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المستخلص:
هدف البحث الى العريفى باسىعيايجيج الشىيااا العرييجى بفهى ما جاميىا ر جرييجىا ر ًدفىدار
للعراجل يي االقعصاد العرييي جرععدار عل العريي باععبارها اهم جفًفدايى مجصىدرار اساسىجا ر لباىا
الشيااا العي يقفد للعقدم مجفااب العطفرا العقاج مهفالر لباا ًاجر ذاج جن خىل جقفجايمىا،
ملعحقجق المدف يقد اعععد الباحثان عل العامج االسعقصائي -العحلجلي العسعاد عل دراس الرلقا
بجن االبراد مالععغجيا العسععدة بجانايما جن العاظع العبحفثى  ،مقىد يعثىل جيععى البحىث بالقجىادا
االدارف مالعيايب الرلعج الرلجىا البىالع عىددهم  )1531اخعجىي جىامم عجاى قصىدف حسىب جرادلى
 )Krejeie & Morgan, 1970بفاق ً ،)503عرت البجانا جن خللمم بفاسط قائع يحى
مهىىي االداة اليئجس ى للبحىىث ،ميفهىىل البحىىث ال ى جيعفع ى جىىن االسىىعاعاًا ابي هىىا يبىىجن ان
العاظع ى العبحفث ى ًاجر ى العفهىىل) يرعىىل ميىىق اي اقجىىا مجىىعايا ي ىىاهم عل ى جسىىعف داخلىىي
مخارًي جن اًل جرالي جيعل العغجيا غجي الععفقر  ،مجفاابى العطىفرا لنفنمىا يحقىق ييهىا ر
للاياح مالعطفر ماليفادة ماالسىبقج ) ،معلى وىفئما قىدم الباحثىان جيعفعى جىن العقعيحىا اهعمىا
ويمرة نشي ثقاي الشياا بالعريي ميحدفىد جعجىتا الرعىل بمىا مي رجىل االينىار يىي العفًىفدا
اللجلعفس لعا يعثل جن جصدرار للقجع مخاه انما نقط قفة العاظع العبحفث ).
الكلمات المفتاحية :اسعيايجيج الشيااا العرييج  ،الياجر العاج .
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Abstract:
The aim of the research is to introduce the strategy of knowledge partnerships as
a new knowledge approach to deal in the knowledge economy based on knowledge as
its most important asset and an essential source for building partnerships that lead to
progress and keep pace with technical developments towards building a smart university
through its components. To achieve the goal the researchers have relied on the
investigative-analytical approach based on studying the relationships between
dimensions and variables whose data are derived from the researched organization. The
research community was represented by administrative leaders and higher scientific
(*) البحث جسعل جن أطيمح داعفراه.
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ranks (1397), of whom a deliberate sample was chosen according to the equation
(Krejeie & Morgan, 1970) by (302). Data was collected through them by a list
examination, which is the main tool for research. The research reached a set of
conclusions, the most prominent of which (it turns out that the researched organization
(University of Mosul) works according to agreements and memoranda of understanding
at the internal and external levels in order to address the overall unexpected changes,
and keep pace with developments because they achieve opportunities for success,
development, leadership and precedence). In light of it, the researchers presented a set
of recommendations, the most important of which (the necessity of spreading the
culture of partnership with knowledge and identifying the characteristics of the world
get bored with it and activate ideas in the tangible assets because it represents a source
of value, especially since it is the strength of the researched organization .
Keywords: Knowledge Partnerships Strategy, Smart University.

المقدمة
فشمد الرىالم يغجىيا ابجىية مفعيى ايياهىا ر ًدفىدار قائعىا ر على العرييى العىي يرىد اعىا فسىعجما
برىىا النعىىال مالعاظىىيفن العجىىتة الم جىى ) ،جعىىا فعطلىىب الرعىىل علىى يرتفىىت الرلقىىا ميطىىففي
الشيااا العرييج لعا لما جن دمر يىي االاعشىاف ماالاعسىال مالح ىال مالعيدفىد محفاعى العرييى
إلبيا دمره ا يي ييسجخ االجنانجا مالقدرا ميطففي بياجج العاظعىا موىعان يطبجىق اياىلما،
اذ يععع الشىيااا العرييجى ااشىاط جرييىي رئىجق بعفقى مسىش بىجن نشىاطجن فعاىعن االم جامىا
بنشاط الحصول على المعرفىة الىذؤ ي سىش للشىراكة في ىا ،مفعثىل الاشىاط الثىاني بتوليىد المعرفىة
واالبداع واالبتكار الذؤ تس م الشراكات المعرفية بتمكينه ،لعلك مه ت الشىيااا العرييجى بهنمىا
"ايال سي يي العرلجم الرالي"  ،)Wynn, 2018, 4مالعي جن خللمىا يسىعطج العاظعىا جفاابى
العقاجىا ميقىىدفم اياىىل المىىدجا مهىىفالر للعاظفجى العاجى  ،ميقىا ر جعىىا سىىبق قسىىم البحىىث الى اربرى
جحامر يعثلت بااليي:

المحور األول :البنية االجرائية للبحث
اوالا .مشكلة البحث :يم هجاغعما يي جيعفع جن العساؤال ج ادها:
 .1جا جد إدراك الراجلجن يي العاظع العبحفث السعيايجيج الشيااا العرييج مجقفجا نياح
الياجر العاج ؟
 .3هل هاالك علق ذا دالل جرافف بجن اسعيايجيج الشيااا العرييج مجقفجا نياح الياجر
العاج ميق انعفذج  Owoc & Marciniakيي العاظع العبحفث ؟
ثانيا ا .اهمية البحث :فنعسب البحث اهعجع بنفن ميىق يفًجمىا البينىاجج الحنىفجي لىف ارة العرلىجم
الرىىالي مالبحىىث الرلعىىي الرياقجى  ،محثمىىا على الرعىىل ميىىق الشىىيااا سىىرجا ر لعطىىففي االدا ميحقجىىق
العناجل مجفااب العطفرا منقل العريي لعرتفت اسعيايجيجا العرلىجم ،عىن طيفىق يحدفىد الطيائىق
نحف باا ًاجر ذاج لدعم القدرة عل يطففي جميًايما جن خيفيجن فععلنفن جمارا جعافع .
ثالثا ا .اهداف البحث :فمدف البحث ال يحقجق االيي:
 .1مه ميشمج ماق ابراد البحث يي العاظع العبحفث .
 .3الرعل عل يباي نظام ًدفد للعرلىجم فعىا خيفيىي الياجرى بىان فعصى فن بالعيمنى ال نيفى مالقىدرة
عل العرامن مالعفاهل ج االخيفن ،مالعراجل ج العنافلفًجا الحدفث .
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 .5يقدفم جيعفع جن العقعيحا العسعادة عل نعائج البحث.
رابعىا ا .مخطىىو وفراىىيات البحىىث :يىىي وىىف جشىىنل البحىىث ماهعجعى ماهداي ى يىىم يصىىعجم العمطىىش
ال يوي العي ففو بالشنل  )1االيي:

الشنل  :)1جمطش الدراس ال يوي
يي إطار جمطش البحث اعله يابثق ال يوجا االيج :
الفراية الرئيسة االول  :يفًد علق اريباط جراففى بىجن عفاجىل اسىعيايجيج الشىيااا العرييجى
اًعاالر) مبجن جقفجا الياجر العاج يي العاظع العبحفث مفع يع عاما ييوج ييعج :
 يفًىد علقى اريبىىاط جراففى بىىجن عفاجىىل اسىعيايجيج الشىىيااا العرييجى جا ىىيدة) مبىىجن جقفجىىا
الياجر العاج يي العاظع العبحفث .
الفراىىية الرئيسىىة الثانيىىة :هاالىىك علق ى يىىهثجي جرافف ى لرفاجىىل اسىىعيايجيج الشىىيااا العرييج ى
اًعاالر) يي جقفجا الياجر العاج يي العاظع العبحفث مفع يع عاما ال يوج ال يعج االيج :
 هاالك علق يهثجي جراىفي لرفاجىل اسىعيايجيج الشىيااا العرييجى جا ىيدة) يىي جقفجىا الياجرى
العاج يي العاظع العبحفث .
خامسا ا .اساليب جمع البيانات والمعلومات :اعععد الباحثان عل االدما االيج :
 .1اإلطىىار النظىىرؤ :االعععىىاد عل ى اسىىمام النعىىال مالبىىاحثجن العىىي يىىم ًعرمىىا جىىن العصىىادر الريبج ى
ماالًابج جن اعب مدمرفا مبحفث مرسائل مأطارف ًاجرج يالر عن شبن االنعينت).
 .3الجانب العملي :االعععاد عل عدد جن الفسائل الايمرف لعغطج اليانب الرعلي مالعععثل :
أ .المقابلت الشخصية :يرد مسجل للعريف عل طبجر ععل العاظع مااليياد ،اذ يىم اًىيا عىدد جىن
العقابل ج القجادا االدارف ) بشهن يفوج برا ال قيا الماه بالقائع .
ل .قائمىىة الفحىىص :مًىىد الباحثىىان مجىىن جعابرى الدراسىىا السىىابق ماالسعشىىارة جىىن المبىىيا انى فعنىىن
االيادة جن قائع ال ح افسجل ليع البجانا مالعرلفجا الععفايية يرلجا ر حف جشنل البحث ،مقد
رمعىىي الفوىىفح يىىي هىىجاغ يقيايمىىا لععىىا العسىىعيجب قىىدرة دراك المىىدف جامىىا باالعععىىاد عل ى
العقجىىاا المعاسىىي جعىىفايي الج ىا ر-غجىىي جعىىفايي اطلق ىار) ،ماليىىدم  )1ففو ى الدراسىىا العىىي يىىم
اعععادها لباا العقافجق لنل جعغجي جن جعغجيا البحث:
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اليدم
المحاور
االم

الثاني

المتغيرات
الرئيسة
اسعيايجيج
الشيااا
العرييج
الياجر
العاج

 :)1جحامر اداة البحث قائع ال ح

)

المتغيرات الفرعية

المصادر

الثق  ،العناجل العرييي،
العافع الثقايي ،العاسجق،
العيمن

)Shriner, 2010 )Hoy, 2002
)Serrat, 2012
يالر عن اليانب الاظيي مالعحنعجن
)Owoc & Marciniak, 2013
)Morze & Glazunova, 2018
الرففاي)3013 ،
يالر عن اليانب الاظيي مالعحنعجن

االشماص االذاجا  ،الباا
العاي ،الحنم العاي ،البجئ
العاج  ،شبن العريي

العصدر :اعداد الباحثان باالعععاد عل العصادر اعله.
سادسا ا .وصف مجتمع البحث وخصائص عينته:
 .1جامعة الموصل مجتمع البحث :يق يي جيات جدفا العفهل يهسسىت سىا 1331م ،يىي هىعا الجىفم
هدر القيار  )11الماص بعهسجسما مبىدأ العفسى يىي ععلمىا يههىبحت ياىم  )31الجى  ،بفاقى
 )33قسم علعي ،م  )1جياات بحثج  ،م  )3جنايب اسعشىارف  ،م  )3عجىادا مجسعشى جا  ،م )3
جعاح  ،ملما جعجتا جن بيا ا االخعياع مالبحفث العاشفرة ماالي اقجا .
 .3مبررات اختيار المنظمة المبحوثة :يعثلت باآليي:
أ .يرد جن الياجرا العمع العي يسىر دائعىا ر لعحقجىق االياىل ،مباععبارهىا جىن اهىم العيينىتا العىي
يرف علجما جدفا العفهل بماه مالرياق براج .
ل .لم يشمد الياجر اًيا دراس جعاثل جعا ح ت الباحثان عل العياجت عل هنعا جفوفع لجرد ًمىدار
جرييجا ر ييفدار جن نفع عل االقل جن مًم نظي الباحثان.
 .5وصىىف المجتمىىع والعينىىة المبحوثىىة :بلىىع حيىىم العيععى  )1531ميىىم اخعجىىار عجاى باالعععىىاد على
جرادل  )Krejeie & Morgan, 1970بلغت  )503ييدار جن  )31الج بـ  )33قسم يالر عن
رئاس الياجر مالعياات البحثج .
2
2
2
)N=x np(1-p) /d (n-1)+x p(1-p)……(1
معادلة تحديد حجم العينة:
مم عت القائع بالطيفق العباشية ماعجد جن القفائم  )331ماانت  )13جاما غجي هالح  ،لعبلع
القفائم الصالح  )333باسب اسعياب .)%31
سابعا ا .حدود البحث :يععثل بهربر حدمد اااليي:
 .1الحدود المعرفية :يعثلت يي جعغجيفن اسعيايجيج الشيااا العرييج  ،الياجر العاج ).
 .3الحدود الزمانية :بدأ بالتفارا العجدانج ميشمج العشنل البحثج ابعدأر جن .3013/3/1
 .5الحدود المكانية :يم اخعجار "ًاجر العفهل" ججدانا للبحث.
 .1الحدود البشرية :ياعات القجادا االدارف مالعيايب الرلعج الرلجا).

المحور الثاني :اإلطار النظرؤ للبحث
أوال .استراتيجية الشراكات المعرفية:
 .6مف وم استراتيجية الشراكات المعرفية :يرد جن العفوفعا العمع العي يسي جن مًما نظىي
جمعل ى جىىن البىىاحثجن اىىل حسىىب يمصص ى مجاظىىفره ،جىىامم جىىن مه ى ما جىىن منظىىور مىىامل بهنمىىا
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جيعفع جن المطش مالسجاسا ماالًيا ا العدرمس العي يرعل عل يمجئ االيىياد ام العاظعىا
لعشعيك يي غيض ام يحقجق هدف جرجن ييع االعاا العفن فساهعفن يي باىا العرييى مالمبىية
مالعىىفارد مااليصىىاال مالعشىىارا يجمىىا ميتدهىىي عاىىدجا فنىىفن هاىىاك جلئع ى اسىىعيايجيج مهجنلج ى
مثقايج مععلج يرامنج يرعل انجان جععاسك قائم عل الشياا يىي ايمىاذ القىيارا ميحسىجن الرعىل
 ،)Serrat, 2012, 3مفشىىار لمىىا جىىن منظىىور اسىىتراتيجي اذ اهىىبحت الشىىيااا العرييج ى بىىجن
جاظعا البحث مالعرلجم يي ًعج انحا الرالم اسعيايجيج عصيف لعفلجد العريي منشيها ميصىعجم
مياظجم ميا جع الرعل جن اًل العاعج بطيفق يشاراج يععثل جمععمىا يىي باىا قىدرا العاظعىا جىن
خىل العىدرفب ميقىدفم المىدجا االساسىج مالعرييجى  ،)Marra, 2004, 2-3ميىم ي سىجيها جىن
منظور ابداعي باععبارها ييه ييفدة لدراس االينار الاظيف حف الشياا االبداعجى يىي جيععى
فعحيك بسيع ام عل االقل فمدف للعحيك نحف اقعصاد العريي .)Nawaz & Koc, 2020, 6
عل ميق جا سبق يان الشيااا العرييج يرعبي ععلجا يرامنج يعم بجن أطياف جعرددة جن
جاظعا "ًاجرا " مايياد مشبنا ميق طيفق جاسق مجعناجل مجععاسن فعم جن خللما يناجل
العريي لعرتفت االبعنار ميطففي البياجج موعان يحقجق العجتة العاايسج مالعشارا يي ايماذ
القيارا مهفالر ال العحسجن العسععي عل ااي العياال .
 .0اهداف استراتيجية الشراكات المعرفية :يحقق الشيااا العرييج جيعفعى جىن االهىداف للشىياا
مالعي يععثل باآليي)Cummings, 2017 ,6 :
أ .يحقجق العفاهل مالعرامن ماليؤ ماالهداف العشعيا ميحقجق الن ا ة ،جعا ففيي القدرة بالسجطية
عل العحدفا ماسعغل ال يص ميسمجل الحفار ميردد العمصصا ميباد العرلفجا مالعريي
بالفقت العااسب لعحقجق العاعج العيععرج العشاراج .
ل .يملق شيااا العريي نعفها االقعصادي بشنل ابجي عن طيفق خدجايما الماه العي يعاعن
االسعشارا  ،العدرفب ،العرلجم مالبحث ،االبعنار مالعطففي ،العفاهل ،المادس ).
 .3دور التعليم العالي في الشراكات المعرفية :يعفايي جيعفع جن االسبال الداير للشيااا العرييج
بجن االمساط االاادفعج يعثلت باآليي)Shields & Evans, 2012, 4 :
أ .الشياا لعباد العرلفجا البحثج جن خل يهسجق قفاعد مجصادر مشبنا جرلفجا ج ًاجرا
عالعج لتفادة جقعاجا جنعب الياجر منشي االبحاث يي جيل علعج عالعج .
ل .الشياا لعاظجم يرالجا علعج دملج بالعؤيعيا مالادما ممرش الرعل بشنل دمري.
ج .ي رجل اي اقجا الشياا لعباد الباحثجن ج أيال الياجرا اليائدة عالعجار.
 .4عوامل استراتيجية الشراكات المعرفيىة :جىن خىل البحىث يىي االدبجىا ذا الرلقى فعاى يىفايي
ارا جعرىىددة للبىىاحثجن يجعىىا فعرلىىق يىىي عفاجىىل اسىىعيايجيج الشىىيااا العرييجى بغجى يحدفىىد االهعجى
ماالملفف اذ فع ىق  )Wynn& Jone, 2019, 7 )Hope, 2016, 4 )Serrat, 2012, 8على
ان الرفاجل االاثي اهعج يععثل بـااليي:
أ .الثقة :ميرــد يـي العيععـ اسـع ععلجـ يقــفم علـ الرـلقــا يـي الاظـام االًععاعي
 ،)Aulakh, et al, 2014, 5مبجن  )Hoy & Nawt, 2002, 118ال اجنانج مه الثق
بانما جشاع ي افيابج فععلنما االيياد حف نفافا مسلفاجا االعاا العاظجعجن جرععدة عل االدمار
العاظجعج مالرلقا مالعفقرا ماالعععاد الععباد بجامم ،مااد  )Neveu, 2009, 11عل
الع مفم االساسي للثق فععثل باععقاد ال يد ام العيعفع بان االخيفن سجقفجفن بهدا ًمد جمل
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فح سن الثق مجاسيم ج االلعتاجا معدم اخع جتافا اوايج مان ايجحت ال يه لعلك ،مفبجن
 )Kim, et al, 2019, 28اهعج الثق باععبارها اجيار جمعا نشا العريي ماالبعنار ميقفد ال
االجل ماالفعان مالفال مالعصداقج يي سجاق الشيااا العرييج .
ب .التكامل المعرفي :فرعبي العناجل العرييي الطيفق العي فعم بما ربش العريي براما ببرا ماريباط
العحعف ال نيي بالباا الرقلي ،اذ ااد  )Tiwana, 2005, 251-255بان ععلج العطبجق
العشعيك للعريي الععمصص العي فحع ظ بما جمعل شياا العحال  ،جعا فؤدي ال خلق قجع
عن طيفق يفسج العريي الععمصص لشياا العحال مالعغلب عل الرفائد العي يحف دمن يديق
منقل العريي الااشئ عن العقسجعا العفًفدة سابقا ر للععارس بجن اعاا ال يفق مان هعا الياي
فسلش الاف عل الطبجر الاعاج للعريي  ،ماواف )Tiwana & McLean, 2008, 14
برا الاقاط اليفهيف للعناجل العرييي عل الاحف االيي:
 العناجل العرييي العراي بالعريي العشعع عبي العاظعا .
 الغيض جن العناجل العرييي فعاام هديا ر اهدايار) جرجا اي خدجا ًدفدة ام جحسا  ،الرعلجا
العيارف  ،مالاعائج العبعنية االخي .
ج .التنسيق :فنفن دمر العاسجق ابجي يي الشيااا  ،اذ فابغي ان فنفن هاالك جاسقفن فرعلفن عل
يحدفد العمع ميفًجمما نحف الرلق  ،يالر عن خدج اعاا الشياا يمم فنسبفن مفحايظفن عل
العتام االعاا جن خل وعان اسعياب الشياا للحعجاًا الفاقرج مالرعل عل يشيج الاشاط
مالع اعل بجن اعاا الشياا مباا الشبنا لعرتفت شرفر اليعج يي يحقجق االهداف مفرعلفن
عل يقدفم العشفرة مف حصفن البجئ بحثا ر عن ييص للامفض بالشــياا ماالســع ادة جاما
 ،)Serrat, 2012 ,14ميحقق ععلج العاسجق االيي)Serrien, 2016, 419 :
 العريف عل اسالجب الععارسا اليجدة ماالدما لعرتفت يحدفد مانشا مقدرة ميباد اسعمدام
العريي الاايي عن الشياا ماسعمدام جبادئ ادارة العريي يي اعداد ماًبايما.
 ياسجق ميرتفت الرعل البحثي مالعحلجل ذي الصل بدمر االدارة جن اًل يحدفد العياال ذا
االملفف يي اسعيايجيج الشياا ج يحقجق العفا ج يي جياحل يلك الشياا .
د .التنوع الثقافي :فشجي  )Qian, 2013, 2720يي اعاب هرفد الطبق االبداعج ) ال العافع
اشنل جن اشنا االبداع معاجل جمم ليعل الرعا العمية ،ميافع االينار مالقدرة عل يبادلما
ماالحع ال بالعفاهب مخلق بجئ جؤايج للشبنا ميرتفت العباد  ،مفرعل اهلج جباشية مغجي جباشية
لعساعدة ر ماد االععا عل يحدفد ال يص اليدفدة مييعج العفارد العي فحعاًفن الجما السعقل
ال يص يي السفق ،مللعافع الثقايي اهعج ابجية يرفد عل ال يد مالعيعع معل العسعففجن العحلي
مالرالعي ينعن يي الاقاط االيج )Stahl & Jonsen, 2010, 14 :
 فرد العحيك اليئجسي العي فؤثي عل جسجية العرلجم سفا عل الصرجد العحلي ام الرالعي مفسمم
يي فادة المبيا مالثقايا ميبادلما بجن الشرفل مهعا فدي عيل العطفر ال االجام.
 فرطي لأليياد حيف العربجي عن اينارهم منشي ثقايايمم ميباد آرائمم ج غجيهم جن االشماص
سفا اآلرا السجاسج ام االدبج ام االقعصادف ام ال اج ام الدفاج .
 فتفد جن يرامن الرلعا مالسجاسججن مرًا الدمل مهانري القيار يي جمعل جااطق الرالم.
 فتفد االبداع يي جمعل جياال الحجاة مفرعبي قااة لعديق العريي .
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ه .المرونة :يرد مسجل للحصف عل جتفد جن المجارا مبالعالي يحقجق حلف ايال مالقدرة عل
االسعياب لظيمف البجئ الععغجية ميحسجن االدا العاظجعي ،)Dunford, et al, 2013, 10
مااد ) )Dennis & Vander, 2010عل ان العفن فعص فن بالعيمن العرييج الرالج فرعلفن
عل يفلجد العريي جن خل العردفل يي العريي العي فسعقبلفنما يي وف خبييمم السابق بعا
فعااسب ج العفق مقدرايمم عل ياظجم اينارهم مجراريمم ميردفلما جن اًل يحقجق الاعائج
الععفقر  ،يال عن معجمم للرعلجا العرييج مالبدائل الععاح مالعراجل ج المبيا العرييج
االاثي يرقجدار العحسن ماحعد ،)3 ،3013 ،مففو الشنل  )3العيمن يي الشيااا :

الشنل  :)3العيمن يي الشيااا العرييج
"Source: Serrat, Olivier (2012) "Designing Knowledge Partnerships Strategy Better
Article, Chicago School of Professional Psychology https://www.researchgate.net. P 14.

ميقا لعا يقدم فىي الباحثىان ان يلىك الرفاجىل جعيابطى مجعداخلى ميحقىق العناجىل يجعىا بجامىا
سرجا ر لعرتفت الشيااا العرييج بشنل ايال يرادجا ينفن الثقى عالجى بىجن الشىياا سىجنفن هاالىك
علقا قفف يحعاج ال ععلج ياسجق عالج لني ال ياج اليمفد ،مالعا يحققت يلك الرفاجل سعقفد
ال باا االحعيام الععباد بجن ًعج الشياا مخاه انما ينفن جعافع ثقايجا ر مبهعداد جن الشياا
قىىد فمعل ىىفن ًىىعرفا ر ام يىىي ه ى ا جرجا ى  ،جعىىا فعطلىىب العيمن ى للعنج ى ج ى اي يغجىىيا داخلج ى ام
اسىىعياب للععطلبىىا مهىىفالر ال ى يحقجىىق العناجىىل العرييىىي لجصىىب لىىدفاا جريي ى جعناجل ى جعافع ى
لعمصصا جمعل يحقق نعائج افيابج عالج .
ثانيا ا .الجامعة الذكية:
 .1مف وم الجامعة الذكية :قدجت الردفد جن الع اهجم للياجر العاج جن مًم نظي الباحثجن مالعي
يفو براما يي اليدم  )3االيي:
اليدم  :)3مًما نظي عدد جن الباحثجن حف ج مفم الياجر العاج
المف وم
الباحث والسنة/الصفحة
ت
جاص يحصل عل البجانا العهسجسج ميفهلما
)Berghofer,2013,4
1
لعح جت ميحسجن بجئ العرلجم مالعرلم.
جامج اسعيايجيي للعاعج االقعصادف جن خل الدعم
(Hayikader, et al, 2015, 1) 3
العفً للبحث ماالبعنار عبي العقاجا العاج .
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المف وم
الباحث والسنة/الصفحة
ت
الياجرا العي يعرلم مالقادرة عل يطففي ععلجا
ماعج حف جفًفدايما غجي العلعفس العي ياج
قجع ال العاظع ميرتفت الععارسا اليجدة العي
)Bauman, 2016, 126
5
يعجتها ميدعم هفف اعاائما لعطففي الععجت يي
ععلجايما العاظجعج ماالسعياب بعسؤملج ملائ ما.
ًاجر يرعل عل يرتفت العرلجم مالبحث مالرعل
مالرعلجا مييارل اهحال العصلح جن خل دجج
)Arditoa, et al, 2018, 2
1
العقاجا اليقعج مالعبعنية القائع عل شبن االنعينت
لعحسجن جسعمدجي خدجايما.
العصدر :اعداد الباحثان باالعععاد عل االدبجا الععافرة.
علج في الباحثان بهن الياجر العاج يرعل عل ميق أحدث العطفرا يي يقاجا
ينافلفًجا العرلفجا لعحقجق الن ا ة مال اعلج يي اسعيايجيجايما العرلجعج مربش العيععرا بشنل
جعناجل بجن العفل جن مالطلل مرًا االععا مالعيعع لني فشارك ال جامم يي ينففن جراريمم
الماه سفا العدرفق ام البحث) ميع اعل هعه العيعفعا العمعل بشنل جعباد يي انشا يلك
العريي ماسعغللما لعحقجق العطفر مدعم االبعنار ماالبداع.
 .0اهداف الجامعة الذكية :يحقق جيعفع أهداف جن أهعما)Nuzzaci & Vecchia, 2012, 11 :
أ .يفيجي يرلجم جاميي قفي فااسىب جمعلى العيىاال الرلعجى ماإلنسىانج  ،ميشىيج اسىعمدام ا سىالجب
العبعنية ،مالعي فعنن أن يغطي جيعفع ماسر جن العفوفعا البحثج .
ل .يطىىففي البحىىىفث الاظيفىىى مالعطبجقجىىى  ،العىىىي فعنىىن اسىىىعمداجما افسىىىجل إلدارة العغجىىىيا اإلقلجعجىىى
ماالقعصادف مالثقايج  ،عل العسعف االًععاعي أفاار.
ج .إياحى ال يه ى للعسىىع جدفن جىىن العرلىىجم لعييب ى بجئى دفااججنج ى  ،مالع اعىىل ج ى الرلعىىا الىىعفن فعنىىامم
اقعياح جاظفر جبعني للدراس حف العرلجم ،مالعيعع  ،مالرلىفم يىي بجئى دملجى فعنىن أن يىؤدي إلى
اليياهج .)Heinemann& Uskov, 2017, 17
 .5خطوات بناء الجامعة الذكية :ععلج باا ًاجر ذاج يعطلب خطفا جدرمس يععثل بااليي:
)Nikolaeva, et al, 2018, 158
أ .يطففي نعفذج يرا للياجر العاج اراجل جمم يي يحسجن ًفدة العرلجم مالمدجا العرلجعج .
ل .انشا الشبن الدملج للياجر العاج ج يشنجل جساح للع نجي االبداعي.
ج .الرعل عل اًيا يفهجا يرال لعشنجل البجئ اليقعج لعؤسسا العرلجم الرالي.
د .القجام بدمرا يدرفبج لعطفري العاعيا الثانفف .)Arditoa, et al, 2018 ,7
مبجن الشنل  ) 5العديقا اليئجس لباا القجع المادف لملق ا ا ا جماج مالاعجي يصب
العاعيا العرلجعج ج ًجل ًدفد جن العمعصجن قادرفن عل يحقجق االبداع مينفن هعه العديقا
جثعية ميرال يي حال يفيي جيات دفااججني دائم العطفر ًاجر ذاج ) ميق جا فهيي:
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يديق يشنجل الن ا ا العماج

-

الفئات المست دفة
(طالب مشارك ،طالب ،رجل
اعمال ،متقاعد ،المجتمع،
مجموعات اخرى)

الجامعة الذكية:
كمنصة تعليمة افترااية
إلنشاء منتج تعليمي

زبائن الكفاءات التعليمية:
 الدولة مجتمع االعمال -الشخص

يديق إنشا جاعج يرلجعي
الشنل  :)5العديقا اليئجس للياجر العاج
Source: Nikolaeva, A, Olga V. Demyanova, Rasulya R. Aetdinova, & Yana I.
Mestnikova (2018) "Application of Lean Manufacturing Methods in Improving the
Quality of Educational Services in Conditions of Digitalization" Multidisciplinary
Social Science & Management, IIOABJ | Vol. 9 , N2, 157-163.

 .4مقومات الجامعة الذكية :لعنفن قادرار عل القف بهن الياجر يحقق نفعا ر جن العاا فابغي إداريما
بطيفق ذاج  ،مهعا جا دي  )Owoc & Marciniak, 2013, 1261عل يقدفم انعفذج جعناجل
جحددار العقفجا االساسج لباا الياجر العاج مالعععثل بـ  :رأا العا البشيي ماالًععاعي
األمخاص األذكياء) ،مالباج العحعج العادف الععاح البناء الذكي) ،مالباج العحعج الععناجل
للعرلفجا مبكة المعرفة) ،مععلجا ها القيار االسعيايجيي الحكم الذكي) ماليفانب الععرلق
بحعاف البجئ البيئة الذكية) ،مجن أًل إدارة الياجرا ميقرا ر لمعا الاعفذج ،فعطلب جن هانري
القيار الاظي يي الياجر انائن ماحد ،مأن اي يغججي يي جيا جرجن ل يهثجي يي العيا الثاني،
مفع ق الردفد جن الباحثجن ج هعه الدراس جن حجث يحدفد العقفجا االساسج للياجر العاج مجاما
دراس  )Coccoli, et al, 2019مدراس  )Trybulska, 2019مدراس الرففاي)3013 ،
مدراسا اخي جعرددة ،لعلك فعم االعععاد عل هعا الاعفذج بفه نعفذًا ر جعناجلر لعحقجق
العقفجا االساسج للياجر العاج مالعي يبجن يي الشنل  )1االيي:

الشنل  :)1جقفجا الياجر العاج
Source: Owoc, M, & Marciniak, K, (2013) "Knowledge Management as Foundation of
Smart University" Proceedings Federated Conference on Computer Science and
Information Systems in University of Economics Komandorska.
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أ .االمخاص االذكياء :فريف العاا بهن القدرة عل ال مم ماالبعنار مالعفً المادف للسلفك مالاقد
العايي مالع نجي العييد مالقدرة عل العرلم يا شماص العفن فععلنفن هعه الص ا نسعجمم اشماها ر
اذاجا ميع ام نسب العاا جن شم آلخي ،يالعاا اجا فنفن جفرمثا ر ام جعهثيار بالبجئ ام الجمعا
جرا ر الرففاي ،)53 ،3013 ،لعلك ففه االشماص االذاجا بهنمم جن فععلنفن الرقف العععجتة
بعاائمم مقياريمم عل اسعثعار باقي العفارد لصال يفسج جساح العيمجت لياجرعمم الن لعلك
الرقف القابلج عل العنج ج الظيمف العحجط الععغجية ميععع بالعمارا اليقعج مالايمرف
 ،)Kwok & Hui, 2018, 327مفععا الشم العاي بهن )William, et al, 2019, 11 :
 االشد فقا  ،ماالسيع يي ال مم مالعرلم ،ميطبجق جا يرلع يي حل العشنل .
 أقدر عل إدراك جا بجن االشجا ماالل ال ماالعداد جن الرلقا .
 أقدر عل االبعنار محسن العصيف ماهطااع البدائل لبلفغ أهداي .
ب .البناء الذكي :العباني العي يدععما ينافلفًجا العرلفجا مااليصاال ج اًمتة االسعشرار
مالعحياا ماالنظع العدجي العي يسع بيع ميص ج مانعاج العرلفجا لجعم اسعغللما ملعفيجي
الفلائ مالمدجا  ،)Valentina & Stefano, 2016, 760مفريف الباا العاي بان الباا
العي فسعيجب لععطلبا شاغلج مالعؤسسا مالعيعع مفحقق االسعداج الدائع جن حجث اسعملك
الطاق مالعجاه يالر عن يقلجل العلفث جن حجث االنبراثا مالا افا )Buckman,2014,93-95
مهاالك خصائ للعباني العاج يععثل باآليي)Al Rawajbeh, 2018, 66 :
 العحنم بعيمجتا العبا العجنانجنج مالنميبائج للفهل ال اقص درً جن الياح ماليياهج
بهقل ال ماقل جفرد جعنن.
 ادارة انظع االنعار مجنايح الحيفق مييمجتا العياقب ماالجن مالسلج .
 العحنم بالطاق مالعفارد االخي االعجاه مالغا ماسعقل العيمجتا بن ا ة.
ج .البيئة الذكية :يفه بهنما بجئا بما اعج ابجية جن جنفنا الحاسفل مالعحياا ماًمتة
االسعشرار العي فعم دجيما ج البجئ مبالعالي يمي غجي جيئج لأليياد العفًفدفن يجما ،اذ ينفن
البجئ جعصل عبي شبن ايصا داخلج مخارًج ميريف اج ج العراجل ج البجانا العي يم ييعجرما
لعساعدة االيياد عل ادا العمام م فادة ي اعلمم  ،)Friess & Herwing, 2017, 4مالبجئ
العاج يراي بعحقجق االيي)Nuzzaci & Vecchia, 2012, 10 :
 فادة الاعائج ا اادفعج للطلل بشىنل ابجىي ،اذ فعنىن للعطبجقىا العنافلفًجى العاجى أن يىؤثي على
ياعلج البجئ مفعنن اسعمداجما ابدفل للعرلجم القجاسي.
 يصعجم أنظع يرلجعج أاثي جيمن جن خل العباد بجن البجئ العاجى بالياجرى مبجئى العاىت العاجى
مالعفاهل بمدف يلبج االحعجاًا العرلجعج العحددة ،مي رجل العرلم العرامني مالبجئا .
د .الحكم الذكي :فعطلب الرعل ميق رؤف اسعيايجيج طففل االًل ج العاسجق مادارة خط العاعج
مجراليعما يي الياجر العاج ج االخع باالععبار الشيااا الراج مالماه لاعان العشغجل ال را
إلدارة الياجر مان ينافلفًجا العرلفجا مااليصاال البا العحعج ماالًمتة مالبيجيجا ) هي
االداة اليئجس لعحقجق هعه االهداف .)Orecchini, et al, 2016 ,8
لعلك ففه بهن القدرة عل يطبجق العقاجا اليقعج ماالنشط العاج يي جرالي
العرلفجا مها القيار  ،)Pereiraa, et al, 2018, 6-7ملعنفن الياجر ذاج فابغي ان يدار
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بطيفق ذاج اي ان ععلج حنم مادارة الياجر ل دمر ابجي يي يحففل الياجر نحف ًاجر ذاج
 ،)Owoc & Marciniak, 2013, 1264مفعنن يفوج االًيا ا بالشنل  )3االيي:

الشنل  :)3اًيا ا الحنم العاي
العصدر :ر مقي ،جا ن هجثم " )3013الحفسب السحابج ج ادارة ذاج لعحسجن االسعقيار
ماالجن" جيل الج العهجفن ،الردد .53
ه .مبكة المعرفة :يرد الطيفق االساسي لحل العشنل الععرلق بالعشارا بالعريي ميحقجق العناجل
ميقدفم الحلف االيال يي االيق ،لعلك أطلق علجما بالباج العحعج الععناجل العي يسمل ععلج ًع
العرلفجا ميحسجن االيصا بجن جسعمدجي الاظام .)Owoc & Marciniak, 2013, 1259
ماشار  )Trybulska, 2019, 66بنفنما نظام بيجيي فرععد عل جيعفع جن المدجا
الاعشاف العريي عبي الشبن هديما يحقجق الطيق ال رال إلدارة العريي  ،ياسجق المجاال العمتن
القائع عل العريي  ،جرالي العريي العفًم نحف المدجا  ،ماسعمدام العريي جعرددة االغياض)
مففو الشنل رقم  )3االبراد مالسجاقا اليئجس لشبن العريي جبجن ادناه:
شبكة المعرفة

المعرفة
القدرة الحاسوبية

القدرة الداللية

الحوسبة الشبكية

انترنت
الويب الداللي

الشبكة الداللية

الشنل  :)3ابراد مسجاق شبن العريي
Source: Owoc Mieczyslaw L & Marciniak Katarzyna, (2014) "Applying of Knowledge
Grid Models in Smart City Concepts" Conference Proceedings of The 6th Knowledge
Cities World Summit.

جعا سبق نلحظ ان العقفجا المعس العي يم اعععادها يرد جن العيينتا اليئجس
للفهف ال ًاجر ذاج لنفنما يعرلق بناي اليفانب العي جن خللما فعنن يفيجي بجئ يرلجعج
جااسب ييي جسعف الرعلج العرلجعج ميطفرها باسععيار ،مقادرة عل يقدفم ايال المدجا
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للعيعع يمي يفًد نظاجا ر يرلجعجا ر عالعجا ر جعطفرار ففااب العطفرا العنافلفًج مالعرلفجايج إلفياد
ًجل ااثي قدرة عل جفااب العقدم الرلعي مالرالعي ،يالر عن افنما يساعد عل جرالي النثجي جن
العشنل العي يفاً الياجرا يي الفقت الحاوي مري جسعف العحصجل مالعرلجم ،مالعتام
الطلب ميح جت ابداعايمم ميطففي اسعيايجيجا العرلجم مالعرلم.

المحور الثالث :الجانب العملي
اوالا .الوصف والتشخيص :فمع هعا العحفر يي عيض ميحلجل نعائج جعغجيا الدراس مالن
القائع يرععد عل جقجاا خعاسي  )Likertجعفيي الجا-غجي جعفيي اطلقار) يهن هاالك خعق يئا
ياععي لما الععفسطا الحسابج ميحدد ال ئ عن طيفق  1.80-1ورج ًدار 5.0-4.21-عا ٍ
ًدار) ،اجا بصدد يئا االنحياف العرجاري يقد م عت ال خعق جسعففا  0.59يهقل انسيام عا
ًدار-1.25-يعا يفق انسيام ورج /يشعت عا ٍ )  ،)Dewberry, 2004, 15ميجعا فلي عيض
نعائج يحلجل الفه مالعشمج لرجا البحث يياه الععغجيا االيج :
 .1نتائج متغير استراتيجية الشراكات المعرفية :فبجن اليدم رقم  )5نعائج العحلجل إلًابا الرجا
عل جسعف االبراد اًعاالا ،اذ بلغت قجع الفسش " )54311عا ٍ " ،اجا بصدد االنسيام يي
االًابا يقد اانت بانسيام جقبف اذ بلع االنحياف  ،)04333يي حجن بلغت نسب العفايي
 )%33مهي نسب ًجده مب اليغم جن يلك الاعائج يبجن بهن هاالك نسب ييفة قد بلغت  )%51يي
الرعل بمعا الععغجي مهي ييفة قد يرفد ال جيا يطبجقج يحعاج ال جرالي يي وف الرفاجل
الفاردة يج  ،اجا عل هرجد االبراد ال يعج يقد قجق يي خعس عفاجل ماانت نعائيما اااليي:
اليدم  :)5جردال الاسب العئفف ماالمساط الحسابج ماالنحيايا العرجارف منسب ال يفة حف
عفاجل اسعيايجيج الشيااا العرييج إلًابا عجا البحث
مقياس االجابة
الوسو االنحراف نسبة
المتغير
غير متوافر
غير
متوافر
متوافر محايد
الحسابي المعيارؤ الفجوة
اطلقا ا
متوافر
كليا
%50 04313 54351
33
1
11
الثق
التكامل المعرفي
%55 04305 54111
3343
143
33
%33 04335 54333
33
1
10
العافع الثقايي
%33 04331 54331
35
3
11
العاسجق
%53 04333 54133
33
3
31
العيمن
المعدل االجمالي
%51 04333 54311
3341
345
33
N=262
العصدر :اعداد الباحثان باالعععاد عل بيناجج .)SPSS
ماسعاادا ال الاعائج اعله فعم االًاب عن اليت االم جن السؤا البحثي االم العي فا
جا جد إدراك الراجلجن يي العاظع العبحفث السعيايجيج الشيااا العرييج ؟)
 .3نتائج متغير الجامعة الذكية :يشجي نعائج يحلجل اًابا الرجا اًعاالر يي اليدم رقم  )1عل
جسعف العقفجا  ،بهن بلغت نسب العفايي االًعالج جا فقارل  )%33مبفسش  ،)54513مهعا
فد عل يفايي الععغجي يي العاظع العبحفث  ،اجا يجعا فعرلق بعشعت االًابا يقد بلع االنحياف
 ،)04310ميد يلك الاسب عل مًفد انسيام جقبف يي اًابا الرجا  ،غجي ان هاالك نسب ييفة
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بلغت جا فقارل  )%13يي جيا يطبجق يحعاج ال جرالي يي وف العقفجا الفاردة يج  ،اجا
عل هرجد االبراد يقد قجق هعا الععغجي يي خعس جقفجا ) ماانت نعائيما اااليي:
اليدم  :)1جردال الاسب العئفف ماالمساط الحسابج ماالنحيايا العرجارف مال يفة حف
جقفجا الياجر العاج إلًابا عجا البحث
مقياس االجابة
نسبة
الوسو االنحراف
المتغير
غير متوافر
غير
متوافر
محايد
متوافر
الحسابي المعيارؤ الفجوة
اطلقا ا
متوافر
كليا
14013
54333
54313
34331
34311
54513

األمخاص االذكياء
3
5
33
13
13
53
الباا العاي
11
1
13
الحنم العاي
51
15
30
البجئ العاج
1143
3043
5141
شبن العريي
المعدل االجمالي
5041
1145
33
العصدر :اعداد الباحثان باالعععاد عل بيناجج .)SPSS
ماسعاادا ال الاعائج اعله فعم االًاب عن اليت الثاني جن السؤا
جا جد إدراك الراجلجن يي العاظع العبحفث لعقفجا الياجر العاج ؟)
ثانيا ا .اختبار علقة االرتباط :فعم اخعبار علق االريباط عل العسعف اليتئي مالنلي ميق
يفًد علق اريباط جرافف بجن عفاجل اسعيايجيج الشيااا
ال يوج اليئجس االمل العي يا
العرييج اًعاالر) مبجن جقفجا نياح الياجر العاج ) ،ميع يع جاما ييوج ييعج يعثل خعس
ييوجا يبرا ر لرفاجل اسعيايجيج الشيااا العرييج مجن اًل دق الاعائج قام الباحثان يي اخعبار
الرلق بجن الععغجيا  ،جن خل جراجل االريباط البسجش لعحقجق المطفة االمل بالنش عن
االريباطا  ،ميفو الاعائج يي اليدم  )3ادناه:
اليدم رقم  )3جراجل االريباط بجن عفاجل اسعيايجيج الشيااا العرييج مجقفجا نياح
الياجر العاج

العصدر :إعداد الباحثان باالعععاد عل بيناجج .)SPSS
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%13
04335
%33
04313
%31
04333
%1343 04333
%3343 04333
%13
04310
N=262
البحثي االم العي فا

N=262
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عفاجل اسعيايجيج
الشيااا العرييج X

يبجن الاعائج الفاردة اعله ان عفاجل اسعيايجيج الشيااا العرييج يييبش اريباطىا ر جراففىا ر
قففا ر ج جقفجا الياجر العاج حسب اًابا الرجا  ،جعا فرت ال قبف ال يوىج ال يعجى مالعىي
يفًىىد علق ى اريبىىاط جرافف ى بىىجن عفاجىىل اسىىعيايجيج الشىىيااا العرييج ى جا ىىيدة) مبىىجن
يىىا
جقفجا نياح الياجر العاج يي العاظع العبحفث ) اجا اًعاالر ثبعت ان هاالك علقى اريبىاط قففى ،
اذ بلع جراجل االريباط  )%33مباا عل يلك الاعائج فعم قبف ال يوج اليئجس االمل مهعا فعمىد
الطيفق الخعبار ال يوج اليئجس الثانج .
ثالثا ا .اختبار علقة التأثير :ميق ال يوج اليئجس الثانج مالعي نصت هاالك علق يهثجي جرافف
لرفاجل اسعيايجيج الشيااا العرييج اًعاالر) يي جقفجا الياجر العاج يي العاظع العبحفث )
ماسعاادار ال نعائج جراجل االريباط البسجش يم أًيا اخعبارا العهثجي جن خل جراجل االنحدار
الععردد لقجاا علق العهثجي ملمي الاعائج اعا يي اليدم  )3االيي:
اليدم  :)3انعفذج العهثجي الععردد لرفاجل اسعيايجيج الشيااا العرييج يي
جقفجا الياجر العاج
( )yمقومات الجامعة الذكية
االبعاد
Sig
R2
قيمة  F tالمحسوبة
Β
04000
34133 14030
Constant
04005
34353 04301
الثق
04000
العناجل العرييي 14533 04533
04313
354355
04001
34113 04311
العافع الثقايي
04001
34331 04303
العاسجق
04330
14333 04031
العيمن
قجع  )Fاليدملج عاد درً حيف  )34333عاد جسعف جرافف  )0401يسامي )1431
قجع  )tاليدملج عاد جسعف جرافف  )0401يسامي )34533
N=262
العصدر :اعداد الباحثان باالعععاد عل بيناجج .)SPSS
يشجي الاعائج الفاردة اعله ان جقفجا الياجر العاج يعفايي بعقدار  )14030يي العاظع
العبحفث مان فادة عفاجل اسعيايجيج الشيااا العرييج بعقدار محدة ماحدة سفف يؤدي ال
فادة يي جقفجا الياجر العاج باسب  )04031 ،04303 ،04311 ،04533 ،04301عل
العفالي لعصب جرادل االنحدار الععردد اعا فهيي:
)Y= 1.060 + 0.207X1 + 0.388X2 + 0.211X3 + 0.202X4 + 0.094X5 ……(2
مهعه الاعائج يؤشي عدم اهعج جعغجي العيمن ) لنفن يهثجيه غجي جرافي مايا ان
العرادل ذا قفة ي سجيف قفف مًجدة بدالل قجع جراجل العحدفد  )R2العي بلغت  )04313مهعا
فد ان جا فقارل  )%33جن االخعلف الع سي يي جقفجا الياجر العاج فرفد ال يهثجي برا
عفاجل اسعيايجيج الشيااا العرييج  ،اذ يبجن ان العرادل ذا جرافف ًتئج عالج بدالل جرافف
اخعبار  )Fالبالغ  )354355بدرً حيف  )3اانت عاد جسعف جرافف  )0401اقل جن
 )0403مالعي يشجي ال هلحج نعفذج العابؤ ،م ًل العمل جن جشنل العرددف يي الرلقا
المطج بجن الععغجيا العسعقل ال يعج باعععاد نعفذج االنحدار الععدرج  )Stepwiseمبرد
اًيا العحلجل لمي الاعائج االيج :
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عفاجل اسعيايجيج
الشيااا العرييج X

اليدم  :)1انعفذج العهثجي الععدرج لرفاجل اسعيايجيج الشيااا العرييج يي
جقفجا الياجر العاج
( )yمقومات الجامعة الذكية
االبعاد
Sig
R2
 Fالمحسوبة
قيمة t
Β
04000
104100 14530
Constant
04000
34135 04531
الثق
04000
04333
334133
العناجل العرييي 34333 04133
04000
34131 04531
العافع الثقايي
04001
14351 04513
العاسجق
قجع  )Fاليدملج عاد درً حيف  )14333مجسعف جرافف  )0401يسامي )3433
قجع  )tاليدملج عاد جسعف جرافف  )0401يسامي )34533
N=262
العصدر :اعداد الباحثان باالعععاد عل بيناجج .)SPSS
نلحظ جن الاعائج اعله ان جقفجا الياجر العاج يعفايي بعقدار  )14530يي العاظع
العبحفث غجي ان فادة البفاقي) جن عفاجل اسعيايجيج الشيااا بعقدار ماحدة ماحده فؤدي ال
فادة يي جقفجا الياجر العاج باسب  )04513 ،04531 ،04133 ،04531عل العفالي
لعصب جرادل االنحدار الععدرج  )Stepwiseاعا فهيي:
)Y= 1.320 + 0.364X1 + 0.495X2 + 0.327X3 + 0.312X4 ……..(3
مهعا فؤشي عل اسعبراد عاجل العيمن ) لنفن غجي جرافي يالر عن العرددف المطج ج
بقج الععغجيا ملم يظمي يي نعفذج االنحدار الععدرج مايا ان العرادل ذا قفة ي سجيف ًجدة
ًدار بدالل قجع جراجل العحدفد  )R2مالبالغ  )04333مالعي يراي بهن جا فقارل  )%10جن
االخعلف الع سي يي جقفجا الياجر العاج فرفد ال عفاجل اسعيايجيج الشيااا العرييج
جيععر مان العرادل ذا جرافف الج عالج ًدار بدالل جرافف اخعبار  )Fالبالغ ،)334133
مهعا جا يم يهاجده افاا ر جن خل رؤف جرافف للععغجيا حسب اخعبار .)t
مجن خل الاعائج الفاردة فعا ان الدراس الحالج يع ق ًتئجا ر ج دراس )Serrat, 2012
مبعا ان نعائج االنحدار الععدرج ًجدة جن خل قجع  )R2العي يبجن قفة ي سجي عالج للاعفذج ،جعا
فراي ان العاظع العبحفث يرعل ميق عفاجل اسعيايجيج الشيااا العرييج مالعي يساهم يي
يرتفت جقفجا الياجر العاج  ،لعلك نسعد عل يحقق ارب ييوجا ييعج جن اهل خعس اي
جا فشنل نسب  )%30جعا فسعدعي قبف ال يوج اليئجس الثانج جيجب عن السؤا البحثي الثاني،
ولدعم النتائج السابقة وتأكيدها من وصف وتشخيص وعلقات االرتباط والتأثير تم االعتماد عل
بناء النماذج البنائية لكل متغير واالستناد ال خوارزمية ( )GOWلتحديد الطريق االمثل لبلوغ
ال دف (جامعة ذكية).
رابعا ا .بناء نماذج المتغيرات واختبارها :جن اًل باا نعاذج جعغجيا البحث باسعمدام اسلفل
الاععً للعرادال الباائج  )Structural Equation Modelingالعي ييجت باليجت )SEM
لنفنما يمدف ال يعثجل الرلقا السببج بجن جيعفع جن الععغجيا يي انعفذج نظيي جقعيح،
يالر عن يمم انعاط االريباطا ام العبافن بجن الععغجيا مي سجي اابي قدر جعنن جن يبافن
االنعفذج العقعيح هدم ،معففد ،)3 ،3030،ملعحقجق الصدق الباائي يم اسعمدام العحلجل الراجلي
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العفاجدي  )CFAعن طيفق اسعمدام بيناجج  )Amosللعهاد جن جد جلئع الاعفذج ج بجانا
الرجا مانما يقجق يرلر جا مورت جن اًل قجاس  ،عن طيفق العراجل ج جعغجي البحث العسعقل
العؤثي اسعيايجيج الشيااا العرييج ) مالععغجي العرععد الععهثي الياجر العاج ) جن خل باا
نعاذج لنل جعغجي عل حدا ،ميحدفد قبفلما ام رياما اعععادار عل العؤشيا العفوح يي
اليدم  )3االيي:
اليدم  :)3جؤشيا ًفدة العطابق باسعمدام نععً العرادال المجنلج ""SEM
القيمة االفضل للمطابقة
المعيار االمثل للم مر
الم مرات
ت
اقل جن  3قبف ميطابق القجم العام ا يشجي ال
 1نسب قجع )Chi-Square/Df
يطابق أيال
حسن
 )GFIأابي جن
 )GFI =1جطابق ياج
ًفدة العطابق )GFI
3
 )0430يطابق أيال
أابي جن )0430
حسن العطابق العصح
 )AGFI =1جطابق ياج
5
يطابق أيال
)AGFI
 )0403أابي جن
)0403-0403
ًعر جعفسش جيبرا المطه
1
 )RMSEAيطابق أيال
)RMSEA
العقيفبي )RMSEA
 )NFIأابي جن
جؤشي العطابق العرجاري
 )NFI =1جطابق ياج
3
 )0430يطابق أيال
)NFI
 )CFIأابي جن
 )CFI =1جطابق ياج
 3جؤشي العطابق العقارن )CFI
 )0433يطابق أيال
 )IFIأابي جن
 )IFI =1جطابق ياج
جؤشي العطابق الععتافد )IFI
1
 )0433يطابق أيال
العصدر :اعداد الباحثان باالعععاد عل المالدي ،ماخيمن )111 ،3013 ،مجميًا بيناجج
)Amos vr. 18
مقبل الرعل عل عيض الاعاذج فعم ييججت ميفهج الععغجيا اليئجس جاما مال يعج
مالعي فعم يفوجحما يي اليدم  )3االيي:
اليدم  :)3ييججت ميفهج الععغجيا اليئجس مال يعج العابر لما معدد ال قيا للاعاذج
عدد الفقرات لكل
االبعاد الفرعية ورموزها
المتغيرات الرئيسة
متغير فرعي
الثق  ،TRالعناجل العرييي  ،CIالعافع الثقايي
اسعيايجيج الشيااا
3
 ،CDالعاسجق  ،COالعيمن FL
العرييج )X) SKP
االشماص االذاجا  ،SPالباا العاي  ،SBالحنم
الياجر العاج
3
العاي  ،SGالبجئ العاج  ،SEشبن العريي KG
)Y SU
 30يقية يابر
 10رجت
 10جعغجيا ييعج
العيعفع
العصدر :جن اعداد الباحثان.
لعلك فعم قجاا الاعفذج الباائي للععغجي العسعقل اسعيايجيج الشيااا العرييج )SKP
معفاجل ال يعج مالعي فعم يفوجح يي الشنل  )1االيي:
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الشنل  :)1العمطش الباائي العفاجدي للععغجي العسعقل اسعيايجيج الشيااا العرييج )SKP
العصدر :جميًا بيناجج .)Amos vr.18
اجا يي القسم االخي ففو الشنل  )3الاعفذج العمطش) الباائي العفاجدي للععغجي العرععد
الععهثي) الياجر العاج  SUاعا جفو ادناه:

الشنل  :)3العمطش الباائي العفاجدي للععغجي العرععد الياجر العاج )SU
العصدر :جميًا بيناجج .)Amos vr. 18
برد يصعجم العمطش الباائي العفاجدي للععغجي العسعقل  )SPKمالععغجي العرععد  )SUيم
اسعمياج العؤشيا الععرلق بمعه الاعاذج يي اليدم  )10االيي:
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اليدم  :)10العؤشيا الماه بعقجاا الععغجيا )SU )SKP
نتائج التحليل
نتائج التحليل
قرار القبول
قرار القبول
الم مر القيم المثل للم مر
ت
SU
SKP
قبف
04331
جقبف
04333
أابي جن )0
DF
1
قبف
1433
جقبف
1431
بجن )3-1
CMIN/DF 3
قبف
0430
جقبف
0431
أابي جن )0430
GFI
5
مطابقة جيدة
مطابقة متوسطة
0401
0403
 RMSEA 1اقل جن (0403
أابي جن )0430
جطابق
مطابقة مقبولة
0433
 AGFIجطابق ًجدة ،مأابي 04031
3
جقبفل
جن  )0433جقبفل
قبف
0433
جقبف
0431
أابي جن )0430
CFI
3
قبف
0431
جقبف
0435
أابي جن )0430
NFI
1
قبف
0430
جقبف
0433
أابي جن )0430
IFI
3
العصدر :اعداد الباحثان باالعععاد عل جميًا بيناجج .)Amos vr.18
يشجي الاعائج الفاردة يي اليدم  )10عل ان ًعج العؤشيا بااليياه االفيابي يد عل
قبف الاعاذج الباائج العفاجدف لععغجيا البحث مالعي يد عل هح الاعائج السابق يي الفه
مالعشمج معلقا االريباط مالعهثجي لععثل نقط دعم يهاجدف لعلك الاعائج منقط قفة افيابج
للععغجيا مال قيا العي اعععد يي اداة البحث.
خامسا ا .خوارزمية  :Gray Wolf Optimizerيم اقعياحما عام  )3011جسعفحاة جن حيا
العئال اليجادف للفهف ال المدف ال يفس ) ،اذ هعم العسلسل الميجي جن خل يقاج الصجد،
الععب  ،العطففق ،اخعجار الحل االيال ،الميفم ،اعا ففو يي الشنل  )3ادناه:

الشنل  :)3طيفق الفهف للحل االجثل
"Source: Mirjalili, S., Mirjalili, S. M., & Lewis, A., (2014) "Grey Wolf Optimizer
Advances in Engineering Software, vol. 69, pp. (46–61).

مهعا جا فعثل العحاااة رفاوجا ر لسلفك الصجد للعئال اليجادف للفهف ال الحل االجثل،
عادجا فعم يحدفد المدف ال يفس ) مياعمي ععلج البحث يبدأ ععلج الميفم االسعغل ) لجعم
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 ،)aجعا فؤدي ال ًرل الاطاق فعااق افاا ر ن
االقعيال جن المدف عل اساا حسابي بعااق
 )aهي قجع عشفائج يي ال اهل التجاي  )a ،a-مالعا انم ات جن  )0-3يدي العئال للميفم
ال ال يفس مان هعه الاعائج جصعع رفاوجا ر بفاسط  )aاي العا اانت  )a>1ييبي العئال ال
االبعراد عن المدف ال يفس ) مالبحث عن ييفس اخي ينفن ععلج جماًععما اقل خطه ر
Gray Wolf
 .)Mirjalil & Lewis, 2014, 85-88مجن خل جا يقدم يم االعععاد عل
 )Optimizerالعي يرعبي أحدث خفار ججا العاا االهطااعي مالعي يحااي اسلفل العئال
اليجادف يي هجد ال يفس اعيعفع عن طيفق يحدفد نسب المطه العي العا اري رت ييبي العئال
جن االبعراد عن هديما مالرنق هحج  ،م ًل يهاجد نعائج العحلجل االحصائي العرععد عل بياجج
 )SPSSم  )Amosعن طيفق اسعمدام خفار جج  ،)GWOملعفوج الرلق االجثل بجن
جعغجيا البحث يم يقسجم الرعل ال قسعجن ميق االيي:
القسم االول :يي هعا القسم يم اخعبار الرلق بجن الرفاجل ال يعج للععغجي العسعقل اسعيايجيج
الشيااا العرييج  )Xمعلقعما يي الععغجي العرععد بشنل ًتئي الياجر العاج  )Yباالعععاد
عل الدال العرادل ) االيج :
)Y = X + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5…………. (4
للحصف عل العرلعا االيج :
Y= 0.9821 + 0.0272
Y= 0.9821 + 0.1940
Y= 0.9821 + 0.1130
Y= 0.9821 + 0.1026
)Y= 0.9821 + (-0.0944
اذ يم يقدفي العرلعا )ً )Xβ….β5ل الحصف عل اقل قجع دال اللجاق )Fitness
مهي دال  )RMSEمقد اانت الاعجي .(043313 ،040313 ،040313 ،040330 ،040313
القسم الثاني :فرعبي الحل الثاني العي يم يمصجص لعحدفد جد الرلق بجن الععغجي العسعقل
اسعيايجيج الشيااا العرييج  )Xاًعاالر مالععغجي العرععد الياجر العاج  )Yجن خل
اسعمدام الدال العرادل ) االيج :
)Y= X + δ1X1 + δ2X2 + δ3X3 + δ4X4 + δ5X5……………(5
العي جن خللما يم يحدفد العرلعا االيج :
)Y= 0.9821 + 0.0272 + 0.1940 + 0.1130 + 0.10260 + (-0.0944
مالعي جن خللما يم يقدفي العرلعا )ً )X, δ1…. δ5ل الحصف عل اقل قجع دال اللجاق
 )Fitnessمهي دال  )RMSEمقد اانت الاعجي (.)202004
يشجي الاعائج باسعمدام  )GWOبهن يعفايي لدفاا سع حلف ياحصي بجن  )0-3ماقيل
ال  )0اال ان الاعجي االخجية العي يعثل الرلق ال يعج بجن الععغجي ال يعي العيمن يي جقفجا
الياجر العاج اقيل ال  )3مهعا جا يم يهاجده جن خل العحلجل الععدرج لعرعبي غجي جرافف محل
غجي جااسب ،اجا االيال هي نعائج القسم الثاني العي بلغت قجععما  (040331لعرعبي اقل دال لجاق
 )RMSEمهي قيفب جن  )0لعؤاد الفهف ال المدف العاشفد لنفنما يقجق الرلق بجن الععغجي
العسعقل اسعيايجيج الشيااا العرييج ) اًعاالر ج الععغجي العرععد الياجر العاج ) جعا فد عل
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قفة الرلق االخجية جقارن ج الرلقا ال يعج االمل مهعا جا فؤاد الاعائج السابق باسعمدام
بيناجج  )SPSSلقبف ال يوجا اليئجس جاما مال يعج باسعثاا ال يوج ال يعج االخجية،
لعؤاد ععلج العناجل بجن الععغجيا ال يعج العسعقل يي الععغجي العرععد مالشنل  )10ففو
نعائج العحلجل ادناه:

االمثل

الشنل  :)10الفهف ال الحل االجثل
العصدر :اعداد الباحثان باالعععاد عل نعفذج .)Mirjalil & Lewis, 2014

المحور الرابع :االستنتاجات والمقترحات
اوالا .االستنتاجات :فيات هعا العحفر يي طجاي بههم جا يفهل الج البحث جن اسعاعاًا يي وف
االطي الاظيف مالعطبجقج للاعائج ماااليي:
 .1يسر اسعيايجيج الشيااا العرييج الحصف عل جريي ًدفدة ماجنانجا جادف ميقاج يحقق
نعائج نفعج جن خل دخف شياا ًدد مباا االجنانجا لعطففي بياجيما موعان يطبجق أيال
السجاسا العرلجعج جعا يشنل حلق دائيف جعفاهل الدعم مالرطا العرييي.
 .3يحقق الي اجرا العاج جامج يرلجعي قفي فااسب جمعل العياال الرلعج ماالنسانج جن خل
العشيج عل االسالجب العبعنية ،مري قجع العرلجم الرالي ميحسجن ًفدي مًعل طلب ًدد م فادة
االنعاًج ميم جا العنالج ميرتفت دمر اليعج مجامم العدرفسي ًاعلر افاه جن جييد ناقل
للعرلفج ال القجام بدمره االساسي اعيشد مجدرل مجقفم ،يالر عن يغججي دمر الطالب جن جييد
جعلقي للعرلفج ال باحث مجدرل مجقفم يي جيا اخعصاه .
 .5يبجن ان العاظع العبحفث ًاجر العفهل) يرعل ميق اي اقجا مجعايا ي اهم عل جسعف
داخلي مخارًي جن اًل جرالي جيعل العغجيا غجي الععفقر  ،مجفااب العطفرا لنفنما يحقق
ييها ر للاياح مالعطفر ماليفادة ماالسبقج .
 .1يشجي نعائج الفه مالعشمج ان العاظع العبحفث ًاجر العفهل) يععلك برا العقفجا
اليئجس  ،مهاالك ور يي يفايي براما االخي فعطلب الرعل عل العرالي لنفنما جقفجا
يناجلج يؤثي براما ببرا للفهف ال ًاجر ذاج .
 .3ايا ان هاالك يهثجي ماو لرفاجل اسعيايجيج الشيااا العرييج يي باا جقفجا الياجر
العاج  ،مهعا فد عل ان العاظع العبحفث يسري لعطففي االدا مالععجت مجفااب العطفرا العقاج
عن طيفق يرعجق الشيااا ميطففيها.
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 .3يشجي الاعائج الماه باسعمدام خفار جج العئب اليجادي  )GWOان الرعل ميق اسعيايجيج
الشيااا العرييج بشنل جعناجل فاعن لما يحقجق اقل قجع لدال اللجاق مالعي بلغت )0,0224
مهي أقيل ال  )0جعا فعنن الفهف ال باا ًاجر ذاج أيال جن الرعل ميق الحلف اليتئج .
ثانيا ا .المقترحات :فعاعن القسم الثاني عيض جيعفع جن العقعيحا للعاظع العبحفث بماه
مالعاظعا االخي الععاثل براج جسعادار يي ذلك عل الاعائج الفاردة اعا فهيي:
 .1ويمرة باا البجئ العااسب العي يرت العرامن مالشياا بجن العفل جن جن اًل الحصىف على جىا
لدفمم جن جريي وعاج معدم احعنارها جن ًانىب ،مجى جاظعىعمم مالعيععى للفهىف الى يحقجىق
االبداع ماالبعنار محل العشنل جن ًانب اخي ،لنفنما جن الفسائل الباا ة العي ييي جىن جسىعف
الثق باععبارها ياشه يي إطار الع اعل ج البجئ العحجط مالعحيك االساسي للحجاة.
 .3يحعىىاج الياجرىىا ) الرياقج ى عاج ى مالعاظع ى العبحفث ى خاه ى ال ى العتفىىد جىىن العفً ى نحىىف باىىا
شيااا جرييج ًدفدة ج ًاجرا رائدة عالعجا ر لنفنما جصدرار جن جصادر القجع الحقجقج ميسىاعد
يىىي يطىىففي االجنانجىىا مجفاابى العقاجىىا الحدفثى الداععى مخاهى انمىىا يسىىاعد يىىي يبىىاد العرييى
م فادة العرلجم ماالبداع العشعيك ماالبعنار.
 .5ويمرة دعم العرامن مالشياا بجن الباحثجن ما اادفعججن للحصف عل العريي مجااع قجععما،
مخاه ى انمىىا يىىتداد قجع ى يىىي االسىىعمدام لحىىل العشىىنل العىىي فرىىاني جامىىا العيعع ى  ،العاظعىىا ،
االيياد) ميحقجق اليفادة مالععجت.
 .1ويمرة نشي ثقايى الشىياا بالعرييى ميحدفىد جعجىتا الرعىل بمىا مي رجىل االينىار يىي العفًىفدا
اللجلعفس لعا يعثل جن جصدرار للقجع مخاه انما نقط قفة العاظع العبحفث .
 .3وىىيمرة جفااب ى العقاجىىا الحدفث ى لنفنمىىا يىىييبش بىىجن ًعج ى الععغجىىيا يمىىي يرىىت جىىن اجنانجىىا
العفاهل عل جسعف داخلي مخارًي لباا الشياا ميدعم يىي يطىففي اجنانجىا العاظعى لعطىففي
شبن العريي لدفما العي يرعبىي أحىد العقفجىا اليئجسى للفهىف الى ًاجرى ذاجى  ،مهىعا جىا فطلبى
الفاق الحالي مخاه ان الياجرىا براجى بىدأ يىدرفيجا ر يرععىد العرلىجم عىن برىد وىعن االجنانجىا
البسجط مالعي يحعاج ال يفايي العقفجا العي يعنن نياح ميطففي الرلعج العرلجعج .
 .3وىىيمرة الرعىىل على موى اسىىعيايجيجا مبىىياجج يرالى لعمجئى العقفجىىا االساسىىج للفهىىف الى
ًاجر ذاج قادرة عل يحقجق اليفادة مالعقدم مالعفس يي ععلجايما العرلجعج لعصىب جيًرىا ر اساسىجا ر
للباحثجن ما اادفعججن لعرالي العشنل مجفاًم الظيمف غجي الععفقر مجامىا جىا فعىي بى الرىالم
اًع جن مبا افرمنا) العي اد ال انقطاع الدمام براج .
قائمة المصادر
أوالا .المصادر العربية:
 .1المالىىدي ،عىىفاد اىىالم ،الراىىتي ،سىىرد علىىي ،ييعىىفن ،جحعىىد ثابىىت ،)3013 ،هىىجاغ اسىىعيايجيج
رفادف االععا لعطففي انعفذج العاظعا العاج بحث يطبجقي يىي شىياا االيصىاال الععاقلى يىي
الرىىياق فىىن الرىىياق ،آسجاسىىجل ،اىىفرك) جيلى الغىىيي للرلىىفم االقعصىىادف ماالدارفى  ،العيلىىد ،10
الردد .55
 .3ر مقي ،جا ن هجثم ،)3013 ،الحفسب السحابج ج ادارة ذاجى لعحسىجن االسىعقيار ماالجىن جيلى
الج العهجفن ،الردد .53
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 اسىىعيايجيج جقعيحى لعحىىف الياجرىىا ال لسىىطجاج نحىىف الياجرى،)3013 ، ارفىىج جحعىىد، الرىىففاي.5
 الياجرى،  الجى العيبجى،العاج يىي وىف جعطلبىا اقعصىاد العرييى رسىال جاًسىعجي غجىي جاشىفرة
.االسلجج يي غتة
 العيمن العرييجى معلقعمىا بىالعطيف ال نىيي،)3013 ، ماحعد عبدال عاح، سلج عقجل، العحسن.1
،1  الردد،53  العيلد، لد ًاجر االججي سطام بن عبدالرتفت البحفث مالاشي الرلعي العيل الرلعج
.ًاجر االججي سطام بن عبد الرتفت
 دراس يهثجي برا الرفاجل عل سىاعا ييمجىت،)3030 ، هال ر اق، عففد، عاد احعد، هدم.3
،33  العيلد، النميبا الجفجي يي جدفا بغداد باسعرعا يحلجل العسار جيل االقعصاد للرلفم االدارف
. ًاجر بغداد،111 الردد
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