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 صلخادل

و ُمقومات حوكمة مؤسسات التعليم اعبامعية العراقية ككل واعبامعة  وم اغبوكمةالتعرف على مفه ىوالرئيس من ىذا البحث ان اؽبدف 
 دراسة و ربليلالتعرف دبفهوم تكنولوجيا النانو و  ، كما ىدفت الدراسة إىل العراقية لتطوير أداء اعبامعات التكنولوجية بشكل خاص

 والتطوير اؼبستمرين للمنتجات البحثية النانوية أبعتبار أن التحسُتيف اعبامعة التكنولوجية العراق  النانويةواقع حال اؼبنتجات البحثية 
اسًتاتيجية حوكمة مؤسسات  لدعماطارا قدم ىذا البحث اذ ي ،العراقية مؤسسات التعليمحوكمة احد أوجو  يعد ومن مث تسويقها

ميزة تنافسية  للجامعات العراقية اؼبشاريع البحثية النانوية يف اعبامعة التكنولوجية/ العراق لتحقيق  تسويقالتعليم اعبامعية يف العراق و 
 .والنهوض دبستوى اداءىا ؿبليا و إقليميا وعاؼبيا

أن تضطلع أبدوار جديدة  كان من امهها أن يتعُت على اعبامعة التكنولوجية/ العراق االستنتاجات  ؾبموعة منوخلص البحث اىل 
تبنـي مفهـوم اغبوكمـة وتطبيـق مبادئـو و خصوصا بعد فتح اجملال للمؤسسات العاؼبية االستثمار فيو  عربتتماشى مع متطلبات العصر 

الن اغبوكمة هتدف اىل وضع ىيكل يسمح بقدر كبَت من اغبريـة فـي ظـل سـلطة القـانون وتبنـي اؼبعـايَت الدوليـة للـشفافية والوضـوح 
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من  ابستشاريُتمع الفهم الشامل ؽبذه التجربة واالستعانة  UTPوطُت ذبربة جامعة بًتوانس عرب نقل وتوالدقـة فـي البياانت اؼبالية 
د اعبامعة صاحبة التجربة، إذ إن اؼبنتج البحثي )اؼبشعات اغبرارية فائقة االداء( والذي ختَت يف ىذا البحث كمثال كونو منتجاً مسوقاً ق

بدفع عملية التحسُت والتطوير اؼبستمر للمنتج يف اعبودة والنوعية  UTPة اظهر بشكل واضح التزام جامعة بًتوانس التكنولوجي
بنا أن واغبجم والوزن والتكلفة واالعًتاف ابعبهود اليت بذلتها اعبامعة من اعبوائز وبراءة االخًتاع اليت تلقاىا اؼبنتج البحثي، ومن مث واج

للوصول اىل الطرق اؼبثلى ػبدمة الزبون )الطلبة واجملتمع  والتدريسيُت(  UTPنصب اىتمامنا على تبٍت الطرق واؼبمارسات اليت اتبعتها 
لسليمة يف وربديد االىداف والغاايت من العملية التعليمية والقيادة الفعالة وا العراق/ الذايت ألداء اعبامعة التكنولوجية  التقييمعرب 

د احد أوجو تقنية التحسُت اؼبستمر ابلتزامن مع تكنولوجيا النانو أن االستفادة من مفهوم اغبوكمة الذي يع عملية التحسُت اؼبستمر،
 يُعد عاماًل رئيساً يف زبفيض التكاليف وربسُت اعبودة والقيمة معا فبا يؤثر إجيابياً على الوضع التنافسي للمؤسسات لذلك يتوجو العامل

اجهة التحدايت البيئية اؼبفروضة على اؼبؤسسات  من أجل مو اليوم كبو استخدام اسلوب التحسُت اؼبستمر للمنتجات واػبدمات 
اما أىم درة على ربقيق اؼبيزة التنافسية، والسيما مؤسسات التعليم العايل، وجعلها مؤسسات ديناميكية تنتج ـبرجات متميزة ؽبا الق

اليت توصل إليها البحث أبن تتوجو الدولة  إىل َمراكز األحباث يف اعبامعات لغرض معاعبة اؼبشكالت االقتصادية واالدارية  التوصيات
فة يف واالجتماعية اليت تُعرقل َعملية تَنفيذ برامج الَتنمية واالفادة من حبوثها العلمية عرب ربقيق تواصل فعال بُت مؤسسات الدولة اؼبختل

وتطوير اساليب وصيغ العمل والتوجو كبو الرايدة واالبداع فضاَل عن نقل اػبربات واؼبعارف اؼبكتسبة عرب ىذه الصلة سبيل ربسُت 
قًتح الذي تقدمت بو الباحثة وتوفَت اؼبستلزمات اؼبادية واؼبعنوية والكوادر البشرية،  و 

ُ
 أن تـََتبٌت اعبامعة التكنولوجية العراق اإلطار اؼب

يف ظل تكنولوجيا النانو والذي يعد دبثابة خطوات إجرائية دُيكن إتباعها عند تطوير و ربسُت اؼبنتجات البحثية ا لحوكمة مؤسساهتيف 
 اعبامعية يف العراق. حوكمة مؤسسات التعليم الشروع يف تطبيق 

 

 ادلقدمة:

سوق العمل، واؼبهارات اليت يكتسبها ومتطلبات  بسبب وجود فجوة بُت اؼبنتجات البحثية اليت تقدمها مؤسسات التعليم اعبامعية يف العراق
ضغوط ومشاكل حقيقية يف زايدة معدالت البطالة بُت خرجيُت اعبامعات العراقية،  مؤسسات التعليمخرجيو اعبامعات العراقية، واجهت 

لغرض توفَت خرجيُت  اعبامعات العراقيةاليت تطرحها اذ البد من اللجوء اىل االبتكار والتكنولوجيا اؼبتقدمة )النانو( يف األحباث العلمية 
ومن ىذا  نمو االقتصادي و االجتماعي للبلد،ال دعم قادرين على ربقق ميزة تنافسية للجامعة و ؼبنتجاهتا البحثية معا فبا يساىم يف

قبد أن مصطلح اغبوكمة لتحسُت وتطوير ـبرجات العملية التعليمية اذ  اؼبنطق زاد االىتمام دبفهوم حوكمة مؤسسات التعليم اعبامعية
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الذي يستخدم لوصف القوانُت والنظم والقرارات وتشارك التخطيط والتوجيو للمؤسسات واألشخاص الذين يعملون يف التعليم العايل 
 والذي يهدف إىل إجياد منظمة قوية ربقق أعلى مستوايت األداء وتكون مسؤولة أمام اجملتمع الذي زبدمو كما هتدف إىل ربقيق اعبودة

ودبا أن اعبامعات تعد من اؼبؤسسات  والتميز يف األداء عن طريق اختيار األساليب اؼبناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأىداف اؼبؤسسة
الرئيسة واغبساسة جيب أن تكون السباقة يف تطبيق متطلبات اغبوكمة ألهنا وجدت للبناء والتنمية وزبريج طلبة ذو كفاءة عالية ػبدمة 

 .أجيال صاغبة فاعبامعات ؽبا عالقاهتا التبادلية مع اجملتمع اجملتمع وتنشئة

اىتماما ملحوظا على ـبتلف اؼبستوايت ؼبواكبة حاجات اجملتمع ية، فقد شهد التعليم العايل يف العراق وذباواب مع التغَتات والتطورات العاؼب 
ثقافية واؼبهنية، يف اعبانب األكادديي واإلداري، وربقيقا ؽبدف وأفراده، من خالل إعداد الكوادر والطاقات البشرية الفنية والعلمية وال

أصبح ورسالة مؤسسات التعليم يف العراق  لتحقيق رؤيةكفاءة و فاعلية  وجودة التعليم   يف ضمان والبحث العلمي وزارة التعليم العايل
لضمان وضبط نوعية اػبدمات اؼبقدمة للمستفيدين بناء على أسس ومعايَت  عراقيةىناك مطالبات بتطبيق نظام اغبوكمة يف اعبامعات ال

علمية ومهنية شاملة للمجاالت كافة، ودبا أن اغبوكمة تعد من مناذج اإلدارة اغبديثة، واليت مل أتخذ حقها من البحث والتجربة يف 
 تعترب اغبوكمة اذ ، سد ىذه الثغرة يف ىذا اجملال جاء ىذا البحث ليساعد يف العراق بصورة خاصة،الوطن العريب بصورة عامة ويف 

(governance) لضمان تنظيم العمل يف  من أىم اؼبتطلبات والضرورايت اغبتمية اليت أضحى تطبيقها أساسًا يف اآلونة األخَتة
دارة اؼبؤسسات والرقابة منظمات القطاع اػباص والعام على كل من اؼبستوى احمللي واإلقليمي والعاؼبي لغرض وضع قواعد ومبادئ إل

عليها، وتطبيق أسلوب فبارسة اإلدارة الرشيدة فيها لتشمل القطاع العام واػبصاص ومؤسسات اجملتمع اؼبدين اذ تستخدم اغبوكمة 
البيئة  الُسبل الكفيلة ابلتطبيق الفعال ؽبا بصورة تضمن استمرارية العمل يف السوق والقدرة على اؼبنافسة وعدم االهنيار أمام تغَتات

 .العاؼبية

 )منهجية البحث والدراسات السابقة(ادلبحث األول: 

 : منهجية البحث: وتشمل :1ـ1

: و تكمن مشكلة البحث يف الًتكيز على أىم التحدايت اليت تواجو اعبامعات العراقية وتقدًن التوصيات اليت من  مشكلة البحث: 1ـ1ـ1
يف َتطوير وتـََقدم مسَتهتا العلمية وضعف مؤسسات التعليم العراقي  حوكمةشأهنا التغلب على تلك اؼبعوقات كضعف إعتمادىا على 

ويل مشاريعها البحثية اىل منتجات صناعية ذات مردود اقتصادي عن طريق َتطوير األساليب اإلعتماد على ذَبارب الدول االخرى يف رب
 .إجياد اساليب متقدمة لَتحقيق ميزة تَنافسية للجامعات واؼبنتجات البحثية و  اعتماد التكنولوجيا اؼبتقدمة )النانو(واؼبناىج الدراسية و 
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كذلك وجود   ،يفًتض البحث وجود ضعف يف مؤسسات التعليم اعبامعية يف االعتماد على حوكمة مؤسساهتا فرضية البحث:: 2ـ1ـ1
 ضعف يف نقل وتوطُت ذبارب اعبامعات اؼبتقدمة يف ربويل منتجاهتا البحثية اىل منتجات مصنعة تليب رغبات ومتطلبات السوق.

و ُمقومات حوكمة مؤسسات التعليم اعبامعية العراقية ككل غبوكمة يهدف البحث اىل التعرف على مفهوم ا أهداف البحث:: 3ـ1ـ1
التعرف دبفهوم تكنولوجيا النانو ودراسة و  لتطوير أداء اعبامعات العراقية، كما ىدفت الدراسة إىل  واعبامعة التكنولوجية بشكل خاص

عتبار أن التحسُت والتطوير اؼبستمرين للمنتجات البحثية أبربليل واقع حال اؼبنتجات البحثية النانوية يف اعبامعة التكنولوجية العراق 
اسًتاتيجية حوكمة  النانوية ومن مث تسويقها يعد احد أوجو حوكمة مؤسسات التعليم العراقية، اذ يقدم ىذا البحث اطارا لدعم

/ العراق لتحقيق ميزة تنافسية  للجامعات مؤسسات التعليم اعبامعية يف العراق وتسويق اؼبشاريع البحثية النانوية يف اعبامعة التكنولوجية
 العراقية والنهوض دبستوى اداءىا ؿبليا و إقليميا وعاؼبيا.

الذي يعرب عن الكيفية اليت تدار تنطلق أمهية البحث من أمهية مفهوم حوكمة مؤسسات التعليم اعبامعية يف العراق أمهية البحث: : 4ـ1ـ1
وابلتايل ضمان ربقيق كفاءة وفاعلية وجودة هبا اعبامعة وعالقتها مع اؼبؤسسات األخرى )االقتصادية، السياسية، االجتماعية...(،  

ذبارب وخربات ـبرجاهتا، كما يثري ىذا البحث من خطوات إجرائية فعالة يف تطبيق حوكمة مؤسسات التعليم العراقية واالستفادة من 
   ق ميزة واسبقية تنافسية ؽبا.ولوجيا اؼبتقدمة للمواد )النانو( اليت ربقالدول اؼبتقدمة بتسويق مشاريعها البحثية عرب اعتماد التكن

 الدراسات السابقة:: 2ـ1

التعرف على اؼبفاىيم النظرية اؼبتعلقة إبدارة اعبودة الشاملة وقيمها اعبوىرية  هتدف الدراسة اىل:  (2016دراسة )شريف، : 1ـ2ـ1
ديكن ؼبؤسسات التعليم العايل  كادديية ، االدارية واجملتمعية اما أىم االستنتاجاتوالداعمة، وكذلك مؤسسات التعليم العايل أببعاده اال 
يم اعبودة وضرورة ضماهنا وكذلك مفاىيم االداء وقيمة ربسينو ، يف تبٍت القيم اعبزائرية استغالل الوعي وادراك قادهتا واساتذهتا ؼبفاى

نقل ذبارب  اء االكادديي واالداري واجملتمعي و أىم التوصيات تتمثل يفاعبوىرية والداعمة إلدارة اعبودة الشاملة كبو ربسُت االد
ودة كبعثات مهنية يف ىذه اعبامعات من اجل احداث مقارنة اعبامعات الرائدة يف ؾبال اعبودة عرب تكوين مسؤويل أعضاء خالاي اعب

 مرجعية.

ىدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة بُت حوكمة ؾبالس اإلدارة واألداء اؼبايل يف  (:(Nkote & Festo,2013دراسة :2ـ2ـ1
اعبامعات اػباصة يف أوغندا، حيث نفذت الدراسة على أربع من اعبامعات اػباصة يف أوغندا، وقد أظهرت الدراسة أن غياب اغبوكمة 

وصت الدراسة لتفعيل أداء اعبامعات يف اعبانب اؼبايل، صياغة جملالس اإلدارة أثر سلبا على األداء اؼبايل يف تلك اعبامعات، وأ
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الس إدارة ؾب تتبع استشارية ؾبلسأو  استشاري ؾبلس بتشكيل الدراسة وأوصتسياسات أفضل ،كما ربتاج لقرارات ذات مصداقية، 
 ينبغيو إىل أنث أشارت طار، حياالذا  ىيفؾبموعة من التوصيات ى الدراسة علدت وأك وربسُت أداء تلك اجملالسلتفعيل  اعبامعات
يت السياسات الالعمل على وضع  جملالس، كما ينبغي لتلك اجملالستلك ا تضخم لتجنب اعبامعات يف اإلدارة ؾبالس عضوي مراجعوه

، اعبامعات يفداء العتبار لتطوير وتفعيل االا ُتوأخذ آراءىم وأفكارىم بع القةوذوي الع ؼبصاحل ا من تفعيل دور أصحابا كنهسب
يم أداء إدارة وتقية، اعبامعة التنفيذين من جهبتقييم أداء مدراء  اعبامعةلس أعضاء ؾب ة بضرورة قيامأوصت الدراسا ولتحقيق ذلك أيض

 .اؼبعتمدة االسًتاتيجيةق خططها االكاددييُت واالداريُت وفا  فيهُتاعبامعة من قبل العامل

ااثرة االىتمام حول موضوع ادارة اؼبعرفة وفقًا لعملياهتا تتمثل يف  أىم اىداف الدراسة تكمن :(2015دراسة )عذاري وحسن،: 3ـ2ـ1
انية إبستخدام استمارة االستبانة و وعالقو ابسًتاتيجية النهوض يف التعليم اعبامعي حصراً يعده اسهامو نظريو مدعومة ابلتحليالت اؼبيد

ادارة  أىم االستنتاجات يف أن اعبامعي أمااتيجية النهوض ابلتعليم ها يف ؾبال بناء اسًت بيان مفهوم وامهية ادارة اؼبعرفة و متطلبات تطبيق
سنوية اؼبعرفة دبضموهنا االصبايل اذباىاً اجيابياً واضحاً ذبسد بشكل خاص ابذباه اؼبعرفة الصرحية يف اعداد الواثئق والسجالت والتقارير ال

أىم التوصيات: يفًتض التأكيد  العمل طبقًا الستجابة اؼببحوثُت و ربات داخل ؿبيطودراسة سَت العمل وكذلك اغبوارات وتبادل اػب
على أمهية بعض اؼبستلزمات الضرورية يف تشكيل ادارة اؼبعرفة وبشكل خاص يف اشاعة ثقافة اؼبعرفة على صعيد اعبامعة العراقية دبكافئة 

 وتكرًن االبداع و تعميمو وكذلك استخدام خرائط اؼبعرفة و االىتمام ابحملاكاة اؼبستقبلية )السيناريوىات(.

هتدف الدراسة إىل التعرف على واقع تطبيق اغبوكمة من وجهة نظر أعضاء اؽبيئتُت اإلدارية (: 2016دراسة )العريين،: 4ـ2ـ1
تبعا ؼبتغَتات  -واألكاددييةّ  العاملُت يف جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية وربديد الفروق ذات الد اللة اإلحصائية إن وجدت 

على  و احتوتاستبانة عبمع اؼبعلومات،  نوات اػبربة، الوظيفة اغبالية(، و لتحقيق اىداف الدراسة مت تصميم)اؼبؤىل العلمي، سالدراسة
أن واقع تطبيق اغبوكمة يف  وقد أشارت نتائج الد ارسة إىلثالث ؿباور مشلت اثنُت وسبعُت عبارة ومت توزيعها على عينة عشوائية، 

إحصائية بُت استجاابت عينة الدراسة  داللةحقق بدرجة متوسطة، كما أنو يوجد فروق ذات مت اإلسالميةدمحم بن سعود  اإلمامجامعة 
اؼبؤىل، وسنوات اػبربة والوظيفة اغبالية،  وعلى ضوء تلك النتائج قدمت  يف واقع تطبيق اغبوكمة يف جامعة اإلمام تعود إىل اختالف

ة دبعاير ومبادئ اغبوكمة اعبامعية والتزام اإلدارة داخل اعبامعة العمل الدراسة عددا من التوصيات أمهها اصدار لوائح وتشريعات خاص
 قلة .هبا وانشاء عبان مست

 Quality of Education in Private Higher Institutions inبعنوان  Yirdaw,2016 ): ) دراسة : 5ـ2ـ1
The Role Governance of : Ethiopia  اغبوكمة يف مؤسسات التعليم العايل اىل التعرف على دور عوامل القيادة و
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اػباصة يف إثيوبيا اليت قد تسهم يف ذبويد نوعية التعليم، وابستخدام منهجية دراسة اغبالة النوعية، أجريت مقابالت مع اؼبسؤولُت 
تاحة للجمهور، اإلداريُت يف ست مؤسسات خاصة للتعليم العايل يف إثيوبيا، وسبت مقارنة وجهات نظرىم مع اؼبعلومات األخرى اؼب

وتشَت النتائج إىل أن ىذه اؼبؤسسات تواجو ربداي متواصال لتحقيق التوازن بُت متطلبات اغبكومة ومطالب أصحاب اؼبصلحة يف بيئة 
افة يتم فيها عرض التمويل وندرة اؼبدربُت اؼبؤىلُت وضعف البنية التحتية، والطالب الضعفاء اؼبؤىلُت والبيئة التنظيمية اؼبتحيزة وابإلض

إىل ذلك كشفت الدراسة أن معظم قادة التعليم يعتقدون أن معاعبة اإلدارة بصورة أكثر فعالية ديكن أن ربسن نوعية التعليم بشكل  
كبَت، وتشمل توصيات صانعي السياسات واؽبيئات التنظيمية وقادة مؤسسات التعليم العايل ضمان توافر اؼبدربُت اؼبؤىلُت 

 .ة التحتية الكافية وأمهية حوكمة التعليم العايل لضمان جودتوواستخدامهم السليم والبني

 )اإلطار النظري للدراسة(    ادلبحث الثاين: 

 االيت: ـالفقرات وكما يف  اعبانب الَنظري من البحث عرب إستعراض بحثَيستعرض ويُناقش ىذا اؼب

ومـا ارتـبط هبـا مـن إلقـاء الـضوء علـى  ( Theory Agency ) أدى ظهور نظرية الوكالـة نشأة حوكمة الشركات : -اوال :: 1ـ2
ر فـي ضـرورة اؼبـشاكل التـي نـشأة نتيجـة تعـارض اؼبـصاحل بـُت أعـضاء ؾبلـس إدارة الـشركة وبـُت اؼبـسامهُت ، إلـى زيـادة االىتمـام والتفكيـ

ـة مـصاحل اؼبـسامهُت واغبـد مـن التالعـب اؼبـايل واإلداري الـذي يقـوم بـو أعـضاء وجـود ؾبموعـة مـن القـوانُت واللـوائح التـي تعمـل علـى ضباي
ابالىتمـام  ( Meckling and Jensen ) قـام كـل مـن 1976ؾبـالس اإلدارة هبـدف تعظـيم مـصاغبهم اػباصـة ، ففـي عـام 

فـصل بـُت اؼبلكيـة واإلدارة ٕ اغبوكمة وابراز واليت مثلتها نظرية الوكالة ) دبفهـوم أمهيتو يف اغبد او التقليل من اؼبشاكل اليت قد تنـشأ مـن ال
وظهر مفهوم اغبوكمة بصورة واضحة عند قيام صندوق اؼبعاشات العامة الذي يعترب اكبـر صـندوق أمهيتهـا  (،3ص،  2009د. فريد ،

ـف حوكمـة الـشركات والقـاء ضبايـة حقـوق اؼبـسامهُت. وفـي عـام ودورىـا فـي ٕ الـضوء علـى للمعاشـات فـي الواليـات اؼبتحـدة ، بتعري
والـذي تـضمن ؾبموعـة مـن ٕ اؼبـسمى القوائم اؼباليـة واصـدار  قامـت اللجنـة الوطنيـة واػباصـة ابالكبرافـات فـي إعـداد تقريرىـا 1987

  1992وث الغـش والتالعـب فـي إعـداد القوائم اؼبالية، ويف عام التوصيات اػباصة بتطبيق قواعد اغبوكمة وما يرتبط هبـا مـن منـع حـد
لكي يؤكد على أمهية حوكمة الشركات  Cadbury Report كان لبورصة لندن دور بـارز فـي ذلـك اجملـال حيـث صـدرت تقريرىـا

من التقـارير فـي كـل مـن كنـدا وفرنـسا  ظهرت العديد 1995ويف عام  إعداد القوائم اؼبايلمن اجل زايدة ثقة اؼبـستثمرين فـي عمليـة 
 واؼبانيـا وايطاليـا وشـرق آسيا عـن طريـق اؽبيئـات العلميـة والبورصـات اؼباليـة العائـدة ؽبـا . 

 والرشيد، تستعمل عدة مصطلحات )استعماالت لفظية( تدل على معٌت اغبوكمة ومنها اغبكم الراشد، مفهوم احلوكمة:: اثنيا: 2ـ2
حبيث تدور فكرة اغبوكمة يف عملية صنع القرار وطرق وفنيات ادارة  وكل ىاتو العبارات تصب يف نفس اؼبعٌت،اغبكمانية  اغبكامة،
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التنفيذية والقضائية(،وقد وردت  وحىت سلطات الدولة الثالث )التشريعية، االعمال على كافة اؼبستوايت االدارية الداخلية واػبارجية،
اعطى تعريف  م الراشد يف اؼبواثيق الدولية او مؤسسات وىيئات مالية دولية او حىت اؼبعهد الدويل للعلوم االدارية،عدة تعريفات للحك
"العملية اليت بواسطتها ديارس اعضاء اجملتمع السلطة واغبكم وقدرة التأثَت السياسي ومن القرارات اليت هتم اغبياة  للحكم الراشد أبنو:

إّن اغبوكمة ىي ؾبموعة من القواعد والقوانُت واؼبعايَت واإلجراءات وابلتايل (، 10:ص2010)فوكة،جتماعية العامة االقتصادية و اال
ة، اليت ذبري دبوجبها إدارة اؼبنظمات، والرقابة الفاعلة عليها، ويقع على عاتقها مسؤولية تنظيم العالقة بُت األطراف الفاعلة يف اؼبؤسس

من خالؽبا ضباية اؼبصاحل واالستثمارات اؼبالية للمسامهُت، وأصحاب اؼبصاحل، وتساعد القائمُت ربديد توجو وأداء اؼبنظمة، وديكن 
ؾبلس وكذلك تعظيم أرابح اؼبنظمة وقيمتها السوقية على اؼبدى البعيد، وتنظيم العالقة بُت اإلدارة الُعليا اليت تشمل )األدارة التنفيذية و 

نتيجة هنائية لعمليات متعددة األوجو وطويلة األمد جيب  وكمةاغباإلدارة( وبُت ضبلة األسهم وأصحاب اؼبصاحل اؼبرتبطُت ابؼبنظمة. تعترب 
، التخطيط ؽبا جيداً وتنفيذىا بعناية، وأن يكون ىناك إديان لدى القائمُت على اؼبؤسسة ابألثر اإلجيايب لتطبيق ىذه اؼببادئ يف اؼبنظمة

الرشيدة، ويتم من خالؽبا االستغالل األفضل حبيث تشمل ىيكل وعناصر وعمليات يتم ربطها وترتيبها كأساسات لإلدارة اعبيدة 
للموارد اؼبوجودة، وإدارهتا بصورة سليمة، وفق معايَت معينة، مثل الكفاءة، الفاعلية، واالستدامة، واألثر) 

https://mawdoo3.com). لذي عن طريقو يـتم إدارة الـشركة والرقابـة وتعرف أبهنا نظام متكامل للرقابة اؼبالية والغَت اؼبالية ا
أبنـو النظـام الـذي يـتم مـن خاللـو إدارة الــــشركات  IFC ( كمـا تعرفـو مؤسـسة التمويـل الدوليـة15،ص 2007عليهـا )د. فريد، 

اللعبـة ( التـي تـستخدم إلدارة الـشركة مـن وىنـاك مـن يعرفـو أبنـو ) ؾبموعـة قواعـد ، ,Alamgir) 2007ـتحكم فــــي أعماؽبــــا ) والـــ
وعرفتــــو (، 2003ؾبلس اإلدارة ابإلشراف عليها غبماية اؼبصاحل واغبقوق اؼبالية للمسامهُت ) البنك األىلي اؼبـصري،م الـداخل ولقيـا

فيمـا بـُت القـائمُت علـى إدارة الـشركة وؾبلـس أبنـو ؾبموعـة مـن العالقـات  ,OECD) 2004منظمــــة التعــــاون االقتــــصادي والتنميـة )
ديكننا القول إن مفهوم حوكمة الشركات ىو تعبَت واسع و  ., Freeland )2007اإلدارة وضبلة األسهم وغَتىم من اؼبسامهُت ) 

افية اليت ربكم عملية ازباذ يتضمن القواعد واؼبمارسات اليت ربدد كيفية ازباذ الشركات وخاصة شركات االكتتاب العام لقراراهتا والشف
القرار فيها ، ومدى اؼبساءلة اليت خيضع ؽبا مديرو ورؤساء تلك الشركات وموظفوىـا واؼبعلومـات التـي يفـصحون عنها للمستثمرين 

ويعرب مفهوم اغبوكمة بشكل عام كمجموعة من االجراءات  (.59:ص2012)دمحم،  واغبماية اليت يقدموهنا لصغار اؼبسامهُت
حبيث يتضمن االطار العام للحوكمة ربديد وتوزيع اغبقوق واؼبسؤوليات  والعمليات اليت يتم من خالؽبا توجيو اؼبنظمات والتحكم هبا،

على ـبتلف االطراف يف اؼبنظمة او اؼبؤسسة اضافة اىل انو يعمل على بلورة وإرساء قواعد وإجراءات صناعة القرار يف تلك اؼبنظمة 
كمة اعبديد اىل ربقيق اؼبستوى االمثل من الفحص والضبط والرقابة ابإلضافة اىل تعزيز ثقافة اؼبسؤولية واؼبساءلة ويستند نظام اغبو 

حوكمة أبهنا ؾبموعة اؼبمارسات اليت تطبق هبدف توفَت التوجيو السًتاتيجي IFAC,2009,وقد عرف(، 2:ص2012)غادر،
، ( 363: ص 2013الطائي،بشكل صحيح، والتحقق من استخدام اؼبوارد )ىداف والتأكد من إدارة اؼبخاطر ق االربقيوضمان 

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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حوكمة اعبامعات أبهنا عبارة عن قدرة اعبامعات يف ربقيق أىدافها، دبستوى عال من اعبودة، وربسُت  (2014وكذلك عرف )العريٍت،
امعات إجرائياً أبهنا )اؼبشاركة يف صناعة القرار وتعرف حوكمة اعب ،أدائها ابتباع خطط فاعلة، وأساليب مناسبة من خالل اإلدارة الرشيد

من قبل فبثلُت عبميع اؼبستفيدين من خدمات اعبامعة من طالب وؾبتمع ؿبلي عن طريق اؼبسألة والشفافية يف العمليات اإلدارية واؼبالية 
 ).مع حفظ اغبقوق واحًتامها عبميع اؼبوظفُت والقيادات، والطالب واجملتمع احمللي للجامعة

ان غبوكمـة الـشركات العديـد مـن اؼبزايـا واؼبنـافع التـي ديكـن للـشركات بـل والـدول سـواء كانـت مزااي تطبيق حوكمة الشركات: اثلثا: : 3ـ2
 ، وتتمثل ابآليت:       قدمة او انشئة من ان ذبٍت شبارىامت

هم ـ الـشركات التـي تتمتـع حبوكمـة جيـدة سبلـك مـدراء دبـستوايت عاليـة اعبـودة وتتعامـل بـصورة اكثـر شفافية بشكل يوحي غبملة االس1
 اؼبال.لنتيجة زبفيض تكلفة راس ويعمـل علـى زبفـيض ـبـاطر االستثمار واب ابلثقـة،واؼبتعاملُت اآلخـرين معهـا 

تلك الشركات الن  إليورفع مستوايت االداء للـشركات ومـا يًتتـب عليـو مـن دفـع عجلـة التنميـة والتقـدم االقتـصادي للبلـد اليت تنتمي ـ 2
فهو يعد كسبا لالقتصاد الوطٍت من خالل النشاط اؼبستقر  بلد،ىناك ارتباطـا وثيقـا بـُت حوكمـة الـشركات والنظـام االقتـصادي فـي أي 

 (.2003اؼبستمر واألكثر كفاءة للشركات اليت تعمل يف ظلو ) ميللستاين،و 

زايدة قدرة الشركات الوطنية على  جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع رأس اؼبال احمللي على االستثمار يف اؼبشروعات الوطنية.ـ 3
 اؼبنافسة العاؼبية وفتح اسواق جديدة ؽبا.

 لى اؼبنافسة العاؼبية وفتح اسواق جديدة ؽبا.زايدة قدرة الشركات الوطنية عـ 4

يف  ـ لشفافية والدقة والوضوح يف القوائم اؼبالية اليت تصدرىا الشركات وما يًتتب على ذلك يف زايدة ثقة اؼبستثمرين هبا واعتمادىم عليها5
 .القراراتازباذ 

ـى كمـا إن حوكمـة الـشركات تـوفر ضـمان وقـدر مالئـم مـن الطمأنينـة غبملـة األسـهم واؼبـستثمرين اؼبرتقبُت يف ربقيق عائد مناسـب علـ  6
الـذي  فاغبوكمـة تعمـل علـى سـد الفجـوة بـُت مالـك الـشركة واؼبـدير حقوقهم،اسـتثماراهتم مـع تعظـيم قيمـة ضبلـة األسـهم واحملافظـة علـى 

 (.60: ص2012دمحم، األسهم )يـسعى لتحقيـق رفاىيتـو الشخصية وليس رفاىية ضبلة 
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 (2014العريٍت،)  ـ :اآليتمبادئ اساسة تتمثل يف  وتشمل ؾبموعة مبادئ احلوكمة يف مؤسسات التعليم اجلامعية:رابعا: : 4ـ2

للجامعات وطرح اآلراء واألفكار والتعاون والتنسيق بُت أعضاء اؼبؤسسة ـ الشفافية: وتشمل اإلفصاح عن السياسات العلمية والتنفيذية 1
 .التعليمية اعبامعية

 اؼبساواة: وتتضمن االبتعاد عن التمييز والتحيز بٍت منتسيب اعبامعة، وكذا بُت اإلدارات التنفيذية والقيادات والتعامل دببدأ العدالةـ 2
 .للجميع

 واؼبناقشة اؼبشاركة يفاعبامعة إببداء آرائهم ومنحهم الفرصة  ؾبلسصيانة حقوق أعضاء ؾبلس اعبامعة ويتضمن ذلك السماح ألعضاء ـ 3
 .وحوافز مالية وإدارية لتحفيزىم بشكل مستمر مكافآتمع وضع  مقًتحاهتموتقبل 

ضمان حقوق أصحاب اؼبصلحة: وأصحاب اؼبصلحة يتمثلون يف صبيع اؼبستفيدين من وجود اعبامعة، وديكن حفظ حقوقهم من خالل ـ 4
وضع وتنفيذ السياسات التعليمية، وتغذية الطلبة ابلعلم واؼبعروفة ليكونوا قادرين ومؤىلُت للعمل والنهوض ابالقتصاد الوطٍت  اعبدية يف

 وتنمية اجملتمع.

ؤولية ؾبلس اعبامعة: حيث جيب أن ربدد اؼبهام واؼبسؤوليات بوضوح عبميع العاملُت، دبا حيقق اؼبمارسة السليمة لالدارة، ودبا ـ مس5
 ينسجم مع مبادئ وآليات اغبوكمة.

ر على : حيث جيب أن يتجنب متخذو القرارات يف اعبامعات تضارب اؼبصاحل، ألن ذلك قد يؤثر وبشكل مباشتضارب اؼبصاحلذبنب ـ 6
 .سري إدارة اعبامعة فبا حيقق نتائج أداء سلبية

 :( ثالثة مبادئ أساسية غبوكمة اعبامعات2013، )السركما أوردت دراسة 

ـ الشفافية: وىي تعٍت الوضوح يف تصميم وتطبيق النظم واآلليات والسياسات والتشريعات وكل األدوات اليت تكفل حق صبيع األطراف 1
 .تدفق اؼبعلومات الدقيقة واؼبوضوعية وسهولة استخدامها من قبل العاملُت والطلبةيف اؼبؤسسة وسهولة 

 اؼبؤسساتق بصورة مباشرة أو عن طرينع القرار، إما ص اؼبشاركة: وىي تقضي أبن صبيع األفراد يف اؼبؤسسة ؽبم صوت يف عمليةـ 2
 .عنها والتعبَت اعبمعياتد أن تكون مبنية على حرية تكوين الوسيطة، كما ال ب
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اؼبساءلة: وتعٍت سبكُت اؼبواطنُت وذوي العالقة من األفراد واؼبنظومات والطلبة وأعضاء ىيئة التدريس من مراقبة العمل دون أن يؤدي ـ 3
 ذلك إىل تعطيل العمل أو اإلساءة إىل الغَت.

مستوى اغبوكمة يف اعبامعات وسبل تطبيقها يف مؤسسات التعليم العايل عدد  ديثلمعاير احلوكمة يف مؤسسات التعليم: خامسا: : 5ـ2
 ( 2013) الفرا،     اآليت:من اؼبعاير متمثلة يف 

 ـ وجود رؤية اسًتاتيجية واضحة للمؤسسة تراعي بيئة اؼبؤسسة الداخلية واػبارجية1

 .واؼبستفيدين دبا يضمن الكفاءة والفعالية يف األداء التوزيع السليم للمسؤوليات بُت ؾبلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ـ2

الشفافية واإلفصاح الكايف عن أداء اؼبؤسسة اؼبايل وغَت اؼبايل مع وجود نظام متكامل للمحاسبة واؼبساءلة وتطبيقو على صبيع متخذي  ـ3
  .القرار

عند التعامل معها، إضافة إىل التفاعل مع قضااي  وجود أنظمة وسياسات وإجراءات مطبقة يف اؼبؤسسة دبا يضمن التجاوب السريع ـ4
 .اجملتمع ذات العالقة بنشاط اؼبؤسسة

       الثالث:ادلبحث 

  مفهوم النانو تكنولوجي:: 1ـ3

اننوس يف اليوانن القددية واليت تعٍت القزم، اما اليوم فقد مت استخدام النانو دبعٌت جزء من اؼبليار  كلمة  يف البادئة النانو كلمة مشتقة من
مًت او واحد  9-10ىي اقًتان كلمة النانو مع وحدة اؼبًت جيلب مصطلح اننومًت والذي يشَت اىل وحدة قياس الطول اليت  9-10او

: 2013( اننومًت )حايك ،100اىل  1ولوجيا تستخدم مقايس النانو اليت تًتاوح بُت )من اؼبليار من اؼبًت، ويف علوم اؽبندسة والتكن
من العرض من شعرة اإلنسان تكنولوجيا النانو لديها الكثَت من التطبيقات يف ىندسة األنسجة  100,000(. أو ما يقرب من 9 ص

( فعلم النانو يقصد بو ذلك العلم الذي يعتٍت Danie et al., 2013:p1و اؼبخدرات الطبية واؽبندسة اغبيوية وما اىل ذلك.)
ا بدراسة وتوصيف مواد النانو وتعُت خواصها الكيميائية والفيزايئية واؼبيكانيكية مع دراسة الظواىر اؼبرتبطة والناشئة عن تصغَت احجامه

لوم اؼبختلفة اصبحت اكثر مشولية لذلك (، ظبيت بتقنية النانو لكن بسبب أتثَتىا على ـبتلف اجملاالت والع24:ص2009)الربودي،
ظبيت تكنولوجيا النانو، وتعرف الطيار تكنولوجيا النانو ىي عملية تصميم واعادة بناء صنع وانتاج عن طريق التحكم  يف الشكل 

يار )الطواغبجم واػبصائص وكذلك تعرف على أهنا "تطبيق عملي يتوىل انتاج االشياء عرب ذبميعها على اؼبستوى النانوي"
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وتعرف اؼبواد النانوية أبهنا تلك الفئة اؼبتميزة من اؼبواد اؼبتقدمة اليت ديكن انتاجها حبيث تًتاوح مقايس ابعادىا او   ،(9:ص2016،
وقد ادى صغر احجام ومقايس تلك اؼبواد اىل ان تسلك سلوك مغاير للمواد التقليدية   اننومًت( 100ـ1ابعاد حبيباهتا الداخلية من )

اننومًت، وان تتوفر هبا صفات وخصائص شديدة التميز ال ديكن ان توجد ؾبتمعة يف اؼبواد  100جم اليت تزيد ابعادىا عن كبَتة اغب
ادي التقليدية. تعد اؼبواد النانوية ىي مواد البناء للقرن اغبادي والعشرين ولبناتو األساس والركن اؼبهم من اركان تكنولوجيات القرن اغب

ويعرف كذلك علم النانو على انو ) علم متعدد (، 15:ص 2015عد معيارا لتقدم حضارة األمم )ظببو واخرون،والعشرين، واليت ت
التخصصات ينطوي على ؾبموعة مفاىيم من علم الكيمياء واالحياء والفيزايء وعلوم اخرى ىي بطبيعتها متعددة التخصصات كعلم 

اما األجهزة النانوية تعد األجهزة يف اؼبقياس النانوي مهمة يف  ،(8:ص2016لطيار،)ا اؼبواد الذي يغطي مفاىيم يف الفيزايء والكيمياء(
ؾبال االلكًتونيات الدقيقة وااللكًتونيات البصرية يف الوقت اغباضر، وعلى التفاعل مع التكنولوجيا اغبيوية إذ اؽبدف ىو ؿباكاة عمل 

ومن أىم اؼبكوانت ، Jiang et al.,2012:p1)ىو األكثر مستقبلية )النظم البيولوجية مثل احملركات اػبلوية ىذا اجملال األخَت 
ركات النانوية اؼبكتشفة ىي االانبيب النانوية الكربونية اليت يُفاد من توظيفها يف صناعات كثَتة بتوظيف تقنية النانو ما جيعلها سبنح الش

 ( . 22:ص2018اؼبوسوي،الصناعية امكانية التصنيع بتكاليف منخفضة وارابح عالية )

 اجلامعي:التحسني ادلستمر يف مؤسسات التعليم : 2ـ3

 ازدادت امهية التعليم اعبامعي يف ظل ما تطرحو العوؼبة من مفاىيم وتطبيقات تعززىا التطورات اؼبتسارعة ألنظمة االتصال واؼبعلوماتية،    
وانتقل التنافس من الشركات اىل اعبامعات، فبا جعلها تعيد التفكَت يف  وقبم عن ذلك ربوالت ؿبورية أبذباه التكيف مع ؾبتمع اؼبعرفة،

اسًتاتيجياهتا ونظمها وكل ما من شأنو التأثَت على قدراهتا لتتمكن من الدخول اىل اؼبنافسة العاؼبية بقوة )بٍت اضبد، 
مية دبا فيها اعبامعة ألنو يسهم بشكل (، و يعد التحسُت اؼبستمر أمرا اساسيا يف صبيع اؼبنظمات االنتاجية واػبد103:ص2015

فعال جبعل اؼبنظمة يف حال تفوق وسبيز مستمرين، فهو عمل مستمر متجدد ذو بعد شامل يشًتك فيو صبيع العاملُت يف اؼبستوايت 
 (. 50: ص2004االدارية كافة )العبيدي، 

يف عملياهتا ومنتجاهتا، كما أن اؼبعرفة التنظيمية ىي أساس  ان أىم قاعدة يف التحسُت اؼبستمر ىي قدرة اؼبنظمة على ربقيق جودة متميزة
 .(6، ص2010)الطويل واخرون، للتحسُت اؼبستمر، فهي تعد احملدد الرئيس للجودة 

إن التنافس بُت اعبامعات يف العامل ىو السبب يف تطبيق اسلوب التحسُت اؼبستمر يف اعبانب اؼبايل و االداري واالكادديي، من اجل   
كسب ثقة اؼبستفيدين وتلبية حاجاهتم، وتقدًن خدمة متميزة ابعبودة والنوعية، وربقيق رضا الزبون، إذ إن توفَت مهارات و كفاءات 

تطويرىا وربفيزىا يعد من اىم الركائز األساس اليت ربقق اىداف اؼبؤسسات التعليمية )الشبلي واخرون بشرية وتدريبها و 
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ابن قدرة اعبامعة على االلتزام ابلتحسُت اؼبستمر لفعالياهتا اؼبختلفة على كبو أفضل يعد من  Lewis وأضاف(، 69:ص2011،
إذ ديكن أن  (، (Smith and Mark,1997,p260 يف التعليم اعبامعيالركائز األساس اليت تبٌت عليها إدارة اعبودة الشاملة 

نقول عن مفهوم تقوًن االداء اعبامعي على إنو " عملية التحقق ابلتجربة او االختبار يف ؾباالت قرار معُت موضوع االىتمام وانتقاء 
تفيد صانعي القرارات واالختيار بُت البدائل"  البياانت اؼبناسبة وصبع وربليل ىذه البياانت من أجل التوصل اىل معلومات متخصصة

و جيب استخدام أسلوب التحسُت اؼبستمر بشكل مدروس وحكيم إذ تتطلب إدارة التحسُت التعليم  (،153:ص 2014)العوض،
 Horngren et) واؼبشاركة واإلقناع والتفسَت الذكي وأن تدار حبكمة مع االلتزام واؼبساءلة والتواصل الصادق بُت اؼبوظفُت 

al.,2018:p236) . 

 وتطوير االداءإن الًتكيز على ثقافة واسًتاتيجية اعبودة يف اعبامعات وخطط العمل اؼبتعلقة هبا والتفاعل مع اجملتمع يؤدي اىل ربسُت 
 االيت:كما يف   وؾباالهتا ىياؼبؤسسي للجامعات، 

 (45: 2008ابو عامر،(

 .ثقافة اعبودة االدارية 

 .القيادة 

  اعبودة )التخطيط االسًتاتيجي للجودة(.اسًتاتيجية 

 .ادارة اؼبوارد البشرية 

 .الًتكيز على ربسُت العمليات 

 .نظم اؼبعلومات االدارية 

 .الرقابة 

 .)خدمة اجملتمع احمللي )التفاعل والتواصل مع اجملتمع احمللي 

اؼبوارد وىذا بدوره يؤدي اىل كفاءة العمل وزايدة الطاقة  تتميز اعبودة االدارية يف اثناء تطبيقها يف اعبامعة خبفض التكاليف وحسن استثمار 
و يستنتج العنزي  إن التحسُت اؼبستمر للعملية التعليمية اعبامعية يتطلب اؼبسامهة من كافو االنتاجية فبا يؤثر اجيابيا يف اؼبركز التنافسي، 
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عبامعي يطبق على أركان العملية التعليمية واليت تشمل :  العاملُت يف اعبامعة إذ تعد مسؤولياهتم صبيعا وان التحسُت يف التعليم ا
 (166:ص 2009)العنزي،

 ـ االدارة اعبامعية.1

 ـ اؽبيئة التدريسية.2

 ـ طلبة اعبامعة.3

 ـ اؼبناىج واؼبقررات.4

 ـ الوسائل واالساليب واالنشطة.5

 ـ البيئة احمليطة.6

 يف مؤسسات التعليم اجلامعي: ينادلستمر والتطوير أمنوذج التحسني  :3ـ3 

 (165 : ص2009)العنزي، اآليت:التحسُت اؼبستمر يف مؤسسات التعليم تضمن  عن أمنوذج Langfordيقدم  

 .إليهمـ العمل على ثبات اؽبدف أبذباه ربسُت مستوى الطالب واػبدمات اؼبقدمة 1

ـ العمل على تكييف الفلسفة اعبديدة والتكيف معها، وعلى مواجهة التحدايت، كما جيب على أعضاء االدارة أن يتعرفوا على 2
 ويعملوا على اجراء التغَت اؼبطلوب.  ويتولوا القيادةمسؤولياهتم 

 درجات.الناصبة عن تصنيف الناس يف  والتأثَتات الضارةـ السعي اىل الغاء نظام الدرجات 3

 صباعية.ـ تقليل االعتماد على االختبار ألحراز اعبودة، والعمل على االستغناء عن اجراء االختبارات على أسس 4

ـ التعاون مع اؼبنظمات التعليمية اليت أتى منها الطالب مع ؿباولة زبفيض تكلفة التعليم االصبايل اىل اغبد االدىن عن طريق ربمل جزء 5
 اخرى.منها من قبل منظمات 

 ؽبم. واػبدمات اؼبقدمةـ البدا بعملية التحسُت اؼبستمر والدائم لنظام ربسُت اوضاع الطالب 6
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 الوفاء دبستلزمات الوظيفة. وتعليمهم علىالفنيُت واالداريُت  واألساتذة والعاملُتـ العمل على تدريب كل من الطالب 7

 ظيفة على كبو أفضل.ـ هتيئة اؼبنظمات للتدريب على القيادة من أجل اداء مهمات الو 8

توفَت البيئة اليت تشجع على اغبوار وابداء الرأي ومشاركة  والعمل علىـ تقليل اػبوف كي يتسٌت لكل فرد أن يعمل بفاعلية يف منظمتو، 9
 االخرين يف قرار اؼبنظمة، أي العمل على أتكيد مبدأ الدديقراطية والشفافية يف االدارة.

 بُت االقسام ليعملوا معا بروح الفريق الواحد. واغبواجزالعراقيل ـ العمل على إزالة 10

 يف الزىو والفخار والسرور ابنتمائهم اىل فريق العمل. واالداريُت حقهمـ إزالة صبيع العوائق اليت أتخذ من الطالب واالساتذة 11

 ـ هتيئة الربانمج التعليمي مع اجياد السبيل اىل ربسُت الذات لدى اعبميع.12

ميع على طريق العمل ابلتشجيع والتحضَت ليتمكنوا من اقباز التغيَت، فالتغيَت ىو وظيفة كل واحد منهم وتعد اعبودة ظاىرة ـ وضع اعب13
 منظمات االفراد التعليمية.  ومتأصلة يفنسبية متصلة 

ن حيققوا مستوايت جديدة من ـ إزالة الشعارات واؼبواعظ واألىداف اليت تتطلب من األساتذة والطالب أن يقدروا األداء التام وا14
 االنتاجية.

 النوعية.اؼبعاير الكمية من كاىل اؽبيئة التدريسية والطالب واالىتمام ابؼبعاير  ـ رفع15

وكما يف  النقاط،وفبا عرض تلحظ الباحثة إن ربديث وربسُت اؼبؤسسات اعبامعية ظهر نتيجة اغباجة اليو، واليت ديكن إجيازىا دبجموعة من 
 اآليت:

 إىل وجود سياسة تعليمية تضمن نشر التعليم اؼبستمر يف اؼبؤسسات ؼبواجهة التبدالت اغباصلة يف اؼبهارات والتكنولوجيا. اغباجة-1

 مبٍت على مواصفات عاؼبية. وأكاددييإىل وجود تعليم وتدريب مهٍت  اغباجة-2

ناعة والسوق فبا يوفر مصدر سبويل اخر للجامعة فضاًل عن لتصبح عمليات التعليم والتدريب اؼبهٍت مرتبطة ابحتياجات الص اغباجة-3
 ككل ومن مث ربقق اعبامعة ميزة تنافسية عرب رضا الزبون.   وذويهم واجملتمعفبا حيقق رضا الطلبة  أكربتوفَت فرص عمل للخرجيُت بشكل 
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التنظيمية اؼبًتتبة عليها أكثر من ارتباطها دبوضوع تطوير إن عملية التحسُت والتطوير يف ؾبال التعليم مرتبطة بشكل رئيس ابلتبعات   -4
اؼبناىج و الربامج، وىذا يتطلب وضع سياسات واسًتاتيجيات للتعليم والتدريب ،وأىداف ؿبددة قبل البداية دبشاريع التحديث ونسعى 

نظام انجح للتعليم قادر على نقل وتوطُت  دبوجب ىذه السياسات إىل إجياد البنية التنظيمية اؼبناسبة لقيادة مشروع التحسُت لتأسيس
ذبارب الدول اؼبتقدمة يف ؾبال تكنولوجيا النانو والتحسُت اؼبستمر للخدمات اعبامعية واغبصول على ميزة تنافسية سبكن اعبامعات 

  وطلبة.العراقية من النهوض بواقع حاؽبا واالرتقاء ابؼبستوى االكادديي واؼبهٍت للعاملُت فيها من اساتذة وموظفُت

 

 :ماليزاي: ادليزة التنافسية للخدمة اجلامعية يف 4ـ3

كاستثمار، إذ أن ىدف اغبكومة   وتنظر أليوخضع قطاع التعليم العايل اؼباليزي للنمو األساسي نتيجة اعبهود اليت جعلت االدارة تتوسع     
اؼباليزية طويل االجل ىو الذي جعل ماليزاي مركزا اقليميا يف تقدًن خدمات جامعية متميزة، إذ ديكن مالحظة منو التعليم اعبامعي يف 

 ماليزاي عرب عدة مؤشرات منها:

  الطالب.الزايدة يف تسجيل 

 .الزايدة يف مؤسسات التعليم اعبامعي 

 من مائة مليون دوالر لنقابة التعليم الوطنية لدعم دراسة الطالب يف  أكثرغبكومي عليو اذ خصصت اغبكومة اؼباليزية زايدة االنفاق ا
 مؤسسات التعليم العايل.

قررت اغبكومة اؼباليزية تشكيل مؤسسات عامة، وجامعات خاصة فبا يؤكد انفتاح سياسة اغبكومة اؼباليزية يف التعليم مع خطط القوى  
ة اليت تزود البالد ابؼبهارات االنسانية اليت تتماشى مع النمو وتساير الكثَت من اؼبتغَتات، ومن عوامل قباح التحسُت اؼبستمر يف البشري

 يلي:اعبامعات اؼباليزية ما 

 .القيادة 

 .التطوير اؼبستمر 

 .مقاييس اؼبوارد 
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 .رضا العمالء 

 .العمل مع الفريق 

 .ادارة اؼبوارد البشرية 

يف ضوء تطبيق نظام ادارة التحسُت اؼبستمر ديكن مالحظة ان اغبكومة اؼباليزية كان ؽبا اثر فبيز يف تقدًن تعليم جامعي متميز، إذ     
اتفقت سياسة التعليم مع سياسة زبطيط القوى البشرية فبا ادى اىل وجود توازن بُت اؼبدخالت و اؼبخرجات و ومتطلبات سوق العمل 

أن فائدة تطبيق التحسُت اؼبستمر يف اجملال االداري داخل مؤسسات  التعليم اعبامعي يؤدي اىل (، 58ص :2018 )اؼبوسوي،
االرتقاء جبودة العمليات االدارية و رفع مستوى االداء فبا ينعكس بشكل اجيايب على ـبرجات و اىداف اعبامعة لتواكب التطورات اليت 

  (.57:ص2011يشهدىا العامل )الشبلي واخرون،

 

 )اجلانب العملي( :  الثالثادلبحث 

 العراق:ة/یجولولتكنالجامعة عن ا نبذة اترخيية: 1ـ3

أول قانون لتأسيس جامعة يف  1956شكلت أول عبنة لدراسة إمكانية أتسيس جامعة عراقية، وقد شرع يف ايلول عام تَ  1943يف عام 
رئيس للجامعة وؾَبلس أتسيسي للجامعة ليقوم دبهمة دراسة واقع الكليات ُعُت أول  1957، ويف عام "العراق ابسم "جامعة بغداد

توى واؼبعاىد القائمة حينذاك واجراء التغيَتات الالزمة يف كياهنا، وازباذ اػبطوات الضرورية لربطها ابعبامعة بعد التثبت من بلوغها اؼبس
إذ وردت فكرة  1960علمية إذ يرجع اصل اعبامعة إىل عام و بدأت اعبامعة مسَتهتا خبطوات اثبتة وإقبازات ، العلمي اؼبناسب

وقد  1/1960/ 22أتسيس )معهد أعداد اؼبعلمُت الصناعيُت( من قبل وزارة الًتبية ابلتعاون مع اليونسكو، وأعلن أتسيس اؼبعهد يف 
يف اؽبندسة التطبيقية وقد قبل يف أول ُحددت مدة الدراسة خبمس سنوات بعد الدراسة الثانوية دينح بعدىا اؼبتخرج درجة البكالوريوس 

ومنذ التأسيس حددت أىداف ىذا اؼبعهد أبعداد ، ( طالبًا كلهم من الذكور من خرجيي الثانوايت الصناعية45دفعة دراسية )
الصناعية واؼبهنية،  اؼبهندسُت التطبيقُت الذين ربتاج ؽبم اؼبعامل واؼبشاريع اؽبندسية واعداد اؼبدرسُت الفنيُت لغرض التدريس يف اؼبدارس

وكذلك يهدف اىل أعداد مدربُت للمواد العلمية ومالحظُت فنيُت إلدارة أقسام اؼبعامل وذلك عن طريق فتح دورات يف اؼبعهد ربدد 
ة یة عالیصوا خصھلت لزاماالعراق ة/یجولولتكنالجامعة إن ا، مدة الدراسة بتعليمات يتخذىا ؾبلس اؼبعهد دبوافقة وزير الًتبية عليها

ل ي تعمھراق  فلعدة من ىذا النوع يف ایحولي اھوة متخصصة یسدنھة یجامعة علمبَعدىا ة یقرالعت الجامعااقي اَبن ا عھبزت یَتم
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ة طفق خوا ھلَعمل بري اجیسة درومك خطوات ناھ، اذ ان ة كافةیسدنھلواة یلعلمت الة باالختصاصادولر ائد السوق ودوافرعلى 
رات لخبل اَجعولجامعة اة في یمیلتعلاة یلعملح اة النجایرورلضت امازلُمستلل اكر یفوتداري والوامي لعلاقع وابالوض ھعة للنوضوم
ن مددًا عالعراق ة یجولولتكنالجامعة ن اتتضمح، لَنجاو الجامعة نحا أمور لتسَتالعلى اجع رلماي ھة یمیدالكاو اة یدارالاة یلعلما
ة(  یمدخز كرام4علمي(  )ز كرم2ة(  )یبحثز كرام3ة(  )یجة كلدرعلمي بم قس14على  )وي َتحتإذ ة یدارالاة یلعلمت االیلتشكا
تغَت اسم اؼبعهد )بعد اشهر قليلة من  ،ة عامة یزكرمكتبة م، وةیدارالم  االقسات واایریدلمن امدد عفضاًل عن ة( یبحثدات حو6)

استبدل  1967اق مع منظمة اليونسكو ويف عام أتسيسها( إىل معهد عال أبسم اؼبعهد الصناعي العايل أبمر من وزارة الًتبية ابالتف
اؼبعهد الصناعي العايل إىل كلية اؽبندسة الصناعية وعدل فيما بعد إىل كلية اؽبندسة التكنولوجية مرتبطة يف جامعة العراق وفك ارتباط  

وتضم اعبامعة  1/4/1975 العراق يف \وصدر قرار أتسيس اعبامعة التكنولوجية 1/4/1975كلية اؽبندسة التكنولوجية اعتبارا من 
 .مراكز فضالً عن مكتب استشاري يشمل عدة زبصصات  8قسماً ىندسياً وعلمياً و 13االن 

 العراق: –دراسة واقع حال اجلامعة التكنولوجية : 2ـ3

إن التعليم اعبامعي استثمار انجح دون أي شك يؤيت شباره مع االجيال، إال إن التعليم يف الوقت الراىن يواجو كثَت من التحدايت و 
اؼبصاعب اليت تتمثل يف االوضاع الراىنة اليت يشهدىا العراق والعجز يف موازنة الدولة و اؽبجرة اؼبستمرة للعقول العلمية وعلى عدة 

وخارجية،  فعلى الصعيد الداخلي اؼبعاانة من عدم توفر الوظائف / البطالة والتهميش واالقصاء الوظيفي، و على  اصعدة داخلية
الصعيد اػبارجي اؼبتمثل يف اؽبجرة اػبارجية اؼبتجسدة يف العوؼبة،  لذا ال بد ؼبؤسسات التعليم  العراقية أن تسعى جاىدة كبو ربسُت 

عتماد التخطيط االسًتاتيجي فبا ديكن االدارة العليا يف اعبامعة من رؤية اؼبستقبل وقيادة اؼبؤسسات وتطوير طرق عملها التقليدية وا
رؤية، التعليمية كبو إقباز ورَبقيق رؤية موضوعية يف ظل توفر االمكانيات اؼبادية والبشرية والفنية واؼبعنوية واليت تساعد يف ربقيق ىذه ال

ىو ربديد الوضع اغبايل للجامعة والظروف الداخلية واػبارجية وربسينها بشكل مستمر لتحديد ومن مث فأن التخطيط االسًتاتيجي 
االولوايت واالىداف االساسية لغرض تطوير وربسُت ـبرجات العملية التعليمية وجعلها ذات ميزة تنافسية رباكي متطلبات اجملتمع 

ًتاع(  اىل منتجات حبثية ذات َمردود اقتصادي تسهم يف دعم عمليات التنمية ورغباتو عرب ربويل اؼبشاريع البحثية العلمية )براءات االخ
( ىي 2017ولغاية  – 2008العراق على امتداد االعوام )من –الوطنية إذ إن َعدد براءات االخًتاع اؼبمنوحة يف اعبامعة التكنولوجية 

( منها ُمنحت 2( براءة ُمنحت داخل العراق و )19ا )( براءة على مستوى اعبامعة ككل ودبختلف االختصاصات اؽبندسية، منه21)
( براءة اخًتاع فقط من قبل وزارة التخطيط اعبهاز اؼبركزي 2النانو ُمنحت )\خارج البلد، وفيما خَيص تكنولوجيا اؼبواد اؼبتقدمة 

الخًتاع للمشاريع النانوية مل رُبَول ، علماً إن براءيت ا( 1)2015-2013قسم اؼبلكية الصناعية يف عامي  \للتقييس و السيطرة النوعية
                                                           

1
 (.5( ملحق ) 
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اىل  20ربصل سنواًي على براءات اخًتاع  تًتاوح ما بُت )UTP اىل منتج حبثي مسوق، يف حُت إن جامعة بًتوانس التكنولوجية 
 ( براءة زَبص تكنولوجيا اؼبواد اؼبتقدمة )النانو( .30

واعتمادًا على وجهات نظر وتقييم الباحثني العاملني يف ذلك ادلركز  UTPوبعد زايرة مركز النانو يف جامعة برتوانس التكنولوجية 
تلحظ الباحثة إن مركز النانو التابع للجامعة ورصد االجهزة الضرورية الواجب توفرها يف أي مركز حبثي للمشاريع النانوية 

البحث العلمي واليت من دوهنا يصعب  العراق يفتقر إىل بعض االجهزة ادلختربية اليت تعد من مستلزمات اجراء –التكنولوجية 
 النانوية.االستدالل والتعامل مع ادلواد متناهية الصغر وادلعروفة ابدلواد 

 اآلتية:خالل توفر االجهزة من يف اجلامعة التكنولوجية ـ العراق  البحثية النانوية وتطوير ادلشاريعأن يتم َدعم  وعليه ترى الباحثتني

1. Field Emission Seanning Electron Microscope  اؼبايكروسكوب ذو اؼباسح االلكًتوين(: ىذا اعبهاز يتفوق(
( اؼبوجود يف اعبامعة التكنولوجية ـ العراق من حيث الدقة Seanning Electron Microscope)التقليدي على اعبهاز 

 العينة.مرة من حجم  100.000الفائقة ونسبة التكبَت العالية اليت تصل اىل 

2. Atomic Force Microscope  : رؤية وتشخيص العيوب البلورية على اؼبستوى الذري للمواد النانوية، وكذلك معرفة عدد
 الطبقات ونقاوهتا مثل )اانبيب الكربون النانوية والكرافيُت(.

3.  Raman Spectroscope االلكًتونية الذرية : يستخدم ىذا اعبهاز من أجل معرفة وسبيز اؼبواد النانوية الكربونية وطبيعة اواصرىا
 .واػبصائص الفيزايئية كالنقاوة ودرجة البلور الذري

4. BTE .جهاز قياس اؼبساحة السطحية للمواد النانوية او اؼبواد ذات اؼبسامات الكروية واالنبوبية : 

5. FT-IR .يستخدم من أجل معرفة اؼبركبات التوظيفية اؼبرفقة على سطوح اؼبواد النانوية : 

6. Laser Flash Analyzer  يستخدم ىذا اعبهاز لقياس اؼبوصلية اغبرارية للمواد اؼبركبة واؼبواد النانوية يف حالتها الصلبة والسائلة :
. 
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دلشاريع البحثية النانوية يف اجلامعة لغرض دعم اسرتاتيجية حوكمة مؤسسات التعليم اجلامعية يف العراق وحتسني ا احثتنيوعليه ترى الب
 التكنولوجية/ العراق، تتم من خالل اآليت:  

ويالئم إجياد سياسة علمية واضحة تستثمر الطاقات اؼبتاحة يف البلد وتنظم اؼبوارد يف اؼبشاريع البحثية لبناء مستقبل يليب رغبات اجملتمع  .1
 جات البحثية النانوية.العمل شديدة التغَت لتحقيق ميزة تنافسية للمنت بيئة

رفع االمكانيات واؼبوارد اؼبادية واؼبعنوية إلجراء اؼبشاريع البحثية منها )اجهزة ومعدات، كتب علمية، كادر تدريسي بعدد يتالئم مع  .2
ات اعداد الطلبة اؼبتواجدين يف حرم اعبامعة، ـبصصات نشر البحوث العلمية، اجور الفحص لدى جامعات اخرى، الزماالت والبعث

 العلمية(.

زبص تكنولوجيا  االخًتاع اليت، وزايدة عدد البحوث العلمية اؼبنشورة وعدد براءات واالبداع العلميحرية الفكر  مالئمة تدعمتوفَت بيئة  .3
 النانو يف اعبامعة التكنولوجية_ العراق.

 زة تنافسية للجامعة.تفعيل اسًتاتيجيات التحسُت والتطوير اؼبستمر للمنتجات البحثية النانوية لتحقيق مي .4

والتقٍت )التدريسيُت، الطالب، البحث العلمي واحتياجات السوق( فبا يسهم  األكاددييتعزيز أواصر العالقات بُت افراد اجملتمع العلمي  .5
 البلد.يف دعم عملية التنمية العلمية، واسًتداد الكفاءات العلمية العراقية اؼبغًتبة خارج 

إمكانيات التحسُت والتطوير و ما ىو قائم فعاًل على ارض الواقع عرب إجراء مبادرات فعالة لفتح االفاق غلق الفجوة بُت اؼبتوقع من  .6
أمام عمليات التحسُت والتطوير اؼبستمر فضاًل عن توفَت القيادة االدارية اؼبالئمة لعمليات التطوير وإعداد موازانت التحسُت اؼبستمر 

 وخطط التنمية الشاملة ..

اؼبستقبل عرب االرتكاز اىل رؤية علمية واضحة تراعي التغَتات البيئية اغباصلة يف العامل وهتيئ اجملتمع العراقي ؽبا مادايً  الًتكيز على .7
هوض ومعنواًي عرب ربط اؼبناىج العلمية ابلقيم االنسانية السامية و نشر ثقافة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بُت افراد اجملتمع للن

 واعبامعات العراقية.ابجملتمع 

قيق زايدة اعدد العاملُت )من تدريسيُت وطلبة ابحثُت( يف ؾبال تكنولوجيا اؼبواد اؼبتقدمة )النانو( وتقدًن الدعم اؼبادي واؼبعنوي ؽبم ورب .8
 ؾبال الرائدة يف UTPمردود مادي عرب تسويق اؼبنتجات البحثية النانوية من نقل وتوطُت ذبربة جامعة بًتوانس التكنولوجية 
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تكنولوجيا اؼبواد اؼبتقدمة واليت اظهرت قدرة متميزة على مواجهة التحدايت لتصبح مثاًل يف ربسُت وتطوير اطار منهجي لنوعية 
  .افسيةلتحقيق ميزة تن ـبرجات التعليم

 :UTPللتكنولوجيا  العوامل اليت أسَهمت يف تسويق ادلنتج البحثي )ادلشعات احلرارية فائقة األداء( يف جامعة برتوانس: 3ـ3

 ىنالك عدة عوامل اساسية لتطوير وربسُت أي فكرة يف ؾبال البحث العلمي وربويلها اىل منتج ديكن تسويقو ومن أىم تلك العوامل:   

اؼبستهلك يبٌت ـ  اغباجة السوقية ؼبنتج لو القابلية على حل مشاكل تواجو اؼبستهلك يف حياتو اليومية، إذ إن قرار شراء اؼبنتج من قبل 1
ج على ؾبموعة من اأُلسس واليت تتمثل يف )اعبودة والتكلفة والسرعة والسعر والرفاىية والتكنولوجيا اؼبعتمدة( اليت تعد من فبيزات اؼبنت

 البحثي اؼبشعات اغبرارية فائقة اإلداء.

يف قيادة اجملتمع اقتصاداي واجتماعيا وسياسيا و ربقيق  ـ توفَت جهات ـبتصة وخبَتة يف تسويق اؼبنتج البحثي وبيعو، عرب اؼبسامهة الفاعلة2
اعبودة العالية يف ـبرجات العملية التعليمية واعتبارىا مسؤولية صباعية تقع على عاتق كل فرد يف اعبامعة وكذلك ربقيق اآلمن الوظيفي 

 والشعور ابلرضا عبميع العاملُت يف اعبامعة.

يتم سبويل اؼبشاريع  حيث توفَت اؼبختربات العلمية واؼبواد الالزمة إلنتاج اؼبنتج فضاَل عن االجهزة ، إذـ الدعم اؼبادي واؼبعنوي والتقٍت من 3
 عن طريق اآليت: UTPالبحثية يف جامعة بًتوانس للتكنولوجيا 

 .MOSTI- Techno Fundالتمويل العام : عرب وزارة العلوم والتكنولوجيا اؼباليزية  - أ

 لضمان االستدامة يف اؼبرحلة الالحقة من عمر اؼبشروع. NanoMalaysiaماليزاي التمويل اػباص : عرب اننو  - ب

 تُراقب اعبودة عرب توصيف اؼبواد اػبام قبل اؼبعاعبة ، وتتمثل األجهزة اؼبستخدمة ابآليت : - ت

 Transmission Electron Microscope  (  TEM ) ـ جهاز ؾبهر انتقال اإللكًتونيات1

 .XPS)  )X-ray photoelectron spectroscopy السينية الطيفي ـ جهاز األشعة الضوئية2

 ((FESEMـ جهاز التصوير ابؼبسح او اجملهر االلكًتوين ؼبسح االنبعااثت 3

 Field Emission Scanning Electron Microscope . 
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 .Raman spectroscopyـ جهاز رامان الطيفي )ليزر( 4

 البحثية:وتسويق منتجاهتا  ميزة تنافسية يف مؤسسات التعليم اجلامعيةدور تكنولوجيا النانو يف حتقيق : 4ـ3

يل إن إعتماد تقنية جديدة لَتحقيق َتشتت ُمتجانس للمواد اػبام من أانبيب الُكربون النانوية مع َخليط الُنحاس الَنقي يُعطي َجودة َتوص
ىذه القيمة ُمفيد جدا لتلبية  W/m.K 360ُمقارنة مع أعلى َتسجل يف أعمال أخرى  W/m.K 600حراري فُبتازة َتصل إىل 

 اآليت: ـتسعى اىل  اليت MIMاالجهزة اإللكًتونية ويتم ذلك عرب إعتماد طَريقة َحقن اؼبعادن  اغبرارة يفإدارة رَبدي 

 ُت النحاس اػبالص واانبيب الكربون النانوية.أ( ربسُت تشتت اانبيب الكربون النانوية يف مصفوفة النحاس وتعزيز الًتابط ب

 FTIR, XRD, Raman Spectroscopy, andب( التحليل اجملهري للمواد النانومًتية اؼبفاعلة ابستخدام االجهزة )
FESEM( فضالً عن جهازي )FESEM and TEM.) 

 النانوية وابلتايل ربقيق ميزة تنافسية.ج( قياس اؼبوصلية اغبرارية، معامل التمدد اغبراري، اؼبقاومة اغبرارية للمواد 

 د( تعزيز اػبواص الفيزايئية واؼبيكانيكية للمركبات النانوية اؼبصنعة مثل الشد والكثافة واالنكماش.

 قطعة / يوم( عن طريق توسيع نطاق العملية أبكملها ابستخدام آالت جديدة ذات قدرة عالية. 200ه( زايدة معدل اإلنتاج )

 شهادة براءة اخًتاع للمنتج النهائي ليتم تسويقو فضاًل عن عدد من اعبوائز الدولية. و( اغبصول على

د( حذف واستبعاد االنشطة االنتاجية اليت ال تضيف قيمة للمنتج وانتاج منتجات خالية من الشوائب والعيوب فبا حيقق زبفيض فعلي يف 
 .التكاليف

عن إن إعتماد اؼبواد النانوية يُعطي أفضل الَنتائج  إبستخدام طريقة حقن اؼبعادن  فضالً  ـ: االيت كما يف الشكل  ة،البحثي اتللمنتج
(MIMرونة العالية يف الَتشكيل دون أن يًتك أ

ُ
ي ( فبا يوفر نَتائج عالية للمنتج َتشمل دقة عالية يف االداء والفعالية والزمن فضاًل عن اؼب

عيب الصفري( وتكلفة اقل وذلك الن طريقة 
َ
تعتمد على إستخدام القوالب خالفا ؼبا  MIMـُبلفات او وحدات َمعيبة يف اؼبنتج التام )اؼب

يستبعد األنشطة اليت ال ُتضيف قيمة فبا حُيقق َجودة عالية وُسرعة   MIM اؼبنتجات التقليدية اليت تُقطع اؼبنتج  وابآليت فأن حيصل يف
تجاهتا يف االنتاج وزَبفيض يف التكاليف وبذلك حُيقق  اؼبنتج البحثي ميزة تنافسية على ُمستوى اؼبنتج وميزة تنافسية للجامعة عرب َتسويق ُمن
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ثية من خالل عالقات الشراكة بُت اعبامعة و الصناعة واؼبؤسسات االخرى، وتُراقب اعبودة عرب توصيف اؼبواد اػبام قبل اؼبعاعبة، إذ  البح
 ديكن سبثيل أسس ربقيق ميزة تنافسية

 

 اليت تقدمها اجلامعات  ُأسس حتقيق ميزة تنافسية للمنتجات البحثية

   

 التعليم اجلامعية العراقية ككل واجلامعة التكنولوجية بشكل خاص: ُمقومات حوكمة مؤسسات: 5ـ3

ستحدثة واالليات اعبديدة     
ُ
أن َسعي اعبامعة التكنولوجية اىل إقامة ؾُبتمع َمعريف عرب إعتمادىا دراسات علمية وَموضوعية للمفاىيم اؼب

الثقافة العلمية يف العراق عرب الَعمل بروح الفريق و َنشر العلم بُت كل لتكنولوجيا النانو اليت يَعتمد عليها ؾبتمع اؼبعرفة سعيا وراء َنشر 
فئات اجملتمع لَيصيح التفكَت العلمي منهاج َعمل و اسلوب حياة، فأن نقل ذبربة التصنيع ابلنانو من جامعة بًتوانس التكنولوجية 
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UTP واعبامعة التكنولوجية على وجو اػبصوص إمنا جيب أن  وحدة ال يعد كافيا للرقي والنهوض بواقع حال اعبامعات العراقية عامة
يُعد إكتسااًب ؼبهارات إستخدام تكنولوجيا النانو فضاًل عن مهارة  UTPينقل العلم والتكنولوجيا اؼبتقدمة معاً، آي إن نَقل ذَبربة 

زارة الصناعة واؼبعادن ان تـََتعاون مع و على  ت الصنع واالنتاج السلعي واػبدمي، جيباستيعاب ىذه التقنية اؼبتقدمة للنهوض دبجاال
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي و وزارة العلوم والتكنولوجيا يف وضع خطة َتطويرية شاملة وُمتكاملة طويلة االجل ووضع خطة 

عي عرب إقامة عالقات شراكة اسًتاتيجية لتعزيز الُقدرة التنافسية ؼبنتجات البحوث العلمية يف اعبامعات العراقية وربفيز التنوع الصنا
ودمج بُت اعبامعة التكنولوجية العراق واؼبؤسسات الصناعية لغرض دعم االقتصاد الوطٍت و اغبصول على مصادر سبويل للجامعات 

ية العراقية عرب ىذه الشراكة بداًل من إعتماد اعبامعات العراقية على مصدر سبويل واحد، وتـََتضمن اػبطة االسًتاتيجية صناعة رؤ 
م، و تسعى ىذه اػبطة اىل دمج الطلبة يف اؼبؤسسات الصناعية عرب برانمج تدريب سنوي 2030مستقبلية للتنمية الصناعية حىت عام 

فادة وإعتماد البحوث العلمية للباحثُت من الطلبة واالكاددييُت لدى وزارة الصناعة واؼبعادن كأساس لتطوير الصناعة احمللية يف العراق واال
يف برانمج تدريب  UTPج اعبامعات اؼبتقدمة لتدريب الطلبة وتطوير العاملُت فيها، وتركز ىذه اػبطة على نَقل ذبربة من منها 

فائقة االكاددييُت يف اعبامعة على اؽبندسة التطويرية و التوسع يف اعتماد تكنولوجيا اؼبصغرات )النانو( وال سيما ؼبنتج اؼبشعات اغبرارية  
باحثة احتساب تكاليف صنعها لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية العراقية عرب توفَت البنية األساسية االداء اليت سبق لل

وربديث القوانُت واالنظمة دبا يتالئم مع متطلبات نقل وتوطُت تكنولوجيا النانو للنهوض ابلتعليم والصناعة يف العراق واستقطاب 
ا تشمل اػبطة الوطنية االسًتاتيجية ربسُت اعبودة الصناعية وربفيز تنوع الصناعة للمنتجات ذات االستثمارات االجنبية والوطنية ، كم

قة اؼبيزة التنافسية ، وكذلك اقامة الندوات و اؼبؤسبرات العلمية و ورش العمل اؼبهٍت واالكادديي فضاًل عن نشر الوعي يف اجملالت اؼبتعل
عجلة التطور التقٍت و االقتصادي يف العراق واالرتقاء يف الربامج التعلمية وربديثها بشكل  بتطوير ونقل التقنيات اغبديثة من اجل دفع

إن قَباح نظام التعليم اذ  يس ؾبرد مستودعا لتجميع البياانت،مستمر عبعل جامعة العراق التكنولوجية مركزاً إلنتاج االفكار االبداعية ول
ستمر إلصالح نظام التعليم وإجياد يف العراق يُعد اساس الَنمو االجتماعي 

ُ
واالقتصادي والثقايف والسياسي اذا ما روعي الَتحسُت اؼب

إذ حيتاج  ية االجتماعية،اغبلول الَسريعة ؼبشاكل التعليم، فإذا ادرك اجملتمع امهية التحسُت اؼبستمر لربامج ونظم التعليم ازاد معو الرفاى
اىي دالئل قباح انظمة التعليم؟ وما ىو اؽبدف من التعليم؟ وىل ىو مسامهة يف سوق العمل افراد اجملتمع اىل سؤال صناع القرار عن م

جيب أن حُيدد اؽبدف من نظام التعليم ، إذ أنو ال  واالعراف؟ام مسامهة يف بناء اقتصاد جيد ام كلتيهما معا؟ أم احملافظة على التقاليد 
ىنالك اجاابت مشًتكة بُت افراد اجملتمع الواحد، ففي ماليزاي يؤمن افراد اجملتمع توجد اجابة واحدة ؽبذه االسئلة لكن يفضل أن يكون 

إن اؽبدف من نظام وبرامج التعليم ىو عامل اساسي يف توسيع السوق وبناء اقتصاد قوي وكذلك يعد نظام التعليم اساسي لبناء 
يم يف اعبامعات العراقية عامة وجامعة التكنولوجية  خاصة على الدديقراطية وخدمة اجملتمع ، وديكن اجياز اىم مقومات قباح نظام التعل
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من حيث طبيعة عملها واقسامها العلمية،   UTP اعتبار ان اعبامعة  التكنولوجية يف العراق مناظرة عبامعة بًتوانس التكنولوجية
 واؼبقومات األساس كما يف اآليت:

 اعي ومكمال ؽبا.يُعد نظام التعليم جزءا من النظام االقتصادي واالجتم .1

للحصول على مستوى متقدم اػبربة اؼبناسبة للنهوض ابلتعليم والصناعة  األكاددييأن يتلقى التدريسيون تدريبا مهنيا فضاًل عن اعبانب  .2
 معا.

 أكثرأن يتبٌت نظام التعليم خطة خاصة لذوي االحتياجات اػباصة والذي يعتمد على التدخل دبراحل مبكرة فبا جيعل نظام التعليم  .3
 ومشولية.عدالة 

القيادة يف التعليم أي وضع الشخص اؼبناسب يف اؼبكان اؼبناسب فأن القيادة السليمة ىي من اىم مقومات قباح نظام التعليم  .4
 توزيع الصالحيات واؼبسؤوليات إلدارة اعبامعة.  والتوسع يفوالنهوض بو، 

 الشراكة بُت اعبامعة واؼبؤسسات االخرى.أن يوفر نظام التعليم فرص عمل للخرجيُت عرب عالقات  .5

يف  أن يُراعي نظام التعليم الضغوط التنافسية اؼبتزايدة مع الدول اؼبتقدمة وان يركز على ربويل العالقة التنافسية اىل عالقة تكامل معها .6
 اؼبستقبل.

لعوامل الداخلية واػبارجية اؼبؤثرة يف على دراسة ا االخرى بناءاً  مع اؼبؤسساتإقامة عالقات شراكة واندماج مؤسسات التعليم  .7
 مؤسسات التعليم.

جَتمع. .8
ُ
 إندماج مؤسسات التعليم مع متطلبات الواقع البيئي الذي يَعيشُو اؼب

 إخًتاق االسواق العاؼبية عرب اسًتاتيجية تقضي )استَتاد ما للعامل خربة بو وتصدير ما حيتاج اليو(. .9

للباحثُت وسبويل ىذه االعمال ابلكامل وعرضها للبيع للمؤسسات االخرى فبا يوفر  الًتكيز على االبتكار واالعمال الرايدية .10
 ميزة تنافسية للمنتج واعبامعة معاً.

أن يُراعي نظام التعليم العراقي السياسات االجتماعية للحفاظ على النمو السريع يف البنية التحتية يف التعليم وخلق عالقة   .11
 غبد من الفوارق الطبقية لغرض ربقيق العدالة واؼبساواة يف تنمية تعليم األجيال اؼبقبلة.أتزر مع السياسات االجتماعية وا
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وموظفُت عرب تعزيز ثقتهم أبنفسهم وااتحة فرص عمل  وأكاددييُتَرفع الروح اؼبعنوية للعاملُت كافة يف اعبامعة من طلبة   .12
 االخرى. وسائر اغبقوقتتناسب مع امكانياهتم الذىنية وتوفَت الرعاية الصحية ؽبم واالمن االجتماعي 

اغباجة اىل إعتماد نظام داخلي َجديد للكليات كافة يف اعبامعة التكنولوجية دبا يواكب التوجهات العاؼبية اغبديثة يف ؾبال   .13
 ل.العمسوق  ويستجيب ؼبتطلباتالتعليم العايل 

 ُسرعة التغَت واؼبرونة يف النظم التعليمية وذبديد االجهزة واؼبعدات والبٌت التحتية للجامعة.  .14

 لوعي دبفهوم وامهية التحسُت اؼبستمر للنظم التعليمية ليعمل اعبميع على قباح تنفيذىا.َنشر ا  .15

إال إهنا حباجة  (2) اؼبعدل 1988( لسنة 2( من اؼبادة رقم )40رقم ) وىذه اؼبقومات والركائز األساس تتوافق مع نص القانون العراقي    
 ق الرفاىية االجتماعية يف العراق.اىل التطبيق الفعلي على ارض الواقع للنهوض ابلتعليم والصناعة وربقي

 يف العراق: اخلطوات العملية يف تسويق ادلنتجات البحثية اليت تنتجها مؤسسات التعليم اجلامعية: 6ـ3

 وعة من اإلجراءات واػبطوات العملية اليت ديكنَ سبَثلها كما يف اآليت:دُيكن سَبثيل آليو َتسويق اؼبنتجات البحثية عرب ؾبم

 الزبون.وربديد إحتياجات وَرغبات وَتطلعات  العراقي ـ دراسة السوق1

 .العراقي البحث العلمي غبل مشاكل ومعوقات اجملتمع ُمستقبلية لَتوجيوـ َتكوين ُرؤية 2

 قادرة على اؼبسامهة يف قيادة اجملتمع علمياً واجتماعياً واقتصادايً وسياسياً. وَتطوير كوادر ـبتلفة يف اعبامعات العراقية ـ رَبسُت3

 التعليم اغبديثة. وإعتماد وسائلـ َتطوير ورَبسُت القاعات الدراسية 4

 ع أعداد الطلبة اؼبتواجدين يف اعبامعة.م يتالءمودبا  العلمية وتوفَت االجهزة اغبديثة ـ رَبسُت وَتطوير اؼبختربات5

 ـ الَعمل على َتوفَت موارد سَبويل للمشاريع البحثية للطلبة واألكاددييُت.6

 .يف العامل والتطوير اؼبستمرـ إعداد دورات تدريبية وأتىيلية للعاملُت يف اعبامعة ؼبواكبة عمليات التحسُت 7
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نتجات الَبحثية ورَبقيق َمصدر سَبويل إضايف  ـ الَعمل8
ُ
دولة للجامعات العراقية فضال عن التمويل اؼبركزي الذي تقدمة العلى تسويق اؼب

 للجامعات العراقية اغبكومية.

 :      )االستنتاجات والتوصيات(ادلبحث الرابع

 االستنتاجات: : 1ـ4

حدة التنافس بُت اعبامعات يُعد َمطلبًا رئيسًا غبوكمة مؤسسات التعليم العراقية وذلك يتم عربنقل وتوطُت ذبربة جامعة بًتوانس ان  .1
 للتكنولوجيا يف تسويق حبوثها العلمية لتحقيق ميزة تنافسية للجامعة ومنتجاهتا البحثية معا. 

بة والتدريسُت يُعد أحد العلمية للطل وخدمات للبحوثوخدمات للمجتمع قباح اػبدمات اليت تُقدمها اعبامعة من خدمات علمية  .2
إضافة اىل تشجيع ادارة اعبامعة على التعاون والعمل بروح  وتطويرىا،يف مؤسسات التعليم اعبامعية العراقية  اغبوكمةقباح تطبيق رَكائز 

 للجامعة وؼبنتجاهتا البحثية. يُعزز من ربقيق ميزة تنافسية واألكاددييُتوالطلبة الفريق بُت العاملُت 

وأفكار َتصويبية يف خطوات عالجية سابقة  ُخطط تَقودييةعرب  حوكمة الشركات واؼبؤسساتَتوجو االدارة الُعليا يف اعبامعة كبو مواكبة   .3
 داء اعبامعي. للمشاكل ومعوقات العمل من شأنو أن يكون ركيزة أساسية لتحقيق ميزة تنافسية لأل

ا النانو من قيادة عملية حوكمة مؤسسات التعليم قباح تكنولوجيا النانو يف ربقيق رضا الزبون وتطلعاتو اؼبستقبلية يؤىل تكنولوجي  .4
د من متغَتة وطلبات الزابئن واذواقهم تتغَت بشكل مستمر اصبح ال ب العراقية )السوق العراقي(، ودبا إن بيئة العمل اعبامعية يف العراق

 اعتماد التكنولوجيا اؼبتقدمة النانو يف ربقيق رضا الزبون. 

توفَت َمصادر سَبويل للجامعة من جهات ُمتعددة بداًل من إعتمادىا على مصدر سبويل واحد، فضاًل عن سبويل البحوث العلمية   .5
اذ  يزة وأسبقية تنافسية للجامعات العراقيةقق مللباحثُت ودعم الطلبة ماداي ومعنواي و توفَت اجراءات السالمة ؽبم من شأنو أن حي

يُت أظهرت نَتائج الزايرة اؼبيدانية يف اعبامعة التكنولوجية / العراق وجود ضعف يف سبويل اؼبشاريع البحثية للباحثُت من الطلبة واالكاددي
اعبامعة سبتلك إن فبا حال دون ربول اؼبشاريع البحثية اىل منتجات حبثية ذات مردود اقتصادي َتسهم يف دعم التنمية القومية للبلد، كما 

إن و تقدمة، عدد جيد من التدريسيُت االكفاء القادرين على نقل وتوطُت ذبارب اعبامعات اؼبتقدمة يف ؾبال تكنولوجيا اؼبواد اؼب
اؼبختربات العلمية يف اعبامعة ال سيما يف ـبتربات قسم النانو تكنولوجي ال تتناسب مع اعداد الطلبة اؼبتواجدين يف اعبامعة فضاًل عن 

ة اليت ال تليب الطموح اؼبرجو منها  إذ إن ذبهيز اعبامعة  ابألجهزة واؼبعدات النانوية اغبديثة واؼبختربات العلمية يدعم االجهزة القددي
 .االكاددييُتلباحثُت من  الطلبة و ويشجع عملية االبتكار واالبداع ل
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  التوصيات:: 2ـ4

االنسجام والتوازن انطاالقاً من أن حاكمية اعبامعات تعد منظومة متكاملة من ؾبموعة من العناصر البشرية واؼبادية اؼبتكاملة واؼبتفاعلة تولد 
ة ديكن التوصيرجاهتا، ومن نتائج ىذه الد ارسة يف عملياهتا ومن مث يف ـب ، إذ يسبب فقداهنا خالًل كبَتاً يف مؤسسات التعليم اعبامعية

 :ابآليت

إىل َمراكز األحباث يف اعبامعات لغرض معاعبة اؼبشكالت االقتصادية واالدارية واالجتماعية اليت تُعرقل َعملية  العراقيةأبن تتوجو الدولة ـ 1
طوير اساليب تَنفيذ برامج الَتنمية واالفادة من حبوثها العلمية عرب ربقيق تواصل فعال بُت مؤسسات الدولة اؼبختلفة يف سبيل ربسُت وت

وية وصيغ العمل والتوجو كبو الرايدة واالبداع فضاَل عن نقل اػبربات واؼبعارف اؼبكتسبة عرب ىذه الصلة وتوفَت اؼبستلزمات اؼبادية واؼبعن
قًتح الذي تقدمت بو الباحثة  يفوالكوادر البشرية،  و 

ُ
لتعليم العراقية حوكمة مؤسسات ا أن تـََتبٌت اعبامعة التكنولوجية العراق اإلطار اؼب

يف ظل تكنولوجيا النانو والذي يعد دبثابة خطوات إجرائية دُيكن إتباعها عند الشروع يف تطبيق حوكمة مؤسسات التعليم  اعبامعية يف 
 العراق.

بُت العاملُت كافة يف للمواد )النانو(  التكنولوجيا اؼبتقدمةُتوصي الباحثة بنشر ثَقافة ومبادئ ومفاىيم حوكمة مؤسسات التعليم اعبامعية و ـ 2
إجراء دراسات مستقبلية االستقصاء أثر حاكمية اعبامعات يف ربملها للمسؤولية للجميع العمل على تَنفيذىا و  اعبامعة ليَتسٌت

 .اجملتمعية

يف تسويق منجاهتا  UTPالسيما ذبربة جامعة بًتوانس للتكنولوجيا  ُت ذبارب اعبامعات العاؼبية يف تسويق منتجاهتا البحثيةطو تنقل و ـ 3
 النانوية.اؼبصنعة من اانبيب الكربون  النانوية

 ادلصادر:

تطبيقي  النانو حبثنافسية يف ظل تكنولوجيا نعكاس التحسُت اؼبستمر يف ربقيق اؼبيزة الت(: إ2018)رالرا قاسم خنجاؼبوسوي،  .1
، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، اؼبعهد العايل للدراسات العراق/ واعبامعة التكنولوجيةماليزاي للتكنولوجيا /يف جامعة بًتوانس 

 . واحملاسبيةاؼبالية 
واقع تطبيق اغبوكمة من وجهة نظر أعضاء اؽبيئتُت اإلدارية واألكادديية يف جامعة اإلمام دمحم  (:2016)عبد العزيزالعريٍت، منال  .2

 . 12(:3) اإلسالمية. اجمللة الدولية الًتبوية اؼبتخصصةبن سعود 
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شريف، خليل شريف، اطروحة دكتوراه يف علون التسيَت زبصص ادارة األعمال، دور ادارة اعبودة الشاملة يف ربسُت أداء مؤسسات  .3
  .2016التعليم العايل ـ دراسة آلراء عينة من االساتذة يف كليات االقتصاد اعبامعات اعبزائرية، 

امنوذج مقرتح لتطبيق حماسبة النانو ابستعمال الطباعة ثالثية االبعاد يف الشركة العامة "الطيار، شيماء حسن الطيار،  .4
 ( م .2016،  رسالة دكتوراه، اؼبعهد العايل للدراسات اؼبالية واحملاسبية ـ  جامعة بغداد ، لسنة )"للصناعات الكهرابئية

ؾبلة الغري  ".ور حوكمة الشركات يف إرساء األسس العلمية لعمل الشركات اؼبسامهة يف العراقاؼبدرس خولة عبد اغبميد دمحم. "د .5
 .72-55 :(2012) 8.25 للعلوم االقتصادية واالدارية

جامعة  ؿباضرة دبناسبة العلمي الدويل حول عوؼبة االدارة يف عصر اؼبعرفة، الدكتور دمحم ايسُت غادر، ؿبددات اغبوكمة ومعايَتىا، .6
 .2، ص2012ديسمرب  17-15طرابلس، لبنان، اعبنان،

مداخلة مقدمة دبناسبة اؼبلتقى الوطٍت حول اشكالية  يف قيم وأدوات التمكُت، احمللي، حبثاغبكم الراشد  راجع سفيان فوكة، .7
 .12، ص2010ديسمرب  جامعة ورقلة، كلية اغبقوق والعلوم السياسية، اغبكم الراشد يف ادارة اعبماعات احمللية واإلقليمية،

  .2009 مصر، الدولية،ارباد اػبربات  ومعاعبة الفساد االداري واؼبايل،د. فريد حوكمة الشركات  .8
ــادي ميللــستاين ، ابــرام ، دور ؾبــالس االدارة واؼبــسامهُت فــي حوكمــة الــشركات ، مــن كتــاب حوكمــة الـشركات فـي القـرن اغب .9

 2003 .والعــشرين ، مركــز اؼبــشروعات الدوليـة اػباصــة ، واشــنطن ، الطبعـة الثانيــة ، 
إدارة اؼبعرفة ودورىا ابسًتاتيجية النهوض يف التعليم اعبامعي، دراسة س حسن، أ.م.د جاسم رحيم عذاري، أ.م فاضل عبا .10

مقالة منشورة يف ؾبلة نصف سنوية تصدر عن كلية االدارة و  (م2015)استطالعية آلراء  عينة من اؼبديرين يف جامعة ميسان، 
 .االقتصاد/ جامعة البصرة

االدارة الرشـيدة فـي الـشركات ، حوكمـة الـشركات ، النـشرة االقتصادية ،اعدد البنك االىلي اؼبصري ، اسلوب فبارسة سلطات  .11
  .2003الثاين ، اجمللد السادس واػبمسون ، 

الواقع والطموح، اؼبؤسبر السنوي العام الثالث عشر: حالة  –( إبداعية اإلدارة العامة 2013الطائي، مٌت حيدر عبد اعببار) .12
الدول العربية خيارات أم ربدايت ومتطلبات جديدة، األردن: اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة اغبوكمة واإلدارة العامة يف 

 الدول العربية.
(، مفهوم اغبوكمة وسبل تطبيقها يف مؤسسات التعليم العايل، ورشة حوكمة مؤسسات التعليم العايل، 2013الفرا، ماجد دمحم) .13

 .التعليم العايلغزة: ىيئة االعتماد واعبودة ؼبؤسسات 
م( عوائق تطبيق اغبوكمة يف مؤسسات التعليم العايل يف فلسطُت وسبل التغلب عليها، ورشة 2013السر، خالد طبيس )  .14

 حوكمة مؤسسات التعليم العايل، غزة: ىيئة االعتماد واعبودة ؼبؤسسات التعليم العايل.
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 يفالعاملُت  واألكادديية اإلدارية اؽبيئتُتمن وجهة نظر أعضاء ىيئة  غبوكمةواقع تطبيق ا م(2014)عبد العزيز العريٍت، منال  .15
بن سعود  دمحم اإلمام،.جامعة  7،العدد  2داؼبتخصصة، اجملل الًتبويةالدولية  اجمللة، اإلسالمية بن سعود دمحم اإلمامجامعة 

 .اإلسالمية
 .2009ة ـ العدد السادس، لسنة ، ؾبلة الفيزايء العصري"تكنولوجيا النانو"الربودي، عطية الربودي،  .16
"، رسالة ماجستَت، اواقع اجلودة االدارية يف اجلامعات الفلسطينية من وجهه نظر االداريني وسبل تطويرهابو عامر، امال، " .17

 م .2008اعبامعة االسالمية ـ غزة ، فلسطُت،
اجلامعات األردنية ادلتقدمة للحصول على شهادة التحسني ادلستمر يف "بٍت اضبد، رانيا أضبد بٍت أضبـد, وعلي حوامدة ابسم.  .18

( 2015(، )19( ، العدد )7دراسات وأحباث، اجمللد ) ."ضمان اجلودة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العايل يف األردن
م.

ثرىا يف ربقيق التنمية الطويل، أكرم اضبد رضا ،  اضبد عوين اضبد عمر أغا، " متطلبات إدارة اعبودة الشاملة يف التعليم العايل وأ .19
و اؼبستدامة " : دراسة ربليلية آلراء القيادات اإلدارية يف جامعة اؼبوصل، اؼبؤسبر العلمي الرابع عبامعة عدن" جودة التعليم العايل كب

 2010http://uniaden-adc.comأكتوبر  13 – 11ربقيق التنمية اؼبستدامة "عدن، 
التسويق يف نشر وظيفة اجلودة لتحقيق رضا ادلستهلك، دراسة تطبيقية يف الشركة دور حبوث العبيدي، أزىار عزيز جاسم " .20

 م.2004رسالة ماجستَت، كلية االدارة واالقتصاد ـ جامعة الكوفة ـ " العامة للصناعات النسيجية يف احللة
ادلؤسسي للجامعات العربية اسرتاتيجية حتسني وتطوير األداء "الشبلي، ىيثم ؿبمود، اػبزاعي حسُت عمر، نصر الدين جابر:  .21

 ( م.2011()35، ؾبلة العلوم االنسانية ، العدد )جامعة منتوري ـ قسنطينة ـ اعبزائر، " ـ امنوذج مقرتح لضمان اجلودة االدارية
، دراسة تطبيقية يف "أثر تطبيق نظم ادارة اجلودة الشاملة يف حتسني أداء خدمة التعليم اجلامعي"العوض، فائقة األمُت ،  .22

جامعيت اػبرطوم والسودان للعلوم والتكنولوجيا اطروحة دكتوراه يف ادارة االعمال ـ جامعة شندي للدراسات العليا والبحث 
 ( م.2014العلمي يف اػبرطوم ، )

لة ؾب ."مكانية تطبيق مداخل التحسني ادلستمر يف التعليم اجلامعي دراسة ميدانية يف كلية االدارة"االعنزي، قاسم دمحم مظلوم.  .23
 (.2009(، )12اجمللد االول العدد ) ،مركز دراسات الكوفة

 :  ادلصادر االجنبية
"Horngren’s Cost Horngren, Srikant M. Datar, and Madhav V. Rajan,  -

. )2018(, 16 TH EDITION., Accounting A MANAGERIAL EMPHASIS" 
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