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 :المستخلص

صنيف الجامعات، ميدانا حيويا ومرغوباً للدراسة والبحث والمناقشة أصبح موضوع ت  

من المفاهيم االكاديمية التي تتجسد من خاللها منهجية واَليات الجامعات في الوقت  باعتباره

الحاضر، فهو حصيلة دورة في السمعة األكاديمية للجامعات ومنتسبيها من اعضاء الهيئة التدريسية 

زبائنها والمستفيدين الخارجيين من خدماتها التي نتج عنها رسم السياسات  والموظفين فيها وحتى

، وعليه جرى تطبيق هذه الدراسة في جامعة االنبار مجتمعا للبحث والبرامج التطويرية للجامعات

وقد تم اعتماد االساليب االحصائية في ( من اعضاء هيئة التدريس، 5151تمثله عينة مؤلفة من )

المعلومات من اجل تحقيق أهدافها وحل إشكاالتها المعرفية النظرية والعملية جمع البيانات و

( استمارة صالحة للتحليل 254واسترجع منها ) استبانة( استمارة 511التطبيقية، وقد تم توزيع )

ومن ثم تحليل النتائج واختبار صحة الفرضيات، وقد خرجت  ومؤشرات التصنيف لثالث سنوات،

بينها، ظهور مستوى نتائج السمعة االكاديمية في  ن االستنتاجات برز منالدراسة بمجموعة م

وتفسر تلك النتيجة إلى أن إدارة الجامعة تسعى بشكل جيد  ،الجامعة كانت بمستوى تقييم مرتفع

لجعل سمعة الجامعة االكاديمية متميزة، واختتمت الدراسة بجملة من التوصيات من شأنها االرتقاء 

والوصول بها إلى مصاف الجامعات المتقدمة. الكلمات المفتاحية: التصنيف بمستوى الجامعة 

 االكاديمية.العالمي، السمعة 

 التصنيف العالمي، السمعة األكاديمية. الكلمات المفتاحية:
 

The Role of the World Rankings in Promoting Academic Reputation 
 

Researcher: Raad Mahdi Saleh  Prof. Dr. Naji Abdulsattar Mahmood 

College of Administration and Economics  College of Administration and Economics 

Tikrit University  Tikrit University 
 

Abstract: 

  The subject of the classification of universities has become a vital and desirable 

field for study, research and discussion as one of the academic concepts through which 

the current methodology and mechanisms of universities are embodied. This is the 

result of a course in the academic reputation of universities and their faculty members 

and employees and even its customers and external beneficiaries. The research and 

development programs of the universities. Therefore, this study was implemented at 

                                                           
تأثير التصنيف العالمي للجامعات في السمعة األكاديمية والجاذبية  :الموسومة ماجستيرالبحث مستل من رسالة  )*(

 .التنظيمية
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Anbar University, a research society represented by a sample of (1537) faculty 

members. Statistical methods have been adopted in the collection of data and 

information in order to achieve its objectives and solve its theoretical and practical 

knowledge problems. A total of 307 questionnaires were distributed and 216 

questionnaires were valid for analysis and classification indicators for three years, and 

then analyzed the results and tested the validity of the hypotheses. The study emerged 

with a number of conclusions, among which were:The level of academic reputation 

results at the university was high, and the result was that the university administration 

was working well to make the academic reputation of the university distinct. The study 

concluded with a number of recommendations that would improve the university's level 

and reach the of advanced universities ranks.  

Keywords: World Ranking, Academic Reputation. 
 

 منهجية الدراسة: المحور األول

التعليم العالي العراقية اليوم مشكالت معقدة وكثيرة تحد من مؤسسات تواجه  مشكلة الدراسة: .والا أ

المعايير،  أداء عملها وتجعلها غير قادرة على المضي صوب التنافس ومن هذه المشاكل ازدواجية

ليات االداء، لذا جاءت هذه الدراسة استجابة للعديد من التحديات أهمها، تطبيق انجاز عم وتأخير

 معايير الجودة في التعليم الجامعي فضال عن تحقيق سمعة اكاديمية.

ن طبيعة التوسع في مؤسسات التعليم العالي والنمو االقتصادي المتوقع ورغبة السكان في إ  

تعليم، مشكلة قد ادركتها معظم الجامعات في الدول المتقدمة، وتعاملت معها في ضوء التعلم وال

العالقة بين التصنيف العالمي للجامعات من أجل تحقيق سمعة اكاديمية متميزة، وان الجامعات 

العراقية بشكل عام وجامعة االنبار موضع الدراسة بشكل خاص اليوم بحاجة ماسة الى ان تدرك 

لى سلم تحقيق التميز إة، وهذا ينعكس بدوره على ضرورة تبنيها معايير ترتقي بها هذه الحقيق

والوقوف بمصاف الجامعات الرصينة االقليمية منها والعالمية، ردماً للفجوة المتوقعة في ما بينهما، 

ومن خالل ما تقدم فان مشكلة الدراسة تتبلور في التعرف على تأثير التصنيف العالمي في السمعة 

صياغة المشكلة في  الباحثاناالكاديمية وتوخياً للدقة في ايجاد الحلول الكفيلة لمشكلة الدراسة ارتأى 

 .لى حلهاإمجموعة من التساؤالت ألن فهم المشكلة هو نصف الطريق 

 ؟ما مدى توافر معايير التصنيف العالمي في الجامعة المبحوثة. 5

يمية عن معايير التصنيف العالمي وتأثيره في السمعة االكاد المالكاتهناك تصور واضح لدى  هل. 2

  االكاديمية؟

 هل توجد عالقة بين مؤشرات التصنيف العالمي والسمعة االكاديمية في الجامعة المبحوثة؟. 5

 مدى تأثير التصنيف العالمي في والسمعة االكاديمية في الجامعة المبحوثة؟. 6

سة أهميتها من أهمية المتغيرات المبحوثة والموضوع الذي تكتسب هذه الدرا أهمية الدراسة: .اا نيثا

تعالجه والموقع المختار للدراسة، إذ تسهم هذه الدراسة من خالل طرح االطر النظرية لمتغيرات 

من الضرورات االستراتيجية والسمعة االكاديمية التي تعتبر  العالميالدراسة المتمثلة بالتصنيف 

على المستوى الميداني  لألهميةاما بالنسبة  مؤسسات التعليم العالي، لالرتقاء بالتميز الجامعي في

 باآلتي:تمكن ف
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من أهمية القطاع المبحوث في العراق بمختلف نشاطاته، وبوجه خاص قطاع التعليم، والذي  أهميتها. 5

يستلزم تقديم اقصى قدر من القوة وتوفير ما يلزم لبقاء المؤسسات التعليمية في مقدمة مراتب 

التصنيف من خالل تأثير التصنيف العالمي في تعزيز السمعة االكاديمية لمواكبة للتغييرات 

 والتطورات المختلفة.

بات جلياً في االدبيات المعاصرة لإلدارة ان المنهجيات واالستراتيجيات الجديدة )التصنيف  لقد. 2

معات، وخصوصاً في ظل االكاديمية( دور في تعزيز اداء الجا )السمعةالعالمي للجامعات( و 

 العالي.التطورات المتسارعة التي تشهدها بيئة التعليم 

اهميتها يمكن توضيح الهدف من خالل التعرف على مشكلة الدراسة و :أهداف الدراسة ثالثاا.

لهذه الدراسة والذي يتمثل في تعريف المنظمات التعليمية بالدور الذي يلعبه التصنيف  الرئيس

 فضال عن األهداف الفرعية والتي تتمثل باالَتي:في السمعة االكاديمية وتعزيزها، ه العالمي وتأثير

معرفةةةةة مةةةةدى تبنةةةةي المؤسسةةةةات التعليميةةةةة لمفهةةةةوم التصةةةةنيف العةةةةالمي وتةةةةأثيره فةةةةي السةةةةمعة . 5

 االكاديمية.

وتشةةةخيا واقةةةع التصةةةنيف العةةةالمي للجامعةةةات ودوره فةةةي تعزيةةةز السةةةمعة االكاديميةةةة  وصةةةف. 2

 بار موضوع الدراسة.في جامعة االن

 والسمعة االكاديمية.ي للجامعات التصنيف العالمتفسير طبيعة العالقة المتداخلة بين . 5

 وفرضياتها مخطط الدراسة االفتراضيرابعاا. 

تتطلةةةب المعالجةةةة المنهجيةةةة لمشةةةكلة الدراسةةةة علةةةى وفةةةق اطارهةةةا  :مخططططط الدراسطططة االفتراضطططي أ. 

مخطةةةف افتراضةةةي يعكةةةس طبيعةةةة العالقةةةة المنطقيةةةة بةةةين النظةةةري ومضةةةامينها الميدانيةةةة بنةةةاء 

المتغيةةةرات المبحوثةةةة، فضةةةال عةةةن توضةةةيح االبعةةةاد الفرعيةةةة لتلةةةك المتغيةةةرات وتأثيراتهةةةا فةةةي 

المؤسسةةةات التعليميةةةة قيةةةد الدراسةةةة مةةةع مراعةةةاة امكانيةةةة قيةةةار هةةةذه المتغيةةةرات وعلةةةى افتةةةرا  

 ان العالقة تشير باتجاه واحد.

مي متغيراً مسةتقالً فيمةا تمثةل السةمعة االكاديميةة متغيةرا تابعةاً ضةمن إذ يمثل التصنيف العال  

 :( يوضح ذلك5الدراسة الحالية والشكل )
 
        

   التصنيف العالمي  
        

  
 السمعة

 األكاديمية

سمعة أصحاب 

 المصالح

استشهادات هيئة 

 التدريس

نسبة الطلبة الى 

 هيئة التدريس

نسبة هيئة 

 انبالتدريس االج

نسبة الطالب 

   االجانب

        

        

   ة األكاديميةعالسم  
        

  

 

  

    

    

    

    
        

 (: مخطف الدراسة االفتراضي5الشكل )

 المصدر: من اعداد الباحثان.

 

المسؤولية 

 االجتماعية

 

 األداء
 

 القيادة
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القةةةة م تحديةةةد مجموعةةةة فرضةةةيات اسةةةتناداً إلةةةى المخطةةةف بهةةةدف اثبةةةات العتةةة :فرضطططيات الدراسطططةب. 

 اإلحصائية وتفرعاتها.

( α≤1011توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مسةتوى الداللةة )الفرضية الرئيسة األولى: 

ألعضةاء هيئةة  أستشهاداتبين معايير التصنيف العالمي )السمعة األكاديمية، سمعة اصحاب العمل، 

هيئةة التةدريس األجانةب، نسةبة التدريس، نسةبة الطةالب إلةى أعضةاء هيئةة التةدريس، نسةبة أعضةاء 

 الطالب األجانب( والسمعة األكاديمية في جامعة االنبار.

( لمعةايير α≤1011ذو داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة ) تةأثيريوجد الفرضية الرئيسة الثانية: 

ألعضةاء هيئةة التةدريس،  أستشةهاداتالتصنيف العالمي )السمعة األكاديمية، سمعة اصحاب العمةل، 

ة الطةةالب إلةةى أعضةةاء هيئةةة التةةدريس، نسةةبة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس األجانةةب، نسةةبة الطةةالب نسةةب

  األجانب( على السمعة األكاديمية في جامعة االنبار.

( بةين α≤1011توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة )الفرضية الرئيسطة الثالثطة: 

السةمعة األكاديميةة ) معايير التصنيف العالمي على تأثيرمتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

العمةر، التحصةيل الدراسةي، المرتبةة العلميةة، سةنوات  االجتمةاعي،النةوع تعزى للمعلومات العامةة )

 الخدمة في التدريس، الدورات التدريبية( في جامعة االنبار.

يةز السةمعة األكاديميةة فةي تسهم معايير التصنيف العالمي بإبعاده في تعزالفرضية الرئيسة الرابعة: 

 جامعة االنبار من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 وتتضمن الدراسة الحالية بعض الحدود، وهي:  حدود الدراسة: خامساا.

الحةةةةدود البشةةةةرية: اعضةةةةاء الهيئةةةةة التدريسةةةةية فةةةةي جامعةةةةة االنبةةةةار والتةةةةي تتضةةةةمن )مةةةةدرر . 5

 مساعد، مدرر، استاذ مساعد، استاذ(.

 (.QSمكانية: دراسة تحليلية لجامعة االنبار وفق مؤشرات التصنيف العالمي )الحدود ال. 2

الحةةةدود الزمانيةةةة: وتتمثةةةةل بمةةةدة إعةةةداد الدراسةةةةة التحليليةةةة فةةةي قطةةةةاع التعلةةةيم العةةةالي المتمثلةةةةة . 5

بالزيةةةةارات الميدانيةةةةة والمقةةةةابالت التةةةةي أسةةةةهمت فةةةةي تشةةةةخيا  والتةةةةي بةةةةدأتبجامعةةةةة االنبةةةةار 

جمةةةةع المعلومةةةةات األوليةةةةة عةةةةن مجتمةةةةع الدراسةةةةة، ومةةةةدة توزيةةةةع  مشةةةةكلة الدراسةةةةة، ومةةةةن ثةةةةم  

 .26/52/2151ولغاية  51/2/2151استمارة االستبانة واسترجاعها وامتدت للمدة 

جرى اعتماد عدد من االدوات الخاصة بجمع البيانةات وتحليلهةا، للوصةول  :ادوات الدراسة .اا دسسا

 :لى النتائج النهائية، وعلى النحو االَتيإ

اعتمةةةةدت الدراسةةةةة علةةةةى المصةةةةادر العلميةةةةة المختلفةةةةة والمتمثلةةةةة باألدبيةةةةات  النظةةةةري:لجانةةةةب ا. 5

العربيةةةة واالجنبيةةةة مةةةن كتةةةب ودوريةةةات واطةةةاريح ورسةةةائل جامعيةةةة ومواقةةةع شةةةبكة االنترنةةةت 

 الدراسة.وبحوث ومقاالت ذات عالقة بطبيعة 

 :ن الوسائل، وهيذ تم االعتماد في الجانب العملي على مجموعة مإ العملي:الجانب . 2

وهةةةي االداة الرئيسةةةة والمعةةةول عليهةةةا فةةةي هةةةذه الدراسةةةة لجمةةةع البيانةةةات والمعلومةةةات : االسطططتبانة أ. 

ذات الصةةةةلة بالجانةةةةب الميةةةةداني، وقةةةةد طةةةةورت االسةةةةتبانة الخاصةةةةة بهةةةةذه الدراسةةةةة مةةةةن خةةةةالل 

مراجعةةةة االدبيةةةات المتعلقةةةة بموضةةةوع المتغيةةةرات الرئيسةةةة للحصةةةول علةةةى مقةةةاييس وتصةةةميم 

 الرئيسة.بمقاييسها الخاصة بمتغيراتها  الباحثانئلة االستبانة والتي اُّعدت من قبل أس
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 هيكلية استمارة االستبانة :(5الجدول )

 ت
المتغيرات 

 الرئيسة
 المتغيرات الفرعية

عدد 

 الفقرات

أرقام 

 الفقرات
 المصادر

5 
المعلومات 

 الشخصية

العمر، التحصيل  االجتماعي،النوع 

رتبة العلمية، سنوات الخدمة الدراسي، الم

 التدريس، عدد الدورات التدريبية في

 الباحث 5-4 4

2 
التصنيف 

 العالمي

 1-5 1 السمعة االكاديمية

Wailo, 2014 

Rauhvargers, 2013 

Altbach, 2011 

 51-4 1 سمعة اصحاب المصالح

 51-55 1 عضاء هيئة الدريسأ ستشهاداتا

 21-54 1 هيئة التدريسنسبة الطلبة الى اعضاء 

 21-25 1 نسبة اعضاء هيئة التدريس االجانب

 51-24 1 نسبة الطلبة االجانب

5 
السمعة 

 االكاديمية

 51-55 1 المسؤولية االجتماعية
Roksano, 2015 

Lievens, 2017 
 61-54 1 االداء

 61-65 1 القيادة

 ان.المصدر: من إعداد الباحث

 خضعت استبانة الدراسة بمقاييسها المعتمدة إلى اختبارات الصدق والثبات، وكما يأتي:  ولقد          

 والمقةةةةاييس االختبةةةةارات لبنةةةةاء الصةةةةدق مةةةةن الشةةةةروط الضةةةةروريةيعةةةةد : مصططططداقية االسططططتبانة . ب

أجلهةةا بحيةةث  مةةن اعةةدت لألهةةداف التةةي فقةةرات االسةةتبانة تقةةيس بةةه الةةذي المةةدى علةةى يةةدل فهةةو

هةةةةذا السةةةةياق تةةةةم التأكةةةةد مةةةةن صةةةةدق المقيةةةةار  وفةةةةي ،بقراءتهةةةةان يقةةةةوم تكةةةةون مفهومةةةةة لكةةةةل مةةةة

 بطريقتين:

 مةةةن مجموعةةةة علةةةى االسةةةتبانة فقةةةرات عةةةر  علةةةى الطريقةةةة هةةةذه تسةةةتند :الصطططدل الرطططاهري. 1

 الصةةةدق هةةةذا تحقةةةق وقةةةد صةةةالحيتها علةةةى للحكةةةم فةةةي مجةةةال االختصةةةاص والخبةةةراء المحكمةةةين

المحكمةةةةين مةةةةن  مةةةةن مجموعةةةةة ها علةةةةىسةةةةئلتأفقةةةةرات االسةةةةتبانة و عةةةةر  خةةةةالل مةةةةن ظاهريةةةةاً 

التةةةي يةةةرى فيهةةةا المحكمةةةين  بعةةةض الفقةةةرات وصةةةياغة وتةةةم تعةةةديل اسةةةاتذة الجامعةةةات العراقيةةةة

 أكثر وضوح ومالئمة لمحتواها. لتكون إعادة صياغتها ضرورة في

 مةةن فقةةرة كةةل اتسةةاق الةةداخلي هةةو مةةدى بصةةدق المحتةةوى أو االتسةةاق يقصةةد: صططدل المحتططو . 2

 الةةةداخلي االتسةةةاق حسةةةاب تةةةم وقةةةد الفقةةةرة، هةةةذه تنتمةةةي إليةةةه البُعةةةد الةةةذي مةةةع المقيةةةار فقةةةرات

 أبعةةةةاد فقةةةةرات مةةةةن فقةةةةرة كةةةةل االرتبةةةةاط بةةةةين حسةةةةاب معةةةةامالت خةةةةالل مةةةةن وذلةةةةك للمقيةةةةار،

 المقيار.

اسةتخدمت مجموعةة مةن االدوات االحصةائية  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسطة سابعاا.

 وكما يأتي: تحليليه أدواتالدراسة واخرى  ومنها ما يتعلق بوصف متغيرات

 .االدوات االحصائية الوصفية تمثل النسب المئوية واالوساط الحسابية واالنحراف المعياري. 5

( واالرتباط البسيف t,fالمؤشرات المالية واختبار ) ة التحليلية وتشتمل على االتي:االدوات االحصائي. 2

 . التباينواالنحدار الخطي البسيف ووالمتعدد 

يستمد تحديد القطاع الذي تجري فيه الدراسة أهمية كبيةرة، إذ تتبةين  :وصف مجتمع وعينة الدراسة

متغيرات الدراسة وأهدافها في أطار التحديد الصحيح والواضح للقطاع مجتمع الدراسة، وبنةاًء علةى 
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تمةةع الدراسةةة وعينتهةةا وتتنةةاول هةةذه الفقةةرة مجذلةةك اختيةةرت جامعةةة االنبةةار ميةةداناً إلجةةراء الدراسةةة 

 وبعض المؤشرات الخاصة بهما وكما يأتي: 

  باالَتي:وتأسيسا على ما تقدم تتحدد مبررات اختيار ميدان الدراسة 

اشةةةارت نتةةةائج المسةةةح الميةةةداني األولةةةي للباحةةةث انسةةةجام طبيعةةةة الدراسةةةة واهةةةدافها مةةةع واقةةةع . 5

يةةةرات وذلةةةك الحتةةةواء تنظيماتهةةةا الشةةةركات المبحوثةةةة بخاصةةةة فيمةةةا يتعلةةةق بمجةةةال اختيةةةار المتغ

 عامين.دارة عليا ومديرين إعلى مجلس 

أهميةةةة الةةةدور االسةةةتراتيجي الةةةذي تمارسةةةه الجامعةةةة المبحوثةةةة فةةةي االقتصةةةاد العراقةةةي فةةةي البنةةةاء . 2

  واالجتماعي.الفكري والثقافي والمعرفي 

اتخةةةاذ قةةةرارات  طبيعةةةة عمةةةل الجامعةةةة المبحوثةةةة الةةةذي يةةةرتبف بعمليةةةات اسةةةتباقية والتةةةي تتطلةةةب. 5

سةةةريعة وظرفيةةةة علةةةى وفةةةق مسةةةتجدات الوضةةةع القةةةائم لضةةةمان االسةةةتمرار والتقةةةدم فةةةي مراكةةةز 

 العالمي.التصنيف 

 توزيع استمارات االستبيان على األفراد عينة الدراسة :(2جدول )ال

 اسم الجامعة
االستمارات 

 الموزعة

 االستمارات

 المستلمة الصالحة

النسب إلى إجمالي 

 لموزعة %االستمارات ا

 254 254 511 جامعة االنبار

 %511 11054 511 المجموع

 .الباحثانإعداد  المصدر:

اشةةتمل المحةةور االول مةةن اسةةتبانة الدراسةةة علةةى المعلومةةات  :وصططف خصططائص عينططة الدراسططة

 :لشخصية لعينة الدراسة، وكما يأتيا

 عينة الدراسةاألفراد المبحوثين في الجامعة خصائا  :(5جدول )ال

 لنوع االجتماعيا

 انثى ذكر

 % العدد % العدد

511 1101 64 2505 

 العمر

 فاكثر11 سنة 11-61 سنة 61-61 سنة 61-51 سنة 51-51 سنة 21-51

 % العدد % العدد % العدد % العدد
العد

 د
 % العدد %

25 201 21 5201 11 2505 61 2501 51 5502 65 52 

 التحصيل الدراسي

 دكتوراه بورد رماجستي دبلوم عالي

 % العدد % العدد % العدد % العدد

25 201 16 21 11 2101 14 5201 

 المرتبة العلمية

 مدرر مساعد مدرر استاذ مساعد استاذ

 % العدد % العدد % العدد % العدد

61 2501 52 5105 12 51 61 2202 

        



 2152/ 2( ج64( العدد )51جامعة تكريت/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد )

 

511 

 سنوات الخدمة

 سنة فأكثر 25 سنة 21-54 من سنة 51-55من  سنة 51-4من  سنة فاقل 1

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

24 52 25 5202 46 2204 11 2406 24 21 

 عدد الدورات التدريبية

 دورة فأكثر 1 دورة 4-6 دورة 5-5

 % العدد % العدد % العدد

555 1205 16 5605 22 5506 

     االستبانة. باالعتماد على استمارة الباحثانمن اعداد  المصدر:

 االتية:( النتائج 4وقد اظهر الجدول )  

وأن  مةةن أفةةراد عينةةة الدراسةةة هةةم مةةن الةةذكور، (%1101) نسةةبتهمةةا  هنةةاكن إ االجتمططاعي:النططوع . 1

مما يعني أن غالبية العاملين في الجامعة من الذكور، وكذلك بسبب قةدرة  ،اإلناث من ( هم2505%)

 في الوصول إليهم. الباحثان

 61-51مةن ) أعمةارهم تتةراوح ممةن هةم (%2505الدراسةة بلغةت ) عينةة ن غالبيةة أفةرادإ العمطر:. 2

أن الةذين  النتةائج واظهةرت سةنة(، 61-61مةن ) أعمةارهم تتةراوح ممةن ( هةم%2501وأن ) سنة(،

(، مما تشير تلك النتائج أن الجامعة يتكون أغلةب %5201سنة فأكثر( بلغت ) 11تتراوح أعمارهم )

 من متوسطي االعمار وما فوق، وهذا يدل على احتفاظ الجامعة بالتدريسين لفترة طويلة.موظفيها 

(، وأن %5201ن أغلب أفراد العينة من حملةة شةهادة )دكتةوراه( بلةب نسةبتهم )إ التحصيل الدراسي:. 3

مةن  (%2101ويليه حملة شهادة )ماجستير( بلغت نسبتهم ) شهادة )بورد(، من حملة هم (2101%)

الدراسة، مما يدل ذلك علةى أن طبيعةة عمةل الجامعةة نظةام تعليمةي أكةاديمي ممةا  عينة ي أفرادإجمال

 يجب توافر الشهادات العليا فيها. 

(، وأن %5101ن أغلب أفراد العينة مةن الرتبةة العلميةة )مةدرر( بلغةت نسةبتهم )إ المرتبة العلمية:. 4

)استاذ واستاذ مساعد( حيث بلغت نسبتهم  ويليها من الرتبة العلمية )مدرر مساعد(، هم (2202%)

الدراسةة، ممةا يةدل ذلةك علةى أن نسةبة  عينةة على التوالي، مةن إجمةالي أفةراد (%5105؛ 2501%)

حملة شهادة الدكتوراه إلى الشهادات األخرى تعتبر أقل لةذلك أظهةرت النتةائج تفةوق المرتبةة العلميةة 

 من )مدرر ومدرر مساعد(.

ممةن لةديهم  ( هةم%2204أن أعلةى نسةبة بلغةت ) النتةائج أظهةرت فقد دريس:الخدمة في الت سنوات. 5

(، وأن نسبة الذين لديهم %2406سنة( بلغت نسبتهم ) 21-54سنة(، ويليه ) 51-55خدمة وظيفية )

ويةةدل ذلةةك أن ( علةةى التةةوالي، %52؛ %52سةةنة فةةأكثر( بلغةةت ) 25سةةنوات؛  1خدمةةة )أقةةل مةةن 

لةى الشةاغر فةي الةدرجات الوظيفيةة بعةد حصةول كبةار السةن علةى الجامعة تعتمد في نظام التعيةين ع

 التقاعد أو الوفاة، مكتفية بالخبرات المتوسطة في سير العملية التعليمية.  

دورة(  5-5ن أغلب أفراد العينةة مةن المسةتفيدين مةن الةدورات التدريبيةة )إ التدريبية: الدوراتعدد . 6

دورات فةةةأكثر( بنسةةةبة  1(، وأخيةةةراً )%5605ت )( بلغةةة4-6(، ويليهةةةا )%1205بلغةةةت نسةةةبيتهم )

(، وتشير تلك النتائج علةى أن التدريسةين لةديهم دورات تدريبيةة فةي التةدريس تمكةنهم مةن 5506%)

 أداء عملهم، ولكن بحاجة لدورات أكثر.
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 التصنيف العالمي/النرري للدراسة اإلطار: الثاني المحور

 للجامعات العالمي تصنيفالأوالا. 

 بدرجت عدد من الدول الغربية على وضع معايير ومقاييس يتم على اساسها تصنيف وترتي         

، وقوتهةا د فةي شةهرتها علةى رصةانتها العلميةةالجامعات. وقبل هذا التصةنيف كانةت الجامعةات تعتمة

االدارية وتمكنها من تخريج كفاءات متميزة لميادين العمل. وعلى هذا االسةار بةرزت علةى السةاحة 

واكسةةفورد فةةي المملكةةة المتحةةدة، وبرنسةةتون وهارفةةارد وييةةل فةةي الواليةةات  مثةةل كةةامبردج تجامعةةا

 المتحةةدة االمريكيةةة ويتجلةةى عةةر  هةةذا الموضةةوع هنةةا لوجةةود ثمةةة عالقةةة وطيةةدة بةةين التصةةنيف

الن بداياته األولى كانت في الواليات المتحدة االمريكية في  ظراً ن معاصراً . ويعد هذا العمل والجودة

. (Marginson, 2007: 4-5) م، ومن ثم نقلت هذه التجربة الى دول اخرى في العةالم.5215عام 

 فقةةد تةةم تعريفةةة مةةن قبةةل العديةةد مةةن البةةاحثين، حيةةث عرفةةهالتصةةنيف العةةالمي  وامةةا بالنسةةبة لمفهةةوم

الجامعةةات او مةةا يعادلهةةا مةةن منظمةةات التعلةةيم العةةالي  بأسةةماءبانةةه قةةوائم   (555: 2151، )محمةةود

ترتيبا تنازليا وهذا الترتيب يعتمد على مجموعة من المعايير والمؤشرات لمختلفة التي ترتبف  مرتبة

بالوظةةائف التةةي تؤديهةةا كةةل مةةنهم فةةي الجامعةةة مةةن حيةةث جةةودة التةةدريس والبحةةث العلمةةي وخدمةةة 

بان التصنيف العلمي هو الدرجة الكليةة التةي تحصةل عليهةا الجامعةة  الباحثانفي حين يرى المجتمع 

ي احد التصنيفات العالمية للجامعات ويتم تحديد ترتيبها مةن بةين مجموعةة مةن الجامعةات المتقدمةة ف

 التي ترغب وتنافس للحصول على مركز ماء.

 اهمية التصنيف العالمي ثانيا.

توجةةد هنالةةةك العديةةد مةةةن النقةةاط المهمةةةة فةةي اهميةةةة التصةةنيف العةةةالمي وكمةةا اشةةةار اليهةةةا   

(Shinkar & Tang, 2009: 3:وهي ) 

 الجامعات.اهمية التصنيف العالمي مصالح الطلبة ومسؤولي ان تتعدى . ينبغي 5

التعليم يشكل عنصر تصدير متزايد على سةبيل المثةال بالنسةبة ألسةتراليا تعةد واحةدة مةن اهةم  أصبح. 2

 الدولي.مراكز التصدير في التعليم 

 اجمةالي الصةادراتيون دوالر امريكي في ( مل510251هم التعليم العالي بمبالب كبيرة تصل الى). يس5

 الثالث.وبذلك تحتل المركز 

. يةةؤثر التصةةنيف العةةالمي للجامعةةات علةةى صةةانعي السياسةةية وتخصةةيا التمويةةل ضةةمن الميزانيةةات 6

 السنوية.

 المستقبلية.. يعزز التصنيف العالمي من النمو والتنمية 1

داخليةةة رسةةمية للمراجعةةة الجامعةةة وترتبيهةةا . يسةةاعد التصةةنيف العةةالمي للجامعةةات علةةى تكةةوين اليةةة 4

 الدولي.وغالبية الجامعات قد بدأت باتخاذ االجراءات من اجل تحسين الترتيب 

الوسةةائل المهمةةة لتسةةليف الضةةوء علةةى نقةةاط القةةوة والحةةاالت التةةي يمكةةن ان تسةةاعد علةةى نمةةو  أحةةد. 1

 الجامعة.

 العالي:عليم اسباب استخدام التصنيف العالمي في مؤسسات الت ثالثاا.

 العالي.العولمة السريعة للتعليم  .5

 .الدولي(الجامعات تحت المراقبة واالشراف  )جعلتدويل التعليم العالي  .2

الطلبةةة المسةةجلين فةةي التعلةةيم العةةالي خةةارج بالدهةةم االصةةلية والمقةةدر  بأعةةداد. يمكةةن تقةةديم احصةةائية 5

 .2121( طالب بحلول عام 101110111( ومن الممكن ان يصبحوا )601110111عددهم ب )
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. تشجيع مؤسسات التعليم العالي علةى المشةاركة الواسةعة فةي المةؤتمرات الوطنيةة والعربيةة والدوليةة 6

 الواسعة.

بةةةةـادل الطلبةةةةـة واعضةةةةـاء هيئـةةةةـة ج تـة وبرامةةةةـراكة البحثيةةةةـل الشةةةةـعاون مثةةةةـالتةةةة أدـةةةةـز مبـةةةةـ. تعزي1

 (Bavel, 2015: 55.)التـدريس

 : QS العالميالتصنيف معايير  رابعاا.

للجامعةات علةى سةتة معةةايير لتقيةيم الجامعةات وفةق مةةا  QS تصةةنيفيعتمةد  :QS معطايير التصطنيف. 1

 والتي تتمثل في: (wailo, 2014: 54)ليها الباحث إأشار 

 لسةةؤاليةةتم قيةةار السةةمعة األكاديميةةة مةةن خةةالل عمةةل مسةةح عةةالمي (: %40السططمعة األكاديميططة ) أ. 

مكان وجود أفضل األعمال داخل مجاالت تخصصاتهم من خالل خبةراتهم العلميةة، األكاديميين عن 

ُرسةةم التصةةنيف علةةى أكثةةر مةةن  2013. وفةةي عةةام %40ويُعطةةى لهةةذا المؤشةةر وزنًةةا نسةةبيًا مقةةدراه 

من إجابات األكاديمية في جميع أنحاء العالم والتي ُجِمعْت على مدار ثالث سنوات، وتكون  62000

قيار الجودة األكاديميةة فةي هةذه الطريقةة هةي إعطةاء أوزان متسةاوية للمسةح حةول الميزة الرئيسة ل

 السمعة األكاديمية في مختلف المجاالت.

يقةةوم هةةذا المؤشةةر أيضةةا علةةى عمةةل مسةةح عةةالمي يسةةأل فيةةه جهةةات  (:%10سططمعة المططو في  )ب. 

 .%10ر التوظيف عن أفضل الجامعات إنتاجا للخريجين، ويكون الوزن النسبي لهذا المؤش

يتم هنا قيار نسةبة عةدد أعضةاء هيئةة التةدريس (: %20نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس ). ج

، ويمكةن %20العاملين نسبة لكل طالب مقيد في الجامعة، ويُْعطَةى هةذا المؤشةر وزن نسةبي بمقةدار 

 من خالل هذا المؤشر قيار جودة التدريس.

إلى تقييم نتةائج بحةوث الجامعةات مةن خةالل قيةار مةدى يهدف هذا المؤشر  (:%20االستشهادات ). د

)أكبةر قاعةدة  SCOPUSاالستشهاد بها، وتَُجَمةع معلومةات االستشةهاد باألبحةاث مةن قاعةدة بيانةات 

 (.%20بيانات في المستخلصات واالستشهادات المرجعية(، ويأخذ هذا المؤشر وزنًا نسبيًا مقداره )

في هذا المؤشر يتم (: %5( ونسبة الطالب الدوليي  )%5ي  )نسبة أعضاء هيئة التدريس الدولي. هـ

تقييم النظرة الدولية للجامعة، وذلك عن طريق قيار نسبة أعضةاء هيئةة التةدريس والطلبةة األجانةب 

مقارنةً بهيئة التدريس وطلبة الكلية، يفيةد ذلةك فةي إعةالء السةمعة األكاديميةة واالستشةهادات البحثيةة 

( في الترتيب. فالجامعةات التةي لهةا %5ذين المؤشرين يُْسِهم بوزن نسبي )للجامعة. كل مؤشر من ه

 نظرة دولية عالية تكون قد حولت نفسها بنجاح في مراكز دولية للتميز.
 

 االكاديميةالسمعة  :الثالثالمحور 

دراسةةة التطةةور التةةاريخي امةةراً فةةي غايةةة  تُعةةدَ  :التطططور التططاريخي لمفهططوم السططمعة التنريميططة .اوالا 

كةةد إذ أكةةي نتعةةرف ونطلةةع علةةى اوجةةه االخةةتالف والتشةةابه مةةا بةةين التصةةورات المختلفةةة، األهميةةة 

(Araci, 2015: 108)  بان سمعة المنظمة تمثل حجر االسار في الحصول علةى الميةزة التنافسةية

مةن  ،والمميزات والخصائا التي تتمتةع بهةا المنظمةةمن خالل تهيئة المعلومات الدقيقة  يأتيوذلك 

بيئةةة المنظمةةة لممارسةةة  يعةةدل الوصةةول الةةى المكانةةة المرموقةةة داخةةل المجتمةةع المحلةةي الةةذي اجةة

 نشاطاتها.

ومن هذا المنطلق يتم عر  مجموعة من التعاريف التي تناولةت مفهةوم السةمعة التنظيميةة   

 (.6على وفق اراء وتصورات الباحثين وهذا ما يظهره الجدول )
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 ة التنظيميةالسمع مضامين مفهوم :(6) الجدول

 المضمون الصفحة الباحث، السنة، ت

5 Aho, 2007: 5 

بانها تمثل نقاط القوة في االوقات الجيدة والسيئة مةن خةالل تمتعهةا بالمزايةا 

المتمثلةةةة بالمصةةةداقية والثقةةةة والجةةةدارة والمسةةةؤولية ألصةةةحاب المصةةةالح 

 المختلفين.

2 Taghina, 2012: 2 

فيما يخا مدى امكانية واسةتجابة تمثل جميع تصورات اصحاب المصالح 

المنظمةةةة فةةةي تلبيةةةة طلبةةةات واحتياجةةةات وتوقعةةةات العديةةةد مةةةن اصةةةحاب 

 المصلحة.

5 Mousavi et al, 2015: 391 
التقييم الشامل للمنظمة والقدرة على تقديم نتائج ايجابية ألصحاب المصلحة 

 والخارجين.الداخليين 

 .اعاله المذكورة في متن الجدولدر اباالعتماد على المص الباحثاناعداد ن المصدر: م

وتةةرى الدراسةةة بةةان مفهةةوم السةةمعة االكاديميةةة تشةةير الةةى النتةةائج النهائيةةة حةةول سةةمات   

 بها.وخصائا المنظمة التي تتمتع 

هميةة السةمعة فةي اسةتخدامها فةي الحيةاة االعتياديةة اليوميةة، تكمةن أ :التنريميطةالسمعة همية أ .اا ثاني

في العديد من العلوم االكاديمية واالدارية والسياسية والقانونية وعلم النفس االجتماعي، حيث يمكن و

ال  كمةا أنهةا ،وتكرارهةا غير ملمور، وتكون في نفس الوقت نادرة ويصةعب تقليةدها أصلاعتبارها 

 المنظمة.تستهلك مع االستخدام ومن الصعوبة ان يتم التالعب بها من قبل 

 التنظيمية.السمعة  اهمية (Egwuonwu, 2011: 201-202) حثالبايعر    

تمكةةن المنظمةةة مةةن المسةةاعدة فةةي الحريةةة التامةةة فةةي اختبةةارات العالمةةة التجاريةةة واالسةةعار العاليةةة . 5

 االسعار.لمنتجاتها، اذ سيكون الزبائن على استعداد تام لدفع هذه 

 اثناء فترة الخالفات.الحصول على الدعم والتأييد من قبل اصحاب المصلحة . 2

تفضةةيل الزبةةائن منتجةةات المنظمةةة ذات السةةمعة العاليةةة حتةةى عنةةد توافرهةةا فةةي المنظمةةات االخةةرى . 5

 المماثلة.بالسعر والجودة 

 تقييم المنظمة ذات السمعة الجيدة في السوق وكذلك حصولها على نسب تقييم اعلى في االسواق.. 6

مةةن حيةةث اهميتهةةا االسةةتراتيجية ودورهةةا فةةي جةةذب االفةةراد  تسةةهم فةةي توقعةةات المسةةتقبلية للمنظمةةة. 1

 الموهوبين الى المنظمة.

 المستقبلية.تساعد المنظمة بالحصول على القرو  الالزمة لتمويل مختلف المشاريع . 4

 تعزيز وكسب والء الزبائن. 1

 كاديميةألبعاد السمعة اأ: المحور الرابع

 المسؤولية االجتماعية: أوال.

المنظمةات بمفهةوم المسةؤولية االجتماعيةة يتزايةد بشةكل  اهتمةامبةدا  :لمسؤولية االجتماعيطةمفهوم ا. 1

ضةمن  أصةبحفقةف، بةل  األكةاديميملحوظ في السنوات الماضية، اذ لم يحظى هذا المفهوم باالهتمةام 

الممارسات السائدة للمنظمات في جميةع انحةاء العةالم، حيةث ظهةرت الحاجةة للمسةؤولية االجتماعيةة 

ة فةةي اآلونةةة منظمةةات الكثيةةر مةةن االشةةارات المنبهةةنشةةوب العديةةد مةةن الكةةوارث التةةي اعطةةت ال بعةةد

( Baldiat Won Karchiمصةةانع المالبةةس ) إحةةدىخيةةرة كحالةةة الحريةةق التةةي حصةةلت فةةي اال

 .مقتل المئات من العمالإلى خرى ذات انشطة مختلفة ادت ومصانع أ
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ن اإلجةراءات التةي تعبةر عةن التةزام مجموعةة مة (Rahim et al., 2011: 122ويعةرف )  

المنظمة الدائم في التقليل من اي تأثيرات ضارة او القضاء عليها بصورة كلية وتحقيةق اقصةى فائةدة 

( تمثل السلوك التنظيمةي للمنظمةة Mzembe, 2012: 30اما ) الطويل.ممكنة للمجتمع على المدى 

 ت. وعرفهةةااعيةةة السةةائدة والقةةيم والتوقعةةافةةي المسةةتوى الةةذي يتطةةابق مةةع المعةةايير والقواعةةد االجتم

(Kaufmann & Simons, 2016: 2 وهةةو المفهةةوم الةةذي تقةةوم المنظمةةات بموجبةةة بةةدمج )

عةل مةع اصةحاب المصةلحة االهتمامات البيئية واالجتماعيةة عنةد ممارسةة عملياتهةا التجاريةة، والتفا

 .بأسلوب طوعي

الخصةائا والمزايةا التةي تتمتةع بهةا المسةؤولية هناك العديد مةن  خصائص المسؤولية االجتماعية:. 2

يشةةير  وفةةي هةةذا المجةةال .لصةةالح المجتمةةع بصةةورة عامةةة أواالجتماعيةةة سةةواء لصةةالح المنظمةةات 

(Hamidu et al., 2015: 85-87) باآلتين خصائا المسؤولية االجتماعية تتمثل إلى أ: 

تعمةل  االَناعيةة بشةكل طةوعي، وهةي العديد مةن المنظمةات تمةارر المسةؤولية االجتمإن  الطوعية: أ. 

لممارسةة نشةاطها التجةاري، ومةن ثةم استعداداً للنظر فةي المسةؤوليات المترتبةة  وأكثربشكل مألوف 

 الذاتي.مرحلة تطوير المبادرات عن طريق التنظيم إلى نأتي 

 حقةةوق اصةةحاب فةةيدارة العوامةةل الخارجيةةة والتةةي تتضةةمن جميةةع العوامةةل التةةي تةةؤثر اب وإاسةةتيعب. 

 ،المصالح المختلفين، وال يتم االهتمةام بالعوامةل مباشةرة مةن قبةل االدارة العليةا فةي منظمةة االعمةال

من العوامل الخارجية الن عامة اصحاب المصلحة يشعرون بتأثير عمليةات  يعدفمثالً التلوث البيئي 

 الخارجية.العليا استيعاب جميع العوامل  االدارةاالنتاج، وهنا يجب على 

اب المصلحة: تكمن المهمةة الرئيسةية ال دارة اصةحاب المصةلحة فةي تحديةد اتجاهةاتهم اسةتناداً اصح. ج

دبيات اصحاب المصةلحة مةن خةالل االعتمةاد علةى المةنهج لطة التشريعية والمطالبة بتحديد أالسإلى 

 المصلحة الداخليين ألصحاب الداخليالتدريجي يبدأ باالستعداد 

هم المفاهيم التي شاع استخدامها في مختلف العلوم بشكل لقيادة واحداً من أيعد مفهوم ا القيادة:. ثانياا 

عام والعلوم االدارية بشكل خةاص، حيةث زاد االهتمةام بةه لةيس فقةف مةن قبةل البةاحثين والكتةاب بةل 

محةةف انظةةار جميةةع المنظمةةات وخصوصةةاً المنظمةةات التةةي تعةةاني مةةن ضةةعف األداء، وعةةدم  أصةةبح

يتحلةةى القائةةد بعةةدد مةةن الخصةةائا والمميةةزات مثةةل الةةذكاء  اَنين، ويجةةب االهتمةةام الكةةافي بالعةةامل

والمهارة والسلطة والحكمة والقدرة على اتخاذ القرارات السريعة ووضع الرؤية المستقبلية واشراك 

 .(Silva, 2016: 2) فيها االَخرين

 (61: 2154 )الفاضل، ساسية هي:ث ركائز أكما ويتضمن مفهوم القيادة ثال  

 تحقيق االهداف المشتركة التي يسعى جميع العاملين الى تحقيقها. أ. 

 .التأثيرالقائد من خبرة ومهارة وقوة في  هيتمتع ب في سلوك العاملين من خالل ما التأثيرب. 

 المنظمة.القدرة على جذب وكسب االفراد اصحاب المهارة والقدرة العالية الى . ج

حثين التي تناولت البا اَراءر  مجموعة من التعاريف لبعض ومن هذا المنطلق سوف يتم ع          

( قدرة الشخا على اصدار االوامةر وتوجيةه االخةرين Mattewet, 2010: 10) .موضوع القيادة

 (6: 2155، في حين يرى )الفاضةل جيدة.وممارسة السلطة عليهم من اجل انجاز االهداف بطريقة 

اجةل فةي سةلوك العةاملين مةن  التأثيرويستطيع من خاللها ( )القائدهبة او ميزة يمتلكها شخا معين 

( العمليةة التةي يةتم مةن خاللهةا انجةاز Michel, 2015: 47مةا )أ المسةتويات. أفضةلالوصةول الةى 

 يمكن.االعمال التجارية ودفعها وحثها نحو تحقيق االهداف الموضوعة بأفضل ما 
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تمتلةك  فإنةكعنةه والتعبيةر عنةه اللغةة االرقةام تتحدث وتةتكلم  عندما تتمكن من قيار ما :األداء .ثالثا

اكتسب مفهوم االداء اهتماما متزايداً في العقود االخيرة حيث كان متواجدا إذ المعرفة عن ذلك الشي 

واالبعاد علةى  الدراساتحيث ان لعديد من  ،في جميع المجاالت ومن الممكن ان نعتبره تصور ذاتي

( التةي هةزت 2111ن ارجةاع جةذورها الةى االزمةة الماليةة )المستوى الدولي فيما يخا االداء يمكة

 تحسين اداء المنظمة.إلى الحاجة إلى االقتصاد العالمي بقوة مما ادى 

ومن هذا المنطلق سوف يتم عر  مجموعة من التعاريف لبعض اراء الباحثين التي تناولت           

جراءات وممارسةات المنظمةة مةن التميز في ا (Moulin, 2007: 182ما )أموضوع مفهوم االداء 

هةو ( Moran & Audebrand, 2014: 10امةا )اجل تقديم القيمة ال صحاب المصلحة والزبائن. 

عملية تحقيق النتائج المالية المتميزة في جميع العمليات التجارية التةي تقةوم بهةا المنظمةة ممةا يةؤدي 

 العالمية.منافسة في النهاية الى المساعدة على النمو واضفاء الشرعية على ال

 نتائج الدراسة الميدانية: المحور الخامس

تضةمن المتغيةر المسةتقل  :التصطنيف العطالمي متغيطر عط  وتقييمهطا اإلجابطات مسطتو  وصطف .اوالا 

( أبعاد تم قياسها مةن خةالل الدراسةات السةابقة، وتةم 4على ) االستبانةللدراسة التصنيف العالمي في 

ول عليها لألبعاد من أجل معرفة أي مةن األبعةاد الفرعيةة التةي حصةلت تحليل البيانات التي تم الحص

 على أعلى أهمية نسبية، وكانت نتائج التحليل حول )التصنيف العالمي( كما في الجدول التالي:

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية للتصنيف العالمي1) جدولال

مستو  

 التقييم

األهمية 

 النسبية

االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 الرقم الرتبة البُعد

 5 5 السمعة األكاديمية 50151 10451 %1404 مرتفع

 2 2 سمعة اصحاب العمل 50121 10411 %1102 مرتفع

 5 5 االستشهادات ألعضاء هيئة التدريس 50115 10125 %1506 متوسف

 6 4 أعضاء هيئة التدريس نسبة الطالب إلى 50541 10112 %4505 متوسف

 1 6 نسبة أعضاء هيئة التدريس األجانب 50554 10111 %4405 متوسف

 4 1 نسبة الطالب األجانب 50214 10122 %4101 متوسف

 التصنيف العالمي ككل 50621 10415 %4202 متوسف

 .التحليل اإلحصائي نتائج على باالعتماد الباحثان اعداد من المصدر:

( المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد التصنيف العالمي، 1ل )يبين الجدو  

(، وجاء في المرتبة األولى بُعد )السمعة األكاديمية( بمتوسف 5054-5015وقد تراوحت ما بين )

بمتوسف  سمعة اصحاب العمل(( بمستوى تقييم مرتفع، وفي المرتبة الثانية جاء بُعد )5015حسابي )

( بمستوى تقييم مرتفع، واحتل في المرتبة الثالثة بُعد )استشهادات أعضاء هيئة 5012حسابي )

( بمستوى تقييم متوسف، بينما جاء المرتبة الرابعة بُعد )نسبة 5011التدريس( بمتوسف حسابي )

( بمستوى تقييم متوسف، واحتل في المرتبة 5055بمتوسف حسابي ) (أعضاء هيئة التدريس األجانب

ية ( بمستوى تقييم متوسف، وجاءت بق5021عد )نسبة الطالب األجانب( بمتوسف حسابي )الخامسة بُ 

 .النتائج متفاوتة كال حسب قيمه

 المحور هذا في الباحثانقام  :لمتغير السمعة األكاديمية وتقييمها اإلجابات مستو  وصف .ثانياا 

 متوسطات الحسابيةوتقييمها باستخراج ال الدراسة مجتمع أفراد إجابات مستوى وصف على
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المتعلقة بالسمعة األكاديمية، والتي تضمنت في  المعيارية واألهمية النسبية لألسئلة واالنحرافات

 .االجتماعية، واألداء، والقيادة( االستبانة على ثالث أبعاد )المسؤولية

 اديمية( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية للسمعة األك4)جدول ال

مستو  

 التقييم

األهمية 

 النسبية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 الرقم الرتبة البُعد

 5 5 المسؤولية االجتماعية 5015 1041 %1104 متوسف

 2 5 األداء 5021 1012 %1206 مرتفع

 5 2 القيادة 5042 1042 %1501 مرتفع

 السمعة األكاديمية ككل 5015 1061 %1604 مرتفع

 .باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي الباحثانمصدر: إعداد ال

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد السمعة 4تبين من الجدول )  

(، بحيث جاء في المرتبة األولى بُعد )األداء( بمتوسف 5015-5021تراوحت ما بين ) ، قداألكاديمية

بمتوسف حسابي  القيادة(رتفع، وفي المرتبة الثانية جاء بُعد )( بمستوى تقييم م5021حسابي )

( بمستوى تقييم مرتفع، واحتل في المرتبة الثالثة واالخيرة بُعد )المسؤولية االجتماعية( 5042)

( بمستوى تقييم متوسف، وتشير تلك النتائج إلى أن إدارة الجامعة تهتم بتقديم 5015بمتوسف حسابي )

السمعة األكاديمية، مما يؤكد ذلك حصول السمعة األكاديمية على متوسف حسابي أفل أداء من ناحية 

(، الذي يشير إلى تقارب إجابات 1061معياري ) وانحراف( بمستوى تقييم مرتفع، 5015ككل )

 .سب قيمة الظاهرة في الجدول اعالهأفراد العينة نحو السمعة األكاديمية وجاءت نتائج االبعاد كال ح

 ات الدراسةاختبار فرضي

( α≤1011توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الرئيسة األولى: 

 تم الفرضية، هذه الختبارو بين معايير التصنيف العالمي والسمعة األكاديمية في جامعة االنبار.

 (.1لجدول )با ، كما(Correlation Coefficient Pearsonن )بيرسو ارتباط معامل استخدام

 التصنيف العالمي والسمعة األكاديمية بين أبعاد (Pearson) االرتباط معامل قيم (1جدول )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االرتباط عالقة )**( تعني، التحليل اإلحصائي نتائج على باالعتماد الباحثان اعداد من المصدر:

 (.1015مستوى ) عند المتغيرين بين معنوية
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ذات داللة إحصائية بين التصنيف العالمي  ارتباطوجود عالقة  (1يتضح من الجدول )  

( عند مستوى داللة 10114) االرتباط معامل بأبعاده والسمعة األكاديمية على المستوى الكلي إذ بلب

(، وتثبت صحة الفرضية الرئيسة االولى 1011( أقل من مستوى الداللة المعنوية )1011إحصائية )

( بي  معايير α≤0.5.رتباط ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة )توجد عالقة االقائلة: 

 التصنيف العالمي والسمعة األكاديمية في جامعة االنبار

( لمعايير α≤1011ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) تأثيريوجد الرئيسة الثانية:  الفرضية

 .السمعة األكاديمية في جامعة االنبار العالمي علىالتصنيف 

التصنيف العالمي  تأثيرالختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار الخطي للتحقق من   

 ( 1بإبعاده على الجاذبية األكاديمية في جامعة االنبار، وكما موضح بالجدول رقم )

 (: نتائج اختبار االنحدار الخطي المتعدد1جدول )ال

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(α≤1011)حصائية عند مستوى )*( يكون التأثير ذو داللة إ

للتصنيف العالمي بإبعاده على السمعة األكاديمية في  تأثير( بوجود 1يوضح الجدول رقم )  

(، أي 10455فقد بلب )  2R(، أما معامل التحديد 10124) Rجامعة االنبار. إذ بلب معامل االرتباط 

يمية ناتجة عن ممارسة معايير ( من التغيرات الحاصلة في السمعة األكاد%4505أن ما قيمته )

 2Adjusted R التصنيف العالمي للجامعات، وكما أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديد المعدل 

ذو داللة  تأثيريوجد ( وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الرئيسة الثالثة القائلة: 10422قد بلب )

عالمي )استشهادات ألعضاء هيئة ( لمعايير التصنيف الα≤0.5.إحصائية عند مستو  الداللة )

التدريس، نسبة الطالب إلى أعضاء هيئة التدريس، نسبة أعضاء هيئة التدريس األجانب، نسبة 

 .الطالب األجانب( على السمعة األكاديمية في جامعة االنبار

( بين α≤1011توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الرئيسة الثالثة: 

 معايير التصنيف العالمي في جامعة االنبار. تأثيرطات إجابات أفراد عينة الدراسة نحو متوس

للتأكةةةةد مةةةةن  (Independent Sample T-Test) اختبةةةةاربتطبيةةةةق  الباحثةةةةانقةةةةام   

 .صحة فرضيات الفروق
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 النوع االجتماعي( تبعاً لمتغير Independent Sample T-Test) اختبار(: نتائج 2جدول )ال

 الَمجال
النوع 

 االجتماعي

المتوسط 

 الحسابي

T) )

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 معايير التصنيف العالمي على تأثير

 )السمعة األكاديمية والجاذبية التنظيمية(

 10544 -10214 5061 ذكر

 10545 -10221 5014 أنثى

 .(α≤1011)ذو داللة إحصائية عند مستوى  يكون التأثير)*( 

تعزى لمتغير عدم وجود فروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة  (2ل )نالحظ من الجدو  

( غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة إحصائية أكبر من الداللة Tوكانت قيم ) االجتماعي،النوع 

(1011.) 

 ( تبعاً للمعلومات العامةANOVA(: تطبيق تحليل التباين االحادي )51جدول )ال

 المتغيرات
مجموع 

 تالمربعا

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

(F) 

 المحسوبة

Sig* 

 الداللة االحصائية

 10145 50555 10115 1 50116 العمر

 *10164 20111 10211 5 20144 التحصيل الدراسي

 10211 50245 10611 5 50541 المرتبة العلمية

 *10125 20125 50151 6 60162 سنوات الخدمة في التدريس

 10125 10252 10116 2 10542 بيةعدد الدورات التدري

 .(α≤1011))*( يكون التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى 

بين متوسطات إجابات أفراد ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 51يشير الجدول )  

عينة الدراسة تعزى للمتغيرات )العمر، والمرتبة العلمية، وعدد الدورات التدريبية( إذ بلغت قيمة 

(F( المحسوبة )على التوالي، عند مستوى داللة إحصائية أكبر من 10252؛ 50245؛ 50555 )

توجد فرول  (، وفي ضوء هذه النتائج تقبل فرضية االثبات القائلة:1011مستوى الداللة المعنوية )

بي  متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  (α≤0.5.)ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة 

 التصنيف العالمي على السمعة األكاديمية  تأثيرنحو 

تسهم معايير التصنيف العالمي بإبعاده في تعزيز السمعة األكاديمية في  الرابعة:الفرضية الرئيسة 

 جامعة االنبار من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

وتباين  رتأثيوضعت مسبقاً والمتعلقة بالعالقة وال التي الفرضيات جميع قبول بعد أن تم  

ي ــي فــلذا يتطلب في هذه الفرضية معرفة ما أذا أسهمت معايير التصنيف العالم المتغيرات،

 اختبارز )السمعة االكاديمية، والجاذبية التنظيمية( من حيث قوة التأثير، وذلك من خالل ــتعزي

(Model Summaryلكل متغير، والتي تظهر فيها قيمة معامل التحديد، وكما مبينة )  في الجدول

 (. 55رقم )

 ( لمعرفة قوة التأثير للمتغيراتModel Summaryاختبار ) :(55جدول )ال

 ( التفسيرية2Rقيم ) المتغير التابع ت المتغير المستقل

 معايير التصنيف العالمي
 10455 السمعة االكاديمية 5

 10214 الجاذبية التنظيمية 2

قوة التفسيرية التم الحصول عليها من ناحية  ( أن النتائج التي55يظهر في الجدول )  

سهام( لمعايير التصنيف العالمي للجامعة على )السمعة االكاديمية، والجاذبية التنظيمية(، حيث إل)ا

جاء بالمرتبة األولى من ناحية القوة التفسيرية هو متغير )السمعة االكاديمية(، ويليها متغير 
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أن معايير التصنيف العالمي تعزز السمعة االكاديمية أكثر من  بية التنظيمية(، وهذا يدل علىذ)الجا

الجاذبية التنظيمية من ناحية التغير الحاصل في المتغيرين، وبنسب مختلفة، وبالتالي يتم قبول 

تسهم معايير التصنيف العالمي بإبعاده في تعزيز السمعة الفرضية الرئيسة السادسة القائلة: 

 ار م  وجهة نرر أعضاء هيئة التدريس.األكاديمية في جامعة االنب

 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات .اوالا 

 التوصل تم والتي الدراسة، بمتغيرات المتعلقة االستنتاجات من مجموعه الباحثانتناول   

من خالل نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم جمع من الجامعة المبحوثة في الدراسة  إليها

 وتقييم وصف تم الدراسة عينة عن الكاملة للصورة الوصول أجل ومن الستبانة،ابواسطة 

 يلي: ما أظهرت التي اإلجابات،

عينة الدراسة في إجاباتهم كانوا متفقين بمستوى تقييم متوسف حول تطبيق معايير التصنيف  أفرادإن . 5

هتمام بتطبيق معايير التصةنيف مما يفسر ذلك أن ممارسة إدارة الجامعة بحاجة لال للجامعة،العالمي 

وحرصهم على أن تكون الجامعةة بشةكل  الرصينة،العالمي بما يتألم مع المستوى العالمي للجامعات 

 االكاديمية.لبُعد السمعة  وكانت األولوية من ناحية األهمية النسبية أفضل،

بمسةتوى تقيةيم مرتفةع نحةو أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة كانوا فةي إجابةاتهم متفقةين . 2

مما تفسر تلك النتيجة أن إدارة الجامعة تحرص على رفع كفاءة وفاعلية الجامعة  االكاديمية،السمعة 

متقاربةة مةن  السةمعة االكاديميةة ال بعةادمن الناحية التعليمية بمستوى أفضل. وكانت نسبة االختالف 

 النسبية.حيث األهمية 

القة ارتباط إيجابية )طرديا( بين معايير التصنيف العةالمي والسةمعة أظهرت نتائج الدراسة وجود ع. 5

وتفسةر تلةك النتيجةة إلةى أن  العةالمي،وكان االرتباط موجب قوي لجميع أبعاد التصةنيف  االكاديمية،

إدارة الجامعةةة التةةي تمةةارر تطبيةةق معةةايير التصةةةيف العةةالمي سةةيؤدي حتمةةاً إلةةى زيةةادة السةةةمعة 

 االكاديمية للجامعة.

ذو داللةةة إحصةةائية لمعةةايير التصةةنيف العةةالمي )استشةةهادات  تةةأثيروأظهةةرت نتةةائج الدراسةةة وجةةود  .6

ونسةبة أعضةاء هيئةة التةدريس  التةدريس،ونسةبة الطةالب الةى أعضةاء هيئةة  التةدريس،أعضاء هيئة 

 ونسبة الطالب األجانب( على السمعة االكاديمية. األجانب،

 تةةأثيرة إحصةةائية بةين متوسةةطات إجابةات أفةراد العينةةة نحةو أظهةرت النتةائج وجةةود فةروق ذات داللة. 1

معةةايير التصةةنيف العةةالمي علةةى )السةةمعة االكاديميةةة( تعةةزى للمعلومةةات العامةةة للعينةةة المبحوثةةة 

عنةد مسةتوى داللةة إحصةائية أقةل مةن مسةتوى  التةدريس(،وسنوات الخدمةة فةي  الدرار،)التحصيل 

 المعنوية.الداللة 

  التوصيات اا.ثاني

والتي من شأنها أن تسهم في مساعدة إدارة جامعة االنبار  توصيات،الباحثان بعدة أوصى   

 وكما يلي: الجامعة،في النظر إلى ما هو مهم ويسهم في تعزيز السمعة االكاديمية لدى 

 بمضامين التصنيف العةالمي للجامعةات كأسةلوب العمل في الجامعة على األكاديمية القيادات تشجيع. 5

 بما يحقق التقدم العلمي للجامعة. وعملها إدارتها في أكاديمي

ومةن خةالل  الخةريجين،العمل من أجل رفةع مسةتوى جةودة  بأصحابإدارة الجامعة  اهتمامضرورة . 2

 والتدريسين. األكاديمييناتباع نظام وظيفي وتنظيمي يساهم في تحفيز اصحاب العلم من 
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اعضةةاء هيئةةة التةةدريس مةةن خةةالل تعزيةةز الكةةادر  لةةىإضةةرورة االخةةذ فةةي االعتبةةار نسةةبة الطةةالب . 5

 لزيادة كفاءة القدرة التدريسية. الطلبة،عداد إبما يتناسب مع  األكاديمي

عطائهم دورات تدريبية تزيةد مةن إهيئة التدريس من خالل  عضاءألضرورة ممارسة االستشهادات . 6

  التعليم.الحديثة في  قدرتهم على ألقاء المحاضرات بطريقة علمية باستخدام التكنولوجيا

 الجامعة.بالضوابف الرصينة في قبول وتحديد المناهج التدريسية من قبل إدارة  االهتمامضرورة . 1

 المصادر
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