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ال��ل�ة الع��ة ال�ع�د� م
��لة في الغ� م� ال�ه�د ال���ة ال
ي ت��لها �
الع�ل ووزارة ال/'مة ال�'ن�ة وال�هات األخ+، فإن مع'الت ال�$الة ل� ت
غ� وزارة 

خالل ال��9ات ال/�= ال�اض�ة. ب9اء على إح4اءات م�ح الق�+ العاملة، فإن 
في ال�ائة في عام  ١٢مع'ل ال�$الة إلج�الي الق�+ العاملة ال�ع�دAة 4Aل إلى ن@� 

في ال�ائة، ول�� ال�ع'ل AقفU إلى  ٦م)، و9R/فP لل��Oر إلى ن@� ٢٠١٤هـ (١٤٣٥

�Rات مقلقة �ال9��ة لإلناث، ح�4A Vل إلى �في ال�ائة م� الق�+ العاملة  ٣٣,٣م

 .ال9�ائ�ة، أ� أن ثلV الق�+ العاملة ال9�ائ�ة م
ع$ل ع� الع�ل

9��^ ب�� جهات ال
عل�� وال
'رR[ وال
أهل م�  ح�A Vف
ق
س�ق الع�ل إلى ال

اج األم إلى ت9��^ ف��ا ب��  جهة، و��� جهات ال
��bف@A بل ،+م� جهة أخ

9��^ ب�� ال�هات ذات 
جهات ال
عل�� وال
'رR[ وال
أه�ل نف�ها. فأس
$�ع الق�ل إن ال
العالقة، وهي وزارة الع�ل، ووزارة ال/'مة ال�'ن�ة، ووزارة ال
عل�� العالي، ووزارة ال
��ة 

الق$اع ال/اص ال��+، ضع�ف ج'ا  وال
عل��، والغف ال
�ارRة وال94اع�ة، ومh9آت
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�+ ال�أم�ل. وه�ا ی'ع�ني إلى اق
اح إعادة تفع�ل م�ل= الق�+ العاملة �ودون ال�

ه م��ل�� لل�هات ال���Oرة أو ت�ohل ه�nة ج'ی'ةR�qفي ع �qل�.  

ت$��^ ال��دة الhاملة فى ت�لr ال'راسة ال�qء على دور ال�امعات فى 
ات ب�� مsس�ات ال
عل�� العالي وعال� الع�ل ، م�ا خفP مع'الت ال�$الة و العالق

 في ال
/44ات ال'راس�ة ال�$وحة لل
قل�ل م� ح�� ما ال t9ي إعادة الq
Aق
A$ل�ه س�ق الع�ل م9ها , وفي ال�قv ذاته الع�ل على تأه�ل uال[ ال
عل�� العالي 

  . ل��oن قادرًا على خل^ فص الع�ل ، ع�ضًا ع� أن �oAن م�د �احV ع� ع�ل
لل��دة الhاملة لها دور ال�امعات أن ت$��^ ال'راسات Oافة أث�
v ن
ائج 

ها والقqاء على أه� عامل R�$فاءتها, وتO ها ورفعR�$ة وتRh��9ة ال�
الفعال في ال

ق�لي ل'+ ال'ولة مع�9ة وه� �
�+ االق
4اد� ال��Aقف أمام ال
��9ة وأمام رفع م

االع�ال وال�hارRع ال4غ�ة وال�
�س$ة والع�ل  أqAاح مفه�م رRادةوأه��ة ال�$الة  

�+ ثقافة االع�ال ل'� ال/���R م� خالل ال�ل
ق�ات وال�sت�ات �على الفع م� م

وال
U�O على اه��ة ج�دة ال�/جات ال
ي �@
اجها س�ق الع�ل ،  وال9'وات ال
�قف�ة .
  لفعلي للع�ل.وضوة االه
�ام �ال
'رR[ ال��'اني ال�� ی�r ال$ال[ �ال�اقع ا


�ضم���عة م� ال
�ص�ات  انضع ال�اح�و �
ح دور ال�امعات فى ت$��^ ال
ال/���R م� خالل ته�nة ال$ال[ و وذلz ال��دة الhاملة فى خفP مع'الت ال�$الة 

ان �4A@�ا م9
��� ول�= �اح��� ع� ع�ل م� خالل إقامة ال�sت�ات وال9'وات 
  واللقاءات مع أص@اب االع�ال.
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  مق
مة 
�
� خ�Rي ال
عل�� العاليTQM ب�� ال��دة الhاملة  العالقة تع�
� في م

ج�ان[  م/
لف فى انعoاساتها لها ال
ي االساس�ة القqاAا اه� م� الع�ل س�ق  وق$اع
وال��اس�ة، وت��ل ال�امعات ال�'خل االساسي الع'اد  واالج
�اع�ة االق
4ادAة ال
��9ة

 ال
عل�� ال�@ك �
�  ، وRعhار ال���
خ���R ذو Oفاءة وج�ه ال
��9ة فى االس

ه'فة فى م/
لف أ�عادها �Rة  ل
@ق�^ ال
��9ة ال�h��9ة ال��ارد ال�
االساسي ل

��ؤس�ات ، االق
4ادAة واالج
�اع�ة وم4'ر رئ��ي ل
ل��ة اح
�اجات م/
لف ال
فى ال
عل�� العالي دورا مه�ا فى اق
4ادAات ال'ول م� خالل  TQMلل��دة الhاملة 

أع'اد وتأه�ل ال/���R وف^ اح
�اجات س�ق الع�ل ، ح�V ی
� ق�اس Oفائ
ها 
ون�احها فى ال��
�ع م� خالل ق'رتها على اع'اد خ���R مsهل�� للع�ل فى س�ق 

أث�v دراسات ال�z9 ال'ولى ان ال��[ وراء تق'م  الع�ل �uقا الح
�اجاته م� Oفاءات ،
یجع ل
$��^ ال��دة الhاملة م� خالل  ١٩٩٧دول ج�9ب شق أس�ا ق�ل ازم
ها 

� ج�دة ال
عل�� العالي ، �
�� ، زRادة مhرأس ال�ال ال� �Rعة أه�ها ت���ع�امل ار

�اب أرتفاع مع'الت االدخار واالس
��ار م� ح�V ال�فاءات �االضافة الي إك


�Rات م� �ع49 الع�ل ال�عارف وال�هارات ال
ى ت��o العامل�� فى ج��ع ال�
� م�ازRا h4اغ مفه�م رأس ال�ال ال�A zفاءة ول�لo� اج�ة
اس
/'ام االص�ل االن


انى( . دراسة١ل�فه�م رأس ال�ال الع�9ي �O
 ال'راسة ن
ائج ،أث�
v ) ١٩٩٩ ،ال
 ال
عل�� ل�/جات ال�ع�د� الع�ل س�ق  دون ق��ل ت@�ل ال
ي الئ���ة الع�ائ^

ال��bف�ة، و�Oلz جاءت ن
ائج ال�9'�  االكاد�Aي، والق'رات ال�ان[ فى وال�
��لة
االق
4اد� مع'الت ال�$الة ل� ت
غ� خالل ال��9ات ال/�= ال�اض�ة. ب9اء على 
إح4اءات م�ح الق�+ العاملة، فإن مع'ل ال�$الة إلج�الي الق�+ العاملة ال�ع�دAة 

                                                 
1
Psacharopoulos , G. and H.A. Patrios ,(2002) ,” Retums to Investment in Education : A 

Furter Update” The Word bank, Policy Research Working, N° (2881), P,2 
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م)، و9R/فP لل��Oر إلى ٢٠١٤هـ (١٤٣٥في ال�ائة في عام  4A١٢ل إلى ن@� 

�Rات مقلقة �ال9��ة لإلناث، ح�V  ٦ن@� �في ال�ائة، ول�� ال�ع'ل AقفU إلى م

في ال�ائة م� الق�+ العاملة ال9�ائ�ة، أ� أن ثلV الق�+ العاملة  4A٣٣,٣ل إلى 
  ال9�ائ�ة م
ع$ل ع� الع�ل.

   ٢٠١٥عام  يح
 ٢٠١٢مsشات ال�$الة م� عام  ١و�Rضح  الohل رق� 
  

  
  

  أجUاء: ٤وم� خالل ذلz س�ف ی
� ال'راسة م� خالل 
 .�t9ار الuء االول: االUال� 

  ال�Uء ال�اني: ال'راسات ال�ا�قة.
.V@م9ه��ة ال� :Vء ال�الUال�  

  ال�Uء الا�ع: ال9
ائج وال
�ص�ات

  ال)�<لة ال��ه&8ة 
رغ� ال4ع��ات ال
ي تعاني م9ها ال��ل�ة الع��ة ال�ع�دAة في ال@' م� مohلة 
R^ ال��اه�ات ال
ي تق'مها ال�امعات u ل ع�ohل@ل ال� vال�$الة ، ن�' أنها سع
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م� خالل ال
أك' م� م/جات الع�ل�ة TQM ال�ع�دAة في ت$��^ ال��دة الhاملة 
م'� اه��ة  االع
�اد علي أقامة ال
عل���ة ودع� وت��hع ال/ج�� لل
عف علي 

وعات O@ل ل�@ار�ة ال�$الة واس
@'اث م9اص[ شغل،hال�  
ح ال�ohلة الئ���ة ال
ال�ة :  u �o�A و 

ت�ار ال
/44ات ال
ي تق'مها ال�امعات ال@�oم�ة وال/اصة . م�ا یsد+ الي  
�اؤالت ال
ا
   : ل�ةازدAاد ن�[ ال�$الة وم� ه�ه ال�ohلة الئ��ي ت
فغ م9ه ال

 الح
�اجات ذات ال��دة الhاملة العالي ال
عل�� م/جات مالئ�ة م'+ ما - ١
 الع�ل؟ س�ق 

� ج�دة م'+ ما - ٢�
� �uقا ال/Rج م�اه�ة ال�امعات ال�ع�دAة في رفع م
 الع�ل س�ق  ل�
$ل�ات

 ال
عل�� ؟ م/جات م� الع�ل س�ق  فى ال�$ل��ة ال�هارات ت�اف م'+ ما - ٣

 الع�ل؟ س�ق  ل�sس�ات �ال9��ة الع�ل ل�هارات ال9���ة االه��ة هي ما - ٤

هل �o�A ان تلع[ ال�امعات دور اساسي في رفع او خفP مع'ل ال�$الة  - ٥
 ؟�ال��ل�ة

  ف&ض�ات ال
راسة: 
  - :ان$القا م� ال�ohلة  ال�$وحة �o�A اع
�اد الفض�ات ال
ال�ة        

الhاملـة و تأم�� ه9اك عالقة ذات داللة معR�9ة ب�� ت$��^ إدارة ال��دة  .١
 اح
�اجات س�ق الع�ل في م�ال ال
عل�� العالي

ه9اك عالقة ذات داللة أح4ائ�ة ب�� ج�دة ال�'خالت ( أعqاء ه�nة  .٢
ال
'رR= وال�امج ال�ق'مة) وج�دة ال�/جات (ال/���R) وم
$ل�ات س�ق 

 الع�ل.
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� ون�ع�ة خ�Rي ال�امعات  .٣�
�ه9اك عالقة ذات داللة اح4ائ�ة ب�� م
 �دAة وم
$ل�ات س�ق الع�ل ال@ال�ة ال�ع

٤.  ���Rه9اك عالقة ذات داللة معR�9ة ب�� ال�امعات ودورها فى دع�  ال/
ل��4@�ا م9
��� ول�= �اح��� ع� ع�ل فى معال�ة مohلة ال�$الة ب�� 

 ال�hاب ال/Rج ال�امعي 
ه9اك عالقة ذات داللة معR�9ة ب�� فه� اعqاء ه�nة ال
'رR= ل���qن  .٥

� ج�دة ال/Rج ال�امعي ال��دة الhا�
� ملة ورفع م
  أه)�ة ال
راسة:

ت��� أه��ة ه�ه ال'راسة في الؤRة ال
ي یh9'ها Oل ال��
�عات وخاصة 
في ال�امعات  TQMم�
�ع ال��ل�ة ال�ع�دAة م� تفع�ل دور ال��دة الhاملة 

 ج�� ال�ع�دAة في ال
أك' م� م/جات ال
عل� وال�
��لة في ال'ع� ال�عفي لل$ل�ة ال/
لالس
��ار في ال�hارRع ودع�ها ورRادتها وت��9ة االس
��ارRة واالق
4ادAة ل'یها. 
االس
فادة م� ت�ارب ال'ول االخ+ وت@ق�^ األث اال�Aابي وه� رفع اس
��ارات 
ال��ل�ة وت@ق�^ مع'الت م�h9دة, وأqAا االuالع على م�اه�ه جامعات ال��ل�ة م� 

وعات وال
��hع خالل ت$��^ ال��دة الhاملة فى أقhل'ع� ال� ���Rامة مل
ق�ات لل/
على الع�ل ال/اص وأن �4A@�ا ه� اص@اب اع�ال تق�م �ال
��bف لل@' م� ال�$الة 
 ،+ومعفة ن
ائج ه�ه ال�hارRع على ال9اتج ال�@لي وت@ق�^ اه'اف اج
�اع�ة اخ

  .ف��اع' ذلz ال��ل�ة في نه�ضها وم9اف�ة ال'ولة ال�
ق'مة في اس
��اراتها

  أه
اف ال
راسة
في ال
عل��  TQMت�ـعى ه�ه ال'راسة إلى اس
عاض ال'ور ال�� تلع�ة ال��دة الhاملة 

ال�امعي وال�sث على  ال/���R في دع� وت��Rل ال�hـوعات و�o�R إج�ال أه'افها 
  - : ف��ا یلي
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الع�ل  س�ق  ل�
$ل�ات ج�دة خ�Rي ال�امعات مالءمة م'+ على ال
عف - ١
� ال�ع�د

$ال[ ال/Rج وال/���R فى ال
عف على �عP ع�ائ^ ال'ع� دع� ال - ٢
وعاتhل لل�R��
  .وال

ال�hف ع� م�قع أنh$ة رواد األع�ال و  إباز أس�اب ال�$الة في ال��ل�ة - ٣
وعات الRادAة .hوال� 

ل/فTQM  Pال'وار ال�� تلع�ه ال��دة الhاملة في ال�امعات ال�ع�دAة  - ٤

ه �إقامة مhارRع nع ال$ال[ وته���hمع'الت ال�$الة م� خالل دع� وت

�اه� في خفP مع'الت ال�$الة  A وعات م�اhل ال�Rف�ة ت���Oو 
م� إbهار م�اه�ة ال�امعات ال�ع�دAة في خل^ واس
@'اث فص الع�ل  - ٥

� ج�دة ال/Rج�
�  . O@ل أم�ل ل
قل�� ال�$الة خالل رفع م
الع�امل ال�sثة على رRادة  ال�hارRع في ال��ل�ة ومعفة ت��� واقع  إقامة - ٦

 االع�ال وال�ع�قات ال
ي ت�اجها.
 إ�Aاد م�ال فى م9ها االس
فادة �o�A ال
ي ال�ق
حات ل�عP ال
�صل - ٧

ت$��^ اس
ات���ة ال��دة الhاملة وم
$ل�ات س�ق الع�ل  ب�� ال��اءمة
 �  ال�ع�د

  ح
ود ال
راسة :
4 ه�ه ال'راسة      
   -على :تق
 ة����ة في جامع
ي ال$ائف والق��4 �ال��ل�ة العRر'
 أعqاء اله�nة ال

 . ١٤٣٦/  ١٤٣٥ال�ع�دAة خالل الف4ل ال'راسي ال�اني م� العام ال�امعي 

  ة��مقا�الت مع ال/���R في م'ی9
ي الق��4 وال$ائف في ال��ل�ة الع
 ال�ع�دAة.



  

  
 ١١/١١/٢٠١٧د / خال
 ال�
و�                  دور ال�امعات في ت���� ادارة ال��دة ال�املة في خف مع
الت ال��الة

 ٨٠المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

 ي الق��4 اص@اب ورجال األ
وال$ائف �ال��ل�ة الع��ة ع�ال في م'ی9
  ال�ع�دAة .

  مDه��ة ال
راسة 
إع
�' ال�اح�ان على ال�9هج ال�صفي ال
@ل�لي ال�� Aع
�' على اإلس
عانة 

، ال'ورRات Rقار
والکتب ب�عP ال�4ادر الع��ة واألج��9ة فqًال ع� ال'راسات، وال
��ة ادارة ال��دة ت$��^ اس
ات�وم� ث� �o�A  ت@'ی' أث  ال'راسة ���ض�ع ال�
علقة

وذلz م� خالل ال
عف على م���عة الhاملة لل
عل�� في خفP مع'الت ال�$الة ، 
فى ال��ل�ة الع��ة  م� ال'راسات ال�ا�قة ال
ي ت9اولv ذلz، وت�ارب �عP ال�امعات

س
��انة علي رجال إ  ٢٢٠ت� ت�زRع ح�V  ال�
علقة ���ض�ع ال'راسة،  ال�ع�دAة
9
اجات عqاء ه�nة اأ اع�ال و أا
ل
'رR= وال/���R ، وص�ال إلى م���عة م� اإلس

وال
�ص�ات ال
ى فى م��لها تohل رؤRة واض@ة ع� دور ال�امعات فى أداء 
� وال�قافى ل'ع� ال/���R فى  ال�عي الف�hعل� ( ال$ل�ة) م� خالل ن
م/جات ال

وعات ال4غ�ة فى خفP ال�$hل لل�R��
  الة .ال
عف على �عP ع�ائ^ ال'ع� وال
  

 ؟ ل)اذا ل* ت/غ�& مع
الت ال��الة فى ال))ل'ة الع&%�ة ال$ع�د#ة

 إح4اءات م�ح الق�+ العاملة األخ� لعام �hهـ (ال'ورة األولى) ١٤٣٥ت
إلى أن الق�+ العاملة ال�اف'ة ت��ل أك� م� ن4ف الق�+ العاملة في ال��ل�ة، 

م� إج�الي الق�+ العاملة في في ال�ائة  ٥٢و�ال
@'ی' ت��ل الق�+ العاملة ال�اف'ة 
  . ١١٦٠٠٤٢٤مل��نا ون4ف ١١ال�الغ ع'دها أك� م�  ٢ال��ل�ة

                                                 
د. رش�د الI8&J مقالة (ع�Dان ل)اذا ل* ت/غ�& مع
الت ٢

-http://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/PressRelease/Pages/press-1436-1-2ال��الة

5.aspx  
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وعلى الغ� م� ال�ه�د ال���ة ال
ي ت��لها وزارة الع�ل ووزارة ال/'مة ال�'ن�ة 
وال�هات األخ+، فإن مع'الت ال�$الة ل� ت
غ� خالل ال��9ات ال/�= ال�اض�ة. 

العاملة، فإن مع'ل ال�$الة إلج�الي الق�+ العاملة ب9اء على إح4اءات م�ح الق�+ 
م)، و9R/فP ٢٠١٤هـ (١٤٣٥في ال�ائة في عام  ١٢ال�ع�دAة 4Aل إلى ن@� 


�Rات مقلقة �ال9��ة  ٦لل��Oر إلى ن@� �في ال�ائة، ول�� ال�ع'ل AقفU إلى م
في ال�ائة م� الق�+ العاملة ال9�ائ�ة، أ� أن ثلV  ٣٣,٣لإلناث، ح�4A Vل إلى 

 .لق�+ العاملة ال9�ائ�ة م
ع$ل ع� الع�لا

9��^ ب�� جهات ال
عل�� 
ال ب' م� االع
اف �أن س�ق الع�ل Aف
ق إلى ال
 
اج األم@A بل ،+وال
'رR[ وال
أهل م� جهة، و��� جهات ال
��bف م� جهة أخ
إلى ت9��^ ف��ا ب�� جهات ال
عل�� وال
'رR[ وال
أه�ل نف�ها. فأس
$�ع الق�ل إن 

��9
^ ب�� ال�هات ذات العالقة، وهي وزارة الع�ل، ووزارة ال/'مة ال�'ن�ة، ووزارة ال
ال
عل�� العالي، ووزارة ال
��ة وال
عل��، والغف ال
�ارRة وال94اع�ة، ومh9آت الق$اع 

�+ ال�أم�ل. وه�ا ی'ع�ني إلى اق
اح إعادة �ال/اص ال��+، ضع�ف ج'ا ودون ال�


ه م��ل�� لل�هات ال���Oرة أو ت�ohل تفع�ل م�ل= الق�+ العاملة ل�R�qفي ع �q
 .ه�nة ج'ی'ة

ال ب' م� االنف
اح، ف��اسات االنغالق وسRة ال��انات ال
ي ت�ارسها وزارة 
ور� أن ت
اح ال��انات لل�اح��� qقفا، ف�� ال�
الع�ل وال�هات األخ+ ی�9غي أن ت

 في ال�امعات ال�ع�دAة ل�
��9oا م� إ�Aاد حل�ل ناجعة،

ق االوسrب9hة ال'Rوه� أح' ال�ه
��� وال�اح��� فى ٣'ر الع
��ي مقالة في ج
ال�$الة فى ال�ع�دAة الى ن�اح ال9��ي ل��اسات ال��ل�ة وات�اه الق$اع ال/اص الى 
ت@�له ال��sل�ة االج
�اع�ة وت$��^ ب�زارة الع�ل لنامج نقا� ل�ا له م� مUاAا،وأشار 

                                                 

ر الع/��ي مقالة في ج&8
ة ال�&ق االوسO ب/ار8خ ٣Dد  ٢٠١٥-٩-١٦ب
  ١٣٤٤١الع
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ح ال�ohالت وال
�4رات  أن جه�د ال��ل�ة ل� ت
�قف ع9' حلu لة ال�$الة بلohم
 Vة ح��qاد العالج ال9اجح له�ه الق�Aات���ات لل@' م� االزمة و�
وال/$r واالس
اشار الي ضورة ر�r الق�� العاملة ب�زارة ال
عل�� ل�عفة م
$ل�ات س�ق الع�ل 

ل ل��ق وال
أك�' على ضورة ال
�سع في بامج ال
'رR[ ال�9اس�ة لل
ه�nة في ال'خ� 
  الع�ل .

�ال�� أق�� مsخًا  ٤اع
ف ال�hار�Oن في م9
'+ الRاض االق
4اد
�العاص�ة ال�ع�دAة الRاض، أن ال��اسات االق
4ادAة ال�ا�قة ل� ت�9ح في إ�Aاد 
Oات ال��+ في ال�'ن hال �tمع UO
'امة، ���[ ت�فص ع�ل مالئ�ة وم

وا أن وج�د الئ���ة واب
عادها ع� ال�اكU ال�oان�ة األق�
ل �Oافة سoان�ة، واع
نtام�� للع�ل �الق$اع�� العام وال/اص م� األم�ر ال
ي تsد� إلى عUوف ال�hاب 

وش'دوا  .ألنه ال ی�ف األمان ال��bفي ال�افي له� ال/اص، الق$اع في الع�ل ع�
الع�ل ل'+ ال�hاب ال�ع�د� هي ع'م مالئ�ة م/جات ال
عل�� على أن أه� مع�قات 

الح
�اجات س�ق الع�ل وضعف بامج ال
'رR[ وال
أه�ل وت'ني الوات[ وع'م ته�nة 
 .ب�nة جاذ�ة لع�ل ال�أة 

 م� رجال ��O غالل
ودفعv ه�ه األوضاع ال�
أزمة في س�ق الع�ل إلى اس
اوة أ� ف�ة أو األع�ال ال��قف وت��bف ال�ع�دی�� بوات[ مq� ���ن�ة م@ار'


اق
اح لفع ال@' األدنى لألج�ر في الق$اع ال/اص، ومهّ'دی� �أن أ� م@اولة في 
ه�ا ال�ان[ س
RU' م� ت�لفة اإلن
اج وه� م�ا یsد� إلى رفع األسعار لل��ا��9u في 

 فى نهاAة ال�$اف.
�، على أنه على األقل ه9اكألف  ٦٥٠ یOs' أس
اذ االق
4اد إح�ان ال/��

م�ا�u عاuل ع� الع�ل، وال �o�A ت�ف� وbائف ل�ل هsالء في bل أن ه9اك م� 

                                                 
4 بعنوان ارتباك حكومي وتضارب فى االحصائيات  ٢٠٥-  ٥-٣خالد الشايع مقالة فى العربي بتاريخ   
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 ال9�اء ب�� ال�$الة ن��ة وRق�ل، "ت
�اوز .Aف� في جل[ ع�الة واف'ة رخ�4ة
، وهي إح4ائ�ات رس��ة صادرة م� م4ل@ة اإلح4اءات %32.8 ال�ع�دAات

 ."العامة وال�عل�مات، وت��bفه� �Oائعات أو "كاش�ات" ل� A@ل مohلة ال�$الة
و� hت��ن ال zق�ال ومع ذل
و�qRف "م� الغR[ أن ت�' إعالنًا ل$ل[ م�bفة اس

الات[  أن ت@�ل شهادة عال�ة وت
@'ث اللغة االن�ل�RUة وفي نهاAة ال�$اف �oAن 
رRال فقr ، ال��اسات االق
4ادAة ال�ا�قة ل� ت�9ح في إ�Aاد فص ع�ل  ٢٥٠٠

��[ ال��اسات ال@ال�ة ت�اه أزمة ال�$الة، في انه�ار س�ق 

'امة، و ق' ت�مالئ�ة وم
  الع�ل.


�رة سعاد ال�انعO'سع�د أن ه9اك   ٥أك'ت ال zل�ة اآلداب ��امعة ال�لO
لhا�ات ال�اح��� ع� الع�ل في الق$اع ال/اص �ohل ت@'Aات ع'ی'ة ت�اجه ال�hاب وا

Oات في ت��bف ال�ع�دی��، وع'م مالءمة م/جات hة الA'عام، أه�ها ع'م ج
ال
عل�� مع س�ق الع�ل، إضافة إلى ضورة إ�Aاد ت'رR[ ع�لي �oAن م�9 ماحل 
ة، و�o�R أن �oAن م� ال�حلة ال�
�س$ة ل�
ع�د الhاب م�9 ال4غ على oم�

، �Oا أن انع'ام ال
��ف مع ب�nة الع�ل وانع'ام ال
�ص�ف ال��bفي ع9' ت�ل� الع�ل
ال��bفة، ناه�z �ع'م فه� نف��ة الhاب، ج��عها أم�ر ات@'ت وشoلv ت@'Aات تع�ق 
ار ف�ه ال
الؤم �
الhاب ع� االن'ماج في الع�ل ال��bفي في الق$اع ال/اص واالس

ب�nةالع�ل وانع'ام ال
�ص�ف ال��bفي  مع م�
�عه.�االضافة إلي انع'ام ال
��ف مع
 م� أبز العق�ات . و�Rضح ال�'ول رق�  ٦وقلة�
مع'الت ال�$الة  ١ال
'رR[ تع

  لل��Oر  واإلناث �uقا ل�4ل@ة االح4اء العامة وال�عل�مات 
  
  

                                                 
  /http://rs.ksu.edu.saبعنوان البطالة اللشبح االكرب  ٢٠١٥-٩-١٦مقالة ىف جريدة رسالة اجلامعة االلكرتونية بتاريخ ٥

6
http://www.cdsi.gov.sa/ 
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  ١ج
ول رق* 

 
 Saudiسع�د3      

  
 ج)لة إناث ذ�Wر مع
الت ال��الة

 
Male Female Total 

2012 

 12.2 34.0  6.9 ال&%ع األول

 12.1 35.1  6.4 ال&%ع ال[اني

 12.1 35.7  6.1 ال&%ع ال[ال^

 12.0 35.7  6.0 ال&%ع ال&ا(ع

2013 

 12.0 34.8  6.3 ال&%ع األول

 11.8 34.0  6.2 ال&%ع ال[اني

 11.7 33.2  6.1 ال&%ع ال[ال^

 11.5 32.1  6.1 ال&%ع ال&ا(ع

2014 

 11.8 33.3  6.0 ال&%ع األول

 11.8 33.0  5.9 ال&%ع ال[اني

 11.7 32.8  5.9 ال&%ع ال[ال^

 11.6 32.5  5.9 ال&%ع ال&ا(ع

  ١٢ال�<ل رق* 

  

0.0
20.0
40.0

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

2012 2013 2014

مؤشرات البطالة طبقا لمصلحة االحصاء العامة 
  2014والمعلومات 

Saudiسعودي       Saudiسعودي       Saudiسعودي      
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  ال
راسات ال$ا(قة: ال�aء ال[اني
 3

ام ال/'�Dل�ج�ا ) (ع�Dان  ٢٠١٥ أح)
دراسة ( ال�
و3 خال
 ، هJ/أث& إس


ی[ة فى االخ/�ارات وال/ق�* االل'/&وني   gوسائل ت��8& ج�دة ال 
لل�الW iأح
  ٧ال/عل�* ال�امعي فى ال))ل'ة الع&%�ة ال$ع�د#ة

vل�ات ومع�قات ت$��^  ه'ف$
ه�ه ال'راسة �ال
@'ی' إلى ال
عف على م
ال
ق��� خ
�ارات و م'+ ت$��^ ن�t اإلو  ل�
ون�ة في ال
عل�� ال�امعي.ال/'مات اإل

 ج�دة ال
عل�� ال�امعي فى فى ت$�Rاإلل�
وني �إس
/'ام ال
ق�9ات ال@'ی�ة 
 �tوالقائ��� على ال��دة ���اد� ت$��^ ن ���
ال�امعات ال�ع�دAة.م'� تUوR' ال�ه

 ج�دة ال
عل�� ال
ق��� اإلل�
وني �إس
/'ام ال
ق�9ات ال@'ی�ة خ
�ارات و اإلR�$فى ت
ها R�$ها وتURUوج ال�امعي ال�$�قة �ال�امعة للع�ل على تع، ل
ه�nة ال$ال[ لل/


/'مة فى م�ال االع�ال �     .للع�ل وال
عامل مع ال
�U9ل�ج�ا ال�
 r�ورة رq� أوصي ال�اح�ان V@املـة وم9ها ال�h��9ـة ال
ال
عل�ــ� �/$r ال

 العل�ي وال
ق'م ال
��9لـ�جي في ت'رR[ وتأه�ل الع9اص الق�ادAة في ال��
�ع
Rة ال�ــ'ر�ة وال�sهلـة  قادرة على ق�ادة hاملـةفال$ـاقات ال�h��9ة ال
و��لz  خ$r ال

ت��ن ال�امعــات مـ94عا لق�ـادات األمـة الع��ـة ال��اس�ة واالق
4ادAة واالج
�اع�ة 
وال�قاف�ة والعل��ة وال@فا� على اله�Rة الق�م�ة وال��9uة في bل الع�ل�ة وال�عل�مات�ة 

 وال
��9ل�ج�ة .

  

                                                 
أثر إستخدام التكنولوجيا احلديثة ىف االختبارات والتقيم االلكرتوين للطالب كأحد وسائل تطوير جودة ورقة عمل مقدمه بعنوان البدوي ، هدي ٧

اجلودة املنعقد يف  على الرقابة ومعايري التعليم اطأمنالتعليم اجلامعي ىف اململكة العربية السعودية ، املؤمتر السنوي السادس للمنظمة العربية لضمان اجلودة 

  2014 ديسمرب 11- 10  "  مسقط خالل الفرتة من –سلطنة عمان 
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 �
gق�� ن�اتج ال/عل* فى أث& ت���� م)ارسات ت) (ع�Dان ٢٠١٤دراسة ( أح)
، ه
  ٨تgق�� ال��دة ال�املة لل/عل�* ال�امعى فى ال))ل'ة الع&%�ة ال$ع�د#ة

ت��9ـــ^ أه��ـــة هـــ�ا ال�@ـــV مـــ� ال��ضـــ�ع م@ـــل ال'راســـة نـــ�اتج ال
علـــ�� وال�ـــ�دة 
�ـــه� أســـهامًا عل��ـــًا فـــى أن ی
عـــف ج��ـــع ال�hـــار��O فـــى الع�ل�ـــة A Vـــاملة، ح�ـــhال

ال�ت�$ة ب9ـ�اتج الـ
عل� ال��ـ
ه'فة ور�$هـا �الع9اصـ  ال
عل���ة على ال�فاه�� األساس�ة
األخــ+ لل�قــارات ال�امع�ــة ســع�ًا ل
@ق�ــ^ جــ�دة ال
علــ�� ال�ــامعى. �Oــا یهــ
� ب
�ضــ�ح 
ــ� ولل$الــ[ ولل�sس�ــة ال
عل���ــة ولل��
�ــع �uقــا الح
�اجــات  ــ
عل� لل�عل أه��ــة نــ�اتج ال

  س�ق الع�ل .
ورة االه
�ام �الU�Oةq� ال�اح�ة vنـامج ساسـ�ةاأل أوص ومقراتـه ال
عل��ـى لل�

 ال�عـارف ت
qـ�� ال
ـى ال��ـ
ه'فة learning outcomesالـ
عل�  وهى ن�اتج ال'راس�ة
 وم�اجهـــة ال��ـــ
ق�ل إدارة علـــى القـــادر�R أب9ائـــه فـــى ال��
�ـــع یh9ـــ'ها ال
ـــى وال�هـــارات

  .ج'ی'ة ع�ل فص ل
�ف� �ال�ه� ال�/
لفة واالرتقاء ت@'Aاته

 ، 3
) )ع�Dان ال/$��8 االل'/&ونى وmم<ان�ة م$اه(/ه  ٢٠١٤ش�قي دراسة ( ج
  ٩في ت
ع�* س�ق الع)ل

ته'ف ه�ه ال�رقة إلي ال
عف علي دور ال�امعات فى ت�ج�ه م/جاتها م� 
ال$ل�ة إلي س�ق الع�ل م� خالل ت�ف� قاع'ة ب�انات ع� ات�اهات س�ق الع�ل 
ال�@ل�ة و�م'اد ال$الب �ال��اتات وال�عل�مات الالزمة ل�
$ل�ات الق$اع�� العام 


ق�ل�ة م� وال/اص وتUوR'ه� �اال�هارات ال�ه�9ة ال�$ل��ة في �ال�bائف ال�
احة وال�

                                                 
ثر تطبيق ممارسات حتقيق نواتج التعلم ىف حتقيق اجلودة الشاملة للتعليم اجلامعى ىف اململكة العربية السعودية  مقدمة بعنوا{ ورقة عمل  أمحد، هدى٨

مجهورية مصر –القاهرة   ٢٠١٤فربير/  ٢٠  - ١٨  ىف الفرتة مناملؤمتر السنوي الرابع حواللتعليم العايل ىف اجلامعات العربية أفاق وحتد�ت ىف 

  العربية
عام شوقي جدي ، التسويق االلكرتوىن وإمكانية مسامهته يف تدعيم سوق العمل مؤمتر الدويل تكامل خمرجات التعليم مع سوق العمل يف القطاع ال٩

  عمان   –االردن  –واخلاص 
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خالل ب�ا�ات ال�
ون�ة ت��ن م
احة على ال��قع الس�ى لل�امعة ، وت��ل ه�ه 
ال��ا�ات وح'ات نhا� ت
��q ت�ف� معل�مات ع� ات�اهات س�ق الع�ل ال�@لي في 
الق$اع��� العام وال/اص والفص ال�
احة أمام ال/���R ، ونق$ة ال
قاء ب�� خ�Rي 

ة وس�ق الع�ل . ت�صلv ال'راسة إلي ع'م وج�د ت�اصل ب�� ال�امعات ال�امع
Rة .nتUي ال�امعات ال��R ال�UائRة وخ��Rها وع'م وج�د ت��bف االل�
وني ل/

)
 سال* gاس�ى  ٢٠١٤دراسة ( ال+قع ، مgان ت��8& ب&نامج ال/عل�* ال)�D(ع (
جهة نr& أعqاء ه�pة لل&فع مW nفاؤة مJ&جات تل��ة ل)/�ل�ات س�ق الع)ل مn و 

  ١٠ال/
رt8 فى ال�امعة االس)&8ة االسالم�ة 
 بنامج ال
عل�� ال�@اس�ى فى R�$
نه'ف ه�ه ال'راسة إلي تق'�A ن��ذج ل

ال�امعات الل���ة �ال
$��^ على Oل�ة االق
4اد وال
�ارة فى جامعة ال�ق[ �ال/�=  
ت وذلz اس
�ا�ة ل
�ص�ات وجامعة االس�Rة االسالم�ة بUل�
��، لفع Oفاءة ال�/جا

ال'راسات ال�ا�قة ال
ى أك'ت ضعف م/جات ال
عل� ال�@اس�ي . وت�صلv إلى 
ضورة وضع شو� مع�9ة لق��ل ال$ل�ة فى بنامج ال
عل�� ال�@اس�ي ، اس
/'ام 

  وسائل تعل�� م
$�رة وOفاءة م/جات ال
عل�� ال�@اس�ي 
ال/عل�* العالى على مع
ل  ) (ع�Dان ق�اس تأث�& ٢٠١٤دراسة ( جD�Dة ، ع)& 

ال��الة فى ال�aائ& فى ال)vت)& ال
ولى ت'امل مJ&جات ال/عل�* مع س�ق الع)ل فى 
  ١١الق�اع الJاص والعام االردن 

ته'ف ال'راسة إلي تق'ی وت@ل�ل العالقة ب�� ال
عل�� ومع'ل ال�$الة به�ف 
ال�امعات ت�ض�ح إن ع�ل�ة إصالح ال
عل�� �A[ أن ال تق49 على زRادة ع'د 

                                                 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  حممد سامل بعنوان تطوير بر�مج التعليم احملاسىب للرفع من كفاؤة خمرجات تلبية ملتطلبات سوق العمل ،الصقع ١٠

  ٢٠١٤ىف اجلامعة االمسرية االسالمية 
بعنوان قياس ¦ثري التعليم العاىل على معدل البطالة ىف اجلزائر ىف املؤمتر الدوىل تكامل خمرجات التعليم مع سوق العمل ىف  دراسة  جنينة ، عمر١١

  حبث منشور  ٢٠١٤القطاع اخلاص والعام االردن 
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وال�عاه' العل�ا بل ضورة  ال
فاعل مع ال$ال[ ال�امعى وال�sس�ة ال�امع�ة 
واصالح س�ق الع�ل ��ا A/'م اله'ف ال9هائي م� أجل زRادة ال$ل[ على الع�الة 
وت�اف^ م/جات الع�ل�ة ال
عل ��Aة مع أح
�اجات س�ق الع�ل . وت�صلv ال'راسة 

� أ� إن/فاض Oفاءة الt9ام ال
عل��ي على ته�nة إلى أن/فاض ال�فاءة ال/ارج�ة لل
عل�

ق�لى فى ال��
�ع مقاسة �فص الع�ل وال��[ ال�
اح. �ال$الب للق�ام ب'وره� ال�
ول�ل�A z[ ر�r ال
/$�r ال
عل��ى �ال
/$�r االق
4اد� فى إuار خ$ة ال
��9ة 

  ل
فاد� ت/Rج ق�ب عاملة غ� مغ�ب ف�ها .
ع�Dان دور االصالحات ال�امع�ة في ال�aائ& في ) ( ٢٠١٤راسة ( ش&W ، O8)ال د

  ١٢تn�$g ال/D$�� ب�n مJ&جات ال/عل�* العالي وس�ق الع)ل
 ^��9
ته'ف ه�ه ال'راسة الي معفة  اس�اب غ�اب أو ضعف ع�ل�ة ال�r وال
ب�� مsس�ات ال
عل�� العالي و اح
�اجات الsس�ات اإل9
اج�ة والhارRع ال
R��9ة، ه� 

��ة ال
ي Aعاني م9ها اإلق
4اد ال�9uٍي ، ف�ohلة ال�$الة ال
ي أح' الhاكل الئ�
ج�� م� /
تعفها ال�Uائ ال��م نا�ع م� ه�ه ال@الة، ح�V ن�' أن آالف ال$ل�ة ال�


غل�� في ال
��9ة �  .االق
4ادAةال�امعات وفي س� الع�ل Aعان�ن ال
ه��¡ و غ� م

(�الة الn��8&J و دور  م) (ع�Dان٢٠١٢دراسة (خل�ل الD)&و}ي وأح)
 ص�
ام ,
  ١٣ال)�&وعات ال+غ�&ة في عالجها.

ه'فv ه�ه ال'راسة إلى معفة واقع ال�$الة في األراضي الفل�$��9ة، والس��ا 
وعات ال4غ�ة ال�
�فة وال/'مات ال�ال�ة ال
ي hعة ال���u 'مع ت@'ی ،���Rب�� ال/

  ت@
اج إل�ها, وخج ال�اح�ان �ال9
ائج ال
ال�ة:
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وعات . ع'م ١hها ال�إق�ال ال�hاب على األع�ال ال@ف�ة وال�ه�9ة ال
ي ت�ف
  ال4غ�ة.

وعات ال4غ�ة أح' ال@ل�ل ال9ات�ة ع� ع�ل�ات ال/4/4ة.٢hال� .  
وعات ٣hوعات ن��ًا في م�ال مع�� م� م�االت ال�hل�ا زادت ال�O .


ق�ًال.�  ال4غ�ة األقل ن��ًا ه�ا ب'وره Aع9ي ال��9 ال��� م

 nث ال/ي أج&8| في م�ض�ع إدارة ال��دة وم�gراسات وال�
خالل الع&ض ال$اب� لل
ت�صلv ن
ائج Oافة ال'راسات إلى أه��ة ت$��^ إدارة ال�املة #)<n اس/Jالص اآلتي 

 vت9اول Vال�امعي، ح� ��
�ال��دة الhاملة في الع�ل�ة ال
عل���ة و�/اصة ال�
ها ورفع Oفاءتها, ال'راسات ال�ا�قة دور ال�امعات الفعال في الR�$ة وتRh��9ة ال�


 �
�+ االق
4اد�ها والقqاء على أه� عامل Aقف أمام ال
��9ة وأمام رفع مR�$وت

ق�لي ل'+ ال'ولة مع�9ة وه� ال�$الة  وأqAاح مفه�م رRادة االع�ال وال�hارRع �ال�

��R
�+ ثقافة االع�ال ل'� ال/�� م� ال4غ�ة وال�
�س$ة والع�ل على الفع م� م
  خالل ال�ل
ق�ات وال�sت�ات وال9'وات ال
�قف�ة .

ك�لz ت9اول العالقات ب�� مsس�ات ال
عل�� العالي وعال� الع�ل ، م�ا Aق
qي إعادة 
 في ال
/44ات ال'راس�ة ال�$وحة لل
قل�ل م� ح�� ما ال A$ل�ه س�ق الع�ل t9ال
م9ها , وفي ال�قv ذاته الع�ل على تأه�ل uال[ ال
عل�� العالي ل��oن قادرًا على خل^ 

  م�د �احV ع� ع�ل.  فص الع�ل ، ع�ضًا ع� أن �oAن 

  مDه��ة ال
راسةثال[ا: 
  ح
ود ال
راسة :

4 ه�ه ال'راسة على :     
   -تق
  ة����ة في جامع
ي ال$ائف والق��4 �ال��ل�ة العRر'
أعqاء اله�nة ال

 . ١٤٣٥/١٤٣٦ال�ع�دAة خالل الف4ل ال'راسي ال�اني م� العام ال�امعي 
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  ��4ي الق
وال$ائف في ال��ل�ة الع��ة مقا�الت مع ال/���R في م'ی9
 ال�ع�دAة.

  ة��اص@اب ورجال االع�ال في م'ی9
ي الق��4 وال$ائف �ال��ل�ة الع
  ال�ع�دAة .
  مDه��ة ال
راسة 

إع
�' ال�اح�ان على ال�9هج ال�صفي ال
@ل�لي ال�� Aع
�' على اإلس
عانة 
، الRقار
والکتب 'ورRات ب�عP ال�4ادر الع��ة واألج��9ة فqًال ع� ال'راسات، وال

ت$��^ اس
ات���ة ادارة ال��دة وم� ث� �o�A  ت@'ی' أث  ال'راسة ���ض�ع ال�
علقة
وذلz م� خالل ال
عف على م���عة الhاملة لل
عل�� في خفP مع'الت ال�$الة ، 

م� ال'راسات ال�ا�قة ال
ي ت9اولv ذلz، وت�ارب �عP ال�امعات ال�
علقة ���ض�ع 
اس
��انة علي رجال االع�ال واعqاء ه�nة ال
'رR=   ٢٢٠ال'راسة، ت� ت�زRع 

 ، ���R�ص�ل إلى م���عة م� ال
�زRعات ، لل ٢و�Rضح ال�'ول رق� وال/
9
اجات وال
�ص�ات ال
ى فى م��لها تohل رؤRة واض@ة ع� دور ال�امعات 
اإلس

  فى أداء م/جات ال
عل� ( ال$ل�ة).
  م�/)ع وع�Dة ال
راسة
  م�/)عات مJ/لفة  وهي W)ایلي: ٣مn  اس/ه
ف| ال
راسة ع�Dات 

١-  t8ر
 ع�9ة ع�hائ�ة م� �عP ال�امعات ال�ع�دAةاعqاء ه�pة ال/

فـي و�عـP الق$اعـات ال�ه�ـة  م
ی&و وم$vول� أق$ام مvس$ات س�ق الع)ل - ٢

ف�' ال/ارجي "مsس�ات س�ق الع�ـل"، ح�ـV ت�زعـv علـى ال��ل�ة  �Oع�9ة لل�

وال�ه�ـــــاء وال�4ـــــارف وم�ــــــال=  دوائـــــ ال
��ـــــة وال4ـــــ@ة وال�لــــــ'Aات وال��nـــــة
Oات وال�4انع في ال��ل�ة.hال Pال ع� �عqات فtال�@اف 

 ال)$/�3 ال�Dعي لJ&�8ي ال�امعات ال$ع�د#ة  -٣



  

  
 ١١/١١/٢٠١٧د / خال
 ال�
و�                  دور ال�امعات في ت���� ادارة ال��دة ال�املة في خف مع
الت ال��الة

 ٩١المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ ال/�Rـــ�ن مـــ� أهـــ� أنـــ�اع ال�/جـــات ال
ـــي ت�ـــعى ال�sس�ـــات ال
عل���ـــة الـــى  �
Aع
UO ه�ا ال�9ع م� ال�/جات على ال�عفة األساسـ�ة Rوال�عل�مـات االرتقاء ���دتها، و


�ــة ل�ــ�دة ال/ــ���R، وت�ــ
9' هــ�ه ال�عفــة وال�عل�مــات علــى @
ال
ــي تhــoل ال��9ــة ال
�ع'ی� ه�ا ال
���o واالس
�عاب ل@قائ^ ع�ل م�t9ات ومsس�ات األع�ـال األساسـ�ة، 

 و ال�عفة ال�ه�9ة ذات العالقة �ع�ل�ات تلz ال��t9ات.

  ٢ج
ول 

  
  
  
 

 

 

 

 

  
  

 ال��ان
 ع
داس/)ارات

 االس/��انال)�زعة

 االس/��انات

 ال)&جعة

 االس/��انات

  ال)$/�ع
ة
 االس/��انات

 الJاضعةلل/gل�ل
%  

اعqاء ه�pة 
 t8ر
  ال/

٨٠ ٠ ٨٠ ٨٠  
١٠٠ 
% 

اصgاب 
  االع)ــال

٨٨ ٧٠ ٣ ٧٣  ٨٠ % 

خ&�8ي 
  ال�امعات 

٩٤ ٥٥ ٣ ٥٨ ٦٠ % 
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  ٣ج
ول  
  ال��انات العامة عn ع�Dة ال
راسة االولي 

  ال�امعات اعqاء ه�pة ت
رt8 ال�امعات 

  

 % الع
د الفpة ال)/غ�&

  
 ال���فة الgال�ة

 %40 ٣٢ رئ�t ق$*

 %9 ٧ مق&ر ق$*

 %3 ٢ م
ی& األداء ال�امعي

 %3 ٢ م
ی& ق$* ال��دة

 %45 ٣٧ ت
ر8$ي

  الع)&
 

 nة ٣٥ – ٣٠مD15 ١٢ س% 

 nة ٤٠ – ٣٥مD26 ٢١ س% 

 nة ٤٥ – ٤٠مD38  ٣٠  س% 

n21  ١٧  فأك[& – ٤٥ م% 

tDال�  
 

&W81 ٦٥ ذ% 

 %19 ١٥ أن[ى

 ال/g+�ل ال
راسي
 %46 ٣٧ دW/�راه

 %54 ٤٣  ماج$/�&

 ال)&ت�ة العل)�ة

 %15 ١٢ أس/اذ


 %28 ٢٢ أس/اذ م$اع

 %44 ٣٥ م
رس


 %14 ١١  م
رس م$اع


مة ال���ف�ةJات ال�Dس  

 %6 ٥ سDة فأك[& ٣٠

 nة ٣٠- ٢٥مD13 ١٠ س% 

  nة٢٥ – ١٥مD35 ٢٨ س% 

 %26  ٢١  سDة ١٥ - ١٠

 nات ٨ -٣م�D20  ١٦  س% 
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  مvس$ات س�ق االع)ال  ال��انات العامة عn ع�Dة ال
راسة ال[ان�ة :

 % الع
د الفpة ال)/غ�&

  
 ال���فة الgال�ة

 %3  ٢ م
ی& عام

 %10 ٧ نائi م
ی&

 %39 ٢٧ رئ�t ق$*

 %49 ٣٤ م$vول شع�ة

  الع)&
 

 nة ٣٥ – ٣٠مD14 ١٠ س% 

 nة ٤٠ – ٣٥مD34 ٢٤ س% 

 nة ٤٥ – ٤٠مD30  ٢١  س% 

 n21  ١٥  فأك[& – ٤٥م% 

tDال�  
 

&W60 ٤٢ ذ% 

 %40 ٢٨ أن[ى

  
  ال/g+�ل ال
راسي

  
  
 

 %3 ٢ ماج$/�&

 %44 ٣١ (<ال�ر�8س

 %33 ٢٣ دبل�م عالي

 %16 ١١  دبل�م

 %4 ٣  إع
اد#ة


مة Jات ال�Dس
  ال���ف�ة

 n14 ١٠ فأك[& ٢٠م% 

  nة٢٠ – ١٥مD41 ٢٩ س% 

 nة ١٥ - ١٠مD30 ٢١ س% 

 nات ١٠ -٥م�D14  ١٠  س% 
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iمة اإلح+ائ�ة األسال�
J/$(ل�ل في الgال��انات ت: 

ارات .١�
 ال�
�سr ال@�ابي وال9�[ ال�R�nة وال

 للع�9ة ال�اح'ة الخ
�ار فض�ات ال'راسة    (t)اخ�9ار .٢

االس
��ان وتع' اقل ن��ة مق��لة اخ
�ار الفا لل4'ق وال��ات لق�اس ث�ات  .٣
  Oل�ا زادت Oل�ا Oان ذلz افqل  %٦٠ل�ق�اس الفا هي 

  ال)عال�ةاإلح+ائ�ة 
 اإلح4ائي ال�نامج خالل م� ب
@ل�لها ال�عل�مات ج�ع ون�ع' ال�احV قام

 اإلح4ائ�ة األسال�[ م� ع'داً  ال�اح��ن  اس
/'م ،وق') SPSS( للعل�م االج
�اع�ة
 ع�9ة أفاد إجا�ات م
�سr ل
@'ی' ال@�اب�ة ال�
�س$ات اس
/'ام ت� ال�9اس�ة فق'

 ) األحاد� ال
�ای� ت@ل�ل أسل�ب اس
/'ام ت� ك�ا .الفقات كافة ع� ال'راسة

ANOVA ) فة ال�
غ�ات تعU+  عام �ohل إح4ائ�ة داللة ذات فوق  ل�ع
 .ال�9=،ال�sهل،ال/�ة،الع�

  ف&ض�ات ال
راسة  
  �ةال)�&وحة #)<n اع/)اد الف&ض�ات ال/الان�القا مn ال)�<لة  

ه9اك عالقة ذات داللة معR�9ة ب�� ت$��ـ^ إدارة ال��دة الhاملـة و تأم��  - ١
 اح
�اجات س�ق الع�ل في م�ال ال
عل�� العالي

٢ -  =Rر'
ه9اك عالقة ذات داللة أح4ائ�ة ب�� ج�دة ال�'خالت (أعqاء ه�nة ال
  ���R ) وم
$ل�ات س�ق الع�لوال�امج ال�ق'مة ) وج�دة ال�/جات ( ال/

� ون�ع�ة خ�Rي ال�امعات  - ٣�
�ه9اك عالقة ذات داللة اح4ائ�ة ب�� م
 ال�ع�دAة وم
$ل�ات س�ق الع�ل ال@ال�ة 
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٤ -  ���Rه9اك عالقة ذات داللة معR�9ة ب�� ال�امعات ودورها فى دع�  ال/
ل��4@�ا م9
��� ول�= �اح��� ع� ع�ل فى معال�ة مohلة ال�$الة ب�� 

 ب ال/Rج ال�امعي ال�hا

ه9اك عالقة ذات داللة معR�9ة ب�� فه� اعqاء ه�nة ال
'رR= ل���qن  - ٥
� ج�دة ال/Rج ال�امعي �
�  ال��دة الhاملة ورفع م

ت� ال
@ق^ م� ث�ات األداة على ج��ع أفاد ع�9ة ال'راسة ، فقام ال�اح�ان 
 اج معامل ال��ات �اس
/'ام معادلة (كون�اخ الفا) ل
ق'ی/
درجة ال
�ان= �اس

:zالي ی�ضح ذل
  وان��ام م�االت ال'راسة ال'رجة ال�ل�ة وال�'ول ال
  لالجا(ة علي ال$vال االول 

  ج
ول معامالت ال[�ات ل)�االت ال
راسة وال
رجة ال'ل�ة لل)ق�اس ح$i معادلة الفا

  ٥ج
ول رق* 

 ال)�ال ال&ق*
ع
د 

 الفق&ات
 ق�)ة الفا

 ٠,٩٠ ١٤ م/�ل�ات ال��دة في ال/عل�* ١

 ٠,٩٢ ١٤ ج�دة الع)ل�ة ال/عل�)�ة وت��8&ها ٢

 ٠,٩٣ ١٢ ت��8& م$/�3 ج�دة الJ&8ج ٣

 ٠,٩٣ ١٠ م/�ل�ات س�ق الع)ل  ٤

 ٠,٩٧ ٥٢ ال
رجة ال'ل�ة #

R^ ال
�Uئة ال49ف�ة ف�لغ (u ج معامل ال��ات ع�/
) ث� ٠,٩١و�Oا اس
 معامالت ٠,٩٥(�اس
/'ام معادلة س��مان_ باون ف�لغ معامل ال��ات �
) وتع

جة له�ا ال�ق�اس م9اس�ة وتفي ألغاض ال'راسة/
�  ال��ات ال�
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 i$راسة ح
ال)/�س�ات الg$اب�ة واالنg&افات ال)ع�ار8ة ل
رجات أف&اد ع�Dة ال
  م�االت ال
راسة وال
رجة ال'ل�ة

  ٦ج
ول رق* 

 ال)�ال ال&ق*
 Oال)/�س
 الg$ابي

االنg&اف 
 ال)ع�ار3 

درجة 
 ال/����

 ك��&ة ٠,٥٦ ٣,٨٥ م/�ل�ات ال��دة في ال/عل�*  ١

 ك��&ة ٠,٧٠ ٣,٥٥ ج�دة الع)ل�ة ال/عل�)�ة وت��8&ها ٢

 م/�س�ة ٠,٧٤ ٣,٣٦ ت��8& م$/�3 ج�دة الJ&8ج ٣

 م/�س�ة ٠,٨٣ ٣,٠٥ م/�ل�ات س�ق الع)ل ٤

 ك��&ة ٠,٦٦ ٣,٤٥ ال
رجة ال'ل�ة #

أن درجة ت$��^ م�اد� ال��دة الhاملة في  ٦رف�  ب�v9 ن
ائج ال�'ول
ة على م�ال ��O ةAع�د�ج�دة وم�ال  م/�ل�ات ال��دة في ال/عل�*ال�امعات ال

، ٣,٨٥ف�لغv ال�
�س$ات ال@�اب�ة على ال
�الي ( الع)ل�ة ال/عل�)�ة وت��8&ها
 م/�ل�ات س�ق الع)ل و  ت��8& م$/�3 ج�دة الJ&8ج) وOانv درجة ت$��^ ٣,٥٥

) ، وف��ا ی
عل^ ٣,٠٥،  �٣,٣٦انv ال�
�س$ات ال@�اب�ة على ال
�الي (م
�س$ة ف
ة وذلz ب'اللة ��O vانO 'املة فقhال'رجة ال�ل�ة ل'رجة ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة ال�

) وه�ه ال9
��ة تع9ي أن ال�امعات ال�ع�دAة ٣,٤٥ال�
�سr ال@�ابي ال�� بلغ (
ة.��O املة ب'رجةhت$�^ م�اد� ال��دة ال    

  لالجا(ة علي ال$vال ال[اني 
٢.  =Rر'
ه9اك عالقة ذات داللة أح4ائ�ة ب�� ج�دة ال�'خالت ( أعqاء ه�nة ال

وال�امج ال�ق'مة ) وج�دة ال�/جات ( ال/���R ) وم
$ل�ات س�ق الع�ل وهل 
ت/
لف �اخ
الف م
غ�ات ال�9= ، ال�sهل العل�ي ، و الع� ، س�9ات ال/�ة في 
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ل�امعة ال
ي ت/ج ف�ها ، و ال�ل�ة ال
ي ی'رس ف�ها ، ال
'رR= ال�امعي، ا
 وان��قv ع� ه�ا ال�sال سv فض�ات وهي Oاآلتي : ،

ت�9 على : ال ت�ج' فوق ذات داللة إح4ائ�ة ع9'   الفض�ة األولى ال
ي :أوال

�+ ال'اللة (�) في م'+ ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة الhاملة في ٠,٠٥=  ∝  م

��ة تعU+ ل�
غ� ال�9= . ال�امعات ال�ع�دAة Rر'

ها الnاء ه�qأع tم� وجهة ن
) tوم� اجل ف@� ص@ة الفض�ة ال�
علقة ��
غ� ال�9= فق' اس
/'م اخ
�ار (


قلة ل�عفة الفوق اإلح4ائ�ة في ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة الhاملة �للع�9ات ال�
ل��االت إدارة ال��دة ) ل'اللة الفوق tی�ضح ذلz ن
ائج اخ
�ار ( ال
الي وال�'ول 

  )٧٠الhاملة ح�[ م
غ� ال�9= (ن=
  ٧ج
ول رق* 

 ال)�االت
ق�)ة  )٢٨أن[ى(ن= )٤٢ذW&(ن=

)t( 

 �م$/�
 االنg&اف ال)/�سO االنg&اف ال)/�سO ال
اللة

 ٠,٧٥ -٠,٣١ ٠,٣٤ ٣,٩١ ٠,٥٩ ٣,٨٤ م/�ل�ات ال��دة في ال/عل�*

ج�دة الع)ل�ة ال/عل�)�ة 
 وت��8&ها

٠,٩٨ ٠,٠١ ٠,٥٠ ٣,٥٥ ٠,٧٣ ٣,٥٥ 

 ٠,٨٢ ٠,٢٢ ٠,٦٢ ٣,٣١ ٠,٧٦ ٣,٣٧ ت��8& م$/�3 ج�دة الJ&8ج

 ٠,٥٩ ٠,٥٤ ٥٩. ٠ ٢,٩١ ٠,٨٧ ٣,٠٣ م/�ل�ات س�ق الع)ل

 ٠,٨٦ ٠,١٦ ٠,٤٦ ٣,٤٢ ٠,٦٩ ٣,٤٦ ال
رجة ال'ل�ة


 م$/�� ال
اللةD٠,٠٥=∝( * دال اح+ائ�ا ع (  

ت��� انه ال ت�ج' فوق ذات داللة إح4ائ�ة  ٧رق� م� خالل اس
عاض ال�'ول 

�+ ال'اللة (�) في م'+ ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة الhاملة في ٠,٠٥= ∝ ع9' م

��ة تعU+ ل�
غ� ال�9= Rر'

ها الnاء ه�qأع tة م� وجهة نAال�امعات تاسع�د
على ج��ع م�االت إدارة ال��دة الhاملة ، وال'رجة ال�ل�ة ح�O Vانv ج��ع ق�� 



  

  
 ١١/١١/٢٠١٧د / خال
 ال�
و�                  دور ال�امعات في ت���� ادارة ال��دة ال�املة في خف مع
الت ال��الة

 ٩٨المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 


�+ ال'اللة اإلح4ائ�ة أعلى م� (� إلى ق��ل الفض�ة ال4فRة ٠,٠٥م�hA وه�ا (
  ال�
علقة ��
غ� ال�9=.


   ثان�اDف&وق ذات داللة إح+ائ�ة ع 
: الف&ض�ة ال[ان�ة ال/ي ت�D على : ال ت�ج
� ت���� م�ادئ إدارة ال��دة ال�املة في ٠,٠٥= ∝ م$/�� ال
اللة (
) في م
� ل)/غ�& ال)vهل ال�امعات ال$ع�دaر8$�ة تع
#ة مn وجهة نr& أعqاء ه�p/ها ال/

  العل)ي .
وم� اجل ف@� ص@ة الفض�ة ال�
علقة ��
غ� ال�sهل العل�ي فق' اس
/'م 

ل�عفة الفوق اإلح4ائ�ة في ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة الhاملة  )t(اخ
�ار 
ل)�االت إدارة ال��دة ) ل
اللة الف&وق tن/ائج اخ/�ار ( ی�ضح  ٨رق� وال�'ول 

  ال�املة ح$i م/غ�& ال)vهل العل)ي
  ٨ج
ول رق* 

 ال)�االت
 ماج$/�& دW/�راه

 )tق�)ة (
 �م$/�
 االنg&اف ال)/�سO االنg&اف ال)/�سO ال
اللة

 ٠,٤٣ ٠,٧٨ ٠,٥٠ ٣,٧٧ ٠,٥٨ ٣,٨٩ م/�ل�ات ال��دة في ال/عل�*

ج�دة الع)ل�ة ال/عل�)�ة 
 وت��8&ها

٠,٣٣ ٠,٩٦ ٠,٦٢ ٣,٤ ٠,٧٣ ٣,٦١ 

 ٠,٤٩ ٠,٦٩ ٠,٧٠ ٣,٢٦ ٠,٧٦ ٣,٤١ ت��8& م$/�3 ج�دة الJ&8ج

 ٠,٢٤ ١,١٨ ٠,٧٠ ٢,٨٦ ٠,٨٨ ٣,١٤ م/�ل�ات س�ق الع)ل

 ٠,٣٢ ٠,٩٨ ٠,٥٧ ٣,٣٣ ٠,٦٩ ٣,٥١ ال
رجة ال'ل�ة


 م$/�� ال
اللة D٠,٠٥=∝( * دال إح+ائي ع (  

 إلى ال�'ول  t9ال�وق ذات داللة إح4ائ�ة ع9'  ٨رق� وی
��� انه ال ت�ج' ف

�+ ال'اللة (�) في م'+ ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة الhاملة في ٠,٠٥= ∝ م

��ة تعU+ ل�
غ� ال�sهل Rر'

ها الnاء ه�qأع tة م� وجهة نAع�د�ال�امعات ال
Vاملة ، وال'رجة ال�ل�ة ح�hالعل�ي على ج��ع م�االت م�اد� إدارة ال��دة ال  vانO
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�+ ال'اللة اإلح4ائ�ة أعلى م� (� إلى ق��ل الفض�ة ٠,٠٥ج��ع ق�� م�hA وه�ا (
  ال4فRة ال�
علقة ��
غ� ال�sهل العل�ي.

 
Dف&وق ذات داللة إح+ائ�ة ع 
ثال[ا :الف&ض�ة ال[ال[ة ال/ي ت�D على : ال ت�ج
� ت���� م�ادئ إدارة ال��دة ال�ام٠,٠٥ =∝  (  م$/�� ال
اللة
لة في ) في م

� ل)/غ�& س�Dات aر8$�ة تع
ال�امعات ال$ع�د#ة مn وجهة نr& أعqاء ه�p/ها ال/
  .   ال�J&ة في ال/
رt8 ال�امعي

 =Rر'
وم� اجل ف@� ص@ة الفض�ة ال�
علقة ��
غ� س�9ات ال/�ة في ال
�ل�عفة الفوق   (ANOVA) ال�امعي فق' اس
/'م ت@ل�ل ال
�ای� االحاد

  ی�ضح ذلz   ٩رق� اإلح4ائ�ة في ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة الhاملة وال�'ول 
ن
ائج ت@ل�ل ال
�ای� األحاد� ل'اللة الفوق ل��االت إدارة ال��دة الhاملة 

 +Uال�امعي   تع =Rر'
  ل�
غ� س�9ات ال/�ة في ال
  ٩ج
ول رق* 

م�)�ع  م+
ر ال/�ایn ال)�االت
 ال)&%عات

درجات 
 الg&8ة

 Oم/�س
 ال)&%عات

) tق�)ة (
 ال)g$�%ة

 �م$/�
 ال
اللة

م/�ل�ات ال��دة 
 في ال/عل�*

 ٠,٠١ ٢ ٠,٠٣ ب�n ال)�)�عات
 ٦٠ ١٨,٩٧ ال)�)�ع ٠,٣٢ ٥٨ ١٨,٩٤ داخل ال)�)�عات ٠,٩٥ ٠,٠٤

ج�دة الع)ل�ة 
 ال/عل�)�ة وت��8&ها

 ٠,٤٦ ٢ ٠,٩٢ ب�n ال)�)�عات
 ٦٠ ٢٩,٧٨ ال)�)�ع ٠,٤٩ ٥٨ ٢٨,٨٥ داخل ال)�)�عات ٠,٤ ٠,٩٢

ت��8& م$/�3 
 ج�دة الJ&8ج

 ٠,٣٩ ٢ ٠,٧٨ ب�n ال)�)�عات
 ٦٠ ٣٢,٩٩ ال)�)�ع ٠,٥٥ ٥٨ ٣٢,٢ داخل ال)�)�عات ٠,٤٩ ٠,٧١

م/�ل�ات س�ق 
 الع)ل

 ٠,٧٠ ٢ ١,٤١ ب�n ال)�)�عات
 ٦٠ ٤١,٧٠ ال)�)�ع ٠,٦٩ ٥٨ ٤٠,٢٩ داخل ال)�)�عات ٠,٣٦ ١,٠١

 ال
رجة ال'ل�ة

 ٠,٣٢ ٢ ٠,٦٤ ب�n ال)�)�عات

 ٥٨ ٢٥,٨٤ داخل ال)�)�عات ٠,٤٩ ٠,٧٢
٠,٤٤ 

 ٦٠ ٢٦,٤٨ ال)�)�ع
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 م$/�� ال
اللةD٠,٠٥=∝( * دال إح+ائي ع (  

ع'م وج�د فوق ذات داللة إح4ائ�ة  ٩رق� أbهت ال9
ائج ال��ض@ة في ال�'ول 

�+ ال'اللة (�) في م'+ ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة الhاملة في ٠,٠٥= ∝ ع9' م

��ة تعU+ ل�
غ� س�9ات Rر'

ها الnاء ه�qأع tة م� وجهة نAع�د�ال�امعات ال
ال/�ة في ال
'رR= ال�امعي على ج��ع م�االت إدارة ال��دة الhاملة ، وال'رجة 


�+ ال'اللة اإلح4ائ�ة أعلى م� (�  )٠,٠٥ال�ل�ة ح�O Vانv ج��ع ق�� م�hA وه�ا
  إلى ق��ل الفض�ة ال4فRة ال�
علقة ��
غ� س�9ات ال/�ة في ال
'رR= ال�امعي.

  
Dف&وق ذات داللة إح+ائ�ة ع 
را(عا :الف&ض�ة ال&ا(عة وال/ي ت�D على : ال ت�ج
� ت���� م�ادئ إدارة ال��دة ال�املة في ٠,٠٥= ∝ م$/�� ال
اللة (
) في م

rوجهة ن nل)/غ�& ال�امعة ال�امعات ال$ع�د#ة م �aر8$�ة تع
& أعqاء ه�p/ها ال/
t8ر
  . ال/ي تJ&ج ف�ها ع�q ه�pة ال/

 �qج ف�ها عوم� اجل ف@� ص@ة الفض�ة ال�
علقة ��
غ� ال�امعة ال
ي ت/
=Rر'

قلة ل�عفة الفوق اإلح4ائ�ة tفق' اس
/'م اخ
�ار (  ه�nة ال�) للع�9ات ال�

 ی�ضح ذلz : ال
الي لة وال�'ول في ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة الhام

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  
 ١١/١١/٢٠١٧د / خال
 ال�
و�                  دور ال�امعات في ت���� ادارة ال��دة ال�املة في خف مع
الت ال��الة

 ١٠١المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

� ل)/غ�& tن/ائج اخ/�ار (aاللة الف&وق ل)�االت إدارة ال��دة ال�املة تع
) ل
t8ر
  ال�امعة ال/ي تJ&ج ف�ها ع�q ه�pة ال/
  ١٠ج
ول رق* 

م$/��  )tق�)ة ( أج��Dة ع&%�ة        ال)�االت
 االنg&اف ال)/�سO االنg&اف ال)/�سO ال
اللة*

م/�ل�ات ال��دة 
 في ال/عل�*

٠,٧٣ -٠,٣٤ ٠,٥٨ ٣,٨٧ ٠,٥٣ ٣,٨٢ 

ج�دة الع)ل�ة 
 ال/عل�)�ة وت��8&ها

٠,٨٨ -٠,١٤ ٠,٧٣ ٣,٥٦ ٠,٦٦ ٣,٥٤ 

ت��8& م$/�3 
 ج�دة الJ&8ج

٠,٧٧ -٠,٢٨ ٠,٧٩ ٣,٣٨ ٠,٦٨ ٣,٣٣ 

م/�ل�ات س�ق 
 الع)ل

٠,٧٠ -٠,٣٨ ٠,٨٩ ٣,٠٩ ٠,٧٤ ٣,٠ 

 ٠,٧٥ -٠,٣١ ٠,٧٠ ٣,٤٨ ٠,٦١ ٣,٤٢ ال
رجة ال'ل�ة


 م$/�� ال
اللة D٠,٠٥= ∝(* دال إح+ائ�ا ع (    

انه ال ت�ج' فوق ذات داللة ١٠رق� أbهت ال9
ائج ال��ض@ة في ال�'ول 

�+ ال'اللة(�) في م'+ ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة ٠,٠٥= ∝إح4ائ�ة ع9' م

��ةRر'

ها الnاء ه�qأع tة م� وجهة نAع�د�على ج��ع  الhاملة في ال�امعات ال
تعU+ ل�
غ� ال�امعة ال
ي ت/ج ف�ها ع�q ه�nة ال
'رR=    ال��االت وال'رجة ال�ل�ة

Vال'اللة اإلح4ائ�ة على ج��ع ال��االت وال'رجة    ح� +�
�كانv ج��ع ق�� م
 إلى ق��ل الفض�ة ال4فRة ال�
علقة ��
غ� ٠,٠٥أعلى م� (  ال�ل�ة�hA وه�ا (

�qج ف�ها ع  ه�nة ال
'رR= ال�امعة ال
ي ت/
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خام$ا: الف&ض�ة الJام$ة وال/ي ت�D على : ال ت�ج
 ف&وق ذات داللة إح+ائ�ة  

 م$/�� ال
اللة Dت���� م�ادئ إدارة ال��دة ال�املة في ٠,٠٥= ∝(ع �
) في م

� ل)/غ�& ال'ل�ة aر8$�ة تع
ال�امعات ال$ع�د#ة مn وجهة نr& أعqاء ه�p/ها ال/

  رt8.ال/ي ی
رس ف�ها ع�q ه�pة ال/

وم� اجل ف@� ص@ة الفض�ة ال�
علقة ��
غ� ال�ل�ة ال
ي ی'رس ف�ها ع�q ه�nة 
=Rر'

قلة ل�عفة الفوق اإلح4ائ�ة في tفق' اس
/'م اخ
�ار (  ال�) للع�9ات ال�

  ی�ضح ذلz : ١١رق� ل ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة الhاملة وال�'و 
  ال��دة ال�املة ح$i م/غ�& ال'ل�ة) ل
اللة الف&وق ل)�االت إدارة tن/ائج اخ/�ار ( 

  ١١ج
ول رق* 
م$/��  )tق�)ة ( كل�ة أدب�ة كل�ة عل)�ة ال)�االت

 االنg&اف ال)/�سO االنg&اف ال)/�سO ال
اللة 

  م/�ل�ات ال��دة
 في ال/عل�* 

٠,١٥ -١,٤٥ ٠,٥٢ ٤,٠٠ ٠,٥٦ ٣,٧٨ 

ج�دة الع)ل�ة ال/عل�)�ة 
 وت��8&ها

٠,١٧ -١,٣٨ ٠,٦٢ ٣,٧٣ ٠,٧٣ ٣,٤٧ 

 ٠,٢٣ -١,٢٠ ٠,٧٢ ٣,٥٢ ٠,٧٤ ٣,٢٨ ت��8& م$/�3 ج�دة الJ&8ج

 ٠,٣٢ -٠,٩٩ ٠,٨٢ ٣,٢٠ ٠,٨٣ ٢,٩٨ م/�ل�ات س�ق الع)ل

 ٠,١٩ -١,٣٢ ٠,٦٢ ٣,٦٢ ٠,٦٧ ٣,٣٨ ال
رجة ال'ل�ة


 م$/�� ال
اللة D٠,٠٥= ∝(* دال إح+ائ�ا ع (  

ذات داللة ع'م وج�د فوق  ١١رق� أbهت ال9
ائج ال��ض@ة في ال�'ول 

�+ ال'اللة (�) في م'+ ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة ٠,٠٥= ∝ إح4ائ�ة ع9' م

��ة على ج��ع Rر'

ها الnاء ه�qأع tة م� وجهة نAع�د�الhاملة في ال�امعات ال
ال�ل�ة ال
ي ی'رس ف�ها ع�q ه�nة ال
'رR=    تعU+ ل�
غ�  ال��االت وال'رجة ال�ل�ة


�+ ال'الل�ة اإلح4ائ�ة ال�
علقة ���االت ال'راسة وال'رجة وOانv ج��ع ق�� م
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 إلى ق��ل الفض�ة ال4فRة ال�
علقة ��
غ� ٠,٠٥أعلى م� (  ال�ل�ة�hA وه�ا (
=Rر'
  ال�ل�ة ال
ي ی'رس ف�ها ع�q ه�nة ال

  
Dف&وق ذات داللة إح+ائ�ة ع 
سادسا:الف&ض�ة ال$ادسة ال/ي ت�D على: ال ت�ج
� ت���� م�ادئ إدارة ال��دة ال�املة في ) ٠,٠٥= ∝ م$/�� ال
اللة (
في م

� ل)/غ�& الع)& .aر8$�ة تع
  ال�امعات ال$ع�د#ة مn وجهة نr& أعqاء ه�p/ها ال/
فق' اس
/'م ت@ل�ل ال
�ای�    وم� اجل ف@� ص@ة الفض�ة ال�
علقة ��
غ� الع�

�ل�عفة الفوق اإلح4ائ�ة في ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة   (ANOVA) األحاد
ی�ضح ذلz  ن
ائج ت@ل�ل ال
�ای� األحاد� ل'اللة الفوق   ١٢رق� الhاملة وال�'ول 

  ل��االت إدارة ال��دة الhاملة ح�[ م
غ� الع�
  ١٢ج
ول رق* 

 م+
ر ال/�ایn ال)�االت
م�)�ع 
 ال)&%عات

درجات 
 الg&8ة

 Oم/�س
 ال)&%عات

) tق�)ة (
 ال)g$�%ة

 �م$/�
 ال
اللة

م/�ل�ات ال��دة 
 في ال/عل�*

 ٠,٣٤ ٢ ٠,٦٩ ب�n ال)�)�عات

 ٥٨ ١٨,٢٨ داخل ال)�)�عات ٠,٣٤ ١,٠٩
٠,٣١ 

 ٦٠ ١٨,٩٧ ال)�)�ع

ج�دة الع)ل�ة 
 ال/عل�)�ة وت��8&ها

 ٠,٦٨ ٢ ١,٣٦ ب�n ال)�)�عات

 ٥٨ ٢٨,٤١ داخل ال)�)�عات ٠,٢٥ ١,٣٩
٠,٤٩ 

 ٦٠ ٢٩,٧٨ ال)�)�ع

ت��8& م$/�3 
 ج�دة الJ&8ج

 ٠,٧٨ ٢ ١,٥٧ داخل ال)�)�عات

 ٥٨ ٣١,٤١ ب�n ال)�)�عات ٠,٢٤ ١,٤٥
٠,٥٤ 

 ٦٠ ٣٢,٩٩ ال)�)�ع

م/�ل�ات س�ق 
 الع)ل

 ١,١٢ ٢ ٢,٢٤ ب�n ال)�)�عات

 ٥٨ ٣٩,٤٥ داخل ال)�)�عات ٠,٢٠ ١,٦٥
٠,٦٨ 

 ٦٠ ٤١,٧٠ ال)�)�ع

 ال
رجة ال'ل�ة

 ٠,٦٥ ٢ ١,٣٠ ب�n ال)�)�عات

 ٥٨ ٢٥,١٧ داخل ال)�)�عات ٠,٢٣ ١,٥٠
٠,٤٣ 

 ٦٠ ٢٦,٤٨ ال)�)�ع


 م$/�� ال
اللة D٠,٠٥= ∝(* دال إح+ائ�ا ع (  
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انه ال ت�ج' فوق ذات داللة   ١٢رق� أbهت ال9
ائج ال��ض@ة في ال�'ول 

�+ ال'اللة (�) في م'+ ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة ٠,٠٥= ∝ إح4ائ�ة ع9' م

��ة على ج��ع الhاملة في ال�امعات ال�ع�دAة م� وجهة Rر'

ها الnاء ه�qأع tن

�+ ال'اللة    ال��االت وال'رجة ال�ل�ة�تعU+ ل�
غ� الع� ح�O Vانv ج��ع ق�� م

 ٠,٠٥أعلى م� (  اإلح4ائ�ة ال�
علقة ���االت ال'راسة وال'رجة ال�ل�ة�hA وه�ا (
  .إلى ق��ل الفض�ة ال4فRة ال�
علقة ��
غ� الع�

  [ال^ والJامt لالجا(ة علي ال$vال ال
� ون�ع�ة خ�Rي ال�امعات ال�ع�دAة  �
�ه9اك عالقة ذات داللة اح4ائ�ة ب�� م

 وم
$ل�ات س�ق الع�ل ال@ال�ة

� ج�دة ال/Rج �
�� ال/اص ���nوال�زن ال� �ال�
�سr ال@�ابي واألن@اف ال�ع�ار
    N=70وال$ل[ علي س�ق الع�ل  ال��ده

 ١٣ال�
ول رق* 

 ال)�gر م
ع
د 
 الفق&ات

 Oال)/�س
 الg$ابي

األنg&اف 
 ال)ع�ار3 

 3�p(ال�زن ال 

 80% 0.46 4.02 18 م$/�3 ج�دة الJ&8ج 1

 81% 0.66 4.15 18 ال�لi علي س�ق الع)ل 2

 80% 0.56 4.1 36 ال)�)�ع

tAه ل9ا م� خالل ال�'ول أعاله إن ع�ل�ة ال$ل[ علي خRج ال
عل�� العالي 
(ال�امعي ) وض�ان ال��ده ق' ح4لv عل¦أعلى م
�سr ح�ابي �ال�قارنه مع 

� ج�دة ال/Rج .أما ال�
�سr ال@�ابي العام له�ی� ال�@�ر�R فق' س�ل �
� (4.1)م
ًا الى تقارب األس
(0.56)و�أن@اف مع�ار� بلغ �hا�ات ال�ارده �/�4ص ع�ل�ة م�

 ��nزن م��علقه به�ا ال�ان[ و
  . (80%)ال
ق��R ال�
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�  ١٤رق� أما ال�'ول  �nوال�زن ال� �ف��ضح ال�
�سr ال@�ابي واألن@اف ال�ع�ار
ال�
�سr  -ال/اص ��'خالت وع�ل�ات وم/جات ال�امعه ال�'روسه وOاآلتي :

 ��nوال�زن ال� �ال/اص  ���دة م'خالت وع�ل�ات ال@�ابي واألن@اف ال�ع�ار
  وم/جات ال�امعات ال�'روسة

 ١٤ال�
ول رق* 

 ع
د الفق&ات ال)�gر م  
 Oال)/�س
 الg$ابي

األنg&اف 
 ال)ع�ار3 

ال�زن 
 3�p(ال 

 81% 0.4 3.67 18 ج�دة م
خالت ال�امعه 1

 81% 0.47 3.59 18 ج�دة الع)ل�ات 2

 80% 0.5 3.64 18 ج�دة مJ&جات ال�امعه 3

 81% 0.45 3.63 54 ال)�)�ع

ی
��� ل9ا م� خالل ال�'ول أعاله إن ج�دة م'خالت ال�امعه ق' ح4لv على أعلى 
 rس�
م
�سr ح�ابي تل�ها ج�دة م/جات ال�امعه ث� ج�دة الع�ل�ات ، أما ال�

 (0.45)و�أن@اف مع�ار� س�ل (3.63)ال@�ابي العام له�ه ال�@اور ال�الث فق' بلغ 
أس
�ا�ات الع�9ه �/�4ص ع�ل�ة تق��R األداء وفقًا لt9ام أدارة  داًال على تقارب

 ��nزن م��امله وh(81%)ال��ده ال 

  لالجا(ة علي ال$vال ال&ا(ع 
ه9اك عالقة ذات داللة معR�9ة ب�� ال�امعات ودورها فى دع�  ال/���R ل��4@�ا 

Rج ال�امعيم9
��� ول�= �اح��� ع� ع�ل فى معال�ة مohلة ال�$الة ب�� ال�hاب ال/  
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 ١٥ال�
ول رق* 

 الD$�ة ال/'&ار ال��ــــــان اح/�اجات س�ق الع)ل  م

١ 
 مع وتD$�� ات+ال هDاك

 لل/ع&ف األع)ال ق�اعات
  ون�عا ك)ا اح/�اجاتها على

 %٣٠ ١٢ م�اف� ت)اما
 %٤٥ ٨ م�اف�

 %١٧,٥ ٧ مgای

 %٧ ٣ غ�& م�اف�

 %٠ ٠ غ�& م�اف� علي اال}الق 

٢ 
 دائ)ا ال�امعة تل�ي

 مn الع)ل س�ق  اح/�اجات
n��8&Jون�عا ك)ا ال 

 %٢٢,٥ ٩ م�اف� ت)اما
 %٥٥ ٢٢ م�اف�

 % ١٥ ٦ مgای

 %٧,٥ ٣ غ�& م�اف�
 %٠ ٠ غ�& م�اف� علي اال}الق 

٣ 
 إلى ال�الب ال�امعة ت�ّجه

 ال/J++ات و ال)�االت
 الع)ل س�ق  ال)�ل�%ة في

 %٣٢,٥ ١٣ م�اف� ت)اما
 %٤٥ ١٨ م�اف�

 %١٥ ٦ مgای

 %٧,٥ ٣ غ�& م�اف�
 %٠ ٠ غ�& م�اف� علي اال}الق 

٤ 
 ت$اع
ال�امعةال�الب في

 ال)Dاس�ة ال��ائف اخ/�ار
 ق
راته* مع وال)/Dاس�ة له*

 %٣٧,٥ ١٥ م�اف� ت)اما
 %٣٧,٥ ١٥ م�اف�

 %١٧,٥ ٧ مgای

 %٧,٥ ٣ غ�& م�اف�
 %٠ ٠ غ�& م�اف� علي اال}الق 

٥ 

 ال)Dاهج ت��8& في هDاك
 مع ی/Dاسi �<ل(

 الع)ل س�ق  اح/�اجات
 ال/غ�& دائ)ة

 %٤٢,٥ ١٧ م�اف� ت)اما
 %٤٠ ١٦ م�اف�

 %١٠ ٤ مgای

 %٧,٥ ٣ غ�& م�اف�
 %٠ ٠ غ�& م�اف� علي اال}الق 

٦ 

 لل/J++ات إدخال هDاك

ی[ة فيgاه�ها تل��ة الDم 
 الق�اعات الح/�اجات
 ال)J/لفة

 %٢٥ ١٠ م�اف� ت)اما
 %٦٠ ٢٤ م�اف�

 %٧,٥ ٣ مgای

 %٧,٥ ٣ غ�& م�اف�
 %٠ ٠ غ�& م�اف� علي اال}الق 
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  -وج' مایلي : ١٥رق� م� خالل ال��انات ال�اردة �ال�'ول 
% م� افاد الع�9ة ی�افق�ن علي وج�د ات4ال وت9��^ مع ٧٥أن ح�الي  .١

% ٧,٥اص@اب االع�ال لل
عف علي اح
�اجاتها �Oا ون�عا ، ووج' 
zذل =oع 

% م� ح�� الع�9ة یو ان ال�امعات ال�ع�دAة تل�ي Oافة ٧٧,٥أن  .٢
 ���R� ج�' م� ال/�
� اح
�اجات س�ق الع�ل م� م

ح�� الع�9ة یو ان ال�امعات ال�ع�دAة تل�ي Oافة  % م�٧٧,٥أن  .٣
 �اح
�اجات س�ق الع�ل م� ال
/44ات ال�$ل��ة م� ال/���R ذو

� ال��'�
� ال�

٧ 
ت�ج
 (ال�امعة ال/J++ات 

 ال)�ل�%ة في س�ق الع)ل

 %٣٥ ١٤ م�اف� ت)اما
 %٥٠ ٢٠ م�اف�

 %٧,٥ ٣ مgای

 %٧,٥ ٣ غ�& م�اف�
 %٠ ٠ غ�& م�اف� علي اال}الق 

٨ 
a�(/��8ن  ال�الب ی&Jال 

 العل)�ة ةوال�J&ة (ال'فاء

 %٤٠ ١٦ م�اف� ت)اما
 %٤٥ ١٨ م�اف�

 %٧,٥ ٣ مgای

 %٧,٥ ٣ غ�& م�اف�
 %٠ ٠ غ�& م�اف� علي اال}الق 

٩ 
 ض�ف في ال/D$�� هDاك

 nب� aث في م&اك�gال� 
 الع)ل وق�اعات ال�امعة

 %٣٥,٥ ١٤ م�اف� ت)اما
 %٥٢,٥ ٢١ م�اف�

 %٥ ٢ مgای

 %٧,٥ ٣ غ�& م�اف�
 %٠ ٠ غ�& م�اف� علي اال}الق 

١٠ 
في تل��ة  صع�%ة هDاك

 اح/�اجات س�ق الع)ل

 %٢٧,٥ ١١ م�اف� ت)اما
 %٥٧,٥ ٢٣ م�اف�

 %٧,٥ ٣ مgای

 %٧,٥ ٣ غ�& م�اف�
 %٠ ٠ غ�& م�اف� علي اال}الق 
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% م� الع�9ة وج'و ان ال�امعة ت�اع' ال/���R في ا�Aاد الفص ٧٥ان  .٤
وال�ل
ق�ات ال�9اس�ة في س�ق الع�ل م� خالل اقامة حفالت ال
�bف 

 وال9'وات 

 ج�دة  ٨٢,٥أن  .٥R�$م� الع�9ة وج' ان ال�امعة تع�ل علي ت %
 ن�[ ال
عل� ون�[ ال�hارOة في ال
عل�R�$م� خالل ت ���R ال/


�Rات ٨٥ان  .٦�� ال/A ���R$ا�ق� Oافة ال��
�% م� الع�9ة ق' اك' ان م
 ال�$ل��ة م� ال��دة �uقا ل�
$ل�ات س�ق الع�ل

9��^ ب�� ماكU  % م� الع�9ة وج'ت ان ه9اك ضعف في ٨٧,٥ان  .٧
ال
 ال�@�ث في ال�امعات وق$اعات الع�ل 

% م� الع�9ة ق' وج' ان ه9اك صع��ة في ال�فاء �oل م
$ل�ات ٨٥ان  .٨
 س�ق الع�ل م� ح�V ال�� وال��دة وال�قv ال�9اس[

  وال/�ص�ات االس/D/اجاتال�aء ال&ا(ع 
ءات اوال: مn خالل مات* ذW&ه في اال}ار الrD&3 وال
راسات ال$ا(قة ولقا

  ال)/W  n�++Jان| أه* االس/D/اجات 

ت�صلv ن
ائج Oافة ال'راسات إلى أه��ة ت$��^ إدارة ال��دة الhاملة في الع�ل�ة  .١
� ال�امعي�
�وال
U�O على اه��ة ج�دة ال�/جات ال
ي  ال
عل���ة و�/اصة ال�


اجها س�ق الع�ل ، وضوة االه
�ام �ال
'رR[ ال��'اني ال�� ی�r ال$ال[ @�
  اقع الفعلي للع�ل.�ال� 


اجها س�ق الع�ل او ت/
لف ال���ي ع� ما  .٢@A 44ات ال/
وج�د �عP ال
��[ في زRادة ال�$الة.A فه س�ق الع�ل م�ا  Aع

  العالقات ب�� مsس�ات ال
عل�� العالي وعال� الع�ل  ع'م وج�د ت9��^ فى  .٣
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� الRاض االق
4اد+  .٤'
 أن ال��اسات االق
4ادAة ال�ا�قة ل�جاءت ن
ائج م9
Oات hال �tمع UO
'امة، ���[ ت�ت�9ح في إ�Aاد فص ع�ل مالئ�ة وم
ال��+ في ال�'ن الئ���ة واب
عادها ع� ال�اكU ال�oان�ة األقل �Oافة سoان�ة، 
وا أن وج�د نtام�� للع�ل �الق$اع�� العام وال/اص م� األم�ر ال
ي �
واع

ألنه ال ی�ف األمان   ال/اص، الق$اع في الع�ل  تsد� إلى عUوف ال�hاب ع�
  .ال��bفي ال�افي له�


Oه  .٥hعل�� العالي ق��ه م
�A[ االع
اف ال
Uام أدارة ال�امعه �أن ج�دة ال
�A[ أن ی
�9اها ج��ع العامل�� ف�ها �األضافه الى حصها على أن ت��ن لها 

تق'مه م� ن
اج عل�ي م
��U م� ق�ل أسات�ه مم�ق�� س�عه ج�'ه م� خالل ما 
اف ال/ارج�ه ال
ي ت
عامل معها.uق�^ رضا ج��ع األ@
  ل

الع�ل ��sشات األداء م� أجل أجاء ع�ل�ات ال�قارنه مع أداء ال�sس�ات  .٦
 ال�9اهج R�$ائ'ه في العال� وفي ج��ع ال��االت، �األضافه الى تال
عل���ه ال

 ه به'ف ت@��� ج�دة ال/'مه ال
عل���ه واألرتقاء بها.وال�قرات ال'راس�

ال'ع� ال�ق'م م� ق�ل أدارة ال�امعه لألسات�ه على تق'�A ن
اج عل�ي قلة  .٧
 تق'�A خ'مة ال��
�ع .م
��U في م�ال األخ
4اص به'ف 

  ثان�ا: مn خالل ال/gل�ل االح+ائي لف&ض�ات ال�g^ جاءت ن/ائج ال/gل�ل W)ا یلي 
االول ه9اك عالقة ذات داللة معR�9ة ب�� ت$��ـ^ إدارة تأك�' ص@ة الفض  .١

 ال�ـ�دة الhاملـة و تأم�� اح
�اجات س�ق الع�ل في م�ال ال
عل�� العالي

ح�V حاءت ن
��ة ال
@ل�ل أن درجة ت$��^ م�اد� ال��دة الhاملة في  .٢
ة على م�ال م
$ل�ات ال��دة في ال
عل�� وم�ال ج�دة ��O ةAع�د�ال�امعات ال

ها ف�لغv ال�
�س$ات ال@�اب�ة على ال
�الي ( الع�ل�ةR�$عل���ة وت
، ٣,٨٥ال
� ج�دة ال/Rج  و م
$ل�ات س�ق ٣,٥٥�
� مR�$درجة ت$��^ ت vانOو (

) ، ٣,٠٥،  ٣,٣٦الع�ل م
�س$ة ف�انv ال�
�س$ات ال@�اب�ة على ال
�الي (
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ة فق' Oانv وف��ا ی
عل^ �ال'رجة ال�ل�ة ل'رجة ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة الhامل
) وه�ه ال9
��ة تع9ي أن ٣,٤٥ك��ة وذلz ب'اللة ال�
�سr ال@�ابي ال�� بلغ (

ة.��O املة ب'رجةhة ت$�^ م�اد� ال��دة الAع�د�    ال�امعات ال
٣.  =Rر'
ه9اك عالقة ذات داللة أح4ائ�ة ب�� ج�دة ال�'خالت ( أعqاء ه�nة ال

 ( ���R  وم
$ل�ات س�ق الع�لوال�امج ال�ق'مة ) وج�دة ال�/جات ( ال/
ع'م وج�د فوق ذات داللة  ١٠رق� أbهت ال9
ائج ال��ض@ة في ال�'ول  .٤


�+ ال'اللة (�) في م'+ ت$��^ م�اد� إدارة ال��دة ٠,٠٥=  إح4ائ�ة ع9' م
��ة على Rر'

ها الnاء ه�qأع tة م� وجهة نAع�د�الhاملة في ال�امعات ال

ال�ل�ة ال
ي ی'رس ف�ها ع�q   غ�تعU+ ل�
  ج��ع ال��االت وال'رجة ال�ل�ة
=Rر'
  ه�nة ال

� ون�ع�ة خ�Rي ال�امعات  .٥�
�ه9اك عالقة ذات داللة اح4ائ�ة ب�� م
 ١١رق� ال�ع�دAة وم
$ل�ات س�ق الع�ل ال@ال�ة  tAه ل9ا م� خالل ال�'ول 

إن ع�ل�ة ال$ل[ علي خRج ال
عل�� العالي (ال�امعي ) وض�ان ال��ده ق' 
 �
� ج�دة ال/Rج .أما ح4لv على أعلى م�
�سr ح�ابي �ال�قارنه مع م

و�أن@اف مع�ار� بلغ  (4.1)ال�
�سr ال@�ابي العام له�ی� ال�@�ر�R فق' س�ل 
ًا الى تقارب األس
�ا�ات ال�ارده �/�4ص ع�ل�ة ال
ق��R ال�
علقه (0.56)�hم

 ��nزن م��(80%)به�ا ال�ان[ و .  
ات ودورها فى دع�  ال/���R ه9اك عالقة ذات داللة معR�9ة ب�� ال�امع .٦

ل��4@�ا م9
��� ول�= �اح��� ع� ع�ل فى معال�ة مohلة ال�$الة ب�� ال�hاب 
 . ال/Rج ال�امعي

 ه� اس
ق4ائه� ت� ال�ی� ال
'رR= ه�nة أعqاء م� %٧٠,٣م� ان  الغ� على .٧
ت@�ل  مع�قات ه9الz أن إال ، الhاملة ال��دة إدارة ت$��^ وعي ��
$ل�ات على
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ت$��^ م�اد�ء ال��دة  ل@'اثة ذلz وRعUون  الاه� ل�قv في ت$��قها دون 
 الhاملة.

  ال/�ص�ات
١.  Uاك ب�� ال��
� ال�R�$
9��^ وال
ه9اك ضورة مل@ة ال�Aاد ن�ع م� ال

ال�@��ة �ال�امعة واص@اب االع�ال م� اجل ال
عاون وتق'�A ال�9
ج ال�$ل�ب 
  م� ال/���R �ال��اصفات و�ال�� ال�$ل�ب.

الب' ت�ث�^ العالقات ب�� مsس�ات ال
عل�� العالي وعال� الع�ل ، م�ا Aق
qي  .٢
 في ال
/44ات ال'راس�ة ال�$وحة لل
قل�ل م� ح�� ما ال A$ل�ه t9إعادة ال
س�ق الع�ل م9ها , وفي ال�قv ذاته الع�ل على تأه�ل uال[ ال
عل�� العالي 

م�د �احV ع�  ل��oن قادرًا على خل^ فص الع�ل ، ع�ضًا ع� أن �oAن 
  ع�ل. 


ه ان �oAن م9
ج ول�=  .٣nوته� ت�hع ال�امعات ال/���R على ال@�ل ال@
ها رجال االع�ال q@A ى
�احV ع� ع�ل م� خالل اللقاءات وال�ل
ق�ات ال

  ل9قل خ�اته� وت�ار�ه� ال�ا�قة وال�ع�قات وال
@'Aات ال
ى واج�ها.
Rة في ال�امعة ت$��^ نtام ال
عل�� ال
عاوني،ح�A Vق�م ال$ال[  .٤t9ال'راسة ال�

والع�ل�ة ال
$��ق�ة في  مsس�ات اإلن
اج، وغال�ا ما Vo�A ال$ال[ ح�الي عام 
���ل في ال�امعة و�ع' ف4ل دراسي 
ون4ف في م�ال الع�ل، ح�V ی
� ال
أو ف4ل��  ی
� إل@اقه ��sس�ة اإلن
اج ل�'ة ف4ل دراسي ث� Aع�د لل�امعة 

ج ال$ال[،/

$ل[  وه�oا.. إلى أن یRو ,^��$
Rة �الt9ال r�ق^ ر@
و��لz ی

[ خاص في ال�امعة له�ا الغض,ك�ا oاء مhعاوني إن
ت$��^ نtام ال
عل�� ال
�اع' ت$��^  نtام ال
عل�� ال
عاوني على زRادة ال$اقة االس
�عاب�ة لل�امعة A

  ب
�اج' مع�t ال$ل�ة في مsس�ات اإلن
اج.
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٥. �اع'ة ال$ال[ على اك
hاف ق'راته تفع�ل نhا� اإلرشاد ل�ق�م ال�ش' ��
  .ال
$��ق�ة وال�ه�9ة وت�ج�هه ن@�ها وع'م االق
4ار على اإلرشاد األكاد�Aي

٦.  وضع آل�ة ل
���o خ�Rي مsس�ات ال
عل�� م� الع�ل ف
ة م@'دة ل'+ الغ�
�اب ال/�ات الع�ل�ة
  .الك

تفع�ل  دور حاض9ات ال�hاب ��ان[ حاض9ات األع�ال ل�9اء ش/�4ة  .٧
 الRادAةالع9اص. 

إجاء دراسة ل@االت الع�ل في غ� ال
/�4 العل�ي وال�ه9ي لق�اس الص�'  .٨
العل�ي والع�لي ال�ه'ر ن
��ة ع'م/ل^ فص ع�ل ج'ی'ة ت�ائ� الص�' العل�ي 

 .وال/�ات العل��ة

 في م9اهج ال
عل�� ل�9اء خRج ی
�اف^ مع س�ق الع�ل مه�9ًا وف�9ًا ��ا  .٩t9إعادة ال
إعادة ال
ه�nة لل�sس�ات ال
عل���ة .ة تأه�ل ال/���R لhغل وbائفی
�اف^ مع ف�

م� خالل ماجعة ال�9اهج ال
عل���ة وال�امج ال
'ر��Rة وال'ورات ال
�ع�Rة وال
ي 
تsث على ت��hع الع�ل ال@ �ال��
�ع ال�ع�د�، �Oا وادراج م9هج او مادة 

ال��ارسات)  -$��ع�ة ال –تعل���ة م
/44ة ت
9اول رRادة األع�ال (ال�فاه�� 
 في ال�احل ال�
�س$ة وال�ان�Rة وال�امع�ة.
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  ال)&اجع الع&%�ة
): إدارة ال��دة في مsس�ات ١٩٩٨اب� ن�عة ، ع�' العURU وف�زRة م�ع' ( )١

ال
عل�� العالي ، �@V مق'م إلى مsت� ال
عل�� العالي في ال��u الع�ي في 
 ١٥-١٣الع��ة ال�
@'ة ، الع�� ، ض�ء م
غ�ات الع4 ، جامعة اإلمارات 

 ���A٣٤-١، ص ص:  ١٩٩٨د  
 واشoال�ات ال�اقع ب�� الع�ل وس�ق  ال
ق9ي ال
عل�� )٢٠١٣نع��ةم@�' ( اح�'، )٢

  . ی��ا،س�ها،ل���ا ل فى ال�$الة ل�sت� مق'مة عل��ة ورقة ،" العالقة
أث ت$��^ م�ارسات ت@ق�^ ن�اتج ال
عل� فى ت@ق�^ )  ٢٠١٤أح�'، ه'+ (  )٣

ال��دة الhاملة لل
عل�� ال�امعى فى ال��ل�ة الع��ة ال�ع�دAة  مق'مة فى 
�9� الا�ع ح�ل ال
عل�� العالي فى ال�امعات الع��ة أفاق وت@'Aات �ال�sت� ال

/  ٢٠  - ١٨فى الف
ة م�  R  ج�ه�رRة م4 الع��ة–القاهة   ٢٠١٤ف�
أث إس
/'ام ال
��9ل�ج�ا ال@'ی�ة فى ورقة ع�ل مق'مه �ع�9ان 'و� ، ه'� ال� )٤

 ج�دة ال
عل�� ال�امعي R�$أح' وسائل تO ]وني لل$ال
االخ
�ارات وال
ق�� االل�
�9� ال�ادس لل��t9ة الع��ة �فى ال��ل�ة الع��ة ال�ع�دAة ، ال�sت� ال

ال��دة ال)Dعق
 في سل�Dة  على ال&قا(ة ومعای�&  ال/عل�* أن)ا�ل�qان ال��دة 
  2014 د#$)�&. 11- 10  "  م$قO خالل الف/&ة مn –ع)ان 

 في ت�جهات ال�زارة مع إرسائها وأسل�ب مفه�مها ال��دة إدارة رشاد رRاض ال�9ا، )٥
�9�  ال�sت� ال��ل�ة، م'راس فى ت$��قها�ون  ال�اح' الhعل�� والع
 اإلع'اد� لل

  ٢٠٠٧ی9ای٢٥م�  للف
ة
). إدارة ال��دة مفه�مها وأسل�ب إرسائها مع ت�جهات ٢٠٠٧رRاض رشاد (ال�9ا،  )٦

ون hال�اح' والع ��9�الـ�زار ة في ت$��قهـا في م'راس ال��ل�ة، ال�sت� ال
  . ی9ای ٢٤ ٢٥-لل
عل�� اإلع'اد� للف
ة م� 

ق االوسr ب
ارRخ  )٧hة ال'Rالع'د  ٢٠١٥- ٩- ١٦ب9'ر الع
��ي مقالة في ج
١٣٤٤١  
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 ٢). ال��دة الhامل (ة ال'ل�ل ال�
�امل )، � : ٢٠٠٥'الح�� (ت�ف�^، ع� )٨
  سل�لة إص'ارات ���z، القاهة، م رUO ال/�ات ال�ه�9ة لإلدارة

٩(  ) ) ق�اس تأث� ال
عل�� العالى على مع'ل ال�$الة فى  ٢٠١٤ج9�9ة ، ع�
ال�Uائ فى ال�sت� ال'ولى ت�امل م/جات ال
عل�� مع س�ق الع�ل فى الق$اع 

  /اص والعام االردن ، �@V م�h9ر ال
): ال�
$ل�ات ال
��Rة ل
@ق�^ ال��دة ال
عل���ة، دراسات ٢٠٠٢ج�Rلي ، مها ( )١٠

ون hوالع �، اإلس9o'رRة: دار ل�فاء ل'ن�ا لل$�اعة   ت��Rة في القن ال@اد
، ص ص:h9١٠٦ -٤١وال.  

ي �ع�9ان ارت�اك ح�oم ٢٠٥-  ٥-٣خال' الhاAع مقالة فى الع�ي ب
ارRخ  )١١
وتqارب فى االح4ائ�ات مقالة فى جR'ة رسالة ال�امعة االل�
ون�ة ب
ارRخ 

٢٠١٥-٩-١٦    /�http://rs.ksu.edu.saع�9ان ال�$الة الل�hح االك�
وعات ال4غ�ة في  )١٢hودور ال� ���Rخل�ل ال�9وuي,وأح�' ص�'ام: �$الة ال/

  م.٢٠١٢سالم�ة �غUة عالجها.ال�امعة اال
وعات ال4غ�ة في ال@' م� مohلة ال�$الة  )١٣hة االح4اءات العامة,دور ال�دائ

  م.٢٠١١في األردن.دار الف� الع�ي,
  رش�د ال/³R مقالة �ع�9ان ل�اذا ل� ت
غ� مع'الت ال�$الة )١٤
). ال��دة الhاملة في ال
عل��، ال�عل� : م�لة ت��Rة ١٩٩٥الش�'، م@�' ( )١٥

  ٤جامع�ة، جامعة ال�لـz سـع�د، الRاض، ص .ثقاف�ة 
): مفه�م إدارة ال��دة الhاملة في ال��ل�ة الع��ة ال�ع�دAة ٢٠٠٠زامل ، خال' ( )١٦

 ٢١ - ١٩، ورقة مق'مة لل�sت� ال�ادس لل
'رR[ وال
��9ة اإلدارRة ، القاهة ، 
  ابRل.

 ال�ع�د� يالعال ال
عل�� م�اءمة " )  �ع�9ان ٢٠٠٣(  سع'ع�'هللا الUهاني، )١٧
 االق
4ادAة وانعoاساتها العاملة الق�+  م� ال
��9ة ال��9uة الح
�اجات

  ،الRاض. ال'اخل�ة وزارة م$ا�ع ، " واالم�9ة واالج
�اع�ة
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 " الع�ل ���ق  لالرت�ا� ال�sهلة ال
عل�� ) ان�ا�٢٠٠٣(  ع�اد م@�' الغUال، )١٨
 ٢٠٠٣العالي ال
عل�� م�ال فى االقل���ة الع�ل ال¦�رشة ع�ل  مق'مة ،ورقة

  ) االس���oا ( وال�قافة لل
��ة والعل�م االسالم�ة ،ال��t9ة
ارRع ال4غ�ة ١م���ن,واقع حاض9ات االع�ال ودورها في دع� ال�¡ الق�اس�ة: )١٩

.جامعة ال/ل�ج�
�  م.٢٠٠٩في الqفة الغ��ة.رسالة ماج
٢٠( ،³Rhعل�� فى ) ت�سع ٢٠٠٠م4$فى (  على ل
 س�ق  وم
$ل�ات وال
'رR[ ال

  . االق
4ادAة،ب9غاز�  ال�@�ث م�لة ، " الع�ل
 أداة لق�اس إدارة ال��دة الhاملة في ٢٠٠٣ال��س��، نع�ان م@�' ( )٢١R�$ت .(

) ، جامعة 67) الع'د ( 17مsس�ات ال
عل�� العـالي، ال��لة ال
��Rة، الع'د ( 
vRال�� ،vRال��  

 وس�ق  العالي �ال
عل� م/جات ب�� ) العالقة ٢٠٠٥رمqان (  ال�اق�ر+،على )٢٢
 وامoان�ات الع�ل ال�اقعR�$
ابل= " الu،م�لةال�امعي،  

). إدارة ال��دة الhاملة وم
$ل�ات األیUو ٢٠٠٥ال�@�او�، قاس� ناسف ( )٢٣
٢٠٠٠h9ع�اان: دار ال�قافة لل ، .  

مUO ال�@�ث, ال�h9آت ال4غ�ة ال�@ك االساسي ل��9 االق
4اد� ال��h9د,  )٢٤
  .٢٠٠٣ة �الRاض الغفة ال
�ارRة ال94اع�


اب �ع�9ان " �$الة ال�امع��� ال�ع�دی��  )٢٥O اع�ة�
 –مUO رؤRة لل'راسات االج
  . ٢٠١٤واقعها وأس�ابها وحل�لها "سل�لة مل/4ات السائل ال�امع�ة ال�/
ارة.

٢٦(  �ال�ه9ي  ال
'رR[ ماكU ألنhاء الف�9ة ال�
$ل�ات ع� عاش�ر ، ال���ار
  ٢٠٠٣ع�ال�/
ار،ال��qاء  جامعة م�h9رات الع4Rة،

 أداة لق�اس إدارة ال��دة الhاملة في ٢٠٠٣ال��س��، نع�ان ( )٢٧R�$ت :(
  ١١٨ - ٨٩)، ص: ٦٧مsس�ات ال
عل�� العالي، ال��لة ال
��Rة ،ع(

). إدارة ال�امعات �ال��دة الhاملة، القاهة: ای
اك ١٩٩٩ال�9ار، فR' راغ[ ( )٢٨
 وال
�زRع.h9لل  



  

  
 ١١/١١/٢٠١٧د / خال
 ال�
و�                  دور ال�امعات في ت���� ادارة ال��دة ال�املة في خف مع
الت ال��الة

 ١١٦المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

  ال)&اجع االج��Dة
1) Barton, J. A. & Marson, D. B. (1991) Service Quality: an 

Introduction Province of Pritish, Columbia Pup  

2) Deming, E. (1986). Out of the Crisis, Cambridge: MIT, 

Center for Advanced Engineering Study. 

3) Harriat Axelsson, and Kerstin sonesson, Carolyn 

(٢٠٠٨):Total Quality Management :The Emperor's Tailor , 

ERIC , ED:387922. 

4) Hixon, J. & Lovelace, K. (1992). "Total Quality 

Management Challenge to Urban School" Education 

Leadership, 50 (3), pp. 6- 24. 

٥( http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/217883  

6) http://www.cdsi.gov.sa/ 

٧( http://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/PressRelease/Pag

es/press-1436-1-2-5.aspx  

8) Ication.http://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/PressRele

ase/Pages/press-1436-1-2-5.aspx 

9) Jablonski Joseph R. (1994). Implementers Total Quality 

Management on Overview,Without Publisher, Santiago, 

Preiffer, U.S A . 

10) Johannsen, Carl Gustav (2000): Total Quality Management 

in a Knowledge, Management Perspective , Journal of 

Documentation , V(56) N(1) , ERIC NO: E1608496 

11) Psacharopoulos , G. and H.A. Patrios ,(2002) ,” Retums to 

Investment in Education : A Furter Update” The Word bank, 

Policy Research Working, N° (2881), P,2 
  


