االستفادة الحقيقية مف ما تعممكه  كا 

العممي كأسمكب التفكير العممي يعزز مف  كاكتسبكه في الجامعة ، كتشجيع الجامعات اليمنية عمى الدراسة
 تجاىات الحديثة تبني اال

 ( بعنوان دراسات في اصالح التعميم الجامعي والعالي."2009) دراسة األسدي -4
في الجامعات  الجامعي نظريان كميدانيان  التعميـ في اإلصالح جكانب عمى ىدفت الدِّراسة التعرؼ

فو، كالتعرؼ عمى كفمسفة التعميـ الجامعي بأىدافو ككظائ المناىج العراقية، كاآلليات المقترحة إلصالح
صالح في العميا الدراسات كاقع الجامعي، كتطكير التعميـ في الدراسة العممية طرؽ إصالح  العراؽ، كا 

كاستخدـ في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كاالستبياف كأداة لمدراسة،   الجامعة في القبكؿ نظاـ
المستنصرية، التكنكلكجية، البصرة، ذم بغداد، ) طبقت الدراسة عمى عينة مف التدريسييف في جامعاتك 

 كقد بمغت العينة التي تـ اختيارىا لمكضكع الدراسة ىي ،(قار، القادسية، ككمية التربية بجامعة المكصؿ
تدريسي في تمؾ الجامعات )كمف الذككر كاالناث(  كمف االختصاصات العممية كاإلنسانية،  (3500)

رؤساء ) حكؿ المكاصفات الكاجب تكافرىا في القيادم كاالدارمكمف النتائج التي تكصمت الييا الدراسة 
بحسب كجية نظر التدريسييف اف يككف حازمان كقياديان في العمؿ االدارم كالتدريسي، كأف ( االقساـ العممية

يككف ذا مقدرة عممية متميزة في مجاؿ اختصاصو الدقيؽ لديو القدرة عمى الضبط كالحـز االدارم 
ماعي، كلديو الكفاءة كالمقدرة عمى اعداد الخطط االدارية كالتربكية ذات العالقة بعممو كالقيادم كاالجت

كتطكيره، كاف يتمكف مف ايصاؿ اخالقيات العمؿ االدارم كالتدريسي لمرؤكسيو، كأف يتقبؿ التكجيو 
سي عممينا كالنصح كالنقد كتعديؿ الخطأ حينما تتطمب المكاقؼ، كأف يمتمؾ القدرة عمى تطكير قسمو الدرا

صالح نظاـ   كادارينا كتنظيميان  كمف تكصيات الدراسة إصالح كتطكير المكتبات الجامعية، كتطكير كا 
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التعميـ المستمر في التعميـ الجامعي، كاألخذ باألبعاد اإلصالحية في االستقاللية كالحرية األكاديمية، 
صالح نظاـ اإلرشاد التربكم كاألكاديمي في التعميـ الجامعي   كا 

صالح التعميم العالي الفمسطيني اإلشكاالت واآلثار " بعنوان (2009) دراسة اشتيو -5 تطوير وا 
 المستقبمية.

ىدفت الدِّراسة تحقيؽ جممة مف األىداؼ كالتطمعات، تتركز حكؿ تحميؿ الكاقع اإلدارم لمؤسسات 
طكر نظاـ التعميـ العالي التعميـ العالي، كتحميؿ عناصر تمكيؿ التعميـ العالي، كمدل تأثير ذلؾ عمى ت

مف   كمؤسساتو، كمراجعة عناصر التمكيؿ الرئيسية كمصادر الدعـ ككفايتيا لتحقيؽ أىداؼ الجامعات
مف النتائج التي تكصمت ليا الدراسة  2012 -2007 خالؿ دراسة الخطة الخمسية لقطاع التعميـ العالي

ىذه المبادرة العناصر األساسية التي تنطمؽ  بكضع مبادرة النقاط الخمس إلصالح التعميـ العالي كتشمؿ
كمف   المساكاة، المشاركة، االستقاللية، الشفافية، النكعية: منيا سياسة التعميـ العالي الفمسطيني، كىي

تخصيص ميزانية خاصة لدعـ الجامعات ضمف ميزانية الدكلة، ك التكسع في فتح  مقترحات الدراسة
صدار أنظمة جديدة في مجاؿ التعميـ العالي ك التخصصات فييا،  الكميات التقنية مع مراعاة طبيعة ا 

تضمف إحداث التطكر اإلدارم المنشكد، فيما يختص نظاـ مؤسسات التعميـ العالي، كنظاـ ىيئة االعتماد 
  العممي كالجكدة، كنظاـ مجمس الدراسة

الشاممة عمى بعنوان "إمكانية تطبيق إدارة الجودة ( 2012) دراسة إدريس األختر أحمد -6
خدمات التعميم العالي من أجل التحسين المستمر وضمان جودة المخرجات والحصول عمى 

 ."دراسة حالة فرع جامعة الطائف بالخرمة: االعتمادية
المفاىيـ األساسية إلدارة الجكدة الشاممة في مؤسسات التعميـ  ىدفت الدِّراسة التعرؼ عمى

لى كيفية تحقيؽ الجكدة في  العالي خدمات التعميـ العالي ككيفية الحفاظ عمييا ثـ الحصكؿ عمى  كا 
كنشر ثقافة الجكدة بيف أعضاء   االعتمادية كتحديد المعايير لمتقييـ الذاتي كالخارجي في الجامعة

ىيئة التدريس كمشاركتيـ في جميع المراحؿ كالقرارات كالمساءلة الذكية، كاستخدـ في الدراسة المنيج 
كاالستبياف كأداة لمدراسة كطرح مجمكعة تكصيات يمكف أف تساىـ في عممية  الكصفي التحميمي،

عمى كافة أعضاء  التحسيف المستمر، كاستخدـ في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، طبقت الدراسة
ىيئة التدريس في فرع جامعة الطائؼ بالخرمة في كميتي العمـك كالتربية، كمف النتائج التي تكصمت 

مف أعضاء ىيئة التدريس الذيف تـ استقصاؤىـ ىـ عمى كعي بمتطمبات %  3 70 اسة أفإلييا الدر 
تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة عمى فرع الجامعة بالخرمة، إال أف ىنالؾ معكقات تحكؿ دكف تطبيقيا في 

مف أعضاء ىيئة التدريس يؤكدكف أف الجكدة % 2 89 كأف  الكقت الراىف كيعزكف ذلؾ لحداثة الفرع
ني التحسيف كالتطكير المستمر في المدخالت يؤدم إلى جكدة المخرجات ثـ الحصكؿ عمى تع

مف أعضاء ىيئة التدريس يركف أف فرع الجامعة بالخرمة يمبي احتياجات %  77  كأف  االعتمادية
مف المبحكثيف يؤكدكف أف أعضاء ىيئة التدريس بدرجة %( 8 87) كأف  المجتمع المحمي جزئيان 

كمف تكصيات الدراسة نشر ثقافة الجكدة في كافة أرجاء فرع الجامعة بالخرمة بيف   لكفاءةعالية مف ا
كتحسيف البيئة الجامعية مف خالؿ تكفير   أعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف كالطالب كالعامميف
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كيـ القاعات التدريسية، كالمعامؿ المجيزة كالمكتبة العممية المتخصصة، ابتكار أساليب جديدة في تق
كالتعرؼ عمى احتياجات المجتمع المحمي مف   العممي الطالب كاألساتذة كاالستفادة منيا في الدراسة

التنمية المستدامة كتمبيتيا مف خالؿ الكفاءات العممية بالجامعة كالصبر كااللتزاـ في إيجاد الحمكؿ 
   المختمفة لممشكالت التي تكاجو تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة

بعنةةوان "أثةةر التخطةةيط اإلسةةتراتيجي فةةي أداء العةةاممين بالمؤسسةةات  (2013) أبةةو نصةةيبدراسةةة  -7
 .الخدمية"

ىدفت الدِّراسة التعرؼ عمى كاقع تطبيؽ التخطيط االستراتيجي بمؤسسات التعميـ العالي ككذلؾ 
ي تسيـ معرفة العكامؿ المؤثرة عمى تطبيؽ التخطيط االستراتيجي، كالتكصؿ إلى مجمكعة مف الحمكؿ الت

في مؤسسات التعميـ  في التخفيؼ مف اآلثار السمبية الناجمة عف اخطاء تطبيؽ التخطيط االستراتيجي
كمف النتائج التي كاستخدـ في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كاالستبياف كأداة لمدراسة   العالي

كعدـ ·التخطيط االستراتيجي،تكصمت الييا الدراسة أف العامميف بالجامعة لدييـ كعي كادراؾ بمفاىيـ 
الجامعة ال تشرؾ العامميف في إعداد ·كجكد ربط بيف الخطة االستراتيجية كاحتياجات العامميف، كأف

كمف تكصيات الدراسة اشراؾ الجامعة العامميف في   الخطة االستراتيجية فضالن عف التدريب غير الفعاؿ
اؿ، مع ضركرة إدخاؿ البرامج الجديدة مف أجؿ الخطة االستراتيجية، كتفًعيؿ التدريب في ىذا المج

 .تحسيف األداء
 الدراسات األجنبية:  .4.2.1

( بعنوان "تحميل نقدي لمتعميم العالي الصيني في سياق مساىمتو 2007) Zhongتشونغ دراسة  -1
 في تطوير الصين".

A critical analysis of Chinese higher education in the context of its 

contribution to China’s development. 

ىدفت الدِّراسة التعرؼ عمى مدل مساىمة التعميـ العالي الصيني في تطكير الدكلة الصينية، كقدرة 
التعميـ العالي الصيني عمى التفاعؿ بيف التقميد كالحداثة، لتكضيح العالقة الكطيدة بيف التعميـ العالي 

في الدراسة المنيج  كاستخدـ  حالة الجامعات الصينية كتحميؿ نقدم الصيني كالتطكير المستداـ، كدراسة
كطبقت الدراسة عمى عينة مف أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الصينية ، كمف الكصفي التحميمي، 

النتائج التي تكصمت الييا الدراسة أف التعميـ العالي جزءا ال يتجزأ مف نظاـ الدكلة الصينية، تزداد جدارة 
ؤسسات التعميـ العالي الصينية كتطكيرىا بعمميا تناسبان مع الحفاظ عمى التقاليد االجتماعية كتمسكيا بو م

مف جية، كاالسياـ في الكضع السياسي المستقر مف جية أخرل، تتعرض الجامعات لضغكط متزايدة مع 
طالؽ قكل ا لسكؽ التي يتـ دفعيا إلى السكؽ العالمية، كأف ىناؾ عالقة بيف مساىمة االدارة المركزية كا 

كمف تكصيات الدراسة تمكيف التعميـ العالي أف يمعب دكرا رئيسيا في التنمية   كاجية التنمية في االقتصاد
كتصميـ البحكث   االجتماعية كاالقتصادية لألمة، كخمؽ شبكة مف الجامعات المحمية لمحفاظ عمى نفسيا

ية كالبيانات التجريبية، كعد الجامعات ىي محركات التنمية كالبحكث التاريخية ، التي تعتمد عمى الكثائق
  في الصيف مف خالؿ عالقات اإليككلكجية الديناميكية مع المقاييس المحمية كاإلقميمية كالكطنية



23 
 

( بعنوان" تحديث التعميم العالي في روسية 2007) Gounkoa, Smaleدراسة، سمايل، كونكو  -2
 استكشاف مسارات التأثير".

Modernization of Russian higher education: exploring paths of influence. 

ىدفت الدِّراسة تبياف التغييرات في سياسات التعميـ العالي الركسية كتطكيره، كدكر المنظمات 
الدكلية كالبنؾ الدكلي كمنظمة التعاكف كالتنمية في تعزيز اإلصالحات التعميمية في ىذا البمد، كاستكشاؼ 

ليات التي تنفذ سياسات تطكيريو جديدة عمى الصعيديف المؤسسي كالكطني، كخمؽ فرص جديدة، اآل
صالح المناىج الدراسية، كاالستقاللية المؤسسية  كتنكيع كتكسيع التعميـ العالي، كفرض رسـك عميو كا 

تكصمت إلييا  كطبقت الدراسة عمى الجامعات الركسية ، كمف النتائج التي  كاالنتقاؿ إلى اقتصاد السكؽ
الدراسة تضميف القضايا المحيطة مضمكنان دستكريان لمتعميـ العالي كمجانيتو كفرض رسـك عمى التعميـ، 
كااللتزاـ لضماف الجكدة كظيكر برامج جديدة، كترافؽ اإلصالحات الجديدة مع الحرية العقائدية كاإلدارية 

كعية كمركنة الخدمات التعميمية كالتعمـ مدل كتحقيؽ المطالب، ككضع التمكيؿ المناسب، كالتأكيد عمى ن
في إحداث المشاريع الركسية في مجاؿ التعميـ العالي في برنامج التحديث كالمنافسة   الحياة لمجميع

كاإلصالحات كالمساءلة كالكفاءة كالفعالية كأف تتخمؿ السياسات الركسية الجديدة عف اإلعالـ لبرنامج 
دخاؿ األطر في الت  التحديث  .عميـ العالي الركسيةكا 

 االستدامة في التعميم العالي في كندا األطمسي"." بعنوانBeringer (2008 )دراسة برنجر -3
Sustainability in higher education in Atlantic Canada. 

التعمػيـ ) فػي كنػدا األطمسػي( SHE) ىدفت الدِّراسة التأكيد عمى حالػة االسػتدامة فػي التعمػيـ العػالي
المػػكظفيف ك /  المنػػاىج كالبحػػكث كالمػػنح الدراسػػية، كالعمميػات، كتطػػكير أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس/ دامةاالسػت

كأخػػذت  ( المكافػػ ت ؛ التكعيػػة المجتمعيػػة كالخػػدمات؛ فػػرص الطالػػب، كرسػػالة المؤسسػػة كبنػػاء كالتخطػػيط
  مةلدراسػػػة أداء االسػػػتدا 2006/2005 عينػػػات مػػػف المؤسسػػػات األعضػػػاء فػػػي األطمسػػػي فػػػي كنػػػدا عػػػاـ

كقد تـ جمع البيانػات باسػتخداـ االسػتبياف لتقيػيـ االسػتدامة في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي،  كاستخدـ
مػف النتػائج التػي تكصػمت إلييػا الدراسػة   ، ككاف مثمث مع كثيقة ، صفحة كيب، ك مسح البحػكث إضػافية

نميػة المسػتدامة ، كعمػى األخػص غالبية مؤسسات التعمػيـ العػالي فػي كنػدا األطمسػي تشػارؾ فػي أعمػاؿ الت
كنشػػػر بحػػػكث االسػػػتدامة كالمػػػنح الدراسػػػية بػػػيف أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس ك   فػػػي مجػػػاؿ المنػػػاىج الدراسػػػية

الطػالب ، ككثيػػر مػف المؤسسػػات لػدييا ىياكػػؿ البحػكث المشػػتركة أك متعػدد التخصصػػات لمعالجػة مسػػائؿ 
المػكظفيف /  ، تطكير أعضاء ىيئة التػدريس االستدامة عبر الحـر الجامعي كبالتعاكف مع شركاء المجتمع

ككلػؼ فيػؿ، كنكفػا ) ؛ جامعػة أكاديػاSHEكجميع جامعػات األطمسػي الكنديػة   كالمكاف ت، كفرص لمطالب
سػاكفيؿ، ) ك جامعػة جبػؿ أليسػكف(  أنتيجػكنيش، كنكفػا سػككتيا) ، كسانت فرانسيس كزافييػو جامعػة(سككتيا

كدراسػػػة الجيػػػكد الجاريػػػة إليجػػػاد حمػػػكؿ خالقػػػة   نيـ اإلقميميػػػةكالتفػػػكؽ فػػػي مقارنػػػة أقػػػرا( كنيػػػك بركنزكيػػػؾ
كتقػػػػػديـ دراسػػػػة رائػػػػػدة كأداة لمتخطػػػػػيط   لممؤسسػػػػية لمحػػػػػد مػػػػف البصػػػػػمة البيئيػػػػة لمؤسسػػػػػات التعمػػػػػيـ العػػػػالي

  االستراتيجي
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وجييات التخطيط االستراتيجي لمتعميم العالي في ماليزيا:  Bin Sirat (2010) دراسة بن سيرت -4
 جامعة في خضم سياسية الشكوك.استقالل ال

Strategic planning directions of Malaysia’s higher education: university 

autonomy in the midst of political uncertainties. 

ىدفت الدِّراسة دراسة تكجييات الحككمة الكطنية الماليزية التعميـ العالي، كتكجيو سياسة التعميـ 
كالسعي لتغيير العالقة بيف مؤسسات التعميـ العالي الحككمية   المصمحة الكطنية،' جاهالعالي كفؽ ات

  كالسكؽ  ، كتغيير عالقة الدكلة كمؤسسات التعميـ العالي( كبخاصة الجامعات الحككمية)  كالعامة
لنتائج كمف اكطبقت الدراسة عمى الجامعات الماليزية،  في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كاستخدـ

لتأكيد عمى الجامعة كالتعميـ العالي باعتباره عنصران مؤثران في تنمية رأس االتي تكصمت الييا الدراسة 
الماؿ البشرم المترسخ في خطط التنمية الكطنية الماليزية، األىداؼ السياسية تتجاكز األىداؼ 

ستقاللية الجامعة مع ىيمنة األكاديمية عمى المدل الطكيؿ، كما أف ىناؾ ت كؿ تدريجي كلكف ثابت ال
كالكضع الحرج لمجامعات الحككمية التي تتطمع إلى مزيد مف الحكـ الذاتي ، كما ال   متزايدة مف الدكلة

تزاؿ الجامعات الحككمية تعتمد اعتمادا كبيرا عمى الدكلة في المكارد، مما يعني أف سياسات التعميـ 
تمثيؿ ) القة الصعبة بيف الجامعات ككزارة التعميـ العاليالعالي في حالة مف عدـ اليقيف السياسي، كالع

  كمف مقترحات الدراسة أف تتخذ كزارة التعميـ العالي نيجان حذران لمغاية عمى التعديالت المقترحة (الدكلة
ألف ذلؾ ينطكم عمى مشاركة الطالب الجامعييف في الحـر الجامعي، كاعتماد مفاىيـ ك أفكار اإلدارة 

يدة لترجمة السياسات إلى إجراءات بعيده عف اإلجراءات البيركقراطية، كتفعيؿ الخطة العامة الجد
، كاقتراح الخطة االستراتيجية 2010-2007 االستراتيجية كالعمؿ الكطني لخطة التعميـ العالي لمفترة

ؿ إدارة ، كاستجابة ماليزيا لمتعامؿ مع القضايا المستجدة في مجا 2020 عاـلالكطنية لمتعميـ العالي 
جراء التعديالت التي أدخمت عمى قانكف كميات الجامعة، كمنح الدكلة الحكـ  التعميـ العالي كالحكـ، كا 

 الذاتي الكامؿ لمجامعات العامة  
( التعميم العالي واالبتكار في المناىج الدراسية لتحقيق 2010) Chhokarدراسة تشوكار  -5

 التطوير المستدام في اليند.
Higher education and curriculum innovation for sustainable development 

in India. 

ىدفت الدِّراسة تحميؿ ممؼ التطكرات الكطنية الكبيرة في مجاؿ التعميـ العالي مف أجؿ التطكير 
المستداـ في اليند،  كتقديـ كجية نظر تقييمية الستجابات متنكعة كمبتكرة لمتطكير المستداـ في مجاؿ 

يـ العالي اليندم في تطكير المناىج الدراسية كمقارنتيا مع نظـ التعميـ األخرل كاالستفادة منيا، التعم
كتحميؿ البرامج األكاديمية كالبيانات لمسياسة العامة لمشاريع التعميـ، كتسميط الضكء عمى التطكرات 

كطبقت لكصفي التحميمي، في الدراسة المنيج ا كاستخدـ  اليامة كالتحديات كآفاؽ التقدـ في المستقبؿ
عمى الجامعات اليندية كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: تحميؿ كتنفيذ مبادرة كطنية غير  الدراسة

عادية مف أجؿ التطكير المستداـ في التعميـ العالي اليندم، كمما زادت المشاركة في التطكير المستداـ 
مارسات، كعدـ كجكد التخصصات المتعددة بيف لمجامعات زاد أثرىا عمى مستكل السياسات كالم
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المكظفيف كالطالب التي تساىـ في تطكير الجامعات، كاألساليب التقميدية لمتقييـ التي تحد مف عممية 
  كمف مقترحات الدراسة التطكير المستداـ في سياسات التعميـ لممؤسسات  تطكير الجامعات اليندم

د ، كتفعيؿ المبادرات المجتمعية لتطكير فرص التعميـ العالي، كاألخذ التعميمية الجامعية المختمفة في الين
   في االعتبار الفمسفة كالسياسة كالممارسة في مجاؿ تطكير التعميـ العالي اليندم

التعميم العالي من أجل التطوير المستدام " بعنوانKo Nomura (2010 ) دراسة كونومورا ،  -6
 السياسة والتقدم.: في اليابان

Higher education for sustainable development in Japan: policy and 

progress. 

في مجاؿ التعميـ مف أجؿ ىدفت الدِّراسة استعراض التطكرات الرئيسية كدكر الدعـ الحككمي 
في التعميـ العالي الياباني، كدراسة المبادرات التي اتخذتيا الكزارات لمتطكير ( ESD) التطكير المستداـ

المستداـ في الجامعات اليابانية، كتحميؿ السياسات كالممارسات باستخداـ كجية نظر تقييمية لمنظر في 
ـ في األنشطة الجارية كالقائمة في التعميـ العالي في التطكرات كالتحديات، كآفاؽ التطكير المستدا

مف   طبقت الدراسة عمى الجامعات في الياباف  كاستخدـ في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، الياباف
النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ىناؾ عالقة بيف السياسة كالتطكير المستداـ في التعميـ العالي بتقدـ 

السياسات الحككمية كالدعـ المالي الحرج كالتبعية الحالية تحديا كبيرا لمتطكير المستمر الياباف، تشكؿ 
في مؤسسات التعميـ العالي اليابانية ، كيشير التحميؿ إلى أف تشجيع تنمية الميارات القيادية لالستدامة 

يكد المبذكلة في بيف أعضاء الجامعة كالمكظفيف التنفيذييف أمر بالغ األىمية الستمرار كتعزيز الج
مف أىـ مقترحات الدراسة شمكلية إشراؾ التعميـ العالي مع المجتمع مف أجؿ  التعميـ العالي اليابانية
  في الياباف قكة الدعـ الحككمي لمتعميـ العالي كالدراسة كزيادةالتطكير المستداـ، 

ظام التعمةيم العةالي ( بعنوان: تحميل مقارن لن2010)Bhatia and Dash دراسة بياتيا وداش  -7 
 في اليند م  البمدان األخرى.

A Comparative Analysis of Higher Education System of India with other 

Countries. 

ىدفت الدِّراسة مقارنة التعميـ العالي في اليند مع ست دكؿ مختمفة مأخكذة مف مختمؼ القارات مف 
ستراليا كالصيف كالبرازيؿ كجنكب أفريقيا/، كالعثكر عمى تفاصيؿ عف العالـ  /الكاليات المتحدة كبريطانيا كا

المزايا التنافسية كعيكب التعميـ العالي اليندية ، كاقتراح اإلصالحات التعميمية، كشرح الجكانب الحاسمة 
نة مع إلدارة  نظاـ التعميـ العالي في اليند، كلمتحقؽ مف التنقؿ الكارد كالصادر مف الطالب في اليند مقار 

كاستخدـ االستبياف كأداة لمدراسة  ،في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كاستخدـ ستة آخريف مف البمداف 
كمف نتائج الدراسة كمف التحميؿ المقارف لمتعميـ العالي في اليند رتبت العكامؿ المختمفة التي تؤثر في 

في تقرير التنافسية العالمية ذات الصمة مع  تطكيره كىي: مدخالت التعميـ كالمشاركة في التعميـ، الترتيب
نظاـ التعميـ العالي، مؤشر التنمية كاإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ، كالتعميـ العالي/ التسجيؿ كالتدريس 
المكظفيف، التعميـ العالي: الطالب المحكلكف دكليا مف قبؿ البمد المضيؼ كمنطقة المنشأ كالدكلية تدفؽ 

يبدك مف المؤشر التكافؤ بيف الجنسيف  إذ يجعؿ اليند ثاني أكبر سكؽ مستيدفة الطالب المحكليف/  كما 

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Ko+Nomura&fd1=aut
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عمى الصعيد العالمي لمعاىد التعميـ في الغرب  فمكقؼ اليند ىك في حالة سيئة يحتاج الكثير مف 
دكالر أمريكي  406التحسف  لدل اليند كاحد مف أدنى اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ العالي لكؿ طالب 

الطالب إلى معاىد في الغرب  كزيادة حصة القطاع  1،50،000دفؽ سنكم مف اليند أكثر مف ىناؾ ت
حتي  2001في المائة في عاـ  6 42الخاص دكف مساعدة مؤسسات التعميـ العالي في اليند مف 

   2006في المائة في عاـ  63،21
ك الدخؿ، التركيز عمى كمف مقترحات الدراسة أف تكسع فرص التعميـ التي يمكف أف يؤدم إلى نم

الحاجة إلى التحكؿ االستراتيجي في إطار تغيير الظركؼ  ثـ االنتقاؿ إلى تقديـ مصفكفة مف جميع 
النقاط لمتنفيذ مف شأنيا أف تمكف أصحاب المصمحة لبدء العمؿ ك لمعمالة الماىرة، كالخيارات بتكسيع 

بتكسيع بيئة تنافسية لتعزيز التنمية، كتحديد الميارات ذات الصمة التي يمكف أف تساعد عمى نحك متزايد 
عادة تقييـ تدكيؿ التعميـ، كاإلصالحات التعميمية، كجعؿ نظاـ  أسباب مشاكؿ التعميـ العالي في اليند، كا 

 التعميـ العالي اليندية قادرة عمى المنافسة عالميان 
تحةةديث  ."بعنةةوان. )Астраханский университет.)2010  دراسةةة جامعةةة أسةةتراخان -8

 .دراسة الجوانب التنظيمية واالقتصادية: التعميم العالي والتربية
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ОРГАНИЗАЦИОННО, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

تحديث التعميـ العالي في ركسيا كنظاـ التربية بيا، كدراسة الجكانب التنظيمية  ىدفت الدِّراسة
كاالقتصادية، كدراسة التطكر الديناميكي في مرحمة تحديث نظاـ التعميـ الجامعي في الجامعات الركسية  

، كتحميؿ مقارف لعمميات تشكيؿ آليات كاستراتيجيات التحديث في الجامعات كدرجة 2010-2006 لمفترة
مبادئ الرئيسية كال تأثيرىا عمى االقتصاد كالمنطقة مف إذ أنو االتجاىات كالتخصصات الجارية

كالية فكلغكغراد كالجامعة  طبقت العينة عمى جامعات   الستراتيجية بناء دراسات االتجاىات في الجامعة
  دكستكيفسكي لتطكير استراتيجياتيا كبرامجيا FMياركسالؼ الحكيـ، أكمسؾ الدكلة الجامعة تيت ليـ  

كأداة لمدراسة كمف النتائج التي تكصمت إلييا كاالستبياف  كاستخدـ في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي،
الدراسة: عدـ ارتباط تحديث تمبية الطمب العاـ لمتعميـ بتنفيذ استراتيجية شاممة لمتغمب عمى المشاكؿ 
كاالختالالت القائمة لمتعميـ العالي، كعدـ اتساؽ متطمبات االقتصاد مع زيادة فرص الحصكؿ عمى 

غض النظر عف الحالة االجتماعية كمستكل الدخؿ، كالتنسيؽ مع نصؼ جكدة الخدمات التعميمية ، ب
العالقات الدكلية باالعتماد عمى المؤشرات الرئيسية لمجامعات كبرامجيا التحديثية المرتبطة بيا لتحقيؽ 

عادة ىيكؿ االقتصاد اإلقميمي ، ك تعميميرسالة الجامعة كشركة عممية رائدة في المنطقة ككمركز  ا 
لتحديد المستكل الكمي لمتخصص مف المناطؽ االقتصادية، كالتخطيط لالقتصاد نمكذج باستخداـ 
مف خالؿ كضع أىداؼ االستراتيجيات اإلقميمية لمتخطيط لمتعميـ العالي عمى أساس احتياجات  المختمط
كمف مقترحات الدراسة تنفيذ االستراتيجية في تكفير اإلطار القانكني لتشكيؿ الييكؿ التنظيمي   األعماؿ

لبرمجيات التعميـ كالخبرة مف الدكؿ األكركبية، كتحقيؽ نظاـ األمف المالي ألشكاؿ التمكيؿ كفرص 
باالستناد إلى آلية التحديث عمى مبادئ االمتثاؿ مع قكانيف الدكلة،  التمكيؿ لمجامعات لجذب األمكاؿ
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يؿ لبناء برنامج شامؿ كضماف الشفافية كالنزاىة كالمنافسة في عممية مخصصات الميزانية ككفاية التمك 
لتحديث الدكلة الركسية مف خالؿ مؤسسات التعميـ العالي التي تركز عمى االحتياجات المستقبمية 
نشاء مجمع لمبحكث التعميمية كاالبتكار بالجامعة، كفتح التكجيات التربكية الجديدة لصالح  لممجتمع، كا 

لمتكنكلكجيا كالصناعات الفائقة في التعميـ برامج تعميمية عالية  القطاعات مف االقتصاد الركسي عبر
العممي كالعممية التعميمية كدعـ الباحثيف الشباب تكافر التقنيات التعميمية  العالي، كتحديث الدراسة

 ( المناىج ك المقررات االختيارية، كالمكارد التعميـ اإللكتركني، الخ) الجديدة
 .التطوير المستدام في الصين التعميم العالي من أجل Niu  (2010)نيكدراسة  -9

Higher education for sustainable development in China. 

ىدفت الدِّراسة تحميؿ أىمية التطكرات في التعميـ العالي الصيني في مجاؿ التعميـ كالتعمـ مف أجؿ 
رسات لدراسة كاستعراض السياسات كالمما كتقييـ األثر النسبي ليذه المبادرات( SD) التطكير المستداـ

في التعميـ العالي في الصيف، ( ESD) التطكرات كالتحديات كآفاؽ التعميـ مف أجؿ التطكير المستداـ
كدراسة استقصائية أكلية مف التطكرات الرائدة كتقييـ النجاح النسبي في ىذا المجاؿ ، لممقارنة مع التقدـ 

يف فيما يتعمؽ باالستدامة كالتنمية كتحديد التحديات التي تكاجييا الص  في مناطؽ كبمداف أخرل
االقتصادية، تعتمد الدراسة تحميؿ )ليتؿ( لممكاف فيما تقدـ البيئة كالتطكير المستداـ في التعميـ العالي في 

القيمة، كيتـ عرض اختيار األنشطة التعميمية كالتشغيمية في مختمؼ الجامعات /  الصيف األصالة
في الصيف، كمف النتائج التي تكصمت إلييا  21 جدكؿ أعماؿ القرف لمتحميؿ كسياقيا فيما يتعمؽ بأىداؼ

كدمجو في المجاالت التقنية، كخاصة في الجامعات في  SDالدراسة: إف تدريس التطكير المستداـ 
ككمما   المدف الكبرل مف أىـ أسباب تطكير الجامعات، كفعالية البحكث لتطكير ابتكارات فعالة اقتصاديان 

ت التعاكف الدكلي كالكطني كمما تطكرت منظكمة التعميـ أكثر، ككمما كجيت المناىج زاد تعزيز شبكا
كالبحكث في التعميـ العالي الصينية تغيرت أغراض التطكير المستداـ بو  كمف تكصيات الدراسة 

ائؽ المساعدة عمى تأطير الجيكد الرامية إلى تحقيؽ االستدامة كاالبتكار في التعميـ العالي، كتحديد العك 
الرئيسية لتحقيؽ التكازف كتعزيز التطكير المستداـ في التعميـ العالي، كدراسة االختالفات اإلقميمية لالتجاه 

  نحك عممية تطكير كاسعة، كالحاجة إلى نيج أكسع مف النظـ التعميمية في مختمؼ التخصصات
عالي في آسيا الوسطى التحول في التعميم ال" بعنوان Istileulova (2011 )استيموفا  دراسة -10

 خالل العشرين  عام.
TRANSFORMATION OF HIGHER EDUCATION IN CENTRAL ASIA 

FOR 20 YEARS1.  

ىدفت الدِّراسة دراسة التغيرات التي تحدث في مؤسسات التعميـ العالي ، كالتعرؼ عمى الطرؽ 
معرفة مستكل كفاءات األعماؿ التغييرية ألنظمة التعميـ العالي في كؿ بمد مف بمداف آسيا الكسطى، ك 

لمخريجيف كمعرفتيـ المغات الركسية كاالنكميزية، ككيفية تقدير ممثمي جامعات آسيا الكسطى أنفسيـ ، 
كمتكسط دخؿ أعضاء ىيئة التدريس كمستكل إدراؾ الفساد في جامعاتيـ كلمحة لألدبيات المتعمقة 

طبقت الدراسة عمى   عامان في ىذه المنطقة 20 بالتغييرات التي حدثت في مؤسسات التعميـ العالي خالؿ
 ، جامعات آسيا الكسطى عمى عينو مككنةن مف رؤساء اإلدارات الدكلية، نائب رئيس الجامعة لمعمـك
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 9ك  جامعة /كازاخستاف، قيرغيزستاف كطاجيكستاف كأكزبكستاف ك تركمانستاف 45 عمداء مف" كالكميات
  مناطؽ قيرغيزستاف 4 جامعات مف 8مناطؽ ك 4 عاتجام 11مناطؽ أكزبكستاف ك 6 جامعات مف

كمجمكعات /  49 جامعات مف تركمانستاف أفراد العينة 3مناطؽ، ك 6 جامعات الكازاخستانية 14ك
كاالستبياف كأداة لمدراسة  كاستخدـ في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي،  ممثمة بالتساكم بيف الجنسيف

راسة :أف التغيرات الحالية في جامعات آسيا الكسطى تتعمؽ الميارات كمف النتائج التي تكصمت ليا الد
العممية كالمعرفة التي تكفرىا الجامعات لمطالب مف خالؿ الممارسات التعميمية، تحكؿ التكازف تجاه 

٪ فقط مف 11 كأف  ٪ مف مؤسسات التعميـ العالي 85 الذككر ألكزبكستاف ك طاجيكستاف إذ يمثمكف
عمى   لمديرات األعمى، مما يجعؿ أكزبكستاف آخر دكلة في المنطقة عمى ىذا المؤشرالشركات لدييا ا

ظيكر بعض   العكس مف ذلؾ، قيرغيزستاف ككازاخستاف كمثمت في الغالب مف قبؿ الجنس األنثكم
االختالؼ كالتشابو في اختصاصات أعماؿ الخريجيف، كتكظيفيا كممارساتيا في المغات األجنبية مف إذ 

مف مقترحات الدراسة االتصاؿ مع بيئة األعماؿ كالعناصر الدكلية في   ء القدرات مف أجؿ التدكيؿأنو بنا
  كدفعيـ لممشاركة في تطكيره المناىج الدراسية، حث أعضاء ىيئة التدريس عمى الدراسة

بعنوان Alexander (2011  ) والكسندر  ,Tiedanدراسة ايزمان كدراسة دراسة  -11
 .عالي الخاص في نظام التعميم العالي الصينيةدور التعميم ال"

The Role of Private Higher Education in the Chinese Higher Education 

System.  

ىػػدفت الدِّراسػػة عػػرض التطػػكر السػػػريع لمتعمػػيـ العػػالي الخػػاص فػػػي العقػػكد الثالثػػة األخيػػرة فػػػي 
الخػػػػاص عمػػػػى   ىمة التعمػػػػيـ العػػػػاليكدكره فػػػػي النظػػػػاـ التعميمػػػػي الحكػػػػكمي الصػػػػيني، كمسػػػػا  الصػػػػيف

صػػػالح التعمػػػيـ الحكػػػكمي، كتػػػأثير حركػػػة االصػػػالح  اسػػػتيعاب الطمػػػب المتزايػػػد عمػػػى التعمػػػيـ العػػػالي، كا 
طبقػػت الدراسػػة عمػػى   التربػػكم العػػاـ بػػالتعميـ العػػالي الخػػاص عمػػى جػػكدة ككميػػة التعمػػيـ العػػاـ كنجاحػػو

كاالسػػػتبياف كػػػػأداة  يج الكصػػػفي التحميمػػػي،كاسػػػتخدـ فػػػي الدراسػػػػة المػػػن الجامعػػػات الخاصػػػة كالحككميػػػة
أمػػا النتػػائج التػي تكصػػمت إلييػػا الدراسػػة: التركيػز عمػػى عػػدة جكانػػب مػف التطػػكير، كزيػػادة نمػػك   لمدراسػة

التعمػػيـ العػػالي الخػػاص فػػي الصػػيف، كدعػػـ قضػػايا التمكيػػؿ كالكصػػكؿ بػػالتعميـ العػػالي الخػػاص ضػػمف 
سػػػتقالليتو كعالقتػػػو بالنظػػػاـ الػػػكطني، كتحديػػػد مزايػػػا سياسػػػة الحككمػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ  بقضػػػايا الممكيػػػة كا

كتحػػديات التعمػػيـ العػػالي الخػػاص الصػػيني،  كمػػف مقترحػػات الدراسػػة التأكيػػد عمػػى أىميػػة عالقػػة التعمػػيـ 
كمشػػػػاركة اإلدارات المتعػػػػددة المسػػػػؤكليات   العػػػػالي الخػػػػاص، كشػػػػرعيتو بالنظػػػػاـ الػػػػكطني فػػػػي الصػػػػيف

  كاالستفادة منيا في تطكير المجتمع الصيني كالكميات كالجامعات الحككمية كالخاصة
تحةةةديث التعمةةةيم العةةةالي فةةةي اوروبةةةا التمويةةةل ". بعنةةةوانVassiliou (2011 )دراسةةةة فاسةةةيميو  -12

 واألبعاد االجتماعية".
Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and the Social 

Dimension. 

صػػالحو فػػي أكركبػػا، ىػػدفت الدِّراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى  البعػػد االجتمػػاعي لتحػػديث التعمػػيـ العػػالي كا 
كمعرفػػة متطمبػػات أسػػكاؽ العمػػؿ مػػف الخػػريجيف، كتحسػػيف بيئػػة الػػتعمـ عبػػر رؤيػػة كاضػػحة مػػف السياسػػات 
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عػػػادة الييكمػػػة المتعمقػػػة  كاإلجػػػراءات الكطنيػػػة، كتكسػػػيع إمكانيػػػة الكصػػػكؿ إلػػػى التعمػػػيـ العػػػالي لمجميػػػع، كا 
كطبقػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة مػػف الجامعػػات األكركبيػػة، كاسػػتخدـ فػػي الدراسػػة  العػػاليكالتحػػديث فػػي التعمػػيـ 

كمػػػف النتػػػائج التػػػي تكصػػػمت ليػػػا الدراسػػػة: التكسػػػع كاالسػػػتبياف كػػػأداة لمدراسػػػة   المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي،
 إلػػػى 2000 مػػػف خػػػالؿ البيانػػػات عمػػػى أعػػػداد الطػػػالب لػػػػ الفتػػػرة مػػػف التعمػػػيـ العػػػالي الممحػػػكظ فػػػي قطػػػاع

إلػى 20 ، كباألرقاـ، فإنو يدؿ عمػى زيػادة الطمػب فػي االتحػاد األكركبػي2000 كبالمقارنة مع عاـ  2008
 كاليكنػػاف( ٪55) جميكريػػة التشػػيؾ  كمػػع ذلػػؾ، فػػإف االختالفػػات بػػيف البمػػداف كبيػػرة لمغايػػة  فػػي المئػػة 27
 ، ركمانيػػػا(٪37) ، كبكلنػػػدا(٪50) كمالطػػػا( ٪35) ، المجػػػر(٪68) ، ليتكانيػػػا(٪147) ، كقبػػػرص(51٪)
( ٪72)  عػػػػف أيسػػػػمندا داخػػػػؿ االتحػػػػاد األكركبػػػػي، فضػػػػالن ( ٪69) كسػػػػمكفاكيا( ٪38) ، سػػػػمكفينيا(133٪)

فػػي المقارنػػة، فػػإف   األرقػػاـب  خارجػػو،، لقػػد شػػيدت كػػؿ التكسػػع السػػريع لمغايػػة فػػي الطمػػب( ٪149) كتركيػػا
كالنمسػػا ىػػي منخفضػػة نسػػبيا عنػػد   النمػػك فػػي أعػػداد الطػػالب فػػي بمجيكػػا، ألمانيػػا، ايرلنػػدا، فرنسػػا، إيطاليػػا

البمػػداف الكحيػداف المػػذاف  لمبرتغػػاؿ كاسػبانيا فػي التنميػػة كىمػا كأظيػرت النتػػائج الثبػات  فػي المئػػة 10 حػكالي
ىػػذا االتجػػاه األكركبػػي العػػاـ مػػف الزيػػادة المطػػردة   ك فػػي المئػػة 6 2 انخفضػػت أعػػداد الطػػالب فييمػػا بنسػػبة

، ك بػػأف الجامعػػات فػػي أكركبػػا تػػؤدم دكرا رئيسػػيا فػػي مسػػتقبؿ لممشػػاركة يتماشػػى مػػع خطػػكة نحػػك العالميػػة
شػبكة اإلنترنػت التػي يقػدميا التعمػيـ العػالي لالسػتثمار فػي أنظمػة   كمف مقترحات الدراسة استخداـ  أكركبا

كاالبتكػػػػار كتعزيػػػػز اإلنصػػػػاؼ  التعمػػػػيـ العػػػػالي العػػػػاـ كالخػػػػاص، كالمنافسػػػػة العالميػػػػة فػػػػي التعمػػػػيـ كالدراسػػػػة
الكتسػاب كتحػديث كتطػكير سػكاء عمػػى  تمكػيف جميػػع المػكاطنيفك  لتماسػؾ كالمكاطنػة النشػطةاالجتمػاعي كا

  ميارات العمؿ الخاصة مدل الحياة كالميارات األساسية الالزمة لتكظيؼ كتشجيع المزيد مف ذلؾ التعمـ
بعنةوان تحةةديث نظةام التعمةيم فةةي جميوريةة مولةدوفا فةةي Moldova(2011  ) دراسةة مولةدافيا -13
 .الواق  واآلفاق: ق عممية بولونياسيا

La modernisation du système éducatif dans la République de Moldova 

dans le contexte du processus de Bologne : réalités et perspectives. 

ك ىػػدفت الدِّراسػػة تحػػديث نظػػاـ التعمػػيـ فػػي جميكريػػة مكلػػدكفا فػػي سػػياؽ عمميػػة بكلكنيػػا، كاالتجػػاه نحػػ
االتحػػاد األكركبػػي كاالنضػػماـ   اإلصػػالحات التعميميػػة فػػي التعمػػيـ العػػالي كتحػػديثيا لمكلػػدكفا لمتكامػػؿ مػػع

السػػػعي إليػػو، كتحقيػػؽ األىػػػداؼ المشػػتركة لمتطػػػكير فػػي منظكمػػػة التعمػػيـ العػػػالي لتحقيػػؽ الكاقػػػع كاآلفػػاؽ، ك 
ت أفضػػػػؿ المراكػػػػز إلػػػػى  منطقػػػػة تعميميػػػػة أكركبيػػػػة كاحػػػػدة، كجعػػػػؿ الجامعػػػػا 2010لمكصػػػػكؿ فػػػػي  عػػػػاـ 

العممػػي  ، كدراسػة عكامػػؿ االنخفػاض الكبيػر فػي نكعيػة التعمػيـ كالدراسػة األكاديميػة فػي جميػع أنحػاء العػالـ
كعكامػػؿ داخميػػة تػػؤثر سػػمبا ( الماليػػة، االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالديمغرافيػػة) كتحديػػدىا مػػف عكامػػؿ خارجيػػة
كاسػػتخدـ فػػي الدراسػػة  ات فػػي جميكريػػة مكلػػدكفاعمػػى الجامعػػ طبػػؽ الدراسػػة  عمػػى نكعيػػة التعمػػيـ الجػػامعي
كمػػف النتػػائج التػػي تكصػػمت الييػػا الدراسػػة  تطبيػػؽ كاالسػػتبياف كػػأداة لمدراسػػة   المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي،

سياسػػات فعالػػة فػػي الجامعػػات،  كالنظػػر فػػي اتجاىػػات اإلصػػالح فػػي التعمػػيـ العػػالي فػػي اإلدارة المركزيػػة 
عمػى أسػاس اسػتقالؿ الجامعػة غيػر المحػدكد، كاتخػاذ القػرارات المنصػكص  كالتكجو نحػك اإلدارة الالمركزيػة

العػػالي كنجػػاح ىػػذه التغييػػرات لتكػػكف جميكريػػة مكلػػدكفا مشػػاركا نشػػطا   عمييػػا فػػي النظػػاـ األساسػػي لمتعمػػيـ
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التعمػػيـ العػػالي، كتغطيػػة نقػػص التمكيػػؿ بإدخػػاؿ  ككضػػع اسػػتراتيجية كاضػػحة إلصػػالح  فػػي عمميػػة بكلكنيػػا 
عػػد عمميػػة بكلكنيػػا رافػػدا : مػػف مقترحػػات الدراسػػةك   ي اآلليػػات الماليػػة لمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي تغييػػرات فػػ

لإللياـ فػي تعزيػز اإلصػالحات فػي نظػاـ التعمػيـ العػالي نشػر الػكعي بحاجػة التطػكير فػي التعمػيـ العػالي ، 
سات التعميـ العػالي فػي كاعداد برنامج إعالمي لتطكير مؤس   كالتغييرات في إدارة مؤسسات التعميـ العالي

  االتحاد االكركبي، كربط التعميـ العالي مع متطمبات اقتصاديات سكؽ العمؿ
( بعنوان "فمسفة اإلصالح التقميدية وتحديات إصالح التعميم العةالي فةي 2012)Cai دراسة سيا  -14

 الصين.
Traditional Reform Philosophy and Challenges of Higher Education 

Reforms in China. 

ىػػػدفت الدِّراسػػػة تبيػػػاف مػػػدل تطػػػكر التعمػػػيـ العػػػالي الصػػػيني، كالعالقػػػة بػػػيف تحػػػديث التعمػػػيـ العػػػالي 
كالتحديث االجتماعي مف خالؿ عػرض تػاريخي لتطػكرات كتحػديث التعمػيـ العػالي فػي المراحػؿ التػي مػرت 

كمػدل تطبيػؽ نظريػة االقتػراض ، بيػا الصػيف، ككيفيػة الػتالـؤ بػيف الحداثػة الغربيػة كتقاليػد الصػيف الخاصػة
القػيـ، كاالنطػالؽ لبػدء عمميػة ( منظمػة الشػفافية الدكليػة) تي يكنغ مػف الغػرب كتكافقيػا دكف أف تفقػد جػكىر

كاسػػتخدـ فػػي الدراسػػػة المػػنيج الكصػػػفي  طبقػػت الدراسػػة عمػػػى الجامعػػات الصػػػينية  التحػػديث الصػػينية ليػػػا
ائج التػػػي تكصػػػمت إلييػػػا الدراسػػػة التكفيػػػؽ بػػػيف إصػػػالحات كمػػػف النتػػػكاالسػػػتبياف كػػػأداة لمدراسػػػة   التحميمػػػي،

التعمػػيـ العػػالي الصػػينية كبػػيف آليػػة السػػكؽ كالالمركزيػػة المسػػتفادة مػػف الغػػرب كالتقاليػػد الصػػينية مػػع التركيػػز 
عمى التسمسؿ اليرمي كالمركزية أم التحكؿ مف االقتصاد المخطط مركزيا إلػى كاحػدة مكجيػة نحػك السػكؽ 

عػػادة الييكمػة االقتصػػادية، كصػػياغة األىػداؼ العامػػة إلصػالح التعمػػيـ العػػالي  لتمبيػة االحتياجػػات الناشػئة كا 
التخطػػيط   كفقػػان لمعالقػػة بػػيف الحككمػػة كالمجتمػػع كمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي، كضػػع نظػػاـ جديػػد لمدكلػػة فػػي

دارتو الكمية، كتكفير التعميـ كفقػا الحتياجػات المجتمػع، كتعزيػز نظػاـ التعمػيـ ال عػالي الخاصػة بيػا الشامؿ كا 
االعتػراؼ بأىميػة الثقافػة لمبحػكث كالتعمػيـ، كتطػكير التعمػيـ العػالي   كتطبيؽ الخبرة الدكلية كمصػدر لمخبػرة

كعػده جػػزءان مػػف عمميػة التحػػديث الشػػاممة لمتحػكؿ االجتمػػاعي كاالقتصػػادم ، كالػديمقراطي كالسياسػػي، كمػػف 
 ،"الحريػػة" يػا الغربيػػة ، مػع الػػرفض لمقػػيـ الغربيػة مػػفتكصػيات الدراسػػة اسػتيعاب العمػػـك المتقدمػػة كالتكنكلكج

التي تؤثر في صميـ الثقافػة كالتقاليػد الصػينية، كاالعتػراؼ بػأف الثقافػة ىػي عامػؿ "  كالديمقراطية" المساكاة"
 ال غنى عنو في تطكير التعميـ العالي 

فةةةةي عةةةةام "بعنةةةةوان مجةةةةال التعمةةةةيم العةةةةالي األوروبةةةةي Vassiliou (2012)دراسةةةةة فاسةةةةيميو -15
 :عممية بولونيا.2012

The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process. 

ىدفت الدِّراسة عرض ما حققو اعالف بكلكنيا لالتحاد األكركبي باتجاه التغيير اإليجابي في التعميـ 
ديث أنظمة التعميـ العالي كنمكذج تطكيرم، كما كفرتو عممية بكلكنيا إطارا لجيكد مشتركة إلصالح كتح

العالي، كتحسيف نكعيتو كاالتجاه نحك التغيير لتقديـ فكائد حقيقية عمى أرض الكاقع لمطالب، لممكظفيف، 
في االقتصاد كالمجتمع عمى نطاؽ أكسع لالستمرار كتحسف في الجكدة ك تحفيز التنقؿ، كضماف مالءمة 

الطالب لمكصكؿ إلى التعميـ العالي المتاح ألسكاؽ العمؿ في المستقبؿ، كتطكير فرص ألعداد أكبر مف 
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طبقت الدراسة عمى   2020 لمجميع، كالمنافسة عمى الساحة العالمية، كرؤية االستراتيجية اكركبا عاـ
البمداف التي يتـ سرد ككالة كاحدة عمى   مف الككاالت 28دكلة في السجؿ يرصد بيا  13 عينة مف

ريا ، كركاتيا ،الدنمارؾ، فنمندا، فرنسا ، ألمانيا، ايرلندا، ىي النمسا، بمجيكا، بمغا EQARاألقؿ في 
  كمف أىـ نتائج الدراسة متابعة جدكؿ دكلة ككاالت كطنية لضماف الجكدة 22، كضعت ىكلندا، ركمانيا

االتفاؽ عمييا لممنافسة في االقتصاد  أعماؿ مشترؾ لتنفيذ مجمكعة كاممة مف اإلصالحات التي تـ
المعرفة في أكركبا، ال يكجد حاليان أم تأثير عمى تقييـ التمكيؿ كالحصكؿ عمى تمكيؿ  العالمي القائـ عمى

إضافي لتككف البرامج الممنكحة عمى أساس ضماف الجكدة، تكفر المكاد التي سيتـ استخداميا في 
في  المناقشات التي تطكر التعميـ العالي في جميع أنحاء أكركبا  كطرحيا في المؤتمر الكزارم بكخارست

لفرص  ، كحاجة مزيد مف الخريجيف(بمغاريا، كقبرص، كألمانيا، ليختنشتايف ك بكلندا) خمسة أنظمة
كمف مقترحات الدراسة التعاكف بيف ككاالت ضماف الجكدة الكطنية في تقييـ التعميـ العالي   العمؿ

   ميـ العاليكتطبيؽ اإلصالحات كالتحديث في التع  كمؤسساتو، كتككيف أفضؿ الميارات لمخريجيف
بعنوان التحول من أجل التحديث في  التعميم  VAN OSCH  2012دراسة فان اوسش  -16

 العالي دراسة حالة عن سياسات التدويل لمتعميم العالي في ىولندا.
THE TRANSFORMATION OF MODERN HIGHER EDUCATION A 

CASE STUDY OF HIGHER EDUCATION. 

لمتحكؿ مف أجؿ التحديث في  عممية تدكيؿ التعميـ العالي في ىكلنداالتعرؼ عمى ىدفت الدِّراسة 
، ككصؼ تحديث 2010-2004التعميـ العالي، كتتبع تطكر سياسات التدكيؿ اليكلندية في الفترة 

السياسات كاألدكات المتبعة كاألسباب الكامنة كراء إنشائيا، كالتركيز عمى صياغة سياسات التدكيؿ 
، كتحديد األسس المنطقية لسياسات تدكيؿ الحككمة اليكلندية  رصد 2010-2004 اليكلندية في الفترة

تطكر عمميات التدكيؿ الحديثة كفيـ األسباب الكامنة كراء طرؽ تشكيؿ السياسات عمى المستكل 
 كاستخدـ في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، الكطني  طبقت الدراسة عمى الجامعات اليكلندية

داة لمدراسة  كمف النتائج التي تكصمت الييا الدراسة: تركيز البحكث الحالية عمى تشكيؿ كاالستبياف كأ
مجمس السياسات اليكلندية إلنشاء السياسات كمكاصمة تطكيرىا عف طريؽ الخيارات في أدكات السياسة 

ي تنتجيا العامة لتسييؿ تدكيؿ أنظمة التعميـ العالي، ككضع مكجز السياسات كالخطط االستراتيجية الت
الحككمة اليكلندية  كتشمؿ المصادر الثانكية األكراؽ البحثية المرفقة مف المجاف الخارجية التي تـ 
تضمينيا في المصادر األكلية لتطكير السياسات التعميمية الكطنية نحك نمكذج أكركبي مشترؾ 

ا كاستراتيجية لشبكنة  العتبارات مكاجية ىذه التحديات مف خالؿ تدكيؿ أنظمة مف خالؿ عممية بكلكني
كمف مقترحات الدراسة التكامؿ مف بعد دكلي أك بيف الثقافات في نظاـ التدكيؿ لمتحفيز عمى الصعيد 
الحككمي الدكلي لتشكيؿ نظاـ عمى نطاؽ أكركبا في البرامج الدراسية كالدرجات العممية، كالمعايير 

فيـ أسباب تطكر تدكيؿ السياسات التي نة، ك األكاديمية كمعايير ضماف الجكدة متكافقة كقابمة لممقار 
تكمف كراء القرارات المتخذة ليتكافؽ مع األىداؼ المحددة في برامج إصالح التدكيؿ في سياسات 

     الحككمة اليكلندية
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سياسةات التعمةيم العةالي المتعةددة التطبيةق Watanabe Oba (2013) دراسةة أوبةا، وتنةابي  -17
 عممية بولونيا.والمتباينة: دليل من حالة 

Discordant Implementation of Multilateral Higher Education Policies: 

Evidence from the case of the Bologna Process. 

ىدفت الدِّراسة التعرؼ عمى مصادر التبايف في تحقيؽ أىداؼ سياسة مشتركة بيف الػدكؿ األعضػاء 
ة مػػدل تػػأثر تنفيػػذ عمميػػة بكلكنيػػا مػػف قبػػؿ المؤسسػػة الخاصػػة لمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي كتطكيرىػػا، كلدراسػػ

بكػػؿ بمػػد، كالتػػي تشػػمؿ البيئػػات السياسػػية كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالعرقيػػة، فضػػال عػػف العكامػػؿ المغكيػػة، 
ا فػػي جميػػع أنحػػاء البمػػداف المشػػاركة، كاستكشػػاؼ مػػدل التفػػاكت يػػفػػي تنفيػػذ السياسػػة الكطنيػػة العم  كالسػػرعة

ميػػػػة االقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة كالسياسػػػية، كمشػػػػاركة الجامعػػػػات كالكميػػػػات فػػػػي التحالفػػػػات فػػػي مراحػػػػؿ التن
كالشػػراكات اإلقميميػػة التػػي تحقػػؽ أىػػدافا مشػػتركة مػػع الدرجػػة كالمنػػاىج المعتػػرؼ بيػػا بشػػكؿ متبػػادؿ إنشػػاء 

كالمغكيػػة  نظػػاـ لضػػماف الجػػكدة فػػي التعمػػيـ العػػالي فػػي المنطقػػة األكركبيػػة، كمػػدل تػػأثير التعقيػػدات العرقيػػة
األصػػمية عمػػى قػػكة التقػػدـ فػػي تنفيػػذ سياسػػات التعمػػيـ العػػالي المتعػػددة األطػػراؼ فػػي المنطقػػة االكركبيػػة، ك 

طبقػػػت الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة عشػػػكائية مػػػف جامعػػػات االتحػػػاد   تعزيػػػز فػػػرص العمػػػؿ لخريجػػػي الجامعػػػات 
مػػػف النتػػػائج التػػػي لمدراسػػػة  كاالسػػػتبياف كػػػأداة  كاسػػػتخدـ فػػػي الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي، األكركبػػي

التقارب الييكمي لمتعميـ العالي األكركبي كتطػكيره مػف خػالؿ عمميػة بكلكنيػا، كالتكافػؽ   تكصمت ليا الدراسة
بػػػيف البػػػرامج األكاديميػػػة كالػػػدرجات العمميػػػة فػػػي سػػػياؽ تحسػػػيف فػػػرص العمػػػؿ لمخػػػريجيف، كتعزيػػػز الحركػػػة 

داخػػؿ المنطقػػة، كالػػنص عمػى بنيػػة مشػػتركة لنظػػاـ ضػػماف الطالبيػة كالشػػراكة بػػيف مؤسسػػات التعمػيـ العػػالي 
الجػػكدة لمجامعػػات فػػي الػػدكؿ األعضػػاء، كتطبيػػؽ التقيػػيـ لمتقػػدـ الػػذم أحرزتػػو الػػدكؿ األعضػػاء عمػػى نطػػاؽ 

أم البكػػالكريكس كنظػػاـ درجػػة ) تصػػنيؼ خمػػس نقػػاط، مثػػؿ ضػػماف الجػػكدة، كتنفيػػذ نظػػاـ درجػػة دكرة اثنػػيف
مػػػف مقترحػػػات الدراسػػػة: اسػػػتفادة   لدرجػػػة ك فتػػػرات الدراسػػػة فػػػي كػػػؿ بمػػػد، كاالعتػػػراؼ كتكحيػػػد ا(الماجسػػػتير

لمتكجػو نحػك تطػكير التعمػيـ العػالي لمكصػكؿ إلػى ( 2000 اسػتراتيجية لشػبكنة لعػاـ) االتحػاد األكركبػي مػف
اقتصاد أكثر تنافسية، كديناميكية قائـ عمى المعرفة كزيادة التماسؾ االجتمػاعي، كالتعػرؼ عمػى الجامعػات 

 سات البحثية باعتبارىا كسيمة رئيسػة لتغذيػة المػكارد البشػرية، كتكثيػؽ التقػدـ فػي تنفيػذ عمميػة بكلكنيػاكالمؤس
اسػتنادان إلػػى نتػائج التقيػػيـ المػذككر غيرىػػا مػف البيانػػات التػي تػػـ الحصػكؿ عمييػػا عمػى المسػػتكل الكمػي لكػػؿ 

    بمد مف مختمؼ المنظمات كالككاالت الدكلية
( بعنوان المحاق بأوروبا: 2014)  Haraىارا  و,Anna نا وأ ,Rubyروبي دراسة  -18

 والتعارض: الحداثة والمنطق في "إصالح التعميم العالي في توبو اليونان".
Catching up and Objecting to Europe: Modernity and Discursive Topoi in 

Greece’s Higher Education Reforms. 

 ، كأثر2010-2000 في التعميـ العالي اليكناني مف عاـ ىدفت الدِّراسة تتبع اإلصالحات
بتقييـ المزايا   في تحديد اليكيات، كالسعي نحك الحداثة، كحماية التقاليد  اإلصالحات عمى التعميـ العالي

التحديث، كتقديـ معمكمات  التي تمت تمؾ الدراسة التتبعية، كآثار أىميتيا في اليكناف، كمكاكبة أكركبة في
عف التعميـ العالي كمعكقات اإلصالح كالتحديث في اليكناف كتأطير النقاشات المتعمقة باإلصالح  أساسية
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كرصد الحداثة كالتحديث كاإلصالح في أثينا كالجيات الفاعمة بشأف مكاقفيا   كتقديميا في عممية بكلكنيا
، أجريت المقابالت 2011 كأبريؿ 2010 كقد تـ جمع البيانات التجريبية بيف يناير  بشأف إصالح التعميـ

 2011 كمارس 2010 بيف سبتمبر   دقيقة 90 ك 60 دكلة كجميع المقابالت تراكحت بيف(  14) مع
كالمقابمة كأداة  كاستخدـ في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كتراكحت بيف ساعة كنصؼ الساعة

ظرية أيزنشتات في الحداثات المتعددة، االستفادة مف ن  كمف النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة  لمدراسة
كمشاركة الجيات الحككمية كالمدنية، كتصميـ البحكث القائمة عمى طرؽ التحديث لإلصالح الدستكرم، 

 كتركيز كخاصة فيما يتعمؽ بمناقشة كصياغة عممية اإلصالح الشامؿ لنظاـ التعميـ العالي في اليكناف
تعميـ العالي، كاالستفادة مف المشركع البحثي الذم يمكلو الجيات الحككمية كالمجتمع المدني عمى ال

تأكيد اإلصالحات التشريعية الرئيسية عمى اليكيات كالحداثة،   كمف مقترحات الدراسة  االتحاد األكركبي
 كتقديـ التقارير الكطنية المقدمة مف قبؿ كزراء التربية كالتعميـ اليكنانية لعممية بكلكنيا كمتابعة لألعكاـ

المشاركة كالتعاكف مختمؼ الجيات الفاعمة كأصحاب  2009ك 2007 ،2005 ،2003 ،2000
  بعممية التحديث  المصمحة لمقياـ

 تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية: .5.2.1
 ملخص تحليلي للدراسات السابقة: -أ

الي كتطػػكيره، كدعمػػو مػػف استعرضػػت الباحثػػة كاحػػد كثالثػػكف دراسػػة متنكعػػة عػػف تحػػديث التعمػػيـ العػػ
  كسػػبع 2013إلػػى 2007األنمػػاط التعميميػػة األخػػرل التػػي تكزعػػت بػػيف سػػت دراسػػات محميػػو مػػف الفتػػرة  

  2014إلػى 2007، كثمػاني عشػرة دراسػة أجنبيػة مػف الفتػرة 2013إلػى 2003دراسات عربية مف الفتػرة  
 كقد تحقؽ مف عرضيا ما يمي:

  األجنبٌية تجتمع حكؿ تحقيؽ التعميـ العالي لمتنمية االقتصادية جميع الدراسات في البالد العربٌية، ك
 كاالجتماعية كالثقافية  

 عمى الدِّراسات اقتصرت فقد ليا كمكممو الدراسة، ىذه مف أجزاء تتناكؿ السابقة الدراسات جميع 
   منيا العممي أك النظرم الجانب في كاف إف العالي التعميـ مككنات مف أجزاء

  اسات السابقة لدعـ كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة التي كضعتيا الباحثة لتتحقؽ تـٌ عرض الدر
منيا عمى أرض الكاقع في الجامعات السكرية إذ إف لكؿ مجاؿ دراسة متمثمة بو لتحقؽ الجانب 

 العممي الذم تصبك اليو الباحثة كتؤكد عمى مصداقية البحث 
 (، 2007ككنكك) ( كسمايؿ،2008سة كنعاف)أغمب الدراسات التي عرضت ىي دراسات نظرية كدرا

(، كمنيا تعتمد عمى الدراسة التتبعية لسنكات عشريو أك خمسية 2013) نصيب أبك كدراسة
 (، كدراسة2010) جامعة استرخاف (، كدراسة2009الستراتيجيات التعميـ العالي كدراسة اشتيو)

سساتو كلعرض السياسة التربكية ( لرصد التطكرات في مؤ 2011(، كدراسة فاسيمك)2011) استيمكفيا
المتبعة لتحديثو مع التركيز عمى الجكدة كالثقافة كاألمف القكمي كطرؽ التمكيؿ لدعـ الجامعات 

 بمشاركة االنماط األخرل مف التعميـ العالي 
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  بينت أغمب الدراسات دكر السياسة التربكية الكطنية في صياغة أىداؼ التعميـ العالي كتحقيؽ األمف
(، كدراسة سيا، 2010كككنكمكرا، كبياتيا كداش ،كنيك ) تشككار، كبف سيرت، كدراسة القكمي

 (  2014(، كدراسة ركبي كأنا كىارا)2013(، كدراسة أكبا ككتنابي)2012كفاسيمك، كفاف اكسش)
  كؿ الدراسات طبقت االستبانة كأداة لدراستيا كطبقت في جامعاتيا كاستخدمت المنيج الكصفي

 تعتمد الدراسة تحميؿ ليتؿ لممكاف  2010دا دراسة نيكالتحميمي ما ع
  يات الحككمة عمى تنفيذ سياسات تطكيريو جديدة عمى جميع الدراسات األجنبية ركزت عمى تكجي

 الصعيديف المؤسسي كالكطني، كما أف جميعيا ركزت في نتائجيا عمى التنمية البيئية 
 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:  -ب

استفادة كاضحة،  مية التحميؿ لمدراسات السابقة )المحمية كالعربية كاألجنبية( كانت ىناؾبعد عم
 تكمف ىذه االستفادة في النقاط األتية:

  الربط بيف نتائج الدراسات السابقة كنتائج الدراسة الحالية  
  التعرؼ عمى مصطمحات جديدة ريبطت بمصطمح األمف القكمي  كظيرت في الدراسات الركسية

مصطمح جديد أال كىك الحفاظ عمى األمف المالي، كالتشاركية في تحديث كتطكير التعميـ العالي 
المشاركة كالتكامؿ  2011، كمكلدافيا  2011كفاسيمك 2011قدمتيا كؿ مف دراسة استيمكفا  التي 

 كأكبا كتنابي 2012مع االتحاد االكركبي، كالسعي إلى تحقيؽ منطقة تعميميو أكركبية  فاسيمك
 عممية بكلكنيا كالتشاركية كالسياسية كاالقتصادية كالعرقية  2013

  االستفادة مف الخبرات العالمية السابقة في كافة الدكؿ التي تبنت التحديث كالتطكير كآلياتو كالتي
 ثبت نجاحيا بشكؿ كبير عمى النمك االقتصادم كالتعميمي كاالجتماعي  

 المحاكر االساسية لالستبياف  كضع مة، كالمتغيرات، ككيفيةالتنكع في األساليب اإلحصائية المستخد 
   في تثبيت المقترح الذم طرحو الكثيركف مف عينة الدراسة بإشراؾ  2006االستفادة مف دراسة مكر

 الجميع مف المككنات البشرية لمؤسسات التعميـ العالي في التخطيط ككضع االستراتيجية 
 :السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة اتفاق نقاط -ج
  تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات المحمية كالعربية حكؿ التعميـ العالي، كاتجاىاتو المستقبمية اليادفة

إلى تعزيز التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، كالرؤل المالئمة لتطكير التعميـ العالي، كفؽ 
 استراتيجية كاضحة كسياستيا التربكية  

 مع تتفؽ التي األجنبية الدراسات سيما لدراسات المتممة لتحديث كتطكير التعميـ العالي، كالتنكعت ا 
 التعميـ منظكمة في التطكرات لرصد منيا جزء أك العشرية، التتبعية الدراسة في الحالية الدراسة
 كريةالسٌ  بالبيئة يتعٌمؽ فيما خاصةن  جكانبو بعض في جديدان  الدراسة ىذا يعتبر لذلؾ  العالي

 كأنماطيا السكرية، الجامعية المؤسسات في كالتحديث التطكير عمى الضكء كتسميط كخصكصيتيا،
 تشمؿ التي االستراتيجية محاكر االعتبار بعيف األخذ مع األخيرة سنكات العشر خالؿ المتنكعة
  العالي التعميـ منظكمة في التحديث مع المت زر التعميمي التجديد عناصر جميع
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  ؾ الدراسة في سكرية في نظاـ التعميـ العالي انبثاقو مف فمسفة المجتمع /التقاليد، العادات/ ما يشار
كىي نفسيا التكجيات  2012كدراسة سيا  2010كدراسة نيك  2007كىي متكافقة مع دراسة تشكنغ 

 في السياسة السكرية لمنظكمة التعميـ لمحفاظ االصالة كاالنطالؽ نحك الحداثة  كما تشاركت في
 نشر شبكة مف الجامعات المحمية  

 عممية تدكيؿ التعميـ دراسة عبر  2012التي اتبعتيا كؿ مف دراسة فاف أكسش  ةالدراسة التتبعي
كدراسة ايزماف  2010 -2006( 2010جامعة استرخاف )  2010-2004 ةالسمسمة الزمني

لتتبع  2014كىارا لثالثة عقكد كلكف لمتعميـ العالي الخاص كدراسة ركبي  2011 كالكسندر 
 في تحديد اليكيات كالسعي نحك الحداثة  2010-2000االصالحات التعميمية 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: -د
 العالي  التعميـ في كالتطكير لمتحديث التربكٌية األبعاد تتناكؿ سكرية دراسة أكؿ 
 بتحميؿ  كالتطكير التحديث عيد في سكرية في العالي التعميـ أكؿ دراسة تتبعية عشرية تبيف تطكر 

 جامعتي في كالتطكير التحديث درجة لقياس التعميمية المؤشرات اظيار مع باألرقاـ التربكية األبعاد
 كتشريف  دمشؽ

 الجميكرية في العالي التعميـ لتحديث المستقبمية كالتكقعات الحالي، الكاقع لمعرفة الكمية الدراسة 
  2010-2000 الدراسة فترة خالؿ السكرية العربية

  تقدـ الدراسة الحالية الدراسة التتبعية مف جية كتميزىا بالدراسة التطبيقية العممية لمبرمجة التطكيرية
 السياسية المتبعة لتحديث التعميـ العالي  

 عف مستقمة اعتبارية ىيئة منيما كاحدة كؿ باعتبار كتشريف دمشؽ جامعتي في التطبيؽ خصكصية 
 لكؿ التجديد كمستمزمات كالمتطمبات كاألكلكيات كالبرامج كالتخطيط االستراتيجية جية مف رلاألخ

 كاالختصاصات كالتنكع ناحية المشكالت، مف مشتركة نقاط ىناؾ كاف إذا ما لمعرفة منيما،
 الجامعي، التعميمي النظاـ في التكسع تحقيؽ كمدل منيما، كؿ تقدميا التي المجتمعية كالخدمات

  الشاممة التنمية في لإلسياـ متكاممة منظكمة ضمف عمؿكال
  طرح السياسة التربكية القائمة عمى التحديث كالتطكير المترافقة مع األخذ باالتجاىات التربكية

 المعاصرة ، كالفكر المتفتح عمى النظـ التربكية، كاالستثمار المزدكج /البشرم كالمادم/ 
 خالصة: 
مف  أك النظرية الدراسة جكانب حيث مف السابقة، ساتاالدر  عمى العاالطٌ  أىمية سبؽ مما نتبيف

 كضع رؤية محاكلة في يساعد أف شأنو مف فيذا المنيجية، أك األدكات، بناء أك الدراسة، أىداؼ حيث
العريضة لمتطكير كفؽ األبعاد التربكية لمتعميـ العالي في الجميكرية  الخطكط ككضع لمدراسة، مستقبمية
 سكرية، كالتحديث في منظكمتو كالتكجو نحك االتجاىات التربكية المعاصرة ، كالنظـ التربكيةالعربية ال
   الصعد كافة عمى المنشكد المجتمعي كالتغير التنمية كالتطكر عممية في يسيـ مما ةالمتطكر 
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 الفصل الثالث
 تطو ر التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية

 
 تمهيد:

يـ العالي في الجميكرية العربية السكرية منذ نشأتو ببناء أبعاد السياسية التربكية إف تطٌكر التعم
لمتعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية مف أجؿ بناء سكرية الحديثة كفؽ المنيج الفكرم التطكيرم 

قافي ، كالتكفيؽ بيف لمسيد الرئيس بشار األسد كالتحديث فيو بإرساء دعائـ الثكابت الكطنية، كاالنفتاح الث
جدلية الثابت كالمتغير لألصالة كالتحديث، بالتكجو نحك العمـ كالتقانات الحديثة لتطكير االقتصاد الكطني 

لمعممية  يمف اجؿ نشر الفكر الفمسفي لمشفافية بدراسة النظريات التربكية الحديثة لمتطكير المنظكم
ة التطكيرية لنظاـ التعميـ العالي بتحديد األىداؼ التعميمية التي تنبثؽ مف دراسة التكجيات السياس

رسائيا بدراسة  ةاالستراتيجي لمتعميـ العالي في سكرية كتحميؿ البيئة الخارجية التحكالت الديمقراطية كا 
دماجيا لمنيكض جديدة بتطبيؽ استراتيجيات تحميمية لألبعاد التربكية   في بمستكل التعميـ العالي عمميان كا 

التعميـ  كاالجتماعية كتنفيذىا مف خالؿ استراتيجية االقتصادية كالثقافية أبعادىا بكؿ نية التنمية الكط
 كالمالية كتغيير  البشرية المكارد كاستثمار التعميمية ، النظـ التي تنيجيا الحككمة بعمميا في بناء العالي

الي في سكرية  كالسياسات كرسـ المسار لمخطكط االستراتيجية لتطكير التعميـ الع المناىج التربكية،
المتبعة لمكاجية التحديات كتحقيؽ األىداؼ ككظائؼ التطكير كالتحديث في مؤسسات التعميـ العالي في 

 الجميكرية العربية السكرية 
 نشأة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية وتطو ره: .1.3.1

، كتضـ مؤسسات متعددة 1966 لعاـ 143 ـأيحدثت كزارة التعميـ العالي بالمرسـك التشريعي رق
ا، المعاىد المتكسطة، المجالس العممية، مجمع المغة العربية المشافي يالمعاىد العم  الجامعات: ىي

التعميمية  كقد ارتبط التعميـ العالي بعد التصحيح المجيد بالخطط التنمكية الطمكحة التي مكنتو مف 
 متطمبات التنمية، ككاف لسياسة االستيعاب التي طبقت عاـالتكسع الكمي كالنكعي لتمبية حاجات ك 

أثرىا في التكسع في القاعدة الطالبية عمى مدار السنكات الماضية، كليذا أحدثت جامعة تشريف  1972
 لعاـ 44 ، كألحقت بيا جامعة البعث بالمرسـك التشريعي رقـ1971 لعاـ 12 بالمرسـك التشريعي رقـ

" تراتيجية لتطكير التعميـ العالي ىي التغيير نحك األفضؿ، كقد تجمى ذلؾ، ككانت الرؤية اإلس1979
بربط التعميـ العالي بعد الحركة التصحيحية بالخطط التنمكية الطمكحة كالتي مكنت مف التكسع الكمي 
 كالنكعي، فكاف إحداث جامعات ككميات كمعاىد عميا كمتكسطة كتخصصات جديدة، لبت حاجات التنمية

  كألف التعميـ العالي يعد مف أىـ كسائؿ التطكير كالتحديث في المجتمعات (22، ص2000 سنقر،")
في مؤسساتو التي يناط بيا مجمكعة مف األىداؼ المندرجة تحت كظائؼ رئيسة ثالث ىي التعميـ "كافة 

  (17، ص2005 السمادكني، أحمد،") إلعداد القكل البشرية، كالبحث العممي إضافة إلي خدمة المجتمع
التخطيط لإلصالح االجتماعيِّ ينبغي أف يقـك عمى عالقة كثيقة مع " كىذا يؤكد أف االنطالؽ نحك
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الحقائؽ االقتصاٌدية، كالسياسية، كما يؤكد أف التغيير التربكٌم يجب أف يككف بمساره حذران مع أفضؿ 
"  باإلضافة إلى أنو عمٌميةه تقنٌيةه تقديرو لمحاجات االجٌتماعية الحالٌيًة كالمستقبمٌية، ألنو عمٌمية سياسٌية، 

2004, P3) (Davies,.  لذا فإف عمى الجامعة أف تككف متكاممة مع المجتمع ككاعية كمدركة
الحتياجاتو كتطمعاتو فضالن عف ذلؾ تعد الجامعات اليـك أحد أىـ المؤسسات التي تسيـ في تكجيو 

ز لمتبادؿ العممي كالثقافي بيف الحضارات باإلضافة إلى أنيا مراك  المجتمع كالتأثير في اتجاىاتو
فالتعميـ العالي في البمداف النامية ، يعد قكة رئيسية لمتحديث كالتطكير، كيعكد ذلؾ " كالشعكب كالدكؿ
 . (Koehn W. Demment,2010,p2 )" لزيادة الطمب عميو

 يمثؿ منظكمة التعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية  ( 1-3) كالشكؿ

 
 ( منظومة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية1-1الشكل )

 ))المصدر وزارة التعليم العالي

أبعاد بناء السياسية التربوية للتعليم العالي في الجمهورية العربية السورية .2.3.1
 وفق المنهج الفكري التطويري للسيد الرئيس بشار األسد والتحديث فيو:

 عممية في األكلى التعميـ، كتعد المبنة لفمسفة المرجعي بية السكرية اإلطارتضع الجميكرية العر 
 العممية يئةتيك التعميمي الجامعي كما قبؿ الجامعي، اليادؼ إلى تطكير التطكير كالتحديث لمنظاـ

 اإلقميمية كلمفرص المتغيرة، المجتمعية المتزايد، كلمحاجات االجتماعي لمطمب كاالستجابة التعميمية
 كالمناىج الدراسة في نظاـ كمو ذلؾ ينعكس كأف الناجحة، العالمية التجارب مف كاالستفادة مستجدة،ال

انطالقان مف الكممة التكجييية لمسيد    كاإلدارة كغيرىا كالتقييـ كالتعمـ التعميـ كطرؽ كالتخصصات كالمكاد
سة التربكية في الجميكرية العربية الرئيس بشار األسد ألعضاء الحككمة مكجيان بقكلو السياؽ العاـ لمسيا
إذا كاف التطكير يعتمد بشكؿ " السكرية التي قكاميا التحديث كالتطكير الشامؿ كالرؤية البعيدة المدل
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فيذا ال   أفرادان كمؤسسات   كعمى أداء مكاقع القرار في الدكلة  عمى إرادة المسؤكؿ كرؤيتو   أساسي
  ز فكؽ الكاقع الذم نعيش فيو، أك تتجاكز الحقائؽ التي تحيط بيايعنى أنو يمكف لعممية التطكير أف تقف

كخاصة ما يرتبط منيا بسياؽ تطكرنا التاريخي كبالحالة الثقافية كاالجتماعية كالمفاىيـ السائدة في 
كىنا يصبح الحديث عف انجاز أم إصالح    مجتمعنا كالتي تشكؿ األرضية التي يبنى عمييا أم تطكير

كتغيير ىذه األرضية يرتبط بمدل رغبتنا    طا بتغيير ىذه األرضية أك بقائيا إلى حد كبيرأك تطكير مرتب
كعمى أف نعزز العناصر االيجابية التي    كقدرتنا أيضان عمى أف نفرز ما يفيد كما ال يفيد مف عناصرىا

 األسد،)اخمياستقرار مجتمعنا كأمنو الد  كتصكف في الكقت نفسو   تدفع عممية التنمية إلى األماـ
  ككفقان لذلؾ تـ صياغة المفاىيـ األساسية لتحمؿ المسؤكلية كممارسة الصالحيات، التي (3، ص2007

ستعمؿ الحككمة السكرية عمى تجسيدىا في أدائيا ألعماليا، كتحديد الشكؿ العاـ لممراحؿ التعميمية 
شامؿ عمى الصعيد المحمي كأىدافيا كالخطط كالقكانيف التي تنطمؽ منيا في صياغة مشركع تنمكم 

ال شؾ إف المسؤكليات الممقاة عمى عاتؽ الجامعات " كالعالمي بإستراتيجية عبر عنيا بالمر بقكلو
كالكميات ىي مسؤكليات ىائمة، خاصة عندما نأخذ التعقيدات كالتقسيمات االقتصادية، كالسياسية، 

مف المكارد اإلنسانية إذا ما أردنا اإلبحار كسنككف بحاجة لكؿ مكرد   كاالجتماعية، كالبيئية في الحسباف
كمف الكاضح أف التعميـ العالي ىك أحد المؤسسات التي عمييا مكاجية تمؾ   في المستقبؿ

 التطكير كترجمة سياسية قابمة لمتطبيؽ رؤية لذا فإف(  7، ص2011مرصد التعميـ العالي،)التحديات"
 :تنطمؽ مف األسس اآلتية

   االستيعاب زيادة خالؿ مف التعميـ فرص إتاحة -1
   التعميمية لممؤسسة األساسية البنية استكماؿ -2
   الشاممة الجكدة تحقيؽ -3
   العالي لمتعميـ التنافسية القدرة زيادة -4
  االجتماعية كالمشاركة الالمركزية مف إطار في العمؿ -5
  دعـ أنماط التعميـ العالي -6

كؿ الجكانب النكعية في تطكر التعميـ الجامعي في البمداف "كتعد ىذه مف المؤشرات التي تتنا 
العربية مف مثؿ سياسات التعميـ العالي كأىدافو كمستكل اإلنفاؽ عميو كتطكر مناىجو كأساليبو كنكعية 

، 2002الطمبة كالييئة التدريسية المنتمية إليو كنكعية إدارتو    الخ " )المجمس األعمى لتخطيط التعميـ، 
التطكرات  مف جممة 2010-2000خالؿ الفترة العالي  التعميـ شيد مف ذلؾ فقد(  كض15ص 

األكبر لمتعميـ العالي  محاكلة تفعيؿ الدكر التربكية السكرية إلى السياسة خالليا مف تسعى كالتحديثات،
السياسية  األصعدة عرفتيا سكرية عمى مختمؼ التحكالت التي مرحمة بعد الكطف بناء مجاؿ في

 يفرض أصبح كالذم الحاصؿ، المعرفي، كالتقدـ التكنكلكجي  االنفجار ظؿ في كاالقتصادية اعيةكاالجتم
لذا فإف التطكير المستمر في منظكمتو ىك أمر  .لتحقيؽ أىدافو كالسعي في التعميـ العالي بقكة، نفسو

ىداؼ حتمي  كىذا التطكير يحتاج في مراحؿ معينة إلى إعادة صياغة في الرؤية كالرسالة كاأل
كاالستراتيجيات كالسياسات كالتي تضمف مالئمة منظكمة التعميـ العالي لمتطمبات الحاضر كالمستقبؿ  



39 
 

لذا كانت النظرة الشاممة ىي الفمسفة التي بنيت عمييا إستراتيجية التطكير التي طرحيا السيد الرئيس 
لتنمكية   لتكجيو مشاريعنا اعتماد التخطيط اإلقميمي في سياستنا ا بشار األسد بقكلو: "مف الميـ

مية كاستثمارية ميكاجتماعية كتع -مف خالؿ كضع خارطة اقتصادية المناسب  المستقبمية باالتجاه
االحتياجات مف جية كالمياـ الكظيفية لمناطؽ القطر المختمفة مف جية  كاضحة   في ضكء

 (  1، ص2007أخرل")األسد،
 األىداؼ العامة تجسد كىي التربكية، الفمسفة بعد اآلتية الخطكة ىي" كالتعميمية التربكية فالسياسة

 كالتعميـ، بنظاـ التربية المتعمقة القضايا عف كالمسؤكلة الرسمية الجيات مكاقؼ كتكضح كالتعميـ، لمتربية
ي كالثقاف كاالقتصادم كاالجتماعي السياسي السياؽ ضكء في كالتعميمية التربكية األكلكيات كتحدد

 كتكجو كالتعميـ، في التربية الميمة المسائؿ لمعالجة العريضة التعميمية اإلجراءات كتعتمد ،لممجتمع
(، 21ص، 2004 باعباد،" )الخطط التربكية لكضع أساسا بدكرىا تككف التي التربكية اإلستراتيجية

 كمف" .كالبرامج كالمشاريع االستراتيجيات كالخطط، كالتشريعات، أشكاؿ بالقكانيف بعدة السياساتكتتمثؿ 
 ،(الجزئي المستكل) الزمف مع كزيادتيا عمى التعميـ  اإليجابية العكائد الستمرار السياسات أىمية ىنا تأتي
 ("الكمي المستكل (االقتصادم النمك في مساىمتو كانخفاض التعميـ تدىكر نكعية كلمعالجة
 .(2، ص2002)الككاز،

ايير كاألسس التي أقرىا دستكر الجميكرية تعتمد السياسة الكطنية لمتعميـ العالي في سكرية المع
  التنشيط الثقافي كالفكر العاـ: العربية السكرية في مجاؿ التعميـ كىي

  أف يككف لمتعميـ العالي ىكية محددة في المجتمع الراىف كأف يراعي فئة المتعمميف -1
  أف يككف لمتعميـ العالي دكر كاضح في منظكمة التعميـ المتكاممة -2
  يتصؼ التعميـ العالي باالستقرار كانتظاـ الدراسةأف  -3

  دكر التعميـ العالي يتزايد في التحديث االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي" كمف ىذا المنظكر فإفٌ 
كيعتبر التعميـ العالي عامؿ استراتيجي لمتنمية ك أساسان لألمف االقتصادم كالكطني كاالجتماعي كالبيئي 

لذلؾ فإف االنطالؽ بأبعاد بناء السياسية التربكية لمتعميـ العالي (  p18،2012,، Moldova" )ك القكمي
 :بةةةةةةمف خالؿ المنيج الفكرم التطكيرم لمسيد الرئيس بشار األسد في الجميكرية العربية السكرية المتمثؿ 

 بناء سورية الحديثة: .1.2.3.1
، فإف الرئيس بشار األسد مٌكمؿ مسيرة إذا كاف القائد الخالد حافظ األسد باني سكرية الحديثة 

البناء مف خالؿ إدراؾ سيادتو عالقة التعميـ العالي باكتماؿ بناء الدكلة الحديثة لسكرية بمؤسساتيا 
عداد لككادرىا إف تحميؿ السيد الرئيس كرؤيتو لعممية التعميـ رؤية مزدكجة مبنية عمى عالقة   كأجيزتيا كا 

كىذا ما أكرده الرفيؽ األميف القطرم المساعد لحزب البعث   ث التعميـطردية بيف تحديث الدكلة كتحدي
لقد كطدت الحركة التصحيحية نظاـ الكحدة الكطنية قاعدة كمنطمقان لكؿ "العربي االشتراكي السابؽ بقكلو:

االنجازات التي تحققت في بالدنا فشقت الطريؽ فسيحة في رحاب المستقبؿ تكرس الطمكحات كاقعان 
ماؿ كقائع كتبني سكرية الحديثة قمعة قكمية حصينة كتنقميا مف الضعؼ إلى القكة كمف التشتت كتحيؿ اآل

كبناء عمى الركائز األساسية التي (  9ص ،2001 قداح،") إلى التماسؾ كمف االضطراب إلى االستقرار
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تماـ خاص مف كضعت لعممية التحديث الشاممة حيظي التعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية باى
تنميتو ) تمعيلمجإف تغيير الكاقع ا  "قبؿ القيادة الستشعارىا بكاجبيا تجاه أبناء المجتمع، كلتحقيؽ التنمية

ىـ تيبدأ اك يستمـز بالضركرة تغيير تمؾ الرؤل كالتصكرات التي يحمميا األفراد داخؿ مرجعيا( كتطكيره
عف النظر إلى الثقافة كالمعرفة كشيء قابؿ لمنقؿ التقميدية فالمشركع التنمكم كي ينجح يجب االبتعاد 

كتقديـ أجكبة عمى جميع التساؤالت ( كفؽ بحكث عممية امبيريقية) كاإللصاؽ، أم البد مف قراءة الكاقع
كقد كضح ذلؾ السيد الرئيس بشار األسد ككضع خطكاتو (  10 ،ص 2009الصالحي،")التي يعكسيا

   في سياؽ عممية صعبة كمعقدة تتطمب جيدان كبيران ككقتا طكيالإف ىذا يندرج كما ىك معمـك : " بقكلو
ككؿ تمؾ االعتبارات كانت كاضحة في أذىاننا كنحف نمضي في    كقبؿ كؿ شيء أدكات مالئمة

مشركعنا اإلصالحي آخذيف بعيف االعتبار مجمكعة مف األكلكيات التي حددنا ترتيبيا بحسب حيكيتيا 
لحاحيا بالنسبة إلى جماىير    كبحسب أىميتيا في تعزيز قدراتنا الذاتية مف جية ثانية   نا مف جيةكا 

ريثما يتـ تذليؿ العقبات التي تعترض التقدـ في    كبحسب إمكانية التقدـ فييا بأسرع كقت ممكف
ككانت األكلكية األكلى    مف جية ثالثة أم اعتمدنا ثالثة أسس لكضع األكلكيات   المجاالت األخرل
 ( 3، ص2007 األسد،")الؿ التكاصؿ المباشر مع شعبنا بقطاعاتو المختمفةالكاضحة مف خ
 عممية تقكد قكية دكلة بناء كىك ليا ىدؼ أسمى كضع إلى السياسية في سكرية القيادة لقد عمدت

فالتنمية " التنمية بالتحديث كالتطكير، فكضع السياسة العامة لمتعميـ تناط باألىداؼ القكمية المرسكمة
كاليدؼ   الشاممة في أم بمد ذات أبعاد متعددة كمتشعبة تشمؿ مختمؼ مناحي الحياة السياسية

االستراتيجي لمتنمية السياسية ىك تعزيز قيـ المكاطنة بيف أفراد المجتمع، كفسح المجاؿ أماميـ لممشاركة 
اعمة في الحياة اإليجابية المتسمة بالكعي إلحداث تنمية مجتمعية شاممة ، كأىميا المشاركة السياسية الف

ىي  القكية إف الدكلة" يقكؿ السيد الرئيس بشار األسد في ذلؾ:(  49، ص2006 شرؼ،")العامة
 كالمرتكزة بمكاطنتيـ شعكرىـ مف النابعة مكاطنييا بقكة إال قكية تككف ال كالدكلة .االستقرار كىي التطكير

 عندما إال تكتمالف ال كالتشاركية نةمكاقعيـ، كالمكاط المسؤكلية حسب كتحمميـ جميعان  مشاركتيـ إلى
تجاىنا   مسؤكلياتيـ اآلخريف بمقدار تجاه كمسؤكلياتنا ..حقكقنا فيو نعرؼ الذم بالقدر نعرؼ كاجباتنا

  كفي (2،3 ،ص 2007األسد،") الداخمي اإلصالح عممية في منو انطمقت الذم المبدأ كاف ذلؾ كعمى
البناء فقد قدـ األميف القطرم المساعد السابؽ لحزب ضكء نيج التطكير كسياستو الستكماؿ عممية 
لقد أصدر السيد الرئيس القائد بشار األسد العديد مف : " البعث العربي االشتراكي آليتو في التنفيذ بقكلو

المراسيـ كالقكانيف كالتشريعات كما اتخذت القيادة المركزية لمجبية الكطنية التقدمية، كالقيادة القطرية 
ث العربي االشتراكي القرارات الضركرية لمعالجة القضايا االقتصادية كالتعميمية كالتربكية لحزب البع

كاإلعالمية كغيرىا التي مف شأنيا اإلسياـ في دفع عممية التحديث كالتطكير قدما إلى 
ىا لذلؾ فإف عالقة نظاـ التعميـ بيا كدكر التعميـ في السياسة الكطنية كأثر (  11،ص2011قداح،")األماـ

فيو، ككؿ ما يتعمؽ بالقيادة التربكية الساعية نحك إرساء كتكظيؼ الثكابت الكطنية، كتعزيزىا في أنظمة 
   التعميـ النظامية كغير النظامية
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 ارساء دعائم الثوابت الوطنية:  .2.2.3.1
اع تيكجو جيكد التطكير كالتحديث في بياف ارتباطيا باألكلكيات التنمكية الكطنية كما تـ في قط

التعميـ العالي، كفي المخططات التنمكية، كفي النصكص التشريعية ذات الصمة، كىذا ما ذكره السيد 
كاف نقاش كاسع قد جرل مع بدء عممية التطكير حكؿ مفاىيـ " الرئيس حكؿ مضمكف مفيـك التطكير لقد

كغير ذلؾ مف    خموىذا التطكير كأسسو، كالسرعة المطمكبة في تحقيقو كترتيب االكلكيات الكطنية بدا
كاختمفت    مفردات النقاش الذل كاف رائده طمكح كاسع مف المكاطنيف إلنجاز كبير في زمف قياسي

ككاف ذلؾ أمرا طبيعيا ألف كال منا يرل بأف مسؤكليتو أف يقدـ إسيامو في    الرؤل كتباينت االجتيادات
ليكية مجمكع قكائـ السمكؾ كالمغة فا(  2، ص2007 األسد،")ىذا الشأف أك ذاؾ مف شؤكننا الكطنية

كتعرؼ  .كالثقافة التي تسمح لشخص ما أف يتعرؼ عمى انتمائو إلى جماعة اجتماعية، كالتماثؿ معيا
خالصو لكطنو الذم يشمؿ " المكسكعة العربية العالمية الكطنية بأنيا تعبير قكيـ يعني حب الفرد كا 

كيكحي ىذا   كالفخر بالتاريخ كالتفاني في خدمة الكطفاالنتماء إلى األرض كالناس كالعادات كالتقاليد 
فاليكية تشكؿ جكىر األمة كتيمثؿ سمات ( 1، ص2000الحبيب، " )المصطمح بالتكحد مع األمة

 كخصائص كطننا معيننا مف غيره يعتز بيا كييثبت كجكده 
ية ذات الطبيعة سكرية القائـ عمى األسس الكطن في التحديثي التحميؿ لممنظكر الشمكلي لمفكر إفٌ 

 إلى كىذا ميكجو الثكرية كاالنسانية كالقكمية كالعركبية الميفسرة كالميفعمة بالسياسة التربكية لمدكلة السكرية
لى المؤسسة  الالزمة، الكطنية لمثكرة اإلنجاز مف ليمكنيا القطر في المؤسسة الدستكرية التشريعية  كا 

لى ،ليا الشعبي التمثيمي الدكر تفعيؿ مف ليمكنيا  ، فالثكرة الشعبية ليعزز العمؿ الجماىيرم المؤسسة كا 
 تتحقؽ مركبان  نضاالن  تناضؿ - بشار األسد  الرئيس السيد كالشعب الحزب مسيرة قائد ظؿ في - اليـك
 المقاكمة في العربية األمة لثقافة إحياءن  المجتمعية، كالقكمية الكطنية األبعاد في كالتقدـ عناصر القكة، فيو

فمف المعمـك أف طرح النيج كالسير فيو ييبنى عؿ نظرية  .(5،6ص ،2007)عز الديف، الصامدة كركحيا
كطنية يستضيء باألبعاد الفكرية التي تسعى إلى تحقيقيا كىذا ما كصفو ناصر بالقائد االستثنائي في 

التمسؾ بالسيادة زمف المتغيرات "إنو القائد الذم حافظ عمى الثكابت القكمية لألمة العربية مؤكدان عمى 
، 2008الكطنية ىكية كانتماء،  لـ ييادف عمى مكقؼ قكمي يتعمؽ بالقضايا المصيرية لألمة")الناصر، 

(  فاليكية الكطنية يجب أف تككف "عامؿ تكحيد كتقكية كتفعيؿ لمحراؾ السياسي االجتماعي 142ص
سا راسخا لتعزيز الكياف السياسي كاالقتصادم في البالد عمى األسس الكاردة في المبدأيف أعاله، ك أسا

المكحد لمدكلة كاستكماؿ بناء مؤسساتيا المعبرة عف كحدتيا مف جية كاستعادة سيادة البالد  كمكاصمة 
(  كضمف ما ذيكر تعد مسيرة 20، ص2010دكرىا اإلقميمي كالدكلي مف جية أخرل")عبد الرحمف،

دعائـ ارساء الثكابت الكطنية كرسـ مالمحيا التطكير كالتحديث لمسيد الرئيس بشار األسد أحد أىـ "
"ليحٌكؿ ىذه المالمح إلى مياـ محددة لممجتمع كالدكلة كليكطد مناخ الحكار كالنقاش كسماع الرأم اآلخر 
عمى قاعدة اشتراؾ الجميع في بناء الكطف كالحفاظ عمى المنجزات التي تـ بناؤىا كالتطكير كاإلصالح 

مف أىميا الكحدة الكطنية ")تعميـ القيادة القكمية لحزب البعث، كالتحديث باالستناد إلييا، ك 
 ( 10،ص2001
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إٌف جكىر التطكير كالتحديث العمؿ الكطني الذم رسختو قيادة السيد الرئيس بشار األسد كأكدت 
أف الكطف ىك الغاية كاإلنساف ىك اليدؼ لتعزيز كترسيخ البعد القكمي كالتقدـ االجتماعي كاالقتصادم 

نيج العمؿ الكطني ىك المراجعة كالتحديث كالتطكير الشفافة كمعالجة الخمؿ " في، كىذا ما يثبت أفكالثقا
كمكافحة الفساد كتجسيد القيـ األخالقية كأمانة المسؤكلية كالنزاىة كالكفاءة كاإلخالص لمشعب كىي عمؿ 

كرفع مستكل حياة مستمر لصيانة مجتمع عصرم أساسو االزدىار االقتصادم كاالستقرار االجتماعي 
  (9، ص2001 قداح،") الشعب كالمشاركة الديمقراطية الكاسعة في ظؿ المؤسسات

كقد تناغـ ذلؾ كتناسؽ مع مبادرات تطكيرية أخرل شممت المنظكمة التربكية كميا في سكرية مف  
عية نظاـ التعميـ العالي ىك ضركرم لتحقيؽ التنمية الكطنية كاالجتما" منطمؽ معرفة القيادة أف

  (Bhatia1 Dash, 2011,p1 )"كاالقتصادية لمبمد
كلذلؾ عممت الحككمة ضمف ىذا المنظكر عمى التكسع الكمي كالنكعي لمنظكمة التعميـ العالي   

كذلؾ ببناء نظاـ جامعي جديد قائـ عمى تخريج ككادر بشرية   لتمبي احتياجات سكؽ العمؿ المتغيرة
تي تتطمبيا الخطط التنمكية الشاممة مف خالؿ اإلصرار عمى متخصصة، كمؤىمة لتحمؿ المسؤكليات ال

 لـ إذ  كالتنمية كالتقدـ  ترسيخ اليكية الكطنية في األدكار المختمفة لمجامعة باعتبارىا مسؤكلة عف التطكر
م الذـ الحقيقية لعنصر التعمي ةميالفع المساىمة بدكف كطنية تنمكية أية عممية نجاح تصكر يعد ممكنان 
 عمى كالعالي عمى عاتؽ التعميـ عامة يقع ذلؾ، مف كأكثر .أركانيا مف أساسينا محددنا كركننا ران بات عنص

 كنجاح التنمية لتحقيؽ األساسي التي تعتبر المحدد البشرية، المكارد كتطكير تنمية عبء كجو الخصكص
كمكاقؼ  زيز القيـيؤكد دكر التعميـ العالي في تعكىذا ما " .(1،ص 2007بركات،")المستدامة الكطنية

المكاطنة المسؤكلة في رعاية التنمية اإلبداعية كالعاطفية  كيمكف استخالص الدركس مف البمداف التي 
يساىـ في األرباح مدل الحياة أعمى كأكثر  ـ أفضؿيالتصدم ليذا التحدم المزدكج لتعمفي  لدييا نجاح

المسائؿ التي تعتبر ميمة  ىلألفراد، كالنمك االقتصاد الكطني كمساعدة اآلخريف عم قكة
لذلؾ فإف النظر إلى السياؽ العاـ لبيئة (. (Bhatia1, Dash2,Manoj ,2011,P171لرعايتيـ"

المنظكمة التعميمية في سكرية تتمحكر حكؿ صكف اليكية الكطنية كتعميقيا، كالمحافظة عمى كحدتيا 
إذان تبدك العالقة جدلية   "مجتمعيكتماسكيا، مف خالؿ العمؿ عمى استيعاب كتطبيؽ مراحؿ اإلصالح ال

تمع، كظيكر الحاجة المتجددة فيو تكًجب لمجتمع عمى أساس أف تطكر المجككاضحة بيف الجامعة كا
تمعية بدكف لمجمية في المنظمات كالمؤسسات الفاعمة في كافة القطاعات ايآليات لتحقيؽ برامج تعم

ئمة بيف التراث الحضارم كالمنظكر المستقبمي استثناء السيما الجامعة كفضاء بحثي تسعى إلى المكا
 في كالمعايير إف مف المنطمقات(  21، ص2013محمد،") ألجؿ الحفاظ عمى القيـ كالمكركث الثقافي

تاريخيتو، مف خالؿ  في كالقكمي الكطني ىك بناء المجتمع كالبعيد األساسي الذم ىدفو الناجح التطكير
المكاطنة الفعالة كالحكار بيف الثقافات كاستدامة تمكيؿ التعميـ " نحك تفعيؿ مؤسسات التعميـ العالي لمتكجو

 (.Vassiliou,2011,p21") كتكفيره، كصياغة برامج محددة لمطالب  العالي كتنكيع برامجو
إٌف متابعة النيج السياسي لمبرنامج التطكيرم لمنظكمة التعميـ في سكرية كالتكجو نحك سياسات 

جميع المجتمعات المتقدمة " مف مبادئ تعزيز الخطط الكطنية التي تسعى اليياتربكية كاسعة انطالقان 



43 
 

كالتعريؼ بمفاىيـ المكاطنة، كتنمية ، لكضع خطط إستراتيجية كطنية تنمي اإلحساس باالنتماء كاليكية
المعارؼ كالقدرات كالقيـ كاالتجاىات كالمشاركة في خدمة المجتمع، إلى جانب إعداد المكاطف كفقنا 

قائمة   كىذا ما يؤكد أف بناء سياسة قكية(  1، ص2011 جابر، ميدم،")ركؼ المحمية كاإلقميميةلمظ
أكثر عمى مؤسسات التعميـ العالي التي ليا دكر في بناء الثقافة كحفظ اليكية الكطنية، كىي مف 

تالي فإف ذلؾ ا كقيميا  بالتيعمى بمكرة مفيـك األمف الفكرم كتحقيقو مف خالؿ مقكما المؤسسات القادرة
كبرل في إعداد شباب الكطف، كبمكرة بنائيـ الفكرم بمختمؼ أبعاده  كالذم بدكف  يحمميا مسؤكليات
(  12،ص2010الجامعة تأدية رسالتيا كما ىك مأمكؿ منيا اجتماعيان ككطنيان")ممحـ ، تحققو لف تستطيع

لتعميـ العالي كسياستو التي تؤكد كمف الميـ اتباع سياسة نشطة لتكفير المستمزمات المادية لمنظكمة ا
  عمى إعداد المكاطف الصالح بتعزيز التربية الكطنية التي تعد المكاطف كفؽ فمسفة المجتمع السكرم

 االنفتاح الثقافي: .3.2.3.1
 يتمثؿ العمؿ في التعميـ العالي كتنفيذ لمسياسة الثقافية المكضكعة في الدستكر السكرم في المادة

ظاـ التعميـ كالثقافة إلى إنشاء جيؿ عربي قكمي اشتراكي عممي التفكير مرتبط بتاريخو ييدؼ ن"إذ ( 21)
كأرضو معتز بتراثو مشبع بركح النضاؿ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ أمتو في الكحدة كالحرية كاالشتراكية 

ار كفي إط(  7، ص1973 دستكر الجميكرية العربية السكرية،" )كاإلسياـ في خدمة اإلنسانية كتقدميا
إثراء الحياة الثقافية في البالد كالمحافظة عمى " تكجييات السيد الرئيس بشار األسد عممت الحككمة عمى

، 2005رئاسة مجمس الكزراء،")الثقافة كالقيـ كالتقاليد أماـ التيارات ذات التكجيات السمبية في ىذا المجاؿ
جاالتيا المتعددة منطمقةن مف مبدأ كبناء عمى ذلؾ أعادت الدكلة النظر جذريان في تطكير م(  16 ص

تكاممية العمؿ التحديثي كمكاكبة المتغيرات العممية اليائمة كالمتسارعة كاالنفتاح الحضارم عمى اآلخريف، 
عند البنية الثقافية السائدة    البد مف التكقؼ بعناية: " كىذا ما أكضحو السيد الرئيس فكران كمنيجان بقكلو

كال تدفع    فات البعض منا كالتقاليد السمبية التي ال تشجع عمى المبادرة كاإلبداعكالذىنية التي تحكـ تصر 
باتجاه احتراـ قيـ العمؿ الجماعي كااللتزاـ بركح الفريؽ كتؤدم بالتالي إلى غياب ثقافة العمؿ لدل 

 األسد،")األمر الذم أعاؽ االنخراط الكظيفي كالذىني في قمب مشركع التحديث الذم نقـك بو   الكثيريف
مِّي في الحركة الثقافية ، إلى جانب الجامعة السكرية " مف خالؿ تفعيؿ(  13،ص2007 المجتمع اٍلمىحى

التي كانت حينيا مركزنا ثقافيِّان رئيسيِّان ليس عمى المستكل السكرم فقط بؿ عمى مستكل الدكؿ العربية 
كيعطي الييكؿ التنظيمي (  2 كف تاريخ،السياسات الثقافية لمجميكرية العربية السكرية، بد  )المجاكرة

صكرة عامة لممؤسَّسات الثقافية السكرية، كارتباطيا بالحككمة كالسمطة، كما يشمؿ جميع المؤسَّسات 
 كالكزارات األخرل التي تمارس نشاطان ثقافيان ىامان ضمف البنية اإلدارية في الجميكرية العربية السكرية 

يات المذككرة عمى انفتاح الجامعات عمى الخارج مف أجؿ أف لذلؾ عممت الحككمة كضمف التكج 
كتتفاعؿ مع مستكيات مختمفة ، تككف كزارة التعميـ العالي شريكان أساسيان في تحقيؽ معدالت النمك العالية

مف المؤسسات المحمية كاإلقميمية كالكطنية كالعالمية كمع المنظمات الحككمية كغير الحككمية كقطاع 
راكز األكاديمية الدكلية كشبكات البحث كالمعمكمات كالمكتبات، كىذا ما تؤكده قراءات األعماؿ كالم

: الذم يسمط الضكء عمى األفكار األساسية الثالثة المرتبطة مع الجامعة الحديثة (  2004) ثكرنتكف
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افة المسندة كالثق  بقكلو إف السبب ينطكم عمى السعي لممعرفة كالتأمؿ الفمسفي السبب كالثقافة ك التميز
إلى الجامعات ليا دكر خاص لتكحيد كحماية كنقؿ المعارؼ في مصالح الدكلة القكمية التي ترتبط بالعقؿ 

، كالتي تـ تقديميا في معنى الجامعة المعاصرة "بفكرة التميز'  المعنية  كالثقافة المنبثقة مف الفكرة الثالثة
كمف منطمؽ ذلؾ تنيض الجامعة برأس (  Bin Sirat, 2010,p123" )بسبب انييار العقؿ كالثقافة

بتأسيس لجنة استشارية عميا لمتطكير المؤسسي لمنظكمة التعميـ " الماؿ الفكرم لممجتمع كعمييا أف تنخرط
العالي تمثؿ أعضاء بالصفة الفردية مف الشخصيات العممية كمف قطاع األعماؿ كالتنظيمات المينية 

جانب ذلؾ لتقديـ التصكرات كالنصح حكؿ الدكر الجديد لكزارة كمف المخططيف كالمفكريف العرب كاأل
، 2006الخطة الخمسية العاشرة، )التعميـ العالي كالجامعات فيما يتعمؽ بانفتاحيا عمى المجتمع كالخارج

أف يعمؿ عمى ترسيخ الخصكصية " كفي ضكء ذلؾ يتعيَّف عمى التعميـ الجامعي(  726،727 ص
كعميو كذلؾ أف يحافظ عمى   عمى منظكمة القيـ التي تشكؿ ىذه الخصكصية الثقافية لدل الطالب كيؤكد

الذاتية الثقافية دكف عزلة عف الحضارة العالمية المعاصرة في تكازف دقيؽ كمدركس بيف عناصر الثقافة 
 العالمية كعناصر الثقافة المحمية؛ ليككف خريج الجامعة منتميان لكطنو، كمتصالن بالثقافة العالمية،

كضع "لذلؾ عمدت القيادة بسياستيا التربكية لممؤسسات الجامعية عمى( 15،14، ص2007عشيبة، ")
خطة لتطكير مشاركة الجامعة في الحياة الثقافية كالفنية كاألدبية اإلبداعية بالتنسيؽ مع كزارة الثقافة كمع 

كما اتجيت ( 726،727 ، ص2006الخطة الخمسية العاشرة،")  ركابط الفنانيف بتجمياتيـ المختمفة
اعتماد إستراتيجية لتدكيؿ الحـر "  القيادة في برمجة عمميا نحك اإلخصاب الثقافي كذلؾ مف خالؿ

مف الطمبة األجانب مقارنة بالمجمكع %  10 الجامعي السكرم، كذلؾ عف طريؽ استيداؼ قبكؿ نحك
إلفريقية كبالعالـ الثالث العاـ كتطكير برامج كمكضكعات إدارية كأقساـ تعنى بالدراسات العربية كا

كبالدراسات الدكلية، عمى أف يصاحب ذلؾ تنظيـ برامج لمتكأمة كتبادؿ زيارات األساتذة كالقياـ بنشاطات 
يجاد عالقة عضكية ، ذات طابع دكلي في الجامعات السكرية شراؾ القطاع الخاص بصكرة فعمية كا  كا 

كالخدمية، يتـ مف خالؿ المشاركة في التدريس  كجديدة بيف المؤسسات التعميمية كالمؤسسات اإلنتاجية
 ، ص2006الخطة الخمسية العاشرة،  ") كالتدريب كالتأىيؿ كالتشغيؿ كتقرير السياسات كالبرامج التعميمية

فالجامعة السكرية ذات آفاؽ تطكيرية ك بعد عالمي مؤطر بالعالقات العممية كالتقنية (  726،727
  كظفيا في خدمة المجتمع السكرمكالمعرفية الدكلية ك المحمية ت

 جدلية الثابت والمتغير بين األصالة والتحديث: .4.2.3.1
تستند السياسة العامة في الجميكرية العربية السكرية إلى عمميتي التطكير كالتحديث ذات الركائز 

القيـ  كاألبعاد ذاتيا التي تعمؿ عمى كضع سمات ك خصائص السياسة التعميمية التي تمثؿ المبادئ ك
كالتكجييات التي تمتـز الدكلة بتحقيقيا كما كضع السيد الرئيس بشار األسد تصكر مستقبمي لتجديد 
حضارم متكامؿ لممقكمات الحيكية في مككنات ىذا البمد مع التركيز عمى األصالة المتجددة، ك اليكية 

مف نيج تطكيرم قائـ عمى الكاضحة مع التماشي، كاألخذ بتيار الحداثة بإتباع أنماط حضارية أخرل ض
 مسؤكلو الجامعات" اإلنساف ك تنميتو ك ترقيتو لتككيف القاعدة العممية ك التكنكلكجية مف معرفة سيادتو أف

 تعميـ عف مسؤكلة أنيا كبإضافة، كما كعي عف المقبمة لألجياؿ كنقمة العممي األجداد تراث حفظ عف
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 االبتكار أم جديدة العمؿ عمى اكتشاؼ معارؼ لىإ إضافة المستقبؿ، كقادة كمدرسي مكاطني كتربية
 كاألساسي الرئيس المحرؾ – بحؽ كصدؽ – تعتبر أنيا كما المعرفية، النكاحي كافو في كالتجديد كالخمؽ
 لذلؾ كاآلداب، الفنكف في اإلبداع كخمؽ كالعممي، كحفز التكنكلكجي االختراع كدعـ االقتصادية لمتنمية
 التشريعات ىذه اعترفت كقد جكانبو، كافة في التعميـ الجامعي تنظيـ ريعاتتش العالـ دكؿ كافو أصدرت
الجامعة ىي العقؿ المدني "  كىذا ما يؤكد أف .(4 ، ص2011الجعفرم،")لمجامعات الكبرل باألىمية

لممجتمع الحديث ، كشعار العقالنية كالجامعة تكمف داللتيا الحضارية في حضكر العقالنية كفعؿ 
فالجامعة ليست مدارس فحسب   جتمع مف خالؿ التعميـ لمطالب كنشر البحث العمميملالحضكر في ا

بؿ ىي بنياف لمثقافة كالحضارة بأكسع معانييا، بنية يتككف فييا الرجؿ المثقؼ كالمتحضر، ىنا البد مف 
 تمع المدني كسمطتولمجأكلكية العقؿ في المعرفة كالفصؿ بيف السمطات عمى مستكل بناء الدكلة، كا

تمع ، فيي فضاء العقؿ الخالؽ الذم استبدلو النقؿ كالتجريب محؿ لمجالزمنية عمى مستكل األمة كا
 التمقيف، استبداؿ العمـ بالخرافة، كالعقد االجتماعي بالتفكيض اإلليي، التأكيد عمى ما بيف الحكمة

العربي  كقد عرض حزب البعث( 11،ص 2009الصالحي،")مف اتصاؿ( الديف) كالشريعة( الفمسفة)
عمى أساس " الفكرية لمتطكير كالتحديث بجدلية الثابت بدراسة قضايا التطكير كقكانينو  االشتراكي القراءة

النيج الثابت كالقيادة لمقكة الشعبية المنظمة كىذا يشكؿ داعمان لتكجيات التطكير كالتحديث عمى أسس 
سكريا ترحيبان كارتياحان عربيان إذ أنو يعزز النيج الثابت ك قكاعده كبكجو عاـ لقي التطكير كالتحديث في 

دكر سكرية اإليجابي في المنطقة كيسيـ في استقرارىا كقكتيا بؿ إف مؤشرات اإلعجاب بما تـ في سكرية 
لكحظت في الدكائر العربية الرسمية  شعبي كمؤسسي لمسمطة بعد رحيؿ القائد الخالد مف انتقاؿ ىادئ

 (  10، ص 2001ميـ القيادة القكمية لحزب البعث،تع")كالشعبية كالعالمية الصديقة
 التوجو نحو العلم والتقانات الحديثة:  .5.2.3.1
إدراؾ السيد الرئيس أف السبيؿ الكحيد لممقاكمة بكؿ أبعادىا كأنكاعيا ك الخركج مف نطاؽ  إفٌ 

رجـ بزيادة دعـ السياسة الذم تُّ  الييمنة ك التبعية التقنية االنطالؽ نحك التعميـ ك بخاصة التعميـ العالي
حداث الكميات الجديدة كالتخصصات المتكافقة مع سكؽ  التربكية لمتعميـ العالي بإدخاؿ المعمكماتية كا 

بالتعاكف مع منظمة  UNDP كالكمٌيات الجامعات في كاالتصاالت المعمكمات تقانات كضع يعتبر" العمؿ
لمعيد العالي لمعمـك التطبيقية كالتكنكلكجيا،   تربط شبكة الجامعات السكرية ببعضيا مع اSHERN الػ 

 كىك ممٌكؿ تمكيالن مشتركان مف قبؿ الحككمة السكرية ك الػ  كمف ثـٌ ربطيا جميعان بشبكة اإلنترنت
UNESCO  كالػUNDP  تسمح ىذه الشبكة بتكفير إمكانيات التعٌمـ عف بيعد، إضافة إلى تسييؿ تبادؿ

األمر الذم سيسمح بتحقيؽ قفزة نكعية في مجاؿ   مؼ الجامعاتالمناىج كاألبحاث العممية بيف مخت
كىذا ما يستدعي ضركرة تحديث (  16، ص2005ادلبي، صابكني،")البحث العممي كالتعميـ العالي

التعميـ العالي بما يكاكب التغير السريع كالتطكر في ميداف العمـ كالمعرفة باعتبار أف العمـ ىك الطريؽ 
التحديث كالتطكير ال يعنياف النقؿ كاستخداـ منتجات العمـ، " يؽ التنمية البشرية لكفالكحيد لمتحديث كتحق

نما تنمية القدرة عمى اإلسياـ في تطكير العمـ كمنتجاتو مف خالؿ ذىنية جديدة كاعية لخطكرة استمرار  كا 
استخداـ  كمف العبث الحديث عف تحديث الدكلة كالمجتمع عبر  حالة الجمكد أك حالة التطكر البطيء



46 
 

حزب البعث العربي ")آخر منتجات العمـ في الكقت الذم يبقى فيو العقؿ حبيس الماضي كأسير الجمكد
إف كضكح المنيج ينبثؽ مف رؤية عممية بأف المعرفة يجب أف تسخر في (  2، ص2013االشتراكي،

لسيد الرئيس بشار تحسيف حياة الناس كمعيشتيـ، كتنعكس آثارىا عمى حاضرىـ كمستقبميـ كىذا ما رآه ا
األجياؿ القادمة لمستقبؿ األمة ككجييا المشرؽ، كسيؤكد عمى تحسيف مستكل التعميـ، " األسد في تككيف

كدرجات عممية رائدة   كالفردية، لتحقيؽ تحصيؿ عممي عاؿو   كرفع المعنكيات لممبادرات الخالقة الجماعية
فالمعرفة بالشيء (  147، ص2008 الناصر،")في رفع مستكل التطكر كالتحديث في بناء الكطف تساعد

كاإلحاطة بو ىي التي تقدـ تشخيصان لمكاقع، كاستشرافان لممستقبؿ، كىي في ذات الكقت القادرة عمى تقديـ 
/  بشار األسد/  أثبت القائد" يقكؿ مصطفي في ىذا األمر لقد  الحمكؿ كبدائميا في ضكء ما ىك ممكف
يممؾ منظكمتو المعرفية، كقدرة ترتيب التراكـ المعرفي، كالثقافي،  طيمة تسع سنكات مف المسؤكلية أنو
ألنو / الكفاء/ الصبر، كاألناة، كالصدؽ، كاليقظة، كالعنكاف الكبير: كحسف صياغتو كالتعبير عنو ثـ قيمية

   (13،ص2009مصطفى،")قيمة القيـ ، كمرتكزىا
يرىا كالتيديدات كالتحديات الناجمة عف ىذا إف معرفة القائد لمبيئة العالمية المتغيرة كدراستيا كتأث

المد المتزايد لممعرفة كثكرة االتصاالت كالمعمكمات ، كتأثيرىا في تشكيؿ نمط العممية التربكية كأىدافيا 
التفكير العممي، كالمنطمقات العممية "  ساىـ في تكجو الحزب لترجمة الفكر المعرفي المتطٌكر لمقائد نحك

برامجو  كما كعى جيدان أف ما يجمع بينو، كبيف التراث العالمي ىك العمـ نفسو، لكف في فكره، كأىدافو، ك 
ما يبقى ماثالن في الذىف المكضكعي ىك أف أية نظرية تنسب لنفسيا العمـ كمو تقع في إدعاء ال سند 

كبما أف ( 3 ،ص2007عز الديف،")عممي لو، فكؿ نظرية تقـك عمى عمـ، كلكنيا لف تككف العمـ كمو
لذا فاف التحدم " لتكسع المذىؿ لممعمكماتية كثقافتيا كاستخداماتيا أصبح سمة أساسية مف سمات العصرا

الذم يكاجو التربية اليـك ىك كيؼ نحسف أك نزيد مف فعالية استجابة الفرد في التعمـ كالتفكير، كالتذكر، 
كبما أف الثكرة  ( 21،ص2010الجمؿ،") كحؿ المشكالت، كفي االستراتيجيات المعرفية عمكما

المعمكماتية ترتبط بالتقدـ التقني الذم بمغتو كسائؿ االتصاؿ، فقد كضعت كزارة التعميـ العالي ضمف 
التكجو المنظكر لعممية التطكير كالتحديث استنادان إلى ظيير ثقافي كفكرم كاجتماعي كسياسي كحضارم 

طكير مياـ الجامعات كمؤسسات التعميـ لمسيد الرئيس بشار األسد كىذا السعي مف إدراؾ سيادتو أف ت
لتصميـ كتنفيذ سياسات " لتفعيؿ المككف العممي كالتقني لمتنمية المجتمعية المستدامة بالسياسات أك البرامج

قبكؿ كخطة مرحمية تعمؿ عمى زيادة أعداد الطمبة في كميات كأقساـ إدارة األعماؿ كتكنكلكجيا المعمكمات 
%(  8) كفي التربية%(  25) عمـك كاليندسة كالتكنكلكجيا كالطب بمعدؿ، كفي كميات ال%( 9) بمعدؿ

الخطة الخمسية %(") 8) مع التقميؿ مف معدالت القبكؿ في اإلنسانيات كالعمـك االجتماعية بمعدؿ
كىذا يتطمب مف الجيكد الرامية لمقيادة التحكؿ إلحداث التنمية المجتمعية (  720، ص2006العاشرة،

التقني مف جانب كالثقافي االجتماعي  – المككنيف األساسييف ليذه التنمية العممي" ز عمىالفاعمة التركي
كليس ىذا بالشيء المستحيؿ عمى أمة كاف ليا في التاريخ بصمات كاضحة في     مف جانب آخر

يـ كاألمر في مجممو متركؾ لإلدارة السياسية القادرة عمى تعظ    تطكير حركة الحضارة اإلنسانية جمعاء
لتضطمع بدكرىا الحيكم في مجاؿ دفع تشغيؿ الخريجيف كالمساىمة في  كقيادة ىذيف المككنيف معان 
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إف أحد األبعاد األساسية التي تؤثر في صياغة كتشكيؿ (  5، ص2011زاىر،")التطكير التكنكلكجي
المعارؼ كالنتائج ليس مجمكعة ( كأحد مككنات مجتمع المعرفة" )السياسية التربكية لمنظـ التعميمية العمـ

عادة إنتاجو تمبية لحاجات  التي تكتسب كيتـ نقميا مف مكاف إلى آخر، بؿ جيكد تستيدؼ تكطيف العمـ كا 
")  مع امتالؾ القدرة عمى صياغة سياسات عممية كطنية( حاجات بيئية كمجتمعية محمية) تمع نفسو،لمجا

نة كاالبتكار يرتبط بالدعـ السياسي الذم نجاح أية سياسة لمعمـ كالتقا" إذ إف(  10 ،ص2009الصالحي،
يرتبط بدكره بدعـ المجتمع ألىمية العمـ كالتقانة كاالبتكار في التنمية المستدامة كعالقتو العضكية 

كىذا يدؿ عمى أف كجكد الجامعة يقترف بكجكد ثالثة أمكر ميمة (  5،ص2008 دياب كآخركف،")بيا
كيتفؽ معظـ " اىيـ مترابطة كتكمؿ بعضيا البعض اآلخركىي الفكر، كالعمـ، كالحضارة، كىذه المف

الباحثيف كالتربكييف عمى أف الجامعات يمكنيا أف تسيـ في تككيف كتشكؿ المعرفة كذلؾ لما تمتمكو مف 
أجيزة متطكرة كمناىج كمقررات عممية معاصرة، ككفاءات قيادية إدارية كأكاديمية ، فالجامعات تقاس 

كاألطاريح التي تساىـ في تنمية المجتمع، كىي بذلؾ تصبح ذات رسالة عممية بأعداد األبحاث العممية 
نسانية كحضارية كثقافية (  فمجتمع المعرفة ىك ذلؾ المجتمع" الذم 7 ،4،ص 2011بركات كعكض،) كا 

ع قراراتو استنادان إلى حالة معرفية أصيمة، كىك المجتم يقرر بناء سياساتو كاستراتيجياتو المستقبمية كاتخاذ
كتكظيفيا، لإلفادة منيا في المجاالت كافة، كبخاصة  الذم يسعى بكؿ جدية إلى إنتاج المعرفة، كنشرىا

مف الدستكر السكرم إذ أنو ( 24) كيعزز ذلؾ بالمادة(  3،ص2007المجاالت الحياتية")ساطكر، عثماف،
اسي في تقدـ المجتمع ػ العمـ كالبحث العممي ككؿ ما يتـ التكصؿ إليو مف منجزات عممية ركف أس" أف

ك تحمي الدكلة حقكؽ المؤلفيف كالمخترعيف   العربي االشتراكي كعمى الدكلة أف تقدـ لو الدعـ الشامؿ
كىذا ما تحققو مؤسسات  ( 8، ص1973دستكر الجميكرية العربية السكرية،")التي تخدـ مصالح الشعب
لدقة كالتحرم كالكشؼ عف الحقيقة بكؿ مؤسسة عممية تتصؼ بالمكضكعية كا" التعميـ العالي باعتبارىا

 (  4ص ، 2009 األسدم،)تمؾ المالبسات كالمعطيات دكنما أدنى تحفظ كاىتزاز"
إٌف ضركرة تحديث التعميـ العالي بما يكاكب التغير السريع كالتطكر في ميداف العمـ كالمعرفة 

تطكر التقني عمى معدؿ النمك مف الحقائؽ التي تكصؿ إلييا عدد مف الدراسات أف مردكد ال"  كمردكده
في الكاليات %  91في الياباف، ك%  51 االقتصادم كالناتج الفردم لمسكاف يمثؿ نسبة كبرل تتراكح بيف

المتحدة األمريكية، األمر الذم جعؿ عممية نقؿ التقنية كتطكيرىا مف أىـ القضايا الرئيسة التي تتصدل 
 باشيكة،")قنية في الدكؿ النامية كالمتقدمة ، عمى السكاءليا في الكقت الحاضر السياسات العممية كالت

بينيا  مف ذكر الصناعة، بعد ما مجتمع خصائص D.Bell"بؿ  دانياؿ" حدد كعندما(  131،ص2013
جديدة،   لممعرفة النظرية كمصدر لمتجديد في كضع السياسات كخمؽ تكنكلكجيا ذىنية إعطاء األكلكية

كج العالـ عصران جديدان ىك عصر المعرفة كالتحكؿ مف فكرة رأسماؿ ككاف ذلؾ بمثابة اإلعالف عف كل
نقالن عف ")تمعات كمكانتيا برصيدىا المعرفيلمجالبشرم إلى رأسماؿ المعرفي، إذ تتحدد قدرة ا

إف بناء مجتمع المعرفة بانتشار التعميـ كتحديثو بالعمـ كالتكجو نحك بناء القدرات (  40،ص2013سمير،
فقد كٌجو السيد الرئيس نحك "  ث، كالتطكير الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم كعمى ذلؾالذاتية في البح

البحثٌية، كغير : إلى استيعاب عالمنا الراىف بأنو عالـ المؤسسات - في نيج التطكير كالتحديث -حاجتنا
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عز ")لدكاـالبحثٌية، كالفكر المنتج ىك الفكر المؤسسي المجٌسد لمعقؿ الجماعي، ثـ المنتج لو عمى ا
التعميـ الجامعي بخصائصو الذم يعد مسؤكالن عف تقدـ العمـ " كيترجـ ذلؾ(  5، ص2007الديف،

عداد األفراد لمحياة العممية،  كالحضارة في دكلة ما؛ نظران ألنيا مرحمة تعميمية تتسـ بالتخصص العممي كا 
عة مف أنشطة تعميمية كبحث فالتعميـ الجامعي أداة لتحديث كتطكير المجتمع في ظؿ ما تقدمو الجام

كيدؿ عمى ذلؾ مؤشرات استخداـ مناىج تقانات (  5، ص2009 البكىي،")عممي كخدمة لممجتمع
المعمكمات كاالتصاالت في التعميـ الجامعي في الكميات التخصصية كغير التخصصية كقد ادرجت 

بمشركع "التعمـ عف بعد في  تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في التعميـ كالتدريب المتمثؿ"الحككمة 
مجاؿ تطكير العمؿ الحككمي ، كبمركز التمييز السكرم اليندم لتقانة المعمكمات الذم أسس عاـ 

، كمشركع ساعد مع منظمة ميرسيككر األمريكية، كحاضنات تقانة المعمكمات كاالتصاالت إذ 2010
بالتعاكف مع جامعة دمشؽ بافتتاح  2000قامت الجمعية العممية السكرية لممعمكماتية في بداية عاـ 

، كذلؾ 2010حاضنة تقانة المعمكمات كاالتصاالت في دمشؽ، كتمتيا حاضنة حمص كالالذقية في 
بيدؼ دعـ ريادة األعماؿ في مجاؿ تقانة المعمكمات كاالتصاالت، كتشجيع االبتكار، كاألكلمبياد 

نب المفيدة في تقانات المعمكمات، كاستخداـ المعمكماتي السكرم بيدؼ تشجيع الناشئيف عمى ارتياد الجكا
( كيقدر اإلنفاؽ المخطط 22،23،24،25،ص2012المعامالت كالكثائؽ اإللكتركنية")كزارة االتصاالت،

مميكف ليرة  كقد بمغ المعدؿ السنكم الكسطي لزيادة االنفاؽ االستثمارم خالؿ  220بنحك  2011لعاـ 
تكنكلكجيا المعمكمات كالحاسب اآللي أثرت بشكؿ   كد أف% فمف المؤ 5( بنحك 2010 -2005الفترة )

جذرم عمى نظـ كأساليب التدريس الجامعي مما دفع الجامعات بتكجيو القيادة عمى العمؿ كفؽ منحييف 
مساعدة الطالب عمى اكتساب ميارات التعمـ كخاصة أساليب التعمـ الذاتي مف منحى، كاىتمت بالتنمية 

  ريس مف منحى آخر بغرض تحسيف فعالية ككفاية الطالب كالجامعة معان المينية ألعضاء ىيئة التد
 دراسة النظريات التربوية الحديثة للتطوير المنظومي للعملية التعليمية:  .6.2.3.1

تبنى السيد الرئيس حركات اإلصالح التربكم مف خالؿ دراسة مككنات المد التأثيرم كالمتأثر 
مدار ما يترافؽ مع التقدـ العممي كالتقني إلحداث عممية التطكير لكضع التغيير كمكضع المتغير عمى 

جراءات كأكلكيات إف أنماط التغيير التي " كالتحديث في الدكلة كفؽ آلية لمعمؿ مف خطط كاستراتيجيات كا 
تشيدىا المجتمعات في سياؽ الثكرة المعمكماتية مف الناحية األعـ كمؤسسات التعميـ مف الناحية األخص 

كمتدفقة كديناميكية كبينية بؿ كعابرة في كؿ المجتمعات ؛ األمر الذم أدل إلى تككيد االىتماـ  متعددة
إف منيجية التفكير في آفاؽ (  135، ص2003نكح،")بفكرة كيؼ تككف التربية كالتعميـ العالي في السياؽ

إذ  2000 كزفي السابع عشر مف تم" نيج التطكير كالتحديث ككضع لباف المستقبؿ قد كضح طريقيا
دخمت سكرية مرحمة جديدة مف تاريخيا المعاصر، في العديد مف التحكالت االجتماعية كاالقتصادية التي 
حفمت باإلنجازات، التي تجذرت كتجٌددت قدرتيا عمى العطاء كاالستمرار في ظؿ قيادة السيد الرئيس 

غناء عطائيا زخمان قكيان  بشار األسد، إذ كاف لقيادتو األثر الكبير في تفعيؿ المسار كا  تمؾ التحكالت كا 
الستمرار مسيرتيا بإرادة جماىيرية فعالة كخالقة في تحقيؽ كظائؼ التربية في التغيير كالتجديد النكعي 

، 2007 حبش،)كنشر الديمقراطية كالعدالة كالحرية كالمساكاة كالتفكير المستقؿ كحرية الرأم كالتغيير
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كمف : "كصفان عف مف يصنع التطكير كالتحديث بقكلو( 2002) بؿكقد قدـ الدكتكر عبد اهلل سن(  1ص
ىنا يالحظ أف صناعة التغيير ال تحدث في الغالب نتيجة العتبارات استراتيجية أك فمسفية، إنما تأتي 

ا في اليـر ياستجابة لمتغير طارئ، أك حدث عالمي، أك رغبة كاجتياد كرؤية شخصية لمقيادة العم
ر ىذه القيادة حتى يتالشى اإلصالح أك التغيير، الرتباطو بشخص أكثر مف اإلدارم، كما إف تتغي

ارتباطو باستراتيجية أك تكجو مؤسسي نابع مف حكار كطني تتشارؾ فيو القكل الحية كذات الرأم كالرؤية 
خصائص ( نظرية انكمز كسميث) كقد تناكلت(  182 ،181 ،ص2002 سنبؿ،") في المجتمع

أف الدفعة األكلى لمتحديث تأتي مف تغيير " ة، كيرل أصحاب ىذه النظريةالشخصية كمتغيرات كسيط
فرص البنية االجتماعية، كيككف ذلؾ مف خالؿ إحداث تغييرات جذرية في المكقؼ االقتصادم 
كالسياسي، كىذه البنية ىي التي تيسر مف عممية تحديث اتجاىات كقيـ األفراد كمف ثـ يحدث التفاعؿ 

   (614، ص2004 نقالن عف عمياف كعسمية،" )ما كصكال إلى التحديث الشامؿالمتبادؿ فيما بيني
 حاجة كىك العصر، كمنطؽ الحياة منطؽ بأنو كالتحديث لمتطكير األسد كتتجمى رؤية الرئيس

 مختمؼ كفي ، البالد ىذه في مكاطف لكؿ األساسي الياجس ىك التطكير إف" : بقكلو ، كأكلكية كضركرة
نظرية التحديث بمعنى تالككت بارسكنز "المؤسسات األساسية،   ك (16 ،ص2007ف،عز الدي")المجاالت

كىك ما يعني االختراعات المجتمعية األساسية، كىي ديمقراطية تنافسية، كاقتصاد السكؽ ، كاالستيالؾ، 
مع؛ كىناؾ تعريؼ أكثر ديناميكية قدمو يكىانس بيرغر "التحديث ىك اإلنجاز الداخمي لممجت  كدكلة الرفاه

كىك عمميات خاصة مف التحديث يدعـ كؿ منيما اآلخر بعمميات تحديث تتقارب في ىدؼ مشترؾ 
  كىذا يدؿ عمى النظرة العميقة إلحداث المتغيرات Zapf,2004,P2))المجتمع الحديث، الحداثة(") 

، لتقدـ كالتطكرالتحديثية في الدكلة بما أف التحديث ىك الحركة اإليجابية لممجتمع نحك األماـ، أم نحك ا
كىذا ما ذكر في مفيـك "نظرية التحديث بحسب المنظريف أف التحديث في البنية االجتماعية سبب 
رئيسي لمتغير الثقافي في حيف كاف ىناؾ نقاش مستمر عمى الركابط السببية، ككثير مف النتائج التجريبية 

ؼ، كالقيـ األكثر حداثة مع مزيد مف المكاق تدعـ االدعاء بأف التنمية االجتماعية كاالقتصادية يكلد
مستكيات الكفاءة السياسية، كقدرة أكبر عمى المشاركة في الحياة  التسامح، كتثميف لمحرية كأعمى

  كىذا ما أشارت إليو التعاميـ التي han Chu, Chang ,2004,P3)السياسية ك الحياة المدنية") 
بأنو نيج الكاقعية التغييرية أك الثكرية " يث كاصفةن لوتصدرىا القيادة القكمية لحزب البعث عف نيج التحد

فيخط لمممارسة طريقان تسمح بتكجيو الكاقع عبر معرفة   بيف النظرية كالكاقع  الذم يربط بيف الفكر كالفعؿ
اإلمكانات المتاحة كعبر االستخداـ األمثؿ لمطاقات في الظركؼ المتغيرة التي تطرحيا المراحؿ المتتالية 

، 2001 تعميـ القيادة القكمية لحزب البعث،")نيج يستند إلى المبادئ كاألىداؼ كمعيار أساسيكىذا ال
كقد انبثقت نظرية التطكير التحديث التي طرحيا السيد الرئيس لنفي ذىنية الثكابت العقائدية (  11ص 

السياسات  لصناعة السياسات كتحديث العناصر الالزمة كالمساندة ليا، كاعتماد الحداثة في صناعة
عمى االرتباط الكثيؽ بيف الفمسفة كالتربية كدكر فمسفة التربية ، كذلؾ بقياميا بتحميؿ "  التربكية القائمة

يضاح المفاىيـ المختمفة التي تدكر في المجاؿ التربكم ،  كنقد كتفسير كتكضيح كبياف أكجو الخالؼ كا 
نقدىا كتحميميا باإلضافة إلى تحميؿ القيـ التي تقـك لتتخذ منيا كسيمتيا لتكجيو العممية التربكية كتحسينيا ك 
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إف عمميات التجديد  ( 5،ص2005كراـ،")كتقـك عمييا األىداؼ المرشدة، عمييا العممية التربكية
كالتحديث كاإلصالح في الدكلة يعكد لمدكر الذم تمعبو القيادة في دعميا لمجامعات كتطكيرىا  كىذا يدؿ 

ة العربية ىك ضماف االستقرار السياسي، كالنمك االقتصادم، كاالزدىار التعميـ في المنطق" عمى أف
اإلرادة السياسية : يقع ضمف نكعيف مف الشركط المسبقة أكالن: التغيير الفكرم ، كثانيان   الذم  الثقافي

 (.p47 E l Ba z,2009")إلقامة التغييرات المطمكبة
يد الرئيس نحك إعادة النظر في رؤية الدكلة كىذا ما يؤكد بالتطبيؽ عمى أف التكجو الريادم لمس

الحديثة مف منظكر استراتيجي كخطط كفؽ معطيات المرحمة السابقة كالراىنة كاحتياجاتيا الكاقعية، 
استراتيجية التعميـ الجامعي الجديدة " كالقائمة عمى المعرفة أف  كدراستيا بطريقة مكضكعية كعقالنية
في التعميـ كأف تتكيؼ مع المتغيرات العالمية بمختمؼ اتجاىاتيا  يجب أف تكائـ كؿ الطرائؽ المتبعة

كاألفكار المعرفية التي طرحتيا، لذلؾ مف الحكمة إعادة ىيكمية خريطة المعرفة كالمناىج كالتعميـ 
الخاصة بيا، كما يترتب عمى ذلؾ مف آليات معرفية تكصؿ المتعمـ إلى مصادر المعرفة كالكقكؼ عمى 

فاإلصالحات (  298، ص2003نكفؿ،")الذم يجد في المتعمـ ذاتو كيشبع حاجاتو المحتكل المالئـ
التعميمية عممية تطكيرية مستمرة مترافقة مع التطكرات التكنكلكجية كالمعرفية لتعميـ مف نكع جديد باعتبار 

تربكم أم أنيا مؤسسة تربكية تطغي عمى ممارستيا الركح التربكية كالسمكؾ ال: ككف تربكم" أف الجامعة
الذم يتجمى في التعامؿ كالعالقات اإلنسانية كليس العالقة التجارية أك الصناعية أك العسكرية، كذلؾ 
حتى يتسنى لنا االستفادة مف تمؾ القدرات، كاإلمكانات البشرية إلى تأىيميا بأقصى حد ممكف كتكجيييا 

، 2009 األسدم،" )ة التربكية السميمةالتكجيو السميـ لتحقيؽ األىداؼ االجتماعية العامة في إطار الفمسف
لنظرية التحديث استدعت مف القيادة دراسة ما طرحو كؿ مف كارؿ إٌف القراءة لمسمسمة التطكرية ( 4ص

ماركس كماكس فيبر لدانياؿ بيؿ عف "دراسة تطكير نظرية التحديث ألكثر مف قرف، تبيف أف التغيرات 
بان إلى جنب في أنماط متماسكة تتغير بطرؽ يمكف التنبؤ االقتصادية كالثقافية كالسياسية يسيركف جن

فالجامعة تعد مؤسسة تعميمية تربكية مف ضمف أىدافيا han Chu, Chang ,2004,P3). ")"بيا
إننا نعمؿ " تخريج أجياؿ كاعية سالحيا العمـ كالمعرفة كىذا يقع ضمف تكجيات القيادة كما يقكؿ قداح:

عتماد عمى مكاردنا كطاقاتنا كتطكيرىا كامتالؾ أدكات المعرفة كالعمـ عمى تنمية قكاتنا الذاتية كاال
كتكنكلكجيا المعمكماتية كتكظيفيا في خطط التنمية كتشجيع االستثمار كتحديث القكانيف كالتشريعات 
كتطكير اإلدارة كدعكة الجميع لممشاركة في بناء الكطف كاعتماد مبدأ تكافؤ الفرص كأصحاب 

عادة التنظيـ كالتحديث كفؽ مبدأ االستقاللية ( 11، ص2011قداح،")الكفاءات إٌف مسؤكلية التطكير كا 
مف مفاىيـ كمبادئ " كنفذتو في صياغتيا لمسياسة التربكية لمتعميـ العالي بما يرسخ  الذم أقرتو القيادة

طكير مف جانب آخر، يتكجب ت  أخالقية كقيميو كتاريخية كحضارية كتنفيذىا منظكر نكعي جديد لمتعمـ
التعميـ العالي مف أجؿ تكفير قكة عمؿ عالية التأىيؿ متعددة المعارؼ كمينية قادرة عمى نقؿ االقتصاد 

الخطة الخمسية " )الكطني إلى عصر العكلمة كالمعرفة كالتنافسية الحادة كاالنفتاح عمى االقتصاد العالمي
  ( 711 ، ص2006العاشرة،
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 تطوير االقتصاد الوطني:  .7.2.3.1
التعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية مف أىـ قطاعات التعميـ لتدعيـ االقتصاد  ديع

 دكره يعد لـ" العالي فالتعميـ  الكطني مف خالؿ إعداد الككادر لسكؽ العمؿ، كتشجيع البحكث التي تطكره
 المكجية قكلال إحدل بات بؿ كالتجديد فحسب، كالدراسة كنقميا، كصنعيا المعرفة تقدـ عمى يقتصر
 ىذا أىمية كتزداد .كالعممية الثقافية اإلنسانية المتراكمة، الخبرة نقؿ في رئيسة كأداة االقتصادم، لمنمك
 االقتصاد في كيزداد كعكامؿ في التنمية، المكارد المادية عمى المعرفة مكارد فيو تسكد عالـ في التعميـ
اسماعيؿ ")المطمكبة كالدراسات مستكل الكفاءات  عمى متناـ بنحك التكنكلكجي كالتقدـ التجديد تأثير

كاستناد الخطة  2000 برنامج اإلصالح االقتصادم عاـ" كذلؾ بعد ظيكر(، 72 ، ص2009كجدعكف،
التاسعة عميو كبدء العمؿ بالخطة العاشرة كالتي ستشكؿ برنامجان تنمكيان متكامالن يشمؿ اإلصالح 

ا مف خالؿ نمك اقتصادم مستداـ كخمؽ فرص العمؿ كرفع االقتصادم كالتنمية البشرية كيربط بينيم
كك لية (  65،66، ص2005رئاسة مجمس الكزراء،")إنتاجية عكامؿ اإلنتاج كبناء االقتصاد المعرفي

 عمؿ لتنفيذ الخطى التطكيرية لمتكجو القيادم لمسيد الرئيس بشار األسد في الجانب االقتصادم بقكلو
   ي بضركرة بناء أسس متينة لالقتصاد الكطني تالمس مختمؼ أكجيوكاف قرارنا االستراتيجي يقض:"

مع الحفاظ عمى    كي نتمكف مف تحسيف المستكل المعاشي لممكاطنيف بصكرة جدية كمستدامة
لذلؾ باشرنا باتخاذ مجمكعة مف القرارات كالتدابير    المكتسبات التي تحققت لمشرائح الكاسعة كتعزيزىا

كاستكماالن (  4، ص2007 األسد،")ان في تطكرنا االقتصادميبمجمكعيا منعطفان فعمالحاسمة كالتي شٌكمت 
تقـك ىذه (: مقاربة التكمفة كالعائد) لذلؾ عممت الحككمة عمى كضع كتكصيؼ المقاربة االقتصادية

كبالفعؿ فقد أكدت بحكث كدراسات عديدة   المقاربة عمى أساس أف التعميـ مجاؿ مف مجاالت االستثمار
كخاصة أف الفكرة األساسية في قياس العائد تعتمد " لمتعميـ عائدا اقتصاديا يفكؽ حجـ اإلنفاؽ عميوأف 

كما أف التفاكت في مستكل   عمى أف الفركؽ بيف مستكيات التعميـ تعكس تفاكتان في العائد بيف المتعمميف
ميـ ، فيناؾ مستكل ذكاء الفرد التعميـ ربما ال يككف العامؿ الحاسـ في التفاكت في قيمة العائد مف التع

لمطالب خالؿ سنكات " الفرصة البديمة" كمستكاه االجتماعي كاالقتصادم، باإلضافة إلى مشكمة أخذ تكمفة
الدراسة بعيف االعتبار، إذ أنو أنيا قد ال تكضع في االعتبار عند حساب العائد ، كما أف حسابيا ليس 

( مف دستكر 13المادة )  كتقضي (9 ،ص2013 شر،الخطة الخمسية الحادية ع  ")باألمر السيؿ
الجميكرية العربية السكرية عمى أف "االقتصاد في الدكلة اقتصاد اشتراكي مخطط ييدؼ إلى القضاء 
عمى جميع أشكاؿ االستغالؿ  كيراعي التخطيط االقتصادم في القطر تحقيؽ التكامؿ االقتصادم في 

إال أف النتائج اإليجابية عمى (  4، ص1973السكرية،  الكطف العربي" )دستكر الجميكرية العربية
مستكل اإلصالح االقتصادم لـ تحقؽ آثارىا الجيدة في تحسيف االختالالت التي كانت مف الدكاعي 

يقتضي "  كاألىداؼ األساسية في تطكير البنية االقتصادية السكرية كاالرتقاء بأدائيا لذلؾ كاف التكجو
ؿ كالتدريب كالتطكير اإلدارم كالتشريعي، كىذا ما تسعى الحككمة جاىدة إلى االرتقاء بمستكيات التأىي

متابعة إجراءات تحقيقو باالعتماد عمى الكفاءات كالخبرات المحمية، كاالستفادة مف الخبرات السكرية 
مجرد " كلـ يعد سكؽ العمؿ بالنسبة لالقتصادييف(  69، ص2005رئاسة مجمس الكزراء،" )كاألجنبية
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لمتطمبات التكظيؼ ك شركطو، كبداية معدالت المرتبات كاألجكر كتطكرىا، كقكاعد الترقيات دراسة 
فحسب، بؿ يأخذ في االعتبار أيضا التكسعات المخططة في التعميـ العالي، كالتي يجب ربطيا بأىداؼ 

معدؿ العائد اقتصادية محددة، كىنا تبرز مشكمة كيفية قياس القيمة االقتصادية لمتعميـ العالي، كما ىك 
عمى االستثمار في ىذه الصناعة حتى يمكف مقارنتو بالعكائد االقتصادية عمى االستثمارات 

إف االنفتاح االقتصادم يؤكد عمى المسألة النكعية لقكة العمؿ كالمقاسة (  6 ، ص2012عثماف،")األخرل
عية ترتبط بعالقة طردية بمعدؿ تشير إلى أف قكة العمؿ مف الناحية النك "  بسنكات التعميـ إذ إف الدراسات

كيتصؼ االقتصاد السكرم   النمك االقتصادم كىك ما يشار إليو بالعالقة بيف اإلنتاج كرأس الماؿ البشرم
كعمى الرغـ   كالمكارد الطبيعية كالمكارد البشرية  بأنو اقتصاد يتكافر عمى قاعدة مكردية ميمة كمتنكعة

كيعكد ذلؾ   ادم مازاؿ يعاني مف عدـ االضطراد كعدـ االستقرارمف ىذه الكفرة فإف معدؿ النمك االقتص
 كالسيما المكارد البشرية( محددات النمك االقتصادم) إلى عدـ االستخداـ الكؼء لممكارد كعناصر اإلنتاج

كتشجيعان لتطكير االقتصاد كضع السيد (  3، ص2009المصبح،(")رأس الماؿ البشرم كعنصر العمؿ)
لقد أصدرنا مئات التشريعات كالقرارات التي شكمت قفزة كاسعة : "انكنية الداعمة لو بقكلوالرئيس البيئة الق

كجعمت اإلصالح يطاؿ مختمؼ مجاالت   إلى األماـ ككفرت األساس القانكني لتحقيؽ اإلصالح المنشكد
  ( 5 ، ص2007األسد، ")النشاط االقتصادم كيغٌير مجمؿ الصكرة االقتصادية كالمالية كالنقدية

إٌف العالقة التبادلية بيف التعميـ كاالقتصاد كما يرفده التعميـ مف نكل لو دالالتو كيؤكد شكلتز أف 
فإف االقتصاد يبدك مرتبطنان أكثر " التعميـ يؤثر في تطكير االقتصاد، كيتماشى مع التفجر التكنكلكجي لذلؾ

جيدان كبالتالي يككف مرتبطنان برأس الماؿ  مف ذم قبؿ بتقدـ المعمكمات كبالعماؿ كالمكظفيف المدربيف تدريبان 
كلنعمـ كنطٌكر مقياسنا حقيقينا   البشرم، كليس ىناؾ جداؿ حكؿ قيمة كأىمية التعميـ كتأثيره عمى االقتصاد

لمعالقة بيف الحصكؿ عمى التعميـ كالفائدة االقتصادية، يجب عمىنا أال ننظر إلى مستكل التعميـ المكجكد 
ضر فقط، بؿ عناصر أخرل تؤثر عمى التكظيؼ كالنشاطات في عالـ العمؿ الحا

 اإلنتاج عمى فأكثر أكثر معتمدنا "السكرم أصبح االقتصاد    فكمما(4، ص2009المصبح،")االقتصادية
 إلى المستندة كاإلبداع المعرفة، مقكمات تكفير دكر قيادم في لمجامعة أصبح كمما المعرفي كالتطكير

 مف أصكلو كمشتقنا التطبيؽ نحك كمو متكجينا ذلؾ كجعؿ في الدراسة، عمؽكالت العممي الدراسة نتائج
 ،2006الخطة الخمسية العاشرة،")الجارية العالمية تحسس ككعي بالتطكرات كمف المجتمع حاجات

ككؿ ذلؾ يتحقؽ مف خالؿ التقدـ في مجاؿ اإلصالحات االقتصادية كتحديثيا، كالعمؿ عمى  .(721ص
ت كاالتجاه نحك مشاركة القطاع الخاص كالصناعة المتطكرة المعتمدة عمى زيادة حجـ االستثمارا

   مخرجات التعميـ العالي ك تكظيؼ البحكث العممية في تطكير الدكلة السكرية كتحديثيا
 نشر الفكر الفلسفي للشفافية:  .8.2.3.1

 ي التطكيرم القائـبالعمؿ التحديث  إف االنطالؽ الريادم لفمسفة الشفافية لمسيد الرئيس الممنيج
بمنطؽ التحميؿ التاريخي المقارف لحاؿ األمـ في بناء السمطة، كصناعة النمكذج الحضارم مؤكدان عمى "

تحديٌدية كاممة لألىداؼ، كالكسائؿ، كاالستراتيجيات بالتكازم المكضكعي المعٌيف لطبيعة النيج، كالمنيج 
ميعتيا الشفافية كحالة ثقافٌية، كقيمٌية كتقميدية في كالمحرضات البنائية ليذا العمؿ تقؼ في ط  الالزميف
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المجاالت الكطنية كافة باعتبارىا حالة مرتبطة بميراث الفرد، كالمجتمع، كبتكافر الشعكر بالمسؤكلية 
 -كما رآىا السيد الرئيس -فالشفافية-كبتشجيع المكاجية الحكارية التي تنطمؽ مف احتراـ الذات، كاآلخر

ندات التفكير العممي الذم ال يكتفي بمجرد الرصد، بقدر ما يجتيد مف أجؿ أف يقدـ مرتبطة بأكثؽ مست
  كذلؾ مف خالؿ تغيير اإلطار المفيكمي ألغراض التعميـ العالي(  5،ص2007عز الديف، ")الحمكؿ

بتأكيد فكر اإلصالح التعميمي القائـ عمى الشفافية، كالشراكة كالجكدة، كاألصالة، كالحرص عمى تدعيـ 
العممي الكاعي المستنير المتطمع إلى  ة جيكد التطكير المؤسسي المنيجي المستند إلى الدراسةيفاعم

إف تحديد األغراض في صكرة معايير كتكقعات كمستكيات المتمثمة بأغراض معرفية كأكاديمية " المستقبؿ
ات المتعددة، اتخاذ عممية، مع التركيز عمى االىتماـ بحؿ المشكالت، الثقاف/كثقافية كمينية كبحثية

كالكمي، الكعي المعمكماتي، كثقافة الميديا، كالثقافة البصرية،  /النكعي القرار، التفكير الناقد، الدراسة
كتأكيد مبدأ مجانية (  141،ص2003نكح،") كثقافة التعمـ عف بعد تحقيؽ الذات في إطار قيـ المجتمع
األنظمة ذات "  شر عمى أف صناعة القرار فيالتعميـ العالي كالترخيص لمجامعات الخاصة كىذا مؤ 

الشفافية تمتمؾ إجراءات كاضحة لكيفية صنع القرار عمى الصعيد العاـ، كما تمتمؾ قنكات اتصاؿ مفتكحة 
بيف أصحاب المصمحة كالمسؤكليف كتضع سمسمة كاسعة مف المعمكمات في متناكؿ الجميكر كبما 

جراءات كنشر المعمكمات كاإلفصاح عنيا كسيكلة يتناسب مع ركح العصر، إضافة إلى تبسيط اإل
ف تحديد أكلكيات التطكير( 10،11 ، ص2011حرب،")الكصكؿ إلييا كي تككف متاحة لمجميع سكاء ) كا 

الشفافية " مف خالؿ اإلدارة الجيدة كالشفافية كالمساءلة فمف المؤكد أف( ميةيسياسية أك اقتصادية أك تعم
كحؽ الشفافية   المعمكمات كمعرفة آليات اتخاذ القرار المؤسسيىي حؽ كؿ مكاطف في الكصكؿ إلى 

متطمب ضركرم لكضع معايير أخالقية كميثاؽ عمؿ مؤسسي لما تؤدم إليو مف الثقة ككذلؾ المساعدة 
تتضمف كضكح " كعميو يمكف القكؿ إف الشفافية(  191، ص2013الممكاكم،") عمى اكتشاؼ الفساد

اإلجراءات كالقضاء عمى الركتيف، كنشر المعمكمات، كتمكيف المعنييف  التشريعات كمكضكعيتيا، كتبسيط
ىي : فالشفافية اإلدارية  في الخدمة التي تقدميا المؤسسة مف تحمؿ مسؤكلياتيـ في إدارة المؤسسة

الكضكح كالعقالنية كااللتزاـ بالمتطمبات أك الشركط المرجعية لمعمؿ كتكافؤ الفرص لمجميع، كسيكلة 
 ، ص2011حالكة، ")كالحد مف الفساد، كىي مف أدكات التنمية اإلدارية كمتطمبات الجكدةاإلجراءات 

كمف خالؿ معرفة السيد الرئيس لمفيـك الشفافية فكران كتطبيقان كانعكاسو عمى مسيرة التطكير (  170
يؿ داخمي كالتحديث كبخاصةن عمى المؤسسات التربكية، فالشفافية في مؤسسات التعميـ العالي تيدرس بتحم

تمكف المكاطنيف مف أداء أدكارىـ كتحمؿ " كخارجي معان فالشفافية الخارجية لعمؿ الجامعات التي
مسؤكلياتيـ نحك الجامعة، كذلؾ مف خالؿ نشر المعمكمات الصحيحة كالدقيقة عف الجامعة كالخدمات 

خفاقات في أدائيا كتقبؿ النقد االيجابي، كتصحيح مسارىا في ضكء  التي تقدميا كما تكاجو مف عقبات كا 
كتتضمف الشفافية الداخمية في مؤسسات التعميـ العالي   التغذية الراجعة التي تصميا مف ىذا المجتمع

جممة العالقات كالتعامالت كالسمككيات التي تتسـ بالشفافية كالتي تحدث داخؿ المؤسسات، كيتضمف 
صناعة القرارات كرسـ السياسات، كتراعي اإلدارة  المصداقية كالثقة بيف اإلدارة كاألفراد ، كالمشاركة في

 فييا الالمركزية كالمركنة الالزمة مف خالؿ تبني مبدأ الديمقراطية كالتعامؿ بنزاىة عمى المستكيات كافة
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  كتعتمد السياسات التربكية لمنظكمة التعميـ العالي في عمميا عمى تفعيؿ (12، ص2011حرب ،)
ية كالداخمية إذ تكمؿ بعضيما اآلخر، فالشفافية الداخمية تيعنى بالبيئة الداخمية الشفافية في البيئتيف الخارج

  لممؤسسة، كالشفافية الخارجية تيعنى بالبيئة الخارجية التي تتعامؿ معيا المؤسسة
 توظيف التحوالت الديمقراطية وإرسائها: .9.2.3.1

ال يجكز أف : " حدث عنو بقكلولقد كضح السيد الرئيس بشار األسد النكع الديمقراطي الذم يت
المنبثقة مف     نا أف تككف لنا تجربتنا الديمقراطية الخاصة بناينطبؽ ديمقراطية اآلخريف عمى أنفسنا، عم
النابعة مف حاجات مجتمعنا ، كمقتضيات كاقعنا كىذا التحديد     تاريخنا كثقافتنا ، كشخصيتنا الحضارية
لخصكصيتيف الكطنية، كالقكمية، ككاقع المجتمع الحالي، كتاريخيتو، ما نريده مف الديمقراطية في إطار ا

فالفكر كالممارسة ىنا (  14، ص2009مصطفى،" )كاتجاىات التنمية فيو، ككاقع بناه كنسقو االجتماعي
فالديمقراطية ، كمقكلة أصمية، منيج أك أسمكب في "  مرتبطاف بخصكصية الكاقع التاريخي، كالكطني

قـك عمى مبادئ الحكار كالشفافية كالمعايير المكضكعية كالتناكب عمى المسؤكلية كالعمؿ الحكـ السياسي ي
ب ليات المراقبة كالمساءلة كالمحاسبة، ككذلؾ العدالة االجتماعية كالمساكاة أماـ القانكف كبالقيمة اإلنسانية 

ما يؤكد أف اإلصالحات  كىذا( 1، ص2007سعد،") كالتعددية السياسية كاالقتصادية كالثقافية اإلعالمية
" السياسية مف جية التغيير في التشريعات كالقكانيف، كالعمؿ عمى زيادة المشاركة السياسية مف خالؿ

الديمقراطية التي ىي منيج أك آلية كعممية، لضماف مشاركة أفراد الجماعة السياسية في اتخاذ القرارات 
 نفيسة،")كؿ بالعكامؿ الداخمية كفكرة اإلصالح السياسيالجماعية الميمزمة الميرتبط بناؤىا في المقاـ األ

ٌمفى دستكر الجميكرية العربية السكرية تكجيات قياـ الدكلة  ( 15، ص2009 كفي ىذا الخصكص كضي
عمى أسس الكظيفة االجتماعية المحققة لمجتمع العدؿ، كالكفاية، كالكفرة، تمؾ الكظيفة الحريصة عمى 

عميو فما تزاؿ مبادئ البعث في الدكلة، كالمجتمع تصر عمى التعميـ ك   "تكافؤ الفرص أماـ الجميع
المجاني، كعمى ديمقراطية التعميـ عمكمان، كتيتـ بتكفير الرعاية الصحية الكاممة لممكاطنيف في مشافي 

في   كفقان إلستراتيجية البعث  كما تنظر الدكلة  الدكلة، كمراكزىا الصحية، ككذلؾ في الصحة الكقائية
طبيعيان، : الرعاية االجتماعية لممكاطنيف في العمؿ، كالسكف، كاألمف الحياتي العاـ، كالبيئة السميمة مجاؿ

 عز الديف،" )كفي طميعة الكظائؼ االجتماعية لمدكلة  كاجتماعيان، كحماية األسرة، كالسالـ األىمي
مقراطي بتعزيز التنمية إٌف التكجو باالىتماـ الكبير حكؿ كسائؿ تحقيؽ اإلصالح الدي(  2،3، ص2007

عداد التقارير  البشرية في سكرية، كدكر مؤسسات المجتمع كتمكيف المرأة كحماية حقكؽ اإلنساف، كا 
الدكرية حكؿ األكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتعميمية في سكرية، كتعزيز التطكير 

كمف ىنا بدأت تبرز في "  التحديثكالتحديث في النظاـ التعميمي الذم ىك األساس لالنطالؽ نحك 
المجتمع العربي مقكالت كتكجيات تدعك إلى حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية كتفعيؿ دكر المرأة، كالمحافظة 
عمى البيئة، كتككيف المجتمع المدني، كحريات الصحافة، كىذه ما كانت لتككف لكال تزايد الكعي كالتفتح 

كفيما يمي عرض لرؤية السيد الرئيس بشار األسد (  180،ص2002،السنبؿ")المرتبطيف بالٌتربية كالتعميـ
 : إلى العممية التطكيرية لمتعميـ العالي المستقاة مف فكره حكؿ ديمقراطية التعميـ عبر محاكر عدة
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إف االنطالؽ مف التكجيو الريادم لمسيد الرئيس نحك انطالقة نكعية التطكير كتحديث : نوعية التعميم -1
لي في سكرية يعد ركيزة أساسية نحك تأسيس أنماط جديدة لمتعميـ العالي بغية مساندة التعميـ التعميـ العا
إلى   مستقبؿ الفرد كالمجتمع  إٌف التعميـ العالي كالجامعي، يجب أف يتكجو إلى المستقبؿ  "الحككمي

  عناصره كأبعاده كىذه النظرة المستقبمية تتطمب إصالح التعميـ الجامعي بكؿ  جانب االىتماـ بالحاضر
إٌف فرض اإلصالح أك التطكير مف أعمى كالذم مغزاه أف إصالح : كىذا ينطبؽ مع الحقيقة التي تقكؿ

التعميـ تجدم فيو صيغة عمكية متسمطة، كذلؾ إذ أنو يقـك مف ىـ في قمة السمطة التشريعية، أك مف ىـ 
التعميـ، كرسـ خطة ىذا اإلصالح، في قمة السمطة التعميمية، أك كالىما بكضع إستراتيجية إصالح 

مات، إلى مف ىـ في يكتحديد إجراءاتيا ثـ يكجيكف مرئياتيـ لإلصالح في صكرة قكانيف كلكائح كتعم
كسط البناء التعميمي كمف ىـ في قاعدتو، ليقكمكا بتنفيذىا كيتكلى أىؿ القمة متابعتيـ، كمراقبة أدائيـ 

 ( 11،12 ،2009 االسدم،" )كمحاسبتو
تكفر الحككمة السكرية المكاصفات الخاصة لالنطالؽ نحك التحديث كالتطكير في  :كبة التطورموا -2

دخاليا في  مؤسسات التعميـ العالي مف خالؿ تعزيز إرادة التغيير المبنية عمى مكاكبة التطكرات العممية، كا 
دارتو كالتطكير في المحتكيات كطرائؽ التدر  يس كتشخيص الكاقع منظكمتو كتجديد في أىدافو كبنيتو كا 

سنتكصؿ إلى قدرة "  في ذلؾ: استشفافان مف التعمؽ الذم أكرده السيد الرئيس في خطابو يقكؿ عز الديف
فائقة في اختراؽ سطح المرئيات ليككف التعامؿ مباشرة مع المضاميف، مع الجكىر بكاقعية، كبمعرفة 

قدار ما تنٌضدىا النسبية في كؿ حاؿ كعميو عممية جدلية بأف الحياة ال ينٌضدىا المطمؽ الميتافيزيقي بم
فتصبح الركافع الممكنة لمممارسة التحديثية، كالتطكيرية معتمدة عمى الديمقراطية، كالفكر المؤسساتي، 

فالعمؿ كفؽ معادلة ال تطكير بدكف بنية معرفية كفكر متقد (  5،ص2007عز الديف،") كالشفافية
   تحديث في مستكل التعميـ العاليلالنطالؽ نحك زيادة معدالت التطكر كال

تأخذ زماـ المبادرة في التصدم لممشاكؿ، " تعد الجامعة ككنان قياديان ككنيا :الكون القيادي لمجامعة -3
يجاد الحمكؿ، كتسعى إلى تحقيؽ افاؽ جديدة كمكانة مرمكقة، سباقة في مجاؿ الكشؼ كتعتبر ككف   كا 

الحركة الدؤكب متفاعمة نشطة كىذا يعني في مجممو إف أم أنيا تتصؼ بالحياة كالديمكمة ك : حيكم
الجامعة لـ تعد ذلؾ المفيـك البسيط بؿ ىي ذلؾ الكـ المركب الذم ال يقتصر عمى فرع مف فركع 
المعرفة، أك جانب مف جكانب الحياة، بؿ تشمؿ كافة أنكاع العمـك كالمعرفة، كىي اجتماعية كعممية 

 (5 ص’2009، األسدم ) في قيادة المجتمعتربكية كحية تأخذ زماـ المبادرة 
إف األخذ بالديمقراطية كتفعيميا يأتي مف خالؿ : مسؤولية الجامعة تجاه زيادة المد الديمقراطي -4

لـ يعد مجرد استجابة " دراسة التحديات السياسية إلرساء الدكلة الحديثة، كذلؾ ألف التحكؿ الديمقراطي
المشاركة السياسية، كصنع القرار كحسب، كلكنو أصبح شرطان لمطالب فئات كطبقات جديدة ترغب في 

ضركريان لتكريس الثكرة التكنكلكجية التي أنجبتو، إذ تعتمد الثكرة التكنكلكجية عمى العقؿ البشرم الذم تعد 
ومن مسؤولية التعميم العالي (  13، ص2007عشيبة )الحرية شرطان الزمان لضماف عممو بقكة كاممة

 الت الديمقراطية: تجاه تمك التحو 
 ترسيخ مبادئ الحرية كالديمقراطية  -1
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  تككيف كتنمية القيـ كاالتجاىات التي تجعؿ مف الديمقراطية أسمكبان معاشان مف أساليب حياة الطالب -2
إجراء تعديالت جكىرية في نظـ كأساليب التعميـ الجامعي بدايةن بنظاـ قبكؿ الطالب، كانتياءن بنظـ  -3

 اليبو التقكيـ كأس
  مية متعددةيإيجاد نظـ كبدائؿ تعم -4
  النمك العممي لمطالب كفقان لقدراتو كاستعداداتو -5
  تجديد طرائؽ التدريس كالتركيز عمى الفيـ ال التمقيف -6

بتربية الطالب تربية تجمع بيف " كعمى ذلؾ فالجامعة مطالبة في ظؿ التحكالت الديمقراطية
ارب األسرم كالتقارب المجتمعي كالتقارب الدكلي ، كبالطبع يتطمب تحقيؽ المحمية كالعالمية، بيف التق

كيقع   المسؤكليات السابقة جيدان كبيران في صياغة المقررات الدراسية، كفي الحياة الجامعية بشكؿ عاـ
ا مسؤكليات مضاعفة في تقديـ فكرىـ بشكؿ  عمى ذكم التخصصات الدينية كاالجتماعية خصكصن

ككؿ ما (  13،14،ص2007عشيبة )د الطالب ليعمؽ ىكيتو الثقافية المحمية كالعالميةمكضكعي يأخذ بي
ذكر بحاجة إلى قدر كبير مف التطكير كالتحديث كصكالن إلى اآلفاؽ المرجكة مف الجكدة كالكفاءة، حتى 

مع يحقؽ التعميـ أىدافو الرئيسية التي تتفؽ مع ركح العصر، كالعمؿ عمى ترسخ القيـ األصيمة لممجت
السكرم، كتعزيز تماسؾ نسيجو االجتماعي كالديني، مف خالؿ دعـ آليات تحقيؽ العدالة االجتماعية 

  كالمساكاة في فرص التعميـ كجكدتو
دراسة تحليلية لألبعاد التربوية الستراتيجية التطوير والتحديث في الجمهورية .3.3.1

 العربية السورية:
الستراتيجية التطكير كالتحديث في الجميكرية العربية السكرية إٌف دراسة تحميمية لألبعاد التربكية 

لمنظكمة التعميـ العالي تبيف أىـ التحديثات التي تبنتيا الدكلة في مجاؿ سياسات التعميـ العالي، ككيؼ 
أدت إلى إعادة النظر في أىداؼ التعميـ العالي بما يتكافؽ كمتطمبات التنمية االقتصادية، كما نصت 

الستشراؼ مستقبؿ التعميـ  2000 شريعات الصادرة، كالتي عكستيا كتبنتيا الحككمة منذ العاـعمييا الت
العالي، مع كصؼ كتحميؿ ألىـ السياسات كاإلجراءات التي اعتمدت لتحقيؽ األىداؼ التي تبنتيا 

 إطار تكريس في المحافظات في االنتشار لمجامعات  بدعـ أساسان  المحاكر ىذه كتتعمؽ  الخطة
 كالتجديد البيداغكجي الجكدة، كدعـ ثقافة المؤسسات، كنشر تشغيؿ الخريجيف كتعزيز المركزية،ال

كتجد الباحثة ىنا ضركرة تحميؿ  المعرفة، اقتصاد بناء لدعـ األخرل في المجتمع، القطاعات كاستيداؼ
كتأدية رسالة األبعاد التربكية لتمؾ المنظكمة في كيفية صياغة اإلستراتيجية ككضعيا كمدل تحققيا 

بتعميؽ ربط الجامعة بالمجتمع كالتركيز عمى تطكير الميارات التمكينية لمفرد، " التعميـ العالي كذلؾ 
مع التركيز عمى كضكح (  2، ص2007،’كزارة التعميـ العالي ")العنصر األىـ في عممية التنمية الكطنية

ذا طالبت العديد مف األدبيات بكجكب تطكر كلي"  الرسالة كاألىداؼ ليككف التخطيط االستراتيجي فعاالن 
الرؤية اإلستراتيجية لمنظاـ التربكم بصكرة رسمية قبؿ تنفيذ عمميات التخطيط االستراتيجي ، مما سيبرز 

 : كذلؾ مف خالؿ(  74، ص2006الدجني،") التركيز عمى غايات التخطيط" لنا عنصران ىامان كىك
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 التعليم العالي:  رية لنظامالتطوي السياسة دراسة التوجهات.1.3.3.1
تتبنى الحككمة في الجميكرية العربية السكرية كضع الخطط اإلستراتيجية ضمف رؤية كمنيجية 

 الشيادة في الطالب الناجحيف  مف الجامعات استيعاب زيادة" التطكير المستقبمي لمتعميـ العالي بيدؼ
 التعميـ نشر بيدؼ في بناء الجامعات، كذلؾ رمستم تكسع مترافقة مع كاألدبي، العممي بفرعييا الثانكية
 كسكؽ عممية التنمية حاجة كتمبية مف الطالب، ممكف عدد أكبر إلى كصكلو فرص كتكفير الجامعي
 الجامعات عدد فقد ازداد  المجاالت في مختمؼ كالفنية االختصاصية الجامعية األطر مف العمؿ

كتأخذ الحككمة في (  29، ص2007ض، كيالني،مبي")جامعات   (5) إلى جامعات (4) مف الحككمية
لى التطكير مف إدراكيا أف المعرفة في جرياف مستمر مما " صياغة سياستيا االنطالؽ مف التطكير كا 

يفرض عدـ اعتبار السياسة التعميمية ثابتة ال تتغير، بؿ البد مف التقكيـ كالتعديؿ المستمريف ليا كالنظر 
صر كاإلشكاليات كالقضايا المستجدة مع التأكيد عمى ربط السياسة في مدل تفاعميا مع متطمبات الع

التعميمية بالتخطيط االستراتيجي طكيؿ األجؿ كالتأكيد عمى تكامميا كانسجاميا مع متطمبات قطاعات 
فاالىتماـ بمعالجة المشكالت التي يكاجييا (  129، ص2013باشيكة،")المجتمع المختمفة لمتنمية

حكؿ أساليب النيكض في كافة مناحي الحياة   أفؽ استراتيجي كاضح"القان مف كضع المجتمع كالدكلة انط
، كتحديد االنتقاؿ مف مرحمة اإلصالح السياسي كاالقتصادم إلى مرحمة التطكير الشامؿ لكافة مجاالت 

يكض الحياة ككذلؾ التنمية الشاممة، كربطيا كتكظيفيا في إطار إستراتيجية مستقبمية كاضحة المعالـ لمن
 التربكية السكرية المستندة كتيرسـ السياسة(  120،ص2012 أبك صالحة،")كالتطكر في الكطف العربي

المجتمع السكرم، كتحديد اإلجراءات، كعمؿ التنبؤات،  التربكم المشتؽ مف خيارات النظاـ فمسفة إلى
تخاذ القرارات جزءا مف كتعتبر عممية ا  كالمكازنات التخطيطية، ككضع برامج العمؿ، كالجداكؿ الزمنية

 ضكء في لتحقيقيا، فعالة سبؿ كرسـ التعميمية األىداؼ كتحديد عممية اختيار التخطيط االستراتيجي كىي
بؿ ، فالسياسة التعميمية ىي جزء مف السياسة العامة لمدكلة "التعميـ بتبني استراتيجيات التربكية السياسة

أدكات المجتمع فقد دلت العديد مف التجارب العالمية ألف التعميـ ىك إحدل  ىي مشركع كطني كحككمي
السمطات الحاكمة االىتماـ األكبر   في اغمب الدكؿ المتقدمة عمى أف التعميـ لـ يتطكر إال بعد أف أكلتو

   إف غاية الخطة(7 ، ص2010القحطاني،" )كسخرت مف أجمو كؿ اإلمكانات بمشاركة مجتمعية فاعمة
متعددة، كقد  كتقنيات خالؿ طرائؽ مف التعميمي النظاـ صكرة تحدد كخدمتو فيي التعميـ بنكعية االرتقاء
نظرية حكؿ تطكير الكعي االستراتيجي انطالقنا مف تشخيص التغيير الشامؿ ( جكف ثكمبسكف) طرح

  لممنظمة المرتبط بالصياغة اإلستراتيجية التي تتمحكر حكؿ تحديد المسار كطريقة الكصكؿ إلى اليدؼ
ىذا عمى أف المنافسة كتميز األداء المقركف باإلبداع كاالبتكار تشكؿ األبعاد الثالثية  كيؤكد في
فتطكير التعميـ الجامعي عممية مستمرة تقـك عمى إدخاؿ (  33،ص2010الخنفرم، )نقالن عف المترابطة

   المجتمعتغييرات مخططة طكيمة األجؿ مف أجؿ زيادة فعالية الجامعات السكرية كتحقيؽ رسالتيا تجاه 
كيؤكد ايغكر مكلتشانكؼ عمى   كعممية التطكير ىذه تقـك عمى دعامتيف أساسيتيف ىما االبتكار كالتجديد

تحسيف السياسات العامة يعمؿ تمامان مف الجامعات مف خالؿ تحديث التعميـ العالي الذم يمكف أف "  أف
ية كالعممية، كاألمف المالي كالمنيجية ينفذ بنجاح إال إذا كاف ىناؾ ىيكؿ مف المادية كالتقنية كالبشر 
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) الشركط المذككرة أعاله ضركرية لضماف أف األكلكية لتطكير مجاؿ التعميـ العالي   المناسبة المرافقة
Игорь Николаевич, 2012,p111 كلذلؾ ال بد مف كضع رسالة التعميـ العالي في سكرية  )

في تنمية الككادر المتمتعة بحس المكاطنة كالقادرة  منظكمة تعميمية نكعية تسيـ"  كتحديدىا ضمف رؤية
عمى اإلبداع كنقؿ المعرفة كتكطينيا كتكليد فرص العمؿ كاإلسياـ في التنمية الشاممة المستدامة، كحددت 

بتعميؽ ربط الجامعة بالمجتمع كالتركيز عمى تطكير الميارات التمكينية لمفرد، " رسالة التعميـ العالي
اإلستراتيجية " كىذا ما يؤكد بأف( 2 ، ص2007بركات،") عممية التنمية الكطنيةالعنصر األىـ في 

كسيمة لتحديد غاية ىي في أغمبيا رسالة المنظمة، كتسعى لخمؽ درجة مف التطابؽ عالية الكفاءة بيف 
فالتعميـ ىك (  2، ص2007داكدم،") غاية المنظمة كأىدافيا كبيف رسالة المنظمة كالبيئة مف جية أخرل

دمة تقدميا المؤسسات التعميمية بكؿ دكلة لمكاطنييا كحؽ مف حقكؽ اإلنساف في ضكء رؤية كرسالة خ
كقادرة عمى   معمنة كتعمؿ كفؽ معايير قكمية محددة لتحقيؽ األىداؼ المرجكة في مخرجات تحقؽ الجكدة

  المنافسة في سكؽ العمؿ
 سورية:تحديد األىداف االستراتيجية للتعليم العالي في .2.3.3.1
أىداؼ التعميـ العالي تعد ترجمة حقيقية لألبعاد الفكرية كالسياسية كاالجتماعية لممجتمع  إفٌ 

السكرم التي تحدد بدكرىا اإلطار العاـ لنشاطات كأىداؼ القطاعات المختمفة، بما يتناسب مع مرتكزات 
مبات المجتمع، كيمكف تحديد مبادئ السياسة كالفمسفة العامة التي تنيجيا الحككمة السكرية لتحقيؽ متط

 :أىداؼ التعميـ العالي في النقاط اآلتية
تاحتو لممجتمع كفؽ معايير الجدارة -1   زيادة فرص االلتحاؽ بالتعميـ العالي كا 
 .التطكير النكعي لممناىج كالخطط الدراسية كالبرامج التعميمية -2
ية كاعتماد نظاـ لتقكيـ األداء كمعايير تطكير القدرات النكعية لمجامعات كأعضاء الييئة التعميم -3

   الجكدة
  تكفير البنى التحتية كالبيئة التمكينية كمستمزمات العممية التعميمية كالبحثية -4
  العممي كربطيا باحتياجات التنمية رفع مستكل إنتاجية منظكمة الدراسة -5
  ارجيتطكير عالقات الجامعات التشاركية عمى المستكييف الداخمي كالخ -6
 (3، ص2007، كزارة التعميـ العالي    )تحسيف مستكل التعميـ المتكسط كتحديثو -7

تصاغ األىداؼ اإلستراتيجية السكرية بمضمكنيا عمى النسيج المؤسساتي لمتعميـ العالي المكجو 
حداث جامعات مف الميـ " إذ أف تطكيره إلى تيدؼ  ككميات كأنماط جامعية جديدة  نحك تحديث كا 

مف خالؿ  لتكجيو مشاريعنا المستقبمية باالتجاه المناسب اد التخطيط اإلقميمي في سياستنا التنمكيةاعتم
في ضكء االحتياجات مف جية    مية كاستثمارية كاضحةيكاجتماعية كتعم -كضع خارطة اقتصادية

ديد كتعد عممية تح(  1،ص2007األسد،")كالمياـ الكظيفية لمناطؽ القطر المختمفة مف جية أخرل
ترابط األىداؼ  أىداؼ السياسة التعميمية مف الخطكات الميمة لتنفيذ السياسة بطريقة فعالة، إذ إف

التربكية مع األىداؼ األخرل العامة في الدكلة، لضماف تحقيؽ اليدؼ النيائي لمسياسة العامة لمدكلة 
مف اإلجراءات كالبرامج المحددة كيرتبط بيذه المرتكزات مجمكعة مف األدكار كالقرارات اإلستراتيجية كعدد 
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أىداؼ ) التي يتـ اتخاذىا في مرحمة معينة، أك التغيير في األساليب كاإلجراءات المتكاممة إذ إنيا تنطمؽ
 : مف األسس كالمنطمقات الرئيسة اآلتية( التعميـ العالي

ى التعميـ العالي إحاطة األىداؼ العامة لكؿ المجاالت التي يسعإف : الشمول والسعي نحو التكامل -1
إلى تحقيقيا لتككف األىداؼ العامة مترابطة بعضيا ببعض، تكاممية كتتابعية كشاممو، بعيدة عف 

   التعارض كالتناقض
مكانات مؤسسات إف : المرونة والتكيف -2 مف صفات األىداؼ العامة التعديؿ بما يتكافؽ مع ظركؼ كا 

ةن مالئمة لمبيئة التي تكجد فييا، كمتأقممة مع ما يحدث التعميـ العالي، كما يجب أف تككف األىداؼ حيكي
مف تطكرات عممية، كتعمؿ ضمف شبكة مف العالقات في المنظكمة التعميمية لتحقؽ الترابط بيف عكامميا 

   كتؤدم لنجاحيا
 تستند األىداؼ العامة عمى دراسة الكاقع بمتطمباتو، كبإمكاناتو القائمة عمى :الواقعية والموضوعية -3

  المنيجية العممية القائمة عمى العممية كالمكضكعية التي تيحدد مف خالليا أىداؼ السياسة التعميمية
تتضمف األىداؼ العامة في محتكاىا النظرة المستقبمية لتطكير الحاضر  :االستشراف المستقبمي -4

حك األىداؼ المكضكعة فمف صفات التخطيط لمتعميـ العالي التحكـ في فعالياتو كتكجييو ن  كالتجديد لو
   لو بيدؼ الكصكؿ إلى أقصى درجة مف الكفاءة

 تحليل البيئة الخارجية والداخلية  في صياغة إستراتيجية التعليم العالي السورية:  .3.3.3.1
السكرية في كضع إستراتيجيتيا عمى الدراسة المنيجية القائمة عمى تحميؿ  العربية تعتمد الجميكرية

كالداخمية لمنظكمة التعميـ العالي، كدراسة العكامؿ المؤثرة عمى صياغة تمؾ اإلستراتيجية، البيئة الخارجية 
بعكامؿ البيئة االقتصادية ، كعكامؿ البيئة االجتماعية " كتحديد متغيراتيا العامة كالخاصة المتمثمة

سياسية كالقانكنية، عكامؿ كالثقافية، كعكامؿ البيئة التكنكلكجية، كالعكامؿ الديمكغرافية، كعكامؿ البيئة ال
أما الخاصة   التي تعد مف عكامؿ البيئة الخارجية العامة( 6،ص 2005الدكرم،")البيئة الدكلية كالعالمية 

فتمؾ التي تحكؿ ما ذكر لتككينيا كتفعيميا في منظكمة التعميـ العالي مف خالؿ دراسة العكامؿ   منيا
لمكصكؿ بالتخطيط إلى نقطة معينة "  ط االستراتيجي لو كتحميمياالقريبة كالمرتبطة بالتعميـ العالي كالتخطي

،كتحديد المسار الكاجب اتباعو لتحقيؽ االىداؼ، كدراية بالفرص المتاحة كالتيديدات الخارجية، كتحديد 
، كىك اختصار SWOTكىذا النكع مف التحميؿ يسمى سكات   نقاط القكة كالضعؼ داخؿ المؤسسة

كىذا مكجو ( 71، ص2011السبكع كآخركف،/")الضعؼ، كالفرص، كالتيديداتنقاط القكة، ك /لمكممات
مع  كالتفاعؿ التطكرات لمكاكبة المستمر كالتغيير المالئمة بتحقيؽ الممكف، كتقتضي لتعنى بالسياسة

خطة مكحدة "  كبما أف اإلستراتيجية .التكتيؾ في التغيير المتغيرات، كالتحديث في منظكماتيا أك
ممة تربط بيف المزايا التنافسية لممنظمة كالتحديات البيئية التي يتـ تصميميا ، لمتأكد مف كمتكاممة كشا

تحقيؽ األىداؼ األساسية لممنظمة كالتحديات البيئية التي يتـ تصميميا، مف خالؿ تنفيذىا الجدم 
كاضيع كيعد التخطيط االستراتيجي مف أكثر الم(  ، ص2010الخنفرم القحطاني ،" )بكاسطة المنظمة

كبركزنا كتجددنا في عمـ اإلدارة في اآلكنة األخيرة، باعتباره عممية مستمرة ، تتعمؽ بالمستقبؿ كتقـك " أىميةن 
عمى تكقعات البيئة الخارجية كالداخمية ، كمستكيات األداء في الماضي كالحاضر كالمستقبؿ ، كتقييـ 
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(  4،ص2011 الكمثـ كبدرانة،")لسياساتالفرص كالمخاطر عف طريؽ تطكير األىداؼ كاالستراتيجيات كا
إف صناعة السياسية التربكية مرتبطة بظركؼ المجتمع كما يطرأ عميو مف تغيرات سكاء كانت داخمية أك 

مرتبطة بالسياسة العامة لمدكلة كما يحكميا مف تكجيات، كما أنيا تشكؿ صناعة " خارجية بككنيا
السياسات التعميمية، ذلؾ أنيا تراعي أبعاد كمقكمات السياسة التربكية مرحمة متقدمة مف العمؿ في 

كمبادئ متعددة عند صياغة كتنفيذ كتخطيط تمؾ السياسات كالتي تسيـ في مجاؿ تكسيع رؤية صانعي 
تبيف اإلستراتيجية " كتفاديان لمكاطف الخمؿ التي تـ رصدىا( 133، ص2013باشيكة،")السياسة التربكية

منظمة مع اآلخر آخذةن في عيف االعتبار ثالثة عكامؿ رئيسية ىي البيئة أىـ الطرؽ التي تحقؽ أىداؼ ال
الخارجية بمتغيراتيا السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، كالبيئة الداخمية بمكاردىا المادية كالمعنكية، 

إذ إف تحديد عكامؿ البيئة الخارجية (  ،ص2007 داكدم،")كاألىداؼ المراد الكصكؿ إلى تحقيقيا
ستراتيجيتو كتحميميا، كتحديد أكجو القكة كالضعؼ فييا تعد مف أىـ كالدا خمية بمنظكمة التعميـ العالي كا 

تمتاز نقاط القكة كالضعؼ بعالقتيا بخصائص " كىذا ما صبا اليو سككت بتحميمو   عكامؿ النجاح
ف القكة كالضعؼ إذ تعمؿ مكاط( المرتبط بالعمميات، كالمكارد، كأصحاب المصمحة) الكضع الراىف لمنظاـ

كفي ضكء ذلؾ فإف ىناؾ (  28 ،ص2007ليماتر كاخركف،")بمثابة مؤىالت لمختمؼ مككنات النظاـ
عدة مراحؿ لتطبيؽ التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعميـ العالي التي تستيدؼ االرتفاع بمستكل 

 : األداء فييا كالتحسيف المستمر لمجكدة كيمكف إيجازىا فيما يأتي
  كتقكيـ البيئة الخارجية لمجامعة لتحديد المتغيرات التي تؤثر في العمميات لمتنبؤ بالمستقبؿ فحص -1
فحص كتقكيـ النظاـ كتصنيؼ الجامعات تصنيفا يراعى االنسجاـ كالتشابو في الرسالة كاليدؼ  -2

بنيتيا التنافسية كالمستكل، كجمع كتحميؿ المعمكمات الالزمة المتعمقة بمتغيرات كمككنات الجامعة لتحديد 
  كعكامؿ الجذب كفرص االستثمار كعكامؿ النجاح

التقييـ الداخمي لمجامعة لمعرفة مركزىا التنافسي، كيتـ التقكيـ عمى المستكل المؤسسي مف إذ أنو  -3
ىيكميا التنظيمي كأدائيا الكظيفي كالعكامؿ المؤثرة في نجاحيا، كعمى مستكل األقساـ األكاديمية 

  شغيمية كالخطط التفصيميةكالكحدات الت
صياغة كتنفيذ االتجاىات اإلستراتيجية لمجامعة بتطكير رسالتيا كأىدافيا كقضاياىا اإلستراتيجية  -4

استراتيجيات االستثمار، استراتيجيات التردد، استراتيجيات الخركج، استراتيجيات : التي يمكف تصنيفيا إلى
  لضعؼ كجميعيا تستيدؼ الجكدة الشاممةالبرامج، استراتيجيات االستجابة إلشارات ا

كضع خطط العمؿ لتنفيذ االستراتيجيات المختارة بتحديد خطكات التنفيذ كمكعد بداية الخطة كنياية  -5
  تنفيذىا، كالمسؤكؿ عف اإلشراؼ كالمكارد البشرية كالمادية المطمكبة

عة كممخص لتقييـ البيئة الخارجية صياغة كثيقة الخطة اإلستراتيجية التي تشمؿ رسالة كأىداؼ الجام -6
عبد ")كالتقييـ الذاتي لمجامعة، كالتركيز عمى القضايا كاألىداؼ االستراتيجية كخطط العمؿ كالخطة المالية

 ( 5،6، ص2011الحميد،
إف مف المؤكد أف نجاح االستراتيجية مرىكف بالتحميؿ الجيد لمبيئة الخارجية كالداخمية كاإلمكانيات المتكفرة 

 .اسة مجمؿ العكامؿ المحيطة بتمؾ االعتباراتكدر 
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رسم الخطوط االستراتيجية لتطوير التعليم العالي في سورية. والسياسات المتبعة .4.3.3.1
 لمواجهة التحديات وتحقيق األىداف:
السكرية مستمرة مف خالؿ تنفيذ كزارة التعميـ العالي  العربية تيعد عمميات التطكير في الجميكرية

ف البرامج كالمبادرات المكجية إما إلى التطكير الشامؿ أك الجزئي لعناصر رئيسية في المنظكمة العديد م
كحاجتيا إلى إدخاؿ الكثير   التعميمية السكرية، كذلؾ استجابةن لمكثير مف التغيرات كالمستجدات المجتمعية

حقيؽ متطمبات المجتمع السكرم المتمثمة بإستراتيجية تي   مف التطكير عمى مسيرة التعميـ العالي كمؤسساتو
الخطة الكطنية لتطكير  ( 2-3) كحاجتو لإلصالح كالتطكير في مؤسسات التعميـ العالي كيمثؿ الشكؿ

 برامج التعميـ العالي كمناىجو :

 
 ( الخطة الوطنية لتطوير برامج التعليم العالي ومناىجو2-1الشكل )

 ))المصدر وزارة التعليم العالي
 : إصالح منظومة التعميم العالياإلدارة في  -1

إٌف انطالؽ الحككمة في عمميا مف النظرة المنظكمية كالفكر المؤسساتي لمسيد الرئيس بشار األسد 
 ليككف أكثر تكافقان مع االستراتيجية ألف أم تغيير  تتمثؿ بالتكجيات نحك اإلصالح اإلدارم في التطكير

التعميـ العالي التي تسير كفؽ التكجو التطكرم   رم لمنظكمةفييا يؤدم إلى تغيير مماثؿ في الييكؿ اإلدا
أما : "المكضح في قكلو كالفكر التحديثي المكجو مف قبؿ السيد الرئيس بشار األسد في الجانب اإلدارم

فقد بذلت جيكد إلحداث تطكير ىيكمي في بنية الحككمة كالعمؿ   عمى مستكل اإلصالح اإلدارم
إلجراءات الخاصة بمعامالت المكاطنيف كتخفيؼ الصعكبات البيركقراطية الحككمي ككذلؾ في تيسير ا

   نقكؿ بذلت جيكد  كاعتماد معايير مكضكعية في التكظيؼ   كتفعيؿ آليات العمؿ كالتقييـ كالمراقبة
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كبالفكر (  ص2007،4األسد،" )لكف نقكؿ أيف كنا نتكجو في ذلؾ الكقت   كلكف ال نقكؿ كـ أنجزنا
تتٌسع دائرة المؤسسة لتصبح ممثٌمة لمكطف، كلتمثؿ عقمية الدكلة "  شير السيد الرئيسالمؤسسي كما ي

كىنا نجد أف الفكر المؤسساتي يمتقي مع   المنتجة لكسائؿ الحياة، كتيستبعد عقمية الزعامة الفردية
الدكلة،  الديمقراطية، كينتج فكرىا، كثقافتيا، كيمتقي مع القانكف لينتج دكلة القانكف، كيككف ضمانة

 ( 5 ،ص2007 عز الديف، ")كالديمقراطية ب ف معان 
ال يككف ذلؾ إال بتحديث التطكير االقتصادم  إٌف البناء الجذرم كالسريع لمنظكمة التعميـ العالي

مما ينعكس بالضركرة عمى منظكمة التعميـ   كاالجتماعي كالسياسي كالثقافي متكاكبا مع التحديث التعميمي
ياـ بمراجعة شاممة إلدارة الجامعات كبنية اتخاذ القرار بعالقاتيا بكزارة التعميـ العالي مف الق" إف  كالتعمـ

كزارة ") ة التنظيميةميأجؿ كضع نظـ جديدة لالستقاللية كلممساءلة كتكزيع المسؤكليات بيدؼ تحسيف الفاع
 ىيكمية كضع" عمىكضمف ىذا المنظكر عممت كزارة التعميـ العالي (  719 ،ص2006 التعميـ العالي،

 الخمسية الخطة إستراتيجية يتكافؽ مع جديد داخمي نظاـ مع تكجيات التطكير، تكاكب لمكزارة جديدة
 الشاممة األتمتة أجؿ مف أكلى كمرحمة المستندة الدكرة بدراسة ذلؾ إنجاز كقد تـ العالي، لمتعميـ العاشرة

 جزئية لبعض أتمتة بعمميات بيدأ كقد ،2007 ازنةمك  في لتضمينيا الالزمة كدراسة االحتياجات الكزارة في
 الشؤكف - التخطيط – اإلدارية الشؤكف - التعميمية الييئة - البعثات -المديريات )شؤكف الطالب

 عمى يحتكم الذم األكربي االتحاد مع "التعميـ العالي تطكير مشركع" اتفاقية تكقيع تـٌ  اليندسية( كما
العالي  لمتعميـ إحصائية منظكمة كالجامعات كبناء الكزارة الشاممة في يةاإلدار  لألتمتة مركبة أساسية 

كيككف ذلؾ ضمف الخطى كالجيكد لتطكير (، 3 ، ص2007بركات،")البحثية كالمراكز بالجامعات كربطيا
بإعادة ىيكمية مؤسسات الدكلة، كمتابعة السير بتعميؽ " برنامج اإلصالح اإلدارم في قطاع التعميـ العالي

رئاسة ")أ الالمركزية في العمؿ اإلدارم، كتحديث كتطكير التشريعات كالقكانيف الناظمة لمعمؿ اإلدارممبد
كمتناسبة مع متطمبات  كبيذا تككف اليياكؿ اإلدارية ذات صفات مرنة( 67،ص2005مجمس الكزراء،

زارة كبرنامجيا تحكـ كتنظـ عمؿ الك  منظكمة متكاممة مف السياسات التي  األداء كقابمة لمتطكير ذات
يتطمب بالضركرة إعادة النظر في عناصر كمككنات العممية التعميمية بالجامعة ، خاصة " التطكيرم كىذا

اإلدارة الجامعية التي تأتي عمى رأس أكلكيات تطكير التعميـ الجامعي، كال يمكف أف ينجح العمؿ الجامعي 
تكف عمى رأسو إدارة عممية متطكرة كاعية كمخمصة، أكاديمينا أك بحثينا أك خدمة لممجتمع كالبيئة، ما لـ 

كبما أف (  2،3،ص2007عشيبة،") كصكالن إلى رؤساء األقساـ  بدايةن مف رئيس الجامعة كمركرنا بنكابو
فإف الحاجة ممٌحة اآلف، إلى " ىي المفتاح كنقطة البدء في عممية إصالح التعميـ كتطكيره اإلدارة أصالن 

ماط اإلدارية الراىنة إلى أنماط جديدة تٌتسـ بالرؤية المستقبمية، كتتمٌيز بالقدرة التحٌكؿ الجذرم مف األن
 ،ص2002سنبؿ،")القيادية لتحريؾ المؤسسة التربكية، كدفعيا بما يتالءـ مع متطمبات اإلصالح المنشكد

183 ) 
إف :" لوإٌف رؤية السيد الرئيس بشار األسد لمتطكير كالتحديث في الدكر المؤسساتي تتجمى بقك  

تطمعاتنا ال يمكف أف تتحقؽ بالشكؿ المطمكب إال إذا تـ التأكيد عمى دكر المؤسسات في حياتنا، 
بؿ ىي     يعممكف فييا    كالمؤسسات ليست البناء ، كال النظاـ الذم يحكميا فقط أك األشخاص الذيف



63 
 

ا كاف حجميا الفكر المؤسساتي الذم يؤمف أف كؿ مؤسسة تمثؿ كؿ الكطف، ميم: قبؿ كؿ شيء
، كالمقصكد بو االحتكاـ لمغة القانكف /العقؿ المؤسساتي/ كىنا يشير القائد األسد إلى"، كاختصاصيا

إدارة " كمف ىذا المنطمؽ عمى(   15 ،ص2009مصطفى،")كالنظاـ، كبرامج العمؿ، كالخطط، كاألىداؼ
ت المختمفة مف خالؿ طرحيا الجامعات أف تنتيج النيج الديمقراطي في التعامؿ مع القضايا كالمشكال

لممناقشة كتكفير أكبر قدر مف المعمكمات لممجتمع الخارجي باتباع أساليب اتصاؿ متنكعة تكفر مف 
خالليا البيانات كالمعمكمات المتعمقة في الجامعة كبالتالي يصبح كؿ شيء فييا كاضحان مما يعزز الثقة 

المجتمع بأنو شريؾ في العمؿ الجامعي يدفعو لدعـ كالمصداقية لدل المجتمع الخارجي، إذ إف شعكر ىذا 
 (  18، ص2011حرب،) الجامعات كمساندتيا في تأدية كاجباتيا
بشأف القضايا الرئيسية التي تتصؿ باألكلكيات الحالية في إدارة "  كقد أكرد االتحاد األكركبي تقريره

كار اإلقميمية، كنقؿ المعرفة مف أجؿ الحكـ، كالتمكيؿ، كتدكيؿ كضماف الجكدة، كاالبت: التعميـ العالي
إعادة النظر في أدكار اإلدارة الجامعية كفؽ عدة  إفٌ  (van Vught,2010,p8). "اإلصالحات في الدكلة

متغيرات متمثمة بالتحديات المعاصرة، كتكعية القيادات الجامعية، كالكشؼ عف مشكالت اإلدارة الجامعية 
ميـ العالي إلى كضع أك إلى تطكير جممة مف االستراتيجيات، ليس حاجة مؤسسات التع" كىذا ما يؤكد بأف

أقميا إعادة الييكمية ك حتى إعادة التأىيؿ لمجسـ التدريسي، مما يطرح تحديات كبيرة عمى الجيات 
المحمية المعنية بقطاع التعميـ العالي في سكريا، إضافة إلى ظيكر تساؤالت جمة حكؿ التكقعات المحتممة 

كتعد التكجيات اإلستراتيجية لقطاع التعميـ العالي (  119 ،ص2003دياب،")تمؾ التغييراتلمتحرؾ نحك 
فقد   بتعزيز حاكمية التعميـ العالي كتطكير العمؿ اإلدارم المؤسساتي" التي كضعتيا القيادة في سكرية

حداث مراكز عممت الحككمة عمى االرتقاء بمستكل األداء كتحسيف جكدة الخدمات المقدمة لممكاطنيف، ك  ا 
ك إعادة الييكمة اإلدارية لمكزارة كالجيات التابعة ليا كتعديؿ األنظمة  لخدمة المكاطف في الجيات التابعة

الداخمية، كتبسيط اإلجراءات اإلدارية، كالتكجو نحك الالمركزية، كتطكير أتمتة العمؿ اإلدارم كالبريد 
كلذلؾ إف تطكير ىيكمية اإلدارة الجامعية   (2،ص2011 الخطة الخمسية الحادية عشر،" )االلكتركني

كتكظيؼ التقنيات الحديثة في األعماؿ اإلدارية الجامعية كتطكيرىا يحقؽ اليدؼ التنمكم مف التعميـ 
   ا بما يحقؽ سرعةن في األداء كالكفاءةيالجامعي تناسبان مع تطكير إدارة الجامعات كالمعاىد العم

 :تطبيق الجودةتحديث التعميم العالي كمدخل ل -2
السكرية عمى عدة محاكر منيا إطالؽ نظاـ  العربية تركز سياسة التعميـ العالي في الجميكرية

حداث ىيئة   لمتقكيـ الذاتي في الجامعات حداث مراكز لالعتماد كالتقكيـ في الكزارة كفي كؿ جامعة كا  كا 
مجاؿ الجكدة كاالعتماد عمى إطالؽ  سياسة التعميـ العالي في" إذ تركز  كطنية لضماف الجكدة كاالعتماد

حداث مراكز لالعتماد كالتقكيـ في الكزارة كفي كؿ جامعة، كتشكيؿ  نظاـ لمتقكيـ الذاتي في الجامعات، كا 
حداث ىيئة كطنية لضماف الجكدة  لجنة لمجكدة كاالعتمادية منبثقة عف مجمس التعميـ العالي، كا 

الحصكؿ عمى '' اؿ التربكم ىكلمجكدة الشاممة في افالمقصكد بالج(  6، ص2007بركات،")كاالعتماد
منتج جيد مف خالؿ التحسيف المستمر في كؿ مداخالت العممية التعميمية بمنظكر شامؿ لتحقيؽ حاجات 
  المؤسسة التعميمية الحالية كالمستقبمية بالتركيز عمى المعمـ كالمتعمـ كاإلدارييف كالعامميف الذيف ىـ
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فالجكدة تيحسف (  73 ،ص2013سمير،")كقدراتيـ بفمسفة الجكدة الشاممة مياراتيـ لتطكير بحاجة
العمميات التعميمية كتطكر القدرات المؤسسية كاألكاديمية ألعضاء الييئة التدريسية كاالرتقاء بيا مف 

تتميز منظكمة الجكدة الشاممة في التعميـ الجامعي في إطارىا المنظكمي في "خالؿ نظاـ لتقكيـ األداء إذ 
نماء الفكر المنظكمي الشامؿ عند التفكير في ت كجيو التعميـ الجامعي ، كزيادة كفاءة التدريس كالتعمـ، كا 

ا مثؿ التطبيؽ، التحميؿ، التركيب، كصكال يكاالرتقاء بمستكل التعميـ في المستكيات العم  حؿ أم مشكمة
ا لمتن(  51،ص2009 عمي،")لإلبداع مية االقتصادية كاالجتماعية فتجكيد التعميـ الجامعي ليس مفتاحن

فقط، كلكنو عامؿ محدد كمؤشر عمى مدل قدرة النظاـ التعميمي في تخريج أجياؿ قادرة عمى قيادة 
المجتمع "كترتكز المعايير األساسية لتقييـ الجكدة النكعية في األداء الجامعي عمى الرسالة كاألىداؼ 

التعميمية ، كنكعية الطمبة المقبكليف ، /  كية التعمُّميةالعامة، كىيكمية البرنامج كمضمكنو، كالبيئة الترب
كنظاـ الدراسة، كنسب النجاح، كنكعية الخريجيف ، كنجاعة نظاـ الدراسة، كنكعية ىيئة التدريس، 

األغا ")التعميمية، كالتكاصؿ الخارجي كالتبادؿ المعرفي، كالتقييـ الداخمي لمنكعية/ كالمرافؽ التعممية
لسياسات " كعمى الحككمة أف تجعؿ مف ىذا التكجو المتكامؿ لتطكير التعميـ بداية(  8، ص2010كأخر،

 - شاممة متكاممة نحك رفع الجكدة في كافة الخدمات التي تقدـ لممكاطف كسيتطمب ذلؾ مف كؿ جية
أف تحدد معايير الجكدة التي يجب الكصكؿ إلييا كمؤشرات التقييـ التي ينبغي  - إنتاجية أـ خدمية

يا، كأف تخضع جميعيا لتقييـ األداء كاالعتماد مف جيات محايدة، مما سيزيد مف قدرتا التنافسية إتباع
 الجكدة تحقيؽ أف " جكراف كيؤكد(  14،ص2011جابر، ميدم،")كيعزز مف استجابتنا لتطمعات مكاطنينا

 الجك كتييئة خمؽك  العالي كفاية التعميـ تحقيؽ إلى إدارية تيدؼ كعممية ىك منيج  العالي التعميـ في
 عمى فقط التركيز يعني ال ذلؾ كيضيؼ أف، الجامعية الشيادة عمى لمحصكؿ لمطمبة المناسب األكاديمي

 مستكيات في تحقيقيا تـ التي لإلنجازات تقييـ يشمؿ أف ينبغي بؿ أىداؼ مف تحقيقو يتـ ما مدل قياس
 (  152، ص2009 صبرم،") .العالي التعميـ

تعميـ العالي بسياساتيا كمناىجيا كالعمميات المرافقة ليا لتطبيؽ الجكدة تكجيو منظكمة ال إفٌ 
الحفاظ عمى استمرارية مؤسسات التعميـ العالي كتطكرىا كقدرتيا عمى مكاكبة "  الشاممة يتطمب ذلؾ

 التحديات العالمية كاإلقميمية كالداخمية ، كأف تقـك بتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة لضماف إدخاؿ كؿ مككف
ككؿ فرد في المؤسسة في منظكمة التحسيف المستمر لمجكدة ، كالتركيز عمى تالفي حدكث أخطاء 

 إف تطكير(  5، ص2011عبد الحميد،") كاالرتقاء بو بشكؿ مستمر( الطالب) لضماف جكدة المنتج
المؤسسي،  صميـالت البشرية، المكارد القيادة، العقؿ، ) بأنكاعو" العالي بالتكجو نحك الجكدة برامج التعميـ
 االبتكارات، كالتعمـ، كالمكضكعية، الذاكرة الخياؿ، اإلبداع، (الذاتية كبمصادرىا  (النتائج ك المعمكمات،

 مسارات تغيير في تؤثر ىائمة قكة تؤلؼ  )المعايير كالبرمجيات الفكر، أصالة االختراع، براءات
 في بيئة جامعة ألية األكاديمية كالمكانة بالسمعة االعتراؼ صار إذ الجامعة اإلستراتيجية، كتكجيات
 ص ،2011صالح،") الجكدة الشاممة لمعايير كتطبيقيا التزاميا درجة عمى متكقؼ العالي التعميـ عكلمة
ىناؾ عالقة كثيقة بيف التخطيط " التكجو نحك التخطيط االستراتيجي المجكد يثبت أف إفٌ (  214
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مف ككف معايير الجكدة تعتبر أىداؼ التخطيط كمنطمقاتو، كما  االستراتيجي كالجكدة، كىذه العالقة نابعة
 (  78، ص2011السيؿ كآخركف،  ")أف بنكد الجكدة تشمؿ كجكد التخطيط

تتمثؿ في "  إٌف تبنى استراتيجيات تضمف جكدة العممية التعميمية كتحقؽ تعزيز االنتماء الكطني
عبر التخطيط طكيؿ المدل بكاسطة رسـ كتنفيذ رؤية المؤسسة التربكية لما تريد أف تحققو مف أىداؼ 

خطط الجكدة، كالتي تؤدم مرحميا إلى تحقيؽ ىذه الرؤية كىي كذلؾ ثقافة تربكية تتحدد عف طريؽ زيادة 
رضا المستفيد مف خالؿ التحسينات المستمرة في إطار مف المشاركة الكاسعة لمطمبة 

لشاممة في التعميـ العالي تعني قدرتيا عمى تمبية فإدارة الجكدة ا(  217 ، ص2003الحجار،")كالعامميف
كيتطمب تحقيؽ جكدة التعميـ تكجيو كؿ المكارد البشرية " متطمبات الطالب، كسكؽ العمؿ، كالمجتمع

كالسياسات كالنظـ كالمناىج كالعمميات كالبنية التحتية مف أجؿ خمؽ ظركؼ مكاتية لالبتكار كاإلبداع 
لممتطمبات التي تييئ الطالب لبمكغ المستكم المطمكب، كتركز المفاىيـ  لضماف تمبية المنتج التعميمي

العياشي، " ) الحديثة لمجكدة في التعميـ عمى عممية التعمـ نفسيا كعمى مدل استفادة الطالب منيا
كأسس  إف الحاجة لنظاـ متطكر لمجكدة الشاممة، يحدد آليات تحميؿ العمميات(  237،ص2013كريـ،

ت كالشركط لذلؾ، كأخيرا فاف أسس بناء الجكدة في إدارة التعميـ العالي ، يتطمب أف تقـك تحديد المكاصفا
التأكيد عمى كحدة " كؿ مؤسسة بصياغة سياسة عامة ليا ترتكز عمى عدة مكجيات أساسية مف أىميا

متغيرات التكافؽ مع ال، المعرفة اإلنسانية كتكامميا كاإلفادة منيا بما ال يتعارض مع اليكية الكطنية
التأكيد عمى التكامؿ بيف ، العالمية كاالنفتاح عمى المؤسسات كالمنظمات التعميمية كالبحثية العالمية

مخرجات المؤسسة كمتطمبات التنمية الشاممة ، كالحفاظ عمى اليكية القكمية كبيف متطمبات العالمية في 
يف كتأىيميـ كتدريبيـ بما يمكنيـ مف صياغة النظـ كالبرامج التعميمية االرتفاع بمستكل أعداد الخريج

 ( 25، ص1429جامعة الباحة،")استيعاب التطكرات التقنية المستقبمية كاالرتفاع بمستكل الكفاءة
السكرية، كتفعيميا في  العربية إف العمؿ عمى تبني برامج كآليات االعتماد األكاديمي في الجميكرية

كىك أحد أىداؼ  ك تركيز إدارتيا عمى قياس كتقييـ األداءا، يأنظمة الجكدة في الجامعات كالمعاىد العم
إجراءات التطكير كمكاكبة التغيرات العالمية لمتطمبات الجكدة لمتطكير كالتحسيف المستمر في العممية 

  التعميمية التي تيعد إحدل اآلليات التنفيذية لمعممية التطكيرية التحديثية في التعميـ العالي في سكرية
 اتجاىات حديثة لتطوير التعميم الجامعي:اعتماد  -3

تعد الجميكرية العربية السكرية مف بيف الدكؿ التي أعادت النظر في نظاميا التعميمي كبنيتو 
كعقمية االستثمار بو كخاصة في مرحمة التعميـ العالي بناء عمى االتجاىات التربكية العالمية الحديثة 

ر األسد عمى متابعة نيج التصحيح المجيد كحرصو عمى تعميقو تأكيد السيد الرئيس بشا" إف  كمكاكبتيا
صركح االنجازات في كؿ مكاف مف أرجاء سكرية  لتتعالىكترسيخو في حياتنا بركح التحديث ك التطكير 

ك تتعمؽ الكحدة الكطنية كتترسخ كتتكسع المشاركة الشعبية كيتنامى النيكض االجتماعي كاالقتصادم 
سمحت  لذلؾ فقد(  10،ص2001 قداح،") ىار كيتكرس األمف كاالستقراركيتعاظـ الرخاء كاالزد

نشاء جامعات كاستجابة حتمية لممتغيرات المجتمعية  الحككمة السكرية باالستثمار في التعميـ الجامعي كا 
كالعالمية كالمحمية كضمف اإلصالحات التي تسعى الحككمة لتحقيقيا في ىذا القطاع الحيكم كالميـ كمف 
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تـ استحداث أنماط التعميـ العالي كالتعميـ المفتكح، كالجامعة االفتراضية ، "جييات القائد فقد خالؿ تك 
كالتعميـ المكازم، كافتتحت جامعات خاصة في سكرية بمشاركة جامعات عالمية مرمكقة ، مع العمؿ 

التعميـ  كقد شكمت أنماط(  16،ص2005رئاسة مجمس الكزراء،")عمى ربط الجامعة بالتنمية كالمجتمع
تعدد   العالي حجر الزاكية في خطة تنمية المكارد البشرية كاإلصالح اإلدارم مف أجؿ عدة أسباب منيا

مصادر التمكيؿ الحككمي، كاتساع قاعدة التعميـ، كتحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص ، كتحقيؽ شعار التعميـ 
 :ي الكطف كيتحقؽ ذلؾ كما يميمدل الحياة ، كمنع االغتراب، كاستثمار األمكاؿ كالمكارد البشرية ف

  نظاـ التعميـ المفتكح -1
  نظاـ التعميـ المكازم -2
  قبكؿ أبناء السكرييف المغتربيف -3
  الجامعات الخاصة، كمنيا الجامعة االفتراضية -4
 ( 72، ص2005العمار،")مصادر ذاتية لمجامعة ناتجة عف العمؿ الميني كبعض االستثمارات لدييا-5

دارة الجامعية في تحقيؽ التمكيؿ الذاتي مف خالؿ؛ التخطيط كالدراسةعف مصادر بديمة ففعالية اإل"
صالح ")لتمكيؿ الجامعات ، كاستخداـ المكارد المتاحة لمجامعة ، كالرقابة عمى المكارد المتاحة لمجامعة

ي في تكزع الطالب الممتحقيف عمى مؤسسات التعميـ العال( 1-3) كيبيف الجدكؿ( 3، ص2005الديف،
القطر كتشمؿ مؤسسات التعميـ العالي المنتشرة حاليان في القطر في كؿ مف الجامعات كالمعاىد العمىا 
الحككمية كالجامعات الخاصة كاألكاديميات كالمعاىد التقانية المتكسطة، سكاءن التابعة منيا لمجامعات أك 

في التعميـ العالي عمى ىذه  تراضي كالمفتكحالتابعة لمكزارات، ككذلؾ األنماط األخرل لمتعميـ كالتعميـ االف
 :2009 المؤسسات لمعاـ

 2009( توزع الملتحقين في التعليم العالي على المؤسسات: 1-1الجدول )
 التوزع النسبي % إجمالي الطالب الملتحقين نوع التعليم العالي

 76 53:9:3 )تعلىم تقليدي( اجلامعات احلكومية
 4756 373567 مفتوح(اجلامعات احلكومية )تعلىم 

 358 9;56 )تعلىم افرتاضي( اجلامعات احلكومية
ادلعهد  -الفنون ادلسرحية – ىبا)ادلعاىد العلىا احلكومية 

 (العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
346: 354 

 :85 ;6339 (التابعة للجامعات احلكومية) (ادلتوسطة) ادلعاىد التقانية
 56; 77:68 (التابعة للوزارات األخرى) (وسطةادلت) ادلعاىد التقانية

 558 43733 اجلامعات اخلاصة واألكادمييات
 333 3473;7 إمجايل ادللتحقني

 ))المصدر: الخطة الخمسية الحادية عشرة      
 التجديد في أنماط التعميم وبنيتو:  -4

كنشرىا مف خالؿ عمؿ في المجتمع السكرم  كتطبيقيا العالي التعميـ كأنماط إف تعزيز أنكاع
الحككمة السكرية عمى كضع التكجيات السياسية كتنفيذىا في إستراتيجية التعميـ كبخاصة بعد صدكر 



67 
 

التعميـ العالي كمنظكمتو لإلسياـ في تنمية الككادر،  العديد مف المراسيـ التشريعية التي تحقؽ رسالة
معدؿ االلتحاؽ بالتعميـ العالي  إذ بمغ "ةالتنمية الشاممة المستدام كتكليد فرص العمؿ كاإلسياـ في

 8 28 ىك 2010 لمعاـ(  الشريحة العمرية عاـ القبكؿ( / )العاـ كالخاص كالمفتكح) لممقبكليف
إذ إف أنماط التعميـ تعد أحد التجديدات التربكية كالتي  ( 4، ص2010 الخطة الخمسية العاشرة،%")

مى التعميـ الجامعي لمطالب، كلمحد مف تكجو الطالب يمكف مف خالليا مكاجية األعداد المتزايدة ع
السكرييف إلى الجامعات العربية كاألجنبية كما ينجـ عف ذلؾ مف أعباء يتكبدىا االقتصاد الكطني، ككذلؾ 
بيدؼ تحقيؽ مكارد ذاتية تعزز القدرة المالية كزيادة فرص االلتحاؽ بالتعميـ العالي في الجامعات 

 السكرية 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 

                                                                                                                                                                    
الدراسية ، تطوير نظم القبول والدعم من ،  زيادة الفرص  . فتح آليات وبرامج من طراز جديد

أجل زيادة الفرص، وتوفير التكافؤ والعدالة  ،  تنوي  التعميم العالي وارتفاع عدد مؤسساتو وانتشارىا 
 ج رافيا ، إنشاء بنى وىيئات وطنية لضمان الجودة وضبط الجودة.

 
 
 

 والتنمية المجتمعية ومة التعليم العالي( مراحل اإلصالحات المؤسسية لتطوير التكامل بين منظ3-1الشكل )
 المصدر: من إعداد الباحثة

 

 التخطٌط االستراتٌجً  فً تطوٌر التعلٌم العالً وتحدٌثه وأبرز اإلنجازات

التعلٌم العالً 

 الحكومً

 األنظمة تطوير

 المالية

واإلدارية 

إطالق 

مبادرات لدعم 

جودة التعليم 

العالي مبادرات 

لدعم البحث 

العلمي شبكات 

ية وقواعد جامع

بيانات نظم 

تقنية 

للمعلومات 

 واالتصاالت

ٌزات وتطوٌر المناهج وفق تخصصات ومستوٌات ذات أولوٌة وبناء للقدرات تطوٌر البنٌة التحتٌة من أبنٌة وتجه

 فً الجودة، واستثمار التفوق وتطوٌر البرامج والمناهج بما ٌتوافق والتطور التكنولوجً.

جراءات تنفيذية لدف   االجتماعية التنمية احتياجات م  العالي التعميم ارتباطية تعزيز واالقتصادية وتصميم سياسات وا 
 القبول تدريجيا نحو تخصصات ذات أولوية تنموية،

 

التعلٌم 

 المفتوح

1002  

 

 التعلٌم

الجامعً 

الخاص

1002 

التعلٌم 

موازي ال

1001 

االنفتاح على 

النظم التعلٌمٌة 

المتطورة 

بإقامة تحالفات 

وشراكات بٌن 

 الجامعات

والمؤسسات 

اإلنتاجية

7002 
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 التعميم الموازي:  -أ
 الخاص بالتعميـ المكازم 7/8/2002 تاريخ 115 صدر قرار مجمس التعميـ العالي رقـأ  لقد

لمكازم ا المكافقة عمى قبكؿ نسبة مف الحاصميف عمى شيادة الثانكية العامة السكرية في التعميـ المتضمف"
كقد تـ رفعيا  % 15 حددت النسبة حينيا 2003/ 2002 في الجامعات السكرية بدءان مف العاـ الدراسي

أك فرع بمكجب المفاضمة  كحد أقصى مف عدد الطالب المقرر قبكليـ في كؿ كمية أك قسـ% 20 إلى
،")العامة المقبكليف في  زيادة نسبة" كعززت الحككمة في برنامجيا التطكيرم عمى( 2ص  ،2009سمـك

كتأكيدان لذلؾ فقد كضعت (  68،ص2005رئاسة مجمس الكزراء،%")15 إلى% 10 التعميـ المكازم مف
بالمكافقة عمى زيادة نسبة "  2011األىداؼ اإلستراتيجية كالسياسات كاألنشطة في الربع األكؿ لعاـ

بدالن % 30 سكرية بإذ أنو تصبحالتعميـ المكازم في المرحمة الجامعية األكلى في الجامعات الحككمية ال
كزارة التعميـ ")10/8/2011 تاريخ/ 357/بمكجب قرار مجمس التعميـ العالي رقـ%، 20 مف

 ( 2،ص 2011العالي،
 التعميم المفتوح:    -ب

الخاص بنظاـ  29/7/2001 تاريخ/ 383/ أصدر السيد الرئيس الدكتكر بشار األسد المرسـك رقـ
جكاز قبكؿ عدد مف حممة الشيادة الثانكية أك شيادة معادلة ليا في نظاـ التعميـ التعميـ المفتكح المتضمف 
كبناء عمى تكجيات الحزب القائد في السياسة التعميمية في سكرية كتنفيذ   المفتكح كألىداؼ عديدة

عداد اطر قيادية مؤىمو كمدربة كاال ستفادة منيجية التطكير كالنظرة المستقبمية لمتعميـ لتحسيف نكعيتو كا 
مف الخبرات كتجارب الدكؿ الكبرل لتحقيؽ الخدمة ألكبر عدد مف طالب خريجي المرحمة الثانكية، 

ككفقان لذلؾ كاف ال بد مف   كتحقيؽ تكافؤ الفرص لمجميع، كدعميا بالقكانيف كالتشريعات الالزمة لتثبيتو
امعات السكرية كقطاع التعميـ كمف ىنا بدأت الج"  فتح آفاؽ جديدة لمتعميـ العالي في سكرية كتطكيره

مي مف أجؿ تعدد مصادر التمكيؿ ليذا القطاع، فظيرت يالعالي في سكرية تعتمد عمى أكثر مف نظاـ تعم
األنظمة الخاصة، إضافة إلى التمكيؿ الحككمي كمنيا التعميـ المفتكح، كالجامعة االفتراضية، كالجامعات 

التقدـ العممي السريع كالتراكـ المعرفي الكبير الذم    كي يتناسب مع(2 ، ص2005العمار،" ) الخاصة
يعتبر األخذ بيذا التنكع مف التعمـ مكاكب لمعصر كمساير لظركؼ الحياة التي " نعيشو ىذه األياـ، ليذا

" لذلؾ فإف تمؾ التغيرات تكجو لتككف صالحة لمحاضر كالمستقبؿ (  2، ص2005 عفيفي،) نعيشيا اليـك
ميـ الجامعي المفتكح يعد مف أبرز مظاىر التطكر كالتجديد التربكم الذم بدأت نظاـ التع" باعتبار أف

  مالمحو تتبمكر في العديد مف الدكؿ المتقدمة كالنامية خالؿ العقكد الثالثة الماضية ، كأحد البدائؿ
لسبب أك كالصيغ الفعالة القادرة عمى تكفير المزيد مف الفرص التعميمية لقطاعات كبيرة لـ يحالفيا الحظ 

 ، ص2003نكفؿ ،")مف ىذه الفرص مف خالؿ مؤسسات التعميـ الجامعي التقميدية آلخر مف االنتفاع
استراتيجيات التعمـ اإللكتركني التي اعتمدتيا الجامعات ذات أىداؼ ثالثة " ككفقا لككراف فإف(  298

خفض تكمفة التعميـ مشتركة تكسيع نطاؽ الكصكؿ إلى الفرص التعميمية ؛ كتحسيف نكعية التعمـ؛ ك 
(  إف الجامعات المفتكحة تتطكر" باستمرار مف خالؿ دمج النيج الجديدة Szucs,2009,p1" ) العالي

التي تدعميا تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، مع زيادة األداء كالتكافر كالقدرة عمى تحمؿ التكاليؼ مف 
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، كالطريقة التي تعمؿ بيا قد تغير إلى حد كبير األدكات القائمة عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 
لذلؾ فإٌف المراسيـ    (Игорь Николаевич,2012,p1 )مف خالؿ دمج عناصر التعمـ اإللكتركني"

التشريعية المتضمنة إحداث كميات جديدة في التعميـ العالي العاـ كربطو بالمفكضية األكركبية، كالتعميـ 
الفتراضية كالخاصة ، بقرار مف كزارة التعميـ العالي السكرية التي تيدؼ المكازم كالمفتكح، كالجامعات ا

 ىذا كاستجابة ليذه يقـك  "إلى تكفير الفرص التعميمية الجامعية كتعميـ مستكل عالمي لمطالب في سكرية
 يرتكف يتطمب مما الحياة، مدل يتعمـ اإلنساف مبدأ أف تعتمد مرنة فمسفة عمى الجامعي التعميـ مف النمط
 كمينتو االجتماعي ككضعو الفرد اإلنساف ىذا مع عمر تتناسب التي التعميـ كسائؿ مف عديدة أشكاؿ
دارة إعداد أف كما النفسية كاالقتصادية ، ظركفو كحتى سكنو كمكاف عممو كمكقع  في البشرية المكارد كا 
 كيتسع ينتشر أخذ الذم المفتكح الجامعي التعميـ نحك الدكؿ لمتكجو سعي تتطمب الحياة مجاالت جميع
تصكيب التعميـ المفتكح مف " كقد عممت الحككمة السكرية عمى( 4،ص 2008دكيكات،")عديدة دكؿ في

 إطار تطكير كفي .(68،ص 2005رئاسة مجمس الكزراء،")النكاحي التعميمية كاإلدارية كالتكسع فيو
 القبكؿ كقكاعد كاألىداؼ اإلدارة "يةناح مف تنظمو التي اإلجراءات مف مجمكعة اتخاذ تـ المفتكح التعميـ

 كماجستير دبمـك درجات بعض في الخريجيف مف عدد االمتحانات كقبكؿ كاالنتقاؿ كنظاـ كالتسجيؿ
خضاع التأىيؿ في  الجامعية الكتب تأليؼ قكاعد إلى المفتكح التعميـ في الكتب تأليؼ كالتخصص كا 

 مف مدرس ( ألؼ60) لتأىيؿ برنامج كافتتاحالمفتتحة،  كاالختصاصات البرامج كتقييـ الجامعات،
 كالتجارة التسكيؽ :العمؿ سكؽ احتياجات تمبي جديدة اختصاصات كافتتاح التربية، كزارة مدرسي

 في المشركعات كالمحاسبة اإلدارة - كالمصارؼ التأميف - كدبمكماسية دكلية كدراسات  االلكتركنية
: خدمات مختمفة لمطالب مثؿ"دـ الجامعة المفتكحة كتق .(9،10،ص2007بركات، (كالمتكسطة الصغيرة

المكاد المطبكعة كالتي تعتبر الكسيطة السائدة في التعميـ المفتكح، كمكاد سمعية كبصرية، كتسييالت 
إف مكاكبة مسيرة التطكير التعميمي المفتكح (  39،ص2006شرؼ،")حاسكبية ذات اتصاؿ أحادم االتجاه

أحدث تغيران ميمان في فكرة التعميـ التي تحكلت مف طريقة يقـك فييا " قد كتكسيع لقاعدة التعميـ العالي
المعمـ بتمقيف الدارس المحاضرات ك الشركحات إلى طريقة يككف فييا لمدارس الدكر األساسي معتمدان 
عمى جيده الخاص ك قدرتو الذاتية بينما يككف دكر المعمـ ىك دكر المشرؼ كالمرشد مع مساعدة الدارس 

 :لقد حققت ىذه التجربة( 333 ، ص2003خزاـ،") تحفيز قدراتو الخاصةعمى 
إعادة تأىيؿ عدد مف أصحاب الشيادات الثانكية أك المتكسطة أك الجامعية سكاء باختصاصات  -1

  جديدة أك بتجديد ك متابعة الدراسة العالية
عف  كالتردد كالدراسة كما حققت حياة عممية في المجتمع السكرم بدالن مف بعض الخمكؿ كالكسؿ -2

  جامعات خارج القطر لمدراسة
أكجدت فرص عمؿ جديدة لكثير مف األساتذة الجامعييف كاالختصاصييف في شؤكف العمؿ كاإلدارة  -3

 كيعد ىذا نكع مف التخطيط التي تسعى لتحقيقو الحككمة (  2003،396 حمكاني،")الجامعية
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  التعميم الجامعي االفتراضي: -ج
مف نظرية التطكير كالتحديث في التعميـ العالي بمفاىيمو كآلياتو لتتناسب مع متطمبات  انطالقان 

االقتصاد القكمي كالسياسة التربكية افتتح السيد الرئيس بشار األسد الجامعة الكاقعية االفتراضية السكرية 
امعي لمطالب كمؤسسة أكاديمية، تيدؼ إلى تأميف أرفع مستكيات التعميـ الج 2/9/2002 رسميان في

المعتمدة أك التي تخضع (SVU) كىي الجامعة" السكرييف كالعرب مف مكاف إقامتيـ بكاسطة االنترنت
إلشراؼ حككمي ككزارة التعميـ أك التعميـ العالي، ك التي تنقؿ جميع أك الجزء األكبر مف مقرراتيا 

(  11 ، ص2007الصالح،")يةكبرامجيا الدراسية بكساطة اإلنترنت كتطبيقاتيا عمى الشبكة العنكبكت
كباعتبار أف التعميـ العالي قطاع استثمارم كطني فإف الدراسات اإلستراتيجية المتعددة التي انتيجتيا 

يسيـ في زيادة الدخؿ القكمي، كتحقيؽ كفكرات مالية حككمية عف " الدكؿ كجدت أف التعميـ االفتراضي
ا، ك يخفض كثيرا مف يلة لمجامعات كالمعاىد العمطريؽ تخفيض االعتمادات المالية التي تخصصيا الدك 

المصاريؼ كتكاليؼ التدريب التربكم ، كيسيـ في تنشيط الصناعات اإللكتركنية كمكاد التعميـ اإللكتركنية 
كمجاالت االستثمار التربكية األخرل، كيكسع مجاؿ االستثمار التربكم غير الحككمي في مجاؿ التعميـ 

مستكل عالمي " في تقديـ  كتتمثؿ رسالة التعميـ االفتراضي(  44،45 ، ص2006شرؼ،")عف بعد
درجات :  مية الكتركنية مباشرة، تتضمفيلسكريا كالطالب العرب في منازليـ، عف طريؽ ابتكار بيئة تعم

عف طريؽ األقمار الصناعية كالكمبيكتر كاالنترنت كشبكات ) جامعية عبر االتصاؿ اإللكتركني المباشر
مف جامعات أمريكية كأكربية كدكلية معتمدة، كدرجات جامعية مجيزة كمعدة ( االتصاالتالمعمكمات ك 
كيجمع معظـ الميتميف في تكنكلكجيا المعمكمات أف التعميـ (  19 ،ص2010البكىي، ")بكاسطة نفسيا

ؿ التعميـ االلكتركني المباشر عبر االنترنيت ك األقراص الميزرية، مف خال  يعني أساسان " االفتراضي
استخداـ التقنيات التي يكفرىا الحاسب عف طريؽ بنيتو القاسية ك المينة ك ذلؾ لتكصيؿ المعرفة العممية 

كما أعمنت كزارة التعميـ العالي في سكرية عف إطالقيا لدبمـك ( 13،ص2003الشكا ،")كالتكنكلكجية
تناط "إذ   8/5/2002 يختار  6 التأىيؿ التربكم االفتراضي بناءن عمى أحكاـ المرسـك التشريعي رقـ

بالجامعة االفتراضية مسؤكلية إدارة المكاد الدراسية كتقديـ مختمؼ أنكاع المساندة في إنتاج المكاد الدرسية 
المحكسبة، ككذلؾ تأميف المخدمات الضركرية لضماف االتصاؿ مع األنترنيت، إلى جانب إنشاء الجامعة 

كادر تدريسي كالتي ربما تستغرؽ عممية بناء الكيانات  االفتراضية، ال بد مف كجكد تسييالت داعمة ك
كتعتبر الجامعة السكرية (  32،ص2003دياب،") المينة لممكاد الدرسية كقتان طكيالن ك جيدان كبيران 

االفتراضية الجامعة الكحيدة في المنطقة العربية التي تتمقى دعمان حككميان يتمثؿ في سكرية كتـ االعتراؼ 
سية مف قبؿ كزارة التعميـ العالي السكرية، ككذلؾ العديد مف الجامعات العالمية التي ترتبط بمساقاتيا الدرا

كفي تقريره "  معيا الجامعة االفتراضية السكرية بشراكات تعاكف أكاديمي لتقديـ خدمات التعميـ عف بعد
فتراضية الجامعات اال( OBHE,2004) ـ، صنؼ مرصد التعميـ العالي بال حدكد2004 لشير سبتمبر

الجامعات اليادفة إلى تصدير التعميـ الجامعي، مثؿ جامعة المممكة المتحدة : في أربع فئات ىي
، مثؿ الجامعة التكنسية االفتراضية، اإللكتركنية، كالجامعات اليادفة إلى تكفير التعميـ لمف حرمكا منو

ج مثؿ الجامعتيف اليكلندية الرقمية كالجامعات اليادفة لمبحث كالتطكير في مجاؿ المحتكل الرقمي كالبرام
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كالفنمندية االفتراضية، كأخيران، الجامعات اليادفة إلى تنمية قطاع االقتصاد، مف خالؿ التركيز عمى 
دارة األعماؿ عف طريؽ التعاكف كالشراكة مع مزكدم برامج التعميـ العالي  تخصصات تقنية المعمكمات كا 

 ")نقالن عف كالباكستانية االفتراضيتيف  ةمف خارج الدكلة مثؿ الجامعتيف السكري
جامعة عالمية  400 بالتعاقد مع  إذ أنو قامت الجامعة االفتراضية السكرية(  15،16،2007الصالح،

اختصاص سكاء في البكالكريكس أك الماجستير أك  300 في أمريكا كأكركبا تمنح شيادات في حكالي
فمذلؾ أصبح التعميـ االفتراضي   مميكف 200 ضـ حكاليكتكفر لمطالب مكتبة الكتركنية ت  الدكتكراه

محكران لالىتماـ العالمي باعتباره أحد المنافذ لحؿ مشاكؿ الميف المتجددة كالتخصصات المعقدة كالتدريب 
كيرل عديد مف الباحثيف كمنيـ جكدارد  ( 3، ص2009 كزارة التعميـ العالي،") المستمر إلعادة التأىيؿ

تعد رؤية جديدة إلتاحة التعميـ العالي لمكثيريف باالعتماد عمى قكاعد " امعة االفتراضيةكلكرف فكرد أف الج
كالتي غيرت مف الصكرة التقميدية لمتعميـ العالي التي كانت ( االنترنت) المعمكمات بالشبكة العنكبكتية

ما أنيا تفرض تفرض عمى راغبي الدراسة بو قيكدان منيا االنتظاـ في الحضكر كالمصركفات الباىظة ك
دارتو  كريستينا ،)  كتالحظ(  9، ص2010البكىي،")عمى مؤسساتو نفقات باىظة لتجييزاتو كمبانيو كا 

استخداـ التعميـ " أربعة عكامؿ لمتغيير في التعميـ العالي مف خالؿ(  2005) كجكنسكف(  2004
ع انخفاض في الميزانيات كالمكارد م ةكمنيا التغيرات االقتصادية المترافق  االفتراضي القائـ عمى اإلنترنت

المالية، كاالتجاىات المجتمعية، كالرغبة المتزايدة لزيادة فرص التعمـ ، كاتجاىات التكظيؼ كالطمب عميو، 
كالتدريب عمى أجيزة الكمبيكتر، كجميع ىذه المتغيرات تكفرىا الجامعات االفتراضية بخمؽ إمكانيات 

إذ تسعى  (Abdoli Sejzi, Aris, Yahya,2012,p565)  "جديدة لمتكاصؿ ك خمؽ معرفة جديدة
إلى إدارة ممارسات التعميـ االلكتركني بما يتناسب مع معايير الجكدة لمتعميـ " مؤسسات التعميـ الجامعي

بصفة عامة كالتعميـ االلكتركني بصفة خاصة، كتعمؿ عمى كضع معايير تمكنيا مف مراعاة جكدة 
بما يتناسب مع األسس المتعارؼ عمييا لمتعميـ الجامعي، مع األخذ في  التعميـ االلكتركني في المؤسسة

فقد شيد التعميـ (  22،ص2010الحامد،")االعتبار خصكصيات كمتطمبات ىذا النمط غير التقميدم
كالتكجو نحك الجامعة االفتراضية الذم  " العالي في سكرية قفزة نكعية بإحداث مؤسسات تعميمية خاصة

كقد أكدت الدراسات أف الجامعة   نكعية لمتعميـ الجامعي العربي في األلفية الثالثة، يعد نيضة ك نقمة
 (  12،ص 2011العربي،" )االفتراضية بديؿ لحؿ مشكالت التعميـ التقميدم

   التعميم الجامعي الخاص: -د
لتشريعي يعد التعميـ الجامعي الخاص في سكرية رافدان لمنظكمة التعميـ العالي فقد أجاز المرسـك ا

تسيـ مع الجامعات كالمعاىد " إحداث مؤسسات خاصة أك مشتركة في سكرية 2001 عاـ 36 رقـ
العممي كزيادة فرص  الحككمية في تقديـ التعميـ النكعي كالمتميز في رفع مستكل التعميـ العالي كالدراسة

،") التعميـ الجامعي كتمبية حاجات التنمية الحالية كالمستقبمية  لمتطمبات كتحقيقنا(  2  ص ،2009 سمـك
 كتنكيعو الجامعي القبكؿ لفرص كتكسيعنا التعميـ المجتمعية في لممشاركة التنمكية لمدكلة كتعزيزنا الخطط
 في األكلكية ذات الجغرافية المناطؽ" الكزارة العالي حددت التعميـ عمى الطمب تزايد تمبية سياسة كضمف

 كخاصة مينايتعم المخٌدمة غير المناطؽ عمى لتركيزا خالؿ مف خاصة، إلحداث جامعات الترخيص
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 تجنب بينيا، مع فيما التعميمية كالمؤسسات الحككمية، الجامعات مراكز عف البعد كمراعاة الريفية منيا،
 الجامعات عدد يبمغ الطبيعية، كحالينا البيئية األنظمة ضمف أك الزراعية األراضي ضمف المقترحة المكاقع
 طمبات / 10 / كىنالؾ كغير مفتتحتيف، محدثتيف جامعتيف إلى باإلضافة معات،جا /9 / المفتتحة
كلعؿ (  6 ،،ص2007بركات،) "العالي مجمس التعميـ في الدراسة كقيد األكراؽ مستكممة جامعة إحداث

تفسير االتجاه نحك التعميـ الخاص يعكد لرؤل فرقاء ثالثة فالفريؽ األكؿ يطرح التعميـ الجامعي الخاص 
نو خارج الحـر الجامعي لعدـ االعتراؼ بيا كطنيان أم أنو يتأرجح بيف فكرة الرفض كالتبني لمتعميـ بأ

الجامعي الخاص بسبب احتكار الحككمة لمتعميـ الجامعي مف جية كالنظرة الدكنية لمتعميـ الخاص مف 
جزءان مف نظـ لـ تكف ىذه المؤسسات التعميمية معتبرة : "جية أخرل كيقكؿ حساف كالعجمي في ذلؾ

التعميـ الجامعي الكطني، ك لـ تكف شيادتيا معترفان بيا كمكافئ لمشيادة التي تمنحيا تمؾ المؤسسات 
 ( 2008،8 حساف كالعجمي،" )التعميمية لمجامعات الكطنية

أما الفريؽ الثاني فيجد أف الجامعات الخاصة تعد نمطان مف أنماط التعميـ الجامعي الحككمي 
تحقؽ األىداؼ المشتركة الستثمار المكارد البشرية مف خريجي   ممة لمنظكمتو، كما أنياكداعمة لو كمك

التعميـ الثانكم، كتستكمؿ االختصاصات غير المكجكدة في التعميـ الحككمي، فكجكد الجامعات الخاصة 
داخؿ ىجرة الككادر البشرية ، كتستثمر األمكاؿ  فيي تحد مف  عمى أرض الكطف ذات اتجاىيف أساسييف

فرص االستيعاب "  كىذا ما يؤكد أف كجكد الجامعات الخاصة يزيد مف  الكطف األـ كتحققيما في أفو معان 
كالحصكؿ عمى الشيادات، باعتراؼ دكلي، ك التقميؿ مف سفر الطالب إلى الخارج، كما يرتبط بذلؾ مف 

يراد األلقاب العممية، كذلؾ تكمفة كعناء كنزيؼ لالقتصاد مف العمالت الصعبة، كضياع كفساد ككذلؾ است
ك بما أف الدكلة تشرؼ عمى التعميـ (  323، ص 2003 سعيد،")كمو دكف رقيب أك حسيب أك نقيب

الجامعي الخاص كتضعو تحت رعايتيا، كتنفذ عممية ربط التعميـ الجامعي بخدمة المجتمع، كمشاركة 
اقو كما أف جميع أنكاع التعميـ كؿ مف رجاؿ األعماؿ، كالمؤسسات الخاصة لمدعـ التنمكم بكؿ أنس

  تحافظ عمى اليكية الكطنية
أما الفريؽ الثالث فينظر بنظرة تكفيقية بيف الفريقيف مف ناحية شعار االستثمار في التعميـ ذم 

األعداد المتدفقة مف ) ، كمجابية التحديات التي تكاجو التعميـ الجامعي الحككمي(البشرم كالمالي)الرأسيف
كرد في تقرير منظمة اليكنسكك " الثانكم، كالجزء الكبير الذيف ىـ خارج أسكاره كىذا ما خريجي التعميـ

عف التغير ك التطكير في المجاؿ التعميـ العالي في انخفاض القدرة االستيعابية لمؤسسات  1995 لعاـ
تي تقؼ عائقان التعميـ العالي في الكطف العربي تمثؿ حجر زاكية في تحديات التعميـ العالي كأزماتو كال

ة، فبالرغـ مف تزايد أعداد الطمبة فإف الدعـ الذم يناؿ التعميـ العالي يأماـ تحقيؽ األىداؼ بكفاءة كفاعم
(  69،68،ص2008حساف، العجمي،" )يتناقص، فالفجكة بيف الدكؿ المتقدمة ك النامية في تزايد مخيؼ
ر كالتحديث، ككضعو مكضع المسؤكلية كىذا ما استدعى مف الدكلة السكرية العمؿ ضمف إطار التطكي

لما يتكقع ليذا النمط مف التعميـ العالي، مف فكائد عممية، كتقانية " المجتمعية لمكؿ مف القاعدة إلى القمة 
كسياسية، تتمثؿ في تحقيؽ األىداؼ كالغايات المتعددة منيا تحسيف مستكل العمالة السكرية  كتعميمية

استيعاب التقانات الحديثة، كالتطكير الكيفي لمتعميـ ، كزيادة كفاءة أعضاء المتعممة ، كزيادة القدرة عمى 
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الييئة التدريسية الكطنية، كاالنفتاح عمى مراكز التعميـ المتطكر في العالـ، كتمتيف عالقات التعاكف ، 
يجاد فرص مناسبة لتفعيؿ التكاصؿ مع العقكؿ، كالمؤسسات العربية المياجرة، كاالستفادة مف خب راتيا، كا 

كفي إطار تعزيز مساىمة الجامعات الخاصة (  324 ،ص2003 سعيد،")كتشجيع عكدتيا إلى كطنيا
-2010 فقد بمغت أعداد طالب الجامعات الخاصة لعاـ  "فرص االلتحاؽ بالتعميـ العالي  في زيادة
 مف منح%( 1) كتخصيص نسبة قدرىاان  طالب 29525 اإلجمالي،  طالب 7200 المستجديف: 2011

الجامعات الخاصة المقدمة لكزارة التعميـ العالي سنكيان لصالح ذكم اإلعاقة في جميع الكميات 
الخطة الخمسية ") 2011/ 30/1 تاريخ/ 133/ بمكجب قرار مجمس التعميـ العالي  كاالختصاصات
عي االستشراؼ المستقبمي لمتعميـ الجام( 4-1)كتبيف الخريطة في الشكؿ  ( 8، ص2013 الحادية عشر

 الخاص كالتخطيط لنشره في كافة المحافظات:

 
  خريطة منظومة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية( 4-1الشكل )

 ))المصدر وزارة التعليم العالي
 3/6/2007 تاريخ/ 221/ رسـ بمكجب قراره رقـ" مجمس التعميـ كاف قد كتجدر اإلشارة إلى أفٌ 

حدد فييا ما سمي بالمناطؽ التنمكية التعميمية لمترخيص شممت ثماني  رؤية تكسعية لمجامعات الخاصة
كتـ تحديد  الالذقية كحمص كحماه كالقنيطرة كالسكيداء كدير الزكر كالرقة كالحسكة،: محافظات ىي

 (  8ص ،2013 استشراؼ الخطة الخمسية الحادية عشر") المناطؽ المستيدفة في كؿ محافظة
تعميمية المتطورة بإقامة تحالفات وشراكات بين الجامعات االنفتاح عمى النظم ال -5

 والمؤسسات اإلنتاجية. 
السكرية مف الدكؿ السباقة التي انفتحت عمى النظـ التعميمية المتطكرة  العربية تعد الجميكرية

باتجاىيا نحك إقامة تحالفات كشراكات بيف الجامعات، كالمؤسسات اإلنتاجية لتحقيؽ عممية اإلخصاب 
قافي بالمجتمع السكرم لرفده بالكفاءات المدربة كباالختصاصات الجديدة  كفي ضكء ذلؾ عممت كزارة الث
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التعميـ العالي ضمف تكجيو القيادة إلى تعزيز التعاكف العربي كالدكلي إلى تأميف فرص قبكؿ الطالب 
تمؼ الدكؿ كمنيا السكرييف الراغبيف في الدراسة خارج القطر في إطار االتفاقيات التي كقعت مع مخ

"اتفاؽ مع ىيئة الداد األلمانية لمتبادؿ األكاديمي لتأىيؿ معيدم الجامعات السكرية كمكفدم البعثات 
العممية في الجامعات األلمانية كالعقد األساسي إلدارة مشركع بناء القدرات في التعميـ العالي في سكرية 

عيديف كمكفدم البعثات العممية كبرامج تنفيذية التفاقيات بيف الكزارة كالمجمس الثقافي البريطاني لتأىيؿ الم
التعاكف الثقافي مع عدد مف البمداف العربية كاألجنبية كمذكرة التفاىـ لتطكير قطاع التعميـ العالي مع 
االتحاد األكركبي كالتعاكف مع اليند في مجاؿ التقانات الحيكية تقانات المعمكمات كاالتصاالت 

ؽ التكنكلكجية كمذكرة تفاىـ بيف كزارتي الصحة كالتعميـ في سكرية كشبكة االغا خاف كالحاضنات كالحدائ
 (  9،ص2009غا خاف لدعـ قطاع التمريض في سكرية") كزارة التعميـ العالي،لمتنمية جامعة األ

الماضية أكد بأف  50كىذا ما يؤكد أف " الترابط المتزايد بيف البمداف كالمناطؽ خالؿ السنكات الػ 
لعالـ يحتاج ككادر تعمؿ عبر الحدكد الكطنية، كالظركؼ الخارجية االقتصادية كالقانكنية كالمغكية ا

كالسياسية ، كاالجتماعية في استجابة لمجامعات في جميع أنحاء العالـ كقد تـ تحديد المكاقع بنشاط 
يع جكانب لمعمؿ في بيئة عالمية تنافسية بشكؿ متزايد مف خالؿ دمج عمميات التدكيؿ في جم

 الجامعية الشبكاتالعالي  التعميـ شبكة "تربط سكرية   كفي(J. Bradmore,2007,p 86).العمميات"
تطكير  (  إفٌ 23ص ،2009)اليكنسكك،.االنترنت" كمع البعض بعضيا مع األبحاث كمراكز كالمعاىد

كالتطبيؽ مف المعرفة  التعميـ ىك "عممية طكيمة األجؿ تتطمب تركيزان باألىداؼ كالمثابرة في تنفيذىا،
المكتسبة مف تجارب اآلخريف   لتحقيؽ التنمية االقتصادية الناجحة ، بإصالح كدمج ناجح لمممارسات 
كلتحسيف قدراتيا كأساليب إدارة األعماؿ ، كقد جربت العديد مف الدكؿ العربية مع أنكاع مختمفة كأنماط 

ات المشتركة بطريقة منفتحة ك تكظيفيا في مف المؤسسات التعميمية  التي يجب مراجعة ىذه الخبر 
الظركؼ المحمية ، لتعمـ كيفية تنفيذ اإلصالحات بطريقة فعالة مف إذ أنو التركيز عمى مكاضيع التعميـ ك 

فقد نصت الخطة  (.p46 E l - Ba z,2009")المسارات، كاألخذ بالتجربة مف الغرب بعيف االعتبار
( عمى مجمكعة مف المشاريع  كاف أكبرىا مشركع 2010 -2006الخمسية العاشرة لمتعميـ العالي )

تطكير منظكمة التعميـ العالي فقد "تـ تكقيع اتفاقية تمكيؿ المشركع مع المفكضية األكركبية في سكرية 
لبرنامج مدتو أربع سنكات كبميزانية قدرىا عشرة مالييف يكرك  سكؼ  2007في شير حزيراف مف عاـ 

عالي مف خالؿ المساندة التي سيقدميا ىذا المشركع مف كضع إطار لخمؽ الظركؼ تتمكف كزارة التعميـ ال
المناسبة لتحسيف الجكدة كالكفاءة لقطاع التعميـ العالي في سكرية، كىذا بدكره سكؼ يساىـ في تأسيس 

،ص 2009مصدر قكل بشرية كاجتماعية لضماف النمك االقتصادم كالتطكر االجتماعي" )اليكنسكك،
كنفذ عمميان في سكرية"  2003ترجـ برنامج تمبكس لتطكير التعميـ العالي في سكرية عاـ (  ك 32،33

مشاريع قيد اإلنجاز، كما أنو ىناؾ تطمع إلى المزيد  9مشركعان منيا، كبقيت  30مشركعان، تـ إنياء  39
اسية مف المشاريع في المرحمة الرابعة مف برنامج تمبكس في سكرية، كذلؾ ضمف ثالث اتجاىات أس

تطكير المناىج عمى مستكل الكميات كاإلدارة الجامعية عالقة الجامعة مع المجتمع، كمف ضمنيا تطكير 
ىذه العالقة بيف خريجي الجامعة كما تتطمبو سكؽ العمؿ، فمعظـ المشاريع التي يتـ التقدـ إلييا تككف 
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الب كيفية الحصكؿ (  كذلؾ بغرض "اف يدرس الط1،ص2010ضمف ىذه االتجاىات الثالثة")ايكبي،
عمى المعرفة الحيكية كالمتجددة في مؤسسات التعميـ العالي ، كأف تتحدل عقكليـ لتحقيؽ آفاؽ جديدة 

(  فالدكر الذم لعبو تمبكس" p44 E l - Ba z,2009كطاقات مكجية إلى مسارات مفيدة لمقياـ بذلؾ ")
برنامج في تغيير المفاىيـ كالمكاقؼ في كثير مف األحياف، أكبر مف اإلصالحات الكطنية، كقد نجح ال

كما رفع مستكل المسؤكلية في خدمات الجامعات؛ كما تـ تعديؿ محتكل الدكرات التعميمية كتجديدىا 
كتطكيرىا، مع دعـ تنٌقؿ المعٌمميف كالطمبة، كتغيير العالقات بينيـ كبيف اإلدارة المركزية"") المجمكعة 

 ( 6ص ،2007االكركبية، 
 لتطوير والتحديث في مؤسسات التعليم العالي في سورية:وظائف ا.4.3.1
السياسة تعني تحقيؽ الممكف، كتقتضي المالئمة كالتغيير المستمر لمكاكبة التطكرات كالتفاعؿ  إفٌ 

مع المتغيرات كالتحديث لتحقيؽ كظائؼ التعميـ العالي مف تدريس أك أبحاث عممية أك خدمة المجتمع 
عض كتشترؾ في أىداؼ كغايات كاحدة ، تيدؼ في النياية إلى خدمة ىي كظائؼ متداخمة بعضيا بب

براز دكر مؤسسات التعميـ العالي في مجاالت منيا:  المجتمع كتطكيره كمكاجية التحديات المستقبمية، كا 
 مجال إعداد القوى البشرية:.1.4.3.1

الي لبناء قكة العمؿ السكرية برامج التطكير كالتحديث في التعميـ الع العربية تعتمد الجميكرية
المنتجة في الدكلة مف القكل البشرية لتؤدم عدة مياـ أساسية " في تربية األجياؿ عمى المكاطنة كالحقكؽ 
كالكاجبات كتطكير العقؿ النقدم الذم يساعد في عممية البناء كالتطكير كالتغيير المجتمعي كالنيكض 

يتـ استخداـ المكارد بالشكؿ األمثؿ عف طريؽ ربط باإلنتاج كاإلنتاجية، كيرتقي أداء المجتمع عندما 
 (  704، ص 2006التعميـ بعممية التحكؿ ")الخطة الخمسية العاشرة،

فالتعميـ العالي يمعب "دكران حاسمان في تكفير رأس الماؿ البشرم مف ذكم الميارات العالية كتعزيز 
ط أساسي لالستفادة الكاممة مف رأس الماؿ البحكث األساسية  كما أف نكعية كأىمية التعميـ العالي ىك شر 

كىذا ما يفسر التكجو العالمي نحك إعداد (. conclusions,2011,p3) Council الفكرم في العالـ"
القكل البشرية مف خالؿ " نيظـ التعميـ العالي التي تبني رأس الماؿ البشرم الذم بدكره يبني المؤسسات 

  (Kapur,and Crowley,2008,p1)عنو لمتنمية" المجتمعية التي تعتبر عامال ال غنى 
إٌف سعي كزارة التعميـ العالي لتحقيؽ التكامؿ بيف رأس الماؿ المادم كرأس الماؿ البشرم كضماف 
التفاعؿ بيف مجاالت التعميـ العالي الثالثة كىي التعميـ إلعداد القكل البشرية، كالدراسةالعممي، كخدمة 

طمقات التعميـ العالي  "إف التنمية البشرية )جكىران كمكردان( ىي الرىاف المجتمع التي تيعد مف أىـ من
السكرم لتحقيؽ مكقع قدـ فاعؿ كمتفاعؿ مع عصر المعرفة، مف خالؿ إنتاج قكل عاممة ذات إعداد 

( 2-1( كيبيف الجدكؿ )708،709، ص2006عاؿ كمنافس إقميميا كدكليان ")الخطة الخمسية العاشرة،
-2010كل البشرية التي ترفدىا مؤسسات التعميـ العالي في سكرية لسكؽ العمؿ عاـ المخرجات مف الق

2011: 
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 2011-2010إجمالي خريجي التعليم العالي خالل الفترة ( 2-1الجدول )
المجموعاناثذكور

6358814314501دمشق
481746129429حمب
256038006360تشرين
201626844700البعث
143117873218الفرات

171822102638208مجموع خريجي الجامعات الحكومية
42102144الجامعة االفتراضية

652994المعاهد العميا
172892115738446مجموع خريجي المرحمة الجامعية االولى

11029762078دمشق
6244881112حمب
287473760تشرين
130135265البعث
161632الفرات

215920884247مجموع خريجي الجامعات الحكومية
88120208الجامعة االفتراضية

12961190المعاهد العميا
237622694645مجموع خريجي الدراسات العميا

519642899485
232711003427
5234520110435

---
324223401666438

خريجي المعاهد التقانية التابعة لوزارة التعميم العالي
خريجي المعاهد التقانية التابعة لوزارات الدولة

مجموع خريجي التعليم العالي

إجمالي خريجي التعليم العالي للعام 2011-2010
البيان

خريجي المرحمة 
الجامعية  االولى

خريجي الدراسات

خريجي التعميم المفتوح
خريجي الجامعات الخاصة

 
 :مجال البحث العممي ومكوناتو -1

العممي  ي كالدراسةالسكرية اىتمامان كبيران في تطكير منظكمة التعميـ العال العربية أكلت الجميكرية
لتتمكف مخرجاتيا مف تمبية متطمبات التنمية الشاممة التي ىي مؤكدة في رسالتيا، باعتبارىا منظكمة 
تعميمية نكعية تسيـ في تنمية الككادر المتمتعة بحس المكاطنة كالقادرة عمى اإلبداع كنقؿ المعرفة 

التي تحتؿ مكاف الصدارة في المجتمع، "  ستدامةكتكطينيا كتكليد العمؿ، كاإلسياـ في التنمية الشاممة الم
كذلؾ ألنيا تعد مراكز إشعاع لكؿ جديد مف الفكر كالمعرفة، كالمنبر الذم تنطمؽ منو آراء المفكريف 
كالعمماء كركاد اإلصالح كالتطكير، كيعد التعميـ الجامعي ىك األساس االستراتيجي لدفع حركة التنمية في 

جابر، ")يؽ أىداؼ خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية كاحتياجاتياالمجتمع، كالمدخؿ في تحق
" فالبحث العممي عامؿ أساسي في إنتاج المعرفة كتجديدىا كتطكيرىا كىك(  15،ص2011ميدم،

عنصر ىاـ في إصالح التعميـ ، كالسيما في المستكل الجامعي، كيجب أف يتضمف التركيز عمى البحث 
نو يؤكد االبتكار المستمر الذم يعزز نمك االقتصاد كالقيادة عمى الساحة العممي كاإلنفاؽ عميو، أل

كىذا ما يؤكد تركيز الحككمة السكرية عمى البحث العممي باعتباره  (.p48 E l - Ba z,2009) العالمية
البحكث الجامعية التي " أساسان لممكانة كالتميز، كاالنطالؽ نحك التنافس مع الجامعات األخرل إذ إف

قميميان كدكليان، تن جزىا الجامعات أحد أىـ مؤشرات الجكدة كالتمييز في سمـ تصنيؼ الجامعات محميان كا 
كباتت تشكؿ ىذه البحكث مصدران ماليان ميمان لتمكيؿ أنشطة الجامعات، كاإلسياـ بحؿ المعضالت 
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تسكيقيا في األسكاؽ العممية كالتقنية التي تكاجييا، أك تعينيا عمى تحسيف جكدة منتجاتيا كتحسيف فرص 
ليست مجرد إضافة لغكية  إلى الدراسة( عممي) إٌف إضافة صفة(  1،ص2010جريك،")المحمية كالدكلية

بؿ ىي أمر فمسفي كعممي يؤكد المنيجية كالطرؽ المتبعة لتنفيذه، كىذا منطمؽ كزارة التعميـ العالي في 
مف القكمي ، كيسيـ في البناء الحضارم رسـ إستراتيجية العمؿ المستقبمي لمبحث العممي لتعزيز األ

ضركرة تفعيؿ البحث العممي كالتحكؿ مف ثقافة الكـ إلى ثقافة الكيؼ كمف ثقافة الذاكرة إلى " كالعمؿ عمى
لذلؾ سعت الكزارة إلى تشجيع الباحثيف كتعزيز المنيج العممي في (  83،ص2009عمي،")ثقافة اإلبداع

فتح الجامعة ألبكابيا كتشجع األساتذة " ع العمـ كالتقانة مف خالؿتفكيرىـ كدفعيـ لمعمؿ في مختمؼ فرك 
لحؿ قضايا المجتمع التي تحتاج استعماؿ المختبرات كتقديـ تسييالت لممؤسسات البحثية، كالتكجو إلى 

لتكفير حمكؿ جذرية لمشاكميا في مدة زمنية معقكلة، ( صناعية كزراعية)القطاعات التنمكية المختمفة
عية كيجب عمى القطاعات التنمكية أف تثؽ ثقة كاممة في قدرة الجامعة لمساعدتيا لخمؽ حد كبتكمفة كاق

فالبحكث العممية كالتطكيرية أىمية في إنتاج المعارؼ (  7، ص2011الكبيسي،")يحفز عمى البحث
عداد المتخصصيف ياـ يضاؼ إلى ما تقدـ أنو يمكف لمجامعة في الكطف العربي الق" كالعمـك األساسية، كا 

بالبحكث التطبيقية التي تعالج مشكالت المجتمع كتسيـ في حميا، كتقديـ الخبرة كالمشكرة لمؤسسات 
عداد المحاضرات كتنظيـ الدكرات التدريبية، كنقؿ نتائج  الدكلة كالقطاع الخاص، كالمشاركة في الندكات كا 

" تب العممية المكجية لغير الطالبالبحكث كالمكتشفات الجديدة في العالـ إلى المغة العربية، كتأليؼ الك
 ( 14،ص2009اسماعيؿ، جدعكف،)

ث العممي كالتطكير كممتاف مترادفتاف انطمقت منيما استراتيجيات التعميـ العالي ضمف حالب إفٌ 
السياسات المتبعة لتحقيقيا كمف المعمـك أف  التعميـ العالي كفي كالتحديث لمنظكمة التطكير تكجيات

ثالثة عناصر رئيسة ىي األىداؼ التي ىي استبصار لمنتائج الممكنة في " مف سمات أم نظاـ مككنو
  كالكظائؼ مف ضبط كرقابة كمكاءمة كتحكيؿ المدخالت إلى مخرجات ظؿ اإلمكانيات المتاحة،

كالمككنات مف الغايات كاألىداؼ التي تحدد كظائؼ النظاـ، كىذه الكظائؼ تحدد المككنات التي 
قتيا بعضيا ببعض، فالعالقات الدينامية تحكؿ النظاـ مف مجرد كينكنات مستقمة يتضمنيا النظاـ كعال

كقد حرصت الكزارة عمى التكامؿ في العمؿ عمى (  7،ص2004الزامؿ،") إلى حالة مف التكامؿ كالتداخؿ
ثية تأميف البنى التحتية المساعدة لمنظكمات العمـك كالتقانة الجديدة، كتكفير المناخ العممي لمفرؽ البح

كربط العمـ كالتقانة بقضايا المجتمع، كالتعاكف مع الكزارات كالمؤسسات، كالمراكز البحثية القائمة في 
كىذا ما كظفتو في الخطة الخمسية العاشرة إذ  الكطف كخارجو لتحقيؽ شمكلية المعرفة كأصالة الدراسة

كتعميؽ   اـ التعميمي كالتربكمتنطمؽ الرؤية المستقبمية لمتعميـ مف منظكر كطني كككني إلصالح النظ"
كأخذ مكقع متقدـ  قيمة التعمـ كاعتماد مضاميف جديدة لممعرفة كشخصية جديدة لممتعمـ كلعممية التدريس

فتركيز الجامعات يجب اف (  708،709 ، ص2006الخطة الخمسية العاشرة،")  العممي في الدراسة
ككمة الجميكرية العربية السكرية لمتعميـ العالي كىذا ما تدعمو ح ةالبحث العممي في البداي" ينصب عمى

ا مف اجؿ ايجاد بيئة تعرؼ اإلنتاج كالتطكير كما تعرؼ كيؼ تتقدـ في مختمؼ يكالدراسات العم
 (  4،ص2010 الؿ،")اتجاىاتيا



78 
 

 
 ( مستويات التعليم العالي في إسكد3-1الجدول )
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مؤشرات التعميـ العالي في سكرية لمتكزيع مستكيات التعميـ العالي في إسكد، ( 3-1) يبيف الجدكؿ
المستكل ) النسبي لمطالب المقيديف حسب المستكل الدراسي في التصنيؼ الدكلي المعيارم لمتعميـ

ISCED )كخريجي  طالب كنسبة الذككر لنسبة اإلناث كالنسبة اإلجمالية، كما يبيف الجدكؿ تكزيع
جية مجاالت  مف التنظيـ كطريقة)إسكد(   لمتعميـ لمقنفا التصنيؼ الدكلي  مستكيات التعميـ العالي عمى

  الدراسة
 نسبة الدراسة مجاالت مف مجاؿ بكؿ الممتحقيف الطالب عدد حيث نالحظ مف الجدكؿ أفٌ 

 العالي التعميـ في مجمكع الطالب مف مئكية كنسبة عنو معبر (إسكد)لمتعميـ المقنف الدكلي لمتصنيؼ
 كالقدرة المتاحة المجاالت بمجمكعة يتعمؽ ما في العالي التعميـ تطكير مستكل الذم يكضح تقييـ

 اختصاصات في المؤىمة البشرية لممكارد الطالب إلي تفصيالت إلى باإلضافة مجاؿ لكؿ االستيعابية
 :لذلؾ عممت الحككمة في مجاؿ التعميـ العالي كالبحث العممي .مختمفة

 مس األعمى لممعاىد المتكسطة كتطكير إعادة ىيكمة كؿ مف مجمس التعميـ العالي كالمج
  اختصاصاتيا

 كمتابعة إحداث مؤسسات   ( التعميـ المفتكح، التعميـ اإللكتركني) تطكير أنكاع التعميـ العالي العاـ
    التعميـ الخاص ضمف أىداؼ كسياسات محددة كباالرتباط مع الجامعات العريقة في العالـ

  التفرغ العمميتحديث قانكف تنظيـ الجامعات كقانكف   
  كضع برامج تنفيذية لتطكير كاقع المعاىد المتكسطة مف النكاحي العممية كاإلدارية كبما يرتبط بحاجة

  المجتمع
 التركيز عمى الجكدة في التعميـ  
  إعداد خريطة جديدة لمنظكمة التعميـ كتعميؽ استخداـ الكسائط المتعددة كالحكاسب اآللية في العممية

  التعميمية
  ير نظـ االمتحانات ك التقييـ كتنكيع آليات االختبار كاستمرارىا لمكصكؿ إلى تقييـ عادؿ تطك

  كمتكامؿ
 التركيز عمى أنكاع متطكرة كمتجددة مف التخصصات الممبية الحتياجات التنمية    
  دعـ كتعزيز أنشطة البحكث العممية الستكشاؼ االختصاصات كتحديد محاكر التقدـ العممي كالثقافي

لتكسع في إنشاء مراكز البحكث الكطنية، ك مراكز البحكث في الجامعات، كتشجيع براءات كا
 (55،ص2003  )رئاسة مجمس الكزراء، االختراع كتسجيميا عمى الصعيد الكطني كالعربي كالعالمي

 : مجال خدمة المجتم  -2
ع بو الجامعة إذ تعد تشمؿ خدمة المجتمع في التعميـ الجامعي بعدان ميمان مف األبعاد التي تضطم

الجامعة في مكانتيا المؤسسية منظكمة تدخؿ ضمف النظاـ العاـ في المجتمع، كلتحقؽ أىدافيا كغاياتيا 
يجب أف تتفاعؿ كتتبادؿ بمعطياتيا مع متطمبات كمعطيات كمتغيرات المجتمع، لذلؾ يجب أف تككف 

انفتاح تاـ مع المجتمع كذلؾ بالتعرؼ الجامعة مف خالؿ ىذا المنظكر الحديث ليا نظامان قائمان عمى 
عمى احتياجاتو كمشكالتو التي يجب أف تأخذ بيا الجامعة لحميا كمعالجتيا عند تحديد أىدافيا كرسـ 
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 – العالي التعميـ لمفيـك كاسعة ككفؽ رؤية  السياؽ ىذا كفي" سياساتيا التعميمية كتنفيذىا لكظائفيا
 بناء عممية فالتنمية  كالتنمية التعميـ بيف عضكم ترابط بعالقات القكؿ يمكف  -عاـ بشكؿ التعميـ كمفيـك
 استدامة اجؿ مف كالعمـك المعارؼ مف االستفادة مف تمعلمجاألفراد كا كتمكيف تمعلمجكا األفراد قدرات
 (  12،ص2009الصالحي،") تمعلمجا في لألفراد الالئقة الحياة شركط

بتعزيز دكر مؤسسات التعميـ العالي في المجتمع ككؿ ، " عالقة التعميـ العالي بالمجتمع تتأكد إفٌ 
التعميـ كالدراسة كاالبتكار كتشجيع الركابط بيف مؤسسات التعميـ العالي كسكؽ " مثمث المعرفة" كمعالجة
  مف الجامعة  كتؤكد عدد مف الدراسات الفكائد التي تعكد عمى المجتمعTempus,2011,p6)  ")العمؿ

ز كديكؾ كىارمكف كغارليؾ كبريكر كآخريف/ التي تنعكس عمى زيادة اإلنتاج ك نقؿ كدراسة /أالف كتشارل
المعرفة إلى المجتمع، ك النمك االقتصادم اإلقميمي، كربط المجتمع بالعالـ، كتنمية رأس الماؿ 
االجتماعي، كالتقدـ نحك التنمية المستدامة في المنطقة، كرفاىية المجتمع كصحتو ، كتنمية رأس الماؿ 
 البشرم، كتنمية سمات المكاطنة، كتعزيز الشركات كالقطاع الخاص، كقيادة التغيير االجتماعي

(Wallis,2006,p 57)  كتماشيان مع سياسة الدكلة في تطكير خدمة الجامعة لممجتمع كاالرتقاء بو كحؿ
ذ إف كؿ تغيير إ"  قضاياه كمشكالتو مف منطمؽ عضكية العالقة بيف الجامعة كالمجتمع المتعددة األبعاد

يطرأ عمى المجتمع إنما ينعكس عمى الجامعة ، كما أف كؿ تطكر يصيب الجامعة يصاحبو تغيير في 
ثبات  المجتمع ، مما يجعؿ ميمة الجامعة في مجتمعيا أدؽ كأصعب لمالحظة ىذا التطكر كالتغيير، كا 

مبات المرحمة التي يجتازىا دكرىا في تشكيؿ مككنات التنمية مراعية الكاقع االجتماعي كاستجابة لمتط
ىذا كيعمؿ (  8 ، ص2011الكبيسي،")المجتمع، كما أنيا مستكحاة مف تراثو كقيمة كتقاليده الحضارية

نظاـ التعميـ العالي في سكرية عمى تحقيؽ أىداؼ المجتمع كطمكحاتو مف خالؿ البرامج األكاديمية 
شاطات كىي في الكقت نفسو تقـك بتعديؿ كالبحثية التي تقدميا مؤسساتو في مختمؼ التخصصات كالن

 إف الدراسة" كتطكير ىذه البرامج باستمرار كفؽ التطكر الدائـ الذم يشيده التعميـ العالي كذلؾ لتجكيده
العممي إذا ما كجو التكجيو الصحيح فإنو يعمؿ عمى النيكض كالرقي بمجاالت عمؿ كؿ مف المؤسسة 

دثو ذلؾ مف أرث إيجابي كفاعؿ في إطار التنمية المستدامة التي الجامعية، كالمؤسسة المجتمعية؛ بما يح
تتأثر مباشرة بنتائج تمؾ األبحاث إذا ما أحسف إجراؤه تخطيطان كتنفيذان كتقكيمان، كمف ثـ إجراء التعديالت 

فكؿ دكلو تييكؿ التعميـ العالي ألف يصبح قادران عمى ( 11، ص2010 األغا كآخر،")التطكيرية عميو
ة كمتمكنان مف التفاعؿ اإليجابي مع معطيات المتغيرات العالمية مع المحافظة عمى الثكابت كالقيـ المنافس

االجتماعية لمجتمع إذ تتمثؿ مسؤكليات الجامعة بالتنمية االجتماعية كالتكجيو السياسي، كالتكعية 
  كالتنمية الثقافية لممجتمع  السياسية كاالجتماعية كالعالقات العامة،

المتغيرات اإلجمالية كالمؤشرات المادية األساسية عمى مستكل الكزارات كالجيات ( 4-1) جدكؿيبيف ال
 التابعة ليا:
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 ( المتغيرات اإلجمالية والمؤشرات المادية األساسية4-1الجدول )
 على مستوى الوزارات والجهات التابعة لها 

منفذ لعام  الوحدة اجلهات وادلؤشرات
4337 

منفذ لعام 
4338 

نفذ لعام م
4339 

منفذ لعام 
433: 

منفذ لعام 
433; 

 منفذ لعام
4333 

 4333سلطط ومنفذ لعام 
سلطط كامل 

 4333عام
منفذ لغاية الربع 

 4333الرابع 
% 

 - - - ;9 96 94 93 88 88 وحدة الوحدات السكنية
األسرة يف الوحدات 

 - - - 67754 ;;:66 ;5:;5 6;5:7 ;5858 63735 سرير السكنية

الطالب ادلقيمني 
 - - - 69345 8:;65 63374 ;5:43 76;57 :5773 طالب يف ادلدينة اجلامعية

 333 36 36 36 36 36 33 33 33 مشفي ادلشايف التعليمية
األسرة يف ادلشايف 

 333 6844 6844 6769 6649 6375 :636 5663 59:8 سرير التعليمية

 لتعليم العالي:الخصائص التنفيذية الستراتيجية ا.2.4.3.1
التغيير الجزرم كالنكعي في كافة مككنات منظكمة التعميـ كالتعمـ في التعميـ العالي كاستحداث   1

  البرامج كالبدائؿ الداعمة لتطكير تمؾ المنظكمة
التكجو نحك رفع مستكل اإلدارة بتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة كالتكجو نحك التغيير المؤسسي كالسعي   2

إلحداث تغيير في  مج اإلدارة الفعالة كالمتميزة المكجية بأدكات التطكير كالتحديثلتحقيقو ضمف برا
    البيئة الداخمية كالخارجية

انتقاد آليات ضبط جكدة العمميات التعميمية كالبحثية كاألنشطة األكاديمية المساندة ككذا ضبط جكدة   3
  األداء المالي كاإلدارم

العمميات الفنية كاإلدارية  كعمى( مخرجات التعمـ) فاءة الخارجيةالتركيز عمى الكفاءة الداخمية كالك  4
  المعززة ليا

  دراسة حركة النظاـ التعميمي كتكجيو التفاعالت في المجتمع ككضع الخطط لتنظيمو كتطكيره  5
 دراسة السياسة التعميمية لمرتكزات التعميـ العالي في سكرية بأبعادىا كاقتراح آليات تطكيره   6
تقنيات المعمكمات كتفعيميا في العممية التعميمية مف خالؿ كسائؿ االتصاؿ لتصبح دعـ أنظمة ك   7

  مككنان رئيسان في تطكير مدخالت كعمميات التعميـ العالي كمخرجاتو
تعزيز كتفعيؿ ازدكاجية العمؿ لمؤسسات التعميـ العالي كمؤسسات خدمية كاستثمارية تقدـ خدماتيا   8

كؿ مف الطالب كالعامميف بيا، كخدمة   حقؽ تطكر في مستكيات أداءفي إطار التنمية البشرية بما ي
 / المشافي التعميمية، العمؿ الميني، التعميـ المستمر/ المجتمع المحمي مف خالؿ

تكظيؼ األدكار المتعددة لمجامعة كمركز لإلشعاع الحضارم كتنمية اإلبداع، كالعمؿ عمى إدارة   9
ديث كالتكجو نحك تفعيؿ آليات تنفيذ تعددية األدكار في تطكير التعمـ مف أجؿ التمكف كاإلتقاف كالتح

  منظكمة التعميـ العالي
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  التأكيد عمى معايير التقكيـ باالتجاه نحك إدارة منظكمة كسائؿ التقكيـ المختمفة التي تقيس منتجات 10
  كافة جكانب التعمـ  التعمـ في

التغيير الجذرم في أساليب كطرائؽ التدريس،   ةالتعمـ الذاتي كالتركيز عمى إدار     تنمية تقنية11
  كالسعي لتحقيؽ التكامؿ بيف مجاؿ التخصص كمجاؿ العمؿ

إف مف الميـ دعـ األىداؼ االستراتيجية لخطط التعميـ العالي، كربط النظرية األساسية التي تقكؿ إف "
ا يعزز ىذا الخيار، فكظيفة التخطيط االستراتيجي كتنفيذه بإعادة تصميـ ىيكمية التعميـ العالي ىك م

  "كمية أك جامعة  الدكلة عمى المدل الطكيؿ إدارة المكارد البشرية في كؿ
(James Herbert,2001,p18)  

 السمات التطبيقية الستراتيجية التعليم العالي:.3.4.3.1
  :قاط اآلتيةسكرية في الن تتسـ السياسات التطبيقية الستراتيجية التعميـ العالي كتطكيره كتحديثو في

التنمية االقتصادية  زيادة الطاقة االستيعابية لمؤسسات التعميـ العالي، بما يتماشى كمتطمبات -1
   كاالجتماعية، كحاجات المناطؽ المختمفة

كاحتياجات سكؽ  تطكير نظـ مؤسسات التعميـ العالي كمناىجيا كبرامجيا، بما يتفؽ كمتطمبات -2
  العمؿ

   اخمية كالخارجية لنظاـ التعميـ العاليتحسيف الكفاءة الد -3
   إدراج إسياـ القطاع الخاص في تحقيؽ األىداؼ الكطنية لقطاع التعميـ العالي -4
   التكسع في برامج خدمة المجتمع التي تقدميا مؤسسات التعميـ العالي كتطكير أطر التعاكف بينيما -5
   ير في مؤسسات التعميـ العاليالعممي كزيادة االىتماـ بو كالتطك  دعـ الدراسة -6
   بزيادة البعثات إلى الجامعات األجنبية  االنفتاح عمى الخارج -7
   تطبيؽ نظاـ الجكدة عمى جميع برامج مؤسسات التعميـ العالي -8

 خالصة:
إف إعادة قكلبة السياسة التربكية في الجميكرية العربية السكرية بخططيا كاستراتيجياتيا كبرمجتيا 

التي تبنتيا   ر األبعاد التربكية لمتطكير كالتحديث، لمكاكبة التطكرات التي تشيدىا مياديف المعرفةبإطا
الرؤية السكرية في البرنامج اإلصالحي المطركح في محاكالت تعزيز الديمقراطية في بنية النظاـ 

بطالة )كؿ االقتصاديةالسياسي، بالمشاركة كالتعددية السياسية ، كحماية حقكؽ اإلنساف، كمعالجة المشا
كالعمؿ عمى االستغالؿ األمثؿ لممعمكمات كصناعتيا كاستثمارىا ، كالتقميص مف الفجكة   (  كتضخـ

المعرفية كالتكنكلكجية، كالقدرة عمى الحفاظ عمى الخصكصية الثقافية في ظؿ التطكر السريع في 
كذلؾ ضمف إطار عقد جديد قائـ عمى ، كاستراتيجيتيافي السياسة العامة في سكرية   اإلصالح التعميمي

أساس النزاىة كالمساكاة كالشفافية، لتشكؿ اإلرادة السياسية كالمكارد البشرية كالمالية كتصميـ الخطط التي 
تقع ضمف عمؿ الحككمة الجديدة مما خمؽ نكعنا جديدنا مف القيادة كطريقة جديدة في عممية صنع القرار، 

ميـ العالي تخطيطان كتنفيذان، مف أجؿ تحقيؽ نتائج إيجابية لمبرنامج كطرؽ جديدة في التكجو نحك التع
  اإلصالحي عمى كافة أبعاد المجتمع السكرم
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 الفصل الرابع
 األبعاد التربوية للتطوير والتحديث في التعليم العالي

 
 تمهيد:

إف تحديد كمعرفة منطمقات التحديث كالتطكير  في التعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية 
 ببناء البنية الفمسفية المتغيرة  لمتطكير في منظكمة التعميـ العالي، البشرية استثمار الثركةلالنطالؽ نحك 

ر البنية بتطكي كبمنيجية اإلصالح كالتطكير في مؤسساتو كرفع نكعيتيا تطكيرية  استراتيجية كتبني
مف خالؿ كضع الخطط التنمكية الشاممة لمتعميـ  ،، كالمسؤكلية في تكفير التعميـالسياسية في سكرية

القكانيف الخاصة بو، كتفعيؿ الالمركزية المراسيـ ك  بإصداره العالي ككضع رؤل استراتيجية لتحقيؽ تطكير 
اإلدارية في اإلدارة الجامعية، كتكسيع شبكة الخدمات التعميمية في سكرية مع زيادة الطاقة االستيعابية 

منظكمة الجامعات األـ كاإلنفاؽ عمى تنمية الييئة التعميمية، كتطكير العممية التعميمية مف  إلكماؿ
مف أجؿ االستشراؼ المستقبمي لمسياسة الكطنية في التعميـ كالمتابعة كالتقكيـ  المناىج كأساليب التعميـ

نقد ة ك بتقديـ أداء الخطة الخمسي  التحديث كالتطكير لمتعميـ العالي العالي ، كتحديد مميزات استراتيجية
سكرية ، بقراءة نقدية تطكيرية لكاقع التعميـ  أدائيا بالفكر المنيجي لمسيد الرئيس بشار األسد كحميا في 

  العالي في الجميكرية العربية السكرية
بأبعاد التطوير والتحديث في التعليم العالي في الجمهورية العربية  أىمية األخذ.1.4.1
 السورية.
التركيز عمى التعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية نابعه مف أىمية دراسة مككناتو  إفٌ 

سيامو في عممية التنمية بجميع أبعادىا االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالتربكية كال قكمية بمنظكمتو كا 
كاإلنسانية، فيك قمة السمـ التعميمي كمجتمع المعرفة الذم يمد المجتمع بأسباب التقدـ كالتطكر في كؿ 
مجاالت الحياة، كىك مصدر القدرات التنمكية عمميا كعمميا، كلذلؾ فقد استمدت أىمية األخذ بأبعاد 

 التحديث كالتطكير في التعميـ العالي في سكرية مف النقاط اآلتية:
قدرة التعميـ العالي عمى إصالح بنيتو كتطكيرىا مف خالؿ الدعـ السياسي كالتنكع بمضامينو كبرامجو  -1

كبرمجتو عمى إحداثيات تطكيره منتيجة التحديث في صيغتو المتبدلة ذات األبعاد المدركسة لتحقيؽ 
اختبار مدل تماسؾ األفضؿ لذلؾ" فالمعرفة المطمكبة لضماف التطكير األمثؿ لمسياسات التعميمية ىي 

القيـ كاألىداؼ، كاالعتماد عمى العقالنية، كالتنبؤ بالنتائج المحتممة لتطكيرات مختمفة لمفعؿ، كمقارنة 
الكمفة بالعائد، كبناء معايير لمبدائؿ الجيدة ، كبناء نظاـ تغذية راجعة، كبرمجة عمميات منتظمة، كاألفعاؿ 

 العالي التعميـ دكر ( لتحديث36،37،ص2007اتة،الضركرية لمتابعة السياسات التعميمية" )شح
  كتطكيره 
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أىمية التعميـ العالي كأنماطو الجديدة في عممية التعميـ كالتعمـ كتجاكز المشكالت التي تعكؽ المحاؽ  -2
بالتطكر التكنكلكجي الذم يحقؽ المستكل األعمى مف التقدـ، كالتطكر كرفع اإلنتاجية العممية كالتربكية 

"تنكيع نماذج الجامعات، بالعدكؿ عف  كالمينية كذلؾ لتحقيؽ التنمية الشاممة، كالتكجو نحك كالثقافية
النمكذج التقميدم الذم ييدد التعميـ الجامعي بالجمكد،  كالتحكؿ نحك نمكذج الجامعة التنمكية المنتجة 

كالثقافية المحمية،")كزارة التي تنظر مف خالؿ عالقاتيا اإلقميمية بقضايا التنمية االجتماعية كاالقتصادية 
( فتطكير أنماط التعميـ الجديدة )التعميـ المفتكح كالتعميـ المكازم كالجامعة 1ص ،2013التعميـ العالي،

االفتراضية( يكفر إمكانات تسجيؿ عدد كبير مف الطالب كالحد مف تكجو الطالب السكرييف إلى 
 الجامعات العربية كاألجنبية كتحقيؽ مكارد ذاتية 

قدرة التعميـ العالي عمى مكاكبة التغير المستمر في مياديف العمـك كالتكنكلكجيا كفي رفده  -3
بالتخصصات غير المكجكدة مف خالؿ سياسية التطكير كالتحديث المتبعة في ىيكميتو كأنماطو األخرل 

مف ميف  كالتي تفرضيا ضركرات العصر كالميف الجديدة المطركحة في سكؽ العمؿ كتزكيده بما يناسبو
إحداث مشركع السياسة الكطنية لمعمـك كالتقانة  2007جديدة  "كسبؽ لمجمس التعميـ العالي أف اقر عاـ 

كاالبتكار كاستراتيجيات تنفيذىا بيدؼ معرفة الكاقع الراىف لمعمـك كالتقانة في سكرية كتحميؿ نقاط القكة 
ة إلى برامج كمشركعات قطاعية كالضعؼ كالفرص المتاحة كالتحديات، كترجمة السياسات الكطني

 ( 1،ص2011ككظيفية")سيريا نيكز شباب
تأكيد المنيجية الجديدة لمتعميـ العالي عمى المتعمـ كحريتو ألنو يؤكد عمى تقنية التعمـ الذاتي التي  -4

حداث شخصية متفردة كمنتجة كألف "التعمـ الذاتي يستخدـ أسمكب تعميـ  تساعد عمى االبتكار كاإلبداع كا 
ديد يستجيب بمركنة كسرعة لمتغيرات االجتماعية، كاألفكار كالنظريات كأدكات التعميـ  فاألنترنت مكف ج

الطالب مف االتصاؿ مباشرة مع مصدر المعمكمات، كالحصكؿ عمييا عند الحاجة دكف االتكاؿ عمى 
 (( Bin Habtoor ,2002,p85 األستاذ 

يدة لمتعميـ كيساىـ في تحقيؽ الجكدة في منظكمة العممية يقدـ التجديد في التعميـ العالي افاقان جد -5
التعميمية العالية ككؿ كفي المحاؽ بالثكرة المعرفية كالتيديد الناجـ عنيا كتأثيراتيا االقتصادية كاالجتماعية 

 كالثقافية، كيسيـ في  تحسيف نكعيتو كفي تالفي القصكر كالمشكالت التي يعاني منيا التعميـ العالي 
تعميـ العالي يحقؽ التعميـ المستمر كيٌفعمو لذلؾ فإنو ال بد مف "استعماؿ التعميـ المستمر بطريقة ال -6

االختصاصات المختمفة التي تجعؿ العالـ العممي عمى اتصاؿ مع العالـ الصناعي كالتجارم كما انو 
 C Susanne  2005,p4) ")استجابة لرغبة المجتمع في تمتيف اقتصاده كرأسمالو البشرم 

يسيـ التعميـ العالي بصيغتو الجديدة باستثمار المكارد البشرية كالتقميؿ مف اغتراب تمؾ الككادر، ألف  -7
"ىجرة الكفاءات العممية يتمثؿ بفقداف الكطف إلمكانيات ىذه الكفاءات التي تصب قدرتيا في شراييف 

مطاقات اإلنتاجية لتستفيد منيا الدكؿ الغربية لتتحكؿ إلى إبداعات كتطكير لمتقنيات كتشغيؿ أفضؿ ل
الدكؿ الغربية بالدرجة األكلى مقابؿ خسارة الكطف ألقدر كفاءاتو كعممائو فإنو يعكؽ عممية اإلنتاج كالتقدـ 
كيبطئ حركة التنمية كيضعفيا، كما يبطئ عممية اإلنتاج كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي كيضيع عمى البالد 

( كأىميتو برصد 7، ص2006الدراسات كالبحكث اإلستراتيجية،خسارة مف الصعب تعكيضيا" )مركز 
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حاجات العناصر البشرية الذم ييدؼ إلى جعؿ المتعمـ مكاكبان لمتطكرات كالمستجدات العممية كالثقافية 
كالمينية  "لقد أكجدت سكرية اإلطار التنظيمي لتقديـ خبرات العمماء المغتربيف لكطنيـ األـ عف طريؽ 

الجمعيات التي تنظـ كبصكرة دكرية مؤتمرات نكعية يشارؾ فييا أىؿ االختصاص في إنشاء الركابط ك 
العمـ كما كاف لسياسة االستيعاب المطبقة في سكرية كالتي كسعت قاعدة التعميـ العالي  ككفرت فرص 
حداث جامعات  التعميـ لجميع مستحقيو كفرضت التكسع في إنشاء كتطكير أقساـ الدراسات العميا كا 

كحككمية( جديدة لتكفير العدد المطمكب مف التخصصات الالزمة لسكؽ العمؿ المحمية كالدكلية  )خاصة
 كؿ ذلؾ حد مف ظاىرة اليجرة كاستقطب الكثير مف األدمغة الكطنية المياجرة ")كزارة التعميـ العالي( 

نظاـ القبكؿ في  يسيـ التطكير كالتحديث في حؿ المشكالت التي يعاني منيا التعميـ العالي مف جية -8
المرحمة الجامعية كالماجستير، المناىج، اإلدارة كسائؿ البحث كمستمزماتو، التمكيؿ  طرائؽ التدريس، 
الكادر التدريسي، التدريب، الخطة التدريسية، التنسيؽ بيف الجامعات ربط البحكث بحاجات المجتمع، 

اصر اليامة في الرؤية لمتطكير في التعميـ ربط الجامعة في الحياة االجتماعية كاالقتصادية  "كمف العن
العالي، إجراءات التقكيـ المؤسسي كاألكاديمي بيدؼ تحسيف الكفاية الداخمية لمؤسسات التعميـ العالي 
مف جية البرامج كأساليب التدريس كنكعية المدخالت كزيادة التنكيع في التخصصات بما يكاكب الخطط 

 (6،ص 2009عمؿ ") إسماعيؿ كأخركف التنمكية كيستجيب لمتطمبات سكؽ ال
 مبررات األخذ بأبعاد التحديث والتطوير في التعليم العالي في سورية: .2.4.1

قامت الجميكرية العربية السكرية بالدراسة المنيجية كالمنتظمة القائمة عمى معطيات كدالئؿ عممية 
انتياج مبررات عديدة ذات مرتكزات عمى األخذ بتطكير  التعميـ العالي بأبعاده كتحديثيا  في سكرية ك 

 تنطمؽ منيا كىي:
التزايد السكاني أكثر مف المكارد المتاحة، ك اختالؼ تكزيع السكاف كتغير التركيبة السكانية مف الفئة  -1

العمرية الممتحقة بالتعميـ العالي في سكرية ليصبح مسؤكلية الجميع، ألف الكضع السكرم يمر بما يعرؼ 
الديمكغرافي كىي مرحمة يمكف أف تككف إيجابية كيمكف أف تككف سمبية   كما أنيا  بمرحمة االنتقاؿ

المرحمة التي مرت بيا معظـ البمداف المتقدمة في بداية مراحؿ النمك كالتي تتميز بحدكث "انخفاض في 
معدؿ نمك السكاف بعد أف يككف قد كصؿ ذلؾ المعدؿ إلى أعمى مستكل لو  كفي سكرية كصؿ معدؿ 

(، ثـ بدأ في التراجع حتى كصؿ إلى )% 3السكاف السنكم إلى مستكل مرتفع جدنا تجاكز )%نمك 
(  كقد تزايدت معدالت البطالة ، ككانت عبئنا عمى االقتصاد السكرم مما أدل إلى تزايد النمك غير 45 2

ا كحدكث تكسع المتكازف في سكرية كحدكث ىجرة داخمية مف المناطؽ األقؿ نمكنا إلى المناطؽ األكثر نمكن 
عشكائي في محيط المدف التي تستقطب الحجـ األكبر مف السكاف ، كاليجرة مف شماؿ سكرية إلى 

(  كمف المعركؼ أف كثافة 14،ص2013العاصمة كالجنكب كالتكسع في محيط العاصمة")الرداكم، 
في المجتمع كليا أثر السكاف كنكعياتيـ كمستكياتيـ ليا تأثيراتيا عمى معدالت النمك كالتطكير كالتغير 

سمبى عمى التعميـ كالنظاـ التعميمي لذلؾ فإف تطكير منظكمة التعميـ العالي، كاالرتقاء بيا يعد عنصران 
ميمان في التنافسية الدكلية، ك مدخالن لالستقطاب العالمي في عالـ يتسـ بالتغير المستمر في البنى 

 كالمعارؼ كالتكنكلكجيا الحديثة  العمـك تكظيؼ مىع قادر معرفي مجتمع ظؿ المعرفية كمفرزاتيا  ك"في
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 أداء الطالب كجكدة أداء ألدكات قياس المستمر التطكير كعمى كقضاياىا الشاممة التنمية لخدمة
 عمى المعاصر االجتماعي العالمي التخاطب لالعتماد يجمع نظامان  خالؿ كمف كاممة التعميمية المنظكمة

 االعتماد فيو يزداد كخصكصان في عالـ العالمية، القكل نان تنافسيان بيفميدا سيككف الجامعي التعميـ أف
(  كيؤكد خبراء االقتصاد في البنؾ الدكلي 1،ص2006متزايد") شعباف، حسف، كالترابط بشكؿ المتبادؿ

عمى أف " تكسيع التعميـ العالي قد تعزز بشكؿ أسرع لمحاؽ بركب التطكر التكنكلكجي كتحسيف قدرة البمد 
 .( Bloom, Canning, and Chan,2006,p2)تحقيؽ أقصى قدر ليا مف الناتج االقتصادم  عمى

لذلؾ طرح مبدأ الشراكة التربكية التي تزاكج بيف التعميـ العاـ كأنماط جديدة مف التعميـ المفتكح كالمكازم 
المطردة في عدد كاالفتراضي كالخاص لذلؾ فإف السياسة المتبعة في سكرية قائمة عمى دراسة"  الزيادة 

السكاف كالتغيرات المستمرة في التركيب العمرم لمسكاف في سكرية كتكسع الحجـ النسبي لشريحة الشباب 
بشكؿ غير مسبكؽ، كالمتكقع استمراره خالؿ العقديف القادميف مع االنفتاح الكامؿ لمنافذة الديمغرافية" ) 

 (  1،ص2013كزارة التعميـ العالي، 
تكاجو مؤسسات التعميـ العالي العالمية كالعربية تيديدات بالغة الخطكرة نشأت عف التحديات التي  -2

المتغيرات التي غٌيرت شكؿ العالـ كأكجدت نظامان عالميان جديدان يعتمد العمـ كالتطكير التكنكلكجي 
د في البدء المتسارع أساسان، كيستند إلى تقنيات عالية التقدـ كالتفكؽ، األمر الذم ال يدع مجاالن لمترد

ببرامج شاممة لمتطكير كالتحديث تضمف لمؤسسات التعميـ العربية القدرة عمى تجاكز مشاكميا كنقاط 
(  "ضركرة مجاراة التعميـ العالي لمتقدـ السريع كالتغير السريع في 77،ص2000الضعؼ فييا )مدككر، 

 عمى فرض الذم التقني التقدـ( إف "1، ص2013ميداف العمـ كالصناعة خاصة" ) كزارة التعميـ العالي،
العصر،  ىذا شيده الذم كالتطكر التقدـ عف الجامعة لعزؿ مجاؿ ىناؾ يعد فمـ مناحي جديدة الجامعات
 كتطكير كالمساىمة فيو، التكنكلكجي التطكر كمتابعة النيكض بمجتمعاتيا، مسؤكلياتيا حتمية مف كأصبح
عداد  كالمناىج البرامج دارينا كاجتماعينا، كفنينا عممينا ريةالبش القكل التعميمية كا   التطكر ضكء في كا 

(  إذ أف ميمة "التعميـ العالي ليس فقط تطكير المعرفة 3،ص 2013")باكير، كمتطمباتو  التكنكلكجي
كتدريب المتخصصيف ك لكف أيضا نقؿ الحضارة ك بناء صرح لممعرفة، كلذلؾ فاف الميمة العظمى 

ف التكامؿ في كمتا الحالتيف مف المػعرفة ) المعرفة الخاصة كالمعرفة لمتعميـ العالي ىك إنجاز نكع م
 ( 202،ص2008العامة لمعالـ ككؿ ( كأف يفعؿ ذلؾ عمى أسس كقكاعد عالمية")عامر،

التغيير في مفيـك العمؿ إذ تطرح قضية ربط التعميـ العالي بعالـ العمؿ مجمكعة مف القضايا  -3
ييا بشكؿ عممي كمكضكعي ، كخاصة في المنطقة العربية إذ يالحظ كاإلشكاليات التي تتطمب النظر ف

ذلؾ االنفصاـ كالضعؼ بيف الجانبيف بشكؿ كاضح مما يجعؿ قضية مكاءمة قطاع التعميـ لمتطمبات 
سكؽ العمؿ محكران أساسيان لمجدؿ ضمف "التغييرات في طبيعة العمؿ، كالحاجة المستمرة لمعرفة جديدة 

جة لممزيد مف قكل السكؽ الذم يتطمب خريجيف ليس فقط خاضعيف لمتدريب كالتطبيؽ ليا كىي بحا
 المتخصص أك التعميـ التككيني ، كلكف أيضا أف يككنكا مجيزيف بميارات التفكير كاالتصاؿ"

(UNESCO,2010,p8-9) فالتغيير في سكؽ العمؿ كالخمؿ بيف العرض كالطمب أدل إلى " التغير  
ا يتطمبو ذلؾ مف مستكيات مختمفة مف الميارات كالميف كالخبرات في تركيب الميف كالكظائؼ كم
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الضركرية لمكاكبة التطكر في بنية سكؽ العمؿ  كبركز التخطيط االقتصادم كتنامي الحاجة إلى 
(  1،ص2013التخطيط التعميمي لتمبية حاجة االقتصاد مف العنصر البشرم "  )كزارة التعميـ العالي، 

تجيد المعرفة التخصصية لذلؾ "يتكجب تطكير التعميـ العالي مف أجؿ تكفير قكة كىذا بحاجة إلى عمالة 
عمؿ عالية التأىيؿ متعددة المعارؼ كمينية قادرة عمى نقؿ االقتصاد الكطني إلى عصر العكلمة 

 ،2006كالمعرفة كالتنافسية الحادة كاالنفتاح عمى االقتصاد العالمي" )الخطة الخمسية العاشرة ، 
 ( 709ص
التكجو العالمي لتغييير النظـ اإلدارية مف نظاـ الجكدة إلى اليندرة إلى الحككمة لتطكير التعميـ  -4

التعميـ العالي في  العالي باستخداـ معايير قياس تتماشى مع المعايير الدكلية كذلؾ "لتحسيف مستكل
بيف  تكفير الربط المحكـ تتابع كزارة التعميـ العالي كضع سياسة تعميمية متطكرة تقـك عمى إطار مكاز

كالتقاني، كذلؾ بالعمؿ عمى  مخرجات التعميـ كاحتياجات االقتصاد الكطني كمكاكبة عممية التقدـ العممي
حداث أنكاع متطكرة مف التخصصات الجديدة، كتكفير  تحسيف مستكل التعميـ العالي كاالىتماـ بجكدتو كا 

ثمة بالمركنة كالتكيؼ مع احتياجات سكؽ العمؿ، كالمتم المكاصفات المطمكبة بالخريجيف الجامعييف
(  2،ص2009") كزارة التعميـ العالي،   ركح اإلبداع، كتحمؿ المسؤكلية " كتنمية مكىبة التحميؿ كتعزيز

التنظيمي  كاإلطار العمؿ تقسيـ كالمحمية ليأخذ المركزية مستكياتيا عمى" التعميمية اإلدارة ىيكمة إف إعادة
جديدنا  تصكرنا المختمفة اليرمية مستكياتيا عمى التعميمية لممؤسسة المدرسي كالبناء ميكالتمكي كالكظيفي
الجديد  كبالعالـ كمتطمباتو، الكطني االقتصاد كبمستقبؿ العمؿ كبسكؽ كبالالمركزية بالمجتمع بعالقتيا

 المدرسة كبانفتاح عمـالت كبعممية بالمعمـ كعالقتو لممتعمـ الجديد كبالتعريؼ التعمـ، كقنكات لممعمكماتية
 ( 709ص ،2006)الخطة الخمسية العاشرة ،  عمى الخارج"

االتجاه نحك التميز كالتطكير في ضكء مؤشرات تتناكؿ الجكانب النكعية في تطكر التعميـ العالي في  -5
ية سكرية مف مثؿ سياسات التعميـ العالي، كأىدافو كمستكل اإلنفاؽ عميو، كتطكر مناىجو كأساليبو كنكع

الطمبة، كالييئة التدريسية المنتمية إليو كنكعية إدارتو    الخ  ازدكاجية العمؿ في تحديث الدكلة ك تحديث 
 التعميـ 

 الساحة عمى كالمستجدات المتغيرات مف العديد فرضتيا عدـ القدرة عمى تجنب التحديات التي -6
 المعرفي كاالنفجار اإلعالمي كاالنفتاح العالية كالتقانة العكلمة في يمكف اختزاليا كالتي الدكلية،

كالثقافية "لقد أحدثت ما بعد الحداثة مكجات متزايدة مف التغير  كالتكتالت االقتصادية كالمعمكماتي،
كالككنية، كما أحدثت تغيرات جكىرية في نظـ  ةكاالىتزاز في النظـ الدكلية كااليككلكجية كالديمكغرافي

يرات كأزمات تنمكية كبيئية متفاقمة البد أف ينعكس بالضركرة عمى العمؿ كالتشغيؿ باإلضافة إلى تغ
 جيكد التطكير أف (  كبذلؾ نجد67،ص2013تمع األساسية كفي مقدمتيا التعميـ")سمير،لمجمنظكمات ا
 التطكير إلى إما المكجية كالمبادرات البرامج مف العديد خالؿ مف مستمرة ذاتيا العالي التعميـ لمؤسسات
 المجتمع ارتباطان  قطاعات أكثر كلعؿ .التعميمية المنظكمة في رئيسية لعناصر الجزئيأك  الشامؿ

 يقع العالي، الذم التعاليـ كمؤسسات الجامعات السيما التعميمي ىك القطاع كالتقنية العممية بالتحديات
 مجاالت يف الجيكد كبتكثيؼ المؤىمة كالمينية العممية الككادر "بتأىيؿ كظائفيا بحكـ عاتقيا، عمى
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فتحقيؽ  المجتمع في التقنية تكطيف في عمميات أساسي بدكر كالقياـ كالتطبيقي، األساسي العممي البحث
اليدؼ، المتعمؽ بالتطبيقات التقنية كالمعمكماتية المتقدمة، مرىكف بشكؿ أساسي بإدخاؿ تقنية المعمكمات 

ميمي مما سيمثؿ دعامة أساسية لبناء في جميع مراحؿ النظاـ التعميمي، كفي المجاليف اإلدارم كالتع
المجتمع المتعمـ القادر عمى مجاراة عصر التقنية كالمعمكمات، كاستثمار جكانبيا 

( كلما كانت الجامعات مف أكثر النظـ التعميمية حساسية نحك التغيرات 7،ص 2005اإليجابية")صائغ،
في جسد ىذه المنظكمة التعميمية ىك  كالتطكرات العالمية كالمحمية أصبح إدخاؿ تكنكلكجيا المعمكمات

السبيؿ لالرتقاء بجكدة التعميـ العالي "لذلؾ قامت الكزارة بتأميف مستمزمات الجامعات لتدريس المعمكماتية 
مف مدربيف كأجيزة كمطبكعات كما تـ إحداث المعاىد المتكسطة التي ال تكجد فييا، كذلؾ أقساـ 

ليندسة المعمكماتية في كميات اليندسية الميكانيكية كالكيربائية في المعمكماتية في كميات العمـك كأقساـ ا
الجامعات األربع، كقامت الجامعات بإنشاء شبكة معمكماتية لألغراض اإلدارية  كتـ تجييز مخابر 

 1998المعمكماتية بالحكاسب كتكابعيا تجييزان كامالن كربطت الكزارة كالجامعات بشكبة اإلنترنت منذ آذار 
 ( 5، ص2007خدمة البريد اإللكتركني لمخدمات اإلدارية كالبحثية  ")بركات، كفتحت 
إلى 2000منطلقات األبعاد التربوية للتحديث والتطوير في التعليم العالي من عام  .3.4.1

 : 2010عام 
 البشرية: استثمار الثروة.1.3.4.1
 كرية العربية السكرية يدرؾالصادرة عف السياسة العامة لمدكلة في الجمي المتتبع لمقرارات إف
 لالستثمار مجاالن  كأفضميا الثركات أىـ ىي البشرية الثركة بأف القيادة لدل الراسخ اإليماف بكضكح 
 عمى كتركيزىا العالي، التعميـ لمؤسسات شمكليتيا ىك القرارات ىذه عمى يمحظ ما أبرز ، كلعؿكالعائد
 كىكيتو بعقيدتو المعتز مجاالت التنمية شتى في لمشاركةا عمى القادر اإلنساف لبناء المستقبمية الرؤية

 الشامؿ التطكير تحقيؽ نحك ليذه  القرارات المستمر التكجيو إلى باإلضافة الثقافي، كانتمائو  الحضارية
بيف القطاعات األخرل إذ أف " التعميـ  المشترؾ كالتكامؿ التنسيؽ خالؿ العالي مف التعميـ لمؤسسات

ؿ ميـ مف أشكاؿ االستثمار في تنمية رأس الماؿ البشرم الرئيسي لذلؾ يتكجب دفع العالي يعتبر شك
مؤسسات التعميـ العالي عمى تشكيؿ رأس الماؿ البشرم مف خالؿ التعميـ كالبحث، كبناء قاعدة معرفية 

  (.Bunoti,2010,p2 كنشرىا في مجاؿ التنمية")
س ىناؾ أية حدكد نظرية لمخزكنو بخالؼ رأس الماؿ البشرم مصدرنا قابالن لمتجديد كلي كيعد

األنكاع األخرل لرأس الماؿ  " فالعنصر البشرم ىك مصدر األفكار كاألداة الرئيسية في تحكيؿ التحديات 
إلى قدرات تنافسية ، فيك العنصر الحاسـ لتطكير األداء كىك استثمار كتنمية قدرات األفراد" )الؤعتيبي، 

العالي كتحديثو يأتي مف استثمار مؤسساتو لممكارد  التعميـ طكيركيدؿ ذلؾ عمى أف ت ( 45،ص2010
تنمكم لممجتمع يتطمب بادئ  البشرية التي تؤىميا، كترفدىا لخدمة المجتمع كتنميتو "كبالتالي فإف أم بعد

تنمية بشرية تكلي تطكير منظكمة التعميـ اىتمامان  ذم بدء إلى جانب العكامؿ المادية كالمكارد الطبيعية
جيؿ مبدع، قادر عمى مكاصمة ابتكارات العمـك كالتقانة، جيؿ يمتمؾ  يران مف خالؿ العمؿ عمى تييئةكب
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يجاد الحمكؿ لممعكقات التنمكية، كاكتشاؼ الميارات كالقدرات  التي تجعمو قادران عمى مكاجية التحديات، كا 
ية مستقبمية") كزارة التعميـ الكسائؿ كالسبؿ التي تتجاكز ىذه المعكقات كتحكؿ الصعكبات إلى فرص تنمك 

(  "كالدراسات األخيرة أثبتت أف العائدات المجتمعية اليامة ترتبط بالفعؿ 1،ص2009العالي، 
 باستثمارات تبمغ التعميـ العالي  

(" Koehn and Montague W. DemmenT,2010,P3.)  كيكرد تقرير استراتيجية تطكير
أم –مة العربية في المدل القريب كالبعيد يتكقؼ عمى ىذا التعميـ التربية العربية ما نصو " أف مستقبؿ األ

عداد الباحثيف  -التعميـ العالي باعتباره السبيؿ إلى إعداد القكل البشرية المتخصصة كمجاؿ تكليد الفكر كا 
كالقادة في مجاالت العمؿ كاإلنتاج كأداة تجديد الثقافة " )المكتب اإلقميمي لمدكؿ 

 التأىيؿ عالية عمؿ قكة تكفير أجؿ مف العالي التعميـ تطكير لذلؾ "يتكجب ( 27،ص2003العربية،
 الحادة كالتنافسية كالمعرفة العكلمة عصر إلى الكطني االقتصاد نقؿ عمى قادرة كمينية متعددة المعارؼ

 أف إلى األدبيات (  كتشير709، ص2010)الحطة الخمسية العاشرة،. العالمي عمى االقتصاد كاالنفتاح
 أف باعتبار مرتفعة كمستديمة، كذلؾ معدالت نمك تحقؽ مرتفعنا بشرينا ماليان  رأسان  تمتمؾ التي لبمداف"ا

 التقانة ضعيفة البمداف تخضع ال بينما الماؿ البشرم، رأس في كفرة إلى كتحتاج النمك تقكد نمطينا التقانة
ؽ أيضان مع المربيف كثير مف القادة كالنمك "كيتف ذاتية في اإلنتاجية لزيادات البشرية المكارد كضعيفة

السياسييف أف تنمية المكارد البشرية ىي المفتاح لمستقبؿ التعميـ العالي كخاصة مف أجؿ إنتاج قكة عمؿ 
دارية ")عامر، ( كقد أجمعت الدراسات التحميمية لبعض االقتصادييف 192،ص2008فنية كصناعية كا 

تعميـ يمثؿ أحد الكسائؿ اليامة في تككيف رأس الماؿ مثؿ شكلتز كدينسكف كبيكر كغيرىـ عمى "أف ال
عداده كتطكيره مكانيات ىك أكثر رؤكس  البشرم كا  ف رأس الماؿ البشرم بما يمتمكو مف قدرات كا  ؛ كا 

نتاجية ") نقالن عف زيداف، األمكاؿ عطاء (  كيعتبر المجمس األكركبي أف مؤسسات التعميـ 2،ص2011كا 
انات العممية كالتعميمية ، كلكف ال يتـ استغالليا بشكؿ كاؼ، كالتي  تعكد العالي "لدييا ثركة مف اإلمك

(   Bileviciute, Zaleniene, 2013,P2لعمميات اإلدارة االقتصادية كالمجتمع ك رجاؿ األعماؿ" )
كفي ضكء ذلؾ فقد أكدت الحككمة في خططيا عمى أكلكية تنمية المكارد البشرية " كأساس إلحداث 

زمة في االقتصاد السكرم نحك اقتصاد السكؽ االجتماعي كعمى ضركرة اقتراف تحقيؽ التحكالت الال
معدالت النمك االقتصادم المرسكمة في الخطة بجممة مف البرامج لتطكير المكارد البشرية عمى مستكل 
ة القطاعيف العاـ كالخاص كاالرتقاء بنكعية العنصر البشرل كاستثمار رأس مالو بالشكؿ األمثؿ) الخط

(  كيؤكد ذلؾ تقرير المجمكعة األكركبية عمى أنو "في سكرية، كما في 1، ص2006الخمسية العاشرة، 
غيرىا مف بمداف الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا، نتج عف التكسع السريع في أعداد طالب المدارس 

ميني، كالجامعات تكسع كبير في حجـ كجكدة رأس الماؿ البشرم")المؤسسة األكركبية لمتدريب ال
برنامجا لتنمية المكارد البشرية تشارؾ "(  كبناءن عمى ذلؾ كضعت الخطة الخمسية العاشرة 5،ص2006

عداده بالشكؿ السميـ كالمطابؽ  فيو القطاعات كافة انطالقا مف أف االىتماـ بتنمية رأس الماؿ البشرم، كا 
الخطة الخمسية )  د التنمية البشريةبيئة إبداعية كتمكينية ىي مف أىـ أبعا لمتطمبات سكؽ العمؿ، كتكفير

 كاليدؼ مف ذلؾ النيكض بالفرد كالمجتمع السكرم كتقدمو  ( 1، ص2006 العاشرة،
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 بناء البنية الفلسفية المتغيرة  للتطوير في التعليم العالي: .2.3.4.1
تمع في جلمإف أحد الجكانب الرئيسية لمفمسفة استجابتيا العقمية لجممة المتغيرات التي تحدث في ا

جتمع لمأسسو كركائزه األساسية فتقـك بدكرىا الفاعؿ مف جية التكجيو كالتغيير في الفكر كفي تركيبة ا
: "إف الفمسفة كانت تمثؿ عمى الدكاـ تمؾ الرغبة الثابتة لإلنسانية مف  Hosrlبنيكيان كثقافيان  كيؤكد ىكسرؿ

( كىذا ينعكس بدكره عمى منظكمة 79،ص2013أجؿ المعرفة الخالصة كالمطمقة") نقالن عف مصطفى،
التعميـ العالي كنجاحيا إذ تستكمؿ مسيرة الجدؿ كالفعؿ بتغيير كتطكير البنية الفمسفية لممنظكمة كأركانيا 

حتى تستطيع مراعاة التناقضات الجارية في  -إلى حد كبير-انطالقان مف "فمسفة تربكية تككف مرنة 
ص المناسبة لجميع األفراد حتى يستطيعكا قبكؿ التغيرات النسيج المعيارم لممجتمع، كتكفير الفر 

المستقبمية، كمف ثـ فإف الميمة األساسية لفمسفة التربية يجب أف تتبمكر في ظؿ ظركؼ التغير 
التكنكلكجي كاالجتماعي السريعيف في تحقيؽ المكازنة بيف غرس الثقافة التقميدية لممجتمع، كبيف تنمية 

 كتطكير (  كاالنطالؽ نحك إصالح128،ص2009ر لدل الناشئة ")جيدكرم، قابميات التجديد كالتغيي
دخاؿ كالمجتمع الفرد مستكل عمى كالتقدـ البناء في فاعميتو بأبعاده كتحسيف التعميـ العالي  كالدكلة ، كا 

جكانب أبعاده قاطبة ، كدراسة الحاضر كالكاقع المجتمعي القائـ  األىداؼ في عمى رئيسية تغييرات
و كمتغيراتو كمتطمباتو المستقبمية مع التكازم كالتفاعؿ مع المتغيرات المعرفية كالقيمية كالحضارية بأكضاع

لمعالـ كتترجـ ىذه بالسياسة التربكية المكضكعة في استراتيجية قائمة عمى دراسة الماضي كسمبياتو كرؤية 
صالح التعميـ الجامعي بكؿ لمحاضر كاستشراؼ لممستقبؿ كتنفيذه ، كىذه النظرة المستقبمية تتطمب إ

بعاده  كىذا ينطبؽ مع الحقيقة التي تقكؿ: "إف فرض اإلصالح أك التطكير مف أعمى كالذم  عناصره كا 
مغزاه أف إصالح التعميـ تجدم فيو صيغة عمكية متسمطة،  إذ يقـك مف ىـ في قمة السمطة التشريعية، 

ستراتيجية إصالح التعميـ، كرسـ خطة ىذا أك مف ىـ في قمة السمطة التعميمية، أك كالىما بكضع ا
اإلصالح، كتحديد إجراءاتيا ثـ يكجيكف مرئياتيـ لإلصالح في صكرة قكانيف كلكائح كتعميمات، إلى مف 
ىـ في كسط البناء التعميمي كمف ىـ في قاعدتو، ليقكمكا بتنفيذىا كيتكلى أىؿ القمة متابعتيـ، كمراقبة 

(   كىذا ما يؤكد عمى أف االنطالؽ مف بنية الفمسفة 11،12،ص 2009أدائيـ كمحاسبتيـ" )األسدم، 
التربكية ذات التكجيات التطكيرية كالمرجعيات المتنكعة القائمة عمى التجدد كاالصالح القيمي كالحضارم 

 الذم يترجـ بالتعميـ المنبثؽ عنيا بخاصة التعميـ الجامعي كذلؾ مف خالؿ:
 التي كالتحديات عمة في التعميـ العالي  التي ال تزاؿ أحد المشكالتالطرائؽ كاألساليب الخالقة المف -1

 التعميـ اعتماد كعدـ كالمحاضرات التدريس في التقميدية الطرؽ قطاع التعميـ العالي "باتباع يكاجييا
" .الطالب لدل النقدم العقؿ كتطكير المعرفي التحصيؿ زيادة مف أجؿ كالمشاركة البحث عمى المعتمد

 ( 704،ص 2010لخمسية العاشرة )الخطة ا
رسـ السياسات التربكية كتحديد أىداؼ التربية كأغراضيا كفؽ عالـ التقنيات كالتكنكلكجيا كتطكير  -2

 فمسفة ىذا التعميـ كأىدافو 
 مكاكبة الجديد بالمناىج كتغييرىا  -3
 المجتمع نشر الثقافة عبر التأثير التربكم المتكازم مع التطكر كالتغير الحاصؿ في  -4
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االنطالؽ نحك عالـ الميف المتجدد بالمخرجات المتناسبة مع كينكنتو المتغيرة، كمكاكبتيا لسكؽ  -5
% 19 3"تراجع معدؿ النمك في إجمالي العرض مف قكة العمؿ إلى نحك  العمؿ  كىذا ما يؤكد عمى

% سنكيا  كيتضح 2( ، إال أف معدؿ نمك المشتغميف لـ يتجاكز 2000-1991كسطيا كسنكيا لمفترة ) 
( ، أف قكة العمؿ كانت خالؿ الفترة 2007 -2000مف بيانات المجمكعة اإلحصائية لألعكاـ ) 

في حيف أف القكة البشرية كانت تنمك   %58 0( تنمك بمعدؿ كسطي سنكم يقارب 2007 -2000)
اعيا  كحسب مسح % سنكيا ، كىذا ما انعكس بتزايد حجـ البطالة كاتس2 2خالؿ نفس الفترة بما يعادؿ 

% مف إجمالي 7 11بمغ حجـ البطالة  2003سكؽ العمؿ الذم قاـ بو المكتب المركزم لإلحصاء عاـ 
 ( 1،ص 2006قكة العمؿ" ) الخطة الخمسية العاشرة، 

كالتعميـ الجامعي عبارة عف منظكمة متكاممة ليا مدخالتيا كعممياتيا كمخرجاتيا تحتاج إلى تخطيط 
دارة ليا  استراتيجية، كأىداؼ كعمميات منظمة تسعى في مجمميا إلى تحقيؽ اليدؼ األسمى، كتنظيـ كا 

كىك إيجاد مخرجات فاعمة قادرة عمى خدمة السكؽ المحمية كالمنافسة العالمية في شتى المجاالت 
 مف يعاني ىذا القطاع  أف إال مراحمو بكافة التعميـ مجاؿ في تحققت التي النجاحات مف "كبالرغـ

 كاسع ىدر في المستكيات مما يتسبب  جميع عمى االقتصادية كفاءتو انخفاض في تتمثؿ ثيرةمشكالت ك
 كالتضخـ أدائو كنمطية فيو، كضعؼ تأىيميا العاممة البشرية لمقكل اإلنتاجية الفعمية تدني إلى باإلضافة

 األساليب ستخداـا كعدـ كخدمة، التعميـ تقديـ عمى الجكدة، كاقتصاره عمى الرقابة كضعؼ ،البيركقراطي
كقد الميداف،  ىذا في التطكرات مع يتطابؽ كبما كالمعمكماتيةالتكنكلكجيا  مف كاالستفادة ،التعميمية الحديثة

 لمنيكض كاالستراتيجية الرؤية القطاع كغياب ىذا عف المسؤكلة بيف  الجيات التنسيؽ عدـ عف ذلؾ نجـ
 متميزة تعميمية يتطمب مخرجات الذم الجديد االقتصادم التكجو ظؿ في ستحتاج سكرية، لذلؾ ،بو

 لعممية المحركات األساسية أحد باعتباره مراحمو بكافة التعميـ لقطاع جديدة استراتيجية إلى ،كمتغايرة
 ( 703، 2010" )الخطة الخمسية العاشرة .التحكؿ
 كسياساتو، أىدافو كتكجيو العالي كمساراتو، التعميـ عمميات في نكعية نقمة إحداث التأكيد عمى إفٌ  
 الكطني  المستكل عمى اإلنسانية التنمية كبناء المجتمعي اإلصالح الرئيسي لتحقيؽ المنطمؽ يمثؿ

 استراتيجية تطويرية للتعليم العالي: تبني .3.3.4.1
تتميز استراتيجية تطكير كتحديث التعميـ بطبيعة ديناميكية تتطمب إعادة النظر، كمراجعة أكلكيات 

رغبة في تحقيؽ التعاكف، كالتكامؿ بيف مؤسسات التعميـ العالي المحمية كاإلقميمية كالدكلية كؿ فترة،  ك 
استراتيجية قائمة عمى نيج كفكر  تبني مف أجؿ رفع كفاءة مخرجات التعميـ العالي، فقد عممت القيادة إلى

التحديث بالنيج  لمحداثة انطالقان مف األسس، كالمرتكزات كاالنجازات لمحركة التصحيحية  كمتابعة
الكاضح في المسيرة التنمكية الداخمية بقيادة الرئيس بشار األسد في سكرية مف جية كمكاكبة التطكرات 
دراكان مف سيادتو لمتحديات  كالمستجدات العالمية كاالقتصادية كالعممية كالتكنكلكجية مف جية أخرل  كا 

اىيا سكاء الثقافية منيا أك ما يمس اليكية كالذات العميقة التي تكاجو المجتمع السكرم كثقؿ المسؤكلية تج
الكطنية، أك التحديات العممية كحداثتيا في المجاالت الفضائية كاالتصاالت كاليندسة الكراثية، أك 
التحديات التقنية كالقضايا االقتصادية التي أفرزتيا العكلمة االقتصادية فقد ذكر القائد الرئيس بشار األسد 
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ى استراتيجيات اقتصادية    اجتماعية    عممية كغير ذلؾ تخدـ التنمية كالصمكد في آف أننا "بحاجة إل
 (  4ص ،2001كاحد )تقرير كزارة التربية،

كتؤكد نتائج الدراسات عمى أف جميع الجامعات تحتاج إلى النظر بالمفاىيـ في الخطط 
يا الخاصة بالجامعات الحككمية التي االستراتيجية، في ضكء االستراتيجيات المقترحة، سكاء استراتيجيات

تعتمد عمى جذب كرضا مف الطالب األكثر قدرة كنتائج البحكث المتميزة ، كالتكظيؼ ك اإلبقاء عمى 
المكظفيف األكفاء، كتعزيز الجكدة في جميع مساعييـ، كتكفير المصادر مف المستكيات المناسبة مف 

كفي ضكء ذلؾ يقـك  (.J. Bradmore , 2007,P105التمكيؿ الخارجي، كالنمك كالتنمية لمجامعة")
 التخطيط االستراتيجي عمى أربعة عناصر ميمة كىي:

في اتخاذ القرارات: أم أف االستراتيجية عممية منظمة لتحديد الفرص كالمخاطر المستقبمية أ. 
المالئمة المستقبمية، كالتي مف خالليا تمتزج  مع المعمكمات ذات العالقة، كتعطي المؤسسة األرضية 

التخاذ القرارات المتعمقة باستكشاؼ كتجنب المخاطر، كبذلؾ فإف ىذا العنصر يمثؿ تحديد األىداؼ 
 المستقبمية ككيفية تحقيقيا 

فالتخطيط االستراتيجي ىك العممية التي تتضمف التحديد المسبؽ ألنكاع الجيكد التنظيمية  العممية:ب. 
يا؟ كالعممية مستمرة نظران لمتغيرات المستمرة في البيئة الداخمية المطمكبة، متى يتـ اتخاذىا، كمف يقـك ب

 كالخارجية 
: فالتخطيط االستراتيجي ىك اتجاه كطريقة في الحياة، كثقافة كاقتناع ينبغي تكفره لدل الفمسفةج. 

 القائميف عميو 
طط االستراتيجية، يربط التخطيط االستراتيجي بثالثة أنكاع مف الخطط مع بعضيا كىي الخ الييكمية:د. 

كالخطط أك البرامج متكسطة المدل، كالخطط أك البرامج قصيرة المدل كىذا يتطمب إيجاد عالقة ىيكمية 
ا عمى تحكيؿ خططيا الرئيسة إلى قرارات محددة يتربط األنكاع الثالثة ، كىذه الييكمية تساعد اإلدارة العم

(  فمـ يعد تطكير التعميـ الجامعي "مجرد خيار 33، ص2006باتجاه تحقيؽ األىداؼ النيائية")الدجني، 
يمكف تجاكزه ، بؿ أصبح ضركرة حتمية في ظؿ االنفجار المعرفي، كالسكاني، كالثكرة التكنكلكجية التي 

(   8،ص2009جعمت مف العالـ قرية صغيرة ال مكاف فييا لمف ال يتجاكب مع ىذه التطكرات")النصير،
السيد الرئيس بشار األسد لقطاع التعميـ العالي نابع مف إيماف سيادتو لذلؾ فإف " االىتماـ الذم يكليو 

بأف التعميـ العالي ىك العنصر األىـ في النمك االقتصادم، لذلؾ البد مف تطكير منظكمة التعميـ العالي 
كالبحث العممي لتتمكف مخرجات ىذه المنظكمة مف تمبية متطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية 

 (  1،ص2007اجاتيا المتغيرة كالمتعددة كمف مجابية التحديات المختمفة " )كزارة التعميـ العالي، باحتي
 تطوير البنية السياسية في سورية: .4.3.4.1
استراتيجية التحديث كالتطكير ليست سكل خالصة لمتصكرات المطمكبة لتطكير آلية العمؿ لدل  إفٌ 

ة تحتاج إلى جيد ككقت كتعاكف كحكارات مكسعة تشمؿ كافة الدكلة كتشريعاتيا كأف ىذه االستراتيجي
النكاحي، كالفعاليات المجتمعية، كتنطمؽ مف منظكر الشمكؿ لتحقيؽ التنسيؽ كالتفاعؿ كالتعاكف كمف 
مدخؿ االلتزاـ الذم خمقتو الحاجة العامة لإلصالح، كالتي أدركتيا كتبنتيا القيادة السياسية العميا فقد 
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تعددة في الدكلة كالمجتمع بالعمؿ عمى عدة جيات كطكرت مف مفاىيـ كاتجاىات بدأت الجيات الم
كآليات العمؿ فييا كبخاصة الديمقراطية منيا ضمف التكجيات الجديدة لتطكير البنية السياسية في 
سكرية  كىذا ما ركز عميو السيد الرئيس في خطابو قائال: " انطالقان مف قناعتنا بضركرة إفساح المجاؿ 

غناء لمناخ الحرية كالديمقراطية    فإننا نؤمف بأف الديمقراطية كا سعا أماـ الجميع لممارسة دكره    كا 
نما ىي مجمكعة متكاممة مف الجكانب التي تحتاج إلى التطكير معان    بما  ليست جانبان كاحدان فقط    كا 

ة مف أجؿ التطكير يستجيب لخصائص الشعب كاحتياجاتو    كىى ليست ىدفان بحد ذاتيا بؿ أدا
كاالزدىار  لذلؾ فإننا نتطمع إلى انجاز عدد مف الخطكات التطكيرية في المرحمة القادمة التي نراىا في 

(  إف قراءة الفكر الديمقراطي مف منظكر 5،ص 2007غاية األىمية في تدعيـ بنائنا الكطني  )األسد،
طية ىي كاجب عمينا تجاه اآلخريف قبؿ أف تككف ما قدمو السيد الرئيس بشار األسد الذم أكد أف "الديمقرا

حقان لنا فالفكر الديمقراطي ىك األساس    كالممارسات الديمقراطية ىي البناء"   كىنا ربط الرئيس بيف 
الفكر كالممارسة   بيف المعرفة الفكرية، كتمثميا التطبيقي فال فائدة في السياسة، كالحياة، كالمجتمعات 

(  كيؤكد 14،ص 2009)"مصطفى ، "االجتماعي، كيساعد في تغييره كبنائو لفكر ال يقارب النسؽ
الخاليمو في كتابتو عف صفات قياـ الدكلة التي تقـك بالتحديث السياسي بأنو " ال يمكف  اقامة 
الديمقراطية أك نجاح التحديث في أم بمد، ما لـ يكف نظاـ الحكـ فييا عممانيان كرأسماليان ، كليذا فال 

امة الديمقراطية إذا اتبع البمد نظامان اقتصاديان غير رأسمالي ، أك اذا حكمو نظاـه سياسيه منبثؽه يمكف اق
(  كىذا ما 31ص ،2012عف الديف كالنظاـ السياسي االسالمي بحسب كتابات الغربييف ")الخاليمة،

ى مقكلة مؤداىا "أف أكده  أغمب المحمميف مف عمماء االجتماع السياسي، إذ استقركا في عمـ االجتماع عم
استقرار كازدىار أم مجتمع إنما يعتمد عمى عامميف ىما: العدالة االجتماعية، كالديمكقراطية السياسية، 
كلقد بدأت الثكرة الديمكقراطية تجتاح مجتمعات شرؽ أركبا كشرؽ آسيا كبعض دكؿ أمريكا الالتينية، 

لى االتحاد السكفياتي سابقا  كترتب عمى ذلؾ كمجتمعات أخرل مف دكؿ العالـ الثالث، ىذا باإلضافة إ
مسؤكلية أكبر ألقيت عمى عاتؽ األنظمة التعميمية بصفة عامة كالجامعات بصفة خاصة في تكفير أكبر 
قدر ممكف مف الفرص التعميمية ألفراد المجتمع مف مختمؼ الشرائح االجتماعية")مصطفى، 

رافؽ المراحؿ السابقة مف الحياة السياسية  (  كقد جاء ىذا نتيجة لفكر جديد255ص ،2010صبحي،
كىذا مؤكد عند "تسمـ الرئيس حافظ األسد المسؤكلية بمشركع سياسي كاضح أقنع بو أحزابان كشرائح 
سياسية كشعبية كاسعة، فقاـ تحالؼ باسـ الجبية الكطنية التقدمية أضفي شرعية نسبية عمى عمؿ 

ككاف قياـ ىذا التحالؼ مؤشران عمى بدء شكؿ مف أشكاؿ األحزاب التي كقعت عمى ميثاؽ ىذه الجبية  
االستقرار السياسي في سكرية لعبت فيو عكامؿ كثيرة أدكاران مختمفة، مستندان إلى شرعية دستكرية عبر 
إقرار دستكر دائـ لمجميكرية العربية السكرية، حدد مبادئ الحكـ األساسية كالحقكؽ العامة لممكاطنيف، 

شاركة الشعبية تمتد كتتسع أفقيان كشاقكليان عمى مستكل البالد كال سيما في السنكات كجعؿ مف  فكرة الم
األكلى التي تمت الحركة التصحيحية  مدفكعة مف جية بثكابت صاحب ىذا المشركع السياسي الجديد، 

كجب كنكع مف تقديـ الردكد المناسبة عمى جممة العناصر الداخمية كالخارجية الطارئة، كالتي كانت تست
(  كطكرت بعدىا المنيجية الفكرية 3،5، ص 2003تقديـ رد عممي كفكرم لمكاجيتيا")غانـ كأخركف، 
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لمدكلة كالحزب المتمثمة "بعقيدة البعث التي تتصؼ بالتحديث، كالتطكير الالزميف بالتأكيد عمى التمسؾ 
في الحياة السياسية،  بمنيج التعددية االقتصادية، كالسياسية، كتطكيرىا لتكسيع مشاركة المكاطنيف

كاالقتصادية، كاالجتماعية، كتعزيز الكحدة الكطنية، كالعمؿ الكطني المشترؾ، كضمانة الصمكد 
كاالستقرار االجتماعي، كالتقدـ االقتصادم، تعزيزان لمبدأ العدالة االجتماعية، كتكافؤ الفرص لجميع أفراد 

 (  4،ص2007المجتمع   ")عز الديف، 
مى التحديث كالتطكير، كانتقاؿ األثر كفاعمية المشاركة في التعميـ العالي كىذا ما فالتحكؿ القائـ ع
بإعادة صياغة  Marginson (1998) (، كماركنسكف 2003) Bradley‟sأكدتو دراستي "برادلي 

الجامعات لمياميا بطرؽ اليجيف)المشاركة(  مقتنعاف بأنو يمكف أف يككف ىناؾ عكدة إلى عصر 
بالرغـ أنيا ميمة صعبة، كأشارا إلى أف ىذا مف شأنو أف  ينطكم بالتأكيد عمى عنصريف مشاركة الحكـ  

ىما: إنشاء ت زر أكثر فعالية بيف الجكانب األكاديمية كالشركات مف الجامعات، كاالعتراؼ أف  السبؿ 
لتي ينبغي لبناء عالقات فعالة بيف الجامعات ك الحككمات إذ يمكف لمجميع العمؿ معا لتحقيؽ األىداؼ ا

فالمشاركة المجتمعية ىي "الجيكد  (.p2117, J. Bradmore,.95)أف تككف متبادلة إلى حد كبير" 
التي يقـك بيا األفراد بجميع فئاتيـ كمؤسسات المجتمع المدني في مجاؿ التخطيط، كاتخاذ القرار، 

تيفاء احتياجات المشاركيف مف كالتنفيذ، كالتقييـ لعناصر العممية التعميمية  كيتحقؽ مف ىذه المشاركة اس
(  كىذا ما ركز عميو السيد 6،ص 2008ناحية، كتحقيؽ الصالح العاـ مف ناحية أخرل")دليؿ المتدرب،

الرئيس بشار األسد بقكلو: "قمنا بإنجاز عدد مف الخطكات لتطكير البنية السياسية   مف خالؿ تطكير 
سية   كاتاحة المجاؿ لكؿ الطاقات الكطنية لإلسياـ في تجربتنا الديمقراطية باتجاه تكسيع المشاركة السيا

البناء الكطني  إذ أنو تـ تطكير ميثاؽ الجبية الكطنية التقدمية كتفعيؿ عمميا   كافساح المجاؿ كاسعا 
أماـ االحزاب الجبيكية لممارسة دكرىا في قيادة الدكلة   فتـ اصدار صحؼ خاصة بيا كفتحت فركع ليا 

ا انضـ إلى الجبية أحزاب جديدة أسيمت في اغناء تجربتيا   ككانت قرارات في المحافظات   كم
المؤتمر القطرم العاشر لمحزب   بتكسيع المشاركة السياسية كاصدار قانكف لإلعالـ كمكافحة الفساد  

(  كىذا ما يكجو إليو 4،ص2007بطبيعة الحاؿ   اف ىذه الخطكات في مجاؿ التطكير السياسي")األسد،
العراقي عبد الجبار عبد اهلل في آلية العمؿ لتحديث التعميـ العالي مف منظكر المشاركة السياسية العالـ 

نا التأسيس لعالقة جدية مسؤكلة بيف الجامعة كالتعميـ العالي كالبحث العممي، يفي صنع القرار بقكلو "عم
عادة اإلعمار كال عمؿ العاـ بأشكالو    كبيف مؤسسات المجتمع المدني، كشركات كمؤسسات البناء كا 

كتمؾ ميمة حيكية ينبغي أٍف يدركيا المثقؼ كالمتخصص األكاديمي كالبد ليما ىنا مف تذكر ما لمغة 
التفكير البياني ال البرىاني مف سمطة عمى العقؿ البشرم كعمى كعينا الجمعي في بمداننا في المرحمة 

تكظيؼ اإلبداع األدبي كالخطاب الثقافي المجاكر الراىنة!؟ كمف ثـٌ تكظيؼ اآلليات المناسبة التي تؤىؿ ل
لمتعميـ العالي كالبحث العممي في ميمة تعزيز ما نؤسس لو مف حياة متنكرة جديدة كىذه إشارة 
مخصكصة بخطاب اإلبداع األدبي الجمالي منو بكجو التحديد مف دكف إلغاء أك تقميؿ مف شأف خطاب 

 ( 90،ص2011المعرفية المتنكعة الغنية")عبد اهلل، النقد كالمعرفة العممية كبقية الخطابات 
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مستقبؿ التعميـ الجامعي في سياؽ التحكؿ االجتماعي كتعزيز الديمقراطية في التعميـ يتكقؼ  إفٌ 
نتاج كتكطيف كنشر المعرف كذلؾ مف خالؿ  ةإلى حد بعيد عمى دكر الجامعة النكعي في اكتساب كا 

عبر التشريع المنطمؽ مف المشاركة كالشفافية كالمتابعة لتحقيؽ تطكير البنية السياسة لمتعميـ العالي 
 األمف القكمي  القائـ عمى:

 السعي لتحقيؽ ىدؼ مشاركة الرأم العاـ في عممية تطكير التعميـ العالي  -1
التكجو نحك تحقيؽ ىدؼ شفافية سياسة تطكير التعميـ العالي كالتغيير الجكىرم في كاقعو مف خالؿ  -2

    أم العاـ عمى نجاح عممية تطكير التعميـ الجامعيطمأنة الر 
المتابعة بتحقيؽ ىدؼ التعديؿ كالمراجعة المستمرة لعممية تطكير التعميـ العالي مف تعديؿ القكانيف  -3

    كالقرارات كالمكائح الناظمة ليا
 لي العمؿ عمى تحقيؽ ىدؼ التقييـ الدائـ لمدل نجاح عممية التطكير في التعميـ العا -4

 وضع الخطط التنموية الشاملة للتعليم العالي لتحقيق التطوير: .5.3.4.1
الخطة التنمكية الشاممة في سكرية تقـك عمى عدة ركائز في التعميـ العالي ككضع قكانيف جديدة  إفٌ 

لالستيعاب الجامعي كربط الخريجيف بسكؽ العمؿ، كفتح اختصاصات جديدة كتطكير أنكاع التعميـ 
عاـ كدعمو، كىذا ما أكد عميو السيد الرئيس عقب أدائو القسـ الدستكرم لكالية دستكرية جديدة العالي ال

في مجمس الشعب عمى التطكرات المستجدة في التعميـ العالي بقكلو: "كعمى المستكل الجامعي افتتحنا 
ح عدد كبير مف العديد مف الجامعات العامة كالخاصة كاالفتراضية كالتعميـ المفتكح    كما تـ افتتا

الكميات في مختمؼ المحافظات    ككذلؾ العديد مف مراكز الدراسات التخصصية   أيضا بالنسبة 
كمية في سكرية استكعبت مئة ألؼ طالب جامعي إضافي     50لكميات كزارة التعميـ العالي   افتتحنا 

ا إلى اإلنشاء" كىناؾ جامعات خاصة في طريقي 8باإلضافة لمجامعات الخاصة كعددىا حكالي 
(  كىذا كمو لدعـ مؤسسات التعميـ العالي باالستراتيجية السكرية التي مف أىـ 6،ص2007)األسد،

محاكرىا استثمار المكارد البشرية كالمالية في الكطف األـ، مف دكف أف تتخمى الدكلة عف مسؤكلياتيا عف 
ؾ "ما جاء في البياف الكزارم المقدـ نشر كتجكيد التعميـ العالي بنماذجو المتنكعة  كقد شدد عمى ذل

لمجمس الشعب فيما يخص التعميـ العالي كالبحث العممي بضركرة العمؿ إلعادة ىيكمة كؿ مف مجمس 
التعميـ العالي كالمجمس األعمى لممعاىد المتكسطة كتطكير اختصاصاتيا"  )تقرير رئاسة مجمس 

اح كالفشؿ في التطبيؽ العممي لإلصالح (  يمخص إيدجارفكر القكؿ: إف النج31،ص 2003الكزراء،
لى أم درجة يككف ىناؾ مشاركة مف القاعدة إذ إف التشجيع  "التربكم يتعمقاف بمدل التشجيع مف القمة، كا 

مف القمة يساعد عمى تييئة الجك المناسب لمتغيير الجذرم حتى كلك كانت التدابير األكلى لإلصالح 
ر الكسائؿ الكفيمة لدعـ الحركة اإلبداعية، كتكعية المجتمع عف غير كافية كدكر قادة التعميـ ىك تكفي

طريؽ القياـ بحمالت إعالمية لشرح المقصكد باإلصالح كقد أثبتت التجارب أف اإلصالح في مجاؿ 
التعميـ ال يككف عندما ال يككف لو فاعمية، فإف السبب في ذلؾ يرجع في أغمب األحياف إلى عدـ التفاىـ، 

ف التعميمات الكاردة مف القمة كالمبادرات اآلتية مف القاعدة كينطبؽ ىذا عمى المعمميف كقمة التنسيؽ بي
كاإلدارييف فإذا لـ يكف ليـ رأم في عممية التجديد كاإلصالح فإنيـ يحسكف بأف ىناؾ شيئان مف االستبداد 
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جديدة تمامان  (  كىذا يتطمب نظرة47،ص2011بالرأم القائـ عمى عدـ الثقة بيـ كفي قدراتيـ") حمس، 
عادة الييكمة في يلمتعميـ، كما يجب أف يككف عم و، كنظرنا لكؿ ما سبؽ كلتزايد العكلمة االقتصادية كا 

النظـ السياسية كاالقتصادية العالمية كمتطمبات المعرفة كالمعمكمات، فإف االحتياجات التعميمية عمى 
دراسية، كالمداخؿ( قد تغيرت كالسيما مستكل جميع مستكياتيا )مف ناحية بيئتيا، ككظيفتيا، كالمناىج ال

( فمستقبؿ التعميـ الجامعي في سياؽ التحكؿ االجتماعي كتعزيزه 4،ص2013التعميـ العالي " )باكير،
نتاج كتكطيف كنشر المعرفة   لمديمقراطية يتكقؼ إلى حد بعيد عمى دكر الجامعة النكعي في اكتساب كا 

اح عمى النظـ الغربية كالتكسع في استعماؿ المغة اإلنجميزية كمغة كالتكجو بالتعميـ العالي نحك االنفت
 لمتعميـ 

 إصدار المراسيم والقوانين الخاصة بالتعليم العالي:.6.3.4.1
 لعممية التطكير التي الفعمية الغاية تحقيؽ عمى تساعد تشريعية بيئة تكفير كعي القادة بضركرة إفٌ 

 لمكقكؼ الحالية، التشريعات جديدة  قائمة عمى مراجعة شريعاتت التشريعية، استحداث السمطة عمى تحتـ
تطكير منظكمة التعميـ العالي  كمتطمبات يتماشى بما تعديميا كمف ثـ الضعؼ فييا ، مكاطف عمى

 ىذا ضركرة تقتضي جديدة بناءن عمى مستجدات متضمنةن أمريف معان االكؿ مطمب التغيير كتطكيرىا
 ناظمة تشريعات تقديـ تستدعي دكلية، أـ إقميمية، أـ محمية، متغيرات كانتأ جديدة متغيرات االستحداث،

أك  مجمميا، في تصمح فيي قد ال القائمة ال تكتسب الصفة المطمقة  لو، كالثاني أف كضع التشريعات
 لمتعمـ جديد تشريعي إطار مع األخذ بعدة مبررات لصياغة.أجزائيا لمتطبيؽ بؿ تخضع لضركرة التعديؿ

العالي، كمتطمبات التغيير  التعميـ لمنظكمة كالخارجية الداخمية كمتغيرات في البنية منيا: تطكرات العالي
التي تقع ضمف عكامؿ كثيرة تنضكم تحت مسمى التطكير كالتحديث  بناء عمى دراسة قائمة عمى أف 

الجتماعي في ا كالحراؾ االقتصادم، ، كالنظاـ السياسي النظاـ أم تطكير تابع لمتحديث في مقكمات
"لقد ساعد تحميؿ الكضع الراىف ىذا  .العالي التعميـ منظكمة في ، كالتكسع الدكلة السكرية يتبعو التنكع

في تحديد التكجيات اإلستراتيجية لعممية التخطيط كرسـ مالمح الرؤية اإلستراتيجية المنشكدة لمتعميـ 
ع النكعي في الجامعات بدالن مف/عمى العالي التي يجب أف تسير كفؽ مبادئ كتكجيات منيا  التكس

 ( كما أف مطمب التطكير يستدعي القدرة1 ،ص2013التكازم مع التكسع الكمي ") كزارة التعميـ العالي، 
 المؤسسات الدكلية، كتفعيؿ دكر المنافسة بيف الجامعات العربية كالعالمية مف خالؿ االتفاقات عمى

 كضماف األداء تقييـ التنمية، كتحقيؽ متطمبات برامج في ةالرياد ليا كتطكير، بحث كمراكز الجامعية
فقد عممت الحككمة عمى كضع التكجيات . العالي التعميـ كأنماط كتطبيقيا، ك تعزيز أنكاع الجكدة

- 26السياسية الستراتيجية التعميـ العالي مكضع التنفيذ كبخاصة بعد صدكر المرسـك التشريعي رقـ 
بشاف نظاـ التعميـ المفتكح كالمرسـك  2002-89قرار الكزارم رقـ لمجامعات الخاصة كال 2001

المتضمف إحداث الجامعة االفتراضية السكرية   كفتح أفاؽن جديدة لمتعميـ  2002- 6التشريعي رقـ 
العالي في سكرية كتطكيره بناء عمى تكجيات الحزب القائد في السياسة التعميمية في سكرية كتنفيذ 

عداد اطر قيادية مؤىمو كمدربة لو، منيجية التطكير، ك  النظرة المستقبمية لمتعميـ لتحسيف نكعية التعميـ كا 
كاالستفادة مف الخبرات كتجارب الدكؿ الكبرل لتحقيؽ الخدمة ألكبر عدد مف طالب خريجي المرحمة 
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كذلؾ عمالن الثانكية، كتحقيؽ تكافؤ الفرص لمجميع كدعميا بالقكانيف كالتشريعات الالزمة لتثبيتو كدعمو 
"عمى مستكل التأىيؿ كالتدريب   تـ افتتاح العديد مف المعاىد  بدعكة السيد الرئيس بشار األسد بأنو

العامة كالخاصة   كفي مقدمتيا المعيد الكطني لإلدارة العامة    كالمعيد العالي إلدارة األعماؿ    
ييا    كتمت االستعانة بالخبرات الدكلية كبذلت جيكد كبيرة مف أجؿ تطكير المكارد البشرية كاالستثمار ف

في ىذا الشأف    كنعمؿ لكي يتحقؽ المزيد إذ أنو يصبح التأىيؿ المستمر عنكانان أساسيان في خططنا 
ال يككف إال بإصدار القرارات "(  فالتجديد كاإلصالح في النظـ التعميمية 7،ص2007الحككمية" )األسد،

النظاـ التعميمي فاعمة إذ يجتمع لمتشاكر كالحكار كؿ مف لو عالقة  كالقكانيف بؿ كمشاركة العامميف في
(  بناء عمى ذلؾ 2011،48رجاؿ التربية كالتعميـ") حمِّس، -المعمميف-أكلياء األمكر -بالتعميـ كالتالميذ

كعمى ما كرد في البياف الكزارم المقدـ لمجمس الشعب فيما يخص التعميـ العالي كالبحث العممي تـ 
لمعاـ  7، كقانكف التفرغ العممي /رقـ 2006لمعاـ  6قانكف تنظيـ الجامعات /المقرر بالقانكف رقـ تحديث 
/ ، ككضع برامج تنفيذية لتطكير كاقع المعاىد المتكسطة مف النكاحي العممية كاإلدارية بما يرتبط  2006

عداد خريطة جديدة لمنظ كمة التعميـ كتعميؽ بحاجة المجتمع، كالتركيز عمى الجكدة في التعميـ، كا 
استخداـ الكسائط المتعددة، كالحكاسب اآللية في العممية التعميمية، كتطكير نظـ االمتحانات كالتقييـ 

/ كتنكيع آليات االختبار كاستمرارىا لمكصكؿ إلى تقييـ عادؿ 79/بقرار مجمس التعميـ العالي رقـ 
ات الممبية الحتياجات التنمية،  كدعـ كمتكامؿ، كالتركيز عمى أنكاع متطكرة كمتجددة مف التخصص

كتعزيز أنشطة البحكث العممية الستكشاؼ االختصاصات، كتحديد محاكر التقدـ العممي كالثقافي 
صدار /المرسـك التشريعي رقـ  القاضي  2009لمعاـ  49كالتكسع في إنشاء مراكز البحكث الكطنية كا 

راكز البحكث في الجامعات، كتشجيع براءات بإحداث صندكؽ لمبحث العممي كالتطكير التقاني/، كم
االختراع كتسجيميا عمى الصعيد الكطني كالعربي كالعالمي  )تقرير رئاسة مجمس 

 (  باإلضافة إلى جممة مف القرارات كالقكانيف الخاصة بػػػػ:31،32،ص2003الكزراء
 تطكير سياسة القبكؿ كتحديثيا  -1
 ادان إلى المرسـك التشريعي الخاص بيذا الشأف تعييف الخريجيف االكائؿ كمعيديف استن -2
   القانكف الخاص باإليفاد لمبعثات العممية، كتعديؿ النظاـ المالي ليا -3
 القكانيف الناظمة ألنماط التعميـ العالي كتجديدىا  -4
تعادؿ الشيادات الجامعية الصادرة عف الجامعات غير السكرية باعتماد اسس جديدة لاللتحاؽ  -5
راسة خارج القطر "اجراء االمتحاف التقكيمي الكطني مرتيف سنكيان لتعادؿ الشيادات الطبية الصادرة بالد

مف الجامعات كالمعاىد غير السكرية كانشاء قاعدة بيانات خاصة بالجامعات غير السكرية المعترؼ بيا 
عمى المكقع االلكتركني جامعة عربية كاجنبية كنشرىا كرقيان كالكتركنيان  5000لدل الكزارة ألكثر مف 

لمكزارة كتعميميا بما يمكف الطمبة الدارسيف خارج القطر، كجميع الجيات المعنية مف االستفادة منيا 
 (2009،2")كزارة التعميـ العالي، 

 قكانيف خاصة بالبحث العممي كالترقي ألعضاء الييئة التعميمية  -6
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ذة بخصكص تطكير التعميـ العالي، كمناقشة إف العمؿ عمى تطبيؽ القكانيف كالتشريعات الناف -7
اإلشكاليات المعكقة لعممية تحديث التعميـ العالي، ككضع األطر القانكنية كاالدارية لمعالجتيا  بإعادة 
النظر في القكانيف، كالقرارات المنظمة لعمؿ مؤسسات قطاع التعميـ العالي ككضع تصكرات لتعديؿ 

التدريس، كاالمتحانات كالتأديب كالدراسات العميا كالتأليؼ كالنشر،  المكائح المنظمة لشؤكف أعضاء ىيئة
 كغيرىا مف المكائح المتعمقة بالقطاع

التحديث في األبعاد التربوية للتعليم العالي وتطويرىا في الجمهورية العربية  .4.4.1
 السورية:

 ي اإلدارة الجامعية:التحديث في بنية التعليم العالي وتفعيل الالمركزية اإلدارية ف.1.4.4.1
لتحسيف  االنطالؽ نحك اإلصالح في بنية التعميـ العالي، كتطكيره القائـ عمى التنكع كالمركنة إفٌ 

جكدة العممية التعميمية كتبني مفيـك اإلدارة الالمركزية، كتفعيؿ دكر المشاركة المجتمعية مينطمقة مف 
ية التحديث القائمة عمى دراسة عكامؿ عديدة التغيير في إدارة مؤسسات التعميـ العالي، كضمف منيج

لتسييؿ العمؿ االدارم، كالتخفيؼ مف االدارة المركزية، كالتحرر مف البيركقراطية االدارية كذلؾ مف خالؿ 
تفكيض رئيس كؿ جامعة بالعمؿ عمى تنفيذ صالحياتو دكف الرجكع إلى الكزارة كبالتالي إعطاء لبعض 

مجالس األقساـ كاإلدارات كذلؾ لممتابعة، كتنفيذ السياسة العامة مف اختصاصاتو لمعمداء كرؤساء 
لمجامعة كتنفيذ خطكط االستراتيجية لمجامعة كجمب المكارد ليا "فالالمركزية في التعميـ تتيح الفرص 

كليف عف التعميـ التركيز عمى مياـ التخطيط االستراتيجي ككضع السياسات العامة كمتابعة ؤ لممس
حة مساحة مف الحرية كالتفكيض لمسمطات المحمية لمتعاكف مع مجتمعيا المدني المحمي تنفيذىا، مع إتا

ص  ،2009في إدارة كتنظيـ التعميـ في ظؿ التكجو نحك مجتمع المعرفة كلتحسيف جكدة التعميـ")محمد،
ز بالتنكع (  كلذلؾ فإف العمؿ عمى "إصالح بنية التعميـ العالي عف طريؽ إقامة بنية لمتعميـ العالي تتمي4

ـ الجامعي كالعالي دكف يكالمركنة، كتتطمب المركنة أف يفسح المجاؿ لاللتحاؽ كالعكدة إلى مؤسسات العم
قيكد جامدة، كما تقتضي اف تخضع ىذه المؤسسات كالبرامج التي تقدميا إلى التقكيـ كالمراجعة المستمرة 

التي ال تحظى باألكلكية المناسبة في نسؽ أما التنكع فيستكجب االىتماـ بمجاالت العمـك كالتكنكلكجيا 
التعميـ القائـ حاليا، كيتكجب اإلصالح إنشاء قنكات لمعمؿ المشترؾ بيف مؤسسات التعميـ العالي كأجيزة 
الدكلة كمشركعات القطاع الخاص كمنظمات المجتمع المدني في تدريب العامميف كالبحث كالتطكير") 

"تحقيؽ تنمية  إلى (  إف التكجو برأم السيد الرئيس 122، ص2003 تقرير التنمية اإلنسانية العربية ،
متكازنة كعادلة تتكامؿ مع االتجاه نحك الالمركزية اإلدارية في خططنا الراىنة بما يضمف في النياية 
الكفاية التنمكية الشاممة عمى صعيد كؿ منطقة كمحافظة كبشكؿ متكامؿ كمتناسؽ مع باقي مناطؽ 

(  فالمؤسسات الجامعية تصبح "أقؿ تشددنا كأكثر مركنة في 1،ص2007األسد، كمحافظات القطر")
محاكلة لتمبية االحتياجات المتنكعة لممتعمميف كاالقتصاد العالمي، لذا فإف البرامج الجامعية المقدمة 
 ينبغي أف تككف متكيفة لتعكس ىذه المعرفة، كربطيا بمتطمبات التعميـ كالتعمـ، عف طريؽ خمؽ المعرفة
الجديدة كرأس الماؿ البشرم مف خالؿ التعميـ كاألخذ بنظاـ الجكدة كاالعتماد لضماف جكدة البرامج 
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( كىذا مبرىف بكضع كؿ 4،ص2013األكاديمية كالتربكية بما يتماشى كظركؼ كؿ مجتمع ")باكير،
ؿ ذلؾ جامعة استراتيجية خاصة بيا كتسعى مف أجؿ تحقيقيا إذ تعمؿ بشكؿ ربعي كرصد ما تحقؽ خال

كالصعكبات التي تكاجييا لذلؾ فيي "مف ناحية المبدأ، تمثؿ إطاران مرنان يمٌكف الكميات كاألقساـ اإلدارية 
مف صياغة خطط العمؿ الخاصة بيـ كتقدير المكارد البشرية كالمادية الالزمة  لقد تـ تبٌني الخطة 

الجامعة فعميان بتطبيؽ بعض    كبدأت 2007اإلستراتيجية مف قبؿ مجمس الجامعة في تشريف األكؿ 
(  كينبغي أف نؤكد في ىذا الصدد عمى أىمية ضبط "مسألة الجكدة 1،ص 2009بنكدىا")جامعة دمشؽ،

النكعية في اإلدارة، كالتي مف بيف أىـ عناصرىا التكجو نحك الالمركزية، كتطبيؽ مبادئ المساءلة، 
الكقت، كتكظيؼ التكنكلكجيا، كتكسيع المشاركة  كالتركيز عمى اإلنتاج كاإلنتاجية، كتنمية ميارات إدارة

،ص 2002في صنع القرار، كفتح قنكات الحكار بيف مستكيات القيادة اإلدارية التربكية" )السنبؿ،
(  إف اعتماد الالمركزية اإلدارية لمجامعات، كخاصة في القطاع الحككمي، ال بد أف يعزز 185،186

إلدارية بما بات معركفنا بإدارة الجكدة الشاممة التي تتحقؽ بالممارسة مف استقالليتيا، كاقترنت الالمركزية ا
كالتركيز عمى األكجو اإليجابية ألساليب اإلدارة التي تسيـ في تحسيف التعميـ كتطكيره  الفعميكالتطبيؽ 

( لذلؾ فإف "القياـ بمراجعة شاممة إلدارة الجامعات كبنية اتخاذ 12،ص 2009")اسماعيؿ، جدعكف،
ر بعالقاتيا بكزارة التعميـ العالي مف أجؿ كضع نظـ جديدة لالستقاللية كلممساءلة كتكزيع المسؤكليات القرا

الالمركزية مف  (  كتتحقؽ720،ص2006التنظيمية") الخطة الخمسية العاشرة،  الفاعميةكبيدؼ تحسيف 
 خالؿ:

 . الشفافية تحقيؽ -1
كيره كالتخفيؼ مف األعباء المادية كتحديث تمكيؿ جديد لمتعميـ العالي الحككمي لدعمو كتط -2
 . مككناتو
 العممي  البحث دعـ -3
 . التعميمية كتدريبيـ عمى الطرائؽ الحديثة في العممية التعميمية الييئة تطكير أعضاء -4
 لمجامعة، كالمشاركة في صنع القرارات في السياسة التربكية المتبعة  السياسي تفعيؿ الدكر -5
 . بالجامعة ةتطبيؽ الجكد -6
 . العالمية الخريطة عمى الجامعات في سكرية كترتيب ليا السعي لكصكؿ -7
 .النظرية كتحديثيا  الدراسات لكميات التطكير -8
 .  اإلدارم اعادة ىيكمة النظاـ -9

كدعميا  الجامعية المستشفيات التكسع في شبكة الخدمة لممجتمع السكرم مف خالؿ -10
 كتطكيرىا 
 . لعمؿ الميني كربط الجامعة بمؤسسات المجتمعتطكير ا -11
 الدراسة اثناء زيادة الدعـ المادم لمطمبة مف خالؿ صندكؽ التسميؼ الطالبي كرعايتيـ -12
 العمؿ  لسكؽ كتأىيميـ

 اعتماد التجديد في السياسات التعميمية لمتعميـ العالي كصياغة استراتيجية كطنية لتطكيره   -13
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 التعليم الجامعي كشبكة خدمية في سورية: توسيع بنى  .2.4.4.1
تيكظؼ السياسة التربكية السكرية كسمسمة تنفيذية الستراتيجية انتشار الجامعات اليادؼ إلى تكفير 
خدمات التعميـ العالي، كتقريبيا لطالبي التعميـ العالي، كدعـ التقارب الجغرافي بيف مؤسسات الجامعة 

صصات، كلتخفيؼ العبء عمى الجامعات الكبرل، كتحقيؽ مركنة الكاحدة، كاعتماد مبدأ تعدد التخ
التسيير كاإلشراؼ باعتماد الالمركزية في اإلدارة كالتصرؼ، كاإلسياـ في الكصكؿ إلى تكزيع جغرافي 

لتخفيؼ العبء االقتصادم عف أىالي المحافظات النامية تعميمنا كتجنيب أبنائيـ "؛ أمثؿ لمجامعات
كتخفيؼ العبء اإلدارم كالضغط الناجـ عف الطمب المتزايد عمى القيد   السفرالطالب أخطار كتكاليؼ 

( 2006،717 الخطة الخمسية العاشرة" )في الجامعات الحككمية الحالية بما يفكؽ طاقتيا االستيعابية
نية فالتكازف في انتشار الجامعات أفقيان لمعالجة الصعكبات الناجمة عف النقص في اإلمكانيات البشرية كالف

بيا كتأثيراتيا عمى جكدة مخرجاتيا مع المحافظة عمى تكفير الخدمات التعميمية لمرحمة التعميـ العالي 
ألف زيادة التكسعات كاإلحداثيات لزيادة    كتمكيف القادريف ذىنيان عمييا مف الحصكؿ عمى ىذه الخدمات
تعميـ مفتكح جامعات خاصة بما    مجبرا    التكزع الجغرافي في التعميـ العالي عمى مستكل القطر كميات

يخفؼ العبء عمى المكاطف كاالىتماـ بالمستكل التعميمي كالمناىج بما يحقؽ مستكل عاليان مف الجكدة في 
المناطؽ الريفية "  بخدمة التعميـ كمستكل الخريجيف تنفيذا لما كرد في الخطة الخمسية العاشرة لمكزارة

ت الخطة لمتغمب عمى حالة العجز الكبير في المكارد البشرية المدربة كالمحافظات األقؿ نمكان خالؿ سنكا
 ،2006 الخطة الخمسية العاشرة  )فييا أك الحد منيا كذلؾ لدعـ الجيكد القائمة لمنيكض بتمؾ المناطؽ

 (  كالتي تتمثؿ بجممة مف اآلليات مف:1ص
 إنشاء جامعات تكمل منظومة الجامعات األم:  -أ

يالؤىا ( التعميـ المفتكح كالتعميـ المكازم كالجامعة االفتراضية) لتعميـ الجديدةتطكير أنماط ا إفٌ  كا 
اىتمامان خاصان بيدؼ زيادة فرص االلتحاؽ بالتعميـ العالي، كتكفير إمكانات تسجيؿ عدد كبير مف 
 الطالب المقبكليف في الجامعات كالمعاىد المتكسطة لقاء أقساط سنكية معقكلة كذلؾ لمحد مف تكجو
الطالب السكرييف إلى الجامعات العربية كاألجنبية كما ينجـ عف ذلؾ مف أعباء يتكبدىا االقتصاد 
الكطني كأصحاب العالقة مف ذكم الطالب، ككذلؾ بيدؼ تحقيؽ مكارد ذاتية تعزز القدرة المالية عمى 

، 2006ة العاشرة،الخطة الخمسي  ")الكفاء بمتطمبات الخطة الخمسية العاشرة في مجاؿ التعميـ العالي
 كقد كصؼ بارنيت التنكع في زيادة الطمب في أنظمة التعميـ العالي في جميع أنحاء العالـ(  719 ص
بالتحكؿ مف نظاـ يتمتع بو عدد قميؿ إلى نظاـ فيو نسبة كبيرة مف السكاف، كالتحكؿ مف التعميـ العالي "

ثر مف ذلؾ بكثير إلى جزء مف الجياز كالذم كاف أساسا جزءان مف الجياز الثقافي لممجتمع إلى أك
االقتصادم لممجتمع، كالتحكؿ مف ثقافة تتميز قبؿ تشكؿ النماذج التعميمية ألحد المشاريع التي تييمف 

كاقترح بارنيت نظامان لتصنيؼ نظـ التعميـ العالي العالمي مف   عمييا السياسات العامة كاالستراتيجية
كاصفان أنظمة التعميـ العالي إما بالنخبة، أك   ية ذات الصمةناحية معدالت مشاركة األفكاج العمر 

كما خمصت دراسة أجراىا ميممر إلى كضع   ( J. Bradmore,2007,p11" ) بالشامؿ، أك بالعالمية
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سيناريك الجامعات التقميدية، كسيناريك الجامعات التجارية " ستة سيناريكىات مستقبمية لمتعميـ العالي ىي
ك لجامعات السكؽ الحر، كسيناريك التعميـ عف بيعد كالتعميـ المفتكح، كسيناريك الشبكة الخاصة، كسيناري

العالمية لممؤسسات التعميمية، كسيناريك تنكع التعميـ لكضع تصكرات بديمة لجامعة المستقبؿ 
  (4،5،ص2011بركات، عكض، ")نقالن عف المتميز

 
 لتوزع الجغرافي للتعليم العالي في الجمهورية العربية السورية( خريطة ا5-1الشكل )

 ب. التوسع األفقي والتوسع الرأسي في التعليم العالي: 
تسعى السياسة التربكية في الجميكرية العربية السكرية إلى التكسع الرأسي بغية الربط المفصمي 

كما تسعى عمى نفس   ميـ ما قبؿ الجامعيبيف األنكاع التعميمية المختمفة كربط التعميـ الجامعي بالتع
الكتيرة بالتكسع األفقي لربط كؿ أنكاع التعميـ المختمفة بمتطمبات المجتمع كحاجاتو، إيمانان منيا بتكاممية 
النظـ كافةن لتحقيؽ عممية الشمكؿ في تنفيذ السياسة التربكية في سكرية التي تتصؼ بالمركنة كالعمكمية 

يعة التفسيرية كالتكجييية كما يمييا مف إجراءات لمستكل التخطيط كتحديد كالديناميكية ذات الطب
لالستراتيجيات أك العمؿ عمى مستكل التنفيذ كالبرامج اإلجرائية كالزمنية تحت لكاء التطكير كالتحديث 

  كتكجيييا لمربط بيف كؿ النظـ التعميمية
كلذلؾ ، دة الطمب عمى التعميـ العاليلقد تطمب اعتماد التكسع األفقي في اإلحداثات لمكاجية زيا

 – 1999 عاـ/ 51/إذ أزاد عدد الكميات المفتتحة مف،  فقد تـ افتتاح كميات جديدة في المحافظات
 : مكزعة كفي الجدكؿ التالي 2007-2006 عاـ/ 100/ إلى 2000
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 (التطور الكمي للجامعات السورية5-1الجدول )

 المحافظة الجامعة
2000 2007 

 أقسام كميات أقسام تكميا

 دمشق
 

 114 16 102 14 دمشؽ
 4 3 - - درعا

 4 3 - - السكيداء

 حمب
 103 19 70 13 حمب
 4 4 - - إدلب

 تشرين
 97 15 70 12 الالذقية
 7 4 - - طرطكس

 البعث
 61 15 40 9 حمص
 15 5 9 2 حماة

 الفرات
 16 8 9 1 دير الزكر
 4 4 - - الحسكة
 4 4 - - الرقة

 433 100 300 51 المجموع

 توسيع قاعدة التعليم العالي: -ج 
تتكجو الحككمة السكرية الفتتاح المزيد مف الكميات كنشرىا في جمع المناطؽ في الخطط الخمسية 
لتطبيؽ منيجية التطكير كتنفيذىا بخطة القبكؿ الجامعي، كنظاـ المفاضمة اليادؼ إلى زيادة نسب 

نالحظ التطكر الكمي لمجامعات عمى ( 5-1) السكرية في كؿ عاـ  كمف الجدكؿااللتحاؽ في الجامعات 
تكسيع قاعدة / كىذا أحد المؤشرات  أكثر مف عقد، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف التعميـ العالي

 لمتطكير في التعميـ العالي كتحديثو فقد بمغت عدد الكميات المحدثة خالؿ عاـ/ القبكؿ، افتتاح الكميات
كما تـ التركيز عمى   2006 باإلضافة إلى إحداث جامعة الفرات عاـ، كمية/35/ 2006- 2005

 تكفير مستمزمات الكميات المحدثة في المحافظات لتشكؿ نكاة لجامعات حككمية بيدؼ إحداث
   جامعات حككمية جديدة كفقان لمخطة الخمسية العاشرة/6/

 2012/2013لسورية للعام الدراسي ( أعداد الكليات في الجامعات ا6-1الجدول )
 إجمالي عدد الكميات أعداد الكميات غير المفتتحة المفتتحة  أعداد الكميات المحافظة الجامعة

 دمشؽ

 18 - 18 دمشؽ
 6 - 6 درعا

 6 1 5 السكيداء
 5 - 5 القنيطرة
 35 1 35 المجمكع

 حمب
 20 - 20 حمب
 8 - 8 إدلب
 28 - 25 المجمكع

 تشريف
 16 - 16 الالذقية
 8 - 8 طرطكس
 23 - 23 المجمكع
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 البعث

 16 1 15 حمص
 10 - 10 حماة
 2 - 2 تدمر
 28 1 27 المجمكع

 الفرات

 12 - 12 دير الزكر
 8 - 8 الحسكة
 5 - 5 الرقة

 25 - 25 المجمكع

 140 2 138 إجمالي عدد الكميات

 المصدر وزارة التعليم العالي
كمية ضمف الخطة ( 138) الجدكؿ أعداد الكميات المفتتحة في الجامعات السكريةيتبيف مف 

كقد أشار تقرير التنمية اإلنسانية الثاني إلى   اإلستراتيجية المكضكعة مقابؿ كميتيف غير مفتتحتيف
عمى الرغـ مف اإلنجازات التي تحققت في مجاؿ التكسع الكمي في التعميـ في " معكقات التكسع بأنو

مداف العربية منذ منتصؼ القرف العشريف، إال أف الكضع العاـ ما زاؿ متكاضعنا مقارنة بإنجازات دكؿ الب
أخرل بعضيا ينتمي لمعالـ النامي، مف تناقص اإلنفاؽ عمى التعميـ ، تردم نكعيتو، التكدس المخيؼ 
تو لمطالب بجامعاتنا، إذ جاء التكسع الكمي في نشر التعميـ العالي عمى حساب نكعي

   (4،ص2004العبي،")كجكدتو
 1التدرج اليرمي من قاعدة اليرم إلى قمتو 

 
 1الخطط التنفيذية لمسياسة التربوية  

 من إعداد الباحثة( ( عالقة القاعدة بالقمة )المصدر:6-1الشكل )
كيتبيف مف الشكؿ تكجو الدكلة لتعزيز الخطط الكطنية مف ناحية عمميا عمى تحقيؽ عممية التكامؿ 
بيف أنظمة التعميـ ما قبؿ التعميـ الجامعي كالجامعي، كاستكمالو في المراحؿ العميا في الماجستير 

  كالدكتكراه كبرامج التدريب الميني
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في الجميكرية العربية السكرية كفؽ منظكريف مترابطيف مع بعضيما  إذ يتكامؿ التكسع األفقي
البعض إف كاف في الجامعات أك في ما تستكعبو مف الطالب انطالقان مف المبادئ المحددة في الدستكر 

 فقد حققت  لذلؾ  التي تتمحكر حكؿ ترسيخ المبادئ الكطنية كاإلنسانية كالديمقراطية كمجانية التعميـ
 متكافئة فرص كتكفير التعميـ لمجميع إتاحة كفي التعميمية، األساسية البنية تطكير في كبيران  ان نجاح سكرية
تطمب ىذا البرنامج دراسة معمقة تأخذ "العالمية نسبيان إذ  المعدالت مع كاإلناث، كالتكافؽ الذككر بيف

طنية لمقبكؿ الجامعي بكضع سياسة ك   باالعتبار محاكر تطكير التعميـ العالي األخرل كتتكامؿ معيا
تستند إلى التكقعات المستقبمية المستمدة مف خطط التنمية االقتصادية بعد تحكيميا إلى أرقاـ تتعمؽ 
بفرص العمؿ كتيدؼ إلى تكفير إمكانات استيعاب األعداد المناسبة مف الطالب مكزعة تكزيعان أمثؿ عمى 

جة العمالة الفائضة في أكساط الخريجيف جميع االختصاصات، كتمبي حاجات التنمية كتسيـ في معال
ىذا النيج يربط تحديث التعميـ العالي في " إف(  719، ص2006الخطة الخمسية العاشرة،")الجامعييف

تحقيؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية مف جية كربط أىداؼ االقتصاد بالمعرفة مف جية 
ع األفقي في الجامعات الحالية بإحداث التكس"  كلذلؾ فإف إحداث .(Vassiliou,2011,p10)"أخرل

كذلؾ مف أجؿ تحسيف ( 68 ، ص2005رئاسة مجمس الكزراء،")فركع ليا في المحافظات النامية تعميميان 
إلى عدد أفراد الفئة العمرية % 20 فرص االلتحاؽ بالتعميـ العالي "الذم تقؿ نسبتو في سكرية عف

اإلسياـ في الكصكؿ إلى  % 80-60 بمداف المتطكرة بيفالمقابمة في حيف أف ىذه النسبة تتراكح في ال
تكزيع جغرافي أمثؿ لمجامعات تخفيؼ العبء االقتصادم عف أىالي المحافظات النامية تعميمان كتجنيب 
أبنائيـ الطالب أخطار كتكاليؼ السفر تخفيؼ العبء اإلدارم كالضغط الناجـ عف الطمب المتزايد عمى 

 ، ص2006الخطة الخمسية العاشرة،") ة الحالية بما يفكؽ طاقتيا االستيعابيةالقيد في الجامعات الحككمي
719 )  

الحككمية )تكزع مؤسسات التعميـ العالي بحسب أنكاعيا( 7-1)كما تبيف الخريطة في الشكؿ 
عمى محافظات القطر بيدؼ زيادة التكسعات كاالحداثات لزيادة التكزع الجغرافي في التعميـ (  كالخاصة

ـ مفتكح جامعات خاصة بما يخفؼ العبء عمى المكاطف يتعم  برامج  ي عمى مستكل القطر كمياتالعال
تفرض ىذه التحكالت عمى التعميـ الجامعي ضركرة استيعاب " كاالىتماـ بالمستكل التعميمي كالمناىج إذ

الحالي،  كؿ الراغبيف في االلتحاؽ بو، كيمكف أف يتحقؽ ذلؾ مف خالؿ التكسع في التعميـ الجامعي
التعميـ المفتكح، كنظاـ الساعات المعتمدة، كالتعميـ المتناكب الذم :  كاألخذ بصيغ تعميمية مكازية مثؿ

يجمع بيف العمؿ كالدراسة، مع ضركرة االلتزاـ بالشركط كالمكاصفات التي تميز الدراسة في ىذه الصيغ 
يان مف الجكدة في التعميـ كمستكل بما يحقؽ مستكل عال(  14 ،ص2007عشيبة" )عف الصيغة التقميدية

   الخريجيف تنفيذا لما كرد في الخطة الخمسية العاشرة لمكزارة
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 ( توزع مؤسسات التعليم العالي بحسب أنواعها7-1الشكل )

كلتكتمؿ بذلؾ منظكمة الجامعات الحككمية خالؿ العشر سنكات فضالن عف التكازف الجغرافي 
  تكضح الخريطة ذلؾحسب الحاجة كالكثافة السكانية ك 

 العالي في الجميورية العربية السورية: لمتعميم األساسية الكمية المرامي ومن
 إلى 17%  مف القبكؿ معدالت لترتفع المحافظات مستكل عمى المفتكح كالتعميـ الجامعات تطكير -1

.%25 
 المتكازنة اإلقميمية التنمية خطة مع بالتكافؽ إقميمية جامعات 6 إنشاء -2
 .(716 ،ص2006الخطة الخمسية العاشرة")) اإلقميمية الجامعات لعمؿ تنسيقية آليات كضع -3

 ( يبين التراكم الكمي للجامعات الحكومية وتطورىا7-1الجدول )
 2010 2009 2005 لبيانا

 5 5 4 عدد الجامعات الحكومية 
 16 13 10 عدد الجامعات الخاصة 

 7 7 0 عدد فروع الجامعات الحكومية 
 113 112 63 عدد الكميات 

( تطكير سياسة القبكؿ في التعميـ العالي بالتكازم مع تكسيع قاعدة التعميـ 7-1يتبيف مف الجدكؿ )
العالي كالتكسع األفقي لمجامعات بيدؼ افتتاح المزيد مف الكميات كنشرىا في جمع المناطؽ كتطكير 

 كؿ سنة مف سنكات الخطة  كتنفيذ خطة القبكؿ الجامعي كتغيير نظاـ المفاضمة في
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 الناحية الكيفية: -جـ 
تعمؿ الحككمة السكرية عمى التكازف بيف الجانبيف الكمي كالكيفي في التعميـ العالي كالتحرؾ نحك 
عادة تخطيط  نكعية التعميـ بالتكسع في البرامج بما يتالءـ مع مستجدات العصر كمتطمبات التنمية، كا 

تقنيف القبكؿ بصكرة مثمى، مع االىتماـ بجانب البحث العممي كتشجيع ك ، المناىج لتككف أكثر كفاءة
األساتذة، كتأىيميـ كحثيـ عمى االستفادة مف كسائؿ االتصاؿ، كتقنيات العصر الحديثة، ككذلؾ االىتماـ 
بمبدأ المشاركة بيف مؤسسات التعميـ العالي، كالقطاع الخاص كتشجيع التعميـ األىمي، كالتكسع في 

كؿ  تنفرد كأف كالتنكع، بالمركنة المرحمة الجامعية  في التعميمية كالبرامج المناىج تتسـ ، كأفاستثماره
 المستقمة، كىذا التكجو نحك شخصيتيا كتعكس عف غيرىا، تميزىا مختمفة تعميـ بأساليب كمية ككؿ جامعة

دارة خالقة، كا  " عادة تدريب المكظفيف التغيير الكامف مف سمات النكعية، بإدخاؿ الجديد مف الميف، كا 
كتحديث المعايير التعميمية الالزمة لمجامعات، كتطكير الجامعات جنبان إلى جنب مع أصحاب رأس 

عداد المتخصصيف مف المكارد البشرية   ،الماؿ، كدراسة التطكرات اإلقميمية، كا 
("Т.Л. Ищук,2011,p52  )ىيئة أعضاء مف العناصر ألكفأ اختياران أفضؿ ذلؾ كيتطمب 

 كتعزيزان دائمان  كالتقدـ، التطكير مف مزيد إلحداث العممي البحث عمى استخداـ القادريف كالباحثيف لتدريسا
مبتكرة  نظـ إلى باإلضافة المتقدمة، الجامعات مع الكثيؽ كاالتصاؿ التدريب خالؿ العممية مف ـتيلقدرا

 تعطى األكلكية بإذ أنو امعي كالعاليالج التعميـ مؤسسات في تطبؽ كالتقييـ كالترقية كالتعييف لالختيار
 بالتنسيؽ كيتـ كضعيا تميزان  كاألكثر األكفأ، استمرار في التعميمية لممؤسسات الحرية كتضمف لمكفاءة،

 .التدريس ىيئة الحككمة، كأعضاء بيف
  :العالي زيادة أعداد الطالب بتوسيع الطاقة االستيعابية لمؤسسات التعليم .3.4.4.1
بكؿ المطبقة في مؤسسات التعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية، كاإلجراءات سياسة الق إفٌ 

لكجيات النظر التي " الالزمة لزيادة طاقتيا االستيعابية بالتخطيط لمتكسع في قاعدتيا رأسيان كأفقيا نظران 
، أدل إلى كضع  تختمؼ إلى حد كبير ألسباب ىذا التكسع السريع، كفقا لتقرير منظمة التعاكف كالتنمية

األكلكية في زيادة اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي في بعض البمداف ليس فقط ليحفز النمك االقتصادم، كلكف 
 ،أيضا في االقتناع بأف الحككمات لدييا دكر تمعبو في خمؽ الفرص االجتماعية كالمساكاة

  J Bradmore,2007,p158).) العالقة " العالي عمى كتتكقؼ عممية القبكؿ الجامعي في التعميـ
القائمة بيف التعميـ الثانكم كالتعميـ العالي، كىي آلية قبكؿ الطالب في الجامعات كالمعاىد السكرية حسب 

، مجمس التعميـ  120 القرار رقـ) ترتيب درجات النجاح في الشيادة الثانكية بفرعييا العممي كاألدبي
لتي اختارىا الطالب كفؽ الحدكد الدنيا مف الدرجات كتسمسؿ الرغبات في بطاقة المفاضمة ا(، العالي

زيادة فرص التعميـ ، "  إف التكجو نحك( 74 ص ،2013ابراىيـ،) المعمف عنيا لمتقدـ إلى المفاضمة
كتكسيع إمكانية الكصكؿ إلى التعميـ العالي لمجميع، كتحسيف استخداـ األىداؼ الرئيسية لمتعميـ العالي 

 Sadlakكقد أكد سيدالؾ . (Vassiliou,2011,p11)" القبكؿ الكطني كتكظيفيا في زيادة سياسة
حديثة أك معاصرة، ما بعد الصناعة أك النامية، تعاني مف " أف كؿ المجتمعات، سكاء كانت( (1998
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زيادة الطمب عمى الحصكؿ عمى التعميـ العالي ، كىناؾ أربع قكل رئيسية دافعة لمتكسع السريع في 
يا تـ تمييزىا أكليا تسريع كتيرة نشر المعرفة العممية التي دفعت الناس إلى معرفة التعميـ العالي عالم

كفيـ أكثر، كفكرة أف التنمية االقتصادية الكطنية تعتمد كثيرا عمى رأس الماؿ البشرم كما ىك الحاؿ في 
  J. Bradmore,2007,p12))"الطبيعية المكارد، كتراكـ رأس الماؿ، كتكافر العمالة

سياسة القبكؿ المتبعة في الجامعات السكرية عمى نتائج امتحاف الثانكية العامة حسب كتعتمد 
: قائمة عمى كاستراتيجيةالمعدالت كالحصص التي تمنح لفئات معينة كلخريجي المناطؽ األقؿ نمكان 

مقبكليف إف تحديد شركط القبكؿ كمعدالتو بناءن عمى الزيادة المطردة ألعداد الطمبة ال: المعايير  تحديث
لألخذ بالمعايير التعميمية الجديدة كالسعي لزيادة فرص االلتحاؽ بالتعميـ العالي كتحسيف جكدتو كتقميؿ 

  تكمفتو كفتح أسكاؽ جديدة لو تترجـ بالتخطيط االستراتيجي لتطكيره كتحديثو
خالؿ  2010-2000 العامة مف األعكاـ الثانكية في الناجحيف أعداد اآلتية تزايد الجداكؿ كتبيف

سنكيان كذلؾ نتيجة لعامميف % 3العشر سنكات الماضية كبحسب الخطة يزداد عدد الطالب المقبكليف 
أساسييف تنبع منيما الزيادة السكانية، كالطمب االجتماعي لمتعميـ العالي الذم يضميما التكجو السياسي 

تكسع إال أنيا ال تزاؿ دكف كرغـ التكسع المزدكج في سياسة القبكؿ كسياسة ال  الذم تنفذه الحككمة
 في متدنينا اإلجمالي القيد معدؿ يزاؿ ال" المأمكؿ كىذا ما تؤكده دراسة مبيض ككيالني إذ أكدا عمى أنو

بالرغـ مف التأكيد  2005ك 1994عامي %( بيف13 1 9.6%) () مف ارتفاعو رغـ الجامعي التعميـ
بتحقيؽ ىدؼ التعميـ العالي ( 1 الرتباط باليدؼبا) عمىيا في الخطتاف كبخاصة الخطة الخمسية العاشرة

في خدمة المجتمع، كاالقتصاد الكطني في تطكير كتنفيذ خطة قبكؿ جامعي، كنظاـ مفاضمة تيدؼ إلى 
  2010 مف نسبة الطالب الحالييف في كؿ عاـ حتى عاـ% 3 زيادة االلتحاؽ بمعدؿ نحك
 ة إلى إجمالي طالب الجامعات( يبين مؤشر نسبة عدد الطالب في كل كلي8-1الجدول )

 الكميات
 100*إجمالي طالب الجامعة/ نسبة طالب الكمية

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 %25 3 %14 3 %30 3 %24 3 %32 3 %41 3 %87 3 %08 4 %63 4 الطب البشرم
 %19 1 %08 1 %19 1 %16 1 %17 1 %29 1 %43 1 %63 1 %96 1 طب األسناف
 %50 1 %31 1 %32 1 %31 1 %29 1 %42 1 %56 1 %69 1 %74 1 الصيدلة

 %20 3 %59 2 %29 2 %31 2 %31 2 %65 2 %86 2 %09 3 %43 3 اليندسة المدنية
 %25 1 %18 1 %01 1 %08 1 %98 0 %08 1 %19 1 %31 1 %40 1 اليندسة  المعمارية

اليندسة الكيربائية ك 
 الميكانيكية 

6 92% 6 74% 6 94% 6 81% 6 21% 5 78% 5 30% 5 72% 5 96% 

 %99 0 %94 0 %96 0 %05 1 %17 1 %37 1 %34 1 %41 1 %31 1 اليندسة المعمكماتية
اليندسة البتركلية 
 %75 0 %70 0 %61 0 %59 0 %63 0 %73 0 %79 0 %86 0 %94 0 كالكيميائية 

 %89 0 %90 0 %64 0 %56 0 %43 0 %25 0 %16 0 %00 0 %0 اليندسة التقنية
 %06 0 %03 0 %00 0 %00 0 %00 0 %00 0 %00 0 %00 0 %0 ىندسة االتصاالت

 %55 2 %66 2 %74 2 %83 2 %12 3 %42 3 %60 3 %61 3 %47 3 الزراعة
 %48 0 %56 0 %57 0 %60 0 %66 0 %75 0 %82 0 %88 0 %85 0 الطب البيطرم

 %78 8 %97 8 %11 9 %56 8 %56 8 %06 8 %86 7 %46 8 %68 8 العمـك
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 %46 6 %22 7 %68 7 %86 7 %18 8 %52 8 %15 8 %89 7 %64 7 االقتصاد
 30 38 %88 38 %07 40 %24 40 %22 39 %98 37 %24 36 %71 34 %17 34 اآلداب
 %71 9 %68 9 %01 9 %32 8 %78 7 %75 7 %87 6 %50 6 %13 5 التربية
 %26 9 %17 9 %28 9 %80 9 %31 10 %73 9 %39 11 %24 12 %49 12 الحقكؽ
 %15 3 %52 3 %48 3 %51 3 %57 3 %74 3 %85 3 %76 3 %99 3 الشريعة

 %28 0 %25 0 %23 0 %23 0 %26 0 %24 0 %24 0 %23 0 %23 0 العمـك السياسية
 %52 0 %48 0 %40 0 %36 0 %33 0 %37 0 %42 0 %47 0 %54 0 الفنكف الجميمة
 %65 0 %25 0 %15 0 %11 0 %12 0 %13 0 %13 0 %12 0 %12 0 التمريض

 %06 0 %07 0 %07 0 %07 0 %06 0 %04 0 %02 0 %00 0 %0 التربية المكسيقية
 %34 0 %31 0 %24 0 %22 0 %21 0 %24 0 %27 0 %32 0 %36 0 التربية الرياضية
 %26 0 %26 0 %25 0 %14 0 %08 0 %00 0 %00 0 %00 0 %0 العمـك الصحية

 %17 0 %13 0 %10 0 %07 0 %04 0 %00 0 %00 0 %00 0 %0 السياحة
 .المصدر وزارة التعليم العالي مديرية التخطيط ودعم القرار          

يتبيف مف الجدكؿ أف ىذه األرقاـ مؤشر عمى الزيادة المطردة مف عاـ ألخر ألعداد خريجي 
طاقة االستيعابية لمجامعات مف جية، الثانكية العامة ، كىذا مؤشر آخر يدؿ عمى زيادة العبء عمى ال

كمف  "الطمبة، مف عدد بأكبر تكتظ اإلنسانية العمـك العممي أم أف التصحر" كمف جية أخرل يدؿ عمى
ازداد عدد الطالب  2008 ك 1999 بيف عامي: سكريا" خالؿ الجدكؿ كمف الدراسة التي قدمت

لمناجحيف مف %  43 مقابؿ زيادة بنسبة 286%  )الناجحيف في الشيادة الثانكية مف الفرع األدبي بنسبة
 (49، ص 2009اليكنسكك،")الفرع العممي

كيبيف الجدكؿ التالي مؤشرات االلتحاؽ بالتعميـ العالي في الخطة الخمسية العاشرة بالنسب 
 :المئكية، كىذه المؤشرات تدؿ عمى تزايد اإلقباؿ عمى التعميـ الجامعي بشكؿ مطرد

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
20 01% 25 63  % 25 13 % 25 6% 23.66 %   22 7%  

التعميـ العالي في سكرية قد مر خالؿ العقكد الماضية بمراحؿ ىامة مف  كىذا يؤكد عمى أف "
تتاح ناحية التكسع الكمي نتيجة قرار االستيعاب كالتنكيع في مجاالت التخصص عف طريؽ زيادة كاف

كلقد شكمت ىذه اإلجراءات خطكة كبيرة كفؽ مبدأ ديمقراطية التعميـ ك إتاحتو   مرحمة التعميـ المتكسط
لكؿ مكاطف ك تمبية حاجة السكؽ الختصاصات جديدة إال أنيا في الكقت نفسو لـ تخؿ مف المشكالت 

الزمة كالمتطمبات كمتاعب كانتقادات تركزت عمى عدـ تكفير مجاالت البحث العممي كالتجييزات ال
 Teichler) تيتشمر" كقد ذكر ( 395، ص2003حمكاني،")المادية التي يحتاجيا األساتذة ك الباحثكف

أنو مف الصعب القكؿ ما إذا كانت ىذه القكل الدافعة لمتكسع السريع في التعميـ العالي تنبع في ( 1998
 (  J. Bradmore,2007,p15)  المقاـ األكؿ مف السياسات الحككمية أك احتياجات المستيمؾ

 . تطوير المعاىد المتوسطة والعليا: 
تتكجو الحككمة السكرية ضمف النيج التطكيرم لتحديث المعاىد المتكسطة كالعميا في أىدافيا 
كطرؽ عمميا كتبعيتيا اإلدارية كالعممية "لقد أثبتت تجربة المعاىد العميا ك المتكسطة الممحقة إداريان 

دارات المتخصصة الكثير مف النجاح ك ضركرة إعادة النظر في طريقة القبكؿ  مف بالكزارات ك اإل
جية عدـ اشتراط حداثة الثانكية العامة ك إمكانية إعطاء درجات إضافية ألبناء العامميف مف أصحاب 
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االختصاص في الكزارات التي تتبع ليا ىذه المعاىد، كعدـ التقيد بتحديد سنكات الدراسة بأربع سنكات 
حرصان عمى تعادؿ الشيادة الجامعية العادية، كالبحث عف اختصاصات عممية كتطبيقية تحتاجيا 

(  كىذا ما كرد في استراتيجية التعميـ العالي لمنيكض 396،ص2003اإلدارات ذات العالقة ")حمكاني،
 % مف40( إذ إف المعاىد المتكسطة تستقطب أكثر مف 7بالمعاىد المتكسطة)باالرتباط باليدؼ 

إجمالي المقبكليف في التعميـ العالي مف حممة الثانكية العامة، األمر الذم يعبر عف أىمية الدكر الذم 
تؤديو ىذه المعاىد في تكفير األطر البشرية التخصصية الالزمة لتمبية حاجات التنمية الشاممة كرفد 

ضعت الكزارة البرامج قطاعاتيا المختمفة بقكة عمؿ مؤىمة، كمزكدة بالميارات المطمكبة  لذلؾ ك 
التنفيذية في إطار الخطة الخمسية العاشرة لتعزيز مقكمات تطكير التعميـ المتكسط كتحديثو في 

 المجاالت اآلتية:
تحسيف مستكل كنكعية التعميـ المتكسط بما يكاكب التطكرات العالمية، كيمبي حاجات التطكر  •

 االقتصادم كاالجتماعي 
المتكافرة في المعاىد بيدؼ إحداث اختصاصات جديدة كالتكسع  إعادة النظر باالختصاصات •

 بصكرة خاصة في إحداث معاىد معمكماتية جديدة في جميع المحافظات 
تطكير الخطط الدرسية كالمناىج كتعزيز الجكانب العممية كالتطبيقية فييا، عمى أسس كقكاعد  •

كالميارات المعززة بالمقدرة المغكية،  معاصرة، بيدؼ إكساب الخريجيف مجمكعة متكاممة مف المعارؼ
كتمكينيـ مف استخداـ التقانات المعاصرة في مجاؿ اختصاصيـ، كذلؾ لتكفير قكة عمؿ تخصصية 

 تمتمؾ القدرة عمى التكييؼ، كتمبي متطمبات سكؽ العمؿ كاحتياجات المشاريع اإلستراتيجية لمتنمية 
دربيف في المعاىد مف خالؿ خطة عمؿ تنفيذية االرتقاء بمستكل أعضاء الييئة التعميمية كالم •

تتضمف إقامة دكرات محمية لرفع مستكل تأىيميـ العممي كالتقني كالمغكم كتنطكم عمى نظاـ تقكيـ 
 معاصر ألدائيـ التدريسي 

 تكفير المستمزمات المعاصرة لمتعميـ كالتدريب بما في ذلؾ المستمزمات الحاسكبية  •
ي المعاىد المتكسطة بيدؼ تأميف مكارد ذاتية لإلسياـ في تطكير تطكير التعميـ المكازم ف •

 التعميـ المتكسط كالنيكض بالمعاىد كتحديثيا 
 التكسع في أبنية التعميـ المتكسط بما يتكافؽ كخطط التطكر  •
 ( 727،ص2006تحديث التشريعات الناظمة لمتعميـ المتكسط") الخطة الخمسية العاشرة، •

/ معيدان مكزعة في جميع المحافظات 192اىد المتكسطة، الذم يبمغ عددىا /كنظران ألىمية المع
جية  فقد اعتمدت الكزارة سياسة  17/ معيدان يتبع لػ 157/ معيدان يتبع لكزارة التعميـ العالي ك/35/

صريحة لتطكير أداء ىذه المعاىد كقامت بتشكيؿ لجنة كطنية لدراسة الكضع الراىف لممعاىد كمتابعة ما 
تنفيذه مف قرارات القيادة القطرية المتعمقة بتطكير المعاىد، كتحديد المحاكر األساسية لتطكير المعاىد  تـ

ككضع برامج تنفيذية كخطط زمنية ليا ككضع آليات لالستفادة مف مشاريع االتحاد األكركبي المتعمقة 
يف مع االتحاد األكركبي، كعقد بتطكير المعاىد في كزارة التعميـ العالي، إذ أنو تشارؾ الكزارة بمشركع

 المؤتمر الكطني لتطكير المعاىد المتكسطة في الجميكرية العربية السكرية 
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 ( نسبة طالب ومستجدي وخريجي المعاىد إلى طالب ومستجدي وخريجي الجامعة9-1الجدول )
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 البياف 

7 13 الطالب 
0% 

15 26
% 

15 09
% 

14 59
% 

12 58
% 

11 83
% 

11 90
% 

12 31
% 

10 49
% 

8 33 المستجديف 
7% 

38 95
% 

34 10
% 

33 95
% 

25 86
% 

26 05
% 

26 31
% 

28 57
% 

15 07
% 

 الخريجيف
28 0

1% 
29 52
% 

24 99
% 

24 03
% 

27 00
% 

27 00
% 

26 31
% 

16 80
%   

 المصدر: وزارة التعليم العالي.
عميمية التي انتيجتيا الحككمة السكرية أيضان في التعميـ رصد مسيرة التجديد في السياسات الت إفٌ 

العالي كالمتمثمة في العمؿ عمى نشر التعميـ العالي آخذةن بعيف االعتبار مكضكع التكازف البيئي بغض 
 لمتطكير   مخمصة كمحاكالت أكسع رؤية عف النظر عف كـ اإلنفاؽ الذم يتطمبو ذلؾ، معبرةن 

 تعليم العالي: اإلنفاق وتطوير ال .4.4.4.1
تطكير التعميـ العالي كاالنطالؽ نحك التحديث يستمـز مراجعة أسس تمكيمو لتحقيؽ أىداؼ  إفٌ 

لذلؾ سعت الحككمة "لتطبيؽ استراتيجية جديدة لإلدارة المالية تتضمف أكجيان جديدة    التطكير كاممة
 دائؿ لمحد مف التكاليؼ مع الحفاظلالعتماد عمى الذات كاسترداد التكاليؼ كالشراكة في اإلنفاؽ ككضع ب

عمى النكعية كذلؾ مف أجؿ ضماف تيسير مالي كؼء لممكارد المتاحة، كتمؾ المطمكبة في عممية التطكير 
،( كقد أفردت لو في قانكف تنظيـ 2006خالؿ الخطة الخمسية العاشرة" )الخطة الخمسية العاشرة،

يككف لكؿ جامعة  193- 189معات مف المادة الجامعات في سكرية تحت بند  "النظاـ المالي لمجا
مكازنة خاصة بيا تطبؽ عمييا أحكاـ القكانيف كالمكائح المالية النافذة في مالـ يرد فيو نص خاص في 

( كلتعزيز كتفعيؿ اإلدارة 24،ص2006قانكف تنظيـ الجامعات كفي ىذه الالئحة") قانكف تنظيـ الجامعات،
متو قانكنيان كماليان مف منطمؽ معرفة الحككمة بأف "التطكير كالتحديث الالمركزية في التعميـ العالي دع

داخؿ النظـ التعميمية يتطمب إمكانات مادية لذا فإنو مف الضركرم حصر كتكفير ىذه اإلمكانات ليس 
نما الستمرارية العمؿ في المشركع فالتطكير داخؿ النظاـ ليس لفترة زمنية قصيرة ثـ  فقط لبدء مشركع كا 

نما يجب أف تستمر بالقكة نفسيا كالحماس الذم بدأت بو حتى نجني ثمارىا" تنتيي ، كا 
 ( لذلؾ كاف ىناؾ الكثير مف االجراءات لدعـ التعميـ العالي الحككمي منيا:48،ص2011)حمس،
  المختمفة التعميـ الجامعي انماط تشجيع  1
 لمجامعة  مكارد استقطاب  2
  الجامعات بيف الدكلية تفعيؿ االتفاقات  3
  بالجامعة النادرة التخصصات جيعتش  4

 خطط بتبني الياتيا كدعـ عمؿ مجمكعة ليا يككف اف يجب التي كالحيكية اليامة النقاط مف كىى
العممي  كما أشار يكريديس حكؿ تمكيؿ التعميـ العالي، إذ يركز في  كالبحث الجامعة لصالح طمكحة

؛ كمنح مزيد مف الحكـ الذاتي لممؤسسات إلدارة  المقاـ األكؿ عمى زيادة التمكيؿ العاـ لمتعميـ العالي
المكارد المالية؛ كتشجيع تنكيع مصادر التمكيؿ، فضال عف إقامة شراكات مع معاىد البحكث، الشركات 
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مف خالؿ "تطبيؽ استراتيجية جديدة لإلدارة المالية   van Vught,2010,p13) ")كالسمطات اإلقميمية
ى الذات كاسترداد التكاليؼ كالشراكة في اإلنفاؽ ككضع بدائؿ لمحد مف تتضمف أكجينا جديدة لالعتماد عم

التكاليؼ مع الحفاظ عمى النكعية كذلؾ مف أجؿ ضماف تيسير مالي كؼء لممكارد المتاحة، كتمؾ 
،ص 2006المطمكبة في عممية التطكير خالؿ الخطة الخمسية العاشرة" )الخطة الخمسية العاشرة،،

د الالزمة لتحقيؽ األىداؼ تقع عمى عاتؽ الحككمة في تطكير خطط التعميـ (  إف تكفير المكار 719
العالي، كتأميف المكارد الكافية لدعمو مف خالؿ االلتزاـ بالبرنامج السياسي في آلية العمؿ التي تقدميا 
كزارة التعميـ العالي كالجيات األخرل )رئاسة مجمس الكزراء، كىيئة التخطيط( "يجب عمى كؿ مؤسسة 

طكير كتنفيذ استراتيجية لمدعـ كتحسيف مستمر بتكريس المستكل الالـز مف االستثمار في اإلنساف ت
 آليات إف اعتماد (European Commission ,2013,p27 ).كالمكارد المالية كالبحكث ليذه الميمة"

 :تطبيقيا مستمزمات كتأميف المدل، متكسط اإلنفاؽ مكازنات نمكذج تعتمد المالية في الكزارة لإلدارة جديدة
 .المالية كزارة مع بالتعاكف األجؿ( متكسط اإلنفاؽ كاألداء، )البرامج مكازنة لتطبيؽ التدريجي االنتقاؿ -1
 .الجيات لكافة افتراضية كاألداء البرامج نمكذج كفؽ مكازنة إلعداد العمؿ تعزيز -2
 التعميـ لقطاع المالية اإلدارة لتطكير كالمالية التخطيط مديريات عمى العامميف قدرات بناء -3

دراسة نقص التمكيؿ التي تكاجو العديد مف مؤسسات  (  إفٌ 12،ص 2012العالي")كزارة التعميـ العالي،
التعميـ العالي كاعداد الحمكؿ ليا كالتكجو نحك "العناصر الرئيسية في الحد مف فجكة التمكيؿ في مؤسسات 

ك مطمكب كما ىك كاقع، كالرسـك التي يدفعيا الطالب كبرامج التعميـ العالي مف خالؿ دراسة تبيف ما ى
الدعـ ، كالتركيز عمى تمكيؿ "المخرجات بدال مف المدخالت"، كذلؾ باستخداـ محدد لألىداؼ كالمؤشرات 

إف التطكر في منظكمة التعميـ  .(Vassiliou,2011,p11)بكضكح جنبان إلى جنب مع المقاييس الدكلية"
، كالتغيرات الدكلية المستمرة كالتحكؿ كفقان ليا، كتكظيفيا في تحسيف  العالي المترافؽ مع تطكر العمـك

  نكعية التعميـ كالتعمـ في الخطط الخمسية
 المناىج وأساليب التعليم: .5.4.4.1
تبني استراتيجية كاضحة لتطكير برامج كمناىج التعميـ الجامعي في الجميكرية العربية السكرية  إفٌ 

ؼ المجتمعية المرجكة منيا، كمكاكبة الجديد في العمـ كالتكنكلكجيا، كاتخاذ القيادة عدة لتحقيؽ األىدا
اجراءات "الستحداث تنظيـ مؤسسي كآلية جديدة بأف تخضع المناىج الدراسية الجامعية إلى عممية 
 مراجعة دكرية كحية كذلؾ بيدؼ مكاكبة الجامعات الحتياجات المجتمع، كالتزكد بالمستحدثات عمى

سنكات لمقياـ بالبحكث كالدراسات كعقد الندكات  5المستكل الدكلي، عمى أف يككف ىنالؾ مخطط لمدة 
كتشكيؿ لجاف التطكير، كتكسيع استخدامات االنترنت كمصدر إضافي كرئيسي لممقررات الدراسية، 

رة، يا الطالب")الخطة الخمسية العاشيكتشخيص مصادر كمضاميف المعرفة التي يمكف أف يحصؿ عم
(  إال أف ىناؾ "عكامؿ عديدة لمنجاح في تطكير المناىج  رؤية كاضحة، استراتيجية 721،ص2006

كىدؼ محدديف، كتطكير االمكانيات البشرية )اإلبداع التقني(، كمكاكبة التطكرات في طبيعة العمؿ 
كالتكازف ما بيف المكاضيع كالتطٌكر الميني، االستجابة لمتغيرات في االقتصاد، كالزراعة، كالثقافة كالتعميـ، 

النظرية كالتطبيقات العممية، كتكافر لكجيستي مناسب )الكصكؿ غير المقٌيد إلى تقنيات التعميـ المرتكزة 
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(  كألف محدكدية التعميـ العالي تتنافي 4،ص2007عمى الحاسكب، كاستخداـ البريد االلكتركني(")بياعة، 
ميـ العالي مع مراعاة أال يككف التكسع فيو عمى حساب مع السعي إلقامة مجتمع المعرفة، كنشر التع

ـ عالي متميز كلدعـ جيكد ينكعيتو، ىذا باإلضافة إلى ضماف تكافر اإلمكانيات كالتجييزات الالزمة لتعم
بحث كتطكير راؽ في مؤسسات التعميـ العالي السكرية  كفي مقدمة ىذه تكفير المكتبات الحديثة 

كتقنيات المعمكمات كاالتصاؿ المختمفة كتحسيف الكضعية المادية لييئات  كالمختبرات الجيدة التجييز
البحث كالتدريس كتطكير قدراتيـ المعرفية عبر تطكير المناىج التعميمية، كأساليب التدريس كالتقكيـ 
المساعدة عمى التفكير النقدم، كاإلبداع  إف االنطالؽ نحك تطكير المناىج الدراسية مف خالؿ" التكيؼ، 

عادة ىيكمة المناىج الحالية مع التركيز عمى المحتكل، الييكؿ كأساليب التدريس كاستخداـ مكاد ك  تحديث كا 
قامة صالت مع سكؽ العمؿ")   كقد Tempus,2011,p6)تعميمية جديدة، ككضع برامج الدراسة؛ كا 

مناىج ك جسدت الحككمة السكرية ذلؾ في أدائيا ألعماليا مف خالؿ "تحديث الخطط الدراسية ك ال
يا الدراسات المعاصرة بما يكاكب آخر التطكرات يتطكيرىما كفؽ القكاعد كاألسس التي استقرت عم

األكاديمية، ك يمبي حاجات التنمية الشاممة كيرفد قطاعاتيا المختمفة بقكة عمؿ إنتاجية مؤىمة تأىيالن عاليان 
اإلبداع كتحمؿ المسؤكلية ك ذلؾ في إطار كمزكدة بالميارات المطمكبة كبالمركنة ك القدرة عمى التكيؼ ك 

تكجييات الخطة الخمسية العاشرة األمر الذم يسيـ مباشرةن في معالجة مكضكع العمالة الفائضة في 
الخطة »(  لذلؾ فقد كضعت 720،ص2006أكساط الخريجيف الجامعييف")الخطة الخمسية العاشرة، 

كالتي أتت استجابة لمتطمبات النقمة النكعية التي ، «الكطنية لتطكير برامج التعميـ العالي كمناىجو 
تشيدىا منظكمة التعميـ العالي السكرية عمى جميع الصعد كفقان لممؤشرات الكمية المعركفة، كالنكعية 
المتمثمة بالحاجة المتزايدة إلى مكاكبة الثكرة المعرفية كحركة النمك العالمية التي تجتاح المجتمعات كافة، 

/  206عممية كالتقانية كاالقتصادية كاالجتماعية  بمكجب قرار مجمس التعميـ العالي رقـ / في المجاالت ال
ـ، إذ ىدفت إلى إحداث نقمة نكعية في مخرجات التعميـ مف خالؿ إجراء تطكير  2010/ 2/ 7تاريخ 

ممي نكعي كشامؿ في مناىجو لتستطيع بكؿ كفاية كاقتدار تحقيؽ سياسة كأىداؼ التعميـ عمى نحك تكا
يجمع األبعاد المعرفية كالمياراتية الالزمة لكؿ تخصص، إلى جانب تعزيز قيـ المكاطنة الصالحة كالعمؿ 
المنتج كالمشاركة الفاعمة في تحقيؽ برامج التنمية كالمحافظة عمى أمف كسالمة البيئة كصحتيا، كىا ىي 

شيار الم عايير المرجعية األكاديمية المرحمة األكلى مف ىذه الخطة التي خصصت لبناء كاعتماد كا 
( لجميع االختصاصات تترجـ ىذه األىداؼ كخطكة أساسية إلعادة النظر في المناىج NARS (الكطنية 

الخاصة بجميع البرامج الدراسية، بما يتكافؽ مع القيـ كالثكابت التي نصت عمييا السياسة الكطنية لمتعميـ 
 لممخرجات كىذا ما يؤكد عمى سياسة اإلعداد ( NARS,2011,p7 ")في الجميكرية العربية السكرية

 كىذا يتضمف عدة عمميات منيا: .الجديدة العمؿ تتطمبيا أسكاؽ التي العالمية كالميارات المكاصفات ذات
تكفير الكتاب الجامعي بالمغة العربية في مختمؼ التخصصات، كتشجيع حركة الترجمة كالتأليؼ  -1

معارؼ الطمبة كتطبيقيا في تطكير العمؿ، كالحرص عمى تعريب المناىج لتكفير المراجع المناسبة لتعميؽ 
 بما يضمف األصالة في اكتساب كتكطيف كنشر المعرفة 

 االستخداـ األمثؿ لمتقنيات الحديثة، كالكسائؿ التعميمية في مختمؼ الجامعات السكرية  -2



113 
 

برات كتقنيات المعمكمات كاالتصاؿ رفد الجامعات السكرية بالمكتبات الحديثة كااللكتركنية كالمخت -3
 المختمفة الالزمة لتعميـ عاؿو متميز كلدعـ البحث كتطكيره في مؤسسات التعميـ العالي 

كىذا ما يؤكد أف تطكير المناىج التعميمية كأساليب التدريس كالتقكيـ يؤسس لبيئة تطكيرية تمكينيو 
ؿ كالتسمسؿ المنطقي لممعرفة  كيتطمب ذلؾ لمتعميـ العالي كالتعميـ ما قبؿ الجامعي لضماف التكام

بالضركرة "تحرر التعميـ الجامعي مف األنماط التقميدية القائمة األف سكاء فيما يتعمؽ بالمناىج أك بعض 
المقررات أك بعض طرؽ التدريس مع اتساع النظر في تصكر أىداؼ الجامعة إذ تضفي عمى التعميـ 

بعان مف التجربة الخاصػة  كمف االتصاؿ بالثقافات العالمية المختمفة  الجامعي طابعػان ثقافيان إنسانيان نا
كتكاجو األمة العربية كىي في مطمع القرف الحادم كالعشريف العديد مف التحديات الدكلية كاالقميمية 

ال بديؿ عنو فاألمة العربية ال تعيش بمعزؿ عف  استراتيجيان  كالمحمية ، كالتي تجعؿ مف التطكير خياران 
لدكؿ األخرل بؿ تعيش منفتحة عمى العالـ كمو بما ليا مف تراث ثقافي كحضارم يؤىميا لالنفتاح عمى ا

(  كبناءن عميو، يككف المطمكب مف 194،195،ص2008ثقافات العالـ كالتكيؼ مع متغيراتو" )عامر،
 برامج التعميـ العالي أف تقدـ مناىج تجعؿ مف الممكف:

 القكل العاممة المؤىمة كالمدربة بما يتناسب كطبيعة المتغيرات المينية تزكيد المجتمع بحاجاتو مف  -1
 تدريب الطالب عمى ممارسة األنشطة االجتماعية المختمفة  -2
 تككيف الفكر الكاعي لمشاكؿ المجتمع عامة كالبيئة المحمية خاصة  -3
 ربط الجامعات بالمؤسسات اإلنتاجية في عالقة متبادلة  -4
 كعية األبحاث العممية كمشاكؿ المجتمع المحمي كاحتياجاتو الربط بيف ن -5
 تحميؿ كنتائج األبحاث كتفسيرىا لالستفادة منيا في المجتمع  -6
 إجراء األبحاث البيئية الشاممة التي تعالج بعض المشكالت المتداخمة  -7
 ( 19، ص2009التربية مف أجؿ التنمية المستدامة ")اسماعيؿ، جدعكف، -8

 
 ( يوضح الخطة الوطنية لبرامج التعليم العالي ومناىجو)نارس()المصدر وزارة التعليم العالي(8-1)الشكل 
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 تطوير العملية التعليمية:.6.4.4.1
التعميمية، المتمثمة  لمعممية مضاميف كالعالمي مف السياسي البعد يحممو بما القيادة كعي إفٌ 

كممتو عقب أدائو القسـ الدستكرم لكالية دستكرية جديدة  بالتكجيات القيادية لمسيد الرئيس التي طرحيا في 
" قمنا بخطكات كاسعة في مجاؿ تطكير نظامنا التربكم كالتعميمي   عبر اقرار خطة متكاممة تيدؼ إلى 
حداث قفزة  تطكير العممية التربكية   بكؿ أبعادىا   كمعالجة أكجو القصكر فييا كتجكيد مخرجاتيا   كا 

يرل أندرك    ) 200كرفد قطاع التربية باإلمكانات الالزمة مف الناحية المادية")األسد،نكعية في المناىج 
أف "التجديد كالتطكير في مجاؿ التعميـ أصبح ضركرة ممحة بسبب ما حدث مف تغير  A. Taylorتايمكر 

األمـ مما جعؿ في البنيات االجتماعية كاالقتصادية كثكرة المعمكمات التقنية، إضافة إلى زيادة الكعي بيف 
التربية اليـك تتخذ أبعادان جديدة كتتخطى ميدانيا التقميدم كيحدد تايمكر أف أىـ عناصر نجاح عممية 
اإلصالح التربكم داخؿ المدارس الدافعية عمى مستكل قادة التعميـ، كعمى المستكل 

مالن ليمارس دكره في تطكير (  ففييا يتـ إعداد المتعمـ إعػدادان شامػػػالن متكا48،ص2011اإلجرائي" )حمس،
حياتو كالبيئة المحيطة بو   "إف بيئتنا التعميمية تتطمب التخطيط الذم يساىـ في التطكير كالتغيير  داخؿ 
تمؾ المؤسسات التعميمية في الكقت المناسب،  ككذلؾ تطبيؽ أساليب التعميـ كالتعمـ التي تساىـ في 

( فالحاجة الممحة إلى 2،ص2005شاممة لمبالد")العطيكم، تطكير قدرات المتعمميف بما يحقؽ النيضة ال
 السياسي النظاـ إدخاؿ الكثير مف التطكير عمى مسيرة التعميـ استجابة لمكثير مف التغيرات في مقكمات

االجتماعي  مف خالؿ العديد مف البرامج كالمبادرات المكجية إما إلى  كالحراؾ االقتصادم كالنظاـ
 زئي لعناصر رئيسية في المنظكمة التعميمية  في مؤسسات التعميـ العالي كالتنكعالتطكير الشامؿ أك الج

/ في "تكفير البنى كالبيئة التمكينية كمستمزمات العممية العممية 4كالتكسع فييا كىذا مرتبط باليدؼ /
يـ العالي كالتعميمية كالبحثية كتقاناتيا الحديثة إذ ال يمكف لمكزارة أف تحقؽ أىدافيا في تطكير التعم

كالنيكض بالجامعات ما لـ تعمؿ عمى تكفير البنية التحتية كالبيئة التمكينية الالزمة لدعـ عمميات التعميـ 
 كالتطكير المعرفي ككسائميما التقنية المعاصرة مف خالؿ:

 تنفيذ تعددية المراجع العممية لكؿ مقرر إضافة لمكتاب الجامعي المقرر   1
 عي كاالرتقاء بمضمكنو العممي كتأمينو في الكقت المناسب تطكير الكتاب كالمرجع الجام  2
تطكير المخابر كتحديثيا كتزكيدىا بالتقانات المعاصرة كتأميف حاجاتيا مف األجيزة الحديثة،   3

 كتدريب العناصر الالزمة لتشغيؿ ىذه األجيزة كصيانتيا 
كتزكيدىا بالكسائؿ  تطكير المكتبات الجامعية كتحديثيا كربطيا بقكاعد البيانات العالمية  4

 االلكتركنية الحديثة 
 التكسع في األبنية الجامعية بما يتكافؽ كخطط التطكير   5
كضع خطة لتعميـ استخدامات تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ في التدريس الجامعي كاعتبار   6

د ذلؾ كمحرؾ أساسي لتطكير الكفاءة كالفاعمية كاإلنتاجية العالية، كما ستتضمف الخطة اعتما
تمؾ االستخدامات في العمميات اإلدارية لمكزارة كالجامعات كلنظـ القبكؿ كالتسجيؿ كبرمجة 

 الميزانيات كسجالت المكارد البشرية كالمكاقع االلكتركنية لتزكيد الطمبة بالمعمكمات 
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تطبيؽ برنامج شامؿ مدعـك بالتسييالت الالزمة لتطكير نكعية الحياة في الحـر الجامعي مف   7
ب البيئية كاالجتماعية كالصحية كالنفسية كالجمالية كالثقافية كالرياضية كالتركيجية كاألمنية الجكان

نتاجيتيـ، كمساعدة األساتذة  كذلؾ مف أجؿ تحسيف خبرات الطمبة، كرفع مستكل معنكياتيـ كا 
عمى تحسيف القدرات المؤسسية كاألماكف الالزمة لعمميـ  كسيتـ بيذا الصدد استحداث عدة 

 ز تطكيرية لتنفيذ ىذا البرنامج الشامؿ مراك
 إحداث مكاقع الكتركنية لتزكيد الطمبة بالمعمكمات   8
كضع برنامج خاص بتطكير المستشفيات كالمراكز الطبية التعميمية كتحديثيا كتحسيف أدائيا في   9

جراء البحكث األساسية  مجاالت التأىيؿ كالتدريب كالرعاية كالخدمات الصحية كالفندقية كا 
تطبيقية كتفعيؿ التعاكف مع المراكز الطبية المحمية كالعربية كالدكلية   ")الخطة الخمسية كال

(   "فالتحديث كالتطكير في برامج كخطط التعميـ العالي ال بد أف يركز 723،ص2006العاشرة ،
حكؿ كيفية التحكؿ بالمجتمع مف مجتمع معمكمات إلى مجتمع معرفي يستجيب لمتطمبات سكؽ 

لمقاربة ىذا المكضكع ال بد مف كضع رؤية كاضحة لمؤىالت الخريج لبناء كتطكير العمؿ  ك 
المناىج الجامعية، كتحديد المؤىالت المطمكبة لألستاذ الجامعي، كتطكير البيئة الجامعية، بما 

(  كاآلف في ظؿ التطكرات 8،ص2009فييا الخدمات العممية كاإلدارة")اسماعيؿ، جدعكف،
صبح مطمكبان مف العممية التعميمية أف تعمؿ عمى بناء اإلنساف المبدع القادر كالتغيرات الجارية أ

عمى مكاجية ىذه التطكرات كالتغيرات، كمف ثـ البد مف تطكير ىذه العممية ، كتبني الجديد في 
ىذا المجاؿ  "مما يستكجب أسمكبا في التعميـ يركز عمى الكيؼ أكثر مف مجرد الكـ ك إتقاف 

عمى تمكيف الفرد مف اختيار العمؿ المناسب لقدراتو، كالتكيؼ مع الظركؼ الميارة، كيركز 
المتغيرة، كينتظر مف الجامعات أف تشارؾ بصكرة أسػاسية في ىذا الجيد إذ تحقؽ أىداؼ خطط 

(  كلقد أدل ذلؾ إلى تغيير مككنات المجتمع التقميدم 205،206،ص2008التنمية ")عامر،
صاؿ فيو لتعتمد كميا عمى المعرفة كاستخداـ شبكة االنترنت، كقد كطبيعة االقتصاد كعمميات االت

فرض ذلؾ تحدينا عمى أف تعيد الجامعات التقميدية تقييـ منطؽ كجكدىا سكاء في أداء العممية 
التعميمية ، أك في إجراء البحكث ، أك في اإلدارة، أك فنكف المكتبات الرقمية" )بركات، 

عزيز األداء النكعي لمعممية التربكية في الجامعات ( لذلؾ ال بد مف  ت5،ص2011عكض،
السكرية كالتي تنعكس بدكرىا عمى صقؿ كتطكير متطمبات سكؽ العمؿ المتجددة التي "تحكؿ 
النظرة إلى التعميـ مف خدمة استيالكية إلى تكظيؼ مثمر لرؤكس األمكاؿ") كزارة التعميـ العالي، 

كالكتب كالمؤلفات  التعميميةية بإعداد المقررات (  فأنشطة تطكير العممية التعميم1،ص2013
نتاج المقررات كاالمتحانات، الدراسية دماج التدريسطرؽ  كتطكير، كا  االتصاؿ في  تكنكلكجيا، كا 
كالتعمـ مف شأنو أف ينعكس عمى  التعميـمختمفة في  استراتيجيات، كاستخداـ التعميمية العممية

  مؤسسات التعميـ العالي
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 نمية الهيئة التعليمية:ت .7.4.4.1
يعد االرتقاء بالمستكل العممي كالتقني كالمغكم كالتأىيؿ التربكم ألعضاء الييئة التعميمية مف "أبرز 
مقكمات تحديث التعميـ العالي كتطكيره كالنيكض بالجامعات في إطار مبدأ الجكدة كاالعتمادية األكاديمية 

لعممية كالتعميمية كالبحثية في الجامعات في ضكء معايير التي تستند إلى تقكيـ ذاتي مستمر لمعممية ا
معتمدة لمجكدة كاالمتياز األكاديمي، كما ال يمكف تحقيؽ الكزارة ألىدافيا ما لـ تتكفر البيئة التحتية الفنية 
الالزمة لدعـ عمميات التعمـ كالتطكير المعرفي، كما لـ تتكفر قاعدة مف المكارد مساندة لمتنفيذ")الخطة 

(  فالييئة التعميمية ىيئة أكاديمية يجب أف تككف معدة إعدادان جيدان، 719 ،ص2006خمسية العاشرة ،ال
كلدييا االستعداد لمتنمية العممية المستمرة ، كفؽ معايير دقيقة تأخذ في حسبانيا الجكانب النفسية 

المؤىالت كالخصائص  كاالجتماعية، كالقدرة عمى العطاء، كتزكيدىـ بالجديد في مجاؿ تخصصاتيـ "فمف
المطمكبة لألستاذ الجامعي سعة االطالع عمى العمـ كالمعرفة في مجاالت متعددة، كالتمكف مف المادة 
كأساليب تدريسيا، كربط المادة العممية بكاقع الحياة، إضافة لمكفايات في البعد الشخصي أىميا: التكازف 

 (  15ص ، 2009، جدعكف،في الردكد االنفعالية، كااللتزاـ بالنظاـ")اسماعيؿ
لذلؾ كضعت خطط تنفيذية لالرتقاء بالمستكل العممي كالمغكم كالتأىيؿ التربكم ألعضاء الييئة 

 التعميمية  كانعكاسيا عمى المؤسسة الجامعية كتأخذ بالحسباف ما يمي:
ساـ في األق 1/20في األقساـ األدبية ك 1/40الحفاظ عمى نسبة أستاذ / طالب إذ تككف بحدكد  -1

العممية، كالتمسؾ ببرنامج صاـر كفؽ المقاييس الدكلية مبني عمى دراسة كتحميؿ األعباء التدريسية مف 
أجؿ أف نضمف بأف األستاذ الجامعي يكزع كقتو بيف التدريس كتقديـ االستشارات كاإلرشاد لمطمبة كالبحث 

(  722،ص2006سية العاشرة ،العممي، كبأنيـ قادركف عمى تكفير تعميـ ذم نكعية عالية)الخطة الخم
( يبيف ذلؾ  ىذا مؤشر يدؿ عمى عدة متغيرات دالة عمى ازدياد نسبة الطالب 10-1كالجدكؿ )

كاستيعاب الكميات في السبع سنكات كتطكير في نظاـ القبكؿ لمطالب كالنيكض بالجامعات كافتتاح 
 كميات جديدة كزيادة المكفديف لرفدىـ في الجامعات 

 مؤشر يبين عدد الطالب لكل عضو ىيئة تدريسية في كل كلية( 10-1الجدول )

  الكميات
 أعضاء الييئة التدريسية في الكمية / نسبة طالب كل كمية

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 11 11 9 8 7 7 8 10 الطب البشري
 11 13 10 8 9 9 9 14 طب االسنان 
 17 22 16 13 16 18 18 22 الصيدلة

 13 9 12 11 11 11 9 14 اليندسة المدنية 
 13 11 12 11 10 12 8 11 اليندسة المعمارية
اليندسة الكيربائية 
 14 15 15 16 15 16 13 15 والميكانيكية 

اليندسة 
 12 16 18 20 23 25 25 58 المعموماتية 

 10 13 10 9 11 12 14 6 اليندسة البترولية
 37 29 33 29 34 0 0 0 اليندسة التقنية
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ىندسة تكنولوجيا 
 11 0 0 0 0 0 0 0 االتصاالت 

 8 9 9 9 8 7 6 10 اليندسة الزراعية 
 14 17 16 15 18 18 21 24 الطب البيطري

 24 25 19 17 15 19 14 15 العموم
 53 58 55 50 45 43 36 43 االقتصاد

 109 116 93 88 76 73 66 71 اآلداب 
 69 77 60 59 48 47 37 45 التربية 

 134 136 124 137 109 140 149 165 الحقوق
 158 161 182 179 146 141 146 153 الشريعة

 17 18 18 18 17 16 16 15 العموم السياسية
 15 14 12 12 9 11 10 13 الفنون الجميمة
 9 26 15 12 9 9 8 10 التمريض

 9 27 18 13 7 2 0 0 التربية الموسيقية
 29 29 35 6 16 17 18 33 التربية الرياضية

 المصدر: ىيئة تخطيط الدولة.
كضع نظاـ لمتطكير العممي كالتقني كالميني مف خالؿ إقامة دكرات تأىيؿ محمي لرفع القدرات  -2

العممية كالتقنية ألعضاء الييئة التدريسية، يتكج ىذا النظاـ بخطة تأىيؿ خارجي مف خالؿ اقامات عممية 
(  إف أىـ ما يتعمؽ بيذا المجاؿ ضركرة 722ص ،2006خمسية العاشرة ،في بمداف متطكرة ")الخطة ال

تنمية أعضاء ىيئة التدريس بعد التأكد مف اختيار الكفايات كالكفاءات القادرة عمى التكاصؿ مع الطمبة في 
مرحمة التعميـ الجامعي  ك يفترض في أعضاء ىيئة التدريس " أف يتمتعكا ببصيرة نظرية؛ كذلؾ لتمكيف 

ذ الجامعة مف التدريس في ضكء أىداؼ كاضحة المعالـ كالصياغة، كفي ضكء فيمو لخصائص أستا
طالبو النفسية كاالجتماعية كشركط ككيفية تعمميـ كخطكات التدريس كأساليب التعامؿ معيـ كاالتصاؿ 

شحذ قدرتو بيـ أىمية خاصة في نجاح العممية التعميمية الجامعية  فتنمية المعمـ الجامعي مينيا تفيد في 
عمى اتخاذ القرار السميـ، كذلؾ ألف عممية التنمية المينية لممعمـ تمقي الضكء عمى أدكاره التدريسية 

 ( 10ص ،2010كالبحثية كتكضيح أىدافيـ مما يقمؿ مف نسب اليدر التربكم ")األغا كاخر،
قة في الجامعات الرائدة، إعادة النظر في مناىج دكرات التأىيؿ التربكم لتكاكب مستكل المناىج المطب -3

مع األخذ باالعتبار متطمبات الظركؼ المحمية، كالتركيز بشكؿ خاص عمى األساليب كالتكجيات التربكية 
 ( 722ص ،2006المعاصرة في أصكؿ التدريس الجامعي)الخطة الخمسية العاشرة،

اصة في المغة االنكميزية االستمرار في إقامة دكرات متنكعة المستكل لرفع القدرة المغكية كبصكرة خ -4
كاعتماد نظاـ لتقكيـ الكفاءة العممية كالتقنية كالمغكية كاألداء التربكم ألعضاء الييئة التدريسية لقياس 
األداء التربكم مف أجؿ الحفاظ عمى مستكل نكعي مف قكة العمؿ الجامعي، كالتركيج لثقافة األداء الراقي 

تدريس الجامعي  كتأىيؿ الباحثيف كأعضاء الييئة التعميمية كاالرتقاء كااللتزاـ الفردم كاحتراـ قيـ مينة ال
بمستكاىـ العممي كالتقني كالمغكم كتحفيزىـ كتكفير المستمزمات المادية كالتجييزات لمبحكث المسجمة 
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يفاد عدد مف أعضاء الييئة التدريسية بميمات لمبحث العممي لالرتقاء  كرسائؿ الماجستير كالدكتكراه كا 
 ( 7،ص2002كاىـ")كزارة التعميـ العالي،بمست
استحداث جكائز االستحقاؽ الكطني الممنكحة مف قبؿ رئيس الجميكرية لألساتذة المبدعيف  -5

 كالمكرسيف جيكدىـ لمنيكض بحقكؿ اختصاصاتيـ كبخدمة المجتمع كاالقتصاد الكطني 
مية مف ناحية األعباء التدريسية القياـ بدراسة مكسعة إلعادة النظر بأكضاع أعضاء الييئة التعمي -6

كمقدار الحكافز المادية كالحكافز المعنكية كالحرية األكاديمية كالعالقة مع الطمبة كمدل إتاحة المصادر 
 ( 722،ص2006المعرفية كاالتصاؿ بالجمعيات العممية الدكلية ")الخطة الخمسية العاشرة،

ديث التعميـ العالي "يعتمد عمى مدل ما كمف المؤكد أف أحد المرتكزات األساسية لتطكير كتح
يتكافر لو مف عناصر جيدة مف أعضاء ىيئة التدريس فال كياف لمؤسسات التعميـ الجامعي بدكف الييئات 
التدريسية، فيي حجر الزاكية لمجامعة، بؿ إف نظاـ التعميـ الجامعي يقـك برمتو عمى أكتافو، فالعمؿ 

كما يتصؿ بو مف لقاء الطالب في قاعات الدراسة كخارجيا  األساسي لألستاذ الجامعي ىك التدريس
عداد المحاضرات كاالختبارات كقراءة األبحاث كالقياـ بيا إذ يمثؿ البحث العممي الركيزة األساسية في  كا 

(  فالعمؿ عمى تنمية كتطكير قدرات 18 ،ص2011نشاط مؤسسات التعميـ الجامعي")جابر، ميدم،
جامعات كالمعاىد العميا ذلؾ مف خالؿ تفعيؿ دكر الجامعات في إعداد أعضاء ىيئة التدريس في ال

 البرامج كالخطط الالزمة ليذا التطكير 
 مميزات األبعاد التربوية الستراتيجية التطوير والتحديث في التعليم العالي:.5.4.1

تعميـ عممت الحككمة في الخطط الخمسية التاسعة كالعاشرة عمى نقمة نكعية في إصالح نظاـ ال
حداث جامعات خاصة" )تعميـ القيادة  العالي "بمعالجة أكضاع التعميـ كسياسة القبكؿ بالجامعات كا 

(  كىذا ما يؤكد عمى أف الخطط" ستحدد اإلستراتيجية بإعطاء ىذا  16،ص2001القكمية لحزب البعث،،
الرؤية المستقبمية )سكرية المستكل مف التعميـ المتقدـ دكره األساسي في عممية التحكؿ المجتمعي كتحقيؽ 

(، كأف تككف الجامعة مف بيف المحركات كالقكل الدافعة لكضع االقتصاد الكطني عمى أعتاب 2025
عداد قكل عاممة بميارات كقدرات جديدة كمختمفة، كبإيجاد عالقة  الثكرة الرقمية، كاقتصاد المعرفة، كا 

ي كضماف الحريات األكاديمية") الخطة الخمسية جديدة كقكية بيف البحث كالتطكير، كاحتراـ العمؿ العمم
 (   تميزت الخطط الخمسية  التاسعة كالعاشرة بعدد مف الميزات مف أىميا:718،ص 2006العاشرة،

 النقمة النوعية من سياسة الباب المفتوح إلى سياسة المعايير: -1
 قفزات 2010 -2000كاـ أع لقد شيد التعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية خالؿ العشرة

التعميمية سكاء مف ناحية الكـ أك مف ناحية الكيؼ،  ىائمة كتطكرات كبيرة، شممت جميع جكانب العممية
كيتمثؿ ذلؾ في الخطػة الخمسية التاسعة تحكالن جذريان في بنية التعميـ العالي، كتعد نقمة نكعية مف 

إلى سياسة المعايير كفتح أبكاب جديدة لدعـ التعميـ  سياسة الباب المفتكح التي كانت تتطمبيا تمؾ الفترة
 كاالخذ باالتجاىات العالمية الجديدة  العالي الحككمي،
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 األبعاد الموجية: -2
 كاإلمكانات المتكفرة المكارد تيكجو إستراتيجية التعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية الستخداـ

كبية كاإلنسانية، كغرسيا في مؤسسات التعميـ العالي، معتمدةن عمى لتيحقؽ األبعاد القكمية كالعر  المتاحة
مؤشراتو كميةو ككيفيةو ترتبط باألكضاع السكانية كاالقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالتعميمية كالثقافية 

 في سكرية، كدراسة العالقات بينيا بما ييمٌكف مف بناء فرضيات كتنبؤات لممستقبؿ في سكرية  
 وير في النيج والتحديث في الُطرق:التط -3

تستند سياسة التعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية إلى أسس التطكير كالتحديث القائمة  
عمى البحث كالدراسة إلنجاز ىذا التطكير كدفعو إلى األماـ بخطى ثابتة كأىداؼ كاضحة بعناصر 

 الرؤية المستقبمية لمفكر الحداثي القائـ عمى: 
أف يعزز المجتمع السكرم مسيرتو الديمقراطية كالقائـ عمى أساس دكلة المؤسسات كالقانكف كالتعددية  -1

 السياسية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف انطالقا مف الكاقع السكرم 
أف يطكر مكقعو القكمي في النظاـ العربي كقكة إقميمية فاعمة داعمان لمقدرات كاإلمكانات االقتصادية  -2

يصالو إلى مكقع الكتمة المؤثرة في إطار التكتالت اإلقميمية كالعالمية األخرل كالسياسية   كاألمنية كا 
دراؾ  -3 االنفتاح عمى الخارج كتعزيز المكقع الدكلي كفؽ الكعي بالمصالح الككنية المشتركة، كا 

 لممصالح الكطنية كاألمف القكمي كالركابط االقتصادية كالسياسية 
اه االجتماعي لممكاطنيف كمقابمة حاجاتيـ المتجددة كتحقيؽ العدالة االجتماعية النيكض بمستكل الرف -4

 كالمشاركة الفاعمة لمجميع 
 التنكع بمصادر االقتصاد الكطني كالتحكؿ نحك التنافسية العالمية  -5
تسمح تقديـ الخدمات االجتماعية كاالقتصادية كالنكعية في البنى التحتية  كيككف ذلؾ مع التكجو  "لم -6

نجاز التنمية القائمة عمى التقنية  بثقافة حية كفاعمية قائمة عمى الثقة العالمية بالذات الكطنية كالقكمية  كا 
الحديثة كالمعرفة كاالرتكاز عمى رصيد عاؿ مف رأس الماؿ البشرم كالفكرم، كاالستناد إلى منظكمة 

 ( 150،ص2003مؤسسية فاعمة كبيئية تمكينية صمبة" )رئاسة مجمس الكزراء، 
 رصد اإلحداثيات والت ير معيا واعتمادىا إستراتيجية النمو المستدام: -4

لعؿ إحداثيات التغير في البيئة الديمغرافية كاالقتصادية في سكرية مف أسباب النظر في سياسات 
ثيا نظران التعميـ العالي  كمف إدراؾ البعد السياسي كاالستراتيجي لمنظكمة التعميـ العالي كتطكيرىا كتحدي

لألىمية التنمكية ذات األبعاد المفصمية لألنساؽ المجتمعية جميعيا، كىذا دليؿ عمى اىتماـ القيادة في 
سكرية المكضكع المؤطر بالخطة كاإلستراتيجية التي تنفذىا المعززة بمراسيـ كقكانيف كتجديدات مكاكبة 

نية متينة كضعت ليذه السياسات المتبعة إلى حد ما االنفجار المعرفي كالسكاني في سكرية بناءن عمى ب
كالمتطكرة بحسب المتغيرات المتداخمة كالداخمة عمى المجتمع السكرم كمتطمباتو  لذلؾ فإف" إستراتيجية 
النمك المستداـ عمى استثمار في اإلنساف مف خالؿ االستثمار في التعميـ بكافة مراحمو كفي صحة 

سكف باإلضافة إلى تأميف البنية التحتية المناسبة لتكفير حياة السكاف، كفي تكفير الشركط المالئمة لم
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كريمة لممكاطنيف مما يقكد إلى جيؿ قادر عمى العطاء كزيادة اإلنتاجية")رئاسة مجمس الكزراء، 
 ( 8ص ،13،ص 2005

 التخطيط االستراتيجي واعتماد نيج التخطيط التأشيري: -5
األبعاد التربكية لمتحديث كالتطكير في التعميـ العالي تشمؿ التكجيات اإلستراتيجية لمخطة التاسعة 

التخطيط  كالتحديات، كالتي كاجيتيا كاألىداؼ العامة كاألسس اإلستراتيجية لمخطة العاشرة انتيجت في
تتكاصؿ في داخمو  لمتنمية يتضمف استراتيجية ذات أفؽ زمني بعيد المدل، يحدد اإلطار العاـ الذم

، كتجاربو السابقة في حشد  كفي الكقت ذاتو تستند إلى مسارات التخطيط خطط التنمية المتعاقبة،
الخمس تطكران مرحميان لمخطط السابقة،  اإلمكانات لمتعامؿ مع مدةو قادمة  كبيذا تأتي خطة السنكات

لمتخطيط التنمكم انتظامو، كيتيح فرصان جيدةن لتحقيؽ أىداؼ  كتمييدان لمخطط اآلتية، األمر الذم يحفظ
لسمة االستمرار  االقتصادية كاالجتماعية كالتنظيمية كىكذا تأتي الخطة تكريسان  نمية في إطار أبعادىاالت

االستجابة لمقتضيات الكاقع  ة فييكالتكاصؿ في نسؽ الخطط التنمكية، كالحفاظ عمى المركنة كالفاعم
تاف عمى تطكير مف جانب آخر، "ستعمؿ الخطتاف القادم .المحمي كاإلقميمي كالدكلي كمستجداتو

مؤسسات التعميـ العالي كتحديثيا بما يضمف تكفير رأسماؿ فكرم كمعرفي كقكل عاممة مدربة تدريبان 
عاليان، يطابؽ متطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالتحكالت المقبمة التي تتطمب الميزة التنافسية 

  كاعتماد التخطيط التأشيرم لتكجو الدكلة (709، ص2006كاإلنتاجية العالية")الخطة الخمسية العاشرة،
النشاط االستثمارم كنشاط السكؽ كاالعتماد عمى آليات العرض كالطمب في السكؽ لتحديد التكزيع 

 األكثر كفاءة لممكارد كالنشاطات االقتصادية 
 التقويم الربعي والرؤية البعيدة المدى: -6

ي القائـ عمى التقكيـ الربعي لمخطة الخمسية االستراتيجي االستشراف اتخاذ خطكات القرار إفٌ  
المكضكعة، كالتي تعدؿ ضمف نطاؽ المركنة كالشفافية كمدل التطبيؽ القائـ عمى مراجعة أداء الخطة 

 كالفرص كالضعؼ القكة كتحميؿ عناصر كتفسيرىا، كالمعمكمات البيانات الخمسية المكضكعة كتحميؿ
 استراتيجي قرار اتخاذ إلى يؤدم استراتيجي مكقؼ بتقدير كالخركج كالتيديدات، كالمعكقات المتاحة
 التربكية كالرؤية العممية كاالستقرار كالتطكر في األداء مف جيدة مستكيات يضمف تحقيؽ بما ،سميـ

 -المدل القريب عمى تتحقؽ كاألىداؼ القكمية، المصمحة الدكلة إذ تؤكد مستكل عمى االستراتيجية
ف السياسات التنفيذية ذات العمؿ الربعي  في تكسيع الكصكؿ إلى فرص البعيد إذ تتضم – المتكسط

التعميـ العالي لكؿ فرد، إذ يشكؿ ذلؾ أكلكية كطنية لتطكير االقتصاد الكطني، كيمكف لذلؾ كمو أف 
يساعد النظاـ التعميمي كالتربكم عمى مكاجية التحديات المرتقبة كالمتمثمة "بنكعية التعميـ، كالعكلمة، 

ع المعمكمات، كالقيـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالمكاطنة الصالحة كتكسيع المشاركة، كالتنكع كمجتم
عداد  المؤسسي المرف كالمتكيؼ، كالميزة التنافسية كالمعايير العالمية لمميارات، كالتعمـ مدل الحياة، كا 

عادة تأىيميـ ، كمساعدة االقتصاد الكطني في تحقيؽ النقمة الن كعية المطمكبة، كالتكيؼ المدرسيف كا 
لممتطمبات الجديدة لسكؽ العمؿ، كالتكازف في التنمية اإلقميمية كتحقيؽ العدالة االجتماعية، كالقضاء 

(  لذلؾ فإف إعداد الخطط 709، ص2006عمى الفقر، كتكليد فرص العمؿ")الخطة الخمسية العاشرة، 
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كشاممة لمستقبؿ المجتمع كاالقتصاد  الحالية كالخطط القادمة يجب أف يجرم في إطار رؤية كمية
 السكرم خالؿ العقديف القادميف 

 استخدام النمذجة لتحميل النمو واالستثمارات:  -7
اعتمدت الخطة عمى النمذجة الرياضية كالقياـ بإسقاطات لممؤشرات الرئيسية )معدؿ النمك، 

البرمجة المالية كالنمذجة الكمية  االستثمار، التشغيؿ، كالمؤشرات األخرل ذات العالقة( كذلؾ مف خالؿ 
المشيد الخطي كبفرضية  -1كقد تـ ليذا الغرض تصميـ ثالثة مشاىد أساسية لمستقبؿ النمك كتكقعاتو: 

صالح االقتصاد الكطني  -2 –استمرار األكضاع كالكتائر الحالية كعدـ القصدم إلعادة ىيكمية كا 
ة ككمية كبطبيعة األمف كاالستقرار في المنطقة المشيداف اآلخرياف المرتبطاف بجممة متغيرات نكعي

%سنكيان، في 7كبتقمبات أسعار النفط عمى المستكل الدكلي، إذ أنو يتكقع المشيد نمكان اقتصاديان بمعدؿ 
 % 5حيف يتكقع المشيد اآلخر األقؿ تفاؤالن بنحك 

 اعتمادىا النيج التشاركي في صيا ة األىداف و السياسات:  -8
اـ المنيج التشاركي في الخطة الحالية، نتيجة أىدافيا التحكلية التي تتطمب الحكار، بمعنى أف التز 

كتحقيؽ اإلجماع الكطني حكليا  كفي ىذا السياؽ شيدت المراحؿ التحضيرية إلعدادىا مناقشات 
اص مكسعة لمتنظيمات الشعبية المختمفة كألجيزة الدكلة التنفيذية كالسمطة التشريعية كممثمي القطاع الخ

 كشرائح المثقفيف 
نقد أداء استراتيجيات الخطط  الخمسية بالفكر المنهجي للسيد الرئيس بشار . 6.4.1

 األسد وكيفية حلها في الجمهورية العربية السورية:
 نقد أداء  البرنامج اإلصالحي في سورية: .1.6.4.1

 -األفكار، كطرائؽ العمؿيقكؿ عز الديف "يتكجو السيد الرئيس في خطابو نحك أىـ رافعة في نمٌك 
نحك العممية النقدية، فالنقد لغة الحكار األكثر قدرة عمى الكعي المتجاكز، كما يمثؿ أىـ أسمكب مف 

كدكنو لف تبقى بيدم أية قيادة كانت إرادة التصكيب، كالترشيد، كالمحاسبة  -أساليب المساءلة األنجع
 (  5،ص2007فاعمة")عز الديف،

إدراؾ القيادة السكرية أف مف متطمبات التطكير كالتحديث كمف المعايير  كضمف ىذا التكجو كمف 
األساسية لمتقدـ مراجعة أداء الخطط الخمسية  لرصد حركة النظاـ التعميمي كمدل تقدمو كتقكيمو 
كتحديد المزالؽ كالصعكبات، مف خالؿ تحميؿ نظـ ك سياسات التكجيات لمقيادة السكرية نحك التعميـ 

يصاؿ الخدمات التعميمية، كقد العالي لبنا ء إستراتيجية تتماشى مع االتجاىات ك التطكرات الحديثة كا 
نقدان ٌبناءن ألداء  2003ذكر السيد الرئيس بشار األسد  أماـ مجمس الشعب في دكره التشريعي الثامف 

ميكرية الحككمة كالمزالؽ التي تعرضت ليا في ترجمة نظرية التحديث كالتطكير كمصطمحاتيا في الج
 العربية السكرية بػػػػػػػػػػ :

 االختباء خمؼ التطكير كالتحديث كتحكيؿ الضار بالبمد كعده تطكيران كتحديثان   1
 الخطأ في رفع خطاب القسـ كعمـ كخطة تنفيذ بينما ىك منيج تفكير كآلية مف يفكر   2
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 االعتماد عمى خطة لمتنفيذ كليس خطط لمتنفيذ ترتبط بزمف أـ ال   3
 ة كأقنعة كاختباء كليس كضكحان كصدقان فيـ الشفافي  4
الفيـ الخاطئ لمديمقراطية كتيجـ عمى التاريخ كعمى الرمكز الكطنية كمساسان بالكحدة الكطنية كليست   5

 صناعة كطنية 
النظرة لممكضكعية لمجانب الذم يركنو ىـ كؿ المكضكع كليس رؤية المكضكع مف  كؿ جكانبو   6

 ليككف مكضكعيان  
 مف يتحمميا كيتفيمكف القكانيف كيشرفكف عمى تنفيذىا   المسؤكلية كمكقع  7

إصدار القكانيف كالتشريعات التي لـ تطبؽ بشكميا األمثؿ كمعرفة أنيا مطابقة ألىداؼ القكانيف كأف 
 نتائجيا تنعكس عمى حياة المكاطنيف 

، 2003ضعؼ اإلدارة التي لـ نحقؽ مف خالليا الغاية كالسبب مف التطكير )األسد،   8
 (12،13،14،15ص

 كمف التحديات التي كاجيتيا كزارة التعميـ العالي في التنفيذ:
 العقمية الذىنية المغمقة في مقاكمة التغير كالخكؼ مف كؿ جديد بغض النظر عف المستكل اإلدارم  -1
 الترىؿ اإلدارم كضعؼ اإلحساس بالمسؤكلية  -2
 الكظيفية كعدـ الرغبة في تغيير العادات الركتيف كالبيركقراطية في أداء العامميف لكاجباتيـ  -3
غياب كضع برامج تأىيؿ كتدريب كتطكير قدرات كميارات المكارد البشرية يؤدم إلى قصكر في  -4

األداء كاإلنتاجية، كضعؼ في تقديـ الخدمات بالجكدة المطمكبة، كعدـ كجكد حكافز الستمرارية التقدـ في 
 العمؿ 

 ( 3،ص2010لتعميـ العالي،ضعؼ الحافز المادم")كزارة ا -5
( تكصيؼ الخطة الخمسية التاسعة المستيدؼ كالمحقؽ منيا باألرقاـ لتككف 11-1كيبيف الجدكؿ )

 بنية لمخطة الخمسية العاشرة:
 ( مراجعة أداء التعليم العالي في الخطة الخمسية التاسعة11-1الجدول )

 2005المحقق عام  2005المستيدف لعام  2000عام  التوصيف
 234039 321000 155137 عدد الطالب في التعميـ الجامعي

 34138 47000 22666 عدد الطالب في المعاىد المتكسطة
 6 6 4 عدد الجامعات
 91 64 50 عدد الكميات
 35 31 26 عدد المعاىد

 %17 0 0 نسبة االلتحاؽ في التعميـ العالي
 5311 0 4833 عدد أعضاء الييئة التدريسية

 8765 10850 8195 ب في الدراسات العمىاعدد الطال

 المصدر الخطة الخمسية العاشرة          
كيكضح الجدكؿ اآلليات التنفيذية لمخطة االستثمارية كاإلنتاجية كخطة التطكير لمعاـ 

المنسجمة مع أىداؼ كسياسات كاستراتيجيات الخطة الخمسية التاسعة عبر  2005-2000الدراسي
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مى التكسع األفقي لمجامعات في المباني، كتأميف الككادر البشرية لمجامعات االستمرار بالعمؿ ع
الحككمية، كتطكرىا الكمي كالنكعي كالثغرات التي كقعت كتحديد نقاط الضعؼ لمعمؿ ضمف المؤشرات 
المأخكذ بيا في الخطة الخمسية العاشرة  كتالحظ الباحثة مف خالؿ تتبعيا لمخطط الخمسية لمتنمية أف 

يـ يعد مف األكلكيات األساسية في تمؾ الخطط بزيادة االعتمادات المالية لمتعميـ الجامعي في التعم
التعميـ،  خططيا الخمسية، كزيادة مؤسسات التعميـ ، كزيادة عدد الطالب كالطالبات في مختمؼ مراحؿ

لتبياف مظاىر النقص  كزيادة أعضاء ىيئة التدريس  لذلؾ فإف االنطالؽ مف الدراسة الحالية لمتعميـ العالي
في بناه كمحتكاه كأىدافو كمدخالتو كمخرجاتو كفي إظيار مدل ما تحقؽ مف كفايتو الداخمية كالخارجية ، 

 كفي اعتماده عمى الكـ بدؿ الكيؼ بيدؼ تطكير كتحديث التعميـ العالي ك تجكيده 
يس بشار تقديم اداء الخطة الخمسية العاشرة بالفكر المنهجي للسيد الرئ .2.6.4.1

 األسد ونقدىا:
-2000يؤكد السيد الرئيس بشار األسد في كضع النقاط األساس لعمؿ الحككمة خالؿ األعكاـ 

 كما حققتو تمؾ الفترة مف نكاحي: 2007
: لقد أكد السيد الرئيس بشار األسد أف كضع كدراسة األداء دراسة الواق  بين المنجز والمأمول

 كما ىك قائـ كما ميد لو الطريؽ في المستقبؿ كذلؾ مف خالؿ:  لعمؿ الحككمة الخمسي بيف ما نفذ
 في األداء  القصكر عكامؿ كتجاكز الثغرات جميع تالفي -1
 الحياة   جكانب مختمؼ في كاالزدىار التنمية لتحقيؽ الكاسع الطمكح -2
 تحديث  إف طبيعة الكاقع يعد المعيار الثاني الذم كضعو السيد الرئيس لمسيرة التطكير كال -3

إف كضع برنامج إصالحي كدراسة ما حققو عمى كافة األنساؽ  :اإلصالحي مدى تقدم البرنامج
كالتقدـ الذم أحرز مف خالؿ األسس التي كضعت في سياسة التطكير كالتحديث كىذا ما أكرده  السيد 

 الرئيس  بشار األسد بعرض ما نفذ بالنقاط اآلتية: 
 العاشرة الخمسية الخطة في الكطنية بالمشركع التنمكم كالييئات يةاالجتماع الشرائح إشراؾ جميع -1

 كتطبيقيا 
 إصالحي متدرج يعبر عف: برنامج عمى كتنطكم كمتكاممة شاممة تطكير كضع إستراتيجية -2
 .فيو العمؿ كمفاصؿ المجتمع حياة مناحي الكطنية لكؿ التنمكية الرؤية -أ
 .المجاالت مف كغيرىا كالثقافية كالعممية االجتماعيةك  القطاعات االقتصادية كتكامؿ تالـز -ب
 مختمؼ المستكيات  المسار الكاضح ككضع التكجيات المدركسة عمى -ج
 األىداؼ التنمكية  تحقيؽ باتجاه الجماعي المتسؽ األداء -د

 وضع األسس لمستقبل سورية:  .3.6.4.1
اؼ المستقبؿ بناءن عمى ما ىك قائـ مف يضع برنامجان لمتطكير كالتحديث ال بد لو مف استشر  إفٌ 

مف) ماضي كحاضر( كىذا ما أكضحو ككضع أسسو السيد الرئيس بشار األسد في المرحمة القادمة لبناء 
 أجياؿ األمة في:
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 الكطني  العمؿ كضع مرتكزات -1
 المستقبؿ  إلنجاز مياـ اإلمكانات جميع تكثيؼ -2
 القادمة  المرحمة االىتماـ في أكلكيات في ةالشاب األجياؿ تؤرؽ التي البطالة قضية كضع -3
 عبر: كالرعاية االىتماـ كؿ الناشئة األجياؿ إبالء -4
 كمعنكيان  ماديان  تحصينيـ -أ
 كالميني بمستقبميـ العممي االىتماـ -ب
  ميـيكتعم كثقافتيـ بتنشئتيـ -ت
 كالبناء  االنفتاح اإليجابي -ث
 صيتيـشخ في األصيمة المالمح العربية ترسيخ -ج

 : البيروقراطية تجاوز المعوقات .4.6.4.1
تقدـ الدكلة كتطكرىا قائـ عمى دعـ االقتصاد الكطني كاالستثمار في مكارده سكاء البشرية أـ  إفٌ 

 المادية  كقد حدد السيد الرئيس اإلجراءات المتخذة لذلؾ بػػ : 
 ليا .التسييالت كتشجيعيا كتنكيعيا كتقديـ  لالستثمار الناظمة تطكير القكانيف -1
 ذلؾ  تمنع التي البيركقراطية المعكقات جميع ، كتجاكز الدكلة الكاعدة في القطاعات التكجو نحك -2
 التنمكية   السياسات في اإلقميمي التخطيط اعتماد -3
 .كاضحة كاستثمارية كتعميمية كاجتماعية اقتصادية خارطة كضع -4
 القطر الكظيفية لمناطؽ كالمياـ جية مف االحتياجات اسةضكء در  في المستقبمية المشركعات تكجيو -5

 أخرل  جية مف المختمفة
 المشركعات ىذه كؿ لتحكيؿ العمؿ التنفيذ كعمى في العبرة كيؤكد السيد الرئيس بشار األسد عمى

  إلى االستثمار قانكف حسب يايعم المكافؽ المشركعات قيمة األرض إذ كصمت " عمى كاقع أمر إلى
 ( 13،14،ص  2007سكرية" )األسد،، ليرة مميار مئة السياحي القطاع كفي سكرية ليرة رمميا 470

 المركزية:  .5.6.4.1
إف تطكير مؤسسات الدكلة مف خالؿ إعادة النظر في الييكمية اإلدارية كأساليبيا كىندرتيا لمتناسب 

نمكية لسكريو عبر ما ذكره في تشكيميا مع التكجيات العالمية لنظريات التحديث كاستكماؿ النيضة الت
 و كذلؾ مف خالؿ:يالسيد الرئيس كأكد عم

 الراىنة  الخطط في الالمركزية اإلدارية نحك االتجاه مع تتكامؿ كعادلة متكازنة تنمية تحقيؽ -1
 كمحافظة  منطقة كؿ صعيد عمى الشاممة التنمكية الكفاية ضمانة -2
 القطر  كمحافظات مناطؽ باقي مع كالتنسيؽ التكامؿ -3
 األكسع  اإلدارم لممنطقة بالمعنى التقسيـ -4
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 اإلداري: التطوير عملية متابعة .6.6.4.1
إغفاؿ مفيـك تطكر النظاـ اإلدارم كمصطمحاتو التي تحث عمى األخذ بطرائؽ تحديثية  إفٌ 

العمؿ المؤسساتي، لإلجراءات اإلدارية كالقانكنية كالكعي كالتثقيؼ بالنظريات اإلدارية الحديثة لتفعيميا في 
 تككف كالتمكف مف آلياتو كأف.اإلدارم كىذا ما كجو إليو السيد الرئيس اإلدارييف لالنطالؽ نحك التطكير

 مقدمة األكلكيات ما يمي: في
  .البالد في تطكير اقتصادم أم باتجاه األكلى الخطكة ىك اإلدارم التطكير -1
 اإلدارم  التطكير عممية متابعة -2
 عماؿ أتمتة األ -3
 الصحيحة  اإلدارية الثقافة نشر -4
 الالزمة  العناية التأىيؿ كالتدريب ايالء -5
 ( 14، 13، ص2007كالكفاءة  ")األسد، لمشفافية قكاعد إرساء -6

تقكيـ أداء الخطط اإلستراتيجية مف قائد الدكلة  كاتخاذ القرارات الجكىرية التي تحدد مالمح  إفٌ 
متعميـ العالي، ككضع الخطط الالزمة إلنجاز األىداؼ كاألغراض كحؿ المستقبؿ كبخاصة مؤسسات ل

القضايا مف خالؿ معرفة سيادتو بأف التحميؿ يعطي القدرة عمى التنبؤ كالتكافؽ بيف اإلمكانات كالفرص 
المتاحة، كتحديدىا كمساىمة سيادتو في تقييـ تمؾ القدرات كاإلمكانيات المادية كالبشرية، كدراسة 

كحميا قبؿ أف تتحكؿ إلى أزمات كتحميميا بناء عمى البيانات كالمعمكمات كتفسيرىا، لصياغة  مشكالتيا،
 اإلستراتيجية المستقبمية لمجميكرية العربية السكرية بشكؿ أفضؿ 

 قراءة نقدية  تطويرية لواقع التعليم العالي في سورية:.7.4.1
المنضبطة ىي أداة منيجية أساسية كتعد ( "إف النظرة التحميمية النقدية 2002يقكؿ أبك سميماف )

مف أىـ األدكات اإلصالحية لدفع قكل النيضة كالتجديد في فكر األمة كأدائيا، ألف النظرة النقدية ىي 
في جكىرىا نظرة إيجابية، تنطمؽ مف مكقع الثقة بالذات، كمف رصيدىا مف الطاقات الكامنة، كالثركات 

نما تتخطاىا لمعرفة السمبيات، كالكشؼ عف الدفينة، إال أف ىذه النظرة ال تكتف ي بعرض اإليجابيات، كا 
 العيكب كاالنحرافات لترشيد المسار، كسد الثغرات كاستكماؿ األدكات" 

 نمطية التخطيط واالنطالق نحو التحديث: .1.7.4.1
تجابة إف النمطية المرسكمة لخطط التعميـ العالي التي تزيده مأزقا في بنيتو إذ أف البطئ في االس

لمعمميات المنفذة لمتطكير كعدـ تكافؽ الدراسة العممية لمسياسة اإلستيعابية مع كؿ اختصاص كمع 
حاجات سكؽ العمؿ، كاإلفتقار لمدراسة اإلفتراضية لممستقبؿ، كمتطمبات الكاقع بمشكالتو، كىك األمر 

ة أماـ عدـ نجاح نيج الذم يتطمب الكثير مف الجيد لتحديث، كتطكير برامج التعميـ العالي "كبخاص
التخطيط التقميدم المتبع كحده في االضطالع بدكره كركيزة أساسٌية كناجعة لدعـ سياسات التعميـ 
كالبحث كربطيا بمقتضيات التٌنمية الكطنٌية كمتطمباتيا لذلؾ إف مبررات األخذ بالتخطيط االستراتيجي 

ؿ عمى التعميـ العالي في العصر الحاضر بشكؿ االستشرافي في التعميـ العالي عديدة منيا "زيادة اإلقبا
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مطرد كسريع، كقصكر المؤسسات في النظـ الحالية عف استيعاب ىذه الزيادة  كلقد أخذت األجياؿ 
الصاعدة تدؽ أبكاب الجامعات في أعداد متزايدة، ألسباب عديدة أىميا: تنامي االستقطاب الحضرم 

كتنامي الطمب االجتماعي عمى    ارتفاع مستكل المعيشة المتمثؿ بزيادة اليجرة مف الريؼ إلى المدف
( كىذا ما يؤكده 1،ص 2011التعميـ العالي، السيما انخراط اإلناث المتزايد فيو " )كزارة التعميـ العالي،

تقرير اليكنسكك عف التعميـ العالي في الدكؿ العربية عمى أف" التعميـ العالي في الدكؿ العربية يكاجو 
ة، بالنظر إلى ارتفاع عدد السكاف كالطمب االجتماعي المتزايد عمى ىذا المستكل مف ضغكطات شديد

التعميـ، كيؤدم ذلؾ إلى لجكء الدكؿ كالمؤسسات إلى زيادة عدد الطمبة الممتحقيف، دف رصد المكارد 
( إف عدـ مسايرة التعميـ العالي لعصر 2،ص2004المالية المناسبة في غالبية األحياف")نشكاف،

عمكمات المتجددة بالتخطيط المكاكب لتمؾ التطكرات كمتطمباتيا اصبح ما خطط لو كنفذ قديـ بالنسبة الم
لما يحصؿ في كؿ يـك مف الذخيرة العممية الفكرية التكنكلكجية كما أنو البد مف التنسيؽ كالدراسة بيف 

ل إلى التكيؼ المبتكر مدخالت التعميـ كمخرجاتو كما تحتكيو مف بنى أجمعيا بحاجة، كبالسرعة القصك 
ال انعكست سمبان عمى المحاكر كافة ، كمصدر االشكالية ىك اإليقاع السريع كالمتزايد السرعة  المتميز كا 
لمجتمع المعمكمات كالمعرفة؛ مقارنة باإليقاع البطيء نسبيا التي تتسـ بو عمميات التطكير التربكم 

ذم يؤدم إلى حدكث فجكة زمنية بيف مطالب التغير المحكـك بدكره بقكانيف التغير االجتماعي األمر ال
االجتماعي المحكـك بالتدفؽ المعرفي كبيف أداء المؤسسات التربكية كاستجابتيا لتمؾ المطالب")مدككر 

(  إف االفتقار إلى التخطيط كفؽ حاجات سكريو االقتصادية كاالجتماعية كفؽ 339،ص 2003،
مف حاممي الشيادة الثانكية العامة، كعدـ قدرة التعميـ العالي  متطمبات نمكىا السريع، كالتزايد الكاضح

العاـ عمى استيعاب تمؾ األعداد ألف القبكؿ الجامعي يبنى عمى القدرات االستيعابية لمجامعات السكرية، 
د كعدـ قدرة التعميـ العالي عمى الكفاء بمطالب أفراد المجتمع، كبالتالي قمة إتاحة الفرصة التعميمية لألفرا

ألف "المأزؽ األكبر في بنية التعميـ العربي عدـ الدراسة العممية لمسياسة االستيعابية بما يتكافؽ مع كؿ 
اختصاص كحاجات سكؽ العمؿ، كاالفتقار لمدراسة اإلفتراضية لممستقبؿ كمتطمبات الكاقع بمشكالتو كما 

(  إف ضركرة البحث 71،ص2004، كفي العمميات المنفذة لمتطكير )العز ،ةأف ىناؾ بطأ في اإلستجاب
بأسباب االفتقار إلى التخطيط في التعميـ العالي العاـ كربطيا كفؽ حاجات سكرية االقتصادية 

"القصكر الحاصؿ لدينا ليس في قمة األفكار أك عدـ  ألفٌ كاالجتماعية ككفؽ متطمبات نمكىا السريع  
الرؤل لممستقبؿ كضعؼ التخطيط كفقداف  معرفة مكاطف الخمؿ ،أك سكء التشخيص إنما الخمؿ في انعداـ

(  إال أف التعميـ العالي عجز عف استيعاب ما يطرأ مف مستحدثات 168،ص2003اليدؼ" )العز، 
كأساليب كأفكار جديدة في عالـ يتميز بتفجر في المعرفة، كالمستحدثات كاألفكار  "يضاؼ إلى ذلؾ أف 

لبالد العربية، لـ يصحبو تحسف في نكعية ىذا التعميـ ك ىذا التكسع الكمي الذم شيد التعميـ العالي في ا
جكدتو، فمقد بقي التعميـ العالي كألسباب كعكامؿ متعددة محافظان عمى النمط التقميدم سكاء مف حيث 
فمسفتو كأىدافو كىياكمو كبناه التنظيمية أك مف حيث محتكاه، كطرقو كأساليبو كنظـ 

 ( 27،ص2006تقكيمو" )الخطيب،
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االنطالؽ نحك التطكير كالتحديث في التعميـ العالي في الجميكرية العربية السكرية يقدـ  لذلؾ فاف
 أفاقان جديدة لمتعميـ فييا مف خالؿ ما تقدمو مف: 

الدراسة العممية لعدـ قدرة التعميـ العالي في سكرية عمى استيعاب الكفاية العددية مف حممة الثانكية  -1
عمى طرح، كتطبيؽ الحمكؿ المتنكعة التي تتناسب مع شدة كنكعية المشكمة  العامة أك ما يعادليا كالعمؿ

 ضمف كضع معايير لالنطالؽ نحك استكماؿ مقكمات الدكلة السكرية الحديثة 
األخذ بالتجارب العالمية كالعربية الحديثة لمتكفيؽ بيف تنامي الطمب االجتماعي عمى التعميـ العالي  -2

تاحة الفرصة التعميمية ليـ في سكرية، كعدـ قدرتو عمى   الكفاء بمطالب أفراد المجتمع، كا 
ايجاد البدائؿ لألعداد التي لـ تحظى بالدخكؿ إلى الجامعات السكرية كمعاىدىا  كقد اتجيت  -3

السياسة التربكية في الجميكرية السكرية في التعميـ العالي إلى إيجاد مؤسسات تعميمية بديمة قادرة عمى 
الي الحككمي، كتدعـ ميزانيتو كتكجد فرصان بديمة لخريجي التعميـ الثانكم بإيجاد بدائؿ مد التعميـ الع

لمحصكؿ عمى التخصص خارج الحـر الحككمي الجامعي كذلؾ يدعـ لبرامجيا الجديدة مف مصادر 
 مختمفة لتطكير منظكمة التعميـ العالي 

 االنغالق الذىني للمنتجات الحضارية: .2.7.4.1
ية العربية السكرية إلى إدخاؿ التكنكلكجيا إلى التعميـ العالي  كاالستفادة مف كفرة تسعى الجميكر 

االكتشافات التكنكلكجيا، كالمعمكماتية كتكظيفيا في مؤسساتو،  إال أف ىناؾ عكائؽ تحكؿ دكف ذلؾ كعدـ 
فية لنشرىا ، كالنفكر تكافقيا مع اإلمكانية االقتصادية، كالتييئة االجتماعية ليا، كعدـ كجكد المؤىالت الكا

مف قبؿ بعض أعضاء الييئة التعميمية كمف الطالب أنفسيـ لعدـ قدرتيـ عمى استيعابيا كتنمية مياراتيـ 
و يالستيعابيا فمف المعركؼ أف "مضمكف مينة التعميـ في ىذا العصر يختمؼ نكعان ككمان عما كاف عم

كميارات كممارسات عمى جانب كبير مف  في الماضي، كأصبح العمؿ التعميمي كما يتطمبو مف قدرات
(  كما أف الكثير مف القائميف عمى العممية التربكية "غير متابعيف لما 71،ص2004التعقيد")العز ،

ف بعضان منيـ يقاـك عممية التغيير ألنو يخشاىا، كيخاؼ أف يحس أف  يجرم في العالـ المتقدـ، كا 
أف يدافع عف بقائو بمقاكمة التغيير كبمقاكمة الجديد   معمكماتو قد انتيى مفعكليا لذلؾ يحاكؿ جاىدان 

كالمستكل التعميمي ك التربكم في المؤسسات التعميمية كالتربكية يحتاج إلى تصعيد كتفعيؿ القيـ التربكية 
كالمجتمعية، كيتـ ذلؾ مف خالؿ ذلؾ التصدم لممشكالت االجتماعية المطركحة، كمف دراسة تجربة 

ستفيد منيا في التعريؼ عمى الدكر الذم لعبتو ثقافة الشعكب األكركبية في صناعة الدكؿ األكركبية في ن
 (  كىذا سببو قد يككف جمكد منيجية التعميـ الجامعي"253،ص2003نيضتيا االقتصادية")االبراىيـ،

مف كسائؿ تعميمية محتكل تعميمي كطرائؽ كأساليب التدريس المتبعة امتداد لما ىك متبع في التعميـ 
عاـ، فاألستاذ يمقي كيمقف كالطالب يتمقى كيدكف، كىذه الطرائؽ ال تشجع عمى البحث كالتحميؿ كال ال

تساعد عمى اإلبداع كاالبتكار كاالختراع، فالطالب الجامعي الذم اعتمد مثؿ ىذه المنيجية في التعميـ 
فكير كاإلبداع، لذلؾ فإف عامان عمى األقؿ يجد نفسو فجأة في التعميـ العالي مطالب بالت 12العاـ لمدة 

نما ىي منيجية مرتبطة بكؿ مراحؿ  مبدأ التفكير العممي كاإلبداعي ليس مرتبط فقط بالتعميـ الجامعي كا 
يا الطمبة عمى األقؿ في مرحمة التعميـ الثانكم يالتعميـ العاـ كالجامعي، فمف المفركض أف يتدرب عم
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(  لذلؾ فإف " عممية بناء 253،ص2012باح،تمييدا العتمادىا في التعميـ الجامعي )مصطفى، ص
عداد القكل البشرية تستكجب تخطيط التعميـ العالي كفؽ رؤية استراتيجية تنبثؽ عنيا برامج  القدرات، كا 

(  كما أف التبعية 1،ص2011محددة تنفذ ب جاؿ قصيرة كمتكسطة كبعيدة المدل")كزارة التعميـ العالي، 
ركبية كاألمريكية، ك امعات العربية تمثؿ امتداد لمتقاليد الجامعية األالعممية لمجامعات األجنبية "فالج

كتنقطع صمتيا بالتقاليد العربية اإلسالمية في التعميـ العالي كتتفاعؿ مع الجامعات األجنبية ثقافيا كعمميا 
ات أكثر مما تتفاعؿ مع بعضيا البعض كتفقد طابع األصالة العربية كتستمد معظـ تقاليدىا مف الفمسف

كالنظـ المسيطرة عمى الجامعات الغربية، كذلؾ راجع إلى حداثة نشأتيا مقارنة بالجامعات الغربية مما 
يجعميا تستكرد نماذجيا الناجحة، كمحاكلة االستفادة منيا في المجتمعات العربية لكف التقميد األعمى ىك 

الجامعات  "في عمـك  ( كىذا ما يؤكد عمى اف253،ص2012ما يفقدىا أصالتيا" )مصطفى، صباح،
ظكاىر ثقافية افرزىا مشركع التنكير الغربي كجدت فييا الدكلة الحديثة اداة نمكذجية  الكطف العربي

ا التنكيرم كالعقالني فالجامعة نيلترتيب بنيتيا الداخمية، كىذا التصكر األداتي لمجامعة أفرغيا مف مضمك
رة السياسية، كىي بذلؾ تككف جسما غريبا في كفؽ التصكر األداتي تجعؿ مف المعرفة كسيمة لمسيط

تمعي اال اذا كاف ليا دكرا تنكيريا خارج أسكارىا كما لمجتمعي   فالجامعات ال تمقي القبكؿ المجسياقيا ا
ـ لمحياة تيىك داخؿ تمؾ األسكار، كلـ يعد دكر الجامعات يقتصر عمى تكسيع مدارؾ الناس كتعميؽ نظر

جياؿ جديدة مف المكاطنيف لممشاركة في الحياة االقتصادية كاالجتماعية عمكما بؿ تعداه إلى إعداد أ
(  كما أف إحداثية الفراغ التثقيفي بيف الطالب المستنكر 22،ص2009كالسياسية")الصالحي،

 إليديكلكجيات الجيؿ القديـ كالمستنبط لمتقنية كبيف أعضاء الييئة التعميمية كالمشكالت التقنية كالبحثية
مف أىـ مشكالت التعميـ العالي تتمثؿ في عدـ تكفير العمـ بالكـ كالكيؼ المناسبيف لكال التي تقع ض

 الجانبيف 
 الفارق الكبير بين الطموحات التربوية وواقع الحال:.3.7.4.1

تعد الزيادة الديمكغرافية أحد أسباب اضمحالؿ الفرص لمفرد، كبذلؾ تحمؿ الدكلة أعباء تأميف 
كافديف مف السكاف الجدد مما يشكؿ فجكة بيف "عدـ التكسع في إحداث مؤسسات مصادر جديدة لتمكيؿ ال

التعميـ العالي بنفس تكاتر نسبة الزيادة السكانية، كبخاصة تكسع شريحة الشباب في سف التعميـ العالي  
(  كىذا قد يؤدم إلى "التدني المكضكعي في التعميـ العالي 1،ص2011")كزارة التعميـ العالي، 

معي: إذ أنو أف ىناؾ اختالؿ في التكازف بيف التخصصات العممية كالتقنية مف جية كاألدبية كالجا
كاإلنسانية مف جية أخرل، إذ أنو يمثؿ عدد الطمبة في النكع األكؿ ثمث عدد الطمبة في النكع الثاني 

العالي كخاصة كيعكد ذلؾ إلى سكء التخطيط كعدـ تكفر ما يكفي مف المكارد المالية المخصصة لمتعميـ 
التخصصات التقنية كالعممية التي تتطمب تجييزات كمختبرات عالية التكمفة لذلؾ يتكجو المسؤكلكف إلى 

(  فانخفاض الكفاءة 252،253،ص2012التكسع في التخصصات اإلنسانية" )مصطفى، صباح،
ال يحتاجيا سكؽ  الخارجية الكمية كالنكعية، التي تتمثؿ في تخريج أعدادنا مف الخريجيف في تخصصات

العمؿ مع كجكد عجز كطمب في تخصصات أخرل ففي التخصصات االنسانية كالتي تشكؿ النسبة 
%( مف مخرجات التعميـ في البمداف النامية فاف فرص العمؿ المتاحة ليا محدكدة بعد  80االكبر)بحدكد 
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نيا مف اف انحسر الطمب عمى الكظائؼ غير المينية مما يتطمب تأىيميا إلى ميف تمك
(   كقد يعكد ذلؾ إلى أف معظـ" نظـ التعميـ العالي العربية ظمت فترة 9،10،ص2012العمؿ")عثماف،

طكيمة مف الزمف تعتمد عمى الكفاية الكمية لمخرجاتيا ، دكنما اىتماـ كبير بالكفاية النكعية ، مما أغرؽ 
ات سكؽ العمؿ العربي ، ىذا سكؽ العمؿ العربي بأعداد كبيرة مف مخرجات غير مؤىمة لتغطية متطمب

في ذات الكقت الذل حدث فيو اختالؿ في ميزاف العرض كالطمب عمى العمالة العربية")جامعة الباحة، 
( كبشكؿ عاـ اصبح غالبية "خريجك التعميـ العالي في الكطف العربي عبئان ال يمكف تجاىمو 2،ص1429

ب اىميا اف المخرجات ىي تكرار لما ىك مكجكد كقد يسيمكف بشكؿ أك ب خر في إعاقة التنمية لعدة اسبا
كتقميدم كبإعداد كبيرة  لذا نحف بحاجة إلى نكعيف مف المخرجات كبجكدة عالية احداىما لتغطية 

(  2،ص2013االحتياج القائـ فعالن في سكؽ العمؿ إلحالليا بدالن عف العمالة الخارجية")الدعيس، 
فرص العمؿ ال أف يقفكا مكتكفي األيدم في انتظار مف كالنكع اآلخر مف المخرجات ىـ مف يصنعكف 

و بفرصة عمؿ "إف بعض الجامعات تعاني مف سياسة الباب المفتكح في القبكؿ إذ أنو أصبح ييجكد عم
قبكؿ اإلعداد الكبيرة مف الطمبة كسيمة تمجا إلييا بعض األنظمة العربية الستجالب الترضية االجتماعية 

(  كتعاني مؤسسات التعميـ العالي في الدكؿ النامية" 56،ص2003العربية ، ) المكتب اإلقميمي لمدكؿ
ف كثيرنا  تحديات تتصؿ بتدني نكعية مخرجاتيا كعدـ مالءمتيا الحتياجات سكؽ العمؿ كخطط التنمية، كا 
مف تخصصات كبرامج ىذه المؤسسات لـ تعد تشكؿ ذات أكلكية لحاجة المجتمع كأصبح سكؽ العمؿ 

منيا، كتعاني مخرجاتيا مف البطالة كخاصة تخصصات العمـك اإلنسانية كاالجتماعية  المحمي مشبعنا
(   فقد "شيدت الدكؿ العربية خالؿ السنكات العشر الماضية حركة تطكر تربكم 4،ص2012")عثماف،

ية، شممت كافة مناح العممية التربكية، إال أف محتكل التعميـ ال زاؿ مغتربان عف عصر العكلمة كالمعمكمات
فيك غير قادر عمى مالحقة المعارؼ التي تتسابؽ إلى حد ال مثيؿ لو، بؿ إنو عاجز عف التكييؼ 
السريع كاالنفتاح عف ىذه المعارؼ كاالتصاؿ بمصادرىا، ألف الكثير مف القائميف عمى العممية التربكية 

ف بعضان منيـ يقاـك عممية التغ يير ألنو يخشاىا، كيخاؼ أف غير متابعيف لما يجرم في العالـ المتقدـ، كا 
يحس أف معمكماتو قد انتيى مفعكليا لذلؾ يحاكؿ جاىدان أف يدافع عف بقائو بمقاكمة التغيير كبمقاكمة 

(  كما أف التعميـ العالي عجز عف استيعاب ما يطرأ مف مستحدثات 262،ص2003الجديد")االبراىيـ، 
رفة كالمستحدثات كاألفكار  "يضاؼ إلى ذلؾ أف كأساليب كأفكار جديدة في عالـ يتميز بتفجر في المع

ىذا التكسع الكمي الذم شيد التعميـ العالي في البالد العربية، لـ يصحبو تحسف في نكعية ىذا التعميـ 
كجكدتو، فمقد بقي التعميـ العالي كألسباب كعكامؿ متعددة محافظان عمى النمط التقميدم سكاء مف إذ أنو 

كبناه التنظيمية أك مف إذ أنو محتكاه كطرقو كأساليبو كنظـ  فمسفتو كأىدافو كىياكمو
( كيالحظ التقرير انو برغـ االرتفاع المضطرد في أعداد المنتسبيف 27،ص2006تقكيمو" )الخطيب،

لمتعميـ العالي إال أف القمة مف ىؤالء المنتسبيف تتجو إلى التخصص في العمـك األساسية كاليندسة كالطب 
األخرل ، كيقرر أف تدني نسبة الخريجيف في اختصاصات العمـك كالتقانة مف باحثيف كالمكاد العممية 

كفنييف يعد مؤشران سمبيان في إطار مساعي بناء قدرة بشرية متكازنة في مجاؿ العمـك كالتقانة كيضيؼ أف 
ؾ تركيز التأىيؿ في البمداف العربية يتسـ بأنو مدفكع مف جانب العرض بدالن مف جانب الطمب، كاف ىنا
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(  فتناقص الكفاءة 70،ص2003عمى جانب الكـ بدالن مف النكعية )المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية ،
الداخمية لمتعميـ، كضعؼ الجكدة ترتب عميو "اف بدأ التعميـ يفقد دكره الياـ بكصفو كسيمة لمصعكد 

مية التعميمية في االجتماعي كىنا يمكف اف نرصد ثالث سمات أساسية تعكس اكجو الضعؼ في العم
الكطف العربي كما تناكليا تقرير التنمية اإلنسانية العربية كتشكؿ اىـ التحديات لمتعميـ الجامعي كالتعميـ 
بشكؿ عاـ: تدني التحصيؿ المعرفي، ضعؼ القدرات التحميمية،  كأىـ سبب في تدني التعميـ الجامعي 

لتعميمية فالجامعات تدار كفقان لمنطؽ السياسة عدـ كضكح الرؤية كغياب سياسات كاضحة تحكـ العممية ا
بأفقيا البراجماتي كليس كفقان لسياسة التعميـ بافقيا االستراتيجي كىنا جاء التكسع الكمي في عدد 

(  كما أف "عدـ 21،ص 2009الجامعات كعدد الطالب عمى حساب جكدة التعميـ كنكعيتو")الصالحي،
بيف مؤسسات التعميـ العالي كبيف القطاع الخاص، كعدـ تكفير اإلفالح في تكفير عالقة حقيقية مثمرة 

الحكافز المادية كالمعنكية الالزمة لألطر التدريسية، كضعؼ التنسيؽ بيف كزارتي التعميـ كالتعميـ العالي 
في تنفيذ السياسة التعميمية لالزمة لتطبيؽ البرامج المقترحة كبالذات في مستكل مؤسسات التعميـ 

إف تنمية قدرات المجتمع بما يكفؿ لو طاقة تطكير  .(732،ص 2006ة الخمسية العاشرة،العالي)الخط
كتجديد، كمف ىذه الثغرات افتقاد الفمسفة التربكية العامة، فمف المعركؼ أف الفمسفة التربكية ىي التي 

عالـ ترسـ اإلطار العاـ الذم يكجو العمؿ التعميمي، كمف المفركض أف تبنى فمسفة التربية في ال
اإلسالمي عمى العقيدة اإلسالمية، لكف الكاقع يٍنًبئينا بأف اإلطار الفمسفي التربكم العاـ شبو 

 (  كمف الفكارؽ بيف الطمكحات التربكية ككاقع الحاؿ المتمثمة بما يمي:5،ص2002مفتىقد،")عمي،
ضياع الفرص بالرغـ مف نشر حصيرة التعميـ عمى المناطؽ كافة إال أنيا ال تزاؿ تعاني مف  -1

 .كتكافؤىا
 كثرة التكاليد التي تربؾ بالقدرة عمى استيعاب جميع الطالب كاحتياجاتيـ الخاصة  -2
الييكؿ التنظيمي كاإلدارم بمداخالتو كمخرجاتو ال تتناسب مع معارؼ العصر كتقنياتو كمتطمباتو  -3

  كاختصاصاتو 
نفيذ يككف ذلؾ التنفيذ قد كلى كبإجراءات بالية، كالت تكاالستراتيجياالفترة الزمنية بيف كضع الخطط،  -4

 ال تناسب تمؾ الفترة 
 . الضعؼ في دراسة سياسة االستيعاب لمطالب /بالنسبة لممخرجات/ كالفائض منيا -5
   الخمؿ في تكزيع النسب كاالختصاصات كالفكارؽ بيف الكفاية الداخمية كالخارجية -6
  يمة المناىج ذات السمسمة المعرفية القد -7
عدـ التمكف مف إخضاع التعميـ الخاص إلى ضكابط معيارية تضمف عنصر الجكدة في األداء  -8

  كالمردكد 
 كعدـ تفعيميا  تنفيذ القكانيف كاألنظمة ةبيركقراطي -9

 البيروقراطية اإلدارية والتوجو نحو الالمركزية:.4.7.4.1
جميكرية العربية السكرية يعكد لعدة أسباب إف بطأ االستجابة لمتطكير كالعمميات المنفذة لو في ال

منيا عممية التخطيط لمدخالت التعميـ كمخرجاتو كما يعانيو مف مظاىر نقص شديدة إف كاف في بناه 
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كمحتكاه كأىدافو كفي كفايتو الداخمية كالخارجية، كاعتماده عمى الكـ بدؿ الكيؼ إف "إشكالية المحتكل 
درجة كبيرة في طبيعة النظـ التعميمية العربية رغـ التقدـ الكمي كالكيؼ كالتي ال تزاؿ مفتقدة إلى 

الحاصؿ مؤخران إال أف قضية الجكدة ال تزاؿ مف المعكقات األساسية المطركحة عمى التعميـ العالي 
العربي كيعكد ىذا االختالؿ في التكازف بيف الكـ كالكيؼ في األساس إلى افتقار ىذه المؤسسات إلى 

كضماف الجكدة التي تراقب نكعية كمستكل مخرجاتيا كمدل مطابقتيا لممعايير العالمية  ىيئات االعتماد
(  كمف أىـ 252،253،ص2012كمف ثـ تكجيييا نحك األفضؿ لتدارؾ الكضع )مصطفي، صباح،

السمبيات التي تكاجو "منظكمة التربية كالتعميـ في العالـ العربي ىي ضعؼ االىتماـ بجكدة التعميـ فعمى 
ـ مف الدراسات القميمة المتكفرة عمى غمبة ثالث سمات أساسية عمى ناتج التعميـ في البمداف العربية الرغ

تدني التحصيؿ المعرفي كضعؼ القدرات التحميمية كاالبتكاريف كاطراد التدىكر 
(  إف االستمرار في اتباع األسمكب البيركقراطي" الحريص عمى تحقيؽ 69،ص2013فييا")سمير،
مف المنظِّريف اإلدارييف الذيف رأكا أف  الكثيرض النظر عف نكعية اإلنجاز؛ قد أثار انتباه األىداؼ بغ

تحقيؽ األىداؼ في حد ذاتيا يستمـز الترکيز عمى نكعية أك جكدة ىذه األىداؼ المحققة، كأف شرعية 
منظمات الحکكمة تقـك عمى اإلجراءات كعمى الفعالية في مخرجات ذات قيمة، باإلضافة إلي إدراؾ 

القطاع العاـ لحاجتيا الماسة لعمميات التحسيف المستمرة في مجاؿ تقديـ الخدمات، كذلؾ بسبب العجز 
المتزايد في المكازنات الحکكمية إلى جانب تضاؤؿ كندرة المكارد، کؿ ذلؾ فرض أىمية تبني نظاـ إدارة 

ليدؼ ىك تجديد كتجكيد التعميـ (  فإذا كاف ا17،ص2013الجكدة الشاممة في القطاع العاـ") الممكاكم،
األنظمة التربكية التقميدية فيي قاصرة عف تمبية الحياة الجديدة التي  عميوفال يتحقؽ في ظؿ ما ىي 

تفرضيا خصائص العصر، كتكجيييا لخير اإلنسانية كما أنيا متمركزة عمى الكـ مف الحقائؽ 
د كلدت الكثير مف التجديدات المثيرة في كالمعمكمات عمى حساب القيـ كالمثؿ كاالتجاىات الجديدة ق

حقكؿ المعرفة األخرل قد انتشرت بسرعة كالحاجة لمتابعة تمؾ السرعة في مجاالت الحياة االقتصادية 
كاالجتماعية كالسياسية تدعك إلى نسؼ النظاـ التربكم القائـ لقصكره كفشمو كعجزه عف مكاكبة الركب 

ألف "األسمكب التقميدم لـ يعد يخدـ حاجات  مى اكمؿ كجو مف الحضارم كمسايرتو كالنيكض بكاجباتو ع
 RAIL 2004المجتمع الغني بالمعمكمات كالذم يكظؼ المكاىب المتعددة في حؿ المشاكؿ المعقدة " ) 

P4  إف عدـ الجدية في إعادة الييكمة اإلدارية كالتطكير اإلدارم لكزارة التعميـ كالعالي كالجامعات  )
كعدـ الجدية في التنفيذ كالتنسيؽ بيف الجيات المركزية كالمحمية، كتعثر تطبيؽ كمراكز البحكث، 

الالمركزية، كعدـ إجراء التعديالت التشريعية كالقانكنية الالزمة لتفعيؿ اإلصالحات التي تحتكييا خطة 
رة (  كىذا يؤكد عمى التشاركية "بأف المشكمة الكبي732،ص 2006القطاع  )الخطة الخمسية العاشرة،

المكجكدة في الجامعات العربية ىي سيادة البيركقراطية الرىيبة، التي تجعؿ العمؿ المكجكد في الجامعات 
(  كبالرغـ مف النجاحات التي 15،ص2002عمال ركتينينا، كليس عمال إبداعينا")عبكد، –كمو في النياية–

كالت كثيرة تتمثؿ "في انخفاض تحققت في مجاؿ التعميـ بكافة مراحمو إال أف ىذا القطاع يعاني مف مش
كفاءتو االقتصادية عمى جميع المستكيات مما يتسبب في ىدر كاسع باإلضافة إلى تدني اإلنتاجية 

لمقكل البشرية العاممة فيو كضعؼ تأىيميا كنمطية أدائو كالتضخـ البيركقراطي كضعؼ الرقابة  الفعمية
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ـ استخداـ األساليب التعميمية الحديثة، كاالستفادة عمى الجكدة كاقتصاره عمى تقديـ التعميـ كخدمة، كعد
مف التكنكلكجيا كالمعمكماتية كبما يتطابؽ مع التطكرات في ىذا الميداف، كقد نجـ ذلؾ عف عدـ التنسيؽ 
بيف الجيات المسؤكلة عف ىذا القطاع كغياب الرؤية كاالستراتيجية لمنيكض بو، لذلؾ ستحتاج سكرية، 

م الجديد الذم يتطمب مخرجات تعميمية متميزة كمتغايرة، إلى استراتيجية جديدة في ظؿ التكجو االقتصاد
لقطاع التعميـ بكافة مراحمو باعتباره أحد المحركات األساسية لعممية التحكؿ") الخطة الخمسية 

(  كقد كصؼ الدكتكر عبد الغني عبكد الجامعات العربية بالنمطية كاالبتعاد 705،ص2006العاشرة،
ا في )مذكرة( ىشة، عف المجت ا كاضحن مع كالتطكر بقكلو: "يكفي أف العمؿ الجامعي كمو تٌقمص تٌقمصن

بالكتاب الجامعي المقرر؟ فما ىك "الكتاب المقرر"؟ إنو مجرد  -كىـ كثيركف-سماىا المستفيدكف منيا 
د مف معرفة معمكمات، ترص في الكتب، كال عالقة ليا بالكاقع، كال بتطكير المجتمع، كال حتى بما يستج

عادة ما يحفظكنو، كعندما يفرغ الطالب مف  في العالـ   كىى تطرح لمطالب بيدؼ الًحفظ كالتذكر، كا 
(  كىذا ما أكده تقرير اليكنسكك عف التعميـ 15،ص2002االمتحاف، فإنو ال يتذكر شيئنا مما حًفظ")عبكد،

لعالي يتسـ بشكؿ عاـ بدرجة عالية مف العالي لمدكؿ العربية عمى أنو "ال يزاؿ تسيير مؤسسات التعميـ ا
المركزية، مما يتطمب مزيدان مف المركنة كمشاركة الجيات المعنية جميعيا في اتخاذ 

(  إذ أنو يككف "الحؿ عمى أكثر مف محكر كبالتكازم  أما تطكير النظاـ 2،ص2004القرار)نشكاف،
تماد النظاـ المؤسساتي، كفؽ الفكر اإلدارم فإنو يتطمب التطكير التقني، كتطبيؽ المعمكماتية، كاع

(  فالبحث في اإلدارة 3،ص2003المؤسساتي، كتطكير بنية المؤسسات" ) رئاسة مجمس الكزراء ، 
كتجديدىا كتطكيرىا كتحسيف نكعيتيا كجعميا إدارة جكدة شاممة تعتمد عمى المعايير كالمقاييس المعترؼ 

 بيا دكليان 
 ية : الضعف في المشاركة المجتمع.5.7.4.1

بالرغـ مف التكجو الحثيث لمقيادة السكرية كتطبيؽ النمكذج المقترح إلدارة مؤسسات التعميـ العالي 
بأف تشرؼ عمى ىذه المؤسسات مجالس إدارة مستقمة رباعية لتمثيؿ ) الدكلة، كقطاع األعماؿ ، 

نجاح التربية يقاس بسرعة كالمجتمع المدني ، كاألكاديميكف ( إلدخاؿ التغيير في بنية المجتمع  إال أف "
استجابتيا ك تجاكبيا مع المتغيرات االجتماعية ذات اإليقاع السريع كالمتسارع لمجتمع المعمكمات مقارنة 

الذل تتسـ بو عمميات التجديد التربكم المحككمة بالقاعدة الزمنية لقكانيف التغير  ءالبطيباإليقاع 
مؤسساتو التربكية لذلؾ فإف تربية  كأداءمطالب المجتمع االجتماعي، كىنا ينشأ حدكث فجكة تربكية بيف 

المستقبؿ البد أف تكسب اإلنساف العصرم أقصى درجات المركنة، كسرعة التفكير كقابمية التنقؿ بمعناه 
لتغير أماكف العمؿ كالمعيشة كالتنقؿ االجتماعي تحت فعؿ الحراؾ االجتماعي المتكقع ،كالتنقؿ الفكرم 

معرفة، ك سرعة تغير المفاىيـ  كلذلؾ فإف تنمية اإلنساف العصرم لمكاجية تحديات كنتيجة النفجار ال
القرف الحادم كالعشريف تتطمب منو أف يككف قادران عمى التعامؿ مع أدكات كآليات التكنكلكجيا 

كمفيـك  –(   كذلؾ مف منطمؽ " رؤية كاسعة لمفيـك التعميـ العالي 212،ص2008المتقدمة")عامر،
يمكف القكؿ بعالقات ترابط عضكم بيف التعميـ كالتنمية، فالتنمية عممية بناء قدرات  -بشكؿ عاـالتعميـ 
تمع مف االستفادة مف المعارؼ كالعمـك مف اجؿ استدامة شركط لمجتمع كتمكيف األفراد، كالمجاألفراد كا
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ان بالمستكل الثقافي العاـ كمعنى ذلؾ اف استدامة التنمية ترتبط عضكي تمع،لمجالحياة الالئقة لألفراد في ا
تمع، خاصة في ظؿ المتغيرات المعاصرة التي ترتبط بثكرة االتصاالت لمجفي ا

(  كما أف جمكدىا كعجزىا عف مسايرة التطكرات االجتماعية 12،ص2009كالمعمكمات")الصالحي،
ضعة لممجتمع المتسارعة يزيد مف تعقيد الكظيفة االجتماعية لمتربية " كذلؾ ألف التربية مف جية خا

مكانياتو، كمف جية أخرل، فإف التربية مف أىـ العناصر الفعالة في تطكير  بتقاليده كقيكده كقيمو كا 
المجتمع، كىي في الكقت نفسو أىـ أداة لممحافظة عمى القيـ السائدة فيو، كعمى تكازف القكل العاممة 

ضح لدكر المكارد البشرية في (  كليذا فإف ىناؾ " حاجة ماسة لتبني تصكر كا5،ص2002فيو")عمي،
تنمية المجتمع، كالتفاعؿ بيف التعميـ النظرم كالتقني ضمف أطر كخطط تنمكية متكاممة عمى مستكل 
الخدمات التعميمية كاالستفادة مف المعايير كالمقاييس العالمية في ىذه المجاالت  كتككف ىذه السياسات 

و لبرامج كخطط التعميـ كأساليبو بما يت كافؽ مع سكؽ العمؿ كمتطمباتو التقنية الحديثة، مما يكثؽ المكجِّ
العالقة بيف التعميـ كخدمة المجتمع كمتطمبات سكؽ العمؿ، كيعد ىذا التكامؿ كالترابط عنصرنا جكىرينا في 
تنمية المجتمع، كتحقيؽ التكازف بيف مخرجات التعميـ كمتطمبات سكؽ العمؿ كاستيعاب األعداد المتزايدة 

(  كلما كانت المجاالت التي تؤدييا الجامعات لخدمة 6،ص2009يف")اسماعيؿ، جدعكف،مف الخريج
المجتمع متعدد الجكانب كمتنكعة األبعاد كاف ال بد مف كضع استراتيجية كاضحة تيٌقـك العالقة الجدلية 

جامعاتنا تحكلت إلى عبء عمى مجتمعنا "بيف الجامعة كالمجتمع  كيؤكد عبد الغني عبكد عمى أف 
فعال   لماذا؟ ألنيا انعزلت عف ىذا المجتمع، فمقد أصبحت في جانب، كالمجتمع كحركتو في جانب 
ذا كانت ىذه الجامعات الرسمية أك الحككمية قد عاشت عقكدنا طكيمة، عالية السمعة كالمكانة،  آخر"  كا 

ى حياة المجتمع كما مف تخمؼ، صارت بو عبئنا عم عميوعربينا كعاىلمينا، فما الذم قادىا إلى ما صارت 
( إف ما يقـك بو التعميـ العالي في سكرية مف إعداد خريجيف قادريف عمى 15،ص 2002سبؽ")عبكد،

، كتطبيقان اإلستراتيجيةتمبية متطمبات قطاعات النشاط البشرم االقتصادم كاالجتماعي يأتي ترجمة ليذه 
كمة في تكظيؼ الكثير مف خريجي التعميـ لتكصيات المؤتمرات التعميمية العالمية  كبالرغـ مف كجكد مش

حاليان فإنو ينبغي تحقيؽ تكسيع مجاالت التعميـ العالي في كمو ككيفو كتخصصاتو ذلؾ ألف األفراد 
المتعمميف حقان قادركف عمى إيجاد فرص العمؿ كما أف الحككمة تعمؿ اآلف عمى تكسيع مساحة القطاع 

مية المطمكبة لتغطية احتياجات سكؽ العمؿ كدراسة آثار الخاص، كمشاركتو في تحديد السياسة التعمي
 المعرفة عمى الحصكؿ في تسيـ كأدكات أساليب إحداث االنفجار المعرفي الذم تسيـ "الجامعة في

 كمستكل فييا، التدريسية الييئة أعضاء ككفاءة الجامعة قكة جعؿ كتحميميا مما كاسترجاعيا كتخزينيا
 كتحقيؽ كالثقافية، كاالقتصادية االجتماعية كمككناتو االجتماعي التقدـ جةلدر  المحكر األساس ىك طالبيا

 يصبح اليدؼ إذ أنو المستمر كالتدريب لمتعميـ كخبرات إمكانيات مف الجامعة تقدمة بما التنمية الشاممة
 التقنية كاالقتصادية المستكيات أفضؿ إلى بو كالنيكض المجتمع كتطكير الجامعي لمتعميـ األكؿ
 ( 2،2013كالثقافية") باكير، جتماعيةكاال
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 بطء التطوير في البحث العلمي: .6.7.4.1
تعاني الجامعات السكرية مف غياب "منظكمة لمبحث العممي كضعؼ استثمار ما ىك متكفر مف 
شبكات اتصاؿ في البحث العممي كغياب قاعدة عممية متميزة قادرة عمى المنافسة العالمية كاالقميمية مف 

تبني استراتيجيات لتطكير القكل العاممة كالبنية التحتية لمعمـك كالتقانة كبالتالي تعاني الجامعات مف خالؿ 
المتكفرة في عممية التنمية كتطكيرىا"  العمياضعؼ القدرة التمكينية الستثمار مكارد رأس الماؿ البشرم 

لمجتمعات العربية، كانعداـ (  كتتعدد أسباب تدني البحث العممي كفشمو في ا7،ص2006)بشكر، جبرة،
الكفاءة، كالتمكيؿ،" كالذم يتضمف في طياتو اإلنفاؽ عمى البحث العممي كالعتاد كالتجييزات كالحكافز 
كييضاؼ إلى كؿ ىذا ضعؼ المكاىب البحثية، عدـ جدية البحكث المقدمة، ضعؼ قنكات نشر البحكث 

المتكصؿ إلييا، باإلضافة إلى شيكع داء العممية، كعدـ استجابة الجيات المعنية لنتائج البحكث 
البيركقراطية داخؿ مؤسسات التعميـ العالي كالبحث العممي مما يحد مف حرية الباحثيف كيعيؽ 

(  إضافة لذلؾ ال بد مف التفتيش عف حمكؿ تسيـ بدرجة 253،ص2012دراساتيـ")مصطفى، صباح،
القطر العربي السكرم، ألف ىناؾ زيادة كبيرة فاعمة لحؿ أزمة تمكيؿ التعميـ العالي كالبحث العممي في 

( 17،ص2005في عدد الطالب الداخميف سنكيان إلى الجامعات ك المعاىد المتكسطة  )العمار ،
"فالميزانية المخصصة لمبحث العممي في سكرية ضعيفة جدان كال تممؾ مراكز بحثية عممية تخصصية إال 

لى " عدـ كجكد استراتيجية كاضحة تحدد اكلكيات   كقد يعكد ذلؾ إ(Syriane,2008,p2)ما ندر" 
البحث العممي كفؽ احتياجات التنمية، كتضع خطة زمنية لتنفيذ عممية التطكير كالتحديث، مبنية مراحؿ 
التنفيذ، كالتكمفة كمصادر التمكيؿ كالمكارد البشرية الالزمة لتحقيؽ ىذه العممية كذا التطكير، ككيفية تاميف 

(  كىذا ما يؤكد عمى أف اإلنفاؽ عمى البحث 6،ص 2006اسبة"  )المصرم كاخركف،ىذه المكارد المن
العممي في " الدكلة العربية تحتؿ المراتب الدنيا في العالـ إذ ال تتجاكز نسبة اإلنفاؽ في العالـ العربي 

اؿ لمج % عف المعدؿ العالمي في ىذا ا2% في الناتج العربي اإلجمالي كىك نسبة بعيدة كؿ البعد 2 0
(  69،ص 2013")سمير،73 0% كال يصؿ حتى إلى الحد األدنى في العالـ الذم ىك  28 2كىك 

في سكرية "تكاليؼ باىظة تتحمميا  كىذا ما اكردتو الخطة الخمسية العاشرة في نقدىا لمبحث العممي
خالؿ تعبئة  الدكلة مقابؿ إنتاجية متكاضعة، كلـ يتـ تنفيذ برامج فاعمة لتحقيؽ عكائد اقتصادية مف

األصكؿ الثابتة كالجارية لمجامعات، أك تطبيؽ قكاعد السترداد التكاليؼ، كفؽ معايير اجتماعية كفنية") 
(  إف نقص التمكيؿ التي  تكاجو الجامعات كتسبب ليا أزمات 708، ص2006الخطة الخمسية العاشرة،

الية لإلنفاؽ عمى الجامعات، كتمكيؿ اقتصادية كمالية باستمرار، كذلؾ "بسبب تزايد الحاجة لممكارد الم
التكسعات المختمفة بيا كزيادة عدد طالبيا، كتقمص ما تخصصو المجتمعات العربية ليا مف ميزانياتيا 
السنكية كاإلنمائية تحت ضغكط التقشؼ، كترشيد اإلنفاؽ كارتفاع الديكف الخارجية لمعظـ المجتمعات 

ا الكضع لككف أغمب الجامعات العربية جامعات مستيمكة عمى العربية كندرة المكارد المالية، كيعكد ىذ
مصادر تمكيؿ  عميياعكس الجامعات الغربية التي تعد جامعات منتجة تسكؽ أبحاثيا العممية مما يدر 

(  ففي الجامعات السكرية "ال تتمتع مراكز البحكث فييا 253،ص2012إضافية)مصطفي، صباح،
إجراءات مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ  كضعؼ مساىمة األساتذة في البحث باستقاللية مالية، كلـ يتـ اتخاذ 
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(  كقد يعكد ذلؾ " لضعؼ البيئة التمكينية التي 708،ص2006العممي كالنشر) الخطة الخمسية العاشرة،
(  كليذا فإف " نسبة 708،ص2006تشجع األساتذة عمى المشاركة كاإلبداع ") الخطة الخمسية العاشرة،

مى مدل التقدـ الحادث في ىذا ما ينفؽ عمى البحث ا لعممي في مجتمع يعد مؤشرنا ميما عن
 (4،ص2002المجاؿ")عمي،

إف الربط بيف التعميـ الجامعي كأنشطة البحكث كالتي نكقشت في  مشركع الخطة الخمسية العاشرة 
ضمف التحديات االستراتيجية بعيدة المدل ضركرة إحداث تطكير جذرم كحقيقي في مؤسسات التعميـ 

التعمـ كالبحث كرصد استثمارات كافية في ىذا المضمار إذ أنو "ال يمعب البحث العممي الدكر الذم ك 
يمعبو في البمداف التي تمكنت مف تطكير كتحديث قطاعيا الصناعي ، كبسبب ضعؼ نشاط البحث 
ية العممي كعدـ كجكد آليات تحفيزية تشجع القطاع الخاص عمى االستثمار في منظكمة البحث العمم

العممية رغـ أف الخطة الخمسية  األبحاثكالتقانة الحديثة ، كبسبب عدـ كجكد مصدر كطني لتمكيؿ 
%( في 2ك ) 2010%( مف الدخؿ القكمي في العاـ 1العاشرة أكصت بأف يصؿ حجـ اإلنفاؽ إلى )

مقكلة  فإف جميع أىداؼ البحث العممي كغاياتو لـ تحقؽ النتائج المرجكة منيا ، كبقيت 2020العاـ 
(  إف ما تقـك 19،ص2013البحث العممي في خدمة التنمية كفي خدمة الصناعة بعيدة المناؿ")الرداكم،

بو الجامعات مف بحكث لـ تؤثر تأثيران يذكر في المجاالت التنمكية ألف" معظـ البحكث لـ يجد سبيمو إلى 
يقـك بيا طمبة الجامعات لنيؿ  حيز التطبيؽ كالكاقع، كما اف معظـ ىذه البحكث بمثؿ )تماريف بحثية(

شيادات الماجستير أك الدكتكراه كما ينطبؽ ذلؾ عمى كثر مف بحكث االساتذة أنفسيـ لمكفاء بمطالب 
االنتاج العممي الالـز لمترقية في سمؾ ىيئة التدريس   إذان فإننا ال نبالغ إذا ما قمنا اف االستثمار في 

كدان يذكر في تطكير القطاعات االقتصادية كاالجتماعية في مجاالت البحكث في الجامعات ال يمثؿ مرد
الكطف العربي أك ايجاد حمكؿ كبدائؿ لكسر االختناقات التي تتعرض ليا انتاجية مختمؼ 

(  إف دراسة المعكقات التي تكاجو البحث العممي كاسباب  اإلىماؿ 2،ص2013المشركعات")الدعيبس،
 ير كالتكجو نحك التحديث في منظكمة التعميـ العالي  في تطبيؽ نتائجو تعد أحد اساليب التطك 

 الخالصة: 
 كالتحديث السياسي التحديث األماـ  فيناؾ نحك لممجتمع اإليجابية الحركة ىك التحديث إفٌ 

الشامؿ   الذم يسعى  بمفيكمو التحديث كىي لظاىرة كاحدة عمميات ككميا العممي كالتحديث االقتصادم،
مية السياسية كاالقتصادية كالتعميمية، لذا تسعى القيادات السياسية كالتربكية في في أىدافو لتحقيؽ التن

سكرية إلى االنطالؽ مف بناء فمسفي فكرم كتربكم جديد يكفؿ منظكمة التعميـ العالي أف تتجاكز 
التحديات التي تحيط بيا، كيمنحيا القدرة عمى مكاكبة الحضارة التكنكلكجية المتقدمة، كعمى احتكاء 

مف خصائص التسارع كالتقادـ كالتنكع  كيعد التحديث كالتطكير منطمقنا  عميوالتفجر المعرفي بما ينطكم 
إلصالح أحكاليا كالنيكض بطاقاتيا، مف معرفة أف اإلصالح التربكم ىك منظكمة مف اإلجراءات 

ف كالتكامؿ الذم التربكية التي تيدؼ إلى إخراج النظاـ التربكم مف أزمتو إلى حالة جديدة مف التكاز 
يضمف لو استمرارية كتكازننا في أداء كظيفتو بصكرة منتظمة، فالشكؿ العاـ لمتحديث في سكرية  قد كاجو 
إشكالية حقيقية مف خالؿ كجكد فجكة كبيرة ككاضحة بيف اإلطار النظرم في الدعكة لمتطكير كبيف 
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يـ العالي في سكرية كنظاـ كأساليب، كبحث التطبيؽ، كالتي تدعمو القراءة النقدية التطكيرية لكاقع التعم
عممي، كالجكدة في مؤسساتو، كالتكجو نحك األخذ بأبعاد كمنطمقات التطكير كالتحديث في التعميـ العالي  
في الجميكرية العربية السكرية كالتأكيد عمى تطكير األداء الجامعي ككضع مؤشرات لألداء، كنظامان 

 كدة كالتطكير المستمر لمنظـ الجامعية في سكرية الجامعي بغية ضماف الج لالعتماد
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 الثاوي الباب

 الدزاطت اإلايداهيت

 
 :ملدمت

، كاقع كتطٌكر التعميـ العالي في سكرية تضمف :األكؿ الفصؿ: فصكؿ أربعة الثاني الباب يحتكم
  كبما أف قيـ السالسؿ لبسيطا أسمكب تحميؿ السالسؿ الزمنية، كبالتحديد االنحدار استخداـ حيث تـٌ 

الخطي، كنظران لندرة الدراسات الكمية  االنحدار، فقد طيبؽ متزايدة عبر الزمفالزمنية قيد الدراسة كانت 
 عمكمان، فإف ىذه الدراسة تطمح إلى أف تسد ىذا النقص، مرتكزةن عمى إحصائيات متكاممة نكعان ككمان 

السالسؿ نتائج تحميؿ  حيث أشارت، SPSSاالجتماعية برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـك  باستخداـ
 اعتمدتك (، 2010-2000) الدراسةالزمنية إلى استمرار النمك في التعميـ العالي عمى مدل سنكات 

في تفسير العالقة بيف متغيرم الدراسة )المتغير المستقؿ الزمف، كالمتغير التابع أعداد الييئة الباحثة 
الذم يعد مف أكثر  ارتباط بيرسكفمعامؿ     ( عمى كأعداد المكفديف ،التعميمية، كأعداد الطالب

، كمعامؿ التحديد الذم ىك عبارة خاصة في العمـك اإلنسانية كاالجتماعية استخدامان معامالت االرتباط 
 ر التغيرات الحاصمة في المتغير التابع التي سببيا المتغير المستقؿ عف مربع معامؿ االرتباط، حيث يفسٌ 

ستكل القياس المطمكب عند تطبيؽ معامؿ بيرسكف لالرتباط ىك أف يككف كال المتغيريف مقياس فترة كم
الظاىرتيف( بيانات كمية يمكف حساب معامؿ ) أف تككف بيانات كال المتغيريف آخرأك نسبي أك بمعنى 

كل الجامعات السكرية كقد تـٌ إجراء التحميؿ السابؽ عمى مستبيرسكف بداللة القراءات لبيانات المتغيريف، 
بشكؿ إجمالي كاستخداـ ىذا االسمكب /تحميؿ السالسؿ الزمنية/ في ىذه الدراسة نتيجة التكسع الكمي 
دخاؿ سياسات تحسينية متكررة  كىذا يعني إمكانية تطبيؽ أسمكب السالسؿ الزمنية كالخركج  المطرد كا 

   العربية السكرية منو بنتائج مميزة عف مستقبؿ التعميـ العالي في الجميكرية
 كعيناتيا، األصمي، المجتمعتضمف إجراءات الدراسة الميدانية كأدكاتيا مف  فقد :الثاني الفصؿ أما
 كيفية ران كأخي األدكات، كثبات صدؽ مف التحقؽ كيفية ثـ كمف الدراسة، أدكات بناء كيفيةإلى  إضافةن 
  الستخالص النتائج طبقت التي حصائيةاإل المعالجات ىي كما النيائية، صكرتيا في األدكات تطبيؽ

تضمف نتائج اختبار  :  كالفصؿ الرابعميؿ إجابات أفراد العينةحلت عرضان  تضمف فقد :الثالث الفصؿ أما
 الفرضيات، كمف ثـ عرض لنتائج الدراسة كمقترحاتيا 
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 الفصل ألاول 

 م العالي في طىزيتيعلواكع وجطّىز الخ

 

 جمهيد:

-2000صفان تحميميان لكاقع كتطٌكر التعميـ العالي في سكرية خالؿ الفترة يتناكؿ ىذا الفصؿ ك 
مديرية التخطيط كاإلحصاء، كىيئة ك  ،، كذلؾ كفؽ البيانات المتاحة مف كزارة التعميـ العالي2010

 السالسؿ مجاؿ في الخطي البسيط االنحدار لمتعميـ العالي بتطبيؽ التتبعية بالدراسة تخطيط الدكلة
التنبؤ  مف خالؿتكقع لممستقبؿ الثـ  ،العالي عمى قراءات أرقاـ النمك في قطاع التعميـالقائمة  الزمنية

كأعضاء الييئة كالدراسات العميا، المعاىد ك  المرحمة الجامعية األكلى لمكميات كطالب)باألعداد المستقبمية 
لتكاليؼ عمى التعميـ استنادان عمى كا (الكحدات السكنية كأعداد المكفديف كالعائديف مف اإليفاد، التعميمية

  في محاكلة لقراءة أرقاـ "الماضي" ك"الحاضر" بيانات الماضي كحساب بعض المؤشرات التعميمية
  كتحميميا الستنباط أرقاـ "المستقبؿ" كرسـ تصكر لمسياسة التعميمية في الجميكرية العربية السكرية

 أك السنيف الزمف في حدكثيا كفؽ مرتبة ىداتالمشا مف مجمكعة بأنيا: الزمنية السمسمة تعٌرؼ
 لبناء اعتماده يتـ تاريخي سجؿ عف عبارة بذلؾ فيي ،زمنية كحدة أية أك األياـ أك األشير أك الفصكؿ
 مف مجمكعة عف عبارة ( بأنيا2009( كعرفيا الطائي )1ص ،2005،)الزكبعي المستقبمية التكقعات

 المتغيرات مف متتابعة بأنيا رياضيان  الزمنية السمسة ة كتعرؼزمني فترة خالؿ معينة لظاىرة المشاىدات
 مجمكعة إلى يعكد االحتمالية كالذم  tبالدليؿ  كمؤشرة المتغيرات فضاء متعددة ضمف معرفة العشكائية

حدىما أ متغيريف مف كتتككف x(t)  اختصاران  أك {x(t),tÎT} عادة الزمنية كيرمز لمسمسة T دليمية
 عنيا كيمكف التعبير المدركسة الظاىرة قيمة كىك االستجابة متغير كاآلخر الزمف متغير كىك تكضيحي
 الزمف جانب إلى أخرل( )متغيرات تكضيحية أخرل عكامؿ ىناؾ كاف إذا أما :y = f (t) كاآلتي رياضياي 
 يؿتمث كيمكف :y = f (t, x1, x2 ,...,xn ) التالية: الرياضية العالقة نستخدـ yالظاىرة  عمى تؤثر

   (504ص ،2009الطائي، )" بياني شكؿ عمى الزمنية السالسؿ
 ةالسمسم في العاـ االتجاه شكؿ ألفالبسيط في ىذه الدراسة  الخطي كاستخدمت الباحثة االنحدار

 العاـ االتجاه تعييف طرؽ ىك أحدالبسيط  الخطي فاالنحدار البيانات، طبيعة حسببيختمؼ  الزمنية
الظاىرة  ىكY .التابع كالمتغيرT  مستقؿ متغير( الخ   الشيكر، السنكات،) الزمف أف باعتبار الخطي
 معامؿ إشارة كتدؿ  الزمف كحدة لتمثؿ T = 0, 1, 2 القيـ المستقؿ لممتغير كتعيف  الدراسة محؿ

  العاـ االتجاه نكع عمى b  االنحدار
 
 
 



139 
 

 (:291-287، ص2009)طيكب،  تّم تفسير قيمة معامل االرتباط الخطي بيرسون وفق اآلتي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الرفاعي،  لتقييم جودة التمثيل، أي قدرة معادلة االنحدار عمى التنبؤ، تّم االتفاق عمى ما يمي(

 (:154، ص2006
 
 
 
 
 
 

 
 

 2003)العمي،  تّم حساب متوسط الزيادة السنوية ومتوسط معدل النمو وفق العالقتين ،
 (:300-298ص

 
 
 
 

 
 

يعبر عف االرتباط الخطي بيف المتغيريف المدركسيف: المتغير المستقؿ ( R)إف معامؿ االرتباط 
 كفؽ اآلتي: (، كيمكف تفسير قيمة معامؿ االرتباطy(، كالمتغير التابع )tىنا الزمف )

 فاالرتباط بيف المتغيريف متيف )قكم( جدان  90.0Rعندما تككف قيـ  -1
90.080.0عندما تككف قيـ  -2  R  فاالرتباط يعتبر متيف )قكم( فقط بيف المتغيريف 
80.070.0عندما تككف قيـ  -3  R  فاالرتباط يعتبر جيد بيف المتغيريف 
 فاالرتباط ضعيؼ بيف المتغيريف  70.0Rعندما تككف قيـ  -4

( ىك تربيع ىذه القيـ أم R)* مف الطرؽ المفيدة في تفسير القيـ المختمفة لمعامؿ االرتباط 
التبايف الكمي ألحد المتغيريف (، كتسمى معامؿ التحديد، كىك النسبة بيف 2Rالحصكؿ عمى قيمة )

كالجزء مف ىذا التبايف الذم يمكف التنبؤ بو باستخداـ المتغير الثاني  كفي دراستنا إٌف قيـ معامؿ 
التحديد تعبر عف التغيرات الحاصمة في المتغير التابع )أعداد الطالب(، كالتي سببيا المتغير 

 R Squareبػ  ىاالمستقؿ )الزمف(  كتـٌ ترميز 

يعبر عف االرتباط الخطي بيف المتغيريف المدركسيف: المتغير المستقؿ ( R)عامؿ االرتباط إف م
 (، كيمكف تفسير قيمة معامؿ االرتباط كفؽ اآلتي:y(، كالمتغير التابع )tىنا الزمف )

81.02إذا كانت قيمة  - R فإف فعالية التمثيؿ جيدة جدان ، 
65.081.0إذا كانت قيمة  - 2  R فإف فعالية التمثيؿ كجكدتو جيدة ، 
50.065.0إذا كانت قيمة  - 2  R فإف جكدة التمثيؿ مقبكلة ، 
50.02إذا كانت قيمة  - R حة ضعيفة، كفي ىذه ، فإف فعالية التمثيؿ بكاسطة المعادلة المقتر

ف لـ تكجد معادلة  الحالة مف األفضؿ البحث عف معادلة مف شكؿ آخر لتمثيؿ العالقة الرياضية، كا 
 مف نكع آخر، ككانت المعادلة المقترحة أفضؿ، فإننا نقكؿ إٌف العالقة بيف المتغيريف ضعيفة  

 

 عمى العالقة اعتمادان ( 2010-2000متكسط الزيادة خالؿ الفترة )*
1

1






n

PPn 

 عمى العالقة اعتمادان ( 2010-2000خالؿ الفترة ) معدؿ النمكمتكسط *
1

1

)1( Pn

PP
R n




 

 : عدد السنكات n: سنة األساس؛ 1P: سنة المقارنة؛ nPحيث: 
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 يم العالي في الجامعات السورية:واقع وتطو ر التعل -2-1
 الجامعات السوريةم نظامي( في يواق  وتطّور طالب المرحمة الجامعية األولى )تعم -2-1-1

 (:2010-2000خالل الفترة )
 :2010-2000فيما يأتي بيانات طالب المرحمة الجامعية األكلى في الجامعات السكرية خالؿ 

 معية األولى  المرحلة الجاأعداد طالب ( 1-2الجدول )
 (2010-2000خالل الفترة ) الجامعات السوريةفي م نظامي: إجمالي, مستجدون, متخرجون( على)ت

 متخرجون مستجدون إجمالً  العام
2000 190524 42144 16952 

2001 190843 42332 17124 

2002 191184 43691 17422 

2003 202160 42798 18704 

2004 219551 49438 19292 

2005 234039 50617 22778 

2006 255634 54339 27437 

2007 279665 63447 24329 

2008 264550 57339 29751 

2009 318581 65344 34978 

2010 338667 71717 35600 

 (2011لعالي: مديرية التخطيط واإلحصاء )ا التعليموزارة ىيئة تخطيط الدولة, لمصدر: ا                              

/ 14814( أٌف إجمالي طالب المرحمة األكلى ازداد في المتكسط سنكيان بما مقداره /1-2)الجدكؿ يبيف 
(؛ كما ازداد عدد 2010-2000%/ خالؿ الفترة )78 7طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /

دة بالمتكسط / طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيا2957الطالب المستجدكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /
/ طالب كطالبة، 1865%/؛ كذلؾ ازداد عدد الطالب المتخرجكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /02 7/

 %/  11أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /

 
 المرحلة الجامعية األولى  أعداد طالب التمثيل البياني لتطو ر ( 1-2) الشكل

 (2010-2000خالل الفترة ) عات السوريةالجامفي م نظامي: إجمالي, مستجدون, متخرجون( على)ت
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  معادلة االتجاه العام لمعالقة بين إجمالي أعداد طالب المرحمة الجامعية األولى، والزمن في
 :2010-2000الجامعات السورية خالل الفترة 

جمالي أعداد الطالب لمعرفة نمكذج االنحدار الذم يعبر عف تطٌكر  تـٌ حساب شدة العالقة بيف الزمف كا 
 جمالي أعداد الطالب، كاختبار معنكيتو:إ

 الجامعات السورية(  -)إجمالي طالب المرحلة الجامعية األولى( معامال االرتباط والتحديد 2-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .960 .922 .913 15415.830 

The independent variable is :الزمه 

 (الجامعات السورية -)إجمالي طالب المرحلة الجامعية األولى( اختبار معنوية نموذج االنحدار 3-2) جدول.
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.514E10 1 2.514E10 105.775 .000 

Residual 2.139E9 9 2.376E8   

Total 2.728E10 10    

The independent variable is الزمه 

 (الجامعات السورية -)إجمالي طالب المرحلة الجامعية األولى( نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار 4-2) جدول.
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 153425.745 9968.951  15.390 .000 

 000. 10.285 960. 1469.842 15116.891 الزمه

The dependent variable is ln : الطالةعذد   

(، كىي تدؿ عمى أف العالقة بيف 96 0( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )2-2)الجدكؿ يبيف 
ية كقكية جدان، كتبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أف إجمالي أعداد الطالب كالزمف ىي عالقة طرد

% مف التغيرات الحاصمة في إجمالي أعداد الطالب يفسرىا الزمف، كالباقي يعكد لتأثير عكامؿ 2 92
81.0922.02أخرل لـ تضمف في النمكذج، كبما أف قيمة  R  فإف فعالية التمثيؿ جيدة جدان  كتدؿ

913.02ح قيمة معامؿ التحديد المصح R  ( 3-2)الجدكؿ عمى أف النمكذج جيد التمثيؿ  كيبيف
أكبر مف القيمة الجدكلية  775.105Fاختبار معنكية نمكذج االنحدار، إذ إٌف القيمة المحسكبة 

05.0000.0/، كما أٌف احتماؿ الداللة05 0( كمستكل داللة /9، 1/ عند درجتي حرية )12 5/ P 
 كبالتالي فإف نمكذج االنحدار معنكم  

شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sig( أف تقديرات معممات النمكذج معنكية ألف قيمة 4-2)الجدكؿ يبيف ك 
745.1534250 B ،891.151161 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي ، 

(1...........................  )...........tY 891.15116745.153425ˆ  
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إجمالي أعداد طالب المرحمة الجامعية األكلى، كالزمف كالشكؿ اآلتي يبيف خط االتجاه العاـ لمعالقة بيف 
 :2010-2000في الجامعات السكرية خالؿ الفترة 

 
 2010-2000 ات السوريةالجامع( خط االتجاه العام لتطور إجمالي طالب المرحلة الجامعية األولى في 2-2الشكل )

 المستجدون( معادلة االتجاه العام لمعالقة بين أعداد طالب المرحمة الجامعية األولى( ،
 :2010-2000والزمن في الجامعات السورية خالل الفترة 

تـٌ حساب شدة العالقة بيف الزمف كأعداد الطالب المستجدكف لمعرفة نمكذج االنحدار الذم يعبر عف 
 طالب المستجدكف، كاختبار معنكيتو:تطٌكر أعداد ال

 الجامعات السورية(  -)طالب المرحلة الجامعية األولى المستجدون( معامال االرتباط والتحديد 5-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .952 .906 .896 3346.726 

The independent variable is :الزمه 

 (الجامعات السورية -المستجدون )طالب المرحلة الجامعية األولى( اختبار معنوية نموذج االنحدار 6-2) جدول.
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.724E8 1 9.724E8 86.818 .000 

Residual 1.008E8 9 1.120E7   

Total 1.073E9 10    

The independent variable is الزمه 

(، كىي تدؿ عمى أف العالقة بيف 952 0( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )5-2)الجدكؿ يبيف 
أعداد الطالب المستجدكف كالزمف ىي عالقة طردية كقكية جدان، كتبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أف 

الب المستجدكف يفسرىا الزمف، كالباقي يعكد لتأثير عكامؿ % مف التغيرات الحاصمة في أعداد الط6 90
81.0906.02أخرل لـ تضمف في النمكذج، كبما أف قيمة  R  فإف فعالية التمثيؿ جيدة جدان  كما
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896.02يدؿ معامؿ التحديد المصحح  R ( اختبار 6-2)الجدكؿ عمى أف النمكذج جيد التمثيؿ  كيبيف
/ عند 12 5أكبر مف القيمة الجدكلية / 818.86Fنمكذج االنحدار، إذ إٌف القيمة المحسكبة  معنكية

05.0000.0/، كما أٌف احتماؿ الداللة05 0( كمستكل داللة /9، 1درجتي حرية ) P  كبالتالي فإف
 نمكذج االنحدار معنكم  

 (الجامعات السورية -المستجدون )طالب المرحلة الجامعية األولىاالنحدار  ( نتائج اختبار معنوية معامالت7-2جدول )
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 35179.309 2164.227  16.255 .000 

 000. 9.318 952. 319.098 2973.236 الزمه

The dependent variable is ln : الطالةعذد   

شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sig( أف تقديرات معممات النمكذج معنكية ألف قيمة 7-2)الجدكؿ يبيف 
309.351790 B ،236.29731 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي ، 

(2.............................  ).........tY 236.2973309.35179ˆ  
، )المستجدكف( أعداد طالب المرحمة الجامعية األكلىكالشكؿ اآلتي يبيف خط االتجاه العاـ لمعالقة بيف 

 :2010-2000كالزمف في الجامعات السكرية خالؿ الفترة 

 
  الجامعات السورية( خط االتجاه العام لتطور طالب المرحلة الجامعية األولى المستجدون في 3-2الشكل )

 2010-2000خالل الفترة 
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 المتخرجون( معادلة االتجاه العام لمعالقة بين أعداد طالب المرحمة الجامعية األولى( ،
 :2010-2000والزمن في الجامعات السورية خالل الفترة 

ر عف تـٌ حساب شدة العالقة بيف الزمف كأعداد الطالب المتخرجكف لمعرفة نمكذج االنحدار الذم يعب
 تطٌكر أعداد الطالب المتخرجكف، كاختبار معنكيتو:

 الجامعات السورية(  -)طالب المرحلة الجامعية األولى المتخرجون( معامال االرتباط والتحديد 8-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .950 .903 .892 2305.250 

The independent variable is :الزمه 

 (الجامعات السورية -المتخرجون )طالب المرحلة الجامعية األولى( اختبار معنوية نموذج االنحدار 9-2) جدول.
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.442E8 1 4.442E8 83.581 .000 

Residual 4.783E7 9 5314175.956   

Total 4.920E8 10    

The independent variable is الزمه 

 (الجامعات السورية -المتخرجون )طالب المرحلة الجامعية األولى( نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار 10-2) جدول.
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 11976.745 1490.735  8.034 .000 

 000. 9.142 950. 219.797 2009.436 الزمه

The dependent variable is ln : الطالةعذد   

(، كىي تدؿ عمى أف العالقة بيف 95 0( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )8-2يبيف الجدكؿ )
كف كالزمف ىي عالقة طردية كقكية جدان، كتبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أف أعداد الطالب المتخرج

% مف التغيرات الحاصمة في أعداد الطالب المتخرجكف يفسرىا الزمف، كالباقي يعكد لتأثير عكامؿ 3 90
81.0903.02أخرل لـ تضمف في النمكذج، كبما أف قيمة  R  فإف فعالية التمثيؿ جيدة جدان  كما

892.02يدؿ معامؿ التحديد المصحح  R  ( 9-2)الجدكؿ عمى أف النمكذج جيد التمثيؿ  كيبيف
أكبر مف القيمة الجدكلية  581.83Fاختبار معنكية نمكذج االنحدار، إذ إٌف القيمة المحسكبة 

05.0000.0ماؿ الداللة/، كما أٌف احت05 0( كمستكل داللة /9، 1/ عند درجتي حرية )12 5/ P 
 كبالتالي فإف نمكذج االنحدار معنكم  

شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sig( أف تقديرات معممات النمكذج معنكية ألف قيمة 10-2)الجدكؿ يبيف 
745.119760 B ،436.20091 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي ، 

(3....  )..................................tY 436.2009745.11976ˆ  
، )المتخرجكف( أعداد طالب المرحمة الجامعية األكلىكالشكؿ اآلتي يكضح خط االتجاه العاـ لمعالقة بيف 

 :2010-2000كالزمف في الجامعات السكرية خالؿ الفترة 
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  الجامعات السوريةفي  المتخرجونامعية األولى ر طالب المرحلة الج( خط االتجاه العام لتطو  4-2الشكل )

 2010-2000خالل الفترة 
  ،تقدير أعداد طالب المرحمة الجامعية األولى في الجامعات السورية )إجمالي، مستجدون

 :2020متخرجون( حتى العام 
ي (، تقدير أعداد طالب المرحمة الجامعية األكلى ف3، 2، 1يمكننا، كباالعتماد عمى المعادالت )

 الجامعات السكرية )إجمالي، مستجدكف، متخرجكف(، كما يكضح الجدكؿ اآلتي:
 المرحلة الجامعية األولى  أعداد طالب تقدير ( 11-2الجدول )

 2020حتى العام  الجامعات السوريةفي م نظامي: إجمالي, مستجدون, متخرجون( على)ت
 متخرجون مستجدون إجمالً  tالزمن  العام

2000 0 190524 42144 16952 

2001 1 190843 42332 17124 

2002 2 191184 43691 17422 

2003 3 202160 42798 18704 

2004 4 219551 49438 19292 

2005 5 234039 50617 22778 

2006 6 255634 54339 27437 

2007 7 279665 63447 24329 

2008 8 264550 57339 29751 

2009 9 318581 65344 34978 

2010 10 338667 71717 35600 

2011 11 319712 67885 34081 

2012 12 334828 70858 36090 

2013 13 349945 73831 38099 

2014 14 365062 76805 40109 

2015 15 380179 79778 42118 

2016 16 395296 82751 44128 

2017 17 410413 85724 46137 

2018 18 425530 88698 48147 
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2019 19 440647 91671 50156 

2020 20 455764 94644 52165 

 (.3, 2, 1من إعداد الباحثة اعتماداً على المعدالت )لمصدر: ا                      

( أٌف إجمالي طالب المرحمة األكلى سيزداد في المتكسط سنكيان بما مقداره 11-2)الجدكؿ يبيف 
(؛ كما 2020-2011%/ خالؿ الفترة )73 4متكسط // طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بال15117/

/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة 2973سيزداد عدد الطالب المستجدكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /
/ 2009%/؛ كذلؾ سيزداد عدد الطالب المتخرجكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /38 4بالمتكسط /

 %/  9 5سط /طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتك 

 
 المرحلة الجامعية األولى  أعداد طالب التمثيل البياني لتقدير ( 5-2) الشكل

 (2020-2011خالل الفترة ) الجامعات السوريةفي م نظامي: إجمالي, مستجدون, متخرجون( على)ت

( مفتوحم عمىم موازي، تعمىواق  وتطّور طالب المرحمة الجامعية األولى )ت -2-1-2
فيما يأتي بيانات طالب المرحمة الجامعية األكلى )تعمىـ مكازم  :2010-2004 خالل الفترة

 (:2010-2004كمفتكح( في الجامعات السكرية خالؿ الفترة )
 المرحلة الجامعية األولى  أعداد طالب ( 12-2الجدول )

 (2010-2004خالل الفترة ) الجامعات السوريةفي ( تعلىم موازي ومفتوح)
 تعلىم مفتوح يتعلىم مواز العام

2004 3155 24934 

2005 9646 79704 

2006 17588 114197 

2007 27731 132922 

2008 40869 143688 

2009 44539 150345 

2010 50320 157575 

 العالي: مديرية التخطيط واإلحصاء, ىيئة تخطيط الدولة. التعليملمصدر: وزارة ا
حمة الجامعية األكلى )تعمىـ مكازم( ازداد في المتكسط سنكيان ( أٌف أعداد طالب المر 12-2يبيف الجدكؿ )
-2004%/ خالؿ الفترة )15 249/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /7861بما مقداره /
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/ طالب كطالبة، 22107(؛ كما ازداد عدد طالب التعميـ المفتكح في المتكسط سنكيان بما مقداره /2010
%/، كالشكؿ البياني اآلتي يكضح تطٌكر أعداد طالب المرحمة 66 88/ أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط

 :2010-2004الجامعية األكلى في الجامعات السكرية )مكازم، مفتكح( خالؿ الفترة 

 
 (2010-2004خالل الفترة ) الجامعات السوريةب( الموازي, المفتوح)طالب التمثيل البياني لتطو ر ( 6-2) الشكل

 التعميم الموازي(  عام لمعالقة بين أعداد طالب المرحمة الجامعية األولىمعادلة االتجاه ال( ،
 :2010-2004والزمن في الجامعات السورية خالل الفترة 

تـٌ حساب شدة العالقة بيف الزمف كأعداد طالب التعميـ المكازم لمعرفة نمكذج االنحدار الذم يعبر عف 
 معنكيتو: تطٌكر أعداد طالب التعميـ المكازم، كاختبار

 الجامعات السورية(  -)طالب المرحلة الجامعية األولى موازي( معامال االرتباط والتحديد 13-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .991 .983 .979 2619.916 

The independent variable is :الزمه 

 (الجامعات السورية -موازي )طالب المرحلة الجامعية األولىاختبار معنوية نموذج االنحدار  (14-2) جدول.
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.965E9 1 1.965E9 286.274 .000 

Residual 3.432E7 5 6863960.886   

Total 1.999E9 6    

The independent variable is الزمه 

 (الجامعات السورية -موازي )طالب المرحلة الجامعية األولى( نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار 15-2) جدول.
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5816.286- 2214.233  -2.627- .047 

 000. 16.920 991. 495.118 8377.214 الزمه

The dependent variable is ln : الطالةعذد   
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(، كىي تدؿ عمى أف العالقة 991 0( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )13-2يبيف الجدكؿ )
قيمة معامؿ التحديد عمى  بيف أعداد طالب التعميـ المكازم كالزمف ىي عالقة طردية كقكية جدان، كتبيف

% مف التغيرات الحاصمة في أعداد طالب المكازم يفسرىا الزمف، كالباقي يعكد لتأثير عكامؿ 3 98أف 
81.0983.02أخرل لـ تضمف في النمكذج، كبما أف قيمة  R  فإف فعالية التمثيؿ جيدة جدان  كيدؿ

979.02معامؿ التحديد المصحح  R ( اختبار 14-2)الجدكؿ يبيف ك  مى أف النمكذج جيد التمثيؿ ع
/ عند 61 6أكبر مف القيمة الجدكلية / 274.286Fمعنكية نمكذج االنحدار، إذ إٌف القيمة المحسكبة 

05.0000.0/، كما أٌف احتماؿ الداللة05 0( كمستكل داللة /5، 1درجتي حرية ) P  كبالتالي فإف
( أف تقديرات معممات النمكذج معنكية بالنسبة لمثابت 15-2)الجدكؿ مكذج االنحدار معنكم  يبيف ن

286.58160شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sigكالميؿ ألف قيمة  B ،214.83771 B كبالتالي ،
 يمكف كتابة المعادلة كما يأتي: 

(4..............................  )........tY 214.8377286.5816ˆ  

 
 2010-2004 الجامعات السورية -تعلىم موازي  -( خط االتجاه العام لتطور طالب المرحلة الجامعية 7-2الشكل )

 التعميم المفتوح( معادلة االتجاه العام لمعالقة بين أعداد طالب المرحمة الجامعية األولى( ،
 :2010-2004رة والزمن في الجامعات السورية خالل الفت

تـٌ حساب شدة العالقة بيف الزمف كأعداد طالب التعميـ المفتكح لمعرفة نمكذج االنحدار الذم يعبر عف 
 تطٌكر أعداد طالب التعميـ المفتكح، كاختبار معنكيتو:

 الجامعات السورية(  -)طالب المرحلة الجامعية األولى مفتوح( معامال االرتباط والتحديد 16-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .923 .852 .822 20067.452 

The independent variable is :الزمه 
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 (الجامعات السورية -مفتوح )طالب المرحلة الجامعية األولى( اختبار معنوية نموذج االنحدار 17-2) جدول.
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.155E10 1 1.155E10 28.683 .003 

Residual 2.014E9 5 4.027E8   

Total 1.356E10 6    

The independent variable is الزمه 

 (عات السوريةالجام -مفتوح )طالب المرحلة الجامعية األولى( نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار 18-2) جدول.
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33524.143 16960.093  1.977 .105 

 003. 5.356 923. 3792.392 20310.571 الزمه

The dependent variable is ln : الطالةعذد   

(، كىي تدؿ عمى أف العالقة 923 0( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )16-2)دكؿ الجيبيف 
بيف أعداد طالب التعميـ المفتكح كالزمف ىي عالقة طردية كقكية جدان، كتبيف قيمة معامؿ التحديد عمى 

د لتأثير % مف التغيرات الحاصمة في أعداد طالب التعميـ المفتكح يفسرىا الزمف، كالباقي يعك 2 85أف 
81.0852.02عكامؿ أخرل لـ تضمف في النمكذج، كبما أف قيمة  R   فإف فعالية التمثيؿ جيدة جدان

822.02كما يدؿ معامؿ التحديد المصحح  R  2)الجدكؿ عمى أف النمكذج جيد التمثيؿ  كما يبيف-
أكبر مف القيمة الجدكلية  683.28Fحسكبة ( اختبار معنكية نمكذج االنحدار، إذ إٌف القيمة الم17
05.0003.0/، كما أٌف احتماؿ الداللة05 0( كمستكل داللة /5، 1/ عند درجتي حرية )61 6/ P 

( أف تقديرات معممات النمكذج غير معنكية 18-2)الجدكؿ يبيف كبالتالي فإف نمكذج االنحدار معنكم  ك 
143.335240شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sigكمعنكية بالنسبة لمميؿ ألف قيمة بالنسبة لمثابت،  B ،

571.203101 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي 
(5......................................  )tY 571.20310143.33524ˆ  

 
 2010-2004 الجامعات السورية -تعلىم مفتوح  -رحلة الجامعية ( خط االتجاه العام لتطور طالب الم8-2الشكل )
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  تقدير أعداد طالب المرحمة الجامعية األولى في الجامعات السورية )تعمىم موازي، تعمىم
 :2020مفتوح( حتى العام 

(، تقدير أعداد طالب المرحمة الجامعية األكلى في الجامعات 5، 4يمكننا، كباالعتماد عمى المعادالت )
 لسكرية )تعمىـ مكازم، تعمىـ مفتكح(، كما يكضح الجدكؿ اآلتي:ا

 2020حتى العام  الجامعات السوريةفي ( موازي, مفتوح)المرحلة الجامعية األولى أعداد طالب تقدير ( 19-2الجدول )
 تعلىم مفتوح تعلىم موازي tالزمن  العام

2004 0 3155 24934 

2005 1 9646 79704 

2006 2 17588 114197 

2007 3 27731 132922 

2008 4 40869 143688 

2009 5 44539 150345 

2010 6 50320 157575 

2011 7 52824 175698 

2012 8 61201 196009 

2013 9 69579 216319 

2014 10 77956 236630 

2015 11 86333 256940 

2016 12 94710 277251 

2017 13 103087 297562 

2018 14 111465 317872 

2019 15 119842 338183 

2020 16 128219 358493 

  (.5, 4من إعداد الباحثة باالعتماد على المعادالت )لمصدر: ا                             
( أٌف أعداد طالب المرحمة الجامعية األكلى )تعمىـ مكازم( سيزداد في المتكسط 19-2)الجدكؿ يبيف 

-2011%/ خالؿ الفترة )86 15طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط // 8377سنكيان بما مقداره /
/ طالب 20311(؛ كما سيزداد عدد طالب التعميـ المفتكح في المتكسط سنكيان بما مقداره /2020

 %/ 56 11كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /

 
 (2020-2011) الجامعات السوريةب( تراضيةالموازي, المفتوح, االف)طالب التمثيل البياني لتقدير ( 9-2) الشكل
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واق  وتطّور إجمالي أعضاء الييئة التعميمية )أستاذ، أستاذ مساعد، مدّرس،   -2-1-3
 :2010-2000معيد، مدرس تعمىم عالي، متعاقد، ىيئة فنية( خالل الفترة 

 (: 2010-2000ترة )فيما يأتي بيانات إجمالي أعضاء الييئة التعميمية في الجامعات السكرية خالؿ الف
 (2010-2000خالل الفترة ) الجامعات السوريةفي ية  التعليمالهيئة  ( إجمالي أعضاء20-2الجدول )

 أعداد أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة العام

2000 8422 

2001 8563 

2002 8682 

2003 8778 

2004 8825 

2005 8770 

2006 8701 

2007 8753 

2008 8740 

2009 9364 

2010 9524 

 العالي: مديرية التخطيط واإلحصاء, ىيئة تخطيط الدولة. التعليملمصدر: وزارة ا

( أٌف إجمالي أعضاء الييئة التعميمية في الجامعات السكرية ازداد في المتكسط 20-2)الجدكؿ يبيف 
ة %/ خالؿ الفتر 31 1/ عضك ىيئة تعمىمية، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /110سنكيان بما مقداره /

 كالشكؿ اآلتي يكضح تطٌكر إجمالي أعضاء الييئة التعميمية خالؿ الفترة المدركسة:(  2000-2010)

 
   أعضاء الهيئة التعليميةأعداد التمثيل البياني لتطو ر إجمالي ( 10-2) الشكل

 (2010-2000خالل الفترة ) الجامعات السوريةفي 
 والزمن في أعضاء الييئة التعميمية معادلة االتجاه العام لمعالقة بين إجمالي أعداد ،

 :2010-2000الجامعات السورية خالل الفترة 
جمالي أعداد أعضاء الييئة التعميمية لمعرفة نمكذج االنحدار الذم  تـٌ حساب شدة العالقة بيف الزمف، كا 

 يعبر عف تطٌكر إجمالي أعداد أعضاء الييئة التعميمية، كاختبار معنكيتو:
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 الجامعات السورية(  -)إجمالي أعضاء الهيئة التعليميةعامال االرتباط والتحديد ( م21-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .816 .666 .661 203.616 

The independent variable is :الزمه 

 (الجامعات السورية - أعضاء الهيئة التعليميةإجمالي )( اختبار معنوية نموذج االنحدار 22-2) جدول.
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 690307.236 1 690307.236 16.650 .003 

Residual 373134.945 9 41459.438   

Total 1063442.182 10    

The independent variable is الزمه 

 (الجامعات السورية - أعضاء الهيئة التعليمية)إجمالي ( نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار 23-2) جدول.
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8353.964 131.672  63.445 .000 

 003. 4.080 816. 19.414 79.218 الزمه

The dependent variable is ln :يتالتعليمأعضبء الهيئت   

(، كىي تدؿ عمى أف العالقة 0.816( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )21-2)الجدكؿ يبيف 
بيف إجمالي أعداد أعضاء الييئة التعميمية كالزمف ىي عالقة طردية كقكية، كتبيف قيمة معامؿ التحديد 

% مف التغيرات الحاصمة في إجمالي أعداد أعضاء الييئة التعميمية يفسرىا الزمف، 66.6مى أف ع
65.0666.02كالباقي يعكد لتأثير عكامؿ أخرل لـ تضمف في النمكذج، كبما أف قيمة  R  فإف

661.02فعالية التمثيؿ جيدة  كما تدؿ قيمة معامؿ التحديد المصحح  R ى أف النمكذج جيد عم
 65.16F( اختبار معنكية نمكذج االنحدار، إذ إٌف القيمة المحسكبة 22-2)الجدكؿ يبيف ك  التمثيؿ 

/، كما أٌف احتماؿ 05 0( كمستكل داللة /9، 1/ عند درجتي حرية )12 5أكبر مف القيمة الجدكلية /
05.0003.0الداللة P كذج االنحدار معنكم  كبالتالي فإف نم 

شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sig( أف تقديرات معممات النمكذج معنكية ألف قيمة 23-2)الجدكؿ يبيف ك 
964.83530 B ،218.791 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي ، 

(6......................................  )tY 218.79964.8353ˆ  
، كالزمف في أعضاء الييئة التعميميةإجمالي أعداد كالشكؿ اآلتي يبيف خط االتجاه العاـ لمعالقة بيف 

 :2010-2000الجامعات السكرية خالؿ الفترة 
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 2010-2000 الجامعات السوريةفي  أعداد أعضاء الهيئة التعليمية( خط االتجاه العام لتطور إجمالي 11-2الشكل )

 داد أعضاء الييئة التعميمية في الجامعات السورية:تقدير أع 
( تقدير أعداد أعضاء الييئة التعميمية في الجامعات السكرية 6يمكننا، كباالعتماد عمى المعادلة رقـ )

 كما يكضح الجدكؿ اآلتي: 2020حتى العاـ 
 2020عام حتى ال الجامعات السوريةفي  أعضاء الهيئة التعليميةأعداد تقدير ( 24-2الجدول )

 أعداد أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة tالزمن  العام

2000 0 8422 

2001 1 8563 

2002 2 8682 

2003 3 8778 

2004 4 8825 

2005 5 8770 

2006 6 8701 

2007 7 8753 

2008 8 8740 

2009 9 9364 

2010 10 9524 

2011 11 9225 

2012 12 9305 

2013 13 9384 

2014 14 9463 

2015 15 9542 

2016 16 9621 

2017 17 9701 

2018 18 9780 

2019 19 9859 

2020 20 9938 

 (.6من إعداد الباحثة باالعتماد على المعادلة رقم )لمصدر: ا                             
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ط ( أٌف إجمالي أعضاء الييئة التعميمية في الجامعات السكرية سيزداد في المتكس24-2)الجدكؿ يبيف 
%/ خالؿ الفترة 86 0/ عضك ىيئة تعمىمية، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /79سنكيان بما مقداره /

(  كالشكؿ البياني اآلتي يكضح تقدير أعداد أعضاء الييئة التعميمية في الجامعات 2011-2020)
 :2020-2011السكرية خالؿ الفترة 

 
   عضاء الهيئة التعليميةأأعداد التمثيل البياني لتقدير إجمالي ( 12-2) الشكل

 (2020-2011خالل الفترة ) الجامعات السوريةفي 
واق  وتطّور إجمالي طالب الدراسات العمىا )دبموم، ماجستير، دكتوراه( خالل الفترة  -2-1-4

2000-2010: 
، ماجستير، دكتكراه( في  فيما يأتي بيانات إجمالي أعداد طالب كخريجي الدراسات العمىا )دبمـك

 (:2010-2000عات السكرية خالؿ الفترة )الجام
 (2010-2000) الجامعات السوريةفي ا  علىالدراسات الوخريجي أعداد طالب ( 25-2الجدول )

 متخرجون الطالب إجمالً العام

2000 11124 3194 

2001 11338 3154 

2002 11426 3112 

2003 11705 3190 

2004 11105 3109 

2005 11775 3157 

2006 13120 3166 

2007 12204 3212 

2008 12330 3648 

2009 16227 3706 

2010 17246 3755 

 العالي: مديرية التخطيط واإلحصاء, ىيئة تخطيط الدولة. التعليملمصدر: وزارة ا

/ 722( أٌف أعداد طالب الدراسات العمىا ازداد في المتكسط سنكيان بما مقداره /25-2)الجدكؿ يبيف 
(؛ كما ازداد خريجي 2010-2000%/ خالؿ الفترة )20 7أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /طالب كطالبة، 
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%/، 14 2/ متخرج، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /66الدراسات العمىا في المتكسط سنكيان بما مقداره /
 :2010-2000كالشكؿ البياني اآلتي يكضح تطكر أعداد طالب كخريجي الدراسات العمىا خالؿ الفترة 

 

 (2010-2000) الجامعات السوريةب التمثيل البياني لتطو ر إجمالي طالب وخريجي الدراسات العلىا( 13-2) كلالش
  والزمن في الدراسات العمىاأعداد طالب إجمالي معادلة االتجاه العام لمعالقة بين ،

 :2010-2000الجامعات السورية خالل الفترة 
جمالي أ عداد طالب الدراسات العمىا لمعرفة نمكذج االنحدار الذم تـٌ حساب شدة العالقة بيف الزمف كا 

 يعبر عف تطٌكر إجمالي أعداد طالب الدراسات العمىا، كاختبار معنكيتو:

 الجامعات السورية(  -)إجمالي أعداد طالب الدراسات العلىا( معامال االرتباط والتحديد 26-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .879 .773 .747 1179.164 

The independent variable is :الزمه 

 (الجامعات السورية - إجمالي أعداد طالب الدراسات العلىا)( اختبار معنوية نموذج االنحدار 27-2) جدول.
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.252E7 1 4.252E7 30.581 .000 

Residual 1.251E7 9 1390427.918   

Total 5.504E7 10    

The independent variable is الزمه 

 (الجامعات السورية - إجمالي أعداد طالب الدراسات العلىا)( نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار 28-2) جدول.
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8678.673 762.530  11.381 .000 

 000. 5.530 879. 112.429 621.736 الزمه

The dependent variable is ln : الطالةعذد   

(، كىي تدؿ عمى أف العالقة 879 0)( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم 26-2)الجدكؿ يبيف 
بيف إجمالي أعداد طالب الدراسات العمىا كالزمف ىي عالقة طردية كقكية، كتبيف قيمة معامؿ التحديد 

% مف التغيرات الحاصمة في إجمالي أعداد طالب الدراسات العمىا يفسرىا الزمف، كالباقي 3 77عمى أف 
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65.0773.02ج، كبما أف قيمة يعكد لتأثير عكامؿ أخرل لـ تضمف في النمكذ R  فإف فعالية
747.02التمثيؿ جيدة  كما يدؿ معامؿ التحديد المصحح  R  عمى أف النمكذج جيد التمثيؿ 

أكبر مف  581.30F( اختبار معنكية نمكذج االنحدار، إذ إٌف القيمة المحسكبة 27-2)الجدكؿ كيبيف 
/، كما أٌف احتماؿ 05 0( كمستكل داللة /9، 1/ عند درجتي حرية )12 5لجدكلية /القيمة ا
05.0000.0الداللة P   كبالتالي فإف نمكذج االنحدار معنكم 
شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sig( أف تقديرات معممات النمكذج معنكية ألف قيمة 28-2)الجدكؿ يبيف 
673.86780 B ،736.6211 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي ، 

(7......................................  )tY 736.621673.8678ˆ  

 
 2010-2000 الجامعات السورية -الدراسات العلىا طالب إجمالي ( خط االتجاه العام لتطور 14-2الشكل )

  والزمن في الجامعات الدراسات العمىاطالب  يجوخر معادلة االتجاه العام لمعالقة بين ،
 :2010-2000السورية خالل الفترة 

تـٌ حساب شدة العالقة بيف الزمف كخريجك طالب الدراسات العمىا لمعرفة نمكذج االنحدار الذم يعبر عف 
 تطٌكر إجمالي أعداد طالب الدراسات العمىا، كاختبار معنكيتو:

 الجامعات السورية(  -)إجمالي أعداد طالب الدراسات العلىاط والتحديد ( معامال االرتبا29-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .831 .690 .656 153.707 

The independent variable is :الزمه 

 (الجامعات السورية - داد طالب الدراسات العلىاإجمالي أع)( اختبار معنوية نموذج االنحدار 30-2) جدول.
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 474157.127 1 474157.127 20.069 .002 

Residual 212633.055 9 23625.895   

Total 686790.182 10    

The independent variable is الزمه 
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(، كىي تدؿ عمى أف العالقة 831 0( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )29-2)الجدكؿ يبيف 
بيف خريجك طالب الدراسات العمىا كالزمف ىي عالقة طردية كقكية جدان، كتبيف قيمة معامؿ التحديد عمى 

% مف التغيرات الحاصمة في خريجك طالب الدراسات العمىا يفسرىا الزمف، كالباقي يعكد لتأثير 69أف 
65.069.02عكامؿ أخرل لـ تضمف في النمكذج، كبما أف قيمة  R  فإف فعالية التمثيؿ جيدة  كما

656.02يدؿ معامؿ التحديد المصحح  R  ( 30-2)الجدكؿ كيبيف  عمى أف النمكذج جيد التمثيؿ
أكبر مف القيمة الجدكلية  069.20Fاختبار معنكية نمكذج االنحدار، إذ إٌف القيمة المحسكبة 

05.0002.0/، كما أٌف احتماؿ الداللة05 0( كمستكل داللة /9، 1/ عند درجتي حرية )12 5/ P 
 كبالتالي فإف نمكذج االنحدار معنكم  

 (جامعات السوريةال - إجمالي أعداد طالب الدراسات العلىا)( نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار 31-2) جدول.
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2906.345 99.398  29.240 .000 

 002. 4.480 831. 14.655 65.655 الزمه

The dependent variable is ln : الطالةعذد   

شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sig( أف تقديرات معممات النمكذج معنكية ألف قيمة 31-2)الجدكؿ يبيف 
345.29060 B ،655.651 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي ، 

(8......................................  )tY 655.65345.2906ˆ  

 
 2010-2000 الجامعات السورية -الدراسات العلىا  خريجوالعام لتطور ( خط االتجاه 15-2الشكل )

 :تقدير أعداد طالب وخريجي الدراسات العمىا في الجامعات السورية 
(، تقدير أعداد طالب كخريجك الدراسات العمىا في الجامعات 8، 7يمكننا، كباالعتماد عمى المعادالت )

 اآلتي:كما يكضح الجدكؿ  2020السكرية حتى العاـ 
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 2020حتى العام  الجامعات السوريةفي  وخريجو الدراسات العلىاأعداد طالب تقدير ( 32-2الجدول )
 خرٌجون طالب tالزمن  العام

2000 0 11124 3194 

2001 1 11338 3154 

2002 2 11426 3112 

2003 3 11705 3190 

2004 4 11105 3109 

2005 5 11775 3157 

2006 6 13120 3166 

2007 7 12204 3212 

2008 8 12330 3648 

2009 9 16227 3706 

2010 10 17246 3755 

2011 11 15518 3629 

2012 12 16140 3694 

2013 13 16761 3760 

2014 14 17383 3826 

2015 15 18005 3891 

2016 16 18626 3957 

2017 17 19248 4022 

2018 18 19870 4088 

2019 19 20492 4154 

2020 20 21113 4219 

  (.8, 7من إعداد الباحثة باالعتماد على المعادالت )لمصدر: ا                            
( أٌف إجمالي أعداد طالب الدراسات العمىا سيزداد في المتكسط سنكيان بما مقداره 32-2)الجدكؿ يبيف 

(؛ كما 2020-2011الفترة ) %/ خالؿ01 4/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /622/
/ متخرج، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط 66سيزداد خريجك الدراسات العمىا في المتكسط سنكيان بما مقداره /

/1 81 /% 

 
 (2020-2011خالل الفترة ) الجامعات السوريةب وخريجو الدراسات العلىاطالب التمثيل البياني لتقدير ( 16-2) الشكل
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 :2010-2000 لمفترةجمالي أعداد الموفدين والعائدين من اإليفاد واق  وتطّور إ -2-1-5
 (2010-2000خالل الفترة ) الجامعات السوريةفي الموفدين والعائدين من اإليفاد  أعداد ( 33-2الجدول )

 أعداد الموفدٌن والعائدٌن من اإلٌفاد العام

2000 1273 

2001 1263 

2002 1242 

2003 1223 

2004 1189 

2005 1089 

2006 1053 

2007 1066 

2008 1044 

2009 1104 

2010 1195 

 العالي: مديرية التخطيط واإلحصاء, ىيئة تخطيط الدولة. التعليملمصدر: وزارة ا

( أٌف إجمالي أعداد المكفديف كالعائديف مف اإليفاد تناقص في المتكسط سنكيان بما 33-2)الجدكؿ يبيف 
-2000%/ خالؿ الفترة )61 0-اإليفاد، أم بمعدؿ نقصاف بالمتكسط / / مكفد كعائد مف8-مقداره /
(  كالشكؿ البياني اآلتي يكضح تطكر أعداد المكفديف كالعائديف مف اإليفاد في الجامعات السكرية 2010

 :2010-2000خالؿ الفترة 

 
 (2010-2000) امعات السوريةالجب التمثيل البياني لتطو ر أعداد الموفدين والعائدين من اإليفاد( 17-2) الشكل

  والزمن في  الموفدين والعائدين من اإليفاد،معادلة االتجاه العام لمعالقة بين أعداد
 :2010-2000الجامعات السورية خالل الفترة 

تـٌ حساب شدة العالقة بيف الزمف كأعداد المكفديف كالعائديف مف اإليفاد لمعرفة نمكذج االنحدار الذم 
  عداد المكفديف كالعائديف مف اإليفاد، كاختبار معنكيتو:يعبر عف تطٌكر أ

 الجامعات السورية(  -)أعداد الموفدين والعائدين من اإليفاد( معامال االرتباط والتحديد 34-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .707 .499 .444 65.886 

The independent variable is :الزمه 
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(، كىي تدؿ عمى أف العالقة -707 0( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )34-2)الجدكؿ يبيف 
بيف أعداد المكفديف كالعائديف مف اإليفاد، كالزمف ىي عالقة عكسية كجيدة، كتبيف قيمة معامؿ التحديد 

لمكفديف كالعائديف مف اإليفاد يفسرىا الزمف، كالباقي % مف التغيرات الحاصمة في أعداد ا9 49عمى أف 
 يعكد لتأثير عكامؿ أخرل لـ تضمف في النمكذج 

 (الجامعات السورية - أعداد الموفدين والعائدين من اإليفاد)( اختبار معنوية نموذج االنحدار 35-2) جدول.
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 38953.636 1 38953.636 8.974 .015 

Residual 39068.545 9 4340.949   

Total 78022.182 10    

The independent variable is الزمه 

أكبر مف  974.8F( اختبار معنكية نمكذج االنحدار، إذ إٌف القيمة المحسكبة 35-2)الجدكؿ يبيف 
/، كما أٌف احتماؿ 05 0( كمستكل داللة /9، 1درجتي حرية ) / عند12 5القيمة الجدكلية /

05.0015.0الداللة P   كبالتالي فإف نمكذج االنحدار معنكم 
 (الجامعات السورية - أعداد الموفدين والعائدين من اإليفاد)( نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار 36-2) جدول.

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1271.182 42.606  29.835 .000 

 015. -2.996- -707.- 6.282 -18.818- الزمه

The dependent variable is ln : الموفذيهعذد   

شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sigة ألف قيمة ( أف تقديرات معممات النمكذج معنكي36-2)الجدكؿ يبيف 
182.12710 B ،818.181 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي ، 

(9......................................  )tY 818.18182.1271ˆ  

 
 2010-2000 الجامعات السورية -من اإليفاد أعداد الموفدين والعائدين ( خط االتجاه العام لتطور 18-2الشكل )
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 :تقدير إجمالي أعداد الموفدين والعائدين من اإليفاد في الجامعات السورية 
(، تقدير إجمالي أعداد المكفديف كالعائديف مف اإليفاد في 9يمكننا، كباالعتماد عمى المعادلة رقـ )

 ي:، كما يكضح الجدكؿ اآلت2020الجامعات السكرية حتى العاـ 
 2020حتى العام  الجامعات السوريةفي  الموفدين والعائدين من اإليفادأعداد تقدير إجمالي ( 37-2الجدول )

 أعداد الموفدٌن والعائدٌن من اإلٌفاد tالزمن  العام

2000 1 1273 

2001 1 1263 

2002 2 1242 

2003 3 1223 

2004 4 1189 

2005 5 1089 

2006 6 1053 

2007 7 1066 

2008 8 1044 

2009 9 1104 

2010 10 1195 

2011 11 1064 

2012 12 1045 

2013 13 1027 

2014 14 1008 

2015 15 989 

2016 16 970 

2017 17 951 

2018 18 932 

2019 19 914 

2020 20 895 

 (.9من إعداد الباحثة باالعتماد على المعادلة رقم )لمصدر: ا                        

( أٌف إجمالي أعداد المكفديف كالعائديف مف اإليفاد سيتناقص في المتكسط سنكيان بما 37-2)الجدكؿ بيف ي
-2011%/ خالؿ الفترة )76 1-/ مكفد كعائد مف اإليفاد، أم بمعدؿ نقصاف بالمتكسط /19مقداره /
2020  ) 

 
 (2020-2011) الجامعات السوريةب إليفادالتمثيل البياني لتقدير أعداد الموفدين والعائدين من ا( 19-2) الشكل
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واق  وتطّور طالب المعاىد المتوسطة )إجمالي الطالب، طالب مستجدون، طالب  -2-1-6
 :2010-2000متخرجون( خالل الفترة 

فيما يأتي بيانات طالب المعاىد المتكسطة )إجمالي الطالب، مستجدكف، متخرجكف( في الجامعات 
 (:2010-2000السكرية خالؿ الفترة )

 (2010-2000خالل الفترة ) الجامعات السوريةفي المعاىد المتوسطة   طالبأعداد ( 38-2الجدول )
 متخرجون مستجدون إجمالً  العام

2000 25668 14594 4651 

2001 25962 14688 4768 

2002 26192 14799 4880 

2003 30852 16669 5522 

2004 33139 16859 4821 

2005 34138 17186 5473 

2006 34170 17050 7409 

2007 34086 17527 7568 

2008 36330 18366 8375 

2009 38786 18668 8878 

2010 39226 18763 10013 

 العالي: مديرية التخطيط واإلحصاء, ىيئة تخطيط الدولة. التعليملمصدر: وزارة ا

ي المتكسط سنكيان بما مقداره ( أٌف إجمالي طالب المعاىد المتكسطة ازداد ف38-2)الجدكؿ يبيف 
(؛ كما 2010-2000%/ خالؿ الفترة )28 5/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /1356/

/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة 417ازداد عدد الطالب المستجدكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /
/ طالب 536كسط سنكيان بما مقداره /%/؛ كذلؾ ازداد عدد الطالب المتخرجكف في المت86 2بالمتكسط /

 %/  53 11كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /

 
   المعاىد المتوسطةأعداد طالب التمثيل البياني لتطو ر ( 20-2) الشكل

 (2010-2000خالل الفترة ) الجامعات السوريةفي )إجمالي, مستجدون, متخرجون( 
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 عداد طالب المعاىد المتوسطة، والزمن في معادلة االتجاه العام لمعالقة بين إجمالي أ
 :2010-2000الجامعات السورية خالل الفترة 

جمالي أعداد الطالب لمعرفة نمكذج االنحدار الذم يعبر عف تطٌكر  تـٌ حساب شدة العالقة بيف الزمف كا 
 إجمالي أعداد طالب المعاىد المتكسطة، كاختبار معنكيتو:

 الجامعات السورية(  -)إجمالي طالب المعاىد المتوسطةلتحديد ( معامال االرتباط وا39-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .967 .935 .928 1315.162 

The independent variable is :الزمه 

 (الجامعات السورية -ىد المتوسطةالمعا)إجمالي طالب ( اختبار معنوية نموذج االنحدار 40-2) جدول.
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.241E8 1 2.241E8 129.551 .000 

Residual 1.557E7 9 1729652.100   

Total 2.396E8 10    

The independent variable is الزمه 

 (الجامعات السورية -المعاىد المتوسطة)إجمالي طالب ت االنحدار ( نتائج اختبار معنوية معامال41-2) جدول.
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 24031.782 850.476  28.257 .000 

 000. 11.382 967. 125.396 1427.264 الزمه

The dependent variable is ln : الطالةعذد   

(، كىي تدؿ عمى أف العالقة 967 0( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )39-2)الجدكؿ يبيف 
بيف إجمالي أعداد الطالب كالزمف ىي عالقة طردية كقكية جدان، كتبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أف 

الطالب يفسرىا الزمف، كالباقي يعكد لتأثير عكامؿ % مف التغيرات الحاصمة في إجمالي أعداد 5 93
81.0935.02أخرل لـ تضمف في النمكذج، كبما أف قيمة  R  فإف فعالية التمثيؿ جيدة جدان  كتدؿ

928.02قيمة معامؿ التحديد المصحح  R  عمى أف النمكذج جيد التمثيؿ 
أكبر مف  551.19Fذج االنحدار، إذ إٌف القيمة المحسكبة ( اختبار معنكية نمك 40-2)الجدكؿ يبيف 

/، كما أٌف احتماؿ 05 0( كمستكل داللة /9، 1/ عند درجتي حرية )12 5القيمة الجدكلية /
05.0000.0الداللة P   كبالتالي فإف نمكذج االنحدار معنكم 
شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sigذج معنكية ألف قيمة ( أف تقديرات معممات النمك 41-2)الجدكؿ يبيف 
782.40310 B ،264.14271 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي ، 

(10......................................  )tY 264.147782.24031ˆ  



164 
 

 
 2010-2000خالل الفترة  الجامعات السوريةفي  اىد المتوسطةالمع( خط االتجاه العام لتطور إجمالي طالب 21-2الشكل )
 والزمن في )المستجدون( معادلة االتجاه العام لمعالقة بين أعداد طالب المعاىد المتوسطة ،

 :2010-2000الجامعات السورية خالل الفترة 
الذم يعبر عف تـٌ حساب شدة العالقة بيف الزمف كأعداد الطالب المستجدكف لمعرفة نمكذج االنحدار 

 تطٌكر أعداد الطالب المستجدكف، كاختبار معنكيتو:

 الجامعات السورية(  -)طالب المعاىد المتوسطة المستجدون( معامال االرتباط والتحديد 42-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .963 .928 .920 436.345 

The independent variable is :الزمه 

 (الجامعات السورية -المعاىد المتوسطة المستجدون)طالب ( اختبار معنوية نموذج االنحدار 43-2) جدول.
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.216E7 1 2.216E7 116.393 .000 

Residual 1713572.100 9 190396.900   

Total 2.387E7 10    

The independent variable is الزمه 

 (الجامعات السورية -المعاىد المتوسطة المستجدون)طالب ( نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار 44-2) جدول.
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14140.473 282.171  50.113 .000 

 000. 10.789 963. 41.604 448.845 الزمه

The dependent variable is ln : الطالةعذد   

(، كىي تدؿ عمى أف العالقة 963 0( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )42-2)الجدكؿ يبيف 
مف ىي عالقة طردية كقكية جدان، كتبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أف بيف أعداد الطالب المستجدكف كالز 

% مف التغيرات الحاصمة في أعداد الطالب المستجدكف يفسرىا الزمف، كالباقي يعكد لتأثير عكامؿ 8 92
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50.0928.02أخرل لـ تضمف في النمكذج، كبما أف قيمة  R  فإف فعالية التمثيؿ جيدة جدان  كما
92.02مؿ التحديد المصحح يدؿ معا R عمى أف النمكذج جيد التمثيؿ 
أكبر مف  393.116F( اختبار معنكية نمكذج االنحدار، إذ إٌف القيمة المحسكبة 43-2)الجدكؿ يبيف 

/، كما أٌف احتماؿ 05 0( كمستكل داللة /9، 1/ عند درجتي حرية )12 5القيمة الجدكلية /
05.0014.0لةالدال P   كبالتالي فإف نمكذج االنحدار معنكم 
شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sig( أف تقديرات معممات النمكذج معنكية ألف قيمة 44-2)الجدكؿ يبيف 
473.141400 B ،845.4481 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي ، 

(11...........  )...........................tY 845.448473.14140ˆ  

 
 الجامعات السوريةالمستجدون في  المعاىد المتوسطة( خط االتجاه العام لتطور طالب 22-2الشكل )

 2010-2000 خالل الفترة
 والزمن في )المتخرجون( معادلة االتجاه العام لمعالقة بين أعداد طالب المعاىد المتوسطة ،

 :2010-2000لسورية خالل الفترة الجامعات ا
تـٌ حساب شدة العالقة بيف الزمف كأعداد الطالب المتخرجكف لمعرفة نمكذج االنحدار الذم يعبر عف 

 تطٌكر أعداد الطالب المتخرجكف، كاختبار معنكيتو:

 ( الجامعات السورية -)طالب المعاىد المتوسطة المتخرجون( معامال االرتباط والتحديد 45-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .943 .890 .878 675.226 

The independent variable is :الزمه 

(، كىي تدؿ عمى أف العالقة 943 0( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )45-2)الجدكؿ يبيف 
لزمف ىي عالقة طردية كقكية، كتبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أف بيف أعداد الطالب المتخرجكف كا

% مف التغيرات الحاصمة في أعداد الطالب المتخرجكف يفسرىا الزمف، كالباقي يعكد لتأثير عكامؿ 89
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81.089.0.02أخرل لـ تضمف في النمكذج، كبما أف قيمة  R  فإف فعالية التمثيؿ جيدة جدان  كيدؿ
878.02يد المصحح معامؿ التحد R عمى أف النمكذج جيد التمثيؿ 

 (الجامعات السورية -المعاىد المتوسطة المتخرجون)طالب ( اختبار معنوية نموذج االنحدار 46-2) جدول.
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.318E7 1 3.318E7 72.778 .000 

Residual 4103372.318 9 455930.258   

Total 3.728E7 10    

The independent variable is الزمه 

أكبر  778.72F( اختبار معنكية نمكذج االنحدار، إذ إٌف القيمة المحسكبة 46-2)الجدكؿ كما يبيف 
/، كما أٌف احتماؿ 05 0( كمستكل داللة /9، 1/ عند درجتي حرية )12 5مف القيمة الجدكلية /

05.0000.0الداللة P   كبالتالي فإف نمكذج االنحدار معنكم 
 (الجامعات السورية -المعاىد المتوسطة المتخرجون)طالب ( نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار 47-2) جدول.

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3282.636 436.648  7.518 .000 

 000. 8.531 943. 64.380 549.227 الزمه

The dependent variable is ln : الطالةعذد   

شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sig( أف تقديرات معممات النمكذج معنكية ألف قيمة 47-2)الجدكؿ يبيف 
636.32820 B ،227.5491 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي ، 

(12......................................  )tY 227.549636.3282ˆ  

 
 2010-2000 الجامعات السوريةفي  المتخرجون المعاىد المتوسطةر طالب ( خط االتجاه العام لتطو  23-2الشكل )



167 
 

 داد طالب المعاىد المتوسطة في الجامعات السورية )إجمالي، مستجدون، تقدير أع
 :2020متخرجون( حتى العام 

(، تقدير أعداد طالب المعاىد المتكسطة في 12، 11، 10يمكننا، كباالعتماد عمى المعادالت )
 الجامعات السكرية )إجمالي، مستجدكف، متخرجكف(، كما يكضح الجدكؿ اآلتي:

   المعاىد المتوسطةأعداد طالب قدير ت( 48-2الجدول )
 2020حتى العام  الجامعات السوريةفي م نظامي: إجمالي, مستجدون, متخرجون( على)ت

 متخرجون مستجدون إجمالً  tالزمن  العام
2000 0 25668 14594 4651 

2001 1 25962 14688 4768 

2002 2 26192 14799 4880 

2003 3 30852 16669 5522 

2004 4 33139 16859 4821 

2005 5 34138 17186 5473 

2006 6 34170 17050 7409 

2007 7 34086 17527 7568 

2008 8 36330 18366 8375 

2009 9 38786 18668 8878 

2010 10 39226 18763 10013 

2011 11 39732 19078 9324 

2012 12 41159 19527 9873 

2013 13 42586 19975 10423 

2014 14 44013 20424 10972 

2015 15 45441 20873 11521 

2016 16 46868 21322 12070 

2017 17 48295 21771 12619 

2018 18 49723 22220 13169 

2019 19 51150 22669 13718 

2020 20 52577 23117 14267 

 (.12, 11, 10من إعداد الباحثة اعتماداً على المعدالت )لمصدر: ا                      

سيزداد في المتكسط سنكيان بما مقداره  المعاىد المتكسطة( أٌف إجمالي طالب 48-2)الجدكؿ يبيف 
(؛ كما 2020-2011%/ خالؿ الفترة )59 3/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /1427/

بمعدؿ زيادة  / طالب كطالبة، أم449سيزداد عدد الطالب المستجدكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /
/ 549%/؛ كذلؾ سيزداد عدد الطالب المتخرجكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /35 2بالمتكسط /

 %/  89 5طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /
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   المعاىد المتوسطةأعداد طالب التمثيل البياني لتقدير ( 24-2) الشكل

 (2020-2011خالل الفترة ) وريةالجامعات السفي )إجمالي, مستجدون, متخرجون( 

 :2010-2002واق  وتطّور طالبات وخريجات مدرسة التمريض خالل  -2-1-7
 (:2010-2002فيما يأتي بيانات طالبات كخريجات مدرسة التمريض في الجامعات السكرية )

 (2010-2002) الجامعات السوريةفي مدرسة التمريض   اتوخريج طالباتأعداد ( 49-2الجدول )
 خرٌجات طالبات عامال

2002 595 213 

2003 610 241 

2004 809 243 

2005 763 253 

2006 807 257 

2007 863 323 

2008 872 323 

2009 888 308 

2010 895 311 

 العالي: مديرية التخطيط واإلحصاء, ىيئة تخطيط الدولة. التعليملمصدر: وزارة ا

/ 38مدرسة التمريض ازداد في المتكسط سنكيان بما مقداره /( أٌف إجمالي طالبات 49-2)الجدكؿ يبيف 
(؛ كما ازداد عدد خريجات 2010-2002%/ خالؿ الفترة )3 6طالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /

 %/ 75 5/ طالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /12مدرسة التمريض في المتكسط سنكيان بما مقداره /

 
 (2010-2002) الجامعات السورية -لتطو ر طالبات وخريجات مدرسة التمريض  التمثيل البياني( 25-2) الشكل
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  والزمن في الجامعات طالبات مدرسة التمريضمعادلة االتجاه العام لمعالقة بين إجمالي ،
 :2010-2002السورية خالل الفترة 

جمالي طالبات مدرسة التمريض لمعرفة نمكذج اال نحدار الذم يعبر تـٌ حساب شدة العالقة بيف الزمف كا 
 عف تطٌكر إجمالي أعداد الطالبات، كاختبار معنكيتو:

 الجامعات السورية(  -)إجمالي طالبات مدرسة التمريض( معامال االرتباط والتحديد 50-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .903 .815 .788 52.579 

The independent variable is :الزمه 

(، كىي تدؿ عمى أف العالقة 903 0( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )50-2)الجدكؿ يبيف 
بيف إجمالي أعداد الطالبات كالزمف ىي عالقة طردية كقكية جدان، كتبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أف 

يفسرىا الزمف، كالباقي يعكد لتأثير عكامؿ أخرل لـ % مف التغيرات الحاصمة في أعداد الطالبات 5 81
81.0815.02تضمف في النمكذج، كبما أف قيمة  R  فإف فعالية التمثيؿ جيدة جدان  كيدؿ معامؿ

788.02التحديد المصحح  R  عمى أف النمكذج جيد التمثيؿ 
 (الجامعات السورية - ي طالبات مدرسة التمريضإجمال)( اختبار معنوية نموذج االنحدار 51-2) جدول.

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 85126.667 1 85126.667 30.792 .001 

Residual 19352.222 7 2764.603   

Total 104478.889 8    

The independent variable is الزمه 

أكبر مف  792.30Fبار معنكية نمكذج االنحدار، إذ إٌف القيمة المحسكبة ( اخت51-2)الجدكؿ يبيف 
/، كما أٌف احتماؿ 05 0( كمستكل داللة /7، 1/ عند درجتي حرية )59 5القيمة الجدكلية /

05.0001.0الداللة P   كبالتالي فإف نمكذج االنحدار معنكم 
 (الجامعات السورية - إجمالي طالبات مدرسة التمريض)نوية معامالت االنحدار ( نتائج اختبار مع52-2) جدول.

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 600.778 38.198  15.728 .000 

 001. 5.549 903. 6.788 37.667 الزمه

The dependent variable is ln : الطالةعذد   

شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sig( أف تقديرات معممات النمكذج معنكية ألف قيمة 52-2)الجدكؿ يبيف 
778.6000 B ،667.371 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي ، 

(13.................................  ).....tY 667.37778.600ˆ  
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 2010-2002 الجامعات السوريةفي  طالبات مدرسة التمريض( خط االتجاه العام لتطور إجمالي 26-2الشكل )

  والزمن في الجامعات السورية خريجات مدرسة التمريضمعادلة االتجاه العام لمعالقة بين ،
 :2010-2002خالل الفترة 

لمعرفة نمكذج االنحدار الذم يعبر  كخريجات مدرسة التمريضزمف تـٌ حساب شدة العالقة بيف ال
 ، كاختبار معنكيتو:الخريجاتعف تطٌكر 

 الجامعات السورية(  -)خريجات مدرسة التمريض( معامال االرتباط والتحديد 53-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .904 .817 .790 19.031 

The independent variable is :الزمه 

(، كىي تدؿ عمى أف العالقة 904 0( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )53-2)الجدكؿ يبيف 
% 7 81بيف أعداد الخريجات كالزمف ىي عالقة طردية كقكية جدان، كتبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أف 

أعداد الخريجات يفسرىا الزمف، كالباقي يعكد لتأثير عكامؿ أخرل لـ تضمف مف التغيرات الحاصمة في 
81.0817.02في النمكذج، كبما أف قيمة  R  فإف فعالية التمثيؿ جيدة جدان  كتدؿ قيمة معامؿ

79.02التحديد المصحح  R  عمى أف النمكذج جيد التمثيؿ 
 (الجامعات السورية - خريجات مدرسة التمريض)موذج االنحدار ( اختبار معنوية ن54-2) جدول.

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11288.817 1 11288.817 31.170 .001 

Residual 2535.183 7 362.169   

Total 13824.000 8    

The independent variable is الزمه 
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أكبر مف  17.31F( اختبار معنكية نمكذج االنحدار، إذ إٌف القيمة المحسكبة 54-2)الجدكؿ يبيف 
/، كما أٌف احتماؿ 05 0( كمستكل داللة /7، 1/ عند درجتي حرية )59 5القيمة الجدكلية /

05.0001.0الداللة P   كبالتالي فإف نمكذج االنحدار معنكم 
 (الجامعات السورية - خريجات مدرسة التمريض)اختبار معنوية معامالت االنحدار  ( نتائج55-2) جدول.

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 206.083 13.826  14.906 .000 

 001. 5.583 904. 2.457 13.717 الزمه

The dependent variable is ln : الطالةعذد   

شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sig( أف تقديرات معممات النمكذج معنكية ألف قيمة 55-2)الجدكؿ يبيف 
083.2060 B ،717.131 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي ، 

(14..............................  )........tY 717.13083.206ˆ  

 
 2010-2002 الجامعات السوريةفي  خريجات مدرسة التمريض( خط االتجاه العام لتطور 27-2الشكل )

  تقدير أعداد طالبات وخريجات مدرسة التمريض في الجامعات السورية:  
مريض مدرسة  في (، تقدير أعداد طالبات كخريجات لت14، 13يمكننا، كباالعتماد عمى المعادالت )

 ، كما يكضح الجدكؿ اآلتي:2020الجامعات السكرية حتى العاـ 
 2020حتى العام  الجامعات السوريةفي   طالبات وخريجات مدرسة التمريضأعداد تقدير ( 56-2الجدول )

 خريجاث طالباث tالزمن  العام

2002 0 595 213 

2003 1 610 241 

2004 2 809 243 

2005 3 763 253 

2006 4 807 257 

2007 5 863 323 
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2008 6 872 323 

2009 7 888 308 

2010 8 895 311 

2011 9 940 330 

2012 10 977 343 

2013 11 1015 357 

2014 12 1053 371 

2015 13 1090 384 

2016 14 1128 398 

2017 15 1166 412 

2018 16 1203 426 

2019 17 1241 439 

2020 18 1279 453 

 (.14, 13من إعداد الباحثة اعتماداً على المعدالت )لمصدر: ا                                

/ 38( أٌف إجمالي طالبات مدرسة التمريض سيزداد في المتكسط سنكيان بما مقداره /56-2)الجدكؿ يبيف 
عدد خريجات (؛ كما سيزداد 2020-2011%/ خالؿ الفترة )01 4طالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /

 %/ 14 4/ متخرجة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /14مدرسة التمريض في المتكسط سنكيان بما مقداره /

 
 (2020-2011) الجامعات السورية -التمثيل البياني لتقدير طالبات وخريجات مدرسة التمريض ( 28-2) الشكل

ين، عدد األسّرة( في واق  وتطّور الوحدات السكنية )عدد الوحدات، طالب مقيم -2-1-8
 :2010-2000الجامعات السورية خالل الفترة 

فيما يأتي بيانات الكحدات السكنية الجامعية )عدد الكحدات، طالب مقيميف، عدد األسٌرة( في الجامعات 
 (:2010-2000السكرية خالؿ الفترة )

 (2010-2000) الجامعات السورية الوحدات السكنية والطالب المقيمين فيها وعدد األسرةأعداد ( 57-2الجدول )
 ةعدد األسر   عدد الطالب عدد الوحدات العام

2000 52 32885 32885 

2001 54 34166 34166 

2002 55 35673 36838 

2003 59 40896 38555 

2004 66 45249 45938 

2005 66 38218 41513 
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2006 66 35954 36369 

2007 71 38282 38818 

2008 73 40784 40301 

2009 75 43653 43213 

2010 76 44211 43956 

 العالي: مديرية التخطيط واإلحصاء, ىيئة تخطيط الدولة. التعليملمصدر: وزارة ا                      

/ كحدة سكنية، 2( أٌف أعداد الكحدات السكنية ازداد في المتكسط سنكيان بما مقداره /57-2)الجدكؿ يبيف 
(؛ كما ازداد عدد الطالب المقيمكف 2010-2000%/ خالؿ الفترة )62 4لمتكسط /أم بمعدؿ زيادة با

/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط 1133في الكحدات السكنية في المتكسط سنكيان بما مقداره /
/ سرير، أم بمعدؿ زيادة 1107%/؛ كذلؾ ازداد عدد األسٌرة في المتكسط سنكيان بما مقداره /44 3/

%/  كالشكؿ البياني اآلتي يكضح تطٌكر أعداد الكحدات السكنية كالطالب المقيميف 37 3كسط /بالمت
 :2010-2000فييا كعدد األسٌرة في الجامعات السكرية خالؿ الفترة 

 
 (2010-2000) الجامعات السورية -التمثيل البياني لتطو ر الوحدات السكنية وعدد طالبها وأسر تها ( 29-2) الشكل

 والزمن في الجامعات السورية أعداد الوحدات السكنيةة االتجاه العام لمعالقة بين معادل ،
 :2010-2000خالل الفترة 

جمالي أعداد الطالب لمعرفة نمكذج االنحدار الذم يعبر عف تطٌكر  تـٌ حساب شدة العالقة بيف الزمف كا 
 إجمالي أعداد الطالب، كاختبار معنكيتو:

 الجامعات السورية(  -)عدد الوحدات السكنيةرتباط والتحديد ( معامال اال58-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .982 .964 .960 1.722 

The independent variable is :الزمه 

ىي تدؿ عمى أف العالقة (، ك 982 0( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )58-2)الجدكؿ يبيف 
بيف أعداد الكحدات السكنية كالزمف ىي عالقة طردية كقكية جدان، كتبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أف 

% مف التغيرات الحاصمة في أعداد الكحدات السكنية يفسرىا الزمف، كالباقي يعكد لتأثير عكامؿ 4 96



174 
 

81.0964.02أخرل لـ تضمف في النمكذج، كبما أف قيمة  R  فإف فعالية التمثيؿ جيدة جدان  كيدؿ
96.02معامؿ التحديد المصحح  R  عمى أف النمكذج جيد التمثيؿ 

 (الجامعات السورية - عدد الوحدات السكنية)( اختبار معنوية نموذج االنحدار 59-2) جدول.
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 722.945 1 722.945 243.772 .000 

Residual 26.691 9 2.966   

Total 749.636 10    

The independent variable is الزمه 

أكبر  772.243F( اختبار معنكية نمكذج االنحدار، إذ إٌف القيمة المحسكبة 59-2)الجدكؿ يبيف 
/، كما أٌف احتماؿ 05 0( كمستكل داللة /9، 1جتي حرية )/ عند در 12 5مف القيمة الجدكلية /

05.0000.0الداللة P   كبالتالي فإف نمكذج االنحدار معنكم 
 (الجامعات السورية - عدد الوحدات السكنية)( نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار 60-2) جدول.

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 49.436 1.114  44.392 .000 

 000. 15.613 982. 164. 2.564 الزمه

The dependent variable is ln : الوحذاث الضكنيتعذد   

عدكمة، كما أف قيمة شبو م .Sig( أٌف تقديرات معممات النمكذج معنكية ألف قيمة 60-2)الجدكؿ يبيف 
436.490 B ،564.21 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي ، 

(15......................................  )tY 564.2436.49ˆ  

 
 2010-2000فترة خالل ال الجامعات السورية -عدد الوحدات السكنية( خط االتجاه العام لتطور 30-2الشكل )
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  والزمن في الطالب المقيمين في الوحدات السكنيةمعادلة االتجاه العام لمعالقة بين ،
 :2010-2000الجامعات السورية خالل الفترة 

تـٌ حساب شدة العالقة بيف الزمف كأعداد الطالب المقيميف في الكحدات السكنية لمعرفة نمكذج االنحدار 
 عداد الطالب المقيميف، كاختبار معنكيتو:الذم يعبر عف تطٌكر إجمالي أ

 الجامعات السورية(  -)الطالب المقيمين الوحدات السكنية( معامال االرتباط والتحديد 61-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .724 .524 .519 3232.896 

The independent variable is :الزمه 

(، كىي تدؿ عمى أف العالقة 724 0( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )61-2)الجدكؿ يبيف 
بيف أعداد طالب الكحدات السكنية كالزمف ىي عالقة طردية كجيدة، كتبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أف 

لزمف، كالباقي يعكد لتأثير % مف التغيرات الحاصمة في أعداد طالب الكحدات السكنية يفسرىا ا4 52
50.0524.02عكامؿ أخرل لـ تضمف في النمكذج، كبما أف قيمة  R   فإف فعالية التمثيؿ مقبكلة

519.02كيدؿ معامؿ التحديد المصحح  R  عمى أف تمثيؿ النمكذج مقبكؿ 
 (الجامعات السورية - السكنية عدد طالب الوحدات)( اختبار معنوية نموذج االنحدار 62-2) جدول.

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.272E7 1 8.272E7 7.914 .020 

Residual 9.406E7 9 1.045E7   

Total 1.768E8 10    

The independent variable is الزمه 

أكبر مف  914.7Fر، إذ إٌف القيمة المحسكبة ( اختبار معنكية نمكذج االنحدا62-2)الجدكؿ يبيف 
/، كما أٌف احتماؿ 05 0( كمستكل داللة /9، 1/ عند درجتي حرية )12 5القيمة الجدكلية /

05.0020.0الداللة P   كبالتالي فإف نمكذج االنحدار معنكم 
 (الجامعات السورية - دد طالب الوحدات السكنيةع)( نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار 63-2) جدول.

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 33885.291 2090.616  16.208 .000 

 020. 2.813 724. 308.245 867.164 الزمه

The dependent variable is ln : الوحذاث الضكنيت طالة عذد  

شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sig( أٌف تقديرات معممات النمكذج معنكية ألف قيمة 63-2)الجدكؿ يبيف 
291.338850 B ،164.8671 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي ، 

(16......................................  )tY 164.867291.33885ˆ  



176 
 

 
 2010-2000خالل الفترة  الجامعات السورية -عدد طالب الوحدات السكنية( خط االتجاه العام لتطور 31-2الشكل )

  والزمن في الجامعات عدد األسّرة في الوحدات السكنيةمعادلة االتجاه العام لمعالقة بين ،
 :2010-2000السورية خالل الفترة 

عالقة بيف الزمف كأعداد األسٌرة في الكحدات السكنية لمعرفة نمكذج االنحدار الذم يعبر تـٌ حساب شدة ال
 عف تطٌكر إجمالي أعداد األسٌرة، كاختبار معنكيتو:

 الجامعات السورية(  -)عدد أسر ة الوحدات السكنية( معامال االرتباط والتحديد 64-2الجدول )
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error ofthe Estimate 

1 .715 .511 .509 3187.765 

The independent variable is :الزمه 

 (الجامعات السورية - عدد أسر ة الوحدات السكنية)( اختبار معنوية نموذج االنحدار 65-2) جدول.
ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.844E7 1 7.844E7 7.719 .021 

Residual 9.146E7 9 1.016E7   

Total 1.699E8 10    

The independent variable is الزمه 

 (الجامعات السورية - عدد أسر ة الوحدات السكنية)( نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار 66-2) جدول.
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 34256.236 2061.431  16.618 .000 

 021. 2.778 715. 303.941 844.445 الزمه

The dependent variable is ln : الوحذاث الضكنيت طالة عذد  

(، كىي تدؿ عمى أف العالقة 715 0( أف قيمة معامؿ االرتباط الخطي تساكم )64-2)الجدكؿ يبيف 
بيف أعداد أسٌرة الكحدات السكنية كالزمف ىي عالقة طردية كجيدة، كتبيف قيمة معامؿ التحديد عمى أف 

% مف التغيرات الحاصمة في أعداد أسٌرة الكحدات السكنية يفسرىا الزمف، كالباقي يعكد لتأثير 1 51



177 
 

50.0511.02ة عكامؿ أخرل لـ تضمف في النمكذج، كبما أف قيم R   فإف فعالية التمثيؿ مقبكلة
509.02كيدؿ معامؿ التحديد المصحح  R  عمى أف النمكذج جيد التمثيؿ 

أكبر مف  719.7F( اختبار معنكية نمكذج االنحدار، إذ إٌف القيمة المحسكبة 65-2)الجدكؿ يبيف 
/، كما أٌف احتماؿ 05 0( كمستكل داللة /9، 1ند درجتي حرية )/ ع12 5القيمة الجدكلية /

05.0021.0الداللة P   كبالتالي فإف نمكذج االنحدار معنكم 
شبو معدكمة، كما أف قيمة  .Sig( أٌف تقديرات معممات النمكذج معنكية ألف قيمة 66-2)الجدكؿ يبيف 
236.342560 B ،445.8441 B:كبالتالي يمكف كتابة المعادلة كما يأتي ، 

(17......................................  )tY 445.844236.34256ˆ  

 
 2010-2000خالل الفترة  الجامعات السورية -عدد أسر ة الوحدات السكنية( خط االتجاه العام لتطور 32-2الشكل )

لمقيمين في الوحدات السكنية، وعدد األسّرة في ىذه من المالحظ أن العالقة بين أعداد الطالب ا
الوحدات، والزمن ىي عالقة طردية، أي م  مرور الزمن يتزايد عدد الوحدات والطالب المقيمين 
واألسّرة في الوحدات السكنية، وىذا مرتبط  باستكمال بناء الوحدات السكنية، وبالتالي التنبؤ حتى 

عمى تزايد أعداد الوحدات السكنية والطالب المقيمين فييا وعدد  ال يعطي مؤشرًا دقيقاً  2020العام 
 أسّرتيا، ألن عدد الوحدات السكنية محدد ضمن المخطط التنظيمي لكل جامعة.

 : الجامعات السوريةية بالتعميمالمؤشرات  -2-1-9
 تـٌ حساب بعض المؤشرات بناءن عمى البيانات المتاحة، كمف أىـ ىذه المؤشرات:

 إجمالي طالب المرحمة الجامعية األولى: إلىالطالب المستجدين نسبة  -1
 2010-2000الجامعات السورية  –( نسبة الطالب المستجدين إلى إجمالي الطالب 67-2الجدول )

 النسبة% مستجدون إجمالً  العام
2000 190524 42144 22.12 

2001 190843 42332 22.18 

2002 191184 43691 22.85 

2003 202160 42798 21.17 
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2004 219551 49438 22.52 

2005 234039 50617 21.63 

2006 255634 54339 21.26 

2007 279665 63447 22.69 

2008 264550 57339 21.67 

2009 318581 65344 20.51 

2010 338667 71717 21.18 

 ىيئة تخطيط الدولة., و العالي التعليموزارة انات من إعداد الباحثة باالعتماد على بيلمصدر: ا                        
( أف نسبة الطالب المستجدكف إلى إجمالي الطالب في المرحمة الجامعية األكلى 67-2)الجدكؿ يبيف 

، ثـ تأخذ اتجاىان متناقصان أحيانان كمتزايدان أحيانان أخرل حتى العاـ 2003 -2001تتزايد خالؿ الفترة 
 ، كبنسب متقاربة  2010

 إجمالي طالب المرحمة الجامعية األولى: إلى الموازينسبة الطالب  -2
 ( نسبة طالب التعليم الموازي إلى إجمالي طالب المرحلة الجامعية األولى68-2الجدول )

 (2010-2004خالل الفترة ) في الجامعات السورية
 النسبة% إجمالً موازي  نظامً العام

2004 219551 3155 222706 1.42 

2005 234039 9646 243685 3.96 

2006 255634 17588 273222 6.44 

2007 279665 27731 307396 9.02 

2008 264550 40869 305419 13.38 

2009 318581 44539 363120 12.27 

2010 338667 50320 388987 12.94 

 ىيئة تخطيط الدولة., و العالي التعليمرة وزامن إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات لمصدر: ا                       
( أف نسبة طالب التعميـ المكازم إلى إجمالي طالب المرحمة الجامعية األكلى 68-2)الجدكؿ يبيف 

ما  2004، إذ أنو بمغت في العاـ 2010-2004)تعمىـ نظامي كمكازم( في تزايد مستمر خالؿ الفترة 
 %( 94 12إلى ) لتصؿ 2010%(، كازدادت في العاـ 42 1نسبتو )

 إجمالي طالب المرحمة الجامعية األولى: إلى طالب التعميم المفتوحنسبة  -3
 ( نسبة طالب التعليم المفتوح إلى إجمالي طالب المرحلة الجامعية األولى69-2الجدول )

 (2010-2004خالل الفترة ) في الجامعات السورية)تعلىم نظامي(  
 نسبة%ال تعلىم مفتوح تعلىم نظامً العام

2004 222706 24934 11.20 

2005 243685 79704 32.71 

2006 273222 114197 41.80 

2007 307396 132922 43.24 

2008 305419 143688 47.05 

2009 363120 150345 41.40 

2010 388987 157575 40.51 

 ىيئة تخطيط الدولة., و العالي التعليموزارة نات من إعداد الباحثة باالعتماد على بيالمصدر: ا                           
( أف نسبة طالب التعميـ المفتكح إلى إجمالي طالب المرحمة الجامعية األكلى 69-2)الجدكؿ يبيف 

ما نسبتو  2004، إذ أنو بمغت في العاـ 2008-2004)تعمىـ نظامي( في تزايد مستمر خالؿ الفترة 
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، 2009%(، ثـ تناقصت خالؿ العاميف 05 47إلى ) لتصؿ 2010%(، كازدادت في العاـ 2 11)
2010  

 :عدد الطالب لكل عضو ىيئة تعمىميةنسبة  -4
 2010-2000الجامعات السورية  –( نسبة عدد الطالب لكل عضو ىيئة تعلىمية 70-2الجدول )

 النسبة أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة إجمالً  العام
2000 190524 8422 23 

2001 190843 8563 22 

2002 191184 8682 22 

2003 202160 8778 23 

2004 222706 8825 25 

2005 243685 8770 28 

2006 273222 8701 31 

2007 307396 8753 35 

2008 305419 8740 35 

2009 363120 9364 39 

2010 388987 9524 41 

 ىيئة تخطيط الدولة., و العالي التعليموزارة ات من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانلمصدر: ا                      
-2000( أف نسبة عدد الطالب لكؿ عضك ىيئة تدريسية ازدادت  خالؿ الفترة 70-2)الجدكؿ يبيف 
 2010طالب لكؿ عضك ىيئة تدريسية(، كازدادت في العاـ  23) 2000، إذ أنو بمغت في العاـ 2008

 طالب لكؿ عضك ىيئة تعمىمية(  41لتصؿ إلى )
 :الطالب المتخرجين إلى إجمالي المتخرجيننسبة  -5

 2010-2000الجامعات السورية  –( نسبة عدد الطالب المتخرجين إلى إجمالي الخريجين 71-2الجدول )
 النسبة%  المتخرجون العام

2000 16952 6.41 

2001 17124 6.48 

2002 17422 6.59 

2003 18704 7.08 

2004 19292 7.30 

2005 22778 8.62 

2006 27437 10.38 

2007 24329 9.20 

2008 29751 11.25 

2009 34978 13.23 

2010 35600 13.47 

 %100 264367 المجموع

 ىيئة تخطيط الدولة., و العالي التعليموزارة من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات لمصدر: ا                      
 2010-2000دد المتخرجكف إلى إجمالي المتخرجكف خالؿ الفترة ( أف نسبة ع71-2)الجدكؿ يبيف 

 %( 47 13إلى ) 2010%(، لتصؿ في العاـ 41 6) 2000في تزايد مستمر، إذ أنو بمغ في العاـ 
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 :المعاىد المتوسطةإجمالي طالب  إلىنسبة الطالب المستجدين  -6
 2010-2000الجامعات السورية  –عاىد المتوسطة ( نسبة الطالب المستجدين إلى إجمالي طالب الم72-2الجدول )

 النسبة% مستجدون إجمالً العام

2111 25668 14594 56.86 

2111 25962 14688 56.57 

2112 26192 14799 56.50 

2113 30852 16669 54.03 

2114 33139 16859 50.87 

2115 34138 17186 50.34 

2116 34170 17050 49.90 

2117 34086 17527 51.42 

2118 36330 18366 50.55 

2119 38786 18668 48.13 

2111 39226 18763 47.83 

 ىيئة تخطيط الدولة., و العالي التعليموزارة من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المصدر: 
د ( أف نسبة الطالب المستجدكف إلى إجمالي الطالب في المعاىد المتكسطة يتزاي72-2)الجدكؿ يبيف 

كيتناقص مف سنة إلى أخرل، كذلؾ مرتبط بفترة بقاء الطالب في السنة األكلى أك الثانية ككف خط 
  االتجاه العاـ لتطٌكر الطالب المستجدكف يأخذ خطان متزايدان بالنسبة لمزمف 
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 الثاويالفصل 

 ئحساءاث الدزاطت اإلايداهيت وأدواتها

 
 :جمهيد

 سة،ار مدل األصمي المجتمع تحديد حيث مفكأدكاتيا  الميدانية، الدراسة إجراءات الفصؿ ىذا يتناكؿ
 ،الدراسة تار يكمتغ كالكمياتي دمشؽ كتشريف جامعت حسب كتكزعيا سة،االدر  عينات اختيار كطريقة
اجر  االستبانة بناء كطريقة  ميؿتح في المستخدمة اإلحصائية القكانيف كبياف كثباتيا كصدقيا تطبيقيا ءاتاك 
 .كالفرضيات األسئمة نتائج اجر الستخ البيانات

 مجخمع الدزاطت وعيىتها: -1-1-1

 يتكون مجتم  الدراسة مما يمي:
ية )أستاذ، أستاذ مسػاعد، مػدٌرس، محاضػر، قػائـ باألعمػاؿ، معيػد(، كذلػؾ التعميمجميع أعضاء الييئة  -أ

 في جامعتي دمشؽ كتشريف كما يظير الجدكؿ اآلتي:
ية في جامعتي دمشق وتشرينالتعليمأعضاء الهيئة  توزع (73-2) جدول.  

 المرتبة       
 الجامعة 

أستاذ  أستاذ
 مساعد

قائم  محاضر مدر س
 باألعمال

 المجموع معيد

 3465 611 831 152 873 467 531 دمشق

 2850 397 789 194 691 396 383 تشرين

 6315 1008 1620 346 1564 863 914 المجموع

العالي: مديرية التخطيط واإلحصاء, ىيئة تخطيط الدولة التعليموزارة ر: المصد        
( رئيس قسـ مكزعة بيف 253جميع رؤساء األقساـ في جامعتي دمشؽ كتشريف، كالبالغ عددىـ ) -ب
 ( رئيس قسـ في جامعة تشريف 134( رئيس قسـ في جامعة دمشؽ، ك)119)
كتطكير مؤسساتو، كيمثمكف أعضاء مجمس الجامعة في  العالي التعميـجميع القائميف عمى تحديث  -د

جامعتي دمشؽ كتشريف، كعمداء الكميات في الجامعتيف، كالنائبيف لمشؤكف العممية كاإلدارية في 
( مفردة، كيتكزعكف بيف 137العالي، كيبمغ عددىـ ) التعميـأعضاء مجمس  إلىالجامعتيف، باإلضافة 

 فردة في جامعة تشريف ( م79( مفردة في جامعة دمشؽ، ك)58)
ولتحديد حجم العينة الالزم سةحبيا مةن كةل مجتمة  مةن المجتمعةات السةابقة، تةّم االعتمةاد عمةى قةانون 

 (:211، ص2115)القاضي كسييمة كالبياتي،  العينة اإلحصائي اآلتي

2

2.

.

Z

E

N

qp

qp
n



 

 : حجـ عينة الدراسة      nأٌف :  إذ أنو
           N  الدراسة   : حجـ مجتمع 



182 
 

           P 5.0 ، كتـٌ اعتماد: نسبة مئكية تتراكح قيمتيا بيف الصفر كالكاحدP  
           E  05.0: نسبة الخطأ المسمكح بو كىك غالبان يساكمE  
           Z / 95%عامؿ ثقة :/ عند م1.96: الدرجة المعيارية كتساكم   

يػتالءـ  إذ أنػوالباحثة في تحديد حجـ العينة ىك العينة العشػكائية الطبقيػة،  عميواألساس الذم اعتمدت  إفٌ 
ىذا النكع مف المعاينة مع الدراسات الخاصة بالمجتمعات غير المتجانسة التي يمكػف تقسػيميا مػف الػداخؿ 

رجػػة عاليػػة مػػف التجػػانس الػػداخمي، كالمبػػدأ العػػاـ لممعاينػػة الطبقيػػة مجمكعػػات كػػؿ مجمكعػػة تتصػػؼ بد إلػػى
طبقػات متجانسػة داخميػان  كتجػرم المعاينػة داخػؿ كػؿ طبقػة  إلػىتقـك عمى أساس تقسيـ المجتمع المدركس 

بطريقػػة المعاينػػة العشػػكائية البسػػيطة، أمػػا عػػدد الكحػػدات المطمػػكب سػػحبيا مػػف كػػؿ طبقػػة تػػتـ عمػػى النحػػك 
 (:436، ص2119)طيكب،  التالي

  حجم الطبقت                                                                          

   ـــــــــــــــــــــــــــ× الجزء مه الطبقت = حجم العينت المطلوة 

 حجم المجتمع األصلي                                                    

 ية:التعميمأعضاء الييئة  تحديد حجم العينة من 
362

)96.1(

)05.0(

6315

)5.01(5.0

)5.01(5.0

2

2






n 

 ( عمى جامعتي دمشؽ كتشريف:362كباستخداـ التكزيع المتناسب يتـ تكزيع حجـ العينة الناتج )
 عدد أفراد العينة الالزم سحبو من جامعة دمشق: -1

199362
6315

3465
n  

 عدد أفراد العينة الالزم سحبو من جامعة تشرين: -2
163362

6315

2850
n  

 ية نجد:التعميم( عمى أعضاء الييئة 199كبتكزيع حجـ العينة الناتج مف جامعة دمشؽ )
 عدد أفراد العينة الالزم سحبو من جامعة دمشق، المرتبة العممية )أستاذ(: -1

30199
3465

531
n  

 )أستاذ مساعد(: عدد أفراد العينة الالزم سحبو من جامعة دمشق، المرتبة العممية -2
27199

3465

467
n  

 عدد أفراد العينة الالزم سحبو من جامعة دمشق، المرتبة العممية )مدّرس(: -3

50199
3465

873
n  

 عدد أفراد العينة الالزم سحبو من جامعة دمشق، المرتبة العممية )محاضر(: -4
9199

3465

152
n  
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 زم سحبو من جامعة دمشق، المرتبة العممية )قائم باألعمال(:عدد أفراد العينة الال  -5

48199
3465

831
n  

 عدد أفراد العينة الالزم سحبو من جامعة دمشق، المرتبة العممية )معيد(: -6

35199
3465

611
n  

 ية نجد:التعميم( عمى أعضاء الييئة 163كبتكزيع حجـ العينة الناتج مف جامعة تشريف )
 عدد أفراد العينة الالزم سحبو من جامعة تشرين، المرتبة العممية )أستاذ(: -1

22163
2850

383
n  

 عدد أفراد العينة الالزم سحبو من جامعة تشرين، المرتبة العممية )أستاذ مساعد(: -2

23163
2850

396
n  

 عممية )مدّرس(:عدد أفراد العينة الالزم سحبو من جامعة تشرين، المرتبة ال -3

39163
2850

691
n  

 عدد أفراد العينة الالزم سحبو من جامعة تشرين، المرتبة العممية )محاضر(: -4

11163
2850

194
n  

 عدد أفراد العينة الالزم سحبو من جامعة تشرين، المرتبة العممية )قائم باألعمال(: -5

45163
2850

789
n  

 عينة الالزم سحبو من جامعة تشرين، المرتبة العممية )معيد(:عدد أفراد ال -6

23163
2850

397
n  

ية في جامعتي دمشؽ كتشريف، كما التعميمكبناءن عمى ذلؾ يككف تكزع أفراد العينة مف أعضاء الييئة 
 يظير الجدكؿ اآلتي:

ي دمشق وتشرينية في جامعتالتعليمأفراد العينة من أعضاء الهيئة  ( توزع74-2) جدول.  
 المرتبة       

 الجامعة 
أستاذ  أستاذ

 مساعد
قائم  محاضر مدر س

 باألعمال
 المجموع معيد

 199 35 48 9 50 27 31 دمشق

 163 23 45 11 39 23 22 تشرين

 362 58 93 20 89 50 52 المجموع

العينة اإلحصائي.(, وقانون 73-2)الجدول من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات المصدر:       
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 :تحديد حجم العينة من رؤساء األقسام 
153

)96.1(

)05.0(

253

)5.01(5.0

)5.01(5.0

2

2






n 

 ( عمى جامعتي دمشؽ كتشريف:153كباستخداـ التكزيع المتناسب يتـ تكزيع حجـ العينة الناتج )
 عدد أفراد العينة الالزم سحبو من جامعة دمشق: -1

72153
253

119
n  

 م سحبو من جامعة تشرين:عدد أفراد العينة الالز  -2

81153
253

134
n  

  العالي: التعميمتحديد حجم العينة من القائمين عمى تطوير 
101

)96.1(

)05.0(

137

)5.01(5.0

)5.01(5.0

2

2






n 

 ( عمى جامعتي دمشؽ كتشريف:111كباستخداـ التكزيع المتناسب يتـ تكزيع حجـ العينة الناتج )
 عدد أفراد العينة الالزم سحبو من جامعة دمشق: -1

43101
137

58
n  

 عدد أفراد العينة الالزم سحبو من جامعة تشرين: -2

58101
137

79
n  

 خصائص عيىت الدزاطت: -1-1-1
 رادىا حسب كؿ متغير مف المتغيرات:تـٌ دراسة خصائص عينة الدراسة، كذلؾ كفؽ تكزع أف

  ية:التعميمخصائص أفراد عينة أعضاء الييئة 
 ية حسب مت يري الجامعة والجنس:التعميمء الييئة توزع أعضا -أ

 ية حسب متغيري الجامعة والجنسالتعليمأعضاء الهيئة ( توزع أفراد عينة 75-2) جدول.
 المجموع إناث ذكور الجامعة * الجنس

 دمشق
 199 70 129 العدد

 %100.0 %35.2 %64.8 النسبة %

 تشرين
 163 68 95 العدد

 %100.0 %41.7 %58.3 النسبة %

 اجملموع
 362 138 224 العدد

 %100.0 %38.1 %61.9 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث                  
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%( 58.3%( في جامعة دمشؽ، ك)64.8( أٌف نسبة األعضاء الذككر تكزعت بيف )75-2)الجدكؿ يبيف 
%( في 41.7%( في جامعة دمشؽ، ك)35.2كتكزعت نسبة األعضاء اإلناث بيف )في جامعة تشريف، 

ية حسب التعميمجامعة تشريف  كالشكؿ اآلتي يبيف التمثيؿ البياني لتكزع أفراد عينة أعضاء الييئة 
 متغيرم الجنس كالجامعة:

 
 سب متغيري الجامعة والجنسية حالتعليمأعضاء الهيئة توزع أفراد عينة التمثيل البياني ل( 33-2رقم ) الشكل

 ية حسب مت يري الجامعة ونوع الكمية:التعميمتوزع أعضاء الييئة  -ب
 ية حسب متغيري الجامعة ونوع الكليةالتعليمأعضاء الهيئة ( توزع أفراد عينة 76-2) جدول.

 المجموع نظرية علمية الجامعة * نوع الكلية

 دمشق
 199 59 140 العدد

 %100.0 %29.6 %70.4 النسبة %

 تشرين
 163 68 95 العدد

 %100.0 %41.7 %58.3 النسبة %

 اجملموع
 362 127 235 العدد

 %100.0 %35.1 %64.9 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث                  

%( في جامعة دمشؽ، 71.4العممية تكزعت بيف )( أٌف نسبة األعضاء مف الكميات 76-2)الجدكؿ يبيف 
%( في جامعة 29.6%( في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة األعضاء مف الكميات النظرية بيف )58.3ك)

%( في جامعة تشريف  كالشكؿ اآلتي يبيف التمثيؿ البياني لتكزع أفراد عينة أعضاء 41.7دمشؽ، ك)
 مية:ية حسب متغيرم الجنس كنكع الكالتعميمالييئة 
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 ية حسب متغيري الجامعة ونوع الكليةالتعليمأعضاء الهيئة توزع أفراد عينة التمثيل البياني ل( 34-2رقم ) الشكل

 توزع أفراد عينة الدراسة حسب مت يري الجامعة والمرتبة العممية: -ج

 لعلميةية حسب متغيري الجامعة والمرتبة االتعليمأعضاء الهيئة ( توزع أفراد عينة 77-2) جدول.
 المجموع معيد قائم باألعمال محاضر مدر س أستاذ مساعد أستاذ الجامعة * المرتبة العلمية

 دمشق
 199 35 48 9 50 27 30 العدد

 %100.0 %17.6 %24.1 %4.5 %25.1 %13.6 %15.1 النسبة %

 تشرين
 163 23 45 11 39 23 22 العدد

 %100.0 %14.1 %27.6 %6.7 %23.9 %14.1 %13.5 النسبة %

 اجملموع
 362 58 93 20 89 50 52 العدد

 %100.0 %16.0 %25.7 %5.5 %24.6 %13.8 %14.4 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث

%( في 13.5%( في جامعة دمشؽ، ك)15.1( أٌف نسبة األساتذة تكزعت بيف )77-2)الجدكؿ يبيف 
%( في 14.1%( في جامعة دمشؽ، ك)13.6ة تشريف، كتكزعت نسبة األساتذة المساعدكف بيف )جامع

%( في جامعة 23.9%( في جامعة دمشؽ، ك)25.1جامعة تشريف، كتكزعت نسبة المدٌرسكف بيف )
%( في جامعة تشريف، 6.7%( في جامعة دمشؽ، ك)4.5تشريف، كتكزعت نسبة المحاضركف بيف )

%( في جامعة تشريف، 27.6%( في جامعة دمشؽ، ك)24.1كف باألعماؿ بيف )كتكزعت نسبة القائم
 %( في جامعة تشريف  14.1%( في جامعة دمشؽ، ك)17.6كتكزعت نسبة المعيدكف بيف )

ية حسب متغيرم الجامعة التعميمكالشكؿ اآلتي يبيف التمثيؿ البياني لتكزع أفراد عينة أعضاء الييئة 
 كالمرتبة العممية:
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 ية حسب متغيري الجامعة والمرتبة العلميةالتعليمأعضاء الهيئة توزع أفراد عينة التمثيل البياني ل( 35-2رقم ) الشكل

 ية حسب مت يري الجامعة وسنوات التدريس:التعميمتوزع أعضاء الييئة  -د

 ية حسب متغيري الجامعة وسنوات التدريسالتعليمأعضاء الهيئة ( توزع أفراد عينة 78-2) جدول.

 الجامعة * سنوات التدريس
أقل  إلى 1من 
سنوات 5من   

أقل  إلى 5من 
سنوات 10من   

أقل  إلى 10من 
سنة 15من   

أقل  إلى 15من 
سنة 20من   

سنة  20
 المجموع فأكثر

 دمشق
 199 13 43 44 39 60 العدد

 %100.0 %6.5 %21.6 %22.1 %19.6 %30.2 النسبة %

 تشرين
 163 7 26 52 52 26 العدد

سبة %الن  16.0% 31.9% 31.9% 16.0% 4.3% 100.0% 

 اجملموع
 362 20 69 96 91 86 العدد

 %100.0 %5.5 %19.1 %26.5 %25.1 %23.8 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث

سنكات(  5إلى أقؿ مف  1 ( أٌف نسبة األعضاء ممف بمغت سنكات تدريسو )مف78-2)الجدكؿ يبيف 
%( في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة األعضاء ممف 16%( في جامعة دمشؽ، ك)31.2تكزعت بيف )

%( 31.9%( في جامعة دمشؽ، ك)19.6سنكات( بيف ) 11إلى أقؿ مف  5بمغت سنكات تدريسو )مف 
 15مف  إلى أقؿ 11في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة األعضاء ممف بمغت سنكات تدريسو )مف 

%( في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة األعضاء 31.9%( في جامعة دمشؽ، ك)22.1سنكات( بيف )
%( في جامعة دمشؽ، 21.6سنكات( بيف ) 21إلى أقؿ مف  15ممف بمغت سنكات تدريسو )مف 

سنة فأكثر( بيف  21%( في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة األعضاء ممف بمغت سنكات تدريسو )16ك)
 %( في جامعة تشريف 4.3جامعة دمشؽ، ك) %( في6.5)

ية حسب متغيرم الجامعة التعميمكالشكؿ اآلتي يبيف التمثيؿ البياني لتكزع أفراد عينة أعضاء الييئة 
 كسنكات التدريس في الجامعة:
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 ت التدريسية حسب متغيري الجامعة وسنواالتعليمأعضاء الهيئة توزع أفراد عينة التمثيل البياني ل( 36-2رقم ) الشكل

 ية حسب مت يري الجامعة ومصدر الشيادة: التعميمتوزع أعضاء الييئة  -ه

 ية حسب متغيري الجامعة ومصدر الشهادةالتعليمأعضاء الهيئة ( توزع أفراد عينة 79-2) جدول.
 المجموع جامعة أجنبية جامعة عربية جامعة سورية الجامعة * مصدر الشهادة

 دمشق
 199 93 29 77 العدد

 %100.0 %46.7 %14.6 %38.7 النسبة %

 تشرين
 163 74 13 76 العدد

 %100.0 %45.4 %8.0 %46.6 النسبة %

 اجملموع
 362 167 42 153 العدد

 %100.0 %46.1 %11.6 %42.3 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث                  

( أٌف نسبة األعضاء ممف كاف مصدر شيادتو جامعة سكرية تكزعت بيف 79-2)الجدكؿ يبيف 
%( في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة األعضاء ممف كاف 46.6%( في جامعة دمشؽ، ك)38.7)

%( في جامعة تشريف، كتكزعت 8%( في جامعة دمشؽ، ك)14.6مصدر شيادتو جامعة عربية بيف )
%( 45.4%( في جامعة دمشؽ، ك)46.7يادتو جامعة أجنبية بيف )نسبة األعضاء ممف كاف مصدر ش

  في جامعة تشريف 
ية حسب متغيرم الجامعة التعميمكالشكؿ اآلتي يبيف التمثيؿ البياني لتكزع أفراد عينة أعضاء الييئة 

 كمصدر الشيادة:
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 سب متغيري الجامعة ومصدر الشهادةية حالتعليمأعضاء الهيئة توزع أفراد عينة التمثيل البياني ل( 37-2رقم ) الشكل

 :خصائص أفراد عينة رؤساء األقسام 
 توزع رؤساء األقسام حسب مت يري الجامعة والجنس: -أ

 رؤساء األقسام حسب متغيري الجامعة والجنس( توزع أفراد عينة 80-2) جدول.
 المجموع إناث ذكور الجامعة * الجنس

 دمشق
 94 15 57 العدد

 %100.0 %20.8 %79.2 النسبة %

 تشرين
 3: 13 68 العدد

 %100.0 %16.0 %84.0 النسبة %

 اجملموع
 375 28 125 العدد

 %100.0 %18.3 %81.7 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث                  

%( في جامعة دمشؽ، 79.2ر تكزعت بيف )( أٌف نسبة رؤساء األقساـ الذكك 81-2)الجدكؿ يبيف 
%( في جامعة دمشؽ، 21.8%( في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة رؤساء األقساـ اإلناث بيف )84ك)
 %( في جامعة تشريف  16ك)

 
 رؤساء األقسام حسب متغيري الجامعة والجنستوزع أفراد عينة التمثيل البياني ل( 38-2رقم ) الشكل
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 حسب مت يري الجامعة ونوع الكمية: توزع رؤساء األقسام -ب

 رؤساء األقسام حسب متغيري الجامعة ونوع الكلية( توزع أفراد عينة 81-2) جدول.
 المجموع علمية نظرية الجامعة * نوع الكلية

 دمشق
 94 43 29 العدد

 %100.0 %59.7 %40.3 النسبة %

 تشرين
 3: 67 14 العدد

 %100.0 %82.7 %17.3 النسبة %

موعاجمل  
 375 110 43 العدد

 %100.0 %71.9 %28.1 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث                  

%( في جامعة 41.3( أٌف نسبة رؤساء األقساـ مف الكميات النظرية تكزعت بيف )81-2)الجدكؿ يبيف 
%( في جامعة 59.7يف، كتكزعت نسبة الكميات العممية بيف )%( في جامعة تشر 17.3دمشؽ، ك)
 %( في جامعة تشريف  82.7دمشؽ، ك)

 كالشكؿ اآلتي يبيف التمثيؿ البياني لتكزع أفراد عينة رؤساء األقساـ حسب متغيرم الجنس كنكع الكمية:

 
 الجامعة ونوع الكلية رؤساء األقسام حسب متغيريتوزع أفراد عينة التمثيل البياني ل( 39-2رقم ) الشكل

 توزع رؤساء األقسام حسب مت يري الجامعة والرتبة األكاديمية: -ج
 ية حسب متغيري الجامعة والرتبة األكاديميةالتعليمأعضاء الهيئة ( توزع أفراد عينة 82-2) جدول.

 المجموع مدر س أستاذ مساعد أستاذ الجامعة * الرتبة األكاديمية

 دمشق
 72 40 11 21 العدد

 %100.0 %55.6 %15.3 %29.2 النسبة %

 تشرين
 81 36 19 26 العدد

 %100.0 %44.4 %23.5 %32.1 النسبة %

 اجملموع
 153 76 30 47 العدد

 %100.0 %49.7 %19.6 %30.7 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث                       
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%( في 32.1%( في جامعة دمشؽ، ك)29.2( أٌف نسبة األساتذة تكزعت بيف )82-2)الجدكؿ يبيف 
%( في 23.5%( في جامعة دمشؽ، ك)15.3جامعة تشريف، كتكزعت نسبة األساتذة المساعدكف بيف )

%( في جامعة 44.4%( في جامعة دمشؽ، ك)55.6جامعة تشريف، كتكزعت نسبة المدٌرسكف بيف )
كؿ اآلتي يبيف التمثيؿ البياني لتكزع أفراد عينة رؤساء األقساـ حسب متغيرم الجامعة تشريف، كالش

 كالرتبة األكاديمية:

 
 رؤساء األقسام حسب متغيري الجامعة والرتبة األكاديميةتوزع أفراد عينة التمثيل البياني ل( 40-2رقم ) الشكل

 رة:توزع رؤساء األقسام حسب مت يري الجامعة وسنوات الخب -د

 رؤساء األقسام حسب متغيري الجامعة وسنوات الخبرة( توزع أفراد عينة 83-2) جدول.

 الجامعة * سنوات التدريس
 5أقل من 
 سنوات

 إلىسنوات  5من 
 سنوات 10

 10أكثر من 
 المجموع سنوات

 دمشق
 72 54 9 9 العدد

 %100.0 %75.0 %12.5 %12.5 النسبة %

 تشرين
 81 54 11 16 العدد

سبة %الن  19.8% 13.6% 66.7% 100.0% 

 اجملموع
 153 108 20 25 العدد

 %100.0 %70.6 %13.1 %16.3 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث                 

ت( تكزعت بيف سنكا 5( أٌف نسبة رؤساء األقساـ ممف كانت خبرتو )أقؿ مف 83-2)الجدكؿ يبيف 
%( في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة رؤساء األقساـ ممف كانت 19.8%( في جامعة دمشؽ، ك)12.5)

%( في جامعة تشريف، 13.6%( في جامعة دمشؽ، ك)12.5سنكات( بيف ) 11 إلى 5خبرتو )مف 
ؽ، %( في جامعة دمش75سنكات( بيف ) 11كتكزعت نسبة رؤساء األقساـ ممف كانت خبرتو )أكثر مف 

%( في جامعة تشريف، كالشكؿ اآلتي يبيف التمثيؿ البياني لتكزع أفراد عينة أعضاء الييئة 66.7ك)
 ية حسب متغيرم الجامعة كسنكات الخبرة:التعميم
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 رؤساء األقسام حسب متغيري الجامعة وسنوات الخبرةتوزع أفراد عينة التمثيل البياني ل( 41-2رقم ) الشكل

 حسب مت يري الجامعة وأساس التعيين: توزع رؤساء األقسام -ه

 رؤساء األقسام حسب متغيري الجامعة وأساس التعيين( توزع أفراد عينة 84-2) جدول.
 المجموع غير ذلك الخبرة قدم وظيفي الجامعة * أساس التعيين

 دمشق
 72 37 8 27 العدد

 %100.0 %51.4 %11.1 %37.5 النسبة %

 تشرين
 81 41 4 36 العدد
بة %النس  44.4% 4.9% 50.6% 100.0% 

 اجملموع
 153 78 12 63 العدد

 %100.0 %51.0 %7.8 %41.2 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث                 

كظيفي تكزعت بيف ( أٌف نسبة رؤساء األقساـ ممف كاف تعيينيـ عمى أساس القدـ ال84-2)الجدكؿ يبيف 
%( في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة رؤساء األقساـ ممف كاف 44.4%( في جامعة دمشؽ، ك)37.5)

%( في جامعة تشريف، كتكزعت 4.9%( في جامعة دمشؽ، ك)11.1تعيينيـ عمى أساس الخبرة بيف )
ة دمشؽ، %( في جامع51.4نسبة رؤساء األقساـ ممف كاف تعيينيـ عمى أساس أمكر لـ تذكر بيف )

  %( في جامعة تشريف51.6ك)

 
 رؤساء األقسام حسب متغيري الجامعة وأساس التعيينتوزع أفراد عينة التمثيل البياني ل( 42-2رقم ) الشكل
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  العالي: التعميمخصائص أفراد عينة القائمين عمى تطوير 
 العالي حسب مت يري الجامعة والجنس: التعميمتوزع القائمين عمى تطوير  -أ

 العالي حسب متغيري الجامعة والجنس التعليمالقائمين على تطوير ( توزع أفراد عينة 85-2) ل.جدو 
 المجموع إناث ذكور الجامعة * الجنس

 دمشق
 58 6 52 العدد

 %100.0 %10.3 %89.7 النسبة %

 تشرين
 79 11 68 العدد

 %100.0 %13.9 %86.1 النسبة %

 اجملموع
 137 17 120 العدد
% النسبة  87.6% 12.4% 100.0% 

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث                  
%( 89.7العالي مف الذككر تكزعت بيف ) التعميـ( أٌف نسبة القائميف عمى تطكير 85-2)الجدكؿ يبيف 

العالي مف  التعميـقائميف عمى تطكير %( في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة ال86.1في جامعة دمشؽ، ك)
 %( في جامعة تشريف  13.9%( في جامعة دمشؽ، ك)11.3اإلناث بيف )

 
 العالي حسب متغيري الجامعة والجنس التعليمالقائمين على تطوير توزع أفراد عينة التمثيل البياني ل( 43-2رقم ) الشكل

 يري الجامعة ومصدر الشيادة:العالي حسب مت  التعميمتوزع القائمين عمى تطوير  -ب

 العالي حسب متغيري الجامعة ومصدر الشهادة التعليمالقائمين على تطوير ( توزع أفراد عينة 86-2) جدول.
 المجموع جامعة أجنبية جامعة عربية جامعة سورية الجامعة * مصدر الشهادة

 دمشق
 58 53 1 4 العدد

 %100.0 %91.4 %1.7 %6.9 النسبة %

 تشرين
عددال  11 4 64 79 

 %100.0 %81.0 %5.1 %13.9 النسبة %

 اجملموع
 137 117 5 15 العدد

 %100.0 %85.4 %3.6 %10.9 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث                  
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العالي ممف كاف مصدر شيادتو جامعة  ـالتعمي( أٌف نسبة القائميف عمى تطكير 86-2)الجدكؿ يبيف 
%( في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة القائميف 13.9%( في جامعة دمشؽ، ك)6.9سكرية تكزعت بيف )

%( في جامعة دمشؽ، 1.7العالي ممف كاف مصدر شيادتو جامعة عربية بيف ) التعميـعمى تطكير 
العالي ممف كاف مصدر  التعميـ %( في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة القائميف عمى تطكير5.1ك)

 %( في جامعة تشريف 81%( في جامعة دمشؽ، ك)91.4شيادتو جامعة أجنبية بيف )

 
 العالي حسب متغيري الجامعة ومصدر الشهادة التعليمالقائمين على تطوير توزع أفراد عينة التمثيل البياني ل( 44-2رقم ) الشكل

 الي حسب مت يري الجامعة والمرتبة العممية:الع التعميمتوزع القائمين عمى تطوير  -د

 العالي حسب متغيري الجامعة والمرتبة العلمية التعليمالقائمين على تطوير ( توزع أفراد عينة 87-2جدول )
 المجموع مدر س أستاذ مساعد أستاذ الجامعة * المرتبة العلمية

 دمشق
 58 14 21 23 العدد

 %100.0 %24.1 %36.2 %39.7 النسبة %

 تشرين
 79 22 23 34 العدد

 %100.0 %27.8 %29.1 %43.0 النسبة %

 اجملموع
 137 36 44 57 العدد

 %100.0 %26.3 %32.1 %41.6 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث                      

%( 39.7العالي تكزعت بيف ) التعميـمف القائميف عمى تطكير  ( أٌف نسبة األساتذة87-2)الجدكؿ يبيف 
%( في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة األساتذة المساعدكف مف القائميف عمى 43في جامعة دمشؽ، ك)

 %( في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة 24%( في جامعة دمشؽ، ك)36.2العالي بيف ) التعميـتطكير 
%( في 27.8%( في جامعة دمشؽ، ك)24.1العالي بيف ) التعميـ المدٌرسكف مف القائميف عمى تطكير

 جامعة تشريف 
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 العالي حسب متغيري الجامعة والمرتبة العلمية التعليمالقائمين على تطوير توزع أفراد عينة التمثيل البياني ل( 45-2رقم ) الشكل

 س التعيين:العالي حسب مت يري الجامعة وأسا التعميمتوزع القائمين عمى تطوير  -ه

 العالي حسب متغيري الجامعة وأساس التعيين التعليمالقائمين على تطوير ( توزع أفراد عينة 88-2جدول )
 المجموع غير ذلك الخبرة قدم وظيفي الجامعة * أساس التعيين      

 دمشق
 58 16 12 30 العدد

 %100.0 %27.6 %20.7 %51.7 النسبة %

 تشرين
 79 39 14 26 العدد

لنسبة %ا  32.9% 17.7% 49.4% 100.0% 

 اجملموع
 137 55 26 56 العدد

 %100.0 %40.1 %19.0 %40.9 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث            
يـ عمى أساس القدـ العالي ممف كاف تعيين التعميـ( أٌف نسبة القائميف عمى تطكير 88-2)الجدكؿ يبيف 

%( في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة 32.9%( في جامعة دمشؽ، ك)51.7الكظيفي تكزعت بيف )
%( في جامعة 21.7العالي ممف كاف تعيينيـ عمى أساس الخبرة بيف ) التعميـالقائميف عمى تطكير 

الي ممف كاف الع التعميـ%( في جامعة تشريف، كتكزعت نسبة القائميف عمى تطكير 17.7دمشؽ، ك)
 %( في جامعة تشريف  49.4%( في جامعة دمشؽ، ك)27.6تعيينيـ عمى أساس أمكر لـ تذكر بيف )

 
 العالي حسب متغيري الجامعة وأساس التعيين التعليمالقائمين على تطوير توزع أفراد عينة التمثيل البياني ل( 46-2رقم ) الشكل
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 حسب مت يري الجامعة والصفة اإلدارية:العالي  التعميمتوزع القائمين عمى تطوير  -و

 العالي حسب متغيري الجامعة والصفة اإلدارية التعليمالقائمين على تطوير ( توزع أفراد عينة 89-2) جدول.

 مجلس الجامعة  الجامعة * الصفة اإلدارية      
 العالي التعليمو 

مجلس الشؤون العلمية 
 المجموع واإلدارية

 دمشق
 58 32 26 العدد

 %100.0 %55.2 %44.8 النسبة %

 تشرين
 79 48 31 العدد

 %100.0 %60.8 %39.2 النسبة %

 اجملموع
 137 80 57 العدد

 %100.0 %58.4 %41.6 النسبة %
 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث            
العالي ممف كانت صفتيـ اإلدارية مجمس  التعميـعمى تطكير ( أٌف نسبة القائميف 89-2)الجدكؿ يبيف 

%( في جامعة 39.2%( في جامعة دمشؽ، ك)44.8العالي تكزعت بيف ) التعميـالجامعة، كمجمس 
العالي ممف كانت صفتيـ اإلدارية مجمس الشؤكف  التعميـتشريف، كتكزعت نسبة القائميف عمى تطكير 

 %( في جامعة تشريف 61.8جامعة دمشؽ، ك) %( في55.2العممية كاإلدارية بيف )

 
 العالي حسب متغيري الجامعة والصفة اإلدارية التعليمالقائمين على تطوير توزع أفراد عينة التمثيل البياني ل( 47-2رقم ) الشكل

 أدواث الدزاطت: -1-1-3
العػػالي، كلتحقيػػؽ  التعمػػيـتعػػٌرؼ األبعػػاد التربكيػػة لمتطػػكير كالتحػػديث فػػي  إلػػىالدراسػػة الحاليػػة  ىػػدفت

 أىداؼ الدراسة تـٌ بناء أدكات الدراسة، كتشمؿ:
 :العالي التعميمية ودورىم في تطوير مؤسسة التعميماستبانة لرصد آراء أعضاء الييئة أواًل: 

يػػة شػػممت التعميمتككنػػت االسػػتبانة مػػف قسػػميف، تضػػمف القسػػـ األكؿ معمكمػػات عامػػة عػػف أعضػػاء الييئػػة 
س، نػػكع الكميػػة، المرتبػػة العمميػػة، سػػنكات التػػدريس فػػي الجامعػػة، أمػػا القسػػـ الثػػاني متغيػػرات الجامعػػة، الجػػن

 كىي:العالي مف خالؿ خمس محاكر أساسية،  التعميـية في تطكير التعميمفتضمف دكر أعضاء الييئة 
 العالي  التعميـية في تطكير التعميمدكر أعضاء الييئة  المحور األول:
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 كالمقررات الدراسية الجامعية  بناء المناىج المحور الثاني:
 ية كتجديد أساليبيا التعميمية في تطكير العممية التعميمدكر أعضاء الييئة  المحور الثالث:
يػػة فػػي تقػػٌدـ الطػػالب كتطػػكير ميػػاراتيـ كتػػأىيميـ لسػػكؽ التعميمدكر تقيػػيـ أعضػػاء الييئػػة  المحةةور الرابةة :

 العمؿ 
 العممي الدراسةية في تطكير ميمالتعة أعضاء الييئة يعمفا المحور الخامس:

كلإلجابة عمى أسئمة االستبانة تـٌ االعتماد عمى مقياس )ليكرت( الخماسي، كالمثقؿ بأرقاـ تصاعدية 
 مناسبة لتقدير درجة المكافقة عمى العبارات الكاردة في االستبانة كما يأتي:

 دائمةاً   البةاً  أحيانةاً  نةادراً  إطالقاً 
1 2 3 4 5 

كاف  إذ أنو( عبارة مكزعة عمى المحاكر السابقة، ب81الستبانة في صكرتيا النيائية عمى )كاشتممت ا
( عبارة، كلممحكر الرابع 11( عبارة، كلممحكر الثالث )16( عبارة، كلممحكر الثاني )23لممحكر األكؿ )

 ( عبارة 15( عبارة، كلممحكر الخامس )16)
 العالي: التعميمتيم في تطوير مؤسسات عمىفاثانيًا: استبانة لرصد آراء رؤساء األقسام و 

تككنػػت االسػػتبانة مػػف قسػػميف، تضػػمف القسػػـ األكؿ معمكمػػات عامػػة عػػف رؤسػػاء األقسػػاـ شػػممت متغيػػرات 
الجامعة، الجنس، نكع الكمية، الرتبة األكاديمية، سػنكات الخبػرة، أسػاس التعيػيف، أمػا القسػـ الثػاني فتضػمف 

 كىي:العالي مف خالؿ ست محاكر أساسية،  التعميـير مؤسسات ة رؤساء األقساـ في تطك عمىدكر فا
 العالي  التعميـتكامؿ االدكار مع اإلدارة الجامعية في تطكير  المحور األول:
 تنفيذ رسالة الجامعة كأىدافيا العامة  المحور الثاني:
 دكر رئيس القسـ في تكصيؼ المقررات كاختيار مضامينيا  المحور الثالث:

 المساىمة في تطكير القسـ  اب :المحور الر 
 العالي في التطبيؽ  التعميـكضع منطمقات التطكير في  المحور الخامس:
 العالي  لمتعميـالمشاركة في كضع الرؤية المستقبمية  المحور السادس:

كلإلجابة عمى أسئمة االستبانة تـٌ االعتماد عمى مقياس )ليكرت( الخماسي، كالمثقؿ بأرقاـ تصاعدية 
 بة لتقدير درجة المكافقة عمى العبارات الكاردة في االستبانة كما يأتي:مناس

 بدرجة ممتازة بدرجة جيدة جداً  بدرجة جيدة بدرجة متوسطة بدرجة ضعيفة
1 2 3 4 5 

كاف  إذ أنو( عبارة مكزعة عمى المحاكر السابقة، ب58كاشتممت االستبانة في صكرتيا النيائية عمى )
( عبارة، كلممحكر الرابع 11( عبارات، كلممحكر الثالث )7رات، كلممحكر الثاني )( عبا8لممحكر األكؿ )

 ( عبارات 7( عبارات، كلممحكر السادس )9( عبارة، كلممحكر الخامس )16)
 :العالي وتطوير مؤسساتو التعميمتحديث  ودورىم فيلرصد آراء عمل القائمين ثالثًا: استبانة 

العػالي  التعمػيـالقسـ األكؿ معمكمات عامة عف القائميف عمى تطكير  تككنت االستبانة مف قسميف، تضمف
شممت متغيرات الجامعة، الجنس، مصػدر الشػيادة، المرتبػة العمميػة، أسػاس التعيػيف، الصػفة اإلداريػة، أمػا 
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العػالي كتطػكير مؤسسػاتو مػف خػالؿ عشػر محػاكر  التعميـالقسـ الثاني فتضمف دكر القائميف عمى تحديث 
 ىذه المحاكر ىي: أساسية، ك 

 العالي  التعميـية في تطكير التعميمدكر السياسة  المحور األول:
عدادىا  التعميـصياغة أىداؼ  المحور الثاني:  العالي كا 
 العالي  لمتعميـكضع مراحؿ التخطيط االستراتيجي  المحور الثالث:
 العالي كتقكيميا  لمتعميـتحميؿ البيئة المؤسساتية  المحور الراب :

 بناء السياسات االستراتيجية لممؤسسة الجامعية )صياغتيا كتنفيذىا( لمحور الخامس: ا
 العالي  التعميـإحداثيات التطكير في المحور السادس: 
 العالي كتنميتو  لمتعميـتحديث سياسة التخطيط  المحور الساب :
 العالي  التعميـالعالي في تطكير  التعميـدكر مجمس  المحور الثامن:

 رسـ المالمح األساسية لممناىج الجامعية كتطكيرىا  ور التاس :المح
 العالي  التعميـالتطكير كالجكدة في  المحور العاشر:

كلإلجابة عمى أسئمة االستبانة تـٌ االعتماد عمى مقياس )ليكرت( الخماسي، كالمثقؿ بأرقاـ تصاعدية 
 ستبانة كما يأتي:مناسبة لتقدير درجة المكافقة عمى العبارات الكاردة في اال

 بدرجة كبيرة جداً  بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة ضعيفة  ير موافق
1 2 3 4 5 

كاف  إذ أنو( عبارة مكزعة عمى المحاكر السابقة، ب139كاشتممت االستبانة في صكرتيا النيائية عمى )
عبارات، كلممحكر الرابع ( 8( عبارة، كلممحكر الثالث )12( عبارة، كلممحكر الثاني )18لممحكر األكؿ )

( 19( عبارة، كلممحكر السابع )15( عبارات، كلممحكر السادس )9( عبارة، كلممحكر الخامس )12)
 ( عبارة 16( عبارة، كلممحكر العاشر )18( عبارة، كلممحكر التاسع )12عبارة، كلممحكر الثامف )

 :طوير مؤسساتوالعالي وت التعميمتحديث  عمى رابعًا: استمارة مقابمة لمقائمين
 التعمػيـتككنت المقابمة مػف قسػميف، تضػمف القسػـ األكؿ معمكمػات عامػة عػف القػائميف عمػى تطػكير 

العػػػالي شػػػممت متغيػػػرات الجامعػػػة، الجػػػنس، مصػػػدر الشػػػيادة، المرتبػػػة العمميػػػة، أسػػػاس التعيػػػيف، الصػػػفة 
كتطػكير مؤسسػاتو مػف خػالؿ  العػالي التعمػيـاإلدارية، أما القسـ الثاني فتضمف دكر القػائميف عمػى تحػديث 

 ( عبارة، كأماـ كؿ عبارة يكجد ثالثة خيارات لإلجابة كفؽ المقياس اآلتي:31)
 نعم ال أدري ال
1 2 3 

ـٌ االسػػػتناد  مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ مجمكعػػػة مػػػف  spssأسػػػمكب التحميػػػؿ اإلحصػػػائي لمبيانػػػات  إلػػػىكػػػذلؾ تػػػ
ـٌ اعتمػاد مسػتكل داللػة المؤشرات كاالختبػارات اإلحصػائية حسػب مناسػبتيا ألغػراض ا  1.15لبحػث  كمػا تػ

 في اختبار الفرضيات  عمييالقبكؿ أك رفض الفرضيات، كىك مف المستكيات المعنكية المتفؽ 
 أما معيار الحكم عمى متوسط االستجابات وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي:

 درجة االستجابة الدنيا/عدد فئات االستجابة –ا عمىالدرجة المقياس = درجة االستجابة  
 0.8=  5/ 1 – 5درجة المقياس = 
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 تكون الدرجات عمى النحو اآلتي:  عميووبناًء 
 اإلاجال )ملياض ليكسث(

 اإلاىافلتدزحت 

 الاطدباهت الثالثت الاطدباهت الثاهيت الاطدباهت ألاولى

1 – 1.8 ً
 
ًغحر مىافمًبذسحت طعُفتًئطالكا

1.81 – 2.61 ً
 
ًبذسحت طعُفتًبذسحت مخىظطتًهادسا

2.61 – 3.41 ً
 
ًبذسحت مخىظطتًبذسحت حُذةًأخُاها

3.41 – 4.21 ً
 
ًًغالبا

 
ًبذسحت هبحرةًبذسحت حُذة حذا

4.21 – 5 ً
 
ًًبذسحت ممخاصةًهادسا

 
ًبذسحت هبحرة حذا

 أما معيار الحكم عمى متوسط االستجابات وفقًا لمقياس ليكرت الثالثي:
 
 

 يكون توزع الدرجات في بطاقة المقابمة وفق اآلتي: عميووبناًء 
( فيػػي تقابػػؿ شػػدة اإلجابػػة )ال(، 1.67 -1إذا كقعػػت قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي لإلجابػػات ضػػمف المجػػاؿ )

( فيي تقابؿ شػدة اإلجابػة ال 2.34-1.67كقعت قيمة المتكسط الحسابي لإلجابات ضمف المجاؿ )أما إذا 
ذا كقعت قيمة المتكسط الحسابي ضمف المجاؿ )  ( فيي تقابؿ شدة اإلجابة نعـ 3-2.34أدرم، كا 

 صدق أدواث الدزاطت: -1-1-4

 الصدق إجراءات : 
 بعد اتاالستبيان عرض تـ (البنائي الصدؽ) يفالمحكم صدؽ مف لمتحقؽ :(المحكمون) المحتوى صدق -أ

 كصػياغة كضػكح مػدل فػي الػرأم إبػداء بيػدؼ كذلػؾ ،ف قي تطكبر التعمػيـ العػاليييالمعن نفس عمىاإعدادى

 والباحثػت قامػ التحكػيـ نتػائج عمػى كبنػاء إليػو، تنتمػي الػذم لممجػاؿ فقػرة كػؿ كمالءمة انتماء كمدل الفقرات،
 .تعديؿالب
قػػدرة كػػؿ  ليعػػد الصػػدؽ مػػف األمػػكر المطمػػكب تكافرىػػا فػػي أداة الدراسػػة لبيػػاف مػػد :الصةةدق الظةةاىري -ب

 أم إلػى معرفػة بػو يقصد صدؽ ىك" :كالصدؽ الظاىرم ،عبارة مف عباراتيا عمى قياس ما كضعت لقياسو

 ألىػداؼ بنػد كػؿ مالءمػة مػدل حيػث مػف أجمػو مػف صػٌمـ مػا قيػاس عمػى، قػادران  ظاىريػا المقيػاس يبػدك مػدل

كلمتحقؽ مف صدؽ أدكات الدراسة تـٌ عرضيا فػي صػكرتيا األكليػة عمػى   (58 ص ،2005فيمي) الدراسة
كذلػػؾ  ،(كتشػػريف دمشػؽ تيجػػامعالػػكزارة، ك )فػي  عميميػػةالييئػػة التكأعضػاء القػػاده االداريػػيف عػدد مػػف السػادة 

الي، كلتقػػدير العػػ التعمػػيـلألبعػػاد التربكيػػة لمتطػػكير كالتحػػديث فػػي  كاتلمكشػػؼ عػػف مػػدل تمثيػػؿ فقػػرات األد
مػػدل مناسػػبة عباراتيػػػا كمالءمتيػػا لممجتمػػع المسػػػتيدؼ، كلممصػػادقة عمػػى انتمػػػاء العبػػارات لممجػػاؿ الػػػذم 
أدرجػػت تحتػػػو، كلمتأكػػد مػػػف سػػالمتيا المغكيػػػة كصػػػحة ترميزىػػا، كقػػػد أجمػػع السػػػادة المحٌكمػػكف عمػػػى كفايػػػة 

أك لصػياغتيا المغكيػة أك لعػدـ  العبارات، بينمػا كػاف لبعضػيـ ممحكظػات عمػى بعػض العبػارات إمػا لتكرارىػا
انتمائيا ألبعادىا الفرعية، كقد أخذت الباحثة بجميع الممحكظات التػي كضػعيا المحٌكمػكف سػكاء بحػذؼ مػا 
كػػاف منيػػا مكػػٌرران، أـ بتعػػديؿ الصػػياغة المغكيػػة، أـ بإضػػافة عبػػارات جديػػدة، أـ دمػػج عبػػارتيف أك فصػػميما، 

ـٌ تخفػػيض عػػدد االسػػتبانات كدمجيػػا فػػ سػػت  حيػػث كػػاف عػػددىاي ثالثػػة اسػػتبانات، كبطاقػػة مقابمػػة، كػػذلؾ تػػ

 درجة االستجابة الدنيا/عدد فئات االستجابة –ا عمىدرجة المقياس = درجة االستجابة ال
 0.67=  3/ 1 – 3درجة المقياس = 
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أدكات ىػػي: اسػػتبانة فاعميػػة عمػػؿ اإلداريػػيف كأرائيػػـ فػػي كيفيػػة تطػػكير المؤسسػػات الجامعيػػة، اسػػتبانة تقيػػيـ 
عمػػؿ مجمػػس التعمػػيـ العػػالي فػػي المؤسسػػات الجامعيػػة، مقابمػػة لتقيػػيـ عمػػؿ القػػائميف عمػػى تحػػديث التعمػػيـ 

طػكير مؤسسػاتيا، اسػتبانة لرصػد آراء القػائميف عمػى تحػديث التعمػيـ العػالي كفاعميتػػو العػالي كفاعميتػو فػي ت
في تطكير مؤسساتيا، استبانة آراء رؤسػاء األقسػاـ كفػاعميتيـ فػي تطػكير مؤسسػات التعمػيـ العػالي كتفعيػؿ 

 دكرىـ في تحديثيا، استبانة دكر أعضاء الييئة التعميمية في مؤسسة التعميـ العالي  

    األدكات بصكرتيا النيائية لممحؽ المرفؽ في نياية الدراسةيبيف اك 
 قياس صدق االتساق الداخمي:Internal Consistency  

إيجاد معامؿ  ك الداخمية االرتباطات بحساب اتلالستبان الداخمي االتساؽ صدؽ حساب ـت
لكمية لممحكر  كالدرجة االرتباط بيرسكف بيف درجة كؿ عبارة مف العبارات المككنة لكؿ محكر، كالدرجة ا

 :يمي كما النتائج ككانتالكمية لكؿ محكر مف محاكر المقياس كالدرجة الكمية لممقياس  
 ية:التعميمأواًل: استبانة أعضاء الييئة 

 الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تندرج تحتو: -أ
 اق الداخلي بين درجة كل سؤال والدرجة الكلية للمجال الذي ينتمي إليو )االستبانة األولى(معامل االتس( 90-2) جدول.

 زكم

 الظإال

معامل ازجباط 

 بيرطىن 

 زكم

 الفلسة

معامل ازجباط 

 بيرطىن 

 زكم

 الفلسة

معامل ازجباط 

 بيرطىن 

 زكم

 الفلسة

معامل ازجباط 

 بيرطىن 

 زكم

 الفلسة

معامل ازجباط 

 بيرطىن 

1 0 823)*( 18 0 767)*( 35 0 755)*( 52 0 887*(*) 69 0 779)*( 
2 0 784)*( 19 0 802)**( 36 0 861)**( 53 0 913*(*) 71 0 870*(*) 
3 0 771)**( 21 0 775)*( 37 0 794)*( 54 0 859*(*) 71 0 807)*( 
4 0 708)**( 21 0 847*(*) 38 0 791)*( 55 0 798)*( 72 0 801)*( 
5 0 798)*( 22 0 864*(*) 39 0 764)*( 56 0 841)**( 73 0 741)*( 
6 0 717)*( 23 0 837)**( 41 0 867)*( 57 0 823)**( 74 0 836*(*) 
7 0 845)**( 24 0 739)*( 41 0 803)*( 58 0 881*(*) 75 0 912*(*) 
8 0 796)*( 25 0 804)**( 42 0 757)*( 59 0 813*(*) 76 0 823*(*) 
9 0 747)*( 26 0 821)**( 43 0 801)*( 61 0 856*(*) 77 0 927)**( 

11 0 852)*( 27 0 751)*( 44 0 864)*( 61 0 793)*( 78 0 805)**( 
11 0 827)**( 28 0 743)*( 45 0 723)*( 62 0 741)*( 79 0 916*(*) 
12 0 777)**( 29 0 813)**( 46 0 724)*( 63 0 843)**( 81 0 937*(*) 
13 0 703)*( 31 0 753)*( 47 0 851)**( 64 0 827*(*) 81 0 762)*( 
14 0 873)*( 31 0 746)*( 48 0 918)**( 65 0 813*(*)  
15 0 756)**( 32 0 913)**( 49 0 735)*( 66 0 839*(*) 
16 0 719)**( 33 0 842)**( 51 0 789)*( 67 0 843)**( 
17 0 807)*( 34 0 851)**( 51 0 842)**( 68 0 861*(*) 

0.5ً.أن معامل الاسجباط دال عىذ معخىي داللت  )*( حعجي    

0.0ً.)**( حعجي أن معامل الاسجباط دال عىذ معخىي داللت     

( أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ سؤاؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تندرج 91-2)الجدكؿ يبيف 
كىي مقبكلة إحصائيان ككف قيـ  (،1.15، 1.11تحتو مكجبة كذات داللة إحصائية عند مستكيي داللة )

االتساؽ الداخمي بيف عبارات االستبانة تبعان لممجاؿ  إلى(، مما يشير 1.71معامالت االرتباط أكبر مف )
 الذم تندرج تحتو 
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 الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية لممقياس: -ب
 رتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانة )االستبانة األولى(( قيم معامالت اال91-2الجدول )

 معامل ارتباط بريسون المحاور

 (*)*827 0 العايل التعليمية يف تطوير التعليمدور أعضاء اذليئة 

 (*)*813 0 بناء ادلناىج وادلقررات الدراسية اجلامعية

 *(*)939 0 ية وجتديد أساليبهاتعليمالية يف تطوير العملية التعليمدور أعضاء اذليئة 

 *(*)927 0 ية يف تقّدم الطالب وتطوير مهاراهتم وتأىيلهم لسوق العملالتعليمدور تقييم أعضاء اذليئة 

 *(*)893 0 العلميالدراسةية يف تطوير التعليمة أعضاء اذليئة علىفا

صائية مع الدرجة الكمية لالستبانة، المحاكر ترتبط ارتباطان ذك داللة إح جميع أف( 91-2)الجدكؿ  يبيف
 ، مما يدؿ عمى أف محاكر االستبانة تتمتع بدرجة صدؽ عالية 01 0كذلؾ عند مستكل داللة 

 ثانيًا: استبانة رؤساء األقسام:
 الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تندرج تحتو: -أ

 االتساق الداخلي بين درجة كل سؤال والدرجة الكلية للمجال الذي ينتمي إليو )االستبانة الثانية(معامل ( 92-2) جدول.
 زكم

 الظإال

معامل ازجباط 

 بيرطىن 

 زكم

 الفلسة

معامل ازجباط 

 بيرطىن 

 زكم

 الفلسة

معامل ازجباط 

 بيرطىن 

 زكم

 الفلسة

معامل ازجباط 

 بيرطىن 

1 0 717)*( 16 0 847(*)* 31 0 709)*( 46 0 832)**( 
2 0 742)*( 17 0 901(*)* 32 0 741)*( 47 0 824)*( 
3 0 833)**( 18 0 889)**( 33 0 802)*( 48 0 897*(*) 
4 0 841)**( 19 0 747)*( 34 0 748)*( 49 0 901)**( 
5 0 922)**( 21 0 881*(*) 35 0 851)*( 51 0 843*(*) 
6 0 864*(*) 21 0 874)*( 36 0 828)**( 51 0 755)*( 
7 0 897*(*) 22 0 912*(*) 37 0 879)**( 52 0 742)*( 
8 0 801)*( 23 0 799)*( 38 0 892)**( 53 0 715)*( 
9 0 767)*( 24 0 838)*( 39 0 835)**( 54 0 744)*( 
11 0 857*(*) 25 0 775)*( 41 0 857)**( 55 0 802)*( 
11 0 863 *(*) 26 0 755)*( 41 0 806)*( 56 0 894)**( 
12 0 778)*( 27 0 866)*( 42 0 814*(*) 57 0 761)*( 
13 0 838*(*) 28 0 761)*( 43 0 809)*( 58 0 766)*( 
14 0 829)**( 29 0 788)*( 44 0 866(**)  

15 0 807)*( 31 0 837)**( 45 0 916*(*) 
0.5ً.)*( حعجي أن معامل الاسجباط دال عىذ معخىي داللت     

0.0ً.عامل الاسجباط دال عىذ معخىي داللت )**( حعجي أن م    

( أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ سؤاؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تندرج 92-2)الجدكؿ يبيف 
(، كىي مقبكلة إحصائيان ككف قيـ 1.15، 1.11تحتو مكجبة كذات داللة إحصائية عند مستكيي داللة )

االتساؽ الداخمي بيف عبارات االستبانة تبعان لممجاؿ  إلىما يشير (، م1.71معامالت االرتباط أكبر مف )
 الذم تندرج تحتو 
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 الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية لممقياس: -ب
 ثانية(( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانة )االستبانة ال93-2الجدول )

 معامل ارتباط بريسون المحاور

 *(*)898 0 العايل التعليمتكامل االدوار مع اإلدارة اجلامعية يف تطوير 

 *(*)875 0 تنفيذ رسالة اجلامعة وأىدافها العامة

 *(*)855 0 دور رئيس القسم يف توصيف ادلقررات واختيار مضامينها

 *(*)876 0 ادلسامهة يف تطوير القسم

 (*)*861 0 العايل يف التطبيق التعليمقات التطوير يف وضع منطل

 *(*)888 0 العايل للتعليمادلشاركة يف وضع الرؤية ادلستقبلية 

المحاكر ترتبط ارتباطان ذك داللة إحصائية مع الدرجة الكمية لالستبانة،  جميع أف( 93-2)الجدكؿ  يبيف
 الستبانة تتمتع بدرجة صدؽ عالية ، مما يدؿ عمى أف محاكر ا01 0كذلؾ عند مستكل داللة 

 العالي: التعميمثالثًا: استبانة القائمين عمى تطوير 
 الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تندرج تحتو: -أ

 مي إليو )االستبانة الثالثة(معامل االتساق الداخلي بين درجة كل سؤال والدرجة الكلية للمجال الذي ينت( 94-2) جدول.
 زكم

 الظإال

معامل ازجباط 

 بيرطىن 

 زكم

 الفلسة

معامل ازجباط 

 بيرطىن 

 زكم

 الفلسة

معامل ازجباط 

 بيرطىن 

 زكم

 الفلسة

معامل ازجباط 

 بيرطىن 

 زكم

 الفلسة

معامل ازجباط 

 بيرطىن 

1 0 739)*( 29 0 744)*( 57 0 787)*( 85 0 776)*( 113 0 789)*( 
2 0 766)*( 31 0 884)**( 58 0 713)*( 86 0 899)**( 114 0 746)*( 
3 0 876)**( 31 0 861)**( 59 0 759)*( 87 0 871)**( 115 0 796)*( 
4 0 913)**( 32 0 761)*( 61 0 898)**( 88 0 765)*( 116 0 777)*( 
5 0 744)*( 33 0 763)*( 61 0 851)**( 89 0 753)*( 117 0 765)*( 
6 0 723)*( 34 0 922)**( 62 0 855)**( 91 0 888)**( 118 0 765)*( 
7 0 884)**( 35 0 763)*( 63 0 771)*( 91 0 766)*( 119 0 903)**( 
8 0 754)*( 36 0 796)*( 64 0 713)*( 92 0 757)*( 121 0 918)**( 
9 0 739)*( 37 0 913)**( 65 0 756)*( 93 0 913)**( 121 0 735)*( 
11 0 748)*( 38 0 884)**( 66 0 893)**( 94 0 862)**( 122 0 787)*( 
11 0 903)**( 39 0 911)**( 67 0 841)**( 95 0 881)**( 123 0 765)*( 
12 0 885)**( 41 0 752)*( 68 0 823)**( 96 0 777)*( 124 0 921)*( 
13 0 766)*( 41 0 745)*( 69 0 737)*( 97 0 768)*( 125 0 764)*( 
14 0 741)*( 42 0 763)*( 71 0 803)*( 98 0 904)**( 126 0 945)**( 
15 0 869)**( 43 0 746)*( 71 0 739)*( 99 0 921)**( 127 0 766)*( 
16 0 913)**( 44 0 894)**( 72 0 943)**( 111 0 741)*( 128 0 767)*( 
17 0 741)*( 45 0 751)*( 73 0 761)*( 111 0 763)*( 129 0 752)*( 
18 0 745)*( 46 0 756)*( 74 0 738)*( 112 0 913)**( 131 0 927)**( 
19 0 758)*( 47 0 877)**( 75 0 801)*( 113 0 743)*( 131 0 877)**( 
21 0 871)**( 48 0 867)*( 76 0 928)**( 114 0 766)*( 132 0 744)*( 
21 0 908)**( 49 0 905)**( 77 0 871)**( 115 0 893)**( 133 0 801)*( 
22 0 736)*( 51 0 722)*( 78 0 918)**( 116 0 751)**( 134 0 879)**( 
23 0 752)*( 51 0 767)*( 79 0 735)*( 117 0 763)**( 135 0 742)*( 
24 0 887)**( 52 0 712)*( 81 0 889)*( 118 0 757)*( 136 0 781)*( 
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25 0 762)*( 53 0 894)**( 81 0 872)**( 119 0 713)*( 137 0 754)*( 
26 0 733)*( 54 0 875)**( 82 0 882)**( 111 0 739)*( 138 0 755)*( 
27 0 874)*( 55 0 745)*( 83 0 724)*( 111 0 943)**( 139 0 769)*( 
28 0 869)**( 56 0 766)*( 84 0 797)*( 112 0 761)*(  

0.5ً.)*( حعجي أن معامل الاسجباط دال عىذ معخىي داللت     

0.0ً.سجباط دال عىذ معخىي داللت )**( حعجي أن معامل الًا    

( أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ سؤاؿ كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تندرج 94-2)الجدكؿ يبيف 
(، كىي مقبكلة إحصائيان ككف قيـ 1.15، 1.11تحتو مكجبة كذات داللة إحصائية عند مستكيي داللة )

االتساؽ الداخمي بيف عبارات االستبانة تبعان لممجاؿ  إلى(، مما يشير 1.71معامالت االرتباط أكبر مف )
 الذم تندرج تحتو 

 الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية لممقياس: -ب
 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لالستبانة )االستبانة الثالثة(95-2الجدول )

 معامل ارتباط بريسون حاورالم

 )**(894 0 العايل التعليمية يف تطوير التعليمدور السياسة 

 )**(876 0 العايل وإعدادىا التعليمصياغة أىداف 

 )**(855 0 العايل للتعليموضع مراحل التخطيط االسرتاتيجي 

 )**(863 0 العايل وتقوميها للتعليمحتليل البيئة ادلؤسساتية 

 )**(912 0 ات االسرتاتيجية للمؤسسة اجلامعية )صياغتها وتنفيذىا(بناء السياس

 )**(897 0 العايل التعليمإحداثيات التطوير يف 

 )**(844 0 العايل وتنميتو للتعليمحتديث سياسة التخطيط 

 )**(865 0 العايل التعليمالعايل يف تطوير  التعليمدور رللس 

 )**(866 0 عية وتطويرىارسم ادلالمح األساسية للمناىج اجلام

 )**(923 0 العايل التعليمالتطوير واجلودة يف 

المحاكر ترتبط ارتباطان ذك داللة إحصائية مع الدرجة الكمية لالستبانة،  جميع أف( 95-2)الجدكؿ  يبيف
 ، مما يدؿ عمى أف محاكر االستبانة تتمتع بدرجة صدؽ عالية 01 0كذلؾ عند مستكل داللة 

 أدواث الدزاطت: زباث -1-1-5
 عمى يحصؿ فإنو مرة مف أكثر ما فرد عمى طبقت إذا" التي الثابتة األداة بأنو الثبات عطيفة عرؼ      
 بأنو |الثبات|  عالـ أبك توفسر  كما  ( 139ص، 2006)" المرتيف في الدرجات نفس
 الداخمي التناسؽ سةار د لياألك : "الثبات لتقكيـ طريقتيف تكجد بأنو أكضح ككذلؾ ،"المقياس درجة دقة" ىك

 الباحثة اتبعتمف ذلؾ يدؼ الكلتحقيؽ (  331ص،2010)"الدرجة رااستقر  قياس كالثانية لممقياس،
 :اة فقراتييعمكفاالدراسة  كاتأددالالت ثبات  إلىتكصؿ لم طريقتيف
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  خكرو نبامعادلة" ألفا  األولى استخدامالطريقة  (Cronbach- alpha):  

كركنباخ لقياس  ألفا معامؿ بحسب الداخمي لمعبارات بيف المحاكر مع بعضيا البعض االتساؽ تـ حساب
 بنديف أك بند كؿ بيف الداخمية تحديد تأثير العالقات في يساىـ الثبات، الذم

 بإعادة االختبارالثبات الثانية  الطريقة : 

 العينة نفسيا عمى التطبيؽ اءبإجر  الباحثة قامت مرة أكؿ االستطالعية العينة عمى االستبانة تطبيؽ بعد
 يقتاف طبقتا لكؿ أداة مف أدكات الدراسة كفؽ اآلتي:ر كالط  أسبكعيف فترة بعد

 ية:التعميمأواًل: استبانة أعضاء الييئة 
 ( قيم معامل الثبات بطريقتي ألفا كرونباخ وإعادة االختبار )االستبانة األولى( 96-2الجدول )

 باتمعامل الث عدد األسئلة المحاور
 بطريقة إعادة االختبار بطريقة ألفا كرونباخ

 0854. 0866. 45 احملور األول

 0888. 0890. 38 احملور الثاين

 0844. 0854. 33 احملور الثالث

 0878. 0869. 38 احملو الرابع

 0897. 09.8. 37 احملور اخلامس

 8.871 8.884 81 الثبات الكلي

ية( تتمتع بقيمة ثبات عالية، إذ بمغ التعميمدراسة )استبانة أعضاء الييئة ( أف أداة ال96-2)الجدكؿ يبيف 
 ( 1.871(، كبطريقة إعادة االختبار )1.884الثبات العاـ بطريقة ألفا كركنباخ )
 ثانيًا: استبانة رؤساء األقسام:

 ثانية( ( قيم معامل الثبات بطريقتي ألفا كرونباخ وإعادة االختبار )االستبانة ال97-2الجدول )

 عدد األسئلة المحاور
 معامل الثبات

 بطريقة إعادة االختبار بطريقة ألفا كرونباخ
 0836. 0845. : احملور األول

 0858. 0867. 9 احملور الثاين

 0887. 0833. 33 احملور الثالث

 0839. 0845. 38 احملو الرابع

 0850. 0843. ; احملور اخلامس

 0860. 0875. 9 احملور السادس

 8.849 8.855 58 الثبات الكلي

( أف أداة الدراسة )استبانة رؤساء األقساـ( تتمتع بقيمة ثبات عالية، إذ بمغ الثبات 97-2)الجدكؿ يبيف 
 ( 1.849(، كبطريقة إعادة االختبار )1.855العاـ لألداة  بطريقة ألفا كركنباخ )
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 العالي: التعميمر عمى تطوي وبطاقة المقابمة لمقائمينثالثًا: استبانة 
 ( قيم معامل الثبات بطريقتي ألفا كرونباخ وإعادة االختبار )االستبانة الثالثة( 98-2الجدول )

 عدد األسئلة المحاور
 معامل الثبات

 بطريقة إعادة االختبار بطريقة ألفا كرونباخ
 0894. 09.0. :3 احملور األول

 0865. 0879. 34 احملور الثاين

 0857. 0866. : لثاحملور الثا

 0873. 0886. 34 احملو الرابع

 0850. 0847. ; احملور اخلامس

 0848. 0859. 37 احملور السادس

 0863. 0878. ;3 احملور السابع

 0898. 09.3. 34 احملور الثامن

 0855. 0866. :3 احملور التاسع

 0884. 0890. 38 احملور العاشر

 8.878 8.889 139 )االستبانة( الثبات الكلي

 8.854 8.863 31 المقابلة

العالي( تتمتع بقيمة ثبات  التعميـ( أف أداة الدراسة )استبانة القائميف عمى تطكير 98-2)الجدكؿ يبيف 
كما  ( 1.878(، كبطريقة إعادة االختبار )1.889عالية، إذ بمغ الثبات العاـ لألداة بطريقة ألفا كركنباخ )

(، 1.854(، كبطريقة إعادة االختبار )1.863قابمة بمغ بطريقة ألفا كركنباخ )نالحظ أٌف ثبات بطاقة الم
 كىذا يدؿ عمى أنيا ذات ثبات عاؿ 

 :اإلاعالجاث ؤلاحصائيت اإلاظخخدمت الطخخالص الىخائج -1-1-6
االجتماعية  لمعمـك اإلحصائية الرزمة برنامج باستخداـ الحاسكب عمى النتائج تحميؿ في الباحثة اعتمدت

SPSS.20:كأىـ القكانيف كاالختبارات المستخدمة ، 
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألىمية النسبية  -1
 ( ستكدنت لمفرؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف Tاختبار ) -2
 اختبار تحميؿ التبايف األحادم  -3
 اختبار دانت لتحديد مصادر الفركؽ بيف المتكسطات  -4
 يف لتحديد التجانس بيف العينيف اختبار ليف -5
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 الثالثالفصل 

 جحليل ئحاباث أفساد العيىت الكليت
 

 جمهيد:

لألبعاد التربكية لمتطكير كالتحديث في التعميـ العالي في سكرية، كذلؾ يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان تحميميان 
ـ العالي، كرصد آراء مف خالؿ رصد آراء أعضاء الييئة التعميمية لدكرىـ في تطكير مؤسسة التعمي

في تطكير القائميف عمى تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو، كرصد آراء رؤساء األقساـ كفاعمىتيـ 
 مؤسسات التعميـ العالي كفؽ اآلتي:

 من خالل: العالي التعميمية ودورىم في تطوير مؤسسة التعميمآراء أعضاء الييئة  أواًل: رصد
 العالي  التعميـية في تطكير يمالتعمدكر أعضاء الييئة  -1
 بناء المناىج كالمقررات الدراسية الجامعية  -2
 ية كتجديد أساليبيا التعميمية في تطكير العممية التعميمدكر أعضاء الييئة  -3
 ية في تقٌدـ الطالب كتطكير مياراتيـ كتأىيميـ لسكؽ العمؿ التعميمدكر تقييـ أعضاء الييئة  -4
 العممي الدراسةية في تطكير التعميمييئة ة أعضاء العمىفا -5

 العالي من خالل: التعميمتيم في تطوير مؤسسات عمىثانيًا: رصد آراء رؤساء األقسام وفا
 العالي  التعميـتكامؿ االدكار مع اإلدارة الجامعية في تطكير  -1
 تنفيذ رسالة الجامعة كأىدافيا العامة  -2
 ت كاختيار مضامينيا دكر رئيس القسـ في تكصيؼ المقررا -3
 المساىمة في تطكير القسـ  -4
 العالي في التطبيؽ  التعميـكضع منطمقات التطكير في  -5
 ـ العالي يعمالمشاركة في كضع الرؤية المستقبمية لمت -6

 من خالل: العالي وتطوير مؤسساتو التعميمتحديث  ودورىم فيآراء عمل القائمين  ثالثًا: رصد
 العالي  التعميـية في تطكير تعميمالدكر السياسة  -1
عدادىا  التعميـصياغة أىداؼ  -2  العالي كا 
 العالي  لمتعميـكضع مراحؿ التخطيط االستراتيجي  -3
 العالي كتقكيميا  لمتعميـتحميؿ البيئة المؤسساتية  -4
 بناء السياسات االستراتيجية لممؤسسة الجامعية )صياغتيا كتنفيذىا(  -5
 العالي  التعميـطكير في إحداثيات الت -6
 العالي كتنميتو  لمتعميـتحديث سياسة التخطيط  -7
 العالي  التعميـالعالي في تطكير  التعميـدكر مجمس  -8
 رسـ المالمح األساسية لممناىج الجامعية كتطكيرىا  -9
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 العالي  التعميـالتطكير كالجكدة في  -11
العالي، وذلك من خالل  التعميمي في تطوير وتحديث العال التعميمرابعًا: تعرف دور القائمين عمى 

 بطاقة مقابمة.
 :يتالخعليمأعضاء الهيئت جحليل ئحاباث  -1-3-1

 العالي: التعميمية في تطوير التعميمأواًل: دور أعضاء الييئة 
 االنحرافات المعيارية ( المتوسطات الحسابية و 99-2) جدول.

 العالي التعليمية لدورىم في تطوير التعليممن أعضاء الهيئة  إلجابات أفراد العينة األىمية النسبيةو 
 العدد العبازاث السكم

اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

 67.6 1.452 3.379 362ًالعالي0 الخعلُمأظهم في وطع مشجىضاث جطىٍش  1

 70.4 1.191 3.522 362ًأهفز ظُاظت حامعتي0 2

 68.5 1.242 3.425 362 ملعخلبل ليلُتي0أسظم مالمذ  ا 3

 82.5 0.900 4.127 362 أظهم في نهظت وطجي0 4

 61.4 1.175 3.072 362 الجامعي0 الخعلُمأعذ مدىس الاسجياص في  5

 74.1 1.181 3.704 362ًأظاهم في جدلُم أهذاف الجامعت0 6

 58.7 1.311 2.934 362ًأطع أظغ الفىش املنهجي0 7

اث املادة التي ًذسظها وخاحاث املجخمع والطلبت0أوفم بحن م 8  76.1 1.185 3.804 362ًدخٍى

 64.7 0.857 3.235 362ًأهمي مهاساث الخفىحر إلابذاعي0 9

 75.8 0.903 3.790 362ًأجبع آلُاث إلاسشاد والخىحُه للطلبت0 10

 63.8 0.946 3.188 362ًأظاهم في بىاء مفاهُم الخغُحر0 11

 67.0 1.026 3.348 362ًث الزاجُت للطلبت0أطىس اللذسا 12

عُت املىولت لي0 13  77.2 1.217 3.862 362ًأطىس املهام الخذَس

ت  14 خفض الطاكاث ) البشٍش
ُ
 61.8 1.326 3.088 362 إلاهخاحُت( في ولُتي0 –الاكخصادًت  –ا

ظاهم في جدلُم أهذاف الخىمُت الىطىُت0 15
ُ
 60.3 0.911 3.017 362 ا

 65.1 0.913 3.254 362 ألاهذاف بىاء  على خصاةص املجخمع العىسي0أخلم  16

 53.5 1.033 2.677 362 أظهم ببىاء الاكخصاد العىسي0 17

18 0
 
 ودولُا

 
 60.8 1.250 3.041 362 أظاهم في خذمت و جطىٍش املجخمع مدلُا

 41.9 1.377 2.094 362ًأعمل على اهماء الخعاون الذولي باألبدار التي أشاسن بها0 19

 68.8 1.584 3.442 362ًالعالي0 الخعلُمأظاهم في جدلُم الجىدة 0في  20

 61.2 1.034 3.058 362ًأظاهم في خلم اكخصاد املعشفت0 21

 66.5 1.070 3.326 362ًا0علىأعذ أطش فىُت  22

 71.7 1.336 3.583 362ًأعذ الباخشحن و ادسيهم0 23

 66.1 0.609 3.303 362 ؤلاحمالي

( تقع 23، 21، 13، 11، 8، 6، 4، 3، 2( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )99-2)الجدكؿ يف يب
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف   الباً (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 4.21-3.41ضمف المجاؿ )

اسة جامعتيـ، ما يككف مف خالؿ: )تنفيذ سي  الباً العالي  التعميـية في تطكير التعميمدكر أعضاء الييئة 
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كرسـ مالمح المستقبؿ لكميتيـ، كاإلسياـ في نيضة كطنيـ كتحقيؽ أىداؼ الجامعة، كالتكفيؽ بيف 
محتكيات المادة التي يدرسكنيا كحاجات المجتمع كالطمبة، كاتباع آليات اإلرشاد كالتكجيو لمطمبة، كتطكير 

عداد الباحثيف(  التعميـفي المياـ التدريسية المككمة إلييـ، كالمساىمة في تحقيؽ الجكدة   العالي، كا 
، 18، 17، 16، 15، 14، 12، 11، 9، 7، 5، 1كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )

عمى مقياس ليكرت، كىذا  أحياناً (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 3.41-2.61( تقع ضمف المجاؿ )22، 21
مف خالؿ: )اإلسياـ في  أحياناً العالي يككف  عميـالتية في تطكير التعميميدؿ أٌف دكر أعضاء الييئة 

عداد محكر االرتكاز في  التعميـكضع مرتكزات تطكير  الجامعي، ككضع أسس الفكر  التعميـالعالي، كا 
المنيجي، كتنمية ميارات التفكير اإلبداعي، كالمساىمة في بناء مفاىيـ التغيير، كتطكير القدرات الذاتية 

البشرية كاالقتصادية كاالنتاجية في كمياتيـ، كالمساىمة في تحقيؽ أىداؼ  لمطمبة، كتحفيز الطاقات
التنمية الكطنية، كتحقيؽ األىداؼ بناءن عمى خصائص المجتمع السكرم، كاإلسياـ في بناء االقتصاد 
السكرم، كالمساىمة في خدمة كتطكير المجتمع محميان كدكليان، كالمساىمة في خمؽ اقتصاد المعرفة، 

عداد  ( فقد كقعت قيمة متكسطيا الحسابي ضمف المجاؿ 19أما بالنسبة لمعبارة ) ا( عمىاألطر الفنية الكا 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف أعضاء الييئة  نادراً (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 1.81-2.61)

 ما يعممكف عمى إنماء التعاكف الدكلي باألبحاث التي يشارككف بيا  نادراً ية التعميم
ية في التعميمكبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات محكر دكر أعضاء الييئة 

 أحياناً (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 3.41-2.61(، كىي تقع ضمف المجاؿ )3.313العالي ) التعميـتطكير 
يئة وىذا يدل عمى أّن دور أعضاء الي%(، 66.1عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية )

 العالي ىو دور متوسط. التعميمية في تطوير التعميم
 ثانيًا: بناء المناىج والمقررات الدراسية الجامعية:

  األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 100-2) جدول.
 لدراسية الجامعيةية لدورىم في بناء المناىج والمقررات االتعليمإلجابات أفراد العينة من أعضاء الهيئة 

 العدد العبازاث السكم
اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

 67.0 1.198 3.351 362 أسبط  املنهاج بخطط الخىمُت الىطىُت0 1

 67.8 1.290 3.392 362 أساعي في بىاء املىاهج  أهذاف العُاظاث الىطىُت0 2

 74.8 1.298 3.738 362 صصُت0أطىس املنهاج بدعب املعخجذاث الخخ 3

 73.2 1.039 3.658 362 العلمي0الذساظتًو الخعلُمأوفم في املىاهج بحن مخطلباث  4

 84.9 1.036 4.246 362 أخلم بامللشساث الذساظُت سظالت اليلُت و أهذافها0 5

 61.5 0.956 3.077 362 أسبط مدخىي املىاهج بالحاحاث الشاهىت للمجخمع العىسي0 6

 52.3 0.990 2.616 362 خاس املدخىي املعشفي للمىاهج املىاظبت لعىق العمل0أخ 7

 55.4 0.985 2.768 362 ما كبل الجامعي0 الخعلُماملعشفي للمىاهج  ًيأخلم الخيامل باملدخًى 8

 67.1 1.064 3.354 362 أساعي في مظمىن املىاهج الخىاصن بحن املعاسف العامت والخخصصُت0 9

 80.2 1.145 4.008 362 خىي املىاهج بحن الجاهبحن الىظشي والعملي0أواصن في مد 10

 86.9 0.755 4.345 362ًأواصن في املىاهج بحن املخطلباث ألاظاظُت والفشعُت للخخصص0 11
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 70.7 1.099 3.533 362ًا للطلبت0علىأطىس مً خالل املنهاج املهاساث ال 12

 60.2 1.388 3.011 0ً362للطلبت الزاحي الخعلُم وفم مبذأاملنهاج    أبجي 13

 73.7 1.205 3.685 362ًأظهم في جطىٍش امللشساث الذساظُت بشيل  معخمش0 14

0 ئلىالجامعي الىخاب أظعى للىصىل ب 15
 
اث امللبىلت دولُا  69.4 1.476 3.470 362ًاملعخٍى

16 
ؤظغ في املىاهج وظاةل وأظالُب  جلُُم مخىىعت بطشق خذًشت أ

0ًث املخىخاةللُاط املخشحا
362 3.229 1.106 64.6 

 69.4 0.817 3.468 362 ؤلاحمالي

( تقع 15، 14، 12، 11، 11، 5، 4، 3( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )111-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف   الباً (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 4.21-3.41ضمف المجاؿ )

ما يككف مف خالؿ:    الباً ية في بناء المناىج كالمقررات الدراسية الجامعية لتعميمادكر أعضاء الييئة 
 التعميـ)تطكير المنياج بحسب المستجدات التخصصية، كالتكفيؽ في المناىج بيف متطمبات 

العممي، كتحقيؽ رسالة الكمية كأىدافيا مف خالؿ المقررات الدراسية، كالمكازنة في محتكل الدراسةك 
بيف الجانبيف النظرم كالتطبيقي، كبيف المتطمبات األساسية كالفرعية لمتخصص، كتطكير  المناىج

، 6، 2، 1كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات ) ا لمطمبة مف خالؿ المنياج( عمىالميارات ال
اس عمى مقي أحياناً (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 3.41-2.61( تقع ضمف المجاؿ )16، 13، 9، 8، 7

مف  أحياناً ية في بناء المناىج كالمقررات الدراسية يككف التعميمليكرت، كىذا يدؿ أٌف دكر أعضاء الييئة 
خالؿ: )ربط المنياج بخطط التنمية الكطنية، كمراعاة أىداؼ السياسات الكطنية في بناء المناىج، كربط 

ل المعرفي المناسب لسكؽ العمؿ، محتكل المناىج بالحاجات الراىنة لممجتمع السكرم، كاختيار المحتك 
ما قبؿ الجامعي، كمراعاة التكازف بيف المعارؼ العامة  التعميـكتحقيؽ التكامؿ بالمحتكل المعرفي لمناىج 

الذاتي لمطمبة، كتأسيس كسائؿ  التعميـكالتخصصية في مضمكف المناىج، كبناء المناىج كفؽ مبدأ 
 خرجات المتكخاة( كأساليب تقييـ متنكعة بطرؽ حديثة لقياس الم

ية في بناء التعميمكبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات محكر دكر أعضاء الييئة 
(، كىي تقابؿ 4.21-3.41(، كىي تقع ضمف المجاؿ )3.468المناىج كالمقررات الدراسية الجامعية )

وىذا يدل عمى أّن دور %(، 4 69عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية )  الباً شدة اإلجابة 
 ية في بناء المناىج والمقررات الدراسية الجامعية ىو دور جيد.التعميمأعضاء الييئة 

 ية وتجديد أساليبيا:التعميمية في تطوير العممية التعميمثالثًا: دور أعضاء الييئة 
 األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 101-2) جدول.

 ية وتجديد أساليبهاالتعليمية لدورىم في تطوير العملية التعليمإلجابات أفراد العينة من أعضاء الهيئة 
 العدد العبازاث السكم

اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

 73.7 0.881 3.685 362 ُت0الخعلُمو الخعلم في العملُت  الخعلُمأجبع اظتراجُجُت  1

2 
لُت املعاعذة على هجاح العملُت  شمًشأظد ُت الخعلُمالبِئت الفحًز

بُت  0والخذٍس
362 3.271 1.001 65.4 

 68.6 1.307 3.431 362 ُت0الخعلُمأظخخذم جلىُاث املعلىماث و الاجصاالث في العملُت  3
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 70.7 1.076 3.533 362 أدعم الطلبت باعذاد أوادًمي عالي املعخىي0 4

 69.6 1.248 3.481 362 ُت0الخعلُمار في جدعحن ألاظالُب أوظف هخاةج ألابد 5

 73.5 0.995 3.677 362 ي0الخعلُمأظخخذم الىظاةل والطشاةم املىاظبت مع املىكف  6

غ0 7  68.8 1.130 3.439 362 أظخفُذ مً مشاهض املعلىماث العشبُت والعاملُت في الخذَس

ب املُذاوي  في  8 ت بالخذٍس  60.4 1.186 3.022 362 الجامعت0أطبم املعاسف الىظٍش

9 
أظاهم بشفذ املىخبت بالىخب و املجالث الذوسٍت راث العالكت 

 بالخخصصاث العلمُت0
362 2.834 1.436 56.7 

 47.5 1.363 2.373 362  0ملخخبراثأطبم مع طالبي أوشطت امللشس العملُت في ا 10

11 
عً الذساظتأعلم طالبي اظخخذام وظاةل جىىىلىحُا املعلىماث في 

ًاملعلىمت0
362 3.500 1.387 70.0 

 65.9 0.745 3.295 362 ؤلاحمالي

( تقع ضمف المجاؿ 7، 6، 5، 4، 3، 1( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )111-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف دكر أعضاء   الباً (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 3.41-4.21)

ية كتجديد أساليبيا غالبان ما يككف مف خالؿ: )اتباع استراتيجية التعميمية في تطكير العممية ميمالتعالييئة 
ية، كدعـ التعميمية، كاستخداـ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت في العممية التعميمكالتعمـ في العممية  التعميـ

ية، كاستخداـ التعميميف األساليب الطمبة بإعداد أكاديمي عالي المستكل، كتكظيؼ نتائج األبحاث في تحس
ي، كاالستفادة مف مراكز المعمكمات العربية كالعالمية في التعميمالكسائؿ كالطرائؽ المناسبة مع المكقؼ 

 عف المعمكمة( الدراسةـ الطالب كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات في عمىالتدريس، كت
(، كىي 3.41-2.61قع ضمف المجاؿ )( ت9، 8، 2كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )

في  أحياناً ية يساىمكف التعميمعمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ أٌف أعضاء الييئة  أحياناً تقابؿ شدة اإلجابة 
ية كتجديد أساليبيا مف خالؿ: )استثمار البيئة الفيزيقية المساعدة عمى نجاح التعميمتطكير العممية 

النظرية بالتدريب الميداني في الجامعة، كالمساىمة في رفد المكتبة ية، كتطبيؽ المعارؼ التعميمالعممية 
 بالكتب كالمجالت الدكرية ذات العالقة بالتخصصات العممية( 

(، كىي تقابؿ 2.61-1.81( فقد كقعت قيمة متكسطيا الحسابي ضمف المجاؿ )11أما بالنسبة لمعبارة )
ية نادران ما يطبقكف مع التعميمأٌف أعضاء الييئة  شدة اإلجابة نادران عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى

 طالبيـ أنشطة المقرر العممية في المختبرات 
ية في التعميمكبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات محكر دكر أعضاء الييئة 

كىي تقابؿ  (،3.41-2.61(، كىي تقع ضمف المجاؿ )3.295ية كتجديد أساليبيا )التعميمتطكير العممية 
وىذا يدل عمى أّن دور %(، 65.9عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية ) أحياناً شدة اإلجابة 

 ية وتجديد أساليبيا ىو دور متوسط.التعميمية في تطوير العممية التعميمأعضاء الييئة 
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تأىيميم ية في تقّدم الطالب وتطوير مياراتيم و التعميمرابعًا: دور تقييم أعضاء الييئة 
 لسوق العمل:

 األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 102-2) جدول.
 ية لدورىم في تقييم تقد م الطالب وتطوير مهاراتهم وتأىيلهم لسوق العمل التعليمإلجابات أفراد العينة من أعضاء الهيئة 

 العدد العبازاث السكم
اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 ازي اإلاعي

ألاهميت 

 اليظبيت %

 66.8 1.229 3.340 362 أكِغ مذي جدلم ألاهذاف0 1

2 
م مخىىعت جدىاظب وطبُعت امللشساث التي  أظخخذم أظالُب جلٍى

 ًذسظها الطالب0
362 3.707 1.217 74.1 

 62.4 1.177 3.119 362 أساحع ألاهذاف واملدخىي بشيل معخمش بمشاسهت الطالب0 3

م في حعذًل العلىن أظخفُذ مً هخاةج  4  65.7 1.191 3.285 0ً362يالخعلُمالخلٍى

 67.2 1.263 3.362 362 ُت0الخعلُمأوظف الاخخباساث و الىظاةف لخىفُز مدخىي املعاكاث  5

اث عللُت  6 م  على معخٍى  68.6 1.030 3.431 362 ا للطلبت0علىأخشض  بالخلٍى

 72.2 1.016 3.608 362 بت0أطبم آلُاث واضحت لالخخباساث كبل ئعطائها للطل 7

 82.8 0.913 4.138 362 أطع  هظام الخصحُذ بىاء على العذالت والشفافُت0 8

 69.1 1.073 3.456 362 اث الصادسة عً الىصاسة0  الخعلُم ثأجشحم باالخخباسا 9

 مً الطشاةم املالةمت لخلُُم الطلبت0 10
 
 واظعا

 
 66.2 0.973 3.312 362ًأوفش طُفا

 67.5 1.171 3.376 362ًجلىُت الخعلم الزاحي و خاصت في بشامج املاحعخحر0أشبع  11

 65.6 1.290 3.279 362ًأعلً عً هظم الخلُُم املخبعت في  الجامعت0 12

ج للعمل0 13   لخأهُل الخٍش
 
 59.2 1.053 2.959 362 أدسب مهىُا

 69.0 1.278 3.450 362ًفي ظىق العمل0  تأظاهم في سفذ  العمالت الىطىُت املخخصص 14

جحن مع سظالت اليلُت و أهذافها0 15  61.8 1.360 3.091 362ًأوفم بحن همط عمل الخٍش

 للخغحراث في ظىق العمل0 16
 
ج وفلا  59.7 1.165 2.983 362ًأظاهم في جأهُل الخٍش

 66.5 0.807 3.326 362 ؤلاحمالي

( تقع ضمف المجاؿ 14، 9، 8، 7، 6، 2( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )112-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف دكر أعضاء   الباً (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 3.41-4.21)

ية في تقييـ تقدـ الطالب كتطكير مياراتيـ كتأىيميـ لسكؽ العمؿ  غالبان ما يككف مف التعميمالييئة 
بيعة المقررات التي يدرسيا الطالب، كالتحريض خالؿ: )استخداـ أساليب تقكيـ متنكعة تتناسب كط

ا لمطمبة، كتطبيؽ آليات كاضحة لالختبارات قبؿ إعطائيا لمطمبة، عمىبالتقكيـ عمى مستكيات عقمية 
ات الصادرة عف الكزارة، التعميمككضع نظاـ التصحيح بناءن عمى العدالة كالشفافية، كالترجمة باالختبارات 

الكطنية المتخصصة في سكؽ العمؿ(  كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات الحسابية كالمساىمة في رفد العمالة 
(، كىي 3.41-2.61( تقع ضمف المجاؿ )17، 16، 15، 13، 12، 11، 11، 5، 4، 3، 1لمعبارات )

ية في تقييـ تقدـ التعميمعمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ أٌف دكر أعضاء الييئة  أحياناً تقابؿ شدة اإلجابة 
مف خالؿ: )قياس مدل تحقؽ األىداؼ،  أحياناً ير مياراتيـ كتأىيميـ لسكؽ العمؿ يككف الطالب كتطك 

كمراجعة األىداؼ كالمحتكل بشكؿ مستمر بمشاركة الطالب، كاالستفادة مف نتائج التقكيـ في تعديؿ 
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كاسعان  ية، كتكفير طيفان التعميمي، كتكظيؼ االختبارات كالكظائؼ لتنفيذ محتكل المساقات التعميمالسمكؾ 
شباع تقنية  الذاتي كخاصة في برامج الماجستير، كاإلعالف  التعميـمف الطرائؽ المالئمة لتقييـ الطمبة، كا 

عف نظـ التقييـ المتبعة في الجامعة، كالتدريب الميني لتأىيؿ الخريج لمعمؿ، كالتكفيؽ بيف نمط عمؿ 
 ريج كفقان لمتغيرات في سكؽ العمؿ( الخريجيف مع رسالة الكمية كأىدافيا، كالمساىمة في تأىيؿ الخ

ية في تقييـ التعميمكبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات محكر دكر أعضاء الييئة 
-2.61(، كىي تقع ضمف المجاؿ )3.326تقدـ الطالب كتطكير مياراتيـ كتأىيميـ لسكؽ العمؿ )

وىذا يدل %(، 66.5ت، كبمغت أىميتيا النسبية )عمى مقياس ليكر  أحياناً (، كتقابؿ شدة اإلجابة 3.41
ية في تقييم تقدم الطالب وتطوير مياراتيم وتأىيميم لسوق العمل التعميمعمى أّن دور أعضاء الييئة 

 ىو دور متوسط.
 العممي: الدراسةية في تطوير التعميمة أعضاء الييئة عمىخامسًا: فا

 المعيارية  االنحرافات( المتوسطات الحسابية و 103-2) جدول.
 العلمي الدراسةتهم في تطوير علىية لفاالتعليمإلجابات أفراد العينة من أعضاء الهيئة  األىمية النسبيةو 

 العدد العبازاث السكم
اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

 64.4 1.332 3.221 362 العلمي ظُاظاث  و أهذاف واضحت لخيشُطه0الذساظتأجبع ب 1

 52.7 1.223 2.633 362 أظاهم بدبادل الخبراث و البدىر العلمُت مع الجامعاث ألاخشي0 2

 64.3 1.213 3.216 362 العلمي بشيل معخمش0الذساظتأطىس  3

 55.1 1.275 2.754 362 أكىم باحشاء البدىر العلمُت التي حعهم في جطىٍش املجخمع0 4

ذعم إلحشاء ابداسي مً الجام 5
ُ
 44.6 1.382 2.229 362 عت ومإظعاث الذولت0 أجللى ال

يشش بدثي بيل مىطىعُت0 6 ًُ 362 2.820 1.351 56.4 

 47.4 1.255 2.370 362ًًىطع معاًحر عادلت لتركُتي العلمُت0 7

 49.8 1.037 2.489 362ًجخىافش الذوسٍاث واملصادس العلمُت إلحشاء بدىسي0 8

 66.1 1.210 3.307 0ً362هُلهاخيىًٍ املهاساث البدشُت و جأب أظهم  9

 53.9 1.169 2.693 0ً362الاكخصادًت و الاحخماعُت خطلباثاملب أسبط البدىر 10

 55.6 1.153 2.782 0ً362الخىمُت ثيججمت مع مخطلباملا  البدشُتالخطط أشاسن بىطع  11

 70.7 1.134 3.536 0ً362باخثه تيمشوهحعاعذ هثرة الابدار في  12

13 
جىلُذ أفياس حذًذة للنهىض  علىاكشاث العلمُت املىأظهم ب

0ًالعلميالذساظتب
362 3.320 1.187 66.4 

14 
خطىٍش لالىفاءاث واللذساث العلمُت  املخذسبت   أسفذ

0ًالعلميالذساظت
362 3.351 0.903 67.0 

15 
أبدار علمُت ئحشاء  ٌعاهم فيعلى الشظاةل العلمُت  يئششاف

0ًمبخىشة
362 2.939 1.640 58.8 

 58.2 0.811 2.911 362 ؤلاحمالي

ية في تطكير التعميمة أعضاء الييئة عمى( أف جميع عبارات محكر فا113-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس ليكرت،  أحياناً (، كىي  تقابؿ شدة اإلجابة 3.41-2.61العممي تقع ضمف المجاؿ )الدراسة
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(، كىي تقابؿ 4.21-3.41المجاؿ ) ( فقد كقعت قيمة متكسطيا الحسابي ضمف12ماعدا الفقرة رقـ )
عمى مقياس ليكرت  كىذا يدؿ عمى أٌف كثرة األبحاث غالبان ما تساعد أعضاء الييئة   الباً شدة اإلجابة 

العممي تتجمى الدراسةية في تطكير التعميمة أعضاء الييئة عمىية في مركنتيـ كباحثيف  كما أٌف فاالتعميم
العممي، كالمساىمة بتبادؿ الخبرات الدراسةكأىداؼ كاضحة لتنشيط  أحيانان  مف خالؿ: )استخداـ سياسات

العممي بشكؿ مستمر، كالقياـ بإجراء البحكث الدراسةكالبحكث العممية مع الجامعات الخرل، كتطكير 
العممية التي تسيـ في تطكير المجتمع، كتمقي الدعـ إلجراء األبحاث مف الجامعة كمؤسسات الدكلة، 

ؿ مكضكعية، ككضع معايير عادلة لمترقية العممية، كتكافر الدكريات كالمصادر العممية كنشر األبحاث بك
إلجراء البحكث، كاإلسياـ بتككيف الميارات البحثية كتأىيميا، كربط البحكث بالمتطمبات االقتصادية 

اقشات كاالجتماعية، كالمشاركة بكضع الخطط البحثية المنسجمة مع متطمبات التنمية، كاإلسياـ بالمن
العممي، كرفد الكفاءات كالقدرات العممية المتدربة لتككير الدراسةالعممية عمى تكليد أفكار جديدة لمنيكض ب

 العممي، كاإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية مف خالؿ إجراء أبحاث عممية مبتكرة الدراسة
ية في التعميميئة ة أعضاء اليعمىكبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات محكر فا

 أحياناً (، كتقابؿ شدة اإلجابة 3.41-2.61(، كىي تقع ضمف المجاؿ )2.911العممي )الدراسةتطكير 
ة أعضاء الييئة عمىوىذا يدل عمى أّن فا%(، 58.2عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية )

 العممي متوسطة. الدراسةية في تطوير التعميم
 ء ألاكظام:جحليل ئحاباث زؤطا -1-3-1

 العالي: التعميمأواًل: تكامل االدوار م  اإلدارة الجامعية في تطوير 
 األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 104-2) جدول.

 العالي التعليمإلجابات أفراد العينة من رؤساء األقسام حول تكامل األدوار مع اإلدارة الجامعية في تطوير 
 العدد لعبازاثا السكم

اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

1 
 الخعلُمأعمل مع الاداسة الجامعُت في جدلُم الخيامل بحن ميىهاث 

 العالي والشبط بُنها0
153 3.739 0.864 74.8 

2 
أشاسن إلاداسة الجامعُت على جىفحر مىاسد ئطافُت لإلهفاق على 

شه0العالي وج الخعلُمهىعُت   طٍى
153 3.203 1.339 64.1 

3 
في وطع خطت ملىاهبت الخطىساث العلمُت و إلاداسة أظاهم مع 

 الشلافُت0
153 3.000 0.910 60.0 

ش في املإظعت الجامعُت0 4  للخطٍى
 
عذ مع إلاداسة  أظعا

ُ
 70.3 0.762 3.516 153 أ

5 
أكترح على الاداسة جىفحر كاعذة معلىماث جمىً مً الاجصال 

 املعشفت املخجذدة0 بمصادًس
153 3.758 1.153 75.2 

 85.9 0.572 4.294 153 أكبل جىحيهاث اداسة اليلُت في جدعحن ئداسة كعمي0 6

 75.4 1.010 3.771 153 أطلع على الخجاسب الىاجحت في ئداسة ألاكعام ألاخشي0 7

 79.1 0.738 3.954 153ًأجبادل الشأي مع سؤظاء ألاكعام ألاخشي0 8

 73.1 0.378 3.654 153 ؤلاحمالي
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( تقع ضمف المجاؿ 8، 7، 6، 5، 4، 1( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )114-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف دكر رؤساء  جيدة جداً (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 3.41-4.21)

وبدرجة جيدة العالي،  التعميــ في تطكير األقساـ في تحقيؽ تكامؿ األدكار مع اإلدارة الجامعية بما يسي
العالي كالربط  التعميـيظير مف خالؿ: )العمؿ مع اإلدارة الجامعية لتحقيؽ التكامؿ بيف مككنات جدًا 

عداد أسس لمتطكير في المؤسسة الجامعية بالتعاكف مع اإلدارة، كتقديـ اقتراحات لإلدارة تتضمف  بينيا، كا 
ف االتصاؿ بمصادر المعرفة الجديدة، كتقبؿ تكجييات إدارة الكمية في تكفير قاعدة معمكمات تمكف م

تحسيف إدارة القسـ، كاالطالع عمى التجارب الناجحة في إدارة األقساـ األخرل، كتبادؿ الرأم مع رؤساء 
-2.61( يقع ضمف المجاؿ )3، 2األقساـ األخرل(  كذلؾ نالحظ أٌف المتكسط الحسابي لمعبارتيف )

عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ أٌف دكر رؤساء األقساـ في تحقيؽ  جيدةيقابؿ شدة اإلجابة (، كىك 3.41
يظير مف خالؿ:  وبدرجة جيدةالعالي،  التعميـتكامؿ األدكار مع اإلدارة الجامعية بما يسيـ في تطكير 

طكيره، كالمساىمة العالي كت التعميـ)مشاركة اإلدارة الجامعية في تكفير مكارد إضافية لإلنفاؽ عمى نكعية 
 مع اإلدارة في كضع خطة لمكاكبة التطكرات العممية كالثقافية( 

كبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات محكر دكر رؤساء األقساـ في تحقيؽ تكامؿ 
(، كىي تقع ضمف المجاؿ 3.654العالي ) التعميـاألدكار مع اإلدارة الجامعية بما يسيـ في تطكير 

%(، 73.1عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية ) جيدة جداً (، كتقابؿ شدة اإلجابة 41-4.21 3)
وىذا يدل عمى أّن دور رؤساء األقسام في تحقيق تكامل األدوار م  اإلدارة الجامعية بما يسيم في 

 العالي ىو دور جيد جدًا. التعميمتطوير 
 امة:ثانيًا: تنفيذ رسالة الجامعة وأىدافيا الع

 األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 105-2) جدول.
 إلجابات أفراد العينة من رؤساء األقسام حول تنفيذ رسالة الجامعة وأىدافها العامة

 العدد العبازاث السكم
اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

 77.1 0.702 3.856 153 ُت0الخعلُمُت ألعظاء الهُىت أعمل على جىطُذ سظالت اليل 1

 86.8 0.762 4.340 153 أعمالي ميججمت مع فلعفت اليلُت و اللعم0 2

 74.6 1.094 3.732 153 العلمي لللعم0الذساظتأساعي اخخُاحاث املجخمع العىسي في خطت  3

 62.7 1.203 3.137 153 أشاسن في عملُاث الخخطُط و الخىفُز و الخلُُم في الجامعت0 4

 63.9 0.770 3.196 153 أطع آلُاث مدذدة للُاط مذي جدلم ألاهذاف0 5

 69.7 0.708 3.484 153 اساحع ألاهذاف و أطىسها بشيل دوسي0 6

 84.6 0.721 4.229 153 أجبع مبذأ العمل الجماعي باللعم0 7

 74.2 0.445 3.711 153 ؤلاحمالي

( تقع ضمف المجاؿ 7، 6، 3، 2، 1كسطات الحسابية لمعبارات )( أٌف المت115-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف دكر رؤساء  جيدة جداً (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 3.41-4.21)

يظير مف خالؿ: )العمؿ عمى  وبدرجة جيدة جداً األقساـ في تنفيذ رسالة الجامعة كأىدافيا العامة، 
ية، انسجاـ أعماؿ رؤساء األقساـ مع فمسفة الكمية كالقسـ، التعميمضاء الييئة تكضيح رسالة الكمية ألع
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العممي لمقسـ، مراجعة األىداؼ كتطكيرىا بشكؿ دكرم، الدراسةمراعاة حاجات المجتمع السكرم في خطة 
( يقع ضمف 5، 4اتباع مبدأ العمؿ الجماعي بالقسـ(  كذلؾ نالحظ أٌف المتكسط الحسابي لمعبارتيف )

عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ أٌف دكر رؤساء  جيدة(، كىك يقابؿ شدة اإلجابة 3.41-2.61مجاؿ )ال
يظير مف خالؿ: )المشاركة في عمميات  وبدرجة جيدةاألقساـ في تنفيذ رسالة الجامعة كأىدافيا العامة، 

 ( التخطيط كالتنفيذ كالتقييـ في الجامعة، ككضع آليات محددة لقياس مدل تحقؽ األىداؼ
كبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات محكر دكر رؤساء األقساـ في تنفيذ رسالة 

جيدة (، كتقابؿ شدة اإلجابة 4.21-3.41(، كىي تقع ضمف المجاؿ )3.711الجامعة كأىدافيا العامة )
ؤساء األقسام في وىذا يدل عمى أّن دور ر %(، 74.2عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية ) جداً 

 تنفيذ رسالة الجامعة وأىدافيا العامة ىو دور جيد جدًا.
 ثالثًا: دور رئيس القسم في توصيف المقررات واختيار مضامينيا:

 األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 106-2) جدول.
 المقررات واختيار مضامينها إلجابات أفراد العينة من رؤساء األقسام حول دورىم في توصيف

 العدد العبازاث السكم
اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

 62.9 1.167 3.144 153 أشاسن في وطع مصفىفت املعاسف و املهاساث ألاظاظُت للملشساث0 1

2 
مُت حعلمُت فاعلت في علىأوحه أعظاء كعمي لخىفحر بِئت ح

 امللشساث0
153 4.510 0.727 90.2 

 66.1 0.829 3.307 153 أظاعذ في طشح املعاكاث  وأهىعها0 3

 63.0 1.366 3.150 153 أشيل لجان ملشاحعت جىصُف امللشساث0 4

ت و العملُت0 5  68.9 1.186 3.444 153 أشاسن في جىصُف امللشساث الىظٍش

 67.7 1.101 3.386 153 أظاهم  بىطع خطت ئسشادًت للطلبت في كعمي 6

7 
أوظف عذد العاعاث املعخمذة بما ًدىاظب مع الحصىل على 

 الذسحت العلمُت0
153 3.046 1.466 60.9 

ب العملي بما ًدىاظب مع امللشس0 8  للخذٍس
 
 83.7 0.956 4.183 153 أطع بشهامجا

 60.3 1.013 3.013 153ًأظاهم في حعذًل البجى والهُاول الخىظُمُت لليلُت0 9

 67.6 0.803 3.379 153 0اث الخاصت باملإظعتالخعلُمألاهظمت و  اكترح حعذًل في  10

 71.5 0.879 3.575 153 أوحه ملشاعاة الخىىع في خلفُاث الطلبت  الاحخماعُت و الاكخصادًت0 11

 69.3 0.681 3.467 153 ؤلاحمالي

-3.41جاؿ )( تقع ضمف الم11، 8، 5، 2( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )116-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف دكر رؤساء األقساـ  جيدة جداً (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 4.21

يظير مف خالؿ: )تكجيو أعضاء القسـ  وبدرجة جيدة جداً في تكصيؼ المقررات كاختيار مضامينيا، 
ررات النظرية كالعممية، مية تعممية فاعمة في المقررات، كالمشاركة في تكصيؼ المقعمىلتكفير بيئة ت

ككضع برنامج لمتدريب العممي بما يتناسب مع المقررات، كالتكجيو لمراعاة التنكع في خمفيات الطمبة 
( 11، 9، 7، 6، 4، 3، 1االجتماعية كاالقتصادية(  كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )

عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ أٌف دكر  جيدة(، كىك يقابؿ شدة اإلجابة 3.41-2.61تقع ضمف المجاؿ )
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يظير مف خالؿ: )المشاركة في  وبدرجة جيدةرؤساء األقساـ في تكصيؼ المقررات كاختيار مضامينيا، 
كضع مصفكفة المعارؼ كالميارات األساسية لممقررات، كالمساعدة في طرح المساقات كأنكاعيا، كتشكيؿ 

ة بكضع خطة إرشادية لمطمبة في القسـ، كتكظيؼ عدد لجاف لمراجعة تكصيؼ المقررات، كالمساىم
الساعات المعتمدة بما يتناسب مع الحصكؿ عمى الدرجة العممية، كالمساىمة في تعديؿ البنى كاليياكؿ 

 ات الخاصة بالمؤسسة( التعميمالتنظيمية لمكمية، كاقتراح تعديؿ في األنظمة ك 
فقرات محكر دكر رؤساء األقساـ في تكصيؼ كبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع 

(، كتقابؿ شدة اإلجابة 4.21-3.41(، كىي تقع ضمف المجاؿ )3.467المقررات كاختيار مضامينيا )
وىذا يدل عمى أّن دور رؤساء %(، 69.3عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية ) جيدة جداً 

 ور جيد جدًا.األقسام في توصيف المقررات واختيار مضامينيا ىو د
 رابعًا: المساىمة في تطوير القسم:

 االنحرافات المعيارية ( المتوسطات الحسابية و 107-2) جدول.
 إلجابات أفراد العينة من رؤساء األقسام حول المساىمة في تطوير القسم األىمية النسبيةو 

 العدد العبازاث السكم
اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 %اليظبيت 

1 
أشاسن بىطع الششوط باملإهالث و الخخصصاث التي جخالءم مع 

 خاحت اللعم0
153 3.745 0.914 74.9 

2 
أدسط الخىاظب بحن أعذاد أعظاء اللعم مع أعذاد الطلبت في 

 اليلُت0
153 3.693 0.968 73.9 

3 
عُت على كذس عال مً  أخشص على اظخلطاب أعظاء هُئت جذَس

 الىفاءة و الخبرة0
153 4.065 1.004 81.3 

 83.3 0.963 4.163 153ًفي كعمي0 للخعلُماظخلذم روي الخبراث واملإهالث  4

 77.9 0.912 3.895 153 ُت في كعمي0الخعلُمأوظف الخبرة و املهاسة في العملُت  5

ت في اللعم0 6 ٍش  80.0 0.835 4.000 153ًأشجع على وشش أبدار علمُت جطٍى

7 
ُت الخعلمُت و الخعلُمحن العملُت أحعاون مع أعظاء كعمي لخدع

شها0 ًجطٍى
153 4.294 0.768 85.9 

 83.7 0.790 4.183 153ًأشجع على الخمحز في الاداء العلمي والتربىي0 8

 73.5 1.005 3.673 153ًُت في كعمي0الخعلُمأعخمذ آلُاث لخلُُم أداء أعظاء الهُئت  9

10 
ادة  ع أدواث اللُاط لٍض معخىي جدصُل أوحه أعظاء كعمي لخىَى

ًالطلبت و جلذمهم0
153 3.811 0.872 76.2 

 83.5 0.727 4.177 153ًأخشص على خلىق وواحباث العاملحن في كعمي وجشكُتهم0 11

 79.5 0.794 3.974 153ًأطىس أظالُب خذًشت إلداسة كعمي0 12

 69.2 1.208 3.458 153ًُت0الخعلُمأطع جصيُفاث حذًذة مللفاث أعظاء الهُئت  13

عُت في كعمي0 14  82.0 0.696 4.098 153ًأجابع ظحر العملُت الخذَس

 86.9 0.517 4.346 153ًأعضص زلت الطلبت بأهفعهم و أشجعهم على املشاسهت الفعالت0 15

 96.1 0.526 4.804 153ًماث كىاهحن الجامعُت0علىأهظم بشهامج اسشادي للطلبت لخ 16

 80.5 0.465 4.024 153 ؤلاحمالي
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( أٌف المتكسطات الحسابية لجميع عبارات دكر رؤساء األقساـ في تطكير القسـ 117-2)جدكؿ اليبيف 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ  جيدة جداً (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 4.21-3.41تقع ضمف المجاؿ )

يظير مف خالؿ:  وبدرجة جيدة جداً عمى أٌف دكر رؤساء األقساـ في المساىمة في تطكير القسـ، 
مشاركة بكضع الشركط بالمؤىالت كالتخصصات التي تتالءـ مع حاجة القسـ، دراسة التناسب بيف )ال

الحرص عمى استقطاب أعضاء ىيئة تدريسية عمى قدر ، أعداد أعضاء القسـ مع أعداد الطمبة في الكمية
رة كالميارة في تكظيؼ الخب، في القسـ لمتعميـاستقدـ ذكم الخبرات كالمؤىالت ، عاؿ مف الكفاءة ك الخبرة

التعاكف مع أعضاء ، التشجيع عمى نشر أبحاث عممية تطكيرية في القسـ، ية في القسـالتعميمالعممية 
، التشجيع عمى التميز في االداء العممي كالتربكم، ية التعممية ك تطكيرىاالتعميمالقسـ لتحسيف العممية 

تكجيو أعضاء القسـ لتنكيع أدكات القياس ، قسـية في الالتعميماعتماد آليات لتقييـ أداء أعضاء الييئة 
، الحرص عمى حقكؽ ككاجبات العامميف في القسـ كترقيتيـ، لزيادة مستكل تحصيؿ الطمبة ك تقدميـ

متابعة سير ، يةالتعميمكضع تصنيفات جديدة لممفات أعضاء الييئة ، تطكير أساليب حديثة إلدارة القسـ
تنظيـ برنامج ، ثقة الطمبة بأنفسيـ كتشجيعيـ عمى المشاركة الفعالة تعزيز، العممية التدريسية في القسـ

كبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات  مات قكانيف الجامعية( عمىارشادم لمطمبة لت
(، كتقابؿ 4.21-3.41(، كىي تقع ضمف المجاؿ )4.126محكر دكر رؤساء األقساـ في تطكير القسـ )

وىذا يدل عمى أّن دور %(، 81.5عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية ) دة جداً جيشدة اإلجابة 
 رؤساء األقسام في المساىمة في تطوير القسم ىو دور جيد جدًا.

 العالي في التطبيق: التعميمخامسًا: وض  منطمقات التطوير في 
 النسبية األىميةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 108-2) جدول.

 العالي في التطبيق التعليمإلجابات أفراد العينة من رؤساء األقسام حول وضع منطلقات التطوير في 
 العدد العبازاث السكم

اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

ت في املإظعت الجامعُت0 1  83.4 1.062 4.170 153 أطبم جىحهاث العُاظت التربٍى

ش أشاسن  2  67.7 1.288 3.386 153 العالي0 الخعلُمبىطع بشهامج لخطٍى

 ألظغ مىطىعُت0 3
 
 89.0 0.668 4.451 153 أعمل وفلا

 65.2 1.271 3.261 153ًأوظف عمل الىخذاث البدشُت في املجخمع0 4

 65.2 0.849 3.261 153ًمي0علىالعالي هىظام ح للخعلُمأهظش  5

 74.2 0.732 3.712 153ًأفعل وظاةف الخذَسغ في كعمي0 6

 62.0 0.676 3.098 153ًأعضص املىظىس املعخلبلي للخىمُت الشاملت0 7

 63.7 0.720 3.183 153ًأعذ الشؤي املالةمت للمخشحاث وفم مخطلباث املعخلبل0 8

 85.0 1.047 4.248 153ًأهخم بترظُخ اللُم إلاوعاهُت0 9

 72.8 0.512 3.641 153 ؤلاحمالي

-3.41( تقع ضمف المجاؿ )9، 6، 3، 1( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )118-2) جدكؿيبيف ال
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف دكر رؤساء األقساـ  جيدة جداً (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 4.21

يظير مف خالؿ: )تطبيؽ  وبدرجة جيدة جداً العالي في التطبيؽ،  التعميـفي كضع منطمقات التطكير في 
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تفعيؿ كظائؼ ، االىتماـ بترسيخ القيـ اإلنسانية، كجيات السياسة التربكية في المؤسسة الجامعيةت
 العمؿ كفقان ألسس مكضكعية( ، التدريس في القسـ

(، 3.41-2.61( تقع ضمف المجاؿ )8، 7، 5، 4، 2كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )
س ليكرت، كىذا يدؿ أٌف دكر رؤساء األقساـ في كضع منطمقات عمى مقيا جيدةكىك يقابؿ شدة اإلجابة 

يظير مف خالؿ: )المشاركة بكضع برنامج  وبدرجة جيدةالعالي في التطبيؽ،  التعميـالتطكير في 
، ميعمىالعالي كنظاـ ت لمتعميـالنظر ، تكظيؼ عمؿ الكحدات البحثية في المجتمع، العالي التعميـلتطكير 

 إعداد الرؤل المالئمة لممخرجات كفؽ متطمبات المستقبؿ( ، قبمي لمتنمية الشاممةتعزيز المنظكر المست

كبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات محكر دكر رؤساء األقساـ في كضع 
(، 4.21-3.41(، كىي تقع ضمف المجاؿ )3.641العالي في التطبيؽ ) التعميـمنطمقات التطكير في 

وىذا يدل عمى %(، 72.8عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية ) جيدة جداً جابة كتقابؿ شدة اإل
 العالي في التطبيق ىو دور جيد جدًا. التعميمأّن دور رؤساء األقسام في وض  منطمقات التطوير في 
 العالي: لمتعميمسادسًا: المشاركة في وض  الرؤية المستقبمية 

 األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ة و ( المتوسطات الحسابي109-2) جدول.
 العالي للتعليمإلجابات أفراد العينة من رؤساء األقسام حول المشاركة في وضع الرؤية المستقبلية 

 العدد العبازاث السكم
اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

 73.3 1.267 3.667 153 أشاسن في صىاعت اللشاس0 1

 57.9 1.008 2.895 153 العالي0 الخعلُمظاهم في سظم ظُاظاث أ 2

 61.7 0.993 3.085 153 أكذم البذاةل في وطع البرامج وآلُاث الخىفُز0 3

 69.72 1.193 3.486 153 العالي0 الخعلُمأكترح الخُاساث لذعم مإظعاث  4

ادة الاظدشماساث في الجامعاث العامت0 5  54.4 1.398 2.719 153 أظاهم في ٍص

6 
أظاهم في حعذًل اللىاةذ الذاخلُت لليلُت بما ًىاظب مخطلباث 

 اللعم وخططه الذساظُت0
153 3.190 1.068 63.8 

 55.8 1.098 2.791 153ًأظاهم في ئعذاد ألادواس اللُادًت في املجخمع0 7

 62.1 0.945 3.105 153 ؤلاحمالي

(، 4.21-3.41( تقع ضمف المجاؿ )4، 1تيف )( أٌف المتكسط الحسابي لمعبار 119-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف دكر رؤساء األقساـ في  جيدة جداً كىي تقابؿ شدة اإلجابة 

يظير مف خالؿ: )المشاركة في  وبدرجة جيدة جداً العالي،  لمتعميـالمشاركة في كضع الرؤية المستقبمية 
كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات الحسابية  العالي(  التعميـسسات صنع القرار، كاقتراح الخيارات لدعـ مؤ 

عمى  جيدة(، كىك يقابؿ شدة اإلجابة 3.41-2.61( تقع ضمف المجاؿ )7، 6، 5، 3، 2لمعبارات )
 لمتعميـمقياس ليكرت، كىذا يدؿ أٌف دكر رؤساء األقساـ في المشاركة في كضع الرؤية المستقبمية 

العالي، تقديـ البدائؿ في  التعميـخالؿ: )المساىمة في رسـ سياسات  يظير مف وبدرجة جيدةالعالي، 
كضع البرامج كآليات التنفيذ، المساىمة في زيادة االستثمارات في الجامعات العامة، المساىمة في تعديؿ 
المكائح الداخمية لمكمية بما يتناسب مع متطمبات القسـ كخططو الدراسية، كالمساىمة في إعداد األدكار 
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كبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات محكر دكر رؤساء  لقيادية في المجتمع( ا
(، كىي تقع ضمف المجاؿ 3.115العالي ) لمتعميـاألقساـ في المشاركة في كضع الرؤية المستقبمية 

وىذا %(، 62.1عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية )جيدة (، كتقابؿ شدة اإلجابة 3.41-4.21)
 العالي دور جيد.  لمتعميميدل عمى أّن دور رؤساء األقسام في المشاركة في وض  الرؤية المستقبمية 

 العالي: الخعليمجحليل ئحاباث اللائمين على جطىيس  -1-3-3

 العالي: التعميمية في تطوير التعميمأواًل: دور السياسة 
 األىمية النسبيةلمعيارية و االنحرافات ا( المتوسطات الحسابية و 110-2) جدول.

 العالي التعليمية في تطوير التعليمإلجابات أفراد العينة من القائمين على التطوير حول دور السياسة 
 العدد العبازاث السكم

اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

1 
ت على الىظام العُاس ي والاكخصادي  هبجي العُاظت التربٍى

 اعي العىسي0والاحخم
137 4.044 0.400 80.9 

2 
ت بدعب  مخطلباث ميىهاث هظام    الخعلُموعذل العُاظت التربٍى

ًالعالي0
137 2.883 0.986 57.7 

 88.6 0.497 4.431 137 العالي0 الخعلُمهجذد البرامج لخطىٍش  3

 85.4 0.600 4.270 137 هبجي العُاظت على أظغ مىطىعُت وعلمُت0 4

ت0 الخعلُم هصُغ أهذاف 5  87.0 0.479 4.350 137ًالعالي على أظغ وآفاق خظاٍس

لىم ظُاظت  6
ُ
 79.1 0.340 3.956 137ًمي0علىالعالي هىظام ح الخعلُمه

 63.5 0.946 3.175 137ًمي مخعذد ألابعاد0علىهىظام ح العالي للخعلُمظُاظت  هإظغ 7

ض الخىمُت الشاملت0 ئلىهخجه بالعُاظت  8  87.0 0.479 4.350 137ًحعٍض

 87.4 0.485 4.372 137ًجشظُخ اللُم إلاوعاهُت0 العالي الخعلُمعُاظت نهذف ب 9

10 
اث الاظتراجُجُت  بمىظىمت الخخطُط العالي  للخعلُمهشبط أولٍى

ًالشاملت0
137 4.314 0.466 86.3 

ت 11  58.8 1.449 2.942 0ً137العالي للخعلُم هظع الذساظاث الخيبٍإ

شاسن حمُع ا 12
ُ
 53.82 1.040 2.691 137ًلعىاصش املعىُت بالخخطُط0و

 87.4 0.485 4.372 137 على أظاط املعاًحر الىطىُت0العالي  الخعلُمهبجي ظُاظت  13

ًى 14
ُ
 79.6 0.373 3.978 137 ُت0ُت واملجخمعالخعلُمفم الذساظت الجامعُت مع امللخظُاث ه

15 
ىاصن بحن كُمت الخيالُف و الطلب الاحخماعي )

ُ
الىكذ ، املال، ه

 امليان(0
137 3.496 0.824 69.9 

ذسط كُمت الخيالُف مع إلاهخاج الشلافي )العلمي 16
َ
 53.4 0.948 2.672 137 العلمي(0-الخلجي -ه

17 
)الخطلعاث  الخعلُمهدذد الاخخُاحاث للمجمىعاث التي جخللى 

ًالحذًشت لألحُال، الاخخُاحاث الجذًذة للمجخمع(0
137 4.051 0.918 81.0 

18 
وعذ مشاحعت املىاهج والطشق املعخخذمت في الىظم الحذًشت 

ًالعالي بدث معخمش مذي الحُاة0 للخعلُم
137 3.256 0.970 65.1 

 75.0 0.541 3.750 137 ؤلاحمالي
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، 15، 14، 13، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 1( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )111-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ  كبيرة(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 4.21-3.41)( تقع ضمف المجاؿ 17

يظير مف خالؿ: )بناء السياسة وبدرجة كبيرة العالي،  التعميـية في تطكير التعميمعمى أٌف دكر السياسة 
 التعميـتجديد البرامج لتطكير ، التربكية عمى أساس النظاـ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي السكرم

العالي عمى أسس كآفاؽ  التعميـصياغة أىداؼ ، بناء السياسة عمى أسس مكضكعية كعممية، لعاليا
تعزيز التنمية الشاممة، االتجاه  إلىمي، االتجاه بالسياسة عمىالعالي كنظاـ ت التعميـتقكيـ سياسة ، حضارية

عمى أساس المعايير عالي ال التعميـنحك ترسيخ القيـ اإلنسانية، تبني سياسة  العالي التعميـسياسة ب
ية، التكازف بيف قيمة التكاليؼ كالطمب ية كالمجتمعالتعميمالدراسة الجامعية مع المقتضيات  الكطنية، تكافؽ

)التطمعات  التعميـاالجتماعي )الكقت، الماؿ، المكاف(، تحديد االحتياجات لممجمكعات التي تتمقى 
 (( الحديثة لألجياؿ، االحتياجات الجديدة لممجتمع

( تقع ضمف المجاؿ 18، 16، 12، 11، 11، 7، 2كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ أٌف دكر السياسة  متوسطة(، كىك يقابؿ شدة اإلجابة 2.61-3.41)

بكية بحسب  يظير مف خالؿ: ) تعديؿ السياسة التر  وبدرجة متوسطةالعالي،  التعميـية في تطكير التعميم
بمنظكمة التخطيط العالي  لمتعميـالعالي، ربط أكلكيات االستراتيجية  التعميـمتطمبات مككنات نظاـ  

، مشاركة جميع العناصر المعنية بالتخطيط، دراسة قيمة العالي لمتعميـ الشاممة، كضع الدراسات التنبؤية
اد مراجعة المناىج كالطرؽ المستخدمة في العممي(، إعد-التقني -التكاليؼ مع اإلنتاج الثقافي )العممي

كبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى  العالي بحث مستمر مدل الحياة  لمتعميـالنظـ الحديثة 
(، كىي تقع ضمف المجاؿ 3.75العالي ) التعميـية في تطكير التعميمجميع فقرات محكر دكر السياسة 

وىذا %(، 75عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية )كبيرة (، كتقابؿ شدة اإلجابة 3.41-4.21)
 العالي ىو دور كبير.  التعميمية في تطوير التعميميدل عمى أّن دور السياسة 
عدادىا: التعميمثانيًا: صيا ة أىداف   العالي وا 
 األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 111-2) جدول.

 العالي وإعدادىا التعليمعينة من القائمين على التطوير حول صياغة أىداف إلجابات أفراد ال
 العدد العبازاث السكم

اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

 74.6 1.380 3.730 137ًئعذاد الخبراء والفىُحن والخخصصُحن0 ئلىتهذف  1

 88.6 0.497 4.431 137 جطىس املجخمع املدلي والعشبي وإلاوعاوي0 2

جحن بمعخىي عالي مً املعاسف املخىىعت0 3 ضود الخٍش
ُ
 74.2 1.367 3.708 137 ج

جحن مهاساث عملُت0 4  73.9 1.359 3.693 137ًجىعب الخٍش

 73.0 1.391 3.650 137 جىاهب الخلذم العلمي0 5

6 
ىحذ الحلىل املىاظبت لللظاًا التي جىاحه الخطىس الاكخصادي و 

ُ
ج

ًعي0الاحخما
137 3.496 1.436 69.9 

عهم في جلذم الفىش إلاوعاوي0 7
ُ
 72.1 1.302 3.606 137ًح

جذد املعاسف وجىللها0 8
ُ
 72.1 1.302 3.606 137ًج
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ذسب الباخشحن و حعذهم0 9
ُ
 72.6 1.317 3.628 137ًج

 71.4 1.276 3.569 137ًحعخمذ مً الفلعفاث املخىىعت0 10

 62.6 0.953 3.131 137ًالجامعي0ما كبل  الخعلُمجخيامل مع  11

ت0 12  61.3 1.016 3.066 137ًجدىاظب مع املعخلضماث املادًت والبشٍش

 72.2 1.165 3.610 137 ؤلاحمالي

( تقع 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )111-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف  كبيرةابة (، كىي تقابؿ شدة اإلج4.21-3.41ضمف المجاؿ )

عدادىا،  التعميـالعالي في صياغة أىداؼ  التعميـدكر القائميف عمى تطكير  يظير وبدرجة كبيرة العالي كا 
مف خالؿ: ) إعداد الخبراء كالفنييف كالتخصصييف، تطكير المجتمع المحمي كالعربي كاإلنساني، تزكيد 

المعارؼ المتنكعة، إكساب الخريجيف ميارات عممية، مكاكبة التقدـ العممي، الخريجيف بمستكل عالي مف 
إيجاد الحمكؿ المناسبة لمقضايا التي تكاجو التطكر االقتصادم كاالجتماعي، اإلسياـ في تقدـ الفكر 

 اإلنساني، تجديد المعارؼ كتنقميا، تدريب الباحثيف ك تعدىـ، االستفادة مف الفمسفات المتنكعة( 

(، كىك يقابؿ 3.41-2.61( يقع ضمف المجاؿ )12، 11نالحظ أٌف المتكسط الحسابي لمعبارتيف )كذلؾ 
العالي في  التعميـعمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ أٌف دكر القائميف عمى تطكير  متوسطةشدة اإلجابة 

عدادىا،  التعميـصياغة أىداؼ  ما قبؿ  ـالتعمييظير مف خالؿ: )التكامؿ مع  وبدرجة متوسطةالعالي كا 
 الجامعي، مناسبتيا مع المستمزمات المادية كالبشرية( 

 التعميـكبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات محكر دكر القائميف عمى تطكير 
عدادىا ) التعميـالعالي في صياغة أىداؼ  (، 4.21-3.41(، كىي تقع ضمف المجاؿ )3.61العالي كا 

وىذا يدل عمى أّن %(، 72.2عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية )ة كبير كتقابؿ شدة اإلجابة 
عدادىا ىو دور كبير.  التعميمالعالي في صيا ة أىداف  التعميمدور القائمين عمى تطوير   العالي وا 

 العالي: لمتعميمثالثًا: وض  مراحل التخطيط االستراتيجي 
 األىمية النسبيةالمعيارية و  االنحرافات( المتوسطات الحسابية و 112-2) جدول.

 العالي للتعليمإلجابات أفراد العينة من القائمين على التطوير حول وضع مراحل التخطيط االستراتيجي 
 العدد العبازاث السكم

اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

ت بيُتهظع  1  71.4 1.408 3.569 137 0العالي الخعلُمفي لخخطُط ل جطىٍٍش

ت بدعب العالي للخعلُمخطط ه 2  69.8 1.278 3.489 137 0وعبت امللُذًً بالشهادة الشاهٍى

 67.3 1.311 3.365 137 ي0و الفج يالعُاس  هعذًبلخخطُط  با هىظف 3

 70.5 1.378 3.526 137 العالي0 الخعلُمأكص ى دسحت مً الىفاءة في  ئلىوععى للىصىل  4

5 
اضحت بىاء على ألاهذاف املىطىعت و ما اظتراجُجُت ًو ئلىوعدىذ 

ًًخىفش مً ئمياهُاث0
137 3.547 1.323 70.9 

 68.5 1.343 3.423 137ًهىاصن  بحن الىم و الىُف0 6

 لذساظاث علمُت0 7
 
 53.28 1.373 2.664 137ًهخطط اظدىادا

 58.4 1.724 2.920 137ًهظع الاظتراجُجُت بىاء على واكع العمل الجامعي هيل0 8

 65.9 1.346 3.293 137 حماليؤلا 
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( تقع ضمف المجاؿ 6، 5، 4، 2، 1( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )112-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف دكر القائميف  كبيرة(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 3.41-4.21)

يظير وبدرجة كبيرة العالي،  لمتعميـي العالي في كضع مراحؿ التخطيط االستراتيج التعميـعمى تطكير 
نسبة  بحسب العالي لمتعميـ ، التخطيطالعالي التعميـفي متخطيط ل تطكيرية بنيةكضع )مف خالؿ: 

 إلىالعالي، االستناد  التعميـأقصى درجة مف الكفاءة في  إلى، السعي لمكصكؿ المقيديف بالشيادة الثانكية
لمكضكعة ك ما يتكفر مف إمكانيات، التكازف  بيف الكـ ك استراتيجية كاضحة بناء عمى األىداؼ ا

(، 3.41-2.61( تقع ضمف المجاؿ )8، 7، 3كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات ) الكيؼ( 
 التعميـعمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ أٌف دكر القائميف عمى تطكير  متوسطةكىي تقابؿ شدة اإلجابة 

يظير مف خالؿ: )  وبدرجة متوسطةالعالي،  لمتعميـيط االستراتيجي العالي في كضع مراحؿ التخط
تكظيؼ التخطيط ببعديو السياسي كالفني، التخطيط استنادان لدراسات عممية، كضع االستراتيجية بناءن 

 الفقراتكبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع  عمى كاقع العمؿ الجامعي ككؿ( 
عمى مقياس ليكرت، متوسطة (، كتقابؿ شدة اإلجابة 3.41-2.61المجاؿ )(، كىي تقع ضمف 3.293)

العالي في  التعميموىذا يدل عمى أّن دور القائمين عمى تطوير %(، 65.9كبمغت أىميتيا النسبية )
 العالي ىو دور متوسط.  لمتعميموض  مراحل التخطيط االستراتيجي 
 لي وتقويميا:العا لمتعميمرابعًا: تحميل البيئة المؤسساتية 

 األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 113-2) جدول.
 العالي وتقويمها للتعليمإلجابات أفراد العينة من القائمين على التطوير حول تحليل البيئة المؤسساتية 

 العدد العبازاث السكم
اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

 61.9 1.753 3.095 137ًهلىم البِئت الجامعُت وهفدصها0 1

 64.7 1.379 3.234 137ًهدذد مخغحراث البِئت الجامعُت ومخطلباتها0 2

 82.6 0.765 4.131 137 هدلل البُاهاث للخيبإ بمعخلبل املإظعت0 3

 66.1 1.364 3.307 137 هدذد اللظاًا ألاظاظُت في البِئت الجامعُت0 4

5 
خغحراث )الطلب الاحخماعي، ظىق العمل، الظشوف املادًت، هشاعي م

ًالعالي0 الخعلُمالخىىىلىحُا( لخطىٍش 
137 3.270 1.342 65.4 

 65.1 0.970 3.256 137ًوعخمذ الاظتراجُجُت في جدلُم ألاهذاف وجدذًذها0 6

 68.9 1.294 3.445 137ًهدذر باظخمشاس أهظمت الجامعت0 7

 67.4 1.339 3.372 137ًيُتها الخىظُمُت0هذسط معخىي املإظعت وب 8

 61.5 0.960 3.073 137ًهذسط العىامل التي جإزش في هجاح املإظعت هيل0 9

10 
هلىم مً خالل آلُاث داخلُت وخاسحُت للُاط مذي فعالُت 

ت0 ًإلاحشاءاث واللىاةذ إلاداٍس
137 2.920 1.000 58.4 

م0 11  63.4 1.412 3.168 137ًوعذ ألاداء الىظُفي للمإظعت ملُاط للخلٍى

12 
م الزاحي للمإظعت  وعخخذم جلىُاث لجمع معلىماث للخلٍى

ً)الاظخبُان، امللابلت، معاًحر أخشي(0
137 4.234 0.585 84.7 

 67.5 1.086 3.375 137 ؤلاحمالي
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-3.41( تقع ضمف المجاؿ )12، 7، 3( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )113-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف دكر القائميف عمى تطكير  كبيرةكىي تقابؿ شدة اإلجابة (، 4.21
يظير مف خالؿ: وبدرجة كبيرة العالي كتقكيميا،  لمتعميـالعالي في تحميؿ البيئة المؤسساتية  التعميـ

تقنيات لجمع  تحميؿ البيانات لمتنبؤ بمستقبؿ المؤسسة، تحديث أنظمة الجامعة باستمرار، استخداـ)
كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات  معمكمات لمتقكيـ الذاتي لممؤسسة )االستبياف، المقابمة، معايير أخرل(( 

(، كىي تقابؿ 3.41-2.61( تقع ضمف المجاؿ )11، 11، 9، 8، 6، 5، 4، 2، 1الحسابية لمعبارات )
العالي في  التعميـى تطكير عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ أٌف دكر القائميف عم متوسطةشدة اإلجابة 

يظير مف خالؿ: ) تقكيـ البيئة  وبدرجة متوسطةالعالي كتقكيميا،  لمتعميـتحميؿ البيئة المؤسساتية 
الجامعية كفحصيا، تحديد متغيرات البيئة الجامعية كمتطمباتيا، تحديد القضايا األساسية في البيئة 

العمؿ، الظركؼ المادية، التكنكلكجيا( لتطكير  الجامعية، مراعاة متغيرات )الطمب االجتماعي، سكؽ
العالي، اعتماد االستراتيجية في تحقيؽ األىداؼ كتحديدىا، دراسة مستكل المؤسسة كبنيتيا  التعميـ

التنظيمية، دراسة العكامؿ التي تؤثر في نجاح المؤسسة ككؿ، التقكيـ مف خالؿ آليات داخمية كخارجية 
 المكائح اإلدارية، اعتبار األداء الكظيفي لممؤسسة مقياس لمتقكيـ لقياس مدل فعالية اإلجراءات ك 

 التعميـكبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات محكر دكر القائميف عمى تطكير 
-2.61(، كىي تقع ضمف المجاؿ )3.375العالي كتقكيميا ) لمتعميـالعالي في تحميؿ البيئة المؤسساتية 

وىذا يدل %(، 67.5عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية )متوسطة شدة اإلجابة (، كتقابؿ 3.41
العالي وتقويميا  لمتعميمالعالي في تحميل البيئة المؤسساتية  التعميمعمى أّن دور القائمين عمى تطوير 

 ىو دور متوسط. 
 ا(:خامسًا: بناء السياسات االستراتيجية لممؤسسة الجامعية )صيا تيا وتنفيذى

 األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 114-2) جدول.
 إلجابات أفراد العينة من القائمين على التطوير حول بناء السياسات االستراتيجية للمؤسسة الجامعية

 العدد العبازاث السكم
اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

ت )خيىمُت، خاصت، مفخىح(0هدذد سظالت  1  84.4 0.838 4.219 137 الجامعت ومهامها التربٍى

 87.4 0.485 4.372 137 هىضح طبُعت املإظعت و جىحهاتها املعخلبلُت0 2

 72.6 1.317 3.628 137 هدذد الاغشاض التي حععى املإظعت لخدلُلها0 3

 86.7 0.474 4.336 137 هخطط أهذاف الجامعت على أظاط ظىىي0 4

 67.0 1.354 3.350 137ًوعُذ صُاغت ألاهذاف بىاء على الىخاةج0 5

 65.4 1.342 3.270 137ًالعالي باظخمشاس0 للخعلُمهلىم البِئت  املإظعُت  6

لت التي جذاس فيها0 7  67.9 1.341 3.394 137ًهدذد فعالُت الجامعت بالطٍش

ت في الجامعاث0 8  83.8 0.713 4.190 137ًهىحه لخىفُز إلاداسة الالمشهٍض

 85.8 0.502 4.292 137ًوعضص الاظخلالل الزاحي في حعُحر الشإون الذاخلُت للجامعت0 9

 77.9 0.827 3.895 137 ؤلاحمالي
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( تقع ضمف المجاؿ 9، 8، 4، 3، 2، 1( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )114-2)الجدكؿ يبيف 
ى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف دكر القائميف عم كبيرة(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 3.41-4.21)

العالي في بناء السياسات االستراتيجية لممؤسسة الجامعية كصياغتيا كتنفيذىا،  التعميـعمى تطكير 
يظير مف خالؿ: ) تحديد رسالة الجامعة كمياميا التربكية )حككمية، خاصة، مفتكح(، وبدرجة كبيرة 

لمستقبمية، تحديد االغراض التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا، تخطيط تكضيح طبيعة المؤسسة كتكجياتيا ا
أىداؼ الجامعة عمى أساس سنكم، التكجيو لتنفيذ اإلدارة الالمركزية في الجامعات، تعزيز االستقالؿ 

( 7، 6، 5كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات ) الذاتي في تسيير الشؤكف الداخمية لمجامعة 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ أٌف  متوسطة(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 3.41-2.61جاؿ )تقع ضمف الم

العالي في بناء السياسات االستراتيجية لممؤسسة الجامعية كصياغتيا  التعميـدكر القائميف عمى تطكير 
لبيئة يظير مف خالؿ: ) إعادة صياغة األىداؼ بناءن عمى النتائج، تقكيـ ا وبدرجة متوسطةكتنفيذىا، 

 العالي باستمرار، تحديد فعالية الجامعة بالطريقة التي تدار فييا(  لمتعميـالمؤسساتية 

 التعميـكبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات محكر دكر القائميف عمى تطكير 
كىي تقع  (،3.895العالي في بناء السياسات االستراتيجية لممؤسسة الجامعية كصياغتيا كتنفيذىا )

عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية كبيرة (، كتقابؿ شدة اإلجابة 4.21-3.41ضمف المجاؿ )
العالي في بناء السياسات  التعميموىذا يدل عمى أّن دور القائمين عمى تطوير %(، 77.9)

 االستراتيجية لممؤسسة الجامعية وصيا تيا وتنفيذىا ىو دور كبير. 
 العالي: التعميمالتطوير في  سادسًا: إحداثيات

 األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 115-2) جدول.
 العالي التعليمإلجابات أفراد العينة من القائمين على التطوير حول إحداثيات التطوير في 

 العدد العبازاث السكم
اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

1 
هذسط الخىصَع الخذمي للجامعاث الحيىمُت في مدافظاث 

0ًالجمهىسٍت
137 3.628 1.334 72.6 

 85.1 0.556 4.256 137 هذسط الخىظع الىمي والىىعي إلخذار جخصصاث حذًذة0 2

 88.6 0.497 4.431 137 0العالي )عام، خاص( الخعلُمهدلم الخىاصن في  أطشاف مىظىمت  3

 69.5 1.404 3.475 137 0ع املعاهذ الخاصتوشاسن الجامعاث م 4

 60.7 1.003 3.037 137 0وعذل كاهىن جىظُم الجامعاث بما ًىاهب املعخجذاث العلمُت 5

ب املنهي0 6  71.2 1.322 3.562 137 هيشش زلافت الخذٍس

7 
العالي بما ًخفم مع الخطت العلمُت  الخعلُمهىصع مإظعاث 

 0ومهامها
137 3.248 1.027 65.0 

 78.0 0.304 3.898 137 العلمي هأظاط في عملُت الخخطُط0الذساظتهظع  8

 61.9 0.992 3.095 137 وععى إلعذاد املخخصحن في مخخلف فشوع العلم0 9

 63.9 0.976 3.197 137ًالعالي0 الخعلُمب هلبي خاحت الخىمُت 10

 69.3 1.318 3.467 137ًالعالي بدل مشىالث املجخمع0 الخعلُمهشبط  11

 61.5 0.960 3.073 137ًهفعل بالخخطُط الاظتراجُجي ألاوشطت اللىمُت0 12
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13 
العالي مً الشؤٍت الاظتراجُجُت  الخعلُمهظع مخطط عام ملىظىمت 

0ًتاملىطىع
137 3.372 1.339 67.4 

 71.4 1.276 3.569 137ًالعمل و الاهخاج0 طلباثالعالي  بمخ الخعلُمهشبط بشامج  14

 63.1 0.992 3.153 0ً137ُت ومعخلضماتها للجامعاثالخعلُم هىفش الخذماث 15

 69.9 0.922 3.497 137 ؤلاحمالي

( تقع ضمف 14، 11، 8، 6، 4، 3، 2، 1( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )115-2)الجدكؿ يبيف 
كر عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف د كبيرة(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 4.21-3.41المجاؿ )

 يظير مف خالؿ: )دراسةوبدرجة كبيرة العالي في إحداثيات التطكير،  التعميـالقائميف عمى تطكير 
، دراسة التكسع الكمي كالنكعي إلحداث التكزيع الخدمي لمجامعات الحككمية في محافظات الجميكرية

الجامعات  ركة، مشاالعالي )عاـ، خاص( التعميـالتكازف في  أطراؼ منظكمة  تخصصات جديدة، تحقيؽ
العممي كأساس في عممية التخطيط، ربط الدراسة، نشر ثقافة التدريب الميني، كضع مع المعاىد الخاصة

  (العمؿ ك االنتاج طمباتالعالي  بمت التعميـبرامج  العالي بحؿ مشكالت المجتمع، ربط التعميـ

-2.61تقع ضمف المجاؿ ) (13، 12، 11، 9، 7، 5كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ أٌف دكر القائميف عمى تطكير  متوسطة(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 3.41
قانكف تنظيـ  يظير مف خالؿ: )تعديؿ وبدرجة متوسطةالعالي،  التعميـالعالي في إحداثيات  التعميـ

العالي بما يتفؽ مع الخطة العممية  ميـالتعمؤسسات  ، تكزيعالجامعات بما يكاكب المستجدات العممية
العالي، تفعيؿ  التعميـب حاجة التنمية ، السعي إلعداد المختصيف في مختمؼ فركع العمـ، تمبيةكمياميا

العالي مف الرؤية  التعميـكضع مخطط عاـ لمنظكمة ، األنشطة القكمية بالتخطيط االستراتيجي
ة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات محكر دكر كبشكؿ عاـ بمغت قيم  ةاالستراتيجية المكضكع
(، كىي تقع ضمف المجاؿ 3.497العالي ) التعميـالعالي في إحداثيات  التعميـالقائميف عمى تطكير 

وىذا %(، 69.9عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية )كبيرة (، كتقابؿ شدة اإلجابة 3.41-4.21)
 العالي ىو دور كبير.  التعميمالعالي في إحداثيات  التعميم يدل عمى أّن دور القائمين عمى تطوير
 العالي وتنميتو: لمتعميمسابعًا: تحديث سياسة التخطيط 

 األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 116-2) جدول.
 العالي وتنميتو مللتعليإلجابات أفراد العينة من القائمين على التطوير حول تحديث سياسة التخطيط 

 العدد العبازاث السكم
اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

 89.46 0.491 4.473 137ًو مجاهِخه0 الخعلُمهىظع داةشة دًملشاطُت  1

 89.1 0.500 4.453 137ًهطىس معاًحر اللبىل الجامعي0 2

ت و أعذا 3  88.0 0.587 4.402 137 دها0وعخمذ على معشفت مخطلباث املشخلت العمٍش

4 
جي  الخعلُمهىاظب وعبت امللُذًً في  الجامعي مع خاحت خٍش

0ًالشاهىًي الخعلُم
137 3.299 1.358 66.0 

5 
الجامعي لجمُع طالب  الخعلُمالالخداق بالعذالت في فشص هىفش 

ت 0ًالشاهٍى
137 3.803 0.580 76.1 
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6 
هاث املإظعت وعذ الخطط اليافُت بالخطىساث الحاصلت في ميًى

 الجامعُت0
137 4.234 0.585 84.7 

7 
س ي و  عذ العاملحن في املجال الخذَس

ُ
ي بما ًدىاظب مع الخعلُمو

 أعذاد الطلبت0
137 3.467 1.318 69.3 

8 0
 
ا ذ املحزاهُت ليل حامعت ظىٍى  62.9 1.047 3.146 137 هٍض

 87.4 0.529 4.372 137 0هخىحه للخىظع في ئوشاء املعاهذ املهىُت 9

 73.7 1.354 3.686 137 العالي للخىظع في الاظدُعاب0 الخعلُمهطىس في أهماط  10

ادة فشص الالخداق ب 11  88.6 0.497 4.431 137 العالي0 الخعلُمهذعم الجامعاث الخاصت لٍض

 87.9 0.490 4.394 137 0الجامعاث في مدافظاث اللطشب حذًذة الفخخاح فشوعوعمل  12

ذ اعذاد الط 13  88.6 0.497 4.431 137 الب العشب والاحاهب في الجامعاث0هٍض

ذ مً الىخذاث العىىُت املجهضة في ول حامعت0 14  88.84 0.487 4.442 137 هٍض

 87.4 0.485 4.372 137 هىفش املخشحاث التي جفي بداحاث الخىمُت0 15

 71.8 1.292 3.591 137 العالي بالخلاهت0 الخعلُمهخذم مىظىمت  16

 73.0 1.332 3.650 137 خخذم الخلاهاث مع جخطُط مخطىس0وع 17

0 الخعلُموعخبر  18
 
 71.4 1.276 3.569 137 العالي عمل احخماعي أوال

19 
هُئاث و املإظعاث و الىلاباث المع وعضص الدشاسهُت في العمل 

0ًوغشف الخجاسة و الصىاعت
137 3.445 1.317 68.9 

 79.6 0.745 3.980 137 ؤلاحمالي

، 13، 12، 11، 11، 7، 6، 5، 3، 2، 1( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )116-2)الجدكؿ يف يب
عمى  كبيرة(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 4.21-3.41( تقع ضمف المجاؿ )19، 18، 17، 16، 15، 14

طيط العالي في تحديث سياسة التخ التعميـمقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف دكر القائميف عمى تطكير 
كمجانيتو، تطكير  التعميـيظير مف خالؿ: )تكسيع دائرة ديمقراطية وبدرجة كبيرة العالي كتنميتو،  لمتعميـ

العدالة في معايير القبكؿ الجامعي، االعتماد عمى معرفة متطمبات المرحمة العمرية ك أعدادىا، تكفير 
طط الكافية بالتطكرات الحاصمة في ، إعداد الخالجامعي لجميع طالب الثانكية التعميـااللتحاؽ بفرص 

ي بما يتناسب مع أعداد التعميممككنات المؤسسة الجامعية، إعداد العامميف في المجاؿ التدريسي ك 
العالي لمتكسع في االستيعاب، دعـ الجامعات الخاصة لزيادة فرص  التعميـالطمبة، التطكير في أنماط 

، زيادة اعداد الجامعات في محافظات القطرب جديدة كعالفتتاح فر  العالي، العمؿ التعميـااللتحاؽ ب
الطالب العرب كاالجانب في الجامعات، زيادة مف الكحدات السكنية المجيزة في كؿ جامعة، تكفير 

العالي بالتقانة، استخداـ التقانات مع تخطيط  التعميـالمخرجات التي تفي بحاجات التنمية، دعـ منظكمة 
ييئات كالمؤسسات المع عالي عمؿ اجتماعي أكالن، تعزيز التشاركية في العمؿ ال التعميـمتطكر، اعتبار 

( 12، 9، 8، 4كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات ) ( كالنقابات كغرؼ التجارة كالصناعة
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ أٌف  متوسطة(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 3.41-2.61تقع ضمف المجاؿ )

وبدرجة العالي كتنميتو،  لمتعميـالعالي في تحديث سياسة التخطيط  التعميـئميف عمى تطكير دكر القا
الجامعي مع حاجة خريجي  التعميـيظير مف خالؿ: )تحقيؽ التناسب بيف نسبة المقيديف في  متوسطة
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ينية، افتتاح فركع الثانكم، زيادة الميزانية لكؿ جامعة سنكيان، التكجو لمتكسع في إنشاء المعاىد الم التعميـ
كبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات  جديدة بالجامعات في محافظات القطر( 

العالي كتنميتو  لمتعميـالعالي في تحديث سياسة التخطيط  التعميـمحكر دكر القائميف عمى تطكير 
عمى مقياس ليكرت، كبمغت ة كبير (، كتقابؿ شدة اإلجابة 4.21-3.41(، كىي تقع ضمف المجاؿ )3.98)

العالي في تحديث  التعميموىذا يدل عمى أّن دور القائمين عمى تطوير %(، 79.6أىميتيا النسبية )
 العالي وتنميتو ىو دور كبير.  لمتعميمسياسة التخطيط 

 العالي: التعميمالعالي في تطوير  التعميمثامنًا: دور مجمس 
 األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 117-2) جدول.

 العالي التعليمالعالي في تطوير  التعليمإلجابات أفراد العينة من القائمين على التطوير حول دور مجلس 
 العدد العبازاث السكم

اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

 87.9 0.490 4.394 137 العالي0 الخعلُمًىفز ظُاظت  1

 90.7 0.543 4.533 137 العالي0 الخعلُمًدلل مخطلباث  2

 87.0 0.763 4.350 137 ًشبط بحن خطط الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت والعلمُت0 3

 67.3 1.311 3.365 137 العالي بالعمل وإلاهخاج0 الخعلُمًشبط  4

 65.8 1.329 3.292 137 ًظع خعاب املعخلضماث املادًت0 5

 80.9 0.915 4.044 137 أهذاف الذولت العلمُت واللىمُت والشلافُت وهدللها0ًىفز  6

 85.0 0.628 4.248 137 ًخابع الخىفُز بعذ اكشاس الخطت0 7

 67.7 1.313 3.387 137 ًطىس املعخىي العلمي والخلجي للعاملحن في الجامعت0 8

مه0 الخعلُمًخابع جطىٍش مىظىمت  9  79.7 0.866 3.985 137 العالي وجلٍى

 84.2 0.691 4.212 137ًًدذد وظاةل الخىفُز0 10

11 
ًيعم بحن الجامعاث واملعاهذ واليلُاث وألاكعام في مجاالث 

 العالي0 الخعلُم
137 4.088 0.732 81.8 

 85.0 0.628 4.248 137 ًظع املىاصهت العامت للجامعاث واملعاهذ الخابعت لها0 12

 80.2 0.702 4.012 137 ؤلاحمالي

( تقع 12، 11، 11، 9، 7، 6، 3، 2، 1( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )117-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف  كبيرة(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 4.21-3.41ضمف المجاؿ )
ذ سياسة يظير مف خالؿ: )تنفيوبدرجة كبيرة العالي،  التعميـالعالي في تطكير  التعميـدكر مجمس 

العالي، الربط بيف خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالعممية،  التعميـالعالي، تحميؿ متطمبات  التعميـ
كضع حساب المستمزمات المادية، تنفيذ أىداؼ الدكلة العممية كالقكمية كالثقافية كنحققيا، متابعة تطكير 

، التنسيؽ بيف الجامعات كالمعاىد كالكميات كاألقساـ العالي كتقكيمو، تحديد كسائؿ التنفيذ التعميـمنظكمة 
 العالي، كضع المكازنة العامة لمجامعات كالمعاىد التابعة ليا(  التعميـفي مجاالت 

(، كىي 3.41-2.61( تقع ضمف المجاؿ )8، 5، 4كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )
العالي في تطكير  التعميـىذا يدؿ أٌف دكر مجمس عمى مقياس ليكرت، ك  متوسطةتقابؿ شدة اإلجابة 

كاإلنتاج، كضع حساب  التعميـالعالي ب التعميـيظير مف خالؿ: )ربط  وبدرجة متوسطةالعالي،  التعميـ
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كبشكؿ عاـ بمغت قيمة  المستمزمات المادية، تطكير المستكل العممي كالتقني لمعامميف في الجامعة( 
العالي  التعميـالعالي في تطكير  التعميـات محكر دكر مجمس المتكسط الحسابي عمى جميع فقر 

عمى مقياس ليكرت، كبيرة (، كتقابؿ شدة اإلجابة 4.21-3.41(، كىي تقع ضمف المجاؿ )4.112)
 التعميمالعالي في تطوير  التعميموىذا يدل عمى أّن دور مجمس %(، 81.2كبمغت أىميتيا النسبية )
 العالي ىو دور كبير. 

 رسم المالمح األساسية لممناىج الجامعية وتطويرىا: تاسعًا:
 األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 118-2) جدول.

 إلجابات أفراد العينة من القائمين على التطوير حول رسم المالمح األساسية للمناىج الجامعية وتطويرىا
 العدد العبازاث السكم

اإلاخىطط 

 الحظابي

هحساف الا 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

ىحه إلعادة الىظش في امللشساث بشيل دوسي0 1
ُ
 89.5 0.501 4.475 137ًه

 73.9 1.468 3.693 137ًوععى ملىاهبت املىاهج للخطىساث العلمُت املعخجذة0 2

دلم باملىاهج الفعالُت والذًمىم 3
ُ
 74.3 1.372 3.715 137ًللجامعت0 ته

4 ً
ُ
 71.4 1.276 3.569 0ً137على املهىُت والجىاهب الخطبُلُتهج في املىاشهض ه

خطط للمنهاج عل 5
ُ
ت املعاصشة0 ىه  67.9 1.341 3.394 137ًأظاط الاججاهاث التربٍى

 74.5 1.454 3.723 137ًهىحه لخطىٍش املىاهج بشيل عششي0 6

 73.0 1.332 3.650 0ً137الخعلُموعذ املىاهج املدىس ألاظاس ي في  7

ًض 8
ُ
 73.0 1.332 3.650 137ًود باملىاهج الطالب باملعاسف واملهاساث واللُم والاججاهاث0ه

يىن باملىاهج الخبراث الىطىُت0 9
ُ
 76.6 1.433 3.832 137ًه

 73.7 1.354 3.686 0ً137مع الاخخصاصاث املخعذدةاملىاهج خالءم هىحه لخ 10

 72.6 1.317 3.628 137ًم هىعي للجمُع0علىهىظف املىاهج لخلذًم ح 11

مشل في املىاهج هظام اللُم ألاظاظُت املجخمع0 12
ُ
 72.3 1.368 3.613 137ًه

 67.0 1.298 3.350 137ًهشبط املىاهج بخذمت املجخمع0 13

 68.5 1.293 3.423 0ً137العملظىق  اثجللب لخىاهب مشوهت هصمم مىاهج 14

 69.9 1.307 3.496 137ًالعالي0 الخعلُم فهىظف املىاهج لخىفز أهذا 15

 69.3 1.295 3.467 137ًجدلُل اللُم العاةذة في املجخمع0 جهظمً املىاه 16

 67.3 1.271 3.365 137ًومخشحاجه بدعب ظىق العمل0 الخعلُمهجذد باملىاهج مذخالث  17

صمم املىاهج لخلبُت مخطلباث املجخمع العىسي0 18
ُ
 65.0 1.322 3.248 137ًه

 72.2 1.233 3.610 137 ؤلاحمالي

، 11، 11، 9، 8، 7، 6، 4، 3، 2، 1( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )118-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس  كبيرة(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 4.21-3.41( تقع ضمف المجاؿ )16، 15، 14، 12

اسية لممناىج العالي في رسـ المالمح األس التعميـليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف دكر القائميف عمى تطكير 
يظير مف خالؿ: )التكجيو إلعادة النظر في المقررات بشكؿ دكرم، وبدرجة كبيرة الجامعية كتطكيرىا، 

في  لمجامعة، التركيز ةالسعي لمكاكبة المناىج لمتطكرات العممية المستجدة، تحقيؽ الفعالية كالديمكم
ناىج بشكؿ عشرم، إعداد المناىج المحكر ، التكجيو لتطكير المعمى المينية كالجكانب التطبيقيةالمناىج 
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، تزكيد الطالب بالمعارؼ كالميارات كالقيـ كاالتجاىات، تككيف الخبرات الكطنية، التعميـاألساسي في 
ـ نكعي لمجميع، تمثيؿ عمى، تكظيؼ المناىج لتقديـ تمع االختصاصات المتعددةالمناىج تالءـ التكجيو لت

، تكظيؼ المناىج لتنفذ العمؿسكؽ  اتتقمب لتكاكب مركنة ميـ مناىجنظاـ القيـ األساسية المجتمع، تص
 تحميؿ القيـ السائدة في المجتمع(  جالعالي، تضميف المناى التعميـ ؼأىدا

(، 3.41-2.61( تقع ضمف المجاؿ )18، 17، 13، 5كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )
 التعميـليكرت، كىذا يدؿ أٌف دكر القائميف عمى تطكير عمى مقياس  متوسطةكىي تقابؿ شدة اإلجابة 

يظير مف خالؿ:  وبدرجة متوسطةالعالي في رسـ المالمح األساسية لممناىج الجامعية كتطكيرىا، 
)التخطيط لممنياج عمى أساس االتجاىات التربكية المعاصرة، ربط المناىج بخدمة المجتمع، تجديد 

 ؽ العمؿ، تصميـ المناىج لتمبية متطمبات المجتمع السكرم( كمخرجاتو بحسب سك  التعميـمدخالت 

 التعميـكبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات محكر دكر القائميف عمى تطكير 
(، كىي تقع ضمف المجاؿ 3.61العالي في رسـ المالمح األساسية لممناىج الجامعية كتطكيرىا )

وىذا %(، 72.2عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية )كبيرة ة (، كتقابؿ شدة اإلجاب3.41-4.21)
العالي في رسم المالمح األساسية لممناىج الجامعية  التعميميدل عمى أّن دور القائمين عمى تطوير 

 وتطويرىا ىو دور كبير. 
 العالي: التعميمعاشرًا: التطوير والجودة في 

 األىمية النسبيةحرافات المعيارية و االن( المتوسطات الحسابية و 119-2) جدول.
 العالي التعليمإلجابات أفراد العينة من القائمين على التطوير حول التطوير والجودة في 

 العدد العبازاث السكم
اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

 66.9 1.309 3.343 137 هطبم الخلُُم الزاحي املعخمش للمإظعت واليلُت والبرامج0 1

 83.2 0.816 4.161 137 هظع معاًحر لظمان الجىدة0 2

 77.5 0.392 3.876 137 جدلُم مبادب الجزاهت و الشفافُت و املعاعذة0 3

 81.3 0.901 4.066 137 هلتزم باملعاًحر الىطىُت0 4

 74.2 0.644 3.708 137 وشجع إلابذاع و الخمحز0 5

 70.1 0.544 3.504 137 لجامعت0هذسط مىاطً اللىة و الظعف في ا 6

7 
وشاسن حمُع ألاطشاف املعىُت مً )طلبت وأوادًمُحن وآلُاث عمل 

 وخبراء خاسحُحن( في الخلُُم0
137 3.131 1.083 62.6 

 69.5 0.687 3.475 137 هظع الخطط إلاحشاةُت الىاضحت0 8

ت للمإظعت0 9  76.8 0.933 3.839 137 هىفز بمىطىعُت اللشاساث إلاداٍس

 63.1 0.992 3.153 137 على معخىي الجامعت0 الخعلُموععى لصُاغت واضحت ملخشحاث  10

بُت لخىمُت املهاساث الحُاجُت0 11  68.3 1.326 3.416 137ًوعخخذم  بشامج جذٍس

 67.9 1.341 3.394 137ًهيشش زلافت الجىدة بحن وافت ألاطشاف بشيل فاعل0 12

 65.5 0.998 3.277 137ًووعالجها0هىاهب حغحراث الجىدة وآلُاتها  13

 66.9 1.325 3.343 137ًالجامعي مً)أطش ومعخلضماث(0 الخعلُمهذكم في مذخالث  14

ب والبدىر والخذماث(  الخعلُمهطبم الجىدة العالُت في ) 15  68.5 1.316 3.423 137والخذٍس
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ًامللذمت للمجخمع0

 66.9 1.309 3.343 0ً137لخذمت الخىمُت الخعلُممخشحاث وعضص  16

 70.6 0.835 3.528 137 ؤلاحمالي

( تقع 15، 11، 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2( أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )119-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف  كبيرة(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 4.21-3.41ضمف المجاؿ )

يظير مف وبدرجة كبيرة العالي،  التعميـالتطكير كالجكدة في العالي في  التعميـدكر القائميف عمى تطكير 
خالؿ: )كضع معايير لضماف الجكدة، تحقيؽ مبادئ النزاىة كالشفافية كالمساعدة، االلتزاـ بالمعايير 
الكطنية، تشجيع اإلبداع كالتميز، دراسة مكاطف القكة كالضعؼ في الجامعة، كضع الخطط اإلجرائية 

ارات اإلدارية لممؤسسة بمكضكعية، استخداـ  برامج تدريبية لتنمية الميارات الحياتية، الكاضحة، تنفيذ القر 
 كالتدريب كالبحكث كالخدمات( المقدمة لممجتمع(  التعميـتطبيؽ الجكدة العالية في )

( تقع ضمف المجاؿ 16، 14، 13، 12، 7، 1كذلؾ نالحظ أٌف المتكسطات الحسابية لمعبارات )
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ أٌف دكر القائميف عمى  متوسطةتقابؿ شدة اإلجابة  (، كىي2.61-3.41)

يظير مف خالؿ: )تطبيؽ  وبدرجة متوسطةالعالي،  التعميـالعالي في التطكير كالجكدة في  التعميـتطكير 
اديمييف التقييـ الذاتي المستمر لممؤسسة كالكمية كالبرامج، مشاركة جميع األطراؼ المعنية مف )طمبة كأك

عمى مستكل  التعميـكآليات عمؿ كخبراء خارجييف( في التقييـ، السعي لصياغة كاضحة لمخرجات 
الجامعة، نشر ثقافة الجكدة بيف كافة األطراؼ بشكؿ فاعؿ، مكاكبة تغيرات الجكدة كآلياتيا كنعالجيا، 

 ( لخدمة التنمية ميـالتعمخرجات الجامعي مف)أطر كمستمزمات(، تعزيز  التعميـالتدقيؽ في مدخالت 

 التعميـكبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات محكر دكر القائميف عمى تطكير 
(، 4.21-3.41(، كىي تقع ضمف المجاؿ )3.528العالي ) التعميـالعالي في التطكير كالجكدة في 

وىذا يدل عمى أّن %(، 71.6)عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية كبيرة كتقابؿ شدة اإلجابة 
 العالي ىو دور كبير.  التعميمالعالي في التطوير والجودة في  التعميمدور القائمين عمى تطوير 

 العالي: الخعليمجحليل هخائج ملابلت اللائمين على جطىيس  -1-3-4
 األىمية النسبيةاالنحرافات المعيارية و ( المتوسطات الحسابية و 120-2) جدول.

 العالي لدورىم في تطوير مؤسساتو التعليملمقابلة مع القائمين على تطوير لنتائج ا
 العدد العبازاث السكم

اإلاخىطط 

 الحظابي

الاهحساف 

 اإلاعيازي 

ألاهميت 

 اليظبيت %

1 
في الجمهىسٍت  ًسالعالي على الذظخًى للخعلُمجبجى العُاظت الىطىُت  

 العشبُت العىسٍت0
137 2.453 0.757 81.753 

2 
ُاظت وطىُت لللبىل الجامعي معخمذة مً خطط ىطع ظج

 الخىمُت الاكخصادًت0
137 2.307 0.733 76.887 

 99.267 0.147 2.978 137 وعشوبخه0 الخعلُمُت دًملشاطُت الخعلُمجدلم العُاظت  3

4 
 ئلىالجامعي مً مفهىم املجاهُت  الخعلُمجدىٍل  ئلىالخىحه 

 الخاص0
137 2.153 0.362 71.777 

 في جشاحع وعبت الالخداق  ٌعذ ال 5
 
 77.617 0.471 2.329 137دشذد في ظُاظاث اللبىل ظببا
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ًبالجامعاث الحيىمُت0

6 
جتراحع وعبت الالخداق بالجامعاث الحيىمُت مع دخىل اللطاع 

ًالخاص0
137 2.116 0.483 70.533 

ش بشامج معخدذزت حعخجُب لالخخُاحاث املجخمعُت املعاصشةج 7  84.427 0.501 2.533 0ً137طٍى

ش أهماط حذًذة في  8  90.267 0.456 2.708 137ًالعالي0 الخعلُمجطٍى

 76.157 0.675 2.285 0ً137عاد الىظش في البيُت الخىظُمُت للبرامج ألاوادًمُتٌ 9

 90.267 0.456 2.708 0ً137العالي الخعلُمًخطط بىاء  على ميىهاث مإظعاث  10

ض بشامج الخعذدًت املعشفُت 11  84.913 0.707 2.547 137ًعبر الاخخصاصاث0 حعٍض

12 
شها بما ًلبي خاحاث الخىمُت  جدذًث الخطط الذساظُت وجطٍى

0ًالشاملت
137 2.657 0.742 88.563 

 71.777 0.362 2.153 0ً137لطالبمع أعذاد اًخىافم الخىظع في ألابيُت الجامعُت  13

 71.047 0.339 2.131 0ً137بُاهاث خلُلُتعلى  الجامعُت ملإظعت ائعذاد محزاهُت  في عخمذٌ 14

15 
بُاهاث الجامعُت في املإظعت في  جيالُف ول عملُت لعم ج

0ًجىطُدُت
137 2.204 0.405 73.480 

جحنل ئخذار مشاهض حامعُت إلداسة املعخلبل املنهي 16  74.210 0.420 2.226 0ً137لخٍش

17 
مع  الجامعي ومىاهجه بما ًخىافم الخعلُمحعذًل أظالُب 

ًمخطلباث ظىق العمل0
137 2.818 0.388 93.917 

 72.507 0.685 2.175 0ً137املخياملت الخعلُممىظىمت  معالعالي  الخعلُمًشجبط  18

 81.753 0.757 2.453 137ًًخم إلاعذاد اظخجابت ملعخجذاث العصش0 19

 86.373 0.493 2.591 137ًوجطىٍش مهاساجه0 الخعلُمدفع املخعلم ملخابعت  20

 88.077 0.481 2.642 137ًالعلمي0الذساظتجدلُم الخيامل بحن الجامعاث ومشاهض  21

 83.697 0.502 2.511 137ًجشبط الجامعت باملجخمع0 22

 77.617 0.471 2.329 137ًجىفُز خطط الخىمُت0 23

ً اللاعذة املعشفُت للطالب وجىمُت املهاساث الخطبُلُ 24  93.917 0.388 2.818 0ً137تجيٍى

 83.453 0.739 2.504 137ًًشاعي املىظىمت اللُمُت للمجخمع العىسي0 25

ت0 26  99.270 0.147 2.978 137ًجىفش الذولت املعخلضماث املادًت البشٍش

 83.697 0.749 2.511 137ًالعالي0 الخعلُمًدلم اهخظام الذساظت أهذاف  27

 65.693 0.992 1.971 137ًهظام املشاسهت0 العالي الخعلُمًدلم في  28

 71.047 0.914 2.131 0ً137العالي الخعلُمجفعُل الذًملشاطُت في  29

 72.433 0.748 2.173 137ًلخلذمها0 بعملُاث جخعلم بالخلُُم الزاحي الجامعُت جلىم املإظعت 30

 80.293 0.493 2.409 0ً137العالي الخعلُمًشهض على الجىدة  لالظدشماس في  31

 81.2 0.547 2.436 137 ؤلاحمالي

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألىمية النسبية لعبارات بطاقة 121-2)الجدكؿ يبيف 
نالحظ أٌف المتكسطات  إذ أنوالعالي كتحديثو،  التعميـالمقابمة التي تـٌ إجراؤىا مع القائميف عمى تطكير 

( تقع 27، 26، 25، 24، 22، 21، 21، 19، 17، 12، 11، 11، 8، 7، 3، 1الحسابية لمعبارات )
عمى مقياس ليكرت، كىذا يدؿ عمى أٌف القائميف  نعم(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 3-2.34ضمف المجاؿ )
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العالي كتحديثو يتـ مف  التعميـأٌف تطكير وبدرجة كبيرة العالي كتحديثو لدييـ معرفة،  التعميـعمى تطكير 
في الجميكرية العربية السكرية، انتظاـ  رلي تبنى عمى الدستك العا لمتعميـخالؿ: )السياسة الكطنية  

، طكير برامج مستحدثة تستجيب لالحتياجات المجتمعية المعاصرةالعالي، ت التعميـالدراسة يحقؽ أىداؼ 
تعزيز برامج ، العالي التعميـيخطط بناءن عمى مككنات مؤسسات ، العالي التعميـتطكير أنماط جديدة في 

تحديث الخطط الدراسية كتطكيرىا بما يمبي حاجات التنمية ، عرفية عبر االختصاصاتالتعددية الم
الجامعي كمناىجو بما يتكافؽ مع متطمبات سكؽ العمؿ، يتـ اإلعداد  التعميـ، تعديؿ أساليب الشاممة

معات كتطكير مياراتو، تحقيؽ التكامؿ بيف الجا التعميـاستجابة لمستجدات العصر، دفع المتعمـ لمتابعة 
العممي، ربط الجامعة بالمجتمع، تككيف القاعدة المعرفية لمطالب كتنمية الميارات الدراسةكمراكز 
، كعركبتو التعميـية ديمقراطية التعميم، يراعي المنظكمة القيمية لممجتمع السكرم، تحقؽ السياسة ةالتطبيقي

 تكفر الدكلة المستمزمات المادية البشرية 
، 28، 23، 18، 16، 15، 14، 13، 9، 6، 5، 4، 2طات الحسابية لمعبارات )كذلؾ نالحظ أٌف المتكس

عمى مقياس  ال أدري(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة 2.34-1.67( تقع ضمف المجاؿ )31، 31، 29
العالي كتحديثو ليس لدييـ دراية بأٌف تطكير  التعميـليكرت، كىذا يدؿ أٌف دكر القائميف عمى تطكير 

كضع سياسة كطنية لمقبكؿ الجامعي مستمدة مف خطط التنمية حديثو يتـ مف خالؿ: )تالعالي كت التعميـ
الخاص، يعد التشدد في  إلىالجامعي مف مفيـك المجانية  التعميـتحكيؿ  إلى، التكجو االقتصادية

 سياسات القبكؿ سببان في تراجع نسبة االلتحاؽ  بالجامعات الحككمية، تتراجع نسبة االلتحاؽ بالجامعات
يتكافؽ التكسع ، عاد النظر في البنية التنظيمية لمبرامج األكاديميةالحككمية مع دخكؿ القطاع الخاص، ي

، عمى بيانات حقيقية الجامعية لمؤسسة اإعداد ميزانية  في عتمد، يلطالبمع أعداد افي األبنية الجامعية 
حداث مراكز جامعية إلدارة إ، بيانات تكضيحيةالجامعية في المؤسسة في  تكاليؼ كؿ عممية قسـ ت

، تنفيذ خطط التنمية، المتكاممة التعميـمنظكمة  معالعالي  التعميـيرتبط ، مخريجيفل المستقبؿ الميني
 تقـك المؤسسة، العالي التعميـيركز عمى الجكدة  لالستثمار في نظاـ المشاركة،  العالي التعميـيحقؽ في 
  العالي التعميـلتقدميا، تفعيؿ الديمقراطية في  بعمميات تتعمؽ بالتقييـ الذاتي الجامعية

(، كىي تقع ضمف 2.436كبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتكسط الحسابي عمى جميع فقرات بطاقة المقابمة )
%(، 81.2عمى مقياس ليكرت، كبمغت أىميتيا النسبية )نعم (، كتقابؿ شدة اإلجابة 3-2.34المجاؿ )

العالي وتحديثو لدييم دراسة بأ مب القوانين  التعميم وىذا يدل عمى أّن القائمين عمى تطوير
 العالي وتحديثو. التعميموالتشريعات التي يتم من خالليا تطوير 
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 السابعالفصل 

 هخائج اخخباز الفسضياث
 

 :جمهيد

كفؽ متغيرات الدراسة، كحسب محاكر كؿ استبانة، فبالنسبة نتائج اختبار الفرضيات الفصؿ  ىذا يعرض
نة أعضاء الييئة التعميمية تـٌ دراسة الفركؽ فيما بينيـ كفؽ متغيرات )الجنس، الجامعة، نكع الستبا

الكمية، المرتبة العممية، سنكات التدريس في الجامعة، مصدر الشيادة الجامعية(  كبالنسبة إلى استبانة 
نس، الجامعة، المرتبة القائميف عمى تطكير التعميـ العالي تـٌ دراسة الفركؽ بينيـ كفؽ متغيرات )الج

العممية، مصدر الشيادة، أساس التعييف(  كبالنسبة الستبانة رؤساء األقساـ تـٌ دراسة الفركؽ فيما بينيـ 
 كفؽ متغيرات )الجنس، الجامعة، المرتبة األكاديمية، سنكات الخبرة، أساس التعييف( 

درجات أعضاء الييئة بين متوسطات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية األولى: 
 العالي تبعًا لمت ير الجنس. التعميمية في دورىم لتطوير مؤسسة التعميم

لمفرؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف كغير  T. test الختبار الفرضية السابقة تـٌ تطبيؽ اختبار 
 متساكيتيف بالحجـ، كما يبيف الجدكؿ اآلتي:

 ق بين متوسطات للفرو   T. test اختبار( نتائج 121-2) جدول.
 العالي تبعاً لمتغير الجنس التعليمية في دورىم لتطوير مؤسسة التعليمدرجات أعضاء الهيئة 

ًالعذدًالجيغ
املخىظط 

ًالحعابي

الاهدشاف 

ًاملعُاسًي

اججاه 

 الاظخجابت

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t 
ت  دسحت الحٍش

df 
Sig. ًاللشاس

ً 1.681 3.316 224 ذكس
 
ًأخُاها

7.971 1.115 1.462 361 1.145 
ال جىحذ 

ًفشوق ً 1.569 3.214 138 أهثى
 
ًأخُاها

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) 
 ية الذككر بمغتالتعميم( أٌف قيمة المتكسط الحسابي إلجابات أعضاء الييئة 121-2)الجدكؿ يبيف 

(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )أحيانان( عمى مقياس ليكرت، كما بمغت قيمة المتكسط الحسابي 306 3)
(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )أحيانان( عمى مقياس 204 3ية اإلناث )التعميمإلجابات أعضاء الييئة 

(، كىذا يدؿ 05 0لة )كىي أصغر مف مستكل الدال 005.0Pليكرت  كبمغت قيمة احتماؿ الداللة 
عمى عدـ تساكم التبايف بيف المجمكعتيف )الذككر كاإلناث(، أم عدـ تجانسيما  كلمعرفة فيما إذا كاف 

كىي أصغر مف القيمة الجدكلية  462.1tىناؾ فرقان بيف الذككر كاإلناث نالحظ أف القيمة المحسكبة 
(، كما أٌف 360=  2-عند درجات حرية تساكم )حجـ العينة  t( المأخكذة مف جداكؿ تكزيع 96 1)

نقبؿ الفرضية الرئيسة  عميو(، كبناءن 05 0أكبر مف مستكل الداللة ) 145.0Pاحتماؿ الداللة 
 ية فيالتعميمبيف متكسطات درجات أعضاء الييئة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية األكلى، أم 

 العالي تبعان لمتغير الجنس  التعميـدكرىـ لتطكير مؤسسة 
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بين متوسطات درجات أعضاء الييئة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الثانية: 

 العالي تبعًا لمت ير الجامعة. التعميمية في دورىم لتطوير مؤسسة التعميم
فرؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف كغير لم T. test الختبار الفرضية السابقة تـٌ تطبيؽ اختبار 
 متساكيتيف بالحجـ، كما يبيف الجدكؿ اآلتي:

 للفروق بين متوسطات   T. test اختبار( نتائج 122-2) جدول.
 العالي تبعاً لمتغير الجامعة التعليمية في دورىم لتطوير التعليمدرجات أعضاء الهيئة 

ًالعذدًالجامعت
املخىظط 

ًالحعابي

الاهدشاف 

ًعُاسًيامل

اججاه 

 الاظخجابت

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t 
ت  دسحت الحٍش

df 
Sig. ًاللشاس

ً 1.517 3.374 199 دمؼم
 
ًأخُاها

15.678 1.111 2.892 361 1.114 
جىحذ 

ًفشوق ً 1.723 3.179 163 حؼسيً
 
ًأخُاها

 (SPSSرجات البرنامج اإلحصائي )باالعتماد على مخ ةالمصدر: من إعداد الباحث 
ية بجامعة دمشؽ التعميم( أٌف قيمة المتكسط الحسابي إلجابات أعضاء الييئة 122-2)الجدكؿ يبيف 

(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )أحيانان( عمى مقياس ليكرت، كما بمغت قيمة المتكسط 374 3بمغت )
(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )أحيانان( 179 3ية بجامعة تشريف )التعميمالحسابي إلجابات أعضاء الييئة 

(، 05 0كىي أصغر مف مستكل الداللة ) 000.0Pعمى مقياس ليكرت  كبمغت قيمة احتماؿ الداللة 
كىذا يدؿ عمى عدـ تساكم التبايف بيف المجمكعتيف )جامعتي دمشؽ كتشريف(، أم عدـ تجانسيما  

كىي أكبر  892.2tبيف الذككر كاإلناث نالحظ أف القيمة المحسكبة  كلمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فرقان 
=  2-عند درجات حرية تساكم )حجـ العينة  t( المأخكذة مف جداكؿ تكزيع 96 1مف القيمة الجدكلية )

نرفض  عميو(، كبناءن 05 0داللة )أصغر مف مستكل ال 004.0P(، كما أٌف احتماؿ الداللة 360
بيف متكسطات درجات أعضاء الييئة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية الفرضية الرئيسة الثانية، أم 

العالي تبعان لمتغير الجامعة، كىذه الفركؽ لصالح إجابات  التعميـية في دكرىـ لتطكير مؤسسة التعميم
 كسطيا أعمى ية في جامعة دمشؽ ألٌف متالتعميمأعضاء الييئة 

بين متوسطات درجات أعضاء الييئة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الثالثة: 
 العالي تبعًا لمت ير الكمية. التعميمية في دورىم لتطوير مؤسسة التعميم

 للفروق بين متوسطات   T. test اختبار( نتائج 123-2) جدول.
 العالي تبعاً لمتغير الكلية التعليموير مؤسسة ية في دورىم لتطالتعليمدرجات أعضاء الهيئة 

ًالعذدًاليلُت
املخىظط 

ًالحعابي

الاهدشاف 

ًاملعُاسًي

اججاه 

 الاظخجابت

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t 
ت  دسحت الحٍش

df 
Sig. ًاللشاس

ً 1.592 3.329 235 علميت
 
ًأخُاها

3.398 1.166 2.515 361 1.112 
 جىحذ

ًفشوق ً 1.714 3.153 127 هظسيت
 
ًأخُاها

 (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث 
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ية بالكٌميات العممية التعميم( أٌف قيمة المتكسط الحسابي إلجابات أعضاء الييئة 123-2)الجدكؿ يبيف 
عمى مقياس ليكرت، كما بمغت قيمة المتكسط (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )أحيانان( 329 3بمغت )

(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )أحيانان( 153 3ية بالكٌميات النظرية )التعميمالحسابي إلجابات أعضاء الييئة 
(، 05 0كىي أكبر مف مستكل الداللة ) 066.0Pعمى مقياس ليكرت  كبمغت قيمة احتماؿ الداللة 

التبايف بيف المجمكعتيف )الكٌميات العممية كالنظرية(، أم تجانسيما  كلمعرفة فيما كىذا يدؿ عمى تساكم 
كىي أكبر مف  515.2tإذا كاف ىناؾ فرقان بيف الكٌميات العممية كالنظرية نالحظ أف القيمة المحسكبة 

=  2-عند درجات حرية تساكم )حجـ العينة  t( المأخكذة مف جداكؿ تكزيع 96 1القيمة الجدكلية )
نرفض  عميو(، كبناءن 05 0أصغر مف مستكل الداللة ) 012.0P(، كما أٌف احتماؿ الداللة 360

بيف متكسطات درجات أعضاء الييئة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية الفرضية الرئيسة الثالثة، أم 
العالي تبعان لمتغير الكمية، كىذه الفركؽ لصالح إجابات  التعميـ ية في دكرىـ لتطكير مؤسسةالتعميم

 ية في الكميات العممية ألٌف متكسطيا أعمى التعميمأعضاء الييئة 
بين متوسطات درجات أعضاء الييئة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الرابعة: 

 مت ير المرتبة العممية.العالي تبعًا ل التعميمية في دورىم لتطوير مؤسسة التعميم
   :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادم الختبار ىذه الفرضية تـٌ تطبيؽ اختبار 

 للفروق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  ( نتائج اختبار124-2) جدول.
 رتبة العلميةالعالي تبعاً لمتغير الم التعليمية في دورىم لتطوير مؤسسة التعليمدرجات أعضاء الهيئة 

ANOVA 

 .F Sig متوسط المربعاث df مجموع المربعاث مصذر التباين

 000. 96.462 17.103 5 85.516 التباين بين المجموعاث

   177. 356 63.121 التباين داخل المجموعاث

Total 148.637 361    

( 21 2ي أكبر مف القيمة الجدكلية )كى 462.96F( أف قيمة مؤشر االختبار 124-2)الجدكؿ يبيف 
أف قيمة احتماؿ الداللة (، كما 356، 5عند درجتي حرية ) Fالمأخكذة مف جداكؿ تكزيع 

05.0000.0  P تيـ عمىية في فاالتعميم، كبالتالي فإننا نقكؿ أٌف ىناؾ فركقان بيف أعضاء الييئة
لي تبعان لمتغير المرتبة العممية  كقبؿ تحديد مصادر الفركؽ باستخداـ العا التعميـلتطكير مؤسسة 

 :المقارنات البعدية، تـٌ اختبار تجانس التبايف بيف المجمكعات لتحديد نكع االختبار المناسب
 بينللفروق بين المجموعات  Levene Statisticتجانس التباين  ( نتائج اختبار125-2) جدول.

 العالي تبعاً لمتغير المرتبة العلمية التعليمية في دورىم لتطوير مؤسسة التعليمالهيئة درجات أعضاء متوسطات 
 .N Mean Std. Deviation Levene Statistic df1 df2 Sig المرتبت العلميت

 16138. 3.7840 52 أصتبر

3.193 5 356 .000 

 49321. 3.6300 50 أصتبر مضبعذ

 30811. 3.7317 89 مذّرس

حبضرم  20 3.0585 .56662 

 54359. 2.6959 93 قبئم ببألعمبل

 38008. 2.7651 58 معيذ

Total 362 3.2670 .64167 
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قيمة احتماؿ الداللة  أفٌ  إذ أنو ( اإلحصاءات الكصفية لفئات المتغير المستقؿ،125-2)الجدكؿ يبيف 
05.0000.0  Pيتـ تحديد مصادر  عميو، كبناءن تماثؿمجمكعات غير مفإف تبايف ال ، كبالتالي

 كما يكضح الجدكؿ اآلتي:  Dunnett T3الفركؽ باستخداـ اختبار 
   T3 Dunnett ( نتائج اختبار126-2) جدول.

 ةالعالي تبعاً لمتغير المرتبة العلمي التعليمفي دورىم لتطوير مؤسسة ية التعليملتحديد الفروق بين فئات أعضاء الهيئة 

 (I) المرتبت العلميت (J) المرتبت العلميت 
Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 3769. -0689.- 436. 07325. 15401. أستاذ مساعد أستاذ

 1702. -0656.- 952. 03959. 05230. مدّرس 

72547. محاضر  
*
 .12866 .000 .3037 1.1473 

1.08810 قائم باألعمال 
*
 .06065 .000 .9071 1.2691 

1.01887 معيد 
*
 .05469 .000 .8540 1.1837 

 0689. -3769.- 436. 07325. -15401.- أستاذ أستاذ مساعد

 1312. -3346.- 949. 07702. -10171.- مدّرس 

57146. محاضر 
*
 .14463 .006 .1158 1.0271 

93409. القائم باألعم 
*
 .08968 .000 .6660 1.2022 

86486. معيد 
*
 .08577 .000 .6074 1.1223 

 0656. -1702.- 952. 03959. -05230.- أستاذ مدّرس

 3346. -1312.- 949. 07702. 10171. أستاذ مساعد 

67317. محاضر 
*
 .13084 .001 .2473 1.0990 

1.03580 قائم باألعمال 
*
 .06515 .000 .8421 1.2295 

96657. معيد 
*
 .05964 .000 .7881 1.1451 

-72547.- أستاذ محاضر
*
 .12866 .000 -1.1473- -.3037- 

-57146.-  أستاذ مساعد 
*
 .14463 .006 -1.0271- -.1158- 

-67317.- مدّرس 
*
 .13084 .001 -1.0990- -.2473- 

 8044. -0792.- 179. 13867. 36263. قائم باألعمال 

 7300. -1432.- 420. 13618. 29340. معيد 

-1.08810- أستاذ قائم باألعمال
*
 .06065 .000 -1.2691- -.9071- 

-93409.- أستاذ مساعد 
*
 .08968 .000 -1.2022- -.6660- 

-1.03580- مدّرس 
*
 .06515 .000 -1.2295- -.8421- 

 0792. -8044.- 179. 13867. -36263.- محاضر 

 1546. -2931.- 998. 07529. -06923.- معيد 

-1.01887- أستاذ معيد
*
 .05469 .000 -1.1837- -.8540- 

-86486.- أستاذ مساعد 
*
 .08577 .000 -1.1223- -.6074- 

-96657.- مدّرس 
*
 .05964 .000 -1.1451- -.7881- 

 1432. -7300.- 420. 13618. -29340.- محاضر 

 2931. -1546.- 998. 07529. 06923. قائم باألعمال 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

( أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة المرتبة العممية )أستاذ(، ككؿ مف الفئات 126-2)الجدكؿ يبيف 
 )محاضر، قائـ باألعماؿ، معيد(، كىذه الفركؽ لصالح الفئة )أستاذ(  كذلؾ ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان 
بيف فئة المرتبة العممية )أستاذ مساعد(، ككؿ مف الفئات )محاضر، قائـ باألعماؿ، معيد(، كىذه الفركؽ 
لصالح الفئة )أستاذ مساعد(، كذلؾ ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان بيف فئة المرتبة العممية )مدٌرس(، ككؿ مف 

ٌرس(، كىذا يدؿ عمى أعضاء الفئات )محاضر، قائـ باألعماؿ، معيد(، كىذه الفركؽ لصالح الفئة )مد
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العالي  التعميـية مف المرتبة )أستاذ، أستاذ مساعد، مدٌرس( يساىمكف في تطكير مؤسسة التعميمالييئة 
 بشكؿ أفضؿ مف باقي الفئات 

بين متوسطات درجات أعضاء الييئة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الخامسة: 
 العالي تبعًا لمت ير سنوات التدريس في الجامعة.  التعميمية في دورىم لتطوير مؤسسة التعميم

 :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادم الختبار ىذه الفرضية تـٌ تطبيؽ اختبار 
 للفروق بين متوسطات ANOVAتحليل التباين األحادي  ( نتائج اختبار127-2) جدول.

 العالي تبعاً لمتغير سنوات التدريس تعليمالية في دورىم لتطوير مؤسسة التعليمدرجات أعضاء الهيئة 
ANOVA 

 .F Sig متوسط المربعاث df مجموع المربعاث مصذر التباين

 000. 39.275 11.355 4 45.421 التباين بين المجموعاث

   289. 357 103.217 التباين داخل المجموعاث

Total 148.637 361    

( 37 2كىي أكبر مف القيمة الجدكلية ) 275.39Fار ( أف قيمة مؤشر االختب127-2)الجدكؿ يبيف 
أف قيمة احتماؿ الداللة (، كما 357، 4عند درجتي حرية ) Fالمأخكذة مف جداكؿ تكزيع 

05.0000.0  P ية في دكرىـ التعميم، كبالتالي فإننا نقكؿ أٌف ىناؾ فركقان بيف أعضاء الييئة
العالي تبعان لمتغير سنكات التدريس في الجامعة  كقبؿ تحديد مصادر الفركؽ  التعميـلتطكير مؤسسة 

  :باستخداـ المقارنات البعدية، تـٌ اختبار تجانس التبايف بيف المجمكعات لتحديد نكع االختبار المناسب
 بينللفروق عات بين المجمو  Levene Statisticتجانس التباين  ( نتائج اختبار128-2) جدول.

 العالي تبعاً لمتغير سنوات التدريس التعليمية في دورىم لتطوير مؤسسة التعليممتوسطات درجات أعضاء الهيئة 
 .N Mean Std. Deviation Levene Statistic df1 df2 Sig سنواث التذريس في الجامعت

سنوات 5أقل من  إلى 1من   86 2.7004 .71949 

14.652 4 357 .001 

سنوات 11أقل من  إلى 5 من  91 3.2695 .49968 

سنة 15أقل من  إلى 11من   96 3.3706 .50054 

سنة 21أقل من  إلى 15من   69 3.6856 .42163 

سنة فأكثر 21  20 3.7512 .21205 

Total 362 3.2670 .64167 

قيمة احتماؿ الداللة  أفٌ  إذ أنو ستقؿ،( اإلحصاءات الكصفية لفئات المتغير الم128-2)الجدكؿ يبيف 
05.0000.0  Pيتـ تحديد مصادر  عميو، كبناءن تماثؿفإف تبايف المجمكعات غير م ، كبالتالي

 كما يكضح الجدكؿ اآلتي:  Dunnett T3الفركؽ باستخداـ اختبار 
 لتحديد الفروق بين  T3 Dunnett ( نتائج اختبار129-2) جدول.

  العالي تبعاً لمتغير سنوات التدريس التعليمفي دورىم لتطوير مؤسسة ية التعليمالهيئة فئات أعضاء 

 (I) صنواث التذريش (J) صنواث التذريش 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

سنوات 5أقل من  إلى 1من  نواتس 11أقل من  إلى 5من    -.56913-
*
 .09361 .000 -.8349- -.3034- 

سنة 15أقل من  إلى 11من    -.67019-
*
 .09289 .000 -.9340- -.4064- 

سنة 21أقل من  إلى 15من    -.98521-
*
 .09271 .000 -1.2487- -.7217- 

سنة فأكثر 21   -1.05085-
*
 .09093 .000 -1.3109- -.7908- 

سنوات 11أقل من  إلى 5من  سنوات 5أقل من  إلى 1من    .56913
*
 .09361 .000 .3034 .8349 

سنة 15أقل من  إلى 11من    -.10106- .07317 .838 -.3083- .1061 
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سنة 21أقل من  إلى 15من    -.41608-
*
 .07294 .000 -.6231- -.2091- 

سنة فأكثر 21   -.48172-
*
 .07065 .000 -.6855- -.2780- 

سنة 15أقل من  إلى 11من  سنوات 5أقل من  إلى 1من    .67019
*
 .09289 .000 .4064 .9340 

سنوات 11أقل من  إلى 5من    .10106 .07317 .838 -.1061- .3083 

سنة 21أقل من  إلى 15من    -.31502-
*
 .07201 .000 -.5193- -.1107- 

سنة فأكثر 21   -.38067-
*
 .06970 .000 -.5818- -.1795- 

ةسن 21أقل من  إلى 15من  سنوات 5أقل من  إلى 1من    .98521
*
 .09271 .000 .7217 1.2487 

سنوات 11أقل من  إلى 5من    .41608
*
 .07294 .000 .2091 .6231 

سنة 15أقل من  إلى 11من    .31502
*
 .07201 .000 .1107 .5193 

سنة فأكثر 21   -.06564- .06946 .983 -.2666- .1354 

سنة فأكثر 21 سنوات 5أقل من  إلى 1من    1.05085
*
 .09093 .000 .7908 1.3109 

سنوات 11أقل من  إلى 5من    .48172
*
 .07065 .000 .2780 .6855 

سنة 15أقل من  إلى 11من    .38067
*
 .06970 .000 .1795 .5818 

سنة 21أقل من  إلى 15من    .06564 .06946 .983 -.1354- .2666 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 10أقؿ مف  إلى 5( أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة سنكات التدريس )مف 129-2)الجدكؿ يبيف 
 إلى 5سنكات(، كىذه الفركؽ لصالح فئة سنكات التدريس )مف  5أقؿ مف  إلى 1سنكات(، كالفئة )مف 

أقؿ مف  إلى 10سنكات التدريس )مف سنكات(، كذلؾ ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة  10أقؿ مف 
 إلى 10سنكات(، كىذه الفركؽ لصالح فئة سنكات التدريس )مف  5أقؿ مف  إلى 1سنة(، كالفئة )مف  15

أقؿ مف  إلى 15سنكات(، كذلؾ ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة سنكات التدريس )مف  15أقؿ مف 
أقؿ مف  إلى 10سنكات، مف  10أقؿ مف  إلى 5 سنكات، مف 5أقؿ مف  إلى 1سنة(، كالفئات )مف  20
سنة(، كذلؾ ىناؾ فركقان  20أقؿ مف  إلى 15سنة(، كىذه الفركؽ لصالح فئة سنكات التدريس )مف  15

 5سنكات، مف  5أقؿ مف  إلى 1سنة فأكثر(، كالفئات )مف  20دالة إحصائيان بيف فئة سنكات التدريس )
 20سنة(، كىذه الفركؽ لصالح فئة سنكات التدريس ) 15مف أقؿ  إلى 10سنكات، مف  10أقؿ مف  إلى

ية التعميمسنة فأكثر(، كىذا يدؿ عمى أنو بازدياد سنكات التدريس في الجامعة يزداد دكر أعضاء الييئة 
  العالي التعميـمؤسسة في تطكير 

 بين متوسطات درجات أعضاء الييئةال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية السادسة: 
 . مصدر الشيادة الجامعيةالعالي تبعًا لمت ير  التعميمية في دورىم لتطوير مؤسسة التعميم

 :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادم الختبار ىذه الفرضية تـٌ تطبيؽ اختبار 
  للفروق بين متوسطات ANOVAتحليل التباين األحادي  ( نتائج اختبار130-2) جدول.

 العالي تبعاً لمتغير مصدر الشهادة الجامعية التعليمية في دورىم لتطوير مؤسسة عليمالتدرجات أعضاء الهيئة 
ANOVA 

 .F Sig متوسط المربعاث df مجموع المربعاث مصذر التباين

 000. 133.202 31.658 2 63.315 التباين بين المجموعاث

   238. 359 85.322 التباين داخل المجموعاث

Total 148.637 361    

كىي أكبر مف القيمة الجدكلية  202.133F( أف قيمة مؤشر االختبار 130-2)الجدكؿ يبيف 
أف قيمة احتماؿ الداللة (، كما 359، 2عند درجتي حرية ) F( المأخكذة مف جداكؿ تكزيع 99 2)

05.0000.0  Pية في دكرىـ التعميمان بيف أعضاء الييئة ، كبالتالي فإننا نقكؿ أٌف ىناؾ فركق
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العالي تبعان لمتغير الجامعة التي تـٌ الحصكؿ منيا عمى الشيادة  كقبؿ تحديد  التعميـلتطكير مؤسسة 
مصادر الفركؽ باستخداـ المقارنات البعدية، تـٌ اختبار تجانس التبايف بيف المجمكعات لتحديد نكع 

 اآلتي: االختبار المناسب كما يكضح الجدكؿ
 بين للفروق بين المجموعات  Levene Statisticتجانس التباين  ( نتائج اختبار131-2) جدول.

 العالي تبعاً لمتغير مصدر الشهادة الجامعية التعليمية في دورىم لتطوير مؤسسة التعليممتوسطات درجات أعضاء الهيئة 
 .N Mean Std. Deviation Levene Statistic df1 df2 Sig مصذر الشهادة

 55864. 2.8589 153 جامعة سورية

21.638 2 359 .000 
 65957. 2.9617 42 جامعة عربية

 34754. 3.7177 167 جامعة أجنبية

Total 362 3.2670 .64167 

قيمة احتماؿ الداللة  أفٌ  إذ أنو ( اإلحصاءات الكصفية لفئات المتغير المستقؿ،131-2)الجدكؿ يبيف 
05.0000.0  Pيتـ تحديد مصادر  عميو، كبناءن تماثؿفإف تبايف المجمكعات غير م ، كبالتالي

  كما يكضح الجدكؿ اآلتي:  Dunnett T3الفركؽ باستخداـ اختبار 
 فئات لتحديد الفروق بين  T3 Dunnett ( نتائج اختبار132-2) جدول.

 العالي تبعاً لمتغير مصدر الشهادة الجامعية  تعليمالفي دورىم لتطوير مؤسسة ية التعليمأعضاء الهيئة 

 (I) مصذر الشهبدة (J) مصذر الشهبدة 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 1707. -3762.- 734. 11135. -10275.- جامعة عربية جامعة سورية
-85877.- جامعة أجنبية 

*
 .05256 .000 -.9851- -.7324- 

 3762. -1707.- 734. 11135. 10275. جامعة سورية جامعة عربية

-75601.- جامعة أجنبية 
*
 .10527 .000 -1.0163- -.4957- 

85877. جامعة سورية جامعة أجنبية
*
 .05256 .000 .7324 .9851 

75601. جامعة عربية 
*
 .10527 .000 .4957 1.0163 

         *. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

ية الذيف حصمكا عمى التعميم( أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف أعضاء الييئة 132-2)الجدكؿ يبيف 
ية الذيف حصمكا عمى الشيادة مف جامعة سكرية التعميمالشيادة مف جامعة أجنبية، كبيف أعضاء الييئة 

 ية الذيف حصمكا عمى الشيادة مف جامعة أجنبية التعميمه الفركؽ لصالح أعضاء الييئة كعربية، كىذ
القائمين بين متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : السابعةالفرضية 

تبعًا  العالي وتطوير مؤسساتو التعميمفيما يتعمق بدورىم في تحديث  العالي التعميمعمى 
  لمت ير الجنس.

 درجات القائمين للفروق بين متوسطات   T. test اختبار( نتائج 133-2) جدول.
 العالي وتطوير مؤسساتو تبعاً لمتغير الجنس التعليمالعالي فيما يتعلق بدورىم في تحديث  التعليمعلى 

ًالعذدًالجيغ
املخىظط 

ًالحعابي

الاهدشاف 

ًاملعُاسًي

اججاه 

 الاظخجابت

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t 
ت  دسحت الحٍش

df 
Sig. ًاللشاس

ًهبحرة 1.919 3.658 121 ذكس
14.151 1.111 -1.463 135 1.644 

ال جىحذ 

ًفشوق ًهبحرة 1.666 3.764 17 أهثى

            (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث 
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العالي الذككر  التعميـ( أٌف قيمة المتكسط الحسابي إلجابات القائميف عمى تطكير 133-2)الجدكؿ يبيف 
(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )كبيرة( عمى مقياس ليكرت، كما بمغت قيمة المتكسط الحسابي 658 3بمغت )

عمى (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )كبيرة( 764 3العالي اإلناث ) التعميـإلجابات القائميف عمى تطكير 
(، كىذا 05 0كىي أصغر مف مستكل الداللة ) 000.0Pمقياس ليكرت  كبمغت قيمة احتماؿ الداللة 

يدؿ عمى عدـ تساكم التبايف بيف المجمكعتيف )الذككر كاإلناث(، أم عدـ تجانسيما  كلمعرفة فيما إذا 
كىي  463.0t)بالقيمة المطمقة(  كاف ىناؾ فرقان بيف الذككر كاإلناث نالحظ أف القيمة المحسكبة

عند درجات حرية تساكم )حجـ  t( المأخكذة مف جداكؿ تكزيع 96 1أصغر مف القيمة الجدكلية )
 عميو(، كبناءن 05 0أكبر مف مستكل الداللة ) 644.0P(، كما أٌف احتماؿ الداللة 135=  2-العينة 

بيف متكسطات درجات القائميف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية نقبؿ الفرضية الرئيسة السابعة، أم 
 العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير الجنس  التعميـفيما يتعمؽ بدكرىـ في تحديث  العالي التعميـعمى 

ائمين عمى بين متوسطات درجات القال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الثامنة: 
 العالي وتطوير مؤسساتو تبعًا لمت ير الجامعة. التعميمالعالي لدورىم في تحديث  التعميم

لمفرؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف كغير  T. test الختبار الفرضية السابقة تـٌ تطبيؽ اختبار 
 متساكيتيف بالحجـ، كما يبيف الجدكؿ اآلتي:

 درجات القائمين للفروق بين متوسطات   T. test اختبار( نتائج 134-2) جدول.
 العالي وتطوير مؤسساتو تبعاً لمتغير الجامعة التعليمالعالي فيما يتعلق بدورىم في تحديث  التعليمعلى 

ًالعذدًالجامعت
املخىظط 

ًالحعابي

الاهدشاف 

ًاملعُاسًي

اججاه 

 الاظخجابت

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t 
ت  دسحت الحٍش

df 
Sig. ًاللشاس

ًهبحرة 1.911 3.661 58 دمؼم
1.347 1.557 -1.132 135 1.895 

ال جىحذ 

ًفشوق ًهبحرة 1.865 3.681 79 حؼسيً

            (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث 
العالي بجامعة  التعميـبي إلجابات القائميف عمى تطكير ( أٌف قيمة المتكسط الحسا134-2)الجدكؿ يبيف 

(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )كبيرة( عمى مقياس ليكرت، كما بمغت قيمة المتكسط 660 3دمشؽ بمغت )
(، كىي تقابؿ شدة 680 3العالي بجامعة تشريف ) التعميـالحسابي إلجابات القائميف عمى تطكير 

مف مستكل  كبركىي أ 557.0Pت  كبمغت قيمة احتماؿ الداللة اإلجابة )كبيرة( عمى مقياس ليكر 
(، كىذا يدؿ عمى تساكم التبايف بيف المجمكعتيف )جامعتي دمشؽ كتشريف(، أم 05 0الداللة )

تجانسيما  كلمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فرقان بيف جامعتي دمشؽ كتشريف نالحظ أف القيمة المحسكبة 
 t( المأخكذة مف جداكؿ تكزيع 96 1كىي أصغر مف القيمة الجدكلية ) 132.0tمقة( )بالقيمة المط

أكبر مف  895.0P(، كما أٌف احتماؿ الداللة 135=  2-عند درجات حرية تساكم )حجـ العينة 
ال تكجد فركؽ ذات داللة لرئيسة الثامنة، أم نقبؿ الفرضية ا عميو(، كبناءن 05 0مستكل الداللة )

 التعميـفيما يتعمؽ بدكرىـ في تحديث  العالي التعميـبيف متكسطات درجات القائميف عمى إحصائية 
 العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير الجامعة 
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بين متوسطات درجات القائمين عمى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية التاسعة: 
 العالي وتطوير مؤسساتو تبعًا لمت ير الصفة اإلدارية. التعميمالعالي لدورىم في تحديث  تعميمال

لمفرؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف كغير  T. test الختبار الفرضية السابقة تـٌ تطبيؽ اختبار 
 متساكيتيف بالحجـ، كما يبيف الجدكؿ اآلتي:

 درجات القائمين روق بين متوسطات للف  T. test اختبار( نتائج 135-2) جدول.
 العالي وتطوير مؤسساتو تبعاً لمتغير الصفة اإلدارية التعليمالعالي فيما يتعلق بدورىم في تحديث  التعليمعلى 

الصفت 

ت ًإلاداٍس
ًالعذد

املخىظط 

ًالحعابي

الاهدشاف 

ًاملعُاسًي

اججاه 

 الاظخجابت

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t 
ت  دسحت الحٍش

df 
Sig. ًاللشاس

ًهبحرة 1.725 4.385 57 ض
1.365 1.547 11.935 135 1.111 

جىحذ 

ًفشوق ًمخىظطت 1.581 3.163 81 ص

            (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث 
العالي بمجمس  التعميـبي إلجابات القائميف عمى تطكير ( أٌف قيمة المتكسط الحسا135-2)الجدكؿ يبيف 

(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )كبيرة( عمى مقياس ليكرت، 385 4العالي بمغت ) التعميـالجامعة كمجمس 
العالي بمجمس الجامعة لمشؤكف  التعميـكما بمغت قيمة المتكسط الحسابي إلجابات القائميف عمى تطكير 

(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )متكسطة( عمى مقياس ليكرت  كبمغت قيمة 163 3العممية كاإلدارية )
(، كىذا يدؿ عمى تساكم التبايف بيف 05 0كىي أكبر مف مستكل الداللة ) 547.0Pاحتماؿ الداللة 

لمعرفة العالي، كمجمس الشؤكف العممية كاإلدارية(، أم تجانسيما  ك  التعميـالمجمكعتيف )مجمس الجامعة ك 
العالي، كمجمس الشؤكف العممية كاإلدارية نالحظ أف  التعميـفيما إذا كاف ىناؾ فرقان بيف مجمس الجامعة ك 

 t( المأخكذة مف جداكؿ تكزيع 96 1كىي أكبر مف القيمة الجدكلية ) 935.10tالقيمة المحسكبة 
أصغر مف  000.0P(، كما أٌف احتماؿ الداللة 135=  2-نة عند درجات حرية تساكم )حجـ العي

تكجد فركؽ ذات داللة نرفض الفرضية الرئيسة التاسعة، أم  عميو(، كبناءن 05 0مستكل الداللة )
 التعميـفيما يتعمؽ بدكرىـ في تحديث  العالي التعميـالقائميف عمى بيف متكسطات درجات إحصائية 

 التعميـر مؤسساتو تبعان لمتغير الصفة اإلدارية، كىذه الفركؽ لصالح القائميف عمى تطكير العالي كتطكي
 العالي ألٌف متكسطيا أعمى  التعميـالعالي في مجمس الجامعة ك 

بين متوسطات درجات القائمين عمى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية العاشرة: 
 العالي وتطوير مؤسساتو تبعًا لمت ير المرتبة العممية. ميمالتعالعالي لدورىم في تحديث  التعميم

 درجات للفروق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  ( نتائج اختبار136-2) جدول.
 العالي وتطوير مؤسساتو تبعاً لمتغير المرتبة العلمية التعليمالعالي فيما يتعلق بدورىم في تحديث  التعليمالقائمين على 

ANOVA 

 .F Sig متوسط المربعاث df مجموع المربعاث مصذر التباين

 000. 21.107 12.670 2 25.339 التباين بين المجموعاث

   600. 134 80.433 التباين داخل المجموعاث

Total 105.773 136    
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( 99 2لجدكلية )كىي أكبر مف القيمة ا 160.14F( أف قيمة مؤشر االختبار 136-2)الجدكؿ يبيف 
أف قيمة احتماؿ الداللة (، كما 134، 2عند درجتي حرية ) Fالمأخكذة مف جداكؿ تكزيع 

05.0000.0  P العالي فيما  التعميـ، كبالتالي فإننا نقكؿ أٌف ىناؾ فركقان بيف القائميف عمى
ؤسساتو تبعان لمتغير المرتبة العممية  كقبؿ تحديد العالي كتطكير م التعميـيتعمؽ بدكرىـ في تحديث 

مصادر الفركؽ باستخداـ المقارنات البعدية، تـٌ اختبار تجانس التبايف بيف المجمكعات لتحديد نكع 
 االختبار المناسب كما يكضح الجدكؿ اآلتي:

 ق بين متوسطات للفرو بين المجموعات  Levene Statisticتجانس التباين  ( نتائج اختبار137-2) جدول.
 العالي وتطوير مؤسساتو تبعاً لمتغير المرتبة العلمية التعليمالعالي فيما يتعلق بدورىم في تحديث  التعليمدرجات القائمين على 

 .N Mean Std. Deviation Levene Statistic df1 df2 Sig المرتبت العلميت

 66938. 4.1539 57 أصتبر

13.152 2 134 .000 
ذأصتبر مضبع  44 3.4931 .86466 

 81404. 3.1269 36 مذّرس

Total 137 3.6718 .88190 

قيمة احتماؿ الداللة  أفٌ  إذ أنو ( اإلحصاءات الكصفية لفئات المتغير المستقؿ،137-2)الجدكؿ يبيف 
05.0000.0  Pديد مصادر يتـ تح عميو، كبناءن تماثؿفإف تبايف المجمكعات غير م ، كبالتالي

 كما يكضح الجدكؿ اآلتي:  Dunnett T3الفركؽ باستخداـ اختبار 
 القائمين لتحديد الفروق بين فئات   T3 Dunnett ( نتائج اختبار138-2) جدول.

 العالي وتطوير مؤسساتو تبعاً لمتغير المرتبة العلمية التعليمالعالي فيما يتعلق بدورىم في تحديث  التعليمعلى 

 (I) ت العلميتالمرتب  (J) المرتبت العلميت 
Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

66072. أستاذ مساعد أستاذ
*
 .15765 .000 .2765 1.0450 

 
1.02696 مدرس

*
 .16207 .000 .6300 1.4239 

-66072.- أستاذ أستاذ مساعد
*
 .15765 .000 -1.0450- -.2765- 

 8252. -0927.- 156. 18815. 36623. مدرس 

-1.02696- أستاذ مدرس
*
 .16207 .000 -1.4239- -.6300- 

 0927. -8252.- 156. 18815. -36623.- أستاذ مساعد 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

إحصائيان بيف فئة المرتبة العممية )أستاذ(، ككؿ مف الفئتيف ( أف ىناؾ فركقان دالة 186-7)الجدكؿ يبيف 
)أستاذ مساعد، مدٌرس(، كىذه الفركؽ لصالح الفئة )أستاذ(  بينما لـ نمحظ أية فركؽ بيف الفئتيف أستاذ 

 مساعد كمدٌرس 
بين متوسطات درجات القائمين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الحادية عشرة: 

العالي وتطوير مؤسساتو تبعًا لمت ير مصدر  التعميمالعالي لدورىم في تحديث  يمالتعمعمى 
 الشيادة.

 :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادم الختبار ىذه الفرضية تـٌ تطبيؽ اختبار 
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 درجات للفروق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  ( نتائج اختبار139-2) جدول.
 العالي وتطوير مؤسساتو تبعاً لمتغير مصدر الشهادة التعليمالعالي فيما يتعلق بدورىم في تحديث  تعليمالالقائمين على 

ANOVA 

 .F Sig متوسط المربعاث df مجموع المربعاث مصذر التباين

 076. 2.622 1.992 2 3.984 التباين بين المجموعاث

   760. 134 101.789 التباين داخل المجموعاث

Total 105.773 136    

( 99 2كىي أصغر مف القيمة الجدكلية ) 622.2F( أف قيمة مؤشر االختبار 201-7)الجدكؿ يبيف 
أف قيمة احتماؿ الداللة (، كما 134، 2عند درجتي حرية ) Fالمأخكذة مف جداكؿ تكزيع 

05.0076.0  P فركؽ ذات الفرضية الرئيسة الحادية عشرة أم ال تكجد  فإننا نقبؿ، كبالتالي
 التعميـفيما يتعمؽ بدكرىـ في تحديث  العالي التعميـبيف متكسطات درجات القائميف عمى داللة إحصائية 

 العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير مصدر الشيادة  
طات درجات القائمين بين متوسال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الثانية عشرة: 

العالي وتطوير مؤسساتو تبعًا لمت ير أساس  التعميمالعالي لدورىم في تحديث  التعميمعمى 
 التعيين.

 درجات للفروق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  ( نتائج اختبار140-2) جدول.
 لعالي وتطوير مؤسساتو تبعاً لمتغير أساس التعيينا التعليمالعالي فيما يتعلق بدورىم في تحديث  التعليمالقائمين على 

ANOVA 

 .F Sig متوسط المربعاث df مجموع المربعاث مصذر التباين

 000. 11.614 7.813 2 15.627 التباين بين المجموعاث

   673. 134 90.146 التباين داخل المجموعاث

Total 105.773 136    

( 99 2كىي أكبر مف القيمة الجدكلية ) 614.11Fالختبار ( أف قيمة مؤشر ا140-2)الجدكؿ يبيف 
أف قيمة احتماؿ الداللة (، كما 134، 2عند درجتي حرية ) Fالمأخكذة مف جداكؿ تكزيع 

05.0000.0  P فيما  العالي التعميـ، كبالتالي فإننا نقكؿ أٌف ىناؾ فركقان بيف القائميف عمى
العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير أساس التعييف  كقبؿ تحديد  التعميـيتعمؽ بدكرىـ في تحديث 

مصادر الفركؽ باستخداـ المقارنات البعدية، تـٌ اختبار تجانس التبايف بيف المجمكعات لتحديد نكع 
 االختبار المناسب كما يكضح الجدكؿ اآلتي:

 بين متوسطاتللفروق بين المجموعات  Levene Statisticانس التباين تج ( نتائج اختبار141-2) جدول.
 العالي وتطوير مؤسساتو تبعاً لمتغير أساس التعيين  التعليمالعالي فيما يتعلق بدورىم في تحديث  التعليمدرجات القائمين على 

 .N Mean Std. Deviation Levene Statistic df1 df2 Sig أساس التعيين

يفيالقدم الوظ  56 3.9626 .91327 

11.333 2 134 .000 
 86080. 3.9167 26 الخبرة

 69051. 3.2599 55 غير ذلك

Total 137 3.6718 .88190 
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قيمة احتماؿ الداللة  أفٌ  إذ أنو ( اإلحصاءات الكصفية لفئات المتغير المستقؿ،141-2)الجدكؿ يبيف 
05.0000.0  Pيتـ تحديد مصادر  عميو، كبناءن تماثؿتبايف المجمكعات غير م فإف ، كبالتالي

  كما يكضح الجدكؿ اآلتي:  Dunnett T3الفركؽ باستخداـ اختبار 
 فئات لتحديد الفروق بين  T3 Dunnett ( نتائج اختبار142-2) جدول.

 ؤسساتو تبعاً لمتغير أساس التعيين العالي وتطوير م التعليمالعالي فيما يتعلق بدورىم في تحديث  التعليمالقائمين على 

 (I) أصبس التعييه (J) أصبس التعييه 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 القدم الوظيفي
 5593. -4675.- 995. 20831. 04590. الخبرة

70271. غير ذلك 
*
 .15350 .000 .3303 1.0751 

 الخبرة
 4675. -5593.- 995. 20831. -04590.- القدم الوظيفي

65680. غير ذلك 
*
 .19279 .004 .1776 1.1360 

 غير ذلك
-70271.- القدم الوظيفي

*
 .15350 .000 -1.0751- -.3303- 

-65680.- الخبرة 
*
 .19279 .004 -1.1360- -.1776- 

         *. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

العالي الذيف تـٌ  التعميـ( أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف القائميف عمى تطكير 142-2)الجدكؿ يبيف 
العالي الذيف تـٌ تعيينيـ عمى  التعميـتعيينيـ عمى أساس القدـ الكظيفي، كبيف القائميف عمى تطكير 

العالي الذيف تـٌ تعيينيـ عمى  التعميـميف عمى تطكير أساس أمكر لـ تذكر، كىذه الفركؽ لصالح القائ
العالي الذيف تـٌ  التعميـأساس القدـ الكظيفي، كذلؾ ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف القائميف عمى تطكير 

العالي الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس أمكر  التعميـتعيينيـ عمى أساس الخبرة، كبيف القائميف عمى تطكير 
 العالي الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس الخبرة  التعميـىذه الفركؽ لصالح القائميف عمى تطكير لـ تذكر، ك 

بين متوسطات درجات رؤساء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الثالثة عشرة: 
 العالي تبعًا لمت ير الجنس. التعميمتيم  في تطوير عمىاألقسام لفا

لمفرؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف كغير  T. test بيؽ اختبار الختبار الفرضية السابقة تـٌ تط
 متساكيتيف بالحجـ، كما يبيف الجدكؿ اآلتي:

 للفروق بين متوسطات   T. test اختبار( نتائج 143-2) جدول.
 العالي تبعاً لمتغير الجنس التعليمتهم في تطوير علىدرجات رؤساء األقسام فيما يتعلق بفا

ًالعذدًالجيغ
ظط املخًى

ًالحعابي

الاهدشاف 

ًاملعُاسًي

اججاه 

 الاظخجابت

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t 
ت  دسحت الحٍش

df 
Sig. ًاللشاس

ً 1.417 3.718 125 ذكس
 
ًحُذة حذا

1.913 1.171 3.167 151 1.113 
جىحذ 

ًفشوق ً 1.484 3.437 28 أهثى
 
ًحُذة حذا

            (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةلباحثالمصدر: من إعداد ا 
(، 708 3( أٌف قيمة المتكسط الحسابي إلجابات رؤساء األقساـ الذككر بمغت )143-2)الجدكؿ يبيف 

كىي تقابؿ شدة اإلجابة )جيدة جدان( عمى مقياس ليكرت، كما بمغت قيمة المتكسط الحسابي إلجابات 
(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )جيدة جدان( عمى مقياس ليكرت  كبمغت قيمة 437 3إلناث )رؤساء األقساـ ا
(، كىذا يدؿ عمى تساكم التبايف بيف 05 0كىي أكبر مف مستكل الداللة ) 170.0Pاحتماؿ الداللة 

ف الذككر كاإلناث المجمكعتيف )الذككر كاإلناث(، أم تجانسيما  كلمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ فرقان بي
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( المأخكذة مف جداكؿ 96 1كىي أكبر مف القيمة الجدكلية ) 067.3tنالحظ أف القيمة المحسكبة 
 003.0P(، كما أٌف احتماؿ الداللة 151=  2-عند درجات حرية تساكم )حجـ العينة  tتكزيع 

تكجد فركؽ نرفض الفرضية الرئيسة الثالثة عشرة، أم  عميو(، كبناءن 05 0لة )أصغر مف مستكل الدال
العالي تبعان  التعميـتيـ في تطكير عمىفيما يتعمؽ بفا بيف متكسطات رؤساء األقساـذات داللة إحصائية 

 لمتغير الجنس، كىذه الفركؽ لصالح رؤساء األقساـ الذككر ألٌف متكسطيا أعمى 
بين متوسطات درجات رؤساء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية رة: الفرضية الرابعة عش

 العالي تبعًا لمت ير الجامعة. التعميمتيم  في تطوير عمىاألقسام لفا
لمفرؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف كغير  T. test الختبار الفرضية السابقة تـٌ تطبيؽ اختبار 
 متساكيتيف بالحجـ، كما يبيف الجدكؿ اآلتي:

 للفروق بين متوسطات   T. test اختبار( نتائج 144-2) ل.جدو 
 العالي تبعاً لمتغير الجامعة التعليمتهم في تطوير علىدرجات رؤساء األقسام فيما يتعلق بفا

ًالعذدًالجامعت
املخىظط 

ًالحعابي

الاهدشاف 

ًاملعُاسًي

اججاه 

 الاظخجابت

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t 
ت  دسحت الحٍش

df 
Sig. ًاللشاس

ً 1.498 3.663 72 دمؼم
 
ًحُذة حذا

5.679 1.118 1.116 151 1.916 
ال جىحذ 

ًفشوق ً 1.371 3.655 81 حؼسيً
 
ًحُذة حذا

            (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث 
لمتكسط الحسابي إلجابات رؤساء األقساـ بجامعة دمشؽ بمغت ( أٌف قيمة ا144-2)الجدكؿ يبيف 

(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )جيدة جدان( عمى مقياس ليكرت، كما بمغت قيمة المتكسط الحسابي 663 3)
(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )جيدة جدان( عمى مقياس 655 3إلجابات رؤساء األقساـ بجامعة تشريف )

(، كىذا يدؿ 05 0كىي أصغر مف مستكل الداللة ) 018.0Pالداللة  ليكرت  كبمغت قيمة احتماؿ
عمى عدـ تساكم التبايف بيف المجمكعتيف )جامعتي دمشؽ كتشريف(، أم عدـ تجانسيما  كلمعرفة فيما 

ي أصغر مف كى 106.0tإذا كاف ىناؾ فرقان بيف جامعتي دمشؽ كتشريف نالحظ أف القيمة المحسكبة 
=  2-عند درجات حرية تساكم )حجـ العينة  t( المأخكذة مف جداكؿ تكزيع 96 1القيمة الجدكلية )

نقبؿ الفرضية  عميو(، كبناءن 05 0أكبر مف مستكل الداللة ) 916.0P(، كما أٌف احتماؿ الداللة 151
فيما يتعمؽ  بيف متكسطات رؤساء األقساـد فركؽ ذات داللة إحصائية تكجالرئيسة الرابعة عشرة، أم ال 

 العالي تبعان لمتغير الجامعة  التعميـتيـ في تطكير عمىبفا
بين متوسطات درجات رؤساء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الخامسة عشرة: 

 لكمية.العالي تبعًا لمت ير نوع ا التعميمتيم  في تطوير عمىاألقسام لفا
لمفرؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف كغير  T. test الختبار الفرضية السابقة تـٌ تطبيؽ اختبار 
 متساكيتيف بالحجـ، كما يبيف الجدكؿ اآلتي:
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 للفروق بين متوسطات   T. test اختبار( نتائج 145-2) جدول.
 الي تبعاً لمتغير نوع الكليةالع التعليمتهم في تطوير علىدرجات رؤساء األقسام فيما يتعلق بفا

هىع 

ًاليلُت
ًالعذد

املخىظط 

ًالحعابي

الاهدشاف 

ًاملعُاسًي

اججاه 

 الاظخجابت

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t 
ت  دسحت الحٍش

df 
Sig. ًاللشاس

ًحُذة  1.412 3.339 43 هظسيت
1.111 1.979 -6.418 151 1.111 

جىحذ 

ًفشوق ً 1.375 3.784 111 علميت
 
ًحُذة حذا

            (SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي ) ةالمصدر: من إعداد الباحث 
( أٌف قيمة المتكسط الحسابي إلجابات رؤساء األقساـ بالكميات النظرية بمغت 145-2)الجدكؿ يبيف 

، كما بمغت قيمة المتكسط الحسابي (، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )جيدة( عمى مقياس ليكرت339 3)
(، كىي تقابؿ شدة اإلجابة )جيدة جدان( عمى مقياس 784 3إلجابات رؤساء األقساـ بالكميات العممية )

(، كىذا يدؿ عمى 05 0كىي أكبر مف مستكل الداللة ) 979.0Pليكرت  كبمغت قيمة احتماؿ الداللة 
)الكميات النظرية كالعممية(، أم تجانسيما  كلمعرفة فيما إذا كاف ىناؾ تساكم التبايف بيف المجمكعتيف 

كىي أكبر  408.6tفرقان بيف الكميات النظرية كالعممية نالحظ أف القيمة المحسكبة )بالقيمة المطمقة(
=  2-ات حرية تساكم )حجـ العينة عند درج t( المأخكذة مف جداكؿ تكزيع 96 1مف القيمة الجدكلية )

نرفض  عميو(، كبناءن 05 0أصغر مف مستكل الداللة ) 000.0P(، كما أٌف احتماؿ الداللة 151
فيما  بيف متكسطات رؤساء األقساـتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية الفرضية الرئيسة الخامسة عشرة، أم 

لعالي تبعان لمتغير نكع الكمية، كىذه الفركؽ لصالح رؤساء األقساـ ا التعميـتيـ في تطكير عمىيتعمؽ بفا
 بالكميات العممية ألٌف متكسطيا أعمى 

بين متوسطات درجات رؤساء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية السادسة عشرة: 
 العالي تبعًا لمت ير الرتبة األكاديمية. التعميمتيم  في تطوير عمىاألقسام لفا

 :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادم ار ىذه الفرضية تـٌ تطبيؽ اختبار الختب
 للفروق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  ( نتائج اختبار146-2) جدول.

 العالي تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية التعليمتهم في تطوير علىدرجات رؤساء األقسام فيما يتعلق بفا
ANOVA 

اينمصذر التب  .F Sig متوسط المربعاث df مجموع المربعاث 

 520. 657. 124. 2 248. التباين بين المجموعاث

   189. 150 28.377 التباين داخل المجموعاث

Total 28.625 152    

( 99 2كىي أصغر مف القيمة الجدكلية ) 657.0F( أف قيمة مؤشر االختبار 146-2)الجدكؿ يبيف 
أف قيمة احتماؿ الداللة (، كما 150، 2عند درجتي حرية ) Fأخكذة مف جداكؿ تكزيع الم
05.0520.0  P فيما يتعمؽ ، كبالتالي فإننا نقكؿ أٌنو ليس ىناؾ فركقان بيف رؤساء األقساـ
 العالي تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية   التعميـتيـ في تطكير عمىبفا
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بين متوسطات درجات رؤساء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية السابعة عشرة: 
 العالي تبعًا لمت ير سنوات الخبرة. التعميمتيم  في تطوير عمىاألقسام لفا

 للفروق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  ( نتائج اختبار147-2) جدول.
 العالي تبعاً لمتغير سنوات الخبرة التعليمتهم في تطوير علىفادرجات رؤساء األقسام فيما يتعلق ب

ANOVA 

 .F Sig متوسط المربعاث df مجموع المربعاث مصذر التباين

 007. 5.174 924. 2 1.847 التباين بين المجموعاث

   179. 150 26.778 التباين داخل المجموعاث

Total 28.625 152    

( 99 2كىي أكبر مف القيمة الجدكلية ) 174.5Fة مؤشر االختبار ( أف قيم147-2)الجدكؿ يبيف 
أف قيمة احتماؿ الداللة (، كما 150، 2عند درجتي حرية ) Fالمأخكذة مف جداكؿ تكزيع 

05.0007.0  P تيـ عمىيتعمؽ بفا، كبالتالي فإننا نقكؿ أٌف ىناؾ فركقان بيف رؤساء األقساـ فيما
العالي تبعان لمتغير سنكات الخبرة  كقبؿ تحديد مصادر الفركؽ باستخداـ المقارنات  التعميـفي تطكير 

 :البعدية، تـٌ اختبار تجانس التبايف بيف المجمكعات لتحديد نكع االختبار المناسب
 للفروق ات بين المجموع Levene Statisticتجانس التباين  ( نتائج اختبار148-2) جدول.

 العالي تبعاً لمتغير سنوات الخبرة التعليمتهم في تطوير علىيين متوسطات درجات رؤساء األقسام فيما يتعلق بفا
 .N Mean Std. Deviation Levene Statistic df1 df2 Sig سنواث الخبرة

سنوات 5أقل من   25 3.3802 .39911 

12.845 2 150 .000 
سنوات 11 إلىسنوات  5من   20 3.7441 .35186 

سنوات 11أكثر من   108 3.6911 .44069 

Total 153 3.6591 .43396 

قيمة احتماؿ الداللة  أفٌ  إذ أنو ( اإلحصاءات الكصفية لفئات المتغير المستقؿ،148-2)الجدكؿ يبيف 
05.0000.0  Pيتـ تحديد مصادر  يوعم، كبناءن تماثؿفإف تبايف المجمكعات غير م ، كبالتالي

 كما يكضح الجدكؿ اآلتي:  Dunnett T3الفركؽ باستخداـ اختبار 
 لتحديد الفروق بين فئات   T3 Dunnett ( نتائج اختبار149-2) جدول.

 العالي تبعاً لمتغير سنوات الخبرة التعليمتهم في تطوير علىرؤساء األقسام فيما يتعلق بفا

 (I) صنواث الخبرة (J) برةصنواث الخ  
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

سنوات 5أقل من  سنوات 11 إلىسنوات  5من    -.36397-
*
 .11365 .008 -.6472- -.0807- 

سنوات 11أكثر من    .05305 .08216 .888 -.1507- .2568 
سنوات 11 إلىسنوات  5من  سنوات 5ن أقل م   .36397

*
 .11365 .008 .0807 .6472 

سنوات 11أكثر من    -.31092-
*
 .09881 .011 -.5610- -.0609- 

سنوات 11أكثر من  سنوات 5أقل من    -.05305- .08216 .888 -.2568- .1507 

سنوات 11 إلىسنوات  5من    .31092
*
 .09881 .011 .0609 .5610 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

سنكات (،  10 إلى 5( أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة سنكات الخبرة )مف 149-2)الجدكؿ يبيف 
سنكات(، كذلؾ ىناؾ فركقان دالة  10 إلى 5سنكات(، كىذه الفركؽ لصالح الفئة )مف  5كالفئة )أقؿ مف 

سنكات(، كىذه الفركؽ  10 إلى 5(، كالفئة )مف سنة 15إحصائيان بيف فئة سنكات الخبرة )أكثر مف 
 سنة(  15لصالح الفئة )أكثر مف 
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بين متوسطات درجات رؤساء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الفرضية الثامنة عشرة: 
 العالي تبعًا لمت ير أساس التعيين. التعميمتيم  في تطوير عمىاألقسام لفا

 للفروق بين  ANOVAباين األحادي تحليل الت ( نتائج اختبار150-2) جدول.
 العالي تبعاً لمتغير أساس التعيين التعليمتهم في تطوير علىمتوسطات درجات رؤساء األقسام فيما يتعلق بفا

ANOVA 

 .F Sig متوسط المربعاث df مجموع المربعاث مصذر التباين

 001. 7.471 1.297 2 2.593 التباين بين المجموعاث

موعاثالتباين داخل المج  26.032 150 .174   

Total 28.625 152    

( 99 2كىي أكبر مف القيمة الجدكلية ) 471.7F( أف قيمة مؤشر االختبار 150-2)الجدكؿ يبيف 
أف قيمة احتماؿ الداللة (، كما 150، 2عند درجتي حرية ) Fالمأخكذة مف جداكؿ تكزيع 

05.0001.0  Pتيـ عمى، كبالتالي فإننا نقكؿ أٌف ىناؾ فركقان بيف رؤساء األقساـ فيما يتعمؽ بفا
العالي تبعان لمتغير أساس التعييف  كقبؿ تحديد مصادر الفركؽ باستخداـ المقارنات  التعميـفي تطكير 

  :بالبعدية، تـٌ اختبار تجانس التبايف بيف المجمكعات لتحديد نكع االختبار المناس
 للفروق بين المجموعات  Levene Statisticتجانس التباين  ( نتائج اختبار151-2) جدول.

 العالي تبعاً لمتغير أساس التعيين التعليمتهم في تطوير علىدرجات رؤساء األقسام فيما يتعلق بفابين متوسطات 
 .N Mean Std. Deviation Levene Statistic df1 df2 Sig أساس التعيين

دم الوظيفيالق  63 3.6910 .48321 

12.749 2 150 .001 
 42108. 4.0603 12 الخبرة

 35319. 3.5716 78 غير ذلك

Total 153 3.6591 .43396 

قيمة احتماؿ الداللة  أفٌ  إذ أنو ( اإلحصاءات الكصفية لفئات المتغير المستقؿ،151-2)الجدكؿ يبيف 
05.0000.0  Pيتـ تحديد مصادر  عميو، كبناءن تماثؿفإف تبايف المجمكعات غير م الي، كبالت

  كما يكضح الجدكؿ اآلتي:  Dunnett T3الفركؽ باستخداـ اختبار 
 فئات لتحديد الفروق بين  T3 Dunnett ( نتائج اختبار152-2) جدول.

 أساس التعيين  العالي تبعاً لمتغير التعليمتهم في تطوير علىرؤساء األقسام فيما يتعلق بفا

 (I) أصبس التعييه (J) أصبس التعييه 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

-36932.- الخبرة القدم الوظيفي
*
 .13595 .042 -.7273- -.0114- 

 2959. -0571.- 279. 07284. 11941. غير ذلك 
دم الوظيفيالق الخبرة  .36932

*
 .13595 .042 .0114 .7273 

48873. غير ذلك 
*
 .12796 .006 .1428 .8347 

 0571. -2959.- 279. 07284. -11941.- القدم الوظيفي غير ذلك

-48873.- الخبرة 
*
 .12796 .006 -.8347- -.1428- 

         *. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

( أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف رؤساء األقساـ الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس 152-2)الجدكؿ يبيف 
الخبرة، كبيف رؤساء األقساـ الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس )القدـ الكظيفي، أمكر لـ تذكر(، كىذه الفركؽ 

 لصالح رؤساء األقساـ الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس الخبرة 
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زاطتهخائج الد  
بناءن عمى التحميؿ اإلحصائي لمبيانات، كتحميؿ إجابات أعضاء الييئة التعميمية، كرؤساء األقساـ، 
كالقائميف عمى تطكير التعميـ العالي تحديثو، كاختبار الفرضيات، نبيف فيما يمي النتائج التي تـٌ التكصؿ 

 إلييا كفؽ اآلتي:
 :2010-2000العالي خالل الفترة  أواًل: النتائج المتعمقة بواق  وتطوّر التعميم

/ طالب كطالبة، أم 14814ازداد إجمالي طالب المرحمة األكلى في المتكسط سنكيان بما مقداره / -1
(؛ كما ازداد عدد الطالب المستجدكف 2010-2000%/ خالؿ الفترة )78 7بمعدؿ زيادة بالمتكسط /

%/؛ كذلؾ 02 7بمعدؿ زيادة بالمتكسط / / طالب كطالبة، أم2957في المتكسط سنكيان بما مقداره /
/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة 1865ازداد عدد الطالب المتخرجكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /

 %/  11بالمتكسط /
ىناؾ عالقة مكجبة كمتينة جدان بيف أعداد طالب المرحمة الجامعية األكلى )اإلجمالي كالمستجدكف  -2

 حيث يأخذ خط االتجاه العاـ لمعالقة شكؿ المعادلة مف الدرجة األكلى  كالمتخرجكف(، كالزمف،
/ طالب 15117مف المتكقع أف يزداد إجمالي طالب المرحمة األكلى في المتكسط سنكيان بما مقداره / -3

(؛ كما سيزداد عدد الطالب 2020-2011%/ خالؿ الفترة )73 4كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /
/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط 2973ي المتكسط سنكيان بما مقداره /المستجدكف ف

/ طالب 2009%/؛ كذلؾ سيزداد عدد الطالب المتخرجكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /38 4/
 %/  9 5كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /

ازم( في المتكسط سنكيان بما مقداره ازداد إجمالي أعداد طالب المرحمة الجامعية األكلى )تعميـ مك  -4
(؛ كما 2010-2004%/ خالؿ الفترة )15 249/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /7861/

/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ 22107ازداد عدد طالب التعميـ المفتكح في المتكسط سنكيان بما مقداره /
 %/ 66 88زيادة بالمتكسط /

نة جدان بيف أعداد طالب المرحمة الجامعية األكلى )التعميـ المكازم، التعميـ ىناؾ عالقة مكجبة كمتي -5
 المفتكح(، كالزمف، حيث يأخذ خط االتجاه العاـ لمعالقة شكؿ المعادلة مف الدرجة األكلى 

مف المتكقع أف يزداد إجمالي أعداد طالب المرحمة الجامعية األكلى )تعميـ مكازم( في المتكسط  -6
-2011%/ خالؿ الفترة )86 15/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /8377مقداره / سنكيان بما
/ طالب 20311(؛ كما سيزداد عدد طالب التعميـ المفتكح في المتكسط سنكيان بما مقداره /2020

 %/ 56 11كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /
جامعات السكرية في المتكسط سنكيان بما مقداره ازداد إجمالي أعداد أعضاء الييئة التعميمية في ال -7
 ( 2010-2000%/ خالؿ الفترة )31 1/ عضك ىيئة تعميمية، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /110/

حيث ثبت كجكد عالقة مكجبة كمتينة بيف إجمالي أعضاء الييئة التعميمية كالزمف، كأٌف خط االتجاه العاـ 
لدرجة األكلى، كمف المتكقع أف يزداد إجمالي أعضاء الييئة ليذه العالقة يأخذ شكؿ المعادلة مف ا
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/ عضك ىيئة تعميمية، أم بمعدؿ 79التعميمية في الجامعات السكرية في المتكسط سنكيان بما مقداره /
 ( 2020-2011%/ خالؿ الفترة )86 0زيادة بالمتكسط /

/ طالب كطالبة، أم 722ما مقداره /ازداد إجمالي أعداد طالب الدراسات العميا في المتكسط سنكيان ب -8
(؛ كما ازداد خريجي الدراسات العميا في 2010-2000%/ خالؿ الفترة )20 7بمعدؿ زيادة بالمتكسط /

 %/ 14 2/ متخرج، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /66المتكسط سنكيان بما مقداره /
العميا، كالزمف، حيث يأخذ  ىناؾ عالقة مكجبة كمتينة بيف إجمالي أعداد كخريجك طالب الدراسات -9

 خط االتجاه العاـ لمعالقة شكؿ المعادلة مف الدرجة األكلى 
/ 622مف المتكقع أف يزداد إجمالي أعداد طالب الدراسات العميا في المتكسط سنكيان بما مقداره / -10

خريجك (؛ كما سيزداد 2020-2011%/ خالؿ الفترة )01 4طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /
 %/ 81 1/ متخرج، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /66الدراسات العميا في المتكسط سنكيان بما مقداره /

/ مكفد 8-يتناقص إجمالي أعداد المكفديف كالعائديف مف اإليفاد في المتكسط سنكيان بما مقداره / -11
(  حيث ثبت 2010-2000%/ خالؿ الفترة )61 0-كعائد مف اإليفاد، أم بمعدؿ نقصاف بالمتكسط /

كجكد عالقة سالبة كضعيفة بيف إجمالي أعداد المكفديف كالعائديف مف اإليفاد، كالزمف، كأٌف خط االتجاه 
العاـ ليذه العالقة يأخذ شكؿ المعادلة مف الدرجة األكلى، كمف المتكقع أف يتناقص إجمالي أعداد 

/ مكفد كعائد مف اإليفاد، أم بمعدؿ 19قداره /المكفديف كالعائديف مف اإليفاد في المتكسط سنكيان بما م
 ( 2020-2011%/ خالؿ الفترة )76 1-نقصاف بالمتكسط /

/ طالب 1356إجمالي أعداد طالب المعاىد المتكسطة في المتكسط سنكيان بما مقداره /ازداد  -12
الطالب  (؛ كما ازداد عدد2010-2000%/ خالؿ الفترة )28 5كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /

%/؛ 86 2/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /417المستجدكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /
/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ 536كذلؾ ازداد عدد الطالب المتخرجكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /

 %/  53 11زيادة بالمتكسط /
طالب المعاىد المتكسطة )اإلجمالي كالمستجدكف ىناؾ عالقة مكجبة كمتينة جدان بيف أعداد -13

 كالمتخرجكف(، كالزمف، حيث يأخذ خط االتجاه العاـ لمعالقة شكؿ المعادلة مف الدرجة األكلى 
في المتكسط سنكيان بما مقداره  المعاىد المتكسطةمف المتكقع أف يزداد إجمالي أعداد طالب  -14
(؛ كما 2020-2011%/ خالؿ الفترة )59 3تكسط // طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالم1427/

/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة 449سيزداد عدد الطالب المستجدكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /
/ 549%/؛ كذلؾ سيزداد عدد الطالب المتخرجكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /35 2بالمتكسط /

 %/  89 5/طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط 
/ طالبة، أم بمعدؿ 38ازداد إجمالي طالبات مدرسة التمريض في المتكسط سنكيان بما مقداره / -15

(؛ كما ازداد عدد خريجات مدرسة التمريض في 2010-2002%/ خالؿ الفترة )3 6زيادة بالمتكسط /
 %/ 75 5/ طالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /12المتكسط سنكيان بما مقداره /
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ىناؾ عالقة مكجبة كمتينة جدان بيف إجمالي طالبات كخريجات مدرسة التمريض، كالزمف، حيث  -16
 يأخذ خط االتجاه العاـ لمعالقة شكؿ المعادلة مف الدرجة األكلى 

/ طالبة، 38مف المتكقع أف يزداد إجمالي طالبات مدرسة التمريض في المتكسط سنكيان بما مقداره / -17
(؛ كما سيزداد عدد خريجات مدرسة 2020-2011%/ خالؿ الفترة )01 4متكسط /أم بمعدؿ زيادة بال

 %/ 14 4/ متخرجة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /14التمريض في المتكسط سنكيان بما مقداره /
/ كحدة سكنية، أم بمعدؿ زيادة 2ازداد عدد الكحدات السكنية في المتكسط سنكيان بما مقداره / -18

(؛ كما ازداد عدد الطالب المقيمكف في الكحدات 2010-2000خالؿ الفترة ) %/62 4بالمتكسط /
%/؛ 44 3/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /1133السكنية في المتكسط سنكيان بما مقداره /

/ سرير، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط 1107كذلؾ ازداد عدد األسٌرة في المتكسط سنكيان بما مقداره /
/3 37  /% 

ىناؾ عالقة طردية بيف أعداد الطالب المقيميف في الكحدات السكنية، كعدد األسٌرة في ىذه  -19
الكحدات، كالزمف، أم مع مركر الزمف يتزايد عدد الكحدات كالطالب المقيميف كاألسٌرة في الكحدات 

 السكنية، كىذا مرتبط  باستكماؿ بناء الكحدات السكنية 
 حميل إجابات أعضاء الييئة التعميمية:ثانيًا: النتائج المتعمقة بت

في األمكر اآلتية: تنفيذ سياسة  تطوير التعميم العاليدكر أعضاء الييئة التعميمية في يتمثؿ  -1
جامعتيـ، كرسـ مالمح المستقبؿ لكميتيـ، كاإلسياـ في نيضة كطنيـ كتحقيؽ أىداؼ الجامعة، كالتكفيؽ 

ت المجتمع كالطمبة، كاتباع آليات اإلرشاد كالتكجيو لمطمبة، بيف محتكيات المادة التي يدرسكنيا كحاجا
عداد  كتطكير المياـ التدريسية المككمة إلييـ، كالمساىمة في تحقيؽ الجكدة في التعميـ العالي، كا 

 الباحثيف 
، كيتمثؿ ذلؾ في ضعؼ تطوير التعميم العالي ىناؾ ضعؼ في دكر أعضاء الييئة التعميمية في -2

عداد محكر االرتكاز في التعميـ الجامعي، ككضع )اإلسياـ في ك  ضع مرتكزات تطكير التعميـ العالي، كا 
أسس الفكر المنيجي، كتنمية ميارات التفكير اإلبداعي، كالمساىمة في بناء مفاىيـ التغيير، كتطكير 

مساىمة في القدرات الذاتية لمطمبة، كتحفيز الطاقات البشرية كاالقتصادية كاالنتاجية في كمياتيـ، كال
تحقيؽ أىداؼ التنمية الكطنية، كتحقيؽ األىداؼ بناءن عمى خصائص المجتمع السكرم، كاإلسياـ في 
بناء االقتصاد السكرم، كالمساىمة في خدمة كتطكير المجتمع محميان كدكليان، كالمساىمة في خمؽ اقتصاد 

عداد األطر الفنية العميا(   المعرفة، كا 
في األمكر  بناء المناىج والمقررات الدراسية الجامعيةالتعميمية في  يتمثؿ دكر أعضاء الييئة -3

اآلتية: تطكير المنياج بحسب المستجدات التخصصية، كالتكفيؽ في المناىج بيف متطمبات التعميـ 
كالبحث العممي، كتحقيؽ رسالة الكمية كأىدافيا مف خالؿ المقررات الدراسية، كالمكازنة في محتكل 

جانبيف النظرم كالتطبيقي، كبيف المتطمبات األساسية كالفرعية لمتخصص، كتطكير المناىج بيف ال
 الميارات العميا لمطمبة مف خالؿ المنياج 
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 بناء المناىج والمقررات الدراسية الجامعيةىناؾ ضعؼ في دكر أعضاء الييئة التعميمية في  -4
عاة أىداؼ السياسات الكطنية في بناء كيتمثؿ ذلؾ في ضعؼ )ربط المنياج بخطط التنمية الكطنية، كمرا

المناىج، كربط محتكل المناىج بالحاجات الراىنة لممجتمع السكرم، كاختيار المحتكل المعرفي المناسب 
لسكؽ العمؿ، كتحقيؽ التكامؿ بالمحتكل المعرفي لمناىج التعميـ ما قبؿ الجامعي، كمراعاة التكازف بيف 

المناىج، كبناء المناىج كفؽ مبدأ التعميـ الذاتي لمطمبة،  المعارؼ العامة كالتخصصية في مضمكف
 كتأسيس كسائؿ كأساليب تقييـ متنكعة بطرؽ حديثة لقياس المخرجات المتكخاة( 

في األمكر اآلتية:  تطوير العممية التعميمية وتجديد أساليبيادكر أعضاء الييئة التعميمية في يتمثؿ  -5
في العممية التعميمية، كاستخداـ تقنيات المعمكمات كاالتصاالت في  اتباع استراتيجية التعميـ كالتعمـ

العممية التعميمية، كدعـ الطمبة بإعداد أكاديمي عالي المستكل، كتكظيؼ نتائج األبحاث في تحسيف 
األساليب التعميمية، كاستخداـ الكسائؿ كالطرائؽ المناسبة مع المكقؼ التعميمي، كاالستفادة مف مراكز 

ت العربية كالعالمية في التدريس، كتعميـ الطالب كسائؿ تكنكلكجيا المعمكمات في البحث عف المعمكما
 المعمكمة 

كيتمثؿ  تطوير العممية التعميمية وتجديد أساليبياىناؾ ضعؼ في دكر أعضاء الييئة التعميمية في  -6
ية، كتطبيؽ المعارؼ ذلؾ في ضعؼ )استثمار البيئة الفيزيقية المساعدة عمى نجاح العممية التعميم

النظرية بالتدريب الميداني في الجامعة، كالمساىمة في رفد المكتبة بالكتب كالمجالت الدكرية ذات 
 العالقة بالتخصصات العممية، عدـ تطبيؽ أنشطة المقرر العممية في المختبرات مع الطالب( 

  مياراتيم وتأىيميم لسوق العمل تقييم تقدم الطالب وتطويردكر أعضاء الييئة التعميمية في يتمثؿ  -7
في األمكر اآلتية: استخداـ أساليب تقكيـ متنكعة تتناسب كطبيعة المقررات التي يدرسيا الطالب، 
كالتحريض بالتقكيـ عمى مستكيات عقمية عميا لمطمبة، كتطبيؽ آليات كاضحة لالختبارات قبؿ إعطائيا 

الشفافية، كالترجمة باالختبارات التعميمات الصادرة عف لمطمبة، ككضع نظاـ التصحيح بناءن عمى العدالة ك 
 الكزارة، كالمساىمة في رفد العمالة الكطنية المتخصصة في سكؽ العمؿ  

ىناؾ ضعؼ في دكر أعضاء الييئة التعميمية في تقييـ تقدـ الطالب كتطكير مياراتيـ كتأىيميـ  -8
اؼ، كمراجعة األىداؼ كالمحتكل بشكؿ لسكؽ العمؿ، كيتمثؿ ذلؾ في ضعؼ )قياس مدل تحقؽ األىد

مستمر بمشاركة الطالب، كاالستفادة مف نتائج التقكيـ في تعديؿ السمكؾ التعميمي، كتكظيؼ االختبارات 
كالكظائؼ لتنفيذ محتكل المساقات التعميمية، كتكفير طيفان كاسعان مف الطرائؽ المالئمة لتقييـ الطمبة، 

شباع تقنية التعميـ الذاتي كخا صة في برامج الماجستير، كاإلعالف عف نظـ التقييـ المتبعة في الجامعة، كا 
كالتدريب الميني لتأىيؿ الخريج لمعمؿ، كالتكفيؽ بيف نمط عمؿ الخريجيف مع رسالة الكمية كأىدافيا، 

 كالمساىمة في تأىيؿ الخريج كفقان لمتغيرات في سكؽ العمؿ( 
يمية في تطكير البحث العممي، كيتمثؿ ذلؾ في ضعؼ ىناؾ ضعؼ في فاعمية أعضاء الييئة التعم -9

)استخداـ سياسات كأىداؼ كاضحة لتنشيط البحث العممي، كالمساىمة بتبادؿ الخبرات كالبحكث العممية 
مع الجامعات الخرل، كتطكير البحث العممي بشكؿ مستمر، كالقياـ بإجراء البحكث العممية التي تسيـ 

ـ إلجراء األبحاث مف الجامعة كمؤسسات الدكلة، كنشر األبحاث بكؿ في تطكير المجتمع، كتمقي الدع
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مكضكعية، ككضع معايير عادلة لمترقية العممية، كتكافر الدكريات كالمصادر العممية إلجراء البحكث، 
كاإلسياـ بتككيف الميارات البحثية كتأىيميا، كربط البحكث بالمتطمبات االقتصادية كاالجتماعية، 

ع الخطط البحثية المنسجمة مع متطمبات التنمية، كاإلسياـ بالمناقشات العممية عمى كالمشاركة بكض
تكليد أفكار جديدة لمنيكض بالبحث العممي، كرفد الكفاءات كالقدرات العممية المتدربة لتككير البحث 

 العممي، كاإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية مف خالؿ إجراء أبحاث عممية مبتكرة( 
 ج المتعمقة بتحميل إجابات رؤساء األقسام:ثالثًا: النتائ

تكامل األدوار م  اإلدارة الجامعية بما يسيم في يساىـ رؤساء األقساـ كبدرجة جيدة جدان في تحقيؽ  -1
العمؿ مع اإلدارة الجامعية لتحقيؽ التكامؿ بيف مككنات التعميـ وذلك من خالل: ، تطوير التعميم العالي

عد اد أسس لمتطكير في المؤسسة الجامعية بالتعاكف مع اإلدارة، كتقديـ اقتراحات العالي كالربط بينيا، كا 
لإلدارة تتضمف تكفير قاعدة معمكمات تمكف مف االتصاؿ بمصادر المعرفة الجديدة، كتقبؿ تكجييات 
إدارة الكمية في تحسيف إدارة القسـ، كاالطالع عمى التجارب الناجحة في إدارة األقساـ األخرل، كتبادؿ 
الرأم مع رؤساء األقساـ األخرل، مشاركة اإلدارة الجامعية في تكفير مكارد إضافية لإلنفاؽ عمى نكعية 

 التعميـ العالي كتطكيره، كالمساىمة مع اإلدارة في كضع خطة لمكاكبة التطكرات العممية كالثقافية 
مف خالؿ: العمؿ عمى ، كيظير تنفيذ رسالة الجامعة وأىدافيا العامةيساىـ رؤساء األقساـ في  -2

تكضيح رسالة الكمية ألعضاء الييئة التعميمية، انسجاـ أعماؿ رؤساء األقساـ مع فمسفة الكمية كالقسـ، 
مراعاة حاجات المجتمع السكرم في خطة البحث العممي لمقسـ، مراجعة األىداؼ كتطكيرىا بشكؿ دكرم، 

التخطيط كالتنفيذ كالتقييـ في الجامعة، ككضع اتباع مبدأ العمؿ الجماعي بالقسـ، المشاركة في عمميات 
 آليات محددة لقياس مدل تحقؽ األىداؼ 

يظير ذلؾ مف خالؿ: تكجيو و، توصيف المقررات واختيار مضامينيايساىـ رؤساء األقساـ في  -3
 أعضاء القسـ لتكفير بيئة تعميمية تعممية فاعمة في المقررات، كالمشاركة في تكصيؼ المقررات النظرية
كالعممية، ككضع برنامج لمتدريب العممي بما يتناسب مع المقررات، كالتكجيو لمراعاة التنكع في خمفيات 
الطمبة االجتماعية كاالقتصادية، المشاركة في كضع مصفكفة المعارؼ كالميارات األساسية لممقررات، 

ت، كالمساىمة بكضع كالمساعدة في طرح المساقات كأنكاعيا، كتشكيؿ لجاف لمراجعة تكصيؼ المقررا
خطة إرشادية لمطمبة في القسـ، كتكظيؼ عدد الساعات المعتمدة بما يتناسب مع الحصكؿ عمى الدرجة 
العممية، كالمساىمة في تعديؿ البنى كاليياكؿ التنظيمية لمكمية، كاقتراح تعديؿ في األنظمة كالتعميمات 

 الخاصة بالمؤسسة 
، كيظير مف خالؿ: المشاركة بكضع الشركط بالمؤىالت سمتطوير القيساىـ رؤساء األقساـ في  -4

كالتخصصات التي تتالءـ مع حاجة القسـ، دراسة التناسب بيف أعداد أعضاء القسـ مع أعداد الطمبة في 
استقدـ ذكم ، الحرص عمى استقطاب أعضاء ىيئة تدريسية عمى قدر عاؿ مف الكفاءة ك الخبرة، الكمية

التشجيع ، تكظيؼ الخبرة كالميارة في العممية التعميمية في القسـ، في القسـ الخبرات كالمؤىالت لمتعميـ
يف العممية التعميمية التعممية التعاكف مع أعضاء القسـ لتحس، عمى نشر أبحاث عممية تطكيرية في القسـ

ييئة اعتماد آليات لتقييـ أداء أعضاء ال، التشجيع عمى التميز في االداء العممي كالتربكم، تطكيرىاك 
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، تكجيو أعضاء القسـ لتنكيع أدكات القياس لزيادة مستكل تحصيؿ الطمبة ك تقدميـ، التعميمية في القسـ
كضع ، تطكير أساليب حديثة إلدارة القسـ، الحرص عمى حقكؽ ككاجبات العامميف في القسـ كترقيتيـ

تعزيز ثقة ، يسية في القسـمتابعة سير العممية التدر ، تصنيفات جديدة لممفات أعضاء الييئة التعميمية
تنظيـ برنامج ارشادم لمطمبة لتعميمات قكانيف ، الطمبة بأنفسيـ كتشجيعيـ عمى المشاركة الفعالة

 الجامعية 
، كيظير ذلؾ مف وض  منطمقات التطوير في التعميم العالي في التطبيقيساىـ رؤساء األقساـ في  -5

تفعيؿ ، االىتماـ بترسيخ القيـ اإلنسانية، سسة الجامعيةخالؿ: تطبيؽ تكجيات السياسة التربكية في المؤ 
العمؿ كفقان ألسس مكضكعية، المشاركة بكضع برنامج لتطكير التعميـ ، كظائؼ التدريس في القسـ

تعزيز المنظكر ، النظر لمتعميـ العالي كنظاـ تعميمي، تكظيؼ عمؿ الكحدات البحثية في المجتمع، العالي
 إعداد الرؤل المالئمة لممخرجات كفؽ متطمبات المستقبؿ ، ممةالمستقبمي لمتنمية الشا

، كيظير ذلؾ مف بالمشاركة في وض  الرؤية المستقبمية لمتعميم العالييساىـ رؤساء األقساـ  -6
خالؿ: المشاركة في صنع القرار، كاقتراح الخيارات لدعـ مؤسسات التعميـ العالي، المساىمة في رسـ 

، تقديـ البدائؿ في كضع البرامج كآليات التنفيذ، المساىمة في زيادة االستثمارات سياسات التعميـ العالي
في الجامعات العامة، المساىمة في تعديؿ المكائح الداخمية لمكمية بما يتناسب مع متطمبات القسـ 

 كخططو الدراسية، كالمساىمة في إعداد األدكار القيادية في المجتمع 
 بتحميل إجابات القائمين عمى تطوير التعميم العالي وتحديثو:رابعًا: النتائج المتعمقة 

في األمكر اآلتية: بناء السياسة التربكية  دور السياسة التعميمية في تطوير التعميم العالييتمثؿ  -1
بناء ، تجديد البرامج لتطكير التعميـ العالي، عمى أساس النظاـ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي السكرم

تقكيـ ، صياغة أىداؼ التعميـ العالي عمى أسس كآفاؽ حضارية، عمى أسس مكضكعية كعمميةالسياسة 
سياسة التعميـ سياسة التعميـ العالي كنظاـ تعميمي، االتجاه بالسياسة إلى تعزيز التنمية الشاممة، االتجاه ب

 ير الكطنية، تكافؽعمى أساس المعايالتعميـ العالي نحك ترسيخ القيـ اإلنسانية، تبني سياسة  العالي
ية، التكازف بيف قيمة التكاليؼ كالطمب االجتماعي الدراسة الجامعية مع المقتضيات التعميمية كالمجتمع

 )الكقت، الماؿ، المكاف(، تحديد االحتياجات لممجمكعات التي تتمقى التعميـ 
عدادىادور القائمين عمى تطوير التعميم العالي في صيا ة أىداف التعميم اليتمثؿ  -2 ، في عالي وا 

األمكر اآلتية: إعداد الخبراء كالفنييف كالتخصصييف، تطكير المجتمع المحمي كالعربي كاإلنساني، تزكيد 
الخريجيف بمستكل عالي مف المعارؼ المتنكعة، إكساب الخريجيف ميارات عممية، مكاكبة التقدـ العممي، 

القتصادم كاالجتماعي، اإلسياـ في تقدـ الفكر إيجاد الحمكؿ المناسبة لمقضايا التي تكاجو التطكر ا
 اإلنساني، تجديد المعارؼ كتنقميا، تدريب الباحثيف ك تعدىـ، االستفادة مف الفمسفات المتنكعة 

دور القائمين عمى تطوير التعميم العالي في وض  مراحل التخطيط االستراتيجي لمتعميم يتمثؿ  -3
 بحسب لمتعميـ العالي ، التخطيطلتعميـ العاليفي امتخطيط ل كيريةتط بنيةفي األمكر اآلتية: كضع  العالي

، السعي لمكصكؿ إلى أقصى درجة مف الكفاءة في التعميـ العالي، نسبة المقيديف بالشيادة الثانكية
االستناد إلى استراتيجية كاضحة بناء عمى األىداؼ المكضكعة ك ما يتكفر مف إمكانيات، التكازف  بيف 
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، تكظيؼ التخطيط ببعديو السياسي كالفني، التخطيط استنادان لدراسات عممية، كضع الكـ ك الكيؼ
 االستراتيجية بناءن عمى كاقع العمؿ الجامعي ككؿ 

دور القائمين عمى تطوير التعميم العالي في تحميل البيئة المؤسساتية لمتعميم العالي يتمثؿ  -4
نبؤ بمستقبؿ المؤسسة، تحديث أنظمة الجامعة باستمرار، في األمكر اآلتية: تحميؿ البيانات لمت وتقويميا

استخداـ تقنيات لجمع معمكمات لمتقكيـ الذاتي لممؤسسة )االستبياف، المقابمة، معايير أخرل  كما أٌف 
، كيتجمى في ضعؼ )تقكيـ البيئة الجامعية كفحصيا، تحديد متغيرات البيئة ىناك ضعف في ىذا الدور

حديد القضايا األساسية في البيئة الجامعية، مراعاة متغيرات )الطمب االجتماعي، الجامعية كمتطمباتيا، ت
سكؽ العمؿ، الظركؼ المادية، التكنكلكجيا( لتطكير التعميـ العالي، اعتماد االستراتيجية في تحقيؽ 
األىداؼ كتحديدىا، دراسة مستكل المؤسسة كبنيتيا التنظيمية، دراسة العكامؿ التي تؤثر في نجاح 
المؤسسة ككؿ، التقكيـ مف خالؿ آليات داخمية كخارجية لقياس مدل فعالية اإلجراءات كالمكائح اإلدارية، 

 اعتبار األداء الكظيفي لممؤسسة مقياس لمتقكيـ 

دور القائمين عمى تطوير التعميم العالي في بناء السياسات االستراتيجية لممؤسسة يتمثؿ  -5
األمكر اآلتية: تحديد رسالة الجامعة كمياميا التربكية )حككمية، في  الجامعية وصيا تيا وتنفيذىا

خاصة، مفتكح(، تكضيح طبيعة المؤسسة كتكجياتيا المستقبمية، تحديد االغراض التي تسعى المؤسسة 
لتحقيقيا، تخطيط أىداؼ الجامعة عمى أساس سنكم، التكجيو لتنفيذ اإلدارة الالمركزية في الجامعات، 

الذاتي في تسيير الشؤكف الداخمية لمجامعة، إعادة صياغة األىداؼ بناءن عمى النتائج،  تعزيز االستقالؿ
 تقكيـ البيئة المؤسساتية لمتعميـ العالي باستمرار، تحديد فعالية الجامعة بالطريقة التي تدار فييا 

ي في األمكر يتمثؿ دكر القائميف عمى تطكير التعميـ العالي في إحداثيات التطكير لمتعميـ العال -6
، دراسة التكسع الكمي التكزيع الخدمي لمجامعات الحككمية في محافظات الجميكرية اآلتية: دراسة

، التكازف في  أطراؼ منظكمة التعميـ العالي )عاـ، خاص( كالنكعي إلحداث تخصصات جديدة، تحقيؽ
ث العممي كأساس في ، نشر ثقافة التدريب الميني، كضع البحالجامعات مع المعاىد الخاصة مشاركة

العمؿ  طمباتبرامج التعميـ العالي  بمت عممية التخطيط، ربط التعميـ العالي بحؿ مشكالت المجتمع، ربط
قانكف تنظيـ الجامعات  ، كيتجمى ذلؾ في ضعؼ )تعديؿىناك ضعف في ىذا الدوركما أٌف  كاالنتاج 

، بما يتفؽ مع الخطة العممية كمياميا مؤسسات التعميـ العالي ، تكزيعبما يكاكب المستجدات العممية
بالتعميـ العالي، كضع مخطط  حاجة التنمية السعي إلعداد المختصيف في مختمؼ فركع العمـ، تمبية

 ـ العالي كفؽ الرؤية االستراتيجية المكضكعة( لمنظكمة التعمي

 ميم العالي وتنميتودور القائمين عمى تطوير التعميم العالي في تحديث سياسة التخطيط لمتعيتمثؿ  -7
في األمكر اآلتية: تكسيع دائرة ديمقراطية التعميـ كمجانيتو، تطكير معايير القبكؿ الجامعي، االعتماد 

التعميـ الجامعي االلتحاؽ بالعدالة في فرص عمى معرفة متطمبات المرحمة العمرية ك أعدادىا، تكفير 
ت الحاصمة في مككنات المؤسسة الجامعية، إعداد ، إعداد الخطط الكافية بالتطكرالجميع طالب الثانكية

العامميف في المجاؿ التدريسي ك التعميمي بما يتناسب مع أعداد الطمبة، التطكير في أنماط التعميـ العالي 
الفتتاح  لمتكسع في االستيعاب، دعـ الجامعات الخاصة لزيادة فرص االلتحاؽ بالتعميـ العالي، العمؿ
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، زيادة اعداد الطالب العرب كاالجانب في الجامعات، زيادة في محافظات القطرالجامعات ب جديدة فركع
مف الكحدات السكنية المجيزة في كؿ جامعة، تكفير المخرجات التي تفي بحاجات التنمية، دعـ منظكمة 

الن، التعميـ العالي بالتقانة، استخداـ التقانات مع تخطيط متطكر، اعتبار التعميـ العالي عمؿ اجتماعي أك 
  كما أٌف ىناؾ ييئات كالمؤسسات كالنقابات كغرؼ التجارة كالصناعةالمع تعزيز التشاركية في العمؿ 

، كيتجمى ذلؾ في ضعؼ )تحقيؽ التناسب بيف نسبة المقيديف في التعميـ الجامعي ضعف في ىذا الدور
لمتكسع في إنشاء المعاىد  مع حاجة خريجي التعميـ الثانكم، زيادة الميزانية لكؿ جامعة سنكيان، التكجو

 المينية، افتتاح فركع جديدة بالجامعات في محافظات القطر( 

في األمكر اآلتية: تنفيذ سياسة التعميـ دور مجمس التعميم العالي في تطوير التعميم العالي يتمثؿ   -8
عية كالعممية، كضع العالي، تحميؿ متطمبات التعميـ العالي، الربط بيف خطط التنمية االقتصادية كاالجتما

حساب المستمزمات المادية، تنفيذ أىداؼ الدكلة العممية كالقكمية كالثقافية كنحققيا، متابعة تطكير 
منظكمة التعميـ العالي كتقكيمو، تحديد كسائؿ التنفيذ، التنسيؽ بيف الجامعات كالمعاىد كالكميات كاألقساـ 

ضعف لمجامعات كالمعاىد التابعة ليا  كما أٌف ىناؾ  في مجاالت التعميـ العالي، كضع المكازنة العامة
، كيتجمى ذلؾ في ضعؼ )ربط التعميـ العالي بالتعميـ كاإلنتاج، كضع حساب المستمزمات في ىذا الدور

 المادية، تطكير المستكل العممي كالتقني لمعامميف في الجامعة( 

مالمح األساسية لممناىج الجامعية دور القائمين عمى تطوير التعميم العالي في رسم اليتمثؿ  -9
في األمكر اآلتية: التكجيو إلعادة النظر في المقررات بشكؿ دكرم، السعي لمكاكبة المناىج  وتطويرىا

عمى المينية في المناىج  لمجامعة، التركيز ةلمتطكرات العممية المستجدة، تحقيؽ الفعالية كالديمكم
اىج بشكؿ عشرم، إعداد المناىج المحكر األساسي في التعميـ، ، التكجيو لتطكير المنكالجكانب التطبيقية

المناىج تالءـ تزكيد الطالب بالمعارؼ كالميارات كالقيـ كاالتجاىات، تككيف الخبرات الكطنية، التكجيو لت
، تكظيؼ المناىج لتقديـ تعميـ نكعي لمجميع، تمثيؿ نظاـ القيـ األساسية مع االختصاصات المتعددة

التعميـ العالي،  ؼ، تكظيؼ المناىج لتنفذ أىداالعمؿسكؽ  اتتقمب لتكاكب مركنة يـ مناىجالمجتمع، تصم
، كيتجمى ذلؾ في ضعف في ىذا الدورتحميؿ القيـ السائدة في المجتمع  كما أٌف ىناؾ  جتضميف المناى

ع، ضعؼ )التخطيط لممنياج عمى أساس االتجاىات التربكية المعاصرة، ربط المناىج بخدمة المجتم
 المناىج لتمبية متطمبات المجتمع(  تجديد مدخالت التعميـ كمخرجاتو بحسب سكؽ العمؿ، تصميـ

في األمكر  دور القائمين عمى تطوير التعميم العالي في التطوير والجودة في التعميم العالييتمثؿ  -11
االلتزاـ بالمعايير  اآلتية: كضع معايير لضماف الجكدة، تحقيؽ مبادئ النزاىة كالشفافية كالمساعدة،

الكطنية، تشجيع اإلبداع كالتميز، دراسة مكاطف القكة كالضعؼ في الجامعة، كضع الخطط اإلجرائية 
الكاضحة، تنفيذ القرارات اإلدارية لممؤسسة بمكضكعية، استخداـ  برامج تدريبية لتنمية الميارات الحياتية، 

ضعف كث كالخدمات( المقدمة لممجتمع  كما أٌف ىناؾ تطبيؽ الجكدة العالية في )التعميـ كالتدريب كالبح
، كيتجمى ذلؾ في ضعؼ )تطبيؽ التقييـ الذاتي المستمر لممؤسسة كالكمية كالبرامج، في ىذا الدور

مشاركة جميع األطراؼ المعنية مف )طمبة كأكاديمييف كآليات عمؿ كخبراء خارجييف( في التقييـ، السعي 
عمى مستكل الجامعة، نشر ثقافة الجكدة بيف كافة األطراؼ بشكؿ  لصياغة كاضحة لمخرجات التعميـ
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فاعؿ، مكاكبة تغيرات الجكدة كآلياتيا كنعالجيا، التدقيؽ في مدخالت التعميـ الجامعي مف)أطر 
 ( مخرجات التعميـ لخدمة التنميةكمستمزمات(، تعزيز 

كير التعميـ العالي كتحديثو، بأٌف لدييـ تبيف مف خالؿ المقابمة التي تـٌ إجراؤىا مع القائميف عمى تط -11
أٌف تطكير التعميـ العالي كتحديثو يتـ مف خالؿ: )السياسة الكطنية  لمتعميـ العالي وبدرجة كبيرة معرفة، 

طكير في الجميكرية العربية السكرية، انتظاـ الدراسة يحقؽ أىداؼ التعميـ العالي، ت رتبنى عمى الدستك 
، تطكير أنماط جديدة في التعميـ العالي، حتياجات المجتمعية المعاصرةبرامج مستحدثة تستجيب لال

، تعزيز برامج التعددية المعرفية عبر االختصاصات، يخطط بناءن عمى مككنات مؤسسات التعميـ العالي
، تعديؿ أساليب التعميـ الجامعي تحديث الخطط الدراسية كتطكيرىا بما يمبي حاجات التنمية الشاممة

بما يتكافؽ مع متطمبات سكؽ العمؿ، يتـ اإلعداد استجابة لمستجدات العصر، دفع المتعمـ كمناىجو 
لمتابعة التعميـ كتطكير مياراتو، تحقيؽ التكامؿ بيف الجامعات كمراكز البحث العممي، ربط الجامعة 

لقيمية لممجتمع ، يراعي المنظكمة اةبالمجتمع، تككيف القاعدة المعرفية لمطالب كتنمية الميارات التطبيقي
 تكفر الدكلة المستمزمات المادية البشرية ، السكرم، تحقؽ السياسة التعميمية ديمقراطية التعميـ كعركبتو

كما تبيف مف نتائج المقابمة بأٌف القائميف عمى تطكير التعميـ العالي كتحديثو ليس لدييـ دراية بأٌف تطكير 
سياسة كطنية لمقبكؿ الجامعي مستمدة مف خطط التنمية كضع التعميـ العالي كتحديثو يتـ مف خالؿ: )ت

، التكجو إلى تحكيؿ التعميـ الجامعي مف مفيـك المجانية إلى الخاص، يعد التشدد في االقتصادية
سياسات القبكؿ سببان في تراجع نسبة االلتحاؽ  بالجامعات الحككمية، تتراجع نسبة االلتحاؽ بالجامعات 

يتكافؽ التكسع ، عاد النظر في البنية التنظيمية لمبرامج األكاديميةالخاص، يالحككمية مع دخكؿ القطاع 
، عمى بيانات حقيقية الجامعية لمؤسسة اإعداد ميزانية  في عتمد، يلطالبمع أعداد افي األبنية الجامعية 

إحداث مراكز جامعية إلدارة ، بيانات تكضيحيةالجامعية في المؤسسة في  تكاليؼ كؿ عممية قسـ ت
، تنفيذ خطط التنمية، منظكمة التعميـ المتكاممة معيرتبط التعميـ العالي ، مخريجيفل المستقبؿ الميني

 تقـك المؤسسة، يركز عمى الجكدة  لالستثمار في التعميـ العالينظاـ المشاركة،  التعميـ العالييحقؽ في 
  التعميـ العالية في لتقدميا، تفعيؿ الديمقراطي بعمميات تتعمؽ بالتقييـ الذاتي الجامعية

 خامسًا: نتائج اختبار الفرضيات:
في دكرىـ أعضاء الييئة التعميمية بيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية عدـ كجكد  -1

  لمت ير الجنسلتطكير مؤسسة التعميـ العالي تبعان 
في دكرىـ لتطكير  أعضاء الييئة التعميميةبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -2

، كىذه الفركؽ لصالح إجابات أعضاء الييئة التعميمية في لمت ير الجامعةمؤسسة التعميـ العالي تبعان 
 ألٌف متكسطيا أعمى  جامعة دمشق

في دكرىـ لتطكير  أعضاء الييئة التعميميةبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -3
، كىذه الفركؽ لصالح إجابات أعضاء الييئة التعميمية في لمت ير الكميةمؤسسة التعميـ العالي تبعان 

 ألٌف متكسطيا أعمى  الكميات العممية



258 
 

في فاعميتيـ  أعضاء الييئة التعميميةبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -4
يف فئة المرتبة العممية )أستاذ(، كىذه الفركؽ ب  المرتبة العمميةلتطكير مؤسسة التعميـ العالي تبعان لمتغير 

ككؿ مف الفئات )محاضر، قائـ باألعماؿ، معيد(، كذلؾ لصالح الفئة )أستاذ(  كذلؾ ىناؾ فركؽ دالة 
إحصائيان بيف فئة المرتبة العممية )أستاذ مساعد(، ككؿ مف الفئات )محاضر، قائـ باألعماؿ، معيد(، 

ؾ ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان بيف فئة المرتبة العممية كىذه الفركؽ لصالح الفئة )أستاذ مساعد(، كذل
)مدٌرس(، ككؿ مف الفئات )محاضر، قائـ باألعماؿ، معيد(، كىذه الفركؽ لصالح الفئة )مدٌرس(، كىذا 
يدؿ عمى أعضاء الييئة التعميمية مف المرتبة )أستاذ، أستاذ مساعد، مدٌرس( يساىمكف في تطكير 

 ضؿ مف باقي الفئات مؤسسة التعميـ العالي بشكؿ أف
في دكرىـ لتطكير  أعضاء الييئة التعميميةبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -5

بيف فئة سنكات التدريس    كىذه الفركؽسنوات التدريس في الجامعةمؤسسة التعميـ العالي تبعان لمتغير 
نكات(، كذلؾ لصالح فئة سنكات س 5إلى أقؿ مف  1سنكات(، كالفئة )مف  10إلى أقؿ مف  5)مف 

سنكات(، كذلؾ ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة سنكات التدريس )مف  10إلى أقؿ مف  5التدريس )مف 
سنكات(، كىذه الفركؽ لصالح فئة سنكات  5إلى أقؿ مف  1سنة(، كالفئة )مف  15إلى أقؿ مف  10

قان دالة إحصائيان بيف فئة سنكات التدريس سنكات(، كذلؾ ىناؾ فرك  15إلى أقؿ مف  10التدريس )مف 
 10إلى أقؿ مف  5سنكات، مف  5إلى أقؿ مف  1سنة(، كالفئات )مف  20إلى أقؿ مف  15)مف 

إلى أقؿ مف  15سنة(، كىذه الفركؽ لصالح فئة سنكات التدريس )مف  15إلى أقؿ مف  10سنكات، مف 
 1سنة فأكثر(، كالفئات )مف  20نكات التدريس )سنة(، كذلؾ ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة س 20

سنة(، كىذه الفركؽ  15إلى أقؿ مف  10سنكات، مف  10إلى أقؿ مف  5سنكات، مف  5إلى أقؿ مف 
وىذا يدل عمى أنو بازدياد سنوات التدريس في الجامعة سنة فأكثر(،  20لصالح فئة سنكات التدريس )

 ير مؤسسة التعميم العالي.يزداد دور أعضاء الييئة التعميمية في تطو 
في دكرىـ لتطكير  أعضاء الييئة التعميميةبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -6

بيف   كىذه الفركؽ لمت ير الجامعة التي تّم الحصول منيا عمى الشيادةمؤسسة التعميـ العالي تبعان 
امعة أجنبية، كبيف أعضاء الييئة التعميمية أعضاء الييئة التعميمية الذيف حصمكا عمى الشيادة مف ج

الذيف حصمكا عمى الشيادة مف جامعة سكرية كعربية، كذلؾ لصالح أعضاء الييئة التعميمية الذيف 
 حصمكا عمى الشيادة مف جامعة أجنبية 

فيما  القائمين عمى التعميم العاليبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد -7
  الجنس لمت يردكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان بيتعمؽ 

فيما  القائمين عمى التعميم العاليبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد -8
  الجامعة لمت يريتعمؽ بدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان 

فيما يتعمؽ  القائمين عمى التعميم العاليبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -9
، كىذه الفركؽ لصالح لمت ير الصفة اإلداريةبدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان 

 القائميف عمى تطكير التعميـ العالي في مجمس الجامعة كالتعميـ العالي ألٌف متكسطيا أعمى 
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فيما يتعمؽ  القائمين عمى التعميم العاليبيف متكسطات درجات لة إحصائية فركؽ ذات دال كجكد -11
بيف فئة    كىذه الفركؽلمت ير المرتبة العمميةبدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان 

ا لـ المرتبة العممية )أستاذ(، ككؿ مف الفئتيف )أستاذ مساعد، مدٌرس(، كذلؾ لصالح الفئة )أستاذ(  بينم
 نمحظ أية فركؽ بيف الفئتيف أستاذ مساعد كمدٌرس 

فيما  القائمين عمى التعميم العاليبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية عدـ كجكد  -11
   مصدر الشيادةيتعمؽ بدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير 

فيما  يتعمؽ  القائمين عمى التعميم العاليكسطات درجات بيف متفركؽ ذات داللة إحصائية كجكد  -12
بيف القائميف  بدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير أساس التعييف  كىذه الفركؽ

عمى تطكير التعميـ العالي الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس القدـ الكظيفي، كبيف القائميف عمى تطكير التعميـ 
الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس أمكر لـ تذكر، كذلؾ لصالح القائميف عمى تطكير التعميـ العالي العالي 

الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس القدـ الكظيفي، كذلؾ ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف القائميف عمى تطكير 
التعميـ العالي الذيف تـٌ التعميـ العالي الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس الخبرة، كبيف القائميف عمى تطكير 

تعيينيـ عمى أساس أمكر لـ تذكر، كىذه الفركؽ لصالح القائميف عمى تطكير التعميـ العالي الذيف تـٌ 
 تعيينيـ عمى أساس الخبرة 

فيما يتعمؽ بفاعميتيـ في تطكير  رؤساء األقسامبيف متكسطات فركؽ ذات داللة إحصائية كجكد  -13
 ، كىذه الفركؽ لصالح رؤساء األقساـ الذككر ألٌف متكسطيا أعمى ير الجنسلمت التعميـ العالي تبعان 

فيما يتعمؽ بفاعميتيـ في  رؤساء األقسامبيف متكسطات فركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد -14
  لمت ير الجامعةتطكير التعميـ العالي تبعان 

يما يتعمؽ بفاعميتيـ في تطكير ف رؤساء األقسامبيف متكسطات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -15
، كىذه الفركؽ لصالح رؤساء األقساـ بالكميات العممية ألٌف نوع الكميةالتعميـ العالي تبعان لمتغير 

 متكسطيا أعمى 
فيما يتعمؽ بفاعميتيـ في  رؤساء األقسامبيف متكسطات فركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد -16

 الرتبة األكاديمية   تطكير التعميـ العالي تبعان لمتغير
فيما يتعمؽ بفاعميتيـ في تطكير  رؤساء األقسامبيف متكسطات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -17

سنكات (،  10إلى  5بيف فئة سنكات الخبرة )مف    كىذه الفركؽلمت ير سنوات الخبرةالتعميـ العالي تبعان 
سنكات(، كذلؾ ىناؾ فركقان دالة إحصائيان  10ى إل 5سنكات(، كذلؾ لصالح الفئة )مف  5كالفئة )أقؿ مف 

سنكات(، كىذه الفركؽ لصالح الفئة  10إلى  5سنة(، كالفئة )مف  15بيف فئة سنكات الخبرة )أكثر مف 
 سنة(  15)أكثر مف 

فيما يتعمؽ بفاعميتيـ في تطكير  رؤساء األقسامبيف متكسطات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -18
بيف رؤساء األقساـ الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس ، كىذه الفركؽ أساس التعيينتبعان لمتغير التعميـ العالي 

الخبرة، كبيف رؤساء األقساـ الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس )القدـ الكظيفي، أمكر لـ تذكر(، كذلؾ لصالح 
 رؤساء األقساـ الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس الخبرة 
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 ملترحاث الدزاطت
لنتائج التي تّم التوصل إلييا، تقدم الباحثة المقترحات اآلتية: بناًء عمى ا  

إعادة النظر بفمسفة التعميـ العالي كاستراتيجيتو كتقييميا في ظؿ التغيرات البيئة المحمية كالعالمية،  -1
 كالتكجو نحك التطكير في التعميـ العالي كتحديثو بتبني فمسفة كمنيجيات جديدة، تؤىمو لكلكج المنافسة
العالمية، كتحديد مكامف الضعؼ، كالقدرات كسبؿ تحقيقيا، كتشخيص الصعكبات التي ستكاجو مؤسسات 

 التعميـ العالي لتستجيب لمتطمبات المجتمع )محميان كعالميان( كتأميف الفرص في سكؽ العمؿ 
 التحسيف بقضية عاتأك الجام العالي التعميـ كزارة في كانت سكاء العميا التعميمية القيادة بيف التنسيؽ -2

 الحديثة  كالتطكرات تكاكب التغيرات بطريقة التعميـ لعممية المستمر كالتطكير
األخذ بكجيات النظر المختمفة في عممية التخطيط )حاجات سكؽ العمؿ الطالب ، أعضاء الييئة  -3

  لياإلدارييف( كمف ثـ التكجو نحك بمكرتيا كتكظيفيا في تطكير التعميـ العا ،التعميمية
مشاركة العامميف في شرائحيـ المختمفة في مؤسسات التعميـ العالي بكضع االستراتيجية كالسياسة  -4

لتمؾ المؤسسات بحيث ال يترؾ لممسؤكليف )مجمس التعميـ العالي رئاسة الكزراء( القرار بؿ عمى  ةالتربكي
حتياجات األساسية كالمتغيرات األقساـ كالكميات كالجامعات أف تخطط لنفسيا كتعطى الصكرة األكلية كا

التي يجب أف تأخذ بيا اإلدارة العميا  بما يضمف مساىمة جميع الشرائح ذات العالقة بمؤسسات التعميـ 
 العالي في إدارتيا كتسييرىا 

إجراء البحكث التي تستيدؼ إيجاد الحمكؿ لممشكالت المتعمقة بالسياسات العامة عف طريؽ  -5
 ية، أك المراكز العممية فييا، أك أعضاء الييئة التدريسية أفرادان أك جماعات  الكحدات الجامعية الرسم

لقاء المسؤكلي ةاالبتعاد عف النمطي -6 لى  ةفي أتخاذ القرارات كا  ىدر عمى الجيات العميا مما تحتاج كا 
  /ةالمركزي اإلدارة ةجراءات /عقمياإلجيد ك الكقت ك في ال

 كعممياتيا التنظيمية كأىدافيا كبنيتيا برامجيا في التجديد كقابمية بالمركنة الجامعة إدارة تتصؼ أف -7
 التعميـ  في عممية يؤثر جديد متغير أم الستيعاب اإلدارية

كاالرتقاء بالعمؿ العممي  ،كتعزيز اىميتيا في التطكير ة،نشر ثقافة التحديث في الجامعات السكري -8
كمكاكبة الجديد في  ةالعممييف كأعضاء الييئة التعميميكاالدارم كالتنظيمي كاالنساني لدل االدارييف 

 المجاؿ التخصصي 
 ة بطريقة مختمفة عف ما تسكؽ لو في الجامعات السكري ةالتسكيؽ لثقافة الجكد -9

 بتطكيرىا  يسيـ تمبية حاجات المجتمع عمى نطاؽ المحافظات كحاجات سكؽ العمؿ لدييا بما -10
سداء النصيحة كتكفير، كتقدميا المعمكمات كالمعكنة الفنية لألفراد كلمحككمة كلمجامعات كالقطاعات  كا 

كالييئات التجارية المختمفة القائمة في المجتمع كذلؾ إزاء المشكالت التي تمتمؾ الجامعة القدرة عمى 
 إيجاد الحمكؿ ليا  

و في التكزيع المناسب ما يقابمك تكفير المكارد المادية تناسبان مع االرتفاع في كمفة التعميـ العالي  -11
لممكارد المالية عمى مككنات النظاـ التعميمي، كعمميات تشغيميا كاالبتعاد عف المبالغة في اإلنفاؽ عمى 
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كبرمجة الميزانية كفؽ نظاـ األكلكيات مما يتكافؽ مع أىداؼ النظاـ  ، أحد جكانب العمؿ التعميمي
صال  حيا كاثماف الكتب كاألجيزة كاألجكر التعميمي كعممياتو كالكسائؿ )تكاليؼ األبنية كا 

 تخدـ تربكية أنشطة كاستحداث التعميمية، العممية لتفعيؿ كالمالي اإلدارم االستقالؿ الجامعات منح -12
 التي النكعية التدريبية البرامج كتقديـ الزراعية كاألنشطة بأنكاعيا الصحية الخدمات مف المجتمع أغراض
 المجتمع السكرم  في المتنكعة تنمكيةال القطاعات حاجات كتشبع تخدـ
   لرئيس القسـ  ةالمالي االستقالليةتفعيؿ  -13
االتجاه إلى إحداث تغيرات ضركرية في البنية اإلدارية كفي طرؽ تطكير الكميات كالييئات  -14

  التدريسية، كالخدمات كالتسييالت التي تقدـ لمطالب في المناىج، كطرؽ التدريس كسياسة القبكؿ
الجيات العامة كالخاصة مف مف بفتح األبكاب لالستفادة  االستثمارية الجامعة كتطبيؽ دعـ -15

مما يزيد مف   كربط الجامعة بخبراتيا كمختبراتيا بالمؤسسات المستفيدة مف العمؿ ،الخبرات الجامعية
  مف جية أخرل ةدعـ ميزانية الجامعة كتمكيميا مف جية كزيادة دخؿ عضك الييئة التعميمي

 فيك زيادة الخبرات كتقديميا  -العمؿ الريادم –االستفادة مف البحكث في تطبيؽ العمؿ )التجارب  -16
 المجاالت العمرانية كالصحية كاالقتصادية كالتربكية 

اعتماد مبدأ التعاقد بيف الجامعات كالقطاعات الحككمية كالخاصة كأسمكب متطكر لتعزيز  -17
 كتحقيؽ معايير الجكدة   ،فيذ مخططات التنميةساىمتيا الفعمية في تنكضماف م ،استقاللية الجامعات

عادة تغيير محتكيات المقررات الدراسية  -18 الكسائؿ المادية  كتكفيرتطكير مككنات العممية التعميمية كا 
يكجد  المكارد / كسائؿ التعميـ المادم كاألبنية كالمخابر كالمشافي كالمزارع كالمراسـ كالمكتبات كسائر ماك 

بيا مف تجييزات أك أجيزة كأدكات كسكاىا ىذه التي تغير مف العكامؿ اإلنتاجية الرئيسية في العممية 
( لحاجات التعميـ كالعمؿ ضمف معيار اإلنتاجية األفضؿ كنكعان  كمان ) بكية كتكفيرىا بالمستكل المناسبالتر 

 كاألقؿ كمفة  
ي التأىيؿ كاإلعداد لتنمية كتطكير قدرات أعضاء تطكير المناىج الجامعية ككضع آليات جديدة ف -19

في مؤسسات التعميـ العالي مف خالؿ تفعيؿ دكر الجامعات في إعداد البرامج كالخطط  ةالييئة التعميمي
 الالزمة ليذا التطكير  

عادة صياغة القكانيف  -20 االبتعاد عف األخذ بالكـ دكف النكع لبحكث أعضاء الييئة التدريسية، كا 
  بأعضاء الييئة التعميمية ةالخاص
مف نتائج البحكث ك تطبيقاتيا كاالبتعاد عف النمطية كالشكمية لمبحكث، كعدـ التقميد  ةاالستفاد -21

  لمبحكث السابقة ك تكرار النتائج
االدارية،  البيركقراطيةالحد مف ضياع الكقت كىدره لبحكث طالب الماجستير كالدكتكراه بتخفيؼ  -22

ع، كتيسير إجراءات التسجيؿ، كالتخفيؼ مف المدة التي يستغرقيا قبكؿ األبحاث في كتكفير المراج
 المجالت، كتكفير مستمزمات البحث العممي 

ارتباط البحكث العممية بالحاجات التنمكية كأف تالئـ بيف حاجات التنمية كالطمب االجتماعي  -23
 كالمكارد المتاحة 
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 ملخص الدزاطت باللغت العسبيت
 

راءة التحميمية لتأثير التغيرات التاريخية، كاالقتصادية، كاالجتماعية، كالثقافية عمى المجتمع إف الق
السكرم، التي تمثمت باستراتيجية التحديث، كالتطكير التي طرحيا السيد الرئيس بشار األسد كنيج، 

الحركة التصحيٌحية كالمتابعة في التحديث انطالقان مف األسًس كالمرتكزات، التي حددتيا  ،ككاجب كطني
اكتسب أىميتو مف نيجو الكطني كالقكمي كانطمقت بيا حركة التحديث كالتطكير كمشركع كطني شامؿ 

كتحكلو إلى كرشة عمؿ مستمرة كمتكاصمة إضافة إلى إستراتيجيتو السياسية القائمة عمى البعد القكمي، 
كع اإلصالحات التي تحتكم عمى بحيث يحمؿ ىذا المشر   التحديث كالتطكيرلتنفيذ برنامج كاتخذ ك

تغييرات جذرية في منيج الدكلة السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي إذ أنو يشمؿ عمى ديمقراطية سياسية 
كحرية اقتصادية تؤدم إلى تغيير المجتمع ، ككانت الترجمة الفعمية لمرؤية العممٌية، كاالستراتيٌجية 

د رئيس الجميكرٌية بٌشار األسد في خطاب القسـ الدستكرٌم التحديثٌية، كالتطكيرٌية التي أٌكدىا السِّي
/، أماـ مجمس الشعب في جمستو االستثنائية، كاضحة كقكية في رسـ المعالـ الفكرٌية، 2000/ 17/7في:

  كالتنمكٌية، كالحضارٌية لمستقبؿ التربية، كالتعميـ بأنكاعيا المختمفة، كنماذجو المتعددة
 :مشكمة الدراسة وأسئمتيا 
 تحدد مشكمة الدراسة باإلجابة عف السؤاؿ اآلتي:ت

 /؟.2010/-/2000ما األبعاد التربوية لمتحديث والتطوير في التعميم العالي في سورية بين عامي /
 :اآلتيةويتفرع عن ىذا السؤال األسئمة 

 2000ـ خالؿ فترة الدراسة مف عا كمقكمات النجاح ما كاقع التحديث كالتطكير في التعميـ العالي، -1
 ؟2010إلى عاـ 

ما ىي المشكالت التي أعاقت عممية تطكير كتحديث السياسة التربكية في التعميـ العالي في  -2
 الجميكرٌية العربٌية السكرٌية؟

   ما ىي أراء المشاركيف في التعميـ العالي في عممية التطكير كالتحديث -3
كانعكاسيا عمى مؤسساتو في  ،مدخالتو حيث مف لمتعميـ العالي ما ىي تجربة التطكير كالتحديث -4

 الجميكرٌية العربٌية السكرٌية؟
التعميٌمية كآفاقيا المبنٌية عمى كاقع متطمبات عممية التجديد العممية لتطكير  المقترحات الالزمةما ىي  -5

  كاإلصالح في مؤسسات التعميـ الجامعي في الجميكرٌية العربٌية السكرٌية؟
 :أىداف الدراسة 
 الدراسة إلى ما يمي: فتىد
خالؿ فترة الدراسة مف عاـ  كمقكمات النجاح دراسة كاقع التحديث كالتطكير في التعميـ العالي، -1

  2010 إلى عاـ 2000
الكشؼ عف المشكالت التي أعاقت عممية تحديث كتطكير السياسة التربكية في التعميـ العالي في  -2

 الجميكرٌية العربٌية السكرٌية 
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 2000رفة أراء المشاركيف في التعميـ العالي في عممية التطكير كالتحديث خالؿ فترة الدراسة عاـ مع -3
   2010إلى عاـ 

كانعكاسيا عمى مؤسساتو في  مككناتو مف حيث لمتعميـ العاليتقكيـ تجربة التحديث كالتطكير  -4
 الجميكرٌية العربٌية السكرٌية 

المبنٌية عمى كاقع متطمبات عممية التجديد كاإلصالح في  تعميٌميةالعممية التقديـ مقترحات لتطكير  -5
   مؤسسات التعميـ الجامعي في الجميكرٌية العربٌية السكرٌية

  :فرضيات الدراسة 
بيف متكسطات درجات أعضاء الييئة التعميمية في دكرىـ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -1

 غير الجنس لتطكير مؤسسة التعميـ العالي تبعان لمت
بيف متكسطات درجات أعضاء الييئة التعميمية في دكرىـ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -2

 لتطكير مؤسسة التعميـ العالي تبعان لمتغير الجامعة 
بيف متكسطات درجات أعضاء الييئة التعميمية في دكرىـ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -3

 تبعان لمتغير الكمية  لتطكير مؤسسة التعميـ العالي
بيف متكسطات درجات أعضاء الييئة التعميمية في دكرىـ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -4

 لتطكير مؤسسة التعميـ العالي تبعان لمتغير المرتبة العممية 
بيف متكسطات درجات أعضاء الييئة التعميمية في دكرىـ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -5

 ؤسسة التعميـ العالي تبعان لمتغير سنكات التدريس في الجامعة  لتطكير م
بيف متكسطات درجات أعضاء الييئة التعميمية في دكرىـ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -6

 لتطكير مؤسسة التعميـ العالي تبعان لمتغير الجامعة التي تـٌ الحصكؿ عمى الشيادة منيا  
بيف متكسطات درجات القائميف عمى التعميـ العالي فيما يتعمؽ صائية ال تكجد فركؽ ذات داللة إح -7

 بدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير الجنس 
بيف متكسطات درجات القائميف عمى التعميـ العالي لدكرىـ في ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -8

 بعان لمتغير الجامعة تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو ت
بيف متكسطات درجات القائميف عمى التعميـ العالي لدكرىـ في ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -9

 تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير الصفة اإلدارية 
لدكرىـ في  بيف متكسطات درجات القائميف عمى التعميـ العاليال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -10

 تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير المرتبة العممية 
بيف متكسطات درجات القائميف عمى التعميـ العالي لدكرىـ في ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -11

 تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير مصدر الشيادة 
بيف متكسطات درجات القائميف عمى التعميـ العالي لدكرىـ في ة إحصائية ال تكجد فركؽ ذات دالل -12

 تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير أساس التعييف 
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بيف متكسطات درجات رؤساء األقساـ لفاعميتيـ  في تطكير ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -13
 التعميـ العالي تبعان لمتغير الجنس 

بيف متكسطات درجات رؤساء األقساـ لفاعميتيـ  في تطكير  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال -14
 التعميـ العالي تبعان لمتغير الجامعة 

بيف متكسطات درجات رؤساء األقساـ لفاعميتيـ  في تطكير ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -15
 التعميـ العالي تبعان لمتغير نكع الكمية 

بيف متكسطات درجات رؤساء األقساـ لفاعميتيـ  في تطكير د فركؽ ذات داللة إحصائية ال تكج -16
 التعميـ العالي تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية 

بيف متكسطات درجات رؤساء األقساـ لفاعميتيـ  في تطكير ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -17
 التعميـ العالي تبعان لمتغير سنكات الخبرة 

بيف متكسطات درجات رؤساء األقساـ لفاعميتيـ  في تطكير ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -18
 التعميـ العالي تبعان لمتغير أساس التعييف 

 وأدواتيا الدراسة منيج : 
إٌف طبيعة البحث تفرض منيجو كلدلؾ اعتمد البحث عمى أكثر مف منيج المنيج التاريخي لمحصكؿ 

نظاـ التعميمي كمشكالتو كتحديد صفاتو كاإلحداثيات التي جرت عمى ىذا النظاـ عمى نتائج محددة عف ال
"لدراسة أكصاؼ دقيقة لمظكاىر التي مف خالليا يمكف تحقيؽ تقدـ كبير خالؿ عشر سنكات كىك منيج 

في حؿ المشكالت، كذلؾ مف خالؿ قياـ الباحث بتصكر الكضع الراىف، كتحديد العالقات التي تكجد 
  كما أف المنيج (2010" )عالـ، ةىر في محاكلة لكضع تنبؤات عف األحداث المتصمبيف الظكا
جراء حكادث الماضي  بيف السببية العالقات يتعرؼ عمى التاريخي"  المتجمعة لمبيانات شاممة مراجعة كا 

جراء حكؿ البحث األخر الذم يدعـ المنيج ك  .منيا النتائج كاستخالص كتفسيرىا بينيا المقارنة المشكمة كا 
الكصفي التحميمي، لمحصكؿ عمى المعمكمات، كاآلراء المتعٌمقة بالتعميـ العالي، كقد اختير ىذا المنيج 

المنيج، ألنو يتيح لمباحث أف يسأؿ عف الظاىرة المدركسة، كالظركؼ التي تحيط بيا، كمف ثـ تفسيرىا 
، ككتب، كتحميميا، ألف ىذا المنيج يبحث عف معمكمات متكافرة عف البحث مستندان إلى بحك  ، كمقاالتو ثو

كاستخالص االحتياجات التعميمٌية كالتدريبٌية التأىيمية لمجتمع الٌدراسة، كاالستنتاجات المتعمقة باإلجابة 
عف أسئمة الٌدراسة، كتحقيؽ أىدافيا، كما أٌنو يصمح لدراسة مشكمة البحث في ضكء ما ىك كائف، مع 

 تي قادت إليو  شرح، كتفسير ليذا الكاقع، كلمظركؼ ال
 تّم االعتماد عمى األدوات اآلتية:

مديرية التخطيط(  -استمارة مقابمة مع الخبراء في كزارة التعميـ العالي )مجمس التعميـ العالي -1
 كالقيادات الحزبية )مكتب التعميـ العالي( 

ب عمداء، رؤساء استبانة لمعرفة آراء اإلدارييف ) رئيس جامعة، نكاب رئيس الجامعة، عمداء، نكا -2
أقساـ( كالخبراء في كزارة التعميـ العالي بأبعاد التحديث كالتطكير في التعميـ العالي، كالمشكالت التي 

 تكاجو ىذه العممٌية، كاقتراحاتيـ الالزمة لمحؿ كالتطكير 
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لعالي، استبانة الستطالع آراء أعضاء الييئة التعميٌمية حكؿ أبعاد التحديث كالتطكير في التعميـ ا -3
اإلشكاليات، كالعقبات، كالصعكبات، كالحمكؿ بيدؼ رفع فاعمية العممٌية التعميٌمية في مؤسسات التعميـ 

 العالي في الجميكرٌية العربٌية السكرٌية 
 وعينتيا الدراسة حدود : 

 مجمكعتيف: شممت عينة الدراسة 
يس الجامعة، عمداء كميات، نكاب كتشمؿ عددان مف اإلدارييف العممييف " رئيس جامعة نكاب رئ األولى:

عمداء، رؤساء أقساـ" في جامعتي )دمشؽ، تشريف( نمكذجان كذلؾ لمساىمتيـ في التحديث كالتطكير 
ككضع الخطط لمتجديد في منظكمة كؿ جامعة كرفعيا إلى كزارة التعميـ العالي في الجميكرٌية العربٌية 

 السكرٌية 
مية في الجامعات المذككرة/دمشؽ، تشريف/  كبعض مف الخبراء عينة مف أعضاء الييئة التعمي الثانية:

القيادة القطرية )مكتب التعميـ  –مديرية التخطيط(  -في كزارة التعميـ العالي )مجمس التعميـ العالي
كتـٌ تحديد حجـ العينة الالـز باستخداـ قانكف العينة اإلحصائي، أما نكع العينة فكانت طبقية العالي(، 

 يث تـٌ كباستخداـ التكزيع المتناسب في كؿ طبقة عشكائية، ح
 أما حدكد الدراسة فتـٌ تقسيميا كفؽ اآلتي:

 ـ  2014- 2010: ييتكقع أف تتـ ىذه الدراسة خالؿ الحدود الزمانّية
: جامعات التعميـ الحككمي )دمشؽ، تشريف( نمكذجان كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الحدود المكانية 

 الدراسة 
المٌدرسكف، كاإلدارٌيكف العمميكف، في مؤسسات التعميـ العالي السكرٌية المذككرة، كبعض  شرّية:الحدود الب

القيادة القطرية )مكتب  –مديرية التخطيط(  -الخبراء في  كزارة التعميـ العالي )مجمس التعميـ العالي
 التعميـ العالي( 

 الدراسة:  نتائج 
 :2010-2000تعميم العالي خالل الفترة أواًل: النتائج المتعمقة بواق  وتطوّر ال

/ طالب كطالبة، أم 14814ازداد إجمالي طالب المرحمة األكلى في المتكسط سنكيان بما مقداره / -1
(؛ كما ازداد عدد الطالب المستجدكف 2010-2000%/ خالؿ الفترة )78 7بمعدؿ زيادة بالمتكسط /

%/؛ كذلؾ 02 7ة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط // طالب كطالب2957في المتكسط سنكيان بما مقداره /
/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة 1865ازداد عدد الطالب المتخرجكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /

 %/  11بالمتكسط /
ىناؾ عالقة مكجبة كمتينة جدان بيف أعداد طالب المرحمة الجامعية األكلى )اإلجمالي كالمستجدكف  -2

 لزمف، حيث يأخذ خط االتجاه العاـ لمعالقة شكؿ المعادلة مف الدرجة األكلى كالمتخرجكف(، كا
/ طالب 15117مف المتكقع أف يزداد إجمالي طالب المرحمة األكلى في المتكسط سنكيان بما مقداره / -3

(؛ كما سيزداد عدد الطالب 2020-2011%/ خالؿ الفترة )73 4كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /
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/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط 2973دكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /المستج
/ طالب 2009%/؛ كذلؾ سيزداد عدد الطالب المتخرجكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /38 4/

 %/  9 5كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /
يـ مكازم( في المتكسط سنكيان بما مقداره ازداد إجمالي أعداد طالب المرحمة الجامعية األكلى )تعم -4
(؛ كما 2010-2004%/ خالؿ الفترة )15 249/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /7861/

/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ 22107ازداد عدد طالب التعميـ المفتكح في المتكسط سنكيان بما مقداره /
 %/ 66 88زيادة بالمتكسط /

كمتينة جدان بيف أعداد طالب المرحمة الجامعية األكلى )التعميـ المكازم، التعميـ  ىناؾ عالقة مكجبة -5
 المفتكح(، كالزمف، حيث يأخذ خط االتجاه العاـ لمعالقة شكؿ المعادلة مف الدرجة األكلى 

مف المتكقع أف يزداد إجمالي أعداد طالب المرحمة الجامعية األكلى )تعميـ مكازم( في المتكسط  -6
-2011%/ خالؿ الفترة )86 15/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /8377بما مقداره / سنكيان 
/ طالب 20311(؛ كما سيزداد عدد طالب التعميـ المفتكح في المتكسط سنكيان بما مقداره /2020

 %/ 56 11كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /
في الجامعات السكرية في المتكسط سنكيان بما مقداره ازداد إجمالي أعداد أعضاء الييئة التعميمية  -7
 ( 2010-2000%/ خالؿ الفترة )31 1/ عضك ىيئة تعميمية، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /110/

حيث ثبت كجكد عالقة مكجبة كمتينة بيف إجمالي أعضاء الييئة التعميمية كالزمف، كأٌف خط االتجاه العاـ 
مف الدرجة األكلى، كمف المتكقع أف يزداد إجمالي أعضاء الييئة  ليذه العالقة يأخذ شكؿ المعادلة

/ عضك ىيئة تعميمية، أم بمعدؿ 79التعميمية في الجامعات السكرية في المتكسط سنكيان بما مقداره /
 ( 2020-2011%/ خالؿ الفترة )86 0زيادة بالمتكسط /

/ طالب كطالبة، أم 722يان بما مقداره /ازداد إجمالي أعداد طالب الدراسات العميا في المتكسط سنك  -8
(؛ كما ازداد خريجي الدراسات العميا في 2010-2000%/ خالؿ الفترة )20 7بمعدؿ زيادة بالمتكسط /

 %/ 14 2/ متخرج، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /66المتكسط سنكيان بما مقداره /
راسات العميا، كالزمف، حيث يأخذ ىناؾ عالقة مكجبة كمتينة بيف إجمالي أعداد كخريجك طالب الد -9

 خط االتجاه العاـ لمعالقة شكؿ المعادلة مف الدرجة األكلى 
/ 622مف المتكقع أف يزداد إجمالي أعداد طالب الدراسات العميا في المتكسط سنكيان بما مقداره / -10

زداد خريجك (؛ كما سي2020-2011%/ خالؿ الفترة )01 4طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /
 %/ 81 1/ متخرج، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /66الدراسات العميا في المتكسط سنكيان بما مقداره /

/ مكفد 8-يتناقص إجمالي أعداد المكفديف كالعائديف مف اإليفاد في المتكسط سنكيان بما مقداره / -11
(  حيث ثبت 2010-2000) %/ خالؿ الفترة61 0-كعائد مف اإليفاد، أم بمعدؿ نقصاف بالمتكسط /

كجكد عالقة سالبة كضعيفة بيف إجمالي أعداد المكفديف كالعائديف مف اإليفاد، كالزمف، كأٌف خط االتجاه 
العاـ ليذه العالقة يأخذ شكؿ المعادلة مف الدرجة األكلى، كمف المتكقع أف يتناقص إجمالي أعداد 

/ مكفد كعائد مف اإليفاد، أم بمعدؿ 19بما مقداره /المكفديف كالعائديف مف اإليفاد في المتكسط سنكيان 
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 ( 2020-2011%/ خالؿ الفترة )76 1-نقصاف بالمتكسط /
/ طالب 1356إجمالي أعداد طالب المعاىد المتكسطة في المتكسط سنكيان بما مقداره /ازداد  -12

د عدد الطالب (؛ كما ازدا2010-2000%/ خالؿ الفترة )28 5كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /
%/؛ 86 2/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /417المستجدكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /

/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ 536كذلؾ ازداد عدد الطالب المتخرجكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /
 %/  53 11زيادة بالمتكسط /

عداد طالب المعاىد المتكسطة )اإلجمالي كالمستجدكف ىناؾ عالقة مكجبة كمتينة جدان بيف أ-13
 كالمتخرجكف(، كالزمف، حيث يأخذ خط االتجاه العاـ لمعالقة شكؿ المعادلة مف الدرجة األكلى 

في المتكسط سنكيان بما مقداره  المعاىد المتكسطةمف المتكقع أف يزداد إجمالي أعداد طالب  -14
(؛ كما 2020-2011%/ خالؿ الفترة )59 3بالمتكسط / / طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة1427/

/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة 449سيزداد عدد الطالب المستجدكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /
/ 549%/؛ كذلؾ سيزداد عدد الطالب المتخرجكف في المتكسط سنكيان بما مقداره /35 2بالمتكسط /

 %/  89 5تكسط /طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالم
/ طالبة، أم بمعدؿ 38ازداد إجمالي طالبات مدرسة التمريض في المتكسط سنكيان بما مقداره / -15

(؛ كما ازداد عدد خريجات مدرسة التمريض في 2010-2002%/ خالؿ الفترة )3 6زيادة بالمتكسط /
 / %75 5/ طالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /12المتكسط سنكيان بما مقداره /

ىناؾ عالقة مكجبة كمتينة جدان بيف إجمالي طالبات كخريجات مدرسة التمريض، كالزمف، حيث  -16
 يأخذ خط االتجاه العاـ لمعالقة شكؿ المعادلة مف الدرجة األكلى 

/ طالبة، 38مف المتكقع أف يزداد إجمالي طالبات مدرسة التمريض في المتكسط سنكيان بما مقداره / -17
(؛ كما سيزداد عدد خريجات مدرسة 2020-2011%/ خالؿ الفترة )01 4ة بالمتكسط /أم بمعدؿ زياد

 %/ 14 4/ متخرجة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /14التمريض في المتكسط سنكيان بما مقداره /
/ كحدة سكنية، أم بمعدؿ زيادة 2ازداد عدد الكحدات السكنية في المتكسط سنكيان بما مقداره / -18

(؛ كما ازداد عدد الطالب المقيمكف في الكحدات 2010-2000%/ خالؿ الفترة )62 4بالمتكسط /
%/؛ 44 3/ طالب كطالبة، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط /1133السكنية في المتكسط سنكيان بما مقداره /

/ سرير، أم بمعدؿ زيادة بالمتكسط 1107كذلؾ ازداد عدد األسٌرة في المتكسط سنكيان بما مقداره /
/3 37  /% 

ىناؾ عالقة طردية بيف أعداد الطالب المقيميف في الكحدات السكنية، كعدد األسٌرة في ىذه  -19
الكحدات، كالزمف، أم مع مركر الزمف يتزايد عدد الكحدات كالطالب المقيميف كاألسٌرة في الكحدات 

 السكنية، كىذا مرتبط  باستكماؿ بناء الكحدات السكنية 
 لفرضيات:ثانيًا: نتائج اختبار ا

في دكرىـ أعضاء الييئة التعميمية بيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية عدـ كجكد  -1
  لمت ير الجنسلتطكير مؤسسة التعميـ العالي تبعان 
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في دكرىـ لتطكير  أعضاء الييئة التعميميةبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -2
، كىذه الفركؽ لصالح إجابات أعضاء الييئة التعميمية في لمت ير الجامعة مؤسسة التعميـ العالي تبعان 

 ألٌف متكسطيا أعمى  جامعة دمشق
في دكرىـ لتطكير  أعضاء الييئة التعميميةبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -3

اء الييئة التعميمية في ، كىذه الفركؽ لصالح إجابات أعضلمت ير الكميةمؤسسة التعميـ العالي تبعان 
 ألٌف متكسطيا أعمى  الكميات العممية

في فاعميتيـ  أعضاء الييئة التعميميةبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -4
كىذه الفركؽ بيف فئة المرتبة العممية )أستاذ(،   المرتبة العمميةلتطكير مؤسسة التعميـ العالي تبعان لمتغير 

ات )محاضر، قائـ باألعماؿ، معيد(، كذلؾ لصالح الفئة )أستاذ(  كذلؾ ىناؾ فركؽ دالة ككؿ مف الفئ
إحصائيان بيف فئة المرتبة العممية )أستاذ مساعد(، ككؿ مف الفئات )محاضر، قائـ باألعماؿ، معيد(، 

لعممية كىذه الفركؽ لصالح الفئة )أستاذ مساعد(، كذلؾ ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان بيف فئة المرتبة ا
)مدٌرس(، ككؿ مف الفئات )محاضر، قائـ باألعماؿ، معيد(، كىذه الفركؽ لصالح الفئة )مدٌرس(، كىذا 
يدؿ عمى أعضاء الييئة التعميمية مف المرتبة )أستاذ، أستاذ مساعد، مدٌرس( يساىمكف في تطكير 

 مؤسسة التعميـ العالي بشكؿ أفضؿ مف باقي الفئات 
في دكرىـ لتطكير  أعضاء الييئة التعميميةبيف متكسطات درجات حصائية فركؽ ذات داللة إ كجكد -5

بيف فئة سنكات التدريس    كىذه الفركؽسنوات التدريس في الجامعةمؤسسة التعميـ العالي تبعان لمتغير 
سنكات(، كذلؾ لصالح فئة سنكات  5إلى أقؿ مف  1سنكات(، كالفئة )مف  10إلى أقؿ مف  5)مف 

سنكات(، كذلؾ ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة سنكات التدريس )مف  10لى أقؿ مف إ 5التدريس )مف 
سنكات(، كىذه الفركؽ لصالح فئة سنكات  5إلى أقؿ مف  1سنة(، كالفئة )مف  15إلى أقؿ مف  10

سنكات(، كذلؾ ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة سنكات التدريس  15إلى أقؿ مف  10التدريس )مف 
 10إلى أقؿ مف  5سنكات، مف  5إلى أقؿ مف  1سنة(، كالفئات )مف  20إلى أقؿ مف  15 )مف

إلى أقؿ مف  15سنة(، كىذه الفركؽ لصالح فئة سنكات التدريس )مف  15إلى أقؿ مف  10سنكات، مف 
 1سنة فأكثر(، كالفئات )مف  20سنة(، كذلؾ ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة سنكات التدريس ) 20

سنة(، كىذه الفركؽ  15إلى أقؿ مف  10سنكات، مف  10إلى أقؿ مف  5سنكات، مف  5إلى أقؿ مف 
وىذا يدل عمى أنو بازدياد سنوات التدريس في الجامعة سنة فأكثر(،  20لصالح فئة سنكات التدريس )

 يزداد دور أعضاء الييئة التعميمية في تطوير مؤسسة التعميم العالي.
في دكرىـ لتطكير  أعضاء الييئة التعميميةبيف متكسطات درجات اللة إحصائية فركؽ ذات د كجكد -6

بيف   كىذه الفركؽ لمت ير الجامعة التي تّم الحصول منيا عمى الشيادةمؤسسة التعميـ العالي تبعان 
أعضاء الييئة التعميمية الذيف حصمكا عمى الشيادة مف جامعة أجنبية، كبيف أعضاء الييئة التعميمية 

ذيف حصمكا عمى الشيادة مف جامعة سكرية كعربية، كذلؾ لصالح أعضاء الييئة التعميمية الذيف ال
 حصمكا عمى الشيادة مف جامعة أجنبية 
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فيما  القائمين عمى التعميم العاليبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد -7
  الجنس لمت يرو تبعان بدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتيتعمؽ 

فيما  القائمين عمى التعميم العاليبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد -8
  الجامعة لمت يريتعمؽ بدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان 

فيما يتعمؽ  ليالقائمين عمى التعميم العابيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -9
، كىذه الفركؽ لصالح لمت ير الصفة اإلداريةبدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان 

 القائميف عمى تطكير التعميـ العالي في مجمس الجامعة كالتعميـ العالي ألٌف متكسطيا أعمى 
فيما يتعمؽ  لتعميم العاليالقائمين عمى ابيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -11

بيف فئة    كىذه الفركؽلمت ير المرتبة العمميةبدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان 
المرتبة العممية )أستاذ(، ككؿ مف الفئتيف )أستاذ مساعد، مدٌرس(، كذلؾ لصالح الفئة )أستاذ(  بينما لـ 

 كمدٌرس نمحظ أية فركؽ بيف الفئتيف أستاذ مساعد 
فيما  القائمين عمى التعميم العاليبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية عدـ كجكد  -11

   مصدر الشيادةيتعمؽ بدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير 
ا  يتعمؽ فيم القائمين عمى التعميم العاليبيف متكسطات درجات فركؽ ذات داللة إحصائية كجكد  -12

بيف القائميف  بدكرىـ في تحديث التعميـ العالي كتطكير مؤسساتو تبعان لمتغير أساس التعييف  كىذه الفركؽ
عمى تطكير التعميـ العالي الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس القدـ الكظيفي، كبيف القائميف عمى تطكير التعميـ 

لؾ لصالح القائميف عمى تطكير التعميـ العالي العالي الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس أمكر لـ تذكر، كذ
الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس القدـ الكظيفي، كذلؾ ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف القائميف عمى تطكير 
التعميـ العالي الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس الخبرة، كبيف القائميف عمى تطكير التعميـ العالي الذيف تـٌ 

مكر لـ تذكر، كىذه الفركؽ لصالح القائميف عمى تطكير التعميـ العالي الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس أ
 تعيينيـ عمى أساس الخبرة 

فيما يتعمؽ بفاعميتيـ في تطكير  رؤساء األقسامبيف متكسطات فركؽ ذات داللة إحصائية كجكد  -13
 لذككر ألٌف متكسطيا أعمى ، كىذه الفركؽ لصالح رؤساء األقساـ المت ير الجنسالتعميـ العالي تبعان 

فيما يتعمؽ بفاعميتيـ في  رؤساء األقسامبيف متكسطات فركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد -14
  لمت ير الجامعةتطكير التعميـ العالي تبعان 

فيما يتعمؽ بفاعميتيـ في تطكير  رؤساء األقسامبيف متكسطات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -15
، كىذه الفركؽ لصالح رؤساء األقساـ بالكميات العممية ألٌف نوع الكميةتبعان لمتغير  التعميـ العالي

 متكسطيا أعمى 
فيما يتعمؽ بفاعميتيـ في  رؤساء األقسامبيف متكسطات فركؽ ذات داللة إحصائية  عدـ كجكد -16

 تطكير التعميـ العالي تبعان لمتغير الرتبة األكاديمية  
فيما يتعمؽ بفاعميتيـ في تطكير  رؤساء األقسامبيف متكسطات ة إحصائية فركؽ ذات دالل كجكد -17

سنكات (،  10إلى  5بيف فئة سنكات الخبرة )مف    كىذه الفركؽلمت ير سنوات الخبرةالتعميـ العالي تبعان 
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 سنكات(، كذلؾ ىناؾ فركقان دالة إحصائيان  10إلى  5سنكات(، كذلؾ لصالح الفئة )مف  5كالفئة )أقؿ مف 
سنكات(، كىذه الفركؽ لصالح الفئة  10إلى  5سنة(، كالفئة )مف  15بيف فئة سنكات الخبرة )أكثر مف 

 سنة(  15)أكثر مف 
فيما يتعمؽ بفاعميتيـ في تطكير  رؤساء األقسامبيف متكسطات فركؽ ذات داللة إحصائية  كجكد -18

رؤساء األقساـ الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس بيف ، كىذه الفركؽ أساس التعيينالتعميـ العالي تبعان لمتغير 
الخبرة، كبيف رؤساء األقساـ الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس )القدـ الكظيفي، أمكر لـ تذكر(، كذلؾ لصالح 

 رؤساء األقساـ الذيف تـٌ تعيينيـ عمى أساس الخبرة 
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كممة الرئيس األسد في افتتاح الدكر التشريعي التاسع لمجمس الشعب يكـ ( 2007)األسد، بشار -4

  ، المجمة الداخمية لحزب البعث العربي االشتراكيمجمة المناضل 10/5/2007الخميس 
سكرية مجمة  في الشعب مجمس األسد أماـ بشار الرئيس لمسيد القسـ خطاب (2007)األسد، بشار -5

   354، العدد المجمة الداخمية لحزب البعث العربي االشتراكيالمناضؿ، 
، المجمة مجمة المناضلاألسد، بشار، كممة السيد الرئيس بشار األسد عمى مدرج جامعة دمشؽ،  -6

  الداخمية لحزب البعث العربي االشتراكي
 ، جمعية العمـك االقتصادية السكرية،سياسات التعميم العالي في سورية(،  2007) ركات، غياثب -7

  كزارة التعميـ العالي
حكؿ عممية التطكير كالتحديث كاإلصالح في القطر ، (2001/ )1075تعميـ القيادة القكمية رقـ / -8

/ كانكف  306بي االشتراكي، العدد/، المجمة الداخمية لحزب البعث العر مجمة المناضلالعربي السكرم، 
 الثاني 

http://www.sana.sy/ara/2/2007/07/19/pr-129403.htm
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  2015-2010جامعة تشريف ،الخطة اإلستراتيجية المقترحة(، 2010جامعة تشريف ) -9
 2007يمتد مف الربع الرابع لعاـ  دمشق لجامعة اإلستراتيجية الخطة(، 2007جامعة دمشؽ ) -10

  2010كحتى الربع الرابع مف 
 كضكع الحداثػةم ،(2013حزب البعث العربي ) -11

بقيادة السيد الرئيس بشار األسد.. عشر سنوات من التطوير (، 2010حزب البعث العربي االشتراكي )
  والتمسك بالثوابت الوطنية والقومية… والتحديث

مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة لقطاع التعميم  ،(2011الخطة الخمسية الحادية عشر) -12
  13/11/2010مدة مف مجمس الكزراء في الجمسة النكعية ( المعت2015–2011) العالي
الخطة  ، الفصؿ التسع عشرقطاع التعميم والبحث العممي (،2006الخطة الخمسية العاشرة، ) -13

  الخمسية العاشرة، التشغيؿ كالخطية الخمسية العاشرة
  كؿالباب األ ،المبادئ األساسية (،1937)دستكر الجميكرية العربية السكرية  -14
تقرير تتب  تنفيذ خطة التنمية وتطوير اإلنتاج فعمي لمعام (، 2003رئاسة مجمس الكزراء ) -15

 الجميكرية العربية السكرية  ،2003 ،تشريف األكؿ ،2003
  ،30/9/2006ول اية  2004كومة لمفترة حتقرير أداء ال(، 2006رئاسة مجمس الكزراء ) -16

 الجميكرية العربية السكرية 
  ، بدكف تاريخسياسات الثقافية لمجميورية العربية السوريةال -17
 .مجمس التعميم العالي يبحث استراتيجيات النيوض بالبحث العممي(، 2011)سيريانيكز شباب  -18
النساء ومجمس الشعب  (،2003)سكسف الحالؽ، صباح، زكزؾ، غانـ، منى، عبكد، صامكئيؿ، -19

بالتعاكف بيف صندكؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة كالييئة  بحث  ،في الجميورية العربية السورية
  السكرية لشؤكف األسرة

 /.6الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم/(، 2006قانكف تنظيـ الجامعات)  -20
ل ائو (،2007)مجمس التعميـ العالي -21  ، دمشؽ قواعد االعتماد العممي وشروط منحو وا 
أنشأت كزارة التعميـ العالي في الجميكرية العربية  ،1966/ لعام 143ريعي رقم /المرسوم التش -22

رئاسة  ،1966/ 2/ 25/ تاريخ 2قرار القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي رقـ /بالسكرية  
   11/1966/  /13/ تاريخ / 848مجمس الكزراء، قرار رقـ  / 

، بناء المعايير المرجعية برامج المناىج وتقنيات التعميمر تطويالوطنية لالخطة ( 2010نارس ) -23
 قطاع العمـك التربكية  ،) NARSاألكاديمية الوطنية )

الحكومات والفرقاء األساسيين في بناء مجتم   دور(، 2012) كالتقانة االتصاالت كزارة -24
 E/ESCWA/ICTD/2011/4/Add.715 November 2011 المعمومات

مشروع الخطة الخمسية التاسعة لنشاط التعميم ما قبل الجامعي لألعوام  ،(2001ية )كزارة الترب -25
 الجميكرية العربية السكرية رئاسة مجمس الكزراء ىيئة تخطيط الدكلة  ،2005 -2001
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 والبرنامج التنفيذي ليا، 2012-2013رؤية التعميم العالي وخطة العمل كزارة التعميـ العالي،  -26
 ط كالتعاكف الدكلي، كزارة التعميـ العالي مديرية التخطي

لقطاع التعميم العالي وأىم التحديات  اإلستراتيجيةالتوجيات  (2011)كزارة التعميـ العالي -27
  كالتعاكف الدكلي التخطيط مديرية الجميكرية العربية السكرية، ،والصعوبات

، العمل اإلداري وتنمية الموارد البشرية رؤية قطاع التعميم العالي لتطوير ،كزارة التعميـ العالي -28
  مديرية التخطيط كالتعاكف الدكلي، الجميكرية العربية السكرية

الموارد  ةيالعمل اإلداري وتنم ريلتطو  العالي ميقطاع التعم ةيرؤ  (،2010) كزارة التعميـ العالي -29
  كالتعاكف الدكلي طيالتخط ةير يمد، ةيالبشر 
ل ائو لمجامعات الخاصة (،2009)يكزارة التعميـ العال -30 ، قواعد االعتماد العممي وشروط منحو وا 

  الصادر عف مجمس التعميـ العالي /31القرار رقـ/
، والبرنامج التنفيذي لو 2012رؤية التعميم العالي وخطة العمل  (،2013)كزارة التعميـ العالي -31

  سكريةمديرية التخطيط كالتعاكف الدكلي، الجميكرية العربية ال
 :اإلاجالث -ث
 كالمنيجية الككنية الرؤية بيف العالقة :التربكم اإلصالح ،(2002 (أحمد الحميد عبد سميماف، أبك -1

  كالعشركف التاسع العدد :الثامنة السنة ،المعرفة مجمة إسالميةالتربكم،  كاألداء المعرفية
 في اإلستراتيجي لتخطيطا أثر، (2013محمد) مصطفى ،محمد جبريؿ، يكسؼ أبك نصيب عرفة -2

مجمة كالتكنكلكجيا  لمعمـك السكداف جامعة ،التجارية الدراسات الخدمية، كمية بالمؤسسات العامميف أداء
الحالة في جامعة السكداف لمعمـك ، دراسة 2013العاـ  1العدد ،العموم االنسانية واالقتصادية

 كالتكنكلكجيا 
 ،اة السياسية في سكرية بيف الراىف كضركرات التطكيركاقع الحي (،2009)إلياس غصف ،إبراىيـ -3

 377، المجمة الداخمية لحزب البعث العربي االشتراكي ، العددمجمة المناضل
عبد الرحمف بف عبد اهلل د، أحمد عثماف إبراىيـ، األختر، إدريس، جعفر عبد اهلل مكسى، أحم -4
ت التعميـ العالي مف أجؿ التحسيف المستمر إمكانية تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة عمى خدما، (2012)

مجمة كضماف جكدة المخرجات كالحصكؿ عمى االعتمادية: دراسة حالة فرع جامعة الطائؼ بالخرمة"، 
، المجمد لمعمـك كالتكنكلكجيا العراقية: مجمة عممية محكمة تصدر عف األكاديمية األمريكية أماراباك

  2012، الثالث، العدد السابع
الحداثة في السياسات التربكية كتكطيف التقنية في الدكؿ العربية ، (2011ة، حسف عبد اهلل )باشيك  -5

  2011، ىكلندا، العدد الثالث تمكز يكليك مجمة جامعة ابن رشدبيف الخكؼ كالضركرة، 
 المجمع مجمة ،اإلصالح متطمبات كبعض العراؽ في العالي لتعميـ، ا(2004حسف) داخؿ جريك، -6

  1د العد ،51 المجمد ،عراقيال العممي
، مجمة التعميم االلكترونيالتعميـ االلكتركني كاالستراتيجيات المعرفية، ، (2010الجمؿ، أمانى ) -7

  2010العدد الخامس، مارس 
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دراسة تحميمية : األبعاد التربكية لجدؿ الثابت كالمتحكؿ في فمسفة التربية، (2009جيدكرم، صابر ) -8
  1+2العدد ،25المجمد  ،مجمة جامعة دمشقالفكرية لمتربية العربية،  مقارنة في األنساؽ

مجمة التعميم ضكابط كمعايير الجكدة في التعميـ اإللكتركني،  ،(2010خالد حسف ) ،مالحامد -9
  2010، العدد الخامس، مارس االلكتروني

طكير الجامعات إدارة الجكدة الشاممة كمدخؿ لت، (2003الحربي، حياة بنت محمد بف سعد) -10
السعكدية دراسة التجاىات الييئة األكاديمية السعكدية نحك تطبيؽ مبادئيا، ككجية نظرىـ حكؿ مدل 

، مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية واالجتماعية واإلنسانيةإسياـ ىذا التطبيؽ في تطكير الجامعة، 
  232العدد
عة القدس في تطبيؽ الجكدة الشاممة دراسة التحديات التي تكاجو جام(، 2011)حالكة، جماؿ -11

  مجمة ابن رشد، جامعة القدس معيد التنمية المستدامة ،ميدانية جامعة القدس في الضفة الغربية
 التعميمية الييئة نظر أعضاء كجية مف اإلستراتيجية اإلدارة تطبيؽ ( "متطمبات2012حنا، فاضؿ) -12
 الرابع  العدد 28 المجمد، دمشق جامعة مجمةنية، ميدا دمشؽ دراسة بجامعة التربية كمية في
مجمة تحميؿ البيئة الخارجية كالداخمية في صياغة االستراتيجية"، ، أثر (2007داكدم الطيب ) -13

جامعة  االقتصادية،دكرية عممية محكمة تصدر عف كمية الحقكؽ كالعمـك  ،05، العدد الخامس الباحث
 قاصدم مرباح كرقمة 

، مجمة العموم االجتماعيةاالستثمار في التعميـ العالي، ، (2011ريف حسف مبركؾ )زيداف، شي -14
  2011سبتمبر  17، 504العدد 
، المجمة مجمة المناضلالديمقراطية كمأزؽ التعددية في البمداف الغربية"، ، (2007سعد، فيصؿ) -15

  356الداخمية لحزب البعث العربي االشتراكي، العدد
، ىدل ) -16  ./13/4الوحدة شباب وجامعة االثنينأنماط التعميـ العالي في سكرية،  ،(2009سمـك
تفعيؿ دكر عضك ىيئة التدريس  ،(2005السمادكني، إبراىيـ عبد الرافع، أحمد، سياـ ياسيف) -17

جزء  127، كمية التربية، جامعة األزىر، عمجمة التربيةبالجامعات المصرية في مجاؿ خدمة المجتمع، 
  2005ر أكؿ أكتكب

مجمة الحوار  ،التربية كالتعميـ كتحقيؽ ما بعد الحداثة في الكطف العربي، (2013سمير، قريد ) -18
مجمة  فصمية أكاديمية محكمة تصدر عف مخبر حكار الحضارات، التنكع الثقافي كفمسفة السمـ  ،الثقافي

  2013عدد خريؼ كشتاء ، الجزائر بجامعة مستغانـ،
 مدخؿ(التعميمية  المؤسسة فعالية كقياس المتعمـ أداء تقييـ أسس ،(2012 (دأحم شحاتة، صفاء -19
 31. العدد ،المتحدة العربية اإلمارات جامعة / التربوية لألبحاث الدولية المجمة، )المضافة القيمة تقييـ
ية التعميـ الجامعي االفتراضي: دراسة مقارنة لجامعات عرب، (2007الصالح، بدر بف عبد اهلل ) -20

ىػ 1428، المجمد السابع، العدد األكؿ محـرمجمة كميات المعممين العموم التربويةكأجنبية افتراضية، 
 الرياض  ،جامعة الممؾ سعكد، ـ كمية التربية2007/مارس



276 
 

مجمة جامعة ابن كاقع التعميـ العالي في العراؽ كسبؿ تطكيره"،  ،(2011صالح، قاسـ حسيف) -21
  2011ث تمكز يكليك ىكلندا العدد الثال ،رشد
تجربة التعميـ : جكدة التعميـ كمعايير االعتماد األكاديمي، (2009صبرم، ىالة عبد القادر) -22

  4، العدد المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعيالجامعي الخاص في االردف، 
،اليمف 2014-2005© الحقكؽ محفكظة  1246رقـ العدد:  سبتمبر26صحيفة  -23

www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic 

منيج مقترح لتقييم أداء الجامعات وتحسين جودة التعميم (،  2014عبد الحميـ،  نادية راضى) -24
 جامعة األزىر فرع البنات  ،كمية التجارة ،الجامعي قسم المحاسبة

، العمـك ة جامعة تشرينمجمتمكيؿ التعميـ في القطر العربي السكرم، ، (2005العمار، رضكاف ) -25
  3،العدد27االقتصادية كالقانكنية، المجمد 

، مجمة إسالمية المعرفةطبيعة الخطاب التربكم السائد كمشكالتو،  ،(2002عبكد، عبد الغني) -26
  ـ 2002ق/  1423السنة الثامنة العدد التاسع كالعشركف صيؼ 

ـ كدكر التعميـ في  2003انية العربية لعاـ تقرير التنمية اإلنس ،(2004سيالف جبراف ) العبي، -27
  ـ 2004، يكليك رورقة مقدمة لموحدة المركزية لمكافحة الفقمجتمع المعرفة المنشكدة، 

 الحتياجات سكؽ العالي التعميـ مخرجات مالءمة تحميؿ :( 2007 ) مطني بف منير العتيبي، -28
 الككيت جامعة التربية، كمية ،التربوية المجمة في منشور بحث السعكدم، العمؿ
كاقع التعميـ العالي غير النظامي في سكرية مف كجية نظر الدارسيف ، (2010العبد اهلل، فكاز) -29
  26المجمد ، ،  كمية التربية جامعة دمشؽ العدد الثالثمجمة جامعة دمشقفيو، 
مجمة ، عبداهلل الجبارتحديث التعميـ عمى شرؼ العالـ العراقي عبد(، 2011عبد اهلل، عبد الجبار) -30

  2011 يكليك تمكز، العدد الثالث، جامعة ابن رشد في ىولندا
مخرجات التعميـ العالي في الجزائر كمتطمبات سكؽ العمؿ كمؤشر ، (2012عثماف، بكزياف ) -31

تجارب ميدانية كمؤشرات حسف  ،الممتقى الدولي الثاني حول ضمان الجودة في التعميم العاليأداء، 
 كاالستشراؼ   داءاأل
مجمة فصمية تصدرىا ، مجمة البحث العممي ،فمسفة العممية التعميميةفي ، (2009العجمي، شيال ) -32

  كانكف أكؿ 1الجمعية األردنية لمبحث العممي العدد 
( "ثكرة آذار كنيج التطكير كالتحديث مجمة المناضؿ، المجمة الداخمية 2007عز الديف فايز)  -33

  350بي االشتراكي ، العدد لحزب البعث العر 
 المجمة المناضؿ، مجمة ،"الخفية القكل كديمقراطية األقكل عالـ" ،(2007) فايز الديف، عز -34

 /  348/العدد ، االشتراكي العربي البعث لحزب الداخمية
البعث كاالشتراكية في المنظكر التاريخي كاالجتماعي كجدلية التجديد ، (2007فايز )ز الديف، ع -35

   357، المجمة الداخمية لحزب البعث العربي االشتراكي، العددمجمة المناضلكالتكليد، 
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، مجمة المناضلعقيدة البعث بيف ماىية الحرية كمتالزمات التحرر، ، (2007عز الديف، فايز) -36
  355المجمة الداخمية لحزب البعث العربي االشتراكي، العدد 

، المجمة الداخمية مجمة المناضلألقكل كديمقراطية القكل الخفية، (، عالـ ا2007عز الديف، فايز ) -37
  348لحزب البعث العربي االشتراكي، العدد 

مجمة مركزية القضية التربكية في فيـ كاقع األمة كأسباب تخمفيا،  ،(2002سعيد إسماعيؿ ) ،عمي -38
  ، السنة الثامنة: العدد التاسع كالعشركفإسالمية المعرفة

، كممة الرفيؽ األميف القطرم المساعد بمناسبة الحركة التصحيحية المجيد، (2001سميماف ) قداح، -39
  2001كانكف أكؿ ، تشريف، 311، المجمة الداخمية لحزب البعث العربي االشتراكي، العدد مجمة البعث

ة تطكير التعميـ العالي كتفعيؿ مخرجاتو لغرض اإلسياـ في التنمي (،2008كنعاف، أحمد ) -40
، مجمة جامعة دمشق لمعموم التربويةاالجتماعية كفؽ مؤشرات الجكدة كتطبيقاتيا: كمية التربية أنمكذجان، 

  العدد األكؿ، 24المجمد 
، مجمة مجمة الحوار الثقافي ،الفضاء الجامعي بيف التأصيؿ كالتحديث، (2013محمد، بىعمي) -41

، التنكع الثقافي كفمسفة السمـ بجامعة فصمية أكاديمية محكمة تصدر عف مخبر حكار الحضارات
  2013عدد خريؼ كشتاء ، الجزائر مستغانـ،

 أداء رفع فى كأثرىا االستراتيجية االدارة ،(2007) سميطيف ، سكما بساـ، زاىر، ،عمى ، ميا -42
 يةكالقانكن االقتصادية العمـك سمسمة – العممية والبحوث لمدراسات تشرين جامعة مجمة منظمات األعماؿ

 / 1(، العدد/29المجمد )
مجمة  ،مجمة الحوار الثقافيالمنيج الظكاىرم عند إدمكند ىكسرؿ" ، (2013مصطفى تيمكيف) -43

امعة فصمية أكاديمية محكمة تصدر عف مخبر حكار الحضارات، التنكع الثقافي كفمسفة السمـ بج
  2013عدد خريؼ كشتاء  الجزائر  ،مستغانـ

مجمة الجامعات العربية بيف الكاقع كتحديات العكلمة، ، (2012ىيـ )اابر مصطفى، عكفي، صباح،  -44
 جامعة باتنة )الجزائر(  251 2012ديسمبر  ،، العدد التاسعواالجتماعيةالعموم اإلنسانية 

مجمة األسد،  بشار الدكتكر فكر القائد في كالقيمية الفكرية المنظكمة، (2009مصطفى، يكسؼ) -45
  2009أب -377اخمية لحزب البعث العربي االشتراكي، العدد المجمة الد المناضل،

السيد الرئيس بشار حافظ األسد القائد االستثنائي في زمف  ،(2008الناصر، حسف ابراىيـ ) -46
  مجمة الفكر السياسي ،المتغيرات

 ات"حكؿ عممية التطكير التربػكم كالتعميمي في سكرية متابع ،(2009كزارة التعميـ العالي ) -47
 ـ 2009-5-12الثالثاء  جريدة الثورةحككمية"، 

 :البحىر -ر
رسالة  ،لعالقة بين استراتيجيات التعميم العالي ومتطمبات سوق العملا، (2010الظريؼ ، كحال، ) -1

 ماجستير غير منشكرة،  إدارة األعماؿ في الجامعة االفتراضية السكرية 
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)جامعة  والنيوض بجامعة طنطا لألداءالتطوير  رؤية(، 2013)ضبعكف، محمد أحمد عبد المحسف -2
  ، جامعة طنطا(طنطا بيف الكاقع ك المأمكؿ

دور التعميم العالي في تعزيز اليوية الفمسطينية وأثره عمى (، 2010)برىاف حافظ  ،عبد الرحمف -3
غير  ماجستير، رسالة جامعة النجاح أنمكذجان  ،التنمية السياسية من وجية نظر الطمبة والعاممين

  جامعة النجاح الكطنية، كالتنمية السياسية لكمية الدراسات العميا في التخطيط منشكرة 
 ،مخرجات التعميم العالي في الجزائر ومتطمبات سوق العمل كمؤشر أداء (،2012)عثماف، بكزياف  -4

داء سف األتجارب ميدانية كمؤشرات ح ،الممتقى الدكلي الثاني حكؿ ضماف الجكدة في التعميـ العالي
  كاالستشراؼ

مبادئ توجييية حول التقييم  (،2007)تكرك خكسيو رافائيؿ  ليماتر، ماريا، خكسيو لكيس ريتشارد، -5
 .الذاتي والتخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعميم العالي الفمسطينية

 السورية، واق  مجتم  المعمومات في الجميورية العربية، (2005) إدلبي، نباؿ، الصابكني، عماد -6
 المؤسسة العامة لالتصاالت، كزارة المكاصالت 

تطوير وتحديث خطط وبرامج التعميم  (2009) إسماعيؿ، عمي، جدعكف، بيار، غمراكم، نكرما -7
كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر الثاني عشر لمكزراء المسؤكليف عف التعميـ  ،العالي لمواكبة حاجات المجتم 
المكاءمة بيف مخرجات التعميـ العالي كحاجات المجتمع في  طف العربي،العالي كالبحث العممي في الك 

  بيركت، 2009ديسمبر  10 ،الجامعة المبنانية ،كمية التربية ،الكطف العربي
صالح التعميم العالي الفمسطيني اإلشكاالت واآلثار المستقبمية(، 2009)اشتية محمد -8 ، تطوير وا 

  عمار بكدار، دائرة السياسات االقتصاديةة كاإلالمجمس االقتصادم الفمسطيني لمتنمي
مستقبل العممية التربوية في ظل مت يرات العصر، ندوة أنماط (، 2003) عدناف بدرم اإلبراىيـ، -9

  2003أذار  3-1دمشؽ، كزارة التعميـ العالي، الجزء الثاني،  ،التعميم  ير التقميدية في التعميم العالي
انموذج مقترح لتطوير واق  سياسة قبول الطمبة في التعميم الجامعي  ( 2013) ، ىيفاءابراىيـ -10

  رسالة دكتكراه غير منشكرة، في الجميورية العربية السورية في ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة
 جامعة دمشؽ 

-1991تأثير العولمة السياسية عمى الوطن العربي  ،(2012)أبك صالحة، أشرؼ غالب  -11
  كسط، قسـ العمـك السياسية، جامعة الشرؽ األمنشكرةاجستير غير ، رسالة م2011

تطوير كفايات خريجي التعميم العالي ومدى أىميتيا من وجية  ،(2009األصيؿ، ميسػػاء محمد ) -12
 .نظرىم
استراتيجيات مقترحة لمعايير ضمان جودة  (،2010 )غا، ايياب كفيؽاالغا، كفيؽ حممي، األ -13
  ، فمسطيف2010غزة اكتكبر  ،رزىامعة األ داء الجامعي جاأل
 ،الجميكرية اليمنية ،فمسفة التعميم العالي وسياستو في اليمن (،2004) باعباد ،عمي ىكد -14

، حككمة الجامعات كدكرىا (2012) أحمد محمد أحمد، القرشي، عبداهلل عمي  برقعاف ،األمانة العامة



279 
 

، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ،لتعميـ مستشاراألعمى لتخطيط ا المجمسفي مكاجية التحديات، 
2004  

تطور دور الجامعة في خدمة المجتم  في ضوء المسؤولية المجتمعية  (،2013) باكير، عايدة -15
  واالتجاىات العالمية الحديثة

دور الجامعات العربية في تحقيق األمن الفكري وتعزيز اليوية  (،2009)البربرم،  محمد  -16
مف أبحاث المؤتمر الكطني األكؿ لألمف الفكرم الذم نظمتو جامعة الممؾ سعكد  ،لثقافية لدى طالبياا

      25/5/1430 إلى 23/ 5لمفترة مف 
واق  دور الجامعات العربية في تنمية مجتم  المعرفة من (، 2011)زياد، أحمد عكض بركات، -17

  جامعة النجاح الكطنية ،معة القدس المفتكحةجا  ،وجية نظر عينة من أعضاء ىيئة التدريس فييا
الكتاب األكؿ  ،الجامعة االفتراضية كإحدى صيغ التعميم الجامعي (،2010)البكىي فاركؽ شكقي  -18

  لمندكة العممية األكلى لقسـ التربية المقارنة كاإلدارة التعميمية
ندكة تطكير المناىج، جامعة ، اىجتطوير المقّرر ركيزة أساسية لتطوير المن(، 2007) بياعة بساـ -19
  حمب
، المكتب اإلقميمي لمدكؿ نحو إقامة مجتم  المعرفة، (2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ) -20

    العربية كبرنامج األمـ المتحدة األلماني، عماف
ؤولية دور الجامعات في تعزيز مفاىيم المس(، 2011) جابر محمكد زكى، ميدم، ناصر عمى -21

غزة،  ،دراسة ميدانية مقارنة بيف جامعتي حمكاف )ج ـ ع(، كجامعة األزىر ،االجتماعية لدى طمبتيا
 فمسطيف 

كرقة بحثية مقدمة مف  ،أسس بناء الجودة في إدارة التعميم العالي (،ق 1429) جامعة الباحة -22
ية الجكدة مسؤكلية الجميع الذل كلي الجكدة في الجامعات السعكدؤ جامعة الباحة الى الممتقى األكؿ لمس

ق المممكة العربية  27/10/1429-25الرياض -جامعة االماـ محمد بف سعكد االسالمية  -تنظمو 
 ي السعكدية،  كزارة التعميـ العال

عصر جديد من التعميم : نحو جامعة عصرية عربية(، 2011)الجعفرم، ممدكح عبد الرحيـ -23
  جامعو اإلسكندرية ،كمية رياض األطفاؿ العالي  الجامعة  المتمازجة، 

كرقة  ،مقترحات لرف  جودة التعميم الجامعي في الوطن العربي(، 2008الحبازم، مشيكر، ) -24
 عممية مقدمة إلى الندكة المرافقة لممؤتمر السادس لعمداء كميات اآلداب في الجامعات العربية 

جامعة  ،االتجاىات المعاصرة في تربية المواطنة تربية المواطنة: (،2000)الحبيب، فيد إبراىيـ  -25
 الممؾ سعكد 

تقييم األداء الجامعي من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية  (،2003)الحجار، رائد حسيف -26
جامعة  ،كمية التربية ،قسـ أصكؿ التربية ،بجامعة األقصى في ضوء مفيوم إدارة الجودة الشاممة

 فمسطيف  ،غزة ،األقصى
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 في وزارة التربية والتعميم العالي العميا التربويةالقيادة  ممارسة درجة(، 2009حديدم، عماد )ال -27
في أصكؿ غير منشكرة جستير ما ، رسالةضوء الفكر اإلداري الحديث الفمسطينية لدورىا اإلداري في

  غزة، الجامعة اإلسالمية ،اإلدارة التربكية، التربية
واق  الشفافية اإلدارية ومتطمبات تطبيقيا في الجامعات  (،2011)حرب، نعيمة محمد  -28

قدـ ىذا المقترح استكماالن لمتطمبات اإلعداد لرسالة الماجستير في إدارة  ، الفمسطينية بقطاع  زة
 ـ  2011ق   1433األعماؿ

نحو  :فاق التعميم االفتراضي الفمسطيني ودوره في التنمية السياسيةآ (،2006) حسف محمد -29
، قدمت ىذه األطركحة استكماال لمتطمبات درجة الماجستير في التخطيط ة افتراضية فمسطينيةجامع

 كالتنمية السياسية، بكمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الكطنية في نابمس، فمسطيف  
، الجامعة اتجاىاتو ،أىدافو ،فمسفة التعميم األساس مفيومو(، 2011)حمس، داكد دركيش -30

 غزة  ،يةاإلسالم
 ،أنماط التعميم العالي  ير التقميدية في سورية واق  وطموحات (،2003)حمكاني، فادية المميح  -31

أذار  3-1دمشؽ، كزارة التعميـ العالي، الجزء الثاني،  ندكة أنماط التعميـ غير التقميدية في التعميـ العالي،
2003  

ندكة أنماط التعميـ غير  ،ح في جامعة البعثواق  وآفاق التعميم المفتو  (،2003) خزاـ، عيد -32
   2003أذار  3-1دمشؽ، كزارة التعميـ العالي، الجزء الثاني ،  التقميدية في التعميـ العالي،

أثر االصالح السياسي عمى عممية المشاركة السياسية (، 2012)الخاليمة، ىشاـ سمماف حمد  -33
معة الشرؽ األكسط، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جا2012-1999في المممكة االردنية الياشمية 

 في العمـك السياسية 
اإلدارة اإلستراتيجية لتحسين القدرة ، (2010الخنفرم القحطاني، فيصؿ بف محمد بف مطمؽ ) -34

دارة الجودة الشاممة ، رسالة ماجستير غير التنافسية لمشركات وفقًا لمعايير األداء اإلستراتيجي وا 
  منشكرة
واق  التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية في ضوء  (،2006)جني، اياد عمي يحيىالد -35

دراسة ميدانية مقارنة بيف جامعتي حمكاف )ج ـ ع(،  ،رسالة ماجستير الجامعة االسالمية ،معايير الجودة
  غزة ،كجامعة األزىر

 .التعميم العالي ودوره في التنمية (،2013) الدعيس محمد ناجي -36
  تحقيؽ المشاركة المجتمعية ي، دكر مجمس األمناء فالتدريبيالبرنامج (، 2008) دليؿ المتدرب -37
دور التعميم المفتوح في تحقيق التنمية البشرية  (،2008) دكيكات، خالد عبد الجميؿ عبد الرحيـ -38

 س التعميمية منطقة نابم، ، جامعة القدس المفتكحة، جامعة القدس المفتكحة أنمكذجان في فمسطين
التخطيط والتنظيم واإلدارة وآليات العمل  (،2008)دياب، آصؼ، الغزم، رياض، خميس، ابراىيـ -39

دمشؽ ، ، المؤتمر الكطني لمبحث العممي كالتطكير التقانيفي المؤسسات البحثية ومتطمبات تطويره
  2006أيار  24-26
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، ديث: دراسة التجاىات جامعة الحديدةالتعميم العالي والتح (،2007)راجح، أمؿ صالح سعد -40
اآلداب  ، كميةالجميكرية اليمنية، المركز الكطني لممعمكمات،  رسالة ماجستير غير منشكرة  جامعة عدف

  اليمف ،عمـ االجتماع،  جامعة عدف :القسـ
، جمعية العمـك إضاءات عمى الخطة الخمسية الحادية عشرة (،2013)الرداكم، تيسير -41

 ة السكرية، ندكة الثالثاء االقتصادية الثالثة كالعشركف االقتصادي
العوامل المؤثرة عمى النظم التربوية في البالد (، 1425-1424)الزامؿ، محمد بف عبداهلل، -42

  حد متطمبات مقرر نظـ التعميـ في البالد اإلسالمية في مرحمة الدكتكراهأ ،اإلسالمية
أضكاء عمى  ،والبحث العممي في مشروع النيضة العربية التعميم (،2011)زاىر، ضياء الديف  -43

  المؤتمر العممي السادس جامعة عيف شمس
نموذج مقترح لجامعة افتراضية بالتعميم الجامعي (، 2009)الزائدم، أسماء بنت محمد بف خمؼ  -44

عالي المممكة رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، كمية التربية، كزارة التعميـ ال السعودي،
  ـ 2009ق/  1430العربية السعكدية 

دور الجامعات السورية الحكومية في خدمة المجتم  المحمي وتطويره في ضوء  ،(2012)، ناديا  الزعبي -45
 رسالة دكتكراه غير منشكره، جامعة دمشؽ ، تجارب عربية وعالمية

طالبات الجامعة اإلسالمية ب زة  التجاه نحو التحديث لدىا (،2000) زقكت، حناف فالح سميـ -46
، رسالة ماجستير في عمـ النفس لقسـ عمـ النفس بكمية في ضوء بعض القيم السائدة "دراسة عاممية"

  ـ غزة 2000التربية بالجامعة اإلسالمية إبريؿ/
 الزمنية السالسل لنماذج المالءمة مدى وفحص تشخيص ،(2005) محمكد، عبيد الزكبعي، -47

 ب داد. جامعة واالقتصاد اإلدارة كمية – اإلحصاء في دكتوراه أطروحة الدنيا، الرتب تذا المختمطة
مجتم  المعرفة: التحديات  (،2007)ساطكر، محمد مختار، عثماف، عبد الرحمف صكفي  -48

مؤتمر مجتمع المعرفة: التحديات  ،االجتماعية والثقافية والم وية في العالم العربي حاضرًا ومستقبالً 
جتماعية كالثقافية كالمغكية في العالـ العربي    الحاضر كالمستقبؿ،  جامعة السمطاف قابكس، المؤتمر اال

  ديسمبر 4العممي الدكلي األكؿ، المجمد الثاني
، ندكة أنماط التعميـ تحديات التعميم العالي في عصر المعرفة(، 2003)عبد البديع محمد سالـ، -49

 أذار  3-1دمشؽ، كزارة التعميـ العالي، الجزء الثاني ،  عالي،غير التقميدية في التعميـ ال
قيسي، باسـ، سالمة، كليد،  ،السبكع ،محمد، الصاحب، محمكد، ديب، كليد، عيادم، نزار -50

" دليؿ التير" سسات التعميم العالي في الدول العربيةؤ تعزيز قدرات م(، 2011)اسكارم، ركبيرتك 
 أيمكؿ ممارستيا في الجامعات العربية، مشركع التير، إرشادم تعزيز ثقافة الجكدة ك 

 أنماط ندكة ،سورية في األجنبية الجامعات إنشاء مشاري  وأبعاد دالالت( 2003) اهلل عبد سعيد، -51
  العالي التعميـ كزارة الثاني، الجزء العالي، التعميـ في التقميد غير التعميـ
ير الميني ألعضاء الييئات التدريسية كمدخل لتحقيق التطو  ،(2004) شاىيف محمد عبد الفتاح -52

كرقة عممية أعدت لمؤتمر النكعية في التعميـ الجامعي الفمسطيني  ،جودة النوعية في التعميم الجامعي



282 
 

الذم عقده برنامج التربية كدائرة ضبط النكعية في جامعة القدس المفتكحة في مدينة راـ اهلل في الفترة 
  5/7/2004-3الكاقعة 

آفاق التعميم االفتراضي الفمسطيني ودوره في التنمية  (،2006)شرؼ، فاركؽ حسف محمد -53
قدمت ىذه األطركحة استكماال لمتطمبات درجة الماجستير السياسية)حو جامعة افتراضية فمسطينية(، 

 فمسطيف   في التخطيط كالتنمية السياسية، بكمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الكطنية في نابمس،
 يف األكاديمي االعتمادالجودة الشاممة ونظم (، 2007)حسف ،عماد الديف  ،شعباف عمى -54

 .الجامعات العربية في ضوء المعايير الدولية
ندكة أنماط التعميـ  ،دور التعميم االفتراضي في النقل التكنولوجي وتوطينو (،2003)الشكا، غياث  -55

  2003أذار  3-1دمشؽ، كزارة التعميـ العالي، الجزء الثاني،  لي،غير التقميدية في التعميـ العا
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 ،في فندؽ شيراتكف اإلداريةالذم تنظمو المنظمة العربية لمتنمية  ،تعميـ تقني(، ـ عاـتعمي ،تعميـ عالي
 ـ  2005فبراير  17مصر العربية في الفترة مف  جميكرية ،ـ 2005أبريؿ  24شـر الشيخ 

الفعالية اإلدارية والتمويل الذاتي لمجامعات (، 2005)صالح الديف، نسريف صالح محمد  -57
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 (1اإلالحم زكم )

 نكائمت بأطماء الظادة اإلاحكمي
 الجامعت الكليت  اإلاسجبت العلميت اطم اإلاحكم السكم

 وشيس الخعليم العالي أطخاذ د. مالك علي 1

  أطخاذ د. محمد ًححى معال 1
ا
 وشيس الخعليم العالي طابلا

 زئيع حامعت دمؼم أطخاذ د. عامس مازدًجي 3

 زئيع حامعت حؼسيً أطخاذ د. هاوي ػعبان 4

 يع حامعت دمؼمهائب زئ أطخاذ د. هىد داوود 5

 عميد كليت التربيت بجامعت حؼسيً أطخاذ د. الياض وعمت 6

 عميد كليت الاكخصاد الثاهيت بطسطىض أطخاذ د. حظين ابساهيم 7

 عميد كليت التربيت بجامعت حلب أطخاذ د. محمد كاطم عبد هللا 8

 دمؼم التربيت أطخاذ د. عيسخى علي 9

 حلب التربيت أطخاذ د. محمد ػاغ 18

 حؼسيً الاكخصاد أطخاذ د. محمىد طيىب 11

 دمؼم التربيت أطخاذ مظاعد د. عماد طعدة 11

 دمؼم التربيت أطخاذ مظاعد د. أصف ًىطف 13

 حؼسيً التربيت أطخاذ مظاعد د. زوعت حىاد 14

 حؼسيً الاكخصاد الثاهيت أطخاذ مظاعد د. علي ابساهيم 15

 حؼسيً يت الثاهيتالترب أطخاذ مظاعد د. هيثم أبى حمىد 16

 حؼسيً التربيت الثاهيت أطخاذ مظاعد د. زيم طليمىن  17

 حلب التربيت أطخاذ مظاعد د. عبد السحمً عجان 18

 دمؼم التربيت مدّزض د. مجى كؼيك 19

 دمؼم التربيت مدّزض د. أوصاف دًب 18

 حؼسيً التربيت مدّزض د. فإاد صبيرة 11

 حؼسيً التربيت مدّزض د. هاًفت علي 11

 حلب التربيت مدّزض د. زضىان الحاج عبد هللا 13

 حلب التربيت مدّزض د. مىرز كباوي 14

 حلب التربيت مدّزض د. فإاد الصوزي  15

 حلب التربيت مدّزض د. بدزيت كصاب 16

 حلب التربيت مدّزض د. فاًص الحظين 17

 حلب التربيت مدّزض د. عائؼت عهد حىزي 18

 حؼسيً التربيت مدّزض د. طهيلت محمد 19
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 (1اإلالحم زكم )

 أدواث الدزاطت بصىزتها النهائيت

 
 جامعة دمشق

 كلية التربية
 قسم أصول التربية 

 

 اطدباهت لسصد آزاء أعضاء الهيئت الخعليميت ودوزهم 

 في جطىيس مإطظت الخعليم العالي
 

 الظادة أعضاء الهيئت الخعليميت:

 :جـلىم الباحثت باعداد دزاطت بعىىان

 ) ألابعاد التربىيت للخطىيس والخحدًث في الخعليم العالي في طىزيت(

هبددف احلوددول علددن بياندات تتعلددق بالدددور الددذي تقدوم بددو لتطددوير ادلؤسسددة اجلامعيدة الدد  تعمددل هبددا 
وعوائدىا علن قسمك , والوقوف علن بعض الوعوبات ال  تعاين منها هبددف التوصدل إن نتدائج 

وير منظومة التعليم العايل5 لذلك أضع بني أيديكم ىذه االستبانة ال  ىدي تساعد يف التجديد وتط
جدءء مدن دراسدة علميدة تقدوم هبدا الباحثدة لنيدل درجدة الددكتوراه  الد  تتضدمن رلموعدة مدن البندود عدن 

 فاعليتك يف حتديث جامعتك5
علمدداً أن اجابتددك  وانطالقدداً مددن دورك يف تطددوير التعلدديم العددايل أرجددو االجابددة علددن بنددور االسددتبانة 

 ستستخدم حوراً ألغراض البحث العلمي5
 شاكرين تعاونكم

 الباحثة ميسون حسن
 القسم األول: معلومات عامة:

 تشرين □  دمشق □ الجامعة: -1
 أنثن □  ذكر □ الجنس: -2
 نظرية □  علمية □ نوع الكلية: -3
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 5معيد □ باألعمال قائم □ زلاضر □ مدّرس □ مساعد أستاذ □  أستاذ □ المرتبة العلمية: -2
 33 من أقل إن 7 من □  سنوات 7 من أقل إن 3 من □ سنوات التدريس في الجامعة: -4

 5فأكثر سنة 43 □ سنة 43 من أقل إن 37 من □ سنة 37 من اقل إن 33 من □ سنوات
 القسم الثاني: دور أعضاء الهيئة التعليمية في تطوير مؤسسة التعليم العالي:

 :آلاجيت الخمع الدزحاث مً زأًك جىافم التي الدزحت جحذ( √ػازة )ًسجى وضع ئ

 
ا
  أبدا

ا
  هادزا

ا
  أحياها

ا
  غالبا

ا
 دائما

3 4 5 6 7 

 اإلاحىز ألاول: دوز أعضاء الهيئت الخعليميت في جطىيس الخعليم العالي:

 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  إطالقاً  العبارات الرقم

      لخعلُم العالي0أظهم في وطع مشجىضاث جطىٍش ا 3
      أهفز ظُاظت حامعتي0 4
      أسظم مالمذ  املعخلبل ليلُتي0 5
      أظهم في نهظت وطجي0 6
      أعذ مدىس الاسجياص في الخعلُم الجامعي0 7
      أظاهم في جدلُم أهذاف الجامعت0 8
      أطع أظغ الفىش املنهجي0 9

اث املادة الت : ي ًذسظها وخاحاث املجخمع أوفم بحن مدخٍى

 والطلبت0

     

      أهمي مهاساث الخفىحر إلابذاعي0 ;
      أجبع آلُاث إلاسشاد والخىحُه للطلبت0 33
      أظاهم في بىاء مفاهُم الخغُحر0 33
      أطىس اللذساث الزاجُت للطلبت0 34
عُت املىولت لي0 35       أطىس املهام الخذَس

خفض الطاك 36
ُ
ت ا إلاهخاحُت( في  –الاكخصادًت  –اث ) البشٍش

 ولُتي0

     

ظاهم في جدلُم أهذاف الخىمُت الىطىُت0 37
ُ
      ا

      أخلم ألاهذاف بىاء  على خصاةص املجخمع العىسي0 38
      أظهم ببىاء الاكخصاد العىسي0 39
3: 0

 
 ودولُا

 
      أظاهم في خذمت و جطىٍش املجخمع مدلُا

      على اهماء الخعاون الذولي باألبدار التي اشاسن بها0 أعمل ;3
      أظاهم في جدلُم الجىدة 0في الخعلُم العالي0 43
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      أظاهم في خلم اكخصاد املعشفت0 43
      أعذ أطش فىُت علُا0 44
      أعذ الباخشحن و أدسيهم0 45

 امعيت:اإلاحىز الثاوي: بىاء اإلاىاهج واإلالسزاث الدزاطيت الج
 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  إطالقاً  العبارات الرقم

      أسبط  املنهاج بخطط الخىمُت الىطىُت0 3
      أساعي في بىاء املىاهج  أهذاف العُاظاث الىطىُت0 4
      أطىس املنهاج بدعب املعخجذاث الخخصصُت0 5
      0أوفم في املىاهج بحن مخطلباث الخعلُم والبدث العلمي 6
      أخلم بامللشساث الذساظُت سظالت اليلُت و أهذافها0 7
      أسبط مدخىي املىاهج بالحاحاث الشاهىت للمجخمع العىسي0 8
      أخخاس املدخىي املعشفي للمىاهج املىاظبت لعىق العمل0 9

أخلم الخيامل باملدخىي املعشفي للمىاهج الخعلُم ما كبل  :

 الجامعي0

     

ساعي في مظمىن املىاهج الخىاصن بحن املعاسف العامت أ ;

 والخخصصُت0

     

      أواصن في مدخىي املىاهج بحن الجاهبحن الىظشي والعملي0 33

أواصن في املىاهج بحن املخطلباث ألاظاظُت والفشعُت  33

 للخخصص0

     

      أطىس مً خالل املنهاج املهاساث العلُا للطلبت0 34
      املنهاج  وفم مبذأ الخعلُم الزاحي للطلبت0أبجي   35
      أظهم في جطىٍش امللشساث الذساظُت بشيل  معخمش0 36

اث امللبىلت  37 أظعى للىصىل بالىخاب الجامعي ئلى املعخٍى

0
 
 دولُا

     

أؤظغ في املىاهج وظاةل وأظالُب  جلُُم مخىىعت بطشق  38

 خذًشت للُاط املخشحاث املخىخاة0

     

اإلاحىز الثالث: دوز أعضاء الهيئت الخعليميت في جطىيس العمليت الخعليميت وججدًد 

 أطاليبها:
 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  إطالقاً  العبارات الرقم

      أجبع اظتراجُجُت الخعلُم و الخعلم في العملُت الخعلُمُت0 3

لُت املعاعذة على هجاح العملُت  4 أظدشمش البِئت الفحًز

بُت0  الخعلُمُت والخذٍس

     

     أظخخذم جلىُاث املعلىماث و الاجصاالث في العملُت  5
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 الخعلُمُت0

      أدعم الطلبت باعذاد أوادًمي عالي املعخىي0 6
      أوظف هخاةج ألابدار في جدعحن ألاظالُب الخعلُمُت0 7
      أظخخذم الىظاةل والطشاةم املىاظبت مع املىكف الخعلُمي0 8
غ0 9       أظخفُذ مً مشاهض املعلىماث العشبُت والعاملُت في الخذَس
ب املُذاوي  في الجامعت0 : ت بالخذٍس       أطبم املعاسف الىظٍش

أظاهم بشفذ املىخبت بالىخب و املجالث الذوسٍت راث العالكت  ;

 بالخخصصاث العلمُت0

     

      خبراث0 أطبم مع طالبي أوشطت امللشس العملُت في املخ 33

أعلم طالبي اظخخذام وظاةل جىىىلىحُا املعلىماث في  33

 البدث عً املعلىمت0

     

اإلاحىز السابع: دوز جلييم أعضاء الهيئت الخعليميت في جلّدم الطالب وجطىيس 

 مهازاتهم وجأهيلهم لظىق العمل:
 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  إطالقاً  العبارات الرقم

      دلم ألاهذاف0أكِغ مذي ج 3

م مخىىعت جدىاظب وطبُعت امللشساث  4 أظخخذم أظالُب جلٍى

 التي ًذسظها الطالب0

     

      أساحع ألاهذاف واملدخىي بشيل معخمش بمشاسهت الطالب0 5
م في حعذًل العلىن الخعلُمي 6       0أظخفُذ مً هخاةج الخلٍى

عاكاث أوظف الاخخباساث و الىظاةف لخىفُز مدخىي امل 7

 الخعلُمُت0

     

اث عللُت علُا للطلبت0 8 م  على معخٍى       أخشض  بالخلٍى
      أطبم آلُاث واضحت لالخخباساث كبل ئعطائها للطلبت0 9
      أطع  هظام الخصحُذ بىاء على العذالت والشفافُت0 :
      أجشحم باالخخباساث الخعلُماث الصادسة عً الىصاسة0   ;
 مً الطشاةم املالةمت لخلُُم الطلبت0أوفش ط 33

 
 واظعا

 
      ُفا

      أشبع جلىُت الخعلم الزاحي و خاصت في بشامج املاحعخحر0 33
      أعلً عً هظم الخلُُم املخبعت في  الجامعت0 34
ج للعمل0 35   لخأهُل الخٍش

 
      أدسب مهىُا

      العمل0 أظاهم في سفذ  العمالت الىطىُت املخخصصت في ظىق  36
جحن مع سظالت اليلُت و أهذافها0 37       أوفم بحن همط عمل الخٍش
 للخغحراث في ظىق العمل0 38

 
ج وفلا       أظاهم في جأهُل الخٍش

      أكِغ مذي جدلم ألاهذاف0 39
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 اإلاحىز الخامع: فاعليت أعضاء الهيئت الخعليميت في جطىيس البحث العلمي:
 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً  اً إطالق العبارات الرقم

      أجبع بالبدث العلمي ظُاظاث  و أهذاف واضحت لخيشُطه0 3

أظاهم بدبادل الخبراث و البدىر العلمُت مع الجامعاث  4

 ألاخشي0

     

      أطىس البدث العلمي بشيل معخمش0 5
      أكىم باحشاء البدىر العلمُت التي حعهم في جطىٍش املجخمع0 6
ذعم إلحشاء ابداسي مً الجامعت ومإظعاث الذولت0  7

ُ
      أجللى ال

يشش بدثي بيل مىطىعُت0 8 ًُ      
      ًىطع معاًحر عادلت لتركُتي العلمُت0 9
      جخىافش الذوسٍاث واملصادس العلمُت إلحشاء بدىسي0 :
      أظهم  بخيىًٍ املهاساث البدشُت و جأهُلها0 ;
      ىر باملخطلباث الاكخصادًت و الاحخماعُت0أسبط البد 33

أشاسن بىطع الخطط البدشُت  امليججمت مع مخطلباث  33

 الخىمُت0

     

      حعاعذ هثرة الابدار في مشوهتي هباخث0 34

أظهم باملىاكشاث العلمُت على جىلُذ أفياس حذًذة للنهىض  35

 بالبدث العلمي0

     

ث العلمُت  املخذسبت لخطىٍش البدث أسفذ  الىفاءاث واللذسا 36

 العلمي0

     

ئششافي على الشظاةل العلمُت ٌعاهم في ئحشاء أبدار علمُت  37

 مبخىشة0
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 جامعة دمشق
 كلية التربية

 قسم أصول التربية 
 

اطدباهت لسصد آزاء زؤطاء ألاكظام وفاعليتهم في جطىيس مإطظاث 

 الخعليم العالي 
 

 ء ألاكظام جـلىم الباحثت باعداد دزاطت بعىىان:الظادة زؤطا

 ) ألابعاد التربىيت للخطىيس والخحدًث في الخعليم العالي في طىزيت(

تتضددمن العبددارات ا تيددة أفكدداراً تتعلددق  بتحددديث التعلدديم العددايل وطددرق جتديددده, وقددد تكددون ىندداك 
ا السدتكمال ىدذا البحدث نظدراً بعض النقاط ادلغفلة ال  مل تدرد يف االسدتبانة فدأرجو مندك أن تضدعه

 خلربتك العلمية واالدارية5 
وانطالقدداً مددن دورك يف تطددوير التعلدديم العددايل أرجددو االجابددة علددن بنددور االسددتبانة علمدداً أن اجابتددك 

 ستستخدم حوراً ألغراض البحث العلمي5
 شاكرين تعاونكم

 الباحثة ميسون حسن
 

 القسم األول: معلومات عامة:
 تشرين □  شقدم □ الجامعة: -1
 أنثن □  ذكر □ الجنس: -2
 نظرية □  علمية □ نوع الكلية: -3
 5مدّرس □ مساعد أستاذ □  أستاذ □ الرتبة األكاديمية: -4
 5سنوات 33 من أكثر □ سنوات 33 - 7 □  سنوات 7 من أقل □ سنوات الخبرة: -5
 5ذلك غري □ اخلربة □  الوظيفي القدم □أساس التعيين بناًء على:  -6
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 القسم الثاني: فاعلية رؤساء األقسام في تطوير مؤسسات التعليم العالي:
 :آلاجيت الخمع الدزحاث مً زأًك جىافم التي الدزحت جحذ( √ًسجى وضع ئػازة )

  بدزحت حيدة بدزحت مخىططت بدزحت ضعيفت
ا
 بدزحت ممخاشة بدزحت حيدة حدا

3 4 5 6 7 

 الجامعيت في جطىيس الخعليم العالي:اإلاحىز ألاول: جكامل الادواز مع ؤلادازة 

 الدرجة العبارات الرقم
 ممتازة جيدة جداً  جيدة متوسطة ضعيفة

أعمل مع الاداسة الجامعُت في جدلُم الخيامل بحن ميىهاث  3

 الخعلُم العالي والشبط بُنها0

     

أشاسن إلاداسة الجامعُت على جىفحر مىاسد ئطافُت لإلهفاق  4

شه0على هىعُت الخعل  ُم العالي وجطٍى

     

أظاهم مع إلاداسة في وطع خطت ملىاهبت الخطىساث العلمُت  5

 و الشلافُت0

     

ش في املإظعت الجامعُت0 6  للخطٍى
 
عذ مع إلاداسة  أظعا

ُ
      أ

أكترح على الاداسة جىفحر كاعذة معلىماث جمىً مً الاجصال  7

 بمصادس املعشفت املخجذدة0

     

      هاث اداسة اليلُت في جدعحن ئداسة كعمي0أكبل جىحي 8
      أطلع على الخجاسب الىاجحت في ئداسة ألاكعام ألاخشي0 9
      أجبادل الشأي مع سؤظاء ألاكعام ألاخشي0 :

 اإلاحىز الثاوي: جىفير زطالت الجامعت وأهدافها العامت:

 الدرجة العبارات الرقم
 ازةممت جيدة جداً  جيدة متوسطة ضعيفة

      أعمل على جىطُذ سظالت اليلُت ألعظاء الهُىت الخعلُمُت0 3
      أعمالي ميججمت مع فلعفت اليلُت و اللعم0 4

أساعي اخخُاحاث املجخمع العىسي في خطت البدث العلمي  5

 لللعم0

     

أشاسن في عملُاث الخخطُط و الخىفُز و الخلُُم في  6

 الجامعت0

     

      ذدة للُاط مذي جدلم ألاهذاف0أطع آلُاث مد 7
      اساحع ألاهذاف و أطىسها بشيل دوسي0 8
      أجبع مبذأ العمل الجماعي باللعم0 9
 

 



298 
 

 اإلاحىز الثالث: دوز زئيع اللظم في جىصيف اإلالسزاث واخخياز مضامينها:

 الدرجة العبارات الرقم
 ممتازة جيدة جداً  جيدة متوسطة ضعيفة

وطع مصفىفت املعاسف و املهاساث ألاظاظُت أشاسن في  3

 للملشساث0

     

أوحه أعظاء كعمي لخىفحر بِئت حعلُمُت حعلمُت فاعلت في  4

 امللشساث0

     

      أظاعذ في طشح املعاكاث  وأهىعها0 5
      أشيل لجان ملشاحعت جىصُف امللشساث0 6
ت و العملُت0 7       أشاسن في جىصُف امللشساث الىظٍش
      أظاهم  بىطع خطت ئسشادًت للطلبت في كعمي 8

أوظف عذد العاعاث املعخمذة بما ًدىاظب مع الحصىل  9

 على الذسحت العلمُت0

     

ب العملي بما ًدىاظب مع امللشس0 :  للخذٍس
 
      أطع بشهامجا

      أظاهم في حعذًل البجى والهُاول الخىظُمُت لليلُت0 ;
      ألاهظمت و الخعلُماث الخاصت باملإظعت0 اكترح حعذًل في  33

أوحه ملشاعاة الخىىع في خلفُاث الطلبت  الاحخماعُت و  33

 الاكخصادًت0

     

 اإلاحىز السابع: اإلاظاهمت في جطىيس اللظم:

 الدرجة العبارات الرقم
 ممتازة جيدة جداً  جيدة متوسطة ضعيفة

ث التي أشاسن بىطع الششوط باملإهالث و الخخصصا 3

 جخالءم مع خاحت اللعم0

     

أدسط الخىاظب بحن أعذاد أعظاء اللعم مع أعذاد الطلبت  4

 في اليلُت0

     

عُت على كذس عال  5 أخشص على اظخلطاب أعظاء هُئت جذَس

 مً الىفاءة و الخبرة0

     

      اظخلذم روي الخبراث واملإهالث للخعلُم في كعمي0 6
      اسة في العملُت الخعلُمُت في كعمي0أوظف الخبرة و امله 7
ت في اللعم0 8 ٍش       أشجع على وشش أبدار علمُت جطٍى

أحعاون مع أعظاء كعمي لخدعحن العملُت الخعلُمُت  9

شها0  الخعلمُت و جطٍى

     

      أشجع على الخمحز في الاداء العلمي والتربىي0 :

لخعلُمُت في أعخمذ آلُاث لخلُُم أداء أعظاء الهُئت ا ;

 كعمي0
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ادة معخىي  33 ع أدواث اللُاط لٍض أوحه أعظاء كعمي لخىَى

 جدصُل الطلبت و جلذمهم0

     

      أخشص على خلىق وواحباث العاملحن في كعمي وجشكُتهم0 33
      أطىس أظالُب خذًشت إلداسة كعمي0 34
      أطع جصيُفاث حذًذة مللفاث أعظاء الهُئت الخعلُمُت0 35
عُت في كعمي0 36       أجابع ظحر العملُت الخذَس

أعضص زلت الطلبت بأهفعهم و أشجعهم على املشاسهت  37

 الفعالت0

     

      أهظم بشهامج اسشادي للطلبت لخعلُماث كىاهحن الجامعُت0 38
 اإلاحىز الخامع: وضع مىطللاث الخطىيس في الخعليم العالي في الخطبيم:

 الدرجة العبارات الرقم
 ممتازة جيدة جداً  جيدة متوسطة ضعيفة

ت في املإظعت الجامعُت0 3       أطبم جىحهاث العُاظت التربٍى
ش الخعلُم العالي0 4       أشاسن بىطع بشهامج لخطٍى
 ألظغ مىطىعُت0 5

 
      أعمل وفلا

      أوظف عمل الىخذاث البدشُت في املجخمع0 6
      ام حعلُمي0أهظش للخعلُم العالي هىظ 7
      أفعل وظاةف الخذَسغ في كعمي0 8
      أعضص املىظىس املعخلبلي للخىمُت الشاملت0 9
      أعذ الشؤي املالةمت للمخشحاث وفم مخطلباث املعخلبل0 :
      أهخم بترظُخ اللُم إلاوعاهُت0 ;

 الي:اإلاحىز الظادض: اإلاؼازكت في وضع السؤيت اإلاظخلبليت للخعليم الع

 الدرجة العبارات الرقم
 ممتازة جيدة جداً  جيدة متوسطة ضعيفة

      أشاسن في صىاعت اللشاس0 3
      أظاهم في سظم ظُاظاث الخعلُم العالي0 4
      أكذم البذاةل في وطع البرامج وآلُاث الخىفُز0 5
      أكترح الخُاساث لذعم مإظعاث الخعلُم العالي0 6
      ٍادة الاظدشماساث في الجامعاث العامت0أظاهم في ًص 7

أظاهم في حعذًل اللىاةذ الذاخلُت لليلُت بما ًىاظب  8

 مخطلباث اللعم وخططه الذساظُت0

     

      أظاهم في ئعذاد ألادواس اللُادًت في املجخمع0 9
 



311 
 

 جامعة دمشق
 كلية التربية

 قسم أصول التربية 
 

ودوزهم في جحدًث الخعليم العالي  اطدباهت لسصد آزاء عمل اللائمين

 وجطىيس مإطظاجه
 

 جـلىم الباحثت باعداد دزاطت بعىىان:

 ) ألابعاد التربىيت للخطىيس والخحدًث في الخعليم العالي في طىزيت(

تتضمن العبارات ا تيدة ادلراحدل الد  يدتم هبدا تطدوير التعلديم العدايل وحتديثدو, وقدد تكدون ىنداك بعدض 
 مل ترد يف االستبانة فأرجو منك أن تضعها الستكمال ىذا البحث نظدراً خلربتدك النقاط ادلغفلة ال 

 وفاعليتك يف تطوير منظومة التعليم العايل5 
وانطالقداً مددن دورك يف تطددوير وحتدديث مؤسسددات التعلدديم العدايل أرجددو االجابددة علدن بنددور االسددتبانة 

 علماً أن اجابتك ستستخدم حوراً ألغراض البحث العلمي5
 كرين تعاونكمشا 

 الباحثة ميسون حسن
 

 القسم األول : معلومات عامة:
 تشرين □  دمشق □ الجامعة: -1
 أنثن □  ذكر □ الجنس: -2
 سنة 63 من أكثر □ سنة 63-53 □  سنة 53-43 □ العمر: -3
 نبيةأج جامعة □ عربية جامعة □  سورية جامعة □ مصدر الشهادة: -4
 5مدّرس □ مساعد أستاذ □  أستاذ □ المرتبة العلمية: -5
 5ذلك غري □ اخلربة □  الوظيفي القدم □أساس التعيين بناًء على:  -6
 5واإلدارية العلمية الشؤون رللس □ اجلامعة رللس □  العايل التعليم رللس □الصفة اإلدارية:  -7
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 القسم الثاني: دور القائمين على تحديث التعليم العالي وتطوير مؤسساتو:
 :آلاجيت الخمع الدزحاث مً زأًك جىافم التي الدزحت جحذ( √زة )ًسجى وضع ئػا

  بدزحت كبيرة بدزحت مخىططت بدزحت ضعيفت غير مىافم
ا
 بدزحت كبيرة حدا

3 4 5 6 7 

 اإلاحىز ألاول: دوز الظياطت الخعليميت في جطىيس الخعليم العالي:

 درجة الموافقة العبارات الرقم
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة ضعيفة غير موافق

ت على الىظام العُاس ي والاكخصادي  3 هبجي العُاظت التربٍى

 والاحخماعي العىسي0

     

ت بدعب  مخطلباث ميىهاث هظام   4 وعذل العُاظت التربٍى

 الخعلُم العالي0

     

      هجذد البرامج لخطىٍش الخعلُم العالي0 5
      هبجي العُاظت على أظغ مىطىعُت وعلمُت0 6
ت0 7       هصُغ أهذاف الخعلُم العالي على أظغ وآفاق خظاٍس
لىم ظُاظت الخعلُم العالي هىظام حعلُمي0 8

ُ
      ه

هإظغ ظُاظت للخعلُم العالي هىظام حعلُمي مخعذد  9

 ألابعاد0

     

ض الخىمُت الشاملت0 :       هخجه بالعُاظت ئلى حعٍض
      وعاهُت0نهذف بعُاظت الخعلُم العالي جشظُخ اللُم إلا ;

اث الاظتراجُجُت للخعلُم العالي بمىظىمت  33 هشبط أولٍى

 الخخطُط الشاملت0

     

ت للخعلُم العالي0 33       هظع الذساظاث الخيبٍإ
شاسن حمُع العىاصش املعىُت بالخخطُط0 34

ُ
      و

      هبجي ظُاظت الخعلُم العالي على أظاط املعاًحر الىطىُت0 35

ىفم  36
ُ
الذساظت الجامعُت مع امللخظُاث الخعلُمُت ه

 واملجخمعُت0

     

ىاصن بحن كُمت الخيالُف و الطلب الاحخماعي )الىكذ ،  37
ُ
ه

 املال، امليان(0

     

ذسط كُمت الخيالُف مع إلاهخاج الشلافي )العلمي 38
َ
-الخلجي -ه

 العلمي(0

     

)الخطلعاث هدذد الاخخُاحاث للمجمىعاث التي جخللى الخعلُم  39

 الحذًشت لألحُال، الاخخُاحاث الجذًذة للمجخمع(0
     

وعذ مشاحعت املىاهج والطشق املعخخذمت في الىظم الحذًشت  :3

 للخعلُم العالي بدث معخمش مذي الحُاة0
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 اإلاحىز الثاوي: صياغت أهداف الخعليم العالي وئعدادها:

 درجة الموافقة العبارات الرقم
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة عيفةض غير موافق

      تهذف ئلى ئعذاد الخبراء والفىُحن والخخصصُحن0 3
      جطىس املجخمع املدلي والعشبي وإلاوعاوي0 4
جحن بمعخىي عالي مً املعاسف املخىىعت0 5 ضود الخٍش

ُ
      ج

جحن مهاساث عملُت0 6       جىعب الخٍش
      جىاهب الخلذم العلمي0 7

ىح 8
ُ
ذ الحلىل املىاظبت لللظاًا التي جىاحه الخطىس ج

 الاكخصادي و الاحخماعي0

     

عهم في جلذم الفىش إلاوعاوي0 9
ُ
      ح

جذد املعاسف وجىللها0 :
ُ
      ج

ذسب الباخشحن و حعذهم0 ;
ُ
      ج

      حعخمذ مً الفلعفاث املخىىعت0 33
      جخيامل مع الخعلُم ما كبل الجامعي0 33
ت0 34       جدىاظب مع املعخلضماث املادًت والبشٍش

 اإلاحىز الثالث: وضع مساحل الخخطيط الاطتراجيجي للخعليم العالي:

 درجة الموافقة العبارات الرقم
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة ضعيفة غير موافق

ت للخخطُط في الخعلُم العالي0 3       هظع بيُت جطىٍٍش

عب وعبت امللُذًً بالشهادة هخطط للخعلُم العالي بد 4

ت0  الشاهٍى

     

      هىظف الخخطُط  ببعذًه العُاس ي و الفجي0 5

وععى للىصىل ئلى أكص ى دسحت مً الىفاءة في الخعلُم  6

 العالي0

     

وعدىذ ئلى اظتراجُجُت واضحت بىاء على ألاهذاف املىطىعت  7

 و ما ًخىفش مً ئمياهُاث0

     

      الىُف0 هىاصن  بحن الىم ًو 8
 لذساظاث علمُت0 9

 
      هخطط اظدىادا

      هظع الاظتراجُجُت بىاء على واكع العمل الجامعي هيل0 :
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 اإلاحىز السابع: جحليل البيئت اإلاإطظاجيت للخعليم العالي وجلىيمها:

 درجة الموافقة العبارات الرقم
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة ضعيفة غير موافق

      البِئت الجامعُت وهفدصها0هلىم  3
      هدذد مخغحراث البِئت الجامعُت ومخطلباتها0 4
      هدلل البُاهاث للخيبإ بمعخلبل املإظعت0 5
      هدذد اللظاًا ألاظاظُت في البِئت الجامعُت0 6

هشاعي مخغحراث )الطلب الاحخماعي، ظىق العمل، الظشوف  7

 الخعلُم العالي0 املادًت، الخىىىلىحُا( لخطىًٍش

     

      وعخمذ الاظتراجُجُت في جدلُم ألاهذاف وجدذًذها0 8
      هدذر باظخمشاس أهظمت الجامعت0 9
      هذسط معخىي املإظعت وبيُتها الخىظُمُت0 :
      هذسط العىامل التي جإزش في هجاح املإظعت هيل0 ;

ذي هلىم مً خالل آلُاث داخلُت وخاسحُت للُاط م 33

ت0  فعالُت إلاحشاءاث واللىاةذ إلاداٍس

     

م0 33       وعذ ألاداء الىظُفي للمإظعت ملُاط للخلٍى

م الزاحي للمإظعت  34 وعخخذم جلىُاث لجمع معلىماث للخلٍى

 )الاظخبُان، امللابلت، معاًحر أخشي(0

     

ها اإلاحىز الخامع: بىاء الظياطاث الاطتراجيجيت للمإطظت الجامعيت )صياغت

 وجىفيرها(:

 درجة الموافقة العبارات الرقم
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة ضعيفة غير موافق

ت )خيىمُت، خاصت،  3 هدذد سظالت الجامعت ومهامها التربٍى

 مفخىح(0

     

      هىضح طبُعت املإظعت و جىحهاتها املعخلبلُت0 4
      هدذد الاغشاض التي حععى املإظعت لخدلُلها0 5
      خطط أهذاف الجامعت على أظاط ظىىي0ه 6
      وعُذ صُاغت ألاهذاف بىاء على الىخاةج0 7
      هلىم البِئت  املإظعُت للخعلُم العالي باظخمشاس0 8
لت التي جذاس فيها0 9       هدذد فعالُت الجامعت بالطٍش
ت في الجامعاث0 :       هىحه لخىفُز إلاداسة الالمشهٍض

لالل الزاحي في حعُحر الشإون الذاخلُت وعضص الاظخ ;

 للجامعت0
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 اإلاحىز الظادض: ئحدازياث الخطىيس في الخعليم العالي:

 درجة الموافقة العبارات الرقم
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة ضعيفة غير موافق

هذسط الخىصَع الخذمي للجامعاث الحيىمُت في مدافظاث  3

 الجمهىسٍت0

     

      ع الىمي والىىعي إلخذار جخصصاث حذًذة0هذسط الخىظ 4

هدلم الخىاصن في  أطشاف مىظىمت الخعلُم العالي )عام،  5

 خاص(0

     

      وشاسن الجامعاث مع املعاهذ الخاصت0 6

وعذل كاهىن جىظُم الجامعاث بما ًىاهب املعخجذاث  7

 العلمُت0

     

ب املنهي0 8       هيشش زلافت الخذٍس

إظعاث الخعلُم العالي بما ًخفم مع الخطت العلمُت هىصع م 9

 ومهامها0

     

      هظع البدث العلمي هأظاط في عملُت الخخطُط0 :
      وععى إلعذاد املخخصحن في مخخلف فشوع العلم0 ;
      هلبي خاحت الخىمُت بالخعلُم العالي0 33
      هشبط الخعلُم العالي بدل مشىالث املجخمع0 33
      هفعل بالخخطُط الاظتراجُجي ألاوشطت اللىمُت0 34

هظع مخطط عام ملىظىمت الخعلُم العالي مً الشؤٍت  35

 الاظتراجُجُت املىطىعت0

     

      هشبط بشامج الخعلُم العالي  بمخطلباث العمل و الاهخاج0 36
      هىفش الخذماث الخعلُمُت ومعخلضماتها للجامعاث0 37

 ع: جحدًث طياطت الخخطيط للخعليم العالي وجىميخه:اإلاحىز الظاب

 درجة الموافقة العبارات الرقم
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة ضعيفة غير موافق

      هىظع داةشة دًملشاطُت الخعلُم و مجاهِخه0 3
      هطىس معاًحر اللبىل الجامعي0 4
ت و أعذادها0 5       وعخمذ على معشفت مخطلباث املشخلت العمٍش

هىاظب وعبت امللُذًً في الخعلُم الجامعي مع خاحت  6

جي الخعلُم الشاهىي0  خٍش

     

هىفش العذالت في فشص الالخداق بالخعلُم الجامعي لجمُع  7

ت0  طالب الشاهٍى

     

وعذ الخطط اليافُت بالخطىساث الحاصلت في ميىهاث  8

 املإظعت الجامعُت0
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عذ العاملحن في املجا 9
ُ
س ي و الخعلُمي بما ًدىاظب و ل الخذَس

 مع أعذاد الطلبت0

     

: 0
 
ا ذ املحزاهُت ليل حامعت ظىٍى       هٍض

      هخىحه للخىظع في ئوشاء املعاهذ املهىُت0 ;
      هطىس في أهماط الخعلُم العالي للخىظع في الاظدُعاب0 33

ادة فشص الالخداق بالخعلُم  33 هذعم الجامعاث الخاصت لٍض

 العالي0

     

وعمل الفخخاح فشوع حذًذة بالجامعاث في مدافظاث  34

 اللطش0

     

ذ اعذاد الطالب العشب والاحاهب في الجامعاث0 35       هٍض
ذ مً الىخذاث العىىُت املجهضة في ول حامعت0 36       هٍض
      هىفش املخشحاث التي جفي بداحاث الخىمُت0 37
      لعالي بالخلاهت0هخذم مىظىمت الخعلُم ا 38
      وعخخذم الخلاهاث مع جخطُط مخطىس0 39
3: 0

 
      وعخبر الخعلُم العالي عمل احخماعي أوال

وعضص الدشاسهُت في العمل مع الهُئاث و املإظعاث و  ;3

 الىلاباث وغشف الخجاسة و الصىاعت0

     

 م العالي:اإلاحىز الثامً: دوز مجلع الخعليم العالي في جطىيس الخعلي

 درجة الموافقة العبارات الرقم
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة ضعيفة غير موافق

      ًىفز ظُاظت الخعلُم العالي0 3
      ًدلل مخطلباث الخعلُم العالي0 4

ًشبط بحن خطط الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت  5

 والعلمُت0

     

      ًشبط الخعلُم العالي بالعمل وإلاهخاج0 6
      ًظع خعاب املعخلضماث املادًت0 7
      ًىفز أهذاف الذولت العلمُت واللىمُت والشلافُت وهدللها0 8
      ًخابع الخىفُز بعذ اكشاس الخطت0 9
      ًطىس املعخىي العلمي والخلجي للعاملحن في الجامعت0 :
مه0 ;       ًخابع جطىٍش مىظىمت الخعلُم العالي وجلٍى
      دذد وظاةل الخىفُز0ً 33

ًيعم بحن الجامعاث واملعاهذ واليلُاث وألاكعام في  33

 مجاالث الخعلُم العالي0

     

      ًظع املىاصهت العامت للجامعاث واملعاهذ الخابعت لها0 34
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 اإلاحىز الخاطع: زطم اإلاالمح ألاطاطيت للمىاهج الجامعيت وجطىيسها:

 درجة الموافقة العبارات الرقم
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة ضعيفة غير موافق

ىحه إلعادة الىظش في امللشساث بشيل دوسي0 3
ُ
      ه

      وععى ملىاهبت املىاهج للخطىساث العلمُت املعخجذة0 4
دلم باملىاهج الفعالُت والذًمىمت للجامعت0 5

ُ
      ه

شهض في املىاهج على املهىُت والجىاهب الخطبُلُت0 6
ُ
      ه

ت املعاصشة0 7 خطط للمنهاج على أظاط الاججاهاث التربٍى
ُ
      ه

      هىحه لخطىٍش املىاهج بشيل عششي0 8
      وعذ املىاهج املدىس ألاظاس ي في الخعلُم0 9

ضود باملىاهج الطالب باملعاسف واملهاساث واللُم  :
ُ
ه

 والاججاهاث0

     

يىن باملىاهج الخبراث الىطىُت0 ;
ُ
      ه

      هىحه لخخالءم املىاهج مع الاخخصاصاث املخعذدة0 33
      هىظف املىاهج لخلذًم حعلُم هىعي للجمُع0 33
مشل في املىاهج هظام اللُم ألاظاظُت املجخمع0 34

ُ
      ه

      هشبط املىاهج بخذمت املجخمع0 35
      هصمم مىاهج مشوهت لخىاهب جللباث ظىق العمل0 36
      ىاهج لخىفز أهذاف الخعلُم العالي0هىظف امل 37
      هظمً املىاهج جدلُل اللُم العاةذة في املجخمع0 38

هجذد باملىاهج مذخالث الخعلُم ومخشحاجه بدعب ظىق  39

 العمل0

     

صمم املىاهج لخلبُت مخطلباث املجخمع العىسي0 :3
ُ
      ه

 الي:اإلاحىز العاػس: الخطىيس والجىدة في الخعليم الع

 درجة الموافقة العبارات الرقم
 كبيرة جداً  كبيرة متوسطة ضعيفة غير موافق

      هطبم الخلُُم الزاحي املعخمش للمإظعت واليلُت والبرامج0 3
      هظع معاًحر لظمان الجىدة0 4
      جدلُم مبادب الجزاهت و الشفافُت و املعاعذة0 5
      هلتزم باملعاًحر الىطىُت0 6
      وشجع إلابذاع و الخمحز0 7
      هذسط مىاطً اللىة و الظعف في الجامعت0 8
     وشاسن حمُع ألاطشاف املعىُت مً )طلبت وأوادًمُحن وآلُاث  9
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 عمل وخبراء خاسحُحن( في الخلُُم0

      هظع الخطط إلاحشاةُت الىاضحت0 :
ت للمإظعت0 ;       هىفز بمىطىعُت اللشاساث إلاداٍس

وععى لصُاغت واضحت ملخشحاث الخعلُم على معخىي  33

 الجامعت0

     

بُت لخىمُت املهاساث الحُاجُت0 33       وعخخذم  بشامج جذٍس
      هيشش زلافت الجىدة بحن وافت ألاطشاف بشيل فاعل0 34
      هىاهب حغحراث الجىدة وآلُاتها ووعالجها0 35
      مً)أطش ومعخلضماث(0 هذكم في مذخالث الخعلُم الجامعي 36

ب والبدىر  37 هطبم الجىدة العالُت في )الخعلُم والخذٍس

 والخذماث( امللذمت للمجخمع0

     

      وعضص مخشحاث الخعلُم لخذمت الخىمُت0 38
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 جامعة دمشق
 كلية التربية

 قسم أصول التربية 
 

 العالي وجطىيس مإطظاجه اطخمازة ملابلت لللائمين على جحدًث الخعليم
 

 الظادة العاملين في جطىيس الخعليم العالي:

 جـلىم الباحثت باعداد دزاطت بعىىان:

 ) ألابعاد التربىيت للخطىيس والخحدًث في الخعليم العالي في طىزيت(

هتدددددف الدراسددددة إن التعددددرف بالدددددور الددددذي تقددددوم فيددددو بتطددددوير وحتددددديث التعلدددديم العددددايل, وبعددددض 
 تعددداين منهدددا أثنددداء عمليدددة التخطددديط هبددددف التوصدددل إن نتدددائج تسددداعد يف تفعيدددل الودددعوبات الددد 

مؤسسدددات التعلددديم العدددايل وتطدددوير منظومتهدددا وفدددق ادلعدددايري السدددورية واالسدددتفادة مدددن ادلعدددايري العادليدددة 
 وتوظيفها يف التجديد ادلستمر ذلا5 

رة مددن عبددارات االسددتمارة اددا يرجددن التكددرم اددلء اسددتمارة ادلقابلددة وذلددك بعبددداء رأيكددم عددن كددل عبددا
 مل دلعلومددات وضددعك أن علمدداً 5 مناسددباً  تددراه الددذي اخليددار أمددام   √ترونددو مناسددباً بوضددعك اشددارة   

 يف وموضددوعية مودداقية أكثددر سدتكون لالسددتمارة واضدافتها ادلنظومددة تلدك تطددوير يف وألليتدك تدذكر
 والتعلديم العلمدي البحدث طّدورت يف وستسدهم اىتمدام موضدع إجاباتدك سدتكون لدذلك الدراسة, ىذه
 5ادلستقبل يف العايل

 شاكرين تعاونكم
 الباحثة ميسون حسن

 

 * معلومات عامة:
 تشرين □  دمشق □ الجامعة: -1
 أنثن □  ذكر □ الجنس: -2
 سنة 63 من أكثر □ سنة 63-53 □  سنة 53-43 □ العمر: -3
 جنبيةأ جامعة □ عربية جامعة □  سورية جامعة □ مصدر الشهادة: -4
 س5مدرّ  □ مساعد أستاذ □  أستاذ □ المرتبة العلمية: -5
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 5ذلك غري □ اخلربة □  الوظيفي القدم □أساس التعيين بناًء على:  -6
 5واإلدارية العلمية الشؤون رللس □ اجلامعة رللس □  العايل التعليم رللس □أساس التعيين:  -7

 ال ال أدري نعم العبارات الرقم

الىطىُت  للخعلُم العالي على الذظخىس في الجمهىسٍت جبجى العُاظت  3

 العشبُت العىسٍت0

   

جىطع ظُاظت وطىُت لللبىل الجامعي معخمذة مً خطط الخىمُت  4

 الاكخصادًت0

   

    جدلم العُاظت الخعلُمُت دًملشاطُت الخعلُم وعشوبخه0 5
    لخاص0الخىحه ئلى جدىٍل الخعلُم الجامعي مً مفهىم املجاهُت ئلى ا 6

 في جشاحع وعبت الالخداق   7
 
ٌعذ الدشذد في ظُاظاث اللبىل ظببا

 بالجامعاث الحيىمُت0

   

جتراحع وعبت الالخداق بالجامعاث الحيىمُت مع دخىل اللطاع  8

 الخاص0

   

ش بشامج معخدذزت حعخجُب لالخخُاحاث املجخمعُت املعاصشة0 9     جطٍى
ش أهماط حذًذة في الخعلُم :     العالي0 جطٍى
    ٌعاد الىظش في البيُت الخىظُمُت للبرامج ألاوادًمُت0 ;
    ًخطط بىاء  على ميىهاث مإظعاث الخعلُم العالي0 33
ض بشامج الخعذدًت املعشفُت عبر الاخخصاصاث0 33     حعٍض
شها بما ًلبي خاحاث الخىمُت الشاملت0 34     جدذًث الخطط الذساظُت وجطٍى
    خىظع في ألابيُت الجامعُت مع أعذاد الطالب0ًخىافم ال 35
    ٌعخمذ في ئعذاد محزاهُت املإظعت الجامعُت  على بُاهاث خلُلُت0 36
    جلعم  جيالُف ول عملُت في املإظعت الجامعُت في بُاهاث جىطُدُت0 37
جحن0 38     ئخذار مشاهض حامعُت إلداسة املعخلبل املنهي للخٍش

الخعلُم الجامعي ومىاهجه بما ًخىافم مع مخطلباث حعذًل أظالُب  39

 ظىق العمل0

   

    ًشجبط الخعلُم العالي مع مىظىمت الخعلُم املخياملت0 :3
    ًخم إلاعذاد اظخجابت ملعخجذاث العصش0 ;3
    دفع املخعلم ملخابعت الخعلُم وجطىٍش مهاساجه0 43
    لعلمي0جدلُم الخيامل بحن الجامعاث ومشاهض البدث ا 43
    جشبط الجامعت باملجخمع0 44
    جىفُز خطط الخىمُت0 45
ب املهاساث الخطبُلُت وجىمُتها0 46 ً اللاعذة املعشفُت للطالب وجذٍس     جيٍى
    ًشاعي املىظىمت اللُمُت للمجخمع العىسي0 47
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ت0 48     جىفش الذولت املعخلضماث املادًت البشٍش
    أهذاف الخعلُم العالي0ًدلم اهخظام الذساظت  49
    ًدلم في الخعلُم العالي هظام املشاسهت0 :4
    جفعُل الذًملشاطُت في الخعلُم العالي0 ;4
    جلىم املإظعت الجامعُت بعملُاث جخعلم بالخلُُم الزاحي لخلذمها0 53
    ًشهض على الجىدة  لالظدشماس في الخعلُم العالي0 53
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312 
 

ABSTRACT  
 

The analyzing reading of the historical, economic, social and cultural 

changes on the Syrian society which represented by the strategy of 

modernization and development that Mr, presedent Bashar Al Asad has offered 

as method and a national duty . in addition to the continuous modernization 

based on the principles of the Corrective Movement that the modernization 

movement and development has started as a comprehensive national project 

where its importance has been gained from its national method and from being 

a continuous project in addition to its political strategy that depends on the 

national dimension . It was a program to carry out modernization and 

development where it includes the reformations which lead to total changes in 

the method of the state politically , economically and socially ,this method 

includes a political democracy and an economical freedom  that lead to the 

change in society.  

The actual performance of the scientific vision and the modernizing and 

developmental strategy which Mr,t Bashar Al Asad  the president of the Syrian 

Republic has assured in the  constitutional Oath in 17-7-2000  in the 

Parliament at its special session was strong and clear to define  the  thinking 

and developmental and civilized dimensions of the future of the education , 

learning in its different sorts and its several models .   

 The problem of the research:  
The problem of the research is determined  by answering the following :  

What are the educational dimensions of the modernization and  development 

in  high education in Syria between 2000 and 2010 ?  

Other  questions are :  

1. What is the reality of the modernization and development  in high 

education  and  what are the factors of  success  between 2000 and 

2010? 

2. What are the problems that  hinder the  process of the development and 

modernization of the  educational political in high education in Syria?  

3. What are the opinions  of  participants  in high education  in the process 

of development and development ?  

4. What is the  experience of  the development and modernization of the 

high education  concerning its inputs  and its reflection on  its 

institutions in Syria ? 

5.  What are the necessary suggestions to develop the educational process 

and  its  factors based on  the requirements of   refreshing and 

reformation in the  education of university institutions in Syria?    

 The  objectives of the research:  
The research aims at the following :  

1. Studying  the reality of the modernization and development in high 

education  and the factors of success between 2000 -2010 .  
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2. Discovering the problems which hindered the  process of 

development and modernization  of the educational policy in high 

education in Syria .  

3. Realizing the opinions of  the participants in high education in the 

process of the development and modernization between 2000-2010. 

4.Evaluating the experience of the modernization and development of 

the high education concerning its components and its reflection on the  

institutions in Syria .  

5. Providing suggestions to develop the educational process based on 

the requirements of the refreshing and reformation in the institutions of 

the university education in Syria .  

 The Hypotheses of the research:  
1.There are no statistical significant differences between the mean 

degrees of the  members of the  instructional staff in their role to 

develop the high educational institute according  to the variable of sort . 

2.There are no statistical significant differences between  the mean 

degrees of the members of the staff  in their role to develop the high 

educational institute according to the variable of the university. 

3.There are no statistical significant differences between the mean 

degrees of the members of the staff in their role  to develop the high 

educational institute  according to the variable of the faculty.  

4.There are no statistical significant differences between the members of 

the staff in their role to develop the high educational institute according 

to the  variable of the scientific qualification .  

5.There are no statistical significant differences between the members of 

the staff in their role to develop the high educational institute according 

to the variable of  the  years of teaching in the university . 

6.There are no statistical significant differences between participants in 

high education  in their role to develop the high educational institute 

according to the variable of sort .  

7.There are no statistical significant differences between the mean 

degrees of the participants in high education for their role in 

modernization of the high education and development of its institutions 

according to the variable of the university .  

8.There are no statistical significant differences between the mean 

degrees of the participants in high education in modernization of high 

education and development of its institutions according to the variable 

of the administrative quality .  

9.There are no statistical significant differences  between the mean 

degrees of the participants in high education for their role in 

modernization the high education and development of its institutions 

according to the variable of the source of the certificate.  

10.There are no statistical significant differences between the mean 

degrees of the participants in high education for their role in 

modernization of the high education and development of its institutions 

according to  variable  of the scientific degree .  
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11.there are no statistical significant differences between the mean 

degrees of the participants of the high education for their role in 

modernization of the high education and development of its institutions 

according to the variable of the source of the certificate.    

12.There are no statistical significant differences between the mean 

degrees of the participants of the high education for their role in 

modernization of the high education and development of its institutions 

according to the variable of the employment base . 

13.There are no statistical significant differences between the mean 

degrees of the dpartment heads  for thier ffctivnss indevlopmnt of the 

high education according to the variable of  sort .  

14.There are no statistical significant differences between the mean 

degrees of the dpartment heads  for thier ffctivnss indevlopmnt of the 

high education according to the variable of  the university .  

15.There are no statistical significant differences between the mean 

degrees of the dpartment heads  for thier ffctivnss indevlopmnt of the 

high education according to the variable of  the faculty .  

16.There are no statistical significant differences between the mean 

degrees of the dpartment heads  for thier ffctivnss indevlopmnt of the 

high education according to the variable of  the acadmic degree.  

17.There are no statistical significant differences between the mean 

degrees of the dpartment heads  for thier ffctivnss indevlopmnt of the 

high education according to the variable of  the  years of exprience .  

18.There are no statistical significant differences between the mean 

degrees of the dpartment heads  for thier ffctivnss indevlopmnt of the 

high education according to the variable of  the  mploymnt base. 

 The  Method of the Research and its tools:  
The nature of the rsearch leads to its method , so it depends on more than one 

method , the historical one to get specific results about the educational system 

and its problems and to defin its charachteristics and the  dvlopment that 

happened  in the system during  ten years , and this method is to describe  

acute descriptions of the phenomena that lead to solve problems by imagening 

the current state  and defining the relations which exsite among the phenomena 

to predict about the related events.  

The historical method acknoledges the casual relations among the last events 

and reviewing a comprehensive process of the collected data about the 

problems and comparing between them and iterpreting them . The second 

method is the descriptive  analytic one to get information , and opinions relatd 

to the high education , this method has been chosen becaus it enables the 

research to ask about the studid phenomenon , its circumstancs , then to 

interpret it , and bcause it deals with the available information about the 

rsarch according to other rsarchs , articls , books and anlyizing it  to get the 

scientific  needs  and the trained one for the sample of the research , in 

addition , to the relatd results about the research, and to achieve its objectives . 

This method is suitable for the current research .  

The tools of the research:  
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1- An interview with experts in the Ministry of Higher Education (Higher 

Education Council - Planning Directorate) and party leaders (Office of Higher 

Education) . 
2- a questionnaire to get feedback from administrators (President of the 

University, vice-rector, deans, vice-deans, heads of departments) and experts 

in the Ministry of Higher Education dimensions of modernization and 

development in higher education, and the problems faced by this process, and 

suggestions needed to resolve and development . 
3 - a questionnaire to solicit the views of members of the teaching staff on the 

dimensions of modernization and development in higher education, problems, 

obstacles and difficulties, and solutions in order to raise the effectiveness of the 

educational process in higher education institutions in the Syrian Arab 

Republic. 

 The Limits of the Research    :  
The study sample included two groups : 
The first includes a number of administrators scientific "President of the 

University vice rector, deans, vice-deans, department heads" at the universities 

(Damascus, October) model so as to their contribution to the modernization 

and development, and develop plans for the renewal of the system of each 

university and submit them to the Ministry of Higher Education in the Republic 

Syrian Arab . 
The second sample of members of the teaching staff in the universities 

mentioned / Damascus, November /. And some of the experts in the Ministry of 

Higher Education (Higher Education Council - Planning Directorate) - 

Regional Command (Office of Higher Education), was determined the sample 

size required using the law of the sample statistics, the type of sample was 

stratified random, where he was using the proportional distribution in each 

layer. 

The boundaries of the study Vtm divided as follows : 
Temporal boundaries: is expected to be this study during 2010 -2014 m . 
Spatial boundaries: Universities of public education (Damascus, October) 

model in order to achieve the objectives of the study . 
Human border: teachers, administrators, scientists, institutions of higher 

education in the Syrian mentioned, and some experts in the Ministry of Higher 

Education (Higher Education Council - Planning Directorate) - Regional 

Command (Office of Higher Education). 

 The Results of the Study   :  
First The results related to the reality and development of high Education 

during the 2000- 2010   .  

1- The total number of the students at the first stage each year (14814) students 

at average of a mean of (7.78%) during 2000-2010 , and the number of the new 

students increased to 2957 students at an average of 7.02 %, and the number of 

the graduated students was increased to (1865) students at an average of 11%   .  

2-There is a positive  and very strong relation between the numbers of the 

students at the first stage of the university ( total, new , graduated ) and the 
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time where the general direction of this relation has the equivalent  of the first 

degree 1 

3- It is expected that the total number of the students is going to be  increased  

at the first stage each year in an average of (15117) students at the mean of 

4.38 % and the number of the graduated students each year is going to be 

increased to (2009 ) students at an average of (5.9%) 

4- The total number of the students at the university stage ( parallel education ) 

each year at 7861 students at an average of increasing of 249.15% during 

2000-2010  and the number of the students in the open learning to be 22107 

students at an average of 88.66%  .  

5- There is a strong and positive relation between the numbers of the students 

at the first stage  ( The parallel learning , the open \learning) and the time 

where the relation has the relation has the first degree equivalent  6- It is 

expected to that the number of the students to be increased (Parallel learning 

and open learning) at an average of 8377students at a mean of 15.86% during 

2000-2010 students at an average and mean of 11.56%   .  

7- The number of the staff  at the Syrian Universities was increased to (110) 

member , at an average of 1.31% during 2000-2010 Where it was proved that 

there is a positive and strong relation between the total number of the staff and 

the time which has the first equivalent and it is expected that the number of the 

staff of the universities each year to be 79 member to be an average of o.86% .  

8- The total number of the students of the high education was increased to 

722 students in an average of 2000-2010 . and the number of the graduated  

students of the high education was increased to 66  graduated students in 

an average of  2.14%  

9-There is a strong and positive relation between the total numbers of 

students and graduated students of the high education and the time, which 

has the first degree equivalent in the general direction .  

10- It is expected that the total number of the high education students is 

going to be 622 students  in an average of 4.01% during 2000-2010  and 

the number is going to be increased to 66 graduated students  in an average 

of 1.81 %.  

11- decreasing the total number of delegates and returning from 

deployment on average annually in the amount of /-8/ CFTC and return 

from deployment, an average decrease in average / -0.61% / during the 

period (2000-2010). It has been proven the existence of a negative 

relationship and weak among the total number of delegates and returning 

from deployment, and time, and that the trend line for this relationship 

takes the form of the equation of the first class, is expected to decrease the 

total number of delegates and returning from deployment on average 

annually in the amount of / 19 / CFTC and the return of IFAD, an average 

decrease in average / -1.76% / during the period (2011-2020). 

12- The total number of students of the intermediate institutes increased 

each year to be 1356 students  at an average of 5.28% during 2000-2010, 

and the number of the new students each year has increased to (417) 
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students at an average of 2.86 %  ,in addition , the number of the graduated 

students has increased to be 536 students at an average of 11.53%  

13-  There is a very strong and positive relation between the number of the 

students of the intermediate institutes ( the total , the new and the graduated 

) and the time , where the direction is general for the first degree equivalent 

.  

14- It is expected that the number of the students of the intermediate 

institutes  is going to be increased to (1427)  students each year at an 

average of 3.59% during 2000-2010 and the number is going to increase to 

449 students each year at an average of 2.35% and the number of 

graduated students is going to increase to 549 students at an average of 

5.89%   

15- The number of the female students at the nursing school has increased 

to ( 38 ) students  at an average of 6.3% during 2000-2010 , and the 

number of  the graduated female students has increased to (12) students 

each year at an average of 5.75% .  

16-  There is a very strong and positive relation between the total number of 

the female students  and the graduated ones  and between the time  where 

the relation has the general direction of the first degree equivalent .  

17- It is expected that the total number of the graduated female students of 

the nursing school to be (38 )students at an average of 4.01% during 2011-

2020), and the number of the graduated female students is going to be each 

year (14) students at an average of 4.114%   

18- The number of the buildings of  university students has increased to  (2) 

buildings each year at an average of 4.62 % during 2000-2010. and the 

number of the students who inhabited the buildings are 1133 students each 

year at an average of increasing to 3.44% and the number of the beds into 

rooms  was increased to 1107 at an average of 3.37 % .  

19- There is a reflected relation between the number of the inhabited 

students at the buildings and the number of their  beds and the time, that 

during time  the number of students and their buildings of staying and the 

number of the beds are increased . and this is related to the continuous 

process of building the students' staying buildings .  

Second : The Results of the Test of the Hypotheses :  

1- There is no statistical significant differences between the mean degrees 

of of the members of the staff in their role of developing the institutions 

of the high education according to the variable of the sort .  

2- There is no statistical significant differences between the mean degrees 

of  the members of the staff in their role of developing the institutions of 

the high education according to the variable of the university in favor of 

the numbers of the staff at Damascus  university.  

3- There is no statistical significant differences between the mean degrees 

of  the members of the staff in their role of developing the institutions of 

the high education according to the variable of the university in favor of 

the numbers of the  scientific staff . 
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4- The presence of statistically significant differences between the mean 

scores of faculty members in their effectiveness for the development of 

higher education institution depending on the variable Grade. These 

differences between the category of Grade (Professor), and each of the 

categories (Lecturer, charge d'affaires, Instructor), and for the benefit 

of the category (professor). There are also significant differences 

between the category of Grade (Assistant Professor), and each of the 

categories (Lecturer, charge d'affaires, Instructor), and these 

differences for the benefit of the category (assistant professor), as well 

as there are significant differences between the category of Grade 

(teacher), and all of categories (Lecturer, charge d'affaires, Instructor), 

and these differences in favor of the class (teacher), and this indicates 

the faculty members of the rank (professor, assistant professor, teacher) 

contribute to the development of higher education institution better than 

the rest of the categories. 

5-  There are statistical significant differences  between the mean degrees 

of the members of the staff in their role of developing the institutions of 

high education according to the variable of the years of teaching at 

university  in favor of the years of teaching sections . ( 5 to less than 10 

years ) and the section of ( 1 to less than 5 years) and there are 

statistical differences between the years of teaching (10 t0 15 years ) 

and the section of ( 1 to 5 years ) in favor of  the years of teaching ( 10 

to less than 15 years ) in addition , there are statistical differences 

between the section of teaching years ( from 15 to less than 20 years ) 

and between the sections of ( 1 to less than 5 years , and from 5 years to 

less than 10 years too less than 15 years)  in favor of the section of 

teaching years  ( from 15 to less than 20 years ) and there are statistical 

differences between the years of teaching sections of 20 years and more 

and between the sections of (1 to less than 5 to less than 10 years and 

from 10 years to less than 15 years) in favor of the  20 years section and 

more . This result indicates that the increasing years of teaching at 

university the role of the members of the staff is increased in developing 

the institutions of the high education .  

6- There are statistical significant differences between the mean degrees of 

the members of the staff in their role of developing the institutions of 

high education according to the variable of the university  that they have 

got their certificates and these differences between the members of  of 

the staff who have graduated from a foreign university and between 

those who have graduated from a Syrian or Arabic university  in favor 

of those who have graduated from a foreign university .  

7-  There are no statistical significant differences between the principals of 

the high education' mean degrees in their role of modernizing the high 

education and developing its  institutions according to the variable of 

the sort .  

8- There are no statistical significant differences between the principals of 

the high education' mean degrees in their role of modernizing the high 
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education and developing its  institutions according to the variable of  

the university .  

9- There are no statistical  significant differences between the principals of 

the high education' mean degrees in their role of modernizing the high 

education and developing its  institutions according to the variable of  

the administrative quality  in favor of those who are at the university 

council . 

10- There are no statistical  significant differences between the principals of 

the high education ' mean degrees in their role of modernizing the high 

education and developing its  institutions according to the variable of  

the scientific degree in favor of the degree of ( professor ) and both of ( 

professor assistant and teacher) in favor of ( the professor ) section . but 

there are no differences between ( the professor assistant and the 

teacher ) . 

11-  There are no statistical significant differences between the principals of 

the high education' mean degrees in their role of modernizing the high 

education and developing its  institutions according to the variable of  

the source of the certificate .  

12-  There are no statistical  significant differences between the principals of 

the high education ' mean degrees in their role of modernizing the high 

education and developing its  institutions according to the variable of  

the employment base  in favor of those who have  old experience  and 

between the participants of the developing of high education according 

to their old experience  and there are statistical significant differences 

between those who have been employed according to the years of 

experience and between those of other factors  in favor of the years of 

experience . 

13-  There are statistical significant differences between the mean degrees of 

the departments heads concerning their effectiveness in developing the 

high education according to the variable of sort  in favor of males .  

14- There are statistical significant differences between the mean degrees of 

the departments heads concerning their effectiveness in developing the 

high education according to the variable of the university .  

15- There are statistical significant differences between the mean degrees of 

the departments heads concerning their effectiveness in developing the 

high education according to the variable of the faculty in favor of the 

scientific department s. 

16-  There are statistical significant differences between the mean degrees of 

the departments heads concerning their effectiveness in developing the 

high education according to the variable of the academic  degree .  

17-  There are statistical significant differences between the mean degrees of 

the departments heads concerning their effectiveness in developing the 

high education according to the variable of the years of experiences  

and these differences are between the years of experience (5 to 10 years) 

and the section ( less than 5 years ) in favor of the section of (5 to 10 

years) and there are differences between the years of experience ( more 
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than 15 Years) and the section of ( 5 to 10 Years ) in favor of  ( more 

than 15 years). 

18-   There are statistical significant differences between the mean degrees 

of the departments heads concerning their effectiveness in developing 

the high education according to the variable of the employment base , 

and these differences were in favor of those who have employed 

according to the base of experience . 
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