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 (Abstract)المستخلص 
خالقيات العمل ومهارات أ) متغيرين تفسيريين هماللبحث من اإلطار الفكري والفلسفي  مثلي

من  البحث الحالي وقد اختار )الحوكمة االكاديمية( االستجابةمتغير و  االستراتيجيين(, مديرينال
 مديرينمهارات ال( ومن المواطنة ,النسيج الثقافي  ,القيم  ,العدالة ) اخالقيات العملأبعاد 

 ,الشفافية )الحوكمة االكاديمية (, ومن االدارية , الفكرية ,الفنية  ,االنسانية ) االستراتيجيين
 ألخالقياتتشخيص واقعي هو  بحثال(.كان الغرض من المشاركة ,االستقاللية  ,المساءلة 

التعليم  منظماتذات األثر الكبير في  االستراتيجيين  مديرينتحديد مهارات ال. فضال عن العمل
ومن هنا تتضح لنا  تحقيق الحوكمة االكاديميةوتحديد دور كل منهما في العالي المبحوثة 

  هميتها.أ
حوول فيموا اذا كانوت هنواق عالقوة  من خالل مجموعة تساؤالت متمحورة تهعن مشكل البحث وعبر

 مخطوط, وفي ضوء ذلوق توم بنواء االستجابةمتغير و التفسيرية  البحثين متغيرات ارتباط وتأثير ب
 فرضيات رئيسة تفرعت عنها العديد من الفرضيات الفرعية. ثمانانبثقت عنه افتراضي 

تووم اعوودادها لهووذا الغوورض  االسووتبانةوالختبووار ةووحة الفرضوويات تووم جموو  البيانووات موون خووالل أداة 
كليووووات االدارة فووووي  الهيئووووة التدريسوووويةموووون  ا  تدريسووووي (29واختيوووورت لووووذلق عينووووه قةووووديه تمثلووووت بووووو)

 واالقتةاد الحكومية في بغداد.
واسوتخرجت النتوائج باسوتخدام قد تم تحليل البيانات باسوتخدام مجموعوة مون األسواليح اإلحةوائية و 

 وفي ضوء النتائج وتحليالتهوا توةول,(Amos)والبرنامج الحاسوبي  (SPSS)البرنامج الحاسوبي
 -لمجموعة من االستنتاجات منها: البحث
أهمية األنموذج الفرضي قيود البحوث كونوه يشوكل خطووج باتجواج تشوكيل متغيورات نموذجيوه  (1

 مووووووديريناألكاديميووووووة , حيووووووث ان أخالقيووووووات العموووووول تتووووووراص موووووو  مهووووووارات ال للمنظمووووووات
 االستراتيجيين في تطبيق الحوكمة األكاديمية .

 المبحوثة. المنظماتعمل في ال أخالقياتدئ ابمب نسبي هناق التزام (9

فووي المؤسسووات  االداريووة( ,الفنيووة , )االنسووانية  االسووتراتيجيين مووديريناالهتمووام بمهووارات ال (3
 المبحوثة فيما عدا المهارات الفكرية فهي غير مناسبة للنموذج.

 ج



المسوتقبلية فوي مجوال العمول وكوذلق  لألحداثلقدرة على االستقراء الدقيق مديرين لافتقار ال (4
االكاديميوووة وتطورهوووا حسوووح متطلبوووات  المنظموووةالتوووي تغيووور مووون  لألفكوووار موووديرينافتقوووار ال

 العةر والظروف المحيطة .

نهووا ضوورورية لمزاولووة المنظمووة لنشوواطها أمجموعووة موون التوةوويات التووي يعتقوود  البحووث أخيوورا قوودمو 
  -بهدف البقاء في ميدان العمل منها:

كموا أوضوحها التدريسويين بشوتى طورق  موديرينتعزيز مستوى األخالقيات التي يتمت  بها ال (1
التعزيز وفي المجاالت كافة لكي يحوافظوا علوى هوذا المسوتوى أو للوةوول الوى أعلوى مون 

 هذا المستوى في أخالقيات العمل الجامعي.
فووووي المنظمووووات المبحوثووووة وفووووي مختلووووف  مووووديريناقامووووة دورات تدريبيووووة وبشووووكل مسووووتمر لل (9

 هم.االختةاةات لغرض تعزيز مهاراتهم وخبرات

المسووتويات االداريووة العليووا يجووح ان تتمثوول بالسوولوق االخالقووي الةووحيح فووي تعاملهووا موو   (3
  المتأثرين.

 د


