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مستخلص البحث :يهدف البحث الحالي الى تعرف
 -1جودة عمل القيادات اإلدارية في الجامعات العراقية من وجهة نظر منتسبيهم
 -2جودة عمل القيادات اإلدارية في الجامعات العراقية وفقا" لمتغير الجنس( ذكور -إناث)
 -3جودة عمللل القيللادات اإلداريللة في الجللامعللات العراقيللة وفقللا"لمتغير نو المهنللة( مو

-

تدريسي)
وتحقيقا ألهداف البحث تم استعمال مقياس جودة عمل القيادات االدارية العاملين في
الجامعات العراقية من وجهة نظر منتسبيهم الذي تألف من ( )29فقرة وتطبيقه على عينة
البحث البالغة ( ) 120منتسب ومنتسبة من العاملين في الجامعات العراقية  ،وبعد تحليل
البيانات احصائيا" أ هرت نتائج البحث إن متوسط درجات العينة المشمولين بالبحث في
مقياس جودة عمل القيادات االداريه في الجامعات العراقيه(  )86,71درجة وبانحرافات
معياري مقداره( )19،55درجة ،وعند مقارنة هذا المتوسط بالمتوسط الفرضي للمقياس الذي
بلغ () 72،5درجة ،وباستخدام معادلة االختبار التائي لعينة واحدة تبين القيمة التائية
المحسوبة بلغت ( )7،95درجة وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى((0,05مما يشير إلى
أن هناك جودة في عمل القيادات االدارية في الجامعات العراقية .كما ا هرت النتائج انه
التوجد فروق في جودة عمل القيادات االدارية في الجامعات العراقية وفقا" للجنس( ذكور-

 استاذ) وبناءا" على نتائج البحث خرجت الباحثة بعدد من-

اناث) ونو المهنة( مو
.التوصيات

Abstruct
The quality of administrative leaders work in Iraqi universities
depending on their employees point of views
The present study aims to identify:
1-The quality of administrative leaders work in Iraqi universities
depending on their employees point of views.
2-The quality of administrative leaders work in Iraqi universities
depending on their employees point of views according to gender
variable( males- females).
3-The quality of administrative leaders work in Iraqi universities
depending on their employees point of views according to
occupation kind(employee-lecturer)
To achieve these amis,the scale of the quality of administrative
leaders work in Iraqi universities depending on their employees
point of views had been adopted consisting on(29)items and
applied on asample consisting on(120)male and femal employees
working in Iraqi universities.After analyzing data statistically, the
results show that the mean is (86.71)and the standard deviation
is(19.55).By comparing this mean with hypothetical one the result
is(72.5)and using t.test for one sample, the calculated T. value is
(7.95) with statistically signifigance(0.05)indicating that there is

quality in the work of administrative leaders in Iraqi universities
and there are no differences in the quality of the work of
administrative leaders according to gender variable (males and
females)and occupation kind(employee-lectuerer).
Depending on above mentioned,the researcher come out with
some of recommendations.
أهمية البحث والحاجة إليه
تعد الجامعات من أهم المؤسلسلات التي تعمل على تهي ة وإعداد الموارد البشلرية التي تسلتجي
لمتطلبلات التنميلة االجتملاعيلة الشل ل ل ل ل ل للامللة من خ
ا لتي تسل ل للاعدهم على تو ي

إعلدادهم وتزويلدهم بلالمعلوملات والمهلارات

ما تعلموه في الجامعات لخدمة مجتمعهم والمسل ل للاهمة في تطوره

وتقدمه في كافة المجاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصلادية والسلياسلية ،كما تسلاهم الجامعات
في تنمية ش للخص لليات الطلبة من جميا الجوان وإعدادهم وتدريبهم علميا" وفنيا" وأدبيا" ،اذ لم
يعد يق تصر دور الجامعات على تزويد الطلبة بالعلوم والمعارف النظرية بل تعدى ذلك ليشمل
اإلعلداد االجتملاعي واألخ قي بحيلث تتش ل ل ل ل ل ل لظلل عنلد الط م منظوملة مت لامللة من المعلارف
والمهارات والقدرات التي تمظنهم من تلبية خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية التي يحتاجها
المجتما( )Peters،2003،P.357
وال تسلتطيا الجامعات إن تقوم بالدور المناط بها من عمليات التدريس والبحث العلمي وخدمة
المجتما إال بوجود قيادات إدارية فاعله في مختل

مستويات اإلدارة الجامعية  ،فوجود القيادة

اإلدارية الفاعلة يساهم في تحقيق رؤى وتطلعات وأهداف ألجامعه (.الفيشاوي)357،1996،
ويحتل موض للو القيادة أهمية خاص للة في مختل

المؤسل لس للات والقطاعات وخاص للة مؤسل لس للات

التعليم العالي ،مما له اثر بالغ على أداء هذه المؤس ل ل لسل ل للات وتحديدا" مسل ل للتوى األداء الو يفي

لجميا العاملين وزيادة اإلنتاجية وتحقيق األهداف المرجوة  ،ويظهر ذلك جليا" من خ

قيام

القيادات األكاديمية في الجامعات بالدور المناط بها وممارسللتهم للنمط القيادي المناس ل الذي
يس ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاه للم ف للي ت لح لق لي للق م له ل ل للام ال لج ل ل للام لع ل ل للات م للن ت ل ل للدري للس وب لح ل ل للث ع لل لم للي وخ ل ل للدم ل ل للة
المجتما(محجوم)58،2003،
وتش ل ل للظل القيادة اإلدارية عملية اجتماعية إنس ل ل للانية تتم ممارس ل ل للتها من قبل رؤس ل ل للاء الجامعات
والعمداء ورؤس ل للاء األقس ل للام ومدراء الدوائر في الجامعة بحيث يظون لها التأثير المباش ل للر على
قيلام العلاملين بتلأديلة المهلام الموكللة اليهم .ول ي يظون للنمط القيلادي المملارس األثر االيجلابي
المطلوم فأن على القائد اإلداري ان يسعى الى الثبات واالستقرار على ممارسة هذا النو من
األنمللاط القيللاديللة االيجللابيللة،وتظهر من خ

ممللارس ل ل ل ل ل ل للة النمط القيللادي الفعللا في الوحللدات

األكاديمية في ألجامعه تفاع ت وع قات مس ل للتمرة ومتبادلة بين الرئيس والمرؤوس ل للين تس ل للاهم
في تحقيق أهداف هذه الوحدة بدرجة عالية(ماهر)35،2003،
وتعللد القيللادة اإلداريللة في الجللامعللات من العنللاصل ل ل ل ل ل للر الهللامللة التي لهللا األثر ال بير في قيللام
العاملين وأعض ل ل ل للاء هي ة التدريس بالقيام باألعما الموكلة إليهم بنجاح ،كما أنها تس ل ل ل للاهم في
نمو الع قات اإلنس ل ل للانية بينهم بحيث يس ل ل للود جو من الود واالحترام والتعاون والثقة ،وتس ل ل للاهم
أيضا" في تهي ة مناخ تنظيمي ايجابي وفعا يزيد من دافعية جميا العاملين للعمل ويقوي من
انتملائهم الو يفي بحيلث تحقق األهلداف الفرديلة للعلاملين وأهلداف المؤس ل ل ل ل ل ل لسل ل ل ل ل ل للة التي ينتمون
اليهلا.ول ي يتحقق هلذا النو من االنس ل ل ل ل ل ل لجلام والتفلاهم ولتحقيق األهلداف العلاملة للجلامعلة فلأن
على الق للادة األك للاديميين في الج للامع للة ان تتوفر ل للديهم المه للارات القي للادي للة ال زم للة في كيفي للة
التعامل ما أعضل ل ل ل للاء هي ة التدريس والعاملين وان ت ون لديهم قدرة التأثير في اآلخرين بحيث
يتولد لدى الجميا الرغبة في العمل الجماعي وبروح الفريق(جابر)38،2000،

وقد احتل موض ل للو القيادة أهمية كبيرة في المؤسل ل لس ل للات التعليمية المختلفة و هرت العديد من
االتجاهات والنظريات التي اهتمت بموض ل ل ل ل للو القيادة ،وأش ل ل ل ل للارت هذه النظريات الى ان نجاح
القادة في هذه المؤسل ل ل ل ل لس ل ل ل ل للات يظمن في االتجاهات الف رية والممارس ل ل ل ل للات والتطبيقات العملية
لمبلاد هلذه النظريلات،ويعتملد كلذللك على ملا يتمتا بله هؤالء القلادة من خبرات ومهلارات ل ي
يتمظنوا من التعامل ما المتغيرات والمستجدات التي تواجه هذه المؤسسات اليوم وما ط أر على
ال لع ل ل للالللم مللن ت لغ لي لرات فللي م لج ل ل للا ال لعللول لم ل ل للة وثللورة ال لت ل لنللولللوج لي ل ل للا وال لم لع للللوم ل ل للات(ع لب ل ل للد
المقصود)360،2006،
وتعتبر القيادة جوهر العملية اإلدارية حيث يس ل للاهم القائد الفعا في مس ل للاعدة المؤس ل لس ل للة على
تحقيق أهدافها بالسللرعة الممظنة وبأقل الت الي

واقل جهد ،ويسللعى دوما" الى جعل المؤس لسللة

التي يعمل بها على ان تحتل مظانة متميزة بين المؤسسات األخرى.
وتهدف القيادة اإلدارية الى توجيه اإلفراد من خ
تحقيق األه للداف المرجوة من خ

العمل الجماعي والجهود المشل ل ل ل ل ل للتركة الى

التع للاون والتف للاهم ال للذي ينبثق من الع ق للات االجتم للاعي للة

واإلنس للانية في مناخ عمل مريح يش للجا على اإلبدا واالبت ار وتحمل المس للؤولية والعمل بروح
الفريق(عبد الهادي)61،2002،
والقيادة اإلدارية ضرورة ملحة وواجبة التطبيق في شتى نواحي الحياة وال يمظن ألي إنسان إن
يسل ل ل ل ل ل للتغني عن اإلدارة في حيللاتلله ،حيللث يرتبط تقللدم المجتمعللات والللدو بللالقللدرة على اإلدارة
وبالتالي على تحقيق األهداف  ،ولعل هذا االهتمام الواضل ل ل ل ل ل للح باإلدارة قد بدأ يأخذ وضل ل ل ل ل ل للعه
الطبيعي باعتبارها عنصل ل لرا" مهما" من عناص ل للر العمل على تحقيق أهداف النمو االقتص ل للادي
واالجتماعي(احمد)295،1991،

وتعلد إدارة الجلامعلات نو من أنوا اإلدارة التربويلة ،حيلث تعنى بلددارة مرحللة هلاملة من م ارحلل
التعليم ال زم للة لتنمي للة المجتمع للات وتطوره للا فهي التخرج عن كونه للا جزءا" ال يتج أز من علم
اإلدارة بش ل ل ل ل ل ل لظلل عام ،فالمبلاد والو ائ
مجا التطبيق هو الذي يختل

والمفلاهيم اإلدارية المتعلارف عليهلا هي واحدة ول ن

من تنظيم ألخر ،كما تتميز اإلدارة الجامعية بأنها المسل ل ل للؤولة

عن تطوير جهللات التعليم في الجللامعللة ،فللدذا لم ت ن هنللاك إدارة جللامعيللة ذات كفللاءة عللاليللة
مسل ل ل ل للتوعبة آلليات العصل ل ل ل للر وتقنياته ومسل ل ل ل للؤولة عن تطوير المجتما ومجابهة التغيرات فدنها
سل ل ل ل ل ل للت ون عقبللة إمللام اي تطور جوهري وبللالتللالي فللان إدارة جللامعيللة نللاجحللة ومبللدعللة تعني
بالضرورة تحقيق مجتمعا" ناجحا" ومتطورا"( الخطي )14،2006،
واذا كانت مهمة اإلدارة هي القيام بالمهام اإلدارية المختلفة التي تسعى من خ لها الى تحقيق
نجاحها على مدى تعاون األفراد العاملين فيها بالقيام بالمهام

األهداف الموضلوعة فانه يتوق

الموكلة اليهم ومدى تقبلهم واسل ل للتعدادهم لبذ أقصل ل للى طاقاتهم  ،فدذا توفرت صل ل للفة القيادة في
اإلدارة فللأنهللا قللد تتمظن من ت ثي

جهود أفرادهللا والعمللل على تحفيزهم نحو القيللام بو للائفهم

على النحو المرغوم فيه.فالقيادة تعد إحدى األركان الرئيس للية للتوجيه ،فلو نظرنا الى الو يفة
األولى والثانية لإلدارة لوجدناهما التخطيط والتنظيم اي ان األمر يتطل

وجود خطه وتنظيما"

م ئم للا" .ول ي تب للدأ عملي للة التنفي للذ الب للد من وجود قي للادات لألفراد وتوزيا األدوار ثم التعليم
والتدري

للمباد واألسس.

(منصور)211،1999،

فلالقيلادة هي المسل ل ل ل ل ل للؤوللة عن تسل ل ل ل ل ل لليير العملل داخلل التنظيم عن طريق دفا األفراد وبلث روح
الحماس والنشللاط في نفوس العاملين داخل التنظيم من اجل تحقيق األهداف المنشللودة ،اذ ان
التطور والتقدم والنجاح الذي تحققه مؤسل ل لس ل للات التعليم العالي انما يقاس بمقدار فاعلية القيادة
اإلدارية التي هي عملية تتميز بفاعلية مسل ل للتمرة وتعبر عن الع قة بين الرئيس والمرؤوسل ل للين(
بحر وآخرون)97،2007 ،

وتعد ال فاءة اإلنتاجية لمؤسل ل لس ل للات التعليم العالي هدفا" أس ل للاس ل لليا" تس ل للعى جميا المؤسل ل لس ل للات
لتحقيقه ،ويتوق

مدى تحقيق هذا الهدف الى حد كبير على مسل للتوى فاعلية القيادات في تلك

المؤس ل ل لسل ل للات حيث أصل ل للبح هناك اعتراف متزايد في الوقت الحاضل ل للر بان القيادة اإلدارية هي
العامل الحاس ل ل ل للم في عملية التنمية االقتص ل ل ل للادية واالجتماعية  ،اذ تزايدت أهمية دور القيادات
اإلدارية بعد اتس للا حجم المؤسل لس للات التعليمية وتعقد أعمالها وتعدد أقس للامها ،كما ان للتغيير
المس ل ل للتمر والس ل ل لريا في المحيط االقتص ل ل للادي واالجتماعي والس ل ل للياس ل ل للي والتقني أث ار" كبيرا" في
تعرض تلك القيادات للضلغوط التي تمثل احد المتغيرات التي تؤثر في اسلتجابة القيادات لتلك
التغيرات المحيطة(النوشان)7،2003،

اهدف البحث
يهدف البحث الحالي الى تعرف
 -4جودة عمل القيادات اإلدارية في الجامعات العراقية من وجهة نظر منتسبيهم
 -5جودة عمل القيادات اإلدارية في الجامعات العراقية وفقا" لمتغير الجنس( ذكور -إناث)
 -6جودة عمللل القيللادات اإلداريللة في الجللامعللات العراقيللة وفقللا"لمتغير نو المهنللة( مو

-

تدريسي)
حدود البحث
يتحدد البحث الحالي بعينة من منتسل ل ل ل ل ل للبي الجامعات العراقية من الذكور واإلناث متمثلة
بالمو فين واألساتذة للعام 2018-2019

تحديد المصطلحات
اوال" :القيادة
وقد عرفها
-1الشيخ وآخرون1994
هي العملية التي يتم من خ لها التأثير على س ل ل ل لللوك األفراد والجماعات وذلك من اجل دفعها
للعمل رغبة في تحقيق أهداف محددة(.الشيخ وآخرون)185،1994،
-2باس2015 bass
إنهلا العمليلة التي تتم عن طريقهلا إثارة اهتملام اآلخرين وإط ق طاقاتهم وتوجيههلا نحو االتجلاه
المرغوم( العجمي)57،2015،
-3كونترواودنلا  O'Donnell&kuntrانهلا عمليلة التلأثير التي يقوم بهلا القلائلد في مرؤوس ل ل ل ل ل ل ليله
إلقناعهم وحثهم على ألمس ل ل ل للاهمه الفعالة بجهودهم للقيام بنش ل ل ل للاط متعاون (نص ل ل ل للير، 2005،
)44
-4النذير2010
هي قلدرة الفرد في التلأثير في سل ل ل ل ل ل لللوك االخرين وتوجيههم الداء اعملا ي ارهلا محققله الهلداف
مطلوبة ،وهي القدرة على مساعدة هؤالء االخرين لتحقيق اهدافهم الشخصية من خ
لتحقيق االهداف العامة وجعلهم يشعرون بالرضا(.النذير)33،2010،

سعيهم

الفصل الثاني :اإلطار النظري
اوال" :نظريات القيادة
نظرا" لثراء موضل ل ل للو القيادة وتعدد جوانبه هرت العديد من النظريات التي تناولت موضل ل ل للو
القيادة بالدراسة والتحليل فقد ساهم تطور الف ر اإلداري في تطور نظريات القيادة التي حاولت
تحديد أهداف القيادة وخصائص القائد الناجح واألعما التي يج

القيام بها.

وقلد أدى تطور الف ر اإلداري عبر الزمن الى تعلدد وجهلات النظر حو القيلادة ،وتغير النظرة
من آن آلخر  ،فقلد أدت مس ل ل ل ل ل ل للاهملات البلاحثين والمف رين الى بلورة علدد من النظريلات التي
تناولت القيادة والتي تقوم بشلرح الخصلائص والسلمات والفروق التي تميز القائد عن غيره .وقد
اسل ل ل ل ل ل للتخلدملت هلذه النظريلات معلا يير مختلفلة لقيلاس فلاعليلة القيلادة ،وأهمهلا األداء واإلنتلاجيلة،
والرضل ل ل ل للا عن العمل ،وإشل ل ل ل للبا حاجات األفراد ومشل ل ل ل للاعرهم ورفا روحهم المعنوية ،وفيما يلي
عرض ألهم النظريات:
-1نظرية الرجل العظيم
تقوم هذه النظرية على االفتراض القائل بان التغيرات الجوهرية العميقة التي طرأت على حياة
المجتمعات اإلنسانية  ،إنما تحققت عن طريق أفراد ولدوا بمواه
في مفعولها قوة السحر  ،وان هذه المواه

وقدرات غير عادية تشبه

والقدرات ال تت رر في أناس كثيرين على مر

التاريخ.
وتتراوح هذه السمات القيادية الموروثة مابين سمات جسمية فسيولوجية تتمثل في( الهي ة ،نبرة
الصوت ،الحجم ،الوسامة) الى سمات نفسية مثل(الحماسة ،الثقة بالنفس ،القدرة على

المبادرة ،النضج االنفعالي ،توفر الحاجة ل نجاز  ،الخلق الجيد ،الشجاعة) وسمات عقلية
مثل( الذ كاء ،القدرة على التف ير والتحليل وغير ذلك)(ابو النور)13،2012،
-2نظرية السمات
تقوم هذه النظرية في تفسيرها للقيادة على مفهوم اساسي مؤداه ان الفاعلية في القيادة تتوق
على سمات وخصائص معينة تتسم بها شخصية القائد عن غيره ،كما ان توافر هذه السمات
في شخص ما يجعل منه قائدا" فاع " ،وفي ضوء هذا المفهوم تركزت جهود انصار هذه
النظرية حو ال ش

عن مجموعه من السمات المشتركة التي تميز القادة الناجحين ،وقد

وجدت ان القادة يتميزون عادة بأنهم أطو قامة من غيرهم وأضخم حجما"  ،وأحسن مظهرا"
وأذكى عق " ،كما انهم يتميزون بثقة اكبر بالنفس وانغماس أكثر في النشاط االجتماعي ،كما
انهم اقدر على المثابرة والمبادأة وأكثر طوحا" ومرحا" وأحسن توافقا" من
غيرهم(قنديل)43،2010،
وقد تعرضت هذه النظرية لل ثير من االنتقادات منها :ان المؤيدين لهذه النظرية ركزوا على
القائد ما إهما الجوان

األخرى للقيادة كالمرؤوسين والتنظيم  ،حيث أثبتت الدراسات ان

للمرؤوسين دورا" كبيرا" في نجاح عمل القائد باالضافه الى بعد نظرية السمات عن الواقا
نوعا" ما فقد كان هناك قاده برزوا لم يتصفوا بأي سمات خارقه وال يمظن حصر سمات
القيادة في سمة معينة يمتل ها شخص معين وانما قد يظون هناك قائد تتوفر فيه سمة واحدة
من سمات القيادة كما توجد مؤشرات على توافر سمات مشتركة بين القادة  ،كذلك لم يحدد
دعاة هذه النظرية األهمية النسبية للسمات المختلفة في التأثير على فاعلية القائد  ،حيث
أثبتت الدراسات النفسية بأنه من النادر جدا" ا يوجد تشابه تام بين أي قائدين(
العجارمة)26،2012،

وبالرغم من االنتقادات السابقة لهذه النظرية اال ان لها بعض المزايا فقد اوضحت متطلبات
القيادة والقت الضوء على السمات ال زمة لنجاحها اال انها فشلت في ان تحدد بشظل قاطا
السمات التي تميز القادة مما اسفر عن وضا نظرية اخرى هي النظرية
الموقفية(العميان)264،2010،
-3النظرية الموقفية
تفترض هذه النظرية ان الخصائص القيادية ال ترتبط بسمات شخصية عامة،بل ترتبط
بسمات نسبية تتفاعل ما موق

قيادي معين ،وان المهارات القيادية ال تحركها اال

المواق (ابو النور )15،2012،فهي ترى ان فاعلية القيادة هي نتيجة تفاعل متغيرات متعددة
منها ما يتعلق بالقائد ومنها ما يتعلق بالمرؤوسين ،ومنها ما يتعلق بالبي ة التنظيمية والبي ة
الخارجية  ،ومنها ما يتعلق بالموق .ويؤثر التفاعل المستمر بين تلك المتغيرات في اختيار
النمط القيادي الفاعل(السعود)185،2012،
فنظرية الموق

تجما بين سمات وصفات القائد والموق

اإلداري الذي يعمل من خ له،

فهي ال تن ر ما يحتاجه القائد من سمات وخصائص ول ن تربطهما بالظرف الذي يعيشه
القائد وبالموق

اإلداري الذي يتعرض له على أساس ان عوامل الموق

والمتغيرات المرتبط

هبه ه ي التي تحدد السمات التي تبرز القائد وتعمل على تحقيق فاعلية
القيادة(كردي)6،2010،
 -7النظرية الوظيفية
وتركز على دراسة المهام واإلعما التي يتعين على الجماعة القيام بها لتحقيق أهدافها
ودراسة دور كل عضو في هذه األعما ودور القائد من الناحية التنظيمية في مساعدة
الجماعة على بلوغ أهدافها.

ويهتم أصحام هذه النظرية بظيفية توزيا المسؤوليات والمهام القيادية بين أفراد الجماعة .
والنظرية الو يفية تشير الى ان كل من القائد والمرؤوسين والتنظيم يسعى لتحقيق الهدف
الذي ينشده(.المصري)633،2007،
ويرى بعض الباحثين ان األهداف الو يفية متعددة منها:
 أهداف التنظيم :وتتمثل في قيام القائد بوضا السياسات العامة والتأثير في سلوك اآلخرينوتحديد الواجبات والمسؤوليات وقنوات االتصا وتوزيا األدوار واالختصاصات حس
ال فاءات المطلوبة في أجزاء التنظيم والتنسيق بين جهود العاملين وتشجيا تعاونهم للعمل
كفريق واحد باتجاه تحقيق أهداف التنظيم.
 -أهداف العاملين  :وتتمثل في قيام القائد بحل المشظ ت وتحقيق مطال

الجماعة وإشبا

حاجاتهم ومعرفة قدرات األفراد وإمظانياتهم واستثمارها في تحقيق أهداف التنظيم وأهداف
العاملين.
 أهداف القائد الشخصية :وتتمثل في إثبات قدرته على النجاح في القيادة وتنفيذ المهامالمطلوبة لتعزيز مظانته وتحسين وضعه االجتماعي واالقتصادي والو يفي ،ويسهل تحقيق
ذلك من خ

ت قي أهداف القائد ما أهداف التنظيم وأهداف المرؤوسين الفردية والجماعية(

الشريف)67،2004،
 -5النظرية التفاعلية
تقوم هذه النظرية على الجما بين نظريتي السمات والموق

من خ

المدخل التوفيقي،

وتعد القيادة من وجهة نظر هذه النظرية عملية تفاعل اجتماعي على أساس ان القيادة ليست
سمه او سمات يمتل ها الفرد وليست نتاج الموق

وحده ،وإنما هي ثمرة التفاعل بين سمات

القائد وعناصر الموق

وخصائص الجماعة  ،ويتحقق النجاح حين يتم التفاعل بين العناصر

الث ثة(نجم)94،2012،
فالقيادة الناجحة وفقا"لهذه النظرية التعتمد على السمات التي يتمتا بها القائد في موق
معين  ،وانما تعتمد على قدرة القائد في التعامل ما افراد المؤسسة  ،فالسمات التي يمتل ها
قائد معين كالذكاء وسرعة البديهية والحزم والمهارة االدارية والفنية التي اكتسبها الت في
لظهور القائد  ،بل البد من إقنا الجماعة بهذه السمات والقدرات .فالقائد الناجح هو الذي
يستطيا ان يحدث التفاعل ويخلق الت امل ما أفراد الجماعة ،وهذا ال يتم اال بتعرف القائد
على مشظ ت الجماعة ومتطلباتهم ثم العمل على حل تلك المشظ ت وتحقق هذه المتطلبات
 ،ووفقا" لهذه النظرية تعتبر القيادة عملية تفاعل اجتماعي تتحدد خصائصها على أساس
أبعاد ث ثة هي :السمات الشخصية للقائد ،عناصر الموق

ومتطلبات وخصائص الجماعة(

كردي)7،2012،
دراسات سابقة
اوال" :الدراسات المحلية
-1دراسة حسن وجويسم 2018
اجريت هذه الدراسة في جامعة بابل وقد هدفت الى معرفة دور القيادة االدارية في جامعة
بابل في دعم وتطبيق مباد إدارة الجودة الشاملة  ،ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان
بتطبيق االستبانه التي اعدت لهذا الغرض على عينة الدراسة البالغة ( )50فرد من القيادات
االدارية في جامعة بابل  ،وبعد تحليل ا لبيانات احصائيا"توصلت نتائج الدراسة الى وجود
ع قة ايجابية قوية بين دور القيادة االدارية في دعم وتطبيق مبادىء ادارة الجودة الشاملة
في جامعة بابل ( حسن وجويسم)45،2018 ،

الفصل الثالث

إجراءات البـــــحث

اوالً  :مجتمع البحث -:
تحدد مجتما البحث الحالي بمنتسل ل ل ل ل ل للبي جامعة بغداد حيث بلغ المجمو ال لي( )4387للعام
الدراسي (.)2018-2019
ثانياً  :عينة التحليل اإلحصائي -:
تت ون عينة البحث من( )120من مو في وأسل للاتذة جامعة بغداد  ،اختيروا بطريقة عش ل لوائية
للعام الدراسي ( ،)2018-2019الجدو رقم ( )1يوضح عينة التحليل اإلحصائية
جدول ((1
عينة التحليل اإلحصائي من منتسبي جامعة بغداد
ت

المؤسسة التعليمية

ذكر

انثى

1

كلية الهندسة

5

9

6

2

كلية االعالم

6

6

6

9

3

كلية العلوم السياسية

7

7

7

7

28

4

8

5

7

23

22

40

24

28

120

5

مــركــت الــتــطــويــر والــتــعــلــيـــم

المستمر
المجموع

ثالثاً  -:أداة البحث -:

موظف

تدريسي

المجموع

4

21
30

لغرض تحقيق أهل للداف البحل للث الحل للالي تم بنل للاء مقيل للاس جودة عمل للل القيل للادات اإلداريل للة في
الجامعات العراقية وفقا" للخطوات التالية:
-1االط

على الدراسات السابقة

قامت الباحثة باالط

على األدبيات والبحوث والد ارسل ل ل للات السل ل ل للابقة ذات الع قة بموضل ل ل للو

البحث وتوصل لللت الى عدد من التعاريف والنظريات التي تناولت جودة عمل القيادات اإلدارية
في الجامعات العراقية .

-3صياغة الفقرات

قامت الباحثة بجما وصل ل للياغة فقرات المقياس الحالي من خ

ما توصل ل للت اليه من مراجعة

األدبيات والد ارس للات الس للابقة  ،حيث تم تفريغ اإلجابات وتحليلها وص للياغتها الى فقرات وبذلك
حص ل لللت الباحثة على ( )29فقرة تمثل بمجموعها فقرات لمقياس جودة عمل القيادات اإلدارية

في الجامعات العراقية  ،وقد روعي في ص ل ل ل للياغة الفقرات ان ت ون مفهومة وواض ل ل ل للحة وان ال
تبدأ بصيغة النفي .

-4صالحية الفقرات:
لغرض التعرف على مدى ص ل ل حية الفقرات وإلبداء الرأي حو بدائل اإلجابة التي وض ل للعت
لمقياس جودة عمل القيادات اإلدارية تم عرض المقياس على مجموعة من الخبراء المختصين
في علم النفس (ملحق /رقم ) 1للحظم على صل ل ل ل حية الفقرات في قياس ما وض ل ل للعت من اجل
قياس ل ل لله ،واقتراح ما يرونه مناس ل ل للبا في الص ل ل للياغة ،وفي ض ل ل للوء آراء المحظمين تم اإلبقاء على

فقرات المقياس جميعها والبالغة ( )29فقرة أي ان جميعها ص للالحة لقياس ما وض للعت لقياس لله
بنس ل ل ل ل ل ل لبللة ( )% 100من غير حللذف أي منهللا ،وقللد اخللذت البللاحثللة بم حظللات الخبراء حو

صياغة بعض ال لمات وبذلك يظون المقياس قد اكتس

الصدق الظاهري

جدول ()2
أراء الخبراء في صالحية فقرات مقياس جودة عمل القيادات االدارية في الجامعات العراقية
ت

رقم الفقرة

الموافقون

المعارضون

النسبة

1

25,22,19,16,13,10,7,4,

Zero

%100

%10

1
2

26,23,20,17,14,11,8,5,

Zero

%100

%100

2
3

29,28,27,24,21,18,15,1

Zero

%100

%100

2,9,6,3

 -1تطبيق المقياس

طبق المقياس على العينة البالغ عددها (  ) 120منتسل ل ل ل

ومنتس ل ل للبة ،وقد تم تفريغ اإلجابات

على فقرات المقياس وخضعت للتحليل اإلحصائي عن طريق الحقيبة اإلحصائية ).(SPSS
-6التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس

قللاملت البللاحثلة بللدخض ل ل ل ل ل ل للا إجللابللات العينللة على فقرات مقيللاس جودة عمللل القيللادات اإلداريللة
للتحليل اإلحصائي.

القوة التمييتية للفقرات Items Discrimination

نعني بتمييز الفقرات قدرتها على ان تميز بين األفراد الحاصل ل ل ل ل ل لللين على درجات مرتفعة وبين

من يحصلللون على درجات منخفضللة في السللمة التي يقيسللها المقياس ،بهدف اسللتبعاد الفقرات
التي ال تميز بين المجيبين واإلبقل للاء على الفقرات التي تميز بينهم  ( .الظل للاهر وآخرون ،

) 129 : 1999
تم حس ل ل ل ل ل ل للام قوة تمييز الفقرات بعللد ترتي ل

الللدرجللات من أعلى الى أدنى درجللة ،وتم اختيللار

( )% 27العلي للا من ال للدرج للات ال لي للة للمقي للاس واختي للار ( )%27ال للدني للا من ال للدرج للات ال ليللة
للمقياس ،وقد اشلتملت المجموعتان على (  ) 64منتسل

موزعين بالتسلاوي على المجموعتين

المتطرفتين ،وبعلد حس ل ل ل ل ل ل للام القوة التمييزيلة لفقرات المقيلاس وجلدت البلاحثلة ان جميا الفقرات
تتمتا بتمييز عا  ،والجدو رقم ( )3يوضح ذلك
جدول()3

القوة التمييتيـة لفقرات لمقيـاس جودة عمـل القيـادات اإلداريـة في الجـامعـات العراقيـة(معـامـل

التمييت )

المجموعة الدنيا

المجموعة العليا

الفقرة المتوسط االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري

القيمة التائية

1

3.94

0.24

2.53

1.10

7.01

2

3.88

0.33

2.66

0.97

6.71

3

3.81

0.39

2.53

0.95

7.04

4

3.78

0.42

2.06

0.66

12.30

5

3.72

0.52

2.09

0.99

8.17

6

3.69

0.53

1.88

0.83

10.35

7

3.72

0.45

2.19

0.85

8.90

8

3.66

0.48

1.94

0.87

9.70

9

3.69

0.53

1.94

0.84

9.94

12.53

0.68

1.72

0.49

3.59

10

9.22

0.96

1.97

0.50

3.75

11

8.01

0.94

2.41

0.36

3.84

12

10.34

0.79

2.13

0.47

3.81

13

8.47

0.91

2.06

0.54

3.66

14

10.56

0.85

1.91

0045

3.72

15

7.99

0.95

2.50

0.29

3.91

16

12.92

0.84

1.94

0.24

3.94

17

9.48

0.83

2.22

0.42

3.78

18

14.03

0.80

1.84

0.24

3.94

19

13.15

0.78

2.03

0.24

3.94

20

10.95

0.87

2.13

0.29

3.91

21

10.94

0.86

2.03

0.36

3.84

22

10.70

0.84

2.00

0.42

3.78

23

8.88

0.88

2.25

0.42

3.78

24

25

3.88

0.33

2.06

0.91

10.53

26

3.75

0.44

2.19

0.89

8.85

27

3.88

0.33

2.13

0.83

11.02

28

3.84

0.36

2.31

0.89

8.94

29

3.91

0.29

2.19

0 .93

9.95

مؤشرات صدق وثبات مقياس جودة عمل القيادات اإلدارية في الجامعات العراقية
اوال:الصدق Validity
يعد الصللدق من الخصللائص السللايظومترية المهمة في بناء مقياس نفسللي  ,والمقياس الصللادق
هو المقياس الذي يحقق الو يفة التي وضا من اجلها
) ) Stanly and Hopkins 1972,p.101وق للد تحقق في مقي للاس جودة عم للل القي للادات
اإلدارية في الجامعات العراقية نوعان من الصدق هما -:
.1الصدق الظاهري
وقد تحقق هذا النو من الص ل ل ل ل ل للدق من خ

عرض فقرات المقياس على مجموعة من

المختصين في علم النفس للحظم على مدى ص حيتها في قياس الخاصية المراد قياسها
()Allen and yen , 1979 ,p.46

.2الصدق البنائي Construct Validity
ويقص للد به تحليل درجات المقياس اس للتناد ا الى البناء النفس للي للخاص للية المراد قياس للها
ويعلد المقيلاس الحلالي صل ل ل ل ل ل للادق بنلائيل ا اذا كلانلت المعلوملات التي يزودنلا بهلا تعظس مفهوم
جودة عمل القيادات اإلدارية في الجامعات العراقية  .وقد تحقق ذلك من خ

:

-1عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس.
تعد الدرجة ال لية للمقياس بمثابة قياسل للات محظية مباش ل لرة من خ

ارتباطها بدرجات

األفراد على الفقرات وهذا يعني ان الفقرة تقيس نفس المفهوم الذي تقيسل ل لله الدرجة ال لية .
وفي ضل ل ل ل ل ل للوء هلذا المؤشل ل ل ل ل ل للر تم اإلبقلاء على الفقرات التي ت ون معلام ت ارتبلاط درجتهلا
بلاللدرجلة ال ليلة داللة معنويل ا (  . ) Anastasi , 1976, p.159والمقيلاس اللذي تنتخ
فقراته على وفق هذا المؤش ل ل ل للر يمتلك ص ل ل ل للدقاا بنائيا  .والص ل ل ل للدق البنائي يعتبر متواف ار في
مقيلاس جودة عملل القيلادات اإلداريلة في الجلامعلات العراقيلة على وفق مؤش ل ل ل ل ل ل لرات ع قلة
درجة الفقرة بالدرجة ال لية للمقياس والجدو ( )4يوضح ذلك .
جدول ()4
معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس جودة عمل القيادات
االدارية في الجامعات العراقية
ت

معامالت االرتباط

ت

معامالت االرتباط

1

0.51

17

0.77

0.72

18

0.53

2

0.82

19

0.64

3

0.77

20

0.75

4

0.77

21

0.65

5

0.78

22

0.72

6

0.77

23

0.69

7

0.72

24

0.73

8

0.78

25

0.77

9

0.72

26

0.78

10

0.77

27

0.76

11

0.71

28

0.65

12

0.77

29

0.76

13

0.73

14

0.75

15

0.66

16

معامالت ارتباط دالة احصائياً عند مستوى داللة( ) 0.05ودرجة حرية () 118

ثانيا" -:الثبات Reliability
ثبات درجات المقاييس يعني مدى خلوها من األخطاء التي تش ل ل ل للوم القياس  ،أي مدى

قياس األداة للمقدار الحقيقي للس ل ل ل للمة التي يهدف لقياس ل ل ل للها  ،فدرجات المقياس ت ون ثابتة اذا

كان المقياس يقيس س للمة معينة قياسل لا متس للقا في الظروف المتباينة التي قد تؤدي الى أخطاء
القياس .فالثبات يعني االتساق او الدقة في القياس( ع م ) 131 : 2006 ،

طريقة الفا كرونباخ Coefficient Consistency Alfa :

تعتمللد هللذه الطريقللة على اتس ل ل ل ل ل ل للاق الفرد من فقرة الى اخرى ،حيللث بلغ معللامللل الثبللات بهللذه
الطريقة للمقياس ( ،) 0،97نجد ان ثبات المقياس الحالي يعد ثبات عا .

الوصـــــــــف النهـائي لمقيـاس جودة عمـل القيـادات االداريـة في الجـامعـات العراقيـة
لدى عينة من منتسبي جامعة بغداد -:
بعد اجراء التحليل اإلحص للائي للمقياس من (تمييز وص للدق الفقرات) واس للتخراج الثبات ،قامت
البللاحث لة بتجهيز مقيللاس جودة عمللل القيللادات اإلداريللة في الجللامعللات العراقيللة لللدى عينللة من

منتس ل ل ل للبي جامعة بغداد بص ل ل ل للورته النهائية( ملحق /رقم  )2وذلك لتطبيقه على عينة التطبيق
النهائي لغرض ال ش

عن جودة عمل القيادات اإلدارية في الجامعات العراقية .

عينة التطبيق النهائي-:
ت ونت عينة التطبيق النهائي لل ش ل

عن جودة عمل القيادات اإلدارية في الجامعات العراقية

( ) 120منتسل ل ومنتس للبة من منتس للبي جامعة بغداد اختيروا بطريقة عشل لوائية للعام الد ارس للي
() 2018-2019

الوسائل اإلحصائية -:
لقد تنوعت الوس ل ل ل ل للائل اإلحص ل ل ل ل للائية المس ل ل ل ل للتخدمة في البحث الحالي كل حس ل ل ل ل ل متطلباتها ،

باسل ل ل ل للتخدام الحقيبة اإلحصل ل ل ل للائية للعلوم االجتماعية ( Statistical Package () SPSS
 ) For Social Scienceوهي كاآلتي:
 -1معادلة معامل التمييز الستخراج معام ت قوة تمييز كل فقرة .
 -2معادلة معامل االرتباط األصيل بين درجة الفقرة والدرجة ال لية ل ختبار.
-3قانون الفاكرونباخ الستخراج الثبات بطريقة االتساق الداخلي .
-4معادلة االختبار التائي لعينة واحدة .

 -5معادلة االختبار التائي لعينتين مستقلتين.

عرض النتائج ومناقشتها
لقد صمم هذا البحث لتحقيق عدد من األهداف كان أولها
_1تعرف جودة عمـل القيـادات االداريـة في الجـامعـات العراقيـةعن طريق إعـداد مقيـاس لهـ ا
الغرض .
فقد أ هرت نتائج البحث إن متوسللط درجات العينة المشللمولين بالبحث في مقياس جودة عمل
القيل للادات االداريل لله في الجل للامعل للات العراقيل لله(  )86,71درجل للة وبل للانح ارفل للات معيل للاري مقل للداره(
) 19،55درجة،وعند مقارنة هذا المتوسط بالمتوسط الفرضي للمقياس الذي بلغ ()72،5درجة،
وباس ل ل للتخدام معادلة االختبار التائي لعينة واحدة تبين القيمة التائية المحس ل ل للوبة بلغت ()7،95
درجة وهي ذات داللة إحص للائية عند مس للتوى((0,05مما يش للير إلى أن هناك جودة في عمل
القيادات االدارية في الجامعات العراقية والجدو ()5يوضح ذلك

جدول ()5
االختيار التائي لداللة الفروق بين المتوســط الفرضــي و المتوســط الحســابي الحقيقي على
مقياس جودة عمل القيادات اإلدارية في الجامعات العراقية
عـــــــدد أفـــــ ـراد

الـــمـــتـــوســـــــــــط

االنــــــــــــحــــــــــ ـراف

العينة

الـــحســـــــــــــابـــي

المعياري

المتوسط الفرضي

المحسوبة

الحقيقي

120

86.71

19.55

القيمة التائية

72.5

7.95

مستوى الداللة

الجد ولية

1,96

0,05

 _2التعرف على الفروق في جودة عمل القيادات االدارية في الجامعات العراقية تبعا
لمتغير النوع (ذكور_ إناث)
بلغ المتوسط الحسابي لدرجات عينة الذكور البالغ عددهم ()48ذكر على مقياس جودة عمل القيادات
االدارية في الجامعات العراقية ()88.87درجة وبانحراف معياري (،)16.99بينما بلغ المتوسط الحسابي
لدرجات عينة اإلناث البالغ عددهن ()72أنثى على المقياس نفسه ()85.04درجة وبانحراف معياري
مقداره() 20.94درجة ،وباستخدام معادلة االختبار التائي لعينتين مستقلتين تبين إن القيمة التائية المحسوبة
قد بلغت ( )1.03درجة وهي غير ذات دالله إحصائية عند مستوى ()0,05وهذا يشير إلى إن ال فرق في
جودة عمل القيادات االدارية لدى منتسبي جامعة بغداد بين الذكور واإلناث والجدو ()6يوضح ذلك

الجدول()6
الفروق في جودة عمل القيادات اإلدارية في الجامعات العراقية تبعاً لمتغير
النوع(ذكور-اناث)
ت

نو

العدد

العينة

المتوسط

االنحراف

القيمة الجد ولية

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجد ولية

1،03

1,96

1

ذكور

48

88,87

16،99

2

إناث

72

85،04

20،94

مستوى الداللة

0,05

 _3التعرف على الفروق في جودة عمل القيادات االدارية في الجامعات العراقية تبعا
لمتغير المهنة( موظف ،تدريسي)
بلغ المتوسط الحسابي لدرجات عينة المو فين البالغ عددهم ()64على مقياس جودة عمل القيادات
االدارية في الجامعات العراقية ()84.23درجة وبانحراف معياري (،)19.69بينما بلغ المتوسط الحسابي
لدرجات عينة التدريسيين البالغ عددهم ()56تدريسي على المقياس نفسه ( )89.54درجة وبانحراف
معياري مقداره() 19.17درجة ،وباستخدام معادلة االختبار التائي لعينتين مستقلتين تبين إن القيمة التائية
المحسوبة قد بلغت ( )1.48درجة وهي غير ذات دالله إحصائية عند مستوى ()0,05وهذا يشير إلى إن
ال فرق في جودة عمل القيادات اإلدارية لدى منتسبي جامعة بغداد بين المو فين والتدريسيين والجدو
()7يوضح ذلك

الجدول()7
الفروق في جودة عمل القيادات اإلدارية في الجامعات العراقية تبعاً لمتغير المهنة(
موظف ،تدريسي)
ت

نو

العد المتوسط

االنحراف

القيمة الجد ولية

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجد ولية

1،48

1,96

العينة

د

1

مو

64

84,23

19،69

2

تدريسي

56

89،54

19،17

مستوى الداللة

0,05

التوصيات:
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مقياس جودة عمل القيادات االداريه في الجامعات العراقية
اخي العزيز..........
اختي العزيزه..........

تحية طيبة

تروم الباحثة القيام بدراسة تستهدف التعرف على جودة عمل القيادات اإلدارية في
الجامعة ,لذا نرجو من حضرات م اإلجابة على فقرات المقياس المعد لهذا
الغرض,وذلك بوضا ع مة (√)تحت البديل المناس  ،وال حاجة لذكر االسم الن
اإلجابات ست ون ألغراض البحث العلمي فقط
وفق م هللا ما فائق الشظر واالمتنان

الجنس :ذكر

انثى

المهنه :موظف

استاذ جامعي

الباحثة
ت

1

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

يعمل على توزيا المهام والواجبات والص ل حيات بما يحقق
انسيابية العمل

2

يقوم بالتخطيط والتنظيم للعمل وفق أولوياته.

اتفق الاتفق
اتفق اتفق
كثير بدرجه قليل
متوسط "
ا"
ه

3

يعملل على تنفيلذ اإلجراءات االداريله المطلوبلة وفقلا للقوانين

4

لديه القدرة على فتح قنوات االتصل ل للا وإقامة االتفاقيات ما

5

لديه القدرة على المتابعة الميدانية ألداء العمل وتص ل ل ل ل ل للحيح

6

بالحداثة في صل ل ل للنا

والق اررات الصادرة من جهات عليا.

الو ازرات والمؤسسات األخرى بما يتناس

وسوق العمل.

األخطاء المحتملة نتيجة ذلك.

يتمتا بقدرات قياديه ومهاريه تتص ل ل ل ل
القرار.

7

يعمل على توزيا المهام وفقا" للتخصلصلات العلمية لتحقيق
الموضوعية لتقييم المنتسبين.

8

يسل ل ل للعى لتشل ل ل للظيل فرق عمل من المنتسل ل ل للبين لمتابعة وتقديم
الخدمات الموجهة للمجتما.

9

يقود عملية التطوير والتحس ل ل ل للين وبناء القدرات بظفاءة ل افة
الشرائح الو يفية في المؤسسة.
إدراكه لرسالتها.

10

يستثمر إمظانات المؤسسة من خ

11

يللدعم خطط الجودة وبرامجهللا ويفعللل مش ل ل ل ل ل ل للاريا التطوير
المستمر

12

يؤمن اإلجراءات الخللاص ل ل ل ل ل ل للة بضل ل ل ل ل ل للبط وحف الوثللائق ما
المو

13

اإلداري.

يتمتا بظفاءة اقتصل ل ل ل ل ل للاديه وماليه لتحقيق تطلعات وأهداف
المؤسسة التعليمية.

14

يحقق االجتماعات الدورية المنتظمة داخل المؤسسة.

15

يفعل خطط ألجوده وبرامج االعتماد األكاديمي.

16

يمتلك مهارات التواصل ( إدارة الحوار وإقنا اآلخرين).

17

يتمتا بال ياسة في إدارة المشاكل وإيجاد الحلو .

18

يعمل باتجاه تحفيز العاملين على العمل واإلبدا .

19

يعمل على مواكبة التطورات الحديثة في مجا العمل

20

يعمللل وفق مبللدأ الن ازهللة في العمللل واالبتعللاد عن الفس ل ل ل ل ل ل للاد

21

يتحمل مسؤولية اتخاذ الق اررات.

22

يعمل على وضل ل للا الخطط المسل ل للتقبلية لتطوير المؤس ل ل لسل ل للة

23

يعم للل على تنفي للذ م للذكرات التف للاهم المبرم للة ما الج للامع للات

االداري والمالي

التعليمية.

االجنبيه والتواصل ل ل للل ما المؤس ل ل ل لسل ل ل للات العلمية العالمية بما

يخدم عمل المؤسسة
24

يهتم بتطوير العمل البحثي بما يتفق وسوق العمل .

25

يسل ل ل ل ل ل للهم بف للاعلي لله في المؤتمرات العلمي للة والن للدوات والور
ويفعل برامج اإلرشاد األكاديمي والتربوي ومتابعتها.

26

يفعلل اسل ل ل ل ل ل للتخلدام ت نولوجيلا المعلوملات واالتصل ل ل ل ل ل للاالت في
الجللامعللة من خ

اسل ل ل ل ل ل للتخللدام منظومللات حللديثلله يتم من

خ لها التواصل ما الجامعات العالمية الرصينة.
27

يساهم بفاعليه في تذليل العقبات التي تواجه عمل المؤسسة
التعليمية

28

يس ل للعى الى تطوير الع قات اإلنس ل للانية بين العاملين داخل

29

يهتم بتطوير المؤسل لس للة علميا"( المظتبة ،المج ت العلمية،

المؤسسة التعليمية

البحوث التطبيقية ،تطوير المال ات ،التفرغ العلمي)لضلمان
جودتها.

