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 مدخلباستخدام تطوير األداء البحثي بالجامعات المصرية في ضوء قياس كفاءتو النسبية 
  عمى جامعة بنيا( التطبيقمع )-لمبيانات يالتحميل التطويق

 ممخص:
ماىية الكفاءة النسبية في التعميـ الجامعي، ماىية مدخؿ عمى التعرؼ استيدؼ البحث الحالي 

التحميؿ التطويقي لمبيانات، دراسة واقع األداء البحثي بالجامعات المصرية، الوقوؼ عمى واقع قياس 
الكفاءة النسبية لألداء البحثي بجامعة بنيا باستخداـ مدخؿ التحميؿ التطويقي لمبيانات، ومحاولة التوصؿ 

حة لتطوير األداء البحثي بالجامعات المصرية في ضوء قياس كفاءتو النسبية باستخداـ إلي رؤية مقتر 
وتـ تطبيؽ مدخؿ ، ولقد اعتمد البحث الحالى عمى المنيج الوصفي، مدخؿ التحميؿ التطويقي لمبيانات

 عددىا غالتحميؿ التطويقي لمبيانات لقياس كفاءة األداء البحثي لكميات جامعة بنيا كدراسة حالة والبال

ولقد توصؿ البحث في نتائجو إلى ، ـٕٙٔٓ/ ٕ٘ٔٓـ، ٕ٘ٔٓ/ ٕٗٔٓ( كمية لمعاميف الدراسيَّْيف ٕٔ)
، الزراعة، الطب البيطري(أف كميات حصمت عمى الكفاءة التامة حسب  ) اآلداب، الحقوؽ، العمـو

% مف 1ٚٔٗ بنسبةوالمخرجي  يوفؽ التوجيو المدخم CCR ،BCC التحميؿ التطويقي لمبيانات نموذجي
، الطب البيطري، التربية كمياتو  ،ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓت لمعاـ الجامعي مجموع الكميا ) اآلداب، العمـو

وفؽ  CCR  ،BCC التحميؿ التطويقي لمبيانات الكفاءة التامة حسب نموذجي حصمت عمى  الرياضية(
؛ ومف ثـ ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓت لمعاـ الجامعي % مف مجموع الكميا1ٖٖٖ بنسبةوالمخرجي  يالتوجيو المدخم

% مف كميات جامعة 1ٚٙٙنسبة % لتمؾ الكميات؛ مما يدؿ عمى أف ٓٓٔوصمت الكفاءة الحجمية إلى 
النسبة األكبر مف كميات جامعة بنيا تعمؿ دوف طاقتيا  ، وىذا يشير إلى أفغير كفؤة حجميًّابنيا 

فاءة الحجمية في الكميات أف سبب عدـ الك، و الحجمية وأنيا لـ تستخدـ إمكانياتيا وأحجاميا بشكؿ أمثؿ
الظروؼ البيئية المحيطة بعمؿ ىذه الكميات أو إلى العمميات داخؿ الكمية أو يرجع  اة حجميًّ ؤ غير الكف
، الطب البيطري(  كميات أفا، كما توصؿ البحث الحالي إلى ف معً يإلى االثن  حصمت)اآلداب، العمـو

، ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓعامى ل CCR-Oنموذج وفؽ متوسط الكفاءة لمكميات في  التامة الكفاءة عمى
وفؽ متوسط % مف كميات جامعة بنيا ٘ٚ، وأف نسبة العينة المختارة% مف ٕ٘ بنسبةـ ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ

معظـ ل األداء البحثيكبير في  قصوروىذا يشير إلى وجود  ؛لنفس النموذجالكفاءة لمعاميف غير كفؤة 
كـ المدخالت ووجود نقص شديد في كـ وجود رواكد في ذلؾ أسباب  مف ، وأفكميات جامعة بنيا
أف نسبة الوحدات المرجعية ، و وىذا ما أثر عمى مستوى كفاءة جامعة بنيا بشكؿ عاـ المخرجات البحثية،

، والطب 1ٖٖٖلكميات جامعة بنيا وصمت إلى  % مف مجموع الكميات وتمثمت في كميات "اآلداب، العمـو
تقدـ خدمات ومخرجات  التيت بمثابة الكميات الكؼء وتعد ىذه الكميا ؛، والتربية الرياضية"يالبيطر 

في ظؿ المدخالت المتاحة، باإلضافة إلى ذلؾ توصؿ البحث الحالي إلى مجموعة مف  بحثية أكثر
المقترحات لتطوير منظومة البحث العممي بجامعة بنيا خاصة والجامعات المصرية عامة وذلؾ بناًء 

ي ضوء مجموعة مف مؤشرات األداء البحثي الخاصة ببعض عمى مستوى كفاءتيا، والتى تـ تحديدىا ف
 مدخالتيا وبعض مخرجاتيا1

 مدخل التحميل التطويقي لمبيانات، األداء البحثي، الكفاءة النسبيةالكممات المفتاحية: 
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 ة: ــمقدم
يتسػػـ العصػػر الحػػالي بخصوصػػيات عػػدة تجعمػػو متفػػرًدا فػػي مسػػارات حركػػة المجتمػػع فػػي 

والتػػػػي تفرضػػػػيا تحػػػػديات داخميػػػػة  –حقػػػػب تطػػػػوره المختمفػػػػة، ولعػػػػؿ مػػػػف أىػػػػـ ىػػػػذه الخصوصػػػػيات 
الثورات اإلنسانية المعرفية والعمميػة والتكنولوجيػة واالتصػالية ومػا  –وخارجية عديدة عمى المجتمع 

عولميػة تفرضػيا القػوى الكبػرى، وتؤكػد ىػذه المسػارات عمػى ضػرورة االىتمػاـ  يرتبط بيا مػف أفكػار
وخاصػػػة التعمػػػيـ  –بتنميػػػة المجتمػػػع مػػػف حيػػػث جوانػػػب حياتػػػو ونشػػػاطاتو المختمفػػػة، وُيمثػػػؿ التعمػػػيـ 

أىػػػػـ وسػػػػػائؿ قيػػػػادة التمييػػػػػر فػػػػي المجتمػػػػع ومسػػػػػاندتو واإلسػػػػياـ فػػػػػي حػػػػؿ المشػػػػػكالت  –الجػػػػامعي
ئية، كما أنو ُيمثؿ القوة الدافعة في عممية تميير القيـ واالتجاىات بما االقتصادية واالجتماعية والبي

   (ٖص ،ٕٚٓٓناىد عدلي شاذلي، ، )محمد صبري الحوت يدعـ الجيود الرامية لتحقيؽ التنمية1

الطاقػات البشػرية التػي تقػود التنميػة  تييئػة فػي جػوىري بشػكؿ الجػامعي التعمػيـ يسػاىـو 
 الكوادر مسئولية تأىيؿ رئيًسا مف جزًءا تتحمؿ التعميـ الجامعي فمؤسسات ؛االجتماعية واالقتصادية

، العامػة والمرافػؽ والخػدمات والعمػـو والثقافػة واإلنتػاج اإلدارة فػي الرئيسػة الميػاـ تتػولى التػي البشػرية
منػاحي  كافػة فػي لمتطػوير واالكتشػافات الضػرورية العمميػة والبحػوث بالدراسػات المجتمػع تػزود كمػا
   (ٜٖٗص ،ٕٗٓٓ)محمد صبري الحوت، 1 اةالحي

ويتحػدد أداء الجامعػات مػف خػالؿ الوظػائؼ األكاديميػة والوظػائؼ اإلداريػة، وكالىمػا مًعػػا 
الجامعػػة، فػػاألداء األكػػاديمي مػػف  يشػػكالف صػػورة كاممػػة لػػألداء فػػي مختمػػؼ األدوار الوظيفيػػة فػػى

الناحية التقميدية ينقسـ إلى نوعيف مف األنشطة ىما البحث العممػي والتػدريس، وىمػا داعمػاف لنمػو 
والتدريس يزوداف األفراد بالمعرفػة والتػدريب عمػى أداء الوظػائؼ،  البحث العمميالمجتمع؛ فأنشطة 

داء اإلداري فيشػػتمؿ عمػػى مكػػونيف أساسػػييف ويمػػثالف مصػػدريف لممعرفػػة النظريػػة والعمميػػة، أمػػا األ
وىما الموارد البشرية )العامميف( والموارد المالية، وخاصة األداء المالي الذى يحػدد مػدى قػدرة قػادة 

مجػاؿ  سػتثمار فػيتقػديـ الخػدمات عمػى المػدى الطويػؿ، مػف حيػث اال عمى االستمرار في الجامعة
الوقػػػت نفسػػػو يمعػػػب  ألغػػػراض البحػػػث العممػػػي، وفػػػيلمطموبػػػة البنيػػػة األساسػػػية، وتػػػوفير األجيػػػزة ا

 تحويػؿ المػدخالت إلػى مخرجػات وتقػديـ الخػدمات اإلنسػانية1 فػي العػامموف األكػاديموف دوًرا ميًمػا

Wang, Xiaocheng, 2010, PP.20-21))
   

 قػاـمال فػي باحػث وىػ الجػامعي فاألسػتاذ الجامعػة؛ وظػائؼ ـىػأ مػف العممػي البحػث يعػدو  

 التطػور ضػوء فػي لمجامعػة األخػرى داؼىػاأل تحقيػؽ عمػى تسػاعد العممػي البحػث ونتػائج األوؿ،

 التدريسػي لمتنػوير أداة الجامعػة فػي العممػي البحػث يعػد كمػا ،العػالـ وبػ يمػر الػذي السػريع التكنولػوجي
 كػأداة يعمػؿ الوقػت ذات وفػي التػدريس يئػةى لعضػو ينػيمال النمػو عمػى يسػاعد حيػث والمجتمعػي؛

  (ٖص ،ٖٕٔٓ، نجالء عبدالتواب عيسى)1المجتمع لتنمية
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عمميػػة تعتمػػد فػػي  االجامعػػات المصػػرية جيػػودً  يعكػػس الوضػػع الػػراىف لمبحػػث العممػػي فػػوي
وىذه  الجامعات،مراكز البحث العممي ب أغمبيا عمى الجيود الفردية ألعضاء ىيئة التدريس وبعض

تػػػراوح بػػػيف ضػػػعؼ األبحػػػاث أجريػػػت غالبػػػا ألغػػػراض الترقيػػػة، وأجريػػػت فػػػي ظػػػؿ معوقػػػات عديػػػدة ت
الخبػػػرات ونػػػدرتيا وغيػػػاب الحػػػوافز الماديػػػة والمعنويػػػة لمبػػػاحثيف وضػػػعؼ البنيػػػة التحتيػػػة، وضػػػعؼ 

، وكػػػػذلؾ غيػػػاب التنسػػػػيؽ الكػػػػافي فػػػػي (ٕٕٛص ،ٜٕٓٓ، صػػػالح الػػػػديف محمػػػد) االعتمػػػادات الماليػػػػة الكافيػػػػة
، أحمػػػد عيػػػد رمضػػػاف)المشػػػروعات البحثيػػػة لمجامعػػػات واحتياجػػػات قطػػػاع اإلنتػػػاج ومؤسسػػػات األعمػػػاؿ1

    (ٕٕٓص ،ٕٚٓٓ
تحػػوؿ دوف تقػػدـ  المعوقػػات التػػي ( عمػػى أف مػػف أىػػـٕٓٔٓوتؤكػػد دراسػػة )أحمػػد محمػػود، 

 معػدالت وىبػوط الخػارج إلػى المصػرييف العممػاء ىجػرةالبحػث العممػي عمػى الوجػو األمثػؿ بمصػر 

 فػي العممػي البحػث تػنظـ التػي التشػريعات مسػتوى ىبػوط، و العممػي البحػث ميػداف فػي اإلنتاجيػة

 مؤسسػات فػي البحػوث معظػـ، كمػا أف التشػريعات ىػذه قدـ عمى عالوة، الجامعي التعميـ مؤسسات

، المؤسسػات ىػذه فػي لممايػة فقميمػة الجماعيػة البحػوث أو الفريػؽ بحػوث أمػا فرديػة الجػامعيالتعمػيـ 
 ،ٕٓٔٓ، محمػود محمػدأحمػد ) المطمػوب المسػتوى دوف العممػي البحػث مجػاالت فػي التقنتكنولوجيػا واسػتخداـ

 ؛ لذا أصبح مف الضروري أف تسعى الجامعات إلى رفع مستوى كفاءة أدائيا البحثي1 (ٜٚ٘ص
وىنػػػػاؾ أربعػػػػة عناصػػػػر أساسػػػػية تسػػػػتخدـ لتقػػػػويـ وقيػػػػاس كفػػػػاءة األداء الجػػػػامعي، وىػػػػى  
 المدخالت، العمميات، المخرجات الوسطية، والنواتج النيائيػة، ومػف الضػروري األخػذ فػي االعتبػار

تصمح لذلؾ، ويمكف  قة بينيما واستخداـ المقاييس التيقياس كؿ مف المدخالت والمخرجات والعال
دمج كؿ مف مقاييس المخرجات مع مقاييس المدخالت لتعطي مقاييس اإلنتاجية مثؿ مقياس عدد 

 ,Cave الخػػريجيف لكػػؿ عضػػو ىيئػػة التػػدريس، نسػػبة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس إلػػى الطػػالب وغيرىػػا

Martin, Hanney, Stephen and Kogan, Maurice, 1997, PP.26-27)) ،  وفػي ىػذا اإلطػار تتعػدد مقػاييس
سػػتكماؿ ، االمنشػػورات الدراسػػية والبحثيػػة  لمخرجػػات البحثيػػةكفػػاءة األداء البحثػػي؛ فمػػف مقػػاييس ا

ي التمويػؿ الحكػوم، براءات االختػراع، ومػف مقػاييس المػدخالت عدد المنح العميا،الدرجات البحثية 
 لألكػاديمييف،جمػالي العػدد اإل، بحػاث التػي تنتجيػاالذي ترغب الحكومة دفعو نظير األ ةلكؿ جامع

 ،المنشػتت ،داريػةكاديميػة واإلالخدمات األ ،نفقات الطاقة)النفقات ، كاديمييفاألغير الباحثيف عدد 
  ((Abbott, M and Doucouliagos, C., 2003, PP.92-93 طالب(1المكتبات وخدمات ال، المالعب

ونظًرا لتعدد مػدخالت ومخرجػات قطػاع التعمػيـ الجػامعي عامػة، ومنظومػة البحػث العممػي 
المتعػددة عمػى كيفيػة تحديػد مسػتوى  ختيػار المػدخالت والمخرجػاتامػف الممكػف أف يػؤثر خاصة، ف

((Johnes, Jill, 2006, PP.273-274 لػألداء بالجامعػات  الكفػاءة
سػتخدمت العديػد ذلػؾ ا ىولمتممػب عمػ ، 

التحميػػػػػػؿ الحػػػػػػدودي  ذيوًعػػػػػػا وكانػػػػػػت مػػػػػػف أكثػػػػػػر الطػػػػػػرؽ  ،الجامعػػػػػػاتأداء مػػػػػػف الطػػػػػػرؽ لتقػػػػػػويـ 
 Data والتحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات، Stochastic Frontier Analysis(SFA)العشػػوائي

Envelopment Analysis( DEA)  ، التحميػػؿ الحػػدودي طريقػػة إال أنػػو مػػف الصػعب تطبيػػؽ
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ف التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات طريقػػة أ فػػي حػػيف ،عػػدد المػػدخالت والمخرجػػاتالعشػػوائي فػػي حالػػة ت
 انظػرً ؛ والجامعػات، المستشػفيات ،يادفة لمربح مثؿ المدارساللمؤسسات غير امالئمة لقياس كفاءة 

لممػػدخالت العدديػػة فتراضػػات مسػػبقة عػػف القػػيـ االعديػػد مػػف المػػدخالت والمخرجػػات بػػدوف  ولتناولػػ
  ((1Kuan, Chuen Tse and Wong, Kuan Yew, 2011, PP.499-500والمخرجات

أنػو يسػمح إلػى بالجامعػات األداء يـ كفػاءة و تقػلالتحميػؿ التطػويقي لمبيانػات  ةمءمالوترجع 
 ةمثػػػؿ ضػػػمف مجموعػػػاأل ألداءمؤسسػػػة مػػػا والمؤسسػػػات ذات ا بعقػػػد المقارنػػػات بػػػيف درجػػػة كفػػػاءة

ولمقارنػػػة  ،لمجموعػػػة معمومػػػة امؤسسػػػات وفقًػػػال أداء مػػػف مقارنػػػة المؤسسػػػة بمتوسػػػط متجانسػػػة بػػػداًل 
 -تخػػاذ القػػرار بأدبيػػات التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػاتاالتػػي يطمػػؽ عمييػػا أيضػػًا وحػػدات  -الجامعػػات

تخػاذ اقػراف أالتحميػؿ التطػويقي لمبيانػات يقػـو بتحديػد وحػدات فػنف  ،األمثػؿ داءبالمؤسسات ذات األ
تخػاذ ايػا بوحػدات ئداأكفاءة الوحدة مف خالؿ مقارنػة  ومف ثـ يقـو بتقدير ؛القرار بالنسبة لوحدة ما

األمثػػؿ بػػيف  داءتخػػاذ القػػرار ذات األاوحػػدة ليخصػػص و  ،القػػرار األفضػػؿ المختػػارة مػػف بػػيف أقرانيػػا
  ((Blalark, Frank J, 2012, P.73 درجة كفاءة مساوية لمواحد1 أقرانيا

متعػػػػػددة  بالمؤسسػػػػػاتتقػػػػػدير الكفػػػػػاءة  ىعمػػػػػ ويتميػػػػػز التحميػػػػػؿ التطػػػػػويقي لمبيانػػػػػات بقدرتػػػػػو
سػتخداـ اتخػاذ القػرار الكفػؤة عػف طريػؽ ايػة لوحػدات نتاجتقػدير الوظيفػة اإل ،المدخالت والمخرجات

ومػػف ثػػـ فػػنف صػػيمة  افتراضػػات مسػػبقة؛ مػػف طػػرح عينػػة مػػف البيانػػات بػػداًل  ىالبرمجػػة الخطيػػة عمػػ
ـ أفضػػػػؿ تقػػػػدير لممػػػػدخالت القػػػػرار التػػػػي خضػػػػعت لمتقػػػػوي اتخػػػػاذالبرمجػػػػة الرياضػػػػية تمػػػػنح وحػػػػدة 

التحميػؿ التطػويقي لمبيانػات ىػو نمػوذج تحميػؿ اإلنتاجيػة حيػث  ،والمخرجات التػي تسػمح بيػا القيػود
 Sunitha, S. and القػرار1 اتخػاذالنسبية لمجموعة متجانسة مػف وحػدات  ةمتعدد العوامؿ لقياس الكفاء

Duraisamy, Malathy, 2013, PP.131-133))  
يؿ التطويقى لمبيانات بتقييـ الكفاءة عػف طريػؽ المقارنػة بػيف المػدخالت ييتـ مدخؿ التحمو 

)الموارد(، والمخرجات )النتائج(، لكؿ وحدة )لكؿ جامعة( مف أجؿ تقويميا في النياية، شريطة أف 
تسػػتخدـ الوحػػدات نفػػس نػػوع المػػوارد والنػػواتج، ويقػػـو المػػدخؿ بتمثيػػؿ مقارنػػة مستعرضػػة لممػػدخالت 

معػػة، ويػتـ تقػػويـ كػػؿ جامعػػة عػف طريػػؽ مقارنتيػػا مػػع بقيػة الجامعػػات التػػي تػػـ والمخرجػات لكػػؿ جا
تحميميػػا، ويػػتـ الحصػػوؿ مػػف ذلػػؾ عمػػى مسػػتوى الكفػػاءة النسػػبية؛ وبالتػػالي تحديػػد الجامعػػات الكفػػؤة 

 ((1García-Valderrama, Teresa, et-al., 2009, P.1180والجامعات غير الكفؤة
التحميػؿ التطػويقي حيػث يسػتخدـ  عمػى ذلػؾ (James E. Eckles, 2010وتؤكػد دراسػة )

 الكفػػاءة الفنيػػةبالتػػي تقػػاس  -النسػػبية  كفػػاءةمل المؤسسػػات وفقًػػمجموعػػة مػػف ا فػػي تصػػنيؼ لمبيانػػات
فػػي  ة الكفػػاءة الفنيػػة بػػافتراض العوائػػد الثابتػػة والمتميػػرة عمػػى الحجػػـتتمثػػؿ فائػػدو  -والكفػػاءة الحجميػػة

سػػتخداـ افػػي  طفػػراىػػذا اإلالناقصػػة لكػػؿ مؤسسػػة غيػػر كفػػؤة، و والمخرجػػات مػػوارد الفػػراط فػػي تحديػػد اإل
مػف المؤسسػات ئمػة لمػدخؿ قاا، كمػا يحػدد ىػذا  Input Slackالمػوارد يطمػؽ عميػو ركػود المػدخالت
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فػػػي اسػػػتخداـ  طافػػػر عتبػػػاره عنػػػد سػػػعيو لتحديػػػد اإلاقيػػػد المؤسسػػػة التػػػي يجػػػب أف يأخػػػذىا قائػػػد  القرينػػػة
مثػػػؿ تسػػػاعد فػػػي تحديػػػد الحجػػػـ األف يػػػةكفػػػاءة الحجمال أمػػػا ،((Eckles, James E., 2010, P.267المػػػوارد

-Sunitha, S. and Duraisamy, Malathy, 2013, PP.130 )بػافتراض العوائػد المتميػرة عمػى الحجػـ  لممؤسسػة

 التحميػػؿ التطػػويقيتقػػويـ وقيػػاس الكفػػاءة النسػػبية ألداء الجامعػػات باسػػتخداـ مػػدخؿ  وفرإذف يػػ،  (131
سػتخداميا اوالتػي يمكػف  الكميػات ذات الكفػاءة الفنيػة التامػة مف حيث تحديد ،لمبيانات معمومات مفيدة

 ىمػػدضػػافة إلػػى ذلػػؾ تحديػػد ، وباإلكفػػؤةالغيػػر  مػػف قبػػؿ الكميػػاتبػػو  ىنمػػوذج يحتػػذو  كوحػػدة مرجعيػػة
بمػرض أف عيػة مقارنػة بالوحػدات المرجلزيادة مخرجاتيا وتقميؿ مػدخالتيا  الكميات غير الكفؤةحتياج ا

((Eckles, James E., 2010, P.267 ، وكذلؾ تحديد الكميات ذات الحجـ األمثؿ1تصبح كفؤة
    

وعميػػو ييػػتـ البحػػث الحػػالى بتقػػويـ وقيػػاس كفػػاءة األداء البحثػػي فػػي الجامعػػات المصػػػرية 
لمبيانػػات؛ ويكػػوف ذلػػؾ بػػالتطبيؽ عمػػى جامعػػة بنيػػا، مػػف خػػالؿ  باسػػتخداـ مػػدخؿ التحميػػؿ التطػػويقي

قيػػػػاس الكفػػػػاءة النسػػػػبية لػػػػألداء البحثػػػػي لكميػػػػات الجامعػػػػة باالعتمػػػػاد عمػػػػى عػػػػدد مػػػػف المػػػػدخالت 
  1والمخرجات، بيدؼ تطوير األداء البحثي في جامعة بنيا خاصة والجامعات المصرية عامة

 :مشكمة البحث
ء البحثػػػػي فػػػػي الجامعػػػػات المصػػػػرية يعػػػػاني العديػػػػد مػػػػف تنطمػػػػؽ مشػػػػكمة البحػػػػث مػػػػف أف األدا

 ذات وخاصػة التقميديػة، التنظيميػة والقػوانيف المػوائح مػف الػتخمص صػعوبةالمشػكالت واألزمػات، مثػؿ 

 إلجػراء الالزمػة والبشػرية الماليػة المػوارد كفايػة عػدـ، التػدريس ىيئػة لعضػو البحثػي األداء بتطػوير الصػمة

 التعػاوف صػور قمػة ،المجتمػع خدمػة بيػدؼ التػدريسة ىيئػ أعضػاء فييػا يشػارؾ التػي التطبيقيػة البحػوث

 العربيػة الجامعػات وبػيف وبينيػا بعض،الػ بعضػيا المصػرية الجامعػات بػيف والعػالمي واإلقميمػي المحمػي

 المجتمعيػة الشػراكات ضػعؼ، الػبعض بعضػيـ البػاحثيف بػيف الزيػارات تبػادؿ عممية يعوؽ مما واألجنبية،

 ىيئػة أعضػاء معرفػة يعػوؽ ممػا ؛العالقػة ذات اإلنتاجيػة والقطاعات الجامعات بيف االتصاؿ قنوات وندرة

 نظػاـ غيػاب، مشػاكميا وحػؿ تطويرىػا ألجػؿ تطبيقيػة بحػوث مػف القطاعػات ىػذه إليػو تحتػاج لمػا التػدريس

، بالجامعػة البحثيػة اإلنتاجيػة لرفػع واضػحة سياسػة وجػود وعػدـ مسػتمر، بشػكؿ البحثيػة اإلنتاجيػة إلدارةا
 ممػادرة عػالوة عمػى الخاصػة، الجامعػات فػي التػدريسأخػرى ك بأعمػاؿ التػدريس ىيئػة أعضػاء نشػماؿا

      (ٛٓٔص ،ٕ٘ٔٓ، أحمد حسيف عبدالمعطي) 1الخارج في لمعمؿ البحثية الكوادر مف كبيرة أعداد
ومػػف أجػػؿ امػػتالؾ المعرفػػة ومواصػػمة التقػػدـ العممػػي والتكنولػػوجي يجػػب االىتمػػاـ بالبحػػث 
العممي بصفة عاجمة وتطويره في مؤسسات التعميـ الجامعي بشػكؿ خػاص مػف حيػث تػوفير البنيػة 

يجػػاد التشػػريعات المناسػػبة سػػعيد بػػف حمػػد ) التحتيػػة المناسػػبة والكػػوادر البشػػرية وتخصػػيص الموازنػػات واع

لػػػذا أصػػػبح مػػػف الضػػػرورى أف تسػػػعى الكميػػػات والجامعػػػات إلػػػى رفػػػع كفػػػاءة   ،(ٜٔٗص ،ٕٛٓٓ، الربيعػػػي
متميػرات العصػر الحػالي،  مسػايرة مػف المجتمػع ظومػة البحػث العممػي فػي المسػتقبؿ، كػي يػتمكفمن

 وحؿ المشاكؿ التنموية الحالية والمستقبمية1
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 األخيػرة؛ السػنوات فػى كبيػر باىتمػاـ الجامعيػة التعميميػة العمميػة كفػاءة قيػاس حظيػت ولقػد

عميػو  يترتػب ومػا الجػامعي، التعمػيـ مؤسسػات مػف كثيػر فى لوحظ الذى المرتفع الكمي اإلىدار نتيجة
 والمؤسسػات الػدوؿ مػف كثيػر لػدى الشػؾ زيػادة إلػى أدى ممػا وتكمفتو؛ اإلنتاج كمية عمى تأثيرات مف

 التعميميػة العمميػة وفعاليػة كفػاءة حػوؿ الجػامعي التعمػيـ عمػى ميزانياتيا مف عالية معدالت التي تنفؽ

   (ٕص ،ٕٗٓٓ، اليالؿاليالؿ الشربيني )ىذه المؤسسات1 فى
لتقػػويـ وقيػػاس كفػػاءة  التقميديػػة الطػػرؽىػػذا ومػػا زالػػت معظػػـ الجامعػػات المصػػرية تسػػتخدـ 

أداء الكميات والتي يمكف حصرىا في إتجاىيف؛ األوؿ  ويتمثؿ في قياس الكفػاءة الداخميػة لمكميػات 
لرسػػػػوب مػػػػف خػػػػالؿ طػػػػرؽ الفػػػػوج الطالبػػػػي، بتحميػػػػؿ أفػػػػواج الطػػػػالب بحسػػػػاب معػػػػدالت الترفيػػػػع وا

والتسػػػرب، مركػػػزا عمػػػى الطػػػالب كمػػػدخؿ ومخػػػرج، ميمػػػاًل المػػػدخالت والمخرجػػػات األخػػػرى لمكميػػػة 
ومػػدى االسػػتخداـ األمثػػؿ ليػػا، أمػػا الثػػاني فيتمثػػؿ فػػي قيػػاس الكفػػاءة باسػػتخداـ التحميػػؿ االرتبػػاطي 

يصػعب وتحميؿ النسب ودواؿ اإلنتاج ودالة التكمفة والتحميؿ الحدودي العشوائي، تمؾ الطػرؽ التػي 
التعمػػيـ كمػػا فػػي  المواقػػؼ التػػي تتضػػمف العديػػد مػػف المػػدخالت والمخرجػػات ىبسػػيولة عمػػتطبيقيػػا 
التحميػؿ الطػويقي لمبيانػات ألغػراض  اسػتخدـ ىػذه عيػوب الطػرؽ التقميديػة عمػى لمتممبو  ؛الجامعي

ية لتقػػػػويـ الكفػػػػاءة النسػػػػب منيجيػػػػة لتحميػػػػؿ التطػػػػويقي لمبيانػػػػات؛ فاتقػػػػويـ الكفػػػػاءة ببحػػػػوث العمميػػػػات
، ويسػػتخدـ فػػي تحديػػد مػػدى اسػػتخداـ لممؤسسػػات المتجانسػػة ذات المػػدخالت والمخرجػػات المتعػػددة

الكميػػػػات المػػػػدخالت التربويػػػػة المتػػػػوفرة ليػػػػا والتعػػػػرؼ عمػػػػى الكميػػػػات التػػػػي يجػػػػب تخفيضػػػػيا مػػػػف 
المدخالت أو التي يجب زيادتيا مف المخرجات لمكميات التي لـ تحقؽ الكفاءة الفنية التامػة، وذلػؾ 

طريػػؽ حسػػاب قيمػػة كفػػاءة كػػؿ كميػػة عمػػى حػػده، وتحديػػد الوحػػدات المرجعيػػة لكػػؿ مػػف الكميػػات عػػف 
  1مثؿاأل الحجـذات  الكمياتتحديد  ضافة إلىباإلغير الكفؤة، 

 السؤال الرئيس التالى: يوفى ضوء ذلك تحددت مشكمة البحث ف
باسػتخداـ كيؼ يمكف تطوير األداء البحثي بالجامعػات المصػرية فػي ضػوء قيػاس كفاءتػو النسػبية "

 ؟"التحميؿ التطويقى لمبيانات مدخؿ
 ويتفرع من ىذا السؤال عدة أسئمة فرعية تتمثل فيما يمى:

 لمكفاءة النسبية في التعميـ الجامعي؟ األسس النظريةما  -ٔ

 التطويقي لمبيانات في التعميـ الجامعي؟لمدخؿ التحميؿ  األسس النظريةما  -ٕ

 ما واقع األداء البحثي بالجامعات المصرية؟ -ٖ

مػػػػا واقػػػػع قيػػػػاس الكفػػػػاءة النسػػػػبية لػػػػألداء البحثػػػػي بجامعػػػػة بنيػػػػا باسػػػػتخداـ مػػػػدخؿ التحميػػػػؿ  -ٗ
 التطويقي لمبيانات؟

مػػا الرؤيػػة المقترحػػة لتطػػوير األداء البحثػػي بالجامعػػات المصػػرية فػػى ضػػوء قيػػاس كفاءتػػو  -٘
  بية باستخداـ مدخؿ التحميؿ التطويقي لمبيانات؟النس
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 أىداف البحث: 

ماىية الكفاءة النسبية في التعميـ الجػامعي، التعرؼ عمى  في اليتمثؿ أىداؼ البحث الحت
لمبيانػػػات، دراسػػػة واقػػػع األداء البحثػػػي بالجامعػػػات  ماىيػػػة مػػػدخؿ التحميػػػؿ التطػػػويقيالتعػػػرؼ عمػػػى 

المصػػرية، الوقػػوؼ عمػػى واقػػع قيػػاس الكفػػاءة النسػػبية لػػألداء البحثػػي بجامعػػة بنيػػا باسػػتخداـ مػػدخؿ 
تحديػػػػد الكميػػػػات الكفػػػػؤة التػػػػي اسػػػػتخدمت أقػػػػؿ قػػػػدر مػػػػف  التحميػػػػؿ التطػػػػويقي لمبيانػػػػات، بحيػػػػث يػػػػتـ

تحديد الكميات غير الكفؤة التي يوجد لدييا موارد المدخالت إلنتاج القدر المتحقؽ مف المخرجات، 
معطمػػة إلنتػػاج القػػدر المتحقػػؽ مػػف المخرجػػات، وتحديػػد الكميػػات المرجعيػػة لكػػؿ كميػػة غيػػر كفػػؤة، 

رؤيػػة مقترحػة لتطػػوير األداء البحثػػي بالجامعػات المصػػرية فػي ضػػوء قيػػاس  إلػىومحاولػة التوصػػؿ 
 ي لمبيانات1كفاءتو النسبية باستخداـ مدخؿ التحميؿ التطويق

 أىمية البحث: 
 تتضح أىمية البحث الحالي مف خالؿ النقاط اآلتية 

قيػاس الكفػاءة النسػبية ألداء أنو يعػالج موضػوًعا عمػى درجػة كبيػرة مػف األىميػة، وىػو تقػويـ و -
الجامعػػات باسػػتخداـ مػػدخؿ التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات، وىػػو مػػدخؿ جديػػد لتقػػويـ كفػػاءة 

التقميديػػة التػػي ليػػا محػػدوديتيا فػػي قيػػاس الكفػػاءة، وبخاصػػة  الجامعػػات بخػػالؼ األسػػاليب
عنػػدما يمتػػػد البحػػػث إلػػى معرفػػػة الوحػػػدات التػػي ال تعمػػػؿ بكفػػػاءة، ومحاولػػة التعػػػرؼ عمػػػى 
األسػػباب، والتعػػرؼ عمػػى الكميػػات المثمػػى مػػف المػػدخالت والمخرجػػات التػػي تتحقػػؽ عنػػدىا 

 1 الكفاءة النسبية لمجامعات

األداء البحثي بالجامعات المصػرية والػذي يعػد إحػدى وظائفيػا تطوير يسعى ىذا البحث إلى  -
األساسػػية، والمسػػئوؿ عػػف تميػػز أداء الجامعػػات وتحقيقيػػا لممراكػػز التنافسػػية، ومػػف ثػـػ فتقػػدير 
ػػا ليػػذه الجامعػػات، خاصػػة عنػػدما يسػػتخدـ  كفاءتػػو وتحديػػد مؤشػػرات ومعػػايير تميػػزه يكػػوف ميمًّ

تويات الكفػػاءة عمػى نحػػو سػميـ فػػي ضػوء المػػدخالت أحػد المػداخؿ العمميػػة المناسػبة لتقػػدير مسػ
والمخرجػػات المتعػػددة لممنظومػػة البحثيػػة؛ فيػػذا يكػػوف أقػػرب لمواقػػع ويفيػػد فػػي التطػػوير الػػواقعي 

 ليذا األداء البحثي بشكؿ خاص ولمجامعة بشكؿ عاـ1

   حدود البحث:
 يقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية  

تمثػػؿ فػػي تطػػوير األداء البحثػػي بالجامعػػات المصػػرية فػػي ضػػوء قيػػاس  الحــد الموضــوعى:  -ٔ
القائميف  BCC, CCR مدخؿ التحميؿ التطويقي لمبيانات بنموذجيوكفاءتو النسبية باستخداـ 

قيػػاس الكفػػاءة النسػػبية لػػألداء  ا عمػػىيركػػز  فذيمػػوال ،عمػػى التوجػػو المػػدخمي والتوجػػو المخرجػػي
 1المخرجات ومف جيةالمدخالت  مف جية لكميات جامعة بنياالبحثي 
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( كمية مف إجمالى كميات جامعة بنيا والبالغ ٕٔاقتصر البحث الحالي عمى ) الحد المكاني: -ٕ
 ( كمية1٘ٔعددىا )

ـ، ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓـ، والعػاـ الجػامعي ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓوتمثؿ في العاـ الجػامعي  الحد الزمني: -ٖ
تػـ جمعيػا مػف  التػي امعػة بنيػاوالخاص بالبيانات المتعمقة بالمدخالت والمخرجػات لكميػات ج

 الوحدات المختصة بندارة جامعة بنيا1

   منيج البحث:
الذي يتمثؿ في مجموعة مف اإلجراءات البحثية التػي  البحث الحالي المنيج الوصفي اتبع

تتكامؿ لوصؼ الظاىرة أو الموضوع اعتماًدا عمى جمع البيانات والمعمومات وتصنيفيا ومعالجتيا 
 ودقيقًػػػا؛ السػػتخالص داللتيػػػا والوصػػػوؿ إلػػػى نتػػائج أو تعميمػػػات عػػػف الظػػػاىرة أو وتحميميػػا تحمػػػياًل 

وعميو استخدـ البحػث الحػالي المػنيج الوصػفي ،  (ٙٛص ،ٕٕٔٓ، السيد عمى)محمد الموضوع محؿ البحث
 لمتعػػػرؼ عمػػػى ماىيػػػػة الكفػػػاءة النسػػػبية فػػػػي التعمػػػيـ الجػػػامعي، وطبيعػػػػة مػػػدخؿ التحميػػػؿ التطػػػػويقي

لمبيانات؛ وكيفية استخدامو في قياس كفاءة األداء البحثي لكميات جامعة بنيا، والتوصؿ إلى رؤية 
 1مقترحة لتطوير األداء البحثي بيا وبالجامعات المصرية

 ث: ـمصطلحـــاث البح

 تتحدد مصطمحات البحث فيما يأتي  

     Relative Efficiencyالكفاءة النسبية -1
 الموزونػػػة لوحػػػدة مخرجػػػاتالتخػػػاذ القػػػرار بأنيػػػا مجمػػػوع االكفػػػاءة النسػػػبية لوحػػػدات تعػػػرؼ 

، بحيػث لمقيػاس محػدد اويػتـ قياسػيا وفقًػ الموزونػة لموحػدة نفسػيا، مػدخالتالمجموع  ىمقسومة عم
برنػػامج خطػػي يعػػود بأفضػػؿ فائػػدة لكػػؿ وحػػدة مػػف أجػػؿ زيػػادة ب يػػتـ تقػػدير المػػدخالت والمخرجػػات

يصػػػنؼ  الػػػذى التحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػاتعػػػف طريػػػؽ ليػػػا  ىقصػػػالحػػػد األ ىلػػػصػػػعوًدا إكفاءتيػػػا 
الحجػػـ  ىعمػػ ةثابتػػة أو متميػػر  عوائػػدفتراض بػػاغيػػر كفػػؤة  ىحيػػث وحػػدات كفػػؤة وأخػػر الوحػػدات مػػف 

((1Ulengin, Fusun, et-al, 2009, PP.206-207بالنسبة لممدخالت والمخرجات
   

بأنيػا قػدرة الجامعػة عمػى االسػتفادة الكاممػة مػف المػوارد  -إجرائيًّػا–وتعرؼ الكفػاءة النسػبية 
المتاحػػة  فػػى الحصػػوؿ عمػػى المخرجػػات المنشػػود تحقيقيػػا، عػػف طريػػؽ مػػدخؿ التحميػػؿ التطػػويقي 
لمبيانػػات، والػػذى فػػي ضػػوئو يػػتـ تحديػػد مسػػتوى الكفػػاءة الفنيػػة لػػألداء البحثػػي لكػػؿ كميػػة فػػي حالػػة 

ى الحجػػػـ؛ ومػػػف ثػػػـ تحديػػػد الكميػػػات ذات األداء غيػػػر الكػػػؼء بالنسػػػبة العوائػػػد الثابتػػػة والمتميػػػرة عمػػػ
لكميات األقراف ذات األداء الكػؼء؛ لمتعػرؼ عمػى المػدخالت الراكػدة والمخرجػات الناقصػة لمكميػات 

تحديػػػد مسػػػتوى الكفػػػاءة الحجميػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى الكميػػػات ذات الحجػػػـ  غيػػػر الكفػػػؤة، باإلضػػػافة إلػػػى
 لمتوسع لكي تصؿ إلى الحجـ األمثؿ1األمثؿ، والكميات التي تحتاج 
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 : Data Envelopment Analysis DEA التطويقي للبياناث التحميل -2

  الحدوديػة لقيػاس كفػاءة وحػدات اإلنتػاج منيجيػة بأنػوطػويقي لمبيانػات تالتحميػؿ اليعػرؼ  

Namorado, Joao Carlos, et-al, 2008, P.709)) ،  تخػاذ القػرار اكافة ىػذه الوحػدات وحػدات  ىيطمؽ عمو
Decision Making Units DMUs  ، ىلػإوالتػي بػدورىا تقػـو بتحويػؿ العديػد مػف المػدخالت 

التحميػؿ التطػويقي لمبيانػات ويسػتخدـ ، ((Cooper, William W., et-al 2011, P.1العديػد مػف المخرجػات
تخػػاذ ادات دود كفػػاءة الحدوديػػة تقػػـو بتطويػػؽ كافػػة وحػػحػػلبرمجػػة الخطيػػة التػػي تقػػـو ببنػػاء اتقنيػػة 

الكفػػاءة  مسػػتوىويمكػػف حسػػاب  ،الحػػد أو أسػػفمو ىعمػػ المؤسسػػاتتقػػع كافػػة )المؤسسػػات(، و القػػرار 
ف أ ىيشػير إلػفالصػفر  والواحػد، الصػفر بػيف الكفػاءة درجػات تتػراوحو  المؤسسات،مف  مؤسسةلكؿ 

تقػع عمػي حػد  المؤسسػةف أ ىيشػير إلػ والواحػد ،تقع بأبعػد مسػافة ممكنػة عػف حػد الكفػاءة المؤسسة
((Stitfel, Leanna, et-al, 2005, P. 8الكفاءة1

  
ويعرؼ أيًضا التحميػؿ التطػويقي لمبيانػات بأنػو منيجيػة تعتمػد عمػى تقنيػة البرمجػة الخطيػة 
لقياس كفاءة أداء الوحدات المؤسسية، وتيدؼ ىذه التقنية إلى قياس كفاءة وحدة اتخاذ القرار التي 

خرجات، ويتـ تقويـ أداء ىذه الوحػدة باسػتخداـ مصػطمح الكفػاءة أو تستخدـ موارد متاحة لتعطي م
اإلنتاجية الذى ىو نسبة المخرجات الموزونة إلى المدخالت الموزونة، ويكوف تقدير الكفاءة لوحدة 

%، وبػاقي ٓٓٔما نسبية لوحدات اتخاذ القرار، الوحػدات ذات األداء األفضػؿ تحقػؽ تقػدير كفػاءة 
 ((Ramanathan, R., 2003, PP.25-26%1ٓٓٔراوح درجة كفاءتيا بيف صفر والوحدات غير الكفؤة تت

لبرمجػة ا أسػموب سػتخدـوت ،لوحدات اإلنتاج النسبية ةالكفاءرياضية لتقويـ  منيجية بأنو كما يعرؼ
وأيًضػػا تحديػػد مقػػدار  ،كفػػؤةالغيػػر  ىخػػر الوحػػدات األو القػػرار الكفػػؤة  اتخػػاذوحػػدات  لتحديػػدالخطيػػة 

ومػػف ثػػـ فػػنف التحميػػؿ  كفػػؤة؛كفػػؤة لكػػي تصػػبح الالتػػي يجػػب أف تحققيػػا الوحػػدات غيػػر  التحسػػينات
 ،منيػا ىًّ حػدد التميػرات النسػبية بػأيو  ،مف المدخالت والمخرجػات كؿًّ  ىركز عميالتطويقي لمبيانات 

يطمػػؽ ـ، و ٜٛٚٔعػػاـ الػػذي ظيػػر  لػػوالنمػػوذج األساسػػي وتتعػػدد نمػػاذج التحميػػؿ التطػػويقى فينػػاؾ 
 فذيمػوال ،CCR-Oو CCR-I أيًضػا وىمػا مختمفػيف بصػيمتيفتواجد ىذا النموذج وي ،CCRعميو 

 ((Kwak, N. K. and Garrett, Walter A., 2009, P. 233المخرجات1 واتجاهالمدخالت  اتجاهعمي  ايركز 
بأنػػو إحػدى المنيجيػػات الرياضػػية التػػي تسػػتخدـ فػػي  -إجرائيًّػػا–ويعػرؼ التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات 

تقدير الكفاءة النسبية لمختمؼ الوحدات المؤسسية التػي يطمػؽ عمييػا مسػمَّى وحػدات اتخػاذ القػرار، 
بحيث يحدد درجات كفاءة ىذه الوحدات في ضوء مدخالتيا ومخرجاتيا، والمؤسسات الكفؤة تكػوف 

%، والمؤسسػػات غيػػر كفػػؤة تكػػوف درجػػة ٓٓٔلصػػحيح أو نسػػبة درجػػة كفاءتيػػا تصػػؿ إلػػى الواحػػد ا
ينتابيػا أوجػو قصػور واقتػراح  حديػد أيَّػة الوحػدات المؤسسػية التػيكفاءتيا أقؿ مف الواحد، وبالتالى ت

 بعض التحسينات لرفع درجة كفاءتيا إلى الواحد الصحيح1
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 : Reseacher Performanceاألداء البحثي بالجامعات  -3

ثػػػػػي بأنػػػػو مجموعػػػػػة األنشػػػػطة البحثيػػػػػة والعمميػػػػة القائمػػػػػة عمػػػػى البحػػػػػث يعػػػػرؼ األداء البح
والتػػي تتضػمف البحػث األكػػاديمي  Reseacher and Development Activitiesوالتطػوير 

التقميػػدي )النظػػري، التطبيقػػي، االسػػتراتيجي الػػػذى يسػػتخدـ المنيجيػػات الكميػػة والكيفيػػة والتطبيقيػػػة 
رسػػػػات اإلبداعيػػػػة والمينيػػػػة )المتضػػػػمنة فػػػػي المجػػػػاالت وغيرىػػػػا مػػػػف المنيجيػػػػات األخػػػػرى(، والمما

اليندسػػية والبصػػرية واالستشػػارات وغيرىػػا مػػف األنشػػطة المرتبطػػة بيػػا(، ونقػػؿ المعرفػػة والتكنولوجيػػا 
)المتضػػمنة مشػػروعات التطػػوير واألشػػكاؿ األخػػرى مػػف اإلبػػداع، وااللكترونيػػات(، عمػػى أف تيػػدؼ 

 Kyvlk, Sevin and وتحسػيف التعمػيـ والممارسػات المينيػة1 ىذه األنشطة البحثية إلى التنميػة الوطنيػة

Lepori, Bendedetto, 2010, PP.14-15))   
الذي يسمح لمفريؽ البحثي أو لمباحثيف بأف  كما يعرؼ األداء البحثي بأنو النشاط البحثي 

عطػاء تسػيـ فػي نقػؿ المعرفػة وتطويرىػا، إل القائـ عمى البحوث األساسية التػي يمارسوا ذلؾ العمؿ
تفسيرات جديدة وإلنتاج مجاالت جديدة مف المسػاعي األكاديميػة التػي بػدورىا يمكػف تطويرىػا، كمػا 

؛ فػػاألداء ((Burgess, Robert G., 2008, PP. 97-98يػػتـ إجػػراء ذلػػؾ النشػػاط البحثػػي مػػف أجػػؿ التنميػػة 
يط البحثػػي جػػػزء ريئسػػّي مػػػف وظػػائؼ الجامعػػػة وميػػاـ عضػػػو ىيئػػة التػػػدريس فيػػو عمػػػاد كػػؿ تخطػػػ

ا ريئًسػػا لرفػػع مسػػتوى أداء الجامعػػات ورفػػع مسػػتوى أعضػػاء الييئػػة وعصػػب كػػؿ تنميػػة ويعتبػػر سػػببً 
التدريسػػية، فالبحػػث العممػػي يسػػاعد عمػػى تنشػػيط عقػػؿ عضػػو ىيئػػة التػػدريس ونمػػوه؛ وبػػذلؾ تتمثػػؿ 
مؤشرات جودة األداء البحثي في الجودة الفكرية لمباحثيف فػي اختيػارىـ لموضػوعاتيـ البحثيػة التػي 
تتسـ باالبداعية والعمؽ، وحجـ البحوث والدراسات والمقاالت وخاصػة المنشػورة فػي مجػالت جيػدة 

  (ٕٔٔ، صٜٓٔص ،ٕٗٔٓ، عواطؼ عبدالرحمف) السمعة، والكتب المنشورة1
بأنو مجموعة مف الممارسػات البحثيػة العمميػة التػي  -إجرائيًّا–ويعرؼ بذلؾ األداء البحثي 

التػػػػدريس والبػػػػاحثوف بمؤسسػػػػات التعمػػػػيـ الجػػػػامعي بيػػػػدؼ التوصػػػػؿ إلػػػػى يقػػػػـو بيػػػػا أعضػػػػاء ىيئػػػػة 
المعارؼ المتطورة وبناء النظريات والتوصؿ إلى نتػائج تطبيقيػة تسػيـ فػي تنميػة المجتمعػات وتفيػد 
فػػػػي حػػػػؿ مشػػػػاكميا التنمويػػػػة المختمفػػػػة، ويتطمػػػػب ذلػػػػؾ امػػػػتالؾ أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس والبػػػػاحثيف 

ف القياـ بذلؾ، بحيث يتـ تقييـ أدائيـ البحثي باستخداـ المنيجيات الكفايات البحثية التي تمكنيـ م
المسػػتحدثة فػػي ضػػوء عػػدد مػػف مؤشػػرات األداء البحثيػػة الخاصػػة بمػػدخالت ومخرجػػات المنظومػػة 

 البحثية بالجامعة1

 الذراساث السابقت: 

 يمكف توضيح الدراسات السابقة ذات الصمة بالبحث الحالي فيما يمي          
ـــات") (1 ـــل التطـــويقي لمبيان ـــا: التحمي ـــول أفريقي ـــين جامعـــات جن ـــاءة النســـبية ب  (7112"الكف

Taylor, Brian and Harris, Geoff., 2004, PP. 73-98) ) 



-ٔٔ- 

-ٜٜٗٔفحػص الكفػاءة النسػبية لجامعػات جنػوب أفريقيػا فػي الفتػرة مػف الدراسة  استيدفت
دراسة المنيج الوصفي وقامت بتطبيؽ ـ باستخداـ التحميؿ التطويقي لمبيانات، واستخدمت الٜٜٚٔ

( جامعػػات أفريقيػػة، ولقػػد توصػػمت الدراسػػة فػػي نتائجيػػا إلػػى ٓٔالتحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات عمػػى )
وجود اختالؼ في الكفاءة خالؿ األربع سنوات؛ ويرجع ىذا االختالؼ إلى أربعة عوامؿ مف حيث 

وارتباطيػػػا بمعػػػدالت التخػػػرج،  معػػػدالت نمػػػو أداء الطػػػالب الجامعيػػػة، معػػػدالت اسػػػتيعاب الطػػػالب
 1 جودة أداء أعضاء ىيئة التدريس، والتكاليؼ الجامعية اإلجمالية

"التحميل التطويقي لمبيانات كمدخل لتفسير الكفاءة الفنية فـي التعمـيم الجـامعي: مـع التطبيـق  (7
 عمى برامج دكتوراه الفمسفة في الواليـات المتحـدة األمريكيـة ومؤسسـات التعمـيم الجـامعي فـى

((Song, Yingquan, 2005 (7113الصين")
 

 

استخداـ التحميؿ التطويقي لمبيانات لتفسير الكفاءة الفنية لبرامج دكتػوراه الدراسة  استيدفت
الفمسفة في الواليات المتحدة األمريكية وكذلؾ في مؤسسات التعميـ الجامعي بالصػيف، واسػتخدمت 

مػف تقريػر مجمػس البحػوث القػومي لعػاـ  ةلمسػتقاالبيانػات ا الدراسة المنيج الوصفي واعتمدت عمػى
خمسػة  فػيبرنػامج دكتػوراه ( ٘ٙٙٔ)المصادر المحتممة لعػدـ الكفػاءة النسػبية ب لفحص ـ،ٜٜ٘ٔ
 (٘و) ةجامعػػ (ٕ٘ؿ )الكفػػاءة الفنيػػة وكػػذلؾ فحػػص  ا بالجامعػػات األمريكيػػة،أكاديميًّػػ مجػػااًل عشػػر 

معظػػػـ بػػػرامج  بالصػػػيف، ولقػػػد توصػػػمت الدراسػػػة فػػػي نتائجيػػػا إلػػػى أف كميػػػات داخػػػؿ جامعػػػة واحػػػدة
تػػزاؿ غيػػر  العوامػػؿ المحػػددة لمكفػػاءة الفنيػػة الوأف  ،تبػػدو أنيػػا تتمتػػع بالكفػػاءة النسػػبية الالػػدكتوراه 
النسبة بيف أعضاء ىيئة التدريس وطػالب الدراسػات  ىيومثؿ ىذه العوامؿ  ،حد بعيد ىمعمومة إل

  درجة عممية1 ىات الالزمة لمحصوؿ عمومتوسط السنو  ،العميا
ـــيم الجـــامعي ") (3 ـــي التعم ـــاءة ف ـــاس الكف ـــو لقي ـــات وتطبيق ـــل التطـــويقي لمبيان  (7114التحمي

Johnes, Jill, 2006, PP. 273-288)  ) 

ولقػػد التعػػرؼ عمػػى إمكانيػػة قيػػاس الكفػػاءة فػػي قطػػاع التعمػػيـ الجػػامعي، الدراسػػة  اسػػتيدفت
( ٓٓٔعػػػددىا ) لعينػػػة بمػػػغالكفػػػاءة النسػػػبية  لقيػػػاسمبيانػػػات ل التطػػػويقيتحميػػػؿ الاسػػػتخدمت الدراسػػػة 

، ولقد توصمت الدراسة في نتائجيا إلى أف الكفاءة الفنية والكفاءة الحجمية مؤسسة جامعية بننجمترا
لمعظػػـ مؤسسػػات التعمػػيـ الجػػامعي فػػي إنجمتػػرا قػػد وصػػمت إلػػى أعمػػى درجػػات الكفػػاءة، وأف لنمػػاذج 

لمبيانػػػػات فائػػػػدة كبيػػػػرة  فػػػػي توضػػػػيح مجموعػػػػة معينػػػػة مػػػػف المػػػػدخالت  مػػػػدخؿ التحميػػػػؿ التطػػػػويقي
والمخرجات، وتمثمت المدخالت في  كميػة ونوعيػة الطػالب فػى المرحمػة الجامعيػة األولػى ومرحمػة 
الدراسات العميا واإلنفاؽ، وتمثمت المخرجات في  الدرجات العممية الممنوحة عمى مستوى المرحمة 

 1العمياالجامعية األولى والدراسات 
ــــــاس الكفــــــاءة النســــــبية لمجامعــــــات الحكوميــــــة  " (2 اســــــتخدام األســــــاليل الكميــــــة فــــــي قي

  (ٖٛٔ-ٜٔص ص ،ٕٚٓٓ)محمد شامؿ بياء الديف،  (7115)"المصرية
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فػي قيػاس  مبيانػات(ل التطويقيتحميؿ ال)أسموب استخداـ األساليب الكمية الدراسة استيدفت
لتحديػد الكفػاءة مػدخؿ ىػذا الولقػد اسػتخدمت الدراسػة ، الكفاءة النسبية لمجامعات الحكومية المصرية

أف  ى( جامعة، ولقػد توصػمت الدراسػة فػي نتائجيػا إلػٕٔالنسبية لمجامعات المصرية البالغ عددىا )
(جامعػػة ٕٔ( جامعػػات مػػف أصػػؿ )٘عػػدد الجامعػػات المصػػرية الكفػػؤة ذات الكفػػاءة النسػػبية التامػػة )

ات ىػػػػي القػػػػاىرة واإلسػػػػكندرية وطنطػػػػا والزقػػػػازيؽ %( وىػػػػذه الجامعػػػػ1ٚٔٗبنسػػػػبة) يمحػػػػؿ التقيػػػػيـ أ
وجنوب الػوادي، كمػا أف مسػتوى كفػاءة العمميػات الداخميػة لجامعػة المنصػورة عمػى سػبيؿ المثػاؿ إذا 

%(، وىذا يعني أنو يجب عمييا لكي تحقؽ الكفاءة 1٘ٓٛكاف ىدفيا تقميؿ المدخالت كاف يساوي )
%( مػع الحصػوؿ عمػى القػدر الحػالي 1ٜ٘ٔة )%( أف تخفػض المػوارد/المخالت بنسػبٓٓٔالتامة )

نفسو مف المدخالت فعمييا  ىفي المخرجات، أما إذا كاف ىدؼ الجامعة ىو المحافظة عمى المستو 
تحديػػد نسػػبة عػػدـ تػػـ %(، كمػػا 1ٚٗٔلكػػي تصػػؿ إلػػى الكفػػاءة التامػػة أف تزيػػد مػػف خػػدماتيا بنسػػبة )

وكػذلؾ تحديػد الكميػات التػي يمكػف تخفيضػيا مػف  ؤةالكفاءة في كؿ جامعة مف الجامعات غير الكف
ا التي يمكف زيادتيا في مخرجات تمؾ الجامعػات حتػى تصػؿ وأيضً  ؤةمدخالت الجامعات غير الكف

طاعت تحقيػػػؽ تاسػػو  ؤةإلػػى حػػػد الكفػػاءة، كمػػػا تػػـ تحديػػػد الجامعػػات المرجعيػػػة لكػػؿ جامعػػػة غيػػر كفػػػ
 .ؤةوؼ التنافسية لمجامعات غير الكفالكفاءة النسبية عمى الرغـ مف أنيا تعمؿ في نفس الظر 

"قيــــــــــاس الكفــــــــــاءة النســــــــــبية لمجامعــــــــــات الســــــــــعودية باســــــــــتخدام تحميــــــــــل م مــــــــــف  (٘
  (ٕٛٓٓ،  عمى بف صالح بف عمى الشايع) (7116البيانات")

 التطػويقي تحميػؿال السػعودية باسػتخداـ الجامعػات كميػات كفػاءة قيػاساسػتيدفت الدراسػة 

عمػػػػى دراسػػػػة حالػػػػة لثالثػػػػة فقػػػػط مػػػػف الوصػػػػفي واعتمػػػػدت  واسػػػػتخدمت الدراسػػػػة المػػػػنيج، بيانػػػػاتمل
 جامعػة، كػؿ فػي الكفػؤة الكميػات تحديػدالجامعات السعودية، ولقد توصمت الدراسة في نتائجيػا إلػى 

 فػي أمػا التقيػيـ، فػي داخمػة كميػة عشػرة ثػالث أصػؿ مػف كميػات سػبع دسػعو  الممػؾ جامعػة فػي وىػي

 فػي داخمة كمية عشرة اثنتي أصؿ مف كميات ست ىي الكفؤة الكميات فعدد العزيز عبد الممؾ جامعة

 كميػات ثمػانيأصػؿ  مػف كميػات أربػع إلػى الكفػؤة الكميػات عػددف فيصػؿ الممػؾ جامعػة فػي أمػا التقيػيـ،

 حصمت كفاءة الكميات أقؿ سعود الممؾ جامعة ففي كفاءة، الكميات أقؿ تحديد تـو  ،التقييـ في داخمة

 أمػا ،1ٕٛٓ لمكفػاءة مقػدار أقػؿ فكػاف العزيػز عبػد الممػؾ جامعػة فػي أمػا ،1ٗ٘ٓ كفػاءة مقػدار عمػى

 أعمػىو  ،اإلطػالؽ عمػى كفػاءة الكميػات أقػؿ وىػي  1ٔٓ كفػاءة الكميػات فأقػؿ فيصػؿ الممػؾ جامعػة

 ثػـ 1ٚٔٓ العزيػز عبػد الممػؾ جامعػة تمتيػا، 1ٚ٘ٓ سػعود الممػؾ جامعػة عميو حصمت كفاءة متوسط

 1ٕٙ1ٓ فيصؿ الممؾ جامعة
ـــر مـــن  "مـــا (4 ـــر أكث ـــيم الجـــامعي عب ـــة كفـــاءة وحـــدات اتخـــاذ القـــرار لمتعم وراء الحـــدود: مقارن

((Agasisti, Tommaso and Johnes, Geraint, 2009, PP. 59-57 (7117دولة")
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مقارنة الكفاءة الفنية لمجامعات اإليطالية بنظيرتيا مف مؤسسػات التعمػيـ  الدراسة استيدفت
خػػالؿ أربػػع سػػنوات، واسػػتخدمت ات الكفػػاءة بيػػاتيف الػػدولتيف اتجاىػػتحميػػؿ و  ،الجػػامعي اإلنجميزيػػة

الدراسػػػة المػػػنيج الوصػػػفي واعتمػػػدت عمػػػى التحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػات إلحصػػػاء الكفػػػاءة النسػػػبية 
لمؤسسات التعميـ الجامعي االيطالية واإلنجميزية، ولقد توصمت الدراسة في نتائجيا إلى أنو باألخذ 

اصػػػة بكػػػؿ دولػػػة فػػػنف مؤسسػػػات التعمػػػيـ الجػػػامعي فػػػي كػػػؿ مػػػف إيطاليػػػا فػػػى االعتبػػػار المالمػػػح الخ
نجمتػػرا ذات كفػػاءة عاليػػة وصػػمت إلػػى  ، ولكػػف مؤسسػػات التعمػػيـ الجػػامعي االنجميزيػػة أكثػػر 1ٛٓواع

كفػػاءة مػػف مؤسسػػات التعمػػيـ الجػػامعي اإليطاليػػة، باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ باألخػػذ فػػى االعتبػػار فػػرض 
لنسبية لمجامعات اإليطالية خالؿ األربع السػنوات فػي تحسػف، خطأ االرتباط، فنف درجات الكفاءة ا

 1 بينما درجات كفاءة الجامعات اإلنجميزية ثابتة
((Eckles, James E., 2010, PP. 266-293 (7101"تقويم كفاءة أفضل كميات الفنون الحرة ") (5

  
 

ت الفنػػػوف اسػػتخداـ التحميػػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات لمقارنػػػة ممارسػػات كميػػاالدراسػػة  اسػػتيدفت
الحػػرة األعمػػى كفػػاءة بممارسػػات الكميػػات غيػػر الكفػػؤة نسػػبًيا، واسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الوصػػفي 

كميػات الفنػوف الحػرة الوطنيػة بمػغ عػددىا  وقامت بتطبيؽ التحميؿ التطويقي لمبيانات عمى عينة مف
لثامنػػػة عشػػػرة ( كميػػػة، ولقػػػد توصػػػمت الدراسػػػة فػػػي نتائجيػػػا إلػػػى أف الكميػػػة األولػػػى والخامسػػػة واٖٜ)

( مػػف كميػػات الفنػػوف الحػػرة ٘ٚمؤسسػػات ذات كفػػاءة فنيػػة تامػػة وعرفػػت بأنيػػا مؤسسػػات قرينػػة ؿ )
األمثػػػػػؿ المحتمػػػػػؿ  داءاأل التطػػػػػويقي لمبيانػػػػػات حػػػػػددالتحميػػػػػؿ األخػػػػػرى غيػػػػػر الكفػػػػػؤة فنًيػػػػػا، وعميػػػػػو ف

 عممية تطوير المؤسسػات مػف خػالؿ تحديػد مجموعػات ، وسيؿلممستويات المختمفة مف المدخالت
 1 المدخالتقراف وركود األ
"تقــويم كفــاءة اســتخدام المــوارد فــي المكتبــات الجامعيــة باســتخدام تقنيــات التحميــل التطــويقي  (6

((Noh, Younghee, 2011, PP. 6797-724 (7100لمبيانات ومقترح لمت يرات التقويم البديمة")
  

 

التعػػػػػرؼ عمػػػػػى متميػػػػػرات تقػػػػػويـ الكفػػػػػاءة األكثػػػػػر مالءمػػػػػة )متميػػػػػرات الدراسػػػػػة  اسػػػػػتيدفت
المػػدخالت والمخرجػػات( لممكتبػػات الرقميػػة وتوظيػػؼ التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات فػػي تقػػويـ كفػػاءة 
استخداـ مػوارد المكتبػات الجامعيػة، واسػتخدمت الدراسػة المػنيج الوصػفي، واعتمػدت عمػى التحميػؿ 

الدراسة في نتائجيا إلى أف كفاءة المكتبات الجامعية تنوعت بيف التطويقي لمبيانات، ولقد توصمت 
% ، والوحػػدات غيػػر الكفػػؤة والتوجػػو ٓٓٔوحػػدات اتخػػاذ القػػرار حصػػمت عمػػى تقػػدير كفػػاءة بنسػػبة 

 1 إلجراء التحسينات عمى الموارد المتاحة في المستقبؿ
ــــة باســــت (7 ــــة أوروبي ــــيم الجــــامعي: مقارن ــــي التعم ــــاق ف خدام المــــداخل "األداءات وكفــــاءة اقنف

((Agasisti, Tommaso, 2011, PP. 199-224 (7100الالحدودية")
   

 

 تحميػػؿ الكفػػاءة الخاصػػة بأنظمػػة التعمػػيـ الجػػامعي فػػي الػػدوؿ األوروبيػػةالدراسػػة  اسػػتيدفت
باسػػػػتخداـ المػػػػداخؿ الالحدوديػػػػة، واسػػػػتخدمت الدراسػػػػة المػػػػنيج الوصػػػػفي، واعتمػػػػدت عمػػػػى مػػػػدخؿ 
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كأحػد المػداخؿ الالحدوديػة لحسػاب درجػات الكفػاءة لمجامعػات الخاصػة التحميؿ التطويقي لمبيانات 
بالػػدوؿ األوروبية)فرنسػػا، ألمانيػػا، إيطاليػػا، أسػػبانيا، والمممكػػة المتحػػدة(، ولقػػد توصػػمت الدراسػػة فػػي 
نتائجيػا إلػى أف تمػؾ الػدوؿ األوروبيػػة غيػر كفػؤة باسػتثناء المممكػػة المتحػدة فيػى ذات نظػاـ التعمػػيـ 

توجيًػػػا لسػػوؽ العمػػػؿ بسػػبب أف معظػػػـ مواردىػػا الحكوميػػػة موجيػػة لطالبيػػػا، وأف  الجػػامعي األكثػػر
لػػى إمكانيػػة تحسػػيف  الجامعػػات تسػػتفيد مػػف مسػػتويات الحريػػة الجامعيػػة بيػػا فػػى تنظػػيـ أنشػػطتيا، واع
كفاءة اإلنفاؽ الحكومي في مؤسسات التعميـ الجامعي مف خالؿ توجيػو ىػذا اإلنفػاؽ لػيس بالشػكؿ 

داـ الطرؽ الجديدة التي تحقػؽ الػدور المطمػوب ويػؤدى ىػذا إلػى نتػائج أفضػؿ التقميدى ولكف باستخ
 1 في ضوء تحميالت الكفاءة لمستويات األداء التدريسي

تصــنيف  "التحميــل التطــويقي لمبيانــات لكفــاءة مؤسســات التعمــيم الجــامعي باســتخدام تقريــر (01
((Baker, Ardith E., 2011 (7100كا")أفضل الكميات بأمري

   
 

اسػػػتخداـ التحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػات كطريقػػػة لتصػػػنيؼ  التعػػػرؼ عمػػػىالدراسػػػة  اسػػػتيدفت
مؤسسات التعميـ الجامعي بناء عمى الكفاءة النسبية ومقارنة التصنيفات بتصنيفات التقرير الػدولى 

 U. S. News& World Report America's Bestلتصػينؼ أفضػؿ الكميػات األمريكيػة 

Collegesدراسة المنيج الوصفي وقامت بتطبيؽ التحميؿ التطويقي لمبيانػات عمػى ، واستخدمت ال
( جامعػػػة، ولقػػػد توصػػػمت الدراسػػػة فػػػي ٜٚٔالجامعػػػات الوطنيػػػة األمريكيػػػة بمػػػغ عػػػددىا ) عينػػػة مػػػف

لمبيانػػػػات يعطػػػػي درجػػػػات كفػػػػاءة وتصػػػػنيفات مشػػػػابية  نتائجيػػػػا إلػػػػى أف مػػػػدخؿ التحميػػػػؿ التطػػػػويقي
إحصػػػائًيا لػػػػدرجات وتصػػػػنيفات التقريػػػػر الػػػػدولي لتصػػػػنيؼ أفضػػػػؿ الكميػػػػات األمريكيػػػػة، وأف مػػػػدخؿ 

يحػدد مؤسسػات التعمػيـ الجػامعي الكفػؤة وغيػر التحميؿ التطػويقي القػائـ عمػى العوائػد الثابتػة لمحجػـ 
عي الكفػػػؤة التػػػي تعتبػػػر قرينػػػة لمؤسسػػػات التعمػػػيـ تحديػػػد مؤسسػػػات التعمػػػيـ الجػػػام ؛ وبالتػػػاليكفػػػؤةال

، لكػي تصػبح كفػؤةالتحسينات عمى المؤسسة غير الكفػؤة والتي بدورىا تحدد  ،كفؤةالالجامعي غير 
 ىصػػعيد الكفػاءة الفنيػػة بنحػػداث تميػرات مباشػػرة عمػػ ىتطػوير تصػػنيفيا المسػػتقبمي عمػ ىعمػػ والعمػؿ

 مدخالتيا1 
ـــــة الجزا" (00 ـــــاءة الجامع ـــــاس كف ـــــة قي ـــــل التطـــــويقي محاول ـــــة باســـــتخدام أســـــمول التحمي ئري

     (ٕٕٔٓ،  طمحو عبدالقادر) (7107)"دراسة حالة جامعة سعيدة -(DEAلمبيانات)
 

لمبيانػػػات وكيفيػػػة تطبيقػػػو فػػػي  اسػػػتيدفت الدراسػػػة التعػػػرؼ عمػػػى أسػػػموب التحميػػػؿ التطػػػويقي 
قيػػاس الكفػػاءة النسػػبية لمجموعػػة مػػف الوحػػدات المتماثمػػة، وتحديػػد الكميػػات الكفػػؤة وغيػػر الكفػػؤة فػػي 
جامعػة سػعيدة وتحديػػد المقػدار الواجػػب زيادتػو مػػف مخرجػات الكميػػات غيػر الكفػػؤة أو تخفيضػو مػػف 

تخدمت الدراسػة المػنيج الوصػفي مدخالت الكميات غير الكفؤة حتى تحقؽ الكفػاءة التامػة، ولقػد اسػ
واعتمدت عمى دراسة حالة لكميات جامعة سعيدة الجزائرية، ولقد توصمت الدراسة فػي نتائجيػا إلػى 

 الوحيػدة الكميػة فأف كميػة العمػـو االقتصػادية ىػي (CRS)الثابتة  الحجـ عوائد نموذج أنو باستخداـ



-ٔ٘- 

أمػا  والمخرجػي، المػدخمي بػالتوجييف وذلػؾ تالكميػا ببػاقي مقارنػة التامػة الفنيػة الكفػاءة حققػت التػي
 السياسػية والعمػوـ الحقػوؽ، كميتػي أف تبػيف فقػد (VRS)المتميػرة الحجػـ عوائػد نمػوذج باسػتخداـ

والمخرجػي،  المػدخمي التػوجييف حسػب الكميػات ببػاقي مقارنػة المتػيف لػـ تحققػا الكفػاءة الفنيػة الكميتػيف
 أو والكميػات الكفػؤة، غير الكميات مدخالت تخفيضيا مف يمكف التي القيـ أو الكميات تحديد تـ كما

 . الكفاءة التامة إلى تصؿ حتى الكميات تمؾ مخرجات في زيادتيا يمكف التي القيـ
"استخدام تحميل م مف البيانات في قياس كفاءة المؤسسات التعميمية: دراسة حالة جامعة  (07

   (ٕٗٔٓ،  عمر محمد ناصر) (7102" )7107-7101ب داد 

 باسػتخداـ العػراؽ فػي بمػداد جامعػة الفنية والحجمية لكميات الكفاءة استيدفت الدراسة قياس

البيانػات، ولقػد اسػتخدمت الدراسػة المػنيج الوصػفي واعتمػدت عمػى دراسػة حالػة  التطػويقي التحميػؿ
، ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ( كمية لمعاميف الدراسيَّْيف ٕٗ) عددىا والبالغ العراؽ في بمداد جامعة كميات لجميع

 الكفػاءة عمػى حصػمت التػي الكميػات ، ولقد توصمت الدراسة في نتائجيا إلى نسػبةٕٕٔٓ -ٕٔٔٓ

 وبالتوجييف الكميات مجموع مف %ٕٗ ىي  CCRوفؽ نموذج  ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓلمعاـ   التامة الفنية

 لنمػوذج  وفقػا التامػة الكفػاءة عمػى حصػمت التػي الكميػات نسػبة كانػت المػدخمى والمخرجػي، بينمػا

BCCالتػي الكميػات نسػبة الكميػات، وأف مجمػوع % مػفٚٙ ىػي المػدخمى والمخرجػي بػالتوجييف 

غيػر  لمكميػات الحجميػة الكفػاءة عػدـ % وأسػبابٓ٘ ىػي  الكاممػة الكفػاءة الحجميػة عمػى حصػمت
 واالصالحات وأف اإلجراءات معا، االثناف الداخمية أو العمميات أو الخارجية حجمًيا الظروؼ الكفؤة

 الكميػات الكفػؤة ىػي زيػادة مسػتوى إلػى وصػوليا لمػرض الكفػؤة الكميػات غيػر أداء حسػفلت الالزمػة

 الكميػات عمػى المرجعية والتي مقارنة بالكميات معينة عممية نسب وفؽ مدخالتيا تقميؿ أو مخرجاتيا

 بيا1 تمر التي الظروؼ نفس تمتمؾ كونيا ومحاكاتيا بيا االقتداء الكفؤة غير
الرياضية في التخطيط التربوي مع التطبيق عمى قياس الكفاءة الداخميـة "استخدام النماذج  (01

   (ٔٙٗ-ٜٖٔ، ص صٕٗٔٓ، السيد عمى السيد) (7102لمنظام التعميمي")
 

اسػػػػتيدفت الدراسػػػػة بنػػػػاء نمػػػػوذج رياضػػػػي لقيػػػػاس الكفػػػػاءة الداخميػػػػة لنظػػػػاـ تعميمػػػػي، ولقػػػػد 
ميػػػة التربيػػػة جامعػػػة السػػػويس اسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػنيج الوصػػػفي واعتمػػػدت عمػػػى دراسػػػة حالػػػة لك

لقياس كفاءتيا الداخمية مف خالؿ تتبع فوج الطالب الممتحؽ بالفرقة األولى بالكمية لمعاـ الجػامعي 
ـ وحسػػػاب معػػػدؿ اليػػػدر ليػػػذا الفػػػوج وكػػػذلؾ حسػػػاب كػػػـ المػػػوارد التػػػى تنفػػػؽ عمػػػى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ

إلػى أف الكفػاءة الداخميػة  الطالب الواحد خالؿ عاـ دراسي واحد، ولقد توصمت الدراسة في نتائجيػا
ـ ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓـ وحتػػى ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓلكميػػة التربيػػة بالسػػويس خػػالؿ الفتػػرة الزمنيػػة المحػػددة مػػف 

تعػػػػاني مػػػػف أوجػػػػو خمػػػػؿ متمثمػػػػة فػػػػي أف حػػػػوالي أكثػػػػر مػػػػف ثمػػػػث الفػػػػوج الممتحػػػػؽ بالعػػػػاـ الجػػػػامعي 
ة كػـ المػوارد % وأيضا زيػادٕٖـ لـ يتخرج وبالتالي زيادة تكمفة تخريج الفوج بنسبة ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ

   والتى كانت زيادة مضممة1
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ويتضػػػح مػػػف العػػػرض السػػػابؽ لمدراسػػػات السػػػابقة تشػػػابيا مػػػع البحػػػث الحػػػالي فػػػي المػػػنيج 
لمبيانػػػػػات كنحػػػػػدى المنيجيػػػػػات  المسػػػػػتخدـ وىػػػػػو المػػػػػنيج الوصػػػػػفي، واسػػػػػتخداـ التحميػػػػػؿ التطػػػػػويقي

المسػػتحدثة لتقػػويـ كفػػاءة مؤسسػػات التعمػػيـ الجػػامعي ومختمػػؼ وحػػداتيا فػػي ضػػوء عالقػػة مػػدخالتيا 
فػػي حػػيف يختمػػؼ البحػػث الحػػالي عػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي  ،بمخرجاتيػػا خػػالؿ فتػػرة زمنيػػة محػػددة

البحثػي لموصػوؿ إلػى رؤيػة  كفاءة النسػبية لػألداءالتطبيؽ مدخؿ التحميؿ التطويقي لمبيانات لقياس 
 مقترحة لتطوير األداء البحثي بالجامعات المصرية عامة وبكميات جامعة بنيا بصفة خاصة1

ويسػػتفاد مػػف ىػػذه الدراسػػات السػػابقة فػػي بمػػورة مشػػكمة البحػػث والوقػػوؼ عمػػى كيفيػػة تطبيػػؽ 
متعػػددة سػػواء مػػدخؿ التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات فػػي تقػػدير مسػػتويات الكفػػاءة باسػػتخداـ نماذجػػو ال

منيػػا تمػػؾ النمػػاذج القائمػػة عمػػى المػػدخالت أو القائمػػة عمػػى المخرجػػات وتحديػػد الكميػػات الجامعيػػة 
الكفؤة وغير الكفؤة، والكميات المرجعية التي يمكف أف تحتذي بيا الكميات غير الكفؤة والتي تسػاير 

ير الكفػؤة، واقتػراح نفس ظروفيا، وكذلؾ التعرؼ عمى أسباب ومصادر عدـ الكفاءة في الكميات غ
 تصؿ إلى الكفاءة التامة1 ينات المطموبة ليا حتىالتحس

 التالية:وفًقا لممحاور وعميو يسير البحث الحالي 
األسػػػػس النظريػػػػة التػػػػي تقػػػػوـ عمييػػػػا قيػػػػاس الكفػػػػاءة النسػػػػبية فػػػػي التعمػػػػيـ  المحػػػػور األوؿ  -

 التحميؿ التطويقي لمبيانات1مدخؿ الجامعي باستخداـ 
 الثاني  واقع األداء البحثي بالجامعات المصرية1 المحور -
المحػػور الثالػػث  واقػػع قيػػاس الكفػػاءة النسػػبية لػػألداء البحثػػي بجامعػػة بنيػػا باسػػتخداـ مػػدخؿ  -

 التحميؿ التطويقي لمبيانات1
المحور الرابع  رؤية مقترحة لتطوير األداء البحثػي بالجامعػات المصػرية فػي ضػوء قيػاس  -

 مدخؿ التحميؿ التطويقي لمبيانات1 باستخداـ كفاءتو النسبية

 األسس النظريـة التـي تقـوم عمييـا قيـاس الكفـاءة النسـبية فـي التعمـيم الجـامعي المحور األول:
 :باستخدام أسمول التحميل التطويقي لمبيانات

البػػػػاحثيف وصػػػػناع  اىتمػػػاـيـ كفػػػػاءة مؤسسػػػػات التعمػػػيـ الجػػػػامعي يتصػػػػدر و أصػػػػبح تقػػػلقػػػد 
الحكوميػة الجامعػات و  دراسػتيـ الجامعيػة،تكػاليؼ  جزًءا كبيًرا مف الطالبيتحمؿ  حيث ،السياسات

وعنػد تحميػؿ كفػاءة مؤسسػات  ،ستكشػاؼ ونقػؿ المعرفػةعاجزة عف التماشي مع النفقات المتزايػدة ال
سػتخداـ العديػد مػف المػدخالت المتاحػة فػي إنتػاج اعػف إمكانيػة  التعميـ الجامعي يتضح أنيا عاجزة

((Agasisti, Tommaso and Salerno, Carlo, 2007, P. 456 1بالجامعة األساسيةلثالثة نشطة امف األ كؿ  
  

مف الكفػاءة  ىدرجة أعم ىقساـ األكاديمية أف تصبح عماأل ىيتحتـ عم باإلضافة إلى ذلؾ
 محػػدودة، تف التمػػويالت الحكوميػػة أصػػبحإحيػػث  ،الخػػدمات البحثيػػة والتعميميػػة وتقػػديـفػػي إنتػػاج 

؛ فػػػنف األمػػػر يتطمػػػب تحميػػػؿ كفػػػاءة لزيػػػادة القمػػػؽ والمخػػػاوؼ مػػػف زيػػػادة المصػػػاريؼ الدراسػػػية اونظػػػرً 
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ولقياس الكفاءة فنف كميات المخرجات والمػدخالت الناتجػة المسػتخدمة  مؤسسات التعميـ الجامعي،
 المقػػػارف؛القيػػػاس  أداءبالعمميػػػة األكاديميػػػة يجػػػب جمعيػػػا ومقارنتيػػػا بالمعػػػايير المثاليػػػة أو بمعػػػايير 

وتػوفير كاديمية في تحديػد مصػادر وأسػباب عػدـ الكفػاءة وتبنػي سياسػات قساـ األومف ثـ تشرع األ
وفػي ضػوء ذلػؾ يمكػف ، ((Tauer, Loren W., et-al, 2007, P. 473داء جديػدة لتحسػيف األ سػتراتيجياتا

ات، توضػػيح ماىيػػة الكفػػاءة النسػػبية فػػي التعمػػيـ الجػػامعي، ماىيػػة مػػدخؿ التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػ
نشأتو، فمسفتو، مبررات تطبيقو في قطاع التعميـ الجامعي، خصائصو، نماذجو، فوائده عمى النحو 

 التالي 
 : ماىية الكفاءة النسبية في التعميم الجامعي:أوالً 

لمختمػػػػؼ الكفػػػػاءة والفاعميػػػة ىػػػػاتيف السػػػمتيف فػػػي البدايػػػة يجػػػػب اإلشػػػارة إلػػػػى أف كػػػؿ مػػػف 
و العممية التي تحقؽ ما ىػو أتطبؽ عمي البنية  ةالفاعميا؛ فال يمكف الفصؿ بينيمالمؤسسات التي 

ضؿ لمموارد بالنسبة إلجراء فيي مقياس التوزيع األفالكفاءة أما  ،متوقع منيا أو ما يمكف أف تحققو
بينمػػا الكفػػاءة  ،المعػػايير والفمسػػفة الضػػمنيةو  ،ىػػداؼمرتبطػػة بتوجػػو األ ةالفاعميػػو  ،و عمميػػة محػػددةأ

وبأقػػػؿ قػػدر مػػػف  ،قيمػػػة المػػوارد أو المػػػدخالت المتحققػػو بأقػػػؿ قػػدر مػػػف التكػػاليؼ ىىػػي مؤشػػػر عمػػ
الػرغـ مػف ذلػؾ ال يمكػف  ىوعمػ ة،ولكف تظؿ غيػر كفػؤ  ة،مف الفاعمي اكبيرً  ىقد تحقؽ مستو  ،اليدر

 يػالػف تقػـو بػندارة أعمال امفيػدً  ًئاشػيالمؤسسػة بمعنػي خخػر إذا لػـ تنػتج  ة،وغيػر فعالػ ةأف تكوف كفػؤ 
((Daxner, Michael, 2010, P.20 1فؤنحو ك ىعم

  
التػػي يمكػػف تحقيقيػػا  الكفػػاءة ىػػي سػػمة الخدمػػةف الكفػػاءة والفاعميػػة، وفيمػػا يخػػص العالقػػة بػػيف

 ىيمكػػػف قيػػػاس الكفػػػاءة بػػػدوف الرجػػػوع إلػػػو  ،األىػػػداؼ اإلجماليػػػة بالمؤسسػػػةاألخػػػذ فػػػى االعتبػػػار بػػػدوف  
 داء،يـ فاعميػػػة األو عنػػد تقػػ االعتبػػارالكفػػاءة فػػي  تؤخػػػذال يجػػب أف  وإال أف ذلػػؾ ال يعنػػي أنػػ ة،الفاعميػػ

ومػػػػف الجػػػػدير ، الكفػػػػاءة داخػػػػؿ إطػػػػار أىػػػػداؼ البرنػػػػامج المؤسسػػػػي ىوبقػػػػدر اإلمكػػػػاف يجػػػػب السػػػػعي إلػػػػ
قػػػد يتوقػػػع أف تقػػػدـ المؤسسػػػة األكثػػػر كفػػػاءة حيػػػث  ة،بػػػدوف الكفػػػاء ةبالمالحظػػػة إمكانيػػػة تواجػػػد الفاعميػػػ

أف المزيػد مػف  وليس بالضػرورة ة،المزيد مف الفاعمي ىدي إلالمزيد مف الكفاءة تؤ و  ،خدمات أكثر فاعمية
 غيػر صػػحيح، العكػسو المؤسسػة فعالػة وليسػت كفػػؤة  فقػد تكػػوف ،المزيػػد مػف الكفػاءة ىؤدي إلػيػ ةالفاعميػ

حظ أف الكفػػػاءة تػػػربط بػػػيف المػػػدخالت و لػػػ مفيػػػومي الفاعميػػػة والكفػػػاءة وفيمػػػا يخػػػص أيًضػػػا العالقػػػة بػػػيف
ؿ عػف مػا ؤ تسػاال" الجػامعييـ األداء و تقػويتطمػب  ،ط المخرجات باألىداؼترب ةوأف الفاعمي ،والمخرجات

لػػ ،فػػي بمػػوغ أىػػدافيا تيػػافاعمي ىمػػد، و كفاءتيػػا فػػي تحقيػػؽ مياميػػا ىومػػدالجامعػػة  وتحققػػ  ىأي مػػد ىواع
((Shupala, Christine M., 2012, PP.47-48 المتاحة بكفاءة1مواردىا  الجامعةتستخدـ 

    
وبشػػكؿ  ،ىػػداؼاأل تحققػػتأي مػػدي  ىبأنيػػا إلػػ The Effectivenessالفاعميػػة بػػذلؾ تعػػرؼ و 

بػػأي قػػدر مػػف الكفػػاءة  ىبينمػػا تركػػز الكفػػاءة عمػػ ،القيػػاـ بالعمػػؿ الصػػحيح ىإلػػ ةأكثػػر بسػػاطة تشػػير الفاعميػػ
 المتاحػػة، مػػف المػػوارد ىتحقيػػؽ المؤسسػػة لألىػػداؼ بحػػد أدنػػ ىتحػػدد مقػػاييس الكفػػاءة مػػد، و نفػػذت الميمػػة
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الفاعميػة فػي حػاؿ قامػت المؤسسػة قيػد التقيػيـ  ىالكفػاءة قػد يكػوف ليػا أثػر إيجػابي عمػ واالىتماـ بتحسػينات
 لتحقيػػؽ أىػػدافيا ىالوسػػائؿ المثمػػ اختيػػارب

Christine M. Shupala, 2012, P.46))،  ةالفاعميػػوعػػادة مػػا تػػأتي 
ومف ثـ يمكف تحديػد  ؛تحقيقيا ألىدافيا لدرجة امؤسسة ما وفقً  ةيتحدد مفيوـ فاعمي بحيثوالكفاءة 

صػػعيد خخػػر تقػػاس الكفػػاءة  ىوعمػػ ا،ىػػداؼ محػػددة جيػػدً بدقػػة عنػػدما تكػػوف المخرجػػات واأل ةالفاعميػػ
القػػدرة الفنيػػة لممؤسسػػة لتقميػػؿ  وتشػػير إلػػى ،بكميػػة المػػوارد المسػػتخدمة إلنتػػاج وحػػدة مػػف المخرجػػات

مػػػػف تحقيػػػػؽ ـ الػػػػرغ ىوذلػػػػؾ عمػػػػ المنشػػػػودة،مخرجػػػػات ال ىتكػػػػاليؼ تحويػػػػؿ المػػػػدخالت المحػػػػددة إلػػػػ
فمػػػف  ،الكثيػػػر مػػػف المػػػوارد مػػػف حيػػػث الفاعميػػػة اسػػػتخدمياففػػػي حػػػاؿ  ؛المؤسسػػػة ألىػػػدافيا بالكامػػػؿ

((Lee, Deokro, 2004, P.11 1ف تصبح كفؤةأالصعب 
   

فيػػػػػي نسػػػػػبة المخرجػػػػػات  ،بػػػػػيف المػػػػػدخالت والمخرجػػػػػات ةالكفػػػػػاءة العالقػػػػػ وبػػػػػذلؾ توضػػػػػح
ومػػػػػػػف ثػػػػػػػـ يمكػػػػػػػف تحسػػػػػػػيف  ؛الكفػػػػػػػاءةالنسػػػػػػػبة كممػػػػػػػا زادت ىػػػػػػػذه كممػػػػػػػا زادت ف إلػػػػػػػي المػػػػػػػدخالت،

قػػػػؿ مػػػػف المػػػػدخالت وفػػػػي نفػػػػس الوقػػػػت الحفػػػػاظ عمػػػػي نفػػػػس أعػػػػدد  اسػػػػتخداـالكفػػػػاءة عػػػػف طريػػػػؽ 
 ىأو يمكػػػػػف تحسػػػػػيف الكفػػػػػاءة عػػػػػف طريػػػػػؽ زيػػػػػادة المخرجػػػػػات ويظػػػػػؿ مسػػػػػتو  ،المخرجػػػػػات ىمسػػػػػتو 

((Adams, Douglas Stephen, 2008, P.23المدخالت كما ىو1
  

( أف الكفػػاءة ىػػي العالقػػة بػػيف المػػدخالت فػػي ٜٕٓٓعمػػى أحمػػد، (ويشػػير فػػي ىػػذا الصػػدد
نظػاـ معػػيف وبػػيف المخرجػػات مػف ذلػػؾ النظػػاـ، وبيػػد أف قيػػاس كفػاءة الػػنظـ التعميميػػة ينطػػوي عمػػى 
مشكالت بسبب الصعوبات التي ترتبط بتعريػؼ المخرجػات التعميميػة وقياسػيا، وكػذلؾ الصػعوبات 

ا إذا مػا والمخرجات، فالنظاـ التعميمي يعتبر كفئً  التي ترتبط بالتقدير الكمي لمعالقة بيف المدخالت
المخرجػػات المطموبػة مػػف حيػػث تخػػريج أقصػػى عػدد مػػف الشػػباب الػػذيف اكتسػػبوا -بأقػػؿ تكمفػػة–أنػتج 

ا إذا المعارؼ والميارات الالزمة التي يفرضػيا المجتمػع، وبعبػارة أخػرى يعتبػر النظػاـ التعميمػي كفًئػ
أقصى ما يمكف مف النتػائج المرجػوة -رية والمالية والمادية الموارد البش-ما أنتج بمدخالت محدودة

    (ٛ٘، صٜٕٓٓ،  عمى أحمد مدكور) الكمية والنوعية1
تخاذ القرار مع الوحػدات امقارنة كفاءة كؿ وحدة مف وحدات وتعرؼ الكفاءة النسبية بأنيا 

 المقيػاس ييػ، ف((Chandler, Frederick R, 2008, P.4جامعػاتالمثػؿ متماثمػة  ةداخػؿ مجموعػ ىخػر األ
وعنػػدما  الموزونػػة لموحػػدة نفسػػيا،المػػدخالت  ىإلػػ الموزونػػة لموحػػدة المخرجػػاتنسػػبة بحػػدد تالػػذي ي

أف وحػدة إتخػاذ  ىيشػير إلػ ذلػؾ فػنف %،ٓٓٔأو نسػبة  يكوف مقياس الكفاءة النسبية أقؿ مف واحػد
عنػػدما يكػػوف  اكفػػؤة تماًمػػ وحػػدة إتخػػاذ القػػراروتكػػوف  ،بأقرانيػػا ةالقػػرار قيػػد الدراسػػة غيػػر كفػػؤة مقارنػػ

  ((Baker, Ardith E., 2011, P.20 .%ٓٓٔالمقياس مساوًيا لمواحد أو نسبة 
مػػػف الفنيػػػة والػػػذي يؤكػػػد عمػػػى أنػػػو لمكفػػػاءة  "فاريػػػؿ"مػػػع مفيػػػـو الكفػػػاءة النسػػػبية تطػػػابؽ وت

 ،لمتحقػؽقابػؿ الاألمثػؿ غيػر  داء مػف األالمنجزة بداًل  األداءاتمع أفضؿ  األداءاتفضؿ مقارنة األ
قػػػدر مػػػف المخرجػػػات الممكػػػف تحقيقيػػػا  ىقصػػػأبػػػأف المؤسسػػػة كفػػػؤة عنػػػدما تنػػػتج كمػػػا يمكػػػف القػػػوؿ 
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 وتتحػدد، ((Song, Yingquan, 2005, P.13 المتاحػة المػدخالت ىعمػ إنفاقيػايتـ  ومحددة بموازنة معمومة
ية لمواحػػد التػػي كفاءتيػػا مسػػاو تخػػاذ القػػرار اوحػػدات ، و ٔ-ٓ بػػيففػػي الفتػػرة  الفنيػػة درجػػات الكفػػاءة

تعتبػػر غيػػر الواحػػد  قػػؿ مػػفالتػػي كفاءتيػػا أ ىخػػر األ والوحػػدات ،الكفػػاءة وتقػػع عمػػي حػػد تكػػوف كفػػؤة
عػف تمػؾ الوحػدات  تبعػدىالممسػافة التػي  اوفقً مدي االنخفاض في الكفاءة الفنية ويتـ حساب  ة،كفؤ 

 ((1Selim, Sibel and Bursalioglu, Sibel Aybarc, 2013, P.898حد الكفاءة
وكفاءة  كمية كفاءة إلى نوعيف وتنقسـ الداخمية، الكفاءة أوالوىناؾ نوعاف مف الكفاءة ىما  

 فػي بيػا الممتحقػيف تخػريج التعميميػة عمػى المؤسسػة قػدرة مػدى الكميػة ىػي الداخميػة فالكفػاءة نوعيػة،

 إذا عاليػة كميػة داخميػة ذات كفػاءة المؤسسػة أف بمعنػى بػو، التحقػوا الػذي لمبرنػامج المحػددة المػدة

 إنتػاج عمػى النظػاـ النوعيػة فتعنػي قػدرة الداخميػة الكفاءة أما منيا، والمتسربيف الراسبيف عدد انخفض

 بػذلت واالتجاىػات والقػيـ، ولقػد والسػموؾ والميػارة المعرفػة حيػث مػف المتخػرجيف، مػف جيػدة نوعيػة

 العمميػة فػي تطػوير بفاعميػة اإلسػياـ خػالؿ مػف الكميػة الداخمية الكفاءة لرفع حثيثة جيوداً  الجامعات

 فػي تعميمػي أي نظػاـ منػو يسػمـ ال الػذي المػالي اليػدر نسػب مػف التخفيػؼ إلػى منيػا سػعيًّا التعميمية،

 قػادريف أفػراد تخػريج عمػى التعميميػة المؤسسػة قػدرة مدى بيا الكفاءة الخارجية  ويقصد وثانيا العالـ،

 لمتعمػيـ الخارجيػة الكفػاءة تكػوف أخػرى بصػيمة أي ليػا، أعػدوا األعمػاؿ التػي بمتطمبػات الوفػاء عمػى

 حرصػت بػو، وقػد اإلحاطػة أو إتقانػو مػنيـ يتوقػع مػا قػدرات الخػريجيف حققػت إذا عاليػة الجػامعي

 زالػت وال العمػؿ، سػوؽ يحتاجيػا التػي والتخصصػات البرامج عمى تقديـ -المجاؿ ىذا في- الجامعات

 الجػامعي التأىيػؿ ذات البشػرية الكػوادر مػف االحتياجػات الكبيػرة لتحقيػؽ الجيػود لبػذؿ ماسػة الحاجػة

      (ٙ٘-٘٘، ص صٖٕٔٓ،  وزارة التعميـ الجامعي) الدقيؽ1 والتخصص
 ،النسبة بيف التكاليؼ وبعض المخرجات  مقاييس الكفاءة القابمة لمقياس الكمي ةأمثمومف 

 الطػالبوالنسػبة بػيف  طالػب،التكمفػة لكػؿ و  ،كمية الطاقة المبذولة في إنتاج المخرجات المؤسسيةو 
((Howard, Richard D., 2012, P.151وغيرىا1  والتكمفة لكؿ درجة عممية ،وأعضاء ىيئة التدريس

  
وتوجد عدة طرؽ لقياس الكفاءة الداخمية الكمية لمنظاـ التعميمي وحساب مؤشراتيا، وتقػـو 

ب والتسػػػػرب أغمػػػػب ىػػػػذه الطػػػػرؽ بحسػػػػاب مؤشػػػػرات تػػػػدؿ عمػػػػى حجػػػػـ اليػػػػدر الحاصػػػػؿ مػػػػف الرسػػػػو 
واالنقطاع، ومدة بقاء الطالب في الدراسة، حيث تتأثر ىذه المدة بالرسوب المتكرر، وتعتمد معظـ 
ىػػذه الطػػرؽ عمػػى مػػا يسػػمي بػػالفوج الدراسػػي، حيػػث يقصػػد بػػو مجموعػػة مػػف الطمبػػة يبػػدءوف مرحمػػة 

بيانػات دراسية ما في سنة معينػة، ويتوقػؼ اسػتخداـ ىػذه الطػرؽ عمػى مػدى تػوافر اإلحصػائيات وال
التعميمية الخاصة بالنظاـ محؿ الدراسة، وثـ مف أكثر الطػرؽ شػائعة االسػتخداـ فػي قيػاس الكفػاءة 

ا فػػػي الداخميػػػة  طريقػػػة الفػػػوج الحقيقػػػي ويقصػػػد بػػػو مجمػػػوع الطمبػػػة المسػػػتجديف الػػػذيف يمتحقػػػوف مًعػػػ
يقيػػة ىػػو الصػػؼ األوؿ فػػي أى مرحمػػة تعميميػػة، ويكػػوف الفاقػػد الػػذى يػػتـ حسػػابو بيػػذه الطريقػػة الحق

الناتج عف تسرب بعض طمبة الفوج، طريقة الفوج الظاىرّي وتقوـ ىذه الطريقة عمى أساس مقارنػة 
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عػػدد الطمبػػة فػػي الصػػؼ األوؿ فػػي عػػاـ معػػيف بعػػددىـ فػػي الصػػفوؼ المتقدمػػة فػػي األعػػواـ التاليػػة 
 ويقػػدر الفاقػػد بػػالنقص فػػي عػػدد الطػػالب مػػف عػػاـ إلػػى عػػاـ دوف األخػػذ فػػي الحسػػباف عػػدد الطمبػػة

الذيف ينضموف إلى الفوج مػف أي صػؼ مػف الصػفوؼ المحػوليف مػف أفػواج أخػرى، وطريقػة إعػادة 
وتعتمد ىذه الطريقة عمى أف الفوج كمما انتقؿ مف صؼ  ،تركيب الحياة الدراسية ألحد األفواج

إلى صؼ كؿ عاـ، فنف عػدد الفػوج يقػؿ بسػبب الرسػوب والتسػرب، وىػذا التمييػر يػتـ فػي عػدد 
أفػػراد الفػػوج حسػػب مػػا يسػػمًّى بمعػػدالت التػػدفؽ الخاصػػة بكػػؿ صػػؼ مػػف حيػػث معػػدؿ االعػػادة 

عة الفوج المعاد تركيب الحياة ومعدؿ التسرب، وبحساب ىذه المعدالت يصبح مف الممكف متاب
  (ٖٕٚ-ٕٔٚ، ص صٕٕٔٓ،  محمد متولي غنيمة) 1الدراسية

ويعاب عمػى ىػذه الطػرؽ صػعوبة تطبيػؽ طريقػة الفػوج الحقيقػي فػي الواقػع الحتياجيػا إلػى 
المعمومػػػات اليائمػػػة، وتقػػػديـ طريقػػػة الفػػػوج الظػػػاىري لتقػػػديرات تقريبػػػة عػػػف التسػػػرب وتجاىػػػؿ عامػػػؿ 

يقة إعادة تركيب الفوج لبيانات دقيقة عف أعداد الطالب في كؿ سنة دراسية الرسوب، واحتياج طر 
تػػتـ دراسػػتيا مػػوزعيف إلػػى طػػالب نػػاجحيف وراسػػبيف  مػػف سػػنوات المرحمػػة التعميميػػة التػػي عمػػى حػػده

  (ٖٕٚ، ص ٕٕٔٓ،  محمد متولي غنيمة) ومترسبيف1
يـ الكفػػاءة الفنيػػة فػػي كمػػا أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف الطػػرؽ والمػػداخؿ أو التقنيػػات األخػػرى لتقػػو 

والتحميػؿ الحػدي  ودالة اإلنتػاج، ودالػة التكمفػة، ،تحميؿ النسب مؤسسات التعميـ الجامعي مف حيث
  وفيما يمي توضيحا ليذه المداخؿ  التحميؿ التطويقي لمبيانات،و  ،العشوائي

ــــل النســــل - أ المسػػػػتخدمة لمقارنػػػػة  ويقصػػػػد بػػػػو المنيجيػػػػة : Ratio Analysisتحمي
مؤشػػػػػػػػػرات ف - داءلقيػػػػػػػػػاس مؤشػػػػػػػػػرات األ االمخرجػػػػػػػػػات وفقًػػػػػػػػػ ىالمػػػػػػػػػدخالت إلػػػػػػػػػ ىمسػػػػػػػػػتو 

، طالػػػػػبتشػػػػػتمؿ عمػػػػػي معػػػػػدؿ التخػػػػػرج، التكمفػػػػػة لكػػػػػؿ  داء الجػػػػػامعيالتحميػػػػػؿ النسػػػػػبي لػػػػػأل
 الطػػػػػػػػالبوالنسػػػػػػػػبة بػػػػػػػػيف  ،درجػػػػػػػػات عمميػػػػػػػػة ىالحاصػػػػػػػػميف عمػػػػػػػػ لمطػػػػػػػػالبالنسػػػػػػػػبة المئويػػػػػػػػة 

 عػػػػػػة مػػػػػػفمجمو كفػػػػػػاءة  ىعػػػػػػف مػػػػػػد تعطػػػػػػي فكػػػػػػرةىػػػػػػذه النسػػػػػػب و وأعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس، 
كػػػػػػؿ ف العيػػػػػػوب،مػػػػػػف  اف ىنػػػػػػاؾ بعًضػػػػػػأالجامعػػػػػػات قيػػػػػػد المالحظػػػػػػة بػػػػػػبعض الجوانػػػػػػب، إال 

((Son, Yingquan, 2005, PP.3-4 اواحػػػػدً  ومػػػػدخاًل  اواحػػػػدً  انسػػػػبة تتنػػػػاوؿ فقػػػػط مخرًجػػػػ
كمػػػػا أف  

تحميػػػػػؿ النسػػػػػب يزيػػػػػد مػػػػػف صػػػػػعوبة تحديػػػػػد كيفيػػػػػة تفاعػػػػػؿ المتميػػػػػرات الفرديػػػػػة مػػػػػع بعضػػػػػيا 
 ىمػػػػف النسػػػػػب لمقارنػػػػة المؤسسػػػػات تبػػػػػدو مؤسسػػػػة مػػػػا أقػػػػػو سػػػػػتخداـ العديػػػػد اعنػػػػد و  ،الػػػػبعض

 االنسػػػػبية لمنسػػػػب مقػػػػدمً  ىميػػػػةومػػػػا لػػػـػ يػػػػتـ تحديػػػػد األ ى،خػػػػر أبأحػػػػد النسػػػػب وأضػػػػعؼ بنسػػػػب 
((Shupala, Christine M., 2012, PP. 51-52 1تصبح قيمة التحميؿ غير واضحة

 
 

ىػي تمثيػؿ رياضػي يحػدد أقصػى و  :Production Function Studyدالـة اقنتـاج  - ب
قيمػػة لمخػػرج معػػيف والػػذي يمكػػف أف ينػػتج مػػف فئػػة أو فئػػات مػػف مػػدخالت معينػػة، وتيػػدؼ 
إلػػى تحديػػد أيًّ مػػػف المػػدخالت لػػو أثػػػر إيجػػابي وداؿ إحصػػائيا فػػػي النػػواتج، ومقارنػػة ىػػػذا 
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، أي  (ٓٓٔ-ٜٜ، ص صٕٚٔٓ، أميػرة محمػود)األثر بالتكمفة؛ مف أجؿ تحسيف كفاءة توزيػع المػوارد
أنيا وصؼ لمعممية التي عف طريقيا تتحوؿ المدخالت إلى المخرجات، كؿ ذلؾ مف أجؿ 
المسػػاىمة فػػي صػػناعة قػػرار تربػػوي سػػميـ يتعمػػؽ بػػالتوزيع واالسػػتخداـ األمثمػػيف لممػػوارد مػػف 
أجؿ إنجاز أىداؼ تعميمية وتربوية معينة، ومف أىـ مشكالت طريقػة دالػة اإلنتػاج مشػكمة 

ومخرجات معينة؛ فمدخالت األبعاد المختمفة لجودة المعمـ والقػدرة  قياس كؿ مف مدخالت
األوليػػػة لمطالػػػب واالتجاىػػػات والتوقعػػػات واالىتمامػػػات والدافعيػػػة يصػػػعب السػػػيطرة عمييػػػا 
ويصػػػعب قياسػػػيا، باإلضػػػػافة إلػػػى صػػػػعوبة قيػػػاس المخرجػػػػات غيػػػر المعرفيػػػػة فػػػي مقابػػػػؿ 

  (ٜٖٕ، ص ٕٕٔٓ،  محمود عباس عابديف) المعرفية1

لتكمفػة  ىتقػـو دالػة التكمفػة بحسػاب الحػد األدنػ :Cost Function Study ة التكمفـةدالـ - ج
 ىوبمعنػ، معمـو مف المخرجات في ظؿ توفر أسػعار معمومػة عػف المػدخالت ىإنتاج مستو 

ال يتجػػزأ مػػف  ًءاوالعالقػػة الرياضػػية الواضػػحة بدالػػة اإلنتػػاج تعتبػػر جػػز  ،خخػػر تقمػػيص التكمفػػة
طبيعػػػة المخرجػػػات أف دالػػػة التكمفػػة  ةمشػػػكالت طريقػػومػػف  ،تعريػػؼ مصػػػطمح دالػػة التكمفػػػة

 1المتعػػددة لمتعمػػيـ الجػػامعي تزيػػد مػػف تعقيػػد ممارسػػة تطبيػػؽ دالػػة التكمفػػة بػػالتعميـ الجػػامعي
Son, Yingquan, 2005, P. 5)) 

ىػو و  ،بتقػدير حػد اإلنتػاج التحميػؿ الحػدي العشػوائييقػوـ  :SFA التحميل الحدي العشـوائي -د
 ،لممػػدخالت المتعػػددة المدراسػػات ذات المػػدخؿ الواحػػد أو المتوسػػط المقػػدر سػػمفً فضػػؿ األ

لتحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات يتميػػز بتنػػاوؿ العديػػد مػػف المػػدخالت والمخرجػػات بػػدوف أمػػا ا
ذلؾ يختمؼ التحميؿ  ىوباإلضافة إل ،بالتحميؿ -األوزاف -متوسط التقديرات اسمفً  تقدير

ات البرمجػػػة إجػػػراءسػػػتخداـ االحػػػدي العشػػػوائي بسػػػبب التطػػػويقي لمبيانػػػات عػػػف التحميػػػؿ 
 المخرجػاتو المدخالت كـ و  الخطية والتي توفر تقديرات أكثر دقة عف الكفاءة النسبية

Blalark, Frank J, 2012, P. 69))،  كما يعػد مػدخؿSFA  بػالتعميـ الجػامعي االسػتخداـقميػؿ، 
تنػاوؿ  ، مػف حيػثيواجو نفس الصعوبات المشار إلييا بدالة التكمفة ودالة اإلنتاج ونحيث إ

  (Son, Yingquan, 2005, P. 6)  المخرجات المتعددة وتحديد صيغ الدالة1
ألغػػػراض سػػػتخداميا ايمكػػػف السػػػابقة حصػػػائية والتقنيػػػات اإلأف المػػػداخؿ مػػػف ذلػػػؾ ويتضػػػح 

أو  فقػػػط،د ومخػػػرج واحػػػد حػػػالتػػػي يوجػػػد بيػػػا مػػدخؿ وا بالحػػاالت المؤسسػػػات التعميميػػػة كفػػػاءة تقػػويـ
المتوسط المقدر سمفًا لممدخالت المتعددة إلنتاج مخرج معػيف، ومػف الصػعب اسػتخداميا فػي حالػة 

ولمتممػػب  ،تعػػدد المػػدخالت والمخرجػػات أو فػػي حالػػة اسػػتخداـ مػػدخؿ واحػػد والعديػػد مػػف المخرجػػات
ات لتقػويـ الكفػاءة النسػبية لممؤسسػات التعميميػػة عمػى تمػؾ العيػوب اسػتخدـ التحميػؿ التطػويقي لمبيانػ

 المتجانسة والمتماثمة1
 ثانًيا: ماىية مدخل التحميل التطويقي لمبيانات:
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مؤسسػات ، فاللوصؼ الكفاءة الفنيػة بالقطػاع العػاـ اًل فعا مدخاًل التحميؿ التطويقي لمبيانات يعد 
 ،عديػػػػد مػػػػف المػػػػدخالت والمخرجػػػػاتالليػػػػا ذات أىػػػػداؼ متنوعػػػػة و و  ،بيػػػػذا القطػػػػاع معقػػػػدة بشػػػػكؿ كبيػػػػر

فػػػرض نمػػػط  االطبيعػػػة الالحديػػػة لمتحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػات يعنػػػي أنػػػو لػػػيس ضػػػروريًّ  ىإلػػػ ةوباإلضػػػاف
مػػف المعمومػػات  ةيػػزود التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات المحمػػؿ بمجموعػػكمػػا  ،عمميػػة اإلنتػػاج ىوظيفػػي عمػػ

 وتحميػؿ فتػرات الركػود ،رجعػيمالقيػاس ال مجموعػات األقػراف لمػرض ىدارية المفيدة والتػي تشػتمؿ عمػاإل
طرح مقترحات سياسػية وعمميػة و  ،مف حيث كمية المدخالت والمخرجات التي يمكف تقميميا أو تحسينيا

؛ ومف ثـ يقـو تطبيؽ التحميؿ التطويقي لمبيانات عمى فرضية أف المؤسسػة تيػدؼ إلػى لقادة المؤسسات
(Tommaso Agasisti and Geraint Johnes, 2009, P. 62) 1تعظيـ إنتاجيتيا

  
تخػػاذ القػػرار المتجانسػػة ابتقػػويـ الكفػػاءة النسػػبية لوحػػدات  يقػػـو التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػاتو 

وبػيف المخرجػات  ،حيث ال عالقة معمومة بيف تحويؿ المدخالت التي تستخدميا الوحػدة المؤسسػية
سػتخداـ البيانػات اعف طريؽ  همكف تقدير ولكف ي ،ومف ثـ فنف حد الكفاءة غير معموـ ؛التي تنتجيا

عتبػػػار مػػػف حيػػػث المخرجػػػات التػػػي تنتجيػػػا تخػػػاذ القػػػرار قيػػػد االاالفعمػػػي لوحػػػدات  داءبػػػاأل ةالخاصػػػ
السػمة الرئيسػة لمتحميػؿ التطػويقي لمبيانػات ىػي تحويػؿ وحػدة ف ،المدخالت التػي تسػتخدميا ىلمستو 

االفتراضػي  المخػرجنسػبة و  افتراضػية،قيمػة فرديػة  ىتخاذ القػرار متعػددة المػدخالت والمخرجػات إلػا
التحميػػؿ  ينػػتجلتمػػؾ الوحػػدة االفتراضػػية، و  لكفػػاءة الفنيػػةااالفتراضػػي يػػوفر مقيػػاس  المػػدخؿ ىإلػػ

 يحػػد اإلنتػػاج ذ -الصػػعيد االقتصػػادي ىعمػػ -لإلنتػػاج والػػذي يمثػػؿ االتطػػويقي لمبيانػػات سػػطحً 
مصػدر ومسػتوي عػدـ ف ؛تخاذ القراراحدات وبالنسبة لكؿ وحدة غير كفؤة مف و  ،األمثؿ داءاأل
الواقعػة  ىخػر تخػاذ القػرار األامػف وحػدات  مجموعػةمػع  ةعف طريؽ المقارن يتـ تحديدهكفاءة ال

مػػػف  ى أعمػػػىوتنػػػتج مسػػػتو  ،مػػػف المػػػدخالت ىحػػػد الكفػػػاءة والتػػػي تسػػػتخدـ نفػػػس المسػػػتو  ىعمػػػ
  ((Taylor, Brian and Harris, Geoff, 2004, PP. 74-75 1المخرجات

 تعريف مدخل التحميل التطويقي لمبيانات والمصطمحات المرتبطة بو: -0
اتخػاذ مػف وحػدات  ةطريقة لقيػاس الكفػاءة النسػبية لمجموعػ بأنوالتحميؿ التطويقي لمبيانات يعرؼ 

 ،((Ulengin, Fusun, et-al, 2009, P. 206 متميػػرات بيئيػػة خارجيػػة ىعمػػ -اأيًضػػ –وقػػد تشػػتمؿ القػػرار متعػػددة
لممتميػػرات والتػػي  افتراضػػاتال تتطمػػب وجػػود التػػي قنيػػة البرمجػػة الخطيػػة الالحديػػة ت ويعتمػػد عمػػى

 .عػػػػػػػػػػػػػػداد ضػػػػػػػػػػػػػػخمة مػػػػػػػػػػػػػػف المتميػػػػػػػػػػػػػػرات والقيػػػػػػػػػػػػػػودوتحميػػػػػػػػػػػػػػؿ أتمكػػػػػػػػػػػػػػف الباحػػػػػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػػػػػف دمػػػػػػػػػػػػػػج 
 Shupala, Christine M., 2012, PP. 51-52))   

المفيػػػػـو  ىقػػػػـو عمػػػػت كمػػػػا يعػػػػرؼ التحميػػػػؿ التطػػػػويقي لمبيانػػػػات بأنػػػػو منيجيػػػػة بحػػػػوث عمميػػػػات
حػػدود  لبنػػاء البرمجػػة الخطيػػة ىالقائمػػة عمػػ "بػػاريتو"برمجػػة  -أيضػػا– ىػػوو  نتػػاج،االقتصػػادي لكفػػاءة اإل

 وبػػذلؾ ؛كفػػؤةالغيػػر  ىخػػر عػػف الوحػػدات األ الكفػػؤةتخػػاذ القػػرار االكفػػاءة الخطيػػة التػػي تميػػز بػػيف وحػػدات 
لموحػدات غيػر تحديػد مجموعػة مرجعيػة  ىإلػ ةباإلضػاف لكافػة الوحػدات، يقػدـ تصػنيفات موضػوعية وفنن
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تخػػػػاذ القػػػػرار تتحقػػػػؽ بتقميػػػػؿ متميػػػػرات المػػػػدخالت اوالكفػػػػاءة النسػػػػبية لكػػػػؿ وحػػػػدة مػػػػف وحػػػػدات  الكفػػػػؤة،
 سػػتخداـ البرمجػػة الخطيػػةايػػتـ حميػػا بو فػػردي لممخرجػػات والمػػدخالت  متميػػر ىوالمخرجػػات المتعػػددة إلػػ

Baker, Ardith E., 2011, PP. 9-10))، تخػاذ القػرار مجمػوع عناصػر اعػداد وحػدات أاوز يجػب أف تتجػ كمػا
والمخرجػات تػؤدي  المػدخالتعػداد الضػخمة مػف ألف األ ؛قػؿاأل ىالمدخالت والمخرجػات بضػعفيف عمػ

كافػة المػوارد  تعكػسالمػدخالت ، و ((Chang, Mang, 2006, P.87تخػاذ القػرارابػيف وحػدات  التمييزغياب  ىإل
تقيػيـ  مكػفالتػي مػف خالليػا ي النػواتجكما يجب أف تعكس المخرجػات كافػة  ،التي تؤثر عمي المخرجات

أف تػػنعكس فػػي  -اأيًضػػ–يجػػب  خارجيػػة ة عوامػػؿ بيئيػػةذلػػؾ أّيػػ ىإلػػ ةوباإلضػػاف ،تخػػاذ القػػراراوحػػدات 
((Thanssoulis, Emmanuel, Portela, Maria C. S. and Despic, Ozren, 2008, P. 251 1المدخالت والمخرجات

   
 frontier تحميػػػؿ الحػػػدودبحيػػػاف التحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػات فػػػي بعػػػض األ ويعػػػرؼ مػػػدخؿ       

Analysis،  التقنيػات بوالعديػد مػف المخرجػات مقارنػة  يستطيع معالجة العديػد مػف المػدخالت ونإحيث
 داءيػا مػع الوحػدات ذات األئداأالوحػدة عػف طريػؽ مقارنػة  أداءيػتـ تقػويـ و  ،مثػؿ تحميػؿ النسػب ىاألخر 

ذا لػـػ تقػػع الوحػػدة عمػػو  ،األمثػػؿ تمثػػؿ حػػد الكفػػاءة داءالوحػػدات ذات األو  ،األمثػػؿ بالعينػػة حػػد الكفػػاءة  ىاع
يعبػػر و  ،تخػاذ القػرار مػف حػد الكفػاءةاتحديػد مقػدار بعػد كػؿ وحػدة مػف وحػدات  وىدفػو  ،تعتبػر غيػر كفػؤة

 ؛لحاليػة مػف الوحػداتوبعػد تقػويـ الكفػاءة النسػبية لممجموعػة ا ،في شكؿ درجػة كفػاءة داءعف مقياس األ
ذات كفػاءة  القػرار المسػتيدفة اتخػاذوحػدة  لكي تصػبحالمدخالت والمخرجات  تحسيفيوضح كيفية  وفنن

    تتمثؿ فيساسية لمتحميؿ التطويقي لمبيانات الصيمة الرياضية األو  تامة،
Maximize: 

    {∑       
 
 - 

}      {∑       
 
 - 

}   
Subject to: 

{∑       
 
   }  {∑       

 
   }                   

عػػدد المػػدخالت  R r=1,2,… ،Iعػػدد المخرجػػات حيػػث  b ،Rوحػػدة  ةىػػي كفػػاءة أّيػػ Ebحيػػث 
 J=1,2,….Nعدد الوحدات حيث  i=1,2,….I ،Jحيث 

Yrj  المخرجاتىي كمية r لتي تستخدميا الوحدةا j1 
xij  ىي كمية المدخالتi التي تستخدميا الوحدة j1  
urb  ي لممخرج طالمع الوزفىوr  ًلموحدة  اوفقb1 
Vib  ي لممدخؿ طالمع الوزفىيi  ًلموحدة  اوفقb1 

(Stancheva, Nevena and Angelova, Vyara, 2008, PP. 14-16) 

الطػػوؽ أو الحػػد ىػػو السػػطح و  ،اسػػمفً  ةالتقػػديرات المنسػػوبة لكػػؿ مػػدخؿ ومخػػرج ليسػػت مقػػدر و 
% ٓٓٔلمتعريػػػؼ يػػػػتـ تخصػػػيص كفػػػاءة بنسػػػػبة  اوفقًػػػو  غيػػػر الكفػػػػؤة،كافػػػػة الوحػػػدات  يممػػػؼالػػػذي 
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أو  ،بأقػؿ قػدر ممكػف مػف المػدخالت محػددمخػرج  غالكفػاءة ببمػو  وتيػتـ ،ىذا السطح ىلموحدات عم
 المتاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػة1مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخالت  ىقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األ غبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 Pinder, James and  Price, If, 2005, PP. 473-474))  

 
 وىناك عدة مصطمحات مرتبطة بمدخل التحميل التطويقي لمبيانات ىي:

 التحميػؿ وسػائؿ إحػدى الخطيػة البرمجػة تعتبػر :The Linear Programالبرمجـة الخطيـة  - أ

 مػف تتكػوفو  العمميػات؛ بحػوث أسػاليب مػف أسػموبوىػي  ،واالقتصػادية اإلداريػة شػاكؿملم الرياضي

 مف لمجموعة األمثؿ الحؿ إليجاد تستخدـ يالت الرياضية والطرؽ والنظريات المفاىيـ مف مجموعة

 البرنػامج إيجػاد إلػى ييػدؼ ألنػو ؛بالبرمجػة األسػموب ىػذا وسػمي ،محػددة شػروط ضػمف المشػكالت
 بػيف تػربط التػي العالقػات جميػع ألف الخطيػة صػفة عميػو وأطمقػت، البحث قيد النظاـ لتشميؿ األمثؿ

 المشػاكؿ وحػؿ األسػئمة بعض فع اإلجابة إلى وتيدؼ، خطية عالقات الرياضي النموذج متميرات

 (ٖٚ، ص ٜٕٓٓ،سيد كاسب، محمػد فيمػي)معينة قيود ظؿ في ممكنة تكمفة أقؿ أو ممكف ربح كبرأ يحقؽ بما

غيػػر المتسػػاوية ويػػتـ حميػػا مًعػػا مػػف أجػػؿ القيػػود بسمسػػمة مػػف المعػػادالت الخطيػػة ، ويػػتـ تسػػجيؿ 
((Baker, Ardith E., 2011, P. 17 الوصوؿ إلى الحؿ األمثؿ لدالة اليدؼ1

   

وتسػػتخدـ البرمجػػة الخطيػػة لتحديػػد التخصػػيص األمثػػؿ لممػػوارد المحػػدودة لتحقيػػؽ أىػػداؼ 
واسػتخداميا فػي المواقػؼ التػي تسػتمـز تقميػؿ  ،((Jain, T.R and Aggarwal, S.C., 2009, P.184 معينػة

 ربػػػػاح والتػػػػي تعتبػػػػر دالػػػػة لمجموعػػػػة مػػػػف المتميػػػػرات وخاضػػػػعة لقيػػػػود معينػػػػةالتكػػػػاليؼ أو زيػػػػادة األ
 Kahlon, A.S and Singh, Karam, 1992, P. 165)) ،واالفتراضات األساسية لتقنية البرمجة الخطية ىي: 

Sivarethinamohan, R., 2008, P. 5))   

 كػػؿ مػػف دالػػة    يفتػػرض أف تكػػوف كافػػة العالقػػات فػػي مشػػكمة البرمجػػة الخطيػػة فػػيالخطيــة
 اليدؼ والقيود خطية، ويتـ تمثيميا بواسطة خطوط مستقيمة1

 قيمػػة دالػػة اليػػدؼ لمتميػػرات القػػرار يجػػب أف تكػػوف مسػػاوية لألربػػاح أو التكػػاليؼ الجمــع  
 المكتسبة لكؿ متمير مف متميرات القرار1

 تعني أف الحؿ قد يتخذ قيمة كسرية1القسمة   

 المتميرات غيػر سػمبية؛ ألف القػيـ السػمبية لمكميػات    يفترض أف كافةالمت ير غير السالل
 المادية مستحيمة1

 يعنػي أف كافػة العوامػؿ المتميػرة معروفػة تمامػا وال تتميػر خػالؿ الفتػرة التػي ُتْجػَرى التيقن  
 .دراستيا

 ،وكالػة ،شػركة ،ىي عبػارة عػف مؤسسػة :Decision Making Unit DMU وحذة اتخار القرار  - ب
لممػػػػػػدخالت  امفػػػػػػت بننتاجيػػػػػػا وفقًػػػػػػتنػػػػػػتج المخرجػػػػػػات التػػػػػػي كُ  ىموقػػػػػػع أو كينونػػػػػػة أخػػػػػػر  ،برنػػػػػػامج
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الوحػػدة الوظيفيػػة بالمؤسسػػة  ، كمػػا تعػػرؼ بأنيػػا((Chandler, Frederick R., 2008, PP. 3-4المتاحػػة
سبيؿ المثاؿ تعتبر كؿ مؤسسػة لمتعمػيـ الجػامعي  ىعم ،مخرجات ىوالمعنية بتحويؿ المدخالت إل

القػػرار يػػتـ  اتخػػاذعػػدـ الكفػػاءة لوحػػدة  ىمسػػتو ، و ((Baker, Ardith E., 2011, P. 15رتخػػاذ قػػرااوحػػدة 
ال ة كفػؤ ووحدة اتخػاز القػرار ال التامة، كفاءةال ذوالقرار  اتخاذمف وحدات  ةقياسو بالنسبة لمجموع

 ى1القػػرار األخػػر  اتخػػاذمقارنػػة بوحػػدات نسػػبية بػػؿ إنيػػا كفػػؤة  ،مطمقػػة أنيػػا كفػػؤةعنػػي بالضػػرورة ت

Ratick, Samuel J., et-al, 2009, P. 156))
 

 

لكفػاءة ا وىي مقتصرة عمى مفيػوـ  Farrell Measure of Efficiencyالكفاءة لدى فاريل  - ج
 ،الفنيػػػة أو كميػػػة اليػػػدر الػػػذي يمكػػػف تجنبػػػو بػػػدوف حػػػدوث أي تػػػدىور بالمػػػدخالت أو المخرجػػػات

الحػػد األقصػػى مػػف  ىصػػوؿ إلػػمو لتخػػاذ القػػرار افرضػػية السػػماح لكافػػة وحػػدات  احمػػؿ فػػي طياتيػػوت
تحميػػؿ التطػػويقي ال ويقػػوـ ،((Cooper, William W., et-al, 2011, P.5المتاحػػة المػػدخالتالمخرجػات ب

 التميػػر التناسػػبي لممػػدخالت ىوالتػػي تركػػز عمػػ "فاريػؿ"قيػػاس الكفػػاءة الفنيػػة التػػي إبتكرىػػا بلمبيانػات 
الكفــاءة مــن جيــة المــدخالت  أواًل طريقتػػاف لحسػػاب مؤشػػرات الكفػػاءة ىمػػا   والمخرجػػات، فينػػاؾ
بينمػا تنػتج  ؛المػدخالت التػي يمكػف تقميميػا بشػكؿ تناسػبي ىتقػدـ تقػدير لمسػتو  )التوجو المـدخمي(

ـــا أو بػػػدوف تقميػػػؿ المخرجػػػات، نفػػػس المخرجػػػات ـــاءة مـــن جيـــة المخرجـــات )التوجـــو  وثانًي الكف
بػدوف أف تقػـو  ت تناسػبياالمخرجػاتخػاذ القػرار كفػؤة إذا تمكنػت مػف زيػادة اتكوف وحػدة  المخرجي(

لممخرجػػػػات بالنسػػػػبة  ىقصػػػىػػػو الحػػػػد األ "لفاريػػػػؿ"كفػػػاءة المقيػػػػاس ، بمعنػػػى أف بزيػػػادة المػػػػدخالت
المتاحػػة، وذلػػؾ تحػػت ظػػروؼ تقنيػػة تتميػػز بثبػػات عوائػػد الحجػػـ أو العوائػػد  لمجموعػػة المػػدخالت

((Decker, Blake R., 2014, P. 74المتميرة لمحجـ1
  

 ،الحجػػػـ ىعمػػػ ةالمتميػػػر العوائػػػد و أسػػػتخداـ العوائػػػد الثابتػػػة االفنيػػػة بيمكػػف حسػػػاب الكفػػػاءة و 
زيػػادة نسػػبية بالمخرجػػات  االحجػػـ تفتػػرض أف الزيػػادة بالمػػدخالت يػػنجـ عنيػػ ىالعوائػػد الثابتػػة عمػػف

لػػو شػػريطة أف تظػػؿ ممارسػػات التشػػميؿ كمػػا  ابصػػرؼ النظػػر عػػف الحجػػـ الػػذي تعمػػؿ الوحػػدة وفقًػػ
الحجـ تفترض أف الزيادة بالمدخالت لف ينجـ عنيا زيػادة تناسػبية  ىمع ةبينما العوائد المتمير  ،ىي

((Duncan, Elizabeth and Elliott, Greg, 2004, P. 321بالمخرجات1
  

إلى القرار  اتخاذقتراب وحدة ا ىىو مؤشر عف مد :scale Efficiency (SE)كفاءة الحجم -د
 CCRمػف نمػػوذج  الفنيػةة الكفػاءة قسػمة درجػبيػتـ حسػاب كفػاءة الحجػـ و  ،أكبػر حجػـ لإلنتػاج

لمعوائػػػد  اوفقًػػػ BCCمػػػف نمػػػوذج  الفنيػػػةدرجػػػة الكفػػػاءة  ىالحجػػػـ عمػػػ ىا لمعوائػػػد الثابتػػػة عمػػػوفقًػػػ
القػػرار تعمػػؿ  اتخػػاذأف وحػػدة  ىالمسػػاوية لمواحػػد تشػػير إلػػ الحجػػـكفػػاءة و  ،الحجػػـ ىعمػػ المتميػػرة

 CCRوقد قدـ "شػارنز" نمػوذج  ،((Baker, Ardith E., 2011, P. 20أكبر حجـ لإلنتاج ىمستو  ىعم
لمعوائػػد الثابتػػة عمػػى الحجػػـ عنػػدما كػػاف بعػػد وحػػدة اتخػػاذ القػػرار لػػيس لػػو أىميػػة فػػي تحديػػد  اوفقًػػ

كفاءة األداء، فوحدات اتخاذ القرار توجو نفس حد الكفاءة بشكؿ مستقؿ عف حجوميا النسػبية، 
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مػػػػدخؿ التحميػػػػؿ  الػػػػذي طػػػػوره "بػػػػانكر"، وقدمػػػػو لنمذجػػػػة عامػػػػؿ البعػػػػد فػػػػي BCCنمػػػػوذج  وفػػػػي
التطػػػويقي لمبيانػػػات، فالوحػػػدات الصػػػميرة تكػػػوف مرتبطػػػة بزيػػػادة اقتصػػػاديات الحجػػػـ، والوحػػػدات 
األكبػػػر بتقميػػػؿ اقتصػػػاديات الحجػػػـ، وفػػػي الوسػػػط "المنطقػػػة الرماديػػػة" مػػػف العوائػػػد الثابتػػػة عمػػػى 

((Agasisti, Tommaso and Bianco, Antonio, 2009, P. 486 الحجـ1
  

مفيػـو اقتصػادي يصػؼ التميػر النسػبي ىو  :  Returns-to-Scale (RTS)عوائد الحجم -ىـ
أو  ةثابتػػػػ ابأنيػػػػعوائػػػػد الحجػػػػـ صػػػػؼ تيو  ،بالمخرجػػػػات المرتبطػػػػة بػػػػالتمير النسػػػػبي بالمػػػػدخالت

((Baker, Ardith E., 2011 P. 20كالتالي  ةأو متناقص ةمتزايد
  

بيػػذه الحالػػة تتميػػر   Constant Returns Scale (CRS) الحجػػـ ىالعوائػػد الثابتػػة عمػػ -
، أي أف المخرجػػػات تػػػزداد بنسػػػبة الزيػػػادة المخرجػػػات بنسػػػبة مباشػػػرة مػػػع التميػػػرات بالمػػػدخالت

 نفسيا لممدخالت1

بيػػذه الحالػػة التميػػر   Increasing Returns Scale (IRS)الحجػػـ ىالعوائػػد المتزايػػدة عمػػ -
كبػر مػف تزايػد نسػبة ، أى أف المخرجػات تػزداد بنسػبة أبالمخرجات أكثر مف التمير بالمدخالت

 المدخالت1

  بيػػذه الحالػػة Decreasing Returns Scale (DRS) الحجػػـ ىالعوائػػد المتناقصػػة عمػػ -
، أى أف المخرجػات تػػزداد بنسػبة أقػػؿ مػف تزايػػد التميػر بالمخرجػػات أقػؿ مػػف التميػر بالمػػدخالت

 نسبة المدخالت1

العوائػػػد المتميػػػرة  الحجػػػـ ىالعوائػػػد المتناقصػػػة عمػػػو الحجػػػـ  ىالعوائػػػد المتزايػػػدة عمػػػويطمػػػؽ عمػػػى 
 VRS) ).Variable Returns Scaleلمحجـ  

 ،تخػػاذ القػػرار الكفػػؤةاوحػػدات  هالحػػد الػػذي تحػػدد  ىػػو Efficient Frontierحــد الكفــاءة  -و
كمػػا يطمػػؽ عميػػػو حػػد أفضػػؿ ممارسػػة حيػػػث  ،مجموعػػػة اإلنتػػاجوتمميػػؼ بػػاقي قػػـو بتطويػػؽ يو 

تعتبػر و  ،كفػؤةالرجعػي لوحػدات إتخػاذ القػرار غيػر متخاذ القرار الكفؤة كقيػاس اتستخدـ وحدات 
يمكػػػف إجراؤىػػػا  ىىنػػػاؾ أيػػػة تطػػػورات أخػػػر  فقػػػط إذا لػػػـ يتبػػػؽَّ  االقػػػرار كفػػػؤة تماًمػػػ اتخػػػاذوحػػػدة 

حػد ، كمػا يعػرؼ حػد الكفػاءة ب((Baker, Ardith E., 2011, P. 15ىػذه الوحػدةبمػدخالت ومخرجػات 
مػػػف  ىمسػػػتو  ىالتػػػي تحػػػدد أعمػػػ الدالػػػةوىػػػو عبػػػارة عػػػف  Production Frontierاإلنتػػػاج 

، ويمكػػف توضػػيح حػػد محػػدد مػػف المػػدخالت ىالمخرجػػات التػػي يمكػػف تحقيقيػػا فػػي ظػػؿ مسػػتو 
وتػػـ تمثيػػؿ المؤسسػػات كطػػوؽ لمبيانػػات  اإلنتاج/الكفػػاءة بمثػػاؿ كػػاآلتي  بفػػرض مجموعػػة مػػف

المحور  ىواحد عمالمخرج حيث الب( ٔ)الشكؿ كما ببعاد ثنائي األ مخرجاتيا ومدخالتيا بشكؿ
أو الشػػكؿ الخػػارجي  يظيػػر فػػيحػػد اإلنتػػاج ف ،المحػػور األفقػػي ىواحػػد عمػػالمػػدخؿ الو  ،الرأسػػي

يػػػتـ تحديػػػد حػػػد اإلنتػػػاج عػػػف طريػػػؽ توصػػػيؿ النقػػػاط بػػػيف و  ،الحافػػػة الخارجيػػػة لطػػػوؽ البيانػػػات
ف إبينمػػػػػا يقػػػػػاؿ ، ، والتػػػػػي تحػػػػػدد الحافػػػػػة الخارجيػػػػػة لطػػػػػوؽ البيانػػػػػاتA,B,C,Dالمؤسسػػػػػات 
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وفػي التحميػؿ الفعمػي يػتـ تحديػد مجموعػة المؤسسػات  ، E,F,Gغير كفؤة  المؤسسات المتبقية
 ، ويتضح ذلؾ مف الشكؿ التالي  ستخداـ برنامج خطي محدداب افنيًّ  الكفؤة

 

 حد اقنتاج/الكفاءة( يوضح 0شكل )
Sourece: Eckles, James E.: "Evaluating the Efficiency of Top Liberal Arts Colleges", Journal of Res 

High Educ, Vol.51, 2010, P.268 

 ذات كفاءة تامةA, B, C, D  1الوحدات ف -

 غير ذات كفاءةE,F, G  1الوحدات  -

  Fوحدتاف مرجعيتاف لموحدة   C, Dالوحدتاف  -

 ,Cىي الوحدة الوىمية المركبػة التػي تتكػوف مػف أوزاف مػدخالت ومخرجػات الوحػدتاف  ̀  -

D   وتسػػتخدـ فػػي التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات لممقارنػػة مػػع الوحػػدةF   بيػػدؼ تحسػػيف
 ( (Eckles, James E., 2010, PP. 267-268 مدخالتيا ومخرجاتيا وصواًل إلى الكفاءة التامة1

وبػيف حػد  ؤةبػيف كػؿ وحػدة غيػر كفػ ةالمسافىي  :The Unit's Slack فترة الركود بالوحدة - ي
قػدرة وحػدة  ىمػدلفتػرة الركػود بأنيػا  ى يشػارالحد األدن ىوفي حالة تقميؿ المدخالت إل ،الكفاءة

وفػػي  ،المخرجػػات ىف يكػػوف ليػا مػػردود عكسػػي عمػأتقميػػؿ المػػدخالت بػدوف  ىتخػاذ القػػرار عمػا
زيػادة المخرجػات  ىالقػرار عمػ اتخػاذقػدرة وحػدة  ىبأنيػا مػد إلييػاحالة تعظػيـ المخرجػات يشػار 

((Rubenstein, Ross, 2005, P. 95 1المدخالت زيادة مقداردوف 
   

يقوـ التحميؿ التطويقي لمبيانات معتمػدًا عمػى تقنيػة البرمجػة الخطيػة بقيػاس الكفػاءة  وبذلؾ
لمخرجػػي، وتوضػػيحيا فػػي حالػػة الفنيػػة والحجميػػة لوحػػدات اتخػػاذ القػػرار وفػػؽ التػػوجييف المػػدخمي وا

تقػػع عمػػى حػػد الكفػػاءة تكػػوف كفػػؤة، ويقػػـو بتطويػػؽ  ، والوحػػدات التػػيعوائػػد الحجػػـ الثابتػػة والمتميػػرة
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بػػاقي الوحػػدات غيػػر الكفػػؤة وتحديػػد الوحػػدات المرجعيػػة ليػػا لتحسػػيف مػػدخالتيا ومخرجاتيػػا تحقيقػػًا 
 .لمكفاءة التامة

  نشأة مدخل التحميل التطويقي لمبيانات: -ٕ
ذلػؾ  تػاله ـ،ٜٚ٘ٔعػاـ  عصػر "فاريػؿ" ىمبيانات إلل التحميؿ التطويقي مدخؿ د تاريخيعو 

 Charnes, Cooper, and Rhodes" تشػارنز وخخػروفالعممػاء "سػتيمو الػذي ااالىتمػاـ الحػالي 
بمؤسسػػات القطػػاع  داءقترحػػوا التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات كطريقػػة لقيػػاس األاالػػذيف ـ ٜٛٚٔعػػاـ 

جديػػدة  كمنيجيػػةومػػف ثػػـ بػػدأ التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات  ،يادفػػة لمػػربحالالعػػاـ والمؤسسػػات غيػػر 
 إتخػػػػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػػػػرار بالقطػػػػػػػػػػػػاع العػػػػػػػػػػػػاـالمعمػػػػػػػػػػػػـو اإلداريػػػػػػػػػػػػة لتحميػػػػػػػػػػػػؿ الكفػػػػػػػػػػػػاءة الفنيػػػػػػػػػػػػة بوحػػػػػػػػػػػػدات 

 Taylor, Brian and Harris, Geoff, 2004, P. 74)) يقي لمبيانػات ـ، اسػتخدـ التحميػؿ التطػو ٜٛٚٔ، ومنػذ
فػي العديػد مػػف المؤسسػات غيػػر الربحيػة كالمستفشػػيات والمؤسسػات التعميميػػة والخػدمات الحكوميػػة 
والمنتزىػػات الوطنيػػة مػػف أجػػؿ قيػػاس كفػػػاءتيـ النسػػبية، فعمػػى مسػػتوى المؤسسػػات التعميميػػة طبػػػؽ 

دة األمريكيػػػة بػػػالتعميـ االبتػػػدائي والثػػػانوى وبػػػالتعميـ الجػػػامعي بمختمػػػؼ الػػػدوؿ مثػػػؿ الواليػػػات المتحػػػ
((Yingquan Song, 2005, P. 7والمممكة البريطانية وأستراليا وكندا ونيوزيمندا والصيف1

   
النسػبي  داءتقػويـ األ ىعم لدييا القدرةحدية الحدودية بأنو طريقة  ومنذ ذلؾ الوقت عرؼ 

مسػػػػػػبقة لممػػػػػػدخالت  أوزافتخػػػػػػاذ القػػػػػػرار ذات المػػػػػػدخالت والمخرجػػػػػػات المتعػػػػػػددة بػػػػػػدوف الوحػػػػػػدات 
المقومػػات ، وبػػذلؾ كانػػت ((Kuan, Tse, Chuen and Wong, Kuan Yew, 2011, P. 500 والمخرجػػات
خػػػػػالؿ حقبػػػػػة  "فاريػػػػػؿ"مػػػػػف أعمػػػػػاؿ  ةصػػػػػملتحميػػػػػؿ التطػػػػػويقي لمبيانػػػػػات مستخمنيجيػػػػػة ااألساسػػػػػية ل

 نمػػػوذج التقػػػدير ـٜٚٛٔ" عػػػاـ ورودز ،كػػػوبر ،تشػػػارنز"نػػػتيج ، واالخمسػػػينات مػػػف القػػػرف الماضػػػي
أحػػػد  ،William W. Cooperر"ويميػػاـ كػػوب"كمػػا أف  ،البرمجػػة الخطيػػػة  باسػػتخداـالحػػدودي 

 "كػػػوبر"قػػػاـ و  ؛سػػػتخداـ التحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػاتاالػػػذيف قػػػاموا ألوؿ مػػػرة بنشػػػر الػػػرواد  المػػػؤلفيف
 ضػمف التحميػؿ التطػويقيتألبحاث التػي تواتزويد الباحثيف بالكتب ببالتعاوف مع العديد مف الزمالء 

((Carter, Lacy, 2012, PP. 21-22 .النسبية عتباره الطريقة الرئيسة لقياس الكفاءةالمبيانات ب
  

جػػر أسػػتخدـ أيضػػًا و مالتحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات معتػػرؼ بػػو و  أصػػبح وفػػي الوقػػت الحػػالي
 ،ألغػراض التقػويـ التدريسػي لمكميػات المختمفػة الجامعيبقطاع التعميـ ويستخدـ  ،عميو أبحاث عدة

 تقػويـ المػػدخالتمػف حيػث البحثػي  داءتقػػويـ األول ،وتقػويـ كفػاءة المػدخالت والمخرجػات لممكتبػات
العديػػػد مػػػف مؤشػػػرات المػػػدخالت باسػػػتخداـ  ،المكتبػػػات عمػػػؿوكفػػػاءة  ه،المخرجػػػات لدرجػػػة الػػػدكتورا

((Hong, Lin, et-al, 2014, PP. 364-365متماثمة1الوالمخرجات 
   

مػػدخؿ التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات فػػي تقػػدير مسػػتويات ويتضػػح مػػف ذلػػؾ حداثػػة تطبيقػػات 
الكفػػاءة النسػػبية لمعديػػد مػػف المؤسسػػات فػػي مختمػػؼ القطاعػػات بػػالرغـ مػػف قدامػػة نشػػأنو وتطػػوره، 
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والتي ترجع إلى خمسنيات القرف العشريف اعتماًدا عمى مجموعة معينة مف المدخالت والمخرجات 
 المؤسسية1

 بيانات:أىداف مدخل التحميل التطويقي لم -1
 تقػع عمػىالقػرار التػي  اتخػاذمف وحػدات  وصؼ أيَّ  ىالتحميؿ التطويقي لمبيانات إل ىيسع

تعتبػر و أسػفؿ السػطح  ةالقػرار الواقعػ اتخػاذوحػدات و  ،تعتبر كفػؤةو  كفاءةالتطويقي أو حد السطح ال
سػػػتخداـ كافػػػة متميػػػرات المػػػدخالت االكفػػػاءة النسػػػبية لكػػػؿ وحػػػدة تحسػػػب عػػػف طريػػػؽ و  ،غيػػػر كفػػػؤة

القػػرار يقػػـو  اتخػػاذوبالنسػػبة لكػػؿ وحػػدة غيػػر كفػػؤة مػػف وحػػدات  ،والمخرجػػات لوحػػدات إتخػػاذ القػػرار
ويقتػػرح  ،مػػف المػػدخالت والمخرجػػات عػػدـ الكفػػاءة كػػالًّ  ىالتحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات بتحديػػد مسػػتو 

((Lee, Deokro, 2004, P. 36 1حد الكفاءةإلى  وصوؿ تمؾ الوحداتكيفية 
   

مػف أوزاف المػدخالت  ةمجموعػ إختيار إلىالتحميؿ التطويقي لمبيانات  مدخؿ يدؼي وبذلؾ
 ىالحػد األقصػ ىإلػ غيػر الكفػؤة القػرار اتخاذوحدة مف وحدات  ةوالمخرجات التي تزيد مف كفاءة أيَّ 

 ؛تتمتعػاف بالكفػاءة Bو Aالنقطتاف فعمى سبيؿ المثاؿ  ى،القرار األخر  اتخاذبالنسبة لكافة وحدات 
وىػػذا مػػا يوضػػحو الشػػكؿ  ،حػػد الكفػػاءة ىنيػػـ ليسػػوا عمػػإ ليسػػت كفػػؤة حيػػث E,C,Dالنقػػاط الثالثػػة و 

  .التالي

 
 ( حد الكفاءة في مدخل التحميل التطويقي لمبيانات7شكل )

Source: Rieman, Mark W.: "Enhancing  the Balance Scorecard with Scale-DEA", Unpublished Doctor 

of Philosophy Dissertation, Washington State University, USA, 2003,  P. 30. 

(غيػر ذات كفػاءة، ويسػتخدـ التحميػؿ cويتضح مف الشػكؿ السػابؽ أف وحػدة اتخػاذ القػرار )
لمبيانػػات فػػي التعػػرؼ عمػػى مقػػدار الكفػػاءة ليػػا، حيػػث يحسػػب مسػػتوى الكفػػاءة الفنيػػة مػػف  التطػػويقي
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( تسػاوى V( عمى المسافة مف األصؿ إلى النقطة )cخالؿ قسمة المسافة مف األصؿ إلى النقطة)
oc/ov( وفػػي ىػػذا المثػػاؿ فوحػػدة اتخػػاذ القػػرار ،c معػػدؿ الكفػػاءة بيػػا يقػػدر بنسػػبة )ٙ٘ ،تقريًبػػا %

 .A, Bعػػػػػػدؿ لمكفػػػػػاءة ممكػػػػػف الحصػػػػػػوؿ عميػػػػػو بالنسػػػػػبة لموحػػػػػػدات المرجعيػػػػػة وىػػػػػذا أفضػػػػػؿ م

 Rieman, Mark W., 2003, PP. 29-30))
   

وتحمػػػيالت  المرجعػػػىراض القيػػػاس غػػػالتحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػات ألمػػػدخؿ طبػػػؽ يوبػػػذلؾ 
عمػػػاؿ مػػػف دراسػػػة رجعػػػي يمكػػػف وحػػػدات األمالقيػػػاس الحيػػػث إف  ،تفػػػي مختمػػػؼ المؤسسػػػاالكفػػػاءة 

سػػػػاعد الوحػػػػدة فػػػػي تحديػػػػد العمميػػػػات الرئيسػػػػة يكمػػػػا  ،يػػػػـ إزاء الوحػػػػدات المنػػػػاظرة ليػػػػائداأوفحػػػػص 
 .األقراف مقارنة بمجموعةفضؿ لتطويرىا لأل

  بالتعميم الجامعي فمسفة مدخل التحميل التطويقي لمبيانات -ٗ
ييػػػتـ مػػػدخؿ التحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػات بتعظػػػيـ إنتاجيػػػة وحػػػدة اتخػػػاذ القػػػرار مػػػف خػػػالؿ تحديػػػد 

النحػو و  عة األوزاف التي تضع في الوضع األفضؿ بالنسبة لكػؿ الوحػدات األخػرى التػي يػتـ تقييميػا،مجمو 
 ىنيػػا ال تعتمػػد عمػػإحيػػث  وجػػاد؛ الػػذي يقػػـو النمػػوذج مػػف خاللػػو بتخصػػيص التقػػديرات يصػػبح موضػػوعي

األوزاف التػي  ةمجموعػ اختيػاركػؿ مؤسسػة حريػة  التحميؿ التطويقي لمبيانات منح، وياآلراء الذاتية لمباحثيف
((Agasisti, Tommaso and Salerno, Carlo, 2007, PP. 456-457 1تقـو بتحسيف درجة كفاءتيا

   
 البيانػػػاتب فػػػي أنػػػو طريقػػػة موجيػػػةالتحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػات  وتتمثػػػؿ فكػػػرة عمػػػؿ مػػػدخؿ

لمبيانػات فػنف  وفي النماذج القياسية لمتحميػؿ التطػويقي ،القرار اتخاذلقياس الكفاءة النسبية لوحدات 
ال يمكػف تحسػينو ى خػر القػرار األ اتخػاذوحػدات نسيًبا لداؤىا كاف أإذا  كفؤةالقرار تكوف  إتخاذوحدة 

 الكفػػؤةالقػػرار  تخػػاذوحػػدات  فػػنف كافػػة ؛وفػػي ظػػؿ غيػػاب القػػيـ لممػػدخالت والمخرجػػات ،أو تطػػويره
شكالت قد يكوف وفي بعض الم داء،األ في ةمتساويتكوف و  الواحدوىي  ةنفس الدرج ىتحصؿ عم

ولػذلؾ تسػتبعد بعػض الوحػدات الكفػؤة مػف المجموعػة  ا؛جػدًّ  االقرار الكفػؤة مرتفًعػ اتخاذعدد وحدات 
 ( (1Ulengin, Fusun, et-al, 2009, P. 208 المرجعية

 الخطيػػػة وتعمػػػؿ البرمجػػػة عمػػػىلمبيانػػػات عمػػػى تقنيػػػة البرمجػػػة ويعتمػػػد التحميػػػؿ التطػػػويقي 
إلػػى  الموزونػة نسػبة مجمػوع المخرجػاتالنسػبية ألي وحػدة إداريػة مػف خػػالؿ إيجػاد حسػاب الكفػاءة 

   ويمكف التعبير عنو بالصيمة الرياضية التالية الموزونة لموحدة،  مجموع المدخالت
  

∑       

∑       
  

تخػػػاذ القػػػرار، حيػػػث كػػػؿ وحػػػدة اتنػػػاوؿ مجموعػػػة مػػف وحػػػدات يػػػتـ ولتعريػػؼ درجػػػة الكفػػػاءة 
DMU(j)  حيػثj= 1,…n المػدخالت ، تسػتيمؾ عػدد مػفXij  حيػثi= 1,2,…..,m وتنػتج ،
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وزاف األ،  Vi المعطيػة لممػدخالت وزاف أو المضػاعفاتاألو  ،r=1,2,….,sحيث  Yrjالمخرجات 
مسػػػبقة عػػػف  افتراضػػػات وضػػػعمػػػف الضػػػروري لػػػيس و Ur  المعطيػػػة لممخرجػػػات أو المضػػػاعفات

   التاليةالمعادلة وفي  ،المضاعفات حيث يتـ تحديدىا بواسطة حؿ مشكمة البرمجة الخطية
      

∑          

∑          
  

       
∑          

∑          
             

                                
ويػتـ  ا،التي تحقػؽ درجػة كفػاءة مسػاوية لمواحػد تعتبػر كفػؤة نسػبيَّ تخاذ القرار اكافة وحدات 

لمػػدخالت  ةسػػتخداـ قػػيـ الرصػػد الفعميػػاتخػػاذ القػػرار باوحػػدات  حسػػاب درجػػة الكفػػاءة بالنسػػبة لكافػػة
 ةوتكوف وحدة إتخاذ القرار غير كفؤة إذا لـ يكف ىناؾ مجموعػ ،تخاذ القرارومخرجات كؿ وحدة ال

تخػػػاذ القػػػرار تحقيػػػؽ درجػػػة كفػػػاءة االتػػػي مػػػف خالليػػػا تسػػػتطيع وحػػػدة  أو األوزاف مػػػف المضػػػاعفات
درجػػة كفػػاءة أقػػؿ مػػف  ىكفػػؤة تحصػػؿ عمػػالتخػػاذ القػػرار غيػػر اولػػذلؾ كافػػة وحػػدات  ،مسػػاوية لمواحػػد

((Koch-Rogge, Manuela, et-al, 2014, P. 200 الواحد1
  

والعديػػد مػػف  سػػتخداـ مػػدخؿ واحػػداعػػف طريػػؽ  التطػػويقي لمبيانػػات يمكػػف إجػػراء التحميػػؿو 
يمكػف كمػا  ،مخػرج واحػد نػاتج مػف العديػد مػف المػدخالت يتـ تقػديرومف ثـ  ؛المخرجات أو العكس

، حيػػػث الخطػػػوة األكثػػػر مػػػف البيانػػػات اتطبيػػػؽ التحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػات بمجموعػػػة صػػػميرة جػػػدًّ 
قػػـو يصػػعوبة فػػي تقػػويـ الكفػػاءة ىػػو تقريػػر أّي المػػدخالت والمخرجػػات التػػى يجػػب أف تتضػػمنيا، و 

المػػػدخالت بتحديػػػد الكميػػػة الػػػالـز تقميصػػػيا مػػػف المػػػدخالت والضػػػرورية لكػػػي  ىالقػػػائـ عمػػػ النمػػػوذج
المخرجػات  ىالقػائـ عمػ النمػوذجوبالمثػؿ  ،تظػؿ المخرجػات ثابتػةو  ،القػرار كفػؤة اتخػاذتصبح وحػدة 

يؿ يقترح التحموعادة ما  ،في حيف تظؿ المدخالت ثابتة ،يحدد كمية التوسع الضروري بالمخرجات
والتػػى  ،كفػػؤة اللموحػػدة غيػػر  )الوحػػدة الوىميػػة المركبػػة( فتراضػػيةالتطػػويقي لمبيانػػات بنػػاء الوحػػدة اال

ف حػػد الكفػػاءةعمػػى  تقػػع  فتراضػػية ىػػي التركيبػػات الخطيػػة مخرجػػات ومػػدخالت ىػػذه الوحػػدة اال، واع
التطػػويقي ومػػف ثػػـ يقػػـو التحميػػؿ  ى الكفػػؤة؛مخرجػػات المطابقػػة لكافػػة الوحػػدات األخػػر والممػػدخالت ل

وىػػي مػػػا يطمػػؽ عمييػػا نقػػػاط  ،كفػػؤةالالمخرجػػػات أىػػداؼ لموحػػدات غيػػػر /لمبيانػػات بمػػنح المػػدخالت
 كفػػػػػػػػػؤة1التخػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػرار غيػػػػػػػػػر اقػػػػػػػػػراف لوحػػػػػػػػػدات يمثػػػػػػػػػؿ فريػػػػػػػػػؽ األ والػػػػػػػػػذي المرجعػػػػػػػػػي،القيػػػػػػػػػاس 

 Stancheva, Nevena and Angelova, Vyara, 2008, PP. 16-17)  ) 

استخداـ التحميؿ التطويقي لمبيانات لوحدة اتخاذ وبذلؾ لحساب درجات الكفاءة عف طريؽ 
قػػرار، وقػػد يكػػوف النمػػوذج إمػػا قائًمػػا عمػػى المػػدخالت أو قائًمػػا عمػػى المخرجػػات، وبػػالنموذج القػػائـ 
عمى المدخالت يمكف بموغ الكفاءة عف طريؽ تقميؿ المدخالت، وبػالنموذج القػائـ عمػى المخرجػات 

 كفػػػػػػػؤة بزيػػػػػػػادة مخرجاتيػػػػػػػا لكػػػػػػػي تصػػػػػػػبح كفػػػػػػػؤة1يجػػػػػػػب أف تقػػػػػػػـو وحػػػػػػػدات اتخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرار غيػػػػػػػر ال
 Steinmann, Lukas, et-al, 2008, P. 67) ) 
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كمنيجيػػػػة مسػػػػتحدثة لقيػػػػاس كفػػػػاءة  التحميػػػػؿ التطػػػػويقي لمبيانػػػػاتويتضػػػػح ممػػػػا سػػػػبؽ، أف 
مؤسسات التعمػيـ تعتمػد عمػى تقنيػة البرمجػة الخطيػة لتعظػيـ إنتاجيػة وحػدات اتخػاذ القػرار، وتكمػف 

لكػػػؿ وحػػػدة  لتحسػػػيف  ممػػػدخالت والمخرجػػػاتل أوزاف ه المنيجيػػػة فػػػي إعطػػػاءالفكػػػرة األساسػػػية ليػػػذ
 ىإذا كانػت تيػدؼ إلػغيػر الكفػؤة لموحػدة  ىالممارسػة المثمػ كفاءتيا، وبناء الوحدة االفتراضػية وىػي

وحػػدات اتخػػاذ القػػرار المرجعيػػة التػػى  مػػدخالت ومخرجػػات، والتػػي تتكػػوف مػػف أوزاف أف تكػػوف كفػػؤة
وذلؾ التخاذ التػدابير المختمفػة لتحسػيف كفػاءة الوحػدات غيػر الكفػؤة وتحقػؽ تتميز بأفضمية أدائيا، 

 الكفاءة التامة وفؽ النموذج المناسب1  
لمبيانػػػػات  يتسػػػػـ مػػػػدخؿ التحميػػػػؿ التطػػػػويقيخصــــائص مــــدخل التحميــــل التطــــويقي لمبيانــــات:  -3

بمجموعة مف الخصائص أو المالمح التي تميزه عف غيره مف المداخؿ واألساليب اإلحصائية 
 المختمفة لتقدير كفاءة مؤسسات التعميـ الجامعي، والتي تتمثؿ في اآلتي 

 بػػداًل  لوحػدات اتخػػاذ القػرار قيػػاس الكفػاءة النسػػبيةبتقػويـ و لتحميػػؿ التطػويقي لمبيانػػات اقػـو ي -
المػػػػػػدخالت ) متعػػػػػػددة متميػػػػػػرات ليػػػػػػاأف كػػػػػػؿ وحػػػػػػدة وبػػػػػػافتراض  ،المطمقػػػػػػةمػػػػػػف الكفػػػػػػاءة 

((1Taylor, Brian and Harris, Geoff, 2004, P. 75ومتجانسة متماثمة و  (والمخرجات
  

لممؤسسة تقديرات كمية تعبر عف مستوى كفاءتيا، بحيث لتحميؿ التطويقي لمبيانات يوفر ا -
%، وتػػػوفر ىػػػذه الطريقػػػة ٓٓٔطػػػى تقػػػديرالمؤسسػػػات القػػػادرة عمػػػى أف تممػػػؼ البيانػػػات تع

 لممؤسسػػػػػػػػػػػػػات معػػػػػػػػػػػػػايير مقارنػػػػػػػػػػػػػة مناسػػػػػػػػػػػػػبة لتوجيػػػػػػػػػػػػػو أدائيػػػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػػػالي والمسػػػػػػػػػػػػػتقبمي1
 Turner, David Andrew, 2011, P. 47) ) 

مػف جػدًّا  القميمػةعػداد األف ،متميػرات متعػددة اذنموذًجػا التحميؿ التطويقي لمبيانػات  يعتبر مدخؿ -
 يكػػػوف ىنػػػاؾيجػػػب أف لػػػذا  الواحػػػد؛ ا عػػػفالكفػػػاءة بعيػػػدً نحػػػراؼ درجػػػات ا ىالمتميػػػرات تػػػؤدي إلػػػ

وفػي نفػس الوقػت ال  ،بيف عدد المتميرات لوصؼ مدخالت ومخرجات العمميػة التعميميػة فتواز 
 المعقػػوؿدد عػػنمػػاذج ذات الالوبالتػػالي  ؛بحمولػػة زائػػدة مػػدخؿ التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػاتيرىػػؽ 

نطػاؽ ، ويكػوف ىنػاؾ الفروؽ في الكفػاءةتوضيح  ىقادرة بشكؿ أفضؿ عمتكوف  مف المتميرات
يتطمػب ومػف ثػـ  ،((Eckles, James E., 2010, P.270 توزيػع درجػات الكفػاءة بػيف المؤسسػاتلأوسػع 

ف تكػػوف أقػػؿ يجػػب األ ىعمػػو  ،ثالثػػة مػػف المتميػػرات ىأدنػػ االتحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات حػػدًّ 
 ( (Pinder, James and  Price, If, 2005, P. 476 ا1مخرجً  ىخر أوواحدة  واحدة منيا مدخاًل 

 ؛ال تتعمػػؽ بعػػاـ واحػػد فقػػطأ المسػػتخدمة فػػي التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات يجػػب البيانػػات إف -
المرتبطػػة بػػالظروؼ السػػنوية التػػي قػػد  ةألف كػػؿ عػػاـ خاضػػع لألخطػػاء والمواقػػؼ الخاصػػ

 ذلػػؾ تػػدفؽ المػػدخالت والمخرجػػات بكػػؿ ىلػػإ ةباإلضػػاف ،جػػودة البيانػػات ودقتيػػا ىتػػؤثر عمػػ
 ((Agasisti, Tommaso, 2011, PP. 202-203 ا1كبيرً  ىممز  اعاـ لـ يكف ذ
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تخػاذ القػرار أكبػر اتخاذ القرار عندما يكوف عدد وحدات اوحدات  يمكف تحقيؽ تمييز فعاؿ بيف -
كبػػر والعػػدد األأقػػؿ مػػف المػػدخالت  عػػدديفضػػؿ ا، و مػػف نػػاتج جمػػع المػػدخالت والمخرجػػات مًعػػ

((Gourishankar, Vidyashankar and Lokachari, Prakash Sai, 2012, P. 129 1مف المخرجات
  

 

لعػدد  ىدنالحد األ، بحيث يكوف لحجـ المتميرات اوفقً  القرار اتخاذ اتيتـ تحديد حجـ وحد -
متميػػرات فػػي عػػدد أكبػػر مػػف العػػدد النػػاتج مػػف ضػػرب عػػدد متميػػرات المػػدخالت  الوحػػدات

مجمػػػػوع متميػػػػرات المػػػػدخالت مػػػػف  يفمػػػػرتبأكبػػػػر  -ؿقػػػػاأل ىعمػػػػ–أو يكػػػػوف  ،المخرجػػػػات
((Noh, Younghee, 2011, P. 705 1والمخرجات

 
 

د مـن العوامـل عديـفـنن ىنـاك ال ؛التحميـل التطـويقي لمبيانـاتالمالمح التي تميز جانل وب
 في:ذه العوامل ، وتتمثل ىمواصفات النموذج ىالتي تؤثر عم

ىنػػاؾ ، حيػػث إف لمبيانػػات تطبيقػػات التحميػػؿ التطػػويقي فػػيالقػػرار  اتخػػاذوحػػدات اختيػػار   -
 1وحداتالالتجانس وعدد  اوىم اختيارىا، ىعم فرئيسيف يؤثرا بعديف

سػػػبيؿ المثػػػاؿ العوائػػػد  ى)عمػػػ نمػػػوذج التحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػات اختيػػػار نػػػوع معػػػيف مػػػف  -
 (VRS 1الحجـ  ىعم ةعوائد المتمير أو ال ،CRSالحجـ  ىالثابتة عم

المػػدخالت والمخرجػػات  ىؼ نتػػائج التحميػػؿ عمػػتتوقػػ ، حيػػثالمػػدخالت والمخرجػػات اختيػػار -
 Malhotra, Malhotra, Rashmi, D.K. and) المتضػمنة فػي نمػوذج التحميػؿ التطػويقي لمبيانػات

Harvey Lermaek, 2009, P. 119)  عػػدد متميػػرات المػػدخالت والمخرجػػات يجػػػب أف ال ، و
 1القػػػػػػػػػػرار التػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػتـ مقارنتيػػػػػػػػػػا بالتحميػػػػػػػػػػؿ اتخػػػػػػػػػػاذ يتجػػػػػػػػػػاوز نصػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػدد وحػػػػػػػػػػدات

 K., Klimberg, Ronald, et-al, 2009, P. 137))
 

 

ويتضػػح مػػف ذلػػؾ أف مػػدخؿ التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات لػػو مجموعػػة مػػف المالمػػح المميػػزة 
والتػػي تعػػد فػػي نفػػس الوقػػت عوامػػؿ حاكمػػة لنجػػاح تطبيقػػو فػػي تقػػويـ الكفػػاءة النسػػبية، مػػف حيػػث 

اءتيا، وتنوع المػدخالت والمخرجػات ضرورة تجانس وتماثؿ الوحدات المؤسسية المطموب تقدير كف
الخاصة بيذه الوحػدات، مػع وجػود قاعػدة محػددة لعمميػة اختيػار مثػؿ ىػذه المػدخالت والمخرجػات، 

 واختيار نموذج معيف مف نماذجو المستخدمة1

 مبررات تطبيق مدخل التحميل التطويقي لمبيانات في التعميم الجامعي:  -ٙ
تحديات قوية، فمـ تعد قادرة عمى االلتزاـ تعيش الجامعات في مجتمع يفرض عمييا 

 the المالي لمقيـ األكاديمية مف أجؿ الحصوؿ عمى المنح، وىذا الموقؼ عرؼ "بتتكؿ الثقة

Erosion of Trust" وفقػػداف ثقػػة الجميػػور فػػي التعمػػيـ الجػػامعي، ويترتػػب عميػػو وضػػع ىػػذه ،
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الجامعػػات أصػػبحت غيػػر  المؤسسػػات فػػي خطػػر، ويبػػدو أف السػػبب فػػي ىػػذا التتكػػؿ لكػػوف حقيقػػة
كفػػؤة؛ وبالتػػالى "فتأكيػػد الثقػػة" بحاجػػة إلػػى عػػدة خطػػوات أخػػرى منيػػا  التحسػػيف المسػػتمر والمسػػتداـ 
لمنظاـ التعميمػي، والبحػث الػدائـ عػف الكفػاءة والفاعميػة، كمػا أدى االىتمػاـ بػالتقويـ الخػارجي ألداء 

ى ذلػػؾ زيػػادة االسػػتقالؿ الػػذاتي مؤسسػػات التعمػػيـ الجػػامعي إلػػى قمػػؽ ىػػذه المؤسسػػات، باإلضػػافة إلػػ
" Sandwichedالمؤسسي لمجامعات، وىكذا أصبحت الجامعات فػي الوقػت الحاضػر "فػى ورطػة 

بػػيف التقييمػػات الخارجيػػة، وبػػيف الحاجػػة إلػػى خليػػات تقيػػيـ الجػػودة لتقويمػػات األداء، وبػػيف اإلنتاجيػػة 
، وعميػو مػف أىػـ مبػررات ((Sarrico, Claudia S., et-al, 2010, P. 36والجودة التػي أصػبحت محػؿ اىتمػاـ

 تطبيؽ مدخؿ التحميؿ التطويقي لمبيانات في مؤسسات التعميـ الجامعي تتمثؿ فيما يمي 
حيػث إنػو فػي نظػاـ  السػوؽ ىالنظاـ القػائـ عمػات في ضوء ندارة العمميب اىتماـ الجامعات -

المػػنح  ،التمويػػؿ الحكػػومي ىالمػػدخالت تشػػتمؿ عمػػ التعمػػيـ الجػػامعي القػػائـ عمػػى السػػوؽ،
ومصػػػادر الػػػدخؿ  الطػػالب،الرسػػـو الدراسػػػية مػػػف  ،البحثيػػة مػػػف القطػػاعيف العػػػاـ والخػػػاص

إدارة العمميػات والتػي تشػتمؿ  ىومػف ثػـ تحتػاج الجامعػات إلػ ؛مف القطاع الخاص ىاألخر 
بحيػػػث يمكػػػف  ،ذلػػػؾ ىالجدولػػػة ومػػػا إلػػػ ،الموازنػػػة داء،قيػػػاس األ ،تخصػػػيص المػػػوارد ىعمػػػ

السػػوؽ يكػػوف  ىمنظػػاـ القػػائـ عمػػل ووفقًػا العممػػي، الخػػاص بالتػػدريس والبحػػث داءتحسػيف األ
جمػػع الجامعػػات سػػتطيع تو  ،الجػػامعي أو المخرجػػات داءبشػػكؿ مباشػػر لػػأل االتمويػػؿ تناسػػبيًّ 

 ،جػودة التػدريس ا، مػف حيػثمنافسػيي ىعمػ أدائيػاالمزيد مف التمػويالت شػريطة أف يتفػوؽ 
 ،معػػػػدؿ االنقطػػػػاع عػػػػف الدراسػػػػة ،ريوس الممنوحػػػػةو عػػػػدد درجػػػػات البكػػػػال ،جػػػػودة التسػػػػجيؿ

عػػػدد المػػػنح  ،والماجسػػػتير هعػػػدد مػػػنح الػػػدكتورا ،بحػػػاثكػػػـ وكيػػػؼ األ، معػػػدالت التوظيػػػؼ
برنػػػامج التمويػػػؿ القػػػائـ عمػػػي  -ليػػػذا النظػػػاـ اوفقًػػػو  ة،أو المػػػنح المجتمعيػػػ ،والعقػػػود البحثيػػػة

صػػػة لمنظػػػاـ يجػػػب أف كميػػػة المػػػدخالت أو المػػػوارد الماليػػػة المخص ةبمجػػػرد معرفػػػ -داءاأل
 كما ،ىداؼ المتعددةبزيادة مساحة خياراتيـ فيما يتعمؽ باأل ةالقرارات بالجامع ويقوـ متخذ

الرغـ مػف صػعوبة تنػاوؿ العديػد  ىوعم ،القرارات متعددة المعايير اتخاذيجب تبني تقنيات 
الفعمػػي تجػػاه يتػػزامف مػػع الموقػػؼ فػػنف ىػػذا اال ؛فػػي نفػػس الوقػػت ةىػػداؼ المتصػػارعمػػف األ

( نظػاـ ٖ، ويوضػح الشػكؿ )((Ho, William, et-al, 2006, PP. 319-320ةالػذي تواجيػو الجامعػ
  1التعميـ الجامعي القائـ عمى السوؽ



-ٖ٘- 

 
 ( نظام التعميم الجامعي القائم عمى السوق1شكل )

Source: Ho, William, et-al: "Multiple Criteria Decision-Making Techniques in Higher Education", 

Internatinal Journal of Educational Management, Vol.20, No.5, 2006, P.32 

ويتضح مف الشكؿ السابؽ تعدد مكونات منظومة التعميـ الجامعي في ضوء مفاىيـ سوؽ 
ـ الجػامعي بػالمجتمع الخػارجي، فالمػدخؿ األكثػر تػاثيرًا عمػى مؤسسػات التعمػيـ العمؿ وعالقة التعمي

الجامعي ىو الموارد المالية التي تحصؿ عمييا الجامعة مف مختمؼ المؤسسات المجتمعيػة، حيػث 
بنػػاًء عميػػو تقػػوـ الجامعػػة بػػأداء مياميػػا بكفػػاءة وفعاليػػة، ونتيجػػة لػػذلؾ تتحػػدد مخرجاتيػػا ومسػػتوى 

 دؿ عمييا مف خالؿ مجموعة مف مؤشرات األداء التدريسي والبحثي والمجتمعي1جودتيا التي يست
مقارنػػػة الوحػػػدات ذات قدرتػػػو عمػػػى التحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػات لحاجػػػة الجامعػػػات إلػػػى مػػػدخؿ  -

لمجامعػػات التػػي ليػػا  المقػػارفمالئمػػة بشػػكؿ خػػاص لمقيػػاس  فيػػو منيجيػػة ،األنشػػطة المتداخمػػة
رؤيػة ل اوفقًػويختمػؼ التركيػز عمييػا  والتػى يتميػر ،نشطة البحثيةتمطية مماثمة لمجموعة مف األ

أفكار متباينة ألصحاب المصالح المختمفػيف لمػا الجامعية، خاصة وأف ىناؾ  المؤسسةورسالة 
 ىقػػد تػػري الحكومػػة اإلنفػػاؽ عمػػ ، فمػػثالعتبػػاره مخرجػػاتاومػػا يمكػػف  ،عتبػػاره مػػدخالتايجػػب 

 لتمويػػؿ البحػػوث ةف نتيجػػو بينمػػا يعتبرىػػا األكػػاديمي التعميمػػي، التعمػػيـ الجػػامعي كمػػدخؿ لمنظػػاـ
 ( (Turner, David Andrew, 2011, P. 51 .اإلتاحة ىالناجحة وخطط توسيع القدرة عم

التمييز الجامعية تتمثؿ في   بالعمميات المؤسسيةتتعمؽ التي -مشكالتال وجود العديد مف -
وتمػػػؾ التػػػي ال  ،قيػػػد الدراسػػػة الجػػػامعي بػػيف المػػػدخالت التػػػي تػػػتحكـ بيػػػا مؤسسػػػات التعمػػػيـ

، لمشكمةلمتعامؿ مع تمؾ اف اف مضاداتجاىاىناؾ و  ،يمكف التحكـ بيا مثؿ العوامؿ البيئية
بنمػػوذج  سػػواء يمكػػف الػػتحكـ بيػػا أـ ال-يتمثػػؿ فػػي شػػموؿ كافػػة المػػدخالت ولاأل  تجــاهاال 

تخصيص  -
 الموارد

 قياس األداء. -

 الميزانية.  -

 الجدولة. -

 التمويل الحكومي

البحثية  المنح
الحكومية والخاصة 

 والرسوم الدراسية

دخل اليبات والمنح 
 والدخول األخرى

البحث 
 العممي

 التدريس

 مؤشرات األداء
 جودة التدريس. -
 جودة التسجيل.  -
عدد درجات البكالوريوس  -

 الممنوحة.
 معدل االنقطاع عن الدراسة.  -
 معدل التوظيف. -

 جودة البحث. -
 البحوث.  كم -
عدد درجات الدكتوراه  -

 والماجستير.
 عدد المنح والعقود البحثية.  -
 المكافآت المستحقة. -

 التمويل القائم عمى األداء

 المدخالت  العمميات  المخرجات 



-ٖٙ- 

مؤسسػػػات التعمػػػيـ مػػػع ناسػػػب تتنتػػػائج ال  تبنػػػي ىػػػذا االتجػػػاه قػػػد يػػػتمخض عػػػفو  التحميػػػؿ،
 ،لػػذلؾ يمكػػف المبالمػػة فػػي تقػػدير عػػدـ الكفػػاءة ةونتيجػػ معقػػدة،التػػي تواجػػو بيئػػة  الجػػامعي

ـــانياال و يمكػػػف شػػػموؿ  توثنػػػائي المرحمػػػة والػػػذي بواسػػػط إجػػػراءيتمثػػػؿ فػػػي تبنػػػي  تجـــاه الث
بمرحمػػة ثانيػػة فيمػػا  ةيػػتـ تحميػػؿ الكفػػاءو  ا،يمكػػف الػػتحكـ بيػػالتػػي مػػف المػػدخالت ة مجموعػػ

 ،حصػائية تحوليػة مالئمػةإستخداـ تقنيػة ادخالت التي ال يمكف السيطرة عمييا بيتعمؽ بالم
بعػض تجاىيف يتمثؿ في أف اإلجراء ثنائي المرحمة يفترض أف االختالؼ النظري بيف االو 

حػػادي المرحمػػة إ جػػراءبينمػػا اإل ،الكفػػاءات ىمتميػػرات المػػدخالت بالمرحمػػة الثانيػػة تػػؤثر عمػػ
وىنػػاؾ  ،عمميػػة إنتػػاج المخرجػػات مػػف المػػدخالت ىر عمػػيفتػػرض أف كافػػة المػػدخالت تػػؤث

 التحديػداحتمالية تواجد أخطػاء بسػوء  ىشتمؿ عمتثنائي المرحمة  جراءباإل تتعمؽمشكالت 
 ؛أف تقػديرات كفػاءة التحميػؿ التطػويقي لمبيانػات مترابطػة بشػكؿ متسمسػؿو  ،بالمرحمة الثانية

 ( (Johnes, Jill, 2006, P. 276 .ومف ثـ تصبح الطرؽ المعيارية لالستدالؿ غير صحيحة

بمؤسسات التعميـ الجامعي لتقدير مستويات  المدخالت والمخرجات اختيارعممية  صعوبة -
مجتمعيػػة  خػػدمات ىالػػرغـ مػػف إمكانيػػة تصػػنيؼ المخرجػػات بشػػكؿ عػػاـ إلػػ ىعمػػ كفاءتيػػا

المقػػاييس الصػػحيحة  ىإال أنػػو مػػف الصػػعوبة بمكػػاف الوصػػوؿ إلػػ ؛وتػػدريس عممػػي بحػػثو 
مجموعػة مقتضػبة مػف المخرجػات  اختيػارأف يقػـو ب الباحػثيسػتطيع  ايجازً اع و  ،األبعادليذه 

في ظؿ مػدخؿ  االستدالؿ بيا بحيث تكوف تعبير عف المدخالت مكانيةإة طالمنشودة شري
((1Castano, Mary Caroline N and Cabanda, Emilyn, 2007, P. 82التحميؿ التطويقي لمبيانات

 
 

ويتضػػح مػػف ذلػػؾ أف مػػف أىػـػ مبػػررات تطبيػػؽ مػػدخؿ التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات فػػي قطػػاع 
التعميـ الجامعي معالجتو بعض المشكالت الخاصة بتحديد أيًّة المقاييس أو مؤشػرات األداء التػي تؤخػذ 
فػػي االعتبػػار لمحكػـػ عمػػى كفػػاءة أداء الجامعػػات؛ فينػػاؾ العديػػد مػػف المػػدخالت والمخرجػػات المؤسسػػية 

التػػي تختمػػؼ بػػاختالؼ أنشػػطة الجامعػػة مػػف حيػػث األنشػػطة التدريسػػية والتعميميػػة، واألنشػػطة البحثيػػة، و 
واألنشػػػػطة المجتمعيػػػػة، وبالتػػػػالي يجػػػػد مقيمػػػػي األداء الجػػػػامعي صػػػػعوبة فػػػػي اختيػػػػار ىػػػػذه المػػػػدخالت 

مػب عمػػى والمخرجػات لتقػويـ كفػػاءة ىػذا األداء، وباسػػتخداـ مػدخؿ التحميػؿ التطػػويقي لمبيانػات يمكػػف التم
ذلػػؾ، كمػػا إتػػاح ىػػذا المػػدخؿ إمكانيػػة مقارنػػة أداء الجامعػػة بميرىػػا مػػف الجامعػػات أو مقارنػػة أداء كميػػات 
الجامعػػة الواحػػدة بعػػدد معػػيف مػػف المػػدخالت والمخرجػػات، ولػػيس بالضػػرورة تػػوفير جميػػع البيانػػات عػػف 

 المنظومة المؤسسية، وبالتالي تسييؿ عممية تقدير مستويات كفاءة الجامعات1
 نماذج مدخل التحميل التطويقي لمبيانات:  -5

، بواسػػػطة البػػػاحثيف ىولػػػاألمتحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػات لممػػرة ل صػػمياألالنمػػػوذج طػػػرح لقػػد 
 نتػاجلكفػاءة اإل "فاريػؿ"مفيػـو  ىويقػـو عمػ (Rhodesورودز ،Cooperكػوبر ،Charnes)تشػارنز
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تحديػػد  ىقػادر عمػ CCRنمػػوذج ال ، وىػذاالحجػـ ىفتراض العوائػد الثابتػة عمػػاوبػػ ،والبرمجػة الخطيػة
التػػي  نتػػاجمػػف حيػػث حػػدود كفػػاءة اإل ،تخػػاذ القػػراراالكفػػاءة الفنيػػة بالنسػػبة لكػػؿ وحػػدة مػػف وحػػدات 

 "،Cooperوكػوبر ،Charnesتشػارنز ،Bankerبػانكر"وبعػد تعديمػو مػف جانػب  ،تصفيا البيانػات
 ىعمػالقػدرة BCC نمػوذج وليػذا ال ،الحجػـ ىعمػ ةالعوائد المتمير بافتراض سمح  BCCفنف نموذج 

((1Baker, Ardith E., 2011, P. 48تخاذ القرارالوحدة  يةكفاءة الحجموالقياس الكفاءة الفنية 
   

وىػذا يعنػي  ،كفػاءةالحػد  ىفػنف ىػذه الوحػدة تقػع عمػ ،CCRذا كانت وحدة اإلنتػاج كفػؤة بنمػوذج واع 
ذ ا،وأف الوحدة كفؤة فنيًّ  ،إنتاج ممكف ىأف المؤسسة تحقؽ أعم ا كانت وحدة اإلنتاج كفؤة بنموذج واع

BCCي1الصػػػػػػػػػػػػػػػعيديف الفنػػػػػػػػػػػػػػػي والحجمػػػػػػػػػػػػػػػ ىإذف فػػػػػػػػػػػػػػنف الوحػػػػػػػػػػػػػػػدة تتمتػػػػػػػػػػػػػػػع بالكفػػػػػػػػػػػػػػػاءة عمػػػػػػػػػػػػػػ ؛ 
 Li, Feng Yang, Ke and Huang, Zhimin, 2014, PP. 92-93))

  
 ىبػػػيف العوائػػػد الثابتػػػة عمػػػ إمكانيػػػة االختيػػػارالتحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػات  مػػػدخؿيتضػػػمف و 

 ةالحجػػػـ تفتػػػرض أنػػػو ال يوجػػػد عالقػػػ ىالعوائػػػد الثابتػػػة عمػػػف ،الحجػػػـ ىعمػػػ ةالحجػػػـ والعوائػػػد المتميػػػر 
القػػرار بحجػػـ أمثػػؿ  اتخػػاذف تعمػػؿ وحػػدات أومػػف المفتػػرض  ،بػػيف حجػػـ التشػػميؿ والكفػػاءة واضػػحة
 فقػػط،درجػػات كفػػاءة فنيػػة  ىالحصػػوؿ عمػػ ىالحجػػـ تػػؤدي إلػػ ىومػػف ثػػـ العوائػػد الثابتػػة عمػػ ،لإلنتػػاج

الحجػػـ والتػػي تعنػػي أف  ىعمػػ ةبتبنػػي فرضػػية العوائػػد المتميػػر  "خػػروفبػػانكر وخ"وفػػي ىػػذا السػػياؽ قػػاـ 
 تخػػػاذ القػػػرار سػػػتتمير بنحػػػو تناسػػػبي كػػػرد فعػػػؿ لتميػػػر المػػػدخالتامػػػف وحػػػدات  ةالمخرجػػػات الناتجػػػ

. (S Sunitha., and Duraisamy, Malathy, 2013, P. 136)  

القػائـ   CCR  نمػوذج ىػي ساسية لنمػوذج التحميػؿ التطػويقي لمبيانػاتأىناؾ أربع صيغ و 
 ،المػدخالت ىالقػائـ عمػ BCCونمػوذج  ،المخرجػات ىالقػائـ عمػ CCRنمػوذج ، و المدخالت ىعم

وعميػػػو يمكػػػف توضػػػيح نمػػػاذج مػػػدخؿ التحميػػػؿ التطػػػويقي  ،المخرجػػػات ىالقػػػائـ عمػػػ BCCونمػػػوذج 
 لمبيانات عمى النحو التالي 

   CCR:نموذج التحميل التطويقي لمبيانات - أ

عػػػػػػػاـ  بصػػػػػػياغتو Rhodes" ورودز ،Cooperكػػػػػػوبر ،Charnesتشػػػػػػارنز"الػػػػػػذي قػػػػػػاـ و 
تخػػاذ القػػرار مػػف حيػػث نسػػبة التوليفػػة الخطيػػة لمخرجاتيػػا والتوليفػػة ايحػػدد كفػػاءة وحػػدة و  ـ،ٜٛٚٔ

 تسػػػمبية لمػػػدخالتيا، ولممخرجػػػاالالمضػػػاعفات غيػػػر  مػػػف ةكمػػػا تجػػػد مجموعػػػ ،الخطيػػػة لمػػػدخالتيا
لكفاءتيػػػا عػػػف طريػػػؽ  ىقصػػػالحػػػد األ ىصػػػؿ إلػػػتتخػػػاذ القػػػرار بحيػػػث الوحػػػدة محػػػددة مػػػف وحػػػدات 

تخػػػاذ القػػػرار بالمجموعػػػة امػػػف وحػػػدات  سػػػتخداـ ىػػػذه المضػػػاعفات التابعػػػة شػػػريطة أف كفػػػاءة أيّ ا
يفترض السطح  CCRنموذج ، و الواحد يستخداـ ىذه المضاعفات ال تتخطاالمحسوبة ب ةالمرجعي

أف الزيػػادة ، أى Contant Return to Scale CRSالحجػػـ  ىالتطػػويقي لمعائػػد الثابػػت عمػػ
يقػـو نمػوذج و  ،((Shimshak, Daniel G., 2010, P.200 زيادة تناسػبية بالمخرجػات ىبالمدخالت يؤدي إل

CCR مخػػػرج  ىتخػػػاذ القػػػرار إلػػػا المػػػدخالت والمخرجػػػات المتعػػػددة لكػػػؿ وحػػػدة مػػػف وحػػػدات بػػػدمج
تخػػػاذ القػػػرار يػػػتـ حسػػػاب النسػػػبة عػػػف طريػػػؽ اولقيػػػاس كفػػػاءة وحػػػدة  ،افتراضػػػي ومػػػدخؿ افتراضػػػي
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ومػػف ثػػـ مقارنتيػػا لنسػػب الكفػػاءة  ؛المػػدخؿ االفتراضػػي لكػػؿ وحػػدة ىسػػتخداـ المخػػرج االفتراضػػي إلػػا
  ((Decker, Blake R, 2014, P. 74 تخاذ القرار بالعينة1الكافة وحدات 

لنمػوذج وا ،المػدخالت ى  النموذج القائـ عمػىما CCRنموذج ل صيمتاف أساسيتافىناؾ و 
القػرار بتقميػؿ نسػبة  اتخػاذالمدخالت تقـو وحدات  عمىفي النموذج القائـ و  ،المخرجات ىالقائـ عم

 النمػوذجالنقػيض مػف ذلػؾ  ىوعم ،المخرجات مقدارنفس  ىالمدخالت وفي نفس الوقت تحافظ عم
فػي ظػؿ  المخرجػات لمقػدار ىقصػتخػاذ القػرار بزيػادة الحػد األاالمخرجات تقػوـ وحػدات  ىعم القائـ

فضػػػػػؿ الػػػػػذي يالئػػػػػـ سػػػػػموؾ األ النمػػػػػوذجتفػػػػػاؽ فػػػػػي اآلراء حيػػػػػاؿ اوال يوجػػػػػد  المػػػػػدخالت المتاحػػػػػة،
أجػؿ  ومف ،وبقدر اىتماـ الجامعات بتقميؿ طوؿ المواد الدراسية وزيادة عدد الخريجيف ،المؤسسات
لتحميػؿ مػة ءالمخرجات ىو األكثر مال ىالموارد الحكومية يبدو أف النموذج القائـ عم ىالتنافس عم

، ويوضح ((Agasisti, Tommaso and Bianco, Antonio, 2009, PP.486-487بالتعميـ الجامعي األداءكفاءة 
( (Cooper, William W., et-al, 2011, P. 13الجدوؿ التالي المعادالت الرياضية لياتيف الصميتيف 

  
 CCR لمبيانات نموذج التحميل التطويقيلصي تين  ( يوضح المعادالت الرياضية0جدول )

 الصيمة األولي  النموذج القائـ عمى المدخالت
Envelopment model Multiplier model 

      (∑   
  

    ∑   
  

   )        ∑      
 
     

Subject to Subject to 
∑      
 
                       ∑      

 
     ∑      

 
       

∑    
 
      

                  ∑      
 
       

                                     
 الصيمة الثانية  النموذج القائـ عمى المخرجات

Envelopment model Multiplier model 
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 :nDMUsتخػاذ القػرار  امػف وحػدات  افترض أف ىناؾ عػددً ا عمى CCRنموذج ويقـو 

DMU1, DMU2,…..,DMUn  وكػػؿDMUj  تسػػتخدـ عػػدد mمػػف المػػدخالتxij بحيػػث ،
(m،1111111،1) =i( ،n11111،1= )j وتنػػػتج عػػػدد s مػػػف المخرجػػػاتYrj   بحيػػػث(s1111،1)r= 
بحيػػػػػػث  ،urوأوزاف المخرجػػػػػػات  i= (m،1111111،1)بحيػػػػػػث  viفتػػػػػػرض أف أوزاف المػػػػػػدخالت ا
(s1111،1)r= فرض أف يتـ تقويـ بو  ،كمتميراتDMUj  ًتسمي  وحدة ةأليّ  اوفقDMUo ، ومف ثـ
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تػػتـ مػػف خػػالؿ حػػؿ البرمجػػة الخطيػػة التاليػػة والتػػي تعػػرؼ بالصػػيمة  DMUo، Eoف كفػػاءة كػػؿ فػػن
  في التحميؿ التطويقي لمبيانات1  المتعددة

      ∑          ∑             
s.t  

∑  r ur Yro/ ∑ i vi xio ≤ 0  

Ur,vi ≥ 0  

مػػف المػػرات مػػف أجػػؿ تحديػػد درجػػات الكفػػاءة النسػػبية لكافػػة  n يػػتـ تشػػميؿ النمػػوذج عػػددو 
 viاف المػػػدخالت وز مػػػف أ ةمجموعػػ اختيػػػارتقػػـو كػػػؿ وحػػػدة مػػف الوحػػػدات بو  ،تخػػػاذ القػػػراراوحػػدات 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرجات الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءة1 ىقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األ urوأوزاف المخرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
Kuan, Chuen Tse and Kuan Wong, Yew, 2011, P. 500)) 

 ،تعبر عف قياس الكفاءة النسػبية مػف خػالؿ الدالػة الخطيػة المتواليػة CCRنموذج  حدودو 
وذلؾ ألف نسػبة الكفػاءة التػي يػتـ قياسػيا  ؛حيث تزيد المخرجات بنسبة مباشرة مع زيادة المدخالت

عمػى سػبيؿ المثػاؿ وحػدة  ،الحجػـ ىوائد الثابتة عمػالع لفرضية ايتـ إنتاجيا وفقً  CCR لنموذج اوفقً 
الػػرغـ مػػف أف موضػػوع  ىعمػػ(ٗ)لمشػػكؿ  افقًػػو و  ؛Xمػػدخؿ لكػػؿ  Yنػػتج مخػػرج ت "k"القػػرار  اتخػػاذ
تخػػاذ افػػنف طػػرح تكنولوجيػػا متطػػورة سػػينقؿ موضػػوع  ؛حػػداثيات الحاليػػةإلل االقػػرار يعمػػؿ وفقًػػ اتخػػاذ

لكفػػػػػاءة  ىعمػػػػػذات المػػػػػدخؿ األ المجموعػػػػػةيمثػػػػػؿ  Vوىنػػػػػا  ،بالرسػػػػػـ البيػػػػػاني CRSالقػػػػػرار لحػػػػػدود 
سػتخداـ أكثػر التقنيػات ا ىعمػ ةغير قػادر  هالقرار ىذ اتخاذ مجموعةوفي الوقت الحالي  ،المخرجات

   Oa/Ob 1كفاءة نسبية تبمغ  ىمستو  ىومف ثـ يشير إل ،المتقدمة

 
 CCRالفنية وفًقا لنموذج  ( يوضح الكفاءة2شكل )
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 nلعػدد  اوفقً  DMUkفي قياس كفاءة   CCRالدالة الخطية لممدخالت الخاصة بنموذجو 
تمثػؿ متميػػر  DMUkتخػاذ القػرار الوحػدة  -D Yrk ،(r=1,……s) -القػرار إتخػاذوحػدات مػف 

 ىو كالتالي ،  I" th"تمثؿ متمير المدخؿ  X ik (i=1,….m)بينما ، r"th"المدخؿ 
     

          ∑      
 
                

∑      
 
                

                  

 المػػدخالتليػػذا النمػػوذج ضػػمف الحػػدود التػػي ال يتجاوزىػػا المجمػػوع التراكمػػي لمتميػػرات  افقًػػو و 
ة متميػرات بلنسػ DMUkا لموحػدة لكؿ متمير مف متميػرات المػدخالت وفقًػ λالقرار  اتخاذمف مجموعة 

وحيػث المجمػوع التراكمػي لكػؿ مخػرج لموحػدة  ɵلمنسػبة  ىلتحديػد الحػد األدنػ ىفننيا تسػع ،ɵالمدخالت 
DMUk λ   أكبػر مػػف مخػػرجDMUk،  ليػػذا  احػػد وفقًػػاالقػػرار مسػػاوية لمو  اتخػػاذإذا كانػػت قيمػػة وحػػدة

( (Noh, Younghee, 2011, P. 706فؤة1كالنموذج فمف المفترض أف تكوف ىذه الوحدة غير 
   

 :BCCنموذج التحميل التطويقي لمبيانات  - ل
 "Cooperوكػػػوبر  Charnesتشػػػارنز ،Bankerبػػػانركر"الػػػذي قػػػاـ  BCCنمػػػوذج فػػػي 

ويػوفر ىػذا  ،VRSالحجػـ  ىيستخدـ السػطح التطػويقي لمعائػد المتميػر عمػ ـٜٗٛٔعاـ  بصياغتو
بحيػػث  ،كفػػاءة الحجػػـمػػف تخػػاذ القػػرار اقتػػراب وحػػدة ا ىتحػػدد مػػدو  ،كفػػاءة الحجػػـلمقيػػاس  النمػػوذج

ف كفػػاءة الحجػػـ ىػػي النسػػبة المحسػػوبة الناتجػػة عػػف قسػػمة إحيػػث  ،حجػػـ أمثػػؿ ليػػا ىتعمػػؿ بأقصػػ
الحجػـ لوحػدة  ىعم ةكفاءة العوائد المتمير  ىتخاذ القرار عماالحجـ بوحدة  ىكفاءة العوائد الثابتة عم

عنصػر العوائػد  بتخفيػؼ BCCقػاـ نمػوذج وبذلؾ  ؛( (Decker, Blake R, 2014, PP.75-76 رتخاذ القراا
 ،VRSالحجػػػـ  ىعمػػػ ةعػػػف طريػػػؽ طػػرح العوائػػػد المتميػػر  CCRلنمػػوذج  االحجػػـ وفقًػػػ ىالثابتػػة عمػػػ

أنيػػػا الحػػػد ب Vc ىيشػػػار إلػػػحيػػػث  -CCRو  BCCمقارنػػػة بػػػيف نمػػػوذجي ( ٘)الشػػػكؿ  ويوضػػػح
وفػي حػاؿ  ،الحجػـ ىعمػ المتميرةأنيا الحد األمثؿ لمعوائد  Vv و الحجـ ىاألمثؿ لمعوائد الثابتة عم

أحػدث  ىالقػرار ذلػؾ يتبنػ اتخػاذفػنف موضػوع  ،Xi, Yiلإلحػداثيات  االقػرار وفقًػ اتخػاذإنتػاج وحػدة 
 1 (Ob/Oc) ءويصبح غير كؼ ،Vvطوؿ  ىالتقنيات ويتحرؾ عم
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 ( يوضح الكفاءة التكنولوجية الخالصة والكفاءة الحجمية3)شكل 

ألنيػا فشػمت فػي  ؛الرغـ مػف ذلػؾ ال يػزاؿ ىنػاؾ مجػاؿ إلجػراء المزيػد مػف التطػورات ىوعم
كفػػػاءة العػػػدـ  ىولػػػذلؾ يمكػػػف تصػػػنيؼ الكفػػػاءة التكنولوجيػػػة إلػػػ ؛(Oa/Ob)تبنػػػي الحجػػػـ األمثػػػؿ 

 ،ؿثػماأل -الحجػـ-النطػاؽ ىلفشؿ في الوصػوؿ إلػوعدـ الكفاءة التكنولوجية الناجمة عف ا الحجمية
مػع  ىالمثمػ نتػاجعػف طريػؽ مقارنػة معػايير اإل ةستخدـ لقياس كفػاءة وحػدات خاصػت الحجـكفاءة و 

 ىعمػ ةألف معػايير المخرجػات منفصػمة عػف الحػد األمثػؿ لمعوائػد المتميػر  ؛المتحققػة نتػاجمعايير اإل
ولكػف شػريطة أف  ؛ CCRالػة الخطيػة لنمػوذجيسػتكمؿ الد  BCCالدالػة الخطيػة لنمػوذج ، و الحجػـ
∑تكػوف 

n
 λj=1، تخػاذ القػرار بالوحػدات المعقػدة اضػافي يمكػف مػف مقارنػة وحػدات ىػذا الشػرط اإل
الشػػروط  تمػػؾ ىلػػإ ةضػػافوباإل ،فػػي تػػوفير مؤشػر كفػػاءة فنػػي خػػالص مػػف النمػوذج ىالمماثمػة األخػػر 

وىػذا يقمػؿ  ،CCRمع المنطقة المالئمػة بنمػوذج  BCCضافية تربط المنطقة المالئمة بنموذج اإل
ومػػف ثػػـ يقػػـو بقيػػاس كيفيػػة  ؛أقػػؿ مػػف معػػدؿ الكفػػاءة الفنيػػة ة ويجعميػػامػػف الكفػػاءة الفنيػػة الخالصػػ

 ( (1Noh, Younghee, 2011, PP.706-707بيئة خارجيةأّية ب ىخر تخاذ القرار لمموارد األاستخداـ وحدة ا
العوائػػد  ىدرجات الكفػػاءة القائمػػة عمػػفػػ ؛لنمػػوذجيفعػػف ا ةتختمػػؼ درجػػات الكفػػاءة الناتجػػو 
وتقػـو بقيػاس عػدـ الكفػاءات المتمخضػة عػف ترتيػػب  ،الكفػاءة الفنيػة ىالحجػـ تشػير إلػ ىالثابتػة عمػ

بينما تمثػؿ درجػات الكفػاءة القائمػة  ،القرار اتخاذحجـ وحدة  ىإل ةضافباإل ،المدخالت والمخرجات
والتػػي تقػػـو بقيػػاس الكفػػاءة بػػدوف  PTEالكفػػاءة الفنيػة الخالصػػة  الحجػػـ ىعمػػ ةالعوائػػد المتميػػر  ىعمػ

 مػف الحجػـ بػداًل  ىستخداـ نموذج العوائد الثابتػة عمػاالرغـ مف إمكانية  ىوعم ،إدراج كفاءة المجاؿ
ف القسػػمة إحيػػث  ،سػػتخداـ النمػػوذجيف بشػػكؿ متػػزامفاإال أنػػو يمكػػف  ،الحجػػـ ىعمػػ ةالعوائػػد المتميػػر 
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 ةالكفػػاءة الفنيػػة الخالصػػة لمعوائػػد المتميػػر  ىالحجػػـ لمكفػػاءة الفنيػػة عمػػ ىة عمػػالمبسػػطة لمعوائػػد الثابتػػ
مػف الكفػاءة الفنيػة الخالصػة  وبتحديػد كػؿًّ  ،تخاذ القػراراالحجـ ينتج عنيا كفاءة الحجـ بوحدة  ىعم

القػرار  اتخػاذختبار وحدة ا ىوكفاءة النطاؽ أو الحجـ يمكف إجراء المزيد مف التحميالت لتحديد مد
ولمعرفػة مػا إذا كانػت عوائػد الحجػـ   ،الحجػـ ىأو عوائػد متناقصػة عمػ ،الحجػـ ىئد متزايدة عمػلعوا

 Non)متزايػدة أو متناقصػة لموحػدة اإلداريػة، فننػو يػتـ تطبيػؽ نمػوذج العوائػد غيػر متزايػدة الحجػـ 

Inercasing Return to Scale NIRS)  ومقارنػة تمػؾ النتػائج بػدرجات كفػاءة العوائػد المتميػرة
الحجػػـ إذا كانػػت درجػػات العوائػػد  ىتخػػاذ القػػرار عوائػػد متناقصػػة عمػػاحقػػؽ وحػػدة ى الحجػػـ، وتعمػػ

تخػػاذ ابينمػػا تحقػػؽ وحػػدة  ،الحجػػـ ىالحجػػـ مسػػاوية لػػدرجات العوائػػد غيػػر متزايػػدة عمػػ ىعمػػ ةالمتميػػر 
الحجػـ مسػاوية لػدرجات  ىالحجـ إذا لػـ تكػف درجػات العوائػد المتميػرة عمػ ىالقرار عوائد متزايدة عم
( (Decker, Blake R, 2014, P. 103.الحجـ ىالعوائد غير متزايدة عم

  
 ويأخذ الصيمة التالية  الكفاءة الفنية الخالصة بتقييـ BCCنموذج  ويقوـ

      
    ∑      

 
             

∑      
 
           
∑   
 
       

               
ذا كانػػت مسػػاوية لمواحػػد فػػنف اع و  ،تعنػػي الكفػػاءة الفنيػػة الخالصػػة     وبيػػذا النمػػوذج 

( (Yang, Feng, Li, Ke and Huang, Zhimin, 2014, P. 93الوحدة تتمتع بالكفاءة الفنية الخالصة1
  

كمػا ىػو موضػح  ukالمتميػر  ةبنضػاف CCR عف نموذج قمياًل  BCCيختمؼ نموذج وفي النياية 
 التالية في المعادلة 

Maximize:        ∑      
 
       

Subject to:    ∑      
 
      

- ∑      
 
     ∑      

 
                       

                      
                       

يعتبر متمير محَدب يسػمح لحػد الكفػاءة إف يقػوـ بتطويػؽ البيانػات الممحوظػة  ukالمتمير 
( (CCR1Kwak, N. K. and Lee, Chang Won, 2009, P. 251بنحكاـ أكثر مف نموذج 

  
 ةأف مضػاعففػ الجػامعي،عمػيـ تالحجـ داخؿ سياؽ ال ىالعوائد الثابتة عم ىمثمة عمومف األ

 -الػػدواـ الكامػػؿ وعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ذو أ ،كاديميػػةاأل سػػبيؿ المثػػاؿ النفقػػات ىمػػع -المػػدخالت
وفي الواقع تتواجػد العديػد مػف المؤسسػات  ،المخرجات )مثؿ معدالت التخرج( ةينجـ عنيا مضاعف

 ىف نفترض أف يتطابؽ مع فرضية العوائد الثابتة عمأف التوزيع الضمني لمبيانات ال يمكف إحيث 
 ،تشػػػارنز"الحجػػػـ قػػػاـ  ىولتمثيػػػؿ المواقػػػؼ التػػػي ال تسػػػتمر بيػػػا فرضػػػية العوائػػػد الثابتػػػة عمػػػ ،الحجػػػـ
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بطػرح  BCCقػاـ نمػوذج و  ،CRSوالذي يوىف مف فرضية  BCCبتطوير نموذج  "كوبر وبانكرو 
 IRSالحجػػػػـ  ىوالػػػػذي يسػػػمح بالعوائػػػد المتزايػػػػدة عمػػػ VRSالحجػػػـ  ىعمػػػ ةمفيػػػـو العوائػػػد المتميػػػػر 

التناسبية بالمخرجات بالمقارنة مع غير الناجمة عف الزيادة  DRS الحجـ ىعموالعوائد المتضائمة 
 احػػػدود الكفػػػاءة التػػػي تػػػـ صػػػياغتيا وفقًػػػو  ،الحجػػػـ ىلمعوائػػػد الثابتػػػة عمػػػ االمػػػدخالت المفترضػػػة وفقًػػػ

تقػػػوـ بتطويػػػؽ مجموعػػػات البيانػػػات بنحكػػػاـ أكثػػػر مػػػف حػػػد الكفػػػاءة وفقػػػًا لنمػػػػوذج  BCCلنمػػػوذج 
CCR،  كفاءة المقدرة لنموذج ف نتائج الإحيثBCC لنموذج  امف نتائج الكفاءة المقدرة وفقً  ىأعم
CCR1Decker, Blake R., 2014, P. 75) )

  
لمبيانات تتحدد في نموذجي أساسييف  ويتضح مف ذلؾ أف نماذج مدخؿ التحميؿ التطويقي

بحيػث يحمػؿ كػػؿ نمػوذج فػي مسػػماه األحػرؼ األولػي مػػف أسػماء العممػاء الػػذيف اقترحػوه؛ فػػالنموذج 
والػػػذي يقػػػـو بحسػػػاب  لمػػػدخؿ التحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػات، وىػػػو النمػػػوذج األساسػػػي CCRاألوؿ 

 ثابتػة عمػى الحجػـ، والنمػوذج الثػاني الكفاءة الفنية الكميػة لوحػدات اتخػاذ القػرار بػافترض العوائػد ال

BCC  يقػػـو بحسػػاب الكفػػاءة الفنيػػة لوحػػدات اتخػػاذ القػػرار وىػػو النمػػوذج المتطػػور لمنمػػوذج األوؿ و
بػػافترض العوائػػد المتميػػرة عمػػى الحجػػـ، ويميػػز ىػػذا النمػػوذج بػػيف الكفػػاءة الفنيػػة والكفػػاءة الحجميػػة؛ 

ينطمػؽ منيمػا فػي تقػدير مسػتويات الكفػاءة فيو يعبر عف الكفاءة الخالصػة، ولكػؿ نمػوذج تػوجييف 
مػػف حيػػث التوجػػو المػػدخمي والتوجػػو المخرجػػي، بحيػػث تتسػػاوى مؤشػػرات الكفػػاءة بالتوجػػو المػػدخمى 
والتوجو المخرجي في النموذج األوؿ، وفي النمػوذج الثػاني لػيس دائمػًا يعطػي نفػس نتػائج الكفػاءة، 

 رمجة الخطية األحادية أو المتعددة1ويعتمد كؿ نموذجو في فمسفة عممو عمى حؿ معادالت الب

  يػػوفر ىػػذا المػػدخؿ فوائــد اســتخدام مــدخل التحميــل التطــويقي لمبيانــات فــي التعمــيم الجــامعي -ٛ
 العديد مف الفوائد، وىي 

 المتحقؽ القدر إلنتاج المدخالت مف قدر أقؿ استخداـ استطاعت التي الكفؤة الكميات تحديد 

 فػي تسػتخدـ لػـ معطمػة مػوارد لػدييا يوجػد التػي الكفػؤة غيػر الكميػات تحديػد ،المخرجػات مػف
 مػدخالت مػف تخفيضػو يجػب الػذي المقػدار تحديػد، المخرجػات مػف المتحقػؽ القػدر إنتػاج

 مخرجػات مػف زيادتػو يجػب الػذي المقػدار تحديػد، الكفػاءة تحقػؽ حتػى الكفػؤة غيػر الكميػات

 الوحػدات مػف لكػؿ المرجعيػة الوحػدات تحديػد، و الكفػاءة تحقػؽ حتػى الكفػؤة غيػر الكميػات

  (ٕ٘، ص ٕٛٓٓ،  عمي بف صالح) 1(ةالكفؤ  غير  الكميات)

 مقػػػػاييسالنسػػػػبية أو أوزاف  ىميػػػػةلتحميػػػػؿ التطػػػػويقي لمبيانػػػػات أف تكػػػػوف األال يتطمػػػػب مػػػػدخؿ ا 
كػػؿ متميػػر مػػف متميػػرات المػػدخالت والمخرجػػات لكػػف و  ،االمػػدخالت والمخرجػػات معروفػػة سػػمفً 

مػػف حيػػث قيػػود ، ( (Shimshak, Daniel G., 2014, P. 200وحػػدة ةبأّيػػيمكػػف قياسػػو بشػػكؿ مسػػتقؿ 
وزاف لكػػػؿ وحػػػدة قيػػػد مػػػف األ ةالتحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػات ال يسػػػتخدـ نفػػػس المجموعػػػف ؛الػػػوزف
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بحيػث يمكػف أف تحقػؽ ىػذه  ،وزاف لكػؿ وحػدةفريػدة مػف األ ةولكف يخصص مجموع ،االعتبار
 (  (Koch-Rogge, Manuela, et-al, 2014, PP.198-199 الوحدة أفضؿ تقدير ممكف ليا1

 األمثػػػػؿ داءالمؤسسػػػػات ذات األ ىالوصػػػػوؿ إلػػػػ ىالتحميػػػػؿ التطػػػػويقي لمبيانػػػػات إلػػػػ ىيسػػػػع، 
 كنموذج تقويمي حيث إنو يعمؿ  ،وتحسيف كؿ مؤسسة

 النقيض مف متوسطات العينة1 ىالمالحظات الفردية عم ىيركز عم 

  سػػتخداميا لعوامػػؿ امػػف حيػػث  اتخػػاذ قػػرار دةحػػينػػتج مقيػػاس إجمػػالي فػػردي لكػػؿ و
 (1ةالمدخالت )المتميرات المستقمة( إلنتاج المخرجات المنشودة )المتميرات التابع

 1يستطيع ضبط المتميرات الخارجية  

  ً1لدالة اليدؼالصيمة الوظيفية  ىا عمال يضع قيود 

 إتخػػاذوحػػدات لددة لمتميػػرات المنشػػودة بالمػػدخالت والمخرجػػات حػػينػػتج تقػػديرات م 
( (Lee, Deokro, 2004, PP.36-37 القرار أسفؿ حد الكفاءة1

 
 

  ،يأخػذ فػػي اعتبػاره اسػػتخداـ العديػػد مػف المػػدخالت والمخرجػػات لموحػدات المختمفػػة لممقارنػػة
 واسػػػػػػػػػػػتخدامو كطريقػػػػػػػػػػػة لمقيػػػػػػػػػػػاس المقػػػػػػػػػػػارف عنػػػػػػػػػػػد مقارنػػػػػػػػػػػة وحػػػػػػػػػػػدات اتخػػػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػػػرار1

 
Wooton, Sharyl Stasser, 2003, P9)  ) 

 الموارد  ىلممخرجات وفقًا لمستو  ىقصزيادة الحد األ ىيقي لمبيانات إلالتحميؿ التطو  ىيسع
زيػادة المخرجػات  مػىلقػدرتيا ع ايتـ إجػراء مقارنػة بػيف الجامعػات وفقًػو  ،المتاحة لمجامعات

( (1Chandler, Frederick R, 2008, P. 11بالنسبة لمموارد المتاحة
 

 

  العالميػػة تصػػنيؼ التػػي تسػػود نظػػـ اليعػػالج مػػدخؿ التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات المشػػكالت
مؤسسػػات التعمػػيـ لمتاحػػة التصػػنيفات العديػػد مػػف الىنػػاؾ لممؤسسػػات الجامعيػػة، حيػػث إف 

 مػػػػػف الجػػػػػدؿ1 نػػػػػوع ىأدت ىػػػػػذه التصػػػػػنيفات إلػػػػػ، و لمعديػػػػػد مػػػػػف المعػػػػػايير اوفقًػػػػػ الجػػػػػامعي
 Eff, E. Anthon, Klein, Christopher C., and Kyle, Reubn, 2012, P.864)  ) 

ويتضح مما سبؽ أف لمدخؿ التحميؿ التطويقي لمبيانات العديد مف الفوائد التي تعود عمػى 
الجامعػػات مػػف وراء تطبيقػػو مػػف حيػػث مسػػاعدتيا فػػي تحميػػؿ منظومػػة األداء الجػػامعي بيػػا وتحديػػد 
نػػػواحى القصػػػور سػػػواء فػػػي مػػػدخالتيا أو عممياتيػػػا أو مخرجاتيػػػا، أو حتػػػى فػػػي بيئتيػػػا الخارجيػػػة، 

يؿ التطويقي لمبيانات يستطيع تحديد الرواكد في المدخالت والفػائض فػي المخرجػات، فمدخؿ التحم
كمػػا يمكػػف الجامعػػة معرفػػة مسػػتوى كفاءتيػػا مقارنػػة بأقرانيػػا المماثمػػة والمشػػابية ليػػا، ومعرفػػة كيفيػػة 
النيػػوض بأدائيػػا فػػي ضػػوء نتػػائج المقارنػػة وبػػالرجوع إلػػى الوحػػدات المرجعيػػة، كمػػا يمكػػف اعتمػػاده 

لمتصنيؼ العالمي في الجامعػات لتحديػد مكانتيػا وترتيبيػا فػي ضػوء درجػات الكفػاءة التػي  كنموذج
تػػـ تقػػديرىا باسػػتخداـ مػػدخؿ التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات بنماذجػػو المختمفػػة لفتػػرات زمنيػػة متفاوتػػة 

 وبمؤشرات األداء الجامعي المتعددة1
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ـــات –)الماىيـــة  المحـــور الثـــاني: منظومـــة البحـــث العممـــي فـــي الجامعـــات المصـــرية  -المعوق
 المؤشرات(: 

 عف المسئوؿ األوؿ وصارت أشكاليا؛ بكافة التنمية في دوٌر محوري   اليوـ لمجامعات أصبح

 وتوظيفيػا عمػى إنتاجيػا وقػدرتيا معرفػة مػف تمتمكػو مػا بمقػدار والػذي يقػاس وازدىػاره، المجتمػع تقػدـ

 اتجيػت ولػذلؾ نشػاطيا البحثػي؛ خػالؿ مػف وذلؾ المجتمعية، التنمية قضايا لخدمة األمثؿ التوظيؼ

 الجامعات بيا التي تتعيد الوظائؼ المحورية مف يعتبر حيث العممى، بالبحث االىتماـ إلى األنظار

 (ٖٕٚ، صٕٙٔٓ، محمد ضياء الديف ووضيئة محمد وىناء محمد)1المجتمعات في مختمؼ البحوث ومراكز
لعممي، وخدمة المجتمع وتنميتو، وىنػاؾ ولمجامعة ثالث وظائؼ رئيسة ىى التدريس، البحث ا

مػػػف يضػػػع البحػػػث العممػػػي وظيفػػػة أساسػػػية لمجامعػػػة أو وظيفػػػة وحيػػػدة، ويتػػػولى البحػػػث العممػػػي إنتػػػاج 
كسػابو مكانػة  ثرائيا وتنميتيا، وتكتسب البحوث العممية أىمية كبيػرة فػي تطػوير أي مجتمػع، واع المعرفة واع

في العصر الحديث العنصػر الفاصػؿ بػيف تقػدـ األمـػ  رفيعة بيف المجتمعات األخرى؛ فمقد أصبح العمـ
وتخمفيا، وبيف قوة الدوؿ أو ضعفيا؛ فالمعرفة ىى القوة، ومف اكتسب المعرفػة اكتسػب القػوة، وبقػدر مػا 
تبذؿ األمـ في سبيؿ البحث العممػي مػف جيػود وأمػواؿ بقػدر مػا تػتمكف مػف معطياتػو وتطبيقاتػو، وبقػدر 

وفيمػػػا يمػػػي توضػػػيٌح  ، (ٕٓٔ، صٕٚٓٓ، عصػػػاـ توفيػػػؽ قمػػػر وعػػػزة جػػػالؿ مصػػػطفي) مػػػا يكػػػوف مسػػػتوى تقػػػدميا وقوتيػػػا
لماىية البحث العممي، ومعوقات البحث العممي في الجامعات المصرية ومؤشرات منظومة البحث 

 العممي في الجامعات المصرية1

 أواًل: ماىية البحث العممي:
يعرؼ البحث العممي بأنو أي نشاط منظـ أو خالؽ يػتـ بمػرض زيػادة المعػارؼ اإلنسػانية 
بشػػتى أنواعيػػا، واسػػتخداـ ىػػذه المعػػارؼ لتصػػميـ منتجػػات )سػػمع أو خػػدمات( جديػػدة يفتػػرض أنيػػا 
أكثر كفاءة وجدوى، ويشمؿ البحث العممي فرعييف أساسييف ىما  البحػوث العمميػة األساسػية وىػي 

بية أو النظرية التي تجري بدوف ىدؼ تطبيقي مباشر، والبحوث العمميػة التطبيقيػة، البحوث التجري
وتشمؿ البحوث التي تتـ في مجاالت مختمفػة بيػدؼ تحقيػؽ أىػداؼ خاصػة، وتقػـو منظومػة العمػـ 

تتعدى مجرد إيجاد بعض الحموؿ لبعض المشاكؿ المتناثرة، إلى الػدعـ  والتكنولوجيا بوظائفيا التي
لمتكاممػػة لتحقيػػؽ األىػػداؼ القوميػػة المبتمػػاة، ويػػتـ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ عػػدد مػػف العمميػػات والمسػػاندة ا

 األساسػػػػػػػػػية والتنظيمػػػػػػػػػات إلدارة وتشػػػػػػػػػميؿ المؤسسػػػػػػػػػات وتوجيييػػػػػػػػػا نحػػػػػػػػػو المايػػػػػػػػػات المطموبػػػػػػػػػة1
 (ٕٕٗ-ٕٔٗ، ص صٕٔٔٓ، محمد زكي عويس) 

رتبػػة وبػػذلؾ يعػػد البحػػث العممػػي مػػف أىػػـ الوظػػائؼ األساسػػية لمجامعػػات، بػػؿ إنػػو يحتػػؿ الم
الثانية في األىمية بعد التعميـ األكاديمي، وىو عنصػر ميػـ وحيػوى فػي حياتيػا كمؤسسػات عمميػة 
وفكريػػة، حيػػث إنػػو مػػف أىػػـ المقػػاييس الدالػػة عمػػى الػػدور القيػػادى لمجامعػػات فػػي المجػػاالت العمميػػة 
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تنتجيػػا والمعرفيػػة، بػػؿ إف سػػمعة الجامعػػات ومكانتيػػا تػػرتبط إلػػى حػػد كبيػػر باألبحػػاث العمميػػة التػػي 
وتنشػػرىا، والجامعػػػة ال يمكػػػف أف تسػػػيـ فػػػي عمميػػػة التنميػػػة إال بتفعيػػػؿ خليػػػات عمميػػػا البحثػػػي نحػػػو 
االىتمػػػػاـ بقضػػػػايا تػػػػرتبط بالتنميػػػػة، عبػػػػر دراسػػػػات ميدانيػػػػة ألنشػػػػطة المؤسسػػػػات فػػػػي العديػػػػد مػػػػف 
القطاعػػػات، وتقػػػديـ األبحػػػاث العمميػػػة لممؤسسػػػات لالسػػػتفادة منيػػػا فػػػي تطػػػوير أنشػػػطتيا اإلنتاجيػػػة 

  (ٕٚ، صٜٕٓٓ، جماؿ عمى الدىشاف) وتحسيف بيئة العمؿ والنشاط التنموى1
فػي تحسػيف مسػتويات المعيشػة خاصػة وبذلؾ تتمثػؿ األىميػة االسػتراتيجية لمبحػث العممػي 

% مػػف تقػػدـ بعػػض الػػدوؿ وتحقيػػؽ ٓٛ-ٓٙالػػدوؿ المتقدمػػة حيػػث يتسػػبب البحػػث العممػػي فػػي  فػػي
%؛  ٓٗ-ٕٓالرفاىية لشعوبيا، بينما يساىـ رأس الماؿ في تحقيؽ ىذا التقدـ بنسبة قد تتراوح بػيف 

وبالتالي تحقيؽ ذلؾ التقدـ المتعاظـ الذي يظير في العالـ اآلف ىو نتاج البحث العممي مف حيث 
االتصػػاالت وتػػدفؽ المعمومػػات والتقػػدـ فػػي عمػػـو الفضػػاء وتطبيقاتػػو، والتقػػدـ التكنولػػوجي فػػي ثػػورة 

دارة الوقػػػت مػػػف خػػػالؿ سػػػرعة ودقػػػة األداء، إعػػػداد المػػػوارد  مجػػػاالت اإلنتػػػاج والتصػػػنيع، تػػػوفير واع
ع البشرية في المجتمػع إعػداد عممًيػا ومنيجًيػا؛ ومػف ثػـ تػوفير القيػادات اإلداريػة والفنيػة فػي المجتمػ

والتػػػي يمكنيػػػا مػػػف تحمػػػؿ عػػػبء التنميػػػة الشػػػاممة بأبعادىػػػا المختمفػػػة، واالسػػػتمالؿ األمثػػػؿ لممػػػوارد 
البشػػػرية والماليػػػة والطبيعيػػػة التػػػي يمتمكيػػػا المجتمػػػع، فاسػػػتمالؿ الثػػػروات وتنشػػػيط المػػػوارد البشػػػرية 
 وتحقيػػػػػػػػؽ االسػػػػػػػػتثمار األمثػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػرأس المػػػػػػػػاؿ كميػػػػػػػػا مػػػػػػػػف مخرجػػػػػػػػات البحػػػػػػػػث العممػػػػػػػػي الفعػػػػػػػػاؿ1

  (ٕٓٓ-ٜٚٔ، ص صٕٓٔٓ مد جاد الربسيد مح) 
وال يسػػػػاعد البحػػػػث العممػػػػي فقػػػػط عمػػػػى كشػػػػؼ المعرفػػػػة وتطبيقيػػػػا والتعػػػػرؼ عمػػػػى الحمػػػػوؿ 
ا عمػػػى تطػػوير العمميػػة التدريسػػية والتػػي تعػػد وظيفػػػة  لممشػػكالت المختمفػػة؛ ولكنػػو يسػػاعد أيًضػػ
أساسػػية مػػف وظػػائؼ الجامعػػة، ومػػف ثػػـ يتوقػػؼ نجػػاح عضػػو ىيئػػة التػػدريس فػػي عممػػو عمػػى 

الىتماـ بكؿ مف عمميتي التدريس والبحث العممي؛ ألف كال منيمػا جػزء ميػـ ومكمػؿ لتطػوير ا
الجانػب اآلخػػر؛ وبالتػالي يتطمػػب نجػاح عضػػو ىيئػة التػػدريس االىتمػاـ بالقيػػاـ بأنشػطة البحػػث 
العممػػػي المختمفػػػة باعتبارىػػػا الوسػػػيمة األساسػػػية التػػػي تسػػػاعده عمػػػى التأكػػػد مػػػف صػػػدؽ األفكػػػار 

التػػي يقػػوـ بتدريسػػيا لطالبػػو مػػف جيػػة، ومػػدى إمكانيػػة تطبيقيػػا ومالءمتيػػا  وصػػحة المعمومػػات
ا يسػػػاعد النشػػػاط العممػػػي عمػػػى إمكانيػػػة التعػػػرؼ عمػػػى أحػػػدث  لمواقػػػع مػػػف جيػػػة أخػػػرى، وأيًضػػػ
النظريات والتقنيات والوسائؿ الجديدة في مجاؿ تخصصو ومدى االستفادة منيا وتطبيقيػا فػى 

  (ٔٛ-ٓٛ، ص صٕٔٓٓ، السعيد البناإسماعيؿ محمد دياب وعادؿ ) 1الواقع
وبػػذلؾ يتمثػػؿ الػػدور البحثػػي ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي تقػػديـ األبحػػاث العمميػػة المبتكػػرة 
عداد البحوث والمقػاالت العمميػة  والمتميزة التي تسيـ في االرتقاء بالبحث العممي في الجامعات، واع

نتاج بحوث مشتركة  التي تتابع التقدـ العممي وتنقؿ المفيد منو، والمشاركة في فرؽ بحثية متميزة واع
، وعميػػػو ينطػػػوي ىػػػذا  (ٖٖٓ، صٜٕٓٓ، طعمػػػت حسػػػيني إسػػػماعيؿ)وىادفػػػة، واإلشػػػراؼ عمػػػى الرسػػػائؿ العمميػػػة
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األداء البحثي لعضو ىيئة التدريس عمى العديد مف المكونات المعقدة والمركبة كاإلبداعية والجودة 
دع في الجامعة وىو الذى يعمؿ عمى تنميػة المعرفػة واالتصالية وكمية المخرجات، فيو الجزء المب

واالسياـ الجػاد فػي مسػيرة العمػـ لزيػادة رصػيد التػراث العممػي والحضػارى لإلنسػانية، وىػو المسػئوؿ 
عػػف التطػػور والتقػػدـ فػػي شػػتى المجػػاالت االجتماعيػػة واالقتصػػادية والحضػػارية، ومػػف ىنػػا فػػاألداء 

 (ٙٔٔ، صٜٕٓٓ، زلفي عبدالفتاح) س1البحثي مف أىـ مسئوليات عضو ىيئة التدري
ويتضح مف ذلؾ أف البحػث العممػي أحػد الميػاـ األساسػية لمجامعػات؛ فيػو المنػوط بنعػداد 
البحوث النظرية والتطبيقية مف أجؿ تطوير المعارؼ في مختمػؼ المجػاالت، والتوصػؿ إلػى حمػوؿ 

وتقػدميا وازدىارىػا، وتقػع  ونتائج تفيد في مواجية المشػكالت الحياتيػة وبالتػالي تطػوير المجتمعػات
 مسئولية ذلؾ عمى أعضاء ىيئة التدريس والباحثيف المؤىميف الذيف لدييـ كفايات البحث العممي1

 ثانًيا: معوقات منظومة البحث العممي في مصر:
مف العوامؿ التي تحتـ ضرورة التميز البحثي فػي الجامعػات المصػرية مػف  مجموعةىناؾ 

المعرفة اإلنسانية الػذي جعػؿ تقػادـ المعرفػة مػف أبػرز التحػديات التػى  حيث التراكـ المعرفي وتجدد
تواجػػو القػػوى البشػػرية العاممػػة فػػى مجػػاالت العمػػـ والتقنيػػة واإلدارة وثيقػػة االعتمػػاد عمػػى مخرجػػات 
البحث العممي، ترسيخ مبدأ المنافسة، ويظير ىذا مف خالؿ التصنيؼ العػالمي لمجامعػات؛ والػذي 

المعػػػايير لتقػػػويـ وقيػػػاس كفػػػاءة الجامعػػػات فػػػي مجػػػاؿ التعمػػػيـ الجػػػامعي  يعتمػػػد عمػػػى مجموعػػػة مػػػف
والبحث العممي، حيث يتـ ترتيب الجامعات بناء عمى جودة التعميـ، وجودة ىيئة التػدريس، وجػودة 
البحث العممػي، وزيػادة االىتمػاـ بػرأس المػاؿ الفكػرى؛ وىػو مػا تممكػو المؤسسػة مػف أفكػار وتقنيػات 

ثػروة األعظػـ لممؤسسػة، ويمثػؿ اسػتثماره التحػدى األكبػر لػإلدارة المعاصػرة ورصيد معرفي وجعمو ال
فػػي تطػػوير مخرجػػات وخػػدمات متفوقػػة وتعميػػػؽ القػػدرات التنافسػػية لممؤسسػػة، األمػػر الػػذي يجعػػػؿ 
 إسػػػػػياماتو فػػػػػي العمػػػػػؿ أكثػػػػػر أىميػػػػػة وأخطػػػػػر تػػػػػأثير فػػػػػى إنجػػػػػازات المؤسسػػػػػات المنتمػػػػػيف إلييػػػػػا1

  (ٕٙ-ٕ٘، ص صٕ٘ٔٓ، مناؿ سيد يوسؼ)
وفػػي مقابػػؿ ذلػػؾ يعػػاني البحػػث العممػػي فػػي الجامعػػات المصػػرية مػػف ثمػػة معوقػػات تتمثػػؿ 
فػي  قمػة االىتمػاـ بػو مػػف مختمػؼ الجيػات نتيجػة انخفػاض الػػوعي وقمػة المعرفػة المتصػمة بأىميتػػو 
فػػػػى الحيػػػػاة، ضػػػػعؼ وانخفػػػػاض المؤسسػػػػات التػػػػي تتػػػػولى ميمػػػػة البحػػػػث العممػػػػي خاصػػػػة البحػػػػوث 

نجازاتيػػػػا، اقتصػػػػار ميػػػػاـ البحػػػػوث فػػػػي التطبيقيػػػػة؛ ممػػػػا يضػػػػعؼ االىت مػػػػاـ بالتطبيقػػػػات العمميػػػػة واع
الجامعػػػات عمػػػى البحػػػوث المرتبطػػػة بالحصػػػوؿ عمػػػى شػػػيادات الترقيػػػة فػػػي مجػػػاالت محػػػددة وعػػػدـ 
ارتباطيا بالواقع وتواصميا، ضعؼ المكانة االجتماعية والمينية لمباحثيف نتيجة قمػة االىتمػاـ بيػـ؛ 

 مميػػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػػاعدة عمػػػػػػػػػػػػػى البحػػػػػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػػػػػي1ممػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػػػػػى انخفػػػػػػػػػػػػػاض البيئػػػػػػػػػػػػػة الع
  (ٗٙ-ٖٙ، ص صٕٓٔٓ، عبدالحسف بف أحمد)
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كمػػػػا يعػػػػاني البحػػػػث العممػػػػي مػػػػف قصػػػػور اإلنفػػػػاؽ عميػػػػو بشػػػػقيو التطبيقػػػػي واألساسػػػػي فػػػػي 
الجامعػػات المصػػرية، وأدى ذلػػػؾ إلػػى إضػػعاؼ قػػػدرة المجتمػػع المصػػرى عمػػػى مواكبػػة التطػػور فػػػي 

ية ىيكمية تحدد النشاط البحثي لعضػو ىيئػة التػدريس  عف عدـ وجود خلجميع مرافؽ الحياة، فضاًل 
وعدد الساعات التي يجب قضاؤىا في العمؿ البحثي وفؽ برنامج مرسػـو وخطػة موضػوعة بشػكؿ 
 سػػػػػػميـ، وانخفػػػػػػاض المسػػػػػػتوى النػػػػػػوعى لمبحػػػػػػث العممػػػػػػي، ومعاناتػػػػػػو مػػػػػػف البيروقراطيػػػػػػة والػػػػػػروتيف1

   (٘ٚ، صٕٚٓٓ، محمد زكي عويس) 
( حيث االفتقار إلػى التشػريعات التػي تػنظـ ٕٚٓٓة )رمضاف أحمد، وىذا ما أشارت إليو دراس

حركػػػة السياسػػػات البحثيػػػة لمجامعػػػات المصػػػرية، غيػػػاب خليػػػات الػػػربط بػػػيف البحػػػث العممػػػي وأىدافػػػو مػػػف 
ناحيػػة، وأىػػداؼ وتطمعػػات المؤسسػػات المجتمعيػػة مػػف ناحيػػة أخػػرى، والسػػيما االقتصػػادية منيػػا وكػػذلؾ 

تنمية رأس المػاؿ الفكػري واالسػتثمار فػي المػوارد البشػرية باعتبارىػا  ضعؼ إسيامات البحث العممي في
   (ٕٓٓ، صٕٚٓٓ، رمضاف محمد عيد) المحؾ والمعيار األوؿ في تقدـ المجتمعات المعاصرة1

كمػػا أف مػػف نقػػاط ضػػعؼ اإلنتاجيػػة العمميػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات المصػػرية 
 إنتاج مف يقدمونو ما عمى التدريس ىيئة ألعضاء الجامعة مف المقدـ والمعنوي المادي التشجيع قمة

 معظػـ اعتمػاد، العممػي لإلنتػاج المطموبػة والماليػة الماديػة المػوارد تػوفير إلػى الجامعة افتقار، عممي

، الكتػب تػأليؼ عمػى التػدريس ىيئػة عضػو حمػاس مػف يقمػؿوالػذي  الدراسػية المػذكرات عمػى الدراسػة
 تعػدد، المختمفػة التخصصػات فػي والمشػروعات البحػوث منيػا تنطمػؽ التػي البحثيػة الخػرائط نػدرة

 1العمميػػة اإلنتاجيػػة زيػػادة دوف تحػػوؿ بالجامعػػة التػػدريس ىيئػػة أعضػػاء وميػػاـ مسػػئوليات
  (ٜٖٔ-ٖٛٔ، ص صٕٗٔٓ، جمعو سعيد تيامي) 

 ومـــــن ثـــــم فالتحـــــديات التـــــي تواجـــــو منظومـــــة البحـــــث العممـــــي المصـــــرية تتمثـــــل فـــــي:
    (ٖٖ، صٕ٘ٔٓ، العربيةجميورية مصر )

 ضػعؼ إلػى أدى ممػا العممػي؛ البحػث لتطػوير الالزمػة والمعموماتيػة التحتيػة البنيػة ضػعؼ -

 اتخػاذ دعػـ عمػى القػدرة عػدـ وبالتػالي المختمفػة؛، البحثيػة المؤسسػات البيانػات لػدى قاعػدة

 القرار1

 يػؤدي الترقيػة؛ ممػا لمػرض العممػي النشػر عمػى البحثيػة والمراكػز الجامعػات إنتػاج انحصار -

 مػف لتطويرىػا الصػناعة مػع تعاقػدات عمػى لمحصػوؿ الجيػود بػذؿ عػف عزوؼ الباحثيف إلى

 العممي1 البحث خالؿ

 وحػؿ الحمػوؿ بعػض إليجػاد مؤسسػية وليسػت شخصػية بصػفة بالبػاحثيف الصػناعة اسػتعانة -

 .مشاكؿ التصنيع بعض

 أو والتطػوير البحػوث ومؤسسػاتالخدميػة  أو اإلنتاجيػة المؤسسػات بػيف الثقة مستوى تدني  -

 .الجامعات
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 العممي1 البحث لميزانية الالـز الدعـ لضخ ومتزايدة وثابتة رئيسة مصادر وجود عدـ -

 .العممي والبحث التعميـ تدعيـ عف والقطاع الخاص األعماؿ أصحاب إحجاـ -

 لمبحػث الممولػة الجيػات مػف مشػروعات عمى لمحصوؿ التدريس ىيئة أعضاء إقباؿ ضعؼ -

 العممي1

 جيػة مػف العممػي بالبحػث العػامميف لميػر واالبتكػار العممػي البحػث لتمويػؿ خليػات وجود عدـ -

 .الدولة

 فػي المشاركة لتوسيع خبرة كبيوت البحثية والمراكز المصرية الجامعات تسويؽ في القصور -

 .وتكنولوجية مشروعات تنموية

العممػػػي فػػػي مصػػػر ( أيًضػػػا أف مػػػف أىػػػـ معوقػػػات البحػػػث ٕٙٓٓويػػػري )محمػػػد سػػػكراف، 
ضػػػػعؼ المشػػػػاركة المجتمعيػػػػة ومنظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني فػػػػي تفعيػػػػؿ وتنشػػػػيط البحػػػػث العممػػػػي 
وتطػػػػػويره؛ ويرجػػػػػع ذلػػػػػؾ إلػػػػػى العديػػػػػد مػػػػػف األسػػػػػباب السياسػػػػػية والثقافيػػػػػة واالقتصػػػػػادية والتنظيميػػػػػة 
والبيروقراطيػػػة، فضػػػال عػػػف انتشػػػار المصػػػالح الشخصػػػية وتممبيػػػا عػػػف المصػػػمحة العامػػػة فػػػي ظػػػؿ 

ية وطمياف القيـ المادية وأيديولوجيا السوؽ في التعامؿ مع الػوطف، فالمشػاركة المجتمعيػة مػا األنان
زالت دوف المستوى، ولـ تصؿ بعد إلػى المسػتوى المنشػود والمػأموؿ، باإلضػافة إلػى تركيػز البحػث 
العممي عمػى مػا حػدث ولػيس مػا يحػدث أو مػا سػوؼ يحػدث، وعمػى الكػـ أكثػر مػف الكيػؼ، وعمػى 

ولػػيس التحػػاور والتكامػػؿ بػػيف المعػػارؼ والعمػػوـ، وعمػػى المعمومػػات أكثػػر مػػف المعرفػػة،  االنفصػػاؿ
وعمػػى ثقافػػة المػػذاكرة أكثػػر مػػف التركيػػز عمػػى ثقافػػة اإلبػػداع، فمابػػت العقميػػة العمميػػة الناقػػدة القػػادرة 

تقاف مياراتو1   (ٕٛ٘-ٕٚ٘، ص صٕٙٓٓ، محمد سكراف) عمى البحث واع
 لموصػوؿ شػاممة اسػتراتيجية خطػة تمتمػؾ والتكنولوجيػا ممػيالع البحػث وبػالرغـ مػف أف وزارة

 والتعاوف المصرية الخارجية لمسياسة االستراتيجية المصالح بما يخدـ المعرفة عمى قائـ اقتصاد إلى

 فػي الفنيػة المسػاعدة وتػوفير واألكػاديمييف المصػرييف البػاحثيف قػدرات بنػاء خالؿ مف وذلؾ الدولي، 

 ومراقبػة العمػـو والتكنولوجيػا لحوكمػة الممارسػات أفضػؿ وتطبيػؽ والتكنولوجيػا العمػوـ سياسات إعداد

 تػداوؿ األدممػة وتحقيػؽ البػاحثيف تنقػؿ سػيولة وتعزيػز والتجديػد والتكنولوجيػا العمػوـ مبػادرات وتقيػيـ

 والنيػوض والصػناعية األكاديميػة الجيػات بػيف التعػاوف وتعزيػز الخػارج فػي المصػرييف لمبػاحثيف

 فػي لمتميػز مراكػز وتأسػيس والتجديػد والتكنولوجيػا العمػوـ مبػادرات وزيػادة تمويػؿ االبتكػار بنمكانػات

براـ  البحوث، ومؤسسات الجامعات  وترسػيخ والبحثيػة األكاديميػة المؤسسػات بيف التوأمة اتفاقيات واع

 التطػويرو  األبحػاث مسػتقبؿ يػزاؿ الكبير، إال أنػو ال االستراتيجي االىتماـ المناطؽ ذات مع التعاوف

 البحػث قيمػة تقدير كفاية وعدـ المالية الموارد تخصيص سوء ظؿ في وذلؾ المحؾ، مصر عمى في

 ارتباط ومدى األبحاث تطمب التي والصناعية األكاديمية بيف المجتمعات الثقة وعدـ ونتائجو العممي

 ومػا الحقيقيػة، باالحتياجات وارتباطيا في ضوء جودتيا األبحاث ىذه عمى والطمب بالواقع األبحاث
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 فسػوؼ ،مصػر فػي التطػوير بػرامج عمػى لمتػأثير والتطػوير عمػى األبحػاث حقيقيّ  طمب ىناؾ يكف لـ

 الحكومػة قياـ مف الرغـ وعمى والموارد، التطبيقية مضيعة لموقت والسيما ،األبحاث وجود قيمة تبقى

 المزيد إلى حاجة تزاؿ ىناؾ ال والتطوير األبحاث لدعـ والتنافسية التمويؿ خليات مف مجموعة بوضع

  (ٖٛٔ، صٕٕٔٓ، محسف الميدي سعيد) والدعـ1 االلتزاـ صعيد عمى الحثيثة الجيود مف
ويتضح مف ذلؾ مدى معاناة منظومة البحث العممي بالجامعات المصرية مػف العديػد مػف 
أوجو القصور التي منيا يتعمؽ بقمة الموارد المالية الالزمة لتفاني الباحثيف وأعضاء ىيئة التػدريس 
فػػػػي أبحػػػػاثيـ وتػػػػوفير ليػػػػـ البنيػػػػة التحتيػػػػة الداعمػػػػة لإلبتكػػػػاراتيـ، واألخػػػػرى المتعمقػػػػة ببيروقراطيػػػػة 
التشػػريعات والسياسػػات البحثيػػة، والثالثػػة المتعمقػػة بضػػعؼ العالقػػة بػػيف منظومػػة الجامعػػة والبحػػث 
العممي والجيات المجتمعية والصناعية المختمفة المستفيدة منيا، والرابعػة المتعمقػة بمنظومػة إعػداد 

سػتراتيجيات الباحثيف وتطوير أدائيـ، كؿ ىذا بالرغـ مف وجود العديد مػف النػدوات والمػؤتمرات واال
التي تؤكد عمى أىمية منظومة البحث العممي المصرية وبضرورة تطويرىا مف أجؿ المحػاؽ بركػب 

 الدوؿ المتقدمة1

 ثالثًا: مؤشرات كفاءة األداء البحثي بالجامعات المصرية:
)األىػػػػداؼ ومؤشػػػػرات  ٖٕٓٓتشػػػػير وثيقػػػػة اسػػػػتراتيجية التنميػػػػة المسػػػػتدامة  رؤيػػػػة مصػػػػر 

 بنػاء عمػى بالعمؿ المصرية الحكومة عرفة واالبتكار والبحث العممي إلى تعيداألداء( في مجاؿ الم

اإلنسػاف،  رفاىيػة وضػماف الدولػة ولنموىػا لقػوة الػداعـ واالبتكػار اإلبػداع عمػى قػائـ مجتمػع معرفػي
 تحتيػة وبنيػة واالبتكػار، والتكنولوجيػا لمبحػث العممػي متكاممة وطنية منظومة خالؿ مف ذلؾ ويتحقؽ

 اإلبػداع، عمػى قػادر بشػري الجػودة، وعنصػر عاليػة واالبتكػار والتكنولوجيػا العممػي لمبحػثوتشريعية 

 خػالؿ مػف والتنفيػذ القابمة لمقياس القومية األولويات تحديد عمى بالقدرة المعرفي يتميز المجتمع وىذا

محػدد، ومػف مؤشػرات قيػاس األداء البحثػي كمػا  زمنػي بجػدوؿ واضػحة ومرتبطػة اسػتراتيجية خطػة
 البحػث مؤسسػات االبتكػار، جػودة :فػي مجػاؿ دولػة عالميًّػا ٓٗأفضػؿ  ارت إلييا  مصػر ضػمفأش

 :عالميًّػا فػي مجػاؿ دولػة ٕٓأفضػؿ ضػمف المبدعػة، ومصػر والقدرات المواىب عمى الحفاظ العممي،
   (ٖ، صٕ٘ٔٓ، جميورية مصر العربية) الفكرية1 الممكية االختراع، حقوؽ براءات عدد

 الذي والتطوير البحث مؤشر وىو العالمي االبتكار لمؤشر الميمة المؤشرات إحدى وبدراسة

الكمػي(،  )العػدد البػاحثيف عػدد مؤشػرات خػالؿ مػف والتطػوير البحػث أنشػطة وكفػاءة مسػتوى يقػيس
 ثالث أفضؿ درجة متوسط قياس خالؿ مف البحثية المؤسسات جودة والتطوير، عمى البحث اإلنفاؽ

وبدرجػة  ٓ٘ مصػر ترتيػب أف وجػد ٖٕٔٓ عػاـ لمجامعػات العػالمي التصػنيؼ QSفػي جامعػات،
 البحػث مؤشػر فػي ٕٖ المرتبػة تحتػؿ حيػث ماليزيػا فيػي المقارنػة الػدوؿ بػيف مرتبة أعمى ، أما1ٕٙٔ

   (ٕٓ، صٕ٘ٔٓ، جميورية مصر العربية) درجة1 1ٖٔٔبمعدؿ  والتطوير
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كما يوجد في الوقت الحاضر مجموعة مف مؤشرات العمـ والتكنولوجيا العالمية، وتسػتخدـ 
ىذه المؤشرات الدولية عند اتخاذ القرارات ذات الصمة بالعمـ والتكنولوجيا فى الدوؿ المختمفة، وأىـ 

مؤشػػػر اإلنفػػػاؽ عمػػػى البحػػػث العممػػػي والتطػػػوير التكنولػػػوجي، وأعػػػداد األفػػػراد فػػػي  ىػػػذه المؤشػػػرات 
األنشػػػطة العمميػػػة والتكنولوجيػػػة، والبحػػػوث المنشػػػورة كمقيػػػاس لإلنتػػػاج العممػػػي، وبػػػراءات االختػػػراع 
كمقياس لمقدرة التكنولوجية، باإلضافة إلى أف مف مؤشػرات تقيػيـ نشػاط الدراسػات العميػا والبحػوث  

ي مجػاؿ مدى كفاية وكفاءة أعضاء ىيئػة التػدريس بالجامعػة، كفػاءة اليياكػؿ التنظيميػة والبشػرية فػ
الدراسػػػات العميػػػا بالجامعػػػة، نسػػػبة اإلنفػػػاؽ عمػػػى البحػػػث العممػػػي والدراسػػػات العميػػػا عمػػػى المسػػػتوى 
القػػػومي وعمػػػى مسػػػتوى كػػػؿ مؤسسػػػة بحثيػػػة، عػػػدد البػػػاحثيف الحاصػػػميف عمػػػى درجػػػات عمميػػػة مػػػف 
الخػػارج، عػػدد العممػػاء والبػػاحثيف المتميػػزيف عمػػى المسػػتوى الػػدولي فػػي نطػػاؽ تخصصػػاتيـ، مػػدى 

فايػػة المػػوارد واإلمكانيػػات الماديػػة والمعمميػػة والبحثيػػة لمقيػػاـ بػػالبحوث العمميػػة واالبتكاريػػة، كفػػاءة وك
عدد البحوث أو الباحثيف الذيف حصموا عمى شيادات تقدير أو مكافتت تميز عمى النطػاؽ الػدولي 

، أو المحمػػػي، عػػػدد األسػػػاتذة واألسػػػاتذة المسػػػاعديف والمدرسػػػيف والمدرسػػػيف المسػػػاعديف والمعيػػػديف
ونسػػػبة كػػػؿ فئػػػة إلػػػى إجمػػػالي الفئػػػات األخػػػرى، عػػػدد المػػػؤتمرات والنػػػدوات البحثيػػػة التػػػى تمػػػت فػػػي 

بحػػوث -دكتػػوراه-ماجسػػتير-الجامعػػة، نوعيػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث المقدمػػة مػػف الجامعػػة)دبموـ
مشػػػاركة فػػػي مشػػػروعات بحثيػػػة(، عػػػدد جػػػوائز الجػػػودة العالميػػػة فػػػي مجػػػاؿ البحػػػث العممػػػي -ترقيػػػة

عمييػػا الجامعػػة، عػػدد البحػػوث المنشػػورة فػػي دوريػػات أجنبيػػة نسػػبة إلػػى إجمػػالي البحػػوث الحاصػػمة 
المنشػػػػػورة عمػػػػػى مسػػػػػتوى قسػػػػػـ عممي/كمية/جامعة/دولػػػػػة مػػػػػا، نسػػػػػبة أعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس إلػػػػػى 

 (٘ٓ٘-ٖٓ٘، ص صٕٓٔٓ سيد محمد جاد الرب)الباحثيف1
مـي بالجامعـات وفيما يمي عرض لبعض المؤشرات الخاصة بكفاءة منظومـة البحـث العم

 المصرية:
  تعتبر المػوارد البشػرية عاليػة التأىيػؿ مػف أىـػ مػدخالت ومقومػات العمػؿ أعداد العمماء والباحثين -ٔ

في األنشطة البحثيػة والتطويريػة واالبتكاريػة، وتمتمػؾ مصػر ثػروة عدديػة مػف العممػاء البػاحثيف، إال 
ولػػػػوجي المسػػػػتمر وكفػػػػاءة إدارة أنػػػػو يجػػػػب التأكيػػػػد عػػػػى أىميػػػػة االحتكػػػػاؾ العممػػػػي والتواصػػػػؿ التكن

منظومػػة العمػـػ والتكنولوجيػػا لالسػػتفادة بيػػذه الثػػروة البشػػرية، كمػػا أف وجػػود عػػدد كبيػػر مػػف العممػػاء 
لػػيس فػػي حػػد ذاتػػو دلػػيال عمػػى النجػػاح ولكػػف إنتػػاجيـ العممػػي ومخرجػػات بحػػوثيـ وأثػػر ذلػػؾ عمػػى 

  (ٖٗٓ-ٖٖٓ، ص صٕٔٔٓ، فاتف محمد عبدالمنعـ)المجتمع ىو ما يجب السعي إليو1
 

ويعتبػػػر مؤشػػػر عػػػدد البػػػاحثيف العػػػامميف فػػػى البحػػػث والتطػػػوير لكػػػؿ مميػػػوف نسػػػمة مػػػف أىػػػـ        
(، وكػذلؾ ٕ) ويوضػح الجػدوؿ تدؿ عمػى مػدى اىتمػاـ مجتمػع مػا بالبحػث العممػى، يالمؤشرات الت

حسػب تقريػر اليونسػكو عػف العمػـو لعػاـ  ـ ٖٕٔٓعػاـ  ( عدد الباحثيف لكؿ مميػوف نسػمةٙالشكؿ)
  (٘ٔ، صٕ٘ٔٓ، منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة) 1ـٕ٘ٔٓ
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 م7101عام عدد الباحثين لكل مميون نسمة  (7جدول )
 الدولة اليابان تركيا أمريكا كندا مصر فرنسا المانيا

4.5534 4.4436 5.035 443.35 .3.434 ....35 5.343. 
عدد الباحثين لكل 

 مليون نسمة

 .02م، ص0202، اليونسكو، باريس، فرنسا، 0202منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة: تقرير اليونسكو للعلوم حتى عام المصدر: 

 م7101عام عدد الباحثين لكل مميون نسمة  (4) الشكل

 
مصػػر بالنسػػبة لػػدوؿ  انخفػػاض عػػدد البػػاحثيف فػػى والشػػكؿ السػػابقيف يتضػػح مػػف الجػػدوؿو 

 كنػدا وتمييػا ألمانيػا، وتحتػؿ مصػر المرتبػة األخيػرة العالـ، حيث تحتػؿ اليابػاف المرتبػة األولػى تمييػا 
 بالبحػث العممػى والبػاحثيفمصػر اىتمػاـ  نػدرةوىػذا يػدؿ عمػى  ،فى عدد الباحثيف لكؿ مميوف نسمة

  مقارنة بدوؿ العالـ1
التمويػػؿ المناسػػب لمبحػػث العممػػي والتكنولػػوجي عمميػػة شػػديدة   يعتبػػر تػػوفير التمويــل والمــوارد الماديــة -ٕ

الصعوبة؛ وتتعدد مصػادر التمويػؿ فػي الػدوؿ الرأسػمالية، ويػتـ الحصػوؿ عمييػا مػف الحكومػة والبنػوؾ 
والصػناعة والييئػات والمػػنح، ومػف أىـػ ىػػذه المصػادر التعاقػدات بػػيف الشػركات الصػناعية ومؤسسػػات 

ائمة عمى العمـ والتي تسػتفيد مػف نتائجيػا ىػذه المؤسسػات، ويكػوف البحث العممي لدعـ الصناعات الق
ليػػا عائػػد كبيػػر عمػػى المػػدى الطويػػؿ، وتتحػػدد مخصصػػات البحػػث العممػػي والتنميػػة التكنولوجيػػة مػػف 

% مػف الػدخؿ القػومي فػي مصػر، وبػالرغـ مػف ذلػؾ فػنف 1ٛٓالدخؿ القومي والػذى وصػؿ إلػى نسػبة 
يػر، فضػال عمػى كونػو متنػاثر وغيػر موجػو فػي معظمػو لمبحػث المتاح الفعمػي يقػدر بأقػؿ مػف ذلػؾ بكث

العممػػػي؛ فػػػالجزء األكبػػػر منػػػو يخصػػػص لبنػػػود المرتبػػػات والمكافػػػتت، وممػػػا يزيػػػد مػػػف عجػػػز التمويػػػؿ 
الحكػػومي لمبحػػث العممػػي فػػي مصػػر غيػػاب وضػػتلة التمويػػؿ الػػوارد مػػف القطػػاع الخػػاص الخػػدمي أو 

حدودة والمتاحة لمبحػث العممػي والتنميػة التكنولوجيػة اإلنتاجي، عالوة عمى غياب التوظيؼ لمموارد الم
 مػػػػػػػف حيػػػػػػػث عػػػػػػػدـ االسػػػػػػػتفادة بالشػػػػػػػكؿ المرضػػػػػػػي مػػػػػػػف المػػػػػػػنح واليبػػػػػػػات والمعونػػػػػػػات الخارجيػػػػػػػة1

   (ٖٛ-ٕٛ، ص صٕٙٓٓ، حامد عمار ومحسف يوسؼ)
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وتعػػد عمميػػة تػػوفير المػػوارد الماليػػة الالزمػػة لتطػػوير التعمػػيـ الجػػامعي مػػف أىػػـ المشػػكالت 
التػػػي تواجػػػو الجامعػػػات المصػػػرية، حيػػػث يؤكػػػد الواقػػػع الفعمػػػي أف التمويػػػؿ الحكػػػومي ىػػػو المصػػػدر 
الوحيد الذي تعتمد عميو الجامعات الحكومية المصرية وأف ىناؾ نقًصػا فػى المػوارد الالزمػة لتقػديـ 

جامعي عمى درجة عالية مف الكفاءة، وأف الجامعات تفتقد إلى بدائؿ مختمفة لتنويع مصادر  تعميـ
تمويميػػػػا، وعميػػػػو تسػػػػعى الحكومػػػػة المصػػػػرية إلػػػػى إيجػػػػاد مصػػػػادر غيػػػػر حكوميػػػػة لتمويػػػػؿ التعمػػػػيـ 

  (ٔٗٔ-ٜٖٔ، ص صٜٕٓٓ، رفعت عزوز وطارؽ عبدالرؤوؼ عامر) الجامعي1
 

النصػػيب النسػػبي لمعمولػػة مػػف اإلنفػػاؽ  :ة البحػػث العممػػيومػػف مؤشػػرات المػػوارد الماليػػة لمنظومػػ
عمى البحث العممي في العالـ، نصيب الفرد في الدولة مػف اإلنفػاؽ العػاـ عمػى البحػث العممػي، اإلنفػاؽ 
المحمي عمى البحث العممي كنسبة مف النػاتج المحمػي، إنفػاؽ الشػركات عمػى أنشػطة البحػث والتطػوير، 

ممػػي  عػػدد األبحػػاث العمميػػة المنشػػورة عالميػػا فػػي مجػػاالت العمػػـو ومػػف مؤشػػرات مخرجػػات البحػػث الع
واليندسػػة والعمػػـو االجتماعيػػة، عػػدد بػػراءات االختػػراع الصػػادرة مػػف مكاتػػب بػػراءات االختػػراع األمريكػػي 

( نسػػػبة اإلنفػػػاؽ عمػػػى البحػػػث ٚ( والشػػػكؿ )ٖويوضػػػح الجػػػدوؿ ) ، (ٕٕ٘، صٕٔٔٓ، محسػػػف توفيػػػؽ)واألوروبػػػي
 لمحمى اإلجمالى فى بعض دوؿ العالـ مقارنة بمصر1والتطوير مف الناتج ا

( نسبة اقنفاق عمى البحث والتطوير من الناتج المحمى اقجمالى فى بعض دول 1جدول )
 م7101العالم لعام 

 الدولة إسرائيل كوريا اليابان ألمانيا أمريكا فرنسا انجلترا مصر

036. .36. 434. 43.. 43.5 .345 43.5 434. 

 نسبة اإلنفاق على البحث 
والتطوير من الناتج 

 المحلى %

 .9، صمرجع سابق،  0202منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة: تقرير اليونسكو للعلوم حتى عام المصدر: 
( نسبة اقنفاق عمى البحث والتطوير من الناتج المحمى اقجمالى فى بعض دول 5شكل )

 م7101العالم لعام 
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ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ والشػػكؿ السػػابقيف انخفػػاض نسػػبة اإلنفػػاؽ عمػػى البحػػث العممػػى فػػى 
مصر مقارنة بدوؿ العالـ، وتأتى إسرائيؿ فى المرتبة األولى عالميًّا فى نسبة اإلنفػاؽ عمػى البحػث 

( مف 1ٙٛٓ%( ومصر في المرتبة األخيرة حيث بممت النسبة )1ٕٔٗالعممى حيث بممت النسبة )
 ي اإلجمالي1الناتج المحم

 لبحػوثيـ الباحثيف نشر ويتوقؼ العممي، البحث دعامات مف قوية دعامة يمثؿو  النشر العممي: -ٖ

 الشيرة حب أو ،ىأعم عممية درجات ىإل الترقية الدوافع ىذه مفو  ،متعددة دوافع ىعم ودراساتيـ

 عمػييـ البشػرية حػؽ مف أف والباحثيف العمماء بعض وشعور العممية األوساط في الصيت وذيوع

 أف فػي أيضػا رغبػتيـ بػؿ ،منيػا يعػانوف التي لممشكالت مالئمة حموؿ تقديـ في الجادة المشاركة

 تطمػب التػي المشػيورة الدوليػة والمصػانع العالميػة التجاريػة الشػركات واىتماـ أنظار محط يكونوا

 مػف كثيػر حػؿ ىعمػ المصػانع وتمػؾ الشػركات ىػذه تسػاعد التػي والدراسػات البحػوث إجػراء

 العمميػة البحػوث نشػر ومف صػعوبات ،ضخمة مالية مكافتت نظير منيا يتعان التي المشكالت

 تكػاليؼ وارتفػاع القوميػة الػدوريات أو المجػالت إلصػدار الػالـز التمويػؿ ىبوط النامية الدوؿ في

 وةعػال االنتشػار، وواسػعة الصػيت ذائعػة الدوليػة العمميػة والػدوريات المجػالت فػي البحػوث نشػر

 النشػػػر ىلػػػإ طريقيػػػا تأخػػػذ حتػػػى طػػػويال وقتػػػا البحػػػوث ىػػػذه اسػػػتمراؽى عمػػػ
 ( ما يمي ٛ(، والشكؿ )ٗ، ويتضح مف الجدوؿ )(ٜٙ٘-ٛٙ٘، ص صٕٓٔٓ، أحمد محمود محمد)

 م7102عام  الحصة العالمية من المنشورات العممية (2جدول )
 الدولة اليابان تركيا أمريكا كندا مصر فرنسا المانيا الهند

4.2 7.2 5.1 0.7 4.3 25.3 1.9 5.8 
الحصة العالمية 
 للمنشورات )%(

 .01، صمرجع سابق،  0202منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة: تقرير اليونسكو للعلوم حتى عام المصدر:  
 م7102عامالمنشورات العممية  الحصة العالمية من (6شكل )
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مقارنػة  مصػريتبيف مػف الجػدوؿ والشػكؿ السػابقيف انخفػاض عػدد المنشػورات العمميػة فػى  
حققػػت  يبالنسػػبة لمػػدوؿ المتقدمػػة والتػػ امرتبػػة متػػأخرة جػػدًّ  يفػػ حيػػث إنيػػا جػػاءتبالػػدوؿ المتقدمػػة، 

فػي  مف كتػب ومقػاالت وأبحػاث عمميػةمف المنشورات العممية  %(1ٚٓنسبة الحصة العالمية ليا )
ويػػدؿ ذلػػؾ  %(1ٖٕ٘نسػػبة تصػػؿ إلػػى )اليػػات المتحػػدة األمريكيػػة تسػػتحوذ عمػػى أكبػػر الو حػػيف أف 

  البحث العممى1 مصر مقارنة بدوؿ العالـ باىتماـ  تدنيعمى 

  ال شػؾ أف المنشػورات العمميػة وبػراءات االختػراع مؤشػرات مفيػدة عػف نشػاط براءات االختراع -ٗ
ذاتيػا عػف النشػاط االبتكػاري الػذي يعتبػر  البحث العممي والتطػوير التقػاني، إال أنيػا تعبػر بحػد

أقرب صمة إلى النتائج الداعمة لمتنمية، ويشػمؿ االبتكػار الػوطني بشػكؿ عػاـ تطػوير منتجػات 
وعمميػػػات إنتػػػاج خػػػدمات جديػػػدة وتطػػػوير تقنيػػػات مسػػػتحدثة لالسػػػتخداـ فػػػي المرافػػػؽ التنمويػػػة 

ػػػا فػػػي أدائيػػػا أو فػػػي رفػػػ ع كفاءتيػػػا، وال تتػػػوفر بيسػػػر المختمفػػػة، حيػػػث تمعػػػب التقانػػػة دوًرا ميمًّ
مؤشرات ترتبط بالعمميات االبتكارية كأنشطة التصميـ اليندسي لممنتجات ولمعمميات اإلنتاجية 

عػدد بػراءات االختػراع عمػى قػدرة المنظومػة  ، ويػدؿ(ٖ٘ٔ، صٕٔٔٓ، فػاتف محمػد عبػدالمنعـ)والبرمجيات
 ما يمي  يوضحاف  (ٜ) والشكؿ (٘) الجدوؿو البحثية عمى االبتكار والتجديد، 

لبراءات االختراع والعالمات  يعدد براءات االختراع المسجمة فى المكتل األمريك (3جدول )
 م7101عام التجارية 

 الدولة اليابان تركيا أمريكا كندا مصر فرنسا المانيا الهند

3317 17586 7287 52 7761 139139 113 52835 
عدد براءات 

 االختراع

 .02، صمرجع سابق،  0202منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة: تقرير اليونسكو للعلوم حتى عام المصدر:  

لبراءات االختراع والعالمات  يعدد براءات االختراع المسجمة فى المكتل األمريك (7) الشكل
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انخفػػػاض عػػػدد بػػػػراءات االختػػػراع المسػػػجمة فػػػػى  السػػػابقيفيالحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ والشػػػػكؿ و 
( لمواليػػػػػات المتحػػػػػدة ٜٖٜٖٔٔ( فػػػػػى مقابػػػػػؿ )ٕ٘فػػػػػى مصػػػػػر ) ـٖٕٔٓي لعػػػػػاـ المكتػػػػب األمريكػػػػػ

عمػى أف مصػر  ميػـاألمريكية والتى تحتؿ المرتبة األولى فى عػدد بػراءات االختػراع، وىػذا مؤشػر 
 1ي لمبحث العممياالىتماـ الكاف توليال 

 

بؽ لػػبعض مؤشػػرات كفػػاءة منظومػػة البحػػث العممػػي بالجامعػػات ويتضػػح مػػف العػػرض السػػا
المصػػرية تػػدنى مسػػتوى األداء البحثػػػي مقارنػػة بالػػدوؿ األخػػرى؛ ويرجػػػع ذلػػؾ إلػػى تمػػؾ المشػػػكالت 
والسػػمبيات التػػي يعػػاني منيػػا البحػػث العممػػي فػػي الجامعػػات والمراكػػز البحثيػػة المصػػرية، ومػػف ىنػػا 

كػؿ جامعػة مصػرية، وكػذلؾ كفػاءة مختمػؼ الكميػات  تبرز الحاجة إلى الوقوؼ عمػى مسػتوى كفػاءة
والمؤسسات الجامعيػة فيمػا يخػص أدائيػا البحثػي فػي ضػوء مجموعػة مػف مؤشػرات األداء البحثػي؛ 
حتػػى يتسػػني ليػػا وضػػع الحمػػوؿ لمواجيػػة ىػػذه المشػػكالت واالرتقػػاء بمسػػتوى كفػػاءة األداء البحثػػي، 

أداء الجامعػػات وتحديػػد مسػػتواياتيا مثػػؿ  بحيػػث تسػػتخدـ تمػػؾ المػػداخؿ المسػػتحدثة فػػي تقػػويـ كفػػاءة
 مدخؿ التحميؿ التطويقي لمبيانات، ويظير ذلؾ في المحور التالي1

المحـــور الثالـــث: واقـــع قيـــاس كفـــاءة األداء البحثـــي بجامعـــة بنيـــا باســـتخدام مـــدخل التحميـــل 
  التطويقي لمبيانات:

تعد جامعة بنيػا إحػدى الجامعػات المصػرية الحكوميػة والتػي كانػت فرًعػا لجامعػة الزقػازيؽ 
ـ، ٕ٘ٓٓـ والتػػػي حصػػػمت عمػػػى اسػػػتقالليا فػػػي أغسػػػطس ٕ٘ٓٓـ وحتػػػى عػػػاـ ٜٙٚٔمنػػػذ عػػػاـ 

( كميػة ومنيػا كميػات قديمػة النشػأة وىػي كميػات  اليندسػة بشػبرا، الزراعػة ٘ٔوتتكوف الجامعة مػف )
، التجػارة، الطػػب البشػري، التربيػػة، العمػوـ، اآلداب والحقػػوؽ ببنيػا، ومنيػػا والطػب البيطػري بمشػػتير

كميات متوسػطة النشػأة وىػي كميػات التربيػة الرياضػية، التربيػة النوعيػة، وكميػات حديثػة النشػأة مثػؿ 
كميات الحاسبات والمعمومات، الفنوف التطبيقية، والتمػريض التػي كانػت قبػؿ ذلػؾ عبػارة عػف معيػد 

، وكمية اليندسة ببنيا والتي كانت قبؿ ذلؾ معيًدا لمتكنولوجيػا، وتمػنح جامعػة بنيػا عالي لمتمريض
العديػػد مػػف الػػدرجات العمميػػة مػػف حيػػث البكػػالوريوس، والػػدبمومات المينيػػة والمتخصصػػة، ودرجػػات 

   (ٔٔ، صٜ، صٕ٘ٔٓ، جامعة بنيا) الماجستير والدكتوراه1
أداة ميمػة لتطػوير نظػاـ  الجػامعي فػي مصػروتعتبر جامعة بنيا كميرىا مف مؤسسات التعمػيـ 

الجتماعيػة والثقافيػة والسياسػية و االبحث العممي؛ لما ليا مف دوٍر فعاؿ فػي تنميػة المجتمػع بشػتى جوانبػ
وُيعد البحث العممي أحد الركائز األساسية فػي عمػؿ ، لمتواصؿ الثقافي والحضاري اواالقتصادية، ومكانً 

؛ حيػػػث تسػػػػتند عميػػػو العمميػػػة التعميميػػػػة فػػػي مجػػػاالت التػػػػدريس تيجيةاالسػػػترا لتحقيػػػؽ أىػػػػدافيا ةالجامعػػػ
والتفكير اإلبداعي والتواصػؿ العممػي بػيف البػاحثيف، كمػا ُيعػد أحػد المؤشػرات األساسػية الدالػة عمػى رقػي 
وتطػػور الجامعػػات عنػػد التنػػافس فيمػػا بينيػػا بمػػا يقػػـو بػػو أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ومراكزىػػا البحثيػػة مػػف 
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سػػػتراتيجيات فػػػي تشػػػجيع أعضػػػاء ىيئػػػة مختمػػػؼ اال جامعػػػة بنيػػػاعتمػػػدت اجػػػؿ ذلػػػؾ عممػػػي؛ وأل إنتػػػاج
بمػػػا يحقػػػؽ جػػػودة  عمػػػى التػػػأليؼ والنشػػػر العممػػػي بكػػػؿ أشػػػكالو وفػػػي مختمػػػؼ تخصصػػػاتو التػػػدريس بيػػػا

 1مخرجاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
   (ٖ، صٕ٘ٔٓ، غازى محمد راتب وناصر خميس الجيزاوي ومحمد محمدى غانـ)

-ٕٙٔٓمػػػف غايػػػات الخطػػػة االسػػػتراتيجية لجامعػػػة بنيػػػا  المايػػػة الثانيػػػةفػػػي  ذلػػػؾ ويظيػػػر
وتحػددت  ،واالبتكػار وبجػودة وأخالقيػات البحػث العممػيبمنظومة الدراسات العميا   االرتقاء ٕٕٕٓ

تحػػػديث مسػػػتمر السػػػتراتيجيات التعمػػػيـ وأسػػػاليب التػػػدريب  األىػػػداؼ االسػػػتراتيجية ليػػػذه المايػػػة فػػػي 
 ىعمػػ يػػةخطػػط البحثالمبحػػث العممػػي فػػي تنفيػػذ لة فعالػػة مسػػاىموالتقػػويـ لمواكبػػة التطػػور العممػػي، 

تفعيػػػؿ لجػػػاف ، تػػػوفير بيئػػػة حاضػػػنة وداعمػػػة ومحفػػػزة لمبحػػػث العممػػػي واالبتكػػػار، المسػػػتوى القػػػومي
تػدعيـ وتنويػع مصػادر ، أخالقيات البحث العممي وحماية حقوؽ الممكية الفكرية بالجامعػة وكمياتيػا

توظيػؼ البحػوث العمميػػة ونقػؿ التكنولوجيػا فػى خدمػػة ، ياتمويػؿ البحػوث البينيػة والتطبيقيػػة وتسػويق
   (٘، صٕٚٔٓ، جامعة بنيا  استراتيجية جامعة بنيا) 1الصناعة وتنمية االقتصاد القومى

وحدد لكؿ ىدؼ استراتيجي مجموعة مػف المشػروعات المحققػة لػو ولكػؿ مشػروع مجموعػة 
مؤشػرات تنفيػذ مشػروع/مبادرة رفػع مػف  -فكاف عمى سػبيؿ المثػاؿ-مف األنشطة ومؤشرات التنفيذ، 

مسػػاىمة فعالػػة لمبحػػث العممػػي فػػي  -كفػػاءة العمميػػة البحثيػػة الخاصػػة باليػػدؼ االسػػتراتيجي الثػػاني
%، زيػادة عػدد ٕٓزيادة عدد البحوث المنشورة بنسبة -تنفيذ الخطط البحثية عمى المستوى القومي

يػة، وزيػادة عػدد المشػروعات البحثيػة المبعوثيف لمخػارج، زيػادة حضػور المػؤتمرات الداخميػة والخارج
  (ٓٔ، صٕٚٔٓ، جامعة بنيا  الخطة التنفيذية لمخطة االستراتيجية لجامعة بنيا) الممولة1

 األساسية العناصر أىـ مف لكونو بنيا لجامعة البحثي اإلنتاج بحجـ االىتماـ ذلؾ ويرجع
 الجامعػػػة تواجػػػد ومػػػدى فػػػة،المختم العالميػػػة التصػػػنيفات فػػػي بنيػػػا جامعػػػة ترتيػػػب عمػػػى التػػػأثير فػػػي

نتاجيا  الولػوج بطريقػة المحكمػة العممية المقاالت نشر وتشجيع اإلنترنت عمى العممي البحث مف واع
 الجامعػة فػي عممػيال التػدريس ىيئػة أعضػاء إنتػاج حجػـ عػف يعبػر والذي access Open المفتوح

 بعػد وتجميعػو اإلنتػاج اىػذ حصػر فػي بنيا جامعة بدأت حيث الدولية، البيانات قواعد في الُمسجؿ
 لتحقيػؽ الػدولي؛ المسػتوى عمػى والنشػر الكتابػة عمػى ومعنوًيػا مادًيػا التػدريس ىيئػة أعضػاء تشػجيع

 العممػػي رتقػػاءواال المختمفػػة المعرفيػػة المجػػاالت فػػي العػػالمي الفكػػري اإلنتػػاج مػػع التكامػػؿ مػػف نػػوعٍ 
 تسػجيؿ نحو السعي في بنيا جامعة بدأت كما ككؿ، بالمجتمع االرتقاء ثـ ومف والجامعة، لمباحث

 ويػػدخؿ العالميػػة البيانػػات قواعػػد ضػػمف لتػػدخؿ (Elsevier )السػػفير الناشػػريف كبػػار لػػدى دورياتيػػا
 1التطبيقيػػػة لمعمػػػوـ بنيػػػا ومجمػػػة الزراعػػػة، وكميػػػة الطػػػب لكميػػػة العمميػػػة المجمػػػة النطػػػاؽ ىػػػذا ضػػػمف

   (٘، صٕ٘ٔٓ، غازى محمد راتب وناصر خميس الجيزاوي ومحمد محمدى غانـ)
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ويتضح مف ذلؾ أف جامعة بنيا تركز عمى أف يكوف ليا سمعة ومكانػة دوليػة تحتميػا مػف 
خػػػالؿ وجػػػود ليػػػا ترتيػػػب ضػػػمف التصػػػنيفات األقميميػػػة والعالميػػػة لمجامعػػػات، وخاصػػػة فيمػػػا يػػػرتبط 
بأدائيا البحثػي، فمػف مظػاىر ذلػؾ تطػوير بػرامج الدراسػات العميػا، إنشػاء مكتػب بػراءات االختػراع، 

د العديػػد مػػف المنشػػورات العمميػػة الدوليػػة السػػنوية، والمشػػروعات البحثيػػة الممولػػة، والعديػػد مػػف وجػػو 
وعميػو اعتمػد البحػث الحػالي عمػى مؤشػرات معينػة لتقػدير الكفػاءة النسػبية  االستشيادات المرجعية،

لػػألداء البحثػػي فػػي جامعػػة بنيػػا موضػػوع البحػػث مػػف حيػػث إف عػػدد أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس، عػػدد 
ثيف )طػػالب الماجسػػتير والػػدكتوراه( كمػػدخالت، وعػػدد المنشػػورات العمميػػة )البحػػوث الدوليػػة(، البػػاح

وعػػػدد المشػػػروعات البحثيػػػة، وعػػػدد رسػػػائؿ الماجسػػػتير والػػػدكتوراه، وعػػػدد االستشػػػيادات المرجعيػػػة 
 كمخرجات1

باسػػتخداـ لكميػػات جامعػػة بنيػػا قيػػاس الكفػػاءة النسػػبية لػػألداء البحثػػي لتقػػويـ و أمػػا بالنسػػبة 
لمبيانػػات، ومػػف أجػػؿ مصػػداقية النتػػائج طبػػؽ ىػػذا المػػدخؿ عمػػى كميػػات التحميػػؿ التطػػويقي  مػػدخؿ

، وىػػذاف العامػػاف ىمػػا األكثػػر شػػمولية ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ -ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓجامعػػة بنيػػا فػػي الفتػػرة مػػف 
لكافة البيانات المطموبة لتحقيؽ أىداؼ البحث، حيػث قػد كانػت ىنػاؾ صػعوبة بالمػة فػي الوصػوؿ 

( كميػػة فقػػط مػػف ٕٔلدقيقػػة والشػػاممة لعػػدة أعػػواـ، كمػػا اقتصػػر البحػػث الحػػالي عمػػى )إلػػى البيانػػات ا
( كميػػػة، وتػػػـ اسػػػتبعاد كميػػػات )التجػػػارة، والحاسػػػبات ٘ٔإجمػػػالي عػػػدد كميػػػات جامعػػػة بنيػػػا والبػػػالغ )

  والمعمومات، والفنوف التطبيقية( نظًرا لعدـ توافر معظـ البيانات بيا، وفيما يمي توضيًحا لذلؾ 
مػدخؿ التحميػؿ التطػويقي  نمػوذجي سػتخدـ البحػث الحػالي  االنموذج الـذي تـم تطبيقـواختيار  -0

، ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓوفػػػػػؽ التػػػػػوجييف المػػػػػدخمي والمخرجػػػػػي لعػػػػػامي  ،BCC, CCRلمبيانػػػػػات 
، لتوضيح الكفاءة الفنية في حالة عوائد الحجـ الثابتة وفػي حالػة عوائػد الحجػـ ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ

 نمػوذجفػي حػيف يفتػرض حجػـ، العمػى عمػى العوائػد الثابتػة  CCR نمػوذجالمتميرة حيث يقوـ 
BCC  وكػػذلؾ توضػػيح الكفػػػاءة الحجميػػة وفػػؽ النمػػوذجحجػػػـالعمػػى  ةمتميػػر عوائػػد ،BCC  

لتحديػػد الكميػػات المرجعيػػة  CCR-Oحسػػب التػػوجييف المػػدخمي والمخرجػػي، واسػػتخداـ نمػػوذج 
وبػػة ليػػا، ولقػػد تػػـ تطبيػػػؽ لكيػػات جامعػػة بنيػػا غيػػر الكفػػؤة، وتحديػػد مسػػػتويات التحسػػيف المطم

 DEA Frontier Free softwareالنمػوذج االلكترونػى لمػدخؿ التحميػؿ التطػويقي لمبيانػات 
  في الوصوؿ إلى النتائج المطموبة والمتاح عمى الموقع االلكتروني   

http://www.deafrontier.net/deafree.html 
http://www.sigmdel.ca/aed-dea/install2-en.html. 

تػػػػـ تحديػػػػد مجموعػػػػة مػػػػف المػػػػدخالت والمخرجػػػػات الخاصػػػػة  المــــدخالت والمخرجــــات: تحديــــد -ٕ
ـ، والعػػػاـ ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓبمنظومػػػة األداء البحثػػػي لكميػػػات جامعػػػة بنيػػػا خػػػالؿ العػػػاـ الجػػػامعي 

http://www.deafrontier.net/deafree.html
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اسػػتعاف بيػػا البحػػث الحػػالي ـ، وتمثمػػت المػػدخالت والمخرجػػات التػػي ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالجػػامعي 
 في اآلتي 

عدد أعضػاء ىيئػة التػدريس ومعػاونييـ  ويتمثػؿ فػي إجمػالي أعضػاء ىيئػة التػدريس مػف  (:0مدخل ) -
 حيث درجة مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ، ومعاونييـ مف حيث درجة معيد ومدرس مساعد1 

المسػػجميف فػػي ب عػػدد طػػالب الماجسػػتير والػػدكتوراه  ويتمثػػؿ فػػي إجمػػالي الطػػال (:7مــدخل ) -
 برامج الماجستير والدكتوراه بكميات جامعة بنيا1

  عػػدد المشػػروعات البحثيػػة  ويتمثػػؿ فػػي المشػػروعات البحثيػػة التػػي حظيػػت عمػػى (0مخــرج ) -
 اعتماد مالي مف الجامعة لتمويميا مف أجؿ استكماليا مف الباحثيف بكميات جامعة بنيا1

ثػػػؿ فػػػي البحػػػوث المنشػػػورة دوليػػػا فقػػػط دوف   عػػػدد البحػػػوث المنشػػػورة دوليػػػا  ويتم(7مخـــرج ) -
 البحوث المنشورة عمى المستوى المحمي1

  عػػػػػدد رسػػػػػائؿ الماجسػػػػػتير والػػػػػدكتوراه الممنوحػػػػػة  ويتمثػػػػػؿ فػػػػػي إجمػػػػػالى رسػػػػػائؿ (1مخـــــرج ) -
 الماجستير والدكتوراه الممنوحة في مختمؼ برامج كميات جامعة بنيا1

جمػػالي االستشػػيادات المرجعيػػة التػػى   عػػدد االستشػػيادات المرجعيػػة  ويتمثػػؿ فػػي إ(2مخــرج ) -
تعتمػػد دراسػػات االستشيػػػاد المرجعػػي تػػـ اعتمادىػػا مػػف مجمػػس الجامعػػة لكميػػات جامعػػة بنيػػا، و 

 يعمػػػى حقيقػػػة معروفػػػة ُمَؤداىػػػػا وجػػػود مجموعػػػة مػػػف العالقػػػات المتداخمػػػة بػػػيف اإلنتػػػاج الفكػػػر 
ستشيػادات المرجعيػػة ُيعتبػر تحػميؿ االو  ،ورد بو االستشيػاد يالذ يالُمستشيد بو واإلنتاج الفكر 

إليػو مف تحديد لممواد الُمستخدمػػة مػف  يبما يؤد ي عمى اإلفػادة الفعميػة مف اإلنتػاج الفكػر دلياًل 
 1ِقبؿ البػاحثيف والمستفيػديف

)جامعػػػػػػة ( مػػػػػػدخالت ومخرجػػػػػػات كميػػػػػػات جامعػػػػػػة بنيػػػػػػاٚ(، وجػػػػػػدوؿ )ٙويوضػػػػػػح جػػػػػػدوؿ )
ـ، ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓبيػػػػػاف إجمػػػػػالي أعػػػػػداد أعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس ومعػػػػػاونييـ بكميػػػػػات ومعاىػػػػػد جامعػػػػػة بنيػػػػػا فػػػػػي العػػػػػاـ الجػػػػػامعي بنيػػػػػا 

بيػػػػػػاف طػػػػػػالب مرحمػػػػػػة الدراسػػػػػػات العميػػػػػػا المقيػػػػػػديف والطػػػػػػالب الممنػػػػػػوحيف  )جامعػػػػػػة بنيػػػػػػا  ،(ٙ، صـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓوالعػػػػػػاـ الجػػػػػػامعي 
بالمشػػػػػػػػروعات البحثيػػػػػػػػة الفػػػػػػػػائزة والممولػػػػػػػػة  بيػػػػػػػػاف)، (ٖ، صـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓـ، والعػػػػػػػػاـ الجػػػػػػػػامعيٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓفػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـ الجػػػػػػػػامعي 

بيػػػػػاف عػػػػػددى بعػػػػػدد  )جامعػػػػػة بنيػػػػػا  ،(ٗ-ٔص ص،  ـٕٛٔٓحتػػػػػى  ٕٗٔٓمػػػػػف صػػػػػندوؽ حسػػػػػاب البحػػػػػوث العمميػػػػػة بالجامعػػػػػة مػػػػػف 
بيػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػددي بعػػػػػػػػػػدد  )جامعػػػػػػػػػػة بنيػػػػػػػػػػا ، (ٖ-ٔص ص، ٕٙٔٓ، ينػػػػػػػػػػاير ويوليػػػػػػػػػػو ٕ٘ٔٓأبحػػػػػػػػػػاث النشػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػدولي لػػػػػػػػػػدورة يوليػػػػػػػػػػو 

الخاصػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػاألداء البحثػػػػػػػػػػي  (ٖ-ٔص ص، ـٕٙٔٓ، ينػػػػػػػػػػاير ويوليػػػػػػػػػػو ٕ٘ٔٓعيػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدورة يوليػػػػػػػػػػو االستشػػػػػػػػػػيادات المرج
 ـ عمى التوالي   ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓـ، ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓلعامي 
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 م7102/7103في عام  مدخالت ومخرجات كميات جامعة بنيا (4)جدول

 الكمية م

 المخرجات المدخالت
عدد أعضاء 

ىيئة 
التدريس 
 ومعاونييم

عدد 
طالل 

الماجستير 
 والدكتوراه

عدد 
المشروعات 

 البحثية
 

عدد البحوث 
المنشورة  

 دولًيا
 

عدد رسائل 
الماجستير 
والدكتوراه 
 الممنوحة

عدد 
االستشيادات 

 المرجعية

 - 75 - - 67 711 اآلدال 0
 - 01 - 0 70 20 الحقوق 7
 00 51 52 1 27 776 العموم 1
 - 311 7 - 444 0051 الطل البشرى 2
 3 51 01 0 074 277 ىندسة شبرا 3
 0 05 07 0 011 722 ىندسة بنيا 4
 4 67 71 2 57 077 الزراعة 5
 4 003 70 2 223 701 الطل البيطرى 6
 - 75 - - 005 057 التربية 7
 - 72 4 - 14 017 تربية نوعية 01
 - 31 - - 741 077 تربية رياضية 00
 - 77 7 0 53 074 التمريض 07

 م7103/7104في عام  مدخالت ومخرجات كميات جامعة بنيا (5جدول)

 الكمية م

 المخرجات المدخالت
عدد أعضاء 

ىيئة 
التدريس 
 ومعاونييم

عدد طالل 
الماجستير 
 والدكتوراه

 

عدد 
المشروعات 

 البحثية

عدد البحوث 
المنشورة  

 دولًيا
 

عدد رسائل 
الماجستير 
والدكتوراه 
 الممنوحة

عدد 
االستشيادات 

 المرجعية
 - 010 - 0 60 717 اآلدال 0
 - 05 - - 11 31 الحقوق 7
 77 62 031 1 25 110 العموم 1
 0 306 70 7 443 0710 الطل البشرى 2
 3 47 13 0 000 266 ىندسة شبرا 3
 3 76 77 0 41 732 ىندسة بنيا 4
 6 64 13 1 011 701 الزراعة 5
 00 010 45 3 077 717 الطل البيطرى 6
 - 27 - - 75 056 التربية 7
 - 76 - - 21 022 تربية نوعية 01
 - 014 - - 120 011 تربية رياضية 00
 - 11 - - 024 027 التمريض 07
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ويتضح مف الجدوليف السابقيف تفاوت الكميات في نسب مػدخالتيا ومخرجاتيػا بالزيػادة أو 
بالتأكيػػد يػػؤثر عمػػى مسػػتوى ـ، وىػػذا ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓـ إلػػى عػػاـ ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالنقصػػاف مػػف عػػاـ 

 كفاءتيا النسبية1
 تحميل نتائج تطبيق مدخل التحميل التطويقي لمبيانات: -1

 -ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓلقيػػاس الكفػػاءة النسػػبية لػػألداء البحثػػي لكميػػات جامعػػة بنيػػا فػػي العػػاميف 
القػػائـ  CCRـ، اسػػتخدـ البحػػث الحػػالي نمػػوذج مػػدخؿ التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ

عمػػى التوجػػو المػػػدخمي والمخرجػػي لقيػػػاس الكفػػاءة الفنيػػػة فػػي حالػػػة عوائػػد الحجػػػـ الثابتػػة، ونمػػػوذج 
BCC فػػي حالػػة العوائػػد الثابتػػة أو  الكفػػاءة الفنيػػةلقيػػاس  القػػائـ عمػػي التوجيػػو المػػدخمي والمخرجػػي

 نػاتج قسػمة لكميػات جامعػة بنيػا، حيػث إنيػا يػةكفػاءة الحجمالمتميرة عمى الحجـ؛ ومػف ثػـ قيػاس ال
تحػدد و  ،الحجػـ ىعمػ ةالكفػاءة الفنيػة لمعوائػد المتميػر  ىالحجػـ عمػ ىمعوائػد الثابتػة عمػللكفاءة الفنيػة ا

 ىمتناقصػة عمػالعوائػد الأو  ،الحجػـ ىمتزايػدة عمػاللعوائػد ا مػف حيػث نوعية عوائد الحجـ لكػؿ كميػة
الحجـ إذا كانػت  ىعم متناقصةعوائد  كؿ كميةحقؽ ، حيث تالحجـ ىالعوائد الثابتة عمأو  ،الحجـ

العوائػد غيػر متزايػدة  لمكفػاءة فػي حالػةالحجـ مساوية  ىعم ةالعوائد المتمير  الكفاءة الفنية في حالة 
معوائػد المتميػرة ل الكفػاءةالحجـ إذا لـ تكػف  ىعوائد متزايدة عمكؿ كمية بينما تحقؽ  ،)*(الحجـ ىعم
الحجػـ، وتحقػؽ كػؿ كميػة عوائػد ثابتػة عمػى  ىدة عمػمعوائػد غيػر متزايػل لمكفػاءةالحجـ مسػاوية  ىعم

الحجـ إذا كانت الكفاءة تامة في جميع الحاالت، ويستدؿ مف قياس الكفاءة الحجمية عمى إمكانية 
 التوسع في حجـ الكمية لكي تصؿ إلى الحجـ األمثؿ، وفيما يمي توضيح لذلؾ  

مـن  CCR ،BCCفق نمـوذجيقياس الكفاءة النسبية لألداء البحثي لكميات جامعة بنيا و  - أ
 يمكف توضيح ذلؾ فيما يمي م: 7102/7103ناحية التوجيو المدخمي والمخرجي لمعام 

يمكػف توضػيح م: 7102/7103قياس الكفاءة النسبية من ناحية التوجيـو المـدخمي لعـام   (0)
مػػف ناحيػػة التوجيػػو  BCCونمػػوذج  CCRمسػػتويات الكفػػاءة المختمفػػة لمكميػػات وفػػؽ نمػػوذج 

 ( كما يمي ٛالمدخمي مف خالؿ جدوؿ )
  

                                           
قد ال يوضح ما  BCC  تستخدـ لمعرفة صفة عوائد الحجـ المتميرة حيث إف نموذج NIRSالعوائد غير الميزايدة عمى الحجـ   (*)

مع مؤشر  NIRSإذا كانت الكمية تعمؿ في ظؿ عوائد الحجـ المتناقصة أو المتزايدة، حيث يتـ مقارنة مؤشر الكفاءة الفنية بنموذج 
اقص عوائد الحجـ، أما إذا اختمفت المؤشرات توصؼ الكمية ؛ فنذا تساوت المؤشرات توصؼ الكمية بتنVRSالكفاءة الفنية بنموذج 

 بتزايد عوائد الحجـ1
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 7102/7103( الكفاءة لكميات جامعة بنيا وفق التوجيو المدخمي لعام 6جدول )

 الكميات

الفنية الكفاءة 
في حالة عوائد 
 الحجم الثابتة

TE CRS 

الكفاءة الفنية في 
 حالة عوائد الحجم

 المت يرة
TE VRS 

 
الكفاءة 
 الحجمية

SE 

الكفاءة الفنية في 
حالة العوائد غير 

 متزايدة لمحجم
TE NIRS 

 عوائد الحجم
RTS 

 ثابتة 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 اآلدال
 ثابتة 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 الحقوق
 ثابتة 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 العموم

 متناقصة 0.1111 1.6714 0.1111 1.6714 الطل البشرى
 متزايدة 1.2217 1.7607 1.2262 1.2217 شبراىندسة 

 متزايدة 1.7547 1.6037 1.1166 1.7547 ىندسة بنيا
 ثابتة 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 الزراعة

 ثابتة 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 الطل البيطرى
 متزايدة 1.1177 1.6750 1.1525 1.1177 التربية

 متزايدة 1.3006 1.5202 1.4711 1.3006 تربية نوعية
 متزايدة 1.5012 1.6773 1.5710 1.5012 تربية رياضية
 متزايدة 1.2147 1.6361 1.2521 1.2147 التمريض

 ويتضح من الجدول السابق أن:
، الزراعػة، الطػب البيطػري،( قػد حققػت الكفػاءة النسػبية التامػة  كميات - )اآلداب، الحقوؽ، العمػـو

، وكػػػذلؾ فػػػي حالػػػة VRS، وعوائػػػد الحجػػػـ المتميػػػرة CRSوفقًػػػا لنمػػػاذج عوائػػػد الحجػػػـ الثابتػػػة 
، وىػػػذا يعنػػػي أف ىػػػذه الكميػػػات قػػػد اسػػػتخدمت المػػػدخالت NIRSالعوائػػػد غيػػػر المتزايػػػدة لمحجػػػـ

ما يكوف لتحقيؽ المخرجػات ووصػمت أيضػا الكفػاءة الحجميػة إلػى الواحػد، المتاحة ليا بأفضؿ 
وىػػذا يعنػػي أف ىػػذه الكميػػات قػػد حققػػت الحجػػـ األمثػػؿ؛ ولػػذلؾ مػػف الضػػروري أف تحػػافظ عمػػى 

 مستواىا الحالي؛ وبذلؾ فعوائد الحجـ ليا ثابتة1
ضػية، التمػريض( غيػر ، التربية النوعية، التربيػة الرياالتربيةكميات) ىندسة شبرا، ىندسة بنيا،  -

وكػذلؾ فػي حالػة  VRS، وعوائػد الحجػـ المتميػرة CRSكفؤة وفقا لنماذج عوائد الحجـ الثابتػة 
حيػػث اختمفػػت الكفػػاءة لنمػػاذج عوائػػد الحجػػـ الثابتػػة عػػف  NIRSالعوائػػد غيػػر المتزايػػدة لمحجػػـ 

تتطمب زيادة الكفاءة لنماذج عوائد الحجـ المتميرة، وىذا يعني أف الزيادة في المخرجات سوؼ 
فػػي المػػدخالت، كمػػا وصػػؿ أيضػػا مسػػتوى الكفػػاءة الحجميػػة إلػػى األقػػؿ مػػف الواحػػد، وىػػذا  أقــل

% 1ٛٔيعني أف ىناؾ حاجة لمتوسػع فػي ىػذه الكميػات لكػي تصػؿ إلػى الحجػـ األمثػؿ بنسػبة )
%، لكميػػػة 1ٜٕ٘% لكميػػػة التربيػػػة، 1ٖٚٔ% لكميػػػة ىندسػػػة بنيػػػا، 1٘ٛٔلكميػػػة ىندسػػػة شػػػبرا، 
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% لكميػػة التمػػريض(؛ وبػػذلؾ فعوائػػد 1ٕٗٔ% لكميػػة التربيػػة الرياضػػية،  1ٔٓٔيػػة،التربيػػة النوع
 الحجـ ليا متزايدة1

، وكفػػؤة فػػي حالػػة عوائػػد CRS كميػػة )الطػػب البشػػري( غيػػر كفػػؤة لنمػػاذج عوائػػد الحجػػـ الثابتػػة -
، أي أف مسػتوى الكفػاءة NIRS الحجـ المتميرة، وكذلؾ في حالة العوائد غير المتزايػدة لمحجػـ

، وىػػػػذا يعنػػػػي أف الزيػػػػادة فػػػػي VRSيتسػػػػاوى مػػػػع مسػػػػتوى الكفػػػػاءة لنمػػػػاذج   NIRsذجلنمػػػػا
في المدخالت، كما وصؿ أيضا مستوى الكفاءة الحجميػة  أكبرالمخرجات سوؼ تتطمب زيادة 

إلػػى األقػػؿ مػػف الواحػػد، وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ حاجػػة لمتوسػػع فػػي ىػػذه الكميػػة لكػػي تصػػؿ إلػػى 
 كانت عوائد الحجـ ليا متناقصة1%( ولذلؾ 1ٜٓٔالحجـ األمثؿ بنسبة )

يمكػف توضػيح م: 7102/7103قياس الكفاءة النسبية من ناحية التوجيو المخرجي لعـام   (7)
مػػف ناحيػػة التوجيػػو  BCCونمػػوذج  CCRمسػػتويات الكفػػاءة المختمفػػة لمكميػػات وفػػؽ نمػػوذج 

 ( كما يمي ٜالمخرجي مف خالؿ جدوؿ )

 7102/7103التوجيو المخرجي لعام ( الكفاءة لكميات جامعة بنيا وفق 7جدول )

 الكميات

الفنية الكفاءة 
في حالة عوائد 
 الحجم الثابتة

TE CRS 

الكفاءة الفنية في حالة 
 عوائد الحجم

 المت يرة
TE VRS 

 
الكفاءة 
 الحجمية

SE 

الكفاءة الفنية في 
حالة العوائد غير 

 متزايدة لمحجم
TE NIRS 

 عوائد الحجم
RTS 

 ثابتة 0.1111 0.1111 0.11111 0.1111 اآلدال
 ثابتة 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 الحقوق
 ثابتة 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 العموم

 متناقصة 0.1111 1.6714 0.1111 1.6714 الطل البشرى
 متناقصة 1.3355 1.5671 1.3355 1.2217 ىندسة شبرا
 متناقصة 1.7573 1.7667 1.7573 1.7547 ىندسة بنيا
 ثابتة 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 الزراعة

 ثابتة 0.1111 0.1111 0.1111 0.1111 الطل البيطرى
 متزايدة 1.1177 1.7667 1.1014 1.1177 التربية

 متزايدة 1.3006 1.6716 1.3523 1.3006 تربية نوعية
 متزايدة 1.5012 1.7211 1.5323 1.5012 تربية رياضية
 متزايدة 1.2147 1.7507 1.2064 1.2147 التمريض
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 ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف 

، الزراعػة، الطػب البيطػري،( قػد حققػت الكفػاءة النسػبية التامػة  كميات - )اآلداب، الحقوؽ، العمػـو
، وكػػػذلؾ فػػػي حالػػػة VRS، وعوائػػػد الحجػػػـ المتميػػػرة CRSلنمػػػاذج عوائػػػد الحجػػػـ الثابتػػػة  اوفقًػػػ

يعنػػػي أف ىػػػذه الكميػػػات قػػػد اسػػػتخدمت المػػػدخالت ، وىػػػذا NIRSالعوائػػػد غيػػػر المتزايػػػدة لمحجػػػـ
المتاحة ليا بأفضؿ ما يكوف لتحقيؽ المخرجػات ووصػمت أيضػا الكفػاءة الحجميػة إلػى الواحػد، 
وىػػذا يعنػػي أف ىػػذه الكميػػات قػػد حققػػت الحجػػـ األمثػػؿ؛ ولػػذلؾ مػػف الضػػروري أف تحػػافظ عمػػى 

 مستواىا الحالي؛ وبذلؾ فعوائد الحجـ ليا ثابتة1

لبشػػري( غيػػر كفػػؤة لنمػػاذج عوائػػد الحجػػـ الثابتػػة، وكفػػؤة فػػي حالػػة عوائػػد الحجػػـ كميػػة )الطػػب ا -
  NIRsالمتميرة، وكذلؾ في حالة العوائد غير المتزايدة لمحجػـ، أي أف مسػتوى الكفػاءة لنمػاذج

، وىذا يعني أف الزيادة في المخرجات سوؼ تتطمب VRSيتساوى مع مستوى الكفاءة لنماذج 
، كمػا وصػؿ أيضػػا مسػتوى الكفػاءة الحجميػة إلػػى األقػؿ مػف الواحػػد، فػي المػػدخالت أكبـرزيػادة 

 وىػػػذا يعنػػػي أف ىنػػػاؾ حاجػػػة لمتوسػػػع فػػػي ىػػػذه الكميػػػة لكػػػي تصػػػؿ إلػػػى الحجػػػـ األمثػػػؿ بنسػػػبة
 %( ولذلؾ كانت عوائد الحجـ ليا متناقصة1 1ٜٓٔ)

ذج عوائػد كميتا )ىندسة شبرا، ىندسة بنيا( كانت غير كفؤة لنماذج عوائد الحجـ الثابتػة، ولنمػا -
الحجػػػػـ المتميػػػػرة، وكػػػػذلؾ فػػػػي حالػػػػة العوائػػػػد غيػػػػر المتزايػػػػدة لمحجػػػػـ، وجػػػػاء مسػػػػتوى الكفػػػػاءة  

، وىػػػذا يعنػػػػي أف الزيػػػادة فػػػػي VRSليتسػػػاوى مػػػع مسػػػػتوى الكفػػػاءة لنمػػػػاذج   NIRsلنمػػػاذج
في المدخالت، كما وصؿ أيضا مستوى الكفاءة الحجميػة  أكبرالمخرجات سوؼ تتطمب زيادة 

حػػد وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ حاجػػة لمتوسػػع فػػي ىػػذه الكميػػات لكػػي تصػػؿ إلػػى إلػػى األقػػؿ مػػف الوا
% ليندسػػػة بنيػػػا(؛ ولػػػذلؾ كانػػػت عوائػػػد 1ٕٔ% ليندسػػػة شػػػبرا، 1ٕٔٔالحجػػػـ األمثػػػؿ بنسػػػبة )

 الحجـ ليا متناقصة1

كميػػات )التربيػػة، التربيػػة النوعيػػة، التربيػػة الرياضػػية، التمػػريض( غيػػر كفػػؤة وفقػػا لنمػػاذج عوائػػد  -
، وكػػذلؾ فػػي حالػػة العوائػػد غيػػر المتزايػػدة VRSوعوائػػد الحجػػـ المتميػػرة  CRSالحجػػـ الثابتػػة 

حيػػث اختمػػؼ مسػػتوى الكفػاءة النسػػبية لنمػػاذج عوائػػد الحجػـ الثابتػػة عػػف مسػػتوى  NIRSلمحجػـ
الكفػػاءة النسػػبية لنمػػاذج عوائػػد الحجػػـ المتميػػرة، وىػػذا يعنػػي أف الزيػػادة فػػي المخرجػػات سػػوؼ 

كمػػا وصػػؿ أيضػػا مسػػتوى الكفػػاءة الحجميػػة إلػػى األقػػؿ مػػف فػػي المػػدخالت،  أقــلتتطمػػب زيػػادة 
الواحػػد، وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ حاجػػة لمتوسػػع فػػي ىػػذه الكميػػات لكػػي تصػػؿ إلػػى الحجػػـ األمثػػؿ 

% لكميػة التربيػة الرياضػية، 1ٚ٘% لكمية التربية النوعية، 1ٜٓٔ% لكمية التربية، 1ٕٔبنسبة )
 1تزايدة% لكمية التمريض(، وبذلؾ فعوائد الحجـ ليا م1ٕٛ
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من  CCR ،BCCقياس الكفاءة النسبية لألداء البحثي لكميات جامعة بنيا وفًقا نموذجي  - ل
 يمكف توضيح ذلؾ فيما يمي م: 7103/7104ناحية التوجيو المدخمي والمخرجي لمعام 

يمكػػػف م: 7103/7104قيـــاس الكفـــاءة النســـبية مـــن ناحيـــة التوجيـــو المـــدخمي لعـــام  (0)
مف ناحية  BCCونموذج  CCRتوضيح مستويات الكفاءة المختمفة لمكميات وفؽ نموذج 

 ( كما يمي ٓٔالتوجيو المدخمي مف خالؿ جدوؿ )

 7103/7104( الكفاءة لكميات جامعة بنيا وفق التوجيو المدخمي لعام 01جدول )

 الكميات م

الفنية الكفاءة 
في حالة عوائد 
 الحجم الثابتة

TE CRS 

الكفاءة الفنية في 
 حالة عوائد الحجم

 المت يرة
TE VRS 

 
الكفاءة 
 الحجمية

SE 

الكفاءة الفنية في 
حالة العوائد غير 

 متزايدة لمحجم
TE NIRS 

عوائد 
 الحجم
RTS 

)عوائد 
 الحجم(

 ثابتة 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 0.1111 اآلدال 0
 متزايدة 1ٜٖٗٛٓ 1ٜٖٗٛٓ 1ٓٓٓٓٔ 1ٜٖٗٛٓ الحقوق 7
 ثابتة 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ العموم 1
 متناقصة 1ٓٓٓٓٔ 1ٖٙٗٔٓ 1ٓٓٓٓٔ 1ٖٙٗٔٓ الطل البشرى 2
 متزايدة 1ٜٗٗ٘ٓ 1ٜٖٜٓٓ 1ٗٓٗٙٓ 1ٖٙ٘ٙٓ ىندسة شبرا 3
 متزايدة 1ٖٕٕٖٓ 1ٕ٘ٚ٘ٓ 1ٙٔٔٓٓ 1ٖٕٕٖٓ ىندسة بنيا 4
 متزايدة 1ٜٚٗٗٓ 1ٜٜٔ٘ٓ 1ٛٔ٘ٓٓ 1ٜٚٗٗٓ الزراعة 5
 ثابتة 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ الطل البيطرى 6
 متزايدة 1ٛٚٓٗٓ 1ٛٚٓٗٓ 1ٓٓٓٓٔ 1ٛٚٓٗٓ التربية 7
 متزايدة 1ٕٖٗٓٓ 1٘٘ٙٓٓ 1ٚ٘ٙٓٓ 1ٕٖٗٓٓ تربية نوعية 01
 ثابتة 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ تربية رياضية 00
 متزايدة 1ٕٚٚٚٓ 1ٕٙ٘٘ٓ 1ٕٖٜٗٓ 1ٕٚٚٚٓ التمريض 07

 مف الجدوؿ السابؽ أف  ويتضح
كميات) اآلداب، العموـ، الطب البيطري، والتربية الرياضية( قػد حققػت مسػتوى الكفػاءة النسػبية  -

، وكػػذلؾ فػػي VRS، وعوائػػد الحجػػـ المتميػػرة CRSلنمػػاذج عوائػػد الحجػػـ الثابتػػة  اوفقًػػالتامػػة 
، وىذا يعني أف ىذه الكميات قد استخدمت المدخالت NIRSحالة العوائد غير المتزايدة لمحجـ
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المتاحػة ليػا بأفضػػؿ مػا يكػػوف لتحقيػؽ المخرجػػات ووصػؿ أيًضػػا مسػتوى الكفػػاءة الحجميػة إلػػى 
الواحد، وىذا يعني أف ىذه الكميات قد حققػت الحجػـ األمثػؿ؛ ولػذلؾ مػف الضػروري أف تحػافظ 

 عمى مستواىا الحالي؛ وبذلؾ فعوائد الحجـ ليا ثابتة1
كميات)الحقوؽ، ىندسة شبرا، ىندسة بنيػا، الزراعػة، التربيػة، التربيػة النوعيػة، التمػريض( غيػر  -

، وكػػذلؾ فػػي حالػػة العوائػػد غيػػر المتزايػػدة لمحجػػـ CRSلنمػػاذج عوائػػد الحجػػـ الثابتػػة  اوفقًػػكفػػؤة 
NIRS  حيث اختمؼ مستوى الكفاءة النسبية لنماذج عوائد الحجػـ الثابتػة عػف مسػتوى الكفػاءة

سػػبية ونمػػاذج عوائػػد الحجػػـ المتميػػرة؛ وىػػذا يعنػػي أف الزيػػادة فػػي المخرجػػات سػػوؼ تتطمػػب الن
فػػي المػػدخالت، كمػػا وصػػؿ أيضػػا مسػػتوى الكفػػاءة الحجميػػة إلػػى األقػػؿ مػػف الواحػػد،  أقــلزيػػادة 

وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ حاجػػة لمتوسػػع فػػي ىػػذه الكميػػات لكػػي تصػػؿ إلػػى الحجػػـ األمثػػؿ بنسػػػبة 
% لكميػة ٛ% لكميػة ىندسػة بنيػا، ٕٛ% لكميػة ىندسػة شػبرا، 1ٜٙ% لكمية الحقػوؽ، 1ٓ٘ٔ٘)

% لكميػػػة التمػػػريض(؛ 1ٖ٘ٗ% لكميػػػة التربيػػػة النوعيػػػة، 1ٖٖٗ% لكميػػػة التربيػػػة، ٖٔالزراعػػػة، 
 وبذلؾ فعوائد الحجـ ليا متزايدة1

، وكفػػؤة فػػي حالػػة عوائػػد CRSكميػة )الطػػب البشػػري( غيػػر كفػػؤة لنمػػاذج عوائػد الحجػػـ الثابتػػة   -
، أي أف مسػتوى الكفػاءة NIRS رة، وكذلؾ في حالة العوائد غير المتزايػدة لمحجػـالحجـ المتمي

؛ وىػػػػذا يعنػػػػي أف الزيػػػػادة فػػػػي VRSيتسػػػػاوى مػػػػع مسػػػػتوى الكفػػػػاءة لنمػػػػاذج   NIRsلنمػػػػاذج
في المدخالت، كما وصؿ أيضا مستوى الكفاءة الحجميػة  أكبرالمخرجات سوؼ تتطمب زيادة 

ىنػػاؾ حاجػػة لمتوسػػع فػػي ىػػذه الكميػػة لكػػي تصػػؿ إلػػى إلػػى األقػػؿ مػػف الواحػػد، وىػػذا يعنػػي أف 
 %( ولذلؾ كانت عوائد الحجـ ليا متناقصة1ٚ1ٖ٘الحجـ األمثؿ بنسبة )

يمكػف توضػيح م: 7103/7104قياس الكفاءة النسبية مـن ناحيـة التوجيـو المخرجـي لعـام  (7)
مػػف ناحيػػػة التوجيػػػو  BCCونمػػػوذج  CCRمسػػتويات الكفػػػاءة المختمفػػة لمكميػػػات وفػػػؽ نمػػوذج 

 ( كما يمي ٔٔالمخرجي مف خالؿ جدوؿ )
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 7103/7104( الكفاءة لكميات جامعة بنيا وفق التوجيو المخرجي لعام 00جدول )

 الكميات م

الكفاءة 
في الفنية 

حالة عوائد 
 الحجم الثابتة

TE CRS 

الكفاءة الفنية في 
 حالة عوائد الحجم

 المت يرة
TE VRS 

 
الكفاءة 
 الحجمية

SE 

الكفاءة الفنية 
في حالة 

العوائد غير 
 متزايدة لمحجم

TE NIRS 

عوائد 
 الحجم
RTS 
)عوائد 
 الحجم(

 ثابتة 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ اآلدال 0
 متزايدة 1ٜٖٗٛٓ 1ٜٖٗٛٓ 1ٓٓٓٓٔ 1ٜٖٗٛٓ الحقوق 7
 ثابتة 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ العموم 1
 متناقصة 1ٓٓٓٓٔ 1ٖٙٗٔٓ 1ٓٓٓٓٔ 1ٖٙٗٔٓ الطل البشرى 2
 متناقصة 1ٜٗٗ٘ٓ 1ٖٜٚ٘ٓ 1ٜٗ٘ٓ 1ٖٙ٘ٙٓ ىندسة شبرا 3
 متزايدة 1ٖٕٕٖٓ 1ٜٜٙٗٓ 1ٖٖٗٓٓ 1ٖٕٕٕٓ ىندسة بنيا 4
 متزايدة 1ٜٚٗٗٓ 1ٜٕٛٔٓ 1ٖٚٙٔٓ 1ٜٚٗٗٓ الزراعة 5
 ثابتة 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ الطل البيطرى 6
 متزايدة 1ٛٚٓٗٓ 1ٛٚٓٗٓ 1ٓٓٓٓٔ 1ٛٚٓٗٓ التربية 7
 متزايدة 1ٕٖٗٓٓ 1ٜٕٚٚٓ 1ٖٖ٘ٓٓ 1ٕٖٗٓٓ تربية نوعية 01
 ثابتة 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ تربية رياضية 00
 متزايدة 1ٕٚٚٚٓ 1ٜٖ٘ٛٓ 1ٕٜٛٛٓ 1ٕٚٚٚٓ التمريض 07

 ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف 
كميات) اآلداب، العموـ، الطب البيطري، والتربية الرياضية( قػد حققػت مسػتوى الكفػاءة النسػبية  -

، وكػػذلؾ فػػي VRS، وعوائػػد الحجػػـ المتميػػرة CRSلنمػػاذج عوائػػد الحجػػـ الثابتػػة  اوفقًػػالتامػػة 
؛ وىذا يعني أف ىذه الكميات قد استخدمت المدخالت NIRSحالة العوائد غير المتزايدة لمحجـ

ة ليػا بأفضػػؿ مػا يكػػوف لتحقيػؽ المخرجػػات ووصػؿ أيضػػا مسػتوى الكفػػاءة الحجميػة إلػػى المتاحػ
الواحد؛ وىذا يعني أف ىذه الكميات قد حققػت الحجػـ األمثػؿ، ولػذلؾ مػف الضػروري أف تحػافظ 

 عمى مستواىا الحالي؛ وبذلؾ فعوائد الحجـ ليا ثابتة1
، ولكنيػػا غيػػر كفػػؤة VRSالمتميػػرة  لنمػػاذج عوائػػد الحجػػـ اوفقًػػكميػػات )الحقػػوؽ، التربيػػة( كفػػؤة  -

 NIRS، وكذلؾ في حالػة العوائػد غيػر المتزايػدة لمحجػـCRSلنماذج عوائد الحجـ الثابتة  اوفقً 
أي أف اختمػػػؼ مسػػػتوى الكفػػػاءة النسػػػبية لنمػػػاذج عوائػػػد الحجػػػـ المتميػػػرة عػػػف مسػػػتوى الكفػػػاءة 

دة فػػػي المخرجػػػات سػػػوؼ النسػػػبية لنمػػػاذج العوائػػػد غيػػػر المتزايػػػدة لمحجػػػـ؛ وىػػػذا يعنػػػي أف الزيػػػا
فػػي المػػدخالت، كمػػا وصػػؿ أيضػػا مسػػتوى الكفػػاءة الحجميػػة إلػػى األقػػؿ مػػف  أقــلتتطمػػب زيػػادة 
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الواحػػد، وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ حاجػػة لمتوسػػع فػػي ىػػذه الكميػػات لكػػي تصػػؿ إلػػى الحجػػـ األمثػػؿ 
 % لكمية التربية(؛ وبذلؾ فعوائد الحجـ ليا متزايدة1ٖٔ% لكمية الحقوؽ، 1ٓٚٔ٘بنسبة )

يات )ىندسة بنيا، الزراعة، التربية النوعية، التمريض( غير كفؤة وفقا لنمػاذج عوائػد الحجػـ كم -
، وكػػػػػذلؾ فػػػػػي حالػػػػػة العوائػػػػػد غيػػػػػر المتزايػػػػػدة VRSوعوائػػػػػد الحجػػػػػـ المتميػػػػػرة  CRSالثابتػػػػػة 

حيػػث اختمػػؼ مسػتوى الكفػػاءة النسػػبية لنمػاذج عوائػػد الحجػػـ الثابتػة عػػف مسػػتوى  NIRSلمحجػـ
مػػاذج عوائػػد الحجػػـ المتميػػرة؛ وىػػذا يعنػػي أف الزيػػادة فػػي المخرجػػات سػػوؼ الكفػػاءة النسػػبية لن

فػػي المػػدخالت، كمػػا وصػػؿ أيضػػا مسػػتوى الكفػػاءة الحجميػػة إلػػى األقػػؿ مػػف  أقــلتتطمػػب زيػػادة 
الواحػػد، وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ حاجػػة لمتوسػػع فػػي ىػػذه الكميػػات لكػػي تصػػؿ إلػػى الحجػػـ األمثػػؿ 

% لكميػة التربيػة النوعيػة، 1ٖٕٚٓكميػة الزراعػة، % ل1ٛٔ% لكمية ىندسة بنيا، 1ٖ٘ٔبنسبة )
 % لكمية التمريض(؛ وبذلؾ فعوائد الحجـ ليا متزايدة1ٕ1ٗ

كميػة )الطػػب البشػػري( غيػػر كفػػؤة لنمػػاذج عوائػػد الحجػـ الثابتػػة، وكفػػؤة فػػي حالػػة عوائػػد الحجػػـ   -
  NIRsاذجالمتميرة، وكذلؾ في حالة العوائد غير المتزايدة لمحجػـ، أي أف مسػتوى الكفػاءة لنمػ

؛ وىذا يعني أف الزيادة في المخرجات سوؼ تتطمب VRSيتساوى مع مستوى الكفاءة لنماذج 
فػي المػدخالت، كمػػا وصػؿ أيضػا مسػتوى الكفػاءة الحجميػػة إلػى األقػؿ مػف الواحػػد،  أكبـرزيػادة 

وىػػػذا يعنػػػي أف ىنػػػاؾ حاجػػػة لمتوسػػػع فػػػي ىػػػذه الكميػػػة لكػػػي تصػػػؿ إلػػػى الحجػػػـ األمثػػػؿ بنسػػػبة 
 كانت عوائد الحجـ ليا متناقصة1  %( ولذلؾ1ٖٚ٘)

كميػػة )ىندسػػة شػػبرا( غيػػر كفػػؤة لنمػػاذج عوائػػد الحجػػـ الثابتػػة، ولنمػػاذج عوائػػد الحجػػـ المتميػػرة،  -
يتسػاوى   NIRsوكػذلؾ فػي حالػة العوائػد غيػر المتزايػدة لمحجػـ، ولكػف مسػتوى الكفػاءة لنمػاذج

جػات سػوؼ تتطمػب زيػادة ؛ وىػذا يعنػي أف الزيػادة فػي المخر VRSمع مستوى الكفػاءة لنمػاذج 
فػػي المػػدخالت، كمػػا وصػػؿ أيضػػا مسػػتوى الكفػػاءة الحجميػػة إلػػى األقػػؿ مػػف الواحػػد وىػػذا  أكبــر

يعنػػػػػي أف ىنػػػػػاؾ حاجػػػػػة لمتوسػػػػػع فػػػػػي ىػػػػػذه الكميػػػػػة لكػػػػػي تصػػػػػؿ إلػػػػػى الحجػػػػػـ األمثػػػػػؿ بنسػػػػػبة 
 %(؛ ولذلؾ كانت عوائد الحجـ ليا متناقصة1ٓ٘1ٕٙ)

 ,CCRتحديـد أسـبال عـدم الكفـاءة الحجميـة لمكميـات غيـر الكفـؤة حجميلـا وفقـا لنمـوذجي  - ج

BCC   م:7103/7104، 7102/7103لمعامين والمخرجي بالتوجية المدخمي 

الكفػؤة  كميػات جامعػة بنيػا غيػر فػي الكفػاءة الحجميػة عػدـ أسػباب عمػى مػف أجػؿ التعػرؼ
 إلػى راجعػة أنيػا أـ الكميػات، فػي ىػذه لداخميػةا العمميػات راجعػة إلػى ىػي مػف حيػث ىػؿ حجميًّػا،

ويكػوف ذلػؾ مػف خػالؿ مقارنػة  مًعػا، االثنػاف إلػى أـ راجعػة بالكميػات، المحيطػة البيئيػة الظػروؼ
ـ، أو فػػي ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓمسػػتويات الكفػػاءة لمختمػػؼ كميػػات جامعػػة بنيػػا سػػواء فػػي العػػاـ الجػػامعي 

، وفػػي ضػػوء مؤشػػر  CCRونمػػوذج BCC ـ فػػي ضػػوء نمػػوذجٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالعػػاـ الجػػامعي 
 عمى مؤشػر الكفػاءة لنمػوذج  CCRالكفاءة الحجمية الذي ىو ناتج قسمة مؤشر الكفاءة لنموذج 

BCC،  حيث إذا كاف ىناؾ اختالؼ فيذا يعني أف الكمية غيػر كفػؤة مػف ناحيػة الحجػـ وأف ىنػاؾ
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ذا تساوى المؤشراف فيذا يعني أف الكميػة تتميػز بثبػات عو  ائػد الحجػـ، ويمكػف سبب لعدـ الكفاءة، واع
 توضيح ذلؾ فيما يمي 

لتوضػػيح أسػػباب عػػدـ م: 7102/7103مقارنــة الكفــاءة الفنيــة بالكفــاءة الحجميــة لعــام  (0)
 (  ٓٔالشكؿ )و  (،ٕٔالكفاءة الحجمية مف ناحية التوجية المدخمي مف خالؿ الجدوؿ )

 7102/7103( مقارنة الكفاءة الفنية بالكفاءة الحجمية لعام 07جدول )

 تالكميا
الفنية الكفاءة 

وفق نموذج 
CCR 

الكفاءة الفنية 
وفق نموذج 

BCC 

 الكفاءة الحجمية
SE=CCR/BCC 

سبل عدم الكفاءة 
 الحجمية

 ال يوجد 0.1111 0.1111 0.1111 اآلدال
 ال يوجد 0.1111 0.1111 0.1111 الحقوق
 ال يوجد 0.1111 0.1111 0.1111 العموم

 الظروؼ الخارجية 1.6714 0.1111 1.6714 الطل البشرى
الظروؼ الخارجية  1.7607 1.2262 1.2217 ىندسة شبرا

 والعمميات داخؿ الكمية
الظروؼ الخارجية  1.6037 1.1166 1.7547 ىندسة بنيا

 والعمميات داخؿ الكمية

 ال يوجد 0.1111 0.1111 0.1111 الزراعة

 ال يوجد 0.1111 0.1111 0.1111 الطل البيطرى
الظروؼ الخارجية  1.6750 1.1525 1.1177 التربية

 والعمميات داخؿ الكمية
الظروؼ الخارجية  1.5202 1.4711 1.3006 تربية نوعية

 والعمميات داخؿ الكمية
الظروؼ الخارجية  1.6773 1.5710 1.5012 تربية رياضية

 والعمميات داخؿ الكمية
الخارجية  الظروؼ 1.6361 1.2521 1.2147 التمريض

 والعمميات داخؿ الكمية
 7102/7103( مقارنة الكفاءة الفنية بالكفاءة الحجمية لعام 01الشكل )

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

 CCRالكفاءة الفنية وفق نموذج 

 BCCالكفاءة الفنية وفق نموذج 

 الكفاءة الحجمية
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 أف والشكؿ السابؽ ( ٕٔويتضح مف الجدوؿ )
كميػػات )اآلداب، الحقػػوؽ، العمػػوـ، الزراعػػة، الطػػب البيطػػري( حققػػت الكفػػاءة الحجميػػة التامػػة،  -

؛ وىػذا يعنػي أف BCCمػع الكفػاءة الفنيػة لنمػوذج CCR حيث تتساوى الكفػاءة الفنيػة لنمػوذج 
 ىذه الكميات تعمؿ بأقصى حجـ لإلنتاج1

، والكفػاءة التامػة لنمػوذج CCR كمية الطب البشرى حققػت كفػاءة فنيػة أقػؿ مػف واحػد لنمػوذج  -
BCC ؛ وبالتالي الكفاءة الحجمية أقؿ مف واحد، وىذا يعني أف العمميات الداخميػة لتمػؾ الكميػة
 صورة جيدة، ولكنيا غير كفؤة حجميًّا نتيجة الظروؼ الخارجية المحيطة بيذه الكمية1تعمؿ ب

كميات )ىندسة شبرا، ىندسة بنيا، التربية، التربية النوعية، التربية الرياضية، التمريض( حقػت  -
؛ وبالتػالي BCC، وكفاءة فنية أقػؿ مػف واحػد لنمػوذج CCRكفاءة فنية أقؿ مف واحد لنموذج 

حجميػػة أقػػؿ مػػف واح؛ وىػػذا يعنػػي أف عػػدـ الكفػػاءة لتمػػؾ الكميػػات نػػاتج عػػف العمميػػات الكفػػاءة ال
 الداخمية والظروؼ الخارجية المحيطة بيذه الكمية1

يمكػف توضػيح أسػباب عػدـ م: 7103/7104مقارنة الكفاءة الفنية بالكفاءة الحجميـة لعـام  (7)
 ( ٔٔ(، والشكؿ )ٖٔالكفاءة الحجمية مف ناحية التوجيو المدخمي مف خالؿ الجدوؿ )

 7103/7104( مقارنة الكفاءة الفنية بالكفاءة الحجمية لعام 01جدول )

 الكميات م
الكفاءة 

وفق الفنية 
نموذج 
CCR 

الكفاءة 
الفنية وفق 
نموذج 
BCC 

 
 الكفاءة الحجمية

SE=CCR/BCC 
سبل عدم الكفاءة 

 الحجمية

 ال يوجد 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 0.1111 اآلدال 0
 الظروؼ الخارجية 1ٜٖٗٛٓ 1ٓٓٓٓٔ 1ٜٖٗٛٓ الحقوق 7
 ال يوجد 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ العموم 1
 الظروؼ الخارجية 1ٖٙٗٔٓ 1ٓٓٓٓٔ 1ٖٙٗٔٓ الطل البشرى 2
الظروؼ الخارجية  1ٜٖٜٓٓ 1ٗٓٗٙٓ 1.1434 ىندسة شبرا 3

 والعمميات داخؿ الكمية
الخارجية  الظروؼ 1ٕ٘ٚ٘ٓ 1ٙٔٔٓٓ 1.1771 ىندسة بنيا 4

 والعمميات داخؿ الكمية

الظروؼ الخارجية  1ٜٜٔ٘ٓ 1ٛٔ٘ٓٓ 1.5272 الزراعة 5
 والعمميات داخؿ الكمية

 ال يوجد 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 0.1111 الطل البيطرى 6
 الظروؼ الخارجية 1ٛٚٓٗٓ 1ٓٓٓٓٔ 1.6512 التربية 7
الخارجية  الظروؼ 1٘٘ٙٓٓ 1ٚ٘ٙٓٓ 1.2711 تربية نوعية 01

 والعمميات داخؿ الكمية
 ال يوجد 1ٓٓٓٓٔ 1ٓٓٓٓٔ 0.1111 تربية رياضية 00
الظروؼ الخارجية  1ٕٙ٘٘ٓ 1ٕٖٜٗٓ 1.7555 التمريض 07

 والعمميات داخؿ الكمية
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 7103/7104( مقارنة الكفاءة الفنية بالكفاءة الحجمية لعام 00الشكل )

 
 ( والشكؿ السابؽ أف ٖٔويتضح مف الجدوؿ )

كميػػات )اآلداب، العمػػوـ، الطػػب البيطػػري، التربيػػة الرياضػػية( حققػػت الكفػػاءة الحجميػػة التامػػة،  -
؛ وىػذا يعنػي أف BCCمػع الكفػاءة الفنيػة لنمػوذج CCR حيث تتساوى الكفػاءة الفنيػة لنمػوذج 

 ىذه الكميات تعمؿ بأقصى حجـ لإلنتاج1

 CCR مػػف واحػػد لنمػػوذج  كميػػات )الحقػػوؽ، الطػػب البشػػري، التربيػػة( حققػػت كفػػاءة فنيػػة أقػػؿ -
؛ وبالتػػػػالي الكفػػػاءة الحجميػػػة أقػػػؿ مػػػػف واحػػػد؛ وىػػػذا يعنػػػػي أف BCCوالكفػػػاءة التامػػػة لنمػػػوذج 

العمميات الداخمية لتمؾ الكميات تعمؿ بصورة جيػدة، ولكنيػا غيػر كفػؤة حجميًّػا نتيجػة الظػروؼ 
 الخارجية المحيطة بيذه الكميات1

التربية النوعية، التمريض( حققػت كفػاءة فنيػة أقػؿ كميات )ىندسة شبرا، ىندسة بنيا، الزراعة،  -
، والكفػاءة الحجميػة أقػؿ BCC، والكفاءة الفنية أقؿ مف واحد لنموذج CCRمف واحد لنموذج 

مػػف واحػػد؛ وىػػذا يعنػػي أف عػػدـ الكفػػاءة لتمػػؾ الكميػػات نػػاتج عػػف العمميػػات الداخميػػة والظػػروؼ 
 الخارجية المحيطة بيذه الكمية1

ـــائج ن - د ـــين نت ـــة ب ـــوذج مقارن ـــوذج CCRم ـــة  BCC، ونم ـــة المـــدخمي والتوجي ـــق التوجي وف
ـــامين  مػػػف مالحظػػػة نتػػػائج الكفػػػاءة م: 7103/7104-7102/7103المخرجـــي خـــالل الع

وجػد أف الكميػات انقسػمت إلػى ثالثػة أقسػاـ مػف حيػث  ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ،ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓلمعاميف 
ة وفػػػؽ التوجيػػػو تحسػػػف أو تنػػػاقص أو اسػػػتقرار فػػػي مسػػػتوى الكفػػػاءة الفنيػػػة أو الكفػػػاءة الحجميػػػ

 المدخمي والمخرجي، ويتضح ذلؾ فيما يمي 
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والتػػي يمكػػف توضػػيحيا وفــق التوجيــو المــدخمى والمخرجــي:  CCRالكفــاءة الفنيــة لنمــوذج  (ٔ)
 ( عمى النحو التالي ٕٔ( والشكؿ )ٓٔ(، والجدوؿ)ٜبالرجوع إلى الجدوؿ )

 7104-7103، 7102/7103لمعامين  CCR( الكفاءة الفنية لنموذج 07الشكل )

 

 ( والشكؿ السابؽ ما يمي ٓٔ(، والجدوؿ)ٜويتضح مف الجدوؿ)

  توجػػد كميػػات حافظػػت عمػػى مسػػتوى أدائيػػا واسػػتقرت كفاءتيػػا عمػػى مسػػتوى الكفــاءة الثابتــة -
% مػف ٕ٘الكفاءة التامة، وىذه الكميات ىي اآلداب، العموـ، والطب البيطػري، وجػاءت بنسػبة 

 إجمالي الكميات1

ــدة - ــاءة المتزاي توجػػد كميػػات تحسػػف مسػػتوى أدائيػػا حيػػث تمكنػػت مػػف اسػػتثمار مػػدخالتيا   الكف
بشػػػكؿ أمثػػػؿ لزيػػػادة المخرجػػػات، وىػػػذه الكميػػػات ىػػػي ىندسػػػة بنيػػػا، التربيػػػة، التربيػػػة الرياضػػػية، 

% مػػف إجمػػالي الكميػات؛ ولكػػف ىػػذا التحسػػف لػـ يصػػؿ إلػػي مسػػتوى الكفػػاءة ٕ٘وجػاءت بنسػػبة 
 التامة1

نخفػػض مسػػتوى أدائيػػا حيػػث إنيػػا لػػـ تػػتمكف مػػف اسػػتثمار   توجػػد كميػػات االكفــاءة المتناقصــة -
مدخالتيا بشكؿ أمثؿ لزيػادة المخرجػات، وىػذه الكميػات ىػي الحقػوؽ، الطػب البشػرى، وىندسػة 

 % مف إجمالي الكميات1ٓ٘شبرا، الزراعة، التربية النوعية، التمريض، وجاءت بنسبة 
يمكػف توضػيحيا بػالرجوع إلػى والتػي وفـق التوجيـو المـدخمي:  BCCالكفاءة الفنيـة لنمـوذج  (7)

 ( عمى النحو التالي ٖٔ( والشكؿ )ٓٔ(، والجدوؿ)ٜالجدوؿ )
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  BCC( الكفاءة الفنية لنموذج 01الشكل )
 7103/7104، 7102/7103وفق التوجيو المدخمي لمعامين 

 

 (، والشكؿ السابؽ ما يمي ٓٔ(، والجدوؿ )ٜويتضح مف الجدوؿ )

فظػػت عمػػى مسػػتوى أدائيػػا واسػػتقرت كفاءتيػػا عمػػى مسػػتوى   توجػػد كميػػات حاالكفــاءة الثابتــة -
الكفاءة التامة، وىػذه الكميػات ىػي اآلداب، الحقػوؽ، العمػوـ، الطػب البشػري، والطػب البيطػري، 

 % مف إجمالي الكميات1ٚ1ٔٗوجاءت بنسبة 

ــدة - ــاءة المتزاي   توجػػد كميػػات تحسػػف مسػػتوى أدائيػػا حيػػث تمكنػػت مػػف اسػػتثمار مػػدخالتيا الكف
لزيادة المخرجات، وىذه الكميات ىي ىندسة بنيا، التربية، التربيػة النوعيػة، التربيػة بشكؿ أمثؿ 

% مػػػف إجمػػػالي الكميػػات ووصػػػؿ مسػػػتوى التحسػػف فػػػي كميػػػة 1ٖٖٖالرياضػػية، وجػػػاءت بنسػػبة 
 التربية والتربية الرياضية إلى الكفاءة التامة1

ـ تػػتمكف مػػف اسػػتثمار   يوجػػد كميػػات انخفػػض مسػػتوى أدائيػػا حيػػث إنيػػا لػػالكفــاءة المتناقصــة -
مدخالتيا بشكؿ أمثؿ لزيادة المخرجات، وىػذه الكميػات ىػي ىندسػة شػبرا، الزراعػة، التمػريض، 

 % مف إجمالي الكميات1ٕ٘وجاءت بنسبة 

والتػي يمكػف توضػيحيا بػالرجوع إلػى  وفق التوجيـو المخرجـي: BCCالكفاءة الفنية لنموذج  (1)
 ( عمى النحو التالي ٗٔ( والشكؿ )ٔٔ(، والجدوؿ)ٜالجدوؿ )
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 BCC( يوضح الكفاءة الفنية لنموذج 02الشكل )
 7104-7103وفق التوجيو المخرجي لمعامين 

 

 (، والشكؿ السابؽ ما يمي ٔٔ(، والجدوؿ )ٜويتضح مف الجدوؿ )
حافظػػت عمػػى مسػػتوى أدائيػػا واسػػتقرت كفاءتيػػا عمػػى مسػػتوى   توجػػد كميػػات الكفــاءة الثابتــة -

الكفاءة التامة، وىػذه الكميػات ىػي اآلداب، الحقػوؽ، العمػوـ، الطػب البشػري، والطػب البيطػري، 
 % مف إجمالي الكميات1ٚ1ٔٗوجاءت بنسبة 

ــدة - ــاءة المتزاي   توجػػد كميػػات تحسػػف مسػػتوى أدائيػػا حيػػث تمكنػػت مػػف اسػػتثمار مػػدخالتيا الكف
ؿ لزيػػػادة المخرجػػػات، وىػػػذه الكميػػػات ىػػػي ىندسػػػة بنيػػػا، التربيػػػة، التربيػػػة الرياضػػػية، بشػػػكؿ أمثػػػ

 % مف إجمالي الكميات ولكف لـ يصؿ مستوى التحسف إلى الكفاءة التامة1 ٕ٘وجاءت بنسبة 

  توجػػد كميػػات انخفػػض مسػػتوى أدائيػػا حيػػث إنيػػا لػػـ تػػتمكف مػػف اسػػتثمار الكفــاءة المتناقصــة -
ة المخرجػػات، وىػػذه الكميػػات ىػػػي ىندسػػة شػػبرا، الزراعػػة، التربيػػػة مػػدخالتيا بشػػكؿ أمثػػؿ لزيػػػاد

 % مف إجمالي الكميات1 1ٖٖٖالنوعية، التمريض، وجاءت  بنسبة 
والتػي يمكػف توضػيحيا بػالرجوع  وفـق التوجيـو المـدخمي: BCCالكفاءة الحجمية لنمـوذج  (2)

  ( عمى النحو التالي ٘ٔ( والشكؿ )ٓٔ(، والجدوؿ)ٜإلى الجدوؿ )
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 BCC( الكفاءة الحجمية لنموذج 03)الشكل 
 7103/7104، 7102/7103وفق التوجيو المدخمي لمعامين 

 
 ( والشكؿ السابؽ أف ٓٔ(، والجدوؿ)ٜويتضح مف جدوؿ )

  توجد كميات استقرت كفاءتيا الحجمية عمى مستوى الكفاءة التامػة؛ ممػا يؤكػد الكفاءة الثابتة -
فمػػـ تقػػؿ كفاءتيػػا، وىػػذه الكميػػات ىػػي اآلداب،  عمػػى قػػدرتيا السػػتثمار أحجاميػػا بشػػكؿ أمثػػؿ؛

 % مف إجمالي الكميات1ٕ٘العموـ، الطب البيطري، وجاءت بنسبة 

  توجػػد كميػػات ازدادات كفاءتيػػا الحجميػػة أى إنيػػا اسػػتثمرت أحجاميػػا بشػػكؿ الكفــاءة المتزايــدة -
نسػػػبة أمثػػػؿ مػػػف ناحيػػػة المػػػدخالت، وىػػػذه الكميػػػات ىػػػي التربيػػػة، التربيػػػة الرياضػػػية، وجػػػاءت ب

 % مف إجمالي الكميات1ٚ1ٙٔ

ـــاءة المتناقصـــة -   الكميػػػات التػػػي تناقصػػػت كفاءتيػػػا الحجميػػػة مػػػف ناحيػػػة المػػػدخالت ىػػػي الكف
الحقػػػوؽ، الطػػػب البشػػػري، ىندسػػػة شػػػبرا، ىندسػػػة بنيػػػا، الزراعػػػة، التربيػػػة النوعيػػػة، التمػػػريض، 

 % مف إجمالي الكميات1ٖ1ٛ٘وجاءت بنسبة  

والتػػي يمكػػف توضػػيحيا بػػالرجوع  لتوجيــو المخرجــي:وفــق ا BCCالكفــاءة الحجميــة لنمــوذج  (3)
 ( عمى النحو التالي ٙٔ( والشكؿ )ٔٔ(، والجدوؿ)ٜإلى الجدوؿ )
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 BCC( الكفاءة الحجمية لنموذج 04الشكل )
 7103/7104، 7102/7103وفق التوجيو المخرجي لمعامين 

 
 ( والشكؿ السابؽ أف ٔٔ(، والجدوؿ)ٜيتضح مف جدوؿ )

  توجد كميات استقرت كفاءتيا الحجمية عمى مستوى الكفاءة التامة؛، مما يؤكد الكفاءة الثابتة -
عمػػػى قػػػدرتيا السػػػتثمار أحجاميػػػا بشػػػكؿ أمثػػػؿ، فمػػػـ تقػػػؿ كفاءتيػػػا وىػػػذه الكميػػػات ىػػػي اآلداب، 

 % مف إجمالي الكميات1ٕ٘العموـ، الطب البيطري، أى بنسبة 

ي الكميػة الوحيػدة التػي ازدادات كفاءتيػا   يالحظ أف كميػة التربيػة الرياضػية ىػالكفاءة المتزايدة -
% مػف 1ٖٛالحجمية أي إنيا استثمرت أحجاميا بشكؿ أمثؿ مف ناحية المدخالت، أي بنسػبة 

 إجمالي الكميات1

ـــاءة المتناقصـــة -   الكميػػػات التػػػي تناقصػػػت كفاءتيػػػا الحجميػػػة مػػػف ناحيػػػة المػػػدخالت ىػػػي الكف
الحقػػػػوؽ، الطػػػػب البشػػػػري، ىندسػػػػة شػػػػبرا، ىندسػػػػة بنيػػػػا، الزراعػػػػة، التربيػػػػة، التربيػػػػة النوعيػػػػة، 

 % مف إجمالي الكميات1ٗ1ٙٙالتمريض، أي بنسبة  

ث ومػػف خػػالؿ مقارنػػة نتػػائج النمػػوذجيف بالتوجيػػة المػػدخمي والمخرجػػي وجػػد أف ىنػػاؾ ثػػال
وىي اآلداب، العموـ، الطب البيطري،  CCRكميات حققت كفاءة تامة خالؿ العاميف وفؽ نموذج 

( كميات، وخمسة كميات حققت كفاءة تامػة ٜبينما كاف عدد الكميات التي لـ تحقؽ الكفاءة التامة )
 وىي اآلداب، الحقوؽ، العموـ، الطب البشري، الطب البيطري، بينما كاف عدد BCCوفؽ نموذج 

( كميػػات خػػالؿ العػػاميف، واسػػتقرت الكفػػاءة الحجميػػة عمػػى ٚ) الكميػػات التػػي تحقػػؽ الكفػػاءة التامػػة
مسػػتوى الكفػػاءة التامػػة لكميػػات اآلداب، العمػػوـ، الطػػب البيطػػري ممػػا يؤكػػد عمػػى قػػدرتيا السػػتثمار 

 CCRأحجاميػػا بشػػكؿ أمثػػؿ، وعميػػو اسػػتخدـ البحػػث الحػػالي نمػػوذج التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات 
ذى تتسػػاوى فيػػو الكفػػاءة بالتوجيػػو المػػدخمي والتوجيػػو المخرجػػي؛ ولػػذلؾ اكتفػػي بتطبيػػؽ نمػػوذج والػػ
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 وفق التوجيه المخرجي BCCالكفاءة الحجميت لنمورج 

 2015لعام  BCCالكفاءة الحجمية لنموذج 

 2016لعام  BCCالكفاءة الحجمية لنموذج 
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لتحديد الكميات المرجعية  CCR-Oمدخؿ التحميؿ التطويقي لمبيانات القائـ عمى التوجو المخرجي 
لكميػات جامعػػة بنيػػا غيػر الكفػػؤة، وتحديػػد مسػتويات التحسػػيف المطموبػػة ليػا، ولمتأكػػد مػػف مصػػداقية 

 لنتائج تـ حساب متوسط الكفاءة لكميات جامعة بنيا وترتيبيا، وىذا ما يوضحو الجدوؿ التالي ا
 CCR-O( متوسط الكفاءة لكميات جامعة بنيا في نموذج 02جدول )

 7103/7104، 7102/7103لعامي 

 الكفاءة في عام الكميات م
7102/7103 

 الكفاءة في عام
7103/7104 

متوسط مستوى 
 الترتيل الكفاءة

 0 0.1111 0.1111 0.1111 اآلدال 0
 5 1.5224 1.2671 0.1111 الحقوق 7
 0 0.1111 0.1111 0.1111 العموم 1
 4 1.5446 1.4211 1.6714 الطل البشرى 2
 01 1.2177 1.1434 1.2217 ىندسة شبرا 3
 07 1.7777 1.1777 1.7547 ىندسة بنيا 4
 2 1.6525 1.5272 0.1111 الزراعة 5
 0 0.1111 0.1111 0.1111 الطل البيطرى 6
 6 1.3710 1.6511 1.1177 التربية 7
 7 1.2441 1.2711 1.3006 تربية نوعية 01
 3 1.6345 0.1111 1.5012 تربية رياضية 00
 00 1.1032 1.7555 1.2147 التمريض 07

 ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف 
كميات كفػوة فػي العػاميف فمقػد وصػمت إلػى حػد الكفػاءة،  كميات اآلداب والعموـ والطب البيطرى -

 وحققت الكفاءة النسبية التامة، وكذلؾ أشار متوسط مستوى الكفاءة إلى أنيا كفؤة1

كميػػات الطػػب البشػػري وىندسػػة شػػبرا وىندسػػة بنيػػا والتربيػػة والتربيػػة النوعيػػة والتمػػريض فيػػي   -
أقػػػؿ مػػػف واحػػػد، وكػػػذلؾ أشػػػار  كميػػػات غيػػػر كفػػػؤة فػػػي العػػػاميف، حيػػػث وصػػػؿ حػػػد الكفػػػاءة إلػػػى

 متوسط مستوى الكفاءة إلى أنيا غير كفؤة1

، وغيػػػػػػر كفػػػػػػؤة فػػػػػػي عػػػػػػاـ ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓكميتػػػػػػي الحقػػػػػػوؽ والزراعػػػػػػة كانتػػػػػػا كفػػػػػػؤة فػػػػػػي عػػػػػػاـ  -
 ، ولكنيا غير كفؤة كما أشار متوسط مستوى الكفاءة1ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ

وأصػػػػػبحت كفػػػػػؤة فػػػػػي عػػػػػاـ  ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓكميػػػػػة التربيػػػػػة الرياضػػػػػية غيػػػػػر كفػػػػػؤة فػػػػػي عػػػػػاـ   -
 ، ولكنيا غير كفؤة كما أشار متوسط مستوى الكفاءة1ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ

كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ اخػتالؼ ترتيػب كميػات جامعػة بنيػا حسػب متوسػط مسػتوى الكفػاءة 
جػػاءت فػػى المرتبػػة األولػػى، تميػػا كميػػة النسػػبية؛ حيػػث إف كميػػات اآلداب والعمػػـو والطػػب البيطػػرى 
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الزراعة في المرتبة الرابعة، وكمية التربية الرياضػية فػي المرتبػة الخامسػة، وكميػة الطػب البشػرى فػي 
المرتبة السادسة، وكمية الحقوؽ في المرتبة السابعة، وكمية التربيػة فػي المرتبػة الثامنػة، كميػة التربيػة 

ىندسػػة شػػبرا فػػى المرتبػػة العاشػػرة، وكميػػة التمػػريض فػػي المرتبػػة  النوعيػػة فػػي المرتبػػة التاسػػعة، وكميػػة
 الحادية عشرة، وكمية ىندسة بنيا في المرتبة الثانية عشرة1

ــر الكفــؤة، -ه ــات جامعــة بنيــا غي ــة لكمي ــات المرجعي ــد الكمي ــد مســتويات التحســين  تحدي وتحدي
وكػػذلؾ تحديػػد القػػيـ حيػػث يػتـ تحديػػد الكميػػات المرجعيػة لكػػؿ كميػػة غيػػر كفػؤة، المطموبــة ليــا: 

، والقػػػيـ ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالفعميػػػة لمػػػدخالت ومخرجػػػات لكػػػؿ كميػػػة عمػػػى حػػػده لمعػػػاـ الجػػػامعي 
المسػػػتيدفة لكػػػي تصػػػؿ ىػػػذه الكميػػػات إلػػػى حػػػد الكفػػػاءة، مػػػع تحديػػػد عوائػػػد الحجػػػـ المطموبػػػة، 

 ( ذلؾ ٕٕ( إلى )٘ٔوتوضح الجداوؿ مف )
 CCR-O( التحسين المستيدف لكمية )الحقوق( في نموذج  03جدول )

 م7103/7104لعام 
 الكميات المرجعية القيم المستيدفة القيم الفعمية المدخالت والمخرجات

 31 31 عدد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم

اآلدال بنسبة تحسين 
(، تربية رياضية 1.07)

 (1.17بنسبة تحسين )

 07 11 عدد طالل الماجستير والدكتوراه
 0 1 عدد المشروعات البحثية

 72 1 اعدد البحوث المنشورة  دوليل 
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه 

 الممنوحة
05 05 

 2 1 عدد االستشيادات المرجعية

ويتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ تسػػػاوي القيمػػػة الفعميػػػة مػػػع القيمػػػة المسػػػتيدفة فػػػي مػػػدخؿ عػػػدد 
أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ، أي أف كمية الحقوؽ ليست بحاجة إلى التوسػع فػى ىػذا المػدخؿ، فػي 
حػػيف أنيػػا بحاجػػة إلػػى تخفػػيض مػػدخؿ عػػدد طػػالب الماجسػػتير والػػدكتوراه إلػػى القيمػػة المسػػتيدفة وىػػي 

ًبا(، كما إنيػا بحاجػة إلػى زيػادة مخػرج عػدد المشػروعات البحثيػة ليصػؿ إلػى القيمػة المسػتيدفة طال ٕٔ)
بحثًػػا  ٕٗ)مشػػروع بحثػػي واحػػد(، ومخػػرج عػػدد البحػػوث المنشػػورة دوليًّػػا ليصػػؿ إلػػى القيمػػة المسػػتيدفة )

النسػػػبة استشػػػيادات(، أمػػػا ب ٗدوليًّػػػا(، ومخػػػرج االستشػػػيادات المرجعيػػػة ليصػػػؿ إلػػػى القيمػػػة المسػػػتيدفة )
لمخرج عدد رسائؿ الماجستير والدكتوراه فيو ليس بحاجة إلػى زيادتػو، حيػث تتسػاوى القيمػة الفعميػة مػع 
القيمة المستيدفة، كما يتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ أف الوحػدة المرجعيػة لكميػة الحقػوؽ ىػى كميػة اآلداب 

   (1ٕٓ1ٓ(، وكمية التربية الرياضية بمعامؿ تحسيف )1ٕٔٓبمعامؿ تحسيف )
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 CCR-O  ( التحسين المستيدف لكمية )الطل البشري( في نموذج04جدول )
 م7103/7104لعام 

 الكميات المرجعية القيم المستيدفة القيم الفعمية المدخالت والمخرجات
اآلدال بنسبة تحسين  0710 0710 عدد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم

(، تربية 1.1) 
رياضية بنسبة 

(، 1.13تحسين )
بيطري بنسبة طل 

 (1.10تحسين )

 211 443 عدد طالل الماجستير والدكتوراه
 07 7 عدد المشروعات البحثية

 300 70 اعدد البحوث المنشورة  دوليل 
 306 306 عدد رسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة

 71 0 عدد االستشيادات المرجعية

ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ تسػػاوي القيمػػة الفعميػػة مػػع القيمػػة المسػػتيدفة فػػي مػػدخؿ عػػدد  
أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ، أي أف كمية الطػب البشػرى ليسػت بحاجػة إلػى التوسػع  فػى ىػذا 
المػػدخؿ، فػػي حػػيف إىػػا بحاجػػة إلػػى تخفػػيض مػػدخؿ عػػدد طػػالب الماجسػػتير والػػدكتوراه إلػػى القيمػػة 

طالًبا(، كما أنيا بحاجة إلػى زيػادة مخػرج عػدد المشػروعات البحثيػة ليصػؿ  ٖٓٗالمستيدفة وىي )
مشروع بحثي(، ومخػرج عػدد البحػوث المنشػورة دوليًّػا ليصػؿ إلػى القيمػة ٜٔإلى القيمة المستيدفة )

 ٖٜبحثًا دوليًّا(، ومخػرج االستشػيادات المرجعيػة ليصػؿ إلػى القيمػة المسػتيدفة ) ٔٔ٘المستيدفة )
أمػػا بالنسػػبة لمخػػرج عػػدد رسػػائؿ الماجسػػتير والػػدكتوراه فيػػو لػػيس بحاجػػة إلػػى زيادتػػو، استشػػياًدا(، 

حيػػػث تتسػػػاوى القيمػػػة الفعميػػػة مػػػع القيمػػػة المسػػػتيدفة، كمػػػا يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف الوحػػػدة 
(، وكميػة التربيػة الرياضػية 1ٖٖالمرجعية لكمية الطػب البشػري ىػى كميػة اآلداب بمعامػؿ تحسػيف ) 

 (1ٖٔ1ٓ(، وكمية الطب البيطري بمعامؿ تحسيف )1ٖ٘ٓ) بمعامؿ تحسيف
 CCR-O( التحسين المستيدف لكمية )ىندسة شبرا( في نموذج 05جدول )

 م7103/7104لعام 
 الكميات المرجعية القيم المستيدفة القيم الفعمية المدخالت والمخرجات

 725 266 عدد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم
اآلدال بنسبة 

(، 1.73تحسين )
عموم بنسبة تحسين 

(1.27) 

 17 000 عدد طالل الماجستير والدكتوراه
 1 0 عدد المشروعات البحثية

 074 13 اعدد البحوث المنشورة  دوليل 
 47 47 عدد رسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة

 72 3 عدد االستشيادات المرجعية

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف كمية ىندسة شبرا بحاجة إلى تخفيض مدخؿ عدد أعضاء  
عضػػًوا ومعاوًنػػا(، وتخفػػيض مػػدخؿ  ٕٚٗىيئػػة التػػدريس ومعػػاونييـ إلػػى القيمػػة المسػػتيدفة وىػػي )
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طالًبػػا(، كمػػا أنيػػا بحاجػػة إلػػى  ٜٖعػػدد طػػالب الماجسػػتير والػػدكتوراه إلػػى القيمػػة المسػػتيدفة وىػػي )
مشروعات بحثيػة(، ومخػرج  ٖالمشروعات البحثية ليصؿ إلى القيمة المستيدفة ) زيادة مخرج عدد

بحثًػػػػػػا دوليًّػػػػػػا(، ومخػػػػػػرج  ٕٙٔعػػػػػػدد البحػػػػػػوث المنشػػػػػػورة دوليًّػػػػػػا ليصػػػػػػؿ إلػػػػػػى القيمػػػػػػة المسػػػػػػتيدفة )
استشػػياًدا(، أمػػا بالنسػػبة لمخػػرج عػػدد  ٕٗاالستشػػيادات المرجعيػػة ليصػػؿ إلػػى القيمػػة المسػػتيدفة )

كتوراه فيو لػيس بحاجػة إلػى زيادتػو، حيػث تتسػاوى القيمػة الفعميػة مػع القيمػة رسائؿ الماجستير والد
المسػػػتيدفة، كمػػػا يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف الوحػػػدة المرجعيػػػة لكميػػػة ىندسػػػة شػػػبرا ىػػػي كميػػػة 

 (1ٕٗ1ٓ(، وكمية العمـو بمعامؿ تحسيف )1ٕ٘ٓاآلداب بمعامؿ تحسيف ) 

 CCR-Oا( في نموذج ( التحسين المستيدف لكمية )ىندسة بني06جدول )
 م7103/7104لعام 

 الكميات المرجعية القيم المستيدفة القيم الفعمية المدخالت والمخرجات

 010 732 عدد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم
اآلدال بنسبة تحسين 

(، عموم بنسبة 1.10)
(، طل 1.77تحسين )

بيطري بنسبة تحسين 
(1.15) 

 04 41 عدد طالل الماجستير والدكتوراه
 0 0 عدد المشروعات البحثية

 30 77 اعدد البحوث المنشورة  دوليل 
 76 76 عدد رسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة

 01 3 عدد االستشيادات المرجعية

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف كمية ىندسة بنيا بحاجة إلى تخفيض مدخؿ عدد أعضػاء 
عضػػو ومعػػاوف(، وتخفػػيض مػػدخؿ  ٕٔٓىيئػػة التػػدريس ومعػػاونييـ إلػػى القيمػػة المسػػتيدفة وىػػي )

طالًبػػا(، كمػػا أنيػػا بحاجػػة إلػػى  ٙٔعػػدد طػػالب الماجسػػتير والػػدكتوراه إلػػى القيمػػة المسػػتيدفة وىػػي )
شروعات البحثية ليصؿ إلى القيمة المسػتيدفة )مشػروع بحثػي واحػد(، ومخػرج زيادة مخرج عدد الم

بحثًػا دوليًّػا(، ومخػرج االستشػيادات  ٔ٘عدد البحوث المنشورة دوليًّا ليصؿ إلى القيمة المسػتيدفة )
استشػػػػيادات(، أمػػػػا بالنسػػػػبة لمخػػػػرج عػػػػدد رسػػػػائؿ  ٓٔالمرجعيػػػػة ليصػػػػؿ إلػػػػى القيمػػػػة المسػػػػتيدفة )

ه فيػػػػو لػػػػيس بحاجػػػػة إلػػػػى زيادتػػػػو، حيػػػػث تتسػػػػاوى القيمػػػػة الفعميػػػػة مػػػػع القيمػػػػة الماجسػػػػتير والػػػػدكتورا
المستيدفة، كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الوحدة المرجعية لكمية ىندسة بنيا ىي كمية اآلداب 

(، وكميػة الطػب البيطػري بمعامػؿ 1ٕٕٓ(، وكمية العمـو بمعامػؿ تحسػيف )1ٓٔٓبمعامؿ تحسيف ) 
 (1ٓٚ1ٓتحسيف )
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 CCR-O ( التحسين المستيدف لكمية )الزراعة( في نموذج 07جدول )
 م7103/7104لعام 

 الكميات المرجعية القيم المستيدفة القيم الفعمية المدخالت والمخرجات
اآلدال بنسبة  701 701 عدد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم

(، 1.10تحسين ) 
عموم بنسبة 

(، 1.07تحسين )
بنسبة  طل بيطري
 (1.30تحسين )

 51 011 عدد طالل الماجستير والدكتوراه
 2 1 عدد المشروعات البحثية

 77 13 اعدد البحوث المنشورة  دوليل 
 64 64 عدد رسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة

 05 6 عدد االستشيادات المرجعية
ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ تسػػاوي القيمػػة الفعميػػة مػػع القيمػػة المسػػتيدفة فػػي مػػدخؿ عػػدد 
أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ، أي أف كمية الزراعة ليس بحاجػة إلػى التوسػع فػى ىػذا المػدخؿ، 
في حيف أنيا بحاجة إلى تخفػيض مػدخؿ عػدد طػالب الماجسػتير والػدكتوراه إلػى القيمػة المسػتيدفة 

ًبػا(، كمػا أنيػا بحاجػة إلػى زيػادة مخػرج عػدد المشػروعات البحثيػة ليصػؿ إلػى القيمػة طال ٓٚوىػي )
مشروعات بحثية(، ومخرج عدد البحوث المنشورة دوليًّا ليصؿ إلى القيمػة المسػتيدفة ٗالمستيدفة )

استشػياًدا(،  ٔٚبحثًػا دوليًّػا(، ومخػرج االستشػيادات المرجعيػة ليصػؿ إلػى القيمػة المسػتيدفة ) ٕٜ)
النسبة لمخرج عػدد رسػائؿ الماجسػتير والػدكتوراه فيػو لػيس بحاجػة إلػى زيادتػو، حيػث تتسػاوى أما ب

القيمػػة الفعميػػة مػػع القيمػػة المسػػتيدفة، كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف الوحػػدة المرجعيػػة لكميػػة 
(، 1ٕٔٓ(، وكمية العموـ بمعامؿ تحسيف )1ٓٔٓالطب البشري ىي كمية اآلداب بمعامؿ تحسيف ) 

 .(1٘ٔٓالطب البيطري بمعامؿ تحسيف ) وكمية
 CCR-O( التحسين المستيدف لكمية )التربية( في نموذج 71جدول )

 م7103/7104لعام
 الكميات المرجعية القيم المستيدفة القيم الفعمية المدخالت والمخرجات

 030 056 عدد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم

العموم بنسبة 
 (1.31تحسين )

 72 75 عدد طالل الماجستير والدكتوراه
 7 1 عدد المشروعات البحثية

 55 1 اعدد البحوث المنشورة  دوليل 
 27 27 عدد رسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة

 03 1 عدد االستشيادات المرجعية

ويتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف كميػػة التربيػػة بحاجػػة إلػػى تخفػػيض مػػدخؿ عػػدد أعضػػاء ىيئػػة 
عضػًوا ومعاوًنػا(، وتخفػيض مػدخؿ عػدد طػالب  ٔ٘ٔالتدريس ومعاونييـ إلى القيمػة المسػتيدفة وىػي )

طالػب(، كمػا أنيػا بحاجػة إلػى زيػادة مخػرج عػدد  ٕٗالماجستير والدكتوراه إلػى القيمػة المسػتيدفة وىػي )
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روعات البحثية ليصػؿ إلػى القيمػة المسػتيدفة )مشػروعيف بحثيػيف(، ومخػرج عػدد البحػوث المنشػورة المش
بحثًا دوليًّا(، ومخرج االستشػيادات المرجعيػة ليصػؿ إلػى القيمػة  ٚٚدوليًّا ليصؿ إلى القيمة المستيدفة )

فيػو لػيس بحاجػة إلػى استشياًدا(، أما بالنسبة لمخرج عدد رسائؿ الماجسػتير والػدكتوراه  ٘ٔالمستيدفة )
زيادتػو، حيػػث تتسػػاوى القيمػة الفعميػػة مػػع القيمػػة المسػتيدفة، كمػػا يتضػػح مػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف الوحػػدة 

 (1٘ٓ1ٓالمرجعية لكمية التربية ىي كمية العمـو بمعامؿ تحسيف )
 CCR-O( التحسين المستيدف لكمية )التربية النوعية( في نموذج 70جدول )

 م7103/7104لعام 
 الكميات المرجعية القيم المستيدفة القيم الفعمية المدخالت والمخرجات

 010 022 عدد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم
اآلدال بنسبة 

(، 1.03تحسين )
العموم بنسبة 

 (1.01تحسين )

 04 21 عدد طالل الماجستير والدكتوراه
 0 1 عدد المشروعات البحثية

 30 1 اعدد البحوث المنشورة  دوليل 
 76 76 عدد رسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة

 01 1 عدد االستشيادات المرجعية
ويتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف كميػػػة التربيػػػة النوعيػػػة بحاجػػػة إلػػػى تخفػػػيض مػػػدخؿ عػػػدد 

عضػػو ومعػػاوف(، وتخفػػيض  ٔٓٔأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ومعػػاونييـ إلػػى القيمػػة المسػػتيدفة وىػػي )
طالًبػا(، كمػا أنيػا بحاجػة  ٙٔمدخؿ عدد طالب الماجستير والدكتوراه إلى القيمة المستيدفة وىي )

د المشػػروعات البحثيػػة ليصػػؿ إلػػى القيمػػة المسػػتيدفة )مشػػروع بحثػػي واحػػد(، إلػػى زيػػادة مخػػرج عػػد
بحثًػػػا دوليًّػػػا(، ومخػػػرج  ٔ٘ومخػػػرج عػػػدد البحػػػوث المنشػػػورة دوليًّػػػا ليصػػػؿ إلػػػى القيمػػػة المسػػػتيدفة )

استشػيادات(، أمػا بالنسػبة لمخػرج عػدد  ٓٔاالستشيادات المرجعية ليصػؿ إلػى القيمػة المسػتيدفة )
كتوراه فيو لػيس بحاجػة إلػى زيادتػو، حيػث تتسػاوى القيمػة الفعميػة مػع القيمػة رسائؿ الماجستير والد

المسػػتيدفة، كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف الوحػػدة المرجعيػػة لكميػػة التربيػػة النوعيػػة ىػػي كميػػة 
 (1ٔٓ1ٓ(، وكمية العمـو بمعامؿ تحسيف )1ٔ٘ٓاآلداب بمعامؿ تحسيف )

 CCR-O  ( التحسين المستيدف لكمية )التمريض( في نموذج 77جدول )
 م7103/7104لعام 

 الكميات المرجعية القيم المستيدفة القيم الفعمية المدخالت والمخرجات
 016 027 أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم عدد

اآلدال بنسبة 
(، 1.02تحسين )

التربية الرياضية 
بنسبة تحسين 

(1.00) 

 05 024 عدد طالل الماجستير والدكتوراه
 7 1 عدد المشروعات البحثية

 33 1 اعدد البحوث المنشورة  دوليل 
 11 11 عدد رسائل الماجستير والدكتوراه الممنوحة

 00 1 عدد االستشيادات المرجعية
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ويتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ أف كميػة التمػريض بحاجػة إلػى تخفػيض مػدخؿ عػدد أعضػاء 
أعضػاء ومعػاونيف(، وتخفػيض مػدخؿ  ٛٓٔىيئة التدريس ومعاونييـ إلى القيمة المستيدفة وىػي )

طالًبػػا(، كمػػا أنيػػا بحاجػػة إلػػى  ٚٔعػػدد طػػالب الماجسػػتير والػػدكتوراه إلػػى القيمػػة المسػػتيدفة وىػػي )
مشػروعات البحثيػة ليصػؿ إلػى القيمػة المسػتيدفة )مشػروعيف بحثيػيف(، ومخػرج زيادة مخػرج عػدد ال

بحثًػا دوليًّػا(، ومخػرج االستشػيادات  ٘٘عدد البحوث المنشورة دوليًّا ليصؿ إلى القيمة المسػتيدفة )
استشياًدا(، أما بالنسبة لمخرج عدد رسائؿ الماجسػتير  ٔٔالمرجعية ليصؿ إلى القيمة المستيدفة )

ه فيػػو لػػيس بحاجػػة إلػػى زيادتػػو، حيػػث تتسػػاوى القيمػػة الفعميػػة مػػع القيمػػة المسػػتيدفة، كمػػا والػػدكتورا
يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف الوحػػدة المرجعيػػة لكميػػة التربيػػة النوعيػػة ىػػي كميػػة اآلداب بمعامػػؿ 

 (1ٔٔ1ٓ(، وكمية التربية الرياضية بمعامؿ تحسيف )1ٔٗٓتحسيف )
غيػػػػر الكفػػػػؤة بحاجػػػػة إلػػػػى تخفػػػػيض معػػػػدالت ويالحػػػػظ ممػػػػا سػػػػبؽ أف معظػػػػـ كميػػػػات بنيػػػػا 

مػػدخالتيا مػػف حيػػث عػػدد أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ومعػػاونييـ، وعػػدد طػػالب الماجسػػتير والػػدكتوراه، 
كمػػا أنيػػا بحاجػػة إلػػى زيػػادة معػػدالت مخرجاتيػػا ماعػػدا مخرًجػػا واحػػًدا فقػػط وىػػو مخػػرج عػػدد رسػػائؿ 

 الماجستير والدكتوراه1
 تحديد المدخالت الراكدة/الفائضة والمخرجات الناقصة لكميات جامعة بنيا غير الكفؤة:  -و

في ضوء نتائج الجدواؿ السابقة مف حيث تحديد القيـ الفعميػة والقػيـ المسػتيدفة لكػؿ كميػة غيػر 
كفػػؤة مػػف كميػػات جامعػػة بنيػػا، فيحػػدد مػػدخؿ التحميػػؿ التطػػويقي لمبيانػػات مقػػدار الفػػائض فػػي كػػؿ مػػدخؿ 

 مف المدخالت، ومقدار النقص في كؿ مخرج مف المخرجات، وىذا ما يوضحو الجدوؿ التالي 
 CCR-O( المدخالت الفائضة والمخرجات الناقصة لمكميات حسل نموذج 71جدول )

 7103/7104لمعام الجامعي 

 الكميات م
مدخل: عدد 
أعضاء ىيئة 
التدريس 
 ومعاونييم

مدخل: 
عدد 
طالل 

الماجستير 
 والدكتوراه

عدد مخرج:
المشروعات 

 البحثية

عدد مخرج:
البحوث 

المنشورة  
 دوليا

مخرج:عدد 
رسائل 

الماجستير 
والدكتوراه 
 الممنوحة

عدد مخرج:
االستشيادات 

 المرجعية

 1 1 1 1 1 1 اآلدال 0
 2 1 72 0 70 1 الحقوق 7
 1 1 1 1 1 1 العموم 1
 77 1 271 05 713 1 الطل البشرى 2
 07 1 70 7 57 720 ىندسة شبرا 3
 3 1 77 1 22 031 ىندسة بنيا 4
 7 1 35 0 11 1 الزراعة 5
 1 1 1 1 1 1 الطل البيطرى 6
 03 1 55 7 1 75 التربية 7
 01 1 30 0 72 21 تربية نوعية 01
 1 1 1 1 1 1 تربية رياضية 00
 00 1 33 7 077 12 التمريض 07
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 ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف 
كميػػػات اآلداب، العمػػػوـ، الطػػػب البيطػػػرى، والتربيػػػة الرياضػػػية لػػػيس لػػػدييا مػػػدخالت فائضػػػة أو  -

 مخرجات ناقصة حيث إنيا كفؤة1 

كميػػة الحقػػوؽ لػػدييا مػػدخالت فائضػػة فػػي مػػدخؿ عػػدد طػػالب الماجسػػتير والػػدكتوراه مػػا يعػػادؿ  -
(، ٔادؿ )(، ولػػدييا مخرجػػات ناقصػػة فػػي مخػػرج عػػدد المشػػروعات البحثيػػة بمػػا يعػػٕٔتقريبػػا )

االستشػػػػيادات المرجعيػػػػة بمػػػػا  (، ومخػػػػرجٕٗومخػػػػرج البحػػػػوث المنشػػػػوردة دوليًّػػػػا بمػػػػا يعػػػػادؿ )
 (1ٗ)يعادؿ

كميػػة الطػػب البشػػري لػػدييا مػػدخالت فائضػػة فػػي مػػدخؿ عػػدد طػػالب الماجسػػتير والػػدكتوراه مػػا  -
(، ولدييا مخرجات ناقصة في مخرج عػدد المشػروعات البحثيػة بمػا يعػادؿ ٖٕ٘يعادؿ تقريبا )

(، ومخػػرج االستشػػيادات المرجعيػػة ٜٓٗ(، ومخػػرج البحػػوث المنشػػوردة دوليًّػػا بمػػا يعػػادؿ )ٚٔ)
 (1ٕٜبما يعادؿ )

ية ىندسة شبرا لدييا مدخالت فائضة في مدخؿ عدد أعضاء ىيئػة التػدريس ومعػاونييـ بمػا كم -
(، ولػػػدييا ٕٚ(، ومػػػدخؿ عػػػدد طػػػالب الماجسػػػتير والػػػدكتوراه مػػػا يعػػػادؿ تقريبػػػا )ٕٔٗيعػػػادؿ )

(، ومخػػػػرج البحػػػػوث ٕمخرجػػػػات ناقصػػػػة فػػػػي مخػػػػرج عػػػػدد المشػػػػروعات البحثيػػػػة بمػػػػا يعػػػػادؿ )
 (1ٜٔ(، ومخرج االستشيادات المرجعية بما يعادؿ )ٜٔالمنشوردة دوليًّا بما يعادؿ )

كمية ىندسة بنيا لدييا مدخالت فائضة في مدخؿ عدد أعضػاء ىيئػة التػدريس ومعػاونييـ بمػا  -
(، ولػػػػدييا ٗٗ(، مػػػػدخؿ عػػػػدد طػػػػالب الماجسػػػػتير والػػػػدكتوراه مػػػػا يعػػػػادؿ تقريبػػػػا )ٖ٘ٔيعػػػػادؿ )

(، ومخػرج االستشػيادات ٕٕعػادؿ )مخرجات ناقصة في مخرج البحػوث المنشػوردة دوليًّػا بمػا ي
 (1٘المرجعية بما يعادؿ )

كميػػة الزراعػػة لػػدييا مػػدخالت فائضػػة فػػي مػػدخؿ عػػدد طػػالب الماجسػػتير والػػدكتوراه مػػا يعػػادؿ  -
(، ٔ(، ولػػدييا مخرجػػات ناقصػػة فػػي مخػػرج عػػدد المشػػروعات البحثيػػة بمػػا يعػػادؿ )ٖٖتقريبػػا )

االستشػػػػيادات المرجعيػػػػة بمػػػػا  ومخػػػػرج (،ٚ٘ومخػػػػرج البحػػػػوث المنشػػػػوردة دوليًّػػػػا بمػػػػا يعػػػػادؿ )
 (1ٜ)يعادؿ

كميػػػة التربيػػػة لػػػدييا مػػػدخالت فائضػػػة فػػػي مػػػدخؿ عػػػدد أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس ومعػػػاونييـ بمػػػا  -
(، ولػػػػػدييا ٖ(، ومػػػػػدخؿ عػػػػػدد طػػػػػالب الماجسػػػػػتير والػػػػػدكتوراه مػػػػػا يعػػػػػادؿ تقريبػػػػػا )ٕٚيعػػػػػادؿ )

(، ومخػػػػرج البحػػػػوث ٕمخرجػػػػات ناقصػػػػة فػػػػي مخػػػػرج عػػػػدد المشػػػػروعات البحثيػػػػة بمػػػػا يعػػػػادؿ )
 (1٘ٔ، ومخرج االستشيادات المرجعية بما يعادؿ )(ٚٚالمنشوردة دوليًّا بما يعادؿ )

كمية التربية النوعية لػدييا مػدخالت فائضػة فػي مػدخؿ عػدد أعضػاء ىيئػة التػدريس ومعػاونييـ  -
(، ولػػدييا ٕٗ(، ومػػدخؿ عػػدد طػػالب الماجسػػتير والػػدكتوراه مػػا يعػػادؿ تقريبػػا )ٖٗبمػػا يعػػادؿ )
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(، ومخػػػػرج البحػػػػوث ٔادؿ )مخرجػػػػات ناقصػػػػة فػػػػي مخػػػػرج عػػػػدد المشػػػػروعات البحثيػػػػة بمػػػػا يعػػػػ
 (1ٓٔ(، ومخرج االستشيادات المرجعية بما يعادؿ )ٔ٘المنشوردة دوليًّا بما يعادؿ )

كميػػة التمػػريض لػػدييا مػػدخالت فائضػػة فػػي مػػدخؿ عػػدد أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ومعػػاونييـ بمػػا  -
(، ولػػػدييا ٜٕٔ(، ومػػػدخؿ عػػػدد طػػػالب الماجسػػػتير والػػػدكتوراه مػػػا يعػػػادؿ تقريبػػػا )ٖٗيعػػػادؿ )

(، ومخػػػػرج البحػػػػوث ٕرجػػػػات ناقصػػػػة فػػػػي مخػػػػرج عػػػػدد المشػػػػروعات البحثيػػػػة بمػػػػا يعػػػػادؿ )مخ
 (1ٔٔ(، ومخرج االستشيادات المرجعية بما يعادؿ )٘٘المنشوردة دوليًّا بما يعادؿ )

األداء البحثي بجامعة بنيا فى ضوء قياس كفاءتو  لتحسين المحور الرابع: رؤية مقترحة
  لتطويقي لمبيانات: التحميل ا مدخلالنسبية باستخدام 

 في البداية يجب اإلشارة إلى أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي 

حصػػمت عمػػى الكفػػاءة التامػػة  ) اآلداب، الحقػػوؽ، العمػػوـ، الزراعػػة، الطػػب البيطػػري(أف كميػػات -ٔ
% مف مجمػوع 1ٚٔٗ بنسبةوالمخرجي  يوفؽ التوجيو المدخم CCR ،BCCحسب نموذجي 

% لتمػػؾ ٓٓٔ؛ ومػػف ثػـ وصػمت الكفػػاءة الحجميػة إلػى ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓجػامعي ت لمعػاـ الالكميػا
، وىػػذا غيػػر كفػػؤة حجميًّػػا% مػػف كميػػات جامعػػة بنيػػا 1ٖٛ٘نسػػبة الكميػػات؛ ممػػا يػػدؿ عمػػى أف 

النسػػػبة األكبػػػر مػػػف كميػػػات جامعػػػة بنيػػػا تعمػػػؿ دوف طاقتيػػػا الحجميػػػة وأنيػػػا لػػػـ  يشػػػير إلػػػى أف
 تستخدـ إمكانياتيا وأحجاميا بشكؿ أمثؿ1

حصػػمت عمػػى الكفػػاءة التامػػة  ) اآلداب، العمػػوـ، الطػػب البيطػػري، التربيػػة الرياضػػية(كميػػات أف -ٕ
% مػػػػف 1ٖٖٖ بنسػػػػبةوالمخرجػػػػي  يوفػػػػؽ التوجيػػػػو المػػػػدخم CCR  ،BCCحسػػػػب نمػػػػوذجي 

% ٓٓٔ؛ ومف ثـ وصمت الكفاءة الحجمية إلى ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓت لمعاـ الجامعي مجموع الكميا
، غيػػر كفػػؤة حجميًّػػا% مػػف كميػػات جامعػػة بنيػػا 1ٚٙٙنسػػبة لتمػػؾ الكميػػات؛ ممػػا يػػدؿ عمػػى أف 

النسبة األكبر مف كميات جامعة بنيػا تعمػؿ دوف طاقتيػا الحجميػة وأنيػا لػـ  وىذا يشير إلى أف
 تستخدـ إمكانياتيا وأحجاميا بشكؿ أمثؿ1

أف الكميات غير الكفؤة وفقا لنماذج عوائد الحجـ )عوائد الحجـ الثابتة، عوائد الحجـ المتميػرة،  -ٖ
والعوائد غير المتزايدة لمحجـ( وبشرط ال تتساوى الكفاءة الفنية في حالة عوائد الحجػـ المتميػرة 
والعوائػػػػد غيػػػػر المتزايػػػػدة لمحجػػػػـ وتحتػػػػاج إلػػػػى زيػػػػادة فػػػػي المخرجػػػػات تتطمػػػػب زيػػػػادة أقػػػػؿ فػػػػي 

وتكػوف الكفػاءة الحجميػة لتمػؾ الكميػات أقػؿ  المدخالت أي أنيا تعمؿ وفقًا لعوائد حجـ متزايػدة،
 الواحد، وىذا يعني أف ىناؾ حاجة لمتوسع في ىذه الكميات لكي تصؿ إلى الحجـ األمثؿ1 مف

% وفقًػػػا لنمػػػاذج عوائػػػد الحجػػػـ تسػػػتثمر مػػػدخالتيا ٓٓٔأف الكميػػػات التػػػي حققػػػت كفػػػاءة تامػػػة  -ٗ
المتاحػػة لتعظػػيـ المخرجػػات، ومػػف الضػػروري أف تحػػافظ عمػػى مسػػتوى كفاءتيػػا؛ وبػػذلؾ فعوائػػد 

 الحجـ ليا ثابتة1
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الكميػػات التػػي حققػػت كفػػاءة تامػػة وفقًػػا لعوائػػد الحجػػـ المتميػػرة والعوائػػد غيػػر متزايػػدة لمحجػػـ، أف  -٘
غيػػر كفػػؤة وفقًػػا لنمػػوذج عوائػػد الحجػػـ الثابتػػة تحتػػاج إلػػى زيػػادة فػػي المخرجػػات  -أيضػػا–وىػػي 

وتكػػوف الكفػػاءة  تتطمػػب زيػػادة أكبػػر فػػي المػػدخالت أي أنيػػا تعمػػؿ وفقًػػا لعوائػػد حجػػـ متناقصػػة،
لتمػػؾ الكميػػات أقػػؿ مػػف الواحػػد، وىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ حاجػػة لمتوسػػع فػػي ىػػذه الكميػػات الحجميػػة 

 لكي تصؿ إلى الحجـ األمثؿ1

إلػػى العمميػػات داخػػؿ يرجػػع  اة حجميًّػػؤ أف سػػبب عػػدـ الكفػػاءة الحجميػػة فػػي الكميػػات غيػػر الكفػػ -ٙ
 1اف معً يالظروؼ البيئية المحيطة بعمؿ ىذه الكميات أو إلى االثنالكمية أو 

، وتحقػػؽ كفػػاءة تامػػة CCRميػػات التػػي تحقػػؽ كفػػاءة فنيػػة أقػػؿ مػػف الواحػػد وفقًػػا لنمػػوذج أف الك -ٚ
 الظػػروؼ البيئيػػة المحيطػػة بعمػػؿ ىػػذه الكميػػاتنتيجػػة  تكػػوف غيػػر كفػػؤة حجميًّػػا BCCلنمػػوذج 

 والعمميات الداخمية ليا تعمؿ بصورة جيدة1

تكػوف غيػر  CCR ،BCCأف الكميات التػي تحقػؽ كفػاءة فنيػة أقػؿ مػف الواحػد وفقًػا لنمػوذجي  -ٛ
 1الظروؼ البيئية المحيطة بعمؿ ىذه الكمياتنتيجة العمميات الداخمية و  كفؤة حجميًّا

، الطب البيطري(  كميات أف -ٜ وفػؽ متوسػط الكفػاءة  التامػة الكفاءة عمى حصمت)اآلداب، العمـو
% مػػػف ٕ٘ بنسػػػبةـ، ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ، ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓعػػػامى ل CCR-Oلمكميػػػات فػػػي نمػػػوذج 

وفػػؽ متوسػػط الكفػػاءة لمعػػاميف غيػػر % مػػف كميػػات جامعػػة بنيػػا ٘ٚ، وأف نسػػبة المختػػارةالعينػػة 
معظػػػـ كميػػػات ل األداء البحثػػػيكبيػػر فػػػي  قصػػػوروىػػػذا يشػػير إلػػػى وجػػػود  ؛لػػػنفس النمػػػوذجكفػػؤة 

 جامعة بنيا1 

كػػـ معظػػـ كميػػات جامعػػة بنيػػا وجػػود رواكػػد فػػي األداء البحثػػي بمػػف أىػػـ أسػػباب عػػدـ كفػػاءة  -ٓٔ
وىػذا مػا أثػر عمػى مسػتوى كفػاءة  المخرجػات البحثيػة،كػـ قػص شػديد فػي المدخالت ووجػود ن

 جامعة بنيا بشكؿ عاـ1

لى تقميػؿ مػدخالتيا لتصػبح كميػة كفػؤة كميػة "ىندسػة شػبرا" فػي إأف أكثر الكميات التي تحتاج  -ٔٔ
%، وكميػػة "الطػػب البشػػرى" فػػي عػػدد 1ٙٓ٘عػػدد أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ومعػػاونييـ وبنسػػبة 

معػػػاـ ل CCR-O لنتػػػائج نمػػػوذجوفقًػػػا % وذلػػػؾ 1ٚٗٙدكتوراه وبنسػػػبة طػػػالب الماجسػػػتير والػػػ
 ـ1ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالجامعي 

ىػػػي كميػػػة "الطػػػب  ؤةأف أكثػػػر الكميػػػات التػػػي تحتػػػاج الػػػى زيػػػادة مخرجاتيػػػا لتصػػػبح كميػػػة كفػػػ -ٕٔ
بنسػػبة  االبحػػوث المنشػػورة دوليًّػػ % وعػػددٜٓ٘فػػي عػػدد المشػػروعات البحثيػػة بنسػػبة  البشػػرى"

 لنتػػػػػائج نمػػػػػوذجوفقًػػػػػا %، وذلػػػػػؾ ٖٜٓٓالمرجعيػػػػػة بنسػػػػػبة% ومػػػػػف االستشػػػػػيادات 1ٖٖٖٕٗ
CCR-O ـ1ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓمعاـ الجامعي ل 

% مػف مجمػوع الكميػات 1ٖٖٖأف نسبة الوحدات المرجعيػة لكميػات جامعػة بنيػا وصػمت إلػى  -ٖٔ
، والتربيػػػة الرياضػػػية"، وكانػػػت أكثػػػر يوتمثمػػػت فػػػي كميػػػات "اآلداب، العمػػػوـ، والطػػػب البيطػػػر 
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" حيػث تمرات ( ٚ)ي كمية "اآلداب" حيث تكررت الكميات المرجعية تكرارا ى مييا كمية "العمػـو
 (ٖ)" حيػث تكػرر كػؿ منيػا ي"التربية الرياضية والطب البيطر  امييا كميتتمرات،  (٘)تكررت 

 تقػػدـ خػدمات ومخرجػػات بحثيػة أكثػػر التػيوتعػد ىػػذه الكميػات بمثابػػة الكميػات الكػػؼء  ؛مػرات
عمػػػى حسػػػف إدارة ىػػػذه الكميػػػات لمواردىػػػا  دلػػػياًل كمػػػا يعػػػد ذلػػػؾ  فػػػي ظػػػؿ المػػػدخالت المتاحػػػة؛

مكميػات ل مرجعيػةممػا جعميػا  ؛نتاج أكبر عػدد مػف المخرجػاتاألمثؿ لمدخالتيا إل واستثمارىا
 1ؤةغير الكف

وفي ضوء النتائج السابقة فمقد توصؿ البحث الحالي إلى مجموعة مف المقترحات لتطوير 
منظومػة البحػث العممػػي بجامعػة بنيػػا خاصػة والجامعػػات المصػرية عامػػة وذلػؾ بنػػاًء عمػى مسػػتوى 
كفاءتيػػػا، والتػػػى تػػػـ تحديػػػدىا فػػػي ضػػػوء مجموعػػػة مػػػف مؤشػػػرات األداء البحثػػػي الخاصػػػة بػػػبعض 

 ا، وفيما يمي توضيٌح ليذه المقترحات مدخالتيا وبعض مخرجاتي
قيػاـ قػػادة كميػػات جامعػػة بنيػػا غيػػر الكفػػؤة بدراسػػة األسػػباب وراء جعميػػا غيػػر كفػػؤة ويكػػوف ذلػػؾ  -ٔ

 ىػاموارد اسػتثمارفػي المػدخالت والمخرجػات، ومعرفػة كيفيػة  القصػورمف خالؿ تحديد نػواحي 
 1المرجعيةمقارنة بالكميات 

) أنشػػطة شػػاممة لجميػػع مؤشػػرات األداء المؤسسػػي كترونيػػةبيانػػات الالتأكيػػد عمػػى بنػػاء قاعػػدة  -ٕ
كػػػوف ىنػػػاؾ تبمختمػػػؼ كميػػػات جامعػػػة بنيػػػا، بحيػػػث  تعميميػػػة وبحثيػػػة وأنشػػػطة خدمػػػة المجتمػػػع(

فمػػف أكثػػر صػػعوبات  ؛، ولػػيس فقػػط األداء البحثػػيالمؤسسػػيداء األسػػيولة فػػي تقػػويـ جوانػػب 
مػػػع  الدقيقػػػة الشػػػاممة والمتاحػػػة التحميػػػؿ التطػػػويقي لمبيانػػػات ىػػػو تػػػوافر البيانػػػات مػػػدخؿتطبيػػػؽ 

  مراعاة تحديث البيانات دورًيا1
العمميػػػة واألداء البحثػػػي مػػػف وجيػػػة نظػػػر أعضػػػاء ىيئػػػة  اإلنتاجيػػػةالتحديػػػد الػػػدقيؽ لمؤشػػػرات  -ٖ

مػف  االتدريس ومعاونييـ والباحثيف، مف أجؿ إيجاد إطار متعارؼ عميو ليذه المؤشػرات معتمػدً 
اء المزيد مف الدراسػات لتطػوير منظومػة األداء البحثػي قبؿ الجيات المعينة؛ بحيث يسيؿ إجر 

  وقياس مستوى كفاءتيا1

مف أجؿ تدريبيـ عمى ما يسػتجد فيمػا  عضاء ىيئة التدريس ومعاونييـتنظيـ دورات تدريبية أل -ٗ
تعػػػػريفيـ بكػػػػؿ مػػػػف المشػػػػروعات البحثيػػػػة واالستشػػػػيادات المرجعيػػػػة يتعمػػػػؽ بالبحػػػػث العممػػػػي و 
مػع إتاحػة كافػة  ، وغيرىػا مػف مؤشػرات كفػاءة األداء البحثػيلدراسػيةوبراءات االختراع والمػنح ا

 التسييالت التي تمكنيـ مف إجرائيا عمى نحو يتسـ بالمرونة1 
تنظيـ العديد مف ورش العمؿ ألعضاء ىيئة التػدريس ومعػاونييـ لتنميػة ميػاراتيـ البحثيػة وتعػريفيـ  -٘

بكيفيػة إجػراء البحػػوث ونشػرىا عمػػى المسػتوى الػػدولي؛ ألىميػة ذلػؾ فػػي رفػع مسػػتوى كفػاءة الكميػػات 
 وبالتالي تحقيؽ الجامعة مكانة متميزة بيف أقرانيا األقميمية والدولية1 
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فػي إطػار المقػدار الػذي لكميػات جامعػة بنيػا بشػكؿ متػدرج كفػاءة األداء البحثػي  برفػعاالىتماـ  -ٙ
، عضػاء ىيئػة التػدريس ومعػاونييـيمكف تخفيضو مف مػدخالت فػي كػؿ كميػة غيػر كفؤة)عػدد أ

عػػدد طػػالب الماجسػػتير والػػدكتوراه( وأيضػػا المقػػدار الػػذي يمكػػف زيادتػػو فػػي المخرجػػات )عػػدد 
المنشػػػػػورة دولًيػػػػػا، عػػػػػدد رسػػػػػائؿ الماجسػػػػػتير والػػػػػدكتوراه ، عػػػػػدد البحػػػػػوث مشػػػػػروعات البحثيػػػػػةال

 (االستشيادات المرجعيةالممنوحة، عدد 

القيػػػػاـ بقيػػػػاس الكفػػػػاءة النسػػػػبية لجميػػػػع كميػػػػات جامعػػػػة بنيػػػػا بصػػػػفة دوريػػػػة باسػػػػتخداـ النمػػػػاذج  -ٚ
 1تحميؿ التطويقي لمبياناتلمدخؿ الالمختمفة 

بحيػػث يػػتـ تحديػػد  لمتعمػػيـ، النسػػبيةفػػي ضػػوء نتػػائج قيػػاس الكفػػاءة الجػػامعي  لمتعمػػيـالتخطػػيط  -ٛ
المػػدخالت عمػػى نحػػو أكثػػر الدقػػة يبعػػدىا عػػف وجػػود فػػائض بيػػا، وتفيػػد فػػي نفػػس الوقػػت فػػي 

 الوصوؿ إلى المخرجات المنشودة1

التأكيػػػػد عمػػػػى إعطػػػػاء الجامعػػػػات المصػػػػرية عامػػػػة، وجامعػػػػة بنيػػػػا خاصػػػػة االسػػػػتقالؿ المػػػػالي  -ٜ
عطػاء الجامعػات واإلداري؛ بمعني حرية تصرفيا فػي توزيػع الموازنػ ة عمػى األبػواب المختمفػة واع

حرية نقؿ الموارد المالية مف باب إلى باب خخر، وذلػؾ مػف أجػؿ الوفػاء باحتياجاتيػا التعميميػة 
 والبحثية وأنشطة خدمة المجتمع وفؽ االحتياجات الفعمية بالخطة االستراتيجية لمجامعة1

البحثيػة لكػؿ كميػة عمػى حػده بمػا التأكيد عمى تخصيص جزء مف موازنة الجامعة لمتسييالت  -ٓٔ
 يصب في صالح البحث العممي والتطوير؛ مما يزيد مف كفاءة األداء البحثي لمجامعة1

إعطػػاء الحريػػة لمكميػػات فػػي تحديػػد أعػػداد أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ومعػػاونييـ وطػػالب مرحمػػة  -ٔٔ
ف أجػػػػؿ الماجسػػػتير والػػػدكتوراه بنػػػػاًء عمػػػى نتػػػائج قيػػػػاس الكفػػػاءة النسػػػبية لكميػػػػات الجامعػػػة مػػػ

الوصوؿ إلى القدر المطموب مف المدخالت؛ وبالتالي االستفادة المثمػى منيػا بحيػث ال يكػوف 
 ىناؾ ىدر فى كمية المدخالت الخاصة بالمنظومة البحثية1

التػػوازف بػػيف عػػدد طػػالب الماجسػػتير والػػدكتوراه وعػػدد رسػػائؿ الماجسػػتير والػػدكتوراه الممنوحػػة  -ٕٔ
عنػػى أال يكػػوف ىنػػاؾ فجػػوة بػػيف الطػػالب المقيػػديف فػػي لفتػػرة زمنيػػة محػػددة فػػي المسػػتقبؿ، بم

بػػػػرامج الماجسػػػػتير والػػػػدكتوراه وعػػػػدد الرسػػػػائؿ الممنوحػػػػة؛ فيترتػػػػب عمػػػػى ذلػػػػؾ تبديػػػػد لممػػػػوارد 
حداث نوع مف التأثير السمبي عمى مكانة الجامعة العممية1  المؤسسية واع

ا البحثيػػة ضػػرورة تػػوفير خريطػػة بحثيػػة لكػػؿ كميػػة مػػف كميػػات الجامعػػة فػػي ضػػوء احتياجاتيػػ -ٖٔ
 الفعمية ومحاولة استيفاءِئيا مف قبؿ طالب الماجستير والدكتوراه1

التأكيػػد عمػػى االسػػتفادة مػػف نتػػائج رسػػائؿ الماجسػػتير والػػدكتوراه وتعظػػيـ أىميتيػػا، مػػف خػػالؿ   -ٗٔ
تطبيػػؽ ىػػذه النتػػائج فػػي الواقػػع، ونشػػر إسػػيامات ونجاحػػات ىػػذا التطبيػػؽ فػػي مجػػالت عمميػػة 

واإلقميمػػي؛ ممػػا يزيػػد مػػف دافعيػػة البػػاحثيف السػػتكماؿ رسػػائؿ  محكمػػة عمػػى المسػػتوى المحمػػي
 الماجستير والدكتوراه ذات الجدوى التطبيقية1
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العمػػػػػؿ عمػػػػػى زيػػػػػادة البحػػػػػوث المنشػػػػػورة دولًيػػػػػا وكػػػػػذلؾ االستشػػػػػيادات المرجعيػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ  -٘ٔ
تخصيص حوافز مجزية لمنشػر العممػي الػدولي تمػنح لمبػاحثيف لتشػجيعيـ عمػى نشػر أبحػاثيـ 

 الت والدوريات العالمية؛ مما يزيد مف كفاءة الجامعات المصرية1في المج

 ضرورة قياـ الجامعات ومراكز البحوث بالتوجو نحو النشر االلكتروني1 -ٙٔ

اشػػتراؾ كػػؿ مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس والبػػاحثيف فػػي قواعػػد البيانػػات االلكترونيػػة والػػدوريات  -ٚٔ
 االلكترونية1

التحميػػؿ التطػػويقي  لمػػدخؿ ييوصػػي البحػػث الحػػالي بضػػرورة التطبيػػؽ الفعمػػ وفػػي النيايػػة
لمبيانات مف قبؿ وحدات الجودة بمختمؼ المؤسسات الجامعية واعتماده كمدخؿ لتطػوير مسػتويات 
الكفػػػاءة لمختمػػػؼ وحػػػداتيا اإلداريػػػة واألكاديميػػػة، مػػػع إجػػػراء المزيػػػد مػػػف الدراسػػػات والبحػػػوث حػػػوؿ 

، وفػػي لمجامعػػات تخدامو كنمػػوذج يعتمػػد عميػػو فػػى التصػػنيؼ العػػالميفػػي اسػػ المػػدخؿفاعميػػة ىػػذا 
 التخطيط لتطوير الجامعات المصرية في ضوء قياس كفاءتيا النسبية1
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 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمراج
 أواًل: المراجع العربية:

سػػتراتيجية مقترحػػة لتطػػوير اإلنتاجيػػة العمميػػة البحثيػػة ألعضػػاء اأحمػػد حسػػيف عبػػد المعطػػي  " -0
ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات المصػػرية فػػي ضػػوء المعػػايير العالميػػة لتصػػنيؼ الجامعػػات  دراسػػة 

 .ٕ٘ٔٓبريؿ إ(، القاىرة، ٖٔ(، المجمد )ٖ، العدد )جامعة أسيوط-مجمة كمية التربيةتحميمية"، 

مؤسسػػات التعمػػيـ الجػػامعي  مػػدخؿ لتطػػوير األداء أحمػػد محمػػود محمػػد  "البحػػث العممػػي فػػي  -7
تجاىػػات المػػؤتمر السػػنوي الػػدولي الثػػاني )العربػػي الخػػامس(  االالبحثػػي فػػي ىػػذه المؤسسػػات"، 

الحديثػػػة فػػػي تطػػػوير األداء المؤسسػػػي واألكػػػاديمي فػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي النػػػوعي فػػػي 
جامعة المنصورة، القاىرة، فػى الفتػرة  ، المجمد األوؿ كمية التربية النوعية،مصر والعالـ العربي

 1ٕٓٔٓبريؿ إ ٘ٔ-ٗٔمف 
تقويـ جػودة األداء الجػامعي  بنػاء نمػوذج رياضػي إسماعيؿ محمد دياب وعادؿ السعيد البنا    -1

، المكتبػػػة المصػػػرية، سػػػكندرية والمنصػػػورة وأسػػػيوطوتطبيقػػػو عمػػػى بعػػػض كميػػػات جامعػػػات اإل
  1ٕٔٓٓاالسكندرية، 

، مكتبػػػػة األنجمػػػػو أسػػػػاليب التخطػػػػيط التربػػػػوي  رؤيػػػػة تحميميػػػػة نقديػػػػةأميػػػػرة محمػػػػود الشػػػػرقاوى   -ٗ
 1ٕٚٔٓالمصرية، القاىرة، 

السيد عمى السيد  "اسػتخداـ النمػاذج الرياضػية فػى التخطػيط التربػوي مػع التطبيػؽ عمػى قيػاس  -٘
جامعػػػػة -، كميػػػػة التربيػػػػةمجمػػػػة دراسػػػػات تربويػػػػة ونفسػػػػيةالكفػػػػاءة الداخميػػػػة لمنظػػػػاـ التعميمػػػػي"، 

 1ٕٗٔٓ(، أكتوبر ٕ( الجزء )٘ٛلعدد )الزقازيؽ، ا

اليالؿ الشربيني اليالؿ  "اتجاىات حديثػة فػى كفػاءة العمميػة التعميميػة الجامعيػة مػف المنظػور  -ٙ
المؤتمر السنوي األوؿ لممركز العربي لمتعمػيـ والتنميػة بالتعػاوف مػع جامعػة عػيف االقتصادي"، 

مػػػايو، ٘-ٖر الضػػػيافة، القػػػاىرة، ، داشػػػمس  مسػػػتقبؿ التعمػػػيـ الجػػػامعي العربػػػي  رؤى تنمويػػػة
ٕٓٓٗ1 

، متاحػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى  ٕٕٕٓ-ٕٙٔٓسػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػة بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا   -ٚ
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ٕٓٔٚ 1 
، متاحػة (ٕٕٕٓ-ٕٙٔٓستراتيجية لجامعة بنيا )الخطة التنفيذية لمخطة اال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -ٛ
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بياف إجمالي أعداد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ بكميات ومعاىد جامعة بنيا   جامعة بنيا -ٜ
، اإلادارة العامػة لمركػز ـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓـ، والعػاـ الجػامعي ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓفي العػاـ الجػامعي 

 المعمومات والتوثيؽ، إدارة جامعة بنيا، بنيا1
بيػػاف بالمشػػروعات البحثيػػة الفػػائزة والممولػػة مػػف صػػندوؽ حسػػاب البحػػوث   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٓٔ

، إدارة البحػوث العمميػة، اإلدارة العامػة لمدراسػات ـٕٛٔٓحتى  ٕٗٔٓالعممية بالجامعة مف 
 العميا والبحوث، إدارة جامعة بنيا، بنيا1

بيػػػاف طػػػالب مرحمػػػة الدراسػػػات العميػػػا المقيػػػديف والطػػػالب الممنػػػوحيف فػػػي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٔٔ
، اإلدارة العامػػػة لمركػػػػز ـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓـ، والعػػػاـ الجػػػػامعي ٕٔٓ٘/ٕٗٔٓالعػػػاـ الجػػػػامعي 

 المعمومات والتوثيؽ، إدارة جامعة بنيا، بنيا1

، ينػاير ويوليػو ٕ٘ٔٓبعدد أبحاث النشػر الػدولي لػدورة يوليػو  يبياف عدد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٕٔ
 لمعالقات العامة والثقافية، إدارة جامعة بنيا، بنيا1 ، اإلدارة العامةـٕٙٔٓ

، ينػػػػاير ٕ٘ٔٓبعػػػدد االستشػػػػيادات المرجعيػػػػة لػػػدورة يوليػػػػو  يبيػػػػاف عػػػػدد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٔ
 يا، بنيا1، اإلدارة العامة لمعالقات العامة والثقافية، إدارة جامعة بنـٕٙٔٓويوليو 

 . ٕ٘ٔٓ، جامعة بنيا، بنيا، ٕ٘ٔٓدليؿ جامعة بنيا يناير   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٗٔ
الواقػػػػع واآلفػػػػاؽ المسػػػػتقبمية"، النػػػػدوة -جمػػػػاؿ عمػػػػى الدىشػػػػاف  "الجامعػػػػات وخدمػػػػة الصػػػػناعة  -03

، كميػة التربيػة، العممية السابعة لقسـ أصوؿ التربية  التخطيط االستراتيجي فى التعميـ العػالي
  1ٜٕٓٓمايو،  ٔٔجامعة طنطا، 

ستراتيجيات تفعيؿ دور الجامعات المصرية في دعـ اإلنتاجية العممية اسعيد تيامي  " جمعو -04
تطػػػػػوير التعمػػػػػيـ  مجمػػػػػة دراسػػػػػات فػػػػػي التعمػػػػػيـ الجػػػػػامعي، مركػػػػػزألعضػػػػػاء ىيئػػػػػة التػػػػػدريس"، 
 1ٕٗٔٓ(، ٕٛ، القاىرة، العدد )الجامعي، جامعة عيف شمس

)األىػػػداؼ  ٖٕٓٓجميوريػػػة مصػػػر العربيػػػة  "اسػػػتراتيجية التنميػػػة المسػػػتدامة  رؤيػػػة مصػػػر  -05
، شػـر الشػيخ، القػاىرة، فػى الفتػرة مؤتمر دعػـ وتنميػة االقتصػاد المصػري ،ومؤشرات األداء("

  1ٕ٘ٔٓمارس  ٘ٔ-ٖٔمف 
  ٖٕٓٓ-ٕ٘ٔٓاالسػػػػػتراتيجية القوميػػػػػة لمعمػػػػػـو والتكنولوجيػػػػػا واالبتكػػػػػار   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -06

مقتػػػػرح الخطػػػػة التنفيذيػػػػة السػػػػتراتيجية التعمػػػػيـ العػػػػالي والبحػػػػث العممػػػػي لمعمػػػػـو والتكنولوجيػػػػا 
  1ٕ٘ٔٓالعممي، القاىرة، ، وزارة التعميـ العالي والبحث ٖٕٓٓ-ٕ٘ٔٓواالبتكار 

سػػكندرية، االسػػكندرية، ، مكتبػػة اإلإصػػالح التعمػػيـ فػػي مصػػرحامػػد عمػػار ومحسػػف يوسػػؼ   -07
ٕٓٓٙ1  

-أسسػػػو-اقتصػػػاديات وتمويػػػؿ التعمػػػيـ  مفيومػػػورفعػػػت عػػػزوز وطػػػارؽ عبػػػدالرؤوؼ عػػػامر   -71
  1ٜٕٓٓ، مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع، القاىرة، أىميتو
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مجمػػة حثيػػة بالجامعػػات المصػػرية رؤيػػة تحميميػػة نقديػػة"، رمضػػاف أحمػػد عيػػد  "السياسػػات الب  -70
(، مركػػػز تطػػػوير التعمػػػيـ الجػػػامعي، جامعػػػة عػػػيف ٚ، العػػػدد )دراسػػػات فػػػى التعمػػػيـ الجػػػامعي

  1ٕٚٓٓشمس، القاىرة، أبريؿ 

زلفػػي عبػػدالفتاح  "قيػػاس كفػػاءة األداء األكػػاديمي لألسػػتاذ الجػػامعي بتطبيػػؽ طريقػػة التحميػػؿ  -ٕٕ
(، ٔ، العػػدد)المجمػػة المصػػرية لمتنميػػة والتخطػػيط"، AHPاليرمػػي  مػػنيج تحميػػؿ التفضػػيالت 

 1ٜٕٓٓ(، يونيو ٚٔالمجمد )
وخفػػػاؽ التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي عصػػػر المعرفػػػة  التميػػػرات والتحػػػديات سػػػعيد بػػػف حمػػػد الربيعػػػي   -ٖٕ

 1ٕٛٓٓ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، األردف، المستقبؿ

، مركز تطوير الدراسػات العميػا يأساسيات االقتصاد اإلدار سيد كاسب، محمد فيمي عمى    -ٕٗ
 1ٜٕٓٓوالبحوث، القاىرة، 

سػػػتراتيجيات التطػػػوير اإدارة الجامعػػػات ومؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي  محمػػػد جػػػاد الػػػرب   سػػػيد -ٕ٘
 1ٕٓٔٓحقوؽ الطبع والنشر محفوظة لممؤلؼ، القاىرة، ، ومناىج التحسيف

صػػػػالح الػػػػديف محمػػػػد حسػػػػيني  "إطػػػػار تصػػػػوري مقتػػػػرح إلنشػػػػاء مركػػػػز لمتميػػػػز البحثػػػػي فػػػػي  -74
(، القػػاىرة، ٙٔ(، المجمػػد )ٓٙ، العػػدد )مجمػػة مسػػتقبؿ التربيػػة العربيػػةالجامعػػات المصػػرية"، 

  1ٜٕٓٓأكتوبر 
ة الجزائريػػػػة باسػػػػتخداـ أسػػػػموب التحميػػػػؿ طمحػػػػو عبػػػػد القػػػػادر  "محاولػػػػة قيػػػػاس كفػػػػاءة الجامعػػػػ -ٕٚ

 رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة،دراسػػة حالػػة جامعػػة سػػعيدة "،  -(DEAالتطػػويقي لمبيانػػات)
 1ٕٕٔٓكمية العمـو االقتصادية والتسيير والعمـو التجارية، جامعة أبى بكر بمقايد، الجزائر، 

قػػػدرات أعضػػػاء ىيئػػػة دور بػػػرامج التنميػػػة المينيػػػة فػػػي تنميػػػة "طمعػػػت حسػػػيني إسػػػماعيؿ    -ٕٛ
المػؤتمر العممػي الرابػع لقسػـ ، "التدريس في ضوء متطمبات المتميػرات الحضػارية المعاصػرة

، المجمػػػد األوؿ، كميػػػة أصػػوؿ التربيػػػة  أنظمػػة التعمػػػيـ فػػػي الػػدوؿ العربيػػػة  التجػػػاوزات واألمػػؿ
 1 ٜٕٓٓمايو، ٙ-٘التربية، جامعة الزقازيؽ، 

المػؤتمر ، "التعمػيـ الجػامعي فػي عصػر المعرفػةتحػديات "عبدالحسف بف أحمد العصيمي    -ٜٕ
الػػدولي الخػػامس لممركػػػز العربػػي لمتعمػػػيـ والتنميػػة  مسػػػتقبؿ إصػػالح التعمػػػيـ العربػػي لمجتمػػػع 

يوليػػو، ٘ٔ-ٖٔ، المركػػز العربػػي لمتعمػػيـ والتنميػػة، القػػاىرة، المعرفػػة  تجػػارب ومعػػايير ورؤى
ٕٓٔٓ 1 

في الجامعات العربية  االشكاليات  عصاـ توفيؽ قمر وعزة جالؿ مصطفي  "البحث العممي -11
النػػدوة اإلقميميػػة  إدارة المػػوارد البشػػرية ومتطمبػػات االرتقػػاء بمؤسسػػات وسػػيناريو المواجيػػة "، 

 ٘ٔ-ٖٔ، كمية التربيػة بصػاللو، فػى الفتػرة مػف التعميـ العالي لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي
  1ٕٚٓٓمارس 
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بػػػػػرات الماضػػػػي ومشػػػػكالت الحاضػػػػػر االسػػػػػتثمار فػػػػي التعمػػػػيـ بػػػػيف خ  عمػػػػى أحمػػػػد مػػػػدكور -ٖٔ
 1ٜٕٓٓ، دار الفكر العربي، القاىرة، وتصورات المستقبؿ

عمػػى بػػػف صػػالح بػػػف عمػػى الشػػػايع  "قيػػػاس الكفػػاءة  النسػػػبية لمجامعػػات السػػػعودية باسػػػتخداـ  -ٕٖ
، المممكػة رى، كميػة التربيػة، جامعػة أـ القػرسالة دكتوراه غير منشورةتحميؿ مممؼ البيانات"، 

 1ٕٛٓٓة، العربية السعودي

محمد ناصر  "اسػتخداـ تحميػؿ مممػؼ البيانػات فػي قيػاس كفػاءة المؤسسػات التعميميػة   عمر -ٖٖ
، كميػػػة الدراسػػػات رسػػػالة دكتػػػوراه غيػػػر منشػػػورة"، ٕٕٔٓ-ٕٓٔٓدراسػػػة حالػػػة جامعػػػة بمػػػداد 

 1ٕٗٔٓالعميا، جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، 
، العربي الصحفييف والجميور الجامعيمستقبؿ التعميـ الجامعي  رؤى عواطؼ عبدالرحمف   -12

 .ٕٗٔٓلمنشر والتوزيع، القاىرة 

تػػػأثير "غػػػازي محمػػػد راتػػػب عصاصػػػو، ناصػػػر خمػػػيس الجيػػػزاوي، محمػػػد محمػػػدي غػػػانـ    -ٖ٘
ترتيػػػب جامعػػػة بنيػػػا فػػػي التصػػػنيفات العالميػػػة"،  ىلكترونيػػػة والنشػػػر الػػػدولي عمػػػالبوابػػػات اال

، يات المكتبات الجامعية في األلفيػة الثالثػةالمؤتمر العممي األوؿ لممكتبات بجامعة بنيا تحد
 1 ٕ٘ٔٓنوفمبر،  ٕ٘-ٕٗالمركز العربي لمتعميـ والتنمية، جامعة بنيا، بنيا، 

، " تصػور اسػتراتيجي لتفعيػػؿ دور البحػث العممػي العربػػي بمصػر"فػاتف محمػد عبػػدالمنعـ   -ٖٙ
والبحػث العممػي فػي مشػروع المؤتمر الدولي السادس لممركز العربي لمتعميـ والتنميػة  التعمػيـ 

، الجػزء األوؿ، المركػز العربػي لمتعمػيـ والتنميػة، النيضة العربية "خفػاؽ نحػو مجتمػع المعرفػة"
 1 ٕٔٔٓيوليو،  ٚ-٘القاىرة، 

محسػػػف الميػػػدى سػػػعيد "االصػػػالحات السػػػابقة والحاليػػػة والمسػػػتقبمية لمتعمػػػيـ العػػػالي"، تحريػػػر   -15
، مجمػػس تكػػافؤ الفػػرص ىالمجانيػػة إلػػ يتػػؤد التعمػػيـ العػػالي فػػي مصػػر  ىػػؿأسػػماء البػػدوي، 

  1ٕٕٔٓالسكاف الدولي، القاىرة، 

، "البحػػث العممػػي العربػػي فػػي مصػػر مػػف خػػالؿ المؤشػػرات الدوليػػة واقػػع "محسػػف توفيػػؽ    -ٖٛ
المؤتمر الدولي السادس لممركز العربي لمتعميـ والتنميػة  التعمػيـ والبحػث العممػي فػي مشػروع 

، الجػزء األوؿ، المركػز العربػي لمتعمػيـ والتنميػة، مجتمػع المعرفػة"النيضة العربية "خفػاؽ نحػو 
 1 ٕٔٔٓيوليو،  ٚ-٘القاىرة، 

، سمسمة الفكر العربػي فػي البحث التربوي بيف النظرية والتطبيؽمحمد السيد عمي الكسباني   -17
 .ٕٕٔٓ، القاىرة، دار الفكر العربي(، ٓ٘التربية وعمـ النفس )
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المػػػؤتمر الػػػدولي ، " العممػػػي العربػػػي بػػػيف الواقػػػع والمػػػأموؿالبحػػػث "عػػػويس   يمحمػػػد زكػػػ -ٓٗ
السادس لممركز العربي لمتعميـ والتنمية  التعميـ والبحث العممػي فػي مشػروع النيضػة العربيػة 

 ٚ-٘"، الجػػزء األوؿ، المركػػز العربػػي لمتعمػػيـ والتنميػػة، القػػاىرة، "خفػػاؽ نحػػو مجتمػػع المعرفػػة
 1 ٕٔٔٓيوليو، 

(، ٕٓ، العػدد)مصػر-مجمة عالـ التربيةالبحث العممي في مصر"، محمد سكراف  "معوقات   -20
  1ٕٙٓٓ(، أكتوبر ٚالسنة )

محمػػد شػػامؿ بيػػاء الػػديف  "اسػػتخداـ األسػػاليب الكميػػة فػػي قيػػاس الكفػػاءة النسػػبية لمجامعػػات  -ٕٗ
 1ٕٚٓٓ(، أكتوبر ٛ(، المجمد )ٗ، العدد )القاىرة-مجمة النيضةالحكومية المصرية "، 

، "دراسػػػة فػػػي إشػػػكالية التطػػػوير  الفقػػػر و تمويػػػؿ التعمػػػيـ الجػػػامعي"محمػػػد صػػػبري الحػػػوت   -ٖٗ
المػػػؤتمر القػػػومي السػػػنوي الحػػػادي عشػػػر) العربػػػي الثالػػػث( لمركػػػز تطػػػوير التعمػػػيـ الجػػػامعي 

، صػالح والتطػويربالتعاوف مع مركػز الدراسػات المعرفيػة ، التعمػيـ الجػامعي العربػي خفػاؽ اإل
 1ٕٗٓٓديسمبر  ٜٔ-ٛٔشمس، القاىرة، مركز تطوير التعميـ الجامعي، جامعة عيف 

 1ٕٚٓٓ، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، التعميـ والتنميةناىد عدلي شاذلي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،  -ٗٗ

محمػػػد ضػػػياء الػػػديف زاىػػػر، وضػػػيئة محمػػػد سػػػعدة، ىنػػػاء محمػػػد محمػػػدي  "منظومػػػة البحػػػث  -23
جامعػة -مجمػة كميػة التربيػةالمصرية  الواقع والمأموؿ"،  العممي بمراكز البحث في الجامعات

  1ٕٙٔٓ(، يناير ٕٚ(، المجمد )٘ٓٔ، العدد )بنيا
، الطبعػػػػة الثالثػػػػة، دار المسػػػػيرة لمنشػػػػر والتوزيػػػػع التخطػػػػيط التربػػػػويمحمػػػػد متػػػػولي غنيمػػػػة     -ٙٗ

 1ٕٕٔٓوالطباعة، عماف، 
المصػرية المبنانيػة، القػاىرة، ، الػدار عمـ اقتصػاديات التعمػيـ الحػديثمحمود عباس عابديف    -25

ٕٓٓٓ. 

، مؤسسػػة شػػباب الجامعػػة، التميػػز البحثػػي  المفيػػـو واألسػػس والمتطمبػػاتمنػػاؿ سػػيد يوسػػؼ   -26
  1ٕ٘ٔٓسكندرية، اإل

، ٖٕٓٓتقريػػر اليونسػػكو لمعمػػوـ حتػػى عػػاـ ـ والثقافػػة  و منظمػػة األمػػـ المتحػػدة لمتربيػػة والعمػػ  -ٜٗ
 1ٕ٘ٔٓاليونسكو، باريس، فرنسا،

  "تخطػػػػيط الػػػػدور البحثػػػػي لجامعػػػػات جنػػػػوب مصػػػػر فػػػػي ضػػػػوء ىعبػػػػدالتواب عيسػػػػنجػػػػالء  -31
(، المجمػػػد ٙٛ، العػػػدد )مجمػػػة مسػػػتقبؿ التربيػػػة العربيػػػةاحتياجػػػات التنميػػػة  رؤيػػػة مسػػػتقبمية"، 

  1ٖٕٔٓ(، القاىرة، سبتمبر ٕٓ)
، لثػةالطبعػة الثا، حالة التعميـ الجامعي فى المممكة العربية السعوديةوزارة التعميـ الجامعي    -ٔ٘

 1ٖٕٔٓمكتبة الممؾ فيد الوطنية، المممكة العربية السعودية، 
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