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  بكمية التربية جامعة عين شسس لألقدام التربهيةالههية التشعيسية 
              ةدراسة إثشهجرافي -جسههرية مرر العربية في

 (*)د. إيسان زغمهل راغب أحسد                                                                     

   مقدمة
السشطسات السعاصخة علٍ اخت٘ؼ أنػاعيا وأشكاليا أف تتسيد عغ غيخىا مغ السشطسات السشاضخة فُ  تدعٍ

ار بيئتيا الجاخلية والخارجية، ومغ ثع تحتاج تلظ السشطسات إلٍ إدراؾ ماىيتيا والتعخؼ علٍ شعػر أعزائيا وما إش
يفكخوف بو تجاىيا مغ إيجابيات وسلبيات بحيث تعسل علٍ تعديد إيجابيات واستثسارىا، والحج مغ الدلبيات 

وأىجافيا السشذػدة، وىػ ما يصلق عليو اليػية التشطيسية   وع٘جيا، بسا يسكشيا مغ البقاء واٗستسخار وتحقيق رسالتيا
Organizational Identity  . 

ة الفلدفة وآنثخوبػلػجيا وتذسل مجاٗتيا الخئيد ،فُ العلػـ اٗجتساعية ةواسعبرػرة "اليػية"  وتشتذخ كلسة
ليػية لشطخية الدوار آسفاـيسية و الانُ سعوتتعجد ال ،اٗجتساعية والعلػـ الدياسية وعلع الشفذ وعلع الشفذ اٗجتساعُ

 (   (Dowling & Otubanjo, 2011, p.171 عبخ ىحه السجاٗت.
، ويسكغ فيع أو السشطسةالتشطيع و ، جساعةالو ، الفخد أؼاليػية علٍ مدتػيات مختلفة مغ التحليل  تشاوؿويسكغ 

علٍ السدتػػ الفخدؼ،  اليػيةف (Bloch, 2014, p.110) اليػية علٍ جسيع مدتػيات التحليل علٍ أنيا بشية اجتساعية.
  (Gioia, 2000 , p.64 ).مدتسجة مغ التفاع٘ت الستكخرة مع اّخخيغ ىُ بشية اجتساعية

مرصلح ىػية السشطسة  يغ إلٍباحثيذيخ بعس ال حيث ،داء فيسيايلسشطسة مذكلة معقجة ايعج مفيػـ ىػية و 
البعس  ىاوقج اعتبخ  ".دتعج أف تقـػ بعسلوػف" أو "ماذا تفعل" أو "ماذا تتتػقع أف تك ما السشطسة أو ةـيعلٍ أنو "ما

 ستخاتيجية وعلع الشفذ والتدػيق والدلػؾ التشطيسُ.مػضػعات مثل إدارة إتختبط بعجة ، متعجد آبعاد مجخل
(Fatma, &  Rahman, 2014, p.592) 

،  Stuart Albert and David Whetten ويتغقجميا ستيػارت ألبخت وديفيج  كساالتشطيسية  اليػية تذيخو 
غيخىا  أنيا تسيدىا عغ التُ يعتقج أعزاؤىاو والجائسة للسشطسة  الجػىخية /يةساسآ الخرائزأو  عسػًما إلٍ الدسات

   (Rast III, 2010, p.2)عات آخخػ.ساالسشطسات والج مغ
ويحجدىا عجد مغ العػامل الجاخلية لتشطيسُ ليا، ا اليػية التشطيسية بالدياؽ ختبطتالتعليع العالُ  مشطساتوفُ 

التسػيل الحكػمُ  للبحث والتصػيخ، و ، وعجد الفائديغ بجائدة نػبل، السشطسةورسالة  والخارجية، مثل الييكل التشطيسُ،
 Saichaie, 2018, p.1)) .وسشة التأسيذ

                                                           

 للبحوث التربوية والتنمية يأستاذ مساعد بالمركز القوم( *)
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يسثل القدع آاكاديسُ و اكاديسية، العالُ العجِج مغ الجامعات والكليات وآقداـ آ يعلالتعوتزع مشطسات 
الجامعة يكػف مشبعيا  ترجر مغ مجلذاللبشة آساسية فُ بشية الشطاـ إدارؼ للجامعة، ومعطع القخارات التُ 

، ص 6102)حػيحُ، ػف أيًزا فُ آقداـ آاكاديسية. آقداـ آاكاديسية، وبالتالُ فإف حيد التشفيح لتلظ القخارات يك
989)  

التعليع العالُ بسرخ تشػًعا كبيًخا، حيث تتعجد جامعاتيا وكلياتيا، وكحلظ تتعجد آقداـ داخل  طساتمشوتذيج 
ما بيغ أقداميا آاكاديسية والتُ تزع آقداـ التخبػية والعلسية  اكليات التخبية والتُ تتزسغ تشػعً تلظ الكليات، ومشيا 

ٓقداـ التخبػية فُ: قدع السشاىج وشخؽ التجريذ، وقدع أصػؿ وآدبية، ففُ كلية التخبية جامعة عيغ شسذ تتسثل ا
التخبية، قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية، قدع علع الشفذ التخبػؼ، قدع التخبية الخاصة، وقدع الرحة الشفدية. 

شافدية فُ بخامجيا ، وتتحجد رؤيتيا فُ " أف تربح الكلية ذات ميدة ت(16، 10، ص ص6106)مذخوع التصػيخ ل٘عتساد، 
ا وإقليسًيا ودولًيا"، التعليسية ومسارستيا البحثية وخجماتيا السجتسعية والتشسػية، ومخكًدا رائًجا للسعخفة والخبخة التخبػية محليً 

رسالتيا فُ "تقجيع بخامج متخررة لٖعجاد والتأىيل الستسيد للسعلسيغ والكػادر التخبػية لتلبية احتياجات  حجدتاكسا ت
العسل الستججدة، وتسكيشيع مغ إنتاج السعخفة والبحػث العلسية التُ تديع فُ حل مذك٘ت السجتسع وبشاء سػؽ 

اقتراد السعخفة، وتقجيع خجمات تخبػية وتشسػية للسجتسع، فُ ضل بيئة مؤسدية محفدة للتعلع والتسكيغ التكشػلػجُ 
)ٗئحة كلية التخبية جامعة عيغ شسذ، ػمية والعالسية". وإبجاع فُ إشار مغ الؿيع آخ٘ؾية، وفُ ضػء السعاِيخ الق

 ( IV، ص 6108
 عبخحيث توتعكذ كل مغ رؤية الكلية ورسالتيا ىػيتيا التشطيسية التُ تسيدىا عغ غيخىا مغ الكليات آخخػ 

 ت تخرريا علٍتسكشيا مغ التفػؽ علٍ مثي٘تيا فُ مجاٗالتُ تشافدية الالخيادة و تصلعيا إلٍ  عغالسدتقبلية  رؤيتيا
جسيع آدوار التُ يسكغ أف تقػـ بيا لتحقيق تتشاوؿ رسالة الكلية السدتػيات السحلية وإقليسية والجولية، وكحلظ 

      أىجافيا والػفاء بستصلبات آشخاؼ السدتفيجة مغ خجماتيا.
والجرجات العلسية ات مغ الذياد اوبشاًء علٍ شلب مجلذ كلية التخبية يسشح مجلذ جامعة عيغ شسذ عجدً 

فُ أاكثخ مغ مدار، ؼبالشدبة للسدار التخبػؼ السختبط بآقداـ التخبػية، فيتزسغ: الجبلػـ العامة فُ التخبية، الجبلـػ 
)ٗئحة كلية التخبية  دكتػراه الفلدفة فُ التخبية.و  السيشية فُ التخبية، الجبلـػ الخاصة فُ التخبية، الساجدتيخ فُ التخبية،

  (0، ص 6108شسذ، جامعة عيغ 
 علٍ الشحػ التالُ: التُ ِتع مشحيابالكلية الذيادات والجرجات العلسية  ٗئحة الجراسات العليا حجدتولقج 

تيجؼ إلٍ إعجاد التخبػؼ لخخيجُ الكليات الجامعية غيخ كليات التخبية للعسل و شيادة الجبلـػ العامة فُ التخبية، 
تيجؼ إلٍ إعجاد خخيجُ كليات التخبية ادة الجبلـػ السيشية فُ التخبية، و شيو  تلفة.بسيشة التجريذ بسخاحل التعليع السخ

تخرز مغ تلظ السصخوحة بالجبلػمات السيشية التُ  )أو الحاصليغ علٍ الجبلػـ العامة فُ التخبية( علسًيا وميشًيا فُ 
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يغ وتسكيشيع مغ أساسيات البحث التخبػؼ تيجؼ إلٍ إعجاد الجارسو شيادة الجبلػـ الخاصة فُ التخبية، و تقجميا الكلية. 
تيجؼ إلٍ و درجة الساجدتيخ فُ التخبية، و  فُ تخررات القدع التخبػؼ الحؼ يقيجوف بو للتدجيل لجرجة الساجدتيخ.

تشسية القجرات البحثية والتفكيخ العلسُ والتصػيخ فُ مجاؿ التخبية، ويقػـ الجارس بإجتياز عجد مغ السقخرات الجراسية 
درجة و خض وتحليل الشتائج ومشاقذتيا. جشًبا مع إجخاء بحًثا أاكاديسًيا ويقجـ رسالة علسية متكاملة تتزسغ ع الشطخية

تيجؼ إلٍ تشسية القجرة علٍ اٗبتكار والتصػيخ فُ السجاٗت التخبػية وإندانية، ويقـػ و دكتػراه الفلدفة فُ التخبية، 
خية جشًبا مع إجخاء البحث التخبػؼ ويقجـ رسالة علسية متكاملة تسثل جتياز عجد مغ السقخرات الجراسية الشطارس باالج

  ( 7، ص6108)ٗئحة كلية التخبية جامعة عيغ شسذ، الجػانب الشطخية والعسلية ومشاقذة وتحليل الشتائج وتقجيع التػصيات. 
تجريديا وتحجِج  عتجِج السقخرات الجراسية التُ ِتحويتػلٍ مجلذ كل قدع مغ آقداـ التخبػية فُ الكلية 

السختلفة التُ يسشحيا مجلذ الجامعة بشاًء علٍ شلب مجلذ  الجبلػمات والجرجات العلسيةُ وذلظ فُ حتػاىا العلسم
يات التخبية والحؼ يعج مغ أعخؽ آقداـ التخبػية بكلبية السقارنة وإدارة التعليسية، التخ الكلية، ومغ بيشيا قدع 

جامعة عيغ شسذ خاصة، حيث يزع العجِج مغ الكػادر العلسية السسثلة فُ أعزاء وب ابالجامعات السرخية عسػمً 
الييئة التجريدية ومعاونييع، ويقجـ العجِج مغ البخامج والسقخرات الجراسية للص٘ب سػاء فُ الجرجة الجامعية آولٍ أو 

  فُ الجراسات العليا.
  لبحثة امذكم

التخبية السقارنة وإدارة التعليسية بكلية التخبية جامعة عيغ  دعقالجور الحؼ يقػـ بو علٍ الخغع مغ أىسية 
اكبؿية آقداـ التخبػية بالجامعات آخخػ، إٗ أنو ِػاجو بعس السذك٘ت السختبصة بسحجدات اليػية التشطيسية  شسذ
عزاء ىيئة التُ تع رصجىا مغ خ٘ؿ إجخاء دراسة استص٘عية اعتسجت علٍ مقاب٘ت شخرية مع الدادة أ و للقدع 

  التجريذ بالقدع وشخح عجد مغ آسئلة علييع، وقج أسفخت الجراسة اٗستص٘عية عغ الجػانب التالية:
 اتزح ما ِلُ:، القدم قيادةمن حيث  .0
رؤية القدع ورسالتو أو تصػيخىا أو تعجِليا وفًقا للتصػيخات والتغيخات الحادثة مشح إع٘ف  القرػر فُ تحجِث -

 ؼ التقجـ للحرػؿ علٍ اٗعتساد مغ ىيئة اٗعتساد والجػدة.بيج 6118عشيا عاـ 
التُ تػاجو أعزاء ىيئة التجريذ أثشاء سذك٘ت التعخؼ آلية محجدة لعلٍ  مجلذ القدع قلة اعتساد رئيذ -

 . وتحجِج حاجاتيع لخفع مدتػػ ادائيع مغ خ٘ؿ تشسيتيع ميشياً التجريذ  ؾياميع بعسلية
 الساجدتيخ والجكتػراه رسائل إشخاؼ علٍ تػزيع عسلية يزعيا القدع لزبط التُ سعاِيخ ضعف اٗلتداـ بال -

أو مجػ  ،اىتساماتومجاٗت خرز عزػ ىيئة التجريذ أو بت السختبصةبعجد مغ الستغيخات  نتيجة لتأثخىا
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 رغبة الصالب فُ اختيار ىيئة بإضافة إلٍ مخاعاة، الخسائلعلٍ  ٖشخاؼالسخشحيغ لعزاء آالتػافق بيغ 
 إشخاؼ.

اكسا  داء واجباتيع أو مياميع الػضيؽية،ة آعزاء السقرخيغ فُ أإلٍ آليات محجدة لسحاسبي افتقار القدع -
 ، علٍآزمات التُ تػاجو القدع يقترخ حل السذك٘ت أو الرخاعات التُ تشذأ بيغ آعزاء، وكحلظ

تخخج السذك٘ت مغ  لدو، حتٍ ٗرئيذ مجمغ خ٘ؿ حيث ِتع الحل مغ داخل القدع و  ػدية،الجخاءات إ
 ِتع اتخاذ أؼ قخار بعقاب الستدبب فُ السذكلة أو محاسبتو. وبحلظ ٗ ،لجيات أعلٍ القدع ٗو ِتع ترعيجىا

 اتزح ما ِلُ:، من حيث الثقافة التشعيسية .6
أعزاء تفكيخ ذعارات وغالًبا ٗ تكػف فُ بؤرة اىتساـ أو الذكلية أو ال مغ آمػر توورسالالقدع رؤية اعتبار  -

 . فُ بشاء صػرة متسيدة وفخيجة للقدعوبالتالُ ٗ تؤثخ  ،القدع أو السدتفيجِغ مغ الجارسيغ
أعزاء القدع بأىسية وجػد شعارات ورمػز للقدع، وإنسا يدتشج القدع إلٍ ما يقجمو مغ بعس ضعف قشاعات  -

           خجمات وبخامج فعلية.
بعس  ؼخت٘او  قدع والشسط الؿيادؼ الحؼ ِتبشاه،رئيذ مجلذ البتغيخ ع الدائجة بالقدالثقافة التشطيسية  تأثخ -

 .والسػاقف التُ يسخ بيا القدع عزاءآمعتقجات حدب كالؿيع الدائجة ىحه الثقافة  مكػنات
علٍ ليدػا  إفخاز أعزاءمغ إع٘ف إلٍ التكليف مسا نتج عشو  وتعييشيع نطاـ اختيار السعيجِغ تغييخ -

وقج ِخجع ذلظ إلٍ اخت٘ؼ ثقافتيع وؾيسيع التشطيسية مع ثقافة القدع وؾيسو مسا ِتصلب  السدتػػ السصلػب،
ً٘ لتعجِليا حتٍ تتػافق مع ثقافة القدع.    وقًتا شػي

يذكلػف قج و  أعزاء الييئة السعاونة بالقدع عجد قليل مغنػع مغ الفخدية أو ما يدسٍ "بالذللية" بيغ  انتذار -
 .التشطيسية علٍ ىػيتو سلًبا ويشعكذ ومسا يزخ بسرالح مشاوئة ٓىجاؼ القدعتشطيع غيخ رسسُ لو أىجاؼ 

 .الييئة السعاونة بالقدعٓعزاء  رسسية وعلسية ومدتسخة أساليب تشذئة تشطيسية اٗفتقار إلٍ -
 :اتزح ما ِلُ، من حيث التساثل التشعيسي .3
 ضعف اعتقاد بعس آعزاء بفكخة اٗنتساء السؤسدُ للقدع. -
 وفًقا للسػقف. ىاتغيخ و ادئو، آعزاء مع أىجاؼ القدع وؾيسو ومببعس اؼ أىج تعارض -
  .اسإذا حجث تعارض بيشي مغ آعزاء علٍ السرلحة العامة للقدع عجد قليللجػ  السرلحة الذخرية غلبة -
 اتزح ما ِلُ:، من حيث التدهيق .9
 .قدع وأنذصتو وبخامجوػيق خجمات الرىا فُ تدااستثس يسكغبشية تحتية تكشػلػجية  اٗفتقار إلٍ  -
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ء القدع علٍ فتخات زمشية ٓعزاِتع اٗعتساد علٍ الجيػد الفخدية بل ، للتدػيقإستخاتيجية واضحة  غياب -
  متفخقة.

 .مشيا حيث ٗ تؤدؼ الفائجة السخجػة لخجمات القدع وبخامجو التدػيقالسدتخجمة فُ ساليب آضعف مخدود  -
  .وأعزائو علٍ الع٘قات الذخرية لخئيذ القدع السيشية ػماتوالجبلالجراسية البخامج  تدػيق اقترار -
الترػيخ وإىساؿ آٗت عجد أجيدة الكسبيػتخ و  مسا نتج عشو قلة ،مغ الكلية للقدع ضعف الجعع السادؼ السقجـ -

آمخ الحؼ  معسل إدارة، فُ تجييدقرػر و وخجمات إنتخنت،  ونقز الػسائل التكشػلػجيةصيانتيا، 
تحقيق  وبالتالُ علٍ علٍ جػدة الخجمة السقجمة لٔشخاؼ السدتفيجة مغ القدع فُ ىحا الجانب ِشعكذ سلًبا

 .وتعديد ىػيتوتسيده 
سحجدات اليػية مختبصة بوجػانب ضعف ما تع رصجه مغ مطاىخ قرػر م٘حطات الباحثة، و ضػء وفُ 

 مذكلة البحث فُ يسكغ صياغةمعة عيغ شسذ لقدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية بكلية التخبية جا ةيالتشطيس
 :التالُ الخئيذالدؤاؿ 

الههية التشعيسية لقدم التربية السقارنة واإلدارة التعميسية بكمية التربية جامعة عين  تفعيل محددات كيف يسكن
  شسس في جسههرية مرر العربية؟

 التالية: آسئلة الفخعيةويتفخع مغ ىحا الدؤاؿ 
  ؟الفكخ التشطيسُ السعاصخ مغ مشطػر أدبياتمحجداتيا ما و  لليػية التشطيسية ما آسذ الشطخية  .0
جامعة عيغ سية بكلية التخبية قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليليا محجداتو اليػية التشطيسية واقع ما   .6

  شسذ فُ جسيػرية مرخ العخبية؟
إدارة التعليسية بكلية قدع التخبية السقارنة و اليػية التشطيسية ل لتفعيل محجدات السقتخحة إجخاءاتما  .1

 جامعة عيغ شسذ فُ جسيػرية مرخ العخبية؟التخبية 

 حدود البحث
 يقترخ البحث الحالُ علٍ الحجود التالية:

: وتذسل أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع بقدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية بكلية الحدود البذرية .0
 غ شسذ فُ جسيػرية مرخ العخبية، بإضافة إلٍ عيشة مغ ش٘ب القدع وخخيجيو.التخبية جامعة عي

أساتحة وقج شغلػا جسيعيع  2عزًػا، مشيع  62 -وقت إجخاء البحث الحالُ -أعزاء ىيئة التجريذ يبلغ عجدو 
، مجرس 06 و معاريغ بالخارج، 5أساتحة مداعجِغ، مشيع  8و ، اواحجً  امشرب رئيذ مجلذ القدع ما عجا أستاذً 

 معيجِغ. 9مجرس مداعج، و 6 ويبلغ عجدىع ستة أفخاد مشيع الييئة السعاونة بإضافة إلٍ
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: قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية بكلية التخبية جامعة عيغ شسذ، والكائغ فُ شارع سكانيةالحدود ال .6
 محافطة القاىخة بجسيػرية مرخ العخبية. –روكدُ  –السقخيدؼ 

تيار ىحا القدع لجراستو، نطًخا ٓف الباحثة إحجػ ش٘بو، حيث حرلت علٍ درجتُ الساجدتيخ ولقج تع اخ
، بإضافة إلٍ خبختيا 6115إلٍ عاـ  6116والجكتػراه مغ القدع، إلٍ جانب انتجابيا للتجريذ بو فُ الفتخة مغ عاـ 

عقجه القدع أسبػعًيا، وتع إجخاء وع٘قاتيا الصيبة مع أعزائو مغ خ٘ؿ حزػرىا بعس جلدات الدسيشار الحؼ ي
البحث الحالُ لػاقع اليػية التشطيسية للقدع باستخجاـ السشيج إثشػجخافُ والحؼ ِتصلب معايذة مجتسع الجراسة عغ 
شخيق الس٘حطة بالسذاركة لػصف الػاقع وتفديخ شبيعة التفاعل اٗجتساعُ والثقافُ بيغ أعزاء القدع بيجؼ تعخؼ 

   يليا.   محجدات ىػيتو وتفع
 .6161إلٍ فبخاِخ عاـ  6109: تع جسع السعلػمات فُ الفتخة مغ نػفسبخ عاـ زمشيةالحدود ال .1
التساثل و  ؛الثقافة التشطيسيةو  ؛الؿيادة: أربعة محجدات لليػية التشطيسية، وىُ: تع تحجِج سجاليةالحدود ال .9

 فُ ؤثختغ العجِج مغ العػامل التُ تتزسو ة الرلة بيػية السشطس ةوثيقٓنيا وذلظ  ،التدػيقو  ؛التشطيسُ
 .ودعسيا ياتذكيل
 أهداف البحث

 يدعٍ البحث إلٍ تحقيق آىجاؼ التالية:
 .فُ أدبيات الفكخ التشطيسُ السعاصخيا محجداتو تعخؼ اليػية التشطيسية  .0
خبية جامعة عيغ قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية بكلية التليا محجداتو اليػية التشطيسية واقع الكذف عغ  .6

 شسذ فُ جسيػرية مرخ العخبية.
اليػية التشطيسية لقدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية بكلية  لتفعيل محجداتالتػصل إلٍ إجخاءات مقتخحة  .1

 عيغ شسذ فُ جسيػرية مرخ العخبية.التخبية جامعة 

 البحث أهسية
 أىسية البحث فُ الشقاط التالية:تتزح 

الجراسات فُ  -علع الباحثة علٍ حج -نجرةإثخاء السكتبة التخبػية العخبية حيث إف ىشاؾ أنو قج يديع فُ  .0
 التُ تبشت السشيج إثشػجخافُ فُ مجاؿ إدارة التخبػية.

قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية بكلية جراسة تيتع ب -فُ حجود علع الباحثة -محاولةيعج أوؿ أنو  .6
 فُ جسيػرية مرخ العخبية. التخبية جامعة عيغ شسذ
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جِج مغ السفاـيع التُ تؤثخ علٍ بالع يةشارتبلو ع٘قات اأنو ِتشاوؿ دراسة اليػية التشطيسية وىػ مفيػـ  .1
 أداء السشطسة، وعلٍ صػرتيا وسسعتيا لجػ آشخاؼ السدتفيجة مشيا.

التعليع العالُ وآلياتو  لسشطساتبالتدػيق ستداِج علٍ صعيج الفكخ التشطيسُ أنو ِتدامغ مع اٗىتساـ ال .9
  الستشػعة. 

 اليػية التشطيسية لسؤسداتيع. لتفعيل محجداتالكليات وآقداـ التخبػية السشاضخة  علٍ القائسيغفيج قج يأنو  .5
  أو مخاحل تعليسية أخخػ. مشطساتأنو قج يكػف بجاية ٕجخاء دراسات مساثلة علٍ  .2

 البحث مرطمح
البحث، تع التػصل إلٍ تعخيف إجخائُ لسرصلح  سػضػعب ذات الع٘قةاستقخاء عجد مغ آدبيات  خ٘ؿ مغ

أو الخرائز التُ تعبخ عغ مجسػعة مغ الدسات أنيا "مؤداه  Organizational Identityاليػية التشطيسية 
اضخة، ، ويعتقج أعزاؤه أنيا تسيده عغ غيخه مغ آقداـ آخخػ السشالتخبية السقارنة وإدارة التعليسية قدعشخرية 

تكػف تلظ الدسات مػروثة عبخ تاريخ القدع، قج و  ،آشخاؼ السدتفيجة مشو لجػتشقل صػرة إيجابية ومتسيده للقدع أنيا و 
 . "ومدتسخة فُ السدتقبل، وقابلة للتعجِل حتٍ تتكيف مع ضخوؼ البيئة الستغيخة

  وأدواته مشهج البحث
يػية التشطيسية لقدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية بكلية لجراسة ال سشهج اإلثشهجرافيالالحالُ  البحثتبع ا  

 .التخبية جامعة عيغ شسذ
وإثشػجخاؼيا اتجاه ججِج ندبًيا فُ مجاؿ التخبية ضيخ كخد فعل لعجـ الخضا عغ السجاخل التقليجية الستبعة فُ 

إثشػجخافُ  البحث عامة يعجو  الصبيعية.ستخاتيجيات وميكانيدمات مغ العلـػ ث العلػـ اٗجتساعية التُ تتبشٍ إبحػ 
،  qualitative researchالشػعُ أو الكيفُ  فخًعا مغ البحػث الكيؽية أو الشػعية، وتتشػع مدسياتو ؼيصلق عليو البحث

 interpretiveأو البحث التفديخؼ  research naturalisticالبحث الصبيعُ  أو field researchأو البحث الحقلُ 

research . (001-019، ص ص6118 ،الدلصاف) 
بأنو مشيجية بحث اجتساعُ البحث إثشػجخافُ  Hammersley & Atkinsonعخؼ ىامخسلُ وأتكشدتػف  و 

يدأؿ و ِخاقب ما يحجث ويدسع ما يقاؿ، ِتسيد باٗنخخاط العسيق للباحث علًشا أو خؽية فُ حياة الشاس لفتخة مغ الدمغ 
بة)ػء علٍ قزايا محػرية فُ البحث. بيجؼ تدليط الز تآسئلة ويجسع ما يسكغ مغ بيانا  ( 15، ص6111،وكذظ ـو

نساط الثقاؼية فُ وتسييد آ ،هوتفديخ بيجؼ وصفو  الثقافُ لسخاؾبة الدلػؾفُ خاجإثشػ  سشيجالتع ترسيع  ولقج
الع٘قات  خ٘ؿ تحليل مغ، وربط الدلػؾ بالسعخفة ة الثقاؼية التُ تحكع ىحا الدلػؾااكتذاؼ السعخفو  الدلػؾ الس٘حع

 Barbour, 2006, p.360)) فُ الدياقات اٗجتساعية. 
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الخبخة إندانية الحية فُ السػاقف  understandingفيع بفُ ىحا الشػع مغ البحػث الكيؽية ِيتع الباحث و 
للدلػؾ  interpretationالتفديخ القائع علٍ الفيع البحثُ حػؿ التفديخ التأويلُ، أو اٗجتساعية اليػمية، ويجور نذاشو 

الحااكسة  Rulesالقػاعج وذلظ بغخض التػصل إلٍ  -السعانُ والسفاـيع والتعخيفات وإيساءات -إندانُ مغ الجاخل
ت ق الذخرية، التُ تشتج بياناالسذاركة، والسقاب٘ت العسيقة، والػثائب. ويعتسج علٍ شخائق مثل الس٘حطة للدلػؾ

   كغ الباحث مغ رؤية العالع كسا ِخاه السذاركػف فُ الخبخة إندانية مػضػع الجراسة.   إثشػجخاؼية )وصؽية كيؽية( تس
 (152-155، ص ص6100 ،الصيب وآخخوف )

تداعج آفخاد علٍ تسييد الدلػؾ السشاسب فُ السػاقف الججِجة، وذلظ  Mehanوالقػاعج الحااكسة عشج ميياف 
 ويسكغ التػصل إلٍ بشية ىحه السػاقف مغ خ٘ؿ التفديخ التأويلُ. .خ٘ؿ تحجِجىع للسعاِيخ السشاسبة للسػاقفمغ 

 ىػ إنتاج القػاعج الحااكسة التُ -أو بآحخػ التفديخ التأويلُ -ووفًقا لسا شخحو ميياف فإف ىجؼ التحليل إثشػجخافُ
   ( 189، ص 6100 ،الصيب وآخخوف تفدخ بشية آحجاث اٗجتساعية. )
  (062-066ص، ص 6118 ،الدلصافؼيسا ِلُ: ) البحث إثشػجخافُ ائصخر ويسكغ إشارة إلٍ بعس

يعتسج علٍ مفيـػ إشخاؾ السدتفيجِغ وتقجيع وجية نطخىع برػرة شسػلية وفعلية، فليدت مجخيات البحث  .0
وأسئلتو مذتقة مغ رؤية الباحث وخلفيتو الثقاؼية والفكخية، بل علٍ العكذ مغ ذلظ الستػقع مغ الباحث 

ُ أف يكػف قادًما إلٍ حقل الجراسة بعقلية ثقاؼية ومعخؼية مفتػحة، وأف تشرب ميستو فُ معايذة إثشػجخاف
مجتسع الجراسة برػرة متكاملة )عغ شخيق الس٘حطة بالسذاركة( فيبحث ويتػلٍ نقل ووصف ما يذاىجه 

 ف الجراسة. ويدسعو مغ خ٘ؿ تدجيلو للس٘حطات واّراء وآفكار والسقتخحات والخؤػ مغ داخل ميجا
تػجج آلية مػحجة لجسع السعلػمات وتحليليا. إٗ أف السشيج  ، ف٘يجية البحث إثشػجخافُ بالسخونةتترف مش .6

، ويسكشو أف ِبتكخ ويزيف للسشيجية مغ عاًما يسكغ للباحث اٗنص٘ؽ مشو إثشػجخافُ ِتيح إشاًرا مشيجًيا
 خ قجر مغ السعلػمات. خ٘ؿ رؤيتو إبجاعية ومغ خ٘ؿ قجرتو علٍ جسع أاكب

إثشػجخافُ، ؼبإمكاف الباحث مغ خ٘ؿ التحليل تقجيع رؤيتو  السػضػعية السعيار آساسُ فُ البحثٗ تعج  .1
ذلظ  ،وخبخاتو السعخؼية علٍ أف يذيخ إلٍ ذلظ، وأف يفرل بيغ رؤيتو الذخرية ورؤػ السبحػثيغ وترػراتيع

ع وتفديخ شبيعة التفاعل اٗجتساعُ والثقافُ للسجسػعة أف اليجؼ آساسُ للباحث ِتسثل فُ وصف الػاق
 التُ يقـػ بجراستيا.

ِخاه الباحث خ٘ؿ عسلو السيجانُ إذ ربسا مغ خ٘ؿ السعايذة تتكػف  تغييخ خصة البحث وأسئلتو وفًقا لسا يسكغ .9
 .لجيو أسئلة بحثية ججِجة أو مختلفة ِخاىا أاكثخ أىسية مسا كانت لجيو عشج دخػؿ حقل الجراسة
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تعسيع الشتائج، وإنسا اليجؼ وصف وتفديخ الػحجة محل الجراسة فُ إثشػجخافُ  البحث مغاليجؼ  ٗ ِتسثل .5
يعشُ أنو ٗ يسكغ اٗستفادة مغ الشتائج فُ حاٗت  بإشارىا الثقافُ والسكانُ والشفدُ واٗجتساعُ، وىحا ٗ

 ؼية واٗجتساعية نفديا.مذابية، أو فُ أوضاع تخبػية أو اجتساعية تحسل الدياقات الثقا
تكػف لجيو القجرة علٍ كدب جتساعية متسيدة مع السبحػثيغ، و يعسج الباحث إثشػجخافُ إلٍ إقامة ع٘قة ا  .2

ثقتيع وتعاونيع، ويتحقق ذلظ مغ خ٘ؿ استخجاـ أدوات أقل رسسية كالس٘حطة بالسذاركة، والسعايذة، 
 واٗنجماج فُ حياة الجساعات التُ ِجرسيا.

الباحث إثشػجخافُ آداة آساسية فُ جسع السعلػمات وترشيفيا وتحليليا وتقجيع الشتائج. ويتصلب يعج   .7
نجاح البحث إثشػجخافُ أف يؿيع الباحث مجة شػيلة مع مجتسع الجراسة )السبحػثيغ( إذ أف ىحا الشػع مغ 

سة حالة واحجة، أو مجتسع صغيخ البحػث ِتصلب جسًعا مكثًفا للبيانات والسعلػمات، وفُ الغالب ِتصلب درا
 أو جساعة محجودة.

يعتسج الباحث إثشػجخافُ فُ سعيو السعخفُ علٍ تقجيع السحتػػ التحليلُ والػصفُ اعتساًدا علٍ التفديخ  .8
صػرة  فُوالػصف الكلُ للطاىخة، ويعتسج فُ ذلظ علٍ الكلسة والسعشٍ، وقج يحتاج الباحث إلٍ تقجيع بياناتو 

إضافة إلٍ تزسيغ الرػر وآشكاؿ والخخائط والججاوؿ الشػعية )اعتساًدا علٍ الكلسة(  أشكاؿ ورسػمات،
 ويداىع ذلظ فُ تلخيز نتائج البحث ويديل علٍ القارغ الػصػؿ إلٍ السعلػمات.  

 :لبحث إثشػجخافُل الخرائز التالية (002-005، ص ص6109)عبج الجليل، ويزيف 
ة بحثو بصخح أسئلة بحثية أولية متػقعة، وإعادة صياغتيا أثشاء ؾيامو يقـػ الباحث إثشػجخافُ فُ بجاي .0

 بجسع البيانات.
يعتسج الباحث إثشػجخافُ عادة علٍ عجة مرادر فُ تػليج أسئلة بحثو مشيا: آحجاث الستكخرة، الخبخات  .6

 الذخرية، والفلدفات والشطخيات.
ػضػع آاكثخ تعقيًجا، دراسة تدسح بفيع الس عشج دراسة جساعةِلجأ الباحث إلٍ السشيج إثشػجخافُ  .1

 معخفة شػيلة السجػ بثقافة تلظ الجساعة.لجػ الباحث  وعشجما ِتػافخ
امت٘اكو لكفايات لغػية وقجرات يدتلـد ذلظ ؼة لجسع السعلػمات، حث إثشػجخافُ ىػ آداة الخئيدلسا كاف الباو 

 والسعايذة لفتخة شػيلة.  long-term- observationلس٘حطة السستجة علٍ ا القجرةو  ،والحخكة بإيساءة اتالتعبيخ لتفديخ 
جانبيغ وتتزسغ  علٍ ىيئة اقتباسات بلغة السبحػثيغ، نتائج البحث إثشػجخافُتعخض و ، (90، ص 6111اسكاروس، )

  (691، ص 6112، وف ِتز) أساسييغ ىسا:
  .مياداٗستخ ىاروختاا لتُا تاكلمالوا ،لو السبحػثيغ ؿِوتأو ٗجتماعُا ؼقولما ستعاكو :تٗقتباساا -
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 السبحػثيغ دار ٓفا ةظم٘ح علٍ دةلمعتما تسادارلا فُ ؽلسِاا رضع ويعشُ :السبحػثيغ لغةو ؽلسِاا -
 سةرادلا ـفي فم رغ لقاا فلِتماك ت،لبِاناا فِيا تجمع لتُا منِةزلا رةلفتوا فِو فاكِرلمشاوا ٗجتماعُا ؼقولموا
 .لِةمستقب تسارمماو تساار دل فيمو دِدتحو
   (6108،  حسجاوؼ ) العسلية وإجخائية علٍ الشحػ التالُ: الخطهاتخافُ إلٍ مجسػعة مغ جإثشػ البحث يدتشج و 

دراسة الطػاىخ إثشػلػجية لجساعة معيشة فُ زمغ ومكاف محجدِغ، كجراسة العادات، وآعخاؼ، والتقاليج،  .0
 .والصقػس، والسخاسيع، والسعتقجات الجِشية

ومحجد بجقة، أو وفق ما يدسٍ أيزا ( Field Work) إثشػلػجية ضسغ حقل ميجانُ معيغ خدراسة الطػاى .6
 .بالس٘حطة السيجانية

 .وتػثيقيا وتدجيليا وتخديشيا بذكل دقيق وتجويشيا ع السعلػمات حػؿ الطاىخة السجروسة حقلياجس .1
 .، وتحليلياوصف الطاىخة إثشػلػجية وصفا ندؿيا فُ مختلف بشياتيا وعشاصخىا الجدئية .9
 .الجساعات إندانيةأفخاد استعساؿ مشيج السقارنة بػية البحث عغ أوجو اٗئت٘ؼ واٗخت٘ؼ بيغ  .5
 .تفديخ الطاىخة إثشػلػجية وفق السشاىج الكسية أو الكيؽية علٍ حج سػاء .2

   (بػسمػقع أرنتخو بػشقصػقة، ) :سا ِلُؼيخافُ جثشػ السشيج إ خطهاتأىع  مبخوؾ بػشقصػقة دجح لقجو 
ؼ علٍ صفات وخرائز ما الباحث للسجتسع السجروس فُ التعخ تعشُ م٘حطة و  observation الس٘حطة: .0

 . observation-participation "السذاركة -الس٘حطة"عسق مشيا مشيجيًا أ و  ،ِجرسو مغ خ٘ؿ وصفو لو
 .انيا تتكخر نسصيً أ ياىع صفة فيوأ وتكػف العسلية عادًة تلقائية غيخ مخصصة،  Processes : العسليات .6
 حيثخافُ الحؼ يسارسو الباحث اٗجتساعُ، جثشػ ىع خصػات البحث إأ ويعج مغ Description : الػصف .1

مغ  اف ٗ ِديج شيئً أ، و و معصياتأعلػمات ِجونو مغ ملسا  ادؾيقً و  اأميشً وعليو أف يكػف ، فقط يحجثرف ما ي
 فأفُ استحراؿ البيانات التُ يسكغ  ختبط آمخ فقط، وإنسا ِو ما يسكغ اف ِشدجع مع أىػائوأعشجياتو 

 .وتعيشو فُ مػضػعات دراستو  هتداعج
مع بعزيا  processes خبط العسلياتب يقػـالكاؼية،  السعلػماتالباحث  بعج أف يجسع Analysisالتحليل  .9

اّثار التُ وكحلظ ، درجة اٗندجاـ والتشاقس بيشياو ر٘ت بيشيا، الو تحليل محتػػ الع٘قات و البعس، 
 .يياتتختب عل

غ فُ شخح مجسػعة مغ السدببات شالسدّببة للطاىخة السجروسة، ويتفالكذف عغ اّثار بيقػـ الباحث التفديخ:  .5
 .بار الجقيقوالتُ قج تشدجع مع مػضػع دراستو، ويخزعيا جسيعا للفحز واٗخت

تجويغ السذاىجات اليػمية، وإجخاء مقاب٘ت جخاؼية التخبػية آليات معيشة لجسع البيانات كث إثشػ ػ البحتتصلب و 
بة و ) وتحليل وثائق ويػميات ذات صلة.  (15، ص 6111 ،كذظـو
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، والسقاب٘ت والفيجِػ خ الفػتػغخافُيرػ توال ،الس٘حطات السيجانية مشيا، ِتع جسع البيانات بعجة شخؽ كحلظ و 
 باحثآدوات آساسية للوتتسثل  .لتفاعل اليػمُالسحادثة أثشاء امثل  ، والسقاب٘ت السشطسة وغيخ السشطسةالسدجلة

خافُ فُ كثيخ مغ جإثشػ الباحث يدتخجـ و ، والسػضػع فحػصيغُ الحػاس والذعػر الحجسُ تجاه السفخافُ جإثشػ 
 تخماففديفيج ويذيخ  .ت وترشيفات وخخائطآحياف الكاميخا ومدجل الذخيط والتخصيط علٍ شكل شبكات ومرفػفا

David Fetterman  ،أف شبيعة العسل إلٍ خاؼيا جأحج السداىسيغ فُ مجاؿ إجخاء إثشػ و ، الباحث فُ جامعة ستانفػرد
أساليب جسع البيانات  خاؼيا تغييخجالسيجانُ آخحة فُ التغيخ بدبب تقجـ التكشػلػجيا وأنو يجب علٍ علساء إثشػ 

 فُتدتخجـ إنتخنت وبخامج الكسبيػتخ وآجيدة ،  ستخاتيجيات بجِلةإيقتخح أف يدتكذف الباحثػف  ومغ ثع؛ وتحليليا
 (Barbour, 2006, pp.360-361) .مع الدم٘ء تياومذارك ىاتفديخ و  ياتحليلو  ياتخديشو ع البيانات جس

 ( 911، ص6116سكاروس، ا)ة أساليب مغ بيشيا: جبعويسكغ تحليل البيانات التُ تع جسعيا 
 أىع السفيػمات اٗجتساعية والؿيع الثقاؼية.و ات الحالة والسػقف، تدتخخج مغ حػادِت وحكاي :التحليل الدخدؼ -
  التحليل اٗستقخائُ: تدتقخغ مغ البيانات الستشػعة معًشٍ واحًجا لكلسات أو أفعاؿ. -

 استص٘ع رأؼ -السباشخة وبالسذاركة وىُ: الس٘حطة إثشػجخافُبعس أدوات السشيج الحالُ ستخجـ البحث وقج ا    
بعس ش٘ب مع و  ،ومعاونييعمع أعزاء ىيئة التجريذ  مقاب٘ت شخرية -التجريذ ومعاونييع أعزاء ىيئة 

ويلخز  .وإدارة التعليسية بكلية التخبية جامعة عيغ شسذ فُ جسيػرية مرخ العخبية قدع التخبية السقارنةوخخيجُ 
 اد عيشة البحث.ية تصبيقيا علٍ أفخ التُ تع استخجاميا فُ البحث، وكيؽ األدوات (0رقع )ججوؿ 

 أدوات البحث، وكيفية تطبيقها عمى أفراد عيشة البحث (1جدول رقم )

 مدى اإلفادة مشها كيفية استخدامها العيشة األداة

دراسة استص٘عية
 

مغ أعزاء أستاذ ( 5) عجد
 بالقدع ىيئة التجريذ

مغ آسئلة تتزسغ عجًدا  استسارة شخح 
معيع  شاقذتيامو ، العيشةأفخاد السفتػحة علٍ 

فُ الفتخة  بالقدعأجخيت فُ عجد مغ اللقاءات 
 .6109 نػفسبخ 69-01مغ 

تحجِج بعس السذك٘ت السختبصة 
بسحجدات اليػية التشطيسية للقدع 

صياغة مذكلة البحث واستخجاميا فُ 
 .وتػثيقيا

اس
تص٘ع  رأؼ

 
زاء القدع

أع
 

 عجد( مشيع 09)إجسالُ 
( عزػ ىيئة تجريذ، 06)

 أستاذ (6)، وأستاذ (5)تزع
 (6)، و( مجرس5)و ،مداعج

 مغ الييئة السعاونة بجرجة
 .مجرس مداعج

استسارة استص٘ع رأؼ تتزسغ عجًدا  شخح 
، العيشة أفخاد مغ آسئلة السفتػحة علٍ

وجًيا لػجو مباشخة بصخيقة إما شاقذتيا معيع مو 
بعس  كسا تع تلقُ، أو عبخ الياتف
الفتخة فُ البخيج إلكتخونُ اٗستجابات عبخ 

   .6161 ِشاِخ 02 -6مغ 

بعاد آواقع فُ  أعزاء القدعآراء تعخؼ 
: )الدسات ليػية التشطيسيةالث٘ثة ل

 (،للقدع والسسيدة ،والسدتسخة ،الجػىخية
صػرة القدع انعكاس تلظ الدسات علٍ و 

    مشو. لسدتفيجةاآشخاؼ لجػ 
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 مدى اإلفادة مشها كيفية استخدامها العيشة األداة
الس٘حطة

 
السباشخة      

و 
بالسذاركة

 
والييئة  ذأعزاء ىيئة التجري

والص٘ب الحاضخيغ  السعاونة 
، ومشاقذات جلدات الدسيشارل

والستػاججِغ فُ  الخسائل
 القدع.

حزػر جلدات ب الباحثة مذاركةأثشاء 
بإضافة إلٍ  ومشاقذات الخسائل، الدسيشار

يا مع بعس لقائتػاججىا داخل حجخات القدع و 
 .شػاؿ فتخة إجخاء البحث آعزاء والص٘ب

 معاملةأسلػب إدارة الدسيشار و التعخؼ علٍ 
لص٘ب أثشاء عخض الخصط ل القدع عزاءأ 

شبيعة ، والكذف عغ البحثية وداخل القدع
 والع٘قات بيغ الدائجة التشطيسية الثقافة

ومسارساتيع، مسا ساىع فُ  عزاءآ
للعسل  استخ٘ص بعس القػاعج الحااكسة

 .داخل القدع

مقاب٘ت 
رية

شخ
 

مع 
 

زاء القدع
أع

 

ىيئة  عزػ (05) لُإجسا
( أستاذ، 5تجريذ، تزع عجد )

( 2( أستاذ مداعج، و)9و)
 مجرس.

فُ الفتخة  العيشةمع أفخاد  ت عجة لقاءاتيأجخ 
سػاء  6161 فبخاِخ 66إلٍ  ِشاِخ 06مغ 

القدع أو عبخ وسائل التػاصل داخل 
عبخ  بعس اٗستجابات تع تلقُاٗجتساعُ، و 

 .صػتية رسائلفُ صػرة أو  البخيج إلكتخونُ

 سحجداتالواقع فُ  أعزاء القدعآراء تعخؼ 
وىُ: الؿيادة سية للقدع ليػية التشطيل آربعة 

التساثل و الثقافة التشطيسية؛ و  ؛آاكاديسية
التشطيسُ لٔعزاء؛ والتدػيق، وما ِختبط 

 الشسط الؿيادؼ الدائج؛ مثلبيا مغ عػامل 
إنجازات التُ ؛ و الؿيع التشطيسية الدائجةو 

ا القدع وانعكاسيا علٍ سسعتو حققي
؛ ومجػ شعػر آعزاء باٗنتساء آاكاديسية

؛ وآساليب التُ يدتخجميا القدع فُ للقدع
فُ  تدػيق خجماتو ومعػقاتيا، مسا ساعج

 القػاعج الحااكسة.التػصل إلٍ عجد مغ 

مقاب٘ت 
رية

شخ
 

مع ش٘ب وخخيجيغ
 

  

( مغ الص٘ب 16إجسالُ )
لتحق ( شالب م66مشيع عجد )

( مغ خخيجُ 01بالقدع، و )
 القدع.

مغ السقاب٘ت الذخرية  ات عجدً يأجخ 
فُ  بالقدعالسلتحقيغ والجساعية مع الص٘ب 

 ،6161فبخاِخ  61ِشاِخ إلٍ  05الفتخة مغ
وأثشاء فعاليات مؤتسخ الجسعية السرخية 

 ِشاِخ 62للتخبية السقارنة وإدارة التعليسية ِـػ 
أثشاء  دعومع بعس خخيجُ الق ،6161

وسائل التػاصل  عبخ فعاليات السؤتسخ أو
 بعس اٗستجابات عبخ تع تلقُو  اٗجتساعُ
أو فُ صػرة  البخيج إلكتخونُ الياتف أو

 صػتية.  رسائل

 سا ِتعلقش٘ب القدع وخخيجيو ؼي تعخؼ آراء
رػرة القدع وسسعتو آاكاديسية، وشبيعة ب

الع٘قات بيشيع وبيغ أعزاء القدع، وجػدة 
ئل خجمات التُ يقجميا القدع والػساال

السدتخجمة فُ تػصيليا ومجػ فعاليتيا، مسا 
القػاعج ساىع فُ استخ٘ص عجد مغ 

 الحااكسة.

اشلعت  -علع الباحثة علٍ حج -التُ تبشت السشيج إثشػجخافُ فُ مجاؿ إدارة التخبػية ونطًخا لشجرة الجراسات      
اد بيا فُ ستخشبيجؼ اٗ قة التُ استخجمت ىحا السشيج فُ السجاؿ التخبػؼ عامةالباحثة علٍ عجد مغ الجراسات الداب

  .(6111بجراف،) ودراسة( 6111 ،)نجيب ودراسة ،(6102أحسج، ) دراسة و، وىُ:اكيؽية تصبيق السشيج وخصػات



14 

 

 خطهات البحث
 ما سبق يديخ البحث وفًقا للخصػات التالية: فُ ضػء

ر أدبيات الفكخ مغ مشطػ  ومحجداتيا سذ الشطخية لليػية التشطيسيةآشاوؿ إشار الشطخؼ للبحث ويتتحجِج  .0
 .التشطيسُ السعاصخ

قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية بكلية التخبية جامعة عيغ ية لػاقع اليػية التشطيسية لتحليلية وصؽدراسة  .6
مغ خ٘ؿ ، وميجانًيا طسة لعسلومغ خ٘ؿ الػثائق الخسسية السشنطخًيا  شسذ فُ جسيػرية مرخ العخبية

استسارة استص٘ع  -ب٘ت شخريةمقا -بالسذاركةالسباشخة و الس٘حطة ) فُار جوٕثنا ثلبحأدوات ا استخجاـ
   .والجساعية ِةردلفا تلمقاب٘ا تستجاباوا تاظلم٘حا فِدوتو ،ئِةدلمبا تماولمعلا لجمع ياقبِطتو، (رأؼ

 صستخ٘وا ىارتفسِو ،الي ورمحا تحجِجو  ِمياظتن لةومحاو ِياعل وؿلحصا ـت لتُا لنتائجا ؿتحلِو ءةار ق .1
                                                 .  مشيا لحااكمةا دعوالقا

اليػية التشطيسية لقدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية بكلية لتفعيل محجدات التػصل إلٍ إجخاءات مقتخحة  .9
 جسيػرية مرخ العخبية.التخبية جامعة عيغ شسذ فُ 

 :األقدام التاليةبق ِتزسغ البحث س وبًشاء علٍ ما
 نعري إطار  -في الفكر التشعيسي السعاصر ومحدداتها لمجامعاتلههية التشعيسية االقدم األول: 

 ف خرائرياعشو فلكل مشطسة ىػيتيا الخاصة بيا تروفًقا للدياؽ الحؼ تعبخ التشطيسية  يػيةالختلف ت
 وأإدارية تختلف عغ السشطسة التعليسية السشطسة  فيػية ، ومغ ثعالسشطسات مغتُ تسيدىا عغ غيخىا ال الستعجدة

  ...أو التجارية  الشقابية وأالرحية 
ع٘قتيا أىسيتيا، خرائريا،  أبعادىا، سية،ي: مفيػـ اليػية التشطمغ البحث وعلٍ ذلظ ِتزسغ ىحا القدع

    .ومحجداتيا يا،جراستالسجاخل الستعجدة لتشج إلييا، ، الشطخيات التُ تدآخخػ  السفاـيعب
 الههية التشعيسيةأواًل: مفههم 

ليػية لػصف مفيػـ الذخز وتعبيخه عغ فخدِتو وع٘قتو مع الجساعات )اكاليػية الػششية امرصلح  يدتخجـ
خه أو مجسػعة عغ غيخىا. ا عغ غيا عغ غيخه أو شخًر ليػية ىُ مجسل الدسات التُ تسيد شيئً وا أو اليػية الثقاؼية(.

عشاصخ اليػية ىُ شُء متحخؾ دِشاميكُ يسكغ أف ِبخز أحجىا أو و كل مشيا يحسل عجة عشاصخ فُ ىػيتو. و 
 ( https://ar.wikipedia.org/wiki/ Available :ويكيبيجيا) اّخخ فُ مخحلة أخخػ. بعزيا فُ مخحلة معيشة وبعزيا

https://ar.wikipedia.org/wiki/هوية
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( ، يسكغ وصف اليػية بأنيا "اٗتفاؽ بيغ شخيقة نطختشا ٓنفدشا وكيف ِشطخ 0977) Nickelly ُلشيكلوفًقا و 
الخرائز  مغ خ٘ؿعة أو ايسيد البذخ أنفديع استشاًدا إلٍ الدسات الييكلية لعزػية الجس ماعادة و إليشا اّخخوف". 

 فُ البيئة اٗجتساعية.  للفخد سختلفةال فاترالأخخػ، تتذكل اليػية مغ خ٘ؿ  ة. وبعبار بالجساعة يا الفخدب بطتالتُ ِخ 
(Abari, Mohammed, & Oyetola, 2012, p.8) 

الفخد أو والخرائز السختلفة التُ ِتسيد بيا دسات الالتُ تعكذ  السخآة أف اليػية ىُ بسثابة سا سبق م ويفيع
  .يع باّخخيغ فُ سياؽ البيئات اٗجتساعية التُ ِشتسػف إلييا، وشبيعة الع٘قات التُ تخبصعغ غيخىعالجساعة 

الدلػؾ التشطيسُ، ب تلظ السختبصة أىع آدبيات التُ تداىع فُ تصػيخ مفيػـ اليػية التشطيسية ىُومغ 
 أعزاءِجركو ُ يعبخ عسا ٓدبيات، كاف لليػية اتجاه داخلفُ ىحه او الشطخية التشطيسية وإدارة إستخاتيجية. و 

   (Pérez and Bosque, 2014, p.6)بذأف السشطسة. يفكخوف ؼيوما وما يذعخوف بو و  السشطسة
فُ الجراسات السختبصة بسجاؿ إدارة والدلػؾ  اتة التشطيسية شعبيتو مشح الثسانيشااكتدب مفيػـ اليػي لقجو 
، بعشػاف Stuart Albert and David Whetten (1985)ويتغ  ديفيجألبخت و  دتيػارتساسُ لآ قاؿسالكاف و  التشطيسُ،

  ا ٓلبخت وفقً و  اليػيات ليذ فقط لٔفخاد ولكغ أيًزا إلٍ السشطسات. رجاعٕالصخيق  ميج الحؼ ػى، "اليػية التشطيسية"
حغ كسشطسة؟ ما نػع أساسية مثل: مغ نأسئلة  غإجابات ع قجـسشطسة تالفإف ىػية  6112، وويتغ 0985 ويتغو 

ُ ودائع عبخ عسا ىػ أساسفاليػية التشطيسية فُ آساس تحاوؿ أف ت وماذا نخيج أف نكػف؟ ؟وب قـػالعسل الحؼ ن
 (Dörrenbächer and Lappe, 2017, p.165) ومتسيد بالشدبة للسشطسة.

ليػية التشطيسية تعج "السشطػر الك٘سيكُ" ل تقجم والتُ وتيغغ أف السقالة التُ كتبيا ألبخت و م وعلٍ الخغع
 . وعلٍ وجو الخرػص ِتعليػية التشطيسيةل متفق عليو عاـحػؿ تعخيف  ججؿٗ ِداؿ ىشاؾ  إٗ أنو، اكشقصة تحػؿ

 (Stanske, 2017, p.16) .السعاصخة الجراسات فُ ليػية التشطيسيةل enduring  الجائسة الصبيعة انتقاد
بأنيع  يعوعيمغ مغ أعزائيا و يشذأ و السشطسة  تتبشاهالحؼ  العاـالسعشٍ اليػية التشطيسية علٍ أنيا  تع تعخيفو 

ات والثقافة مجسػعة مغ الخرائز أو الدسات الجػىخية )مثل إستخاتيجيعلٍ أنيا  إلييايذار  وكحلظ .ِشتسػف إلييا
  السشطسة.التُ تذكل آساس لذخرية  والكفاءات آساسية(

(Abdullah, Nordin & Abdul Aziz, 2013,pp.453, 454) 

أؼ ، شخرية السشطسة Abratt (1989)ت ابخ فإف اليػية ىُ وسيلة للتعبيخ عسا يدسيو أ ،وفًقا ليحا التعخيفو 
  .ىاوتسيد  ةفخدستالالذخرية لسشطسة ا خرائز آساسية التُ تسشحالمجسػعة مغ 

(Pérez and del Bosque, 2014, p.7)   

 ؿخ٘ من الزمن برع ًرتُط ًمتمِزة مًرًثة ماتػس أً صائصػخ ويحجدىا )عبج اللصيف وجػدة( بأنيا
 عن ِمِزنا ماذا أَ اكسشطسة نحن بمن المتعلق ؿالسؤا عن رادػآف إجابة محاًلة علٍ تخكد ًىُ ،المنظمة تارِخ
 ؟للسشطسة الجًىرِة السمات ِخص فِما العاملِن بِن السذتخكة إدرااكات اػًم ،ةػالمماثل اتػالمنظم نػم غِرنا
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 (011ص ،2111،جًدةو اللطِف عبد)
، قجـ مدسٍ محجد وفُ ىحا الدياؽتعخيف آولُ لتػضيح معشاه. البسخاجعة  Whetten (2006)ويتغ  قاـلقج و 

اليػية التشطيسية الحؼ وصف   ideationalالفكخؼ السكػف )أ(  :والتُ تتسثل فُ، مغ عشاصخ التعخيف لكل عشرخ
/ التعخيفُالسكػف  ()ب "مغ نحغ كسشطسة؟" ِتعلق بالدؤاؿ ؼيسا مغ معتقجات آعزاء بأنيا مجسػعة

ية ودائسة ومسيدة خ جػى"التُ يعتقج آعزاء أنيا  الخرائزأنيا مجسػعة مغ الحؼ وصفيا ب  definitionalالحجودؼ
[CED] central, enduring, and distinctive الطػاىخؼ  السكػف  )ج(و، سشطستيعل  phenomenological  الحؼ افتخض

الشطخ" فُ تعخيف اليػية مغ "الحؼ  إعادة" تع حلظبو  .خات التشطيسية العسيقةالخبب قج ِختبطاليػية  أف الحجِث عغ
 دتفيجة مغ داخل السشطسة وخارجيالٔشخاؼ الس عسلًيا تػصيلوما ِتع إلٍ آعزاء أنو أساسُ ودائع ومسيد" يعتقج 

 (Bloch, 2014, pp. 110-111)  السشطسة. " مغ قبل آعزاء نيابة عغ"التداماتو  claimsىػية"  مصالبفُ شكل "
ػيتيا التُ تخغب فُ أو ى السشطسة فُ تذكيل شخرية إلٍ أىسية الخبخات التشطيسية التعخيف الدابق يذيخو 

ية خ جػىأنيا سة يعتقج أعزاء السشطالتُ  الخرائز، إلٍ جانب داخلًيا وخارجًيا نقليا أو تػصيليا لٔشخاؼ السدتفيجة
 لسشطسة.مغ جانب اػرة مصالب أو التدامات ذلظ فُ ص يا، ويتجدجل ودائسة ومسيدة

 -السشطسة فُ تػصيليا إلٍ الجسيػر يشطخ بعس الباحثيغ إلٍ ىػية السشطسة علٍ أنيا الرػرة التُ تخغبو 
    (Huang-Horowitz, Freberg, 2016, p.197) وىُ صػرة قج تتصابق أو ٗ تتصابق مع الػاقع.

الذخرية التُ تدعٍ السشطسة إلٍ و  ،والؿيع التُ تشقليا السشطسة بخوفيل/الالجليلأنيا بؼ ىػية السشطسة خ  ع  تُ و 
 ، ويعدزىا اٗستخجاـ الستدق للذعارات وآلػاف والسحارؼ وما إلٍ ذلظ.دتفيجةالس آشخاؼتأسيديا لشفديا فُ ذىغ 

(Ditlevsen, 2012, p.380) 

 formalاء: أوليا، السصالب الخسسية يسكغ تفكيظ ىػية السشطسة إلٍ ث٘ث وحجات بش سبق علٍ ما وبشاءً 

claims  ية والسسيدة والجائسة؛ وثالًثا، جػىخ آعزاء حػؿ سسات السشطسة ال للسشطسة بذأف ماىيتيا؛ وثانًيا، اعتقادات
    (Dörrenbächer , Tomenendal & Stanske, 2017, p.2) تصلعات اليػية أو "الرػرة السخغػبة" ليػية السدتقبل.

التعخيف الدابق يسكغ م٘حطة أنو قج أضاؼ بعًجا مدتقبلًيا لسفيـػ اليػية التشطيسية والستسثل فُ  وباستقخاء
 .أعزاء السشطسة فُ نقليا للسدتفيجِغ مشيا خغبتُ ِالللسشطسة  السدتقبلية ةرػر الأو اليػية تصلعات 

، والستسثلة فُ ةشطسلخاصة بالسا ية، واٗستسخارية، والتسيدالجػىخ إلٍ سسات  تذيخ يةشطيساليػية الت فاكسا أ
والترػرات شخرية  السصالب تلظ ذكلتو  .تذسل أيًزا ترػرات آعزاء عغ ىػية السشطسةو  .ياالخسسية ل السصالب
يكليا وثقافتياإ، بسا فُ ذلظ التُ تزع "روح" و "عقل" السشطسة السشطسة، خرية، يتع تػصيل ىحه الذو . ستخاتيجيتيا ـو

 Pérez and) تزسغ الخمدية والتػاصل اللفطُ وسلػؾ السشطسة.ت ل٘تراؿ وسيلةأاكثخ مغ يق عغ شخ وبالتالُ اليػية 

del Bosque, 2014, p.19)   
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ؼيو أعزاء السشطسة حػؿ  يفكخلٖشارة إلٍ ما  (1)يدتخجـ الباحثػف مفيػـ اليػية التشطيسية بصخيقتيغ: و 
السسيدة التُ يقػـ بيا أعزاء السشطسة للحفاظ  ارساتالسسلٖشارة إلٍ مجسػعة مغ  (2) ة ويعاجسبرػرة السشطسة 

 (Levin and Montero-Hernandez, 2009,  p.16)  يع التشطيسية.أوضاععلٍ 
لتخجسة  إلٍ أىسية التفكيخ الجساعُ ٓعزاء السشطسة وما يقػمػف بوليػية التشطيسية لويذيخ ىحا التعخيف 

والعسلية خبط بيغ الجػانب الفكخية ضخورة الوىػ ما ِؤكج علٍ  ،ةمسارسات لتحقيق أىجاؼ السشطس إلٍ ىحا التفكيخ
  .وتحػيليا إلٍ مسارسات فعلية

ًٗ لسا سبق،  الدسات التُ تحقق السعاِيخ الث٘ثة التالية، اليػية التشطيسية الخرائز أو  تعخيفِتزسغ وإجسا
 (Casey, 2019, books.google.com.eg)ويصلق علييا أيًزا مخجعيات اليػية: 

ويذيخ إلٍ الخرائز/الدسات  claimed central characterالسصلػبة  الجػىخيةية/ساسالذخرية آمعيار  .0
 عتقج أنيا تسثل جػىخ السشطسة، وأنيا أساسية لشجاحيا وبقائيا.التُ يُ 

ويذيخ إلٍ الخرائز/الدسات التُ تسيد السشطسة برػرة  claimed distinctiveness معيار التسيد السصلػب .6
 قارف بيا.يجابية، مغ وجية نطخ أعزائيا، عغ غيخىا مغ السشطسات التُ قج تُ إ

ويذيخ إلٍ الخرائز/الدسات التُ تطيخ درجة مغ  temporal continuityمعيار اٗستسخارية السؤقتة  .1
 الثبات أو اٗستسخار بسخور الػقت. 

 جػىخؼ ة التشطيسية باعتبارىا ما ىػ لليػي ىحه السعاِيخ الث٘ثة ((Puusa and Tolvanen بػسا وتػلفانيغ يلخزو  
                                     ، عشج الشطخ إلٍ ماضييا وحاضخىا ومدتقبليا.ومسيد ودائع فُ السشطسة

(Abari, Mohammed &Oyetola,2012, p.9)                                                                                                        
باعتبارىا مغ آاكاديسية  ياأقداميا و كلياتكحلظ علٍ و  ةالجامع مفيػـ اليػية التشطيسية علٍ ويسكغ أف ِشصبق

التُ والستسيدة والسدتسخة الجػىخية تدع بالعجِج مغ الدسات والخرائز ت قجفالتعليسية الكائشة فُ السجتسع، السشطسات 
، إلٍ جانب ما يقػـ بو ا فُ صػرة متفخدة بيغ نطخائيا السشافديغ ليا فُ ذات السجاؿتعبخ عغ شخريتيا وتطيخى

فعلية تديع فُ نقل تلظ الرػرة وتعديدىا لجػ آشخاؼ أعزاء ىيئة التجريذ لتخجسة تلظ الدسات إلٍ مسارسات 
   السدتفيجة مغ الجامعة وكلياتيا وأقداميا.

 أبعاد الههية التشعيسيةثانًيا: 
فُ بادغ   Albert and Whetten’s 0985عاـ  ألبخت وويتغ الحؼ قجمو اليػية التشطيسيةتعخيف  دقج حجل

دسات تتسثل فُ ال ليػية التشطيسيةلث٘ثة أبعاد  ،6112عاـ  Whetten وتيغ تحجِثو وتػضيحو ٗحًقاب قاـو  آمخ،
  .التالُ ُ الدياؽف، ويسكغ تشاوليا (CED) للسشطسةسسيدة الجائسة و الو  ،/آساسيةالجػىخية

 الجههرية /األساسية الدسات .1
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 ىحه غابتإذا و ؛ تاريخ السشطسةقج غيخت ىُ تلظ التُ   central attributesآساسية/ الجػىخيةالدسات ف
 ) ,https://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_identityWikipedia(   ، فديكػف تاريخ السشطسة مختلًفا.اتالدس

واتباع ، السشطسة داخل متدقاستشاًدا إلٍ نطاـ ؾيع آساسية/ الجػىخية الدسات  مغ خ٘ؿ السشطسة صفيتع و و 
أو اكبخامج  آساسية/ الجػىخيةوتطيخ الدسات  (Atienza, 2017, p.571) .التُ تػجو الدلػؾ التشطيسُ الخسالة

  (Whetten, 2006,p.222) سياسات وإجخاءات أساسية للسشطسة، وتعكذ ؾيسيا وأولػياتيا العليا.
السشطسة،  نطاـ ؾيع تتسيد بوتػافخ أىسية أف بعج الدسات آساسية لليػية التشطيسية ِختبط ب علٍ ما سبق جؿوي

 وآنذصة السسارسات تديع فُ تػجيوو  وسياساتيا وأولػياتيا، أىجافيا عبخ عغتحجِج رسالة مشاسبة ت إلٍ جانب
    التشطيسية التُ يقـػ بيا آعزاء.

معيشة ضخورية لبقاء  أف خاصيةيو أعزاء السشطسة ؼ ِجرؾإلٍ السجػ الحؼ آساسية/ الجػىخية الدسة تذيخ و 
تعتبخ و  عليو اّف. ىُعسا  ةمختلفستربح  أنيا السشطسة بجونيا أو ٗ تكػف  خاصيةوىُ  ،ىُ السشطسة كسا

، تػفخ بعس الخرائز علٍ سبيل السثاؿف. ىاحجِجتذكيل القخارات وتتؤثخ فُ عشجما جػىخية التشطيسية  الخاصية
)مثل سياسات السػارد البذخية أو  ؼيسا ِتعلق ببعس البجائل اٗتجاهتحجِج ( إحداًسا برسالتيانسػذج السشطسة أو  :)مثل

 مجػ ٍإجخاءات السحتسلة والحكع عل تقييع مدارات فُ ضػئوب الحؼ ِتع نػًعا مغ القال قجـت اكسا ،قخارات التدعيخ(
 ياسغ السخجح أف يقاومفىحه الخرائز،  ٗ تتػافق معإجخاءات والقخارات  فإذا أدرؾ أعزاء السشطسة أف تيا،مشاسب

، يسكغ بذكل عاـو  .ةالتُ تتعارض مع حاجتيع إلٍ التساسظ واٗستسخاري ا ويتحجوا مدارات العسلىويشاقذػ  ،آعزاء
فُ السشطسة، أو مع آحجاث الكبخػ  إنذاءا بختبط تاريخيً ت( 0) :عشجماخية فُ السشطسة جػىاعتبار خاصية معيشة 

أو  سة فُ بيئتيا( تجعع نسط آنذصة والع٘قات التُ تزسغ تػازف السشط6) ،ياتُ تعتبخ حاسسة فُ تذكيلوال تيا،حيا
 (Ravasi, Canato, 2015, pp.56-58) ، "نسػذج العسل".بعبارة أخخػ 

تخكد حيث لليػية باستخجاـ مقاِيذ إخ٘ص والػضػح والذفاؼية. الجػىخية آساسية/ الدساتيسكغ تحجِج و 
تتعلق مقاِيذ و  ،اتيىياسلليا يفُ كيؽية تػص وأميشةصادقة أف تكػف  يدتلـدعلٍ فكخة أف السشطسة  إخ٘صمقاِيذ 
" ، الكذف عغ السعلػمات السثلٍعلٍ " الذفاؼيةتخكد مقاِيذ و  ،سشطسة ورؤيتيا ورسالتياح ؾيع الػ وض جػبس الػضػح

ما إذا كانت  استكذاؼمغ خ٘ؿ  الجػىخؼ سقاِيذ فُ تحجِج البعج تلظ اليسكغ أف تداعج و  ،ات واضحة"فديخ "تقجيع تو
تيا ادرة علٍ التعبيخ عغ ىػي، وقىػيتيابذأف ما يذكل  صخيحة أنيا، و تخيج أف تكػف  ذاماح ػ ضػ ب تجرؾالسشطسة 

ججِخة بالثقة  وتػصف بأنيا، فقج تكػف فُ وضع أفزل ذلظإذا كانت السشطسة قادرة علٍ و  .وتػصيلياية آساس
   (Huang-Horowitz & Freberg, 2016, p.202) شداىة.الوتتستع ب

 الدسات الدائسة  .2

https://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_identity
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مقجسة أو  عتبختلة بعسق فُ السشطسة، وغالًبا ما ىُ تلظ الستأص enduring attributes الثابتة/الدسات الجائسة
  ) ,https://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_identityWikipedia  (التشطيسُ. ياتاريخ جدًءا ٗ ِتجدأ مغ

ذيخ تحيث  ,p.222)  (Whetten, 2006،التُ تتجاوز مدألة الدمغالدسات بأنيا  6112ولقج وصفيا ويتيغ 
وآشخاؼ شطسة سمذاركة وثقة أعزاء ال دععقادراف علٍ  ثباتالػقت أو وجػد استسخارية و  ربسخو  كخار/التإلٍ التذابو

 (Atienza, 2017, p.571) .الؿيع والسعتقجات السذتخكة دععـ بتعديد و لتد ِبشاء مجتسع لوضيفة وىُ بسثابة  ،السدتفيجة
إلٍ أف مرصلح "اٗستسخارية"  الكتاب العجِج مغ ، يذيخلليػية / الثابتةالصبيعة الجائسةب وؼيسا ِتعلق

continuity " الجواـ/البقاءربسا يكػف أاكثخ دقة ٓف "enduring  وعجـ القجرة  وثباتو تكخار نفذ الذئِتزسغ غالبًا ما
ؼ خ جػىأساسُ/ما ىػ  اأنيباليػية التشطيسية الحؼ يرف تعخيف الأف  (6118، 6110)بالسخ حكخيو  علٍ التغييخ.

  .evolving ومسيد ومتصػرؼ جػىخ  أساسُ/سا ىػ ببجؿ دتأف ي يدتلـدومسيد ودائع عغ السشطسة 
(Huang-Horowitz & Freberg, 2016, p.199) 

قابلة  ليػية التشطيسيةا شبيعة أف عغ Gioia and Thomas)  (1996 ػيا وتػماسيوقج أسفخت نتائج دراسة ج
وىػ  لليػيةللتعجِل أو للتغييخ علٍ فتخات زمشية قريخة ندبًيا، آمخ الحؼ قج ِتعارض مع أحج آبعاد آساسية 

سياؽ التغييخ التشطيسُ الحؼ ِتصلب تغييًخا فُ الخرائز آساسية  فُيغفل جانًبا ميًسا  حيثبأنيا )دائسة(  ياوصف
 .اليػية التشطيسيةمفيـػ  " فfluidityُالجراسة "بعج السخونة/ الد٘سة  لليػية، ومغ ثع اقتخحت

(Gioia and Thomas, 1996, p.394) 

تأخح  ، حيثمقاِيذ اٗتداؽ واٗلتداـباستخجاـ  ارستسخ ، أو اٗالجواـوىُ ، الثانية لليػية ةدسال دراسةيسكغ و 
قط إذا حافطت السشطسة علٍ ثباتيا ؼيسا ِتعلق بكيؽية ؛ ليذ ففُ اٗعتبار الدمغة عشرخ مقاِيذ اٗتداؽ السقتخح

، بل تحتاج أيًزا إلٍ تػفيخ شعػر باٗستسخارية مع مخور الػقت عشجما يربح مغ يػيتيا فُ الػقت الحالُلتػصيليا 
 .تكيف مع البيئة الستغيخةتحتٍ معشٍ ىػيتيا تعجِل الزخورؼ 

(Huang-Horowitz &Freberg, 2016, p.202) 
الجائسة محجدات ـيكلية لليػية التشطيسية ٓنيا بسثابة "رسائل الدسات و آساسية/ الجػىخية  دساتالتعتبخ و 

 (Stanske, 2017, p.15).  تحكيخية مؤسدية مختبصة بالخيارات التشطيسية السيسة"

ً٘ مغ  يع مساويف ارتباًشا وثيًقا  تختبط/ الثابتة للسشطسة الجائسةالدسات و آساسية/ الجػىخية  دساتالسبق أف ك
  .فُ تاريخ  السشطسةبعسق وتذكل جدًءا جػىخًيا  راسخةيُ بسثابة خرائز ف بتاريخ السشطسة

 الدسات السسيزة .3
ديا عغ السشطسات السساثلة نف تفخدة لىُ تلظ التُ تدتخجميا السشطس distinctive attributes الدسات السسيدةو 

  .لسشطسةفُ اتػافخىا  ِتصلبِيخ والقػاعج التُ للسعاأيًزا الحج آدنٍ وىُ تحجد ، آخخػ 
(Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_identity ( 

https://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_identity
https://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_identity
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غيخىا مغ  عغ ابًياإيج التُ تدتخجميا السشطسة لتسييد نفدياالدسات بأنيا  6112ولقج وصفيا ويتيغ 
حيث تتجاوز السصلػب والسثالُ لشػع معيغ مغ السشطسات، وتعكذ مجسػعة التفزي٘ت واٗلتدامات السشطسات، 
  (Whetten, 2006,p.222) .الخاصة بيا

، مثل تكشػلػجيا معيشة أو آٗت مػارد ملسػسةيػية السشطسة )مخجعيات اليػية(: ل ةسيد سيسكغ أف تكػف الدسات الو 
أو مجسػعة وضيؽية أو ، مثل ع٘قات معيشة مػارد غيخ ملسػسةويسكغ أف تكػف ؛ وجػدة السشتجات والخجماتكل أو ش

ً٘ تشطيسًيا أو مجسػعة مغ القجرات  نسًصاكػف أيًزا تقج إدارية، و جغخاؼية خاصة لٔنذصة  ؾيادًيا معيًشا أو ـيك
عادة ما و . بيا أعزاء السشطسة ِتسدظالتُ  اٗتجاىاتمغ  مجسػعة أو ؛يغعاملوالسػاقف والؿيع الخاصة بإدارة وال

 (Dörrenbächer and Lappe, 2017, p.166-167) عجد مغ ىحه الدسات لتذكيل ىػية السشطسة. يجتسع
أو ا إيجابيً  ةمختلف االحات إلٍ الحج الحؼ يجعلي السختبصة بتقجِخاحتياجات آعزاء  السسيدةج تلبُ الدسات قو 

معيشة تجعل السشطسة  خاصيةأف تكػف ىشاؾ  كافُليذ مغ الو ىا مغ السشطسات السشافدة أو السساثلة. عغ غيخ متسيدة 
للسشطسة  ةاٗجتساعي السكانة تحديغ ىػىحا اٗخت٘ؼ أف ، اعتبار أفزل مشيا: بسعشٍ آخخأو مختلفة عغ آخخػ 

 (Ravasi, Canato, 2015, pp.63-64) عزائيا.ٓوبالتالُ 
 تأاكيجالمغ  شطسةغ السك ّ ات آخخػ ، مسا يس  شطسالسالسشاسبة مع السقارنة  جػانبعلٍ السسيدة  الدساتعتسج وت

وجػدىا  إثباتمغ أجل  -نفعل ذلظ" مغ ندتصيع أف بسعشٍ، أف تكػف قادرة علٍ قػؿ "نحغ فقط  - ىاتفخدعلٍ 
     (Atienza, 2017, p.571) .السشطسات السساثلة بيشيا وبيغ ةكبيخ  فخوؽ  تحقيقوبالتالُ 

أف ستسيدة اليػية ال ظلويسكغ لتلسشطسة مغ خ٘ؿ مقاِيذ التػازف والحجود. لالسسيدة  الدسات يسكغ تحجِجو   
 .مع السؤسدات اٗجتساعية القائسة /الت٘ؤـتداعج السشطسة علٍ التػاؤـ

(Huang-Horowitz & Freberg, 2016, p.202) 
تُ لخرائز أو الدسات المغ اد قائسة تحجلع  اليػية التشطيسية ف آدبيات التُ تشاولت مػضػعإولقج اتزح 

، آمخ الحؼ يذيخ إلٍ خرػصية أو الجائسة أو السسيدة الجػىخيةسػاء  تتدع بيا السشطسة فُ أؼ مغ آبعاد الث٘ثة
سات وتختلف عسا تتدع بو السشط وتذكل آساس لذخريتيا، وتفخدىا بدسات وخرائز تعبخ عغ ىػيتيااكل مشطسة 

  آخخػ السساثلة.

 خرائص الههية التشعيسيةثالًثا: 
   ، ويتع تشاوؿ كل مشيسا ؼيسا ِلُ:ىجيغ(-نفعية -)معيارية اليػية التشطيسية نػع -  اليػية التشطيسية قػةوتتزسغ 

  الههية التشعيسية قهة .0
تاريخ السشطسة وؾيسيا وتقاليجىا  تذسل، والتُ الجػانب السختلفة للؿيع الثقاؼية للسشطسةإلٍ متغيخ قػة اليػية ويذيخ 

 (Gioia and Thomas ,1996, p.387)  ومعتقجاتيا، وفلدفتيا، ورمػزىا ومسارساتيا.
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، كسا ِتجلٍ علٍ نصاؽ واسع ويتسدكػف بيا بعسقاليػية التشطيسية القػية بأنيا ىػية ِتقاسسيا آعزاء  ؼعخ  وتُ 
اليػية  كػف مغ السخجح أف تو جىا ورمػزىا ومسارساتيا وفلدفتيا. ذلظ فُ شعػر آعزاء بتاريخ السشطسة وتقالي

تلظ تقخيخ ما إذا كانت الفخصة ل، مسا ِتيح ليع لسحتسليغمشارة واضحة ٓعزاء السشطسة ابسثابة التشطيسية القػية 
ية تسيل إلٍ جحب اليػية التشطيسية تشاسب احتياجاتيع ورغباتيع. وبالتالُ، فإف السشطسة التُ لجِيا ىػية تشطيسية قػ 

 ((Boros , January 2009, p.651 . عواٗحتفاظ بي أعزائيا
اليػية التشطيسية القػية تػفخ فستخاتيجية. درجة قػتيا فُ دعع التغييخات إ ليػية التشطيسيةا ومغ خرائز

تتكيف مع و . شفيحىاتلفعاؿ لرياغة إستخاتيجية و الػسيط ا وتسثلجية التيجِجات الخارجية. مػاللرسػد عشج آساس 
مع مخور  ضعفياأو  الؿيع التشطيسية آساسية بقاء/استسخاروصف قػة اليػية بأنيا "يسكغ و الرجمات الذجِجة. 

يا أنبآصلية مع مخور الػقت  ياؾيسببقاء  ظاحتفاٗ ياع السشطسات التُ يسكشيتقي ِتع ،تعخيفيحا الل وفًقا، و الػقت"
ىػيات فيُ ذات دسياتيا آصلية مع مخور الػقت مقج ف السشطسات التُ تففإ، لوفُ السقاب ؛يػيات قػيةب تتستع

ريجية وغيخ مزصخبة(؛ وعلٍ تكيف بصخيقة تصػرية )أؼ تجت أف ياسكشيأف "اليػيات القػية  ذلظ يعشُو ة. عيفض
 حتٍ تبقٍيًبا( ة أف تتكيف إٗ بصخيقة ثػرية )عشيفة ومفاجئة تقخ عيفزيسكغ للسشطسات ذات اليػيات ال، ٗ العكذ

فإف اليػية التشطيسية القػية تسثل القجرة التشطيسية الؿيسة التُ يسكغ أف تخلق ميدة تشافدية  ،ومغ ثع علٍ قيج الحياة ".
اليػية الزعيفة ٗ يسكشيا ااكتذاؼ التغييخات أو التيجِجات السػجية إلٍ و مغ خ٘ؿ الخغبة فُ التكيف مع التغييخات. 

 ((Buk, 2017, p.135,127 .السشطسة
 من غِرىا عن تمِزىا التُ، الجًىرِة السمات تػافخ عند التنظِمِة ليًِةبقػة ا ةجيستفالم آطراف وتذعخ

 ًأبعادىا ماىِتيا علٍ اٗتفاق ِتم التُ القًِة التنظِمِة فاليًِة. سماتػال كػتل ٍػعل ؿطًِ زمن مرًر مع المنظمات
 إدارة احػنج فُ تسيم ثم ًمن تًاجييا قد التُ آزمات خطُت علٍ السشطسة تساعد ،ستفيجةالم آطراف بِن

ً٘ػض بيا يةالمعن آطراف شعًر ِكًن الضعِفة التنظِمِة اليًِةوفُ حالة  .أدائيا مستًٌ ًرفع ةػالمنظم  دػق إذ ئِ
 مِقلتع (اٗستمرارِة ؿعام) الكافُ الزمن ِمض لم أنو إٗ ،السسيدة بالسشطسة السماتو الجًىرِة السمات تتًافر

 تغِِرات أً أخرٌ ىًِة ضيػر ِتطلب مما جدِدة سلػكية اطػأنم ُػلتبن نتِجة المنظمة ىًِة تتغِر قدو. الشعًر ىذا
 انػأذى فُ ِترسخ لكُ ؿطًِ ًقت علِو ِمر حتٍ ضعًِفا سِكًن اليًِة فُ رػالتغِِ ىذا لكن ،السائدة اليًِة فُ

 (010، ص2111،جًدةو اللطِف عبد) .اكافة المعنِة رافػآط
زادت قػتيا. وأيًزا كلسا كانت ىػية كلسا كلسا كانت ىػية السشطسة واضحة ومفيػمة لجسيع أعزاء السشطسة و        

السشطسة مخكدة فُ خرائز محجدة ؼيسا ِتعلق بالسشتجات التُ تقجميا والسسارسات إدارية الدائجة فييا، أدػ ذلظ 
لسشطسة واحتػائيا علٍ خرائز تجعل ليا صفات متسيدة عغ غيخىا إلٍ زيادة قػتيا السجركة. كسا أف تسيد ىػية ا

إلٍ زيادة قػة اليػية التشطيسية. وكحلظ فإف التداـ إدارة وباقُ أعزاء السشطسة  ِؤدؼمغ السشطسات آخخػ 
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، 6112،مدلع ) بستصلبات اليػية التشطيسية وما تقتزيو مغ مسارسات إدارية وسلػكية يعدز مغ قػة ىػية السشطسة.
  (21ص

قجرة السشطسة علٍ اٗحتفاظ بتاريخيا وتسدظ آعزاء  اليػية التشطيسية تطيخ فُ ويتزح مسا سبق أف قػة        
قجرتيا علٍ خلق ميدة تشافدية مغ خ٘ؿ إلٍ بإضافة بؿيسيا آصيلة وتقاليجىا ومعتقجاتيا ورمػزىا مع مخور الػقت، 

 ية التحجيات، آمخ الحؼ يحقق ليا مكانة متسيدة بيغ السشطسات السشاضخة. ومػاج رغبتيا فُ التكيف مع التغييخات
 نهع الههية التشعيسية .2

 مصالب ؤكجت حيثالتُ تتعامل معيا:  شخاؼاليػية( اخت٘فًا مقرػًدا وفًقا لٔ /استحقاقاتمصالبقج تختلف )   
آشخاؼ ليػية السػجية نحػ ا مصالبذيخ ؛ بيشسا قج توالؿيع والسعتقجات السعاِيخجاخل علٍ لل ةجيسػ اليػية ال
 ، مثل ميدات السشتج أو جػدة الخجمة. الشفعيةإلٍ الجػانب  اخارجيً  السدتفيجة

(Dörrenbächer and Lappe, 2017, p.168) 
الجاخل بأعزاء السشطسة مغ ويفيع مغ ذلظ أف ىشاؾ نػعيغ مغ اليػيات التشطيسية ىػية معيارية وتيتع 

الخجمات ة مغ خارج السشطسة و وىػية نفعية تيتع بآشخاؼ السدتفيجسشطسة وتقاليجىا ومعاِيخىا، وتؤكج علٍ ؾيع ال
 .اٗخت٘فات آساسية بيغ اليػية السعيارية واليػية الشفعية( 6رقع )ججوؿ الح ضػ ويوالسشتجات السقجمة ليع. 

 الشفعية االختالفات األساسية بين الههية السعيارية والههية( يهضح 2جدول رقم )
 الههية الشفعية الههية السعيارية نػع اليػية                   محػر السقارنة

 آعساؿ مشطساتأنذصة  الجِشية أو التعليسية، أو التعبيخية، أو آنذصة الثقاؼية، آنذصة التُ تجدجىا
  تعطيع آداء اٗقترادؼ                              الديخ وفق السعاِيخ والؿيع العليا اآىجاؼ العلي    

 مقجار العػائج السالية التُ تؤمغ بيا                     خجمة السجتسع بآِجِػلػجيات  معيار الشجاح  
 مقجار الجيج السبحوؿ ونػعيتو اٗلتداـ بالسعاِيخ والسثل والؿيع العليا                              تقييع العامليغ

 مقبػؿ غيخ مقبػؿ                                                         لكدب السدتفيجِغ التشافذ
 (97، ص 6106)العصػؼ وغباش، 

إلٍ  ؤىاأعزا يدعٍلػصف السشطسات التُ  Hybrid Identities مرصلح اليػيات السختلصةلقج تع تصػيخ و 
تتسثل ما  ، عادةعلٍ سبيل السثاؿف ،للسشطسة أحياًنا سا السترارعة، وربسختلفةوال الستسيدة  ىجاؼآمغ  العجِج تحقيق

 (Kenny, Whittle & Willmott, 2011, p.12) ،السجتسع خجمةالتجريذ والبحث و فُ لجامعات الػضائف آساسية ل
ويطيخ ىحا ليػية الشفعية، تجسع ما بيغ اليػية السعيارية واتتدع بيػيات مختلصة حيث ويذيخ ذلظ إلٍ أف الجامعات 

آمخ فُ قجرتيا علٍ أداء وضائفيا الث٘ث وتحقيق آىجاؼ السختبصة بكل وضيفة علٍ الخغع مغ اٗخت٘ؼ الػاضح 
  ؼيسا بيشيع.  
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مغ  أيًزا قج تتسكغ ،بشجاح  multiple identities ج اليػيات الستعجدةدمقادرة علٍ أف السشطسة ال اكسا
للعسل مغ أجليا والتُ يسكشيا تعديد قجرتيا  فخادمغ آ متشػعةجحب مجسػعة ميدة تشافدية كبيخة مغ خ٘ؿ  ااكتداب

  (Clegg & Cooper, 2009, p.9)التكيؽية والتعلع. علٍ إبجاع والسخونة 
 نفعِة ىًِة ليا الخاصة فالجامعات ،ىػيتيا ازدًاجِة فُ دًر عمليا ًطبِعة المنظمة لرسالة ِكًن ًقد
utilitarian معِارِة ًىًِة، ق الخبحتيجؼ إلٍ تحقي normative  بالتعلِم تتعلق سامِة رسالةتيجؼ إلٍ تحقيق 

ّٗفيػية الجامعات أساًسا ىُ ىػية معيارية  ،المجتمع ًخدمة ًالبحث  ظيرت عندما أضِف ًداجدِ بعًدا ىناك أن إ
 بتلك ًالتنبؤ تصرفاتيا فُ أثرا لي للجامعات التنظِمِة ليًِةوا. النفعِة باليًِة المتعلق البعد ًىً الخاصة الجامعات

 ٓنيا الجامعة إغ٘ق ِتع أن قعالستػ فسغ ،متعثرة مالِة ًٓضاع معِنة خاصة جامعة تتعرض ًعندما ،التصرفات
 ؿالعم ِتصلب إنسانِة رسالة ليا الجامعة ٓن التعلِمِة العملِة فُ اٗستمرار ضرًرة أً ،الربح إلٍ ىادفة جامعة

اليًِات تعجد من  اٗستفادة علييا فعالة الجامعة دارةإ تكػف  ًحتٍ .ًإمكانات رًفالظ اكانت ميما تحقِقيا علٍ
 عبد) .فياأىدا تحقِق ؿٓج اليًِات المتعددةف بِ اٗنسجام إيجاد علٍ ؿتعم ًفاعلِة بحِث بكفاءة إدارتياً ،التنظِمِة

 (019-011، ص ص 2111، جًدةو اللطِف
تدعٍ إلٍ حيث سية، فقج تكػف السشطسة ذات ىػية معيارية تعجد أنػاع اليػيات التشطي ويتزح مسا سبق

تعطع مغ آداء حيث تحقيق أىجافيا ورسالتيا وفًقا لسعاِيخ وؾيع محجدة، وقج تكػف السشطسة ذات ىػية نفعية 
 ذات ىػية مختلصة فتكػف اٗقترادؼ وتيجؼ إلٍ الخبحية، وقج تجمج السشطسة بيغ اليػية السعيارية واليػية الشفعية 

      بحيث تتسكغ مغ أداء وضائفيا وتحقيق أىجافيا الستعجدة. مثل الجامعات

 ة مفههم الههية بالسفاليم األخرى عالقرابًعا: 
الرػرة التشطيسية والدسعة  مثلبع٘قات متعجدة، بعس السفاـيع آخخػ مفيػـ اليػية التشطيسية مع  ِختبط

 مشيا فُ الدياؽ التالُ.  بعس..، وسيتع تشاوؿ غيخىاو  والثقافة التشطيسية
، ربسا ٓف ك٘ رةاليػية والرػ مػضػع  التُ تشاولتتشطيسية ات اللجراسا تداِجت، فُ الدشػات آخيخةف

ف ك٘ىسا يسكغ أف يدلط الزػء  التُ سفاـيع متعجدة السدتػياتمغ الالسفيػميغ  تتشاوؿ القزايا الفخدية والتشطيسية ٓو
 ءآرا، والحؼ ِتزسغ اء الرػرة التشطيسية كسفيػـ أوسعرأػ العلس ولقج زائيا.علٍ شخرية وسلػؾ السشطسات وأع

ومغ ثع  ؛ وترػر الجسيػر لسشطسة معيشة.تيعمشطس بيا ِخوف  اّخخيغأف تتعلق بالصخؽ التُ يعتقج أعزاء السشطسة 
   (Gioia, 2000, pp.63-64) للسشطسة. ىحا التعخيف الخاص للرػرة يفدخ الرػرة الخارجيةفإف 

و مغ خ٘ؿ اسع السشطسة التعبيخ عش" ِتع السشطسةمخئُ لػاقع  مطيخأنيا "باليػية التشطيسية  ويتع وصف
كػنيا يء التُ إدرااكات/اّراعبارة عغ ، أما الرػرة مغ ناحية أخخػ فيُ عارىا وغيخىا مغ آمػر السلسػسةوش

 إلييع.استشاًدا إلٍ الخسائل السخسلة تجاه السشطسة  السعشية آشخاؼ
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(Abdullah, Nordin & Abdul Aziz, 2013,p.453) 

 إلٍ اليػية مصالب السشطسة تقجـف. السفاـيسية الشاحية مغ ليػية التشطيسيةاو  والدسعة الرػرة تختلفاكسا 
 (Stanske, 2017, p.33) .سسعة للسشطسة بشاء ِتعحيشئح و  إلييا تفتقخ أو بالذخعية حيث تتستع ،أخخػ  خارجية جيات

ع ع٘قة و علٍ أساس التجارب الفخدية ٓولئظ الحِغ تخبصيشيػ كتع تعلٍ أنيا ترػر  الرػرةغ تعخيف يسكو 
ىُ تقييع شامل أاكثخ جساعية لخرائز السشطسة ، خاصة "مجػ  الدسعة، فُ حيغ أف قػية إلٍ حج ما بالسشطسة

  ."ةجيدتفالس / آشخاؼتػقعات العجِج مغ الجياتجػدة استجابة السشطسة لسصالب و 
(Dumay, Draelants & Dahan, 2017, p.105) 

، لكغ ما تعشيو ىحه السرصلحات ارية جسيعيا ببعزيا البعساليػية والرػرة والدسعة والع٘مة التجوتختبط 
مشيا  ، ويسكغ التعبيخ عغ كل  لدياؽل ووفًقا؛ يسكغ أف ِتغيخ معشاىا مع مخور الػقت بصبيعة الحاؿ، مدألة اتفاؾيةىػ 

  .(1رقع ) الججوؿمغ خ٘ؿ 

 ( يهضح الفرق بين مفههم الههية ومفاليم مرتبطة3جدول رقم )
 العالمة التجارية                                        الدسعة    الرهرة )السفِدرة/السترجسة(                  الرهرة )السقرهدة(                                     الههية

 تحجِج ماـية
 السشطسة

تخيج السشطسة ما تحجِج 
أف تشقلو إلٍ اّخخيغ 

 بذأنيا

ِخاه اّخخوف بذأف  مامعخفة 
السشطسة بشاًء علٍ الرػرة 

 )السقرػدة(                             

معخفة رأؼ اّخخيغ 
 فُ السشطسة

الدسات والرػر التُ تخيج 
السشطسة مغ اّخخيغ ربصيا 

 بسشتج/ خجمة معيشة
 

(Kenny, Whittle & Willmott 2011, p.4) 
فيتع ، بيشسا الرػرة السقرػدة عغ الذخرية الفعلية للسشطسةأف اليػية تعبخ  (1رقع )الججوؿ ويتزح مغ 

أما  ويسثل كل مشيسا الدياؽ الجاخلُ ليا، تعبخ عسا تخغب السشطسة أف يعخفو اّخخوف عشيا،تكػيشيا داخل السشطسة و 
خة فيُ  عغ السشطسة بشاًء عسا نقلتو السشطسة إلييع، فُ حيغ أف الدسعة ىُ انعكاس غ ل لْخخيما وصالرػرة السفد 

لرػرة السشطسة لجػ اّخخيغ، أما الع٘مة التجارية فتختبط بجػدة الخجمات والسشتجات التُ تقجميا السشطسة لْخخيغ، 
  الدياؽ الخارجُ للسشطسة. وتسثل كل مغ السفاـيع الث٘ثة آخيخة

، إلٍ أف الرػرة تجِخىا السشطسة (& Whetten) Mackey مااكُ و وتيغ يذيخ بيغ الرػرة والدسعة دللتسييو 
اء اليػية بشٕدارة اٗنصباع أثشاء  Hatch and Schultz 2002 ىاتر وشػلتد  والتُ قج تكػف قخيبة مغ مفيػـ

        (Stanske, 2017, p.49) ، ترف الدسعة ردود فعل اّخخيغ.مغ ناحية أخخػ و التشطيسية. 
ِتع تعخيف الرػرة علٍ أنيا انعكاس ليػية السشطسة مغ وجية  حيث ،بيغ الرػرة والدسعةاٗخت٘ؼ  ويتحجد

ىُ  فُ الػاقع تكػف وقج  ،الدمغ ورسخ بومغ ناحية أخخػ ِتع بشاء الدسعة  ،فُ وقت معيغ ةجيآشخاؼ السدتفنطخ 
  . بيغ السشطسات السشاضخة فُ ذات السجاؿشافدية" ميدة ت ياااكتدابالسشطسة و لتسيد ئيذ "السرجر الخ 

(Abdullah, Nordin, & Abdul Aziz, 2013,p.453) 
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ستخاتيجُ إمسا يعشُ أف السشطسة تخصط بذكل  ،إدارة إستخاتيجية فُ إشارىػية السشطسة كأداة  ُتدتخجـو 
سسعة السشطسة  تكتدب وبسخور الػقتة، سشطسبيجؼ الحرػؿ علٍ صػرة إيجابية لل آشخاؼ السعشيةلتػاصليا مع 
   (Ditlevsen, 2012, p.381) .     إيجابية أيًزا

لٔشخاؼ العامة ، بيشسا تدتشج الدسعة إلٍ الترػرات التُ تشذأ مغ داخل السشطسةالترػرات بتختبط اليػية و 
ىع خ تأثمغ حيث  لسعشيةآشخاؼ ا يا مغ قبلإلٍ تقييس ةلسشطساتذيخ سسعة ، وكحلظ خارج السشطسةمغ  السدتفيجة

تذيخ الدسعة و  .، أو ججِخة بالثقةمعخوفة، أو حدشة الدسعة السشطسةسيسا إذا كانت ٗ ،تقجِخىع/احتخاميع، و ومذاعخىع
تذسل و ؛ اليػية، علٍ عكذ مغ مرادر خارج السشطسةتشذأ و  ،فُ السشطسة سدتفيجِغالئل التُ تعكذ رأؼ إلٍ الخسا

تعبخ يسكغ أف و والسدتثسخيغ والسشافديغ والجيات التشطيسية. ل إع٘ـ، وسائ، علٍ سبيل السثاؿىحه السرادر
  أو معخفتيع بيا. يا، وكحلظ انصباعات آشخاص عشواّراء حػؿ السشطسة اٗتجاىاتالدسعة عغ 

 (Huang-Horowitz, Freberg, 2016, p.200)   
بشاؤىا مغ خ٘ؿ تذكيل  تعل سسعة قػية ِيج، يسكغ أف تذكصػرتيا بذكل جمع ة سشطسىػية ال قدعشجما تتو 

 تخاىاالرػر كسا  تألف مغوبالتالُ فإف الدسعة ت .السدتفيجِغىػية فخيجة وعخض مجسػعة متساسكة مغ الرػر علٍ 
 .ة جػىخىاسشطس، مع اعتبار شخرية الةسشطسيػية الل اسً اعكتسثل ان والتُ آشخاؼ السعشيةمختلف 

(Abdullah, Nordin, & Abdul Aziz, 2013,p.453) 

، فكلسا تػافقت ىػية وصػرتيا وسسعتيااٗرتباط الػثيق بيغ كل مغ ىػية السشطسة مجػ سبق إلٍ  ويذيخ ما
تديع  ، كلسا ساىع ذلظ فُ بشاء سسعة شيبة ومتسيدة للسشطسةمشيا السشطسة مع صػرتيا التُ تشقليا لٔشخاؼ السدتفيجة

  ائيا فُ ذات السجاؿ.اكدابيا ميدة تشافدية بيغ نطخ بجورىا فُ ا

، العزػ مع السشطسة تساثلليا تأثيخ واضح علٍ  ةأف الرػر  Dutton et al (1994)داتػف وآخخوف وقج ذكخ 
، والتُ perceived organizational identity  اكةاليػية التشطيسية السجر   آولٍ ىُوأشاروا إلٍ نػعيغ مغ الرػر، 

انية ىُ الرػرة الرػرة الث ، أماوالجائسة التُ يعتقجىا أعزاء السشطسةية والسسيدة جػىخ تذتسل علٍ الدسات ال
، والتُ تذيخ إلٍ افتخاضات آعزاء حػؿ معتقجات construed external image/ الستخجسة خةالخارجية السفد  

      (Stanske, 2017, pp.40,46) اّخخيغ حػؿ السشطسات.
جانب  ة مغسسعة السشطسة علٍ أنيا ردود فعل خارجي (Whetten)  &Mackey مااكُ و ويتغ ويرف كل مغ

ولقج  يجابية.إ تياِجعسو سسعمع السشطسة ويعتقجاف أف تساثل آعزاء  ،ليػية التشطيسيةا مصالباّخخيغ بذأف 
بأنيا أاكثخ اليػية التشطيسية  وصفيسكغ  مغ خ٘ؿ ىحه الع٘قة . و بذكل وثيق افاليػية والرػرة متخابصاتزح أف 

الثقافة التشطيسية علٍ كل مغ اليػية التشطيسية السجركة  وتؤثخ مسا كاف ُيفتخض فُ الدابق. / قابلية للتعجِليًفاتك
، فإف إلٍ تغييخات فُ الرػرة. وبالتالُحيث تؤدؼ التغيخات فُ الثقافة  ،/الستخجسةوالرػرة الخارجية السفدخة
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وتعج كل مغ الرػرة والثقافة مفاـيع أساسية  ،ساثل آعزاءالتغييخات فُ الثقافة ستؤدؼ أيًزا إلٍ تغييخات فُ ت
 (Stanske, 2017, p.48)  لبشاء اليػية.

الصبيعة متعجدة  البحث فُ أنو علٍ الخغع مغ أفHatch and Schultz (6111 ) ىاتر وشػلتد تٗحطولقج 
 تتبش ومغ ثع ،رجر غشُ للتشطيخمفاـيسُ كبيخ، إٗ أنيا م التباس إلٍ ِؤدؼ دسعةالالتخررات لليػية والرػرة و 

أخخػ ذات  مع مرصلحاتة السرصلح بلمقارنة ومقا تتزسغىاتر وشػلتد شخيقة اٗخت٘فات التخابصية، والتُ 
مغ  السجخلمكشيع ىحا ولقج . الرػرة والثقافة التشطيسيةىسا: مفيػميغ مختبصيغ  معاليػية  ةقارنم حيث تست ،صلة

الجاخلية  راءِتع تذكيل اليػية مغ اّ ، حيث، يديع فُ فيع أفزل للسفيػـيػيةع٘ئقُ للتخابصُ/اقتخاح تعخيف 
 عغ اّخخيغ أعزاء السشطسة ترػراتو  لياتساًما عغ ترػرات اّخخيغ  ىػية السشطسة ٗ يسكغ فرلو  ،والخارجية

  (Soenen and Moingeon, 2003, pp.16-17). للسشطسة الدياؽ الثقافُ وذلظ فُ إشار
ء  (005، ص 6107)عثساف، أشارت دراسة  عاتففُ الجام ، مسا للجامعةإلٍ أف الثقافة التشطيسية تعدز الٗػ

وشعػرىع بػحجة اليجؼ وأنيع ِتذاركػف آىجاؼ والؿيع، كسا تعسل  ؼ إلٍ زيادة فعالية إنجاز أعزاء ىيئة التجريذِؤد
، وتحقيق ا، مسا يديع فُ دعع أداء آعزاءاكشطاـ رقابة تكػف ميستو تػجيو الدلػكيات نحػ آىجاؼ السخغػب فيي

    التسيد للجامعة والدبق علٍ مشافدييا.
جية، حيث ِشعكذ وصػرتيا الخار  الجامعةطيسية علٍ كل مغ ىػية شا سبق مجػ تأثيخ الثقافة التويتزح مس

ؼ السدتفيجة، كسا ِؤثخ وبالتالُ علٍ سسعتيا التُ ااكتدبتيا لجػ آشخا ،علٍ ىػيتيا وصػرتيا أؼ تغييخ فُ ثقافتيا
ء تساثل بال أعزاء ىيئة التجريذعلٍ شعػر وسسعتيا وىػيتيا وصػرتيا  الجامعةفُ ثقافة الحادث  التغييخ والٗػ

 الثقافُ.  ياسياقإٗ فُ إشار  الجامعةفيع ىػية  ومغ ثع ٗ يسكغ ،واٗنتساء ليا

 لمجامعات أهسية الههية التشعيسيةخامًدا: 
مو لذخح الطػاىخ الخاصة يسكغ استخجا حيثة التشطيسية لو أىسية عسلية ونطخية إف البحث فُ اليػي

 كسا أفالتشطيسية آخخػ.  الستغيخات، مثل الؿيادة التشطيسية وآداء التشطيسُ والثقافة التشطيسية والعجِج مغ بالسشطسة
لع الشفذ اٗجتساعُ والتشطيسُ، السختلفة مثل ع والعلػـتجاوز الحجود بيغ التخررات ِفيع اليػية التشطيسية 

 (Rast III, 2010, p.2) .، والتدػيقواٗتراؿ، والع٘قات السؤسدية، ، وعلع اٗجتساعوالؿيادة ،وإدارة

علٍ التكيف  ىا، يسكغ أف تداعجأو تغييخات تحجياتتػاجو السشطسة أية تطيخ أىسية اليػية التشطيسية عشجما و 
عسل تفيُ  اتٕدرااكتأثيخ قػؼ علٍ ا وذلظ لسا ليا مغ ،لتغييخا جيػدأماـ  اقً عائتقف التغييخات أو أف تلظ مع 

عسل كعشرخ ت اكسا اتيجية ِتعيغ معالجتيا.ستخ إتحجيات البيئية باعتبارىا قزايا ال تطيخ بأف، اككذاؼ تشطيسُ
يسكغ أف تعسل اليػية  ،أخخػ  ومغ ناحيةستخاتيجية. إييخات البيئية وترشيفيا كتػقعات استذعار للسشطسة فُ قخاءة التغ
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 ,Buk, 2017) ستخاتيجيات.ٕايغ اليػية الفعلية أو الستػقعة و أيًزا كآلية مقاومة للتغييخات إذا كاف ىشاؾ فجػة ب

p.137)   
تديع فُ وصف ؾيادتيا أىسية كبيخة بالشدبة ليا، حيث ، فإف ىػيتيا التشطيسية تسثل الجامعات وبالتصبيق علٍ

فُ الكذف عغ التحجيات تداعجىا شطيسية وغيخىا مغ الطػاىخ والستغيخات السختبصة بيا، وكحلظ وأدائيا وثقافتيا الت
   .أو مقاومتيا والتغييخات البيئية التُ قج تػاجييا وكيؽية التكيف معيا

ٍ خ علثؤ تاكسا  ،التشطيسية إشاًرا مخجعًيا ِخشج السجِخيغ فُ عسلية اتخاذ القخارات إستخاتيجية ةاليػيتعتبخ و 
 وعلٍ؛ ات ذات الرلة ومعالجتيا وتفديخىااختيار السعلػم ةكيؽيوعلٍ السجرجة علٍ ججوؿ آعساؿ؛  القزايا تحجِج

 (Dörrenbächer and Lappe, 2017, p.167) فُ الشياية. ىاذااتخِتع القخارات التُ 
               ،تقلِدىا الصعب ًمن ادرةًن قِمة اليًِة كػتل كانت إذا التنافسِة للمِزة مصدراً التنظِمِة اليًِة ًتصبح

 بمِزة تتمتع ،طًِلة مدة ًتستمر المنظمات من غِرىا نػع بيا تتمِز جًىرِة سمات فِيا ؿتتأص التُ فالمنظمة
  (011، ص2111،جًدةو اللطِف عبد) .تقلِدىا أً محااكاتيا محاًلة صعبػال نػم ِكًن بحِث مجاليا فُ تنافسِة

ا داخليً  السشطسةفُ جػانب العجِج مغ  ثيخ علٍسعتيا أصػًٗ غيخ ملسػسة ليا تأتسثل ىػية السشطسة وسو 
، وكحلظ كيؽية تخريز وحليا للقزاياتؤثخ علٍ الكفاءات آساسية للسشطسة وكيؽية تحجِجىا ، حيث ًياخارجو 

ء آعزاء  فُ زيادةاليػية الػاضحة والستدقة  أف تديعيسكغ و  مػاردىا. فُ  تيعومذارك يعف بيشالتعاو و  يعالتدامو ٗو
الحرػؿ علٍ  فُ، وتداعج السشطسة يل لحل السذك٘ت واتخاذ القخاراتوتعسل كجل تيع ليا،أعساؿ السشطسة أو مقاوم

والذخكاء  والسدتثسخيغ والسدتفيجِغيغ عاملالقجرتيا علٍ جحب مغ و  ؛ٗعتخاؼ بالسشطسة )سسعتيا(تديج مغ او  ،الذخعية
 (Huang-Horowitz, Freberg, 2016, p.197,200) لسشطسة.لجِيع تجاه ا، قةُ الذعػر بالثوتشس؛ اّخخيغ

العامليغ  فخادآِجِػلػجيا وؾيع وقشاعات ومجركات أمغ العػامل التُ تؤثخ فُ  اليػية التشطيسية وتعج
 شعكذِ حؼآمخ ال ،علٍ قخاراتيع وسلػكياتيع ومغ ثع أدائيع،تؤثخ فُ مدتػػ و دافعيتيع  وتحجد مدتػػ ، بالسشطسة

يسية) .ةشطسنجاح الس علٍ  (098 ، ص6108 ،بخـا
أاكاديسية وأقداـ كليات مغ  تذسلوليػية التشطيسية علٍ الجامعات وما تشدحب أىسية ايسكغ أف ، وبالسثل

جامعة أؼ داب تاكا فإفكحلظ ، و فُ ضػء ىػيتيا التشطيسية إستخاتيجية يعقخارات ِتخح ؾيادات الجامعةحيث متشػعة، 
ومتسيدة ومدتسخة تتفػؽ مغ  مغ سسات جػىخيةأو الكلية الجامعة تلظ ما تتستع بو ِتػقف علٍ دة تشافدية مية أو كلي

أو الكلية علٍ زيادة للجامعة القػية اليػية التشطيسية  تؤثخخ٘ليا علٍ نطخائيا السشافديغ ليا فُ ذات السجاؿ، كسا 
ء أعزاء ىيئة التجريذ  ، مسا ِؤدؼ إلٍ تعديد مدتػػ دافعيتيع للعسل فيياكحلظ و يع فييا، وثقت نحػىا والتداميعليا ٗو

          آشخاؼ السدتفيجة مشيا سػاء الص٘ب أو الباحثيغ أو غيخىع.وزيادة ثقة سسعة الجامعة أو الكلية 
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 قللت ٓنيا ؾيسة ذات اليػيات أفب تجخيبُ دليل خ٘ؿ مغاليػية التشطيسية  أىسية علٍ وأاكجت إحجػ الجراسات
، وتديج مغ مدتػػ الخضا الػضيفُ، وتقلل مغ الدلػؾ السشحخؼ، وتيدخ العسل بيغ الػضيفُ الجوراف معجؿ مغ

 (Stanske, 2017, p.34)الجساعات. 
، فإف اليػية التشطيسية ليا صلة بكيؽية عسل السشطسات. وثسة تأاكيج فة إلٍ أىسيتيا الشطخية والعلسيةبإضاو 

ٗ يسكغ أف تػجج مغ دوف شعػر مجرؾ لليػية التشطيسية.  صػيخوالت، واٗتراٗت، ة الفعالةالؿيادة التشطيسيأف  علٍ
وتحديغ ، بشجاح تػفخ اليػية التشطيسية أيًزا وسيلة يسكغ للسشطسات مغ خ٘ليا تشفيح بخامج التجريب الستشػعةو 

تعامل بفعالية مع التغييخات بيغ السشطسة ، وإدارة الفعالة، والآعزاء لسذاركةالدلدة عسليات ال، وضساف إنتاجية
  (Rast III, 2010, p.3) وداخليا.

  أنيا: فُ الكلياتو ومشيا الجامعات  ،ٓؼ مشطسة ةيأهسية الههية التشعيس إجساؿ يسكغما سبق وبشاًء علٍ 
 .فُ عسلية اتخاذ القخارات إستخاتيجية القادةإشاًرا مخجعًيا ِخشج تعج  .0
 السشطسات من غِرىا نػع بيا تتمِز جػىخية سمات فِيا ؿتتأص التُ للسشطسة التنافسِة للمِزةمرجًرا  تصبح .6

 .تقلِدىا أً محااكاتيا محاولة صعبػال مغ يكػف  بحِث شػيلة ًتستمر مدة
  يع.ومجركات يعوقشاعات يعوؾيس بالسشطسةآعزاء ِجِػلػجيا أتؤثخ فُ  .1
ء آعزاء  فُ زيادة تديع .9   تيع ليا.فُ أعساؿ السشطسة أو مقاوم تيعومذارك يعشالتعاوف بيو  يعالتدامو ٗو
 .ومغ ثع علٍ قخاراتيع وسلػكياتيع أدائيعتؤثخ فُ مدتػػ و آعزاء بالسشطسة ة دافعي تحجد مدتػػ  .5
 .الػضيفُ ىعرضاوتديج مغ مدتػػ  آعزاء بالثقة شعػرُ تشس .2
 مشيا. لسدتفيجةآشخاؼ ا لجػ وتعدز سسعتياتيا، الحرػؿ علٍ شخعي فُتداعج السشطسة  .7
 .مشيا آشخاؼ السدتفيجة علٍ جحب السشطسة ةتديج مغ قجر  .8

 الشعريات التي تدشد إليها الههية التشعيسيةسادًسا: 
 وميج، James (0908 ) ، وجيسذ Cooley (0916) كػلُ ، مثلوضع علساء اٗجتساع وعلساء الشفذلقج 

Mead (0919 ، ) الفكخة وتتسثل مغ البحث حػؿ اليػية فُ سياؽ السشطسات. آسذ ال٘زمة لسديج ( 0959) وإريكدػف
 & Albert مثل علٍ نصاؽ واسع التشطيسُفُ السجاؿ العجِج مغ الباحثيغ  ياستخجمتُ اآساسية حػؿ اليػية ال

Whetten 1985 ،Gioia 1998 ،Dutton et al. 1994 ،Ashforth & Mael 1996) ُتع ِأف اليػية ىُ "بشاء ع٘ئقُ  ف
  (Bloch, 2014, pp.109-110) . لو بالتفاعل مع اّخخيغ"تذكي

 :، وذلظ علٍ الشحػ التالُةيدتشج إلييا اليػية التشطيستيسكغ عخض بعس الشطخيات التُ فُ ىحا الرجد و 
  Social Identity Theory  :نعرية الههية االجتساعية .0
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الثسانيشيات مغ قبل ىشخؼ تاجفيل وجػف  فُ مجاؿ علع الشفذ اٗجتساعُ فُبجأت نطخية اليػية اٗجتساعية 
 ميل شبيعُ إلٍ التساىُ مع ِيعلج آفخادأف إلٍ شطخية ىحه ال ذيختو  Henri Tajfel and John Turner تيخنخ

ً٘ يذكلػف  وأنيع ،يعف معػ اّخخيغ الحِغ ِخوف أنيع متذابي عة اجس مع باٗرتباطنفدًيا قػًيا أو شعػًرا  تساث
مع  ال٘تساثلعة" مغ خ٘ؿ عسليات ا"داخل الجسمغ  آعزاء مع اٗرتباطتع تعديد ىحا يو  ،اجتساعية معيشة

حفدىع الخغبة فُ الحفاظ ت آفخادف إ وحيث .ىع""نحغ و" التقديعنػًعا مغ  ىحا يخلقو عة" ا"خارج الجسمغ  آفخاد
شفدو كجدء مغ الفخد لرؤية  خ٘ؿ مغ ُِتع تعديد التقجِخ الحات ،الحات السدتسج مغ الذعػر باٗنتساء تقجِخعلٍ 

 "نحغ أفزل مشيع". بسعشٍ عة الخارجية:االؿيع الدلبية إلٍ الجس رجاع/عدو، ومغ إإلٍ جساعة( )اٗنتساء عةاجس
(Kenny, Whittle & Willmott, 2011, pp.3-4)  

سلػكيا. عة و اعزػية الجسب Social Identity Theory( SIT)نطخية اليػية اٗجتساعية تيتع ومغ ثع 
نفديع ٓآفخاد  إدراؾ ية، تصػرت نطخية اليػية اٗجتساعية بيجؼ فيع كيؽا نطخية فخعية لٖدراؾ اٗجتساعُباعتبارىو 
 اتعايدتسج آفخاد جدًءا مغ ىػياتيع مغ عزػياتيع وتفاع٘تيع داخل الجس حيث ْخخيغ فُ البيئة اٗجتساعية.لو 

فخاد يغيخوف سلػكيع الذخرُ بديػلة لتبشُ مبادغ وؾيع الجساعة، بيشسا وقج ٗحع الباحثػف أف آ .وؼيسا بيشيا
ىحا اٗنتقاؿ/التحػؿ مغ اليػية الفخدية إلٍ ىػية الجساعة ىػ و يدعػف جاىجِغ للتػصل إلٍ تػافق داخل الجساعة. 

ييتع ىحا و غ الجساعات. أحج آفكار الخئيدة لشطخية اليػية اٗجتساعية لفيع الدلػؾ الستسيد والع٘قات الستبادلة بي
يربح عزًػا فُ  لكُالتحػؿ مغ اليػية الذخرية إلٍ اليػية اٗجتساعية بإضفاء الصابع الذخرُ علٍ الفخد 

 (Korte, 2007, pp.168-169)   الجساعة.
ع الشػ خ أو آفخاد أنفديع وفًقا لترشيفات ذاتية مختلفة مثل العس يعخؼ، نطخية اليػية اٗجتساعية ًء علٍاوبش

، تختبط اليػية التشطيسية ٍ الترشيفات اٗجتساعية. وبالسثلويذكلػف ىػيات جساعية قائسة عل ،أو السعتقجات الجِشية
الحؼ ِخبط  ، ولكغ الخابط الخئيذتختبط العزػية التشطيسية بتكػيغ اليػية التشطيسيةو  ،لسشطساتلباٗنتساء  بالذعػر

  (Buk, 2017,p.128) .سعخفُآعزاء بالسشطسة ىػ اٗرتباط العاشفُ وال
ويذيخ ماسبق إلٍ أنو مغ بيغ العػامل التُ تؤثخ فُ تذكيل ىػية السشطسة، شعػر أعزائيا باٗنتساء إلييا 

 وارتباشيع العاشفُ والسعخفُ بيا. 
اد أو خ٘ؿ ما يقػلو آفخ يسكغ فيع وتحليل التساثل داخل الجساعات وخارجيا مغ  اليػية اٗجتساعية ووفًقا لشطخية

  .السقاب٘ت والس٘حطات أو التجارب العلسية السشزبصة )تجارب تسثيل آدوار داخل الجساعة( عغ شخيق، يفعلػه
(Kenny, Whittle & Willmott, 2011, p.3)  

كذكل مغ أشكاؿ التبادؿ اٗجتساعُ  آشخاؼ السدتفيجةالع٘قة مع فإف ، ر نطخية اليػية اٗجتساعيةػ شطم مغو 
مذتخكة  ةاجتساعيمفاـيع اليػية اٗجتساعية للسشطسة إلٍ  تذيخو  .السحجدات الخئيدة لبشاء اليػية التشطيسية أحج تسثل
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 ,Buk, 2017) .نحػىا عة أو شعػًرا مذتخًكا باٗتجاه السدتقبلُساتحجد إشاًرا تفديخًيا مذتخًكا لتاريخ الجبيغ أعزائيا 

p.129) 
شبيعة صف ػ ب تيتعبجأت فُ مجاؿ علع الشفذ اٗجتساعُ التُ  اعيةويتزح مسا سبق أف نطخية اليػية اٗجتس

خ٘ؿ انتسائيع ليا وتساثليع ل ىػية أعزائيا مغ يتذك يةوتفدخ كيؽآفخاد داخل الجساعات وخارجيا، الع٘قات بيغ 
فُ فيع  اعيةنطخية اليػية اٗجتساٗستفادة مغ يسكغ و  ،وتبشُ ؾيسيا ومبادئيا وتفاع٘تيع مع باقُ أعزائيا معيا

وبيغ  وبيشيع ء ىيئة التجريذ بياالستبادلة ؼيسا بيغ أعزاالع٘قات شبيعة و وكيؽية تذكيليا، ىػية الجامعة أو الكلية 
 ومدتقبليا فُ الجامعةعلٍ تاريخ التعخؼ ، وكحلظ فُ مشيا سػاء الص٘ب أو الباحثيغ أو غيخىع آشخاؼ السدتفيجة

  .ئيابيغ أعزا إشار السفاـيع السذتخكة
 Symbolic interactionism     نعرية التفاعل الرمزي  .6

وقج  ؿ التفاعل اٗجتساعُ مع اّخخيغ.مغ خ٘ ووتعجِل لسعشٍل الشاس تكػيغكيؽية بالتفاعل الخمدؼ  تيتع نطخية
فُ دراسة الحِغ أثخوا  غالخئيديثشيغ مغ السفكخيغ إد ىشا علٍ يخكويتع الت. اتعػ ضمغ السػ  عجدلجراسة  اتع استخجامي

 George Herbert Mead and Erving Goffman   : جػرج ىخبخت ميج وإِخفيشج جػفسافىسا اليػية علٍ وجو التحجِج

ومعشاه )  the Iو، (نا اّخخوف مغ وجية نطخناااكيف ِخ  ومعشاه)  the me أف الحات تتكػف مغ Meadحيث ِخػ ميج 
ية كيؽإدارة مدتسخة لاليػية عسلية أف  Goffmanػفساف خػ جوي ،اكيف ندتجيب ٗتجاىات اّخخيغ وسلػكيع نحػنا(

     (Kenny, Whittle & Willmott, 2011,p.3,10)  .ع أنفدشا لْخخيغيقجت

ىػ عسلية اجتساعية ودِشاميكية تذتسل علٍ   personal identity، فإف ضيػر اليػية الذخريةMead وفًقا لسيجو 
 "I" فُ السقابل،والتُ تسثل الحات الخارجية/اٗجتساعية، و  "me " :ىسا فصاابخ مت يساالحات لكش لسفيػـجانبيغ مختلفيغ 
ىُ  "me "الفخد للحات الخارجية/اٗجتساعية، وبسعشٍ آخخ فإف      استجابة الجاخلية/الفخدية وىُ والتُ تسثل الحات

 بالتػقعات والسدؤولية اٗجتساعية. يابصويخ الفخد نفدو  يايفتخض والتُالفخد نحػ اّخخيغ  اتجاىات أو مػاقفمجسػعة 
وفًقا  والتُ حجدىا ىػ نحػهاّخخيغ أو مػاقف  تجاىاتو ٗأو رد فعلالحات الجاخلية/الفخدية فيُ استجابة الفخد  "I"أما 

 historical" التاريخُ"كل "الذ بسثابة علٍ أنيا الجاخلية/ الفخدية الحات خيفدت. وبالتالُ، يسكغ لترػره الذخرُ

figure"  فيػ قادر علٍ هقجرة الفخد علٍ م٘حطة اتجاىات اّخخيغ نحػ الخارجية/اٗجتساعية. ومغ خ٘ؿ  للحات ،
ميج نسػذج  تنقلالتُ و ليػية التشطيسية ا التُ تشاولت الدابقة الجراساتنتائج  وقج أشارت بالػعُ الحاتُ. هشعػر  شسيةت

Mead  ٍفُ بشاء اليػية التشطيسية تساعيةالخارجية/ اٗج الحاتإلٍ  التشطيسُالسجاؿ إل.  
(Stanske, Tomenendal and Dörrenbächer, 2017, p.66)   

فلع ِبحث أحج   Mead'sإلٍ نطخية ميج يغ فُ السجاؿ التشطيسُ قج أشاروا وعلٍ الخغع مغ أف العجِج مغ الباحث
الخارجية/اٗجتساعية علٍ اليػية علٍ  ية والحاتدمشيع كيؽية تصبيق أفكاره حػؿ الع٘قة بيغ الحات الجاخلية/الفخ 

 حيث ميج لشطخية نطيًخا تشطيسًيا  Hatch and Schultz(2002) ىاتر وشػلتد دراسة قجمتو  السدتػػ التشطيسُ.



31 

 

 ىاتر وشػلتد توتبش اليػية التشطيسية. الحات الجاخلية/الفخدية بالحات الخارجية/اٗجتساعية فُط ارتبمجػ ا توضحأ
لتعخيفات لاكأساس  عغ الثقافة التشطيسية للتعبيخالحات الجاخلية/الفخدية للسشطسة  ت مفيػـماستخج حيثمجخ٘ عرخًيا 

الخارجية  اتاكأساس للتعخيف عغ الرػرة التشطيسية للتعبيخالحات الخارجية/اٗجتساعية و ، الجاخلية لليػية التشطيسية
علٍ  اتغ مغ التعخيفيغ السجسػعتيىات اكل مغ اتؤثخ مغ خ٘ليوصف العسليات التُ ، إلٍ جانب لليػية التشطيسية

فا بشاء اليػية وصو  ،الجاخلية والخارجية لليػية التشطيسية اتفيع كيؽية تفاعل التعخيف، وذلظ بيجؼ ا البعسسبعزي
أربع  جِحجذلظ مغ خ٘ؿ تالتشطيسية بأنيا "محادثة أو حخكة مدتسخة بيغ الثقافة التشطيسية والرػر التشطيسية"، و 

   (Hatch and Schultz, 2002, p. 989,991) التالُ: علٍ الشحػ تخبط بيغ اليػية والثقافة والرػرة ت أساسيةعسليا
 . اّخخيغ(  الحىشية لجػ رػرالاليػية فُ  مغ خ٘ليا)العسلية التُ تشعكذ  mirroring اٗنعكاس - أ

  . ( ةيسيشطة التُ الثقافاليػية ف تزسيغ مغ خ٘ليا)العسلية التُ ِتع  reflecting التأمل/التفكخ - ب
 . الثقافة مغ خ٘ؿ مصالب اليػية(ب ِتع فييا التعخيف)العسلية التُ  expressing  التعبيخ -ج    
 اّخخيغ(. لجػانصباعات اليػية  عغ تعبيخالعسلية مغ خ٘ليا تتخؾ  التُ )العسلية impressing اٗنصباع -د    

ميج والحؼ  لشطخية تشطيسُال فُ إشار الدياؽ اليػية التشطيسيةاء لبش العسليات آربع (0رقع )شكل ضح ويػ 
" والتُ تعبخ I، حيث تختبط عسليتُ التأمل/التفكخ والتعبيخ بالحات الجاخلية للسشطسة "ىاتر وشػلتدوضعتو كل مغ 

عبخ عغ صػرتيا والتُ ت" meعغ ثقافتيا التشطيسية، وتختبط عسليتُ اٗنعكاس واٗنصباع بالحات الخارجية للسشطسة "
 (Hatch and Schultz, 2002, p.995)التشطيسية:  

 

 

                                                   
        

                                                                       
                                                                                                            

 
           

                                                                               
 

م٘حطة التفاعل اٗجتساعُ الحؼ يحجث بذكل شبيعُ مغ خ٘ؿ الس٘حطة  ووفًقا لشطخية ميج يسكغ
 . اّخخيغ، وفُ السػاقف اٗجتساعيةفيع اليػية كصخيقة لتقجيع الفخد لشفدو أماـ ويسكغ  ،بالسذاركة أو بغيخ السذاركة

(Kenny, Whittle & Willmott 2011, p.3) 

عملية التفكر 

               

               

  

التعبير عملية 

                

                 

االنعكاس عملية 

                  

                  

                 

عملية االنطباع 

   

 الذات
 الخارجية

الذات 
 الثقافة الهوية الصورة الداخلية

 ( عمليات بناء الهوية التنظيمية1شكل رقم )
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العسليات  تػضيففُ ضػء نطخية التفاعل الخمدؼ و  أو الكليةمثل الجامعة أؼ مشطسة ىػية  دراسةويسكغ 
كل مشيا  تذكيلعلٍ كيؽية تعخؼ الو تيا، صػر و  تيا التشطيسيةفوثقا الجامعةىػية بيغ  صف الع٘قاتلػ الدابقة آربع 

    .وتفديخىا الجامعةالتفاع٘ت اٗجتساعية بيغ أعزاء م٘حطة فييا مغ خ٘ؿ والعػامل السؤثخة 

  لههية التشعيسيةدراسة امداخل سابًعا: 
جػانب مختلفة  مشيا لقجـ كي حيث ،ليػية التشطيسيةج أاكثخ مغ ترشيف للسجاخل التُ تتشاوؿ دراسة اِػج

 :، ويسكغ عخضيا علٍ الشحػ التالُليػيةل
 الترشيف األول .1

فُ العلـػ  واسعيغ مشطػريغتحجِج  يسكغ ، إٗ أنوليػية التشطيسيةحػؿ ا علٍ الخغع مغ تعجد السجاخل
 ِغىح أف اعتبار يسكغو  .ئُبشاال السشطػرو  ،ػاقعُال السشطػرا سىو إدارة والتشطيع.  اتفُ دراسبآخز ية و اٗجتساع

ات السشدػبة دسال تطيخة دلدلػاقعُ للال الصخؼ الحؼ يسثل السشطػرفُ  ،سلدلة مترلة شخفُفُ  افقعي السشطػريغ
 ٗ يسكغ ئُبشاالحؼ يسثل السشطػر الفُ الصخؼ اّخخ و  ،ة فيياػجػدالفعلية الس الخرائزتذسل والتُ لسشطسات ل

. بسعشٍ ايذأنػف معخفتو بعُ ج  ما يعتقجه الشاس أو ِ   التعخؼ علٍفقط  غيسكولكغ ، انفدي الخرائزىحه  التعخؼ علٍ
، وليذ ةلسشطسلات بذكل أاكثخ مرجاؾية كتعبيخ عغ كيؽية فيع الشاس دس، ِتع فيع الئُبشاالالسشطػر ، مغ خ٘ؿ آخخ

  (Kenny, Whittle & Willmott, 2011, p.6,7) .انفدي للخرائزمباشخ  اكػصف
ىُ عبارة عغ الخرائز الفعلية للسشطسة، ومغ  ػاقعُال أف اليػية التشطيسية مغ السشطػر قمسا سبويتزح       

   .آعزاء لخرائز السشطسة التُ يعسلػف بياعغ كيؽية فيع  تعبيخئُ فيُ بشاال السشطػر
 الترشيف الثاني .2

 مجخليغ إلٍ Glynn (6118) جليغ تر أشا، ألبخت وويتغ وقجم الحؼ اليػية التشطيسيةمفيػـ  بعج ضيػر
 ستخاتيجُٕالتػجو امجخل ، و (ات آساسية)قائع علٍ الدس essentialistساسُ السجخل آ: اىس نطخييغ أساسييغ

Strategic orientation  . تحجد و ". يعكذ الذخرية التشطيسية الحؿيؿيةساسُ بأنو "السجخل آ (6118عخؼ جليغ )تو
 / أو يدتخجـ مغ أجل "السيدة التشافدية". ستخاتيجية وٕاذ القخار و/ أو اخعسلية اتب ِختبطستخاتيجُ كسػرد ٕالتػجو ا

بثقافة السشطسة وفيع  اختبط بصبيعتيت آساسُ أف اليػية التشطيسية السجخل، ِػضح عشج تصبيقو علٍ التعليع العالُو 
 مجخً٘ آصػلُ باعتباره  /ساسُآ السجخل( إلٍ 6105) Stensakerأشار ستيشدااكخ و  .ظ الثقافةأعزاء السشطسة لتل

فُ  السذاركةتأثيخ القائج عشج  مجػيداعج ىحا التفديخ فُ تػضيح و  ،ِخكد علٍ اٗستسخارية )أؼ التاريخ والتقاليج(
ستخاتيجُ الحؼ ِتسيد بأنو "تكيف ىادؼ مع بيئة متغيخة ٕالتػجو امجخل ، السقابلفُ و  أنذصة التغييخ التشطيسُ.

التعليع العالُ بتصػيخ  مشطساتستخاتيجُ فُ السسارسة العسلية حيث تقـػ ٕيسكغ رؤية التػجو او وتغييخ أاكثخ جحرية". 
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، وتصػيخ فخص ججِجة ػيتيا فُ مػاجية الطخوؼ الستغيخة، مثل السشافدة الججِجة، ونجرة السػاردلتأاكيج ىمجاخل 
التعليع  مشطساتود الفعل علٍ ترشيف ، مثل ردتيجيات استجابة للسصالب الخارجيةستخإقج يكػف تصػيخ او للدػؽ. 

  (Saichaie, 2018, p.4)      .العالُ
 لثالترشيف الثا .3

فُ  آوؿع٘قتيا بالسشطسات:  التُ تتعامل مع اليػية مغ حيث السجاخليد بيغ اثشيغ مغ يسالتيسكغ 
 organizational لتشطيسيةفُ الشطخية ا اّخخو ،  corporate identity إدارة مشطػرمغ يػية الب يتعوي، التدػيق

theory  ،خكد علٍ اليػية التشطيسيةوي identity  organizational. اجتحب ىحا السػضػع انتباه الباحثيغ فُ  ولقج
الت٘قح  السختلفة تتفاعل وبجأت عسلية السجاخل، بجأت ىحه اتفُ التدعيشو  .إدارؼ ؿ اترإستخاتيجية وفُ اٗ

السثسخة  الدبل، مسا فتح العجِج مغ متعجد التخررات لليػية مجخلضيخ  تيجة لحلظ. ونالسجاخلبيغ بعس  يئبصال
 (Soenen and Moingeon, 2003, p.13)  لسشطسات.ل ليػيات الجساعيةاذكل كبيخ فيع عدز بالتُ تالججِجة و 

 السدتفيجِغو  العامليغ فيعبأنيا  -organizational identity اليػية التشطيسيةحجػ الجراسات معشٍ وحجدت إ
فيُ  -corporate identity إدارةمشطػر مغ يػية الأما  ،ذخرية السشطسة التُ تسيدىا عغ أقخانيا أو مشافدييال

  (Dowling & Otubanjo, 2011, p.175)   .عغ ذاتياة شطسسس ليػية الالتعبيخ الخمدؼ والسلسػ 
، بل نفديا فحدبما تجركو السشطسة عغ  ؼ ار إدمشطػر مغ   corporate identityٗو تسثل اليػية التشطيسية 

ميسة لتأسيذ  اليػيةتعتبخ و كسفيػـ مػجو للخارج. السشطسة ، غالًبا ما ُتفيع ىػية و السشطسة. وبالتالُشلعما تأيًزا 
وإدارة واٗتراؿ التشطيسُ فُ أدبيات التدػيق السشطسة الكتابات الستعلقة بيػية  وتطيخ. تياوسسع صػرة السشطسة

مفيػـ صعب يدتحق اتباع مجخل متعجد  ةياليػ ومغ ثع فع٘قات العامة والشطخية التشطيسية وعلع الشفذ. وال
، حيث ُِشطخ إلٍ آخيخ علٍ أنو مشطػر إدارؼ واليػية التشطيسيةمغ غالًبا ما ِتع التسييد بيغ اليػية و  التخررات.

  (Ihlen,2010) .سةخكد علٍ ما يعتقجه جسيع أعزاء السشطوي ،مفيـػ داخلُ السشحٍ
فُ  organizational identityعغ اليػية التشطيسية  corporate identity إدارة مشطػرمغ يػية التختلف و 

علٍ الخغع مغ أف ك٘ السفيػميغ و وبتخكيدىا علٍ الرػرة البرخية. للؿيادة ػضيفةالجرجة التُ ِتع بيا ترػرىا ك
ستخاتيجيتيا تؤكج علٍ الجور الػاضح إو السشطسة الخوابط القػية مع رؤية  ، إٗ أفماـية السشطسةيعتسجاف علٍ فكخة 

التدػيق الصخؽ التُ تعبخ بيا إدارة عغ ىحه الفكخة آساسية  مجخللقج حجد و يػية.اللٖدارة العليا فُ صياغة 
، فُ (والبيئة سجتسعتجاه ال السشطسة سلػؾمغ خ٘ؿ السشتجات واٗتراٗت و  الخارجية )علٍ سبيل السثاؿ شخاؼلٔ

يغ ومشطستيع )مثل دراسات اٗلتداـ التشطيسُ عاملحيغ أف آدبيات التشطيسية كانت أاكثخ اىتساًما بالع٘قة بيغ ال
 (Hatch & Schultz, 1997, p.357) . والتساثل التشطيسُ(
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 مغ وجية نطخػية اليتذيخ  حيث، واليػية التشطيسيةإدارة  مغ وجية نطخاليػية تسدج بيغ  مجاخل وتػجج
( حؿيقة مؤسدية 0) :لٍ أنياالبحث إلٍ رؤية اليػية عفُ  السجخليسيل ىحا و  ،التدػيق لليػية مجخلإلٍ إدارة 
 Pérez and del) .لسشطػرات العسلية وإداريةبا ِيتع( 1) السدتفيجِغ نحػ ارجُ( ذات تػجو علشُ خ6؛ )ملسػسة

Bosque, 2014,pp.4-5) 
  الترشيف الرابع .4

التُ  وآحجاثىع رواة القرز  لليػية علٍ فكخة أف البذخ narrative approach الدخدؼ السجخليعتسج 
يذيخ ك٘ السرصلحيغ إلٍ عسلية و ِخوونيا بأنفديع وغيخىع. وغالبا ما تدتخجـ مرصلحات الدخد والقرة بالتبادؿ. 

دخدؼ لجراسة اليػية فُ العجِج مغ ال لالسجختع استخجاـ ولقج  .ذات مغدػ ب آحجاث والذخريات بصخيقة تختي
الدخدؼ  السجخليعج ، و التخررات، بسا فُ ذلظ علع الشفذ وعلع اٗجتساع واٗتراٗت والفلدفة والصب الشفدُ

آعزاء  ، بل ترف أيًزا ىػياتٗ ترف آحجاث فحدب والخوايات ة ٓف القرزميًسا فُ أبحاث اليػي
اٗش٘ع علٍ الستعسقة والحخة، و  سشطسةالسقاب٘ت ال إجخاء الدخدؼ مغ خ٘ؿ استخجاـ السجخل ويسكغ السذاركيغ.و 

   .الثخؼ  التأمل الحاتُ تجويغ الس٘حطات التُ تغتشعو اليػميات/  سجلو  الحاتية الديخ
(Kenny, Whittle & Willmott, 2011, p.3) 

الخارجية ٓنيا  وآخخػ ٕدارية تتذكل مغ الخوايات احيث "confluent"  ليا عجة روافجاليػية التشطيسية و 
الثقاؼية  الخيادة التُ تذيخ إلٍ التشطيسية القرز سخد ، إلٍ جانبتحجد درجة شخعية مصالب اليػية التشطيسية

 (Stanske, 2017, pp.29,34) للسشطسة.
يخ أىسية سخد القرز فُ الع٘قات العامة ومجاٗت اٗتراؿ آخخػ ذات الرلة وتأث وتججر إشارة إلٍ

بالتػاصل مع بعزيع  لٔفخادتدسح  إقامة ع٘قاترواية القرز  تيحتو  الدخد علٍ مسارسات اٗتراٗت التشطيسية.
فُ دراسات اٗتراٗت التشطيسية حيث ِخكد  اسائجً  انسػذجً الخوايات  وتعجالسشطسات وداخل السجتسعات.  البعس ومع

ستخاتيجية السشطسة فُ إيسكغ دمج الدخد كجدء مغ اكسا  عالع.لقرز لفيع الل آفخاد بشاءىحا السشطػر علٍ كيؽية 
الدسات  تعجِلة فُ ىسؼ قرًرا للسداخو لسشطسة أف تليسكغ  حيث. تقجيع ىػية معيشة لتتػافق مع ترػرات معيشة

 (Huang-Horowitz, Freberg, 2016, pp. 203-204)   .الدسعتي التُ تتػافق مع ترػر الجسيػرو ة ليػيتيا خئيدال
، ةجيآشخاؼ السدتفبيغ ة ع٘قز التعد  التُ ، يسكغ تذكيل اليػياتالثقاؼية لقرزلالستعسج  الدخدغ خ٘ؿ مو 

 ًسامي االذخعية مػردً تعج حيث (Stanske, 2017,p.50)  ،علٍ الذخعية والجعع حرػؿالفخص  تيح للسشطسةمسا ِ
ِختبط إرساء  اكسا ،متعجدةمعتقجات وشقػس أعخاؼ ثقاؼية ورمػز و تتزسغ نفديا فُ سيشاريػىات  قجيعلت ةللسشطس

 (Clegg, Rhodes and Kornberger,2007, pp.509-510) . للغة والدلػؾ الخمدؼ  آعزاء استخجاـب السشطسةشخعية 
التعليع  لسشطسات( مجاخل نػعية لجراسة شبيعة اليػية التشطيسية 0971  ،0976) Clarkاستخجـ ك٘رؾ ولقج 

" أو "الدخد قرز آعساؿ البصػلية لتعليع العالُ أف "ل مشطسات ث٘ثالحؼ أجخاه علٍ ثو كذف فُ بححيث العالُ. 



35 

 

أساًسا ٓبحاث اليػية يعج اعتبخ الباحثػف أف عسل ك٘رؾ و  ،السشطساتتلظ ىػية بشاء فُ  اا قػيً السؤسدُ" لعب دورً 
  (Saichaie, 2018, p.3) التعليع العالُ. مشطساتالتشطيسية فُ 

السشطػر الػاقعُ ، فسشيا يسكغ مغ خ٘ليا دراسة اليػية التشطيسية إلٍ تعجد السجاخل التُ سبق ماويذيخ 
ومشيا  ،لخرائزحػؿ تلظ اآعزاء  معتقجاتيعبخ عغ الخرائز الفعلية للسشطسة، والسشطػر البشائُ ويعبخ عغ و 

 ويختبط ، ومجخل التػجو إستخاتيجُويختبط بتاريخ السشطسة وتقاليجىا وثقافتيا، ويعكذ شخريتيا السجخل آساسُ
. مغ خ٘ؿ تحقيق ميدة تشافدية فُ مػاجية الطخوؼ الستغيخةالسشطسة  ةػيلتأاكيج ىيدتخجـ و بعسلية اتخاذ القخار 

وتخسيخيا،  سدتفيجِغ، ويذيخ إلٍ أىسية دور إدارة فُ صياغة ىػية السشطسةلوييتع باإدارؼ أو التدػيقُ والسجخل 
والسجخل الدخدؼ ويدتخجـ القرز التشطيسية  ،السشطسةو عزاء الع٘قة بيغ آخكد علٍ وييسُ والسجخل التشط

 ستخاتيجية السشطسة. وتعجِليا، ويجمج الدخد كجدء مغ إ والخوايات فُ بشاء اليػية

      بالجامعات الههية التشعيسية محدداتثامًشا: 
ع٘قتيا بالسفاـيع آخخػ، و أىسيتيا، و خرائريا، و عادىا، أبو  ،مفيػـ اليػية التشطيسيةغ ع ما تع تشاولوفُ ضػء 

ليػية التشطيسية ل محجدات ةأربعإلٍ  يسكغ التػصل يا،جراستالسجاخل الستعجدة لو الشطخيات التُ تدتشج إلييا، و 
 علٍ الشحػ التالُ: فُ الفكخ التشطيسُ السعاصخ بالجامعات

 التشعيسيةالكيادة  .1
وىػ أمخ ٗ  ئيا،ا فُ عسلية بشاء اليػية وإعادة بشاأنيع أاكثخ آشخاؼ تأثيخً علٍ  ةسشطسال اتاديؾِشطخ إلٍ 

السعيارية وتدسح  خقابةليػية التشطيسية تديل الفا ِثيخ الجىذة بدبب وضعيع فُ الدلصة واىتساميع بتشطيع اليػية.
 (Dörrenbächer and Lappe, 2017, p.165)  آىجاؼ التشطيسية والؿيع والسعتقجات. شذخب

ة، سشطسال رسالةيُ الجية التُ ترػغ ف ،علٍ دور إدارة العليا فُ بشاء اليػية التشطيسية ياتدبآؤكج وت
 ةف برػر و السجِخ غالًبا ما ِختبط و  .آشخاؼ السدتفيجةة إلٍ سشطسللتقػـ بإيراؿ الؿيع آساسية و وتحجد أىجافيا، 

ٔشخاؼ ل ةسشطس، ويلعبػف دوًرا ميًسا فُ تقجيع ىػية الةرسسيخيقة والعامليغ بيا بصة سشطسال ف سثلػ يإنيع  حيث ةسشطسال
ف و السجِخ بيا  ِتسدظة مذتخكة مغ السعتقجات التُ ، يسكغ اعتبار اليػية "مجسػع. مغ ىحا السشطػرالسدتفيجة

       (Bloch, 2014, p.123)  ."ودائع ومسيد فُ السشطسة جػىخؼ حػؿ ما ىػ  آشخاؼ السدتفيجةو 

وحذجىا، وتحديغ قجراتيا علٍ مدتػػ الجامعة ىػ مغ يدتصيع تدخيخ الصاقات السػجػدة والكامشة القائج و 
علٍ اتخاذ القخارات وحل السذك٘ت، وإقامة ع٘قات إيجابية بيغ أعزاء ىيئة التجريذ وإشاعة الثقة بيشيع عبخ 

   (988، ص 6102 )حػيحُ،مختلف السدتػيات. 
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ًٗ فُ تصػيخ آقداـ آاكاديسية أ  أحج آاكاديسُ يعج رئيذ القدعو  ىع الؿيادات الجامعية الحؼ يسارس دوًرا فعا
التعليع العالُ، كسا أنو ِتحسل عبء إشخاؼ علٍ القدع ويتػلٍ ميامو العلسية والبحثية  مشطساتعلٍ مدتػػ 

ً٘ للقدع        (06، ص 6101،وحدغ وسعيج بخقعاف)يات إدارية. علٍ مختلف السدتػ والتجريدية، ويعتبخ مسث
ولٍ لقادتيا وما يقػمػف بو مغ إرساء ثقافة ٓيا السشطسة لشفديا، بالجرجة اسالرػرة الحىشية التُ تخس عػدتو 

ؼ العامليغ أ الجاخلُ السدتفيجلجػ  ا علٍ السشطسة سػاء كاف ذلظا إيجابيً يكػف انصباعً  و أفنشأتشطيسية قػية مغ 
ات شطسفالس ج،لٍ الخار إتشصلق ىحه العسلية مغ الجاخل  بحيث ،معيا لستعامليغسختلف الذخكاء وااك الخارجُأو  ،فييا

يديل علييا بشاء صػرتيا الحىشية السجركة لجػ كل مغ يعسل ويتعامل معيا، وبالتالُ  ساسآالتُ تعسل علٍ ىحا 
يسية) بشاء وتفعيل ىػيتيا التشطيسية.يديل علييا   (616، ص  6108 ،بخـا

فُ دعع ثقافة تشطيسية تؤكج علٍ إبجاع والتسكيغ  السختكد آساسُتسثل  الجامعة اتؾيادوبالسثل، فإف 
والتسيد، وتسشح آمغ الشفدُ واٗجتساعُ ٓعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة، مسا يديع فُ تحقيق ميدة تشافدية ليا 

  (002ص  ،6107)عثساف،ؼيسا ِتعلق بجػدة الخجمات السقجمة للسدتفيجِغ مشيا. 
مع  -ةعمالجابػصفيع عشػاف تلظ  -ةعمجاالقادة شبيعة الع٘قات التُ يؿيسيا  تزح مسا سبق أفوي

 ةعمللجاصػرة إيجابية ، حيث تديع الع٘قات الصيبة فُ بشاء تياتشعكذ سلًبا أو إيجاًبا علٍ ىػي ،السدتفيجِغ مشيا
ة السخونة فقج ِؤدؼ ذلظ إلٍ نقل صػرة سلبية لجػ السدتفيجِغ مغ خجماتيا، أما إذا اتدست تلظ الع٘قات بالجسػد وقل

 وخجماتيا لٔشخاؼ السدتفيجة.   ةعمللجا
نطًخا ٓف اليػية التشطيسية تعج بسثابة مجخ٘ت أساسية للتفكيخ الفعاؿ واتخاذ القخارات، وبالتالُ فيُ تتستع و 

 ؤىالزخورؼ أف يفيسيا قادة السشطسة وأعزابالقجرة علٍ تدييل اٗلتداـ والدلػكيات السثالية للسػاششة التشطيسية، فسغ ا
   (Atienza, 2017, p.571) سشطسة.فُ ال عاـالوكيف ِتع بشاؤىا عشج بجء مدارىع 

ء التشطيسُ لجػ العامليغ شطسلساىػية  تعسل علٍ تفعيل فأالسشطسة لؿيادة يسكغ و  ة عغ شخيق تذكيل الٗػ
ؿ يغ إدرااكو، وذلظ مغ خ٘جِخ خيقة مقرػدة وىحا ما علٍ السٗ ِتذكل بصخيقة عفػية، وإنسا ِتع تذكيلو بصؼ الحو 

 وىحا ِتصلب الجراية الكاؼية بشطخيات ،ةشطسىجاؼ السأ  ىجافيع تتحقق بتحققأف أ ىع إشعار إشباع رغبات العامليغ و 
الؿيع  ، وذلظ حتٍ ِتسكشػا مغ فيعالسذاركةت لياآ، وتصبيق مختلف ودواتأتفعيل قشػات اٗتراؿ و و  دالجوافع والحػاف

يسية،  ة.شطسسية للساٗجتساعية والثقاؼية للعامليغ وجعليا فُ حالة تػافق مدتسخ مع الؿيع التشطي  (615ص ،6108)بخـا
 ضسةلمنا لؿياداتاكبيًخا  دوًرا ىناك أن إلٍ( 6107، لسيغ) ودراسة  (2111، جًدةو اللطِف عبد) ولقج أشارت دراسة    
 فِيا اػبم ستفيجةالم آطراف أمام التنظِمِة اليًِة معالم تحدِد فُ ىلةمؤ قِادِة ًصفات دراتػق تمتلك التُ

ومسارسات نتساء لجِيع ليأتُ سلػكيع وترخفاتيع متصابقة مع سلػؾ اٗ مستًٌ من ًِقًَ ِنمُ ما ًىذا العامليغ
مغ ثع و  ،اتوتسييدىا عغ غيخىا مغ السشطس ةػللمنظممسا ِؤدؼ إلٍ تعديد الدسات الجػىخية ، تيعااديوترخفات ؾ
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  )عبد اللطِف .وتحقيق السيدة التشافدية ،للثقافة التشطيسية يعمتثالوا يعوانجماجآعزاء لتعبئة مرجًرا تربح اليػية 
 (16ص  ، 6107 ،لسيغو  ،011-069، ص ص  6101،جًدة و

ؤثخ فقط علٍ تٗ  اليػية التشطيسيةأف  إلٍالتعليع العالُ  التُ أجخيت فُ مجاؿ اتالجراس إحجػيخ نتائج ذتو 
 اتالؿياد كيؽية ترػر علٍكغ أيًزا ، ولتجاىيا رد فعليعو  القزاياأو  السدتفيجوف آمػرالصخيقة التُ يفدخ بيا 

 (Bastedo, Samuels and Kleinman, 2014, p.399)  ع وأدائيع ليا.دوارىٓ
يعكذ نسط  إحجػ الجامعات عغ أف نسط الؿيادة الستبع فُ( 002، ص 6107عثساف،)أسفخت نتائج دراسة كحلظ و 

، وىػ آمخ الحؼ ثقافة تؤدؼ إلٍ السخكدية وإنجاز آعساؿ بالصخؽ التقليجية الخوتيشية الخالية مغ إبجاع واٗبتكار
   سلػب الؿيادؼ الحؼ ِتبعو القائج الجامعُ علٍ تذكيل الثقافة التشطيسية للجامعة.ٓيذيخ إلٍ مجػ تأثيخ ا

 مغ خ٘ؿ الجامعة فُ تعديد ىػية الجامعةقادة السسارسات الؿيادية التُ يقػـ بيا  ةأىسيعلٍ  ما سبق ويؤكج
، ويطيخ ذلظ فُ صياغة رسالة تحديغ سسعتيا ودعع صػرتيا التُ تطيخ بيا أماـ السدتفيجِغ مغ الجاخل والخارج

، ىيئة التجريذ بيا أعزاءلجػ إيجابية تديع فُ تشسية الؿيع  إرساء ثقافة تشطيسية قػيةوتحجِج أىجافيا و  الجامعة
ء التشطيسُ، بإضافة إلٍ دورىع فُ دعع الع٘قات إيجابية مع  وتحقيق أىجافيع ودعع شعػرىع باٗنتساء والٗػ

    آشخاؼ السدتفيجة. 
 الثقاقة التشعيسية  .2

 مع تطيخ التُو  للسشطسة قةالعسي بالؿيع الثقافة تختبط حيث، ليػية التشطيسيةا تذكيلميًسا فُ  محجًداتسثل الثقافة 
  . الساضُ إلٍ وتذيخ لسشطسةل عزاءفيع آ تديع فُ التشطيسية الثقافةف وبالتالُ ،الػقت مخور

(Stanske, 2017, p.40,46) 

 تبخيخداعج أعزاء السشطسة علٍ ي اقػيً  ابسثابة مخجعً  تعجلثقافة التشطيسية ا إلٍ أفآبحاث الدابقة  وتذيخ
فُ السسارسات والصقػس  االؿيع الجساعية وتجديجىب ؼيسا ِتعلق ؾر جعغ تفخدىع الس عبيخىػيتيع والت مصالب

                  ( (Ravasi & Canato, 2015, p.52ات.    خجموال

إلٍ أف الثقافة التشطيسية تػحج الذعػر  وقج أشارت إحجػ الجراسات التُ أجخيت فُ مجاؿ التعليع العالُ
، وتعتبخ ميدة تشافدية تشفخد بيا عغ السشطسات السشطسة أعزاء لجػاعج فُ خلق اٗلتداـ وتد وإحداس باليػية،

)عبج الخزاؽ . مشيا والسدتفيجِغ ع لتكػف مشفخدة ومتسيدة فُ نطخ أعزائياآخخػ، كسا تقجـ بصاقة تعخيف للسجتس
 (  057، ص6109وعباس وأحسج، 

ثقافة التشطيسية الس٘ئسة تدتصيع تسكيغ الجامعات مغ علٍ أف ال( 067، ص 6107عثساف، ) اكسا أاكجت دراسة
وتكامل الػضائف السختلفة تبشُ فلدفة ورسالة واضحة،  امت٘ؾ سسعة مسيدة علٍ السدتػػ السحلُ والجولُ مغ خ٘ؿ

ًٗ مبتكخة لسذك٘ت للجامعة، واٗىتساـ بالعشاصخ البذخية الستسيدة بيا وتشسيتيا،  ، السجتسعوإنتاج بحػث علسية تقجـ حلػ
  وتحديغ الخجمات السقجمة لٔشخاؼ السدتفيجة.
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ات مغ مػاجية التحجيات الرعبة والستسثلة فُ السشافدة الذخسة والحفاظ علٍ مكانتيا شطستتسكغ السكُ ول
، وعقلشة دوافعيع آفخادتػجيات  إدارةة، مغ حيث شطساٗستعانة بالشطخة الثقاؼية للسإلٍ وحرتيا الدػؾية، تدعٍ دائسا 

صعب، إذ تربح  حؿيقُ وتحج   فُ رىاف  ات شطسالسوبالتالُ تكػف  ،ةشطسللسالسدتقبلية  تصلعاتالو  وتخسيع آىجاؼ
الستدارعة محلًيا  مػاجية التغيخات علٍات شطسالسىحه الثقافة ىُ الستحكسة فُ تعديد اليػيات التشطيسية، فيُ تداعج 

 (11ص ،6107، لسيغ) .وخخوجيا مغ الدػؽ شطسة السحدار وتخاجع فُ ان اوفُ الػقت نفدو قج تكػف سببً  وعالسًيا،
الرػر.  عخضالسعشٍ و  لتحجِج اليػيات وكحلظ ٗتخاذ إجخاءات تػفخ الثقافة التشطيسية سياًقا لتذكيلو 

 آلياتيع فُ الفيع، وىحا ِتزسغ إلٍ ثقافة مشطستيع ػف عخجِ، فإنيع ىػيتيع فُأعزاء السشطسة  يفكخ، عشجما وبالتالُ
صخيحة حػؿ ماـية  مصالبكلسا قجـ أعزاء السشطسة ف افتخاضات وؾيع أساسية. يصلق عليو، أو ما ةلثقافل الزسشُ
الثقافُ الحؼ ِتع تزسيشيع ؼيو. وبيحه الصخيقة تتجدج الثقافة فُ السرشػعات السادية  الدياؽ فإنيا تعبخ عغ، السشطسة

ادية لليػية مثل الذعار واٗسع وما إلٍ ذلظ( التُ يسكغ الس لجػانب)بسا فُ ذلظ مصالب اليػية وغيخىا مغ ا
حلظ ل ،السشطسة، وبالتالُ السداىسة فُ إنتاج مػاد ثقاؼية ورمدية لليػية التشطيسية ةاستخجاميا كخمػز للتعبيخ عغ ماـي

 فُ عسلية التعبيخ عغ اليػية. فإف السفاـيع الثقاؼية ُتشقل، جشًبا إلٍ جشب مع تأريخ اليػية
(Hatch and Schultz 2002, pp.1000-1001) 

 ياؾيستجدج و  تياالتُ تذكل فلدفتيا تعبيخ عغ شخريىُ ة فُ كثيخ مغ آحياف سشطسكانت ىػية الولسا 
اليػية علٍ  تطيخ معالع التأثيخ الثقافُ، فإف ةيسيشطتال تياثقافعشاصخ لباعتبارىا  ر إليياا، والتُ يذآساسية

وعادة ما تشعكذ ىحه الؿيع والدسات فُ رؤية  ،تتأثخ بذجة بالعشاصخ الثقاؼية التشطيسية ؿيعٓف الذخرية والية تشطيسال
 (Abdullah, Nordin & Abdul Aziz, 2013, p.452) .تيارسالو  ةسشطسال

 وتػصيليامعيشة تختبط باليػية،  تشطيسية ىػية مسيدة، ىُ إع٘ف عغ ؾيع بشاءلصخؽ إحجػ الوقج تكػف 
 وأمغ خ٘ؿ تقجيع مشتجاتيا  تياستخاتيجيإو  تيالسشطسة وفلدفل "تػصيل الؿيع آساسية أو بسعشٍ آخخ. عشيا عاجفوال

 آشخاؼ بيغ /الحػار، يذيخ بشاء اليػية التشطيسية إلٍ عسلية دِشاميكية لتبادؿ الخصاببسػجب ىحاو  خجماتيا".
 (Buk, 2017, p.129)  ة.والخارجي ةالجاخلي

ما تػصل إليو الباحثػف مغ نتائج تعدز علٍ  تُ أجخيت علٍ السشطسات التعليسيةال إحجػ الجراساتوأاكجت 
 ،وع٘قات إندانية ،وعادات وتقاليج ،تيا بسا فييا مغ ؾيعايا وعشاصخىا ومؤشخ ردور الثقافة التشطيسية بجسيع خرائ

عبخ عغ يإذ أف جسيعيا  ،والجقة ،يةوالسػضػع ،تاوالسذاركة فُ اتخاذ القخار  ،والسدانجة ،وحخية التعبيخ ،ـ اّارءاواحتخ 
ا ويحسل بعجً  التعليسيةة سشطسوكل عشرخ فُ الثقافة ِجعع تصػيخ وتحديغ أداء ال ،تيجُاستخ إالثقافة التشطيسية بفكخ 

 (09، ص 6108 العخومُ،) ق أىجافيا السدتقبلية.يحقوتميدة تشافدية  ااكتدابعلٍ  ىاويداعج ،ليا اتيجيً استخ إ



39 

 

فُ تحجِج تعج مغ أىع الجعائع التُ تديع  -كالجامعة -أؼ مشطسةثقافة  أفيسكغ القػؿ  ما سبقوبشاًء علٍ 
ونقليا فُ شكل  للجامعة الثقافة التشطيسيةعشاصخ تجديج  ِتعحيث  ،وتخسع ليا الدياؽ الحؼ يذكل تلظ اليػية ىػيتيا

 لسدتفيجِغل تقجيسياِتع ومشتجات  خجمات وأ ،ىيئة التجريذيقػـ بيا أعزاء  مسارساتأو سلػكيات و  ورمػز،شعارات 
الحفاظ علٍ مكانة متسيدة  وتداعجىا فُ علٍ سسعتياثخ وتؤ  تختبط برػرتيا للجامعة ومغ ثع فالثقافة التشطيسية ،مشيا
 السشافديغ ليا.نطخائيا بيغ 

 دتفيجةسلسختلف آشخاؼ ال ياأداة ميسة ٕيرالو التشطيسية  تيالذخري اأساسً تيا ورؤيالسشطسة تعج رسالة و 
 اٗفتخاضات والسبادغ والؿيع آساسية تزسغتو  ،لسشطسة وسياساتيا وإجخاءاتيااػجو الخسالة قخارات حيث ت ،السدتيجفة

 ،لسشطسة فُ السدتقبللبة خغػ حجد الخؤية الحالة السوت، وإِجِػلػجيات التُ تعبخ عغ ثقافة السشطسة وتذكل ىػيتيا
فيع  مغ أجليا بذكل مشفرل ضخ ع تعة بحيث ِشطسسفُ شخرية ال ايسً م اشرخً ستخاتيجية التشطيسية عٕا وكحلظ تعج

 (Martı´nez , Pe´rez, & del Bosque 2014, pp.53-54)   .وتصػيخىا اليػية التشطيسية وإدارتيا
 بشاءأمًخا ضخورًيا فُ ورؤيتيا  تيافُ رسال -كأحج عشاصخ الثقافة -الؿيع آساسية للسشطسة زسيغيعج تو 

 بيع. العامليغ واٗىتساـ ة والخؤية مػضػًعا وىجًفا مػحًجا لتحفيد جسيعالخسال محتػيات تقجـالتشطيسية، حيث  اليػية

خ فُ إنذاء صػرة تشطيسية مسيدة وفخيجة مغ نػعيا قادرة علٍ تسييد ثؤ تتحجِج مكانة السشطسة التُ اكسا تديع فُ 
 (Abdullah, Nordin & Abdul Aziz, 2013, p.455) السشطسة عغ مشافدييا فُ الدػؽ.

العسل ) ، ومغ بيشياة تديع فُ بشاء اليػية التشطيسيةالؿيع التشطيسيإحجػ الجراسات عغ أف نتائج ولقج أسفخت 
تديع فُ بشاء اليػية  السعتقجات التشطيسيةعغ أف كحلظ أسفخت ، و (ةشطساٗندجاـ مع أىجاؼ السالتعاوف،  الجساعُ،

التجاوب مع ضغػشات و ، ةشطسالس تخؾاٗستقخار الػضيفُ وعجـ و  لجػ العامليغ، ةشطسالسكانة م مثل، ةالتشطيسي
 (96-90ص ص ،6107،لسيغ)   .السشافدة

ل إستخاتيجية يالسعانُ وتػص نقلفُ  تديعالتُ  التشطيسيةخمػز الب التشطيسيةليػية اخ عغ يعبويسكغ الت
تحكيًخا بيػية  اكسا تربح ،خجماتيا معخوفة ومسيدة ة أوسشطسمشتجات ال تجعلتيا و عغ ىػي كذفتوبالتالُ ة سشطسال
وجيات نطخىع حػؿ  السدتفيجوف ِبشُ حيث  وتعديدىا السدتفيجِغ، مسا يداىع فُ الحفاظ علٍ ترػرات ةسشطسال
الدسات  وأ؛ تشطيسية علٍ أنيا "أشكاؿ ثقاؼية"ف إلٍ الخمػز الػ يشطخ الباحثو  ،ة بشاًء علٍ اٗنصباعات السخئيةسشطسال

ودائسة ومسيدة  جػىخيةأو تلظ السيدات التُ تعتبخ  تحجد ماـية السشطسةتعكذ الخرائز التشطيسية التُ  التُ
 (Bloch, 2014, pp.127-128). ةسشطسلل

، علٍ سبيل السثاؿ الذعارات،ف ،غالًبا ما تكػف الخمػز والجػانب السادية أساسية لتحجِج اليػية التشطيسيةو 
تحاوؿ إع٘نات علٍ إنتخنت والتلفديػف والرحف والسج٘ت و ٍ ما تسثلو السشطسة. تيجؼ إلٍ أف تخمد برخًيا إل

تعج آبعاد السادية مثل الجيكػر والتخصيط لسبشٍ السكتب الخئيدُ أيًزا رمػًزا و صػرة مخئية خاصة للسشطسة.  عخض
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يًزا إرساؿ إشارة قػية حػؿ روح أ العاملػف  ِختجيو الحؼ للدؼ يسكغ و  ،عخضيا السشطسةللرػرة السقرػدة التُ تخيج 
  (Kenny, Whittle & Willmott, 2011, p.12).  السؤسدة وؾيسيا

مغ خ٘ؿ تفعيل ثقافتيا التشطيسية التشطيسية  علٍ الجامعات حيث يسكغ تعديد ىػيتياسبق  ما ويشصبق
ز والذعارات يطيخ فُ الخمػ الجانب السادؼ و  وعشاصخىا آساسية، والتُ تتزسغ جانبيغ أساسييغ، ِتسثل آوؿ فٍ

ة فُ التعبيخ عغ شخريتيا الستفخدة ونقل صػرتيا الستسيدة  للسدتفيجِغ مشيا، مثل اسسيا التُ تدتخجميا الجامع
   وأبشيتيا وديكػراتيا.

 ة وتاريخياػجية الجامعويتزسغ أِجِػلفُ العشاصخ غيخ السلسػسة، التشطيسية  ةثقافللويتسثل الجانب اّخخ 
تزسيغ تلظ وؾيسيا ومعتقجاتيا وخرائريا الجػىخية التُ تحجد ليا مكانة متسيدة بيغ مشافدييا، ويسكغ  ومبادئيا

نقليا ونذخىا مغ خ٘ؿ مسارسات أعزائيا وتقجيع خجماتيا ومشتجاتيا  ة ورسالتيا، كسا يسكغالعشاصخ فُ رؤية الجامع
   إلٍ آشخاؼ السدتفيجة مشيا. 

 التساثل التشعيسي .3
يذيخ إلٍ كيؽية  ، كساالسشطسةفخاد ببط بو آتالسجػ الحؼ ِخ  بأنو Identificationالتشطيسُ  ساثلالتويعخؼ 

   (Fatma & Rahman, 2014, p.593)لسشطسة.ابيا  ف رفػ يوصف آعزاء ٓنفديع بشفذ الرفات التُ 

الحِغ  وآفخاد، جد ىػيتوحت أنيا أولو مخجًعا ذاتًيا  أف مشطستوعتقج الفخد يالتشطيسُ عشجما  التساثليحجث و 
آفخاد مع السشطسة ىػ تلبية  ثلوالدبب وراء تسا ،اتجاىي ةقف داعسامػ  وف خ طيي الحِغػف بقػة مع مشطساتيع ىع ساثلِت

   (Gümüş, Hamarat, Çolak & Duran, 2012, pp.301-302) تقجِخ.الو واٗنتساء  آمغمثل  يعاحتياجات
اٗستقخار وآماف الػضيفُ مغ الجػانب بالتقجِخ و العامليغ فُ أؼ مشطسة شعػر آفخاد ذلظ إلٍ أف ويذيخ 

   مغ ىػية السشطسة.  تجععو  تساثليع التشطيسُ، تديج مغالسيسة التُ 
السشطسة ؾيع ومعتقجات بأف  إقخار ِتزسغآوؿ  ،للتساثل مداريغىشاؾ  أف  Pratt (1998) أشار بخاتلقج و

 وؿيسل الفخد  عجِلت ِتزسغالثانُ و  ،مغ خ٘ؿ التقارب ويصلق عليو التساثلة الفخد: متذابية مع تلظ الخاصة بيػي
  (Pratt, 1998, p.8) .السحااكاةمغ خ٘ؿ  ويصلق عليو التساثل ا مع مشطستو:بحيث تربح أاكثخ اندجامً  وومعتقجات

البعج  :لتعليسية، وىُآعزاء فُ سياؽ السشطسات ا لتساثلأربعة أبعاد مختلفة  ت إحجػ الجراساتدحجولقج 
؛ الجساعةاٗرتباط العاشفُ بتلظ  ويعشُمعيشة؛ البعج العاشفُ  جساعةعزًػا فُ  وكػن إدراؾ الفخد ويعشُالسعخفُ 

 الشتائج ويعشُالدلػكُ  البعج وأخيًخا؛ يةخارجوجية نطخ مغ  الجساعةدٗلة الؿيسة السعيشة لتلظ  ويعشُ التقييسُالبعج 
 (Gümüş, Hamarat, Çolak & Duran, 2012, p.303). الدلػكية
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السشطسة سيتخح  معالفخد  ساثلعشجما ِتف ،ؤثخ بذكل مباشخ علٍ سلػؾ آعزاءِالتشطيسُ أف  تساثليسكغ للو 
خؼ مغ فصويكتدب الخضا ال تحؿيقياوسػؼ ِػجو جيػده بػعُ ذاتُ نحػ ، القخارات التُ تتفق مع آىجاؼ التشطيسية

 (Witting, 2006, p.4) .ٓىجاؼ ذات الرلةنحػ ا الدعُ إدراؾخ٘ؿ 
وبالتالُ إلٍ مدتػػ متجانذ للسػاقف  ىا،ومعاِيخ عة سالجاؾيع  اٗنجماج معإلٍ  ساثلالتقج ِؤدؼ و 

 ،تعديد احتخاـ الحاتفُ  آعزاء لتساثلالسحخؾ الخئيذ  . ويتسثلبإضافة إلٍ تعديد التعلع التشطيسُ، والدلػكيات
 للتساثل.  ية آعزاءافعتديج مغ د - السكانةمثل  -عة سالجلجيجة دسعة الفإف ال ومغ ثع

(Stanske, Tomenendal and Dörrenbächer, 2017, p.66)   
خارجية للسشطسة الجاخلية وال الترػرات /إدرااكات( أنو كلسا زادت جاذبية 0999جج داتػف وآخخوف )لقج و و 

السشطسة، وىحا ِؤدؼ إلٍ مديج مغ الدلػؾ التعاونُ بيغ آعزاء آعزاء مع  ساثل، كلسا زاد تبالشدبة ٓعزائيا
ء خارج السشطسة، والسديج مغ سلػؾ السػاششة التشطيسية.  داخل السشطسة، وسلػؾ أاكثخ تشافدية تجاه ىٗؤ

(Huang-Horowitz & Freberg, 2016, p.198) 
ِؤدؼ إلٍ نتائج إيجابية  التشطيسُساثل إلٍ أف الت Webber (2015)  MacLean andمااكليغ و ويبخ وأشارت دراسة
ء،   .للسشطسةوكحلظ مداعجة آفخاد علٍ تشسية شعػرىع باٗنتساء  العسل وخفس معجؿ دورافمثل زيادة الٗػ

(MacLean and Webber, 2015, p.156) 
 ،ة للسشطسةاكر  ُسج: السكانة الخارجية ال، وىُالتشطيسُالتساثل ث٘ثة متغيخات قج يكػف ليا تأثيخ علٍ  وتػجج

 باخت٘ؼ مجة تتأثخ اليػية التشطيسيةحيث اتزح أف  مجة الخجمة.و ، value congruence ُالؿيس / اٗندجاـتصابقوال
يعسلػف فُ السشطسة لفتخة أشػؿ الحِغ  آفخادف فُ السشطسة(. التُ قزاىا العزػ دشػاتالالعزػية ) الخجمة أو

التشطيسُ، وبالتالُ التساثل  جععت القػيةاليػية التشطيسية ف، ضافة إلٍ ذلظبإ. التشطيسية أقػػ  تياىػي يجركػف أفس
، اع٘تو داخل السشطسة، زادت تفالفخد فُ السشطسة ضلكلسا و  التشطيسُ.والتساثل تتػسط الع٘قة بيغ مجة العزػية 

 (Witting, 2006, p.2,5)مع السشطسة.  تساثل /، كلسا تساىٍسة، وبالتالُاحتياجاتو داخل السشط تلبية توزاد
 فُ ؿفالعم ،فِيا ِعملًن التُ المنظمة فُ أعزاءبصفتيم  أنفسيم العاملًن ـِقد آحِان من اكثيخ فُو

 ًِتبع إلِيا ُػِنتم ةػمجمًع إلٍ مااٗنضم إلٍ ذلك ٓنو ِحتاج الفرد ىًِة لتكػيغ اميًم ًرامصد ؿِشك المنظمة
لجيو روابط أاكثخ تًجد  ومسارساتيا مع مفاـيسو الحاتية،مبادئيا  تنسجم ما منظمة فُ ؿِعم الذَ ًالفرد. اتقالِدى

د والدعُ لتحقيق أىجاؼ أاكبخ لبحؿ الجيػ  ا، ويكػف لجيو استعجادً اليػية التشطيسيةجاذبية وشعػًرا أاكثخ التراًقا ب
 (068، ص 2111، جًدةو اللطِف عبد)السشطسة. 

آعزاء  ساثلٓىجاؼ التشطيسية، ِؤدؼ إلٍ زيادة تل امثالسعلػمات الػاردة حػؿ السشطسة،  تػافخأف  اكسا
 .مع مشطساتيع ساثل آعزاءعلٍ ت اسلبيً  اسيكػف لو تأثيخً السعلػمات الشقز السلحػظ فُ وفُ السقابل فإف  ،يغعاملال
(Witting, 2006, p.4)       
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عيا مغ خ٘ؿ تلبية بالتساثل م حيث ِتحقق شعػرىع ىيئة التجريذ بالجامعاتأعزاء  علٍما سبق ويشصبق 
يطيخ ىحا التساثل فُ قج و  وإتاحة السعلػمات، احتياجاتيع مغ التقجِخ واٗستقخار وآماف الػضيفُ والتشسية السيشية

 ومعاِيخىا، يامع ؾيس يعنجماجنحػ تحقيق أىجافيا، وا يععيسعغ شخيق  الجامعةإيجابية نحػ سلػكياتيع ومسارساتيع 
ئيع ليا،وزيادة  ،وزيادة سلػكيع التعاونُ وشعػرىع بالفخخ ٗنتسائيع ليا، واعتدازىع بسكانتيا، وسعييع نحػ تحديغ  ٗو

 . يديع فُ تعديد ىػيتياصػرتيا وسسعتيا بيغ مشافدييا ونطخائيا، آمخ الحؼ 
  لمسشعسة التدهيق .4

خ خجمة أفزل بأنو مجسػعة مغ آنذصة تقػـ بيا السشطسة لتداعجىا علٍ تػفي  marketingيعخؼ التدػيق 
للسدتفيجِغ، وتحقيق أىجافيا فُ ضػء ع٘قة مدتسخة تعػد بالشفع علٍ كل مغ السشطسة والسدتفيجِغ مشيا، ومغ ثع فيػ 
يذكل عشرًخا حيػًيا مغ عشاصخ الشجاح السدتقبلُ للسشطسة. والتدػيق ليذ مخادًفا للع٘قات العامة، أو اٗتراؿ، أو 

 (028ص ،6106،الذخيبُ وآخخوف )آمػر جدًءا مغ التدػيق.      الجعاية والتخويج، بل تعج كل ىحه
 آفخادبعس ّراء تتسيد بالؿيسة الدػؾية الفخيجة ولسا كانت سسعة السشطسة تسثل انعكاًسا ليػيتيا، فيُ 

قات الع٘و  اٗتراؿ غعتشجع  أف سسعة السشطسةوقج اتزح  مشتجاتيا وخجماتيا.نحػ السشطسة، وكحلظ  نحػ واتجاىاتيع
  غ والسجتسع السحلُ.يغ والسشافديعامل: الالسدتفيجة مغ بيشيع العجِج مغ آشخاؼمع 

(Huang-Horowitz & Freberg, 2016, p.201) 

تشطيسية يػية السشطسة ٓنو ِػصل آىجاؼ اللبالشدبة يعج اٗتراؿ التشطيسُ العشرخ آاكثخ أىسية و 
فقج  ،سسعة شيبة للسشطسة فُ الدػؽ  بشاءيداعج علٍ  الخارجمغ  يجِغبالسدتفاٗتراؿ  اكسا أف. لٔشخاؼ السدتفيجة

 & Fatma).فُ السشطسة يعأِ، مسا قج ِؤثخ علٍ ر حتٍ لػ لع يكغ مخصًصا لو ييعالسشطسة إلتشقلو يرل أؼ شُء 

Rahman, 2014, p.593)   ، الدياسات  مغ خ٘ؿ الخارجمغ  آشخاؼ السدتفيجةكدب ثقة ت أف ةسشطسلليسكغ و
 .ةسشطس، يربح التػاصل نفدو ميسة معقجة تتصلب الكثيخ مغ التشديق مغ جانب الومغ ثع اٗتراؿو لذفافة ا

(Bloch, 2014, pp.114-115) 
كيؽية إع٘ف عغ نفديا ، تؤثخ اليػية التشطيسية للكليات والجامعات علٍ وفُ سياؽ السشطسات التعليسية

ستخاتيجيات التدػيق إ علٍ عتسجتحيث (Bastedo, Samuels & Kleinman, 2014, p.400) ، لص٘ب السحتسليغأماـ ا
مثل إدارية والتجارية بذكل كامل ) دمج السسارسات نحػ جوتتو التشطيسية،  تياىػيفيجِغ لتػصيل القائسة علٍ السدت

أماـ  اجية لتسيدىالتسثيل ىػيتيا كػ أو الرػرة السخئية(  الشز)دتخجـ ت(، و الع٘مات التجارية والتدػيق التخكيد علٍ
السكانة ) التشطيسيةالرػرة  وبحلظ تربح ،اتراؿ وسائلعجة عبخ ذلظ و  ،اؼ السدتفيجة الجاخلية والخارجيةٓشخ ا

   (Saichaie, 2018, pp.3-4, p.7). لتدػيق ىػيتيا وتعديدىا ىحه السشطساتتدتخجميا  والدسعة( بسثابة عسلة
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  ؼيسا ِتعلق بشػع البخامج الجراسية فيجِغتحجِج احتياجات السدتلتعليسية بالسشطسات اتدػيق الستخاتيجيات إتتزسغ و 
آىجاؼ إستخاتيجية  وتذيخ إحجػ الجراسات إلٍ. ىػية الجامعة بشاًء علٍ شبيعة بخامجيا وجػدتيا تذكيلحيث ِتع 

 ما ِلُ:ومشيا  حجِثةالجامعات ال الخاصة بعجد مغتشعكذ فُ خصط التدػيق  التُ
(Zervina and Stukalina, 2019, p.763) 

 .لجامعةآاكاديسية لدسعة التحديغ  -
 ، ودعع الع٘قات بيشيا.الجاخلية والخارجية ةالخئيد آشخاؼ السدتفيجةتحجِج واستيجاؼ  -
 .خةوضع الجامعة كسؤسدة مبتك   -
 .مغ خ٘ؿ بخامج الجػدة وبيئة التعليع / التعلع السبتكخة البحػث والتسيد آاكاديسُ دعع -
 .والخقابة والسخاجعة ةيالسخجع السقارنةاء إجخ  -
  .الجولُالقػمُ و  ستخاتيجية والتعاوف ٕتػسيع نصاؽ الجامعة مغ خ٘ؿ البخامج ا -
 .تأميغ السػارد البذخية والسالية الكاؼية -
 .تػفيخ فخصة تسػيل لجسيع بخامج الجامعة -
 .ةالسدتسخ  ةالسيشي شسيةالتخكيد علٍ الت -
 .يلُ علٍ جسيع السدتػياتضساف الجعع إدارؼ والتذغ -

٘ب وأعزاء اكالص ويذيخ ما سبق إلٍ أف الجامعة تعتسج علٍ إستخاتيجيات للتدػيق قائسة علٍ السدتفيجِغ
وتحجِج احتياجاتيع مغ البخامج الجراسية والخجمات وآنذصة التُ تقجميا وذلظ بيجؼ تعديد  ىيئة التجريذ... إلخ،

 صة للتدػيق علٍ مدتػػ الجامعة، وتحجِج أىجاؼ إستخاتيجية ليا.  ىػيتيا، وقج ِتصلب ىحا آمخ وضع خ
تديع  ججِجة تدػيؿيةأدوات آليات و بجمج والجامعُ ات التعليع العالُ شطس، قامت مالسشافدةحجة  ومع زيادة

  (Saichaie, 2018, pp.5-6)علٍ الشحػ التالُ:  ويسكغ عخض عجد مشيا ودعسيا وتعديدىا التشطيسية بشاء ىػيتيافُ 

  الجامعةرسالة  - أ
مشيا سػاء  آشخاؼ السدتفيجةوإب٘غيا لكل مغ  للجامعاتالتشطيسية  ةيػيال تعديدفُ ميًسا دوًرا  ؤدؼ الخسالةت

 ستخاتيجُ.ٕ، مثل اٗعتساد والتدػيق والتخصيط اىجاؼعجة أ فُ تحقيق  وتديع ،الخارجية وأالجاخلية 
 أدلة الكميات والجامعات  - ب

 حيث تكػف  ،ل( اليػية التشطيسيةيأاكثخ الػسائل التقليجية لبشاء )وتػص viewbooks ت والجامعاتأدلة الكليا تعج
 وأعجادجامعة، الة أو بصاقات تخديغ تعخض حـخ ي، وفُ كثيخ مغ آحياف كتيبات ورؾتعجدة الرفحات، ملػنة)م

عجد مغ جراستيا ب قاـوقج  ،(لخخيجيغلحطة إنجازات الججِخة بالس٘و ، الص٘ب، والبخامج آاكاديسية، والفخؽ الخياضية
 للص٘ب السحتسليغ.للسدتفيجِغ وبالتحجِج التشطيسية  ايػيتيل الجامعةباحثيغ فُ التعليع العالُ لفيع كيؽية تػصيل ال
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 وسائل التهاصل االجتساعي -ج
، وتػاصليع سشطساتلدوًرا وسيًصا فُ تكػيغ ىػية آفخاد وا Social Media وسائل التػاصل اٗجتساعُتلعب  

آلية تدػيؿية فيُ  ،جتساعُ لتحديغ أنذصتياوسائل التػاصل اٗعبخ حس٘ت  إش٘ؽجيػًدا كبيخة فُ بحؿ حيث تُ 
   .وتعديدىا لبشاء ىػيتيا التشطيسية الجامعاتتدتخجميا  فعالة
 السهاقع اإللكترونية  -د

التػاصل بذكل مغ خ٘ؿ التشطيسية اليػية  تدتخجـ فُ بشاء ػ خخ أ آلية websites تعج السػاقع إلكتخونية
استخجاـ السػاقع إلكتخونية لتػصيل السيدات حيث أصبح  ،والجامعُ التعليع العالُمشتطع مع السدتفيجِغ بسشطسات 

 . ىحه السشطساتفُ  اعالسيً  االتشطيسية أمخً 
 الترشيفات العالسية -ه    

ات شطسمتع تصػيخ الترشيف العالسُ لتسييد  ولقج ،سشطسةعلٍ ىػية ال Rankings تؤثخ الترشيفات العالسية
الفئات الستشػعة  ستخاتيجُ إلٍ تدجيلٕعلٍ كل شُء مغ التخصيط ا هتأثيخ  امتجالتعليع العالُ الخائجة فُ آبحاث و 

ٓغخاض  والجامعُ ات التعليع العالُشطسالترشيفات ىُ أداة تدتخجميا م علٍ الخغع مغ أفو  الص٘ب. مغ
    .علٍ ىػية السشطسة تشعكذنذصة التُ قصاب، إٗ أف الترشيف لو آثار علٍ عجد مغ آاٗست

، ومشيا ما ليا فُ التدػيقبعس الجامعات ولقج عخضت إحجػ الجراسات مجسػعة مغ إجخاءات التُ تتبعيا 
      (Zervina and Stukalina, 2019, p.764)ِلُ:   

   .مػاقع التػاصل اٗجتساعُ عبخ سلدلة مغ مقاشع الفيجِػ بث وإصجار نذخات دورية أ أو ء مجلةإنذا -
 .إش٘ؽ حسلة علٍ وسائل التػاصل اٗجتساعُ للص٘ب -
 .إش٘ؽ حسلة لديادة الػعُ بالبخامج إبجاعية مغ خ٘ؿ نذخ مقاٗت إخبارية -
 الجامعة.الص٘ب ب لتحاؽالجراسية " لديادة افُ الخسـػ  لذخكاتامداعجة بعشػاف "بخنامج تشفيح  -
 .إنذاء ودعع تجخبة إيجابية فُ الحـخ الجامعُ لتذجيع التحاؽ الص٘ب واٗحتفاظ بيع -
 .دعع الص٘ب الػافجِغ حجًِثا -
 .وآرائيع حػؿ أداء الجامعة وأعزاء ىيئة التجريذ بيا جسع م٘حطات الخخيجيغ -
يػية الع٘مة ب اٗرتباطلٍ السدتيجفة ع االفئاتلتذجيع  ٓدوات التدػيق تػفيخ مػقع علٍ شبكة إنتخنت -

 .وؾيسيا university’s brand identity التجارية للجامعة
 . ياتتبعو  لستقجميغ بصلبات اٗلتحاؽااستجابات جسع  -
 .وتعديدىا university’s brand identityالحفاظ علٍ ىػية الع٘مة التجارية للجامعة  -
 .السشافديغعغ جسع بيانات  -
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 ذبكة إنتخنت، وغيخىا مغ وسائل التػاصل إلكتخونُ.لججِجة، كستخجاـ أساليب التخويج اا -
 السختلفةالػسائط عبخ قخارات ىحه ال ونذخالجامعية ث ػ سليات صشع القخار القائسة علٍ البحاٗستفادة مغ ع -

  يا.تخويجل
 ػزيعتحدغ و  السػارد الستاحةاٗستفادة مغ لتعطيع  اتعو خ ونطع إدارة السذ الحجِثةتبشُ التقشيات استكذاؼ و  -

 .مرادر التسػيل
 .وىُ التجريذ والبحث العلسُ وخجمة السجتسع -للجامعة ٔىجاؼ آساسية الث٘ثةل تسيدالسعخض ال -
 .سذاركةعلٍ ال ىعتحفيد و تصػيخ أدوات بحثية فعالة مغ خ٘ؿ  السدتفيجِغة مغ السدتيجف فئةالتعديد قػة  -
 .ةالسقخرات التُ ِتع تجريديا بالجامعمحتػػ تدػيق  -
 (.ٔصػؿ السادية والسداحاتلباعتباره "صػرة" الجامعة )استخجاـ أاكثخ فاعلية  الحـخ الجامعُتخويج  -
 .السشطسات الستخررة فُ التدػيقبيغ الجامعة و تػؾيع اتفاؾيات تعاوف  -
 إنذاء مكتبة للرػر. -
 .حديغ البشية التحتية التكشػلػجيةت -

سػاء  فُ التعخيف بيػية الجامعة وتػصيليا لٔشخاؼ السدتفيجةالتدػيق ِلعب دوًرا جػىخًيا  ويتزح مسا سبق أف
 الع٘قات إقامةالحجِثة مثل و وآدوات التدػيؿية التقليجية  اّلياتالجاخلية أو الخارجية، وذلظ عبخ العجِج مغ 

، شيفات العالسيةالترو  ،السػاقع إلكتخونية ،وسائل التػاصل اٗجتساعُ ،الكليات والجامعاتأدلة ، اٗتراؿ السباشخو 
سسعتيا قج تديع فُ تحديغ  ، وذلظ بيجؼ نقل صػرة إيجابية عغ الجامعةميااستخجٗإجخاءات الستشػعة تحجِج و 

 ، ومغ ثع تعديد ىػيتيا التشطيسية. أماـ آشخاؼ السدتفيجة
سثلة فُ : ؾيادة تفعيل السحجدات آربعة لليػية التشطيسية والستوفُ ضػء السعصيات الدابقة يسكغ القػؿ أف 

، وما ِتزسشو كل محجد مغ عشاصخ طيسية، والتساثل التشطيسُ ٓعزائيا، وتدػيق خجماتياشالسشطسة، وثقافتيا الت
 دعع ىػية السشطسة وتعديدىا.يديع فُ ومكػنات متعجدة، قج 

تربية جامعة القدم الثاني: واقع الههية التشعيسية لقدم التربية السقارنة واإلدارة التعميسية بكمية ال
  عين شسس

اليػية التشطيسية لقدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية بكلية إلٍ رصج واقع  ِيجؼ ىحا القدع مغ البحث
ؽ أدوات بِطتالػثائق السختبصة، إلٍ جانب مغ خ٘ؿ  نطخًيا وميجانًيا التخبية جامعة عيغ شسذ ومحجداتيا آساسية

 الدادة استص٘ع الخأؼ( علٍ -السفتػحة السقاب٘ت الذخرية -سباشخة وبالسذاركة)الس٘حطة الفُ راجوٕثنث البحا
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وذلظ  ، وعجد مغ ش٘ب القدع وخخيجيو بػصفيع مغ آشخاؼ السدتفيجة،أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع بالقدع
  .لجماعِةواِة ردلفت المقاب٘ت استجابات وااظلم٘حف اِدوت، وئِةدلمبت اماولمعلالجمع 

قج تزسغ و التخبية جامعة عيغ شسذ كلية تعليسية أحج آقداـ التخبػية بقدع التخبية السقارنة وإدارة ال ويعج
علُ ِج آستاذ الجكتػر/ دمحم قجرؼ لصفُ  0957أنذئ عاـ  الحؼتعخيًفا بالقدع  6109دليل القدع الرادر عاـ 

تع استحجاث تخرز إدارة التعليسية  0970فُ عاـ )رحسو هللا(، وكاف القدع ِػميا يدسٍ قدع التخبية السقارنة، و 
دليل )بجانب تخرز التخبية السقارنة، ومشح ذلظ التاريخ وحتٍ اّف يعخؼ بقدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية. 

    (9، ص 6109 ،القدع
 :التاليةربعة آ حجداتوفًقا للسواقع اليػية التشطيسية للقدع رصج ويتع 

 ادة األكاديسية لمقدمأواًل: الكي
الؿيادية لخؤساء مجلذ القدع الستعاقبيغ علٍ رئاسة القدع وانعكاساتيا علٍ سياساتو ونطع  السسارسات اويقرج بي

  :العشاصخ التاليةىحا السحػر تزسغ وي. وإنجازاتو عسلو
 أسمهب الكيادة الذي يتبعه رؤساء مجمس القدم  .1

التخبية السقارنة وإدارة التعليسية بكلية التخبية  لٍ رئاسة مجلذ قدعتعاقب العجِج مغ الدادة آساتحة ع قجل
مغ ىيئة أعزاء  عذخةوحتٍ وقت إجخاء البحث الحالُ حيث بلغ عجدىع  0957مشح إنذائو عاـ  جامعة عيغ شسذ

 .التجريذ العامليغ بالقدع
مجلذ  ةسئار ِتػلٍ الحؼ ذخز ويخػ أحج أعزاء ىيئة التجريذ بالقدع أف أسلػب الؿيادة يختلف باخت٘ؼ ال

يختلف أسلػب إدارة القدع مغ رئيذ قدع ّخخ؛ ؼبعزيع اتدع أسلػبيع بالحـد والبعس اّخخ ، حيث قاؿ " القدع
 . "اتدع أسلػبيع بالليغ والسيل أاكثخ للع٘قات إندانية، وبعزيع جسع بيغ آسلػبيغ

)مثل:  بعس آمػر أحيانا ُِتبع الشسط التذاركُ فرئيذ القدع  "أف ويتفق مع ىحا الخأؼ ما قالو عزػ آخخ 
جخاءات تشطيسية سخيعة ِتبع الشسط إتحتاج إلٍ الحـد واٗنزباط واتخاذ  ُ(، وفٍ آمػر التاتخاذ القخار، تقديع العسل

  ."ؼ الجيكتاتػر 
غ أوؿ ما نا عاصختيع مأللُ إضػء رؤساء آقداـ فُ وعبخ عزػ آخخ عغ رأيو فُ أسلػب الؿيادة فقاؿ " 

فييا فأعتقج إنو سخيع ٗـز رئيذ القدع ِتخح قخار و اتعيشت فُ القدع، لػ ؼيو بعس آمػر عشرخ الػقت ميع فييا، 
 ."شبًقا للسػقف، لكغ بيغلب عليو الصابع الجيسقخاشُ بيكػف آسلػب

قدع ويتع اتخاذ القخار بعس الفتخات كانت تتدع بالجيكتاتػرية مؽير مشاقذة مع رئيذ ال"  وذكخ أحج آعزاء أف
فييا أحيانًا  بيدتخجمياإللُ وآلفاظ  وسلػكياتفُ الحجِث والتعامل و رئيذ القدع  أسلػبوكاف دوف مخاجعة آعزاء، 

، وده بيشعكذ علٍ سلػؾ الص٘ب وعلٍ فُ السشاقذات والدسيشار دخخيةالتيكع و ال غيخ مشاسبة ترل لجرجة عبارات
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فتخات أخخػ مع آعزاء كأب ليع. و  رئيذ القدعكاف أسلػب تعامل أخخػ فتخات ُ فصػرة القدع وسسعتو. بيشسا 
 إذا كانػا سلبييغ يفخض قخاره الخئيذ ِبقٍ ديكتاتػر مديصخ بيخلػ إللُآعزاء ىع . فبشػع مغ الجيسقخاشيةاتدست 

يعشٍ آمخ عجِغ آعزاء، ، فغالبًا إللُ بيحجد آسلػب ىػ الذخز نفدو إللُ بيتػلٍ رئاسة القدع وبتابعيغ لوو 
      ."ِتػقف علٍ ندبة آعزاء الدلبييغ ويختلف باخت٘ؼ الفتخات الدمشية وتغيخ الؿيادات

ربسا ِخجع  أسلػب الؿيادة الحؼ ِتبعو رؤساء مجلذ القدعأف ىحا التباِغ فُ آراء آعزاء حػؿ  ويسكغ القػؿ
ئاسة مجلذ القدع، وكحلظ عجد الدشػات التُ قزاىا مشح إلٍ اخت٘ؼ الفتخة التُ عاصخىا كل عزػ مغ فتخات ر 

 يختلف كل مشيع فُ أسلػب ؾيادتو للقدع.   وقج تعييشو بالقدع، فخبسا مخ عليو أاكثخ مغ رئيذ قدع 
ف أِخجع إلٍ"  فُ إدارة القدع أف سبب اتباع معطع رؤساء القدع للشسط الجيسػقخشُ (*)القدع )ب( ويخػ رئيذ

معطع آحػاؿ  خبخة وؼيو عقليات معيشة مشيع ما ِشفعر ِبقٍ ؼيو غيخ آسلػب الجيسقخاشُ فُأعزاء القدع عشجىع 
للُ بتفخض علٍ رئيذ القدع ميسا كانت قػة شخريتو إنو ِتبشٍ نسط مشاسب ىُ إيعشُ أعزاء القدع وشبيعة القدع 

 . "للتعامل مع العقليات ومع الذخريات السػجػدة بالقدع
بالشدبة ٓسلػب إدارة: آمخ ِتػقف علٍ حاجتيغ: شبيعة القدع نفدو، وشبيعة الفخد. ( " وأضاؼ رئيذ القدع )أ

بالشدبة لصبيعة القدع تكاد تكػف ثابتة، إنسا شبيعة آفخاد بالزخورة متشػعة. فصبيعة القدع نفدو ِتسيد بالسشاخ 
ِخعٍ الخعية ا ِترخؼ بسشصق الخاعُ الحؼ آسخؼ ويغلب عليو ثقافة العائلة، وفُ إشار ده رئيذ القدع غالبًا م

ويبحث عغ مرالحيع وبيذعخ بالسدئػولية تجاىيع ويبحث عغ خيخ لييع وللقدع. وفُ فتخات الخئاسات السختلفة إللُ 
أنا عاصختيا الشػع ده مغ الثقافة مػجػد ولكغ مسكغ ِديج فُ فتخة حج ويقل فُ فتخة حج حدب شبيعة الفخد نفدو 

السعيجِغ، السجرسيغ السداعجِغ، لغاية آساتحة، يعشُ ؼيو عػامل كتيخ بتتحكع فييا. وبالشدبة  وحدب السػجػدِغ:
لصبيعة الفخد نفدو، ؼيو أفخاد بيسيلػا لجعع ىحه الثقافة، وؼيو أفخاد آخخيغ بيسيلػا أاكتخ للجانب إدارؼ التشطيسُ أو 

الثقافة العائلية يكػف ما بيعتسجش علٍ فكخة  الييخاركُ وضبط آمػر بذكل إجخائُ بذ علٍ الخغع إنو مسكغ
 ". دؼ بذكل كبيخ لكغ ما بيحاولر إنو يقػضيا إندانية

ويتزح مغ اّراء الدابقة أف أسلػب إدارة القدع ِتػقف علٍ شخرية رئيذ مجلذ القدع وعلٍ مجػ تبعية 
لتشطيسية العائلية الدائجة فُ القدع والتُ تيتع ا ِتػافق مع الثقافة امشاسبً  اِتبشٍ نسصً آعزاء لو، إٗ أنو فُ الغالب 

 بالع٘قات إندانية بيغ أعزائو. 

                                                           

الذين على رئاسته ولسادة رؤساء القسم المتعاقبين لإلشارة إلى ا، )د( على مدار البحث ج(، ))أ(، )ب(ز الباحثة الرمو استخدمت)*( 

 أدوات البحث اإلثنوجرافي. طبقت عليهم
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يػاجييا القدع ب إللُِتع حل معطع السذك٘ت "  )أ( القدع قاؿ رئيذالقدع، ب السذك٘تٓسلػب حل وبالشدبة 
لع ترعج سػػ  شػيلة فتخة مغو سدتػػ الؿيادات العليا بالكلية، لنادرًا ما تترعج و داخليًا علٍ مدتػػ مجلذ القدع 

 ".لحليا مذكلة واحجة فقط بعج ما أخحنا إجخاءات كثيخة قػؼ داخل القدع
، قج ِخجع إلٍ حخص الؿيادات العليا بالكليةأف تجشب القدع لترعيج أؼ مذكلة تػاجيو لسدتػػ  ويذيخ ذلظ إلٍ

وآقداـ  فُ نقليا لٔشخاؼ السدتفيجة القدع علٍ الحفاظ علٍ سسعتو التُ ااكتدبيا والرػرة الحىشية التُ ِخغب
 التشطيسية.  ىػيتوآمخ الحؼ ِشعكذ علٍ  ،آخخػ والؿيادات العليا بالكلية

ِلتـد آعزاء بأمػر معيشة حتٍ يحافطػا علٍ سسعة القدع،  وىػ آمخ الحؼ أاكج عليو أحج أعزاء القدع بقػلو "
 ."سسعة القدع أماـ آقداـ آخخػ بقجر إمكافف٘ تخخج الخ٘فات إلٍ الخارج حتٍ ٗ تؤثخ علٍ 

ٗ ِتع اتخاذ أؼ قخار بعقاب فقاؿ أنو "  القدعحل السذك٘ت بأسلػب وعبخ أحج أعزاء القدع عغ اعتخاضو علٍ 
ُ يخخج عشيا ٗبج أف للإقػاعج متبعة و  ؼيوصحيح، والسفخوض أف يكػف  وده مرأو محاسبة الستدبب فُ السذكلة 

ً، ثع ِتخح قخار علٍ مدتػػ بحيث يحاسب،  يعخض السػضػع علٍ مجلذ القدع ويتع إع٘ـ وإب٘غ أعزاء القدع أٗو
بج أف تػجج قػاعج ويكػف ىشاؾ عقاب معخوؼ ويصبق  ."القدع للعقاب، ٗو

ويذيخ ىحا آمخ إلٍ إغفاؿ جانب السحاسبية علٍ مدتػػ القدع، مسا قج ِؤدؼ إلٍ تياوف بعس آفخاد فُ الؿياـ 
ياميع أو التسادؼ فُ إحجاث تجاوزات ومذك٘ت داخل القدع، بسا ِؤثخ سلًبا علٍ صػرة القدع وسسعتو أماـ بس

 .   التشطيسية آشخاؼ السدتفيجة، وبالتالُ علٍ ىػيتو
  صياغة رؤية القدم ورسالته وأهدافه .6

خكًدا متسيًدا علٍ مدتػػ مرخ أنو يدعٍ إلٍ أف يحتل م" فُ إشار رؤية الكلية ورسالتيا، تحجدت رؤية القدع فُ 
و إلٍ والعالع العخبُ فُ تقجيع خجمات تعليسية عالية الجػدة فُ تخررُ التخبية السقارنة وإدارة التعليسية، وبسا ِؤىل

ُ إسياـ فُ إعجاد التخبػؼ السيش" اكسا تحجدت رسالة القدع فُ: . سًيا"وعال سًياوإقلي حلًيام متسيًدا اا تشافديً شغل مخكدً 
للص٘ب السعلسيغ بكلية التخبية علٍ مدتػػ السخحلة الجامعية آولٍ، وإعجاد الباحثيغ الستخرريغ فُ مجاٗت 

، 6109 ،دليل القدع)". جيع خجمات بحثية ومجتسعية متشػعةبإضافة إلٍ تق ،التخبية السقارنة والجولية وإدارة التخبػية
 (5 ص

ياغة رؤية القدع ورسالتو، وأف رؤية القدع تخسع لو صػرة مدتقبلية واتزح أف أعزاء القدع قج شاركػا فُ ص
ِتدساف بالػضػح ومتدقاف مع  شسػحة أماـ آشخاؼ السدتفيجة مشو، أما الخسالة فتحجد دوره آساسُ بجقة، كسا أنيسا

عشيسا داخل اكل مغ رؤية الكلية ورسالتيا، غيخ أنو لػحع غياب أؼ لػحات معلقة أو ملرقات تديع فُ إع٘ف 
 القدع. 
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السفخوض ِتع تعليق رؤية القدع ورسالتو داخل كل أشار أحج أعزاء ىيئة التجريذ إلٍ أنو "  وفُ ىحا الرجد
 ". فقط حجخة بالقدع فُ أمااكغ واضحة، لكغ أعتقج إنيا معلقة خارج الحجخات

، اتزح أنيسا لع يختلفا (5 ص، 6118 ،دليل القدع) 6118وبسخاجعة أوؿ رؤية ورسالة تع صياغتيسا للقدع عاـ 
اكثيًخا عغ أحجث صياغة ليسا إٗ فُ أنيسا ُعخضا فُ عبارة واحجة مشجمجة ولع ِتع تحجِج عشػاف مشفرل لكل مشيسا، 

إلٍ  بإضافة إلٍ تقجيع خجمات بحثية ومجتسعية متشػعة" تع إضافة عبارة " 6109عاـ  وفُ أحجث صياغة ليسا
خ إلٍ القرػر فُ مخاجعة رؤية القدع ورسالتو أو تحجِثيسا دورًيا بسا ِػااكب التغيخات رسالة القدع، آمخ الحؼ يذي

 والسدتججات الحادثة فُ مختلف السجاٗت.    
وىحا ما أاكج عليو . "ربسا تع وضع رؤية القدع ورسالتو استجابًة لستصلب الجػدة فقطويخػ أحج آعزاء أنو " 

برخاحة ميسذة عشجنا تسامًا إحشا حصشاىا فُ فتخة مغ الفتخات أوؿ ما  ع ورسالتورؤية القدفقاؿ أف " ( )بالقدع  رئيذ
بجأنا خصػات ٗعتساد الكلية، كاف ٗـز كل قدع يحط رؤية ورسالة فُ ضػء رؤية ورسالة الكلية، حصشاىا وشاركشا 

ػ تحؿيقيا، الك٘ـ ده مااكانر عشجنا آلية لشذخىا، والدعُ نحو اكلشا فُ وضعيا، بذ لٔسف ماعسلشاش تحجِث ليا، 
 . "ماحرلر برخاحة

رؤية القدع ورسالتو مجخد شعارات أو أمػر شكلية ىجفيا فقط  ويتزح مسا سبق أف معطع آعزاء يعتبخوف أف
، ٗو تشعكذ علٍ تذكيل ىػيتو تؤثخ فُ بشاء صػرة متسيدة وفخيجة للقدع التقجـ للحرػؿ علٍ اٗعتساد، وبالتالُ ٗ

 . التشطيسية
   ."رؤية القدع ورسالتو تؤيج التسيد والتفخدأف "( )جالقدع  رئيذ ِخػ  بيشسا

ويسكغ تفديخ ىحا اٗخت٘ؼ فُ الخأؼ بيغ آعزاء ؼيسا ِتعلق بخؤية القدع ورسالتو فُ إشار أف بعزيع ربسا 
 خؼ الشطخ عغنطخ إلٍ الرياغة الجيجة لكل مغ رؤية القدع ورسالتو والتُ تذيخ إلٍ إاكدابو مخكًدا تشافدًيا، بر

 تحقيق ذلظ فُ الػاقع الفعلُ.   
رؤية القدع ؼيسا ِترل بالبحث العلسُ ، (6107 -6106) للسجاٗت البحثية للقدع الخصة الخسدية ولقج حجدت

فُ: "أف يحتل القدع مكانة متسيدة محلًيا وإقليسًيا فُ مجاٗت البحػث والجراسات العليا فُ تخررُ التخبية السقارنة 
، وإدارة التخبػية، بسا ِت٘ءـ وتاريخ القدع وسسعتو، ويداِخ اٗتجاىات الحجِثة فُ ىحه السجاٗت، ويلبُ والجولية

، ويتفق ومعاِيخ الجػدة البحثية عالسًيا"، كسا حجدت رسالتو فُ "تصػيخ مشطػمة احتياجات الشطاـ التعليسُ السرخؼ 
لتربح أاكثخ قجرة علٍ إنتاج بحػث ودراسات متسيدة، تشرب البحث العلسُ بالقدع علٍ مختلف مدتػياتيا وأبعادىا، 

فُ السقاـ آوؿ علٍ السداىسة فُ حل مذك٘ت التعليع السرخؼ، وتداِخ أحجث التصػرات والسعاِيخ فُ تحقيق 
والحخص علٍ الجػدة البحثية إقليسًيا وعالسًيا، مع العسل الجائع لٖعجاد الجاد والتشسية السدتسخة للكػادر البحثية بالقدع، 
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والسؤىلة للجخػؿ فُ إشار السفاـيع الحجِثة للسشافدة والتدػيق والتجويل للخجمات تػفيخ البيئة البحثية السشاسبة 
    (7، ص6107 -6100)اكلية التخبية جامعة عيغ شسذ، مجاٗت البحث العلسُ،    البحثية".

عغ  افختلفي اسسجاٗت البحثية للقدع ِتزح أنيفُ الخصة الخسدية لل تيغػاردالورسالتو  القدع رؤية وباستقخاء
إلٍ  اولع تتصخق، لقدعل البحث العلسُوضيفة فقط علٍ  افتقترخ  فُ دليل القدع، حيثالػاردتيغ  رؤيتو ورسالتو

صػرة غيخ  ويشقل فُ رؤية القدع ورسالتو التجدئة آمخ نػًعا مغىحا  ُيحجث وربسا .وضيفتُ التجريذ وخجمة السجتسع
  للقدع إلٍ آشخاؼ السدتفيجة مشو.مكتسلة 

بكل  أف تكػف مختبصةبسعشٍ  مؤسديةالخؤية والخسالة تكػف أف "  حيث ِخػ ىحا الخأؼ مع رئيذ القدع )ج(  ويتفق
لقدع أو خخيصة يزعيا ا، وأف أؼ خصة القدع فُ جسيع وضائفو ومجاٗتو ٗو تقترخ علٍ جانب واحج فقط ما يقـػ بو

   .تو ورسالتو"ٗـز تكػف فُ ضػء رؤي
ولقج ذكخ أاكثخ مغ عزػ مغ أعزاء القدع أنو لع يذارؾ فُ صياغة أؼ مغ الخؤية أو الخسالة الػاردة فُ الخصة 

قرػر مغ جانب ؾيادة القدع مغ حيث إع٘ف عشيسا  الخسدية للسجاٗت البحثية، ولع يصلع علييسا، مسا يذيخ إلٍ
    .٘ش٘ع علييساعزاء القدع للفخصة ٓأو نذخىسا أو إتاحة ا

 (5، ص 6109 ،دليل القدع) :يا وتتسثل فُيدعٍ القدع لتحؿيقحجد دليل القدع عجًدا مغ آىجاؼ التُ  ولقج
 تشسية إدراؾ الصالب للسفاـيع وآسذ الفكخية التخبػية وتصبيقاتيا عالسيا. -
 تػثيق صلة الصالب بالبيئة التخبػية السرخية والعخبية والعالسية. -
رات الصالب علٍ فيع اٗتجاىات التخبػية/إدارية السعاصخة، باعتبارىا مرجًرا مدتسًخا لتججِج تشسية قج -

 معارفو.
 تشسية قجرات الصالب علٍ فيع وتحليل الع٘قات التأثيخية الستبادلة بيغ الشطع التعليسية ومجتسعاتيا. -
ليسية فُ تصػيخ السجتسعات وحل إدراؾ الصالب لجور البحػث التخبػية السقارنة والبحػث إدارية التع -

 السذك٘ت التُ تػاجييا.
 تسكيغ الصالب مغ فشيات وأساليب البحػث التخبػية السقارنة والبحػث إدارية التعليسية. -
 تشسية الخبخات والسيارات التعليسية الشاجحة فُ مجاٗت التخبية السقارنة. -
 التعليسية.تشسية الخبخات والسيارات إدارية فُ مجاٗت إدارة  -

وبسخاجعة تلظ آىجاؼ، ِتزح أنيا تع صياغتيا بسا يحقق رؤية القدع ورسالتو، وأنيا متدقة مع تخرز القدع، 
، إلٍ جانب أنيا تتدع بالشسصية وتفتقخ إلٍ أىجاؼ 6118إٗ أنيا لع يصخأ علييا أؼ تغييخ أو تحجِث مشح عاـ 

 بصة باستذخاؼ السدتقبل، ومشيجيات البحػث الكيؽية. صخيحة تجعع تشسية ميارات الصالب فُ البحػث السخت
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مغ ما ذكخوه ، ومغ أىع علٍ مجار تاريخوأف القدع قج حقق العجِج مغ ىحه آىجاؼ آعزاء  عجد مغيخػ و 
 ما ِلُ:  إنجازات
دتػػ فٍ مجاؿ إدارة التعليسية والتخبية السقارنة علٍ موتسيده السخمػقة،  تواٗحتفاظ بسكانة القدع وسسع -

 الكلية وعلٍ مدتػػ آقداـ السشاضخة فٍ الجامعات آخخػ.
 . للقدع شبيعة وىػية مدتقلةإرساء الدعُ نحػ  -
ودراستيا فُ  وإدارة التعليسية التخبية السقارنةإسياـ الكبيخ فُ إعجاد وتخخيج أساتحة بجؤا ِشذخوا فكخ  -

 .الكثيخ مغ الجامعات السرخية والعخبية
 .ية فُ حرػؿ الكلية علٍ اٗعتسادالسذاركة بفعال -
 اٗعتساد علٍ السػارد الحاتية.مغ خ٘ؿ بشاء بشية تحتية للقدع  -
مغ خ٘ؿ إشخاؼ، بعج فتخة وجػدتيا رسائل الساجدتيخ والجكتػراه إعجاد الص٘ب فُ أداء مدتػػ تحديغ  -

 .ىحا السدتػػ اتدست بانخفاض  معيشة مغ تاريخ القدع
ؼ والتججِج السدتسخ فُ السػضػعات البحثية والجراسية ومشاىج البحث ومجاخلو التحجِث والتصػيخ الفكخ  -

 القدع. مغ خ٘ؿ جيػد أساتحة إدارة التعليسية وأو التخبية الجولية أ التخبية السقارنةسػاء فُ مجاؿ 
 القدع.ىيئة التجريذ بأعزاء مغ خ٘ؿ  تقجيع الخجمات واٗستذارات للسؤسدات التخبػية السختلفة -

آىجاؼ التُ حققيا وآىجاؼ السدتقبلية متكاملة يعشُ القدع فُ آساس بيدعٍ أف "  رئيذ القدع )أ(ويخػ 
 ". لتصػيخ نفدو وتصػيخ أعزائو وتشسيتيع ميشيًا وتخقييع، وتصػيخ أعزائو بيشعكذ علٍ تصػيخ نفدو

إنو يحافع علٍ ريادتو " تقبل:فُ السدلتحؿيقيا القدع يدعٍ التُ آىجاؼ  أفالدادة آعزاء  بعسيخػ و 
 الحالية، وإنو يصػر نفدو مغ خ٘ؿ أعزائو، ويكػف ؼيو حخص علٍ تصػيخ أعزائو وتشسيتيع بذكل كبيخ، إنو يفتح

ع٘قات مع أقداـ تانية، ويبقٍ ؼيو تخررات بيشية نقجر مغ خ٘ليا نجعع الجانب ده فُ مجاٗت البحث عشجنا إللُ 
 ".اٗتراؿ بالجامعات آجشبية، وتبادؿ ش٘بُ، وإشخاؼ مذتخؾ ىُ البحػث البيشية، وتػثيق

بيتع عخض إنجازات إللُ حققيا القدع علٍ مجار العاـ الجراسُ فُ السؤتسخ وقج أخبخ رئيذ القدع )ب( أنو " 
مغ كل آقداـ فُ  العلسُ للقدع، وبيتع كتابة تقخيخ بييا ِخفع لٖدارة العليا فُ الكلية وبيتع دراسة كل التقاريخ السقجمة

 ".السؤتسخ العلسُ للكلية، وتتخح قخرات معيشة بشاءً علٍ ذلظ
ما ِلُ: مذاركة  6109 /6108الجراسُ  عاـلللقدع لآخخ مؤتسخ علسُ ومغ إنجازات التُ تع عخضيا فُ 

مثل بالكلية جات لعجد مغ السخااكد والػحالقدع إدارة بعس أعزاء و أعزاء القدع بفاعلية فُ أعساؿ الجػدة بالكلية، 
مغ أعزاء القدع ومعاونييع وش٘ب الجراسات العليا تذكيل فخيق و  ،غ بعجوحجة التعليع عو  ؛مخكد الخجمات السجتسعية

مغ أعزاء ىيئة التجريذ تذكيل فخيق و  ،سعلعاللتصػيخ بخامج إعجاد ٓداء بعس السياـ البحثية السصلػبة مغ الكلية 
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)قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية،  العاـ فُ التخبية. قبػؿ بالجبلـػالاختبارات لقة ببالكلية ٓداء بعس السياـ الستع
 (6109 السؤتسخ العلسُ للقدع،
، ِتزح أف القدع قج حقق عجة أىجاؼ وإنجازات علٍ مجار تاريخو مغ خ٘ؿ أساتحتو، ومغ سبقوفُ ضػء ما 

تو وسسعتو التُ ااكتدبيا فُ مجاٗت تخررو علٍ مدتػػ آقداـ أىسيا ريادتو وتسيده آاكاديسُ واٗحتفاظ بسكان
، وذلظ عغ شخيق تحديغ مدتػػ رسائل الساجدتيخ والجكتػراه، وتحجِث وتصػيخ الجامعات آخخػ السشاضخة فُ 

 السػضػعات البحثية، ومشاىج البحث ومجاخلو.  
 هب عسلالالقدم ونعم  سياسات .3

علٍ أف يختز مجلذ القدع بالشطخ فُ جسيع آعساؿ  (55)رقع فُ مادتو تشطيع الجامعات قانػف نز 
 0976لدشة  99قانػف تشطيع الجامعات رقع ) العلسية والجراسية وإدارية والسالية الستعلقة بالقدع، وبآخز السدائل اّتية:

ئحتو التشفيحية، والسعجؿ سشة   (6112ٗو
 دع.رسع الدياسة العامة للتعليع والبحث العلسُ فُ الق -
 وضع نطاـ العسل بالقدع والتشديق بيغ مختلف التخررات فُ القدع.  -
 تحجِج السقخرات الجراسية التُ ِتػلٍ تجريديا وتحجِج محتػاىا العلسُ. -
 تحجِج الكتب والسخاجع فُ مػاد القدع وتيديخ حرػؿ الص٘ب علييا وتجعيع السكتبة بيا. -
 وضع خصة للبحػث وتػزيع إشخاؼ علييا. -
عييغ أعزاء ىيئة التجريذ ونجبيع ونقليع وإعارتيع وإيفادىع فُ ميسات ومؤتسخات علسية ونجوات أو اقتخاح ت -

 حلقات دراسية، واقتخاح التخخيز لٔساتحة بإجازات التفخغ العلسُ.
 والتسخيشات العلسية واٗنتجاب مغ القدع وإليو. تػزيع الجروس والسحاضخاتاقتخاح  -
جِغ والسعيجِغ ونجبيع ونقليع وإيفادىع فُ بعثات أو علٍ مشح أجشبية وإعصائيع اقتخاح تعييغ السجرسيغ السداع -

 إجازات الجراسية.  
 تػزيع أعساؿ اٗمتحاف وتذكيل لجانو ؼيسا يخز القدع.اقتخاح  -
 اقتخاح مشح مكافآت التفخغ للجراسات العليا. -
 درجات الساجدتيخ والجكتػراه.علييا ومشح  الخسائل وتذكيل لجاف الحكععلٍ  تعييغ السذخفيغاقتخاح  -
مشاقذة التقخيخ الدشػؼ لخئيذ مجلذ القدع وتقاريخ نػابو، ومشاقذة نتائج اٗمتحاف فُ مػاد القدع وتػصيات  -

، وتقييع نطع الجراسة واٗمتحاف والبحث العلسُ فُ القدع ومخاجعتيا وتحجِجىا ؤتسخات العلسية للقدع والكليةالس
 تقجـ العلسُ والتعليسُ ومصالب السجتسع وحاجاتو الستصػرة.فُ ضػء كل ذلظ وفُ إشار ال

 متابعة تشفيح الدياسة العامة للتعليع والبحػث فُ القدع. -
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يتع تحجِج ِػـ معيغ لعقج اجتساع مجلذ القدع وغالًبا يكػف ِػـ آحج الحؼ ِلُ اجتساع مجلذ الكلية، حيث تتع و 
كسا حجدىا القانػف واتخاذ القخارات بذأنيا، غيخ أنو أحياًنا قج ِتع  مشاقذة جسيع آمػر الػاردة فُ مجاؿ اختراصاتو

لسجلذ إذا كاف دوف عقج اجتساع لأؼ  اشخيق إخصار آعزاء تليفػنيً عغ ُ آمػر السلحة القخارات فبعس تسخيخ 
   ع.للقد فُ إشار الرالح العاـآمخ متعلًقا بسرلحة أحج آعزاء )تخؾية، تذكيل لجشة مشاقذة،...( 

بيتع تأليف الكتب التُ ِتع تجريديا كسا ذكخ رئيذ القدع )ب( أنو " ِتع ، مجلذ القدع وفُ إشار اختراصات
الكتاب وبيختار فخيق عسل حدب  إعجادبذكل جساعُ كل كتاب بيبقٍ لو محخر وبيكػف أستاذ وبيذخؼ علٍ 

 ".  ختبصة بالتخرزبتكػف عسلية مشطسة وم، و التخرز سػاء إدارة تخبػية أو تخبية مقارنة
 القدع لو شبيعتو الخاصة حاليًا إنو ٗ ِشفخد أستاذ بتأليف الكتب وده عامل نػع مغوأفاد أحج آعزاء أف " 

و الخضا بيغ آعزاء فُ تػزيع العائج دوف تفخقة بيغ الجرجات العلسية ودؼ كانت فكخة أحج رؤساء آقداـ، العجالة 
 ".قدع ِشفخد بتأليف الكتب ويشفخد بالعائجكاف رئيذ ال فتخات سابقةأما فُ 

بتػصيل السعلػمات  واىتساـ رئيذ مجلذ القدعاختراصات مجلذ القدع، و سبق إلٍ اتداع مجاٗت  ويذيخ ما 
، إلٍ جانب حخصو علٍ تحقيق السرالح الذخرية ا فُ مجلذ الكلية إلٍ أعزاء السجلذالتُ ِتع عخضي

إٗ أف تغيخ رئاسة القدع قج تحجث تغييًخا فُ بعس  ،الرالح العاـ للقدع والػضيؽية والعلسية ٓعزائو فُ إشار
فُ مدألة تأليف الكتب، والحؼ ِبجو أنو تغييخ إيجابُ قج ِشعكذ علٍ  ذلظويتزح  ،وونطع العسل داخل وسياسات

 . للقدع ـلرالح العاامغ السجرسيغ وىحا ِؤكج علٍ فكخة  اخاصة آصغخ سشً  الذعػر بالخضا مغ جانب آعزاء
لع تختلف كثيخًا وربسا يعشُ الشسط العاـ بيذجع الجسيع علٍ القدع سياسة و  ح فتخةمشِخػ أحج آعزاء أنو " بيشسا 

عبخ عغ القدع بكل أعزائو يالسذاركة فُ صشاعة القخارت الخاصة بالقدع بذفاؼية بحيث إف أؼ قخار فُ القدع 
ربسا يكػف ؼيو و للُ بتقػد أو بتجِخ القدع، إشسط الذخرية لخجع عذاف كجه التغييخ ربسا يكػف بديط ومحجود وبي

 ."العامة لع تتغيخ بتغيخ رئاسة القدع تواخت٘فات بيغ الذخريات بذ الفكخ العاـ والشطاـ العاـ للقدع وسياس
غ ، أاكيج بيبقٍ ؼيو تغييخ واضح مسبقتياللُ اكل إدارة بتختلف عغ إدارة إعزػ آخخ أف "  أاكجفُ السقابل و 

السلتـد  الذخز لكغ بذكل عاـ  و شبًقا لكل رئيذ قدع، تػجيو إيو،رئاسة القدع علٍ إدارتو وسياساتو ونطع عسل
 ".  ، وبالتالُ ما بيتأثخش بذكل سلبُ مع تغييخ أؼ رئيذ قدع علٍ اخت٘فيعوميامبيبقٍ عارؼ واجباتو و 

يخات جحرية إٗ فُ القليل ؼبحكع الثقافة التشطيسية إف قدسشا بالتحجِج ما بيبقاش ؼيو تغي" وأفاد رئيذ القدع )أ( 
 بػا علٍ رئاسة القدع مختلفة،تعاقإللُ الدائجة "الثقافة العائلية إندانية" حتٍ لػ كانت شبائع وأنساط آشخاص 

إللُ ية ٓف بحكع الثقافة العائل مبيقجرش يصبقيا تغييخات جحرية عسيقة إٗ إنو أحيانًا فُوبعزيع مسكغ ِبجؼ رغبتو 
سقاومة التغييخ، وإف رئيذ القدع فُ تتدع ب إف ثقافتشا السرخيةبتكلع عشيا، وبحكع انذغاٗت أعزاء ىيئة التجريذ، و 

سشيغ وميعخفر حيتججد لو تانُ ٗو ٓ، فعذاف يعسل تغييخ جحرؼ وعسيق مع  1الجامعة لو فتخة محجودة، بياخج 
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فس، ؼيو ناس بتقاوـ عذاف مقاومة التغييخ، ومع الثقافة العائلية، محتاج زمغ شػيل، وؼيو ناس بتػافق وؼيو ناس بتخ 
  ".تغيخ مر عاِده

علٍ أعزاء  تػزيع الجروس والسحاضخاتاقتخاح  وىُاٗختراصات آساسية لسجلذ القدع،  وؼيسا ِتعلق بأحج
ِتع تػزيع الججوؿ الجراسُ مغ خ٘ؿ لجشة بيذكليا القدع بتأخح رغبات آعزاء كسا قاؿ رئيذ القدع )ب( " فالقدع 

، وده يعتبخ أفزل فُ ضػء نطاـ الداعات وبتخاعُ فُ الخغبات آقجمية وتخرز العزػ والشراب السحجد لو
 ".السعتسجة إللُ تع تصبيقو حاليًا فُ الكلية

ىيئة علٍ أعزاء  الجروس والسحاضخاتويتزح مغ ىحا آمخ أف ثسة تغييخ حجث بالفعل فُ شخيقة تػزيع 
ثع اختيار السقخرات،  ـ بعجة معاِيخ حيث يعصُ آولػية لخغبات آساتحة فُاتد لِٗتع ابالقدع، إٗ أنو  التجريذ

ونرابو السحجد لو، ويأتُ ىحا ة تجريذ ئىيتخرز كل عزػ آقجمية و آساتحة السداعجِغ... وىكحا، مع مخاعاة 
 نطاـ الداعات السعتسجة بالكلية.    فُ إشار تصبيقأاكثخ مشاسبة التغييخ 

لقدع فُ باآساسية والفخعية ية لسجاٗت البحثاخصة للبحػث، فقج حجدت الخصة الخسدية ػضع بوؼيسا ِتعلق  
التخبية السقارنة تخرز ، وىسا ووفًقا للتخرريغ الخئيديغ بالقدعبالبحث العلسُ  السختبصاف ضػء رؤيتو ورسالتو

    .(7، ص6107-6100)اكلية التخبية جامعة عيغ شسذ، مجاٗت البحث العلسُ،  إدارة التخبػيةتخرز والجولية و 
تع الجعػة فُ مجلذ القدع إلٍ إعجاد خصة بحثية للقدع تتزسغ السجاٗت البحثية  أنو "وذكخ أحج آعزاء 

آساسية والسػضػعات الفخعية فُ تخرز القدع، وعقج اجتساع ثاف للسشاقذة واٗتفاؽ علييا ثع إقخارىا وإصجارىا، 
ومتشػعة تتػااكب مع الػاقع  ومشح ذلظ الحيغ أعتقج لع تججد، ومغ مداياىا أنيا حيغ صجرت كانت تزع مجاٗت متعجدة

  ".أو التحجِث السعاش، إٗ أنيا لع تتصػر فُ ضػء ما شخأ مغ مدتججات ولع تخزع للتججِج
أف القدع لو خخيصة بحثية بيا مجسػعة مغ السجاٗت آساسية والفخعية السشبثقة بيشسا ذكخ رئيذ القدع )ب( " 

ودولية، وإدارة تخبػية(، ويتع تحجِثيا وفًقا للسدتججات التُ مشيا فُ كل تخرز مغ تخررات القدع )تخبية مقارنة، 
تصخأ علٍ مجاؿ التخرز، والخخيصة البحثية ىُ السخجعية آساسية فُ تدجي٘ت خصط الص٘ب للساجدتيخ 
والجكتػراه ٓنو فُ قخار القدع السختبط بتدجيل كل خصة بحثية ٗبج أف ِتزح السجاؿ آساسُ والسجاؿ الفخعُ الحؼ 

 ". ِتبعو السػضػع الحؼ ِتع تدجيلو للساجدتيخ أو الجكتػراه 
إحشا كأعزاء ىيئة تجريذ فُ القدع ٗـز نتأاكج إف السػضػعات إللُ بيتع وأاكج علٍ ذلظ أحج آعزاء فقاؿ " 

تبقٍ تابعة للخصة البحثية للقدع وتكػف تحت مجاؿ مغ السجاٗت البحثية إللُ  الجكتػراه تدجيليا للساجدتيخ أو 
  ". مػجػدة فييا

مجاٗت الجراسة والبحث قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية، ) 6107وبسخاجعة أحجث خصة بحثية أعجىا القدع عاـ 
 (6107قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية، السؤتسخ العلسُ للقدع، ) 6107 عاـ وكحلظ السؤتسخ العلسُ للقدع، (6107 ،لقدعل
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مغ إضافة عجد فُ تخررُ القدع التخبية السقارنة وإدارة التخبػية بتحجِث مجاٗت الجراسة والبحث  تع ِتزح أنو
الفرل بيغ تخرز التخبية السقارنة وتخرز  ، إٗ أنو لع ِتعبيسااسية والفخعية التُ تختبط السجاٗت البحثية آس

خ العلسُ لو، ولكغ تع عخض التخبية الجولية كأحج البحثية للقدع أو فُ السؤتس صةخيفُ الخسػاء  التخبية الجولية
  .السجاٗت آساسية لتخرز التخبية السقارنة

)قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية، السؤتسخ العلسُ للقدع،  6109خخ مؤتسخ علسُ عقجه القدع عاـ آ وبسخاجعة
مسا ِؤكج علٍ  ،رنة وتخرز التخبية الجوليةتخرز التخبية السقاِتزح أنو لع ِتصخؽ لسدألة الفرل بيغ  (6109

 الفرل الفعلُ رسسًيا بيغ ىحِغ التخرريغ حتٍ وقت إجخاء البحث الحالُ. أنو لع ِتع
صة الؿيادات عغ التحجِث الجورؼ للخأحيانًا تغفل أنو "  إلٍعجد مغ آعزاء وكحلظ رئيذ القدع )ب(  أشاروقج 

، غ كل آقداـ ومغ بيشيا قدسشا إنيع يحجثػىاب مجِخ وحجة الجػدة بالكلية ميصل عشجماالبحثية، ٗو ِتع تججِجىا إٗ 
بالشدبة للفرل بيغ تخرز التخبية السقارنة والتخبية الجولية فُ وأنو ربسا حجث سيػ أو اىساؿ مغ جانب ؾيادة القدع 

والجبلػمات  لسجاٗت والبخامجصة البحثية أو خصة البحث العلسُ بدبب انذغلشا بػضع ال٘ئحة الججِجة بإضافة اخيالخ
  ".وما فكخناش فُ انعكاس ده علٍ الخخيصة البحثية أو خصة البحث العلسُ للقدع

خصتو البحثية اىتساـ رئيذ مجلذ القدع بإرساؿ التعجي٘ت التُ تع الؿياـ بيا لتحجِث ضعف  إلٍ ما سبق ويذيخ
الجيات السخترة مسا أدػ إلٍ التخكيد علٍ بعس وتقجيسيا إلٍ  وإجخاء التعجي٘ت الستختبة علٍ ىحا التحجِث

        آمخ الحؼ قج ِشعكذ سلًبا علٍ اليػية التشطيسية للقدع.إغفاؿ البعس اّخخ، و الجػانب 
للُ بتتدع إالفتخات فُ يخػ أحج آعزاء أنو " ف ،وؼيسا ِتعلق بإشخاؼ علٍ رسائل الساجدتيخ والجكتػراه بالقدع

 ."فُ رأُِ مر فاىع إدارة ونٕوأعتقج  يذ القدع بيفخض رأيو مغ غيخ مشاقذة،بالجكتاتػرية كاف رئ
فُ فتخة سابقة مااكشر ؼيو قػاعج محجدة متعارؼ علييا لتحجِج إشخاؼ، إنسا كاف أحج آعزاء أنو " اكسا ذكخ 

 ٓفتو أعلٍ مغ التانُ ىػ إللُ بيختار إثشيغ مغ السذخفيغ علٍ الخسالة واحج مشيع درج ،بيتع بتػجيو مغ رئيذ القدع
 ". مجرسيغيكػنػا ميشفعر ىسا إتشيغ 

 بتتدع بشػع مغ الجيسقخاشية فُ فتخات أخخػ  " ىحا آمخ فُ فتخات ٗحقة، حيث أفاد أحج آعزاء أنو تغيخقج لو 
قج ده ، وأعتهسا يأخح قخار ويعصُ فكخة عغ القخار قبل اتخاذليتشاقر مع كل عزػ باكاف الػضع أفزل رئيذ القدع 

ويسكغ  ،كاف ؼيو نقاش وحػار ٗو ِػجج سيصخة مغ رئيذ القدع وؼيو نػع مغ الػد تانيةٓنو فاىع إدارة. وفُ فتخات 
ؼيو مذاركة ويفػض  فبيخلُٓف رئيذ القدع فاىع إدارة  ،لٔعزاء اٗعتخاض علٍ قخار رئيذ القدع ومشاقذتو

 ".اٗختراصات ويػزعيا إلٍ حج كبيخ
ويحاوؿ اٗلتداـ ِج إشخاؼ علٍ الخسائل القدع وضع معاِيخ لتحج" ذكخ رئيذ القدع )ب( أف  وفُ ىحا الدياؽ

ورغبة الصالب إلٍ حج ما فُ اختيار  خاعُ فييا نراب العزػ، ومجاؿ اىتسامو بالشدبة لسػضػع الخسالة،بيبيا، 
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أو أستاذ مداعج والتانُ مسكغ وغالبًا بيكػف أستاذ  مشيع رئيذ ل فخيق إشخاؼ مغ عزػيغ واحجوبيذكالسذخؼ، 
     ".تجشبًا لحجوث أؼ مذااكلمتعاوف ومشدجع مع بعزو يكػف  يكػف مجرس، والقدع بيخاعُ أف فخيق إشخاؼ

، حيث وضع القدع يخ رئاسة القدعىػ انعكاس لتغالعلسية علٍ الخسائل  فُ نطاـ إشخاؼ يخيتغىحا ال ويعتبخ
تفق مع قانػف تشطيع ت – الخسائلىحه علٍ لٍ أعزاء القدع واختيار السذخفيغ لتػزيع إشخاؼ عمغ السعاِيخ  اعجدً 

مجلذ نتيجة ٗنفخاد رئيذ سابقة  سذك٘ت التُ كانت تحجث فُ فتخاتلتجشب ال ويحاوؿ اٗلتداـ بيا وذلظ -الجامعات
      ويبجو أنو تغييخ إلٍ آفزل. ، بحلظ القدع
كل ما أعتبخه نػع مغ التياوف أو التديب وليدت ميدة إف  اكػف فييقج يفُ فتخة  " أنو وذكخ أحج آعزاء 

اجتساع مجلذ القدع دوف اٗلتداـ بعجد السجرسيغ فُ تذكيل السجلذ، وأرػ آفزل اٗلتداـ  آعزاء بيحزخوا
شاء بالتقاليج الجامعية والخسسية، والرح إنُ ماخلير حج صغيخ مغ آعزاء الججاد يعخؼ حاجة عغ الخ٘فات أث

   ".الشقاش فُ اجتساع مجلذ القدع
ِتألف ( أنو 56)حجد فُ مادتو رقع ، حيث تذكيل مجلذ القدعقانػف تشطيع الجامعات بذأف أاكج عليو وىػ ما 

مغ جسيع آساتحة وآساتحة السداعجِغ فُ القدع ومغ خسدة مغ السجرسيغ ؼيو علٍ آاكثخ ِتشاوبػف العزػية ؼيسا 
بآقجمية فُ وضيفة مجرس، علٍ أٗ ِتجاوز عجد السجرسيغ فُ السجلذ عجد باقُ أعزاء ىيئة بيشيع دورًيا كل سشة 

 (6112، والسعجؿ سشة  0976لدشة  99قانػف تشطيع الجامعات رقع )   التجريذ ؼيو.
الؿيادة الحؼ ِتبعو رؤساء مجلذ القدع مشح إنذاء القدع، ما  ويتزح مسا سبق أنو علٍ الخغع مغ تغيخ أسلػب

يغ الجيسقخاشُ والجيكتاتػرؼ والتذاركُ، إٗ أنو لع تحجث سػػ تغييخات محجودة فُ سياسات القدع ونطع العسل بو، ب
الثقافة التشطيسية العائلية التُ ِتبشاىا القدع، قج ِخجع ذلظ إلٍ عجة عػامل مشيا: فُ معطسيا تغييخات إيجابية، و  اكانت

التغييخات الحادثة فُ نطاـ التعليع الجامعُ بإضافة إلٍ  ،ع الػضيؽيةيميامو  عػاجباتيومجػ التداـ أعزاء القدع ب
  .مثل تصبيق نطاـ الداعات السعتسجة

  الخاصة بالقدم لمسدتفيديننذر السعمهمات  .4
ٗ بالقدع، أشار بعزيع إلٍ أنو   "  ىيئة التجريذفُ سياؽ السقاب٘ت الذخرية التُ أجختيا الباحثة مع أعزاء 

 ."ػمات فُ القدع بالسعشٍ العلسُ للشطاـِػجج نطاـ معل
ربسا تكػف  حػؿ رؤية القدع ورسالتو وأىجافوف أؼ جيػد تبحؿ فُ نذخ السعلػمات وتجاوليا فإوفُ ضػء ذلظ، 

جيػد فخدية قج ٗ تحقق أىجافيا بجرجة كبيخة، وقج ٗ يسكشيا تلبية اٗحتياجات السصلػبة مغ آشخاؼ السدتفيجة سػاء 
 وخارجو.  داخل القدع أ
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ِتبع كحا أسلػب فُ نذخ  ة التعليسيةإدارا و  التخبية السقارنةأف قدع  " آعزاء أفاد عجد مغوعلٍ الخغع مغ ذلظ، 
 ، مغ بيشيا اٗتراؿ السباشخحػؿ رؤية القدع ورسالتو وأىجافو بيغ آشخاؼ السدتفيجة مشوالسعلػمات وتجاوليا 

 ". مػاقع التػاصل اٗجتساعُ والبخيج إلكتخونُٓشخاؼ السدتفيجة، وكحلظ بيغ أعزاء القدع وا واللقاءات السباشخة
أرػ أف ِتع نذخ رؤية ورسالة القدع مغ خ٘ؿ التخجسة العسلية لسا يقػـ بو القدع مغ وقاؿ أحج آعزاء "  

 ".مسارسات تعليسية وبحثية وخجمية وتجريبية وتأىيلية وغيخىا
لو مػقع إلكتخونُ علٍ مػقع الكلية ويتع تحجِث البيانات والسعلػمات  القدعوكحلظ أشار بعزيع إلٍ أف " 

يشدؿ علييا أخبار كتيخة مختبصة بالقدع وبتخرز القدع بالخاصة بالقدع، زائج إف القدع لو صفحة علٍ الؽيذ بػؾ و 
كل السدتفيجِغ، ومغ  وأعزائو، والقدع بيغ الحيغ واّخخ بيعقج نجوات تعخيؽية بخؤيتو وسياساتو والسجاٗت إللُ تفيج

فتخة تع عقج نجوة عغ بخامج القدع بالتعاوف مع مجِخية التخبية والتعليع بالقاىخة وحزخ عجد مغ مجِخؼ ووك٘ء إدارات 
التعليسية بحيث إنيع ِتعخفػا عغ قخب علٍ القدع وأساتحتو، وكاف ليا دور كبيخ فُ استقصاب مجسػعة مغ مجِخؼ 

 ".            ة بالقدع والحرػؿ علٍ درجتُ الساجدتيخ والجكتػراه إدارات والسعلسيغ للجراس
 :مغ خ٘ؿوتجاوليا الخاصة بالقدع وكحلظ أضاؼ بعس آعزاء أنو ِتع نذخ السعلػمات 

 . ورش العسل والشجوات والسؤتسخات وغيخىا مغ الفعاليات التُ ِشطسيا القدع أو يذارؾ فييا أعزاء القدع -
 .اريغ والسبتعثيغ فُ بعثات للخارجلقدع السعأعزاء ىيئة التجريذ با -
مذاركة أعزاء ىيئة التجريذ بالقدع فُ ورش العسل والسؤتسخات السختلفة التُ تعقجىا الكلية أو الجامعة أو  -

  .الجامعات آخخػ 
 .للعسل بالكليات إقليسيةبعس أعزاء ىيئة التجريذ بالقدع انتجاب  -
فُ بالتعخيف بالقدع ونذخ معلػمات عشو  والجكتػراه  والساجدتيخ ةالخاص الجبلػـب السلتحقيغش٘ب القدع ؾياـ  -

  أو السجارس السختلفة.التعليسية و إدارات أعسليع بػزارة التخبية والتعليع  أمااكغ
بالشدبة ليشا كأعزاء ؼيو جخوب علٍ الػاتذ آب خاص ٓعزاء ىيئة التجريذ، نقجر  وأضاؼ أحج آعزاء "

سعلػمات والحاجات الخسسية، وكساف ؼيو جخوب خاص بالجانب اٗجتساعُ كأعزاء قدع أو نتػاصل ونتجاوؿ ال
 ".اكأسخة واحجة، فيتع نذخ السعلػمات وتجاوليا فُ إشار الػسائل إلكتخونية أفزل وسيلة

تفيجة بيغ آشخاؼ السد ورسالتو وأىجافو توشذخ السعلػمات وتجاوليا حػؿ رؤيويذيخ ما سبق إلٍ اىتساـ القدع ب 
التخجسة العسلية لسا يقػـ بو القدع مغ  مشو فُ حجود إمكانات الستاحة، ويتع ذلظ مغ خ٘ؿ عجة وسائل مغ أىسيا

، وذلظ بيجؼ نقل صػرة إيجابية عغ القدع للسدتفيجِغ مشو سػاء مغ داخل مسارسات تعليسية وبحثية وخجمية وتجريبية
   .القدع أو مغ خارجو

 : الشتائج التاليةيسكغ استخ٘ص للقدع  محدد الكيادة األكاديسية وفُ ضػء ما تع عخضو فُ
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مجػ تبعية آعزاء لو، إٗ أنو فُ الغالب ِتبشٍ و ذخرية رئيذ مجلذ القدع بإدارة القدع أسلػب  ارتباط -
 غ أعزائو.القدع والتُ تيتع بالع٘قات إندانية بيبنسًصا مشاسًبا ِتػافق مع الثقافة التشطيسية العائلية الدائجة 

ا علٍ سسعتو التُ ااكتدبيا ، حفاضً الؿيادات العليا بالكليةترعيج أؼ مذكلة تػاجيو لسدتػػ  تجشب القدع -
 .التُ ِخغب فُ نقليا لٔشخاؼ السدتفيجةالستسيدة الحىشية  وصػرتو

فُ إحجاث مذك٘ت آعزاء تسادؼ بعس  إغفاؿ جانب السحاسبية علٍ مدتػػ القدع، مسا قج ِؤدؼ إلٍ -
 .ؤثخ سلًبا علٍ صػرة القدع وسسعتو أماـ آشخاؼ السدتفيجةت

 لقدع.امرلحة ٗ ِتعارض مع  بساعلٍ تحقيق السرالح الذخرية والػضيؽية ٓعزائو  القدع حخص -
تغييخات غالًبا تكػف  إٗ إنيا بتغيخ رئاسة القدع، فُ بعس سياسات القدع ونطع العسل بو ث تغييخاتو حج  -

يخ أسلػب الؿيادة الحؼ ِتبعو رؤساء مجلذ القدع مشح إنذاء القدع، ما بيغ الجيسقخاشُ تغانعكاًسا ل إيجابية
 والجيكتاتػرؼ والتذاركُ.

للحرػؿ أف رؤية القدع ورسالتو مجخد شعارات أو أمػر شكلية ىجفيا فقط التقجـ علٍ معطع آعزاء  اتفاؽ -
 .كذ علٍ تذكيل ىػيتولقدع ٗو تشعاوبالتالُ ٗ تؤثخ فُ بشاء صػرة  ،ٗعتسادعلٍ ا

 إغفاؿ تحجِث رؤية القدع ورسالتو دورًيا بسا ِػااكب التغيخات والسدتججات فُ السجاٗت السختلفة. -
التعجي٘ت الستختبة علٍ ىحا التحجِث  وإرساؿتحجِث خصتو البحثية ببعس ؾيادات القدع  اىتساـ ضعف -

 .و التشطيسية، مسا قج ِشعكذ سلًبا علٍ ىػيتوتقجيسيا إلٍ الجيات السخترة
، ومغ أىسيا ريادتو وتسيده آاكاديسُ واٗحتفاظ بسكانتو وسسعتو أىجاؼ علٍ مجار تاريخو حقق القدع عجة -

الجامعات آخخػ، وذلظ عغ شخيق تحديغ مدتػػ رسائل بالتُ ااكتدبيا علٍ مدتػػ آقداـ السشاضخة 
 ة، ومشاىج البحث ومجاخلو. السػضػعات البحثيفُ والتججِج السدتسخ الساجدتيخ والجكتػراه، 

رؤيتو ورسالتو وأىجافو بيغ آشخاؼ السدتفيجة مشو فُ  مثلوتجاوليا الخاصة بو القدع بشذخ السعلػمات  اـىتسا  -
 .، وذلظ بيجؼ نقل صػرة إيجابية عغ القدع للسدتفيجِغ مشوستاحةحجود إمكانات ال

 ثانًيا: الثقافة التشعيسية لمقدم
: الجانب السادؼ ويطيخ فُ الخمػز والذعارات التُ يدتخجميا القدع للتعبيخ عغ تذسل جانبيغ أساسييغو 

والسعتقجات الدائجة فُ  الؿيع والعادات والتقاليج ويقرج بو، والجانب غيخ السلسػس شخريتو ونقل صػرتو للسدتفيجِغ
ُ وتطيخ ف ٓعزاء القدع،إلٍ جانب الدسات والخرائز السسيدة لو، والتُ تتخجع إلٍ مسارسات وسلػكيات  ،القدع

وسسعتو لجػ آشخاؼ السدتفيجة، وبالتالُ تديع فُ تذكيل ىػيتو التشطيسية  رؤيتو ورسالتو، وتشعكذ علٍ صػرتو
 العشاصخ التالية: ىحا السحػر وتعديدىا. ويتزسغ 

 التشعيسية الستبادلة بين أعزاء القدم والرمهز الذعارات .0
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 ،إدارة التعليسيةو قدع التخبية السقارنة ت الذخرية معيع علٍ أف " "اتفق جسيع آعزاء فُ سياؽ السقاب٘
ضيف لو تخرز أو مجاؿ فُ مجاؿ التخبية السقارنة وبعج كجه أُ متخرز أوؿ قدع فُ مرخ كليا  وباعتبار إن

جاؿ إدارة بيعبخ بذكل كبيخ عغ شخريتو الستفخدة. ويسكغ القدع مشح أف نذأ وتع دمج م وسسا أف ،إدارة التعليسية
سع مسيد بذكل كبيخ، ىػ يسكغ اللُ يعتبخ إات والقدع محتفع بسدساه و تخبية السقارنة فُ بجاية الدبعيشالتعليسية مع ال

سسو افرلت السجاليغ، بذ ِبقٍ قدع التخبية السقارنة قدع و ؼيو بعس كليات التخبية آخخػ غيخت فُ مدسٍ القدع 
  .  "يعبخ عغ ىػيتو ويعبخ عغ سياستو

اسع القدع يعج تعبيخًا جيًجا وم٘ئسًا لصبيعة القدع وشخريتو فُ إشار السحتػػ  وأضاؼ بعس آعزاء أف " 
حيكػف  جايوللُ بتحرل فُ ال٘ئحة أعتقج إف الفتخة إللُ بيقجميا، ومع التصػر والتغييخات إللُ والبخامج والخجمات إ

حيكػف كل تخرز لو بخامج ومقخرات بيتع تجريديا، ؼيو استحجاث لتخرز التخبية الجولية كتخرز مشفخد، و 
 ".  فاعتقج إف كجه بيعبخ عغ الذخرية الستفخدة للقدع

دتخجميا التُ ياسع "قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية" يعج أحج الخمػز أو الذعارات وتذيخ تلظ اّراء إلٍ أف 
 واٗحتفاظ ساىع ىحا اٗسع فُ التعبيخ عغ شخرية القدع الستفخدةقج و القدع لتسثيل الجانب السادؼ لثقافتو التشطيسية، 

   آشخاؼ السدتفيجة مشو، وبالتالُ فُ تعديد ىػيتو التشطيسية. لجػرػرة متسيدة لو ب
 األطراف السدتفيدةلمقدم ونذرها بين  الثقافة التشعيسية تذكيل .6

تعخؼ كيؽية تذكيل تلظ الثقافة  يسكغع أعزاء القدع، التُ ِؤمغ بيا معط فكخة الثقافة العائلية إندانيةفُ إشار 
 .   السدتفيجِغ مشووعشاصخىا آساسية، ومجػ تأثيخىا علٍ أداء آعزاء ومسارساتيع وع٘قاتيع بؿيادات القدع و 

"أنيا تتذكل أوؿ حاجة بالتػارث، والتكخار، وؼيو  ()أرئيذ القدع  قاؿ ،التشطيسية توكيؽية تذكيل ثقاف وحػؿ
ُّ  إللُخاتيجية ميسة جًجا فُ التأاكيج علٍ الؿيع والسعتقجات إست إف بتذكل الثقافة التشطيسية للقدع وىُ إستخاتيجية الحك

وخبخات وقرز رمدية  مػاقفو  حاجات تبجو فلكلػرية تبجو تاريخية يعشُ أحجاثآاكبخ سًشا دائًسا بيحكُ لٔصغخ 
 لٍ الخرائز السسيدة لذخرية القدع مغ غيخ ما نقػليا لو".ع تعخؼبحيث آصغخ سشًا يأخح مشيا عبخ ودروس وي

أف الثقافة التشطيسية للقدع تتذكل مغ إرث السػجػد مغ سيخ آساتحة سػاء رؤساء "  اكسا أضاؼ أحج آعزاء
"أف الثقافة التشطيسية للقدع تتذكل مغ خ٘ؿ  فقاؿ. وأاكج علٍ ىحا السعشٍ عزػ آخخ قدع سابقيغ أو أعزاء"

 تحة كشساذج".آسا
أف الشسط الؿيادؼ ِؤثخ فُ تذكيل ثقافة القدع، فسع اخت٘ؼ ؾيادات القدع ِػجج "  ()دأفاد رئيذ القدع بيشسا 

    ".اخت٘ؼ فُ تذكيل ثقافتو
فُ إشار شػؿ الفتخة التُ يقزييا الذخز الحؼ ِتػلٍ مشرب رئاسة مجلذ القدع  اّراء ويسكغ تفديخ ىح
الثقافة كانت تلظ الفتخة شػيلة، فقج ِؤثخ الشسط الؿيادؼ الحؼ ِتبعو فُ تذكيل أو تغييخ فُ ؾيادتو للقدع، فإذا 
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وعشاصخىا آساسية مغ ؾيع وتقاليج سػاء سلًبا أو إيجاًبا، إلٍ جانب شبيعة شخرية القائج ومجػ  التشطيسية للقدع
 قجرتو علٍ الديصخة وفخض رأيو علٍ آعزاء، ورد فعليع نحػ ىحا آمخ. 

وما تتزسشو مغ عشاصخ متعجدة  الػثائق التُ تطيخ فييا ثقافة القدعلسا كانت رؤية القدع ورسالتو مغ أىع و 
رؤية القدع ورسالتو وأىجافو تتفق إلٍ حج عزاء إلٍ أف "آأشار بعس  فقجوتديع فُ نذخىا بيغ آشخاؼ السدتفيجة، 

إف مشاخ القدع بيعكذ الخؤية والخسالة، أضاؼ أحجىع " ". و  بصخيقة جيجة اعشي تعبخو  اكبيخ مع ثقافتو التشطيسية،
 ". وثقافتة بتجعع نذخ تخرز التخبية السقارنة والجولية وإدارة التعليسية

 اعتبخوافُ محجد الؿيادة آاكاديسية للقدع حيث معطع آعزاء أف تلظ اّراء قج تتعارض مع ما أشار إليو  ويبجو
، ويسكغ تفديخ ىحا ٗعتسادللحرػؿ علٍ اات أو أمػر شكلية ىجفيا فقط التقجـ أف رؤية القدع ورسالتو مجخد شعار 

علٍ مدتػػ  الثقافة التشطيسيةتتفق مع رؤية القدع ورسالتو ِخػ أف صياغة فُ إشار أف بعزيع ربسا التعارض 
  برخؼ الشطخ عغ تحقيق ذلظ فُ الػاقع الفعلُ. للقدعالخسسية  الػثائق

عام٘ت والسعايذة مع آشخاؼ تلقدع مغ خ٘ؿ اللالثقافة التشطيسية  يسكغ نذخ"و وأشار أحج آعزاء أن
غيخه لٔشخاؼ  الثقافة التشطيسية سػاء الؿيع أو نذخ ِتع ويؤكج ذلظ ما ذكخه رئيذ القدع )ب(: " ،"السدتفيجة مشو

ومفاـيع ؾيع  يل علٍمغ خ٘ؿ مسارساتشا نفديا، يعشُ مسارسات وسلػكيات أعزاء القدع ىُ خيخ دل السدتفيجة
 ".اكأعزاء للقدع بشػصليا لٔشخاؼ السدتفيجة مغ خ٘ؿ مسارساتشا وتعام٘تشاو التشطيسية  تشام٘مح ثقافو 

ع مغ خ٘ؿ ومغ ىحه السسارسات التُ تعكذ م٘مح ثقافة القدع اٗىتساـ بجمج أعزاء الييئة السعاونة فُ القد
التشذئة التشطيسية بعشجنا بشيتع جًجا " رئيذ القدع )ب(  ذلظ ما قالو شارات ليع، ويؤكجيسس قجتبشُ بعس آساليب كع

بجأ اٗىتساـ بييع بجرجة كبيخة مغ أياـ رؤساء آقداـ الدابقيغ و للييئة السعاونة مغ السعيجِغ والسجرسيغ السداعجِغ
 ".  السيشيةسسيشارات للتشسية ليع لسا كانػا بيعسلػا 

ِخػ أف  (أ)رئيذ القدع للقدع، إٗ أف الثقافة التشطيسية السػجػدة فُ مكػنات  وعلٍ الخغع مغ تعجد إيجابيات
أنا شايف إف نطاـ تعييغ السعيجِغ بالتكليف نطاـ فاشل للصخفيغ: " تؤثخ علٍ تذكيل تلظ الثقافة، فقاؿ  ثسة سلبيات

لو و معيج متعيغ بشطاـ التكليف  السعيج والقدع وبالتالُ ده بيدود مذااكل التشذئة التشطيسية عشجىع يعشُ لسا يجيلُ
خرائرو وسساتو السختلفة عغ خرائز وسسات القدع والصخفيغ مر عارفيغ بعس وبيفزلػا فتخة شػيلة يكتذفػا 

 . "خدائختدبب فيع بعس آشياء، وبالتالُ ب بعس والفتخة دؼ أحيانًا بتدفخ عغ سػء
  وتشسيتها لدى أعزائه التشعيسية الدائدة بالقدمالكيم  .1
ؾيع  :التُ يحخص القدع علٍ غخسيا لجِيع تتزسغ التشطيسية الدائجة الؿيع ج معطع أعزاء القدع علٍ أفأاك

 والرجؽ وآمانة وجػدة آداء، بإضافة إلٍ ؾيع السحبة والع٘قات فُ العسل اٗلتداـ والججية واٗنزباط والتفانُ
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التعاوف، والعسل فٍ فخيق، حيث ِتع العسل فٍ مجسػعات مثل واٗحتخاـ الستبادؿ و  ،الصيبة بيغ أعزاء القدع إندانية
 سيشار وغيخىا. والدلبعس السقخرات اٗمتحانات وضع و ، التجريذ الجساعُ، والتأليف الجساعُ عساؿ الجػدة،أ 

أعتقج ؾيسة التعاوف دؼ حاجة أساسية إف أحشا نتعاوف مع بعس ٓنشا كلشا أسخة واحجة وقاؿ أحج آعزاء " 
بيتع بييا غخس إللُ وضع امتحانات، أو بحػث جساعية، دؼ آلية مغ اّليات  زؼ فُ إشار شغل جساعُ بشحاوؿ 

يخخج بخه إشار  ؾيع زؼ ؾيسة التعاوف والسذاركة مع بعس وبيتع تشسيتيا بذكل مدتسخ، بذ وارد إف حج مسكغ
ت كتيخ لتفا دؼ السذك٘ت دؼ بذكل ِجعع ؾيع ويدبب مذك٘ت وده شبيعُ فُ أؼ مكاف ؼبرخاحة بيبقٍ ؼيو محاٗو

 ".  التعاوف ٓنو ٗـز ِتع السػضػع بذكل جساعُ وماِبقاش ؼيو انعداؿ لحج عغ السجسػعة
ً٘ ؼيو مقخرات جساعية أو بيتع تجريديا وذكخ بعس آعزاء "  مغ آعساؿ إللُ بشقـػ بييا بذكل جساعُ مث

وكحلظ " تطيخ ؾيسة العسل الفخيقُ مغ خ٘ؿ تأليف الكتب، "، بذكل جساعُبذكل جساعُ، وبالتالُ بيػضع اختبارىا 
ت للتجريذ السذتخؾ فُ نفذ السحاضخة لكشيا لع تدتسخ  ". ومحاٗو

عشجنا مقخرات عامة مثل مقخر إدارة السجرسية والرؽية سشة تانية عاـ "  (ب)رئيذ القدع وفُ ىحا الدياؽ قاؿ 
 مغ أعزاء ىيئة التجريذ ٍ مدتػػ الكلية، بيكػف للسقخر ده مشدقعل ػهسُ ر  ِج  وأساسُ، مسكغ خسذ أو ست أعزاء 

يجتسع مع آعزاء فُ بجاية التيـخ ويتفق معيع علٍ آجداء إللُ ِتع تجريديا مغ تػصيف السقخر وآجداء إللُ ِتع 
الشيائية  إلغاؤىا، وفُ فتخة اٗمتحاف يزع كل عزػ مجسػعة مغ آسئلة ويجتسعػا مع بعس ِتفقػا علٍ آسئلة

بحزػر السشدق إللُ بيخاجع اٗمتحاف ويتأاكج إنو خالٍ مغ آخصاء اللغػية أو السصبعية، وبيتابع مػاعيج ترػيخ 
، والقدع بيذكل لجشة يدلسػه للكشتخوؿو  وهر ػ ربي ما يجيد اٗمتحاف بعج، ؼاٗمتحانات إللُ بتحجدىا الكلية لكل قدع

ػؼ لكل مادة فُ الجبلػـ السيشية والخاصة والساجدتيخ والجكتػراه، وؼيو أعزاء لعقج اٗمتحاف الذف (1مكػنة مغ )
اكساف لجاف السرححيغ يعشُ كل ورقة امتحانية لييا اثشيغ مغ السرححيغ بحيث يكػف أستاذ السادة مع عزػ تانُ، 

 ".واللجاف دؼ بيبقٍ لييا ججوؿ يعتسج مغ الكلية
متحاناتيا وتذكيل لجاف اٗمتحانات الذفػية والسرححيغ مغ ويسثل ما سبق مغ تجريذ السقخرات العامة ووضع ا

صػر العسل الجساعُ أو الفخيقُ التُ يسارسيا أعزاء القدع، والتُ تذكل ؾيسة مغ الؿيع التُ يعسل القدع علٍ 
 تشسيتيا لجػ أعزائو فُ إشار الثقافة التشطيسية الدائجة بو.      

)السعيجِغ  ةوناعجعع مغ جانب آساتحة للييئة السالسدانجة والوأضاؼ أحج آعزاء ؾيسة أخخػ للقدع وىُ" 
ىحا الدلػؾ يعتبخ حجِث مع وجػد ، وأشار إلٍ أف السجرسيغ ؼيسا يخز تخؾياتيع والسجرسيغ السداعجِغ( وكحلظ

 ."مجسػعة ججِجة مغ آساتحة وليذ مشح بجاية إنذاء القدع
 ". ، ِشعكذ إيجابيًا علٍ ىػية القدعتسدظ آعزاء بيحه الؿيعوأاكج عزػ آخخ علٍ أف " 
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٘ؿ الحػار فُ التجسعات بتاعتشا، فكخة القجوة إحشا دايسًا بشؤكج علٍ مفيػـ القجوة مغ خأ( أف " رئيذ القدع )وأفاد 
استخجاـ السػاقف السختلفة غيخ الخسسية بحيث إنيا بتكػف داعسة للؿيع يعشُ التجسعات الستعلقة بالسشاسبات الخاصة و 

 ". ؾيات، وبآمػر اٗجتساعيةبالتخ 
عشجه مذكلة خاصة ببحث أو بخسالة أو بالشسػ السيشُ أو لػ حج  " وأشار أحج آعزاء إلٍ ؾيع أخخػ فقاؿ

ً٘ أسخة واحجة مر مجخد بتخبصشا ف ،حتٍ مذك٘ت شخرية أو أسخية بشاخج رأؼ بعس فييا وبشحذ إف إحشا فع
ً٘ بشح  ". ذ إف إحشا أخػات، وأساتحتشا بعتبخىع إنيع أميات ليشا أو أبيات ليشاع٘قات عسل بذ أو زمالة بذ ٗ فع

التخابط مشيا مغ خ٘ؿ معايذتيا وم٘حطتيا ٓعزاء القدع فتخة إجخاء البحث، مثل ىحه الؿيع قج لسدت الباحثة ول
الرلػات  أداءو  بذكل جساعُتشاوؿ الػجبات بيغ معطع آعزاء، حيث يحخصػف علٍ والتآخُ القػؼ والتآلف 

مثل تخؾية  السختلفة وإندانية والعلسية تبادؿ السجام٘ت واليجايا ؼيسا بيشيع فُ السشاسبات اٗجتساعيةو  ،جساعة
 أحجىع، أو زواجو، أو مخضو، أو أؼ ضخؼ يسخ بو سػاًء كاف ساًرا أو محدًنا.       

جد مغ أعزاء القدع عغ السذاركة وفُ السقابل، شيجت الباحثة أثشاء إجخاء السقاب٘ت الذخرية احجاـ ع
التخػؼ مغ إبجاء الخأؼ وتبادؿ الخأؼ معيا ؼيسا ِتعلق بسػضػع البحث، وقج ِخجع ىحا الدلػؾ إلٍ عجة أمػر مشيا 

 أؼ اتجاىات شخرية سلبية تجاه بعس أفخاد القدع أو القدع ذاتو، وكحلظ تجشب الكذف عغ لكذف عغا لتجشب
نقل صػرة غيخ مخغػبة للقدع وتؤثخ بالدلب علٍ سسعتو قج تطيخ أثشاء الحػار و  التُدلبيات الأو  القرػرجػانب 

    أماـ آشخاؼ الخارجية. 
وعلٍ الخغع مغ انتذار ؾيع التعاوف واٗحتخاـ الستبادؿ والع٘قات اٗجتساعية الصيبة والتقارب بيغ معطع 

أحج  دع وتشعكذ علٍ ىػيتو وصػرتو الخارجية، إٗ أفأعزاء القدع وغيخىا مغ الؿيع التُ تذكل الثقافة التشطيسية للق
يذيج مع اتداع قاعجتو مغ حيث عجد آعزاء ضيػر بعس الؿيع الدلبية مع اندحاب  القدع أف "آعزاء ِخػ 

أخخػ وىحه الحالة ربسا ىُ حالة شبيعية كػنيا تتدامغ مع ما يسخ بو السجتسع السرخؼ مثل البحث عغ السرالح 
 دية".  والغايات الفخ 

فتخة إجخاء البحث وجػد عجد قليل مغ آعزاء غيخ متكيف مع باقُ آعزاء ٗو  أثشاءالباحثة ٗحطت وقج 
زؼ ما إللُ أعتقج زؼ أؼ مكاف مسكغ ن٘قُ بعس آفخاد " أحج آعزاء  ذكخهِختبط معيع بع٘قات شيبة، وىحا ما 

لػحجىع فُ ضػء حاجات كتيخ مسكغ  لػبُ كجهلف بيعسلػا زؼ بيقػلو كجه بيبػضػا السشاخ العاـ أو لييع تفكيخ مخت
ُ ده بيبقٍ لو تكػف شخرياتيع نفديا مر قادر ِتكيف مع الباقُ، عشجىع نقز أو مذكلة فُ حاجة معيشة، وبالتال

  . "علٍ الثقافة التشطيسية للقدع انعكاس سيئ بعج كجه
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وؼيو  ،صخاعات، ولكشيا ٗ تطيخ مثل باقُ آقداـقج يكػف لجػ بعس آعزاء " "أنو وكحلظ أاكج أحج آعزاء
إحداس ببجاية التفكظ مع الجيل الججِج الستسثل فُ الييئة السعاونة، ؼيو بجاية لشقل الك٘ـ والبعس يدسع لو، ويختلف 

ً٘ بالدلب علٍ ىػية القدع".  مغ فخد ّخخ، فالتػجو ليذ إيجابُ، ومسكغ أف ِؤثخ مدتؿب
ليع مسارسات مسكغ بتشعكذ  إللُمغ خ٘ؿ بعس آعزاء أنو " (ب)يذ القدع رئ فادأ فُ ىحا الرجدو 

 بالدلب علٍ ثقافة القدع، يعشُ وجػد فخد أو فخدِغ مسكغ بيغ السجرسيغ، مسكغ بيغ الييئة السعاونة، يعشُ الدلػكيات
مسكغ تكػف  إللُُ ىُ أاكبخ حاجة مسكغ تعكذ ثقافتشا، ففُ عشجنا بعس آعزاء، وبتسثلػا فئة قليلة جًجا، ى 

 ". بتعكذ السسارسات الدلبية الستعلقة بزعف الثقافة التشطيسية
 :التاليةالشتائج استخ٘ص للقدع يسكغ  الثقافة التشعيسيةمحدد وفُ ضػء ما تع عخضو فُ 

 يعبخ اسع القدع عغ ىػيتو وشخريتو الستفخدة. -
"الشساذج والقجوات" مغ خ٘ؿ سخد ساتحة تتذكل الثقافة التشطيسية للقدع مغ إرث السػجػد مغ سيخ آ -

القرز وآحجاث والسػاقف والخبخات السختبصة بيع لتعخؼ آعزاء الججد علٍ الخرائز السسيدة 
 لذخرية القدع.

 تتػافق رؤية القدع ورسالتو وأىجافو مع ثقافتو التشطيسية علٍ مدتػػ الػثائق الخسسية. -
وسلػكيات ت ارساسخ٘ؿ م مفاـيع وؾيع ومعتقجات مغ مغسلو بسا تذلقدع لالثقافة التشطيسية  نذخِتع  -

 .مع آشخاؼ السدتفيجة مشووع٘قاتيع  آعزاء
 علٍ التشذئة التشطيسية ٓعزاء الييئة السعاونة بالقدع. سلبًيانطاـ تعييغ السعيجِغ بالتكليف  ِؤثخ -
 ،لداـ واٗنزباط فُ العساٗلتيحخص القدع علٍ غخس عجد مغ الؿيع وتشسيتيا لجػ أعزائو، ومشيا:  -

 ،ُقيفخ وال الجساعُوالعسل  ،بيغ أعزاء القدع والتعاوف  اٗحتخاـ الستبادؿ والرجؽ وآمانة وجػدة آداء،
 وتشعكذ جسيعيا إيجابًيا علٍ ىػية القدع.

ِػجج عجد قليل مغ آعزاء بيغ السجرسيغ والييئة السعاونة غيخ متكيف مع باقُ آعزاء، ويقػمػف  -
 رسات تشعكذ بالدلب علٍ ثقافة القدع، وقج تؤدؼ إلٍ ضعف ىػيتو التشطيسية فُ السدتقبل.بسسا

جػانب القرػر وذلظ لتجشبيع الكذف عغ  ،الخأؼبجاء مغ إلجػ بعس أعزاء القدع يطيخ الذعػر بالتخػؼ  -
  خارجية.أو الدلبيات التُ قج تشعكذ سلًبا علٍ صػرة القدع وسسعتو وتزعف مغ ىػيتو أماـ آشخاؼ ال

 القدم ثالًثا: التساثل التشعيسي ألعزاء
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وتحقيق  وؾيسو، ومبادئو وؾيسيع مع أىجاؼ القدع ومبادئيع ويقرج بو شعػر أعزاء ىيئة التجريذ بتػافق أىجافيع
ئيع وانتسائيع الػضيفُ  أمشيع واستقخارىع الػضيفُ، وتلبية احتياجاتيع مغ الشسػ والتشسية، مسا يديع فُ زيادة ٗو

 تعديد ىػيتو التشطيسية. ويتزسغ العشاصخ التالية:   الستسيدة علٍ وسسعتو  صػرتو وتأثيخعػرىع بسكانة القدع، وش
  أعزاء هيئة التدريسمكانة القدم لدى  .0

أنا دايسًا بحذ إف قدع التخبية السقارنة قدع مسيد وشايف إنو ىػ أشاد أحج آعزاء بسكانة القدع فقاؿ " 
احثيغ وثقافة، وأنا ببقٍ سعيج جًجا إنُ بقػؿ إف أنا مغ قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية أفزل قدع أساتحًة وب

ُ ، فالقدع إسع كبيخ لو وزنو داخل الكلية  بكلية التخبية جامعة عيغ شسذ، وعذاف كجه دايسًا ده مرجر فخخ واعتداز ل
ِخ ده جاؼ مغ الفكخ العاـ وآساتحة الكبار إللُ فُ وحتٍ فُ كل كليات مرخ لو مكانتو ولو تقجِخه الكبيخ والتقج

 ".القدع سػاء الدابقيغ أو الحالييغ
بالشدبة لذعػرؼ بسكانة القدع آه شبعًا أنا بذعخ بسكانة القدع وؾيستو مغ خ٘ؿ "  (ب)رئيذ القدع وأضاؼ 

، مغ خ٘ؿ ش٘ب الجراسات لػ عشجؼ مشاقذة فُ جامعة تانية، مغ خ٘ؿ إنُ أقابل حج مغ أعزاء القدع فُ مؤتسخ
 ".     بيبقػا مرخيغ إف حج يحكع ليع آدوات مغ أعزاء القدع فُ عيغ شسذإللُ العليا 

أعتد وأفتخخ باٗنتساء لقدع التخبية السقارنة وإدارة وكحلظ عبخ أحج آعزاء عغ مكانة القدع بقػلو "  
 ". ولو تاريخ ولو ؾيع ومتسيدقدع عخيق ٓنو  التعليسية بكلية التخبية جامعة عيغ شسذ

، فقج علٍ مكانتو وسسعتو، وبالتالُ علٍ تساثل أعزاء ىيئة التجريذ اواضحً  اتأثيخً تؤثخ  صػرة القدع تنولسا كا
أضغ أف صػرة القدع بتختلف مغ شخؼ ّخخ، ؼبالشدبة لص٘ب البحث العلسُ والجراسات العليا تبجو ذكخ أحج مشيع " 

داـ الرعبة فُ الجراسة والتدجيل ٗنزباشو والتدامو بالقػانيغ إلٍ حج كبيخ، وبالشدبة صػرة القدع أنو مغ آق
لٔقداـ السشاضخة بكليات التخبية علٍ مدتػػ الجسيػرية قج ِبجو قدسًا لو سسعتو العخيقة، ولكشو يطل مشافًدا ليحه 

  آقداـ فُ ضل حخصيا علٍ التفػؽ عليو أو نيل نفذ الدسعة".
قج ِبجو فُ بعس آحياف أنو ِتدع بالتعقيج؛ ولكغ قج يكػف "  فقاؿفُ صػرة القدع خ عغ رأيو وعبخ عزػ آخ

ذلظ بدبب التفانُ فُ العسل، واتباع السعاِيخ العلسية فُ التخرز، والبعج عغ السجام٘ت والسحدػبية فُ التعامل 
  ."مع السدتفيجِغ مغ خجماتو

ة علسية مخمػقة مقارنة بباقُ آقداـ السشاضخة فُ الكليات دسعبأف القدع ِتستع وأضاؼ أعزاء آخخوف " 
الججية فُ العسل والتداـ  ، إلٍ جانبلجػدة آداء والسخخجات الستسيدة مغ الص٘بىحه الدسعة تخجع ، و آخخػ 

  .والدعُ نحػ التسيد" ئو بأخ٘ؾيات العسل الجامعُ، والحخص علٍ أداء أدوارىع الستعجدة،أعزا
إف أقجـ أساتحة حيث قاؿ " بيا القدع وتزيف إلٍ مكانتو فخد بعس الدسات التُ ِش )أ(القدع  رئيذ خسا ذكاك

خجوا آستاذية فُ إللُ فُ التخرز فُ معطسيع كانػا مغ تخبية عيغ شسذ مغ قدسشا، وبالتالُ معطع الشاس 
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القدع فوإضافة لحلظ  ،اتحة القدعجامعات أخخػ ومغ قبليا الساجدتيخ والجكتػراه فُ معطسيع كانػا ش٘ب لكتيخ مغ أس
ارتبط تأسيذ ونذأة وفعاليات الجسعية بالقدع  ، حيثيسثل حاضشة للجسعية السرخية للتخبية السقارنة وإدارة التعليسية

مغ حيث مقخ الجسعية، ورؤساء مجالذ إدارتيا، وىػ ما يزفُ علٍ القدع خاصية وسسة مر مػجػدة عشج 
فُ أنذصة الجسعية فُ الفتخات الدابقة والحالية أيًزا مغ القدع، وكليا خرائز  اّخخيغ، كحلظ أىع الفاعليغ

 ". وسسات مر مػجػدة عشج اّخخيغ
ِتزح مغ اّراء الدابقة أف ثسة إجساع مغ أعزاء ىيئة التجريذ علٍ شعػرىع بالسكانة الستسيدة للقدع 

قدع إلٍ أنو  ذلظ ػارجعوقج أ وسسعتو السخمػقة، الجيجةع القدرػرة ل يعإدرااكإلٍ جانب وفخخىع واعتدازىع باٗنتساء لو، 
ىحا  لو فُ الجامعات آخخػ، ويذيخ ويشفخد بخرائز وسسات ٗ تتػافخ لجػ آقداـ السشاضخة تاريخ عخيق ولو

 الذعػر لجػ آعزاء إلٍ تساثليع التشطيسُ مع القدع.  
 االستقرار واألمان الهظيفي داخل القدم .2

بذعخ باٗستقخار وآماف الػضيفُ "  أحج آعزاء قاؿ باٗستقخار وآماف الػضيفُ ػر آعزاءوؼيسا ِتعلق بذع
داخل القدع وماعشجير نية لتخؾ العسل، آه ؼيو ضغػط كتيخ مقجرش أنكخ وبتديج مر بتقل، لكغ ميسا كانت شبيعة 

ج آماف الػضيفُ أو اٗستقخار الزغػط دؼ ما بتخلير عشجؼ الشية إنُ أسيب شغلُ خالز، وما بحدر إنُ بفتق
 ".فُ وضيفتُ خالز

مع بعس القلق الشاتج عغ "  ، ولكغآماف الػضيفُ داخل القدعوعبخ أحج آعزاء عغ شعػره باٗستقخار و 
 ".نية لتخؾ العسل بالقدعلجؼ صعػبة التخؾيات وتغيخ اللػائح والقػانيغ وربط اٗستقخار بالتخؾيات، ٗو تػجج 

الدسعة الصيبة بالقدع مشيا " فُ العسل  ىعتؤدؼ إلٍ استسخار عزاء علٍ عجد مغ العػامل التُ واتفق بعس آ
ء، الع٘قات اٗجتساعية وإندانية الجيجة فُ خؤساآساتحة وال مغ قبلللقدع، إحداس باٗنتساء، التقجِخ واٗحتخاـ 

ودؼ نقصة أساسية بتخلُ الػاحج حابب  ليات وآدوارفُ تػزيع السدئػ  ، العجالةستسخار فُ التقجـ الػضيفُٗا القدع،
    ".السكاف والعسل بالقدع وما يفكخش ِتخؾ العسل

ؼيو إف ذعخ سعيج بتخررُ ومقتشع بو وب إنُ مغ دوافع استسخارؼ فُ العسل بالقدعأف " أحج آعزاءوذكخ 
 ".  وده بيلبُ حاجات كتيخة عشجؼ ..تجريذ، إشخاؼ، مشاقذة، :تججِج مدتسخ بدبب تعجد مجاٗت العسل فُ القدع
انعكذ إلٍ حج كبيخ علٍ باٗستقخار وآماف الػضيفُ داخل القدع وتذيخ اّراء الدابقة إلٍ أف شعػر آعزاء 

 شعػرىع بالتساثل التشطيسُ، وىػ آمخ الحؼ يديع فُ تعديد اليػية التشطيسية للقدع. 
 السهشية ألعزاءهيئة التدريس بالقدم التشسية .3

أشار بعس آعزاء إلٍ أف القدع يديع برػرة أو بأخخػ فُ تلبية احتياجاتيع مغ الشسػ والتشسية، حيث ذكخ 
دايسًا القدع بيكػف حخيز مغ خ٘ؿ رئيذ القدع إنو ِخشح كل آعزاء لكل الجورات التجريبية آعزاء "  أحج
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ما بيغ الحيغ واّخخ القدع بيشطع بعس و  ،القدع للُ بتقجميا الكلية أو الجامعة ٓعزاءإبخامج التشسية السيشية و 
فسث٘ كاف عشجنا فُ القدع ؼيو سسيشار إسسو سسيشار آربعاء وده خاص  ،اللقاءات العلسية والجسيع يدتفيج مشيا

بالييئة السعاونة وأعزاء ىيئة التجريذ، وؼيو بيتع تبادؿ آراء والشقاشات فُ مػضػعات معيشة بحيث إف الكل يدتفيج 
مشيا، وده ساىع بذكل كبيخ فُ نسػؼ السيشُ وأنا معيج وأنا مجرس مداعج، والدسيشار ده مػجػد اّف وبجأ ِتع تفعيلو 

 ."بذكل كبيخ بعج ما تػقف فتخة معيشة
ً٘ وقاؿ عزػ آخخ أنو "  ؼيو حخص دائع مغ أساتحتشا علٍ تشسيتشا نسػ ميشُ بذكل أو بآخخ يعشُ لػ ؼيو مث

معيغ أو نجوة معيشة أو ورشة عسل سػاء خاصة بسػضػع حج شغاؿ ؼيو فُ بحث أو رسالة لػ مؤتسخ أو ؼيو كتاب 
ً٘ ؼيو حاجات كتي  ".  خ بتشسيشا ميشيًا بذكل كبيخحج عارؼ بيو يقػؿ عذاف نحزخه، فع

ية ٓعزاء القدع فتخة إجخاء البحث، ومغ اّراء الدابقة، أف القدع ِيتع بتشس ويتزح مغ خ٘ؿ معايذة الباحثة
أعزائو وخاصة الييئة السعاونة وذلظ مغ خ٘ؿ عقج سسيشار إضافُ ِػـ آربعاء مغ كل أسبػع للسعيجِغ والسجرسيغ 
السداعجِغ ويتع تكليفيع ؼيو بعجد مغ آمػر ومشاقذتيا مسا يديع فُ تشسية مياراتيع البحثية والػضيؽية السختلفة، 

، تقجميا الكلية أو الجامعةخامج تشسية ميشية بو تجريبية جورات يذ لأعزاء ىيئة التجر ح يخشوكحلظ يحخص القدع علٍ ت
 أو حزػر مؤتسخات أو نجوات أو ورش عسل.

مؤتسخاتو العلسية  آخخفُ  6109/ 6108 خ٘ؿ العاـ الجراسُويؤكج ىحا آمخ ما تع عخضو مغ إنجازات للقدع 
أشار إلٍ حزػر بعس السجرسيغ والسجرسيغ  حيث (6109لقدع، )قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية، السؤتسخ العلسُ ل

 السداعجِغ عجد مغ الجورات التجريبية التُ أعجتيا وحجة الجػدة بالكلية والجامعة. 
فُ الػاقع ٗ ِػجج تبادؿ خبخات وتعلع مغ اّخخيغ بصخيقة مشطسة، وإنسا أنو " أشار أحج آعزاء إلٍ  وقج

ً٘ فُ ِتع ده برػرة فخدية وليذ برػ  رة مشطسة، والسفخوض إف ده ِتع برػرة مشطسة علٍ مدتػػ الدسيشار مث
الجانب الػضيفُ وفُ الجانب العلسُ والجانب الخاص بالسعلػمات، وفُ إشخاؼ والتجريذ والبحػث الجساعية، 

العسل حجث مخة واحجة إعجاد مذخوع بحثُ جساعُ لسا تقجمشا للحرػؿ علٍ اٗعتساد كاف ؼيو فخؽ عسل وكاف 
جساعُ والكل يعسل لسرلحة القدع، وكاف القدع وحجة واحجة وروح واحجة وفخيق واحج وضيخ التسيد لسرلحة القدع 

 ". فُ ىحه الفتخة
ويفيع مغ ىحا الخأؼ أف القدع ٗ ِيتع بتشطيع تبادؿ الخبخات بيغ آعزاء فُ الجػانب الػضيؽية والبحثية 

دع، وإنسا ِتع ذلظ علٍ مدتػػ آفخاد، وقج ِيسل البعس مشيع تشسيتو الحاتية وإشخاؼية والتجريدية علٍ مدتػػ الق
نسصية  مسا يزعف مغ مدتػاه العلسُ، وىػ ما ٗحطتو الباحثة أثشاء حزػرىا جلدات الدسيشار مغ آراء وتعليقات

 علٍ ىػية القدع.   اسلبً ِشعكذ  مساوتقليجية لبعس آعزاء، 
  تفيدةالقدم لدى األطراف السدسسعة  .4
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 ردود ىحا الذعػر مغ خ٘ؿ الكذف عغ يسكغو  علٍ شعػر آعزاء بالتساثل للقدع، سسعة القدع تشعكذ
وقج ٗحطت الباحثة أف ردود فعل معطع  ،أفعاليع عشج سساعيع لسجح القدع أو نقجه مغ قبل آشخاؼ السدتفيجة

، ويتزح ذلظ فُ  غ قبل آشخاؼ السدتفيجةسػاء عشج مجح القدع أو نقجه م أعزاء القدع متقاربة إلٍ حج  كبيخ
 الدياقات التالية:  

 مدح القدم من قبل األطراف السدتفيدة . أ
لسا أسسع مجح للقدع شبعًا بيكػف رد فعلُ سعيج جًجا وبحاوؿ أستػقف مغ ( عغ رد فعلو " رئيذ القدع )أعبخ 

لتصػيخ أدائُ الذخرُ  feedbackـ ده يسجح القدع لساذا ىحا، وإيو إللُ أعجبظ بحيث إف يعشُ يكػف فُ الك٘
اكعزػ وكخئيذ للقدع، ثع تصػيخ أداء القدع، فبيكػف رد فعلُ أاكيج ؼيو نػع مغ الدعادة والدعُ للػقػؼ عشج مغ 

  ".  يسجح لساذا يسجح عذاف نصػر مغ أدائشا
كليع  آشخاؼ السدتفيجة شبعًا بفتخخ بالقدع إللُ بشتسُ ليو، والحسج هلل بيبقٍ ؼيو مجح مغوقاؿ أحج آعزاء " 

يعشُ لػ عشجؼ ش٘ب بشدسع مجح مغ الص٘ب فُ حاجات كتيخ مر بذ فُ العلع، يعشُ فُ السعاملة وفُ حاجات 
وشخيقة  بة بيذتكػا مشيا مغ سػء السعاملةاكتيخ، ٓف ؼيو نساذج تانية فُ أقداـ تانية وفُ تخررات تانية الصل

"رد الفعل بيكػف الذكخ والتأاكيج بالثشاء علٍ القدع  آخخ عزػ وأضاؼعخض السعلػمة أو تػصيليا بذكل كػيذ". 
 ". " حيكػف رد فعلُ اٗستساع للسجح والسخاجعة للحات ثالث عزػ قاؿ بيشساوتجعيع الفكخة". 
 نقد القدم من قبل األطراف السدتفيدة مشه . ب

ضعيف مغ الشاحية العلسية فُ فتخات سابقة عشجما كاف القدع بقػلو "  علٍ ىحا آمخ علق أحج آعزاء
 ". اكاف ؼيو نقج كتيخ، أما اّف ٗ ِػجج نقج وإذا كاف ؼيو ِبقٍ رد الفعل مشاقذة أسباب الشقج

لسا أسسع نقج للقدع أاكيج حيكػف عشجؼ حالة غيخة علٍ قدسُ بذ ( عغ رأيو فقاؿ " رئيذ القدع )أوعبخ 
ًٗ أتقبل الشقج، ثانيًا أعخؼ إي و آسباب أو إيو السطاىخ إللُ خلت الذخز أو الجية تشقج بحاوؿ أاكػف مػضػعُ وأو

ً٘ علٍ  القدع علٍ ىحا الشحػ، وبحاوؿ أبحث معاه ثع مع نفدُ ومع زم٘ئُ آسباب إللُ أدت إلٍ ىحا الشقج عس
 ".   ت٘فييا ودعسًا ٓدائشا

إف ٗـز يكػف ؼيو رد  لسا بدسع نقج ببقٍ متزاِق وبحذ بعس آعزاء فقاؿ أحجىع " واتفق مع ىحا الخأؼ
فعل سخيع، لكغ لػ الشقج ده مبشُ علٍ أساس بحاوؿ أشػؼ إيو السذكلة وأحاوؿ أتشاقر وأوضح الرػرة للذخز 

ىػ دايسًا مؽير حاجة الشاس كليا متفقة علييا بذ لػ ؼيو نقج حؿيقُ أبجأ أوضح الفكخة  ". وقاؿ آخخ "إللُ بيشتقج
إجخاءات ليو الشقج ده وجو للقدع وإيو السذكلة وىل دؼ مختبصة بذخز معيغ أو وأشخحيا علٍ القدع ونبجأ نأخج فييا 

ربسا بحاجة معيشة ونحاوؿ نرححيا، أما لػ نقج غيخ حؿيقُ أنا بخد عغ القدع باعتبار إف أنا بشتسُ ليحا القدع وإف 



68 

 

يؿية، فأنا دورؼ عغ القدع أو سسعت عغ القدع بعس آمػر غيخ الحؿ مغلػشةيكػف بعس الشاس خجت معلػمات 
 ".     البشاء حاجة كػيدو فالشقج ،وأحاوؿ أصحح الرػرة صحيحةأوضح ليع إف الشقصة دؼ مر 

سػاء عشج سساع مجح أو نقج للقدع أنيع ِتستعػف بجرجة  ٓعزاء ىيئة التجريذالدابقة  ردود الفعلطيخ وتُ 
الدلبية بيجؼ ترحيح  دائيع وتعجِل مسارساتيعدِغ إلٍ مخاجعة أاكبيخة مغ التػافق والتساثل مع القدع، ويدعػف جا

 وتحديغ سسعتو أماـ آشخاؼ السدتفيجة مشو، مسا يعدز ىػيتو التشطيسية.  صػرة القدع 
  :الشتائج التاليةاستخ٘ص يسكغ  التساثل التشعيسيمحدد وفُ ضػء ما تع عخضو فُ 

تساء لو، ويخجع ذلظ إلٍ تفخد القدع القدع الستسيدة ويعتدوف باٗن بسكانة أعزاء ىيئة التجريذيذعخ  -
 بخرائز وسسات غيخ متػافخة لجػ آقداـ السشاضخة لو، مسا يعكذ تساثليع التشطيسُ مع القدع.

الص٘ب أنو مغ آقداـ الرعبة فُ الجراسة والتدجيل وأنيع ِخجعػف  صػرة القدع لجػِخػ أعزاء القدع أف  -
 . بأخ٘ؾيات العسل الجامعُ ذلظ إلٍ انزباط أعزائو ونداىتيع والتداميع

ِبجو قدًسا لو سسعتو  أنوٓقداـ السشاضخة فُ الكليات آخخػ ا صػرة القدع لجػِخػ أعزاء القدع أف  -
 ة.العخيقة، ولكشو يطل مشافًدا ليحه آقداـ فُ ضل حخصيا علٍ التفػؽ عليو أو نيل نفذ الدسع

شعػرىع بالتساثل عكذ وىػ ما ي ،ُ داخل القدعباٗستقخار وآماف الػضيف أعزاء ىيئة التجريذخ يذع -
 يديع فُ تعديد اليػية التشطيسية للقدع. التشطيسُ و 

يحخص القدع علٍ تشسية أعزائو مغ ىيئة التجريذ والييئة السعاونة وذلظ مغ خ٘ؿ عجة وسائل مشيا عقج  -
وحزػر مؤتسخات ونجوات  ،خامج تشسية ميشيةبو تجريبية جورات آعزاء لح يخشسسيشار إضافُ أسبػعًيا، وت

ئيع للقدع، وبالتالُ تساثليع التشطيسُ ودعع ىػية القدع.   وورش عسل، مسا يديع فُ زيادة ٗو
 فُ سسعة ة مشوالسدتفيجآشخاؼ بعس معخفة آراء التجريذ بالقدع عشج  ردود فعل معطع أعزاء ىيئةتتفق  -

، آمخ عػف بجرجة كبيخة مغ التساثل التشطيسُأنيع ِتست إلٍ ذيخمسا ي هأو نقجلقدع امجح  خ٘ؿمغ القدع 
 الحؼ يديع فُ تعديد ىػية القدع.

   لمقدم تدهيقالرابًعا: 
مجسػعة مغ السسارسات يقػـ بيا القدع تتزسغ الجعاية والتخويج وإع٘ف عغ أنذصتو وبخامجو  ويقرج بو

ً٘ عغ دعع اٗتراؿ والع٘قات مع آشخاؼ السدتفيجة لكد ب ثقتيع مغ خ٘ؿ استخجاـ عجة وخجماتو، فز
 التُ تديع فُ الدسعةتحديغ السكانة و متسيدة للقدع، وبالتالُ تحقيق صػرة  تػصيل إستخاتيجيات تداعجه فُ نقل/

 ويتزسغ العشاصخ التالية: .تدػيق ىػيتو وتعديدىا
  ألطراف السدتفيدةإلى المقدم  إيجابيةنقل صهرة  .0
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يا داخل القدع وتعبخ عسا ِخغب آعزاء فُ نقلو إلٍ آشخاؼ السدتفيجة وىُ الرػرة السقرػدة التُ ِتع تكػيش
 تعديد ىػيتو.  مغ القدع بيجؼ تحديغ سسعة القدع و

 ،أعزاء ىيئة التجريذ بالقدع ، فسشيع:أنذصة القدع وبخامجو وخجماتومغ  ةالسدتفيج والفئاتتتعجد الجيات و 
، الص٘ب علٍ مدتػػ السخحلة الجامعية آولٍ والجراسات العلياحلظ وكبكليات التخبية آخخػ،  آقداـ السشاضخةوب
، السخاحل التعليسية جسيعبسػاء مغ الؿيادات والسجارس  ػزارة التخبية والتعليع والسجِخيات وإدارات التعليسيةب العامليغو 

   .لقدعبا السختبصةالسجاٗت البحثية  الباحثيغ والستخرريغ فُو ، والسخااكد البحثية التخبػية، دارييغأو إ ،سعلسيغأو ال
التخبية  قدع إفلٔشخاؼ السدتفيجة أحب أوصليا ُ إللالرػرة الحىشية ب( أف " رئيذ القدع )وفُ ىحا الدياؽ قاؿ 

ُ إللالسقارنة وإدارة التعليسية لو مجرسة علسية متسيدة، وإف إحشا دايسًا متججدِغ فُ فكخنا وفُ آساليب السشيجية 
بشحتكخ العلع لشفدشا، بل بالعكذ إحشا دايسًا بشقجـ ِج العػف ٓؼ حج  شقل فكخنا ونفيج اّخخيغ ومربشحاوؿ ناىا و بشتبش

اس كتيخ عشجنا فُ القدع، وده بخضو ثقافة سائجة عشجنا بيلجأ إليشا، ونقف داعسيغ، وده مر سلػكُ أنا بذ، سلػؾ ن
 ".           نداعج اّخخيغوإزاؼ نفيج آشخاؼ السختلفة و  ؾيسة نقل السعخفة

أنا عاِد أوصليا لكل آشخاؼ السدتفيجة إنو قدع لو تاريخ وثقافة إللُ الرػرة العامة " أف وقاؿ أحج آعزاء 
وفكخ، ولو رواد وأساتحة كليع ىجفيع فُ آساس ىػ تحقيق أفزل أداء وتقجيع أفزل خجمة لكل السدتفيجِغ مغ 

الججية  ىُ " لٔشخاؼ السدتفيجةػرة الحىشية التُ ِخغب فُ تػصيليا عغ القدع ". وأضاؼ عزػ آخخ أف الرالقدع
 ". واٗجتياد والتسيد والشداىة

ً٘ "  عغ رأيو أحج آعزاء وقج عبخ ٗ أخفُ أؼ شيئ سلبُ لػ كاف ِػجج، ٗو أحب إف حج فُ ىحا الرجد قائ
 ".    ياخج صػرة سلبية عغ القدع

ىُ صػرة  ٓشخاؼ السدتفيجةالحىشية التُ ِخغب أعزاء القدع فُ نقليا إلٍ ا ويذيخ ما سبق إلٍ أف الرػرة
 أفزل خجمة، وتقجيع ٔشخاؼ السدتفيجةل نقل السعخفةإيجابية يسكغ أف تؤدؼ إلٍ تحقيق مكانة متسيدة للقدع مغ خ٘ؿ 

 .وتعديدىا ة القدعتدػيق ىػييديع فُ  يع، بسال
، ذكخه بعس الص٘ب عغ القدع يدة التُ وصلت للسدتفيجِغ عغ القدع ماعلٍ الرػرة الستس الجالةومغ السؤشخات 

ِتسيد القدع بالججية  أشاد عجد مغ ش٘ب القدع وخخيجيو برػرة القدع وسسعتو، وعبخ أحجىع عغ ذلظ بقػلو "حيث 
 ". واٗلتداـ وآمانة العلسية والدسعة الصيبة بيغ كليات التخبية بذيادة الجسيع

 أف مغ أسباب التحاقيع بالقدع أنو ِتسيد بالخرائز التالية: ويخػ بعس الص٘ب
 .ِتدع بإيجابية والتحفيد العلسُ الحؼالسشاخ التشطيسُ  -
 .مغ بعس الص٘ب الدابقيغ بو الحؼ سسع ٓساتحتو التسيد آاكاديسُو الؿيسة آاكاديسية  -
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علٍ السدتػييغ  الجامعات آخخػ  قخانيع فُأعغ  تُ ِتسيد بيا أعزاء ىيئة التجريذالكفاءة والسيارة ال -
 .آاكاديسُ والذخرُ

  أعزاء ىيئة التجريذ وكل العامليغ فُ القدع.قبل السعاملة الحدشة للص٘ب مغ  -
لسا كشت بقجـ فُ الجراسات العليا كل القدع ذو سسعة شيبة وتدخد إحجػ الصالبات خبختيا فُ ىحا الذأف فتقػؿ " 

إنت اختختُ قدع الشاس ؼيو بيتدسػا بالعجالة، وقالػلُ لػ أنت تدتاىلُ التقجِخ  السػضفيغ إللُ فُ الذئػوف قالػلُ
الف٘نُ حتخجيو، وقالػلُ إف بيلتحق بو عجد قليل يعشُ الجفعة بتبقٍ ستة أو سبعة، وفُ الساجدتيخ بيقلػا شػية، 

ىػ بيتدع بالذفاؼية،  وقالػا إف الخائج عغ القدع إف ىػ صعب لكغ ىػ مر صعب ٗو حاجة بذ عاِد محااكخة، بذ
فالك٘ـ ده خ٘نُ أدخل السكاف ده وأنا مصسشة، كساف إف السكاف ده مفييػش مجام٘ت ٗو محدػبية وده إللُ كشا 
بشدسعو لسا كشا بشقجـ فُ الجراسات العليا، ؼبالتالُ أنا ححتاج إيو فُ السكاف إللُ حكسل ؼيو غيخ إنو ِتدع بالججية 

 .  "لرفات إللُ أنا سسعتيا عغ القدعوالعجالة والذفاؼية ودؼ ا
مشو، ىُ  السدتفيجة ش٘بو وخخيجيو بػصفيع مغ الفئاتصػرة القدع مغ وجية نطخ  وتذيخ اّراء الدابقة إلٍ أف 

، والسعاملة ٓساتحتووآمانة العلسية الؿيسة آاكاديسية والتسيد آاكاديسُ صػرة شيبة وتخجع إلٍ عجة أسباب مشيا 
  التدػيق لو.و  وىػ آمخ الحؼ يديع فُ تحديغ سسعة القدع، سحدػبيةال سجام٘ت وب والبعج عغ الالعادلة للص٘

 دعم االترال والعالقات مع األطراف السدتفيدة .2
خ٘ؿ ؾيادتو يسثل دعع اٗتراؿ والع٘قات مع آشخاؼ السدتفيجة أحج السسارسات التُ يقـػ بيا القدع مغ 

 غ تشاوؿ ىحا الجانب علٍ الشحػ التالُ:تدػيق ىػيتو، ويسكلوأعزائو 
 مسارسات رؤساء مجمس القدم لكدب ثقة األطراف السدتفيدة من القدم . أ

آشخاؼ ٗحطت الباحثة مغ خ٘ؿ معايذتيا وخبختيا بالقدع، أف شبيعة الع٘قة بيغ رئيذ مجلذ القدع و 
ص٘ب، تتدع بإندانية واٗحتخاـ الستبادؿ سػاء داخلًيا أؼ أعزاء ىيئة التجريذ أو خارجًيا أؼ ال السدتفيجة مشو

 ىػيتو. وتدػيقوالتعاوف، مع الحخص علٍ تحقيق السرالح الستبادلة بيغ الصخفيغ، بسا يديع فُ تحديغ سسعة القدع 
بيحاولػا بقجر إمكاف إف تكػف الع٘قات قائسة علٍ  رؤساء مجلذ القدع أفوفُ ىحا الدياؽ قاؿ أحج آعزاء " 

ة كبيخة سػاء للسدتفيج: مجِخية التخبية والتعليع بالقاىخة أو إدارات التعليسية أو وزارة التخبية والتعليع برفة تحقيق فاِج
عامة، وفُ نفذ الػقت تعػد بالفاِجة علٍ القدع وأنذصتو، عذاف كجه الع٘قات أو الذخااكة بيغ القدع وبيغ الفئات 

 ".السدتفيجة بتبقٍ شخااكات مسيدة
رؤساء مجلذ القدع  القدع وبيغ شخاؼ مدتفيجة مغبيشيع كأ ةشبيعة الع٘قب القدع وخخيجيو ووصف بعس ش٘ 

معطع  إنو مػجػدبإضافة إلٍ  ،مع رئيذ القدع بديػلة وفُ أؼ وقت ػاتػاصلِالص٘ب  وبيقجرع٘قة شيبة بأنيا "
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مغ رئيذ مجلذ القدع خاصة للص٘ب  وبتتسيد الع٘قة دؼ بالتعاوف والتػجيو والتذجيع واٗحتػاء والجععآوقات، 
  ."يعامليع معاملة آبشاءبو الجادِغ والستسيديغ 

 ولسا كاف تحديغ صػرة القدع وسسعتو أماـ آشخاؼ السدتفيجة مشو يسثل أحج آىجاؼ التُ يدعٍ القدع لتحؿيقيا
ع وكدب ثقتيع مغ خ٘ؿ ، فإف رؤساء مجلذ القدع يحخصػف علٍ جحب آشخاؼ السدتفيجة مغ القدلتدػيق ىػيتو

 الؿياـ بالعجِج مغ السسارسات التُ تديع فُ تحقيق ىحا اليجؼ.  
لسسارسات التُ يقػـ بيا رؤساء مجلذ القدع لكدب ثقة آشخاؼ ولقج ذكخ أحج آعزاء أنو مغ ضسغ ا

، ة وفعاليات القدعالتػاصل معيع وكحلظ تحليل الرعػبات أماـ التحاقيع ببخامج وأنذصع الص٘ب " مشيو السدتفيجة 
 ". وبالشدبة ٓعزاء ىيئة التجريذ، لػ ؼيو مذكلة عشج حج بيحاوؿ رؤساء القدع تجعيع الجانب اٗجتساعُ

اكل رؤساء آقداـ الدابقيغ والحالييغ كانػا حخصيغ إنيع يكدبػا وفُ ىحا الرجد أشار رئيذ القدع )ب( بأف " 
ولٍ، بذ فُ فتخة مغ الفتخات قبل نذخ فكخ الجػدة مااكشر السػضػع ثقة آشخاؼ السدتفيجة مغ الص٘ب بالجرجة آ

ده أساسُ وكاف الص٘ب كتيخ، لكغ مع فكخ الجػدة بجأ ِتع التخكيد علٍ السػضػع ده بذكل أاكبخ، وبجأنا نفكخ ناخج 
 ".  رغبات الص٘ب فُ إشخاؼ وبشبقٍ حخيريغ إف إحشا دايسًا بشخاعُ مرالحيع بجرجة كبيخة

دراسُ السؤتسخ العلسُ لو وبيحزخوا كل آعزاء وبيتع إع٘ف أف القدع بيعقج فُ نياية كل عاـ وأضاؼ " 
عغ مػعجه علٍ الؽيذ بػؾ وعلٍ جخوبات القدع وبشختار مجسػعة مغ ش٘ب الجبلػمات والساجدتيخ والجكتػراه 

ؿ مشحيع جػائد عيشية وخصابات الستسيديغ عذاف يحزخوا، وتع تكخيع أوائل الجبلػمات عغ العاـ الساضُ مغ خ٘
وبتعخض فُ السؤتسخ السذك٘ت إللُ واجيت الص٘ب وبشجرسيا معاىع وبشصخح حلػؿ وبشحاوؿ  شكخ وشيادات تقجِخ،

 ".نخلييع يقتخحػا حلػؿ لييا بششاقذيا معاىع
الؿياـ  و، وذلظ مغ خ٘ؿآشخاؼ السدتفيجة مش كأحجالص٘ب كدب ثقة ويتزح مسا سبق أف القدع يحخص علٍ 

 القدع للسدتفيجِغ مشو.  تدػيق ىػيةبعجة مسارسات، آمخ الحؼ يديع فُ 
أف أىع آشخاؼ السدتفيجة الص٘ب وبالتالُ رؤساء القدع بيحاولػا ِجعسػا الص٘ب وكحلظ أفاد رئيذ القدع )أ( " 

كخة، فالخصة، فتحجِج ىيئة ويداعجوىع ؼيسا ِتعلق بتدييل إجخاءات القيج والتدجيل، مغ حيث تحجِج مػعج عخض الف
إشخاؼ، وأيًزا مغ السسارسات السيسة تدييل إجخاءات إدارية الستعلقة بتصبيق الجراسات السيجانية زؼ الحرػؿ 
علٍ السػافقات الخاصة بيا، مداعجة الص٘ب فُ الحرػؿ علٍ الججاوؿ الجراسية حتٍ يقجروا يخجوا تفخغ أو إجازات 

ع مقيجِغ فُ الجراسات العليا، تدييل إجخاءات إدارية الستعلقة بتذكيل لجاف السشاقذة مغ شغليع، إفادات إني
 ".  والحرػؿ علٍ مشح الجرجة

ً٘ فُ ؾيادتو ِبحؿ جيػًدا كبيخة فُ سبيل كدب ثقة الص٘ب وتلبية  ويتزح مغ تلظ السسارسات أف القدع مسث
 .تديع فُ تدػيقو عغ القدعالُ تتكػف لجِيع صػرة إيجابية احتياجاتيع مغ القدع، ورفع مدتػػ رضاىع عشو، وبالت
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 ،تيعرؤساء مجلذ القدع لكدب ثقوخخيجيو، إلٍ عجد مغ السسارسات التُ يقػـ بيا القدع  وأشار بعس ش٘ب
 ، ومغ بيشيا: لقدعل ديع فُ التدػيقوالتُ ت
 لسدتسخ علٍ إنجاز العلسُ.التػاصل السدتسخ مع الص٘ب عغ شخيق الػاتذ، والفػف، ودعسيع وتذجيعيع ا -
 تعديد التعلع الحاتُ للص٘ب. -
 .مدتقبليع آاكاديسُ علٍحخص الو  اىتساـحل أؼ مذكلة خاصة بالص٘ب بكل تحليل الرعػبات و  -
 .فُ اٗنتياء مغ العسليات إدارية للتدجيل والسشاقذةمعيع التعاوف  -
 السؤتسخات والدسيشارات.القدع مغ ت فُ فعاليا ةسذاركالقدع ودعػتيع للالتػاصل مع بعس خخيجُ  -

أذكخ إف وأشارت إحجػ الصالبات إلٍ اىتساـ رؤساء القدع بتشسية ميارات الص٘ب فُ البحث العلسُ، فقالت " 
ً٘ لسا ي٘قُ دورة تجريبية معيشة ؼيقػلُ بقتخح عليكُ تخجؼ الجورة دؼ حتفيجؾ أو إيو رأيظ الكلية  أحج رؤساء القدع مث

 ".كحا متحزخييا، يعشُ بيػجو الصالب إللُ متػسع ؼيو الججية واٗجتياد للحاجة إللُ تشسُ مياراتو عاملة دورة فُ
  القدم لكدب ثقة األطراف السدتفيدة من القدم أعزاءمسارسات  . ب

ئحتو التشفيحية، والسعجؿ  0976لدشة  99مغ قانػف تشطيع الجامعات رقع  99إلٍ  95اد مغ ػ حجدت السلقج  ٗو
علٍ الشحػ  آساتحة، وآساتحة السداعجِغ، والسجرسيغ، مغ اجبات أعزاء ىيئة التجريذ فُ الجامعاتو  6112سشة 

ئحتو التشفيحية، والسعجؿ سشة  0976لدشة  99قانػف تشطيع الجامعات رقع ) التالُ:   (6112ٗو
اّداب والفشػف بإجخاء للؿياـ بالجروس والسحاضخات والتسخيشات العسلية وأف يديسػا فُ تقجـ العلـػ و  التفخغ -

البحػث والجراسات السبتكخة وإشخاؼ علٍ ما يعجه الص٘ب مشيا وإشخاؼ علٍ السعامل وعلٍ السكتبات 
 وتدويجىا بالسخاجع. 

التسدظ بالتقاليج والؿيع الجامعية آصيلة والعسل علٍ بثيا فُ نفػس الص٘ب. وعلييع تخسيخ وتجعيع  -
 اية شئػنيع اٗجتساعية والثقاؼية والخياضية.اٗتراؿ السباشخ بالص٘ب ورع

حفع الشطاـ داخل قاعات الجروس والسحاضخات والسعامل ويقجمػف إلٍ عسيج الكلية تقخيًخا عغ كل حادث مغ  -
 شأنو إخ٘ؿ بالشطاـ وما اتخح مغ إجخاءات لحفطو.

والبحػث الجارية إلٍ رئيذ  كل عزػ تقخيًخا سشػًيا عغ نذاشو العلسُ والبحػث التُ أجخاىا ونذخىا تقجيع -
مجلذ القدع السختز للعخض علٍ مجلذ القدع، وعلٍ رئيذ مجلذ القدع أف يقجـ تقخيًخا إلٍ عسيج الكلية 

 عغ سيخ العسل فُ قدسو وعغ الشذاط العلسُ والبحػث الجارية ؼيو وما حققو القدع مغ أىجاؼ.
والسذاركة فُ أعساؿ السؤتسخات العلسية  ،يياالسذاركة فُ أعساؿ السجالذ واللجاف التُ يكػنػف أعزاء ف -

 للقدع وللكلية. 
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التجريذ ىُ بسثابة خصػط عامة أف الػاجبات التُ حجدىا قانػف تشطيع الجامعات ٓعزاء ىيئة يذيخ ما سبق 
ركة فُ القدع الحؼ ِشتسػف إليو بكل كلية حتٍ يسكشيع السذابفتخض اٗلتداـ بيا والدعُ لتخجستيا إلٍ مسارسات فعلية ي

 تحقيق أىجافو وإضياره برػرة ٗئقة ومتسيدة أماـ السدتفيجِغ مشو، وبالتالُ تحديغ سسعتو ودعع ىػيتو التشطيسية.     
أ( أف تعديد صػرة القدع وتحديغ سسعتو ِتع مغ خ٘ؿ  رئيذ القدع )أفاد وتتزح ىحه السسارسات ميجانًيا حيث 

ُ مػاعيج العسل، فُ تقجيع محتػػ متسيد، فُ استخجاـ شخؽ التداـ آعزاء وانزباشيع بكل آشكاؿ: ف"
ِتع ذلظ عغ شخيق آداء " آعزاء أحج وأضاؼُ تحفيدىع". وإستخاتيجيات تجريدية مختلفة، فُ دعع الص٘ب وف

  ". الجيج وإتقاف سػاء فُ التجريذ أو إشخاؼ
لكدب ثقة الص٘ب وفُ التُ يقػمػف بيا  وفُ ىحا الدياؽ أشار عجد مغ آعزاء إلٍ أف مغ بيغ السسارسات

رسػاب   للُإالتػاصل وبيكػف مغ خ٘ؿ آعزاء القدع "  الػقت نفدو تدػيق للسخحلة الجامعية آولٍ كاف ؼيو  يج 
ت للتعخيف بالقدع،  بعس وعقج مقاب٘ت مع الص٘ب الججد بسخحلة الجراسات العليا ٗنتقاء آفزل مشيع، السحاٗو

 ."قشػات متعجدةعبخ القدع مغ الص٘ب الستسيديغ  ُجمع خخيالتػاصل السدتسخ مشيع، إلٍ جانب ئل وتكخيع آوا
ويقػـ عجد مغ أعزاء القدع بػصفيع مشدقُ الجػدة بتػزيع استسارات لؿياس رضا ش٘ب البكالػريػس والليدانذ 

)قدع التخبية السقارنة يل نتائجيا بػحجة الجػدة، والجراسات العليا عغ البخامج والسقخرات الجراسية التُ يقجميا القدع، وتحل
بتحقيق رضا الص٘ب وكدب ثقتيع  آمخ الحؼ يذيخ إلٍ اىتساـ القدع( 6109وإدارة التعليسية، السؤتسخ العلسُ للقدع، 

 بسا يديع فُ تدػيق القدع وتعديد ىػيتو.ؼيو، 
لصلبة وبيعخفػىع مسيدات التخرز فُ أعزاء القدع بيلتقػا مع اب( بأف " رئيذ القدع )وكحلظ أفاد 

الدسيشار، وإجخاءات العلسية إللُ ِتبعػىا لتحقيق أىجافيع"، واستصخد " بذ ؼيو حاجة عسلشاىا دلػقتُ بقيشا نعسل 
 ".فُ الجبلـػ الخاصة والساجدتيخ والجكتػراه بحيث إف إحشا نشتقُ الص٘ب إللُ مدتػاىع جيج  شخرية مقاب٘ت

بػاجباتيع كسا ذكخىا قانػف تشطيع الجامعات مغ الؿياـ أعزاء ىيئة التجريذ علٍ  ما سبق حخصويؤكج 
مغ شأنيا تقجيع صػرة متسيدة للقدع، وقج ِشعكذ ىحا آمخ بإيجاب علٍ تحديغ  خ٘ؿ العجِج مغ السسارسات التُ
   طيسية وتدػيقيا.  ، وبالتالُ فُ دعع ىػيتو التشآشخاؼ السدتفيجة مشوسسعة القدع وتعديد صػرتو أماـ 

أف آعزاء يحخصػف  باعتبارىع مغ آشخاؼ السدتفيجة مغ القدعِخػ عجد مغ ش٘ب القدع وخخيجيو  اكسا
ىشاؾ تعاوف ومذاركة بيغ أعزاء ىيئة ، وعبخ الكثيخ مغ الص٘ب عغ ذلظ باّتُ: " معيععلٍ إقامة ع٘قات شيبة 

"، كسا وصفػا تلظ أثسخ العجِج مغ آبحاث الستسيدةالعليا مسا  التجريذ فُ تػجيو الص٘ب وخاصة ش٘ب الجراسات
ف مع الصالب بصخيقة حيث ِتعاملػ والسعاملة الحدشة  اٗحتخاـ والتفاىع الستبادؿع٘قة متسيدة ويدػدىا الع٘قة بأنيا "
ع إدارة برػرة يصبقػف عل أنيع"، وأضافػا " ، إلٍ جانب إتاحة خبخاتيع آاكاديسية لص٘ب القدعميحبة وداعسة

  ."عسلية
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ِتع إشخاؾ الص٘ب فُ مذخوعات بحثية مذتخكة مغ خ٘ؿ العسل كفخيق حيث وأشارت إحجػ الصالبات إلٍ أنو "
 ".بإشخاؾ بعس ش٘ب الساجدتيخ فُ إعجاد قامػس فُ التخرز قاـ أحج آساتحة بالقدع

قائسة علٍ اٗحتخاـ وتقجِخ حج الص٘ب بأنيا "السذخفيغ والص٘ب، فقج وصفيا أآساتجة وبالشدبة للع٘قة بيغ 
 ".بيغ الصخفيغ ٕخخاج بحث ِتشاسب مع الدسعة العلسية للقدع وتبادؿ لػجيات الشطخ التعاوف و  ،الصالب ٓستاذه

وتذجيع  والستابعة لتػجيو السدتسخبا بيقػمػا ،ف فُ القدع بجيج كبيخػ يقػـ آساتحة السذخفوأضاؼ أحجىع "
 ."مسا ِثسخ عسل جيج محتـخ يسكغ اٗستفادة مشو بذكل كبيخع علٍ إنجاز دراستيع الص٘ب وتحفيدى

وتذيخ اّراء الدابقة للص٘ب بػصفيع مغ آشخاؼ السدتفيجة مغ خجمات القدع وأنذصتو إلٍ أف القدع يطيخ 
 أماميع فُ صػرة إيجابية ومتسيدة مسا يديع فُ تحديغ سسعتو وتعديد ىػيتو وتدػيقيا. 

تختلف شبيعة الع٘قة باخت٘ؼ شخرية قاؿ أحجىع " حيث أضيخ عجد قليل مغ الص٘ب رأًيا مخالًفا بيشسا 
، "السذخؼ، فسشيع مغ يسثل دعسًا وسشًجا لص٘بو، ومشيع مغ يسثل عائًقا أماـ ش٘بو ويذتكُ مشيع بعس الص٘ب

ونيغ وبالتأاكيج ِؤثخ ذلظ علٍ جػدة آغلبية العطسٍ مغ السذخفيغ متعاونيغ والقليل غيخ متعاوأضاؼ آخخ أف " 
أٗحع برخاحة شجِجة عدوؼ بعس  ". وعبخ ثالث عغ رأيو "ا حدب شبيعة الع٘قة مع السذخؼيجابً إا و العسل سلبً 

ناتج عغ ضعف السخونة فُ  ده فأكليات أخخػ ومغ وجية نطخؼ الذخرية لالصلبة عغ الجراسة بالقدع والتحػيل 
 ".والجارسيغيغ السذخفالتعامل بيغ آساتحة 

إلٍ شخرية السذخؼ وضعف قجرتو ٓداء آساتحة السذخفيغ وع٘قتيع بالص٘ب تلظ اّراء الشاقجة ربسا تخجع و 
علٍ تػشيج الع٘قة بيشو وبيغ الصالب أو قلة خبختو فُ إشخاؼ أو أف مػضػع الخسالة التُ يذخؼ علييا ٗ يقع فُ 

لسدتػػ العلسٍ للصالب أو أنو غيخ جاد فُ مػاصلة البحث والجراسة، مجاؿ اىتسامو، وقج تخجع كحلظ إلٍ ضعف ا
 آمخ الحؼ قج ِؤثخ سلًبا علٍ صػرة القدع لجػ الص٘ب.

 األنذطة والخدمات التي يقدمها القدم لألطراف السدتفيدة مشه .3
جاء بية، اكلية التخ  عغ 6100/6106عاـ  ةقيفُ إشار مذخوع التصػيخ السدتسخ والتأىيل ل٘عتساد صجرت وث

قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية يقجـ علٍ مدتػػ السخحلة الجامعية آولٍ مقخرات دراسية إجبارية  أف " فييا
مذخوع التصػيخ ). واختيارية لٖعجاد السيشُ والتخبػؼ للص٘ب السعلسيغ فُ البخامج التعليسية بالتخررات السختلفة

 (10، ص6100/6106، ل٘عتساد
  (06-01ص ص  ،6109 ،دليل القدع) الجراسية علٍ الشحػ التالُ:حجد دليل القدع تلظ السقخرات  ولقج

 حقػؽ إنداف، ومقخر ثقافُ اختيارؼ  ، وىػ مقخرعاـ لذعبة  التخبية الجوليةمقخر  بالشدبة لمفرقة األولى: -
 .ثقافُ إجبارؼ  وىػ مقخر ،أساسُو عاـ  تُلذعب
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 ومقخر، تخبػؼ إجبارؼ  ، وىػ مقخرأساسُو عاـ  تُإدارة السجرسية والرؽية لذعب مقخر بالشدبة لمفرقة الثانية: -

إدارة السجرسية والرؽية  ومقخر ،تخبػؼ إجبارؼ  ، وىػ مقخرأساسُو عاـ  تُمجخل فُ إشخاؼ التخبػؼ لذعب
 .تخبػؼ إجبارؼ  ، وىػ مقخرتخبية خاصةلذعبة  لحوؼ اٗحتياجات الخاصة

 .ثقافُ اختيارؼ  ، وىػ مقخرأساسُ لذعبة  التخبية الجوليةمقخر  ة:بالشدبة لمفرقة الثالث -
 ، وىػ مقخرأساسُو عاـ  تُلذعبنطاـ التعليع فُ مرخ واٗتجاىات السعاصخة  مقخر ة:رابعبالشدبة لمفرقة ال -

 .تخبػؼ إجبارؼ  ، وىػ مقخرتخبية خاصةلذعبة  نطع تعليع ذوؼ اٗحتياجات الخاصة ومقخر ،تخبػؼ إجبارؼ 
لص٘بو علٍ مدتػػ  التخبػيةوإدارة  والجولية بخامج الجراسات العليا فُ تخررُ التخبية السقارنةالقدع يقجـ اكسا 

التعليسُ ، لتأىيل الباحثيغ ليتسكشػا مغ تصػيخ الشطاـ جكتػراه ال، والساجدتيخ و الخاصة اتالجبلػمات السيشية، والجبلػم
يقجـ بخامج فُ وكحلظ ة وإدارية الججِجة فُ السؤسدات التعليسية، وإدارتو وحل مذك٘تو ونذخ اٗتجاىات التخبػي

، ويتسيد بتقجيع بخامج تختبط واحتياجات سػؽ العسل، وذلظ عغ شخيق الجراسة الجبلـػ السيشية التصبيؿية عغ بعج
 مذخوع) .السختلفةبالشطاميغ التقليجؼ وإلكتخونُ، بإضافة إلٍ وجػد قشػات اتراؿ بيشو وبيغ إدارات التعليسية 

 (16-10ص ص  6100/6106، ل٘عتساد التصػيخ
، تحجدت تخررات الجبلـػ 6108عاـ  كليةالبشطاـ الداعات السعتسجة بوبرجور ٗئحة الجراسات العليا 

بػية، فُ: الجػدة واٗعتساد السجرسُ، إدارة السجرسية، الؿيادة التخ  السقارنة وإدارة التعليسيةالسيشية بقدع التخبية 
درجتُ الساجدتيخ ودكتػراه الفلدفة فُ التخبية بالقدع فُ: و والتخبية الجولية. كسا تحجدت تخررات الجبلـػ الخاصة 

 ( 27، 59، 95، 62، ص6108كلية ، ال)ٗئحة الجراسات العليا بية الجولية، وإدارة التخبػية. ، والتخبالسقارنةالتخبية 
بخامج والسقخرات فُ السدتػيات السختلفة كليا مػضػعات تتػااكب مع بخامج أف الوأشار رئيذ القدع )د( إلٍ " 

الجامعات السعاصخة والستقجمة ومحتػػ السقخرات ؼيو تحجِث وؼيو مقخرات تسيد القدع عغ آقداـ آخخػ مثل: 
ئحة القجيسة أو تشسية الؿيادات الجامعية سػاء فُ ال٘ -الحخاؾ التخبػؼ مغ مشطػر دولُ -قزايا دولية فُ التعليع

 ". الججِجة
تع تحجِث التخرريغ وخرػًصا التخبية السقارنة: حاولشا نصػر ؼيو وشخحشا مقخرات " أنو  أحج آعزاء وذكخ

ججِجة وبجأت تتفتح دبلػمات ميشُ وخاص وماجدتيخ ودكتػراه، حرل تػسع فُ تخرز التخبية السقارنة كسجاؿ 
لتخرز إدارة: الجػدة، تػصيف مقخرات إعجاد مرفػفة، إعجاد ملفات، وبالشدبة  ،وبقٍ لو مكانةاكاف ؼيو قرػر 

  ". وكل ما ِترل بالجػدة كقدع
ويذيخ ما سبق إلٍ تشػع التخررات التُ يقجميا القدع فُ الجبلػمات السختلفة سػاء السيشية أو الخاصة، إلٍ 

ؼ يزيف للقدع إحجػ الدسات التُ تسيده عغ جانب الفرل بيغ تخررُ التخبية السقارنة والتخبية الجولية، آمخ الح
  غيخه مغ آقداـ السشاضخة لو فُ كليات التخبية آخخػ. 
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كتب و وإشخاؼ علٍ رسائل،  وجلدات الدسيشار، تجريذ،ؼيو أنذصة تانية متشػعة ؼيو "  آعزاءبعس وأضاؼ 
 وعلق القدع لٔشخاؼ السدتفيجة".، وخجمات مجتسعية بيقجميا إدارية، واستذارت وتجريب ،حػث علسيةوب ،مؤلفة

 ."مغ وجية نطخؼ أنيا تتدع بالجػدة"  أحجىع
تحكيع تتزسغ: "  آنذصة والخجمات التُ يقجميا القدع لٔشخاؼ السدتفيجة مشوب( أف رئيذ القدع ) وأشار
ً٘ فُ مؤتسخ الجسعية السرخية  -مشاقذة رسائل -تحكيع أبحاث -استبيانات للتخبية السقارنة إجخاء ورش عسل يعشُ مث

ومسكغ  -وإدارة التعليسية قجمشا فُ أاكتخ مغ سشة ورش عسل عغ السشيجيات الحجِثة فُ إدارة والتخبية السقارنة
 ".                                 بيبقٍ ؼيو مشاقذات علسية مغ خ٘ؿ التػاصل عبخ الياتف أو عبخ السيل

السذاركة فُ تأىيل السعلسيغ غيخ التخبػييغ مغ التُ يقجميا القدع "  وذكخ أحج آعزاء أنو مغ ضسغ الخجمات
 ."خ٘ؿ بخامج التجريب السقجمة مغ قبل مخكد التسيد بالكلية، ومخكد تصػيخ التعليع الجامعُ بالكلية

القدع بيذارؾ مغ خ٘ؿ أعزائو فُ لجاف اختيار السجِخيغ والسعلسيغ آوائل علٍ وكحلظ أضاؼ آخخ أف " 
بيقجميا القدع للسدتفيجِغ مشو إللُ ػ إدارات التعليسية فُ محافطة القاىخة بذكل سشػؼ، ودؼ بعس آنذصة مدتػ 

 ". بيحاوؿ إنو يحقق رضاىع مغ خ٘لياإللُ و 
، ومشيا: مذاركة 6107/ 6102للعاـ الجامعُ مغ إنجازات قدع لل العلسُ السؤتسخسا عخضو ؼي ذلظ ويتزح

جاف السذكلة علٍ مدتػػ مجِخية التخبية والتعليع بالقاىخة وإدارات التعليسية التابعة ليا معطع أعزاء القدع فُ الل
اكسا أشار السؤتسخ  (6107، )قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية، السؤتسخ العلسُ للقدعار الؿيادات السجرسية والتخبػية. ٗختي

ركة عجد مغ أعزاء ىيئة التجريذ بالقدع فُ تشفيح بعس مغ إلٍ مذا 6109/ 6108العلسُ للقدع للعاـ الجامعُ 
)قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية، ورش العسل والتجريبات السختبصة بالجور الخجمُ للقدع علٍ مدتػػ السجتسع. 

 ( 6109العلسُ للقدع،  السؤتسخ
التُ يقجميا القدع لٔشخاؼ  سجتسعيةلاحثية و بالو  التجريدية والخجماتويتزح مسا سبق تعجد وتشػع آنذصة 

السدتفيجة مشو سػاء الص٘ب أو الؿيادات التعليسية علٍ اخت٘ؼ مدتػياتيع إدارية والتشطيسية، إلٍ جانب السعلسيغ 
بالسجارس السختلفة، فقج تكػف تلظ الخجمات فُ صػرة تجريذ أو إشخاؼ أو بخامج تشسية ميشية وتجريبية، أو استذارات 

  وقج يديع ذلظ فُ دعع صػرة القدع وتعديد ىػيتو وتدػيقيا لجػ آشخاؼ السدتفيجة مشو. إدارية،
آفكار لسشاقذة  الدسيشارىػ  إللُ بيقجميا القدع مغ أىع الشذاشاتأف "وخخيجيو  ش٘ب القدعوأفاد عجد مغ 

يعخض حج مغ أعزاء ىيئة " فُ بجاية كل سسيشار مغ كل عاـ دراسُ ب أنو أحجىع ذكخ حيثية السصخوحة"، البحث
التجريذ محاضخة أو نجوة بيعخؼ فييا الصلبة إزاؼ يعخض فكخة، إزاؼ يعخض خصة، إزاؼ يحجد السحاور إللُ حيتكلع 
فييا، وخاصة إف ؼيو ش٘ب وافجِغ، وش٘ب مغ أقاليع، وش٘ب محػليغ مغ أقداـ تانية وده يعتبخ تعخيف بصبيعة 

  . "جرش وقت الصالب ووقت الدسيشارإشار آاكاديسُ للقدع عذاف ماِي
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 جلدات الدسيشار ٗحطت ما ِلُ:بعس مغ خ٘ؿ مذاركة الباحثة بحزػر و 
أو فُ مبشٍ آخخ يدسٍ "مبشٍ التسيد  مبشٍ القدعبشفذ  دسيشار الداعة الخابعة عرًخا فُ مجرجالِبجأ  -

 . الحالُ ذ القدع، ويتػلٍ إدارة الدسيشار أحج رؤساء القدع الدابقيغ مع رئيذ مجلالتخبػؼ"
 .ارستسخ باالتأاكيج مغ قبل إدارة الدسيشار علٍ حزػر الص٘ب  -
 والتعبيخ عشيا بحخية دوف مقاشعة. حخص أعزاء القدع علٍ إتاحة الفخصة للص٘ب لعخض أفكارىع -
 . يةخبػ وإدارة الت والجولية التخبية السقارنةفُ كل مغ التخرريغ حث الص٘ب علٍ تبشُ أفكار بحثية ججِجة  -
 مداعجة الص٘ب فُ تحجِج مذكلة البحث وأىجافو، واختيار السشيج السشاسب لسػضػع البحث.  -
البحثية وتقجيع السقتخحات السشاسبة ٕعجاد الخصط البحثية، وليذ مجخد  ىعأفكار مداعجة الص٘ب علٍ بلػرة  -

 نقج أو رفس لٔفكار السقجمة أو ىجميا. 
آفكار والسػضػعات البحثية التُ يصخحيا الص٘ب مختبصة حخص أعزاء ىيئة التجريذ علٍ أف تكػف  -

 وأٗ تكػف متجاخلة مع تخررات أقداـ أخخػ.الث٘ثة القدع  اتبتخرر
الدساح ٓعزاء ىيئات التجريذ مغ الجامعات آخخػ ومخااكد البحػث بحزػر جلدات الدسيشار والسذاركة  -

 بارآئيع ومقتخحاتيع بيجؼ تبادؿ الخبخات.
 تكخر لعجد قليل مغ أعزاء ىيئة التجريذ عغ جلدات الدسيشار.الػياب الس -
الشسصية والتقليجية ويشعكذ ذلظ فُ تعليقاتيع علٍ آفكار والخصط أعزاء ىيئة التجريذ بمغ  عجد قليلِتدع  -

مسا قج ِؤثخ الحاتية. السيشية افتقارىع إلٍ التشسية  البحثية التُ يعخضيا الص٘ب، آمخ الحؼ يذيخ إلٍ
  ، وبالتالُ علٍ سسعتو وىػيتو التشطيسية. دلب علٍ صػرة القدع أماـ الص٘بلبا

وفُ ضػء ما سبق يسكغ القػؿ أف سسيشار القدع يعج أحج أىع الخجمات وآنذصة التُ يقجميا القدع لص٘بو سػاء 
دة للقدع بحيث تديع مغ الييئة السعاونة بو أو مغ خارجو، حيث يعسل مغ خ٘ؿ أعزائو علٍ بشاء صػرة فخيجة ومتسي

 فُ تدػيق ىػيتو وتعديدىا أماـ آشخاؼ السدتفيجة.  
السؤتسخات العلسية للقدع وتذجيع الص٘ب علٍ  وأشار إلييا الص٘ب " ومغ بيغ الخجمات التُ يقجميا القدع

مشاقذة رسائل إع٘ف عغ الفاعليات الستعلقة بالتخرز زؼ و  ،حزػرىا وتكخيع الص٘ب أوائل الجرسات العليا فييا
الساجدتيخ والجكتػراه أو حزػر مؤتسخ الجسعية السرخية للتخبية السقارنة وإدارة التعليسية والسذاركة فُ تشطيع 

عقج نجوات وورش عسل بالتعاوف مع مخكد الخجمات السجتسعية بالكلية أو بعس الدفارات مثل سفارة ، و فعالياتو
 ."ٗستفادة مشيااو  ئليعُ تقجيع ورش عسل مختبصة بسػضػع رساخ والجكتػراه فش٘ب الساجدتي بيذارؾ أحيانًا، و الياباف

تلظ الخجمات التُ يقجميا القدع لص٘بو سػاء إع٘ف عغ السؤتسخات أو مشاقذات الخسائل أو الشجوات وقج تديع 
 فُ تدػيق ىػيتو التشطيسية.  برػرة أو بأخخػ  ،أو السذاركة فُ ورش العسل
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  ات القدم وأنذطته وبرامجه تدهيق خدم أساليب .4
وتدػيقيا بيجؼ نقل صػرة  وأنذصتو وبخامجوتتعجد الػسائل التُ يدتخجميا القدع فُ إع٘ف عغ خجماتو 

  إيجابية ومتسيدة إلٍ آشخاؼ السدتفيجة مشو بحيث تديع فُ تحديغ سسعتو وتعديد ىػيتو.
لجراسات ل إللُ بيقجمػاللص٘ب  أو تعخيؽية رشاديةالقدع كاف بيعسل أدلة إأشار أحج آعزاء إلٍ أف "  ولقج

تخلُ شالب الجراسات العليا إللُ بشقجميا واليجؼ مشيا ومحتػاىا بذكل عاـ، والسسيدات إللُ الجبلػمات عغ  العليا،
 عزػ وأضاؼ، "بيقجمياإللُ ، وده كشػع مغ أنػاع التدػيق للقدع ومداياه والخجمات وآنذصة بييايقبل علٍ اٗلتحاؽ 

" أف القدع أثشاء تقجيع الص٘ب للجراسات العليا بيكػف ؼيو مسثل أو إثشيغ عغ القدع فُ إدارة الجراسات العليا آخخ
   ".عذاف يعخ ؼ الشاس إيو البخامج إللُ بيقجميا القدع

، قاؿ دايا القدعاستخجاـ القدع لٔدلة والشذخات والسػاقع إلكتخونية والحس٘ت الجعائية للتعخيف بسوؼيسا ِتعلق ب
استخجامشا ليحه آمػر ضعيف جًجا، وفُ معطسيا بتكػف  يقة وبسشتيٍ آمانة والسػضػعيةالحؿأ( " رئيذ القدع )

 ".جيػد فخدية بيقػـ بيا أحج أعزاء القدع
القدع حاليًا لو صفحة علٍ الؽيذ بػؾ بيتع تدػيق الخجمات إللُ بيقجميا سػاء وأفاد عجد مغ آعزاء أف " 

والججاوؿ الجراسية  الذخوط السصلػبة ل٘لتحاؽ بو، أىجافو، ،همدايا، يسشحياإللُ بالذيادات لشجوات، السؤتسخات، ا
، وكل ما يخز القدع والبخامج وآنذصة إللُ بيقجميا بيتع عخضيا علٍ ومػاعيج اٗمتحانات الذفػية والتحخيخية

  ."والشاس بتػصل للسعلػمات عغ شخيقياٗجتساعُ كػسيلة مغ وسائل التػاصل االرفحة دؼ علٍ الؽيذ بػؾ 
القدع صفحة أف السدئػؿ عغ  معايذتيا وم٘حطتيا ٓعزاء القدع فتخة إجخاء البحثولقج تبيغ للباحثة مغ خ٘ؿ 

أحيانًا بعسل فيجِػىات صغيخة عغ القدع القدع، حيث أفاد أثشاء مقابلتو بقػلو "  أحج أعزاء علٍ الؽيذ بػؾ ىػ
قدع وأنذصتو، وأبثيا علٍ قشاة اليػتيػب وأسسيا "قشاة الباحث التخبػؼ السقارف"، وبعج التػسع فييا عسلت وبخامج ال

بيقجميا وانتذخت علٍ اليػتيػب وعلٍ الؽيذ بػؾ وتػيتخ بحيث إنيا إللُ فيجِػىات عغ رؤية القدع ورسالتو والبخامج 
 ". ترل لكل السدتفيجِغ

عبارة عغ وأنذصتو وبخامجو  وخجماترسات التُ يقـػ بيا أعزاء القدع لتدػيق ويذيخ ما سبق إلٍ أف معطع السسا
جيػد فخدية تعتسج إلٍ حج كبيخ علٍ السبادرات الذخرية والع٘قات الذخرية لٔعزاء، وقج ِؤدؼ ىحا آمخ 

 .  وأنذصتو برػرة أو بأخخػ إلٍ ضعف تدػيق القدع لخجماتو
 ً٘ اكل أعزاء القدع بيداىسػا بذكل كبيخ فُ تدػيق أنذصة القدع  " وعلق أحج آعزاء علٍ ىحا آمخ قائ
الع٘قات الذخرية واٗتراؿ الذخرُ بيغ رئيذ القدع وأعزائو وبخامجو وخجماتو وإع٘ف عشيا مغ خ٘ؿ 

 ".         بالسدتفيجِغ
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قيشا العجد قليل جًجا، بذ عسلشا أاكتخ مغ سشة إع٘نات عغ الجبلػمات بتاعتشا لسا لب( " رئيذ القدع )وكحلظ قاؿ 
ؼيو مذكلة عشجنا ميسا عسلشا ىع عارفيغ إف الجراسة عشجنا جادة إلٍ حج كبيخ وفُ السقابل ؼيو كليات تانية الجراسة 
فييا سيلة وبتجؼ درجات وتقجِخات عالية جًجا فصبعًا الصالب بيدتديل وبيخوح الجية إللُ حتجِلو الجرجة العالية، وفُ 

 ".ندبة إؾباؿ محجودة ميسا عسلشا مغ إع٘نات وتدػيقالسقابل بش٘قُ 
، قاؿ استثسارىا لتدػيق خجماتو وأنذصتو وبخامجو يةبشية تحتية تكشػلػجية فُ القدع وكيؽ وؼيسا ِتعلق بسجػ تػافخ

 تػجج بعس الػسائل التكشػلػجية التُ يدتخجميا أعزاء ىيئة التجريذ فُ تقجيع الخجمات التعليسيةأحج آعزاء " 
والبحثية، ويػجج معسل وأجيدة بالقدع تدتخجـ فُ التجريذ ولكغ ٗ ِػجج إنتخنت أو بشية تدتخجـ فُ تدػيق أنذصة 

 ".القدع
ًٗ للفكخة ذاتيا دخل خجمة إنتخنت بذكل شخرُ ومع إللُ القدع ىػ "  أف عزػ ، ذكخ أاكثخ مغواستكسا

مغ خ٘ؿ أعزائو وأساتحتو مغ البيت، فالبشية  آسف واقع بذكل مدتسخ، وبشدػؽ لبخامج القدع بذكل شخرُ
مدتػػ كل  التحتية مر مجيدة بذكل كػيذ بذكل عاـ علٍ مدتػػ الكلية وشبعًا ده انعكذ بذكل سلبُ علٍ

 ".آقداـ ومغ ضسشيا القدع بتاعشا
ُ حجود وذلظ ف خجماتو وأنذصتو وبخامجوويتزح مسا سبق أف القدع ِبحؿ عجة جيػد مغ خ٘ؿ أعزائو لتدػيق 

إمكانات الستاحة، حيث يدتخجـ آدلة إرشادية والشذخات، وعجد مغ الػسائل التكشػلػجية الحجِثة مثل السػاقع 
إلكتخونية ومشرات التػاصل اٗجتساعُ والتصبيقات الستشػعة كالؽيذ بػؾ وجخوبات الػاتذ آب والتػيتخ واليػتيػب، 

تدػيق ىػيتو وتعديدىا، إٗ أف ىحا آمخ ِتع غالًبا  تديع فُمكانة حقيق متسيدة للقدع، وبالتالُ تصػرة بيجؼ نقل 
بالكلية مسا ِؤدؼ إلٍ تقػيس ىحه  آاكاديسيةفُ صػرة مبادرات فخدية أو شخرية ٗ تجج دعًسا كبيًخا مغ الؿيادات 

  الجيػد وضعف تحؿيقيا ٓىجافيا. 
التُ يدتخجميا القدع لٖع٘ف عغ بخامجو وأنذصتو  الػسائلقاؿ معطسيع أف وخخيجيو  لص٘ب القدع وبالشدبة

 وتدػيقيا ىُ وسائل متشػعة، وتتزسغ ما ِلُ: وخجماتو
 التػاصل السباشخ مع الباحثيغ والص٘ب. -
 .كبيخآرقاـ متاحة ومعلغ عشيا وفعالة بذكل  للتػاصل مع الص٘ب والباحثيغ خاصة وأف استخجاـ الياتف -
 .٘توإيسياللقاءات واٗجتساعات  -
 ٖع٘ف عغ مؤتسخ القدع.لالسصػيات و ع٘نات الػرؾية ٕواالسلرقات وإع٘نات الحائط السعلقة،  -
: جخوبات الػاتذ آب، وصفحات القدع علٍ الؽيذ بػؾ، والسػاقع إلكتخونية وسائل التػاصل اٗجتساعُ -

لٍ تفعيل بذكل أاكبخ إاج ولكغ تحت وتحقق آىجاؼ فعالة جًجا ٓنيا سخيعة اٗنتذارو مشاسبة وسائل وىُ 
 فخاد ٕدارتيا وتصػيخىا.أوسع وتخريز أو 
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إنذاء جخوبات علٍ الؽيذ بػؾ وخجماتو عغ شخيق "  القدع ٕع٘ف عغ بخامجوأفادت إحجػ الصالبات بأنو ِتع ا
ريذ خاصة بكل دفعة ويتع مغ خ٘ليا مذاركة السقخرات، وإنذاء قشاة علٍ اليػتيػب مغ قبل أحج أعزاء ىيئة التج

 ."لتعخيف ش٘ب الجبلػـ العامة مغ بعج كيؽية اختيار السقخر اٗختيارؼ 
ؼيو بعس الشجوات للصلبة فُ السخحلة الجامعية آولٍ ِتع إع٘ف عشيا مغ خ٘ؿ مشدقيغ مغ وأضافت " 

السقارنة بإشخاؼ السعيجِغ والسجرسيغ السداعجِغ بالقدع وبيتعاوف فييا أساتحة مغ تخررُ إدارة التخبػية والتخبية 
رئيذ القدع فُ عسل جساعُ وتعاونُ، وده يعتبخ نػع مغ أنػاع التعخيف بالقدع وإع٘ف عشو وعغ الجبلػمات إللُ 
بيقجميا، وبيبقٍ ىجفيع تدػيق القدع وبخامجو وأنذصتو بحيث يحفدوا الص٘ب علٍ اٗلتحاؽ بو إذا فكخوا فُ استكساؿ 

  .  "الجراسات العليا
ا ذكخه الص٘ب علٍ حخص القدع وأعزائو علٍ إع٘ف عغ القدع والتعخيف بأنذصتو وخجماتو دتجؿ مسويُ 

جحب الص٘ب واستقصابيع للجراسة بالقدع، ومغ أىسيا  فُ ٘ؿ استخجاـ وسائل متشػعة تداعجمغ خوبخامجو وتدػيقيا 
                     وسائل التػاصل اٗجتساعُ التُ تتسيد بدخعة انتذارىا وفعاليتيا.           

 معهقات تدهيق القدم لخدماته وأنذطته وبرامجه  .5
مغ خ٘ؿ استخجاـ وسائل متشػعة  خجماتو وأنذصتو وبخامجوعلٍ الخغع مغ الجيػد التُ ِبحليا القدع فُ تدػيق 

يػد ٓىجافيا اكسا اتزح مغ خ٘ؿ م٘حطة الباحثة وآراء السدتجيبيغ، إٗ أف ثسة عػامل قج تحػؿ دوف تحقيق تلظ الج
 فُ تعديد ىػية القدع وتدػيقيا.     

خجماتو وأنذصتو  تدػيقإلٍ عجد مغ السعػقات التُ تقف أماـ القدع فُ عزاء آ بعس أشاروفُ ىحا الرجد 
 ، ومشيا ما ِلُ: وبخامجو

 ـ.الجامعة لجعع الجيػد التدػيؿية لٔقدا أولكلية ادور  للتدػيق بسعشٍ ضعفسؤسدية الخؤية ال غياب -
  .حدب الطخوؼ الستاحةحيث ِتع التدػيق علٍ مدتػػ الكلية والقدع  خصة للتدػيقإلٍ  اٗفتقار -
 .خ٘ؼ بعس الجيػد التصػعية العذػائيةبلتدػيق لسحجدة الػاضحة و السياـ الو دياسات أال غياب -
 مع آشخاؼ السدتفيجة. والتػاصلتراؿ ل٘قشػات  قلة استخجاـ -
 .وأنذصتو بتدػيق خجماتوؼيسا ِتعلق القدع قػية مسا ِشعكذ بالدلب علٍ نتخنت ر الكلية إلٍ شبكة إافتقا -
 .القدعب ضعف البشية التحتية التكشػلػجية -

تداعجنا إللُ إحشا نفدشا ما عشجناش الخبخات التدػيؿية العالية كأفخاد  ب( "رئيذ القدع )وفُ ذات الدياؽ ذكخ 
د بحيث إف يكػف فُ إؾباؿ علٍ البخامج بتاعتشا، وزائج كساف إف بذكل كاؼ وأداء متسي شالبخامجعلٍ إنشا ندػؽ 

 ". دلػقتُ نطاـ الداعات السعتسجة، ونطاـ السراريف العالية دؼ خلت إؾباؿ عشجنا ضعيف
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مقجرش وأنا فُ القدع أنذخ حاجة علٍ فُ القدع قاؿ أحج آعزاء " البشية التحتية التكشػلػجية  ونتيجة لزعف
ٍ الػاتذ آب، أو أتػاصل مع ش٘بُ فُ محاضخة تعليع عغ بعج، فسا باؿ باقُ آشخاؼ الؽيذ بػؾ أو عل

بقجميا، إف ؼيو بعس آفخاد إللُ بتقف قجاـ تدػيق الخجمات وآنذصة إللُ السدتفيجة، فجه مغ أاكتخ السعػقات 
س آشخاص معشجىاش معشجىاش اٗستعجاد أو مر مقتشعة بفكخة إنيا تدػؽ الخجمات أو البخامج، وارد إف بع

تدتخجميا عذاف تدػؽ فبيبقٍ ؼيو عدوؼ عغ عسلية التدػيق ودؼ فُ إللُ السيارات إنيا تدػؽ إزاؼ أو إيو اّليات 
 ".      حج ذاتيا واحج مغ السعػقات

 ما ِلُ: معػقات تدػيق القدع لخجماتو وأنذصتو وبخامجوويخػ بعس الص٘ب أف مغ بيغ 
 البخامج وآنذصة والخجمات. قلة الػسائل إع٘مية عغ -
و أب خارج السحافطة لكتخونُ لسخاسلة الص٘إبو مجيده خاصة بو وملحق بيا قدع القدع لػجػد مكت افتقار -

 .خارج الب٘د

تعج مغ أىع  القدعبالتحتية التكشػلػجية  ِتزح مسا سبق أف أعزاء ىيئة التجريذ أجسعػا علٍ أف ضعف البشية
تدػيق  القدع علٍ ضعف قجرةتدػيق خجماتو وأنذصتو وبخامجو، آمخ الحؼ ِؤدؼ إلٍ الرعػبات التُ تعػقو عغ 

 ىػيتو التشطيسية بفعالية.  
  :الشتائج التاليةاستخ٘ص يسكغ  تدهيق ههية القدم محدد وفُ ضػء ما تع عخضو فُ 

مغ خ٘ؿ نقل  تسيدة للقدعتؤدؼ إلٍ تحقيق مكانة م لو بحيثصػرة إيجابية  أعزاء القدع فُ نقل رغبة -
  ، بسا يديع فُ تدػيق ىػية القدع وتعديدىا.ِغ مشولسدتفيجلوتقجيع أفزل خجمة  السعخفة

شيبة وتخجع إلٍ عجة أسباب مشيا الؿيسة آاكاديسية والتسيد آاكاديسُ وآمانة القدع صػرة ِخػ الص٘ب أف  -
 السحدػبية.  و  لة للص٘ب والبعج عغ السجام٘تالعلسية ٓساتحتو، والسعاملة العاد

آشخاؼ لجعع اٗتراؿ والع٘قات مع لسسارسات لعجِج مغ اعلٍ الؿياـ با وأعزائو القدعؾيادة  حخص -
ونقل صػرة متسيدة للقدع بسا يكدبو سسعة شيبة تشعكذ علٍ دعع ىػيتو كدب ثقتيع، بيجؼ السدتفيجة 
 وتدػيقيا.

بإندانية واٗحتخاـ الستبادؿ ٓشخاؼ السدتفيجة واوأعزائو لذ القدع مج رؤساءبيغ  اتـ شبيعة الع٘قاتدا -
   بسا يديع فُ تحديغ سسعة القدع وتعديد ىػيتو. السذتخكةالحخص علٍ تحقيق السرالح و والتعاوف، 

الفرل بيغ تخررُ التخبية السقارنة كحلظ و  ،تشػع التخررات التُ يقجميا القدع فُ الجبلػمات السختلفة -
 ت التُ تسيده عغ غيخه مغ آقداـ السشاضخة لو فُ كليات التخبية آخخػ.  الدسا مغوالتخبية الجولية، 
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عجد آنذصة والخجمات التجريدية والبحثية والسجتسعية التُ يقجميا القدع لٔشخاؼ السدتفيجة مشو سػاء ت -
ٓشخاؼ وتدػيقيا لجػ ا ة القدعتعديد ىػيفُ  ديعت والتُالسعلسيغ، أو الص٘ب أو الؿيادات التعليسية، 

 السدتفيجة مشو.
تديع فُ تدػيق ىػيتو وتعديدىا أماـ يقجميا القدع و يعج سسيشار القدع أحج أىع الخجمات وآنذصة التُ  -

 . مشو آشخاؼ السدتفيجة
وذلظ فُ استخجاـ وسائل متشػعة بو لتدػيق خجماتو وأنذصتو وبخامجو بحؿ القدع عجة جيػد مغ خ٘ؿ أعزائ -

 . ىػيتو وتعديدىا تديع فُ دعع نقل صػرة متسيدة للقدع مغ أجل ةحجود إمكانات الستاح
عغ تدػيق خجماتو القدع  مغ أىع الرعػبات التُ تعػؽ عج توالكلية ضعف البشية التحتية التكشػلػجية بالقدع  -

  تدػيق ىػيتو التشطيسية.  عغوأنذصتو وبخامجو، آمخ الحؼ ِؤدؼ إلٍ قرػر القدع 

لههية التشعيسية لقدم التربية السقارنة واإلدارة التعميسية ا سحدداتل الحاكسةالقدم الثالث: القهاعد 
 بكمية التربية جامعة عين شسس

مغ خ٘ؿ الجراسة الشطخية والسيجانية لػاقع اليػية التشطيسية لقدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية بكلية التخبية 
؛ والثقافة التشطيسية؛ والتساثل التشطيسُ؛ والتدػيق، الؿيادةسغ: التُ تتز ومحجداتيا آساسية جامعة عيغ شسذ

  تسكشت الباحثة مغ استخ٘ص أربع قػاعج حااكسة تتسثل ؼيسا ِلُ:
 كاديسيةأل ا تهوتحقيق رياد لقدما ةحفاظ عمى سسعال القاعدة الحاكسة األولى:

ة فُ آوساط التخبػية محلًيا وإقليسًيا ويقرج بيا اٗنصباع إيجابُ الحؼ تخكو القدع لجػ آشخاؼ السدتفيج
 إدارة التخبػية والتخبية السقارنة والجولية. اتودولًيا مغ خ٘ؿ ما حققو مغ تسيد وريادة فُ تخرر

وتبجو تلظ القاعجة الحااكسة وكأنيا اليجؼ آسسٍ للقدع، وتطيخ فُ خرائرو ومكانتو الستسيدة وحخصو 
ؾيادتو أو أعزاء ىيئة التجريذ بو، وقج ِتخجع ذلظ فُ صػرة إنجازات علٍ تحديغ صػرتو سػاء علٍ مدتػػ 

 وأىجاؼ تع تحؿيقيا، أو ع٘قات ومسارسات يقـػ بيا آعزاء مع آشخاؼ السدتفيجة. 
مكانة القدع وتقجِخه عالُ جًجا مر علٍ مدتػػ مرخ بأف " ( برئيذ القدع )ويتزح ىحا آمخ ؼيسا ذكخه 

الع العخبُ كلو، وده أنا بلسدو مغ خ٘ؿ تحكيع اٗستبيانات، مغ خ٘ؿ الص٘ب، مغ خ٘ؿ بذ ولكغ علٍ مدتػػ الع
 ".  للُ بشتعامل معاىع حتٍ فُ إشخاؼإآساتحة 

شبعًا أنا فخػر بسكانة أحجىع " قاؿ أعخب أعزاء القدع عغ شعػرىع بالسكانة الستسيدة للقدع، حيث وكحلظ 
نُ ففع٘ بذعخ بفخخ واعتداز ٕ ،ضخة فُ كليات التخبية علٍ مدتػػ الجسيػرية كلياستسيدة بيغ آقداـ السشاالالقدع 

نُ درست علُ إِج أساتحة متسيديغ فُ التخرز، مر بذ متسيديغ فُ العلع لكغ متسيديغ فُ ٕبشتسُ للقدع ده و 
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ع نخبة متسيدة مغ نو قدع عخيق يزوده ٕذعخ بالفخخ قجاـ زم٘ئشا فُ ذات التخرز فُ كليات تانية بالخلق، و 
 ".أعزاء التجريذ إللُ ليع اسيامات كبيخة فُ تخررشا مغ خ٘ؿ بحػث وبخامج وفكخ بيقجـ

وتأاكيًجا علٍ شعػر أعزاء القدع بالفخخ ٗنتسائيع للقدع ورضاىع عغ العسل ؼيو، ذكخ بعس آعزاء عجًدا 
الدسعة الصيبة للقدع، التقجِخ واٗحتخاـ قالػا: "  ومشيا كسا وؼي ل٘ستسخار فُ القدع وبقائيع مغ العػامل التُ تجفعيع

ودؼ نقصة أساسية  فُ تػزيع السدئػليات وآدوار ، العجالةستسخار فُ التقجـ الػضيفُٗاء، خؤساآساتحة وال مغ قبل
   ".بتخلُ الػاحج حابب السكاف والعسل بالقدع وميفكخش ِتخؾ العسل

بالفخخ ل٘نتساء للقدع، واعتدازىع بأساتحتو، وبسكانتو الستسيدة  ويتزح مسا سبق شعػر أعزاء ىيئة التجريذ
بيغ آقداـ السشاضخة فُ كليات التخبية السختلفة، وبالتالُ رضاىع عغ القدع وتػافقيع معو، وىػ ما ِجؿ علٍ ارتباط 

 اء القدع. ٓعزالتساثل التشعيسي ىحه القاعجة الحااكسة بأحج السحجدات آساسية لليػية التشطيسية، وىػ 
مغ أىع الخرائز السسيدة للقدع القجـ والعخاقة يعشُ إحشا أقجـ قدع فُ رئيذ القدع )أ( أف "  ِخػ كحلظ و 

أاكبخ عجد مغ وعشجنا  ،التخبية السقارنة ثع بعج ذلظ التخبية السقارنة وإدارة التعليسية علٍ مدتػػ مرخ والػشغ العخبُ
خخػ يعشُ إحشا القدع آقجـ وآاكبخ عجًدا، وبالتالُ آاكثخ سسعة ويزاؼ أعزاء ىيئة التجريذ مقارنة بآقداـ آ

   ".لحلظ أف القدع يسثل حاضشة للجسعية السرخية للتخبية السقارنة وإدارة التعليسية
وأضاؼ بعس أعزاء القدع عجًدا مغ الخرائز آخخػ السسيدة للقدع، والتُ تػضح تلظ القاعجة الحااكسة، 

 ، ومغ ىحه الخرائز:  مى سسعة القدم وتحقيق ريادته األكاديسيةالحفاظ عوىُ 
  سرخ والػشغ العخبُ. بتخرز التخبية السقارنة وإدارة التعليسية فُ أف القدع رائج  -
 أف القدع وأساتحتو معخوفيغ فُ مرخ والػشغ العخبُ.   -
 ؿ إشخاؼ.  رسائل الساجدتيخ والجكتػراه مغ خ٘ علٍ مدتػػ الص٘ب أداء مدتػػ ع ارتفا -
التحجِث والتصػيخ الفكخؼ والتججِج السدتسخ فُ السػضػعات البحثية والجراسية ومشاىج البحث ومجاخلو فُ  -

 مجاٗت تخررو السختلفة.
ولقج أشار عجد مغ أعزاء ىيئة التجريذ، ومغ بيشيع رؤساء للقدع، إلٍ بعس السؤشخات الجالة علٍ مكانة القدع 

 ومشيا:   الستسيدة وسسعتو الصيبة،
رغع  زيادة إؾباؿ علٍ القدع مغ ش٘ب الجراسات العليا مغ أوؿ بخنامج الجبلـػ السيشية وحتٍ بخنامج الجكتػراه  -

 ارتفاع مدتػػ شخوط القبػؿ.
 علٍ مدتػػ الكلية والجامعة. والسياـ البحثية الفاعلة فُ السذخوعات ئوأعزامذاركة  -
 إقليسية.السحلية و علٍ مدتػػ الجامعات  ع البحػثئو فُ مشاقذات الخسائل وتحكيأعزامذاركة  -
 مشاقذات( . -نجوات –)مؤتسخات  السحلية وإقليسية إشادة بالقدع فُ الكثيخ مغ السحافل العلسية -
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 ومشحيع العجِج مغ شيادات التقجِخ وجػائد التسيد. ئوأعزاتكخيع العجِج مغ  -
 تخررات القدع علٍ السدتػػ السحلُ والعخبُ. بجسيعفُ لجاف التخؾيات  ئوعزآالتسثيل السدتسخ  -
 كسجربيغ فُ الييئات والجيات والسؤسدات التخبػية السختلفة.بالقدع اٗستعانة بأعزاء ىيئة التجريذ  -
 .اٗستعانة ببعس أساتحة القدع كسدتذاريغ فُ الػزارات والييئات صانعة ومتخحة القخارات التعليسية -

بقة أنيا سسات ِشفخد بيا قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية بكلية ويتزح مغ الدسات والخرائز الدا
التخبية جامعة عيغ شسذ دوف غيخه مغ آقداـ السشاضخة علٍ مدتػػ كليات التخبية فُ مرخ والػشغ العخبُ، آمخ 

علٍ ، ويؤكج ذلظ ستسيدة، ويديع فُ تذكيل ىػيتو التشطيسية الآاكاديسيةالحؼ ِشعكذ إيجابًيا علٍ مكانتو وسسعتو 
 ٓعزاء القدع. التساثل التشعيسي ارتباط ىحه القاعجة الحااكسة بأحج السحجدات آساسية لليػية التشطيسية، وىػ 

سسعة القدع وىػيتو التشطيسية، وفُ ىحا الدياؽ ِخػ رئيذ  علٍلقدع لجػ آشخاؼ السدتفيجة اتؤثخ صػرة وكحلظ 
مدسػع عشج إدارة الكلية يعشُ الع٘قة بيشيع وبيغ إدارة الكلية كػيدة، يعشُ  يع رأؼؾيادات القدع لالقدع )ب( أف " 

إدارة الكلية بتحتـخ أعزاء كتيخ عشجنا وبتقجرىع فجه بيشعكذ علٍ بعس التديي٘ت إللُ بيعسلػىا للقدع وفُ القخارات 
  ".إللُ مسكغ ِتخحىا القدع

تحديغ صػرتو أماـ آشخاؼ السدتفيجة، ومغ لرؤساء القدع  بياالسسارسات التُ يقػـ ويذيخ ما سبق إلٍ أىسية 
رػرة أو بؼيسا بيشيع، بسا يديع ودعع اٗتراؿ بالكلية، ويتع ذلظ مغ خ٘ؿ تعديد الع٘قات  آاكاديسيةبيشيع الؿيادات 

 .  مغ ناحية أخخػ  القدعتدػيق فُ مغ ناحية، و  فُ تحقيق أىجاؼ القدع ودعع قخاراتو بأخخػ 
ً٘ فُالع٘قة بيغ القدع  ف أحج آعزاءوقج وص أعتقج إنيا مشو فقاؿ "  والسدتفيجِغو وأعزائو، رئيد مسث

ع٘قات شيبة وفعالة وإيجابية ٓف أؼ رئيذ قدع ىجفو إف القدع ده ِختقُ، وبالتالُ بيحاوؿ ِػشج ع٘قتو بآشخاؼ 
ِجرسػا عشجنا لػ بتكلع عغ ش٘ب أو عامليغ أو  السدتفيجة مشو علٍ اخت٘ؼ أنػاعيع وبصخؽ كتيخ جًجا، إنو يجحبيع

مػضفيغ فُ إدارات او ماسكيغ مشاصب ؾيادية علٍ مدتػػ إدارات أو السجِخيات فجه مرجر جحب للص٘ب إنيع 
 بشقجميا وبيحاولػا ِلتحقػا بالبخامج دؼ عشجنا، وإحشا بشدعٍ دايسًا إنشا نصػرىا ونخلييا متسيدةللُ ِتعخفػا علٍ البخامج إ

 ". بحيث إنيا تجحب أاكبخ عجد مشيع
بعس السسارسات التٍ تؤدؼ إلٍ ويذيخ ما سبق إلٍ حخص ؾيادة القدع وأعزائو علٍ التدػيق للقدع مغ خ٘ؿ 

 تحديغ الع٘قات بيغ القدع والسدتفيجِغ مشو وكدب ثقتيع مسا يديع فُ تعديد ىػيتو التشطيسية.  
وأعزائو رؤساء مجلذ القدع د مغ السسارسات التُ يقػـ بيا إلٍ عج وخخيجيوالقدع  ولقج أشار بعس ش٘ب

   ، ومغ بيشيا:تووتحديغ سسع القدع ةتعديد صػر بالتالُ و  الص٘ب،لكدب ثقة 
 السعاملة العادلة لكل الص٘ب الجارسيغ فُ عخض الخصط  سػاء مغ داخل القدع أو مغ خارجو.  -
 سخ علٍ إنجاز العلسُ.التػاصل السدتسخ مع الص٘ب، ودعسيع وتذجيعيع السدت -
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 إعجاد العلسُ لص٘ب القدع ليكػنػا متسيديغ. -
 .مدتقبليع آاكاديسُ علٍحخص الو  اىتساـحل أؼ مذكلة خاصة بالص٘ب بكل تحليل الرعػبات و  -
 ومذاركتيع فُ فعاليات السؤتسخات والدسيشارات. القدع التػاصل مع بعس خخيجُ -

متسيدة عغ القدع لٔشخاؼ إيجابية و  للقدع تيتع إلٍ حج كبيخ بشقل صػرة  ويتزح مسا سبق أف الؿيادات الستتالية
وىُ  رتباط تلظ القاعجة الحااكسة، مسا ِؤكج اسسعة القدع وتحقيق ريادتو آاكاديسيةتحديغ السدتفيجة مشو بيجؼ 

 .ههية القدموتدهيق للقدع  الكيادة األكاديسيةبسحجدؼ  الحفاظ علٍ سسعة القدع وتحقيق ريادتو آاكاديسية
القدع ِتستع بدسعة شيبة وكحلظ أعزاء ىيئة التجريذ بو وذلظ لشداىتيع فُ معاملة  الص٘ب أف "معطع  ويخػ 

الص٘ب ف٘ يدتغلػف الص٘ب سػاء أدبيًا أو ماديًا، ويلتدمػف بأخ٘ؾيات البحث العلسُ وتصبيقيا برػرة حازمة لجرجة 
بذأنو قخار حاسع مسكغ يرل إنو ميكسلر الجراسة فُ القدع، القدع يتخح إف لػ أؼ شالب ثبت إنو قاـ بدخقة علسية ح

ذلظ ما ذكخه  ". ويؤكجاكسا أنو ٗ ِتياوف مع الص٘ب غيخ الجادِغ ف٘ تسييد ٗو عشرخية ٓؼ سبب مغ آسباب
فُ معاملة  معاِيخ واضحة فُ جسيع السسارسات مغ تعييغ السعيجِغ بالقدع، والعجالة وفقالقدع يديخ أحجىع أف " 

     ."الص٘ب، وآليات التدجيل والسشاقذة دوف محاباة
آقداـ السشاضخة فُ كليات ب ميدة تشافدية وسسعة أاكاديسية شيبة بيغ تداكاويفيع مغ اّراء الدابقة أف القدع قج 

طيسية، ويختبط تعديد ىػيتو التش فُ يديعآخخػ سػاء فُ مرخ أو علٍ مدتػػ الجوؿ العخبية، آمخ الحؼ التخبية 
  .   تدهيق ههية القدمذلظ إلٍ حج كبيخ بسحجد 

تختبط  "وتحقيق ريادته األكاديسية تهحفاظ القدم عمى سسع القاعجة الحااكسة "وفُ ضػء ما سبق يسكغ القػؿ أف 
لقدع، لتدػيق ؛ والٓعزاء القدع التساثل التشطيسُو ؛ للقدع بث٘ثة محجدات لليػية التشطيسية، وىُ: الؿيادة آاكاديسية

 وبالتالُ تديع فُ تعديد ىػيتو التشطيسية. 

 الثقافة العائمية اإلندانية  القاعدة الحاكسة الثانية: 
الصيبة إندانية الع٘قات  الحؼ يدػدهبالسشاخ آسخؼ فُ القدع ويقرج بيا شعػر أعزاء ىيئة التجريذ 

  وآعخاؼ والتقاليج السػروثة. الجامعيةواٗحتخاـ الستبادؿ ؼيسا بيشيع والتسدظ بالؿيع 
التُ ِتخحىا مجلذ القدع بصخيقة قخارات ال صشاعةِتع الدائجة داخل القدع لثقافة العائلية إندانية ا وبشاًء علٍ

ع ا علٍ سسعة القدحفاضً دوف ترعيجىا للسدتػيات التشطيسية آعلٍ مع حل السذك٘ت داخليا  ،كيةر تذاجساعية 
 السدتفيجة، وبالتالُ علٍ ىػيتو التشطيسية. وصػرتو أماـ آشخاؼ 
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مغ ساعة ما تػاججت فُ القدع ونسط الؿيادة الستبع فُ القدع ىػ ويؤكج ىحا آمخ ما قالو أحج آعزاء" 
ة، وقائع علٍ الع٘قات تعشٍ أؼ قخار بيتخح فُ القدع بيسثل كل آعزاء والجسيع بيذاركػا فُ صشاعينسط تذاركُ، 

 . "مذاركة الجسيع فُ تدييخ أمػر القدع بحيث إنو ٗ ِشفخد أؼ رئيذ مغ الخؤساء للقدع بقخار معيغ علٍو إندانية 
أنو بحكع إنيا ثقافة تشطيسية للقدع صعب إف رئيذ القدع يقاوميا ٓنيا بتبقٍ متخسخة ويخػ رئيذ القدع )أ( "

 ".افُ الػججاف، وبالتالُ مر مغ الرػاب حتٍ لػ مر مقتشع بييا إنو يقػضي
مشاسًبا ِتػافق مع الثقافة التشطيسية العائلية الدائجة فُ ؾيادًيا ِتبشٍ نسًصا ويتزح مسا سبق أف رئيذ القدع غالًبا ما 

      تيتع بالع٘قات إندانية بيغ أعزائو.تقػـ علٍ اٗحتخاـ الستبادؿ و القدع والتُ 
دع وسياساتو ونطع عسلو، فعلٍ الخغع مغ تعجد وكحلظ تشعكذ تلظ الثقافة التشطيسية العائلية علٍ إدارة الق

ة كبيخة فُ نطع العسل بالقدع ولع يحجث إنذائو، إٗ أف ذلظ لع ِؤثخ بجرج الؿيادات التُ تػلت رئاسة مجلذ القدع مشح
 تغييًخا جحرًيا فُ سياساتو. 

اسخة وآىجاؼ والسياـ ِػجج شبة اتفاؽ علٍ الخصػط العامة والتقاليج الخ وىحا ما أاكجه أحج آعزاء فقاؿ " 
السحجدة، والتغييخ يكػف فُ وسيلة تحقيق ذلظ، وىػ ما يختلف مغ رئيذ قدع إلٍ آخخ حيث يختلف أسلػب إدارة 
وشخؽ اتخاذ القخار وتػزيع السياـ مغ رئيذ قدع إلٍ آخخ، لكغ الجسيع يدعٍ لتحقيق أىجاؼ القدع فُ ضػء التقاليج 

 ".وبصخيقتووآسذ الستػارثة ولكغ بأسلػبو 
ا علٍ التقاليج والؿيع مقاومة كبيخة للتغييخ حخصً  ؼيو نوأب" لقدع وتتزح ىحه الثقافة فُ وصف أحج آعزاء ل

 ."ا مغ الخخوج عغ الدياسات والسبادغ السخسػمةالدائجة وخػفً 
كتيخ جًجا مر للُ شغلػا مشرب رئيذ القدع قجروا يغيخوا إمعطع رؤساء القدع وكحلظ ِخػ رئيذ القدع )ب( أف " 

  ".فُ سياسة القدع ٓ فُ إنجازات القدع
ىحه اّراء إلٍ سيادة الثقافة التشطيسية العائلية التُ تحكع سلػؾ قادة القدع وأعزائو، والتُ اتداؽ خجع وقج ِ

خ فُ بيا، مسا ِؤدؼ غالًبا إلٍ مقاومتيع للتغيي يعوتسدك الستػارثة الؿيع وآعخاؼو التقاليج تطيخ فُ حخصيع علٍ 
 إنجازات القدع.  علٍىحا التغييخ  واقترارسياسات القدع ونطع العسل بو، 

وتديع الثقافة التشطيسية العائلية الدائجة بالقدع فُ تعديد ىػيتو التشطيسية، حيث اتزح أنو مغ الرعب 
 . عبخ فتخات متتاليةإحجاث تغييخ فُ تلظ الثقافة بتغيخ الشسط الؿيادؼ للقدع 

غالبًا مؽير قائج بيجُ يغيخ نسط الثقافة التشطيسية الدائجة فُ القدع، " ()أرئيذ القدع قالو  ؼيسا ويطيخ ذلظ
آه كل واحج لو برستو ولو شخريتو ولو أسلػبو الؿيادؼ أو إدارؼ، لكغ فُ الشياية ؼيو خصػط معيشة ٗ ِتجاوزىا 

جمية، احتخاـ التجرج، لكغ أحيانًا القائج ِلجأ لبعس زؼ جساعية القخار، احتخاـ آاكبخ سشًا ولؿبًا ودرجًة، احتخاـ آق
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آمػر التُ قج تبجو ديكتاتػرية، لكغ فُ الشياية مايقجرش يخخج عغ الدياؽ الثقافُ والؿيع والسعتقجات التشطيسية 
 للسعيجِغ".  الدائجة بالقدع، والحؿيقة إحشا عشجنا احتخاـ كبيخ لفكخة الؿيع التشطيسية الدائجة، وده إللُ بشحاوؿ نػرثو

الكيادة حج كبيخ بسحجد  تختبط إلٍ "الثقافة العائمية اإلندانيةويذيخ ما سبق إلٍ أف ىحه القاعجة الحااكسة "
، حيث تشعكذ تلظ الثقافة التشطيسية برػرة أو بأخخػ علٍ مسارسات رؤساء القدع عبخ فتخات األكاديسية لمقدم

الثقافة ، واتخاذىع للقخارات، إلٍ جانب ارتباط تلظ القاعجة بسحجد زمشية مختلفة، مغ حيث أسلػبيع فُ ؾيادة القدع
 الستػارثةالتشطيسية  التقاليج والؿيع وآعخاؼ، حيث يدعٍ أعزاء القدع إلٍ السحافطة علٍ التشعيسية الدائدة بالقدم

  عبخ فتخات الخئاسة الستعاؾبة للقدع.
جة بالقدع علٍ شبيعة الع٘قات القائسة بيغ رؤساء القدع الدائالثقافة التشطيسية العائلية وكحلظ تشعكذ تلظ 

القدع تتدع  شخاؼ مدتفيجة مغوبيغ آشخاؼ السدتفيجة مشو، فقج تبيغ أف الع٘قة بيغ رؤساء القدع وبيغ الص٘ب كأ
 باٗحتخاـ الستبادؿ والتعاوف والجعع مغ قبل رؤساء القدع. 

قائسة ع٘قة جيجة وشيبة بأنيا "رؤساء مجلذ القدع  يغبيشيع وب ةشبيعة الع٘قولقج وصف بعس الص٘ب 
فالع٘قة مر بذ مجخد ع٘قة أاكاديسية بيغ أستاذ وشالب ٓ مسكغ تكػف فييا نػع مغ علٍ الػد واٗحتخاـ الستبادؿ، 

 ". الصيبة الع٘قات إندانية
يديع فُ تحديغ سسعة  وقج ِؤدؼ ىحا آمخ إلٍ نقل صػرة إيجابية عغ القدع إلٍ السدتفيجِغ مشو، مسا

تدهيق بسحجد  "الثقافة العائلية إندانيةالقدع وتعديد ىػيتو التشطيسية، ويذيخ ذلظ إلٍ ارتباط ىحه القاعجة الحااكسة "
 .   ههية القدم

القدع،  ٓعزاء التساثل التشعيسيعلٍ محجد  "الثقافة العائلية إندانيةتلظ القاعجة الحااكسة "تؤثخ وكحلظ 
شبعًا بذعخ بآماف الػضيفُ " ()برئيذ القدع  ، حيث قاؿباٗستقخار وآماف الػضيفُآمخ فُ شعػرىع  ويطيخ ىحا

فُ القدع، وآماف ده جاؼ مغ إف إحشا متعاونيغ يعشُ إِج واحجة فُ حاجات كتيخة جًجا حتٍ فُ ع٘قات العسل وفُ 
احتخاـ ده سائج بيغ معطسشا، ودؼ الحاجة الجسيلة إللُ الع٘قات اٗجتساعية ؼيو بيشا أواصخ شيبة جًجا حب وتقجِخ و 

 ". إحشا بشذعخ بييا
ئيع ودافعيتيع  وقج ِؤدؼ ىحا آمخ إلٍ زيادة مدتػػ رضا آعزاء عغ القدع ومغ ثع زيادة انتسائيع وٗو

 للعسل بالقدع والتسدظ بو، مسا يديع فُ دعع اليػية التشطيسية للقدع. 
تختبط بالسحجدات آربعة  "الثقافة العائمية اإلندانيةالقاعجة الحااكسة "ؿ أف وفُ ضػء ما سبق يسكغ القػ 

، وبالتالُ ق للقدع، وىُ: الؿيادة آاكاديسية؛ والثقافة التشطيسية؛ والتساثل التشطيسُ؛ والتدػيللقدع لليػية التشطيسية
 تديع فُ تعديد ىػيتو التشطيسية. 
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 ههية القدم لتعزيزعيسية ضرورة التشذئة التش القاعدة الحاكسة الثالثة:
ويقرج بيا إعجاد آعزاء الججد مغ الييئة السعاونة بالقدع مغ السعيجِغ والسجرسيغ السداعجِغ وتييئتيع 
للتعاير والتكيف مع الثقافة التشطيسية الدائجة بالقدع مغ خ٘ؿ استخجاـ بعس آساليب وإستخاتيجيات السباشخة 

 راتيع وإاكدابيع ؾيع القدع وتقاليجه ومعتقجاتو وبالتالُ الحفاظ علٍ ىػيتو التشطيسية. وغيخ السباشخة لتشسية ميا
مغ سيخ آساتحة سػاء رؤساء  إرث السػجػدمغ  أف الثقافة التشطيسية للقدع تتذكلآعزاء "  ويخػ بعس

٘ؿ حكيشا لبعزشا خاصة القجوة مغ خوالتأاكيج علٍ مفيػـ مغ خ٘ؿ آساتحة كشساذج  ، أوقدع سابقيغ أو أعزاء
 ".آصغخآعزاء 
الػفاء ؾيسة أنو مغ الدسات السيسة السسيدة للقدع  ،القدعب وخبختيا تيامغ خ٘ؿ معايذالباحثة  ٗحطت قجو 

فُ السشاسبات السختلفة،  باستسخارأسسائيع الحِغ رحلػا وذلظ مغ خ٘ؿ ذكخ أو القجوات لٔساتحة الشساذج أو الخمػز 
  أعساليع وخبخاتيع.  لتأبيشيع وتكخيسيع وعخض وتخريز نجوات

لسجرس فقط  مًافُ القدع ِشحشُ احتخا اا كبيخً رأِت بعيشُ أستاذً  " آعزاء ويتزح ىحا السعشٍ ؼيسا رواه أحج
    ."ٓنو كاف أستاذه فُ ِػـ مغ آياـ لكشو لع ِتخؽ 

سية بكلية التخبية جامعة عيغ شسذ بالحفاظ ويذيخ ما سبق إلٍ اىتساـ قدع التخبية السقارنة وإدارة التعلي
علٍ إرثو الثقافُ الحؼ ِتذكل مغ خ٘ؿ سيخ آساتحة رؤساء وأعزاء القدع بػصفيع رمػز ونساذج وقجوات، 
والحخص علٍ نقل سساتيع وأعساليع وخبخاتيع إلٍ آجياؿ التالية بحيث تديع فُ تشذئتيع التشطيسية فُ إشار الثقافة 

" التشذئة التشعيسية ضرورة لتعزيز ههية القدم"وىُ  القاعجة الحااكسةئجة بالقدع، ومغ ثع تختبط تلظ التشطيسية الدا
 الثقافة التشعيسية لمقدم. بسحجد 

، حيث أشار رئيذ القدع )أ( إلٍ بعس آساليب الكيادة األكاديسية لمقدموكحلظ تختبط تلظ القاعجة بسحجد 
اكانت آساليب بتعتسج علٍ التػجيو السباشخ أو غيخ  شطيسية ٓعزائو فقاؿ "التُ يدتخجميا القدع فُ التشذئة الت

السباشخ زؼ الدخد والحكُ والقرز والخمػز والسػاقف الدابقة، لكغ مع وجػد بعس التغيخات فُ سسات آفخاد مع 
آخخػ، يعشُ كخئيذ آجياؿ الججِجة ده لػحجه مبقاش كافُ، وبالتالُ بشزصخ ندتخجـ أحيانًا بعس إستخاتيجيات 

شايف إف ؼيو حج مشيع عشجه قرػر فُ تشسيتو السيشية وأنا مدئػؿ عشيا، ؼبعالج ده بسجسػعة أنذصة  لػقدع 
وفعاليات تداعجه: زؼ سسيشار إضافُ للسعيجِغ والسجرسيغ السداعجِغ، تكليفيع بحزػر بعس السحاضخات فُ 

آساتحة، حزػر مشاقذات وكتابة تقاريخ عشيا، وبحاوؿ أدعع ده  سات العليا مع بعساالسخحلة الجامعية آولٍ والجر 
 ".اح حج فييع أو تخقيتو، مغ باب دعع التشذئة التشطيسية عشجىعجببعس الع٘قات اٗجتساعية وإندانية زؼ احتفاؿ بش
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زاء ح الفخصة لجسيع أعتيت إدارة الدسيشاروقج ٗحطت الباحثة مغ خ٘ؿ مذاركتيا فُ سسيشار القدع أف 
 ،للتعليق وإبجاء آرائيع فُ السػضػعات البحثية التُ يصخحيا الص٘ب ومشاقذتيع فيياوالييئة السعاونة ىيئة التجريذ 

 .بالقدع وقج يسثل ىحا آمخ نػًعا مغ التشذئة التشطيسية للييئة السعاونة
لثقافُ ٓعزائو، وخاصة شقل إرثو الويفيع مسا سبق أف القدع يدتخجـ أساليب متعجدة للتشذئة التشطيسية و 

الججد، مثل التػجيو السباشخ أو إتاحة الفخصة أماميع للتعبيخ عغ آرائيع فُ الدسيشار، أو تكليفيع بعجد مغ آنذصة 
والفعاليات مغ خ٘ؿ سسيشار إضافُ، أو سخد قرز ومػاقف وخبخات متسيدة لٔساتحة الخمػز والشساذج، وتتغيخ تلظ 

ٓعزاء السدتيجفيغ، وذلظ بيجؼ إعجادىع وتييئتيع للتكيف مع الثقافة التشطيسية الدائجة آساليب وفًقا للسػقف وا
 بالقدع، بسا ِؤدؼ إلٍ تعديد ىػيتو التشطيسية. 

الحؿيقة فكخة تبادؿ آفكار والحػار الجساعُ ودعع الشاس وفُ ىحا الدياؽ أفاد رئيذ القدع )أ( بقػلو " 
سكغ ِؤدؼ إلٍ تشسيتيع إلٍ حج بعيج"، وأضاؼ قائً٘: "إحشا كسجسػعة عشجنا معتقج لبعزيع البعس علسيًا وبحثيًا ده م

ما ِتعلق بجعع الكبيخ لٔصغخ مشو وده مدتسخ فُ القدع وكلشا  ، وخاصةميع جًجا أٗ وىػ دعسشا لبعزشا البعس
جدء مغ سلػكُ أو وبالتالُ أصبح عشجؼ ىحا الدلػؾ ك ،بشتػارث ده يعشُ أنا وججت أساتحتشا بيجعسػا آصغخ

معتقجاتُ التشطيسية إف أنا أدعع آصغخ مشُ سػاء أفكخ معاه فكخة، أو أساعجه فُ جسع مادة علسية أساعجه فُ نذخ 
   ."فُ تصبيق ميجانُ ... ألخ وأ

ويؤكج ىحا آمخ علٍ حخص القدع علٍ نقل خبخات آساتحة الكبار لٔعزاء الججد ودعسيع فُ الجػانب 
حثية بيجؼ تشسيتيع وتشذئتيع تشطيسًيا، وىػ ما يذكل أحج السعتقجات التشطيسية الستػارثة فُ القدع والدائجة العلسية والب

 بيغ أعزائو، والتُ تعج جدًءا مغ ثقافتو التشطيسية.
وحخًصا مغ القدع علٍ نقل ثقافتو التشطيسية وما تذسلو مغ ؾيع وتقاليج ومعتقجات، فقج ذكخ أحج آعزاء أف 

ء للقدع فُ نفػس آعزاء والسدتفيجِغ مشو، ٓف القدع  القدع " بيدعٍ مغ خ٘ؿ أساتحتو لغخس ؾيسة اٗنتساء والٗػ
ده زؼ البيت التانُ بتاعشا ومر حشقجر نػصل الؿيع دؼ للسدتفيجِغ إٗ لػ كانت عشجنا فعذاف كجه ؼيو أعزاء فُ 

ئيع وانتسائيع للقدع،  ذ إف السشاخ العاـ فُ القدع مشاخ أخ٘قُ وشفاؼ ومذجع يخلػا الصالب يحبالقدع مغ حبيع وٗو
، كل دؼ ؾيع القدع بيدعٍ لغخسيا فُ أعزائو وبيحاوؿ بقجر والبحث، ويذعخ بالع٘قات آسخيةعلٍ الجراسة 

  ".إمكاف ِػرثيا لٔعزاء الججد 
  أف ، حيث ذكخ أحج آعزاءوثسة أشكاؿ أخخػ لشقل السفاـيع الثقاؼية للقدع وتػارثيا عبخ آجياؿ الستتالية

للُ إللُ بيجرسػىا بحيث إف إبعس آساتحة بيزسشػا الثقافة التشطيسية للقدع وؾيسو وتاريخو وأساتحتو فُ السقخرات "
تاريخ القدع واسياماتو ورواده ومدتقبلو بحيث إف أؼ شالب ِتخخج مغ القدع ٗبج أف  خؼيع ـزقدع ٗالبيجرس فُ 
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، الثقافة التشعيسية لمقدمويذيخ ذلظ إلٍ ارتباط تلظ القاعجة بسحجدؼ  لقدع وفلدفتو وثقافتويكػف مخاية وانعكاس ل
 والتساثل التشعيسي ألعزاء القدم. 

تختبط   " التشذئة التشعيسية ضرورة لتعزيز ههية القدم القاعجة الحااكسة "وفُ ضػء ما سبق يسكغ القػؿ أف 
 ،طيسُ ٓعزاء القدعشوالتساثل الت التشطيسية؛الثقافة ىُ: الؿيادة آاكاديسية؛ و لليػية التشطيسية للقدع، و بث٘ثة محجدات 

  وبالتالُ تديع فُ تعديد ىػيتو التشطيسية. 
 لمقدم ساس التدهيقأالتطهير  القاعدة الحاكسة الرابعة:

شو واستخجاـ ويقرج بيا تحجِث وتفعيل البخامج وآنذصة والخجمات التُ يقجميا القدع لٔشخاؼ السدتفيجة م
 أساليب متشػعة فُ تدػيقيا لشقل صػرة إيجابية عغ القدع بيجؼ تحديغ سسعتو وتعديد ىػيتو.

ه عغ غيخه مغ آقداـ تسيد وتتزح ىحه القاعجة الحااكسة ؼيسا يقجمو القدع مغ مقخرات وأنذصة وخجمات 
ػ السخحلة الجامعية آولٍ، ومدتػػ مغ السقخرات علٍ مدتػ  االسشاضخة فُ كليات التخبية آخخػ، حيث يقجـ عجدً 

  الجراسات العليا فُ تخرراتو الث٘ثة: التخبية السقارنة وإدارة التخبػية، والتخبية الجولية.
تصػيخ فُ تخررات القدع مؤخًخا فُ إشار ال٘ئحة الججِجة للكلية، ويتزح ذلظ مغ حجث  ويؤكج ذلظ ما

 1عشجنا  6109/6161ة الداعات السعتسجة إللُ بجأ تصبيقيا العاـ الحالُ اّف وفق ٗئحؼيسا ذكخه رئيذ القدع )أ( " 
مدارات أساسية لبخامج الجراسات العليا بجاية مغ الجبلـػ السيشُ إلٍ الجكتػراه: مدار لٖدارة، ومدار آخخ للتخبية 

عغ الجولية وإضافة مدار مكػف السقارنة فقط، ومدار تالت للتخبية الجولية، فأنا شايف إف فرل مدار التخبية السقارنة 
مغ عجد مغ البخامج مغ أوؿ الجبلػـ السيشية إلٍ الجكتػراه للتخبية الجولية ده فُ حج ذاتو إنجاز أنا شايف إنو ضخع 

 ".وشايفو غيخ مدبػؽ فُ الجامعات السرخية وربسا فُ الجامعات العخبية
جي٘ت ؼيسا يقجمو لٔشخاؼ السدتفيجة، فقاؿ وكحلظ أشار عجد مغ آعزاء إلٍ أف القدع قج أحجث بعس التع

البخامج والسقخرات فُ السدتػيات السختلفة كليا  مقخرات ججِجة بحيث أصبحتحاولشا نصػر ؼيو وشخحشا أحجىع " 
ت اىتساـ ؾيادات القدع وأعزائو مػضػعات تتػااكب مع بخامج الجامعات السعاصخة والستقجمة ". وتعكذ تلظ السحاٗو

مشو، مسا يديع فُ تعديد ىػيتو التشطيسية، ومغ ثع تختبط تلظ  فُ صػرة إيجابية أماـ السدتفيجِغبإضيار القدع 
 الكيادة األكاديسية لمقدم.القاعجة الحااكسة بسحجد 

القدع بيقجـ أنذصة وقج اتزح أف آنذصة التُ يقجميا القدع متعجدة ومتصػرة، حيث أفاد أحج آعزاء بأف " 
مغ خ٘ؿ و بشقجـ للص٘ب مغ خ٘ؿ البخامج والسقخرات،  ،ش٘ب، أعزاء ىيئة تجريذ :تيخوخجمات كتيخ ٓشخاؼ ك

ً٘ زؼ  ت تعاوف بيغ وحجة الخجمات السجتسعية فُ الكلية والقدع باعتباره ِجعع مػضػع التعاوف مث بخوتػكٗػ
الػاقع  فُآنذصة  ةسارسالبخوتػكػؿ إللُ حرل بيشا وبيغ الياباف وؼيو أعزاء سافخت الياباف وشافت إزاؼ بيتع م

ونقلػا أوجو اٗستفادة فُ ضػء شبيعة تخررشا يعشُ إزاؼ بشدتفيج مغ آنذصة دؼ "التػكاتدػ" وإزاؼ بتتصبق، وىُ 
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مغ آنذصة اليابانية الستزسشة فُ السشيج بتيجؼ لتشسية السيارات الحياتية، وآعزاء إللُ سافخوا إزاؼ حيجربػا 
رس اليابانية فُ مرخ، وبشحاوؿ نػسع آنذصة والخجمات إللُ بشقجميا مغ خ٘ؿ مخكد الشاس إللُ ماسكة السجا

الخجمات السجتسعية وغيخه بحيث يكػف ؼيو تجريب يقـػ بو أعزاء ىيئة تجريذ فُ القدع لسجِخؼ بعس السجارس 
 ".  والعامليغ فييا فُ جػانب إدارية وؾيادية معيشة

يو أنذصة تجريبية وبخامج تشسية ميشية بيقجميا القدع مغ خ٘ؿ ؼوفُ ىحا الدياؽ قاؿ عزػ آخخ أف " 
 ".أعزائو للجيات السدتفيجة سػاء وزارة التخبية والتعليع أو السخااكد أو الػحجات أو إدارات التعليسية

ويتزح مسا سبق أف القدع ِيتع بتصػيخ وتحجِث آنذصة والخجمات التُ يقجميا لٔشخاؼ السدتفيجة مشو 
ت تعاوف مع جيات أخخػ، أو بخامج تجريبية بحيث يدتفيج مشيا ويدعٍ إ لٍ التػسع فييا فقج تكػف فُ شكل بخوتػكٗػ

 وتعديدىا. تدهيق ههية القدمالفئات السدتيجفة، وبالتالُ تديع فُ 
أف أحج آساتحة بيعقج ومغ بيغ آنذصة والخجمات التُ ِتسيد القدع بتقجيسيا للص٘ب كسا قاؿ أحجىع " 

دلة محاضخات قبل الدسيشار بداعة أو ساعتيغ بحيث إنشا بشعخؼ فييا كل عشرخ مغ عشاصخ الخصة البحثية سل
ً٘ السقجمة أو السذكلة وده بيكػف إرشاد جساعُ للصلبة فُ صػرة  ومسكغ يفخد لكل عشرخ محاضخة كاملة مث

بتتقاؿ إللُ تفيجوا مغ الس٘حطات حيعخضػا أفكارىع ويداعجىع عذاف يدإللُ محاضخات، أو تصبيع الص٘ب الججد 
 ".فُ الدسيشار

وقج يديع ىحا الشذاط الستسيد للقدع فُ إضافة سسة ججِجة لو إلٍ جانب الدسات السسيدة آخخػ، آمخ 
 الحؼ ِؤدؼ إلٍ تحديغ صػرتو أماـ آشخاؼ السدتفيجة مغ أنذصتو وخجماتو، ويداعج علٍ تدػيق ىػيتو. 

استخجاـ  مشو، ما ذكخه أحج آعزاء مثل " للسدتفيجِغقة التُ يقجميا القدع ويزاؼ إلٍ الخجمات الداب
إعجاد كتيب لشطاـ و  ،إتاحة اٗش٘ع واٗستعارة للخسائل الجامعية التُ تع مشاقذتياو  ،مكتبة القدع بذكل دائع ومفتػح

  ".التػثيق بالقدع
مشو مغ خ٘ؿ تصػيخ وتحديغ  لسدتفيجِغاويذيخ ما سبق إلٍ حخص القدع علٍ نقل صػرة إيجابية لو إلٍ   

الخجمات وآنذصة التُ يقجميا ليع مغ أجل تلبية احتياجاتيع العلسية والبحثية، بسا ِؤدؼ إلٍ رضاىع عغ أداء القدع 
 .تدهيق ههية القدم بسحجد وخجماتو، ومغ ثع اٗسياـ فُ تدػيق ىػيتو التشطيسية، وعلٍ ذلظ تختبط ىحه القاعجة

و وأنذصتو وبخامجو تدػيق خجماتل بعس آساليب الحجِثة والستصػرةيدتخجـ لقدع ا أفشارة سبقت إكسا و 
بسا يديع  اليػتيػبعلٍ قشاة وكحلظ  صفحة علٍ الؽيذ بػؾد اعجإ  ومغ بيشياالتُ يقجميا لٔشخاؼ السدتفيجة مشو، 

   وتعديدىا. تدػيق ىػية القدعفُ 
و التشطيسية مغ خ٘ؿ تصػيخ خجماتو وأنذصتو وبخامجو وعلٍ الخغع مغ حخص القدع علٍ تدػيق ىػيت

ومحاولة إع٘ف عشيا وتخويجيا باستخجاـ بعس وسائل التػاصل الحجِثة، إٗ أف ثسة معػقات تحػؿ دوف ذلظ، 
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إحشا عشجنا معسل لٖدارة التخبػية وؼيو عجد مغ أجيدة الكسبيػتخ، لكغ مع آسف مؽير حيث قاؿ أحج آعزاء " 
يع شغالة ومؽير صيانة لٔجيدة الستػافخة ىػ مجخد معسل بإسع فقط، ماعشجناش خجمة إنتخنت الدخيع حاجة في

ً٘ فُ القدع إحشا جيػدنا التدػيؿية ضعيفة إلٍ حج ما ماعشجناش البشية "، وكحلظ أضاؼ رئيذ القدع )ب( " أص
  ". التكشػلػجية إللُ تداعجنا علٍ كجه

اكتيخ مغ البشية التكشػلػجية جاؼ بجيػدنا الحاتية، يعشُ مثً٘ ئيذ القدع )أ( " وتأاكيًجا علٍ ما سبق، قاؿ ر 
الذاشات السػجػدة فُ القدع جاِيغ بجيػدنا الحاتية مغ زم٘ئشا السعاريغ حتٍ صيانة أجيدة الكسبيػتخ إللُ بشذتغل 

 ".  علييا غالبًا بتبقٍ جيػد ذاتية، وفُ أحياف كتيخ بشجفع ليا فلػس مغ صشجوؽ القدع
ويتزح مسا سبق أف القدع يدعٍ إلٍ تدػيق ىػيتو التشطيسية مغ خ٘ؿ تصػيخ خجماتو وبخامجو وأنذصتو 
وإع٘ف عشيا فُ حجود الػسائل وإمكانات الستاحة حيث تعتسج فُ معطسيا علٍ الجيػد الذخرية والسبادرات 

 التطهير" وىُ ذلظ تختبط تلظ القاعجة الحااكسةالفخدية، مسا ِؤدؼ إلٍ ضعف تدػيق القدع ليػيتو التشطيسية، وعلٍ 
 للقدع، وتدػيق ىػية القدع. الؿيادة آاكاديسية بسحجدؼ "أساس التدهيق لمقدم

لتفعيل محددات الههية التشعيسية لقدم التربية السقارنة واإلدارة القدم الرابع: إجراءات مقترحة 
 التعميسية بكمية التربية جامعة عين شسس

فُ ضػء ما تع استخ٘صو مغ آقداـ الدابقة للبحث فُ  الشتائج التي تهصل إليها البحثمغ  عجد يسكغ عخض
 الدياؽ التالُ: 

أف كل مشطسة تختز بعجد مغ الدسات الجػىخية والثابتة والسسيدة التُ  اإلطار الشعري لمبحثتبيغ مغ خ٘ؿ  .0
 شطسات السشاضخة ليا فُ ذات السجاؿ.تعبخ عغ ىػيتيا وتذكل آساس لذخريتيا وتختلف عسا تتدع بو الس

تطيخ قػة اليػية التشطيسية فُ قجرة السشطسة علٍ اٗحتفاظ بتاريخيا وتسدظ آعزاء بؿيسيا وتقاليجىا  .6
 .ومعتقجاتيا ورمػزىا، بإضافة إلٍ قجرتيا علٍ ااكتداب ميدة تشافدية وتكيفيا مع التغيخات ومػاجية التحجيات

 وثقافتيا التشطيسية. سية بالعجِج مغ السفاـيع مثل صػرة السشطسة وسسعتيا ومكانتياِختبط مفيـػ اليػية التشطي .1
اكلسا تػافقت ىػية السشطسة مع صػرتيا التُ تشقليا لٔشخاؼ السدتفيجة مشيا، كلسا ساىع ذلظ فُ بشاء سسعة  .9

 شيبة للسشطسة تكدبيا ميدة تشافدية بيغ نطخائيا فُ ذات السجاؿ.
فُ الثقافة التشطيسية للجامعة علٍ ىػيتيا وصػرتيا الخارجية، وبالتالُ علٍ سسعتيا ِشعكذ أؼ تغييخ يحجث  .5

  . التُ ااكتدبتيا لجػ آشخاؼ السدتفيجة، ومغ ثع ٗ يسكغ فيع ىػية الجامعة إٗ فُ إشار سياقيا الثقافُ
 ارات إستخاتيجيةفُ عسلية اتخاذ القخ  القادةخشج ة تمخجعيكػنيا حيث أىسية اليػية التشطيسية مغ  تتزح .2

ومدتػػ  يعالتدامو  ئيعٗو يع، وتديع فُ زيادةومجركات يعِجِػلػجيا آعزاء وؾيسأتؤثخ فُ و  ،ةبالجامع
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علٍ التكيف  الجامعةتداعج ، و ومغ ثع علٍ قخاراتيع وسلػكياتيع أدائيعتؤثخ فُ مدتػػ رضاىع الػضيفُ، و 
 .تقلِدىا أً محااكاتيا صعبػال نػم يكػف  بحِث مجاليا فُ ، وعلٍ ااكتداب ميدة تشافديةمع التغييخات

، الثقافة التشطيسية، : الؿيادةتتسثل فُأربعة محجدات أساسية،  مغ خ٘ؿ للجامعة يسكغ تعديد اليػية التشطيسية .7
 ، والتدػيق. لٔعزاء التساثل التشطيسُ

ارنة وإدارة التعليسية بكلية التخبية اليػية التشطيسية لقدع التخبية السقلػاقع  الدراسة الشعرية والسيدانيةأسفخت  .8
 ، ومغ بيشيا ما ِلُ: ةربعسحجداتيا آتختبط ب الشتائجعغ عجد مغ جامعة عيغ شسذ 

 لمقدم الكيادة األكاديسيةسا يتعمق بفي - أ
 ِالثقافة التشطيسية العائلية الدائجة فُرئيذ مجلذ القدع فُ الغالب نسًصا إدارًيا ِتػافق مع  بشٍت 

 .القدع
 ِب القدع ترعيج أؼ مذكلة تػاجيو لسدتػػ الؿيادات العليا بالكلية، حفاًضا علٍ سسعتو التُ تجش

 .ااكتدبيا
  معطع آعزاء علٍ أف رؤية القدع ورسالتو مجخد شعارات ٗ تؤثخ فُ تذكيل ىػيتوِتفق ،

 بتحجِثيسا دورًيا. القدعٗ ِيتع وبالتالُ 
 ه آاكاديسُ واٗحتفاظ بسكانتو وسسعتو التُ القدع عجة أىجاؼ مغ أىسيا ريادتو وتسيد حقق ي

 .الجامعات آخخػ بااكتدبيا علٍ مدتػػ آقداـ السشاضخة 
 .ِيتع القدع بشذخ السعلػمات الخاصة بو وتجاوليا فُ حجود إمكانات الستاحة 

 الثقافة التشعيسية لمقدمفيسا يتعمق ب - ب
 الشساذج والقجوات.آساتحة  الثقافة التشطيسية للقدع مغ إرث السػجػد مغ سيخ تتذكل 
 ت ارساخ٘ؿ مس مفاـيع وؾيع ومعتقجات مغ مغبسا تذسلو لقدع لالثقافة التشطيسية  ِتع نذخ

 .مع آشخاؼ السدتفيجة مشووع٘قاتيع  وسلػكيات آعزاء
  :اٗلتداـ واٗنزباط فُ يحخص القدع علٍ غخس عجد مغ الؿيع وتشسيتيا لجػ أعزائو، ومشيا

وتشعكذ جسيعيا إيجابًيا  والتعاوف بيغ أعزاء القدع اٗحتخاـ الستبادؿو ، جؽ وآمانةوالر ،العسل
  علٍ ىػية القدع.

  يقػـ عجد قليل مغ آعزاء بسسارسات تشعكذ بالدلب علٍ ثقافة القدع، وقج تؤدؼ إلٍ ضعف
 .ىػيتو التشطيسية فُ السدتقبل

 ات فُ القدع التُ قج تشعكذ سلبًيا ِتجشب بعس آعزاء الكذف عغ جػانب القرػر أو الدلبي
 علٍ سسعتو وتزعف مغ ىػيتو.
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 فيسا يتعمق بالتساثل التشعيسي ألعزاء القدم - ج           
 أعزاء ىيئة التجريذ بسكانة القدع الستسيدة  وسسعتو الصيبة ويعتدوف باٗنتساء لو. يذعخ 
  لقدعباٗستقخار وآماف الػضيفُ داخل ايذعخ أعزاء ىيئة التجريذ. 
 متعجدة القدع علٍ تشسية أعزائو مغ خ٘ؿ وسائل يحخص. 
  ِتستع معطع أعزاء ىيئة التجريذ بجرجة عالية مغ التػافق والتساثل التشطيسُ مع القدع مسا

 يديع فُ تعديد ىػيتو.
 لمقدم تدهيقالفيسا يتعمق ب - د

  يديع فُ تعديد  علٍ نقل صػرة إيجابية للقدع إلٍ آشخاؼ السدتفيجة مساأعزاء القدع يحخص
 .ىػية القدع وتدػيقيا

 آاكاديسية والتسيد آاكاديسُ وآمانة  ػرة القدع إيجابية تخجع إلٍ الؿيسةِخػ الص٘ب أف ص
 .العلسية ٓساتحتو، والسعاملة العادلة للص٘ب

 علٍ التدػيق للقدع مغ خ٘ؿ بعس السسارسات التٍ تؤدؼ إلٍ ؾيادة القدع وأعزائو  تحخص
 ع٘قات بيغ القدع والسدتفيجِغ مشو وكدب ثقتيع مسا يديع فُ تعديد ىػيتو التشطيسية.تحديغ ال

  ِتسيد القدع عغ آقداـ السشاضخة لو فُ كليات التخبية آخخػ بتشػع التخررات التُ يقجميا
 فُ الجبلػمات السختلفة، وبالفرل بيغ تخررُ التخبية السقارنة والتخبية الجولية.

 تديع فُ تدػيق ىػيتو يقجميا القدع و ع أحج أىع الخجمات وآنذصة التُ القد يعج سسيشار
 مشو. وتعديدىا أماـ آشخاؼ السدتفيجة

  بو. البشية التحتية التكشػلػجيةبدبب ضعف  يػيتو التشطيسيةلالقدع تدػيق فُ قرػر ِػجج 
فُ:  تسثليسية للقدع، وتتختبط فُ معطسيا بسحجدات اليػية التشط قهاعد حاكسةالباحثة إلٍ أربع  تػصلت .9

التشذئة التشطيسية ضخورة ، الثقافة العائلية إندانية، القدع وتحقيق ريادتو آاكاديسية ةحفاظ علٍ سسعال
     .للقدع التصػيخ أساس التدػيق، و لتعديد ىػية القدع

فعيل محجدات اليػية تالتُ قج تديع فُ  اإلجراءات السقترحةعجًدا مغ  السعصيات الدابقة يقجـ البحثوفُ ضػء 
، وذلظ مغ خ٘ؿ دعع الجػانب التشطيسية لقدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية بكلية التخبية جامعة عيغ شسذ

 :ةالتالي إيجابية وع٘ج الجػانب الدلبية، وسيتع عخضيا وفًقا للسحاور
 أواًل: الكيادة األكاديسية لمقدم

  السقتخحة التالية:إجخاءات  بتقجيع تو التشطيسيةديسية للقدع كسحجد ليػية آاكاتفعيل مسارسات الؿياديسكغ 
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ِتػافق مع الثقافة التشطيسية العائلية الدائجة فُ القدع  دعع آسلػب الجيسقخاشُ التذاركُ فُ إدارة القدع بسا .0
يع آعزاء ؼيسا بسا يزسغ مذاركة جس، بيغ أعزائوواٗحتخاـ الستبادؿ والتُ تيتع بالع٘قات إندانية 

 .فُ إضيار القدع فُ صػرة متسيدة أماـ آشخاؼ السدتفيجة مشو تخح مغ قخارات، ويديعُِ 
مشاقذتيا مع ويتع  ،علٍ مجلذ القدع السذك٘تعخض تُ بحيث تصبيق مبجأ السحاسبية علٍ مدتػػ القدع  .6

ًٗ، ثع ِتخح قخار علٍ مدتػػ القدع آ محجدة قػاعج ل وفًقا، وة وعقابالستدبب فُ السذكل ةسحاسببعزاء أو
الدائجة فُ القدع، مسا ِؤدؼ إلٍ الحفاظ علٍ صػرة القدع  الثقافة العائلية إندانيةومعلشة، فُ ضػء 

  وسسعتو أماـ آشخاؼ السدتفيجة.
للتعخؼ علٍ مذك٘تيع السختبصة بالتجريذ ومحاولة  ٓعزاء ىيئة التجريذمتابعة رئيذ مجلذ القدع  .1

يع لتحجِج أسبابيا واقتخاح الحلػؿ السشاسبة ل٘رتقاء بسسارساتيع السيشية وتحديغ أدائيع الػضيفُ، مشاقذتيا مع
 بيجؼ الحفاظ علٍ سسعة القدع آاكاديسية وتعديد ىػيتو التشطيسية. 

بسا ِػااكب التغيخات والسدتججات الحادثة فُ مختلف السجاٗت  دورًيامخاجعة رؤية القدع ورسالتو وتحجِثيسا  .9
ػحة تعلق علٍ لملرقات وتكػف فُ شكل إع٘ف عشيسا فُ أمااكغ واضحة داخل القدع وخارجو و 

الػسائل إلكتخونية الستاحة مثل السػقع إلكتخونُ للكلية والقدع ب اسعلغ عشييإع٘نات بالقدع وخارجو أو 
الستابعة الجورية لسا حىسا مع اتخاذ إجخاءات الفعلية لتشفي، بإضافة إلٍ وصفحة القدع علٍ الؽيذ بػؾ...

 تع تحؿيقو مشيسا فُ إشار السجػ الدمشُ السحجد ليسا بسا يديع فُ تدػيق ىػية القدع. 
لخخيصة البحثية للقدع بسجاٗتيا آساسية والفخعية بسا ِتػااكب مع كل ججِج فُ السدتسخ لتحجِث ال .5

 .الكلية بيحه التحجِثات دورياً مع الحخص علٍ إب٘غ الجيات الخسسية ب تخررات القدع الث٘ثة
يث تخاعُ تػزيع إشخاؼ علٍ رسائل الساجدتيخ والجكتػراه بحلزبط عسلية  التُ تع تحجِجىاسعاِيخ ال اتباع .2

ة(، ومجػ التػافق بيغ أعزاء مقارنة أو دولية أو إدارة تخبػي اىتساماتو )تخبيةتخرز عزػ ىيئة التجريذ و 
ختيار ىيئة إشخاؼ، آمخ الحؼ ِشعكذ إيجابًيا علٍ صػرة القدع لجػ ىيئة إشخاؼ، ورغبة الصالب فُ ا

  آشخاؼ السدتفيجة.
لسػضػعات والتججِج السدتسخ لتحديغ مدتػػ رسائل الساجدتيخ والجكتػراه، تبشُ فعاليات أاكثخ إجخائية ل .7

ِتع فييا التُ عسل اللشجوات وورش ا زيادة عجدمغ خ٘ؿ ، القدع اتتخررو السختبصة بسجاٗت  البحثية
بيجؼ تحقيق القدع  البحثحجِثة فُ وأساليب مشيجية  مجاخلعلٍ تبشُ العليا  تجريب ش٘ب الجراسات

الجامعات بخيادتو وتسيده آاكاديسُ واٗحتفاظ بسكانتو وسسعتو التُ ااكتدبيا علٍ مدتػػ آقداـ السشاضخة ل
 آخخػ.
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مغ  بيغ آشخاؼ السدتفيجةوتجاوليا السختبصة بالقدع  شذخ السعلػماتل ؾيادات القدع لجيػد آعزاءدعع  .8
خ٘ؿ التخجسة العسلية لسا يقػـ بو القدع مغ مسارسات تعليسية وبحثية وخجمية وتجريبية، وذلظ بيجؼ نقل 

 صػرة إيجابية عغ القدع للسدتفيجِغ مشو سػاء مغ داخل القدع أو مغ خارجو.
 ،ثانًيا: الثقافة التشعيسية لمقدم

 :التالية إجخاءات السقتخحةتقجيع مغ خ٘ؿ  التشطيسية للقدع كسحجد ليػيتوالثقافة التشطيسية عيل يسكغ تف
مغ شعارات إلٍ مسارسات فعلية يقػـ بيا  يساتخجسة مزسػنوتصػيخىسا السدتسخ، و  ورسالتوتججِج رؤية القدع  .0

  التشطيسية. أعزاء القدع بسا ِتػافق مع ثقافتو الدائجة ويجعع ىػيتو
  :مغ خ٘ؿ الدائجة بالقدعالثقافة العائلية إندانية عع د .6

الثقافُ إرث "الشساذج والقجوات والخمػز" وسخد خبخاتيع وأعساليع التُ تذكل سيخ آساتحة عخض  -
بيجؼ نقليا إلٍ آعزاء الججد  باستسخارللقدع فُ السؤتسخات والشجوات والسحافل العلسية السختلفة 

 . فُ الثقافة التشطيسية الدائجةودمجيع  تشذئتيع تشطيسًياو فُ إعجادىع  بحيث تديع مغ الييئة السعاونة
 ومعتقجات تقاليج وؾيع وأعخاؼلقدع مغ اىيئة التجريذ ب إيجابية ٓعزاء نقل السفاـيع الثقاؼية -

وسلػكياتيع وع٘قاتيع مع  يعمسارساتعبخ آجياؿ الستتالية بحيث تشعكذ فُ  وتػارثيا تشطيسية
  .مغ داخل القدع وخارجو شخاؼ السدتفيجةآ

 والرجؽ وآمانة ،اٗلتداـ واٗنزباط فُ العسلالتُ ِتسيد بيا القدع مثل:  الجامعيةغخس الؿيع  -
تصبيقيا فُ ب، وتشسيتيا لجػ أعزائو الججد مغ الييئة السعاونة اٗحتخاـ الستبادؿو ، العلسية والشداىة

تجريذ سػاء فُ التجريذ أو إشخاؼ أو السشاقذات أو تأليف السسارسات الفعلية ٓعزاء ىيئة ال
يشعكذ إيجابًيا و ٓعزاء الييئة السعاونة بسا يديع فُ التشذئة التشطيسية الكتب أو إعجاد البحػث..، 

 علٍ سسعة القدع ويعدز ىػيتو التشطيسية.
مقخرات جساعية  تجريذعغ شخيق: السذاركة فُ عزاء آبيغ الجساعُ دعع ؾيع التعاوف والعسل  -

 ، وإعجاد مذخوعات بحثية جساعية.تأليف الكتبو  ،يا بذكل جساعُاتوضع اختبار و 
تكليفيع وتشسية مياراتيع فُ الجػانب العلسية والبحثية عغ شخيق  مغ الييئة السعاونة ٓعزاء الججدإعجاد ا .1

سات العليا اولٍ والجر حزػر بعس السحاضخات فُ السخحلة الجامعية آببعس الفعاليات وآنذصة مثل: 
أو بإتاحة الفخصة أماميع فُ الدسيشار ، علسية وكتابة تقاريخ عشياالسشاقذات الحزػر أو مع بعس آساتحة، 

الفخصة إتاحة و  ،آساسُ للتعليق وإبجاء آرائيع فُ السػضػعات البحثية التُ يصخحيا الص٘ب ومشاقذتيع فييا
ىيئة ِػـ آربعاء مغ كل أسبػع بحزػر عجد مغ أعزاء  الحؼ يعقج ضافُإدسيشار ال بحزػريع ل

حػليا، بسا ِجعع السدتػػ  والحػار الجساعُشخح عجد مغ السػضػعات ومشاقذتيا وتبادؿ اّراء  مع التجريذ
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فُ مجاٗت  الحفاظ علٍ سسعة القدع وتحقيق ريادتو آاكاديسيةالعلسٍ الستسيد ٓعزاء القدع، ومغ ثع 
 ، ويديع فُ تعديد ىػيتو التشطيسية.(الجوليةالتخبية دارة التخبػية والتخبية السقارنة و إ) ات القدعتخرر

مغ خ٘ؿ اٗىتساـ القدع جمجيع فُ تو لييئة السعاونة لالتشذئة التشطيسية  تديع فُأشكاؿ متعجدة  تبشُ .9
واحج أو اثشيغ  بجرجة أستاذ أو أستاذ مداعج لكل (Mentor)تخريز مخشج بتشسيتيع علسًيا وذلظ عغ شخيق 

، ويتابع حزػرىع فُ أنفديع ذاتًياتشسية السختلفة التُ يعتسجوف علييا فُ ِتابع قخاءاتيع والسرادر  مشيع
الدسيشار ومشاقذات الخسائل، والتعخؼ علٍ مجػ استفادتيع مشيا سػاء فُ الجػانب آاكاديسية أو فُ الجػانب 

 الدلػكية وآخ٘ؾية.  
مغ  للتكيف مع الثقافة التشطيسية الدائجة بالقدعالييئة السعاونة سيغ السداعجِغ مغ السعيجِغ والسجر ة تييئ .5

علٍ تشذئتيع  اسلبً الدلبيات الشاتجة عغ نطاـ تعييغ السعيجِغ بالتكليف، والتُ تشعكذ  ع٘ج بعس خ٘ؿ
اح جتفاؿ بشحبيشيع وبيغ جسيع آعزاء عغ شخيق اٗالع٘قات اٗجتساعية وإندانية  دععو ، التشطيسية

  .مع أعزاء ىيئة التجريذ فُ السشاسبات السختلفةالسذاركة الجساعية أو حثيع علٍ  حجىع أو تخقيتوأ
الثقافة التشطيسية ، والتُ تتشاقس مع بالقدع تعجِل الدلػكيات والسسارسات الدلبية لجػ بعس آعزاء .2

يتع ذلظ مغ لتالُ علٍ ىػيتو التشطيسية، و اوتؤثخ بالدلب علٍ صػرتو لجػ آشخاؼ السدتفيجة، وب والدائجة ب
 خ٘ؿ عجة أساليب مشيا علٍ سبيل السثاؿ:

ء الالتػجيو السباشخ مغ رئيذ مجلذ القدع  -  ٓعزاء. يٗؤ
ء آعزاءيقػمػا آساتحة بالقدع لجشة حكساء مغ تذكيل  - للتعخؼ علٍ أسباب  بالحػار مع ىٗؤ

الستختبة  السذك٘ت ومشاقذةاّخخيغ وكحلظ الص٘ب، تجاه آعزاء سلػكياتيع ومسارساتيع الدلبية 
 علييا، واقتخاح الحلػؿ السشاسبة التُ قج تديع فُ ع٘جيا.

ء آعزاء إشخاؾ - والعسل علٍ تقػية الخوابط  القدع لزساف انجماجيع فُ أعساؿ جساعيةفُ  ىٗؤ
تعجِل سلػكياتيع  علٍمع آعزاء اّخخيغ بالقدع مسا يداعجىع التقارب والتفاىع التػاصل و و 

 ومسارساتيع الدلبية.   
 التساثل التشعيسي ألعزاء القدممقترحة لتفعيل محدد إجراءات ثالًثا: 

  :التالية إجخاءات السقتخحة بتقجيع لقدعلطيسية لليػية التش سحجداك ٓعزاء القدع التساثل التشطيسُتفعيل يسكغ 
مغ خ٘ؿ ، بأساتحتووفخخىع باٗنتساء لو واعتدازىع  سيدة،أعزاء ىيئة التجريذ بسكانة القدع الست شعػردعع  .0

بخرائز وسسات ٗ تتػافخ لجػ آقداـ السشاضخة لو فُ الجامعات  هفخدتو  وتاريخو ة القدعقاعخ التأاكيج علٍ 
  فُ اٗجتساعات والسؤتسخات والسحافل السختلفة. آخخػ 
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بخامج و جورات تجريبية ل يعحيخشالسدتسخة عغ شخيق ت تلبية احتياجات أعزاء ىيئة التجريذ مغ التشسية السيشية .6
عسل، بسا الشجوات وورش السؤتسخات و الفُ  حفدىع علٍ السذاركة، و تشسية ميشية تقجميا الكلية أو الجامعة

ئيع ودافعيتيع للعسل بو.  ِؤدؼ إلٍ زيادة مدتػػ رضاىع عغ القدع وزيادة انتسائيع وٗو
فُ  يعبيشؼيسا تبادؿ الخبخات  تشطيعمغ خ٘ؿ بالقدع ىيئة التجريذ أعزاء تعديد التعلع التشطيسُ لجػ  .1

بسا يديع فُ تشسيتيع ميشًيا، ويديج مغ  الجػانب الػضيؽية والبحثية وإشخاؼية والتجريدية علٍ مدتػػ القدع
 تساثليع التشطيسُ. 

ُ تػزيع السدئػليات ف مغ خ٘ؿ العجالةباٗستقخار وآماف الػضيفُ  شعػر أعزاء ىيئة التجريذ تقػية .9
   شعكذ علٍ شعػرىع بالتساثل التشطيسُ. ِ ابس الػضيفُوالتخقُ ستسخار فُ التقجـ ، ومداعجتيع ل٘وآدوار

مغ خ٘ؿ تكخيسيع ومشحيع ىيئة التجريذ والييئة السعاونة بالقدع ٓعزاء التحفيد السعشػؼ لٔداء الستسيد  .5
  .لفةشيادات تقجِخ فُ السحافل والسشاسبات السخت

  لمقدم تدهيقال: رابًعا
 :تقجيع إجخاءات السقتخحة التاليةمغ خ٘ؿ  للقدع كسحجد ليػيتو التشطيسيةالتدػيق تفعيل يسكغ 

الث٘ثة تخرز الوما حققو مغ إنجازات أسيست فُ تصػيخ مجاٗت تاريخ القدع ورواده وأساتحتو ب خيفعالت .0
 ، مغ خ٘ؿ:(يةالتخبػ سقارنة والجولية وإدارة التخبية البالقدع )

 عخضيا فُ لػحات إع٘نات بالكلية وبالقدع. -
 نذخىا فُ أدلة القدع سػاء الػرؾية أو علٍ مػقعو إلكتخونُ أو مػقع الكلية. -
 إع٘ف عشيا فُ اٗجتساعات والسؤتسخات والشجوات والسحافل السختلفة.   -
العلسُ السختلفة مثل: السؤتسخ يات فاعلالأثشاء تتزسغ إنجازات القدع تػزيع كتيبات وملرقات  -

 الجسعية السرخية للتخبية السقارنة وإدارة التعليسية. مؤتسخ  ، وكحلظلقدع والكليةالدشػؼ ل
 .اكسقخر نطع التعليع بالفخقة الخابعة القدعنبحة عغ  ديايجر ت التُ ِتعالسقخرات  بعس تزسيغ -

دع وآشخاؼ السدتفيجة، والتُ تتدع باٗحتخاـ الع٘قات إيجابية بيغ رؤساء مجلذ القدعع اٗتراؿ و  .6
 الستبادؿ والتعاوف، والحخص علٍ تحقيق السرالح السذتخكة بسا يديع فُ تحديغ سسعة القدع وتعديد ىػيتو.  

فُ سبيل كدب ثقة الص٘ب وتلبية احتياجاتيع مغ وأعزائو القدع  ؾياداتدعع السسارسات التُ يقػـ بيا  .1
  ىع عشو، بيجؼ نقل صػرة إيجابية عغ القدع لٔشخاؼ السدتفيجة.القدع، ورفع مدتػػ رضا

آنذصة  إجخاء دراسات استص٘عية للتعخؼ علٍ احتياجات آشخاؼ السدتفيجة مغ القدع وتحجِجىا مغ حيث .9
، بحيث تديع فُ تلبية احتياجات السدتفيجِغ وتديج والخجمات التجريدية والبحثية والسجتسعية التُ يقجميا القدع

 . وتعديد ىػيتو وتدػيقيامغ مدتػػ رضاىع عغ القدع، وبالتالُ تحديغ صػرتو 
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التُ يقجميا القدع لٔشخاؼ السدتفيجة مشو سػاء  سجتسعيةالحثية و بالو  التجريدية والخجماتتصػيخ آنذصة  .5
تكػف تلظ الص٘ب أو السعلسيغ، أو الؿيادات التعليسية علٍ اخت٘ؼ مدتػياتيع إدارية والتشطيسية، وقج 

الخجمات فُ صػرة تجريذ أو إشخاؼ أو بخامج تشسية ميشية وتجريبية، أو استذارات إدارية، بسا يديع فُ نقل 
 صػرة إيجابية للقدع وتعديد ىػيتو وتدػيقيا لجػ آشخاؼ السدتفيجة مشو.

٘ب واستقصابيع لجحب الصقبل بجاية العاـ الجراسُ وسائل التػاصل اٗجتساعُ  عبخدعائية حسلة ل التخصيط .2
 اٗنتذارسخعة لزساف  يذارؾ فييا أعزاء القدع ذوؼ الخبخة فُ التدػيق إلكتخونُللجراسة بالقدع، 

 دعع صػرة القدع لجػ آشخاؼ السدتفيجة.  فُ يعدبسا ي وفعاليتيا،
ئة السعاونة أحج أىع الخجمات وآنذصة التُ يقجميا القدع لص٘بو سػاء مغ اليي بػصفوسسيشار القدع تفعيل  .7

 مغ وذلظ باستزافة عجد مغ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعات والسخااكد البحثية السختلفةبو أو مغ خارجو، 

 ٕتاحة الفخصة ٕثخاء الدسيشار بالخبخات واّراء الستشػعة، وبالتالُ داخل مرخ وعلٍ مدتػػ الػشغ العخبُ
  تعديدىا أماـ آشخاؼ السدتفيجة. صػرة فخيجة ومتسيدة للقدع تديع فُ تدػيق ىػيتو و نقل 

وأساليبو  وسياساتأىجاؼ التدػيق و تحجد يذارؾ فييا أعزاء القدع وضع خصة للتدػيق علٍ مدتػػ القدع  .8
، وذلظ مغ خ٘ؿ اٗستعانة ببيػت ومرادر تسػيلو ومياـ آعزاء السذاركيغ ؼيو مغ داخل القدع وخارجو

 .خبخة متخررة فُ التدػيق
 مغ خ٘ؿ: وأنذصتو وبخامجو ورىا فُ تدػيق خجماتااستثستحتية التكشػلػجية للقدع و دعع البشية ال .9

الجيات  وكحلظ آعزاء السعاريغ بالخارج  عغ شخيق حث، البحث عغ مرادر تسػيل ذاتُ للقدع -
 السدتفيجة مغ القدع للسداىسة فُ تصػيخ بشيتو التحتية التكشػلػجية. 

، وفُ الترػيخججِجة وحجِثة وزيادة عجد مااكيشات كسبيػتخ جيدة التػاصل مع إدارة الكلية لتػفيخ أ -
خجمات كحلظ و  التجييدات السػجػدة فُ معسل إدارة بالقدع تصػيخ الػسائل التكشػلػجية الػقت نفدو

 .إنتخنت علٍ مدتػػ القدع
فادة مغ دورًيا، إلٍ جانب اٗستوصيانتيا التعاقج مع شخكة كسبيػتخ تتػلٍ ميسة تخكيب آجيدة   -

  .الص٘ب ذوؼ الخبخة فُ السجاؿ التكشػلػجُ
ودعع  "،قشاة اليػتيػب "قشاة الباحث التخبػؼ السقارف ، وكحلظ علٍ الؽيذ بػؾالقدع صفحة تصػيخ  .01

بخامج القدع  تدػيقاستثسارىا فُ ِتع ة كل مشيسا بحيث أنذصمشدقييا مغ أعزاء القدع، والتػسع فُ 
  .آشخاؼ السدتفيجة ىػيتو لجػ ومغ ثع تعديد و،خجماتتو و وأنذص
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السعجات ومرادر السعخفة الستشػعة بحيث وتدويجىا بآجيدة و مكتبة رقسية/ إلكتخونية للقدع  إنذاء .00
تتزسغ فيخس إلكتخونُ لخسائل الساجدتيخ والجكتػراه التُ تع مشاقذتيا بالقدع، وكحلظ الخصط البحثية 

  .ٔشخاؼ السدتفيجةلفُ تدػيق خجمات القدع وأنذصتو ىا استثسار و السدجلة، وإتاحة اٗش٘ع علييا 
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جو وتأثيخىا فُ تحجِج التػ  التنظِمِة الثقافة( 6109عبج الخزاؽ، خالجية مرصفٍ وعباس، سامُ أحسج وأحسج، حسيج علُ ) .02
، 0، ع69، مجالسجلة العخبية لٖدارةإستخاتيجُ للسشطسة: دراسة تصبيؿية فُ وزارة التعليع العالُ والبحث العلسُ العخاؾية، 

 مارس. 

http://www.aranthropos.com/%20خطوات-المنهج-الإثنوغرافي
http://ns1.almothaqaf.com/a/b6/931857


112 

 

( دًر الثقافة التنظِمِة فُ التنبؤ بقًة اليًِة التنظِمِة: دراسة 6101محفًظ أحمد )، جًدةواللطِف عبد ، عبد اللطِف .07
 ،62، مجوالقانػنيةاٗقتصادِة ـو للعل دمذقمجلة جامعة صة، ئة التدرِس فُ الجامعات آردنِة الخاىِأعزاء مِدانِة علٍ 
 العجد الثانُ.

مجلة كلية دراسة ميجانية،  -( تفعيل الثقافة التشطيسية كسجخل لجعع السيدة التشافدية لجامعة دمياط6107عثساف، رانيا وصفُ )  .08
 ، أاكتػبخ.0،ج 006، ع التخبية ببشيا

الشجوة العلسية ( دور الثقافة التشطيسية فُ نجاح تصبيق إدارة اٗستارتيجية بالسؤسدات التخبػية، 6108لعخومُ، رحسة دمحم )ا .09
 .اليسغ -،  جامعة إبآولٍ إدارة اٗستخاتيجية فُ السؤسدات التعليسية

 سية فُ السؤسدات التعليسية وبيافتذخيز فجػة اليػية التشطي( 6106العصػؼ، عامخ علُ حديغ وغباش، فاضل راضُ ) .61

 ./ جامعة البرخةالسؤتسخ العلسُ الدادس لكلية إدارة واٗقتراد ،تأثيخىا علٍ قبػؿ مبادرات التغييخ

 القاىخة. كلية التخبية جامعة عيغ شسذ، ،دليل القدع( 6118)قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية  .60

 ، كلية التخبية جامعة عيغ شسذ، القاىخة.دليل القدع( 6109عليسية )قدع التخبية السقارنة وإدارة الت .66

، كلية التخبية مجاٗت الجراسة والبحث لقدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية( 6107قدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية ) .61
 جامعة عيغ شسذ، القاىخة.

، كلية التخبية جامعة عيغ لقدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية السؤتسخ العلسُ( 6107التخبية السقارنة وإدارة التعليسية )قسن  .69
 .، ِػليػشسذ، القاىخة

، كلية التخبية جامعة عيغ العلسُ لقدع التخبية السقارنة وإدارة التعليسية السؤتسخ( 6109التعليسية )التخبية السقارنة وإدارة  قدع .65
 ، سبتسبخ.شسذ، القاىخة

، بكلية التخبية جامعة عيغ شسذ ٗئحة الجراسات العليا بشطاـ الداعات السعتسجة( 6108)التخبية جامعة عيغ شسذ  اكلية .62
 القاىخة.

 ، القاىخة.كلية التخبية جامعة عيغ شسذ، 6107 -6106مجاٗت البحث العلسُ: ( 6106) التخبية جامعة عيغ شسذكلية  .67

ة ومدألة اليػية السيشية داخل مجاؿ العسل أية ع٘قة؟ دراسة ميجانية بسؤسدة الثقافة التشطيسي( 6107)ـيذػردمحم ، لسيغ .68
 ِػليو. 11، عجدإندانية واٗجتساعية ـلػ جيل العمجلة  اتراٗت الجدائخ تيارت الجدائخ،

مغ  ( اليػية التشطيسية والتػحج التشطيسُ: نسػذج نطخؼ واختبار تجخيبُ علٍ عيشة6112مدلع، علُ عبج اليادؼ علُ ) .69
 .0، عمجلة التجارة والتسػيلالسشطسات الدعػدية، 

وحجة تػكيج الجػدة، ، جامعة عيغ شسذ -الييكل التشطيسُ لكلية التخبية (6106) مذخوع التصػيخ السدتسخ والتأىيل ل٘عتساد .11
 القاىخة.

ؾياـ! جلػس! ثقافات التعليع خر" ( إنتاج وإعادة إنتاج الثقافة فُ السجارس السرخية، فُ: ليشجا ىيخيخا "مح6111نجيب، كساؿ ) .10
 ، مجلذ الدكاف الجولُ، القاىخة.فُ مرخ

بة، نادر عصا هللا وكذظ وائل ) .16 ، مخكد القصاف، فلدصيغ، رؤػ تخبػية( "آبحاث إثشػجخاؼية: رؤيا بحثية ججِجة"، 6111ـو
 . 01ع

 . Accessed   https://ar.wikipedia.org/wiki/ Available: 26/9/2019 "ىػية"، السػسػعة الحخةويكيبيجيا:  .11

https://ar.wikipedia.org/wiki/هوية
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