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  املستخلص 
التعرف الى  البحث  القيادية  بتدعيم  العراقية  الجامعات  اهتمام  مدى  على  يهدف  و   للخدمات  المواهب    المقترحات   بعض   تقديمالجامعية, 

الدور.    بتدعيم  المرتبطة  والتوصيات علىو هذا  االعتماد  الوصفي  تم  عينة  ,  المنهج  اختيار  من    70قوامها  وتم   القيادية  القياداتمفردة 
الموصل   في  واألكاديمية أن   . جامعة  إلى  البحث  القيادية       العراقية  الحكومية  الجامعات  من  متزايد  اهتمام  هناك  وقد توصل  المواهب  بتدعيم 

 التعليم   لجودة  وكمؤشر  كهدف  العالمية  التصنيفات  العراقية في  الجامعات  دخول  ويظهر ذلك جليا في االهتمام باعتبار.  الجامعية  للخدمات
خطط  .العراق  في  العالي   أو   الدولة   مع  للتعاقد   والسعي  ةالعلمي  المستويات  ورفع  األكاديمية  األجواء   وإشاعة   الترهل  لخفض   الوزارة  وبتدعيم 

  وأوصى البحث بضرورة السعي .  األكاديمية  العلمية   مستوياتها  ورفع    الكليات  توسيع  في  االستثمار  األعمال. وكذلك بتشجيع  إلنجاز  الشركات
معرفة آلية الخدمات الجامعية المقدمة وضرورة توفير دليل إداري يساعد الطالب والباحثين على  ,  احتياجاته  وتلبية  المجتمع  مع  التواصل  إلى

 بالبحوث   واالهتمام,  االستراتيجية  وتوجهاته  الجامعي   التعليم  أهداف  مع  تتالءم  بحيث  الجامعية  اإلدارة  وأساليب  نمط  في   النظر  إعادة, و إليهم
 المواهب القيادية.  الجودة،وتنمية لتحسين والتكنولوجية العلمية المعارف تطبيق تستهدف التي
  الكلمات المفتاحية:القطاع التعليمي،المواهب القيادية،الخدمات الجامعية،وزارة التعليم العراقية. 

Abstract: 

The research aims to identify the extent of interest of iraqi universities in developing managerial skills for 

university services, and to provide some suggestions and recommendations related to the development of 

this role. A descriptive approach was adopted, and a sample of 70 individuals was selected from the 

administrative and academic leaderships at Iraq University. The research found that there is a growing 

interest from Iraqi public universities to develop management skills for university services. This is evident 

in the interest in considering the entry of Iraqi universities in international rankings as a goal and as an 

indicator of the quality of higher education in Iraq. By strengthening the ministry's plans to reduce sagging 

and spread the academic atmosphere, raise scientific levels and seek to contract with the state or companies 

to accomplish the work. As well as encouraging investment in the expansion of colleges and raise their 

academic scientific levels. The research recommended the need to seek communication with the community 

and meet its needs, and the need to provide an administrative guide to help students and researchers to know 

the mechanism of university services provided to them, - Reconsidering the pattern and methods of 

university management to be compatible with the objectives of university education and strategic directions, 

and attention to research aimed at the application of scientific and technological knowledge to improve 

quality, and develop management skills. 

 Keywords: Educational Sector, Administrative Skills, University Services, Iraqi Ministry of Education. 

 .االطار العام للبحثاملبحث األول: 
 : أوال: مقدمة

  المعرفة   فروع  في  واألبحاث  واألفكار الرؤى   منها  تخرج  التي  فهي  وضميرها،  األمة  عقل  في  والجوهري   األساسي  الركن  العملية التعليمية هي  إن
 في   الجامعات  الذي تلعبه  الهام  الدور  أحد   بال  عن  يغيب  وال  .لجامعاتها  العلمي  بالمستوى   مرتبط  األمم  تقدم  أن  الحديث  التاريخ  أثبت  وقد   كافة،

  في   متخصصين  من  فيه  التنمية  وعمليات  المجتمع  ما يحتاجه  توفير   بها  يناط  التي  التعليمية  المؤسسات  أرفع  هي   الجامعات  ألن  التنمية  تحريك
أو    أو اقتصادي  معرفي  تقدم  أي  إحداث  يصعب  بدونها  التي  والتطبيقية  العلمية  للبحوث  المراكز األساسية  تمثل  وهي  التنمية،  مجاالت  مختلف

إمكانات  لمجتمعاتها  تقدم  بما  الشاملة  التنمية  في  تسهم  الجامعات  فإن  ذلك  إلى  إضافة  حقيقي.  اجتماعي  والتدريب  للتعليم   وخبرات  من 
ال    بحيث  الفعلية  المشاركة  نطاق  من  توسع  بأن  التزاما  فعليها  المجتمع  العامة في  الخدمة  تجاه  فريدة  مسؤولية  تتحمل  أنها  عن  فضال  المستمر،

 االتجاهات الفكرية  اختيار  يتم  خاللها  من  كمختبرات   تعد  التي  األساليب  يوفر  أن  على  يحرص  العالي  والكليات، فالتعليم  الطلبة  على  تقتصر
 المحيط  بما  ويتأثر  يؤثر  اجتماعية  مؤسسة  باعتباره  وتشارك بنشاطاته  بل  للمجتمع،  الخدمة   بتقديم  ملزمة  الجامعات  أن   القول  ويمكن  المعاصرة،

تغيرات  وبرامجها  ووظائفها  بنيتها  في  دائما  تحدث   أن  الجامعات  على   تفرض  الوثيقة  الصلة   هذه   إن.مناخات  من  بها   مع   تتناسب  وبحوثها 
بمجتمعاتها،  أكثر  الجامعة  أن  وكما  به،  المحيطة  المجتمع  في  تحدث  التي  التغيرات  مطالب   الى  االستجابة  على  قدرة  أكثر  فهي  التحاما 

التعليم  تفرض  العالقة  وهذه  المجتمع، الهدف    يصبح  بحيث  وأمالهم  وحاجاتهم  ومشكالتهم  الناس  بحياة  الصلة  وثيق  يكون   أن   الجامعي  على 
 هنا   ومن.الخ..  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية والصحية  العلمية  المستويات  أفضل  إلى  به  والنهوض  المجتمع  تدعيم  الجامعي  للتعليم  األول
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أهمية  تستند  بل   فحسب  العلمي   والبحث  التدريس  مجال   في  ليس  الجامعة   أهمية  أن   القول  يمكن  وإخراج  المجتمع  في   ودورها  الجامعة   على 
خدمة  أفضل  بدور  الجامعة   تقوم  ،لكي   جديدة  وكوادر  قيادات  تلبية  كيفية  حول   المعالم   واضح   تصور   تضع  أن  للجامعة  البد  المجتمع  في 

 تشكل  السوق التي  وحاجات  متطلبات  إلى  يقودنا  وهذا  المختلفة،  األقسام  خالل  من  تقدمها  التي  البرامج  في  والمجتمع والتفكير  الفرد  حاجات
  وأساليبه   وأدواته  اتهوحاج  متطلباته  وتتبدل  عالم يتغير  مع  للتفاعل  باستمرار  يسعى  الذي  المجتمع  وتنمية  متطلبات  من  وحاسما   أساسيا  جزءا

  متسارع. بشكل وآلياته
 :مشكلة البحثثانيا: 

في  منها  يعاني  التي  المشاكل  تحديد  من  البد  العالم   في  المتسارعة  والمتغيرات  المستجدات  ضوء  في الجامعية  والمؤسسات   العراق   التعليم 
 القائمين   خالل  من  والثغرات  المشاكل  هذه  حل   عام على  اتفاق  من  البد  وعليه  فيها،  القصور  جوانب  معالجة  ينبغي  التي  والنواقص  والثغرات

 العميقة   األزمة  من  الخروج  محاولة   هو  التدعيم،  هدف  فإن  شك  بنتائجه.ودون   والمتأثرين  والمتلقين له   فيه  والعاملين  العالي   التعليم  شؤون   على
 ما   بقدر  فقط الجامعة  تهم  ال  وعناصرها  أبعادها مختلف  في  األزمة،   لكن. خاصة  بصفة  والجامعي  عامة  بصفة  العالي   التعليم  نظام  يعرفها  التي
  إصالح   إصالحها  يستتبع  وبالتالي  المجتمع،  من  يتجزأ  ال   جزء  الجامعة  أن  ذلك  والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية  بمكوناته  المحيط  إلى  تمتد

  وهذا   والخارجية،  الداخلية  من المتغيرات،  مجموعتين  تفاعل  من  تنبع  المجتمع  مع   عضويا  ارتباطا  ترتبط  ظاهرة  أي  أن  المعروف  ومن.محيطها
اعتبار  فيها  تكون   التي  البيئة  في  الجامعات  دور   على  ينسحب  طبيعة  وحسب  أخر   إلى   مجتمع  من   أدوارها  في  تتباين  الجامعات  أن   على 
  الذي  الفساد اإلداري   بيئة  في  الجامعات  أزمة  تنشأ  قد  حيث  المطروح  البحث  مشكلة  تأتي  هنا  ومن  الجامعات،  التي تحتضن  السياسية  األنظمة

  الحال   بطبيعة  وهذا  المجتمع,  على  سلبا  ينعكس  مما  بالتعليم     ال يهتمون   المسؤولون   يكون   عندما  وذلك  التعليم  مؤسسات  على  يمكن أن يهيمن
 العلمية،  ورسالتها الجامعة أهداف يعرقل

 الجامعية . للخدمات القيادية المواهب بتدعيم جامعة الموصل اهتمام ما مدى :بالتساؤل الرئيسي الدراسة مشكلة تحديد يمكن لذا
 :البحث أهدافثالثا: 

 يسعى البحث الحالي إلى: 
   . الجامعية للخدمات القيادية  المواهب بتدعيم الموصل جامعة اهتمام التعرف على مدى  -1
 تدعيم المواهب  في   مرتبطة بتدعيم دور الجامعاتكافة   الجامعات في واألكاديمية القيادية للقيادات تقديم بعض المقترحات والتوصيات -2

 الجامعية. للخدمات القيادية
دوره  الجامعي  بالتعليم  لالرتقاء  الوطنية  االستراتيجية  األولويات  مع  استجابة  هو  ذلك  من  الهدف   ولعل   وخدمة   تدعيم  في  باستمرار  ليؤدي 

 . تباعا تناولها يمكن مواضيع حلول عبر وضع يمكن وعليه الهدف  هذا إلى الوصول ثم ومن المجتمع,
 :فرضية البحث: رابعا

 .الجامعية للخدمات القيادية المواهب في تدعيم العراقية ذو داللة جوهرية للجامعات اهتمام يوجد :ينص الفرض الرئيسي للبحث على أنه
 :البحث  أهمية: خامسا

 :في أبرزها يتمثل اعتبارات عدة تدعيم المواهب القيادية من في الجامعات دور الدراسة من أهمية تنبع
  وهي   التعليم  مؤسسات  أحدي  دور  وتحليل  ببحث  المعنية  الدراسات  حقل  في  تندرج  أنها  ناحية  في  الدراسة  أهمية  تنبع  :النظرية  الناحية  من  -1

في   ألهمية ودور الجامعات  تحديداا   ملخصا يتناول  نظري   إطار  الدراسة  وتقدم  .التعليمي  النظام  لفهم  مدخالا   الدراسة  تعتبر  وبالتالي  الجامعة،
كما يمكن أن يساهم البحث الحالي في سد الفجوة البحثية المستنبطة من قصور الدراسات السابقة في االهتمام   تدعيم المواهب القيادية.  عملية

, كما يمكن أن يفيد هذا البحث في إثراء المكتبة العربية ومراكز البحث بالتطبيق على الجامعات االلعراقية  ات القياديةبهذا المجال في الدراس
في العلمي وخاصة المهتمة بالدراسات القيادية, حيث توفر هذه الدراسة قاعدة بيانات لمساعدة الباحثين والدارسين إلجراء مزيد من األبحاث  

 هذا المجال. 
  يعد  الدراسة موضوع  فإن وبالتالي تدعيم المواهب القيادية, عملية في الجامعة  دور وتحليل لرصد  الدراسة هذه تأتي  :التطبيقية الناحية من -2

  بعض   تطرح  الدراسة  أن   عن   فضالا   تواجهه؛  التي  المعضالت  عن  والكشف  ناحية  من   الدولة  في  التعليمي  النظام  جوانب  بعض  لفهم  مدخالا 
 المجتمع.  في الجامعة دور لتنشيط التصورات
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  والمتعلمة   العصرية   الدولة   بناء  اركان  من  اساسياركنا    باعتباره  النهضة  أساس  سيظل  العالي  التعليم  كون   المطروح  البحث  أهمية  تأتي  هنا  ومن
المجتمعية  وعلى  الجديد  المتطور  الفكر  على   القائمة القيادية  المتزايد  اإليمان  إطار  في  المشاركة  المواهب    إحدى   هي  البشرية  والتنمية  بأن 
  مع العالم   االندماج  من  مزيد   نتائجه  في  يتيح  الحال   بطبيعة  وهذا  واالجتماعية،  واالقتصادية   السياسية  الشاملة بأبعادها  للتنمية  الرئيسية  الدعائم 

 .المجتمعات بين والثقافات  الحضارات على االنفتاح من ويعزز الخارجي
 :البحث منهج: سادسا

  المنهج  علي   أساسية   بصفة  يعتمد  سوف   الحالي  البحث  فإن   تحقيقها  إلى  يسعي  التي   واألهداف   البحث  يتناوله  الذي  الموضوع  لطبيعة  نظرا
  بعض   إلى   والوصول   القيادية، بالتنمية والمواهب    الجامعة  اهتمام  أسباب  تفسير  في   التحليلي   المنهج  علي   وكذلك  المعلومات  جمع  في   الوصفي

 في رسائل   تشمل  وأولية  ثانوية  مكتبية  مصادر  علي  الدراسة  لهذه  العلمية  المادة  جمع  في  االعتماد  تم  وقد.  الدور  بهذا  بالنهوض  المقترحات
 البحث عتمد  الدراسة. وي  بموضوع  المتصلة  الكتب  عن   فضالا   ودولية   محلية  وصحف  ومجاالت  دوريات  في  ومقاالت  منشورة  غير  وأبحاث  عملية

, وذلك مدى اهتمام الجامعات بعملية تدعيم المواهب القياديةالتي صممت خصيصا الختبار    االستبيان  قائمةعلى    األوليةفي جمع البيانات  
 .انات, بشأن الحصول على هذه البيالقيادات القيادية واألكاديمية في الجامعات العراقيةمن خالل عمل استقصاء ميداني مع بعض 

عينة   وقد تم اختيارفي )جامعة الموصل(.    وأعضاء الهيئة التدريسية  العاملينالحالي في    البحثمجتمع    يتمثل:البحث  مجتمع وعينة:  سابعا
 مفردة من مجتمع البحث. 70بسيطة قوامها عشوائية 
 الهدف من البحث تم تحديده في النواحي اآلتية: لتحقيق:البحث حدود: ثامنا

حيث اقتصر تطبيق البحث الحالي على)جامعة الموصل  (, وتم اختيار الجامعات العراقية حيث أنها االفضل من    الحدود المؤسسية: -1
 وجهة نظر الباحث باالهتمام في تدعيم المواهب القيادية للخدمات الجامعية.

البشرية: -2 على    الحدود  الحالي  البحث  في  التركيز  التدريسية  العاملينتم  الهيئة  في    وأعضاء  التنوع  مراعاة  وتم  الموصل,  جامعة  في 
 .المبحوثين للحصول على البيانات الدقيقة التي تحقق الهدف من البحث

 م. 2019وهي فترة إجراء الدراسة التطبيقية خالل شهر أكتوبر ونوفمبر من عام  الحدود الزمنية: -3
الموضوعية:ال -4 البشرية   حدود  للخدمات والتنمية  القيادية, وفقا  المواهب  الحالي في دراسة توجه الجامعات نحو تدعيم  البحث  تم تحديد 

 والمجتمعية الخاص بوزارة التعليم العالي  , حيث يرى الباحث أنها ذات صلة بموضوع البحث. 
 .الدراسات السابقة واإلطار النظري: الثانياملبحث 

  هذه   أهم  على  التركيز  تم   الدراسة   هذه  ولغرض  األدوار المختلفة للجامعات،  حول   المتنوعة  بالدراسات  األدبيات  تزخر:  .الدراسات السابقة:  أوال
 : التالي النحو  على , الدراسة بموضوع المتعلقة السابقة الدراسات ألبرز عرض يلي وفيما, منه الغاية وتحقق البحث هذا تثري  والتي الدراسات
  الفعلية   أدوارها  بتحديد  المستدامة,   التنمية  لتعزيز  تعمل  وكيف  الجامعات  على  وتسلط الضوء .  (Sabine Sedlacek, 2013)دراسة    -1

 للنظر   تحليلي  إطار  واستخدمت.  والوساطة  التيسير  وظائف  عن  فضالا   االقتصادية،  والتنمية  والحوكمة  والبحث  التعليم  مهام  أداء  في  والمحتملة
  المعرفة   ونقل  المعرفة  وخلق  التعليمية،  والمجتمعية  الفردية  الوظائف  اإلطار  ويميز .  والحوكمة(  والبحث  )التعليم:  الرئيسية  الثالث  الوظائف  في

  تستضيف   والتي   غرانس،  حالة جامعة  دراسة  على  اإلطار  هذا  تطبيق  تم  وقد.  والخارجية  الداخلية  اإلدارة  وظائف  وأخيراا   البحث،  وظيفة  داخل
  العمل  في  الجامعات  يساعدان  أنهما  على  المسبقة  الشروط  من  اثنين  تحديد  تم   وقد .  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  في  للخبرة  إقليمياا  مركزاا

أن.  اإلقليمي  المستوى   على   المستدامة  للتنمية  كميسرين الدراسة    مع   تحالفات  إلى  باإلضافة  ملتزمة  وقيادة  متنوعة  مؤسسات  إنشاء  وبينت 
  أنها   ثبت  التي  العوامل  من  قليل  عدد  سوى   ليست  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  حول  للخبرة  اإلقليمية  المراكز  مثل  معينة  جسور  منظمات

 . الدراسة  حالة في ميسرة
 معيشية  أساليب تدعيم  من  المحلية  المجتمعات  تمكين  للجامعة في   الريادي  الدور  بيان  إلى   وقد هدفت   .(Shiel, et al., 2016)دراسة    -2

  في   الدراسة  وتبحث.  والبرازيل  والبرتغال  وألمانيا  المتحدة   المملكة  في  الجامعات  من  عينة  إلى  تستند  تجريبية  دراسة  من خالل  استدامة    أكثر
.  المحلية  للمجتمعات  الفوائد   بعض  تقييم  ذلك مع  يتخذها  أن  يمكن  التي  األشكال  وتقترح  المستدامة،  التنمية  أجل   من  القدرات  بناء  تنفيذ  مدى

 .االستدامة أعمال  لجدول األولوية يعطي أن يجب الدور وهذا المجتمع, تنمية في تلعبه حاسم دور لها الجامعات أن بتأكيد الدراسة وتختتم
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  الحواجز   في  التحقيق  بهدف  العالي،  التعليم  سياق  في  واالستدامة  االبتكار  بين  العالقة  تستكشف  .(Ávila, et al., 2017)دراسة    -3
ا  المستخدمة  الطريقة  تتضمن.  العالم  أنحاء  جميع  في  الجامعات  في  المستدامة  والتنمية  لالبتكار  األساسية   301  آراء  بجمع  ونوعياا،  كمياا  منهجا

 من أكبر دعما تتطلب التي الجغرافية المناطق مختلف عبر مماثلة حواجز هناك أن النتائج وتظهر. القارات جميع عبر جامعة 172 من خبيراا
  مستدام   مستقبل  تصور   في   القرار  وصانعي  السياسات  وصانعي  القادة   رغبة  تكون   ما  وغالباا  الخصوص،   وجه  وعلى .  واإلدارة  الجامعات  إدارات
  ستفشل األعلى إلى أسفل من المستدامة المبادرات أن يبدو الجامعات، داخل العليا اإلدارة  من الدعم وبدون  ذلك، ومع. مفقودة الجامعات داخل
  تؤخذ   أن   ينبغي  المتوقعة،  الفوائد   تحقيق  أجل  من   أنه  أيضا  الدراسة  هذه   وتحدد.  اإلداري   والدعم  االستثمار  نقص  بسبب  الطويل  المدى   على

 .الجد محمل على المدرجة التحديات
  لتدعيم   اإلقليمية، االقتصادية  التنمية  في  تغيير  كعوامل(  الريادية)  الجامعات  دور   إبراز  إلى  هدفت  .(Wakkee, et al., 2019)دراسة   -4

  شامل   برنامج  الجامعي  الحرم   في  المحلية  للقيادة  يكون   أن  يمكن  كيف  وتوضيح.  المؤسسي  التغيير  محرك  بالتالي  تصبح   التي  االستدامة  رؤية
 هذه  وتساعد  .اإلقليمية  للتنمية  جديدة  مؤسسية  لممارسات  احتضان  مساحة  الجامعي  الحرم  يصبح  حتى.  الطالب  ومشاركة  والبحث،  للتعليم

  من   بدالا   والتوعية،  التعليم  خالل   من   المستدام  للتغيير  كدوافع   مرة  ألول  الجامعات  تقديم  خالل   من   الريادية  الجامعة  توصيف  على  الدراسة 
  الختبارها   المستدامة  للتنمية  الجديدة  للمفاهيم الخاصة  والقيمة  المخاطر  الدراسة  وتوضح.  النامية  البلدان  في  سيما  وال  التقليدية  التجارية  األنشطة

من الدراسات السابقة يتبين أن هناك اهتمام بدراسة األدوار الهامة للجامعات في التنمية المجتمعية .الرئيسي  نطاقها  إلى  المفاهيم  هذه  إعادة  قبل
ي  والبشرية والمستدامة, كما ركزت بعض الدراسات السابقة وخاصة األجنبية على الدور الريادي للجامعة, كما كان هناك تنوع في البلدان الت

  تايوان( ومن الدراسات السابقة يتبين   -السودان  -العراق  -فلسطين  -طبقت فيها هذه الدراسات سواء العربية منها أو األجنبية, وأهمها )العراق
الجامعات دور  موضوع  تناول  عدم  في  المتمثلة  البحثية  القيادية    في   العراقية  الحكومية  الفجوة  المواهب  ما   للخدمات  تدعيم  وهو  الجامعية, 

يحاول البحث الحالي العمل على سد هذه الفجوة ببحث هذا الدور وفق مشروع البرنامج الحكومي الخاص بتدعيم الخدمات المرتبطة بوزارة 
 العالي.  التعليم

 .للبحث النظري ثانيا: اإلطار
 أهمية ودور المؤسسات الجامعية.  -1

ا  إن الجامعة بصفتها نظاما اجتماعيا وإداريا مفتوحا وفريدا من نوعه, فهي جهاز معقد يتألف من عدد من األجهزة الفرعية التي تتفاعل فيم
هذه األجهزة الفرعية بنوع من االتساق والتكامل نحو تحقيق األهداف العامة  بينها لتحقيق أهداف محددة لكل منها, وفي الوقت نفسه تسعى  

هو    الصناعة  من  النوع  هذا  استثمار  وأن  المستقبل  ألجيال  صناعة   عملية  هو  العالي   التعليم  (.كما إن19, ص  2006للجهاز الرئيسي )زيان,  
في   بقيادة  المجتمع  تغذية   على  تعمل  التعليمية  المؤسسات  ألن  فائدة  وأكثرها  االستثمار  أنواع   أفضل    دور  ويختلف  المجاالت،  كافة   مستقبلية 

  بالتخصصات  تهتم  صناعية  بيئة  في  والموجودة  المثال  سبيل  على  المتقدمة  في الدول  فالجامعات  أخرى،  إلى  بيئة  من  المجال  هذا  في  الجامعة
  يمكن ما على أهمية ما يدل وهذا الزراعي، المجال بتحسين تهتم  وبحوث بتخصصات  تهتم زراعية بيئة في ة الموجود وأن الجامعات الصناعية
  الذي  التنافس  على  قدرتها  عن  فضال  فيها،  تكون   التي  تفعله للبيئة  أن  يمكن  وما   األصعدة  مختلف  على  المجتمع  تدعيم  في  تفعله  أن  للجامعات

)شرقي,    بذور  تحمل  فسوف  القدرة  هذه   الجامعة  فقدت  فإذا  والتنوع،  االجتماعي  للتغييرقيادتها    إمكانية  إلى  إضافة  تحدثه  أن  يمكن دمارها 
 مواطنا  ليكون   السليم  اإلعداد  الطالب  بإعداد  فقط  ليس  ككل  المجتمع  وفي  العمل  أسواق  في  التعليم العالي  دور  فإن  وعليه.(173, ص  2008

خادم  تنجزه  العلمي  البحث  يجعل  إنما  العمل  أسواق  في  حاراب  منافسا  وليكون   األمثل  بالشكل  لوطنه  صالحا   التعليم  ومؤسسات  مراكز  الذي 
 العمل   ألسواق  الضرورية   النوعية   اآلليات  تنشيط  إلى  باإلضافة   واقتصاديا واجتماعيا،  وتربويا  سياسيا  المجتمع  لتنمية  مدخالن   أهم   أحد  العالي

 عند   هاجسا  التعليم تشكل  جودة  تعزيز  فان  األساس  هذا  وعلى  الخ،...  والعلمية  والتكنولوجية  االقتصادية  بناها  من تحديث  تمكينها  أجل  من
  نظام  إعداد   في  دوره  وتفعيل  التعليم  أهمية  إلى  هذا  دفع  مما  المجتمع،  في   العالقة  ذات  والجهات  للجامعات  هاجسا   هو  كما  السياسي،  النظام
 (.  181, ص  2006 التعليمية )البنا, للمؤسسة متكامل نظامبنية  على تعتمد التي الجودة خالله من يتحقق
 الجامعية في العراق. للخدمات معوقات تدعيم المواهب القيادية -2

  التحليل   في  األولى  المسؤولية  صاحبة  الجامعية  كانت المؤسسات  ولما  وتجزئتها،  أبعادها  وتحديد  جوانبها  معرفة  من  البد  ظاهرة  إي  لفهم    
في   الحضاري   بدورها  القيام  دون   تحول  التي  والمعوقات  دراستها  من  البد  إشكالية  تبرز  هنا!    من التخلف  تعاني  هي  الوقت  نفس  وفي  والتنظير
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  كانت   فإذا  ذاتها،  المؤسسة  مفهوم  عملية في   إشكالية   من   عانت  إذ  المجتمع،  مؤسسات  من  غيرها  عن  الجامعات  أزمة   تنفصل  وال  المجتمع،
 يحول  عائق  إلى  تحولت  شكلي  إطار  في  هيكلية  إلى  المضمون   في  إبداع  آلية  الماضية من  األربع  العقود  في  تحول  منتج  كمشروع  المؤسسة

الفردي  بروز  دون  تاريخه،  مظلمة  حقبة  عبر  العراق  شهدته  الذي  والثقافي  الفكري   االستالب  بسبب  الجماعة  إطار  في  اإلبداع    فتحولت   من 
ذلك  واألخطر  بل  إليها،  المنتمي  الفرد  لدى  اإلبداع  روح  يقتل  داء  التعليمية  المؤسسة  العلمي  البحث  أمام  عائقا  الجامعات  هذه  صارت   من 
لدى   والروح  العلمي   الطموح  بتحطيم  واإلبداع   من  المتميز  فأصبح  القاتل،  والروتين  المفروضة  القيود  خالل  من  وأساتذتها  طالبها  اإلبداعية 
 هذه  إليها،  هو باالنتساب  يفتخر  أن  بدل  به  تفتخر  الجامعة  وغدت  عليه،  فضلها  من  أكثر  الجامعة  على  فضلهو   الخاص  متميزا بجهده  العلماء

 : (175-174, ص  2008األسباب هي )شرقي,   من مجموعة إلى إرجاعها يمكن والمشكالت المعوقات
  العلم   قيمة  يخشون   الحكم   على   القائمون   عندما يكون   وذلك  والجامعات  العالي  التعليم  مؤسسات  على   يهيمن  كان  الذي  النظام  في  مشكلة  –أ

  على   خطرا  تشكل  واإلداري   العلمي  استقاللها  تأخذ  عندما  عموما  التعليمية  والمؤسسات  أن الجامعة  يعتقدون   فهم  وتقدمه،  المجتمع  تدعيم  وأهمية
  رسالة   تركيز  إلى  مهمتها  قدرتها وتحويل  وتحطم  الجامعة  تخليف  يتم  تستهدف, وهنا  العلمية  والمؤسسات  الجامعة  فتصبح  ومناصبهم  سلطتهم

 بنيوية  مشكلة  وهذه  فيها  وتدخلت  إال  كبيرة  وال  صغيرة  تبقي  ال  التي  السلطة الحاكمة  أجنحة  من  بجناح  عالقة   الجامعة  تصبح  وهنا  القائم  النظام
 .الجامعات على  القائم المشرف النظام بطبيعة  ترتبط

 لهم  يحفظ  بما  ينصب  وهنا  السلطة المشرفة،  بيد  طيعة  أداة   إما  فهم  الجامعية،  المؤسسات  في  المسؤولية  تباشر  التي  التنمية  في  مشكلة  -ب
  لهم  يسمح  ال   والذي  تلقوه  الذي  التكوين  لطبيعة  نظرا  إصالحي  دور  للعب  التي تؤهلهم  األهلية  يملكون   أوال  ومناصبهم،  مقامهم  في  االستمرار

 القى  بينهما  ومن جمع  العلمية،  لألهلية   أو  الجريئة   للشخصية   فاقد  كان  إما  الجامعة  لرسالة  المخلص  فإن  الحالة  هذه  لهم، وفي  رسم  ما  بتجاوز
 وعمله.  جهوده تقدر جامعة إلى يلجأ أو ينتمي إليها التي المؤسسة عن بمعزل فردي بشكل رسالته أداء يختار شراك من يحاك بما
 الجامعية في العراق. للخدمات القياديةمتطلبات تدعيم المواهب  -3
وسبل  يطور  علمي  بأسلوب  العالي  التعليم  في  الكامنة  الطاقة  الستثمار  التخطيط  عملية  إن   واإلشراف   واالعتماد  والتنمية  التخطيط  القوانين 

 واعتماد   وتدعيم  تصميم  يتم  بحيث  ،  والنوعية  الكمية  اتجاهاته  في  التحكم  اجل  من  التعليم العالي  مجاالت  في  والمحاسبة  والمراقبة  المواد  وتوافر
ومعايير األعلى  كونه  جودته  وتحقيق  العالي   التعليم  وتجديد  وتوازن   وتنوع  وتوسيع  لتشجيع  تنموية  مواصفات   البشرية.ويعتبر  للتنمية  اإلطار 

  التنظيمات   بدأت  لقد   االداري،  االصالح  عمليةل  االساسية  الخطوات  أولى  بضرورتها  وااليمان  االداري   االصالح  عملية   إلى  الحاجة   اكتشاف
  في  القائمة  االعالمية  والمؤسسات  المتخصصة  والجامعات  والدراسات  البحوث  ومراكز  االجتماعية  والقوى   والنقابية  والمهنية  السياسية  والقيادات
  ومعدالت  العامة  االدارة  اجهزة  في  االداء  مستويات  على  التعرف  خالل  من  االداري   االصالح  برنامج  وتنفيذ  إلعداد   الحاجة  تستشعر  المجتمع

 ,Brunsson)  المؤشرات من  ذلك  وغير  المجتمع  ألفراد  المقدمة  الخدمات  جودة  مستوى   وتدني  العامل  الفرد  انتاجية  ومتوسط  االقتصادي  النمو
2006, p. 245 ) .    وينظر إلى اإلصالح اإلداري من وجهة النظر هذه على أنه حصيلة المجهودات ذات اإلعداد الخاص الهادفة إلى إدخال

تغييرات أساسية في المؤسسة الجامعية من خالل إصالحات على مستوى النظام جميعه. ولذا, فإن أي برنامج لإلصالح اإلداري للجامعات 
 (: 35, ص  2007اإلداري مما يلي )الحسناوي,   العمل وأدوات ائلوس في العراق يجب أن ينطلق تدعيم

رة أن تبدأ عملية اإلصالح اإلداري من المستويات العليا ثم الوسطى فالدنيا للهيئات القيادية. وزيادة خبرة هذه المستويات بأساليب اإلدا 
 الحديثة عن طريق برامج خاصة ومتنوعة.

 اإلداري وصياغته وتصميمه ومراقبة تنفيذه يجب أن يكون على عاتق جميع المؤسسات ذات الصلة. أن إعداد برنامج اإلصالح  
 مواكبة التطورات العربية والدولية عند إعداد البرنامج وأن يكون قائما على رؤى مستقبلية ثاقبة لدور الدولة.  
 ري.وجود جهاز إداري كفؤ بمتابعة ودراسة وتحليل تطورات عملية اإلصالح اإلدا 
 وجود آليات للتعامل بجدية وتفان مع األمراض القيادية المنتشرة كالفساد اإلداري والرشوة والمحسوبية والروتين.  

  والخارج  الداخل  مستوى   على  الجامعات  الوثيقة بين  الصلة  خالل  من  الجامعات  تلعبه  ان  يمكن  الذي  الدور   أهمية   تحدده  هذا  الحال  وبطبيعة
 العلمي   التمييز  خالل  من  المجتمع  خدمة  في  مساعيها  عبر  وذلك  تحدياتها،  والتغلب على  التنمية  طموحات  لتحقيق  المجتمع  وبين  جهة  من

 البشرية. واعداد الكوادر والبحثي
 للبحث. التطبيقي املبحث الثالث: اإلطار
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، البيانات التي تم الحصول عليها من إجراء الدراسة الميدانيةمن خالل تحليل    للبحث اإلجابة على التساؤل الرئيس,  التطبيقي  اإلطاريهدف  
, حيث تم   العالي  التعليم  بوزارة  المرتبطة  الجامعية  للخدمات  العراقية بتدعيم المواهب القيادية    الجامعات  اهتمامقام الباحث بقياس مدى  حيث  

 د كانت النتائج على النحو التالي: استخدام بعض اإلحصاءات الوصفية من الوسط الحسابي والنسبة المئوية, وق
 أوال: اختبار صحة فرضية البحث.

 : (1الفقرة ) قوة تدعيم بنود قياس مؤشرات  -1
ويجب أن يقدم   والتي تنص على: اعتبار دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية كهدف وكمؤشر لجودة التعليم العالي في العراق,

 . كل رئيس جامعة جدوال زمنيا محددا لدخول جامعته في أحد التصنيفات المهمة العالمية
 الجامعية .  للخدمات بتدعيم المواهب القيادية العراقية  الجامعات اهتمام مدى مؤشرات قياس: (1)جدول 

الوسط   البنود  م
 الحسابي 

النسبة  
 المئوية % 

 توزيع  اختبار المستوى 
(T) 

مستوى 
 الداللة 

تسععععععععى الجامععععععععة  لعععععععى الحصعععععععول علعععععععى  1
 .األكاديمي واالعتماد التصنيف

.135  .682 ا  عال    324.13   جدًّ  000.0  

تتبنعععى الجامععععة مشعععروع التصعععنيف العععععالمي  2
 لجودة الجامعات العراقية.

01.5  .082 ا  عال    072.16   جدًّ  000.0  

265. واالبتكار.يتم العمل على دعم اإلبداع  3  .285 ا  عال    31.121   جدًّ  000.0  
يععععتم العمععععل علععععى اسععععتكمال البنععععى التحتيععععة  4

 .والمباني
.535  .680 ا  عال    887.14   جدًّ  000.0  

25.5 المستوى الكلي   1.85 ا  عال    225.15   جدًّ  000.0  

ا, وذلحك فحي  الخاصحة بالتحدعيم( 1) الفقحرة بنحود العراقيحة بتحدعيم الجامعحات اهتمحاممن الجدول السابق يتضحح أن مسحتوى  , جميحع البنحودعحال  جحد,
وأن أكثحر البنحود اهتمامحا يتركحز فحي أنحه يهحتم الجامعحات الحكوميحة فحي (, %80.6و  %82حيث تراوححت النسسحبة المئويحة لالسحتجابة عليهحا بحين )

ا فكححان عححال  ( 1فححي كافححة بنححود الفقححرة ) مححدى االهتمححاملوفيمححا يتعلححق بالمسححتوى الكلححي  والمبححاني, التحتيححة البنححى العححراق علححى اسححتكمال , حيححث جححد,
 إلجابحات الحسحابي الوسط كان مفردة( 70) من مكونة لعينة أنه السابق الجدول من كما يتبين .%85.1وصلت النسسبة المئوية لالستجابة إلى 

 (.0.05) معنويححححححححححة بمستوى ( 1) الفقرة بنود تهتم بتدعيم  العراقية الجامعات أن أي(. 0.00) داللة ومستوى ( 5.25) هو  المبحوثين
 : (2الفقرة )  قوة تدعيم بنود قياس مؤشرات -2

 المسعتويات العلميعة ورفعع الجامعيعة والحيعاة واألبحعا  األكاديميعة  األجعوا   وإشعاعة  الترهعل  لخفع   خططهعا  العوزارة  والتي تنص علعى: تقعدم
 .األعمال إلنجاز الشركات أو الدولة مع  والسعي للتعاقد

 الجامعية.  للخدمات العراقية بتدعيم المواهب القيادية الجامعات اهتمام مدى مؤشرات قياس: (2)جدول 

 البنود  م
الوسط  
 الحسابي 

النسبة  
 المستوى  المئوية % 

 توزيع  اختبار
(T) 

مستوى 
 الداللة 

14. التطبيقية. وتسويق البحو  اعتماد 1
1 

2.82 ا  عال    354.35   جدًّ  000.0  

 التطبيقيعععة العلميعععة البحعععو  مشعععروع تفعيعععل 2
 واالقتصععععععععاد فععععععععي خدمععععععععة المجتمععععععععع

 .الوطني

0.4
3 

.680 ا  عال    882.27   جدًّ  000.0  

القيععععام بدراسععععات وهحععععو  للنهععععو  بواقععععع  3
 اإلنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.

0.4
7 

4.81 ا  عال    096.20   جدًّ  000.0  
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 البنود  م
الوسط  
 الحسابي 

النسبة  
 المستوى  المئوية % 

 توزيع  اختبار
(T) 

مستوى 
 الداللة 

البنيعععععععة  لتعععععععوفير تطبيقيعععععععة تبنعععععععي بحعععععععو  4
 الضرورية. التحتية

2.4
2 

4.84 ا  عال    339.26   جدًّ  000.0  

 صعععحية لتعععوفير بيئعععة تطبيقيعععة تبنعععي بحعععو  5
 نظيفة.

8.3
5 

0.77 394.22  عال     000.0  

تعععععدعيم وتحعععععديث المنعععععاهج فعععععي الدراسعععععات  6
األوليعععة والعليعععا وتوأمتهعععا معععع نظيراتهعععا 

 في دول الجوار والعالم.

0.4
1 

2.80 ا  عال    428.15   جدًّ  000.0  

اسععععععععععتحدا  مركععععععععععز بحثععععععععععي للدراسععععععععععات  7
 السكانية.

7.3
5 

0.75 18.122  عال     000.0  

0.4 المقررات. نظام اعتماد 8
3 

.680 ا  عال    885.13   جدًّ  000.0  

0.4 وقنواته. المركزي  يتم العمل على القبول 9
1 

2.80 ا  عال    304.32   جدًّ  000.0  

1
0 

0.4 .االفتراضية تطبيق المكتبة
7 

4.81 ا  عال    072.35   جدًّ  000.0  

1
1 

 النظعععععععععام باعتمعععععععععاد العمعععععععععل دورة اختعععععععععزال
بععععدال مععععن العمععععل  االلكترونععععي تععععدريجيا

 الورقي.

0.4
3 

.680 ا  عال    31.120   جدًّ  000.0  

1
2 

 العرهيعععععععة االفتراضعععععععية المكتبعععععععة يعععععععتم رهعععععععط
 العراقية.

2.4
2 

4.84 ا  عال    887.13   جدًّ  000.0  

1
3 

 المؤلفعععععععة للكتعععععععب بيانعععععععات قاععععععععدة بنعععععععا 
قبععععععععععل  مععععععععععن والمعععععععععععدة والمترجمععععععععععة
 الجامعات.

1.4
5 

0.83 ا  عال    324.12   جدًّ  000.0  

1
4 

14. يتم العمل على النشر اإللكتروني.
1 

2.82 ا  عال    072.15   جدًّ  000.0  

1
5 

8.3 يتم تبني نظام المستودع الرقمي.
5 

0.77 324.12  عال     000.0  

1
6 

 البوابعععععة اإللكترونيعععععة وإدارة وتنفيععععع  تصعععععميم
العلمعععععععي  االشععععععراف والتقععععععويم لجهععععععاز
 العنكبوتيعععععععة علعععععععى الشعععععععبكة ونشعععععععرها
 (.اإلنترنت)الدولية 

9.3
0 

0.78 072.15  عال     000.0  

1
7 

يععععععععتم العمععععععععل علععععععععى تطبيععععععععق الحكومععععععععة 
 اإللكترونية.

6.3
5 

0.73 31.120  عال     000.0  

1
8 

 لمعلومععععععععات االحصععععععععائي النظععععععععام اعتمعععععععاد
 العالي. التعليم

8.3
5 

0.77 887.13  عال     000.0  
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 البنود  م
الوسط  
 الحسابي 

النسبة  
 المستوى  المئوية % 

 توزيع  اختبار
(T) 

مستوى 
 الداللة 

1
9 

غيععععر  والجهععععات تععععدعيم منتسععععبي الععععوزارات
 بالجامعة. المرتبطة

0.4
1 

2.80 ا  عال    324.12   جدًّ  000.0  

2
0 

 يعععتم العمعععل علعععى تعععدعيم الهيكعععل التنظيمعععي
 الوظيفي. والتوصيف

0.4
3 

.680 ا  عال    072.15   جدًّ  000.0  

2
1 

14. الجامعات. استقالليةيتم دعم 
1 

2.82 ا  عال    31.120   جدًّ  000.0  

2
2 

0.4 الجامعية. تدعيم القدرات يتم دعم مركز
0 

0.80 ا  عال    807.33   جدًّ  000.0  

2
3 

فععععي  والتأهيععععل والمتابعععععة التوظيععععف يععععتم دعععععم شعععععب
 الجامعات.

9.3
0 

0.78 324.27  عال     000.0  

2
4 

 النععععععادرة للتخصصععععععات االبتعععععععا  يععععععتم دعععععععم بععععععرامج
 والمهمة.

7.3
6 

2.75 071.15  عال     000.0  

 الوسعععطية المتميعععز والكعععوادر المعلعععم يعععتم دععععم مشعععروع 25
 المتميزة.

0.4
1 

2.80 ا  عال    38.120   جدًّ  000.0  

بالحاضععععنات  الخاصععععة التعليمععععات متابععععة  صععععدار 26
 التكنولوجية. 

15.3  0.63 087.13   عال     000.0  

تعليمععععععععات اسععععععععتخدام البععععععععرامج يععععععععتم تطبيععععععععق  27
 اإللكترونية. 

77.3  4.75 324.19   عال     000.0  

متابععععععة تشعععععريع مشعععععروع قعععععانون وزارة التعلعععععيم  28
 العالي بالتنسيق مع مجلس الدولة. 

65.3  0.73 062.15   عال     000.0  

تععععععععديل تعليمعععععععات التعععععععأليف وترجمعععععععة الكتععععععععب  29
 المنهجية. 

15.3  0.63 34.120   عال     000.0  

11.3 يتم تعديل ضوابط  صدار المجالت.  30  2.62 314.12   عال     000.0  
22.4 تعديل تشريعات المكتبات الجامعية.  31  4.84 ا  عال    092.15   جدًّ  000.0  
90.3 تطبيق أسس معادلة الشهادات.  32  0.78 38.120   عال     000.0  
16.4 يتم تطبيق تعليمات تعيين األوائل.  33  2.83 ا  عال    827.19   جدًّ  000.0  
45.4 يتم االلتزام بتطبيق تعليمات الدراسات العليا.  34  0.89 ا  عال    354.26   جدًّ  000.0  
يععععععتم دعععععععم مشععععععروع تعععععععديل قععععععانون المكاتععععععب  35

 االستشارية. 
77.3  4.75 052.15   عال     000.0  

11.4 يتم دعم مشروع قانون اتحاد الطلبة.  36  2.82 ا  عال    19.120   جدًّ  000.0  
دععععم تععععديل قعععانون صعععندوق دععععم األقسعععام يعععتم  37

 الداخلية. 
77.3  4.75 009.15   عال     000.0  

07.4 يتم تطبيق تعليمات  سكان الطلبة.  38  4.81 ا  عال    314.24   جدًّ  000.0  
00.4 المبتعثين.   الطلبة  امتيازات  يتم دعم مشروع 39  0.80 ا  عال    258.19   جدًّ  000.0  
65.3 الحضري واإلقليمي.   المعهد  يتم دعم قانون  40  0.73 085.17   عال     000.0  
التدريسعععين الععععاملين  تقاععععد صعععندوق  دععععم نظعععام 41

 في الجامعة. 
20.4  0.84 ا  عال    158.42   جدًّ  000.0  

05.4 لتعليمععععععععات الثالععععععععث التعععععععععديل دعععععععععم مشععععععععروع 42  0.81 ا  عال    314.33   جدًّ  000.0  
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 البنود  م
الوسط  
 الحسابي 

النسبة  
 المستوى  المئوية % 

 توزيع  اختبار
(T) 

مستوى 
 الداللة 

 العالي.  التعليم  صندوق 
مشععععتركة بععععين وزارة التعلععععيم دعععععم تشععععكيل لجنععععة  43

 العالي ووزارة الصحة. 
11.4  2.82 ا  عال    075.37   جدًّ  000.0  

05.4 المستوى الكلي   0.81 ا  عال    338.27   جدًّ  000.0  

ا, وذلحك فحي عحال  بمسحتوى   العحالي التعلحيم بحوزارة الخاصحة( 2) الفقحرة بنحود بتحدعيم العراقيحة الجامعحات اهتمحاممن الجدول السحابق يتضحح أن  جحد,
وكانت أهم البنود (, %62.2و   %84.4حيث تراوحت النسسبة المئوية لالستجابة عليها بين )وفي بعض البنود األخرى كان عال,  , بعض البنود

( 12د رقححم )وأيضححا البنحح الضححرورية, التحتيححة البنيححة لتححوفير تطبيقيححة بحححوث (: المتمثححل فححي تبنححي4التححي نالححت موافقححة مرتفعححة جححدا هححو البنححد رقححم )
وفيمححا يتعلححق  الجامعيححة. المكتبححات تشحريعات ( حيححث يححتم تححدعيم تعححديل31بالعراقيححة, وفححي البنححد رقحم ) العربيححة االفتراضحية المكتبححة ربححط حيحث يححتم

ا فكحان عحال   لمدى االهتمحامبالمستوى الكلي    لعينحة أنحه السحابق الجحدول محن كمحا يتبحين .%81, حيحث وصحلت النسسحبة المئويحة لالسحتجابة إلحى جحد,
 العراقية تهتم بتدعيم الجامعات أن أي(. 0.00) داللة ومستوى ( 4.05) هو المبحوثين إلجابات الحسابي الوسط  كان  مفردة(  70)  من  مكونة
 (.0.05)  معنويححححححححححة بمستوى ( 5) الفقرة  ببنود
 : (3الفقرة )  قوة تدعيم بنود قياس مؤشرات -3

والتي تنص على: تشجيع االسعتثمار فعي توسعيع الكليعات الحكوميعة ورفعع مسعتوياتها العلميعة األكاديميعة معن قبعل القطعاع الخعا  العراقعي 
واألجنبي أو الجامععات األجنبيعة بحيعث تصعبك للكليعة أو الجامععة الحكوميعة نظيعرا مسعاعدا لتحسعين الوضعع التعليمعي وتعوفير النفقعات معن 

الجامعيعة المرتبطععة  العراقيعة بتعدعيم المواهعب القياديعة للخعدمات الجامعععات اهتمعام معدى مؤشعرات قيعاس: (3)جعدول .ةخعارج موازنعة الدول
 (.3ببنود مشروع الفقرة )

 البنود  م
الوسط  
 الحسابي 

النسبة  
 المستوى  المئوية % 

 توزيع  اختبار
(T) 

مستوى 
 الداللة 

يععععععتم دعععععععم االسععععععتثمار والشععععععراكة فععععععي  1
 العالي بالجامعة.التعليم 

23.4  .684  عال   

ا   جدًّ
075.22  000.0  

يععععتم تعزيععععز الشععععراكة مععععن خععععالل بععععرامج  2
 المكاتب االستشارية.

12.4  4.82  عال   

ا   جدًّ
39.127  000.0  

 فعععي التعلعععيم الماليعععة المعععوارد يعععتم تعظعععيم 3
 العالي بالجامعة.

1.24  .284  عال   

ا   جدًّ
817.33  000.0  

18.4 المستوى الكلي   7.83  عال   

ا   جدًّ
806.30  000.0  

ا, وذلحك  كان بمستوى   العالي التعليم بوزارة الخاصة( 3) الفقرة   بنود بتدعيم العراقية الجامعات  اهتماممن الجدول السابق يتضح أن   عحال  جحد,
 االسححتثمار دعححم البنححود تححوافرا أنححه يححتموأكثححر هححذه (, %82.4و  %84.6, حيححث تراوحححت النسسححبة المئويححة لالسححتجابة عليهححا بححين )جميححع البنححودفححي 

ا فكان عال   لمدى االهتماموفيما يتعلق بالمستوى الكلي  بالجامعة, العالي التعليم  في  والشراكة , حيث وصلت النسسحبة المئويحة لالسحتجابة إلحى جد,
 ومسحتوى ( 4.18) هحو المبححوثين إلجابحات الحسحابي الوسحط كحان مفحردة( 100) محن مكونحة لعينحة أنحه السحابق الجحدول محن كما يتبين  .83.7%

 (.0.05) معنويححححححححححة بمستوى ( 3) الفقرة بنود العراقية تهتم بتدعيم الجامعات أن أي(. 0.00) داللة
 الحكوميحة للجامعحات جوهريحة داللحة ذو اهتمحام والذي يحنص علحى أنحه يوجحد صحة الفرضية الرئيسية للبحث  يتبين  سبق  مما:االستنتاجات:  ثانيا

 فححي الخصححوص وجححه علححى العراقيححة  الجامعححات مححن متزايححد اهتمححام هنححاك , حيححث أن  الجامعيححة للخححدمات تححدعيم المواهححب القياديححة فححي العراقيححة
 الجامعية, وهو اتجاه إيجابي فعال. للخدمات اإلداري  التطور تدعيم
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 :التوصيات والمقترحات:  ثالثا
 المسحتقبلية رؤيتهحا وتكحوين العمحل عليهحا المرتبط  بالتحدعيم االداري للخحدمات الجامعيحة  , فحإن  المنظور  هذا  وفق  رسالتها  الجامعات  تحقق  لكي

 :يما يل من خالل
 في مجال البحث العلمي: -1

 الجودة.  لتحسين والتكنولوجية العلمية المعارف تطبيق تستهدف التي والدراسات  بالبحوث االهتمام 
الحيوانية, يشارك فيها الباحثين من كليات الطب البيطري وكليحات الزراعحة  والثروة الزراعي اإلنتاج بواقع للنهوض وبحوث بدراسات  القيام 

 .في الجامعات العراقية
 .نظيفة صحية بيئة لتوفير  تطبيقية بحوث  تبني 
 .ودراسة العوامل الديموغرافية الهامة المؤثرة على التنمية السكانية السكانية, للدراسات  بحثي مركز استحداث 
 في مجال التكنولوجيا: -2

 العمحححل محححن بحححدال تحححدريجيا اإللكترونحححي النظحححام باعتمحححاد العمحححل دورة تطبيحححق اإلدارة اإللكترونيحححة فحححي تقحححديم الخحححدمات الجامعيحححة, محححع اختحححزال 
 .الورقي
 .اإللكتروني لألبحاث العلمية للباحثين في الجامعات العراقية, وتسهيل هذه المهمة عليهم النشر على العمل أن يتم 
 .الرقمي للبيانات لتسهيل عملية الوصول إليها وقت الحاجة المستودع نظام  تبني 
 .ق هذا األسلوب الفعالاإللكترونية, وذلك من خالل تبني النماذج العربية والعالمية الناجحة في تطبي الحكومة تطبيق على العمل يتم 
 .التكنولوجية بالحاضنات الخاصة التعليمات إصدار  متابعة 
 .اإللكترونية البرامج استخدام  تعليمات  تطبيق أن يتم 
 بالنسبة لمخرجات التعليم: -3

 ذات األخححرى  والجهححات العمححل وسححوق  الطالححب يحححددها التححي وتلححك والقانونيححة التنظيميححة والمتطلبححات للمعححايير مطححابق تعليمححي نظححام إعححداد 
  .العالقة
 .التنموية الدولة االعتبار خطط في تأخذ متوازنة تنمية لتحقيق احتياجاته وتلبية المجتمع مع التواصل إلى السعي 
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