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entrepreneurship: A Case Study of the University of Anbar according to
universities governance card used from the World Bank

:المستخمص
 اا ل ب ضببن، إ ااببب،اد ضن وضبب،يا بب، ومببم،ً تث االببم وات ةببب واتضل، اة ب،ن ضب ب ال،ضمبب، أص ب م ضوعببوع ةواضببم ات

يل اتالضي وغبا اتالضي بن ال ضن اتةاوضم،الم اال ااة ف و ةصبثم اتان،ن اتلثطم في ضض،خالته ضل بم واتب

ن فباا اتضبب ان ات ة ببي، و باتك فب،ن واطوبافب،ضمب، ضببم تث،ن اتم،لب،و واتض اضبل اتضب لي فبي البم اتلب،ع اتخب،واتقطب
صببال، ن اتضخاثنببم اتضملبببم أو اثببك اتض اضببم،ن واتةاوضبب،ن واتضلظضبب،ن اتضؤللبب،ضبب،أصب م فببي اأا ب اول افاض
ا،ض بم االل ب، ن وتثوووف يثى واول ةواضم،ضم، م تث،اةلبن اتوعل اتم

واطوبا ات بال اتضؤللي في اإل ااة

وبم،ا ضو بط ط،ضمبم االل ب،  ةواضم،ا ا م، الطثقن فاد ات االم في اتك ضن خالل وب، ف،ا أ م،وتامخبو ووب
، واضبزف، ة،  ول،  ا،ن اتوصول اتى اب،ضج ات لك ات وتي واتب،اتةواضم اتضلاخ ضم ضن و ل ال

. الريادة,  بطاقة الحوكمة, حوكمة الجامعات:الكممات المفتاحية

ABSTRACT:

Universities governance became a wide field to discussing, Studying and researching
because it become administrative concept to embody through it methodical and
program power in practicing management, it is the result of formal and informal react
between government, private sector and civilized society to design and develop public
policies of universities . Thus this researching field become on the Top of interesting
register of different institutions, organizations and governments which intended with
institutional structure, reform and development, in management, and improvement the
general situation of universities, to mark the fact of Anbar University governance,
diagnose and measure its dimensions, this study it was launched in that field by
measuring the dimensions of Anbar University governance under the governance card
used by the World Bank program and programs access to its entrepreneurship and its
success.
Keyword: universities governance, governance card, entrepreneurship.
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المقدمة
اص م ضوعوع اتةواضم ضن اتقع،ب ،اتضثةم في اتولط ات ،ضمي يثى اتضلاوب،ن ا،فم لواء ا،ن ضل ،

اتضةثي واتم،تضي لظ اا تض ،بما اد ات مض ال،لي وضالزم تاةقبق اي ل عم او الضبم في اتمضثبم اتامثبضبم ال
ضنا اا  ،ضض ،بلا يي في فاا ات ةب ياض ضن وم اتةواضم وا ابا االفاض،م ض ،وط بمم اتمالوم ات اتم اتى و و
فاا اتضن وم اتاي م،ع في االول،ط ات ،ضمبم خالل اتمق االخبا اا بما ا يضثبم اخاب،ابم ض  ،اة ااابم ضن ات ،ضمم
او اتاثبم او ةاى اتقلم اتمثضي فب  ،تاقوبم ا اءد وفق ،تضم،ببا ضة ة

وان االفاض،م ،تةواضم ال بملي ض ا و و

ض ضويم ضن اتضم،ببا) (Standardsأو اال م (criterions) ،اتاي اعم  ،اتضلظض،ن اتاي املى

 ،والال ،ط

ض ضويم ضن اتضخا ،ن ) (Outcomesوفق ،تانلباان ات ،ضمم او اتاثبم اتاي اقوم النبا اثك اتضم،ببا ض ،باعضن
ضن ظاوف  ،و ق،فا  ،وعاواة اي ،ة اتانابا في ضن وم اتضخا ،ن وض ا ايا ،اف ،يضثبم تقب،ا ا اء اف اا ف ،ضن
خالل اتااابز اتاقثب ي يثى و و ا  ،م واة ة ضة ة او ا ، ،ن صةبةم واخاى خ،طئم ان ات ف فو اب ،
اتضة،واة الاال،ط اتضمافم ولقث  ،اخل ااووم ات ،ضمم واتاي اص م و ،اة يثى ضل،ي ا م يثى ل،ء اؤبا م لةو

اب ،ة ،ضمم بن لعبااا  ،وااال،ط اتاضبز

اوال :منهجية البحث:
 .1مشكمة البحث:

اوا ه ضؤلل،ن اتامثبم اتم،تي ضماالن وضموو،ن ضام ة اة ضن أ اء يضث  ،ااق ض  ،از وا بم اتضم،ببا
و طء انمبل يضثب،ن األ اء تاا ،ءن فاد ات االم الا  ،م تثم ب ضن اة ب،ن ي ةّ أفض  ،اط بق ةواضم
ات ،ضم،ن واةقبق ضم،ببا عض،ن ات و ة في اتامثبم ات ،ضمي ،إلع،فم إتى اةقبق اتاب ،ة ات ،ضمبم اا ان اتاوصل
اتى ضمافم واعةم و وبقم ةول ضخا ،ن ولا،ئج اتامثبم اتم،تي بمال افضبم خ،صم في اوفبا فاو اتاةلبن

واتاطوبا تةواضم اتامثبم اتم،تي اض ،ان اياض ،لظ،م تثنةو واتاقوبم ات واي تثضؤللم اتامثبضبم ضن م،له ابع ،ان
بوفا عض،ل،ن اللابن،ء اتضؤللم اتامثبضبم تضلاوى ضق ول ضن ات و ة

ضن خالل امخبو اتن وان في اوفبا

اتضاطث ،ن و االبن،ء ،تضم،ببا اتضة ة واتلمي تثاصةبم واتاطوبا اللابن،ء ضاطث ،ن اتضم،ببا او ض ،بنوو ،

 .2اهداف البحث:

ب ف فاا ات ةب اتى ض ،بأاي:

أ -ياض وضل،ومم االطا اتلظابم اتضن،فبضبم واتناابم تثةواضم وامزبز اتاب ،ة ات ،ضمبم و و ه خ،و في
اتامثبم اتم،تي

ط -ال،ول واةثبل ضلاوى اتاطوا واا ،ف،ن ضض،الم ضاغباان ات االم (اتةواضم و اتاب ،ة ات ،ضمبم في اتامثبم
اتم،تي واضا،لبم اط بقه في اتمااق

تا ا اه

و اتق،ء اتعوء يثى اتموط اتاي وطماه واتخص،ئو اتضضبزة

ن -االل ،م اتضمافي أ م ،اتةواضم وافضبم اياض ،ف ،في ضؤلل،ن اتامثبم اتم،تي

 .3اهمية البحث

ا ضمن األ ب،ن أن اتةواضم في اتضل بم اتم،ضثم تامزبز اتضل،ئثم ات ،ضمبم واتمن،فبم واتلزافم وات قم في
ضؤلل،ن اتامثبم اتم،تي في خعم اتاةوالن اتضال،ايم في بئم اتامثبم اتم،تي اا ان اتنثلن،ن اتاقثب بم في لظم
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اتامثبم اتاي اص ةن غبا و ،اة يثى ضة،ا،ة اثك اتاةوالن وان اتعاواة االلااااب بم تالااق،ء ،تاب ،ة ات ،ضمبم
في ضؤلل،ن اتامثبم اتم،تي ان امضل اثك ات ،ضم،ن يثى ضض،ال،ن غبا اقثب بم ااوائم ضل ة،تم اتاغببا اتضلاضاة
في بئبم اضا،ز ة،تم ضال،ايم ضن اتاغببا لةو ضلاق ل بل ض ،تم،تم ضن خالل ات ،ضم،ن ويثى وفق اتك فإن

ت االال ،اتة،تبم أفضبم لظابم اض ثن في ضة،وتم اأطبا اإلل ،ض،ن اتلظابم تاةقبق اتا اؤط واتاا،ضل بن ضاطث ،ن
اتاب ،ة ات ،ضمبم

ثانيا:حوكمة الجامعات:
ةواضم ات ،ضم،ن ضن اتضواعبل اتاي ةظبن ،الفاض،م اتضازاب ضؤخ اا ال صال لظ،م اتامثبم اتم،تي في ضبل

الة،ء اتم،تم واةاثن ضا،لم خ،صم في ضلطقم اتماق األولط لظ اا تض ،ياف ين فاد اتضلطقم ضن اةوالن والمم
اتلط،ق وازاب اتطثط يثى ضؤلل،ن اا ا الا  ،م وو ،ثم تثضل،ءتم ويثى لنا اتة،ل ا،لن اتة ،م اتى اتةواضم في
مض،ل افابقب ،ةبب ان اتةواضم اااز يثى ابنبم اة ب والنبا ات ،ضم،ن ولظم اتامثبم اتم،تي ألف اف  ،وابنبم
ا ااة ضؤلل،ا  ،واص ال ،زاا  ،وا،ن فل،ك اان،ق والل ةول افضبم اتةواضم و واف ،في اةلبن لويبم و و ة

اتامثبم

 1ط،وم فةو ةواضم ات ،ضم،ن(The Universities Governance Screening card )-:
ا،لن فل،ك اغ م ا باة ضمااام ت ى ضض ثي اتامثبم اتم،تي في ضلطقم اتماق االولط ومض،ل افابقب ،واتة ،م اتى

ا اة تقب،ا اتةواضم والا  ،م ت اد ات يوة و،م ات لك ات وتي

الظبم ال،ضج اتامثبم اتم،تي ،تماااه ضل ضااز

( (Marseilleتثاا،ضل اتضاولطي تاطوبا ط،وم فةو اتةواضم اتضلاض ة ضن ا وان اتاقببم اتضلاخ ضم في ث ان
ضلظضم اتام،ون و اتالضبم ( )OECDوفاد اال اة ال اقا لضواج ضوة تثةواضم اتامب ة وتال  ،اؤا يثى عاواة
اآلخا لظا االيا ،ا اتلب،و،ن اتضخاثنم اتاي المط واةنزضن خالت  ،ات ،ضم،ن ف م اتضاةثم االوتى ضن اتالنبا

واتاي مضثن (، )11ضمم ضن ث ان (ضصا اتضغاط اتعنم اتغا بم ووط،ع غزة اولا)
ات زائا ت ل،ن) تبصل اتم

م اعبف اتب (،اتمااق

اال ض،تي اتى اا ا ضن (، )111ضمم وات ف االل،لي ضن فاا اتضثاقى فو ضل،ي ة

ات ،ضم،ن في اوعبم ض ،ض  ،واص لق،ط اتقوة واتعمف ضن خالل ط،وم فةو ةواضم ات ،ضم،ن واتاي ااعضن
خضا ا م: ،
أ-

اتلب،ق اتم،م اتض ضم واالف اف

ط -اتاو به اال ااي
ن -االلاقالتبم
ب -اتضل،ءتم
ج -اتضم،اام

 .2ابعاد بطاقة فحص حوكمة الجامعات وضمان الجودة-:
أ -اتلب،ق اتم،م اتض ضم واالف اف): (Over all context mission, and goals
ضن اتمل،صا اتائبلم في اقببم ات ،ضم،ن فو االط،ا اتم،م تلظ،م اتامثبم اتم،تي واتان،يل بن اتضؤلل،ن اتامثبضبم
وات وتم ا زء ضن اتةام تعض،ن وا،ضبن اتضواا

اتالزضم تالنبا اف اف وض ،م ات ،ضم،ن

وضة،ل م ا اء ض باي اتضؤلل،ن اتامثبضبم في ايثى ضلاوى
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ط -اتاو به اال ااي ):)Management orientation

امبا اال ااة اتى اتق اااان اتبوضبم تث ،ضم،ن وضن فاد اتق اااان – اتق ول – اتال بل – وم  ،ة ات ا ،ن تثطث م
اتامبن

اتضا،فأة

واتااوب،ن االا ،بضبم وامزبز فبئم اتا ابا ل،ء وصب،لم اتضاافق فاا بملي ان ائبا ات ،ضمم

واتضلؤوتبن االخابن في اتضلاوب،ن االخاى بقوضون مضثبم اخاب،ا ايع،ؤف ،واة ب اال واا واتضلؤوتب،ن اتضا،ةم
ت م وا ا با اتضل،ئثم اتق،لولبم

ن-

االلاقالتبم (:)Autonomy

اةااام االخاالف،ن بن يضثبم االلاقالل اتض،تي واالا ،بضي فاا ات م اتاةثبثي بال،ول:
«االلاقالل اتض،تي» فو و اة ات ،ضم،ن يثى وعل اتالوم ات االبم ( )tuition feesواالةان،ظ

،الةاب،طب،ن

اتن،ئعم النبا اتاضوبل اتةاوضي واواااض االضوال والا ض،اف ،في اتضو و ان اوااض اتلق او الا ض،اف ،في
اتضو و ان اتض،تبم او اتض ،بم واضاالك و بل االااعي
«االلاقالل االا ،بضي» بأخا في االيا ،ا لبم ات ،ضم،ن اتضلاقثم تاصضبم واي ،ة اصضبم اتضل،فج ا خ،ل او
اتغ،ء ات ااضج وبااز يثى اتض ى اتاي بضان تث ،ضم،ن ان اعل فبه اتضل،فج ات االبم او اي ،ة اتلظا فب  ،واق بم
او اتغ،ء ااضج ات ا ،ن

اة ب ات ب،ال األا ،بضبم واوااا اتم

اتاثي تثطث م واة ب ضم،ببا اتق ول تال فاع ضن

فاوع اتضمافم واقببم ات ااضج وضخا ،ن اتامثبم وضل بم ال،تبط اتا ابا

ب -اتضل،ءتم Accountability:
اتضل،ءتم في اة ا م ،اتةواضم اان صثم ،تضلاوب،ن اتضخاثنم ا،ألطا اتا ابلبم واالطا اال اابم واالف اا
اتابن ت ب م لبطاة او ا ااد اان صثم مضثبم اقببم واةقبق االف اف ولما اتضمثوض،ن وضن عضل  ،االف اف
اتضؤللبم وال ،زان اتطث م وا خ،ل اتخاب بن في لوق اتمضل واتاقببض،ن اتضؤللبم (ات اخثبم واتخ،ا بم) واتانوبض ;
اتطاق اتضلاخ ضم في اقبم ا اء اتطث م وات بئ،ن اتا ابلبم اتضوظنبن اال ااببن وض ،تا اال ااة

اتاو ،م واتا وبق

اتض،تي ويضثبم ا ااة اتضخ،طا وابنبم اتام،ضل ضل لوء اتلثوك

ج -اتضم،اام ( : )participation
ات م االخبا فو م اتضم،اام واتاي بامثق ضص،تم اتض اضل ( )stack holderب ط ان اؤخا لظا
االيا ،ا ضص،تم اتض اضل اتاي فو ص،ةط اتضصثةم في و و ات ،ضمم ض ،انازد ضن ضخا ،ن تاا ب ط ان اؤخا
لظا االيا ،ا فاد اتضص،تم م ض ،فو وافم في يضثبم ااخ،ا اتق اااان ةبب بماض اتك يثى لضواج اتضؤللم
(ات ،ضمم) يثى اغم االفضبم اتوالمم ألصة،ط اتضص،تم وبماض

وافم في ااخ،ا اتق اااان يثى ات بال اتاثي

تث ،ضمم اي ان فاا ات بال واتاي بماض يثبه في ضق اا ضل،فضم اصة،ط اتضص،تم ضن اتض اضل الوق اتمضل او
اتطث م اخل ات ،ضم م او االطا اتا ابلبم وا ااة اتضوظنبن واتا ،ا اال ااي واالاة ،ان وات ضمب،ن واتلق، ،ن
واتض،لةبن ( اتابن بق ضون اتضلم) في اتض ،الن اتاي بضان ضن خالت  ،ضل،فضم اصة،ط اتضص،تم في اتق اااان
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ثالثاً:الريادة في الجامعات :
تق ب أمبب،ا اببل ضببن (الجبووي و لاليمي ،و  )62:2009إتببى أن اتضؤللبب،ن اتامثبضبببم ضبب ،فب بب ،ات ،ضمبب،ن اتاببي
اوا ه صمو ،ن ي ة فضل ،؛ ض ،باا ط

بو ة أ ائ ب ،أو ضب ،بباا ط ،تاصبوا اتضمافبي ةبول ضووم ب ،اتال،فلبي ،تللب م

تث ،ضم،ن اتضل،فلم ت  ،لواء يثى صمب ات ،ضم،ن اتما بم أم اتم،تضبم؛ تاا باو ط يثبى اثبك اتضؤللب،ن اط ببق ضب،
لب ق ض ب يوض ً،ة ببم ضمبببن ضببن اإللنبب،ق ضو ب ً،خطبوان ض اولببم تاةقبببق اتاضبببز فببي أ اء اتمضثبببم اتامثبضبببم ،ا بب،د
اةقبق اتضخا ،ن اتضطثو م
والببال ،اً إتببى اتقببول أيببالد بمبببا ات ،ةببب إتببى أن اتخببب،ا اإللببااااب ي اتضطبباو أضبب،م ات ،ضمبب،ن فببي اتووببن
اتة،عببا فببو البباخ ام اتاب ب ،ة اتالظبضبببم تغبباض زببب ،ة أ ائ بب ،اإللببااااب ي واةلبببن خ ب ضا  ،اتامثبضبببم و بباتك ف ببي
اص م ،ضمم اب ،بم وفاا ض ،ام ايب ا د ضبن خبالل ط،وبم ةواضبم ات ،ضمب،ن اتضمب ة ضبن ات لبك اتب وتي اتابي اصب ةن
ا اة وب،ا اب ،ة ات ،ضم،ن واةنبزف،
واب ،ة ات ،ضم،ن ا صا ل،فا اتى اتض اضل اض ل إالضا،ل،ن اتابي ضبن خالت ب ،بابوج ا ااب،ا اتضؤللبم واتلبض،
تإلضا،ل،ن اتاي بض ث ب ،واوبل فباد ات ،ضمب،ن أن الضبو وااطبوا فبي إطب،ا فابب ضبن اال ااب،ا ضبن خبالل اتقب اة اتمقثببم
واتالظبضبم يثى لقل أفضبم ض ،ب يو ته األف اا اتم،ضثبن في اثك اتضؤللب،ن اتامثبضببم تاةقببق اتنمبل اتابب ،ي واو،ضبم
ضؤللب ب ب ب ب ببم امثبضبب ب ب ب ب ببم انب ب ب ب ب ببام أفب ب ب ب ب ببق اتضلب ب ب ب ب بباق ل والب ب ب ب ب ببضم ب ب ب ب ب بب،تاطوا واتلضب ب ب ب ب ببو اتب ب ب ب ب بباي بب ب ب ب ب ببلماا ب ب ب ب ب ب واد يثب ب ب ب ب ببى
اتض اضل()Ivancevich,1997:462
ويل ض ،اا ل ( )Guerrero et al.,2006وزضالئه األ ب،ن اتخ،صم ،تاب ،ة ات ،ضمبم ام الامااض لض،اج
لظابب ببم و االب بب،ن ا اب بب ببم خ،صب ببم ،تضوعب ببوع فنب ببي اتلضب بب،اج اتاب ببي طاة ب بب ،اب ببل ضب ببن (

;1998

Clark,

 )Sporn,2001:121-134; Etzkowitz,2004:64-77; Kirby,2006:599-603مبب،ف ()Guerrero
أن فبباد اتلضبب،اج اصببلف اتمواضببل ات بئبببم اتاببي اببؤ ا يثببى اتاببب ،ة ات ،ضمبببم فببي ا لبببن ضببن اتاصببلبن،ن :اتالببضبم وغبببا
اتالببضبم وأل بب ،اا ببل ا تضب خل اتضؤللببي ف،تمواضببل الببضبم امببضل :ات باببل اتالظبضببي تث ،ضمببم واتةواضببم تا ب أ ا ب ا با
اتب يم ات بب،ضمي و بااضج اتامثبببم ات بب،ضمي فببي اببب ،ة األيضبب،ل واتمواضببل غبببا اتالببضبم فببي :ضواوببف ات ،ضمببم اتاب ،بببم
اا بب،د اتض اض ببل وضل ببب،ن اتاب ب ابا اتاببب ،ي ولظببم اتضا،فبب ن ضق ،ببل األ اء ات بب،ضمي واتمببال ( )1بوعببم أ بباز
اتلا،ئج اتاي اوصثوا إتب  ،وب بن اتمواضل اتاي اؤ ا يثى ألم،ء أبم ،ضمم اب ،بم واطوباف،
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العوامل الرسمية

عهً يستىي
االقتصاد
انكهٍ

قُاس انذعى نخهق
األعًال انجذَذة

انتذرَش

رَادَت انتعهُى

العوامل غير الرسمية

يىاقف انجايعت اتجاه
انًجتًع

المخرجات

رَادَت
انجايعت

انبحىث

انرَادة

ينهجُاث انتذرَش انرَادٌ

دور نًارج ونظى انعىائذ
األكادًَُت

عهً يستىي
االقتصاد
انجزئٍ
الشكل ( )1العوامل التي تؤثر عمى إيجاد وتطوير الجامعات الريادية
Source:
M.,Kirby,
Kirby,
& Urbano,
D., (2006).
“A review
literature
review on
Source: Guerrero,
Guerrero, M.,
D., D.,
& Urbano,
D., (2006).
“A literature
on entrepreneurial
universities: an institutional
approach.
Presented approach.
at the 3rd Presented
conference at
of the
pre-communications
entrepreneurial
universities:
an institutional
3rd conferenceto
congresses”.
Business
economic
department,
autonomous
university
of
barcelona.
Barcelona
.
of pre-communications to congresses”. Business economic department, autonomous
university of barcelona. Barcelona
ووفقب ً،تمواضببل اتضببااواة أيببالد فقب أقت و ( ( )Guerrero et al.,2006مببض اتضؤم باان واتضقبب،ببا واتاببي ،ئببن
ضاوافقببم ضببل ط،وببم ةواضببم ات ،ضمبب،ن اتضم ب ة ضببن و ببل ات لببك ات ب وتي واظ ببا فبباد اتضؤم باان واتضقبب،ببا فببي ات ب ول
اآلاي(-:)Sooreh et al.,2011:185
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ات ول ( )1اتضؤماان واتضق،ببا تثمواضل اتاي اؤ ا يثى إب  ،واطوبا ات ،ضم،ن اتاب ،بم

العوامل الرسمٌة
العوامل غٌر الرسمٌة























العوامل البٌئٌة
التوجه الواضح نحو الثورة التعليمية لاللفية الثالثة.
انتقال أعضاء الهيئة التدريسية.
المستويات العليا.
الوحدات التنظيمية.
االستقاللية من الدولة.
النظم واإلجراءات.
الملفة الشخصية.
الملفة المهنية.
أنواع مقاييس الدعم.
اإلنفاق المستثمر على المقاييس.
قنوات االتصال.
اإلنفاق المستثمر على االتصاالت.
األنواع.
اإلنفاق.
الطلب.
المقاصد.
الموثوقية.
التسهيالت.
النظرية والممارسة.
مصادر التدريس.
احترافية التدريب.
الدراسات واألطاريح البارزة حول الريادة.
التوجه.
األنواع

& & Safarzadeh, Hossein

& Salamzadeh, Aidin

المؤشرات
الرسالة
الهيكل التنظيمي

المقاٌٌس
التنظٌم
الجامعً
وهٌكل
الحاكمٌة

هيكل الحاكمية
المدراء
مقاٌٌس
الدعم

الوجود والبقاء
االنتشار
البرامج
الكورسات
الطلبة
الكلية
األداء األكاديمي
المنهجيات
دور النماذج
نظم العوائد

التعلٌم
الجامعً
الرٌادي
توجهات
الجامعة
نحو الرٌادٌة
معرفة منهجٌة
التدرٌس
دور النماذج ونظم
العوائد األكادٌمٌة

Source: Sooreh, Latif Karimi

Salamzadeh, Yashar, (2011), "Defining and Measuring Entrepreneurial Universities: A
Study in Iranian Context Using Importance-Performance Analysis and TOPSIS
Technique", Global Business and Management Research: An International Journal ,
Vol. 3, No. 2., P:185.
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رابعاً :الجانب التطبيقي لبطاقة حوكة الجامعات:

واعضلن فاد اتنقاة ب،ن ووصف ت ط،وم اتةواضم تث ،ضمابن ضوعوياي ات االم اياض ن تث ،ضم،ن اتاي

م،اان اتاي اص اف ،ات ال،ضج االلض،ئي تث لك ات وتي واوان في اتضؤاضا االول تةواضم ات ،ضم،ن اتضلمق في
اتضغاط  1111وتاون ات ،ةب ضلؤل ةواضم ،ضمم االل ،ا فق اياض فاا ض أ اتاققبم اتاااي وااللا ب،ن اتاي بم د
ات لك ات وتي

 .1منهجية إعداد بطاقة فحص حوكمة الجامعات
الا فن ط،وم فةو ةواضم ات ،ضم،ن إص اا صواة ب،لبم وضاا م تلظ،م ةواضم ال ،ضمم في مال
ضخطط يلا واي ةبب ام اض بل ال ُم ضن األ م ،اتخضلم صواة ضلاقثم .وإلص اا ال ضخطط ا،ن عاوابً،
ٍ
صضم الا ب،ن
إ ااء اقببم وبق قبضم ي بم تثوعل اتضثضوا في ال ،ضمم ،تلل م تال ضن األ م ،اتخضلم .وو ُ
ط،وم اتنةو خصبص ً،تثضل،ي ة في اة ب وعل ال ضؤللم يثى ٍ
ال ضن األ م ،اتخضلم.

 .2تحدٌد وضع الجامعة على كل ُبعد :تصمٌم االستبٌان

ام اقببم ضض،ال،ن اتةواضم يثى خضلم ضة،وا اض ل خضلم أ م،

واضن صب،غم ال ضةوا طابقم ل،ئبم

طاف ضن اتطافبن أة االا ،ف،ن اتة ب م ) فمثى ل بل اتض ،ل ا،ن االا ،د تُم اتضل،ءتم" إتى أي
ةبب بض ل
ٌ

ض ى ااون ات ،ضمم ضلؤوتمً أض،م أصة،ط اتضصثةم؟ ("وتاتك باللى اة ب وعل ال ضؤللم يثى أة اتضة،وا
ٍ
واعضن االلا ب،ن  45لؤاالً وام اقلبضه
امخبو تإل ، ،ن يثى اتضؤماان اتضخا،اة تال ُم ل ق وصنه.
إ ااء
ّ

إتى خضلم أ زاء تباط ،ق ضل ي اتضة،وا أو األ م،

وألن ال ضةوا ا،ن بض ل اا ،ف ً،ضضب اًز تةواضم ات ،ضم،ن

فق ال،وتن األلئثم اتضض،ال،ن اتضثضولم اتاي امنن ين ض ى اا ،ع ات ،ضمم تالا ،د اي اتصثم ا م و بقم فمثى
ل بل اتض ،ل ام وعل األلئثم اتمماة تضةوا اتضل،ءتم قص وب،ا ا م ضل،ءتم ات ،ضمم يثى أل،ا ال م
ضؤماان في:

( و ة اتامثبم واتضلؤوتبم اال اض،يبم واتلزافم اتض،تبم ) ومضثن اتضؤماان اتنايبم اتاي ام

الاخ اض  ،تصقل اتاةثبل -:
اط بق عض،ن ات و ة وضعضوله ولا،ئ ه

أ-

ط -لما اتضمثوض،ن والاقص،ءان خول لوق اتمضل
ضم ل إ ااء يضثب،ن اتض اا مم اتض،تبم وضةاوب،ا  ،لظ اًا ألله ا،ن ضطثو ً ،إص اا ضخطط بل ّل يق

ج-

اتضق،ال،ن

فا،ن عاواب ً،اة ب وبضم ي بم تال ضةوا وو الاخ م االلا ب،ن اتضؤماان اتائبلبم اتنايبم تال ُم وا

وصنه آلن ً،واضن لل م اتاا بة،ن إتى فاد اتضؤماان الةال،ط وبضم ي بم ضاا م تال ُم ضن األ م ،وال ااون
ألظضم اتاا بم ضوعويبمً ،تعاواة وفو ض ،تم بخاثف يله اتلظ،م اتضلاخ م في ط،وم اتنةو وو ال أوصى
تبظل فاا اتلظ،م ضة،ب اً وواعة ً،و ا اتضلاط،ع وال ازال ةواضم ات ،ضم،ن ضوعويً،
لوى ي

ب اً تم ُب َا مأله

اتاضبم تثضل،ي ة في ااابط األوتوب،ن
عئبل ضن ات اال،ن اتمثضبم ةاى اآلن وت اا تم ااوافا اتاةثبالن ّ
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ولظ اًا تم م و و أل،ا يثضي ب ن وم لظ،م اتاا بم فق

اُ ِ
فااض أن ال ضؤما بل م ،تق ا لنله في اتقبضم اتم بم اتاي اض ل اتضةوا و ،تا،تي بضان ضق،الم طابقم اتا ضبل
،تاصلبف اتا اب ي وو اُلاخ ِ م ضقب،ا ضن  1إتى  5ا ،ن تال ضةوا وام وب،ا ضل،فضم ال ضؤما في ا م

اتاصلبف اتقصوى فاد قلضم "  " 5على عذد ال،ؤش اث ف ال،حي
واضبز ضبزة ائبلبم في مل اتضؤماان ضلاقثمً ين
اتل ْج األا ا ضلطقبم وةب ،بم ضمً،
ّ
تق ا،ن فاا اتلظ،م َ

ي اإل ، ،ن اتضقااةم وام اصضبم فاا اإلط،ا إلص اا ضخطط،ن يلا وابم ضلاق،ة ض ،ماةً ضن االلا ب،ن والم،ء

وواي ات ب،ل،ن اتا باة اتاي ُبةاضل أن ال ق ضن خطوان اخاى في يضثبم ألثوط اتضق،الم اتضا مبم وام اتةصول
يثى اتوعل اتضاّاط تال ،ضمم ض ا ةل،ط ض ضوع اإل ، ،ن ضعاو  ً،في ضم ل اا بة  ،وفو اةثبل وبق

بضان اةقبقه ضن خالل اتضؤماان اتنايبم .وبل ل إ ااء اتاقببض،ن يثى لط،ق أا ا) يثى اتضلاوى اتقطاي ض الً (
ل ط إضا،لبم إلم،ء وواي ب،ل،ن ا باة اعم ضؤماان ي بم و ،ثم تثضق،الم.

 .3التحقق من صحة األدوات
ام اا ،ع َل ْج ال ي اتخطوان في اتاةقق ضن صةم األ وان ةبب اضن ضل،ومم اتضل بم اتضقااةم ضل ات ث ان
اتضم،اام و اى اتاةقق ضن صةم اتمقبن األوتبن) األ م ،وض ضويم اتضؤماان( ضن فاد اتضل بم والخا ،ا
االلا ب،ن وضل بم اتاصلبف ام النبا ضاةثم ا اب بم ،لاخ ام يبلم ضن ات ،ضم،ن في ضصا واتضغاط وفثلطبن
واولا وام النبا اتضاةثم ات ،ت م وا،لن ي ،اة ين يضثبم والمم اتلط،ق ت ضل ات ب،ل،ن في ، 41ضمم .وو
لوومن اتلا،ئج ضل ضض ثبن ضن ال ، 11ضمم في وامم يضل ُيق ِ ن ث ل،ن ض،بو  . 1115وو أ ن فاد اتمضثبم إتى
امثّم اتم ب ضن ات اوا اتض ضم مأن اتضل بم ااا  ،وزب ،ة اتويي أفضبم اتةواضم بن اتضؤلل،ن اتاي ا،لن اُطّق
. ،وا،لن ضنب ةً أبع ً،في اتاةقق ضن و اة ط،وم اتنةو يثى اة ب ضخاثف اتلض،اج اتاي اا ل،ف ،اتضؤلل،ن
وفي إا،ةم يق ضق،ال،ن وتبم

رابعاً :نبذة عن مجتمع الدراسة ( جامعة االنبار )

األلن ،ضمم االل ،ا في اتم،م ات االي  1988 / 1987و أن ات االم اتنمثبم فب  ،اثباي اتاا بم واتاا بم

تث ل،ن

في اتم،م ات االي  1989 / 1988و م ف ،ام افاا ،ي

ضن اتاثب،ن ةاى أص ةن أالن اعم ( )18

اثبم ااوزع يثى ضواول ي ة في :
أ -موقع الجامعة  :وبعم (  )10اثب،ن في  :اتاا بم تثمثوم اإللل،لبم
وات ل لم

واتة،لوط

اآل اط

واتق،لون واتمثوم اتلب،لبم

واتاا بم تثمثوم اتصافم

واإل ااة واالواص،

واتمثوم اإللالضبم

واتاا بم اتاب،عبم
ط -الموقع الطبي  :وبعم ( )3اثب،ن اتطط وطط األلل،ن واتصب تم في ضااز ض بلم اتاض ،ي
ج -الموقع الشرقي  :وبعم ( )2اثباي اتاا بم تث ل،ن واتزاايم في ض بلم اتاض ،ي

9
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 الموقع الغربي  :وبعم ( )3الب اثب،ن اتاا بم في وع،ء اتق،ئم اتاا بم االل،لبم في وع،ء ة ب م واثبماتاا بم تثمثوم اتاط بقبم في فبن

اال ان ات ،ضمم ل ط االيض،ل االاف ،بم اتاي ط،تن ضة،فظم االل ،ا فق لزةن ات ،ضمم واخان ضواول بثم ت ،
في غ ا واااوك تاواصل ضلباا  ،اتمثضبم وان اال  ،م يثى فقاان ات ط،وم ضن ةبب اتاقوبم يثى ب،ل،ن ضو قم

في اول،م ائ،لم ات ،ضمم اان اتمالوم ( ( اتاخطبط وات اال،ن
اتخاب بن

اتمالو،ن ات ق،فبم

اتامثبم اتضلاضا وضا ،مم

وولم عض،ن ات و ة واالياض ،االا ،بضي ) اض ،االلا ب،ن اتخ،و ضض ثبم ات لك ات وتي فباون ل،ءا

يثى و ،ئق واةص،ئي االل اتب م ضن

م وضن

م اخاى يثى االلا ب،ل،ن اتاي االل اتى اتلظااء ضن ات ،ضم،ن

االخاى اتاي بالث  ،ات لك ات وتي اتى اتضم،اابن في اتضؤاضاان

البعد اال ول  :السياق ,الرسالة ,االهداف
ب بن اقببم ات م ين اتلب،ق واتال،تم واألف اف ضلاوب،ن ي،تبم ضن خالل ال،تم ات ،ضمم واتاي ةصثن ،
،ضمم االل ،ا يثى ا م ) (4.02وفاد ات ا م ب ة

ا ةبب ااان فب  ،األف اف اتضة ة الضب ،و وعو

ضماض ة وضص ،ق يثب  ،في ات ،ضمم ضق ،ل ا م اتاقببم اتاااي ا،لن ايثى ضن االلا ب،ن وفق ط،وم ةوام
ات ،ضم،ن واتاي ا،لن( )5ضن () 5

وال لبض ،في في توائم اتامثبم اتم،تي واتثوائم ات اخثبم تث ،ضمم وو ة ن

ات ،ن اتضملبم في ات ،ضمم ال،تا  ،واف اف  ،يثى ضلاوى اتضةثي ويثى ضلاوى ات وتي ضن خالل ضض ثبن ين

ات ،ضمم وات ،ضم،ن االخاى في ال،ضج ةواضم ات ،ضم،ن وا،لن اف اف  ،ن أل،ل ،ااض،مى ضل ال،تا  ،وفل،ك ي

ضن ات ،ن اخثبم وخ،ا بم ضملبم ضااو م النبا ال،تم ات ،ضمم اةقبق أف اف  ،ض ل ائبا ات ،ضمم ات ،ن في
و ازاة اتامثبم اتم،تي وضض ثبن ين اتض اضل اتض لي واتقط،ع اتصل،يي و ضبل اال ااان االخاى لواء في اتضؤللم او
خ،ا  ،ضن اصة،ط اتضصثةم

البعد الثاني :التوجه االداري
ا،ن تث ،ضمم ا م ضما تم يثى م اتاو ه اإل ااة في ا م االلا ب،ن يثى وفق ط،وم اتةواضم )(3.67

ضق ،ل ا م اتاقوبم اتاااي( )3ضن ( )5اتاي ةصثن يثب ، ،ضمم االل ،ا

واتاي بمو إتى ي ة والط واة ة

ضل  ،في أن ،ضمم االل ،ا ت ب  ،خطم الااااب بم امضل ضل ضؤماان األ اء اتائبلبم واتاي بام وب،ل  ،ضن خالل
الاطالي،ن واق،ابا اتاقببم اتاي أي ن ضن و ل ات ،ضمم يثى اتضلاوى ات اخثي ويثى اتضلاوى اتةاوضي ض ل وة ة
اتض اا مم اتض،تبم وبااا أن ات ،ضمم اا ل وم اتلب،ل،ن اتضاازبم اتاي بام اوفباف ،ضن و ل و ازاة اتامثبم اتم،تي

يثى ل بل اتض ،ل اااز اخاب،ا صل،ع اتقااا في ات ،ضمم عضن و ازاة اتامثبم اتم،تي

ضن خل ضن اتل،ا تضلصط

واخاب،ا بة ب ضن و ل اتو ازاة وفاا بماا إتى ة ض ،وعل ضاازي تإل ااة ضن خالل اامبم ض ضويم ضن
االمخ،و المغ،ل اتضل،صط اتقب ،بم األا ،بضبم ض ل ائبا ات ،ضمم وض ثا ات ،ضمم ويض اء اتاثب،ن وفي
مض االةب،ن ض ااء عض،ن ات و ة

10
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البعد الثالث :االستقاللية
أض، ،تلل م ت م االلاقالتبم ف،ت ،ضمم ااصوا لنل  ،يثى أل  ،ضلاقثم

مض ضة و عضن ال،ض ،

األا ،بضي ض ل واتاوظبف و مض اإل ااءان اتض،تبم اض ،أيثن عضن ط،وم ةواضم ات ،ضم،ن اتخ،صم ال،ضج
ات لك ات وتي يثى ا م ( )1.95وفاا با ل اتى ان أغثط اتق اااان في في ات ،ضمابن ااون ضاازبم عضن اط،ا
ات وتم وضل اتك ف،ن ا م الاقالتبم ات ،ضمم في عوء االلا ب،ن فو أبع ،ا،ن ضلخنع ،وأيثى وثبال ضن اتك

اتاقوبم اتاااي( )1ضن ( ) 5ضمب اا أن ااون و اااان ات ،ضمم في في ضمظض  ،اخعل تضوافقم اتو ازاة ال لبض ،في
اتق اااان األا ،بضبم وا ااءان اتاوظبف يثى ل بل اتض ،ل فإن ات ،ضمم المى اتى ضوافقم و ازاة في إ خ،ل ااضج
ب ة واخاب،ا ألواع ضن ات ااضج اتاي لبام اق بض  ،واتلمي إتى إو،ضم اتمااا،ن األا ،بضبم ضل اتضؤلل،ن
األخاى اا ضن خالل ات ،ضمم اتاي ااضال ،لاقالتباه وو ول اتطث م خ،اج ين لبطاة ات ،ضمم اض ،فو ضاازي ضن
و ل اتو ازاة واض ،ات والط األخاى اتاي اةا،ج أبع ،تضوافقم و ازاة في في اوظبف وفصل اتضوظنبن األا ،بضببن

واإل ااببن

ووعل يقو فم أض، ،تلل م تاللاقالل اتض،تي وااثقى ات ،ضمم اب اا اا  ،وضوازلا  ٪111 ،ضن ضن

اتضوازلم اتةاوضبم فبض ،بخو اتضوازلم اتمغبثبم واوااط اتضلال بن وبضان إ ااة فقط أصوت  ،اض ،بل يثى ل بل
اتض ،ل او مااء ف و خ،اج ة و ات ،ضمم

البعد الرابع :المساءلة

ا م ات ،ضمم في م اتضل،ءتم أيثى ضن اتضم ل ) )3.31واتضاض ثم ،تضل،ءتم ين و ة اتامثبم وات و ة

وات ،ضمبم مال ب وابع ً،اضاثك ات ،ضمم لظ،م عض،ن ات و ة بة ب اخل ات ،ضمم واةن ضلؤوتبم و ازاة اتامثبم

اتم،تي فاا ضق ،ل ا م اتاقوبم اتاااي ( )1واتاي ا،لن ايثى ضن اتاقببم وفق ط،وم ةواضم ات ،ضم،ن وعضن فبال

ات ،ضمم ولم تعض،ن ات و ة ( )QAبام اللب ق وام،ون ضن و ل اول،م عض،ن ات و ة في و ازاة اتامثبم اتم،تي
وبال،ول فاا اتلظ،م ضؤماان الااااب بم اام ضااو ا  ،مال ب واقببض  ،اخل ات ،ضمم ضن و ل وة ة عض،ن ات و ة
واتمض اء وائبا ات ،ضمم وضل اتك ف،ن اتضلؤوتبم اال اض،يبم واة ة ضن اتضؤماان اتنايبم تثضل،ءتم اتاي ال ب و
تث ،ضمم ان ا ان وب،ا تثلا،ئج او لماف ،يثى ل بل اتض ،ل وتم المئ ات ،ضمم الاطالي،ن تقب،ا اتضؤماان

اتضامثقم اوظبف اتخاب بن وضا ،ما م ض ل ضم ل

اتمض،تم ضاولط فااة ات ط،تم م اتاخاج وضاولط اوااط اتخاب بن ات

واتض ،الن اتائبلبم تضل،فا لوق اتمضل

ان الاخ ام فاد االلاطالي،ن بضان أن ال،ي ات ،ضمم في وعل ضؤماان األ اء ت  ،في لوق اتمضل
تضصثةم ات ،ضمم في وب،ا فاد اتضؤماان واتاواصل ضن خالل ي

واتاق،ابا اتم،ضم واتلماان واتااب ،ن االاص،الن االخاى

ولباون

ضن ولوان لماف ،ضن بل  ،اتضوول اتضؤللي

البعد الخامس  :مشاركة

أخب اا ا،ن م اتضم،اام واة
واتاي ا،لن

ضن األ م ،اتاي ا،لن فبه ا م اتاقببم اتاااي في ات ،ضمم ي،تبم مال ضثةوظ

وضاانل ين ا م وب،ا االلا ب،ن) (0.75ضق ،ل ا م اتاقوبم اتاااي ( )1وفاا ض ،مال ف وة ا باة

بن اتاقوبم اتااا ي تث ،ضمم و ا م االلا ب،ن وفق ط،وم ةواضم ات ،ضم،ن ان اق،ابا ات ،ضمم اتاي اي ن ضن خالل

"فابق اتمضل" ت ب  ،ضلاوب،ن ي،تبم ضن اتضم،اام ضن ضخاثف ات ،ن اتضملبم ،لا ل،ء ضض ثي اتض اضل اتض لي فاا
ضن ل،ةبم وضن ل،ةبم أخاى أظ ان لا،ئج االلا ب،ن أن أيع،ء فبئم اتا ابا فم أصة،ط اتضصثةم اتوةب ة ضل
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إل  ،ااض ل في ال ضن ات ،ضمم واتض ،تا األا ،بضبم (أو ض ،بم ،ت  )،ضل ةقوق

اتاصوبن اتا،ضثم في ضم،ت م ضمظم والط إ ااة اتضؤللم ض ل اتامابف أف اف اتضؤللم ووعل الااااب با ،

واخاب،ا ألواع وي ضن ات ااضج وات واان اتضق ضم ضن ات ،ضمم

الجدول ( )2يمثل الدرجات التي حصمت عميها جامعة االنبارومقارنتها بجامعة الكوفة والفجوة بين التقييم الذاتي
وفحص بطاقة حوكمة الجامعات بين الجامعتين

البعد او المحور
السٌاق ,الرسالة  ,االهداف
التوجة االداري
االستقاللٌة
المسائلة
المشاركة
نسبة المعدل

درحة التقوٌم الذاتً*
5
3
1
4
4
3.4

جامعة االنبار
النسبة
100%
60%
20%
80%
80%
68%

درجة بطاقة الحوكمة**
4.02
3.67
1.95
3.31
0.75
2.74

النسبة
80%
73.4%
39%
66.2%
15%
52.3%

الجدول من اعداد الباحث بناءا عمى االرقام التي حصل عميها من مؤشرات البنك الدولي

ب بن ات ول اوم ( ) 1اتناق بن ا ،ن اتاقوبم اتاااي اتاي ةصثن يثب  ،ات ،ضمم لاب م اتاقوبم اتاااي* واتاي بم
ضن و ل ولم عض،ن ات و ة ل،ءا يثى اةص،ئب،ن اؤخا ضن اول،م ائ،لم ات ،ضمم وضن م اال،ت  ،اتى ضض ثبم ات لك
ات وتي اض ،ا م ط،وم ةواضم ات ،ضم،ن** ف ي ضق ،ثم والا ب،ن بم ضن و ل فابق خ،ا ي م اال،ل ا،فم
اتو ،ئق اتخ،صم ،ت ،ضمم اتاي اخو فقاان ات ط،وم ( ضثةق واو  )CDويثى ال،ضج االالل

ا بن االما،ل( )1.3 1الوض،ن ت ا م ات ،ضمم تال م ،اتخضلم ضن ط،وم ةواضم ات ،ضم،ن اتضم ة ضن و ل ال،ضج
ات لك ات وتي تال ضن اتاقببم اتاااي و ط،وم اتنةو

الشكل ( )2يبين فحص بطاقة حوكمة جامعة االنبار
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الشكل ( )3يبين التقويم الذاتي لجامعة االنبار

الشكل ( )4يبين التقييم الذاتي وفحص بطاقة حوكمة جامعة االنبار

 .4المقارنة المرجعية Benchmarking
الاثزم اتضق،الم اتضا مبم اوالً اخا ،ا وفةو وف م ا ااءان اتمضل ات اخثبم تث ،ضمم م ات ةب ين افعل

اتاط بق،ن في ات ،ضم،ن االخاى واتاي ام ،ه او ال،ظا ض ،ام اة ب د واخب اًا ااببف اثك اتاط بق،ن اخل ات ،ضمم

تاةلبن اال اء وتاون ،ضمم االل ،ا النا ن ون ات ،ضم،ن اتمااوبم االخاى في ضؤاضاف ،االخبا تثنااة 12-12
ض،بو  1112في ات زائا اتاي ا،لن ضم،اام في االيوام اتل ،قم تم م و ول اوااق يضث  ،لاب م االلا ب،ل،ن اتاي
اي ن ت اا اتغاض وام للوب ،ضن و ل ات لك ات وتي الل ،ط اتضم،اام وبماف ( Etzkowitz,2004)) ،في

ا،تامثم ضن االخابن )Governance as learning from othersوااطثط اتضق،الم اتضا مبم اي اافط ات ،ضمم
ضن خالت  ،تثاةثبل اتاااي): (Rizk,2011
أ-

اطوبا اال ااك واتن م اتمضبق تمضثب،ا ،

ط -تاضبز ضلاوى اتقوة واتعمف فب ،
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ج -تاة ب لق،ط اتض اا مم ات اخثبم واتخ،ا بم
 -تثلظا اتى ا تضؤلل،ن االخاى يثى ل بل اتض ،ل ابف امضل

ان،ءة وفم،تبم تثةصول يثى افعل

ضخا ،ن وا ،وز اتعمف وعض،ن الا اضم ووا  ،في اتضلاوب،ن اتمثب ،تأل اء

وتستخدم المقارنة المرجعية لالغراض االتية)-: (Clark,1998

أ -الاخ م اتضق،الم اتضا مبم تاةلبن اتمضثب،ن اال اابم واتلض،اج ات باثبم تثامثبم اتم،تي

ط -اةلبن االلااااب بم تثلم،ط،ن ات اخثبم .واتوظ،ئف واتمضثب،ن واتاي بام اتااابز يثب  ،ضن اتخ،اج
ج - -اا،ضل اتضق،الم اتضا مبم ضل اتمضثب،ن االل،لبم تثضؤللم بضان لقل اتضؤللم اتى ضلظضم امثبم
ةقبقي
 اتضق،الم اتضا مبم لااون اا ا ف،ئ ة تثضلظض،ن اتاي اثازم إي ،ة اصضبم يضثب،ا ،ه -اتضل،فضم ،تضل،ئثم وا ااة اتلوويبم

و -اتااابز يثى ا م ،افعل اتاط بق،ن

ز -الضم ن م وا ااك افعل اتاط بق،ن اتامغبثبم
 اق بم ا اة تثامثم والا ات ةب تاةلبن اتاط بق،نط -اتةب يثى اتة ،ه تثاغبا

ي -اق بم خ،اطم طابق تثمضل
ك - -اق بم فاو تثام،ون ضل ات ،ضم،ن االخاى
ل -اق بم خ،اطم طابق تثمضل واق بم فاو تثام،ون ضل ات ،ضم،ن االخاى
واوعم االما،ل  5و 2واة اتضق،الم اتضا مبم و بئا  ،اتل ،ةم
د است الخطت
ت،كيياث
التكيف
للتحسين

ج،ع البياناث

ت،كين
الم،لياث
ال،حذدة لالداء
ال يادو

تحليل البياناث

تحذيذ فجياث
االداء
انشكم ( )5دورة انًقارنت انًرجعُت نرَادة انجايعاث

Source: Rizk, S. (2011). Utilizing KPIs in Evaluating Academic Programs. Suez Canal
University

14

اجمللد  8العـدد 61

5

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة6161/

بيئة المقارنة المرجعية الناجحة A successful benchmarking environment

،ءن ط،وم ةواضم ات ،ضم،ن تامثن ة،تم اتضق،الم بن اتلظااء ضن ت ،ضم،ن ضةثب ،ويا ب ،واوثبضب ،وفق ا م ،ف،

اتضااواة وو

يى فاا ات ال،ضج اتى بئم ال،فا واض ثن اثك اال م ،ض ،ب،اي & (Hamalainen, Kauko

)-:Mustonen, Kirsi & Holm, Karl, 2004
أ-

القيادة مع المهمة  :بنااض ان ااون فل،ك وب ،ة ل ،ةم امضل ةاو و ان،ءة واخالو تالنبا اتض ،م
واتضلؤوتب،ن اان اتصثم ا ل،تم اتضلظضم واف اف  ،وض ل فاد اتقب ،ة لامضل يثى ال بل واةقبق اف اف

اتضلظضم ض ،بوفا فاصم تثضق،الم اتضا مبم
ط -البيئة التنافسية :و و اتم ب ضن ات ،ضم،ن اتاي اال،فا فبض ،بل  ،تثةصول يثى اع ،اتض اضل ضن
خالل اةقبق ضص،تم اتل،ا ضن اصة،ط اتضص،تم في لوق اتمضل بمضل يثى اتضل،فلم ضن ا ل اق بم

االفعل في بئم ااوفا فب  ،ضقوض،ن اتال،فا اتلثبم اتق،ئم يثى اق بم االفعل
ج -تحسين االبداع والتوعية :اتاي ام ل اال اع واتض يبن بضان تث ،ضم،ن اال اع ضن خالل وب ،اا ،
اتانؤة

واتك ضن ام بل اتض يبن واصة،ط االفا،ا واتاؤى ات ب ة واتضنب ة واق بم اتال بالن

اتضل،فض،ن
-

اصحاب المصالح :اتض اضل بم االل،ا في و و ضلظض،ن االيض،ل وان اع ،اتض اضل بملي اوفا
اتقل،يم

وى اتضلظضم وو و ف ،ولم،ط  ،وضن بن ا از اصة،ط اتضص،تم لوق اتمضل اتاي بضان ان

بل،فم وبم،اك في ااخ،ا اتنااا في اتضلظضم ولملي  ،ألغااض فاا ات ةب ات ،ضم،ن
ه -التخطيط التشغيمي واالستراتيجية  :اعل ات ،ضم،ن خطط امغبثبم والااااب بم

ف اةقبق اف اف ،

وضل  ،وصباة وطوبثم االض و ق ا ض ،ااون فاد اتخطط ل ،ةم لااون اتلا،ئج ضق وتم و ب ة

دليل ال،م فت نحي الجامماث ال ياديت

مال( )2ل  ،بئم اتضق،الم اتضا مبم
Source Kirby, D. A. (2006). “Creating Entrepreneurial Universities in
the UK: Applying Entrepreneurship Theory to Practice”. The Journal
of Technology Transfer, Vol.31 No.5, pp.599-603.
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االستنتاجات والتوصيات:
 .1االستنتاجات

أ -تم اةقق األ ب،ن ااااض ً،الظباب ً،ا،فب ً،ت ثواة إط،ا ضن،فبضي ضاا،ضل تثة،اضبم ات ،ضم،ن بلاويط فثلنم
فاا اتلضط ضن اإل ااة في اتمضثبم اإللااااب بم تث ،ضم،ن صب،غم والنبااً ألل ،ط امو إتى ة ا اه

وامقب ل،ئه اتا اب ي يثى ضلاوى اتناا اإل ااي وظ وا اتم ب ضن اتخص،ئو اتضضبزة ته يثى صمب

ات ،ضم،ن اا باصف ضن وم اتة،اضبم اوله ضمق اً وبةضل ،ل  ً،وبضب (Value – Laden) ً،اض ،اله

بم ضاغب اًا بئب )Trans – Contextual( ً،او ضةاوى والل أع،فم اتى اوله ضاغب اًا ضام

األ م،

()Multi – ,Dimensional

ط -يثى اتاغم ضن و و ا ،بن واعم في و ،ن لظا ات ،ة بن واالا ،ضببن ةول ضن وم ةواضم ات ،ضم،
وض اخل االا،

إال أن فل،ك إ ض،ع والل اغم مض االلاق ،ان يثى أفضبم ات وا اتاي اثم ه اضبزة

في ل  ،واب ،ة مض ات ،ضم،ن او طابق ال اتى ضا،لم افعل بن ض بالا  ،وان يضثبم اتةواضم
ا اي وفق خطوان اا ل،ف ،اتضؤلل،ن اتامثبضبم اتااغ م ت  ،ضن خالل و ،ن اتلظا ت ب  ،اضا ثم اغببا

والام ا لةو ا لي الااااب ب،ن اضبزف ،ين لظبااا  ،ضن ات ،ضم،ن

ج -يثى اتاغم ضن ةصول ات ،ضمم يثى ا م ( )1.11اال ان ات ،ضمم اةا،ج اتى اتب،ن و ااضج تامزبز
ضا،لا  ،واة بب ضاواصل تال،تا  ،واف اف  ،وفق اتاغبباان ات بئبم
 فل،ك ا ،بن بن االلا ب،ن اتخ،و ت ط،وم ةواضم ات ،ضم،ن و بن اتاقوبم اتاااي تث ،ضمم وفاا ض ،ملو و ف وة واعةم خ،صم في م اتضم،اام اا ا،لن ا م اتاقوبم اتاااي تث ،ضمم ( )1في ةبن ا،لن
ا م االلا ب،ن ت ط،وم ةواضم ات ،ضم،ن( )1 25وفاا ةصل ل ط االة اب اتاي ضان  ،ات ،ضمم ضن
 1113وتة االن
ه -الاخ ام اتاب ،ة اتالظبضبم تغاض زب ،ة أ اء ات ،ضمب،ن واةلببن خب ضا  ،اتامثبضببم تابي اصب م ،ضمبم
اب ،بببم الل بب ،ااف ب اتض اضببل إلضا،لبب،ن اتضمافبببم اان اال اء اتمبب،تي ؛ وضببن ببم ا اابب،ا ضؤللببم امثبضبببم
لّ،وم ,فو ة اااه اب ،ة وب اي اتك ضن خالل اتلض ،تإلضا،ل،ن اتضاوفاة ت ى ات ،ضم،ن اتاي بض ث ب،
اتواول اتامثبضي أن الضو وااطوا في إط،ا فاب ضن اال اع و اال اا،ا
و-

بب،ن ضب ى ضالءضبم ُل بج اتةواضبم اتضخاثنبم تثاصب ي تثاةب ب،ن اتابي اوا به ات ،ضمب،ن تباتك ب بط يثبى
تثاغباان اتلابمم اتاي الاج
ات ،ضم،ن إ خ،ل مض اتاغبباان في ضض،ال،ا  ،تاي ااضان ضن االلا  ،م ّ

ين الاخ ام اتاالوتو ب ،ويوتضم األلواق واةاب، ،ن اتطث م اتابن ،اوا أا ا الوي. ً،وفل،ك وثم وثبثم ضن
ات ،ضم،ن اقوم ضا ،مم خاب ب  ،واص اوظبن م م اخا م  .وبقثل فاا و اا  ،يثى ضمافم اتض ب،اان
اتضطثو م واتضالئضم ضل بئ،ا  ،اتضةثبم وااللا  ،م ت  ،في ل بل اب ،ا .،
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 .2التوصيات:

أ -عاواة إال،ء اتناا اإللااااب ي تضل ج ة،اضبم ات ،ضم،ن اتاي بؤا أن إ ااة وع ط ألمطم ويضثب،ن
ضؤلل،ن اتامثبم اتم،تي وو ااااا ،

زءاً ال با أز ضن اإللااااب بم اتم،ضثم اتضو م تاةقبق و ل،ء ضؤللم

امثبم ف،يثم في اط،ا اتلمي اتى اوظبف خص،ئو اتة،اضبم في إ ااة وع ط األ م ،اتضلظضبم تث ،ضمم
في ض ،الا  ،ا،فم ويثى اتلةو االفعل
ط -ضن اتعاواي أن اااز وب ،ان ات ،ضم،ن يثى اتقبو واتضة ان اتاي اةول ون اط بق أو النبا ضاطث ،ن
ةواضم ات ،ضم،ن ألل  ،ال،فم مال ا با في اةقبق اتاب ،ة واتاضبز ات ،ضمي واتك يثى وفق اتاو ،ن
اإل اابم اتضم،صاة اتاي اا ل،ف ،ات ،ضم،ن اتم،تضبم اتاصبلم
ج -عاواة ا لي فثلنم اتاضبز ات ،ضمي واتاب ،ة ات ،ضمبم ت ى وب ،ان ات ،ضم،ن تباون اتك ض أ واتازام يثى
ضبل اتم،ضثبن فب  ،ضن خالل ات يم اتضاواصل لواء ا،ن اتك ،تض ،ي ضل  ،او ات ماي ض ،بانل اوفاف،
وصب،لا  ،واتةن،ظ يثب ،
 يثى ات ،ضمم ان امب ضم،اا،ا  ،اتضةثبم واالوثبضبم واتم،تضبم واتاواصل اتمثضي وات ق،في اتاي ضلة  ،يمتو لاي في م اتضم،اام لواء يثى اتصمب االا ،بضي او ضلعض،ن اتض اضل اتض لي او اتضاااز ات ة بم
واتض اضمبم
ه -اتمضل يثى الااااب بم اتاةلبن اتضلاضا في ض ،بخو ضبل ا م ،ةواضم ات ،ضم،ن ولما فاد ات ق،فم
ت ى ضبل ضلال ي ات ،ضمم تا م اتن وة ض ،بن يضثبم اتاقوبم اتاااي وااللا ب،ن اتخ،و ط،وم ةواضم
ات ،ضم،ن
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) ،ء االاة،ن اتما بم أيع،ضم، م تث، اتم،) ( تبل اتاقوبم اتاااي واالياض1112( ن اتما بم،ضم،  ات، ااة1
 األا ن-ن،يض

- الم اتضا مبم،لاخ ام اتضق، ء بن ات و ة،) ( ل2009( لي، ات واي ضبلا إ اافبم واتلمبضي أةض ف1
،) اثبم اإل ااة واالواص95(

) اتم31( تي) ض ثم الضبم اتااف بن اتض ث،ألضواج ضقاا في اتامثبم اتم
ضمم اتضوصل اتمااق،

،ببا االياض،ء فبئم اتا ابا في عوء ضم، بضبم أليع،ن اتمخصبم واألا،) (اتلض1112( ضبل

 ز فؤا، اتم3

)1( ) اتم1( ن) اتض ث،ضم، ت، ن اتاا بم،تي في اثب،ن ات و ة تثامثبم اتم،وعض
ضمم اتضثك،
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

ن، في اثبم اتاا بم تث لNCATE ببا،) ( االم اقبضبه تض ى اط بق ضم1111( ء، يون وف1
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