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 ملخـص  
 يهدف البحث إلى تحقيق األهداف التالية:  

 التعرف على  مالمح األداء الجامعي في العالم المعاصر.  -1
 الوقوف على  واقع األداء الجامعي في استراليا.  -2
 الوقوف على  واقع األداء الجامعي في فنلندا.  -3
الوقوف على  أوجه التشابه واالختالف في األداء الجامعي في كل مـ  اسـتراليا  -4

 المختلفة. وفنلندا وتفسيرها في ضوء العلوم االجتماعية 
التوصل إلى إجراءات مقترحة لتطوير األداء الجامعي بمصر فـي ضـوء خبرتـي  -5

 دولتي المقارنة. 

وبــكلت تــم تحديــد مشــثلة البحــث فــي محاولــة اؤجابــة علــى  الســ ا  الــر ي  
التالي: كيف يمث  تطوير األداء الجامعي في مصر م  خـال  االسـتفادم مـ  خبـرات 

 هكا المجا  وبما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري. كل م  استراليا وفنلندا في 

واعتمــد البحــث علــى  المــنهن المقــارن الــكي يعــد أنســب المنــاهن المســتخدمة 
وأكثرها داللة على  التربيـة المقارنـةو وأكثرهـا ًلـموالم للمنـاهن الفرعيـة. كمـا أنـه المـنهن 

 المناسب لمثل هكا البحث. 

 لبحث ما يلي: وم  أهم التوصيات التي توصل إليها ا
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التـــي يمثـــ  اؤفـــادم منهـــا مـــ  دولتـــي المقارنـــة فـــي اؤجـــراءات وجـــود بعـــ  
محـاور: االطــالأو أعضـاء هيلــة التــدري و اؤمثانـات الماديــةو البحـث العلمــيو تقــويم 

 األداء( والتي يمث  م  خاللها تطوير األداء الجامعي في مصر. 
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AComparative Study of University Performance in 
Australia and Finland and How to benefit from it in Egypt 

Dr.Ramadan Mohammed El Soody 

Abstract  

The research aims at fulfilling the following objectives:  
1- Revealing the Features of university performance in the 

modern world.  
2- Exploring the reality of university performance in Australia.  
3- Exploring the reality of university performance in Finland.  
4- Identifying aspects of similarity and differences of university 

performance in Australia and Finland and how to interperet 
it in the Light of different Social Sciences.  

5- Conclude to procedures suggested to develop university 
performance in Egypt in the light of the experience of the 
two comparative countries.  

The problem of the research was identified to answer 
the main following question: How can university performance 
be developed in Egypt in the light of the experience of 
Australia and Finland according to the circumstances of the 
Egyptian society?  

The research used the comparative method which is 
considered the most appropriate method in comparative 
education. It is the most comprehensive one to the sub-
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methods in addition to being the most appropriate method for 
this research.  

The research concluded to the following 
recommendations:  

There are many aspects and procedures that we can 
benefit from the experience of Australia and Finland in relation 
to students, staff, material capabilities, scientific research and 
performance assessment from which Egypt can benefit to 
develop university performance.  
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 مقدمـة:

 التعلـيم منظومة في ومتواصلة عميقة إصالحات العالم أنحاء كل في يجري 
نحـو التييـف مـع  أهدافـه الثـورم التقنيـة ورـورم االتصـاالتو وتوجيـه لمواكبـة الجـامعي

 التطـورو ويعــد هـكا عـ  الناجمـة واالقتصـادية والتربويـة المتغيـرات االجتماعيـة
ا الجـامعي التعلـيم فـي االسـتثمار  إلـى إضـافة التنميـة. ةعجلـ لـدفع  اقتصـادياا بعـدم
 تلـت الجامعي؛ ولكا تسعى التعليم المتزايد على االلتحاق بم سسات للطلب االستجابة
رـورم المعلومـات  عصـر فـي األداء فـي التميـز عـ  المسـتمر للبحـث الم سسـات
 .التقنية والتغيرات

ويشــير األداء الجــامعي إلــى كيفيــة إنجــاج العمــل الجــامعي والقيــام باألنشــطة 
المحــددمو وتحديــد الطريقــة التــي تــم التنفيــك يهــاو أي أنــه يشــير إلــى كفــاءم الجامعــة فــي 
تحقيــق وظا فهــا الــثال  التــي تتيامــل فيمــا يينهــاو وتتضــم  التعلــيم والتــدري  والبحــث 

مواردهـــا فـــي ضـــوء معـــايير الفعاليـــة واليفـــاءم العلمـــي وخدمـــة المجتمـــعو واســـتخدامها ل
(و حيث يرتبط استمرار الجامعات في تقديم خـدماتها 454و 2014االشخيبيو كما و 

وممارســـة دورهـــا الفعـــا  بمـــدت وجـــود عمليـــات مراجعـــة وتطـــوير ألدا هـــاو وبنـــاء عليـــه 
 Continualتظل الجامعات بثافة أحجامهـا وأًلـثالها بحاجـة إلـي التطـوير المسـتمر 

Improvement ــــات المتغيــــرم والمتجــــددم لســــوق العمــــل و وخاصــــة فــــي ظــــل المتطلب
 (.131و 2007اجودم و 
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ـا يأخـك -األخيرم اآلونة في -الجامعات  االهتمام باألداء في يدأ ولقد  اهتمامم
 ارتباطها ومدت الحالية الممارسات الجامعة على  تحديد قدرم م  يمثله لما كبيرما نظرما
ـا األداء قيـا  ويعـد ة.لموضـوعاألهـداف ا يتحقيـق  جيـادم إلـى إسـتراتيجياا يهـدف منهجم
 قـدراتهمو وجيـادم العمـل وفـرق  العـاملي  أداء خـال  تطـوير مـ  الجامعـات أداء كفـاءم
 واؤسـتراتيجيات باألهـداف أداء األفـراد إدارم ربـط إلـى يهـدف أخـرت  بعبـارم وهـو

يعـد تطـوير األداء الجـامعي لـي  (و ولـكا 4و 2009للجامعـة اايـ  عبـودو  الموضـوعة
مســألة حــن و نمــا نتيجــة طبيعيــة لخطــوات وسياســات اؤصــالو علــى  المــدت الطويــل 

مزايــا االســتفادم مــ  تجــارأ  وهــكا اؤصــالحات لــديها تــدعمها إرادم سياســية قويــةو
 .(El-Araby,2011, 19) الجامعات األخرت 

ـا لجـودم التـ ومـ  مقـايي  األداء فـي الجامعـات: تقيـيم األبحـا  ي تـوفر تقييمم
المخرجـــات البحثيـــة ألعضـــاء هيلـــة التـــدري  فـــي األقســـام المختلفـــةو ولـــكا أصـــبح مـــ  
الضــــرورات القصــــوت االهتمــــام بــــالبحو  العلميــــة ورفــــع مســــتوت جودتهــــا بمــــا يتوافــــق 
وحاجات الطلبة وسوق العملو وتقييم رضـا الطـالأ. حيـث يـتم قيـا  نلـت مـ  خـال  

دراك الطــــالأ لجــــودم الخــــدمات التعليميــــة واؤداريــــةو مســــح الطــــالأ ومعرفــــة درجــــة إ
ـــا ترتيـــب الجامعـــات وهـــو أســـلوأ علمـــي تقـــوم بـــه إحـــدت الجامعـــات أو الهيلـــات  وأيضم
المعنية بشلون التعليم العالي والبحث العلمـي علـى  أسـا  جمـع المعلومـات المرتبطـة 

و المقـررات أو بالجامعات والمراكز البحثيـة سـواء كانـذ هـكا المعلومـات عـ  البـرامن أ
األنشــطة البحثيــة.. أو ايرهــا مــ  الم ًلــرات. بحيــث يــتم وضــع هــكا المعلومــات فــى 
مجموعة م  المعايير تعث  الوضع التنافسي لهـكا الجامعـات والمراكـز البحثيـةو وتـتم 
هـــكا المحـــاوالت فـــي الـــدو  التـــي تحـــرج علـــى  تطـــوير أداء جامعاتهـــا وم سســـاتها 

 . (McCormack , Propper, Simth,2013, 14)البحثية 

وتعمل الجامعات في الدو  المتقدمة على  تطـوير األداء الجـامعي والـكي ال 
يقتصر فقط على  األداء األكاديمي للجامعة والتي ت ديـه مـ  خـال  وظا فهـا الـثال و 
ا األداء اؤداري للجامعـة وت ديـه مـ  خـال  جهاجهـا اؤداري وجهاجهـا  و نما يشمل أيضم
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ي يعــد الميســر والــداعم لــ داء ومــا تقــوم بــه الجامعــة مــ  وظــا ف علــى  األكــاديمي والــك
نحو أفضلو وعلى  نلت فإن األداء الجامعي يشمل نوعي  مـ  األداء: أحـدهما األداء 

(و وعلــــــى  نلــــــت ســــــعذ 286و 2008األكــــــاديمي واآلخــــــر األداء اؤداري اهاًلــــــمو 
المجتمـع  وخدمـة والبحثيـة يـةاألكاديم خـدماتها الجامعات إلى التميز في أدا هاو وتقـديم

 خـدماتها لتقـديم اسـتقبالهم فـي تـنجح حتـى الطـالأ مـ  الفلـات المسـتهدفة إلـى
 كخـريجي  والمجتمـع سـوق العمـل إلـى نلـت بعـد وتخـرجهم لهـمو المتميـزم األكاديميـة
المختلفـة إلـى سـوق العمـل اأيـوالرأو قـداداو  االحتياجـات تلبيـة علـى  وقـادري  متميـزي 
 .(74و 2008

وت كــد الجامعــات األســترالية علــى  اليفــاءم واكتســاأ ســمعة عاليــة للمعــايير 
بـــأن  Smith(و فقـــد أوضـــح تقريـــر لجنـــة ســـمث (Ferguson,2002.77 الفعليـــة

مجل  البحث  األسترالي يركز على  تحقيق االمتيـاج أو التفـوق فـى االضـطالذ يهـكا 
ــــــة لهــــــكا  ــــــاحثي  الفــــــا قي  واســــــتجايذ الحثومــــــة الفيدرالي ــــــه المــــــوارد للب الــــــدورو وتوجي
ـــاف  يـــي   ـــة تشـــجع التن ـــل وفـــق معـــايير محـــددم وبطريق ـــم توجيـــع التموي التوصـــياتو وت

ا كبيـرما فـي العقـد األخيـر مـ  القـرن م سسات التعليم الجامعيو وبكلذ الم   سسات جهدم
العشــري  لتقــويم البحــث العلمــي مــ  أجــل تحســي  جودتــهو وتحديــد التمويــل المطلــوأ 
وتحقيق الفاعلية وظلذ المراجعة الجماعية الخارجيـة اآلليـة الر يسـة لمبـادرات التقـويمو 

ويم المخرجـات وأجريذ دراسات في أستراليا حو  طبيعـة وقيمـة م ًلـرات األداء فـى تقـ
 (.129 -128و 2007البحثية االبهواًليو 

ويـــتم تطـــوير األداء فـــي الجامعـــات األســـترالية مـــ  خـــال  االهتمـــام بأنشـــطة 
التــــدريب والتطــــوير ووضــــع األهــــداف العليــــا وحــــل مشــــثالت األداءو وتــــوفير التمويــــل 

ليو الالجم م  أجل تحقيق التميز البحثي والكي يـدار مـ  قبـل مجلـ  البحـو  األسـترا
ويهــدف مــ  التمويــل الرســمي التأكــد مــ  أن الجامعــات تســهم فــي تحقيــق الطموحــات 
الوطنية والمشاركة في تعزيز نوعية التعليم والتعلم ع  طريق العمل م  أجـل إصـالو 
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ــيم العــالي. كمــا يــتم تــوفير الحــوافز لمشــاركة الطــالأو وتحســي  جــودم مخرجــات  التعل
 (. (Bradley, 2009,4يل أداء الجامعات. التعليم وهو األولوية المناسبة لتمو 

 Triple Helix) الحلزونـي النظـام الثالرـي فتطبـق الفنلنديـة أمـا الجامعـات
System) هي والحثومة والجامعاتو وهكا األعما  قطاعات إلى اتحاد يرمز والكي 
 التـرابط نـرت  فإننـا أخـرت  وبعبـارم ايتيـاري ألي دولـةو نظام لتيوي  األساسية العناصر

والجامعــات  مثــل: الهيلـات األكاديميــة المختلفــة الييانــات يــي  المســتمر التفاعـلو 
والحثوماتو وتدعم الجامعات الفنلندية األداء المرتفـع فـي التعلـيم  والمدار  والشركات

م  خال  سياسات على  مستوت النظام الكي يشجع الجودم والمسـاوام. إلـى جانـب أن 
العديـد مـ  البلـدان. حيـث  اءم مـ  يـرامن التمويـل فـييرنامن التمويل الفنلنـدي أكثـر كفـ

يعتمد على  نظام التمويل القا م على  األداءو باؤضافة ال توجد رسوم دراسـية للتعلـيم 
الجـــامعيو كمـــا يهـــتم بـــاؤدارم اؤســـتراتيجية فـــي م سســـات التعلـــيم الجـــامعي الفنلنـــديو 

 (.(Kettunen ,2015,108وتتناف  الجامعات مع بعضها البع  فى األداء 

وتتنـــوذ الجهـــود المبكولـــة فـــي مجـــا  تطـــوير األداء الجـــامعي بمصـــر والتـــي 
ــيم العــالي فــي فبرايــر  و 2000تجلــذ يوضــوو مــ  خــال  انعقــاد المــ تمر القــومي للتعل

ــــام  عشــــر االعربــــي العاًلــــر( لمركــــز تطــــوير التعلــــيم  والمــــ تمر القــــومي الســــنوي الث
ظومة األداء في الجامعات العربيـة فـي الجامعي بجامعة عي  ًلم  بعنوان تطوير من

ــــي أاســــط   ــــى جانــــب محــــاوالت 2014ضــــوء المتغيــــرات العالميــــة المعاصــــرم ف . إل
الجامعات المصـرية فـي تطـوير األداء واسـتخدام التينولوجيـا المتطـورم و نشـاء مثتبـات 
ـا مـ  تلـت الجهـود مـا  أكثر مالءمة ومعامل تستوعب تلـت التينولوجيـا المتطـورمو وأيضم

م 2003به جامعة القاهرم م  فصل إدارم البحو  م  الدراسات العليا منك عـام  قامذ
لتتركز أنشـطتها فـي خدمـة البحـو  والمشـروعات البحثيـةو أمـا جامعـة اؤسـثندرية فقـد 

يتطـــوير ال حـــة حـــوافز الجامعـــة و دخـــا  تعـــديالت علـــى   2010قامـــذ فـــي ديســـمبر 
ولياــاو وجامعـة عــي  ًلـم  فقــد رفعــذ معـايير مــنح الجـوا ز لتوافــق الشـروو المطلوبــة د

قيمة مثافآت النشر الدوليو وتم تشثيل لجنة لمتابعة الترتيـب الـدولي للجامعـة ووضـع 
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خطــة لتحســي  ترتيبهــا وتيــريم أعضــاء هيلــة التــدري  الحاصــلي  علــى  جــوا ز الدولــةو 
 (.297و  2014ووضع خطط للتحسي  المستمر والسعي للتميز امحمودو 

  مشكلـة البحـث:
ا م  التحديات منها ضعف قدرتـه علـى  يواجه التعليم الجامعي المصري عددم
مواكبة التغيـرات العلميـة والتينولوجيـة واالجتماعيـة بالمسـتوي المنشـود واجديـاد حاجـات 
المجتمـــع والســـوقو ممـــا جعلـــذ الجامعـــات ايـــر قـــادرم علـــى  االرتقـــاء بمســـتوي األداء 

جوانــب قصــور فــي األداء الجــامعي مرتبطــة بثــل وتحقيــق أهــدافها إلــى جانــب وجــود 
وظــا ف الجامعــة وأدوارهــا نتيجــة لــنقا التمويــل الــكي يتــرك ةرــارما ايــر مناســبة علــى 
أداء الجامعــــاتو وتقلــــا عــــدد األســــاتكم الــــكي  يــــتم تــــأهيلهم فــــي الجامعــــات الغربيــــة 
 المتميــزم وانخفــات مســتوي الخــدمات الطالييــة وتوقــف مشــروعات التطــوير أو ســيرها

 (.22و 17و 2014يبطء امحمدو 
وت كــد العديــد مــ  الدراســات الســابقة علــى  أن هنــاك بعــ  المعوقــات التــي 

ــــي اعبــــد الخــــالقو  (و 550و 2014تواجــــه األداء الجــــامعي فــــي مصــــرو منهــــا مــــا يل
و 2011(و ا محمــــــــد و  16و 2012( و اصــــــــالو الــــــــدي و 32و 2014احســــــــني و 

و 1999(و امحمــــــــــودو 6 - 5و 1999(و ايلبــــــــــعو 22و 2010(و اأيوخليــــــــــلو 134
25:) 
 اياأ المرجعات االمعايير( المنضبطة ل داء الجامعي في جميع مستوياته. •
ضـــعف العالقـــة يـــي  التخصصـــات المتاحـــة للطـــالأ فـــي الجامعـــات واحتياجـــات  •

 سوق العمل. 
ــا طــو  فتــرم  • ضــعف قنــوات التواصــل يــي  الجامعــة والمجتمــع المحلــي لهــاو وأيضم

 وخدمة المجتمع. التباعد يي  الجامعة
 اجدحام الجامعات بما يفوق طاقتها االستيعايية م  الطالأ. •
 ضعف نظام التوجيه واؤرًلاد لطالأ التعليم الجامعي. •
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انصــــراف أعضــــاء هيلــــة التــــدري  عــــ  أدوارهــــم األساســــية فــــي الجامعــــة؛ نتيجــــة  •
 لشعورهم بعدم الرضا الوظيفي وواقعهم اير المستقر.

ت والتجهيــزات الالجمــة الحتياجــات العمليــة التعليميــة الــنقا الواضــح فــي اؤمثانــا •
 وضعف مستوت كفاءم اليثير منها.

ــــق  • قصــــور المثتبــــات الجامعيــــة عــــ  الوفــــاء بــــالغرت منهــــاو وخاصــــة فيمــــا يتعل
 يتحديث ما فيها م  كتب وموسوعات ومصادر وتقنيات.

ــــرتبط بجــــودم البحــــو   • ــــة؛ ألســــباأ ت ــــة االســــتفادم مــــ  نتــــا ن البحــــو  الجامعي قل
  مثاناتهاو ومنها ما يرتبط ينظرم قطاعات اؤنتاج لجدوت البحو  الجامعية. و 

ــــة   • ــــي العطــــاء للعملي ــــأم المتميــــزي  ف ــــة االهتمــــام ينظــــام الحــــوافز الماليــــة لمثاف قل
 التعليمية.

 ضعف ميزانيات البحث العلمي الجامعي مقارنة بالدو  األجنبية. •
 لعالي ضمانما للجودم الشاملة. اياأ معايير ونظم تقييم أداء م سسات التعليم ا •
 قلة االهتمام يتقييم أداء الجامعات المصرية.   •

وفــض ءــاء مــا ســبر  مكــن  ــرئ الاــااي الــرييك التــالي: كيــ   مكــن     
 اإلفادة من خبرة دولتي المقارنة في تطاير األداء الجامعي بمصر؟ 

 ويتفرذ منه األسللة اآلتيـة:
 العالم المعاصر؟ما مالمح األداء الجامعي في  -1
 ما واقع األداء الجامعي في أستراليا؟  -2
 ما واقع األداء الجامعي في فنلندا؟  -3
ما أوجـه التشـابه واالخـتالف فـي األداء الجـامعي فـي كـل مـ  أسـتراليا وفنلنـدا فـي  -4

 ضوء العلوم االجتماعية المختلفة؟
مـا اؤجـراءات المقترحــة لتطـوير األداء الجــامعي بمصـر فـي ضــوء خبرتـي دولتــي  -5

 المقارنة؟ 
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 أهـداف البـحث:
ـــادم  ـــال  االستفـ ـــوير األداء الجــامعي المصــري مــ  خــ يســعى البحــث إلــى تطــ

 مـ  دولتــي
 المقارنة ع  طريق ما يلي:

 التعرف على  مالمح األداء الجامعي في العالم المعاصر.  -1
 وقوف على  واقع األداء الجامعي في أستراليا.ال -2
 الوقوف على  واقع األداء الجامعي في فنلندا. -3
الوقوف على  أوجـه التشـابه واالخـتالف فـي األداء الجـامعي فـي كـل مـ  أسـتراليا  -4

 وفنلندا وتفسيرها في ضوء العلوم االجتماعية المختلفة. 
التوصل إلى إجراءات مقترحة لتطوير األداء الجـامعي بمصـر فـي ضـوء خبرتـي   -5

 دولتي المقارنة.
 أهميـة البحـث:

 ة:  تتبي  أهمية البحث في النقاو التالي
نظرما لمـا يمثلـه مـ   -في اآلونة األخيرم  -يحظى األداء الجامعي باهتمام كبير   -1

ـــة  ـــى  إنجـــاج العمـــل الجـــامعي وتقـــديم خـــدمات نات جـــودم عالي قـــدرم الجامعـــة عل
 تحقق رضا العمالء.

يعتبـــر هـــكا البحـــث مـــوط  اهتمـــام المســـلولي  عـــ  تطـــوير التعلـــيم الجـــامعي فـــى   -2
 خصصي  في المجا . مصرو وككلت الباحثي  والمت

المناسـبة للمشـثالت التـي يعـانى  الحلـو  يمث  أن تساعد نتـا ن البحـث فـي إيجـاد -3
 األداء. رفع مستوت  خاللها م  يمث  والتي منها األداء الجامعي في مصر

 حـدود البحث: 
 يقتصر البحث على  الحدود اآلتية: 

و تشـــــمل عناصـــــر األداء الجـــــامعي: االطـــــالأ  أعضـــــاء هيلـــــة حـــــدود مجاليـــــة  -1
التــدري و البحــث العلمــيو اؤمثانــات الماديــةو تقــويم األداء(. بحيــث يــتم تطــوير 
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أداء الطـــــالأو وأداء أعضـــــاء هيلـــــة التـــــدري و واألداء البحثـــــيو واألداء المـــــالي 
قــــويم باعتبــــارا مــــ  اؤمثانــــات الماديــــةو و نا نكــــر األداء فيجــــب توضــــيح كيفيــــة ت

 األداء.
و تتنـــاو  الدراســـة مـــ  الجامعـــات األجنبيـــة: الجامعـــات األســـترالية حـــدود مكانيـــة  -2

والجامعات الفنلندية؛ ونلت حيث تتمتع الـدولتان بعـدد كبيـر مـ  الجامعـات الرا ـدم 
في األداء وتم تصنيفها في مراكز متقدمة يي  الجامعـات العالميـة. كمـا أن األداء 

االقتصـــادي مـــ  خـــال  رفـــع الجــامعي المتميـــز بالـــدولتي  انعثـــ  عليهمـــا بالتقــدم 
مستوت مهارات العاملي  وجيادم معدالت اؤنتاجو نظرما لتميز الجامعـات بالـدولتي  
بمنشــــآت التعلــــيم والتــــدريب والبحــــث العلمــــي علــــى  أفضــــل المســــتويات العالميــــة 

 والتينولوجيا الحديثة.  
 منهج البحث وخطااته:

يعـة وأهـداف الدراسـة. يسير البحث وفق المنهن المقارن الكي يتناسـب مـع طب
حيـث تــتم الدراســة المقارنــة لـ داء الجــامعي بثــل مــ  أسـتراليا وفنلنــدا فــي ضــوء دراســة 
وتحليـــل القـــوت والعوامـــل الثقافيـــة المـــ ررم فـــي األداء الجـــامعي يـــدولتي المقارنـــةو ويعـــد 
المنهن المقارن مـ  أأنسـب المنـاهن المسـتخدمة لدراسـة التربيـة بطريقـة مقارنـة وأكثرهـا 

موالم للمنـــاهن الفرعيـــةو التـــي يمثـــ  اســـتخدامها فـــي هـــكا الدراســـة المقارنـــةأ اعبـــودو ًلـــ
 (و وعلى  نلت يسير البحث وفق الخطوات اؤجرا ية التالية:  96و 2004

 الوصف ل داء الجامعي في العالم المعاصر. -1

الوصـف لــ داء الجــامعي فـي أســتراليا وفنلنــدا مــ  حيـث التعــرف علــى  قبــو   -2
م الدراســــة و عــــداد أعضــــاء هيلــــة التــــدري  والبحــــث العلمــــي الطــــالأ ونظــــا

 والمثتبات الجامعية واؤمثانات المادية وتقويم أداء الجامعات.

التفســير يتحليــل األدء الجــامعي فــي ســياقه الثقــافي والتعــرف علــى  العوامــل  -3
 الم ررم فيه.
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المقارنــةو ونلــت بعمــل تحليــل مقــارن لــ داء الجــامعي فــي الــدولتي  مــ  أجــل  -4
التعــــــرف علــــــى  أوجــــــه التشــــــابه واالخــــــتالف وتفســــــيرها فــــــي ضــــــوء العلــــــوم 

 االجتماعية المختلفة.

التوصـــل إلـــى إجـــراءات مقترحـــة لتطـــوير األداء الجـــامعي بمصـــر فـــي ضـــوء  -5
 خبرتي دولتي المقارنة.

 مصطلحات البحث:
 Performanceاألداء   -1

ت الشـــــيء: قـــــام بـــــهو اتـــــأد ت( األمـــــر: األداء ااســــم(و والمصـــــدراالتأدية(و أد 
 (.10و 1994أنجزو األداءو االمعجم الوجيزو 

ـا وواجبـات مسـلوليات مـ  الوظيفـة بأعبـاء القيـام بأنـه األداء ويعـرف  وفقم
 (.174و 2012أداؤا االشخيبي وةخرونو  المفروت للمعد 

 المنظمـة األهـداف أو الفريـق أو الفـرد يلـو  درجـة كمـا يعـرف األداء بأنـه
 (.  18و 2002وفعالية امصطفىو  بثفاءم المخططة

يتبــي  مــ  المفــاهيم الســابقة لــ داء أنهــا تركـــز علــى  أن األداء جهــد مبــكو  
 م  قبل فرد أو مجموعة أو منظمة م  أجل تحقيق األهداف المحددم.  

بأنـــه القـــدرم علـــى  إنجـــاج عمـــل أو  -إجرا ياـــا -وبالتـــالي يمثـــ  تعريـــ  األداء
 معي .  القيام ينشاو ما؛ لتحقيق هدف

 University Performanceاألداء الجامعي  -2
يعــرف األداء الجــامعي علــى  أنــه المنفعــة أو المنــافع المســتمدم مــ  الجامعــة 
مــــ  قبــــل الجهــــات المعنيــــة يتينولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالتو ويمثــــ  قيــــا  أداء 
الجامعـــات مـــ  خـــال  تقيـــيم  تصـــورات أصـــحاأ المصـــلحةو مثـــل: نتـــا ن المســـح مـــ  

 . (Lokuwaduge , 2011 ,6,59)الجهات المستفيدم.  



 مقارنة لألداء اجلامعي يف اسرتاليا وفنلندادراسة                 رمضان حممد السعوديد/ 

658 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                          العدد السادس – ديسمرب 2016م

يعرف األداء الجامعي بأنه الطريقة التي يتحدد م  خاللها كيفيـة تحقيـق كما 
نشــاو مــا مــ  قبــل عضــو هيلــة التــدري  يهــدف إرــراء المعرفــة ونقلهــا ورعايــة الطــالأ 

 (. 33و 2005وتنمية المجتمع اعليو 
ـا يعـرف األداء الجـامعي  الجامعـة اسـتخدام لييفيـة أنـه انعثـا  علـى  وأيضم

 علـى  قـادرم تجعلهـا بصـورم وفعاليـة بثفـاءم لبشـريةو واسـتغاللهاوا الماديـة لمواردهـا
همـا:  أساسـيي  تفاعـل عنصـري  حاصـل هـو األداء فـإن الشـثل وبهـكا أهـدافهاو تحقيق
 نلـت مـ  المحققـة والنتـا ن اليفـاءمو يـكلت ويقصد الجامعة موارد استعما  في الطريقة

 (.227و 217و 2010االداوديو الفعالية  عامل يكلت ويعني االستخدام
يتضـــح مـــ  المفـــاهيم الســـابقة لـــ داء الجـــامعي أن المفهـــوم األو  يوضـــح أن 
األداء الجــامعي منفعــة تقــدمها الجامعــة للمســتفيدي و وي كــد المفهــوم الثــاني أن األداء 
الجـــامعي عبـــارم عـــ  تحقيـــق نشـــاو مـــا مـــ  قبـــل أعضـــاء هيلـــة التـــدري  يهـــدف إرـــراء 

طـالأ ومـ  رـم يهمـل عناصـرالتعليم الجـامعي األخـرتو يينمـا يتنـاو  المعرفة ورعايـة ال
والبشـرية  الماديـة لمواردهـا الجامعـة المفهوم الثالث األداء الجامعي علـى  أنـه اسـتخدام

 أهدافها.  تحقيق على  قادرم تجعلها بصورم وفعالية بثفاءم واستغاللها
ــا -ويعــرف األداء الجــامعي جامعــة علــى  اســتخدام بأنــه يمثــل قــدرم ال -إجرا يا

مواردهــــا وعناصــــرها االطــــالأو أعضــــاء هيلــــة التــــدري و إمثاناتهــــا الماديــــة والفنيــــةو 
 البحو  العلمية(و م  أجل إنجاجالمهام المطلوبة وتحقيق أهداف الجامعة.   

 الدراسات الاابقـة: 
يتنــاو  البحــث بعــ  الدراســات الســابقة نات الصــلة بموضــوذ الدراســةو وتــم 

 تصنيفها إلى دراسات عربية وأخرت أجنبية على  النحو التالي:

 الدراسات العربية:  -1

  تتمثل الدراسات العربية فيما يلي وتم ترتيبها م  األحد  إلى األقدم:  
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ـــا ير الجـــادة الشـــاملة ونظـــء   -أ  ـــي ءـــاء مع ـــايء األداء الجـــامعي ف منظامـــة تق
 (. 2014االعتماد )عبدالخالر، 

 هدف البحث إلى تحقيق األهداف التالية : 
تقــــويم األداء الجــــامعي فــــي ضــــوء معــــايير الجــــودم الشــــاملة لعناصــــر المنظومــــة  •

طوير األداءو وتحديـد الجامعيةو والغاية م  هكا المعايير هو اؤسهام في عملية ت
 أوجه النجاو وتعزيزها وتعيي  نواحي القصور ومعالجتها. 

الوقــوف علــى  المعــايير الواجــب اتباعهــا لتقيــيم جــودم العمليــة التعليميــة وتطــوير  •
 األداء بالجامعات في ضوء معايير الجودم الشاملة ونظم االعتماد األكاديمي. 

ــا للبحــث بحيــث ي   تحــدد فــي خطــوات إجرا يــة تســير بالبحــث ولــم تحــدد الباحثــة منهجم
 حتى تصل إلي نتيجة محددم.

 وم  أهم نتا ن البحث ما يلـي: 
ضرورم إنشاء ةلية للتقويم الكاتي بثل جامعة على  ًلثل مراكز للتقـويم الـكاتي أو  •

 مجل  دا م للتقويم الكاتي. 

وفير تأســي  مراكــز البحــو  الم سســية التــي تتــولى إجــراء البحــو  الهادفــة إلــى تــ •
 البيانات الالجمة للتقويم الكاتي ودعم القرار والتخطيط. 

تقايء أداء الجامعات وفًقا لمنظار األداء المتاازن دراسة حالة جامعـة ففريقيـا  -ب 
 (. 2014(، )عبد الرحمن، 2013 -2008العالمية )

هدف البحـث إلـى معرفـة أرـر اسـتخدام نمـونج األداء المتـواجن فـي تقـويم أداء 
التعلــــيم والنمــــو(  -العمليــــات الداخليـــة  -المـــا  -ات بمحــــاورا األربعـــة االعمــــالءالجامعـــ
 على  جامعة إفريقيا العالمية.  بالتطبيق

واعتمــد البحــث علــى  المــنهن الوصــفي ومــنهن دراســة الحالــة. باؤضــافة إلــي 
 المنهن التحليلي اؤحصا ي.
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ـــا ن البحـــث أن إدارم الجامعـــة تشـــجع وتـــدعم نمـــط العمـــل يـــروو  وأظهـــرت نت
الفريـــق الواحـــدو وأن مـــوارد الجامعـــة يـــتم اســـتخدامها فـــي تحقيـــق أهـــداف الجامعـــة وأن 
الطــالأ يــتم معــاملتهم بعدالــة دون تميــزو وبينــذ الدراســة أن جــودم الخــدمات المقدمــة 

وير قـــدرات العـــاملي  عـــ  طريـــق متدنيـــةو وأن إدارم الجامعـــة تحـــرج علـــى  تطـــللطـــالأ 
 . يرامن التدريب

ــــة األداء  -جـــــ  ـــــة باســــتخدا  بطا  ـــــات المصري ــــايء األداء اإلســــتراتيجي للجامع تق
 (. 2012المتاازن )صالئ الد ن، 

يتمثـــل الهـــدف الـــر ي  للبحـــث فـــي التوصـــل إلـــى إســـتراتيجية مقترحـــة لتقـــويم 
ــــواجن. واعتمــــد  ــــة األداء المت األداء اؤســــتراتيجي للجامعــــات المصــــرية باســــتخدام بطاق

 .SWOT Analysisالبحث على  أسلوأ التحليل اؤستراتيجي 

ــــا ن البحــــثو التوصــــل إلــــى إســــتراتيجية مقترحــــة لتقــــويم األداء  ومــــ  أهــــم نت
للجامعــات المصــرية باســتخدام بطاقــة األداء المتــواجنو وكــان أهــم المنطلقــات ؤســتراتيجي ا

المقترحـــة أن تقـــويم األداء االســـتراتيجي للجامعـــات هـــو العمليـــة  األساســـية لرســـتراتيجية
التـــي تســــتخدم للتحقـــق مــــ  مـــدت إنجــــاج األهـــداف الجامعيــــة اؤســـتراتيجية باســــتخدام 

   المعتمدم. مجموعة م  المعايير والمقايي

تطاير أداء الجامعـات المصـرية فـي ءـاء فدارة الجـادة االسـتراتيجية )ها ـء،   -د 
2008 .) 

هــدف البحـــث إلـــى تحديـــد بعـــ  اآلليـــات المقترحـــة لتطـــوير األداء الجـــامعي 
المصري مستخلصـة مـ  إدارم الجـودم االسـتراتيجية. واسـتخدم البحـث المـنهن الوصـفي 

 هدافه.ونلت في ضوء مشثلة البحث وأ 
وم  أهم نتا ن البحث الوصو  إلى مجموعة م  المبادئ األساسية الموجهـة 

 لتطوير األداء الجامعي م  منظور إدارم الجودم االستراتيجيةو ومنها: 
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أن جامعاتنــا يوضــعها الحــالي تحتــاج إلــى سلســلة مــ  الجهــود التطويريــة المســتمرم  •
 حتى تيون قادرم على  المنافسة محلياا وعالمياا. 

أن تطبيــــق إدارم الجــــودم اؤســــتراتيجية فــــي الســــياق الجــــامعي يضــــم  اســــتمرارية  •
 الجهود التطويرية بالجامعة. 

ودم اؤسـتراتيجية ال تمتـد ةرـارا إلـى  أن تطوير األداء الجامعي في ضوء إدارم الج •
أم ال تظهـــر نتا جـــه بالنســـبة لعمـــالء الجامعـــة الـــداخليي  والخـــارجيي  فقـــطو و نمـــا 

 تمتد إلى المجتمع كثل ونلت في إطار المسلولية االجتماعية. 
ــر الجــادة   -هـــ  ــي لتحقي ــا ن العرب ــي ال ــة ماــتقبلية حـــاي األداء الجــامعي ف رؤي

  (.2007الشاملة )نصر، 
هـــدف البحـــث إلـــى اقتـــراو رؤيـــة مســـتقبلية لتطـــوير أداءات كـــل مـــ  الطالـــب 

وعضو هيلة التدري و واألقسام العلمية واليليـات والجامعـات إلـى أفضـل صـورم الجامعيو 
ممثنــة مــ  خــال  تطــوير كــل عنصــر مــ  تلــت العناصــر يهــدف تحقيــق الجــودم الشــاملة 

ــللتعلــيم الجــامعي العربــي ا للبحــث. بحيــث يتمثــل فــي خطــوات . ولــم يحــدد الباحــث منهجم
 إجرا ية تسير بالبحث حتى تصل إلى نتيجة محددم.

ــالتعليم الجــامعي العربــي مــ  خــال   ومــ  أهــم نتــا ن البحــثو تطــوير األداء ب
تقيــيم الوضــع الــراه  للطالــب بالمرحلــة الجامعيــة األولــى وبالدراســات العليــا والبحــو و 

ــــدري و والقســــم العلمــــي واليل ــــة الت ــــى  تطــــوير وعضــــو هيل يــــة والجامعــــةو والعمــــل عل
 وتحديث كل منها بالوسا ل المناسبة. 

أداء الجامعــات فــي خدمــة المجتمــ  وعال تـــه باســتقاللها: دراســة مقارنــة فـــي  -و
جمهارية مصر العربية والاال ات المتحدة األمريكية والنـرويج )عبـد الناصـر، 

2004 .) 
 هدف البحث إلى تحقيق األهداف التالية: 



 مقارنة لألداء اجلامعي يف اسرتاليا وفنلندادراسة                 رمضان حممد السعوديد/ 

662 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                          العدد السادس – ديسمرب 2016م

ف علــى  طبيعــة أداء الجامعــات المعاصــرم فــي خدمــة مجتمعاتهــا بمــا يتفــق الوقــو  •
 واستقاللية الجامعة. 

الوقــــوف علــــى  الوضــــع الــــراه  ألداء الجامعــــات المصــــرية فــــي خدمــــة المجتمــــع  •
 ومدت اتفاقه مع استقاللية الجامعة. 

الوقــوف علــى  الوضــع الــراه  ألداء الجامعــات األمريثيــة والنرويجيــة فــي خدمــة  •
 المجتمع بما يتفق واستقاللية الجامعة. 

فــي خدمــة المجتمــع  الوصــو  إلــى تصــور مقتــرو لتفعيــل أداء الجامعــات المصــرية •
 بما يتفق واستقاللية الجامعة. 

ـــارن ونلـــت مـــ  خـــال  أبعـــاد منهجيـــة البحـــث  ـــى  المـــنهن المق واعتمـــد البحـــث عل
التربوي المقارن والتي تتمثل فـي: البعـد التـاريخيو البعـد الوصـفيو البعـد التحليلـي 

 الثقافيو البعد المقارن التفسيريو البعد التنب ي.
لبحثو حدارة االهتمـام يوظيفـة الجامعـات المصـرية فـي وكان م  أهم نتا ن ا

خدمــة المجتمــعو حيــث إن الجامعــات المصــرية منــك تأسيســها ولفتــرم ليســذ بالقصـــيرم 
ركــــزت علــــى  الوظيفـــــة التدريســــية والبحثيـــــة فــــي مقايــــل ضـــــعف االهتمــــام بالوظيفـــــة 

 .الخدميةو مما أدت إلى ضعف الترا  الخبري للجامعات المصرية في هكا المجا 
 الدراسات األجنبيـة: -2

ـــم ترتيبهـــا علـــى   ـــدم وت ـــي األق ـــة مـــ  األحـــد  إل يعـــرت البحـــث الدراســـات األجنبي
 النحو التالي: 

 ,Kettunen)خطــة التمايــل القــايء علــض  األداء بماساــات التعلــيء العــالي   -أ 
2015) 

ـــا م علـــى  األداء فـــي الجامعـــات  ـــيم خطـــة التمويـــل الق هـــدف البحـــث إلـــى تقي
اليثيــر مــ  الــدو  فشــلذ العديــد مــ  الخطــط ألنهــا ايــر مســتقرمو وتشــير الفنلنديــةو ففــي 
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التمويــل فــي الجامعــات الفنلنديــة قــد طــورت مــ  معــدالت تخــرج نتــا ن البحــث إلــى: أن خطــة 
 . الطالأ وبخاصة يي  الطالأ الككور

 De Silva)دارة واألداء: دراســـة تطبيقيـــة علـــض  الجامعـــات األســـترالية اإل -ب 
Chitra) 

هدف البحث إلى رصد العالقـات يـي  الهيثـل اؤداري والحثـومي وممارسـات 
وأداء الجامعــات األســتراليةو حيــث إن هيثــل وعمليــات وممارســات مجلــ  الجامعــات 

 األسترالية له تأرير على  أداء الجامعات. 
لنتا ن التي توصل إليها البحـث: أنـه لـي  هنـاك عالقـة نات داللـة وم  أهم ا

إحصــا ية يــي  الشــفافية فــي التقــارير وبــي  األداء أرنــاء فتــرم الدراســات التجريبيــة. كمــا 
توصلذ الدراسة إلى أن العالقة اؤيجاييـة يـي  حجـم الجامعـة واألداء والعالقـة السـلبية 

ليبيـــرم الحجـــم تيـــون نات توجـــه واضـــح يـــي  حجـــم الجامعـــة والتـــدري و فالجامعـــات ا
لالهتمــام بالبحـــث العلمـــيو يينمــا الجامعـــات نات الحجـــم الصــغير تركـــز علـــى  جـــودم 

 التدري . 
التميــف فــي البحــث بيســتراليا وإدارة األداء بــالتعليء العــالي األســترالي، مراجعــة  -جـــ 

 (Gable, 2013)لاياق الاياسات 
هــــدف البحــــث إلــــى توضــــيح المبــــادرات التــــي تتخــــكها الجامعــــات األســــترالية 
لتحسي  الوضع الخاج بالبحث العلمي األسـتراليو وتركـز الدراسـة علـى  نظـم تمويـل 

م تنفيـــكا فـــي ســـياق اؤصـــالحات التـــي تتخـــكها الحثومـــة األســـترالية البحـــث الـــكي يـــت
لتطــوير التعلــيم الجــامعي. كمــا تتنــاو  الدراســة االتجاهــات والمبــادرات التــي ســيطرت 
ــــيم الجــــامعي لعــــدم عقــــود وخاصــــة فيمــــا يــــرتبط بالعالقــــة يــــي   علــــى  م سســــات التعل

علــى  تطــوير البحــث  الم سســات والحثومــة األســتراليةو ونلــت باؤضــافة إلــى التركيــز
 -العلمـــي فـــي إطـــار المحاســـبية ممـــا يجعـــل مـــ  إصـــالحات وتطـــوير البحـــث العلمـــي

 أمرما ضرورياا ومهماا.  -بشثل عام  -والتعليم الجامعي  -خاصة 
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ومــ  أهــم مــا توصــل إليــه البحــثو أن مبــادرم تميــز البحــث العلمــي بأســتراليا 
Excellence Research Australia (ERA)الوسـا ل المهمـة لتقيـيم  و تعـد أحـد

الوضع الحالي للبحث العلمـي بالجامعـات األسـترالية واؤسـتراتيجيات المهمـة المطلوبـة 
مــ  أجــل النهــوت بجوانــب الضــعف فــي هــكا الســياق. باؤضــافة إلــى تــدعيم جوانــب 
ـــادم التمويـــل وربـــط الجامعـــات األســـترالية بمراكـــز البحـــث األخـــرت  القـــوم مـــ  خـــال  جي

 بالمجتمع. 
األداء المــرتبب بالــدخل فــي الجامعــات األســترالية، دراســة حالــة علــض  جامعــة   -د 

 (Harkness, Schier, 2011)ساينبرن 
هــــــدف البحــــــث إلــــــى توضــــــيح العالقــــــة يــــــي  أداء أعضــــــاء هيلــــــة التــــــدري  

وبــي  الــدخل المــادي  -خاصــة  -وجامعــة ســوينبرن  -عامــة  -بالجامعــات األســترالية
لهمو وتوضح الدراسة أن األداء المرتبط بالدخل لـي  منتشـرما فـي الجامعـات األسـترالية 

ف إلــى ربــط مســتويات وليــ  جامعــة ســوينبرن للتينولوجيــا بملبــورن قــدمذ خطــة تهــد
 األداء بالدخل المادي ألعضاء هيلة التدري . 

ومــ  النتــا ن التــي توصــل إليهــا البحــث: أن تطبيــق خطــة األجــر المــرتبط بــاألداء 
ســـوينبرن لـــم تيـــ  فعالـــة؛ ونلـــت لعـــدم أســـباأ مـــ  يينهـــا: أنـــه يوجـــد عـــدد مـــ   بجامعـــة

لـت بعامـل ارتفـاذ األجـرو أعضاء هيلة التدري  نو دافعية عاليـة لـ داء دون ارتبـاو ن
م  الرضا الوظيفي هـم بالتـالي لـديهم وأعضاء هيلة التدري  الكي  لديهم مستويات عليا 

 . مستويات أعلى  في أداء مهامهم بالجامعات بشثل فعا 
الدور المتغير للجامعات في تنمية األ اليء )دراسة حالة علض  فنلندا والاال ـات  -هـ 

 (Chakrabarti, Rice, 2003)المتحدة األمريكية(، 
 هدف البحث إلى التعرف على  ما يلي: 

أدوار الجامعـــات فـــي التنميـــة االقتصـــادية واؤقليميـــة فيمـــا يتعلـــق بجيـــل المعرفـــة  •
 وعمليات التحو  المرتبطة بالجامعات. 
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مـــدت اخـــتالف أدوار واتجاهـــات الجامعـــات فـــي الواليـــات المتحـــدم األمريثيـــة عـــ   •
 الجامعات الفنلندية. 

م  أهم النتا ن التي توصل إليهـا البحـث: أن الجامعـات لهـا دور أًلـمل فـي و 
التنميــــة االقتصـــــاديةو ولقــــد كانـــــذ فنلنـــــدا ناجحــــة فـــــي تأســـــي  عالقــــة تعاونيـــــة يـــــي  
الجامعــات والم سســات العامــةو وفــي الواليــات المتحــدم قامــذ بعــ  الواليــات بمحاولــة 

 صو  إلى األهداف. تحقيق نلت ولي  كانذ عملية النجاو محدودم في الو 

 تعلير عا  علض  الدراسات الاابقة:   

عــــرت البحــــث لمجموعــــة مــــ  الدراســــات الســــابقة العربيــــة واألجنبيــــة والتــــي 
اســـتفادت منهـــا الدراســـة الحاليـــةو وتشـــايهذ بعـــ  الدراســـات فـــي بعـــ  أهـــدافها مـــع 
أهــداف الدراســـة الحاليـــةو ومنهـــا دراســـة نهلـــة عبــد القـــادر هاًلـــمو ودراســـة محمـــد علـــى 

ة أداء الجامعــات نصــرو ودراســة عبــد الناصــر محمــد رًلــاد فــي الوقــوف علــى  طبيعــ
ـــــات المقترحـــــة لتطـــــوير أداء  ـــــد بعـــــ  اآللي ـــــي خدمـــــة مجمتعهـــــاو وتحدي المعاصـــــرم ف

 الجامعات المصرية. 

وأسفرت نتا جها أن جامعاتنا يوضعها الحالي تحتاج إلـى سلسـلة مـ  الجهـود 
التطويريــة المســـتمرم حتــى تيـــون قــادرم علـــى  المنافســـة محلياــا وعالمياـــاو وهــكا مـــا دفـــع 

لحاليـة للتصـدي لجوانـب القصـور مـ  خـال  تنـاو  أداء الجامعـات األسـترالية الدراسة ا
والفنلنديـةو فضـالم عـ  االســتفادم التـي اسـتفادتها الدراسـة الحاليــة مـ  الدراسـات الســابقة 
فــــي التعــــرف علــــى  طبيعــــة األداء الجــــامعي فــــي بعــــ  الــــدو : الواليــــات المتحـــــدم 

 األمريثيةو والنروينو وجنوأ إفريقيا. 

حـــي  اختلفـــذ الدراســـة الحاليـــة فـــي تناولهـــا لـــ داء الجـــامعي فـــي دولتـــي فـــي 
أســتراليا وفنلنــدا مــ  خــال  المــنهن المقــارن حتــي يــتم تقــديم إجــراءات مقترحــة لتطــوير 
األداء الجــامعي بمصــر فــي ضــوء خبرتــي دولتـــي المقارنــةو وبالتــالي تيــاد تيــون مـــ  

 الدراسات القليلة في مجا  األداء الجامعي. 
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 الاير في البحث:  خطاات
يســير البحــث الحــالي وفــق المــنهن المقــارن الــكي يتناســب مــع طبيعتــه المقارنــةو      

 ويتبع الخطوات التالية: 
الخطـــوم األولـــى: تتضـــم  اؤطـــار العـــام للبحـــثو ويشـــتمل علـــى : مقدمـــة البحـــث  •

ومشــثلته وأهدافــه وأهميتــه والمــنهن المتبــع بالبحــث وحــدودا ومصــطلحات البحــث 
 لسير في البحث. وخطة ا

 الخطوم الثانية: مالمح األداء الجامعي في العالم المعاصر. •
ـا للمحـاور  • الخطوم الثالثة: عرت األداء الجـامعي فـي كـل مـ  أسـتراليا وفنلنـدا وفقم

التاليــــة: الطــــالأو عضــــو هيلــــة التــــدري و البحــــث العلمــــيو اؤمثانــــات الماديــــةو 
 وتقويم األداء. 

الدراســـة التحليليـــة المقارنـــة لـــ داء الجـــامعي بثـــل مـــ  أســـتراليا الخطـــوم الرابعـــة:  •
وفنلنــدا؛ للوقــوف علــى  أوجــه الشــبه واالخــتالف بثــل منهمــا وتفســيرها فــي ضــوء 

 العلوم االجتماعية المختلفة.
الخطـــوم الخامســـة: إجـــراءات مقترحـــة لتطـــوير األداء الجـــامعي بمصـــر فـــي ضـــوء  •

 بيعة المجتمع المصري. خبرتي دولتي المقارنة وبما يتناسب مع ط

 األداء الجامعي في العالء المعاصر )ف ـار نظـري(: -المحار األوي 
يعــد األداء بمثابــة الترجمــة العمليــة لجميــع القــرارات والخطــط واؤســتراتيجيات 
التــي تتخــك علــى  جميــع المســتويات التنظيميــة فــي الجامعــاتو و نا نظرنــا إلــى األداء 

مفهــومي  لــ داء: المفهــوم الضــيق لــ داء الــكي يركــز  علــى  مســتوت الجامعــةو فســنجد
ــــق  ــــي تعثــــ  مــــدت تحقي ــــة الت ــــه الم ًلــــرات المالي ــــى  األداء المــــاليو وتســــتخدم في عل
األهــداف االقتصــادية للجامعــة انمــو الخــدمات والربحيــة(. أمــا المفهــوم الواســع لــ داءو 

مو ومســتوت تقــديم خــدمات جديــدفيركــز علــى  م ًلــرات األداء التشــغيليو مثــل: معــد  
 .(50و 2013جودم المنتن ودرجة التنوذ في الخدمات اسلطانو 
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وقــد ظهــر علـــى  صــعيد الفيــر اؤداري مـــدار  ومــداخل عديــدم كـــان األداء 
ا م  محـاور اهتمامهـاو ومـ  هـكا المـدار  والمـداخل نـككر علـى   وتحسينه محورما ر يسم

ودم الشــــاملة والهندســــة ســــبيل المثــــا : مدرســــة العالقــــات اؤنســــانية ومــــدخل إدارم الجــــ
اؤداريـــة واؤدارم باألهـــداف والتطـــوير التنظيمـــي ومـــدخل المنظمـــات المتعلمـــةو وهنـــاك 
العديد م  العوامل التي يجب أخكها في االعتبار عند التعامـل مـع السـلوك اؤنسـاني؛ 
حيث إن السـلوك يتـأرر بـالمتغيرات المرتبطـة بـالفرد مـ  ناحيـة االخصـا ا الجسـميةو 

المهارات والدوافعو االتجاهاتو الحاجات(و وخصا ا الجامعـة التـي يعمـل  المعارفو
يها م  ناحية أخرت اأهداف الجامعةو وسياستها ورقافتها والهيثل التنظيمي لهـا ونمـط 

 (. 74 -73و 2008القيادم في الجامعة( اأيوالنصرو 

يهـاو  المحيطـة الخارجيـة والبيلـة الجامعـة مثونـات يي  الجامعي ويربط األداء
(و ويتيـون مـ  4و 2009الحجـارو( المختلفـة  الجامعـة مثونـات بجميـع حيـث يـرتبط

كافــة الجهــود العلميــة والفنيــة واؤداريــة التـــي تبــكلها االجامعــة  اليليــة  القســم  عضـــو 
هيلة التدري   مختلـف العـاملي  بمسـتوياتهم المتعـددم  الطـالأ( والتـي تتضـح بصـورم 
ملموسة يمث  مالحظتها م  خال  ًلـواهد وأدلـة محـددم وواقعيـة فـي كافـة الممارسـات 

فعليـــة نات العالقـــة يتنفيـــك جميـــع األنشـــطة والمهـــام والمســـلوليات باألســـاليب والطـــرق ال
ـــاءم المناســـبة وفـــق معـــايير  -فـــي الوقـــذ نفســـه -والوســـا ل المناســـبة  وبالنوعيـــة واليف

وم ًلــــرات وقواعــــد تقــــدير متفــــق عليهــــا مــــع ضــــمان اســــتمرارية تحقيــــق نلــــت اجيــــدانو 
 (. 823و 2005

 ويمث  توضيح األداء الجامعي م  خال  ما يلي:  
 هـي: ر يسـة محــددات رالرـــة يـي  تفاعـل األداء الجـامعي محصلــةيعتبـر  -1

 العمل. إنجاج على  العمل والقدرم ييلة أو ومناخ الفرديةو الدافعية
توجد مجموعة م  العوامـل قـد تسـهم فـي األداء الجـامعيو منهـا: ظـروف   -2

العــاملي  بالجامعــة يرؤســا هم المباًلــري  والنــواحي العمــلو عالقــات األفــراد 
 . المادية
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تحقيـق أهـدافها والتـي  علـى  الجامعـة يرتبط نجاو األداء الجامعي بمدت قدرم -3
 الجامعة. وكفاءم توضح مدت فعالية

باالتجاهـــاتو حيـــث تـــ رر اتجاهـــات  -بشـــثل كبيـــر -يتـــأرر األداء الجـــامعي  -4
أدا هــــمو فــــالفرد الــــكي يحــــب عملــــه ويراــــب فــــي األفــــراد نحــــو العمــــل علــــى  

االستمرار فيه يتحس  مستوت أدا ـه وتـزداد خبرتـه ويـزداد إقبالـه علـى  العمـل 
 يومما بعد يوم.

ـــــي  أداء الجوانـــــب  -5 ـــــواجن واالتســـــاق فيمـــــا ي ـــــى الت يعتمـــــد األداء الجـــــامعي عل
 األكاديميــة واؤداريــة والماليــة أو معــدالت إنجــاج الطــالأ وتــدرجهم و كمــالهم
أو عالقــــــة الجامعــــــة بالبيلــــــة والمجتمــــــع المحلــــــي ومــــــدت رقــــــة الــــــرأي العــــــام 

 وم سساته فيها.

ـا األداء يعـد -6 فـي  أعمالهـا أداء علـى  الجــامعة قـدرم لمـدت الجـامعي مقياسم
 المستقبل. في مختلفة أخرت  أعما  أداء وككلت على  الحاضرو

وانــبو منهــا: وبالتــالي فــإن األداء الجــامعي المتميــز يعتمــد علــى عــدم ج     
مثتبـات ومراكـز مصـادر  -تغكيـة -إسـثان -دعم الخدمات الطاليية ا أنشطة متنوعـة

ـاو والقـدرم علـى  ـا ونوعا تعلم(. إلى جانـب مـدت كفايـة وكفـاءم أعضـاء هيلـة التـدري  كما
ــــا مــــدت مالءمــــة البــــرامن ااألهــــداف  -األنشــــطة -المحتــــوي  -التنميــــة المهنيــــةو وأيضم

التقـــويم(. كمـــا أن اؤمثانـــات المتاحـــة والقـــدرم  -المســـتخدمةالوســـا ل  -أســـاليب الـــتعلم
ــــق األداء الجــــامعي  ــــة ومالءمــــة عملياتهــــا و جراءاتهــــا ضــــرورية لتحقي اؤداريــــة والمالي

 األفضل.
 :University Performance Importance أهمية األداء الجامعي     -أوالً 

ي دي تطوير األداء الجامعي إلى القيام بعملية مراجعة دورية وًلـاملة للنظـام 
الجــامعي مــ  قبــل خبــراء فــي الجــودم بالتعــاون مــع ممثلــي  عــ  كافــة األقســام اؤداريــة 
واألكاديميـــة بصـــورم مســـتمرم مـــ  أجـــل تطـــوير البنيـــة والمـــوارد األساســـية ســـواء كانـــذ 

 -ذ بشـــــرية بمختلـــــف فلاتهـــــا اأكـــــاديميي ماديــــة بمختلـــــف مجاالتهـــــا وأنواعهـــــا أم كانــــ
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خريجي (و ونلـت مـ  خـال  تحسـي  عمليـات التعلـيم والـتعلم  -طالأ -فنيي  -إداريي 
والتنميــة المهنيــة للعــاملي و وجيــادم معــدالت إنجــاج الطــالأو وتــوفير ييلــة تعلــيم وتعلــم 
ــــي: االعــــدلونيو  ــــة األداء الجــــامعي مــــ  خــــال  مــــا يل مناســــبةو ويمثــــ  توضــــيح أهمي

 : (Duvernois, 2001, 59, 77)(و 23 -22و 2002
 التراكميـة الخبـرات خـال  مـ  واسـتمرارا العمـل ربـات علـى  المحافظـة -1

 جيـل م  الخبرات هكا وتور  العمل الجامعيو التي تثري  السابقة والتجارأ
 القيادات. تغيير بغياأ أو الجامعة تتأرر ال بحيث جيل. إلى

اؤداري والمـــالي للجامعـــةو ونلـــت مـــ  خـــال  إتبـــاذ العمـــل علـــى  االســـتقرار  -2
 السياسات والنظم والقواني  المعتمدم.

تــــوفير قيــــادات يديلــــة ممــــا يتــــيح المجــــا  للمتميــــزي  لممارســــة تقــــدمهم فــــي  -3
 الوظا ف العليا.

التركيــز علــى  العنصــر البشــري وتنميتــه وتأهيلــه باســتمرار واســتقطاأ أفضــل  -4
 عتمدها الجامعة في التوظيف.اليفاءات م  خال  سياسة متطورم ت

اســتثمار جهــود كافــة العــاملي  فــي الجامعــة نحــو تطــوير الم سســة فــي إطــار  -5
واضــــــح مــــــ  الواجبــــــات والمســــــلولياتو والمشــــــاركة الجماعيــــــة فــــــي تحقيــــــق 

 األهداف.
ـــى العمـــل  -6 ـــز والء وانتمـــاء العـــاملي  للجامعـــة وأنظمتهـــاو ممـــا يســـاعد عل تعزي

 أجل تقدمها.الدءوأ للمحافظة عليها والعمل م  
االهتمـــام بمرافـــق الجامعـــة ومنشـــآتها والعمـــل علـــى تطويرهـــا وجيـــادم عـــددها   -7

 وتجهيزها بثل المتطلبات التينولوجية.
 فـي تفوقمـا تحقـق للجامعـة التـي اؤداريـة والنظريـات األساليب أفضل اختيار  -8

 تقدمها. مستوت الخدمات التي
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ســتويات عليــا لــ داء جيــادم فرصــة التنــاف  يــي  الجامعــات مــ  أجــل تحقيــق م -9
 مما يساعد في تحقيق خدمة أفضل للمجتمع.

 تحديد معدالت األداء بطريقة مستمرم خال  السنة الدراسية. -10
توفير المعلومات التي يمث  استخدامها على  النحو المال م م  أجـل تحقيـق  -11

 رفاهية الطالأ. 
اء. بحيـث توضيح نقاو القوم والضعف وفهـم الـدوافع اليامنـة وراء رغـرات األد -12

 يتم وصف إجراءات تحسي  األداء. 
ــــة ومســــتوت األداء الجــــامعيو        ــــد مــــ  أهمي كمــــا أن مــــداخل األداء الجــــامعي تزي

ويمث  إيراج نلت م  خال  مـدخل إدارم المعرفـة ودورا فـي الوصـو  إلـى مسـتوت أداء 
 (:73و 2010جيد م  خال  النقاو اآلتية االفار و 

والمفيــدم وخزنهــا وتوجيعهــا وتطبيقهــا تســهل العمــل  إن توليــد المعرفــة الجديــدم  -أ
داخــل الجامعـــةو كمـــا أن وجـــود فريـــق متخصـــا بالتقـــاو المعرفـــة والتشـــجيع 
على  استثمارهاو فضالم عـ  مشـاركة العـاملي  وتفـاعلهمو ووجـود قيـادم فعالـة 

 تقود تلت العمليات ؤحدا  التناسق والتناام فيما يينها ي دي نلت إلى:
التياليف اؤجماليـة للعمـل الجـامعي عـ  طريـق تقليـل تيـاليف تقليل  •

الهدر واؤنتـاج المعيـب ومـردودات المبيعـات وتيـاليف سـوء التعامـل 
 مع التقانات ووسا ل العمل.

جيــــادم العوا ــــد الماليــــة للجامعــــة عــــ  طريــــق إنتــــاج منتجــــات متقنــــة  •
 وأخرت مبتيرم وسريعة البيع.

علـــى  االســـتخدام اليـــفء للمـــدخالت و ن إن تحقيـــق اؤنتاجيـــة العاليـــة يـــد    -أ
تطبيـــــق إدارم المعرفـــــة فـــــي مجـــــاالت األداء المختلفـــــة يـــــ دي إلـــــى ايتيـــــارات 

 وطرا ق أكثر فعالية.
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ـــــار واؤتيــــان بأًلــــياء  -جـــــ       إن إدارم المعرفــــة تــــ دي إلــــى تحقيــــق اؤيــــــداذ وااليتيـ
 لتعلم والحوار.جديدم وجيادم الوعي الثقافي لدت العاملي  م  خال  التدريب وا

يتبي  مما سبق مدت أهمية األداء الجامعي وارتباطه بجودم المبـاني والمرافـق 
ـــــــة  ـــــــة وبـــــــرامن الرعايـــــــة الصـــــــحية واألنشـــــــطة الطاليي والمعامـــــــل والتجهيـــــــزات المثتبي
واالســـتقاللية فـــي تـــوفير المـــوارد وتوجيعهـــاو ووجـــود عمليـــات التنميـــة المهنيـــة المســـتمرم 

ة الداعمــة للحريــات األكاديميــة فــي اختيــار الطــالأ وأعضــاء للعــاملي  مــع تــوافر البيلــ
هيلــة التــدري  وتصــميم البــرامن الدراســية ومــدت اؤقبــا  عليهــاو والتركيــز علــى  جــودم 

 المخرجات التعليمية التي تحقق أهداف المجتمع التنموية. 

 أهداف  ياس األداء الجامعـي: -ثانًيا 
The objectives of university performance measure 
يساعد يناء م ًلرات قيا  نتا ن األداء سواء مـ  خـال  قيـا  المـدخالت أو 
العا د التربوي االمخرجات( متخكي القرار على  مسـتوت القسـم واليليـة والجامعـة علـى  
تحديد نقاو القوم والضـعف فـي األداء الجـامعيو و جـراء المقارنـات المتعـددم باالعتمـاد 

ى  القيم المعيارية المحددم مما يتيح للمسلولي  ع  التعليم الجـامعي أن يحـددوا أي عل
تـــ دي إلـــي نتـــا ن أفضـــلو ومـــ  رـــم تعـــد عمليـــة قيـــا  مســـتوي األداء الممارســـات التـــي 

و 2001ألهداف متعددمو منها مـا يلـي: اديـاأو البنـاو  الجامعي م  يي  األمور المهمة
 :  (Behn, 2003, 600-603)( 91و 84

االتفــــاق علـــــى  سياســــة تحتـــــرم العــــاملي  بالجامعـــــةو وتعمــــل علـــــى  إًلـــــباذ  -1
 احتياجاتهم يهدف تحسي  األداء.

ــــه    -2 جيــــادم دافعيــــة األفــــراد وتحفيــــزهم نحــــو العمــــل والتــــدريب وجوانــــب التوجي
 واؤرًلاد المختلفة. 

ــــا  -3 تــــوفير حــــوافز متنوعــــة للقــــوت البشــــرية تتفــــق مــــع نــــوذ األداء المنجــــز وتبعم
 لمعايير أداء موضوعية.
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التركيز على  العمل التعاوني الجماعي القا م علـى  مشـاركة كافـة مسـتويات  -4
 ية.  الم سسة الجامع

تحقيــق الرضــا عــ  العمــل وتــوفير العالقــات الطيبــة يــي  العــاملي  وبعضــهم  -5
 البع . 

تحديـــد مقـــايي  الختيـــار الطـــالأ وأعضـــاء هيلـــة التـــدري  واؤداريـــي  وفـــق  -6
 معايير محددم تمتاج بالعدالة والشفافية. 

ـــوفير التقنيـــات  -7 ـــات المتاحـــة فـــي الجامعـــاتو وت ـــد مـــدت مالءمـــة اؤمثان تحدي
 مل     الجامعي. الالجمة للع

تطوير أنظمة اؤدارم فـي الجامعـة وخاصـة فيمـا يتعلـق يرفـع كفـاءم القـا مي    -8
 بالعمل اؤداري؛ للقيام يدورهم القيادي الفعا  في إدارم العمل الجامعي.

 تحديد المهارات المستهدفة والالجمة لنجاو األداء الجامعي.  -9
   توفير ييانات كاملة التخان القرارات المناسبة. -10
 تحقيق اؤيداذ في األداء الوظيفي.    -11
 تطبيق مبدأ المسألة والشفافية في العمل الجامعي. -12
 تشجيع وتقييم أداء العاملي  في الجامعات. -13

يتضـــح ممـــا ســــبق أن قيـــا  أداء الجامعــــات يـــتم مـــ  أجــــل تطـــوير أدا هــــا؛ 
لينعث  بصورم إيجايية علـى نوعيـة خـدماتها ومخرجاتهـاو ويتطلـب نلـت تصـميم نظـام 
ألنشــطة الجــودم يشــتمل علــى العمليــات اؤداريــة مــ : تخطــيط وتنظــيم وتوجيــه ورقابــة 

امعـــات فـــي تقـــديم خـــدماتها وتحســـي  األداء وتقـــويم العمليـــات؛ ونلـــت ألن اســـتمرار الج
وممارســة دورهــا الفعــا  يــرتبط بمــدت وجــود عمليــات مراجعــة وتطــوير ألدا هــاو وبنــاءم 
عليه تظل الجامعـات بثافـة أحجامهـا وأًلـثالها بحاجـة إلـى التطـوير المسـتمر وخاصـة 
في ظل المتطلبات المتعددم والمتجـددم لسـوق العمـلو وتسـاعد مـداخل األداء الجـامعي 

داءو مثــل: مــدخل إدارم الجــودم الشــاملة فــي األداء الجــامعي فهــو يعنــي فــي تطــوير األ
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التحسي  المستمر في األداء لتقديم أفضل خدمة يتياليف اقتصـادية وباسـتخدام أفضـل 
 للموارد.

  University Performance Indicators  األداء الجامعي: ما رات -ثالًثا 
لتتبـع أداء  تسـتخدم يـة التـيوالنوع اليميـة المقـايي  مـ  مجموعـة تعبـر عـ 

 عليهـاو المتفـق تلبيتـه لمسـتويات األداء مـدت علـى لالسـتدال  الوقـذ بمـرور الجامعـة
االعتمـادو وتسـتخدم  معـايير تحقيـق نحـو التقـدم تراقـب التـي الفحـا نقـاو تعتبـر وهـي

د ليـل م ًلـر وجن ودرجـةو  م ًلرات األداء في تصنيف وترتيب الجامعات بعد أن يحـد 
فالتصنيف أو الترتيب هو الدرجة اليلية التـي تحصـل عليهـا الجامعـة مـ  خـال  جمـع 
الم ًلـــرات المختلفـــة وتخضـــع لعمليـــات إحصـــا يةو ومـــ  رـــم تســـتخرج النتيجـــة اليليـــة 
للجامعــــة المعنيــــةو ويــــتم تحديــــد ترتيــــب الجامعــــة مــــ  يــــي  عــــدد الجامعــــات المتقدمــــة 

 (.63و 2014للحصو  على ًلهادم الجودم أو االعتماد امجيدو

وبشثل عـامو توجـد رالرـة أنـواذ أساسـية مـ  م ًلـرات األداء الم سسـيةووهي: 
مقايي  المدخالتو ومقايي  العمليات االتشغيل( رم مقايي  المخرجاتو وتشـمل هـكا 
المقايي  تقويم معدالت النمـو التعليمـي والتقـدم الدراسـي للطـالأو وتقـويم نظـم اختيـار 

وتقــــويم الطالـــب لعضـــو هيلــــة التـــدري و وتقـــويم البــــرامن الطـــالأ للمـــواد االختياريـــةو 
مالءمتهـــا للطـــالأو وتقـــويم طـــرق التـــدري  الدراســـية مـــ  حيـــث التنـــوذ والفاعليـــة ومـــدت 

وأساليب الـتعلم واؤمثانـات والمـوارد التعليميـةو وتقـويم األداء للعـاملي  والوحـدات التنظيميـةو 
 .(99 -98و 2001وتقويم نظم التدريب. ادياأو البناو 

 (:65و  2014امجيد و ومن ما رات األداء الجامعي ما  لي 

 مستوت تقويم األداء العام للم سسة. -1
الخطة الدراسيةو تقويم العملية التدريسيةو نسـبة عقـود البحـث العلمـيو اليتـب  -2

داريــة والخــدمات الطالييــةو تقــويم التعلــيم واســتخدام اليمبيــوترو التســهيالت اؤ
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والبحــثو والمــوارد المتحققــة مــ  البحــث والعقــود والخــدمات األخــرت  وًلــروو 
 القبو . 

 نفقات الحوسبة والمثتبة ليل طالب.  -3
 النفقات على مرافق الطلبة والموظفي . -4
عضـــو هيلـــة /نســـبة الخـــريجي  الـــكي  حصـــلوا علـــى وظـــا ف كاملـــة للطالـــب  -5

 وي المناهن وطرق وأساليب التدري  والتعلم. محت -التدري 
الجـامعي لتحقيـر مـا  لـي  التعلـيء ماساـات فـي األداء ما ـرات وتاـتخد      

 :(21و 2013القاضيو ا
 ج

 تنافسية. الجامعات ألارات أداء تطوير -أ
 والبرامن. واليليات الجامعات أداء يي  إجراء المقارنة -ب
 التعلـيم سياسـات فـي النجـاو مـدت لتقيـيم أدام  يوصـفها الم ًلـرات اسـتخدام -جــ

 ونظامه. الجامعي
 رسـالتها حققـذ قـد الجامعـة أن مـ  التأكـد مـ  العـالي التعلـيم وجارم تمثـي  -د

 وأهدافها.
 الجامعـة أن مـ  للتأكـد بمعلومـــات والمسـتفيدي  العـالي التعلـيم وجارم تزويـد -هــ

 وفق تسير
 الصحيح. مسارها   
 االعتمـاد لغـرت الخـارجيي  والمقيمـي  للمـراجعي  كافيـة معلومـات تـوفير  -و

 األكاديمي.
 األداء الجامعي. في التحس  على أدلة تقديم -ج
 التخطـيط لغـرت المتاحـة والفـرج التهديـدات وتقـويم القـرارات اتخـان -حــ

 االستراتيجي.
 والمحاسبة. المراقبة ألارات للحثومة وبيانات معلومات توفير  -و
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األداء الجــــامعي تســــاعد علـــــى معرفــــة واقـــــع األداء وبالتــــالي فــــإن م ًلـــــرات 
الجـــامعيو ويمثـــ  عـــ  طريقهـــا قيـــا  مـــدت تحقـــق أهـــداف واايـــات الجامعـــاتو كمـــا 
توضح م ًلرات األداء المشثالت المهمة في التعليم الجامعي والتـي يمثـ  للحثومـات 
والمشـــــرعي  اســـــتخدامها كوســـــيلة للقيـــــام باألعمـــــا  المحاســـــبية للجامعـــــات فـــــي يلـــــو  

كمــا تيشــف إدارم الجــودم الشــاملة فــي منظومــة األداء الجــامعي عــ  أن كافــة .افهاأهــد
األنشــطة الجامعيــة تخضــع لضــبط الجــودم الشــاملة والتــي يــتم مــ  خاللهــا قيــا  دقيــق 

 للجودم في ضوء معايير محلية وعالمية وعمليات تفتيش ومراقبة محددم ومورقة. 

  University Performance Norms   معا ير األداء الجامعي -رابًعا 
تعبر ع  المحثات التي تضـعها التخصصـات العلميـة واؤنسـانية لمخرجاتهـا 
المتوقعــــة لتقريـــــر مــــدت تحقيـــــق تلـــــت المخرجــــاتو ولهـــــكا فــــإن معـــــايير األداء تـــــرتبط 
باألهــداف والمخرجــات التعليميــة التــي يــتم تقويمهــاو فهــي تمثــل مســتويات األداء التــي 

و 2014ملية التقويم م  تمث  العـاملي  مـ  تحقيقهـا امجيـدوتراب الجهة التي تقوم بع
173.) 

 -Tangen , 2004 , 727)وم  المالمح الر يسة لمعايير األداء ما يلي 
728) , (Allio , 2006 ,259,262): 

اختيار عدد محدود م  معايير األداء مع التركيز فقط على المعـايير المهمـة  -1
 والم ررم في تحقيق األهداف. 

توضيح الغرت م  تطبيق نظـم قيـا  األداء مـع تحديـد الهـدف مـ  كـل   -2
معيــار مــ  معــايير التقيــيم والمــدم الزمنيــة لتحقيــق األهــداف والتأكيــد علــى 

 ارتباو تلت المعايير بإستراتيجياتها. 
 تطوير معايير تتوافق مع أصحاأ المصالح.  -3
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صــورم معــايير  التعبيــر عــ  األهــداف الوصــفيةو مثــل: االيتيــار و الــتعلم فــي  -4
قايلـــة للقيـــا  ونلـــت مـــ  خـــال  ترجمـــة المعـــايير الوصـــفية إلـــى نســـب وأرقـــام 

 لقيا  األداء.
تحديـــد نظـــم قيـــا  بصـــورم واضـــحة تعبـــر عـــ  أهـــداف الجامعـــةو ونلـــت لمـــا   -5

 تمثله نظم القيا  م  أهمية تتمثل في التأرير على أداء العاملي .
يجية للجامعــة. بحيــث تعبــر انبثــاق نظــم قيــا  األداء مــ  األهــداف اؤســترات  -6

 ع  أي تغيير يطرأ على اؤستراتيجية. 
تــوفير نظــم قيـــا  األداء معلومــات واضــحة فـــي الوقــذ المناســب عـــ  أداء   -7

 األفراد الكي  سيتم تقييمهم.
اتصــافها ينــوذ مــ  التــواجن ونلــت مــ  خــال  التعبيــر عــ  األهــداف قصــيرم   -8

ــا التعبيــر عــ   أداء المســتويات المختلفــة األجــل وكــكلت طويلــة األجــلو وأيضم
 للجامعةو وككلت النواحي المختلفة ل داء التي ت رر على نجاو الجامعة.

و  2006يـ  مـانعو   ( لـي فيمـا األداء في الجامعات معا ير أهء وتتمثل   
73-74:)  

 أساسـية عمـل راتيجيةفهـي إسـت ولـكلت العمل أداء مستوت  ع  تعبر الجادة: -أ
 مـ  ونلت والخارج الداخل في العمالء ترضي وخدمات سلع تقويم في تسهم
 معنـى: معنيـي  تحمـل والصـريحة. والجـودم الضـمنية توقعـاتهم تلبيـة خـال 
 باسـتخدام الجامعـات التـزام يعنـي :الـواقعي فـالمعنى حسـيو ومعنـى واقعـي

 والتزامـات معـايير التعامـل مـع رـم ومـ  اؤنتـاجو كمعـد  حقيقيـة م ًلـرات
 الحسـي المعنـى أمـا عليهـاو المتعـارف والمواصـفات بالمقـايي  الجامعـات
 منهـا والمسـتفيد الخدمـة متلقـي وأحاسـي  مشـاعر علـى  يرتيـز فإنـه للجـودم
 العاملون  نجح وهل تقديمها يتم التي الخدمات ورضاهم ع  اقتناعهم بمعنى
 احتياجاتهم.ويلبي  توقعاتهم يناسب جودم بمستوت  الخدمات هكا تقديم في



 مقارنة لألداء اجلامعي يف اسرتاليا وفنلندادراسة                 رمضان حممد السعوديد/ 

677 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                          العدد السادس – ديسمرب 2016م

 و مثانـاترات قـد يتعـدت الأ ويجـب زالمنجـ العمـل حجم يها يقصد :الكمية  -أ
 يعنـي نلـت ألن ؛ٕو مثانـاتهم تهماقـدر  عـ  يقـل ال نفسـه الوقـذ وفـي األفـرادو
 فـي مشـثلة إلـى يـ دي بـالتراخيو وقـد العـاملي  يصـيب ممـا األداء بـطء

 يفضـل األداءو ولـكلت معـدالت علـى جيـادم القـدرم عـدم فـي تتمثـل المسـتقبل
 مـ  مقبـو  معـد  لتحقيـق كـدافع المنجـز العمـل وكميـة حجـم علـى االتفـاق
بـرات خ مـ  الفـرد يثتسـبه مـا مـع يتناسـب بمـا األداء معـد  فـي النمـو

 .وتسهيالت
 للتجديـد القايلـة ايـر المـوارد مـ  كونـه إلـى الوقـذ أهميـة ترجـع :الا ـ    -جــ  

بطريقـة صـحيحة  اسـتغالله يحـتم ممـا ودخـالم  ولـي  مـا  رأ  فهـو والتعـوي و
 فـي أداء خدمتـه العميـل. بحيـث يـتم رضـا مسـتوت  علـى لمحافظـةمـ  أجـل ا

 عـامالم  اؤنجـاج سـرعة أصـبحذ حيـث المطلوبـةو بالسـرعةو  المحـدد الوقـذ
 أنـه نلـت ويعنـي الحديثـةو التصـنيع ييلـة ظـل فـي الجامعات بقاء يحثم جوهرياا
 ناجحـة تيـون  أن اسـتطاعذ العميـل احتياجـات وتلبيـة تحديـد في أسرعذ كلما

 المجتمع. في ومستقرم
 والبحثيـة العلميـة الجهـود إلـى والتطــوير البحـث عمليـة تشـير :والتطـاير البحـث   -د

 وتهـدف الجامعـة. مخرجـات فـي واؤيـداذ إلـى التغييـر فـي النهايـة تقـود التـي
 وتمثـ  الماليـةو العوا ـد وجيـادم التيلفـة تخفـي  إلـى والتطـوير البحـث عمليـة

 في تسهم وبالتالي المجاالت كافة في الحديثةرات التطو  مواكبة م  الجامعات
 للجامعة. التنافسية الميزم تحقيق

يتبــي  ممــا ســبق أهميــة قيــام الجامعــات يتهيلــة البيلــة المســاعدم علــى تحقيــق 
مناســـبة الختيـــار القيـــادات  جـــودم األداء الجـــامعيو ونلـــت يتطلـــب منهـــا تحديـــد معـــايير

وأعضـاء هيلــة التـدري  والطــالأو و نشـاء مركــز متخصـا فــي التقـويم وقيــا  األداء 
حتي يتابع مدي تحس  جودم األداء في كل كلية ومثتب بالجامعة في ضـوء عمليـات 
إحصا ية دقيقة. ويمث  تحقيق نلـت مـ  خـال  مـداخل األداء الجـامعيو ومنهـا مـدخل 
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مملة الــكي يهــتم بإدخــا  رقافــة جديــدم فــي التعامــل داخــل الم سســات إدارم الجــودم الشــا
اؤنتاجيــة والخدميــةو مثــل م سســات التعلــيم الجــامعي لتطبيــق معــايير عالميــة مســتمرم 
ومتفق عليها ولضمان جودم المنتن وقبوله عالمياا وتحسي  جودم العملية التـي يـتم مـ  

 خاللها المنتن.  

 Elements  University  األداء الجـــــامعيعناصـــــر  -خامًاـــــا 
Performance: 
 التـي الجـودم عناصـر كافـة أداء تحسـي  التعلـيم الجـامعي كفـاءم رفـع يتطلب

 التعليمـيو البرنـامن الطالـبو عضـو هيلـة التـدري و المنظومـة التعليميـة: منهـا تتيون 
جكريـة اإعـادم الهندسـة( المختلفةو و جراء تغييـرات  ووسا لهو واألنشطة التدري  طرا ق

فـــي المجـــا  أو النشـــاو صـــاحب األداء أو الجـــودم المنخفضـــة يهـــدف تحســـي  الجـــودم 
ــــة مــــ  رضــــا العمــــالءو ويمثــــ   ــــي  التيــــاليف وتحقيــــق مســــتويات عالي واألداء وتخف

 توضيح عناصر األداء الجامعي فيما يلي:

 :Studentsالطالب   -1
 خاللهـا مـ  يـتم والتـي التعليميـة ةالعمليـ فـي األساسـي الطـالأ المـدخل يعـد        
 المهـاراتو  والمعـارف تبالمعلومـا سلوكهم واتجاهاتهمو وتزويدهم في والتأرير إعدادهم

 الحصـو  لهم أتيح الكي النوعي للتعليم التطوير خال  م  أكبر إسهامهم تجعل التي
 الهـدفهـكا  ارتـبط سـواء التعليميـة العمليـة مـ  األساسـي الهـدف يمثـل مـا وهـو عليـهو
 بـالتعليم ارتـبط أو عليـهو الحصـو  فـي الفـرد حق يمثل أنه أي استهـالكما التعليم بثون 

 فـي حالـه بشـري  رأسـما  باعتبـارا الخـرين تيـوي  فـي االسـتثمار مـ  خـال  كاسـتثمار
 (.247 -246 و 2007 خلفو( المادي الما  رأ  تيوي  في حا  االستثمار نلت

الجـامعيو  إلـى التعلـيم الثـانوي  التعلـيم مـ  االنتقـا  لعمليـة نمـونج ويوجـد
 مثـل: دو  فـي أحـدهما ويطبـق .االنتقـا  لعمليـة مختلفـي  النمـونج نهجـي  هكا ويبرج
 أو قويـة مركزيـة خارجية رقابة وجود في مصرو ويتمثل في يطبق كما وألمــانيا فرنسا
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ا محدود دور دور أو وجود االنتقا  والقبو . إلي جانب عدم محلية على عمليات  جدا
اآلخـرو  المسـار الطـالأ. أمـا يتوجيـع الخاصـة القـرارات فـي التعلـيم العـالي لم سسـات

 يثون  حيث وكنداو األمريثية المتحدم والواليات المتحدم المملية دو  مثل: في فيطبق
 مـ  معـي  عـدد خـال  مـ  االنتقـا  يثـون  كأن مركزيااو منسقي  االنتقا  وهيلته نطاق
 الكي  الطالأ يتحديد الم سسات قيام مع ولي  المختلفةو الم سسات للقيد في األفراد

 لـه التـالي التعلـيم إلى الثانوي  التعليم م  االنتقا  فعالية على  الحثم ستقبلهم. ويمث 
التـالي  التعلـيم إتاحة الفعالية تعني الطالأ منظور فم  مختلف. منظور م  م  أكثر
نزاهـة  إلـى إضـافة الحيـامو فـي الفـرج أمـامهم يفـتح سـوف الـكي الثانويـة للمرحلـة
ا باعتبـارا الثـانوي  التعلـيم جـودم وفـي وعـدالتهاو االختيـار عمليـات التـالي  للتعلـيم إعـدادم

علـى  قـدرتها يمثـل مـدت الحثوميـة العـالي التعلـيم لم سسـات المرحلـة. وبالنسـبة لهـكا
يهـا مـع  المقيـدون  الطـالأ يتناسـب وأن الطالأوفي اختيار  فعا  دور على الحصو 
الطـالأ  مـ  تقبلـه الـكي العـدد لخدمـة المـوارد وكفايـة وقـدراتهاو األكاديميـة رسـالتها

التعلـيم  مـ  النـاجح االنتقـا  فـإن الحثومـة منظـور الطـالأ. ومـ  هـ الء وخصـا ا
ر وةخـرونو واليفـاءم ااالاـ بالعدالـة تتسـم عمليـة وجـود يعنـي العـالي للتعلـيم الثـانوي 
 (.144و 2010

ومــــع استمـــــرار جيــــادم الطلــــب علــــى  التعلــــيم الجــــامعي وخاصـــــة فــــي الــــبالد 
تعـددت الجهـود المبكولـة  (Altbach, Rumbley Reisberg,2009,165)الناميـة

 أي – التيلفة في المشاركة م  المزيد نحو العالمي واالتجاا لتوفير مزيد م  التمويلو
 المحتـاجي  ايـر األقـل للطـالأ العـام وعلـى  الدعم حجم وتقليا المصروفات جيادم
 الـدولي وال البنـت لسياسـات انتصـار أي تعثـ  ال الحتميـة حتمياـا وهـكا ونلـت يبـدو –

بالسـوقو  المـ مني  الفطنـي  المحللـي  لـدت أفضـلية وليسـذ بالضـرورم السـوق  رأسـمالية
التعلـيم الجـامعيو  صخصـةخ حجـم لزيـادم المشـثالت العديـدم يـرون  الـكي  إلـى جانـب

 سـوف العـالي التعلـيم مسـتقبل يلـي: أن مـا اسـتخالج مـ  مفـر ال أنـه وبالتـالي يبـدو
 تحويـل لعـدم الوحيـد والبـديل الناميـةو فـي الـدو  وخاصـة كبيـرم إضـافية مـوارد يتطلـب
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 الضـرا بو فـي والمتصـاعدم اليبيـرم الزيـادم هـو والطـالأ األهـالي علـى العـبء مزيـد
 - للضـرا ب المتـوالي الجـوهري  االرتفـاذ أن األولـىو أساسـيتان: مشـثلتان تيمـ  وهنـا
ـا أكبـر بشـثل تقـع التـي الضـرا ب أي  الـدخل علـى علـى األرريـاءو والمفروضـة أساسم

ـا تحصـيلها صـعوبة تتزايـد -والثـروم  الثانيـة  منهـاو المشـثلة التهـرأ سـهولة بفعـل أساسم
 مـ  المزيـد لتجنـب نلـت إلى ما أو متوالية للضرا ب المثثفة الزيادم على االعتماد م 

 مقدمـة فـي لـي  يبسـاطة العـالي أن التعلـيم هـو العـالي للتعلـيم التيلفـة فـي المشـاركة
  الضـريبي. حيـث الـدخل مـ  وناجحـة ملموسـة جيادم تحقيق أمث  لو حتى األولويات

 علـى  والحفـا  الصـحيو والصـرف العامـة والصـحة األساسـي والثـانويو التعلـيم إن
 والبطالة لمتقدمي العمرو االجتماعي األمان وتحقيق التحتيةو والبنية واؤسثان البيلةو

 كـل فـي الجـامعي التعلـيم قبـل المقدمـة فـي ًلـت يـال هـكا كـل العمـل عـ  والعـاجزي 
 أن الم كـد ًلـبه مـ  فإنـه اؤضـافيةو فـي التيلفـة المشـاركة الدو و وم  رـم فإنـه يـدون 

 سوف مجانما ما جا  والكي للعامة الجامعي المتاو التعليم أن أو يقلو سوف االلتحاق
 (.15تباعما اجونستونو د.تو  تتدنى نوعيته

التـي  الخـدمات التعليميـة بجـودم ونجد أن الجامعات المتقدمـة تيثـف اهتمامهـا
سـة المناف منفتحـة وظهـور اختيارهـا بطريقـة فـي تقـدم إلـى الطـالأ نتيجـة مشـاركتهم

 لعولمـة نتيجـة وهـكا أخـرت  دو  مـ  طلـب هنـاك أصـبح فقـط. يـل المحليـة ليسـذ
 الطـالأ مـ  كثيـرم طلبـات العالميـة الجامعـات تواجـه حيـث العـاليو التعلـيم وعالميـة
 مـع ضـخمة وماديـة مالية موارد وتعبلة إضافيةو مقاعد توفير عليها مما يحتم سنويااو
 المنشـآت فـي التوسـع يحـتم العـالي التعلـيم طـالبي فزيـادم عـدد التعلـيمو جـودم مراقبـة
  & Forest ) جميـع الطـالأ وتطـوير أدا هـم الحتـواء إضـافية مقاعـد وتـوفير

Altbach,2007,3).   

ـــع حقـــوق الطـــالأو ومنهـــا مـــا يلـــي اجامعـــة الملـــت           وتهـــتم الجامعـــات  بجمي
 Indiana (Lee,2011,80) ( 7-3و 2010عبـــــــــــدالعزيزو 

university,2005,1,5):) 
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 :األكاد مية الحقاق  -أ
 توفير ييلة دراسية ةمنة ومتنوعة؛ للحصو  على  تعليم ني جودم عالية.  •
 تحسي  الخدمات الطاليية باستمرار. •
 .توفير فرصة المشاركة في صنع سياسة الجامعة •
 حرية التعبير ع  الرأي والمناقشة في األمور التعليمية التي تخصه. •
 المقررم. مواعيدها في المحاضرات إقامة •
 التعلم والقيادم للطالأ.تعزيز فرج  •
 المقرر. لمفردات ًلرو واف   الحصو  على •
 .ياألكاديم اؤرًلاد خدمات م  اؤفادم •
 الدراسة. ال حة وفق المختلفة بالوسا ل للطالب العلمي التحصيل تقويم •

 التنفيكية. وقواعدها واالختبارات
للمرحلـة  واالختبـارات الدراسـة ال حـة وفـق العلمـي التحصـيل نتـا ن مراجعـة •

 و جراءاته. التظلم وقواعد التنفيكية وقواعدها الجامعية
 .واألكاديمية الشخصية الطالب معلومات سرية على الحفا  •
 مـ  تمثـنهم التـي التسـهيالت علـى الخاصـة االحتياجـات نوي  حصـو  •

 التحصيل العلمي.
 التفاعل مع أعضاء هيلة التدري  الكي  يعملون مهنياا. •
أعضـــــاء هيلـــــة التـــــدري  بالجامعـــــة بالمواعيـــــد وأوقـــــات المحاضـــــراتو التـــــزام  •

والســاعات المثتبيــة وعــدم إلغــاء المحاضــرات أو تغييــر أوقاتهــا إال فــي حالــة 
 الضرورم.

تقــديم التوجيـــه واؤرًلـــاد لـــهو ونلـــت يتوجيـــع مطبوعـــات تشـــتمل أنظمـــة ولـــوا ح  •
الــكي ينتمــي  الجامعــةو وكتيبــات إرًلــادية وتعريفيــة عــ  اليليــة والقســم العلمــي

 إليه والخدمات الطاليية األخرت.
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إًلــــعارا قبــــل اتخــــان أي قــــرار بحقــــه ولفــــذ نظــــرا عنــــد وقــــوذ أي مخالفــــاتو  •
ــا بمــا تــم اتخــانا مــ  قــرارات بحقــهو مــع إعطا ــه حــق المناقشــة  و خطــارا كتاييا
ــا ألنظمــة ولــوا ح  والــدفاذ فــي أي قــرار يتعــارت مــع مصــلحته األكاديميــة وفقم

 الجامعة.
ــــا ل نظمــــة الحصــــو   • علــــى وريقــــة التخــــرج بعــــد إنهــــاء متطلبــــات التخــــرج وفقم

 واللوا ح.

 :األكاد مية الحقاق غير -أ
   .للطالأ المناسبة الخدمات توفير •
 توفير فرج المساوام والتميز. •
 .الجامعة داخل منه يتضرر أمر أي م  الشثوت  رفع •
 . و جراءاته التظلم قواعد وفق حقه في صادر قرار أي م  التظلم •
 .واالجتماعية والنفسية الشرعية التوعية يرامن م  اؤفادم •
 .الغكا ية الوجبات لتقديم أماك  تخصيا •
 .واللوا ح األنظمة وفق الجامعة مرافق م  اؤفادم •
 المشاركة في األنشطة المقامة في الجامعة حسب إمثانات الجامعة. •
اؤضــافية المقــررم فــي حالــة كونــه الحصــو  علــى الحــوافز والمثافــآت الماديــة  •

 طالبما متفوقما.
ــا  • الحصـو  علـى إعانــات أو قـروت بعـد دراســة حالتـه وربـوت حاجتــه لهـا وفقم

 للقواعد واألنظمة الجامعية.
ــا تعريــ  الطــالأ يواجبــاتهمو ومنهــا مــا يلــي اجامعــة الملــت عبــدالعزيز  وأيضم

 (:(Indiana university,2005,1,7 (Lee,2011,81) (9-7و 2010و
 (الااجبات األكاد مية:1) 
 يها. وااللتزام الجامعية والقرارات واللوا ح األنظمة على االطالذ •
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 تطبيق المعرفة بطرق إيداعية. •
االنتظــــام فــــي الدراســــة واحتــــرام القواعــــد المتعلقــــة بســــير المحاضــــرات وعــــدم  •

 التغيب عنها إال بعكر مقبو  وفقما ل نظمة واللوا ح الجامعية.
 العلمي. البحث أخالقيات والتزام العلمية باألمانة التحلي •
 التعاون مع اآلخري  واحترام كرامتهم.  •
 االلتزام بثافة السياسات واؤجراءات المعمو  يها في الجامعة. •
متابعـــة اؤعالنـــات األكاديميـــة فـــي موقـــع الجامعـــة وفـــى لوحـــات اؤعالنـــات  •

 الرسمية داخل    الجامعة.
 الطلب. عند للمختصي  وتقديمها معيةالجا حمل البطاقة •
المحافظـــة علـــى  البطاقـــة الجامعيـــة وعـــدم إســـاءم اســـتعمالهاو و عادتهـــا عنـــد  •

 انتهاء العالقة   الجامعية.
احترام أنظمـة االختبـاراتو وعـدم الغـش أو المسـاعدم فـي ارتيابـه بـأي صـورم مـ   •

 الصور. 
 :( الااجبات غير األكاد مية2) 

 استخدام الموارد والمرافق الجامعية بطريقة مناسبة.  •
 السلوك الحس  داخل الجامعة وعدم إرارم ما يخالف األنظمة.  •
 العمل على خدمة المجتمع م  أجل تحسي  أحوا  مجتمعنا العالمي. •
 احترام جميع منسوبي الجامعة وضيوفها أو العاملي  فيها. •
  االلتزام يتعليمات المرور الجامعي.  •

 
 يقـا  يهـا التـي الجوانب أهم الحن مما سبق أن الطالب الجامعي يعد أحدي

 التنظيمـي الهيثـل داخـل خاصـة وحـدات تنشـ  الجامعـات لـكا فـإن الجامعـاتو كفـاءم
 عالقـة نات الخـدمات هـكا كانـذ سـواء لهـم الخـدمات المناسـبة وتقـديم أمـورهم لرعايـة
 الفنـي الـدعم وخـدمات األكـاديميو واؤرًلـادوالتسـجيل  كـالقبو  التعليميـة بالعمليـة
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 واالجتمـاعي النفسـي باألنشـطة واؤرًلـاد عالقـة لهـا خـدمات أو الطالييـة والتنميـة
 الجامعـة مـ  المقدمة والهبات كالمنح والقروت مالية خدمات أو الرياضية واألنشطة

 وال الجـامعيو السـث  الصـحية وخـدمات الخـدمات إلـى إضافــة مانحـةو جهات م  أو
ـا الخـريجي  تشـمل يـل المنتظمـي و الطـالأ علـى  المقدمـة الخـدمات تقتصـر  أيضم
لتـأهيلهم  الـالجم التـدريب وتقـديم مناسـبة علـى وظـا ف العثـور فـي لهم المساعدم كتقديم

 العمل. سوق  في م  أجل تطوير أدا هم والمنافسة

 : Academic staff عضا هيئة التدريك   -2
التدري  والمنبثقـة فـي األسـا  مـ  وظـا ف الجامعـة تتعدد مهام عضو هيلة 

والتـــي مـــ  أهمهــــا التـــدري  والبحـــث العلمــــي وخدمـــة المجتمـــعو وراــــم مـــا طـــرأ علــــى 
الجامعات مـ  تغيـرات جكريـة فـي مفهومهـا ووظا فهـا اسـتجابة لمـا طـرأ علـى المجتمـع 

لتـدري  م  تغييرات اقتصـادية وسياسـية واجتماعيـة ورقافيـة وايرهـاو فـال تـزا  وظيفـة ا
هــي الوظيفــة األيــرج لعضــو هيلــة التــدري و ويســهم التــدري  الجــامعي بقــدر كبيــر فــي 
البحو  الخاصـة بأعضـاء هيلـة التـدري و ويـزودهم بخبـرات ًلـتى ويفـتح أمـامهم ةفاقمـا 
جديــدم ومبتيــرم للبحــث العلمــي ونلــت عــ  طريــق مــا يحــد  ييــنهم وبــي  الطــالأ مــ  

 (.4و2011مناقشات وحوارات احسي و توفيقو 

والعالقــة يــي  التــدري  والبحــث العلمــي عالقــة وريقــةو فــال يوجــد تفريــق يينهمــا        
و نمـــا ينظـــر إلـــى البحـــث العلمـــي باعتبـــارا يخـــدم عمليـــة التـــدري و ويزيـــد مـــ  مهـــارات 
عضــو هيلــة التــدري  ويرفــع مــ  مســتوت أدا ــه التدريســي. يــل ويســاعدا علــى حــل مــا 

مر الكي ي كد أن التدري  والبحث العلمي همـا يعترضه م  مشثالت في الميدانو األ
وجهــان لعملــة واحــدمو ويعبــران عــ  نشــاو مشــتركو ويــدعم أحــدهما اآلخــر ويتيــامالن 

 (.16 -15و 2008لدرجة القو  بأن التدري  هو نشاو بحثي االصغيرو 

والجــزء المبــدذ فــي هــكا المهــام األداء البحثــي الــكي يــدفع عضــو هيلــة التــدري        
قدراته المعرفية واؤسهام الجاد فـي مسـيرم تعلـم يمثـ  تحسـينها وقياسـها بـالتقويم لتنمية 
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واألدوات العلميـــة المقننـــة والمقارنـــة يـــي  المســـتوت الـــراه  ألداء عضـــو هيلـــة التـــدري  
و 2010وبــي  معــايير الجــودم حتــى يــتمث  مــ  التشــخيا والعــالج والوقايــة اجمعــةو 

304.) 

رت لــــه المجتمــــع المعاصــــر والتطــــور التينولــــوجي كمــــا أن التغيــــر الــــكي يتعــــ      
المتســارذ والتقــدم العلمــي المضــطرد والتحــو  الــكي أصــاأ نظــام القــيم واألولويــات فــي 
كثيـــر مـــ  المجتمعـــات كـــل هـــكا يفـــرت علـــى  عضـــو هيلـــة التـــدري  أن تتســـع أدوارا 
ي وتتعــــدت حــــدود األداء التقليــــدي رالرــــي األبعــــاد لتشــــمل التوجيــــه واؤرًلــــاد األكــــاديم

لطالبــــه واالرتقــــاء بمفهــــومهم عــــ  العمليــــة التعليميــــة و كســــايهم مهــــارات التعامــــل مــــع 
مســـتجدات الحيـــامو وتمثيـــنهم مـــ  تحقيـــق مختلـــف أهـــداف العمليـــة التعليميـــة امعرفيـــة 
ومهاريـــة ووجدانيـــة( ولـــي  االقتصـــار علـــى  الجوانـــب المعرفيـــة فقـــطو وتـــدريبهم علـــى 

يتلقونه م  معلومات أو خبرات نظريـةو فضـالم التطبيقات والجوانب العملية في كل ما 
عــ  أدوارا الجديــدم فــي اؤســهام فــي التعلــيم المســتمر والمــ تمرات اطعيمــةو البنــدريو 

(و حيـــث توجـــد معـــايير للحثـــم عنـــد توظيـــف أعضـــاء هيلـــة التـــدري  فـــي 83و 2004
مويــل الجامعــات األجنبيــةو منهــا: القــدرم علــى إدارم المشــاريع البحثيــة القا مــة علــى الت

وأرر المنشـورات(و ونقـل التينولوجيـا مـ  الجامعـات إلـى الخارجيو واؤنتاجية العلمية اعدد 
 . (Musselin, 2007,177-178)الصناعة 

ويتطلــذ كلــا تــاافر مجماعــة مــن الصــفات والخصــايص فــض عضــا هيئــة 
(و اأيوحميــــــدانو ســــــواقدو 33و 2002وةخــــــرونو  امــــــارتيرو التــــــدريك، منهــــــا

 ( :185و2008

 ق الحميدم كالصدق واألمانة والتسامح.األخال -أ
 اؤخالج في العمل والتقيد بمواعيدا. -ب
 الهدوء والثقة بالنف . -جـ
 التمث  م  المادم التي يدرسها. -د
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 سعة الثقافة.   -هـ
 الموضوعية في التعامل مع الطالأ. -و
 بصوت واضح ونطق سليم. التحد  -ج
 .الصوت نغمات في التنويع -و   

 .الحواري  اؤلقا ي األسلوأ توظيف  -و
 .الفهم سهلة تيون  التي والمصطلحات البسيطة اللغة استخدام  -ي

 .واؤًلارات الوجهية التعبيرات استعما  حس   -ك
 .االيتسامة إظهار م  التخوف وعدم مرحة بشخصية التمتع  - 
ا الطـالأ إلـى والنظـر التركيـز -م ا واحـدم تـارم  عامـة بصـورم وعلـى الصـف وتـارم واحـدم

 أخرت.
 الطالأ. الحما  يي  روو وبعث الدا م بالنشاو التميز -ن

ونظرما ألهمية األداء الكي يلعبـه عضـو هيلـة التـدري  فـي العمليـة التعليميـةو 
ومـــ  أجـــل القيـــام يـــدورا بشـــثل فعـــا  يجـــب أن يمتلـــت مجموعـــة مـــ  اليفـــاءات للقيـــام 

 (:575و 2006يدوراو منها اخطاأو 
 كفاءة معرفية: •

يتوقع أن يظهرهـا باعتبـارا نـاقالم للمعرفـة وأحـد مصـادر الـتعلم. كمـا هي التي 
 أنه ال يد أن يثون على دراية كافية بالوسا ل التينولوجية الحديثة.

 كفاءة األداء: •
تتمثــــل فــــى قدرتــــه علــــى اســــتخدام الوســــا ل المختلفــــة فــــي توصــــيل المحتــــوت 

 العلمي للطالأ.
 كفاءة فنتاجية: •

 ة التي يحققها الطالأ م  خالله.هي حصيلة النتيجة النها ي
وتـــوفر هـــكا الصـــفات واليفـــاءات لـــدت أعضـــاء هيلـــة التـــدري  يتطلـــب ضـــرورم        

االهتمـام بطريقـة إعــداد عضـو هيلـة التــدري و وتـوفير المـنح الدراســية. حيـث يـتم إيفــاد 
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طــالأ الدراســات العليــا االمعيــدي و المدرســي  المســاعدي ( إلــى إحــدت الــدو  ؤعــدادا 
ة الماجستير أو الدكتوراا على نفقة الدولة المعنية. إلى جانب جيـادم عـدد البعثـات لدرج

الخارجية. حيث يتم إبعا  المعيـد أو المـدر  المسـاعد للخـارج للحصـو  علـى  درجـة 
الماجســتير أو الــدكتوراا ونلــت علــى نفقــة الجامعــة؛ مــ  أجــل التعــرف علــى االتجاهــات 

جديـدم عـ  البلـد التـي يـتم الدراسـة فيـهو وتعلـم الحديثة في مجـا  التخصـاو ورقافـات 
لغات أخرتو والحصو  علـى اليتـب العلميـة الحديثـة واألبحـا  بأسـهل طريقـةو فضـالم 
ع  نلت فإنـه بعـد عـودم هـ الء الطـالأ ودخـولهم الحيـام العلميـةو فإنـه نتيجـة لخبـرتهم 

ــا بــاألجهزم واألدوات اؤنتاجيــة فــي الدولــة التــي درســوا يهــاو وبــكلت يثو  نــون عــامالم مهما
 (.16-15و  2002في نقل التينولوجيا الحديثة للتعليم الجامعي اعمارم و 

ـــا االهتمـــام يتـــدريب أعضـــاء هيلـــة التـــدري  أرنـــاء الخدمـــةو والســـعي لرفـــع       وأيضم
كفــاءتهم وتطــوير أدا هــم المهنــي الــكي يعــد مــ  أهــم جوانــب المنظومــة اليليــة باعتبــارا 

على إحدا  التيامل يي  اؤمثانات المتاحة والمناهن المطـورم العنصر الفعا  والقادر 
(و وتـــوفير ييلـــة 29و 2005واألداءات المختلفـــة؛ لتحقيـــق األهـــداف المرجـــوم اعلـــيو 

عمـــل مناســـبة لجميـــع أعضـــاء هيلـــة التـــدري و ووضـــع نظـــام موضـــوعي يســـتند إلـــى 
تــي تجعــل مــ  معــايير واضــحة لتقــويم األداء مــ  أجــل مواكبــة التغيــرات المســتقبلية ال

 التطوير ضرورم ال يد منها. 
يتضـــــح ممـــــا ســـــبق أن عضـــــو هيلـــــة التـــــدري  الجـــــامعي العنصـــــر األساســـــي        

والجـــوهري فـــي العمليـــة التعليميـــة؛ ألنـــه يقـــود العمـــل التعليمـــيو ويتعامـــل مـــع الطـــالأ 
ــــى تقــــدم الم سســــات  ــــي تيــــوينهم العلمــــي واالجتمــــاعيو ويعمــــل عل مباًلــــرمو فيــــ رر ف

ل أعبــاء رســالتها العلميــة والعمليــة فــي خدمــة المجتمــع وتحقيــق أهدافــهو وتطويرهــا وحمــ
ـــا مـــ  مـــادم تخصصـــه  وفـــي ضـــوء نلـــت يجـــب أن يثـــون عضـــو هيلـــة التـــدري  متمثنم
ـــا بـــالطرق واألســـاليب التدريســـية بثافـــة أنواعهـــا؛ حتـــى يمثنـــه  بفروعهـــا المختلفـــةو وملما

ف المـــراد تحقيقهـــاو وطبيعـــة اختيـــار المناســـب منهـــا لطبيعـــة المـــادم التدريســـية واألهـــدا
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ـــا التعلـــيم ولديـــه  وخصـــا ا طالبـــهو وأن يثـــون علـــى وعـــي بأحـــد  وســـا ل تينولوجي
 المقدرم على استخدامها.

 :Tangibilityاإلمكانات الماد ة  -3
يمثـــل تمويـــل التعلـــيم الجـــامعي مجمـــوذ المـــوارد الماليـــة المخصصـــة للتعلـــيم 

صــادر األخــرت مثــل: الهيلــات أو الجــامعي مــ  المواجنــة العامــة للدولــةو أو بعــ  الم
التبرعــات أو الرســوم الطالييــة و دارتهــا بفاعليــة يهــدف تحقيــق أهــداف التعلــيم الجــامعي 

(و وتعـد قضـية تمويـل التعلـيم الجـامعي 1و 2004خال  فترم جمنية محـددم االبحيـري و
مــــ  القضــــايا التــــي تواجــــه اليثيــــر مـــــ  دو  العــــالم راــــم اخــــتالف مســــتويات النمـــــو 

ـــرات فـــي النظـــام االقتصـــاد ـــا بســـبب التغي ي فـــي كـــل منهـــاو وهـــى قضـــية متجـــددم دومم
ــــيم الجــــامعيو ممــــا يــــ رر فــــى نســــبة  االقتصــــادي العــــالمي وارتفــــاذ تيلفــــة نظــــام التعل

 المخصصات المالية المرجوم للتعليم الجامعي م  المواجنة العامة للدولة. 

ة للصــرف علــى ويعــد تمويــل التعلــيم الجــامعي وتــوفير المــوارد الماليــة اليافيــ
أنشــطته المختلفــة مــ  األهميــة بمثــان؛ نظــرما لمــا يســهم بــه التعلــيم الجــامعي مــ  أدوار 
اجتماعية لها أيلغ األرر على الفرد والمجتمع معا حيث يثسب األفراد مهـارم الممارسـة 
الصحيحة لحقوقهم وواجبـاتهمو ويسـاعدهم علـى  االسـتفادم مـ  الخـدمات االجتماعيـةو 

االتجاهـــات الصـــحيحة التـــي تـــ رر بشـــثل مباًلـــر فـــي حيـــاتهمو هـــكا  كمـــا ينمـــي لـــديهم
فضالم ع  دور التعليم الجامعي في تنشيط عمليات الحراك االجتمـاعي فـي المجتمـعو 
وهـــي مبـــررات تزيـــد مـــ  أهميـــة وضـــرورم تـــوفير مـــا يلـــزم التعلـــيم الجـــامعي مـــ  مـــوارد 

 (. 86و 2005االصغيرو 

ـا فـي الـدو  وتشير األدييات إلى أن الجامع        ات في معظم الدو  المتقدمـة وأيضم
الناميــة تعــاني مــ  الضــغوو التمويليــة. حيــث أصــبحذ قضــية اؤنفــاق الحثــومي علــى 
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التعلــيم الجــامعي مســار جــد  واســعو ويتمثــل التحــدي الــر ي  الــكي تواجهــه الحثومــات 
فـــي مختلــــف الــــدو  فــــي إصــــالو تمويـــل التعلــــيم الجــــامعي اســــتجابة الرتفــــاذ الطلــــب 

تزايد على التعليم الجامعيو واالتجاا العـالمي وخاصـة فـي الـدو  الناميـة نحـو جيـادم الم
االعتمـــاد علـــى الرســـوم الدراســـية وال ينبغـــي أن ينظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا اســـتبدا  لنظـــام 
 التمويـل الحثـوميو فـالقيود علـى الجامعـات تجعلهـا فـي حاجـة للتمويـل مـ  الطـالأ 

Woodhall ,2007 ,26 ) و إال أن الرســوم الدراســية تثيــر معارضــة ًلــديدم فــي)
معظم الدو  العربية التي تعودت مجانية التعليمو وي س  نظـام الرسـوم الدراسـية علـى 
أن يقــوم الطالــب أو ولــي األمــر يــدفع رســوم دراســية مقايــل التعلــيم الــكي يتلقــاا كوســيلة 

 الستعادم جزء م  التيلفة المدفوعة للتعليم الجامعي.  

 البلدان بع  في وخاصة المختلفةو البالد في حدرذ التي التحوالت وتيشف        
 بفـرت نلـت وتعـوي  الجـامعي التعلـيم تمويل ع  التراجع االتجاا نحو أن المتقدمةو

 منك تصاعد المختلفة قد العالي التعليم وم سسات الجامعات مرتفعة في دراسية رسوم
 إلـى تقـدم قـروت تـدريجياا ًلـثل يتخـك وأصـبح الحـاليالقـرن  مـ  األو  العقـد يدايـة

 يميـز مـا أهـم فـإن ةخـر الرسـومو وبمعنـى فـي االرتفـاذ لمواجهـة فرديـة بصـفة الطالأ
 وفـي الـدو  المتقدمـة مـ  عـدد فـي العـام اؤنفـاق نظـام علـى  طـرأت التـي التحـوالت
 يديلـة و قامـة أنظمـة اؤنفـاق معـدالت تراجـع هـو وبريطانيـاو المتحـدم الواليات مقدمتها

 حـد   إلـى الرسـوم ارتفعـذ البريطانيـة الجامعـات ففـي الطـالأ إلـى التعلـيم قـروت تقدم
 فـي المحـافظي  حثومـة وأعلنـذ مو٢٠٠٦ عـام إسـترليني جنيـه ٣٠٠٠ قـدرا أقصـى
 للتعلـيم المخصـا العـام اؤنفـاق فـي كبيـر عـ  خفـ  ٢٠١٠ أكتـوبر فـي يريطانيـا
 جنيه ٦٠٠٠ إلى الدراسة لرسوم الحد  األقصى يزيادم للجامعات السماو قايله العاليو
الرفيـعو  األكـاديمي المسـتوت  نات البحـث جامعـات حالـة فـي جيادتها و مثانية إسترليني
ا إنا الطالب وُيمنح  وبعد تخرجه بعد القرت ويسدد الدراسةو رسوم لتغطية راب قرضم
ا دخـل يتجـاوج علـى  وحصـوله توظُّفـه  American Universities)معي نمـا أدنـى حـدا

Represent,2012). . 
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وتعــد الرســوم الدراســية تقاســمما للتيــاليف. حيــث يتحــو  جــزء مــ  عــبء تيلفــة 
التعلـيم الجــامعي مـ  الحثومــات أو دافعـي الضــرا ب للوالـدي  أو الطــالأ ونلـت يــ دي 

ـا إلى خفـ  تيـاليف التعلـيم الجـامعي. كمـا يمثـ  تـوفير مصـادر تمويـل إضـافية أ يضم
ـــةو  ـــةو وتســـويق البحـــو  العلمي ـــات تجاري مـــ  خـــال  اســـتلجار مرافـــق الجامعـــات لييان
ـــــــــى الخـــــــــريجي  والجهـــــــــات المانحـــــــــة األخـــــــــرت  ـــــــــه نـــــــــداء إل وجمـــــــــع األمـــــــــوا  يتوجي

Johnstone,2009,2) و إلى جانب مصادر أخرت كاألوقاف والهبـات والتبرعـات و)
متجـــددم لتمويـــل التعلـــيم وهنـــاك اهتمـــام متصـــاعد فـــي اآلونـــة األخيـــرم يتـــوفير مصـــادر 

الجامعي وخاصة م  خال  تعزيز دور المشاركة الشعبية التي تمثـل العمـق األساسـي 
 لنجاو سياسة تمويل الجامعات بطريقة جديدم.  

ويتضـــــح دور المشـــــاركة الشـــــعبية وأوليـــــاء األمـــــور فـــــي بعـــــ  الجامعـــــات 
مليــون  1.2حــوالي2008األجنبيــةو فجامعــة أكســفورد يلغــذ إيراداتهــا الوقفيــة فــي عــام 

% للجامعةو وأتذ مصـادر تمويـل الجامعـة 64.4% ليلياتها مقايل 35.3دوالر منها 
ـا خــال  السـنة الماليــة  % مـ  م سســات 38علـى  الشـثل التــالي:  2008واليليـات معم

مــ  المجلــ  األعلــى  لتمويــل التعلــيم  %25معظمهــا خيريــة تــدعم البحــو  العلميــةو 
مـ  أنشـطة تجاريـة واسـتثماريةو  %22م  رسـوم الطـالأ و %15العالي في إنجلتراو 

مليـون دوالر مـ  مـنح  193.8تمثلذ إيرادات الجامعة فـي  2013 /2012وفي عام 
مليـــون دوالر مـــ   436.8مليـــون دوالر مـــ  الرســـوم الدراســـيةو  197هيلـــة التمويـــل و 

مليــون  28مليــون دوالر مــ  الوقــف واســتثمار الــدخلو  27.8المــنح البحثيــة والعقــودو 
و وهــكا www.ox.ac.uk)مليــون دوالر مــ  مصــادر أخــرت ا 203دوالر مــ  التبــرذو 

ما يبي  الشراكة يي  المجتمـع والحثومـة فـي اؤسـهام فـي تمويـل الجامعـة فـي النمـونج 
 البريطاني.

يقـع عمليـة  وتأخك جامعات الواليات المتحدم األمريثية الطابع الرسمي. حيث
تمويلها على  عاتق األفراد في المقام األو و وبشـثل عـام تمـو  الجامعـات مـ  خـال  
الحثومة الفيدرالية وحثومـة الواليـة واألفـرادو وتـدفع الحثومـة الفيدراليـة نسـبة للجامعـات 

http://www.ox.ac.uk/
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التــي تنطبــق عليهــا الشــروو والمعنيــة يتنفيــك البــرامن المطلوبــة. كمــا تســهم الواليــة فــي 
امعات يها رم يقوم أولياء األمور أو الطـالأ يـدفع جـزء مـ  تيلفـة تعلـيمهم. تمويل الج

أمـــا الجامعـــات الخاصـــة فتمـــو  مـــ  الرســـوم الدراســـية والمـــنح والمســـاعدات الفيدراليـــة 
يتبـي  ممـا سـبق أن التبرعـات والهبـات و و (120و 2005واألبحا  الممولة االصغيرو 

  أن نسـبة كبيـرم مـ  م سسـات التعلـيم لها دور كبير في تمويل الجامعـات. حيـث يتبـي
الجــامعي فــي الــدو  األجنبيــة تتلقــى هبــات وتبرعــات ومســاعدات مــ  جهــات مختلفــة 

 بالمجتمع كالشركات وقطاذ اؤنتاج ورجا  األعما .

 للقيـام المخصصـة الجامعـات مرافـق فـإن اؤمثانـات الماديـة وبخصـوج
يهـا  الموجـودم والتجهيـزات األنشـطة ومرافـق لها المساندم التعليمية والخدمات باألنشطة

يهـكا  للقيـام مال مـة تيون  أن يد ال المعامل( -السيارات مواقف -المسارو -المالعب(
 &Alsupu) (2008,18,الجامعـة  وأهـداف رسـالة وفـق وفاعليـة بثفـاءم األنشـطة

Abusamarahاآلتية االحـاجو مجيـدو  م  الجامعات اتخان اؤجراءات يتطلب و وهكا
 ( :49و  2008جريساتو 

 االستغال  يضم  على نحو المادية مواردها وتطوير ؤنشاء الجيد التخطيط -أ
 .وخدماتها الجامعة يرامن لدعم المطلوبة المستمرم والجودم الفعا 

 للجامعة. التابعة المرافق ليافة الر يسة والخرا ط بالمخططات االحتفا  -ب
 البرامن وجودم سالمة وضمان دعم في تسهم وةمنة كافية مادية موارد توفير -جـ

 –المثاتـب -المالعـب -الخضـراء السـاحات -الـور  –االمبـاني والخـدمات
 .)المعامل

  البرامن. جميع لتخدم وتصميمها المواقع كل في المادية الموارد توجيع -د
 وطـرق  واألمـان السـالمة إرًلـادات وتعمـيم والوقا يـة الدوريـة الصـيانة تـوفير -هــ

 .االستخدام الصحيحة
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 ومرافقهـا الثايتـة أصـولها بثافـة المخـاطر ؤدارم متيامـل يرنـامن تـوفير -و
 وصـحية وسـليمة ةمنـة ييلـة لتـوفير المناسـبة اؤجـراءات  واتخـان المختلفـةو
 .المتبعة والسالمة الوقاية وؤجراءات دوري ل جهزم واألرا  تقييم و جراء

  الخاصة. االحتياجات لكوي  الخاصة والمرافق الخدمات توفير -ج
 خال  لحواد  تعرضهم عند للعاملي  والتعوي  الصحي للتأمي  نظام توفير -ج

 .العمل
وتعمــــل الجامعــــات علــــى اســــتثمار التينولوجيــــا الحديثــــة وتأريراتهــــا والنتــــا ن 
المترتبــة عليهــاو وفهــم ظــروف واحتياجــات الصــناعات المحليــة ونقــاو القــوم والضــعف 
فــي الم سســات الحثوميــةو ومحاولــة تحقيــق التوافــق يــي  احتياجــات الصــناعة المحليــة 

ات أن تتجاهـــل المقـــا  الواحـــد وقـــدرات الجامعـــات الداخليـــةو كمـــا يجـــب علـــى الجامعـــ
و وبطريقـة متباينـة لـدور  الكي يناسب الجميع ونهن نقل التينولوجيا لصالح أكثر ًلـموالم
الجامعــة فــي التنميــة االقتصــادية المحليــةو والعمــل علــى تحقيــق النمــو االقتصــادي مــ  
خال  الشراكة مع الجهات الحثومية واالستفادم م  قدرات كـل جامعـة لـدعم الشـركات 

 .(Wilson DL,2012,14)لمحلية وجيادم جكأ االستثمار ا

ــــتعلم  ــــى التينولوجيــــا التــــي أصــــبحذ محــــور عمليــــة ال وتعتمــــد الجامعــــات عل
والتدري و وتستثمر مبالغ مالية كبيـرم لـدمن اسـتخدامها فـي الـدورات التدريبيـة والبـرامن 

وتوســيع فــرج األكاديميــةو واالســتفادم مــ  إمثاناتهــا لتحســي  نوعيــة التعلــيم الجــامعي 
الحصـــو  عليـــه مـــ  خـــال  البريـــد اؤليترونـــي أو ًلـــبثة اؤنترنـــذو ويتزايـــد اســـتخدام 
تقنيـــات أكثـــر تقـــدمما مثـــل: المحاكـــام والوســـا ط المتعـــددم التـــي تـــ دي إلـــى تنويـــع طـــرق 
التــــدري و ومــــ  رــــم التغلــــب علــــى الطلــــب المتزايــــد لاللتحــــاق بــــالتعليم الجــــامعي دون 

 Jonesان جديـدم أو توظيـف أعضـاء هيلـة تـدري  جـدد التياليف المرتبطـة يبنـاء مبـ
& Matthews , 2002, 1) .) 

يتضح مما سبق أن تمويل التعليم الجامعي يعد م  أصـعب المشـثالت التـي 
تواجه هـكا القطـاذ وأكثرهـا إرـارم للجـد  خاصـة فـي ظـل الظـروف االقتصـادية الراهنـةو 
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ا حــو  اؤنفــاق علــى التعلــيم الجــامعيو فــالبع  يعــالن قضــية  إن إن هنــاك جــدالم واســعم
ــا يترًلــيد المجانيــة والتوســع فــي إنشــاء الجامعــات  التمويــل مــ  منظــور اقتصــادي مناديم
الخاصةو وجانب راني يعالن القضية م  منظـور اجتمـاعي ويشـجع اؤنفـاق الحثـومي 
والتوسـع فـي قبـو  الطـالأ لتحقيـق مبـدأ تيـاف  الفـرجو وجانـب رالـث ينـادي بالتمويـل 

في اؤنفاق يي  الحثومة والقطاذ الخـاجو وي كـد علـى أهميـة وجـود معـايير المشترك 
واضـــحة ومحـــددم اللتحـــاق الطـــالأ بم سســـات التعلـــيم العـــالي. ومـــ  هنـــا تعـــد قضـــية 
تمويــل التعلــيم الجــامعي مــ  القضــايا المهمــة التــي تواجــه اليثيــر مــ  دو  العــالمو راــم 

 فـي درجـة التطـور مـا تختلـفاخـتالف مسـتويات النمـو االقتصـادي فـي كـل منهـا. ك
ـا الجامعي التعليم  المختلفـة والتـي تتـراوو بالجامعـات الحديثـة التقنيـات تـوفر لمـدت وفقم

اسـتخدام  مـ  التقنيـات فعلـي ليافـة واسـتخدام الحديثـة للتقنيـات نظـري  تـدري  يـي  مـا
 خـال اؤنترنـذو ونلـت مـ   بشـبثات واالتصا  المحمولة والحاسبات اآللية الحاسبات

 التـدري  أسـلوأ تم التحـو  مـ بحيـث يـفـي الجامعـاتو  لتطـوير األداء متدرجة خطة
 الـتعلم فـي المحمولـة الحاسـبات اسـتخدام إلـى المختلفـة لتـدري  المنـاهن التقليـدي
 .والتدري 

 :Scientific Research   البحث العلمي  -4

 الوقذ في -الجامعات تميز التي األساسية الوظا ف أهم م  العلمي البحث
 االقتصـادي التعـاون  منظمـة ودعمتهـا م2006 عـام دراسـة نشـرت ففـي - الحاضـر
 األساسـية الصـفات أهـم يعـد العلمـي بالبحـث و أن االهتمـام(OECD)والتنميـة 

 أحـد العلمـي يعـد البحـث و ونلـت ألن(Taylor,2006, 18)للجامعـات المتقدمـة 
 لتحقيـق سـبيل وال المتقدمـةو فـي الـدو  النهضـة عليهـا تعتمـد التـي الر يسـة األعمـدم
 قضـايا لخدمـة الموجـه العلمـي االهتمـام بالبحـث خـال  مـ  إال الشـاملة. التنميـة
 نصـب المجتمـع حاجـات تضـع التـي العلمـي خطـط البحـث بحيث يتم تفعيـل المجتمع

 القيـام مـ  البـاحثي  تمثـ  التـي اليافيـة والمـوارد المواتيـة تـوفير الظـروف أعينهـا مـع
 .(4و  2012جودته اعبدالحميد وةخرون و بمستوت  العلميو واالرتقاء بالبحث
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 واالقتصادية واالجتماعية التي ت رر السياسية بالعوامل العلمي ويتأرر البحث
 فتيـون  فيهـاو وأمـا الـدو  المتخلفـة البحو  واجدهار وم  رم تطور المتقدمة في الدو 
 التـي العامـة المشـاكل فـإن هنـا بحـو و ومـ ال جـودم تـدني لضـعف أو حقيقيـة صـورم
 الخاصـة االسـتراتيجية مشـثلة ضـعف مقـدمتها فـي تـأتي والتـي المجـا  هـكا فـي تنشـأ

البحـث. كمـا أن األداء  علـى منظومـة بظاللهـا سـتلقي ايايهـا كلياـا أو العلمـي بالبحـث
ـا فـي تقـدم الـبالد ويعثـ  مسـتوت تطـور التينولوجيـا  البحثي للجامعات يـ دي دورما مهما

 .(MA,  NI,  QIU,2008,246)والتعليم والثقافة في الدو  

 المتقدمةو للدو  االستراتيجيات المهمة أحد العلمي البحث على اؤنفاق ويعد
 يليون ) 107.1 (م2007 عام والتطوير البحث على العالمياؤنفاق  كمية يلغذ وقد

 فـي%) 33 ( حـوالي هـكا المجمـوذ مـ  األمريثيـة المتحـدم الواليـات نسـبة دوالرو
المرتبـة  فـي والصـي  و%)13 (ينسـبة الثانيـة المرتبـة فـي اليابان وتأتي األولىو المرتبة
 المرتبـة فـي فرنسـا وجـاءت و) % 6 ( ينسـبة رـم ألمانيـا وومـ %) 9 ( ينسـبة الثالثـة

(. 34-32 مو 2011 والهندسـةو العلـوم م ًلـرات تقريـر%) (4 ( ينسـبة الخامسـة
فـي عـام  العلمـي البحـث يتنفيـك إسـهامه فـي األو  بـالمركز الخـاج القطـاذ ويحظـى
 فـي % 79 و المثسـيتو فـي % 43اؤسـهام حـوالي هـكا نسـبة مو وتتـراوو2010
 وكوريـا اليابـانو مـ : كـل فـي% 70 عـ  النسـبةهـكا  وتزيـد الصـهيونيو الييـان

 العلمـي البحـث تنفيـك فـي الحثـومي القطـاذ إسـهام نسـبة والصـي و وتتـراوو الجنوبيـةو
 جميـع فـي  %15عـ  تقـل وهـي .جنـوأ إفريقيـا فـي %35 و اليابـان فـي % 9يـي 

 % اوكالـة27 تبلـغ والمثسـيت حيـث و% 18تبلـغ حيـث الصـي  عـدا األخـرتو الـدو 
 ( .25و 2014للتخطيطو  الوجارم

م أن إجمــــالي المنشــــورات العلميــــة 2010ويشــــير تقريــــر اليونســــثو لعــــام    
(و 306676(و يينمــا يلــغ فــي أمريثــا الشــمالية ا13973للــدو  العربيــة فــي ةســيا يلــغ ا
(. وفـــي ناحيـــة يـــراءم االختـــراذ فقـــد حصـــلذ 359991وفـــي دو  االتحـــاد األوروبـــي ا

يــراءم اختــراذو فيمــا  78دية علــى المركــز األو  عربياــا يرصــيد الممليــة العربيــة الســعو 
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 29يـراءم اختـراذ رـم دولـة اؤمـارات يرصـيد  46حصدت مصر المرتبة الثانية يرصـيد 
حســب المنظمــة العالميــة للحقــوق الفيريــة اويبــو(. يينمــا  2010يــراءم اختــراذ فــي عــام 

ءم اختــراذ رــم كوريــا الجنوبيــة ( يــرا12337َتبــوأت الصــي  المركــز األو  عالمياــا بعــدد ا
رم اليابـان. وحسـب نات المنظمـة فـإن طلبـات يـراءات االختـراذ علـى  الصـعيد الـدولي 

م. كـان نصـيب الممليـة العربيـة السـعودية 2012( طلـب فـي عـام 194400وصلذ ا
( طلبمـا. يينمـا 197طلبماو لتتجاوج يكلت مجموذ طلبات كل الـدو  العربيـة ا 294منها 

التي قدمتها إسرا يل تجاوجت مجموذ طلبات كافـة الـدو  العربيـة بمقـدار  عدد الطلبات
( طلبمـا. وقـد جـاءت فـي 1377رال  مـرات تقريبمـا فـي نفـ  العـام والتـي وصـلذ إلـى ا

( طلبمـاو 52يـراءم اختـراذو رـم اؤمـارات ا (53المرتبة الثانية عربياا دولة قطـر بحـوالي ا
م. وبمقارنـة مـع الـدو  المتقدمـة فـإن عـدد 2012( طلبمـا مـ  العـام ناتـه 41رم مصر ا

%( مــ  مجمــوذ 26طلــبو أي مــا نســبته ا ( 51207طلبـات الواليــات المتحــدم يلــغ ا
( طلبمــاو رــم 18855( طلبمــاو رــم ألمانيــا ا43660يــراءات االختــراذو رــم اليابــان بعــدد ا

( طلبمـا. ليصـل يـكلت نسـبة مـا قدمتـه 11848(و رـم كوريـا الجنوبيـة ا18627الصي  ا
وفـي ظـل  %( م  إجمـالي طلبـات يـراءات االختـراذ العالميـة78الخم  دو  السابقة ا

نلـــت ي كـــد البـــاحثون أن تنميـــة البحـــث العلمـــي ال يمثـــ  أن يـــتم فـــي فـــرا و يـــل ينبغـــي 
تـــوفير الحريـــة والـــدعم واألمـــوا  وبنـــاء المنشـــآت والمعامـــل واألدواتو وتأهيـــل اليـــوادر 

لمعنويـــة التـــي تجعـــل مـــ  اؤنتـــاج الفيـــري عمـــالم البشـــريةو وتـــوفير الحـــوافز الماديـــة وا
يســتحق المعانــام والجهــد المتواصــلو إن باؤنتــاج الفيــري تيــون األمــم أو ال تيــون اكشــميمو 

2015). 

 أنهـا إلـى والدراسات العليا العلمي البحث ويرجع االهتمام باؤنفاق على نظم
 التنافسـية القـدرم لتعظـيم االسـتراتيجية التغييـرات ؤحـدا  القـاطرم الر يسـة تعتبـر

 والتوقعـات ورـورم المعرفـةو مثـل: العولمـة الضـااطة التحـديات ومواجهـة للجامعـات
 كـل فـي والنـواتن األداء جودم مستوت  تحقيق وضرورم المستفيدي و لجماعات المطردم
 تقـدم أي تصـور يمثـ  الجامعـات. وال فـى المتيامـل العمـل نظـام مـ  مثونـات مثـون 
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 المسـتوت  ني التنافسـي ؤنتـاج الخـرين البثـالوريو  عي على مستوت الجام التعليم في
ا نلت كان إنا العالمي. إال  الدراسات يرامن مخرجات وم  العلميو البحث م  مستمدا

 نظـام عـ  الناتجـة والعلميـة البحثيـة القـدرات ينـاء وعمليـات العلميـة العليـا والبحـو 
ا والثقافية العلمية العالقات  الصادقة للجهود اوتعزيزم  تقدم على ما بالجامعاتو وتأسيسم

 تصـميم وحيويـة بالجامعات تبرج أهمية والبحو  العليا للدراسات اؤدارات تبكلها التي
بالجامعـات  الثقافيـة والعالقـات العلميـة والبحـو  العليـا الدراسـات لـنظم اسـتراتيجية ينية

وال  طويلـةو آلجـا  للجامعـات االسـتراتيجية التنافسية لتحقيق الر يسية القاطرم باعتبارها
 التحليـل مـ  كبيـرما قـدرما يتطلـب سـوف البنيـة االسـتراتيجية هـكا وتفعيـل وضـع أن ًلـت

 وكـكلت بالجامعـاتو المجـا  هـكا فـي العمـل لواقـع المسـتندي والتوريـق االسـتراتيجي
 المبـدذ التصـميم نلـت يسـتتبع رـم المجـا و هـكا فـي المسـتقبلية باالتجاهـات التنبـ 

 ومـا بعينهـا اسـتراتيجية تصـرفات يينهـا مـ  يـتم االختيـار التـي االسـتراتيجية للخيـارات
الخطــة  ســنوات علــى مــدار االســتراتيجي للتنفيــك فعالــة إدارم مــ  معهــا يترافـق

 العليـا الدراسـات دور مع يتفق االستراتيجية البنية هكا إلى التوصل االستراتيجيةو وأن
 (.172-171و 2008هيبو والبحو  اًل

 التقـدم مواكبـةو  متطـورمو معلومـات خـدمات العلمـي إلـى البحـث ويحتـاج
 يزيـد مـ  أهميـة المثتبـات الـكي الجامعيـةو األمـر التخصصـات فـي جميـع العلمـي

الفيـري العـالمي؛  اؤنتـاج متابعـة عبـر ونلـت التقـدمو هـكا لمواكبـة ودورهـا الجامعيـة
كتـب ودوريـات  مـ  المعلومـات أوعيـة مختلـف ضـم  ينشـر مـا أحـد  على  للحصو 
 ًلـبثات مـ  اؤفـادم مـع بصـريةو سـمعية ورسـا ل جامعيـة ورســا ل  علمية ومنشورات
 علـى تعمـل الجامعيـة فالمثتبـات والدوليـة ونظمهـا المتطـورمو الوطنيـة المعلومـات
 العلـوم العلمـي وتجديـد واؤرتقـاء بـالفير للمجتمعـات الفيـري  بالمسـتوت  النهـوت
 التقـدم علـى مسـايرم االسـتفادم منهـاو وتسـاعد أجـل مـ  ونشـرها باؤضـافات والمعـارف
الحقـا ق  وتبـرج البـاحثي و مـ  اآلخـرون  يثتبـه بمـا باؤحاطـة العـالمي العلمـي

 للدارسـي  ومنظمـة موصـوفة المعـارف هكا وتقدم العلميو البحث لتسهيل والمعلومات
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 يحـد  ال حتـى التخصـا فـي البحـو  إليـه وصـلذ مـا بـآخر اؤلمـام بعـد والبـاحثي 
 مـ  الها ـل الفـي  هـكا فـي والـتحثم العلميـة والمعلومـات للنتـا ن نفسـها تيـرار

 الجديـدم المعلومـات وتقـدم البـاحثي و طـرف م  استعماله وتنظيمه وتيسير المعلومات
وتـوفر  إليهـاو التوصـل تـم مبسـطة وقواعـد أسـ  ل فيـار علـى  منطقـي تركيـب فـي

والتـدري   البحـث اسـتراتيجيات تقتضـيها التـي العلميـة المجاالت في اؤرًلادية المراجع
 والتحليـل التصـنيف يـنظم التدريسـية الهيلـة أعضـاء وتعـرف الجامعيـةو بالم سسـة
 طـالأ لـدت والدراسـة العلمـي البحـث روو وتنمـي المتبعـة التحليليـة والفهرسـة اليشـفي
 تلعـب العلمـيو وهثـكا البحـث ومنهجيـة أسـاليب علـى  العليـاو وتـدريبهم الدراسـات
ا ادورم  الجامعية المثتبة  يطلبهـا التـي المعلومـات وتقديم العلميةو البحو  في دعم مهما

 (.103و 2001البحو  العلمية اصوفيو  إعداد أرناء الباحثون  يحتاجها أو

يتبــي  ممــا ســبق أن البحــث العلمــي أحــد أهــم الركــا ز األساســية لتحقيــق النمــو 
والتقدم ل ممو لكا بات اهتمام دو  العالم المتقـدم مقترنمـا يتطـوير األداء البحثـي وتـوفير 
ــم تواكــب هــكا الســباق العــالمي ممــا يزيــد مــ   مســتلزماته ايــر أن الجامعــات العربيــة ل

 مخاطر توسيع الهوم يي  عالمنا العربي والعالم المتقدم بخطى متسارعة.
 :Performance evaluationتقايء األداء     -5

 لـ داء الـراه  الوضـع تحليـل علـى عمليـة الجـامعي األداء يعتمـد تقـويم
 وأوجـه االنحرافـات وتحديـد والضـعف القـوم نـواحي عـ  لليشـف األكـاديمي والم سسـي

 يهـدف ونلـت األداء هـكا علـى سـلبما تـ رر التـي المشـثالت وتشـخيا القصـور المختلفـة
 للنهـوت والم سسـي األكـاديمي األداء بمسـتوت  لالرتقـاء بشـأنها القـرار المناسـب اتخـان
 .(11 -10و 2009وكفاءم االحاجو مجيدو جريساتو  الم سسة بفاعلية يرسالة

 والتطـوير لرصـالو عمليـات تتضـم  ًلـاملة عمليـة الجـامعياألداء وتقـويم
ا اؤداريو  األداءو تطـوير بمرحلـة وانتهـاء المتوقـع األداء مسـتويات مـ  تحسـي  يـدءم
ا األداء تقويم عملية تعد حيث  ًلـامل -محـددم  عمليـة ولي  -إداري  م  يرنامن جزءم
 التقـويم األداء  وبـدون  وعلـى  المعوقـات والتغلـب و صالحه األداء تطوير إلى يهدف
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 العلمـي المسـتوت  رفـع فـي الجامعـات تلـت أهـداف تحقـق مـدت علـى التعـرف يمثـ 
 مـ  يخلـو ال بـه الجامعـات تقـوم نشـاو كـل أن المعلـوم مـ  وخدمـة المجتمـع. حيـث

 تلـت وأعمـا  أنشـطة تقـويم وأن سـلفماو لـه محـددم أهـداف مجموعـة أو هـدف وجـود
 نجـاو ومـدت ملمـو و واقـع إلى النظرية الخطط تحويل مدت معرفة اايته الجامعات

 مـ  علمـي أسـا  علـى لتحديـد العـالج لهـا تتعـرت التـي اؤخفاقـات أو الخطـط تلـت
 اليـوم حتميـة ضـرورم أصـبح الجـامعي التعلـيم تقـويم فـإن التقـويمو ولهـكا فريـق خـال 
 اليـوادر إعـداد بـه المنـوو الجـامعي األسـتان كفـاءم تقـويم علـى يعتمـد يـدورا والـكي
 أهـم ومـ  فعـا و بشـثل فيهـا وتسـهم المجتمـع فـي التنميـة بمسيرم تنه  التي البشرية

 باعتبـارا بـه يقـوم الـكي التدريسـي األداء هـو الجـامعي األسـتان كفـاءم على  الم ًلرات
 التغييـرات إحـدا  فـي األقوت  الم رر الجامعيو كما أنه التعليم في المدخالت أهم م 

 علـى  قـادر متميـز الجـامعيي و ممـا يسـاعد علـى إعـداد خـرين الطـالأ لـدت المنشـودم
 .(105و 2012و عزيزالمجتمع ا تنمية في والمشاركة العمل سوق  في المنافسة

 التقويم والمراجعـة عملية في والتيامل الفعالية لتحقيق م ًلرات عدم توفر وينبغي
الم ًلـرات االـدجنىو  هـكا ومـ  البرنـامنو مسـتوت  أو علـى  مسـتوت اليليـةو علـى  سـواء

 (:190و 2011
 ليافـة ومحـددم واضـحة م ًلـرات إلـى والمراجعـة التقـويم عمليـة داسـتنا -أ

 .التقويم عملية تشملها التي والمفرداتالعناصر 
 مـ  واالسـتفادم الطـالأو تعلـم مسـتوت  تحسـي  لضـمان التقـويم عمليـة تنظـيم -ب

 .التقويم عملية توفرها التي البيانات
 عمليـة فـي نتا جهـا واسـتخدام فيهـاو المشـاركي  ليافـة التقـويم عمليـة وضـوو -جــ

  التحسي .
 .العمل الجامعي  تقويم في المختلفة المعنية األطراف مشاركة -د
  جوانب العمل الجامعي. في الدورية للمراجعة مورقة إجراءات وجود -هـ
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 التحـديث فـي الخـارجيي  والممتحنـي  المـراجعي  تقـارير مـ  االسـتفادم -و
 والتطوير.

 

 بمتابعـة ومراقبـة يخـتا للرقابـة جهـاج وجـود األداء تقـويم عمليـة وتقتضـي
 النتا ن المترتبة ع  ويقوم يتسجيل الجوانب مختلف في الجامعة الفعلي لنشاو التنفيك
 والمعلومـات البيانـات دقـة ومـدت فاعليـة الرقابـة يـي  الوريقـة للعالقـة ونظـرما والتنفيـك

 يهـدف الحصـو  ضـرورياا أمـرما يعـد الجامعـات الرقابـة فـي أجهزم تطوير فإن المسجلة
 علـى الحصـو  وعنـد الالجمـة بالدقـة األاـرات لمختلـف المعلومـات المطلوبـة علـى

-alا يلــي مــا مراعــام يجــب الجــامعي األداء تقــــويم البيانــات الالجمــة لعمليــة
Asadi,2010 ,34-35:) 

 ميـادي  فـي التقـويم ألداء الضـرورية والتقـارير والمعلومـات الم ًلـرات تحديـد •
 للجامعة. المختلفة النشاطات

 الحتســاأ الالجمــة األوليــة والبيانـات اؤحصـاءات أنــواذ جميــع حصـر •
 .مصادرها وتحديد للتقويم ةالمطلوب التقارير وعمل الم ًلرات

 وفـي كاملـة المطلوبـة البيانـات مصـادر يبـي  واضـح تحليلـي إطـار وضـع •
 تأخير. دون  المحدد الوقذ

 
 تختلـف وهـي األداء الجامعي تقويم في ت رر التي العوامل م  اليثير وتوجد

 :اآلتي في إجمالها ويمث  ألخرت  م  جامعة
 في الثقافية السا دم بالمفاهيم األداء تقويم عملية تتأرر الجامعة: ورقافة تاريخ •

 .أفراد الجامعة إلى تحقيقها يسعى التي وبالقيم الم سسة الجامعة وبتاريخ
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 إن التقـويمو إن نظـام محتـوت  مباًلـر بشـثل العامـل هكا الجامعة: يحدد حجم •
المنافسـة تسـعى  ميـدان فـي تعمـل التـي تلـت وخاصـة اليبيـرم الجامعـات
 .وتحديثه لديها التقويم نظام تطوير إلى باستمرار

 العوامـل األساسـية مـ  السـا د اؤدارم أسـلوأ يعـد السـا د: اؤدارم أسـلوأ  •
 .تنفيكا وطرق  األداء تقويم نظام تحديد في الم ررم

 المتـوافرم االجتماعيـة العالقـات أنمـاو القا مـة: االجتماعية العالقات طبيعة  •
 ومـوردي  تحـدد وجبـا   نقابـات مـ  المحيطـة البيلـة مـع أو الجامعـات داخـل
 .األداء تقويم نظام

الفوا ـد  هـكا وتتفـاوت الفوا ـد مـ  العديـد تحقيـق فـي األداء تقـويم عمليـة وتسـاعد       
 تقـويم األداء دور إيـراج هـي األداء تقـويم مـ  الر يسـة الفا دم لي  ألخرتو منظمة م 
 وبالتـالي تسـاعد الجامعـات عمـل فـي تحـد  يمثـ  أن التـي االنحرافـات توضـيح فـي

 تحديـد يمثـ  وعليـه تلـت االنحرافـات. تصـحيح إلـى السـعي فـي األداء تقـويم عمليـة
اآلتـي  الجـامعي فـي األداء عمليـة تقـويم تحققهـا أن يمثـ  التـي المباًلـرم الفوا ـد

 :(182مو2006االصاويو
o  تيشــف عــ  جوانــب القصــور فــي سياســة الجامعــة واليليــة وأنظمتهمــا ومــا قــد

يترتــب عليــه مــ  إعــادم النظــر فــي هــكا األمــور واكتشــاف األخطــاء التــي قــد 
 .تيون السبب في ضعف نتا ن األداء الجامعي

o في األداء الجامعي والضعف نقاو القوم ومعرفة وحلها المشثالت تشخيا. 
o   األداء الجامعي. تطوير قرارات التخان الالجمة بالمعلومات الجامعة تزويد 
o  تحديــد المتميــزي  مــ  األعضــاء ووضــعهم فــي الصــورم أمــام ر ــي  الجامعــة

ا التخــان القــرارات حــو  تــرقيتهم وتفــريغهم إلــى مراكــز وظيفيــة  والــزمالء تمهيــدم
 أعلى  أو إيفادهم.

o  عمليـة الضـبط عليهـا تبنـى التـي والمقـايي  المعـايير أهـم تساعد في معرفـة 
 والتقويم.



 مقارنة لألداء اجلامعي يف اسرتاليا وفنلندادراسة                 رمضان حممد السعوديد/ 

701 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                          العدد السادس – ديسمرب 2016م

o   يتولون  التي الوظيفة أداء لييفية و دراكهم أعمالهم أداء في العاملي  توجيه 
 مقدمما. مهامها

o  والحوافز. للمثافآت وفعا  سليم نظام إيجاد 
o  العــاملي  الداخليــة يــي  االتصــاالت نظــام فاعليــة جيــادم إلــى يــ دي 

 .الجامعة وعمال ها واالتصاالت الخارجية يي 
 أقسـام مـ  قسـم كـل ضـم  وتتشـعب األداء الجـامعي تقـويم أهـداف وتتعـدد

 عـدم فـي اختصـارها ويمثـ  التنظيم داخل الجامعـةو خاليا م  كل خلية في أو اليلية
 :(216 – 215و 2012ر يسةو وهي اصديقو  نقاو

 يتطلـب الموضـوعةو ونلـت ل هـداف الجامعـة حقيـقت علـى مـدت التعـرف -
ـا للجامعـة المحددم األهداف تنفيك متابعة ـا كما  المرسـومة الخطـة ضـم  ونوعم
 توفرهـا التي واؤحصاءات بالبيانات باالستعانة نلت لها ويتم المحددم وللفترم

 الجهة المختصة.
لــدورات  كإخضــاعهم المقصــري  بالعــاملي  الخاصــة االقتراحــات تقــديم  -

 تدريبية.
 وجيـادم رواتـبهم وتـرقيتهم العـاملي  مـ  المجـدي  لمثافـآت نظـام وضـع -

 وحوافزهم.
ا العاملي  إمثانات تحديد  - فـي  عامـل كـل ووضـع ومـ هالتهمو وقـدراتهم جميعم

 وقدراته. الكي يتناسب المثان
 قنـوات وفـتح والمشـرفي و العـاملي  يـي  والمحبـة التعـاون  أواصـر جيـادم -

 التقليديـة الحـواجز كسـر رـم ومـ  الجامعـةو فـي والعموديـة االتصـا  األفقيـة
 المختلفة. اؤدارية المستويات الموجودم في

 يشـثل المختلفـة فـي اليليـةو ممـا العـاملي  مواقـع عـ  دقيقـة صـورم إعطـاء  -
ومشـاكلهم  العـاملي  أوضاذ حو  واقعية تطبيقية نقطة تحو  ؤجراء دراسات

 المستقبل. في ومستويات أدا هم
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الملتويـةو  والطرا ـق الشخصـية والمعرفـة علـى الواسـطة القضـاء يسـاعد فـي -
 الراتب جيادم أو الترقية على أساسها تتم التي والقواني  يتوحيد المعايير ونلت

 أو اليليـة فـي والعقـاأ الثـواأ بعمليـة تقـوم الضـوابط المختلفـة التـي وتوحيـد
 .الجامعة

ـاو العـاملي  يـي  الشـريفة المنافسـة مـ  جو توفير  -  أداء كـان كلمـا ألنـه جميعم
ا  اؤداري  السـلم درجـات فـي والرقـي التقـدم فـي فرصـتهم اجدادت األفراد مرتفعم

 .والمعنوية المادية انتعا  أحوالهم أو
 األقسـام وأوضـاذ وكميتـهو اليليـة أقسـام مـ  قسـم كـل إنتـاج مقـدار معرفـة  -

  .وكبيرم صغيرم ليل ومفصل دقيق المختلفة بشثل
 اؤنتاجية. متقدم لليفاية على مستوت  للمحافظة المستمرم المتابعة -
عـ   اليليـة الجامعـة أو فـي العليـا اؤداريـة للقيـادم دقيقـة معلومـات إعطـاء -

الموجـودم  والصـعوبات المشـاكل عـ  فضـالم  األداءو ومسـتويات األوضـاذ
 بحـل اليفيلـة المسـتقبلية الخطـط وضـع أجـل م  ونلت المنشأمو أقسام ضم 

 فيها. أحوا  العاملي  وتحسي  تلت المشاكل
 طبيعـة توضـح كونهـا مـ  األداء تنبـع تقـويم أهميـة يتبـي  ممـا سـبق أن

 التقـويم اليليات والجامعةو كما أن عمليـة في المختلفة األقسام المتبادلة يي  العالقات
 كفـاءم بـأعلى المختلفـة يوظا فهـا تقـوم أن أقسـامها مـ  التحقـقعلـى  اليليـة تسـاعد
 .المنشودم األهداف لتحقيق األداء تحسي  ةليات واقتراو ممثنةو
وبالتــــالي فــــإن جــــودم األداء الجــــامعي مرهــــون بجــــودم جميــــع جوانــــب العمليــــة         

ـــــة بمـــــا فيهـــــا أعضـــــاء هيلـــــة التـــــدري  والطـــــالأ واألداء البحثـــــي والمثتبـــــا ت التعليمي
والمعامــلو هــكا إلــى جانــب جــودم اؤدارم ممــا يـــ دي فــي النهايــة إلــى جـــودم المنــتن أي 
ــــا لمــــداخل حديثــــة لتطــــوير األداء الجــــامعي بمــــا  الخريـــــن الجــــامعي الــــكي يحتــــاج دا مم
يتناســـب مــــع متطلبــــات الســــوق والحيــــام العمليـــة. حيــــث يــــ دي تطبيــــق مــــداخل األداء 

تــأرير مباًلــرأو ايــر مباًلــرو فعلــى  ســبيل  الجــامعي فــي عناصــر األداء الجــامعي إلــى
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المثــا : نســـتطيع القــو  إن تـــأرير إدارم المعرفــة علـــى الخــريجي  قـــد يثــون تـــأريرما ايـــر 
مباًلر لو نظرنا له م  ناحية أن تحس  مسـتوت الخـريجي  نـاتن عـ  تحسـي  وتطـوير 

أخـرت  أداء أعضاء هيلة التدري  والخدمات اؤداريـة والطالييـة بالجامعـةو ومـ  ناحيـة
ــأريرما مباًلــرما علــى الطــالأ  مــ   -إنا نظرنــا لــه  -نســتطيع القــو  إن ؤدارم المعرفــة ت

جانب توفير المعرفة والمعلومات والخدمات المطلوبـة للطـالأ بأسـرذ وقـذ وأقـل جهـد 
ممثــ  وفــي أي مثـــان كــانوا مــ  خـــال  اســتخدام البوابــة اؤليترونيــة التــي تخصصــها 

(و كمــــا يمثــــ  للجامعــــات تبنــــي 18:2009اأيــــو خضــــير  الجامعـــــة ؤدارم المعرفـــــة 
اســـــتراتيجيات تيـــــوي  وتأهيـــــل وتعزيـــــز البنـــــى التحتيـــــة لـــــردارم اؤليترونيـــــة ومحاولـــــة 
االســتفادم مــ  تطبيقاتهــا فــي تحســي  أداء الجامعــات بشــثل عــام و دارم الجــودم بشــثل 

 خاجو وفيما يلي توضيح مداخل األداء الجامعي.
 األداء الجامعي:مداخل تطاير  -سابًعا 

 وم  هكا المداخل ما يلي: وتميزا األداء تطوير مداخل تتعدد
 :Total Quality Management  فدارة الجادة الشاملة -1

فــي التربيــة اؤســتراتيجية اؤداريــة التــي  (TQM )يقصــد بــإدارم الجــودم الشــاملة       
ترتيز على مجموعة م  القـيمو وتسـتمد طاقـة حركتهـا مـ  المعلومـات التـي يمثـ  فـي 
إطارهـــا توظيـــف مواهـــب العـــاملي و واســـتثمار قـــدراتهم الفيريـــة فـــي مختلـــف مســـتويات 
التنظيم على نحو إيداعي يهدف تحقيق التحسـ  المسـتمر لعمـل الجامعـةو ويسـتند هـكا 
المفهـــوم علـــى رالرـــة عناصـــر أساســـية هـــي: الشـــمولية االتأكيـــد علـــى ضـــرورم تضـــافر 
جهـود جميـع العــاملي  لتحقيـق أهــداف الجامعـة(و واؤدارم االعمليــات التنظيميـة المتبعــة 
لتسيير أعما  الجامعـة(و والجـودم اخلـو النتـا ن النها يـة للعمـل مـ  العيـوأ( لـكلت فقـد 

دم الشـاملة فـي القطـاذ التربـوي التوجـه نحـو االهتمـام استدعى تطبيق مفهوم إدارم الجو 
بالمدخالت والعمليات والمخرجات في الجامعة ع  طريق النظر في رسـالتها وأهـدافها 
وااياتهــــا و ســــتراتيجيتها ومعاييرهــــا و جــــراءات التقــــويم المتبعــــة وكــــكلت التعــــرف علــــى 

ــتعلم واأل عــداد التــي يــرون حاجــات المســتفيدي  االطــالأ(و أي التعــرف علــى نوعيــة ال
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 21- 20و 2009أنهــا تحقــق حاجــاتهمو وتلبــي رابــاتهم اآلنيــة والمســتقبلية االبــوهيو 
.) 

 يبـك  مطالبـة فهي الجامعات قادرم على مسايرم متطلبات العصرو تيون  وحتى      
 الشـاملة الجـودم إدارم بمبـادئ األخـك مـ  تـتمث  حتـى والماديـة البشـرية أقصى الجهود

  (:223- 222فيما يلي االحجارو د.تو  والمتمثلة
 هـو مـا منهـا مسـتفيدمو أطـراف عدم الجامعات العملية في يوجد الماتفيد: رءا -أ

 والمعلـم االطالـب الخدمـة تقـديم أو اؤنتـاج عمليـة فـي يشـترك مـ  كـل داخلـي:
 مـ  النهايـة فـي تسـتفيد التـي الجهـة أو الشـخا والمسـتفيد الخـارجي: واؤدارم(و
 .الخدمة أو المنتن

 و ن األداء الجـامعيو لتحسـي  طريـق هـو الجـادة: وتحاـين الـااتي التقيـيء -ب
 يثيـر أن ًلـأنه مـ  والجامعـة الفـرد أداء علـى مسـتوت  الـكاتي التقيـيم ممارسـة
 متعـددم معـايير وتوجـد يتحسي  األداء المباًلرم الصلة نات القضايا م  العديد
 التقييم. عملية في استخدامها يمث 

 الجامعـة مفهـوم سـاد فـي كلمـا حيـث العمـل: فـرق  وتشـكيل الجمـاعي العمـل -جــ   
 تحديـد علـى  قـادرم يجعلهـا ممـا الجـودمو رقافـة مـ  نلـت دعـم العمـل الجمـاعي

 .رضاهم قيا  مستويات وطرق  عمال ها

 التـي المهمـة البيانـات مـ  وتاظيفها: اإلحصايية للبيانات الماتمر الجم   -د
 بـالطالأ الخاصـة البيانـات هـي علـى توفيرهـا الجـودم الشـاملة إدارم تحـرج

بأعضـاء هيلـة  الخاصـة وكـكلت البيانـات وأدا هـمو واسـتعداداتهم واحتياجـاتهم
 واؤرًلاد. والتوجيه التدري  مجا  في تتم التي والعمليات والعاملي  التدري 

 تحسـي  مـ  يبـدأ أن ينبغـي تعليمـي إصـالو أي إن الماـتمرة: العمليـات نظـا  -هـ  
 الجـودم معـايير أسـا  على  التحسي  في واالستمرار النظامو جميع أجزاء في

 .عليها المتفق
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 أداء الجامعـة علـى الجيدم القيادم دور ينعث  أن الطبيعي م  الفعالة: لقيادةا -و  
 التغييـر اتجاهـات تحديـد خـال  مـ  نلـت يـتم أن ويمثـ  جوانبهـاو جميـع فـي

 والتنميـة التـدريب إلـى والمبـادرم تناسـبه مشـتركة لغـة المطلوأ وتطـوير الثقافي
 .المستمر والتطوير

 الجودم مدخل إدارم تبني إلى الجامعات تدفع التي األسباأ م  مجموعة وتوجد      
 :(6و  2009يلي ا ي  عبود و  ما األسباأ هكا وم  الشاملةو

 .التعليم الجامعي في اؤنتاجية وتطوير تحسي  على  المتزايد الطلب •

 صـحيحة بطريقـة األًلـياء عمـل تتطلـب فـالجودم باؤنتاجيـة؛ الجـودم ارتبـاو •
 نسـبة كبيـرم مـ  أن المجـا  هـكا فـي الخبـراء ويـرت  - أو  مـرم تقـدمها مـ 

 التركيـز لغيـاأ ونلـت هدرما تضيع والتي تقدمها الجامعات الخدمات تياليف
 .الجودم على

 تصـاعدت والتـي الملحـة المسـتفيدي  طلبـات الجامعـات مـع تجاوأ ضرورم •
 مـ  المطلوبـة الجـودم مسـتوت  ارتفـاذ إلـى أدت التـي الثقافيـة العوامـل بفعـل
ا م  يعني الكي األمر قبلهم؛  الشاملة. الجودم إدارم يتطبيق االهتمام مزيدم

 فـي العـاملي  مشـاركة إلـى تـ دي إن المـوظفي ؛ لـدت المعنويـة الـروو رفـع •
 اؤيداعيـة اؤمثانـات بعملهـم والتـي تعمـل علـى إظهـار المتعلقـة القـرارات
 عمليات في إًلراكهم نتيجة بالرضا الشعور يحقق مما العاملي و لدت والفنية

 التحسي .

 الجـودم فـي يتحقـق الـكي المنافسـةو فالتحسـي  علـى والقـدرم الربحيـة جيـادم •
 مـ  يقلـل أنـه كمـا لمتطلبات العميل.م  تقديم خدمات وفقما  الجامعة يمث 

 .التياليف
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 علـى  أكبـر قـدرم الشـاملة الجـودم إدارم تحقـق التنظيميـةو إن الفعاليـة جيـادم •
 علـى  تعمـل كمـا االتصـاالت فـي كبيـرما تحسـنما الجمـاعيو وتحقـق العمـل
 العمل. دوران معد  يقل والعاملي و وبهكا اؤدارم يي  العالقة تحسي 

وبالتـالي فــإن إدارم الجـودم الشــاملة فـي األداء الجــامعي هـي المــدخل الحقيقــي 
لرصالو التعليميو وليي تتحقق فـي منظومـة األداء الجـامعي ال يـد أن تخضـع كافـة 
األنشطة الجامعية لضبط الجودم الشاملة التي يتم م  خاللهـا قيـا  دقيـق للجـودم فـي 

 ش ومراقبة محددم ومورقة. ضوء معايير محلية وعالمية وعمليات تفتي

 :Electronic Managementاإلدارة اإللكترونية  – 2

اؤدارم اؤليترونيــــة هــــي تحويــــل العمــــل اؤداري التقليــــدي إلــــى إدارم باســـــتخدام       
األجهـــزم اؤليترونيـــة والتقنيـــات الحديثـــةو وتوظيفهـــا داخـــل الجامعـــات مـــ  أجـــل تقـــديم 

د ووقـذ ممثـ و وبالتـالي هـي منظومـة إليترونيـة خدمات أكثر فعالية وكفاءم بأقـل جهـ
متياملــــة تعتمــــد علــــى تقنيــــات االتصــــاالت والمعلومــــات؛ ونلــــت لتبســــيط اؤجــــراءات 
وتســـــــهيل االتصــــــــا  يــــــــي  مختلــــــــف مســـــــتويات التنظــــــــيم ومجاالتــــــــه فــــــــي الجامعــــــــة 

 ( .200- 199و  2015االتويجريو

ا أساســـــياا مـــــ         واقـــــع معـــــامالت الحيـــــام وبالتـــــالي تعـــــد اؤدارم اؤليترونيـــــة جـــــزءم
المعاصـــرمو بعـــد أن تطـــورت نظـــم المعلومـــات واالتصـــاالت المحليـــة والعالميـــةو وامتـــد 
تأريرهــا ليغطــي كافــة مجــاالت الحيــام. كمــا تــ رر اؤدارم اؤليترونيــة يــدرجات متفاوتــة 
علــى أداء الجامعــات مــ  خــال  التــأرير علــى كافــة الوظــا ف واألنشــطة التــي تمارســها 

 (.45و2004انيمو الجامعات ا

 2015وتعتمــد اؤدارم اؤليترونيــة علــى عــدم أســ و ومنهــا مــا يلــي ارفــاعي و       
 (: 80و
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تعدد قنوات االتصا  مما ي دي إلى تنوذ الخـدمات للمسـتفيدي  مـ  الجامعـة لتعـدد  -أ
 قنوات تقديم الخدمة.

المســلولية اؤداريــة والشــفافيةو ممــا يجعــل المعلومــات بشــأن اؤجــراءات اؤداريــة -أ
 أكثر فعالية. 

استخدام األساليب اؤليترونيةو وهكا ي دي إلى ضمان حصو  جميـع المسـتفيدي   -جـ
 على الخدمات والمعلومات م  خال  األجهزم اؤليترونية. 

 لق بالمعلومات األكثر حساسية.توافر الحماية اؤليترونية وخاصة فيما يتع -د

توافر عوامل الجودم ممـا يسـتلزم إعـادم النظـر فـي سياسـات االتصـا  والمعلومـات  -هـ
 والوحدات اؤدارية والعالقات يينها.

وتعـــد اؤدارم اؤليترونيـــة ووظا فهـــا القلـــب النـــاب  لعمـــل الجامعـــات. حيـــث إن      
والرقابــة عليهــا أصــبحذ تــتم بشــثل أكثــر كفــاءم تخطــيط األعمــا  وتنظيمهــا وتوجيههــا 

(و اعبدالرسـو  93و  91و 2013وفعاليةو وفيما يلي توضـيح هـكا الوظـا ف انصـر و
 (:34و  2015و 

ـــي:  • بصـــفة  -يعتمـــد التخطـــيط اؤليترونـــي علـــى التركيـــزالتخطـــيب اإللكترون
علـــــى اســـــتخدام التخطـــــيط اؤســـــتراتيجي والســـــعي نحـــــو تحقيـــــق  -أساســـــية 

ســتراتيجيةو وتتميــز القــرارات التــي تســتخدم الــنظم اؤليترونيــة فــي األهــداف اؤ
تخطــيط أعمالهــا بالشــمولية لخدمــة مختلــف أقســام الجامعــة و دارتهــاو ويعتمــد 

ـــا فـــي ظـــل الثـــورم اؤليترونيـــة  علـــى اســـتخدام نظـــم التخطـــيط اؤليترونـــي أيضم
 .جديدم للمعرفة كنظم دعم القرار ونظم الشبثات العصبية االصطناعية

يعد التنظيم اؤليتروني اؤطار الفضـفات لتوجيـع واسـع  التنظيء اإللكتروني: •
لالختصاصــات فــي ظــل العالقــات الشــبثية األفقيــة مــ  أجــل إنجــاج الهــدف 
المشـــترك ألطـــراف التنظـــيمو فمـــع اؤنترنـــذ يـــتم التحـــو  مـــ  جامعـــة التركيـــز 
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ى علــــى الهياكــــل والخصــــا ا التنظيميــــة الرســــمية إلــــى جامعــــة التركيــــز علــــ
الهدف الواحد المتقاسمو ويتم نلت م  خال  تجميع الوظا ف أو إعـادم توجيـع 
االختصاصــات أو اســتبعاد بعــ  الوحــدات اؤداريــة مــ  التنظــيم واســتحدا  

 بع  الوحدات التنظيمية الجديدم.

يتطلب التوجيه اؤليتروني في الجامعات وجـود قيـادات  التاجيه اإللكتروني: •
إليترونية تسـعى إلـى تفعيـل دور األهـداف الديناميثيـة والعمـل علـى تحقيقهـا. 
إلــى جانــب وجــود قيــادات قــادرم علــى التعامــل الفعــا  بطريقــة إليترونيــة مــع 
 األفراد اآلخري و والقدرم على تحفيزهم وتعاونهم ؤنجاج األعما  المطلوبة.

تركــز الرقابــة اؤليترونيـة علــى الرقابــة الفوريــة بمســاعدم  الر ابــة اإللكترونيــة: •
الشبثة الداخلية للجامعـة واليليـة. بحيـث تيشـف االنحـراف أوالم بـأو و وتعمـل 
على تصحيح األخطاء بسرعة وبالتـالي تـداخل حـدود المسـلولية نفسـهاو وهـكا 

ليترونيــة والــوالء اؤليترونــي ينمـي االتجــاا المتزايــد نحــو التأكيــد علــى الثقــة اؤ
 يي  العاملي  واؤدارم وبي  المستفيدي .

تـتم االتصــاالت فــي اؤدارم اؤليترونيـة يــي  أطــراف  االتصــاالت اإللكترونيــة: •
التعامل المختلفة باستخدام الشبثات اؤليترونيةو ويتميز التفاعل يي  أطـراف 

متــــواجي يــــي  فــــرد مــــا التعامــــل بالســــرعة. كمــــا يحقــــق التفاعــــل الجمعــــي أو ال
ومجموعـــــة مـــــ  خـــــال  اســـــتخدام ًلـــــبثات االتصـــــاالت اؤليترونيـــــةو وتــــــتم 

 ممارسات اؤدارم اؤليترونية دون استخدام أية ورا ق رسمية.
يتبـــي  ممـــا ســـبق أن التغيـــرات التينولوجيـــة قـــد أســـهمذ فـــي تغييـــر مضـــامي  

بـةو فلـم تعـد وظيفـة وظا ف العملية اؤداريـة التقليديـة مـ  تخطـيط وتنظـيم وتوجيـه ورقا
التخطـيط كالسـايق نشـاطما رسـمياا روتينياـا يـتم تنفيـكا مـ  األعلـى إلـى األسـفلو وبالتـالي 

 تغيرت بصورم جوهرية وظا ف التنظيم والعمليات األخرت.



 مقارنة لألداء اجلامعي يف اسرتاليا وفنلندادراسة                 رمضان حممد السعوديد/ 

709 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                          العدد السادس – ديسمرب 2016م

 ,Shiels Helen et. Alsوتهــداف اؤدارم اؤليترونيــة إلــى مــا يلــي ا        
2003:) 
o  ن قادرم على التعامـل مـع معطيـات العصـر تطوير أداء الجامعات بحيث تيو

 التقني.
o  .الحفا  على سرية المعلومات وتقليل مخاطر فقدها 
o .التأكيد على مبدأ الجودم الشاملة بمفهومها الحديث 
o  .إمثان أداء األعما  ع  بعد 
o إنجاج سريع ل عما  واختصار جم  التنفيك في مختلف اؤجراءات.  -هـ 
o  القدرم التنافسية للجامعات.جيادم وتعزيز 

وتوجــد مجموعــة مــ  المتطلبــات الالجمــة لتطبيــق اؤدارم اؤليترونيــة فــي الجامعــاتو   
 (:31و 29و  2015ومنها ما يلي ا عبدالرسو  و

المتطلبات التنظيمية: تحتاج اؤدارم اؤليترونية ليي تحقق الهدف المرجـو منهـا  -
التغييــر وتدعمـهو وتأخــك بثــل جديـد ومســتحد  فــي إلـى إدارم جيــدم تسـاعد علــى 

األســاليب اؤداريــةو إلــى جانــب ضــرورم وجــود قيــادات إداريــة إليترونيــة تتعامــل 
 بثفاءم وفعالية مع تينولوجيا المعلومات مع قدرتها على االيتيار.

ـــل فـــي أجهـــزم الحاســـوأ بمختلـــف  - ـــرامن( وتتمث ـــة ااألجهـــزم والب ـــات التقني المتطلب
هاو وًلبثات الحاسوأ ووسا ل االتصـا  هـي األجهـزم المسـتخدمة أنواعها وقدرات

 للربط يي  موقعي  أو أكثر.
المتطلبــات البشــرية: يعــد العنصــر البشــري مــ  أهــم العناصــر فــي الجامعــاتو إن  -

 إنه يدون القوت البشرية ل  تتمث  الجامعات م  تحقيق أهدافها. 
ــــ - ة مشــــروعما ضــــخمما وكبيــــرما المتطلبــــات الماليــــة: يعــــد مشــــروذ اؤدارم اؤليتروني

 ويحتاج إلى أموا  كبيرمو ولكلت ال يد م  توفير التمويل اليافي لهكا المشروذ. 
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المتطلبـــات األمنيـــة: لقـــد أصـــبحذ هنـــاك حاجـــة ماســـة فـــي ضـــوء الثـــورم التقنيـــة  -
ـــة  واجديـــاد ًلـــبثات االتصـــاالت والمعلومـــات إلـــى وجـــود أســـاليب و جـــراءات أمني

 والبيانات م  االختراق. تساعد على حماية المعلومات
ـــــة مـــــرتبط بضـــــرورم تـــــوفير      يالحـــــن ممـــــا ســـــبق أن مـــــدخل اؤدارم اؤليتروني

مجموعة م  المتطلبـات الماديـة والبشـرية الالجمـةو وتيـوي  صـورم متياملـة وتقيـيم 
 دقيق وًلامل للواقع يمث  م  خالله العمل على تطوير أداء الجامعات. 

 :Re – engineering( فعادة الهندسة )فعادة البناء -3
استخدمذ العديد م  الدراسات مسـميات مختلفـة لمفهـوم إعـادم هندسـة العمليـاتو      

إعـــادم التصـــميم الجـــكري  –إعـــادم هيثلـــة العمليـــة  –ومنهـــا: إعـــادم الهندســـة التنظيميـــة 
ــــة  ــــةو ويقصــــد يهــــا إعــــادم التصــــميم الجــــكري والســــريع  –للعملي تجديــــد وايتيــــار العملي

لعمليـــــات المنظمـــــة اؤســـــتراتيجية نات القيمـــــة المضـــــافةو وكـــــكلت للـــــنظم والسياســـــات 
 Khanا والهياكل التنظيمية المدعمـة لهـكا العمليـات؛ لتعظـيم تـدفق العمـل واؤنتاجيـة

,2000 ,100  .) 
وأيــرج تعريفــات مفهــوم الهندســة اؤداريــة أنــه إعــادم التصــميم الشــامل للعمليــات       

ـــة اؤداريـــة بالجامعـــ ـــم محاول ـــة فـــي األداءو ومـــ  ر ـــق تحســـينات جكري ة مـــ  أجـــل تحقي
الـــتخلا مـــ  نظـــم العمـــل القديمـــة والعمـــل علـــى ينـــاء وتصـــميم نظـــم جديـــدمو ويعتمـــد 

 مدخل إعادم البناء والهندسة في المقام األو  على ر ي  العمل.
ي ا وم  المباديء األساسية التي تقوم عليها إعادم الهندسـة فـي الجامعـات مـا يلـ     

 (:371 -370و  2010(وا أيوالعال و 136- 135و  2002مصطفي و 
العملية هي مجموعة األنشـطة المتداخلـة التـي تقـوم يتحويـل المـدخالت  العمليات:  -أ

لــم يولــوا  -بصــفة عامــة  -إلــى مخرجــات والتــي تشــثل قيمــة للعميــلو فــالعمالء
أي اهتمـــام بالعمليــــات الفرعيــــةو وليــــ  كـــل اهتمــــامهم منصــــب علــــى المخــــرج. 

م فهـي فإعادم الهندسة تتطلب أن تيون العمليات بسيطة. أما العمليـات المتعـدد
 بحاجة إلي إعادم تصميم وتبسيط.  
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ـــل:  رءـــا -أ ـــه هـــي أســـا  نجـــاو الجامعـــةو العمي ـــر احتياجـــات العميـــل ورابات تعتب
فالعميـــل هـــو الـــكي يحـــدد قيمـــة المنتجـــات أو الخـــدمات مـــ  خـــال  قراراتـــه فـــي 

 الحثم على جودم المنتن االخرين( أم ال.
سـية لـردارم هـي تطـوير رؤيـة الجامعـة تعد المسلولية األسا: القيادة والتفا  اإلدارة -جـ

ورسالتهاو وهكا يحـدد السـياق التـي تعمـل فيـه الجامعـة. فيجـب أن تيـون اؤدارم 
فإعـادم الهندسـة هـي عمليـة تتجـه مـ  األعلـى   .الجامعية مسايرم للبيلـة المتغيـرم

ل دنـىو عـالوم علــى أن المـدربي  يجــب أن يثونـوا مـدربي  وقــادم ويأخـكوا علــى 
 . مسلولية ويتصرفوا يدافعية وتحفزعاتقهم ال

البشـر هـم المقـوم األساسـي ألي منظمـة اجامعـة( فقـيمهم ومعتقـداتهم هـي  األفراد: -د
التــي يتوقــف عليهــا نجــاو إعــادم الهندســة ألي مشــروذو والوظــا ف ســتتغير مــ  
بســيطة إلــى وظــا ف متعــددم األبعــادو ولــكلت فالعمــل داخــل الجامعــة سيصــبح 

ا وأكثر  تياف ما. أكثر تحديدم
هـي العامـل المسـاعد الضـروري فـي إعـادم هندسـة العمـل  تكنالاجيـا المعلامـات: -هــ

الجـــامعيو واالســـتخدام الصـــحيح لتينولوجيـــا المعلومـــات يجـــب أال يتـــداخل مـــع 
التقنيةو فالتقنية تزودنـا بطـرق أكثـر فعاليـة لتصـحيح األًلـياء الخطـأ. باؤضـافة 

ق أصــبح يعتمــد اليــوم يدرجــة عاليــة إلــى أن تطــوير المنــتن الجــامعي فــي الســو 
 على التينولوجيا المتقدمة وتوظيفها.

يتجـــه بعـــ  الخبـــراء إلـــى أن الفـــرق األساســـي يـــي  إعـــادم  ماـــتايات التغييـــر:  -و
ــا فــي مســتويات التغييــرو ولــكلت يســتخدم  الهندســة والجــودم الشــاملة يظهــر أساسم

دم الهندسـة يقـوم الجودم الشاملة لتحقيق تحس  بطيء ومستمر في حي  إن إعا
ـا علــى تحقيـق التحســ  الجــكري وايـر المتواصــل فـي الم سســة الجامعيــةو  أساسم
أي مواجهــة التغيــر الــدوري وهــو التغيــر الــدا مو والتغيــر البنــا ي أي التغيــر نو 

 . االتجاا الواحد
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وم  السمات المنهجيـة المسـتخدمة فـي مـدخل إعـادم الهندسـة مـا يلـي اديـاأو البنـاو   
 (:111 -110و 2001
التحديد الدقيق ألهـداف واسـتراتيجيات الجامعـة علـى كـل مـ  المـدي القصـير  •

 والبعيد. 
وضــع رؤيــة واضــحة لتحســي  األداء مــ  خــال  إحــدا  تغييــر جــكري ولــي   •

 تدريجياا.
 ات بشثل أكثر م  الوظا ف.التركيز على العملي •
االهتمــــــام بالعمليــــــات نات القيمــــــة المضــــــافة والمــــــردود المتميــــــز والعمليــــــات  •

 المساعدم. 
 إعداد خطة عمل يحدد فيها المهام والموارد والجدو  الزمني المال م للتنفيك.  •
الهندسـة فـي الجامعـات تـوفير بعـ  المتطلبـات التـي  إعـادم ويتطلب نجاو عمليـة    

(و 599و 595و 2010فعاليــــة عمليــــة التطبيــــق ومنهــــا مــــا يلــــي انوفــــلو تســــاعد فــــي 
  :(262 -261و 2010اضحاويو المليجيو 

o .القدرم على إدارم التغيير ويتم وضع خطه له 
o  إعــداد فريــق العمــل المناســب واختيــار كــوادر بشــرية لهــا القــدرم علــى التخطــيط

 والتنفيك.
o  .توفير تينولوجيا المعلومات الالجمة لتطوير العمل الجامعي 
o  تـــوفير المعلومـــات اليافيـــة حـــو  إعـــادم هندســـة الجامعـــة. بحيـــث تيـــون هـــكا

 المعلومات متعددم المصادر. 
o  دعــــم عمليــــات التغييــــر داخــــل الم سســــة الجامعيــــة علــــى المســــتويي  الفــــردي

 والتنظيمي وتوفير مقومات عملية التغيير. 
o  عــي األفــراد العــاملي  بالجامعــة بمغــزت عمليــات اؤصــالو الجــامعيو جيــادم و

وحتميتــــه لمواكبـــــة التغيـــــرات المعرفيـــــة والتطــــورات التينولوجيـــــة الســـــا دم فـــــي 
 المجتمع. 
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o  عقــــد االجتماعــــات المســــتمرم لتلقــــي أســــللة العــــاملي  بالجامعــــة عــــ  التغييــــر
لجامعـــة واؤجابـــة عنهـــاو ويحـــد  نلـــت مـــ  خـــال  التـــدريب المســـتمر داخـــل ا

 وعبر ًلبثة الفيديو كونفران .
o   تقليــل عوامــل المقاومــة مــ  جانــب العــاملي  لرصــالو الجــامعيو ونلــت عــ

 طريق االتصا  وًلرو أسباأ التغيير وتحديد أبعادا. 
o  نشـر رقافــة تنظيميــة إيجاييـة للهندســة اؤداريــة. بحيــث يـدرك جميــع األفــراد مــا

هـكا الثقافـة للعـاملي  وأعضـاء  المقصود يهاو وأسـباأ الحاجـة إليهـاو وتشـجيع
ــــــاتهم  ــــــام يواجب ــــــداذ فــــــي العمــــــل والقي ــــــى اؤي ــــــي  عل ــــــدري  واؤداري ــــــة الت هيل

 ومسلولياتهم على أكمل وجه. 
o  ــــات المالجمــــة ــــوافر الظــــروف واؤمثان ــــث تت ــــة. بحي ــــة ةمن ــــة جامعي إيجــــاد ييل

 لتحسي  أداء األفراد العاملي . 
o فهــم العمليــة الجديــدم وتنفيــك  تــوفير التعلــيم واؤرًلــاد لمســاعدم العــاملي  علــى

العمــل دون معوقــاتو ويجــب أن تيــون واضــحة وقصــيرم ونات جــودم عاليــةو 
 وتفعيل المشاركة المجتمعية؛ لرسهام في تطوير الجامعات.

o  إعــادم تنظــيم الهيثــل الــوظيفي للعــاملي  بالجامعــات علــى أســا  ربــط العمــل
الهيثــل التنظيمــي باؤنجــاج بمــا يعمــل علــى تالًلــي المشــثالت الناجمــة عــ  

 الحالي. 

مما سبق يتبي  أن مدخل إعادم الهندسة يهدف إلى التخلي التـام عـ  إجـراءات        
العمــل القديمــة والتفييــر بصــورم جديــدم فــي كيفيــة تقــديم الخــدمات التــي تتفــق ورابــات 

يـــتم تحقيـــق التحســـينات الجوهريـــة الفا قـــة فـــي معـــايير األداء مثـــل: المســـتفيدي  وبالتـــالي 
 .لتيلفة والجودم والخدمة والوقذا

ـــا مـــ  المـــداخل اؤداريـــة التـــي تهـــتم يتطـــوير األداء الجـــامعي إدارم المعرفـــةو      وأيضم
فهـــي مجموعـــة مــــ  العمليـــات المتياملـــة المتمثلــــة فـــي تحديـــد واقتنــــاء وتطـــوير ونقــــل 
واســتخدام وتخــزي  المعرفــة والتــي تســعى الجامعــات ؤدارتهــا بشــثل فعــا  مــ  خــال  
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يميـــة وهياكلهـــا ونظـــم و جـــراءات العمـــل يهـــا إحـــدا  تغييـــرات جكريـــة فـــي رقافتهـــا التنظ
بالشثل الكي يضـم  لهـا البقـاء واالسـتمرار فـي ييلـة دا مـة التغيـر ويحقـق أهـدافها مـ  
ناحيــــةو ويثســـــب أعضـــــاء هيلتهـــــا التدريســـــية القــــدرم علـــــى  حـــــل المشـــــثالت الحاليـــــة 
واالســتعداد لمواجهــة المشــثالت المســتقبلية مــ  ناحيــة أخــرتو ومــ  رــم فهــي ترفــع مــ  

لكا فإن إدارم المعرفة تعد مدخالم أساسياا يسهم فـي و و كفاءتهم وتسهم في تطوير أدا هم
تطـــوير األداء الجـــامعي علـــى المســـتويي  الفــــردي والتنظيمــــيو ويحقـــق أهدافـــه بثفـــاءم 
وفعاليـةو فضالم ع  كونها م ًلرما لقدرم الجامعة على التييف والمنافسة في ييلـة دا مـة 

الجامعــات علــى تحقيـــق مســتويات أداء متقدمــة عنــد تقييمهــا مــع  التغيـــرو ممــا يســاعد
 الجامعات األخرت.

 University Performance Evaluationتقايء األداء الجامعي  -ثامًنا

 يتم تقويم األداء الجامعي م  خال  العديد م  المداخلو منها ما يلي:       

 :Balanced Scorecar بطا ة األداء المتاازن  - 1

نمـــونج بطاقـــة األداء المتـــواجن هـــو أحـــد المـــداخل اؤســـتراتيجية لقيـــا  وتقــــويم       
جـب قياسـها األداء الجامعيو ويستهدف هكا النمونج وصف الجوانب التنظيمية التـي ي

بشــثل يحقــق التــواجن فيمــا يينهــا دون التركيــز علــى جانــب واحــد فقــطو ويمثــل النمــونج 
ـــا قياســـياا ويتيـــون مـــ  خمســـة عناصـــر أساســـية وهـــي: الرؤيـــة والرســــالة واألداء  نظامم
المــــــــالي والعمليــــــــات الداخليــــــــة والتعلــــــــيم والنمــــــــو والمســــــــتفيدون أو متلقــــــــي الخدمــــــــة. 

  Demetrius& Patricia ,2005 ,222,230)ا

وهنـــاك مـــ  يـــرت أن بطاقـــة األداء المتـــواجن عبـــارم عـــ  فلســـفة إداريـــة تحقـــق  
األهداف اؤستراتيجية للجامعة م  خـال  تقيـيم األداء المـالي والتشـغيلي واؤسـتراتيجي 
وفق إطار متيامل م  المقايي  المالية واير الماليةو وبشـثل متـواجن تـوفر معلومـات 

ا ع لى ما سبق فإنه يمث  النظـر إلـي بطاقـة األداء متياملة ع  أداء الجامعة. وتأسيسم
المتـواجن علــى أنهـا ةليــة حديثـة تعمــل علـى تطبيــق اؤسـتراتيجيات ومتابعــة األداء ينــاء 
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 2012على الخطـط المرسـومة والنابعـة مـ  اؤسـتراتيجية اليليـة للجامعـة اعبـدالفتاو و
 (. 120و 

قيـــا  جـــرت العـــرف علـــى وتتيـــون بطاقـــة األداء مـــ  أربعـــة محـــاور أساســـية لل      
 (.38 – 37و 2011تسميتها باسم أبعاد القيا و وهي اأيوخشبةو 

البعد الماليو يركز على توفير عـدم مقـايي  لـ داء تحقـق مصـلحة أصـحاأ  -أ
المنظمــة أي قــدرم الجامعــة علــى تحقيــق عا ــد اقتصــادي فــي األجــل القصــير 

 م  خال  قيا  قدرتها على الوصو  إلى التدفق النقدي.
د العميـلو يراعـي المقـايي  المتعلقـة بقيـا  كيـف ينظـر العميـل للجامعــةو بعـ  -ب

وقيــــا  درجــــة رضــــاا عنهــــاو وتعتمــــد هــــكا المقــــايي  علــــى األبعــــاد التاليــــة: 
 الجودمو التيلفةو الوقذو أداء المنتجات.

بعـــد العمليـــات الداخليـــةو يهـــتم بثيفيـــة تحســـي  وتطـــوير العمليـــات الداخليـــة  -جــــ
تـــوفير المقـــدرم علـــى تحقيـــق أهـــداف البعـــد المـــالي وبعـــد  للجامعـــة ونلـــت مـــ  أجـــل

 العمالء. 
بعد التعلم والنموو يركز على قيـا  مـدت قـدرم الجامعـة علـى تحسـي  وتحقيـق  -د

القيمـــة المضـــافة ونلـــت مـــ  خـــال  تحديـــد والتعـــرف علـــى األنظمـــة والمهـــارات 
 .والوسا ل التي يجب أن تحققها الجامعة م  أجل تحسي  العمليات الداخلية

في الجامعات م  خال  مـا يلـي  (BSC)ويمث  تطبيق بطاقة األداء المتواجن        
 (: 37و 35و 2012اصالو الدي و 

ــــة  • ضــــرورم تبنــــي وتــــدعيم اؤدارم العليــــا لتطبيــــق المقــــايي  الماليــــة وايــــر المالي
المرتبطـــة بالمنــــاظير األربعــــة  (BSC)والمقـــايي  الداخليــــة والخارجيـــة لنمــــونج 

و مــع وجــوأ أن )المــاليو العميــل والعمليــات الداخليــةو والــتعلم واؤيــداذ(للبطاقــة 
ا ليل العاملي  بالجام  عة.يثون نلت التدعيم واضحم

تحديـــد واضـــح ل هـــداف اؤســـتراتيجيةو فيجـــب أن توضـــع أهـــداف أساســـية ليـــل  •
 منظور.
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األخـــك بمـــنهن الـــنظم: علـــى أن يســـتخدم نلـــت المقيـــا  نظـــام إدارم إســـتراتيجيو  •
المنــاظير( األربعــة للنمــونج فــي (ولــي  نظــام قيــا و أي دمــن كامــل للجوانــب 

 ًلثل منظومة متياملة.
ألداء المتــواجنو وال يــد مــ  االســتجابة للتغيــرات تــوافر الدافعيــة لتطبيــق بطاقــة ا •

البيليــة والضــغوو التــي تتعــرت لهــا الجامعــاتو مثــل: ًلــدم المنافســة والتركيــز 
 على العميل.

تحديـــد مقـــايي  األداء بشـــثل دقيـــق تحـــذ كـــل األهـــدافو ممـــا يســـاعد الجامعـــة  •
 على تحقيق أهدافها التي توضع تحذ كل منظور. 

تيجيات المناسبة وخطط العمـل التـي يجـب أن ت خـك؛ يجب أن يتم تحديد اؤسترا •
 حيث إنها تمثل وسيلة مهمة لييفية تحقيق األهداف المحددم مسبقما للجامعة.

يجـب إدراك أنــه ال توجـد حلــو  معياريـة تناســب كـل الجامعــات؛ نظـرما الخــتالف  •
 عوامل البيلة الداخلية والخارجية التي ت رر على تلت الجامعات. 

أرــــر م ًلــــرات األداء علــــى ســــلوك العــــاملي  مــــع التأكــــد مــــ  أن ضــــرورم إدراك  •
 تغييرها سي رر على نلت السلوك؛ ونلت للتشجيع على التحس . 

ضرورم إدراك صعوبة القيا  اليمي ليل مقايي  األداءو لـكلت ينبغـي أن نـدرك  •
أن هنـاك مقـايي  كميـة مثـل: المقـايي  الماليـةو والمقـايي  الييفيـةو مثـل: رضـا 

 ع  العمل بالجامعة. العاملي 
ضــرورم االعتمـــاد علـــى مـــدخل االتصـــا  مــ  أســـفل ألعلـــى ومـــ  أعلـــى ألســـفل  •

 التنظيم؛ ونلت ؤدراك التغيرات المستمرم.  
ـــيالت بســـيطة  • ـــدأ يتحل ـــةو وليـــ  يفضـــل أن تب ـــيالت عميق ـــدء يتحل يجـــب عـــدم الب

ــتعلم والتحســ  مــع توســيع االســتخدام بالتــدرج حتــي ال تيــون  وتقريبيــة؛ يهــدف ال
 ناك فجوم يي  التحليل والتطبيق. ه

ضـرورم إدراك دقـة وبســاطة أنظمـة نقــل المعلومـات مــ  البدايـة؛ كــي ال يـتم نقــل  •
 معلومات خاطلة إلى المستخدم النها ي للبطاقة. 
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ـــدت العـــاملي و   • ـــتمث  ل ـــوعي والمعرفـــة بمفهـــوم ال ـــة ال ـــى تنمي ضـــرورم العمـــل عل
تتمثــل فــي: وضــوو الغــرتو  فيجــب التأكيــد علــى عوامــل الــتمث  الثمانيــة والتــي

واألخالقيـــــاتو والعدالـــــة واؤنصـــــافو واالعتـــــراف والتقـــــديرو والعمـــــل الجمـــــاعي 
والمشـــاركةو واالتصـــاالت الفعالـــةو والبيلـــة الصـــحية للمنـــاخ الم سســـي كـــل نلـــت 

 كأسا  لنجاو جهود قيا  األداء الجامعي.

ء المتـــواجن هـــي يتضـــح ممـــا ســـبق أن الميـــزم األساســـية التـــي تحققهـــا بطاقـــة األدا     
التغلـــب علـــى مشـــثلة تركيـــز معظـــم أنظمـــة قيـــا  األداء علـــى الجوانـــب الماليـــة فقـــط. 
حيث تدمن بطاقة األداء المتواجن أكبر عدد م  المقايي  الماليـة وايـر الماليـة ارضـا 

ـا فـي إطـار واحـد لقيـا  أداء  –جم  التسليم  –العمالء  تطـوير العمليـات الداخليـة( معم
 جوانب الجامعة. متيامل يغطي كل 

 :Benchmarkingالمقارنة المرجعية  

 مـع الجامعـة أداء مقارنـة يواسـطتها ميـت العمليـة التـي هـي المرجعيـة المقارنـة      
 & Kreither)المتميـــز األداء تنا األخـــرت  المنافســـة الجامعـــات

Kinicki,2004:678)  و وتعـد المقارنـة المرجعيـة أدام إسـتراتيجية تهـدف إلـى التطلـع
الدا م إلى مستوت األداء األفضل ومعالجـة أيـة قصـور فـي األداء ونلـت يهـدف تحقيـق 
األهداف طويلة األجل للجامعةو وعلى الجانـب اآلخـر تسـاعد المقارنـة المرجعيـة علـى 

لتــي تــ دي إلــى النتــا نو ونجــد تقيــيم كــل مــ  النتــا ن والعمليــات والســلوك والممارســات ا
واألهــداف أن االهتمــام بالنتــا ن والعمليــات يــ دي إلــى تحقيــق األهــداف قصــيرم األجــل 

ـــى تحقيـــق الميـــزم التنافســـية للجامعـــة اصـــالحو -70و 2011طويلـــة األجـــل التـــي تـــ دي إل
71). 

وتتضــــم  خطــــوات تطبيــــق أســــلوأ المقارنــــة المرجعيــــة فــــي الجامعــــات مــــا يلــــي      
 (:76 – 75و  2011اصالحو 
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التخطـــيط: يتضـــم  اختيـــار العمليـــة التـــي ســـتيون محـــالا لدراســـات المقارنـــة  -أ
المرجعية والتي تتضمنها إستراتيجية الجامعةو وتشـثيل فريـق القيـا  المقـارن 

 ر لقيا  األداء.وفهم وتوريق العملية ووضع معايي
البحـث: يشــتمل علــى قا مــة معــايير النمــونج األفضــلو والبحــث عــ  النمــونج  -ب

األفضلو والمقارنة واالختيار للنمونج األفضل لعمل القيـا  المقـارنو و قامـة 
ـــى قبـــو  االًلـــتراك فـــي دراســـة  اتصـــا  مـــع النمـــونج األفضـــل والحصـــو  عل

 القيا  المقارن. 
حتياجــــات مــــ  المعلومــــاتو واختيــــار الطــــرق المالحظــــة: تتضــــم  تقيــــيم اال -جـــــ

 واألدوات لجمع البيانات والمعلومات.
التحليل: يحتوي على تحديد الفجوم يي  أداء الجامعة والنمـونج األفضـل محـل  -د

القيـــا  المقـــارنو ومعرفـــة األســـباأ الجكريـــة للفجـــواتو بمعنـــى تحديـــد الطـــرق 
داء المتميـــزو والممارســـات التـــي تجعـــل النمـــونج األفضـــل يصـــل إلـــى هـــكا األ

 ومواط  الضعف التي أدت إلى هكا الفجوم أو الفجوات. 
التييـــف: يشـــتمل علـــى تحـــــديد مــــواط  التحســـي  التـــي تـــم التوصـــل إليهــــا فـــي  -هــــ

 مرحــلة التحليل 
 ومحاولة تطويعها بما يتالءم مع تطبيق الظروف العلمية في الجامعة.     
لمرجعيــة والوصــو  إلــي ممارســات التيــرار: يتضــم  تعــديل أهــداف المقارنــة ا -و

 أفضل.

 ) اآلتــي ل فــيتتمثــ المرجعيــة للمقارنــةت أخــري كمــا توجــد خطــوا     
Heizer,2001 ,  (176: 

 نقارن؟ أن يجب بمانا •

 .المرجعية المقارنة عمل فريق تشثيل •

 .فيها المقارنة سيتم التي الجامعة تحديد •
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 .بالمقارنة وتحليلها المتعلقةت البيانا جمع •

 .المقارنة عملية لالجمة لنجاوا اؤجراءات اتخان •

ويساعد استخدام المقارنـة المرجعيـة فـي الجامعـات علـى خفـ  التيـاليف الناجمـة     
ع  سـوء التقـدير أو التنفيـك. باؤضـافة إلـى أنهـا تمثـ  الجامعـة مـ  سـرعة تييفهـا مـع 

ـا سـرعة تصـحيح األخطـاء الحاصـ لة فـي التغكيـة المستجدات الجاريـة فـي البيلـةو وأيضم
ـــاج والممارســـة عـــ  طريـــق  ـــدم فـــي اؤنت ـــى أفيـــار وطـــرق جدي الراجعـــةو والحصـــو  عل
االحتيـاك بالشـريت المقــارن معـه. كمـا يمثــ  االسـتفادم مـ  التجــارأ الناجحـة لـه وكــكا 

ـــــى األخطـــــاء وتصـــــحيحها. ا ـــــر الناجحـــــة والوقـــــوف عل  ,Francisالتجـــــارأ اي
2010:58) 

 ة المرجعية تتسم بما يلي: يتبي  مما سبق أن المقارن      
o  تعتبرعمليــة مســتمرم لتقــويم أداء الجامعــات أو أحــد أنشــطتها أو خــدماتها هــدفها

 تحسي  األداء. 
o  . تتم عملية التقويم في إطار الرؤية المقارنة ألفضل نمونج في هكا المجا 
o  .تيون المقارنة المرجعية في إطار قانوني وًلرعي 
o ا ف الجامعة نفسها أو مع جامعات أخرت. تتم المقارنة المرجعية يي  وظ 

 :  Six Sigma مدخل ستة سيجما - -2
ـــة اؤاريقيـــةو ومـــ  رـــم فهـــي عمليـــة         ـــر ســـيجما عـــ  أحـــد الحـــروف األبجدي تعب

تســتطيع الجامعــة مــ  خاللهــا أن تحقــق التحســي  المنشــود فــي كافــة مجــاالت النشــاو 
م  أنجح الوسا ل اؤدارية التي تمث  الجامعة م  تحقيق قفـزم  6يهاو ومدخل سيجما 

ى اهتمامـات العمـالءو وتحسـي  وتطـوير نوعية في األداءو ونلت م  خال  التركيز علـ
الخدمات أو المنتجات يناء على متطلبات الجـودم الشـاملةو أي أن هـكا المـدخل يمثـ  
أن يقود جميع الجامعات إلى تقليل نسبة األخطاء التـي يمثـ  أن تحـد  فـي أنشـطتها 

عبـر المختلفة. كما أنه يسهم في توسيع دا ـرم مفهـوم الجـودم. حيـث يمتـد هـكا المفهـوم 
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هكا المدخل ليشمل القيمـة االقتصـاديةو واالسـتخدام العلمـي ليـل مـ  الجامعـة والعميـل 
 (.109و  2012اعبدالفتاو و

و   2014ويتمثــــل مــــدخل ســــتة ســــيجما فــــي الخطــــوات الخمســــة التاليــــة ا البنــــا و     
 ( : 1070و  2010(و احسي  و السيد و 411و 400

 Defineالتحديد    -أ
يـــد وصـــف المشـــثلة يوضـــوو وتأريرهـــا علـــى إرضـــاء العميـــل تتضـــم  خطـــوم التحد    

او ويتم في هـكا المرحلـة تحديـد مـا  أصحاأ المصلحة والعاملي  والربحية وصفما واضحم
 يلي: 

 متطلبات العميل األساسية.  •
 ااية أهداف المشروذ في المدت القصير والطويل.  •
 أدوار ومسلوليات فريق العمل.  •
 نطاق وموارد المشروذ.  •
 اا األساسي ألداء العمليات والتشغيل.االتج •
   Measurementالقيا    -أ

تعبر هـكا الخطـوم عـ  وصـف فرصـة التحسـي  والتحديـد اليمـي والخـط األساسـي      
لــ داء. إن تقــوم الجامعــة بقيــا  ودراســة مســتوت األداء المــالي للعمليــات وكــكا مقارنــة 

ـــ ـــد جوانـــب القـــوم هـــكا المســـتوت مـــع مســـتوت أداء الم سســـات المنافســـةو ومـــ  ر م تحدي
والضــعفو وتحديــد الفجــوم للتركيــز عليهــا كمشــروذ للتحســي و أي فهــم طبيعــة التفــاوت 

 المفرطة في العملية. 
  Analysisالتحليل   -جـ

يتم في خطوم التحليـل إجـراء الدراسـات الالجمـة للعوامـل التـي تحتـاج إلـى تحسـي .     
سـباأ األخطـاء فـي العمليـات التـي حيث إن الهدف األساسي م  التحليل هـو معرفـة أ

 يتم قياسها في الخطوم السابقة. 
    Improveالتحسي   -د
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يتم خـال  تلـت المرحلـة تطبيـق األفيـار والحلـو . حيـث يـتم اكتشـاف لسـتة سـيجما     
جميع األسباأ األساسـية اليامنـة وراء الفرصـة الحاليـةو فـالتطور يسـتلزم القيـام يتحديـد 
المنــاهن والطــرق مــ  أجــل حــل المشــثلة والتطبيــق تلــت الحلــو و ففريــق العمــل يســاعد 

مـــ  أجـــل التقليـــل مـــ  األســـباأ األساســـية لعيـــوأ فـــي ينـــاء العمليـــة وتقـــديم الحلـــو  
المعــايير األساســية للعميــل وكجــزء مــ  عمليــة التطبيــق يجــب أن يــتم الفحــا لضــمان 

 أن النتا ن المراوبة تم تحقيقها. 
 Controlالرقابة    -هـ 
إن الهـــدف مـــ  الخطـــوم األخيـــرم هـــو مراقبـــة العمليـــات المحســـنة والمحافظـــة علـــى     

 .   Six Sigma  استمرارية مبادرم
 الشـاملة يمثـ  المقاربـة وهـكا األداء الجـامعيو لتحسـي  أدام  هـي سـيجما وسـتة    

 ( :Pillet  , 3 , 2004فهي ا ومتعددم بصور عنها التعبير
o للعميل التام اؤرضاء نحو تدور للجودم معينة فلسفة. 
o بالجودم يتعلق فيما الجامعة موضع أي  بمعرفة يسمح ل داء م ًلر. 
o المـ لفي و كمـا  حسـب مراحـل 8 إلى 4 م  للتغلب على المشاكل طريقة

 أو المنتجـات في الهدف وتحقيق االنحرافات يتقليل   تسمح مقاربة أنها
 .الخدمات في

o الم سسة رجا  مسلولياتو  كفاءات منظمة. 
o بالمشاريع التسيير على  بقوم يستند بالجودم إدارم أسلوأ. 
 ,Antonyوي دي تطبيـق مـدخل سـيجما سـتة عـدم مزايـاو منهـــا مـــا يلـي ا   
2004 ,8 ) 

(Anand , 2006 ,110 -111): 
 تطوير فرق العمل؛ للتحسي  اليامل في الجامعة. -
تحويل الثقافة التنظيمية في الجامعـة مـ  عـالج األخطـاء إلـى نمـط منـع  -

 األخطاء. 
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 رفع الروو المعنوية للعاملي .  -
 لخطوات التي تعتبر اير مهمة في العمليات. إجالة ا -
 تخفي  التيلفة النوعية الرديلة. -
الــوعي المتزايــد لــ دوات والتقنيــات المســتخدمة فــي حــل المشــثالت وهــكا  -

 ي دي إلى رضا العاملي . 
تحقيـــق اؤدارم الفعالـــة بســـبب اعتمادهـــا علـــى ييانـــات وحقـــا ق يـــدالم مـــ   -

 االفتراضات.اآلراء الشخصية أو 
تحســي  الجــودم فــي الخــدمات والعمليــات العلميــة وفــي كــل عنصــر مــ    -

عناصر الجـودم الخاصـة بالجامعـةو فهـي توجـه يسـتهدف تحسـي  فعاليـة 
 العمليات. 

 الما (. –الجهد  –التقليل م  أنواذ الهدر كافة االوقذ  -

يتضــــح ممــــا ســــبق أن ســــيجما ســــتة تمثــــل مــــدخالم لتطــــوير األداءو وتســــتند 
درجة األولى على البياناتو إن إن أهـم الخصـا ا التـي تميزهـا هـي اعتمادهـا علـى بال

أســــلوأ اؤدارم يواســــطة الحقــــا قو ممــــا يســــهم فــــي كيفيــــة اختيــــار إجــــراءات التحســــي  
المناســبة. كمــا تســاعد فــي تقــديم البيانــات يواســطة المخططــات والرســوم البيانيــةو وفــي 

    توضيح أرر التحسي  في أداء العملية.   

وهثكا فإن تقويم األداء الجـامعي يعـد عمليـة ضـرورية يوصـفه جـزءما ال يتجـزأ 
م  تطويرا. حيـث يـتم قيـا  األداء الفعلـي ومقارنـة النتـا ن المحققـة بالنتـا ن المطلـوأ 
و ومـــدي النجـــاو فـــي  تحقيقهــا حتـــي تيـــون صـــورم واقعيـــة لمـــا حـــد  ولمـــا يحـــد  فعـــالم

بمـا يثفـل اتخـان القـرارات المال مـة لتطـوير  تحقيق األهـداف وتنفيـك الخطـط الموضـوعة
 األداء الجامعي. 

وبالتالي يعرت البحث لواقع األداء الجـامعي فـي مصـر حتـى تتضـح الفجـوم 
فــي مجاالتــه يــي  مصــر وبــي  دو  المقارنــةو ومــ  رــم يمثــ  التوصــل إلــى اؤجــراءات 
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لتحليـــل المقترحـــة لتطـــوير األداء الجـــامعي فـــي مصـــر بطريقـــة موضـــوعية ونلـــت بعـــد ا
 المقارن ل داء الجامعي في أستراليا وفنلندا.

 وا   األداء الجامعي في مصر: –المحار الثاني 

ا لحركــة التقـدم واالجدهـار الحضــاري فـي المجــاالت  يعـد التعلـيم الجــامعي قا ـدم
كافةو والطريـق إلـى ةمالهـا وطموحاتهـا فـي تحقيـق الرقـي لمجتمعاتهـاو واجتيـاج مراحـل 

النهـوت يهــا إلــى أعلـى  اآلفــاق الحضــارية والماديـة وليــ  المالحــن أن التقـدم والنمــو و 
األداء الجــامعي فــي مصـــر يمــر بالعديـــد مــ  التحـــدياتو منهــا: الطلـــب المتزايــد علـــى 
التعلــيم الجــامعيو وتحــديات مجتمــع المعرفــة الــكي يقــوم علــى أســا  إنتــاج المعــارفو 

ى  تـــوفير ينيـــة تحتيـــة األمـــر الـــكي يتطلـــب مـــ  الجامعـــات أن تعمـــل وبشـــثل جـــاد علـــ
متطـــورم مـــ  خطـــوو االتصـــا  وًلـــبثة المعلومـــات وأجهـــزم الحاســـوأو وتطـــوير إعـــداد 
وتنمية أعضاء هيلة التدري  مهنيااو والبرامن الدراسـية لتسـاير تينولوجيـا العصـر. كمـا 
ااأ ع  الجامعات التنسيق والتخطيط مع المجتمعو فأصبح هناك ًلـبه انفصـا  يـي  

 (. 13و 12و 2005سوق العمل االصغيرو األداء الجامعي و 

وتوجــــد العديــــد مــــ  المبــــررات التــــي تــــدعو إلــــى ضــــرورم مواجهــــة التحــــديات 
والتغلـب علـى  المشـثالت التـي تواجـه األداء الجـامعي فـي مصـر وتطـويراو ومـ  هـكا 

 (: 1252و 2006المبررات ما يلي انصرو 

غيــرات والتحـــوالت للتعلــيم الجـــامعي عــ  مواكبــة الت -الحــالي  -قصــور األداء  -1
 الحادرة في المجتمع. 

وجود فجوم يي  النظريـة والتطبيـق بالنسـبة لمخرجـات التعلـيم الجـامعي وخاصـة  -2
 بالنسبة للخرين. 

فــي اؤســـهام فــي تحقيـــق  -فــي الوقـــذ الحاضــر -جيــادم أهميــة دور الجامعـــات -3
 والتنمية البشرية على وجه الخصوج.  -يوجه عام -التنمية الشاملة
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تفــاقم القضــايا والمشــثالت التــي تواجــه المجتمــع المصــري ممــا يســتلزم ضــرورم  -4
 إسهام الجامعات لمواجهتها. 

ومــ  يينهــا تطــوير األداء الجــامعي تنــاف  الــدو  نحــو تطــوير التعلــيم الجــامعي  -5
وقــــد اتجهــــذ مصــــر مــــ خرما إلــــى وضــــع األداء الجــــامعي فــــي يــــ رم االهتمــــامو 

والدراســات التــي أجمعــذ علــى ضــرورم  )*( فشــثلذ اللجــان وانعقــدت المــ تمرات
الحاجــة إلــى وضــع اآلليــات المال مــة لتقــويم األداء وضــبط الجــودم مــ  خــال  

 (: 18و 2008نو الجهود التالية اعبد الالا وةخرو 
 إنشاء الهيلة القومية لضمان الجودم واالعتماد.  –أ 
وضع ةليات لضمان استمرارية تطبيق نظـم الجـودم الداخليـة بالجامعـات  -أ

 المصرية. 
مـــــ  القطاعـــــات  8إعـــــداد المعـــــايير القوميـــــة للبـــــرامن التعليميـــــة لعـــــدد  -جــــــ

 األكاديمية للتعليم الجامعي. 

معاتنا المصرية ع  تزايد مستمرواتساذ الفجـوم يـي  ويثشف الواقع الراه  لجا
قــــدرات جامعاتنــــا المصــــرية و مثاناتهــــا الراهنــــة وبــــي  مــــا هــــو متوقــــع ومطلــــوأ منهــــا 
مواجهتــه مــ  التطــورات المحيطــة يهــا قومياــا و قليمياــا ومــا تفرضــه مــ  تحــديات جديــدمو 

هـا لـدور واحـد فقـط ولعل األجمة الحقيقية لها تتجسد فـي أنهـا تركـز جهودهـا علـى  أدا 
وهو الدور التعليميو وقد أدت التركيز على  هكا الدور إلى ترسيخ فيـرم جامعـة الحـرم 
المغلق. كما ال تقتصر األجمة على  انحصارها في أدا هـا لـدورها التعليمـي و نمـا تمتـد 
لتشمل مأجق خطير تعيشـه الجامعـات المصـرية الحثوميـةو أال وهـو عـدم قـدرتها علـى 

نافســــة القادمــــة مــــ  الجامعــــات األجنبيــــة والخاصــــة نات الحركــــة األســــرذ مواجهــــة الم
والمرونــة األقــدر علــى  التييــفو هــكا إلــى جانــب انحصــار حركــة الجامعــات الحثوميــة 
فـــي الحيـــز المحلـــي وعـــدم انطالقهـــا إلـــى التعامـــل مـــع المصـــادر العالميـــة االخارجيـــة( 

                                                           

 ( جهود تطوير األداء الجامعي في مصر. 2من البحث فقرة ) 6يرجى مراجعة ص (*) 
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مثانــــات الماديــــة أو ســــواء فــــي اســــتقطاأ الطــــالأ أو أعضــــاء هيلــــة التــــدري  أو اؤ
مصادر المعرفة العلمية والتقنية أو مصادر التمويل أو تقـويم األداء الجـامعي اهاًلـمو 

(و ويمثــــــ  توضــــــيح نلــــــت مــــــ  خــــــال  تنــــــاو  مجــــــاالت األداء 345و 342و 2008
 الجامعي في مصر على  النحو التالي: 

 الطـالب:  -1

ا فـــي األعـــداد المت زايـــدم الراابـــة فـــي ًلـــهد التعلـــيم الجـــامعي فـــي مصـــر توســـعم
االلتحــاق يهــكا النــوذ مــ  التعلــيم وربمــا كــان هــكا اؤقبــا ؛ لضــمان فــرج العمــل ونلــت 
نتيجـــة طبيعيـــة لعـــدم إعـــداد التعلـــيم الثـــانوي الطـــالأ للحيـــام وســـوق العمـــل. حيـــث إن 
منــاهن المــدار  الثانويــة فــي معظمهــا منــاهن نظريــة وال تيســب الطالــب القــدرم علــى  

ةو وبالتالي فم  الطبيعي أن يتنـاف  الطـالأ وأوليـاء أمـورهم علـى دخو  الحيام العملي
-174و 2011الجامعـــات مـــ  أجـــل تغييـــر واقعهـــم يتعلـــيم أينـــا هم احجـــيو ًلـــهاأو 

175 .) 

ويعتمـد قبــو  الطــالأ فـي الجامعــات علــى ضــابط كمـي وحيــد وهــو المجمــوذ 
وجيـع الطـالأ اليلي للـدرجات التـي حصـل عليهـا الطـالأ فـي امتحـان الثانويـةو ويـتم ت

على التخصصات الدراسية حسب المجموذ في بعـ  المـواد التخصصـية دون مراعـام 
لميــولهم وقــدراتهم ومــواهبهم ورابــاتهم. كمــا أن نظــام تقيــيم الطــالأ يعتمــد علــى الحفــن 

 (. 231و 2008والتلقي  دون مهارات التفيير واؤيداذ االحبشيو 

ــالتعليم الجــامعي المصــري إلــى تيــد  الطــالأ  وأدت جيــادم أعــداد الطــالأ ب
وأصبحذ كل جامعة تنوء بما فيها م  الدراسي و وتعجز مرافقها عـ  تـوفير الخـدمات 
التعليميـة المناسـبةو وقــد نـتن عـ  نلــت اليثيـر مــ  اآلرـار السـلبيةو منهــا: ايـاأ فــرج 
الحـوار والمناقشـة يـي  الطــالأ وأعضـاء هيلـة التـدري و وتعــود الطـالأ علـى اســتقبا  

فقـــــط فـــــال توجـــــد فرصـــــة للمشـــــاركة وتفاعـــــل األفيـــــار وتوليـــــد أفيـــــار جديـــــدم المعرفـــــة 
 (. 248و 2010اضحاويو 
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وترتــــب علــــى جيــــادم أعــــداد الطــــالأ ارتفــــاذ معــــدالت البطالــــة يــــي  خريجــــي 
مقارنـة بالشــباأ اآلخـري و وعــدم توافـق كبيــر يـي  العــرت  -بشـثل كبيــر -الجامعـات 

ية م  مسارات االلتحاق بـالتعليم الثـانوي. والطلب نتيجة لعدد م  العوامل المختلفة يدا
إلــى جانــب عــدم تــوفر اؤرًلــاد الــوظيفي أو معلومــات حــو  خيــارات مــا بعــد التخــرجو 
ــا عــدم تــوفر اســتبيانات رأي تــدر  مــدت رضــا أصــحاأ العمــل عــ  الخــريجي .  وأيضم
كما أن عدم وجود فرج للجمع يي  التعلم م  خال  م سسات التعليم والتـدريب أرنـاء 

عمل أدت إلى الحد م  فرج االنتقـا  مـ  الدراسـة إلـى سـوق العمـل ينجـاو اسـعيدو ال
 (. 7و 2012

ويتضـــح مـــ  العـــرت الســـايق لسياســـة القبـــو  فـــي الجامعـــات المصـــرية أنهـــا 
ــا حقيقياــا يــ رر ســلبياا  أدت إلــى العديــد مــ  المشــثالت التــي أصــبحذ تشــثل مأجقمــا وعا قم

 (: 470-469و 2012الزنفليو على تنمية المجتمعو ومنها ما يلي ا

عدم ارتباو التوسع في التعليم الجـامعي بشـثل وريـق باحتياجـات المجتمـع وخطـط  –أ 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية وبرامجها. 

البة طابع إرضاء الطالأ ونويهـم علـى سياسـة القبـو  فـي الجامعـات أكثـر مـ   -أ
ـــق أهـــداف  ـــة أو تحقي ـــة المدرب ـــه مـــ  القـــوت العامل إمـــداد ســـوق العمـــل باحتياجات

 التعليم الجامعي األساسية. 
تــدني مســتوت الطالــب المســتجد فــي الجامعــةو وضــعف قدرتــه علــى الــتعلم الــكاتي  -جـــ

 معية. و رتياد المثتبات الجا
االنخفـات الملحـو  فـي أعـداد الطـالأ المقيـدي  باليليـات العمليـة مقارنـة بأعــداد  –د 

الطـــالأ المقيـــدي  باليليـــات النظريـــةو ممـــا ترتـــب عليـــه صـــعوبة إتمـــام عمليـــة 
 تعليمية جيدم في اليليات النظرية. 

حتـــى الوقـــذ  -يتبـــي  ممـــا ســـبق قلـــة اهتمـــام وجارم التعلـــيم العـــالي فـــي مصـــر
بالمشـــروذ الســـاد  مـــ  مشـــروعات الخطـــة االســـتراتيجية لتطـــوير منظومـــة  -الحـــالي
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والمشــروذ بعنــوان تطــوير نظــم االلتحــاق بـــالتعليم  -م 2000التعلــيم فــي مصــر لعــام 
ـــة االهتمـــام بـــالتخطيط الســـليم لسياســـة القبـــو  فـــي الجامعـــات  -العـــالي ـــى جانـــب قل إل

دي إلــى إهــدار كبيــر المصــرية ومــدت مالءمتهــا مــع احتياجــات ســوق العمــل والــكي يــ  
للمــوارد المســتخدمة وعــدم فاعليتهــا والضــغط علــى اؤمثانــات المتاحــة فــي الجامعــات 

 مما ي رر سلبما على  أداء مخرجات التعليم الجامعي. 

 عضا هيئة التدريك:  -2

يتطلب جيادم أعـداد الطـالأ فـي التخصصـات المختلفـة هيلـة أكاديميـة لتقـديم 
ن واقـــع التعلـــيم الجـــامعي المصـــري يشـــير إلـــى أن هنـــاك خدمـــة تعليميـــة وبحثيـــة. إال أ

ـــة التـــدري  للطـــالأ فـــي التخصصـــات المختلفـــة  ا فـــي نســـب أعضـــاء هيل ـــا ًلـــديدم تباينم
وبعدها ع  النسب العالمية. كما أن هناك تباينما داخل نف  القطـاذ مـ  محافظـة إلـى 

أمــام تحقيــق  أخــرتو وبــي  أنــواذ م سســات التعلــيم العــالي ويعثــ  نلــت تحــديما أساســياا
معــايير الجــودم والحصــو  علــى االعتمــاد وفــق منظومــة الجــودم اعبــد الــالا وةخــرونو 

 (. 34و 31و 2008

ويعـــاني أعضـــاء هيلـــة التـــدري  فــــي الجامعـــات المصـــرية ضـــغوطام متزايــــدم 
ولديهم العديد م  االلتزامـات تجـاا الطـالأ والمنـاهن والتوسـع فـي المعرفـة والنشـاطات 

ونظام الترقيات وكثيرما مـنهم ال يمليـون الوقـذ والطاقـةو ممـا ترتـب  اؤضافية المطلوبة
عليــه ضــعف مشــاركة أعضــاء هيلــة التــدري  فــي األنشــطة العامــة داخــل الجامعــاتو 
واالبما ما يفضل عضو هيلة التدري  تجنب الصدام مـع إدارم الجامعـة تفاديـا لتعسـفها 

و وكـــكلت ايـــاأ التنظيمـــات الـــكي قـــد يـــ رر علـــى مثتســـباته الماديـــة الضـــعيفة بالفعـــل
 (. 68و 2011المستقلة بأعضاء هيلة التدري  اضحاويو المليجيو 

يضاف إلى نلت عدم وجود خريطة بحثيـة ألعضـاء هيلـة التـدري و إن يثـون 
ـــدكتوراا أو  ـــى درجتـــي الماجســـتير أو ال الهـــدف مـــ  إجـــراء األبحـــا  هـــو الحصـــو  عل
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على أسـا  فـرديو وقـد يعونهـا فـي التأهيل لشغل درجات علمية أخرتو فتتم البحو  
 (. 38و 2006أحيان كثيرم األمانة العلمية اإيراهيمو 

ويتبي  فـي مجـا  تقـويم أداء أعضـاء هيلـة التـدري  وجـود صـعوبات ورغـرات 
فــي عمليــات التقــويم وأدواتــهو فمعظــم الجامعــات مــا تــزا  تقتصــر علــى تقــويم اؤنتــاج 

عيــة واليميــة التــي ينبغــي أن تتــوافر فــي العملــي أو البحثــيو وتختلــف فــي الصــفات النو 
هــكا االنتــاج واألدوات المناســبة لقياســهو وعلــى الــرام مــ  أن معظــم الجامعــات تضــع 
تطــوير أداء أعضــاء هيلــة التــدري  كهــدف أساســيو إال أن االبيــة منظومــات التقــويم 

 (. 446و 2011والترقية ال تعزج تطوير أداء أعضاء هيلة التدري  بفاعلية اعزأو 

ـــــة التـــــدري  فـــــي الجامعـــــات و  تتعـــــدد الصـــــعوبات التـــــي تواجـــــه أعضـــــاء هيل
 (: 472-470و 2012المصريةو ومنها ما يلي االزنفليو 

محدوديــة فــرج االحتيــاك العلمــي بالخــارجو ويتضــح نلــت فــي ضــعف الحضــور   –أ 
 المصري في الم تمرات العالمية واؤقليمية. 

ضــــاء هيلــــة التــــدري  يهــــا عــــدم كفايــــة الــــدعم الــــكي تخصصــــه الجامعــــات ألع -أ
 لالًلتراك في الم تمرات على  المستويي  المحلي والدولي. 

 تضاؤ  اؤيفاد في البعثات الدراسية إلى الخارج.  –جـ 
هجــرم العقــو  البشــرية إلــى خــارج الــوط و وقــد نــتن هــكا الوضــع عــ  عــدم عوامــل  -دـــ

التحتيــة  داخليــة وخارجيــةو ايــر أن أهــم تلــت العوامــل تيمــ  فــي: تخلــف البنــى
للم سسات وخاصة في قطاذ البحـث العلمـيو وتـدني المسـتوت النـوعي للتعلـيمو 

 وتردي أوضاذ هيلة التدري  المادية واالجتماعية...إلخ. 

ورام الصعوبات التي تواجه أعضاء هيلة التدري  فـي الجامعـات المصـرية. 
ا في تنميـة  قـدراتهمو حيـث يعـد مشـروذ إال أن وجارم التعليم العالي توليهم اهتمامما متزايدم

تنميـة قــدرات أعضــاء هيلــة التــدري  الركيــزم الر يســة للنهــوت بقطــاذ التعلــيم الجــامعي 
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فـــي مصــــرو ويهـــدف المشــــروذ إلــــى محاولـــة تحســــي  قــــدرات أعضـــاء هيلــــة التــــدري  
بالجامعــات فــي ضــوء رؤيــة المشــروذ مــ  خــال  اؤمثانــات الماديــة المحــددم لــه فــي 

الي. كمـا تعـد فيـرم تنميـة المـوارد البشـرية ورفـع القـدرات أحـد مشروذ تطوير التعليم العـ
األهــــداف الر يســــة لمشــــروذ تطــــوير التعلــــيم العــــالي مــــ  حيــــث رفــــع أداء المشــــاركي  

 (. 86والمستفيدي  م  الدورات التدريبية اإيراهيمو انايمو د.تو 

يالحـــن فـــي ضـــوء مـــا ســـبق أن عضـــو هيلـــة التـــدري  المحـــرك الـــر ي  فـــي 
عليميةو فمهما توافرت اؤمثانات المادية فـإن الجامعـة لـ  تحقـق أهـدافها إال العملية الت

مــ  خــال  وجــود عضــو هيلــة تــدري  ني كفــاءم عاليــة فــي مجــا  التــدري  والبحــث 
العلميو وقد يثون سبب تقلا القدرم التنافسية للجامعات المصرية أن بعـ  أعضـاء 

لماجسـتير أو الـدكتوراا يعنـي هيلة التدري  يتصورون أن مجرد حصولهم علـى درجـة ا
القدرم على التدري  و تقان للمواد التـي تخصصـوا فيهـاو وليـ  لـي  الـتمث  مـ  المـادم 
العلمية فقط هو المهم ولي  األهم التواصل مع الطالأ وطرو أفيـارهم العلميـة بشـثل 
 ســليم وطريقــة مشــوقة. كمــا أن قلــة اســتخدام الوســا ل التينولوجيــة العلميــة الحديثــة فــي
نشر المعرفة وتنمية قدرم ومهـارات الطـالأ مـ  األسـباأ التـي أدت إلـى تراجـع مثانـة 

 الجامعات المصرية يي  الجامعات األخرت. 

 اإلمكانات الماد ـة:  -3

الجامعـــات الحثوميـــة  -فـــي الســـنوات األخيـــرم -ًلـــجعذ الحثومـــة المصـــرية
بشـــثل فعـــا  علـــى تنويـــع مصـــادر الـــدخل لـــديها بخـــالف مـــا تحصـــل عليـــه مـــ  دخـــل 
محـــدود يـــأتي مـــ  الرســـوم الدراســـية لطـــالأ البـــرامن الخاصـــةو مثـــل: نظـــام االنتســـاأ 

ن الجامعـــات وبـــرامن التـــدري  يلغـــات أجنبيـــة... وايرهـــاو وأدت نلـــت التشـــجيع إلـــى أ
يـدأت تبحـث عــ  مـوارد إضـافية مــ  خـال  التبرعـات والبحــو  التعاقديـة واالستشــارات 
ـــديرات إلـــى أن  ـــيم المســـتمر وايرهـــا مـــ  األنشـــطة المتنوعـــة. وتشـــير التق ـــرامن التعل وب

% مــ  مواردهــا مــ  10الجامعــات الحثوميــة تــتمث  بشــثل إجمــالي مــ  تغطيــة نحــو 
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يـةو فعلـى  سـبيل المثـا  يسـهم الـدخل الــكي خـال  دخـل تحصـل عليـه مـ  مصـادر نات
% مــ  اطــاء األجــور 6.5تحصــل عليــه جامعــة عــي  ًلــم  بــالطرق الكاتيــة بحــوالي 

ـــــاتو و ـــــات ااالاـــــر 76.3والمرتب ـــــة بـــــاألجور والمرتب ـــــات ايـــــر المتعلق % مـــــ  النفق
 (. 292و 2010وةخرونو 

علــــى  المــــوارد العامــــة  -بصــــفة عامــــة -ويعتمــــد التمويــــل الجــــامعي بمصــــر
لـــة. حيـــث تيفــــل مجانيـــة التعلــــيم و تاحـــة فرصـــه أمــــام الجميـــعو وقــــد ترتـــب علــــى  للدو 

إطـــالق المجانيــــة بغيــــر ضــــوابط أن يقضــــي بعـــ  الطــــالأ أكثــــر مــــ  ضــــعف مــــدم 
الدراســة فــي الجامعــةو ممــا يترتــب علــى نلــت ًلــغل األمــاك  المتاحــة وحرمــان بعــ  

ت فــي بعــ  الطــالأ مــ  دخــو  كليــات بعينهــاو ومعنــى هــكا أن إطــالق المجانيــة أد
األحيــان إلــى إهــدار فــرج التيــاف  يــي  الطــالأو ونلــت ال يعنــي إلغــاء مجانيــة التعلــيم 
الجامعي بقدر المطالبة يتقنينهاو واألهم طرو يـدا ل لمصـادر تمويـل جديـدم تـدعم هـكا 

 (. 273-272و 2011النوعية م  التعليم وتعمل على تطويرا احسي و 

الـــب حتـــى مرحلـــة التعلـــيم العـــالي يضـــاف إلـــى نلـــت أن احتمـــا  اســـتمرار الط
يثون أقل بالنسبة للمجموعات األفقـر مـ  السـثان. حيـث يمثـل الطـالأ الـكي  ينتمـون 

% م  طالأ التعليم االيتدا ي فـي مصـرو فـي حـي  يشـثلون 25ل سر الفقيرم حوالي 
% فقـط مـ  طـالأ التعلـيم العـاليو ويعنـي 4% م  طالأ التعليم الثـانويو و14نحو 
أن ارتفـاذ حصـة التعلـيم الجـامعي مـ  جملـة اؤنفـاق  -هـة نظـر الـبع م  وج -نلت

العام على التعليم تعث  ضمنما تحيزما ضد الفقراء ولصالح اير الفقـراءو ويتماًلـى هـكا 
الرأي مع وجهـة نظـر البنـت الـدولي التـي تـرت أن العا ـد االقتصـادي واالجتمـاعي عـ  

أنـــه يصـــل إلـــى أعلـــى مســـتوياته فـــي التعلـــيم يقـــل مـــع ارتفـــاذ المســـتوت التعليمـــيو أي 
مرحلــة التعلــيم االيتــدا ي واألساســـي ويقــل تــدريجياا حتــى يصـــل إلــى أدنــاا فــي مراحـــل 
التعلــيم العليــاو ومــ  رــم يثــون مــ  المنطقــي توجيــه نســبة أكبــر مــ  اؤنفــاق العــام علــى 

ا لرنفاق الخاج المهمـة األساسـية فـي تمويـل المر  احـل التعليم إلى مراحله األولى تاركم
 (. 14و 2010العليا منه االعربيو 
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ــيم الثــانوي إلــى الجامعــات          ويالحــن أن تــدافع أعــداد متزايــدم مــ  خريجــي التعل
ــــدم  ــــيم؛ لالســــتفادم مــــ  التق ــــدري  والتعل ــــي أســــلوأ الت ــــر ف ــــم يواكبهــــا تغيي الحثوميــــة ل
ة التينولــوجي فــي مجــا  المعلومــات واالتصــاالت بمــا يــتالءم مــع هــكا الزيــادم الضــخم

فــي األعــداد المقبولــةو واســتمرت أســاليب التــدري  التقليديــة التــي تعتمــد علــى  األســتان 
المحاضر واليتاأ المقرر وعدم التفاعل يي  عضو هيلة التدري  والطالأ. كمـا يقـل 

أحيانمـــا -اســتخدام قا مــة بــالمراجع فـــي المقــررات الجامعيــة. يــل وفـــي الدراســات العليــا 
كر لمهارات التعبير والتحليـل المثتـوأ. أمـا المثتبـات فنظـرا وال يوجه اهتمام يك -كثيرم

لضـــحالتها وفقرهـــا أحيانـــا فهـــي ال تجـــكأ الطـــالأ لرطـــالذ أو قـــد ال يهـــتم الطـــالأ 
أصــــالم يــــدخو  المثتبــــةو يــــل إن بعــــ  المثتبــــات الجامعيــــة أصــــبحذ كأنهــــا تعاقــــب 

ة اجيتـونو الطالب الكي يسعى إليها بفرت رسوم خاصة م  أجل االطالذ في المثتبـ
 (. 18-17و 2008

يتبــــي  فــــي ضــــوء مــــا ســــبق أن تمويــــل التعلــــيم الجــــامعي فــــي مصــــر يواجــــه 
مشثالت مزمنة والتي ت رر على  قدرته علـى تقـديم خدمـة تعليميـة متميـزمو منهـا علـى 
سبيل المثـا : بعـ  القيـود التمويليـة مثـل: محدوديـة المـوارد المخصصـة مـ  المواجنـة 

اك ضـــغطما كبيـــرما علـــى المـــوارد العامـــة للدولـــة فـــي ظـــل نمـــو العامـــة للدولـــةو إن إن هنـــ
النفقــات العامــة ينســبة أكبــر مــ  نمــو اؤيــرادات العامــةو وبالتــالي فــإن الصــفة المالجمــة 
للمواجنة العامة للدولة أنهـا تواجـه عجـزما مالياـا متيـررما بعثـ  محدوديـة المـوارد المتاحـة 

لفةو األمر الكي يحد مـ  إمثانيـة جيـادم في ظل تزايد احتياجات م سسات الدولة المخت
ــــيم  ــــى أن التعل ــــيم الجــــامعي. إضــــافة إل التمويــــل مــــ  المواجنــــة العامــــة مــــ  أجــــل التعل
الجامعي المصري لم يسـتطع اسـتغال  التقـدم العلمـي والتينولـوجي ولـم يسـتطع تحقيـق 
ة أهداف المجتمع في نلت والدليل ما نح  فيه م  تخلـف وتبعيـة فـي المجـاالت العلميـ

 والتينولوجية. 

 



 مقارنة لألداء اجلامعي يف اسرتاليا وفنلندادراسة                 رمضان حممد السعوديد/ 

732 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                          العدد السادس – ديسمرب 2016م

 البحث العلمي:  -4

تهــتم الجامعــات المصــرية بــاألداء البحثــي يهــدف االرتقــاء بمســتوت المجتمــع 
فــي الحاضــر والمســتقبلو إال أن البحــث العلمــي فيهــا يواجــه مجموعــة تحــدياتو منهــا: 
عـــدم وجـــود ســـلم أولويـــات للبحـــثو وعـــدم ارتبـــاو البحـــو  يواقـــع المجتمـــع المصـــري 

سـتفيدمو ونقـا التمويـل الـالجم للصـرف علـى  مجـاالت البحـث العلمــي والقطاعـات الم
 (. 163-162و 2005االصغيرو 

ويرجــع قصــور الجامعــات المصــرية الحثوميــة فــي البحــث العلمــي إلــى عــدم 
تخصـــيا ميزانيـــة مشـــجعة للبحـــو  العلميـــةو إضـــافة إلـــى أن الحصـــو  علـــى بعثـــة 

قدم مع قلة الجهـات المانحـة. كمـا دراسية أو منحة بحثية يستغرق إجراءات طويلة ومع
أن معظـــم الجامعـــات تركـــز علـــى  عمليـــة التـــدري  أكثـــر مـــ  تركيزهـــا علـــى البحـــو  
العلميــة والعثــ  يحــد  فــي الــدو  المتقدمــة. ويتراجــع اؤنفــاق علــى البحــو  العلميــة 
بمصر بسبب النقا في التمويل الـكي تنفـق منـه نسـبة كبيـرم علـى األجـور والمرتبـات 

القطــاذ الخـاج عــ  دعمـه للبحــث العلمـيو وهــكا ي كـد ضــرورم وجــود  فـي ظــل ايـاأ
يــدا ل لتمويــل الجامعــات الحثوميــة بمصــرو وخاصــة أن ضــعف التمويــل المخصــا 
للبحو  واالعتماد ًلبه اليامل على التمويل الحثـومي مـ  األسـباأ الر يسـة فـي فشـل 

 (. 272-271و 2011الجامعات المصرية في خدمة المجتمع احسي و 

ــــدم  ــــة التــــدري  فــــي الجامعــــات المصــــرية تحــــديات عدي ويواجــــه أعضــــاء هيل
ومشــثالت مباًلــرمو منهــا: نقــا التمويــل الــالجم للبحــو  العلميــةو وعــدم وجــود رؤيــة 
ا للمجتمــــعو هــــكا فضــــالم عــــ  المنــــاخ  ــــدم واضــــحة تحــــرك البحــــث العلمــــي ليصــــبح مفي

تـل لـديهم مليـات االجتماعي الكي ال يشجع الباحثي  م  أعضـاء هيلـة التـدري  يـل يق
اؤيداذو األمر الكي يتطلب وقفة مع الـكات ورؤيـة متعمقـة ألهميـة البحـث العلمـي فـي 
المجتمعو وم  رم إعادم النظر فيمـا تـوفرا الجامعـات مـ  دعـم مـادي للوفـاء بمتطلبـات 
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ـــدري   ـــة الت ـــاء بمســـتوت أداء أعضـــاء هيل ـــة لررتق البحـــث العلمـــيو ومـــ  فـــرج تدريبي
 (. 18و 2008لصغيرو وتنميتهم مهنياا اا

وتتعدد الصعوبات التي تواجه الجامعـات المصـرية والعـاملي  فيهـا فـي مجـا  
ــيم العــالي اهتمــذ فــي الخطــة االســتراتيجية لتطــوير  األداء البحثــيو راــم أن وجارم التعل

م 2000منظومـــة التعلـــيم العـــالي الصـــادرم عـــ  المـــ تمر القـــومي للتعلـــيم العـــالي ســـنة 
يات البحث العلمي فـي المشـروذ الرابـع عشـر. كمـا أصـدر ر ـي  يدعم وتنمية نظم وةل

الجمهوريـــة قـــراري  فـــي إطـــار المرحلـــة األولـــى لحوكمـــة منظومـــة العلـــوم والتينولوجيـــاو 
م بإنشـاء المجلـ  األعلـى للعلـوم والتينولوجيـا بمـا 2007لسـنة  217األو : قرار رقـم 

يحقـــق أاـــرات التنميـــة فـــي يهـــدف إلـــى النهـــوت واالرتقـــاء بـــالعلوم والتينولوجيـــا بمـــا 
مصــــر مــــ  خــــال  تحديــــد التوجيهــــات اؤســــتراتيجية للدولــــة فــــي المجــــاالت المرتبطــــة 
بالبحـــث العلمــــي والتينولوجيـــاو ويخــــتا المجلـــ  بــــالتخطيط اؤســـتراتيجي الســــتخدام 
البحــث العلمــي فــي التنميــة ووضــع الــرؤت المســتقبلية والمهــام المنوطــة يهــا وأولوياتهــا 

م بإنشـاء صـندوق 2007لسـنة  218يو القـرار اآلخـر: قـرار رقـم على المسـتوت الـوطن
العلــــوم والتنميــــة التينولوجيـــــة ير اســــة وجيـــــر التعلــــيم العــــالي والدولـــــة للبحــــث العلمـــــي 
وعضــوية المــدير التنفيــكي للصــندوق ورالرــة مــ  األســاتكم والعلمــاء ورالرــة مــ  رجــا  

ة ومــــــ  أهدافــــــه األعمــــــا  والصــــــناعة وعضــــــوي  يمــــــثالن الجهــــــاج الحثــــــومي بالدولــــــ
االســتراتيجية كفالــة تمويــل البحــث العلمــي والتنميــة التينولوجيــة مــ  خــال  األولويــات 

و 2010التي يحددها المجل  االتقريـر السـنوي لصـندوق العلـوم والتنميـة التينولوجيـةو 
6 .) 

وتتبلورالعالقة يي  الصناعة والجامعات في عالقـة متكيكبـة يشـوبها كثيـر مـ  
ل: عـــدم الثقـــة وعـــدم المعرفـــة باحتياجـــات اآلخـــر وعـــدم المشـــاركة جوانـــب الخلـــلو مثـــ

ووجــود توقعــات ايــر واقعيــة يــي  الطــرفي و األمــر الــكي دفــع أصــحاأ المصــانع إلــى 
ـــدرج فـــي  ـــى رءو  أمـــوالهم خشـــية أن تن ـــا عل ـــا مـــ  الخـــارج؛ حرصم اســـتيراد التينولوجي

نظـرم أقـل مـ  الخبـرم أبحا  ال قيمة لها. باؤضافة إلـى النظـر إلـى الخبـرم الصـناعية ي
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األكاديميـــةو وقلــــة التعــــاون مــــع المتميــــزي  مـــ  الصــــناعيي  فــــي إعطــــاء المحاضــــرات 
واؤًلــــراف علــــى  األبحــــا  والمشــــاريع ولــــو بالتشــــاركو وقلــــة االهتمــــام بالمشــــروعات 
البحثيــة ودراســات التطــوير نات الصــلة بمشــروعات التنميــة والتــي تتطلــب تيــوي  فــرق 

ي أقســام وكليــات متعــددم داخــل كــل جامعــة االدهشــانو بحثيــة متعــددم التخصصــات فــ
 (. 39و 2010

يتبــي  فــي ضــوء مــا ســبق أن الجامعــات تعتمــد بشــثل أساســي علــى  التمويــل 
الحثـــومي لتمويـــل األبحـــا  الجامعيـــة والمشـــروعات البحثيـــة إلـــى جانـــب قلـــة البحـــو  

عالقــة  العلميــة التــي تمولهــا هيلــات القطــاذ الخــاج فــي المجتمــع؛ ونلــت لعــدم وجــود
وطيـــدم يـــي  الجامعـــات وهيلـــات المجتمـــع. باؤضـــافة إلـــى ضـــعف االهتمـــام يتوظيـــف 
البحــث العلمــي فــي حــل مشــثالت المجتمــع و حــدا  التنميــة القوميــةو ونلــت يرجــع إلــى 
قلة وجود خطة ًلاملة ومستقرم للبحث العلمـي علـى مسـتوت الجامعـات توجـه البـاحثي  

لدراسـة. بحيـث يثـون تنفيـكها ومتابعتهـا وتقـويم إلى القضايا نات األولوية في البحث وا
 نتا جها في إطار الخطة العامة للبحث العلمي على المستوت القومي. 

 تقايء األداء:  -5

تتنــوذ الجهـــود المبكولــة فـــي مجـــا  تقــويم األداء الجـــامعي بمصــر إال أنـــه لـــم 
األدوات تتضـــح خطواتـــه اؤجرا يـــة المســـتخدمة فـــي عمليـــة التقـــويم وكـــكلت المقـــايي  و 

وكيفيــة اســتخدامها والتــي تســاعد علــى  تحقيــق الجــودم الشــاملة؛ وقــد يرجــع نلــت إلــى 
ــــدي و  ايــــاأ خطــــة مورقــــة للتقــــويم الشــــامل والمســــتمر للفاعليــــة التعليميــــة اصــــالو ال

 (. 63و 2012

ويتبي  نلت م  ايـاأ معـايير تقـويم أداء أعضـاء هيلـة التـدري  فـي الال حـة 
ومــا نجــم عنــه مــ  عــدم رضــا أعضــاء  1972لســنة  49م التنفيكيــة لقــانون تنظــيم رقــ

هيلـــة التـــدري  عـــ  أســـاليب التقـــويم الحاليـــةو ونلـــت القتصـــار اللجـــان العلميـــة علـــى  
فحا اؤنتاج العلمي لعضو هيلة التـدري  المتقـدم للترقيـة دون سـواهاو مثـل: اليفـاءم 
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ألمــر الــكي فــي التــدري  والمشــاركة فــي األنشــطة ســواء داخــل الجامعــة أو خارجهــاو ا
يشــعرهم بــأن الجهــد المبــكو  فــي مجــا  التــدري  واألنشــطة الطالييــة جهــد ضــا ع قــد 
ــا العتمــاد  يترتــب عليــه ضــعف فعاليــة النشــاو التدريســي لعضــو هيلــة التــدري و وأيضم
بعــ  الجامعـــات علــى طريقـــة تقـــويم الطالــب لعضـــو هيلـــة التــدري  ونلـــت الفتقـــادهم 

إلـــى إعطـــاء تقـــديرات علـــى  حســـاأ العالقـــات للخبـــرم فـــي مجـــا  التقـــويم ممـــا يـــدفعهم 
الحميمـــة والصـــداقة والحالـــة المزاجيـــة وتســـاهله فـــي العالقـــات ومـــدت ًلـــعبيته وصـــفاته 

و 2010الشخصــــية أكثــــر مــــ  الخصــــا ا نات الصــــلة بالعمليــــة التعليميــــة امحمــــدو 
679-680 .) 

لــي وتوجــد بعــ  اؤًلــثاليات حــو  تقــويم أعضــاء هيلــة التــدري و ومنهــا مــا ي        
 (: 450و 2011اعزأو 

 التقويم والترقية يركزان على األبحا  دون ايرها.  –أ 
ـــه خاصـــة فـــي ظـــل المتغيـــرات  -أ إهمـــا  الجانـــب التدريســـي فـــي التقـــويم راـــم أهميت

 الحاليةو مثل: جيادم األعباء التدريسية نتيجة جيادم أعداد الطالأ. 
التقويم ال يراعى المعايير األخرتو مثل: أهداف التقويم والمهام المنوطة بأعضـاء  -جـ

 هيلة التدري و مثل: التدري  واألعما  اؤدارية وقدرتهم على اؤيداذ. 
االهتمـــام بالبحـــث دون ايـــرا أدت إلـــى ضـــعف اؤعـــداد المهنـــي ألعضـــاء هيلـــة  –د 

 التدري . 
 ي تطالب يتغيير معايير التقويم والترقية. ظهور العديد م  الدراسات الت -هـ

ويتم تقويم الطـالأ مـ  خـال  معـايير ايـر متسـاوية يـي  األسـاتكم واليليـاتو 
حيـــث تركـــز أســـاليب التقـــويم الحاليـــة علـــى قيـــا  تحصـــيل الطـــالأ لمحتـــوت المـــواد 
الدراســية والتــي يغلــب عليهــا قيــا  اســتدعاء المعرفــة ويهمــل قيــا  العمليــات العقليــة 

ـــى العل يـــا وايرهـــا مـــ  المهـــارات الضـــرورية للطـــالأو ومـــا جالـــذ الجامعـــات تركـــز عل
أســاليب تقــويم واحــدم لجميــع الطــالأو علــى الــرام مــ  الــدعاوت الحديثــة بأهميــة تنويــع 
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 -الحـالي -تلت األساليب ومالءمتها للتعلم م  أجـل اؤتقـان. كمـا أن التعلـيم الجـامعي
سـواء ؤعـداد أدوات التقـويم أو لتطبيقهـا في حاجة إلى وجـود معـايير واضـحة ومحـددم 

تقتصـر علـى مقارنـة  -يوجـه عـام -أو لتوظيف نتا جها. كمـا أن نتـا ن التقـويم الحاليـة
الطالــــــب بغيــــــرا ولــــــي  علــــــى مــــــا حققــــــه مــــــ  مســــــتويات معياريــــــة منشــــــودم للمقــــــرر 

(www.helwan.edu.eg/pequalityproject.notes.htim/2016) . 

ميــة فــي تطــوير نظــام التعلــيم الجــامعي فــي مصــر واســتجابة لالتجاهــات العال
أوصــى المجلــ  القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــي والتينولوجيــا بضــرورم إنشــاء م سســة 
قوميــــة مســــتقلة ايــــر حثوميــــة تتــــولى مســــلولية التقــــويم الخــــارجي للجــــودم اليليــــة فــــي 
ــــيم الجــــامعي والعــــالي وتيــــون لهــــا صــــالحيات ومســــلوليات االعتمــــاد  م سســــات التعل

ــا 2000جــاجمو وقــد وضــع المــ تمر القــومي للتعلــيم العــالي عــام واؤ م فــي تقريــرا نظامم
للتقــويم المســتمر لــ داء الجــامعي والعــالي مــ  خــال  تحديــد العناصــر األساســية لنظــام 
تقـــــويم األداء الجـــــامعي والعـــــالي والتـــــي تتمثـــــل فـــــي الخـــــريجي  واؤســـــهامات العلميـــــة 

ة والخـــدمات المقدمـــة للبيلـــة والمجتمـــع وتقـــويم واؤضـــافات المعرفيـــة واؤنجـــاجات التقنيـــ
 (. 1315-1314و 2007فعاليات وأنشطة الم سسة التعليمية االقصبيو 

يتبــــي  ممــــا ســـــبق قلــــة االهتمـــــام يتقــــويم األداء الجـــــامعي لدرجــــة أن بعـــــ  
الجامعــات المصــرية أنشــأت وحــدم لتقــويم األداء الجــامعي ومعظــم الجامعــات لــم تهــتم 

ضـمانة مهمـة لجـودم التعلـيم الجـامعيو  -في حد ناتـه -لجامعي يعدبأن تقويم األداء ا
فالتقويم المسـتمر يثشـف عـ  نـواحي التميـز والقـوم ونقـاو الضـعف والقصـور والعوامـل 
المســببة فــي كــل حالــة. كمــا يعنــى التقــويم أن كافــة المشــاركي  فــي العمليــة التعليميــة 

لعمليــة التعليميــة مــ  جانــب يخضــعون لمتابعــة أدا هــمو ومــ  رــم يعــزج االنضــباو فــي ا
جميــع العــاملي و مثــل: أعضــاء هيلــة التــدري  والطــالأ واؤداريــي  وايــرهم ممــا يــ دي 

 إلى تحقيق أهداف الجامعات المصرية والتقدم للمجتمع. 
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بعـــد تنـــاو  واقـــع األداء الجـــامعي فـــي مصـــر يتضـــح أن هنـــاك قصـــورما فـــي 
التــدري و اؤمثانــات الماديــةو عناصــر األداء الجــامعي: الطــالأو أداء أعضــاء هيلــة 

البحــث العلمــيو وتقــويم األداء الجــامعيو ويمثــ  العمــل علــى تطــوير األداء الجــامعي 
في مصر م  خال  دراسة األداء الجامعي في دولتي المقارنة. بحيـث يمثـ  التوصـل 

 إلى إجراءات مقترحة لتطوير األداء الجامعي. 

 ية:أداء الجامعات األسترال  -المحار الثالث 

تتمتـــع أســـتراليا بمجتمـــع متنـــوذ الثقافـــات واألجنـــا  ممـــا ســـاعد علـــى انتشـــار 
جامعــة منهــا جامعتــان  39الجامعــات األســتراليةو فيبلــغ عــدد الجامعــات فــي أســتراليا 

خاصـــتانو فليـــل واليـــة جامعـــة كبـــرت تســـمى باســـمها وينـــدرج تحتهـــا جامعـــات أخـــرتو 
وتعددها والبرامن الدراسية فـي الجامعـاتو وقـد األمر الكي ساعد على تنوذ الجامعات 

أخــــكت الجامعــــات األســــترالية ينظــــام ضــــمان الجــــودم مــــ  أجــــل تحقيــــق األداء الجيــــد 
خــال  الســنوات و وحــدرذ اليثيــر مــ  التغييــرات والوصــو  إلــى قــدر عــا  مــ  التميــز

م فــي سياســة التعلــيم العــالي والتوجهــات وترتيبــات التمويــل نتيجــة 2013-م 2011مــ 
وصيات يرادلي والتـي تتعلـق بضـمان الجـودم وفـق المعـايير األكاديميـة و نشـاء وكالـة لت

جديــدم مســلولة عــ  التســجيل واالعتمــاد وتــدقيق الجــودم الخارجيــة ومراقبــة أداء جميــع 
 Shah, Wilson , Nair, 2006 )م سسات التعليم العالي بما في نلت الجامعات 

, 3) . 

ا للجــودم يشــمل خمســة نمــانج لــ داء: إطــارم  وقــد اتبعــذ الجامعــات األســترالية
االعتمــــــاد ومراجعــــــة الحســــــابات والميزانيــــــة والتمويــــــلو و عــــــداد التقــــــارير والدراســــــات 
االستقصـــا يةو ويتضـــم  نلـــت مجموعـــة واســـعة مـــ  م ًلـــرات األداء علـــى المســـتويات 
الجامعيــةو وفــي بعــ  األحيــان ال تتطــايق أاــرات جمــع البيانــات مــع االســتخدامات 

مذ بعد نلـتو مثـل: اسـتخدام مسـح الطـالأ للحصـو  علـى تمويـل األداءو ولـكا التي ت
ينبغــي تفســير الم ًلــرات ضــم  محــاور متياملــة للوصــو  إلــى صــورم متواجنــة فــي كــل 



 مقارنة لألداء اجلامعي يف اسرتاليا وفنلندادراسة                 رمضان حممد السعوديد/ 

738 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                          العدد السادس – ديسمرب 2016م

جانــب مــ  جوانــب النشــاو الجــامعيو وتســتخدم م ًلــرات األداء ألاــرات معينــة فــي 
ج إدارم األداء إدارم م سســـــات التعلـــــيم العـــــالي ويعمـــــل كـــــل م ًلـــــر فـــــي ًلـــــثل نمـــــون

 (    Chalmers ,2008 ,33ا

ـــر       ـــى ولينهـــا مهمـــة فـــي تطـــوير أكث ـــد م ًلـــرات األداء بأنهـــا خطـــوم أول وتـــم تحدي
منهجية في أداء الجامعـات األسـترالية لمـا تلعبـه مـ  دور فـي مجـا  التعلـيم. كمـا أنهـا 

داءو تعـــد بمثابـــة دليـــل فـــي اتخـــان القـــرارات حـــو  الســـبل التـــي تعمـــل علـــى تحســـي  األ
(. حيـث ,N.D, 11) Mikolوتحديـد الخصـا ا الر يسـة أو مثونـات األداء النـاجح  

تعـــد م ًلـــرات األداء مـــ  المثونـــات الحيويـــة فـــي رفـــع مســـتوت التعلـــيم فـــي الجامعـــات 
تســمح بجمــع  واألســا  المنطقــي لضــمان تــوفير تعلــيم للطــالأ مــ  أجــل العمــل حيــث

الـتعلمو مثـل: السياسـات والممارسـات ونوعيـة  المعلومات النوعيـة عـ  جوانـب التـدري 
و دارم األداء والتطــوير المهنــي للمــوظفي و ونوعيــة المنــاهن  المتعلقــة بــالتعليم والــتعلمو

ـــيم تعلـــم الطلبـــةو وجـــودم المرافـــق والخـــدمات والتينولوجيـــاو ممـــا يســـاعد فـــي  تقـــدم وتقي
 ,Chalmers,2008)المجتمع وتوفير القوت العاملة الماهرم التي تـدعم النمـو االقتصـادي

6)  . 

ولكلت تهتم الجامعات األسترالية يتطبيق أفضل الممارسات العالميـةو مثـل: نظـام      
الممـــــــتح  الخـــــــارجي الـــــــكي يســـــــعى لتـــــــوفير رقافـــــــة تعتمـــــــد علـــــــى  م ًلـــــــرات األداء 

(و والتأكيـــد علـــى اســـتقاللية الجامعـــاتو وتطـــوير نظـــام المراقبـــة 187و2006اكـــاريو
التعليميــةو وضـــمان الجـــودم الـــكي  الم سســاتية التـــي ت كـــد علــى تحقيـــق جـــودم العمليـــة

يرتبط يتطوير اؤدارم األكاديمية القا مة علـى مبـدأ كفـاءم األداء األكـاديمي. حيـث تعـد 
أسـتراليا مـ  أوا ـل الــدو  التـي اهتمـذ يتطبيـق مــدخل الجـودم الشـاملة وتحسـي  الجــودم 

يميــة فــي م سســات التعلــيم الجــامعي يهــدف تحســي  األداء يهــاو وتحســي  العمليــة التعل
والخدمة التعليميةو وتحقيق الميزم التنافسية في السوق التعليمـيو وقـد سـاعد علـى نلـت 
التطور الها ل في تينولوجيا المعلومات والتزايد المسـتمر فـي عـدد الطـالأ بم سسـات 

 التعليم الجامعي.
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وتســـــــــتخدم الجامعـــــــــات األســـــــــترالية م ًلـــــــــرات األداء مـــــــــ  أجـــــــــل تحقيـــــــــق مـــــــــا يلـــــــــي     
(Chalmers,2008, 3) : 

 مراقبة أدا ها ألارات المقارنة.  -
 تسهيل تقدير وتقييم العمليات الم سسية.  -
 توفير المعلومات للحثومة ألارات المساءلة وتقديم التقارير.  -
 توفير المعلومات للحصو  على جودم األداء الجامعي.  -
 تحفيز المنافسة داخل وبي  الجامعات.  -
 الجامعية.تحسي  نوعية الخدمات  -

ومــ  الجامعــات األســترالية المتميــزم فــي األداء الجــامعي: جامعــة ملبــورن حيــث       
تحظى بسمعة دولية لتميزها في مجا  البحث والتدري  والتعلم وتوفير ييلة تعليم ينـاء 
ـــا جامعـــة كوينزالنـــدو نيوســـاو  ويلـــزو أســـتراليا الوطنيـــةو  علـــى المعـــايير الدوليـــةو وأيضم

او حيــث تعمــل الجامعــات علــى تعزيــز القــدرم اؤنســانية واالجتماعيــة ســيدني ...وايرهــ
للمجتمع األستراليو وتعتبر التعليم وسيلة م  وسـا ل دعـم المعرفـة والتقـدم االجتمـاعي 

 واالقتصادي للمجتمع. 

علـــى قـــدرم أعضـــاء المجتمـــع  –بصـــفة عامـــة  –وتتوقـــف جـــودم األداء الجـــامعي      
قيـام بـأدوارهم فـي ضـوء أهـداف الجامعـةو وعلـى أسـا  الجامعي علـى أداء مهـامهم وال

معــايير األداء التــي تضــعها الجامعــةو ومــ  رــم يتطلــب األمــر االهتمــام يتــوفير منــاخ 
جــامعي يســاعد علــى تحقيــق أداء فعــا  مــ  خــال  مــا تــوفرا القيــادات الجامعيــةو ويــتم 

  التعرف عليه م  خال  تناو  عناصراألداء الجامعي على النحو التالي:
 الطالب:   -أواًل 

يعد الطالأ محور عمل الجامعات األسترالية والتي ينمـو فـي إطارهـا العديـد مـ       
ـــتم قبـــولهم مـــ  خـــال  نظـــام  ـــيم حيـــث ي ســـماتهمو وتيســـبهم المعـــارف واالتجاهـــات والق

و وبالتــالي تطبــق معظــم يــرامن عمليــة االختيــار علــى  أســا  األداءو الحصــة االيوتــا(
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امتحانات الواليـة  اؤقلـيم المركزيـة والتـي  يتم تخصيا الطالأ يناء على أدا هم فيو 
ــا االمتحانــات فــي نفــ  ــا لنتــا ن الطــالأ الــكي  اجتــاجوا أيضم الســنة  يــتم تحديــدها وفقم

 حيــث توجــد  ويــنظم القبــو  فــي الجامعــات األســترالية مــ  خــال  النظــام الالمركــزي 
 :(N ,N , 2015 ,8,9)مراكزمختلفة للقبو  والمشاركة في اختيار الطالأ المناسبي 

يعـد مسـلوالم عـ  التعامـل مـع  (VTAC) مركـز القبـو  الجـامعي الفيثتـوري    -1
طلبــات القبـــو  فـــي جميــع الجامعـــات مـــ  فيثتوريــا وجامعـــة تشـــارلز ســـتورت 

 .انيو ساو  ويلز(
هـو المسـلو  عـ  عمليـة  (QTAC) مركز القبـو  فـي واليـة كوينزالنـد العـالي -2

قبل مــ  كافــة الجامعــات نيابــة التنفيــك وتــوفير معلومــات جيــدم لطــالأ المســت
جامعـة يونـد( وبالنسـبة لـبع   -ع  كوينزالند ابما في نلت م سسة خاصـة 

 .يرامن الجامعات في نيوساو  ويلز
يقبــل طلبــات أربــع جامعــات    (SATAC)مركــز القبــو  الجــامعي الجنــوبي  -3

في جنوأ أستراليا واؤقليم الشمالي اجامعة تشارلز داروي و جامعـة فلنـدرجو 
 .معة أدياليدو جامعة جنوأ أستراليا( واليليات في جنوأ أسترالياجا

وهــو المســلو  عــ  التعامــل مــع طلبــات  (UAC) مركــز القبــو  فــي جامعــة -4
 .القبو  في جميع الجامعات في إقليم العاصمة األسترالية ونيو ساو  ويلز

يتعامـل مـع طلبـات القبـو   (TISC) مركـز خدمـة م سسـات التعلـيم العـالي  -5
 .جامعات بغرأ أستراليافي ال

ـــــي إجـــــراءات   -6 ـــــوتردام ال تســـــتخدمان مركـــــزا لتلق جامعـــــة تســـــمانيا وجامعـــــة ن
 .االختيارو ونلت يهدف التعامل مع التطبيقات

وتبك  الجامعات األسترالية مختلف الجهود لرعاية ودعم الطالأ م  السـثان     
األصــــليي  أرنــــاء دراســــتهمو مثــــل توظيــــف المزيــــد مــــ  المــــوظفي  األصــــليي  فــــي 
المناصب األكاديميـة ودعـم وتطـوير سياسـات التعلـيم األصـلية أو االسـتراتيجياتو 
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ا للطـــالأ مـــ  وتنفيـــك خطـــط عمـــل المصـــالحة. كمـــا تـــم إنشـــاء مركـــز متخصـــ
الســثان األصــليي و وتعــد مراكــز دعــم الســثان األصــليي  هــي صــاحبة المصــلحة 
المهمــة فــي عمليــة تنفيــك اؤســتراتيجيات والبــرامن التــي تهــدف إلــى تحســي  وتقويــة 
أوضاذ الطالأ م  السثان األصليي  في الجامعـات وتطـوير أدا هـمو وكـان دور 

ـــا فـــي الـــدعم والت وجيـــه الرســـمي للعديـــد مـــ  الطـــالأ أعضـــاء هيلـــة التـــدري  مهما
ـــا ن الطـــالأ  ـــى مـــ  الدراســـةو ومـــ  المهـــم أن تيـــون نت وخاصـــة فـــي الســـنة األول

 األصـــــليي  فـــــي التعلـــــيم العـــــالي متقدمـــــةو ولـــــكا ينبغـــــي مراعـــــام مـــــا يلـــــي 
(Pechenkina , Anderson ,2011 ,13,20): 

ا. -أ  جعل معارف ورقافات السثان األصليي  أكثر وضوحم
 كز دعم السثان األصليي .تعزيز مثانة مرا  -أ
جيــــادم التـــــواصل والتعـــــاون ييـــــ  مـراكـــــز دعـــــم السثـــــان األصــــليي  واليليــــات  -جـــــ

 واـيرها م  
 أصحاأ المصلحة في الحرم الجامعي وخارجياا.    

 تبسيط االنتقا  يي  المدار  وكليات التعليم والتدريب المهني والجامعات.  -د

ـــا  –ويوجـــد تحســـ  ملحـــو         فـــي جـــودم الخـــدمات التـــي تقـــدمها المراكـــز  -عمومم
الطالييـــةو والخـــدمات عبـــر اؤنترنـــذو وتهـــتم الجامعـــات األســـترالية بمشـــاركة الطـــالأ 
علــى افتـــرات البنا يـــةو أي أن التعلــيم يتـــأرر بمشـــاركة الطــالأ فـــي األنشـــطة الهادفـــة 

 ,James, Grigg , 2008فـي الجامعـات تربوياـا والتـي تعمـل علـى تعزيـز الـتعلم 
114) Devlin, حيـــث ال يقتصـــر القبـــو  فـــي الجامعـــات علـــى الـــدرجات فقـــط. يـــل (و

يتعـــداا إلـــي األنشـــطة المختلفـــة ممـــا يتـــيح لطلبـــة المـــدار  العليـــا والجامعـــات ممارســـة 
 األنشطة المختلفة التي ت دي إلى تطوير أدا هم.

علــــى دفــــع الرســــوم الدراســــية إال أن  ويعتمــــد القبــــو  فــــي الجامعــــات األســــترالية
تطبـــق نظـــام القـــرت التعليمـــي للطـــالأ ايـــر القـــادري  والـــكي يلـــزم الدولـــة  الحثومـــة
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ينفقــات تعلــيم الطلبــة ايــر القــادري  فــي صــورم قــرتو ويلــزم الطالــب يــرد القــرت بعــد 
على منح دراسـية مقايـل تفـوقهم الدراسـي والرياضـيو تخرجهو ويمث  أن يحصل الطالأ 

ــا لحالــة الطالــب وبالتــالي يطلــب مــ  الطــالأ  الرســوم الجامعيــة فــي الجامعــة وتختلــف وفقم
ــة للدراســة الجامعيــة ــا دفــع الرســوم كامل علــى حــد  -فــي حــي  إن الطــالأ الــدوليي  عمومم

 المحليـــــي  والـــــدوليي  يطلـــــب مـــــنهم دفـــــع الرســـــوم كاملـــــة للدراســـــات العليـــــا .  -ســـــواء
 .http://www.australianuniversities.com.au, 2016)ا

ينشــــــاو لمشــــــاركة ممثلــــــي الطــــــالأ  Melbourneوتســــــعى جامعــــــة ملبــــــورن       
المنتخبي  فـي اللجـان ومجموعـات العمـل التـي تشـمل تقـديم الخـدماتو وتطـوير خطـط 
عمـــل علـــى  مســـتوت الجامعـــة للطـــالأ. بحيـــث تتضـــم  المرافـــق وخـــدمات التنســـيق 
ووســـا ل الراحـــةو ممـــا يـــنعث  علـــى جيـــادم رضـــا الطـــالأ وتحســـ  المســـتوت التعليمـــي 

(University Melbourne Annual Report ,2012 ,49)  كمـا تسـعى الجامعـة
إلــــى تحديــــد الخــــدمات والمشــــورم والبــــرامن األكاديميــــة للطــــالأ بشــــثل أكثــــر ســــهولةو 
وتحقيـق مســتويات عاليــة مــ  الرضــا عـ  نظامهــا الجديــد ؤدارم الــتعلمو وتحســي  نظــام 
إدارم الطـــالأو إلـــى جانـــب اهتمـــام الجامعـــة بالحصـــو  علـــى أفضـــل الطـــالأ الـــكي  

هـــرون أعلـــى نتـــا ن لـــ داء فـــي الجامعـــة بغـــ  النظـــر عـــ  خلفيـــاتهم أو ظـــروفهمو يظ
ـــة  ـــا تشـــجع الجامعـــة المزيـــد مـــ  المشـــاركة واســـتبقاء الطـــالأ مـــ  الفلـــات الممثل وأيضم

ا    University of Melbourne, strategic plan,2006,21-22)تمثيالم ناقصم
). 

مــ  خــال  مجلــ  نــواأ Sydney ويــتم تمثيــل الطــالأ فــي جامعــة ســيدني       
ـــــل حقـــــوق ومصـــــالح الطـــــالأ SRCالطـــــالأ ا ـــــديرها الطـــــالأ وتمث ( وهـــــي هيلـــــة ي

الجامعيي . كما أنه يعمل علـى مسـاعدم األخصـا يي  االجتمـاعيي  والمـوظفي  الفنيـي  
ونوي الخبــرم الــكي  يمثــ  أن يســاعدوا الطــالأ فــي الجامعــة فــي القضــايا التــي تــ رر 

ــــا يقــــدم المشــــورم  علــــيهم مــــ  خــــال  تقــــديم المشــــورم والــــدعم والخدمــــة المجانيــــة. وأيضم
القانونية المجانيـة والتمثيـل فـي معظـم المسـا ل القانونيـة. إلـى جانـب مسـاعدم الطـالأ 

http://www.australianuniversities.com.au/
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فـــــــي ًلـــــــراء اليتـــــــب القديمـــــــة والحصـــــــو  علـــــــى اليتـــــــب الجديـــــــدم يتيلفـــــــة منخفضـــــــة 
 (.http:www.sydney.edu .au, 2016ا

العديــد مــ  األنشــطة  New South Welsوتقــدم جامعــة نيــو ســاو  ويلــز      
الطاليية والبرامن والفعاليات االجتماعية والثقافية والنـوادي والجمعيـات لالنضـمام إليهـا 
ممــا يجعــل الحيــام الجامعيــة أكثــر متعــة. حيــث توجــد مراكــز الرياضــة والترفيــه واللياقــة 

كمــا أن البدنيــة التــي تســاعد الطــالأ علــى ممارســة الرياضــة االجتماعيــة والتنافســيةو 
اتحــــاد الطــــالأ يــــنظم العديــــد مــــ  األنشــــطة للطــــالأ مثــــل: الســــفر لمنــــاطق النزهــــةو 
واستيشـــاف منـــاطق الجـــكأ والثقافـــات المختلفـــة فـــي أســـتراليا. إلـــى جانـــب العديـــد مـــ  
يــرامن الــدعم التــي تســاعد الطــالأ علــى قضــاء الحيــام الجامعيــة. وتشــمل هــكا البــرامن 

رم الجـامعيو والتوجيـه عـ  طريـق األقـران خدمات السث  والصـحة وجـوالت داخـل الحـ
 . (http://www.australianuniversities.comau,2016)والتوجيه المهني 

يتضح مما سبق أن الجامعات األسترالية عامـة تقبـل الطـالأ بطريقـة مركزيـة.        
حيـث توجـد مراكــز مختلفـة للقبـو  فــي واليـات أسـتراليا تســاعد فـي اختيـارالطالأو ويــتم 

لهم م  خال  المشاركة فـي االنشـطة المختلفـة إلـى جانـب درجـات الثانويـة العامـة. قبو 
كما يـتم مشـاركتهم فـي اللجـان والمجـال  الجامعيـة والتـي تتـيح لهـم حريـة التعبيـر عـ  
أفيارهم وميولهم ورابـاتهم ممـا يزيـد مـ  رضـا الطـالأ عـ  العمليـة التعليميـةو وتـ دي 

 حيث تستطيع منافسة الطالأ في الدو  األخرت.  إلى تطويرمستويات أداء الطالأ. ب

 عضا هيئة التدريك: –ثانًيا    

يمثل عضو هيلة التدري  العماد الر ي  في الجامعات األسترالية؛ ألنه المـ تم       
علــى تــدريب الطاقــات البشــرية و جــراء األبحــا  العلميــة التــي تســهم فــي تقــدم المعرفــة 
وتطويرهــــا لصــــالح البشــــرية. إضــــافة إلــــي إيجــــاد الحلــــو  للمشــــثالت التــــي تعتــــرت 

ــــكا جاد عــــدد  ــــهو ول ــــكي يعــــيش في ــــي الجامعــــات المجتمــــع ال ــــدري  ف ــــة الت أعضــــاء هيل
م(و 2010 -م 2000٪ خــال  عقــد مــ  الزمــان ا20.5٪ إلــى 18.4األســترالية مــ  
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ولقد استجايذ الجامعات فـي قـرارات التوظيـف لزيـادم عـدد الطـالأ وجيـادم االتجاهـات 
اليامنــــة فــــي مشــــاركة الطــــالأ فــــي العمليــــة التعليميــــة إلــــي جانــــب التعقيــــد المتزايــــد 

حثية والحاجة لزيادم تركيـز الجهـود عليهـا. ورمـة عامـل رالـث هـو ظهـور للمشثالت الب
نوعيــــة األبحــــا  وتقييمهــــا واســــتخدامها فــــي صــــيغ التمويــــل. حيــــث يــــتم قيــــا  األداء 
ــا مــ  خــال  حجــم البحــو   البحثــي لــي  فقــط مــ  خــال  نوعيــة األبحــا  وليــ  أيضم

المزيـــد مـــ  الوقـــذ  ونتا جهـــا وجودتهـــاو وبالتـــالي فـــإن أعضـــاء هيلـــة التـــدري  يـــوفرون 
للبحث. ولكا كان م  العوامل نات الصلة باالرتفـاذ فـي التصـنيف العـالمي للجامعـات 
األســترالية مــ  خــال  إعطــاء األوجان النســبية لــ داء البحثــيو ودور رقافــة الجامعــة فــي 
تعزيــز مســتوت البحــو و فقــد عــزج العامــل الثقــافي للجامعــات عــ  طريــق اســتراتيجيات 

يكيي  للجامعة مـ  رفـع البحـو  باؤضـافة إلـى النمـو فـي المـنح الدراسـية المديري  التنف
 ) Gallagher)الممولة م  الخارج ألعضاء هيلة التدري  في الجامعات األسترالية 

et .als) , 2011 ,3 ,7). 

ـــدرما كبيـــرما مـــ  االســـتقاللية فـــي المجـــاالت الر يســـة الثالرـــة        ويجـــد األكـــاديميون ق
ـــيم والبحـــث والمشـــاركة المجتمعيـــة واختيـــار عمليــــات التـــدريب للنشـــاو الجـــامعي : التعل

ـــا مــــ  األنشـــطة  والتنميـــة. كمـــا تتميـــز الجامعـــات األســـترالية المعاصـــرم بـــأن لهــــا مزيجم
حيـــث يتــــرك ألعضـــاء هيلـــة التـــدري  مجـــا  واســــع  (وNorton, 2014,15,17ا

 وطرا ق مناسبة. ؤيداعاتهم في تعليم الطالأ وما يستطيع أن يضيفوا م  مناًلط 

وتوجـــد العديـــد مـــ  الفـــرج المتاحـــة فـــي الجامعـــات األســـترالية ألعضـــاء هيلـــة        
التدري  للحفا  على  مستواهم العلمي وتطوير مهاراتهم الخاصـة فـي مجـا  التـدري  
ـــوفير  ـــهو وت ـــات البحـــثو التوجي ـــا  مـــ  خـــال  التفـــر و حلق ـــى ســـبيل المث والبحـــو و عل

ويــــتم تشــــجيع التيامــــل مــــ  خــــال  إجــــراءات الترقيــــات  األمــــوا  لحضــــور المــــ تمراتو
ألعضــاء هيلــة التــدري . باؤضــافة إلــى نلــت هنــاك سلســلة مــ  الجــوا ز للمســاهمات 
البــارجم فــي تعلــيم الطــالأ والتميــز فــي التــدري و والبحــو  وخدمــة المجتمــع وتطــوير 

هنــاك عــدد األداءو وهــكا الجــوا ز تشــجع االيتيــار ومثافــأم الــتعلم القــا م علــى البحــث و 
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مــــــــ  الشــــــــركات األســــــــترالية والمنظمــــــــات الخيريــــــــة تمــــــــو  البحــــــــث الجــــــــامعي فــــــــي 
 . (Hensel ,2012, 56)أستراليا

وتشـــجع الجامعـــات األســـترالية تنظـــيم الـــدورات التدريبيـــة المعتـــرف يهـــا ألاـــرات      
الترقيــة ومراجعــة أداء أعضــاء هيلــة التــدري و وتركــز معظــم الجامعــات علــى ًلــهادات 

لعليا الخاصة في التعلـيم العـالي للتعلـيم والـتعلم. وتشـارك الوكـاالت األخـرت الدراسات ا
ــــي إعــــداد أســــاتكم الجامعــــاتو منهــــا مجلــــ  اؤدارم األســــترالية للتطــــوير األكــــاديمي  ف

(و حيث يتعهد بإعداد مشاريع مثل: تطوير األكـاديميي  فـي العقـود اآلجلـة CADADا
ـــا مـــ  خـــال   مثتـــب الحثومـــة األســـترالية للـــتعلم للتعلـــيم العـــاليو ويجـــري العمـــل أيضم

 ,International Consortium for educational Development)والتعلـيم
2014, 5, 14). 

ا للتنميـــة المهنيـــة ألعضـــاء هيلـــة       ـــا واضـــحم وتعطـــي الجامعـــات األســـترالية اهتمامم
ـــدري و ونلـــت بعـــد صـــدور تقريـــر الهيلـــة األســـترالية للتعلـــيم العـــالي بخصـــوج أن  الت
التعلــيم وظيفــة أساســية للجامعــاتو ولــكلت فــإن التــدري  يعــد فــي المرتبــة األولــى مــ  
حيــث األهميــة لــ دوار التــي يجــب أن يقــوم يهــا عضــو هيلــة التــدري و ولــكلت يوصــى 
التقريــر بضــرورم أن يحصــل كافــة أعضــاء هيلــة التــدري  فــي الجامعــات علــى تــدريب 

 .(Spratt (et al.),2003)كاف  في طرق التدري  

ومـــ  الجوانـــب التـــي تجـــكأ األفـــراد إلـــي المهنـــة األكاديميـــة فـــي الجامعـــات إلـــي       
جانــب الراتــب الفرصــة ؤجــراء البحــو  وبيلــة العمــل الجيــدم واالســتقاللية والحريــة فــي 
استخدام المبادرم وتنـوذ العمـل ممـا يــ دي إلـى تحقيــق الرضــا الوظيفــي ألعضـاء هيلـة 

رالية وأعلـــى مســــتوت للرضـــا الــــوظيفي فـــي الجامعــــات التـــدري  فــــي الجامعــــات األســــت
 Coates)المثسـيثية وانعثاسـه الواضـح علـى اؤنتاجيـة التنظيميـة واألداء الجـامعي 

(et.al.), 2009, 11, 16). 
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ويتضـــح االعتـــراف الم سســـي بـــالخبرم والـــدعم للمـــ هالت التعليميـــة مـــ  خـــال        
كمـا تـتم   الم ًلرات العملية ودعمها لنظم المثافـآت والتقـدير علـى المسـتوت الم سسـي

ـــة التـــدري  التـــي تنقـــل يوضـــوو توقعـــات  ـــنظم األداء ومعـــايير ألعضـــاء هيل مراجعـــة ل
أ وأعضــاء هيلــة التــدري  لضــمان الجــودم. يــي  الطــالالطـالأ وجــودم التعلــيم واالتصــا  

 فـي العمليـة حيث إن الطالأ الكي  يشعرون يدعم م  أعضاء هيلة التـدري  أكثـر تفـاعالم 
 .(Chalmers ,2008 ,31) التعليمية م  أقرانهم 

ـــيم       ـــارهم العنصـــر األهـــم فـــي منظومـــة التعل ـــدري  باعتب ـــة الت ويهـــتم بأعضـــاء هيل
ـــإنا صـــلح ـــيم الجـــامعيو وتحتـــل جامعـــة  العـــالي األســـتراليو ف حـــالهم صـــلح حـــا  التعل

أعلــى مرتبـــة لم سســات التعلـــيم العــالي فـــي أســـترالياو  -علـــى نطــاق واســـع  -ملبــورن 
حيــث تعــد األعلــى فــي معــايير التــدري  والتطــوير المهنــي فــي الــبالدو ولــديها بعـــ  

المهنــي مفــاهيم وممارســات التنميــة المهنيــة المتميــزم. كمــا أن يرنــامن مركــز التطــوير 
يتعلق فقط بأعضاء هيلـة التـدري  دون الطـالأ. فـي حـي  إن معظـم الجامعـات تهـتم 
ــا إلــى جنــبو واســتراتيجيتها تهــتم بقيــا  نتــا ن معظــم  يتــدريب الطــالأ والمــوظفي  جنبم
يرامن التطوير المهني في الجامعةو وتعطي األولوية لمجموعـة مـ  المبـادرات البحثيـة 

يلـة التـدري  بغـ  النظـر عـ  خلفيـات انضـباطهم فـي لتشجيع التعاون يي  أعضاء ه
ســـياق الحثـــم الـــكاتي األكـــاديميو وهـــكا الـــنهن لسياســـة عـــدم التـــدخل ربمـــا تيـــون أكثـــر 
جانييــة ألعضــاء هيلــة التــدري  مــ  التقييمــات. وتعمــل الجامعــة علــى االســتفادم مــ  

 , .W ة التطـوير فـي التـدري  والبحـث وأنشـطة التنميـة المهنيـنتـا ن البحـو  مـ  أجـل 
Xiong , Ye ,2015 ,N.P) و حيــث تشــجع الجامعــة أعضــاء هيلــة التــدري  علــى)

 Universityتحديث وتجديـد معـارفهم التدريسـية ا إجراء الدورات التدريبية التي تساعد في
of Melbourne strategic plan , 2006 , 20.) 

بــالتعلم عبــر  العديــد مــ  المبــادرات المرتبطــة Manashوتــدعم جامعــة مونــا         
اؤنترنــذ وتطــوير المنــاهن وتنميــة أعضــاء هيلــة التــدري  علــى نطــاق واســعو ويهــدف 

ألعضــاء  Web Ctيرنــامن التنميــة المهنيــة فــي الجامعــة إلــى تقــديم تقنيــات يرنــامن 
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هيلــة التــدري  ودورا كــأدام لاليتيــار فــي التــدري  والبرنــامن مطبــق مــ  خــال  مركــز 
 )الجامعـــةو وهـــي مــــ  أكبـــر الجامعـــات بأســـتراليا  دعـــم التعلـــيم والـــتعلم فــــي ييلـــة

http:www.newcastie.edu.au/unit, 2016) . 

وتهــتم الجامعــة األســترالية الياروليثيــة بــالبرامن التنمويــة التــي تهــدف إلــى تحقيــق       
أهداف عامة تتمثل في تقييم تنمية كـل فـردو ومـ  رـم تشـجيع األداء األفضـل فـي دعـم 
أهــــــداف وأولويــــــات الجامعــــــة ويــــــتم ترجمتــــــه إلــــــى أهــــــداف فرعيــــــة تتمثــــــل فيمــــــا يلــــــي 

 (: 128 -127و 2011اعبدالمطلبو 

 نمية وتدريب أعضاء هيلة التدري  بالخطة اؤستراتيجية للجامعة. ربط ت -1

 تشجيع التميز في التعليم الجامعي والمشاركة البحثية والمجتمعية. -2

تنميــة مهــارات أعضــاء هيلــة التــدري  حتــي يســتطيعوا تنفيــك أدوارهــم الحاليــة  -3
 والمستقبلية بثفاءم أكثر م  أجل تحقيق الرضا الوظيفي.

ــــديم األنشــــطة  -4 التــــي تــــرتبط باحتياجــــات التنميــــة المهنيــــة ألعضــــاء هيلــــة تق
 التدري  والمحددم م  خال  خطة األداء.

 تنمية مهارات القيادم وفوا دها.  -5

تنميــة رقافــة التنميــة المهنيــة المســتمرم ونلــت مــ  أجــل االلتــزام يتحســي  أداء  -6
 أعضاء هيلة التدري  والمشرفي  وفريق العمل بالجامعة.  

مــا ســبق أن الجامعــات األســترالية تهــتم بــأداء أعضــاء هيلــة التــدري  يتبــي  م        
ـــاو باعتبـــار أن عضـــو هيلـــة التـــدري  المتميـــز يضـــع البـــرامن والمنـــاهن  وتنميـــتهم مهنيا
المتطورم التي تهدف إلـى ضـمان خـرين متميـز وقـويو وفـتح قنـوات اتصـا  يينـه وبـي  

ا فعــــاالم فــــي يــــرامن ال تنميــــة الوطنيــــة األســــتراليةو البيلــــة المحيطــــة حتــــي يثــــون ًلــــريثم
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واؤسهام في البحث العلمـي مـ  أجـل اؤسـهام فـي تقـديم الـرؤت العلميـة لتحقيـق التقـدم 
 والرفاهية للمجتمع األسترالي.

 اإلمكانات الماد ة: -ثالًثا 

تعــد اؤمثانــات الماديــة مـــ  أهــم المجــاالت المـــ ررم فــي تطــوير أداء الجامعـــات       
االتجاهــات الر يســة  امجموعــة مــ  الخبــراء( لمجلــ  االستشــاري األســتراليةو وقــد حــدد ا

التــي تــ رر حالياــا علــى ممارســة التــدري  والــتعلم والبحــث والمعلومــات فــي الجامعــات 
األســـتراليةو وظهـــرت هـــكا االتجاهـــات مـــ  خـــال  مراجعـــة ًلـــاملة فـــي المـــواد الحاليـــة 

  قبــــل المجلــــ  والمقــــايالت وأوراق بحــــث جديــــدم تــــم ســــردها بالترتيــــب وتصــــنيفها مــــ
 Johnson(et.als.))م علـى النحـو التـالي 2018 –م  2013االستشاري للفترم مـ 

,2013,17-18): 

إتاحــة التينولوجيــا المســتخدمة للطــالأ القــدرم علــى  العمــل والــتعلم والدراســة   -1
كلمــا وأينمـــا أرادوا. حيـــث يجــب تحقيـــق التـــواجن يــي  مطالـــب المنـــز  والعمـــل 

 والجامعة.

ـــــى  نطـــــاق واســـــع  -تقـــــديم   -2 ـــــدا ل  -عل ـــــى اؤنترنـــــذ مفتوحـــــة كب دورات عل
أ المبثــرم الناجحــة ومثمــالت للمقــررات الجامعيــة التقليديــة مــ  خــال  التجــار 

 م  الطراج العالميو منها بع  االيتيارات التعليمية.

اســتخدم الطــالأ التينولوجيــا الخاصــة بــالتعلم. كمــا فــي التينولوجيــا الجديــدم   -3
التــي يــتم تطويرهــا بســرعة وبجــودم أعلــىو ومــع التينولوجيــا المحمـــولة يصــبح 

ـــ ـــاج أضــــخم وأكثـــر وبأســـعار معقولـــة مـــ  أجـــل الوصـــو  إل ى المســـتوت اؤنت
 المتقدم للطالأ.

االعتمـاد علـى وســا ل اؤعـالم االجتمـاعيو أي تغييــر طريقـة تفاعـل األفــراد   -4
واألفيـار والمعلومـات الحاليـة والحثـم علـى  جـودم المحتـوت والمسـاهمات مـ  
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خــال  أكثـــر مـــ  مليــار ًلـــخا مـــثالم علـــى الفيســبوك بشـــثل منـــتظمو وحتـــي 
وعامــة النــا  بشــثل روتينــي تســتخدام وســا ل المعلمــي  والطــالأ والخــريجي  

اؤعالم االجتماعي لجمع األخبار ع  التطورات العلميـة وايرهـا وتـأرير هـكا 
 التغييرات في العلماء.

تتطلــب القــوت العاملــة مهــارات مــ  خريجــي الجامعــات والتــي يــتم الحصــو     -5
 مــ  خبــرات الــتعلم ايــر الرســميةو فأربــاأ -فــي كثيــر مــ  األحيــان -عليهــا 

ــــت االتصــــا   ــــي نل ــــات الجديــــدم بمــــا ف ــــديهم توقعــــات محــــددم للتعيين العمــــل ل
ــا مــا يــتم الحصــو  عليهــا أو  والتفييــر النقــدي والمهــارات والمواهــب التــي االبم
تعزيزها م  خال  التعلم اير الرسمي علـى  اؤنترنـذ أو ايرهـا مـ  البيلـات 

 ير الرسمية.الحديثة التي تحاو  االستفادم م  خبرات التعلم الرسمية وا

تحــــو  نمــــانج التعلــــيم لتشــــمل الــــتعلم عبــــر اؤنترنــــذو والنمــــانج التعاونيــــةو   -6
ويقضـــي الطـــالأ اليثيـــر مـــ  وقـــتهم الحـــر علـــى  ًلـــبثة اؤنترنـــذ مـــ  أجـــل 

ـــتعلم وتبـــاد  المعلومـــات الجديـــدم  ـــان -ال ـــق  -فـــي كثيـــر مـــ  األحي عـــ  طري
ديـــــد مـــــ  الشـــــبثات االجتماعيـــــةو وبيلـــــات الـــــتعلم عبـــــر اؤنترنـــــذ تقـــــدم الع

اؤمثانــات بمــا فــي نلــت الفــرج المتاحــة لزيــادم التعــاون مــع تزويــد الطــالأ 
بالمهارات الرقمية وعندما يـتم تصـميمها وتنفيـكها ينجـاوو تمثـ  الطـالأ مـ  

 التعامل مع الحرم الجامعي لممارسة بع  األنشطة.

٪ مــــ  إجمــــالي دخلهــــا مـــــ  45وتتلقــــى الجامعــــات األســــترالية العامــــة حـــــوالي       
امصــادر حثوميــة( عامــةو والبــاقي مــ  مصــادر خاصــة ارســوم الطــالأ والشــركات(؛ 
للقيام بعمليات التدري  والتعلـيم واألنشـطة البحثيـة وخدمـة المجتمـع. وتختلـف مصـادر 
الــدخل بشــثل كبيــر يــي  الجامعــات األســتراليةو ولــكا تتبــع الجامعــات األســترالية سياســة 

ضوعية في تخصيا التمويلو وأهـم مصـادر تمويل أكثر مرونةو وتستخدم معايير مو 
ـــرادات التـــي تحصـــل عليهـــا  ـــدخل بالنســـبة للطـــالأ هـــي: اليومنولـــثو وتصـــنف اؤي ال
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الدراســــات العليـــاو ودعـــم مشـــاريع تنميـــة المجتمعــــات الجامعـــات لتعلـــيم وتـــدريب طـــالأ 
 (.(http://www.nteu.org.au, 2016المحلية 

علـــى ةليـــات  -إلـــى حـــد كبيـــر -ســـترالية ويعتمـــد الـــدعم المـــالي العـــام للجامعـــات األ   
 (:Robinson  14 ,2006 ,ا التمويل التالية

مــ  اليومنولــث يــتم  نظــام مــنح اليومنولــثو والتــي تــنا علــى عــدد محــدد -أ
 وضعه كل عام.

  للطالأ. لتقديم المساعدم المالية (HELP) يرنامن قرت التعليم العالي -ب
 .المنح البحثية وبرامن التدريب على البحو  -جـ     

 ,Norton )ويأخــك اؤنفــاق علــى الجامعــات األســترالية أربعــة أًلــثا  ر يســةو وهــي 
2014,41) : 

 المنح المباًلرم للجامعات في المقام األو  للتعليم. •
القروت الطالييةو ت خك م  قبل الطالأ ولينها دفعذ إلي الجامعات نيابـة  •

 ع  الطالأ.  
 مدفوعات دعم الدخل للطالأ التي تدفع مباًلرم للطالأ.  •
 المنح المباًلرم للجامعات في المقام األو  للبحو .    •

ويـــتم تمويـــل الجامعــــات فـــي أســـتراليا ينــــاءم علـــى بعـــ  المبــــادئ واألســـ  التاليــــة    
 (:241و 2006بدهللاو الشا و اع

o   مــنح االســتقاللية التامــة للجامعــات لتحديــد الرســوم الدراســية التــي تحصــل مــ
 الطالأ.

o .دفع الرسوم الدراسية مقدمما ونلت كا تمان ضريبي 
o إعطاء منح دراسية ال تسترد لغير القادري  م  الطالأ. 
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 Australian Nationalوقــد قــدرت وقفيــات جامعــة أســتراليا الوطنيــة ا      
University مليـــون دوالرو  850بحـــوالي  2007( بحســـب التقريـــر المـــالي لعـــام

فــــي حــــي  يلغــــذ إيراداتهــــا مــــ  األوقــــاف ااســــتثماراتو تبرعــــاتو مــــنح حثوميــــة( 
مليـــــون دوالر فـــــي تلـــــت الســـــنة. وكانـــــذ معظـــــم اؤيـــــرادات مـــــ  2.32بحــــــوالي 

% توجعــــذ 3.78االســــتثمارات والهبــــات المقدمــــة مــــ  جمعيــــات ايــــر حثوميــــة  
% مـــــــ  التبرعـــــــات مـــــــ  قبـــــــل 6.13% مـــــــ  االســـــــتثماراتو و 7.73كالتـــــــالي: 

ـــا وم ًلـــر لمـــدت دعـــم المجتمـــع لم سســـات  الجمعيـــاتو وهـــكا نســـبة مرتفعـــة أيضم
التعلــــيم العــــالي الحثوميــــة. أمــــا جامعــــة ســــيدني الحثوميــــة فتختلــــف عــــ  جامعــــة 
اســــــــــتراليا الوطنيــــــــــة بــــــــــأن معظــــــــــم وقفياتهــــــــــا تــــــــــأتي مــــــــــ  الــــــــــدعم الحثــــــــــومي 

http://www.anu.edu.au/mac/images,2016).) 
ينيــة تحتيــة نات جــودم عاليــة مــ   UNSWوتمتلــت جامعــة نيوســاو  ويلــز      

الناحيــة الماديــة والتينولوجيــة لتطــوير األداءو وتشــمل البنيــة التحتيــة البيلــة المبنيــة 
رافــــق البحــــو . بحيــــث تيــــون را ــــدم البحــــو  فــــي العديــــد مــــ  للحــــرم الجــــامعي م

التخصصــات وتينولوجيــا المعلومــات إلــى جانــب أنهــا تعمــل علــى تيثيــف وتوســيع 
عــــدد مــــ  الصــــناعات المعــــزجم للحاضــــنات عبــــر الحــــرم الجــــامعي وتــــوفر هــــكا 
الحاضـنات البنيـة التحتيــة للبـاحثي  مـ  أجــل العمـل بشـثل وريــق مـع الشـركاء فــي 

تركــز نيــو ســاو  ويلــز علــى مجــاالت البحــو  االســتراتيجية بمــا فــي الصــناعة. و 
نلـــت الطاقـــةو والمـــواد المتقدمـــةو الهندســـة الطبيـــة الحيويـــة واالســـتدامة. كمـــا تهـــتم 
ـــــد لاليتيـــــار المجـــــاور  ـــــي  جدي ـــــزا ر  ـــــة وبتطـــــوير متن ـــــا الحديث ـــــوفير التينولوجي يت

لبحـو  المتميـزم لنيوساو  ويلزو كمـا أن اهتمامهـا بـالحرم الجـامعي يهـدف لـربط ا
مــع التطــورات الحاضــنة الجديــدم ونقــل التينولوجيــاو وت كــد الجامعــة علــى تضــمي  
وتمثــي  رقافــة االيتيــار فــي تنفيــك مهنــة مرنــة الطريــق ل كــاديميي  لقضــاء بعــ  
الوقذ فـي الصـناعةو وتـوفير يـرامن لتشـجيع قـادم الصـناعة للمسـاهمة فـي تشـثيل 

http://www.anu.edu.au/mac/images,2016)
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 ,https://www.2025 Unsw.edu.au)البحــث فــي نيــو ســاو  ويلــز ا
2016. 

وتعمل جامعة ملبورن على توفير ييلة ةمنة داخل الحرم الجامعي مع المرافـق      
 University of)والخـــــدمات التعليميـــــة والثقافيـــــة واالجتماعيـــــة المتميـــــزم 

Melbourne strategic plan , 2006,21)  يـتم تنفيـك اآلليـات التاليـة و حيـث
 University يير البنــاءللتأكــد مــ  أن المبــاني الجديــدم والقا مــة مطابقــة لمعــا
Melbourne, Annual Report ,2012,114) ): 

 يتم التأمي  على  الممتليات والخدمات والبحث قبل اختيار فريق المشروذ.  -
تحــدد استشــاريي  للتصــميم المختــار ليــل مشــروذ يــتم داخــل الجامعــةو وُيلــزم   -

االستشــــــاريي  بضــــــمان االمتثــــــا  لمتطلبــــــات تصــــــميم الجامعــــــة ومتطلبــــــات 
 التخطيط النظامية.

ـــــا للجامعـــــة فـــــي ملبـــــورنو   - يـــــتم تصـــــميم وتنفيـــــك و دارم أعمـــــا  المشـــــروذ وفقم
الصــحة والســـالمة و جــراءات ومعـــايير التصــميم. وتشـــمل اؤجــراءات مســـا ل 

 البيلية والمهنية.
تصـــــدر الجامعـــــة إجـــــراءات ممارلـــــة لتلـــــت التـــــي يتطلبهـــــا القطـــــاذ الخـــــاج   -

 ؤصدار تراخيا البناء.
يــــتم مراقبــــة جميــــع المشــــاريع مــــ  قبــــل مــــديري مشــــاريع الجامعــــة وتعيــــي    -

ـــــة  ـــــاء الحالي ـــــق مـــــع أنظمـــــة البن مستشـــــاري ؛ للتأكـــــد مـــــ  أن المشـــــاريع تتواف
 نية.والمتطلبات القانو 

 تحرج الجامعة أن يتم التدقيق في كل مشروذ قبل يدء أعما  البناء. -
تســـتخدم دليـــل إجـــراءات إدارم المشـــروذ مـــ  قبـــل مـــديري مشـــاريع الجامعـــة   -

 لضمان أن يتم اتباذ سياسات و جراءات الجامعة فيما يتعلق باألعما .
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تعليميــة ةمنــة  يتبــي  ممــا ســبق أن الجامعــات األســترالية تعمــل علــى تــوفير ييلــة      
ــــا لوجــــه  ــــتم التــــدري  وجهم مــــع اســــتخدام أحــــد  التقنيــــات داخــــل الحــــرم الجــــامعيو وي

ـــتعلم والوســـا ط المتعـــددم والمتطـــورم مـــ  أجـــل تطـــوير  ـــة والتربويـــة وأدوات ال اؤليتروني
األداء وتوفير تعليم عالي الجودم م  خال  أداء كل أعضاء العمليـة التعليميـة األدوار 

 نشاو والتزام.المنوطة يهم بثل 
 :   البحث العلمي -رابًعا 

جادت المنافســـة يـــي  الجامعـــات األســـترالية مـــ  أجـــل الحصـــو  علـــى التمويـــل        
ــاو  ــا ودوليا وتحقيــق هيبتهــا والتــي تعــد حاســمة بالنســبة ألداء الجامعــات األســترالية محليا
وضـــمان الجـــودم و عـــادم تحديـــد مســـتقبل أكـــاديمي أفضـــل للجامعـــات. حيـــث يـــتم تقيـــيم 

ات االسـترالية وتحديـد جودتهـاو ومـ  رـم أصـبح نوعية األبحا  التي تجـرت فـي الجامعـ
نلــت جــزءما ال يتجــزأ مــ  تغييــر مشــهد التعلــيم العــالي والييفيــة التــي تعمــل مــ  خاللهــا  

ــادم الحثومــة فــي تحديــد مستـويـــــات التمـــويل الحثــوميو ممـــا  ــات علــى جيــ يحفـــز الجامعـ
 .(Lipton ,2015 ,60 -61) التمـيز البحثي واؤنتــاجيـة وتطوير األداء  

مليــــون دوالر مــــ  دخــــل األبحــــا   3. 073ولقــــد تلقــــذ الجامعــــات األســــترالية       
ــا تنافســية للمــنح ومصــادر حثوميــة 2010الخارجيــة عــام  و ويشــمل هــكا الــدخل أرباحم

أخرت والصناعة والدخل الـدوليو ويتزايـد االهتمـام باالسـتثمار فـي البحـو  بالجامعـات 
ـــــة االقت ـــــدور البحـــــو  فـــــي التنمي ـــــا فـــــي االيتيـــــار وب صـــــاديةو حيـــــث تلعـــــب دورما مهما

وتوفيرالمعرفــــة الجديــــدم. ومــــ  رــــم فــــإن أداء الجامعــــات األســــترالية يحــــدد ترتيبهــــا يــــي  
الجامعــــات العالميــــة. ولــــكا فــــإن البــــاحثي  فــــي الجامعــــات األســــترالية يركــــزون علــــى 
 الم سســـات التـــي تـــوفر لهـــم أفضـــل ييلـــة بحثيـــة والتـــي تمثـــنهم مـــ  إجـــراء األبحـــا 

  Go8 Policy Note, 2012 ,2 )المتطورم والمشاركة بالتعاون مـع أفضـل بحـث 
,12)      . 



 مقارنة لألداء اجلامعي يف اسرتاليا وفنلندادراسة                 رمضان حممد السعوديد/ 

754 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                          العدد السادس – ديسمرب 2016م

 البحــث مجــا  فــي الجــودم إطــار جديــد لضــمان اعتمــاد حــديثما وتــم      
 مـ  (و وكان الهدف األساسيRQFا  Research Quality Frameworkالعلمي
 دوالر مليـارات 5العـام ا القطـاذ يمولهـا التـي البحـو  جميـع تقيـيم اؤطـار هـكا وضع
 scientificللبحـو   العلميـة فقـط التميـز والجـودم لـي  النظـام هـكا وتقيـيم ).سـنوياا

quality ا الفوا د و ولي  األسـترالية المجتمعو ولكا تبك  الحثومة على تعود التي أيضم
  حـدتو  .للمسـتخدمي  البحـو  ونتـا ن تحسـي  األداء إلـى الراميـة العديـد مـ  الجهـود

 / العلمـاء جانـب إلـى فـرق التقيـيم إلـى المسـتخدمي  ضـم هـي يـكلت للقيـام الطـرق 
 (.141 -140و2012المتخصصي  االطا يو  الباحثي 

 ( : Gable ,2013 , 3ويهدف  التميز البحثي في أستراليا إلى ما يلي ا       
وضع إطار التقييم الكي يعطي الصناعة واألعمـا  أوسـع ضـمان لتميـز  -1

 األبحا  التي أجريذ في م سسات التعليم العالي في أستراليا. 
 تحديد المجاالت البحثية والفرج الناًللة لمزيد م  التطوير. -2
 توفير المقارنات القومية للبحو  في أستراليا ودولياا.  -3

 Australian Research Councilوتــم إنشــاء مجلــ  البحــث األســترالي        
والـــــكي يعـــــد بمثابـــــة أو  هيلـــــة مســـــتقلة تتـــــولى مســـــلولية متابعـــــة األداء البحثـــــي فـــــي 
الجامعــــات وم سســــات التعلــــيم العــــالي والهيلــــات البحثيــــة األســــتراليةو وتقــــديم النصــــح 

ثيـــة التـــي تبـــك  علـــى  المســـتوت واؤرًلـــاد حـــو  ةليـــات االســـتثمار فـــي النشـــاطات البح
القـــوميو ودعـــم كـــل مـــ  الجـــودم البحثيـــة العاليـــة والتـــدريب البحثـــيو ونلـــت مـــ  خـــال  
التنــاف  القــومي فــي المجــاالت العلميــة والعلــوم االجتماعيــة واؤنســانيةو وتتمثــل رســالة 

علــى الــدخو  فــي هــكا المجلــ  فــي دعــم تميــز البحــو  العلميــة األســترالية لتيــون قــادرم 
 (.1339و 2010ناف  العالمي وتحقيق الفا دم للمجتمع اضحاويو المليجيو الت

وتهـــدف معظـــم الجامعـــات األســـترالية إلـــى دمـــن التعلـــيم والبحـــو  و عـــداد الخطـــط     
البحثيــــةو و جــــراء الشــــراكات التــــي تعطــــي للجامعــــات فرصــــة الوصــــو  إلــــى األســــواق 
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ــــدعم العديــــد مــــ  الجامعــــات وخفــــ  تيلفــــة ا ــــيم ا والتينولوجيــــا؛ ل  ,Nortonلتعل
(و و حـــــدت الفرضـــــيات التـــــي تـــــم اختبارهـــــا مـــــ  قبـــــل لجنـــــة الحثومـــــة 2014,14,18

األكاديميـة  -االسترالية بحث مسألة االيتيار الوطني ما إنا كانذ الشراكات الم سسـية
وقـد أوضـحذ النتـا ن األوليـة  تـوفر وسـيلة مفيـدم لتوسـيع نطـاق البحـث والتمويـل لـكلت

ــــة تلعــــب دورم  أن الشــــراكات الم سســــية ــــي المســــتقبل الجامعي ــــي االيتيــــار ف ــــا ف ا محوريا
وتحقيقما لكلت فقد عقدت جامعة ملبورن ًلراكة بشثل وريـق مـع ًلـركة  .والتميز البحثي

تينولوجيا عالميـة را ـدم مـ  البحـو و وهنـاك إدراك متزايـد بـأن الشـراكة يمثـ  أن تـدفع 
ت البحثيـــة أو القطـــاذ حيـــث إن الشـــراكة مـــع الم سســـا  نتـــا ن أفضـــل ليـــل الطـــرفي

الخــــاج وســــيلة مفيــــدم للطــــرفي  لتعزيــــز الرخــــاء االقتصــــادي واالجدهــــار االجتمــــاعي 
(Glenn, 2008, 12). 

وجامعــة ملبــورن لـــديها تــاريخ عريـــق فــي األداء البحثـــي والتطــوير التينولـــوجيو وال    
عيــة كمــا أنهــا جامعــة بحثيــة را ــدم فــي البحــو  الجام .تــزا  را ــدم فــي مجــا  االيتيــار

وهـي مـوط   .االستراليةو ولديها أكبر مجموعة م  طالأ الدراسات العليا في أسـتراليا
لــبع  البــاحثي  المتميــزي  علــى  الصــعيد الــدولي والحــا زي  علــى جــا زم نوبــلو وعــدد 
 أكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوري  

(McCluskey, 2016,N,P)  و إلــى جانــب أن الجامعــة تجمــع ســنوياا ييانــات عــ
نشــورات البحثيــة التــي نشــرها أعضــاء هيلــة التــدري  والطــالأو وتقــدم تقريــرما جميــع الم

عــ  المنشــورات البحثيــة المنشــورم فــي اضــون الســنة التقويميــة ؤدارم ًلــلون االيتيــار 
 في التعليم العالي. والصناعة والعلوم والبحو 

ــا جامعــة ســيدني مــ  الم سســات البحثيــة الرا ــدم فــي العــالم ومــوط  ألكثــر       وأيضم
مركــزما للبحــو و يــل هــي علــى الــدوام أكبــر متلقــي لتمويــل البحــو . والجامعــة  70مــ  

عضــــو فــــي العديــــد مــــ  الشــــبثات الجامعيــــة الوطنيــــة والدوليــــة الشــــهيرم التــــي تعتــــرف 
اتو ولكا تجكأ أفضل البـاحثي  العـالميي  بالسلطة للبحث والتعليم في تحويل المجتمع

وطـالأ العلــم فــي ييلـة بحثيــة وتعليميــة انيــة ومتعـددم التخصصــات. وتهــدف البحــو  
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فــي الجامعــة إلــى تطــوير المعرفــة ومســاعدم المجتمــع األســترالي علــى حــل المشــثالت 
ــا. إلــى جانــب تقــديم أحــد  البحــو  والتطــورات فــي مجــا  التينولوجيــا.  األكثــر إلحاحم

وجد ًلبثة للبحو  في الجامعة تهدف ؤتاحة الفرصة للبـاحثي  والمعلمـي  والطـالأ وت
والممارســي  ؤجــراء محادرــات مــع بعضــهم الــبع  حــو  أبحــارهم واستيشــاف التعــاون 
فــــــــي األداء البحثــــــــي المحتمــــــــل فــــــــي المســــــــتقبل وهــــــــكا الشــــــــبثة تستضــــــــيف نــــــــدوم 

  .http://www.idp. com/australia/studyabroad ,2016)سنوية.

وتعد جامعة كوينزالند إحدت أهم الجامعات األسترالية القا مـة بـالبحو  العلميـةو       
مليــون دوالر أســترالي مــ  مجمــوذ  7.338م علــى مبلــغ 2011وقــد حصــلذ فــي عــام 

مليـون دوالر أسـتراليو 166.5ة بحـوالي المنح والعقودو منها: المنح األسترالية التنافسـي
مليــون دوالر أســتراليو وتمويــل  74.8وتمويــل بحــو  أخــرت مــ  القطــاذ العــام بمبلــغ 

مليون دوالر أستراليو وتمويل مركز البحـو   87.4الصناعة وايرها للبحو  بحوالي 
مليـــون دوالر أســـترالي. كمــــا تحتـــل جامعـــة كوينزالنـــد المرتبــــة  10.0التعـــاوني بمبلـــغ 

ألولى يي  الجامعات االسترالية في الحصـو  علـى  دخـل مـ  التـراخياو ومـ  قيمـة ا
حياجات األسهم واليشـف عـ  االختراعـاتو وبـراءات االختـراذ االسـترالية الجديـدم وعـدد 
الشركات المبتد ة النشطة. وتحتـل ًلـركة التسـويق الر يسـة المملوكـة لجامعـة كوينزالنـد 

فــي الملــة علــى مســتوت العــالم مــ  حيــث مقــايي  مثانــة را ــدمو وموقعهــا ضــم  عشــرم 
 (.     (www.uq.edu.au/research, 2016نقل التقنية الجامعية 

ــــاف  يــــي         ــــة التن يالحــــن ممــــا ســــبق أن الجامعــــات األســــترالية تهــــتم ينشــــر رقاف
الجامعـاتو وتنميــة اؤيــداذ واألداء البحثــي المثثــف التـي تعمــل مــ  خاللــه علــى جــكأ 

ثي  مــ  أجــل إجــراء الشــراكات التــي تعطــي للجامعــات فرصــة الوصــو  الطــالأ والبــاح
إلى األسـواق والتينولوجيـا وتحقيـق التنميـة. كمـا أن الجامعـات لـديها خطـط اسـتراتيجية 
ـــة التنميـــة فـــي مجتمعهـــا واالعتمـــاد علـــى  تفييـــر المجتمـــع  للبحـــث العلمـــي لـــدفع عجل

 لمجتمع األسترالي.العلمي ناته فى حل المشاكل الخاصة به لتنمية وخدمه ا
 

https://www.idp.com/australia/studyabroad
https://www.idp.com/australia/studyabroad
https://www.idp.com/australia/studyabroad
https://www.idp.com/australia/studyabroad
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 تقايء األداء:  -خامًاا 

ــــــدايير        يــــــتم تقــــــويم األداء فــــــي الجامعــــــات األســــــترالية باســــــتخدام عــــــدد مــــــ  الت
واؤجـــراءات اليليـــة لـــ داء يمثـــ  استخالصـــها مـــ  خـــال  ربـــط مخرجـــات ومـــدخالت 

حيـث  الغايـة. الجامعة والقدرم التنافسية الوطنيةو ويبي  هكا اؤجراء في بع  النواحي
إنـــه يعمـــل علـــى توضـــيح العالقـــة يـــي  األداء الجـــامعي و مثانـــات التنميـــة االجتماعيـــة 

وقد أجرت هكا النوذ م  التحليل م  قبـل اؤصـالو االقتصـادي  واالقتصادية الوطنية.
العـــالمي فـــي م ًلـــر التنافســـية العـــالمي بصـــحيفة نيويـــورك تـــايمز العالميـــة لتصـــنيف 

(و ويمثــــ  ربــــط األداء الجــــامعي يتعزيــــز 2009للتعلــــيم العــــاليو الجامعــــات االتــــايمز 
كمــا يمثــ  تقيــيم مقارنــات  القــدرم التنافســية العالميــةو وكــكلت مــدت االيتيــار الــوطنيو

األداء مـ  حيــث التــدايير اليميــة مــ  مخرجـات الجامعــةو مثــل: مجمــوذ الخــريجي  فــي 
رـــم يمثـــ  الجمـــع يـــي  هـــكا الســـنةو نتـــا ن يـــراءات االختـــراذ والـــدكتوراا ..إلـــخ(. ومـــ  

علـى سـبيل المثـا  مـدت التمويـل العـامو  التـدايير مـع تـدايير كميـة المـدخالت للجامعـة
 اســــتثمارات القطـــــاذ الخـــــاجو الــــخ( للحصـــــو  علـــــى  تــــدايير إنتاجيـــــة واســـــعة 

Lokuwaduge,2011,58)). 

ويشــمل قيــا  أداء الجامعــات األســترالية تقيــيم تصــورات أصــحاأ المصــلحة مــ      
ــــث جــــودم المخرجــــات الناتجــــة عــــ  الن ــــيم األداء مــــ  حي ــــا تقي ــــاتو وأيضم ــــا ن والعملي ت

الجامعةو وضـمان تحقيـق مخرجـات عاليـة الجـودم أو تحسـي  الجـودمو ويهـدف ضـمان 
الجودم إعطـاء أصـحاأ المصـلحة الثقـة فـي الجامعـةو كمـا يتضـم  تقـويم األداء: أداء 

ومــدت االيتيــارات واالســتثمارات أعضــاء هيلــة التــدري  فيمــا يتعلــق ينشــاطهم البحثــي 
ويقـــا  االيتيـــار مـــ  خـــال  مـــدت العالمـــات  وتجـــري فـــي الجامعـــةالتـــي فـــي البحـــو  

التجارية وبراءات االختراذ والحصو  على المنح البحثية م  قبل الجامعة. إلـى جانـب 
تقيــيم األداء مــ  حيــث عــدد طــالأ الدراســات العليــا فــي فتــرم مــاو وهــكا اؤجــراء مهــم 

ــــا ويــــوفر مخرجــــات يمثــــ  مــــ  خاللهــــا مقارنــــة أداء الجامعــــات  باعتبــــارا ــــا كميا مقياسم
 (. Lokuwaduge,2011,59-60ا
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ويعد تقويم المهام التدريسية ألعضاء هيلة التدري  م  تقيـيم أداء الجامعـاتو ولـكا    
 : (http ://Sydney.edu.au,2016)ينبغي مراعام ما يلي 

ـــدري و واال -1 ًلـــتراك فـــي حلقـــات البحـــث وور  تطـــوير خبـــراتهم فـــي مجـــا  الت
 العمل.

القيـــام بالمســــلوليات الوظيفيــــة فــــي إطـــار سياســــة اليليــــة والجامعــــة بالطريقــــة   -2
 المناسبة.

 المشاركة النشطة في البحو  والدراسات العلمية.  -3
 نشر معارفهم وخبراتهم بما يتناسب مع أدوارهم ومواقعهم الوظيفية. -4
 اؤرًلاد الرسمية وايرالرسمية.المشاركة بفعالية في يرامن التوجيه و   -5
 التطوير المهني المستمر ومتابعة فرج نموهم المهني.  -6
المشاركة الم سسية في مجتمع الجامعة م  خال  اللجان والجمعيـات واؤدارم  -7

 بما يتناسب مع أدوارهم ومواقعهم الوظيفية.
 التفاعل مع أعضاء هيلة التدري  والطالأ بطريقة مهنية سليمة. -8
 االًلتراك في األنشطة المجتمعية المتنوعة.  -9

استخـــدام خبــــراتهم فــــي منـاقشــــة القضـايــــا الـــتي تهـــــم الجمهــــور فــــي المجتمــــع   -10
 بما يتوافق مع توجيهات الجامعة. -بصفة عامة  -الجـامعي والمجتمع

ــا مــ  تقــويم أداء الجامعــات تقيــيم أداء الطــالأ ومــدت رضــاهم فــي نهايــة        وأيضم
كل فترم تدري و وتوجذ  النتـا ن علـى اليليـات للمراجعـة وتحسـي  األداءو ويـتم التركيـز 
على جمع البيانات وتحليلهاو و عـداد التقـارير ومنهجيـة االسـتطالذ علـى اؤنترنـذ مـع 

ؤنترنذو حيـث يـتم اسـتطالذ رأي الطـالأ: و نشـاء موقـع جيادم التركيز على منهجية ا
على ًلـبثة اؤنترنـذ ممـا يسـاعد علـى وصـو  الجمهـور لى معلومـات عـ  كـل جامعـة 
حو  مقايي  األداء المختلفة. واالستخدام المستمر للمسح في جميع المواقـع التعليميـة 

بمـا يـتالءم مـع بما في نلت المخرجات حتى يتم الوصو  إلى جودم مخرجات التعليم و 
سياسة الحثومة الفيدراليـة والتـي تغيـرت مـ  التمويـل عـ  أمـاك  الطـالأ الفعليـة التـي 



 مقارنة لألداء اجلامعي يف اسرتاليا وفنلندادراسة                 رمضان حممد السعوديد/ 

759 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                          العدد السادس – ديسمرب 2016م

ـــا فـــي الجامعـــات إلـــى صـــيغ التمويـــل علـــى أســـا  األداء مـــع جيـــادم  يـــتم اتخانهـــا فعليا
التركيـــز علـــى المســـاءلة والشـــفافيةو ورصـــد مثافـــأم أو عقوبـــات علـــى  أســـا  تـــدقيق 

 (.(Shah , Nair,2012 ,275,278 الجودم وتقييم األداء 

وم  أهم االستراتيجيات التي تستخدمها الجامعات األسترالية في تحقيـق مسـتوت       
متميــز مــ  األداء تحديــد بعــ  النقــاو المرجعيــة المرتبطــة بالقيــا  المقــارن فــي ضــوء 
األهــــداف اؤســــتراتيجية المحــــددم مســــبقماو كمـــــا تحــــاو  بعــــ  الجامعــــات األســـــترالية 

ام بعــ  األطــر المرجعيــة لنمــانج مــ  القطاعــات المختلفــةو وتطــوير الهياكــل اســتخد
ـــا تحديـــد الممارســـات الجيـــدم فـــي مجـــاالت مختـــارمو والتـــي تشـــثل فـــي  التنظيميـــة وأيضم
مجموعها القيا  المقارن ألفضـل الممارسـات والتـي تتضـم  الفهـم التـام للعوامـل التـي 

المقــارن فــي عمليــات أخــرت داخــل تــ دي إلــى نجــاو الجامعــاتو ويــتم تضــمي  القيــا  
ـــــــــات وم ًلـــــــــرات األداء  ـــــــــق جـــــــــودم البيان  Stella)الجامعـــــــــة يهـــــــــدف تحقي

&Woodhouse,2007, 6-7)  

ويمث  تحديد بع  المهام الر يسة لتقويم األداء الجامعي في أسـتراليا فيمـا يلـي       
 (:  Morris ,2005 , 390,392 ا
 لجامعات.تحديد االحتياجات التدريبية للعاملي  في ا -أ
 توفير القدرم على التنب  إلى جانب المساءلة ع  العمل الجامعي.   -أ
 تعزيز األداء الجامعي. -جـ 
 جيادم اؤنتاجية وتحسي  االتصاالت وجيادم الحافز.  -د 
تشجيع العاملي  علـى النمـو والتنميـة والمسـاعدم فـي حـل مشـاكل األداء المتعلقـة  -هـ 

 بالعمل.
 ًليد السلوك.يعد وسيلة لتوحيد وتر  -و

فـــــي مراجعـــــة أدا هـــــا علـــــى تعليقـــــات  UNSWوتعتمـــــد جامعـــــة نيوســـــاو  ويلـــــز     
أصــحاأ المصــلحة الخــارجيي  والخــريجي  أصــحاأ العمــل والجهــات الراعيــة لتوســيع 
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ا على عمليات المسح السنوية ل داء وقيـام الجامعـة  طرق العمل مع الخريجي و وأيضم
التنظيمي وردود فعـل المـوظفي  علـى النتـا ن كمـا تعتمـد باستطالعات منتظمة للمناخ 

الجامعـــة علـــى فريـــق المراجعـــةو وقـــد رأت الفريـــق أن الجامعـــة تحتـــاج إلـــى مزيـــد مـــ  
التركيز على العناصر الر يسـة للتحسـي  المسـتمر للجـودم. إلـى جانـب أن يثـون نظـام 

ا مــع التخطــيط االســتراتيجي للعمليــات مــ  أجــل ت عزيــز ومثافــأم الجــودم أكثــر انــدماجم
جـــودم األداء. كمـــا وجـــد الفريـــق أن عـــددم قلـــيالم مـــ  المـــوظفي  والطـــالأ فـــي الجامعـــة 
كـــانوا علـــى علـــم أو قـــادري  علـــى وصـــف نظـــام الجـــودم ينيـــو ســـاو  ويلـــزو والهـــدف 
الر ي  م  عملية المراجعة هو النظر في اؤجراءات المنظمة لها ورصد مـدت تحقـق 

ـا حـددت الجامعـة  المجموعـة االستشـارية ؤدارم األصـو  االسـتراتيجية األهداف. وأيضم
والمســلولة عــ  الرقابــة اؤداريــة للمــوارد الماديــة ومســلوليتها التنفيكيــة التــي تيمــ  فــي 
ـــر مـــ   ـــى عـــدد كبي ـــة والتـــي تحتـــوي عل ـــارير المراجعـــة الداخلي إدارم التجهيـــزات بعـــد تق

ي إطــار نظــام إدارم توصــيات التحســي  و دارم المرافــق وتنفيــك خطــة ًلــاملة للتحســي  فــ
  (Australian Universities Quality Agency, 2006, 13,52) .الجودم

وتتبـــــع جامعـــــة ملبـــــورن اؤرًلـــــادات العامـــــة التاليـــــة لتقـــــويم التعلـــــيم والـــــتعلم فـــــي      
 ,The  University of Melbourne academic Board ,2011)الجامعـة

13) : 
 األكاديمية مناسبة لجامعة دولية.تطمح الجامعة للتأكد م  أن المعايير  •
اتفاق المعايير األكاديمية لجميع يـرامن درجـات الجامعـة والـدورات مـع إطـار  •

 الم هالت األسترالية.
 إظهار كيف يتم تحقيق تلت المعايير باألدلة الخارجية والمراجع. •
إجــراء تقيــيم حــو  مــدت كفايــة عمليــات ضــمان الجــودم  للــدورات التدريبيـــةو  •

 خا  تحسينات عليها.وكيفية إد
 تقديم أدلة توضح النتا ن األكاديمية والنجاحات المحققة سنوياا. •
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ويعـــــد تقـــــويم أداء الطـــــالأ فـــــي جامعـــــة ملبـــــورن أدام مهمـــــة للغايـــــة مـــــ  أجـــــل       
اســتخدامها يهـــدف تـــوفير التغكيــة الراجعـــة ألعضـــاء هيلـــة التــدري  مـــ  أجـــل تحســـي  

ــا عنــد اســتخدامها لغــرت الطريقــة التــي يدرســون يهــاو ومــع نلــت ال  جــدوت منهــا تقريبم
تلخيصــي لمقارنــة النتــا ن يــي  الــدورات الفرديــة أو تقيــيم أداء المــوظفي  والتأكيــد علــى 
الجوانـــب اؤيجاييـــة لتقيـــيم الطالـــب للتعلـــيمو وتشـــجع الجامعـــة موظفيهـــا علـــى اســـتخدام 

لتـي تقـدم التقييمات للطالأ كوسيلة لجمع معلومات قيمة حو  سـبل تحسـي  الطريقـة ا
يها الدوراتو ولي  كآلية حادم لتقييم الجودم الشاملة للتعليم أو أداء المـوظفي  فـي حـد 

 (. (http://www.nteu.org.au, 2016ناته 

وتركــز جامعــة كوينزالنــد علــى تحديــد نقــاو القــوم والضــعف ووضــع اســتراتيجيات       
ت ونقـــاو الضـــعفو واضــحة مـــ  أجـــل البنـــاء علـــى نقـــاو القــوم والتغلـــب علـــى المعوقـــا

وتهــــتم الجامعــــة بمعــــايير الجــــودم التــــي تضــــم  االتســــاق الــــداخلي وموروقيــــة النتــــا نو 
والمقارنـــة يـــي  مخرجـــات الـــتعلم عبـــر الـــدورات والبـــرامنو وتســـتخدم نظـــام الممتحنـــي  
الخارجيي  كشثل م  أًلثا  القيا  الخارجيو ونتا ن التحليل المقـارنو وجمـع ييانـات 

أجــل التحليــل. واســتطالذ رأي الطــالأ كوســيلة لتعزيــز الــتعلم  طوليــة واســتخدامها مــ 
ـــة  والتـــدري  مـــ  أجـــل قيـــا  رضـــا الطـــالأ فيمـــا يتعلـــق بالـــدورات وأداء أعضـــاء هيل
التــدري و ويبــدو أنــه مــ  المهــم أن جيــادم االســتخدام المنــتظم الســتطالذ رأي الطــالأ 

بـــأي مســـا ل  فـــي أداء المـــوظفي  والمراجعـــات بحيـــث تـــ دي إلـــى رفـــع مســـتوت الـــوعي
تتعلق ينوعية وجودم التعليم وجكأ المزيد م  الطالأ م  خال  العـروت األكاديميـة 
التـــــي تتســـــم بالمرونـــــة والقايلـــــة للتييـــــف واالســـــتجابة الحتياجـــــات عمال نـــــا الطـــــالأ 
والمجتمعـــات المحليـــة وأصــــحاأ العمـــل فـــي المســــتقبل. وهنـــاك ســـبعة مجــــاالت نات 

ـــة لـــدي الجامعـــة: الـــتعلم والتع لـــيمو البحـــو  وااليتيـــارو االنخـــراو فـــي المجتمـــعو أولوي
المشـــاركة الدوليــــةو وصـــو  الطــــالأ والمشـــاركة فــــي األداءو وتعـــد المــــوارد واألنظمــــة 
والبنيــة التحتيــة مــ  م ًلــرات األداء نات األولويــة فــي الخطــة االســتراتيجية للجامعــة. 

 (. Australian Universities Quality Agency, 2011, 1, 31ا
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يتضـــح ممـــا ســـبق أن تقـــويم األداء يتضـــم : تقـــويم أداء أعضـــاء هيلـــة التـــدري        
باعتبـــارا عمليـــة مفيـــدم ألعضـــاء الهيلـــة أنفســـهم فضـــالم عـــ  تطـــوير الطـــرق والمبـــادئ 
التربويـــة التـــي يســـتخدمونها وجيـــادم إنتـــاجهم العلمـــيو ونلـــت مـــ  خـــال  التعـــرف علـــى 

اء الطــــالأ. إلــــى جانــــب المعــــايير مــــواط  القــــوم والضــــعف ونلــــت باالعتمــــاد علــــى ةر 
األخـــرتو وتـــتم بصـــفة دوريـــة بمـــا يحقـــق أهـــداف العمليـــة التعليميـــة وبمـــا يســـاعد علـــى 
تحقيــق ااياتهــا العليـــا. كمــا يتضـــم  تقــويم أداء الطالـــب و صــدار حثـــم علــى مســـتوت 
تحقيق المتعلم لمعايير جودم األداءو وتشخيا جوانب القـوم فـى أدا ـه وتـدعيمها وكـكا 

لضعف وعالجها. إلى جانب اؤمثانات المادية والفنية بمـا يـ دي إلـى تطـوير جوانب ا
ــــدم المجتمــــع  ــــي خدمــــة وتق ــــق أهـــــداف الجامعــــات األســــترالية ف األداء الجــــامعي وتحقي

 األسترالي.
 العاامل الثقافيـة الماثرة في األداء الجامعي بيستراليا:  -سابًعا 

 تتعدد العوامل الثقافية الم ررم في األداء الجامعي األستراليو ومنها ما يلي: 

 العامل الجغرافي: -1

و Commonwealth of Australiaتعــرف أســتراليا باليومنولــث األســترالي       
يون م  األراضي الر يسة للقـارم األسـترالية وجزيـرم وتقع في جنوأ اليرم األرضيةو وتت

و 2011تسمانيا وجزر أخرت صغيرم فـي المحـيط الهنـدي والخلـين الباسـيفيثي احجـيو
درجــة جنــوأ خــط االســتواءو  39.43 -41.10(و وتمتــد يــي  درجتــي عــرت  219

 (. 237درجة ًلرق ارينتش االمغربيو د.ت و 39.153 -09.113ودرجتي طو  

لف الجغرافيون اختالفما يشوبه الـود فيمـا إنا كانـذ أسـتراليا هـي أكبـر جزيـرم يخت       
على كوكـب األرت أم هـي أصـغر القـاراتو وهـي يلـد اربـي فـي منطقـة ةسـيوية ولهـا 
اقتصـــاد صـــناعي فـــى الجنـــوأ. وعلـــى الـــرام مـــ  مســـاحتها التـــي تربـــو علـــى مســـاحة 

مالهـا صـحراء قاسـية ويتيـد  الواليات المتحـدم. إال أن خمسـة أسـدا  القـارم علـى  إج
االبيــة الســثان علــى طــو  الســاحل مــ  يرســبان إلــى أديــالد. ويتيــون اتحــاد كومنولــث 
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 -334و 2010أســتراليا مــ  ســذ واليــات أكبرهــا فيثتوريــا وويلــز ونيوســاو  اعلــي و 
335.) 

ـــا       ا وجفافم مـــ  والقـــارم األســـتراليةو باســـتثناء القـــارم القطبيـــة الجنوبيـــةو هـــي أدنـــى تســـطحم
ـــارات الســـهو  الســـاحلية  الســـبع ويمثـــ  تقســـيم القـــارم إلـــى أربـــع منـــاطق ر يســـة: الق

والمرتفعـات الشــرقية والسـهو  الوســطى والهضـبة الغربيــة. وقـد تــم إنشـاء هــكا المنــاطق 
ويســـــودها المنـــــاخ و (www.skwirk.com,2015)مـــــ  قبـــــل حركـــــات فـــــي القشـــــرمو 

ا أرنــاء النهــار رــم تــنخف  بشــثل كبيــر فــى الليــلو  القــاري ودرجــات الحــرارم ترتفــع جــدا
او واألمطار متغيـرم يدرجـة كبيـرم مـع كثـرم  ا قاحلة جدا يسـتغرق  الـكي الجفـافوهي أيضم

وأحيانمــا  .النينيــو( التكيــكأ الجنــوبيجــزء مــ  اعــدم مواســم ويعتقــد أنــه يثــون ســببما فــي 
تحـــد  عاصـــفة الغبـــار فـــي منطقـــة أو حتــــى عـــدم واليـــاتو وهنـــاك تقـــارير واســـعة فـــي 

والتصـحر فـي بعـ   الملوحــةوارتفـاذ مسـتويات إعصـار بعـ  األحيـان عـ  حـدو  
 . (en.wikipedia.org,2015)المناطق 

نتيجـة  االحتبـا  الحـراري علـى أسـتراليا إلـى تعـدي  الفحـم فـي أسـترالياجيـادم  وأدت    
عارات في الهواء م  محطات الفحم وحرق الطاقة والغبـارو والتـأرير علـى األنهـار االنب
 واالحتبا  الحراري  تغير المناخ و ولقد أرار ومستخدمي المياا اآلخري نهر هنترمثل 

ا بسبب   والحـاجز المرجـاني العظـيم الزراعـةوعلـى   ةرار االحتبا  الحراري قلقما خاصا
يمثــ   ارتفــاذ مســتوت ســطح البحــركمــا أن  و الصــحة البشــريةو  وصـناعة الســياحةو

ا أن يثـون لـه تـأرير عميـقو و نا كـان نوبـان  أسـرذ  الغطـاء الجليـدي فـي جرينالنـدأيضم
ــاو فإنــه يمثــ  أن يثــون لــه تــأرير كــارري  ,en.wikipedia.org) ممــا كــان متوقعم

2015) . 

ت األسـترالية. حيـث يوجـد فـي كـل وقد أرر العامـل الجغرافـي علـى توجيـع الجامعـا     
واليــــة عــــدد مــــ  الجامعــــات الحثوميــــة إلــــى جانــــب جــــامعتي  خاصــــيتي  فــــي أســــتراليا 
اجامعة يوندو وجامعة نوتردام(و األمـر الـكي أدت إلـى تنـوذ أداء الجامعـات األسـترالية 

http://www.skwirk.com,2015/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Drought_in_Australia&usg=ALkJrhjbKVHVt-l5RlOcXnedRr4CvFfk5g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%25C3%25B1o-Southern_Oscillation&usg=ALkJrhiBNQrsCTPzBQ7YgYmmnLhVfbeiHQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%25C3%25B1o-Southern_Oscillation&usg=ALkJrhiBNQrsCTPzBQ7YgYmmnLhVfbeiHQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/El_Ni%25C3%25B1o-Southern_Oscillation&usg=ALkJrhiBNQrsCTPzBQ7YgYmmnLhVfbeiHQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tornado&usg=ALkJrhgLU_jUgLrC0F4W_GUNfULV-SwsIQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Salinity&usg=ALkJrhhP1PpcxHa96ULjAwWeGe9sJxSxfQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Coal_mining_in_Australia&usg=ALkJrhh3UfDmi2Zqb4fQizdV1fI15iWKBw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Effects_of_global_warming_on_Australia&usg=ALkJrhhreutY3gEyl3q09lfmkHA71KYRjg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hunter_River&usg=ALkJrhgd9lfGVjdndHPvrGSHY9dd7ZolEw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change&usg=ALkJrhhxRpgiJgiCJEyhY5ehlcEKwEw9Dg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming&usg=ALkJrhhVe8fkWB_kkutjNi40dIySIM4x9g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Effects_of_global_warming&usg=ALkJrhigBhoxS0H6nJ1F7GF8c6A9J64abA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_and_agriculture&usg=ALkJrhiNYTn1wuxFM4NyLOd1AO0NfeeMMw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Barrier_Reef&usg=ALkJrhjxXTVnGAZC551e4Ds0at9UHdZovw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Australia&usg=ALkJrhjdi94dcYKZaMOBEjZq0YbhqiyCAQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Human_health&usg=ALkJrhiIxvFjfwb-DpSAidcYKiq_8fBAOw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Environment_of_Australia&usg=ALkJrhiXFRYAxR9lyMJ6HRKz9t3VJTAUrw#cite_note-3
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level_rise&usg=ALkJrhiDrHrn5HZVOijs_gBRk-qsJO-yiQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Greenland_ice_cap&usg=ALkJrhieMEkdeiX2E_02rJEP0tf2t_bsnQ


 مقارنة لألداء اجلامعي يف اسرتاليا وفنلندادراسة                 رمضان حممد السعوديد/ 

764 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                          العدد السادس – ديسمرب 2016م

وتوفير التعليم بالمراسلة لسثان الصحراءو وتحقيـق التنـاف  يـي  الجامعـات ممـا سـاعد 
حصـــو  عـــدد كبيـــر مـــ  الجامعـــات األســـترالية علـــى ترتيـــب متقـــدم فـــي الترتيـــب  علـــى

العـــالمي للجامعـــات ســـنوياا بفضـــل اهتمامهـــا بـــإجراء عمليـــات التقيـــيم الـــكاتي لهـــا علـــى 
استيشـــاف أوجـــه التميـــز اعتبـــار أنهـــا أولـــى العمليـــات الضـــرورية التـــي تســـاعدها علـــى 

 .الالجمة لالرتقاء بأدا هاوالضعف يها حتى يمثنها وضع الخطط المستقبلية 

 العامل االجتماعي: -2

أستراليا مجتمع متعدد الثقافات ومدخالتـه متنوعـة مـ  السـثانو ويرجـع أصـل 
هـم الــكي   ألسـترالياسـثان أسـتراليا األصــليي  إلـى ااأليورجنيــا (و والسـثان األصــليون 

والجـــزر المحيطـــة يهـــا قبـــل االســـتيطان البريطـــانيو ويشـــثل  القـــارم األســـتراليةنوا ســـث
يسـتعمل مصـطلح  .أسـتراليامجمـوذ سـثان % مـ  2.4السـثان األصـليون حالياـا نسـبة 

أالســثان األصــليونأ كــكلت لرًلــارم إلــى الســثان الــكي  يعيشــون فــي البــر الــر ي  مــ  
ا سثان  الجزروبع   وتسمانيا أستراليا  مضيق تـوري  جزراألخرت المجاورم. وأيضم

. إلــى واينيــا الجديــدم أســترالياهــم مــ  الســثان األصــليي  وهــي المنطقــة الواقعــة يــي  
ي أســـتراليا جانــب مهــاجري أســتراليا متعــددي الثقافــات. حيــث يبلــغ عــدد المهــاجري  فــ

مليــــون مهـــاجر كـــان نصـــفهم مــــ  الجـــزر البريطانيـــة وجـــاء الباقــــون مــــ   4.5حوالــــي 
 ,wikipedia.org)أوروبـاو وتزايـد عـدد المهـاجري  مـ  نيوجيلنـدا وجنـوأ ًلـرق ةسـيا 

2015) . 

وترتــب علــى كثــرم الهجــرم إلــى أســتراليا التنــوذ الثقــافي والمهــارت. حيــث تجلــب        
الــكي  لــديهم مســتويات متفاوتــة مــ  المهــارات فــي مجموعــة واســعة مــ  الهجــرم األفــراد 

المجـــاالتو ويســـتخدم التحصـــيل العلمـــي كمقيـــا  للمهـــارم مـــ  خـــال  أربـــع فلـــات مـــ  
التحصـــيل العلمـــي فـــي ترتيـــب تصـــاعدي: تعلـــيم مـــا بعـــد المدرســـةو مســـتوت الشـــهادمو 

ــديلومو ومســتوت الدراســات العليــاو والم هــاجرون يميلــون إلــى وًلــهادم البثــالوريو  أو ال
ــيم أعلــى مــ  ســثان أســتراليا األصــليي و وهنــاك أدلــة مــ  بعــ   أن يحصــلوا علــى تعل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%28%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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الشركات األسترالية علـى  تجنيـد العمـا  األجانـب خصيصـى لتحسـي  مهـارات العمـا  
و ويــتم تعزيــز فــرج (Australian Government ,2006,50,53)المحليــي   

خال  يناء رورم التعلـيم واالسـتثمار لتقليـل الفجـوم  المشاركة االجتماعية ل ستراليي  م 
 مع السثان األصليي .

% ليصــــل إجمــــالي  6.1وتزايــــد معــــد  نمــــو ســــثان أســــتراليا ســــنوياا بمعــــد  
مليــــون نســــمةو والتــــي تمثــــل جيــــادم قــــدرها  4.22مــــا يقــــرأ مــــ   2010ســــثانها عــــام
ـا عـ  نروم معـد  345500  2.2نمـو  ًلخا خال  العام السايق وكان هكا انخفاضم

و والتوقعــات تشــير إلــى أن معــدالت النمــو الســثاني ســوف 2008% فــي نهايــة عــام 
تســتمر وليــ  بمعــدالت أبطــأ ممــا كانــذ عليــه فــي الماضــي ونلــت نتيجــة التغيــرات فــي 

ــــادم متوســــط العمــــر المتوقــــع وصــــافي الهجــــرم الخارجيــــةو   معــــد  الخصــــوبة وجي
Australian Government,2011,13).) 

ـا و  بحثم األمر الواقع اؤنجليزية هي اللغة الرسمية في أسترالياوتعد اللغة  وفقم
وتشــمل اللغــات  ٪ مــ  النــا  يتحــدرون اؤنجليزيــة فقــطو76.8مو 2011لتعــداد عــام 

٪ 1.2٪و 1.3٪و العربيــــــة 1.4٪ واؤيطاليـــــة 1.6األخـــــرت المســـــتخدمة: المانـــــدري  
وأسـفر التنـوذ فـي المجتمـع األسـترالي عـ  وجـود مـا يزيـد  ٪و1.2اليانتونيـة واليونانيـة 

لغــة مـــ  هـــكا اللغـــات  30لغـــةو وليـــ   70ونجـــا منهـــا فقــط حـــوالي  لغـــة 400عــ  
 000.50الر يسـة لحـوالي وال تـزا  لغـة السـثان األصـليي  اللغـة  معرضـة اآلن للخطـر

التــي هــي اللغــة  وAuslanوأســتراليا لــديها لغــة اؤًلــارم المعروفــة باســم  ة٪( نســم0.25ا
 . (wikipedia.org ,2015) ًلخا أصم 6500لحوالي  الر يسة لالستخدام

مـ  الدسـتور األسـترالي الصـادر  116ية الدي  وفقما للمادم وتتمتع أستراليا بحر         
% 64وليــ  معظــم ســثان أســتراليا  و (Cousins, 2005, 2)1901فــي عــام 

ا يمارسـون و ايـر أن هنـاك  ااؤنجليثانيـة والياروليثيـة.. الـخ(يعتنقـون المسـيحية  أفـرادم
البونيــة والهندوســية واليهوديــة  طقــو  معظــم األديــان اليبــرت األخــرتو مثــل: اؤســالمو

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/De_facto&usg=ALkJrhiodKEaj_QPVZFbQtrFXC483NHN8A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Auslan&usg=ALkJrhgfoELZNIGQrOg1cuGTQGVA6Pc7Fw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Auslan&usg=ALkJrhgfoELZNIGQrOg1cuGTQGVA6Pc7Fw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Auslan&usg=ALkJrhgfoELZNIGQrOg1cuGTQGVA6Pc7Fw
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ــــــة وهــــــكا يعثــــــ  التنــــــوذ الــــــديني فــــــي أســــــتراليا و  وواألررونكســــــية حريــــــة الــــــدي  مثفول
 Department of Foreign affairs and trade About)للجميــع

Australia,2015) . 

يتضح مما سبق أن التنـوذ فـي المجتمـع األسـترالي: الثقـافي والعرقـي واللغـوي 
ــيم الجــامعي فــي أســتراليا. حيــث  ــا مــ  م سســات التعل ــا ملحوظم ــديني قــد نــا  اهتمامم وال
حرصــذ الجامعــات األســترالية علــى اختيــار أعضــاء هيلــة التــدري  مــ  جميــع أنحــاء 

سـواء للسـثان المهـاجري  أو األصـليي  العالم م  أجل توفير تعليم متميز ليـل اللغـات 
الكي  تخلوا ع  الحيام القبلية بعد توفير تعليم حر و لزامي لهم وحصو  بعضـهم علـى 

 منح جامعية مما أدت إلى تنوذ األداء في الجامعات األسترالية. 

 العامل اال تصادي: -3

ــــي العــــالمو  ــــاني عشــــر ف ــــي منطقــــة ةســــيا والث ــــع أكبــــر اقتصــــاد ف أســــتراليا راب
ـــت الهتمـــام السياســـة الخارجيـــة واال قتصـــاد االســـترالي فـــي اجدهـــار فـــي المســـتقبل؛ ونل

وســعيها إلــى حمايــة  لوالتجــارم االســترالية يتعزيــز األمــ  والرخــاء علــى  المــدت الطويــ
وتعزيز المصالح الوطنية فـي ييلـة سـريعة التغيـرو كمـا تشـارك أسـتراليا مشـاركة كاملـة 

ء الســـالم واألمــ  لعقـــود مــ  الـــزم . إلــى جانـــب فــي الجهــود العالميـــة الراميــة إلـــى ينــا
ممـا يسـاعدها فـي أوقـات األجمـات ودعـم  رتعزيزها للتجارم العالميـة وتحريرهـا لالسـتثما

 .(Australian Government, 2015) التنمية االقتصادية في منطقتها

وتتميــــز أســــتراليا بثثــــرم المــــوارد الطبيعيــــةو فهــــي مصــــدر ر ــــي  للمنتجـــــات 
والمعــادن مثــل خــام الحديــد والــكهبو والطاقــة فــي  والصــوفصــة القمــح الزراعيــةو وخا

ويســتخرج الفحــم فــي المقــام األو  مــ  واليــة  والفحــم. الغــاج الطبيعــي المســا أًلــثا  
٪ مــ  الفحــم المســتخرج إلــى 54ويــتم تصــدير  كوينزالنــد ونيوســاو  وويلــز وفيثتوريــا

يـتم تصـدير  . حيـثأداء الصـادراتفـي  -إلـى حـد كبيـر -ًلرق ةسـياو وتسـهم الزراعـة 
تصدير فـي أسـتراليا هـي اليابـان والصـي  كبر أسواق ال. وأ٪ م  المنتجات الزراعية60

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Wool&usg=ALkJrhimm8iJZjm7QeO4M5XS-C-8Vkp1Fg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/LNG&usg=ALkJrhggmMecEUSA1dNsdXDX0HEGNYjO8g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Export_performance&usg=ALkJrhi2qul_rEaAoQ1V0ZfyavV5_sAyhg
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وكوريــا الجنوبيــة والهنـــد والواليــات المتحــدمو وفـــي العقــد الماضــي كـــان قطــاذ التعـــدي  
ا م  االتجاهات القطاعية األكثر أهمية فـي االقتصـاد والنمـو امـ  حيـث اؤسـهام  واحدم

و 1994-1993٪ فـي 4.5في الناتن المحلـي اؤجمـاليو ونمـا هـكا القطـاذ مـ  نحـو 
نمــو قطــاذ الخــدمات بشــثل  إلــى جانــب 2007-2006٪ فــي 8إلــى مــا يقــرأ مــ  

ـــة والتجاريـــة ـــاتن 2.5وتمثـــل صـــناعة الســـياحة و كبيـــر مـــع الخـــدمات العقاري ٪ مـــ  الن
ــــــــــــي اؤجمــــــــــــالي فــــــــــــي أســــــــــــتراليا فــــــــــــى الســــــــــــنة الماليــــــــــــة   م 2011/ 2010المحل

 (.en.wikipedia.org, 2015ا

ا مزدهــرما يســيطر عليــه قطــاذ الخــدمات وتمتلــت أســتراليا ســوقما اقتصــادياا اربياــ
% مــ  إجمــالي الــدخل القــوميو فهــي دولــة انيــة يثروتهــا الحيوانيــة. حيــث تشــتهر 68

ســهولها الوســطى بأنهــا مــ  أكثــر األقــاليم فــي العــالم تربيــة ل انــام وكــكلت تقــوم يتربيــة 
تنــتن األبقــار ممــا ترتــب عليــه اجدهــار جميــع الصــناعات الخاصــة باؤنتــاج الحيــوانيو ف

أســتراليا اللحــوم واأللبــان والجلــودو فضــالم عــ  ًلــهرتها بــالثروات المعدنيــة العديــدم. كمــا 
يهـــا عـــدد مـــ  الصـــناعات الثقيلـــة والتـــي تتركـــز فـــي واليـــة نيوســـاو  وويلـــز اخـــالف و 

 (.86و 2014

وتهـــتم أســـتراليا بالتجـــارم والتوســـع فيهـــا مـــع الشـــرق األوســـط والخلـــين علـــى وجـــه       
 2005م تغــب عــ  النخــب السياســية فــي هــكا الــدو و ففــي عــام الخصــوج. حيــث لــ

أعلنـــذ أســـتراليا ودولـــة اؤمـــارات العربيـــة عـــ  يـــدء مفاوضـــاتهما حـــو  اتفاقيـــة التجـــارم 
( إن تعــــــد دو  مجلــــــ  التعــــــاون لــــــدو  الخلــــــين العربيــــــة ســــــوقما ر يســــــة FTAالحــــــرم ا

والخـدماتو وفــي  للصـادرات األسـترالية خاصـة السـيارات والمنتجــات الزراعيـة والمعـادن
تم االتفاق على ضرورم تطوير اتفاقية التجـارم الحـرم الخليجيـةو حيـث تعـد  2006عام 

دولــة اؤمــارات رــاني أكبــر ســوق للبضــا ع فــى الشــرق األوســط وأكبــر وجهــة للخــدمات 
 (.14و 2009بالنسبة ألستراليا ااألستانو 
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ا كبيرما في مراكز ا        لتدريب التي تسـهم بفعاليـة فـي ويشهد التعليم األسترالي توسعم
إدارم عجلـــة التنميـــة االقتصـــادية واالتجـــاا نحـــو توســـيع قاعـــدم الشـــراكة المجتمعيـــة فـــي 
التعلــيم التــي تســاعد يــدورها فــي التعــرف علــى احتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل مــ  
التعلـــــــــيمو ومـــــــــ  رـــــــــم يســـــــــهم نلـــــــــت فـــــــــي صـــــــــنع قـــــــــرارات تعليميـــــــــة تخـــــــــدم النمـــــــــو 

   (Australian Bureau of Statistics , 2009 , 30 -31)االقتصادي

يتبــــي  ممــــا ســــبق أن العامــــل االقتصــــادي لهــــا تــــأرير علــــى  تطــــوير التعلــــيم 
الجامعي بأستراليا. يل هما وجهان لعملـة واحـدم. حيـث إن النمـو االقتصـادي بأسـتراليا 
انعث  علـى تطـوير أداء الجامعـات األسـترالية وجيـادم عـددها حتـي وصـل إلـى حـوالي 

معـــة حثوميـــةو وجـــامعتي  خاصـــيتي و وعلـــى وجـــود عـــدد كبيـــر مـــ  الجامعـــات جا 38
األســترالية فــي تصــنيف الجامعــات العالميــة ســنوياا. إلــى جانــب تطــوير البحــث العلمــي 
والتوســـــع فـــــي مجاالتـــــه وارتبـــــاو الجامعـــــات بالصـــــناعة. يـــــل بثـــــل جوانـــــب المجتمـــــع 

 اؤسترالي.

 العامل الاياسي:  -4
تقســــم أســــتراليا إلــــى ســــذ واليــــات و قليمــــي و ويــــنعث  نلــــت علــــى نمــــط اؤدارم       

بأسترالياو فهـي دولـة ديمقراطيـة تتسـم بالالمركزيـة فـي إدارتهـاو فيـل واليـة مسـلولة عـ  
إدارم وتنظــيم التعلــيم دون تــدخل مــ  حثومــة اليومنولــث األســتراليو ويوجــد بثــل واليــة 

 Victoria Department of) ليمي داخل الوالية.جامعات مستقلة تدير نظامها التع
Planning Community, 2013 , 1,3). 

ويتيح النظـام السياسـي األسـترالي لحثومـات الواليـات واألقـاليم االسـتقال  اؤداري      
التـــام دون أي تـــدخل فـــي الشـــلون الداخليـــة مـــ  قبـــل حثومـــة اليومنولـــث األســـتراليو 

المــالي والفنــيو وتــوفير الخــدمات للواليــات واألقــاليم  ويقتصــر دورهــا علــى تقــديم الــدعم
فضــالم عــ  اهتمامهــا بالشـــلون الخارجيــة والعامــة للـــبالد اعبــدالعا و أحمــدو القاضـــيو 

 (.208و 2014
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وترســم السياســة العامــة ألســتراليا مــ  خــال  الهيلــة التنفيكيــة والتشــريعيةو وتضــم       
 (: (Australian Government, 2007,1,7السلطة التنفيكية في أستراليا ما يلي 

 ر ي  الدولةو يمثل في أستراليا الحاكم العام.  -أ
 ر ي  الحثومةو ر ي  مجل  الوجراء. -ب
 مجل  الوجراءو يختار ر ي  الدولة أعضاء مجل  الوجراء م  أعضاء البرلمان.  -جـ
مجلــــــ  : ا(en.wikipedia.org)الســــــلطة التشــــــريعيةو وتتيــــــون مــــــ  مجلســــــي   -د

علـى سـتة وسـبعي   The Senateيشـتمل مجلـ  الشـيوخ  مجلـ  النـواأ(وو  الشـيوخو
مو ويــتم اختيــارهم كــل عضــوما: ارنــا عشــر عضــوما مــ  كــل الواليــات وارنــان مــ  كــل إقلــي

و    House of  Representativesومجلـ  النـواأرـال  سـنوات بالتصـويذو 
عضـــوما ينتخبــون مـــ  كــل واليـــة مــا ال يقـــل عــ  خمســـة مقاعــدو وتعقـــد  150يتضــم  

  االنتخابات عادم كل رال  سنوات.
ييـــة و تهـــيم  علـــى  السياســـة االنتخا Political Partiesاألحـــزاأ السياســـية  -هــــ

األســترالية مــ  قبــل ارنــي  مــ  أكبــر األحــزاأ: حــزأ العمــل االســترالي احــزأ العمــا  
االســـترالي( والحـــزأ الليبرالـــيو وهـــكا األخيـــر بمســـاعدم ا ـــتالف مـــع الحـــزأ الـــوطني 
اسابقما حزأ البلـد(و وتسـعى األحـزاأ السياسـية إلـى تقـديم نفسـها وفلسـفاتها وسياسـاتها 

والفوج في االنتخاباتو ومـ  رـم المشـاركة فـي رسـم للناخبي  م  أجل كسب األصوات 
-Jaensch ,Brent ,Bowden,2004, 1السياسـات وصـنع القـرارات التعليميـة 

14) ) 
ـــ رر علـــى الجامعـــات األســـتراليةو ممـــا        ـــي  ممـــا ســـبق أن العامـــل السياســـي ي يتب

ون جعلهــــا تتمتــــع بالنظــــام الالمركــــزي واالســــتقاللية اؤداريــــة دون أي تــــدخل فــــي ًلــــل
الجامعات م  قبل حثومة اليومنولثو ويقتصر دورها على تقديم الدعم المالي والفنـي 
للجامعــاتو والمســاعدم فــي تحقيــق التنــاف  يــي  الجامعــات والــكي ترتــب عليــه وجـــود 

و 2015/2016ســـذ جامعـــات فـــي الترتيـــب العـــالمي ألفضـــل ما ـــة جامعـــة فـــي عـــام 
و 52ســـتراليا الوطنيـــة فـــي المرتبـــة و وجامعـــة أ33منهـــا: جامعـــة ملبـــورن فـــي المرتبـــة 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Senate&usg=ALkJrhhf77xMmnmvDJwV-StxCi6mRKjowg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Senate&usg=ALkJrhhf77xMmnmvDJwV-StxCi6mRKjowg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_House_of_Representatives&usg=ALkJrhheTCROkHZtznKqiLpKeCMyFU89YQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_House_of_Representatives&usg=ALkJrhheTCROkHZtznKqiLpKeCMyFU89YQ
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و وجامعـة مونـا  60و وجامعـة كوينزالنـد فـي المرتبـة 56وجامعة سـيدني فـي المرتبـة 
و وجميـــــع الجامعـــــات 82و وجامعـــــة نيوســـــاو  ويلـــــز فـــــي المرتبـــــة  73فـــــي المرتبـــــة 

 األسترالية تتمتع بالتنوذ والتمييز فى األداء الجامعي.
ــــا يعـــــد العامـــــل التينولـــــوج       ي مـــــ  العوامـــــل المـــــ ررم علـــــى أداء الجامعـــــات وأيضم

األســترالية. حيــث تعــد م سســات التعلــيم العــالي األســترالية مــ  الم سســات الرا ــدم فــي 
العـــالَم مـــ  حيـــث تطـــويرع تقنيـــات التعلـــيمو وقـــد تـــم إنشـــاء موقـــع جديـــد علـــى  ًلــــبثة 

معرت التقنيـات  Australian Technology Showcase (ATS)اؤنترنذ باسم 
رالية( كمبـــادرم مـــ  الحثومـــات األســـترالية المحليـــة للتعريـــ  بأســـتراليا كمصـــدر األســـت

للتينولوجيــا المبتيــرم والمهــارات المتقدمــةو كمــا تتبنــى أســتراليا التقنيــات الحديثــة بمعــد  
أفضــل مـــ  معظـــم الــدو  األخـــرتو وتـــدخل األلفيـــة الجديــدم بـــأعلى معـــدالت اســـتخدام 

ب منشـــآت تعلـــيم وتـــدريب وبحـــث علمـــي علـــى لشـــبثة اؤنترنـــذ فـــي العـــالمو إلـــى جانـــ
أفضــل المســتويات العالميــة مــ  حيــث تــوافر المختبــرات المتقدمــة والتقنيــات والحجــرات 
الدراســية والمثتبــات الفريــدم والتينولوجيــا الحديثــةو ولــكا تــم التركيــز علــى اســتخدام تقنيــة 

لـة التـدري  الحاسب والمعلومات في عملية التعليمو بحيث تستخدم م  قبل أعضاء هي
 (.17وسيلة تعليميةو وم  الطالب أدامم ومصدرما للتعليم االداوودو السليمو د. تو 

 أداء الجامعات الفنلند ة: -المحار الراب  
تتميز فنلندا بشبثة م  الجامعات وكليات العلوم التطبيقيـة نات األداء الجـامعي       

ـــيم العـــاليو علـــى الـــرام مـــ  أن عـــدد ســـثانها ال  52المتميـــزو إن يوجـــد  م سســـة للتعل
ماليي  نسمةو ولم يتوقف الطموو الفنلندي عنـد حـد الحصـو  علـى المركـز  5يتجاوج 

ة لر ي  الهيلة العليا لشـلون التعلـيم ي كـد فيهـا أن األو  في التعليم. حيث وجدت مقول
% مـــ   20؛ ألن حـــوالي 10علـــى  7نظـــام التعلـــيم فـــي يـــالدا ال يســـتحق أكثـــر مـــ  

الطالأ ال يحصـلون علـى تقـدير امتيـاج. كمـا أن اهتمـام أوليـاء األموربمتابعـة مسـتوت 
 (.99و 2011أينا هم ال يرتقي إلى التطلعات المراوبة االزابيو 
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ودعذ الحثومة الفنلنديـة الجامعـات إلـى اسـتمرار تطـوير األنشـطة. بحيـث تيـون      
الجامعـــات الفنلنديـــة أكثـــر قـــدرم علـــى االســـتجابة للبيلـــة المتغيـــرمو كمـــا ًلـــجعذ الـــوجارم 
ـــا مـــ   ـــا الجامعـــات علـــى تنويـــع قاعـــدتها التمويليـــة. إلـــى جانـــب أنهـــا تمـــو  أساسم أيضم

م دور أصـحاأ المصـلحة فـي عمليـات صـنع الخزينة العامة للدولةو ووجهـذ إلـى جيـاد
القـــرار. ممـــا يـــنعث  علـــى جـــودم وفعاليـــة البحـــو  والتـــدري  وكـــكلت ديناميـــات نظـــام 
التعلـــيم الجـــامعي وأداء م سســــاته وتعزيزمنظومـــة االيتيـــار. وبالتــــالي تعـــد الجامعــــات 
ـــــي والعـــــالمي  ـــــز فـــــي التعلـــــيم وأبحـــــا  الســـــوق األوروب ـــــة نمـــــونج متمي الفنلنديـــــة بمثاب

 (. Aarrevaara, 2012 , 82- 83ا
وقد اهتمذ فنلندا يتطبيق النمونج الثالري الحلزوني الـكي يسـتند إلـى نظـام جديـد      

بشــأن إدمــاج القطــاذ الخــاج والعــام والجامعــاتو ونلــت يهــدف جيــادم القــدرم التنافســية 
م لفنلنداو وتعزيز التعاون يي  قطاذ األعما  والم سسـات الحثوميـةو وفهـم روو المبـادر 

والــديناميات المتغيــرم للجامعــاتو و مثانيــات االيتيــار والتنميــة االقتصــادية فــي مجتمــع 
المعرفـــة الـــكي يتميـــز يـــدور أكثـــر يـــروجما للجامعـــة وفـــي تهجـــي  عناصـــر مـــ  الجامعـــة 
والصناعة والحثومة م  أجل الحصو  على األًلـثا  الم سسـية واالجتماعيـة الجديـدم 

نمـــونج الثالرـــي الحلزونـــي هـــو واحـــد مـــ  األطـــر ؤنتـــاج ونقـــل وتطبيـــق المعرفـــة. وال
ــــة تطــــوير  ــــي  الحثومــــة والجامعــــات والصــــناعةو ومعرف المعروفــــة لوصــــف التعــــاون ي
الهيثلية في االيتيار يدفعها االقتصاد القا م على  المعرفةو وفـي النمـونج الثالرـي كـل 
  طرف لديه مهمة خاصـة بـه: الجامعـات تنـتن البحـو و والتصـنيع للصـناعاتو وتـ م

 , Santonen, OJA)الحثومة مستوت م  االستقرار للحفا  على التباد  والتفاعـل 
Suomala ,2014 , 74-75)    

وم  الجامعات الفنلنديـة المتميـزم فـي األداء الجـامعي: جامعـة هلسـنيي مـ  أقـدم      
الجامعات الفنلنديةو وتضم أكثر عدد م  التخصصات العلمية والبحثية. كمـا تعـد مـ  

الجامعات البحثية األوروبيةو األمر الكي مثنها م  الحصو  على مراتـب متقدمـة أهم 
ضــــم  تصــــنيفات أفضــــل الجامعــــات فــــي العــــالم خــــال  الســــنوات األخيــــرمو كمــــا تعــــد 
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ـــوو ًلـــرق فنلنـــدا .. وايرهـــا مـــ  الجامعـــات نات األداء  الجامعـــات: توركـــوو أولـــوو ةلت
يــة باالســتقال . إلــى جانــب تأســي  المتميــز فــي فنلنــدا. حيــث تتميــز الجامعــات الفنلند

المجلـــ  الفنلنـــدي لتقيـــيم التعلـــيم العـــاليو ومنـــك نلـــت الحـــي  حرصـــذ الجامعـــات علـــى 
وليـ  بعـ  التقـارير تشـير إلـى أن  -متابعة األوضاذ داخلهاو والعمل على  تطويرها

ــا إلــى فنلنــدا وعــزجت المنافســة  -الــروو التجاريــة فــي التعلــيم العــالي ًلــقذ طريقهــا أيضم
ا على استقطاأ رءو  أموا  إضافية لدعم البحث العلمي داخلها.يين  ها حرصم

 ويتناو  هكا المحور أداء الجامعات الفنلندية م  خال  العناصر التالية:  

 : الطالب -أوال

يـــتم قبـــو  الطـــالأ فـــي الجامعـــات الفنلنديـــة مـــ  الـــكي  اجتـــاجوا مرحلـــة الثانويـــة       
فـي الجامعــاتو وقـد تـم تطــوير امتحانـات القبـو  فــي العامـة مـع إجـراء امتحــان القبـو  

الجامعـــات ونلـــت مـــ  أجـــل قبـــو  أفضـــل الطـــالأو ويمثـــ  للجامعـــات إجـــراء اختبـــار 
القبو  بطريقة مستقلة باستخدام معايير متخصصة للفلات المسـتهدفة مـ  خــال  دمــن 

تطبيـق  المركزي( واتبـاذ سياسـة تتجـه أكثـر نحـو المركزيــة مـع –النظامي  االالمركزي 
يشـرف علـى و  و(Ahola (et,als),2014, 36)نظـام مشـترك علـى ًلـبثة اؤنترنـذ 

 The)بمجلـ  اختبـار قبـو  الجامعـات إعـداد اختبـارات القبـو  فـي الجامعـات الفنلنديـة 
Board Examination Matriculation)40ويبلــغ عــدد أعضــاء هــكا المجلــ  ا و 
األعضـاءو وكـكلت ترًلـيح ر ـي  المجلـ و عضوما(و وتقوم وجارم التربيـة باختيـار هـ الء 

ـــة  ـــيم العـــاليو ومجمـــع التربي ـــى اقتـــراو مـــ  الجامعـــات وم سســـات التعل ونلـــت ينـــاءم عل
 الوطني. 

م إجـــراءات 2002وقــد وضـــع مجلــ  تقـــويم التعلــيم الجـــامعي الفنلنــدي فـــي عــام      
قبــــو  جديــــدم للطــــالأ فــــي الجامعــــات الفنلنديــــةو ونلــــت لتحقيــــق جــــودم أداء خريجــــي 
م سســــات التعلــــيم الجــــامعي؛ ومــــ  أهــــم هــــكا اؤجــــراءات أن يجتــــاج الطالــــب المتقــــدم 

و وهـــكا االمتحـــان لـــي  امتحـــان لاللتحــاق بالجامعـــة امتحـــان إجـــاجم االنتســـاأ للجامعــة
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قبـــو  للـــدخو  وأبعـــد مـــ  الحصـــو  علـــى ًلـــهادم فقـــط. يـــل إن هـــكا االمتحـــان يحســـ  
 .(Kaiser (et .als) ,2003 ,32)أوضاذ و جراءات القبو  في الجامعات 

ويعتبر مبدأ مجانية التعليم حجر الزاوية لرفاهيـة المجتمـع الفنلنـدي والتـي يثفلهـا       
ـــا علـــى الطـــالأ القـــادمي  مـــ  دو  االتحـــاد األوروبـــي. حيـــث  القـــانونو وتنطبـــق أيضم

ــا يتحقيــق تيــاف  الفــرج التعليميــة. باؤضــافة إلــى  ــا وريقم يــرتبط التعلــيم المجــاني ارتباطم
ــــاك مســــاعدات للطــــالأ وقــــرت ينظــــام واســــع وبأســــعار معقولــــة  ــــة التعلــــيم هن مجاني

(Ahola (et, als), 2014, 39 - 40)لنـديي  تلقـي التعلـيم . كما يحق للطـالأ الفن
كمــا أن  بغــ  النظــر عــ  المــوط  أو الجــن  أو الوضــع االقتصــادي أو اللغــة األم.

تــــأرير الوضــــع االجتمــــاعي واالقتصــــادي علــــى أداء الطــــالأ األكــــاديمي فــــي فنلنــــدا 
ضــعيف نســبياا مقارنــة مــع ايرهــا مــ  البلــدانو واالخــتالف فــي النتــا ن التعليميــة لــي  

 (OEC, 2012, 2) لفية الطالأ االجتماعية واالقتصادية. نتيجة االختالفات في خ
ويتمتـــع الطـــالأ فـــي الجامعـــات الفنلنديـــة باالســـتقاللية الواســـعة والتـــي تعـــد مـــ        

عوامــل النجــاو والتأهيــل لضــمان اســتمرارية الدراســة. حيــث جعلــذ فنلنــدا مــ  احتــرام 
ا فـــي صــــنع القــــرار التربــــوي علـــى جميــــع الم ــــا راســــخم ســــتويات: الدولــــةو الطالـــب موجهم

الجماعــات المحليــةو رؤســاء الم سســاتو أعضــاء هيلــة التــدري و ولقــد تبنــى كثيــر مــ  
 (.82و 79رؤساء الم سسات مبدأ أن كل تلميك يعتبر مهماا  اروبرت و د. ت و 

ويشـارك الطــالأ فــي صــنع القـرار والعديــد مــ  األنشــطة فـي جامعــاتهم. ونتيجــة لــكلت      
مليــــة صــــنع القــــرار فــــي جميــــع مســــتويات اتخــــان القــــرار داخــــل يوجــــد نظــــام رالرــــي فــــي ع

ـا ممثلـو األسـاتكم وايـرهم  الجامعات الفنلندية. وقد يختلف يـي  الجامعـاتو وليـ  هنـاك دا مم
المـــوظفي  اؤداريـــي و ومـــا إلـــى نلـــت( والطـــالأ فـــي جميـــع مـــ  المـــوظفي  االمحاضـــري و 

 مستويات اتخان القرار كما في الشثل التالي:
 

 (1الشثل ا
 النظام الثالري في صنع القرار الجامعي
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 الطالأ                                      

 
 

  صناعة                                      
 الجامعـي   القــرار                                 

 
 

 الموظفون اآلخرون                             األساتـكم               
 

Source: (Alaniska, 2006, 12). 

يتبـي  مــ  الشـثل الســايق أن عمليـة صــنع القـرار الجــامعي الفنلنـدي تعتمــد علــى       
المشــاركةو و تاحــة الفرصــة للطــالأ؛ لتعبيــر عــ  رابــاتهم واهتمامــاتهم وميــولهم حيــث 

ــيمو ونلــت جنبمــا إلــى يشــارك  الطــالأ ينشــاو فــي كــل خطــوم مــ  خطــوات عمليــة التعل
جنــــب مــــع أعضــــاء ةخــــري  مــــ  المجتمــــع األكــــاديمي مــــ  أجــــل إنشــــاء ودعــــم رقافــــة 

 المشاركة.

-Alaniska ,2006 ,14ويتميــزالطالأ فــي الجامعــات الفنلنديــة بمــا يلــي ا      
15 :) 

ـــا إلـــى جنـــب مـــع العـــ -1 املي  ور  العمـــل. الطالـــب كعنصـــر فعـــا و يـــنظم جنبم
حيــث تــتم مناقشــة القضــايا المتعلقــة بالتــدري و وتســتخدم ردود الفعــل التــي تــم 
جمعهــا لتحديــد الموضــوعات التــي تحتــاج إلــى نقــا  فــي مجموعــات صــغيرم 

 م  أجل إيجاد حلو  للمشاكل الخاصة بالتدري .
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ــا يعــدون خبــراء فــي الــتعلم يعرفــون كيــف  -2 تحققــذ الطالــب كخبيــرو الطــالأ عمومم
مخرجــات الــتعلمو وكيــف يســاعدهم التــدري  فــي هــكا العمليــة التعليميــةو ولــكا فــإن 

 الدور الكي يلعبه الطالأ في الجامعات الفنلندية مهم.

الطالـب كشـريتو يتحقــق التعلـيم مــ  خـال  التعــاون الوريـق يــي  الطـالأ وأعضــاء  -3
أ مـ  ضـمان هيلة التدري و حتى إن مفهوم الشراكة الكي يتعلق بمشاركة الطـال

الجــــودمو ونتيجــــة لهـــــكا التعــــاون تـــــوفرت أنشــــطة منتظمــــة وملموســـــة فــــي جميـــــع 
 الجامعات الفنلندية.

مجتمعهــا النشــط مــ    Helsinkiومــ  أفضــل مــا تتمتــع بــه جامعــة هلســنيي       
(و يقـوم اتحـاد الطـالأ بالمشـاركة فـي أداء الرسـالة HYYالطالأ في اتحاد الطـالأ ا

م  خال  إعداد الطـالأ للمواطنـة الفعالـة واؤسـهام فـي أداء  التربوية لجامعة هلسنيي
المهــام المتعلقــة بالرعايــة الصــحية األوليــة للطــالأو وتسترًلــد عمليــات اتحــاد الطــالأ 
بالقواعــد والمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة باالتحــاد. ويــتم تحديــد المبــادئ التوجيهيــة العامــة 

اتيجيات الجز يــة األكثــر إيجــاجماو ويعــد للعمليــات فــي اســتراتيجية اتحــاد الطــالأ واالســتر 
جميع الطالأ أعضاء في اتحاد الطالأو وتنتشر رقافة طالييـة انيـة للغايـة ومتنوعـة 

منظمــة مــ  المنظمــات الطالييــة المختلفــة  250فــي فنلنــدا وفــي هلســنييو وأكثــر مــ  
داخــل االتحــادو ويفــتح مجــا  المشــاركة مــع األًلــخاج المناســبي  ل نشــطة الصــحيحة 

ـــدم  فـــي ـــم مهـــارات جدي المنظمـــات والمناســـبات الخاصـــة يهـــم مـــ  أجـــل التواصـــل وتعل
وتطوير األداء. كما أنه يعمل كحلقة وصل يي  أعضا ه وتعزيـز تطلعـاتهم المجتمعيـة 

 .(http//hyy.helsinki.fi/en/student-union/rules)واالجتماعية والفيرية. 

ا مــ  التســجيل فــي و خــدمات ًلــاملة لل  Ouluوتــوفر جامعــة أولــو        طــالأ يــدءم
الجامعــة وحتــى التخــرجو منهــا: الخــدمات األكاديميــة واؤرًلــادية والرعايــة االجتماعيــة 
والصحية والرياضـية والتأمينيـةو ويـتم تحديـد فتـرات التسـجيل السـنوية فـي الجامعـة عـ  
ــــة تســــجيل الطــــالأ  ــــي توضــــح اؤرًلــــادات حــــو  كيفي ــــة الت طريــــق الشــــلون األكاديمي
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والطالب الكي يفشل في التسجيل في الجامعة وفقما للتعليمات يفقد حقـه فـي ومقايلتهم. 
و ولــكا يقــدم اتحــاد طــالأ فــي (Pekka, 2011, 6)الدراســة فــي الســنة الدراســية. 

الجامعــة خدماتــه لجميــع طــالأ درجــة البثــالوريو  والماجســتير والــدعم والتمثيــل فــي 
ومســــاعدتهم فـــي المشـــاكل التــــي قـــد تـــواجههمو وتــــتم المســـا ل التعليميـــة واالجتماعيـــة 

المشــاركة فــي اتحــاد الطــالأ مــ  خــال  دفــع رســوم العضــوية والتــي بموجبهــا يحصــل 
الطــالأ علــى بطاقــة الطالــب التــي تتــيح لهــم التمتــع بالخــدمات الطالييــة والخصــومات 
ـــة الطبيـــة والســـث  والســـفر: تخفيضـــات فـــي القطـــارات والحـــافالتو والحـــد مـــ   والرعاي
وجبــات الطعــامو كمــا توجــد عــدد مــ  منظمــات الطــالأ أو مــا يســمى نقابــات الطالــب 
داخــــل الجامعــــة والتــــي تمثــــل األجــــزاء النشــــطة مــــ  المجتمــــع الطاليــــي فــــي مجــــاالت 
تخصصــهمو ومنهــا م سســة إســثان الطالــب والتــي تعمــل علــى تــوفير الســث  للطــالأ. 
بحيــــــــــــــــــــــــــث تضــــــــــــــــــــــــــم  اؤيجــــــــــــــــــــــــــارات بأســــــــــــــــــــــــــعار معقولــــــــــــــــــــــــــة للطــــــــــــــــــــــــــالأ 

 (. en.wikipedia.org/wiki/University of Oulu, 2016ا

و جامعـــة دوليـــة يتشـــابت فيهـــا التعلـــيم والبحـــث العلمـــي Turkuوجامعـــة توركـــو       
بشــثل وريــقو وتقــدم للطــالأ والبــاحثي  الموهــوبي  والطمــوحي  ييلــة أكاديميــة متعــددم 

لطـالأ وملهمة وجكابة يمث  م  خاللها تطوير قدراتهم وأدا هـم. حيـث يـتمث  جميـع ا
فــــي الجامعــــة مــــ  الوصــــو  إلــــى خــــدمات الحوســــبة دون أي تيلفــــة إضــــافيةو ويتــــاو 
للطـــــــــالأ أعضـــــــــاء اتحـــــــــاد الطـــــــــالأ الرعايـــــــــة الصـــــــــحية والفحوصـــــــــات المخبريـــــــــة 

Paakkanen ,2008)و واتحـــاد الطـــالأ فـــي الجامعـــة ا)TYY و مـــ  يـــي  أقـــدم)
حـاد الطـالأ و وتـتم عضـوية ات1922االتحادات الطالييـة فـي فنلنـدا. تأسـ  فـي عـام 

وبالنســــبة  -مــــ  خــــال  إلزاميــــة القــــانون لجميــــع طــــالأ المرحلــــة الجامعيــــة الفنلنديــــة 
للطالأ الدوليي  الكي  يدرسون مـ  أجـل الحصـو  علـى درجـة تعليميـة. فمـ  الممثـ  
ـــا. واتحـــاد الطـــالأ فـــي الجامعـــة  لتبـــاد  الطـــالأ االنضـــمام إلـــى اتحـــاد الطـــالأ أيضم

امعـة توركـوو ويتمثـل دور أعضـا ه فـي المضـي ُقـدمما ًلركة عامة مستقلة تمامما ع  ج
في وضع الطالأ في المجتمع وتوفير لهم خـدمات تتـراوو مـ  التشـاور مـع المحـامي  
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ل حـــزاأ والفـــرج الرياضـــية والخـــدمات االستشـــارية والمثتبيـــة والغـــكاء ومركـــز اللغـــة.  
 (.  http://www.tyy.fi/en/student-union, 2016ا

ســـبق أن اختيـــار الطـــالأ لاللتحـــاق بالم سســـات الجامعيـــة فـــي  يتضـــح ممـــا        
فنلنــدا يعتمــد علــى اختبــارات القبــو و واؤنجــاج المدرســي والخبــرم إلــي جانــب المجمــوذ. 
كمـــا قـــد تقبـــل الم سســـات الجامعيـــة للعلـــوم التطبيقيـــة المتقـــدمي  بخـــالف نلـــت ممـــ  

ويمثـل الطـالأ  التطبيقيـة.يمتليون المهارات والمعرفة الالجمـة ؤكمـا  دراسـات للعلـوم 
محـور االهتمـام فـي كـل مجـاالت اؤصـالوو انطالقمـا مـ  مبـدأ في الجامعات الفنلندية 

ـا حقـه فـي تعلـيم ني جـودم مبنـي علـى أسـا   احترام الطالـب وصـيانة حقوقـه خصوصم
 تياف  الفرج م  أجل تطوير أداء الطالأ.

 : عضا هيئة التدريك -ثانًيا 

المهنــــة األكاديميــــة فــــي فنلنــــدا خــــال  العقــــود األخيــــرم أن  يعــــد أهــــم تغييــــر فــــي      
ـــة مـــ  ينـــاير  الجامعـــات أصـــبحذ كيانـــات قانونيـــة مســـتقلة عـــ  الجهـــاج اؤداري للدول

 Aarrevaara ,2012 )و ولـم يعـد موظفـو الجامعـة فـي الخدمـة المدنيـة  2010
,81- 82) . 

ـــة باعتبا       ـــة التـــدري  فـــي الثقافـــة الفنلندي رهـــا واحـــدم مـــ  المهـــ  وينظـــر إلـــى مهن
ـا لـكلت   ,UNESCO&IBE, 2007األكثـر أهميـة فـي المجتمـعو ويـتم تعويضـهم وفقم

(و وقد جاد عدد أعضـاء هيلـة التـدري  ومـوظفي البحـو  فــي الجامعــات الفنلنديـة (34
ـــم 2010 -2009مـــ  عـــام ــــ . حيـــث ت ـــى جانـــب انخفـــات عـــدد العـــاملي  اآلخري . إل

  بالجامعــــاتو نظــــرما ل هميــــة المتزايــــدم ل بحــــا  إدراج طـــالأ الــــدكتوراا فــــي العــــاملي
الجامعية فـي االقتصـاد القـا م علـى المعرفـةو و عطـاء المزيـد مـ  المخصصـات الماليـة 

  Ahola (et,als),2014 ,40-42).على اليفاءم في البحث وتطوير األداء ا
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ــــا مــــ  مهــــام مختلفــــة بمــــا فــــي نلــــت التــــدري        ويتضــــم  العمــــل األكــــاديمي مزيجم
 ,Aarrevaara, Dobson, Pekkola ,2011 )البحـو  والواجبـات اؤداريـة و 

و ولـكا يهـتم باختيـار و عـداد أعضـاء هيلـة التـدري  مـ  حيـث المحتـوت وطـرق ( 248
التـــدري و فضـــالم عـــ  القـــدرم علـــى إجـــراء البحـــو  الخاصـــة يهـــم والتـــي تشـــمل ميـــدان 

دلـة والداعمـة ألعضـاء هيلـة العمل و رًلادهم م  قبل الخبراء. إلى جانـب الرواتـب العا
ــكاتي الــكي يجعــل التــدري  مهنــة اليــرام بمــا فــي  التــدري  والتطــوير المهنــي والحثــم ال

 . (Kauko, Berndtson, 2013, 4) نلت مسلولية تصميم المناهن وتقييم الطالأ

ويســتند نظــام الرواتــب فــي فنلنــدا علــى أســا  األداء مــ  خــال  تقيــيم عنصــري :      
متطلبــــات الوظيفــــة( واألداء الفــــرديو ويــــتم حســــاأ مســــتوت الطلــــب مســــتوت الطلــــب ا

باســـتخدام المعـــايير التـــي تـــم التفـــاوت عليهـــا فـــي الصـــعيد الـــوطني. ويـــتم تقيـــيم أداء 
 Figel, 2008أعضــاء هيلــة التــدري  بشــثل منفصــل للتعلــيم والبحــو  والخــدمات 

,101)) 

وقد تبي  م  استطالذ ألعضاء هيلة التدري  في الجامعات الفنلنديـة أن حـوالي      
رلثي المسـتطلعي  راضـون عـ  وظـا فهم الحاليـة وكـان أقـل مـ  عشـرم فـي الما ـة ايـر 
راضــي و وكانــذ الفــروق فــي قيــا  االرضــا يــي  قطاعــات الجامعــة والعلــوم التطبيقيــة 

اختالفــات كبيــرم فــي مســتوت الرضــا فــي  ليســذ نات داللــة إحصــا يةو ولــم تيــ  هنــاك
ا كبيــرما مــ  البــاحثي  الشــباأ  الجامعــات يــي  كبــار وصــغار األكــاديميي . راــم أن عــددم
يعملون يرواتـب قليلـة نسـبياا وعلـى عقـود ايـر مسـتقرم وقصـيرم األجـل ومتوسـط الراتـب 
 في الجامعات منخف و وقد اتخكت فنلندا خطوات نحو نظام رواتـب أكثـر مرونـة فـي
القطـــاذ الجــــامعي فــــي ًلــــثل النظــــام القـــا م علــــى األداء ومــــع نلــــت فــــإن األكــــاديميي  

% م  الفنلنـديي  يتمتعـون بالرضـا 67الفنلنديي  أكثر سعادم مع أوضاعهم وتعد نسبة 
ــا أكثــر رضــا  الــوظيفي. حيــث توجــد ييلــة داعمــة ادعــم العمــل األكــاديمي(و وكــانوا أيضم

 ,Aarrevaara, 2009)المثتبـة ... وايرهـا ع  خدمات الدعم مثل: البحـو  وخـدمات 
4, 10). 
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وتعمــل جامعــة هلســنيي علــى دعــم العمــل األكــاديمي مــ  خــال  مبــادرم إنشــاء       
و وبنـــاء علـــى 2016-2013أكاديميـــة المعلمـــي  و عـــداد التخطـــيط االســـتراتيجي لعـــام 

ج الدوليـة هكا المبادرم ًلثل مجل  الشلون األكاديمية في الجامعة لجنة لدراسـة النمـان
وأرارهـــا. إلـــى جانـــب وجـــود نظـــام مثافـــآت جديـــد حصـــل علـــى ردود فعـــل إيجاييـــة مـــ  

مو وهــي عبــارم عــ  2012المجتمــع الجــامعيو وتــم إنشــاء أكاديميــة المعلمــي  فــي عــام 
ًلــبثة مــ  أســاتكم الجامعــات البــارجي و والوحيـــدم مــ  نوعهــا فــي فنلنــداو وتهــدف إلـــى 

جتمـع األكـاديميو ومثافـأم أعضـاء هيلـة التـدري  تعزيز التعليم وتحسـي  قدرتـه فـي الم
البارجي  والمجتمعات التي تدعم عملهمو وتهتم أكاديمية أعضاء هيلة التـدري  كشـبثة 
مــ  العلمــاء المتميــزي  بفيــرم جامعــة المجتمــع التــي تفخــر بأعضــا ها وتقــدر مهاراتهـــم 

األكاديميـة وتشجعهم في سعيهم للحصو  علـى تعلـيم أفضـل وتطـوير أدا هـمو وتهـدف 
-https://www.helsinki.fi/en/university/research-based إلـى مـا يلـي 

development):) 
 تعزيز جودم التعليم وتحسي  مثانته في المجتمع األكاديمي. -1
 تعلم يي  الطالأ.تحسي  نوعية التعليم ونتا ن ال -2
 تحسي  وضع اليفاءات التعليمية و نشاء ورا ق أكثر قايلية للمقارنة. -3
تــوفير مجتمــع متعـــدد التخصصــات ألعضــاء هيلـــة التــدري و وتــوفير الـــدعم  -4

 الجماعي مع تطوير التعليم والتعلم وتشجيع الممارسات الجيدم في الجامعة.
عــــددم التخصصــــات الدوليــــة. ( جامعــــة علميــــة متUTUوتعتبرجامعــــة توركــــو ا       

ـا علـى نطـاق واسـع لتـدريب  وتركـز كلياتهـا علـى  مختلـف مجـاالت العلـمو وتـوفر أساسم
الخبـــراء المهـــرم وأعضـــاء هيلـــة التـــدري و وتشـــجع الجامعـــة إنشـــاء جهـــات اتصـــا  فـــي 
ـــيم  ـــا مـــع م سســـات التعل ـــدريب طـــالأ الدراســـات العلي مجـــا  البحـــو  والتعـــاون فـــي ت

دات البحثية. وقـد تـم اختيـار عـدم وحـدات للتـدري  والبحـو  فـي العالي األجنبية والوح
ــــــــز   .http://education) جامعــــــــة توركــــــــو كمراكــــــــز للتمي

Uarctic.org/universities/finland, 2016)  وويـتم إعـداد أعضـاء هيلـة التـدري

https://www.helsinki.fi/en/university/research-based-development
https://www.helsinki.fi/en/university/research-based-development
http://education.uarctic/
http://education.uarctic/
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ا متميزما م  حيث  محتـوت البـرامن الدراسـية وطـرق التـدري  والمـنهن في الجامعة إعدادم
الـــكي يتضـــم  المهـــارات والمعرفـــة المتواجنـــة يـــي  النظريـــة والممارســـة. وهـــكا يعنـــي أن 
أعضــاء هيلــة التــدري  المحتملــي  يمتليــون الخبــرم المهنيــة والنظــرم الثاقبــة للتعلــيم مــ  

ات المنـاهن والتقيـيم عدم جوايا بمـا فـي نلـت علـم الـنف  التربـوي وعلـم االجتمـاذ ونظريـ
واالحتياجــــات الخاصــــة ومعرفــــة المحتــــوت التربــــوي. وجميــــع الجامعــــات الفنلنديــــة لهــــا 
ـــدري  ويـــتم التنســـيق علـــى الصـــعيد الـــوطني  إســـتراتيجيات خاصـــة ألعضـــاء هيلـــة الت

  (Sahlberg, 2010, 3,5).لضمان االتساق والتيامل يي  الجامعات

يلــة التـدري  فـي الجامعــات الفنلنديـة يــتم يالحـن ممـا ســبق أن اختيـار أعضـاء ه      
بعناية ًلديدمو ويشترو أن يثونوا نوي كفاءم عالية في التدري  والبحـثو وهـكا يضـم  
أن المتقــــدمي  المتميــــزي  فــــي األداء واألكثــــر حماســــة هــــم مــــ  يســــتحقون ًلــــغل تلــــت 
الوظيفــة. حيـــث يوظفـــون البحــو  فـــي التـــدري  الجـــامعيو ممــا يـــوفر الفرصـــة لتبـــاد  

ليد األفيار البحثية ونشر واختبار النتا ن وكـكلت التفاعـل مـع الطـالأو وهـكا يوطـد وتو 
 العالقة يي  أعضاء هيلة التدري  والطالأ.

 اإلمكانات الماد ة:  -ثالًثا

الجامعــات الفنلنديــة م سســات مســتقلة تعمـــل بموجــب قــانون عــام أو م سســـات       
خاصة تعمل بموجب قانون خاج. وتقوم كل جامعة مع وجارم التعلـيم والثقافـة يوضـع 
أهــداف عمليــة ونوعيــة للجامعــةو وتحــدد المــوارد الالجمــة كــل رــال  ســنوات. كمــا تحــدد 

الجامعــات تمــويالم مــ  الدولــة يعتمــد علــى كيفيـة رصــد تلــت األهــداف وتقييمهــا. وتتلقــى 
أســعار الوحــدات ليــل طالــبو وبعــدها تــم االعتمــاد علــى التمويــل القــا م علــى  األداءو 
مثــل: الــدرجات الياملــة هــي جــزء مــ  التمويــل القــا م علــى األداءو بحيــث يــتم تشــجيع 
ل مقـــدمي الخـــدمات التعليميـــة علـــى تحســـي  نتـــا جهم فـــي التـــدريبو وبالتـــالي يـــتم تمويـــ

الم سســـات الجامعيـــة مـــ  خـــال  التمويـــل القـــا م علـــى األداءو إلـــى جانـــب أنهـــا تجمـــع 
 . (www.oph.fi, 2016, 11)تمويالم خارجياا 
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وقــد حــددت وجارم التربيــة والتعلــيم ةليــة التمويــل القــا م علــى األداء فــي ضــوء نتــا ن     
وتطـــوير النظـــام  تقريرأعـــدا فريـــق عمـــل ًلـــثلته الـــوجارم لتحليـــل االتجاهـــات المســـتقبلية

٪ مــ  األمــوا  التشــغيلية ينبغــي أن تخصــا علــى 35القــا م. وأًلــار التقريــر إلــى أن 
أسا  األداء البحثيو ويجب أن يتم تقييم أداء جميع الفلات داخل الجامعـات مـ  قبـل 
أكاديميــة فنلنــدا كــل رــال  ســنوات باســتخدام اســتعرات األقــرانو بحيــث تيــون وحــدات 

ا  مـ  خمـ  نقـاو والتـي يـدورها تحـدد كميـة األمـوا  التـي البحث متدرجة علـى  مقيـ
تتلقاهـــا الجامعـــات. إال أن ةليـــة التقيـــيم تـــم انتقادهـــا وكانـــذ االعتراضـــات الر يســـة أن 

 (.Geuna & Martin ,2001, 18اآللية ستوفر ألكاديمية فنلندا نفونما كبيرما ا

القــا م علــى المــدخالت  كمــا اعتمــدت الجامعــات الفنلنديــة علــى يرنــامن التمويــل       
و وكان عدد الطالأ أسا  التمويـل مـع وجـود فـرق واضـح فـي 2005حتى نهاية عام

االتجــاا نحــو التخصصــات. بحيــث يثــون لتعلــيم الفنــون أكبــر قــدر مــ  التمويــل. ويــتم 
حسـاأ عــدد الطــالأ مــرتي  فــي الســنةو وكـان نلــت حــافزما لزيــادم عــدد أمــاك  الدراســةو 

وتحسي  فرج العمل ألعضاء هيلـة التـدري . ليـ  ي خـك علـى وم  رم جيادم التمويل 
و اسـتند نظـام 2006نمـونج المـدخالت أنـه ال يشـجع التخـرج السـريعو وفـي يدايـة عـام 

٪(. لم سسـات 30٪( وعـدد الخـريجي  ينسـبة ا70التمويل على عـدد الطـالأ ينسـبة ا
ا  الجـزء القـا م التعليم الجامعي والكي يشجعها على جيـادم عـدد الخـريجي و وليـ  مـا ج 

ـــا مـــا. ممـــا جعـــل الجامعـــات تعتمـــد علـــى ةليـــة  علـــى اؤنتـــاج مـــ  التمويـــل صـــغيرما نوعم
الحـوافز والتمويـل القـا م علـى األداء؛ لتشـجيع تجديـد التمويـل بحيـث تيـون أكثـر كفـاءم 

 .  (Kettunen, 2015, 108)وفعالية 

وأيضــا تمــو  الحثومــة الجامعــات الفنلنديــة مــ  ميزانيــة الدولــةو ويشــثل التمويــل       
% مــ  ميزانيــة الجامعــاتو وتيــون النســبة األخــري مــ  التبرعــات 64الحثــومي نســبة 

والخـــدمات المدفوعـــة األجـــر والرعايـــة التـــي تقـــدمها الم سســـات والشـــركات  كمـــا تقـــدم 
مشـاريع البحثيـة ومراكـز التميـز البحثـي. حيـث تقسـم أكاديمية فنلندا تمويالم للبـاحثي  وال
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مســلو  عــ  تمويــل البحــو  فــي مجــا  األكاديميــة إلــي أربعــة مجــال  للبحــو  كــل منهــا 
 .(Aarrevaara, 2007, N.p)التخصا على أسا  تنافسي 

ولـــــي  هنـــــاك نمـــــونج موحـــــد لتخصـــــيا األمـــــوا  داخليـــــا فـــــي فنلنـــــدا. فـــــبع       
تخدم مـ  قبـل وجارم التربيـة والتعلـيم لتوجيـع األمـوا  علـى الجامعات تتبـع النمـونج المسـ

الجامعـــات عقـــب المناقشـــات الســـنوية يـــي  الــــوجارم وكـــل جامعـــةو ولـــكلت فـــإن بعــــ  
ـا للسياسـات واالســتراتيجيات الداخليـةو فجامعــة  الجامعـات تميـل إلــى توجيـع األمــوا  وفقم

ــــا لنمــــونج مبنــــي  علــــى  أهــــدافها هلســــنيي تعتمــــد التخصــــيا الــــداخلي ل مــــوا  وفقم
الخاصـــةو وبالتـــالي فإنـــه ال تتبـــع الصـــيغة المســـتخدمة فـــي المفاوضـــات يـــي  الجامعـــة 
والــوجارم. حيـــث يـــتم تـــوفير التمويـــل الـــالجم لليليـــات ومعاهـــد البحـــو  المســـتقلة واؤدارم 
المركزيـــةو رـــم توجيـــع األمـــوا  علـــى األقســـام األكاديميـــةو وتشـــارك اؤدارات والوحـــدات 

ت في عملية وضع الميزانية في كليتهم. بحيـث يـتم تـوفير التينولوجيـا األكاديمية األخر 
 .(Aarrevaarra & Mursu, N.D, 9) الحديثة

ـا سـباقة فـي تطبيـق تينولوجيـات االتصـاالت الجديـدم. حيـث يـتم        وتعد فنلندا دا مم
التركيز على  إجراءات ملموسة واتخانها في مجاالت االتصـاالت السـليية والالسـليية 
واؤليترونيــة. كمــا تعــد فنلنــدا مــ  يــي  البلــدان األوا ــل فــي معــدالت اســتخدام مختلــف 
تينولوجيــات االتصـــاالت الجديــدم مثـــل: اســتخدام الهـــاتف النقــا  وًلـــبثات الحاســـوأو 
وخدمات اؤنترنذ ووسا ل التواصل االجتماعي المختلفة وايرها مـ  التقنيـات الحديثـة 

ث أدت اســتخدام وســا ل تينولوجيــا المعلومـــات مــ  أجــل تطــوير األداء الجــامعيو حيــ
الحديثــة فــي التعلــيم الجــامعي إلــى دور كبيــر فــي تطــوير العمليــة التعليميــة مــ  حيــث 
ســــهولة الوصــــو  للمعلومــــات ومعالجتهــــا بشــــثل تفــــاعلي. كمــــا تمثــــ  أعضــــاء هيلــــة 
ـــديوهات  ـــع األســـاليب المســـتخدمة لطـــرو المعلومـــات فـــي صـــورم وفي التـــدري  مـــ  تنوي

تحركة وتينولوجيا الواقع المعزج والواقع االفتراضـي التـي يـدورها تجـكأ انتبـاا ورسوم م
 .(Aberg,  N.D., 103)الطالأ وتسهل وصو  المعلومات إليهم 
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ويقــوم التعلــيم الجــامعي بفنلنــدا فــي مجتمــع مبنــي علــى المعرفــة ودمــن تينولوجيــا      
 (:  565- 564و 2012المعلومات في التعليمو ونلت لتحقيق ما يلي ا الجما و 

اكتســاأ معــارف ومهــارات ضــرورية فيمــا يتعلــق يتينولوجيــا المعلومــات مــ  أجــل  -1
 تشجيع الطالأ وتطوير قدراتهم العقلية. 

دمـــن تينولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت فـــي البـــرامن الر يســـة لم سســـات التعلـــيم  -2
 الجامعي.

ولــوجيا المعلــومات واالتصـاالت إتاحـة الفرصـة للجميع م  أجـل الوصـو  إلـى تين -3
 كطريقة 

 للتعلم.     
ـــيم والبحـــث بفضـــل اســـتخدام وتوظيـــف تينولوجيـــا المعلومـــات  -4 تحســـي  جـــودم التعل

 واالتصاالت وتقديم إمثانات جديدم. 
تشــجيع الـــتعلم مـــدت الحيـــام باســـتخدام التينولوجيـــا الحديثـــة كوســـيلة لنمـــو المعرفـــة  -5

 والتعلم.
ـــ        ـــزموتتميـــز جامعـــة أول ـــة متمي ـــة ومـــوارد تعليمي ـــاني حديث قاعـــات دراســـية و  و بمب

حديثة ومختبرات ومثتبات ومرافق رياضية وقاعات للسـث و كمـا تعتمـد الجامعـة علـى 
تينولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ومــوارد للبريــد اؤليترونــي والوصــو  إلــى اؤنترنــذ 

لرفيعـة. ويوجــد بالجامعــة مـ  أجــل تقـديم الــدعم للطــالأ وتزويـدهم بــالخبرم األكاديميــة ا
عــدد مــ  محطــات البحــو  البيولوجيــة والمراكــز فــي جميــع أنحــاء ًلــما  فنلنــداو ممــا 
يوفر ييلة تعليمية متميـزم تسـمح بالتعـاون يـي  الطـالأ فـي البـرامن الدراسـية المختلفـة. 
والبيلـــــة التعليميـــــة الجديـــــدم تـــــزود الطـــــالأ بفـــــرج لمشـــــاريع التنميـــــة المشـــــتركة مـــــع 

عــزج فــرج العمــل بالفعــل للطــالأ وتســاعدهم علــى االيتيــار مــ  أجــل الصــناعةو وت
المســتقبل مــ  خــال  البحــو  متعــددم التخصصــات ونلــت باســتخدام وتطبيــق المعرفــة 
الجديــدم فــي البيلــة المتغيــرمو فضــالم عــ  الفــرج التــي توفرهــا التينولوجيــا الجديــدم فــي 
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ـــــــــــــــــــــــة.  ـــــــــــــــــــــــام الطـــــــــــــــــــــــالأ والبيل الجامعـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــ  أجـــــــــــــــــــــــل تحســـــــــــــــــــــــي  حي
http://academicpositions.eu, 2016).) 

وتهـــــتم جامعـــــة هلســـــنيي يتـــــوفير التينولوجيـــــا الحديثـــــة للطـــــالأ. وتقـــــدم أجهـــــزم      
اليمبيـــوتر لتســـهيل تعلمهـــم وتطـــوير أدا هـــم. إلـــى جانـــب مجموعـــة منوعـــة مـــ  اليتـــب 
اؤليترونيــة التفاعليــةو واســتخدام الســبورم التفاعليــة المجتمعيــة. بحيــث تــدر  جنبمــا إلــى 

و ويــــتم اســــتخدام األجهــــزم النقالــــة ل نشــــطة جنــــب مــــع البطاقــــات التعليميــــة المشــــتركة
التعليمية. والهـدف مـ  هـكا المشـروعات الرا ـدم المبتيـرم هـو إيجـاد حلـو  مرنـة لعمليـة 
التــدري  والتــي ســتمث  المســتخدمي  مــ  جميــع أنــواذ األجهــزم مــ  أجــل الوصــو  إلــى 

 .( Masalin, 2015, 27, 29)المعلومات المطلوبة 

ـــدخل مـــ  خـــارج ويـــتم تمويـــل جامعـــة ه      ـــة وال ـــة الوطني لســـنيي مـــ  خـــال  الميزاني
صـندوق مـ  صـناديق  200الميزانية. إلى جانب أن جامعـة هلسـنيي تضـم أكثـر مـ  

األمــوا  التــي أسســها خريجوهــا واألصــدقاء والم يــدون اآلخــرونو وجميــع التخصصــات 
أو كمــا لهــا أموالهــا الخاصــة التــي تســتخدم لتمويــل المشــاريع البحثيــة والبــاحثي  والطــال

ًلــخا مــ  المتبــرعي   500يــتم التبــرذ إلــى جامعــة هلســنييو ويوجــد لــديها أكثــر مــ  
مليـــون يـــورو. ويـــأتي تمويـــل البحـــو  فـــي الجامعـــة مـــ   20الـــكي  تبرعـــوا بـــأكثر مـــ  

مصــادر مختلفــة: جــزء منــه يــأتي مــ  خــال  االتحــاد األوروبــي علــى أســا  االتفاقــات 
ـــــر مـــــ  تســـــويق البحـــــو و و  ـــــتم تمويلهـــــا مـــــ  خـــــال  القا مـــــةو وجـــــزء كبي ـــــت ي مـــــع نل

المخصصــات األساســية الممنوحــة لليليــات والتــي تــأتي مــ  الميزانيــة الوطنيــة. بحيــث 
يـــــــــــــتم  تشـــــــــــــغيل وتخصـــــــــــــيا األمـــــــــــــوا  نحـــــــــــــو مجـــــــــــــاالت محـــــــــــــددم لـــــــــــــ داء. 

http://www.helsinki.fi/en/studying/during-your-studies, 2016).) 

اســتطاعذ أن توجــد تناســقما وتيــامالم يــي  يتبــي  ممــا ســبق أن الجامعــات الفنلنديــة      
عناصــــر العمليــــة التعليميــــة وتــــوفر لهــــا كــــل اؤمثانــــات والمنــــاخ التعليمــــي المناســــبو 
فوفرت اؤمثانات المادية والفنية المناسبة والبنى األساسـية الضـرورية للعمليـة التعليمـة 
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أعضــــاء هيلــــة كــــالمختبرات واألجهــــزم العلميــــة والتينولوجيــــا الحديثــــةو وقامــــذ يتأهيــــل 
التــدري  وتــدريبهم واختيــار اليفــاءات المناســبةو ومــ  هنــا اســتطاعذ أن تجــود التعلــيم 
ا كبيـــرما مـــ  ميزانيـــة  ـــل جـــزءم وتطـــور األداء. باؤضـــافة إلـــى أن التمويـــل الحثـــومي يمث

 الجامعات الفنلندية.
 البحث العلمي:   -رابًعا 
تتمثل رسالة الجامعات الفنلنديـة فـي إجـراء البحـث العلمـيو وتقـديم التعلـيم القـا م       

ـــة تشـــجع  ـــاو والجامعـــات الفنلندي ـــى البحـــث للطـــالأ والخـــريجي  فـــي دراســـاتهم العلي عل
البحو  الحرم والعلمية وتهتم بالتعليم الفنـيو ولـكا تمـو  جميـع الجامعـات الفنلنديـة مـ  

 (www.study in finland.fi.2010/2011 pdf, 3)الدولة.

ويتيـون نظــام التعلـيم الجــامعي الفنلنــدي مـ  قطــاعي  متيـاملي : جامعــات العلــوم      
التطبيقيــةو والجامعــات البحثيــة التــي تهــدف إلــى إجــراء البحــو  العلميــة وتــوفير التعلــيم 

معـات الجامعي والدراسات العليا يناء على  أبحـا  عاليـة المسـتوي وبعبـارم أخـرت الجا
فــي فنلنــدا لــديها رــال  مهــام ر يســة تشــمل تعزيــز: األبحــا  الحــرمو والتعلــيم العلمــيو 
والتفاعـــل مـــع المجتمـــع المحـــيط؛ لتعزيـــز األرـــر االجتمـــاعي لنتـــا ن البحـــو . كمـــا تـــم 
تطوير نظام الجامعات الفنلندية حتى تصبح كيانات أكثر اسـتقاللية. حيـث إن الحريـة 

الجـــامعيو وعليـــه فلقـــد صـــدر قـــانون جديـــد فـــي عـــام هـــي مفتـــاو النجـــاو فـــي النظـــام 
مو يعلــ  أن كــل جامعــة تعــد م سســة مســتقلة بموجــب القــانون العــام فــي فنلنــداو 2010

ولكلت فإن كل جامعة لديها الحريةو واألهم م  نلـت أن كـل أسـتان جـامعي لديـه حريـة 
 (.15و  2011اختيار المجا  البحثي المفضل لديه افيروليني و 

م حـوالي 2012( فـي فنلنـدا عـام R & Dاؤنفـاق علـى البحـث والتنميـة ا وبلـغ      
مليــار يــورو مــ  حصــة النــاتن المحلــي اؤجمــاليو ويــتم إعــداد وتنســيق السياســة  6.8

الوطنيـــة للبحــــث والتنميـــة مــــ  قبــــل هيلـــة األبحــــا  ومجلـــ  االيتيــــارو ووجارم التربيــــة 
ـــــك السياســـــات فـــــي البحـــــث  العلمـــــيو ووجارم العمـــــل والتعلـــــيم هـــــي المســـــلولة عـــــ  تنفي
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واالقتصاد هي المسلولة ع  سياسات التنمية وااليتيـار الوطنيـة. ويـتم توجيـه وتشـجيع 
البحث والتنمية في فنلندا مـ  خـال  تحديـد يـرامن البحـث والتنميـة وتخصـيا األمـوا  
للمشـــاريعو وتتبـــع نتـــا ن وأهـــداف األداء فـــي م سســـات البحـــث والتنميـــة الخاصـــة يهـــمو 

ن م  القـوت الدافعـة للتعـاون: إحـداهماو الجمـع يـي  اليفـاءات ممـا يضـيف وهناك نوعا
إلى فعالية المجموعة في حـل مختلـف قضـايا البحـث والتنميـة فـي السـياقات المختلفـةو 
والقــوي الدافعــة األخــرت هــي اســتغال  مــوارد البيانــات مــ  أجــل الحفــا  علــى  مــوارد 

اد بحــث فريــد مــ  نوعــه علــى مســتوت البيانــات والمتابعــة اليبيــرم التــي تمثــ  مــ  إعــد
  .(Halonen, 2014 ,4 , 24)العالم

ــــوم         وتمشــــيما مــــع األهــــداف التــــي وضــــعها مجلــــ  السياســــات للتينولوجيــــا والعل
اســـتثمرت أكاديميـــة فنلنـــدا جـــزء مـــ  األمـــوا  المتاحـــة لهـــا مـــ  خـــال  يرنـــامن التمويـــل 

ل التميـز فـي البحـو  و نشـاء م لتعزيز المراكز القا مة م  أج1997اؤضافي منك عام
مراكــز جديــدمو وتهــدف المراكــز إلــى تطــوير ييلــات البحــو  اؤيداعيــةو ورفــع مســتوت 
البحـــث العلمـــي وتقـــديم البحـــو  األساســـية والبحـــو  التطبيقيـــة التـــي تـــ دي إلـــى إنتـــاج 
ايتيــارات جديـــدم علـــى المـــدت الطويـــلو وكانــذ أكاديميـــة يـــرامن البحـــو  الفنلنـــدت أدام 

لسعي إلى أهداف السياسة العلمية في المجاالت الر يسـة للبحـو . وأطلقـذ مهمة في ا
يــدأت يبــرامن البحــو  التــي تســتجيب  -يــرامن البحــو  علــى رــال  مجموعــات: أولهــا 

للمبــادرات الناًلــلة عــ  تطــور التخصصــات العلميــةو والهــدف منهــا تعزيــز االتجاهــات 
امن البحثيـــــة التـــــي تســـــتجيب البــــر  -الجديــــدم الواعـــــدم فـــــي البحــــو  األساســـــيةو رانيهـــــا

لالحتياجــات الناًلــلة فــي المجتمــعو وتجــرت هــكا الوريقــة بالتعــاون مــع هيلــات التمويــل 
والمستخدمي  النها يي  م  البحـو  والجامعـات والمعاهـدو والبـرامن البحثيـة الثالثـة فـي 
التخصصــات التــي يوجــد فيهــا التــزام فــي البحــث مــ  أجــل التفــوق والوصــو  إلــى أعلــى 

 Husso Karjalainen Parkkari ,2000,25) دولـي فـي األداء البحثـي مستوت 
,27). 
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ـــى مســـتوت        ـــي فـــي جامعـــة هلســـنيي إل وفـــي القـــرن العشـــري  وصـــل األداء البحث
النخبــة األوروبيــة فــي العديــد مــ  التخصصــات. وقــد تجلــى نلــت مــ  خــال  االعتــراف 

ل جــا زم فيلــدج وجــا زم الــدولي بأســاتكتها وحصــو  عــدد مــنهم علــى  جــوا ز عالميــة مثــ
نوبـــل فـــي الرياضـــيات والييميـــاء والطـــب. إلـــى جانـــب تركيـــز البحـــو  الجامعيـــة علـــى 
تحسي  الظروف المعيشية الفنلنديـة ودعـم تغييـرات كبيـرم فـي ينيـة المجتمـع واألعمـا و 
واالهتمــام بــالتطور العلمــي فــي العديــد مــ  التخصصــات واليليــات الجديــدم فــي جامعــة 

تشــجيع أعضــاء المجتمــع األكــاديمي علــى العالقــات الدوليــة  د فــيهلســنييو ممــا ســاع
 Aarrevaarra & Mursuوتطــوير الحيــام القوميــة ورفاهيــة المجتمــع الفنلنــدي 

,N.D, 2-3).)  كمــا تعــد مثتبــة الجامعــة إحــدت مفاخرهــا وأهــم مرافقهــا ألنهــا أكبــر
ثــةو وألن القــانون مثتبــة فــي فنلنــدا نظــرما ليثــرم وتنــوذ مــا فيهــا مــ  مصــادر قديمــة وحدي

الفنلندي يلزم جميع المطبوعات في البالد أن ترسل خم  نسـخ منهـا لمثتبـة هلسـنيي 
 ألرًلفتها. وتقع هكا المثتبة في أساحة الشيوخأ وسط هلسنيي.

جامعة بحثية متعددم التخصصات ودوليـة مـع  UEFوتعد جامعة ًلرق فنلندا         
رمـذ الجامعـة اتفاقـات رنا يـة بشـأن التعـاون ًلبثة واسعة م  الشركاء األجانبو وقد أي

البحثي مع ما يقرأ م  سبعي  جامعة في الخـارج ولـديها اتفاقيـات ًلـراكة مـع يرنـامن 
(و كمــا تعــد UNITARاألمــم المتحــدم للبيلــة ومعهــد األمــم المتحــدم للبحــث والتــدريب ا

الجامعة م  نقاو القوم لفنلندا الشرقية م  الناحية التعليمية والبحثيـة المتعلقـة بالغابـات 
والبيلــة والصــحة والرفــاا وكــكلت التقنيــات والمــواد الجديــدمو ويتمثــل التعــاون البحثــي فــي 

 (: Katalin ,2010الجامعة فيما يلي ا 
 مشاريع البحث والتطوير التعاوني.   -1
 العليا والتعليم المستمر. الدراسات  -2
 األنشطة التجارية وااليتيار.  -3
 التعلم في المجتمع الرقمي.  -4
 التغير البيلي وكفاية الموارد الطبيعية.  -5
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ــــل للبحــــث العلمــــي       ــــدا مجموعــــة متنوعــــة مــــ  فــــرج التموي ــــة فنلن ــــدم أكاديمي وتق
http://www.Unipid.fi/en, 2016):) 

ـــة(    -أ ـــل للبحـــو  االتحـــاد اؤفريقـــي امنحـــة بحثي ـــامن فـــرج التموي ـــوفر البرن ي
العلميـــة والتينولوجيـــة التـــي أجريـــذ فـــي إفريقيـــا مســـاهمة فـــي تحقيـــق التنميـــة 

 المستدامة.

ـا للطـالأ الفنلنـديي : البـاحثي  والعلمـاء رابـة منـه   -أ مركز فولبرايذو يقدم منحم
 في إجراء البحو  في الواليات المتحدم.

فــــي فنلنــــدا مبــــادرات التعــــاون اؤنمــــا ي يــــي   وجارم الشــــلون الخارجيــــة تدعـــــم   -ج   
 م سسات التعليم

 العالي الفنلندية والم سسات الشريثة في البلدان النامية.          

 الم سسة الدولية للعلومو تقدم مخططات المنح الفردية لعلماء البلدان النامية.  -د

فهـي واحـدم مـ  الجامعـات الفنلنديـة نات األداء البحثـي   Ouluأمـا جامعـة أولـو      
الرا ـــد. وتعـــزج البحـــو  المتقدمـــة وخاصـــة فـــي مجـــاالت العلـــوم البيولوجيـــة والصـــحة 

يـــــــة المعلومـــــــات والثقافــــــة واالتصـــــــاالت الالســـــــليية والبيلــــــة والمـــــــوارد الطبيعيــــــةو وتقن
والتينولوجيا الحيوية. وتتعـاون الجامعـة بشـثل وريـق مـع الصـناعة والتجـارم فـي أعمـا  
البحث والتطوير التطبيقـيو وتنـتن باسـتمرار االختراعـات وااليتيـارات الرا ـدم والمشـاريع 

يــــز البحـــث الحــــر البحثيـــة متعــــددم التخصصـــات المتميــــزمو وتهـــدف الجامعــــة إلـــى تعز 
والمعرفة في العلم والف  وتوفير أسا  للبحو  بأعلى تعليم وتثقيـف للشـباأ مـ  أجـل 

((و وتعرف الجامعة بأنهـا إحـدت  University of Oulu ,2011 ,6خدمة المجتمع 
الجامعـــــات العلميـــــة الدوليـــــة لتعزيـــــز المعرفـــــة والثـــــروم الماديـــــة خصوصـــــا فـــــي فنلنـــــدا 

ة بمبـــــــادئ النشــــــاو العلمــــــي والمبــــــادئ التوجيهيـــــــة بشــــــأن الشــــــماليةو وتلتــــــزم الجامعـــــــ
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الممارســــات العلميــــة الجيــــدم. ومـــــ  مجــــاالت البحـــــو  التــــي يــــتم التركيــــز عليهــــا فــــي 
 (:https://en.wikipedia.orgالجامعة ما يلي ا

يةو اؤليترونيـــات تقنيـــة المعلومـــات اتقنيـــات الحوســـبةو واالتصـــاالت الالســـلي •
 والضو ياتو والهندسة الطبية الحيويةو ونظم المعلومات والبرمجيات(.

العلــــوم الحيويــــة والصــــحة اأبحــــا  أمــــرات القلــــب واألوعيــــة الدمويــــةو ينيــــة  •
 اؤنزيم والبحو  األيضيو الجينات والبيلة(.

 الهوية الثقافية والتفاعل االتعليم والتفاعل(. •

االقضــايا البيليــة والمــوارد الطبيعيــة واقتصــاد الطاقــةو  البيلــة والمــوارد الطبيعيــة •
علـوم المـوادو خصـا ا وسـلوك المــوادو االيتيـارات الماديـةو النمكجـة والعلــوم 

 الحاسوبية( .

يتضــح ممــا ســبق أنــه يــتم إعــداد وتنســيق السياســة الوطنيــة للبحــث والتنميــة مــ        
سـتثمر أمـواالم ضـخمة فـي ميـدان قبل هيلة األبحا  ومجل  االيتيـار. كمـا أن فنلنـدا ت

البحــثو ونتيجــة لــكلت تــوفرت قاعــدم ييانــات قويــة ومرتيــزم علــى أســ  علميــة يســتند 
عليهــا فــي إصــالو التعلــيم الفنلنــدي. كمــا أن الجامعــات الفنلنديــة تتعــاون بشــثل وريــق 
مع الصناعة والتجارم في األداء البحثـي والتطـوير التطبيقـيو ممـا أدت إلـى العديـد مـ  

 ختراعات وااليتيارات الرا دم والمشاريع البحثية المتميزم في التخصصات المختلفة. اال

 

 

 تقايء األداء: -خامًاا 

تتمتـع الجامعــات الفنلنديــة باالســتقال  اؤداري والمــاليو وراــم نلــت تخضــع لتقيــيم      
أدا ها بشثل دوري ومستمر مـ  خـال  تعبلـة اسـتمارات علـى ًلـبثة اؤنترنـذ مـ  قبـل 

https://en.wikipedia.org/
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التالميك وأولياء األمور؛ للتعبير ع  مدت رضاهم ع  جودم الخـدمات فـي جامعـاتهم. 
الفنلنــدي علــى عناصــر الجــودم واليفــاءم والمســاوام  حيــث ت كــد سياســة التعلــيم الجــامعي

والعالميــة مــ  أجــل تحقيــق المنافســة يــي  الجامعــات الفنلنديــة مــ  جهــةو وبينهــا وبــي  
الجامعــات العالميـــة مـــ  جهـــة أخــرتو ويـــتم تعزيـــز المنافســـة مــ  أجـــل تحقيـــق رفاهيـــة 

يـنهم مـ  قبـل عضـوما يـتم تعي 12المجتمع الفنلندي. كما أن مجل  التقييم ايتيون مـ  
الـــــوجارم لمـــــدم أربـــــع ســـــنواتو ويمثـــــل أعضـــــاء الجامعـــــات والمعاهـــــد الفنيـــــة والطـــــالأ 
ــــي المســــا ل  ــــة ف ــــى مســــاعدم الجامعــــات والمعاهــــد الفني وأصــــحاأ العمــــل(و يهــــدف إل
ـــــــــة للعمـــــــــل وجـــــــــودم األداء  المتصـــــــــلة بـــــــــالتقييمو وتنظـــــــــيم عمليـــــــــات مراجعـــــــــة نوعي

    ا Pyykkö  N.D. 3(الم سسي

ــيم والبحــو  وايرهــا مــ  األنشــطة  والجامعــات       الفنلنديــة مســلولة عــ  جــودم التعل
ومدي فعاليتهاو وتشارك فـي التقيـيم الخـارجي ألنشـطتها ونشـر نتـا ن التقيـيم التـي تقـوم 
به. كما تخضع لتقييمـات منتظمـة ومراجعـة أنظمـة ضـمان الجـودم الخاصـة يهـا. وتـتم 

م البحو  الجامعيـة مـ  قبـل أكاديميـة مراقبة تنفيك اؤصالحات الهيثلية. حيث يتم تقيي
( التقييمـــــات FINHEECفنلنـــــداو ويجـــــري مجلـــــ  تقيـــــيم التعلـــــيم العـــــالي الفنلنـــــدي ا 

ــيم العــالي الفنلنديــةو فضــالم عــ  عــدد مــ  التقييمــات  الم سســية لجميــع م سســات التعل
الموضــوعية فــي مجــاالت مختــارمو ممــا يســاعد فــي دعــم وتطــوير األداء الجــامعي مــ  

اء عمليــــات التقيــــيم مــــ  أجــــل تــــوفير التغكيــــة المرتــــدم والتــــي ســــوف تتــــيح خــــال  إجــــر 
معلومــــــــــات عــــــــــ  التعلــــــــــيم الجــــــــــامعي وتزيــــــــــد مــــــــــ  قيمــــــــــة الدرجــــــــــة فــــــــــي ســــــــــوق 

  (Mäkeläinen  N.D.   20 -21(العمل

:  -بصــفة عامــة  –ويــتم تقيــيم أداء الجامعــات الفنلنديــة       علــى رــال  مراحــل: أوالم
ـــكاتي  ـــيم ال ـــق تنفـــك الجامعـــة التقي ـــتم تقيـــيم التقريـــر مـــ  قبـــل فري ـــاو ي ـــر. رانيم و عـــداد تقري

ـــرما نها ياـــاو  ـــتن الفريـــق الخـــارجي تقري ـــة ين ـــة الثالث خـــارجي يـــزور الجامعـــة. وفـــي المرحل
ولتوضــيح الطريقــة المتبعــة فــي تقيــيم البحــو  الميدانيــة مــ  قبــل األكاديميــةو نــككرمثالم 

دا ومجلــ  بحــو  العلــوم الطبيعيــة أكاديميــة فنلنــتقيـيم بحــو  اؤليترونيــاتو حيــث تيلــف 
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والهندســة لتقيــيم بحــو  اؤليترونيــات الفنلنديــةو ويــتم تشــثيل لجنــة وخبيــري  دوليــي  لقيــادم 
التقيـيمو ونطــاق البحــث اؤليترونيـات يقتصــر علــى بعــ  المنـاطق الفرعيــة المحــددم مســبقما 

وتقييمهـا يتعلـق مجموعـة بحثيـة مـ  الجامعـات والمعاهـد  28والتي على أساسها يتم تحديد 
 :  (Geuna & Martin ,2001, 17)بستة جوانبو وهي

 الرؤية والرسالة واألهداف.    -1
 توفير الموارد وكفاءم استخدامها.   -2
 اليفاءم العلمية ودرجة االيتيار. -3
 اليفاءم التينولوجية والتعاون مع الباحثي  اآلخري  والصناعة.   -4
 أهمية وطنية ودولية المجموعات ونتا جها للمجتمع العلمي.   -5
 أهمية بحو  كل مجموعة والنتا ن للصناعة.   -6

على رقافـة الجـودم. حيـث يعتمـد التقـويم علـى إجـراءات  وت كد الجامعات الفنلندية     
ميةو وتأخـك فـي االعتبـار مصـالح أصـحاأ العالقـة مـع الجامعـةو تتسم بالشفافية والرس

ولكلت يثون ليل جامعـة سياسـة للجـودم وتوضـح خطـة التنفيـكو وباؤضـافة إلـى التقيـيم 
الــكاتي تهــتم الجامعــات يــردود فعــل أصــحاأ العمــل وايرهــا مــ  ممثلــي ســوق العمــل. 

التربويـة اليبيـرم لـديهمو كما تقوم أعضاء هيلة التدري  ومـدت تـوفر اليفـاءات العلميـة و 
 Kaukoإلــى جانــب رصــد تقــدم الطــالأ ومــدت ارتيــاحهم ألعضــاء هيلــة التــدري  ا

,Berndtson ,2013 ,2- 3.) 

هيلــــة مــــ   -(  FINEECويســـاعد المجلــــ  األعلــــى لتقيــــيم التعلــــيم الفنلنــــدي ا      
والثقافــة فــي الخبــراء المســتقلي  تســاعد م سســات التعلــيم العــالي ووجارم التربيــة والتعلــيم 

جامعــة توركــو فــي تقيــيم أدا هــا ومــدت مراعاتهــا للمعــايير -األمــور المتعلقــة بالتقييمــات 
الوطنية المحددم لجودم إدارم م سسات التعليم العالي األوروبيو وقـد وضـعذ الجامعـة 
م ًلــــرات فرديــــة لقيــــا  وتقــــويم األداء. حيــــث يــــتم رصــــد األداء مــــ  خــــال  التقــــارير 

والمرحلية. كمـا تسـتخدم التقييمـات الداخليـة والمراجعـة الخارجيـة  واؤحصاءات السنوية
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و ًلــراك أصــحاأ المصــلحة الخــارجيي  جنبمــا إلــى جنــب مــع تطــور اســتخدام اســتطالذ 
الطالأ ومختلف األطراف في نوعية العمل الجامعي م  أجـل تطـويرا وتحسـينه. إلـى 

أجـزاء النظـام بشـثل جانب أن الجامعة تعمل بشثل دوري م  أجل التدقيق فـي جميـع 
فعـــا و وتطـــوير مســـتوت تـــدايير وم ًلـــرات رصــــد جـــودم عملياتهـــاو والحـــد مـــ  كميــــة 
اؤجـــــراءات المنفصـــــلة ااســـــتطالعات رأي الطـــــالأ والمقـــــايالتو إلـــــخ( فـــــي وحـــــدات 
اليليـــات. وهـــكا مـــ  ًلـــأنه أن يقلـــل مـــ  حجـــم عمـــل مـــدير الجـــودم ونوعيـــة االتصـــا  

علومـات التـي ينتجهـا نظـام الجـودم. والجامعـة باألًلخاج وتحسـي  قايليتهـا لمقارنـة الم
ـــد نقـــاو  ـــديها إجـــراءات جيـــدم لتقـــويم وتطـــوير نظـــام الجـــودم يمثـــ  مـــ  خاللهـــا تحدي ل
الضـــعف والعمـــل علـــى عالجهـــاو ونقـــاو القـــوم لتعزيزهـــا مـــ  أجـــل تحســـي  االتصـــا  

 Niemelä (والســماو لمزيــد مــ  نشــر التطــورات والممارســات الجيــدم فــي الجامعــة 
(et,als.), 2015, 4, 60). 

وجامعــة هلســنيي لــديها تقاليــد عريقــة فــي التقــويم الم سســيو مثــل: تقــويم أداء         
الطالأ وتقويم أعضاء هيلة التدري  فيما يتعلق بشغل الوظـا ف التعليميـة ونشـاطهم. 
ـــل: التقـــويم  ـــواذ أخـــرت مـــ  التقييمـــاتو مث ـــاريخ أبحـــا  الجامعـــةو وأن ـــتم تقـــويم ت كمـــا ي

أو أقســامو والهــدف الــر ي  وراء االهتمــام بــالتقويم  الم سســي للجامعــة بأكملهــا كليــات
وهـــو تحســـي  أداء الجامعـــة كلـــه أو جـــزء منـــهو وعمليـــة التقـــويم يقـــوم يهـــا فريـــق مـــ  
الجامعة ويشاركه العديد مـ  ممثلـي الطـالأ يهـدف رصـد الواقـع الحـالي ليافـة إدارات 

المقـايي   ووحدات الجامعة وحصر نقاو القوم ونقاو الضعف يها مستخدمي  في نلـت
الوطنية للتقويم وهي يكلت ال تهدف الى تصيد األخطاء أو توجيـه النقـد للقـا مي  علـى  
العمــل. يــل تهــدف إلــى وضــع أســا  موضــوعي أو حقيقــي تنطلــق منــه الجامعــة فــي 

  Hyvärinen( وضــــع اســــتراتيجياتها وخططهــــا المســــتقبلية لتحســــي  الجــــودم 
Hämäläinen  Pakkanen  1996  1ا. 

 ,Moilanen(eds.), 2012 مـ  أهــداف التقـويم فــي جامعـة هلســنيي مـا يلــيو       
32) .&: ( Saari 
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تطوير مستوت البحث والتدريب لطالأ الـدكتورااو وتحسـي  صـورتها الدوليـة   -أ
 وفقما للسياسات االستراتيجية للجامعة.

تعزيــز األبحــا  التــي أجريــذ فــي الجامعــة مــع األخــك فــي االعتبــار التنــوذ   -أ
 واألصالة.

التعــــــرف علــــــى الظــــــروف والمســــــتلزمات التــــــي بموجبهــــــا ُتجــــــرت البحــــــو   -ج      
 الجامعية.

تقــــــديم فرصــــــة للمجتمــــــع األكــــــاديمي للحصــــــو  علــــــى مالحظــــــات الــــــزمالء  -د  
 الدوليي .

 التعرف على  أفضل اؤمثانات البحثية في الجامعة. -هـ     
استغال  نظام المعلومات البحثية للجامعة م  خال  الشفافية و نتـاج ييانـات  -و 

 موروقة وقايلة للمقارنة.
وتهـتم جامعــة أولــو بــالتقويم الم سســيو ويــتم تقيــيم التخصصــات الفرديــة ومجــاالت     

البحـث بشــثل منفصـل إنا لــزم األمــر: والتقيـيم الفــردي للتخصصـات العلميــة ومجــاالت 
امعة أولو يثون لها تأرير كبير على التقدير وتطوير أدا هاو ولـكلت نمـذ البحث في ج

عمليــــة إســــتراتيجية واســــعة النطــــاق مــــ  عمليــــات التقــــويم المختلفــــة أدت إلــــى تطــــوير 
التخصصــات فــي األبحــا  والتعلــيم: التينولوجيــا الحيويــة وتينولوجيــا المعلومــات والتــي 

نلــت خصصـــذ الجامعـــة مجـــاالت  هــي مـــ  نقـــاو القـــوم فــي الجامعـــة. باؤضـــافة إلـــى
االهتمــام الخــاج التــي تــدعو إلــى العمــل علــى  المســتوت الم سســي ومــ  أهمهــا تعلــيم 
الجــودم. وأعــدت مجموعــة التقيــيم الوطنيــة قا مــة مرجعيــة للتقــويم الــكاتي للجامعــة علــى 
أســـا  اســـتبيانات لجميـــع المـــوظفي  اأعضـــاء هيلـــة التـــدري   البـــاحثي  وايـــرهم مـــ  

المقــايالت مــع الطــالأو واســتبيان لجميــع طــالأ الدراســات العليــا. حيــث المــوظفي (و و 
يـتم تقيــيم األبحـا  الجامعيــة باسـتمرار واألنشــطة البحثيـة مــ  خـال  التقيــيم الـكاتي فــي 

 ( Liuhanen, Sippola, Karjalainen (N.D), 2, 9)نهاية كل عام جامعي. 
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ى رقافــة الجــودم. حيــث يعتمــد يالحــن ممــا ســبق أن الجامعــات الفنلنديــة ت كــد علــ      
التقويم على إجراءات تتسم بالشفافية والرسمية واليفاءم والمساوام والعالميـة. كمـا يعتمـد 
على معايير محددم في ضوء متطلبات المـ هالت. ومـ  طـرق التقـويم األساسـية سـبل 
إظهــار المهـــارات المهنيـــةو وهـــي مهـــام عمــل نات صـــلة بمتطلبـــات المهـــارات المهنيـــة 

دم فــي ييلــة عمليــةو ويــتم إعــداد ســبل إظهــار المهــارات وتطبيقهــا وتقييمهــا بالتعــاون وُتقــ
مــع ممثلــي  مــ  عــالم األعمــا . والهــدف الــر ي  مــ  التقييمــات الوطنيــة لنتــا ن الــتعلم 
هو متابعة مدت تحقيق األهداف على المسـتوت الـوطني كمـا هـي محـددم فـي المنـاهن 

 األساسية ومتطلبات التأهيل. 

 العاامل الثقافية الماثرة في األداء الجامعي بفنلندا:  -سابًعا 

 تتنوذ العوامل التقافية الم ررم في األداء الجامعي الفنلنديو ومنها ما يلي:  

 العامل الجغرافـي: -1

تعــد فنلنـــدا إحـــدت الــدو  األوروبيـــة التـــي تقــع فـــي الشـــما و يحــدها مـــ  الشـــما        
لسـويد ومـ  الشـرق روسـيا االتحاديـة ومـ  الجنـوأ بحـر النروين وم  الشما  الغربـي ا

كيلـو متـر مربـعو ويربـو عـدد  33814703و وتبلـغ مسـاحتها  Baltic Seaالبلطيـق 
مو وهـــكا يضـــع 2011( مليـــون نســـمة فـــي عـــام 5.388ســـثانها علـــى مـــا يقـــرأ مـــ  ا

 (EU)فنلنــدا كثــام  دولــة فــي الترتيــب مــ  حيــث عــدد الســثان فــي االتحــاد األوربـــي 
ا مـــ  الســويد حتـــي  336وتضــم  مقاطعــةو ومـــ  الجــدير بالــككر أن فنلنـــدا كانــذ جــزءم

 2013ابثـــرو  1918ينـــاير  4يدايـــة القـــرن التاســـع عشـــر واســـتقلذ عـــ  روســـيا فـــي 
 (.21و

وكانذ التأريرات األكثر االبية علـى جغرافيـا فنلنـدا األنهـار الجليديـة القاريـة التـي      
ةالف ســنة   10اليتــل الجليديــة منــك حــوالي أرــرت علــى ســطح الــبالد وعنــدما انحســرت 

فقلــذ ســطح األرت عــدد ال يحصــى مــ  الجــزر واألنهــار والبحيــراتو ويســود المنــاخ 
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ـاو والمنـاخ  القاري الرطب ًلبه البارد في فنلندا. حيث يثون الصيف حـاراا والشـتاء قارسم
ى في جنوأ فنلنـدا معتـد  ًلـمالي. كمـا يغطـي الـثلن المشـهد مـ  منتصـف ديسـمبر إلـ

أوا ل إيريلو وعلى الساحل الجنوبي يمث  أن يكوأ الثلن عدم مرات في أوا ـل الشـتاء 
ليغطــي األرت مــرم أخــرتو وأيــرد أيــام الشــتاء فــي جنــوأ الــبالد عــادم مــا تيــون دون 

درجة ملويةو ويهيم  المناخ ًلبه القطبي الكي يتميز بـالبرودم والتـي تيـون قارسـة  20
حار نسبيااو ويدوم الشـتاء فـي ًلـما  فنلنـدا لمـا يقـرأ أحيانما في الشتاء وصيف قصير 

م  سبعة أًلهر يغطي الثلن فيه األرت قرابة ستة أًلهر م  أكتوبر إلي أوا ل مـايوو 
ا يــدوم فقــط مــ     .http: //en)أًلــهر  3-2الصــيف فــي الشــما  قصــير جــدا

Ilmatieteenlaitos     

fi/Climate,2015).. 

ل الجغرافية لعبذ دورما كبيرما في تحقيـق التقـدم للتعلـيم يتضح مما سبق أن العوام      
الفنلنديو حيث يحيط يها مجموعـة مـ  الـدو  المتقدمـة التـي اسـتفادت منهـا فنلنـدا فـي 
ــالتعليم وجرذ التعلــيم فــي قلــب الثقافــةو ممــا جعــل التعلــيم الفنلنــدي األفضــل  االهتمــام ب

ــــا علــــى دو  متقدمــــة كالواليــــات المتحــــدم األمر  يثيــــة واليابــــان وايرهمــــاو بفضــــل عالميا
السياســـات اؤداريـــة للمحليـــات وًلخصـــية المـــواط  الفنلنـــدي ورقافتـــه ووعيـــه يتاريخــــه 

 وطموحه ومشاركته في نهضة يالدا. 

 

 العامل االجتماعي: -2

يالحـــن أنأ الدســـتور الفنلنـــدي يـــنا علـــى الحـــق األصـــيل ألينـــاء المجتمـــع فـــي       
سـلطات المحليـة يجـب أن تضـم  الفـرج المتسـاوية التعليم والثقافةو وي كد علـى أن ال

ليل مقيم في جمهورية فنلندا للحصو  على التعلـيم فـي كافـة مراحلـه ويجـب أن يعمـل 
علـــى التنميـــة الكاتيـــة مـــع عـــدم اعتبـــار الظـــروف  (Compulsory)التعلـــيم اؤلزامـــي 
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ظـــروفهم  الماديــة ل فـــرادو أي تمثـــي  األفــراد مـــ  التعلـــيم مـــ  قبــل الدولـــة دون اعتبـــار
ا الفنلندي النظام يوفر (و وم  رم 21و 2013المادية أابثر و  ا متساوية فرصم  وتعليمم

ا   الجغرافي. الموقع أو االجتماعية الطبقة ع  النظر بغ  للجميع موحدم

وتحقـــق فنلنـــدا الجـــزء األكبـــر مـــ  أمـــ  الـــدخل للمـــواطني  فـــي ًلـــثل مـــ  أًلـــثا       
التــأمي  العــامو حيــث يتــوفر علــى قــدم المســاوام لجميــع الفلــات االجتماعيــة فــي جميــع 
أنحــاء الــبالد الرعايــة الصــحية فــي المستشــفيات وخــدمات الرعايــة االجتماعيــة والرعايــة 

ويثفل لجميـع المـواطني  الضـمان  رج التعليمول طفا  والمسني  والمعوقي و وككلت ف
االجتمــاعي األساســي وهــكا هــو وســيلة فعالــة لمثافحــة ومنــع انتشــار الفقــر واالســتبعاد 

والرعاية النهارية نات نوعية جيدم ل طفا  متوفرم على نطاق واسـع ليـال  االجتماعيو
ـــة  ـــيم والحماي ـــديهم نفـــ  الحـــق فـــي التعل ـــة ل ـــة الجنســـي  والمجموعـــات اللغوي االجتماعي

ويتم مـنح يـد  علـى أسـا  فـردي عنـدما يثـون الشـخا أو األسـرم  والخدمات العامة.
ال يســـــــــــــــــــــتطيعون الحصــــــــــــــــــــــو  علــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــا يثفــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــدخل. 

http://un.org/esa/agenda21,2016)). 

ويتميــز الشــعب الفنلنــدي يدرجــة عاليــة مــ  التجــان  العرقـــي. حيــث إن معظــم       
ةو وكانـــذ أقـــرأ ســـثان المنطقـــة مـــ  الصـــيادي  وأكثـــر الســـثان مـــ  العرقيـــة الفنلنديـــ

ــا فــي العصــر الحــديث ســامي ًلــعب فنلنــداو ويوجــد حــوالي  % مــ  الســثان 3.5ارتباطم
مــ  األجانــب والتـــي تعــد واحـــدم مــ  أدنــى المعـــدالت فــي االتحـــاد األوروبــيو ومعظـــم 

 http://worldpopulationreview, com)األجانـب مـ  اسـتونيا وروسـيا والسـويد 
. ويــككر أن الهجــرم الصــافية تجــاوجت الزيــادم الطبيعيــة باعتبارهــا المحــرك . (2016,

م. حيـث إن معـد  المواليــد فـي االنخفـات. إلــى 2007الـر ي  للنمـو بالفعـل فــي عـام 
م 2014% مـ  السـثان فـي عـام 20سنة( تصل إلى  65جانب أن نسبة الشيخوخة ا

(http://www.helsinkitimes.fi,2016 ) . 

http://www.helsinkitimes.fi/
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وتنتشر اللغة الفنلندية في الوسط والشرقو واللغة السويدية فـي المنـاطق األخـرت       
ويخــتلط الفنلنـــديون بالمهـــاجري  الســـويديي و ولـــكا أصــبحذ لغـــة التعلـــيم الجـــامعي هـــي 
اللغـــة القوميــــة االفنلنديـــة أو الســــويدية( وعملـــذ علــــى تـــوفير فــــرج تعليميـــة متيافلــــة 

سـويديي  ومهـاجري  تمشـيما مـع سياسـتها لتـدعيم السـالم لجميع مواطنيها م  فنلنـديي  و 
 ( . 232و 1994والتفاهم الدولي طوا  قرني  م  الزمان اعبدالنبيو 

% مـ  الفنلنـديي   73.8ويدي  معظم الفنلنديي  بالمسيحية. حيـث يوجـد حـوالي       
ســة % مــ  الفنلنــديي  مــ  أعضــاء اليني1.1أعضــاء فــي الينيســة اؤنجيليــة اللورريــةو 

مو وةخــــري  اليهوديــــة 2013ألــــف فــــرد اؤســــالم فــــي عــــام  60األررونكســــيةو ويعتنــــق 
 // : http )والبونيـة والهندوسـيةو وليـ  المسـيحية هـي الـدي  الرســمي فـي فنلنـدا 

en.wikipedia.org, 2016 )     . 

يتبــي  مــ  العامــل االجتمــاعي أن فنلنــدا تســتند إلــى القــيم األساســية للمجتمــع وفــق     
شــــريعات والمواريــــق الدوليــــة التــــي تســــعى إلــــى تعزيــــز حقــــوق اؤنســــانو ونصــــوج الت

الدستور الفنلندي التي تمنع التميـز دون عـكر مقبـو  يـي  األفـراد. كمـا أن وجـود اللغـة 
القومية االفنلنديةو السويدية(و والتجان  العرقي كان له تـأرير علـى وحـدم وقـوم تجـان  

 الطالأ في الجامعات الفنلندية. 

 العامل اال تصادي:  -3

يطلـق علـى فنلنـدا أرت البحيـرات؛ ليثـرم البحيـرات يهـا إن تغطـي أراضـيها أكثـر       
ـــــكا أطلـــــق عليهـــــا الفرنســـــيون  60مـــــ   ـــــف بحيـــــرمو ل ـــــا أرت  Doumiأل ـــــي أيضم وتعن

وتحيط يهكا البحيرات اابـات كثيفـة اسـتغلها الفلنـديون أفضـل  Lake Landالبحيرات 
ـــكهب  اســـتغال  فـــي تصـــدير األخشـــاأ ـــات ال ـــق علـــى هـــكا الغاب ومنتجاتهـــا حتـــى أطل

% مـ  صـادرات فنلنـدا مـ  األخشـاأ ومنتجاتهـا 75إن إن   Green Goldاألخضر 
 (.93و 2002اخليلو أحمدو 
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ـــا مـــ  اقتصـــاد الزراعـــة إلـــى        وجـــدير بالـــككر أن الفنلنـــديي  أظهـــروا تحـــوالم ملحوظم
االقتصــاد الصــناعي الحــديث المتنــوذ رــم اقتصــاد المعرفــة. حيــث تعــد مــ  أكثــر يلــدان 

ا علـــى تينولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت  و ودخـــل الفـــرد مـــ  يـــي  ICTالعـــالم اعتمـــادم
مو وهــــي الدولــــة اؤســــثندنافية 1995منــــك عــــام أعلــــى المعــــدالت فــــي أوروبــــا الغربيــــة 

مو وفــي القــرن الحــادي 1999الوحيــدم التــي انضــمذ إلــى نظــام اليــورو منــك يدايــة عــام 
والعشـــــري  أصـــــبحذ فنلنـــــدا دولـــــة الرفاهيـــــة الحديثـــــةو وهـــــكا مـــــ  مالمحهـــــا الر يســـــة. 
 باؤضافة إلى تحقيق مستوت عـا  مـ  التعلـيم وتعزيـز المسـاوام و رسـاء نظـام الضـمان
ـــا تواجـــه تحـــدي ًلـــيخوخة الســـثان وتقلبـــات االقتصـــاد  االجتمـــاعي القـــوميو وهـــي حاليا

 (.393و 2014القا م على التصدير االحسينيو 

وقـــد اســـتفادت فنلنـــدا طـــويالم مـــ  سياســـات الســـوق المفتوحـــة التـــي تـــدعم التجـــارم      
ى درجــة الحيويــة واالســتثمارو وتشــجع البيلــة التنظيميــة النشــاو التجــاريو وتحــافن علــ
م 2016عاليـــة مـــ  التنافســـيةو ومـــ  المتوقـــع أن يتالًلـــي الركـــود فـــي فنلنـــدا منـــك عـــام 

او ومــع اســتمرار االنتعــا  فــي أوروبــا فـــإن  وليــ  النمــو االقتصــادي ســيثون متواضــعم
ا كبيرما مـ  صـادرات فنلنـدا سـتيون فـي  الطلب على السلع االستثمارية التي تشثل جزءم

م وهـو بانخفـات 2016% في عـام 0.7المحلي اؤجمالي الزيادمو ويتوقع نمو الناتن 
-http://www.focus م.2017% ملويــــــــــة عــــــــــ  توقعــــــــــات عــــــــــام 0.1

economics.com ,2016) (   . 

وتشــــجع فنلنــــدا اؤيــــداذ وااليتيــــار الــــكي يســــتند إلــــى توقعــــات اســــتراتيجية. حيــــث      
ــا فــي تطــوير اؤمثانــات التنافســية لهــاو حتــى إن ًلــركة  أســهمذ قطاعــات الدولــة جميعم

% مـ  اسـتثمارات 25را دم في مجـا  اؤليترونيـات كانـذ مسـلولة وحـدها عـ  تمويـل 
ـــــ ـــــة فـــــي األبحـــــا  والتنميـــــة. وقامـــــذ فنلن دا يتطـــــوير منظومـــــة قوميـــــة لتصـــــدير الدول

ــا يثلــث إجمــالي الصــادراتو وهــكا التطــور كلــه كــان  اؤليترونيــات. بحيــث تســتأرر حاليا
مرجعه االرتفاذ اليبير في مستوت التعليم واؤنفـاق علـى البحـو  العلميـة الـكي وصـل 

http://www.focus-economics.com/
http://www.focus-economics.com/
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% منهــا مــ  القطـاذ الخــاج وهــو 70% مــ  النـاتن المحلــي اؤجمــالي جـاء 3.4إلـى 
 (.98و 2011رتفع للغاية إنا ما قورن دولياا االزابيو معد  م

وممــا ســبق يتبــي  أن االقتصــاد والتعلــيم الجــامعي الفنلنــدي وجهــان لعملــة واحــدم      
حيـث إن قــوم االقتصــاد الفنلنـدي انعثــ  علــى التعلــيم الجـامعي يزيــادم عــدد الجامعــات 

لتينولوجيـــا الحديثـــة فـــي وتـــوفير الـــدعم اليـــافي لهـــا مـــ  التمويـــل الحثـــومي واســـتخدام ا
الجامعـــات. يـــل إنتـــاج تينولوجيـــا تســـهم فـــي تنـــوذ األداء الجـــامعي وتحقيـــق النهضـــة 
الشــاملة للمجتمــع فــي مختلــف القطاعــاتو كمــا كانــذ اايــة إصــالو التعلــيم الفنلنــدي 

 النظر إلى التعليم كأهم العوامل المحفزم لالقتصاد.

 العامل الاياسي: -4

 بعالقـات تتمتـع فهـي لـكلت علـى الديمقراطيـةو فنلنـدا فـي السياسـية الحيـام تقـوم     
األداء  - عـام بشـثل -التعلـيم العـالي  فـي كبيـر لهـا أرـر كـان ممتـاجم خارجيـة
مـ  المبـادرات  اليثيـر فـي المشـاركة خـال  مـ  ونلـت -خـاج بشـثل  -الجـامعي
 (. 39و 2015ي  هويملو العناديو االدولية وتطوير التعليم الجامعي ا والشراكات

وهـو  الجمهوريـة الديمقراطيـة التمثيليـة البرلمانيـةوتجـري سياسـة فنلنـدا فـي إطـار       
القا ـد ويقـود السياسـة الخارجيـةو و  رأ  الدولـةهـو  ر ـي  فنلنـداو   نظام متعدد األحـزاأ
و ر ـي  الحثومــةهـو  ر ـي  وجراء فنلنـداو  وجـيش الـدفاذمـ   العـام للقـوات المسـلحة

و يرلمـان فنلنـدايتوالهـا  السـلطة التشـريعيةتمار  م  قبل الحثومـةو و  السلطة التنفيكيةو 
علــى  الفيتــووالــر ي  لديــه قــوم  وللحثومــة حقــوق محــدودم لتعــديل أو تمديــد التشــريع

الســلطة و  .القــرارات البرلمانيــة. علــى الــرام مــ  أنــه يمثــ  تجاوجهــا مــ  قبــل البرلمــان
ويتيـون القضـاء مـ  النظـامي :  ةمسـتقلة عـ  السـلطتي  التنفيكيـة والتشـريعي القضـا ية

محــاكم العاديـــة والمحــاكم اؤداريـــة ير اســة المحثمـــة العليــا والمحثمـــة اؤداريــة العليـــا ال
لديه بع  القوت البارجم ويقود السياسة الخارجية  بالتعـاون مـع  ر ي على التواليو وال

والسـلطة  بـاألم  القـوميمجل  الوجراءو واألمـر نفسـه ينطبـق علـى  المسـا ل المتعلقـة 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_system&usg=ALkJrhjB5kh8EuZy0HikN6nYcyUmqc3yOQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Representative_democracy&usg=ALkJrhhwWuVSPZyFTr1_SBezUApbkuQvIQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Republic&usg=ALkJrhgq-wfH47OSQIXjs2HBv6sv7Gq2RQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-party_system&usg=ALkJrhjX7JABFuG3JAic6yMrg2PBN0i07Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Finland&usg=ALkJrhgAHkHpaTbUsfcAZ-uo_ZNrp5rOfA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_state&usg=ALkJrhi3F04Mfn8Nb_oqY12lIrWiZF_DNA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Commander-in-chief&usg=ALkJrhixWCQRKLF7khSYoX8NLhaq6SgKrQ#Finland
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Commander-in-chief&usg=ALkJrhixWCQRKLF7khSYoX8NLhaq6SgKrQ#Finland
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Finnish_Defence_Forces&usg=ALkJrhgqk_NkE4iCPNDRbiRmd8RDpE-L-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Finland&usg=ALkJrhimpeJE5AS8_osGdUUxqKXb28Nbmw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_government&usg=ALkJrhiiZwA6X_eOIdX8CPLFUuxVxH-dAA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_%28government%29&usg=ALkJrhhy6CV7GERnv83pc0hcYtAeAKm4Kg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Legislature&usg=ALkJrhg2rE4Xo_ZAYXya-H5j_2z_S9A3Kg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_Finland&usg=ALkJrhhxCYXTjkqzZifG24_dmsEQBFUehA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Veto&usg=ALkJrhhCyCA5nuAPf6SQRk3Fqh91eaTGzg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary&usg=ALkJrhhkJExYvoIwC9rjWMpk_Ri6MLvMSA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary&usg=ALkJrhhkJExYvoIwC9rjWMpk_Ri6MLvMSA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/President&usg=ALkJrhi8fqSb5AxCQ7oWIXF83Xn1vunTMg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/National_security&usg=ALkJrhgC4sZjFF50oMIdNpt1vXTPEfoBPQ
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قبـل كتابـة الدسـتور  ر ـي  الـوجراءير اسـة  مجلـ  الـوجراءالتنفيكيـة الر يسـية تيمـ  فـي 
  (https://en.wikipedia.org ,2016).م2000الكي اكتمل في عام 

ــــة مقرهــــا هلســــنيي       ــــة نات حثومــــة مركزي ــــة يرلماني ــــدا جمهوري وبالتــــالي تعــــد فنلن
انتخـــاأ الـــر ي  يتصـــويذ مباًلـــر لواليـــة  يلديـــةو ويجـــري  336وحثومـــات محليـــة فـــي 

تدوم سذ سنوات وبحد أقصى واليتـان متتاليتـانو ويمـار  البرلمـان نو الغرفـة الواحـدم 
عضو السلطة التشريعية العليا في فنلنـداو ويجـوج للبرلمـان أن يغيـر  200المثون م  

ـــــه للمراجعـــــة ـــــةو وال تخضـــــع أعمال ـــــواني  والدســـــتور وطلـــــب اســـــتقالة مجلـــــ  الدول  الق
 (. 571و 2012القضا ية. االجما و 

وكمـــا كانـــذ فنلنـــدا خاضـــعة لالســـتعمار الروســـي واســـتقلذ بعـــد نلـــتو وبعـــد  
الحرأ العالمية الثانية يدأت فنلندا في التحـو  إلـى الالمركزيـة وتعـوي  مـا فاتهـا مـ  
فــــرج التقــــدم والتنميــــة؛ للتغلــــب علــــى العوامــــل التاريخيــــة التــــي كرســــذ التخلــــف فــــي 

مختلفة ومحاولة تحقيق الرفاهيـة للشـعب الفنلنـديو ولـكلت يعـد تحولهـا إلـي المجاالت ال
الالمركزية اؤدارية في التعليم يهدف توفير تيـاف  الفـرج التعليميـة لجميـع الفنلنـديي و 
وتحقيــــق التــــواجن فــــي الخــــدمات التعليميــــة الجيــــدم فــــي المنــــاطق والبلــــديات ارفــــاعيو 

 (.497- 496و 2015

أن التحـــو  إلـــى الالمركزيـــة انعثـــ  علـــى الجامعـــات وضـــمان  يتبـــي  ممـــا ســـبق     
التوجيــع العــاد  للفــرج التعليميــة وتيــاف  الفــرجو وتحقيــق اســتقاللية الجامعــات وحــق 

 نفسـه علـى إدارم األكـاديمي المجتمـع وتبادلهـاو ممـا ًلـجع والمعـارف المعلومـات نشـر
 واألنظمة اللوا ح م  يناسبهاما  ووضع أعماله يتسيير الخاصة القرارات واتخان ينفسه

العلمية. وبالتـالي نجـد  والبحثية أهدافه التعليمية تحقيق على  تساعدا التي واؤجراءات
فـــي  -منهـــا: جامعـــة هلســـنييو وًلـــرق فنلنـــداو وأولـــو -حـــوالي ســـذ جامعـــات فنلنديـــة 

 م.2015قا مة ترتيب الجامعات العالمية لعام 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_%28government%29&usg=ALkJrhjb8eqRgam3W2QrcKXG8KGY3pniGg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_minister&usg=ALkJrhhJL9wszUzoS_q9ak60ErJILRiceA
https://en.wikipedia.org/
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العوامـل المـ ررم علـى أداء الجامعـات الفنلنديـة. كما يعد العامل التينولـوجي مـ        
حيث تعد فنلندا م  الدو  المتقدمة في مجا  تينولوجيا المعلومات واالتصـاالتو ممـا 
ســــاعد الحثومــــة الفنلنديــــة علــــى تبنــــي خطــــة قوميــــة للتينولوجيــــا التعليميــــةو ورصــــدت 

ـا بعـد لتطويرها استثمارات كبيـرمو لدرجـة أن تينولوجيـا المعلومـات واصـلذ ال تطـور يومم
ـــــا مـــــا يتعلـــــق يتينولوجيـــــا  ا يومياـــــا مـــــ  حيـــــام  الطـــــالأو خصوصم ةخــــرو لتيـــــون جـــــزءم
ــــــاتو  ــــــاتو واتصــــــاالت البيان المعلومــــــات واالتصــــــاالتو وهــــــكا يشــــــمل ًلــــــبثات البيان
وتينولوجيا العرتو وأجهزم اليمبيوترو واألقـراج المدمجـةو وأجهـزم القيـا  المختلفـةو 

ا بقيـة المرافـق التعليميـة. فـبحثم كـون نظـام التعلـيم  والهواتف الككيةو والبرمجيات وأيضم
الفنلنــدي يبتعــد عــ  أســاليب التلقــي  ويعتمــد أســاليب البحــث والتجــارأ العمليــة. حيــث 
تتحو  الدرو  التطبيقية في المختبر إلى أوقات للمتعة يقبل عليها الطـالأ بحمـا و 

عمليــــة التعلــــيم الفنلنــــدي وبالتــــالي صــــارت تينولوجيــــا المعلومــــات ركيــــزم أساســــية فــــي 
 (.2012اأيوالفوجو 

 التحليل المقارن ألداء الجامعات األسترالية والفنلند ة:  -المحار الخامك

تــم إجــراء التحليــل المقــارن لــ داء الجــامعي يــي  أســتراليا وفنلنــدا ولــم يــتم تنــاو        
فـي ظــل األداء الجـامعي فـي مصـر؛ ونلــت حيـث يـرت هـانز صــعوبة الدراسـة المقارنـة 

الظــروف السياســية الم قتــةو وتمــر مصــر بظــروف سياســية م قتــة منــك خمــ  ســنوات 
(و مما أدت إلى خروج الجامعات المصـرية مـ  التصـنيفات العالميـة 2016- 2011ا

لترتيــب الجامعــاتو فــي حــي  نجــد أن العديــد مــ  الجامعــات األســترالية والفنلنديــة فــي 
ــــي التصــــنيفات العالميــــةو وب ــــة لــــ داء مراكــــز متقدمــــة ف ــــالي تيــــون الدراســــة المقارن الت

 الجامعي اير عادلة في ظل الظروف السياسية الم قتة التي تمر يها مصر.  

وفي ضوء التحليـل السـايق لـ داء الجـامعي فـي كـل مـ  أسـتراليا وفنلنـدا لـبع        
عناصـر األداء الجـامعي يتضـح أن هنــاك أوجـه تشـابه واخــتالف يـي  دولتـي المقارنــة؛ 

ع نلــــت إلــــى تبــــاي  طبيعــــة العوامــــل االجتماعيــــة المــــ ررم علــــى األداء الجــــامعي ويرجــــ
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بالــدولتي و ومــ  رــم تقــوم الدراســة بعقــد دراســة تحليليــة مقارنــة ل داءالجــامعي بالــدولتي  
يهدف إيراج أوجـه التشـابه واالخـتالف بثـل منهمـا. بحيـث يمثـ  االسـتفادم مـ  خبـرات 

جــامعي فــي مصــر بمــا يتمشــى وطبيعــة المجتمــع دولتــي المقارنــة فــي تطــوير األداء ال
المصــــري وظروفــــه السياســــية واالقتصــــادية واالجتماعيــــة والتاريخيــــةو وتســــتند الدراســــة 
التحليلية المقارنة على تتبع أوجه المقارنة يدولتي المقارنة فـي ضـوء العناصـر التاليـة: 

قـــويم األداءو الطــالأو أعضـــاء هيلـــة التـــدري و اؤمثانــات الماديـــةو البحـــث العلمـــيو ت
 ونلت على النحو التالي: 

 الطـالب:  -أواًل 

بعد استعرات محور الطالأ فـي كـل مـ  أسـتراليا وفنلنـدا يمثـ  اسـتنتاج مـا 
 يلي: 

تتشــابه دولتــا المقارنــة فــي اهتمامهمــا يــدعم الطــالأ. حيــث  أوجــه التشــابه:  -1
يمثــل الطــالأ محــور االهتمــام فــي كــل مجــاالت اؤصــالوو وتــوفير خــدمات 
تينولوجيــا المعلومــاتلهمو والعديــد مــ  األنشــطة الطالييــة والخــدمات الترفيهيــة. 
بحيـــث يثونـــوا قـــادري  علـــى مواجهـــة تحـــديات العولمـــة والمتمثلـــة فـــي عولمـــة 

ـــــي الجامعـــــات األســـــترالية فـــــي اللجـــــان ســـــوق ال عمـــــلو ويشـــــارك الطـــــالأ ف
ومجموعــات العمــل التــي تشــمل تقــديم الخــدمات وتطــوير خطــط العمــل علــى 
ا يشارك الطالأ فـي الجامعـات الفنلنديـة فـي  مستوت الجامعة للطالأو وأيضم
صــــنع القــــرار والعديــــد مــــ  األنشــــطة فــــي جامعــــاتهم؛ للتعبيــــر عــــ  رابــــاتهم 

اتهم. إلــى جانــب أن الطــالأ يتمتعــون بمســتوت رضــا مرتفــع وميــولهم واهتمامــ
عـــ  حيـــاتهم الجامعيـــة فـــي أســـتراليا وفنلنـــدا ونلـــت الهتمـــام الجامعـــات يتلبيـــة 
احتياجـــات وتوقعـــات الطـــالأ والمجتمـــع ممـــا يحقـــق عا ـــدات تـــنه  بالقـــدرم 

 التنافسية الدولية والتنمية االجتماعية للوط .
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مــام بــالطالأ إلــى إيمــان الجامعــات فــي ويرجــع نلــت التشــابه فــي االهت     
دولتي المقارنة بمـدت أهميـة الطـالأ؛ ونلـت ألن العمليـة التعليميـة يرمتهـا قـد 
ينيذ م  أجلهم. كما أن تركيز الجامعات األسترالية والفنلنديـة علـى الطـالأ 
يعـــد ركيـــزم أساســـية فـــي تـــوجيههم نحـــو مســـتقبل يلبـــي احتياجـــاتهم ورابـــاتهم. 

ــــتم إعــــداد ا ــــه مــــ  مواجهــــة تحــــديات بحيــــث ي ا يمثن ــــب الجــــامعي إعــــدادم لطال
المســتقبل بثــل مــا يحملــه مــ  تطــورات علميــة وتقنيــة ورقافيــة. باؤضــافة إلــى 
ـــى يـــتمث  مـــ  تحســـي  مســـتوت  ـــة ًلخصـــيته بمـــا يتوافـــق مـــع قدراتـــه حت تنمي

 معيشته وتطوير مجتمعه.

وتعمــــل معظــــم دو  العــــالم علــــى توفيرالخــــدمات الطالييــــة والتوســــع فــــي     
التعليم الجامعي مـ  أجـل تحقيـق تيـاف  الفـرج التعليميـة. بحيـث يثـون ليـل 
طالــــب الحــــق فــــي الخــــدمات الجامعيــــة دون أي تمييــــز بــــاختالف النــــوذ أو 
المســـتوت االجتمـــاعي أواالقتصـــادي أو المنطقـــة الجغرافيـــة ونلـــت مـــ  خـــال  

 .  المساوام في توفير اؤمثانات المادية والبشرية واالستفادم منها كاملة

يعتمـــــد القبـــــو  فـــــي الجامعـــــات األســـــترالية علـــــى دفـــــع  أوجـــــه االخـــــتالف:  -2
المصروفات الدراسـية التـي تختلـف مـ  جامعـة ألخـرت. فـي حـي  إن القـانون 
ـــاء  ـــة أين ـــيم التـــي تعـــد حجـــر الزاويـــة لرفاهي ـــة التعل الفنلنـــدي يثفـــل مبـــدأ مجاني

ــــى النظــــام المركــــزي فــــي  قبــــو  المجتمــــع الفنلنــــدي. كمــــا تعتمــــد أســــتراليا عل
 -الطالأ في الجامعـات. إال أن فنلنـدا تعمـل علـى دمـن النظـامي  االمركـزي 

الالمركزي( واتباذ سياسة تتجه أكثر نحو المركزية مـع تطبيـق نظـام مشـترك 
على ًلبثة اؤنترنذ. ويتم قبو  الطالأ في الجامعـات األسـترالية مـ  خـال  

ـــة. أمـــا ـــدرجات إلـــى جانـــب ممارســـة األنشـــطة المختلف ـــو  فـــي  مجمـــوذ ال القب
الجامعات الفنلندية يتم م  خال  اختبارات القبو  التـي يشـرف عليهـا مجلـ  
ـــكا يتميـــز  ـــة العامـــةو ول ـــى جانـــب مجمـــوذ الثانوي ـــو  الجامعـــاتو إل ـــار قب اختب
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ـــتعلمو  الطـــالأ فـــي الجامعـــات الفنلنديـــة بـــأنهم عنصـــر فعـــا و وخبـــراء فـــي ال
 وًلركاء م  خال  التعاون مع أعضاء هيلة التدري . 

ويتبــي  مــ  ًلــروو القبــو  فــي الجامعــات يــدولتي المقارنــة أن الشــروو         
العامة المعمو  يها دوليـام للقبـو  فـي التعلـيم الجـامعي مـ  المسـتوت األو  كـون 
ـا فـي دو  العـالم  الطالب يحمل ًلهادم إنهـاء التعلـيم الثـانويو وليـ  الغالـب أيضم

المســتويات واألنـــواذ  وضــع ًلــروو إضـــافية للقبــو  فـــي الجامعــات مــ  مختلـــف
ااختبـــارات قبـــو و خبـــرم عمليـــةو ممارســـة أنشـــطةو إلـــخ..( والتـــي تعـــد ضـــمانات 
لنجــاو القســم األعظــم مــ  الملتحقــي  فــي التعلــيم الجــامعي أو ضــمانات لتحقيــق 
ـــــــادم  ـــــــي أعـــــــداد الطـــــــالأ دون جي ـــــــادم ف ـــــــه. إال أن الزي ـــــــة لمخرجات جـــــــودم عالي

لـى  مسـتوت التعلـيم بشـثل عـامو المخصصات المالية م  الدولة ينعث  سلبما ع
وعلـــى أداء الطالـــب بشـــثل خـــاج ممـــا يفـــرت علـــى الجامعـــات االتجـــاا نحـــو 

 فرت الرسوم الدراسية م  أجل الحفا  على جودم األداء الجامعي.

 عضا هيئة التدريك:  -ثانًيا 

يتضــح مــ  اســتعرات محــور عضــو هيلــة التــدري  فــي أســتراليا وفنلنــدا مــا 
 يلي: 

تتفــق أســتراليا وفنلنــدا فــي جيــادم عــدد أعضــاء هيلــة التــدري   أوجــه التشــابه:  -1
فــي الجامعــات األســترالية والفنلنديــة؛ ونلــت نظــرما ل هميــة المتزايــدم ل بحــا  
الجامعيـــة فـــي االقتصـــاد القـــا م علـــى  المعرفـــةو وينظـــر إلـــى مهنـــة التـــدري  

قارنـــة مـــ  حيـــث باعتبارهـــا واحـــدم مـــ  المهـــ  األكثـــر أهميـــة فـــي دولتـــي الم
الرواتــب العادلــة والداعمــة ألعضــاء هيلــة التــدري  والتطــوير المهنــي والحثــم 
الـــكاتي الـــكي يجعـــل مهنـــة التـــدري  مهنـــة اليـــرام. كمـــا يهـــتم باختيـــار و عـــداد 
أعضــاء هيلــة التــدري  فــي الجامعــات الفنلنديــةو وتتــيح الجامعــات األســترالية 

ا  علـــى مســـتواهم العلمـــي العديـــد مـــ  الفـــرج ألعضـــاء هيلـــة التـــدري  للحفـــ



 مقارنة لألداء اجلامعي يف اسرتاليا وفنلندادراسة                 رمضان حممد السعوديد/ 

805 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                          العدد السادس – ديسمرب 2016م

وتطــوير مهـــاراتهم الخاصــة فـــي مجــا  التـــدري  والبحــو  مـــ  خــال  التفـــر  
وحلقــات البحــث والتوجــه وعقــد الــدورات التدريبيــة. وقــد يــرد نلــت إلــى تنــاف  
الجامعــات فــي دولتــي المقارنــة مــ  أجــل الحصــو  علــى مراكــز متقدمــة فــي 

دري  و نجـــــاجهم التصـــــنيفات العالميـــــة مـــــ  حيـــــث عـــــدد أعضـــــاء هيلـــــة التـــــ
األكــاديمي و نتـــاجهم البحثـــي مقارنــة بحجـــم الجامعـــة. كمــا يـــرد إلـــى تحـــديات 
الثـــــورم المعلوماتيـــــة واالنفجـــــار المعرفـــــيو حيـــــث إنـــــه يمثـــــ  االســـــتفادم مـــــ  
التينولوجيــا الحديثــة فــي تحقيــق النمــو المهنــي عــ  طريــق متابعــة المــ تمرات 

حتـــــى ال تتقـــــادم  والتـــــي تهـــــدف إلـــــى تنميـــــة أعضـــــاء هيلـــــة التـــــدري  مهنيـــــا
معلوماتهم وأن يستطيعوا توظيف المعرفة بطريقة مفيدم في تطوير م سسـات 

 التعليم الجامعي ومجتمعاتهم. 

يســتند نظــام الرواتــب فــي الجامعــات الفنلنديــة علــى أســا   أوجــه االخــتالف:  -2
األداء م  خال  تقييم عنصري : مستوت الطلـب امتطلبـات الوظيفـة( واألداء 

يهــتم فــي الجامعــات األســترالية يــنظم المثافــآت والتقــدير علــى  الفــردي. يينمــا
المســـتوت الم سســـيو ونلـــت يبـــي  مـــدت تبـــاي  اهتمـــام الجامعـــات فـــي الـــدو  
بـــالحوافز والزيـــادات التـــي يمثـــ  مـــ  خاللهـــا تشـــجيع أعضـــاء هيلـــة التـــدري  
ــا فــي تطــوير  علــى التميــز فــي األداء. حيــث يلعــب األمــ  الــوظيفي دورما ر يسم

وتحقيــق الجــودم ونلــت مــ  خــال  وجــود أنظمــة وتعليمــات واضــحة فــي األداء 
الــــدو  المتقدمــــة تبــــي  الحقــــوق والواجبــــات وتحــــدد معــــايير الترقيــــة والتثبيــــذ 

 والمثافأم لليادر الوظيفي م  أجل توفير جو تنافسي يي  الجامعات.

و       وتتغيــر الوظــا ف والمهــ  بمعــدالت لــم تــر البشــرية لهــا مــ  قبــل مثــيالم
ينعث  على احتياجات سوق العمل في مختلف الدو و ونلت م  خـال   مما

ـــات أعضـــاء هيلـــة  ـــى طبيعـــة كفاي مـــا أفرجتـــه هـــكا التغيـــرات مـــ  تـــأريرات عل
التدري  التـي يحتاجهـا سـوق العمـلو كمـا تغيـر مفهـوم السـوق فلـم يعـد سـوق 
عمــل محلــي. يــل إنــه ومــع العالميــة ظهــر مــا يســمى بســوق العمــل العــالمي 
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ع فيــه عضــو هيلــة التــدري  البحــث عــ  عمــل فــي دولــة ايــر حيــث يســتطي
دولتــه والقيــام يــكلت العمــل وهــو فــي دولتــه. إلــى جانــب نلــت يــدأ ســوق العمــل 
يتحــو  مــ  ســوق صــناعي وجراعــي إلــى ســوق خــدماتي بشــثل كبيــرو وهــكا 
التغيــرات تتطلــب مهــارات جديــدم وتقنيــة. باؤضــافة إلــى أن الواقــع والمســتقبل 

التدري  الكي ال يملـت تلـت المهـارات لـ  يجـد لـه مثانمـا  ي كد أن عضو هيلة
   في سوق العمل المحلي والعالمي.

 اإلمكانات الماد ة:  -ثالًثا 

 يتبي  م  استعرات محور اؤمثانات المادية في أستراليا وفنلندا ما يلي: 

تتشــابه دولتــا المقارنــة فــي تــوفير اؤمثانــات الماديــة والفنيــة  أوجــه التشــابه:  -1
ـــــــةو واهتمامهمـــــــا  ـــــــة التعليمي ـــــــى األساســـــــية الضـــــــرورية للعملي المناســـــــبة والبن
بالتينولوجيــا فــي العمليــة التعليميــةو حيــث يــتم تقــديم دورات علــى نطــاق واســع 
علــى اؤنترنــذ كبــدا ل ومثمــالت للمقــررات الجامعيــةو كمــا تهــتم الجامعــات 
ـــة داخـــل الحـــرم الجـــامعي مـــع المرافـــق  ـــة ةمن ـــوفير ييل ـــة يت األســـترالية والفنلندي
ــــــت أن  ــــــزم. ويوضــــــح نل ــــــة المتمي ــــــة واالجتماعي ــــــة والثقافي والخــــــدمات التعليمي
الجامعـــات تعمـــل علـــى تحـــديث البنـــى الداخليـــة؛ ؤفســـاو المجـــا  أمـــام إدارم 

لمعلومــات الجامعــة وأعضــاء هيلــة التــدري  والطــالأ لرفــادم مــ  تينولوجيــا ا
واالتصــاالت فــي تطــوير األداء الجــامعي بمختلــف أبعــادا. كمــا يقتضــي نلــت 
تغييـــــر كثيـــــر فـــــي البنـــــى التقليديـــــة للجامعـــــاتو مثـــــل: السياســـــات الجامعيـــــة 
والممارسات التعليمية القديمة. بحيث يتم المزاوجـة يـي  رقافـة الجامعـة والبنـى 

 االجتماعية.

نــــة فــــي مقــــدار التمويــــل الحثــــومي وتختلــــف دولتــــا المقار  أوجــــه االخــــتالف:  -2
% مـــــ  التمويـــــل 45للجامعـــــاتو حيـــــث يقـــــدم للجامعـــــات االســـــترالية ينســـــبة 

وتسـتيمل النســبة مـ  رســوم الطـالأ والشــركات. أمـا نســبة التمويـل الحثــومي 
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% مــ  تمويلهـــا وتيـــون النســبة المتبقيـــة مـــ  64للجامعــات الفنلنديـــة فحـــوالي 
عايـــــة التـــــي تقـــــدمها الم سســـــات التبرعـــــات والخـــــدمات المدفوعـــــة األجـــــر والر 

والشــركات. ونلــت يبــي  الجهــود المبكولــة مــ  الم سســات االصــناعية والماليــة 
يدولة فنلندا في تمويـل التعلـيم بفضـل مـا تحققـه مـ  أربـاو ومـا تحصـل عليـه 
مــ  حــوافز و عفــاءات بســبب مشــاركتها فــي تقــديم الخــدمات االجتماعيــة .أمــا 

التمويـــــل الحثــــــومي ورســـــوم الطــــــالأ الجامعـــــات األســـــترالية فتعتمــــــد علـــــى 
 باؤضافة إلي الشركات.

ويفســــر نلــــت أن التعلــــيم الجــــامعي فــــي كــــل الــــدو  يواجــــه العديــــد مــــ      
التحـــــديات التـــــي تتعلـــــق يتمويلـــــه. حيـــــث إن االعتمـــــادات الماليـــــة الحثوميـــــة 
المتاحة لهكا التعليم تتجه نحـو الـنقا فـي معظـم دو  العـالم ونلـت بالمقارنـة 

عليــهو كمــا أن اتفاقيــة الجــات والســوق المشــتركة جعلــذ الــدو   بحجــم الطلــب
فـــي صـــراذ دا ـــم ومســـتمر مـــ  أجـــل الهيمنـــة االقتصـــادية وحجـــز مثـــان فـــي 
األســواق العالميــةو ممــا يترتــب عليــه رصــد أمــوا  كثيــرم لمختلــف القطاعــات 
الصــناعية والتجاريــةو ومــ  رــم يــ رر نلــت بالســلب علــى األمــوا  المخصصــة 

 التعليم يوجه عام والتعليم الجامعي على وجه الخصوج.للخدمات ومنها 
 البحث العلمي:  -رابًعا 

بعــد اســتعرات محــور البحــث العلمــي فــي دولتــي المقارنــة يمثــ  اســتنتاج مــا 
 يلي: 
تتشابه دولتا المقارنة في جيادم حـدم المنافسـة يـي  الجامعـات  أوجه التشابه:  -1

يو وجيـــادم التميـــز البحثـــي فـــي مجـــا  البحـــو  مـــ  أجـــل تطـــوير األداء البحثـــ
واؤنتاجيــــة. كمــــا أن الــــدولتي  تســــتثمران أمــــواالم ضــــخمة فــــي ميــــدان البحــــث 
ــــدولتي   ــــى جانــــب أن ال العلمــــي؛ لتحقيــــق تقــــدم المجتمــــع وحــــل مشــــثالته و ل
تهتمـــان بإعـــداد الخطـــط البحثيـــة و جـــراء الشـــراكات التـــي تعطـــي للجامعـــات 
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ــ م توطــد عالقــة الجامعــات فرصــة الوصــو  إلــى األســواق والتينولوجيــا ومــ  ر
 مع الصناعة. 

يوضـــح نلـــت التشـــابه فـــي اهتمـــام الـــدو  بالبحـــث العلمـــي واؤنفـــاق عليـــه      
إدراكما منهما بمدت أهمية البحث العلمي. حيث يعد المـدخل األساسـي لتحقيـق 
النمــو العلمــي والفيــري لعضــو هيلــة التــدري  بالجامعــات وأحــد روافــد المعرفــة 

الدراسية وتثري قدرات ومهارات الباحثي  والطـالأ وتعـالن التي تغكي مقرراته 
  قضايا اؤنتاج والخدمات في تحقيق التقدم والتطور الحضاري واستمراريته.

ونظــــرما ألهميــــة البحــــث العلمــــي فــــي الجامعــــاتو فقــــد أولــــذ العديــــد مــــ       
ـــدري  فـــي مجـــا   ـــرما يتطـــوير قـــدرات أعضـــاء هيلـــة الت ـــا كبي الجامعـــات اهتمامم

العلمــي. حيــث أصــبحذ الصــيغة المطلوبــة اآلن هــي الجامعــة القا مــة  البحــث
ـــى البحـــث العلمـــي ولـــي  علـــى نشـــر العلـــم أو التعلـــيم فقـــطو ويتمثـــل دور  عل
الجامعات البحثي في مقـدرتها الفريـدم فـي عمليـة البحـث عـ  المعرفـة الجديـدم 

   مع نقل المعرفة الموجودم.
يـــة فـــي فنلنــدا مـــ  خـــال  تحديـــد يـــتم توجيــه البحـــث والتنم أوجـــه االخـــتالف:  -2

يــرامن البحــث والتنميــة وتخصــيا األمــوا  للمشــاريع. كمــا تســتثمر أكاديميــة 
فنلندا جزءما م  األموا  م  خال  يرنامن التمويـل اؤضـافي؛ لتعزيـز المراكـز 
القا مة م  أجل التميـز فـي البحـو  و نشـاء مراكـز جديـدم تهـدف إلـى تطـوير 

ا أستراليا فأنشأت مجلـ  البحـث االسـترالي الـكي ييلات البحو  اؤيداعية. أم
ـــي فـــي الجامعـــات  يعـــد بمثابـــة أو  هيلـــة مســـتقلة تتـــولى متابعـــة األداء البحث

 وم سسات التعليم العالي األسترالي.
يرد نلت إلى أن فنلندا تركز على قطـاذ البحـث والتنميـة يهـدف مراجعـة               

ات اؤنتــاج وايتيــار منتجــات جديــدم مــ  التقنيــات المتــوفرم وجيــادم كفــاءم عمليــ
أجل مواجهـة المنافسـي  ومتابعـة التغيـرات المسـتمرم فـي رابـات العمـالء. كمـا 
أنهـــا تعمـــل علـــى التنـــاج  عـــ  جـــزء مـــ  إيراداتهـــا وأرباحهـــا الحاليـــة مـــ  أجـــل 
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تحســـي  كفاءتهـــا و يراداتهـــا المســـتقبلية. أمـــا مجلـــ  البحـــث األســـتراليو فيتـــابع 
الجامعـــات األســـترالية ويشـــجعها علـــى التنـــاف  فـــي ســـبيل  األداء البحثـــي فـــي

خدمـة المجتمــع وتحقيــق التقـدم للجامعــات األســترالية فـي التصــنيفات العالميــة. 
حيـــث إن جميـــع الـــدو  تعمـــل مـــ  أجـــل دعـــم االســـتثمار فـــي البحـــث العلمـــي 
وربطــه بالصــناعة وخطــط التنميــة واحتياجــات المجتمــعو وتعزيــز الشــراكة مــع 

 ختلفة.القطاعات الم
 تقايء األداء:  -خامًاا 

 يتضح م  استعرات محور تقويم األداء ما يلي: 
تتمثـــل فـــي أن الجامعـــات فـــي دولتـــي المقارنـــة تهـــتم يتقـــويم  أوجـــه التشـــابه:  -1

أدا ها بشثل دوري ومستمر مـ  أجـل تحقيـق الجـودم واليفـاءمو ويشـمل قيـا  
أداء الجامعـــات تقيـــيم تصـــورات أصـــحاأ المصـــلحة مـــ  النتـــا ن والعمليـــات. 
ويعتمد التقـويم فـي الجامعـات علـى إجـراءات تتسـم بالشـفافية والرسـمية وتأخـك 

 تبار مصالح أصحاأ العالقة مع الجامعة. في االع
يرجــع نلــت إلــي إدراك دولتــي المقارنــة أن التقــويم أحــد المــداخل المهمــة       

لتطــــوير التعلــــيم الجــــامعي وجيــــادم مســــتوي الجــــودم لــــ داء الجــــامعي. حييــــث 
يســاعد التقــويم علــى تحديــد مـــدت قــرأ أو بعــد األداء الجــامعي مــ  محثـــات 

المســتويات المعياريــة حتــى يمثــ  وضــع الخطــط التــي الجــودم التــي تتمثــل فــي 
 يمث  م  خاللها تطوير األداء الجامعي حتي يصل إلى المستوت المنشود.

ــــى المســــتوت العــــالمي محــــاوالت جــــادم للتطــــوير        وتشــــهد الجامعــــات عل
والتحـــديث ونلـــت مـــ  خـــال  االهتمـــام يتقـــويم األداء وتحســـينه والتأكيـــد علـــى 

ا تطوير معاصر في معظـم الـدو . كمـا أن هنـاك العديـد مفاهيم الجودم كاتجا
مــ  المعــايير والم ًلــرات المعتمــدم فــي الحثــم أو لقيــا  األداء الجــامعيو إلــى 
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جانــب أن هنــاك حاجــة إلــى وضــع نظــام محــدد لعمليــة تقــويم األداء الجــامعي 
 ولييفية الحصو  على االعتماد األكاديمي م  قبل الهيلات الوطنية والدولية. 

تهتم الجامعات الفنلنديـة يتحقيـق مسـتوت متميـز مـ  األداء  أوجه االختالف:  -2
مــ  خــال  مجلــ  التقيــيم الــكي يهــدف إلــى مســاعدم الجامعــات والمعاهــد فــي 
ـــة العمـــل وجـــودم  ـــات مراجعـــة نوعي ـــالتقييمو وتنظـــيم عملي المســـا ل المتصـــلة ب

  النقـاو األداء الم سسي. أما الجامعات األسترالية فتعمل علـى  تحديـد بعـ
المرجعيــــة المرتبطــــة بالقيــــا  المقــــارن علــــى ضــــوء األهــــداف اؤســــتراتيجية 
المحــددم مســبقما مــ  أجــل تحقيــق األداء الجــامعي المتميــزو ويــرد نلــت إلــى أن 
ـــا نحـــو جيـــادم الضـــبط والفعاليـــة وتقليـــل التيلفـــة  التقـــويم فـــي فنلنـــدا كـــان موجهم

ـــالت ـــة ب ـــر مـــ  العامـــة. كمـــا كـــان اهتمـــام الجامعـــات الفنلندي قويم الخـــارجي أكب
ـــــا  ومقارنـــــة أداء الجامعـــــات مـــــع  الجامعـــــات األســـــترالية التـــــي اهتمـــــذ بقي
جامعــات أخــري؛ لــتعلم خبــرات وممارســات أفضــل وتعطــي للجامعــات فرصــة 

 لتطوير محرجاتها.
ويفســـــر اخـــــتالف الـــــدو  فـــــي اهتمامهـــــا يـــــنظم التقـــــويم وةلياتـــــه الداخليـــــة     

ليات المناسـبة مـ  أجـل تحقيـق الجـودم والخارجية. حيث تستخدم كل دولة اآل
فـــي التعلـــيم الجـــامعيو ويعـــد تقيـــيم األداء الجـــامعي علـــى أســـا  مرجعيـــات 
ومعــايير محــددم أحــد األدوات الر يســة التــي تتيامــل مــع أدوات أخــرم لضــمان 
ـــت يتماًلـــى مـــع االتجـــاا العـــالمي فـــي اســـتخدام الم ًلـــرات  جـــودم األداءو ونل

يم الوطنيــة وخاصــة الجــامعي منهــاو وربمــا ترجــع التعليميــة لتقيــيم أنظمــة التعلــ
اؤرهاصـــات األولـــى للبحـــث فـــي م ًلـــرات جـــودم الجامعـــات إلـــى يدايـــة عقـــد 
ــــا مــــ  الم ًلــــرات تــــم إعــــدادها فــــي أمريثـــــا  ا متنوعم الثمانينيــــاتو إن إن عــــددم
الشــمالية وأوربــا وأســتراليا الســتخدامها فـــي تقيــيم جــودم الجامعــات فــي ضـــوء 

 مفهوم المحاسبية. 

 محارالاادس: اإلجراءات المقترحة لتطاير األداء الجامعي في مصر: ال
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فـــي ضـــوء الدراســـة التحليليـــة المقارنـــة وعـــرت أوجـــه الشـــبه واالخـــتالف يـــي  
الخبــرم األســترالية والفنلنديــةو فــإن الدراســة الحاليــة تحــاو  الوصــو  إلــى مجموعــة مــ  

نواحــــي القصـــور التـــي اؤجـــراءات المقترحـــة للتطـــوير والتـــي تســـاعد فـــي التغلـــب علـــى 
يعـــاني منهــا األداء الجــامعي فــي جمهوريــة مصــرالعربيةو ونلــت مــ  خــال  اؤجــراءات 

 المقترحة التالية: 

 
 تطاير أداء الطالب:  –أواًل 

 تتضح اؤجراءات المقترحة لتطوير أداء الطالأ م  خال  ما يلي:         
ونلــت باتبــاذ اؤجــراءات تطــوير نظــام قبــو  الطــالأ فــي التعلــيم الجــامعي  -1

 التالية:
إعمـــا  معـــايير ونظـــم دقيقـــة الختيـــار الطـــالأ مـــ  نوي المهـــارات  -أ

 والقدرات العالية إلى جانب المجموذ في الثانوية العامة.
ـــات بالمصــروفات الدراســية مــع مراعــام   -أ قـبــــو  الطـــالأ فــي الجامعـ

 توفيرالمنح  الدراسية مقايل التفوق الدراسي.
ـــا الحتياجـــات ت -جـــ        ـ ـــداد الطـــالأ فــي اليليـــات والجامعـــات وفقم ـــديد أعـ حـ

 سوق العمل 
 المحلي والعالمي.         

 االهتمام بالخدمات الجامعية للطالأ ونلت م  خال  اؤجراءات اآلتية: -2
إًلــراك الطــالأ فــي كــل المجــال  الجامعيــة؛ للتعبيــر عــ  رابــاتهم  -أ

 وميولهم واهتماماتهم.
حـادات الطالييــة دورهـا الريـادي والقيــادي يـي  الطــالأ ممارسـة االت  -ب

 بأسلوأ حضاري. 
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إعــــــداد خطــــــة ســــــنوية للنشــــــاو الطاليــــــي علــــــى مســــــتوت اليليــــــات  -جـــــــ      
 والجامعات.

تحســي  ودعــم الخــدمات واألنشــطة الطالييــة وتيســير االســتفادم منهــا  -د
 بما يتناسب مع معايير وم ًلرات الجودم. 

 قوق األكاديمية واير األكاديمية للطالأ.مراعام جميع الح -هـ      
 توعية الطالأ يواجباتهم األكاديمية واير األكاديمية. -و              
تـــوفير فـــرج التـــدريب الميـــداني للطـــالأ بمختلـــف قطاعـــات العمـــل  -ج

 واؤنتاج.
إًلـــراك الطـــالأ فـــي تطبيـــق األداء الجـــامعي مـــ  خـــال  االســـتماذ  -و 

 واالهتمام بالبحو  الخاصة بالطالأ.إلى ةرا هم 
 تطايرأداء عضا هيئة التدريك: -ثانًيا 
يمثــــ  العمــــل علــــى تطــــويرأداء عضــــو هيلــــة التــــدري  مــــ  خــــال  اؤجــــراءات        

 المقترحة التالية:
ـــا بالجامعـــات عـــ  طريـــق  -1 االهتمـــام بإعـــداد وتنميـــة عضـــو هيلـــة التـــدري  مهنيا

 اؤجراءات اآلتية: 
االرتقــاء بمثانــة مهنــة التــدري  الجــامعي باعتبارهــا واحــدم مــ  المهــ  األكثــر  -أ

 أهمية في المجتمع. 
اختـــيار عضــو هيـــلة التــدري  ينــــاءم علــى  التميــز الخلقــي واالجتمـــاعي إلـــى  -ب

 جــانب التميز العلمي. 
 والتخيـل والتصـورإعــداد وتنمية عضـو هيلـة التــدري  اليــفء على التفيـير  -جـ 
 والتحليل والنقد والمقارنة والتطبيق واالستيعاأ واستخالج النتا ن.  
 إتاحة الفرصة أمام عضو هيلة التدري  للنمو العلمي والمهني باستمرار. -د
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 تمتع عضو هيلة التدري  بالحثم الكاتي والرواتب العادلة.   -هـ 
 لمصرية والعالمية.توسيع فرج التباد  العلمي يي  الجامعات ا -و
 تناسب عدد أعضاء هيلة التدري  مع عدد الطالأ. -ج

ــــراء  -حــــ  ـــى االتصـــا  بم سســـات المجتمـــع ؤجـ ـــة التـــدري  عل تشـــجيع عضـــو هيل
 بحو 

 متميزم في خدمة المجتمع.        
 قيــا  مـدت إسهام عضو هيلـة التدري  في نشـاو البـحث العلـمي والتـأليـف -و 

والمشـــــاركة فـــــي المـــــ تمرات والنـــــدوات العلميـــــة المحليـــــة واؤقليميـــــة والترجمـــــة      
 والدولية.

وضع نظـام موضـوعي يسـتند إلـى معــايير واضـحة؛ لتقــويم أداء عضـو هيلـة  -و
 التدري  م  أجل مواكبة التغيرات المستقبلية.

تطوير مهـام وأدوار عضـو هيلـة التـدري  الجامعيـةو ونلـت بـأن يثـون عضـو  -2
 هيلة التدري :

 ادياا بحثم وظيفته ونا كفاءم عالية في التدري  والبحث. قي  -أ
 مثاالم في القيم وااللتزام واألمانة العلمية داخل الجامعة وخارجها.     -أ
ـــا يتـــوفير أجـــواء الحـــوار الـــديمقراطي والنقـــا  العلمـــي علـــى مبـــدأ  -جــــ    ملتزمم

 التحليل النقدي 
 وحل المشاكل العلمية أرناء تدري  المقرر.        

قادرما على االستفادم م  تقنيات التعلـيم؛ لتطـوير مهـارات الطـالأ و يـراج  -د
 الجوانب اؤيداعية الخالقة للطاقات اليامنة لدت الطالأ.

 ملتزمما بأداء أي عمل ينه  بالجامعة ويدفع يها إلي التقدم.  -هـ
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 لماد ة: تطايراإلمكانات ا -ثالًثا
 تتبي  اؤجراءات المقترحة لتطويراؤمثانات المادية م  خال  ما يلي:  

 البحث ع  مصادر تمويل إضافية للجامعات ونلت باتباذ اؤجراءات اآلتية:  -1
ـــــادر التمـــــويل احثــــــومي -أ تســـــويق بحـــــو   -رســــــوم دراســـــية -تنويــــــع مصـ

 -وخدمات
 (. مشروعات مشتركة... واير نلت -استشارات    
ــــم الحثـــومي للجـامعــــات بمســـتوت أدا هــــا واســـتمرار  -أ ــــط التمـــــويل والدعـ ربــ

 عمليـات 
 التحسي  والتطوير.    
جيـــادم رقــــة الـــرأي العـــام والعمـــالء وأصــحاأ األعمـــا  والمســـتثمري  فـــي  -جـــ        

 الجـامعات 
نتيجـــة لمـــا يطـــرأ عليهـــا مــ  تطـــوير ومـــالءمة بسبـــب اعتمـــادها أو لشــيوذ             
 فير ورقافة 
 حركة االعتماد.            
شــرية تتفـــق مـع نــوذ األداء المنــجز وتبعــما توفيـر حـوافــز متنــوعة للقــوت الب -د        
 لمعـايير

 أداء موضوعية.               
 اعتماد نظام مالي يتسم بالشفافية وتحمل مسلولية األداء. -هـ        
إيجـــاد ييلـــة عمـــل مناســـبة تتـــوفر فيهـــا كافـــة االحتياجـــات التقنيـــة والتجهيـــزات  -2

 لت ع  طريق اؤجراءات التالية: الالجمة لتحسي  جودم األداء الجامعي ون
تجهيــــز قاعــــات المحاضــــرات بمختلــــف المســــتلزمات والتقنيــــات المطلوبــــة  -أ

 لتوفير األجــواء 
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 المال مة للدراسة.        
تعـــاون كـــافة مســلولي الجـــامعة ســـواء أعضـــاء هيلــة التـــدري  واؤداريــي   -أ

وتحقيـق  والعاملي  والطـالأ مـ  أجـل المحافظـة علـى اؤمثانـات المتاحـة
 جودم األداء الجامعي.

تــوفير قنــوات اتصــا  مفتوحــة يــي  مختلــف المســتويات التنظيميــة فــي  -جـــ
 الجامعات.

ـــــوذ مـــــ  الترًلـــــيد  -د ــــــدت الجامعـــــات ين استخــــــدام اؤمثــــــانات المتاحـــــة ل
 المقصود الكي يتيح

 استغال  الموارد بأفضل وسيلة ممثنة وبثفاءم عالية.                
 اير األداء البحثي: تط -رابًعا 

 تتنوذ اؤجراءات المقترحة لتطويرالبحث العلميو ومنها ما يلي:        
إعــداد الخطــط البحثيــة للجامعــات التــي تعمــل علــى خدمــة المجتمــع وتحقيــق  -1

 تقدمه ونلت بمراعام اؤجراءات التالية:
توجيـــــه البحـــــث العلمـــــي لخدمـــــة أهـــــداف التنميـــــة وحـــــل المشـــــثالت  -أ

 الوطنية.
ارتبـــاو الجامعـــات بالم سســـات اؤنتاجيـــة والخدميـــة المختلفـــة فـــي   -أ

 المجتمع.
 دعم مراكز التميز البحثي. -جـ              
وضـــــع ةليــــــة لتنميــــــة التبــــــاد  العلمـــــي والبحثــــــي والتينولــــــوجي مــــــع  -د              

 الجامعات األجنبية.
لبحثــــــي وجيــــــادم تنــــــاف  الجامعــــــات مــــــ  أجــــــل تطــــــوير األداء ا  -هـــــــ               

 اؤنتاجبة.
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 االهتمام بالمتطلبات الالجمة للبحث العلمي ونلت يتوفير ما يلي: -2
 اؤمثانات المادية والبشرية الالجمة للبحث العلمي.  -أ

تصــميم موقــع إليترونــي يمثــ  مــ  التواصــل مــع العمــالء وتســويق  -ب
 خـدمات التعليم         

 الجامعي.     
 مثتبات جامعية مزودم بمصادر المعلومات الضرورية. -جـ    
 تطاير تقايء األداء:  -خامًاا 
يمثـــ  العمـــل علـــى تطـــوير تقـــويم األداء الجـــامعي مـــ  خـــال  اؤجـــراءات       

 لية:المقترحة التا
 تقويم أداء الجامعات بشثل دوري ومستمر م  خال  توفير ما يلي:   -1

 معايير وم ًلرات واضحة يتم في ضو ها تقويم األداء الجامعي. -أ
نظــــام تقــــويمي ًلــــامل ومتيامــــل بالجامعــــات يتســــم بالموضــــوعية   -أ

 والشفافية.
 نظام اتصا  فعا  يمث  م  خالله نقل المعلومات بسرعة ودقة. -جـ              
 الوسا ل الحديثة في تقويم األداء الجامعي. -د              
 نشر رقافة التقويم يي  العاملي  في الجامعات.  -هـ             
 إًلراك عمالء الجامعات في عملية تقويم األداء.  -وـ             

وجود جهاج للرقابة يختا بمتابعة ومراقبة التنفيك الفعلى لنشاو الجامعـات مـ   -2  
 خال : 

ــــويم والقيــــا  بالجــــامعات يقــــوم باؤًلـــراف علـــى مــــعايير  -أ مركـــز للتق
قيـا  األداء ويـدرأ األعضـاء علـى تفعيلهـاو ويتـابع عمليـة تحسـي  

 جودم األداء. 
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قلة(؛ للتأكـــد مـــ  مـــدت اعتمـــاد سياســـة التقـــويم الخـــارجي اهيلـــة مســـت -أ
 تطبيق الجودم في الجامعات.

ــــــدم ييانـــــات لــــــدت الجــــــامعة وكليــــــاتها عـــــ  جـــــودم مخرجاتهـــــا  -جــــــ قاعـ
 وعملياتها التي تقوم 

 يها.       
مقارنة أداء الجامعة مع الجامعات األخرت م  أجـل جيـادم معـدالت  -د              

 التناف  يي  الجامعات.
وبالتالي يمث  اؤفادم م  اؤجراءات المقترحة لتطـوير األداء الجـامعي فـي مصـر     

م  خال  مراعـام طبيعـة الجامعـات المصـرية والقـوي الثقافيـة السـا دم. حيـث إن األداء 
معي فـــي مصـــر وليـــد القـــوت الثقافيـــة الســـا دم فـــي المجتمـــعو ويمثـــ  العمـــل علـــى الجـــا

تطويرا باالستفادم م  دولتي المقارنة بما يتناسب مع ظروف المجتمـع المصـري وجرذ 
 األداء الجامعي في رقافة مجتمعه.
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 المراجـ 
 

 أواًل: المراج  العربية: 
ــيء إيــراهيمو محمــد نصــحيو انــايمو مهنــي اد. ت(و  -1 اســتراتيجية تطــاير التعل

 -م سسـة ًلـروق للنشـر والتوجيـع -العالي في مصر، كليات التربيـة كنمـاك 
 المنصورم. 

(و أالجامعات المصرية في مأجق حقيقي وليـ  2006إيراهيمو مجدي عزيز ا -2
الماتمر القامي الاـناي الثالـث عشـر )العربـي  -ما السبيل لتجاوج كبوتهـا؟

 نوفمبر.  27-26م الجامعي ( مركز تطوير التعليالخامك
(و أتطبيقــات إدارم المعرفــة فــي م سســات التعلــيم 2009أيــو خضــيرو إيمــان ا -3

معهــد اؤدارم  -المــاتمر الــدولي للتنميــة اإلداريــةالعــاليو أفيــار ممارســاتأو 
 السعودية.  -العامة

ـــراهيم ا -4 ـــلو محمـــد إي ـــة 2010أيـــو خلي ـــات التربي ـــي  كلي ( أالتنســـيق والتيامـــل ي
مجلــــة  –ط التعلــــيم لتحقيـــق جــــودم األداء وضــــمان االعتمـــادأ وأجهـــزم تخطــــي

ـــة ـــة العربي المركـــز العربـــي  – 62العـــدد:  – 17المجلـــد:  – ماـــتقبل التربي
 اؤسثندرية. –المثتب الجامعي الحديث  –للتعليم والتنمية اأسد( 

هيلـة  أعضـاء أداء جـودم ( أتقـويم2008قـدادم عيسـى ا عمـادو  أيـوالرأ -5
 جـادة لضـمان العربيـة المجلـة -العـاليأ التعلـيم فـي م سسـات  التـدري
 . 1العدد: – 1المجلد: – العالي التعليء

( أتحســـي  أداء العمليـــات اؤداريـــة فـــي 2010أيـــوالعالو ســـهير عبـــداللطيف ا -6
المـاتمر  -"المدرسة االيتدا ية يتطبيق مـدخل إعـادم الهندسـةأ دراسـة ميدانيـة 

العلمي الاناي الثـامن عشـر بعنـاان اتجاهـات معاصـرة فـي تطـاير التعلـيء 
ــا ن العربــي الجمعيــة  – 2المجلــد:  –فبرايــر  7-6فــي الفتــرم مــ   – فــي ال
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ــــة  ــــة التربي ــــة بالتعــــاون مــــع كلي ــــة المقارنــــة واؤدارم التعليمي  –المصــــرية للتربي
 القاهرم. –دار الفير العربي  –جامعة يني سوي  

المجموعـــــة  – ( األداء اإلداري المتميـــــف2008أيوالنصـــــرو مـــــدحذ محمـــــد ا -7
 القاهرم. –العربية للتدريب والنشر 

( الصـــفات الواجـــب 2008ا أيوحميـــدانو يوســـف عبـــدالوهاأو ســـواقو ســـاري  -8
ـــة جامعـــة م تـــة  ـــة  –توافرهـــا فـــي عضـــو هيلـــة التـــدري  كمـــا يراهـــا طلب مجل

 .1العدد:  -24المجلد:  – جامعة دمشر
نمــونج مقتــرو لقيــا  أداء سلســلة التوريــد ( 2011أيوخشــبةو محمــد محمــود ا -9

رسـالة دكتـاراغ غيـر  –باستخدام نظام القيا  المتـواجن لـ داء أدراسـة حالـةأ 
 جامعة اؤسثندرية.  –كلية التجارم  –قسم إدارم األعما   – رةمنشا 

أحمـــدو عبــــدالنبي عبــــدالعا و أحمـــدو نجــــم الــــدي  أحمـــدو خالــــدو ســــعد محمــــد  -10
( رؤية مستقبلية لتطوير نظام التعلـيم االيتـدا ي فـي الممليـة 2014القاضي ا

ــة –العربيــة الســعودية فــي ضــوء الخبــرم األســترالية  ــة الترباي د: العــد – المجل
 جامعة سوهاج.  –كلية التربية  -35

ـــــي ( 2009األســـــتانو أحمـــــد ا -11 ـــــالء العرب مركـــــز اؤمـــــارات  – أســـــتراليا والع
 اؤمارات العربية المتحدم. –للدراسات والبحو  اؤستراتيجية 

ــيم الجــامعي فــي مصــر 2004البحيــريو الســيد الســيد محمــود ا -12 ( تمويــل التعل
 -فـــي ضـــوء المتغيـــرات واالتجاهـــات العالميـــة المعاصـــرم أدراســـة مســـتقبليةأ 

 كلية التربيةو جامعة األجهر. -رسالة دكتاراغ غير منشارة 
فـي التعلـيم العـاليأ  Six Sigma( أتطبيـق 2014البناو عزم مختار إيراهيم ا -13

 –ة دراسات في التعلـيء الجـامعي، مجلـة دوريـة محكمـة متخصصـة مجل -
عــــدد خــــاج بــــأوراق عمــــل وأبحــــا  المــــ تمر القــــومي  -مثــــرر  26العــــدد: 

الســـنوي الثـــام  عشـــر العربـــي االعاًلـــر( بعنـــوان تطـــوير منظومـــة األداء فـــي 
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الجامعات العربية في ضوء المتغيرات العالميـة المعاصـرمو المنعقـد فـي الفتـرم 
جامعــة عــي   –مركــز تطــوير التعلــيم الجــامعي  –أاســط   11 – 10مــ  

 ًلم .
االعتمـاد وءـمان الجـادة فـي التعلـيء ( 2007البهواًليو السـيد عبـدالعزيز ا -14

 القاهرم.  –مثتبة النهضة المصرية  –العالي 
بحــا   –( أالجــودم وتطــوير األداء الجــامعيأ2009البــوهيو فــاروق ًلــوقي ا -15

نمــاك  عربيــة وعالميــة فــي ءــمان الجــادة النــدوة العلميــة الثانيــة بعنــاان 
جامعـــة  –بثليــة التربيـــة –مـــار  17فــي  -واالعتمــاد فـــي التعلـــيء الجـــامعي

 طنطا. 
( أمتطلبــــات تنفيــــك االتصــــا  اؤداري لــــدت 2015التــــويجريو هيلــــة منــــديل ا -16

بحـــــا   –"عمـــــداء كليـــــات جامعـــــة القصـــــيم فـــــي ضـــــوء اؤدارم اؤليترونيـــــة 
األوي" تطـــاير األداء األكـــاد مي لكليـــات التربيـــة المـــاتمر التربـــاي الـــدولي 

جامعـة  –كلية التربيـة  –فبراير  25 – 24في الفترم م   – رؤية استشرافية
 المملية العربية السعودية. –الجوف 

( أدراســـــــة مقارنـــــــة لسياســـــــات التعلـــــــيم 2012الجمـــــــا و رانيـــــــا عبـــــــدالمعز ا -17
يـــة اؤفـــادم منهـــا فـــي اؤليترونـــي فـــي كـــل مـــ  فنلنـــدا وفرنســـا والنـــروين و مثان

  - 2الجـزء:  –مجلة دراسات ترباية واجتماعيـة  –جمهورية مصر العربيـةأ 
 جامعة حلوان. –كلية التربية  –4العدد: – 18المجلد: 

( 2009الحـــاجو فيصـــل عبـــدهللاو مجيـــدو سوســـ  ًلـــاكرو جريســـاتو إليـــا  ا -18
 واالعتمـاد الجـادة الكميـة لضـمان والما ـرات الناعيـة دليـل المقـا يك

ــات ــة أعضــاء االتحــاد للجامع ــك ءــمان الجــادة واالعتمــاد  -العربي مجل
 القاهرم. –اتحاد الجامعات العربية األمانة العامة  -للجامعات العربية

الحــــاجو فيصــــل عبــــدهللاو مجيــــدو سوســــ  ًلــــاكرو جريســــاتو إليــــا  ســــليمان  -19
 العربيـة أعضـاء للجامعـات واالعتمـاد الجـادة ءـمان دليـل (و2008ا
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الجـودمو  ضـمان مجلـ  العربيـةو الجامعـات التحـاد العامـة انـةاألم واالتحـاد
 الوطنية. المثتبة

(و أم ًلــــرات الجــــودم كــــأدام لتجديــــد 2008مجــــدي علــــى حســــي  ا -الحبشــــي -20
دراســـــة حالــــة ليليــــة التربيـــــة باؤســــماعيلية جامعــــة قنـــــام  -التعلــــيم الجــــامعي

جامعـة  -كلية التربيـة -60العدد:  -مجلة كلية التربية بالف ازير -السوي أ
 الزقاجيق. 

 نظـر هـةوج مـن الجـامعي األداء تقيـيء (2009الحجـارو را ـد حسـي  ا  -21
 الجـادة فدارة مفهـا  ءـاء األ صـض فـي بجامعـة التدرياية الهيئة أعضاء
 – اـزم – األقصـى جامعـة – التربيـة كليـة – التربيـة أصو  قسم – الشاملة
 فلسطي .

( أدراسـة مقارنــة للتعلـيم كقــوم ناعمـة فــي 2014الحسـينيو عــزم أحمـد محمــد ا -22
مجلـة كليـة  –كل مـ  فنلنـدا وهـونن كـونن و مثانيـة اؤفـادم منهـا فـي مصـرأ 

 .157العدد:  – 3الجزء:  –جامعة األجهر  –التربية 
التعلـيء الداوودو ًليخة ينذ عثمانو السليمو اادم ينذ مسـاعد الزامـل اد.ت(  -23

 –كليـة التربيـة  –قسـم تقنيـات التعلـيم  – اليا ومفها  تقنيات التعلـيءفي أستر 
 جامعة الملت سعود.

 مجلـة -"األداء لمفهـوم النظريـة األسـ  ( أتحليـل2010الشـيخ ا الـداويو -24
 قاصـدي جامعة -التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية -الباحث
  مرباو.

ـــي ا -25 ـــاد عل ـــدجنيو إي ( دور التخطـــيط االســـتراتيجي فـــي جـــودم األداء 2011ال
ــــة فــــي الجامعــــات النظاميــــة الفلســــطينية   –الم سســــي دراســــة وصــــفية تحليلي

 –قسم المناهن وطرا ق التدري  كلية التربيـة  - رسالة دكتاراغ غير منشارة
 جامعة .................
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ســتراتيجية يــي  البحــث العلمــي (و أالعالقــة اال2010الدهشــانو جمــا  علــي  ا -26
الندوة العلمية الاابعة لقاـء الجامعي والصناعةو الواقع واآلفاق المستقبليةو 

و يـــوم أصــاي التربيـــة بعنـــاان التخطـــيب االســـتراتيجي فـــي التعلـــيء الجـــامعي
 جامعة طنطا.  -مايو بثلية التربية 11الثالراء 

هيلــة التـــدري  ( تطــوير أداء عضــو 2013الرًلــيديو منيــرم ســعود عــوت ا -27
غيـــر  -رســـالة دكتـــاراغ –بجامعـــة اليويـــذ فـــي ضـــوء مـــدخل إدارم المعرفـــة 

جامعــة  –كليــة التربيــة  –قســم التربيــة المقارنــة واؤدارم التعليميــة  – منشــارة
 طنطا.

مجلــة  –( أفنلنــدا: تجربــة تعلــيم تســتحق التأمــلأ 2011الزابــيو مهــا خليــل ا -28
 وجارم التربية والتعليم. – 3العدد:  – 49المجلد:  –رسالة المعلء 

ــيء الجــامعي، (: 2012الزنفلــيو أحمــد محمــود ا -29 التخطــيب االســتراتيجي للتعل
 -مثتبـــة األنجلـــو المصـــرية -دورغ فـــي تلبيـــة متطلبـــات التنميـــة الماـــتدامة

 القاهرم. 
التقريــــر الاــــناي لصــــندوق العلــــا  والتنميــــة (و 2010الشــــافعيو علــــي  ا -30

 القاهرم.  -ية التينولوجيةصندوق العلوم والتنم -التكنالاجية
معجء مصطلحات الحكامة التربايـة ( 2012الشخيبيو علي السيد وةخرون ا -31

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.  –)الحكء الر يد( 
ـــي الســـيدو كمـــا و ســـناء أحمـــد ا -32 ( أتقـــويم منظومـــة أداء 2014الشـــخيبيو عل

تعلـــيء الجـــامعي، مجلـــة دراســـات فـــي ال -عضـــو هيلـــة التـــدري  الجـــامعيأ 
عـدد خــاج بــأوراق  –مثــرر 26العـدد : –مجلـة دوريــة محكمــة متخصصــة 

عمل وأبحا  الم تمر القومي السنوي الثام  عشـر االعربـي العاًلـر( تطـوير 
 منظومة األداء في الجامعات العربية في ضوء المتغيرات العالميـة المعاصـرم

تعلـيم المفتـوو بجامعـة لمركز تطوير التعليم الجامعي بالتعاون مـع مركـز ال –
 عي  ًلم .
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ـــة ووضــع معــايير 2006الصــاويو محمــد وجيــه ا  -33 ـــطوير الجامعـ م( أرؤيــة لتــ
ور ـــة عمـل مقدمـة للمـاتمر القـامي الاـناي الثالـث عشـر  -لتقـويم األداءأ

)العربي الخامك(: الجامعات العربية فـي القـرن الحـادي والعشـرين: الاا ـ  
 : أوراق عمل مرجعية. 1م الجزء: 2006نوفمبر  27-26 -والرؤى 

( أبعـــ  مشـــثالت أعضـــاء هيلـــة التـــدري  2008الصـــغيرو أحمـــد حســـي  ا -34
ــــي تــــ رر علــــى أدا هــــم المهنــــيأ  ــــة باإلســــماعيليةالت ــــة التربي ــــة كلي  – مجل

 جامعة قنام السوي . -كلية التربية – 10العدد:
ـــي، (و 2005الصـــغيرو أحمـــد حســـي  ا -35 ـــا ن العرب ـــي ال ـــيء الجـــامعي ف التعل

 القاهرم.  -عالم اليتب -تحد ات الاا   ورؤى الماتقبل
( أنحـو إسـتراتيجية فاعلـة لضـمان الجـودم 2012ا حسي  عيد الطا يو محمد -36

 التعلـيء جـادة لضـمان العربيـة المجلـة -في البحث العلمي بالوط  العربيأ
 .5المجلد:  -10العدد: – الجامعي

 حـزم ايـ  دار األولـىو الطبعة و الماسك العمل( 2002محمد ا العدلونيو -37
 ييروت. للطباعة والنشرو

ـــى التعلـــيم فـــي 2010العربـــيو أًلـــرف ا -38 ـــاق العـــام عل ـــيم سياســـات اؤنف (و تقي
ور ــة مقدمــة للمــاتمر  -مصــر فــي ضــوء معــايير اليفايــة والعدالــة واليفــاءمأ

الدولي الخاص بتحليل أولايات اإلنفاق العـا  بالماازنـات العامـة فـي مصـر 
 و ًلركاء التنمية. والدوي العربية

ـــــــاءم أداء (و أدور 2010الفارســـــــيو ســـــــليمان ا -39 ـــــــع كف ـــــــي رف ـــــــة ف إدارم المعرف
المنظمــــات ادراســــة ميدانيــــة علــــى  ًلــــركات الصــــناعات التحويليــــة الخاصــــة 

ـــة -يدمشـــق( ـــا  اال تصـــاد ة والقاناني ـــة جامعـــة دمشـــر للعل المجلـــد  -مجل
 (. 2(و العدد ا26ا
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 ما ــرات األداء والمقارنــة المرجعيــة( 2013القاضـيو هيفــاء ينــذ سـليمان ا -40
 الم سسـي لالعتمـاد والتأهـل للجـودم التأسـي  ذمشـرو  - 4كتيـب رقـم  –

 والبرامجي.
(و أتصور مقترو لتطبيـق االعتمـاد األكـاديمي 2007القصبيو راًلد صبري ا -41

الماتمر الاناي األوي للمركـف العربـي للتعلـيء بالتعليم الجامعي في مصرأو 
ــة عــين  ــمك ــاون مــ  جامع ــة بالتع  -مــايو 5-3فــي الفتــرم مــ   -والتنمي

 المثتب الجامعي الحديث.  -دار الضيافة جامعة عي  ًلم  -الجزء الثاني
فدارة وتقييء األداء الاظيفي بـين النظريـة ( 2013المحاسنةو إيراهيم محمد ا -42

 عمان. –دار جرير للنشر والتوجيع  – والتطبير
تــــب العربــــي دار اليا – أســــتراليا وجــــفر المحــــيبالمغربــــيو الســــيد اد.ت(   -43

 القاهرم.        –للطباعة والنشر 
( أنظـام التعلـيم األساسـي فـي فنلنـدا: المالمــح 2013بثـرو عبـدالجواد السـيد ا -44

ور ة فـي المـاتمر العلمـي الاـناي الحـادي  –األوربية والسيناريو المصريأ 
ـــي  ـــي دوي االتحـــاد األوروب ـــيء والتحـــد ث ف ـــاان التعل  28 –والعشـــرين بعن

ـــــوفمبر  ـــــ –ن ـــــة الجمعي ـــــة واؤدارم التعليمي ـــــة المقارن ـــــدار  –ة المصـــــرية للتربي ي
 جامعة عي  ًلم .  –الضيافة 

( أحــــو  المالمــــح األساســـــية لتطــــوير التعلـــــيم 1999يلبــــعو ًلــــفيق إيـــــراهيم ا -45
مـــاتمر جامعـــة القـــاهرة لتطـــاير التعلـــيء الجـــامعي  –الجـــامعي فـــي مصـــرأ 

 –جـزء: األو  ال –مـايو  24-22في الفتـرم مـ   – "رؤية لجامعة الماتقبل"
 جامعة القاهرم.  –قاعة االحتفاالت اليبرت 

 قيـا  والتميـز فـي الجـودم جـوا ز ( أدور2009ي  عبودو علي أحمد رـاني ا -46
المـاتمر الـدولي للتنميـة اإلداريـة،  -الحثـوميأ القطـاذ فـي األداء وتطـوير

قاعـة  -نـوفمبر 4 -1في الفترم م   -نحا أداء متميف في القطاع الحكامي
 المملية العربية السعودية. –الريات  –الملت فيصل للم تمرات 
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 األداء: تحسـي  فـي دورهـا  االتصـا  ( فنيـات2006علي ا محمد مانعو ي  -47
فـي  ماجاـتير رسـالة -العـام بـاألم  العـاملي  الضـباو علـى  تطبيقيـة دراسة
 نـاي  جامعـة - اؤداريـة العلـوم قسـم - منشـارة غيـر - اإلداريـة العلـا 
 .السعودية العربية المملية الرياتو األمنيةو للعلوم العربية

( أتطــوير نظــام 2015يــ  هويمــلو ايتســام ناصــرو العنــاديو عبيــر مبــارك ا -48
إعــــداد المعلــــم فــــي الممليــــة العربيــــة الســــعودية فــــي ضــــوء تجربتــــي اليابــــان 

مجلـــة علميـــة  ـــهرية  –المجلـــة الدوليـــة التربايـــة المتخصصـــة  -وفنلنـــداأ
 األردن.–عمان  – 2العدد:  – 4جلد: الم – محكمة

 العـدد والـدولي الراصـد مجلـة و) 2011 (الهندسـية العلـوم م ًلـرات تقريـر  -49
 .العالي التعليم وجارم العاًلرو

و الناخة المعدلـة ميثـاق الطالـذ الجـامعي( 2010جامعة الملت عبدالعزيزا -50
 .ديةالمملية العربية السعو  –وجارم التعليم العالي  –الحقوق والوجبات 

( أتقيــيم أعضــاء هيلــة التــدري  لمشــروذ 2010جمعــةو فاطمــة علــي الســعيد ا -51
مجلـة ماـتقبل التربيـة  -الجودم الشاملة بالجامعات المصرية. دراسـة حالـة أ

 .62العدد:  –مجلة علمية دورية محثمة  – العربية
( أاؤطـار المفـاهيمي والعمليـاتي لتطـوير جــودم 2007جـودمو محفـو  أحمـد ا -52

بحــا   –األداء الجــامعي دراســة حالــة: جامعــة العلــوم التطبيقيــة فــي األردنأ 
 –الماتمر العربي األوي )الجامعات العربيـة التحـد ات واألفـاق الماـتقبلية( 

 المغرأ. –الرباو  –المنظمة العربية للتنمية اؤدارية 
المشــــاركة فــــي التكلفــــة فــــي التعلــــيء العــــالي: ونســــتونو يــــرو  ا د.ت( ج -53

و مصــروفات التعلــيء والماــاعدات الماليــة، والماصــلية مــن منظــار مقــارن 
 ترجمة منار صبريو جمعية البحث في التعليم العاليو لندن.
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تطـــاير كليـــات التربيـــة وبـــرامج فعـــداد ( 2011حجـــي و أحمـــد إســـماعيل ا -54
ـــي أســـتراليا و  ـــين ف ـــة منظـــارات منهجيـــة المعلم الـــدوي األســـياية واألفريقي

 القاهرم.  –عالم اليتب  – ونماك  تطبيقية
ـــيء العـــالي (و 2011حجـــيو أحمـــد إســـماعيلو لشـــهاأو لبنـــى محمـــود ا -55 التعل

والجامعي المقـارن حـاي العـالء، جامعـات الماـتقبل واسـتراتيجيات التطـاير 
 القاهرم.  -عالم اليتب -نحا مجتم  المعرفة

( أمنظومة األداء في التعليم الجـامعي العربـيو 2014حمد طاهر احسني و أ -56
مجلــة دوريــة  مجلــة دراســات فــي التعلــيء الجــامعي، -المشــثالت والحلــو أ 
عــدد خــاج بــأوراق عمــل وأبحــا   -مثــرر 26العــدد: –محكمــة متخصصــة 

ــــام  عشــــر العربــــي االعاًلــــر( بعنــــوان تطــــوير  المــــ تمر القــــومي الســــنوي الث
ــــــة منظومــــــة األداء فــــــي  الجامعــــــات العربيــــــة فــــــي ضــــــوء المتغيــــــرات العالمي

مثـرر  26العـدد:   –أاسـط   11 – 10المعاصرمو المنعقد فـي الفتـرم مـ  
 جامعة عي  ًلم .  –مركز تطوير التعليم الجامعي  –

( تحســــي  جـــــودم 2010حســــي و ســــالمة عبــــدالعظيمو الســــيدو هــــدت ســــعد ا -57
ة ســـتة ســـيجما ادراســــة العمليـــات اؤداريـــة بثليــــات التربيـــة باســـتخدام منهجيــــ

الماتمر العلمي الاناي الثامن عشر بعنـاان اتجاهـات معاصـرة  -ميدانيـة( 
ـــي ـــا ن العرب ـــيء فـــي ال  –فبرايـــر  7-6فـــي الفتـــرم مـــ   – فـــي تطـــاير التعل

الجمعيــة المصــرية للتربيــة المقارنــة واؤدارم التعليميــة بالتعــاون  – 2المجلــد: 
 القاهرم. –ر الفير العربي دا –جامعة يني سوي   –مع كلية التربية 

ــــد منصــــور اريــــب ا -58 ــــيم الجــــامعي 2011حســــي و خال (و يــــدا ل لتمويــــل التعل
مجلــة التربيــة، مجلــة  -الحثــومي المصــري فــي ضــوء خبــرات بعــ  الــدو أ

تصــدرها الجمعيــة المصــرية للتربيــة المقارنــة واإلدارة  -علميــة متخصصــة
 (. 32(و العدد: ا14السنة ا -التعليمية
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ـــــدالم -59 ـــــيم أداء 2011نعم أحمـــــدو توفيـــــقو فاطمـــــة عاًلـــــور احســـــي و عب ( أتقي
المجلـة  –أعضاء هيلة التدري  بثلية التربية تيجى م  وجهة نظـر طاليهـاأ 

 .29العدد:  –مجلة علمية محثمة  –بثلية التربية بسوهاج  – الترباية
ـــــب 2006خطـــــاأو حيـــــام محمـــــد ا -60 م( أاتجاهـــــات ونمـــــانج لتقـــــويم أداء الطال

بحــث مقــد  للمــاتمر القــامي الاــناي  -واؤداريــي أ وعضــو هيلــة التــدري  
الثالـــث عشـــر )العربـــي الخـــامك(: الجامعـــات العربيـــة فـــي القـــرن الحـــادي 

م. الجـــــزء الثـــــاني: 2006نـــــوفمبر  27-26 -والعشـــــرين: الاا ـــــ  والـــــرؤى 
 دراسات بحثية.

( أدراســــة مقارنــــة ؤعــــداد معلــــم 2014خــــالفو أحمــــد عبــــدالنبي عبــــدالعا  ا -61
 –التربية الخاصة في كل م  أستراليا وكندا و مثان اؤفـادم منهـا فـي مصـرأ 

الجمعيـة المصـرية للتربيـة المقارنـة  –بحث مقبـاي للنشـر فـي مجلـة التربيـة 
 واؤدارم التعليمية. 

 اليتـب عـالم-تخطيطـه و ءالتعلـي ا تصـاد ات (2007حسـ  ا خلـفو فلـيح -62
           .األردن التوجيعو و للنشر الحديث

( أدراسـة تحليليـة مقارنـة لنظـام 2002خليلو نبيل سعدو أحمدو عنتر محمد ا -63
التعليم اؤلزامي في كـل مـ  فرنسـا وفنلنـدا والسـويد وجمهوريـة مصـر العربيـةأ 

ـــة المصـــري – ـــة متخصصـــة تصـــدرها الجمعي ـــة علمي ـــة، مجل ة مجلـــة التربي
 . 7العدد:  – للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية

د.م اد. ت( دليــل إرًلــادي لمعــايير المســاحات والمــوارد البشــرية والتجهيــزات  -64
 والمواصفات العامة للمباني والمرافق لم سسات التعليم العالي.

تقــايء جــادة األداء ( 2001ديــاأو إســماعيل محمــدو البنــاو عــاد  الســعيد ا -65
ـــات  ـــات جامع ـــ  كلي ـــض بع ـــه عل ـــاك  رياءـــي وتطبيق ـــاء نم الجـــامعي "بن

 اؤسثندرية. –المثتبة المصرية  –أ اإلسكندرية والمنصارة وأسياط
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ـــــــل محمـــــــود ا -66 ـــــــى 2015رفـــــــاعيو عقي ـــــــة والتحـــــــو  إل ( أالسياســـــــات التعليمي
المــاتمر القــامي الاــناي  –فنلنــدا أدراســة مقارنــةأ الالمركزيــة فــي مصــر و 

التاس  عشر )العربي الحادي عشر( بعناان التعليء الجامعي العربـي وأزمـة 
مركـز تطـوير  –سبتمبر  17- 16في الفترم م   – القيء في عالء بال حدود

 التعليم الجامعي بالتعاون مع مركز التعليم المفتوو بجامعة عي  ًلم .
( أمتطلبـــات تطبيـــق اؤدارم اؤليترونيـــة فـــي 2015حمـــود ارفـــاعيو عقيـــل م -67

ـــةأ ـــة مصـــر العربي ـــة للمعلمـــي  فـــي جمهوري ـــة اإلدارة  –األكاديميـــة المهني مجل
الترباية، مجلة علميـة تصـدرها الجمعيـة المصـرية للتربيـة المقارنـة واإلدارة 

 القاهرم.  –دار الفير العربي  – 4العدد:  – 2السنة:  – التعليمية
ــايــو  اد.ت( روبــرتو  -68  – التربيــة فــي فنلنــدا، أســرار نظــا  تربــاي رايــد عالمي 

 مجلة عالم التربية. –ترجمة: عبداللطيف محمد خطايي 
رؤيـة للتعلــيء العـالي فـي مصــر مـن منظـار الجــاد (و 2008جيتـونو محيـا ا -69

 د.ت.  والعدالة
( أدور نظــــــم االعتمــــــاد فــــــي تجويــــــد األداء 2005جيـــــدان و همــــــام يــــــدراوي ا -70

 –2مجلـد: – الماتمر الترباي الخـامك جـادة التعلـيء الجـامعي –الجامعيأ 
 جامعة البحري . –كلية التربية  – 2العدد: 

(و أنظـرم عامـة علـى  منظومـة التعلـيم العـالي 2012سعيدو محس  المهدي ا -71
التعلــيء العـــالي فـــي مصــر: هـــل تـــادي  -فـــي البــدويو أســـماء -فــي مصــرأ

 القاهرم. -دار اليتب -مجل  السثان الدولي -المجانية فلض تكافا الفرص
( دراســــة العالقــــة يــــي  تطبيــــق إعــــادم 2013ســــلطانو أًلــــرف فــــ اد الســــيد ا -72

رســالة  –الهندسـة العمليــات وم ًلـرات األداء فــي ظـل نظــم اؤنتـاج المختلفــة 
ــــر منشــــارة ــــاراغ غي جامعــــة  –كليــــة التجــــارم  –األعمــــا   قســــم إدارم – دكت

 اؤسثندرية.
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( أإعـــادم الهندســــة مــــدخال 2005ســـليمانو يلعــــورو عبـــداللطيفو مصــــطفى ا -73
المــاتمر العلمــي الــدولي حــاي األداء المتميــف للمنظمــات  -لــ داء المتميــزأ

ـــات كليـــة  –قســـم علـــوم التســـيير  –مـــار   9-8فـــي الفتـــرم مـــ   – والحكام
 جامعة ورقلة.  – الحقوق والعلوم االقتصادية

 والبحـث العليـا للدراسـات اؤسـتراتيجية البنيـة "(2008علي ا ًلهيبو محمد  -74
الماتمر الدولي الرابـ   -القاهرمأ اؤستراتيجية لجامعة التنافسية العلمي قاطرم

 جامعة القاهرم. -للبحا  العلمية وتطبيقاتها
دار  – لتقيـيء العـامليناإلدارة باألداء كمـدخل ( 2011صالحو سلوت عمـر ا -75

 القاهرم. –النهضة العربية 
 مجلـة -االجتماعيـةأ الم سسـات فـي األداء ( أتقويم2012صديقو حسي  ا -76

 والعلـوم اآلداأ كليـة  -األو  العـدد -  :28 المجلـد– دمشـر جامعـة
 دمشق. جامعة - اؤنسانية

(و أتقــــويم األداء االســــتراتيجي 2012صــــالو الــــدي و نســــري  صــــالح محمــــد ا -77
مجلــــة ماـــــتقبل  -المصــــرية باســــتخدام بطاقـــــة األداء المتــــواجنأ للجامعــــات

مجلة علمية دورية محكمة تعالج  ضا ا التجد ـد واإلبـداع  -التربية العربية
المركـــز العربـــي للتعلـــيم  81العـــدد:  -19المجلـــد:  -فـــي التنميـــة البشـــرية

المثتــب  -العملــي مــع كليــة التربيــة جامعــة عــي  ًلــم والتنميــة اأســد( بالتعــاون 
 . اؤسثندرية -الجامعي الحديث

المعلامـات  و المكتبـات علـا  فلـض مـدخل( 2001اللطيـف ا صـوفيو عبـد  -78
  منشورات قسنطينة. جامعة  انطينة:

ـــة 2010المليجـــيو رضـــا إيـــراهيم اضـــحاويو ييـــومي محمـــدو  -79 ( أدراســـة مقارن
لـــنظم ضـــمان الجـــودم واالعتمـــاد الم سســـي للجامعـــات فـــي كـــل مـــ  أســـتراليا 

المـاتمر الـدولي الخـامك للمركـف  –وألمانيا و مثانية اؤفادم منها فـي مصـرأ
ــي لمجتمــ   ــيء العرب ــاان ماــتقبل فصــالئ التعل ــة بعن ــيء والتنمي ــي للتعل العرب
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المثتــب  –يوليــو  15 -13فــي الفتــرم مــ   -ا ير ورؤى المعرفــة تجــارب ومعــ
 اؤسثندرية. –الجامعي الحديث 

تاجهــات اإلدارة ( 2010ضــحاويو ييــومي محمــدو المليجــيو رضــا إيــراهيم ا -80
 القاهرم. –دار الفير العربي  –الترباية الفعالة في مجتم  المعرفة 

(و أدراســـة مقارنـــة 2011ضــحاويو ييـــومي محمـــدو المليجـــيو رضـــا إيـــراهيم ا -81
لـــنظم الحوكمـــة الم سســـية للجامعـــات فـــي كـــل مـــ  جنـــوأ إفريقيـــا وجمبـــايوي 

المــاتمر العلمــي التاســ  عشــر للجمعيــة  -و مثانيـة اؤفــادم منهــا فـي مصــرأ
البشـرية  المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية بعناان التعليء والتنمية

 القاهرم.  -دار الفير العربي -م2011يوليو  9 -في دوي  ارة ففريقيا
(و أالتخطــــيط االســــتراتيجي مــــدخل لجــــودم 2010ضــــحاويو ييــــومي محمــــد ا -82

ـــيم الجـــامعي رؤيـــة مســـتقبليةأو  ـــة الاـــابعة لقاـــء أصـــاي التعل ـــدوة العلمي الن
 11لثالرـاء يـوم ا -التربية بعناان التخطيب االستراتيجي في التعليء الجامعي

 جامعة طنطا.  -كلية التربية  -2010مايو 
التعليء الجـامعي ( 2004طعيمةو رًلدي أحمدو البندريو محمد ي  سليمان ا -83

 القاهرم. –دار الفير العربي  – بين رصد الاا   ورؤى التطاير
(و أمنظومــة تقــويم األداء الجــامعي 2014عبــد الخــالقو مفيــدم إيــراهيم علــي ا -84

دراســـات فـــي التعلـــيء  -جـــودم الشـــاملة ونظـــم االعتمـــادأفـــي ضـــوء معـــايير ال
ــة محكمــة -الجــامعي ــة دوري مثــرر عــدد خــاج بــأوراق  26العــدد:  - مجل

عمل وأبحا  الم تمر القومي السـنوي الثـام  عشـر االعربـي العاًلـر( لمركـز 
تطــوير التعلــيم الجــامعي بالتعــاون مــع مركــز التعلــيم المفتــوو بعنــوان أتطــوير 

ــــــة  منظومــــــة األداء فــــــي الجامعــــــات العربيــــــة فــــــي ضــــــوء المتغيــــــرات العالمي
مركـــــز تطـــــوير  -2014أاســـــط   11 -10فـــــي الفتـــــرم مـــــ   -المعاصـــــرمأ
 التعليم. 
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( أتقـويم أداء الجامعـات 2014محمـد ا الـدهب سـوار عبـد الـرحم و مـدني  -85
ـا لمنظـور األداء المتـواجن   -2008 العالميـة إفريقيـا جامعـة حالـة دراسـة وفقم

كليـة لالقتصـاد والعلـوم  – 4العدد: –العلمية  اال تصاد كلية مجلة -أ2013
 جامعة إفريقيا العالمية. –اؤدارية والسياسية 

المخطـــب العـــا  للتعلـــيء (و 2008عبـــد الـــالاو جـــال  عبـــد الحميـــد وةخـــرون ا -86
ـــي مصـــر  ـــالي ف وجارم  -وحـــدم التخطـــيط االســـتراتيجي -2022-2007الع

 القاهرم.  -التعليم العالي
( أداء الجامعـات فـي خدمــة 2004عبـد الناصـرو عبـد الناصـر محمـد رًلـاد ا -87

المجتمـــع وعالقتـــه باســـتقاللها: دراســـة مقارنـــة فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
قســم  -رســالة دكتــاراغ غيــر منشــارةوالواليــات المتحــدم األمريثيــة والنــروينو 

 جامعة عي  ًلم .  -كلية التربية -تربية المقارنة واؤدارم التعليميةال
الخطــة البحثيــة الخماــية ( 2012عبدالحميـد وةخـرونو مــاهر عبدالمحسـ  ا -88

قطــــاذ الدراســــات العليــــا  –( 2017 -2012لقطــــاع العلــــا  األساســــية )
 جامعة القاهرم. –والبحو  

ــي الماساــة العصــرية، ( 2012عبــدالفتاوو منــا  رًلــاد ا  -89 ــة ف  ضــا ا فداري
 القاهرم.  –دار النهضة العربية للنشر والتوجيع  –رؤية وا عية ونظرة ترباية 

( 2006عبدهللاو عبدالمنعم محمد محمدو الشا  و محمود مصـطفى محمـود ا -90
ـــرات الع ـــيم الجـــامعي واقعـــه وســـبل تطـــويرا فـــى ضـــوء الخب ـــل التعل ـــة تموي المي

ـــة  ـــة –الحديث ـــة واجتماعي ـــد: - دراســـات ترباي كليـــة  -2العـــدد:  – 13المجل
 جامعة حلوان. –التربية 

( أالتنميـة المهنيـة ألعضـاء هيلـة 2011عبدالمطلبو أمل عبدالمطلب سعد ا -91
ــــرم األســــتراليةأ  ــــي ضــــوء الخب ــــدري  الجــــامعي ف ــــة  –الت ــــة التربي ــــة كلي مجل

 جامعة المنصورم.  –التربية  كلية – 1الجزء:  -75العدد: – بالمنصارة
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( أرقافــــات الشـــعوأ األخــــري فــــي التعلــــيم 1994عبـــدالنبيو ســــعاد بســــيوني ا -92
مجلــة  –الثــانوي كمــدخل لتنميــة التفــاهم الــدولي فــي الســويد وبلجيثــا وفنلنــداأ 

مجلـــة علميـــة متخصصـــة، تصـــدرها الجمعيـــة المصـــرية للتربيـــة  –التربيـــة 
 .18العدد:  – 3الجزء:  – المقارنة واإلدارة التعليمية

التربية المقارنة فـض بـدا ات القـرن، األ ـد الاجيا ( 2004عبودو عبـدالغني ا -93
 القاهرم.  –دار الفير العربي  – والتربية واأللفية الثالثة

ــة(و 2011عزبــيو محمــد علــي  ا -94 ــيء الجــامعي و ضــا ا التنمي مثتبــة  -التعل
 القاهرم. -األنجلو المصرية

 الجامعة في التدري  هيلة أعضاء أداء ( أتقويم2012ا جاسم عزيزو حاتم  -95
 . الفـت  مجلـة -ديـالي(أ جامعـة فـي ميدانيـة نظر الطلبـة ادراسـة وجهة م 
 ديالي. جامعة - األساسية التربية كلية - 50العدد:  -لانة آب

التخطـــيب االســـتراتيجي وجـــادة التعلـــيء ( 2010علـــيو أســـامة محمـــد ســـيد ا -96
 دسوق. –دار العلم واؤيمان  – واعتمادغ

( أتقيـــيم أداء األســتان الجــامعي فــي ضـــوء 2005علــيو ناديــة حســ  الســيد ا -97
مجلة غير دورية محكمـة  –دراسات فض التعليء الجامعي  –معايير الجودمأ 

 جامعة عي  ًلم . –مركز التعليم الجامعي  – 8العدد:  – متخصصة
اســــة تحليليــــة فحصــــايية در ( 2002عمــــارم و ســــيد ســــيد عبدالســــميع علــــى ا -98

 -2002ونظريــة متكاملــة عــن اإلدارة المركفيــة للبعثــات خــالي الفتــرة مــن 
 القاهرم.  –اؤدارم العامة للبحو  الثقافية  -2008

ـــالي، (و 2010االاـــرو مايثـــل وةخـــرون ا -99 ـــيء الع مراجعـــات لاياســـات التعل
منظمـة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان االقتصـادي  -التعليء العـالي فـي مصـر

 والبنت الدولي. 
اإلدارة اإللكترونيــة وآفــاق الحاءــر وتطلعــات ( 2004انــيم و أحمــد محمــد ا -100

 المنصورم. –المثتبة العصرية  – الماتقبل
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منظومـــة  –( أالمالحظـــات وأيـــرج الفجـــواتأ 2011فيـــروليني و فيلـــي مـــاتي ا -101
ــيم فــي الممليــة العربيــة  إطــار مبــد ي للشــراكة مــع النمــونج  –الســعودية التعل

 مجموعة األار. –نوفمبر  22 – نتايج ور ة العمل التشاورية –الفنلنديأ
 –الماـتقبل  –العالمة والتعليء الجامعي، المضامين ( 2006كاريو جـان ا -102

ترجمة: السيد عبدالعزيز البهواًليو سعيد ي  حمـد الربيعـىو  – دراسات حالة
 القاهرم. –عالم اليتب  –الشبلي عبدهللا ي  علي  

 التـدريك فـي اإلبداعيـة األسـاليذ (2002ا وةخـرونو يربـرا مـارتيرو -103
 دار الخطاييـةو محمـد ماجـد بعـارمو اللطيـف عبـد حسـي  :ترجمـة والجـامعي
 عمان.  الشروقو

ـــاجيف( 1994مجمـــع اللغـــة العربيـــة ا -104  –وجارم التربيـــة والتعلـــيم  – المعجـــء ال
 القاهرم.

 –الجادة في الماساات والبـرامج الجامعيـة( 2014مجيدو سوس  ًلـاكر ا  -105
 عمان. –دار صفاء للنشر والتوجيع

( مبـادرات إصـالو التعلـيم الجـامعي 2011محمد و سحر محمد أيو راضي ا -106
 -المصــري فــي ضــوء متطلبــات التنميــة المجتمعيــة الشــاملة أدراســة تحليليــةأ

 –كليـــة التربيـــة  –قســـم أصـــو  التربيـــة  –غيـــر منشـــارة  –رســـالة دكتـــاراغ 
 جامعة ينها.

( أمعوقــــــات التخطــــــيط االســــــتراتيجي 2014محمــــــد وأحمــــــد محمــــــد أحمــــــد ا -107
دراسات في التعليء الجـامعي )مجلـة  –رؤية تربويـةأ  –بالجامعات المصرية 

عــدد خــاج بــأوراق عمــل  -مثــرر 26العــدد:  دوريــة محكمــة متخصصــة(
بحــــا  المــــ تمر القــــومي الســــنوي الثــــام  عشــــر االعربــــي العاًلــــر( بعنــــوان وأ

تطــوير منظومــة األداء فــي الجامعــات العربيــة فــي ضــوء المتغيــرات العالميــة 
ـــــيم  –أاســـــط   11-10فـــــي الفتـــــرم مـــــ   -المعاصـــــرم مركـــــز تطـــــوير التعل
 جامعة عي  ًلم . -الجامعي
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ت المصــرية ( أتحســي  أوضــاذ الجامعــا2014محمـودو خالــد صــالو حنفــي ا -108
 –فــي قــوا م التصــنيف العالميــة كمــدخل لتطــوير التعلــيم الجــامعي المصــريأ 

 26العـدد:  دراسات في التعليء الجامعي )مجلـة دوريـة محكمـة متخصصـة(
عــدد خــاج بــأوراق عمــل وأبحــا  المــ تمر القــومي الســنوي الثــام   -مثــرر 

ت العربيـة عشر االعربي العاًلر( بعنـوان تطـوير منظومـة األداء فـي الجامعـا
أاســط   11-10فــي الفتـرم مــ   -ةفـي ضــوء المتغيـرات العالميــة المعاصـر

 جامعة عي  ًلم . -مركز تطوير التعليم الجامعي –
 -( أأبعاد أجمة التعليم الجامعي أدراسـة تحليليـةأ1999محمودو يوسف سيد ا -109

 – الماـتقبل"ماتمر جامعة القاهرة لتطاير التعليء الجـامعي "رؤيـة لجامعـة 
ـــرم مـــ    –قاعـــة االحتفـــاالت اليبـــرت  – 1الجـــزء:  –مـــايو  24-22فـــي الفت
 جامعة القاهرم.

( أنمونج مقترو لتطبيق مفهـوم إعـادم 2002مصطفىو يوسف عبد العاطي ا -110
ـــيم الجـــامعيأ ـــات فـــي التعل ـــة  -هندســـة العملي ـــة التربي ـــة  –مجل ـــة علمي مجل

ية للتربيـــة المقارنـــة الجمعيـــة المصـــر  – 6العـــدد:  -5الســـنة:  – متخصصـــة
 جامعة عي  ًلم . –كلية التربية  –واؤدارم التعليمية 

 –د. ن  – والمهـارات البشـر، األصـل فدارة (2002ا سـيد أحمـد مصـطفىو -111
 القاهرم.

ـــــوا  ا -112 ـــــزم تنافســـــية 2013نصـــــرو ن ـــــة مـــــدخل لتحقيـــــق مي ( أاؤدارم اؤليتروني
المـــاتمر العلمـــي  –أمســـتدامة لم سســـات التعلـــيم العـــالي اتجـــارأ أوروبيـــة( 

 – الاــناي العشــرين بعنــاان التعلــيء والتحــد ث فــي دوي االتحــاد األوروبــي
صـرية الجمعيـة الم –نوفمبر يـدار الضـيافة  28المنعقد يوم الخمي  الموافق 

 جامعة عي  ًلم .  –للتربية المقارنة واؤدارم التعليمية 
(و أرؤيـــة مســـتقبلية حـــو  األداء الجـــامعي فـــي 2007نصـــرو محمـــد علـــي ا -113

بحـــا  المـــاتمر الاـــناي األوي  -الـــوط  العربـــي لتحقيـــق الجـــودم الشـــاملةأ



 مقارنة لألداء اجلامعي يف اسرتاليا وفنلندادراسة                 رمضان حممد السعوديد/ 

835 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                          العدد السادس – ديسمرب 2016م

فــي  - للمركــف العربــي للتعلــيء والتنميــة بالتعــاون مــ  جامعــة عــين  ــمك
 -المثتــــب الجــــامعي الحــــديث -2الجــــزء:  -2004مــــايو 58-3الفتــــرم مــــ  
 اؤسثندرية. 

( أاستخدام مدخل إعادم الهندسة في تطبيـق 2010نوفلو نهلة محمد لطفي ا -114
المعـــايير القوميـــة لمعلمـــة ريـــات األطفـــا : دراســـة ميدانيـــة يريـــات األطفـــا  

المــاتمر العلمــي الاــناي الثــامن عشــر بعنــاان  -التجريبيــة بشــما  القــاهرمأ
-6فـي الفتـرم مـ   –تجاهات معاصرة في تطاير التعليء في الا ن العربي ا
ـــــــر  7 ـــــــد:  –فبراي ـــــــة واؤدارم  – 2المجل ـــــــة المقارن ـــــــة المصـــــــرية للتربي الجمعي

دار الفيــــر  –جامعــــة ينــــي ســــوي   –التعليميــــة بالتعــــاون مــــع كليــــة التربيــــة 
 القاهرم. –العربي 

عـات المصـرية فـي ضـوء ( أتطـوير أداء الجام2008هاًلمو نهلة عبـدالقادر ا -115
مجلــــة التربيــــة، مجلــــة علميــــة متخصصــــة،  –إدارم الجــــودم اؤســــتراتيجيةأ 

الســـنة:  – تصـــدرها الجمعيـــة المصـــرية للتربيـــة المقارنـــة واإلدارة التعليميـــة
 جامعة عي  ًلم . –كلية التربية  – 23العدد:  -11

 أتطــوير نظــام (2015هويمــلو ايتســام ناصــر يــ و العنــاديو عبيــر مبــارك ا -116
 ضوء تجربتي اليابان وفنلنـدا  إعداد المعلم في المملية العربية السعودية في

 . 2العدد:  – 4المجلد:  – المجلة الدولية الترباية المتخصصة  –
ــاق علــض  البحــث العلمــي ( 2014للتخطــيط ا الــوجارم وكالــة  -117 وا ــ  األنف

 - 1435/2013والتطاير في المملكـة العربيـة الاـعاد ة للعـا  الجـامعي 
 الريات. –وجارم التعليم العالي 

%( مــــ  طلبـــات يــــراءات 78اـــاجي كشــــميم: خمـــ  دو  متقدمــــة تســـتحون ا -118
 ?http ://www.al-madina.com/node/467072االختراذ العالمية 

risala, accessed date15/11/2015  
 قضايا وةراء. –( تينولوجيا التعليم 2012أيوالفوجو يوسف ا -119
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http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2012/74788.htaccess

ed date 6/5/2016 
 نبكم مختصرم ع  التعليم الفنلندي. -120

www,oph.fi/154844_finish_education_in_a_nutshell_in_arabic.p
df,accessed date 27/2/2016. 

ـــــكم عـــــ  المشـــــروذ  -121 ـــــات: نب ـــــويم الطـــــالأ واالمتحان مشـــــروذ تطـــــوير نظـــــم تق
(http:www.helwan.edueg/pequalityprojectnnotes.htim/24

/9/2016).  
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