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 ًَخص ايدزاضة بايًػة ايعسبية  

هددد ت الدراسددة إلددر التىددرق  مددر واعددي تطبيددط مىددظيير ومددوابط الم ظمددة المتىممددة 
بجظمىة أسوان من وجوة  ظر أ مظء هيئة التدريس والقيظدات الجظمىية  يوظ  ي مدوء تلميدل 
البيئة الداخمية والخظرجية لجظمىدة أسدوانو و ملظولدة ومدي تصدور مقتدرح ةمكظ يدة تكىيدل تمد  

 دددي المسدددتقبلو واسدددتخدمت الدراسدددة المددد ول الوصدددكي التلميمددديو المىدددظيير بجظمىدددة أسدددوان 
المىدددل بواسددطة  Marsick & Watkins وا تمدددت  ددي جظ بوددظ الميدددا ي  مددر مقيددظس 

البظلددثو و الددذي تددم تطبيقددن  مددر  ي ددة مم مددة مددن أ مددظء هيئددة التدددريس بمختمددق كميددظت 
 و SPSSالجظمىةو وتم تلميل البيظ ظت بظستخدام البر ظمل اةلصظئي 

لصددمت اعبىددظد السددبىة لمقيددظس أبىددظد الم ظمددة وتوصددمت الدراسددة ل تددظئل أهموددظ   
المتىممة  مر درجة متوسطةو وكظن أك ر أبىظد الم ظمة المتىممة تلققًظ  دي جظمىدة أسدوان مدن 
وجوددة  ظددر  ي ددة البلددث هددو البىددد السددظدس اربددط الجظمىددة بظلبيئددة الخظرجيددة او ولصددل  مددر 

سددظبيةو وأعددل أبىددظد الم ظمددة المتىممددة تلققددًظ بجظمىددة أسددوان هددو البىددد أ مددر المتوسددطظت الل
الخدددظمس اتمكدددين أ مدددظء هيئدددة التددددريس  لدددو رؤيدددة مددددتركةاو ليدددث لصدددل  مدددر أد دددر 
المتوسددطظت اللسددظبية و ددي ال وظيددة توصددمت الدراسددة لتصددور مقتددرح ةمكظ يددة تطبيددط أبىددظد 

ب ي مىدظيير الم ظمدة المتىممدة وممظرسدة الم ظمة المتىممة بجظمىة أسوانو و أوصت بمرورة ت
 أبىظدهظ  ي الجظمىظت المصرية و تويئة اةمكظ يظت الالزمة لتطبيقوظ .
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 ًَخص ايدزاضة بايًػة اإلجنًيصية

The study aimed to identify the reality of applying the dimensions 

of the Learning organization according to the Marsick & Watkins model 

at Aswan University from the point of view of faculty members and 

university leaders, analyzing the internal and external environment of 

Aswan University and trying to develop a suggested scenario for the 

possibility of activating these dimensions in Aswan University in the 

future. On the descriptive analytical method, and applied the scale of 

Marsick & Watkins modified by the researcher, on a representative 

sample from different faculties members of Aswan University, and the 

data was analyzed by using the statistical program SPSS .  

The study reached the results of the most important: The 

dimension of the most studied dimensions of the Organization in the 

University of Aswan according to the opinion of the sample of the study is 

the sixth dimension "Connect the organization to its environment", where 

he got the highest averages of arithmetic, and the lowest dimensions of the 

Learning organization presence in Aswan University is the fifth 

dimension: "Empower people toward a collective vision" , The study 

concluded with a view to the possibility of applying the dimensions of the 

Learning Organization at Aswan University. The study also recommended 

the adoption of the standards and regulations of the educated organization 

and practicing its dimensions in the Egyptian universities. 
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 َكدَة:

 ىيش اليوم  ي  ظلم ت ظمت و تدظبكت  ين  وامل التغُير والتجُدد  ي مختمق مجظالت 
الليظةو وتالدت  ين عمظيظ التأكد و ال بظتو و أ تجت تم  الىوامل م ظمظت جديدة  ي  مسكتوظ 

و أو  Learning Organizations و خصظئصوظ. هذه الم ظمظت هي   الم ظمظت المتىممة
 و أو الم ظمظت المككدرة  Knowing Organization الم ظمظت الىظر دددة

Organizations Thinking و أو الم ظمة المؤهمةQualified Organizations و أو
 و كموظ تلمل مى رً وPermanent Learning Organizationsالم ظمظت دائمة التىمم 

لم ظمة التي توتم بظلىمل المىر ي وتىمل  مر ت مية عدرات الىظممين بوظو والدًا ُيدير إلر ا
يز اةبداع و التميز  ي اعداء وتويئة البيئة الم ظسبة لممظرسة أ دطتوم الككرية بودق تىز 

 ( .85و 2188ميسرة ملمد صبظحو )
و لقد تزايدت لظجة الم ظمظت لمتلول إلر م ظمظت تىمم مي تطور  كرة المجتمي 

 ي -بكظ ة مقومظتوظ من جمظ ظت و أ راد و مؤسسظت -المتىمم  مر ا تبظر أن المجتمىظت 
لركة تغير مستمرة وممن  مميظت تلول دائمةو و لذا يجب  مر الم ظمظت أن تتىمم 

ر المجتمي أن يكون عظدرًا  مر ابتكظر م ظمظت تستطيي وتستو ب و تقود تم  التلوالتو و  م
تستجيب لمتطمبظت التغيير لظليًظ ومستقباًل  Learning Systemsتكوين أ ظمة تىممية 

 (.35و 2184)ملمد بن  مسكر الدمرا يو 
م( هي البداية اللقيقية لظوور مصطمح 8991 ظم ) Peter Sengeوُتىد كتظبظت 

المتكظملو و صظر لوذا المكووم أهمية كبيرة  ي  ظلم اليوم الذي  الم ظمة المتىممة بمى ظهظ
سمتن التغير والتطور والسىي  لو تلقيط التوازن داخل الم ظمة بظ تبظرهظ م طمقظت ال جظح 

 ورة  ي تىمم الم ظمظتو ليث عدم  Senge ي بيئة دديدة الت ظ سو وعد ألد ت أ كظر 
تتوا ر  ي أية م ظمة ال تبظرهظ م ظمة متىممةو  المجظالت الخمسة اعسظسية التي يجب أن

وهي  التمكن الدخصي و و ال مظذج الذه ية و و الرؤية الدخصية و و تىمم الكريط و 
 .(Yang, 2004, 5)والتككير ال ظمي 
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و برغم لدا ة مكووم الم ظمة المتىممة  سبيًظ إال أ ن أصبح  موذجًظ تلرص أغمب 
ن خاللن لت مية رصيدهظ المىر ي و عدراتوظ االبتكظرية التي الم ظمظت  مر تب ينو و تسىر م

تجىل م وظ مصدرًا لممىر ة والتىمم المستمرو و ُيم ل التلول لم ظمة متىممة  قمة  و ية  ي 
 م تطور   دظط الم ظمظتو لذا صظرت الم ظمظت تتىمم وتكتسب الىمم من مصظدره المختمكةو

 ي استراتيجيظت التىمم الت ظيمي لتتكيق مي آليظت  مل تجىل م وظ م ظمة مبد ة تتب
 (.2و 2184التلديظت التي تواجووظ بطريقة م وجية و م ظمة )بظسل خميس ملمد ملمدو 

الم ظمظت المتىممة بسمظت مت و ة تميزهظ  ن الم ظمظت التقميدية من  و تتميز
ليث  القيظدة التىميميةو والويكمة الت ظيميةو و تمكين الىظممين من التلر  بمرو ة و  ظ ميةو 
و تو ير م ظخ ت ظيمي يلقط التبظدل المستمر لأل كظر و المىمومظت بين أ مظئوظو واستخدام 

 & Marsick. كمظ لدد كل من(Bryan, 2009, 7) اد و  رط الىملالتىمم لد م  مو اع ر 
Watkins   (2003, 139)  سبي خصظئص تتميز بوظ الم ظمظت المتىممةو هي   تو ير

 رص التىمم المستمرو و تدجيي اللوار واالستكسظرو وتدجيي التىظون والتىمم الكرعي والىمل 
 كةو و ربط الم ظمة بظلبيئة الخظرجية و والجمظ ي و و تمكين اع راد من تلقيط رؤية مدتر 

 إيجظد  ظم الكتسظب لتدظر  المىر ةو بظةمظ ة لوجود عيظدة استرايجية دا مة لمتىمم .
و ُيىتبر التىمم الت ظيمي الودق الرئيس لمم ظمة المتىممةو و يسىر إلر تطوير 

متىمم الت ظيمي هي  موظرات اع راد وتلسين مستوى اكتسظبوم لممىر ةو و ه ظ   دة أ مظط ل
 Learningوو التىمم  ن طريط التغيير Learning by doingالتىمم  ن طريط التطبيط 

by changing وو التىمم  ن طريط تلميل ال تظئلLearning by Feed back و والتىمم
و و التىمم  ن طريط  Learning by Knowledge Development ن طريط المىظرق

 Learning byو و التىمم  ن طريط االكتسظب Learning by contractsالىقود  
acquisition ( و إمظ ة إلر المصظدر الخظرجية كظلتلظلكظت اةستراتيجية والمقظر ة المرجىية

 (.872و 2184 لاير بمىمر  سيمة و 
ولقد ا تقمت مكظهيم الم ظمة المتىممة والتىمم الت ظيمي إلر مجظل التربية مي تزايد 

دة المصظدر التي تىرمت لوظ  ظم التىميم  ي الىظلم أجميو و التي تتطمب المغوط متىد
االستجظبة لمظ يطرأ  مر الم ظمظت التربوية من تلديظت و مرورة مواجوتوظو و يتطمب ذل  
تو ير  رص التىمم المستمرو و ربط آداء الىظمل بآداء الم ظمةو وتدجيي البلث و اللوار و 
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ظج الم ظمظت التربوية إلر التىمم المستمر عن اة سظن ُيدكل المدظركة و اةبداعو و تلت
مىظم مدخالتوظ و  مميظتوظ و مخرجظتوظو و تىمل  مر إ داد اع راد ليس لمىيش  ي اللظمر 

بل لمىيش  ي  –و الذي يمتظز بددة التغيير و سر تن  ي مختمق جوا ب الليظة  – لسب 
ن أي وعت ممر )مىن الىيظصرةو خمود المستقبل الذي أصبح الت بؤ بظرو ن أصىب م

 .(  32و  2185اللظر يو 
 الى ظصر وجود  ي عوية تتم ل مىر ية أسظسية ب ية من تمتم  الجظمىظت بمظ و
 مراكز من لديوظ يتوا ر و  ظريةو و بمظ  ممية تخصصظت من تممن و بمظ والتق يةو البدرية

 التلديظتو و لكي من الىديد تواجن إ وظ  إال تّىممو م ظمظت إال هي مظ مىمومظتية بل ية و  ظم
 مىدل  ن يزيد أو لديوظ متوا ًقظ و المواءمة التّىمم مىدل يكون أن من مواجوتوظ يجب تتمكن
 المستويظت اعكظديمية لملكظظ جميي  ي  ممية التّىمم تتم أن يى ي المطموبو و هذا التغيير
 إجراء إلر  مالئوظ خدمة من أ مظلوظ بدًءاتقييم  و  ىظليتوظو و إ ظدة ككظءة الجظمىة  مر

 (.3هد و 8428المطموبة ) واطق ب ت ألمد لمظد الىصيميو  االستراتيجية التغييرات
و ت ىكس  ممية تلول الجظمىظت إلر م ظمظت متىممة  مر  و ية مخرجظتوظو و ذل  من 

الواعي  ل ظرية وخالل  مذجة  مط الجظمىة المتىممة لمظ ُيم من من أهمية  ي الربط بين ا
ُيىتبر هذا ال موذج  الىمميو و إيجظد توا ط بين مظ هو موجود و بين مظ يجب أن يكونو و

تم ياًل لمواعي واللقيقة و مبسطًظ لومظو و إطظرًا لمتىبير  ن المىر ة بصيغة  ظرية يتم  لصوظ 
من خالل ب ظء  موذج  كري عظبل لمتطبيط لمجظمىة المتىممةو و طور البظل ون الىديد من 

 & Freedال مظذج لمجظمىة كم ظمة متىممةو أهموظ  اُع موذج الذي طوره كاًل من 
Klugman  ( لىدر جظمىظت  ظلمية تسىر لمتلول لم ظمظت متىممة و 8996 ظم ) 

( )ملر ليدر  خمرو سظمي  بد 2114 ظم )  Smithواُع موذج المكظهيمي الذي طوره 
 (.8654و 2188اهلل خصظو ةو 

و ه ظ  الىديد من المؤسسظت الجظمىية التي  جلت  ي التلول إلر م ظمظت متىممة 
و جظمىة ستظ كورد George Washington Universityمىة جورج واد طن م وظ  جظ

Stanford University و و جظمىة موتوروالMotorola University و و مىود
و والمىود الوط ي  Massachusetts Institute of Technologyمظستيودس لمتق ية 
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 Sinclair Communityو و كمية س كمير لممجتمي(INTAN)لإلدارة الىظمة بمظليزيظ 
College    (  32و  2185)مىن الىيظصرةو خمود اللظر يو. 
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 َػهًة ايبخح:

اعخيرة  ددًا من التلديظت الىظلمية  ي بيئة اع مظلو و مي  تواجن الم ظمظت  ي اعو ة
التزايد المستمر لمم ظ سة  ي مجظل الىملو و ظوور اعتصظد  ظلمي يست د  ي أسظسن إلر 
الت ظ س القظئم  مر التميزو بظةمظ ة إلي التغير اللظدث  ي اعسبقيظت اللظكمة لمىظلم  ال روة 

لممىر ة مقظم الصدارة بين هذه اعسبقيظتو و صظرت اعداة و و القوة و و المىر ةو  أصبح 
اللظسمة  ي توليد كل  روة و كل عوةو و أصبلت الم ظمظت ذات الجودة والككظءة والكىظلية 

 (. 2و 2188 ي أداء أ مظلوظ ولدهظ القظدرة  مر البقظء  ي اعسواط)و ظء رايس و 
التلديظت الداخمية و الخظرجيةو أهموظ   والجظمىظت كم ظمظت تربوية تواجن اآلن الىديد من

المغوط التي يمظرسوظ الىمالء الرئيسيون المتىظممون مىوظ) الطالب و أوليظء اعمور و 
 مؤسسظت المجتمي المد ي(و  الوة  مر مغوط القوى السيظسية واالعتصظدية والتك ولوجيةو و

و و مىق الموارد المظليةو و  قص اة تظجية و و زيظدة التكظليقو و  قص الككظءات البدرية
تد ي مستوى الرمظ الوظيكي لدى أ مظء هيئة التدريسو كل ذل  يكرض  مر الجظمىظت 

 .(  35و  2185مرورة التلول لم ظمظت تىمم )مىن الىيظصرةو خمود اللظر يو 
و مر الصىيد الىربي تواجن الجظمىظت الىربية الىديد من التلديظت التي تؤ ر سمبًظ  مر 

م وظ )دريق  بد المىطي الىربيو ألمد لسن القدالنو  ية تلولوظ لم ظمظت تىممو وإمكظ 
 (  93و 2119

 . ال قظ ة التي  مت و تر ر ت  ي الجظمىظت الىربية ُيمكن أن تكون مىوعًظ لمتغير المرتقب 
  ال قظ ة المورو ة  ي الجظمىظت تجىل التغير الت ظيمي ال يلظر بظلقبول لدى أ مظء هيئة

 يس.التدر 
  الم ظ سة القوية بين الجظمىظت  ي المجتمىظت المكتولة المىظصرة لالرتقظء  ي التص يكظت

 الدولية.
  دم االستكظدة الكظ ية من تطور تق يظت التىميمو واستخدام أسظليب تدريس تقميدية عظئمة 

  مر التمقين.
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 و ال ظم و  جمود ال ظم اةدارية و  دم اعخذ بتق يظت التطوير المستمر  ي الويظكل
 اعسظليب .

  تقظدم الموظرات و المىظرق لدى الخريجين لمىق الىالعة بين الجظمىة و متطمبظت سوط
 الىمل.

و مر الرغم من الجوود الرائدة التي تبذلوظ مصر  ي مجظل تطوير التىميم الجظمىيو و 
ملظولة مواكبتن لالتجظهظت الىظلميةو إال أ وظ ُتىظ ي أيمًظ من بىض جوا ب القصور  ي اآلداء 
الجظمىي م وظ   غيظب  ظظم لممىمومظت  ي مىظم الجظمىظت المصريةو و ا تمظد اةدارات 

ذاكرة و اجتوظدات القظئمين  ميوظو و سيظدة البيروعراطية و و غيظب  الجظمىية  مر
الديموعراطية و اللوار اعكظديمي ال ظجحو و تد ي جودة  مميظت التىممو وخمل الىالعة بين 

 (.369و 2185متطمبظت الت مية و  و ية الخريجين )إ جي طمىت  صيق ميخظئيل و
ت التي تىوط دون تطبيط  مسكة التىمم كمظ تواجن الجظمىظت المصرية بىض المدكال

همظل مىظيير التميز واالعتدار  الت ظيميو وأهموظ  المركزية  ي ص ظ ة القرار داخل الجظمىةو وا 
 ي اختيظر القيظدات الجظمىيةو و بطء اةجراءات اةدارية  ي بىض اةدارات الجظمىيةو و 

ؤيتوظ مجرد دىظرات  قطو  الوة ا تقظد بىض أ مظء هيئة  التدريس أن رسظلة الجظمىة و ر 
 مر التغير السريي  ي التيظجظت سوط الىملو وارتكظع مىدالت البطظلة بين الخريجينو و ك رة 
اع بظء التىميمية و اةدارية الممقظة  مر  ظتط أ مظء هيئة التدريسو و دم تقدير الدولة لمظ 

و و إغكظل اللكومظت لدور يقدموه من  تظجظت  كرية و مىر ية و مخططظت و رؤى لمتطوير
 (. 4و 3و 2186الجظمىظت  ي تلقيط الت مية )جمظل ملمد أبو الو ظ و آخرونو 

و ي دراسة لول تقييم تجربة جظمىة أسوان كجظمىة است مظرية و جظءت  تظئل الدراسة 
متمم ة مجمو ة من المدكالت التي تقمل من إمكظ ية تلولوظ لم ظمة تىممو و من أهموظ  

ير الم ظخ الم ظسب ع مظء هيئة التدريس ةجراء البلوث التطبيقيةو و خموع مراكز  دم تو 
البلث الىممي بظلجظمىة لقوا د مظلية تقمل الىظئد االعتصظدي م وظو و القصور  ي عوا د 
البيظ ظتو و مىق المدرو ظت االست مظرية بظلجظمىةو و مىق تقديم برامل تدريبية 

الدوليةو و مىق الخدمظت التسويقية بظلجظمىة و  دم  لمؤسسظت اال تظج الملمية و
است مظرهظو مىق تكىيل الدراكظت مي مختمق المؤسسظت اال تظجيةو و مىق مدظركة رجظل 
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اع مظل  ي تمويل برامل جظمىية ترتبط ب دظطوم االعتصظدي )ابتسظم لسن  بد الكتظحو 
 ( . 288 – 218و 2185

ير الم ظمة المتىممة بجظمىة أسوان عظم البظلث و لمتىرق  مر واعي توا ر بىض مىظي
بدراسة استطال ية ا تمد  يوظ  مر المقظبالت الدخصية مي بىض أ مظء هيئة التدريس 
والقيظدات الجظمىيةو و توصل من خاللوظ إلر وجود بىض المىوعظت التي تىوط تَلول جظمىة 

 أسوان لم ظمة متىممةو أهموظ   
 ظب الطالب المىظرق ال ظرية  مر لسظب اعداء الىممر اهتمظم كميظت الجظمىة بإكس

 والتطبيقي. 
  . مطية بىض المقررات الجظمىية و دم مواكبتوظ لمتغيرات الىممية المتسظر ة  
 . مىق تدريب الطالب  مر موظرات التككير ال ظعد واةبدا ي و موظرات لل المدكالت 
 يئة التدريس و الطالب.مىق تداول المىر ة و الخبرات التىميمية بين  مو ه 
  غيظب صور التىظون بين كميظت الجظمىة و و أيمًظ بين اععسظم الىممية داخل الكمية

 الوالدة.
  ا خكظض أ داد أ مظء هيئة التدريس اللظصمين  مر براءات اختراع أو  مر جوائز

 تدجيىية. 
  مىق التخطيط االستراتيجي المتكظمل  مر مستوى كميظت الجظمىة وأعسظموظ . 
 . قص برامل التقييم الذاتي  مر مستوي إدارات الجظمىة و ولداتوظ ذات الطظبي الخظص  
  . دم توا ر برامل إلكترو ية تد م التىمم الت ظيمي  مر مستوى اع راد و رط الىمل  
 .  غيظب التلديث المستمر لأل ظمة اةلكترو ية بظلجظمىة و  قص الكوادر الالزمة لذل 
 دم وجود إجراءات ت ظم المىر ة  مر مستوى  المىر ة بظلجظمىة و مىق أسظليب إدارة 

 الجظمىة .
 من تواجن جممة-كغيرهظ من الجظمىظت المصرية -يتمح ممظ سبط أن جظمىة أسوان 

ال ظتجة  ن تطور تك ولوجيظ   بك رة التغيرات يمتظز  ي  ظلم  ظدئة التلديظت بصكتوظ جظمىة
 و من مي متغيرات الىصرو تتوا ط تب يوظ مكظهيم لدي ة رالمىمومظت واالتصظالتو ممظ يستد 

المكظهيم مكووم الم ظمة المتىممةو وهذا مظ د ي البظلث لدراسة إمكظ ية تطبيط مىظيير و  هذه
 . السبط و التميز موابط الم ظمة المتىممة بجظمىة أسوان لتصبح عظدرة  مر تلقيط الريظدة و
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 أضئًة ايبخح:  

 مظ اعسس الكمسكية لمم ظمة المتىممة و أهم مىظييرهظ و موابطوظ و  مظذجوظ الىظلمية ؟ .8
 مظ اعسس الكمسكية لمجظمىة كم ظمة متىممة و خصظئصوظ و أبىظدهظ ؟ .2
مظ واعي توا ر مىظيير وموابط الم ظمة المتىممة بجظمىة أسوان من وجوة  ظر أ دراد  ي دة  .3

 البلث ؟
 ةمكظ ية تطبيط مىظيير الم ظمة المتىممة بجظمىة أسوان ؟مظ التصور المقترح  .4

 أٖداف ايبخح:  

 يستودق البلث اللظلي تلقيط اعهداق التظلية 
التىددرق  مددر اعسددس ال ظريددة اللظكمددة لمم ظمددة المتىممددة مددن ليددث المكوددوم والكمسدددكة  .8

 واعبىظد وال مظذج.
لمكوددوم و الخصددظئص والتجددظرب تقددديم إطددظرًا  ظريددًظ دددظماًل لمجظمىددة المتىممددة مددن ليددث ا .2

 الىظلمية .
أ مدظء   ظدر مدن وجودة واعي توا ر مىظيير الم ظمظت المتىممة بجظمىة أسدوان  مر التىرق .3

 هيئة التدريس.
اعطر ال ظرية لمجظمىة المتىممة و  تدظئل الدراسدة الميدا يدة  دي تقدديم تصدور  من االستكظدة .4

مقتدرح ُيمكددن أن ُيسدوم  ددي تويئدة بيئددة جظمىيددة م ظسدبة لتطبيددط مىدظيير الم ظمددة المتىممددة 
 بجظمىة أسوان .

 : ايبخحأُٖية 

 تبرز أهمية البلث من خالل ال قظط التظلية 
ظم و لدا تدن ال سدبية  دي البيئدة الىربيدة بوصدكن أهمية موموع الم ظمدة المتىممدة بددكل  د .8

 ألد المداخل التي ُتمكن الجظمىة من التكيق مي التلديظت المختمكة .
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ه الوسديمة الم مددر أن الددول المتقدمدة و ال ظميدة تُدراهن  مدر أهميددة الدتىمم الت ظيمدي بظ تبدظر  .2
 .  لتلقيط الت مية

ودددظ عدددظدرة  مدددر مواكبدددة المتغيدددرات أن امدددتال  الجظمىدددة لخصدددظئص الم ظمدددة المتىممدددة يجىم .3
 الىظلمية المتسظر ة .

أهمية ال ظر إلر تجظرب الجظمىدظت التدي تب دت أسدظليب أكظديميدة و إداريدة  ظجلدة بظ تبظرهدظ  .4
  ظماًل ملكزًا.

تب ي الجظمىظت لكمسكة الم ظمة المتىممة يسمح لوظ بظلتىمم من خدالل جميدي م سدوبيوظ و و  .5
أ كدظر جديددة و صدقل مواردهدظ البددرية بددكل يمك ودظ مدن ت توز كل  رصدة مدن أجدل توليدد 

 تلقيط التميز .
 مدر تطبيدط مىدظيير  أسدوان بيظ ظت ُيمكن أن ُتسظ د القيظدات الجظمىية بجظمىدة عظ دة تقديم .6

 اعداء الجظمىي.  ي أ مل مستوى أسوان لتلقيط بجظمىة المتىممة و موابط الم ظمة

 ايدزاضة:   َٓٗج

الدراسددة و طبيىددة اعهددداق التددي سددىت لتلقيقوددظو اسددتخدم البظلددث ا طالعدًظ مددن مجددظل 
الم ول الوصكي  والدذي يالئدم طبيىدة الدراسدةو او هدذا المد ول يودتم بدراسدة واعدي الظدظهرة مدي 
وصكوظ وصدكًظ دعيقدًظ مدن ليدث الكدم والكيدق مبي دًظ خصظئصدوظ و أبىظدهدظ و درجدة ارتبظطودظ مدي 

ممة   ودظو ويتىددى ذلد  إلدر التىدرق  مدر الىالعدظت بدين الظواهر اعخرىو بىد جمي بيظ دظت ددظ
المتغيددرات التددي تددؤ ر  ددي الظددظهرةو و الت بددؤ بلدددو وظ و تظئجوددظ واالسددتدالل  ميوددظ  ددي مجتمددي 

 ( .836و 8987الدراسةا )جظبر  بد اللميد جظبرو ألمد خيري كظظم  

 حدود ايدزاضة:

عي امتال  جظمىة أسوان لمىظيير اللدود المومو ية  يقتصر البلث اللظلي  مر تىرق وا .8
 . Marsick & Watkinsو موابط الم ظمة المتىممة و ط  موذج 

اللدود البدرية  تم تطبيط االستبظ ة  مر  ي ة من أ مظء هيئة التدريس ببىض كميظت  .2
 جظمىة أسوان .

 اللدود المكظ ية  تم تطبيط االستبظ ة ببىض كميظت جظمىة أسوان . .3
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م تطبيط االستبظ ة  ي الكصل الدراسي ال ظ ي من الىظم الجظمىي اللدود الزمظ ية   ت .4
 م.2188 / 2187

 َصطًخات ايدزاضة:

  Learning Organization. َفٗوّ املٓظُة املتعًُة:1

Senge (1990)” An organization where people continually expand their 

capacity to create the results they truly desire, Where new and expansive 

patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and 

where people are continually learning how to learn”. 

الم ظمة المتىممة بأ وظ  ا الم ظمة التي يىمل الجميدي  يودظ بددكل  Peter Sengeُيىرق 
تطددوير عدددراتوم بظسددتمرار مددن أجددل تلقيددط ال تددظئل التددي يرغبددون  ددي مسددتمر و متىددظون  مددر 

تلقيقوددظو و هددي التددي تسددىر إلددر تطددوير أ مددظط جديدددة لمتككيددر و و تمددي لوددظ مجمو ددة مددن 
اعهددداق والطمولددظت الجمظ يددةو ليددث يددتىمم أ رادهددظ بظسددتمرار كيددق يتىممددون بدددكل جمددظ ي 

(Senge , 1990 , 3). 
تىريكدًظ جديددًا لم ظمدة الدتىمم  Marsick & Watkins  (2003, 133)كمظ عدم كل من 

بظ تبظرهظ  ام ظمة القرن اللظدي و الىددرين الدذي يتميدز بسدر ة التغيدرات و ك درة التلدديظت و 
التقدددم التق ددي و تطددور االتصددظالت وتوليددد المىر ددة و إدارتوددظ و و هددي م ظمددة توددتم بظلى صددر 

زًا  مر التىمم و االبتكظر و المددظركة  دي صديظغة الرؤيدة البدري مىظممًة و تقديرًا و  قًة و تلكي
 و بمورة االستراتيجية و اتخظذ القرارا. 

و يىددرق البظلددث الم ظمددة المتىممددة إجرائيددًظ بأ وددظ  م ظمددة تتخددذ الددتىمم أسددموب ليددظة لوددظو 
م ظمة تتىمم من تجظربودظ و تجدظرب اآلخدرين و تبلدث  دن التغيدر لأللسدن بظسدتمرارو و لدديوظ 

رة كبيرة  مر التكيق مي مظ يددور لولودظ مدن تغيدرات. و ُتددّجي تىمدم جميدي اع دراد  يودظ مدن عد
خددالل كسددب المىددظرق والموددظرات الجديدددةو واالسددتكظدة مددن هددذه المىر ددة  ددي التطددوير المسددتمر 

 .عدائوظ 
  University as Learning Organization. اجلاَعة  نُٓظُة َتعًُة: 2

تى ددي الجظمىددة كم ظمددة متىممددة   ا مددط إداري لددديث ُيمكددن الجظمىددة مددن الددتىمم و تطددوير 
 كسوظ بظسدتمرارو مدن خدالل تمكدين الىدظممين بودظو و تددجيي التىدظون واللدوار و االتصدظل بدين 
أ رادهددظ و المجتمددي الخددظرجيو وتب ددي اسددتراتيجية الددتىمم المسددتمر و القيددظدة االسددتراتيجية  ددي 
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وظ اةدارية و اعكظديمية بصورة متميدزة لملكدظظ  مدر ككظءتودظ ممدظ يجىمودظ عدظدرة جميي مستويظت
(. بي مددظ 6و 2186 مدر التكيدق مددي المتغيدرات المتسددظر ةا )جمدظل ملمددد أبدو الو ددظو وآخدرون 

يى ددي الددتىمم الت ظيمددي كمدددخل لتطددوير الجظمىددظت    مميددة يددتم مددن خاللوددظ تىددديل سددموكيظت 
ىظممين بظلجظمىدةو و إكسدظبوم مودظرات تمكد وم مدن اعداء الكىدظلو و أ مظء هيئة التدريس و ال

ت مية و ديوم بظلمددكالت التدي تواجدن الجظمىدة و كيكيدة التىظمدل مىودظو و تطدوير أداء الجظمىدة 
بمدظ يلقددط أهددا وظ بككددظءة و ىظليددة ا تمدظدًا  مددر  ددرط الىمدل الكىظلددة )سوسددن ب دت ملمددد بددن 

 ( .  89و 2184زر ةو 
 خح:إجساءات ايب

لإلجظبددة  ددن السددؤال اعول   ) مددظ اعسددس الكمسددكية لمم ظمددة المتىممددة و أهددم مىظييرهددظ و  .8
مؤدراتوظ؟( يقدوم البظلدث بدظالطالع  مدر أدبيدظت الم ظمدة المتىممدةو و يلدظول تقدديم إطدظرًا 
 ظريدددًظ  دددن الم ظمدددة المتىممدددة مدددن ليدددث المكودددوم والكمسدددكة و الخصدددظئص و اعبىدددظد و 

 ج الىظلمية لمم ظمظت المتىممة .المىظيير و ال مظذ
لإلجظبدددة  دددن السدددؤال ال دددظ ي  ) مدددظ اعسدددس الكمسدددكية لمجظمىدددة كم ظمدددة متىممدددة و أهدددم  .2

خصظئصددوظ وأبىظدهددظ ؟( يقدددم البظلددث إطددظرًا  ظريددًظ ل مددوذج الجظمىددة المتىممددة مددن ليددث 
و  المكووم واعهميدة والكمسدكة والخصدظئص وخطدوات التلدول إلدي جظمىدة متىممدةو و أدوار

 ككظيظت أ مظء هيئة التدريس بظلجظمىظت المتىممة .
لإلجظبة  ن السؤال ال ظلث  ) مظ واعي توا ر أبىظد الم ظمة المتىممة بجظمىة أسدوان؟( يقدوم  .3

 & Marsickالبظلددث بإ ددداد اسددتبظ ة لقيددظس أبىددظد الم ظمددة المتىممددة و ددط  مددوذج 
Watkins   التددريس بكميدظت الجظمىدة و و تطبيقودظ  مدر  ي دة مم مدة مدن أ مدظء هيئدة

 لموعوق  مر  قظط القوة و المىق  ي تطبيقوظ لتم  المىظيير .
 دددن السدددؤال الرابدددي  ) مدددظ التصدددور المقتدددرح ةمكظ يدددة تطبيدددط مىدددظيير الم ظمدددة  لإلجظبدددة .4

المتىممة بجظمىة أسدوان مدن وجودة  ظدر أ مدظء هيئدة التددريس بجظمىدة أسدوان؟( يلدظول 
البظلث  ي موء  تظئل الدراستين ال ظرية والميدا ية تقديم تصدورًا مقترلدًظ ةمكظ يدة تطبيدط 

 ىة أسوان وأهم متطمبظت تلقيقوظ .مىظيير الم ظمة المتىممة بجظم
استىرض البظلث  ي الصكلظت السظبقة اةطظر ال ظري لمبلث من ليث المددكمة واعهميدة 
واعهددداق والمصددطملظت والمدد ول واللدددود واةجددراءات و و  يمددظ يمددي يت ددظول البظلددث مومددوع 
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سدكية لمم ظمدة البلث من خالل  ال دة ملدظور أسظسدية هدي  الدراسدظت السدظبقة و واعسدس الكم
 المتىممة و واعسس الكمسكية لمجظمىة كم ظمة متىممة و وذل   مر ال لو التظلي 

 احملوز األوٍ: ايدزاضات ايطابكة:

ُتم ددل الدراسددظت السددظبقة را دددًا مومددًظ يددد م أي  مددل  ممددي  ظددرًا لمددظ تلممددن مددن خبددرات 
الىمميدة الم ظسدبة لبل دن و  وتجظرب لمبظل ين السظبقينو كمظ تمكن البظلث من مىر دة الم وجيدة

تىمددط تصددوراتنو و  يمددظ يمددي يسددتىرض البظلددث أهددم الدراسددظت التددي ت ظولددت إمكظ يددة تطبيددط 
  موذج الم ظمة المتىممة بظلتىميم الجظمىي  

جددددظءت هددددذه الدراسددددة بى ددددوان  اتطبيددددط  مددددوذج  :Kuo et al.,(2003)دزاضــــة  .1
اّلتىمددديم الو دسدددي  بلدددث تطبيقدددي  مدددر الجظمىدددظت  دددي تدددظيواناو و  الم ظمةالمتّىممدددة ي

اسددتود ت كدددق الىالعددة بددين إدارة المىر ددة واآلليددظت الت ظيميددةو و تطددوير االسددتراتيجيظت 
الىمميظتيةو والويكل الىمويو و ال قظ ة الصديقة لممىر ةو والقيظدة التلويميدةو والقددرة  مدر 

كن الدخصدديو و تلسددين ال مددظذج الىقميددةو و الرؤيددة الددتىممو و التككيددر ال ظمدديو و الددتم
المدددتركةو و الددتىمم الكرعددي مددن م ظددور الم ظمددة المتىممددةو و ا تمدددت الدراسددة الميدا يددة 

( جظمىة من أجل تطبيط  مدوذج 848( أستظذًا جظمىيًظ من إجمظلي )386 مر مسح آراء )
لدددر أن إدارة المىر دددة تدددّؤ ر الدراسدددة و  ودددم الىالعدددظت بدددين متغيراتودددظ. و أددددظرت ال تدددظئل إ

 مبظدرًة  ي القدرة  مر التىمم .
استود ت الدراسة مىر ة درجدة ممظرسدة هيئدة التددريس  دي :  Bradford (2004)دزاضة  .2

اعمريكيددة لمجددظالت الم ظمددة المتىممددةو   Illinois Community Collegeكميددة 
جدددظالت لمم ظمدددة (  قدددرة مقسدددمة  مدددر م54واسدددتخدمت البظل دددة اسدددتبظ ة ُمكو دددة مدددن )

المتىممةوو يمم مجتمي الدراسة جميي أ مظء هيئة التدريسو وأدظرت  تظئل الدراسدة إلدر 
أن درجدددة ممظرسدددة جميدددي المجدددظالت كبيدددرةو و كظ دددت أك دددر المجدددظالت ممظرسدددًة  الرؤيدددة 
المددددتركة  دددم اسدددتخدام التك ولوجيدددظو  دددي لدددين كظ دددت أبىدددظد القيدددظدة و  قدددل المىر دددة أعدددل 

دامًظو و كظ ددت الكددروط دالددة إلصددظئيًظ لسددب متغيددر المؤهددل لصددظلح لممددة المجددظالت اسددتخ
الدددكتوراه ولسددب متغيددر المركددز الددوظيكي لصددظلح  مددو هيئددة التدددريس مقظر ددة برؤسددظء 

 اععسظم والىمداءو ولم تكن الكروط دالة إلصظئيًظ لسب متغير الج س. 
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سدبىة لمم ظمدة المتىممدة ت ظولدت هدذه الدراسدة اعبىدظد ال :Yang et al,(2004))دزاضـة   .3
ال ال دة )الكدردي والكرعدي  الدتىمم مسدتويظت مدمن Marsick & Watkinsو دط  مدوذج 

   الدتىمم المسدتمرمدظ٘ا  دينو و ُبىدين الكردي  مر التىمم مستوى يدمل والم ظمي(و ليث
الكرعدي(  مدر  ال دظ ي )الدتىمم المسدتوى ويددمل ُبىددينو أول و االستكسدظرو وهمدظ واللدوار
المسدتوى ال ظلدث )الدتىمم الم ظمدي(  أمدظ الجمدظ يو التىدظو ي الدتىمم بىدد وهدو ال ظلدث الُبىدد

والدتىمم و وُبىدد  مددظركة المىر دة ُبىدد أ ظمدة اعخيدرةو و هدي  اعربىدة اعبىدظد  مر  يدتمل
 بظلبيئددة الخظرجيددةو و ُبىددد القيددظدة الم ظمددة الرؤيددة الجمظ يددة المدددتركةو وُبىددد ربددط

مقيدظس  Watkins &Marsickلمدتىممو ولقيدظس هدذه اعبىدظد عددم  الدا مدة االسدتراتيجية
(DLOQ)   لقيظس أبىظد الم ظمة المتىممةو و الوعوق  مر مدى تطبيط ال ال ة مسدتويظت

 ليدث مدن هدذا المقيدظس و  بدظت و صددط لمتىمم الت ظيمي؛ وأدظرت الدراسدة إلدر ددمولية
 . المتىممة الم ظمة أبىظد تطبيط

ا الجظمىدظت كم ظمدظت متىممدة  كيدق ُيمكدن  جظءت بى وانو  : Reece, P. D. (2004)دزاضة  .4
لمجظمىظت اعسترالية أن تصبح م ظمظت متىممة؟او و ا تمدت الدراسة  مر البلدث ال دو ي 
لجظمىتين لكوميتين  ي غرب استراليظ إلداهمظ جظمىة بل ية و اعخدرى خظصدة بظلتددريسو 

مدكالت التي ُتىيط تلدول الجظمىدظت ااُلسدترالية إلدر جظمىدظت و استود ت الدراسة مىر ة ال
متىممةو و سدىر البظلدث مدن خدالل أدوات الدراسدة )المقظبمدة و دراسدة اللظلدة( إلدر مىر دة 

(  مدو مدن أ مدظء هيئدة التددريس   دي هدظتين 32آراء  ي ة الدراسدة و و المكو دة مدن )
صدبح الجظمىدظت االسدترالية م ظمدظت الجظمىتينو و تم اّلتوصل إلر  درة أبىدظد مدرورية لت

متىممدددةو هدددي  القيدددظدةو والرؤيدددةو و ال قظ دددة الت ظيميدددةو و إدارة المواردالبددددريةو و دور 
مكظ يددددة الوصددددول لمجظمىددددةو و المددددواردو واالبتكددددظر و اةبددددداعو و تك ولوجيددددظ  المجتمدددديو وا 

 االتصظالت و المىمومظتو واال تدظرالىظلمي لمجظمىة .
 دي دراسدتن التدي أجراهدظ  دي  Huaليدث سدىر :   ang (2005Hua Chi–Ai(دزاضـة   .5

بتدظيوان إلدر الكددق  دن إمكظ يدة تطبيدط مكودوم الم ظمدة  Ocean Universityجظمىدة 
المتىممة بوظ و بظ تبظره ألد وسظئل عيظدة التغيدر السدريي بظلجظمىدظتو اعمدر الدذي يسدتد ي 

ظءت هدذه الدراسددة لتلدظول اختبددظر ب دظء  قظ ددة ت ظيميدة تقبددل بدظلتغيير و تتىظمددل مىدنو و جدد
عدرة الجظمىة  مر التغيير  دي ملتواهدظ الككدري  يمدظ يخدص مجدظلين مدن مجدظالت الم ظمدة 
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 (Schein)المتىممةو و همظ  تىمم الكريط و  ريدط الىمدلو و اتخدذت هدذه الدراسدة  مدوذج 
عيقددة الخددظص بوددذين المجددظلينو و بتلميددل ال تددظئل التددي ُجمىددت مددن خددالل الماللظددظت الد

عربي  رط  مل بظلجظمىة و اللكم  مر درجة ا سجظموظ مدي خصدظئص الم ظمدة المتىممدة 
أكدت  تظئل الدراسة وجود  العدة إيجظبيدة بدين ال قظ دة و التىمديم مدن جودة و التغييدر الدذي 
أظورتن  رط الىمل من جوة أخرىو ويبقر ه ظ  بىض القمط لدول صدىوبة تغييدر ع ظ دظت 

ي هذه الجظمىة و  ودم يمتمكدون  قظ دظت و مىتقددات راسدخة ُتىرعدل أ مظء هيئة التدريس  
  مميظت التلول إلر م ظمة متىممة . 

 المتىممدة الم ظمدة مكودوم جدظءت بى دوان  ا ا ىكدظس و : Agaoglu, (2006)دزاضـة   .6
التربيددة بتركيددظاو واسددتود ت تلديددد درجددة امددتال   كميددظت التربيددة لخصددظئص  كميددظت  مددر

مدددن وجودددة  ظدددر المىممدددينو واسدددتخدمت الدراسدددة المددد ول الوصدددكي  الم ظمدددظت المتىممدددة
المسددليو و بمغددت  ي ددة الدراسددة جميددي أ مددظء هيئددة التدددريس بكميددة التربيددة بجظمىددة 

لىددة  ( مدن أ مدظء هيئدة التددريس بظلكميدةو و خمصدت الدراسدة847اع ظمدول و دددهم )
إلدي  لمتلدول ئص مواتيدة تدظئلو أهمودظ   أن كميدة التربيدة بجظمىدة اع ظمدول تمتمد  خصدظ

%( مظ بين موا ط بددة و موا دطو و يىتقدد 53.84م ظمة متىممة لذالصمت  مر  سبة )
 غيدر متىممدة م ظمدة إلدر الكمية لتلويل المطبقة أ مظء هيئة التدريس أن االستراتيجيظت

 كظ ية . 
و جددظءت بى ددوان  ا تقيدديم جظمىددة واليددة أوهددظيو  :Berrio, Angel.( 2006)دزاضــة  .7

 ظمة متىممة مدن خدالل   مدوذج مدظركردت لمى ظصدر الت ظيميدة المترابطدةاو و تدم تطبيدط كم
ال مددوذج  مددر مددوظكي عسددم اةردددظد  ددي جظمىددة أوهددظيو اعمريكيددةو و يقددوم هددذا ال مددوذج 
 مر ومدي إطدظر يدتم مدن خاللدن تقيديم واعدي الم ظمدة المتىممدة مدن خدالل خمسدة   ظصدر 

 ددرادو المىر دددةو التق يددة(و واسدددتخدمت االسددتبظ ة كدددأداة  ر يددة هدددي  )الددتىممو الم ظمدددةو اع
دراسة تم إرسدظلوظ إلدر  ي دة الدراسدة المكو دة مدن مدوظكي عسدم اةرددظد  دي جظمىدة واليدة 
أوهظيو و وتوصمت الدراسة لىدة  تظئل م وظ  أن الجظمىة تلمدل صدكظت الم ظمدة المتىممدةو 

 ظمددة متىممددة عددد لققددت الى صددر و كظ ددت  سددبة موا قددة  ي ددة الدراسددة  مددر أن الجظمىددة م
الكر ي االم ظمةا ب سبة  ظليةو و كظ ت  سبة موا قة أ راد  ي ة الدراسة  مر أن الجظمىدة 

 كم ظمة متىممة عد طبقت الى صر الكر ي االتق يةا جظءت ب سبة متد ية.
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جظءت الدراسدة بى دوان االجظمىدظت كم ظمدظت متىممدة   : Ngesu et al (2008) دزاضة  .8
الممدظمين والتلدديظتاو و أومدلت الدراسدة أن الجظمىدظت اللكوميدة ي بغدي أن تتىظمدل مدي 
اللقددول الخمسددة لمم ظمددة المتىممددةو وهددي  ) الددتىمم الكرعدديو الرؤيددة المدددتركةو ال مددظذج 

اعسدئمة اآلتيدة  كيدق يمكدن  الىقميةو التمكن الدخصيو التككير ال ظمي(و وطرلت الدراسدة
لمجظمىظت اللكومية أن تكون ممتزمة  لو مظ يدأتي  تدو ير  درص لمدتىمم المسدتمرو وتىزيدز 
االسدددتىالم واللدددوارو و تددددجيي الدددتىمم الكرعددديو و تأسددديس  ظدددم اللصدددول  مدددر الدددتىمم 
والمدددظركة  يددنو وتمكددين اع ددراد مددن تلقيددط الرؤيددة المدددتركةو و ربددط الم ظمددة ببيئتوددظ 

لخظرجيددةو  و أظوددرت الدراسددة اللظجددة إلددر إ ددظدة ه دسددة وظددظئق الجظمىددظت  ددي الدددول ا
 .ال ظمية لتصبح م ظمظت تىمم

اسدتود ت الدراسدة تطدوير  مدوذج  (:2008دزاضة ضـخ  حيـدز رطـس وضـاَي عبـدو رصـاوْة         .9
لممظرسددة مجددظالت الم ظمددة المتىممددة  ددي الجظمىددة اعرد يددة مددن خددالل التىددرق  مددر درجددة 

ة أ مظء هيئة التدريس لتم  المجظالتو  م التىرق  مر ال مدوذج اع سدب لمجدظالت ممظرس
الم ظمددة المتىممددة كمددظ يراهددظ أ مددظء هيئدددة التدددريسو وتوصددمت الدراسددة إلددر أن درجدددة 
ممظرسة أ مظء هيئة التدريس لمجظالت الم ظمة المتىممة كظ ت بدرجة كبيرة  ي مجدظالت  

و تىمدددم الكريدددطو و متوسدددطة  دددي مجدددظالت التككيدددر  الدددتمكن الدخصدددي وال مدددظذج الذه يدددة
ال ظمي و إدارة المىر دة والدتىمم الت ظيمدي والرؤيدة المددتركةو كمدظ بي دت وجدود  دروط ذات 
داللددة إلصددظئية  ددي ممظرسددة أ مددظء هيئددة التدددريس لمجددظالت الم ظمددة المتىممددة تىددزي 

رح لتلويدددل الجظمىدددة لمتغيدددراتوم الوظيكيدددةو و أوصدددت البظل دددظن بظسدددتخدام ال مدددوذج المقتددد
 اعرد ية إلر جظمىة متىممة .

جدظءت الدراسدة بى دوان  االم ظمدظت المتىممدة  : (Jamali and Sidani, 2008)دزاضة  .11
لظلةلب ظناواسدتود ت الدراسدة تقيديم أداء مجمو دة  :تدخيص وعيظس  ي بيئدة دولدة  ظميدة

سدة التدي تدم تلديددهظ مدن من الم ظمظت المب ظ ية تجظه بىض أبىدظد الم ظمدة المتىممدة الرئي
خالل أدبيظت الموموعو وتم التوصل من خالل التلميل الىظممي إلر تلديددخمس خصدظئص 
ذات  العددة بظلم ظمددظت المتىممددة الكظ مددة هددي  )مدددظركة الىددظممينو م ددظخ الددتىممو التطددوير 
ال ظمددي لمىظممينوالتجريدددب المسدددتمرو ظم مكظ دددأة الددتىمم(وو أظودددرت  تدددظئل الدراسدددة  مدددر 
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ىي ة المب ظ ية تجظه هذه اعبىظدأن  قطة القوة   دي الددركظت المب ظ يدة تتم دل  دي االتددريب ال
 ال ظمي لمىظمميناو بي مظ تتم ل  قطة المىق  ي االتجريب المستمرا.

و جدظءت بى وان ا ىظليدة اسدتخدام الم ظمدة  :Rita Birzina, et all (2009)دزاضـة   .11
ن الجدددودة  دددي الدراسدددظت الىميدددظ بدددبىض الجظمىدددظت المتىممدددة اةلكترو يدددة التكظ ميدددة ومدددمظ

اعوربيددددةاو و اتبىددددت الدراسددددة المدددد ول الوصددددكي التلميمدددديو واسددددتخدمت اسددددتبظ ة لجمددددي 
( مدن طمبدة المظجسدتير  دي جظمىدة التكيدظو ومدن 28البيظ ظتو و تألكت  ي ة الدراسدة مدن )

التصدظالت  دي الدراسدظت أهم  تظئل الدراسة الميدا ية  أن استخدام تك ولوجيظ المىمومظت و ا
الىميدددظ لدددن تدددأ ير إيجدددظبي إذا لقدددط لمطظلدددب الخبدددرة الدخصدددية و الددددىور الدددذاتي والقبدددول 
االجتمددظ يو وأن الىظمددل البدددري لددن دور لظسددم  ددي الددتىمم اةلكترو دديو كمددظ أن الطددالب 
يىتقدددون أن التىظمددل مددي أ ظمددة تك ولوجيددظ المىمومددظت واالتصددظالت يكددون  ظجلددًظ إذا تددم 

ىظمل مىوظ  مر أ وظ جزء من بر دظمل المظجسدتيرو و أوصدت الدراسدة بددمرورة اسدتخدام الت
 ظ ميدددة الم ظمدددة المتىممدددة اةلكترو يدددة و و تلسدددين  قدددة الطدددالب بأ كسدددوم و بظلجظمىدددةو 
وزيظدة دىورهم بظلقبول االجتمظ يو و تو ير اةمكظ ظت الموجستية الالزمدة لتطبيدط مكودوم 

  مية و و تلكيز الطالب  مر استخداموظ .الم ظمة المتىممة التكظ
هد ت الدراسة إلر بيدظن مكودوم الم ظمدة المتىممدة  دي  (:2010دزاضة ناٌَ ذلُد احلواجسة    .12

الجظمىدددظت اعرد يدددة وأهدددم خصظئصدددوظ مدددن م ظدددور أ مدددظء هيئدددة التددددريس بظلجظمىدددة و 
الدراسددة  مددر والىوامددل الدا مددة لتطبيددط هددذا المكوددوم  ددي الجظمىددظت اعرد يددةو وا تمدددت 

اسدددتبظ ة لجمدددي البيظ دددظت تدددم تطبيقودددظ  مدددر  ي دددة  ددددوائية مدددن أ مدددظء هيئدددة التددددريس 
بظلجظمىددظت اعرد يددةو و توصددمت الدراسددة إلددر  دددد مددن ال تددظئل أهموددظ  وجددود  ددروط ذات 
داللة إلصظئية بين رؤية أ مظء هيئة التدريس لول أهميدة خصدظئص الم ظمدة المتىممدة 

لجظمىظت وتكظ موظ مي كل مدن مددة الخدمدة والمددظركة  دي الددورات تىزي لممؤهل الىممي وا
التدريبيددةو و وجدددود  ددروط ذات داللدددة إلصدددظئية بددين رؤيدددة أ مدددظء هيئددة التددددريس  دددي 
الجظمىظت اعرد ية عهمية الىوامل الدا مة لتطبيدط الم ظمدة المتىممدة تىدزي إلدر متغيدرات  

وت الدراسة بتوصديظت لتىزيدز ب دظء الجظمىدظت الجظمىةو المؤهل الىمميو الىمر اةداريو وا ت
 اعرد ية كم ظمظت متىممة.
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جدظءت الدراسدة بى دوان  اتصدورات أ مدظء هيئدة : Ali , Ali Khamis(2011)دزاضـة   .13
التدددريس  ددن خصددظئص الم ظمددة المتىممددة  ددي مؤسسددظت التىمدديم الىددظلياو و طبقددت هددذه 

كمدظ  ظدرت إلدر الىالعدة بدين خصدظئص الدراسة  ي الجظمىة اةسالمية الدولية  ي مظليزيدظو 
الم ظمددة المتىممددة و رمددظ أ مددظء هيئددة التدددريس  ددن آداء أ دددطة التدددريس و البلددث 
الىممددي بجظمىددة مظليزيددظ اةسددالميةو واسددتخدم البظلددث اسددتبظ ة لقيددظس خصددظئص الم ظمددة 

( مدن أ مدظء هيئدة التددريسو و أظودرت 411المتىممة تم تطبيقوظ  مر  ي ة مكو دة مدن)
تدددظئل أن أ مدددظء هيئدددة التددددريس أددددظروا لمسدددتوى متوسدددط مدددن الخصدددظئص المميدددزة ال 

لمم ظمة المتىممة بظلجظمىة اةسالمية الدولية بمظليزيدظ والرمدظ  دن أداء أ ددطة التددريسو 
وأوصددت الدراسددة بظلقيددظم بمزيددد مددن اعبلددظث المتىمقددة بخصددظئص الم ظمددة المتىممددة  ددي 

 .  مؤسسظت التىميم الىظلي  ي مظليزيظ
اسدتود ت  : Ahmad Abdollahi, and et al. (2011)دزاضـة أدـد عبـد او     .14

الدراسة عيظس مدى توا ر مكو ظت الم ظمة المتىممة  ي جظمىة الددويد بيوددتي و جظمىدة 
آزاد السالمية بطودرانو و إجدراء مقظر دة بدين الجدظمىتين مدن ليدث تطبيدط مىدظيير الم ظمدة 

( ددخص مددن 211ول الوصدكيو وتكو دت الىي دة مدن )المتىممدةو واسدتخدمت الدراسدة المد 
مددديرين و أ مددظء هيئددة تدددريس و مددوظكين يىممددون  ددي الجددظمىتين تددم اختيددظرهم بدددكل 
 دددوائيو وجددظءت  تددظئل الدراسددة  مددر ال لددو التددظلي  جددظء مكددون التمييددز الددذاتي بجظمىددة 

د بيوظددتيو آزاد اةسالمية أ مر من المتوسط  ي لين أ ن جظء متوسدطًظ  دي جظمىدة ددظه
و أن مكون ال مظذج الذه ية جظء أعدل مدن المتوسدط  دي الجدظمىتينو و أن مكو دظت الرؤيدة 
المدتركة والتىمم الجمظ ي والتككير ال ظمدي أ مدر مدن المسدتوي المىيدظري  دي جظمىدة آزاد 

 اةسالمية  ي لين أ وظ أعل من المتوسط بجظمىة دظهد بيودتي .
هدد ت الدراسدة إلدر التىدرق  مدر  (:2011زَـص  َسيـي      دزاضة بطاّ ذلُد أبـو حػـيؼز شنـي    .15

أبىظد الم ظمة المتىممة  دي جظمىدة اععصدر مدن وجودة  ظدر الىدظممين  يودظو والكددق  دن 
الكروط  ي استجظبظت أ راد الىي دة تبىدًظ لمتغيدر )ال دوعو التخصدصو سد وات الخبدرةو طبيىدة 

وء مكودوم الم ظمدة المتىممدةو الىمل(و  و تقديم بىض المقترلدظت لتطدوير الجظمىدة  دي مد
( موظكددًظ إداريددًظ 851واسددتخدام البظل ددظن المدد ول الوصددكرو و تكو ددت  ي ددة الدراسددة مددن )
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وأكظديميدددًظو و لتلقيدددط أغدددراض الدراسدددة عدددظم البظل دددظن بظسدددتخدام مقيدددظس أبىدددظد الم ظمدددة 
 ووتوصمت الدراسة ل تظئل أهموظ  Marsick &Watkinsالمتىممة لد

 . أن أبىظد مقيظس خصظئص الم ظمة المتىممة لصمت  مر درجة متوسطة 
  دم وجود  روط تبىًظ لمتغير التخصص  مر جميي أبىظد االستبظ ة بظست  ظء ُبىد 

 اربط الم ظمة بظلبيئة الخظرجيةا ليث وجدت  روط لصظلح كمية الىموم .
 ستبظ ة بظست  ظء بىد  دم وجود  روط تبىًظ لمتغير س وات الخبرة  مر جميي أبىظد اال

ا إ دظء أ ظمة لمدظركة المىر ة والتىمم ا ليث وجدت  روط لصظلح س وات الخبرة 
س وات و والبىد اربط الم ظمة بظلبيئة الخظرجيةا ليث وجدت  روط  81أك ر من 

 س وات . 5لصظلح س وات الخدمة أعل من 
 د االستبظ ة  دم وجود  روط ذات إلصظئية لسب طبيىة الىمل  مر جميي أبىظ

 بظست  ظء بىد اإيجظد  رص التىمم المستمرا ليث وجد  روط لصظلح اةداريين .
جدظءت بى ددوان ا هدل ُي ظددر إلدر اععسددظم  :Holyoke; and et al. (2012)دزاضـة   .16

اعكظديميدددة  مدددر أ ودددظ م ظمدددظت متىممدددة؟او و هدددد ت الدراسدددة إلدددر مىر دددة مدددظ إذا كظ دددت 
ن م ظمدددظت متىممدددة أم ال و وعظمدددت الدراسدددة برصدددد مؤسسدددظت التىمددديم الىدددظلي  دددي وادددد ط

تصورات أ مظء هيئة التدريس لول إدارتوم و مدى ممظرستوظ ل قظ دة الم ظمدة المتىممدةو 
واسددتخدمت الدراسددة اسددتبيظ ًظ إلكترو يددًظ مكو ددًظ مددن أبىددظد الم ظمددة المتىممددةو وأخددذت آراء 

لخظصدددة  دددي جظمىدددظت ( مدددن أ مدددظء هيئدددة تددددريس بكميدددظت االتصدددظالت الىظمدددة و ا59)
واد طنو وكدكت ال تظئل أن  رص التىمم المستمر   د الذكور أك ر م ن   دد اة دظثو وأن 
المؤسسظت الخظصدة أ مدل وأك در إيجظبيدة  دن بقيدة أ دواع المؤسسدظت اعخدرى  لدو  قظ دة 
الددتىمم و تمكددين أ مددظء هيئددة التدددريسو و أوصددت الدراسددة بمددرورة القيددظم بظلمزيددد مددن 

 تىمقة بظلم ظمظت المتىممة .البلوث الم
اسددتود ت الدراسددة إبددراز مكوددوم الم ظمددة المتىممددة مددن  (:2012دزاضــة أضــاَة َــاٖس حطــ     .17

خددالل أدبيددظت الككددر التربددوي المىظصددرو و  ددرض ال مددظذج الدوليددة و الىربيددة التددي تلمددل 
خصدظئص الم ظمدة المتىممدة و و واعدي تددوا ر خصظئصدوظ  دي الجظمىدظت الخظصدة المصددرية 

ظال تمددظد  مددر تلميددل آراء أ مددظء هيئددة التدددريس الىددظممين  ددي هددذه الجظمىددظتو و تددألق ب
أكتددوبر الخظصددة  ددي  ددالث  6مجتمددي الدراسددة  يوددظ مددن أ مددظء هيئددة التدددريس بجظمىددة 
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كميظت هي  كمية التربية و كمية الك دون التطبيقيدة و كميدة اللظسدبظت والمىمومدظتوو توصدل 
أن ه دظ  مدىكًظ  دي الخصدظئص المتدو رة لددى الجظمىدة  دي  البظلث إلر  دة  تظئل أهمودظ 

جىموظ م ظمة متىممة و قًظ لألبىظد التي تم عيظسوظ  ي هذا الجظ دب.  و أوصدت الدراسدة بدد  
مدددرورة تطدددوير القيدددظدة االسدددتراتيجية الدا مدددة لمدددتىمم مدددن خدددالل تب دددي مكودددوم الم ظمدددة 

 المتىممة. 
ت الدراسدة إلدر تىدرق دور اةدارة الجظمىيدة  دي هدد  (:2013دزاضة حٓإ َوض  ذلُد مسـري    .18

تكىيل موابط الم ظمة المتىممة  ي جظمىظت المكة الغربية الىظمة  ي  مسطين مدن وجودة 
 ظر أ مظء هيئة التدريس  يودظو و ا تمددت الدراسدة  مدر اسدتبظ ة تكو دت مدن عسدمين   

تكىيدددل مدددوابط  (  قدددرة لقيدددظس دور اةدارة الجظمىيدددة  دددي37القسدددم اعول يتكدددون مدددن )
الم ظمة توز دت  مدر خمسدة مجدظالت هدي  الدتمكن الدخصدي وال مدظذج الىقميدة و الرؤيدة 

(  قددرة 27المدددتركة و الددتىمم الجمددظ ي و التككيددر ال ظمدديو والقسددم ال ددظ ي يتكددون مددن )
تقدديس ا ىكظسددظت دور اةدارة الجظمىيددة  ددي تكىيددل مددوابط الم ظمددة المتىممددة  مددر اآلداء 

 رت الدراسة ال تظئل اآلتية الت ظيميو وأظو
  أن درجدددة تقددددير أ مدددظء هيئدددة التددددريس لددددور اةدارة الجظمىيدددة  دددي تكىيدددل مدددوابط

الم ظمدة المتىممدة جدظءت كبيدرة جددًا  ددي مجدظل الرؤيدة المددتركة ومتوسدطة  دي بددظعي 
 المجظالت .

   مدر أن الموابط الخمسة تدم ترتيبودظ ت ظزليدًظ لسدب دور اةدارة الجظمىيدة  دي تكىيمودظ
ال لو اآلتي  الرؤية المدتركةو الدتمكن الدخصديو التككيدر ال ظمديو ال مدظذج الىقميدةو 

 التىمم الجمظ ي.
 ( ال توجدد  دروط ذات داللدة إلصدظئية   دد مسدتوى الداللدة اةلصدظئيةa = 0.05 و )

 ي درجدة تكىيدل اةدارة الجظمىيدة لمدوابط الم ظمدة المتىممدة تىدزي لمتغيدر التخصدص 
 ديمية والخبرة   د جميي مجظالت الدراسة و اعداة الكمية .والرتبة اعكظ

  أن درجددة تقدددير أ مددظء هيئددة التدددريس ال ىكظسددظت دور اةدارة الجظمىيددة  ددي تكىيددل
 موابط الم ظمة المتىممة  مر اعداء الت ظيمي جظءت كبيرة.

 و أوصت الدراسدة بمدروة  ددر  قظ دة الم ظمدة المتىممدة  دي الجظمىدظت الكمسدطي ية و
 تكىيل موابطوظ.
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هددد ت الدراسددة إلددر التىددرق  مددر أ ددر  (:2014دزاضــة اَــاٍ عبــد اجمليــد عبــد ايكــادز احليًــة     .19
المكون المجتمىي لم ظمظت التىمم  ي تلقيدط التميدز المؤسسدي و وا تمددت البظل دة  مدر 

( 778المدد ول الوصددكيو واسددتخدمت اةسددتبظ ة كددأداة لمدراسددة و و بمددة مجتمددي الدراسددة )
( موظكدًظ وموظكدةو و 257و موظكدةو و تدم اختيدظر  ي دة  ددوائية طبقيدة  دددهظ )موظكًظ 

خمصت الدراسة لمجمو ة مدن ال تدظئل أهمودظ  أن ه دظ  أ درًا مى ويدًظ لمتوسدطظت اسدتجظبظت 
المبلددو ين لددول المكددون المجتمىددي لم ظمددظت الددتىمم  مددر مسددتوى التميددز المؤسسددي  ددي 

ةو و أوصت الدراسة بمرورة التأكيدد  مدر أهميدة الجظمىظت الكمسطي ة بملظ ظظت عطظع غز 
المدددظركة المجتمىيدددة والديمقراطيدددةو وتكىيدددل الىمددل المؤسسددديو و السدددىي الجدددظد لتلقيدددط 
الدراكة الىظلميةو و التىظون و الت سيط بين الجظمىظت الملميدة والىربيدة و الىظلميدة لتبدظدل 

لتدريبيددة التددي ُتىددد  رصددًظ لتطددوير المىددظرق و المىمومددظتو والمدددظركة بددظلبرامل و الدددورات ا
 عدرات و موظرات و خبرات الىظممين.

 أبىدظد تدوا ر مددى جدظءت الدراسدة بى دوان  ا تددخيص (:2014دزاضـة ٖٓـاز إبـساٖيِ أَـ        .21
 ي جظمىدة  دوروز بدإعميم   ي ة من التدريسيين آلراء استطال ية الم ظمة المتىممة  دراسة

كردستظن الىراطاو و ت ظولت الدراسة إطدظرًا  ظريدًظ لدول مكودوم الم ظمدة المتىممدة وأهميتودظ 
وخصظئصوظ و كمظ ت ظولت مكووم الدتىمم الت ظيمدي ومسدتويظتن و واستىرمدت الدراسدة أبىدظد 
م الم ظمددددة المتىممددددة )التككيددددر المدددد ظمو الددددتلكم الدخصدددديو الرؤيددددة المدددددتركةو الددددتىم

الكرعيوال مددظذج الذه يددةو تمكددين الىددظممين(و و اسددتود ت الدراسددة عيددظس مدددى تددوا ر تمدد  
اعبىظد  ي جظمىة  وروزو وخمصت الدراسدة لمجمو دة مدن ال تدظئل أهمودظ  مدرورة تطبيدط 
مكوددوم الم ظمددة المتىممددة إذا أرادت الجظمىددظت البقددظء واالزدهظرواسددتقرار اعدبيددظت ال ظريددة 

ة لمم ظمددة المتىممددةو و اهتمددظم جظمىددة  ددوروز ببىددد التككيددر ال ظمدديو و  مدر اعبىددظد السددت
تمتددي أ مددظء هيئددة التدددريس بوددظ بُبىددد الرعظبددة الذاتيددةو تددوا ر بىددد الرؤيددة المدددتركة  ددي 
جظمىة  وروز و ا تمظدهظ  مر الىمل الكرعيو ُتدجي الجظمىة أ مظء هيئة التدريس  مدر 

تدريسو و أن الجظمىدة لدديوظ مقومدظت ُتمك ودظ مدن أن التخمر  ن اعسظليب التقميدية  ي ال
تكون أعرب إلر م ظمظت متىممةو و أوصدت الدراسدة بتطدوير القيدظدة االسدتراتيجية الدا مدة 

ر دي ككدظءتوم  لمتىمم الت ظيميو و تدو ير  درص الدتىمم المسدتمر ع مدظء هيئدة التددريس و
بمسددتوى التىددظون بيدد وم و بددين التطددور التك ولددوجي المىظصددرو و االرتقددظء  بمددظ يت ظسددب و
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 مكودوم ترسدي   دي ُتسدوم التدريبيدة التدي المدؤتمرات والددورات إدارة الجظمىدةو و  قدد
 . المتىممة الم ظمة

اسددتود ت الدراسددة التىددرق  مددر مدددى تددوا ر  (:2014دزاضــة ضوضــٔ بٓــب ذلُــد بــٔ شزعــة        .21
خصددظئص الم ظمددة المتىممددة  ددي جظمىددة اعميددرة  ددوره مددن وجوددة  ظددر رئيسددظت اععسددظم 
اعكظديميدددةو و التىدددرق  مدددر الكدددروط ذات الداللدددة اةلصدددظئية بدددين اسدددتجظبظت رئيسدددظت 

ر تقدديم اععسظم بلسب )الكميةو س وات الخبرةو الدرجة الىمميدةولجم القسدم(وكمظ هدد ت إلد
مقترلظت لتطوير جظمىدة اعميدرة  دوره لمتوجدن  لدو تلقيدط الم ظمدة المتىممدةو واسدتخدمت 
البظل ة المد ول الوصدكيو و توصدمت إلدر  ددد مدن ال تدظئل أهمودظ  أن أعدل أبىدظد الم ظمدة 
المتىممة توا رًا من وجوة  ظر رئيسظت اععسظم اعكظديمية هو بىد اتمكين اع راد مدن رؤيدة 

مدددتركةاو بي مددظ كددظن أك ددر اعبىددظد تددوا رًا هددو ُبىددد االقيددظدة االسددتراتيجية الدا مددة جمظ يددة 
لمتىمماو وتراولت درجة تو ر اعبىظد السبىة لمم ظمة المتىممة بين متوسطة و  ظليدة ليدث 

 يرى أ راد  ي ة الدراسة أن خصظئص الم ظمة المتىممة متو رة إلر لد مظ.
استود ت الدراسدة التىدرق  مدر درجدة تدوا ر متطمبدظت  (:2014دزاضة ضعود بٔ ذياب ايرياب   .22

الم ظمة المتىممة ومجدظالت تطبيقودظ بظلكميدة التق يدة بدظلخرج مدن وجودة  ظدر المبلدو ين و 
مىوعددظت تطبيقوددظو وتكددون مجتمددي الدراسددة مددن جميددي مددوظكي الكميددة التق يددة بددظلخرج و و 

ن تكدون م ظمدة متىممدة متدو رة أظورت  تظئل الدراسدة أن الخصدظئص التدي تؤهدل الكميدة ع 
(و واتمدددح أن الكميدددة تو رالتق يدددظت والبدددرامل و 2.96بدرجددة متوسدددطة بمتوسدددط لسدددظبي )

توظكوظو وأن التىميم المسدتمر يلتدل درجدة عميمدة مدن اهتمدظم الكميدةو بظةمدظ ة إلدر مدىق 
بدط مدظركة اع راد  ي ومدي الخطدط و اعهدداقو كمدظ أظودرت  تدظئل الدراسدة أن الكميدة تط

بىض مجظالت الم ظمة المتىممة م ل  مجظل اتوسيي و توظيق المىر دة الىمميدة او ومجدظل 
ااستخدام التك ولوجيظ لملصول  مر المىر ة الىمميةاو كمظ أكدت  تظئل الدراسدة أن اع بدظء 
الوظيكيددة مددن أهددم مىوعددظت تطبيددط مكوددوم الم ظمددة المتىممددة بظلكميددةو و أوصددت الدراسددة 

بظء  مر الىظممينو و قد برامل لتطدوير القدوى البددريةو و ت ميدة مودظرات بتخكيق تم  اع 
 التىمم و االبتكظرو و استخدام الالمركزية لتمكين الموظكين و م لوم الصالليظت الالزمة.

(  استود ت الدراسة التىرق  مر درجة توا ر مىظيير 2015دزاضة وزدة عبد ايهسيِ ايدضوقي   .23
ت التربية بظلجظمىظت الكمسطي ية بغزة و العتوظ بظة تدظج المىر دي الم ظمة المتىممة  ي كميظ
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ع مددظء هيئددة التدددريسو و عظمددت البظل ددة بظسددتخدام أداتددين همددظ  اسددتبظ ة عيددظس درجددة 
و و Sengeتوا ر مىظيير الم ظمة المتىممة  ي كميظت التربيدة ا تمددت  مدر أبىدظد  مدوذج 

ء هيئدة التددريس . و توصدمت الدراسدة إلددر اسدتبظ ة أخدرى لقيدظس اة تدظج المىر دي ع مدظ
 دددة  تددظئل أهموددظ  أن درجددة التقدددير الكميددة لتددوا ر مىددظيير الم ظمددة المتىممددة  ددي كميددظت 

 72.4التربية بظلجظمىظت الكمسدطي ية بغدزة مدن وجودة  ظدر أ مدظء هيئدة التددريس بمغدت )
هيئة التددريس بمدة  %(و بي مظ أظورت  تظئل الدراسة أن واعي اة تظج المىر ي لدى أ مظء

( بددين 1.18%( و كمددظ توجددد  العددة موجبددة دالددة إلصددظئيًظ   ددد مسددتوى داللددة ) 76.8)
درجة تقدير أ راد الىي ة لتوا ر مىظيير الم ظمة المتىممة  ي كميدظت التربيدة ودرجدة تقدديرهم 

(و و أوصددت الدراسددة 1.818لواعددي اة تددظج المىر ددي لدددي أ مددظء هيئددة التدددريس بمغددت )
ة مدظركة أ مظء هيئدة التددريس  دي ب دظء الرؤيدة االسدتراتيجية لمجظمىدة  دي مدوء بمرور 

المستجدات الىظلميةو و تأسيس مراكدز لتطدوير اع ددط البل يدة المختمكدةو و تددكيل لجدظن 
  متخصصة لد م اة تظج المىر ي .

مبدظت هدد ت الدراسدة إلدر التىدرق  مدر درجدة تدوا ر متط (:2015دزاضة إضساء ذلُد ايصبيإ   .24
تلويل الجظمىظت اعرد ية الرسمية إلر م ظمظت متىممة من وجودة  ظدر القدظدة اعكدظديميين 
وأ مددظء هيئددة التدددريس  يوددظ مددن أجددل تقددديم اسددتراتيجية مقترلددة و  وعددد تكددون مجتمددي 
الدراسدددةمن جميدددي القدددظدة اعكدددظديمين و أ مدددظء هيئدددة التددددريس  دددي الجظمىدددظت اعرد يدددة 

( لتدددر الىدددظم الدراسدددي 3248تدددة و اعرد يدددة( و و بمدددة  دددددهم )الرسدددمية )اليرمدددو  و مؤ 
م و واستخدمت الدراسة الم ول المسلي التلميميو ولتلقيط هددق الدراسدة 2184/2185

( عظئددد أكددظديمي و مددو 286تددم ب ددظء اسددتبظ ة وز ددت  مددر  ي ددة الدراسددة البددظلة  ددددهظ )
 هيئة تدريسو و توصمت الدراسة إلر  دة  تظئل أهموظ 

 رجددة تددوا ر متطمبددظت تلويددل الجظمىددظت اعرد يددة الرسددمية إلددر م ظمددظت متىممددة كظ ددت أن د
 بدرجة متوسطة .

 ( وجود  دروط ذات داللدة إلصدظئية   دد مسدتوى الداللدةa = 0.05 دي اسدتجظبظت أ دراد  )
الىي ة لول درجة توا ر متطمبظت تلويل الجظمىظت اعرد يدة الرسدمية إلدر م ظمدظت متىممدة 

 لمسمر الوظيكي.تىزي لمتغير ا
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  ا تمدت االستراتيجية المقترلة  مر خمس مرالل هي  التخطيط لمتخطديط و تلميدل اعبىدظد
البيئيددة و ومددي اسددتراتيجيظت التخطدديط وصدديظغتوظ إجرائيًظوومددي البددرامل وت كيددذهظ وتقيدديم 

 االستراتيجية و ظ ميتوظ .
جددظءت الدراسددة بى ددوان   Abdullah Al-Zahrani(2015):دزاضــة عبــدو ايصٖساْــي   .25

ا مددددوذج مقتددددرح لم ظمددددة متىممددددة  ددددي الجظمىددددظت السددددىودية اللكوميددددة  دور القيددددظدات 
الجظمىيددةاو وتقددوم الككددرة الىظمددة لم مددوذج  مددر إع ددظع القيددظدات الجظمىيددة بتطبيددط مكوددوم 
يجدظد  رؤيدة و  قظ دة  ظميدة  الم ظمة المتىممة وأبىظدهظ بظلجظمىدظت السدىودية اللكوميدةو وا 

كز  مر التىمم الت ظيميو و تطوير آداء آ مظء هيئة التددريس بظلجظمىدظت السدىودية . ترت
 ي موء هذا ال موذج تلتظج الجظمىة إلر ستة مكو ظت ب ظئيدة لتكىيدل دور عيظداتودظ  دي  و

هيكمدة  ب ظء جظمىظت متىممةو و هذه المكو ظت هي  القيظدة التلويميةو و  مظل المىر دةو و
تىميمددي دا ددمو و  ظددم لممكظ دددأة عظئمددة  مددر الددتىممو و مدد ول عددظئم  مددر ملددددةو و م ددظخ 

 التمكين.
استود ت الدراسة الكدق  ن مدى امدتال  جظمىدة تبدو   ّ(:2016دزاضة ضعود عيد ايعٓص   .26

لمىظيير الم ظمدة المتىممدة مدن وجودة  ظدر أ مدظء هيئدة التددريس  يودظو وطبقدت الدراسدة 
ئة التدريس الىظممين  دي جظمىدة تبدو و و أظودرت ( من أ مظء هي818 مر  ي ة بمغت )

 تظئل الدراسة امتال  جظمىة تبو  لمىظيير الم ظمة المتىممة من وجوة  ظر أ مدظء هيئدة 
التدريس بدرجة متوسطةو ليث جظء مجظل ال مظذج الذه يدة  دي المرتبدة اعولدرو و لظيدت 

يئدة التددريس والرؤيدظ بدرجة متوسطة بظعي مجظالت الدراسدة )الدتمكن الدخصدي ع مدظء ه
المدتركة والتككير ال ظمي وتىمدم الكريدط(و و كددق ال تدظئل  دن وجدود  درط دال إلصدظئيًظ 

( بين المتوسطظت اللسظبية لمدى امدتال  جظمىدة تبدو  لمىدظيير 0.05  د مستوى داللة )
الم ظمدة المتىممددة مددن وجوددة  ظددر أ مددظء هيئدة التدددريس  يوددظ )تىمددم الكريددط( يىددزي إلددر 

ر )التخصددص( لصددظلح أصددلظب التخصصددظت اعدبيددة مقظر ددة بددزمالئوم مددن أصددلظب متغيدد
التخصصظت الىممية و والتمكن الدخصدي يىدزي إلدر متغيدر )ال دوع( لصدظلح الدذكور مقظر دة 
بظة ظث والتمكن الدخصي( يىزي إلر متغير )طبيىة الىمل( لصظلح من يىممدون  دي اةدارة 

 ون  ي التدريس  قط.و التدريس مقظر ة بزمالئوم ممن يىمم
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اسدتود ت الدراسدة التىدرق  مدر تصدورات أ مدظء هيئدة  (:2016دزاضة أدد ضالَة ايعٓـص    .27
التدريس  لدو درجدة تدوا ر أبىدظد الم ظمدة المتىممدة  دي جظمىدة الكويدتو وملظولدة الكددق 
 ددن الكددروط ذات الداللددة اةلصددظئية بددين متوسددطظت اسددتجظبظت أ ددراد  ي ددة الدراسددة مددن 

االجتمدظ ي والرتبدة اعكظديميدة وتخصدص الكميدة لدول درجدة تدوا ر تمد  اعبىدظد  ليث ال وع
 ددددي جددددظمىتومو و ا تمدددددت الدراسددددة  مددددر اسددددتبظ ة أبىددددظد الم ظمددددة المتىممددددة ل مددددوذج 

Marsick & Watkins  تددم تطبيقوددظ  مددر  ي ددة  دددوائية طبقيددة مددن أ مددظء هيئددة
لتظليدددة  أن جميدددي اسدددتجظبظت التددددريس  دددي جظمىدددة الكويدددتو و خمصدددت الدراسدددة لم تدددظئل ا

أ مظء هيئدة التددريس  لدو أبىدظد الم ظمدة المتىممدة عدد لصدمت  مدر درجدة متوسدطةو و 
كددذل  وجددود  ددروط ذات داللددة إلصددظئية تىددزي لمتغيددر ال ددوع االجتمددظ ي بددين اسددتجظبظت 
أ مظء هيئة التدريس كظ ت لصظلح  ئة اة ظث  ي بىددي إيجدظد  درص لمتىمديم المسدتمر و 

 ظمدة لمددظركة المىر دةو و وجدود  دروط ذات داللدة إلصدظئية ُتىدزي لمتغيدر الرتبدة إ دظء أ
اعكظديميددة و كظ ددت لصددظلح  ئددة اعسددتظذ  ددي أربىددة مددن أبىددظد الم ظمددة المتىممددة )تدددجيي 
الدتىمم والتىددظون الجمددظ يو إ ددظء أ ظمددة لمدددظركة المىر ددة والدتىمم و و تمكددين اع ددراد مددن 

قيظدة اةستراتيجية الدا مة لمتىمم(و بظةمظ ة إلر وجود  دروط رؤية جمظ ية مدتركةو و ال
ذات داللددة إلصددظئية ُتىددزي لمتغيددر تخصددص الكميددة  ددي جميددي أبىددظد الم ظمددة المتىممددة و 

 كظ ت لصظلح الكميظت اعدبية ال ظرية.
 ايتعكيب عً  ايدزاضات ايطابكة:

ظدددري  دددن الجظمىدددظت اتكقدددت الدراسدددة اللظليدددة مدددي الدراسدددظت السدددظبقة  دددي  دددرض إطدددظر   .1
أمدددظ ت إليودددظ  المتىممددة مدددن ليدددث المكودددوم و الخصددظئص و اعبىدددظد واالسدددتراتيجيظت و و

 الىديد من التجظرب لجظمىظت  ظلمية  جلت  ي تطبيط  مسكة الجظمىة كم ظمة متىممة . 
 & Marsickاتكقدت الدراسددة اللظليددة مددي بىددض الدراسدظت السددظبقة  ددي تطبيددط  مددوذج  .2

Watkins ة م دل دراسدYang et al و و دراسدة سوسدن ب دت ملمدد بدن زر دةو و دراسدة
ألمد سالمة الى زيو و لك وظ تختمق مىوم  ي ملظولة توظيق  تدظئل الدراسدة  دي صديظغة 

 تصور مقترح ةمكظ ية تطبيط تم  المىظيير بجظمىة أسوان . 
 م وظ دراسدة  وو لمم ظمظت المتىممة  Sengeبىض الدراسظت السظبقة استخدمت  موذج  .3

Ngesu et al و ودراسدة مدلر ليددر خمدر وسدظمي  بددهلل خصدظو ة و و دراسدة ل دظن
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و  موسر ملمد سميرو و دراسة ه ظر إبراهيم أمين و و دراسة وردة  بد الكدريم الدسدوعيو
 استكظد البظلث من هذه الدراسظت  ي الدراسة ال ظرية و إ داد أداة الدراسة .

الدراسظت السظبقة  ي أ وظ تلظول عيدظس واعدي تدوا ر خصدظئص  اختمكت الدراسة اللظلية مي .4
وأبىددظد ومددوابط الم ظمددة المتىممددة بجظمىددة أسددوان كجظمىددة  ظدددئة  ددي صددىيد مصددرو  ددي 
موء تلميل البيئة الداخمية لمجظمىة ) قظط القدوة و قدظط المدىق (و و البيئدة الخظرجيدة لودظ 

( و لموصدول لتصدور مقتدرح ةمكظ يدة  ) الكرص المتظلة و التوديدات و المخظطر المتوعىدة
 تطبيط تم  الموابط و المؤدرات .

 و أهميتودظ الدراسدة مددكمة و تلديدد صديظغة  دي السدظبقة الدراسدظت مدن البظلدث اسدتكظد .5
 ال تظئل و م ظعدتوظ. الدراسة و تكسير آداة و إ داد وأسئمتوظو وأهدا وظ

 احملوز ايجاْي : األضظ ايفًطفية يًُٓظُة املتعًُة
ظورت  كرة الم ظمة المتىممة كوسيمة لمتكيق مدي البيئدة المىقددة سدريىة التغيدر عن جدوهر 
خصظئصدوظ هدو عددرتوظ  مدر اسدتخدام الم طدط والدذكظء مدن أجدل تىمدم جميدي أ رادهدظ كظسدتجظبة 
لمتغير و  وي تمتم  عدوة وعظبميدة ممدظ كة  مدر الدتىمم و التكيدقو وأ مدظؤهظ أك در  ظ ميدة  دي 

المستمرو و تتكون الم ظمة المتىممة من  الث لب ظت أسظسديةو هدي  بيئدة داخميدة برامل التىمم 
 دا مة لمتىممو و  مميظت و ممظرسظت تىمم ممموسةو و سمو  عيظدي يد م و يىزز التىمم .

و يدددأتي هدددذا الملدددور ليت دددظول م ظمدددظت الدددتىمم مدددن ليدددث ال ددددأة والمكودددوم والكمسدددكة و 
خطدددوت هدددذا التلدددولو و كدددذل   لدددول لم ظمدددة متىممدددة والخصدددظئص واعبىدددظدو و مبدددررات الت

متطمبظت ب ظئوظو بظةمظ ة لبىض  مظذج م ظمظت التىمم و و التجظرب الىظلمية ال ظجلة  دي هدذا 
 المجظلو و ذل  كمظ يمي 

  دأة الم ظمظت المتىممة وتطور مكووموظ 
قت مدن دراسدظت بدأت  كرة الم ظمة المتىممة م ذ السبىي ظت مدن القدرن الىددرين ليدث اددت

(Argrris & Schon) ( ددن الم ظمددظت المتىممددةو كمددظ تىددزي إلددر دراسددظت 8978 ددظم  )
(Revans) ( و و تمتدددد جدددذورهظ إلدددر طريقدددة البلدددث الىممدددي و  ظريدددة الت ظددديم 8983 دددظم)

لددول مسددئولية Senge الىمددويو كمددظ يىددزي مصددطمح الم ظمددة المتىممددة إلددر مددظ أدددظر إليددن 
طورات الىظلم المىظصر الممئ بدظلتغير و الكومدرو و يتطمدب تلقيدط الم ظمظت  ن التكيق مي ت
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تمددد  المسدددئولية تلدددول الم ظمدددظت إلدددر م ظمدددظت متىممدددة تسدددىر إلدددر تدددو ير الدددتىمم الت ظيمدددي 
 (  4و 2119واستخدامن  ي تلقيط أهدا وظ )كظمل ملمد اللواجرة و 

 ددي الىقددود ال ال ددة و لقددد لظيددت  كددرة الم ظمددة المتىممددة بظهتمددظم المككددرين و البددظل ين 
اعخيدددرة  ظدددرًا لتأ رهدددظ بدددبىض المكدددظهيم اعخدددرى كدددظلمجتمي المدددتىمم و اعتصدددظد المىر دددةو وكدددظن 

(Shoon)  مددن رواد بمددورة هددذه المكددظهيم و و تبىددن كددل مددن(Marquardt)  و(Pedler)  و
الددذي يرجددي إليددن الكمددل  ددي ومددي  مددوذج لوددذه الم ظمددةو كمددظ يرجددي تب ددي  (Senge)وأيمددًظ 

 ظمظت لمتىمم الت ظيمي إلدر  ددة  وامدل م ودظ  تطدور تك ولوجيدظ المىمومدظت واالتصدظالتو و الم
تطددور الخبددرة اةداريددة  ددي التىظمددل مددي عدددرات الىددظممينو و تطددور إدارة المىر ددة ليصددبح الىمددل 

 (.289و  2185المىر ي مسئولية جميي أ مظء الم ظمة )مريم روابلية و 
الم ظمدددة المتىممدددة  دددي مطمدددي ال مظ ي دددظت مدددن القدددرن ولقدددد تزايدددد االهتمدددظم بمكودددوم 

االهتمدظم بدظلتىمم الت ظيمدي مدمن اهتمظمودظ بدظلتخطيط  Shell Oilالىدرينو ليث بدأت دركة 
االستراتيجيو و استخدمت  رط الىمل وركزت  مر االتصظالت المك كدة لتصدبح  وامدل أسظسدية 

لمليطددةوو خددالل  قددد التسددىي ظت تزايددد ةيجدظد بيئددة ت ظيميددة عددظدرة  مددر التكيددق مددي التغيددرات ا
 دد الم ظمظت التي استطظ ت التلول إلر م ظمظت متىممةو وكظن مدن أهمودظ ددركظت كبدرى و 
ذات دورة  ظلمية م ل  دركة ج رال إلكتري  ودركة هو دا وددركة سظمسدو ل )سدىود بدن  بدد 

 (.46هدو 8434-هد 8433الجبظر بن هويدي اللظر يو  
 ددت التىريكددظت التددي عدددموظ المككددرون والبددظل ون لمصددطمح الم ظمددة ولقددد تىددددت و تبظي

 Peterالمتىممددة تبىددًظ الخددتالق  مسددكظتوم و تخصصددظتوم و تجددظربوم التددي مددروا بوددظو   جددد
Senge  دي كتظبدن الددوير The Fifth Discipline   ُيىدرق الم ظمدة المتىممدة  مدر أ ودظ

يل المسدتقبل المرغدوبو و لدديوظ القددرة  مدر ام ظمة تىمل بظستمرار  مر ر ي عدراتوظ  مر تدك
الت بدؤ بددظلتغيير و االسددتىداد لدنو و تمدد ح الىددظممين بوددظ عددرًا مددن المرو ددة  دي التككيددر بمددظ يولددد 

 لديوم الدا ي لمطموح و الىمل الجمظ ي و ابتكظر طرط جديدة  ي التككير .
الم ظمددة المتىممددة بأ وددظ  االم ظمددة المددظهرة  ددي إ تددظج و  Garvin (1993)و عددد  ددرق 

اكتسددظب المىر ددة و لددديوظ القدددرة  مددر تلددوير سددموكوظ بظلطريقددة التددي تىكددس المىددظرق الجديدددة 
بأ ودظ  ام ظمدة تسدىر  Calvert , Gene , et al  (1994)التدي اكتسدبتوظا.  بي مدظ  ر تودظ

و اسدتخدامن بددكل  ممدي  دي تلقيدط أهدداق  إلر تو ير  درص الدتىمم المسدتمر لمىدظممين بودظو
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الم ظمةو و ربط أداء الىظمل بأداء الم ظمةو و تدجيي البلث و اللدوار و المددظركة و اةبدداع 
 كمصدر لمطظعة و التجديد و التكظ ل مي البيئةا.

بأ وددظ  االم ظمددة المدددارة مددن خددالل الددتىمم كى صددر  Moilanen  (2001,6)و يىر وددظ 
ليدوي  دي عيمتوددظ ورؤيتودظ وأهدددا وظو بظةمدظ ة إلددر أ ودظ تُدددخل الدتىمم  ددي  مميظتودظ اليوميددةا.  

بأ وظ  االم ظمدة التدي تىتمدد أسدموب الدتىمم الجمدظ ي و  Marquardt (2002,2)كمظ ُيىر وظ 
مدر إدارة المىر دةو و تمكدين اع دراد مدن الدتىمم و تىمل إدارتوظ بظسدتمرار  مدر تلسدين عددرتوظ  

 داخل وخظرج الم ظمة بظستخدام التق ية لت ظيم التىمما. 
ممظ سبط يتمح أ دن بدظلرغم مدن تبدظين تىريكدظت الم ظمدة المتىممدة إال أ ودظ تتكدط جميىدًظ       

تطيي  ي جوهرهظ و تتكظمدل مدي بىمدوظو وُتجمدي  مدر أن الم ظمدة المتىممدة تى دي  م ظمدة تسد
اكتسظب المىر دة و و ُتىبدر  دن رؤيدة مسدتقبمية تركدز  مدر المىر دة ك ددظط اجتمدظ يو و تب در 

  العظت تىظو ية من أجل تقوية المىر ة والخبرة .
 الكرط بين الم ظمة المتىممة و التىمم الت ظيمي          

لددددتىمم إلددددر مددددرورة التكرعددددة بددددين مكوددددومي الم ظمددددة المتىممددددة وا Marquardtُيدددددير      
الت ظيمدديو  أمددظ الم ظمددظت القظبمددة لمددتىمم  وددي تمدد  التددي تىمددل بدددكل عددوي و جمددظ ي و  مددر 

(و ليدث تصدق  What–الدوام  مر تطوير  كسوظو وتركز  مدر ب يدة الىمميدة التىميميدة ) مدظذا 
اسدتراتيجيظت و مبدظدئ و خصددظئص الم ظمدظت التددي تدتىمم وت ددتل مىدًظ. و بظلمقظبددل  إ  دظ   دددمظ 

( التدي يلددث بودظ How – ن مصطمح التىمم الت ظيمي  إ  ظ ُ دير إلر الكيكيدة )كيدق  تلدث 
هذا التىممو و تتممن هذه الكيكية الموظرات و الىمميظت التي تقود إلر التىمم بظ تبدظره بىددًا مدن 
أبىددظد ب ددظء الم ظمددظت القظبمددة لمددتىممو  ددال يمكددن أن تكددون ه ددظ   مميددة تىمددم ت ظيمددي صددليلة 

 (.872و 2184 تل   وظ ب ظء لمم ظمظت المتىممة )  لاير بمىمر  سيمة و دون أن ي
الت ظيمدي  الدتىمم بين الكرطNgesu, L & et all   (2008, 290)و عد أومح        

مدن  تدتىمم التدي اع ددطة أو الىمميدظت إلدر الت ظيمدي ُيددير الدتىمم أن والم ظمدة المتىممدة  دي 
 الدتىمم هدذا تُ دتل و اعدوات التدي واع ددطة والىمميدظت المودظرات ليدث الم ظمدة مدن خاللودظ

 الت ظيمدي المتىممدة ُتم دل الددكل الم ظمدة بي مظ اع رادو المتىممين  مر ُيركز أ ن إلر بظةمظ ة
و  خصظئصدوظ و أبىظدهدظ  مدر بدظلتركيز و و ذلد  الدتىمم و  دواتل  مدر الدتىمم ُيلددد القددرة الدذي
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 المسدتوى الكدردي  دي المتىممدين  مدر لديس التىمم م ظمة  ي ي صب التركيز أن كمظ أ ظمتوظو
  الت ظيمية.   و المستويظت الجمظ ة مستوى  مر أيًمظ بل  قط

هذا يى ي أن مكووم التىمم الت ظيمي  بظرة  دن  ددظط أو  مميدةو  دي لدين ُتددكل              
الم ظمة المتىممة كيظ ًظ عظئمًظ بلد ذاتن ا ظظماو  من الممكدن أن يلددث الدتىمم الت ظيمدي  دي أي 
م ظمددة بدددكل جزئددي أو  مددر مسددتويظت ملددددةو و لكددن ب ددظء م ظمددة متىممددة ال يمكددن أن يددتم 

جددود تىمددم ت ظيمددي ُيمك وددظ مددن االسددتكظدة مددن المىر ددة المتددو رة  ددي أ رادهددظ لمىظلجددة بدددون و 
 مواعق تتىرض لوظ أو لتلقيط أهداق ترغب بتلقيقوظ . 

  مسكة الم ظمة المتىممة 
تمتم  الم ظمة المتىممة رؤية جديددة  دي مجدظل الىمدل اةداري تختمدق تمظمدًظ  دن  مسدكة       

ة تؤكددد  مددر مددرورة إ تددظج المىر ددة واكتسددظبوظ و  قموددظ بسددر ة إلددر الم ظمددظت التقميديددةو رؤيدد
جميددي المسدددتويظت اةداريدددة. كمددظ تمتمددد  أهددددا ًظ ت ظيميددة تلدددتم مددددظركة جميددي الىدددظممين  دددي 
المخزون المىر ي الخظص بوظ وتد يمدن بمدظ لدديوم مدن تجدظرب وخبدرات اكتسدبوهظ  بدر الدزمنو 

 ر مستوى أ مل  ي اآلداء والتميز.وتستطيي الم ظمة المتىممة  قل  كسوظ إل
  ظصدرو و هدي  الدتىممو التغييدرو التلسدينو   ال دة  مر الم ظمة المتىممة و يدتمل مكووم

 و التىمم اعخطظء من و التىمم والتىمم المستمر الجديدة المىظرق كسب خالل من يكون  ظلتىمم
 اسدت ظدًا إلدر المسدتخدمة تالسدمو  و الىمميدظ  ي يكون الم ظمةو والتغيير أ مظء كل عبل من

 اآلداء الت ظيمدي أخدذاً   دي التلسدي ظت التلسدين  يتمدمن اكتسدظبوظو أمدظ المىر دة التدي تدم
 (.892و 898و 2184المكتسبة )ألمد عووجيو لمظ بدرو  بظلمىمومظت

و  مسكة الم ظمظت المتىممة ال تىتمدد  مدر المزيدد مدن التىمديم أو التددريب لأل دراد الىدظممين 
بوظ أو تطدوير مىدظر وم و مودظراتوم  قدطو لك ودظ تتمدمن تطدوير مسدتوى أ مدر مدن المىدظرق و 
الموددظرات التدديُ يمكددن تلديدددهظ بأربىددة مسددتويظت هددي  تىمددم اللقددظئط و المىددظرق و الىمميددظت و 

و و تىمددم موددظرات وظيكيددة Survival Learningو و يطمددط  ميددن الددتىمم لمبقددظء  اةجددراءات
مددي المتغيددرات المستقبميةوبظةمددظ ة  Adaptive Learningجديدددةو و كددذل  الددتىمم لمتكيددق 

و و ُيقصد بن مسدتوى اةبدداع Generative Learningإلر التىمم لمتىمم أو التىمم التوليدي  
رد التكيدق مىدنو و  دي هدذا المسدتوى تدتم ممظرسدة التلددي لكدل وصيظغة المستقبل و ليس مج

 (.23و 2185اال ترامظت والمىظرق ) رائد  قمة لسن السكران و 
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و مددن أهددم المقومددظت التددي تسددىر الم ظمددة المتىممددة لتلقيقوددظ  تلسددين مسددتوى آداء    
يجظد ميزة ت ظ سية عظئمدة  مدر المىر دة التدد ظركيةو و تلكيدز اع دراد اةدارات الىميظ والت كيذيةو وا 

بتلسين مسدتويظتوم المد ومدة بدظلتىممو و تددجيي االبتكدظر و اةبدداع بجميدي أددكظلنو و إيجدظد 
م ددظخ ت ظ سددي بددين أ ددراد الم ظمددةو و تدددجيي تبددظدل المىمومددظت واع كددظر بددين جميددي الىددظممين 

المددددكالتو و بظلم ظمدددةو و تدددد يم  العدددة الم ظمدددة بىمالئودددظو و تدددو ير عظ ددددة بيظ دددظت للدددل 
ا تمظد عظ دة التىمم من اعخطظءو و تقمديص التمدظالت الوعدوع  دي اعخطدظء المتكدررةو وتوسديي 

و 2185آ ددظط الم ظمددة و إدراكوددظ لومددىوظ اللددظلي ورسددم رؤيتوددظ المسددتقبمية )مبددظركي  تلدديو 
89.) 

) أ يدر  ويتطمب تلقيط ال جظح  ي الم ظمظت المتىممة توا ر مجمو ة من اعسس أهموظ       
 (  38و 2182 بد اعمير لسو ي و 

توليدددد أ كدددظر جديددددة   تىتمدددد الم ظمدددظت المتىممدددة  مدددر المبدددد ين القدددظدرين  مدددر التقدددظط  .8
المىر ة المم ية واكتسظبوظ و توليدهظ  ي الم ظمة و دمجوظ بظلمىدظرق و الددواهد اعخدرى 

 و تقديموظ  ي صية جديدة .
لم ظمددظت المتىممددة أك ددر عدددرة  مددر التكيددق مددي القدددرة  مددر التكيددق  ي بغددي أن تكددون ا .2

مستجدات البيئة بداية من التكييق مي تقديم اع كدظر الجديددة مدرورًا بدظلتكيق مدي التغيدرات 
  ي  قظ ة الم ظمة .

الددذاكرة الت ظيميددة  ُوتم ددل المخددزون المىر ددي لمم ظمددة المتىممددةو  يكتددرض أن تلددوي كددل  .3
ظهد والتجددظرب التددي مددرت بوددظ الم ظمددة خددالل  تددرة البيظ ددظت والمىمومددظت والمىددظرق والمددد

  مموظ.
القيظدة الكظ مة  يقدي  مدر  دظتط القيدظدة  دي الم ظمدظت المتىممدة واجدب ومدي الد ظم التدي  .4

ُتدددجي اع ددراد  مددر الددتىمم و التكيددقو و تقددديم الىددون لكددل  ددرد  ددي الم ظمددة ليددتمكن مددن 
 اللصول المىر ة الالزمة .

م( خمسة جوا ب لدور القظئد  دي م ظمدظت 2113 ظم )  Philip Sadlerو لقد لدد     
الددتىمم هددي  الرغبددة  ددي االسددتمرار  ددي الددتىممو و تدددجيي الددتىمم و و القدددرة  مددر تسددويل تىمددم 
اآلخرين و و د م و تىزيز  قظ ة الدتىمم و و ت ميدة آليدظت  قدل الدتىمم مدن اع دراد و  درط الىمدل 

الء القظدة يىدقون المىر ة  يبل ون   وظ و يوسدىون إلر المخزون المىر ي لمم ظمة ككلو هؤ 
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مصددظدرهظ و يسددتقطبون  مظلوددظ و يلرصددون  مددر توظيكوددظ وتطبيددط مكظهيموددظ وهددم مطددظلبون 
بتددو ير  ددرص جديدددة لمددتىمم و اختبددظر المىر ددة و البلددث  ددن بدددائموظ  بددر التجريددب أو  بددر 

ملمدددد بدددن مسدددكر الددددمرا ي  مميدددظت اةبدددداع ليتلدددول الدددتىمم الكدددردي إلدددر تىمدددم مؤسسدددظتي )
 ( .27و 2184و
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 َربزات ايتخوٍ ملٓظُات َتعًُة:

إن  ممية التلول إلر م ظمة متىممة ليست بظعمر اليسيرو  ظلم ظمة المتىممة تتكيدق مدي 
بيئتوظ وتسدىر إلدر تلقيدط اع مدل  دي كدل مدظ تقدمدن لىمالئودظو و ه دظ   ددة مبدررات لمتلدول 

 ( 28- 26و 2184ذيظب الذيظبو  إلر م ظمظت متىممة أهموظ )سىود
تلقيددط مسددتوى مرتكددي مددن اآلداء   ليددث يسددىر أغمددب المددديرين إلددر تلقيددط هددذا الودددق  .8

بطرط مختمكةو ويربطون بين التطوير الذاتي لكل  درد مدن أ دراد الم ظمدة و مسدتوى اعداء 
 االعتصظدي المرتكي .

هدذا الىصدر أصدبح لمىمدالء إرمظء الىمالء والمسدتكيدين    دي ظدل الم ظ سدة الددديدة  دي  .2
دور مددؤ ر  ددي بقددظء الم ظمددظت واسددتمرارهظ و وهددذا يتطمددب السددىي لمتىددرق  مددر آرائوددم و 

 رغبظتوم لتلقيط مطظلبوم .
تلسين الجودة  ليث تتميز الم ظمظت الممتزمة بمبدظدئ الجدودة الددظممة بقظبميتودظ لمتلدول  .3

 إلر م ظمظت متىممة 
الميزة تجىل الم ظمة المتىممة متقدمة بظسدتمرار  مدر  تلقيط ميزة ت ظ سية لمم ظمة  وهذه .4

 م ظ سيوظ .
إيجددظد عددوة  مددل تتسددم بظللمددظس وااللتددزام   يجددب أن يددتىمم الموظكددون كددل مددظ يدددخل  ددي  .5

مجظالت  ممومو أمظ المديرون  يجب أن يتىمموا  در  قظ ة التميز واالتكظط و تلديدد رؤيدة 
 الم ظمة.

ة تلققوظ الم ظمة المتىممة بدكل جيدد هدي مسدظ دة اع دراد إدارة التغيير ب جظح  أ مل ميز  .6
 مددر تقبددل التغييددر و التكيددق مىددن بسددوولة  ددظع راد  ددي الم ظمددظت المتىممددة يسددتجيبون 

 لمتغيير بسر ة.
مواكبة تطورات الىصر  أصبلت ال ورة المىمومظتية والتقدم التق ي الوظئل ملركظت أسظسدية  .7

اللظليو وسوق تسوم  ي إ دظدة تددكيل ب دظء المجتمىدظت بظتجظه التغير السريي  ي الىصر 
 الىظلمية والملمية.
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إبددراز اللقيقددة  يتطمددب ب ددظء الم ظمددة المتىممددة اال تددراق بظعخطددظء و مكظ ددأة مددن ُيظورهددظ  .8
   قظ ة اال تراق بظلخطأ يجب أن تسود بين الىظممين بظلم ظمة .
زايددد أهميددة تب ددر  مددوذج و  ددي مددوء مددظ سددبط يتمددح أن هددذه الىوامددل مجتمىددة أدت لت

الم ظمظت المتىممةوو التي تلرص  مر اكتسظب المىر ة و توظيكوظ و  درهظ بدين موظكيودظو و 
بكمددل تىمددم الم ظمددظت كيددق تددتىمم و وكيددق تُ مددر عدددراتوظ  مددر الددتىمم بسددر ةو و تسددتكيد مددن 

و المسددتمر تجظربوددظ ال ظجلددة و الكظدددمة و و تددو ر بيئددة ت ظيميددة مدددجىة  مددر الددتىمم الددذاتي 
 تتزايد أهمية تكىيل خصظئص الم ظمظت دائمة التىمم .

 رصائص املٓظُة املتعًُة:

يختمق البظل ون  ي ومي خصدظئص لمم ظمدة المتىممدة ُتميزهدظ  دن غيرهدظ مدن الم ظمدظت 
التقميديدددةو  و ددددظ  مددددن يركدددز  مددددر مجمو ددددة مددددن الخصدددظئص دون اعخددددرى تبىددددًظ الخددددتالق 

رغم هدذه االختال دظت إال أ  دظ  جدد مىظدم البدظل ين يتكقدون  دي التخصصظت و الخبراتو و لكن ب
أن سر ة التىمم هي الخظصدية الرئيسدية التدي تتصدق بودظ الم ظمدة المتىممدة و و هدي اعسدظس 

 لمت ظ س بين الم ظمظت المىظصرة  ي  صر المىر ة.
كظلتظلي ) خميدة ملمدد  وهي المتىّممة الم ظمة خصظئص أهمّ   Peter Sengeلقد لدد و  

 .(874و 2186بمكبيرو 
بيئتودظ الداخميدة و   ي المختمكة لمتغيرات استجظبة التكّيق  ي عدرة  ىظلة مر ة  ذات م ظمة .8

 و ال جظح . و االستمرارية لمبقظء م وظ الخظرجية كوسيمة
ليدة و بكىظ المىر دة  ددر ُيتديح الدذي ال ظدظم و تبظدلودظ   بتدو ير المىر دة  قل ُتدجي م ظمة .2

 الوظدظئق كل و بين االتجظهظت جميي  ي تد قوظ الىظممين و و يكون بين المىمومظت تبظدل
 . و اع راد و اععسظم

و  الت دوع تُد ّمن المكتولدةو االتصدظالت والتىدظون  ُتددجي بظل قدة ذات بيئدة تتصدق م ظمدة .3
و  مدر  الدتىّممو ال قدظش لكظ دة عمدظيظ  اعسدئمة طدرح  مر الىظممين ال قدي وتدجي التككير

 إلدداث  دي مودظراتوم اسدتخدام و  مدر القدراراتو واتخدظذ المددكالت لدل  دي المددظركة
 المطموبين . و التغيير التلسين

 اتخدظذ أ مدظء الم ظمدة  مدر مقددرة ذلد  م ظمدة تتبّ در أسدموب التككيدر ال ظمدي  و يى دي .4
 إدراكودم مدي ددظمل متكظمدل ك ظدظم م ظمدتوم إلدر ال ظدر مدن تمكد وم تككيدر لدي دة أ مدظط
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 التغيدرات مواكبدة  مدر الم ظمدة يسدظ د ممدظ ال ظدظم هدذا تلكدم التدي الىالعدظت لددبكة
 اع مظل. بيئة  ي المتاللقة

و  لمدتىّممو الم ظسدبة الظدروق كدل مدن تويئدة لمتأكدد بظسدتمرار  و ذلد  ذاتودظ تقدّيم م ظمدة .5
 القيدظس و التقيديم و المراجىدة أ ظمدة تدو ير و لدذل و الالزمدة التسدويالت تدوا ر التأكد من

 .  ممية مىظيير و ط
 وتلقيدط الدتىّمم إلدر سدىيوظ  دي الكدردي الىمدل مدن  درط الىمدل بددالً  أسموب تتبّ ر م ظمة .6

 المطموبة. اعهداق
الجديددة بظسدتمرار  المىدظرق والمودظرات اع دراد بظكسدظب بظسدتمرار  و تودتم تدتىّمم م ظمدة .7

 و المدؤتمراتوو متظبىدة و ال ددوات الملظمدراتو  م ل  الدورات التدريبية مختمكةو وبطرط
 المسدتمر و تويئدة الدتىمم تددجيي  دي دور القيدظدة يبرز و ه ظ الم ظ سةو الم ظمظت أخبظر
 الم ظسبة لن . الكرص

إلر أن الم ظمة المتىممة مظهرة  ي خمسة  ددظطظت رئيسدية هدي  Garvinولقد أدظر 
 ( 24و 2183) داء غظزي يوسقو 

ل .8
يددًظ   يسددت د هددذا ال دددظط  مددر أسددظليب  مميددة أك ددر مددن ا تمددظده  مددر ل المدددكالت  ظم

التخمددين  يمددظ يتىمددط بتدددخيص المدددكالتو ويؤكددد  مددر البيظ ددظت أك ددر مددن ا تمددظده  مددر 
 اال ترامظت كأرمية التخظذ القرارات بظستخدام اعدوات اةلصظئية البسيطة .

ا .2
ة التلميدددل الدددذاتي و بدددل إن لدددتىمم مدددن اآلخدددرين  إن الدددتىمم بمجممدددن لددديس  تيجدددة  مميددد

التبصدرات اعك در عدوة تددأتي مدن خدالل ال ظددر إلدر خدظرج البيئدة التددي يىيددوظ الكدردو و ذلدد  
بودددق اللصددول  مددر وجوددة  ظددر جديدددة  ددظل ظر إلددر الم ظمددظت اعخددرى يمكددن أن يكددون 

 أرمًظ خصبة لأل كظر و ملكزًا لمتككير اةبدا ي.
ت .3

ر دة بسدر ة و ظ ميدة  دي مختمدق أ لدظء الم ظمدةو و لويل المىر ة  يجب أن يدتم  قدل المى
يلقط التدظر   ي اع كظر بين اع راد أ رًا إيجظبيًظ أك ر ممظ لدو أ ودظ بقيدت بلدوزة  ئدة عميمدة 
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مددن اع ددرادو و مددن أهددم اآلليددظت التددي تسددظ د  ددي تلويددل المىر ددة  التقددظرير المكتوبددة و 
 دا ية .الدكوية و المرئيظت و الصوتيظت و الزيظرات المي

ا .4
لتجريددب  يدددتمل هددذا ال دددظط  مددر البلددث ال ظمددي  ددن المىر ددة الجديدددة و  لصددوظو و 
يىتمد هذا ال دظط  مر استخدام الم ول الىمميو و يتم تلكيدز التجريدب مدن خدالل الكدرص 

 المتظلة ال من خالل الصىوبظت .
ا .5

ظعظتودددظ و لدددتىمم مدددن التجدددظرب المظمدددية  ليدددث تقدددوم الم ظمدددظت بمراجىدددة  جظلظتودددظ و اخك
ددكل يتديح لأل دراد الوصدول إليودظ تقييموظ بدكل  ظميو و تقوم بتدوين الدروس المتىممدة ب

 االطالع  ميوظ.و 
وبكلددص بىددض الدددركظت ال ظجلددة و التددي تم ددل م ظمددظت متىممددة )كظلدددركظت اليظبظ يددة و 
اعمريكيدددة الىمالعدددة( و  جدددد أ ودددظ تمتمددد  خصدددظئص أسظسدددية أهمودددظ )إبدددراهيم بدددن  بدددداهلل بدددن 

  بدالرلمن الز يبر( 
االهتمظم بظلتىميم الكردي والجمظ ي بظ تبظرهمظ وسدظئل أسظسدية لتلقيدط أهددا وظ و خططودظ  .8

 ستراتيجية.اال
مدظركة جميي الىظممين  ي التككير المستمر لتطوير عددراتوظ و إمكظ ظتودظ المظديدة والبددرية  .2

. 
بددذل الم ظمددة جوددودًا مددن أجددل ت ظدديم  مميظتوددظ بأسددموب يجىددل مددن موظموددظ  رصددًظ لمددتىمم  .3

 المستمر.
الكظ ميدة التىظمل بين اععسدظم ددبين بظلىالعدظت القظئمدة مدي المسدتومكين والمدوردين تلكمدة  .4

 والتكظوض .
اتسدددظم الدددتىمم الدددداخمي  دددي الم ظمدددة المتىممدددة بظلتىدددظون و الىمدددل المددددتر  و  دددي م دددظخ  .5

 ت ظيمي متطور .
 تدجيي االختالق بين اع راد الىظممين بظ تبظره أسظس لت ديط  مميظت التىمم واةبداع . .6
مدددن التطدددور  تصدددميم الوظدددظئق واعدوار  دددي الويكدددل الت ظيمدددي بأسدددظليب ُتمكدددن الم ظمدددة .7

 المستمر .
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 تىظمل الم ظمة مي الوظظئق ذات االتصظل المبظدر مي الجموور كأدوات لمرصد البيئي . .8
 أبعاد املٓظُة املتعًُة:

تدددمل هددذه اعبىددظد مجمو ددة  وامددل تتىمددط بظلقيددظدة التدددظركية و الويكددل الت ظيمددي القددظئم 
 مدر ال قظ دة التكيكيدة والتمكددين اةداري لمىدظممينو و ب دظء الرؤيددة المددتركةو و اختبدظر ال مددظذج 
) الذه ية لمتككيدر و الدتىمم و الطمدب  مدر المىر دة و و ه دظ  أبىدظد مت و دة لمم ظمدة المتىممدة 

 ( 27و 26و 2119لمد مكمي الكسظسبة وآخرونو م
الىدظممون  ُيىتبددر الىددظممون أهدم مقومددظت الم ظمددة المتىممدة إذ بدددو وم ال توجددد أ كددظر و ال  .8

 يوجد ابتكظر.
الىمدددالء   مدددر الم ظمدددة أن تدددولي أهميدددة كبيدددرة لىمالئودددظ و  ميودددظ تب دددي مىر تودددظ  دددن  .2

 مددر عظ دددة مىر ددة متكظممددة  ددن  الىمددالءو و تؤسددس لددذل   ظددظم  العددظت الىمددالء مب ددي
 الىمالء .

االبتكظر  هو أداة خظصة لمريظدة و وسيمة يتم بموجبوظ اكتددظق التغيدر ككرصدة لمىديدد مدن  .3
 اع مظل . 

الىالمددة التجظريددة  و تدددمل االسددم التجددظري و الرمددوز و اةدددظراتو و يددتم التركيددز  ميوددظ  .4
ر ة لولوظ من خالل كيكيدة إدراكودظ كموجودات غير ممموسة تقتمي من الم ظمة ب ظء المى

 من عبل الىمالء .
الىمميظت  ُتىد الىمميظت مىر ة متكظممة داخل الم ظمة  تىكس سمسدمة القيمدة  دي الم ظمدة  .5

و كيددق يمكددن إمددظ ة القيمددة  ددي كددل مرلمددة مددن مرالددل اة تددظج التددي تدددمل الىديددد مددن 
 الىمميظت والممظرسظت.

الموجدددودات غيدددر الممموسدددةو و تددددمل طريقدددة آداء  ال قظ دددة الت ظيميدددة  ُتىدددد والددددة مدددن .6
اع مظل من ليث طريقدة مىظممدة الىدظممين و تددجيىوم و تددريبوم و الملظ ظدة  مديومو و 
طريقددة مىظممددة الىمددالء و مىر ددة لظجددظتوم و اللددرص  مددر تمبيتوددظ و و طريقددة مىظممددة 

 دركظء اع مظل و التىظون مىوم .
اع و لقددوط الطبددي موجددودات غيددر ممموسددة   ددد تلويددل التك ولوجيددظ  ُتىددد بددراءات االختددر  .7

المىر ة إلر ممكية  كرية  مر دكل اخترا ظت و  المظت تجظرية يجدب لمظيتودظ مدن خدالل 
 عوا ين الممكية الككرية .
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و 2182/2183) بمدة لمدظدي  ويميق البىض أبىظد أخرى لمم ظمة المتىممة تتم ل  دي 
83 )   
ذلدد  مددن خددالل تددو ير رؤيددة مدددتركة لددول أهميتددن و إيمددظن اةيمددظن بددظلتىمم الت ظيمددي  و  .8

اةدارة الىميظ بأن غظلبية الىظممين هم خبراء  ي مجدظلوم و تدتم تدرعيتوم ب دظء  مدر مىدظر وم 
 التخصصية .

تكظمل مصظدر التىمم  ُيدير هذا البىد إلدر اهتمدظم الم ظمدة بدظلتىمم مدن المصدظدر المختمكدة  .2
ين و المددوردين والزبددظئن و خبرائوددظ المتقظ دددين و الخبددراء كظلىددظممين  يوددظ      والم ظ سدد

 الخظرجين اآلخرين .
التدددظر  المىر ددي  يى ددي اهتمددظم الم ظمددة بتدددجيي التدددظر   ددي المىر ددة مددظ بددين اععسددظم  .3

المختمكةو وتو ير عظ ددة بيظ دظت لدول مودظرات الىدظممين ومىدظر وم مدي أخدذهظ  دي اال تبدظر 
   د تقييم اعداء .

اكرة ت ظيمية  أي اهتمظم الم ظمظت بتو يط خبدرات الىدظممين و  جظلدظتوم وأخطدظئومو ب ظء ذ .4
 وتو ير الب ية التلتية الالزمة ل ظم المىمومظت .

التككير ال ظمي  يتىمط بتب ي الم ظمة م وجًظ  كريدًظ ددظماًل متكدظماًل  دن التغيدرات الداخميدة  .5
ة مكيددة لمزبددظئنو أو إ طدظء الىددظممين والخظرجيدة لمم ظمدةو سددواء يتىمدط بتب دي أ كددظر جديدد

  رصة لم ظعدة أ مظلوم.
ترجمة التىمم لواعي  و يى ي استكظدة الم ظمة مدن الدتىمم الت ظيمدي  دي الواعدي الىممدي مدن  .6

 خالل إطالط الم تجظت الجديدة بسر ة و تج ب اعخطظء .
 َتطًبات بٓاء املٓظُة املتعًُة:

ًا مسدتدامة هظد دة ةيجدظد التكدظهم الجمدظ ي لمبيئدة تتطمب  ممية ب ظء م ظمظت الدتىمم جودود
واعدوار واعهداقو وتب ي أ ظمة لمتككير تتصق بظلدمولية والتكظمل يتم تطويرهظ بددكل مسدتمر 
مددن خددالل الددرؤى واعسددظليب واةجددراءات و الممظرسددظت لمتأكددد مددن مدددي مالئمتوددظ لمسددتجدات 

 الىصر. 
وه ظ   دة متطمبظت لب ظء الم ظمة المتىممة هي )صالح الدين  واد الكبيسديو ل دين ددالل    

 ( 35و 2184إبراهيم الىزاويو 
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إسددتراتيجية الم ظمددة  يجددب صدديظغتوظ مددن م ظددور المىر ددة و  ظلم ظمددظت المىر يددة تمددي  .1
لدذا ه دظ   إستراتيجيتوظ المستقبمية ب ظء  مر مىر تودظ و لديس  قدط ب دظء  مدر مدظ ت تجدنو و

مددرورة لتلددول إسددتراتيجية الم ظمددظت مددن الت ظ سددية إلددر التىظو يددةو و صدد ي السيظسددة  ددي 
 الم ظمة المتىممة أمر يدتر   ين الىظممون و الموردون والزبظئن. 

هيكدل الم ظمددة  وهددو ُيددجي لظلددة التمكددين و مرو دة اعدوار  ددي الم ظمددة بمدظ يتدديح  رصددة  .2
 مظ تسمح بظلتطوير الدخصي لمىظممين .التوا ط مي التيظجظت الزبظئن ك

ال ظر إلر داخل الم ظمة   تتم ل  ي عدرة الم ظمة  مر اكتسدظب و  ددر و توزيدي المىر دة  .3
و االستكظدة من  تظئجوظو و الىمل  مر تطوير رأس المدظل الككدري لتلسدين اعداء الم ظمدي 

 و المسظءلة و الرعظبة .
ظت المتىممددة  مددر اع ددراد الددذين يتىددظممون مددي ال ظددر إلددي خددظرج الم ظمددة   تىتمددد الم ظمدد .4

أ مددظء الم ظمددة المتىممددة  الجوددظت الخظرجيددة و لوددم دور موددم  ددي المقظر ددة المرجىيددةو و
يتىممددون و يتبددظدلون المىر ددة مددي بىمددوم الددبىض بدددكل مسددتمر لملصددول  مددر الددرؤى 

 المدتركة  ي الىمل والتككير .
خدًظ تىميميدًظ ُيددجي اع دراد  مدر الدتىمم و تطدوير  رص الدتىمم   و تى دي امدتال  الم ظمدة م ظ .5

 موظراتوم و إمكظ ظتوم الكظممة من خالل لمور البرامل التدريبية .
( 8(و و هدي  )7sسدبىة   ظصدر لب دظء الم ظمدة المتىممدة يطمدط  ميودظ )  Hittولقدد لددد 

(  درط  مدل تدتىمم بطظعدة أكبدر 3(  مدط عيدظدي ملكدزو)2عيم مدتركة بدين اع دراد والجمظ دظتو)
( هيكددل ت ظيمددي 5( اسددتراتيجية غرمددوظ االكتدددظق و التكيددقو)4مددن طظعددظت الددتىمم الكرديددةو)

( أ دددراد لدددديوم ميدددول  لدددو الدددتىمم 6ددددبكر يتسدددم بدرجدددة  ظليدددة مدددن المرو دددة واالسدددتجظبةو)
(  ظظم لقيدظس التميدز الت ظيمدي 7ظق بدكل تمقظئيو و يلممون موظرات وعدرات جديدةو)واالكتد

 و ط(. 2182واعداء المظلي )ر ىت  بد اللميم الكظ وريو
ويتطمب التلول من م ظمة تقميدية إلر م ظمة متىممة   التلول من الويظكدل الىموديدة إلدر 

نو و من أ ظمدة الرعظبدة الرسدمية إلدر مددظركة اع قيةو و من الموظم الروتي ية إلر أدوار التمكي
المىمومظتو و من استراتيجية الم ظ سة إلدر إسدتراتيجية التىدظونو و مدن ال قظ دة المتصدمبة إلدر 
ال قظ ددة المتكيكددة التددي تدددجي  مددر اال كتددظح و إزالددة اللدددود و المخددظطرة و التلسددين المسددتمر 

   .(38و 2187المستقبل )ربلي لزهرو  لصيظغة م ظمظت
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و تتىدددد االسددتراتيجيظت التددي يمكددن أن تسددتخدموظ الم ظمددظت لمتلددول إلددر م ظمددظت تىمددمو 
ومن أهموظ  استراتيجية البدء من إمكظ ظتوظ اللظلية و عدرات أ رادهظو و استراتيجية دمدل الدتىمم 
بظلىمدددلو واالسدددتكظدة مدددن آراء أ مدددظء الم ظمدددةو و إيجدددظد مجدددظالت لمممظرسدددة و الىمدددل مدددي 

الددربط بددين الم ظمددة و سددوط الىمددل وتطددوير الب يددة التلتيددة لمددتىممو بظةمددظ ة إلددر  اآلخددرينو و
   (.515و 2187ب ظء مجتمىظت التىمم ) وال  بيد   ظد الى زيو 
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 رطوات ايتخوٍ ملٓظُة َتعًُة:

 Ten ددي كتظبومددظ   Bernard Saunders , Peter Kline  ولقددد اعتددرح كددل مددن 
izationSteps to a Learning Organ  در خطدوات لتلدول الم ظمدة التقميديدة لم ظمدة 

متىممددةو و تددم التوصددل لوددذا االعتددراح مددن خددالل  ممومددظ كمستدددظرين لمتدددريب و التطددوير لىدددد 
و 2183زيددو  كبير من الم ظمظتو و تتم ل هدذه الخطدوات  يمدظ يمدي  )ملمدد إبدراهيم خميدل أبدو

35 ) 
هددي  مميددة تتطمددب إجددراء تغيددرات سددريىة واسددىة  ددي  تقيدديم  قظ ددة الددتىمم  ددي الم ظمددة  و .8

اآلداء تىتمد  مر التدريب و التطوير و الدتىمم الت ظيمديو و ُتسدوم  قظ دة الدتىمم  دي ت ميدة 
مىظرق أ مظء الم ظمة ومواهبوم وتقدير الخطأ  مر أ ن وسيمة لمتىمم و ت مية ال قة بدين 

 القظدة والىظممين.
ل اسدتخدام كظ دة الوسدظئل المسدظهمة  دي إلدداث تغييدر تدجيي اةيجظبيظت  و ذل  من خدال  .2

هدذا يتطمدب   ي اتجظهظت       و سموكيظت اع دراد بظلم ظمدة ليتىممدوا التككيدر اةيجدظبيو و
تمس  اع دراد بىمدل اعدديظء اةيجظبيدةو وهدذا يى دي التركيدز  مدر  قدظط القدوة و تىمدم كيكيدة 

 مىظلجة أوجن القصور.
و هذا يتطمدب تدو ير البيئدة الم ظسدبة التدي  أجل التككير ال ظمي تو ير بيئة  مل آم ة من  .3

بظلموددظم الموكمددة لوددم بدددكل أ مددلو و ت ميددة الدددوا ي المطموبددة  ُتمكددن الىددظممين مددن القيددظم
لمبط الجودة و التلسدين المسدتمرو    بيئدة آم دة لتدو ير  درص الدتىمم المسدتمر و  درص 

 خرين .التككير بدكل جيد و االستكظدة من تككير اآل
 ددي زمددن التغيددرات المتسددظر ة يجددب اتخددظذ  ددوع مددن المخددظطرةو  بدددون  مكظ ددأة المبددظدرات  .4

المخددظطرة الذكيددة يصددبح ال جددظح مسددتلياًل و لكددن اعغمبيددة مددن ال ددظس ُتكمددل البلددث  ددن 
طرط آم دة لمتخطديط خو دًظ مدن لددوث خطدر مدظو لكدن ب دظء الم ظمدة المتىممدة يلتدظج إلدر 

و اال تقددظد بددأن أيددة خطددورة جديدددة  القيددظم بمدددرو ظت و ممظرسددظت عظئمددة  مددر المجظز ددةو
 سوق تكتح أمظم اع راد  رصًظ لمزيد من التىمم .

https://www.amazon.com/Bernard-Saunders/e/B004LTT372/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/Peter-Kline/e/B000APBVBM/ref=dp_byline_cont_book_1
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مسظ دة اع راد ليصبلوا مصظدر مىر يدة لخخدرين   ي بغدي أن ي ظدر كدل  درد لخخدر  مدر   .5
أ ن مصدر لممىر ةو و هي خطوة مومة ي مي  يوظ اع دراد عددراتوم  مدر اكتددظق المودظرات 

دى زمالئوم  ي الىملو وتدجيي هذه القددرات لكدي تزدهدر و تصدبح و القدرات و المواهب ل
 مواهب خالعة . 

تلديددد الرؤيددة المدددتركة  و يىتمددد ذلدد   مددر التىددظون و الىمددل الجمددظ يو و هددذا يتطمددب  .6
تىظمل اع راد الىظممين بظلم ظمة مي الت وع  ي اآلراء و التخمي  ن صدكة الكرديدة و التىدود 

  مر التككير المدتر .
تلويل الرؤي المددتركة لواعدي  ىمدي مممدوس  تى دي تلويدل الخطدط الذه يدة لواعدي  ىمدي و  .7

ومىوظ مومي الت كيذ لموعوق  مدر  قدظط القدوة المدىق  يودظو و مىظلجدة جوا دب المدىق 
 بظستمرار و التغمب  ميوظ.

تركيز عوة الدتىمم  دي الىمدل  الدتىمم   صدر رئيسدي  دي الم ظمدة المتىممدة ع دن يدؤدي إلدر  .8
كظ الت إيجظبية بين اع دراد داخدل الم ظمدةو و ُيددجي التككيدر واالمدطالع بظلمخدظطرو لدذا ت

تلددرص الم ظمددظت  مددر االسددت مظر  ددي الددتىمم الت ظيمددي الددذي يتدديح لممددوظكين اسددتخدام 
  قولوم بدكل جيد و ككظءة أ مر.

المواعدق ربط اع ظمة  تسظ د  ظرية ال ظم  ي مىر ة كيكيدة  مدل الى ظصدر المتكظ مدة  دي  .9
المىقددة و اعخطدظء اللظد ددة  دي الم ظمددةو و ه دظ  إجددراءات لدربط اع ظمددة و جىمودظ أك ددر 
 ىظليددة و و هددي  جددودة الددذاكرة الت ظيميددةو ومددوح اعهددداقو صدديظغة القوا ددد و قددًظ لمدددور 
الذي يقوم بن ال ظظمو إدخظل التلسي ظت المستمرة و تطدوير اعداءو تقدديم التغذيدة الراجىدةو 

 راق بأن السمو  اة سظ ي جزء من ال ظظم .اال ت
الىرض  مر الجموور   و هي الخطوة اعخيرة  ي ب ظء الم ظمة المتىممدة تلددث   دد  .81

أداء دددئ ببرا ددة  ظئقددةو وهددذا ال يتلقددط دون تدددريب اع ددراد  مددر أداء أدوارهددم والموددظم 
 الموكمة لوم بدكل جيد .

ظء الم ظمددة لددم يقومددوا  قددط بددأدوارهم  ددي و ُتدددير هددذه الخطددوات الىدددرة إلددر أن كددل أ مدد
تدددكيل رؤيددة الم ظمددة و قظ توددظ وا  مددظ سددظ دوا أيمددًظ  ددي ب ددظء  ظظموددظو وتىممددوا التددرام أ كددظر 
بىموم بىمًظ من أجل ب ظء صور ذه ية  ن كيكية آداء موظموم و تدكيموظ و  وموظ بىقدولوم 

 طكة بوموح.بدكل م ظمو و ي هذه الخطوة تظور اة ظرة وااللتزام والىظ
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 بىض  مظذج الم ظمة المتىممة 
ال تددرتبط  مميددة التلددول مددن الم ظمددظت التقميديددة إلددر م ظمددظت تىمددم بمدددخل ملدددد أو 
اسددتراتيجية مىي ددةو ولقددد أظوددر هددذا اعمددر الىديددد مددن ال مددظذج التددي تىكددس رؤى وامددىيوظ و 

ككرين لدول المكدظهيم التدي طريقة تككيرهم و  تظئل خبرتوم الىممية والىممية. و رغم اختالق الم
تدددؤطر لومدددي  مدددوذج لمم ظمدددة المتىممدددةو إال أن مىظدددم هدددذه ال مدددظذج تددددتر   دددي ك يدددر مدددن 

 المكظهيم والمكو ظت. 
 – 28و 2181و  يمدظ يمدي  درض مدوجز عهدم هدذه ال مدظذج )أسدمظء سدظلم ال سدورو 

بدددو (و )مؤيددد بدددن  مددر لسدددن أ7 - 5و 2119(و ) بددد ال ظصدددر لسددين زايدددد وآخدددرون و 38
 ( 32- 25و 2184 كشو 

 :  Senge Model (1990)منوذج . 1

رائدد الم ظمدة المتىممدة ومبتكدر  كرتودظو و عدد ومدي عوا دد يتوجدب  Peter Sengeُيىدد 
  مر الم ظمة التي تسىر لمتلول لم ظمة متىممة االلتزام بوظو و هي 

ة الىالعدظت البي يدة التدي التككير ال ظمي  ويى ي تب ر الرؤية الكمية بداًل من الجزئيدةو و رؤيد -أ
 تربط أجزاء ال ظظم مي التركيز  مر اع ظمة الكر ية.

البرا ة الدخصية )التميدز الدخصدي(   ويى دي تدوا ر برا دة دخصدية تىدزز الددوا ي الذاتيدة  -ب
تظلددة الكرصددة لمجميددي لتقددديم لمددول إبدا يددة لممدددكالت التددي تددواجووم  لمددتىمم المسددتمرو وا 

 .وزيظدة مىظر وم وعدراتوم 
الرؤيددددددددددددددددددة  -ت

تى ددي عدددرة اع ددراد  مددر ومددي صددورة مدددتركة لممسددتقبل الددذي يرغبددون  ددي  المدددتركة   و
تلقيقدددنو        و توليدددد جودددودهم  دددي ومدددي خطدددة  مدددل مددددتركة لموصدددول لممسدددتقبل 

 الم دود و تلقيط اعهداق المرجوة .
تددؤ ر  ددي هددي تىبددر  ددن الصددور الذه يددة والتىميمددظت الراسددخة التددي  ال مددظذج الذه يددة  و -ث

تصور الىظممين لمىظلمو و تكسيرهم لأللداث من لولوم و كيكية التىظمل مىودظو و يركدز هدذا 
المجظل  مر تب ي أسدظليب تككيدر مر دة عظبمدة لمتغييدر اسدتجظبة لمدظ يسدتجد مدن ظدروق بدداًل 

 من التمس  بأ كظر دخصية غير واعىية.
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مين القدددرة  مددر الىمددل ككريددط يى ددي درجددة امددتال  الىددظم الددتىمم الجمددظ ي )الكريقددي(   و -ج
لتطوير موظراتوم وعدراتوم  ن طريط تبظدل الخبدرات بصدورة جمظ يدة تسدظ دهم  دي تلسدين 

 أدائوم .
 : Pedler, Burgoyne and Boydell Model (1991). منوذج 2

و هو ُيىرق  الم ظمة المتىممة بأ وظ  ام ظمة تسدول  مميدة الدتىمم لجميدي أ مدظئوظو 
 لدو تلقيدط أهددا وظ االسدتراتيجيةاو ولددد هدؤالء البدظل ون ألدد  ددر جظ بدًظ  وتسىر بظسدتمرار

يجددب  لصددوظ و تغييرهددظ  ددي الم ظمددظت السددظ ية لمتلددول لم ظمددظت متىممددةو و هددذه الجوا ددب 
هددي  ربددط الددتىمم بظسددتراتيجية الم ظمددةو والمدددظركة  ددي ومددي سيظسددظت الم ظمددةو و التوجيددن 

من أجل التطويرو و التبظدل الداخمي لممىمومدظت والتجدظربو و الت قيكيو و المسظءلة والملظسبة 
الملظكدددظةو و المرو دددة و و الب دددظء التىميمدددي الدددددا م لمدددتىمم و و تخصددديص مدددوظكين لمراعبددددة 
التطدددورات والتغيدددرات  دددي البيئدددة المليطدددةو و الدددتىمم داخدددل الم ظمدددةو بظةمدددظ ة إلدددر الم دددظخ 

 تي لجميي الىظممين .الت ظيمي المدجي  مر التىمم والتطوير الذا
 :  Revans & Limerick(1994). منوذج 3

يسدددت د هدددذا ال مدددوذج  مدددر الدددتىمم التكدددظ مي  دددن طريدددط الىمدددل والممظرسدددةو  دددظع راد 
يتىممون من بىموم الدبىض أ  دظء الىمدل  مدر لدل مددكمة واعىيدة والتأمدل  دي  تدظئل تجدظربوم 

م ظمددة المتىممددة أطمقددظ  ميددن )  موذجددًظ لم Revans & Limerickالتددي مددروا بوددظو وعدددم 
م ظمددة الددتىمم التكددظ مي(و لدددد سددبي خصددظئص لمم ظمددة المتىممددة هددي  التكظ ددل والتجددظرب و 
اعلداثو و تكوين تلظلكظت ومجظالت لمتىممو و تكوين دبكظت خظرجيدةوو  ظدظم مكظ دآت مت دوعو 

   و إيجظد المىمومظت واالستكظدة م وظو و تمكين الكردو و القيظدة اللكيمة
 : Redding Model (1997). منوذج 4

و يتمددمن هددذا ال مددوذج بىدددين أسظسدديين همددظ  مسددتوى الددتىمم و م ظومددة الددتىممو ويىتمددد 
هدددذا ال مدددوذج  مدددر  الخطدددوات التظليدددة   تلديدددد الوددددق و الكظئددددة و و اختيدددظر أداة التقدددويم و 

ظدرات الم ظمدة المتىممدة اكتدظق ال تظئلو و تطوير استراتيجية الم ظمة المتىممةو و تخطيط مبد
ُاعتدرح هدذا ال مدوذج كددليل لتقدويم الم ظمدة المتىممدة  تطبيط مبظدرات الم ظمة المتىممدة. و و و

بظالسددت ظد إلددي مددظ عددظم بددن مركددز الددتىمم االسددتراتيجي بواليددة إلي ددوي مددن خددالل مسددح لىدددد مددن 
 :الم ظمظت أسكر  ن  دة  تظئل أهموظ 
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أن الم ظمة ُتصدبح متىممدة   ددمظ تزيدد مدن عددرتوظ  مدر الدتىمم  دي جميدي المجدظالت  لدو  - أ
 تلقيط اعهداق .

أن أدوات تقويم الم ظمة المتىممة ُتسظ د  مر االستقصظء الذاتي وتلديد درجة تلقدط تمد   - ب
 الخصظئص .

المىر ددة أن الم ظمددة المتىممددة أك ددر عدددرة  مددر التكيددق و المرو ددة و االسددتمرار  ددي توليددد  - ت
 الجديدة .

 ظلغظية الرئيسية من تقويم خصظئص الم ظمة المتىممة هو تلديدد الومدي الدراهن لمم ظمدة 
وو كيق تصبح م ظمة متىممةو  م تلديد المجظالت التي تتطمدب التددخل و ومدي خطدة التددخل 
و و ت كيذهظ و تقويم خصظئصوظو ومن أهم تم  المجظالت  توميح مكودوم الم ظمدة المتىممدةو  

 تدجيي االبتكظر و اللوارو  و الكوم المدتر  .
 :  (Addleson , 1998). منوذج أديطوٕ 5

 The موذجًظ لمم ظمة المتىممة أطمدط  ميدن اسدم االبدديويظت الخمدسا  Addlesonومي 
Five Axioms  وا طمط  ي  موذجن من المسممظت التظلية 

 أن الم ظمة المتىممة عظدرة  مر اكتسظب المىر ة . - أ
 أن الم ظمة المتىممة لديوظ القدرة  مر تطوير موظرات الىظممين  يوظ . - ب
 أن الم ظمة المتىممة رؤية جديدة تركز  مر ال دظطظت الجمظ ية التىظو ية . - ت
أن اع دددراد يسدددتطيىون مدددن خدددالل الىمدددل الجمدددظ ي إ جدددظز مودددظموم  بصدددورة أ مدددل ممدددظ  - ث

 يستطيىون  ىمن  رديًظ.
 العدظت تىظو يدة مدن أجدل الوصدول إلدر القدوة المسدتمدة مدن خدالل الم ظمة المتىممدة تب دي  - ج

التجددظرب والخبددرات والقدددرات واعسددظليب المت و ددة التددي يسددتخدموظ اع ددراد  ددي  المىددظرق و
 إ جظز موظموم .

 :  Britton (2000). منوذج بسايتوٕ 6

تلدول  موذج التىمم الت ظيمدي تدتمكن بموجبدن الم ظمدة مدن ال Brittonاعترح برايتون 
لم ظمددة متىممددةو ويتكددون ال مددوذج مددن  مظ يددة   ظصددر هددي  إيجددظد  قظ ددة الددتىمم و و تجميددي 
الخبدددرة الداخميدددة و والوصدددول إلدددر الدددتىمم الخدددظرجي و و تطدددوير  ظدددم االتصدددظالتو و تلديددددد 
 اةست تظجظت و و تطوير الذاكرة الت ظيمية و وتكظمل التىمم مي اةستراتيجيةو و تطبيط التىمم . 
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 :  Otaibi Model (2001)-Al. منوذج ايعتييب7

أظوددر الىتيبددي أن هددذا ال مددوذج يتكددون مددن  ال ددة  ظددم رئيسددية تدددتمل  مددر أربىددة  دددر 
 متغيرًا كمظ يمي 

  االسدددتراتيجية  -الرؤيدددة  - ظدددظم الم ظمدددة   و يتمدددمن  مظ يدددة متغيدددرات هدددي ) الوويدددة- 
 اعهداق الرئيسية( . - الموظرات -الموظكون  -ال ظمو اعسظليب -الويكمية 

  دددظطظت الددتىمم -إدارة المىر ددة - ظددظم الددتىمم  يتمددمن أربىددة متغيددرات ) توجيددن الددتىمم -
 تسويالت التىمم(.

  ظددظم ال قظ ددة االجتمظ يددة   و يتمددمن ُمتغيددرين همددظ ) أ مددظط السددمو  الم دددقة مددن القدديم 
 واالتجظهظت ال قظ ية ( .  -االجتمظ ية 

 :el (2001)Moilanen Mod. منوذج8

 موذجًظ لمم ظمدة المتىممدة يتكدون مدن خمسدة أبىدظد هدي )خظلدد جمدظل   Moilanenاعترح  
 ( 89و 2184صبيحو 

الدددوا ي الملركددة  و ُتدددير إلددر جوددود القيددظدة  ددي تصددميم  مميددظت تسددظ د الىددظممين  مددر  -أ
 تطوير موظراتوم  ي التىمم والتغمب  مر المىيقظت التي يمكن لدو وظ .

الودددق  و تدددرتبط بومددي رؤيددة ت ظيميدددة وأهددداق مدددتركة ت ب دددط مددن اسدددتراتيجية تلديددد  -ب
الم ظمة واتجظهظتوظو كمظ ُتدير إلدر ارتبدظط أهدداق الم ظمدة برغبدة اع دراد  دي تىمدم مودظرات 

 جديدة .
االسددتطالع واالسددتكوظم   و ُيىبددر هددذا البىددد  ددن الى ظصددر التددي تتدديح لأل ددراد التىددرق  مددر  -ت

 مقظومة التغيير   د مواجوة تلديظت التىمم .المىوعظت وتقميل 
التمكين  و ُيدير إلر مددى اللريدة المىطدظة لمىدظممين والتدي تمد لوم  رصدًظ لمدتىمم و وتىمدل  -ث

 كيدق يمكدن االسدتكظدة مدن مىدظرق اع دراد و  مر د م  ممية الدتىمم مدمن  ريدط الىمدلو و
 خبراتوم . 

 وو التقييم  و ُيركز  مر االهتمظم ب تظئل اع مظل التي تتالءم مدي خطدط التطدوير الت ظيمدي  -ج
 مدى إ سظح المجظل لكرط الىمل بتقييم  تظئل أ مظلوظ ذاتيًظ .
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 :Marquardt Model (2002). منوذج 9
يتكون ال موذج من خمسة أ ظمدة  ر يدة تلقدط الدتىمم الت ظيمدي ووتىمدل هدذه اع ظمدة  دي 

ة المستويظتو ليث أن  ظظم الدتىمم متدداخل مدي بدظعي اع ظمدة الكر يدة اعخدرى و و يتكظ دل كظ 
- Marquardt  (2002, 24 ومدحيُ  مىوظ جميىًظ لتلويدل الم ظمدة إلدر م ظمدة متىممدةو و

 هذه اعبىظد كمظ يمي   (27
مددة ويلتددل  ظددظم الددتىمم  ددي الم ظمددة  يم ددل  ظددظم الددتىمم تكوي ددًظ جوهريددًظ  ددي الم ظمددة المتىم -أ

مكظ ة مومة  ي جميي مستويظتوظ  و يىكس  مط التىمم و موظرات الدتىمم اعسظسدية الالزمدة 
 لممظرسة  ظ مية التىمم  ي الم ظمة.

 ظظم اع راد  تستمد الم ظمدة المتىممدة تميزهدظ وعددرتوظ  مدر ال مدو و االبتكدظر والتكدوط مدن  -ب
ل  ظ دلو  دظع راد هدم عمدب الم ظمدة خالل عدرتوظ  مر االست مظر  ي الى صر البدري و بددك

ال ظبض و من دو ودم ال يتلقدط أي إ جدظزو لدذا يىدد  ظدظم اع دراد ألدد أهدم اع ظمدة الكر يدة 
 التي توتم بوظ الم ظمة المتىممة .

 ظددظم المىر ددة  يتم ددل  ظددظم المىر ددة  ددي ال ظددظم المسددئول  ددن إدارة  مميددظت المىر ددة  ددي  -ت
مدن الىمميدظت تتم دل  دي توليدد المىر دة و اكتسدظبوظ و الم ظمة و و يددمل ال ظدظم مجمو دة 

تخزي وظ و تلميل البيظ ظت و و البلث   وظ و قمودظ و  ددرهظ و تطبيقودظ و المصدظدعة  ميودظ 
. 

 ال قظ دة و هدي   الرؤيدة و وو مكو ظت  ظظم الت ظيم  و يتكون  من أربىة   ظصر أسظسدية  -ث
ذات تددأ ير وامددح  مددر سددمو  اع ددراد  ددي   ظصددر كموددظ  االسددتراتيجية والويكددل الت ظيمدديو و

 الم ظمة.
التك ولوجيدظ   يتدألق ال ظدظم التك ولدوجي مدن اعجودزة التق يدة و اعدوات و الددبكظت و   ظدظم -ج

اع ظمة والويظكل و الىمميظت التي تىمدل  مدر تويئدة بيئدة تسدظ د  مدر تبدظدل المىمومدظت و 
المىظرق و التىمم بسدر ة  سدبية أكبدرو و يتمدمن  ظدظم تق يدة الىمميدظت و اع ظمدة الالزمدة 

 و ت سيقوظ و مراعبتوظ. لتجميي المىر ة
  amesModel of Constance R. J (2002). منوذج جيُظ 9

يسدددمر هدددذا ال مدددوذج بددددبكة الم ظمدددة المتىممدددةو و هدددو يىتمدددد  مدددر التلويدددل أك دددر مدددن 
 اسدتغاللوظ و ظمة يطبدط هدذا التصدميم يودتم بظكتددظق المىر دة واةجراءاتو وكل عسم  ي الم 

https://www.researchgate.net/researcher/2050862659_CONSTANCE_R_JAMES
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تلويموظو كمظ يوتم بتطبيط الدتىمم الجمدظ ي  دي المسدتويظت المختمكدة والىمدل  مدر تطدويره . و 
يتكددون هددذا ال مددوذج مددن سددتة مكو ددظت تسددت د إلددر االتصددظالت  ددي دددبكة تكظ موددظ مددي بىمددوظ 

   (James c., 2002 , 45)البىضو وهذه المكو ظت هي
القيدددظدة التلويميدددة   تىمدددل القيدددظدة  دددي أي مسدددتوى  دددي الم ظمدددة المتىممدددة  مدددر د دددم  -أ

 مميددظت الددتىمم و توليددد المىر ددةو كمددظ تدددجي الىددظممين  مددر الددتىمم المسددتمر لتطددوير 
 أ كسوم .

 قظ ة المسظواة  تسود  ي الم ظمدة المتىممدة  قظ دة المسدظواةو والتدي ُترسد  مبددأ الىدالدة  -ب
آت لمدددمظن تلقيدددط الرمدددظ بدددين الىدددظممين  مدددر كظ دددة المسدددتويظت و تسدددول  دددي المكظ ددد

  مميظت التكيق والتطوير المستمر 
وتىكس  مميدظت االتصدظل  دمل اآلليظت   تربط اآلليظت المتكظممة الم ظمة أ قيًظ ورأسيًظ و -ت

والسيظسددظت التددي تىددزز المدددظركة  ددي المىر ددة و الددتىمم  بددر ولدددات الىمددظل و الدد ظم و 
 الىمميظت التي تربط الم ظمة .

 در االستراتيجيظت  يمكن التىرق  مر اسدتراتيجيظت الم ظمدة المتىممدة  دي أي مسدتوى  -ث
إ مظ تأتي االستراتيجيظت التدي تركدز  ي الت ظيم  مم تىد عظصرة  مر اةدارة الىميظ  قطو و 

 مددر تىمددم اع كددظر الجديدددة مددن اةدارة الىميددظ و الوسددطر و الددد يظ و لتددر مددن صدد ظع 
 المىر ة .

الب ددظء اع قددر  تقددوم الم ظمددة المتىممددة  مددر أسددظس ب ددظء اتلددظد دددبن مسددتقل تددرتبط  -ج
ة إلددر اةدارة   ظصددره م ددل  ظددظم الددذرةو  ليددث ت تقددل  يددن التقددظرير مددن الولدددات الكر يدد

 الىميظ و و التي تقوم بممظرسة دورهظ  ي تلديد طرط إ جظز اعهداق . 
ص ظع المىر ة  يجب أن يتلول كل اع راد  ي الم ظمة المتىممة إلدر صد ظع لممىر دةو و  -ح

يسىي كل  رد لمتميز و  در المىمومظت بين اآلخرينو و هدم بددورهم يطدورون مودظراتوم 
   و يكتسبون موظرات جديدة.

 : Marsick & Watkins Model (2003). منوذج 10

ُيركددز هددذا ال مددوذج  مددر   صددرين أسظسدديين لمم ظمددة المتىممددةو و همددظ  اع ددراد و الب ددظء 
الت ظيميو و هذان الى صرين متكظمالن و متداخالن مي بىمومظ البىض  ي التأ ير  مدر عددرة 

م المسددتمر  مددر جميددي المسددتويظت ) الم ظمددة  مددر التغييددر والتطددويرو مددي التأكيددد  مددر الددتىم
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الكدردي و الجمدظ ي و الت ظيمدي( و و يتكددرع مدن هدذن الى صدرين  دددة   ظصدر  ر يدة تتدددظب  
 ,Yang et al , 2004)مدي بىمدوظ الدبىض لتَكدون اعبىدظد السدبىة لودذا ال مدوذج و و هدي 

41)  
ال مدو مدن  رص التىمم المستمر   و هي تىكدس جودود الم ظمدة  دي إيجدظد  درص لمدتىمم و  -أ

 خالل ربط الىمل بظلتىمم بليث يتظح لأل راد التىمم أ  ظء تأدية اع مظل . 
تلكيدددز االسدددتكوظم واللدددوار   و ُيددددير هدددذا البىدددد إلدددر سدددىر الم ظمدددة  مدددر  ددددر  قظ دددة  -ب

التسددظؤل و اللددوار و تبددظدل المىمومددظت والخبددرات لكددي يلصددل اع ددراد  مددر  ددرص لمتىبيددر 
 مي اآلخرين.  ن وجوظت  ظرهم و م ظعدتوظ

تدجيي التىظون والتىمم الجمظ ي  ليدث ُيصدمم الىمدل بظال تمدظد  مدر  درط الىمدلو و يدتم  -ت
تدددجيي التىددظون المددد وم مددن  قظ ددة الم ظمددة و كددي يددتىمم أ مددظء الكريددط مددن بىمددوم 

 البىض .
تمكين الىظممين لجمىوم  لو رؤية مدتركة   ليث يسمح لأل راد المدظركة  دي صديظغة و  -ث

ى الم ظمة وتوزيدي المسدئوليظت بيد وم كدي ُيقبمدون بلظ زيدة  مدر  مميدة الدتىمم تطبيط رؤ 
 ومي أهمية اللصول  مر ردود أ ىظلوم  ن الكجوة بين الومي اللظلي و الرؤية الجديدة.

ربددط الم ظمددة بأبىددظد البيئددة الخظرجيددة   يؤكددد هددذا الُبىددد  مددر مددرورة  وددم اع ددراد لوددذه  -ج
ظت لمدددبط ممظرسدددظت الىمدددل ليدددث يتدددظح لأل دددراد إدرا  أ دددر اعبىدددظد و و اسدددتخدام المىمومددد

 الموظم التي يؤدو وظ  مر الم ظمة ككل . 
أ ظمة لمدظركة المىر ة والتىمم  ليدث يدتم تطدوير أ ظمدة اللتقدظط المىر دة و توظيكودظ  دي  -ح

خدمددة  مميددظت الددتىممو واسددتدامة تمدد  اع ظمددة ذات التك ولوجيددظت المت و ددة و تىزيزهددظ و 
 ي الىمل و تيسير الوصول لوظتكظمموظ م

القيظدة االستراتيجية لمتىمم  و تىكس كيق تككر القيظدات استراتيجيًظو و كيدق تدد م الدتىمم  -خ
المستمر واست مظره  ي تطوير الم ظمة والسير بوظ  لو اتجظهظت جديددة مدن خدالل سدمو  

 عيظدي يلتذي بن اآلخرون.
 :يازب عاملية يف دلاٍ املٓظُات املتعًُة

لتدر  بداية ال مظ ي ظت من القرن المظمي بدأ االهتمظم بموموع الم ظمدة المتىممدة و و ي 
الم ظ سددة و تلقيددط ال جظلددظت سددوى  داء الت ظيمددي ووعددت لددم ُيدددر  تددأ يره القددوي  دي اآلذلد  ال
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تودتم بدظلتىمم الت ظيمدي  Shell Oil Company ددد عميدل مدن الم ظمدظتو  قدد بددأت ددركة 
يط اةسددتراتيجيو واسددتخدمت  ددرط الىمددلو و ركددزت  مددر االتصددظالت مددمن اهتمظموددظ بددظلتخط

المك كة لتصبح  وامل أسظسية لخمط بيئة ت ظيمية  ظجلة عظدرة  مر االسدتجظبة و التكيدق مدي 
 (.86و 2184البيئة و تغيراتوظ )ملمد بن مسكر الدمرا يو 

و ومدىت تىزيدزات ومن أم مة الدركظت الىظلمية التدي طبقدت أسدظليب جديددة  دي إدارتودظ و 
مسددظ دة مددمن خططوددظ اةسددتراتيجية لكددي تلقددط المزايددظ الت ظ سددية و وذلدد  مددن خددالل ا تمددظد 

 Dutch sell مسدكة جديددة تتىمدط بقددرتوظ  مدر الدتىمم أسدرع بك يدر مدن الم ظ سدين ددركة 
Royal  و و دددركةGeneral Electric و   دددمظ عكددزا خطددوات سددريىة وتلددوال إلددر م ظمددظت

ن و ئدظس هذا التغيير ا تبظر رأس المظل البدري رأس مظل  كري يجدب االهتمدظم بب ظمتىممةو وأس
 ,Caterpillar, Federal Express)است مظره و إدارتنو بظةمدظ ة لددركظت أخدرى م دل    

Ford, Hewlett -Packard , IBM ,Intel)  (.2و 2114)ليث سىد اهلل لسين و 
 البظلث بىض هذه التجظرب الرائدة  ي مجظل التلول لم ظمة متىممة  و يمظ يمي يستىرض

 :(Toyota Motor Corporation). غسنة تويوتا ايياباْية يصٓاعة ايطيازات 1

تلتل دركة تويوتظ اليدوم المرتبدة اعولدر كدأكبر صدظ ي لمسديظرات  دي الىدظلمو و تخطدر مىددل 
دًاو و يزود ددظ  ظددظم تويوتددظ بددأدوات و طددرط بمدد 871مبيىظتوددظ السددتة ماليددين سدديظرة سدد ويًظ  ددي 

عددظدرة  مددر مسددظ دة الدددركظت  ددي أي عطددظع لتصددبح الكمددمر  ددي مجظلوددظ مددن  ظليددة الكمكددة و 
 سدظيو و وتمتمد  مجمو دة سديظرات مظركدظت لكدزس وو  ر دًظ  522الجودة و الخدمدة. ولمددركة 

أخددرىو و تقدددم أيمددًظ مركبددظت  هي ددو و دايوظتسددوو كمددظ تقددوم بإ تددظج الدددظل ظت واللددظ الت و
خدمظت مظلية من خالل  رع تويوتظ لمخدمظت المظلية و و تتم ل أهم مالمح تجربتوظ الرائددة  يمدظ 

 ( 73و   72و 2188يمي ) بد الرلمن يوسق الىظلي و ملمود صظلحو 
  أسددس دددركة تويوتددظSakichi Toyota ( و وهددو مؤسددس 8867و و الددذي ولددد  ددظم)

بددأبو ال ومددة الصدد ظ ية اليظبظ يددةو و بددظع هددذا الرجددل بددراءة  أ مددظل تويددودا لم سدديل ويىددرق
 ميددن  ددي تطددوير  إلدددى مظكي ددظت صدد ظ ة ال سدديل  و اسددتخدم المبمددة الددذي لصددل اختددراع

تويدودا يىمدل عبدل ذلد   و وكدظن8937أول مب ر خظص لمصد ي تويوتدظ لمسديظرات  دي الىدظم 
لقدددب بممددد   ر لتدددرلدددن  دددي ذلددد  المجدددظل اخترا دددظت ددددت  دددي صددد ظ ة مىددددات ال سددديلو و

 االخترا ظت  ي اليظبظن.
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  يرجدي تطددوير مصدد ي السدديظرات بىدد ذلدد  إلددر جوددد اب ددن كيدديرو الددذي أخددذ المدددروع  مددر
الدركظت الرائددة  دي الىدظلمو و ا تمدد االبدن أداء   ظتقنو و طوره لتر أصبلت الدركة من

كمت اعسددظس و متميددزًاو و طبددط بدددكل صددظرم مجمو ددة عدديم ب ددر  ميوددظ الدددركة و ددد عويددظً 
 لكمسكتوظ  يمظ بىد .

  دددمظ ا تقددل  Taiichi Ohno ( بىددد 8945إلددي عيددظدة دددركة تويوتددظ اليظبظ يددة  ددظم )م
هزيمة اليظبظن  ي اللرب الىظلمية ال ظ يةو اهدتم بدراسدة اسدتراتيجيظت الدتىمم مدن الم ظمدظت 

أ مدل بك يدر  المتىممة اعمريكية وكيق تىملو و تبدين لدن أن  مميدة الدتىمم و التددريب هدي
من المغظالة  ي لجم اال تظجو و أ مرت جووده مي  رط الىمل  ي دركة تويوتدظ  دي ومدي 
أ ظمة متىددة م توجًظ  ي ذل  الم لر ال ظمي ليث جمي كظ ة  دظطظت الددركة  دي  ظدظم 

و وجدظء تطبيدط هدذا Just in time)ا تظجي جديد أطمدط  ميدن ) قدط  دي الوعدت الم ظسدب 
بأ ددن بأهميتددن و و وكددذل  اع ددظ وم و تىمدديم كظ ددة مددوظكي دددركة تويوتددظ يبال ظددظم  تيجددة تدددر 

خظرطة طريط لمتقدم و ال مو المستمرو و من أبرز مدظ تركدن هدذا ال ظدظم لقيقدة مكظدهدظ أن 
سدديظرة تويوتددظ ُتىمددر أك ددر مددن أي سدديظرة أمريكيددة أخددرى )ألمددد يوسددق ملمددد  ريقددظتو 

 ( .876و  2181وآخرونو
 ولًظ لدددى سددىي تويوتددظ لالمتيددظز هددي  مسددكة التصدد يي التددي أطمقددت إن الم ددتل اعك ددر ومدد

او إ دن  ظدظم  Leanو والمىروق غظلبدًظ بظسدمامبدأ TPS" ميوظ تسميةا ظظم تويوتظ اال تظجي
ا تددظجي متطددور تسددظهم  يددن كظ ددة اععسددظم ة جددظز  مددل مدددتر و و يتم ددل هددذا ال ظددظم بمددظ 

لمددظذا البيددت؟ عن البيددت ُيدددكل  ظظمددظ ب يويددًظ  يىددرق بدددارسم البيددت ل ظددظم تويوتددظ اال تددظجيا.
 .عويًظ درط أن يكون السقق واع مدة واعسظسظت عوية

  اسدتخدمت ددركة تويوتدظ م وجيدةLean methodology  دي الدتىمم الت ظيمديو وتىتمدد 
الم وجية  مر خمسة ملظور أسظسية هي  تقدير عيمة أكبر لمىمالء من خالل  ودم أ مدل 

 وتلديد القيمة اللقيقة لكل م تل و الدتخمص مدن  دظئض اال تدظجوو توموللظجظتوم ومتطمبظ
السدىي  وممظن تد ط م تجظت الدركة  دي اعسدواط واسدتمرار الطمدب  مدر تمد  الم تجدظتو

االلتددزام بظلوعددت الملدددد لتسددميم  بظةمددظ ة إلددرلتلقيددط أ مددر مواصددكظت لجددودة الم تجظتو
 (Francis, David E. 2014, 4)الىمالء 
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  إطدظر تلدول ددركة تويوتدظ لم ظمدة متىممدة ُتطبدط  ظدظم ا تدظجي دي TPS  مدر ا تمددت 
 :(  2118 / 4 / 4تكىيل المبظدئ التظلية )ألمد  بيل  رلظتو 

اتخظذ القرارات اةداريدة ب دظء  مدر  مسدكة مظليدة طويمدة اعمدد تسدمح بتوجيدن الم ظمدة  لدو  -
 هدق مدتر  .

ر المددددكالت إلدددر الواجودددة و إ دددظدة تصدددميم التددددّ ط المسدددتمّر لمىمميدددظت بوددددق استلمدددظ -
 إجراءات الىمل .

 تجّ ب الكظئض  ي اال تظج و تأمين لظجظت الىمالء و تخزين كميظت عميمة من كل م تل . -
 التجظوب مي طمبظت الزبظئن مي اال تمظد  مر أ ظمة الكمبيوتر لمراعبة الجودة . -
تمددييي الوعددتو و  ج الزائدددو وإلغددظء الودددر  الودددر الددذي ي قسددم إلددر سددبي  ئددظت  اال تددظ -

الدددلن و التكريددة غيددر ال ددظ ي و و الكددظئض و و التخددزين و و التلركددظت غيددر ال ظ ىددة و و 
 .الم توجظت التي يدوبوظ  يب

ب ظء  قظ ة الجودة و تلقيقوظ م ذ المرة اعولدر و اسدتخدم كظ دة الطدرط لمدمظن اسدتمرارية  -
 الجودة.

 يقظ وظ واستخدام اآلالت ذات الذكظء البدري .ب ظء القدرة  مر اكتدظق المدكالت وا -
جمدددي المىدددظرق المتراكمدددة وصدددواًل إلدددر  قطدددة زم يدددة ملدددددةو و توليدددد مقدددظييس أ مدددل  -

 الممظرسظت اللظلية . 
 استخدام التك ولوجيظ المو وعة و المختبرة بدّعة التي تخدم الموظكين و الىمميظت. -
ديد إذا مظ كدظ وا يىممدون مدمن ددروط استخدم مؤدرات مرئية لمسظ دة الموّظكين  مر تل -

 المقظييس المولدة أو إذا كظ وا ي لر ون   وظ .
إجددراء اختبددظرات  ىميددة عبددل ا تمددظد تك ولوجيددظ جديدددة  ددي  مميددظت الدددركة أو اع ظمددة أو  -

 الم تجظت.
تطددوير عددظدة مددن داخددل الدددركة يكومددون الىمددل و يىيدددون  مسددكتن و يىّممو وددظ لخخددرينو  -

 يس مجرد إ جظز موظم أو التمتي بموظرات جيدة  ي التىظمل مي ال ظس .  ىمل القظئد ل
مستقّرةو  كي الدركة عيم و مىتقدات عظئمة لكتدرة تمتدد  مدر  خمط  قظ ة مؤّسسظتية عوية و -

سدد وات  ديدددةو و بددذل جوددد مسددتمر لتىمدديم اع ددراد كيكيددة الىمددل مىددًظ ككريددط هددظدق ُيلقددط 
 الغظيظت المدتركة.
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الترام الدركظء و ا تبظرهم امتداد لمدركةو و تدّجيىوم  مر ال مو و التطور و  وذا ُيظودر  -
 .مدى تقدير الدركة  لوم و و تلديد أهداق مدّوعةو و مسظ دة الدركظء  مر تلقيقوظ

يتلددّر  القظئددد و يتلّقددط ب كسددن ليددتكوم بىمددط و يمددي  مميظتددن و ُيىددظلل المدددكالتو عن  -
اعبددة المىطيددظت و التأكددد م وددظ دخصدديًظ  ومددًظ  ددن الت ظيددر  مددر ُلسددن اع مددظل مددن مر 

 عددظ دة مظ ي قمن ل  اآلخرون .
اّتخدظذ القددرارات بتدرّو و بددظلتوا ط مدي اآلخددرين لكددن الت كيدذ يكددون بسدر ةو وال يختددظر القددظدة  -

 اتجظهًظ والدًا و ال يسر  ي الدرب عبل أن اتخظذ كظ ة الخيظرات بىين اال تبظر.
ر م ظمدة تىّمميدة مدن خدالل التككيدر الددؤوب بظلركدظئز الرئيسديةو و بىدد اال تودظء التلّول إلد -

مددن مدددروع مددظ يددتم تلديددد كظ ددة مددواطن المددىق  يددن و ومددي إجددراءات ممددظدة لتجّ ددب 
    .الوعوع  ي المدكالت  ظ ية

  General Electric . غسنة جٓساى إيهرتيو األَسيهية:2

اعمريكيدة أن ترسد  تجربدة مذهمدة  دي  دظلم اع مدظل استطظ ت ددركة ج درال إلكتريد   
 مر مدار الزمنو بظ تبظرهظ م ظمة تمك ت من التلول لم ظمة متىممة كظممة اعركدظنو و تطمدب 
ذلدد  الك يددر مددن الوعددت والجوددد والىمددلو وتتم ددل مالمددح تجربتوددظ  ددي ال قددظط التظلية)مسددىودة 

 ( 223 - 873و  2186دريكيو
 م(و و 8891 ددظم ) الدددركةتددرع المصددبظح الكوربددظئي( هددذه أسددس تومددظس إديسددون )مخ

كظن يتميز بظلتكدظ ي و  ددم اليدأس و الرغبدة إديسون لكن و و كظ ت بدايتوظ بطيئة ومتى رة 
 من ال جظح و ا تالء القمة . كوط والتميزو و هذه الصكظت مك ت الدركة ي تلقيط الت

 لخدميددة  ظئقددة الجددودة و ليددث تمتمدد  ُتىددرق اليددوم ج ددرال إلكتريدد  بإمكظ ظتوددظ الصدد ظ ية وا
ألق  ظمل  دي الىدظلم أجمدي  383دولة و و يىمل  يوظ أك ر من  811 رو ًظ  ي أك ر من 

. 
  يىود الكمل  دي تقددم و ازدهدظر الددركة إلدر جدظ  ويمدش والدذي تدولي إدارة الم ظمدة )م دذ

ترهمدة ( استطظع خاللوظ أن يلول ج رال إلكتريد  مدن م ظمدة م2118و لتر  8988 ظم 
تسك وظ البيروعراطية و تك ر  يوظ اللواجز التي ُتىيدط اةبدداع إلدر م ظمدة متىممدة م كتلدة 
 مر اع كظرو م ظمة مر دة و سدريىة يسدري  يودظ التغييدر بسالسدة وسدوولةو م ظمدة رائددة 
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تقدددم م تجددظت و خدددمظت متميددزة بكمددل كوادرهددظ البدددرية التددي تتمتددي بموددظرات تمك وددظ مددن 
  مظ وجدت .ص ي الكظرط أي

  كظ ت لمدركة ك ير من اة جظزات  مر مدي أ دوام طويمدة وصدظر لودظ سمسدمة م تجدظت تبددأ
مددن اعوا ددي الم زليددة الصددغيرة لتصددل إلددر الم تجددظت المددخمة المىقدددة  ظليددة التق يددة م ددل 

 ملركظت السكن و الطظئرات.
 ( أصبح ويمش أصدغر مددير ت كيدذي لج درال إلكتريد  8988  دمظ جظء  ظم  ) وكظ دت هدذه

هي البدايةو وأممي ويمش  درين  ظمًظ رئيسدًظ ت كيدذيًظ لج درال إلكتريد  لدم يتوعدق خاللودظ 
و ال للظددة  ددن التغييددر والتلويددل لتددر أصددبح التغييددر المتواصددل جددزء ال يتجددزأ مددن هددذا 
الصرح االعتصظدي الكبيرو و دن واليش لربًظ مظرية  مر كل مدظ هدو سدمبي  دي الم ظمدة 

  ظعًظ جديدة تطل  مر المستقبل. ظتلًظ لوظ آ
  بددر ويمددش  ددن رؤيتددن عددظئاًل  ابىددد  قددد مددن اآلن أريددد أن ُتصددبح ج ددرال إلكتريدد  م ظمددة 

متميزة مكىمة بظل دظط والليويةو م ظمدة ممتزمدة و مىرو دة  دي أرجدظء الىدظلم بدرجدة تميدز 
 مر ت و دًظ  دي ال  ظير لوظو أرغب  ي أن تصبح ج رال إلكتري  أك ر الم ظمظت ا تظجية واع

 الىظلم من خالل الجودة الىظلية لقظدتوظ  ي كل خطوط اال تظجا. 
  ا تمد وليش  مر  دة استراتيجيظت لمتغيير م وظ  مبظدرة المدظركة والتىبيدرو والتدي توددق

إلر استخراج اع كدظر الجيددة مدن جميدي أ دراد ج درال إلكتريد  و و إلدزام اةدارة بظلتىظمدل مدي 
ظ هد ت أيمًظ إلر  ب دظء ال قدة مدن خدالل إظودظر اهتمدظم الم ظمدة اللقيقدي هذه اع كظرو كم

بظالسددتمظع ع كددظر الىددظممين  والقمددظء  مددر اع مددظل غيددر المومددة و الممظرسددظت التددي ال 
مى ددر لوددظ و التددي كظ ددت تددز ل الىددظممين لسدد واتو واسددتلداث  قظ ددة الاللدددود و و هدددم 

سددير أي  وائددط تلددول دون جىددل ج ددرال إلكتريدد  الجدددران بددين المددديرين و الىددظممينو و تك
 أك ر سر ة و أك ر ت ظ سية.

 ( مبددظدرة الىمددل اةلكترو ددي بودددق تخمدديص ج ددرال إلكتريدد  مددن 8999بدددأ ولدديش  ددظم )
أسددموب الىمددل التقميدددي المتىظمددل بددن والددذي يتميددز بددظلبطء وعمددة الكىظليددةوكمظ أطمددط أيمددًظ 

ددرين و و توددق هدذه المبدظدرة إلدر تلقيدط  دي تسدىي ظت القدرن الى Six Sigmaمبدظدرة 
 اعهداق بصكر من الىيوب تقريبًظ .
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  اسددتطظ ت ج ددرال إلكتريدد   ددي  وددد ويمددش تلقيددط مددظ لددم تسددتطي تلقيقددن مددي غيددره مددن
رؤسددظئوظ الت كيددذيين السددظبقينو  بكمددل ويمددش و اسددتراتيجيظتن التغييريددة اسددتطظ ت هددذه 

ة تلقط اعرعظم الكبيرةو و تىت ط عديم الجدودة الم ظمة أن تتلول إلر م ظمة متىممةو م ظم
 أك ر من ذل  تلولت ج رال إلكتري  إلر آلة لص ي القظدة و تطويرهم. و اةبداعو و

 University as Learning ًجاَعة نُٓظُة َتعًُةاألضظ ايفًطفية ي: يحاحملوز ايجا
Organization 

تدو ير  درص الدتىمم لمىدظممين بودظو و تسىر الم ظمدظت  دي القدرن اللدظدي و الىددرين إلدر 
استخدام التىمم  ي تلقيط أهدا وظ و تدجيي البلدث و اللدوار و المددظركة و اةبدداع كمصدظدر 

التكظ ددل مددي البيئددةو و تخمددي الجظمىددظت  مددر مسددتوى الم ظ سددة الدوليددة  لمطظعددة والتجديددد و
لدذا يجدب أن يكدون لودظ دور ريدظدي  دي تب ددي  لمىديدد مدن المتغيدرات  دي مجدظل تأديدة و ظظئكودظ

  مظذج لمم ظمة المتىممة .
و ُتىددددد الجظمىددددظت مددددن الم ظمددددظت الخدميددددة إال أن خصظئصددددوظ مغددددظيرة  ددددن الم ظمددددظت 
اة تظجيددةو ليددث تقددوم بتقددديم الىمددم و المىر ددة لمطددالب و إجددراء البلددوث الىمميددةو و يقددي  مددر 

المؤهمدة لددغل الوظدظئق  دي مختمدق القطظ دظتو لدذا  ظتقوظ مسؤولية إمدداد المجتمدي بدظلكوادر 
تسدىر جظهدددة لتلقيدط التميددز  دي مختمددق  ددظطظتوظو وتىتمددد  مدر أداء  مددو هيئدة التدددريس 
الذي ُيم ل رأس المظل الككري  دي الجظمىدةو و يجدب أن يتجدظوز أداءه مىدظيير اعداء اعكدظديمي 

 المتميز المومو ة من عبل إدارة الجظمىة. 
 وم وجظمىدددة كم ظمدددة متىممدددة مدددن ليدددث المكودددالبظلدددث  دددي هدددذا الملدددور الو يسدددتىرض 

متطمبظت التلول لجظمىة متىممةو والقيمة الممدظ ة لمجظمىدظت  الخصظئص واعبىظد و والكمسكة 
تجددظرب  ظلميددة بظةمددظ ة لأدوار أ مددظء هيئددة التدددريس  ددي الجظمىددظت المتىممددةو  المتىممددةو و

   .ل لم ظمظت تىمملجظمىظت الرائدة  ي التلوبىض ال
 اجلاَعة املتعًُة: املفٗوّ و ايفًطفة:

Vincent Tinto :"One of the most important steps Universities can take in 

becoming Learning Organizations is to reorganize their educational activities 

to encourage shared, connected learning experiences". (Tinto ,Vincent, 1997, 

4). 
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والدة مدن أهدم الخطدوات التدي يمكدن أن تتخدذهظ الجظمىدظت لمتلدول لم ظمدظت متىممدة هدي 
 إ ظدة ت ظيم أ دطتوظ التىميمية لتدجيي خبرات التىمم التدظركية المتصمة .

  ودظ  دي إلدداث دورًا مومًظ  ي تقدم اعمدم بظ تبظرهدظ أداة ليويدة ال غ در تمىب ظلجظمىظت  
الت مية  ي جميي المجدظالت االعتصدظدية واالجتمظ يدة و كو ودظ تمتمد  خصدظئص م ظمدظت الدتىمم 
والمتم مددة  ددي   د ددم الدددراكظت مددي المجتمددي الملمددرو وتقددديم التدددريب واالستدددظراتو وتوجيددن 
البلدددث الىممدددي للدددل المددددكالت التدددي تواجدددن البيئدددة المليطدددةو واالهتمدددظم بتخصصدددظت تمبدددر 

 تيظجظت المجتمي لتلقيط التميز المؤسسي.ال
الجظمىددة المتىممددة هددي جظمىددة م كتلددة  مددر مددظ لولوددظو و ت تدددر  يوددظ روح المبددظدرة و و 

التىدظون بدين كظ دة م سددوبيوظو وتسدتكيد مدن كظ دة إمكظ ظتوددظ المىر يدة والبددريةو وتتميدز بوجددود 
مسدتمرة لمجظمىدةو و  ظً ظلدمدرو ظت جظمىية  ظجلة وولددات ذات طدظبي خدظص متطدورة تُددر أرب

لددديوظ تق يددظت لدي ددة ل قددل المىر ددة و  دددر اال جددظزات الىمميددةو و لددديوظ أ مددظء هيئددة تدددريس 
مك وم توليد الد م المظلي الالزم لتمويل ال دظطظت الجظمىيدة المت و دة و و هدي جظمىدة ُتددجي يُ 

و وُتوظق هذه المىر دة بكدل التىمم المستمر و تد م اةبداع و االبتكظرو و ُتدجي إ تظج المىر ة 
 .(Norashikin Hussein, et al, 2014, 300) المستويظت الجظمىية 

و تودددق الجظمىددة المتىممددة إلددر تلقيددط التكظمددل بددين جوددود الويئددة التدريسددية و اةداريددة 
 ةلددداث اةصددالح الجددظمىي بمددظ تددو ره مددن ا خددراط جميددي م تسددبيوظ  ددي الددتىمم والىمددل مىددًظو و
الوصددول إلددر أ مددظط جميددي الىددظممين ومددظ يختز ددون مددن مكو ددظت مىر يددة غيددر ممموسددةو و 
تلسددددين ا تقددددظدات أ مددددظء هيئددددة التدددددريس  لددددو المو ددددةومي االهتمددددظم بددددظلملتوى الىممددددي 

 . ط الدراكة اللقيقية  ي الىمليواستراتيجيظت التدريسو و تلق
المتىممدة أهمودظ  تدو ير الم دظخ  و ه ظ   دة مبررات تد ي الجظمىظت لتب ي  مسكة الم ظمة

الم ظسب لتىميم الطالبو ومواكبدة التغيدر و التطدورو و د دم عددرات أ مدظء هيئدة التددريس مدن 
خددالل الددتىمم المسددتمرو واكسددظبوم موددظرات الىمددل الجمددظ ي وتىمددم الكريددطو و تددو ر لوددم  ددرص 

اةبدددددا ي لدددددى وددددمو  ظلجظمىددددة المتىممددددة تددددتمكن مددددن ت ميددددة التككيددددر ئلطددددرح أ كددددظرهم و آرا
 (Francis, David E. 2014, 16)م سوبيوظ

تلقيدددط الدددتىمم الت ظيمدددي بظلجظمىدددة تب دددي آليدددظت وامدددلة لمدددتىمم الجمدددظ ي يتطمدددب و 
المسددتمر لجميددي الىددظممين بظلجظمىددة مددن أ مددظء هيئددة تدددريس و إداريددين ب ددظًء  مددر رؤيددة 
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 مر دة تسدمح بدظلتىمم الدذاتي ومدتركة  ي وجود عيدظدة جظمىيدة تىمدل  دي إطدظر  قظ دة ت ظيميدة 
  درهظ وتبظدلوظ . سول اللصول  مي المىر ة وتُ  المستمرو و

وترجي أهمية تطبيط التىمم الت ظيمدي  دي بيئدة الدتىمم الجدظمىي إلدر دوره اعم دل  دي الدربط 
داء الجددظمىي و تلقيددط جددودة ء هيئددة التدددريس و ر ددي مسددتويظت اآلبددين تطددوير عدددرات أ مددظ

يدةو و هدذا ُيؤهددل الجظمىدة لمتلدول إلدر م ظمددة متىممدةو  ظلجظمىدظت المتىممددة المخرجدظت الجظمى
 تدظج و ىمم الت ظيمدي أسدظليب جديددة  دي اة هي اعك ر عدرة  مر الت ظ سو و سوق ُيكسبوظ الدت

 (.99و  2119التسويط و إرمظء الىمالء )ليث  مر اللكيم وآخرونو
بظلجظمىظت م ودظ   تب دي القيدظدات الجظمىيدة وه ظ   دة إستراتيجيظت لتكىيل التىمم الت ظيمي 

 مسددكة الددتىمم الت ظيمدديو وتويئددة أ مددظء هيئددة التدددريس  قظ يددًظ لتطبيددط هددذا المكوددومو وا  ددظدة 
صديظغة رؤيددة و رسددظلة الجظمىددة بليددث تبدرز اهتمظموددظ بددظلتىمم الت ظيمددي. و تلسددين إمكظ يددظت 

دريب أ مددظء هيئددة التدددريسو و الجظمىددة ذات الصددمة بددظلتىمم الت ظيمدديو و ر ددي مسددتويظت تدد
تلسين سمىة و مكظ ة الجظمىدة لددى الدرأي الىدظمو و زيدظدة عددرتوظ  مدر االبتكدظر و اةبدداعو و 
عيددظس مسددتويظت الددتىمم الت ظيمددي بظلجظمىددة دوريددًظ مددن خددالل المسددوح الميدا يددة واالسددتبيظ ظت 

ظركددددددة زروطو تم مىظلجددددددة اع دددددددطة اععددددددل إ جظزًا)مبتددددددوالمقددددددظبالت الدخصددددددية  مددددددر أن 
 (.5و  4و 2185/2186
يمكن أن تلقط الجظمىظت  دة مكظسب مدن تب يودظ لكمسدكة الدتىمم الت ظيمدي أهمودظ  تكيدق و 

الجظمىددة مددي المتغيددرات الىظلميددةو و االهتمددظم بظلكددظدر البدددري  و ومددىن  ددي المرتبددة اعولددر 
البيئددة الم ظسدبة لمدددظركظت أ مدظء هيئددة التددريسو و تلديددد مودظم  و يددة  تويئدةبظلجظمىدةو و 

م ظسبة لكل م ومو و م لوم  رص لت مية أ كظرهم سويًظو وزيظدة دا ىيدتوم ليكو دوا أك در ابتكدظرًاو 
صدبح الجظمىدة أك در ا تظجيدة و ُتقددم بدذل  تُ  و تلسين  رط الىملو و جىل المىر ة تدظركيةو و

 قط اع ممية الت ظ سية .خدمظت متميزة و تل
 رصائص اجلاَعة نُٓظُة َتعًُة:

أهددددا وظ ذات  ظدددرة أن تتصدددق الجظمىدددظت المتىممدددة بمجمو دددة مدددن الخصدددظئص أهمودددظ  
ذات عيددظدة مدركددة عهميددة التدددريب و التىمدديم و وهددي ركددز  مددي اع ظمددةو تُ و أ وددظ مسددتقبميةو 

تمتددزم بتددو ير  ددرص  و ر عوتوددظو مصددظد تددرى الىددظممين مددن أهددم أصددولوظ وو اكتسددظب المىر ددةو 



 .......... تصور مقترح إلمكانية تطبيق معايير المنظمة المتعلمة بجامعة أسوان 
 

- 885 - 

الددتىمم بطددرط متىددددة. و تتطمددب الجظمىددة المتىممددة التزامددًظ  ميقددًظ لب ددظء الموددظرات المطموبددة و 
 .يجب أن تدار بوموح وسر ة

و مددن أهددم خصددظئص الجظمىددة المتىممددة )تركددي بددن كددديميس الىتيبدديو هيكددظء  بددد الىزيددز 
 ( 53و  52و 2185سميمظن و 

تو ير متطمبظت ال مدو المو دي ع مدظء هيئدة التددريسو و صدقل مودظراتوم وصدواًل لتلقيدط  .8
 أهداق الجظمىة .

التلسددين المسددتمر لددألداء الجددظمىي مددن خددالل  مميددظت التغذيددة الراجىددة و إ ددراء القظ دددة  .2
 المىر ية .

م مراجىدددة رؤيدددة و رسدددظلة الجظمىدددة وأهددددا وظ بظسدددتمرار مدددن خدددالل التقيددديم المسدددتمر لمقدددي .3
 والممظرسظت الجظمىية .

د ددم التككيددر  وو و تقدددير الت ددوع و د ددم ال قددة والتىددظون و تدددجيي االتصددظالت المكتولددة  .4
 ال ظعدو  و تدجيي الىظممين  مر طرح التسظؤالت لكظ ة عمظيظ التىميم والتىمم .

 إدرا  أ مظء هيئدة التددريس بدأ وم أ مدظء  دظ مين لودم دور  دي تددكيل واعدي الجظمىدة و .5
 مستقبموظ. رسم

تىميط اللدس المو دي  دي بيئدة الىمدل الجدظمىي و  يصدبح البلدث الجمدظ ي جدزءًا ال يتجدزأ  .6
من ممظرسظت أ مظء هيئة التدريس و و يصبح بذل  التىمم الت ظيمدي  تيجدة لتميدة لودذه 

 الممظرسظت .
 تلددول القيددظدات الجظمىيددة مددن عددظدة تىمدديم إلددر عددظدة تىمددم يتخددذون أ مددظاًل عيظديددة مسددؤولة .7

 ةيجظد  قظ ة ت ظيمية تتيح  رص التطور ع مظء هيئة التدريس والىظممين  ي الجظمىة .
الم ظ سة سمة الىصر و و هدي سدبيل لبقدظء الجظمىدظتو لدذا يبغدي  مدر القيدظدات الجظمىيدة  .8

رات و مواجوتودظ مدن خدالل اسدت مظر عدد التىظمل مىودظ بإيجظبيدة و رصدهظ واالستىداد لوظ و
 متىممين. خبرات الىظممين ال

كمددظ تتميدددز الجظمىدددظت المتىممددة بخصدددظئص أخدددرى أهمودددظ ) بددد المطيدددق مصددديطكر و بدددد     
 ( 26و 2181الرلمن بن سظ يةو 

 أن لديوظ استراتيجية لمتغيير الت ظيمي و و تىتمد الىمل الجمظ ي  ي ولداتوظ الت ظيمية . .8
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أن لديوظ آلية لتمكين الىظممين بوظ وجىموم عظدرين  مر التصرق والتلر  بكظ ميدة ومرو دة  .2
. 

أ وظ تتب ر الويكل الت ظيمي اع قي والذي يتكون من  ددد ملددود مدن المسدتويظت اةداريدة  .3
. 

الويكدددل الت ظيمدددي الددددائري لمدددمظن تدددد ط و ا سددديظب المىمومدددظت  دددي كظ دددة  أ ودددظ تتب دددر .4
 االتجظهظت .

ر ع وات اتصظل سريىة تسمح بتبظدل خبرات وتجظرب الىدظممين بودظ بددكل ُيلقدط سدر ة توا  .5
 التكظ ل بي وم 

 قدددط بدددل تددددمل اع مدددظء  الىدددظممين مدددظء اع مدددر  قدددط ال تدددؤ ر بودددظ أ ظمدددة الدددتىمم أن  .6
 المستقبميين أيمًظ من واعي تراكم الخبرات واالستكظدة من التجظرب السظبقة.

بظلجظمىدددة يدددرتبط مبظددددرة بظالسدددتكظدة مدددن كدددل اع دددراد ممظرسدددي الدددتىمم  جدددظح الىدددظممين أن  .7
 الت ظيمي.

وجددد التبددظدل مددي غيرهددظ مددن الجظمىددظت إال أ ددن يُ  مىظددم أصددول الجظمىددة عظبمددة لمتقددظدم وأن  .8
   صر وليد  قط لن عوة الترجيح و و هو رأس المظل البدري الم تل و المبتكر .

س تتميددز الجظمىددظت المتىممددة بددد )إ جددي طمىددت و مددر صددىيد تمكددين أ مددظء هيئددة التدددري
 ( 416و 2185 صيق ميخظئيلو 

 وجود مستوى  ظل من ال قة بين أ مظء هيئة التدريس والقيظدات الجظمىية . - أ
وجددود تركيددز مك ددق  مددر الطمبددة و أ مددظء هيئددة التدددريس كقددوة موجوددة رئيسددية لصدد ي  - ب

 جميي القرارات .
 مدكالت التي تىيط تىمم الطالب .وجود لمظس إزاء التىظمل ال ظجح مي ال - ت
 وجود ا تقظد عوي من أ مظء هيئة التدريس بأ وم يتمتىون بقدرات  ظلية . - ث
وجود أ مظء هيئة التدريس يىممون بجد  لو تطدوير الجظمىدة مدن خدالل الدراسدة والتأمدل  - ج

 و رص ال مو .
 جظمىية . وجود بيئة جظمىية تد م تمكين الطالب بليث يمظرسوا أدوارهم  ي الليظة ال - ح
تقميص اللدود بين الجظمىدة و المجتمدي بمدظ ُيمبدي متطمبدظت الجظمىدة والتيظجدظت المجتمدي  - خ

 المليط .
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 أبعاد اجلاَعة املتعًُة:

ُتىددد الجظمىدددظت بيئدددة م ظسددبة لتطبيدددط مىدددظيير الم ظمددظت المتىممدددة  ظدددرًا لمددظ تمتمكدددن مدددن 
بظسددتمرارو و تتكددون الجظمىددة مددن إمكظ يددظت مظديددة وبدددرية تسددوم  ددي توليددد المىر ددة وتطويرهددظ 

ل ولدات إدارية ذات استقاللية تمك وظ من التىمم دون أن تقيدهظ اع ظمة البيروعراطيدةو و تلدو
يتم مدن خدالل تلقيقودظ عربىدة أبىدظد رئيسدية هدي )سدىود الجظمىة إلر م ظمة متىممة ُيمكن أن 
 ( 5و   4هدو 8434-هد 8433بن  بد الجبظر بن هويدي اللظر يو 

التكصيالت الدعيقدة  دي  رؤية الىالعظت و خاللن رؤية ال ظظم ووُيمكن من التككير ال ظمي    .8
 آن والد.

 ددي الجظمىددظت المتىممددة يددتم  وو هددي التددي تم ددل الق ظ ددظت لدددى اع ددراد  ال مددظذج الىقميددة  و .2
و إ دظدة صديظغة و اةداريدين  التىدرق  مدر ال مدظذج الذه يدة   دد أ مدظء هيئدة التددريس و

هيموظ بمدظ يلقدط التكظمدل بدين أدوار الجظمىدة ال ال دة )التددريس والبلدث الىممدي وخدمدة مكظ
 المجتمي (.

االتقددظن الدخصددي  و يى ددي أن الجظمىددظت تددتىمم لتصددبح م ظمددظت متىممددةووتلث م تسددبيوظ  .3
هي ال تىتمد  مر المىر ة التي تدأتي مدن   مر زيظدة مىر توم ليصموا إلر مرلمة اةتقظنو و

 لسددب بددل تتىددداه إلددر المىر ددة التددي تتولددد  ددي المسددتويظت كظ ددةو  ظلجظمىددة  عمددة الوددرم
 لكز م تسبيوظ  مر ابتكظر المىر ة بظستمرار .المتىممة تُ 

 وو ىطددي لمقددظت الددتىمم  رصددة لملصددول  مددر مىمومددة جديدددةتُ ليددث الددتىمم   ددظئي اللمقددة   .4
المىمومظت الجديدة  دي مدبط ستخدم استخداموظ بطريقة م مرو  كي التىمم اعلظدي اللمقة تُ 

ال مددظذج الىقميددة لأل ددرادو أمددظ  ددي   ىظليددة الم ظمددة دون إلددداث تغييددرات  ددي عدديم الم ظمددة و
ذج طبيىددة ال مددظ مددة المىمومددة وءمكن مددن خاللددن عيددظس مدددى مالالددتىمم   ددظئي اللمقددة  دديُ 

ىظليدةو كمدظ  ددم االكتكدظء بمدبط الكو داء الم ظمدي لألجدودو الىقمية من أجل التغيير  دي اآل
أن تطوير الىالعظت الخظرجية لمجظمىة بظلمجتمي ُيىطي تغذية راجىة  ن المددظركة الجظمىيدة 

 اعمر الذي يكيدهظ  ي تمبية لظجظت المجتمي بدكل كبير .
 َتطًبات ايتخوٍ جلاَعة َتعًُة:

ن تتىمم الجظمىظت إذا تىمم جميي اع راد الم تسدبين لودظ مدن أ مدظء هيئدة تددريس و إداريدي
ذا تدددم تددددكيل ال مدددظذج  و طدددالبو و دارت  جمدددة تىممودددم بظلسدددر ة الم مدددر و بدددال مددددكالتو وا 



 .......... تصور مقترح إلمكانية تطبيق معايير المنظمة المتعلمة بجامعة أسوان 
 

- 888 - 

الذه يدددة لكدددل  دددرد بودددظو و تدددم تبدددظدل المىدددظرق و المودددظرات و تجديددددهظ بظسدددتمرار و و تىظو دددت 
مجمو ظت الىملو   دئدذ تدتىمم الجظمىدة و تزدهدر وُتصدبح عدظدرة  مدر الم ظ سدةو و ُيصدبح لودظ 

ين التميزو  من خالل التىمم الت ظيمي يكتسب أ مظء هيئدة التددريس مىمومدظت السبط  ي ميظد
 جديدة و يستطيىون تلقيط أهداق الجظمىة.

يتطمدددب تلدددول الجظمىدددة إلدددر م ظمدددة متىممدددة تخميودددظ  دددن الويظكدددل و اعسدددظليب اةداريدددة 
للصدول  مدر التقميديةو و تب ي أ مظطًظ لدي ة مالئمة ل در  قظ دة تىمدم تسدتطيي بودظ الجظمىدة ا

المىر ة التي تمك وظ من إجراء تغييرات مستمرةو و اتبظع اعسدظليب الىمميدة  دي توظيدق المدوارد 
البدرية لتلسين آدائوظو و االرتقظء بمستوى الخدمظت التي تقددموظو و إ دظدة صديظغة وظظئكودظ 

ظت لتكددون عددظدرة  مددر تمبيددة لظجددظت المسددتكيدين و رغبددظتومو و بمددظ يت ظسددب ومسددتوى الخدددم
 ( .2و 2185المقدمة  ي المؤسسظت الجظمىية الم ظ سة )وردة  بد الكريم الدسوعيو 

ويجددب تددوا ر مجمو ددة دددروط لتلددول الجظمىددظت إلددر م ظمددظت متىممددة أهموددظ )سددىود بددن  بددد 
 ( 75و 2183الجبظر اللظر يو  

والبيئدة تلقيط الدراكة المىر ية بين أ مظء هيئة التدريس بظلجظمىة و الطدالب واةداريدين  - أ
 المليطة .

 استغالل الجظمىظت لمتك ولوجيظ كوسيمة لمتىمم وتلقيط الدراكة المىر ية . - ب
تب دددي الجظمىدددظت اسدددتراتيجيظت الدددتىمم مددددى الليدددظةو و ُتددددجيي اةبدددداع والتجديدددد و روح  - ت

 المغظمرة لدى الطالب 
 دددي القطظ دددظت اعكظديميدددة  Sengeممظرسدددة المدددوابط الخمسدددة لمم ظمدددة المتىممدددة لدددد  - ث

 واةدارية بظلجظمىة.
تطبيط مكووم إدارة المىر ة بظةدارات الجظمىية وتطدوير  العدظت اتصدظل عويدة بدين الجظمىدة  - ج

 وبيئتوظ الخظرجية .
و تتطمددب الجظمىددة المتىممددة تددوا ر مجمو ددة كبيددرة مددن المددوارد مددن أجددل البقددظء وآداء   

 دددي )التمويدددل و أ مدددظء هيئدددة التددددريس و القيدددظدات موظمودددظ ب جدددظحو و تتم دددل هدددذه المدددوارد 
اعكظديمية و اةدارية و الىظممين(و و تَد م االسدت مظر الجيدد لملكدظظ  مدر مركزهدظ الت ظ سديو و 
تقوم بإجراء تغييرات واسىة  ي وظظئكوظو و تويئة م ظخ م ظسب يسدمح بمددظركة أ مدظء هيئدة 

المىمومدظت بلريدة وتددجيي التككيدر ال ظمدي و و التدريس  ي ص ي القرارات الجظمىيةو و تبظدل 



 .......... تصور مقترح إلمكانية تطبيق معايير المنظمة المتعلمة بجامعة أسوان 
 

- 889 - 

ب ددظء ذاكرتوددظ الت ظيميددةو و ت ميددة عدددرات الىددظممين بظلجظمىددةو و اسددتلداث ع ددوات تددربط تىمددم 
 (.  32و  2185أ مظء هيئة التدريس بسيظسظت الجظمىة )مىن الىيظصرةو خمود اللظر يو 

ريس و تىمدم الجظمىدةو ليدث  ي الجظمىظت ال ظدئة ال يوجد  رط بين تىمم  مو هيئة التدد
يبدأ تىمم الجظمىدة   ددمظ يدتم تبدظدل المىدظرق و المودظرات بدين أ مدظء هيئدة التددريس بودظو  دم 
تىمل الجظمىة  مر كتظبدة الد ظم المختمكدة و المىمومدظت و الخطدط اةسدتراتيجية و التىميمدظت و 

ىممتددن الجظمىددة و مددظ  لوهددظو  ددم تخزي وددظ  ددي اللظسددبظت اآلليددة وأدلددة التدددريبو و مىظددم مددظ ت
اكتسبتن من موظرات خالل س وات سظبقة يبقر  ي اعذهظنو ليث ت كرد كل جظمىة  بمدظ تىممتدن 
ليكون هو أسظس  جظلودظو  تتددكل داخدل الجظمىدة مجمو دظت  مدل يطمدط  ميودظ ا مجمو دظت 
 التطبيدددطاو و هددددي تتبددددظدل المىددددظرق و المكددددظهيم المو يددددة و الىالعددددظت اة سددددظ ية و التجددددظرب
السظبقةو و تىتمد عددرة الىدظممين  مدر الدتىمم و اة جدظز  مدر ا ذاكدرة التطبيدط ا أو أهدل الخبدرة 

 المتراكمةو و  ظتل التكظ الت بين خبرات و مىظرق كظ ة الموارد البدرية بظلجظمىة .
 َساحٌ تطوز ْطج اجلاَعة نُٓظُة َتعًُة: 

سددتويظت( ممرالدل ) سدت Chinowsky & Carrillo (2007: 126)يسدتىرض 
رئيسددية ل مددل الجظمىددة كم ظمددة متىممددة تطبددط اسددتراتيجيظت الددتىمم الت ظيمددي و  مميددظت إدارة 

 المىر ةو و هذه المرالل هي 
 ي تلول الجظمىة إلدر م ظمدة متىممدة. و   وراً   و يتميز بظلبدء Level 0المستوى صكر  .8

 لوظ  لم ظمة متىممة. يىتبر هذا المستوى بم ظبة  قطة اال طالط اعسظسية  مر طريط تلو 
  و يركز  مر ب ظء القدرات القيظديدة الالزمدة لال تقدظل بظلجظمىدة  Level 1المستوى اعول  .2

لتصبح م ظمة متىممة بدءًا من المستوى الكردي الذي يوتم بصدقل الككظيدظت القيظديدة لددى 
 يدة التلتيدة الىظممينو و يتميز هذا المستوى ببدء تركيز الجظمىة  مر تطوير الىمميدظت والب

التي ستلتظجوظ مستقباًل  دي المددظركة  دي تبدظدل المىر دة و و التدي ُتىدد الركيدزة اعسظسدية 
 لب ظء الم ظمة المتىممة.

  و يتميز بظال توظء من إلدداث  مميدظت التلدول المطموبدة  دي  Level 2المستوى ال ظ ي  .3
ر م ظمدددة متىممدددة  مدددر عيدددظدة الجظمىدددة والىمميدددظت والب يدددة التلتيدددة الالزمدددة لتلويمودددظ إلددد

كمدظ يتميدز هدذا المسدتوى بسدىي الجظمىدة إلدر تلقيدط أكبدر  والمستويين الكردي والجمدظ ي
اسددتكظدة ممك ددة مددن الجوا ددب االتصددظلية لىمميددة الددتىممو ولدددوث المرالددل اعوليددة لمتغيددر 
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ال قدددظ ي  مدددر المسدددتويين الكدددردي والجمدددظ يو  مددداًل  دددن السدددىي الل يدددث لدددد م جودددود 
  ظء ع وات اتصظل مكتولة مي اآلخرين  مر مستوى الجظمىة.المدظركة ب

  و يتميددز بتطبيددط  مميددظت مؤسسددية متكظممددة لددد م الددتىمم Level 3المسددتوى ال ظلددث  .4
الجدددظمىي ككدددل مدددي التركيدددز  مدددر ب دددظء  قظ دددة دا مدددة لمدددتىمم  مدددر المسدددتويين الكدددردي 

تبدددظره ألدددد المتطمبدددظت والجمدددظ ي. وخدددالل هدددذا المسدددتوى تلديددددًا ال ي ظدددر إلدددر الدددتىمم بظ 
اعسظسية ة داد المدوارد البددرية و و لكدن ُي ظدر إليدن ه دظ بظ تبدظره جدزءًا أسظسديًظ ال يتجدزأ 

 من الىمل الوظيكي لمكرد ومسيرتن المو ية.
  وتتميدز  يدن الجظمىدة بظل مدل ال سدبي كم ظمدة متىممدة تطبدط Level 4المستوى الرابدي  .5

التصدظلو والمددظركة  دي تبدظدل المىر دة لتصدبح جدزءًا إدارة المىر ة  ي ظل تلول  مميظت ا
كمظ يتميز هذا المستوى كذل  بدد م القيدظدة و أسظسيًظ ال يتجزأ من  قظ ة المؤسسة الجظمىية

دون اسددت  ظء  لجوددود ومبددظدرات الددتىمم المطبقددة داخددل الجظمىددةو و  مددر كظ ددة المسددتويظت 
بظلتىمم اللدظدث داخمودظ  مدر المسدتويين  ماًل  ن تركيز  قظ ة الجظمىة بقوة  مر االرتقظء 

 الكردي والجمظ ي.
  و يتميز بوصدول الجظمىدة لمسدتوى كظمدل مدن ال مدل  مدر Level 5المستوى الخظمس  .6

 طريط التلول لتصبح م ظمة متىممة تطبيط المىر ة و ت درهظ  مر  طظط واسي  مميًظ.
 أدواز أعطاء ٖيئة ايتدزيظ يف اجلاَعات املتعًُة:

خمسة أ دواع مدن اع ددطة التدي يمىدب  يودظ أ مدظء هيئدة التددريس  Dessterاعترح 
بظلجظمىددظت دورًا مومددًظ بودددق ب ددظء الجظمىددة كم ظمددة متىممددةو وتتم ددل هددذه اع دددطة  ددي )ليددث 

 ( 85و  84و 2114سىدهلل لسينو 
الجظمىة كم ظمة متىممة تىتمد  مر الطرط الىممية  ي لل المدكالت ذاتيًظ مدن خدالل عددرة  .8

تلويموددظ إلددر مىمومددظت بظسددتخدام أسددظليب  أ مددظء هيئددة التدددريس  مددر مىظلجددة البيظ ددظت و
دائوددم .  مدد اًل آتطددوير  هددذا يتطمددب تدددريب أ مددظء هيئددة التدددريس و إلصددظئية بسدديطةو و

المسدوح  قر  يوظ الىظممون تددريبظت  مدر كيكيدة إجدراء المقدظبالت ويتمَ  Xeroxدركة  ه ظ 
 رمدددوظ  دددي  تلميدددل البيظ دددظت و جمدددي المىمومدددظت و اع كدددظر و  تدددظجذلددد  ال  الميدا يدددةو و

 مخططظت إلصظئية بسيطةو و ومي خطة لإلجراءات المزمي اتخظذهظ للل المدكالت.
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التجدظرب الىمميدة التدي تودتم  الجظمىة كم ظمة متىممة بدكل أسظسي  مر الخبرات و ا تمظد .2
اسددتمرت بددظجراء تجددظرب  Style Marckerبظلبلددث  ددن المىددظرق الجديدددةو م اًل دددركة 

 ممية لتلسين التك ولوجيظ وزيظدة اال تظجيدة مدي تخكديض التكمكدةو و يمىدب المدورد البددري 
دورًا مومددًظ لتطددوير التوجيوددظت المبي ددة  مددر التجددظرب الىمميددةو كمددظ  جلددت دددركة ج ددرال 

التددي   GM(  ددي ب ددظء  كسددوظ وتلولددت إلددر م ظمددة متىممددة مقظر ددة بدددركة GEالكتريدد  )
بقيددت لمدددة سدد وات مت ظسددية مددظ يلدددث مددن لولوددظ مددن تقدددم تك ولددوجي وم ظ سددة الدددركظت 
لوددظو  قددد أدركددت مددؤخرا اعخطددظء التددي وعىددت  يوددظ   دددمظ اللظددت  قدددان جددزء مددن لصددتوظ 
السوعيةو و أرسمت مدراء   يين إلر اليظبظن لدراسة ابتكظرات المص ي مدن أجدل ب دظء مودظرات 

 تجظرب الىممية من خالل برامل تدريبية .تقييم الخبرات و ال
 دورًا مومًظ لتسدويل الدتىمم مدن خدالل الخبدرات السدظبقةو والبدديمىبظن التطوير  التدريب و أن .3

الى ظصدر مدن خدالل  متىدددة م ظوميدة رؤيدة و دط التددريس هيئدة عددرات أ مدظء تطدوير من
 أو تدريسدية ) سالتددري هيئدة أدوار أ مدظء تطدوير تسدتودق ددظممة تطدوير تب در بدرامل

 .سموكية(  أو مىمومظتية أو تقويمية أو إدارية أو بل ية
قظر ددة الم ظمددة المتىممددة تددتىمم مددن خددالل التددأ ر بددظآلخرين   و ذلدد  بظسددتخدام أدوات المأن  .4

إلداث تغيير  ي الجظمىظتو وذل  مدن خدالل المددظركة  داء والمرجىية كأسموب لتلسين اآل
داء اآلخددرين يسدت تقميددًا آلغيرهدظ مدن الجظمىدظت الرائدددةو وهدي ل دي المىدظرق والخبدرات مددي 

لموصدول إلدر مسدتواهم  قدط لكدن لمدتىمم مد ومو ويجدب تددريب أ مدظء هيئدة التددريس  مددر 
 دراسة الممظرسظت الك ية اع مل . أسموب المقظر ة المرجىية و

بكىظليدة  دي كدل الم ظمة المتىممة تىتمد  مر تلويل المىر ة من خالل  درهظ بسدر ة و أن  .5
أجددزاء الجظمىددةو وُيسددوم التدددريب والتطددوير ه ددظ  ددي التدددجيي والى ظيددة كمددظ يكىددل الخبددراء 

 تمظمظ.
و ي سبيل تلول الجظمىة إلر م ظمة متىممة يجب أن يكون أ مظء هيئة التدريس ددركظء 
مددي الطددالب  ددي صدد ي مجتمددي تىميمددي  ددي عظ ددظت تدريسددية مدددغولة دائمددًظ ب قظ ددة االسددتكوظم 

يبتكدرون سدويًظ الكدرص مدن أجدل و ليث أيمًظ دركظء مي الطالب  ي  ممية التىمم  التلقطو وو 
التىممو و التلدي الدذي يدواجووم ه دظ هدو كيكيدة اسدتيكظء لظجدظت الدتىممو  ودم  مدر درايدة بدأن 

التغييددر البددد أن يلدددثو لددذل   وددم يدددجىون التجريددب لموعددوق  مددر  الددتىمم  مميددة مسددتمرة و
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 مديوم أن يكو دوا عدظدرين  مدر مواكبدة التطدور ليكو دوا  الجديددة  دي مجدظل  ممودمو والتطورات 
 (.8653و 2188)ملر ليدر  خمرو سظمي  بد اهلل خصظو ةو  أ مظء  ظ مين 

 ايكيُة املطافة يًجاَعات املتعًُة:

ُيجمي الىديد من المككرين المىظصرين  مر أن بقظء الم ظمدظت و جظلودظ  دي الظدروق 
يىتمد  مدر عددرتوظ  مدر التلدول إلدي م ظمدظت تىمدم وممظرسدة الدتىمم الت ظيمدي الدذي المىظصرة 

يلدددث عيمددة ممددظ ة  ددي أ مظلددن و تظئجددنو ولددذا تتوجددن الم ظمددظت  لددو تلويددل مددظ تىممتددن إلددر 
م تجظت وخدمظت و العظت و مميظت جديدة تصل إلر السوط بدكل أ مل وأسدرع ممدظ يدأتي بدن 

 الم ظ سون .
ظت لمكودوم الم ظمدة المتىممدة يوجدد عيمدًظ ممدظ ة تمك ودظ مدن تلسدين إن تب ي الجظمى

أدائوددظو وت ميددة عدددرتوظ و تطددوير رأس مظلوددظ الككددريو والددذي ُيم ددل مجمو ددة المىددظرق والخبددرات 
والمودددظرات والمواهدددب والىمميدددظت والويظكدددل وأ ظمدددة الىمدددل واةجدددراءات وددددبكة الىالعدددظت التدددي 

يكوظ لتلقيدط أهددا وظ بككدظءة و ظ ميدةو و يتمدمن رأس المدظل تمتمكوظالجظمىةو والتي يمكن توظ
الككددري بظلجظمىددة كددل الموجددودات الجظمىيددة غيددر الممموسددة التددي تتمددمن الىمميددظت والقدددرات 
واةبداع و براءات االختراع  ماًل  ن المىر دة المدم ية ع مدظء هيئدة التددريس و مدواهبوم و 

 (.82و 2184ين د ظوة الزيظديو موظراتوم )صظلح  بد الرمظ رديدو صبظح لس
ومن أهم القيم الممظ ة التي يمكن أن تلققوظ الجظمىدظت المتىممدة )جمدظل ملمدد أبدو الو دظ     

 ( 28و 21و 2186وآخرونو 
تلسدددين مخرجدددظت الجظمىدددة و ليدددث تدددتم  مميدددظت التىمددديم والدددتىمم  والتقدددويم أ  دددظء الىمدددل  .8

 المؤسسي الجظمىي.
مرورة أن ُتصبح الجظمىظت ذات ككدظءة أكبدر و تلقدط درجدة أ مدر مدن رمدظ المتىممدين و  .2

 المجتمي .
اسددتخدام بدددائل  جديدددة للددل المدددكالت الجظمىيددة  ددي مجددظل التدددريس و البلددث الىممددي و  .3

 خدمة المجتمي .
ب ظء القدرة الت ظ سية  ي الجظمىظت و تلسين ومىوظ بين م يالتوظ  مر المسدتوى الملمدر  .4

 أو الدولي.
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تمبيددة المتطمبددظت االجتمظ يددة و التىميميددة و التك ولوجيددة و االعتصددظدية لمجتمددي المىر ددة  .5
 بظلجظمىة . 

 ت مية جدارات أ مظء هيئة التدريس  ي مجظلي التقييم الذاتي و التوجين الذاتي . .6
ت مية الىمل الجمظ ي و تىمم الكريدط بدين أ مدظء هيئدة التددريس بمدظ يد ىكس  مدر جدودة  .7

 دائوم.أ
تغييددر  قظ ددة أ مددظء هيئددة التدددريس و الىددظممين لتصددبح  قظ ددة دا مددة لمجددودة و الددتىمم  .8

 المستمر.
 َؤغسات قياع ايتعًِ ايتٓظيُي باجلاَعة :

ُيىتبددر المقيددظس اللقيقددي لمجظمىددة المتىممددة هددو عدددرتوظ  مددر ترجمددة المىددظرق والخبددرات 
خدالل الجمدي بدين القددرة  مدر إدارة  الجظمىية إلر م تجدظت وخددمظت جظمىيدة جديددةو وذلد  مدن

القدددرة  مددر التغييددر بدددكل مسددتمر لتلسددين  ظ ميددة الجظمىددةو  ظلمىر ددة مددرورية  المىر ددة و
لمتىمم و لكن الجظمىظت تلتظج أيمدًظ إلدر القددرة  مدر ومدي المىدظرق مومدي التطبيدطو  دظلمواد 

 ة . المىر ية وعدرات التىمم ُتىد من طرط تلقيط مزايظ ت ظ سية مستدام
يتطمب عيظس مسدتويظت الدتىمم الت ظيمدي ومدي مىدظيير و مؤددرات تسدتطيي الجظمىدة مدن و 

خاللوظ التلقط من  ظ مية مسظرات التىمم واعدوات واعسظليب واالستراتيجيظت المتبىدةو و إ دظدة 
 وتقييم الجظمىة عبىظد التىمم الت ظيميو وتصليح اال لر ظت بمظ يلقط أهددا وظ اةسدتراتيجية.  

)أكددرم كمددظ يمددي يمكددن تلديددد بىددض اع دددطة الجظمىيددة التددي ُتىتبددر مؤدددرات لمددتىمم الت ظيمددي 
 ( 258و  251و 2183ملسن  اليظسريو ظكر  ظصر لسينو 

المقررات الىممية  من ليدث ددموليتوظ ومددى ارتبظطودظ بدظلواعي الىممدي لمبيئدة التدي تتواجدد  .8
  يوظ الجظمىة.

أسظسدديًظ  ددي الىمميددة التىميميددة مددن خددالل مسددتواه   مددو هيئددة التدددريس  بوصددكن مدددخالً  .2
الىممي و عدرتن  مر ت مية موظراتن الككرية من خالل المتظبىة المستمرة لمتطدورات اللظد دة 

  ي مجظل تخصصن .
مواصدمة التطدور  دي مجدظل  الطظلب   و ذل  من خالل ت مية عدراتن  ي البلدث المسدتمر و .3

 اختصظصن .
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تلسين و تطدوير  مميظتودظ الداخميدة عدرة الجظمىة  مر تلقيط التميز التدغيمي  من خالل  .4
 الخظرجية . و

مقظييس أخرى   م ل  دد اةمظ ظت التك ولوجيدة اللدي دة و بدراءات االختدراع التدي تقددموظ  .5
و لجظمىدة لمم تسدبين إليودظ داخدل الجظمىدة أىقددهظ االجظمىةو و دد الدورات التدريبية التي ت

خظرجوظ و و المواصكظت الكريدة  لمخدمظت الجظمىية مقظر ة بظلجظمىدظت الم ظ سدةو وتلقيدط 
 االستجظبة السريىة لمتغيرات البيئية.

وه ظ  مجمو ة أخرى من المىدظيير لقيدظس مددى تطبيدط الجظمىدة لكمسدكة الدتىمم الت ظيمدي 
يتمدددم وظ الجددددول   دددي مدددوء  مميدددظت إدارة المىر دددة وتدددم تطبيقودددظ  مدددر جظمىدددظت  يت دددظم  و

   (Ngoc, and et al , 2016, 98)التظلي
  ( 1عذٚي )

 ِإششاد ل١بط اٌزؼٍُ اٌزٕظ١ّٟ فٟ ػٛء ػ١ٍّبد ئداسح اٌّؼشفخ ِؼب١٠ش ٠ٚٛػؼ 

Knowledge 

Acquisition 

(KA) 

 اوزغبة اٌّؼشفخ

 رى٠ٛٓ شجىخ ػاللبد ع١ذح ٚ رؾبٌفبد اعزشار١غ١خ  -

اٌزٛاطللً ِللغ اٌؼٍّللبء ٚ اٌخجللشاء اللبسط اٌغبِؼللخ ٌٍزؼللبْٚ فللٟ ِغللب د اٌزللذس٠ظ  -

 ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ 

 رشغ١غ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍّشبسوخ فٟ شجىبد رؼٍُ ١ِٕٙخ أاشٜ . -

رشغ١غ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ  اٌّإرّشاد ٚاٌّؼبسع اٌذ١ٌٚخ ٚ  -

 ٚسػ اٌؼًّ 

 بء ثبٌجؾش اٌؼٍّٟ .رشغ١غ ع١بعبد اٌغبِؼخ فٟ ا سرم -

 داءاد اٌغبِؼخ .آرطج١ك أفىبس ؽذ٠ضخ ِٚزطٛسح ٚ ِّبسعبد ِٕٙغ١خ ٌزؾغ١ٓ  -

 اإلعشاءاد ٚاٌغ١بعبد اٌذاا١ٍخ ثبٌغبِؼخ رذػُ اإلثذاع ٚا ثزىبس . -

Information 

Distribution 

(ID) 

ٔشش ٚرٛص٠غ 

 اٌّؼٍِٛبد

 اٌغبِؼخ .رؼش٠ف أػؼبء ١٘ئخ رذس٠ظ ثّؼٍِٛبد اعزشار١غ١خ ػٓ أ٘ذاف  -

 ػمذ اٌّإرّشاد ٚا عزّبػبد اٌذٚس٠خ ثبٔزظبَ ثبٌغبِؼخ ٚ ٔشش ٚ رٛص٠غ األفىبس اٌغذ٠ذح . -

 ٠زُ رشغ١غ رجبدي اٌخجشاد ث١ٓ اٌى١ٍبد ٚاأللغبَ اٌّخزٍفخ . -

 رشغ١غ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ ا ٔؼّبَ ٌفشق ِخزٍفخ .  -

 ػخ .رؾم١ك اٌزىبًِ ٚ شفبف١خ اٌّؼٍِٛبد ٚ رٛص٠غ اٌّؼٍِٛبد ثغش -

 رخظ١ض ِٛالغ ٌالرظبي فٟ اٌغبِؼخ ٌغّغ ٚ رجبدي األفىبس اٌغذ٠ذح ٚٔٙظ اٌؼًّ . -

Information 

Interpretatio

n (II)  رفغ١ش

 اٌّؼٍِٛبد

 اٌزضاَ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌى١ٍبد ِٚشبسوزُٙ فٟ رٕف١ز سؤ٠خ اٌغبِؼخ ٚأ٘ذافٙب .  -

 ٚعٛد ؽٍٛي فؼبٌخ ٌٍّٕبصػبد ث١ٓ اٌى١ٍبد ِٓ االي إٌّبلشخ ٚ رجبدي اٌخجشاد . -

 أزشبس صمبفخ اٌؼًّ اٌغّبػٟ فٟ اٌغبِؼخ . -

اٌزٕللبٚة اٌللذااٍٟ ثلل١ٓ اٌم١للبداد اٌغبِؼ١للخ ٚاٌؼللب١ٍِٓ ثبٌغبِؼللخ ٌٍؾظللٛي ػٍللٝ ِض٠للذ ِللٓ  -

 اٌخجشح .

 ِؼخ .رجبدي اٌخجشاد ث١ٓ اإلداساد اٌغبِؼ١خ ٌزى٠ٛٓ فُٙ ِشزشن فٟ عب -

Organization

al 

Memory 

(OM) 

 اٌزاوشح اٌزٕظ١ّ١خ

 ٚعٛد لبػذح ث١بٔبد ٌٕزبئظ اٌجؾٛس رخض٠ٓ ٚاعزشعبع .  -

 عٌٙٛخ ا رظبي ث١ٓ اٌّؾبػش٠ٓ ٚاٌؼٍّبء ٚاٌخجشاء . -

 اعزخذاَ ِؼٍِٛبد ٚث١بٔبد لبػذح ث١بٔبد اٌطالة فٟ اٌغبِؼخ . -

 رطج١ك اٌجشِغ١بد ٌّخزٍف اٌؼ١ٍّبد فٟ اٌغبِؼخ . -

 ئربؽخ لبػذح ث١بٔبد ِش٠ؾخ ٌالعزخذاَ ثبٌى١ٍبد . -
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 ايتجازب ايعاملية يتخوٍ اجلاَعات ملٓظُات َتعًُة:

 : Motorola University.  يسبة جاَعة َوتوزوال 1

ُتىتبر دركة موتوروال إلدى الدركظت الرائدة  ي مجظل اةلكترو يظت تأسست م ذ أك در مدن 
 ظمددًظو و تدددتور بسددمىة كبيددرة  ددي م تجظتوددظ و خدددمظتوظو ولصددمت خددالل مسدديرتوظ  مددر  75

الىديد من الجوائز أهموظ جظئزة مظلكوم بميدج لمجودةو و وصكتوظ الجمىية اعمريكية لمتددريب و 
وظ مؤسسة متميزة  ي الدتىمم الت ظيمديو و يمدظ يمدي بىدض مالمدح تجربتودظ الرائددة ) التطوير بأ 

 ( 285 – 893و 2119 بد اللميد عر يو 
م( إ دددظء جظمىددة موتددوروال لتتددولر مسددؤولية تىمدديم و 8981عددررت دددركة موتددورال  ددظم ) -

 تمدي تدريب موظكي الدركةو و إجراء البلوث التي تخدم  دظط الدركة و الصد ظ ة التدي ت
 إليوظ.

أصبلت جظمىة موتوروال مسؤولة  ن  مميدظت الدتىمم الت ظيمدي التدي توددق إلدر االرتقدظء  -
 داء الدركة لتكون  ي مقدمة الدركظت الىظلمية  ي القرن اللظدي والىدرين .آبمستوى 

ب وظية  قد ال مظ ي ظت من القرن الىدرين اتسي  ددظط جظمىدة موتدوروالو و أصدبلت تقددم  -
 ىميمية والتدريبية  ي جميي أ لظء الواليظت المتلددة اعميريكيدة ولدول الىدظلمو وبرامجوظ الت

الذي يسظهم  ي عيظس مددى ا لدراق  وو  Six Sigmaادتورت الجظمىة بظبتكظرهظ مكووم 
 ممية مظ  ن اعهداق الم دودة لوظو و تقددم الجظمىدة  دي مدوء هدذا المكودوم الىديدد مدن 

 االستدظريةو و تم ح اال تراق بتطبيط هذا المكووم .الخدمظت  البرامل التدريبية و
تقددددم جظمىدددة موتدددوروال لظليدددًظ مجمو دددة مت و دددة مدددن البدددرامل التىميميدددة و التدريبيدددة ذات  -

الىالعة بص ظ ظت الدركة و أ مظلوظ لمختمق الموظكين و الىمالء و الموردونو و تختمدق 
تدددريب التددي تسددتخدموظ بمددظ يخدددم المومددو ظت التددي ُتدرسددوظ الجظمىددة وأسددظليب التىمدديم وال

اعهددداق اةسددتراتيجية لمدددركة  ددي اللصددول  مددر ميددزات ت ظ سددية و مواكبددة االلتيظجددظت 
 المتغيرة لمسوط.

خًرجددت الجظمىددة آالق الىمددظل المددزودين بظلموددظرات التددي سددظ دت موتددوروال  ددي اختصددظر  -
يكيددة اعولددر التددي الخطددوات التددي يمددر بوددظ الم ددتلو و أصددبلت دددركة اةلكترو يددظت اعمر 

 ت ظ س دركظت اةلكترو يظت اليظبظ ية داخل اليظبظن  كسوظ .
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تستخدم جظمىة موتوروال ألدث التق يظت  دي تلقيدط أهددا وظ  دي التىمديم والتددريبو و مدن  -
تم  التق يدظت اععمدظر الصد ظ ية وددبكة اة تر دت والتك ولوجيدظ اال ترامدية والدتىمم المبدرمل 

اةلكترو ي ومؤتمرات الكيديو وبرامل التدريب و التىمديم  دن بىدد وغيرهدظ مدن ومواعي التىمم 
 التق يظت اللدي ة .

يقددوم مركددز البلددوث بجظمىددة موتددوروال بددإجراء البلددوث التددي توجددن  لددو تلقيددط التطددور  -
داء و الملظ ظة  مر المركز المتقدم لمدركة  دي داخل الدركة لالرتقظء بمستوى اآل الىممي

ظو و  قدد الىديدد مدن المدؤتمرات التدي ُيددظر   دي تقدديم البلدوث  يودظ الىديدد إطظر ص ظ تو
 من موظكي الدركة.

تىتمدد الجظمىدة  مدر هيئدة كبيدرة مدن االستددظريين مدن خدظرج الجظمىدة مد وم مو دسدون و  -
 ممددظء و مددديرون ذوو خبددرات متميددزة و ُيَدرسددون بظلجظمىددةو و يقومددون بدددور موددم  ددي 

 موظراتوم .توجين الطالب و ت مية 
 دي جظمىدة موتدوروال  مدر مجمو دة مدن المبدظدئ اعسظسدية الت ظيمدي تست د  ممية التىمم  -

 تتم ل  ي  
ربط البدرامل التىميميدة التدي تقددموظ الجظمىدة بظعهدداق االسدتراتيجية لمددركة والتيظجدظت  .8

 السوط .
 التىمم يجب أن يتكيق مي التغيرات اللظد ة  ي البيئة المليطة . .2
 لمول و ليس بتقديم لمول جظهزة لوم .البمدظركة اع راد  ي ومي ابتكظر إال ال يلدث  .3
 اكتدظق مظ وراء اللدود  يمظ يتىمط بمجظالت أ مظل الدركة . .4
االستكظدة مدن التجدظرب السدظبقة التدي تمدر بودظ الددركة  دي تلدديث المقدررات التدي تقددم  .5

 لمدارسين. 
 The National Institute of Publicييصيـا  . يسبـة املعٗـد ايـولإل يـةدازة ايعاَـة  ا     2

Administration 
م( لتدددريب مددوظكي القطددظع الىددظم المددظليزيو و 8959أ دددئ هددذا المىوددد  ددي مظليزيددظ  ددظم )

دددرع المىوددد  ددي تطبيددط مكوددوم الم ظمددة المتىممددة و غيرهددظ مددن المكددظهيم اللدي ددة م ددل  إدارة 
دارة التغييددرو و ا تمددد المىوددد  مددر الجددودة الدددظممة واةدارة اةسددتراتيجية والقيددظ دة الت ظيميددة وا 

االلتزام بمبظدئ الم ظمة المتىممة و و أهموظ  الرؤية المدتركة لمبظدئ التىممو و االسدتكظدة مدن 
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تجظرب اآلخرينو و التلدول مدن التددريب القدظئم  مدر البدرامل إلدر التددريب القدظئم  مدر المىر دة 
ن اع ددطة  دي سدبيل التلدول إلدر م ظمدة متىممدةو وم ودظ  والقدرةو و استخدم المىود الىديد م

التدريبظت والمقظءات والبلوث واالستدظرات والمواد التدريبية و واسدتطظع المىودد تلقيدط التلدول 
م(و وتددم ترخيصددن و ددط مىددظيير اعيددزو الىظلميددةو و ددي سددبيل هددذا 8997لم ظمددة متىممددة  ددظم )

جيظت المومددة )سددىود بددن  بددد الجبددظر اللددظر يو  التلددول ا ددتول المىوددد الىديددد مددن االسددتراتي
 ( 82 - 81و 2183

 االهتمظم بظلصيظغة المدتركة لمرؤية بين اةدارة وجميي أ مظء الم ظمة . -أ
ومي  ظظم داخمي لملصول  مر تغذية راجىة من الموظكين وذل  تلت  ظدظم إدارة الجدودة  -ب

 الدظممة.
و لتلقيددط هددذا الودددق تددم إ دددظء و د المىر ددة بددين أ مددظء هيئددة التدددريب بظلمىودد مدددظركة -ت

 اب   المىر ةاو و هو مكظن للكظ المواد التدريبية و يسظ د  مر  در المىر ة.
التقييم المستمر لىمميظت التىمم  كي  وظية كل بر ظمل يدتم تقييمدن مدن عبدل المددظركين  يدن  -ث

لمبر دظمل و أداء المدرب و  مميظت الت سديط الكظمدل  من ليث الملتوى وأسموب التدريب و
 الكترة الزم ية.

تدددجيي أ مددظء هيئددة التدددريب و المددوظكين ليكو ددوا صدد ظ ًظ لممىر ددة و يركددزوا اهتمددظموم  -ج
  مر تلقيط االلتراق المو ي كل  ي مجظل تخصصن .

إدارة المىوددد كددل  مددو هيئددة تدددريب بجوددظز لظسددب آلددي ملمددول عداء بلو ددن و  تزويددد -ح
ددبكة المىمومددظت الىظلميدة لإل تر ددت و كمدظ يمدد ح تددجيىن  مدر الددتىمم المسدتمر بظسددتخدام 

أ مددظء هيئددة التدددريب مكظ ددأة مقظبددل المدددظركة  ددي كتظبددة مقددظالت  ددي الدددوريظت الدددورية 
 لممىود.

إتظلة الكرصة لممددربين لاللتلدظط بدظلبرامل التدريبيدة واللمقدظت وورش الىمدل التدي يقددموظ  -خ
 المىود .

و ُيلددد  در هدذا الددليل   INTAN Excellenceتزويدد كدل مدوظكي المىودد بددليل يسدمر -د
 مىظيير تلقيط التميز لكل  ئة من  ئظت الىظممين والموظرات المطموبة لذل  .

ا توددظج أسددموب التككيددر ال ظمددي  ددي تطبيددط  ظددظم الجددودة الدددظممة و لددل المدددكالت التددي  -ذ
 تواجن المىود.
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 Sinclair Community College نًية ضٓهًري يًُجتُع يسبة. 3

بدأت كمية س كمير لممجتمي بمدي ة دايتون بوالية أوهدظيو اعمريكيدة  كدرة التلدول إلدر كميدة 
م(   د م ظعدة ا جظزات الكميدةو ليدث عددم الىميدد مددرو ًظ لتلويدل الكميدة 8985متىممة  ظم )

م( بددأت رلمدة التلدول  كظ دت 8988لم ظمة متىممة تتب ي مبظدئ التىمم الت ظيميو و ي  ظم )
ر دي مسدتوى  طواتوظ هي إجراء  ممية تقييم ددظممة بوددق تلسدين الكىظليدة التىميميدة وأولر خ

ويتكددون مددن سددبىة أبىددظد لمم ظمددة المتىممددة هددي  7Sداء اعكددظديميوو تب ددت الكميددة  مددوذج اآل
 (   54و  53و 2185)تركي بن كديميس الىتيبيو هيكظء ب ت  بد الىزيز سميمظن و 

 هيكموظ الذي يد م رؤيتوظ واستراتيجيظتوظ لمتلول لمم ظمة. الب ظء   وهو دكل الم ظمة أو .8
 االستراتيجية  و هي أ دطة تقوم بوظ الكمية لالستجظبة لمتطمبظت الىمالء والم ظ سين . .2
 تى ي اةجراءات و خطوات سير الىمل . اع ظمة  و .3
مىر ددة هددي ال قظ ددة التددي تتب ظهددظ الم ظمددة أو الوسدديمة التددي يمكددن مددن خاللوددظ  الدد مط   و .4

  مسكة الم ظمة .
 تىيين الككظءات . يصق الىمميظت التي يتم من خاللوظ استقطظب و التىيين  و .5
 هي القدرات التي ي بغي أن يمتمكوظ الىظممين بظلم ظمة . الموظرات   و .6
اع راق السدظئدة  دي الم ظمدة و التدي تدؤ ر  دي أهددا وظ و  القيم المدتركة  وهي القوا د و .7

 .عراراتوظ الرسمية
ولقد طورت الكمية رؤيتوظ لتطبيط  موذج الم ظمة المتىممةو و تممن ال موذج وصكًظ لددور 
الطالب بظلكمية كمتىممين  ىظلينو و ُيتوعي م وم أن يكو وا أك ر مسؤولية  دن تىممودم و  تدظئل 

و و ذلدد  توجيددن  مميددة الددتىمم تسدديير وتلصدديمومو بي مددظ أصددبح دور أ مددظء هيئددة التدددريس 
يكو دوا أك در مىر دة بطالبودم وأ مدظط تىممودم و و يدزودو وم بدظعدوات التدي تسدظ دهم يتطمب أن 

 مر التىممو ومومتوم اعسظسية هي تصدميم مودظرات التككيدر والبلدث  دن المىر دةو ولقدد لقدط 
دوظدات  ظلية التميزو وأ جزت الكمية  جظلًظ كبيرًا  دي تلقيدط  طالب الكمية مستويظت متقدمة و

(  مر ا تراق من االتلظد اعمريكي لكميظت المجتمدي بتلولودظ 2184مت  ظم )لص وو رؤيتوظ 
إلر كمية متىممةو كمظ تقوم الكمية بتددجيي مزيدد مدن طدالب المددارس ال ظ ويدة لاللتلدظط بودظوو 
تىقددد مزيدددًا مددن الدددراكظت االسددتراتيجية مددي المدددارس ال ظ ويددة  ددي الم طقددة ممددظ أدى إلددر  مددو 

تلظط بوظو و ال يزال المستوى المدظلي لكميدة سد كمير عدوي بسدبب التخطديط كبير  ي مىدالت االل
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 ,Sinclair Community College,2014) الجيد واليقظة من مجمس اعم دظء و اةدارة 
3)   
 يف تايالْد: Sisaket Rajabhat.يسبة جاَعة 4

ة وتلقيدط التميدزو اهتمت تظيال د بظلتطوير الت ظيمي لكظ ة مؤسسظتوظ لب ظء المزايظ الت ظ سي
( تمتدزم القطظ دظت اللكوميدة بتلمدل مسدئولية تطدوير 2546و ب ظء  مدر مدظ ورد بقدظ ون رعدم )
ة بكظ دة أددكظلوظ  ميوظ أن تسدتقبل المىمومدظت وتىدظلل المىر د المىر ة ممن موظموظ الرسميةوو

تلدول إلدر و ا تبدرت تظيال دد أن الالوصدول إلدر الككدظءة و الكىظليدةو  داء ومن أجل تلسين اآل
م ظمة تىمم هو درط أسظسي ل جظح أي ت ظيمو و هذا اعمدر لدم يقتصدر  قدط  مدر المؤسسدظت 

تلسددين  التددي اهتمددت بتطددوير البلددوث الىمميددة و و و الصدد ظ ية بددل ا تقددل أيمددًظ لمجظمىددظتو
االسددتجظبة لسيظسددة  اآلداب السددموكية و و الملظ ظددة  مددر ال قظ ددة و الخدددمظت اعكظديميددة و و

مدن أهدم جظمىدظت تظيال دد  تزويد الىظممين بودظ بمودظرات اكتسدظب المىر دةو و الملمرو و التطوير
)إ جددي طمىددت  Sisaket Rajabhat التددي رسددخت بددداخموظ  قظ ددة الددتىمم الت ظيمددي جظمىددة 

 (.424- 423و 2185 صيق ميخظئيل و
 Srihawong , Jittimaporn ; Srisa -Ard, Boonchomعدظم كدل مدن  قدد 

مددى تدوا ر خصدظئص أبىدظد الم ظمدة الدتىمم لمتىدرق  مدر بدراسدة  (241 — 233  ,2012)
و وا تمدددت الدراسددة  مددر تطبيددط مقيظسددين ألدددهمظ خددظص  Sisaket Rajabhatبجظمىددة 

اآلخددر خددظص بظلىوامددل الدا مددة ل جددظح الجظمىددة  بمؤدددرات م ظمددة الددتىمم بددداخل الجظمىددةو و
) رئديس الجظمىدة هم بظلجظمىة  ظً ت كيذي مسئوالً ( 88تألكت  ي ة الدراسة من ) كم ظمة تىمم . و

( مدددن أ مدددظء هيئدددة التددددريس بكميدددظت 63 ددددد ) المددددراء(و و  دددوابوم و الىمدددداء و و ظئبدددن و
كميدددة إدارة اع مددظل وكميددة الىمدددوم.  اآلداب والىمددوم والتربيددة والىمدددوم اة سددظ ية واالجتمظ يددة و

( مدددن الىدددظممين بمختمدددق أعسدددظم الجظمىدددةو و تبدددين مدددن خدددالل الدراسدددة 845لىددددد ) بظةمدددظ ة
  مظ يميالميدا ية 

تتدددوا ر  يودددظ  Sisaket Rajabhatجظمىدددة أن  .8
خصددظئص الجظمىددة كم ظمددة تىمددم تىمددل  مددر ترسددي   قظ ددة الددتىمم الت ظيمددي بددداخموظو 
وتتم ل  ي   در  قظ ة التىمم الت ظيمي وتدو ير البيئدة الدا مدة لدنو وتددكيل  درط الىمدل 
والرؤيددة المدددتركةو وتكددوين  العددظت داخددل الجظمىددة لتطددوير التىمدديم مددن خددالل السددبل 
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إلددر مرو ددة الويظكددل الت ظيميددة والقيددظدة والتمكددين و قددل  التك ولوجيددة المت و ددةو بظةمددظ ة
تظلددة الكددرص ع مددظء هيئددة التدددريس لمت ميددة الذاتيددة وممظرسددة  المىددظرق والخبددرات وا 

 موظرات التككير اةبدا ي.
بظل سددبة لمؤدددرات كددون الجظمىددة م ظمددة تىمددم أ ددن  .2

جمددظ ي والت ظيمددي تبددين أن الجظمىددة تطبددط الددتىمم الت ظيمددي بكظ ددة مسددتويظتن الكددردي وال
  مظ يمياتمح 

o  مددر المسددتوى الكددردي   ُتدددجي الجظمىددة الىددظممين 
بوددظ  مددر تطددوير أ كسددوم بدددكل مسددتمر  ددن طريددط لمددور لمقددظت ال قددظش وتكظ ددل 

 الخبرات مي بىموم البىضو واكسظبوم  ظظم جديد لص ي القرارات 
o  مددددر المسددددتوى الكريقددددي  اتمددددح أن مجمو ددددظت 

ممون من بىموم البىض ويدظركون بمىر توم وخبراتوم بددكل الىمل وأ مظء الكريط يتى
 م تظم لموصول لرؤية مدتركة و ربط التككير بظلىمل .

o مدن  ظً  مر المستوى الت ظيمي  تبين أن ه دظ  م ظخد
الددود وال قددة بددين القيددظدات الجظمىيددة وجميددي الىددظممين بظلجظمىددةو وتقددوم الجظمىددة بتدددجي 

 ددن أ كددظرهمو كمددظ يوجددد لدددى الىددظممين إلسددظس أ مددظء هيئددة التدددريس  مددر التىبيددر 
بظلممكيددة واال تمددظء لجددظمىتوم و ويوجددد بظلجظمىددة  ظددظم لملددوا ز والمكظ ددأت و ظددظم تقددويم 

 مستمر وتغذية راجىة مستمرة عداء الىظممين .
 تيجدددة االسدددتجظبظت الخظصدددة بمقيدددظس الىوامدددل  أن .3

جمو دددة مدددن المقومدددظت وجدددود مجدددظءت لتؤكدددد الدا مدددة ل جدددظح الجظمىدددة كم ظمدددة تىمدددم 
 أهموظ  اعسظسية لترسي   قظ ة التىمم الت ظيمي بوظو

جودة المىمومظت  ليدث تتبدظدل كدل ولددة  مدل  دي  - أ
الت ظيم المىمومظت الالزمة بغرض إدخظل الىمميظت  ميوظو مي استخدام عوا دد البيظ دظت 

 بطريقة مم وجة.
الددددرؤى المدددددتركة   ليددددث تتددددظح الكرصددددة لجميددددي  - ب

ظركة  دددي ومدددي الخطدددط المسدددتقبمية و ويجدددب أن تتدددظح لودددم الكرصدددة الىدددظممين لممدددد
 للمور لمقظت ال قظش والتىمم ممن  ريط الىمل.



 .......... تصور مقترح إلمكانية تطبيق معايير المنظمة المتعلمة بجامعة أسوان 
 

- 218 - 

أن تتسدددددم الويظكدددددل  مدددددرورةالويظكدددددل الت ظيميدددددة   - ت
 الت ظيمية بظلمرو ة مي وجود  ظظم لتبظدل المىر ة والتىمم 

الدا ىيددة  يجددب أن تتددوا ر الدا ىيددة لجميددي اع ددراد  - ث
ل تطوير أ كسوم بظستمرارو ويجب أن يو ر الت ظيم جميدي سدبل الرالدة الىظممين من أج

 داء جميي اع راد الىظممين .آوالر ظهية من أجل تلسين 
وا ر البيئددددة المظديددددة الم ددددظخ الدددددا م  يجددددب أن تتدددد - ج

أن يكددون لدددى اع مددظء القدددرة  مددر مسددظ دة  داء والىمددل التىددظو يو والم ظسددبة لددخ
 دائوم .آاةردظد الالزمين لتلسين  وتقبل ال صح  بىموم البىض و

التك ولوجيدددددددظ و ظدددددددظم الىمدددددددل  االسدددددددتكظدة مدددددددن  - ح
 التك ولوجيظ اللدي ة  ي إ جظز الموظم الموكمة إليوم .

الىمميددددددظت اةداريددددددة  توددددددتم القيددددددظدات بددددددظلتطوير  - خ
إ طددظء جميددي الىددظممين الكرصددة لمتىبيددر  ددن آرائوددمو كمددظ يجددب  مددر  الت ظيمددي و و

 أن تخصص الميزا يظت المالئمة لت كيذهظ. طط التطوير والقيظدات أن ت كذ خ
التطددوير الكريقددي  مددن خددالل د ددم و تىزيددز تبددظدل  - د

التىمم مدن الددبكظت داخدل الت ظديمو و د دم الكرصدة لمدراسدة داخدل و خدظرج  المىر ة و
 . الدولة

 يف إيسإ : Tarbiat Modaresيسبة جاَعة . 5

اتجوددت الجظمىددظت اةيرا يددة  ددي السدد وات اعخيددرة إلددر تطبيددط آليددظت الددتىمم الت ظيمددي  
و وهدي جظمىدة تودتم بإ دداد  Tarbiat Modaresلمتلول لم ظمظت تىممو ومن أهموظ جظمىدة 

و 2185القوى البدرية و تقوم بت كيذ البدرامل التىميميدة التظليدة)إ جي طمىدت  صديق ميخظئيدل و
 ( 426و  425

 مل لمتقييم الكمي والكيكي لأل دطة التىميمية بظلجظمىة . ظظم دظ .8
 إستلداث مجظالت لمتىظون الىممي بين البظل ين لالستكظدة من الىمم اللديث . .2
ن  ددي الخددظرج و االسددتكظدة بخبددراتوم  ددي لمددور دورات تدريسددية ييددرا يتىددظون البددظل ين اال .3

 طويمة اعمد .
 مجظالت الدراسة و تو ير اةمكظ يظت الىممية .جذب الطالب اعجظ ب  ن طريط ت ويي  .4
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 ت مية الموظرات البل ية و تقوية القدرات الىممية لمخريجين و سد التيظجظت المجتمي . .5
االسددتكظدة مددن المغددظت اعج بيددة المختمكددة بمددظ يت ظسددب مددي كددل  ددرع مددن الكددروع الىمميددة  .6

 المختمكة.
ة تىمدم   ت ميدة التىدظون الىممدي مدي ي الجظمىدة لمتلدول لم ظمد دسيظسظت تىميميدة  و ه ظ 

تربيددة  ت ميددة اةبددداع و الجظمىددظت  ددي الددداخل والخددظرج مددن أجددل تبددظدل الخبددرات التىميميددةو و
مبتكدرو  تلسين المقررات مدن أجدل إ دداد مىمدم مبددع وو تلقيط الىدالة التىميميةو  المبد ين و

إصالح الموائح لخمط م دظخ ت ظيمدي مدرن يسدتطيي أ مدظء هيئدة التددريس بداخمدن أن يطدورا  و
أ كسددوم و يتىممددون مىًظوبظةمددظ ة إلددر ترسددي   قظ ددة الددتىمم الت ظيمددي و دددر آليظتددن مددن خددالل 

 (.427و 2185االستكظدة من المىظرق الموجودة  ي الجظمىة )إ جي طمىت  صيق ميخظئيل و
 – Enayat Abbasi & et al.  ( 2012, 60ن خدالل دراسدة مد و تدم تأكيدد ذلد   
 ليث تم تطبيط استبظ ة  مر أ مظء هيئة التدريس  ي تم  الجظمىدة  دي  الىدظم الدراسدي (67

لتقيددديم درجدددة تطبيدددط الجظمىدددة آلليدددظت الدددتىمم الت ظيمدددي و دددط  مدددوذج م( 2188 / 2181)
Sengeوو الرؤيدة المددتركة  وو الىقميدة وال مظذج و تدمل هذه اآلليظت اةتقظن الدخصي  وو 

(  مدو هيئددة تددريس مدن كظ ددة 221تكو دت الىي ددة مدن ) التككيددر ال ظمديو و وو  درط الدتىمم 
كميددظت الجظمىددةو وتبددين مددن  تددظئل االسددتبظ ة أن الجظمىددة تطبددط آليددظت الددتىمم الت ظيمددي   ددي 

تتدراوح بدين مىتددل إلدر الرؤية المدتركة بدرجة  ال مظذج الىقمية و مجظالت االتقظن الدخصي و
 وذل   مر ال لو التظلي مرتكي و 

الدخصي  يدتر  أ مظء هيئة التدريس  ي الجظمىة  ي أ ددطة مسدتمرة  بظل سبة لالتقظن .8
لمدتىمم والتككدر لتلقيدط ال مدو المو دي والدذاتيو وتتدظح لودم  درص الدتىمم مدن خدالل عيددظموم 
بمو ة التدريس واع مظل المو ية اعخرىو ويسىر أ مظء هيئدة التددريس جظهددين ةكمدظل 

 مىر توم . توم واال قص  ي موظر 
الكريقددي   تتددراوح مىدددالت تطبيددط  ددرط الىمددل مددن المسددتوى المتددد ي إلددر المتوسددط الدتىمم  .2

المىمومدظت مدن خدالل  أن تبدظدل المىر دة وبدو مر الرغم من إيمظن أ مدظء هيئدة التددريس 
 ددظدرًا مددظ  ناع دددطة الكريقيددة مددن اعمددور المكيدددة للددل المدددكالت الجظمىيددة المىقدددة إال أ دد

 ىًظ  ي مدرو ظت مدتركة .يىمل أ مظء هيئة التدريس م
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ال مددظذج الىقميددة  يوجدددد اتسددظط كبيدددر بددين اعهدددداق الدخصددية ع مدددظء هيئددة التددددريس  .3
سوم  ي تطدوير واعهداق الخظصة بظلجظمىةو وم يتىظو ون من أجل اكتدظق أ كظر جديدة تُ 

يتىمم أ مظء هيئة التدريس و يغيروا مدن أسدموب تدريسدوم  تيجدة لدردود  ىدل  الجظمىةو و
طددالب أ  ددظء التدددريسوو يطبددط أ مددظء هيئددة التدددريس طددرط جديدددة  ددي  ددرض مددظدتوم ال

 التىميمية .
دددظر  أ مددظء هيئددة التدددريس والقيددظدات  ددي ومددي الرؤيددة المدددتركة الرؤيددة المدددتركة  يُ  .4

أهدددا وم  نيىممددون  مددر تلقيقوددظو و يطددورو يمتزمددون بوددظ و وو بدددأن مسددتقبل الجظمىددة 
ية وأهداق الجظمىة ككلو و يىمموا  مر تلقيط االتسظط بدين الدخصية لكي تتوا ط مي رؤ 

اعهددداق التدريسددية وأهددداق الجظمىددةو و  ددد تغييددر الممظرسددظت التىميميددة ُيرا ددي أ مددظء 
 هيئة التدريس اع ر الواعي  مر رؤية الجظمىة وأهدا وظ .

ث أن تككيددر الدد ظم  اتسددمت بيئددة الجظمىددة بأ وددظ تىددزز تككيددر الدد ظم بددين أ مددظئوظو ليدد .5
أ مظء هيئدة التددريس ي ظدرون إلدر القمدظيظ التىميميدة  مدر أ ودظ  مميدة مسدتمرة وليسدت 
لددث مؤعددت و و  دد ومددي عوا دد جظمىيددة  يرا ددر أن تكدون متسددقة مدي سيظسددة اللكومددة 
وعدددظ ون الجظمىدددظتو و يسدددىر أ مدددظء هيئدددة التددددريس إلدددر الدددربط بدددين التىمددديم اللدددظلي 

 والمسظرات الوظيكية لمطالب .
سددىت جظهدددة إلددر أن  Tarbiat Modaresء  مددر تمدد  ال تددظئل تبددين أن جظمىددة وب ددظ

هظ بظلتىمم مددى الليدظة مدن ؤ تصبح م ظمة تىمم تطبط آليظت التىمم الت ظيميو ليث التزام أ مظ
خالل تلديث موظراتوم بغرض تلقيط ال مو المو در والدخصديو كمدظ تتلدد عديموم وا ترامدظتوم 

ويسددىون إلددر تلقيددط التوا ددط بددين أهدددا وم وأهددداق الجظمىددةو  بدددأن الممظرسددظت التىميميددةو 
وبظل سبة لكدرط الدتىمم يدتم تددجيي أ مدظء هيئدة التددريس  مدر إجدراء البلدوث المددتركة بدين 
التخصصددظت المىر يددة المختمكددةو مددي مددرورة تددو ير الددد م المددظلي والمى ددوي ةعظمددة  ددرط تىمددم 

 ,Enayat Abbasi & et al. , 2012, 428) ىظلة تىمل بإيجظبية لصظلح تطوير الجظمىة
429)  

 يسبة نًية ايصزاعة واملوازد ايطبيعية جباَعة لٗسإ .6
 College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran  
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تددم تقيدديم مسددتوى الددتىمم الت ظيمددي بكميددة الزرا ددة والمددوارد الطبيىيددة بجظمىددة طوددرانو لقددد 
وذلدد  مددن خددالل التىددرق  مدددر مدددى تددوا ر أبىددظده المتم مدددة  ددي الرؤيددة المدددتركة و ال قظ دددة 

عددرات الىدظممين و و ذلد   مودظرات وو القيدظدة و و تككير ال ظمو و  رط التىمم و و الت ظيمية و 
م(و و 2119(  مددو هيئددة تدددريس  ددي خريددق)821بظ ة تددم توزيىوددظ  مددر )بظسددتخدام اسددت

أدددظرت  تظئجوددظ إلددر أن كميددة الزرا ددة بجظمىددة طوددران تىمددل كم ظمددة تىمددمو و يمددظ يمددي  ددرض 
  (Hadi Veisi ,2010, 22-24)لكيكية تطبيط كل بىد  مر لده 

المدددتركة  ليددث يتبددظدل أ مددظء هيئددة التدددريس الددرؤى المختمكددة لموصددول لرؤيددة  الرؤيددة - أ
تقيديم ذاتدي  يمدظ  يوجدد د دم لرؤيدة الجظمىدة و و مدتركة لول مظ ي بغي أن يلققن الىملو

   .يتىمط بإلراز اعهداق الم دودة
 رط الىمل  ليدث يدتم تددجيي أ مدظء هيئدة التددريس  مدر لدل المددكالت مىدًظو وت سديط  - ب

 دطة بين اععسظم المختمكة داخل الجظمىةو والتركيز  مر اعبلدظث متىدددة التخصصدظت اع 
تظلة الكرصة لمتلدث إلر اآلخرين  ن البرامل ال ظجلة وأ دطة الىمدل مدن  بين اععسظمو وا 

 أجل  وم أسبظب ال جظح .
 يتم ل  ي تكدوين مجمو دظت رسدمية للدل المددكالت الت ظيميدةو و تددجيي تككير ال ظم  و - ت

و وظلددو  أسدبظبو و لدل المددكالت طريدط مىر دة  وم أدوارهمأ مظء هيئة التدريس  مر 
ت مية روابدط االتصدظل داخدل الجظمىدة  تتسم الكمية بوجود بيئة تدجي  مر التجريبو وكمظ 

 وخظرجوظ 
الىددظممين  مددر التجريددب مددن أجددل تلسددين ُتدددجي  يددظدات جظمىيددةالقيددظدة  يتددوا ر بظلكميددة ع - ث

 والىددظممين  ددي القددرارات المومددة و و يوددظ أ مددظء هيئددة التدددريس ُيدددظر  و   مميددظت الىمددلو
الىمل  مدر لمودظو والىمدل  تقديم التغذية الراجىة التي تسظ د  ي التىرق  مر المدكالت و

  مر تمكين جميي اع راد الىظممين .
ل عدددرات الىددظممين  ليددث تدددجي الكميددة جميددي اع ددراد الىددظممين لمددتىمم مددن خددال  موددظرات و - ج

التأكيد  مر مرورة تدريبوم و و إتظلة الكرصدة لتطبيدط مدظ تددربوا  ميدن مدن أجدل تلسدين 
الىمددل و وتدددجيي االسددتكظدة الكظممددة مددن موددظرات أ مددظء هيئددة التدددريس و الىددظممين مددن 

 أجل تطوير الكمية .
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 و وال قظ ة الت ظيمية  تتدوا ر داخدل الكميدة  قظ دة ت ظيميدة مر دة تسدمح بظلتجريدب واالبتكدظر - ح
تدددجيي اع كددظر الجديدددةو كمددظ تتدديح تىمددم الممظرسددظت ال ظجلددة لألعسددظم اعخددرىو و مكظ ددأة 

جديددة و إبدا يدةو كمدظ ُتددجي أ مدظء هيئدة التددريس  مدر  اً اع مظء الذين يقدمون أ كظر 
 االستكسظرات لمىر ة كيكية  مل اعديظء والموظم . طرح اعسئمة و
 مدر   Enayat Abasi & Naser Zamani (2013, 514-517)وأكددت دراسدة 

دور القيددظدة التلويميددة وال قظ ددة الت ظيميددة  ددي تىزيددز إلددداث الددتىمم الت ظيمددي داخددل الكميددظت 
دائوظ ولل مددكالتوظو و المتم مدة  دي زيدظدة أ دداد الطدالب آالزرا ية اةيرا ية من أجل تلسين 

و كمدظ تواجدن تمد  هدذه الكميدظت يخريجدالمسجمين  ي كميظت الزرا ةو و تزايد مىدل البطظلة بين 
الكميدددظت تلدددديظت خظصدددة بتزايدددد الطمدددب  مدددر تلسدددين الملظسدددبية و عمدددة مصدددظدر التمويدددل و 
لمواجوددة تمدد  التلددديظت والمدددكالت كددظن البددد لمكميددظت الزرا يددة اةيرا يددة أن تخمددي لممراجىددة 

ت لترسدي   قظ دة المستمرة و تطوير الم ظهل . وتلتظج الكميدة إلدر تدوا ر مجمو دة مدن المقومدظ
التىمم الت ظيمي بداخموظ لتلسين أدائوظ وتلويموظ إلر م ظمة تىممو وتتم ل تمد  المقومدظت  يمدظ 

   يمي
 الطدالب  مدر  الىدظممين و توا ر عيظدات تلويمية عظدرة  مر تلكيز أ مظء هيئة التددريس و

كتوم  ددي ومددي إدرا  التلددديظت الداخميددة و الخظرجيددة التددي تواجووددظ الكميددة و مدددظر   وددم و
 . لوظالرؤية المستقبمية 

 ين بأهمية صيظغة رؤية مددتركة و و إدارة ال قظ دة الت ظيميدة بدو يو يإيمظن القظدة اعكظديم
 كون لديوم مواعق إيجظبية مؤ رة تجظه ال قظ ة.تو أن 

  إجددراء التغييددرات المطموبددة المددرورية لقيددظدة  قظ ددة الددتىمم واالهتمددظم بظالبتكددظرات الىمميددة
 لدي ة و روح المبظدرة و ا تظج المىر ة و  درهظ .ال
  دددتح اللددددود بدددين الكميدددظت الزرا يدددة و و تددددجيي أ مدددظء هيئدددة التددددريس  مدددر اكتسدددظب 

المىدددظرق الجديددددة و وتلكيدددزهم  مدددر لمدددور المدددؤتمرات الوط يدددة و الدوليدددة بظ تظدددظم و و 
 المدظركة  ي المبظدرات الدولية.

 لمسدتويظت الدوليدة و اةعميميدة و الوط يدة و إ ددظء  مل مدرو ظت بل يدة مددتركة  مدر ا
 رط الىمل التي تقود  كسوظ ب كسوظ و و تسمح لأل مظء بظلتكظ ل مدي بىمدوم الدبىض و 

 تبظدل الخبرات .
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 :Griffith University ايبخجية بأضرتاييا غسيفيح يسبة جاَعة .7
دي دددة بريسدددبظن   دددي ج دددوب ددددرط واليدددة تقدددي  دددي م سدددتراليظا  دددي جظمىدددة  ظمدددة وهدددي
م(و و عددمت 8975ستراليظ. ا تتلدت أبوابودظ رسدميًظ  دي  دظم ) مر السظلل الدرعي ال كوي زال د

 51ىددد اآلن مددن أ مددل تُ  و .ي الىمددوم البيئيددة والدراسددظت اآلسدديويةدرجظتوددظ الىمميددة اعولددر  دد
 ظمًظو و  ددأت الجظمىدة بلدرم  51جظمىة أعل من  211ع مل   (QS 2018) جظمىة بتقييم

اآلن لددديوظ خمسددة  ددروع تغطددي  ددالث مدددن و و  طظلبددًظو و 458التلددط بوددظ  جددظمىي والددد و
طظلبو و تقدم مجمو ة متكظممة مدن البدرامل اعكظديميدة لممرلمدة  44111يدرس بوظ أك ر من 

الجظمىيددة والدراسددظت الىميددظ  ددي مجددظالت إدارة اع مددظل و  مددم الجريمددة و القددظ ون و التىمدديم و 
 دسدددة المىمظريدددة والصدددلة والىمدددوم الو دسدددة وتك ولوجيدددظ المىمومدددظت والبيئدددة والتخطددديط والو

اة سظ ية و المغدظت و الموسديقر و الىمدوم والطيدران و الىمدوم البصدرية )ويكيبيدديظ و الموسدو ة 
 (. 2188اللرةو مظرس 

و ُتىد جظمىة غريكيث والدة من الجظمىظت البل يدة المبتكدرة  دي اسدتراليظو وعظمدت بتصدميم 
الىددظم الجددظمىي اعول بظسددتخدام آليددظت الددتىمم  مدددروع مسددتمر لتلسددين مىدددل االلتكددظظ بطددالب

الت ظيميو و يودق المدروع تلسين تبدظدل المىمومدظت بدين أ مدظء هيئدة التددريس بظلجظمىدةو 
و زيظدة الو ي بأهمية التغييدر لتلقيدط اعهدداق المطموبدة و و تىدديل ال قظ دة الجظمىيدة بصدورة 

دمدل و تكظمددل و ل هددي  توليدد المىر دةو تدريجيدة و متزايددةو وا تمدد المدددروع  مدر أربدي مرالد
مدددظركة بظةمددظ ة إلددر تكسددير المىمومددظت الجديدددةو و المىر ددة الجديدددة  ددي سدديظط ت ظيمدديو 

أ مددظء هيئددة التدددريس  ددي اتخددظذ القددرارات الم ظسددبة ب ددظء  مددر المىددظ ي المكسددرة لممىمومددظت 
 (.433و 2185المجمىة )إ جي طمىت  صيق ميخظئيل و

م( 2112خدددالل ال ددددوة التدددي أعيمدددت  دددظم )تطبيدددط تمددد  المرالدددل و عدددد تمدددت م ظعددددة 
كدظن لودذه ال ددوة دور  اتطوير إطظر استراتيجي لاللتكظظ بظلطالب  ي جظمىة جريكثاو و بى وان

الد وة لتقديم مقترلظت لمبظدرات االلتكدظظ بدظلطالبو  كبير  ي تبظدل اع كظر و توليد المىر ةو و
د دوة كدل  تاةداريدينو و تمد ة مدن أ مدظء هيئدة التددريس وو لمر تم  ال دوة أك در مدن مظئد

المسدددئول  دددن التسدددجيل  وو و وكيدددل الكميدددة لددددئون التددددريس والتىمددديم و مدددن  ميدددد الكميدددة 
 تاعكددظديمي لتقددديم البيظ ددظت الخظصددة بمىدددل االلتكددظظ بددظلطالب والصددظئيظت اال سددلظبو و تمدد

أسدكرت تمد  الم ظعددظت  دن خطدة  ت كيذيدة  م ظعدة تم  البيظ دظت بصدورة تددظركية جمظ يدةو و

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
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سدتراليظ م دل رى  دي الزيظدة مىدل االلتكظظ بظلطالب من خالل االستىظ ة بخبرات الجظمىدظت اعخد
 Sheryl) ي االلتكظظ بطدالب الىدظم اعول  La Trobe Universityالتروبو  تجربة جظمىة

Ramsay, et al., 2002, 1 -5)  . 
إلددر توظيددق الددذكظء و المىر ددة  ددي لىظلميددة اليددوم تسددىر الم ظمددظت اأن يتمددح ممددظ سددبط 

أ مظلوددظ و  مميظتوددظ لتلقددط الميددزة الت ظ سددية مددن خددالل توجوظتوددظ اةسددتراتيجية المب يددة  مددر 
 الددتىممو و التددي تمك وددظ مددن تلقيددط أهدددا وظو و ظددرًا لمتطددورات الوظئمددة  ددي طبيىددة الىمميددظت و

و و زيدظدة المخدزون المىر دي والمىمومدظتي واالرتكدظع المسدتمر الجظمىدظتالم تجظت التي تقددموظ 
 وجدًظ جديددًا يىتمدد  مدر الدتىمم المسدتمر مدن الجظمىدظت  ي الم ظ سة و ولذا كظن البد أن تتب ر 

 .أجل التصدي لوذه التلديظت و االستىداد لمواجوة الم ظ سة الىظلمية القظدم
متىممدددة و خصظئصدددوظ و أبىظدهدددظو اسدددتىرض البظلدددث طبيىدددة الم ظمدددظت ال يمدددظ سدددبط و 

يقددوم بددإجراء دراسددة ميدا يددة  مددر جظمىددة  قسددو  والجظمىددظت المتىممددة و مسددكتوظ ومىظييرهددظ و و
 Marsickو دط  مدوذج أسوان لمتىرق  مر واعي  توا ر مىدظيير ومدوابط الم ظمدظت المتىممدة 

& Watkins   بوظ.من وجوة  ظر أ مظء هيئة التدريس بجظمىة أسوان 
 ايدزاضة امليداْية إجساءات

ىتبددر الدراسددة الميدا يددة ملددورًا رئيسدديًظ يددتم مددن خاللددن إ جددظز الجظ ددب التطبيقددي مددن تُ  
الدراسةو و ن طريقوظ يتم اللصول  مر البيظ ظت المطموبة ةجدراء التلميدل اةلصدظئي لمتوصدل 

ت السدظبقة.  و جدظء تظئل الدراسظت  تكسيرهظ  ي موء اعدبيظت ال ظرية و ووإلر  تظئل الدراسة
ت دددظول وصدددكًظ لممددد ول المتبدددي  دددي الدراسدددة ومجتمدددي الدراسدددةو وكدددذل  اعداة تلهدددذه الدراسدددة 
تمدمن تومدى صددعوظ و بظتودظو كمدظ و تطويرهظ كيكية ب ظئوظ و وو طريقة إ دادهظ المستخدمة و

ية التدي المىظلجدة اةلصدظئ وصكًظ لإلجدراءات التدي عدظم بودظ البظلدث  دي تصدميموظ و تق ي ودظو و
    استخدمت  ي تلميل البيظ ظت واستخالص ال تظئل و و  يمظ يمي وصق لوذه اةجراءات

 : ٗاأدواتَٓٗج ايدزاضة و

 Dimensionsاستخدم البظلث  ي دراستن الميدا ية مقيظس أبىظد الم ظمة المتىممة 
of Learning Organization Questionnaire المطدور مدن عبدل  وMarsick & 

Watkins (و كددأداة  ىظلددة لقيددظس مدددى امددتال  أيددة م ظمددة لمىددظيير الم ظمددة 2113 ددظم )م
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ويسدتو ب جميدي أبىدظد الم ظمدة  التطبيدطالمتىممة . و يتميز هذا المقيظس بأ ن دظمل و سول 
و يقددديس ممظرسدددظت الدددتىمم الت ظيمدددي  دددي المسدددتويظت ال ال دددة )الكدددردي والجمدددظ ي  المتىممدددةو

اسددتخدامن  ددي الىديددد مددن الم ظمددظت  وو ن مددن االسددتكظدة م ددنتمكددن البددظل و والت ظيمددي(و و
جريددت  ميددن الىديددد مددن أُ  التربويددة و ددي بيئددظت و بمدددان مختمكددة و تددرجم إلددر لغددظت  ديدددةو و

اختبددظرات الصدددط و ال بددظت لُتجمددي أغمبوددظ  مددر صددالليتن لمتطبيددط  ددي تمدد  الم ظمددظت التددي 
 (.  86)خظلد  تيط سىيد  بدهللو  استخدم بوظ
 ظر البظلث  مر هذا المقيظس لألسبظب التظلية   يوعي اختو 

المقيدددظس بدددظلتىمم اللدددظدث بظلم ظمدددة  مدددر كظ دددة المسدددتويظت الكرديدددة والجمظ يدددة  اهتمدددظم .8
 والت ظيمية. 

يأخددذ الىوامددل الخظرجيددة بىددين اال تبددظر و ي ظددر لمم ظمددة بظ تبظرهددظ جددزء مددن م ظومددة أ ددن  .2
 خظرجية. 

يوددتم بظلىوامددل الرئيسددية التددي أومددلت اعدبيددظت أن لوددظ تددأ ير لظسددم  مددر التلددول أ ددن  .3
 لم ظمة متىممة .

سددبط تطبيقددن  ددي الىديددد مددن الدراسددظت  عظبميددة التطبيددط و يتسددم بومددوح المكددظهيم وأ ددن  .4
 واعج بية . الىربية

 قدرة  (71و لتلقيط أهداق الدراسة عظم البظلث بتىديل هذا المقيدظسو ليدث اددتمل  مدر )
 موز ة  مر اعبىظد السبىة لمم ظمة المتىممة.

 صدم االضتباْة:

ُيقصد بصدط االستبظ ة أن تقيس أسئمة االستبظ ة مظ ومىت لقيظسن و كمظ ُيقصد  
بظلصدط دمول أداة الدراسة لكل الى ظصر التي يجب أن تلتويوظ الدراسة من  ظليةو و كذل  

مكوومن لمن يستخدموظو وعظم البظلث من التأكد  وموح  قراتوظ من  ظلية أخرىو بليث تكون
 من صدط االستبظ ة بطريقتين 

صدط الملتوى )الصدط الظظهري(  و يستودق التأكد من مدى صاللية االستبظ ة  .8
ومالءمتوظ عغراض البلثو وذل  من خالل  رموظ  مر مجمو ة من الملكمين ذوي 

مجظالت التربيةو و استجظب الخبرة واالختصظص تألكت من  در ملكمين  ي مختمق 
البظلث آلراء الملكمين  يمظ يتىمط بمدى صاللية كل  قرة من  قرات االستبظ ة ومالئمتوظ 
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مظ ة  ي  لقيظس مظ ومىت لقيظسنو وعظم البظلث بإجراء مظ يمزم من لذق وتىديل وا 
 موء المقترلظت المقدمةو و من الىبظرات التي تم لذ وظ من المقيظس مظ يمي 

 تسىر الجظمىة إلر  در المىر ة من خالل ال دوات والملظمرات و ورش الىمل . -
 تبتكر الجظمىة  ظظم لقيظس الكجوة بين اعداء الجظمىر اللظلي و المتوعي .  -
 تتيح الجظمىة الدروس المستكظدة من تجظربوظ لجميي أ مظء هيئة التدريس . -
بدأ المخظطر الملسوبة  ي تد م الجظمىة أ مظء هيئة التدريس الذين يأخذون بم -

  مموم .
تسظ د الجظمىة أ مظء هيئة التدريس  مر المواز ة بين متطمبظت الىمل و اعسرة و  -

 المجتمي .
 تلرص القيظدات الجظمىية  مر مطظبقة أ ىظلوم مي عيم الجظمىة . -

  كمظ تم  رض االستبظ ة لمتلكيم أيمًظ  ي سيم ظر عسم أصول التربيةو وأسكر ذل         
  ن لذق  وتىديل مجمو ة  قرات هي 

 يلتل التىميم المستمر عمة أولويظت الجظمىة و ُتو ر لن التمويل الالزم . -
 تتىظمل إدارة الجظمىة مي المدكالت واعخطظء بظ تبظرهظ  رصًظ لمتىمم . -
ُتغمب الجظمىة لغة اللوار بي وظ وبين أ مظء هيئة التدريس بمظ يسمح بتطوير  -

 . المىر ة والخبرة
 ُتو ر الجظمىة ع مظء هيئة التدريس  رص التىمم التكظ مي . -
 ُتخصص الجظمىة أوعظتًظ لب ظء ال قة المتبظدلة بين أ مظء هيئة التدريس . -
 يرتكز أسموب الىمل بظلجظمىة  مر  رط الىمل المدارة ذاتيًظ. -

(  قرة موز ة  مر مختمق أبىظد الم ظمة 51وبذل  صظرت االستبظ ة تتألق من )
 لمتىممة .ا

تم التلقط من صدط االتسظط الداخمر لألداة بتطبيقوظ  مر  صدط االتسظط الداخمر  .2
(  مو هيئة تدريس بمختمق كميظت الجظمىة و و 41 ي ة استطال ية مكو ة من )
ةيجظد  SPSSبظستخدام البر ظمل اةلصظئي   Pearsonلسظب مىظمل ارتبظط بيرسون 

ل و وجظءت استجظبظت الىي ة االستطال ية موملة مدى ارتبظط كل  بظرة بظلملور كك
 بظلجدول التظلي 
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 ( 2عذٚي )

 رٕزّٟ اٌزٞ ٌٍّؾٛس اٌى١ٍخ ثبٌذسعخ اٌّؾٛس ػجبساد ِٓ ػجبسح ِؼبِالد اسرجبؽ ث١شعْٛ ٌى٠ًُٛػؼ 

 ئ١ٌٗ

سلُ 

 اٌؼجبسح

 اٌّؾٛس

 األٚي

اٌّؾٛس 

 اٌضبٟٔ

اٌّؾٛس 

 اٌضبٌش

اٌّؾٛس 

 اٌشاثغ

اٌّؾٛس 

 اٌخبِظ

 اٌّؾٛس

 اٌغبدط

اٌّؾٛس 

 اٌغبثغ

1 0.737 
**

 0.798 
**

 0.739 
**

 0.687 
**

 0.832 
**

 0.770 
**

 0.774 
**

 

2 0.655 
**

 0.814 
**

 0.817 
**

 0.723 
**

 0.781 
**

 0.756 
**

 0.736 
**

 

3 0.587 
**

 0.845 
**

 0.757 
**

 0.672 
**

 0.833 
**

 0.745 
**

 0.728 
**

 

4 0.748 
**

 0.829 
**

 0.807 
**

 0.764 
**

 0.746 
**

 0.741 
**

 0.799 
**

 

5 0.688 
**

 0.820 
**

 0.740 
**

 0.817 
**

 0.813 
**

 0.817 
**

 0.43 
**

 

6 0.578 
**

 0.830 
**

 0.793 
**

 0.815 
**

 0.739 
**

 0.809 
**

 0.761 
**

 

7 0.635 
**

 --- 0.775 
**

 0.737 
**

 --- 0.809 
**

 0.823 
**

 

8 0.705 
**

 ---  0.805 
**

 --- 0.809 
**

 --- 

يتمح من الجدول السظبط أن جميي مىدظمالت ارتبدظط أبىدظد االسدتبظ ة جدظءت مرتكىدةو  -
( و و بظلتظلي ُتىد م ظسبة عغدراض الدراسدةو و يددل ذلد  1.18و دالة   د مستوى داللة )

  مر عوة التمظس  الداخمر لكقراتوظ. 
  بظت االستبظ ة  

ُيىرق  بظت االستبظ ة بأن ُتىطي  تظئل والدة إذا مدظ أ يدد تطبيقودظ  مدر الىي دة  كسدوظ  دي 
ظدددروق والددددة و ومدددن أددددور المىدددظدالت المسدددتخدمة لقيدددظس ال بدددظت الدددداخمر لدددألداة مىظمدددل 

و وتدم التلقدط مدن  بدظت االسدتبظ ة مدن (Cronbach Alpha)االتسظط الداخمي ألق كرو بظخ 
ظ كرو بددظخو لكددل ُبىددد مددن أبىددظد االسددتبظ ة كمددظ هددو مومددح بظلجدددول خددالل لسددظب مىظمددل ألكدد

 التظلي 
 ( 3عذٚي )

 ِؼبِالد اٌضجبد ألثؼبد ا عزجبٔخ٠ُٛػؼ 

 ل١ُ أٌفب وشٚٔجبؿ ػذد اٌؼجبساد األثؼبد َ

 0.819 8 ئ٠غبد فشص اٌزؼٍُ اٌّغزّش . 1

 0.874 6 رشغ١غ ا عزفغبس ٚاٌؾٛاس . 2

 0.888 7 اٌغّبػٟ .رشغ١غ اٌزؼبْٚ ٚاٌزؼٍُ  3

 0.902 8 . ٚاٌزؼٍُ اٌّؼشفخ ٌّشبسوخ أٔظّخ ئٔشبء 4

 0.907 6 . ِشزشوخ عّبػ١خ سؤ٠خ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ رّى١ٓ 5

 0.924 8 . اٌخبسع١خ  ثبٌج١ئخ اٌّذسعخ سثؾ 6

 0.977 7 . ٌٍزؼٍُ  اٌذاػّخ ا عزشار١غ١خ اٌم١بدح 7
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 0.899 55 اٌّزٛعؾ

(و و 0.899يتمددح مددن الجدددول السددظبط أن عيمددة مىظمددل ال بددظت لالسددتبظ ة ككددل بمغددت )  -
( لمبىددد السددظبيو وهددذه القدديم 0.977( لمبىددد اعول و و )0.819تراولددت لألبىددظد مددظ بددين )

مؤدرات  مر تمتي االستبظ ة ككدل بمىظمدل  بدظت مرتكدي ممدظ يى دي أن اةسدتبظ ة  مدر عددر 
 جظهزة لمتطبيط  ظل من ال بظتو وتىد بذل  

 دلتُع ايبخح وعيٓت٘:  

اسدتبظ ة  821بىد التأكد من صددط و سدالمة االسدتبظ ة لالختبدظر عدظم البظلدث بتوزيدي 
%و وتدددم  83( اسدددتبظ ة ب سدددبة اسدددترداد 811تدددم اسدددترجظع  ددددد )  مدددر مجتمدددي الدراسدددةو و

 (98) ال وددظئياسددتبىظد اسددتمظرتين مدد وم لىدددم اسددتيكظء جميددي اةجظبددظتو ليصددبح بددذل  الىدددد 
ومددح الجدددول التددظلي توزيددي أ مددظء هيئددة التدددريس مددن مختمددق كميددظت جظمىددة اسددتبظ ةو و يُ 

 أسوان 
 ( 4عذٚي )

 رٛص٠غ ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽغت و١ٍبد عبِؼخ أعٛا٠ُْٛػؼ 

 و١ٍبد اٌغبِؼخ َ
ػذد أػؼبء 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

َ 
 و١ٍبد اٌغبِؼخ

ػذد أػؼبء 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 1 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ  6 45 و١ٍخ اٌزشث١خ 1

 1 و١ٍخ األٌغٓ 7 7 و١ٍخ اٌؼٍَٛ 2

 2 و١ٍخ اٌزغبسح 8 19 و١ٍخ اٌخذِخ ا عزّبػ١خ 3

 2 و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ 9 11 و١ٍخ ا٢داة 4

 9 و١ٍخ إٌٙذعخ 15 1 و١ٍخ اٌؾمٛق 5

 األضاييب اإلحصائية املطتخدَة يف ايدزاضة

 ددي مىظلجددة وتلميددل  Spssا تمدددت الدراسددة بدددكل أسظسددي  مددر اسددتخدام بر ددظمل  
داة الدراسة و و  يمظ يمي أهم اعسدظليب اةلصدظئية أالبيظ ظت التي تم اللصول  ميوظ من خالل 

 االستداللية التي تم استخداموظ  ي مىظلجة بيظ ظت الدراسة  الوصكية و
 ريقة االتسظط الداخمي .لقيظس ال بظت بط  مىظمل ألكظ كرو بظخ  .8
كددذل  لقيددظس  لقيددظس الصدددط بطريقددة صدددط اعبىددظد الكر يددة و و  مىظمددل ارتبددظط بيرسددون .2

 درجة االرتبظط بين متغيرات الدراسة لالستدالل  مر وجود  العة بي وظ أم ال 
ذلدد  لمىر ددة مدددى ارتكددظع أو ا خكددظض اسددتجظبظت مكددردات الدراسددة  و  الوسددط اللسددظبي  .3

 واعبىظد والملظور الرئيسية لالستبظ ة . مر الكقرات 
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لمتىرق  مدر مددى ا لدراق اسدتجظبظت مكدردات الدراسدة لكدل  قدرة مدن   اال لراق المىيظري  .4
الكقرات  ن وسطوظ اللسظبي إلر جظ ب الملظور الرئيسية  كممظ اعتربت عيمتدن مدن الصدكر 

 كممظ تركزت االستجظبظت وا خكض تدتتوظ .
بودددق مىر ددة مدددى ارتكددظع أو ا خكددظض اسددتجظبظت أ ددراد الدراسددة  ذلدد  اعوزان ال سددبية  و .5

  مر الملظور الرئيسة )متوسط متوسطظت المربىظت(
عيمة دلتظ) داللة اعوزان ال سبية(  وتى ي مدى ليود ال سبة الوز ية  ن ال سبة المىيظريدة  .6

(1.51.) 
 عسض وحتًيٌ ْتائج ايدزاضة امليداْية: 

ىدظد الم ظمدة المتىممدة بجظمىدة أسدوان و تدم لسدظب ال سدب لمتىرق  مر درجة توا ر أب 
 ( المتوسدددطظت اللسدددظبية و2المئويدددة السدددتجظبظت مكدددردات البلدددث و ويومدددح الجددددول رعدددم )

 الترتيب لكل بىد من أبىظد االستبيظن السبىة . اة لرا ظت المىيظرية و
 ( 5عذٚي )

 ألثؼبد ا عزج١بْاٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚا ٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌشرت ٠ُٛػؼ 

 أثؼبد ا عزجبٔخ َ
اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

ا ٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

اٌزشر١

 ة

 4 1.903 3.70714 اٌجؼذ األٚي : ئ٠غبد فشص اٌزؼٍُ اٌّغزّش . 1

 5 1.7534 3.63610 اٌجؼذ اٌضبٟٔ : رشغ١غ ا عزفغبس ٚاٌؾٛاس . 2

 6 1.6428 3.54718 اٌجؼذ اٌضبٌش : رشغ١غ اٌزؼبْٚ ٚاٌزؼٍُ اٌغّبػٟ . 3

 2 1.7538 4.18996 . ٚاٌزؼٍُ اٌّؼشفخ ٌّشبسوخ أٔظّخ اٌجؼذ اٌشاثغ : ئٔشبء 4

 7 1.7585 3.28107 . ِشزشوخ عّبػ١خ األفشاد ِٓ سؤ٠خ اٌجؼذ اٌخبِظ: رّى١ٓ 5

 1 1.7295 4.26130 . اٌخبسع١خ  اٌغبِؼخ ثبٌج١ئخ اٌجؼذ اٌغبدط: سثؾ 6

 3 1.8017 3.75989 . ٌٍزؼٍُ  اٌذاػّخ ا عزشار١غ١خ اٌجؼذ اٌغبثغ: اٌم١بدح 7

  1.7632 3.76894 اٌّزٛعؾ 

يتمددح مددن الجدددول السددظبط أن المتوسددط اللسددظبي لالسددتبظ ة ككددل أي لدرجددة تددوا ر  -
( و واال لددددراق المىيددددظري 3.76894مىددددظيير الم ظمددددة المتىممددددة بجظمىددددة أسددددوان بمددددة )

هددي درجددة متوسددطة تدددل  مددر امددتال  جظمىددة أسددوان لددبىض   ظصددر و  وو ( 1.7632)
 مقومظت وموابط و أبىظد الم ظمة المتىممة .

يتبين من الجدول السظبط أن أك ر أبىدظد الم ظمدة المتىممدة وجدودًا  دي جظمىدة أسدوان تبىدًظ  -
ليدث لصدل  مدر  لرأي  ي ة الدراسة هو البىدد اعول ا ربدط الجظمىدة بظلبيئدة الخظرجيدة ا و
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( وا لددددراق مىيددددظري 4.26130أ مددددر المتوسددددطظت اللسددددظبية بمتوسددددط لسددددظبي بمددددة )
(و و أعددل أبىددظد الم ظمددة المتىممددة وجددودًا هددو البىددد الخددظمس ا تمكددين أ مددظء 1.7295)

هيئدددة التددددريس  لدددو رؤيدددة مددددتركة او ليدددث لصدددل  مدددر أد دددر المتوسدددطظت اللسدددظبية 
 ( .1.7585ظري )( و ا لراق مىي3.28107بمتوسط بمة )

تتكددط هددذه ال تيجددة مددي  تددظئل دراسددة )بسددظم ملمددد أبددو لددديشو زكددي رمددزي مرتجددي و   -
( التي طبقت  كس ال موذج  مر جظمىة اععصر بغدزة و يودظ لصدمت أبىدظد مقيدظس 2188

خصددظئص الم ظمددة المتىممددة  مددر درجددة متوسددطة و وأدددظرت إلددر أن  قددظط المددىق  ددي 
مكين اع راد وا  دظء أ ظمة لمدظركة المىر ة أي أ ودظ تكمدن الجظمىظت المبلو ة تتم ل  ي ت

 دددي الدددتىمم  مدددر المسدددتوى الت ظيمددديو و يبدددرر البظلدددث هدددذا التوا دددط بدددأن مكودددوم تمكدددين 
دارة المىر ددة مددن المكددظهيم اللدي ددة  سددبيًظ  مددر المسددتوى الىددظلمي ولددم ت تدددر  الىددظممين وا 

  ربيًظ.
( و والتدي طبقدت  كدس  2186ة الى دزيو اختمكت هذه ال تيجة مي دراسة )ألمد سدالم -

المقيددظس  مددر أ مددظء هيئددة التدددريس بجظمىددة الكويددت ليددث جددظء البىددد ال ددظ ي اتدددجيي 
( بي مدظ 0.70( وا لدراق مىيدظري )3.23اللوار واالستكسظرا  مر أ مدر متوسدط لسدظبي )

( 2.62كددظن أعددل متوسددط لسددظبي لبىدددا إ دددظء أ ظمددة لمدددظركة المىر ددة والددتىمما وعيمتددن )
 (.1.82وا لراق مىيظري )

( والتدي طبقدت  2184اختمكت هذه ال تيجة مي دراسة )سوسن ب ت ملمد بدن زر دةو  -
 كددس المقيددظس  مددر رؤسددظء اععسددظم اعكظديميددة بجظمىددة اعميددرة  ددورة ب ددت  بددد الددرلمن 
بظلريددظض و ليددث جددظء البىددد ال ددظ ي ا القيددظدة االسددتراتيجية الدا مددة لمددتىمم ا  مددر أ مددر 

( بي مددظ كددظن أعددل متوسددط لسددظبي لبىدددا تمكددين اع ددراد مددن رؤيددة 3.75ط لسددظبي )متوسدد
 ( .2.88جمظ ية مدتركة ا و عيمتن )

( التدي 2119تختمق هذه ال تيجة مدي دراسدة )  بدد ال ظصدر لسدين زايدد و وآخدرونو  -
الويئدة   دي الرئيسدة القطظ دظت  دي المتىممدة تدوا رً  الم ظمدة أبىدظد توصدمت إلدر أن أعدل

 . الدتىمم و المىر دة  ظدم وا دظء مدتركةو  لو رؤية اع راد همظ  ا تمكين ة بظلجبيلالممكي
 متوسدطظت ترولدت عدد و واللدوارو االستكسدظر هدو  تددجيي تدوا رً  أك در اعبىدظد كدظن بي مظ
 (.3.96(و )3.44) بين المتىممة لمم ظمة السبىة اعبىظد
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( مددن البىددد اعول )إتظلددة الجظمىددة لكددرص الددتىمم المسددتمر( و و 3كظ ددت الىبددظرة رعددم ) -
تىبر الىبظرة  ن اتو ر الجظمىة دورات تدريبية ع مظء هيئة التددريس لتطدوير مودظراتوم و 

دال   ددد مسددتوى  ( و1.72خبددراتوماو ليددث لصددمت  مددر أ مددر وزن  سددبي بمددة عيمتددن )
 ( مددن الملددور ال ظلددث )تدددجيي التىددظون و2لىبددظرة رعددم )( و بي مددظ كظ ددت ا1.118داللددة )

الىمددل الجمددظ ي(و و ُتىبددر الىبددظرة  ددن ا تختددظر الجظمىددة  ددرط الىمددل ب ددظء  مددر امتالكوددظ 
موددظرات الىمددل الجمددظ يا هددي أعددل مىددظيير الم ظمددة المتىممددة تددوا رًا بجظمىددة أسددوان ليددث 

 ( .1.52لصمت  مر أعل اعوزان ال سيبة )
ي م ظعدة كل بىد من أبىظد االستبظ ة  مر لدة و و يلظول البظلدث ربطودظ بظةطدظر و يمظ يم    

 ال ظري والدراسظت السظبقة 
 ايبعد األوٍ: إدناد فسص ايتعًِ املطتُس

 (  6عذٚي )

 آساء ػ١ٕخ اٌجؾش ٔؾٛ رٛافش ِؼب١٠ش ٚػٛاثؾ اٌجؼذ األٚي )ئ٠غبد فشص اٌزؼٍُ اٌّغزّش(٠ُٛػؼ 

سلُ 

 اٌؼجبسح
 دٌزب اٌٛصْ إٌغجٟ 1ن 2ن 3ن

1 11 51 36 5.58 2.72 ** 

2 15 51 32 5.61 3.15 ** 

3 29 55 14 5.72 4.19 *** 

4 26 46 26 5.67 3.74 *** 

5 29 47 22 5.69 3.96 *** 

6 27 48 23 5.68 3.87 *** 

7 19 41 38 5.65 3.51 ** 

 غ١ش داٌخ 1.61 5.53 52 35 11 8

 يتمح من الجدول السظبط أن  
المىيدظر اعك ددر تددوا رًا مدن مىددظيير الم ظمددة المتىممدة  ددي جظمىددة أسدوان تبىددًظ آلراء أ مددظء  -

هيئددة التدددريس بجظمىددة أسددوان هددوا تدددجي الجظمىددة أ مددظء هيئددة التدددريس  مددر إجددراء 
 (  و و1.69بلددوث  مميددة متميددزة و دددرهظا و ليددث لصددمت  مددر أ مددر اعوزان ال سددبية )

 يدددة  دددن ال سدددبة المىيظريدددة ( دالدددة   دددد مسدددتوى داللدددة عيمدددة دلتدددظ )ليدددود ال سدددبة الوز 
 هذه وظيكة مومة من الوظظئق الرئيسية ال الث لمجظمىة . ( و و1.118)
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المىيددظر اععددل تددوا رًا مددن مىددظيير الم ظمددة المتىممددة  ددي جظمىددة أسددوان تبىددًظ آلراء أ مددظء  -
وهدددي ا تكدددظ ئ ( و 8هيئددة التددددريس بجظمىدددة أسدددوان هدددو الدددذي ُتىبددر    دددن الىبدددظرة رعدددم )

الجظمىددة أ مددظء هيئددة التدددريس  مددر تىمموددم أددديظء جديدددة لتلسددين ككددظءتوم او ليددث 
جظءت عيمة دلتظ غير دالة   دد أي مسدتوى مدن  (  و1.53لصمت  مر أعل وزن  سبي )

ال تيجددة تدددل  مددر  دددم ككظيددة الددد م المقدددم ع مددظء هيئددة  ههددذ مسددتويظت الداللددة و و
ات جديددة بل يدة و تىميميدة و مجتمىيدةو و يرجدي السدبب  دي التدريس مقظبل تىمموم مودظر 

ذلدد  أن  ظددظم المكظ ددأت بظلجظمىددة مددرتبط بمددوائح م ظمددة  ددالوة  مددر مددىق المخصصددظت 
المظلية المرتبطة بظلبلث الىمميو و تتكط هذه ال تيجة مي مظ توصمت إلين دراسدظت ) بسدظم 

 (  2184(و ) بظسل خميس ملمد ملمد و 2188ملمد أبو لديشو 
يرى البظلث أن هذه ال تيجة ُتىتبر مؤدرًا جيدًا لتطبيدط مىدظيير ومدوابط الم ظمدة المتىممدة  -

و ر دورات تدريبيدة ع مدظء بجظمىة أسدوانو ليدث تتديح الجظمىدة خددمظت اة تر دتو كمدظ تُد
هيئة التدريس بوظ لب ظء عدراتوم المىر يةوو تو ر ع مدظء هيئدة التددريس بىدض المصدظدر 

مىمومظت خصوصًظ المصظدر اةلكترو ية ليث تدتر  الجظمىدة  دي ب د  المىر دة المتجددة لم
 المصري و ي الىديد من الدورات اعج بية الىظلمية.

 ايبعد ايجاْي: تػجيع االضتفطاز واحلواز

 (  7عذٚي )

 آساء ػ١ٕخ اٌجؾش ٔؾٛ رٛافش ِؼب١٠ش ٚػٛاثؾ اٌجؼذ اٌضبٟٔ )رشغ١غ ا عزفغبس ٚاٌؾٛاس( ٠ُٛػؼ 

سلُ 

 اٌؼجبسح
 دٌزب اٌٛصْ إٌغجٟ 1ن 2ن 3ن

1 15 38 45 5.56 2.44 * 

2 19 36 43 5.59 2.77 ** 

3 21 41 36 5.62 3.19 ** 

4 18 38 42 5.59 2.77 ** 

5 15 45 43 5.57 2.56 * 

6 16 42 45 5.59 2.77 ** 

 يتمح من الجدول السظبط أن 
اعك ددر تددوا رًا مدن مىددظيير الم ظمددة المتىممدة  ددي جظمىددة أسدوان تبىددًظ آلراء أ مددظء  المىيدظر -

هيئددة التدددريس بجظمىددة أسددوان هددوا تدددجي الجظمىددة أ مددظء هيئددة التدددريس  مددر إبددداء 
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(  1.62مقترلظتوم بدأن المدكالت الجظمىيةاو ليث لصدمت  مدر أ مدر اعوزان ال سدبية )
 ( .1.18لة )و و عيمة دلتظ دالة   د مستوى دال 

المىيددظر اععددل تددوا رًا مددن مىددظيير الم ظمددة المتىممددة  ددي جظمىددة أسددوان تبىددًظ آلراء أ مددظء  -
( و وهددي ا تدددجي 8هيئددة التدددريس بجظمىددة أسددوان هددو الددذي ُتىبددر    ددن الىبددظرة رعددم )

الجظمىددة أ مددظء هيئددة التدددريس  مددر اللددوار الكىددظل وتقبددل ال قددد الب ددظء او ليددث لصددمت 
(و 1.18(  وجدظءت عيمدة دلتدظ دالدة   دد مسدتوى مدن داللدة )1.56 سبي )  مر أعل وزن

ال تيجة تدل  مر ال قص  ي اآلليظت التي تستخدموظ الجظمىة ةجدراء لدوار  ىدظل مدي  هوهذ
أ مظء هيئة التدريس بظلجظمىة و وتتكط هذه ال تيجة مي مظ توصمت إليدن دراسدة ) أسدظمة 

مقيدددظس  دددي هدددذا البىدددد الخدددظص بددددجيي (  التدددي طبقدددت  كدددس ال2182مدددظهر لسدددين و 
 الجظمىة لملوار .

يرجي ذل  مدن وجودة  ظدر البظلدث بسدبب تىددد المسدتويظت اةداريدة  دي الويكدل الت ظيمدي  -
بجظمىة أسوان ممظ يؤدي إلدر صدىوبة االتصدظل و إ ظعدة تبدظدل المىمومدظت و المىر دة بدين 

اةداري دور مودم  دي تددجيي القيظدات الجظمىية و أ مظء هيئة التدريس و كمدظ أن لمد مط 
 أ مظء هيئة التدريس  مر طرح اعراء واع كظر 

يرى البظلث أن هذه ال تيجة ُتىتبر مؤدرًا متوسطًظ لتطبيط مىظيير الم ظمة المتىممةو ليدث  -
(و وهدددذا يددددل  مدددر سدددىر 1.62) ( وبدددين1.56تراولدددت اعوزان ال سدددبية لمىبدددظرات بدددين )

الجظمىددة لتددو ير آليددظت لملددوار الكىددظل مددي أ مددظء هيئددة التدددريس وتدددجيىوم  مددر إ ددظرة 
بداء مقترلظتوم بدأن المدكالت الجظمىية .  اعسئمة وا 

يرى البظلث وجود بىض القصور  ي جظ ب إتظلة جظمىة أسوان  رص تبدظدل المىمومدظت و  -
يرجي ذلد  لتج دب اةدارة  دكظ يةو و يمظ بي وم بصرالة والمىر ة ع مظء هيئة التدريس  

الجظمىيددة إ ددظرة اعسددئمة واالستكسددظرات تالددديًظ ة ددظرة عمددظيظ جدليددة ال ترغددب الجظمىددة  ددي 
هددذه ال تيجددة تتكددط مددي مددظ توصددمت إليوددظ دراسددة )  بددد ال ظصددر لسددين  الدددخول  يوددظ و و

كيددة بظلجبيددل و ودراسددة ) بظسددل التددي طبقددت  مددر الويئددة المم وو ريددظض زايددد وآخددرون( 
 ( التي طبقت  مر المستدكيظت الطبية بقطظع غزة .2184خميس ملمد ملمدو 
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 ايبعد ايجايح: تػجيع ايتعاوٕ وايتعًِ اجلُاعي

 (  8عذٚي )

 آساء ػ١ٕخ اٌجؾش ٔؾٛ رٛافش ِؼب١٠ش ٚػٛاثؾ اٌجؼذ اٌضبٌش )رشغ١غ اٌزؼبْٚ ٚاٌزؼٍُ اٌغّبػٟ( ٠ُٛػؼ 

سلُ 

 دٌزب اٌٛصْ إٌغجٟ 1ن 2ن 3ن اٌؼجبسح

1 15 48 45 5.56 2.44 * 

2 9 38 51 5.52 1.51 

3 6 48 44 5.54 1.88 

4 7 45 46 5.53 1.85 

5 9 33 56 5.51 5.81 

6 14 42 42 5.57 2.56 * 

7 84 49 35 1.61 2.92 ** 
 يتمح من الجدول السظبط أن 

المىيدظر اعك ددر تددوا رًا مدن مىددظيير الم ظمددة المتىممدة  ددي جظمىددة أسدوان تبىددًظ آلراء أ مددظء  -
هيئددة التدددريس بجظمىددة أسددوان هددوا تددد م الجظمىددة الىالعددظت اة سددظ ية بددين أ مددظء هيئددة 

التدي لصدمت  مدر أ مدر  ( و7التدريس لتىزيز التىمم الجمظ يا  و ُتىبر   ن الىبظرة رعم )
(و و يرجدددي ذلددد  1.18و وعيمدددة دلتدددظ دالدددة   دددد مسدددتوى داللدددة ) (1.61وزن  سدددبي )

ا تمددظئوم لبيئددة ملظ ظددة أسددوان ذات  لمىالعددظت الطبيىيددة بددين أ مددظء هيئددة التدددريسو و
 الىالعظت اة سظ ية الجيدة .

المىيددظر اععددل تددوا رًا مددن مىددظيير الم ظمددة المتىممددة  ددي جظمىددة أسددوان تبىددًظ آلراء أ مددظء  -
( و و هدي ا تمدي الجظمىدة  ظظمدًظ 5هيئة التدريس بودظ هدو الدذي ُتىبدر    دن الىبدظرة رعدم )

(  ددي 8خظصددًظ لمكظ ددأة اال جددظزات الجمظ يددةا و وجددظءت هددذه ال تيجددة لتؤكددد  تيجددة الىبددظرة )
يث تكتقر الجظمىة ل ظظم مكظ أت ملكز لمتىمم وتلقيدط اة جدظزات سدواء  مدر البىد اعول ل

 المستوى الكردي أو الجمظ ي .
( و ددم داللدة عيمدة دلتدظ   دد أي 6( و )4( و )3(و )2ا خكظض اعوزان ال سبية لمىبدظرات ) -

مسددتوى لمدلددة يدددل  مددر ا تقددظر مىظددم أ مددظء هيئددة التدددريس بظلجظمىددة لموددظرات الىمددل 
 ي و و  دددم ت ظدديم اجتمظ ددظت دوريددة لكددرط الىمددل بظلجظمىددة  ظلىمددل ككريددط يم ددل الجمددظ



 .......... تصور مقترح إلمكانية تطبيق معايير المنظمة المتعلمة بجامعة أسوان 
 

- 288 - 

 تج دددب الكرديدددة و وو ددددترط التركيدددز والومدددوح والتددددوين والمومدددو ية يُ  مودددظرة  جدددظحو و
 موددظرات التىظمددل والتواصددل مددي اآلخددرينو و الجمددظ ي الىمددلتدددمل موددظرات  االتصددظلو و

و هدذه المقددرة التدي  ريدط المقدرة  مر الىمل كجزء من إعظمة الىالعظت اة سظ ية الجيدةو و
بدددين ال دددظس )أ دددرادا أمدددلت لظجدددة مظسدددة لمواجودددة متطمبدددظت  دددظلم الىمدددلو  ظلتىدددظون 

وجمظ ظت( والىمل مىودمو أصدبح مدن مدرورات الليدظةو سدواء اسدتخدمت  دي ذلد  مودظرات 
تتزايدددد أهميدددة الىمدددل الجمدددظ ي  دددي الجظمىدددظت  االتصدددظل المبظددددر أو غيدددر المبظددددر و و

 بظ تبظرهظ عظطرة الت مية والتقدم . 
 ايبعد ايسابع: إْػاء أْظُة ملػازنة املعسفة وايتعًِ 

 (  9عذٚي )

آساء ػ١ٕخ اٌجؾش ٔؾٛ رٛافش ِؼب١٠ش ٚػٛاثؾ اٌجؼذ اٌشاثغ )ئٔشبء أٔظّخ ٌّشبسوخ اٌّؼشفخ ٠ُٛػؼ 

 ٚاٌزؼٍُ( 

سلُ 

 دٌزب اٌٛصْ إٌغت 1ن 2ن 3ن اٌؼجبسح

1 22 52 24 5.66 3.68 *** 

2 18 44 36 5.61 3.56 ** 

3 15 49 34 5.65 3.51 ** 

4 17 44 37 5.65 2.97 ** 

5 11 42 45 5.55 2.18 * 

6 9 45 44 5.55 2.11 * 

7 15 45 43 5.57 2.56 ** 

8 12 41 45 5.55 2.25 * 

 يتمح من الجدول السظبط مظيمي  
المىيدظر اعك ددر تددوا رًا مدن مىددظيير الم ظمددة المتىممدة  ددي جظمىددة أسدوان تبىددًظ آلراء أ مددظء  -

هيئة التدريس بجظمىة أسوان هوا تسدتخدم جظمىدة أسدوان المسدتلد ظت التك ولوجيدة ل ددر 
( و و التددي لصددمت  مددر أ مددر وزن 8المىر ددة بددين كميظتوددظا و و ُتىبددر   ددن الىبددظرة رعددم )

(و و هدذا يددل  مدر تدوا ر 1.118مة دلتظ دالة   د مسدتوى داللدة )( و و عي1.66 سبي )
 ظم تك ولوجية لالتصظل ل در المىر ة بدين كميظتودظ بددكل ا تيدظدي م دل   ظدظم االعترالدظت 

 و لولظت اة ال ظت اةلكترو ية و  االجتمظ ظت المكتولة .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82
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المىيددظر اععددل تددوا رًا مددن مىددظيير الم ظمددة المتىممددة  ددي جظمىددة أسددوان تبىددًظ آلراء أ مددظء  -
(و والتدي تخدص امدتال  8(و)6(و)5هيئة التدريس بوظ هو الذي ُتىبدر    دن الىبدظرات رعدم )

 ظدددظم مدددرن لممىمومدددظت تخدددزن بدددن المىر دددة  دددي ذاكرتودددظ  وو الجظمىدددة لقظ ددددة مىر يدددة 
ت واملة ةدارة المىر ةو ليث مظ زالت جظمىة أسدوان تكتقدر لم دل استراتيجيظ وو الت ظيمية

لقد أكدت الدراسظت  مدر أهميدة تدوا ر الد ظم المىر يدة ةتظلدة المىر دة و  هذه الكىظليظتو و
 , Al-Otaibi دددرهظ  ددي أي م ظمددة تسددىر لمتلددول لم ظمددة تىمددمو و م وددظ دراسددة )

2001  .) 
 ظ جلُعِٗ حنو زؤية مجاعية َػرتنةايبعد اخلاَظ: مته  أعطاء ٖيئة ايتدزي

 (  15عذٚي )

آساء ػ١ٕخ اٌجؾش ٔؾٛ رٛافش ِؼب١٠ش ٚػٛاثؾ اٌجؼذ اٌخبِظ)رّى١ٓ أػؼبء١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٔؾٛ ٠ُٛػؼ 

 سؤ٠خ عّبػ١خ (

سلُ 

 اٌؼجبسح
 دٌزب اٌٛصْ  إٌغجٟ 1ن 2ن 3ن

1 19 44 35 5.61 3.14 ** 

2 22 43 33 5.63 3.35 *** 

3 14 42 42 5.57 2.56 * 

4 11 47 45 5.57 2.55 * 

5 8 49 45 5.55 2.18 * 

6 14 47 36 5.59 2.77 ** 

 يتمح من الجدول السظبط أن 
المىيدظر اعك ددر تددوا رًا مدن مىددظيير الم ظمددة المتىممدة  ددي جظمىددة أسدوان تبىددًظ آلراء أ مددظء  -

هيئدة التددريس بجظمىدة أسدوان هدوا تؤكدد الجظمىدة  مدر عديم المسدئولية المددتركة لتلقيدط 
( و و التددي لصددمت  مددر أ مددر 2الرؤيددة والرسددظلة واعهددداقا و و ُتىبددر   ددن الىبددظرة رعددم )

(و و هدذا يؤكدد جودود 1.118و عيمة دلتظ دالة   د مستوى داللدة )(و 1.63وزن  سبي )
جظمىدة أسددوان  ددي تلقيددط هددذا المؤدددر مددن خددالل صدديظغة خطددة اسددتراتيجية لمجظمىددة يددتم 

 تطبيط آليظتوظ لظليًظ لتطوير أداء الجظمىة .
المىيددظر اععددل تددوا رًا مددن مىددظيير الم ظمددة المتىممددة  ددي جظمىددة أسددوان تبىددًظ آلراء أ مددظء  -

(و وهددي اتتدديح الجظمىددة ع مددظء 5هيئددة التدددريس بوددظ هددو الددذي ُتىبددر    ددن الىبددظرة رعددم )
هيئددة التدددريس لممددددظركة  ددي صدد ي واتخدددظذ القددراراتاو و جددظءت هدددذه ال تيجددة لتؤكدددد أن 
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الجظمىة ي قصوظ بىض الق وات التي تسمح ع مظء هيئة التدريس بظلمدظركة  ي صد ي و 
هددذه ال تيجددة تدددل  مدر  دددم تدددجيي أ مددظء هيئددة التدددريس  اتخدظذ القددرارات الجظمىيددة و و

  مر تلمل مسئولية عراراتوم  .
ا خكدددددددددددظض  -

( يدددل  مددر 1.15( و عدديم دلتددظ دالدة   ددد مسددتوى )4(و )3اعوزان ال سدبية لمىبددظرات رعددم )
 دم سمظح الجظمىة ع مظء هيئة التدريس بتقديم المبظدرات الكردية والجمظ يدةو أو تقدديم 

يمة لت كيذ الموظم المطموبة م وم و و بظلتظلي ال تقددم لودم الجظمىدة لدظ ز م ظسدب خيظرات بد
لتقددديم المبددظدرات و هددذا يتكددط مددي الدراسددظت التددي تؤكددد وجددود  العددة إيجظبيددة بددين تمكددين 

  الموظكين واةبداع .
 ايبعد ايطادع: زبط املٓظُة بايبيئة اخلازجية

 ( 11عذٚي )

 رٛافش ِؼب١٠ش ٚػٛاثؾ اٌجؼذ اٌغبدط)سثؾ إٌّظّخ ثبٌج١ئخ اٌخبسع١خ (آساء ػ١ٕخ اٌجؾش ٔؾٛ  ٠ُٛػؼ

سلُ 

 اٌؼجبسح
 دٌزب األٚصاْ إٌغج١خ 1ن 2ن 3ن

1 14 48 36 5.59 2.87 ** 

2 25 52 26 5.65 3.54 *** 

3 8 41 49 5.53 1.61 

4 16 55 32 5.61 3.14 ** 

5 15 49 34 5.65 3.51 ** 

6 15 45 43 5.55 2.25 * 

7 15 51 37 5.57 2.61 ** 

8 11 36 51 5.53 1.71 

 يتمح من الجدول السظبط أن  
المىيدظر اعك ددر تددوا رًا مدن مىددظيير الم ظمددة المتىممدة  ددي جظمىددة أسدوان تبىددًظ آلراء أ مددظء  -

هيئددة التدددريس بجظمىددة أسددوان هددوا تدددجي الجظمىددة أ مددظء هيئددة التدددريس  مددر التددرام 
( و و التدي لصدمت  مدر 2وجوظت  ظر الىمالء والمستكيدين ا و و ُتىبر   ن الىبظرة رعدم )

ؤكدد هدذا يُ  (و و1.118و و عيمة دلتظ دالدة   دد مسدتوى داللدة )(1.65أ مر وزن  سبي )
التدريبيدة التدي  جوود جظمىة أسوان  ي تلقيط هذا المؤدر من خدالل البدرامل التىميميدة و
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الولدددات الجظمىيددة ذات الطددظبي  وو تتيلوددظ الجظمىددة والمسددظعظت المتظلددة لمدراسددظت الىميددظ 
  ظر المستكيدين من الجظمىة . الخظصو وكموظ تتيح الكرص لالستمظع لوجوظت

المىيددظر اععددل تددوا رًا مددن مىددظيير الم ظمددة المتىممددة  ددي جظمىددة أسددوان تبىددًظ آلراء أ مددظء  -
(و و هدي ا تودتم الجظمىدة بمىر دة 3هيئة التددريس بودظ هدو الدذي ُتىبدر    دن الىبدظرة رعدم )

تؤكدد أن أ مدظء أ ر عراراتوظ  ي مى ويظت أ مظء هيئة التدريساو و جدظءت هدذه ال تيجدة ل
هيئدددة التددددريس بظلجظمىدددة ال يددددىرون بظهتمدددظم الجظمىدددة بمى ويدددظتوم أو مسدددتوى الرمدددظ 
الوظيكي لديوم و و تتكط هدذه ال تيجدة مدي مدظ توصدمت إليدن دراسدة )أسدظمة مدظهر لسدينو 

( التددي طبقددت  مددر الجظمىددظت الخظصددة المصددرية  يمددظ يخددص بىددد ربددط الجظمىددة 2182
 بظلبيئة الخظرجية. 

( و 1.57( بددأوزان  سددبية متوسددطة تراولددت بددين  )7(و )5( و )4(و )8الىبددظرات ) جددظءت -
( وهدذا يددل  مدر بدذل الجظمىدة جودود 1.18( و وعيم دلتظ دالة   د مستوى داللة )1.68)

 ي ت مية المجتمي وخدمة البيئة المليطة وتددجيي أ مدظء هيئدة التددريس  مدر التواصدل 
كمددظ و  مميددة لممدددظركة  ددي  دددظطظت الجظمىددة اسددتقطظب ككددظءات  مددي جوددظت خظرجيددة و

يتطمدددب تلقيدددط ربدددط الجظمىدددة بظلبيئدددة  وتسدددىر الجظمىدددة لجدددذب الىمدددالء والمسدددتكيدينو 
الخظرجيدة عيظموددظ بىمميدظت مسددح دوريددة لمبيئدة الخظرجيددة لمتىدرق  مددر مددظ يطدرأ  ميوددظ مددن 

الجظمىددة ذات  تغيددرات ودراسددة تأ يرهددظ  مددر الجظمىددةو و اتخددظذ مددظ يمددزم بدددأ وظ لكددي تكددون
  ظرة مستقبمية .

 ايبعد ايطابع: ايكيادة االضرتاتيجية ايداعُة يًتعًِ 

 ( 12عذٚي )

 آساء ػ١ٕخ اٌجؾش ٔؾٛ رٛافش ِؼب١٠ش ٚػٛاثؾ اٌجؼذ اٌغبثغ)اٌم١بدح ا عزشار١غ١خ اٌذاػّخ ٌٍزؼٍُ ( ٠ُٛػؼ

سلُ 

 اٌؼجبسح
 دٌزب األٚصاْ  إٌغج١خ 1ن 2ن 3ن

1 24 45 29 5.65 3.57 *** 

2 15 46 42 5.56 2.31 * 

3 17 55 29 5.61 3.14 ** 

4 14 41 43 5.57 2.55 * 

5 13 48 37 5.59 2.77 ** 

6 25 47 31 5.63 3.35 *** 

7 18 44 35 5.65 3.51 ** 
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 يتمح من الجدول السظبط أن 
المىيدظر اعك ددر تددوا رًا مدن مىددظيير الم ظمددة المتىممدة  ددي جظمىددة أسدوان تبىددًظ آلراء أ مددظء  -

هيئة التدريس بجظمىدة أسدوان هدوا تدد م القيدظدة الجظمىيدة طمبدظت أ مدظء هيئدة التددريس 
( و و التددي لصددمت  مددر 8 ددي اللصددول  مددر  ددرص التدددريبا و وُتىبددر   ددن الىبددظرة رعددم )

هدذا يؤكدد  (و و1.118و عيمة دلتظ دالدة   دد مسدتوى داللدة )(و 1.65أ مر وزن  سبي )
جوددود الجظمىددة مددن خددالل مركددز ت ميددة عدددرات أ مددظء هيئددة التدددريس  ددي تددو ير دورات 

 تدريبة مت و ة ع مظء هيئة التدريس بظلجظمىة .
المىيددظر اععددل تددوا رًا مددن مىددظيير الم ظمددة المتىممددة  ددي جظمىددة أسددوان تبىددًظ آلراء أ مددظء  -

(و و هدي ا تدزود القيدظدات الجظمىيدة 2التدريس بوظ هو الذي ُتىبر    ن الىبظرة رعدم ) هيئة
أ مظء هيئة التدريس بمىمومظت لدي دة  دن الجظمىدظت الم ظ سدةاو و لصدمت هدذه الىبدظرة 

أي مسدتوى مدن مسدتويظت الداللدة  عيمة دلتظ غير دالة   دد وو ( 1.56 مر وزن  سبي )
 دم االهتمظم الكظ ي مدن القيدظدات الجظمىيدة بجظمىدة أسدوان  و و جظءت هذه ال تيجة لتؤكد

 بمظ لققتن الجظمىظت اعخرى الم ظ سة من  جظلظت .
التددي تخددص اتمددزم اةدارة الجظمىيددة أ مددظء هيئددة التدددريس بددأداء  ( و6لصددمت الىبددظرة ) -

عيمدة دلتدظ  وو ( 1.63أ مظلوم بدكل صليح ومن المرة اعولرا  مر وزن  سدبي مرتكدي )
هذا يؤكد جوود الجظمىة مدن خدالل ولددة مدمظن الجدودة  ( و و1.118لة   د مستوى )دا
الولددات الكر يددة الم تددرة بظلكميدظت المختمكددة بظلجظمىدة  دي مجددظل  اال تمدظد المركزيدة و و

  در  قظ ة الجودة بين أ مظء هيئة التدريس . 
( 1.68( و )1.59) ( بأوزان  سبية متوسدطة تراولدت بدين 7(و )5(و )3جظءت الىبظرات ) -

هدذا يددل  مدر بدذل الجظمىدة جودود  دي  وو ( 1.18عيم دلتظ دالة   د مسدتوى داللدة ) و و
القيدظدات الجظمىيدة تلدرص  مجظل التطدوير المؤسسدي لمجظمىدة وتىزيدز مركزهدظ الت ظ سدي و

كوض لودم المزيدد مدن السدمطظت التدي  مر مىظممة أ مظء هيئة التدريس مىظممة لس ة وتُ 
 وليظتوم . ت ظسب مسئ

الدراسة الميدا ية التي أجراهظ البظلث  مر جظمىة أسدوان أسدكرت  دن ممظ سبط يتمح أن 
بجظمىددة أسددوان بدرجددة  Marsick&Watkinsمىددظيير الم ظمددة المتىممددة و ددط  مددوذج تددوا ر 

متوسددطةو و كددظن أك ددر أبىددظد الم ظمددة المتىممددة تددوا رًا بجظمىددة أسددوان مددن وجوددة  ظددر  ي ددة 
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أعددل أبىددظد الم ظمددة المتىممددة  الدراسددة هددو البىددد اعول ا ربددط الجظمىددة بظلبيئددة الخظرجيددة ا و و
أ مدظء هيئدة  توا رًا بجظمىة أسوان مدن وجودة  ظدر  ي دة الدراسدة هدو البىدد الخدظمس ا تمكدين

و دي مدوء  تدظئل  التدريس  لو رؤية مدتركةاو ليث لصل  مر أد ر المتوسدطظت اللسدظبيةو
 الدراسة الميدا ية سوق يقوم البظلث بملظولة لتلميل البيئة الداخمية والخظرجية .

 جلاَعة أضوإ SWAT Analysisحتًيٌ ايبيئة ايدارًية و اخلازجية 
ككرع لجظمىة أسيوط و و بدأت الدراسة بن  ر  8974أُ دئ  رع جظمىة أسوان س ة 

بكمية التربية . و تم م ح أول درجة  ممية  م(8974 -8973أكتوبر من الىظم الجظمىر ) 
م(.  م بدأ القيد لدرجة المظجستير  ر كمية الىموم  ر الىظم 8978) البكظلوريوس  ظم 

راه  ر الىظم الجظمىي م( .  م بدأ التسجيل لدرجة الدكتو 8978 – 8977الجظمىر س ة) 
 8995( لس ة 23صدر عرار رئيس الجموورية رعم ) 8995(. و ر  ظم 8978 – 8977)

بإ دظء جظمىة ج وب الوادى و و  مين أصبح  رع الجظمىة تظبي لجظمىة ج وب الوادى. و تم 
 الو دسة( .  –الخدمة اةجتمظ ية  –إ دظء كميظت أخرى و و هر )اعداب 

ت جظمىة أسوان كجظمىة لكومية بصدور القرار الجموورى رعم أ دئ 2182و ر  ظم 
كمية وهر ) كمية اعداب و كمية التربية و كمية  88(. وتمم الجظمىة 2182( بتظري  )388)

الىموم و كمية الخدمة اةجتمظ ية و كمية الو دسةو كمية ه دسة الطظعةو كمية الطب 
طب البدرىو وكمية تك ولوجيظ المصظيد البيطرىوكمية الزرا ةو كمية التمريضو كمية ال

واعسمظ و وكمية التجظرةو كمية اعلسنو كمية اللقوط و كمية التربية الريظمية و كمية التربية 
هم )مىود التمريض  وو ال و ية و كمية دار الىموم و كمية اع ظر( و وتمم أيمًظ مىودين 

 ومىود البلوث والدراسظت اع ريقية ودول لوض ال يل (.
درا  و  ُيىد تلميل سوات طريقة تلميمّية ُتسظ د  مر تلديد  قظط القوة والمىقو وا 

الُمؤ رة  ي أداء الجظمىةو و هو من الُ ُظم المومة   و ية التوديدات وطبيىة الكرص الُمتظلة و
ة داد و تصميم االستراتيجّيظت والُخطط سواء عصيرة أو طويمة المدىو و تم إجراء هذا 

و  ي موء مظ بىض السجالت الرسمية لمجظمىةور جظمىة أسوان ا تمظدًا  مر التلميل  م
 الميدا ية التي أجريت  مر الجظمىةو تبين مظ يمي ال ظرية و أسكرت   ن الدراسة 
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 جباَعة أضوإ: Strengthsبعض ْكاط ايكوة 
عميميدًظ و و أدت  .1 تلظر جظمىة أسوان بسمىة أكظديمية متميزة لققتوظ م دذ إ ددظئوظ ملميدًظ وا 

إلددر وجددود كددوادر مددن خريجددي الجظمىددة  ددر سددوط الىمددل  ددر الىديددد مددن المؤسسددظت ذات 
 الصمة بتخصصظت الجظمىة.

 ارتبظط الجظمىة بظلىديد من اتكظعيظت التىظون المدتر  مي جوظت ص ظ ية و أكظديمية. .2
إعميميدًظ مدي ت دوع و تىددد تخصصدظت أ مدظء  تتميز الجظمىة بتخصصظتوظ الكريددة ملميدًظ و .3

 هيئة التدريس بظلجظمىة بمظ ُيزيد من عدرات الجظمىة الت ظ سية .
 التجريب و لمور المؤتمرات الدولية. تو ر الجظمىة ميزا ية لمبلث الىممي و لمتطوير و .4
 ددددتح ع ددددوات اتصددددظل مددددي مراكددددز البلددددوث الملميددددة و الدوليددددة ذات الىالعددددة بأ دددددطتوظ  .5

 وتخصصظتوظ .
تميددز أ مددظء هيئددة التدددريس  ددر البلددث الىممددرو و  دددر  دددد كبيددر مددن اعبلددظث الىمميددة  .6

 ع مظء هيئة التدريس بظلجظمىة  ي الدوريظت الىممية المتميزة ملميًظ و دوليًظ .
 دي لمدور المدؤتمرات الىمميدة الداخميدة والخظرجيدة ولصدولوم  د م أ مظء هيئة التدريس .7

    مر جوائز  ممية
توا ر ولدات ذات طظبي خظص بظلجظمىة مى ية بقمظيظ البلث الىممي و خدمدة المجتمدي و  .8

 والتي من دأ وظ تىظيم عدراتوظ  ي تو ير موارد متجددة لمجظمىة . وعمظيظ الت مية
ة التددريس بظلجظمىدة يوددق إلدر ر دي ككدظءة أ مدظء وجود مركز لت مية عدرات أ مظء هيئد .9

هيئدة التددريس والويئدظت المىظو دة مدن خددالل تدو ير مجمو دة مدن البدرامل التدريبيدة بدددكل 
 م تظم .

وجدود عظ دددة  ريمددة مددن أ مدظء هيئددة تدددريس تمتمدد  عددرات وموددظرات وعظبمددة لالسددت مظر  .11
 بدكل ألسن .
 جباَعة أضوإ: Weaknessesبعض ْكاط ايطعف 

ه ظ  بىض  قظط المىق التي تىظ ي م وظ م ظومة التىميم الجظمىي بجظمىة أسوان  
 أهموظ 
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بطء استجظبة الجظمىة لمطظلب التغيير و التطوير  ظدرًا لتىقيدد الت ظيمدظت البيروعراطيدة و و  .8
 اتخظذ سمسمة طويمة من المستويظت ذات الصاللية   ي اتخظذ القرارات التىميمية .

 مددر مواجوددة الم ظ سددة القظدمددة مددن الجظمىددظت اعج بيددة و الخظصددة  مددىق عدددرة الجظمىددة .2
 ذات اللركة اعسرع و المرو ة اععدر  مر التكيق مي متطمبظت سوط الىمل .

عمة وجدود تىدظون و تكظمدل وامدح بدين الت ظيمدظت الجظمىيدة المختمكدة سدواء  مدر مسدتوى  .3
جظمىددظت بددل يسددودهظ لظلددة مددن اععسددظم داخددل الكميددة الوالدددة أو  يمددظ بددين الكميددظت أو ال

 اال ىزالية والتبظ د.
مددىق تكىيددل سيظسددظت تسددويط الخدددمظت التىميميددة التددي تقدددموظ الجظمىددة لزيددظدة الدددخل  .4

 المتوعي لمجظمىة .
مىق عدرة أ ظمة التىميم بظلجظمىة  مر مواكبة التلوالت الجذرية التي يدودهظ الىدظلم مدن  .5

مدظ تتيلدن مدن إمكظ ددظت  و وتق يددظت االتصدظل و الخددمظت المو يدة ليدث  ولمدة االعتصدظد و
 لت ويي الخدمظت التربوية .

غيددظب ال قظ ددة الت ظيميددة التددي تددد م االسددتقالل و التجريددب و ا تقددظر الجظمىددة إلددر الب ددر  .6
 اعسظسية الالزمة ةدارة المىر ة وغيظب الىمل بروح الكريط .

و و اتبدظع أسدظليب تغكدل اللدوار و ال يزال ه دظ  بىدض القيدظدات الجظمىيدة تتسدم بظلتقميديدة  .7
 الم ظعدة و تطوير الرؤية و إدارة التغيير و ال تمتم  الموظرات الخظصة بظلىمل الجمظ ي .

عمة تركيز الجظمىة  مر إ دداد الكدوادر الىمميدة الالزمدة لىصدر المىمومظتيدة و ب دظء مجتمدي  .8
 المىر ة  .

لم ظمة المتىممة و الدتىمم الت ظيمدي و غيظب ال ول اةستراتيجي  ي اةدارة و غيظب  قظ ة ا .9
 التمكين اةداري.

تب ر مكظهيم بيروعراطية لمقيظدة مدن خدالل ت ظيمدظت هرميدة مىقددة و أ ظمدة و إجدراءت و  .81
 أسظليب  مل تقميدية يكرموظ الويكل الت ظيمي التقميدي بظلجظمىة .

 بدظت  وو مىي جمدود بىدض القدرارات الم ظمدة لمىمدل الجدظ وو غيظب روح الىمل الجمظ ي  .88
 استراتيجيظت التقييم سواء لإلدارات الجظمىية أو الىظممين بوظ .

 جلاَعة أضوإ: Opportunitiesبعض ايفسص املتاحة 

 البلث  ن المىر ة دىظرًا و وظيكة لكل الىظممين بجظمىة أسوان .  إمكظ ية تلول التىمم و .1
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تبددظين وجوددظت ال ظددر ك قددظط عددوة و ككددرص  تىظمددل القيددظدات الجظمىيددة بجظمىددة أسددوان مددي .2
 لإلبداع.

ا طالط الجظمىة إلر التىظمل مي المصدظدر الىظلميدة الخظرجيدة  دي مجدظل اسدتقطظب الطدالب  .3
 أو أ مظء هيئة التدريس أو مصظدر المىر ة الىممية و التق ية أو مصظدر التمويل .

 من كوادر الجظمىة . تكتح الجظمىة أبوابوظ لمخريجين الجدد لمتكظ ل مي المتميزين .4
اةلكترو يددددة التواصددددل  بددددر الدددددبكظت   ظددددم و عوا ددددد المىمومدددظت و توظيدددق التق يددددظت و .5

 بظلجظمىة.
والتىظمدل مدي الكددل ككرصدة و تلرر الجظمىة من ال مطيدة و تددجيي المخدظطرة الملسدوبة  .6

 الختبظر المىر ة.
برامل و أسدظليب  مدل إمكظ ية تدكيل غرق  مميظت بظلجظمىة لصيظغة اع كظر الجديدة  ي  .7

 و ورش لمىصق الذه ي و توليد اللمول لممدكالت المتجددة.
تددو ير الجظمىددة بيئددة تىظو يددة و ت ظ سددية ملكددزة ع مددظء هيئددة التدددريس لتوليددد اع كددظر  .8

 الجديدة .
مدد ح بددراءات اختددراع ع مددظء هيئددة تدددريس  جلددت أ كددظرهم  ددي تطددوير الجظمىددة و زيددظدة  .9

 مواردهظ .
مي  لو زيظدة د م التىميم  ي مصر بخطدة إسدتراتيجية لتطدوير التىمديم الىدظلي التوجن اللكو  .11

 (2122لتر )
 واملخالس اييت تواج٘ جاَعة أضوإ: Threatsبعض ايتٗديدات 

مقظومددة التغيددر وسددوء  وددم أبىددظد الم ظمددة المتىممددة وآليددظت الددتىمم الت ظيمددي و عمددة تددوا ر  .8
ذج المقتددرح لجظمىددة أسددوان كم ظمددة متىممددةو و اةمكظ يددظت المظديددة الالزمددة لتطبيددط ال مددو 

 است كظذ الوعت و البطء  ي الت كيذ.
تددد ي مرتبددظت أ مددظء هيئددة التدددريس و الويئددة المىظو ددة و الىددظممين بظلكميددة و و إلجددظم  .2

أصددلظب اع مددظل  ددن المدددظركة  ددي تددد يم التىمدديم والبلددث الىممددي  مددر مسددتوى البلددوث 
 اعسظسية والتطبيقية .

 ال تظئل و صىوبة اللصول  مر المىمومظت و البيظ ظت الكظ ية . استىجظل .3



 .......... تصور مقترح إلمكانية تطبيق معايير المنظمة المتعلمة بجامعة أسوان 
 

- 227 - 

و  دددم ا تظددظم التددد قظت المظليددة  ددر الوعددت و الددروتين اةداري و القددوا ين المظليددة الىقيمددة  .4
 الم ظسب .

اةداريين  ي جوود التلسين و التطوير التدي   دم تممين جميي أ مظء هيئة التدريس و .5
 تسىر الجظمىة إلر تلقيقوظ  ي تب يوظ لكمسكة الم ظمة المتىممة .

ممظ يزيد من المدغط  مدر و الزيظدة المستمرة  ي أ داد الطالب الممتلقين بكميظت الجظمىة  .6
 اةمكظ يظت و الموارد المتظلة و ُيؤ ر سمبيًظ  مر الخدمظت المقدمة لمطالب.

االلتيظجدظت الكىميدة لسدوط   دم التوازن بين أ داد الخريجين من التخصصظت المختمكدة و .7
 الىمل.

توامي اة كدظط اللكدومي  مدر التىمديم الجدظمىي بصدكة  ظمدة مقظبدل زيدظدات ممدطردة  دي  .8
 أ داد الممتلقين  ين ممظ يؤ ر  مر جودة الخدمة التىميمية المقدمة.

التغييددر أو التددي ا تددظدت  مددر  ظددم التىمدديم واةدارة  مىظرمددة القددوى التقميديددة التددي تددر ض .9
القديمددةو لددذا  ددظن مواجوددة هددذا التوديددد تتطمددب  دددر  قظ ددة التخطدديط االسددتراتيجي والجددودة 

 واال تمظد اعكظديمي .
إداريددددين لت كيددددذ   دددددم تددددو ر الخبددددرات البدددددرية الكظ يددددة مددددن أ مددددظء هيئددددة تدددددريس و .81

 ب ظء القدرات ُتىد رك ًظ أسظسيًظ  ي  ممية الت كيذ. االستراتيجية المقترلةو ليث أن  ممية
 تصوز َكرتح إلَهاْية تطبيل َعايري املٓظُة املتعًُة جباَعة أضوإ

 فًطفة ايتصوز املكرتح:

ُيىد مكووم م ظمظت التىمم ا تقظل  كري جديد تسدت مره الجظمىدظت كمد ول لمبقدظءو و بظودور 
الجظمىيدة عهميدة إدارة اعصدول المىر يدة لمجظمىدةو و إلقدظء هذا المكودوم توجدن ا تبدظه القيدظدات 

المددوء  مددر مصدددر إمددظ ي لممىر ددةو و هددو المىر ددة الكظم ددة لدددى أ مددظء هيئددة التدددريسو و 
التي تتم ل  ي المىتقدات واالتجظهظت والخبرات التي تتم ل  دي ددكل مىر دة ذه يدة غيدر مظديدة 

ويصدىب تقييمودظ مظديدًظ و و يجدب تويئدة البيئدة غير مسجمة غير  متظلة لدى صظ ىي القدرار و 
الم ظسبة الكتدظ وظ و تلويموظ لمىر ة ظظهرة عظبمة لالسدتخدامو و التكظ دل مدي مصدظدر المىر دة 

 الرسمية المتم مة  ي ال ظم و القوا د الجظمىية .
تست د  مسكة التىمم الت ظيمي بجظمىة أسوان  مدر مددى عددرتوظ  مدر مواجودة التلدديظت و 

ستراتيجيةو واست مظر تجظرب الجظمىة و خبرات جميي م سوبيوظ مدن أ مدظء هيئدة تددريس و اال



 .......... تصور مقترح إلمكانية تطبيق معايير المنظمة المتعلمة بجامعة أسوان 
 

- 228 - 

طددالب و إداريددين و خددريجين و مددالء خددظرجيينو و رصددد المىمومددظت ال ظتجددة  ددن تمدد  الخبددرات 
والتجظرب  ي الذاكرة الت ظيمية لمجظمىة  دم مراجىتودظ مدن لدين  آلخدر لالسدتكظدة م ودظ  دي لدل 

 ية .المدكالت الجظمى
 أ مظء هيئة التدريس تمكين الت ظيمي بظلجظمىةو و لمتىمم دا مة بيئة تو ير وهذا يتطمب

لدداث التغييدرات واللوار التىظون جمظ ية مدتركةو و تدجيي من رؤية  اةسدتراتيجية بيد ومو وا 
المسدتمر  التىمم مدن خدالل  التددوير عدرة الجظمىة  مر والبقظءو وزيظدة والتطور لم مو المطموبة

 تمدظزج عددر اةمكدظنو و المختمكدةو جىدل القدرارات ال مركزيدة الوظدظئق  مدر لمقيدظدات الجظمىيدة
 المختمكة. وجوظت ال ظر م وظ و تقبل واالستكظدة اعخطظء المختمكةو و تلمل الخبرات

  دي جظمىدة أسدوان كم ظمدة متىممدة هدو التددريس هيئدة الدذي يواجودن أ مدظء و التلددي
 البدد أن التغييدر وأن مستمرةو  ممية التىمم بأن  مر دراية   وم التىممو لظجظت كيكية استيكظء
 مدر  لموعدوق التجريدب والتأمدل يددجىون  ودم لدذا وسدريىًة و  ظبتدةً  لمدوالً  ه دظ  يلدثو ولديس

 مواكبدة  مدر عدظدرين عدظدة يكو دوا أن  مديوم مجدظلومو و يؤم دون بدأن  دي التطدورات الجديددة
 . المىر ة بكظتالتطورو و ممتمكين لد
 أٖداف ايتصوز املكرتح:

تقددديم اسددتراتيجيظت عظبمددة لمتلقيددط لتلويددل جظمىددة أسددوان لم ظمددة متىممددة و آليددظت ت كيددذ  .8
 مصظلبة .

تطبيط التىمم الت ظيمي داخدل الجظمىدة مدن أجدل االسدتكظدة مدن أخطظئودظ و دالج مددكالتوظ  .2
 وتطوير أدائوظ .

اةبددداع بظلجظمىددة لتلقيددط الجددودة واال تمددظد التددي تقددود االهتمددظم  ب دددر  قظ ددة التغييددر و  .8
 الجظمىة إلر تلقيط مزايظ ت ظ سية مي م يالتوظ من الجظمىظت الىظلمية .

بجظمىة أسوان لتواكب الجظمىظت الىظلمية التي لققت  جظلظت  ي مجدظل التلدول لم ظمدظت  .3
 تىمم .

تميددزة بجظمىددة أسددوان و والملظ ظددة االسددت مظر اعم ددل لممددوارد البدددرية والقدددرات الىقميددة الم .4
 ميوظ وت ميتوظ  ي ظل ت ظمي االتجظه  لو التىميم المستمر و الدتىمم مددى الليدظة و الدتىمم 

 الذاتي .
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 َٓطًكات ايتصوز املكرتح: 

 ي طمط التصور المقترح من  دة أمور 
المدد خكض و إ مددظ تؤكددد التغيددرات اللظليددة والمسددتقبمية إ ددن ال مكددظن لمجظمىددظت ذات اعداء  .2

البقظء لمجظمىدظت صدظلبة المبدظدرة و المبدظدأة والقدظدرة  مدر التغييدر والتكيدق وتدؤمن بأهميدة 
 التىمم الت ظيمي.

تب ي جظمىة أسوان ل موذج الجظمىة المتىممة يسمح لوظ بظلتىمم مدن خدالل جميدي م سدوبيوظ  .3
رية بددكل يمك ودظ مدن وت توز كل  رصة من أجل توليد أ كظر جديدة و و صقل مواردهظ البد

 تلقيط التميز .
أهميددة مكوددوم الم ظمددة المتىممددة كخيددظر اسددتراتيجي  ددي ظددل اال كجددظر المىر ددي مددن أجددل  .4

تلقيددط أ مددل اسددت مظر ممكددن لممددوارد المظديددة والبدددرية لمجظمىددظت و عيظدتوددظ  لددو التلددول 
 إلر م ظمظت تىمم .

الددتىمم الت ظيمددي  ددي الجظمىددظت  مددظ أظورتددن  تددظئل الدراسددظت السددظبقة والتددي تددد و لتطبيددط .5
 لمتلول لم ظمظت متىممة  ي ظل ال ورة المىر ية و التك ولوجية الىظلمية .

ال تددظئل التددي خرجددت بوددظ الدراسددة اللظليددة أظوددرت تددد ي درجددة تددوا ر مىددظيير و مؤدددرات  .6
 دي جظمىدة أسدوانو و إلسدظس  Marsick & Watkinsالم ظمدة المتىممدة و دط  مدوذج 

أ مظء هيئة التدريس بأهميدة تطبيدط هدذه المىدظيير والمؤددرات و و هدذا يسدتد ي اةسدراع 
  ي  ممية تطبيقوظ لتلويل جظمىة أسوان لجظمىة متىممة . 

 أضظ وزنائص ايتصوز املكرتح:

   يست د التصور المقترح لجظمىة أسوان كم ظمة متىممة  مر أربىة ركظئز أسظسية هي
إن الجظمىددظت كموددظ تددتىمم و تسددىر مددن أجددل الددتىممو و لكددن بىمددوظ أ مددل مددن بىددض  ددي  .8

 ممية التىمم سواء  ي سر ة الدتىمم أو سدر ة تلويمدن إلدر عيمدة لقيقيدة  دي الجظمىدة  دي 
 صورة م تجظت وخدمظت.
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إن الجظمىظت تتىمم من مصظدر خظرجية. و هذا هدو الدتىمم اةسدتراتيجي القدظئم  مدر التقميدد  .2
ن أجددل الملددظط بددظآلخرينو ولكددن الددتىمم اعهددم هددو الددذي يسددظ د الجظمىددة  مددر أن تغيددر مدد

 ا ترامظتوظ ومبظدئوظ وأسس  مموظ.
إن التىمم يتم بمىدالت متبظي ة لسب الكترات التي تمر بوظ الجظمىظت .  كدي  تدرات التغييدر  .3

ت االسدتقرار التدي يكون التىمم بمىدالت سريىة جدًا و  ي لين يكون التىمم ملدود  ي  تدرا
 تمر بوظ الجظمىظت .

ال تتوعدق التغيدرات  دي البيئدة الخظرجيدة )التددي يدأتي بودظ اآلخدرون ( والداخميدة )التدي تددأتي  .4
 بوظ الجظمىة  كسوظ(     د لد أو مدى مىينو لذا  إن التىمم  ممية مستمرة ال تتوعق.

 ضُاْات حتكيل ايتصوز املكرتح:

ال يككي أن تتىمم اةدارات الىميظ بجظمىة أسوانو ولكن يجب أن ي تقل هذا الدتىمم سدريىًظ إلدر  .1
أ مظء هيئة التدريس و الىظممينو و ذل  مدن خدالل إدارة المىر دة لمدظ لودظ مدن دور ليدوي 

  ي ب ظء الجظمىة المتىممة 
بددظلتىمم التوليدددي  اتبددظع مدد ول الددتىمم التكيكددي كخطددوة أولددر بظتجددظه م ظمددة الددتىمم مقتر ددظً  .2

 المب ي  مر اةبداع.
توسدديي عدددرة الجظمىددة  مددر اسددت مظر الكددرص المتظلددةو وهددذا يتطمددب إ ددظدة ال ظددر لمواعددي  .3

والتأمدددل  يدددنو واسدددتيىظب و  ودددم الخبدددرات التدددي تمدددر بودددظ الجظمىدددة مدددن خدددالل التجريدددب و 
 الماللظة و التلميل.

تىزيددز عدددرة أ مددظء هيئددة التدددريس و الىددظممين بظلجظمىددة  مددر تلقيددط اعهددداقو  ظلجظمىددة  .4
المتىممة ال تَقيم بمقدار مظ تىر نو بل بظلطريقة التدي تدتىمم بودظ و ت قدل مدظ تىممتدن لمىدظممين 

 بوظ  مر المدى البىيد .
ظيميددة لوددظو وعددد إلددداث تغييددرات  ددي البيئددة الداخميددة لجظمىددة أسددوانو وكددذا  ددي الويظكددل الت  .5

يتطمب اعمر تلديث و تىديل تم  الويظكدلو وعدد تقظبدل هدذه التغيدرات بمقظومدة الككدر الجديدد 
 واعداء اةداري الكىظل . 

اهتمدددظم القيدددظدات الجظمىيدددة بمددددظركة الىدددظممين  دددي ومدددي اسدددتراتيجية الدددتىممو واالسدددتىداد  .6
زالدة أسدبظب المقظومدة و لممسظهمة  ي زيدظدة عددرة الجظمىدة لتب دي مددخل الدتىمم الت  ظيمدي وا 

 تلويل القوى المىوعة إلر عوى دا مة.
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تدددد و الجظمىدددة المتىممدددة إلدددر  قمدددة أسظسدددية  دددي طريقدددة إدارة الجظمىدددةو و ُيسدددوم الدددتىمم  .7
الت ظيمددي  ددي زيددظدة ذكددظء الجظمىددة و واسددتىدادهظ لقبددول ال قددد ممددظ يكسددبوظ القدددرة  مددر 

 التىظمل اةيجظبي مي التغيير.
ل الم ظمظت المتىممة بظلىقمية التي تكترض بأن ه ظ  مدن يككدرو و ه دظ  مدن يىمدل ال تتىظم .8

(و و إ مددظ تقدددم تلددديًظ لكظ ددة أ ددراد الم ظمددة و مددر Thinkers & Doers ددي الم ظمددة )
اخددتالق مسددتويظتوم بددأن يسددوموا  ددي  مميددظت التككيددر ومتطمبددظت اةبددداع التددي تىمددل  مددر 

 تقديم الم ظمة
 :Marsick & Watkinsز املكرتح وفل أبعاد منوذج اضرتاتيجيات ايتصو

 املطتُس ايتعًِ فسص األوىل: توفري اإلضرتاتيجية

يى دددي الدددتىمم المسدددتمر  مميدددة ب دددظء واكتسدددظب المىدددظرق بظسدددتمرار بطدددرط مختمكدددة م ودددظ  
التددددريب والملظمدددرات والىالعدددظت بدددين أ مدددظء هيئدددة التددددريس والقيدددظدات الجظمىيدددةو و تب دددي 

وا يددة ُتسددظ د التىمدديم والتدددريب واالبتكددظر و و تتمددمن هددذه الخطددة اةجددراءات الجظمىددة خطددة 
 التظلية 

ع مظء هيئة التدريس والقيظدات  التىمم استدامة أهمية تومح تدريبية دورات  قد .8
 الجظمىية.

 ا جظزات أ مظء هيئة التدريس. ميزا ية لد م  دظطظت التىمم المستمر و مكظ أة تو ير .2
 الت مية  ي برامل المدظركة لوم ليتس ر الوظيكية ع مظء هيئة التدريستخكيق اع بظء  .3

 المو ية .
 و االضتفطاز  َبدأ احلواز تػجيع : ايجاْية اإلضرتاتيجية

اللددوار هددو الوسدديمة التددي تكددتح م ظخددًظ لمتكددظهم المدددتر  الوددظدئ الددذي يدددتمل  مددر 
و الوصدول إلددر المىددظ ي الىقميددة و االسدتكوظم والتأمددلو ويددؤدي إلدر  وددم اال ترامددظت الجمظ يددة 

عبول اع كظر المدتركةو و هذا يؤدي إلر زيدظدة تىمدم الكريدط و و صديظغة رؤى جديددة لمجظمىدة 
تمددمن لوددظ التىظمددل ب جددظح مددي التغيددرات الخظرجيددة  ددي بيئددة الم ظمددة. ويمكددن تلقيددط تمددد  

 االستراتيجية من خالل مجمو ة إجراءات أهموظ 
الب ظءة والتراموظ  ماللظظتوم بإبداء  مظء هيئة التدريسيسمح ع ال قة من جو تو ير .8

 وتقديرهظ .
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 . و مدكالتن التىميم لدى أ مظء هيئة التدريس بأومظع التأممية القدرة ت مية .2
 يقود لجدل الذي ال قظش ع مظء هيئة التدريس و  بذ الراجىة المستمرة التغذية تقديم .3

 . قيم
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 اجلُاعي ايتعاوْي ايتعًِ ايجايجة: تػجيع اإلضرتاتيجية

و هي  ممية يتم بموجبوظ ت ظيم و ترتيب و توليدد جودود أ مدظء هيئدة التددريس لتلقيدط 
ال تدددظئل التدددي يرغبدددون  دددي تلقيقودددظو و تىمدددم الكريدددط مدددن أهدددم مميدددزات الم ظمدددظت المتطدددورةو 

ة تتخدذ وممظرسة التىمم الجمظ ي يسظ د  ي  مو أ مظء هيئة التدريسو وأغمب القرارات المومد
بواسطة  رط الىمل بدكل مبظدر و غير مبظددر و و يمكدن تكىيدل تمد  اةسدتراتيجية مدن خدالل 

 مجمو ة إجراءات أهموظ  
 . ال كي تبظدل  ي القصد وصدط واعلكة بظل قة أ مظء هيئة التدريس إدىظر .8
 . والتربوية لمخبرات التىميمية و التمقي مىظدلة ال قل تلقيط .2
 . الوالد التخصص أ راد بين والتىظون والتقبل ال قة روح إدظ ة .3
 تطرلوظ التي التطويرية المبظدرات موظراتوم و توظيق  مر ب ظءً  الىمل  رط اختيظر .4

 الجظمىة .
 وايتعًِ:  املعسفة ملػازنة أْظُة ايسابعة: إْػاء اإلضرتاتيجية

التدي تويدئ بيئدة و تى ي استخدام اعجوزة التق ية و اعدوات ودبكظت االتصدظل و الىمميدظت 
ُتسظ د  مر  قل وتبظدل المىمومظت و التىمم بطريقة سدومة و سدريىةو و تددمل تق يدظت مىر يدة 
م ل أ ظمة اللظسب اآللي وتق يظتن المتىددة  ي جمدي و لكدظ المىمومدظت و ترميزهدظ و  قمودظ و 

اة رائيدةو  و تق يظت تىزيز التىمديم  م دل الددورات الت دديطية توزيىوظ  ي الم ظمة و خظرجوظو و
 يمكن تكىيل تم  اةستراتيجية من خالل  دة إجراءات أهموظ  و
 الوعت  ي م وظ أ مظء هيئة التدريس و إ ظدة إليوظ لمرجوع اعسظسية المىمومظت تو يط .8

 . الم ظسب
 ع مظء هيئة التدريس. و المتوعي اللظلي اعداء بين الكجوة يقيس  ظظم ومي .2
 . اللظجة   د إليوظ لمرجوع التجظرب من المستكظدة الدروسو  الجديدة الخبرات تو يط .3

 َػرتنة  مجاعية زؤية أعطاء ٖيئة ايتدزيظ َٔ مته اخلاَطة:  اإلضرتاتيجية

وتى ي مدظركة أ مظء هيئة التدريس  ي ب ظء الرؤية المسدتقبمية لمجظمىدةو وأداء أ مدظلوم     
برؤية مولدةو ومدظركتوم  ي اتخدظذ القدرارات و ومدي الخطدط االسدتراتيجيةو و إ طدظئوم لريدة 
اختيظر طريقة ت كيذ اع مظلو و تكوين اتجظهظت إيجظبية لدديوم  لدو التميدز المىر دي. بظةمدظ ة 

 جراءات التظلية لإل
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ومي الخطط المستقبمية   ي المستقبل واستدراق واالدارية التربوية المستجدات مرا ظة .8
 لمجظمىة.

تزويد أ مظء هيئة التدريس بظلمىمومظت الالزمة عداء اع مظل مي تلديد مسؤوليظتوم  .2
 بكل دعة .

  بت ميتوم مو يًظ . الخظصة التطويرية الخطط ب ظء  ي أ مظء هيئة التدريس مدظركة .3
 اخلازجية بايبيئة اجلاَعة زبط  :ايطادضة اإلضرتاتيجية

واالسددتىداد  و تى ددي اسددتمرار متظبىددة الجظمىددة لمتغيددرات اللظد ددة  ددي البيئددة الخظرجيددة و
لوظ بومي الخطط لمتكيق مىوظو و ربط الجظمىة مدي مجتمىظتودظ وسديطرتوظ  مدر  وامدل البيئدة 
الخظرجيدةو واغت ددظم الكددرص والتقميددل مددن مخددظطر التوديددات التددي تتىددرض لوددظ الجظمىددة.  ددالوة 

  مر مجمو ة أخرى من اةجراءات أهموظ 
وتو ية أ مظء هيئة التدريس  المد ي المجتمي مؤسسظت مي اتصظل وسظئل استلداث .8

 بأهميتوظ .
 . خبراتوم من بظلجظمىة واالستكظدة  المليط المجتمي من والمختصين الخبراء د وة .2
 . المجتمي مكو ظت مي والترابط الت ظسط  ن تكىيل الدور االجتمظ ي لمجظمىة و البلث .3
 .  ميوظ لتىرقوا المستجدات من لالستكظدة الخظرجية لمبيئة دورية مسح بىمميظت القيظم .4

  يًتعًِ ايداعُة اإلضرتاتيجية ايكيادة  :ايطابعة اإلضرتاتيجية

القيددظدة الجظمىيددة التددي ُتسددوم  ددي تددو ير اللريددة الكظ يددة ع مددظء هيئددة التدددريسو و  هددر
تد م  رص التىمم بظلجظمىة و ولدديوظ االعت دظع بأهميدة الدتىمم الت ظيمدي و مدرورة تدو يره لكظ دة 

و و اةسددتراتيجية خططوددظ مسددتويظت الجظمىددةو كمددظ تددد م المددوظكين مددن أجددل ت كيددذ رؤيتوددظ و
ت لتدريب أ مظء هيئة التدريس  مدر القيدظم بمودظمومو و دي سدبيل تجقيدط ذلد  تويئ اةمكظ يظ

 تتخذ الىديد من اةجراءات أهموظ 
 الترعية الىممية.  رص  مر اللصول  ي أ مظء هيئة التدريس د م .8
 . الدوام  مر مو يظً  و ت ميتوم بتطوير أ مظء هيئة التدريس االهتمظم .2
 . و أهدا وظ و عيم الجظمىة أ ىظلوظ تتطظبط القيظدات الجظمىية  مر لرص .3
د ددم القيددظدات الىميددظ بظلجظمىددة لملمددول التددي يقترلوددظ أ مددظء هيئددة التدددريس لممدددكالت  .4

 الجظمىية .
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 َتطًبات تطبيل ايتصوز املكرتح: 

تطبيط التصور المقترح  دد من المتطمبظت يجدب توا رهدظ  دي جظمىدة أسدوان عبدل أن  يتطمب
 تبدأ مدروع التلول إلر جظمىة متىممةو و من أهم هذه المتطمبظت 

 أواَل  متطمب إدارة المىر ة  
تىتبددر إدارة المىر ددة ألددد أهددم متطمبددظت تطبيددط الددتىمم الت ظيمددي بظلجظمىددةو و تودددق إلددر 

بة تسدمح ع مدظء هيئدة التددريس بظبتكدظر و  قدل المىر دة الكىظلدة وصدواًل إلدر تويئة بيئة م ظسد
مىدالت  ظلية من اةبدداعو و ُتىتبدر  مميدظت إدارة المىر دة )خمدط المىر دة و اكتسدظبوظ و  قمودظ 
و تطبيقوددظ( مددن الىمميددظت المددرورية ةلددداث تىمددم ت ظيمددي بظلجظمىددة و تلويموددظ إلددر م ظمددة 

 راءات التي يمكن أن تسوم  ي تلقيط ذل  تىمم و و من أهم اةج
تلديد عظ دة المىر ة الموجودة بظلجظمىة  مظ هي المىر ة الموجدودة بظلكىدل؟ و مدظ المىر دة  .8

 التي تلتظجوظ الجظمىة ؟ و مظ المىر ة التي تلتظج الجظمىة لتطويرهظ؟  
 ظيمي .اهتمظم عيظدات الجظمىة بظلمىر ة ع وظ تدكل المصدر الرئيسي لمتىمم الت  .2
تأسدديس خددرائط مىر يددة لمجظمىددة يمكددن مددن خاللوددظ التىددرق  مددر خبددرات أ مددظء هيئددة  .3

 التدريس بظلجظمىة. 
تممين إدارة المىر ة  ي الخطدة االسدتراتيجية لمجظمىدة بمدظ يلقدط ممظرسدة  ىظلدة لىمميدظت  .4

 إدارة المىر ة .
بيددط اسددتراتيجية تلديددد الودددق مددن إدارة المىر ددة والكوائددد التددي سددتج يوظ الجظمىددة مددن تط .5

 إدارة المىر ة .
ممظرسددة  مميددظت إدارة المىر ددة  والتددي تىمددل كددرابط بددين اعهددداق و الوظددظئق اعسظسددية  .6

 لمجظمىة .
ومدددي  ظدددم لتقيددديم إدارة المىر دددة وتمددددى تلقدددط أهددددا وظ بظلجظمىدددة وتأ يرهدددظ  مدددر اعداء  .7

 واة تظجية .
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 ثاْيًا: َتطًب ايتُه : 

ُيىتبر التمكين متطمب مروري ةلداث تىمم ت ظيمي بظلجظمىةو ويسوم  دي تلريدر أ مدظء 
اةجدراءات مدن و هيئة التدريس من أي عيود تمد ىوم مدن الدتىمم و المددظركة  دي اتخدظذ القدرارو 

 التي ُتسوم  ي تلقيط ذل   
 ددي صدد ي  إ طدظء جميددي الىددظممين بظلجظمىددة الكرصددة لمتىبيددر  دن أرائوددم بلريددة والمدددظركة .8

 القرار .
تو ير المىمومظت والموارد الكظ ية و بيئدة الىمدل المالئمدة مدن أجدل أداء اع مدظل بككدظءة و  .2

  ظ مية .
تكويض بىض الصدالليظت والمسدئوليظت ع مدظء هيئدة التددريس والىدظممين ومد لوم ال قدة  .3

 الكظممة .
 كدظر اةبدا يدة تدجيي أ مظء هيئدة التددريس  مدر المبدظدرة و لدب التجريدب و تطبيدط اع .4

 واالبتكظرية
تقديم اللوا ز المدجىة لممتميدزين مدن أ مدظء هيئدة التددريس والىدظممين اللريصدين  مدر  .5

 إتقظن الىمل .
 ثايجًا: َتطًب فسم ايتعًِ:

ُتىد  رط الدتىمم هدي عمدب الجظمىدة ال دظبض ا طالعدًظ مدن أن الجظمىدة  دي جوهرهدظ مجمو دة 
من الكرط المتىظو ة التي تىمل مىدًظ ة جدظز المودظم وتلقيدط اعهدداقو وهدي أداة عويدة لتطبيدط 

و مددن الددتىمم الت ظيمددي و لتلسددين اعداء الجددظمىي و تطددويره و وصددولن إلددر م ظمددة الددتىمم . 
 تي تسوم  ي  تلقيط ذل   اةجراءات ال

تدكيل  رط التىمم  مر مستوى الجظمىة تمم رئيس الجظمىة و بىض من رؤسظء اععسدظم  .8
و أ مظء هيئة التدريس و الىظممين و الطدالب مدن أجدل اللدوار مىدًظ للدل المددكالت التدي 

 ُتىظ ي م وظ الجظمىة .
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أك در مدن جظمىدة و  تدكيل  رط تىمم من أ مظء هيئة التدريس ذات التخصص الوالد مدن .2
وذلدد  لمددد جسددور التىددظون والتواصددل بددين الجظمىددظت و  دددم اال ىددزال و االعتصددظر  مددر مددظ 

 يدور  ي جظمىة والدة .
تدددكيل  دددرط تىمددم  دددن أ مددظء هيئدددة التدددريس  دددي ومددي م دددظهل مدددتركة تجمدددي بدددين  .3

 تخصصين أو أك ر وتقديموظ لمطالب لت ميتوم  ي أك ر من جظ ب . 
جدراءات يدتم اتخظذهدظ مومدي إ طظء ال قة ع  .4 مدظء الكريدط أن مدظ يدتم ومدىن مدن آليدظت وا 

 التطبيط.
تممين  رط التىمم كجزء من رسظلة الجظمىةو والتأكد من أن كل  مو بظلجظمىة عدد ا مدم  .5

إلدددر  ريدددط لمىمدددل مدددي اآلخدددرين ال جدددظز مودددظم أصددديمة ولقيقدددة ذات صدددمة بتلسدددين واعدددي 
 الجظمىة.

 زابعًا: َتطًب ايكيادة:

القيددظدة  قطددة االرتكددظز التددي تسددت د  ميوددظ  مميددة الددتىمم الت ظيمددي و كمددظ أن أسددموب ُتىددد 
القيددظدة التلويميددة مددن أهددم اعسددظليب التددي تسددظ د  مددر خمددط  قظ ددة الددتىمم الت ظيمددي الالزمددة 
لتلويددل الجظمىددة إلددر م ظمددة تىمددمو لددذا يجددب أن يتددوا ر بظلجظمىددة عيددظدات تلويميددة عددظدرة  مددر 

  الوة  مر اتخظذ اجراءات أخرى أهموظ و إدارة التغيير 
تب ر عيظدة الجظمىة لمدروع التلول إلر جظمىة متىممة وتد يمن بكدل مدظ يلتظجدن ومتظبىدة  .8

 ت كيذ مرالمن .
تدكيل اةدارة الىميظ بظلجظمىة من عيظدة وا يدة و ممتزمدة بدد م جودود تلويدل الجظمىدة إلدر  .2

 م ظمة تىمم .
لبيئددة الداخميددة لمجظمىددة و الخظرجيددة  ددي المجتمددي الملمددر متظبىددة القددظدة لمددظ يسددتجد  ددي ا .3

 والدولي .
 .سظم واةدارات الجظمىية المختمكةاالستكظدة من إمكظ يظت الترابط الدبكي بين الكميظت واعع .4

 راَطًا: َتطًب ايرانسة ايتٓظيُية:

 لتىظيم االستكظدة من الذاكرة الت ظيمية  تتبي الجظمىة الخطوات التظلية 



 .......... تصور مقترح إلمكانية تطبيق معايير المنظمة المتعلمة بجامعة أسوان 
 

- 238 - 

التو يط الكىظل لخبرات الجظمىة بمظ يجىموظ عظدرة  مدر تطدوير ذاكرتودظ الت ظيميدة  دي مدوء  .8
 تجظربوظ المختمكة.

الملظ ظددة  مددر أ رادهددظ اعسظسدديين بمددظ يجىددل الخصددظئص الليددة لوددذه الددذاكرة مسددتمرة و  .2
متواصدمة. و ددي لظلددة امددطرار الجظمىدة لمتخمددي  ددن بىددض هدؤالء الىددظممين  ددإن  ميوددظ أن 

 مىر توظ لتر لو امطرت لدرائوظ.تو ط 
تلسين  ممية الوصول لمىر ة الدركة  وهذا يمكن أن يتم بظستخدام تك ولوجيظ المىمومدظت  .3

(IT التي تلسن الوصدول لودذه المىر دة. كمدظ يمكدن تددجيي تقظسدم المىر دة بدين أ مدظء )
 هيئة التدريس .

خريطة لمىر ة الجظمىة  وهي  ممية م ظمة تلدد من يىدرق  دي الجظمىدةو و مدظذا  تصميم .4
يىرقو لتكون مرددا لمن يلتظج المىر ة ليجددهظ  دي المكدظن المالئدم و  دي الوعدت المالئدم 

 و لدى الدخص المالئم.
تلويل المىر ة المم ية إلر مىر ة صريلة أو رأس المدظل المىر دي إلدر رأس مدظل هيكمديو  .5

بقددظء أكبددر عدددر ممكددن مددن مىر ددة أ مددظء هيئددة التدددريس داخددل الجظمىددة  ددي أ ظمتوددظ  وا 
و مميظتوظ و م تجظتوظ لتظل بظة عكيوظ لتر بىد إطكظء أ وارهظ. وأن يكون ذل  جدزء أسظسدي 
من سيظسظت الجظمىة  ي د م وتطدوير ذاكرتودظ الت ظيميدة. وهدذا يتطمدب اهتمدظم الجظمىدظت 

 جظمىة واستمرارهم  يوظ.ببرامل تلسين والء الىظممين لم
 إجساءات حتكيل ايتصوز املكرتح:

 توجد  دة إجراءات يمكن أن تسظ د  ي تلويل جظمىة أسوان لم ظمة تىمم و أهموظ  
استخدام المؤتمرات البل ية لتطوير أداء الجظمىة   ُيىتبر التخطيط الجيد لممدؤتمرات البل يدة  .8

هدددذا يتطمدددب مددددظركة القيدددظدات  تىممدددةو والمسدددتقبمية أداة  ىظلدددة  دددي تددددكيل الم ظمدددة الم
 الىمالء. الموظكون و الجظمىية و

ال دواب يجدب  مديوم  كسدب د دم مدن أ مدر مسدتوى  دي اةدارة الجظمىيدة  رئديس الجظمىدة و .2
 ودم و الدد ظع  دن جودود الدتىمم  دي الجظمىدةو  توميح رؤية و رسظلة الجظمىدة ود مودظو و
   .أك ر وسيمة إلوظم ع مظء هيئة التدريس

خمددط م ددظخ دا ددم لمددتىمم المسددتمر  تددو ر الجظمىددة بيئددة دا ددم لمددتىمم ُتدددجي أ مددظء هيئددة  .3
اعخطظء يجدب  وو التدريس والطالبو تتميز بوجود  قظ ة التسظمح  ي اعخطظء و المدكالت
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بداء االهتمظم بتطوير كل  رد بظلجظمىة. و توسديي إمكظ يدة  أن تكون مدتركة و ال تخكر . وا 
 مومظت وجىل التىمم  ظدة .الوصول إلر المى

إ ظدة ه دسة السيظسدظت الجظمىيدة لدول الدتىمم  م ظمدظت الدتىمم تىمدل بددكل أ مدل   ددمظ  .4
يتم تقميص اللواجزو عن المىر ة يمكن أن تتلر  بسدر ة و ككدظءة داخدل وخدظرج الجظمىدةو 

تبسددديط الويظكدددل  تتطمدددب إ دددظدة ه دسدددة الىمميدددظت الجظمىيدددة  السدددمظح بمرو دددة أكبدددرو و و
 الت ظيميةو و تمكين اععسظم من المبظدرة .

 مكظ أة أ راد و  رط الىمل  إن مكظ أة اة جظز والددة مدن أعدوى مبدظدئ اةدارة  دي الىدظلمو و .5
  رط التىمم بظلجظمىة .  مر الجظمىة أن ُتلدد  دة طرط لمكظ أة أ مظء هيئة التدريس و

تراتيجية عيمدة ُتسدتخدم مدن عبدل الىديدد إ دظء مراكز التميز بظلجظمىة   ُتىد مراكز التميدز اسد .6
خدددظرج تمددد   مددن م ظمدددظت الددتىممو تىتمدددد  مددر ممظرسدددة الىمدددل الجددظمىي الم دددتظم داخددل و

المراكزو و تكريس المزيد من الطظعة لتجريب اع كظر المختمكة و السيظسدظت و اةجدراءات و 
 الم تجظت و الخدمظت .

و هدذا االدذي يمكدن عيظسدن يمكدن  ىمدناتىمم   عيظس المجظالت المظلية وغير المظلية ك دظط لمد .7
مبدأ أسظسي  دي اةدارةو و تقديس الجظمىدظت المتىممدة  كقدظت الدتىمم لديس  قدط مدن ال ظليدة 
المظلية و اعربدظح و الىظئدد  مدر االسدت مظر و إ مدظ  دي عطظ دظت أخدرى م دل الجدودة و رمدظ 

 الىمالء و الزبظئن.
كظن   ه ظ  طدرط متىدددة لجىدل الدتىمم أسدموب جىل التىمم المقصود  ي كل وعت و ي كل م .8

ليددظة  ددي الجظمىددة م ددل  مركددز ال جددظح هددو المدددظركة  ددي االجتمظ ددظتو الددتىمم  ددن طريددط 
البرامل التي تىكدس المىر دة  تخصيص وعت لالجتمظ ظت وو الممظرسة الكىمية عدر اةمكظن. 

أددخظص مدن الخدظرج تقديم أ كدظر جديددة  دي الجظمىدة  دن طريدط التىظعدد مدي و المتراكمة. 
 لمم ظصب المومة بظلجظمىة .

دمدل الددتىمم  دي  جميددي اةجددراءات الجظمىيدة  مددن الموددم دمدل الددتىمم بدددكل تمقدظئي  ددي كددل  .9
  مميظت الجظمىة والسيظسظت التظلية تجسد هذا ال ول التكظممي  

 . التىمم المكتسب من المدرو ظت يتم التقظطن و  دره  ي جميي أ لظء الجظمىة 
  هيئة التدريس والقيظدات الجظمىية يتم تىي وم أو ترعيتوم ب دظًء  مدر تىممودمو و أ مظء

 عدرتوم  مر تىزيز التىمم  ي المليطين بوم.
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 .جميي أ مظء هيئة التدريس مسئولين  ن اكتسظب و  قل المىمومظت 
  الجظمىة تستقطب أ مظء هيئة التدريس الدذين يمتمكدون خصدظئص المتىممدين الجيددين

  ة الدخصية والمبظدرة ولسن االستمظع واال كتظح  مر التغيير.م ل  البرا
   تدريب أ مظء هيئة التدريس  مر الككدظءات اعسظسدية  دي مكدظن الىمدلو بمدظ  دي ذلد

 القدرة  مر التىمم والتككير اةبدا ي ولل المدكالت والقيظدة والرؤية.
 أبىظد التصور المقترح لتلويل جظمىة أسوان لم ظمة متىممة  

ايُبعد األوٍ : املٓظُـة: ُيُهـٔ إٔ تػـتٌُ  األْظُـة ايتختيـة جلاَعـة أضـوإ يف املطـتكبٌ عًـ  ايعٓاصـس           

 ايتايية:

 اٌشؤ٠خ

ؽّٛؽلللبد اٌغبِؼلللخ ٚأ٘لللذافٙب ٚرٛعٙبرٙلللب اٌّغلللزمج١ٍخ ٚطلللٛسرٙب أِلللبَ اٌؼلللبٌُ اٌخلللبسعٟ  

رطل٠ٛش ٚرزطٍت صمبفلخ اٌلزؼٍُ اٌزٕظ١ّلٟ دػلُ سؤ٠لخ اٌغبِؼلخ اٌزلٟ رؾملك اٌزغلذد اٌّغلزّش ٚ 

 إٌّزغبد اٌغبِؼ١خ .

 اٌضمبفخ

٠زّضً دٚس اإلداسح اٌغبِؼ١خ ِغزمجالً فٟ اٌزأوذ ِٓ أْ لل١ُ صمبفلخ اٌلزؼٍُ ِذػِٛلخ فلٟ ِؾل١ؾ 

اٌؼّللللً األوللللبد٠ّٟ ثبٌغبِؼللللخ  ٚ رشللللغ١غ رجللللبدي اٌّؼشفللللخ ثلللل١ٓ أػؼللللبء ١٘ئللللخ اٌزللللذس٠ظ 

 ٚاٌّإعغبد اٌّخزٍفخ .

 ا عزشار١غ١خ
ِؼلخ ؽ١لش رُغ١لت ػٍلٝ األعلئٍخ اٌزب١ٌلخ: ِلبرا رؼٍّٕلب  ٚ ٚ ٟ٘ أعبط إٌّبؿ اٌزٕظ١ّلٟ ثبٌغب

 ِبرا عٛف ٔزؼٍُ؟  ً٘ اعزشار١غ١خ اٌغبِؼخ رؼًّ أَ رؾزبط ٌزؼذ٠ً ؟ ِٚبرا ػ١ٍٕب أْ ٔفؼً؟

 ا١ٌٙىً
رمللَٛ اٌغبِؼللخ ثزؼللذ٠ً ١٘ىٍٙللب اٌزٕظ١ّللٟ  ثؾ١للش ٠ؼللضص للل١ُ ا سرجللبؽ ٚاٌٛؽللذح ٚاٌؼؼلل٠ٛخ 

 .ٚا عزّشاس٠خ فٟ ِٕظِٛخ األداء اٌغبِؼٟ 

ايُبعــد ايجاْي:أعطــاء ٖيئــة ايتــدزيظ: ُيُهــٔ إٔ يتػــهٌ ْظــاّ أعطــاء ٖيئــة ايتــدزيظ َــٔ ايعٓاصــس     

 ايتايية:

اٌم١بداد 

 اٌغبِؼ١خ

ِٓ اٌّزٛلغ رٛافش أّٔبؽ ل١بدح عبِؼ١خ رجبد١ٌخ ٚرؾ١ٌٛخ ثغبِؼخ أعٛاْ  فبٌم١لبدح اٌزجبد١ٌلخ 

اؽز١بعللبد أػؼللبء  رزطٍللت رؼللشف اٌم١للبداد ػٍللٝ و١ف١للخ رؾم١للك أ٘للذاف اٌغبِؼللخ ٚ رؾذ٠للذ

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌغبِؼخ ِٚؼبٚٔزُٙ ػٍٝ اٌٛطلٛي ئٌلٝ ِغلز٠ٛبد أداء رؾملك ٌٙلُ اٌشػلب 

اٌٛظ١فٟ  أِب اٌم١بدح اٌزؾ١ٌٛخ فٟٙ طٕف عذ٠ذ ٠ُؾفلض أػؼلبء ١٘ئلخ اٌزلذس٠ظ ٌٍؼّلً ِؼلبً 

 ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ .

أػؼبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠ظ

ابطللخ ئرا وبٔللذ اٌؼاللللبد  ٔغللبػ اٌغبِؼللبد ِش٘للْٛ ثغللٍٛو١بد أػؼللبء ١٘ئللخ اٌزللذس٠ظ

ث١للُٕٙ ٚاػللؾخ ٚ دل١مللخ  ٚ ٘للٛ أِللش ع١للذ ِللٓ أعللً رؼٍللُ و١ف١للخ اٌللزؼٍُ أوضللش ِللٓ رؼٍللُ ؽللً 

 اٌّشىالد .

 اٌضثبئٓ

 اٌطالة

 اٌؼّالء

 أ١ٌٚبء األِٛس

٠ُؼللذ اٌضثللبئٓ ِللٓ أ٘للُ ِظللبدس اٌللزؼٍُ ثبٌغبِؼللخ ٔظللشاً أل١ّ٘للزُٙ فللٟ رؾذ٠للذ اٌزٛعٙللبد 

فبٌٙلذف ٘لٛ ئسػلبء اٌضثلبئٓ ٚ اشلجبع ؽبعلبرُٙ   ٚ ػ١ٍلٗ اٌّغزمج١ٍخ ٌٕشبؽبد اٌغبِؼخ  

فاْ ئ٠غلبد آ١ٌلبد ٌالؽزىلبن ثٙلُ ٚاعلزخالص آسائٙلُ ؽلٛي ِٕزغلبد اٌغبِؼلخ ٚالذِبرٙب ٚ 

أداء أػؼللبء ١٘ئللخ اٌزللذس٠ظ ثٙللب  وللً رٌلله ٠ُغللُٙ فللٟ رؼض٠للض اٌّٛلللغ اٌزٕبفغللٟ ٌغبِؼللخ 

 أعٛاْ.

جؼ ؽز١ّخ   فلبٌزؼٍُ ِلٓ الالي اٌشلشاوخ ٚاٌزؾبٌفلبد ئْ رشبسن اٌّؼشفخ فٟ ػبٌُ ا١ٌَٛ أطاٌششوبء 
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٠ٌُٛذ ِؼشفخ عذ٠ذح ٚ ِٓ االٌٗ رلضداد ل١ّلخ اٌغبِؼلخ  ٚ أ١ّ٘زلٗ رُؼلبٟ٘ أ١ّ٘لخ ِّزٍىلبد  ٚاٌؾٍفبء

 اٌغبِؼخ ٚاثزىبسارٙب ٚ رغ١ٙضارٙب ٚ ِٕزغبرٙب ٚ اذِبرٙب ٚ ١٘ئزٙب اٌزذس٠غ١خ ٚ صثبئٕٙب .

اٌّٛسدْٚ 

 ٚاٌّٛصػْٛ

ٌّؼٍِٛبد ػلٓ أداء اٌغبِؼلخ  ث١ّٕلب اٌّٛصػلْٛ )اش٠غلٟ ٠ؼذ اٌّٛسدْٚ ِٓ أُ٘ ِظبدس ا

اٌغبِؼللخ( ِزٛاعللذْٚ فللٟ اٌغللٛق ٚ٘للُ ثٛاثللخ اٌز ز٠للخ اٌّشرللذح اٌزللٟ رُغللُٙ فللٟ رطلل٠ٛش 

 ِٕزغبد اٌغبِؼخ .

 اٌّغزّغ
رزؾٛي ِؼبسف ٚ ِٙبساد أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ئٌٝ ثذ١ٙ٠بد وً اّلظ علٕٛاد فلٟ ظلً 

 زا ٠إوذ أ١ّ٘خ اٌزؼٍُ اٌزارٟ ٚاٌّغزّش . ِغزّغ ِزؼٍُ )ظب٘شح رمبدَ اٌّؼشفخ(   ٚ٘

 ايُبعد ايجايح : املعسفة: 

 ُيُهٔ إٔ يتػهٌ ايٓظاّ املعسيف جباَعة أضوإ َطتكباًل َٔ ايعٓاصس ايتايية:

 ا ِزالن

ػ١ٍّخ رىزغت ف١ٙب اٌغبِؼخ ِؼشفخ ِف١ذح ٚػبًِ ِؼلضص  وزغلبة ِؼلبسف عذ٠لذح   ٚ ٘لزا 

  فمللذ رّزٍلله ِٕظّللبد اٌللزؼٍُ اٌّؼشفللخ ػللٓ ؽش٠للك األِللش عللٛ٘شٞ فللٟ إٌّظّللخ اٌّزؼٍّللخ 

 اٌجؾش )ؽش٠مخ لظذ٠خ( أٚ ػٓ ؽش٠ك اٌّالؽظخ ) ؽش٠مخ غ١ش لظذ٠خ (.

 اٌخٍك ٚا ثزىبس

٠زُ أزبط اٌّؼشفخ ِٓ ؽشف اٌؼبًِ اإلٔغبٟٔ   فارا أسدٔب إٌغلبػ فلٟ ئداسح اٌّؼشفلخ ػ١ٍٕلب 

١بعبرللٗ ٚ رفبػالرللٗ  فللٕؾٓ أْ ٔزٛلللف ػللٓ اٌزفى١للش فللٟ اٌفللشد ونٌللخ  ٚ أْ ٔشوللض ػٍللٝ اؽز

ٔزؼبِللً ِللغ اٌّؼشفللخ وشللك ئٔغللبٟٔ   فٕشوللض ػٍللٝ ؽج١ؼزٙللب ِٚللٓ أ٠للٓ رللأرٟ؟   ٚ اٌشللشٚؽ 

اٌٛاعت رٛفش٘ب فٟ اٌغبِؼخ ٌذػُ اٌّؼشفلخ اٌؼل١ّٕخ ألػؼلبء ١٘ئلخ اٌزلذس٠ظ ثٙلب ٚص٠لبدح 

 اجشارُٙ .

 اٌزخض٠ٓ
خ ػجلش اٌشلجىخ رٕطٜٛ ػ١ٍّلخ اٌزخلض٠ٓ ػٍلٝ اٌزشلف١ش   ٚ اؽزفلبظ عبِؼلخ أعلٛاْ ثبٌّؼشفل

 اٌؼٕىجٛر١خ ِٓ أعً رغ١ًٙ ٚطٛي أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ٌٙب فٟ أٞ صِبْ ٚأٞ ِىبْ .

 اٌزؾ٠ًٛ ٚإٌشش
رؼزجش اٌغبِؼبد اضاْ وج١ش ٌٍّؼبسف ٚ ٔغبؽٙب ٠ؼزّذ ػٍٝ رؾ٠ًٛ اٌّؼلبسف اٌؼل١ّٕخ ئٌلٝ 

 ِؼبسف ظب٘شح ٚ ثضٙب ٚ ٔشش٘ب ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  عزخذاِٙب .

اٌزؾ١ًٍ 

 ؾ١ضٚاٌزّ

ػ١ٍّبد رؾ١ًٍ اٌّؼشفخ فٟ  عبِؼخ أعٛاْ رغزٙذف ل١بط رؼٍُ أػؼلبء ١٘ئلخ اٌزلذس٠ظ ٚ 

اجشاد ٔغبؽبرُٙ ٚ فشٍُٙ ٚرغُٙ فٟ اوزشلبف اٌّّبسعلبد اٌغلٍج١خ اٌزلٟ رّىلٓ اٌغبِؼلخ 

 ِٓ ِغبساح عبِؼبد أاشٜ ألذَ ٚ راد رغشثخ أػّك ٚألذَ .

 ا ػزّبد
ٚ٘للٟ اٌ ب٠للخ إٌّشللٛدح ِللٓ ػ١ٍّللخ ئداسح اٌّؼشفللخ  ٚ  رغللزخذَ اٌّؼشفللخ ٌّللشح ٚاؽللذح ثللً 

 ٠غشٞ اازجبس٘ب ١ِذا١ٔبً ثظٛسح ِغزّشح .

 ايُبعد ايسابع: ايتهٓويوجيا 

يتدكل ال ظدظم التلتدي لمتك ولوجيدظ بجظمىدة أسدوان كم ظمدة متىممدة مدن ددبكظت تق يدة 
تبدظدل المىمومدظتو  ودي تلتدوي أ ظمدة ملوسدبة و دا مة ومتكظممدة وأدوات مىمومظتيدة تسدمح ب

طددرط تىمددم تخمددط  مددظء لددر لمتبددظدل المىر دديو وأهددم   ظصددر ال ظددظم التلتددي لمتك ولوجيددظ هددي  
 إدارة المىر ةو تىزيز التىمم الت ظيمي . 
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 توصيات ايدزاضة:  

 ددي مددوء مددظ تقدددم مددن أطددر  ظريددة لمومددوع الم ظمددة  وو اسددتكمظاًل لمتطمبددظت الدراسددة 
المتىممدددة وأ دددره  دددي تلقيدددط القددددرات الت ظ سدددية لمجظمىدددة مدددن جودددة و ومدددظ أظورتدددن التلمددديالت 
الميدا يددة مددن اسددت تظجظت )  ظريددة و مميددة(   يمددظ يددأتي مجمو ددة مددن التوصدديظت التددي ا توددر 

 إليوظ البلث 
اهتمظم الجظمىظت بمختمق أبىظد الم ظمة المتىممة و مدرورة تطدوير عددراتوظ الت ظيميدةو و  .8

م وظ عدرات ب ظء الكرط و  ظظم التىمم و المددظركة و الدرؤى االسدتراتيجية لددورهظ المبظددر 
  ي  جظح الم ظمظت و امتالكوظ مقومظت المواجوة و االستىداد لمتغيير .

تب ي الجظمىظت استراتيجيظت و ب ظء دظمل لمتىمم الت ظيمدي بأبىدظده كظ دة مدن خدالل الىمدل  .2
يمددي  ددي الجظمىددظت و و تددو ير بيئددة مدددجىة ودا مددة تُدددر   مددر  دددر  قظ ددة الددتىمم الت ظ

أهميددة الددتىمم الت ظيمددي  ددي تىزيددز القدددرات الت ظ سددية لمجظمىددةو و ومددي خطددط و بددرامل 
 لتكىيل أبىظد التىمم الت ظيمي .

اهتمدظم البددظل ين اهتمظمددًظ بمومددوع الم ظمددة المتىممددة و ربطددن بمتغيددرات أخددرى  ددي سددبيل  .3
ل المدكالت التي تواجن الجظمىظتو و ترتقي بدأداء الىدظممين بودظ تقديم تصور ُيسوم  ي ل

 وصواًل عداء متميز ومرغوب .
تدددو ير بيئدددة تىمدددم بظلجظمىدددظت المصدددرية مدددن خدددالل تددددجيي الىمدددل الجمدددظ ي و السدددمظح  .4

ع مدددظء هيئدددة التددددريس بتقدددديم أ كدددظر جديددددة بىدددد دراسدددة مالئمتودددظ ةمكظ دددظت الجظمىدددة 
 وتطمىظتوظ المستقبميةو 

تويئددة البيئددة الجظمىيددة لمتغييددر مددن خددالل تب ددي مكددظهيم إداريددة و   يددة لدي ددة  ددي كميددظت  .5
داراتوظ بمظ يممن  جظح مدروع التلول والذي يست د إلر مبدظدئ واسدتراتيجيظت  الجظمىة وا 

 التىمم الت ظيمي .
تدددكيل  ريددط  مددل يوددتم بتدددريب أ مددظء هيئددة التدددريس بكميددظت الجظمىددة و الىددظممين  .6

إدارات الجظمىدددة  مدددر أسدددظليب الدددتىمم الت ظيمدددي و مىدددظيير و مدددوابط الم ظمدددة بمختمدددق 
يجظد للمول لمدكالتوم.  المتىممة وا 



 .......... تصور مقترح إلمكانية تطبيق معايير المنظمة المتعلمة بجامعة أسوان 
 

- 243 - 

ت ظدديم زيددظرات ع مددظء  ريددط الجظمىددة المتىممددة لىدددد مددن الجظمىددظت و الم ظمددظت التددي  .7
 جلت  ي التلدول لم ظمدظت تىمدم لإلطدالع  مدر اعسدظليب التدي مظرسدتوظ هدذه الم ظمدظت 

 ىمم الت ظيمي . ي الت
التىمم من أخطظء أ مظء هيئة التدريس و الىظممين ال ظتجدة  دن سدوء تقددير غيدر متىمدد  .8

أو  تيجة لظروق مستجدة خظرجة  ن السديطرة ممدظ يد ىكس إيجظبيدًظ  مدي ككدظءات اع دراد 
 وموظراتوم .

و  مرو ددة الويظكددل الت ظيميددة لكميددظت الجظمىددة وتدددجيي المدددظركة بظلمىمومددظت بددين أعسددظم .9
تظلة  رص التىمم من تجظرب اآلخرين.   ولدات الكميظت و در المىر ة و وا 

االهتمدددظم بخبدددرات ومىدددظرق أ مدددظء هيئدددة التددددريس  دددي الجظمىدددظت المصدددرية مدددن خدددالل  .81
مدددظركتوم  ددي المددؤتمرات الىمميددة الداخميددة والخظرجيددة واسددت مظرهظ بظلدددكل الصددليح  ددي 

 تلسين أداء الىظممين بظلجظمىة .
مددر الددتىمم  ال ددي اللمقددة و وذلدد  مددن خددالل االبتكددظر  ددي الخدددمظت التددي تقدددموظ التركيددز   .88

الجظمىدة وطرائددط أداء الىمدل  يوددظ و ومدن خددالل تقيدديم الجظمىدة لمدددى عددرتوظ  مددر الددتىمم 
 من الظروق التي مرت بوظ .

تمكددين أ مددظء هيئددة التدددريس بظلجظمىددة واةداريددينو و مدد لوم اللريددة لتلديددد أسددظليب  .82
لأل مظل وم ظعدة المدكالت التي تواجووم  ي الىمل بلريدة وصدرالة  يمدظ بيد وم  ا جظزهم

 دون خوق أو تردد .
 قدددد لمقدددظت  قظددددية مسدددتمرة بدددين أ مدددظء هيئدددة التددددريس وبمددددظركة اةدارة الجظمىيدددة  .83

بخصوص التلديظت التي تواجن الجظمىة و و االستكظدة من  صق اع كظر  يمظ بيد وم بمدظ 
 ح المىظرق المم ية التي يمتمكوظ أ مظء هيئة التدريس إلر زمالئوم .يويئ المجظل لطر 

إعظمددة الدددورات التطويريددة و دورات الددتىمم المسددتمر ع مددظء هيئددة التدددريس وتلكيددزهم و  .84
 د ىوم لتوظيكوظ ممظ يخدم أهداق الجظمىة وتطمىظتوظ المستقبمية.

ق أ مددظء هيئدددة التددددريس االهتمددظم برسدددم االسددتراتيجيظت الالزمدددة لت ميدددة وتطددوير مىدددظر  .85
 وعدراتوم االبدا ية والكدق   وظ بوصكوظ است مظرًا مستقبميًظ يخدم المىر ة .

الهتمددظم بددظلخبرات الىمميددة و القدددرات و الموددظرات التددي يمتمكوددظ أ مددظء هيئددة التدددريس  .86
بجظمىددة أسددوان لكددو وم يم مددون رأس المددظل الككددري و المصدددر اعسظسددي لمتطددور الىممددي 
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و استخدام تم  الخبرات  ي تطوير عددرات الجظمىدة  بدر تلسدين و تطدوير أداء  بظلجظمىةو
 الىظممين بوظ .

تددو ير ألدددث الوسددظئل التك ولوجيددة ع مددظء هيئددة التدددريس و مددن خددالل تددو ير أ ظمددة  .87
اتصددددظل  بددددر اال تر ددددت  وأ ظمددددة االجتمظ ددددظت و أ ظمددددة تسددددميم الو ددددظئط واة ددددظدة مددددن 

 ككرية والىممية .المىمومظت لتطوير عدراتوم ال
 تَوِ دط الخبدرات والمىدظرق لممىمومدظت مسدتود ظت تتممن ت ظيمية لمجظمىة ذاكرة تأسيس .88

 وأخطظئوم. ال ظجلة و ممظرسظتوم المو ية ع مظء هيئة التدريس
جىل التميز الت ظيمدي مدن اعهدداق االسدتراتيجية لمجظمىدة كو دن يقدود إلدر مسدتويظت أداء  .89

 الجظمىظت الم ظ سة . ظلية والتكوط  مر 
ربددط إدارات الجظمىددة و كميظتوددظ و مراكزهددظ البل يددة بدددبكظت مىمومددظت داخميددة و خظرجيددة  .21

 لتسويل  ممية  قل المىمومظت والمىظرق واع كظر بين أ مظء الجظمىة وم تسبيوظ .
تب ي مكظهيم الم ظمة المتىممة وتمكين الىظممين وممظرسة أبىظدهظ  ي الجظمىظت المصدرية  .28

 تويئة الوسظئل واةمكظ يظت الالزمة لتطبيقوظ .و 
إ دظء مركز لمتىمم الت ظيمدي  مدر مسدتوى الجظمىدة يخدتص ب ددر  قظ دة الدتىمم الت ظيمدي  .22

والم ظمددة المتىممددة ومكظهيموددظ وممظرسددظتوظ وتقددديم الددد م والمدددورة لمم ظمددظت السددظ ية 
 لمتلول لم ظمظت تىمم .

ت ظيمي  مر مستوى الكميظت مومتودظ  ددر  قظ دة إ دظء ولدات ذات طظبي خظص لمتىمم ال .23
 التىمم الت ظيمي وتكىيل تق يظتن وأدواتن واستراتيجيظتن ومتظبىة كل جديد  ي هذا المجظل .

إ دظء مركز لممىر ة والتىمم  ي الجظمىة لب ظء الخبرات و المىدظرق و إلغدظء اللدواجز التدي  .24
در أ مل الممظرسدظت لدد م الدتىمم و تىوط  در المىظرق و الموظرات اللدي ة و تو يط و 

 تطوير رأس المظل المىر ي .
من خالل مظ تم تقديمن من توميح وبيدظن لمكودوم الم ظمدة المتىممدة و مظذجودظ المختمكدة  .25

بأبىظدهظ المتىددةو  إ دن مدن اعهميدة بمكدظن أن يدولي البدظل ون اهتمظمدًظ بودذا المومدوع و 
يم تصددور يسددوم  ددي لددل المدددكالت التددي وملظولددة ربطددن بمتغيددرات أخددرى  ددي سددبيل تقددد

 تواجن الم ظمظت التربوية المختمكة .



 .......... تصور مقترح إلمكانية تطبيق معايير المنظمة المتعلمة بجامعة أسوان 
 

- 245 - 

 

 وأرريًا خنتِ ايدزاضة بٗرا ايكوٍ:

 ال يككي أن يتىمم دخص والد  م يقوم بتلديد مظ تلتظجن الم ظمة و يتبىن البظعون
 )الم ظمة التي ست جح  ي المستقبل هي التي تستكيد من طظعة التىمم لدى جميي أ رادهظ

Senge Peter.) 
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 قائُة املساجع  
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(. ا العة الم ظمة المتىممة بتىزيدز إجدراءات السدالمة والصدلة 2184بظسل خميس ملمد ملمد) .3
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 غزة . –جظمىة اعزهر م دورة. عسم إدارة اع مظل. كمية االعتصظد والىموم اةدارية. 

( . اتقددديرات مددديري المدددارس الىظمددة  ددي ليبيددظ 2188)  بظب ددة ألمددد صددظلح .4
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 . 2188(. ديسمبر 4الىدد )
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 الىربية السىودية  جظمىة أم القرى . كمية التربية. عسم اةدارة التربوية والتخطيط. 

(. اتطدوير أ مدوذج لممظرسدة 2188و ة)ملر ليدر خمرو سظمي  بد اهلل خصظ .6
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 – 8652(. 5(. مملدط )38لمىموم التربوية.  مظدة البلث الىممي . الجظمىدة اعرد يدة. المجمدد )
8688. 
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 م دورة . جظمىة أم القرى. كمية التربية. عسم اةدارة التربوية والتخطيط. 
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 .43-38( . 8(.  دد  )88البلث الىممي . مجمد )
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(. المجمدد ال دظ ي. ص ص 3والتك ولوجيظ . المجمة الىربية لممظن جودة التىميم الجظمىي. الىددد )

89 – 814 . 
(. ا الدتىمم الت ظيمدي كمددخل لتلويدل 2185إ جي طمىت  صيق ميخظئيل )يوليدو  .11

(. الىددددد 26إلدددر م ظمدددة تىمدددما مجمدددة كميدددة التربيدددة. جظمىدددة ب ودددظ. المجمدددد ) الجظمىدددة المصدددرية
(813 .)367 -456. 

جمدددظل ملمدددد أبدددو الو دددظو سدددالمة  بدددد الىظددديم لسدددينو سدددمر مصدددطكي ملمدددد  .12
(  االم ظمة المتىممة كمددخل لتلقيدط الميدزة الت ظ سدية لمجظمىدظت المصدريةا. مجمدة كميدة 2186)

 .2186التربية بب وظ. 
(. ااالسددت مظر  ددي التىمدديم الجددظمىي  ددي مددوء 2185لسددن  بددد الكتددظح )ابتسددظم  .13

بىدض التغيددرات المىظصدرة  دراسددة ميدا يدة بجظمىددة أسدوانا. رسددظلة مظجسدتير غيددر م ددورة. كميددة 
 التربية. جظمىة أسوان.

(. امكووم الم ظمة المتىممة  ي الجظمىظت اعرد يدة مدن وجودة  ظدر 2181كظمل ملمد اللواجرة ) .14
. 6لويئدددة التدريسددديةا. الجظمىةاعرد يدددة. المجمدددة اعرد يدددة  دددي إدارة اع مدددظل. المجمدددد أ مدددظء ا

 . 245- 225. 8الىدد
 المتىممة الم ظمة أبىظد توا ر (. امدى2188مرتجر )يو يو  رمزي لديشو زكي أبو ملمد بسظم .15

 الدراسدظت )سمسدمة اةسدالمية الجظمىدة  يودظا. مجمدة  ظر الىدظممين وجوة من اععصر جظمىة  ي
 .  438 – 397ال ظ يو  الىدد  در. التظسي اة سظ ية(. المجمد
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(. ا تقدويم خصدظئص الم ظمدة المتىممدة بظلجظمىدظت المصدرية  2182أسظمة مظهر لسين )يوليدو  .16
الجظمىددظت الخظصددة دراسددة لظلددةا. جظمىددة ب وددظ . كميددة التربيددة .مجمددة كميددة التربيددة بب وددظ. الىدددد 

 .98 – 45( . ص ص 98)
(. ا دور اةدارة الجظمىيددة  ددي تكىيددل مددوابط 2183ل ددظن موسددر ملمددد سددمير) .17

الم ظمة المتىممة  ي جظمىة المدكة الغربيدة الىظمدة  دي  مسدطينا. رسدظلة دكتدوراة غيدر م ددورة. 
 عسم اةدارة وأصول التربية . كمية التربية. جظمىة اليرمو .

لمكون المجتمىي لم ظمدظت (. ا أ ر ا2184آمظل  بد المجيد  بد القظدر الليمة ) .18
التىمم  ي تلقيط التميز المؤسسي من وجوة  ظر أ مظء الويئة اةدارية بظلجظمىدظت الكمسدطي ية 
 ي ملظ ظدظت غدزةا. المجمدة الىمميدة لمدراسدظت التجظريدة والبيئيدة. كميدة التجدظرة. جظمىدة دم ودور.  

 . 419 – 436(. 3(. الىدد )5المجمد )
الم ظمدة المتىممدة   أبىدظد تدوا ر مددى (. ا تددخيص2184ه دظر إبدراهيم أمدين ) .19

 دوروزا. مجمدة البلدوث والدراسدظت  جظمىدة  دي  ي دة مدن التدريسديين آلراء اسدتطال ية دراسدة
 .353 – 325(. الويئة الىممية االستدظرية ديوان الوعق الس ي . 35اةسالمية. الىدد )

تو ر خصظئص الم ظمدة المتىممدة  دي جظمىدة  (. مدى2184سوسن ب ت ملمد بن زر ن )أيمول  .21
اعميرة  وره ب ت  بد الرلمن من وجوة  ظر رئيسظت اععسظم اعكظديمية. المجمة الدولية التربويدة 

 . 883- 88(. ص ص 9(. الىدد )3المتخصصة. المجمد )
(. امدددى تددوا ر متطمبددظت الم ظمددة المتىممددة ومجددظالت تطبيقوددظ 2184سددىود بددن ذيددظب الددذيظب ) .21

بظلكمية التق ية بظلخرجا . رسظلة مظجستير غير م دورة. جظمىة  ظيق الىربية لمىموم اعم ية. كميدة 
 الىموم االجتمظ ية واةدارية. عسم الىموم اةدارية.

(. ادرجددة تددوا ر مىددظيير الم ظمددة المتىممددة  ددي كميددظت التربيددة 2185وردة  بددد الكددريم الدسددوعي ) .22
عتوظ بظال تظج المىر ي ع مظء هيئة التدريسا.  رسظلة مظجسدتير بظلجظمىظت الكمسطي ية بغزة و ال

 غير م دورة. جظمىة اعزهر بغزة. كمية التربية . عسم أصول التربية.
(. ا درجدة تدوا ر متطمبدظت تلويدل الجظمىدظت اعرد يدة 2186إسراء ملمد الذبيظن) .23
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  مظدة البلث الىممي. جظمىة اةمظم ملمد بن سىود اةسالمية.

(. م ددظهل البلدث  دي التربيددة 8987اللميدد جددظبرو ألمدد خيدري كدظظم) جدظبر  بدد .26
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مة المتىممة  دي تلسدين أداء الىدظممين دراسدة (. ادور أبىظد الم ظ2184ألمد عووجيو لمظ بدر ) .31
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الجزائر  جظمىة ملمد خمر بسكرة. كمية الىموم االعتصظدية والتجظرية و موم التيسير. عسدم  مدوم 
 التيسير.
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  وظ اعسظسية.إبراهيم بن  بداهلل بن  بدالرلمن الز يبروالم ظمظت المتىممدددة وخصظئص .35

http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Learning%20organization 
(. ادرجددة تددوا ر خصددظئص الم ظمددة المتىممددة لدددى 2183 ددداء غددظزي يوسددق اللددظج  بددد الكتددظح) .36

مديري المدارس اللكومية  ي ملظ ظظت دمظل المكة الغربية و وسطوظ من وجودة  ظرهماورسدظلة 
 مظجستير غير م دورة. جظمىة ال جظح الوط ية . كمية الدراسظت الىميظ. عسم اةدارة التربوية.

(. اتأ ير  قظ ة التمكين والقيظدة التلويمية  مدر الم ظمدة 2119الكسظسبة وآخرون) ملمد مكمي .37
المتىممددددةا. المجمددددة اعرد يددددة  ددددي إدارة اع مددددظل.  مددددظدة البلددددث الىممددددي. الجظمىددددة اعرد يددددة. 

 ( . 8(. الىدد )5المجمد)
المتىممددة   دراسددة لظلددة  م(. ادور إدارة المىر ددة  ددي ب ددظء الم ظمددة2182/2183 بمددة لمددظدي) .38

Enad-sidet  بسددور الغدددزالن(. رسدددظلة مظجسددتير غيدددر م ددددورة. جظمىددة البدددويرة. كميدددة الىمدددوم
 االعتصظدية. عسم  موم التسيير. 

(. اتطدوير الم ظمدة المتىممدة 2184صالح الدين  دواد الكبيسديو ل دين ددالل إبدراهيم الىدزاوي ) .39
اعداء االسدتراتيجي  دراسدة ميدا يدة  دي  ي دة مدن   ي موء تلميل الىالعة بين  جوتي المىر دة و

 28(. 76( . الىددد)21المصظرق الخظصة  ي بغدادا.مجمة الىموم االعتصظدية واةدارية. المجمدد )
– 51. 

(. ا دور التىمم الت ظيمي  ي تلسدين أداء المؤسسدة  2186/2187ربلي لزهر) .41
رسظلة مظجستير غيدر م ددورة. جظمىدة  دراسة لظلة مؤسسة الجبس ومدتقظتن أوالد جالل بسكرةا.

 ملمد خيمر بسكرة. كمية الىموم االعتصظدية والتجظرية . عسم  موم التيسيير . الجزائر

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=250&uiLanguage=en
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=250&uiLanguage=en
http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Learning%20organization
http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Learning%20organization
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(. اأبىدظد الم ظمدة المتىممدة  دي المددارس ال ظ ويدة 2187 وال  بيد   ظد الى دزي) .41
ربيدة. كميدة الب دظت . اللكومية لمب ظت بمدي ة تبو    دراسة ميدا يةا. مجمة البلدث الىممدي  دي الت

 . 533 – 498(. 8(. الجزء )88جظمىة  ين دمس. الىدد )
(. ادرجدددة تدددوا ر أبىدددظد الم ظمدددة المتىممدددة 2183ملمدددد إبدددراهيم خميدددل أبدددو زيدددد) .42

بمدارس وكظلة الغدوث  دي ملظ ظدظت غدزة مدن وجودة  ظدر مدديريوظ و العظتودظ برمدظهم الدوظيكيا. 
سالمية بغزة. كمية التربيدة. عسدم أصدول التربيدة واةدارة رسظلة مظجستير غير م دورة. الجظمىة اة

 التربوية.
(. أ ر خصظئص الم ظمة المتىممة  ي تلقيط التميز 2181أسمظء سظلم ال سور) .43

المؤسسي  دراسة تطبيقية   ي وزارة التىميم الىظلي والبلث الىممي اعرد ية. رسظلة مظجستير غير 
  مظل. عسم إدارة اع مظل.م دورة. جظمىة الدرط اعوسط. كمية اع

(. االم ظمددة 2119 بددد ال ظصددر لسددين زايدددو خظلددد ألمددد بوبددديتو ذ ددظر مدديق اهلل المطيددري) .44
المتىممددة وتطبيقظتوددظ  ددي المممكددة الىربيددة السددىودية  دراسددة لظلددة  مددر القطظ ددظت الرئيسددية  ددي 

ارة الىظمدةو المممكدة الىربيدة الويئة الممكية بظلجبيدلاو المدؤتمر الددولي لمت ميدة اةداريدةو مىودد اةد
 السىودية.

(. ادور الم ظمة المتىممة  ي تدجيي اةبدداع 2184مؤيد  مر لسن أبو  كش) .45
لدى الىدظممين  دي الدوزارات الكمسدطي يةاو رسدظلة مظجسدتير غيدر م ددورة. غدزة  جظمىدة اععصدر . 

 .أكظديمية اةدارة و السيظسة لمدراسظت الىميظ. بر ظمل القيظدة واةدارة
(. اأ در  مميدة توليدد المىر دة الت ظيميدة كمتغيدر وسديط 2184خظلد جمظل صدبيح) .46

بدددين أبىدددظد الم ظمدددة السدددظ ية لمدددتىمم وتلسدددين اعداء المؤسسدددي   دراسدددة ميدا يدددة  دددي ددددركة 
 اعردن. االتصظالت اعرد ية أورا لا. رسظلة مظجستير غير م دورة. جظمىة الدرط اعوسط.

ا دور المددوارد البدددرية  ددي ب ددظء م ظمددة متىممددة  (.2114ليددث سددىد اهلل لسددين) .47
مستجيبة  دراسة  ظرية تلميميةا. المؤتمر الىممي الدولي الس وي الرابدي   بى دوان ا إدارة المىر دة 

-26 ي الىظلم الىربيا . جظمىة الزيتو ة اعرد ية  كمية االعتصظد والىموم االداريدة  دي الكتدرة مدن 
 .2114 يسظن  28

(. ا إسدتراتيجية تويوتدظ  ددي 2188وسدق الىدظليو ملمددود صدظلح ) بدد الدرلمن ي  .48
(. الىمدوم 28إدارة أزمتوظ بظلسوط اعمريكية  دراسة تلميميةا. مجمة جظمىة المم  سىود. المجمدد )

 .813- 67(. الريظض. 8اةدارية)
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ألمد يوسق ملمد  ريقظتو  مدظل أمدين الصدظلليو ألمدد ملمدود ألمدد الزامدلو  .49
(. االم ظمدة السدظ ية لمدتىمم والتطدوير الت ظيمدي  دي مدوء 2181)يو يدو  مروان مصطكي دموط

(. 24المجمدد )ظصرة . كمية التجظرة . جظمىدة سدوهظج . مجمة البلوث التجظرية المى ظرية ال ظما. 
 .895- 874(. 8الىدد )

 . الم تدي الىربي ةدارة الموارد البدرية. (TPS)(.  ظظم ا تظج تويوتظ 2118ألمد  بيل  رلظت) .51
)https://hrdiscussion.com/hr1840.html(Available at:   

(. اإدارة التغيددر الت ظيمددي ودورهددظ  ددي ترسددي  مبددظدئ وأسددس الم ظمددة 2186مسددىودة دددريكي ) .51
المتىممدة  دراسدة لظلددة م ظمدة ج درال إلكتريدد   مدالط التك ولوجيدظ الىددظلميا. رسدظلة دكتدوراه غيددر 

الىمدوم االعتصدظدية والتجظريدة و مدوم  م دورة. الجزائر. جظمىدة لسديبة بدن بدو مر بظلددمق . كميدة
 التسيير. 

(. ادور أدوات الدتىمم 2119ليث  مر اللكيمو  مظر  بدد اعميدر زويدنو لدظكم جبدوري الخكدظجي ) .52
الت ظيمي  ي تلقيط اعداء الجظمىي المتميز  دراسة استطال ية عراء  ي ة من القيظدات اةداريدة 

ظد . جظمىدددة الكو ددة. مجمددة القظدسددية لمىمددوم اةداريدددة  ددي جظمىددة الكو ددةا. كميددة اةدارة واالعتصدد
 .889 – 94(. 2(. الىدد )88واالعتصظدية. المجمد )

(. دور التىمم الت ظيمي  ي د م الميدزة الت ظ سدية   2185/2186مبظركة زروط) .53
مظجستير غير م دورة. الجمظهيريدة  دراسة لظلة مؤسسة المطظلن الكبرى لمج وب أومظش. رسظلة

الجزائرية  جظمىة ملمد خيمر بسكرة. كمية الىموم االعتصظدية والتجظريدة و  مدوم التسديير . عسدم 
  موم التسيير.

(. 2185تركددي بددن كددديميس الىتيبدديو هيكددظء ب ددت  بددد الىزيددز سددميمظن ) مددظيو  .54
ين بجظمىددة الطدظئقا. مجمددة ال قظ ددة ادرجدة تددو ر أبىددظد الم ظمدة المتىممددة و العتوددظ بتمكدين الىددظمم

 (. 85(. الس ة )92الت مية. سوهظج. الىدد ) من أجل ال قظ ة والت مية . جمىية
(. االجظمىدة بدين  جدوة 2181سدظ ية) بدن الدرلمن مصديطكرو  بدد المطيدق  بدد .55

الددتىمم ورهظ ددظت تطددوير اعداء  ظددرة إلددر الواعددي واستدددراق المسددتقبلا . مجمددة الوالددظت لمبلددوث 
التجظريدة . المركدز  الىمدوم التسديير االعتصدظدية لدراسظتو الجزائر. جظمىة غردايدة . مىودد الىمدوموا

 .32 – 86(. 8الجظمىي . الىدد )
الم ظمدة المتىممدة وأ رهدظ  (. ا خصدظئص2188 ريد القواسمةو زيظد الىمريو ألمد أ دور صديتظن ) .56

المدؤتمر الىممدي اعول بى دوان  ا  مر اعداء الت ظيمي  دراسدة لظلدة ددركة االتصدظالت اعرد يدةا. 

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9+%28+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC+%29-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
https://hrdiscussion.com/hr1840.html
http://www.aradoportal.org.eg/Fuls_v5/Libraries/arado.aspx?fn=DLibApplySearch&frameName=3.1.2.&ScopeID=&criteria1=0.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d8%aa%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9+%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af%d8%a9+-+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7+%e2%80%93+%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af+-+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%a9+%e2%80%93+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%d9%8a%d8%a9+-+25+%e2%80%93+27+%d8%a3%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1+2011+
http://www.aradoportal.org.eg/Fuls_v5/Libraries/arado.aspx?fn=DLibApplySearch&frameName=3.1.2.&ScopeID=&criteria1=0.&SearchText1=%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d8%aa%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9+%d9%81%d9%89+%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9+%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af%d8%a9+-+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7+%e2%80%93+%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%af+-+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%a9+%e2%80%93+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%d9%83%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%d9%8a%d8%a9+-+25+%e2%80%93+27+%d8%a3%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%b1+2011+
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جظمىدة جددارا . إربدد . المممكدة اعرد يدة الوظددمية  دي الكتدرة  -م ظمظت متميزة  ر بيئة متجددة ا
 . الم ظمة الىربية لمت مية اةدارية. أكتوبر 27 – 25من 

(. ا الى ظصددددر الرئيسددددية لب ددددظء الم ظمددددة 2182بددددد اللمدددديم الكددددظ وري)ر ىددددت   .57
المتىممددة   ا تتظليددة الىددددا. المجمددة الىربيددة لددإلدارة. الم ظمددة الىربيددة لمت ميددة اةداريددة. المجمددد 

 (. يو يو )لزيران( .8(. الىدد )32)
(. ا دور رأس 2182صدددظلح  بدددد الرمدددظ ردددديدو صدددبظح لسدددين دددد ظوة الزيدددظدي) .58

ككري  ي تلقيط اعداء الجظمىي المتميز  دراسة تلميمية عراء القيظدات الجظمىية  ي  ي ة المظل ال
(. الىددد 86من كميظت جظمىة القظدسديةا. مجمدة القظدسدية لمىمدوم اةداريدة واالعتصدظدية . المجمدد )

(3.) 
(. اأ در  مميدظت إدارة المىر دة 2183أكرم ملسن اليظسري و ظكر  ظصدر لسدين ) .59

ت ظيمي  ي اعداء االستراتيجي   دراسة استطال ية آلراء  ي ة من القيظدات اةدارية  دي والتىمم ال
(. 3(. الىددد )85جظمىظت الكرات اعوسطا. مجمة القظدسية لمىموم اةداريدة واالعتصدظدية. المجمدد )

 جظمىة القظدسية.
. (. اجظمىدة موتدوروال أو   ددمظ يصدبح التددريب تربيدةا2119 بد اللميد عر ي ) .61

 – 893(. المجمدد )ب(. 32مجمة الىموم اة سظ ية. جظمىة م توري عسط تي ية. الجزائر . الىددد )
285. 

 الىربية الصيغة تطبيط إمكظ ية م(. دالالت2186خظلد  تيط سىيد  بدهلل )يو ين  .61
اليم يدة. المجمدة الىربيدة لالردديق  الجظمىيدة المكتبدظت المتىممدة  دي الم ظمدة أبىدظد لمقيدظس
مؤسسدة التميمدي لمبلدث الىممدي ( . تدو س  39يط والمىمومظت . الىدد التظسدي وال ال دون )والتو 

 .والمىمومظت
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 قسم أصول التربية-التربية كمية 

 .............................................  المحترم .  /الدكتور
السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال م                                                                                  

 عميكم ورحمة اهلل وبركاته،
طبيالالم م الالايير الم"امالالة المت ممالالة يقالالوم الباحالالر بدراسالالة ب "الالوان: تتصالالور مقتالالر   مكا"يالالة ت

بجام ة أسوان من وجهة "ار أعضاء هيئة التدريس ت، وتستهدف ا ستبا"ة الحاليالة الت الرف عمال  
 DLOQدرجالالة تالالواعر م الالايير الم"امالالة المت ممالالة بجام الالة أسالالوان، ولالالعا قالالام الباحالالر بت الالديل اسالالتبا"ة 

ب الالا الرقالالراي إليهالالا ، حيالالر قالالام الباحالالر ب ضالالاعة (Marsick & Watkins)المطالالورم مالالن قبالالل 

http://connection.ebscohost.com/c/case-studies/%2070423621/%20development-learning%20-%20organization-model-case-sisaket-rajabhat-university
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لت ءم طبي ة الدراسة الحالية، وتكون مؤهمة لمتطبيم عم  عي"ة ممثمة مالن أعضالاء هيئالة التالدريس 
 بب ا كمياي جام ة أسوان . 

عالمرجو مالن سال ادتكم ا جابالة عمال  عقالراي انسالتبا"ة بوضال) ع مالة ل ا عالا ال ا"الة التالا 
يتم جم هالالا سالالوف ت امالالل بسالالرية تامالالة، ولالالن ت بالالر عالالن اسالالت دامكم لهالالا، عممالالاا بالالان البيا"الالاي التالالا سالال

 تست دم إن عا أغراا البحر ال مما، وترضموا بقبول واعر انحترام.
 
 

 
 
 

 الباحر        
 د. حاتم عرغما     

 بيةمدرس بقسم أصول التر                                                           
 ث١بٔبد أعبع١خ:

 

 روش        )       (                           أٔضٟ    )       ( اٌغٕظ

عٕٛاد اٌخجشح 

 ثؼذ اٌذوزٛساٖ

 عٕخ  )       (                                       15 – 15عٕٛاد  )       (              ِٓ  15 -  5ِٓ 

 عٕخ  )       (                                          25عٕخ      )       (             أوجش ِٓ  15-25ِٓ 

  اٌى١ٍخ

اٌزخظض 

 اٌؼٍّٟ

 

اٌشرجخ 

 األوبد١ّ٠خ

ذسط (      ِللل ِغلللبػذ )    (    ِلللذسط  )   (    أعلللزبر   أعلللزبر   )  

                             ِغبػذ )       (            

 دسعخ اٌزٛافش ِؼب١٠ش إٌّظّخ اٌّزؼٍّخ َ

 ِٕخفؼخ ِزٛعطخ ػب١ٌخ

    اٌّغبي األٚي: ئ٠غبد فشص ِٕبعجخ ٌٍزؼٍُ اٌّغزّش 

رذػُ اٌغبِؼخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثأؽلذس اٌزم١ٕلبد  1

 ٌّّبسعخ أٔشطخ اٌزؼٍُ اٌّغزّش .

   

رللٛفش اٌغبِؼللخ فللشص وبف١للخ ألػؼللبء ١٘ئللخ اٌزللذس٠ظ  2

 ٌجٕبء لذسارُٙ اٌّؼشف١خ ٚ اٌؼ١ٍّخ .

   

   رٛفش اٌغبِؼخ دٚساد رذس٠ج١خ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزلذس٠ظ  3

يعإل ايباحح باجلاَعـة نُٓظُـة َتعًُـة: جاَعـة تطـٌٗ ايـتعًِ بهـٌ َطـتويات٘ يعفـساد ايعـاًَ  فيٗـا            

واضـخةز َطـتخدَة تهٓويوجيـا    بصوزة َطتُسة ز َعتُدة عً  ٖيهٌ تٓظيُي َـسٕ ز وزؤيـة اضـرتاتيجية    

َتطوزةز  ا يطُٔ تًبية حاجات ولُوح أفسادٖا ويصيد َعازفِٗ ز مما ذنفصِٖ عً  اإلبداع يف ايعُـٌ  

 يتخكيل أٖداف املٓظُة .
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 ٌزط٠ٛش ِٙبسارُٙ ٚ اجشارُٙ .

رشغغ اٌغبِؼخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ اٌّشلبسوخ  4

 فٟ اٌّإرّشاد اٌؼ١ٍّخ ابسط اٌغبِؼخ. 

   

رشللغغ اٌغبِؼللخ أػؼللبء ١٘ئللخ اٌزللذس٠ظ ػٍللٝ ئعللشاء  5

 ثؾٛس ػ١ٍّخ ِز١ّضح ٚٔشش٘ب .

   

رلللٛفش اٌغبِؼلللخ ِظلللبدس ِزغلللذدح ٌٍّؼٍِٛلللبد وبٌىزلللت  6

 ٚاٌذٚس٠بد اٌٛسل١خ ٚاإلٌىزش١ٔٚخ .

   

رللٛفش اٌغبِؼللخ لبػللبد دساعلل١خ ِٚخزجللشاد ؽذ٠ضللخ ٚ  7

 ٚعبئً رؼ١ّ١ٍخ ٚرؼّٓ ط١بٔزٙب دٚس٠بً .

   

أػؼللبء ١٘ئللخ اٌزللذس٠ظ ػٍللٝ رؼٍّٙللُ  رىللبفا اٌغبِؼللخ 8

 أش١بء عذ٠ذح ٌزؾغ١ٓ وفبءرُٙ .

   

    اٌّغبي اٌضبٟٔ: رشغ١غ اٌؾٛاس ٚا عزفغبس 

رشللغغ اٌغبِؼللخ أػؼللبء ١٘ئللخ اٌزللذس٠ظ ػٍللٝ اٌؾللٛاس  1

 اٌفؼبي ٚ رمجً إٌمذ اٌجٕبء .

   

رشللغغ اٌغبِؼللخ أػؼللبء ١٘ئللخ اٌزللذس٠ظ ػٍللٝ ئصللبسح  2

 األعئٍخ ث غ إٌظش ػٓ اٌذسعبد اٌؼ١ٍّخ .

   

رشللغغ اٌغبِؼللخ أػؼللبء ١٘ئللخ اٌزللذس٠ظ ػٍللٝ ئثللذاء  3

 ِمزشؽبرُٙ ثشأْ اٌّشىالد اٌغبِؼ١خ.

   

رزللللل١ؼ اٌغبِؼلللللخ ألػؼلللللبء ١٘ئلللللخ اٌزلللللذس٠ظ رجلللللبدي  4

 اٌّؼٍِٛبد ف١ّب ث١ُٕٙ ثظشاؽخ ٚشفبف١خ .

   

رغزؾذس اٌغبِؼخ لٕٛاد ارظبي ِفزٛؽخ ثل١ٓ أػؼلبء  5

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاإلداساد اٌغبِؼ١خ.

   

رلللذػُ اٌغبِؼلللخ ٌلللذٜ أػؼلللبء ١٘ئلللخ اٌزلللذس٠ظ ِجلللذأ  6

 ا عزّبع ٌٛعٙبد ٔظش ا٢اش٠ٓ .

   

    اٌّغبي اٌضبٌش: رشغ١غ اٌزؼبْٚ ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ 

ِزٕٛػللخ ٌٍؼّلللً اٌغّلللبػٟ ِلللٓ  رشللىً اٌغبِؼلللخ فشللللبً  1

 ِغز٠ٛبد رٕظ١ّ١خ ِزؼذدح.

   

رخزبس اٌغبِؼخ فشق اٌؼًّ ثٕبء ػٍٝ اِزالوٙب ِٙلبساد  2

 اٌؼًّ اٌغّبػٟ .

   

رللٕظُ اٌغبِؼللخ اعزّبػللبد دٚس٠للخ ٌفللشق اٌؼّللً ٌزجللبدي  3

 اٌخجشاد .

   

رزلل١ؼ اٌغبِؼللخ ألػؼللبء فللشق اٌؼّللً اٌفشطللخ ٌٍزى١للف  4

 ٚفمبً  ؽز١بعبرُٙ .

   

رؼللللغ اٌغبِؼللللخ ٔظبِللللبً ابطللللبً ٌّىبفللللأح ا ٔغللللبصاد  5

 اٌغّبػ١خ.

   

رؾفض ئداسح اٌغبِؼخ اٌزٛعٗ ٔؾٛ اٌؼّلً ثلشٚػ اٌفش٠لك  6

 ث١ٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ.

   

رللذػُ اٌغبِؼللخ اٌؼاللللبد اإلٔغللب١ٔخ ثلل١ٓ أػؼللبء ١٘ئللخ  7

 اٌزذس٠ظ ٌزؼض٠ض اٌزؼٍُ اٌغّبػٟ .
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اٌّغبي اٌشاثغ: ئٔشبء أٔظّخ ٌّشبسوخ اٌّؼشفخ  

 ٚاٌزؼٍُ

   

رغزخذَ اٌغبِؼخ اٌّغزؾذصبد اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌٕشش  1

 اٌّؼشفخ ث١ٓ و١ٍبرٙب .

   

رغللللزخذَ اٌغبِؼللللخ ٔظللللُ ٌالرظللللب د اٌّزجبدٌللللخ ثلللل١ٓ  2

 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ .

   

رّىللٓ اٌغبِؼللخ أػؼللبء ١٘ئللخ اٌزللذس٠ظ ِللٓ اٌؾظللٛي  3

 ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ثغشػخ ٚعٌٙٛخ .

   

 ِؼب١٠ش إٌّظّخ اٌّزؼٍّخ َ
 دسعخ اٌزٛافش

 ِٕخفؼخ ِزٛعطخ ػب١ٌخ

رؾللزفع اٌغبِؼلللخ ثمبػلللذح ث١بٔلللبد ؽذ٠ضلللخ ػلللٓ للللذساد  4

 ِٚٙبساد ١٘ئخ اٌزذس٠ظ .

   

رّزٍلله اٌغبِؼللخ لبػللذح ِؼشف١للخ رغللزط١غ ِللٓ االٌٙللب  5

 ِشاعؼخ ٚؽً اٌّشىالد اٌّغزمج١ٍخ .

   

رّزٍه اٌغبِؼخ ٔظلبَ ِؼٍِٛلبد ِلشْ ٚرخلضْ اٌّؼشفلخ  6

 اٌّىزغجخ فٟ راوشرٙب اٌزٕظ١ّ١خ. 

   

٠ٛعذ ثبٌغبِؼخ ِشاوض ثؾض١خ رٙلزُ ثلبٌجؾٛس اٌغبِؼ١لخ  7

 ٚو١ف١خ ا عزفبدح ِٓ ٔزبئغٙب .

   

اٌغبِؼلخ اعلزشار١غ١بد ٚاػلؾخ إلداسح اٌّؼشفلخ رّزٍه  8

 )ػ١ٍّبد ر١ٌٛذ ٚٔمً ٚٔشش اٌّؼشفخ( .

   

اٌّغبي اٌخبِظ: رّى١ٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ  

 سؤ٠خ عّبػ١خ ِشزشوخ

   

رزلللل١ؼ اٌغبِؼللللخ ألػؼللللبء ١٘ئللللخ اٌزللللذس٠ظ فللللشص  1

 اٌّشبسوخ فٟ ط١بغخ سؤ٠خ اٌغبِؼخ ٚسعبٌزٙب .

   

اٌّغلئ١ٌٛخ اٌّشلزشوخ ٌزؾم١لك رإوذ اٌغبِؼخ ػٍٝ لل١ُ  2

 اٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ ٚاأل٘ذاف.

   

رغللللّؼ اٌغبِؼللللخ ألػؼللللبء ١٘ئللللخ اٌزللللذس٠ظ ثزمللللذ٠ُ  3

 ا١بساد ِزؼذدح ٌزٕف١ز ِٙبَ اٌؼًّ اٌّطٍٛثخ.

   

رٙزُ اٌغبِؼخ ثبٌّجبدساد اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١لخ اٌّمذِلخ  4

 ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ .

   

اٌزلذس٠ظ ٌٍّشلبسوخ فلٟ رز١ؼ اٌغبِؼلخ ألػؼلبء ١٘ئلخ  5

 طٕغ ٚارخبر اٌمشاساد .

   

رذػُ اٌغبِؼخ عٙلٛد أػؼلبء ١٘ئلخ اٌزلذس٠ظ ٌزؾم١لك  6

 أفؼً اٌّّبسعبد فٟ األداء اٌغبِؼٟ .

   

    اٌّغبي اٌغبدط: سثؾ اٌغبِؼخ ثبٌج١ئخ اٌخبسع١خ 

رشلغغ اٌغبِؼللخ أػؼللبء ١٘ئللخ اٌزللذس٠ظ ػٍللٝ اٌزفى١للش  1

 اٌشٌّٟٛ ػٕذ ِؼبٌغخ اٌّشىالد.

   

رشللغغ اٌغبِؼللخ أػؼللبء ١٘ئللخ اٌزللذس٠ظ ػٍللٝ اؽزللشاَ  2

 ٚعٙبد ٔظش اٌؼّالء ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ . 
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رٙلللزُ اٌغبِؼلللخ ثّؼشفلللخ أصلللش لشاسارٙلللب فلللٟ ِؼ٠ٕٛلللبد  3

 أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ .

   

رشغغ اٌغبِؼخ أػؼبء ١٘ئخ اٌزلذس٠ظ ػٍلٝ اٌزٛاطلً  4

 ِغ عٙبد ابسع١خ ٌزؾم١ك ٔزبئظ أفؼً. 

   

رغلللزف١ذ اٌغبِؼلللخ ِلللٓ اٌخجلللشاد ٚاٌىفلللبءاد اٌؼ١ٍّلللخ  5

 اٌخبسع١خ فٟ ؽً اٌّشىالد .

   

رطللٛس اٌغبِؼللخ علل١ٕبس٠ٛ٘بد ِغللزمج١ٍخ ثذ٠ٍللخ ِج١ٕللخ  6

 ػٍٝ ِؼٍِٛبد ِٓ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ .

   

رغللزخذَ اٌغبِؼللخ اٌّؼٍِٛللبد اٌشاعؼللخ ؽللٛي اللذِبرٙب  7

 ثٙذف عزة اٌؼّالء ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ . 

   

اٌغبِؼللخ صمبفللخ رٕظ١ّ١للخ ػب١ٌللخ ألػؼللبء ١٘ئللخ  رللٛفش 8

 اٌزذس٠ظ ٌٍزى١ف ِغ اٌّز ١شاد اٌخبسع١خ. 

   

    اٌّغبي اٌغبثغ: اٌم١بدح اإلعزشار١غ١خ اٌذاػّخ ٌٍزؼٍُ 

رذػُ اٌم١بدح اٌغبِؼ١خ ؽٍجلبد أػؼلبء ١٘ئلخ اٌزلذس٠ظ  1

 فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ فشص اٌزذس٠ت .

   

رلللضٚد اٌم١لللبداد اٌغبِؼ١لللخ أػؼلللبء ١٘ئلللخ اٌزلللذس٠ظ  2

 ثّؼٍِٛبد ؽذ٠ضخ ػٓ اٌغبِؼبد إٌّبفغخ .

   

رؾشص اٌغبِؼخ ػٍٝ ِؼبٍِلخ أػؼلبء ١٘ئلخ اٌزلذس٠ظ  3

 ِؼبٍِخ ع١ذح وضثبئٓ ٌٙب .

   

رغللؼٝ اٌغبِؼللخ ٌزمللذ٠ُ اللذِبرٙب اٌزللٟ رفللٛق رٛلؼللبد  4

 اٌؼّالء ٚاٌّغزف١ذ٠ٓ ِٕٙب .

   

اٌغبِؼ١لللخ أػؼلللبء ١٘ئلللخ اٌزلللذس٠ظ رفلللٛع اٌم١لللبداد  5

 عٍطبد رزٕبعت ِغ ِغإ١ٌٚبرُٙ .

   

رٍللضَ اإلداسح اٌغبِؼ١للخ أػؼللبء ١٘ئللخ اٌزللذس٠ظ ثللأداء  6

 أػّبٌُٙ ثشىً طؾ١ؼ ِٚٓ اٌّشح األٌٚٝ.

   

رٙلللزُ اٌغبِؼلللخ ثلللبٌزط٠ٛش اٌّإعغلللٟ ثٙلللذف رؼض٠لللض  7

 اٌّشوض اٌزٕبفغٟ ٌٍغبِؼخ .

   

 

 

 

 


