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 :املستخلص

دور إدارة اجلامعات األهلية بمقديشو يف تنمية  ىلهتدف الدراسة إىل التعرف ع

قات اإلنسانية دعم العالبتوفري اإلدارة  وذلك من خالل تقيص مدى ،العالقات اإلنسانية

ط الضوء عىل مستوى بني العاملني؛ واالتصال املبارش هبم. كام أن هذه الدراسة تسل  

ممارسة اإلدارة بتنمية العالقات اإلنسانية بني العاملني وبني الطلبة يف اجلامعة، وحرصها 

 عىل كسب الثقة يف حميطها الرتبوي ويف املجتمع املحيل.

( من 49) ، وبلغ حجم عينة الدراسة إىلالتحلييل استخدم الباحث املنهج الوصفي 

تم اختيار العينة بطريقة وأعضاء الشئون العلمية واإلداريني يف اجلامعات األهلية، 

نتائج منها أن مستوى تنمية إدارة اجلامعات عدد من العشوائية. وتوصلت الدراسة  إىل 

 عاملني والطلبة واملجتمع املحيل.ة جيد بالنسبة إىل اليهلية بمقديشو بالعالقات اإلنساناأل

 .العالقات اإلنسانية، مقديشو، اجلامعات األهلية ،دارةاإل الكلامت املفتاحية:
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Abstract 

The study aims to identify the role of the management of 

private universities in Mogadishu in enhancing human relations. 

This is done by investigating the extent to which the 

administration provides support for human relations among 

workers; and direct contact with them. This study also sheds light 

on the level of management practice by developing human 

relations among employees and students at the university, and its 

eagerness to gain confidence in its educational environment and 

the local community. 

The researcher used the descriptive method of analysis, and 

the sample size of the study was (94) members of academic and 

administrative affairs at private universities, selected randomly. 

The study reached results, including that the level of development 

of the administration of private universities in Mogadishu with 

human relations is good for workers, students, and the local 

community. 

Key Words: Administration, Private Universities, Mogadishu, 

Human Relation. 



 
 

  
 
 

 

89 
 جملة جامعة مقديشو

  2021 – السابعالعدد 

 

 ةــــاملقدم

إدارة اجلامعات هي اجلهاز اإلداري الرتبوي اخلاص ملؤسسات التعليم العايل،  

م، وغياب 1441بعد سقوط احلكومة املركزية عام  -وانطلقت هذه اإلدارات اجلامعية 

عىل تأسيس اجلامعات األهلية يف مقديشو  -اجلامعة الوطنية الصومالية الوحيدة يف عهدها

 .ىلية األخرويف املدن الصوما

 ةة إلنشاء جامعات أهلية عىل نفقاحلاجة امللح  بحساس وجاءت هذه املبادرة بعد اإل

ني من املدارس الثانوية جياخلر ازدياددافع احلقيقي هلذه املبادرة الاملجتمع املحيل. وكان 

قامت ؛ وعىل إثرها وحاجتهم إىل التعليم العايل ك يف املدن الصومالية املختلفةااملنترشة آنذ

ة من املثقفني الصوماليني إلنشاء هذه اجلامعات بمقديشو، ثم انترشت يف مجيع أنحاء بكوك

بلغ عددها إىل  ى)من الشامل إىل اجلنوب ومن الرشق إىل الغرب( حت األقاليم الصومالية

 ما يزيد من مائة جامعة أهلية.

ملجتمع الصومايل يف ا يف هنضة اا بارز  لعبت إدارة اجلامعات األهلية الصومالية دور  

يف ظل احلرب األهلية، وقد سامهت يف نرش العلم والثقافة وتراث املجتمع، كام سامهت 

رفع مستوى املعيشة من خالل توفري فرص العمل، وختريج املهنيني واملهندسني واملحامني 

تحقيق تنمية ب كذلك قامت. م(2020دم، آ) واملعلمني واألطباء وأساتذة اجلامعات

ات اإلنسانية يف داخلها وأقسامها اإلدارية والكليات والعاملني فيها، مما أدى إىل العالق

قليمي رعاية عالقاهتا يف خارج حميط املجتمع التعليمي املرتبط هبا، ويف املستوى اإل

 ا.والعاملي مع  

 :مشكلة الدراسة 

ت األهلية يف العالقات اإلنسانية يف املجال الرتبوي هي آلية تستخدمها إدارة اجلامعا 

مجيع مستوياهتا، واستخدام هذه اآللية لدى اإلدارات اجلامعية أصبحت وسيلة جلذب 

العاملني يف املؤسسة الرتبوية إىل العمل. كام أن العالقات اإلنسانية تتسم بتشجيع 
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ا، واالحرتام املتبادل فيام بينهم داخل اجلامعة املوظفني عىل اإلنتاج والرتابط والتعايش مع  

 ارجها.وخ

وعىل هذا فإن الوقوف عىل تفعيل وتنمية العالقات اإلنسانية لدى إدارة اجلامعات  

دور إدارة  ما "األهلية بمقديشو أمر ذو أمهية، لذا صاغ الباحث مشكلة دراسته بام ييل:

 ."اجلامعات األهلية بمقديشو يف تنمية العالقات اإلنسانية؟

  :يةويتفرع من هذا السؤال التساؤالت التال

 هل متارس إدارة اجلامعات األهلية بمقديشو تنمية العالقات اإلنسانية؟-

ما مدى ممارسة تنمية العالقات اإلنسانية لدى إدارة اجلامعات األهلية يف املحيط الرتبوي -

 وخارجه؟

 :أهداف الدراسة 

  .ةالتعرف عىل دور إدارة اجلامعات األهلية بمقديشو يف تنمية العالقات اإلنساني 1-

إدارة اجلامعات األهلية يف  تنمية العالقات اإلنسانيةعنرص توفر مدى الكشف عىل  2-

 بمقديشو.

التعرف عىل مدى ممارسة تنمية العالقات اإلنسانية لدى إدارة اجلامعات األهلية يف 3-

 .املحيط الرتبوي واملجتمع املحيل

 :مفهوم العالقات اإلنسانية يف اجملال الرتبوي

عىل حقيقة وجوده ككائن  لقات اإلنسانية قديمة قدم اإلنسان، فهي تدتعترب العال

نساين يرتبط بغريه من املخلوقات اإلنسانية األخرى بروابط خمتلفة، وتنشأ عن وجود إ

عدة كائنات إنسانية تتفاعل فيام بينها وتشرتك بأهداف ومصالح وغايات وبيئة واحدة 

 .م(2009)جودت، 

والتي تدل عىل ارتباط األشخاص  ،املدلوالت اإلداريةالعالقة هلا بعض  كلمةو

 ؛باملؤسسة واملديرين واملوظفني والعاملني فيها، وكون العمل حلقة الوصل فيام بينهم

تؤدي العالقات اإلنسانية التقارب والتكاتف بتنفيذ العمل اإلداري والرتبوي ومجيع 
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وبالتايل انتشار اسمها  ،نتاجهاإسني املهامت التي حتتاج إليها املؤسسة لتحقيق أهدافها وحت

 وسمعتها عىل مجيع املستويات. 

تتصف العالقة بأهنا وظيفة إدارية دائمة ومنظمة حتاول املؤسسة عن طريقها أن و

 م(،2019)حممود،  تتعامل أو يمكن معهم التفاهم والتأييد واملشاركة ن  تتحقق مع م  

إن اإلنسان اجتامعي لذا ف ؛ها املنشودةدافلتيسري عملها اإلداري وتنفيذ أنشطتها نحو أه

البرش، ويف الواقع فإنه تربطه مع غريه  يال يستطيع أن يعيش يف عزلة عن بنوبطبيعته 

عالقات إنسانية متنوعة، فبني األبناء واآلباء عالقات، وبني األزواج عالقات، وكذلك 

 ؛(Kenanaonline.com) بني املوظفني واملعلمني والطلبة عالقات تربط بعضهم ببعض

نشاء عالقة ما إالعالقة اإلنسانية حاجة ال يستغني عنها اإلنسان، وتدفعه إىل فإن لذا 

 إلشباع حاجته املطلوبة.

وتعنى اإلنسانية مجيع الصفات التي متيز اإلنسان عن غريه من الكائنات احلية، وهبذا 

دة بني الناس سواء فإن مصطلح العالقات اإلنسانية يعرب عن مجلة التفاعالت السائ

 أكانت إجيابية كاالحرتام والرفق والتسامح والعدل، أم سلبية كالتكرب والقسوة والظلم

قدرة اإلدارة عىل التعامل مع األفراد "أما املهارة اإلنسانية فتقصد هبا  .م(2004)فؤاد، 

لف واجلامعات والتنسيق بني جهودهم، وخلق روح التعاون فيام بينهم، وغرس بذور التآ

إال إذا كان القائد يتصف بأخالقيات القيادة ذلك وال يتم  .واالحرتام املتبادل بني اجلميع

اإلدارية الناجحة كاالستقامة واألمانة والتفاين يف العمل واالستعداد الدائم ملد يد العون 

 .)حممد وآخرون، د. ت( يف كل مشورة

تطوير العمل التي هتدف إىل  عن جمموعة من االجتاهات"العالقات اإلنسانية عبارة و

وحماولة خلق نوع من  ،ت عن طريق جتميع اجلهود واملواهب البرشيةآاجلامعي داخل املنش

وتشعر فيه اجلامعة العامة  ،التكامل بينها يف جو فيه حتفيز عىل العمل التعاوين املنتج

 أهنا األساليب كام  .م(1441)حممد مريس،  "اا واجتامعي  ا ونفسي  بالراحة والرضا اقتصادي  

هم عىل مزيد من العمل موالوسائل التي يمكن بواسطتها استثارة دافعية الناس، وحز
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املثمر املنتج. وتركز العالقات اإلنسانية عىل األفراد كأشخاص أكثر من تركيزها عىل 

 .م(2009)جودت،  اجلوانب االقتصادية أو املادية

ت اإلنسانية بني العاملني يف املؤسسات ومتارس اإلدارة الرتبوية عىل تنمية العالقا

الرتبوية لتنفيذ عملها، ومن هنا ترتبط العالقات اإلنسانية باإلدارة الرتبوية وفلسفتها 

اإلدارة الرتبوية تنظيم جهود العاملني  ويف هذا الصدد تعني ومبادئها يف هذا املجال.

عي متصل به وبذويه وبيئته. الرتبويني وتنسيقها لتنمية الفرد تنمية شاملة يف إطار اجتام

وتشمل إدارة املؤسسات التعليمية عىل اختالف مستوياهتا، من مدارس، وكليات، 

وال تقترص معناها هبذه اجلوانب للمؤسسات وإنام  .)رجاء، د. ت( ومعاهد، وجامعات

شكل العمليات املنظمة واملقصودة داخل املنظامت التعلمية أو بينها، والتي يتم من "تأخذ 

جراءات ووضعها موضع التنفيذ، وهتدف اإلدارة إىل حتقيق األغراض خالهلا اختاذ اإل

)حسان،  الرتبوية هلذه املنظمة عن طريق استخدام األمثل للموارد البرشية واملادية املتاحة

 .م(2002

دامت اإلدارة الرتبوية تعمل يف وسط املؤسسات التعليمية فإهنا تقوم بتنمية  ماو 

نسانية بجوانبها املختلفة، وتستخدمها كوسيلة جلمع أفراد املؤسسة عىل العالقات اإل

العمل املنظم، وبدورهم يقومون ممارسة حياهتم وتطور أحواهلم بام يتناسب مع بيئتهم 

وتشكل اإلدارة الرتبوية املدخل الرئيس لتكوين املجتمع وتطويره،  التي يعيشون فيها.

قي يف لألمة يف مسريهتا نحو أهدافها يف التقدم والر  وذلك عن طريق ضامن التطور السليم 

)رجاء، د.  خمتلف امليادين االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية والتكنولوجية

 .ت(

ن يية بمفهومي التنمية والتطور اللذاإلدارة الرتبوية والعالقات اإلنسان ايرتبط مفهوم

ومفهوم التنمية  سان يف بيئته التي يعيش فيها.يشريان إىل التقدم وحتسني مستوى حالة اإلن

أعم  وأشمل من تطور الناحية االقتصادية للفرد أو املجتمع، حيث إنه يشمل تطور الفرد 

)حممد عيل،  واملجتمع يف كل مقومات احلياة، ويف كل جانب من جوانب الوجود

ول االقتصاد من عملية التغيري الذي بمقتضاه يتح ". وقد عرفت التنمية بأهنا م(1491

)أمحد،  "تظهر فيه الزيادة واضحة جلية ا إىل اقتصاد تام  اقتصاد ساكن أو يكاد يكون ساكن  
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ومن هذا املنطلق فالتنمية اإلنسانية يف جوهرها هي نزوع دائم لرتقية احلالة  .د. ت(

اإلنسانية للبرش مجاعات وأفراد، من أوضاع مل تعد مقبولة يف سياق حضاري معني إىل 

 حاالت أرقى من الوجود البرشي، وبالتايل تؤدي إىل ارتقاء منظومة اكتساب املعرفة

 . م(2002)إبراهيم عباس، 

وبمعايري مقننة لتفريق  ،اا اقتصادي  اس مستوى التنمية والتطوير نظام  ييتبع اإلنسان بق

االت مقارنة مع ح ،دنى التي يعيش فيها اإلنسان يف داخل بيئته أو غريهااألاحلاالت 

تنتشل الفرد  ،والتنمية تعني بث روح جديدةأخرى تشري إىل مستوى أحسن وأرقى منها. 

أو املجتمع من الركود الذي يعانيه، وتدفعه إىل احلركة والنشاط واإلجيابية حتى يكشف 

عن قدراته، ويقف عن إمكانياته، ويلم بموارده، ثم حياول النمو  بالبحث عن الوسائل 

)حممد عيل،  تلك القدرات واإلمكانيات أو للكشف عن موارد جديدة الناجعة الستثامر

فإن عملية التنمية هي عملية ضخمة متعددة األبعاد متشابكة اجلوانب، وعليه  .م(1491

ا حيث تتكامل فيه ا كلي  ، وختطيط  ا شامال  وإن إدارة عجلتها، وحتقيق أهدافها يستلزم إدراك  

عملية رفع املستوى االقتصادي  ". وهي ، د. ت()أمحد األجزاء يف وحدة غري جمزأة

 هلام وتكامل عنارص حياهتام ،واالجتامعي والثقايف للفرد وللمجتمع بغرض حتقيق الرفاهية

 . م(1491)حممد عيل، 

وحيتاج اإلنسان هذه العملية التنموية التي هتدف إىل رفع مستواه املعييش والتعليمي؛ 

من هذا و ليشارك ويتعاون يف تطوير بيئته وحتسني معيشته.نسانية فيام بينه إوختلق عالقات 

تنمية متسقة  ،املنظور يأيت دور الرتبية بتنمية اإلنسان تنمية بدنية وفكرية وخلقية

تكون الرتبية  ىومتوازنة، وتنمية أوجه الكامل التي يمكن ترقيتها يف الفرد. وهبذا املعن

يف حميط بيئته وجمتمعه  ي حييا حياة كاملةإعداد اإلنسان للقيام بواجباته املختلفة لك

 .م(2010)حممد علمي،  اإلنساين

واإلدارة الرتبوية هي وسيلة وجزء من الرتبية التي تقوم عىل تنمية وتطوير املكونات 

دخالت واملخرجات املالرتبوية من اإلداريني واألساتذة والطالب والعامل ومجيع 

عالقة  ::إىل امليادين التاليةم( 1441)إبراهيم عبداهلل، وتتطرق اإلدارة الرتبوية  التعليمية.
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، هيئة العاملني، وتوجيه الطلبة، وتطوير املناهج الدراسية، واملؤسسة الرتبوية باملجتمع

شباع حاجات إهتدف العالقات اإلنسانية إىل و البناء التنظيمي.، والشئون املالية، واملباينو

كام  .،م(2009)جودت،  للمؤسسة يف نفس الوقتاألفراد وحتقيق األهداف التنظيمية 

تشجيع تنمية العالقات اإلنسانية بني العاملني ورعاية املناسبات اخلاصة هتدف أيضا إىل 

لتكون هناك ترابط بني أفراد املؤسسة التعليمية ولتؤدي عملها  ؛)موقع خيمة( بذلك

  الرتبوي.  

  :أهمية العالقات اإلنسانية يف اإلدارة الرتبوية

إن العالقات اإلنسانية عامل مهم يف اإلدارة الرتبوية، فالقدرة عىل العمل مع 

دارية ال اإلشخصية الن تتميز هبا أب جياآلخرين بطريقة بناءة هي من السامت اهلامة التي 

تضح أمهية العالقات تو .م(2009)جودت،  سيام يف ميدان التعليم واخلدمات االجتامعية

ألهنا تؤمن بأن السلطة ليست موروثة للقائد الرتبوي، وال  ،إلدارياإلنسانية يف العمل ا

هي نابعة من القائد ألتباعه يف املؤسسة، فالسلطة يف القائد نظرية وهو يكتسبها من أتباعه 

لمؤهالت التي يمتلكها هذا القائد، ومن ضمن مسئوليات القائد أن لمن خالل إدراكهم 

لقدر أمهية التوفيق بني حاجاهتم وحاجات جات العاملني ايعرف ويفهم وحيلل ح

 .م(2012)حممد صربي وآخرون،  املؤسسة

 :(م2004، )فؤاد وخالصة القول تتحدد أمهيتها يف النقاط التالية

 . تضمن للعاملني يف املجال الرتبوي الرضا الوظيفي.1

عنوية . تدفع العاملني للعمل واألداء واإلنتاج، وتوفر اجلو املناسب لرفع الروح امل2

 بينهم.

 . ختفف وطأة اآللية املفروضة يف العمل.2

 . جتدد األساليب الروتينية التي تضفي عىل العمل امللل والرقابة.9

 . تبعد االضطرابات النفسية والتشاحن أو احلقد أو احلسد.1

 . تعزز االنتامء إىل العمل الرتبوي من قبل املجتمع.9
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 :أسس العالقات اإلنسانية

عتبارات نفسية واجتامعية يف املجتمع ويف اقات اإلنسانية مرتكزاهتا من أخذت العال

 ،وهي سيادة روح التعاون والتسامح م(.2000)سعادة،  يف اإلدارة بصفة عامةواملنظمة 

وتقوم العالقات اإلنسانية عىل   واالبتعاد عن التشاحن والتشاجر خالل العمل اإلداري.

ن كل فرد بقيمة األفراد اآلخرين وبأن كل فرد له إيام :م(2004)فؤاد، أربعة أسس وهي

رغبة كل فرد أن يسود ، واحرتام رغبات اآلخرين وأخذها يف االعتبار، وقدرات خاصة

 دعاء.الثقة بالنفس ونبذ الغرور واال، ود املجموعةااالنسجام والتعاون يف العمل بني أفر

من اآلخرين، وهي التي  فالقيادات اإلدارية الناجحة هي التي حتظى بتقدير كبري

تستطيع أن تلهم اآلخرين وتستفيد بأحسن ما لدهيم كأفراد ومجاعات يف تعاون مثمر 

 ،باألفراد اكبري   انساني  إ اقدرة عىل امتداح عملهم بدقة وتوفر اهتامم  الفعال، هذا مع توافر 

ك ؛ رتشاملعمل الوهذا يقود إىل  م (.2009)جودت،  واالستجابة ملشاعرهم وأحاسيسهم

فهذه  نسان.إكل هبا نسانية يرغب إقيادهتم، وهي طبيعة  وحيظون بقدير واحرتام من

القيادة يمكن هلا أن جتعل هذا اإلنسان يف مستوى يسري يف طريقه إىل التقدم وختلق يف نفسه 

 ه يف العمل اإلداري.ئنجاز عرب مؤسسته وعرب أصدقاحب التطور واإل

وأن تضع نصب عينها  ،هبا أن تستخدم الوسائل الرتبوية كام أن القيادة الرتبوية يمكن

الوسيلة األساسية التي تنقل الكائن اآلدمي من جمرد فرد إىل إنسان يشعر  "بأن الرتبية هي

. وبشكل )جاسم وآخرون، د، ت( باالنتامء إىل جمتمع له قيمه واجتاهاته وآماله ومصاحله

 ا شامال  عتنى بإعداد اإلنسان وتكوينه تكوين  عام فإن الرتبية الصحيحة لألفراد هي التي ت

وهبذا فإن  .(م2001مروان، ) يف امليادين اجلسمية والعقلية والنفسية والروحية واألخالقية

القيادات الرتبوية هلا أدوار يف تنمية العالقات اإلنسانية بني املؤسسة الرتبوية وبني املجتمع 

 التعليم األعىل منه، وعرب جملس أولياء األمور املحيل عرب املعلمني والطالب، وعرب إدارة

 وعرب أجهزهتا ومكاتبها املعنية هبذه العالقة. م( ،2004)عبداهلل، 

إن العالقات اإلنسانية يف اإلدارة الرتبوية تقوم سلوكياهتا عىل تقدير كل فرد يف 

عور كل التنظيم اإلداري، وعىل الدراسة املوضوعية للمشكالت الرتبوية واإلدارية، وش
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وهتتم بالعالقات  ،(Kenanaonline.com) فرد باالنتامء إىل اجلامعة التي يعمل من خالهلا

)جودت،  التنظيمية ومدى توفر املناخ االجتامعي الذي هييئ هلا الظروف املواتية للعمل

تدفع التي  ،ويؤدي هذا االهتامم إىل خلق احلوافز املادية واملعنوية يف املؤسسةم(. 2009

نسانيتهم، وهتيئة البيئة اآلمنة واالجتامعية جلميع إراد للعطاء وتقدير أعامهلم واحرتام األف

ال لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من عمل منتج جيايب فع  إالعاملني؛ وسيكون له مردود 

كذلك فهو  ،(Kenanaonline.com) نسان حمور التغيري يف أي جمتمعمثمر، ويعترب اإل

 ير يف العمل اإلداري والرتبوي.عامل التغيري والتطو

هو مؤرش  - يف اإلدارة - توطيد العالقات اإلنسانية وتنمية األفرادومن جانب فإن 

ا تغيريات جذرية يف التفاعل القوي الذي حيدث يف بيئة معينة يف فرتة زمنية معينة متضمن  

مجيع مظاهر  كل يشء، ويف البيئة والظروف املحيطة هبا، ويف اإلنسان ورأس املال، ويف

وبالتايل إىل  )أمحد، ب. ت(، احلياة االقتصادية واالجتامعية، مما يؤدي إىل زيادة يف الناتج

من وسائل العدالة التي يمكن أن تقوم هبا و تنمية اإلنسان وحتسني مستوى معيشته.

يبحث عىل التعاون وحيافظ عىل  القيادات الرتبوية توزيع الدخل بني أعضائها إىل حد  

 ،وح املعنوية بني العاملني، وأن تكون عملية التقويم االجتامعي عالمة ظاهرة دائمةالر

سواء كان يتمثل ذلك يف  ،للعاملني بنوع من الالعدالة وأال يمس الوضع الشخيص

أو التفريق يف  ،م(2000)سعادة،  ظروف املادية املحيطة أو األجور أو ساعات العمل

لعالقات إن تطبيق ا نظام والقوانني املؤسسة.الالفرد  خيل  املعامالت بني املوظفني حتى ال 

 ا مكمال  باعتباره جانب   ،نسانية يف هذا يعني الرتكيز عىل اجلانب املعنوي للعاملنياإل

دارة وحرصها عىل تطبيق جانب االتصال االجتامعي، وخلق اهتامم اإلوللجانب املادي، 

)موقع  ات، وتنمية الدوافع والقبول النفيسوتشجيع املبادر ،ي تعاوين بني األفرادجو ود  

 .كنانة(

ا من العالقات اإلنسانية أن تعمل ا مناسب  وعىل إدارة اجلامعات إذا أرادت أن توفر جو  

ا حتقيق األهداف عىل توفري مناخ العمل املناسب إلشباع حاجات الناس بصورة يمكن مع  

 .(م2009)جودت،  التي قامت من أجلها املؤسسة التعليمية
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 :إجراءات الدراسة امليدانية

 :منهجية الدراسة 

استخدم الباحث املنهج الوصف التحلييل الذي يناسب مع طبيعة الدراسة احلالية، 

ويتكون جمتمع الدراسة من أعضاء الشئون العلمية ومن اإلداريني إلدارة اجلامعات 

وزعت عىل أفراد  ( استبانة100) األهلية بمقديشو، وتم اختيار عينة عشوائية حجمها

 ( استبانة وفقدت ستة منها.49العينة، مجع منها )

استخدم الباحث يف املعلومات املتعلقة بالدارسة املصادر األولية والثانوية التي تشمل 

لكرتونية لتغطية اجلانب النظري، كام أنه استخدم تب والرسائل العلمية واملواقع اإلالك

 لتي تتعلق باجلانب امليداين للدراسة.االستبانة كأداة جلمع املعلومات ا

(، والنسب SPSSحصائية فقد استخدم الباحث الربنامج اإلحصائي )أما املعاجلة اإل

مع تطبيق معادلة ألفا  ANOVA ياملئوية واملتوسطات احلسابية وحتليل التباين اآلحاد

 كرنباخ. 

 :عرض وحتليل ومناقشة نتائج الدراسة

 أوال: املعلومات الشخصية

 :اجلنس 

 .ا للنوع اجلنيس( يبني توزيع أفراد العينة وفق  9رقم ) جدول

 النسبة املئوية )%(التكراراملتغري

 1222ذكر

 1911أنثى

 89999العدد الكيل
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منهم  19%، و 22منهم ذكور بنسبة  12( عىل أن أفراد العينة 1يوضح اجلدول رقم )

 %.11بنسبة إناث و

 :املؤهل العلمي 

 .ا للمؤهل العلمي( يبني توزيع أفراد العينة وفق  9جدول رقم )

 النسبة املئوية )%(التكراراملتغري

 44.9اهالدكتور

 1190.9املاجستري

 2224.2البكالوريوس

 89999العدد الكيل

 11، واهدرجة الدكتورب 4.9أفراد العينة وبنسبة  من 4( أن 2يوضح اجلدول رقم )

درجة ب% 24.2وبنسبة  22اجستري، وأن بقية العينة بعدد املرجة بد% 90.9منهم وبنسبة 

 البكالوريوس.

 :جمال العمل يف اجلامعة 

 .ا ملجال العمل يف اجلامعة( توزيع أفراد العينة وفق  9جدول رقم )

 النسبة املئوية )%(التكراراملتغري

 1190.9قسم اإلدارة

 2124.9قسم الشؤون العلمية

 89999العدد الكيل

% موظفون يف قسم 90.9منهم وبنسبة  11( أن أفراد العينة 2يوضح اجلدول رقم )

 % موظفون يف قسم الشؤون العلمية.24.9منهم وبنسبة  21اإلدارة، و
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 :سنوات اخلربة 

 .ا لسنوات اخلربة يف املجال( يبني توزيع أفراد العينة وفق  9قم )جدول ر

 النسبة املئوية )%(التكراراملتغري

 2229.1أقل من مخس سنوات

 9192.9ىل عرش سنواتإمن ست سنوات 

 2021.4أكثر من إحدى عرشة سنة

 89999العدد الكيل

م أفراد العينة لدهيم خربة كافية يف جمال العمل ( عىل أن معظ9يوضح اجلدول رقم )

% لدهيم ما يرتاوح من ست إىل عرش سنوات 92.9 التي متثلمن أفراد العينة  91ن إبحيث 

% لدهيم ما يزيد من عرش سنوات من اخلربة يف 21.4منهم وبنسبة  20من اخلربة، وأن 

 نوات يف العمل اجلامعي.% لدهيم أقل من مخس س29.1وبنسبة  22املجال، والباقي بعدد 

 ا: فقرات االستبانةثاني  

استخدم الباحث املتوسطات املرجحة يف حتليل البيانات للحكم عىل مستوى 

 :العالقات اإلنسانة لدى إدارة اجلامعات األهلية بمقديشو حسب املقاييس التالية

القات املتوسطات املرجحة يف حتليل البيانات للحكم عىل مستوى الع (9) رقم جدول

 .اإلنسانة لدى إدارة اجلامعات األهلية بمقديشو

املستوى/ احلكم املتوسط احلسايب

امرتفع جد   9.20 -1.00

مرتفع 2.90 -9.14

متوسط 2.90 -9.24

ضعيف 1.20 – 2.14

اضعيف جد   1.00 – 1.14
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 .)عالقة اإلدارة بالعاملني( ( آراء العينة حول املحور األول9جدول رقم )

 ؛آلراء العينة حول هذا املحورتم حساب املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري  وقد

 ا.ا تنازلي  وذلك لغرض الرتتيب لكل فقرة من فقرات املحور ترتيب  

 /املستوى

احلكم

االنحراف 

املعياري
املتوسط ارةـــــــــــالعب  الرقم

متوسط 1.209 2.19 نسانية تعمل إدارة اجلامعة عىل دعم العالقات اإل

بني العاملني يف اجلامعة

1 

متوسط 1.129 2.11 لدى العاملني باجلامعة انطباع إجيايب عن إدارة 

اجلامعة

2 

مرتفع 1.191 2.90
تلجأ إدارة اجلامعة إىل االتصال املبارش بالعاملني 

عند شعورها بأن هناك حاجة لذلك

2 

مرتفع 1.192 2.91 عات دورية مع تقوم إدارة اجلامعة بعقد اجتام

العاملني يف اجلامعة

9 

متوسط 1.211 2.99 ا ملناقشة رغبات ا مفتوح  تنظم إدارة اجلامعة يوم  

العاملني يف اجلامعة

1 

متوسط 2.192  جممــــــــــــوع املتوسطات املرجحة

حتتالن املرتبة األوىل بمتوسط حسايب  9و 2( أن العبارتني 9يتضح من اجلدول رقم )

( وبمستوى مرتفع، وبقية العبارات 1.192، 1.191( وبانحراف معياري )2.91، 2.90)

( وبانحراف معياري 2.99، 2.11،  2.19حتتل املرتبة الثانية بمتوسط حسايب ) 1، 2، 1

إدارة اجلامعات األهلية  ( وبمستوى متوسط،  مما يدل عىل أن1.211، 1.129، 1.209)

 .بمقديشو هلا عالقة جيدة مع العاملني
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 ( عالقة اإلدارة بالعاملني9الرسم البياين )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)عالقة اإلدارة بالطلبة( ( آراء العينة حول املحور الثاين9جدول رقم )

آلراء العينة حول املحور وقد تم حساب املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري 

 ا.ازلي  ا تنوذلك لغرض الرتتيب لكل فقرة من فقرات املحور ترتيب  الثاين؛ 

 /املستوى

احلكم

االنحراف 

املعياري
املتوسط ارةــــــــــالعب  الرقم

متوسط 1.142 2.22 .ل الطالب يف اجلامعةاتقوم إدارة اجلامعة بتفقد أحو 9 

متوسط 1.241 2.22 .تقوم إدارة اجلامعة بتقديم اجلوائز للمتفوقني من الطالب 1 

متوسط 1.229 2.92 مع اخلرجيني وتقدم هلم املساندة تتواصل إدارة اجلامعة 2 

متوسط 1.221 2.22 .تدعو إدارة اجلامعة أولياء أمور الطلبة حلضور احلفالت 4 

متوسط 1.211 2.12 تقوم إدارة اجلامعة بمساعدة الطالب املحتاجني يف اجلامعة 10 

متوسط 2.102  جممــــــــــــوع املتوسطات املرجحة

 اخلامسةالعبارة  الرابعةالعبارة  الثالثةالعبارة  الثانيةالعبارة  العبارة األوىل
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، 2.22أن مجيع العبارات بمرتبة واحدة بمتوسط حسايب )( 1يتضح من اجلدول  )

، 1.229،1.221، 1.241، 1.142( وبانحراف معياري )2.12، 2.22، 2.92، 2.22

إدارة اجلامعات األهلية بمقديشو هلا عالقة  ( وبمستوى متوسط، مما يدل عىل أن1.211

 جيدة مع الطلبة.

 ( عالقة اإلدراة بالطلبة9الرسم البياين )

 

 

  

 

 

 .)عالقة اإلدارة باملجتمع( ( آراء العينة حول املحور الثالث9جدول رقم )

؛ آلراء العينة حول هذا املحوروقد تم حساب املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري 

 ا.ا تنازلي  وذلك لغرض الرتتيب لكل فقرة من فقرات املحور ترتيب  

 /املستوى

احلكم

االنحراف 

املعياري
املتوسط ارةــــــــــــالعب  الرقم

متوسط 1.299 2.21
تسعى إدارة اجلامعة إىل إجياد عالقة جيدة مع املجتمع 

املحيل

11 

متوسط 1.290 2.29
حترص إدارة اجلامعة عىل تزويد املجتمع املحيل بمعلومات 

.اجلامعة

12 

متوسط 1.111 2.12 .تشارك إدارة اجلامعة بنشاطات اجتامعية مع املجتمع املحيل 12 

مرتفع 1.291 2.19 حترص إدارة اجلامعة عىل كسب ثقة املجتمع املحيل 19 

متوسط 2.22  جممــــــــــــوع املتوسطات املرجحة

وىلالعبارة األ الثانيةالعبارة   الثالثةالعبارة   الرابعةالعبارة   اخلامسةالعبارة    
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( حتتل املرتبة األوىل بمتوسط 19( أن العبارة رقم )2يتضح من اجلدول رقم )    

 - 11لعبارات )( وبمستوى مرتفع، وبقية ا1.291( وبانحراف معياري )2.19حسايب )

( وبانحراف معياري 2.12، 2.29، 2.21( حتتل املرتبة الثانية بمتوسط حسايب )12

إدارة اجلامعات األهلية  ( وبمستوى متوسط، مما يدل عىل أن1.111، 1.290، 1.299)

 بمقديشو هلا عالقة جيدة مع املجتمع املحيل.

 ( عالقة اإلدارة باملجتمع9الرسم البياين )

 

 

 

 

 

 

 

 

إدارة اجلامعات األهلية بمقديشو بالعاملني وبالطلبة ا سبق يتبني أن عالقة مم

 وباملجتمع عالقة جيدة بدرجة متوسطة.

 صحة الفروض:

 أربعة مرتبة أدناه: احث يف هذه الدراسة فروض  اافرتض الب

بني إجابات أفراد العينة عن دور إدارة اجلامعات األهلية  اال توجد فروق دالة إحصائي   .1

 .تنمية العالقات اإلنسانية تعزى ملتغري النوع يف

بني إجابات أفراد العينة عن دور إدارة اجلامعات األهلية  اال توجد فروق دالة إحصائي   .2

 .يف تنمية العالقات اإلنسانية تعزى ملتغري املؤهل التعليمي

 العبارة األوىل

الثانيةالعبارة   

الثالثةالعبارة   

الرابعةالعبارة   
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ت األهلية بني إجابات أفراد العينة عن دور إدارة اجلامعا اال توجد فروق دالة إحصائي   .2

 .يف تنمية العالقات اإلنسانية تعزى ملتغري جمال العمل

بني إجابات أفراد العينة عن دور إدارة اجلامعات األهلية  اال توجد فروق دالة إحصائي   .9

 .يف تنمية العالقات اإلنسانية تعزى ملتغري اخلربة

بني  اي  ال توجد فروق دالة إحصائ"للتحقق من صحة الفرضية األوىل التي نصها: 

إجابات أفراد العينة عن دور إدارة اجلامعات األهلية يف تنمية العالقات اإلنسانية تعزى 

 ."ملتغري النوع

 (ONE-WAY ANOVA) اآلحادي التباين حتليل نتيجة يوضح( 8) رقم جدول

 اجلامعات إدارة دور عن العينة أفراد إجابات بني اإلحصائية الفروق داللة ملعرفة 

 .النوع ملتغري تعزى اإلنسانية العالقات تنمية يف األهلية

االستنتاج
مستوى 

الداللة
Fقيمة 

جمموع 

املتوسطات

درجة 

احلرية

جمموع 

املربعات
مصدر التباين  املحاور

 بني الفرق

 غري املتوسطات

اإحصائي   دالة

0.2440 0.0190 0.2910 1 0.2910 
بني 

املجموعات

طلبة
إلدارة بال

القة ا
ع

 

  21.012 42 1422.012 
داخل 

 املجموعات

املجموع 1422.912 42 1.220  

 بني الفرق

 غري املتوسطات

اإحصائي   دالة

0.1020 0.9910 12.019 1 1.220 
بني 

املجموعات

ع
جتم

إلدارة بامل
القة ا

ع
 

  9.449 42 1104.192 
داخل 

املجموعات

املجموع 1119.992 42 11.204  
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االستنتاج
مستوى 

الداللة
Fقيمة 

جمموع 

املتوسطات

درجة 

احلرية

جمموع 

املربعات
مصدر التباين  املحاور

 بني الفرق

 ريغ املتوسطات

اإحصائي   دالة

0.1110 0.2190  1 9.449 
بني 

املجموعات

ني
ظف
/املو

ني
إلدارة بالعامل

القة ا
ع

 

   42 1919.911 
داخل 

املجموعات

املجموع 1914.911 42   

 بني اإلحصائية الفروق داللة ملعرفة السابق اجلدول يف املعروضة النتائج إىل بالنظر

 اتبع   اإلنسانية العالقات تنمية يف األهلية اجلامعات رةإدا دور عن العينة أفراد إجابات

 بالطلبة اإلدارة عالقة يف اإحصائي   داللة ذات فروق وجود عدم يالحظ النوع ملتغري

 دالة غري الفروق مجيع أن ويتضح ،بالعاملني اإلدارة وعالقة باملجتمع اإلدارة وعالقة

 (.  0.05) من أكرب االحتاملية القيم ألن ا،إحصائي  

بني  اال توجد فروق دالة إحصائي   "للتحقق من صحة الفرضية الثانية التي نصها: 

إجابات أفراد العينة عن دور إدارة اجلامعات األهلية يف تنمية العالقات اإلنسانية تعزى 

 ."ملتغري املؤهل التعليمي
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  (ONE-WAY ANOVA) اآلحادي التباين حتليل نتيجة (99) رقم جدول

 اجلامعات إدارة دور عن العينة أفراد إجابات بني اإلحصائية الفروق اللةد ملعرفة

 :العلمي املؤهل ملتغري تعزى اإلنسانية العالقات تنمية يف األهلية

االستنتاج
مستوى 

الداللة
Fقيمة 

جمموع 

املتوسطات

درجة 

احلرية

جمموع 

املربعات

مصدر 

التباين
 املحاور

 بني الفرق

 غري املتوسطات

اإحصائي   دالة

0.547 0.608 12.110 2 21.100 
بني 

املجموعات

طلبة
إلدارة بال

القة ا
ع

 

  20.499 41 1401.412 
داخل 

املجموعات

املجموع 1422.912 42   

 بني الفرق

 غري املتوسطات

اإحصائي   دالة

0.505 0.688 2.209 2 19.901 
بني 

املجموعات

ع
جتم

إلدارة بامل
القة ا

ع
 

  12.099 41 1041.219 
داخل 

املجموعات

املجموع 1119.992 42   

 بني الفرق

 غري املتوسطات

اإحصائي   دالة

0.917 0.087 1.242 2 2.121 
بني 

املجموعات

ني
ظف
/املو

ني
إلدارة بالعامل

القة ا
ع

 

  19.001 41 1919.929 
داخل 

املجموعات

املجموع 1914.911 42   
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 بني اإلحصائية الفروق داللة ملعرفة السابق اجلدول يف املعروضة النتائج إىل بالنظر

 اتبع   اإلنسانية العالقات تنمية يف األهلية اجلامعات إدارة دور عن العينة أفراد إجابات

 اإلدارة عالقة يف اإحصائي   داللة ذات فروق وجود عدم يالحظ العلمي املؤهل ملتغري

 غري الفروق مجيع أن يدل مما ،بالعاملني رةاإلدا وعالقة باملجتمع اإلدارة وعالقة بالطلبة

 (.  0.05) من أكرب االحتاملية القيم ألن ا،إحصائي   دالة

بني  اال توجد فروق دالة إحصائي   "للتحقق من صحة الفرضية الثالثة التي نصها: 

إجابات أفراد العينة عن دور إدارة اجلامعات األهلية يف تنمية العالقات اإلنسانية تعزى 

 ."تغري جمال العململ

 (ONE-WAY ANOVA) اآلحادي التباين حتليل نتيجة( 99) رقم جدول

 اجلامعات إدارة دور عن العينة أفراد إجابات بني اإلحصائية الفروق داللة ملعرفة 

 .العمل جمال ملتغري تعزى اإلنسانية العالقات تنمية يف األهلية

االستنتاج
مستوى 

الداللة

قيمة 

F

جمموع 

طاتاملتوس

درجة 

احلرية

جمموع 

املربعات

مصدر 

التباين
 املحاور

 املتوسطات بني الفرق

اإحصائي   دالة غري
0.775 0.820 1.120 1 0.2910 

بني 

 املجموعات

طلبة
إلدارة بال

القة ا
ع

 

  20.441 42 1422.012 
داخل 

 املجموعات

 املجموع 1422.912 42   

 املتوسطات بني الفرق

اإحصائي   دالة غري
0.705 0.144 1.190 1 1.220 

بني 

 املجموعات

ع
جتم

إلدارة بامل
القة ا

ع
 

  12.041 42 1104.192 
داخل 

املجموعات

املجموع 1119.992 42   
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االستنتاج
مستوى 

الداللة

قيمة 

F

جمموع 

طاتاملتوس

درجة 

احلرية

جمموع 

املربعات

مصدر 

التباين
 املحاور

 املتوسطات بني الفرق

اإحصائي   دالة غري
0.729 0.120 1.401 1 9.449 

بني 

املجموعات إلدارة 
القة ا

ع

ني
ظف
/املو

ني
بالعامل

 

  11.292 42 1919.911 
داخل 

املجموعات

املجموع 1914.911 42   

 

 بني اإلحصائية الفروق داللة ملعرفة السابق اجلدول يف املعروضة النتائج إىل بالنظر

 اتبع   اإلنسانية العالقات تنمية يف األهلية اجلامعات إدارة دور عن العينة أفراد إجابات

 بالطلبة اإلدارة عالقة يف اإحصائي   داللة تذا فروق وجود عدم يالحظ العمل جمال ملتغري

 دالة غري الفروق مجيع أن يدل مما ،بالعاملني اإلدارة وعالقة باملجتمع اإلدارة وعالقة

 (.  0.50) من أكرب االحتاملية القيم ألن ؛اإحصائي  

بني  اال توجد فروق دالة إحصائي   "للتحقق من صحة الفرضية الرابعة التي نصها: 

راد العينة عن دور إدارة اجلامعات األهلية يف تنمية العالقات اإلنسانية تعزى إجابات أف

 ."ملتغري اخلربة
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 (ONE-WAY ANOVA) اآلحادي التباين حتليل نتيجة( 99) رقم جدول

 اجلامعات إدارة دور عن العينة أفراد إجابات بني اإلحصائية الفروق داللة ملعرفة

 .اخلربة ملتغري تعزى انيةاإلنس العالقات تنمية يف األهلية

االستنتاج
مستوى 

الداللة
Fقيمة 

جمموع 

املتوسطات

درجة 

احلرية

جمموع 

املربعات

مصدر 

التباين
 املحاور

 املتوسطات بني الفرق

اإحصائي   دالة غري
0.921 0.229 2.121 2 19.292 

بني 

املجموعات

طلبة
إلدارة بال

القة ا
ع

 

  21.092 41 1411.110 
داخل 

عاتاملجمو

املجموع 1422.912 42   

 املتوسطات بني الفرق

اإحصائي   دالة غري
0.999 0.902 9.491 2 4.241 

بني 

املجموعات

ع
جتم

إلدارة بامل
القة ا

ع
 

  12.122 41 1109.194 
داخل 

املجموعات

املجموع 1119.992 42   

 املتوسطات بني الفرق

اإحصائي   دالة غري
0.992 0.119 12.229 2 29.992 

بني 

املجموعات إلدارة 
القة ا

ع

ني
ظف
/املو

ني
بالعامل

 

11.194 41 1929.492 
داخل 

املجموعات

املجموع 1914.911 42 

بالنظر إىل النتائج املعروضة يف اجلدول السابق ملعرفة داللة الفروق اإلحصائية بني 

ا مية العالقات اإلنسانية تبع  إجابات أفراد العينة عن دور إدارة اجلامعات األهلية يف تن

ا يف عالقة اإلدارة بالطلبة ملتغري اخلربة يالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي  
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مما يدل أن مجيع الفروق غري دالة  ،وعالقة اإلدارة باملجتمع وعالقة اإلدارة بالعاملني

 (.  0.01ا، ألن القيم االحتاملية أكرب من )إحصائي  

 :نتائج الدراسة  

 عد التحليل واملناقشة توصل الباحث إىل النتائج اآلتية:ب

وصلت درجة جلوء إدارة اجلامعة إىل االتصال املبارش بالعاملني وعقد اجتامعات  

دورية معهم بمستوى مرتفع. بينام وصلت درجة دعم اإلدارة بالعالقات اإلنسانية 

 بني العاملني وانطباعهم اإلجيايب بمستوى متوسط. 

تفقد إدارة اجلامعة أحوال الطلبة؛ ودعوهتا ألولياء األمور حلضور بلغت درجة  

 احلفالت بمستوى متوسط.

بلغت حرص إدارة اجلامعة عىل كسب ثقة املجتمع املحيل بمستوى مرتفع؛ بينام  

 وصلت درجة مشاركتها بنشاطات اجتامعية مع املجتمع املحيل بمستوى متوسط.

عالقة اإلدارة بالعاملني والطلبة وبني  حصائية بنيإال توجد فروق ذات داللة  

 عالقتها باملجتمع املحيل يف تنمية العالقات اإلنسانية باجلامعات األهلية بمقديشو

 ا ملتغريات اجلنس واملؤهل التعليمي وجمال العمل واخلربة.تبع  
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 عـــادر واملراجـــاملص
منظور اجلودة الشاملة(، دار الفكر اإلدارة املدرسية والصفية ) :(م2002) إبراهيم عباس الزهريي 

 .العريب، القاهرة

 اإلدارة الرتبوية، دار ابن سينا للنرش، الرياض. :(م1441) إبراهيم عبد اهلل الطخيس 

منهجية التأصيل اإلسالمي لإلدارة الرتبوية، رسالة  :(م2002) إحسان حممد رشف احللواين 

 .املنورةالدكتوراه غري منشورة، جامعة أم القرى، املدينة 

، دار الطبعة الثانيةأمحد العيل الصباب، التخطيط والتنمية االقتصادية يف اململكة العربية السعودية،  

 .عكاظ للطباعة والنرش، جدة

مدى تطبيق إدارة اجلامعات األهلية بمقديشو ملعايري اجلودة الشاملة،  :(م2020) أدم شدين جوليد 

 جملة جامعة مقديشو، العدد السادس.

 .الطبع مبادئ الرتبية، الطبعة الثانية، بدون مكان :(م1444) م الكندري وآخرونجاس 

أصوهلا وتطبيقاهتا، دار  -اإلدارة التعلمية واإلرشاف الرتبوي :م(2009) جودت عزت عطوي 

 الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، األردن. 

ة، ورقة بحثية، جامعة القدس رجاء زهري خالد العسييل، استخدام التكنولوجيا يف اإلدارة الرتبوي 

 .املفتوحة، القدس

مدخل إىل العالقات العامة، دار املسرية للنرش والتوزيع  :م(2000) سعادة راغب اخلطيب 

 والطباعية، عامن، األردن.

دور مدير املدرسة الثانوية بالصومال يف تنمية العالقة  :م(2004) عبد اهلل مكي شيخ رشيد إبراهيم 

املجتمع املحيل، رسالة دكتورة غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم درمان  بني املدرسة وبني

 اإلسالمية، اخلرطوم.

دليل املرشف الرتبوي لتحسني عمليتي التعليم  :م(2004) فؤاد عيل العاجز وداود درويش حلس 

 غزة، فلسطني. -والتعلم، كلية الرتبية اجلامعة اإلسالمية

 القيادة يف املؤسسات التعليمية، عامل الكتب، القاهرة. :(م2012) حممد صربي حافظ وآخرون 

 –اإلدارة واإلرشاف الرتبوي، دار جمدي الوي، عامن  :م(2010) حممد عبد الرحيم عدس وآخرون 

 .األردن
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الرتبية يف عهد الثورة الصومالية )التطور والتدهور(، رسالة ماجستري  :م(2010) حممد علمي توحو 

 درمان اإلسالمية. غري منشورة، جامعة أم

التخطيط للرتبية والتعليم، املؤسسة املرصية العامة للتأليف واألنباء  :م(1491) حممد عيل احلافظ 

 والنرش.

، الدوحة، اللجنة الوطنية 122، العالقات اإلنسانية يف املدرسة، الرتبية، العدد م(1441) حممد مريس 

 القطرية للرتبية والثقافة والعلوم.

 علم اإلدارة احلديثة، بدون مكان ئمباد :م(2019)وايس وحيدر شاكر الربزنجيحممود حسن اهل 

 .الطبع

تربية اليتيم يف اإلسالم، الطبعة الثانية، الدمام، مطابع الرشكة  :م(2001) مروان عبد الرمحن القادري 

 الرشقية.

-https://kenanaonline.com. 

 - www.kheyma.com.  

 

 

  

 

 

 


