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المستخلص
هدف هذه الدراسةة هو معرةة وو الققة االرتباط بين الجمود المعرةي بأبعاده ( االةتقار الى التكنولوجيا ،قلة المشةاركة م
المراكز البحثية ،ضةةعا البراما التيويرية ،ضةةعا الموارد والمصةةادر التعليمية كالمكتبا

 ،وجودة التعليم العالي بأبعادها (سةةوق

العمل ،البنى التحتية ،التزام االدارة العليا ،البحوث والدراسةةا  ،التحسةةين المسةةتمر من وجظر وير الينة من التدريسةةيين يبلم الددهم
( 300تةدريسةةةةي ميةع تم االتمةاد عقث جةامعةا مكوميةة كعينةة للةدراسةةةةة ،وقةد تم االالتمةاد اللى بروةاما  SPSS.V.24ةي اجراء
التحليل واختبار الفرضةةيا  ،واللى اسةةاذ كلت توتةةل الدراسةةة الى جملر من االسةةتنتاجا كا من ابروها وجود الققة ارتباط
الكسةةية بين الجمود المعرةي وجودة التعليم العالي من خقا ابعاده ( قلة المشةةاركة م المراكز البحثية ،ضةةعا البراما التيويرية،
ضةةةةعا الموارد والمصةةةةادر التعليمية كالمكتبا

 ،م وجود الققة ارتباط معنوية ايجابية لبعد (االةتقار الى التكنولوجيا ةي جودة

التعليم العالي بأبعادها.
الكلمات المفتاحية  :الجمود المعرةي ،جودة التعليم العالي

The repercussions of the knowledge inertia in the quality of higher education
from the teachers’ point of view in some Iraqi universities / exploratory study
Wafa Jawad Kazem Al-Yousif

A. Prof. Dr. Saleh Mahdi Al-Amri

College of Management and Economics / University of Sumer / Iraq
wfaalywsfy@gmail.com
salihalam@yahoo.com

Abstract
The study aims at identifying the type of correlation between Knowledge Inertia in terms of
its dimensions (lack of technology, lack of participation with research centers, Weak Development
Programs, Weak Resources and Educational Resource) and the quality of higher education (labor
market graduates, infrastructure, commitment to senior management, research and studies, continuous
improvement). In order to achieve the objectives of the study, the analytical descriptive approach was
followed in the completion of the study. The data were collected from a sample of 300 Teaching using
the questemnaier as a tool Based on this was using spss.v. 24 package the study got some conclusions,
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The most important of these was the existence of an inverse relationship between knowledge inertia
and the quality of higher education through the lack of participation with research centers, weakness
of developmental programs. On the other side, there is a positive relation for the dimension (lack of
technology) in the quality of higher education in its dimensions.
Keywords: Knowledge Inertia, Quality of Higher Education.

المقدمة
يشةةةةظةد القر الحةادش والعشةةةةرو تحةديةا

الةعةمةةل ،الةبةنةى الةتةحةتةيةةة ،الةتةزام االداره الةعةلةيةةا ،الةبةحةوث

كبر تواجةر

المؤسةةةسةةةا ،ومن هذه التحديا المتايرا المتسةةةارالة ةي

والدراسا  ،التحسين المستمر ؟

مجةاا التكنولوجيةا والتقةدم العلمي ورظور العولمةة ،األمر الةذش

 2.1اهمية البحث

يتيلة ن تكو المؤسةةةةسةةةةا قةادرة اللى التكيا والتفةاالةل

تكمن اهمية البحع بما يأتي:

بإيجابية م اليروف المحيية بظا ،اللى اسةةاذ كلت تبلور

 .1مداعر الموضةةةوالا البحثية التي تناولظا البحع (الجمود

ةكرة الدراسةةة الحالية ،ميع سةةيتم التركيز ةي المحور االوا

المعرةي ،جودة التعليم العةالي  ،ميةع يعتبر الجمود المعرةي

اللى منظجيةة البحةع ،بينمةا يعرل المحور الثةاوي الجةاوة

من مصةيلحا ندارة المعرةة الحديثة وسةبيا ،نما جودة التعليم

النيرش للبحةع ،واخيرا يركز المحور الثةالةع اللى الجةاوة

ةظي هدف كل مؤسةةسةةة تعليمية ةي الوق الحاضةةر ميع ا

العملي لمنظجية البحع ،ويتم الرل االسةتنتاجا والتوتةيا

التايرا المتسةةةارالة التي تشةةةظدها المؤسةةةسةةةا التعليمية

واهم المصادر.

والبحثية تتيل مواكبة دائمة.
 .2سةةوف تفيد وتائا هذه الدراسةةة المعنيين والمختصةةين ةي

المحور االول :منهجية البحث

اختيار أسةةالي تسةةاهم ةي خفض مسةةتو الجمود المعرةي

 1.1مشكلة البحث

لةديظم ممةا يسةةةةةاالةدهم اللى التقةدم المعرةي ةي ممةارسةةةةةة

يواجر الموسةةسةةا العديد من الصةةعوبا والتحديا ةي رل

أالمالظم.

التايرا

 3.1فرضيات البحث

التي تواجظةةر بي ةةر العمةةل مثةةل العولمةةر وتكنلوجبةةا

المعلوما ومد المناةسة ،االمر الذش يستدالي جظودا وقدرا

تعتمد تةياةة الفرضةية الرئيسةية للبحع اللى مشةكلة الدراسةة

تمكنظا من البقاء واسةةةتمرار وموها ،وهذه التايرا يتيل ا

واهمية الدراسةةةة ،ومن خقا توضةةةيق العققة بين المتايرين

يكو الفرد اللى قدرة كبيرة من االوفتاح الفكرش واالسةةةتفادة

المستقل والتاب وتم تياةتظا اللى النحو التالي:

من كل ماهو جديد متى يسةةةةتيي مواكبة التاير السةةةةري ةي

الفرضية الرئيسية للبحع تنص اللى:

العالم وتتجسةد مشةكلة الدراسةة الرئيسةية ةي المحاولة االجابة

توجد الققة ارتباط معنوية كا داللة نمصةةائية الند مسةةتو

الن التساؤا:

( 0.05بين المتاير المسةةةةتقةةل (الجمود المعرةي بةةأبعةةاده

مةاهي طبيعةة العققةة بين متايرا الةدراسةةةةة الجمود المعرةي

(االةتقار الى التكنولوجيا ،قلة المشةةةاركة م المراكز البحثية،

بةابعةاده (االةتقةار الى التكنلوجيةا ،قلةة المشةةةةاركةة م المراكز

ضةةةةعا البراما التيويريةة ،ضةةةةعا الموارد والمصةةةةادر

البحثية ،ضعا البراما التيويرية ،ضعا الموارد والمصادر

التعليميةة ةي جودة التعليم العةالي بةأبعةادهةا (سةةةةوق العمةل

التعليمية كالمكتبا

(الخةريجةيةن البةنةى التةحةتةيةةة ،التةزام االدارة العةلةيةةا ،البةحوث،

 ،وجودة التعليم العالي بابعادها (سوق

الدراسةةةا  ،التحسةةةين المسةةةتمر واوبثق من هذه الفرضةةةية
الفرضيا الفرالية االتية:
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قلة المشاركة والتواصل مع المراكز البحثية :ضعا االلتزام

توجد الققة ارتباط معنوية كا

الشخصي والمؤسسي بالمشاركة م المراكز المعروةة الالميا

داللة نمصائية الند مستو

بأوتاج البحوث التي تعالا قضايا معينة & (Guimon

( 0.05بين بعد االةتقار الى التكنولوجيا وجودة التعليم العالي

. (2013:899 ،Agapitova

بأبعادها.
الفرضية الفرعية الثانية:

ضعف البرامج التطويرية :هو ضعا االةكار الخاتة بدة
داللة نمصائية الند مستو

توجد الققة ارتباط معنوية كا

الجلة التيور واالوفتاح المعرةي لعقج المشاكل التي تعترل

( 0.05بين قلة المشاركة م المراكز البحثية وجودة التعليم

مؤسسا التعليم العالي (المالكي& الناتر. 94 :2014 ،

العالي بأبعادها.

ضعف الموارد والمصادر التعليمية كالمكتبات :ضعا
التقنيا

الفرضية الفرعية الثالثة:
توجد الققة ارتباط معنوية كا

داللة نمصائية الند مستو

العلمية الخاتة بدما الموارد واالدوا

التعليمية

المتمثلة بالمصادر العلمية التي يعتمد اللير اليال

ةي بناء

البحع العلمي لمعالجة المشاكل التي تعترل المل المؤسسة

( 0.05بين ضعا البراما التيويرية وجودة التعليم العالي

التعليمية (مظنا. 362:2012،

بأبعادها.

ثانيا :المتغير التابع /جودة التعليم العالي :الملية تيبيق

الفرضية الفرعية الرابعة:

المواتفا التعليمية والتربوية ةي العملية التعليمية لرة جودة

توجد الققة ارتباط معنوية كا

التعليمي العالي (شماخي  ، 9:2012،وتستند الى مجموالة من

داللة نمصائية الند

االبعاد:

مستو ( 0.05بين ضعا الموارد والمصادر التعليمية
كالمكتبا وجودة التعليم العالي بأبعادها.

سوق العمل :من أهم المرتكزا
 4.1التعريفات االجرائية

التعليمية هو نالداد وتأهيل الياقا البشرية المتخصصة التي
تلبي ماجا المجتم والقياالا األخر المتمثلة بالخريجين

اوال :المتغير المستقل /الجمود المعرفي :هو بقاء الفرد اللى
ما يملكر من أةكار وخبرا
تحقيق

هدف

معين

المعرةية للمؤسسا

الند وتولة لمنص
دو

السعي

(ألعبيدش2012: ،Issa& Siddiek (، 12-13:2009 ،

معين أو

. 149

لتيويرها

البنى التحتية :هو توةير متيلبا

( ، 2002:718،AItemeyerويتضمن مجموالة من االبعاد:
االفتقار الى التكنولوجيا :ضعا التقنيا

كالقاالا

الخاتة بالتيبيق

الدراسية والمكات

العملية التعليمية األساسية
والمختبرا

وةيرها من

الخدما بالتعليم العالي (ألبياتي &الزوبعي 122 :2014،

المعرةي للعملية التعليمية او أش معرةة منيمة تحقق اةرال

التزام االدارة العليا :جودة الورائا اإلدارية التي يمارسظا

اللمية ،وهذا بدوره يؤدش الى الرقلة المل المؤسسا

كل مستو ندارش ةي الجامعةة رئيس الجامعة ،والميد كلية،

التعليمية (قرارة.(Babaei&Beikza(، 9 :2016 ،

ورئيس قسم وةيرهم من مورفين (اللوا 224: 2006 ،

2013:4
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البحوث والدراسات :هو النظا المستخدم لحل المشاكل التي

تم االتماد مقياذ ليكر الخماسةةي ،واجرش اختبار اولي اللى

التعليمية الن طريق دراستظا ونيجاد

الينة بعدد ( (30تدريسةةةةيا ،وقد ارظر النتائا ا معامل الفا

تعترل المؤسسا

الحلوا المناسبة لظا (طرابلسية 87 :2011،
التحسين المستمر :الرةبة الدائمة للمؤسسا
تحقيق تحسين تدريجي لكل العمليا

كرومبةا االجمةالي ( ، 0.859وهي وسةةةةبةر ممتةاوة تؤكةد
تةةقمية تيبيق المقياذ ةي اوقا مختلفة ،كما موضةةق ةي

التعليمية ةي

جدوا (. 1

االدارية والخدمية التي

تقدمظا لليلبة ( . (2002:25 ,sallis
الجدول ( )1حساب الثبات وفقآ لطريقه الفا كورنباخ
 6.1مجتمع وعينة البحث

المصدر  :االداد البامثين باالالتماد اللى وتائا spss 24
المصدر :االداد البامثين

تمثل مجتم

المحور الثاني :االطار النظري للدراسة

الدراسة بالتدريسيين ةي عقث جامعا

الراقية ،وقد مدد

 .1الجمود المعرفي

الينة الدراسة بنسبة  15%لكل جامعة،

وتم تووي ( 340استباوة ،اللى اةراد الينة البحع واالتمد

 1.1الجمود Inertia

( (300ةي التحليل والتوتل الى النتائا.

الجمود مصيلق مديع ووالا ما رظر االهتمام بر ةي بداية
الستينا من القر العشرين ومن ابرو المظتمين بظذا الجاو
العالم األمريكي ميلتو روكيش ميع قدم تصورا ويريا لظذا

 7.1ادوات البحث

المفظوم ةي كتابر العقل المنفتق والعقل المنالق الذش مدد ةير

االتمد الدراسةةةة اللى اسةةةتمارة االسةةةتباوة كأداة رئيسةةةية،

الشخصية التي تتصا بالجمود واللى أساذ كلت أكد أ

وتكوو استمارة االستباوة من ( (43ةقرة مووالة بين المتاير

الجمود هو درجة مقاومة األةكار وكلما اوداد درجة المقاومة

المسةةةةتقةل والتةاب  ،ميةع يتمثةل المتاير المسةةةةتقةل (الجمود

درجة االواقق والجمود

المعرةي

بةة (20

ورةض المعتقدا

ةقرة اما المتاير التاب (جودة التعليم

الجديدة اوداد

(دك . 389:2001،

العالي ةقد اشتمل اللى ( ( 23ةقرة.
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ويعرف لاة اللى اور "تفة مشبَّظة تد ّا اللى الثبو مصدرها

( . Meyer & Sugiyama،2006:4وير

س  :ةقدا
" ج ُمدَ " جمود األالماا  :توقُّا النشاط جمود الحِ ّ

"المعرةة هي امد العةةةةناتر األساسية ضمن سلسلة متكاملة،

القدرة اللى التأعُّر أو االستجابة وتيجة القّمباالة أو اوعدام

تبدأ باإلشارا  ،عم نلى معلوما  ،عم نلى معرةة ،عم نلى مكمة

اإلرادة " ، Amiripour، 2017: 22)،et.alبينما الرةر

وهذه األخيرة هي أساذ االبتكار"( الحجاوش . 46:2014 ،

 et.al ،Kafchehiاللى اور استخدام االجراءا التي تنيوش

بينما ير كل من  et.al،Buhejiالمعرةة اللى اوظا مالة كهنية

اللى استخدام المعرةة الزائدة الراكدة والخبرة السابقة ةي مل

من التعلم ،ةالمعرةة هي

المشاكل دو

ميع ن

اللجوء نلى المعرةة الجديدة والمليا

الخبرة والفظم تكتس

الحجاوش ا

المعلوما التي تكو ةعالة ةي العمل ،باالتبارها من الموارد

التفكير( ، et.al، Kafchehi،2012:877نما  Haroonةقد

الرئيسية للمنيمة التي تؤعر اللى تن القرار ،والتنبؤ،

الرف الجمود بأور القوة المعارضة ،وهذه القوة تخلق القبة ةي

والتصميم ،والتخييط ،التشخيص ،والتحليل ،والتقويم والحكم

ممارسة االالماا اللى المستو

الفعاا( . 2015:154،al، et،Buheji

الفردش والتنييمي

(. 2016:59،Haroon

وخقتة ما تقدم وألةرال هذه الدراسة وقوا ا المعرةة"

ولارل تحقيق اهداف هذا البحع ةقد تم االتماد التعريا

والخبرا

هي المظارا

والتجارب والقيم والمعلوما

االتي تعريفا اجرائيا "الجمود هو معارضة االةكار الجديدة

تساالد الفرد ةي اتخاك القرارا

التي تنيوش اللى البحع الن اسباب المشاكل قبل وقوالظا

تعترضظم ةي مكا العمل.

التي

الصائبة لحل المشاكل التي

ومعالجتظا".
 3.1الجمود المعرفي Knowledge Inertia
 2.1المعرفة Knowledge

يعد مصيلق الجمود المعرةي مصيلحا مديثا اوداد
الحاجة لدراستر بزيادة التفجر المعرةي ةثقاةة هذا العصر

تعد المعرةة قيمة ال تقدر بثمن ومورد ةعاا للمنيما

(الصر المعلوما

واألةراد ،ةظي األداة التي تعتمد الليظا المنيمة لممارسة

ليس بركة ساكنة  ،نوما هي بحر متحرك

وشاطظا وتحقيق أهداةظا بكفاءة وةااللية الالية ةظي أساذ رقي

بالموجا

وتميز المنيما (البلة . 8:2013 ،

بعض اإلةراد اللى دراسة األةكار الجديدة ةأ وجدوا من األدلة
والبراهين ما يثب

يعود األتل ةي كلمة "معرةة" نلى اشتقاقظا من الفعل

يرةضو كل ما يقدم لظم من أدلة وبراهين تثب

أبو الخير . 34:2012 ،وتعرف اتيقما :بأوظا " ةعل الفكر

األةكار ويركزو

الذش ييرح شي ا ما طرما مشروالا ،وهي تمثيل لموضو

وقد تعدد

التي أوردها البامثو للمعرةة ةقد الرةظا

بما لديظم من أةكار وبذلت ةظم يتسمو

المفاهيم الخاتة بالجمود المعرةي ةقد الرةر

 Kerwinاللى اور " العجز الن مواكبة األوشية الجديدة

 Meyer & Sugiyamaاللى أوظا وو من أووا التعلم

واواقق الذهن"  ، 1991:143)،Kerwinنما دك ةقد اشار

والتعلم اللی وياق واس يمکن أ يکو مخييا لصالق معين،

الى اور درجة رةض األةكار الجديدة واالالتماد اللى األةكار

أو طريقة لتقدم خدمة معينة ،أو الملية نوتاج الامة ،وهو ما

السابقة ةي مل المشاكل الخاتة بالعمل ميع كلما يزداد الجمود

ينيبق اللى المعارف الفردية والتنييمية اللى مد سواء
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بالجمود المعرةي( الليا . 3:2014 ،

ةكرش معين مقيقي أو واقعي بالعقل"( كحق . 18:2009 ،
تعدد

تحتظا تقبلوها بيسر وسظولة ،بينما ينير

البعض األخر نلى هذه األةكار الجديدة ويرة مختلفة ميع

(الرف  ،ومعرةة الشيء هو ندراكر بأمد الحواذ( األةا&

التعريفا
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صفحات 36-22

يزداد رةض ألةكار الجديدة ( دك  ، 289:2001،وكذلت واد

اما  Crosbyةقد الرف الجودة "باوظا الميابقة للمتيلبا

 Liaoبأور نستراتيجية مل المشكلة باستخدام المعرةة القديمة،

المواتفا "( ، 1979: 34،Crosbyبينما يعرةظا كل من

اللجوء نلى المعرةة والخبرة الجديدة

النجار وجواد اللى بأوظا مفتاح التيور الذش تسعى نلى تحقيق

ا الجمةود المعرةي هو

األهداف العالمية والمحلية ( النجار وجواد ، 31:2012،

االواقق ةي التفكير ،ةاالواقق ةي أوس معاوير يعني الجمود

وتعرف الجمعية االمريكية الجودة اللى اوظا مجموالة من

والركود واالوحصار اللى الةنفس ةي نطار معين ورةض كل ما

االوشية واالمداث والخيط التي يتم تزويدها ألشبا ماجا

والخبرة السابقة دو

( ، 2002:31،Liaoوير

بركا

هو جديد يباي الخروج من هذا اإلطار (بركا

.)4:2009،

محددة( مميد& محمد. 5:2012 ،

وبناء اللى ما تقدم وألةرال دراستنا هذه وستنتا ا الجمود

وبظذا وخلص الى ا الجودة هي مجموالة من البراما

المعرةي هو االالتماد اللى األةكار والخبرا السابقة ةي العمل

والورائا االساسية التي تظدف الى ممارسة االالماا بيريقتظا

والدم تيويرها بما يتناس م اليروف المحيية بر والتايرا
التي تواجر المؤسسا

او

الصحيحة بظدف تحقيق اهداف بكفاءة وةااللية.

ةي رل االوفتاح المعرةي وتكنولوجيا

المعلوما التي يعتمد الليظا ةي مل المشاكل اإلدارية ةي العمل
المؤسسي.

 2.1التعليم العالي Higher Education
ا التعليم الجامعي هو رتيد األمم المتقدمة والمعاترة ةي
الوق

المحور الثالث :جودة التعليم العالي

الحاضر ،الالتباره المموا الحقيقي للقياالا

واإلوتاجية التي تحتاج نلى الياقا

 1.1الجودة Quality

البشرية كا

الخدمية
التخصص

العالي ةي المستو والمؤهلة تأهيق اللميا (الجبورش :2017،
باهتمام

 ، 2945ميع ا للتعلم والتميز والخبرة دورا اساسيا وةعاال

يعد مصيلق الجودة من المصيلحا

الحادش والعشرين الذش يعد الصر التعلم

ةي التنمية وهذا بدوره يستلزم ايجاد االستراتيجيا السليمة التي

والتميز ،ةالجودة ةي التعلم امر مظم وضرورش باالتبارها من

تتيل

الجودة العامل المشترك الذش يشكل

اهم الركائز االساسية داخل المؤسسة التعليمية الذش تكفل لظا

استراتيجيا

جودة مخرجا الالية (الدسوقي. 65:2010،

المصالق بما ةيظم اليلبة واولياء االمور والمجتم ككل (Ali

كبير ةي القر

التي ميي

ا

تكو

المؤسسا

التعليمية لتلبية ماجا

اتحاب

. 2010:9 ،&Shastri

واللى اساذ كلت ةقد تعدد التعريفا التي اوردها البامثو
ةي مفظوم الجودة ةقد الرةظا ابن منيور لاة بأ كلمة الجودة

واللى اساذ كلت تعدد

أتلظا "جود " والجيد وقيض الردش ،ومن جاد الشىء جودة،

الرة منيمة اليووسكو  UNESCOالتعليم العالي بأور "هو

وجودة أش تار جيدا ،وامدث الشي ةجاد أش أتى بالجيد ةي

كل أووا الدراسا الموجظة التي تتم بعد المرملة الثاووية اللى

أقوالة والفعالة (ابن منيور ، 72:1984،أمةا اتةيقما ةقد

مستو مؤسسة جامعية أو مؤسسا تعليمية أخر معترف بظا

مشيرين الى ا الجودة Quality

الرسمية للدولة"

الرةظا (الدرادكة واخرو

كمؤسسا

المفاهيم الخاتة بالتعليم العالي ةقد

للتعليم العالي من قبل السليا

مشتقة من الكلمةة اليوواويةة  Qualitasالةتي تعةني طبيعةة

 ، 1998:1)،(Unescoةالتعليم العالي هو الوسيلة االساسية

تعني

التي تقوم اللى اساذ التدري االضاةي لألةراد اللى الورائا

الشةخص أو طبيعةة الشةيء ودرجةة تقبتر ،وكاو

قديما الدقة واإلتقا  ،ويستخدم مصيلق الجودة للداللة اللى أ

لزيادة قدرتظم التحليلية اللى العمل (، et.al ، ullivan

المنتا جيد أو الخدمة جيدة (الدرادكة وآخرو . 15:2002،

 . 2012:23بينما ير  Sudhaالتعليم بأور المعرةة التي تدة
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جديدة من خقا القدرة اللى التساؤا

لبلوةر (البد الرممن واخرو  . 4:2011 ،نما ندريس ةقد

قدرتر الفكرية ةي نطار تخصصر

اشار الى ا جودة التعليم العالي هي الملية االتصاا بالزبائن

(. 2013:121 ،Sudha

(اليقب وكلت لارل تلبية متيلباتظم أش اكتساب المعارف
والمظارا

كذلت الرةر البد الحكيم وأخرو اللى أور أهم الوسائل الخاتة
باكتساب المعرةة والتفكير وتنمية القدرا

واالتجاها

التي

الخاتة بمرامل دراستر (ندريس  . 41:2012،أما et al
 Zakuanةقد الرةظا اللى أوظا مجموالة من المعايير التي

المعلوما والمعارف بنو من التفكير المستقل واإلبدا ( قاد

تمتلكظا المؤسسة التعليمية والتي تمكنظا من تحقيق التميز

. 23-24:2014،

الوريفي ةي العمل المتمثلة بالقيادة والموارد والسياسا التي

واجماال يمكن النير للتعليم اللى اور االدارة االساسية التي ترةد
االالماا والمؤسسا

والحاملة للمظارا

لتحقيق التعليم الرتين وهذا التعليم بدوره يؤدش

نلى اكتساب المتعلم التفكير الصحيق للتعامل م القضايا

تمكن من اإلسظام ةي تكوين مجتم المعرةة والتعامل م

منيما

صفحات 36-22

تعتمد الليظا المؤسسا

الحكومية بالكوادر المقتدرة

(المستفيدين

الفنية والتحليلية القومة إلوجاو بإتقا

من

التعليمية لارل نرضاء الزبائن
العملية

التعليمية et

.(Zakuan

 .( 2012:26،.alوكذلت الرف  Hall،et.alجودة التعليم

ووالي واداء الاا.

العالي اللى اوظا جودة العنصر البشرش التي يقوم اللى المعايير
الواضحة الخاتة باألداء . Hall،2012:5)،et.al

 3.1جودة التعليم العالي

وخقتة لما تقدم ير البامثا ا جودة التعليم العالي هي

Quality of Higher

جودة المعارف والمظارا

Education

التي تسعى الى تيوير المل

المؤسسة التعليمية وبالتالي تحقيق اهداةظا واهداف طلبتظا بما

الجودة من المصيلحا االساسية ةي التعليم العالي التي واد

يتناس م متيلبا سوق العمل ويرتقي بالعملية التعليمية الى

االهتمام بظا منذ الثماوينيا  ،لما لظا من دور أساسي وةعاا ةي

مستويا المؤسسا العالمية المعروةة برتاوة تعليمظا.

تيوير العملية التعليمية ( ، 2016:1،Chengميع اتبح
ممارسة الجودة ةي المؤسسا

التعليمية شرطا اساسيا الى

التركيز اللى المؤشرا

الخاتة بجودة التعليم لذلت

جاو
االتبر

مؤسسا

التعليم العالي هي موطن المعرةة التي

المحور الرابع :االطار العملي للدراسة:

يجرش ةيظا تقاسم المعرةة ووقلظا الى المجتم ميع االتبر
ادارة المعرةة قضية اساسية ةي ستراتيجية الخاتة بمؤسسا

ارظر

التعليم العالي.(Savitri،2013:59،et.al( .

الدراسة المتمثلة باإلمصاء الوتفي اهمية كل بعد من ابعاد
الدراسة الحالية الن طريق مساب المتوسط الحسابي لكل بعد،

وهناك الكثير من المفاهيم الخاتة بجودة التعليم العالي التي

اما بالنسبة الى االوحراف المعيارش ةقد ارظر

تناولظا البامثو  ،ةقد الرةظا البد الرممن واخرو اللى اوظا
مجموالة من المميزا
اللى توةير امتياجا
المنتفعة من المؤسسا

اوخفاضا ةي تشت

الخاتة بالمنتا التعليمي التي تعمل
المجتم والجظا

وتائا الدراسة الحالية الخاتة بتحليل اجابا

الينة

اجابا

النتائا

العينة ،وهذا بدوره يؤكد اهمية

دراسة هذه االبعاد بالنسبة الى اةراد الينة الدراسة.

الداخلية والخارجية

التعليمية من خقا توجير الموارد

البشرية والمناها والبنى التحتية والعمليا

كاةة لخلق

اليروف التي تساالد اللى االبتكار لبلوغ المستو الذش تسعى
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صفحات 36-22

الجدول( )2االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية االبعاد

النتائا ةي الجدوا ) 3توضق قيمة معامل االرتباط بةين

الدراسة الحالية

االةتقار الى لتكنولوجيا وكل متاير من متايرا جودة التعليم
العالي ،وا جمي الققا االرتباط كاو معنوية موجبة ،ميع
اعبت

النتائا وجود الققة طردية كا

معنوية موجبة الالية

بلا

قيمتظا (** 0.242الند مستو

داللة ) (0.05بين

االةتقار لتكنلوجيا المعلوما
كما يتبين أ
المعلوما

قيم مستو

وجودة التعليم العالي بأبعادها،
الداللة بين االةتقار لتكنولوجيا

ومعدا جمي المتايرا

المتعلقة بجودة التعليم

العالي تساوش  0.000وهي اقل من  ،0.05مما يدا اللى وجود
الققة ارتباط كا
المصدر :االداد البامثين باالالتماد اللى برواما spss24

المعلوما

اهمية المتايرا

""توجد الققة ارتباط معنوية كا داللة نمصائية الند مستو

الدراسة الحالية

 0.05بين بعد االةتقار الى التكنولوجيا وجودة التعليم العالي

التي تعد المحور االساسي الخاص بظذا البحع واللى اساذ ما
سبق سيجرش اختبار الفرضيا

وجودة التعليم العالي بأبعادها .اللى اساذ النتائا

السابقة ،تم قبوا الفرضية الفرالية االولى التي تنص اللى

واللى اساذ ما سبق وبعد معرةة اتفاق الينة الدراسة اللى
سيجرش اختبار ةرضيا

داللة امصائية بين االةتقار لتكنولوجيا

بأبعادها".

الفرالية اوال وبعدها اختبار

الفرضية الرئيسية ،وكما يأتي:

ووةق وتائا الفرضية يمكن ا وستنتا أ الجامعا كاو تتمت
بمستو الاا من االداء اللى الرةم من الدم وجود التكنولوجيا
الحديثة المتامة اال  ،والسب ةي كلت يعود الى وجود العنصر

الفرضية الفرعية االولى
"توجد الققة ارتباط معنوية كا

البشرش الكفوء ةضق الن االهتمام المتزايد من قبل الجامعا
بالمشاركة م المراكز العلمية واالداد الدورا التي تسعى الى

داللة نمصائية الند

اوفتاح التدريسي اللى كل ما هو جديد ،والحرص اللى تأليا

مستو ( 0.05بين بعد االةتقار الى التكنولوجيا وجودة التعليم

الكت

العالي بأبعادها".

ووشر البحوث العلمية ،ةاإلبدا والتيور للمؤسسا

التعليمية لم يكن مرهووا بوجود التكنولوجيا ،والسب

ةي كلت

الجدول ( )3معامل االرتباط بين بعد االفتقار الى التكنولوجيا

هو استعداد العنصر البشرش الى تلقي كل ما هو جديد من اةكار

وجودة التعليم العالي بأبعادها

تسعى الى تيوره ،الكس اال ةكل شيء متاح وةي تناوا
االيدش اال ا العنصر البشرش اتبق يكتفي بفكرة معينة دو
السعي لتيورها لذلت وجد الكثير منظم الند وتولة لمنص
معين يكتفي بر دو السعي الى تيوير وفسر وبصورة مستمرة
وهذا ما يكو سببا رئيسيا ةي بقائر اللى ما هو اللير من اةكار،
وكذلت االتماده اللى اليرق التقليدية ةي معالجة قضايا معينة،
وهذا ما يسمى بالجمود المعرةي.

المصدر :االداد البامثين باالالتماد اللى برواما spss24
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الفرضية الفرعية الثانية

صفحات 36-22

م المراكز البحثية ومعدا جمي المتايرا

"توجد الققة ارتباط معنوية كا

المتعلقة بجودة

التعليم العالي تساوش  0.000وهي اقل من  ،0.05مما يدا

داللة نمصائية بين قلة

اللى وجود الققة ارتباط كا

المشاركة م المراكز البحثية وجودة التعليم العالي بأبعادها".

داللة امصائية

بين قلة

المشاركة م المراكز البحثية وجودة التعليم العالي بأبعادها،
اللى اساذ النتائا السابقة ،تم قبوا الفرضية الفرالية الثاوية
التي تنص اللى

الجدول ( )4معامل االرتباط بين بعد قلة المشاركة مع
المراكز البحثية وجودة التعليم العالي بأبعادها

"توجدد عالقدة ارتبداط معنويدة دات داللدة يحصدددددائيدة عندد
مسددددتول داللدة  0.05بين بعدد قلدة المشددددداركدة مع المراكز
البحثية وجودة التعليم العالي بأبعادها".

الجدول ( )5معامل االرتباط بين ضعف البرامج التطويرية
وجودة التعليم العالي

المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على برنامج spss24

لجدوا ) 4يوضق قيمة معامل االرتباط بةين قلة المشاركة م
المراكز البحثية وكل متاير من متايرا جودة التعليم العالي،
االرتباط كاو

معنوية سالبة ميع اعبت

وا جمي الققا

النتائا وجود الققة الكسية كا

معنوية سالبة الالية بلا

قيمتظا (** -0.308الند مستو

المصدر :االداد البامثين باالالتماد اللى برواما spss24

داللة ) (0.05بين قلة

المشاركة بين المراكز البحثية وجودة التعليم العالي بأبعادها،
وهذا بدوره يؤكد أور كلما اوداد الجمود المعرةي قل

جدوا ) 5توضق قيمة معامل االرتباط بةين ضعا البراما

جودة

التيويرية وكل بعد من ابعاد جودة التعليم العالي ،وا جمي

التعليم العالي ،كما يتبين أ قيم مستو الداللة بين قلة المشاركة

الققا

االرتباط كاو

وجود الققة الكسية كا

معنوية سالبة  ،ميع اعبت
معنوية سالبة الالية بلا

النتائا
قيمتظا( -

** 0.257الند مستو داللة ) (0.05بين ضعا البراما

الفرضية الفرعية الثالة

التيويرية وجودة التعليم العالي بأبعادها ،ما الدا بعد البنى
"توجد الققة ارتباط معنوية كا
مستو

داللة نمصائية الند

التحتية يتمت بقوة ارتباط ،لكن ليس

 0.05بين ضعا البراما التيويرية وجودة التعليم

مستو الداللة بين ضعا البراما التيويرية ومعدا جمي

العالي بأبعادها".
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 ،0.05مما يدا اللى وجود الققة ارتباط كا داللة امصائية

المتايرا المتعلقة بجودة التعليم العالي تساوش  0.000وهي

بين ضعا البراما التيويرية وجودة التعليم العالي بأبعادها.

اقل من  ،0.05مما يدا اللى وجود الققة ارتباط كا

داللة

اللى اساذ النتائا السابقة تم قبوا الفرضية الفرالية الثالثة التي

امصائية بين ضعا البراما التيويرية وجودة التعليم العالي

تنص اللى ""توجد عالقة ارتباط معنوية دات داللة يحصائية

بأبعادها .اللى اساذ النتائا السابقة ،تم قبوا الفرضية الفرالية

عند مستول داللة  0.05بين بعد ضعف البرامج التطويرية

الرابعة التي تنص اللى ""توجد عالقة ارتباط معنوية دات

وجودة التعليم العالي بأبعادها".

داللة يحصائية عند مستول داللة  0.05بين بعد ضعف
الموارد والمصادر التعليمية كالمكتبات وجودة التعليم العالي
بأبعادها".

الفرضية الفرعية الرابعة
"توجد الققة ارتباط معنوية كا داللة نمصائية الند مستو

الفرضية الرئيسية للبحث

 0.05بين ضعا الموارد والمصادر التعليمية كالمكتبا

بعد اختبار الفرضيا

وجودة التعليم العالي بأبعادها".

الفرالية ومعرةة الققة االرتباط بين

متايرا الدراسة سيجرش اختبار الفرضية الرئيسية التي تنص
اللى "توجد الققة ارتباط كا

داللة نمصائية الند مستو

( 0.05للمتاير المستقل (الجمود المعرةي بأبعاده (االةتقار

جدول رقم ( )6معامل االرتباط بين ضعف الموارد والمصادر

الى تكنولوجيا ،قلة المشاركة م المراكز البحثية ،ضعا

التعليمية كالمكتبات وجودة التعليم العالي بأبعادها

البراما التيويرية ،ضعا الموارد والمصادر التعليمية
كالمكتبا

وجودة التعليم العالي بأبعادها(سوق العمل

(الخريجين  ،البنى التحتية ،التزام االدارة العليا ،البحوث
والدراسا ،التحسين المستمر ".

جدول رقم ) )7يوضع معامل االرتباط بين الجمود المعرفي
وجودة التعليم العالي
المصدر :االداد البامثين باالالتماد اللى برواما spss24
النتائا ةي جدوا ) ( 6توضق قيمة معامل االرتباط بةين ضعا
الموارد والمصادر التعليمية كالمكتبا وكل بعد من ابعاد جودة
التعليم العالي ،وا جمي الققا االرتباط كاو معنوية سالبة
 ،ميع اعبت
الالية بلا

النتائا وجود الققة الكسية كا

معنوية سالبة

قيمتظا( ** -0.226الند مستو داللة )( 0.05

بين ضعا الموارد والمصادر التعليمية كالمكتبا

وجودة

التعليم العالي بأبعادها ،ما الدا بعد البنى التحتية يتمت بقوة
ارتباط لكن ليس قوية ،كما يتبين أ قيم مستو
ضعا الموارد والمصادر التعليمية كالمكتبا
Vol. 1 Issue 1 2020 1st Year
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يبين الجدوا ( 7قيمة مستو

الداللة بين الجمود المعرةي

 .2محدودية الدراسةةا والبحوث الخاتةةة بمعالجة المشةةاكل

وهي اقل من 0.

التي تعترل اليظا المؤسةةسةةا التعليمية ةي الوق الحاضةةر

النتائا وجود الققة ارتباط الكسية سالبة

واالتبار بعض الدراسةةا هي مجرد دراسةةا ويرية الارل

وجودة التعليم العالي تساوش (0.003
) ، 05ميع اعبت
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صفحات 36-22

بين الجمود المعرةي وجودة التعليم العالي ميع بلم مستو

منظا هو رةد المكتبة بالمصةةادر العلمية ،دو االخذ بنتائا هذه

االرتباط ( **-0.172وهو ارتباط الكسي بين الجمود

الةدراسةةةةةا وتعميمظةا واالالتمةاد اللى اهم مقترمةاتظةا لحةل

المعرةي وجودة التعليم العالي  ،واللى اساذ ما سبق تم قبوا

المشاكل التي تعترل المؤسسا التعليمية.

الفرضية الرئيسية االولى :التي تنص اللى" توجد الققة
ارتباط كا

داللة نمصائية الند مستو

( 0.05للمتاير

 2.1التوصيات

المستقل (الجمود المعرةي بأبعاده (االةتقار الى تكنولوجيا،

 .1التعاو م الجامعا الرتةةينة العربية واالجنبية ومعرةة

قلة المشاركة م المراكز البحثية ،ضعا البراما التيويرية،
ضعا الموارد والمصادر التعليمية كالمكتبا

اهم الجواوة المعرةيةة لةدة الجلةة التيور من خقا االالتمةاد

وجودة التعليم

اللى اقةةامةةة المؤتمرا

العالي بأبعادها(سوق العمل (الخريجين  ،البنى التحتية ،التزام

العلميةةة والنةةدوا

التي تنةةاقش اهم

الجواوة الخةاتةةةةة بتيوير الخةدمةا التي تقةدمظةا ليلبتظةا .ا

االدارة العليا ،البحوث والدراسا ،التحسين المستمر ".

تحقيق الجودة يحتاج الى مجموالة من االمور من اهمظا توةير
الكوادر البشةةةةرية المتخصةةةةصةةةةة لتشةةةةكيل ةرق المل داخل
المؤسةسةة التعليمية التي تعمل اللى معالجة السةلبيا ووضة

المحور الخامس :االستنتاجات والتوصيات

الحلوا المناسبة لظا ةي الوق وفسر.

 1.1االستنتاجات

.2اجراء الدراسةا الميداوية ةي المؤسةسةا التعليمية لارل

 .1وجود الققة ارتباط الكسةةةةية سةةةةالبة بين الجمود المعرةي

تشةخيص المشةاكل التي تعترضةظا ومعرةة كيفية معالجتظا ةي

بأبعاده( قلة المشةةةاركة م المراكز البحثية ،ضةةةعا البراما

بي ة التعليم العالي التي ترتبط بحلق وتقاسم ومز المعرةة.

التيويريةة ،ضةةةةعا الموارد والمصةةةةةادر التعليميةة وجودة

.3االةداد مقةةاييس تسةةةةةاالةد اللى قيةةاذ الجمود المعرةي ةي

التعليم العةالي بةأبعةادهةا (سةةةةوق العمةل ،البنى التحتيةة ،التزام

المؤسةسةا التعليمية ،وتيوير الدراسةا والبحوث التي تؤكد

االدارة العليا ،البحوث والدراسةةا  ،التحسةةين المسةةتمر  ،اما

رة المسةةةتو المعرةي للتدريسةةةيين من خقا التواتةةةل م

بعةد االةتقةار الى التكنولوجيةا ةقةد اكةد وتةائا الةدراسةةةةة وجود

المراكز البحثية العالمية.

الققةة ارتبةاط موجبةة بين بعةد االةتقةار الى التكنولوجيةا وجودة

.4اجراء المزيد من الدراسةا لمعرةة اسةباب العققة الموجبة

التعليم العةالي .ووةقةا لظةذه النتةائا تم قبوا ةرضةةةةيةة االرتبةاط

التي توتةةةةل اليظةا البةامتين بين بعةد االةتقةار الى التكنولوجيةا

الرئيسةةةية ،ميع ا كلما اوداد الجمود المعرةي المتمثل بإبقاء

وجودة التعليم العالي.

المسةةةةتو المعرةي اللى مةا هو الليةر تنخفض جودة التعليم
العالي.
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المصادر

صفحات 36-22

] [8اليرابلسية ،شيراو محمد" ، 2011( ،يدارة جدودة
الخددمات التعليميدة والبحثيدة فدي مؤسسدات التعلديم

] [1ابن منيور ، 1984( ،السان العرب ،دار الحديع

العدالي " ،ط ،1مكت المجتم العربي للنشر والتووي ،

لليباالة والنشر والتووي  ،مصر.

الما .

] [2قاد  ،تليحة ، (2014( ،تطبيق نظام ضمان الجودة في
مؤسسات التعليم العالي الجزائرية :آةاقر ومعوقاتر،

] [9محمد ،محمد الدوا &مميد ،داوود سلما ، 2012( ،

التعليم العالي ،كلية العلوم

معايير جودة التعميم وامكانية تطبيقيا لدل مدرسي

االقتصادية والتجارية واللوم التسيير ،اطرومة دكتوراء

التاريخ من وجية نظر المشرفين ،مجلة جامعة ديالى،

مقدمة لنيل شظادة دكتوراه اللوم ةي العلوم االقتصادية.

العدد.56

دراسة ميداوية بمؤسسا

] [3الناتر ،القء ماكم محسن & المالكي ،رجاء قاسم الوم،

] [10البد الرممن ،مظند & اممد ،رشا الدوا ،(2011( ،

( ،(2014تطبيقات ادارة الجودة الشاملة في عمليات

اثر استخدام التحسين المستمر على كفاءة الخدمة

االعداد والتدريب التربوي ،المجلة العربية لضما جودة

الجامعية ،مجلة كلية باداد للعلوم االقتصادية الجامعة،

التعليم الجامعي  ،المجلد ،7العدد.17

العدد.36

] [4شماخي  ،خولة  ، 2015(،دور يدارة المعرفة في ضمان

] [11النجار ،تباح ،جواد ،مظا كامل ،(2014( ،دراسة

تحقيق جودة التعليم العالي ،دراسة الينة كلية العلوم

عقبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة في التعليم

االقتصادية و العلوم التجارية واللوم التسيير جامعة

الجامعي االهلي ،مجلة كلية التراث الجامعية ،العدد.14

قاتدش مرباح ورقلة ،رسالة ماجستير منشورة.
] [5ألعبيدش ،سيق

] [12مظنا ،البد المجيد ،(2012( ،مراكز مصادر التعلم
الوجه الجديد للمكتبات المدرسية ،مجلة جامعة دمشق،

جبرا  ، 2009( ،ضمان جودة

المجلد 28 ،العدد الثاوي.

مخرجات التعليم العالي في يطار حاجات المجتمع،
مؤتمر الثاوي الشر للووراء المس ولين الن التعليم العالي

] [13مورية ،قرارة ،بحرية ،قرارة ، 2016( ،تكنولوجيا

والبحع العلمي ةي الوطن العربي":الموائمة بين
مخرجا

التعليم العالي وماجا

التعليم ودورها في تطوير كفاءة المتعلمين ،دراسة

المجتم ةي الوطن

ميداوية لعينة من اساتذة التعليم المتوسط ،كلية العلوم

العربي 6 ،ديسمبر.

االوساوية واالجتماالية ،رسالة ماجستير منشورة.

] [6البياتي ،البد هللا سليم ،الزوبعي  ،سالم الواد، 2014( ،

] [14الدسوقي ،اليد أبو المعاطي ، 2010( ،جودة واعتماد

تخطيط البنية التحتية لجودة برامج التعليم ددددد ادارة

مؤسسات التعليم ( الواقع ومتطلبات المستقبل  ،ط،2

المعرفة نمودجا" ،مجلة كلية باداد للعلوم االقتصادية

المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ،باداد.

الجامعة ،العدد.41

] [15دك  ،جو  "، 2000( ،علم النفس االجتماعي

] [7اللوا  ،قاسم ( ، 2006يدارة الجودة الشاملة ويمكانية

والتعصب" ،ط ،1دار الفكر التنييمي.

تطبيقها في التحدي ،المؤتمر الخامس جودة التعليم

] [16الجبورش ،كريم ةخرش هقا ، 2017(،العوامل التي

الجامعي ،ةي الفترة م 11نبريل ،جامعة البحرين  :كلية

تؤدي يلى تدني مستول جودة أداء التعليم الجامعي

التربية.
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بحسب رأي أعضاء الهيئة التدريسية ،مجلة جامعة بابل

] [24البلة ،ممادش ، 2013( ،دور ادارة المعرفة في بناء

للعلوم االوساوية ،المجلد ،25العدد.6

المنظمة المتعلمة ،دراسة مالة ةي الجامعة الجزائرية،
كلية العلوم االقتصادية والتجارية واللوم التسيير،

] [17كحق  ،سمراء ، 2008( ،تمكين المعرفة في المنظمة
الجزائرية" دراسة ميداوية بمكتبا

صفحات 36-22

رسالة ماجستير منشورة.

جامعة باتنة"،

قسنيينة ،كلية العلوم اإلوساوية والعلوم االجتماالية ،قسم

;[25] Buneji, Mohamed; Thomas, AL_Hasan

اللةةم المةةةةكتبةةةا رسالة ماجستير منشورة.

Knowledge
on

] [18الليا  ،وةاء مصيفى محمد ، 2014( ،الجمود الفكري

(2015),

Influence

Denis,

Management’s

’Organisations

وقوة االنا وعالقتهما بجودة الحياة لدل طلبة الجامعات

and

في محافظات غزة ،جامعة االوهر بازة ،كلية التربية،

Melle,

Government

Management

Innovativeness,

Organizational Studies Vol. 2, No. 1.

رسالة ماجستير منشورة.

[26] Altemeyer, Bob, (2002), Dogmatic

] [19مجاوش ،هيثم اللى ، 2014( ،المنهجية المتكاملة

Behavior Among Students, The Journal

إلدارة المعرفة في المظلمات ،ط ،1دار الرضوا للنشر

of Social, Vol. 142, No. 6.

والتووي  ،الما -األرد .

[27] Lioa, shu-hsien, (2008), Relationships

] [20ادريس ،جعفر البد هللا موسى ،(2012( ،مكانية تطبيق

Knowledge

inertia

Between

يدارة الجودة الشاملة على خدمات التعليم العالي من

and

أجل ألتحسني المستمر وضمان جودة المخرجات

Organization lnnovation, Management

والحصول على االعتمادية :دراسة حالة ،مجلة اللمية

Sciences and Decision Making, Vol.,

محكمة تصدر الن األكاديمية األمريكية العربية للعلوم

No.22.

والتكنولوجيا ،المجلد ،3العدد.7

Learning

of

Organizational

[28] Kerwin, D. (1991): The effect of jury
on

dogmatism

jury

بالقدرة على حل المشكالت والتحصيل الدراسي

instructions, Personality

unlification

والجنس لدل طلبة المرحلتين األساسية والثانوية،

and Social Psychology, Bulletin, 17,140-

جامعة القدذ المفتومة  ،منيقة طولكرم التعليميةE ،

146.

] [21بركا  ،وياد ،(2009( ،الجمود الذهني وعالقته

to

reaction

[29] Babaei, Mehdi, Beikzad, Jafar, (2013),

– mail : zeiadb@yahoo.com

system,
] [22الدرادكة ،مأمو  ،الشبلي ،طارق ، 2002( ،الجودة

information

solutions, European

في المنظمات الحديثة" ،ط ،1دار الصفاء للنشر

Management
challenges and

Online Journal of Natural and Social

والتووي  ،الما .

Sciences , vol. 2, no. 3.

] [23ألةا ،واتر جاسر& ابو الخير ،ممد ةنيم،(2012(،

[30] Sallis, Edward, (2002) Total Quality

واقع تطبيق عمليات يدارة المعرفة في جامعة القدس

Management in Education, 3rd edition,

المفتوحة ويجراءات تطويرها ،مجلة جامعة األقصى
(سلسلة العلوم اإلوساوية المجلد  ،16العدد.1
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as to how this business focus affects their

This edition published in the Taylor &

mission

Francis e-Library, Kogan Page Ltd.

of

Educating

Tomorrows

Workforce, vol. 3.No. 1.
[37]
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Kafchehi,

Parviz;

[31] Sullivan, Teresa A; Mackie, Christopher;
Zamani,

Arash;

Massy, William F, and Sinha, Esha, (2012),

Ebrahimabadi, Farhad (2012-09-25). "A

Improving

Model

Productivity in Higher

of

Influential

Factors

on

Measurement

of

Education,

Knowledge Inertia". Asian Journal of

Copyright by the National Academy of
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