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هدفذ الدزاطت الحالُت للىشف غً دزحت خاحت الجامػاث الُمىُت لخىظُف جلىُت الحاطىب في اإلاجاالث ؤلاداٍزت مً وحهت هظس هىاب  

 إلاالػمداء للشإون ألاوادًمُت
ً
اطخسدمذ الدزاطت خغيراث )الجامػت، واليلُت، والسجبت ألاوادًمُت، والخبرة ؤلاداٍزت(، ولخدلُم ذلً ، جبػا

س اطدباهت اشخملذ )، و اإلاىهج الىضفي الخدلُلي اإلاىهج ( 5( هاةب غمُد، ٌػملىن في )78)( فلسة، ووشغذ غلى غُىت كىامها 35جم جؿٍى

( حامػاث زاضت. وأظهسث هخاةج الدزاطت أن دزحت خاحت الجامػاث الُمىُت لخىظُف جلىُت الحاطىب في اإلاجاالث 3حامػاث زطمُت و )

أغلى مخىطـ بلغ  الخىظُموغلى مظخىي اإلاجاالث؛ خطل مجاٌ  (غالُت) اخخُاج بدزحت(، أي 3.83خطلذ غلى مخىطـ هلي )ؤلاداٍزت 

بمخىطـ  جىفُر مهام اليلُت ( وزابػا مجا3.86ٌبمخىطـ ) الخسؿُـزالثا مجاٌ  ( وخطل3.91بمخىطـ ) السكابت(، ًلُه مجاٌ 3.92)

أشازث الىخاةج هما ، (مخىطؿت)( ودزحت اخخُاج 3.64بمخىطـ ) ؤلاحساءاث ؤلاداٍزت( وحمُػها بدزحت اخخُاج )غالُت(، وأزيرا مجاٌ 3.79)

خىٌ دزحت خاحت الجامػاث الُمىُت لخىظُف جلىُت الحاطىب في ئلى أهه ال جىحد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت في جطىزاث هىاب الػمداء 

واطدىادا للىخاةج جم جلدًم حملت الجامػت، واليلُت، والسجبت الػملُت، والخبرة ؤلاداٍزت. : اإلاجاالث ؤلاداٍزت حػصي الزخالف مخغيراث الدزاطت

 وغيرها. طىب في اإلاجاالث ؤلاداٍزتخاحت الجامػاث الُمىُت لخىظُف جلىُت الحامً الخىضُاث واإلالترخاث لخلبُت 

الُمىُت. الجامػاث. اإلاجاالث ؤلاداٍزت. الحاطىبجىظُف  دزحت الحاحت.: اليلماث اإلافخاحيت  
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ABSTRACT: The current study aimed to reveal the degree of need of Yemeni universities to employ computer technology in 

the administrative fields from the viewpoint of the Vice Deans for Academic Affairs , according to the variables (university, 

college, academic position, and administrative experience). To achieve this , the study used the descriptive analytical 

method, and a questionnaire was developed that included (35) items , and distributed to a sample of (78) deputy deans, 

working in (5) formal universities and (3) private universities. The results of the study showed that th e degree of need of 

Yemeni universities to employ computer technology in administrative fields obtained a total average of (3.83) , that is, the 

degree of need is high. At the level of fields, the field of organization got the highest average of (3.92), followed by the field 
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of supervision with an average of (3.91). Thirdly got the field of planning with an average of (3.86) and fourthly the field of 

implementation of college tasks with an average of (3.79) and all of the fields refer to the high degree of n eed, and finally 

the field of administrative procedures with an average of (3.64) and the degree of need is medium.  The results also indicated 

that there are no statistically significant differences in perceptions of vice deans about the degree of the need  of Yemeni 

universities to employ computer technology in the administrative fields due to the different study variables : university, 

college, academic position, and administrative experience. According to the results , a number of recommendations and 

proposals were presented to meet the need of Yemeni universities to employ computer technology in the administrative 

and other fields. 

Key words: degree of need. Computer recruitment. Administrative areas. Yemeni universities. 

  تاإلالذم 

شهده اللسن الحادي والػشسون مً ؛ مخالخلتجؿىزاث ٌشهد غالم الُىم  حاءث هىدُجت خخمُت إلاا شهد َو

 ، والتي أزسث غلى ول مىاحي الحُاة الظُاطُت والاحخماغُت والاكخطادًت والخػلُمُت..زىزة مػلىماجُت وجلىُت مهىلت

جىلُد وجؿىٍس الثىزة  الخ، وكد أطهمذ هظم الخػلُم الػالي ومإطظاجه في الدٌو اإلاخلدمت بدوٍز هبيٍر ومدىزٍي في

خدخم غلى هظم الخػلُم في دٌو الػالم الثالث بازخالف أهىاغها اإلاػسفُت وجلىُاتها،  أن جخىُف –غام، فني، غالي  –ٍو

راث والخؿىزاث الهامت، اإلاخمثلت في الػىإلات والخغير  وما ، في جىىىلىحُا اإلاػلىماث وهظم اجطاالتهااإلادظازع مؼ الخغيُّ

  وئدازجه اإلاسخلفت.ث في شّت  اإلاجاالث التي جىػىع ثزازها غلى الخػلُم الجاميي ا مً جدىال مًطاخبه

 جؿىٍس هدى اإلاػلىماث، ٌظير الاججاه جىىىلىحُا مً الثالث الجُل وغً اإلاػلىماث غىطس غً ًخددر غالم وفي

ٌ  أحل غالكت مىخجاث الىظم بمؿالب الظىق مً  للمػلىماث ألامثل حػخمد الاطخسدام حدًدة فسص غلى الحطى

الػالكت باإلاىظماث، ألامس الري ًدخم غلى اإلاىظماث جدظين وجؿىٍس  ذوي  وول واإلاىافظين والػمالء اإلاىزدًً غً اإلاخاخت

 -177)البدُص ي،  مدزالتها وغملُاتها ومسسحاتها خت  جخمىً مً زلم اللدزة الخىافظُت الىىغُت لخدلُم أهدافها

155: 2006 .) 

 غير مظخلسة وجدهُوبسغم أن الجامػاث الُم
ً
 ىُت حػِش أوغاغا

ً
في ججهيزاتها مً خُث ألاحهصة واإلاػداث  ا

 أن جيازس جلً الجامػاث  ؛الخ واإلاباوي وأحىز اإلاىظفين وأغػاء هُئت الخدَزع واإلاسخبراث..
ّ
بظبب شّحت اإلاىازد، ئال

ذ  و مخسر ظهس بشيٍل مسُف في آلاوهت ألازيرة، دون أن ًساعي الحيىمي والخاص والري بىىغيها كساز ؤلاوشاء أو الخطٍس

جلً الجامػاث، فلد بلغ غدد الجامػاث الُمىُت  في مػظمأدوى مػاًير الاغخماد ألاوادًمي وغمان حىدة الخػلُم الػالي 

( حامػت جأطظذ 24( حامػاث جدذ الخأطِع، هما بلغ غدد الجامػاث الخاضت )5( حامػاث غاملت، و)10السطمُت )

 ,28 -25، )مجلع الاغخماد ألاوادًمي، 2011( حامػاث زاضت جأطظذ غام 4منها )، 2012م وخت  غا 1993مىر غام 

2012.) 

ػد
ُ
 الػملُاث حظهُل في ئًجابُت ثزاز مً كدمخه إلاا هدُجت الحدًثت ؤلادازة غالم في زىزة ؤلالىتروهُت ؤلادازة وح

ت  الىفاءة مظخىي  وزفؼ الىظُفي، ألاداء وجؿىٍس وكذ، ول في اإلاػلىمت وئجاخت اإلاهام، ئهجاش وجيلفت وكذ وجللُظ، ؤلاداٍز

 (.26 :2013)الحظُني، والخُاٌ،  ؤلادازة غملُت دغم في اإلاػلىماث وهظم الخلىُت جىظُف زالٌ مً للمىظمت وؤلاهخاحُت

 ٌ ئن أهمُت مػسفت دزحت خاحت الجامػاث في الجمهىزٍت الُمىُت لخىظُف : ومً جلً اإلاػؿُاث ًمىً اللى

ت مً وحهت هظس هىاب الػمداء للشإون ألاوادًمُتجلىُت  لت دكُلت  .الحاطىب في مجاالتها ؤلاداٍز بالجامػاث بؿٍس

وطلُمت ًمثل البداًاث ألاطاطُت في طلظلت الحللاث اإلاترابؿت التي جيىن في مجمىغها غملُاث جلُُم ألاطع التي 
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ت وألاوادًمُت في الجامػاث الُمىُت، ألامس الري جسجىص غليها غملُت الخسؿُـ الاطتراجُجي لخؿىٍس الػملُخين ؤلا  داٍز

 إلاػلىماث ؛ٌظاغد مظإولي الخػلُم الػالي وكُاداث الجامػاث واليلُاث في اجساذ كسازاث طَسػت وضاةبت
ً
صحُدت  وفلا

لت غلالهُت، وغمً هرا ؤلاؾاز والؿمىح اإلاخػلم بخؿىٍس ألاداء ؤلادازي للجامػاث الُمىُت  بخىظُف ودكُلت وبؿٍس

ت إلاا له مً مصاًا هىغُت مخػددة. لرا دزحت  هره الدزاطت للىشف غً طػذ مميزاث الىمبُىجس في ألاغماٌ ؤلاداٍز

ت،  ت )الخسؿُـ، والخىظُم، وؤلاحساءاث ؤلاداٍز خاحت الجامػاث الُمىُت لخىظُف جلىُت الحاطىب في مجاالتها ؤلاداٍز

ت وافت،أفساد اوالسكابت، وجىفُر مهام اليلُت( مً وحهت هظس  والخسلظ  لػُىت، في جىظُف الحاطىب في اإلاجاالث ؤلاداٍز

ً الاحساءاث الخللُدًت السوجُيُت الىزكُت وما ًىجم غنها مً طلبُاث بهدف جدظين وجؿىٍس ألاداء ؤلادازي للجامػاث  م

ػت التي أفسشتها زىزة الخلى ُت في ؤلادازة الُمىُت وججىٍده، وأن جىاهب الجامػاث غملُت الاجطاٌ والخىاضل الظَس

  واكتراح الخىضُاث اإلاىاطبت لخؿىٍس الػمل ؤلادازي.الحدًثت، 

 : الذساظت مشيلت

 آلالي بالحاطب اإلاخمثلت الحدًثت الخلىُت باطخسدام ؤلادازي  للػمل حدًد أطلىب هي ؤلالىتروهُت ؤلادازة حػد

  دوًزا جإدي أنها ئلى باإلغافت.الػمل أداء في والفػالُت الىفاءة جدلُم أحل مً للمػلىماث الدولُت والشبىت
ً
 في فاغال

 والهُاول الػمل أهظمت في أطاطُت حغيراث ئدزاٌ في آلالي الحاطب اطخسدام به ًلطد والري ؤلادازي  الػمل جؿىٍس

 .739) :2012مخىلي، ) .وفاغلُت بىفاءة ألاهداف وجدلُم أدائها لخدظين للمظخفُدًً الخدماث وجلدًم الخىظُمُت

مما طبم جىمً مشيلت الدزاطت في أن الجامػاث الُمىُت جىاحه الىثير مً اإلاػىكاث غىد جؿبُلها إلاػاًير و 

م ببيُت جلىُت الخىىىلىحُا وجخمثل في غػف الُبن  الخدخُت لىظم اإلاػلىماث 
ّ
ً أهمها ما ًخػل الاغخماد وغمان الجىدة م

ت، وما ًىجم غً جلً الاحساءاث الخللُدًت مً وُهظم الاجطاٌ وحػخمد غلى هظم جللُدًت في غالب احساءات ها ؤلاداٍز

كطىز وغشىاةُت وجأزس ؤلاهجاش، مؼ غبابُت جخػلم بمدي الحاحت للخلىُاث الحاطىبُت؛ باغخبازها ئخدي الىطاةل 

ت مخىاهُت بىطا
ّ
ٌ والخىاضل بظسغت ودك ةل اإلاهمت التي جخؿلبها ؤلادازة الحدًثت، وأن الػطس أضبذ ًفسع غملُت الاجطا

ً هظم اإلاجخمػاث، ووىن الجامػاث هي السافد الىخُد مً اإلاىزد  ومخؿىزةخدًثت  وهى ألامس الري غمدث ئلُه الىثير م

البشسي لبلُت الىظم اإلاطاخبت فُدخم غليها ألامس اطخسدام جلىُاث خدًثت لخصحُذ الازخالالث في مدزالتها وغملُاتها 

خاحت  بدزحتوحىد غمىع ًخػلم مشيلت الدزاطت في  ً جخلخظلبرومسسحاتها غمً غملُت الاجطاٌ الفّػاٌ، و 

ت   الجامػاث الُمىُت لخىظُف جلىُت الحاطىب في اإلاجاالث ؤلاداٍز

 : أظئلت الذساظت

 : نمشيلت الدزاطت في الظإالين آلاجُيد ًجددبىاء غلى ما طبم؛ ًمىىىا 

ت )الخسؿُـ، والخىظُم،  -1 ما دزحت خاحت الجامػاث الُمىُت لخىظُف جلىُت الحاطىب في مجاالتها ؤلاداٍز

ت، والسكابت، وجىفُر مهام اليلُت( مً وحهت هظس هىاب الػمداء للشإون ألاوادًمُت  وؤلاحساءاث ؤلاداٍز

 بالجامػاث؟

( في جطىزاث هىاب الػمداء للشإون α= 0.05فسوق ذاث داللت ئخطاةُت غىد مظخىي الداللت ) جىحدهل  -2

ت )الخسؿُـ،  ألاوادًمُت خىٌ دزحت خاحت الجامػاث الُمىُت لخىظُف جلىُت الحاطىب في مجاالتها ؤلاداٍز

ت، والسكابت، وجىفُر مهام اليلُت( حػصي إلاخغيراث )الجامػت، واليلُت، والسجبت  والخىظُم، وؤلاحساءاث ؤلاداٍز

 (؟.الخبرةطىىاث ألاوادًمُت، و 
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 : ف الذساظتاأهذ

 : الدزاطت الحالُت ئلى جدلُم ألاهداف آلاجُت تهدف

ت )الخسؿُـ، والخىظُم، جلُُم  .1 دزحت خاحت الجامػاث الُمىُت لخىظُف جلىُت الحاطىب في مجاالتها ؤلاداٍز

ت، والسكابت، وجىفُر مهام اليلُت( مً وحهت هظس هىاب الػمداء للشإون ألاوادًمُت  وؤلاحساءاث ؤلاداٍز

 بالجامػاث.

( في جطىزاث هىاب α= 0.05فسوق ذاث داللت ئخطاةُت غىد مظخىي الداللت )الخػسف غلى مدي وحىد  .2

الػمداء للشإون ألاوادًمُت خىٌ دزحت خاحت الجامػاث الُمىُت لخىظُف جلىُت الحاطىب في مجاالتها 

ت، والسكابت، وجىفُر م ت )الخسؿُـ، والخىظُم، وؤلاحساءاث ؤلاداٍز هام اليلُت( حػصي إلاخغيراث )الجامػت، ؤلاداٍز

 . الخبرة(طىىاث واليلُت، والسجبت ألاوادًمُت، و 

 : أهميت الذساظت

مً أهمُت مىغىغها، وما ًمىً أن جلدمه مً فىاةد؛ خُث ًإمل الباخثان أن جفُد أهمُت الدزاطت  برشج

 : حيآلاحهاث غدًدة؛ وغلى الىدى هخاةج الدزاطت 

لخيبه لجىاهب الػػف ؤلادازي غلى ا الُمىُت كُاداث الجامػاث ةظاغدمفي  الدزاطت مىً أن جفُد هخاةجًُ  .1

 . اإلاخػلم بخىظُف الخلىُاث لطىز المػالجت و 

 هدى جىظُف جلىُت الحاطىب في جدظين ألاداء ؤلادازي ومً زم  .2
ً
ًخىكؼ أن جىػىع هخاةج الدزاطت ئًجابا

الجاميي وحىدة ؤلادازي  ألاداءوبالخالي زفؼ هفاءة ، في الجامػاث الُمىُت جاالث الػمل ؤلادازي جؿىٍسه إلا

 ئهخاحُخه. 

في طد الىلظ في اإلاىخبت ، هما أنها طىف حظهم هذاج حػد هره الدزاطت مخممت للدزاطاث الظابلت في اإلاجاٌ .3

.لخيىن الُمىُت والػسبُت، 
ً
 مسحػُت للباخثين والىخاب في هرا الشأن مظخلبال

 : الذساظت حذود

 : آلاجُت الحدودت الحالُت غلى اكخطسث الدزاط

 خاحاث الجامػاث الُمىُت لخىظُف جلىُت الحاطىب اإلاىضىفت في أداة الدزاطت في اإلاجاالث  :اإلاىطىعيت

ت، والسكابت، وجىفُر مهام اليلُت(، هما ًساها أفساد غُىت الدزاطت..  )الخسؿُـ، والخىظُم، وؤلاحساءاث ؤلاداٍز

 (.78ألاوادًمُت الػاملين في الجامػاث الُمىُت، والبالغ غددهم )هىاب الػمداء للشإون  :البششيت 

 الخاضت الجامػاث الجامػاث الُمىُت السطمُت )ضىػاء، وغدن، والحدًدة، وذماز، و ئب(، و  :اإلاياهيت

 )الُمىُت، طبأ، وحامػت الػلىم والخىىىلىحُا(.

 الػام الجاميي ) :الضمىيت ً  (.2016 /2017الفطل الثاوي م

 : الذساظتمصطلحاث 

لطد ب: الجامعاثحاجت  -  ئحساةُ هاًُ
ً
ت، ": ا ت في مجاالث )الخسؿُـ، والخىظُم، وؤلاحساءاث ؤلاداٍز مؿالب غسوٍز

والسكابت، وجىفُر مهام اليلُت(، خظب ما ًساه هىاب الػمداء للشإون ألاوادًمُت في مإطظاث الخػلُم الػالي 
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 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

الجامػُت ألاولُت اإلاسخلفت، وبػؼ الخسططاث في  في الدزاطاث –ئحاشاث  –ذ شهاداث ىالُمىُت التي جم

 الدزاطاث الػلُا.

ً جىىىلىحُا اإلاػلىماث الاطخفادة وحػني: جىظيف -  غلي الجامػت حظاغد التي الحدًثت للخلىُاث الظلُم الازخُاز في م

 مً ممىىت دزحت بأغلى بها اإلاىىؾت واإلاهام ألاهداف جدلُم وبالخالي ،بها والازجلاء الجدًدة ألاهداف هدى الخدسن

 (572: 2015)غبد الػاٌ، ، " والىفاءة الفػالُت

ت  اطخسدام جلىُت الحاطب آلالي غلى هدٍى طلُم وصحُذ": اإجشائيوُيلصذ بالخىظيف  - في اإلاجاالث ؤلاداٍز

  ."للجامػاث الُمىُت وي جدلم الجامػاث أهدافها بجىدة غالُت وبأكل حهد وشمً

 مسهبا مخفاغال ": الجىد جلىُاث اإلاػلىماث غلى أنها غّسفذ أبى : جلىيت اإلاعلىماث -
ً
جا أطلىب ألاداء الري ًخػمً مٍص

مً ججهيزاث ثلُت مخؿىزة مثل أحهصة الحاطب والاهترهذ والػمالت لدشغُل البُاهاث لخلدًمها همػلىماث خدًثت 

 .245) :2000 جىد،)أبى ال "ومخؿىزة بأطسع ما ًمىً ليل مظخسدمي هره اإلاػلىماث في حمُؼ أهداء الػالم

 إجشائيُيلصذ بخلىيت الحاظىب  -
 
أحهصة ئلىتروهُت جلىُت ًمىً بسمجتها وجدىي مجمىغت مىظمت مً "بأنها : ا

 ًلىم بمػالجت البُاهاث الحظابُت وغير 
ً
 جلىُا

ً
الىطاةـ وآلاالث واإلاػداث والبرمجُاث حشيل في مجمىغها هظاما

نها واطترحاغها بىاء غلى الخػ ت غالُت. وجمثل جلىُت الحاطىب الحظابُت وجسٍص
ّ
لُماث اإلاػؿاة له بظسغت فاةلت ودك

 . "الىخدة ألاطاطُت لىظم اإلاػلىماث

 إجشائيُيلصذ باإلاجاالث ؤلاداسيت  -
 
ت في الجامػاث الُمىُت اإلادطىزة في )الخسؿُـ، : ا بأنها حىاهب ألاغماٌ ؤلاداٍز

ت، والسكابت، وجىفُر مهام ا  ليلُت(. والخىظُم، وؤلاحساءاث ؤلاداٍز

  والذساظاث العابلت الىظشي ؤلاطاس  -2

 
 
 : الىظشي  ؤلاطاس -أوال

 ضزورة وهسىغاث حىظيف حقنيت الوعلىهاث في اإلدارة

أّدي الخىالد اإلاػسفي اإلاهىٌ والخلدم الخلني ئلى جصاًد هبير في همُت البُاهاث وهظم اإلاػلىماث وجلاهتها التي للد 

مىً اللىٌ بأهه جدّدٍ غالمي فسع هفظه، ألامس الري دفؼ ؤلاوظان أزغمذ ؤلاوظان للخػامل مػها في  اإلاجاالث وافت، ٍو

ً جلً اإلاػلىماث والبُاهاث الطدثمازها واطترحاغها في وكٍذ كُاس ي بشيل صحُذ  لت أو ثلُت لخسٍص للبدث غً ؾٍس

 ودكُم في الىكذ هفظه.

 مىه
ً
ػد هظاما ٌُ ت  شير الحمُدي بأن هظام اإلاػلىماث ؤلاداٍز  غلى جيامل البُاهاث بلطد وَُ

ً
 وكادزا

ً
 مدىطبا

ً
جُا

ت لطىؼ اللسازاث، هما ًلىم الىظام بدطـس اإلاػلىمـاث الخـي ٌظخػملها وزصنها بىاطؿت هظام  جىفير اإلاػلىماث الػسوٍز

ت ٌػخبر هظامـا فسغُـا مً الىظام الشامل للمىظمت ًسخظ بجمؼ البُاها ث مػالجت البُاهاث. فىظام اإلاػلىماث ؤلاداٍز

اإلاخطلت بىىاحي اليشاؾاث اإلاسخلفـت للمىظمـت طىاء مً دازلها أو مً زازحها ومػالجت هره البُاهاث وجدىٍلها ئلـى 

ت حمُػها، )الحمُديمػلىمـاث مفُـدة لحـل اإلاشىالث وضىؼ اللسازاث في اإلاظ  (.74 -73 :2005، وثزسون خىٍاث ؤلاداٍز

( بأهه ًىحد آلان ئكباٌ هبير غلى اطخػماٌ Calderon, et, al, 2001: 1- 15وغلى الطػُد الػالمي ًرهس )

شس غً هره الشسواث بأن أهثر مً )
ُ
%( 50جىىىلىحُا اإلاػلىماث لدغم الػملُاث الدازلُت والخازحُت لألغماٌ، وكد و

ػصو ) فها الظىىٍت جسطظ لخىىىلىحُا اإلاػلىماث. َو ف Bharadwaj & Konsynski, 1999مً مطاٍز ( هره اإلاطاٍز

خمت اإلاسططت وجصاًدها حػىد ئلى مؿالب جىفير الُبيُت الخدخُت لخىىىلىحُا اإلاػلىماث )ألاحهصة والشبياث وكىاغد الط
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 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

البُاهاث والبرمجُاث( والخؿىٍس والخددًث اإلاظخمس فيها، ًخددد بحجم ؤلاهفاق الظىىي غلى شسائها وي حػمل بىفاءة 

 (. 291 -290 :2011، وفّػالُت غالُت، )الىظاطبت، وبسهىؾي

 بُنهما والخيامل الاهترهذ جلىُاث وشبىت مجاالث في اإلااغُت الللُلت الظىىاث في اإلادظازغت الخؿىزاث أدث وكد

 وأدي ."والاجطاالث اإلاػلىماث بخلىُاث" الُىم ٌظم  ما وشىء ئلى اإلاخػددة والىطاةـ الحاطىب (Multi- Media) ئلى

 الحُاة الُىمُت مجاالث في بىغىح أزسها كبل، ظهس مً مػسوفت جىً لم حدًدة اهدشاف ئمياهاث ئلى اطخسدامها

 هره به جخمخؼ ما حاهب واإلااٌ، ئلى والىكذ جىفير الجهد في غدًدة مميزاث مً لها إلاا الجاميي الخػلُم مجاٌ حمُػها، ومنها

  ئغؿاةه الخػلُمُت، وبالخالي الػملُت مدىز  هى اإلاخػلم، الري مؼ "Interactivity"الخفاغل  في ئمياهُت مً الخلىُاث
ً
دوزا

 (.2002 ,25مىس  ،  (جىفُرها في اهبر

 غلى اإلاإطظاث 
ً
 خخمُا

ً
وجفسع هره الخددًاث هفظها ووحىدها غلى خُاة اإلاجخمػاث، وججػل مىاحهتها أمسا

م ئًجاد البداةل اإلاىاطبت التي مً زاللها ًمىً الخفاغل م ً، غً ؾٍس ؼ جلً وألافساد زاضت اإلاظئىلين واإلافىٍس

ٌ اإلاسخلفت ً الػسوزي غلى الدو ً زم أضبذ م أن جىاحه هره الخددًاث مً  -طىاء اإلاخلدمت أو الىامُت -الخددًاث، وم

 ًصود مإطظاث اإلاجخمؼ باليىادز 
ً
 أطاطُا

ً
كبل وافت مإطظاتها الاحخماغُت، وفي ؾلُػتها الجامػاث بىضفها جمثل زافدا

، واللادزة غلى الخػامل مؼ
ً
 (. 2 :2007. )غشِبت، الىاحمت غنها خددًاثالومىاحهت  ...الخغيراث الػاإلاُت اإلاإهلت غلمُا

 أن واوػىظذ ثزاز هرا الخؿىز غلى خُاة اإلاىظماث بأهىاغها، خُث فسع الخؿىز غلى اإلاىظماث الىاشؿت

ف مخػددة وثلُاث مخؿلباث حسخس ت وجىىىلىحُا ملدمتها وفي أغمالها لخطٍس لاٌاإلاػلىماث،  الػملُت ؤلاداٍز  أن ٍو

ف في ألاطاس ي اإلاىزد هي اإلاػلىماث   أغماٌ جطٍس
ً
الػملُت  هره اللساز، وحظدىد ضىؼ واجساذ غملُت في اإلاىظماث، وأًػا

 -الػامت اإلاىظماث طلىهُاث مػظم ئن أمامها، ذلً البداةل اإلاخاخت غىء في بُني مسح مً اإلاىظماث به ما كامذ غلى

 . 2008 ,281)اللسازاث، )غاوي وحىاد،  واجساذ ضىؼ هدُجت ألغماٌ هي -أهىاغها ازخالف غلى

 : أهويت فىائذ نظن الوعلىهاث

لّخظ  : ( أهمُت فىاةد هظم اإلاػلىماث بالىلاؽ آلاجُتBagad, 2009, 2) ٍو

ٌ غلـى اإلاػلىماث الطخسدامها  .1 ت خُث حظيى ؤلادازة الػلُا ئلى الحطى جىفس اإلاػلىماث لجمُؼ اإلاظخىٍاث ؤلاداٍز

الظُاطـاث ووغـؼ ألاهـداف واجسـاذ اللـسازاث الاطتراجُجُت، أما ؤلادازة الىطؿى فخدخاج ئلى في زطـم 

 اإلاػلىماث لحـل اإلاشـىالث، ومساكبـت الخؿىز هدى جدلُم ألاهداف وحغؿُت اخخُاحاث اإلاىظمت اإلاسخلفت.

ت الىثير مً اإلاجاالث الىظُفُت .2 ت هـالخسؿُـ الاطتراج: جدغم هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍز ُجي، السكابت ؤلاداٍز

ت.  والدشغُلُت واإلاػامالث الخجاٍز

د مً فػالُـت اإلاىظمـاث خُث جإدي ئلى جدظِىاث  .3 ت غلى ألاداء وؤلاهخاحُت والتي جٍص جإزس هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍز

ت و ؤلاهخاحُـت واإلاىخبُت.  هاةلت في هفاءة وطسغت جىفُر اإلاػامالث الخجاٍز

لىخاةج بهدف جصحُذ الاهدسافاث واإلاظاغدة غلى الخيبـإ بمظخلبل اإلاىظمت جلُُم وشاؾاث اإلاىظمت وجلُُم ا .4

والاخخماالث اإلاخىكػت بهدف ضىؼ الاخخُاؾاث الالشمت في خالت وحىد زلل في جدلُم ألاهداف، )الحمُدي 

 (.76 :2005 وثزسون،

دخل جىمً اإلاجاٌ ؤلادازي، و ، طىاء في اإلاجاٌ ألاوادًمي أو في الحاطىب وجلىُاجه مياهت زاضت في الخػلُم ٍو

يُت هبيرة فلـ، بل وفي وىهه الدغامت السةِظت للػلم خأهمُ ت لِع في وىهه ثلت لها طسغت أداء غالُت وؾاكت جسٍص

بي، وكد حػددث جؿبُلاث الحاطىب وجؿىزث   حدًدة للػلم الىظسي والػلم الخجٍس
ً
الخدظُبي، وفي أهه فخذ ثفاكا

 ليل فسد وليل 
ً
ا مهىت خت  غدث مظالت الخىغُت بأهمُخه وغسوزجه لغير اإلاخسططين في كدزاجه وأضبذ غسوٍز
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 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

 للمإطظاث الخػلُمُت واإلاىظماث اإلاهىُت اإلاسخلفت، 
ً
 ملصما

ً
وأضبذ غدم اهدظاب الفسد ألطاطُاث الحاطىب أمسا

ػد غمً ألامُين  ٌُ ُت ، لرا جىادي اإلاجخمػاث التربىٍت بػسوزة جىافس زلافت خاطىبفي الػطس الحاغسالحاطىب 

(Computer Literacy)  مً هىا وان اهخمام اإلاىظمت الػسبُت للتربُت والثلافت والػلىم ليل فسد مً أفساد اإلاجخمؼ، و

في حمُؼ مجاالجه  بدغىة ول كؿس غسبي ئلى اطخطداز كساز طُاس ي غلى أغلى اإلاظخىٍاث بادزاٌ الحاطىب في الخػلُم

 ألهمُخه في جىمُت اإلاجخمػاث، وجؿبُلاجه
ً
ه لحاحاث الحُاة اإلاػاضسة مً حهت، وغسوزجه لخدظين فػالُت خوجلبِ، هظسا

 .الىظام الخػلُمي في اإلاجخمؼ وشٍادة مسدودًخه مً حهت أزسي 

ً ألاطباب و  ا وفًل  هاأهم مًو التي جدغى ئلى غسوزة اطخسدام الحاطىب في الخػلُم،  واإلاظىغاثزمت الػدًد م

 : ( آلاحي313 :2007 ،اطخِخُت والظسخان)لـ

الري دفؼ ؤلاوظان ئلى البدث غً وطُلت لحفظ هره اإلاػلىماث : الاهفجاز اإلاػسفي وجدفم اإلاػلىماث .1

 واطترحاغها غىد الػسوزة، وظهس الحاطىب باغخبازه أفػل وطُلت جإدي هرا الغسع.

ل مما حػل ؤلاوظان بداحت ئلى الخػامل مؼ هرا الىم الهاة: الحاحت ئلى الظسغت في الحطىٌ غلى اإلاػلىماث .2

 مً اإلاػلىماث بأطسع وكذ وأكل حهد، ووان الحاطىب أفػل وطُلت لرلً.

خُث ٌظخؿُؼ الحاطىب أداء أغماٌ مجمىغت هبيرة مً ألاًدي الػاملت اإلااهسة في : جىفير الػىطس البشسي  .3

ت
ّ
ٌ اإلاػلىماث واطترحاغها مً زالٌ الحاطىب في اإلاُادًً واف ً لظهىلت ئدزا ت والفىُت؛ وذل ، ألاغماٌ ؤلاداٍز

 ومنها مُدان التربُت والخػلُم.

خُث أزبدذ البدىر والدازطاث أن للحىاطِب دوزا مهما في : ئًجاد الحلىٌ إلاشىالث ضػىباث الخػلم .4

اإلاظاغدة في خل مشىالث ضػىباث الخػلم لدي مً ٌػاهىن مً جسلف غللي بظُـ، أو مً ًىاحهىن 

 مشىالث في مهازاث الاجطاٌ.

 .جخمثل في خل اإلاشىالث، والخفىير، وحمؼ البُاهاث وجدلُلها وجسهُبها: جىمُت مهازاث مػسفُت غللُت .5

 : حاجت الجاهعاث وهؤسساث الخعلين العالي للخقنياث الحذيثت

ئلى الخلىُت غً خاحت اللؿاع  -مىه الجامػاث ومإطظاث الخػلُم الػاليو  -ال جلل خاحت اللؿاع الػام

ت ما ًدفػه داةما ئلى البدث غً خلىٌ لهره اإلاشىالث، ومً الخاص ئليها، فلدي اللؿاع الػام مً اإلاشىالث  ؤلاداٍز

 في خلىٌ حغُير أطلىب ؤلادازة مً الخللُدي الجامد ئلى ألاطلىب ؤلالىترووي اإلاسن، فاإلدازة ؤلالىتروهُت التي حظهم

ؤلالىتروهُت بين  حظهُل جبادٌ اإلاػلىماث وطبل الاجطاالثو  ،زفؼ هفاءة ألاداء ؤلادازي الحد مً الفظاد ؤلادازي و 

ت البُاهاث ؤلادازاث اإلاػىُت،
ّ
أي أّن الثلت بصحت البُاهاث اإلاخبادلت التي أغُد اطخسدامها طخيىن مسجفػت،  ؛وشٍادة دك

ا، هما  ت، فمؼ جىفس اإلاػلىماث بشيلها السكمي جخللظ ألاغماٌ الىزكُت وحػبئت البُاهاث ًدٍو جللُظ ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

 (26 :2012اللِس ي، ) ًم وسخ مً اإلاظدىداث الىزكُت ؾاإلاا أّن ئمياهُت جلدًمها جلىُا مخاخت،جىػدم الحاحت ئلى جلد

هغيرها مً اإلاإطظاث  والاجطاٌ اإلاػلىماث خىىىلىحُائن خاحت الجامػاث ومإطظاث الخػلُم الػالي ل

 غً البدثو  اع اإلاػازف،أهى  إلاسخلف مفُد ها غلى هدىٍ واطدثماز  هااطخسداماإلاسخلفت في اإلاجاالث وافت، خُث ًمىً 

ٌ  حظهل التي والظبل الىطاةل أفػل  اإلاػلىماث هره مثل حػل وهرلً ئلى اإلاػسفت، جلىدها التي اإلاػلىماث غلى الحطى

 ؤلاوظان وواحباث أغماٌ جخؿلبها اللخان والدكت الفاغلُتو اإلاؿلىبت،  بالظسغت وئًطالها وجبادلها منها للمظخفُدًً مخاخت

 (.39، 2002اإلاػاضس، )كىدًلجي، والظمساتي، 

هبير في ئدازة اإلاىظماث الخػلُمُت  وغلى هدٍى ( بدأ ًخىطؼ (Intranetاطخسدام شبياث الاهترهذ  هما أن

( باطخسدام بسوجىوىالث Network) Local Areبػد ئغادة جىظُم شبياث الحاطباث اإلادلُت  ؛بها الخػلُمُت ُتلوالػم
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 إبزاهينهحوذ؛ والذعيس،  ،ذعيسال (09)  درجت حاجت الجاهعاث اليونيت لخىظيف حقنيت الحاسىب في الوجاالث اإلداريت 

 

 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

ؿلم غلى الخىىىلىحُا الىابػت مً ذلً  (،(Web Serves( وزدماث الشبىت (Transmisin Control Protocolالاهترهذ  ٍو

شبياث الاهترهذ هخطغير لشبىت الىٍب الػاإلاُت خُث ًمىً فلـ ألغػاء اإلاىظمت الخػلُمُت والجامػت واإلادزطت مً 

ئ في خسمها الجاميي أو مباهيها اإلاسخلفت يش اطخسدامها وغلى ذلً ًطبذ باميان اإلاىظمت الخػلُمُت وفي ملدزتها أن جُ 

ب زاضت بها ًمىنها ئدازتها  (.202، 2013، الحساخشت)، شبىت ٍو

 :في (18 -17: 2011 والظامساتي، )الػُثاوي ؛ وفلا لـالػالي الخػلُم مإطظاث في ألاوادًمُت الػملُت حىدة جىمًو 

ت اللُادة اهخمام مدي .1  .بالخسؿُـ الخػلُمُت اإلاإطظاث في ؤلاداٍز

ين اإلادًس بين فػالت غمل غالكاث جيىًٍ مدي .2  .الخػلُمُت اإلاإطظت في وؤلاداٍز

ت ءاثاوؤلاحس  الظُاطاث غمان مدي .3  .الخػلُمُت اإلاإطظت ئدازة لفػالُت ؤلاداٍز

ين أداء لخلىٍم اإلاىاطبت والظُاطاث ءاثاؤلاحس  جىفس مدي .4  .مهىُا وجؿىٍسهم ؤلاداٍز

 .الحالُت الخىظُف طُاطت في واإلاىغىغُت الػدالت الفسص، جيافإ مبادب جدظين مدي .5

 في جىمُت زأض اإلااٌ البشسي الري ًدفؼ بعجلت الخىمُت بيل أبػادها هدى  وألن الجامػاث
ً
 زةِظا

ً
جمثل مطدزا

، ألامس الري ًدّخم غلى اللاةمين أن  السقي والخلدم، فهي جدظى باهخمام هبير مً ِكبل ألافساد، واإلاجخمػاث، والدٌو

ت مػاًير الاغخماد لهره ًساغ
ّ
ػمىىا حىدة الخطمُم ودك ظمىا ٍو ، إلاا طُيىن له مً اوػياطاث  الىُّ

ً
ا  وان أو ئداٍز

ً
أوادًمُا

ت  مباشسة غلى أداءها في مدزالتها وغملُاتها ومسسحاتها، وجسجبـ هفاءة ألاداء في جلً اإلاإطظاث بىفاءة اإلاىازد البشٍس

ً بجه غلى جأدًت مهامها اوكدز  هرا اإلاىؿلم فان مىاهبت الخؿىز والخلدم الخىىىلىجي ًلخض ي امخالن الجامػاث خميز، وم

 ٌِ  في ألاطالُب وألادواث التي جمىنها مً جىظُم أغمالها بىظام غا
ً
 هىغُا

ً
ا  ئداٍز

ً
جدلم مً زالله  الدكت والظسغت حهاشا

مىنها احساء ذلً بادزاٌ، أهدافها وزدمت اإلاظخفُدًً  في ئدازاتها اإلاسخلفت. اةؿهأحهصة جلىُت الحاطىب ووط ٍو

ت للجامػاث التي ًمىً أن جإزس فيها  ومً زالٌ اطخػساع ألادب الىظسي ًمىً أن وشير ئلى اإلاجاالث ؤلاداٍز

 ،
ً
 ئًجابُا

ً
 –ؤلادازة الػلُا، والىطؿى، والخىفُرًت  –جلخُطها في ئدازاٍث زالر هي ٍمىً و جلىُت الحاطىب جأزيرا

ت اإلاسخلفت، وجىظُم وجدلُل غملُاتها وبُاهاتها اإلاسخلفت، وهرا ئدازة الشإون لخسؿُـ الظُاطاث والػملُاث ؤلا  داٍز

بين  اإلاشىالثألاوادًمُت واإلاىظفين والؿلبت والشإون اإلاالُت.. الخ. هاهًُ غً الخىاضل والاجطاٌ لحل هثير مً 

 غً  ؤلادازاث اإلاسخلفت غبر شبىت خاطىبُت جسبـ بين جلً ؤلادازاث الجامػُت وولُاتها
ً
أو بين الجامػاث اإلاسخلفت بػُدا

 السوجين الخللُدي اإلاػُم لإلهخاحُت.

 
 
 : الذساظاث العابلت -زاهيا

ه في جدظين الػملُت الخػلُمُت وؤلاداٍزوهظم اإلاػلىماث جىاولذ دزاطاث غّدة اطخسدام جلىُت الحاطىب 

 ، وفُما ًأحي هىزد غددللجامػاث
ً
 : مسجبت مً ألاكدم لألخدر مً جلً الدزاطاث ا

 : العزبيتب ثدراسا - أ

بدزاطت اطخؿالغُت هدفذ ئلى مػسفت واكؼ اطخسدام جىىىلىحُا الخػلُم في الجامػاث  (،2004كام الحعً ) -

اطدباهت وجيىهذ غُىت الدزاطت  واطخسدم الباخث اإلاىهج الىضفي اإلاظخي وجمثلذ ألاداة في ،االظىداهُت ومػىكاته

( ً ًمثلىن حمُؼ غمداء اليلُاث  66)جدَزع في الجامػاث الظىداهُت بىالًت الخسؾىم، منهم ) ( غػى هُئت214م

مددودًت البن  الخدخُت الخلىُت واإلاػلىماجُت في الجامػاث الظىداهُت، ألامس : مً أهم هخاةج الدزاطتوهىابهم، و 

الخللُدًت اإلاخبػت في الخػلُم  بلالري ًجػلها غير مهُأة الطخسدام مػؿُاث جىىىلىحُا الخػلُم، هما أن الظُّ 

 في 
ً
الجاميي الظىداوي، ال حظاغد غلى اطخسدام مػؿُاث جىىىلىحُا الخػلُم، وبالخالي ال ًمىً أن جدلم ئطهاما
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 إبزاهينهحوذ؛ والذعيس،  ،ذعيسال (00)  درجت حاجت الجاهعاث اليونيت لخىظيف حقنيت الحاسىب في الوجاالث اإلداريت 

 

 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

مُت، وأظهسث الىخاةج ئلى أن الىظام التربىي اللاةم في الجامػاث الظىداهُت ال ًمىً مً 
ّ
الػملُت الخػلُمُت الخػل

ً مػىكاث وهىاحي كطىز، وأشازث هخاةج الدزاطت ئلى غدم اخخىاء مػؿُاث جىىىل  إلاا ًىخىفه م
ً
ىحُا الخػلُم، هظسا

وحىد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت خىٌ واكؼ اطخسدام الحاطىب في الخػلُم الجاميي خظب مخغير الخسطظ 

 .واإلاإهل وطىىاث الخدمت

ت في فلد هدفذ ئلى جلُُم دوز هظم اإلاػلىم (،2005أّما دساظت أبى ظبذ ) - ت فـي ضـىؼ اللسازاث ؤلاداٍز اث ؤلاداٍز

واطخسدم الباخث الاطدباهت واطخسدم الباخث اإلاىهج الىضفي اإلاظخي، الجامػاث الفلظؿُيُت في كؿاع غصة، 

غمُد ولُت، ومدًس، وزةِع كظم، وزةِع شػبت والبالغ غددهم : لجمـؼ البُاهـاث، وجيىهذ غُىت الدزاطت مً

ً أهم هخاةج195) ت حػلذ مظـخسدمي : الدزاطت (. ووان م وحىد جلىُاث خدًثت في ميىهاث هظم اإلاػلىماث ؤلاداٍز

 في ضىؼ اللسازاث الخاضت بهم فـي الجامػـاث الفلظـؿُيُت بلؿاع غصة. 
ً
 هبيرا

ً
هـره الـىظم ٌػخمدون غليها اغخمادا

 ً والاطترحاع والحرف والػسع وأن هظم حشغُل كىاغد البُاهاث وئدازتها لها اللدزة الػالُت مً خُث الخسـٍص

والؿباغت واإلاػالجت وهي جىفس مػلىماث حظـاغد فـي الخػـسف غلـى اإلاشيلت وجىفس الحماًت الجُدة للبُاهاث مً 

زالٌ مظخىٍاث أمىُت مخػددة، أزر غلى هظام اإلاػلىماث ؤلادازي الحالي اإلاظخسدم في الجامػاث الفلظؿُيُت 

ٌ مـؼ مساهـص ؤلاخطـاء أو ئخطاةُاث أزسي بلؿاع غـصة أهه ال ًىفس اإلاػلىماث  ؤلاخطاةُت الخازحُت ولِع لدًه اجطا

 لجامػاث زازحُت حظاغد مخسري اللسازاث أن ًخسروا كسازاث طَسػت وطلُمت.

ئلى الخػسف غلى اخخُاحاث الجامػاث الُمىُت لخدماث الحاطىب في هدفذ  (،2006)خشافت  كام بها دساظتفي و -

ألاوادًمي مً وحهت هظس غمداء اليلُاث وزؤطاء ألاكظام ألاوادًمُت، مً زالٌ خىطبت جؿىٍس الػمل ؤلادازي و

ت وألاوادًمُت في مجاالث )الخسؿُـ، الخىظُم، الخىحُه وؤلاشساف، الخلىٍم( هما هدف  ئلى  ذمهامهم ؤلاداٍز
ً
أًػا

منها في أغساع الخؿىٍس  جىفير كاغدة مػلىماث وبُاهاث لػمداء اليلُاث وزؤطاء ألاكظام، بدُث ًمىً ؤلافادة

ـ اإلاظخلبلي، بجامػتي )غدن، ئب(، واطخسدمذ  اطدباهت لجمؼ  اإلاىهج الىضفي اإلاظخي وجمثلذ ألاداة فيوالخسؿُ

( ً  ( غمُد65البُاهاث، وجيىهذ غُىت الدزاطت م
ً
%( 98وزةِع كظم، وواهذ أهم هخاةج الدزاطت في أن ما وظبخه ) ا

ت مً الػُىت أهدوا زغبتهم في جىفير أ حهصة الحاطىب في مياجبهم خت  ًخمىىىا مً اللُام باألغماٌ ؤلاداٍز

وألاوادًمُت للػمل غليها، وأن الىلظ الىاضح في اطخغالٌ أحهصة الحاطىب مً كبل غمداء اليلُاث وزؤطاء 

د ألاكظام ألاوادًمُت في الجامػاث الُمىُت. هما بُيذ هخاةج الدزاطت غدم وحىد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت غى

( بين جطىزاث غمداء اليلُاث وزؤطاء ألاكظام ألاوادًمُت طىاء في اإلاهام باليظبت لهم أو α=05 ,0مظخىي )

ت  الحاحت ئلى خىطبت وهرا ًإهد أهه ال ًمىً الاطخغىاء غً الحاطىب، وىطُلت مهمت في الػملُت ؤلاداٍز

.
ً
 وألاوادًمُت ولى بدزحت مددودة حدا

لى الخػسف غلى واكؼ اطخسدام الحاطىب في الخدَزع بجامػت حػص، ئ (،2007) الظالعيدساظت  وهذفذ -

اطدباهت لجمؼ اإلاػلىماث مً غُىت الدزاطت التي  واطخسدمذ الباخثت اإلاىهج الىضفي اإلاظخي وجمثلذ ألاداة في

وكد بُيذ هخاةج  (،2005 /2006جيىهذ مً حمُؼ أغػاء هُئت الخدَزع في الجامػت زالٌ للػام الجاميي )

أن أغلبُت أغػاء هُئت الخدَزع ًسون أن بػؼ ألاحهصة وؤلامياهاث الالشمت للخدَزع بىاطؿت الحاطىب  الدزاطت

جخىافس بدزحت مخىطؿت وبػػها آلازس بدزحت غػُفت، بِىما لم ًىً لدي بلُت أغػاء هُئت الخدَزع أي فىسة 

ٌ ألاحهصة وؤلامياهاث اإلاخىافسة في ولُاتهم، هما أوضحذ الدزاطت أن مها زة أغػاء هُئت الخدَزع في اطخسدام خى

الحاطىب جتراوح بين غالُت باليظبت للمهازاث ألاولُت، ومخىطؿت باليظبت للخؿبُلاث، بِىما جيىن مهازتهم 

مىسفػت باليظبت للطُاهت والبرمجت، واطخسدام أغػاء هُئت الخدَزع للحاطىب في الخدَزع ًخم بطىزة 
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 إبزاهينهحوذ؛ والذعيس،  ،ذعيسال (07)  درجت حاجت الجاهعاث اليونيت لخىظيف حقنيت الحاسىب في الوجاالث اإلداريت 

 

 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

ٌ غلى س  غئُلت بِىما ًيىن اطخسدامه للحطى خم اطخسدامه في ؾباغت الخلاٍز زدمت الاهترهذ بدزحت مخىطؿت، ٍو

 .وألابدار بدزحت هبيرة

ا دزاطت هدفذ ئلى الىشف غً مظخىي جؿبُم ؤلادازة (،2013أّما أبى عاشىس والىمشي ) -  في ؤلالىتروهُت فلد أحٍس

الىضفي اإلاظخي وجمثلذ ألاداة واطخسدم الباخثان اإلاىهج ، (2010 /2011الدزاس ي ) الػام اليرمىن، زالٌ حامػت

جدَزع،  هُئت غػى (320) الجامػت، منهم في دازي ئو  جدَزع هُئت غػى (647) مً غُىت جم جىشَػها غلىاطدباهت  في

، وأظهسث (327و)
ً
ا ؤلالىتروهُت للمجاالث وافت في حامػت اليرمىن مً وحهت  ؤلادازة جؿبُم مظخىي  أن الىخاةج ئداٍز

مسجفػت،  وبدزحت اإلاسجبت ألاولى ؤلالىترووي الخىفُر مسجفػت، واخخل مجاٌ وان بدزحت هظس أغػاء هُئت الخدَزع

، في وبدزحت ؤلالىترووي الخىظُم مجاٌفي اإلاسجبت الثاهُت  جاله
ً
 والخلىٍم السكابت مجاٌ حاء خين مسجفػت أًػا

ين  هظس وحهت أّما مً ،مخىطـ وبدزحت الثالثت اإلاسجبت في ؤلالىترووي مظخىي جؿبُم  أظهسث الىخاةج أنؤلاداٍز

ألاولى،  اإلاسجبت في ؤلالىترووي الخىفُر مجاٌ ؤلادازة ؤلالىتروهُت للمجاالث وافت حاءث بدزحت مخىطؿت، وحاء

 الثالثت ؤلالىترووي في اإلاسجبت الخلىٍم مسجفػت، وحاء مجاٌ الخىظُم ؤلالىترووي، وبدزحت مجاٌ جاله تمسجفػ وبدزحت

 ئلى الىخاةج وأشازث .مخىطؿت ألازيرة، وبدزحت اإلاسجبت في ؤلالىترووي الخسؿُـ مجاٌ حاء ينخ مخىطؿت، في وبدزحت

ٌ  الخدَزظُت الهُئت أغػاء وحهت هظس مً فسوق وحىد غدم  الزخالف حػصي  ؤلالىتروهُت ؤلادازة جؿبُم مظخىي  خى

 –فسوق  وحىد اإلاجاالث، وغدم حمُؼ هيل، وفي ألاداة غلى اليلُت أو الجيع أو ألاوادًمُت السجبت مخغيراث الدزاطت؛

 
ً
ين هظس وحهت في -أًػا ٌ  ؤلاداٍز هيل،  ألاداة غلى الجيع الزخالف مخغير حػصي  ؤلالىتروهُت ؤلادازة جؿبُم مظخىي  خى

ين هظس وحهت مً فسوق وحىد اإلاجاالث، في خين بُيذ الىخاةج حمُؼ وفي  الػلمي اإلاإهل مخغير الزخالف حػصي  ؤلاداٍز

 خملت البيالىزٍىض لطالح الػلُا والدزاطاث البيالىزٍىض مإهل وخملت دون  فما الدبلىم مإهل خملت بين

 مإهل خملت ألاداة هيل، وبين وفي ؤلالىترووي والخلىٍم والسكابت ؤلالىترووي الخسؿُـ مجالي في الػلُا والدزاطاث

 .ؤلالىترووي الخىفُر مجاٌ في الػلُا خملت الدزاطاث لطالح الػلُا الدزاطاث مإهل وخملت دون  فما الدبلىم

ت الجامػاث في اإلاػلىماث جىىىلىحُا جىظُف ئلى مػسفت واكؼ (2015)عبذ العاٌ،  هذفذ دساظتو  -  (اإلاطٍس

ىُت اإلاخددة الىالًاث مً ول وزبراث الجامػُت، اإلاإطظاث جلُُم مػاًير غىء في(، شمع غين،ؾىؿا،الفُىم  ألامٍس

 جىظُف بىاكؼ اإلاخػللت ؤلاشياالث مً مجمىغت وحىد غً الدزاطت وأطفسث خسدمذ اإلاىهج اإلالازن،، واطلُااواطتر 

ت  الجامػاث في اإلاػلىماث جىىىلىحُا جامػاث إلاسخلف جلً الغدم مالةمت كىاغد البُاهاث دازل  أهمها،اإلاطٍس

أهه ال  ج ئلىأشازث الىخاة وبين اإلاجلع ألاغلى للجامػاث، هما هاؤلادازاث والىظاةف الجامػُت، وال ًخم السبـ بُن

 لخدماث للجامػاث الخىظُمي الشيل هبير في ئهماٌوهىان ًخم الاغخماد غلى جلً البُاهاث أزىاء اجساذ اللسازاث، 

 جىىىلىحُا غمل لفسق  وظُفي وجىضُف جىظُمي هُيل ًىحد ال ، خُثغُلت خدود في ئال اإلاػلىماث جىىىلىحُا

  اإلاػلىماث
ً
 الػلُا ؤلادازة دغم غدمو  الجامػُت ألاوطاؽ في ؤلالىتروهُت الثلافت غػفوهرا ؤلادازي،  بالهُيل ُمدمجا

ت للخىىىلىحُا اإلاادًت ألاحصاء لخىفير اإلاالُت اإلاسططاث وهدزة، الػاملين هدى اطخسدام الخىىىلىحُا لخدٍزب  .ؤلاداٍز

ت والىظاةف الػملُاث أن الدزاطت هخاةج أوضحذ هما  ؤلادازة همؿُت غً سسجج ال الجاميي الػمل في الُىمُت ؤلاداٍز

 .الخللُدًت الجامػُت

 أداء مظخىي  جدظين في اإلاػلىماث والاجطاالث جىىىلىحُا دوز  هدفذ ئلى مػسفتف ،(2015) محمىد، دساظتأما  -

التي  والطػىباث الجامػاث في والاجطاٌ اإلاػلىماث جىىىلىحُا اطخسدام ومخؿلباث الػالي، الخػلُم مإطظاث

ت الاكخطادًت، الػلىم ولُت خالت دزاطت حػترغه، باإلادًت، خُث  فازض ًدي  بجامػت الدظُير وغلىم والخجاٍز

 مً ألاطاجرة الدزاطت وجيىهذ غُىت البُاهاث، لجمؼ هأداة الطخبُانو  اطخسدمذ الباخثت اإلاىهج الىضفي اإلاظخي
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 إبزاهينهحوذ؛ والذعيس،  ،ذعيسال (06)  درجت حاجت الجاهعاث اليونيت لخىظيف حقنيت الحاسىب في الوجاالث اإلداريت 

 

 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

 أطخاذ (45) غددهم والبالغ الػلمُت زجبهم بازخالف اليلُت في الجامػُين
ً
 مً الدزاطت ئلُه ما جىضلذ أبسش  ووان مً ،ا

 أن ًلىم غلُه ًخػين اإلاخؿىزة، جلىُاجه مؼ والخػامل اإلاػلىماث غطس مظاًسة مً ًخمىً الػالي ليي أن الخػلُم: هخاةج

دىاطب اإلاػمىن  ئلى الشيل ًخػدي وبسامجه مىاهجه أدواجه، في غمُم بخغُير أشازث و  هرا الػطس؛ مخؿلباث مؼ ٍو

 في والاجطاٌ اإلاػلىماث جىىىلىحُا جىظُف ئمياهُاث أمام غاةلا ٌشيلاإلاىاشهاث اإلاالُت  غػفالىخاةج ئلى أن 

 الخلىُت الىطاةل اطخسدام بين الخؿبُلي اإلاجاٌ غلى غػُف ازجباؽ وحدهما أشازث الىخاةج ئلى الػالي؛  الخػلُم

ت الاكخطادًت الػلىم ولُت في اإلاخىافسة للمػلىماث والاجطاالث الحدًثت  الػلمي وألاداء الدظُير وغلىم والخجاٍز

 .والبُداغىجي لها

 : يتباإلنجليزدراساث  -ب

في  (2000)التي هدفذ ئلى مػسفت مظخلبل الحاطىب في الخػلُم الػالي خت  غام  ،(Felps, 1996دساظت فيلبغ ) -

الىالًاث اإلاخددة وملازهت ثزاء غلماء اإلاظخلبل و مدزاء اليلُاث الجامػُت الرًً ٌظخسدمىن الحاطىب في أغمالهم 

ت وأولئً الرًً ال ٌظخسدمىن الحاطىب خىٌ الدوز اإلاخىكؼ أن ًلػبه الحاطىب في الخػلُم الػالي خت  غام  ؤلاداٍز

اطدباهت وشغذ غلى غُىت الدزاطت البالغ غددها  جمثلذ ألاداة فيواطخسدم الباخث اإلاىهج الىضفي اإلاظخي و (، 2000)

، وكد جىضلذ الدزاطت في هخاةجها ئلى أن لدي اإلادزاء وغلماء اإلاظخلبل ثزاء ئًجابُت خىٌ مظخلبل 211)
ً
( شخطا

خسدام الحاطىب في الخػلُم الػالي، وأن اإلادزاء في اليلُاث التي حظخسدم الحاطىب أظهسوا ئًجابُا هدى شمىٌ اط

الحاطىب في اإلاجاٌ ؤلادازي أهثر مً هظساتهم في الجامػاث التي ال حظخسدم الحاطىب وهرلً مً غلماء اإلاظخلبل، 

وأن غلماء اإلاظخلبل لديهم هظسة ئًجابُت أغلى الغخباز الحاطىب هأداة حػلُمُت أو جدَزظُت مً مدزاء اليلُاث 

 مه.الجامػُت التي حظخسدم الحاطىب وجلً التي ال حظخسد

 الجامػاث الغسبُت في ؤلالىتروهُت جؿبُم ؤلادازة دزحت غً الىشف ئلى هدفذف Mellivell, 2007)ميليفل ) أّما دساظت -

 غُىت ؤلادازي، وجيىهذ الػمل وزفؼ مظخىي  ججىٍد في ؤلادازة ؤلالىتروهُت جىظُف فاغلُت وىهج، ومدي هىهج في اإلاىحىدة

  هُئت جدَزع غػى (136) مً الدزاطت
ً
، ولخدلُم ومىظفا

ً
اإلاىهج الىضفي اإلاظخي اطخسدام  جم الدزاطت أهداف وؾالبا

، 136جمذ مؼ غُىت بلغ غددها )اإلاباشسة،  اإلالابلت أطلىب وجمثلذ ألاداة في
ً
 وؾالبا

ً
( غػى هُئت جدَزع ومىظفا

حمُؼ اإلاجاالث، ما  في غالُتبدزحت  ؤلالىتروهُت ؤلادازة جؿبم وىهج هىهج في الغسبُت أن الجامػاث هخاةج الدزاطت وأظهسث

 الخدَزع هُئت ألغػاء الخاضت بدسجُل الؿلبت، وبىظام السواجب والتركُاث غدا مجاٌ جدظين ؤلاحساءاث الدازلُت

  الىخاةج بُيذهما مخىطؿت،  بدزحت واإلاىظفين، فلد حاءث
ً
 مجاٌ في ؤلالىتروهُت ؤلادازة جىظُف فاغلُتفي وحىد غػفا

 الخدَزع. جاميي ومجاٌال ؤلادازي  الػمل

 في بها اإلالحلت والبرامج ؤلادازة ؤلالىتروهُت اطخسدام مدي غً دزاطت هدفذ ئلى الىشف Felck, 2010)وأجشي فيلً ) -

ت ألاكظام ئدازة ىُت،  ؤلاداٍز اطدباهت  واطخسدم الباخث اإلاىهج الىضفي اإلاظخي وجمثلذ ألاداة فيفي الجامػاث ألامٍس

ت اإلاسخلفت، وأظهسث36مً ) الدزاطت غُىت جيىهذ  ما أن الدزاطت هخاةج ( زةِع كظم ذوىز ٌػملىن في ألاكظام ؤلاداٍز

سغبىن بخؿبُله مىاطبت مػسفت ًمخليىن  ألاكظام زؤطاء مً 67 %)وظبخه ) ؤلادازي، هما  غملهم في بالحاطىب، ٍو

ه في ؤلادازة ؤلالىتروهُت، هما أشازث الىخاةج ئلى وحىد غالكت ؾسدًت بين اإلاػسفت بالحاطىب، وبين مظخىي اطخسدام

ً غبء جسفف بُيذ هخاةج الدزاطت أن ؤلادازة ؤلالىتروهُت الػمل، وجللل  وجيرة مً ألاكظام، وحظسع زؤطاء غلى الػمل م

 ألازؿاء.

ىُت دزاطت في الىالًاث اإلاخددة (Gorman, 2011)هما أجشي جىسمان  -  الخػلُم كادة دوز  غلى الخػسف هدفذ ئلى ألامٍس

واطخسدم الباخث اإلاىهج اطخسدامها،  ئدازاتهم وفاغلُت في وؤلاهترهذ ؤلالىتروهُت الاجطاالث واطخسدام في جبني الػالي
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 إبزاهينهحوذ؛ والذعيس،  ،ذعيسال (77)  درجت حاجت الجاهعاث اليونيت لخىظيف حقنيت الحاسىب في الوجاالث اإلداريت 

 

 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

 هخاةج أظهسث هُئت جدَزع، وكد غػى (113) مً غُىت جم جىشَػها غلىاطدباهت  الىضفي اإلاظخي وجمثلذ ألاداة في

 الطخسدام جبني فػلي وحىد الىخاةج بُيذ ئدازاتهم، هما في الخغُير غملُت في دوز هبير لهم الػالي الخػلُم كادة أن الدزاطت

 .الخػلُم الػالي ئدازة في ؤلالىتروهُت والاجطاالث الاهترهذ

 جىىىلىحُا أهمُتغلى  هدفذ ئلى الخػسفف (Al- Adwan and Almashaqba, 2012) أما دساظت العذوان واإلاشاكبت -

 اللُمت ملداز ًىضح همىذج وجؿىٍس ألازدهُت، ألاغماٌ مىظماث في اطخسدامها فىاةد وجلُُم ألاغماٌ، أداء في اإلاػلىماث

 اطخسدمذ. و مىظماتهم في جؿبُلها غلى اإلادزاء ئكباٌ مدي وجلُُم جؿبُلها، هدُجت ألاغماٌ مىظماث جىدظبها التي

 مدًس  (128) مًالدزاطت  غُىتلجمؼ البُاهاث، وجيىهذ  الاطخبُان وأداة الىضفي الخدلُلي اإلاىهج الدزاطت
ً
 مسخلف مً ا

ت  الدزاطت جىضلذ. و ألازدن في الطىاغُخين والظلُل الحظً مدًىتي في( حشغُلُت وطؿى، غلُا، ئدازة) اإلاظخىٍاث ؤلاداٍز

 في وهفاءة فىاةد مً جدللهإلاا  ألاغماٌ مىظماث في اإلاػلىماث جىىىلىحُا الطخسدام أهمُت وحىد أهمها مً هخاةج غدة ئلى

 اإلاتزاًد الاغخماد ًفظس وذلً واف بشيل البدث مجخمؼ في اإلاػلىماث جىىىلىحُا لخؿبُم الخدخُت البيُت فساجى و  ،ألاداء

 اإلاىظفين غلى الخىظُمي للىظام أزس وحىد، هما أشازث الىخاةج ئلى الػمل مجاالث حمُؼ في الحدًثت الخىىىلىحُاث غلى

 بين الػالكت بؿبُػت ًخػلم فُما ئخطاةُت داللت ذاث فسوق وحىد، و والاجطاالث والخؿىٍس الخدٍزب مجاالث في وزاضت

 .الىظُفي الخطيُف في للخغير هدُجت الػاملين وأداء اإلاػلىماث جىىىلىحُا

 : الخعليق على الذراساث السابقت

مجخمػاتها التي ؾّبلذ غليها جلً الدزاطاث بين مدلُت وغسبُت  ذ فيجىىغ أنها: ًخطح مً الدزاطاث الظابلت

ين أو مسخلـ(، ففي الجاهب ألاوادًمي يفوأحىبُت،  ان ازخُاز الػُىاث مً البِئاث الجامػُت )أوادًمُين أو ئداٍز

وفي الجاهب  (2015)مدمىد،  (،Gorman, 2011(، )2006(، )زشافت، 2007، الػاليي(، )2004هدزاطت )الحظً، 

أما في الجاهب اإلاسخلـ Felck, 2010، (Al- Adwan and Almashaqba, 2012)))، (Felck, 2010) ؤلادازي هدزاطت

( هدزاطت )أبى طِذ، 
ً
ين مػا (، وكد حشابهذ الدزاطت الحالُت مؼ Mellivell, 2007(، )2005)أوادًمُين وئداٍز

(، 2006(، )زشافت، 2004هدزاطت، )الحظً،  والػُىت ،وألاداةخُث اطخسدم اإلاىهج  مًالدزاطاث الظابلت 

(Mellivell, 2007( ،)Felck, 2010( ،)Gorman, 2011) ،مؼ دزاطت  وازخلفذ في الػُىت فلـ، (2015، )مدمىد(Al- 

Adwan and Almashaqba, 2012)،  ،ٌ( التي اطخسدمذ اإلاىهج اإلالازن. 2015وازخلفذ في اإلاىهج مؼ دزاطت )غبد الػا

 جىىغذ أغلب الدزاطاث الظابلت في الهدف، خُث طػذ ئلى الىشف غً واكؼ أو م
ً
دي أو دزحت جؿبُم ؤلادازة واحماال

ومً غمً جلً ؤلادازة  –حػلُمُت وغيرها  –ؤلالىتروهُت وجأزيرها غلى زفؼ مظخىي ألاداء في اإلاىظماث وجؿىٍسه 

ؤلالىتروهُت جلىُت الحاطىب الري هدفذ هره الدزاطت ئلى مػسفت دزحت خاحت الجامػاث الُمىُت لخىظُف جلىُاجه في 

ت،  ادث الدزاطت الحالُت مً الدزاطاث الظابلت في ئزساء الجاهب الىظسي وبىاء ألاداة وكد اطخفاإلاجاالث ؤلاداٍز

 وجؿىٍسها ومىاكشت الىخاةج وملازهتها بيخاةج الدزاطاث الظابلت.

 : صعىباث واجهج الذراست

مً الطػىباث التي واحهذ الباخثين أزىاء احساءاث الدزاطت وجؿبُلها، بظبب الحسب الداةسة في الُمً 

 : واهلؿاع اإلاسجباث، أهمها ما ًأحي

 .شّحت اإلاساحؼ أو جلادم ما وحد منها بظبب واهلؿاع الىهسباء والاهترهذ ألهثر مً زالزت أغىام 

 .اإلاجهىد الىبير الري برٌ في الخىاضل مؼ أفساد الػُىت 

 .جأزس هخاةج الدزاطت ووشسها في ئخدي اإلاجالث الػلمُت  
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 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

 وإجشاءاتها  مىهجيت الذساظت -3

 : جيت الذساظتمىه

في مػالجت  إلاثل هره الدزاطت ت؛مأهثر مالءوىهه  اغخمدث الدزاطت الحالُت أطلىب اإلاىهج الىضفي الخدلُلي

  .لىضىٌ ئلى الىخاةجواالبُاهاث 

 : مجخمع الذساظت وعيىتها

الفطل الثاوي مً الػام  زالٌ حمُؼ هىاب الػمداء للشإون ألاوادًمُت الػاملينمً مجخمؼ الدزاطت  جيّىن 

،  126)( البالغ غددهم )2017 /2016الجاميي )
ً
( حامػاث زطمُت، 10( حامػت زطمُت وزاضت، منها )34في )فسدا

ً  الدزاطت وجم ازخُاز غُىتولُت،  126وغدد اليلُاث  ( حامػاث زطمُت وزاضت، 8جخمؼ بلغذ )اإلاغلى هدىٍ غشىاتي م

 مً 24أي ما وظبخه )
ً
با حمُؼ هىاب الػمداء للشإون ألاوادًمُت في  مً اإلاجخمؼ، وبرلً جيىهذ غُىت الدزاطت%( جلٍس

( هاةب 65%( مً مجخمؼ هىاب الػمداء، منهم )62( هاةب غمُد، أي ما وظبخه )78( والبالغ غددهم )8الجامػاث الـ )

( هاةب غمُد ًمثلىن 13و)حامػت ضىػاء وغدن والحدًدة وذماز، وحامػت ئب، : ( حامػاث زطمُت هي5غمُد ًمثلىن )

( اطدباهت غلى حمُؼ أفساد 78الجامػت الُمىُت وطبأ، وحامػت الػلىم والخىىىلىحُا، ووشغذ ): ( حامػاث زاضت هي3)

 : (1%(، هما هى مىضح في الجدٌو ) 7 ,80( اطدباهت ضالحت للخدلُل، وبيظبت ملدازها )63الػُىت، اطخػُد منها )

 ووظبت اإلاظترد منهالى أفساد الػُىت خظب هىع الجامػت جىشَؼ الاطدباهاث غ( 1)حدٌو 

 وظبت اإلاظترد مظتردة مىشغت ملىُتها طىت الخأطِع اطم الجامػت

 78.9 15 19 زطمُت 1970 حامػت ضىػاء

 82.3 14 17 زطمُت 1975 حامػت غدن

 80.0 8 10 زطمُت 1996 حامػت الحدًدة

 81.8 9 11 زطمُت 1996 حامػت ذماز

 75.0 6 8 زطمُت 1996 حامػت ئب

 80.0 4 5 زاضت 1993 الجامػت الُمىُت

 100.0 4 4 زاضت 1994 حامػت طبأ

 75.0 3 4 زاضت 1993 حامػت الػلىم والخىىىلىحُا

 80.7 63 78 8 اإلاجمىع

 : خصائص العيىت

 اوفئاته اثحعب اإلاخغير  ( خصائص عيىت الذساظت2جذٌو )

 اإلائىٍت اليظبت الخىساز فئاث اإلاخغير اإلاخغير

 ملىُت الجامػت
 82.5 52 زطمُت

 17.5 11 زاضت

 اليلُت
 39.7 25 جؿبُلُت

 60.3 38 ئوظاهُت

 66.7 42 مظاغدأطخاذ  السجبت ألاوادًمُت
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 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

 20.6 8 مشازنأطخاذ 

 12.7 13 أطخاذ

 تالخبرة ؤلاداٍز

 38.1 18 أكلطىىاث ف 5

 33.3 21 طىىاث10 -6مً

 28.6 24 فأهثر تطى 11

%( مً هىاب الػمداء للشإون ألاوادًمُت هم مً الجامػاث السطمُت 82.5( أن وظبت )2ًدبين مً الجدٌو )

%( منهم هىاب غمداء للشإون ألاوادًمُت في اليلُاث 60.3%( هم مً الجامػاث الخاضت، هما أن )17.5في خين أن )

%( 66.7وادًمُت فاهىا هالخظ أن مً وظبتهم )%( في اليلُاث الخؿبُلُت. أما مً خُث السجب ألا39.7ؤلاوظاهُت، و)

ً وظبتهم )أطخاذ %( بسجبت 20.6مظاغد، وأن وظبت )أطخاذ بسجبت  %( هم بسجبت أطخاذ، أما مً 12.7مشازن، في خين م

ت فاهىا هالخظ أن مً وظبتهم ) د زبرتهم غً )28.6خُث زبرتهم ؤلاداٍز %( 33.3( طىىاث، ومً وظبتهم )10%( جٍص

فبلغذ وظبتهم  فأكل ( طىىاث5ً )غمزبرتهم  ؼ( طىىاث، أّما بلُت هىاب الػمداء الرًً جل6 -10بين ) جتراوح زبرتهم

أن هىاب الػمداء للشإون ألاوادًمُت في غالبُتهم ممً ًدملىن زجبت  ، وهرا ٌػني(2%(. هما ٌشير الجدٌو )38.1)

 لرلً جلل غً زمع طىىاث.أطخاذ 
ً
 مظاغد، وأن زبرتهم ؾبلا

 : اظتأداة الذس 

( 2004الحظً، ) ، هدزاطتلخدلُم أهداف الدزاطت اؾلؼ الباخث غلى ألادب الىظسي والدزاطاث الظابلت

اطدباهت وجم جؿىٍسها لجمؼ اإلاػلىماث مً  ( خُث جم ئغداد2013(، ودزاطت )أبى غاشىز والىمسي، 2006)زشافت، 

غُىت الدزاطت، وجيىهذ بطىزتها ألاولُت مً حصأًً، اشخمل الجصء ألاٌو غلى بُاهاث غامت ألفساد الػُىت، أّما الجصء 

ت، هي(46غلى الثاوي اشخمل  : ( فلسة جىشف غً مدي جىظُف الجامػت لخلىُت الحاطىب في زمظت مجاالث ئداٍز

ت )9ساث، الخىظُم )( فل10الخسؿُـ ) ( فلساث، ومجاٌ جىفُر مهام 9( فلساث، السكابت )9( فلساث، ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

 .( فلساث9اليلُت اشخمل غلى )

 : صذق ألاداة

ً ضدق ألاداة بػسع الاطدباهت بطىزتها ألاولُت غلى  مً اإلادىمين اإلاسخطين مً ذوي ( 6غدد )جم الخأهد م

جلىُاث الخػلُم، واللُاض والخلىٍم، وهظم اإلاػلىماث، وغلم الىفع، مً أغػاء هُئت الخبرة في ؤلادازة، والحاطىب، و 

 
ً
الخدَزع في الجامػاث الُمىُت، والرًً كامىا بابداء مالخظاتهم مً خرف وئغافت وحػدًل، وغدلذ الاطدباهت وفلا

 : اآلحيوللمالخظاث الىازدة منهم، خُث أضبدذ الاطدباهت بطىزتها النهاةُت ميىهت مً حصأًً 

-  ٌ ت.  :الجضء ألاو ٌ ملىُت الجامػت، وهىع اليلُت، والسجبت ألاوادًمُت، والخبرة ؤلاداٍز ً مػلىماث شخطُت خى  وجػم

جىظُف الجامػت لخلىُت الحاطىب في اإلاجاالث  دزحتوجػمً فلساث الاطدباهت للىشف غً  :الجضء الثاوي -

ت، اخخىث غلى ) ( فلساث، 7( فلساث، الخىظُم )8الخسؿُـ ): وهي ت( فلسة، وشغذ غلى مجاالٍث زمظ35ؤلاداٍز

ت )  ( فلساث. 9( فلساث، ومجاٌ جىفُر مهام اليلُت اشخمل غلى )5( فلساث، السكابت )6ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

 : زباث ألاداة

لت الازخباز وئغادة الازخباز ) ينللخأهد مً زباث أداة الـدزاطـت كـام الباخث خُث ( test- retestبـاطخـسدام ؾـٍس

( ً ً مجخمؼ الدزاطت ميّىهت م ،( 15جم جىشَؼ أداة الدزاطت غلى غُىت م
ً
مً زازج غُىت الدزاطت التي ؾبلذ غليها  فسدا
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 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

ً، ألاداة، زم جم خظاب مػامل زباث  وجم اطدبػادها مً غُىت الدزاطت ألاضلُت، وبفازق أطبىغين بين الازخباٍز

( هما جم اخدظاب مػامل الثباث 0.84): مػامل الثباث لألداةالاطخلساز خظب مػادلت ازجباؽ )بيرطىن( خُث بلغ 

لت الاحظاق الدازلي للفلساث باطخسدام مػادلت )هسوهبار ألفا( خُث بلغ مػامل الثباث) وهى كُمت ، (0.89بؿٍس

 ( ًىضح مػامالث الاحظاق الدازلي3والجدٌو ) .ملبىلت، أي أهه ًمىً الاغخماد غلى البُاهاث التي حمػذ بىاطؿتها

 : للمجاالث بيرطىن  ازجباؽ ومػامل ؤلاغادة هسوهبار، وزباث ألفا

 للمجاالث بيرظىن  اسجباط ومعامل ؤلاعادة هشوهباخ، وزباث ألفاالذاخلي  الاحعاق( معامالث 3جذٌو )

 هيل وألاداة

 اإلاجاٌ الشكم
 معامل اسجباط بيرظىن 

 "زباث ؤلاعادة"

 الاحعاق الذاخلي

 "الفا هشوهباخ"

 0.90 0.88 الخسؿُـ 1

 0.87 0.89 الخىظُم 2

ت 3  0.88 0.85 ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

 0.89 0.80 السكابت 4

 0.89 0.79 جىفُر مهام اليلُت 5

 0.89 0.84 ألاداة هيل

 : واإلاعالجاث ؤلاحصائيت الىصن اليعبي

ت،  م الباخثانفلد اطخسد للخػسف غلى دزحت خاحت الجامػاث لخىظُف جلىُت الحاطىب في اإلاجاالث ؤلاداٍز

 : غلى الىدى آلاحي( "السشم ؤلاخطاةُت للػلىم ؤلاوظاهُت"؛ وذلً spssالبرهامج ؤلاخطاتي )

 إلالُاض لُىسث الخماس ي :الىصن اليعبي .1
ً
(، ولخددًد الىشن 5، 4، 3، 2، 1جم مىذ ؤلاحاباث الدزحاث )؛ وفلا

زم ئغافت اللُمت ئلى أكل  0.80=  4/5(، وجلظُمه غلى مظخىٍاث اإلالُاض؛ أي4 =1 -5اليظبي جم خظاب اإلادي )

ٌ  اثجلُُم مخىطؿوهي الىاخد الصحُذ، وهىرا أضبذ كُمت في اإلالُاض؛   : (4)الىشن اليظبي؛ هما ًبُنها الجدو

 إلالياط ليىشث الخماس ي4)جذٌو 
 
 ( مخىظطاث الـىصن اليعبـي إلجـابـاث العيىـت وفلـا

 )الحاجت( دسجت جحلم اإلاعياس  الشكم
 اإلاعطاة إلاعخىياث الخلييمالليمت 

 إلاخىظطاثمذي ا عىذ إدخاٌ البياهاثالليمت 

  غػُفت 1
ً
 ( 1.80( ئلى ) 01) 1 حدا

 (2.60( ئلى )1.81) 2 تغػُف 2

 (3.40ئلى )2.61)) 3 مخىطؿت 3

 ((4.20ئلى 3.41)) 4 غالُت 4

  غالُت 5
ً
 ((05ئلى 4.21)) 5 حدا

 : اإلاعخخذمت اإلاعالجاث ؤلاحصائيت -2

غها جم اطخسدام الخدلُل ؤلاخطاتي  : آلاحي غلى الىدى بػد حمؼ اإلاػلىماث وجفَس

  ٌ ت.: ــ لإلحابت غً الظإاٌ ألاو  جم خظاب اإلاخىطؿاث الحظابُت والاهدسافاث اإلاػُاٍز

 جم اطخسدام جدلُل الخباًً ألاخادي اإلاخػدد. : ــ لإلحابت غً الظإاٌ الثاوي 
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 : عيرهاعشض هخائج الذساظت ومىاكشتها وجف -4

  
 
لت: أوال

ّ
ما دسجت حاجت الجامعاث اليمىيت لخىظيف جلىيت " :ههصبالعؤاٌ ألاٌو و  عشض الىخائج اإلاخعل

الحاظىب في مجاالتها ؤلاداسيت)الخخطيط، والخىظيم، وؤلاجشاءاث ؤلاداسيت، والشكابت، وجىفيز مهام اليليت( 

 مً وجهت هظش هىاب العمذاء للشؤون ألاواديميت بالجامعاث؟". 

ت غً دزحت خاحت الجامػاث  لىولإلحابت غ الظإاٌ جم اطخسساج اإلاخىطؿاث الحظابُت والاهدسافاث اإلاػُاٍز

ت، والسكابت، وجىفُر  ت )الخسؿُـ، والخىظُم، وؤلاحساءاث ؤلاداٍز الُمىُت لخىظُف جلىُت الحاطىب في مجاالتها ؤلاداٍز

ُت بالجامػاث، بدظب ول مجاٌ مً اإلاجاالث، هما هى مهام اليلُت( مً وحهت هظس هىاب الػمداء الشإون ألاوادًم

 : (5مىضح في الجدٌو )

 هىاب العمذاء للشؤون ألاواديميتإلجاباث ( اإلاخىظطاث الحعابيت والاهحشافاث اإلاعياسيت 5جذٌو )

 حعب اإلاخىظط إلاجاالث ألاداة حاجت الجامعاث لخىظيف جلىيت الحاظىبلذسجت 
 
 تالحعابي اثمشجبت جىاصليا

ـــــــاإلاج الشكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اٌـ
ىظط خاإلا

 الحعابي

الاهحشاف 

 اإلاعياسي 
 الشجبت

دسجت 

 الحاجت

 غالُت 1 0.79 3.92 الخىظُم 2

 غالُت 2 0.94 3.91 السكابت 4

 غالُت 3 0.92 3.86 الخسؿُـ 1

 غالُت 4 1.06 3.79 جىفُر مهام اليلُت 5

ت 3  مخىطؿت 5 0.96 3.64 ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

 غالُت  0.92 3.83 ألاداة هيل 

( أن كُمت اإلاخىطـ الحظابي لدزحت خاحت الجامػاث الُمىُت لخىظُف جلىُت 5ًدبين مً الجدٌو )

لُم اإلاخىطؿاث الحظابُت جساوخذ بين وغلى مظخىي اإلاجاالث ف( وبدزحت غالُت، 3.83الحاطىب للمجاالث هيل )

مىً جفظير هره الىدُجت في غىء هظسة جلدًساث أفساد غُىت الدزاطت ئلى ؾبُػت جلىُت الحاطىب 3.64 -3.92) (، ٍو

وجؿبُلاتها، والتي كد جىؿلم غمً ئؾاز ًسجبـ بدىظُم شإون اليلُت مً جىشَؼ الؿلبت غلى اإلاىاد والخسططاث 

ت اإلاخسططت وجىفير وطا ةل فّػالت، وجىظُم اإلاىاد الدزاطُت وألاكظام، وجىظُم خاحاث اليلُت مً اإلاىازد البشٍس

والجداٌو وألازشُف، وهي الفلساث التي غمها مجاٌ الخىظُم والري حاء باإلاسجبت ألاولى، فلد حاءث جلدًساث أفساد 

الػُىت لػالكتها بدىظُم شإون اليلُت، زبما للخسلظ مً ؤلادازة الخللُدًت في جىظُم شإون اليلُاث، والاغخماد غلى 

 حػخمد غلى الظسغت والدكت.  جلىُت مخؿىزة

 هدى خاحت الجامػاث لخىظُف جلىُت الحاطىب في حمُؼ اإلاجاالث 
ً
 ئًجابُا

ً
وهره الىخاةج حػؿي مإشسا

ت بدزحت غالُت، ألامس الري طىف ٌظهم في اهخلالها ئلى ئدازة مخؿىزة حػخمد غلى جلىُت الحاطىب الزخطاز  ؤلاداٍز

ت باإلاسجبت ألازيرة بمخىطـ خظابي بلغذ كُمخه ) الىكذ والجهد، وكد حاء مجاٌ ؤلاحساءاث ( وبدزحت 3.64ؤلاداٍز

مىً جفظير هره الىدُجت أنها حاءث بدزحت مخىطؿت ألن وظبت مً أفساد الػُىت ًىؿللىن مً مبدأ أن  مخىطؿت، ٍو

مىً اللُام بها  ت جخم غبر مجالع ألاكظام ألاوادًمُت ومجلع اليلُت، ٍو دون الحاحت غالب هره ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

لخىظُف جلىُت الحاطىب في الىكذ الحالي وفي ظل شحت اإلاىازد وهىان مجاالث أهم في دزحت الحاحت لخىظُف جلىُت 

 الحاطىب جدخل أولىٍت خظب جطىزاتهم. 



 ٌ  م/ 2020/ يىهيى -هـ1144/ رو اللعذة -خامغــ العذد ال مجلت مشهض جضيشة العشب للبحىر التربىيت وؤلاوعاهيت ــ اإلاجلذ ألاو

 

 إبزاهينهحوذ؛ والذعيس،  ،ذعيسال (77)  درجت حاجت الجاهعاث اليونيت لخىظيف حقنيت الحاسىب في الوجاالث اإلداريت 

 

 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

فلسة مً فلساث ول مجاٌ غلى خده، جم  غلى مظخىي ولوللىشف غً جلدًساث أفساد غُىت الدزاطت 

ت، هما خظاب كُم اإلاخىطؿاث الحظاب  : وغلى الىدى آلاحي( 10 -6الجداٌو )جىضحها ُت والاهدسافاث اإلاػُاٍز

 : ـ هجال الخخطيط 1 

للىشف غً جلدًساث أفساد غُىت الدزاطت غلى فلساث مجاٌ الخسؿُـ، جم اطخسساج كُم اإلاخىطؿاث 

ت هما هى مىضح في الجدٌو )  : (6الحظابُت والاهدسافاث اإلاػُاٍز

  طاث الحعابيت والاهحشافاث اإلاعياسيت لفلشاث مجاٌيىضح اإلاخىظ( 6جذٌو )
 
الخخطيط، مشجبت جىاصليا

 تالحعابي اثحعب اإلاخىظط

ــــــلـــالف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اثش ـ
اإلاخىظط 

 الحعابي

الاهحشاف 

بت اإلاعياسي 
شج

ال
 

دسجت 

 الحاجت

 غالُت 1 1.01 4.20 كبل بدء الػام الدزاس ي.ئغداد زؿت للػمل ألاوادًمي  1

 غالُت 2 1.10 3.95 وغؼ زؿت لخؿىٍس بسامج زاضت بالبدث الػلمي وزدمت اإلاجخمؼ. 5

 غالُت 3 1.03 3.93 وغؼ زؿت لحاحت ألاكظام بالخيظُم مؼ زؤطاء ألاكظام. 6

 غالُت 4 1.12 3.92 وغؼ زؿت جىظم الػمل ؤلادازي بالخيظُم مؼ الجامػت. 4

 غالُت 5 1.10 3.90 وغؼ زؿت لخؿىٍس بسامج غلمُت وزلافُت. 3

 غالُت 6 1.11 3.81 وغؼ زؿت غمل طىىٍت لشإون اليلُت. 2

8 
وغؼ زؿت ألبدار ولُت الدزاطاث الػلُا خىٌ جؿىٍس اإلاىاهج 

 الدزاطُت وفم بسهامج شمني بيل غام دزاس ي.
 غالُت 7 1.30 3.76

 مخىطؿت 8 1.33 3.66 الػلمي واإلاشازواث البدثُت. بخػاروغؼ زؿت وغىابـ لال  7

 غالُت  0.92 3.86 اإلاجاٌ هيل 

( أن كُم اإلاخىطؿاث الحظابُت لخلدًساث أفساد غُىت الدزاطت لفلساث مجاٌ 6هالخظ مً الجدٌو )

مىً جفظير هره الىدُجت أهمُت الحاحت لخىظُف جلىُت الحاطىب 3.66 -4.20الخسؿُـ جساوخذ بين ) في مجاٌ (، ٍو

 فان مسسحاث الػملُت 
ً
 ودكُلا

ً
الخسؿُـ الري حظدىد غلُه حمُؼ غملُاث ؤلادازة، وبالخالي فاذا وان الخسؿُـ طلُما

ت لبلُت اإلاجاالث طىف جيىن ئًجابُت، وهى ما أشازث ئلُه هخاةج مجاٌ الخسؿُـ في الحاحت لخىظُف جلىُت  ؤلاداٍز

 الحاطىب بدزحت غالُت.

 : ـ هجال الخنظين 2

لىشف غً جلدًساث أفساد غُىت الدزاطت غً فلساث هرا اإلاجاٌ جم اطخسساج كُم اإلاخىطؿاث الحظابُت ل

ت هما هى مىضح في الجدٌو )  : (7والاهدسافاث اإلاػُاٍز

 ٌ الخىظيم،  مجاٌفلشاث جاباث العيىت عل  إل اإلاخىظطاث الحعابيت والاهحشافاث اإلاعياسيت  ((7 جذو

 حعب اإلاخىظط
 
 تالحعابي اثمشجبت جىاصليا

ــــــلـــالف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اثش ـ
اإلاخىظط 

 الحعابي

الاهحشاف 

 اإلاعياسي 

الشج

 بت

دسجت 

 الحاجت

 غالُت 1 1.15 4.13 زشُف وخفظ الىزاةمجىظُم الا  7

 غالُت 2 1.01 4.10 جىظُم جىشَؼ الؿلبت غلى اإلاىاد والخسططاث اإلاسخلفت مؼ ألاكظام. 1



 ٌ  م/ 2020/ يىهيى -هـ1144/ رو اللعذة -خامغــ العذد ال مجلت مشهض جضيشة العشب للبحىر التربىيت وؤلاوعاهيت ــ اإلاجلذ ألاو

 

 إبزاهينهحوذ؛ والذعيس،  ،ذعيسال (79)  درجت حاجت الجاهعاث اليونيت لخىظيف حقنيت الحاسىب في الوجاالث اإلداريت 

 

 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

 غالُت 3 0.92 4.05 جىظُم اإلاىاد الدزاطُت اإلالسزة غلى أغػاء الهُئت الخدَزظُت. 5

 غالُت 4 0.94 4.04 جىظُم حداٌو للفػالُاث وألاوشؿت والثلافُت في اليلُت. 6

 غالُت 5 0.90 3.91 جىظُم الخدماث ؤلازشادًت والخىحيهُت للؿلبت. 2

4 
س ألاكظام جىفير وطاةل فّػالت  دكُلت حظاغد غلى ئجمام جدالُل جلاٍز

 واطخسالص الىخاةج اإلاؿلىبت في الىكذ اإلاددد.
 غالُت 6 1.24 3.82

ت اإلاخسططت. 3  مخىطؿت 7 1.11 3.65 جىظُم خاحاث اليلُت مً اإلاىازد البشٍس

 غالُت  0.79 3.92 اإلاجاٌ هيل 

 مخىطؿاث خظابُت جساوخذ بين ( أن ثزاء جلدًساث هىاب الػمداء كد 7هالخظ مً حدٌو )
ً
زططىا كُما

( وبدزحت غالُت خظب جلدًس أفساد 3.92( وبلغ كُمت اإلاخىطـ الحظابي لجمُؼ فلساث مجاٌ الخىظُم )3.65 -4.13)

 إلاا حاء في اطخجاباث أفساد غُىت الدزاطت مً أن الحاحت لخىظُف 
ً
مىً جفظير هره الىدُجت ؾبلا غُىت الدزاطت. ٍو

ٌ الخىظُم غالُت إلاا طِظهم فُه مً جىافس الىكذ والجهد للحطىٌ غلى اإلاػلىماث والبُاهاث جلىُت الحاطىب ف ي مجا

 في أي وكذ، وهرا الخسلظ مً زوجين ؤلادازة الخللُدًت في الخىظُم. 

 : ـ هجال اإلجزاءاث اإلداريت 3

ىطؿاث الحظابُت للىشف غً جلدًساث أفساد غُىت الدزاطت غً فلساث هرا اإلاجاٌ جم اطخسساج كُم اإلاخ

ت هما هى مىضح في الجدٌو )  : (8والاهدسافاث اإلاػُاٍز

ؤلاجشاءاث ؤلاداسيت،  مجاٌفلشاث جاباث العيىت عل  إل الحعابيت والاهحشافاث اإلاعياسيت اإلاخىظطاث ( 6جذٌو )

 حعب اإلاخىظط
 
 تالحعابي اثمشجبت جىاصليا

ــــــلـــالف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اثش ـ
اإلاخىظط 

 الحعابي

الاهحشاف 

 اإلاعياسي 
 الشجبت

دسجت 

 الحاجت

6 
مخابػت اوػلاد اإلاإجمساث الػلمُت والبدثُت ألغػاء هُئت الخدَزع 

 والؿلبت.
 غالُت 1 1.16 3.89

1 
هُئت الخدَزع والهُئت جددًد الاخخُاحاث اإلاظخلبلُت مً أغػاء 

ت بالخيظُم مؼ ألاكظام.  ؤلاداٍز
 مخىطؿت 2 1.06 3.63

 مخىطؿت 3 1.18 3.62 مخابػت مظخىي أداء الػاملين باليلُت. 4

 مخىطؿت 4 1.11 3.59 مخابػت ئحساءاث التركُاث الػلمُت. 3

 مخىطؿت 5 1.04 3.56 جىضُف الىظاةف وألاغماٌ في اليلُت. 2

5 
لدزاطت الىزاةم والشهاداث الثبىجُت الخاضت حشىُل لجىت 

 باإلاخلدمين للػمل في اليلُت وألاكظام اإلاسخلفت وؤلاشساف غليها.
 مخىطؿت 6 1.13 3.56

 مخىطؿت  0.96 3.64 اإلاجاٌ هيل 

( وبدزحت مخىطؿت 3.64كُمت اإلاخىطـ الحظابي لجمُؼ فلساث اإلاجاٌ بلغذ )أن  (8)هالخظ مً الجدٌو 

كُم اإلاخىطؿاث الحظابُت لخلدًساث أفساد غُىت وغلى مظخىي الفلساث جساوخذ خظب جلدًس أفساد غُىت الدزاطت. 

ت جساوخذ بين ) ٍمىً جفظير هره الىدُجت أنها حاءث ( هما و 3.56 -3.89الدزاطت لفلساث مجاٌ ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

ؿللىن مً مبدأ أن مػظم هره ؤلاحساءاث جخم غبر مجالع ألاكظام بدزحت مخىطؿت ألن وظبت مً هىاب الػمداء ًى



 ٌ  م/ 2020/ يىهيى -هـ1144/ رو اللعذة -خامغــ العذد ال مجلت مشهض جضيشة العشب للبحىر التربىيت وؤلاوعاهيت ــ اإلاجلذ ألاو

 

 إبزاهينهحوذ؛ والذعيس،  ،ذعيسال (70)  درجت حاجت الجاهعاث اليونيت لخىظيف حقنيت الحاسىب في الوجاالث اإلداريت 

 

 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

مىً اللُام بها دون الحاحت لخىظُف جلىُت الحاطىب في الىكذ الحالي وفي ظل شحت وجسفؼ ئلى مجلع اليلُت،  ٍو

 اإلاىازد وهىان مجاالث أهم في دزحت الحاحت لخىظُف جلىُت الحاطىب جدخل أولىٍت بدزحت غالُت خظب جطىزاتهم.

 : ـ هجال الزقابت 4

للىشف غً جلدًساث أفساد غُىت الدزاطت غً فلساث هرا اإلاجاٌ جم اطخسساج كُم اإلاخىطؿاث الحظابُت 

ت هما هى مىضح في الجدٌو )  : (9والاهدسافاث اإلاػُاٍز

الشكابت، مشجبت  فلشاث مجاٌجاباث العيىت عل  اإلاخىظطاث الحعابيت والاهحشافاث اإلاعياسيت إل ( 9جذٌو )

 حعب اإلاخىظطجى
 
 تالحعابي اثاصليا

ــــــلـــالف م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اثش ـ
اإلاخىظط 

 الحعابي

الاهحشاف 

 اإلاعياسي 

الشج

 بت

دسجت 

 الحاجت

2 
ؤلاشساف غلى جىظُم السجالث واإلالفاث الخاضت باألطاجرة 

 ومظاغديهم وؾلبت الدزاطاث الػلُا.
 غالُت 1 1.06 4.00

 غالُت 2 1.19 3.97 الػمل غلى جلىٍم أطئلت الازخبازاث بالخيظُم مؼ ألاكظام. 4

 غالُت 3 0.95 3.92 ؤلاشساف غلى زؿـ اإلالسزاث الدزاطُت ومظخىي جىفُرها. 3

5 
س اإلاسفىغت  جلُُم أغػاء هُئت الخدَزع في غىء هخاةج الؿلبت والخلاٍز

 مً زؤطاء ألاكظام.
 غالُت 4 1.20 3.86

س دوزٍت غً شإون أغػاء هُئت الخدَزع للهُئاث الػلُا. 1  غالُت 5 1.09 3.81 زفؼ جلاٍز

 غالُت  0.94 3.91 اإلاجاٌ هيل 

 ٌ أن كُم اإلاخىطؿاث الحظابُت لخلدًساث أفساد غُىت الدزاطت لفلساث مجاٌ السكابت  (9)هالخظ مً الجدو

( باإلاسجبت ألاولى والتي هّطذ غلى " ؤلاشساف غلى جىظُم السجالث 2)( خُث حاءث الفلسة زكم 3.81 -4.00جساوخذ بين )

( وبدزحت 4.00واإلالفاث الخاضت باألطاجرة ومظاغديهم وؾلبت الدزاطاث الػلُا " وبلُمت مخىطـ خظابي بلغذ )

س دوزٍت غً شإون أ1غالُت، بِىما حاءث الفلسة زكم ) غػاء هُئت ( في اإلاسجبت ألازيرة والتي هّطذ غلى " زفؼ جلاٍز

(، هما بلغذ كُمت اإلاخىطـ 3.81الخدَزع للهُئاث الػلُا " وبدزحت غالُت وبلغذ كُمت اإلاخىطـ الحظابي للفلسة )

ٍمىً جفظير هره الىدُجت ( وبدزحت غالُت خظب جلدًس أفساد غُىت الدزاطت. و 3.91الحظابي لجمُؼ فلساث اإلاجاٌ )

ػصي ئلى الػػف الىاضح في مجاٌ السكابت اللاةم  أن مجاٌ السكابت حاء بدزحت غالُت خظب جلدًساث ٌُ أفساد الػُىت 

الري لم ًسقى للمظخىي اإلاؿلىب في طير غملُت ؤلاشساف واإلاخابػت والخلُُم، وبالخالي فهى بداحت ماطت لخىظُف جلىُت 

 .الحاطىب في مجاٌ السكابت ٌػخمد غلى الظسغت والدكت لخىفُر اإلاهام بشيل دوزي ومظخمس

ت فان ازجفاع كُمت الاهدساف اإلاػُازي في بػؼ فلساث اإلاجاالث حػىد ئلى أما فُما  ًخػلم باالهدسافاث اإلاػُاٍز

 وحىد وظب لخلدًساث أفساد غُىت الدزاطت أن الحاحت لخىظُف جلىُت الحاطىب مىسفػت أو مىػدمت.

 : ـ هجال حنفيذ ههام الكليت 5

اإلاجاٌ جم اطخسساج كُم اإلاخىطؿاث الحظابُت  للىشف غً جلدًساث أفساد غُىت الدزاطت غً فلساث هرا

ت هما هى مىضح في الجدٌو )  : (10والاهدسافاث اإلاػُاٍز

جىفيز مهام  مجاٌفلشاث جاباث العيىت عل  إل اإلاخىظطاث الحعابيت والاهحشافاث اإلاعياسيت ( 10جذٌو )

 حعب اإلاخىظط
 
 تالحعابي اثاليليت، مشجبت جىاصليا
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 إبزاهينهحوذ؛ والذعيس،  ،ذعيسال (77)  درجت حاجت الجاهعاث اليونيت لخىظيف حقنيت الحاسىب في الوجاالث اإلداريت 

 

 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

ــــــلـــالف الشكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اثش ـ
اإلاخىظط 

 الحعابي

الاهحشاف 

 اإلاعياسي 

الشج

 بت

دسجت 

 الحاجت

1 
جدػير ؤلاخطاةُاث التي جدخاحها اليلُت واإلاخػللت بأغػاء هُئت 

ين والؿلبت وألابدار.  الخدَزع وؤلاداٍز
 غالُت 1 1.11 3.97

4 
س طىىي  غً أغماٌ اليلُت وألاكظام الخابػت لها في  زفؼ جلٍس

ت.  الجىاهب الثلافُت والبدثُت وؤلاداٍز
 غالُت 2 1.09 3.81

6 
زضد الىخاةج وجدلُلها وملازهتها مؼ ألاوشؿت ألاوادًمُت في 

 اليلُاث اإلامازلت وألاكظام ألازسي.
 غالُت 3 1.32 3.81

5 
غً اليلُت  جدلُل بُاهاث البدىر الػلمُت وؤلاخطاةُت الطادزة

 وألاكظام اإلاسخلفت.
 غالُت 4 1.33 3.81

3 
ئغداد اإلاهام اإلاخػللت باليلُت هاحساء اإلاإجمساث وألاوشؿت 

 والفػالُاث الػلمُت اإلاسخلفت.
 غالُت 5 1.14 3.79

7 
الاطخفادة مً اإلاػلىماث وؤلاخطاةُاث الطادزة غً الهُئاث 

ت الػلُا.  ؤلاداٍز
 غالُت 6 1.21 3.79

9 
شبىت اجطاالث مؼ الجامػاث واليلُاث اإلامازلت لبىاء زؿت بىاء 

ت مخبادلت.  غلمُت جؿىٍٍس
 غالُت 7 1.25 3.78

8 
ئكامت الدوزاث بالخيظُم مؼ مساهص الاطدشازاث بالجامػت 

 وجىظُفها لخدمت اإلاجخمؼ.
 غالُت 8 1.24 3.71

2 
ت مً خُث  جدلُل مػدالث ألاداء للهُئت الخدَزظُت وؤلاداٍز

 ووظبت ؤلاهجاش.الىكذ 
 مخىطؿت 9 1.07 3.60

 غالُت  1.06 3.79 اإلاجاٌ هيل 

أن كُم اإلاخىطؿاث الحظابُت لخلدًساث أفساد غُىت الدزاطت لفلساث مجاٌ مهام  (10)هالخظ مً الجدٌو 

ؤلاخطاةُاث ( باإلاسجبت ألاولى والتي هّطذ غلى " جدػير 1( خُث حاءث الفلسة زكم )3.60 -3.97اليلُت جساوخذ بين )

ين والؿلبت وألابدار " وبلُمت مخىطـ خظابي بلغذ  التي جدخاحها اليلُت واإلاخػللت بأغػاء هُئت الخدَزع وؤلاداٍز

( في اإلاسجبت ألازيرة والتي هّطذ غلى " جدلُل مػدالث ألاداء للهُئت 2( وبدزحت غالُت، بِىما حاءث الفلسة زكم )3.97)

ت مً خُث الىك ذ ووظبت ؤلاهجاش " وبدزحت مخىطؿت وبلغذ كُمت اإلاخىطـ الحظابي للفلسة الخدَزظُت وؤلاداٍز

( وبدزحت غالُت خظب جلدًس أفساد غُىت 3.79(، هما بلغذ كُمت اإلاخىطـ الحظابي لجمُؼ فلساث اإلاجاٌ )3.60)

غُىت  خظب جلدًساث أفساد جىفُر مهام اليلُت حاء بدزحت غالُتٍمىً جفظير هره الىدُجت أن مجاٌ الدزاطت. و 

ػصي ئلى زغبتهم في الخسلظ مً آلالُت البيروكساؾُت اإلاػخمدة في جىفُر مهام اليلُت كدز ؤلاميان وجىفُر  ٌُ الدزاطت، 

اإلاػامالث وؤلاحساءاث الخاضت باليلُت بىطاةل خدًثت ذاث جلىُت غالُت اإلاخمثلت بخلىُت الحاطىب، وىن جىفُر مهام 

( والتي حاءث 2، أّما فُما ًسظ الفلسة زكم )هىاب الػمداء للشإون ألاوادًمُت اليلُت ًلؼ الجصء ألاهبر منها غلى غاجم

بدزحت مخىطؿت فلد ٌػىد ذلً أن حصء هبير منها ًلىم به زؤطاء ألاكظام ألاوادًمُت وأمىاء اليلُاث خظب ؾبُػت 

 مهامهم.
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 إبزاهينهحوذ؛ والذعيس،  ،ذعيسال (76)  درجت حاجت الجاهعاث اليونيت لخىظيف حقنيت الحاسىب في الوجاالث اإلداريت 

 

 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

  
 
لت  -زاهيا

ّ
فشوق راث داللت إحصائيت عىذ معخىي  جىجذهل ": ههصبالعؤاٌ الثاوي و عشض الىخائج اإلاخعل

( في جصىساث هىاب العمذاء للشؤون ألاواديميت حٌى دسجت حاجت الجامعاث اليمىيت α= 0.05الذاللت )

لخىظيف جلىيت الحاظىب في مجاالتها ؤلاداسيت )الخخطيط، والخىظيم، وؤلاجشاءاث ؤلاداسيت، والشكابت، وجىفيز 

جطبيليت،  -وهىع اليليت -سظميت، خاصت –)الجامعت : إلاخغيراث آلاجيتمهام اليليت( حعضي ليل مخغير مً ا

 "؟ميت، والخبرة ؤلاداسيت(والشجبت ألاوادي ،-إوعاهيت

ت وجدلُل الخباًً ألاخادي  ولإلحابت غً الظإاٌ جم اطخسساج اإلاخىطؿاث الحظابُت والاهدسافاث اإلاػُاٍز

 : (11اإلاخػدد هما هى مىضح في الجدٌو )

في ( الجامعت واليليت والشجبت ألاواديميت والخبرة)جحليل الخبايً ألاحادي ألزش مخغيراث ائج هخ( 11جذٌو )

 .اث اليمىيت لخىظيف جلىيت الحاظىبحٌى دسجت حاجت الجامع العيىتجصىساث 

 مطادز الخباًً اإلاخغير
مجمىع 

 اإلاسبػاث

دزحت 

ت  الحٍس

مخىطـ 

 اإلاسبػاث

الخباًً 

(F) 

الداللت 

 ؤلاخطاةُت

ملىُت 

 الجامػت

 0.106 1 0.106 بين اإلاجمىغاث

 0.805 61 49.132 دازل اإلاجمىغاث 0.718 0.132

  62 49.238 اإلاجمىع

 هىع اليلُت

 1.820 1 1.820 بين اإلاجمىغاث

 0.777 61 47.418 دازل اإلاجمىغاث 0.131 2.341

  62 49.238 اإلاجمىع

السجبت 

 ألاوادًمُت

 2.158 .2 4.315 بين اإلاجمىغاث

 0.749 60 44.923 دازل اإلاجمىغاث 0.064 2.882

  62 49.238 اإلاجمىع

الخبرة 

ت  ؤلاداٍز

 0.827 2 1.654 بين اإلاجمىغاث

 0.793 60 47.584 دازل اإلاجمىغاث 0.359 1.043

  62 49.238 اإلاجمىع

ئخطاةُت هما هي مىضحت لجمُؼ اإلاخغيراث ( لِظذ ذاث داللت F( أن كُم الخباًً )11ًدبين مً الجدٌو )

ت، وهرا ٌػني أهه ال جىحد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت : اإلاخػللت بـ الجامػت واليلُت والسجبت ألاوادًمُت والخبرة ؤلاداٍز

ٌ دزحت خاحت الجامػاث الُمىُتα= 05 ,0غىد مظخىي الداللت )  -( في جطىزاث هىاب الػمداء للشإون ألاوادًمُت خى

ت،  -ت والخاضتالسطمُ ت )الخسؿُـ، والخىظُم، وؤلاحساءاث ؤلاداٍز لخىظُف جلىُت الحاطىب في مجاالتها ؤلاداٍز

جؿبُلُت،  -وهىع اليلُت ،-زطمُت، زاضت –الجامػت : والسكابت، وجىفُر مهام اليلُت( حػصي الزخالف مخغيراث الدزاطت

ت، وهرا ًدٌ ،-ئوظاهُت غلى أن الحاحت مىحىدة في حمُؼ اإلاجاالث بغؼ الىظس غً  والسجبت ألاوادًمُت، والخبرة ؤلاداٍز

 ملىُت الجامػت واليلُت التي ٌػمل بها هاةب الػمُد وزجبخه الػلمُت. 

مىً هىاب الػمداء للشإون ألاوادًمُت مً غمل  ًإدًه الجامػُت، وما البِئت غىء في الىدُجت هره غصو  ٍو

ت اإلاسخلفت في اإلاجاالث ئدازي  ت، وبالخالي الجىاهب مسخلف في مدشابهت جيىن  أن دجيا والتي ؤلاداٍز  الػملُاث فان ؤلاداٍز

ت   اإلاظخىي  بىفع كبلهم مً جمازض ؤلاداٍز
ً
الحاحت لخىظُف  فيهظسهم  اثوحه ذاجفلفلد  ذلً ئلى والىظام، واطدىادا

ت للجامػاث الُمىُت مىحىدة بغؼ الىظس غً ملىُت الجامػت وهىع اليلُت التي  جلىُت الحاطىب في اإلاجاالث ؤلاداٍز
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 إبزاهينهحوذ؛ والذعيس،  ،ذعيسال (67)  درجت حاجت الجاهعاث اليونيت لخىظيف حقنيت الحاسىب في الوجاالث اإلداريت 

 

 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

ت، ئال أنهم  مخغير ئلى جفاوث ًدبػىنها، باإلغافت التي ٌػمل بها هاةب الػمُد، وازخالف زجبهم، واليلُت الخبرة ؤلاداٍز

ت، وبالخالي حاءث جطىزاتهم  وجىظُماجه بخػلُماجه واخد فلـ ئدازي  هظام مؼ ػاملىن أحمػىا في ئحاباتهم بأنهم ًخ ؤلاداٍز

تاإلاجاالث  وملىماث مػؿُاث بين فسق  بأهه ال جىحد  زجبت بين أزسي، أو ئلى ولُت مً حامػت ئلى أزسي أو مً ؤلاداٍز

ت وأزسي، ألامس أوادًمُت وحهت هظس هىاب الػمداء للشإون  في فسوق وحىد في غدم أطهم الري وأزسي أو زبرة ئداٍز

 الزخالف مخغيراث 
ً
ت جبػا ألاوادًمُت خىٌ دزحت خاحت الجامػاث الُمىُت لخىظُف جلىُت الحاطىب في اإلاجاالث ؤلاداٍز

ت. : الدزاطت  الجامػت، واليلُت، والسجبت ألاوادًمُت، والخبرة ؤلاداٍز

 : الىخائجمىاكشت 

 : ُهجملها فُما ًلي أهدث الدزاطت مجمىغت مً الىخاةج

ت للجامػاث الُمىُت بدزحت غالُت،  .1 أن هىان خاحت لخىظُف جلىُت الحاطىب في حمُؼ اإلاجاالث ؤلاداٍز

ت الري حاء بدزحت مخىطؿت، خظب جطىزاث أفساد غُىت الدزاطت، وهرا  باطخثىاء مجاٌ ؤلاحساءاث ؤلاداٍز

 أن الجامػاث الُمىُت حػاوي مً غػف في جىظُف جلىُت الحاطىب في اإلا
ً
ت، ٌػؿي مإشسا جاالث ؤلاداٍز

ت، وأن جلىُت الحاطىب اإلاخىافسة  والشالذ حػخمد ثلُاث جللُدًت في حظُير اإلاػامالث والىزق واإلاساطالث الُدٍو

هي غبازة غً حهاش الحاطىب وآلالت الؿابػت فلـ، أي أن مػظمها ٌظخسدم للؿباغت. وهره الىدُجت جخفم 

 Al- Adwan and)، (Mellivell, 2007( ،)Felck, 2010(، )2006(، )زشافت، 2004مؼ دزاطت، )الحظً، 

Almashaqba, 2012) ،(2015، )مدمىد. 

( في جطىزاث هىاب الػمداء للشإون α=0.05غدم وحىد فسوق ذاث داللت ئخطاةُت غىد مظخىي الداللت ) .2

ت )الخسؿ ُـ، ألاوادًمُت خىٌ دزحت خاحت الجامػاث الُمىُت لخىظُف جلىُت الحاطىب في مجاالتها ؤلاداٍز

ت، والسكابت، وجىفُر مهام اليلُت( حػصي الزخالف مخغيراث الدزاطت  –الجامػت : والخىظُم، وؤلاحساءاث ؤلاداٍز

ت، وهرا ًدٌ غلى أن  ،-جؿبُلُت، ئوظاهُت -وهىع اليلُت ،-زطمُت، زاضت والسجبت ألاوادًمُت، والخبرة ؤلاداٍز

الحاحت مىحىدة في حمُؼ اإلاجاالث بغؼ الىظس غً ملىُت الجامػت واليلُت التي ٌػمل بها هاةب الػمُد 

ت، ألن الحاحت لخىظُف جلىُت الحاطىب حػىد ئلى ؾبُػت مجاٌ الػمل  وزجبخه ألاوادًمُت وزبرجه ؤلاداٍز

(، ودزاطت )أبى غاشىز 2006(، )زشافت، 2004هره الىدُجت مؼ دزاطت، )الحظً، فم جخو  ؤلادازي فلـ.

 (.2013والىمسي، 

  واإلالترحاث الخىصياث
 ئلى الػسع الظابم وفي غىء هخاةج الدزاطت ًىص ي الباخث

ً
لترخ اناطدىادا  : آلاحي انٍو

ت في الجامػاث غلى الجامػاث جبني جىفير جلىُت الحاطىب والبرمجُاث اإلاظخسدمت في اإلايا .1 جب لللُاداث ؤلاداٍز

ف في مجاالث 
ّ
ت، وي جىظ الُمىُت طىاء أواهىا أغػاء هُئت جدَزع أو مً الػاملين منهم في الىظاةف ؤلاداٍز

 الخػلُم والبدث الػلمي وفي زدمت اإلاجخمؼ. 

 في الجامػاث بشبىت جسبـ بين ألاكظام اإلاسخلفت في اليل .2
ً
ُاث والػمادة زبـ أحهصة الحاطىب اإلاخىفسة خالُا

ً حهت أزسي  ً حهت زاهُت جسبـ بُنها وبلُت اليلُاث وزةاطت الجامػت ومسخلف ؤلادازاث فيها، وم ً حهت، وم م

ً الػسوزة زبـ جلً أحهصة الحاطىب بشبىت ؤلاهترهذ والشبياث  ًخم زبـ شبىت بين الجامػاث الُمىُت، وم

 ترهذ ألغػاء هُئت الخدَزع والؿلبت والػاملين. الػاإلاُت للبدىر واإلاىخباث الػاإلاُت وجللُظ جيالُف ؤلاه
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 إبزاهينهحوذ؛ والذعيس،  ،ذعيسال (67)  درجت حاجت الجاهعاث اليونيت لخىظيف حقنيت الحاسىب في الوجاالث اإلداريت 

 

 وليت الخخصص: __________

 صادس اللـعم: __________

 الخاسيخ: / / 

 

غسوزة ملّحت فسغخه  ار أحهصة خاطىب شخطُت ألغػاء هُئت الخدَزع وىنهيغلى الجامػاث الُمىُت جىف .3

م  زىزة اإلاػلىماث، هما أن غلى الجامػاث جىفير ؤلامياهُاث اإلاادًت لهم طىاء في جدظين مسجباتهم أو غً ؾٍس

دت، وجىفير مظخلصماتها واإلاػداث اإلاسافلت  مىدهم طلف أو هباث لشساء جلً ألاحهصة أو جلظُؿها بأكظاؽ مٍس

 لها مثل الؿابػاث واللسؾاطُت والحبر.

جأطِع وخدة زاضت بالحاطىب جخىلى ئدازة وضُاهت وجددًث الحىاطِب اإلاىحىدة في اليلُاث والجامػاث  .4

 اث.وخماًتها مً الػؿل أو الاغخداءاث غير اإلاشسوغت مثل الفيروط

بُت للػاملين في مجاٌ اطخسدام جلىُت الحاطىب وغلىمه وبسامجه وؤلاهترهذ. .5  ئكامت دوزاث جدٍز

ت اإلاىىؾت  .6 ت وي ٌظخؿُػىا اللُام باإلاهام ؤلاداٍز س ي لألطاجرة الرًً ًخىلىن مىاضب ئداٍز زفؼ الػبء الخدَز

 بهم وجىظُف جلىُت الحاطىب في اإلاجاالث اإلاسخلفت.

د مً الدزاط .7 ٌ ئحساء اإلاٍص  : اث وألابدار خى

  في 
ً
ا  أو ئداٍز

ً
جلىُت الحاطىب وؤلادازة ؤلالىتروهُت ودوزها في جؿىٍس مجاالث ألاداء أوان أوادًمُا

 الجامػاث الُمىُت.

 .مػىكاث اطخسدام الحاطىب في مجالي الخدَزع والػمل ؤلادازي 

  لبدث وزدمت اإلاجخمؼ. اججاهاث أغػاء هُئت الخدَزع والؿلبت هدى اطخسدام الاهترهذ في الخػلُم وا 

  اإلاشاجعكائمت 

 : العشبيتباإلاشاجع  -أوال

ً غبد الفخاح، ) - (، ئحساءاث السكابت الدازلُت للشسواث في الخؿىزاث الىبيرة في جىىىلىحُا 2000أبى الجىد، طىط

ولُت الخجازة، حامػت اللاهسة فسع بني  ،مجلت الذساظاث اإلااليت والخجاسيتاإلاػلىماث، دزاطت جؿبُلُت مُداهُت، 

 (، مطس. 1طىٍف، الػدد)

جلييم دوس هظم اإلاعلىماث ؤلاداسيت في صىع اللـشاساث ؤلاداسيت في (، 2005أبى طبذ، ضبري فاًم غبد الجىاد، ) -

 .، الجامػـت ؤلاطالمُت، فلظؿينةدزاطت ماحظخير غير ميشـىز  الجامعاث الفلعطيييت في كطاع غضة،

 حامػت في ؤلالىتروهُت ؤلادازة جؿبُم ، مظخىي 2013)ز، زلُفت مطؿفى، والىمسي، دًاها حمُل، )أبى غاشى  -

ين، بدث ميشىز  الخدَزظُت الهُئت هظس وحهت مً اليرمىن (، 9مجلد ) ،اإلاجلت ألاسدهيت في العلىم التربىيت، وؤلاداٍز

 زبد، ألازدن.ئ(، حامػت اليرمىن، 2الػدد )

، داز واةل للؿباغت واليشس الخعليم ؤلالىترووي،جىىىلىجيا الخعليم و ، ((2007اطخِخُت، دالٌ، والظسخان، غمس،  -

 غمان، ألازدن.

ت اللسازاث غلى أزسها و الحدًثت اإلاػلىماث جىىىلىحُا: (2006البدُص ي، غطام مدمد ئبساهُم، ) -  في ؤلاداٍز

ؤلاوظاوي،  الدزاطاث طلظلت ؤلاظالميت، الجامعت مجلتظؿُني، الفل للىاكؼ اطخؿالغُت ألاغماٌ، دزاطت مىظماث

 ، غصة.(1) الػدد (14)، اإلاجلد

اث التربُت والخػلُم (، 2013، )مدمد الحساخشت، - دزحت اطخسدام الحاطىب في ؤلادازة اإلادزطُت لدي مدزاء مدًٍس

 ، ألازدن.2، ع 19مج  مجلت اإلاىاسة،، بدث ميشىز، في مدافظت اإلافسق 

(، واكؼ اطخسدام جىىىلىحُا الخػلُم في الجامػاث الظىداهُت ومػىكاجه (2004الحظً، غطام ادَزع همخىز،  -

 (، الظىدان.1، الػدد )اإلاجلت الػسبُت للتربُت"دزاطت اطخؿالغُت، 
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 غلى ؤلالىتروهُت ؤلادازة أهظمت جؿبُم أزس (، (2013،غبداإلادظً بيذ شرا ،الخُاٌ، و أخمد بيذ غاتشتالحظُني،  -

ص اإلالً حامػت في الػماداث مىظفاث غلى مُداهُت دزاطت) الىظُفي ألاداء اإلاجلت ، بدث ميشىز، بجدة غبدالػٍص

 .(10)، ع العلميت للطاع ولياث الخجاسة، جامعت ألاصهش

هظـم اإلاعلىماث (، 2005الحمُدي، هجم غبد هللا و الػبُد، غبد السخمً ألاخمـد والظـامساتي، طـلىي أمـين، ) -

 ، ألازدن.داةس واةل لليشس، داسيت: مذخل معاصشأإل 

احخياجاث الجامعاث اليمىيت لخذماث الحاظىب في جطىيش (، 2006زشافت، هدي مىطىز أخمد ملبل، ) -

 ئدازة وئشساف جسبىي ولُت التربُت، حامػت ئب، الُمً.، زطالت ماحظخير، العمل ؤلاداسي وألاواديمي

ا، ) -  حالت دساظت "العالي الخعليم جىدة طمان في ؤلالىترووي الخعليم إظهام مذي(، 2012ضُام، ولُد شهٍس

، زالٌ الفترة اإلاإجمس الػسبي الدولي الثاوي لػمان حىدة الخػلُم الػالي"،  ألاسدهيت الجامعاث في اإلاحاظبي الخعليم

(4- 5 .ً ل(، الجامػت الخلُجُت، مملىت البدٍس  ئبٍس

واكع اظخخذام الحاظىب في الخذسيغ بجامعت حعض في (، (2007، ضالح ، شبُدة غبد هللا غليالػاليي -

 .، حامػت حػص، الجمهىزٍت الُمىُتزطالت ماحظخير غير ميشىزة الجمهىسيت اليمىيت،

 ، الؿبػتوالخىشَؼ لليشس ئزساء، اإلاعلىماث وجىىىلىجيا ؤلاداسيت العمليت"(، 2008وحىاد، شىقي، ) ،غاوي، مصهس -

 .ألاولى، غمان، ألازدن

 طىء في اإلاصشيت الجامعاث في اإلاعلىماث جىىىلىجيا جىظيف(، 2015الػاٌ، هدي مػىع غبد الفخاح، )غبد  -

ىم،  ،"ملاسهت دساظت "الاعخماد معايير ُّ دهخىزاه جسبُت ملازهت، كظم التربُت اإلالازهت، ولُت التربُت، حامػت الف

 مطس.

ولُت التربُت ، عل  طىء الخحذياث اإلاعاصشةأدواس ؤلاداسة الجامعيت في مصش ، (2007غشِبت، فخخي دزوَش، ) -

ت.بدمنهىز   ، حامػت الاطىىدٍز

واكع جطبيم طمان جىدة الخعليم في الجامعاث الخاصت في (، 2011الظمساتي، غماز، )الػُثاوي، اخالم، و  -

الػالي، الخػلُم ، اإلاإجمس الػسبي الدولي لجىدة طىء مخطلباث الجىدة الشاملت: دساظت حالت الجامعت الخليجيت

 ماًى(، ألازدن. 12 -10زالٌ الفترة )

 لليشس الىزاق وجطبيلاتها، اإلاعلىماث جىىىلىجيا(، 2002فاغل، ) و الظامساتي، ئًمان غامس ئبساهُم، ،كىدًلجي -

 والخىشَؼ، ألازدن.

مجلت الحلىق، بدث ميشىز،  ،ؤلاداسة الالىتروهيت وجلذيم الخذماث العامت (،2012د، )ىان مدماللِس ي، خ -

ت،   .، الػساق(17 ,16): الاضداز (،4مج )الجامػت اإلاظدىطٍس

أزش الاظدثماس في جىىىلىجيا اإلاعلىماث عل  جحعين ألاداء (، 2011الىظاطبت، وضفي، وبسهىؾي، طػاد، ) -

ت وغلىم الدظُير،  اإلاؤظس ي: دساظت حالت اإلاىاطم الحشة ألاسدهيت، أبدار ولُت الػلىم الاكخطادًت والخجاٍز

 (، حامػت مدمد زُػس بظىسة.10، الػدد )وئداٍزتاكخطادًت 

ؤلاطاس اإلاشجعي ألوشطت الجىدة والاعخماد (، 2012مجلع الاغخماد ألاوادًمي وغمان حىدة الخػلُم الػالي، ) -

 ضىػاء. ألاواديمي،

م لىدل، ) -  مؤظعاث أداء معخىي  جحعين في والاجصاالث اإلاعلىماث جىىىلىجيا دوس (، 2015مدمىد، مٍس

 ،باإلاذيت فاسط يحيى بجامعت الدعيير وعلىم والخجاسيت الاكخصاديتالعلىم  وليت حالت دساظت: العالي الخعليم

 فازض، اإلادًت، الجصاةس. ًدي  حامػت الدظُير، غلىم في ميشىزة غير ماحظخير زطالت
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، الجاميي الىخاب داز، الذيييت التربيت جذسيغ طشائم في الحذيثت الاججاهاث ،(2002)ئطماغُل،  مىس  ، مطؿفى -
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