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 مطتدلص البشح

 ضـو  فـي المصـريَّة لمجامعـات التنظيميَّـة الُهويَّـة هدف البحث إلى التعرف عمى كيفية تـدعيم   
 لمهويـة التنظيميـة مـن حيـث ناـ تها النظريـة األسـس عـرض العالميَّة وذلك من خالل التصنيف معايير
 بالجامعـات وأنماطهـا وأهميتهـا، وخصائصـها، بالجامعـات التنظيميـة الهوية وديناميات تطورها، ومراحل

 أهـداف عرض لخال  من ومعاييرها العالميَّة لمتصنيفات النظريَّة واأُلسس تدعيمها، ومتطمبات وأبعادها،
ونماذجهـــا، واســـتخدم البحـــث  الجامعـــات تصـــنيفات وأنـــواع وأهميَّتهـــا، لمجامعـــات العالميَّـــة التصـــنيفات

 الـــدلخول فـــي وجهودهـــا ســـويف بنـــي بجامعـــة التنظيميَّـــة مـــن خـــالل تنـــاول الُهويَّـــة المـــنهل الوصـــفي
 بجامعـة التنظيميَّـة الُهويَّـة واقـ  رصد تتناول التي الميدانيَّة الدِّراسة إلى باإلضافة العالميَّة، لمتصنيفات

العالميَّـة ، حيـث طب ـت اداة الدراسـة عمـى  لمتصـنيفات الـدلخول فـي دورهـا تفعيل ومتطمَّبات سويف بني
ــة عينــة مــن  ال يــادات ــات األكاديميَّ ــات ووكــال  األقســام، رؤســا  وهــم الجامعــة، بُكميَّ  وعمــدائها، الُكميَّ

 وعـددهم الماـروعات إدارة ومـديري الجامعي، األدا  تطوير لمركز التابعة المكاتب مديري إلى باإلضافة
 ابعـــاد الُهويَّـــة لتحســـين وضـــ  َّليَّـــات وتوصـــل البحـــث إلـــى  ،%5ٗ٘ٚ مئويَّـــة بنســـبة وذلـــك ،(ٕٚٙ)

تمثمــت  ُبعــد المركزيَّــةلفبالنســبة  :العالميَّــة التصــنيف معــايير ضــو  فــي ســويف بنــي بجامعــة التنظيميَّــة
ـة بالسِّـمات وتعـريفهم والمعيـدين الجـدلد لمعاممين التنظيميَّة التهيئةاالليات في  لمجامعـة،  والمميِّـزة العامَّ

 بمــا النفعيَّــة والُهويَّــة ، وقــيم وأعــراف قــوانين مــن تضــم  بمــا لمجامعــة المعياريَّــة الُهويَّــة بــين والتــوازن
 العممـي، كـالتفرلد بالجامعـة  العـاممين لـدى اإليجابيَّـة ال ـيم تسـود راـيدة، وأن اقتصـاديَّة قيم من تضم 
يادة واالبتكار، اما بالنسبة لبعد التميـز تمثمـت االليـات فـى  واإلبداع وااللتزام الفريق وروح والتعاون والرِّ
 إليهـا، وجـذب الوافـدين الطلـالب جذب في األخرى، بالجامعات موجودة الغير الجديدة الُكميَّات دور تفعيل
 ماـروع مـن بالجامعـة، واالسـتفادة الصـيدلة بكميَّـة اإلكمينيكيَّـة الصـيدلة لبرنـامل بالطلـال من عدد أكبر

الـدولي،  التصـنيف في الجامعة ترتيب تحسين في الجامعي األدا  تطوير ومركز البحثيَّة المدينة إناا 
 تــاري  ردتســ التــي الفيــديو م ــاط  امــا بالنســبة لبعــد االســتمرارية فتمثمــت فــى االليــات التاليــة اســتخدام

اإللكترونـي،  الجامعـة موقـ  عمى التعميميَّة وخدماتها الدِّراسيَّة وبرامجها االستراتيجيَّة وأهدافها الجامعة
تاحتهـا لغـة مـن ألكثـر بالجامعـة التدريس هيئة أعضا  لدى المناورة الدوليَّة األبحاث وترجمة  عمـى وا 
 فــي العالميَّــة التصــنيفات فــي المت دِّمــة معــاتالجا خبــرات مــن لمجامعــة، واالســتفادة اإللكترونــي الموقــ 
، ثــم التعــرف عمــى معوقــات تنفيــذ هــذل االليــات وســبل التغمــب  األكاديمَيــة  المواقــ  محتــوى تصــميم مجــال

   عميها5  
  الجامعات5 تصنيف - التنظيميَّة :   الُهويَّة الكممات المفتاحية
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Consolidation of The Organizational Identity of Egyptian 

Universities in The Light of International Classification Standards 

“Proposed Mechanisms” 

Hisham Sayed Abbas 
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Summary of the research 
        The research aimed at identifying how to support the organizational 

identity of Egyptian universities in the light of global classification standards 

by presenting the theoretical foundations of the organizational identity in terms 

of its origins and stages of its development, the dynamics of organizational 

identity in universities and their characteristics, importance, and patterns of 

universities and their dimensions, requirements for Consolidating , and the 

theoretical foundations of global classifications by presenting the goals and 

importance of international rankings of universities, and the types and models 

of university rankings. 

         The research used the descriptive approach by studying the organizational 

identity of Beni Sueif University and its efforts for entering the global 

classifications, in addition to a field study that addresses monitoring the reality 

of the organizational identity in Beni Sueif University and the requirements to 

activate its role in entering the global classifications, The study tool was 

applied to a sample of academic leaders of the university, heads of 

departments, faculty agents and deans, in addition to the managers of offices 

that affiliated to the Center of the Development of University Performance, and 

the directors of projects management, and they number (267), with a 

percentage of 75.4% 

         The research reached the establishment of mechanisms to improve 

dimensions of the organizational identity at Beni Sueif University in the light 

of the criteria of global classification: for the central dimension, the 

mechanisms were the organizational preparation of new and recruiting workers 

and their acquaintance with the general and distinctive features of the 

university, and the balance between the normative identity of the university 

including laws and values, And the utilitarian identity, with its rational 

economic values, and that the positive values prevail among university 

employees, such as scientific uniqueness, leadership and cooperation, team 

spirit, commitment, creativity and innovation, As for the dimension of 

distinction, the mechanisms were to activate the role of new colleges that are 

not present in other universities, in attracting international students to them, 

attracting the largest number of students to the clinical pharmacy program in 

the college of pharmacy in the university, and take advantage of the project to 

establish a research city and university performance development center to 
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improve the university’s ranking in International classification, As for the 

continuity dimension, it was represented in the following mechanisms using 

videos that list the history of the university, its strategic goals, educational 

programs and educational services on the university’s website, translating 

international researches published by members of the university’s teaching 

staff to more than one language and making them available on the university’s 

website, and taking advantage of the experiences of advanced universities in 

International classifications in the field of designing academic website content, 

then identifying obstacles to implement these mechanisms and ways to 

overcome them. 

Key words: rganizational Identity  -    University Ranking                              
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 الكطه األول

 اإلطاز العاو للبشح
 مكدمة: 
 التحديَّاتهذل  همل أو   والعالمي يعمى المستوى المحم التحديَّاتواج  الجامعات العديد من تُ    

األخرى، وتساعدها في المحاق  المؤسَّساتزها عن غيرها من ة تميل ة تنظيميَّ ويَّ هي وجود هُ 
كم التي تض  معايير لمحُ  العالميَّةمن التصنيفات وجود العديد  م الحضاري في ظلِّ بركب الت دل 

 اهام   ارً مؤاِّ  لمجامعات التنظيميَّة الُهويَّة عدل حيث تُ   عمى هذل الجامعات وترتيبها حسب األفضل
الوافدين وأعضا  هيئة  الطلالبليها إوالتي تجذب  ،  بهاالتي تتمتَّ  التنظيميَّةلسمعتها 
 أكملعمى  والمجتمعيَّة والبحثيَّة التعميميَّةنها من أدا  رسالتها يسهم في تمكا يُ ممَّ  التدريس،

 5وج 
والعمل عمى تطوير  ،مووالنل  ،إلى الب ا  المؤسَّساتتسعى الجامعات كغيرها من و    

  كثيرة اتٍ وحيث تواج  الجامعات تحديَّ   ات وتنفيذها لتضمن لها تح يق أهدافهااالستراتيجيَّ 
عة ، وضغوط ومتطمبات سوق العمل المتنوِّ والدوليَّة المحميَّةة، والمنافسة يَّ المال التحديَّاتمنها 
نافس في تطوير التعميم تصبح التنافس الح ي ي بين دول العالم هو الأف د  مَّ رة، ومن ثَ والمتغيِّ 

وتعتبر ، (ٕٔ: ٕٚٓٓارف السعيد، أ) ةة والتعميم الجامعي بصفة خاصَّ بصفة عامَّ 
تستهدف  وهية لمجامعات، ل ياس ال درة التنافسيَّ  اكثر األساليب استخدامً أ ةالعالميَّ التصنيفات 

ة سم بالحياديَّ ة عمى مستوى العالم عمى أساس موضوعي يتَّ ترتيب الجامعات والمراكز البحثيَّ 
والتي تحمل في ثناياها  الدوليَّةتحرير التجارة  ، وفى ظلِّ الذاتيَّة الفرديَّةزاعات وبعيد عن النِّ 

طراف جديدة في مجال أومنها دخول  المصريَّة الحكوميَّةأمام الجامعات  التحديَّاتمن  اددً ع
 يتبنِّ  التحديَّاتروف و زم لمواجهة هذل الظل صبح من الالَّ أحيث   دمات التعميم العاليخِ 

د )مروة سمير، عب5 ة لهاة ااممة إلصالح النظام التعميمي وتعظيم ال درة التنافسيَّ استراتيجيَّ 
دت أكَّ  التي العالميَّةن هناك معايير التصنيفات إحيث   (ٗ٘ٙ: ٕٓٔٓالفتاح عبد الرحمن،

تصنيف ويبومتركس، فمكي تستطي   ةً لمجامعات وخاصَّ  الرقميَّةة تطوير البنية عمى أهميَّ 
مواق  الجامعات  ةحاكي جوديجدر بها أن تُ  العالميَّةعود لمكانتها في التصنيفات الجامعات الصل 

ة دت عميها غالبيَّ ة التي أكَّ معة األكاديميَّ ة لتحسين السل ن الجودة ضروريَّ إحيث   العالميَّة
 فرغمي، )عفاف دوات والمؤتمرات5ة لمجامعات وتنظيم النَّ التصنيفات بزيادة البعثات الخارجيَّ 
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ف بها في البحث العممي، معة عالية معترَ ضرورة تح يق سُ  إلى باإلضافة (ٖٕٗ:  ٕٛٔٓ
ول، ووجود عدد من ة الدل ليها من كافَّ إ الطلالبمة في التدريس لجذب معة مت دِّ تح يق سُ و 

صاتهم، العاممين بالجامعات من عمما  البحث العممي وقادة الفكر واإلبداع المتميزين في تخصل 
، وجذب أفضل العناصر من أعضا  هيئة التدريس اصات متميزة عالمي  وابتكار وتطوير تخصل 

ر بيئة لتمويل، وتوفل اة سات المجتم  األخرى، ووجود مصادر ذاتيَّ راكة م  مؤسَّ ، والاَّ البوالطل 
 ة ألعضا  هيئة التدريس )نادية حسن،ة األكاديميَّ ريَّ ة عالية الجودة، وتوافر الحُ جامعيَّ 

ٕٓٔٛ :ٖٙٔ) 
حيث   ونة األخيرةفي اآلالكثير من االهتمام  التنظيميَّة الُهويَّة د نال موضوع ف مَّ من ثَ و  

ة التي تحكم طري ة الجوهريَّ  ماتتختمف عن بعضها البعض من حيث السِّ  المؤسَّسات إن
زها عن ميِّ ة بها والتي تُ سة هويتها الخاصَّ ن لكل مؤسَّ   م  مرور الزمن تتكوَّ حيث إنو   العمل

ة الجامعة هويَّ دراك العاممين بالجامعة لإوعندما يرت   مستوى األخرى،  المؤسَّساتغيرها من 
تريد الوصول تح ي ها وأهدافها التي  إلىورسالتها التي تسعى  إناائهاوالغرض من  التنظيميَّة

من  العالميَّةعمى في التصنيفات أمراكز ل هاة واحتاللليها ينعكس كل ذلك عمى قدرتها التنافسيَّ إ
  ريس لمعمل لديها5فضل العناصر من أعضا  هيئة التدأليها واختيار إ الطلالبخالل جذب 
 :مػللة البشح 

سهم في انخفاض قدرتها العديد من الماكالت والتي تُ  المصريَّةواج  الجامعات تُ  
ة، وارتفاع نسبة راسيَّ عمى استيعاب المناهل الدِّ  الطلالبعف قدرة ضَ ل في تتمثَّ و  ،ةالتنافسيَّ 
هيئة التدريس،  عف ائون أعضا إلى أعضا  هيئة التدريس ومعاونيهم، وضَ  الطلالب

وارتفاع  ،ة المناورة لمجامعةومستوى إعدادهم ونظام ترقياتهم، وانخفاض عدد األبحاث العمميَّ 
 متطمَّباتواكب ال تُ  الطلالبة من وتخريل نوعيَّ  ،يجينفة نارها، وانخفاض مستوى الخرِّ تكمُ 

افة إلى ضعف ضعف االهتمام بتطوير مناهل التعميم الجامعي، باإلتعيا ، وضَ  الذيالعصر 
دون  والتركيز عمى الكمِّ  ،ة من معامل ومكتباتوضعف البنية التحتيَّ  ،الطلالبأساليب ت ييم 

 ن كلَّ إف مَّ ، ومن ثَ (ٗٗٛ: ٕٛٔٓوَّخرون،مروة ممدوح ) التعميميَّةالكيف م  إهمال الجودة 
 خاص   ومستوى خريجيها باكل ر عمى أدا  هذل الجامعات باكل عام  هذل الماكالت تؤثِّ 

 اإلقميمياألخرى سوا  عمى المستوى  زة لها عن الجامعاتة ومميِّ عف امتالكها لسمات عامَّ وضَ 
 حدوث جوانب ال صور الساب ة5  إلى يوالتي تؤدِّ  ،ةعف استراتيجياتها التاغيميَّ ، وضَ العالميو أ
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ة ة االستراتيجيَّ طَّ من مجموعة من الماكالت رصدتها الخُ  بني سويفجامعة  يتعانو  
عد  ة ببُ الماكالت المتعمِّ : كالتالي وهي ة،الثالث التنظيميَّة الُهويَّةق ب بعاد لها فيما يتعمَّ 

مات وغير معروفة بالنسبة لممنظَّ  ةورسالتها غير معمن ة الجامعةرؤي نإف ،ةالمركزيَّ 
ن المجتم  الجامعي م إسهامعف وضَ  ،يهاة لددمات البحثيَّ عف تسويق الخِ وضَ  ة،المجتمعيَّ 

داريين وأعضا  هيئة تدريس في صياغة رؤية ورسالة الجامعة وبنا  استراتيجياتها ، طالب وا 
التصنيفات  إلىخول ز فبالرغم من الجهود المبذولة من الجامعة لمدل عد التميل ما بالنسبة لبُ أ

دم وع ،ةبرامجها وخططها المست بميَّ  من عدم إعالنها عن يعانتزال تُ  نها الأال إ العالميَّة
عد ما بالنسبة لبُ أ ،م لمتصنيف العالمي لمجامعاتة بممف الت دل استكمال قواعد البيانات الخاصَّ 

وجود من  يعانتُ  فإنهاة لمجامعة ات التاغيميَّ ل في األولويَّ يتمثَّ  يوالذ ةمنيَّ ة الزَّ االستمراريَّ 
ة سب الموارد الماديَّ ات، وعدم تناميَّ ل في اختصاصات النااط الواحد بين اإلدارات والكُ تداخُ 

عف ة، وضَ عاية الطبيَّ ات، وقصور منظومة الرِّ ميَّ ة م  حجم األناطة داخل بعض الكُ والماليَّ 
 التعميميَّةة ربط البرامل العالقة بين الجامعة وجهات التوظيف في سوق العمل، ومحدوديَّ 

 ،اتميَّ اخل الكُ عف مااركة اإلداريين في الكثير من األناطة دباحتياجات سوق العمل، وضَ 
ة، وت ثير البيَّ وارتفاع الكثافة الطل  الطلالبزيادة أعداد ة لتنمية قدرات العاممين، طَّ إعداد خُ  :مثل

ة، راسيَّ عمى استيعاب المناهل الدِّ  الطلالبوضعف قدرة  ،ة لمجامعات  عمى البنية التحتيِّ ذلك كمِّ 
عف ائون أعضا  هيئة عاونيهم، وضَ إلى أعضا  هيئة التدريس وم الطلالبوارتفاع نسبة 

ة المناورة التدريس، ومستوى إعدادهم ونظام ترقياتهم، وانخفاض عدد األبحاث العمميَّ 
ال  الطلالبة من وتخريل نوعيَّ  ،يجينفة نارها، وانخفاض مستوى الخرِّ وارتفاع تكمُ  ،لمجامعة

اهل التعميم الجامعي، عف االهتمام بتطوير منتعيا ، وضَ  الذيالعصر  متطمَّباتواكب تُ 
 ،ة من معامل ومكتباتوضعف البنية التحتيَّ  ،الطلالبافة إلى ضعف أساليب ت ييم باإلض

ة طَّ ، الخُ بني سويف)جامعة  التعميميَّةدون الكيف م  إهمال الجودة  والتركيز عمى الكمِّ 
  (ٛٛٔ-ٓٛٔ: ٕٕٓٓة االستراتيجيَّ 

الماكالت  أن إال العالميَّةفي التصنيفات دة وبالرغم من تح يق الجامعة لمراكز جيِّ  
كغيرها من  بني سويفضح مما سبق أن جامعة يتَّ كما ، عمى أدائها رالساب ة ال تزال تؤثِّ 

مة في لتح ق مراكز مت دِّ   التنظيميَّةن ت وم بتحسين هويتها  بة بمطالَ  المصريَّةالجامعات 
الحالي اإلجابة عمى السؤال الرئيس  ثالبحيحاول وفي هذا اإلطار  ،العالميَّةالتصنيفات 
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في ضو  معايير التصنيف  المصريَّةلمجامعات  التنظيميَّة الُهويَّة تدعيميمكن  التالي: كيف
 : ويمكن صياغة السؤال الرئيس في األسئمة الفرعية التالية ؟العالميَّة

 بالجامعات؟ تدعيمهاوَّليات  التنظيميَّة الُهويَّة أبعادما  .1
لمجامعات  التنظيميَّة الُهويَّةلمجامعات، وانعكاسها عمى  العالميَّةلتصنيفات ما معايير ا .2

 ؟المصريَّة
تدعيمها في ضو  معايير  ومتطمَّبات ،بني سويفلجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةما واق   .3

 ؟العالميَّةالتصنيفات 
ضو  معايير في  بني سويفبجامعة  التنظيميَّة الُهويَّة لتدعيمالم ترحة  اآللياتما  .4

  ؟العالميَّةالتصنيف 
  البشح:أٍداف 

 البحث الحالي إلى تح يق ما يمي: يهدف 
 وأبعادها5لمجامعات  التنظيميَّة الُهويَّةة ذات العالقة بسس النظريَّ الوقوف عمى األُ  5ٔ
لجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةلمجامعات، وانعكاسها عمى  العالميَّةمعايير التصنيفات استعراض  5ٕ

 سويف5  يبن
بني ة( بجامعة ز، االستمراريَّ ة، التميل )المركزيَّ  التنظيميَّة الُهويَّةالوقوف عمى واق  أبعاد  5ٖ

 5العالميَّةتدعيمها في ضو  معايير التصنيفات  ومتطمَّبات سويف
في ضو  معايير  بني سويفبجامعة  التنظيميَّة الُهويَّة لتدعيمم ترحة  آللياتل التوصل  5ٗ

 5ميَّةالعالالتصنيف 
  :سدود البشح 

ة، عد المركزيَّ وهي: بُ  ،التنظيميَّةة لمهويَّ  ةز البحث الحالي عمى دراسة األبعاد الثالثركِّ يُ 
 تصنيفاتوال، بني سويفبجامعة  األبعادوواق  هذل  ة،منيَّ ة الزَّ عد االستمراريَّ وبُ  ز،عد التميل وبُ 

اختيار هذل  وتمَّ ، (التايمز، وويبومتركس، و انغهاي): تصنيف وهي ،لمجامعات ةالثالث العالميَّة
ق بجودة البحث ز عمى معايير تتعمَّ ركِّ يُ  (انغهاي)تصنيف  حيث إن  ع معاييرهالتنول  التصنيفات

بالناحية  ىعنيُ  الذي (التايمز)، وتصنيف الدوليَّةة العممي والحصول عمى الجوائز األكاديميَّ 
 التنظيميَّةبكاف الجامعة عن هويتها  يهتمل  الذي (سويبومترك)، وتصنيف والبحثيَّة التعميميَّة

عمى رصد  الدِّراسةكما اقتصرت ، زة من خالل الموق  اإللكتروني لهاوسمعتها وبرامجها المميَّ 
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ات وعمدائها، ميَّ ووكال  الكُ  ،األقسام رؤسا  :مثل ،ة بالجامعةاألكاديميَّ  ال يادات را  بعضَّ
ابعين لمركز تطوير التعميم الجامعي بالجامعة، ومديري إدارة باإلضافة إلى مديري المكاتب الت

 5 تفعيمها ومتطمَّبات بني سويفبجامعة  التنظيميَّة الُهويَّة أبعادحول واق   الماروعات
 َّة البشح:أٍني 

لت ثيرل عمى  انظرً  التنظيميَّة الُهويَّةة لمبحث من تناول  لموضوع ة النظريَّ تنب  األهميَّ   
سمات  تضمل  التنظيميَّة الُهويَّةن إوحيث   مين داخل الجامعة وعمى الجامعة نفسهاسموك العام

ق بتميزها والتي يجب هناك سمات تتعمَّ  أنسة ال ت بل التغيير في حين ة وخصائص لممؤسَّ عامَّ 
 العالميَّةرات التي تحدث حول الجامعة من دخول في مجال التصنيفات واكب التغيل ن تُ أ
ة لمبحث في ت ديم  ة التطبي يَّ ل األهميَّ وتتمثَّ  ،وجهود تدويل التعميم الجامعي وغيرها التحديَّاتو 

ير التصنيفات يلتح يق معا بني سويفلجامعة  التنظيميَّة الُهويَّة لتدعيمم ترحة  آلليات
بحيث تكون هويتها ااممة لوظائف  (انغهاى، والتايمز، وويبومتركس) ة:الثالث العالميَّة

عد التكنولوجي من خالل باإلضافة إلى البُ  والمجتمعيَّة والبحثيَّة التعميميَّة ة:لثالثالجامعة ا
  5اإللكترونيَّةتطوير بوابتها 

  :مصطلشات البشح 
، ومعايير التنظيميَّة الُهويَّة :هما ،ي وم البحث الحالي عمى مصطمحين رئيسيين

 ، ويمكن تعريفهما كاآلتي:العالميَّةالتصنيف 
 التيظينيَّة اهُلويَّة Organizational Identity : ُة من نها مات َّ  ب اغوي  لُ  الُهويَّةف عرَّ ت

 الُهويَّةن إف مَّ ، ومن ثَ (وَ حاد بذات  هُ االتِّ )ومعنال  (لـ)أف بوضع  كاسم معرَّ  ، وتمل (وَ هُ )الضمير 
 أما (،ٖٓٙ: ٕٗٓٓ)محمد حجاب، 5ةر عن ح ي ة الاي  والتي تامل صفات  الجوهريَّ عبِّ تُ 

فوا أول من عرَّ  ((Albert.S & Whetten.Dعتبر فيُ  اصطالحاً  التنظيميَّة الُهويَّةعن تعريف 
صف بصفة والتي تتَّ  ،سةة لممؤسَّ ة والرئيسيَّ مات المركزيَّ "السِّ  :نها باصطالحًا  التنظيميَّة الُهويَّة

 & ,.Albert. S) 5األخرى المؤسَّساتزة لها عن مات المميِّ وام واالستمرار النسبي، والسِّ الدَّ 
Whetten. D. ,1985: 263 ُالمكون الذى ياير الى السموك ": نها ف بعرَّ (، كما ت

عن عالقتهم بالمؤسسة وخصائصها ل  المؤسسة والذى يعبرون من خال  ألعضا  الجماعي
ات لمجامع التنظيميَّة الُهويَّةا مَّ أ(، ٜٕ: ٖٕٓٓمازن رايد، ) "كال يم والمعت دات وأبعادها

والعاممين وأعضا  هيئة التدريس لرسالة الجامعة التي ينتمون  الطلالبدراك إ"ا:  صد بهفيُ 
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سات المجتم  مام أصحاب المصالح ومؤسَّ أة جامعتهم ويَّ ليها ومدى استعدادهم لمتعبير عن هُ إ
 التنظيميَّة الُهويَّةويمكن تعريف  ،David J. Weerts et all , 2014:231)" )يالمحم

دراك العاممين بالجامعة ورؤيتهم وانطباعاتهم عن مدى سيرها في إنجاز إ" :نها ب ائي  جراإ
دراكهم، العالميَّةرسالتها، وتمبيتها لمعايير التصنيف  والتي تترجم  ،سةة لممؤسَّ مات العامَّ مسِّ ل وا 

ت األخرى، زها عن غيرها من الجامعامات التي تميِّ ة لديها، والسِّ في سياساتها وال يم الرئيسيَّ 
  من"5والمزايا ال ابمة لالستمرار بمرور الزَّ 

  تصييف اجلامعات: University Ranking : تعرف بانها" طري ة لت ويم الجامعات من
 والعممي األكاديميحيث المستوى بهدف ترتيبها من حيث البرامل والبحث واألناطة العممية 

خالل مجموعة من اإلحصا ات واالستبانات باستخدام معايير مختمفة يتم االستدالل عميها من 
ف عرَّ كما تُ  (،ٖٗ: ٕٚٔٓسماح احمد ،)5 الخبرا  والمحكمينالتي توزع عمى مجموعة من 

ة بصورة واألكاديميَّ  التعميميَّة المؤسَّساتمن خاللها ترتيب الجامعات و  ة التي يتمل نها العمميَّ  ب
ة عمى أساس المعايير المعتمدة ى هذل العمميَّ لجهة التصنيف الدولي التي تتولَّ  اة، تبعً مست مَّ 

تعريف تصنيف  (، كذلك تمَّ Kobayashi,Testuo,2010:169)5 في ذلك التصنيف
قيمة لمم ارنة بين  وة ومعيار ذالجامعيَّ  المؤسَّسات"نظام لت ويم أدا  : نها الجامعات ب

ة ن الجوانب األكاديميَّ رات المرتبطة بعدد ميعتمد عمى حزمة من المؤاِّ  يالجامعات، والذ
 ،(Marope, P.J. Wells & Hazelkorn. E.,2013:167) 5ة"والتكنولوجيَّ  والبحثيَّة
 التعميميَّةاألدنى من الكفايات  الحدل " :ن  ب ايمكن تعريف تصنيف الجامعات إجرائي   مَّ ومن ثَ 
 العالميَّة المؤسَّساتضعها ة المطموب تح ي ها لدى الجامعة والتي ت وم بو واإللكترونيَّ  والبحثيَّة
  5ضوئها" عمىة بوضعها وت ييم الجامعات المختصَّ 
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 ِّابكة: الطَّزاضات الد 
 الُهويَّةراسات التي تناولت بالدِّ  محور يهتمل  :محورين إلىاب ة راسات السَّ ت سيم الدِّ  تمَّ  

 اترتيبها زمني   ، وتمَّ الميَّةالعراسات التي تناولت معايير التصنيف بالدِّ  ، ومحور يهتمل التنظيميَّة
 منها:  عرض لكل   يميمن األقدم إلى األحدث، وفيما 

 Katherine) دراسةحيث تناولت ؛ التيظينيَّة اهُلويَّةزاضات اليت تياولت بالدِّ يَتهُّ احملوز األول:
,Denice: 2010)  َّة والحفاظ عميها في كميَّ  الُهويَّةتطوير  كيف تمSweet Briar  وهي

تحميل محتوى االعتماد عمى  وتمَّ ة، حدة األمريكيَّ ة في والية فيرجينيا بالواليات المتَّ نسائيَّ ة كميَّ 
ة، وكذلك من خالل مالحظة ة والت ارير السنويَّ ة االستراتيجيَّ طَّ ة كالخُ ميَّ الوثائق الصادرة عن الكُ 

ر عن عبِّ  ابمة والتي تُ ات والمواقف التي اتضحت من خالل نتائل المموكيَّ الممارسات والسل 
ة ات تذكاريَّ ظم وفعاليَّ ونُ  إجرا ات وجودالى  الدِّراسة توصمتوحيث   ةفي ث افة الكميَّ  الُهويَّة

سهم في التركيز يُ  التنظيميَّة الُهويَّةأن تحديد  كما، لديها التنظيميَّة الُهويَّةز عزِّ تُ  ،ةترعاها الكميَّ 
سهم في إحداث التغيير اإليجابي والتجديد والتي تُ  ،مينة لدى العامعمى النواحي اإليجابيَّ 

(، ف د حاولت ٕٕٔٓ:فاضل راضي، يدراسة )عامر العطو  أما ،ةسي لدى الكميَّ المؤسَّ 
ة وبيان ت ثيرها في قبول العراقيَّ  التعميميَّة المؤسَّساتفي  التنظيميَّةة ويَّ تاخيص فجوة الهُ 

ة( ة أو النفعيَّ )المعياريَّ  التنظيميَّة الُهويَّةل الم ارنة بين خال من  هاتحديد تمَّ و ، مبادرات التغيير
ة والمرغوبة، وأظهرت المثاليَّ  التنظيميَّة الُهويَّةهيئة التدريس م   أعضا بل المدركة من قِ 

أعضا   ماأعممها،  متطمَّباتة في تنفيذ النفعيَّ  الُهويَّةز اهتمامها عمى ركِّ أن الجامعة تُ النتائل 
ة الجوانب النفعيَّ  بكلِّ  الهجينة التي تهتمل  التنظيميَّةة ويَّ لمهُ  هامون امتالكتدريس يفضِّ هيئة ال
عمى عالقة  التعرلف(: ٖٕٔٓ ،دراسة )ماجدة عبد الستار وقد حاولتة في العمل، والمعياريَّ 

، باألردنربية الكرخ ة تمديريَّ بة لدى مدرا  المدارس اإلعداديَّ  التنظيميَّة الُهويَّةب التنظيميَّةال وة 
 ال وة بين ةطرديَّ  ارتباط عالقة وجود إلى متالمنهل الوصفي، وتوصَّ  الدِّراسةواستخدمت 

 ,Myroslava) دراسة وتناولت، ةالمدارس اإلعداديَّ  مدرا  لدى التنظيميَّة الُهويَّةو  التنظيميَّة
Hladchenk, 2016 )ضح من رسالتها" كما تتَّ  ،ةلمجامعات األوكرانيَّ  التنظيميَّة الُهويَّة

ة في مرحمة االنت ال ونظًرا ألن الجامعات األوكرانيَّ  م ٕٗٔٓاست الل أوكرانيا عام بعد  ةً خاصَّ 
جامعة  ٙٗرسالة ي تحميل محتوى لبيانات جرِ أُ  السوفيتي إلى المست بل األوروبي من الماضي

رجمت في رسالتها وأهدافها ة تُ ت األوكرانيَّ بالجامعا التنظيميَّة الُهويَّةإلى أن  متوتوصَّ ، ةأوكرانيَّ 
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، وتعزيز النااط الدولي، وبالرغم من ةالعمميَّ  التعميم والبحث واالبتكارات وهي ،ةاالستراتيجيَّ 
أوكرانيا في المجتم  األوروبي  اندماجانضمام أوكرانيا إلى االتحاد األوروبي إال أن مستوى 

 ،محمد عبد الفتاح( أما دراسة ،التنظيميَّةجامعاتها ة ويَّ انعكس عمى هُ  يوالذ ،اكان منخفضً 
( ف د حاولت الكاف عن دور ال يادة الخادمة في تح يق التماثل ٕٙٔٓبو سيف،أمحمود و 

مت مين، وتوصَّ من وجهة نظر المعمِّ  بمدارس التعميم قبل الجامعي بمصرَ  التنظيميَّة الُهويَّةم  
يرتبط  ن أكما سين، ة لدى المدرِّ إيجابيَّ  ايخمق قيمً  يميَّةالتنظ الُهويَّةل يإلى أن تمث الدِّراسة
سين لدى المدرِّ  الُهويَّةل مثِّ ن تُ ا  سة، و ب  في المؤسَّ ا بالنمط ال يادي المتَّ ا وجزئي  ا كمي  ارتباطً 

 David 2016)دراسة  أما، لدى العاممين بها ز ورضا وظيفية وتميل يمنح المدرسة استمراريَّ 
Brewer,التنظيميَّة الُهويَّةعمى العالقة بين أصحاب المصمحة، و  التعرلفاولت ( ف د ح ،

ن خالل الم ارنة بين م ةاألمريكيَّ الجامعات رسالة  وانعكاسها عمى التنظيميَّةلصورة وا
ات ز عمى األبحاث ومنح الدرجركِّ ة والتي تُ حدة األمريكيَّ ة بالواليات المتَّ الجامعات الوطنيَّ 

غات واألدب مل ة كالرَّ صات الحُ التخصل ز عمى ركِّ تُ والتي ة الفنون الميبراليَّ  عاتجامو  ،ةالعمميَّ 
ات ة وكميَّ إلى عدم وجود فرق بين الجامعات الوطنيَّ  الدِّراسةمت ، وتوصَّ والفمسفة وعمم النفس

ز التميل عد التركيز عمى بُ  ، كما تمَّ التنظيميَّةتها ويَّ ة حول طرق اإلعالن عن هُ الفنون الميبراليَّ 
دراسة  أما، ةلدى الجامعات الوطنيَّ  سةوجعم  جوهر المؤسَّ  التنظيميَّة الُهويَّةك حد أبعاد 

أثر تكنولوجيا االتصال الحديثة في عمى  التعرلف( ف د حاولت ٕٚٔٓ،)نورهان الدين برهان
 (ورقمة)بجامعة  ة التكنولوجيا الحديثة لممعمومات واالتصالكميَّ  لدى التنظيميَّة الُهويَّةتاكيل 

 الدِّراسةة األساتذة الباحثين، واعتمدت ويَّ عمى مدى ت ثير هذل الوسائل في هُ  التعرلفمن خالل 
 عضو هيئة التدريس استخدامن أالبرهنة عمى  الدِّراسةعمى المنهل الوصفي، وقد استطاعت 

سهم في يُ والبحث العممي  التعميميَّةة ر العممي في العمميَّ لوسائل التكنولوجيا ومحاكات  لمتطول 
رات الحديثة، وقد حاولت دراسة لمتغيل  ةة ذات طاب  معاصر ومواكبة تنظيميَّ ويَّ إعادة إنتاج هُ 

لدى  التنظيميَّة الُهويَّةة ببنا  ات المهنيَّ عمى عالقة األخالقيَّ  التعرلف( ٕٚٔٓ ،بتسام مارىإ)
ها: وجود أهمل  ،ة نتائلإلى عدَّ  راسةالدِّ مت وصَّ وتبسكرة،  (محمد خيضر)األساتذة بجامعة 

لدى  التنظيميَّة الُهويَّةة وبنا  ة في أدا  الواجبات المهنيَّ ة ذات داللة إحصائيَّ عالقة ارتباطيَّ 
ات المهنة يحرصون ا من أخالقيَّ بسكرة، وأن األساتذة انطالقً  (محمد خيضر)أساتذة جامعة 

ة عند ال يام بمزاولة ة واالست الليَّ د الموضوعيَّ ف ِ ب العالقات التي قد تبدو أنها تُ عمى تجنل 
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 اهتمام عمى دتأكَّ ف د  Tuba, Bozaykut et al , 2017)) دراسة أماة، الواجبات المهنيَّ 
وذلك  ،كوسيمة لإلعالن عن برامجها التنظيميَّةتها ويَّ بهُ  زةالمتميِّ  ةاألمريكيَّ  الكثير من الجامعات
لمناورات هذل المحتوى  تحميل عمى الدِّراسةواعتمدت ، ةاإللكترونيَّ من خالل مواقعها 

 التيالموضوعات  أن الدِّراسةوكافت نتائل  ،عمى مواقعها عمى ابكة اإلنترنت الجامعات
: هي ،خمسة موضوعات التنظيميَّةتها ويَّ عالنها عن هُ إ فيزت عميها هذل الجامعات ركَّ 

 سوزان) كما حاولت دراسة ،عة، والتنول عيَّ ز، والمااركة المجتمالتعميم، والبحث، والتميل 
بين  التنظيميَّة الُهويَّةدراسة االتجاهات نحو أساليب إدارة االنطباع وأثرها عمى  (ٕٛٔٓ،بكر

: وجود الدِّراسةمت إليها النتائل التي توصَّ  ومن أهمِّ  العاممين اإلداريين في جامعة األزهر،
)اإلطرا  وت دير  :ة بين أساليب إدارة االنطباعيَّ اللة إحصائة ذات دِ عالقة ارتباط طرديَّ 

ظهار الحاجة لممساعدة، و اآلخرين،  ، ووجود التنظيميَّة الُهويَّةو  ، تدى ب (نموذج يُ وجود و ا 
دراسة ، وتناولت التنظيميَّة الُهويَّةأو التهديد( و  ة بين أسموب )اإلجبارعالقة ارتباط عكسيَّ 

(Lukasz Murkowski,2019)  َّبين  ة االندماجعمميَّ طار إلمجامعة في  التنظيميَّة ةالُهوي
، والتي يمكن أن تتخذ التنظيميَّة الُهويَّةة في إلى إحداث تغييرات جذريَّ  يتؤدِّ حيث   الجامعات

  إذا انصهرت جامعة أضعف م  جامعة أقوى، فهناك فرصة حيث إن ا،أو سمبي   اإيجابي   اكاًل 
في الهيكل التنظيمي لمجامعات  ن أن يكون هناك كيان مست ل  لزيادة مكانتها، لكن من الممك

ة لعوامل الث افيَّ امراعاة ة عمى أهميَّ  الدِّراسة دتأكَّ ، كذلك ة ب ة خاصَّ ات داخميَّ نائ استراتيجيَّ يُ 
مت إلى أن موظفي الجامعة الذين يكتسبون مكانة في االندماج، كما توصَّ  يةعند ال يام بعمم

الجامعي سيجدون أن  من األسهل قبولهم وسيسعون جاهدين لالندماج باروط مل ة الدَّ عمميَّ 
 الاريك5

 ف د هدفت دراسةمعايريٍا،  ٍهُّأو العامليَّةزاضات اليت تياولت التصييفات بالدِّ حملوز الجاىي يَتهُّا 
(Pei-yu Liao, 2012 Kuang-hua Chen & ) ة لتصنيفات الجامعيَّ ام ارنة : إلى

 وذلك من خالل بحث، ةراسات الببميومتريَّ من خالل االعتماد عمى أسموب الدِّ  ــــ العالميَّة
ة داخل أنظمة التصنيف، كذلك العالقة المتبادلة بين أنظمة التصنيف المختمفة، والعالقة البينيَّ 

كبير الستخدام فهارس االستاهادات المختمفة في نتائل  ت ثيرعدم وجود  عن الدِّراسةكافت 
 William Vat                        واستهدفت دراسة ،جامعة ٕٓٓ فضلألالتصنيف 

Wai Lo ,2012) )في تايوان العاليفي التعميم  العالميَّةالتصنيفات  ت ثيرعمى  التعرلف، 
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في سياق العولمة،  العاليتدويل التعميم  إلىل والتحول  لهاة ات الوطنيَّ عمى االستراتيجيَّ  ثيرها وت
بضرورة عدم  الدِّراسة وأوصت، ةالحالة لمجامعات التايوانيَّ  عمى منهل دراسة راسةالدِّ واعتمدت 
 األقلل و  اتح يق التعاون بين الجامعات األعمى تصنيفً بترتيب الجامعات ف ط ولكن االهتمام ب

عند  اإلقميميعد ومراعاة البُ  ،ز عمى العمال ركِّ يُ  ،األبعادد ، وعمل تصنيف متعدِّ اتصنيفً 
ر م ترح لالرت ا  وض  تصول  (: ف د هدفت إلىٕٙٔٓا،البنَّ  حمدأ، أما دراسة )يفالتصن

سهم في تحسين ة بحيث تُ ة والجامعيَّ األكاديميَّ  اإللكترونيَّةبمستوى جودة محتوى المواق  
عمى  الدِّراسة، ولتح يق ذلك الهدف اعتمدت العالميَّةفي التصنيفات  المصريَّةترتيب الجامعات 

ر م ترح لالرت ا  بمستوى جودة المواق  مت إلى وض  تصول ، وتوصَّ لوصفي التحميميالمنهل ا
ة، ة، والموضوعيَّ حداثة المعمومات، التغطية، الدقَّ  :هي ،ة معاييرواعتمد عمى عدَّ  ،اإللكترونيَّة

مول في مواق  ة التي يمكن من خاللها تح يق معيار الال رات العامَّ وامول  لعدد من المؤاِّ 
ف ونار ة من خالل تحديد اسم المؤلِّ مطة الفكريَّ ة، والسل ات والجامعات واألقسام األكاديميَّ ميَّ الك

محمد ) ، وهدفت دراسة، ومعيار مال مة المعمومات المعروضة عمى الموق العمميالمحتوى 
لمجامعات والمعايير المستخدمة  العالميَّةالتصنيفات  همِّ أعمى  التعرلف (: إلىٕٙٔٓناصف،

في التصنيف، وتحميل خبرة تايوان في تطوير جامعاتها، وتحسين مراكزها في التصنيفات 
البديل األول يعتمد عمى إعادة هيكمة  ،منها :ة بدائلعدَّ  الدِّراسة، وقد وضعت العالميَّة

 من خالل ت سيم الجامعة الواحدة إلى جامعتين أو ثالثة حسب ال طاع المصريَّةالجامعات 
 المصريَّةالجامعات هندسة ل في إعادة أما البديل الثاني فيتمثَّ  ،األدبي( ـــلعممي ا ـــ)الطبي 

أما البديل الثالث في وم  ،ة أو معهدحيث يكون لكل قسم عممي كميَّ   عمى أساس ال سم العممي
عائاة وهدفت دراسة )، كما هو دون تغيير المصريَّةعمى استمرار الوض  الحالي لمجامعات 

ر م ترح لتدويل التعميم الجامعي المصري في ضو  المعايير ( إلى ت ديم تصول ٕٙٔٓ، يمغاور 
تحديث منظومة ال وانين ضرورة  إلى الدِّراسةمت وتوصَّ  ،لتصنيف الجامعات العالميَّة

ة ة تدويل التعميم الجامعي، وتنمية الموارد الباريَّ والتاريعات والموائح الحاكمة إلدارة عمميَّ 
تحميل واق   (:ٕٚٔٓالزهراني، وقد حاولت دراسة )جمال السيسي، إبراهيم ،ةلتحتيَّ ودعم البنية ا

وت ديم نموذج م ترح لالرت ا  بال درة  ،العالميَّةة في ضو  التصنيفات ترتيب الجامعات العربيَّ 
قائم عمى مدخل إعادة هندسة و  العالميَّةة في ضو  التصنيفات ة لمجامعات العربيَّ التنافسيَّ 

طوات ة ي وم عمى الخُ إلى وض  نموذج لالرت ا  بال درة التنافسيَّ  الدِّراسةمت وتوصَّ  ،اتيَّ العمم
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ات ت ويم ذاتي لمجامعات خالل إجرا  عمميَّ  يئة من: اإلعداد والتهوهي ،التالية لتنفيذل
 وهي ،ثم مرحمة التحديد ،نفسهمأسي عن طريق أعضا  الجامعات ا  المؤسَّ لتاخيص الدَّ 

ينبغي الوصول  الذير لألدا  ة التي تستوجب التغيير، ثم وض  تصول مجاالت العامَّ عنى بالتُ 
ات من خالل طرح البدائل المتاحة واختيار البديل و بنا  العمميَّ ألي ، ثم مرحمة إعادة تصميم إ

ر الم ترح موض  التنفيذ وتذليل وض  التصول  يوتعن ،لمرحمة التحول  األمثل من بينها، ثمَّ 
دمات ة لمخِ ة م ترحة لرف  ال درة التنافسيَّ ة وض  استراتيجيَّ كيفيَّ  ، وعنت التي تعترض الع با

 دراسة )عفاف فرغمي، هدفتف د  ،المصريَّةلمجامعات  العالميَّةفي ضو  التصنيفات  التعميميَّة
من خالل تحميل وض  الجامعات  التعميميَّةدمات ة لتحسين الخِ إلى وض  استراتيجيَّ  (:ٕٛٔٓ

 الدِّراسةلمجامعات، واعتمدت  العالميَّةمة في التصنيفات لمنافسة لهم باحتاللهم مراكز مت دِّ ا
مت إلى مجموعة من عمى المنهل الوصفي التحميمي، والمنهل االستارافي المست بمي، وتوصَّ 

: وهي ،العالميَّةفي ضو  معايير التصنيف  التعميميَّةدمات ة الخِ ق تنافسيَّ ح ِّ األهداف التي تُ 
كساب الموارد الباريَّ المصريَّةبالجامعات  التعميميَّةإعادة هيكمة المناهل والبرامل  ة ، وا 

ة التعميم الجامعي، واالهتمام بالنهوض بمنظومة البحث زمة في تح يق تنافسيَّ المهارات الالَّ 
التعميم ة ت وم عمى بنا  مجتم  المعرفة، وتفعيل نظام العممي في مصر وبنا  ميزات تنافسيَّ 

قامة جسر تواصل بين ال طاعات  المصريَّةاإللكتروني بالجامعات  وتفعيل التعميم اإللكتروني، وا 
 المصريَّة،ة سات الجامعيَّ ايدة لممؤسَّ ، والحوكمة الرَّ العاليسات التعميم ة ومؤسَّ اإلنتاجيَّ 

 5اإللكترونيَّةم  تحسين المواق   الدولي العمميوتاجي  النار 
  َّأنهابالجامعات  التنظيميَّة الُهويَّة التي تناولت ابكةزاضات الطَّعسض الدِّضح مً يت 

مات لمسِّ  إدراكهم، ومدى أجم نائت من أُ  الذيدراك العاممين بالجامعة لمغرض إمدى  يتعن
بين  التنظيميق التماثل ح ِّ زة لمجامعة عن غيرها من الجامعات األخرى، بما يُ ة والمميِّ العامَّ 

البرامل  ية، وتعن: معياريَّ ساتلممؤسَّ  التنظيميَّة الُهويَّةن من ين هناك نوعأ، و فرادهاوأالجامعة 
بتح يق الجانب  تهتمل  وهي ،ةمها الجامعة لطالبها، ونفعيَّ  دِّ رات التي تُ ة والم رَّ راسيَّ الدِّ 

 وهى ة هجينةويَّ ما الجامعة فمديها هُ أة، واالستااريَّ  التعميميَّةدمات من ت ديم الخِ  االقتصادي
دراك العاممين لديها لرسالة إعن  الُهويَّةر عبِّ تُ وكما ة، ة والمعياريَّ النفعيَّ  الُهويَّةخميط بين 

وهناك ولة، اها الدَّ لمجامعة ولفمسفة التي تتبنَّ  السياسيبالمحيط  رتت ثَّ كذلك  فإنهاسة المؤسَّ 
المميز  الجامعة واعارها لنا ة اريخيالترد السَّ  :مثل ،تهاويَّ ر بها الجامعة عن هُ عبِّ طرق تُ 
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تها من ويَّ التعبير كذلك عن هُ  ويتمل  ،وال يم التي توجد لديها ،اهاوالسياسات التي تتبنَّ  ،لها
سم كذلك تتَّ  فإنها  لمجامعة بالثبات التنظيميَّة الُهويَّةسم ، وكما تتَّ اإللكترونيخالل موقعها 

 راسات التي تناولتأما الدِّ  ،ة من حولهارات المجتمعيَّ يل بالمرونة وهو قابميتها لمتعامل م  التغ
دخول في ال إلى  الجامعات مدى توجل  اهتمامها عمى ف د انصبَّ  العالميَّةمعايير التصنيف 

حيث أصبحت الجامعات   وغيرها رات العولمة والتدويلة والذى فرضت  متغيِّ سباق التنافسيَّ 
 العالميَّةلهذا السباق والذى ظهر في التصنيفات  خولمرها في الدل أليست في خيار من 

والتي تبحث  ،ول نفسهاالدل  أنظار م الجامعات ف ط بل محطَّ ااهتم لم يعد محطَّ  الذيلمجامعات 
اهر هذل أن أع هذل التصنيفات غير وحيث تتنوَّ  ،لديها العاليالتعميم مؤسسات عن تجويد 

عممائها ونار  ب بحاثعات ومعدل االستاهادات لمجام البحثيز عمى الجانب التصنيفات تركِّ 
ة وعدد وعدد الباحثين الحاصمين عمى جوائز عالميَّ  ،ة مرموقةعالميَّ في مجالت  أبحاثهم

الوافدين لدى  الطلالبوعدد  والبحثي التعميميز عمى الجانب ركِّ ا ما يُ هومن ،برا ات االختراع
تاحتهالدى الجامعة  كترونيَّةاإللق بجودة المواق  ما يتعمَّ  الجامعة، ومنها بمغات  ألبحاثها وا 

فق تَّ وت ،وابط المختمفةاألخرى باالستاهاد بها من خالل الرَّ  المؤسَّساتمختمفة ومدى استعانة 
لمجامعات ومدى  التنظيميَّة الُهويَّةاهتمامها بدراسة  راسات الساب ة فيالحالية م  الدِّ  الدِّراسة

في تح يق  الُهويَّة إسهام، ومدى ليهاإة جامعتهم التي ينتمون ويَّ دراك العاممين بالجامعة لهُ إ
وأعضا  هيئة التدريس  الطلالبلمجامعة من خالل امتالكها لجوانب قوة تجذب  تنافسيمركز 

ليات تدعيم َّ إلىل تحاول التوصل  أنهااب ة في راسات السَّ الحالية عن الدِّ  الدِّراسةلها، وتختمف 
سهم في دخولها لمجال تصنيف الجامعات واحتالل بما يُ  ،بني سويفلجامعة  يَّةالتنظيم الُهويَّة

ن  في حدود عمم الباحث ال توجد دراسات عالجت كيفية تدعيم الهوية أ، كما مة في مراكز مت دِّ 
  5 التنظيمية لمجامعات المصرية في ضو  معايير التصنيفات العالمية
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 :ُميَر البشح وأدوات 
أكثر  عدل الذي يُ  Descriptive Methodالمنهل الوصفي لحالي عمى يعتمد البحث ا 

د لدراسة مثل هذا النوع من الموضوعات  حيث إن  ال ي ف عند مجرَّ  ة مال مةً المناهل البحثيَّ 
نما يعتمد عمى الفَ  ال ياس والتحميل  هم والتفسير ومن ثمَّ جم  البيانات وتبويبها، وا 

(Knupfer. N. & McLellan, H,2008 ) سس عمى األُ  التعرلف، وذلك من خالل
رها، ودينامياتها واستخداماتها بالجامعات، نا تها ومراحل تطول من حيث  التنظيميَّةة ويَّ ة لمهُ النظريَّ 

بالجامعات، وكذلك عرض  ومتطمبات تدعيمهاوأبعادها،  التنظيميَّة الُهويَّة نماطأو تها، وخصائصها وأهميَّ 
تها ، وأنواعها ونماذجها، أهميَّ و أهدافها لمجامعات ومعاييرها من حيث  لميَّةالعالمحور التصنيفات 

تدعيمها فى ضو  معايير التصنيف ومتطمَّبات رصد واق  الهوية التنظيمية بجامعة بنى سويف و 
 بني سويفبجامعة  التنظيميَّة الُهويَّة لتدعيمم ترحة  َّليات وض  ل إلىلمتوصل  ا، تمهيدً العالميَّة
ال يادات  ى ت عمبِّ وفى هذا اعتمد البحث عمى استبانة طُ  ،العالميَّةو  معايير التصنيف في ض

ات وعمدائها، باإلضافة إلى مديري المكاتب ميَّ األقسام، ووكال  الكُ  رؤسا ة بالجامعة: األكاديميَّ 
  ةمديري إدارة الماروعات بالجامع التابعين لمركز تطوير التعميم الجامعي، باإلضافة إلى

خول لمتصنيفات تفعيل دورها في الدل  ومتطمَّباتلمجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةف عمى واق  لمتعرل 
 5العالميَّة

  :أقطاو البشح 

 أقسام رئيسة  بيانها عمى النحو التالي: ةع البحث الحالي عمى أربعم يتوزَّ في ضو  ما ت دَّ 
 5األول: اإلطار العام لمبحث 
 5لمجامعات وأبعادها  التنظيميَّة الُهويَّةلمبحث حول  ظريالثاني: اإلطار الن 
  :لمجامعات  التنظيميَّة الُهويَّةلمجامعات، وانعكاسها عمى  العالميَّةمعايير التصنيفات الثالث

 5المصريَّة
 : تدعيمها في ضو  معايير  ومتطمَّبات، بني سويفلجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةواق   الراب

 5يَّةالعالمالتصنيفات 
  :في ضو  معايير  بني سويفبجامعة  التنظيميَّة الُهويَّة لتدعيماآلليات الم ترحة الخامس

 5العالميَّةالتصنيف 
 ة لألقسام من الثاني حتى الخامس:وفيما يمي معالجة تفصيميَّ  
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 :الجاىيالكطه  

 .(يىظس إطاز) وأبعادٍا لذامعاتل التيظينيَّة اهُلويَّة

وديناميات الهوية التنظيمية ومراحل تطورها،  نا ةالبحث الراهن هذا ال سم من  يعالل
، ومتطمبات وأبعادهابالجامعات  وأنماطها، وأهميتهاالهوية التنظيمية بالجامعات وخصائصها، 

  تدعيمها5 
 زٍا: ومساسل تطوُّ التيظينيَّة اهُلويَّةىػأة : اأوًل

  ةات العموم اإلداريَّ في أدبيَّ والتي ظهرت ة من المفاهيم الحديث التنظيميَّة الُهويَّة عدل تُ  
ت هذل تبنَّ  ف دة، االجتماعيَّ  الُهويَّةة م نظريَّ قدَّ  الذيستوحاة من عمم االجتماع م نهاإحيث 
هذل  تطويربعمما  اإلدارة ثم قام لفرد والجماعة، تجال اة ة واجتماعيَّ ة وجهة نظر نفسيَّ النظريَّ 
 تمَّ كما  ،التنظيميَّةة ويَّ تكوين مفهوم لمهُ  وذلك من خالل ،اإلدارةفي مجال  ة واستخدامهاالنظريَّ 
ة وحمايتها من خالل ت كيد ت  الاخصيَّ هويَّ  ىك الفرد لمحفاظ عمن  مثمما يتحرَّ أعمى  الت كيد
لمحفاظ عمي  يلت كيد ذاتها من خالل العمل باكل حذر  ــــ اأيضً ــــ  ىسة تسعن المؤسَّ إف ،ذات 

 5(Ashforth, B., & Male. F, 2004:19) 5ةهويتها ال ائم
واحدة من أولى األعمال التي  (رجل عمم النفس)( بعنوان ٜٔٗٔتولمان )وتعتبر م الة   

أن الاخص عمى  (تولمان)د حيث أكَّ   ق بالمجموعاتفيما يتعمَّ  مباارةً  الُهويَّةتحديد  تناولت
نما يهتمل بتطوير نفس  ف ط و  ق ال يهتمل التفول  إلىيسعى  الذي بتطوير أدا  الجماعة التي  ا 
( ٜٓٚٔهول وَّخرون )من  د كل  كَّ أوحيث  (،Tolman, E. ,1941: 207)5ليهاإ يينتم

 الُهويَّةأن  وادكَّ أحيث   التنظيميَّة الُهويَّةعمى  الت ثيرة في عمى دور العوامل الاخصيَّ 
 ,.Hall, D. T) 5وأهداف الفردسة المؤسَّ  وتتجانس أهدافتتكامل ضح عندما تتَّ  التنظيميَّة

Schneider, B., & Nygren, H. T. ,1970:190)5 
ات اإلدارة في محاولة لتح يق فهم أكبر لمهيكل ر نظريَّ تطول عمى ( ٜ٘ٛٔردينل )د أكَّ و  

ة، طر الفكريَّ ات التنظيم خالل الع د الماضي ظهور العديد من األُ التنظيمي، كما اهدت نظريَّ 
وقد نما ، التنظيميَّةواهر لمظَّ  اأكثر وضوحً  اة الجديدة بغرض تح يق فهمً والمفاهيم النظريَّ 

  اتي( خالل فترة الثمانينOrganizational Identity Concept) التنظيميَّة الُهويَّةمفهوم 
ورقة عمل  Albert and whetten 1985))                        من م كل  حيث قدَّ 
 الُهويَّةرت ن طة البداية لألبحاث التي أثبتت فوائد بنا  بِ ، والتي اعتُ ةالتنظيميَّ  الُهويَّةحول 
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 . Foreman) التنظيميَّةة سهم في توضيح أبعاد النظريَّ لتُ   عةمتنوِّ وطرق  ساليب بوتوظيفها 
P. & Whetten . D:625)،  ة الجديدة جذب التسعينيات وبداية األلفيَّ كذلك في فترة و

لطبيعة عمل  اهتمام العديد من الباحثين لت ديم تفسيرات أكثر اموالً  ظيميَّةالتن الُهويَّةمفهوم 
 5(Ravasi, D & Rekom,J, 2003:131) العاممين فيها، أعضائهاوسموك  المؤسَّسات
رت ب  إسهامات المااركين عمي صفحات العدد اِ وحيث يعتبر المؤتمر العممي الذي نُ  

مفهوم ( إعادة اكتااف (Academy of Management Reviewة الخاص من دوريَّ 
، بمثابة الحجر الذي المؤسَّساتأدا   ىثارها عمَّداتها و محدَّ  ىعم التعرلف، و التنظيميَّة الُهويَّة

الباحثين في العديد من المجتمعات  اهتمامفي هذا المؤتمر  طَ اكد، ف د ناَّ ك الما  الرَّ حرَّ 
 أن ىة لهذا العدد إلالم االت االفتتاحيَّ  إحدىفي  (بركسون) أاار، كما ا المفهومة بهذالغربيَّ 

 ىتفاق الباحثين عما ىكبير مد حد   إلىرت في هذا المؤتمر تظهر اِ راسات التي نُ األبحاث والدِّ 
 ,Brickson, S) 5 المعاصرة المؤسَّسات أدا  ىفي الت ثير عم التنظيميَّة الُهويَّةة أهميَّ 

يت في جرِ تمك التي أُ  عمى التنظيميَّة الُهويَّةولم ت تصر دراسات وبحوث  ،(2000:92
عة مثل المممكة ة متنوِّ المجتم  األمريكي بل ظهرت العديد من البحوث في مجتمعات أوروبيَّ 

يطالياأوكذلك  ،وهولندا ،حدة، وفرنساالمتَّ   5(Stensaker. Bjorn, 2014: 105) لمانيا وا 
كانت في عمم  التنظيميَّة لُهويَّةان بدايات االهتمام بمفهوم أضح مما سبق ويتَّ  

سة مثمها مثل الفرد ن المؤسَّ أد تؤكِّ  وهي ،ةاالجتماعيَّ  الُهويَّةة االجتماع من خالل بروز نظريَّ 
 حيث إنو   المؤسَّساتديد بين سباق التنافس الاَّ  فيتحاول الحفاظ عمى هويتها وتداف  عنها 

ة ويَّ م دار التماثل والتجانس بين هُ  فينما يكمن إ اتالتحديَّ مواجهة هذل  في الُهويَّةة معيار قوَّ 
 التنظيميَّة الُهويَّةراسات والبحوث بسة وعدم تعارضهما، وحيث اهتمت الدِّ ة المؤسَّ ويَّ الفرد وهُ 

  5أجمهامن  نائتأُ  التيسبيل تح يق رسالتها  يلما ت وم ب  من دور ف
 : امعاتباجل التيظينيَّة اهُلويَّةا: ديياميات ثاىًي

تكون  أند ما تريد الرؤية تحدِّ  نإحيث   تهاويَّ سة وهُ يربط البعض بين رؤية المؤسَّ  
تستند  أنسة، وحيث يجب ة لممؤسَّ واألهداف الرئيسيَّ  ،والمهام ،سة في المست بلعمي  المؤسَّ 
لمعاممين  ةاإليجابيَّ  تامل ال يم الُهويَّةن إوكذلك فمة، ة المنظَّ ويَّ سة إلى ث افة وهُ رؤية المؤسَّ 
ة سهم في عرض الصورة اإليجابيَّ وخارجها، وتُ  المؤسَّسة نارها داخل يتمَّ  أن التي تستحقل 

حيث   وهويتها وث افتها المؤسَّسةرابط بين رؤية توضيح عالقة التَّ  سة، ويمكن أن يتمَّ لممؤسَّ 



 ......................................................................... تدعيم الُهويَّة التنظيميَّة للجامعات المصريَّة

- ٕٔٓٙ - 

رابط بين ا  من خالل التَّ سة، وتنة لممؤسَّ عمى ال يم األساسيَّ  الُهويَّةو  التنظيميَّةتستند الث افة 
ح ويوضِّ  (،Gleibs et al 177 :2013,) 5ألفرادهاة والم صودة ة التم ائيَّ األعمال الجماعيَّ 

 وث افتها:وصورتها  المؤسَّسةة ويَّ بين هُ  التالي العالقةالاكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
٠َُّٛٙخ٠ٛضح د٠ٕب١ِبد  (1)شىً   اٌزٕظ١ّ١َّخ اٌ

Source: (Hatch M.J. & Schultz M., 2004: 379). 

والصورة حيث تعنى الهوية  ،أن هناك عالقة بين الهويةلسابق يتضح من الاكل ا 
مدى ادراك العاممين داخل المؤسسة لمسمات العامة والمميزة لها عن غيرها من 

الصورة فتعنى انطباعات أصحاب المصمحة واألطراف المعنية عن  أماالمؤسسات األخرى، 
سهم ذلك في أ لهويتها مرتفعاً المؤسسة  أفرادكمما كان ادراك ومن ثم  ،المؤسسة

استعداداتهم لمتعبير عنها بصورة إيجابية ورسم صورة جيدة عنها لدى األطراف المعنية، 
المؤسسة والتي تؤثر في انطباعاتهم عن  أفراد أيدولوجياتفتعنى  ةالث افة التنظيمي أما

في هويتها  األفرادالتي أنا ها  المؤسَّسةصورة  التنظيميَّةحيث تعكس الث افة مؤسستهم، 
 إنااؤها في البيئة بهويتها5 التي تمَّ  المؤسَّسة، حيث يربط هذا االنعكاس صورة التنظيميَّة

 اٌضمبفخ اٌصٛسح ٠ٌٛٙخا 

 

ا٠ٌٛٙخ رؼىظ صٛسح 

 اٌّإعغخ ٣ٌخش٠ٓ

 

ا٠ٌٛٙخ رؼجش ػٓ فُٙ 

 اٌضمبفخ

 

 في متجذرة تصبح الهوية

 المؤسسة

 

اٌضمبفخ رؼجش ػٓ أ٠ذٌٛع١خ 

 ا٤فشاد 
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يجب التفريق بينها وبين الصورة  التنظيميَّة الُهويَّةمفهوم مناقاة  وبالتالي فعند 
، المؤسَّسةباعات أصحاب المصمحة عن انط التنظيميَّةالصورة  يحيث تعن  التنظيميَّة
ن الصورة إف مَّ الصورة المرغوبة، ومن ثَ  أوعة ة الموسَّ طمق عميها الصورة الخارجيَّ وحيث يُ 

ت وم عمى رؤية  الُهويَّة أنسة في حين تعتمد عمى الت ييم الخارجي لممؤسَّ  التنظيميَّة
 إلنجازى الطريق السميم نها تسير عم وانطباعاتهم عنها ب المؤسَّسةالعاممين داخل 

 (Christophe Lejeune et al , 2015:83) 5أجمهامن  ت سيسها ة التي تمَّ المهمَّ 
 : اآلتيةاالستخدامات  ل فيتتمثَّ  فهيبالجامعات  التنظيميَّة الُهويَّةعن استخدامات  أما

، وفً ا لمرأي لتنظيميَّةا الُهويَّةيمكن اعتبار  :ة للذامعةة واخلازديَّسات الداخليَّفَه التغيُّ( 1)
 وهيداخل الجامعة،  اإلداري النظام وتح يق االست رار لفهموسيمة  الكالسيكي

دة طري ة جيِّ  فهي وكذلك ،طري ة لتحديد موق  الجامعة بالنسبة لمجامعات األخرى
 أنها، كما إناائهامن  الرئيسيلتفسير المعمومات حول ماهية الجامعة والغرض 

التي  ةة والخارجيَّ رات الداخميَّ التدريس والعاممين في فهم التغيل  تساعد أعضا  هيئة
ة ومستمرة ومتميزة هي سمة مركزيَّ  التنظيميَّة الُهويَّةذا كانت ا  و  ،بالجامعة تحدث

ضو  في  بها يتمل الجديدة  األحداثفي أي جامعة، فإن النتيجة هي أن تفسير 
 الُهويَّةرات الجديدة بربط التطول  حيث سيتمل   خصائص الجامعة في السنوات الساب ة

كنوع من التصفية  التنظيميَّة الُهويَّةالحالية، وبالتالي قد تعمل  التنظيميَّة
 ,Brown, T. J. et al) ةوترتيبها حسب األهميَّ لممعمومات داخل الجامعة 

2006:99) 
 ،التنظيميَّةة ويَّ تيجي لمهُ هم االستراضح من الفَ كما يتَّ  :ة للذامعةاخلازديَّ صوزةبساش الإ( ٕ)  

 لمجامعات يتمل  التنظيميَّةات ويَّ تدعو لمتساؤل عما إذا كانت الهُ  اهناك أسبابً  فإن
من داخل  سردها والتي يتمل  ف ط،ة ا من خالل العوامل التاريخيَّ بناؤها حصري  

ة مختمف تماًما عن الصور  ي هي ا التنظيميَّة الُهويَّة بالت كيدولكن الجامعة، 
 .Brown, T) 5الخارجر نفسها من صوِّ مات أن تُ أي كيف تريد المنظَّ   التنظيميَّة

J., et all ,2006:102). َة الصورة الخارجيَّ  إبرازفي  الُهويَّةستخدم تُ  مَّ ، ومن ث
ة لمجامعة، باإلضافة ا لمصورة الخارجيَّ ل أساًسا مركزي  اكِّ تُ  أنهالمجامعة من خالل 

 التنظيميَّة الُهويَّةة لمجامعة غير متطاب ة م  ورة الخارجيَّ ن  لو كانت الصأ إلى
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سات ألن معظم مؤسَّ   ك لمتغيير داخل الجامعةكبر محرِّ أ عدل ن ذلك يُ إة بها فالخاصَّ 
ة لمجامعة لو تطاب ت الصورة الخارجيَّ  أمااآلخرون،  يراهاالتعميم العالي تدرك كيف 

حداثي ذلك إلى االست رار سيؤدِّ  ة بهاالخاصَّ  التنظيميَّة الُهويَّةم   بعض  وا 
 ,.Stensaker. B) 5م  مرور الوقت التنظيميَّة الُهويَّةة في التغييرات التدريجيَّ 

2004:2085) 
 .Stensaker. B :210أظهرت دراسة ) :واإلبداع داخل اجلامعة االبتلازتػذيع ( ٖ)

سم بال درة الكبيرة عمى تَّ زة تة والمتميِّ ال ويَّ  الُهويَّة( أن الجامعات ذات 2004,
ات الضعيفة ت ضي ويَّ الجامعات ذات الهُ  أن إلىذلك يرج   ولعلَّ  ،واإلبداعاالبتكار 

رات لممنافسة والتوتل  تكون مجااًل  أنها، كما ة بديمةوض  هويَّ وقًتا أطول في 
ة ر عمى الصور ا يؤثِّ مطة ممَّ ة، وقد يحدث بها صراعات مختمفة من أجل السل الداخميَّ 

زة، قد تكون هذل ة والمميِّ ات ال ويَّ ويَّ في الجامعات ذات الهُ  أماة لمجامعة، المست بميَّ 
عبة ف م  المواقف الجديدة والصَّ االختالفات نادرة دون الحاجة إلى التكيل 

هياكل وجود ة عمى األرجح تعكس ال ويَّ  التنظيميَّةات ويَّ ومعالجتها، كما أن الهُ 
 معة5جاة لمة قويَّ تنظيميَّ 

عات المهام والتوقل  قتح ل قد : حتدخ داخل اجلامعة اليتودَات اليظس  يف التلامل إسداخ( ٗ)
ة سيَّ ها بين ال يادة المؤسَّ رات وصراعات داخمها، أقمل هة لمجامعات توتل الجديدة الموجَّ 

ا سي  دوًرا رئي التنظيميَّة الُهويَّةقد تمعب  مَّ ، ومن ثَ والطلالبوأعضا  هيئة التدريس 
 ةكاديميَّ األ ة تجعل ال يادات ن التهديدات الخارجيَّ إحيث   عالج هذل الماكالتفي 

قبولها من أعضا  هيئة  بطري ة ال يتمل  األموررون فسِّ يُ  ة بالجامعةواإلداريَّ 
 إلى يدة تؤدِّ واضحة ومحدَّ  التنظيميَّةة الجامعة عندما تكون هويَّ  مَّ ومن ثَ  ،التدريس

ن إف وبالتالي، المجتم  فيتحدث  التيرات ظر حول التغيل نَّ اكتمال وجهات ال
 التنظيميَّةواهتماًما بال ضايا  ق مااركةً تخمُ  التنظيميَّة الُهويَّةالمناقاات حول 

 ، (Smerek.R, 2011 :(80 5ة التي تواج  الجامعاتواالستراتيجيَّ 
 :هي ،المؤسَّسةة في أساسيَّ وظائف  ي ثالثتؤدِّ  التنظيميَّة الُهويَّةكما يرى البعض أن   

(Robert,G & Holcman.F, 2006:220) : 
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حيث تجعل األفراد يحافظون عمى معرفة  لذاتهم: المؤسَّسة ألفراد ميمالسَّ  اإلدراك)أ( 
ي إلى حدوث أزمات ات يؤدِّ فانعدام أو ان طاع معنى الذَّ   فون اآلخرين بهاعرِّ ذواتهم، ويُ 

 5 المؤسَّسةس اط  عمى إ ، وهذا نفس  يتمل الُهويَّة
ف الفرد م  إلى تح يق تكيل  الُهويَّة ى: حيث تسعالمؤسَّسةالفرد م   تكيفتح يق )ب( 

 ناتها5راعي الواق  الذي تست ي مكوِّ فهي تُ   محيط 
 المؤسَّسة: حيث تسعى والمجتم  المحيط بها المؤسَّسةتح يق التوافق بين قيم )ج( 
ن يسودها قيم أيجب  مَّ ومن ثَ  ،ة بها ذات قيمةة خاصَّ هويَّ مًة في أفرادها إلى تكوين ممثِّ 
 فق وقيم المجتم  المحيط بها5تتَّ 
 لها مفي تح يق مركز مت دِّ  لتتمثَّ ذا كانت رؤية الجامعة إن  أا سبق ضح ممَّ ويتَّ      

ة ة قويَّ ة تنظيميَّ مم هو وجود هويَّ ن وسيمة تح يق هذا الحُ إف العالميَّةفي التصنيفات 
من خالل نار ال يم  لدى الجامعة يتمل  التنظيميَّة الُهويَّةتدعيم  حيث إنو   ست رة لديهاوم

ن نجاح ا  و  واإلخالص في العمل، فانيالتَّ ة بين أعضا  هيئة التدريس مثل اإليجابيَّ 
من  يبذلون تمد عمى مدى ما نما يعإ العالميَّةز في التصنيفات الجامعة واغمها موق  متميِّ 

 الُهويَّةن تدعيم أ كما ،في سبيل تح يق هذا الهدفة ة ومجتمعيَّ ة وتعميميَّ جهود بحثيَّ 
 الطلالبكبر عدد من أة لمجامعة وجذب الصورة اإليجابيَّ  إبرازسهم في لمجامعة يُ  التنظيميَّة

راكة والاَّ  التوأمةالوافدين واألساتذة من الجامعات المرموقة لهذل الجامعة وع د اتفاقات 
لدى  الوظيفيضا تح يق الرِّ بلدى الجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةسهم است رار ث يُ وحي  معها

حداث ،سهم في زيادة عدد برا ات االختراعلديها بما يُ  والطلالبأعضا  هيئة الدريس   وا 
بالجامعة وأعضا  هيئة التدريس لديها  ةاألكاديميَّ التكامل بين وجهات نظر ال يادات 

  م لمجامعة5وتح يق مركز مت دِّ  العالميَّةالتصنيفات  ة دخول معتركب هميَّ 
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 باجلامعات: تَاوأٍنيَّ التيظينيَّة اهُلويَّةخصائص : اثالًج 

 تهاوأهميَّ  ،بالجامعات التنظيميَّةة ويَّ ة لمهُ الخصائص الرئيسيَّ  يعالل هذا المحور     
 5بيان ذلك تفصياًل  يمي، وفيما لديها

 :باجلامعات ظينيَّةالتي اهُلويَّة( خصائص 1)

تحديد  عمىالمعاصرة يجب أن تعمل  المؤسَّساتأن  ((Hatch and Schultzد أكَّ  
هويتها لتكون بمثابة الرابط أو حم ة الوصل بين الوض  الخارجي لها في السوق العالمي 

 ,Hatch. M & Schultz .M) ةوالبيئات المحيطة بها وبين خصائصها الداخميَّ 
ة ة الخارجيَّ المدركة والصورة الذهنيَّ  الُهويَّةة جاذبيَّ  أن  Dukerich دكَّ أكما  ،(1997:360

 اموجبً  ايرتبط ارتباطً ل وهذا بدور  ،ة العاممين فيهابهويَّ  اا موجبً مة ترتبطان ارتباطً لممنظَّ 
  5(Dukerich, et al, 2002:47) 5 ات تعاونهم في العملبسموكيَّ 

 ،التنظيميَّة الُهويَّةة ح عناصر قوَّ يوضِّ  اذجً نمو  (Barone. J., 2004) موقد قدَّ  
  :هي ،ةيَّ ل في أربعة عناصر رئيسالتي تتمثَّ و 

 ها5تُ واضحة ألعضائها زادت قوَّ  المؤسَّسةة ن  كمما كانت هويَّ أالوضوح: ويعني )أ( 
 دماتلخِ باق دة تتعمَّ زة في سمات محدَّ مركَّ  المؤسَّسةة ما كانت هويَّ أن  كمَّ  يالتركيز: ويعن)ب( 

 تها5ة هويَّ زيادة قوَّ  إلىى ذلك ما أدَّ ة التي تتبعها كمَّ واألساليب اإلداريَّ  ،مهات دِّ  التي
زها عن غيرها من واحتوت عمى صفات تميل  المؤسَّسةة زت هويَّ ما تميَّ أن  كمَّ  يز: ويعنالتميل )ج( 

 5تهازيادة قوَّ  إلىي ذلك أدَّ  المؤسَّسات
من  التنظيميَّة الُهويَّةبات بمتطمِّ  المؤسَّسةيعني ذلك أن التزام أعضا  : و بها درجة االلتزام)د( 

 لديهم5 التنظيميَّة الُهويَّةسوف يدعم من قوة  دةمحدَّ  ةة وسموكيَّ ممارسات إداريَّ 
ل في لمجامعة تتمثَّ  التنظيميَّةة ويَّ زة لمهُ ن الخصائص المميِّ  ا سبق يمكن ال ول بوممَّ 

أعضا  هيئة التدريس والعاممين بالجامعة  إدراكاتحم ة الوصل بين  انهإحيث  :تهامدى قوَّ 
ل في لمجامعة تتمثَّ  التنظيميَّة الُهويَّة ةوعناصر قوَّ عنها،  الم خوذةة وبين الصورة الخارجيَّ لها، 

ة دراك أعضا  هيئة التدريس والعاممين بها لرسالتها وأهدافها االستراتيجيَّ ا  و  يمدى وع
زها عن غيرها من الجامعات ة لها والمزايا التي تميل مات العامَّ ، ووضوح السِّ ةيَّ التاغيمططها وخُ 

طار العام عدم الخروج عن اإلو  ،ة الجامعةاألخرى، ومدى التزام العاممين بالجامعة بهويَّ 
  لجامعتهم وحفاظهم عمى قيمها5
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 : للذامعات التيظينيَّة اهُلويَّةة ( أٍني2َّ) 

 األفرادعمى قرارات  ت ثيرها مدىفي  المؤسَّساتب التنظيميَّة الُهويَّةديد تح ةأهميَّ ل تتمثَّ   
حيث   أسموب فرق العمل إلى يل من النظام البيروقراطمن خالل التحول  المؤسَّسةداخل 

ة صبحون أكثر ع النيَّ يُ  المؤسَّسةداخل  األفراد أنة، كما سيَّ أكثر مؤسَّ  األسموبهذا  نإ
فضل األساليب إلعادة الهيكمة أهي  التنظيميَّة الُهويَّة نإوحيث ، في سموكهم التنظيمي

 المؤسَّسةف ب يم ت  من التزام الموظَّ قوَّ  وهو النظام الذي يستمدل  المؤسَّسةداخل  التنظيميَّة
 إلىيميمون  المؤسَّسة أفرادن إف التنظيميَّة الُهويَّةتحديد  عندما يتمل كذلك  ،وهويتها
من  ( ،(Schelble, Randy, 2002: 23 لعمل عمى تح يق أهدافها5ليها واإاالنتما  

 ،لبذل الجهد الفردي نيابة عن فريق العمل المؤسَّسة أفراداستعداد كل فرد من  خالل زيادة
وحيث يميل  ،لي إ يوهذا الجهد يعتمد عمى التزام الفرد ب واعد فريق العمل الذي ينتم

وهم يدعمون  ،فق م  الجوانب البارزة لهوياتهماألفراد إلى اختيار األناطة التي تتوا
 Jeiran Mohammadi & Adelehات5 ويَّ د تمك الهُ جسِّ التي تُ  المؤسَّسات

Salimifard, 2016:27)5) 
 المؤسَّسةة قرارات نوعيَّ  عمىفي الت ثير  امهم   ادورً  التنظيميَّة الُهويَّةمعب ت مَّ ومن ثَ  
بالوض  ؤ يمكن التنبل  التنظيميَّة الُهويَّة  من خالل نأ، كما هانجاح مَّ ومن ثَ  ،وسموكها

ة في صورة فمسفيَّ  التنظيميَّة الُهويَّةاألخرى، وقد تظهر  المؤسَّساتسة بين ممؤسَّ المست بمي ل
من  ر بكلِّ تت ثَّ  ـــ اأيضً ــ وأفرادها ال يعممون ذلك، وهي  ،المؤسَّسةرسالة في صورة أو 

النجاح  مَّ اتهم، ومن ثَ قراراتهم وسموكيَّ  عمىر ؤثِّ وتُ  ،لأفراد ومدركاتالتنظيم أيديولوجيا 
است رار التنظيم داخل وخارج  عمىذلك  مست رة دلَّ  التنظيميَّة الُهويَّةما كانت فكمَّ  ،التنظيمي
 5 (٘ٔ: ٕ٘ٓٓبكر،  مصطفى أبو) 5المؤسَّسة
الموارد لدى  ر أهمل نها تعتبإحيث   ةغاية في األهميَّ و  احتمي   اكذلك فهي تعتبر أمرً  

دارتها باكل فعَّ  عمىالناجحة، والتي تعمل  المؤسَّسة ينعكس ، بما التحسين تخطيطها وا 
د الب ا  ناُ تَ  المؤسَّساتجمي   أن لي ، باعتبارإالنجاح المراد الوصول  عمىبكل ت كيد 

نعكاس ل درة إدارة وهو ا ،سم بالتغيير والتجديديتَّ  الذييادة في عالم األعمال والرِّ  ،روالتطول 
ة نستطي  من خاللها قويَّ  الُهويَّةما كانت كمَّ  لذلك  ل في التعامل واالستجابة  المؤسَّسة
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: ٕٔٔٓ،محمد هياور، هاام سبــ ) 5النتائل في تح يق األهداف أفضل إلىالوصول 
ٙٓٙ)5 

هذا ال  وكلل  ،عمالئهابويتها ه ارتباط مدى فييكمن  المؤسَّسةنجاح  حيث إنو  
الة هي الفعَّ  التنظيميَّة الُهويَّةتح يق أهداف ، وبالتالي فعمى لتنظيم ا قدرةإال بمدى  يحدث
 المؤسَّسةسم بطاب  المرونة والتجديد وفق حاجة ق النجاح لمتنظيمات، والتي تتَّ ح ِّ التي تُ 

ة واحدة نحو هويَّ  :التي تعكس في األصل حاجة المجتم  الذي نا  ألجم  تحت اعار
 (5ٙ٘: ٕٚٓٓ، بولس جان حبيب، كميل) 5ة الماتركةالعامَّ  الخدمة
باعتبار  اازداد االهتمام به سة، ف دوالمؤسَّ لمفرد  التنظيميَّة الُهويَّةة عن أهميَّ  أما 

سموك العاممين  عمىفي الت ثير و  ،ونجاحها المؤسَّساتة في زيادة فعاليَّ  اكبيرً  ادورً  اله أن
مجموعة من  التنظيميَّة الُهويَّةق ح ِّ ومن هنا تُ  ،ة أخرىمن جه المؤسَّسةوأدا   من جهة

محمد كاالتى: )وهى  ككلِّ  المؤسَّسةذات  وعمى  ثار عمى الفرد في حدِّ الوظائف واآل
 5(٘ٗ: ٕٕٔٓ حمادات،

 باليطبة للفسد:  تَاأٍنيَّ( أ)

 حيثو ،  ستقدرة الفرد عمى االرتباط الوثيق بمؤسَّ من  التنظيميَّة الُهويَّةز عزِّ تُ  
وهو ما  المؤسَّسةم التضحية من أجل  دِّ يُ يجعم  ما ب، اتيَّةالذَّ يتجاوز الفرد مصالح  

وهو  ،معنى لمحياة لمفرد يعطتُ  أنهااالنسجام م  ذات  وم  محيطة الاخصي، كما   يعطي
وهو مكسب فردي في األصل  ،ضمن الجماعة اندماج عرف بالتماثل التنظيمي نتيجة ما يُ 

ز وترف  من ا ن الفرد عزِّ تُ  التنظيميَّة الُهويَّةن أ، كما سةلممؤسَّ ل أن يكون لمعامل قب
ب قصى الجهود  م، وزيادة الجهد واإلنجاز ودفع  لم ياالمؤسَّسة نحوات  وترف  من معنويَّ 

 (ٖٕ: ٕٗٔٓوسميم مراد، ،عبد اهلل جميل) 5واإلمكانيات المالئمة لتح يق النجاح
 طة:لنؤضَّباليطبة ل تَاأٍنيَّب(  

زيد من تُ و  ،في زيادة روح االنتما  لدى األفراد والتعاون التنظيميَّة الُهويَّةسهم تُ  
ة الجوهريَّ  ماتالسِّ ز من عزِّ المااركة الفاعمة والت ميل من ضغوط العمل، وهو ما يُ 

ة لمميزة التنافسيَّ  امصدرً  عدل تُ  أنها، كما المؤسَّساتعن غيرها من  زهاوتميل  ،مةلممنظَّ 
والتماثل  ،واعور العاممين بروح االنتما  التنظيميَّة الُهويَّةة قوَّ  حيث إنو   سةلممؤسَّ 

وبالتالي  ،تجاوز األزمات التي تواجهها عمىاإلدارة ككل  يساعدالتنظيمي م  مرور الزمن 
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ال يام بالمحافظة عمى  أنأدائها، كما  ىوزيادة مستو  ،المؤسَّسةسهم في نجاح إدارة تُ 
سون األوائل ن حصل تغيير في المؤسِّ أو  المؤسَّسةست ألجمها سِّ ة التي أُ اف المركزيَّ األهد
وزيادة أرباحها واستمرار  المؤسَّسة أناطةعمى التركيز عمى  واإلب ا ، مة أو بعضهالممنظَّ 

 في ظلِّ  التنظيميَّةتضمن تناسق ال رارات وتواف ها م  األهداف وال يم وكذلك وجودها، 
ة لتح يق األفراد عندما تكون دوافعهم قويَّ  أنة عمى األفراد، كما قابة خارجيَّ عدم وجود ر 

 في العمل فضاًل  اكبيرً  ا، ويبذلون جهدً ايكون رضاهم الوظيفي عاليً  التنظيميَّةاألهداف 
ة التي تتطمبها أدوارهم، وذلك دون اإلضافيَّ  المهامنهم يااركون في المزيد من أ عمى

أنهم يكونون بمثابة  إلىة ما يبذلون  من جهود إضافيَّ  عمىار المطالبة بتعويض مبا
: ٖٕٓٓرايد، مازن ) 5يدافعون عنها وعن سمعتها خارج العمل ساتهملمؤسَّ فرا  سُ 

٘٘5) 
حيث   بالنسبة لمجامعات امهم   اتمعب دورً  التنظيميَّة الُهويَّة أنضح مما سبق ويتَّ  

بين أعضا  هيئة التدريس في ال يام أو ين سهم في زيادة التعاون سوا  بين العاممتُ 
و في الماروعات أة سوا  في األبحاث العمميَّ  الفرديَّةمن الجهود  بعمل الفريق بداًل 

سهم ، كما تُ العالميَّةم التصنيفات مَّ سهم في االرت ا  بالجامعة في سُ والتي تُ  ،ةالتنافسيَّ 
ة بإعادة الهيكمة لديها ودمل ات الخاصَّ لدى الجامعة في اتخاذ ال رار  التنظيميَّة الُهويَّة

 الذيسهم في تح يق الهدف كما تُ بما ينعكس عمى أدائها،   ات والوحدات المتاابهةميَّ الكُ 
رات يادة والمرونة في االستجابة لممتغيِّ ر والرِّ جامعة وهو الب ا  والتطول  أيلي  إتسعى 
واالندماج لدى  التنظيميالتماثل  إحداثسهم في كما تُ  من حولها، والدوليَّة المحميَّة

  العاممين بالجامعة، وزيادة االنتما  لدى العاممين بها5
 وأبعادها: بالجامعات  التنظيميَّة الُهويَّة أنماط: ارابعً 
تها، قوَّ و  زهاحسب معيار تميل  التنظيميَّة الُهويَّة أنماطتصنيف  يعالل هذا المحور   

 :تفصياًل بيان ذلك  يمي، وفيما أبعادهاو  المؤسَّسةالغرض من إناا  وحسب 
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 :التيظينيَّة اهُلويَّة مناطأ( 1) 

 : هي ،ة أنماطعدَّ  إلىتصنيفها  حيث تمَّ   التنظيميَّةة ويَّ دة لمهُ هناك أنماط متعدِّ    
  :اهلوية سطب ىوع)أ( 

 نإ حيث  ةومست بميَّ  ،حالية :الُهويَّةن من يإلى نوع النوعحسب  الُهويَّةوتصنف      
 التنظيميَّة الُهويَّة أما، ةالحاليَّ  التنظيميَّةمات السِّ  :ية تعنالحالي التنظيميَّة الُهويَّة

وحيث تصف ة المرغوب فيها، المست بميَّ  التنظيميَّةالخصائص  :إلىاير ة فتُ المست بميَّ 
من نريد أن )ة اليَّ المث التنظيميَّة الُهويَّةبينما تصف  (من نحن)ة الحاليَّ  التنظيميَّة الُهويَّة
ى سمَّ ة يخمق ما يُ المثاليَّ  الُهويَّةة و الحاليَّ  التنظيميَّة الُهويَّة، وم دار التناقض بين (نكون
ة، وعند وجود ة والمثاليَّ الحاليَّ  الُهويَّةدراك إبين ة المسافة المعرفيَّ  يتعن وهي، الُهويَّةفجوة 

 يفيعنالكثير من التناقضات  أمان صغيرة، تكو الُهويَّةن فجوة إعدد قميل من التناقضات ف
 Nell C. Huang & Karen التنظيميَّة الُهويَّةفجوة كبيرة في وجود 

Freberg,2015:40 ).) 
 هما: ،مستويين رئيسين إلى التنظيميَّة الُهويَّةيمكن تصنيف : اهلوية قوة سطب (ب) 
 التنظيميَّة الُهويَّةة بف المعنيَّ ة: حيث يكون اعور األطراال ويَّ  التنظيميَّة الُهويَّة -ٔ

األخرى، فم   المؤسَّساتعن غيرها من  المؤسَّسةز ميِّ ة تُ ة عند وجود سمات جوهريَّ ال ويَّ 
عكس  عمى المؤسَّسة  في ت وتترسَّ مات ال تتغير بل تثبُ تمك السِّ  عمىمرور الزمن 

االتفاق  ة التي يتمل ال ويَّ  ميَّةالتنظي الُهويَّةن إد، وبالتالي فمات التي تزول أو تتجدَّ السِّ 
سهم في ي األزمات التي قد تواجهها، وتُ عمى ماهيتها، وأبعادها تساعد اإلدارة عمى تخطِّ 

اير ، ويُ .(powell, Alex ,2014: 190 ) ورف  مستوى أدائها المؤسَّسةنجاح إدارة 
ة ة مهمَّ ن االستمراريَّ إوحيث   ة واالست رارة إلى االستمراريَّ ال ويَّ  التنظيميَّة الُهويَّةمفهوم 

 ،عممن الدَّ  يلديها ما يكف المؤسَّسةعمى أن  ، كما تدلل المؤسَّسةعمى جودة  ألنها تدلل 
 ((Kusdi Raharjo et al,2018:285والث ة  ،والب ا 

 الُهويَّةة بالمعنيَّ أصحاب المصالح حيث يكون اعور : الضعيفة التيظينيَّة اهُلويَّة -ٕ
 ة إال أن  لم يمضِ مات الجوهريَّ السِّ  رتتوفَّ    قدأننتيجة ، ضئياًل  سةلممؤسَّ  ةالتنظيميَّ 
ة عور، وكما قد تتغير هويَّ ة( لتعميق هذا الال الكافي )عامل االستمراريَّ  الوقت

رات أو تغيل  ىة أخر ب بروز هويَّ موك الجديدة مما يتطمَّ ي أنماط السل نتيجة لتبنِّ  المؤسَّسة
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عمي  وقت  يمرَّ  ىحت اسيكون ضعيفً  الُهويَّةسائدة لكن هذا التغيير في ال الُهويَّةفي 
 ,Albert, & David)  ة5ة األطراف المعنيَّ   في أذهان كافَّ طويل لكي يترسَّ 

2006: 92)5 
د ة عمى إمكانية تعدل ة والتطبي يَّ راسات النظريَّ دت الدِّ حيث أكَّ  :املؤضَّطة إىػاءلغسض مً ا سطب( ز) 

 المؤسَّسةة لهويَّ  ا( تصنيفً Albert and Whetten :1985حيث قدم )  لمؤسَّسةاة هويَّ 
  :تيكاآل الُهويَّةيمكن من خالل  التمييز بين نوعين من 

  نةمعايير معيَّ  عمىز عممها ونااطها ركِّ التي تُ  الُهويَّةوهي تمك ة: املعيازيَّ اهُلويَّة-1
 وث افي،أساس أيديولوجي  عمىة، ويعمل هذا النوع يَّ والدين ،ةوالتعميميَّ  ،ةكاألناطة الث افيَّ 

 اتخاذ عمىزهم يديولوجي يخدم المبادئ المثمي لمعاممين، ويحفِّ وهذا النسيل الث افي األ
ة المعايير هي المصدر األساسي ف وَّ   المؤسَّسةفي مصمحة  تصبل  التية اليوميَّ  ال رارات

 (5ٙٚ: ٖٕٔٓالعنزي، سعد ) 5العاممين عمىلإلاراف 
من خالل اهتمامات اإلدارة بتح يق المكاسب  الُهويَّةل هذل وتتاكَّ  ة:اليفعيَّ اهُلويَّة -2

بصرف النظر عن أية اعتبارات  اتيَّةالذَّ ة وتعظيم األرباح وتح يق المصالح االقتصاديَّ 
ص ذات التخصل  المؤسَّساتة كبيرة في أغمب ألطراف أخرى، ويكتسب هذا النوع أهميَّ 

أكبر  إلىف والوصول يحاول التكيل  التنظيميَّة الُهويَّةواالقتصادي، وهذا النوع من  الربحي
بح من زيادة في فائض اإلنتاج وتح يق الرِّ   ة في تح يق المنفعة ل قدر ممكن من الربحيَّ 

ة الجهد وم دار ونوعيَّ  ىككل، وبمد المؤسَّسةذات  أو  سوا  الفرد في حدِّ  الذاتيَّةوالمنفعة 
 5(ٛٚ: ٖٕٔٓالعنزي، سعد ) 5التنافس وزيادة لكسب الزبون والعمال  بذول في ظلِّ الم

نظامين من ال يم  التعميميَّة المؤسَّساتواج  تحيث  :)اهلذيية( دةاملتعدِّ اهُلويَّة -3
 ويهتمل  ،موزالت اليد والعادات والرل  عمىز ركِّ النظام المعياري الذي يُ  :المتعارضة، وهما

ة، والنظام النفعي الذي يتصف الدينيَّ  المؤسَّساتميا مثل العائمة و وال يم العُ  ،اتباأليدولوجيَّ 
 Foreman ,P) األعمالت آمثل منا الذاتيَّةبح والمصمحة اد االقتصادي وتعظيم الرِّ بالرل 

& Whetten ,D, 2002:66)،  َّمات يمكن أن يكون لها أكثر من مما يوحي ب ن المنظ
وقد تكون متعارضة  ،ة طرقات قد تكون مرتبطة بعدَّ وأن هذل الهويَّ  ،اتاثنين من الهويَّ 

ة، أهميَّ  األقلِّ  الُهويَّةحذف  دة يمكنالمتعدِّ  الُهويَّةولمتعامل م  األخرى، منها  ل كل  تكمِّ  أو
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بة5 ة مركَّ ، أو دمجها لتاكيل هويَّ دةمحدَّ  اتألولويَّ ات المتضاربة وفً ا تجمي  الهويَّ  أو
2006: 99) Corley, K. G., et al, ) 

الهجينة لدى  الُهويَّةأسباب وجود  (Albert & David,2006:78)من  ُيرِج  كل  و  
  هي: ،ة أسبابعدَّ  إلى المؤسَّسات

 جعمها  باكل سري  المؤسَّسةفيها تعمل  التيالبيئة ر تغيل  نإحيث  :البيئةد تعكُّ -1
 الُهويَّة ذات المؤسَّسةات والمخاطر، فإن الفرص والتهديد بين ادة تفرز خمطً مع َّ  بيئة

 ة الجديدة5روف البيئيَّ االستفادة من الظل  عمىف والعمل التكيل  عمى  ب درتها المزدوجة تتمتَّ 
ما تمك سيَّ  وال المؤسَّساتلبعض  قد يكون من الضروري ة:االشدواديَّ إىلاالضطساز  -2

نها أصبحت إذ إ  ةة تنظيميّ من هويَّ التي تعمل في ال طاع الحكومي أن تكون لها أكثر 
 5األخرى المؤسَّساتالتي ال ت وم بت ديتها  األمور لم يام بكلِّ  امستودعً 

ة خالل بداية عمل ة تنظيميَّ هويَّ  عمىمن السهل الحصول : اإلدبازيل التشوُّ -3
فبعد   خصائص جديدة إلىال ديمة  الُهويَّةعب تغيير خصائص ولكن من الصَّ  المؤسَّسة

 ة خالل مرحمة االنت ال التدريجي5ب األمر وجود أكثر من هويَّ قد يتطمَّ  ذلك
خر َّن قد يجعمها تدخل في مجال في مجال معيَّ  المؤسَّسةإن نجاح  :املؤضَّطةجناح  -4

كبيرة قد  اق أرباحً تح ِّ  التي المؤسَّساتفبعض   ة مزدوجةوجود هويَّ  يا يعنمن النااط ممَّ 
صبح لها أكثر من وبهذا تُ  ،ر في مجال دعم الفنون أو الرياضة مثاًل ال يام بدو  إلى ىدعتُ 

 ة5هويَّ 
ة ة تنظيميَّ هويَّ  إلىتن سم  ،حسب نوعها التنظيميَّة الُهويَّةن أنماط أضح مما سبق ويتَّ  

 الُهويَّةما أ، ان لديهوة لمجامعة والتي يدركها العاممالحاليَّ  التنظيميَّةمات السِّ  يوتعن ،ةحاليَّ 
  بها في ن تتمتَّ أن بالجامعة وى العامممات التي يتمنَّ السِّ  ية فتعنالمست بميَّ  تنظيميَّةال

مة في التصنيفات ن تحصل الجامعة عمى مرتبة مت دِّ أومنها عمى سبيل المثال  ،المست بل
ما أ، الُهويَّةوة ى فجسمَّ ة ينتل عن  ما يُ المست بميَّ  الُهويَّةة و الحاليَّ  الُهويَّة، والفرق بين العالميَّة

يل ، وتمفرادها بها كبيرأحيث يكون اعور   ةة قويَّ ة تنظيميَّ هويَّ  إلىحسب قوتها فتن سم 
زمات التي تواجهها الجامعة، مواجهة األ  قدرتها عمى سهم فيوتُ  ،لالستمرار م  مرور الزمن

ة بها، وحسب مات العامَّ ة غير متوفر لمسِّ عد االستمراريَّ ن بُ إالضعيفة ف التنظيميَّة الُهويَّةما أ
ة المعياريَّ  الُهويَّةل من ينها مز إ إي  ة هجينن الجامعة لها هويَّ إناا  الجامعة فإالغرض من 
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تح يق الربح  إلىنة وتتخذ ال رارات في ضوئها ونفعية تهدف معايير معيَّ الى التي تستند 
  الب5مة لمطل الم دَّ  التعميميَّةة وتحسين خدماتها التحتيَّ  بنيتهالمصرف عمى 

 : التيظينيَّة اهُلويَّة أبعاد( 2)

                          ة واالستمراريَّ ز، ة، والتميل هي: المركزيَّ  ،ةة لمهويَّ أساسيَّ  أبعاد ةهناك ثالث
(Albert, S., & Whetten, D. ,1985: 265)  ًمنها:  لكل   وفيما يمي تناوال 
 ة: ( املسكصيَّأ)

ة، فإنها ترتبط ة والخارجيَّ ة الداخميَّ ي احتياجات األطراف المعنيَّ مبِّ تُ  التنظيميَّة الُهويَّةبما أن 
 لم يتمَّ  الُهويَّةن إة، وبالتالي ف، بغض النظر عن ماهية هذل المهمَّ المؤسَّسةفي الغالب بمهمة 

 5سةسَّ سين لممؤ أو المؤسِّ  يادات العميانها تعتمد عمى ال إحيث   تاكيمها باكل عاوائي
1996:20). (Ashforth and Meal،  َمات العامة واألفكار ة السِّ المركزيَّ  يتعن مَّ ومن ث

سهم في فهم الغرض والتي تُ  ،المؤسَّسةفق عميها كل أعضا  والمعت دات الماتركة والتي اتَّ 
مات العامة ن السِّ أويرى البعض ة، ومهمتها األساسيَّ  المؤسَّسة إناا  تمَّ  أجم من  الذي
بحيث  ة،األقل مركزيَّ  إلىة مات تتراوح من المركزيِّ متصمة من السِّ  سمسمةسة ت   عمى لممؤسَّ 

5 المؤسَّسةعمى جوهر عمل  التي تدلل  ةواألساسيَّ ة مات المحوريَّ السِّ مات العامة ل السِّ مثِّ تُ 
(Tyworth, Michael, 2014 :70)،  ُة ل اخصيَّ اكِّ وهناك عدد من العناصر التي ت

مثل  ةل في الموروثات الماديَّ األخرى وتتمثَّ  المؤسَّساتزها عن غيرها من تميل و  المؤسَّسة
 والث افةل في نظم وقوانين العمل، والتي تتمثَّ ة والموروثات المعنويَّ س المال وغيرل، أالمباني ور 
تاج هي نِ  سةة لممؤسَّ ة العامَّ الاخصيَّ  أنكما ، التنظيميَّة، والبيئة التنظيميناخ ، والمُ التنظيميَّة

 ((Booz, alien ,2002:67هي:  ،رب  مجموعاتأ
بما يضمن  أسفل إلىعمى أمن  مطة وانسيابهاسل السل ح تسمُ : وهو يوضِّ التنظيمي الهيكل-ٔ

 اتي5 ف  الذَّ تسير بنظام الدَّ  فهي  حد قادتهاأب ائها واستمراريتها بصرف النظر عن غياب 
 عمى اتخاذ ال رارات وصالحيات  في ذلك5  ال رارذ قدرة متخ ياتخاذ ال رار: وهو يعن ح وق-ٕ
 5فراد التنظيمأعمى اكتساب المعمومات ون مها بين  المؤسَّسةقدرة  ي: وتعنالمعمومات-ٖ
ا يزيد من مثل الحوافز والترقيات ممَّ  باألفراد ة ل في وسائل التحفيز المتعمِّ : ويتمثَّ التحفيز-ٗ

 سة5 هم لممؤسَّ ئانتما
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ة   عند نار ال يم اإليجابيَّ حيث إن  المؤسَّسةة ال يم السائدة في مركزيَّ  صد بالكذلك يُ 
 التفانيومن هذل ال يم  ،المؤسَّسةفراد أ ة من جمي  نها تحظى بال بول والثِّ إف المؤسَّسةفي 

وقيم المبادرة    عمى االبتكاراجِّ وكذلك انتاار ال يم التي تُ  ،موااللتزا خرفي العمل، واحترام اآل
، واحترام وت دير الفرد سم بالتغييرفي بيئات تتَّ  تماد أساليب العمل ال ائم عمى الفريقواع

ة بين العاممين والتي ت وم وتاجي  المنافسة الموضوعيَّ ائمة لهم، وت ديم الرعاية والعناية الدَّ 
 powell, Alex)5 التنظيميَّةدراك العدالة ا  ، و يم الوظيفعمى تكافؤ فرص الترقية والت دل 

,2014: 192)  
 الُهويَّةحيث تجم  بين   مختمطة أودة ات متعدِّ هويَّ لها  نإلمجامعات فما بالنسبة أ 
، والتي يعبر عن قيادتها ة مندرجة بين النوعينة، وتعتبر سماتها العامَّ ة والمعياريَّ النفعيَّ 

 37) 5ةاالستراتيجيَّ  المؤسَّسةتوجهات  أولممجتم  الخارجي من خالل توضيح سياساتها 
Hickey .Suzanne M ,2012:)  

 ص: ( التنيُّب)

 المؤسَّساتمن خالل ع د الم ارنات بينها وبين  المؤسَّسةز الحكم عمى تميل  يتمل  
ت سيسها من أجل  عمى إنجاز مهمتها، والتي تمَّ  المؤسَّسةقدرة  ي  يعنحيث إن  األخرى

  المنافسة لها المؤسَّساتم ارنتها م   ن  يتمل إف المؤسَّسةز كم عمى تميل تح ي ها، ولمحُ 
نها عمى الطريق  سة بإعطا  ضو  إيجابي لممؤسَّ    من خالل هذل الم ارنات يتمل حيث إن
سة ز بالنسبة لممؤسَّ والتميل  ،Ashforth. B. E., & Mael. F 1996: 19)السميم )

 المؤسَّسةز لدى ميل الت نإحيث   رسالتها إنجازالوحيدة ال ادرة عمى  المؤسَّسة أنها ييعن
المجال لصياغة  ية في المنافسة م  المنافسين المباارين، ويعطمصالحها الداخميَّ يخدم 
سة ليست لممؤسَّ  التنظيميَّة الُهويَّةن إز فعد التميل لبُ  ان  وف ً إف مَّ ، ومن ثَ المؤسَّسةرسالة 
نمامطم ة  أوثابتة   المؤسَّساتبغيرها من  ةالمؤسَّسلم ارنة  يسم بالمرونة بما يكفتتَّ  وا 
 (Tyworth, Michael , 2014 :755)5 األخرى

ون عدل مون المست بل ويُ ز بالجامعة من خالل وجود قادة ياكِّ ويمكن تح يق التميل 
تح يق النجاح  إلىعون بالمرونة، ويسعون حتذى من حيث ال يم واألخالق، ويتمتَّ تُ  انماذجً 

وض  السياسات  إلىباإلضافة  المصمحة،ى أصحاب ة تركز عمووجود استراتيجيَّ المستمر، 
من قيمة  المؤسَّسة يعمكما تُ ة، ات ونارها لتنفيذ االستراتيجيَّ هداف والعمميَّ طط واألوالخُ 
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كما  ،والمكاف ةد عمى العدالة والمساواة والتواصل ر من قدراتهم وتؤكِّ العاممين بها وتطول 
دارة الاَّ   (ٖٔٔ: ٕٛٔٓ)ياسر عباس، 5ةراكات الخارجيَّ ت وم بتخطيط وا 

 (ٖ: ٖٕٔٓ)سيد جاد الرب،هما:  ،عدانل  بُ  سيالمؤسَّ ز التميل  أنويرى البعض 
ر المست بمي، وبنا  ل والتصول السبق وال درة عمى التخيل  يويعن: ال ياديز التميل  -ٔ

والمطموب في  الضرورينحو خمق التغيير االستراتيجي  اآلخرينالمرونة ودعم 
بينها وبين المباارة  االتصاالتة الباب المفتوح ودعم استراتيجيَّ  يوتبنِّ  ،المؤسَّسة

ة بين سهيل انسياب األفكار االبتكاريَّ ت، و المؤسَّسةة في العمل داخل ، والالمركزيَّ األفراد
 5 ةميا مباارة دون حواجز بيروقراطيَّ العاممين وال يادة العُ 

الئم توقعاتهم دمات التي تُ د العمال  الخِ يج عندما الز في ت ديم الخدمة: التميل  -ٕ
يجب وض  العميل في االعتبار  مَّ المنافسين لمتعامل معهم، ومن ثَ  إلىون  نهم يمجإف

عف لديها، والتواصل م  ون اط الضَّ  المؤسَّسةعمى إمكانات  التعرلفبالدرجة األولى، و 
  5ليهمإالعمال  واالستماع 

 ة: ( االضتنسازيَّز)

ن تغيير إحيث   ةاتصافها بسمة االستمراريَّ  التنظيميَّة الُهويَّةصائص خ همِّ أمن  
ألن  قد ينطوي عمى   المؤسَّسةي اوم من أعضا   الفرديَّة الُهويَّةمثل  التنظيميَّة الُهويَّة

رات ب تغيير تصول سة يتطمَّ لممؤسَّ  التنظيميَّة الُهويَّةتغيير  نإبعض الخسائر، وحيث 
، وتنب  (:He, H., & Baruch, Y. 2009 : 575) 5المؤسَّسةة أعضائها حول طبيع

طاب   يضفيُ  ي، والذالمؤسَّسةمن التفاعالت التي تحدث داخل  الُهويَّةة استمراريَّ 
عند اتخاذهم لم رارات  الُهويَّةيستحضرون  المؤسَّسةأعضا   حيث إن  عميهااالستمرار 

 يوتعن ،التنظيميَّةة ويَّ ة لمهُ ة زمنيَّ استدام يا يعطممَّ ، اآلخرينوفى تعامالتهم م  
ة خاصة سمات عامَّ  إلى لتتحوَّ والتي  التنظيميَّةنها منتل لمنجاحات أة االستمراريَّ 

عد ة هذا البُ عمى أهميَّ  ا يدلل ة، وممَّ ة من استراتيجياتها التاغيميَّ مستمدَّ  وهيسة، بالمؤسَّ 
 5 الُهويَّةعرف ب زمة حدوث ما يُ  إلى يواست رارها يؤدِّ  الُهويَّةن عدم استمرار أ

(Hu, D., Zhang, B., & Wang, M. ,2015: 142).  
لمجامعة  التنظيميَّة الُهويَّة أبعاد ك حدة عد المركزيَّ ن بُ  ا سبق يمكن ال ول بوممَّ  

و جامعة أة الجامعة من حيث كونها جامعة بحثيَّ سم بها التي تتَّ مات العامة السِّ  ييعن
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ة من وظائفها ة مستمدَّ سم بسمات عامَّ الجامعة تتَّ بالرغم من ذلك فإن لكن ة و تكنولوجيَّ 
وينعكس ذلك في السياسات العامة  ،، وخدمة المجتم العممي: التعميم، والبحث ةالثالث
وخدمة المجتم ، وحيث تجم   العمميوالبحث  الطلالبفي مجاالت التعميم وائون  لديها

، االقتصاديبح تح يق الرِّ  إلىة التي تهدف النفعيَّ  الُهويَّةو  ةالمعياريَّ  الُهويَّةالجامعة بين 
التعاون، والعمل بروح  :مثل ،ة الموجودة بالجامعةال يم اإليجابيَّ بة عد المركزيَّ بُ  يكما يعن
امتالك الجامعة  يز فيعنعد التميل بُ  أما، واإلبداع ،واالبتكار ،المبادأةوتاجي   ،الفريق

ليها من حيث إ الطلالبسهم في جذب عن غيرها من الجامعات األخرى تُ  ةزات تنافسيَّ لميِّ 
، ونتيجة استمرار هذل المزايا وتمبيتها الحتياجات سوق العمل ،التعميميَّةجودة برامجها 

ة ة الزمنيَّ عد االستمراريَّ بُ  أماز الجامعة عن غيرها، ميِّ سمات عامة تُ  إلىتتحول  فإنها
ة طط تنفيذيَّ مات المميزة لها في صورة خُ ة لمجامعة والسِّ امَّ مات العترجمة السِّ  يفيعن

ق ز والتفول لتح يق لها التميل تعمل الجامعة عمى تنفيذها باستمرار  ةتاغيميَّ  اتوأولويَّ 
  5العالميَّةزة بين الجامعات في التصنيفات وتح يق مرتبة متميِّ 

 : معاتباجلا التيظينيَّة اهُلويَّة تدعيه متطلَّبات: اخامًط

  التفكير هي: عنصر ،ناتمكوِّ  ةمن ثالث سةمؤسَّ  يأل التنظيميَّة الُهويَّةن تتكوَّ  
 أما (من نحن كمنظمة؟)ق بالسؤال معت داتهم فيما يتعمَّ أفكارهم و ياارك األعضا  حيث 

مات السِّ ل في والتي تتمثَّ  ،التنظيميَّةة ويَّ تعريف الخطوط العريضة لمهُ فهو  الثانيالعنصر 
 التنظيميَّة الُهويَّةن الثالث هو التعبير عن المكوِّ في حين أن  مة،لممنظَّ ائمة ة والدَّ مركزيَّ ال

 (،Gasman. M., & Tndico. C.:234) 5والنظر في جوانبها المختمفةسة لممؤسَّ 
  :اآلتيل في بالجامعات تتمثَّ  التنظيميَّة الُهويَّةتدعيم  متطمَّباتل تتمثَّ و 
 :وتينية إسطاضَه باالىتناء هلا طةالعاملني باملؤضَّ ة( تلويً ٍوي1َّ)

حيث يصبح   لديها العاممينة ة بنا  هويَّ سة عمميَّ مؤسَّ  أيعاتق  عمىي    
د جسَّ ت، وهذا ال يعني ب ن مضمون التكوين يلهمة ممسارات المهنيَّ لبنا   التكوين عاملَ 

اقتراح من طرف   يكون مضمون ، بل قدالمؤسَّسةالتي تدير وقناعاتها قيم الهيئة في ف ط 
ة وتعبير من  عن روح االنتما  أن يكون ذلك ترجمة ح ي يَّ  دَّ بُ  ال ولذا  العامل ذات 

 (5ٖٚ :ٕٓٔٓ ،يمحمد المهد) 5سة التي يعمل فيهالممؤسَّ 
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ات أو هناك العديد من التناقضات التي تواج  العاممين أثنا  العمل، إما إثبات الذَّ و  
راع التنظيمي ل الصِّ ما يؤجِّ  وهذا ،أخرى عمىة ة اجتماعيَّ فرض هويَّ ومن   ،ةالاخصيَّ 

يجاد التي تستدعي التدخل  المؤسَّسةات فال استراتيجيَّ  إلىي والذى في الغالب يؤدِّ  ل وا 
خر وتجاوز ما يحدث والدخول في روح طرف باآل تراف كلل من اع دَّ بُ  الحمول لها، وال

ن كان إعطا  إ، ومن  فالمؤسَّسةا  لممجموعة ككل وهي الجماعة، ومن  تعزيز روح االنتم
ة في أي وابط االجتماعيَّ سس بنا  الرَّ وتاكيل مجموعة االنتما  هو أساس من أُ  الُهويَّة

 5(٘ٚ: ٕٓٔٓ، يمحمد المهد) 5مجال تنظيمي
 : التيظينيَّةتَا تفعيل طسق تعبري اجلامعة عً ٍويَّ( 2)

 تهاعمى دورها في ارح هويَّ  لدى الجامعة ميواصل التنظية التَّ تعتمد أهميَّ  
غة ن المل إوحيث   زها م ارنًة باآلخرين في هذا المجالتعكس تميل والتي  ،التنظيميَّة
، كما أن الخطاب الُهويَّةتعتبر أداة لتحميل  التنظيميَّة الُهويَّةمة عند التعبير عن المستخدَ 
ن أمة، كما م  المنظَّ مثِّ د ما تُ حدِّ يُ  حيثة األهميَّ أمر بالغ  الُهويَّة في التعبير عنم المستخدَ 

، ويمكن التعبير المؤسَّساتعن غيرها من  المؤسَّسةز ح ما يميِّ مة توضِّ غة المستخدَ المل 
لمحتوى موقعها عمى اإلنترنت،  هامن خالل عرض لمجامعة التنظيميَّة الُهويَّةعن 
 ،ةارات اإلخباريَّ واصل االجتماعي، والنَّ التَّ  ة الصادرة عنها، ومناوراتارات اإلخباريَّ والنَّ 

 (Fiol, C. M, 2002: 653)5وما إلى ذلك" واإلعالناتعارات وكذلك من خالل الاِّ 
اختيارها لالتصال التفاعمي ومااركة المعمومات  موق  الجامعة قناة يتمل  عدل يُ  مَّ ومن ثَ 

ل مثِّ ة تُ ويَّ الرسمي كبطاقة هُ  يعمل الموق ذلك  إلىباإلضافة واكتساب اهتمام الجمهور، 
ة الجامعة ورؤيتها وال يم الحاكمة مهمَّ  حيث يامل  وجوًدا لمجامعة عبر اإلنترنت

ة وغير ة الماديَّ ن إلى جانب ميزاتها التنافسيَّ فين اإلدارييِّ سين وال ادة والموظَّ والمؤسِّ 
م الجامعة ليس ف ط ت دِّ ، كذلك لمجمهورت ديمها جميًعا في الموق   ة والتي يتمل الماديَّ 

تراثها التاريخي من خالل موقعها عمى اإلنترنت، باإلضافة  ــــ أيًضاـــ وضعها الحالي ولكن 
كبر عدد من أل موق  الجامعة وصول سهِّ إلى عرض محفوظات الجامعة، وحيث يُ 

 اقدرً ر كما أنها توفِّ  ،عمى مدار الساعة وطوال أيام األسبوع ن  متاحٌ أ، كما الجمهور ل 
 ,Esrock, Stuart .L & Leichty ة وذات الصمة5ة المهمَّ من المعمومات النصيَّ  اكبيرً 

Greg B, 2000: 330).) 
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لجامعات المنا ة مام اأا ا خاص  ي  تحد التنظيميَّةتها ويَّ ل تعبير الجامعة عن هُ مثِّ ويُ  
 :أسئمة مثل نع   أن تكون غير قادرة عمى اإلجابة باكل كافٍ حيث من المتوقَّ   حديثًا

كما يمكن  ،؟(وأعضا  هيئة التدريس الطلالبما يعرضون  لجذب كل من )و  ؟(ن هممَ )
 Steiner) 5ة والتسويقة من خالل مكاتب العالقات العامَّ واصل م  األطراف الخارجيَّ التَّ 

et al ,2013:4055) 
  اجلامعة:سد التازخيي لتازيذ ( الط3َّ) 

وتحميل تاري  الجامعة وث افتها  اريخي لمجامعةر التمن خالل عرض لمتطول  
 Steiner et al, 2013: 430 5)5 )التنظيميَّةاتها واستراتيجيَّ  التنظيميَّة

  :التيظينيَّة اهُلويَّةيف حتديد  ةات اجلامعيَّدوز الكيادتفعيل ( 4) 

ديد ن اط ساتها وتحلمؤسَّ  التنظيميَّة الُهويَّةفي تحديد  امهم   اتمعب ال يادة دورً  
 الُهويَّةفي تحديد  ان تمعب دورً أ المؤسَّسةاألخرى، ويمكن ل يادة  المؤسَّساتها عن زِ تميل 

ي ، والذى يمكن أن يؤدِّ المؤسَّسةسة من خالل: تعبير ال ائد عن رؤية مؤسَّ مل التنظيميَّة
 هاهاموم وأهدافها، المؤسَّسة يم وسين بؤ وتعريف المر  ،تهاويَّ ذلك إلى تحديد أفضل لهُ 

زها عن ة التي تمتمكها وتميِّ المزايا التنافسيَّ ة بوتعريف األطراف المعنيَّ  هاوقيم ،هاوممارسات
 ين ذلك يبنإف في خدمة المجموعة فن ال يادة عندما تتصرَّ إاألخرى، كذلك ف المؤسَّسات

 ,.Hogg et al ة بين ال ائد وأعضا  المجموعة وتزيد من انتمائهم لممجموعة5 )الثِّ 
2004 :276 5) 

ن ن طة االنطالق إف لمجامعة التنظيميَّة الُهويَّةن  لتدعيم أومما سبق يمكن ال ول  
مات والسِّ  إناائهامن  األساسيدراك العاممين بالجامعة لهويتها والغرض إهي تنمية 

 وتح يق التوافق بين ،سم بها، وتنمية انتما  العاممين بالجامعةتتَّ زة التي ة والمميِّ العامَّ 
وي   عمى ض بينها، جامعتهم حتى ال يحدث تعارُ  وأهدافة العاممين الاخصيَّ  أهداف

دراك العاممين إة بالجامعة ال يام بذلك، وبعد تنمية واإلداريَّ  ةاألكاديميَّ عاتق ال يادات 
 الُهويَّةتعريف  ، يتمل لهم الوظيفيلمجامعة وتح يق االندماج والتماثل  التنظيميَّة الُهويَّةب
ة  ح ناوضِّ خطاب يُ  ية من خالل تبنِّ ة واألطراف المعنيَّ لمجامعة لمجهات الخارجيَّ  تنظيميَّةال

فضل أ، و ة التي تمتمكهاوالميزات التنافسيَّ ، التعميميَّةالجامعة ورسالتها وأهدافها وبرامجها 
دائمة ة ويَّ بطاقة هُ  عدل لمجامعة والذى يُ  اإللكترونيوسيمة لتح يق هذا الهدف هو الموق  
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ة ة بالمزايا التنافسيَّ ، وتعريف ال يادات لألطراف المعنيَّ وقت أيليها في إيمكن الوصول 
  5ة وممت يات التوظيفدوات العامَّ التي تمتمكها الجامعة من خالل المؤتمرات والنَّ 

 لكطه الجالحا

 عاتواىعلاضاتَا على اهلوية التيظينية للذام للذامعات العامليَّةالتصييفات معايري 

 )إطاز ىظسي(

 العالميَّةلمتصنيفات  ةسس النظريَّ ن ال سم الحالي من أقسام البحث األُ يتضمَّ  
وأنواع  وأهميَّتها،لمجامعات  العالميَّةالتصنيفات أهداف عرض ومعاييرها من خالل 

  5تصنيفات الجامعات ونماذجها
 : تَاوأٍنيَّللذامعات  العامليَّةالتصييفات  أٍدافا: أوًل

 ي، وفيما يمتهاوأهميَّ لمجامعات،  العالميَّةالتصنيفات  أهداف هذا المحور يعرض
  منها: عرض لكل  

 للذامعات:  العامليَّة( أٍداف التصييفات 1)

 من ، وذلكمٖٕٓٓ عام بدأت حيث  انسبي   ظاهرة جديدة الجامعات تصنيف يعتبر 
 ز كل  يفات والتي ركَّ ، ثم توالت العديد من التصنShanghai Jiao Tongجامعة  خالل

  الحالي نحو تدويل ن التوجل إوحيث   نة لت ييم الجامعاتمنها عمى وض  معايير معيَّ 
ة تبادل من عمميَّ ل وأمة بين الجامعات المختمفة قد سهَّ التعميم الجامعي وع د اتفاقات التَّ 

، صاتوالتخصل  اتالجامع ز عمى م ارنةركِّ   الحديث يُ ن التوجل أواألساتذة، كما  الطلالب
وحيث يرج  الكثير  وأوليا  األمور وأرباب العمل والمستثمرين، الطلالبعمى َّرا   التعرلفو 

 نأ اكَّ  وال راسة،لمدِّ  الجامعة اختيار يتمل  عندما لهذل ال وائم األمور وأوليا  الطلالبمن 
)محمد  5زوالتميل  ،والمال ،معةوالسل  هرةالال  :عوامل ثالثة ف لمجامعةيوظِّ  العالمي التصنيف

 (5ٛٓٔ: ٕٗٔٓ،قاسم
يسعى تصنيف الجامعات إلى تح يق التنافس اإليجابي بين الجامعات،  مَّ ومن ثَ  

الخبرا  حول  يأخذ ر أعمى تطوير نفسها باستمرار، واستخدام م اييس الجودة و  وتاجيعها
  التدريس لاللتحاق وأعضا  هيئ الطلالبمة بالجامعات، واست طاب دمات الم دَّ جودة الخِ 

دراك أهميَّ  ا عمىبالجامعات، وقياس جودة المخرجات اعتمادً  عد التمويمي ة البُ المدخالت، وا 
 .(Seema, Joshi .O ,2012: 12) الجامعات ةفي موازن
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، وحيث وضعت العالميَّةة في سياق المعرفة وحيث أصبحت التصنيفات أداة مهمَّ  
، وأصبح العالميَّةتحسين مراكز جامعاتها في التصنيفات جل أطط من ول الخُ الكثير من الدل 
 العالميَّةتهدف التصنيفات  مَّ ول، ومن ثَ في هذل الدل  التعميميَّةات السياسة ذلك من أولويَّ 

  لمجامعات إلى تح يق األهداف التالية:
إحداث تغيير جوهري في سياسات التعميم العالي وتطويرها: حيث نتل عن هذل  (أ)
رات سوا  قامت بإحداث تغيل  امي عمى حد  م والنَّ فات أن معظم دول العالم المت دِّ التصني
عادة هيكمة لممراحل ةجذريَّ  تكفل  ةي سياسات طموحوتبنِّ  ،في التعميم العالي التعميميَّة، وا 

 م لهذل الجامعات في التصنيفات المختمفة5 تح يق مركز مت دِّ 
 العالميَّةت التصنيفات بحث العممي: حيث أدَّ إعطا  المزيد من التركيز عمى ال (ب)

ول في مجال البحث العممي، وذلك من منطمق أن البحث ة المنافسة بين الدل إلى احتدام حدَّ 
دت التصنيفات أن البحث ة المضافة ألدا  الجامعة، وحيث أكَّ ل ال يمة الح ي يَّ مثِّ العممي يُ 

ممة وذلك ألن المعرفة هي العُ   جامعةة في وظائف الالعممي هو العنصر األكثر أهميَّ 
 5ل التي من خاللها تتعامل الجامعات م  بعضها البعضالماتركة، وهي وسيمة التبادُ 

 (ٓٔ: ٕٗٔٓ)سعيد الصدي ي،
توفير قاعدل من المعمومات والبيانات عن الجامعات: حيث تستخدم التصنيفات  (ج)

ر التصنيف وحيث يؤثِّ  ،العالم في إتاحة المزيد من المعمومات عن الكثير من جامعات
كما أن التصنيفات  ،ولين عن التعميم العاليئأو غير مباار عمى المس امباارً  ات ثيرً 
  الجامعات اجِّ ضت غياب المعمومات عن كثير من الجامعات، باإلضافة إلى أنها تُ عوَّ 

  معة5ة وتطبيق معايير الجودة في التعميم وتغيير ث اف  الجاعمى تح يق الافافيَّ 
لمجامعات  العالميَّةصبح لمتصنيفات أسي لمجامعات: حيث تحسين األدا  المؤسَّ  (د)

التعميم العالي، وعمى ضو  ذلك دمات خِ ت ثير كبير في توجهات السوق من خالل تسويق 
الت من حيث عف ال درات والمؤهِّ عف جامعاتها وكذلك ضَ ول ضَ دركت كثير من الدل أ

نحو االستعانة  ة  السوق التجاري ب و وأن توجل  ةً عالمي خاصَّ ة في السوق الالتنافسيَّ 
  ((Kehm. Barbara M,2014: 8 5فةيجي الجامعات المصنَّ بخرِّ 
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  .ة التصييف العاملي للذامعات( أٍني2َّ)

ضح تَّ تة، كما هناك اهتمام متزايد في جمي  أنحا  العالم بالتصنيفات الجامعيَّ  
نارها، وعدد  ة التي يتمل دد المتزايد من التصنيفات السنويَّ ة هذل التصنيفات من العهميَّ أ

ع د حول هذا الموضوع، ويرج  االهتمام بهذل التصنيفات المؤتمرات وورش العمل التي تُ 
ا م  غيرها من عولمة التعميم العالي التي قد تتنافس فيها الجامعة دولي   إلى  إلى التوجل 

سات التعميم العالي هذل ة، كما تستخدم مؤسَّ والباريَّ  ةالجامعات عمى الموارد االقتصاديَّ 
وحيث يستخدمها   قها التعميمي أو البحثي أو التجاريالتصنيفات ك داة ترويل ُتظهر تفول 

ن ة كدليل الختيار أي الجامعات التي يتعيَّ راسيَّ نح الدِّ حين لممِ المراَّ  الطلالبالعديد من 
ي التمويل التعميمي وتوظيف عمما  ة تم ِّ ى زيادة إمكانيَّ م إليها، باإلضافة إلعميهم الت دل 

 ,.Dill, D)5 التعميميَّةا يسمح بتحسين وض  الجامعة في السوق ممَّ   ذوي كفا ة عالية
& Soo, M. ,2005:533)  

  اط التالية: ل في النِّ لمجامعات تتمثَّ  العالميَّةة التصنيفات كما يرى البعض أن أهميَّ 
عمى موقعها بين الجامعات عمى  التعرلفة لمجامعات من خالل رة التنافسيَّ تحسين ال د )أ(

وما الذي لم يتح ق حتى تصل إلى  ،قالمستويين اإلقميمي والعالمي، وبيان ما الذي تح َّ 
 يادة5الرِّ  مصافِّ 

عمى أفضل  التعرلففي الخارج من خالل  الدِّراسةالب الراغبين بت ديم خدمة لمطل  )ب(
ون من خالل  إلى خير دليل يطمئنل  العالميَّةلذا فهم يجدون في التصنيفات   الجامعات

 بهذل الجامعات5  االلتحاقصحة اختيارهم، نظير ما يدفعون  من أموال نظير 
عامة ل دُ مثِّ والتي تُ  ،سات التعميم الجامعيمخرجات مؤسَّ  ةة جودالبحث في إاكاليَّ  (ج) 

 مة5مدان النامية والمت دِّ ة في البُ ة واالجتماعيَّ ة لتح يق ال يمة االقتصاديَّ أساسيَّ 
سات ات ترويل مخرجات البحث العممي وتسوي   لمختمف مؤسَّ دعم وتفعيل عمميَّ  (د) 

 5اودولي   االتعميم الجامعي محمي  
حيث   الطلالبة لمجامعة، ومدى قدرتها عمى است طاب معة األكاديميَّ الت ثير عمى السل  (ه) 

ي احتياجاتهم، كما مبِّ ليها الختيار الجامعة التي تُ إالمعمومات التي يحتاجون  ر لهمتوفِّ 
ول الدل  ف  بها لموصول إلى مصافِّ ة لمجامعات والدَّ ي النتائل إلى زيادة ال درة التنافسيَّ تؤدِّ 
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 ،)أحمد هالل 5البرامل وتطوير جودل األدا  ةوتاجيعها عمى تحسين نوعي العالميَّة
ٕٓٔ٘ :ٔٔ) 
 هي العالميَّةالتصنيفات  فين طة االنطالق  أنضو  ما سبق يمكن ال ول  يفو  

 الجامعيرات تدويل التعميم متغيِّ  ظلِّ  فيليها إ الطلالبجذب  فيالتنافس بين الجامعات 
 اإليجابيتح يق التنافس  إلى العالميَّةتهدف التصنيفات  وبالتالي، الدولي البيالطل والحراك 

سياساتها  في الجوهريمن خالل التغيير  ألدائهاوير الجامعات بين الجامعات، وتط
تطوير  فيسهم م  من قيمة مضافة تُ مثِّ لما يُ  البحثي، واالهتمام بالجانب التعميميَّة

رسل تُ  التيول نها تفيد الدل أكما ، العالميَّةالمعرفة  إلى واإلضافةماكالت   المجتم  وحلِّ 
  5العالميَّةا لمتصنيفات فضل الجامعات وف ً أ أبنائها في بعثات لمخارج الختيار

 : أىواع تصييفات اجلامعات ومناذدَا: اثاىًي

وض   يوهي تعن الدوليَّةوهما: التصنيفات  ،هناك نوعان من التصنيفات لمجامعات   
التي ت وم بهذا النوع من  المؤسَّساتاهر أترتيب لمجامعات عمى المستوى العالمي، ومن 

التي  المحميَّةمعهد التعميم العالي بالصين، والنوع الثاني هو التصنيفات  التصنيف الدولي
ول ف ط ترتيب الجامعات داخل الدل  حيث يتمل   ت وم بترتيب الجامعات عمى المستوى المحمي

ة الموجودة في دول البحثيَّ  المؤسَّساتدون أن يتطرق هذا التطبيق إلى الجامعات أو 
ف د يكون   أو تتناول   يتغطِّ  الذيلممجال  ت الجامعات طبً اا أن هناك تصنيفاأخرى، كم

 ال هو أكثر أنواع التصنيفات ايوعً ام، فالتطبيق الاَّ اأو مختمطً  أو ااماًل  صنيف جزئي االت
جم   نة، ويتمل رات الت ويم درجة معيَّ ر من مؤاِّ إعطا  كل مؤاِّ  بين الجامعات، وفي  يتمل 

 استخراج يتمل  مَّ ة، ثُ ة وتطبق األوزان النسبيَّ ة حسابيَّ ميَّ هذل الدرجات بحيث تخض  لعم
ول التي تستخدم هذل الطري ة في ة، ومن الدل ة أو البحثيَّ سة العمميَّ ة لممؤسَّ النتيجة الكميَّ 

 5(ٔٛٗ :ٕٙٔٓ)عائاة مغاورى،5 أمريكا، و كندا :التصنيف
ن في أحد فروع برنامل أو مجال معيَّ  عمىز ركِّ أما التصنيف الجزئي فهو يُ  

ا لهذا البرنامل، وقد يامل هذا التصنيف المستويات تصنيف الجامعات وف ً  المعرفة، ويتمل 
تطبيق  ميا، ويتمل راسات العُ أو الدِّ  ىة األولرجة الجامعيَّ المختمفة لمتعميم العالي، سوا  الدَّ 

ما فهو نادًرا  ينما التصنيف المختمط،هذا النوع من التصنيف في ألمانيا وبريطانيا، ب
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رات والمعايير التي يصعب جم  المؤاِّ  عمىحيث يعتمد   يستخدم في تصنيف الجامعات
 5(ٚٙ: ٕٗٓٓ)نادر أبو خمف، 5فصمها أو دمجها تحت طائفة واحدة

نتار عمى المستوى العالمي المجامعات ف د  العالميَّةأما عن نماذج التصنيفات  
رتيب عالمي لمجامعات، تصدر عن جهات مختمفة، ت عمىالعديد من ال وائم التي ااتممت 

رات التي تتبعها في الت ييم، وتمك ال وائم أو وتتباين فيما بينها في المعايير والمؤاِّ 
رات ت يس جودة الجامعات من النواحي التصنيفات تض  مجموعة من المعايير والمؤاِّ 

لمجامعات، كما ت يس جودة  فهي ت يس جودة وكفا ة اإلنتاج العممي  ةة والكيفيَّ الكميَّ 
ة والرسائل والت ارير دوات العمميَّ ة ومساهمة الجامعات في المؤتمرات والنَّ األبحاث العمميَّ 

 عرض لكل منها:  ية، وفيما يمالعمميَّ 
 : ARWU( تصييف دامعة غيغَاي 1) 

 Shanghai Jiao Tang International ينيالصِّ  انغهاي يعتبر تصنيف 
Ranking، ترتيب ينار تصنيف لأوَّ  ، وهوالعالميَّة لمجامعات تصنيف األكاديميال هو 
 من مٖٕٓٓعام التصنيف لهذا إصدار لأوَّ  صدر وقد ،العالم دول مختمف في الجامعات

البتكار  الرئيسي السبب ويعود انغهاي(، تونغ )جياو بجامعة العالي التعميم معهد بلقِ 
 بين ةالصينيَّ  الجامعات موق  معرفة في يانغها جامعة رغبةل العالمي التصنيف هذا

 ةواإلنتاجيَّ  العممي والبحث األكاديمي األدا  حيث من مةالعالم المت دِّ  دول في نظيراتها
 قام دراسة عن عبارة التصنيف بداية هذا وكانت ،التدريس هيئة ألعضا  والبحثيَّة ةالعمميَّ 
 بجامعة اانجهاي، الُعميا راساتلمدِّ  يةالترب ةكميَّ  في التدريس هيئة أعضا  من ثالثة بها

 الجامعات مستوى وما هو ،ةالصينيَّ  الجامعات في التعميم العالي مستوى معرفة بهدف
 ٓٓٓٔ من أكثر فحص عمى التصنيف هذا وي وم ؟العالم م ارنًة بجامعات ةالصينيَّ 
 عبر امع كل من سبتمبر اهر في جامعة ٓٓ٘ ب فضل قائمة العالم، وُتنار حول جامعة

 ووسائل والحكومات من الجامعات االهتمام من اكبيرً  اقدرً  التصنيف است طب ف د اإلنترنت،
  معايير التصنيف تح يق جاهدةً  الجامعات جمي  وحاولت ،العالم أنحا  جمي  في اإلعالم
 (5 ٖٔٚ: ٖٕٔٓوَّخرون،  بوطب  الهدى )نور 5الجامعات بين عالمي ترتيب لها ليصبح

 ولىأُ  بترتيب ةالخاصَّ  النتائل بنار ٜٕٓٓ عام منذ سنوي   وباكل التصنيف هذا بدأ وقد 
 Shanghai Rankingسةمؤسَّ  بلقِ  من العالمي المستوى الجامعات عمى
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Consultancy  (Saskatchewan, 2013, 3 - 1)،  ُمن التصنيف هذا عتبروي 
 ةالمنهجيَّ  باتباع تزاًماال األكثر وهو متغيرات ، قياس مجموعة في ةً دقَّ  التصنيفات أكثر

 ،حمدي الجامعات) إيمان النسبي لنتائل االست رار في سهميُ  اممَّ   الوقت كل نفسها
 ) جيوتونغ( لجامعة التاب  العالي التعميم معهد (، وي ومٕٜٓ: ٕٗٔٓ

 ألحسن الئحة بنار سنة كلَّ  بالصين University Shanghai Tio Tongبانغهاي
 فريق بلقِ  من مست ل   وباكل ةمعايير موضوعيَّ  عمى اعتماًدا العالم في جامعة خمسمائة

 غرض ودون مصادر المعهد خارج مالي دعم أي دون ةأكاديميَّ  لغايات لممعهد تاب 
 ة ب صدالصينيَّ  الجامعات مركز تحديد في التصنيف لهذا األصمي الهدف لويتمثَّ  تجاري،
 سعت لذلك  العالميَّة خبةالنل  بجامعات ىسمَّ يُ  ما وبين بينها الفجوة تضييق عمى العمل
 خبة،النل  جامعات وفق ةاالستراتيجيَّ  أهدافها صياغة إلى ةالصينيَّ  من الجامعات الكثير
 :ٕٗٔٓ،الصدي ي )سعيد 5ةاألكاديميَّ  التصنيفات ضمن مختمف ترتيبها تحسين بهدف
ٔٔ) 
 Academic Ranking) ح الجدول التالي معايير تصنيف انغهاي لمجامعات:ويوضِّ  

Word Universities ,2019) 
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 ٌٍغبِؼبد ( ِؼب١٠ش رص١ٕف شٕغٙب1ٜعذٚي)

 اٌٛصْ اٌشِض شاٌّإشِّ  اٌّؼ١بس

 

 عٛدح اٌزؼ١ٍُ

ْ ػٍٝ عٛائض ٔٛثً ٠ٛغٛ اٌغبِؼخ اٌحبصٍخشِّ 

 ًِّ  .اٌّغب٨د ٚا٤ٚعّخ ِٓ ١ِذا١ٌبد فٟ و
 %11 اٌخش٠غْٛ

 

عٛدح أػضبء 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 ػٍْٝ ٌٛزذس٠ظ فٟ اٌغبِؼبد اٌحبصٍأػضبء ١٘ئخ ا

 .عٛائض ٔٛثً أٚ أٚعّخ فٟ اٌّغب٨د اٌّخزٍفخ
 %21 ِٕح عبئضح

 21 ٔغجخ ػب١ٌخ ِٓ اعزشٙبد اٌجبحض١ٓ ثأثحبصٗ فٟ

ًصب21فئخ ِٓ اٌّٛضٛػبد )  .بػ١ًٍّ  ( رخصُّ
Hi Ci 21% 

 

 

 

ا٦ٔزبط ٚاٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

 nature & scinceا٤ثحبس إٌّشٛسح فٟ ِغٍزٟ 

َٛ ٚاٌطج١ؼخ اٌٛاسدح فٟ د١ًٌ إٌشش اٌؼٍّٟ اٌؼٍ

غ ٚفك آخش خّظ عٕٛاد رغجك عٕخ اٌّٛعَّ 

 .اٌزص١ٕف

N&S 21% 

 ssieا٤ثحبس اٌّشبس ئ١ٌٙب فٟ د١ًٌ إٌشش اٌؼٍّٟ 

ٚد١ًٌ إٌشش  ssciخ ٚد١ًٌ إٌشش ٌٍؼٍَٛ ا٨عزّبػ١َّ 

 اٌزٟٚفك اٌغٕخ  ahciخ ٌٍفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ ا٦ٔغب١َّٔ 

 .رغجك اٌزص١ٕف

PUB 21% 

 

ا٦ٔغبص 

ا٤وبد٠ّٟ ِمبسٔخ 

 اٌّإعَّغخثحغُ 

 .خاٌؼ١ٍَّّ 

ُُّ  ،ش ا٤داء ا٤وبد٠ِّٟإشِّ  حغبثٗ ِٓ خ٩ي  ٠ٚز

اٌذسعبد اٌزٟ رحصً ػ١ٍٙب اٌغبِؼخ فٟ اٌّؼب١٠ش 

خ فٟ ػذد اٌىٛادس ا٤وبد١ّ٠َّ  ئٌٝٔغجخ  ٝاٌض٩صخ ا٤ٌٚ

ٚئرا  ،اٌجحش اٌؼٍّٟ ػٍٝاٌغبِؼخ ٚئٔفبق اٌغبِؼخ 

ش ِؼٍِٛبد ِٓ اٌغبِؼخ ػٓ رٌه اٌّإشِّ  س عّغرؼزَّ 

 ُُّ  .شادثبلٟ اٌّإشِّ  ػٍٝرٛص٠غ دسعزٗ  ٠ز

PCP 11% 

 %111  اٌّغّٛع اٌىٍٟ

 لمتصنيف السابق:  ال معايير تصنيف انغهاي وف ً تتمثَّ  مَّ ومن ثَ 
يجين من قياس  من خالل أعداد الخرِّ  ( المعيار النوعي لمتعميم )جودة التعميم(: ويتمل أ)

صات، ة ممن فازو بجائزة نوبل أو ميداليات وجوائز مرموقة في مختمف التخصل الجامع
  5%(ٓٔص ل  )خصَّ ويُ 
 اس بعدد األعضا  الحاليين ممن فازو ( المعيار النوعي ألعضا  هيئة التدريس: ويُ ب)

وكذلك عدد  ،%(ٕٓص ل  )خصَّ ويُ  ،المختمفة العالميَّةصات بجوائز نوبل وميداليات التخصل 
 5%(ٕٓص لها )خصَّ ة ويُ في إحدى وعارين قاعدة أبحاث عمميَّ  اث األكثر وجودً البحو 

ات مجمتي د من مجمل األبحاث المناورة في دوريَّ ة: ويتحدَّ ( معيار المخرجات البحثيَّ ج)
خر خمس سنوات تسبق التصنيف، وكذلك عدد َّوذلك خالل  ،%(ٕٓة )العموم الطبيعيَّ 

%(، ٕٓة )لمبحوث األساسيَّ  العالميَّةة جامعة في األدلَّ  الم االت والبحوث المذكورة لكلِّ 
 وتعتمد البحوث في السنة التي تسبق التصنيف5
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من خالل الدرجات التي تحصل عميها   حساب ( معيار مستوى األدا  العام لمجامعة: ويتمل د)
امعة، ة في الجنسبة إلى عدد الكوادر األكاديميَّ  ىالجامعة في المعايير الثالثة األول

ة باريَّ  ىين وقو رة لمجامعة من أعضا  هيئة التدريس واإلداريِّ ة المتوافِّ واإلمكانات الباريَّ 
ة، والمعامل والمالعب، راسيَّ مة في المباني الدِّ ة المتمثِّ الماديَّ  اإلمكانات إلىأخرى، باإلضافة 

 5%(ٓٔص ل  نسبة )خصَّ احة لمجامعة ويُ وجمي  اإلمكانات المت
ز في معايير ت ييم  لمجامعات عمى جودة ركِّ يُ  ي(انغها)تصنيف  أنا سبق ضح ممَّ ويتَّ  
ة مرموقة والنار في مجالت عمميَّ  ،ةل االستاهادات العمميَّ بالجامعات ومعدَّ  العمميالبحث 

ن  أة لمتصنيف ا أعطى مصداقيَّ وممَّ  العالميَّة،الجوائز وحصول أعضا  هيئة التدريس عمى 
ولكن من عيوب  التركيز   ةهات سياسيَّ عن أي توجل  ايم باكل موضوعي بعيدً ة الت يي وم بعمميَّ 

همالف ط  يممعمى جانب البحث الع الفجوة بين  يراعن  ال يُ أالوظائف األخرى لمجامعة، كما  وا 
ول الجامعات األخرى في الدل  نعمى مأالتي يكون تمويمها  ةواألوروبيَّ  ةاألمريكيَّ الجامعات 

ن وجود هذا التصنيف هو أداة تستطي  الجامعة من خالل  الحكم إغم من ذلك فالنامية، وبالر 
  عمى أدائها والعمل عمى تطويرل5

  QS World university Ranking: العامليَّة للذامعات الربيطاىي التاميص ( تصييف2)

 Times Higher Education-Quacquarelli) ةالبريطانيَّ  المؤسَّسة صدرتُ    
Symonds)  َّفصنِّ تُ  اسنوي   ايرً ر ت  ةمهنيَّ  ةتعميميَّ  اركة وهي م،ٜٜٓٔ عام ستالتي ت س 

 عرفتُ  ةوعمميَّ  ةأكاديميَّ  معايير حسب بةمرتَّ  حول العالم جامعة ) ٖٓٓٓٓ (من أكثر في 
 Times higher Education Supplement International التايمز بتصنيف

Ranking، العالميَّة المعايير ىمستو  رف  إلى من  تهدف عممها  من جز  التصنيف وهذا 
في  ةً وخاصَّ  الجامعات مختمف في الدِّراسة برامل عن معمومات عمى والحصول العالي، لمتعميم
 لمجامعات دليل إلصدار جامعة، ) ٓٓ٘ (ألكبر م ارنة وعمل والت نية، العموم صاتتخصل 
 ،الدوليَّة الجامعات أفضل معرفة عمى ةمهنيَّ ال ركاتالاَّ  وكذلك وأوليا  األمور الطلالب يساعد

 عام خالل صدرت السادسة ال ائمة إصدار وكان أحدث م،ٕٗٓٓ عام قائمة أول وصدرت
 ساتمؤسَّ  بين ةدوليَّ  هرةاُ  لمجامعات العالمي (إس كيو التايمز) تصنيف قوقد ح َّ ، مٜٕٓٓ
 .(٘ٙٙ ،ٖٕٔٓ ،راألمي عبد وندىالرازق،  عبد )إيهاب 5العممي والبحث التعميم
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معمومات  عمىلمتعميم العالي، والحصول  العالميَّةالمعايير  ىرف  مستو  إلىويهدف  
صات العموم والت نية وعمل م ارنة في تخصل  ةً في مختمف الجامعات وخاصَّ  الدِّراسةعن برامل 

 بالطلال( جامعة إلصدار دليل الجامعات يساعد ٖٓٓٓٓ( جامعة بين أكثر من )ٓٓ٘ألكبر )
 م5ٕ٘ٓٓة، وصدرت أول قائمة لهذا التصنيف عام ركات المهنيَّ وكذلك الاَّ  وأوليا  األمور

 العالمي لمتصنيف جديدة معايير العالي لمتعميم ةالبريطانيَّ  التايمز مجمة وقد اعتمدت 
 وتوازن امول تعكس افرعي   ارً مؤاِّ  (ٖٔو) معايير خمسة تامل وهي جامعة، ٕٓٓ ألفضل
 والبحث التدريس مجاالت في أي ةواالجتماعيَّ  والبحثيَّة ةجوانبها األكاديميَّ  في تالجامعا نااط
 السياسات وواضعي الطلالب لدى ةمصداقيَّ  يعطيها وما الدوليَّة معةوالسل  المعرفة ون ل ،العممي

 أخرى ةتفصيميَّ  جوانب عمى ةاألساسيَّ  هذل المعايير من كل   ويحتوي ،ال رار ومتخذي التعميميَّة
 إلى الدكتورال حممة يجيخرِّ  ونسبة عدد الجامعة، تمنحها التي الدكتورال اهادات عدد  :مثل

 عبد إيهاب)5 التدريس هيئة أعضا  عدد إلى المناورة األبحاث عدد ونسبة البكالوريوس،
 (5ٜٙٙ، ٖٕٔٓاألمير،  عبد وندىالرازق، 
 Qs Topإس ) لتصنيف كيو هاوأوزان ةاألساسيَّ  راتالمؤاِّ  التالي الجدول ظهرويُ  

universities Ranking kings: 2019 ): 
 .اٌؼبٌّٟ ٌٍغبِؼبد (و١ٛ ئط)خ رص١ٕف ح ِٕٙغ١َّ ( ٠ٛضِّ 2عذٚي )

 اٌزفغ١ـــــش اٌٛصْ شاٌّإشِّ 

اٌجحش 

 اٌؼٍّٟ

41% 

 ِٓ أوضش ًّضِّ ٠ُ  اٌزٞ خا٤وبد١ّ٠َّ  ّؼخاٌغُّ  اعزج١بْ ػٍٝ حغبثٙب ٠ٚؼزّذ

 ثؼ١ٓ آخز٠ٓ اٌؼبٌُ ِغزٜٛ ػٍٝ بءاٌؼٍّ ِٓ اعزج١بْ 46111

 .خاٌؼ١ٍَّّ  صبداٌزخصُّ  فٟ ٚاٌز٠ٕٛغ اٌغغشافٟ ا٨ػزجبس اٌزٛص٠غ

21% 

 فٟ اٌؼب١ٍِٓ ا٤عبرزح جًل   ِٓ خاٌؼ١ٍَّّ  إٌّشٛساد ِٓ ا٨لزجبط

 ٘زٖ ِٓ آخش٠ٓ ثبحض١ٓ الزجبط ِشاد ثؼذد مبطح١ش رُ  ؛اٌغبِؼخ

 .ا٤خ١شح اٌخّظ ِذاس اٌغٕٛاد ػٍٝ اٌجحٛس

ظ١ف رٛ

 ٠غ١ٓاٌخشِّ 
11% 

 اٌؼًّ أصحبة ئٌٝ ٠طٍت ثح١ش اٌزٛظ١ف ٚعٙبد اٌؼًّ أسثبة رم١١ُ

 ِٓ ٚرٌه ِإعغبرُٙ فٟ ٌٍؼًّ خش٠غ١ٙب ٠فضً اٌزٟ اٌغبِؼخ ث١بْ

 اٌط٩ُّة عبرث١خ ِذٜ اٌّإشش ٘زا اٌؼبٌُ ٠ٚؼىظ أٔحبء ع١ّغ

 .اٌّخزٍفخ اٌّإعَّغبد فٟ ٌٍزٛظ١ف

عٛدح 

 اٌزؼ١ٍُ
ًِّ  ذس٠ظاٌز ١٘ئخ ػضٛ ٔغجخ 21%  .طبٌت ٌى

إٌظشح 

 اٌؼب١ٌَّّخ

5% 
 ِغ شاوخاٌشَّ  ٚوزٌه أخشٜ دٚي ِٓ اٌغبِؼخ فٟ ا٤عبرزح ٔغجخ

 .اٌذٌٟٚ اٌؼٍّٟ ٚاٌزؼبْٚ اٌجحٛس ثشاِظ خ٩ي خ ِٓد١ٌَّٚ  عبِؼبد

 .ثبٌغبِؼخ اٌٍّزحم١ٓ ا٤عبٔت اٌط٩ُّة ٔغجخ 5%
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 األناطةالتوازن بين  إحداثهذا التصنيف يحاول  أنضح من الجدول السابق ويتَّ  
 إلىوخدمة المجتم ، وحيث يهدف  العمميجانب التعميم والبحث  وهي ،ة لمجامعةالرئيسيَّ 

 التيول الدل  أمام األفضلووض  قوائم الجامعات لمتصنيف،  العالميَّةت ا  بجودة المعايير ر اال 
بالجامعات  أبناؤهمحق يمت أنالذين يريدون  األمور وأوليا راسة بالخارج، لمدِّ  أبنائهارسل تُ 

ولكن  ة ز عمى الوظائف الثالثركِّ تصنيف التايمز يُ  أنالحظ من معايير الت ييم المرموقة، ويُ 
من  أنكما   األخرىلمجوانب  والباقي ،%ٓٙعمى  العمميحيث يحصل البحث   بنسب متفاوتة

والتركيز  ،ةالتعميميَّ المصالح حول جودة المخرجات  أصحاب رأىخذ أمميزات  التركيز عمى 
 لمجامعة5 التنظيميَّة الُهويَّةتاج بالطب  نِ  وهية لمجامعة معة األكاديميَّ عمى السل 

 :ضباىياإل Web metrics مرتيلظ ويبو ( تصييف3)
 عمى العالم جامعات بترتيب جامعة، وي وم ٓٓٙٔم بتصنيف ٕٗٓٓبدأ هذل التصنيف سنة   

وتنار  ،بمدريد لمبحوث الوطني المركز نيفالتص هذا إعداد عمى وي وم، اإلنترنت ابكة
في  األولعمل هذا التصنيف  مة الويبو متركس تصنيفها مرتين في السنة الواحدة، ويتمل منظَّ 

هذا  عمىال ائمون  ىة، وير اهر يناير، والتصنيف الثاني في اهر يوليو من كل سنة ميالديَّ 
في نار الجانب  متمثاًل  اعالمي   امً كاديمي يجب أن يصاحب  ت دل التصنيف أن الت ييم األ 

ة، ة وبحوث وم االت عمميَّ اإللكتروني الذي يعكس ما يدور داخل الجامعة من نااطات أكاديميَّ 
يداع ذلك الناتل العممي في محرِّ   عمىوكذلك توفير تمك الم االت وممخصاتها  ،googleك وا 

 5ا واإلاارة إليها عند الحاجةات يستطي  الطالب والباحث وغيرهم االستفادة منهاكل ممفَّ 
  (ٙٔ :ٕٗٔٓالصدي ى، )سعيد
 قياس أدا  مجال في ةاألكاديميَّ  التصنيفات أاهر من التصنيف هذا ـــ اأيضً  ـــ عدل يُ  كما 

 مختبر ال ياس ب  ي وم ما هو اإلطالق عمى وأاممها ،اإللكترونيَّة مواقعها خالل من الجامعات
 يعتبر الذي CISC العممي لمبحث األعمى لممركز التاب  Cyber Matrics Lab االفتراضي

 ثابت )أحمد 5اإلسبانية التعميم لوزارة تاب  مركز سبانيا، وهوإ في بحث سةمؤسَّ  أكبر
 اإللكترونيَّة الصفحات حجم قياس عمى التصنيف هذا اهتمام وينصبل  ،(ٙ: ٕ٘ٔٓإبراهيم،

 ةالعمميَّ  المخرجات عمى تركيزال م  الجامعات، تنارها التي Web Pages  ووضوحها
 يحضرون والذين العاممين واألاخاص واعبها وفرقها المؤسَّسة عن ةوالمعمومات العامَّ 

 (5ٛٔ: ٕٗٔٓ)عمر خميل، 5الجامعات ت دمها التي المدعمة دماتروس والخِ الدل 
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 المعايير ضمن اإللكترونيَّة مواقعها خالل من الجامعات أدا  قياس عمى ويعتمد 
 ((Web metrics Rankings,2019 لية:التا

  :Size( احلذه أ)

ة المناورة بالموق  اإللكتروني ر عن حجم ونوعية المادة العمميَّ عبر هذا المؤاِّ ويُ  
نارها  ة التي يتمل ب ي خذ في اعتبارل حجم المادة العمميَّ لمجامعة، وذلك في صورة معيار مركَّ 

 تها، ويتمل ة وأهميَّ ى درجة وضوح هذل المادة العمميَّ من خالل عدد صفحات الموق ، باإلضافة إل
 Bingو ،Google ،yahooوهي:  ،كات بحثمحرِّ  ةحساب هذا المعيار باستخدام ثالث

search ِّعمىجم  ال يم لمحصول  ( لم يمة األعمى ثم يتمل ٔإعطا  ) ك يتمل ، ولكل محر 
 ئي5% من المجموع النهإٓالت ييم، وي خذ هذا المعيار نسبة 

 المواق  أدا  ميت ي من %ٓ٘ رالمؤاِّ  هذا منح حيث  Visibility :( الوضوحب)
 بنا  الجامعة موق  محتويات جودة ت ثير عمى رالمؤاِّ  هذا واعتمد لمجامعات، اإللكترونيَّة

 التي External In links ةالخارجيَّ  الروابط حساب خالل من افتراضي، عمى استفتا 
 بالمكانة ااعترافً  ةالخارجيَّ  الروابط هذل لمثِّ وتُ ، أخرى مواق  من كترونياإلل الموق  يست بمها
 المواق  يف بحسب إدراجها دماتالخِ  وفائدة المعمومات، وقيمة األكاديمي، واألدا  ة،يَّ المؤسَّس

 ويتمل  .،العالم أنحا  من جمي  اإلنترنت ابكة ريمحرِّ  من ماليين معايير عمى بنا ً  اإللكترونيَّة
 هذل المعمومات5 ميم دِّ  أهمِّ  من ثنينا من الرابط وضوح بيانات م ج

 :Rich Files باملوقع الغيية ات( عدد امللفَّز)
طمق عميها ات داخل الموق  يُ نة من الممفَّ وجود مجموعة معيَّ  إلىاير هذا المعيار ويُ 

 , and doc، ppt) وهي ،اتة، وتامل هذل المجموعة أربعة أنواع من الممفَّ ات الغنيَّ الممفَّ 
pdf , PS)،  ك البحث جوجل ات من خالل محرِّ حساب عدد هذل الممفَّ  ويتملGoogle،  وي خذ

 % من المجموع النهائي5٘ٔهذا المعيار نسبة 
ز عمى ت ييم أدا  الجامعات من يركِّ  (ويبومتركس)تصنيف  أنضح مما سبق ويتَّ  

ائمة الدَّ  التنظيميَّة الُهويَّةهو بطاقة  لكترونياإل حيث يعتبر الموق    اإللكترونيخاللها موقعها 
 الكمالجامعات يوازن بين  ألدا وفى ت ييم  وقت،  أيليها في إوالتي يمكن الوصول  ،لمجامعة

ة ع المادة العمميَّ من حيث عدد األبحاث المناورة عمى موق  الجامعة، والكيف من حيث تنول 
 اإللكترونية التي يست بمها الموق  لروابط الخارجيَّ ز التصنيف عمى اركِّ المناورة، وكذلك يُ 
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 ة المواد المناورة عمي ، كما يهتمل هميَّ أة الموق  و عمى أهميَّ  ا يدلل ممَّ   أخرىلمجامعة من مواق  
 wordات ات الموجودة عمى الموق  وعدم اقتصارها عمى ممفَّ ع في أنواع الممفَّ التصنيف بالتنول 

تاحة األبحاث ال   تي ي وم بها أعضا  هيئة التدريس بمغات مختمفة عمى الموق 5ف ط، وا 
 الكطه السابع

لتصييفات تدعينَا فى ضوء ابات ومتطلَّ بين ضويفظامعة  التيظينيَّة اهُلويَّةواقع 

  .العامليَّة

خول وجهودها في الدل  بني سويفبجامعة  التنظيميَّة الُهويَّة ال سمويتناول هذا  
 التنظيميَّة الُهويَّةرصد واق  ة التي تتناول الميدانيَّ  الدِّراسة إلى، باإلضافة ةالعالميَّ لمتصنيفات 

، وفيما يمى عرض العالميَّةخول لمتصنيفات بات تفعيل دورها في الدل ومتطمَّ  بني سويفبجامعة 
 منها:  لكل  
 : العامليَّةت خول للتصييفاودَودٍا يف الدُّ بين ضويفظامعة  التيظينيَّة اهُلويَّة: اأوًل

وتاري  إناائها ورؤيتها  بني سويفويتناول المحور التالي نبذة عن جامعة  
بالجامعة، وموق  الجامعة بالنسبة لمتصنيفات  ةالثالث التنظيميَّة الُهويَّةورسالتها، وأبعاد 

 5 العالميَّة
 :بين ضويف( ىبرة عً دامعة 1)

بني فرع  وقد است لَّ  ،ال اهرة كفرع لجامعة مٜٔٛٔعام  بني سويفنا ت جامعة  
ويتكون اعار  ،مٕ٘ٓٓلسنة  ٖٛلم رار الجمهوري رقم  اعن جامعة ال اهرة وف ً  سويف

ل اكِّ ويُ  ،ة ال ديمةز إلى الحضارة الفرعونيَّ رمُ ويَ  ،هرم ميدوم ينات همكوِّ  ةربعأالجامعة من 
وسنبمة ال مح  ،الحياة في مصرريان ل اُ مثِّ يُ  الذيحد المعالم البارزة لممحافظة، ونهر النيل أ

مس التي ا الاَّ ة بالمحافظة، وأخيرً هم المحاصيل الزراعيَّ أ عدل ويُ  ،ر الزراعيرمز إلى التطول التي تَ 
ز واغل مرتبة عالية في التصنيف إلى التميل  بني سويفرمز إلى المعرفة، وتسعى جامعة تَ 

تعميم وتحديث ال وانين والموائح والبرامل العالمي ولتح يق هذا الهدف فإنها ت وم باالرت ا  بال
 ـــ ، الت رير السنويبني سويف)جامعة 5 العالميَّةز لمعايير الجودة والتميل  ارات وف ً والم رَّ 

 (5 ٕٓ٘: ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓعات إنجازات فاقت التوقل 
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ل من جامعة ناقمة لممعارف إلى جامعة منتجة لها، سعى الجامعة إلى التحول  وفى ظلِّ  
ة تها االستراتيجيَّ طَّ عبر عن طموحاتها في خُ ليُ  (ةنحو جامعة بحثيَّ ) اتخذت الجامعة اعارف د 

ة رائدة نحو جامعة بحثيَّ : )مت رؤية الجامعة في الرؤية التاليةوحيث تمثَّ   مٕٕٓٓ/ٕ٘ٔٓ
" :ل فيتمثَّ ما رسالة الجامعة فتأ ،(ةوتخدم مجتمعها بفاعميَّ  ،امتميزً  ام تعميمً ت دِّ  اودولي   اإقميمي  

سهم في ة بما يُ الماكالت المجتمعيَّ  ة وتوجيهها نحو حلِّ ة والتعميميَّ ة البحثيَّ االرت ا  بالعمميَّ 
قميمي   اتنمية المجتم  محمي   -ٕ٘ٔٓة ة االستراتيجيَّ طَّ ، الخُ بني سويف)جامعة  " اوعالمي   اوا 

ٕٕٓٓ :ٜٖٔ 5) 
مة عمى المضي ب وة لمدخول في عاز  أنها رؤية ورسالة الجامعة منومما سبق يتضح 

جامعة بحثية نحو سباق التصنيفات العالمية وتح يق مركز مت دم بها من خالل تبنى اعار 
من خالل االهتمام بالبحث العممي، والدعم المالي والمعنوي لمباحثين وأعضا  هيئة التدريس 

  لديها لنار البحوث العممية في مجالت عممية مرموقة5  
 :بين ضويفظامعة  التيظينيَّة ويَّةاهُل( أبعاد 2)

ة من حيث السياسات العامَّ  بني سويفة بجامعة عد المركزيَّ ويتناول المحور التالي بُ  
ة لمجامعة، وفيما ات التاغيميَّ ميزها عن الجامعات األخرى، واالستراتيجيَّ لمجامعة، والمزايا التي تُ 

  منها: مي عرض لكل  ي
 : بين ضويفمعة ة ظاعد املسكصيَّ)أ( ُب

ى الجامعة سياسات واضحة تعكس رؤيتها حيث تتبنَّ   ل في سياسات الجامعةويتمثَّ 
ة، وال درة عمى اإلدارة زيادة المرونة المؤسسيَّ  إلىوهدفت من وض  هذل السياسات  ،ورسالتها
اا  ة من خالل إنل هذل السياسات في دعم وتطوير وتحديث البنية األساسيَّ مثِّ ، وتُ الذاتيَّة

  ة لمجامعة، ودعم التوجل ة جديدة لزيادة ال درة التنافسيَّ ت خدميَّ آة ومناات ومراكز بحثيَّ كميَّ 
ات ة واألخالقيَّ ، وترسي  ال يم األكاديميَّ التعميميَّةدمات لتحسين الخِ  اإللكترونيَّةنحو اإلدارة 

ة لجامعة وربطها ة البحثيَّ في اإلدارة، وتدعيم ال در  ية، واالعتماد عمى الفكر المنظومالمهنيَّ 
  (5ٜ٘ٔ: ٕٕٓٓ-ٕ٘ٔٓة طة االستراتيجيَّ ، الخُ بني سويف)جامعة  5باالبتكار واإلبداع

ل تمثَّ والتي ت  ة لمجامعةة مجموعة من األهداف االستراتيجيَّ وينبثق من السياسات العامَّ 
من خالل  لعالميَّةاات ميا والبحوث لمواكبة المستجدَّ راسات العُ في تطوير سياسات قطاع الدِّ 

 ة بإجرا ات قبول وجذب ميا والبحوث، وتطوير السياسات المتعمِّ راسات العُ تطوير سياسات الدِّ 
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ة، أما ميا بمعايير عالميَّ ميا من الوافدين، واستحداث برامل دراسات عُ راسات العُ طالب الدِّ 
م ديم مركز مت دِّ ة بتحسين تصنيف الجامعة ووضعها التنافسي من خالل ت األهداف الخاصَّ 

ة ة في المرحمة الجامعيَّ وت ديم برامل أكاديميَّ  اوعالمي   اقميمي  إلمجامعات في ترتيب الجامعات 
 ة واألهداف المتعمِّ  العالميَّة،رات المعاصرة والتطول  التحديَّاتواكب االحتياجات وتُ  يمبِّ األولى تُ 

 ،احتياجات سوق العمل يمبِّ ز يُ يل متميِّ خرِّ ل في إعداد وتتمثَّ  والطلالببتطوير قطاع التعميم 
المتميزين  الطلالبة وعمل نظام الكتااف ورعاية وتطوير المناهل والبرامل األكاديميَّ 

ة بتح يق ة الخاصَّ يجين، واألهداف االستراتيجيَّ واصل م  الخرِّ ات التَّ ليَّ آوالموهوبين، واالرت ا  ب
بني )جامعة  5بتطوير قطاع خدمة المجتم  وتنمية البيئةة هداف الخاصَّ اممة، واألالجودة الاَّ 

  (5ٕ٘ٔ: ٕٕٓٓ-ٕ٘ٔٓة ة االستراتيجيَّ طَّ ، الخُ سويف
 : بين ضويفص ظامعة عد التنيُّ)ب( ُب

  بها الجامعة عن غيرها من الجامعات األخرى في ة التي تتمتَّ ل المزايا التنافسيَّ تتمثَّ 
ة، ة، وال وافل البيطريَّ ة والوقائيَّ ة العالجيَّ  وافل الطبيَّ ت ثيرها في محيطها اإلقميمي من خالل ال

قامة النَّ  ة ووجود مستافى جامعي ضخم، وارتفاع نسبة إنتاجيَّ  ،ةات التث فيَّ دوات والفعاليَّ وا 
، واستحداث العالميَّةة المدرجة في قواعد البيانات أعضا  هيئة التدريس من األوراق العمميَّ 

ة ذات نوعية جديدة، وحماس ال يادات وأعضا  هيئة التدريس في ات وبرامل دراسيَّ كميَّ 
ة طة االستراتيجيَّ ، الخُ بني سويف)جامعة  5زالوصول بالجامعة إلى تح يق مركز متميِّ 

ٕٓٔ٘-ٕٕٓٓ :ٚ٘)5 
 : بين ضويفة ظامعة عد االضتنسازيَّ)ز( ُب

ة ة والماديَّ ها بالموارد الماليَّ ة التي وضعتها الجامعة في ارتباطات التاغيميَّ ل األولويَّ تتمثَّ 
ة لمجامعة في األناطة التي ات التاغيميَّ ل األولويَّ تتمثَّ  مَّ الفجوات الحالية، ومن ثَ  ة وسدِّ والباريَّ 

ناا  برامل وتخصل ق ت هيل كميَّ ح ِّ تُ  صات جديدة ات الجامعة لمت دم لالعتماد االكاديمي وا 
  في استخدام التعميم اإللكتروني، العمل، والتوسل تستجيب الحتياجات األطراف المعنية وسوق 

ة، وتسويق خدمات االحتياجات الخاصَّ  يرين وذو قين والمتعثِّ المتفوِّ  الطلالبظم رعاية ودعم نُ 
واالهتمام بالتدريب المستمر  ،واالهتمام ب ضايا البيئة والمجتم  ،والبحثيَّةة الجامعة االستااريَّ 

بني )جامعة 5 اتميَّ ة لمجامعة والكُ ريس، وتحسين البنية التحتيَّ لم يادات وأعضا  هيئة التد
 (ٕٚٔ-ٕٙٔ: ٕٕٓٓ-ٕ٘ٔٓة ة االستراتيجيَّ طَّ ، الخُ سويف
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الجامعة تعمل عمى ترسي  بعد المركزية لديها من خالل تبنى  أنويتضح مما سبق 
وفى نفس لدى أعضائها،  األكاديميةتتج  نحو التنافسية العالمية، وترسي  ال يم سياسات 

وكذلك من خالل  والعالمية،لالستجابة لمتحديات المحمية الوقت تحرص عمى تح يق المرونة 
العموم  مجالي، وخاصة في بعد التميز من خالل تح يق مركز مت دم في التصنيفات العالمية

بعد  أماوالرياضيات، ووجود كميات فريدة من نوعها وت ديم خدمات لممجتم  المحمى لديها، 
كمياتها لمحصول عمى االعتماد بما ينعكس عمى  ت هيلتمرارية فيتمثل في محاولة الجامعة االس

   لدى طالبها5  واإلبداعتاجي  االبتكار  إلىباإلضافة  ٖٕٓٓأدائها وتواف ها م  رؤية مصر 
 : العامليَّةباليطبة للتصييفات  بين ضويف( موقع دامعة 3)

من خالل  العالميَّةم في التصنيفات ز مت دِّ اتجهت الجامعة إلى محاولة تح يق مرك 
ق عمي  في ذلك طمِ أُ و  ٕٕٔٓ/ٙ/ٕٙس بتاري  ت سَّ  يإناا  مركز تطوير األدا  الجامعي والذ

ل مهام المركز في مساعدة الجامعة في أدا  وتتمثَّ  ،وحدة تطوير البحث العممي :الوقت
ة، ودعم االبتكار ومراكز قات الخارجيَّ : التعاون الدولي والعال  وذلك من خاللةرسالتها العمميَّ 

ز وبرا ات االختراع، واالستاارات وربط البحوث بالصناعة، والنار العممي وجوائز التميل 
رف  ال درة  إلىويهدف المركز  ،ة والمؤتمراتالجامعة، ودعم وتمويل الماروعات البحثيَّ 

ة، وتعزيز الروابط بين البحوث يَّ ة والتطوير ة كتابة الماروعات البحثيَّ ة لكيفيَّ التنافسيَّ 
ة ة االستراتيجيَّ طَّ مة باسم الجامعة، وتطوير الخُ والصناعة، وزيادة برا ات االختراع المسجَّ 

ذات معامل الت ثير  الدوليَّةت لمبحث العممي بالجامعة، وتنايط النار الدولي في المجالَّ 
قميميَّ سات محميَّ يئات ومؤسَّ لة من هة مموَّ المرتف ، وتعزيز ال يام بماروعات بحثيَّ   5ةة وا 

-ٜ : دليل وحدة تطوير البحث العممي:ٕ٘ٔٓميا،راسات العُ ، قطاع الدِّ بني سويف)جامعة 
ٕٔ)  

مت الجامعة في ترتيبها في التصنيفات، ونتيجة جهود الجامعة في هذا المجال ف د ت دَّ 
، والمرتبة مٜٕٔٓا عام لمي  عا ٜٔٓبة ت الجامعة المرتَّ حيث احتمَّ  ي( انغها)ومنها تصنيف 

في عموم الصيدلة،  ٖٔٓو ،ةفي العموم البيطريَّ  ٕٔٓات في نفس العام، وفي الرياضيَّ  ٕٔٓ
في المركز األول عمى مستوى جامعات  بني سويفأما في تصنيف التايمز ف د جا ت جامعة 

 ٔٓٔ، وةوالمركز العاار عمى المنط ة العربيَّ  ،مٜٕٔٓ / مٕٛٔٓمصر لمعام الجامعي 
في  ٕٔٓو ،ول الناائةات الدل في اقتصاديَّ  اعالمي   ٓ٘ٔابة، وعمى الجامعات الاَّ  اعالمي  
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في العموم  ٔٓٙص عموم الحياة، وفي تخصل  ٔٓٙتح يق أهداف التنمية المستدامة، و
ا مَّ أة، في العموم الفيزيائيَّ  ٖٔٓفي ال طاع الهندسي والتكنولوجي، و ٖٔٓة، وة والطبيَّ الصحيَّ 

عمى  ٜٔة، وابعة عمى مستوى الجمهوريَّ ف د جا ت الجامعة في المرتبة السَّ  Qsفي تصنيف 
نارة صادرة حول  ،، المركز اإلعالمئٜٕٓ، بني سويف)جامعة  5ةمستوى المنط ة العربيَّ 

  (5اعالمي   بني سويفتصنيفات جامعة 
 ة:امليداىيَّ الدِّزاضة: اثاىًي
 بني سويفبجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةاهن رصد واق  لرَّ يعالل هذا ال سم من البحث ا 

ع ال سم عمى أربعة وفى هذا يتوزَّ  ،العالميَّةبات تفعيل دورها في الدخول لمتصنيفات ومتطمَّ 
نة ، والمجتم  األصمي وعيِّ الدِّراسةة، وبنا  أداة الميدانيَّ  الدِّراسةهي: أهداف  ،ةيَّ محاور رئيس

 ة5 الميدانيَّ  الدِّراسةة، وتحميل نتائل ات اإلحصائيَّ ، والمعالجالدِّراسة
 بيان تفصيمي لتمك المحاور:  يميوفيما 

 ( أٍداف الدزاضة امليداىية: 1)
 بني سويفبجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةعمى واق   التعرلفة إلى الميدانيَّ  الدِّراسةهدفت  
 إلىة كمدخل لدخول الجامعة ة الزمنيَّ راريَّ ز، واالستمة، والتميل المركزيَّ  ة:الثالث ب بعادها

لتدعيم م ترحة اليات سهم في وض  ذلك بما يُ  متطمَّباتعمى  التعرلفو  العالميَّةالتصنيفات 
 5العالميَّةفي ضو  معايير التصنيفات  لمجامعةالهوية التنظيمية 

 : الدِّزاضةوصف أداة  (2)
ة من عرض النظريَّ  الدِّراسةمت إلي  ا توصَّ في ضو  م الدِّراسةال يام ببنا  أداة  تمَّ  

رها، ودينامياتها واستخداماتها من حيث نا تها ومراحل تطول  التنظيميَّةة ويَّ ة لمهُ سس النظريَّ لألُ 
 ومتطمبات تدعيمهاوأبعادها،  التنظيميَّة الُهويَّةتها، وأنواع بالجامعات، وخصائصها وأهميَّ 

تها لمجامعات ومعاييرها من حيث أهميَّ  العالميَّةنيفات بالجامعات، وكذلك عرض لمحور التص
واق  الهوية التنظيمية بالجامعة بابعادها الثالث، وموقعها وأهدافها، وأنواعها ونماذجها، و 

عمى استبانة في صورة أسئمة مغم ة  الدِّراسةولذا اعتمدت   بالنسبة لمتصنيفات العالمية
عبارة( ٘ٙ) ةرى، وكانت تامل في صورتها المبدئيَّ تنتهي بسؤال مفتوح لت ديم م ترحات أخ

 الُهويَّةبات تفعيل دور ومتطمَّ  ،بالجامعات التنظيميَّة الُهويَّةهما: واق  أبعاد  ،محورينفي 
ة عرض االستبانة في صورتها المبدئيَّ  ، وتمَّ العالميَّةلدخول الجامعة لمتصنيفات  التنظيميَّة
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( لإلفادة من توجيهاتهم، التعميميَّةمن أساتذة اإلدارة ( ٔٔمين )عمى مجموعة من المحكِّ 
جرا  التعديالت عميها في ضو  َّرائهم، حتى وصمت إلى صورتها النهائيَّ   ة التي تضمل وا 

 حها الجدول التالي:ومحاور االستبانة يوضِّ  ،عبارة(ٜ٘)
 (3عذٚي )

 ِحبٚس ا٨عزجبٔخ ٚػذد اٌؼجبساد اٌّٛعٛدح ثىً ِحٛس

 ِٗٛضٛػ اٌّحٛس
ػذد 

 اٌؼجبساد

٠َُّٛٙخٚالغ أثؼبد  ا٤ٚي  41 ثبٌغبِؼبد. اٌزٕظ١ّ١َّخ اٌ

 اٌضبٟٔ
٠َُّٛٙخرفؼ١ً دٚس  ِزطٍَّجبد ٌذخٛي اٌغبِؼخ ٌٍزص١ٕفبد  اٌزٕظ١ّ١َّخ اٌ

 .اٌؼب١ٌَّّخ
11 

 55 ا٦عّبٌٟ

 :الدِّزاضةية اجملتنع األصلي وعيِّ (3)
بواق   ،ة ومعهدكميَّ  ٖٔحوالى ويفبني سات والمعاهد بجامعة ميَّ بمغ إجمالي عدد الكُ  

 ،ات الجامعةميَّ ة بكُ راسة ال يادات األكاديميَّ ن المجتم  األصمي لمدِّ معاهد، ويتضمَّ ٖة وميَّ كُ  ٕٛ
المكاتب التابعة لمركز  مديري إلىباإلضافة  ،ات وعمدائهاميَّ ووكال  الكُ  ،وهم رؤسا  األقسام

 الدِّراسة(، واستهدفت ٖٗ٘عات وعددهم )إدارة المارو  يتطوير األدا  الجامعي، ومدير 
 ٜٕٗالحصول عمى  ( استبانة، وعند تجميعها تمَّ ٕٖٛتوزي  ) صمي، وتمَّ المجتم  األ

مت وبذلك تمثَّ   ( استبانةٕٚاستبعاد ) ( استبانة، وتمَّ ٖٗحيث بمغت نسبة الفاقد )  استبانة
ح المجتم  ول التالي يوضِّ والجد ،%5ٗ٘ٚة (، وذلك بنسبة مئويَّ ٕٚٙفي) الدِّراسةنة عيِّ 

  ة:والنسبة المئويَّ  الدِّراسةنة األصمي وعيِّ 
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 (4عذٚي )

خا١ٌّذا١َّٔ  اٌذِّساعخٕخ اٌّغزّغ ا٤صٍٟ ٚػ١ِّ 
(1)*

 

 اٌفئخ َ
اٌّغزّغ 

 ا٤صٍٟ
 ٕخاٌؼ١ِّ 

ٕخ ٔغجخ اٌؼ١ِّ 

ئٌٝ اٌّغزّغ 

 ا٤صٍٟ

 %51.3 21 31 .ّذاء اٌى١ٍبدػُ  (1)

 %53.5 18 53 .بد١ٍَّ ٚو٩ء اٌىُ  (2)

 %62.8 121 214 .سؤعبء ا٤لغبَ (3)

اٌّىبرت اٌزبثؼخ ٌّشوض رط٠ٛش ا٤داء  ِٚذ٠ش (4)

 .اٌغبِؼٟ

26 24 52.3% 

 %85.4 268 354 ا٦عّبٌٟ (5)

 

ات الجامعة ومعاهدها ميَّ التطبيق في جمي  كُ  ضح من الجدول السابق أن  تمَّ يتَّ      
دائها، باإلضافة إلى مديري المكاتب التابعة لمركز ات وعمميَّ عمى رؤسا  األقسام ووكال  الكُ 

مت ة ومدير(، وتمثَّ قيادة أكاديميَّ  ٖٗ٘تطوير األدا  الجامعي، وكان عدد المجتم  األصمي )
ات بالجامعة ميَّ حيث بمغ إجمالي عمدا  الكُ   %5ٗ٘ٚة (، بنسبة مئويَّ ٕٚٙفي) الدِّراسةنة عيِّ 
%، في حين بمغ إجمالي عدد وكال  5ٖٜٓبنسبةمنهم  ٕٛالتطبيق عمى  تمَّ  اعميدً  ٖٔ
%، وقد 5ٖٜ٘منهم بنسبة  ٚٛالتطبيق عمى  ، تمَّ وكياًل  ٖٜابعة لمجامعة ات والمعاهد التَّ ميَّ الكُ 

 وا مدير مَّ أ%، 5ٕٚٙمنهم بنسبة  ٕٛٔالتطبيق عمى  تمَّ  ،ٕٗٓبمغ عدد رؤسا  األقسام 
 وبمغ الذين تمَّ  ،امديرً  ٕٙبمغ عددهم ف د    الجامعيالمكاتب التابعة لمركز تطوير األدا

من  ٕٚٙ ق عميهمطبَّ وبالتالي بمغ إجمالي عدد المُ  ،%5ٖٕٜبنسبة  ٕٗالتطبيق عميهم 
تطوير األدا  إجمالي بنسبة ة بالجامعة ومدير مكتب تاب  لمركز كاديميَّ أقيادة  ٖٗ٘
ٚ٘5ٗ% 5 

                                                 

تةةةةةةةةم الةةةةةةةةد  ل  تةةةةةةةةار    /http://www.bsu.edu.egالم قةةةةةةةة  الر ةةةةةةةةم  لمجامعةةةةةةةةي  ،جامعةةةةةةةةي   ةةةةةةةة   ةةةةةةةة    *
 م 88/88/2989
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 *(: 1ة)املعاجلات اإلسصائيَّ (4)

وذلك   نةة في التحميل اإلحصائي الستجابات العيِّ واألوزان النسبيَّ  استخدم البحث التكرارات 
ا تبًعا ترتيبها ترتيًبا تنازلي   عبارة تمَّ  ة لكلِّ ، وبعد تحديد األوزان النسبيَّ SPSSباستخدام برنامل 

ة يَّ ر عــن درجة المواف ة، ولتحميل نتائل االستبانة استخدمت الجداول التكرار سبي المعبِّ لموزن النِّ 
محور وترتيبها حسب معدالتها، ولتحديد درجة  عبارة تحت كلِّ  ة لكلِّ لحساب النسبة المئويَّ 

ة لمم ياس ذي الدرجات عبارة من العبارات استخدمت طري ة األوزان النسبيَّ  المواف ة عمى كلِّ 
 الثالثة طبً ا لمجدول التالي:

 (5عـذٚي )

 ِغزٜٛ اٌّٛافمخ ِٚذا٘ب ٩ٌعزجبٔخ

 وذلك بعرض  ،مين(حساب الصدق الظاهري )صدق المحكِّ  تمَّ  :سطاب الصدق والجبات
ة عمى عرض االستبانة في صورتها المبدئيَّ  حيث تمَّ   المجالصين باالستبانة عمى المتخصِّ 

د من أن ، لمت كل ( لإلفادة من توجيهاتهمالتعميميَّةمن أساتذة اإلدارة ٔٔمين )مجموعة من المحكِّ 
تعديل االستبانة في ضو  مالحظاتهم، وبعدها  عت من أجم ، وتمَّ ضِ االستبانة ت يس ما وُ 

ة ميَّ عد والدرجة الكُ بُ  ة لكلِّ ميَّ معامالت االرتباط بين الدرجة الكُ   ت االستبانة وحساب قيمُطبِّ 
قيم معامالت االرتباط مرتفعة ودالة عند مستوى داللة  ضح منها أن جمي لالستبانة، ويتَّ 

 د صدق االستبانة5ا يؤكِّ ممَّ   0ٓٔٓ

                                                 

 .SPSSتم معالجي ال  ا ات إحصائً ا  ا ت دام  ر امج  *

 ّٛافمخِغزٜٛ اٌ
دسعخ 

 اٌّٛافمخ

 اٌّذٜ

 ئٌٝ ِٓ

 1.66 1 ضؼ١فخ خل١ٍٍخ ا١ّ٘٤َّ  /ل١ٍٍخ

 2.33 1.66 ِزٛعطخ خِزٛعطخ ا١ّ٘٤َّ  / ِزٛعطخ

 3 2.33 وج١شح خوج١شح / شذ٠ذح ا١ّ٘٤َّ 
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 (6عذٚي )

 ًِّ  خ ٩ٌعزجبٔخ١ٍَّ ِحٛس ٚاٌذسعخ اٌىُ  ِؼبًِ ا٨سرجبط ث١ٓ دسعخ و

وهي دالة عند  ،(0ٚٗٓها أكبر من )ضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط كمَّ يتَّ 
حساب ثبات االستبانة باستخدام  د صدق االستبانة، وتمَّ ا يؤكِّ (  ممَّ 0ٓٔٓمستوى داللة )

ضح من الجدول معامل ألفا كرونباخ، وقد كانت جمي  قيم معامالت الثبات مرتفعة، كما يتَّ 
 التالي:

 (8عــذٚي )

 ل١ّخ اٌضجبد ثطش٠مخ أٌفب ٌّحبٚس ا٨عزجبٔخ

ويمكن االعتماد عميها، وبالتالي  ،كانت جمي  قيم معامالت الثبات مرتفعة ومرضية 
ا ت يس ن محاور االستبانة جميعً إأي )  امحاورهبجمي   الدِّراسةضح مما سبق صدق أداة يتَّ 

في نتائل  ان هناك اتساقً إأي )  محاورهابجمي   الدِّراسةعت ل ياس (، وكذلك ثبات أداة ضِ ما وُ 
 عطي نفس النتائل(5ة مرات سيُ عيد تطبي   عدَّ ن  إذا أُ إ  أي الدِّراسةأداة 

 ة:امليداىّي الدِّزاضةحتليل ىتائر  (5)

 محوريعمى  الدِّراسة عيِّنةة في تحميل استجابات الميدانيَّ  راسةالدِّ مت نتائل تمثَّ   
 وفيما يمي عرض لهذل النتائل: االستبانة،

 اٌّحٛس َ
ِؼبًِ 

 ا٨سرجبط

٠َُّٛٙخٚالغ أثؼبد  1  ,151 ثبٌغبِؼبد. اٌزٕظ١ّ١َّخ اٌ

٠َُّٛٙخرفؼ١ً دٚس  ِزطٍَّجبد 2 ٌذخٛي اٌغبِؼخ  اٌزٕظ١ّ١َّخ اٌ

 .اٌؼب١ٌَّّخٌٍزص١ٕفبد 

132, 

 ِؼبًِ اٌضجبد اٌّحٛس َ

٠َُّٛٙ ٚالغ أثؼبد  1  1811 .ثبٌغبِؼبد اٌزٕظ١ّ١َّخ خاٌ

٠َُّٛٙخرفؼ١ً دٚس  ِزطٍَّجبد 2 ٌذخٛي  اٌزٕظ١ّ١َّخ اٌ

 .اٌؼب١ٌَّّخاٌغبِؼخ ٌٍزص١ٕفبد 
1813 

 1811 ا٦عّبٌٟ 3
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  باجلامعات: التيظينيَّة اهُلويَّةواقع أبعاد  )أ(
بعاد أنة حول واق  عمى استجابات أفراد العيِّ  التعرلفيسعى هذا المحور إلى  المركزيَّة: ُبعد-ٔ

والتي تعني المزايا أو السِّمات العامَّة التي ُينظر إليها  بني سويفبجامعة  تنظيميَّةال الُهويَّة
، عمى أنها جوهر الجامعة، ويتمل التعبير عنها في سياساتها أو أساليب وطرق التاغيل لديها

  حة في الجدول التالي:كما هي موضَّ 
 (1عــذٚي )

٠َُّٛٙخخ وأحذ أثؼبد اٌّشوض٠َّ ك ثٛالغ ٕخ ف١ّب ٠زؼٍَّ فشاد اٌؼ١ِّ أاعزغبثبد  ثٕٟ ثغبِؼخ  اٌزٕظ١ّ١َّخ اٌ

 :ع٠ٛف

 اٌؼجبسح َ

 ا٨عزغبثخ
اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

 دسعـخ

 اٌّٛافمخ
 صغ١ــشح ِزٛعطـخ وج١ـشح

 % ن % ن % ن

1.  
ٔٙب عبِؼخ أغُ اٌغبِؼخ ثرزَّ 

خ رغؼٝ ٌزمذ٠ُ رؼ١ٍُ ثحض١َّ 

 ضح.خ ِز١ِّّ ٚخذِخ ِغزّؼ١َّ 

 ِزٛعطخ 2.11 21.5 86 33.3 15 31.2 112

2.  
ٟ أفىبس ِجزىشح ٌزط٠ٛش رجِّٕ 

اٌجحش اٌؼٍّٟ ٚئعٙبِبرٗ فٟ 

 ٙٛض ثزص١ٕف اٌغبِؼخ.إٌُّ 

 ِزٛعطخ 2.18 31.3 11 32.6 18 38.1 55

3.  

خ ئػذاد ثٕه ٌٍّشى٩د اٌجحض١َّ 

اٌّغزّغ  ِزطٍَّجبدِٓ  ِشزك  

 اٌّإعَّغبدٚاحز١بعبد 

خ خ ٚاٌزطٛػ١َّ اٌخذ١َِّ 

  خ.خ اٌم١َِّٛ ٚا٦ٔزبع١َّ 

 ضؼ١فخ 1.63 58.8 154 21.3 58 21.1 56

4.  
خ خ ِغزمٍَّ ئػذاد ِٛاصٔخ ثحض١َّ 

ٌٍغبِؼخ ػٓ ِٛاصٔخ اٌزؼ١ٍُ 

 .ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ

 ضؼ١فخ 1.55 61.1 163 15.1 51 15.5 53

ئٔشبء ِشوض ٌزط٠ٛش اٌجحٛس   .5

خ ٚص٠بدح إٌشش اٌؼٍّٟ اٌؼ١ٍَّّ 

غُٙ ثّب ٠ُ  ،خفٟ ِغ٩د ػب١ٌَّّ 

فٟ رحغ١ٓ رص١ٕف اٌغبِؼخ 

  .بػب١ًٌّ  

 ضؼ١فخ 1.64 58.3 153 21.8 51 21.1 56

6.   ُِ ً ث١ٓ ا٤ٔشطخ ٚعٛد رىب

بد ١ٍَّ خ ٌٍغبِؼخ ٚاٌىُ اٌجحض١َّ 

 خ ثٙبٚاٌّشاوض اٌجحض١َّ 

 ضؼ١فخ 1.61 55.5 161 11.8 51 21.3 58

ا٦ػ٩ْ ػٓ اٌغ١بعبد   .8

ّخ ٚاٌزشش٠ؼبد إٌّظِّ 

ٌٛظبئف اٌغبِؼخ ٚأٔشطزٙب 

 ٚٚضٛحٙب.

86 
21.5 

 
18 

32.8 

 
114 

35.1 

 

1.51 

 
 ِزٛعطخ

بد ٚاضحخ ٌذٜ ٚعٛد آ١ٌَّ   .1

برٙب ٌٍزؼبًِ ِغ ١ٍَّ اٌغبِؼخ ٚوُ 

ىبٜٚ ٚاٌّمزشحبد ثٙذف اٌشَّ 

 ضؼ١فخ 1.63 51.1 155 21.1 56 21.1 56



 ......................................................................... تدعيم الُهويَّة التنظيميَّة للجامعات المصريَّة

- ٔٔٓٓ - 

 اٌؼجبسح َ

 ا٨عزغبثخ
اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

 دسعـخ

 اٌّٛافمخ
 صغ١ــشح ِزٛعطـخ وج١ـشح

 % ن % ن % ن

 ّؼخ اٌغبِؼخ.اٌحفبظ ػٍٝ عُ 

خ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ٔشش وبفَّ   .5

بد ١ٍَّ ِخ ثىُ اٌجشاِظ اٌّمذَّ 

اٌغبِؼخ ٚششٚط ا٨ٌزحبق 

لغ ا٦ٌىزشٟٚٔ ثٙب ػٍٝ اٌّٛ

 ٌٍغبِؼخ.

 ضؼ١فخ 1.56 64.1 181 16.1 43 15.5 53

رؼذ٠ً ع١بعبد اٌغبِؼخ ٚفك   .11

خ شٚف اٌج١ئ١َّ اٌّغزغذاد ٚاٌظُّ 

 ضؼ١فخ 1.58 62.5 161 16.5 45 21.2 54 .اٌؼب١ٌَّّخٚ اٌّح١ٍَّخ

َِّ رُ   .11 خ ؼٍٓ اٌغبِؼخ اٌمٛاػذ اٌؼب

ُ اٌؼًّ داخً ٕظِّ اٌزٟ رُ 

 ضؼ١فخ 1.61 61.1 163 18.6 48 21.3 58 ٙب. اٌغبِؼخ ٌغ١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ث

خ ِؼٍٕخ ٌز١ّٕخ طَّ ٚعٛد خُ   .12

اٌج١ئخ ٚخذِخ اٌّغزّغ ٚفك 

 خ. ا٨حز١بعبد اٌّغزّؼ١َّ 
 ِزٛعطخ 2.13 28.1 82 33.3 15 35.8 116

ض سعبٌخ اٌغبِؼخ ػٍٝ شوِّ رُ   .13

خ ثّب خ اٌجحض١َّ ا٨سرمبء ثبٌؼ١ٍَّّ 

غُٙ فٟ ر١ّٕخ اٌّغزّغ ٠ُ 

 . بٚػب١ًٌّ   بٚئل١ّ١ًٍ   بِح١ًٍ  

 ِزٛعطخ 2.13 32.2 16 32.6 18 35.2 54

خ رشع١خ اٌم١ُ ا٤وبد١ّ٠َّ   .14

خ بد ا١ٌَّّٕٙ ٚا٤خ٩ل١َّ 

ٌشفؼخ  بثبٌغبِؼخ رحم١مً 

 ٚاعزمشاس اٌّغزّغ اٌغبِؼٟ. 

 ِزٛعطخ 1.51 31.2 112 33.3 15 21.5 86

ْ ث١ٓ ِخشعبد ٛاصُ اٌزَّ   .15

اٌغبِؼخ ٚاحز١بعبد عٛق 

 شاداٌؼًّ ٚفك اٌّزغ١ِّ 

 . اٌؼب١ٌَّّخٚ اٌّح١ٍَّخ

56 21.1 

 

 

55 

 ضؼ١فخ 1.64 56.5 152 22.1

مخ ٚعٛد ع١بعبد ِٛصَّ   .16

ِٚؼزّذح ِٚؼٍٕخ ػٍٝ ِٛلغ 

اٌغبِؼخ ا٦ٌىزشٟٚٔ ٌمجٛي 

ٚرح٠ٍُٛٙ داخً  اٌط٩ُّة

 بد اٌغبِؼخ.١ٍَّ وُ 

 ضؼ١فخ 1.61 61.3 161 11.1 41 21.8 51

ٌٍّٛاسد  اٌزط٠ٛش اٌّغزّشُّ   .18

 ١ٓ)ئداس٠ِّ  :خخ ثبٌغبِؼاٌجشش٠َّ 

١ٓ( ٌزؼض٠ض اٌىفبءاد أوبد١ّ٠ِّ -

 ضؼ١فخ 1.61 61.8 162 15.1 51 21.2 54
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 اٌؼجبسح َ

 ا٨عزغبثخ
اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

 دسعـخ

 اٌّٛافمخ
 صغ١ــشح ِزٛعطـخ وج١ـشح

 % ن % ن % ن

 خ. اٌجشش٠َّ 

خ ِغ رذػ١ُ اٌؼ٩لبد اٌضمبف١َّ   .11

خ اٌؼ١ٍَّّ  اٌّإعَّغبدا١ٌٙئبد ٚ

داخً ِصش  ٚاٌجحض١َّخ

 ٚخبسعٙب.

 ضؼ١فخ 1.55 51.1 155 21.1 88 13.1 35

ؼمذ ششاوبد ِغ اٌغبِؼبد رُ   .15

خ ثٙذف ا٤عٕج١َّ  اٌّإعَّغبدٚ

رحم١ك سؤ٠خ اٌغبِؼخ 

 ٚسعبٌزٙب.

 ِزٛعطخ 1.51 34.5 52 33.3 15 15 16

ٌٍؼجبساد( ا٦عّبٌٟ )ِزٛعظ اٌٛصْ إٌغجٟ   ِزٛعطخ 1.85 

 

   َّممارستها  يتمل ة عد المركزيَّ  ة ببُ ن الممارسات المتعمِّ أضح من الجدول السابق يت
 إلىتزال تفت ر  ال بني سويفن جامعة أعمى  لل ا يدممَّ   (5ٚ٘ٔ) ينسببدرجة متوسطة بوزن 

الجامعة   تاابُ  إلىوربما يرج  ذلك  ،ة بهاالخاصَّ  التنظيميَّةتها د هويَّ ؤكِّ ة التي تُ مات العامَّ السِّ 
ب  رسالة معظم اة ورسالتها التي تُ في سماتها العامَّ  المصريَّةم  غيرها من الجامعات 

 المجتم 5احتياجات  يمبِّ ة تُ ة ومجتمعيَّ ة وبحثيَّ ة تعميميَّ في ت ديم خدم المصريَّةالجامعات 
 يتراوح بين  يجا ت بعض عبارات المحور بدرجة مواف ة متوسطة وبوزن نسب

تها في هويَّ  البحثين اهتمام الجامعة بالجانب أعمى  د ذلكؤكِّ ما يُ وربَّ (، 5ٜٓٔ، 5ٖٕٔ)
ر طوِّ ات في اقتراح األفكار التي تُ ميَّ ات الكُ ضعف ماارك إلى، باإلضافة ايزال ضعيفً  ال التنظيميَّة

 ة المتعمِّ ة بالجامعة دراك العاممين لمسياسات الخاصَّ إة وقمَّ بالجامعة،  يمممن البحث الع
وجود فجوة بين ر عمى ا يؤثِّ ممَّ   ، والتعميم، وخدمة المجتم العممي: البحث ةالثبوظائفها الثَّ 

المرغوبة، وضعف التماثل  التنظيميَّة الُهويَّةوال يادات و  ،مينالحالية لمعام التنظيميَّة الُهويَّة
ضعف سياسات ع د  إلىهذا باإلضافة  ،بين العاممين بالجامعة وبين جامعتهم الوظيفي

المرموقة ذات المرتبة األعمى في  العالميَّةة م  الجامعات فات االستراتيجيَّ راكات والتحالُ الاَّ 
 5العالميَّةالتصنيفات 
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  بين يتراوح  يبعض عبارات المحور بدرجة مواف ة ضعيفة وبوزن نسب جا ت
ن  بالرغم من جهود الجامعة في عمل بنك لمماكالت أ عمىد ذلك (، ويؤكِّ 5٘٘ٔ، 5ٙٗٔ)

وبالرغم من الجهود  ا،يزال ضعيفً  ات بها الميَّ ن التزام الكُ أال إة لمجامعة ة بحثيَّ طَّ خُ ة و البحثيَّ 
ثارل بالنسبة َّن أال إمحاولة رف  ترتيب الجامعة ل الجامعي األدا  التي يبذلها مركز تطوير

ويظهر ذلك في ضعف االستاهادات بالبحوث المناورة في  ،اة ال يزال ضعيفً ات النظريَّ ميَّ لمكُ 
العاممين بالجامعة وال يادات  ية وعباإلضافة ل مَّ ة، ة واالجتماعيَّ مجال العموم اإلنسانيَّ 

مخرجات  بينر العمل بها، ووجود فجوة سيِّ ة التي تُ مجامعة وال واعد العامَّ ة لسياسات العامَّ بال
في السياسات التي وضعتها الجامعة  افت ار إلىبات سوق العمل، باإلضافة الجامعة ومتطمَّ 

بالرغم من سعيها ، العالميَّةو  المحميَّةلممرونة في التعامل م  المستجدات ة تها االستراتيجيَّ طَّ خُ 
 5 ة بهاوضعف سياسات وبرامل تنمية الموارد الباريَّ لك الهدف لتح يق ذ
  ُاضعيفً  اا نسبي  خذت وزنً أة بالجامعة عد المركزيَّ ن العبارات التي ت يس واق  بُ أالحظ ي  

ن  بالرغم من الجهود المبذولة التي ت وم بها الجامعة أنة عمى فراد العيِّ أد عمى اتفاق ا يؤكِّ ممَّ 
زها ميِّ ة لها تُ من ضعف وجود سمات عامَّ  يعاننها تُ أال إ  العالميَّةتصنيفات ال إلىخول في الدل 

دراك العاممين داخل الجامعة بسياساتها وأهدافها إعن غيرها من الجامعات األخرى، وضعف 
لدى  الوظيفي واالندماج التنظيمير عمى التماثل ا يؤثِّ ممَّ   ة التي تريد تح ي هااالستراتيجيَّ 
هيئة أعضا  ا ينعكس عمى ممَّ   بها ةاألكاديميَّ وضعف جهود ترسي  ال يم ، ابه العاممين
ة المرونة في سياسات الجامعة قمَّ  إلىباإلضافة  ،التنظيميَّةتها وعمى هويَّ  التدريس

ن الجامعة ال ا أل نظرً   الت التي تحدث بالمجتم والتحول  العالميَّةو  المحميَّةات واستجاباتها لمتحديَّ 
منها دراسة   الساب ة راساتالدِّ فق م  نتائل 5 وهو ما يتَّ التحديَّاتزل عن هذل تعمل بمع

)  ، ودراسة(ٕٙٔٓبو سيف،أومحمود  ،محمد عبد الفتاح ((، ودراسة ٕٚٔٓ ،بتسام مارىإ)
Myroslava Hladchenk, 2016)  التنظيميَّةة ويَّ دراك العاممين لمهُ إة دت أهميَّ التي أكَّ و 

الت التي جابة لمتحول لمجامعة واالست التنظيميَّة الُهويَّةة في ثير ال يم األكاديميَّ ة بها، وت الخاصَّ 
 5 داخل المجتم 

يسعى هذا المحور إلى التعرلف عمى استجابات أفراد العيِّنة حول واق  بعد التميز:  -ٕ
ها من ُبعد التميلز بجامعة بني سويف، والتي تعني المزايا التي ُتميِّز الجامعة عن غير 

الجامعات األخرى، والتي ُتعتبر مصدر فخر واعتزاز لمجامعة، وهي ما يعت د العاممون 
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كما هي ، ب نها أمور جوهريَّة لمجامعة ُتميِّز جامعتهم عن غيرها من الجامعات األخرى
حة في الجدول التالي  :موضَّ

 (5عــذٚي )

٠َُّٛٙخذ أثؼبد ض وأحك ثٛالغ اٌز١ُّّ ٕخ ف١ّب ٠زؼٍَّ اٌؼ١ِّ  أفشاداعزغبثبد  ثٕٟ ثغبِؼخ  اٌزٕظ١ّ١َّخ اٌ

 .ع٠ٛف

 اٌؼجبسح َ 

 ا٨عزغبثخ
اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

 دسعـخ

 اٌّٛافمخ
 صغ١ــشح ِزٛعطـخ وج١ـشح

 % ن % ن % ن

ٚعٛد ػذد وج١ش ِٓ  1

 اٌزؼ١ّ١ٍَّخاٌجشاِظ 

 ِّٛ ػخ ٚاٌفش٠ذح اٌّزٕ

ٛاوت ثّب ٠ُ 

 اٌؼب١ٌَّّخاٌزٛعٙبد 

 اٌّؼبصشح. 

 ِزٛعطخ 2.15 28.1 82 41.1 115 32.2 16

َ رحم١ك ِشوض ِزمذِّ  2

ٌٍغبِؼخ ِٓ ح١ش 

ي ا٨عزشٙبداد ِؼذَّ 

خ ٤ثحبس اٌؼ١ٍَّّ 

أػضبء اٌزذس٠ظ 

 ٌذ٠ٙب.

11

1 
 ِزٛعطخ 2.15 32.2 16 31.3 11 38.5

رغزة اٌغبِؼخ  3

ض٠ٓ ِٓ اٌّز١ِّّ 

اٌٛافذ٠ٓ ٚأػضبء 

١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ 

 ١ٌٙب.ئاٌخبسط 

 ِزٛعطخ 1.85 53.2 142 11.4 45 21.5 86

ض اٌّشوض اٌّز١ِّّ  4

ٌٍغبِؼخ ِٓ ح١ش 

ِزٛعظ أػذاد 

اٌجحٛس إٌّشٛسح 

خ د د١ٌَّٚ ثّغ٩َّ  بد١ًٌٚ  

فخ ضّٓ ِصَّٕ 

لٛاػذ اٌج١بٔبد 

 .اٌؼب١ٌَّّخ

 ضؼ١فخ 1.61 55.6 155 15.5 52 21.1 56

ص٠بدح ل١ُ عٛائض  5

ض اٌجحضٟ اٌز١ُّّ 

ٌزشغ١غ اٌجبحض١ٓ 

ػٍٝ ا٦عبدح ِٓ 

 ٌٟٚ. خ٩ي إٌشش اٌذ

 ضؼ١فخ 1.51 63.3 165 15.1 41 21.8 51

رغ١١ش اٌؼذ٠ذ ِٓ  6

خ اٌمٛافً اٌزطٛػ١َّ 

- خٕ٘ذع١َّ  – خ)طج١َّ 

خ.. اعزّبػ١َّ 

ٚغ١ش٘ب( ٌخذِخ 

 ضؼ١فخ 1.52 64.4 182 15.1 51 16.5 44
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 اٌؼجبسح َ 

 ا٨عزغبثخ
اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

 دسعـخ

 اٌّٛافمخ
 صغ١ــشح ِزٛعطـخ وج١ـشح

 % ن % ن % ن

 ٟاٌّغزّغ اٌّحٍ

 اٌّح١ظ ثبٌغبِؼخ.

8  ُّٛ ي ٔحٛ اٌزؼ١ٍُ اٌزح

ؼذ ا٦ٌىزشٟٚٔ ػٓ ثُ 

 خوبفَّ  ٩ٟة فٌطُّ ا

 .اٌزؼ١ّ١ٍَّخاٌجشاِظ 

 ضؼ١فخ 1.63 51.1 155 21.3 58 21.6 55

ٚعٛد ِشوض  1

خ ٌٍؼ٩لبد اٌخبسع١َّ 

٠ٙذف ئٌٝ ػمذ 

خ ٚفٟ ششاوبد ثحض١َّ 

خ ِغ ثشاِظ رؼ١ّ١ٍَّ 

خ عبِؼبد ػب١ٌَّّ 

 راد رص١ٕف ِشرفغ.

 ضؼ١فخ 1.52 64.1 181 15.5 53 16.1 43

بد اٌغبِؼخ ١ٍَّ سثظ وُ  5

خ ٚاٌّذ٠ٕخ اٌغبِؼ١َّ 

شجىخ ِؼٍِٛبد ث

 َّٚ دح ثأحذس ِض

 .ذِبد ا٦ٔزشٔذخ  

11

3 
 ِزٛعطخ 2.11 31.8 12 31.8 12 31.6

1

1 

رٛافش اٌّؼبًِ 

خ ٚا٤دٚاد اٌجحض١َّ 

اٌزٟ رضّٓ ٌٍغبِؼخ 

ض٘ب اٌؼٍّٟ ر١ُّّ 

 ٚاٌجحضٟ.

 ِزٛعطخ 1.84 53.2 142 15.5 53 28.1 82

 ِزٛعطخ 1.85 ا٦عّبٌٟ )ِزٛعظ اٌٛصْ إٌغجٟ ٌٍؼجبساد(

  َّممارستها بدرجة  ز يتمل عد التميل  ة ببُ ن الممارسات المتعمِّ أح من الجدول السابق ضيت
ة التي تمتمكها الجامعة مات التنافسيَّ ة السِّ قمَّ عمى  ا يدلل ممَّ   (5ٚ٘ٔ) ينسببوزن و  ،متوسطة

 ن  بالرغم من الجهود التي بذلتها وتبذلهاأ إلىما يرج  ذلك وربَّ  ،خرىم ارنة بالجامعات األ
ة  ن حداثة ناأال إة لمجامعة ضافة المزايا التنافسيَّ اب ة إلة السَّ ة واإلداريَّ كاديميَّ ال يادات األ 

 ة مواردها قد تكون السبب في ذلك5 الجامعة ومحدوديَّ 
 يتراوح بين يوبوزن نسب ،جا ت بعض عبارات المحور بدرجة مواف ة متوسطة 

م من امتالك الجامعة لمعديد من المزايا والتي ن  بالرغأد ذلك يؤكِّ ما وربَّ  ،(5ٚٗٔ، 5ٕٓٛ)
ات ميَّ ع من الكُ األخرى كوجود عدد كبير ومتنوِّ  المصريَّةزها عن غيرها من الجامعات تميِّ 

ميا راسات العُ ة الدِّ وكميَّ  ،ة حاسبات ومعموماتميَّ ككُ   ات فريدة من نوعهاوجود كميَّ  إلىباإلضافة 
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قات التي تحول دون امتالك ن هناك بعض المعوِّ أيرون  العيِّنةفراد أن أال إمة، لمعموم المت دِّ 
ة وجود البرامل الجاذبة ومنها قمَّ  ،زها عن الجامعات األخرىميِّ ة أخرى تُ الجامعة لميزات تنافسيَّ 

واالستاهادات  يالب الوافدين، واقتصار النار الدولميا لمطل راسات العُ برامل الدِّ  ةً الب وخاصَّ لمطل 
ات ميَّ وغياب اب  تام لمكُ  البيطري بِّ ات العموم والصيدلة والطِّ ككميَّ   اتميَّ عمى بعض الكُ  ةالعمميَّ 
الب وكثرة ماكالت مة لمطل الم دَّ  التعميميَّةدمات رقمنة الخِ  إلىة، وضعف التحول النظريَّ 

 وصيانت  بالجامعة5 اإلنترنت
 تراوح بين ي يجا ت بعض عبارات المحور بدرجة مواف ة ضعيفة وبوزن نسب

لدى الجامعة من حيث  التنظيميَّة الُهويَّةوجود فجوة في  د ذلك عمىؤكِّ ويُ  ،(5ٕ٘ٔ، 5ٖٙٔ)
ل نار ة المرغوبة لدى أعضا  هيئة التدريس من حيث معدَّ المثاليَّ  الُهويَّةة و الواقعيَّ  الُهويَّة

لجامعة لتحفيز أعضا  م من االم دَّ  الماديضعف الم ابل  إلىذلك يرج   ، ولعلَّ االبحوث دولي  
كبر من موارد الجامعة عمى أ كم  نفاق إوالذى قد يرج  الى  ي،هيئة التدريس لديها لمنار الدول

عضا  هيئة التدريس لديها ضعف تحفيز الجامعة أل إلىات جديدة، باإلضافة ميَّ كُ  إناا 
  نترنت5ة متاحة عمى موقعها عمى اإل لكترونيَّ إرات راتهم في اكل م رَّ لتحويل م رَّ 
  ُبني بجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةز ك حد أبعاد التميل ن العبارات التي ت يس واق  أالحظ ي
ن  بالرغم من جهود أ عمى العيِّنةفراد أد عمى اتفاق ؤكِّ ا يُ ممَّ   اضعيفً  اا نسبي  خذت وزنً أ سويف

ات كميَّ  كإناا   األخرى زها عن غيرها من الجامعاتميِّ ة تُ تنافسيَّ الجامعة في البحث عن مزايا 
ن أال إ ،األخرىات ميَّ مة وغيرها من الكُ ميا لمعموم المت دِّ راسات العُ ة الدِّ ميَّ فريدة من نوعها ككُ 

، وضرورة ع د سوق العمل متطمَّباتخذ بعين االعتبار ات جديدة األناا  كميَّ إمن  األهمَّ 
ن االندماج م  هذل الجامعات بل البحث ع ي ة ذات مستوى راقاراكات م  جامعات عالميَّ 

ن هناك فجوة في إكذلك فواألساتذة معها،  الطلالبل مة معها وتبادُ وأراكة والتوع د اتفاقات الاَّ 
حيث لم تحاول   المرغوبة التنظيميَّة الُهويَّةالحالية و  الُهويَّةبالجامعة بين  التنظيميَّة الُهويَّة

لي  في المست بل إوما تريد الوصول  ،ة التدريسهيئ ألعضا الجامعة ارح أوضاعها الحالية 
لهم عمى النار في  األهداف، م  التاجي  المستمرِّ ة في تح يق هذل المسئوليَّ  ةوأهميَّ 
راسات فق م  نتائل الدِّ وهو ما يتَّ  ،لذلك المادية مرموقة وزيادة الم ابل ات عمميَّ دوريَّ 
 Denice) ودراسة (،ٕٕٔٓ،فاضل راضي، يعامر العطو دراسة )منها  ،اب ةالسَّ 

Katherine, 2010)، ( بكر سوزانودراسة،ٕٓٔٛ)، الُهويَّةة تحديد أهميَّ  دتأكَّ  والتي 
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بما  الحالية لمجامعة، التنظيميَّةة ويَّ لمهُ  إدراكهم ةوأهميَّ  لدى أعضا  هيئة التدريس التنظيميَّة
 الُهويَّةالحالية  الُهويَّةبين لدى أعضا  هيئة التدريس بالجامعة  الُهويَّةل من فجوة  مِّ يُ 

تاجي   ةوأهميَّ ، التنظيميَّة الُهويَّة أبعاد ك حدز عد التميل ة التركيز عمى بُ هميَّ أو  المرغوبة،
 أعضا  هيئة التدريس وتحفيزهم بما ينعكس عمى أدائهم5

واق   يسعى هذا المحور إلى التعرلف عمى استجابات أفراد العيِّنة حولبعد االستمرارية:  -ٖ
ُبعد االستمراريَّة بجامعة بني سويف، والتي تعني وجود مزايا قابمة لالستمرار م  مرور الوقت، 

حة في الجدول التالي ،كما تتمثَّل في أولويَّاتها التاغيميَّة  :كما هي موضَّ
 (11عــذٚي )

خاعزغبثبد أفشاد  ٠َُّٛٙ خ وأحذ أثؼبد ك ثٛالغ ا٨عزّشاس٠َّ ف١ّب ٠زؼٍَّ  اٌؼ١ِّٕ ثٕٟ ثغبِؼخ  اٌزٕظ١ّ١َّخ خاٌ

 .ع٠ٛف

 اٌؼجبسح َ

 ا٨عزغبثخ
اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

 دسعـخ

 اٌّٛافمخ
 صغ١ــشح ِزٛعطـخ وج١ـشح

 % ن % ن % ن

ٚعٛد ١٘ىً رٕظ١ّٟ  1

د اٌّٙبَ ٚاضح ِٚحذَّ 

ثّب ٠ضّٓ رحم١ك 

سعبٌخ اٌغبِؼخ 

 ٚأ٘ذافٙب.

 ِزٛعطخ 2.15 28.1 82 38.5 111 35.6 55

خ ز١َّ رٛف١ش ث١ٕخ رح 2

ٚرغ١ٙضاد ٚرم١ٕبد 

خ اٌزؼ١ٍُ ِٕبعجخ ٌؼ١ٍَّّ 

  ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ.

 ضؼ١فخ 1.46 65.8 116 15.1 41 15.4 41

بد ٚعٛد اعزشار١غ١َّ  3

داػّخ رٙذف ئٌٝ 

ُ اٌزارٟ ر١ّٕخ اٌزؼٍُّ 

  بد.١ٍَّ ثؼذد ِٓ اٌىُ 

 ضؼ١فخ 1.51 65.5 186 16.5 45 18.2 46

اسرجبط ِغب٨د اٌجحش  4

اٌؼٍّٟ ثبٌغبِؼخ 

 اٌؼب١ٌَّّخٌزٛعٙبد ثب

 اٌّؼبصشح.

 ِزٛعطخ 2.11 31.8 12 31.8 12 31.6 113

ض أػضبء ١٘ئخ ر١ُّّ  5

١ٓ اٌزذس٠ظ ٚا٦داس٠ِّ 

ٚاٌزٟ رغبػذ اٌغبِؼخ 

 ض ٚاٌغٛدح.فٟ اٌز١ُّّ 

 ِزٛعطخ 2.11 25.6 85 32.6 18 38.1 111

ئٔشبء ثشاِظ  6

صبد عذ٠ذح ٚرخصُّ 

رغزغ١ت ٨حز١بعبد 

خ ا٤طشاف اٌّؼ١َّٕ 

ٙبد عٛق ٚرٛعُّ 

 ِزٛعطخ 2.12 28.1 82 33.8 51 35.3 115
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 اٌؼجبسح َ

 ا٨عزغبثخ
اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

 دسعـخ

 اٌّٛافمخ
 صغ١ــشح ِزٛعطـخ وج١ـشح

 % ن % ن % ن

 اٌؼًّ.

اعزخذاَ أحذس  8

بد ا٨عزشار١غ١َّ 

خ ٌزغ٠ٛك اٌزغ٠ٛم١َّ 

ذِبد اٌغبِؼخ خ  

 . ٚاٌجحض١َّخخ ا٨عزشبس٠َّ 

 ضؼ١فخ 1.61 61.4 164 16.5 45 21.8 51

 اٌزحغ١ٓ اٌّغزّشُّ  1

خ ٌٍج١ٕخ اٌزحز١َّ 

بد ثبٌغبِؼخ ٚاٌى١ٍَّ 

ً ٚا٨عزضّبس ا٤ِض

 ٌٍّٛاسد اٌّزبحخ. 

 ضؼ١فخ 1.52 64.1 181 15.5 53 16.1 43

رٛف١ش ِصبدس ثذ٠ٍخ  5

ٌز٠ًّٛ اٌجحٛس 

خ ثبٌغبِؼخ ثّب اٌؼ١ٍَّّ 

 ب.ضٖ ػب١ٌّ ً ٠ضّٓ ر١ِّّ 

 ضؼ١فخ 1.62 55.6 155 11.8 51 21.8 51

فٍغفخ اٌزحغ١ٓ  ٟرجِّٕ  11

ٌّخزٍف  اٌّغزّشِّ 

عٛأت ا٤داء ٌذٜ 

ب اٌغبِؼخ ٚفمً 

 .اٌؼب١ٌَّّخ ٙبدٌٍزٛعُّ 

 ضؼ١فخ 1.56 61.3 161 23.6 63 16.1 43

ا٨ػزّبد ػٍٝ اٌم١بط  11

اٌّمبسْ ثب٤فضً ِغ 

مذ اٌغبِؼبد اٌزٟ حمَّ 

ا ا ِز١ّضً ِشوضً 

 .اٌؼب١ٌَّّخثبٌزص١ٕفبد 

 ِزٛعطخ 2.15 31.1 11 31.8 12 35.3 115

ارٟ اٌّغزّش اٌزم٠ُٛ اٌزَّ  12

ٌٍغبِؼخ ثٙذف رط٠ٛش 

 ا٤داء ٌذ٠ٙب.

 ضؼ١فخ 1.58 63.8 181 16.1 43 21.2 54

 

 )ا٦عّبٌٟ )ِزٛعظ اٌٛصْ إٌغجٟ ٌٍؼجبساد(  

 

 

 ِزٛعطخ 1.85

  َّممارستها  يتمل ة االستمراريَّ عد  ة ببُ الممارسات المتعمِّ  أنضح من الجدول السابق يت
ة طَّ ة المنبث ة عن الخُ طط التنفيذيَّ الخُ  أنعمى  ا يدلل ممَّ   (5ٚ٘ٔ) يبدرجة متوسطة بوزن نسب

وترجمة زة لها ة لمجامعة والمميِّ مات العامَّ من ضعف االهتمام بالسِّ  يعانة لمجامعة تُ االستراتيجيَّ 
ة طَّ ات لمخُ ميَّ دراك العاممين بالكُ إضعف  إلىما يرج  ذلك وربَّ  ،لها ةتاغيميَّ ات ذلك في أولويَّ 
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معة في الفترة الحالية وفى الجا اتأولويَّ  با نهاة لمجامعة وضعف التواصل معهم االستراتيجيَّ 
  المست بل5
 يتراوح بين  يجا ت بعض عبارات المحور بدرجة مواف ة متوسطة وبوزن نسب

ة لمجامعة والتي باستمرارها ات التاغيميَّ ن االستراتيجيَّ أعمى د ذلك ما يؤكِّ وربَّ  ،(5ٕٓٛ، 5ٕٕٔ)
عدم  إلىوربما يرج  ذلك   ةال تزال ضعيفة لها ل إلى ميزات دائمة لمجامعة وسمات عامَّ تتحوَّ 

، العالميَّةو  المحميَّة التحديَّاترات و لمتغيل  في استجابت لمجامعة بالمرونة  ياتسام الهيكل التنظيم
ة طَّ ة عند وض  الخُ األطراف المعنيَّ  َّرا  وبالرغم من الجهود التي تبذلها الجامعة في استطالع

ة في في األبحاث العمميَّ  العالميَّةهات التوجل  يراعد ال تُ قنها أال إلمجامعة  والبحثيَّةة االستراتيجيَّ 
 باألفضلة االعتماد عمى مدخل ال ياس الم ارن ة، وقمَّ ة واإلنسانيَّ ة مجاالت المعرفة الطبيعيَّ كافَّ 

 ت مراكز عالية في التصنيفات التي ح َّ لدى الجامعات من خالل دراسة عوامل النجاح 
  5التنظيميَّةبراتها في هذا المجال بما ينعكس عمى قوة الجامعة واالستفادة من خ العالميَّة
 يتراوح بين يجا ت بعض عبارات المحور بدرجة مواف ة ضعيفة وبوزن نسب 

ات الجامعة، وضعف برامل ميَّ ة لكُ ضعف البنية التحتيَّ د ذلك عمى ويؤكِّ  ،(5ٗٙٔ، 5ٕٙٔ)
مثل الوقف  ،ةلتمويل البحوث العمميَّ صيانتها، ورغم من اتباع الجامعة لتوفير وسائل جديدة 

عدم البحث  إلىوربما يرج  ذلك   تزال تكمفت  ضعيفة ة الالبحثي إال أن دعم األبحاث العمميَّ 
 يعم المالوالحصول عمى الدَّ  والبحثيَّة التعميميَّةعن موارد بديمة من خالل تسويق خدماتها 

 ،اتي المستمر لمجامعةالت ويم الذَّ  وضعف برامل ةالالزم لمبحوث والماروعات التنافسيَّ 
رسال ز منهم أصحاب برا ات االختراع ودعم المتميِّ  الطلالبوتاجي   ة قصيرة ة عمميَّ في مهمَّ  وا 

 5الخارج  إلى
  ُات ل في األولويَّ ة بالجامعة والتي تتمثَّ االستمراريَّ العبارات التي ت يس واق   أنالحظ ي
ت وم  أنة أهميَّ  عمى العيِّنة أفرادد عمى اتفاق ا يؤكِّ ممَّ   اعيفً ض اا نسبي  وزنً  أخذت ةالتاغيميَّ 

ططها في مجاالت التعميم والبحث إعالنها عن خُ من خالل  ةالتاغيميَّ اتها الجامعة بترتيب أولويَّ 
تاحة سياساتها طط، كل العاممين بالجامعة بهذل الخُ  ية ووعز والمااركة المجتمعيَّ والتميل  وا 
منها دراسة  ،اب ةراسات السَّ فق م  نتائل الدِّ وهو ما يتَّ اإلنترنت، قعها عمى ططها عمى مو وخُ 

ورة ر ض دتوالتي أكَّ ، Tuba Bozaykut et all , 2017)، )(ٕٚٔٓ،)نورهان الدين برهان
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واالستفادة من  نترنت،ة عبر موقعها عمى اإل ولوياتها التاغيميَّ أططها و عالن الجامعة عن خُ إ
  لوجيا المعمومات في هذا المجال5ت نيات وأدوات تكنو 

 : متطلَّبات تفعيل دوز اهُلويَّة التيظينيَّة لدخول اجلامعة للتصييفات العامليَّة)ب( 

ويسعى هذا المحور الى التعرف عمى المتطمبات الالزمة لتفعيل دور الهوية   
ح يق تح يق أهدافها في الدخول الى التصنيفات العالمية، وتالتنظيمية وتدعيمها، ل

حة في الجدول التاليمرك مت دم بها،   :كما هي موضَّ
 (11عذٚي )

٠َُّٛٙخرفؼ١ً دٚس  ِزطٍَّجبد  اٌؼب١ٌَّّخٌذخٛي اٌغبِؼخ ٌٍزص١ٕفبد  اٌزٕظ١ّ١َّخ اٌ

 اٌؼجبسح َ

 ا٨عزغبثخ
اٌٛصْ 

 إٌغجٟ

 دسعـخ

 اٌّٛافمخ
 صغ١ــشح ِزٛعطـخ وج١ـشح

 % ن % ن % ن

1.  

اٌجحش ػٓ ثذائً 

ٌز٠ًّٛ عذ٠ذح 

خ ا٤ٔشطخ اٌجحض١َّ 

ثبٌغبِؼبد 

 .اٌّصش٠َّخ

 ِزٛعطخ 2.11 31.8 12 31.8 12 31.6 113

2.  

خ رط٠ٛش اٌج١َّٕ 

ٌٍغبِؼبد  اٌشل١َّّخ

حبعجبد آٌِ 

َّٛ ١ٌَّ ا٢ اثبد خ ٚث

خ ٚرم١ٕبد ٌىزش١َّٔٚ ئ

 خ.غ١ش رم١ٍذ٠َّ 

 وج١شح 2851 12.8 34 16.5 45 81.4 111

3.  
خ ش٠َّ رٛافش اٌحُ 

بء خ ٤ػضا٤وبد١ّ٠َّ 

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ.

 ِزٛعطخ 1.58 36.1 56 31.8 12 33.3 15

4.  

رذس٠ت اٌىٛادس 

خ ِٓ اٌجشش٠َّ 

ػضبء ١٘ئخ أ

اٌزذس٠ظ 

١ٓ ػٍٝ داس٠ِّ ٚا٦

اعزخذاَ 

  اٌزىٌٕٛٛع١ب.

 وج١شح 2.56 13.1 35 18.6 48 65.3 115

ص٠بدح إٌّح   .5

 َّّ خ بد اٌؼ١ٍَّّ ٚاٌّٙ

عبرزح ِخ ٥ٌاٌّمذَّ 

عشاء ٚاٌجبحض١ٓ ٦

اٌجحٛس 

 ٟساعبد فٌذِّ ٚا

ٚي عبِؼبد اٌذُّ 

 وج١شح 2.51 13.1 35 16.1 43 81.1 115
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  ِخ.اٌّزمذِّ 

رٛف١ش اٌحٛافض   .6

خ خ ٚاٌّؼ٠َّٕٛ اٌّبد٠َّ 

غ شغِّ رُ  اٌزٟ

اٌجبحض١ٓ ػٍٝ 

 ئٌٝاٌؼٛدح 

 عبِؼبرُٙ.

 وج١شح 2.61 11.2 31 16.1 43 82.8 154

اثزىبس ٚرط٠ٛش   .8

ضح صبد ِز١ِّّ رخصُّ 

 .بػب١ًٌّ  
 وج١شح 2.62 11.2 31 15.4 41 83.4 156

فزح لٕٛاد   .1

ٛاصً ِغ ٌٍزَّ 

 اٌؼب١ٌَّّخاٌغبِؼبد 

ّؼخ راد اٌغُّ 

ضح ِٓ خ٩ي اٌّز١ِّّ 

ػمذ ثشاِظ 

ِخ ِؼٙب أٌٍزٛ

ٚاٌزجبدي اٌؼٍّٟ 

شاوبد ٚاٌشَّ 

  خ.اٌجحض١َّ 

 وج١شح 2.55 14.2 31 16.1 43 65.8 116

ٔشبء ١٘ئخ ئ  .5

خ ٌشصذ ِغزمٍَّ 

ِٛلغ اٌغبِؼبد 

ِٓ  اٌّصش٠َّخ

١ٕفبد اٌزص

ِٚشالجخ  اٌؼب١ٌَّّخ

 رطج١ك ِؼب١٠ش٘ب.

 ِزٛعطخ 2.12 33.8 51 31.8 12 35.6 55

ئٔشبء ِشاوض   .11

خ ثبٌخبسط صمبف١َّ 

٧ٌػ٩ْ ػٓ 

اٌجشاِظ اٌزٟ 

رمذِٙب اٌغبِؼبد 

  .اٌّصش٠َّخ

 وج١شح 2.51 15.8 42 18.2 46 6881 185

11.   َّٛ اثخ رط٠ٛش اٌج

 ا٦ٌىزش١َّٔٚخ

خ ثىً اٌخبصَّ 

  عبِؼخ ٚرحذ٠ضٙب.

 ِزٛعطخ 2.14 33.1 11 31.1 11 38.1 55

رط٠ٛش اٌجشاِظ   .12

ٚا٤ٔشطخ راد 

 وج١شح 2.51 13.1 35 16.1 43 81.1 115 بثغ اٌذٌٟٚ.اٌطَّ 
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  َّالُهويَّةتفعيل دور  متطمَّباتعمى  العيِّنةفراد أمواف ة ضح من الجدول السابق يت 
 يدلل  ا(، ممَّ 5ٕٗٔ) يبوزن نسب كبيرةبدرجة  العالميَّةلدخول الجامعة لمتصنيفات  التنظيميَّة

ن طة االنطالق لدى الجامعة لمدخول  أن وهي ،باتعمى هذل المتطمَّ  نةالعيِّ  أفرادمواف ة  عمى
 التنظيميَّةسمعتها  عمىلها والتي تنعكس  التنظيميَّة الُهويَّةهي  العالميَّةالتصنيفات  إلى

  العممي5المرموقة في مجاالت التعميم والبحث 

ؼذ ئضبفخ اٌجُ   .13

اٌذٌٟٚ ئٌٝ 

 اٌزؼ١ّ١ٍَّخا٤ٔشطخ 

 ٚاٌجحض١َّخ

 ثبٌغبِؼخ.

 وج١شح 2.55 13.1 35 15.1 41 81.5 152

ٚعٛد سؤ٠خ   .14

خ اعزشار١غ١َّ 

ٚأ٘ذاف  خػب١ٌَّّ 

ٌٍغبِؼبد راد 

 خ. صجغخ ػب١ٌَّّ 

 وج١شح 2.62 12.4 33 13.1 35 84.5 155

ّؼخ رحم١ك عُ   .15

ػب١ٌخ ٌٍغبِؼخ 

 ِٟٚؼزشف ثٙب ف

 اٌجحش اٌؼٍّٟ. 

 وج١شح 2.64 5.4 25 18.2 46 83.4 156

ّؼخ رحم١ك عُ   .16

 ِٟخ فِزمذِّ 

اٌزذس٠ظ ٌغزة 

١ٌٙب ِٓ ئ اٌط٩ُّة

 ٚي.وبفخ اٌذُّ 

 وج١شح 2.51 12.8 34 16.1 43 81.2 151

 سفغ ا٦ٔزبط  .18

اٌجحضٟ اٌؼٍّٟ 

ػٍٝ ِٛلغ 

اٌغبِؼخ 

ا٦ٌىزشٟٚٔ 

غخ ٚرشعّزٗ ئٌٝ اٌٍُّ 

 خ.ا٦ٔغ١ٍض٠َّ 

 وج١شح 2.31 21.8 51 11.8 51 55.6 155

ئٔشبء اٌغبِؼبد   .11

طظ اٌغذ٠ذح ٚفك خُ 

دح ٨عز١ؼبة ِحذَّ 

اٌطٍت اٌّزضا٠ذ 

ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌغبِؼٟ.

 ِزٛعطخ 2.14 38.1 55 21.8 51 41.2 111

 

 ا٦عّبٌٟ )ِزٛعظ اٌٛصْ إٌغجٟ ٌٍؼجبساد(

 

 وج١شح 2.41
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  5ٕٙٗ)بين يتراوح  يوبوزن نسبكبيرة جا ت بعض عبارات المحور بدرجة مواف ة ،
 اإللكترونيستعداد ة االيتف ون عمى أهميَّ  العيِّنة أفراد أند ذلك عمى (، وربما يؤكِّ 5ٖٕٛ

، وذلك من ةسات رقميَّ مؤسِّ  إلى المؤسَّساتولة نحو تحويل هات الدَّ لمجامعة لمتوافق م  توجل 
ت نيات الحدث أرة، وتدريب أعضا  هيئة التدريس عمى ة متطوِّ خالل توفير بنية رقميَّ 

مة في األساتذة لمجامعات ذات المرتبة المت دِّ  إيفاد إلىة الحديثة، باإلضافة التكنولوجيَّ 
 إلىباإلضافة اراكة معها،  اتفاقات، ون ل خبرات هذل الجامعات، وع د العالميَّةالتصنيفات 

 احتياجات يليها وفى نفس الوقت تراعإ الطلالبتجذب  ومميزةصات جديدة استحداث تخصل 
في التسويق لمبرامل والخدمات التي  الدوليَّةواستغالل المؤتمرات والمعارض سوق العمل، 

 ططوالخُ عند وض  السياسات  الدوليعد بعين االعتبار البُ  واألخذت دمها الجامعة لطالبها، 
هيئة التدريس بها عمى موق   ألعضا ورف  األبحاث المتميزة ، والبحثيَّة التعميميَّةواألناطة 

  من لغة5 ألكثرلجامعة وترجمتها ا
 بين يتراوح  يوبوزن نسبمتوسطة  جا ت بعض عبارات المحور بدرجة مواف ة

 ةاألكاديميَّ ة ريَّ ة توافر الحُ عمى أهميَّ  العيِّنة أفراد عمى اتفاقد ذلك ويؤكِّ  (،5ٕٕٓ، 5ٕٓٛ)
، لمبحوث والدوليَّة لميَّةالعاهات ة وفق التوجل العمميَّ  ب بحاثهمهيئة التدريس في قيامهم  ألعضا 
ناا  بالبحث في خبرات الجامعات ذات  ينعْ مَ  الجامعيمكتب تاب  لمركز تطوير األدا   وا 

ناا ة االستفادة من خبراتها بالنسبة لمجامعة، وكيفيَّ  العالميالتصنيف  ات الجديدة ميَّ الكُ  وا 
  5بات سوق العملوفق الطمب ومتطمَّ 

  ُلدخول الجامعة  التنظيميَّة الُهويَّةتفعيل دور  متطمَّبات الحظ أن العبارات التي ت يسي
ن أة أهميَّ عمى  العيِّنةد عمى اتفاق أفراد ؤكِّ ا يُ ممَّ   اكبيرً  اا نسبي  أخذت وزنً  العالميَّةلمتصنيفات 

التي تحدث من حولها،  العالميَّةو  المحميَّةالتحوالت  يراعتُ ة ة قويَّ ة تنظيميَّ يكون لمجامعة هويَّ 
ات الجامعة لمجامعة واستغاللها، وترتيب أولويَّ  زةوالمميِّ ة مات التنافسيَّ لتركيز عمى السِّ وا

ة داخل الجامعة واألخالقيَّ  ةاألكاديميَّ طط العاجمة لتنفيذها ونار ال يم ووض  الخُ  ةالتاغيميَّ 
و نجاح ن نجاح الجامعة هأو  ،نوتنمية االنتما  لمجامعة داخل أعضا  هيئة التدريس والعاممي

 لهم5 
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 الكطه اخلامظ

يف ضوء معايري التصييف  املصسيَّةللذامعات  التيظينيَّة اهُلويَّة لتدعيهات املكرتسة ليَّاآل

 .العامليَّة

 الُهويَّةة حول لمبحث بما تضمن  من تحميالت نظريَّ  النظري طارا ورد باإلا ممَّ انطالقً  
رها، ودينامياتها بالجامعات، ومراحل تطول من حيث نا تها  وأبعادهالمجامعات  التنظيميَّة

بات متطمَّ بالجامعات وأبعادها، و  هاأنماطتها بالجامعات، و وأهميَّ  التنظيميَّة الُهويَّةائص خصو 
لمجامعات  العالميَّةالتصنيفات ة ، وفى ضو  ما عرض  البحث من أهميَّ بالجامعات هاتدعيم

تصنيف التايمز البريطاني و  ،انغهايتصنيف جامعة  ): ونماذجها وأنواعها، وأهدافها
واق  حول  بني سويفبجامعة  ةاألكاديميَّ ال يادات  وَّرا ، وويبومتركس(، العالميَّةلمجامعات 

 يمكن وض  ـــ العالميَّةخول لمتصنيفات بات تفعيل دورها في الدل ومتطمَّ  التنظيميَّة الُهويَّة
في ضو  معايير التصنيف  بني سويفبجامعة  ةالتنظيميَّ  الُهويَّةلتدعيم زمة ات الالَّ اآلليَّ 

 ـــز التميل  ـــة )المركزيَّ  ة:الثالث الُهويَّة أبعادفي  اتاآلليَّ استعراض هذل  وسيتمل  ،العالميَّة
 ي توضيح لكل  ، وفيما يمب عمى ذلكبل التغمل قات تنفيذها وسُ ة(، ثم عرض لمعوِّ االستمراريَّ 

  منها:
يف ضوء معايري التصييف  بين ضويفظامعة  التيظينيَّة اهُلويَّةاشمة لتشطني ات اللَّ: اآلليَّاوًلأ

 :العامليَّة

ة بجامعة ز، واالستمراريَّ ة، والتميل ات تحسين أبعاد المركزيَّ ات في َّليَّ ل هذل اآلليَّ وتتمثَّ  
 ات وخطوات تطبي ها: عرض لهذل اآلليَّ  ي، وفيما يمبني سويف

يف ضوء معايري  بين ضويفظامعة  التيظينيَّة اهُلويَّةبعاد أ كأسدة املسكصيَّعد ات حتطني ُب( آلي1َّ)

 : العامليَّةالتصييف 

ة واألطراف المعنيَّ  والطلالبين(، داريِّ إ)أعضا  هيئة تدريس،  )أ( تمكين العاممين بالجامعة
من خالل ع د  ة لدى الجامعةطط العامَّ وض  السياسات والخُ  منوأصحاب المصالح 

 أصحاب المصالح ةً وذلك لتمبية احتياجاتهم وخاصَّ   زمة لذلكدوات وورش العمل الالَّ لنَّ ا
 5  واألطراف المعنية
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زة لمجامعة ة والمميِّ مات العامَّ ن وتعريفهم بالسِّ يد والمعيدلمعاممين الجدل  التنظيميَّة)ب( التهيئة 
ات ميَّ ة بالكُ ادات األكاديميَّ من خالل ع د ل ا ات م  ال ي ةططها المست بميَّ وتاريخها وخُ 

 إلىة التي تسعى أهدافها االستراتيجيَّ  همِّ أوالجامعة لمتعريف بتاري  الجامعة ورسالتها و 
 5 تح ي ها

ة من عراف وقيم مستمدَّ أة لمجامعة بما تضم  من قوانين و المعياريَّ  الُهويَّة)ج( التوازن بين 
ة بما تضم  النفعيَّ  الُهويَّةخدمة المجتم (، و  ـــ العمميالبحث  ـــ)التعميم ة: الثالث وظائفها

وذلك من خالل اتباع   ةة رايدة، وتخفيض التكاليف، وزيادة العوائد الماليَّ من قيم اقتصاديَّ 
مها المراكز  دِّ التي تُ  والبحثية التعميميَّةدمات واضحة لتسويق الخِ  ةإجرائيَّ سياسات 

نارها في  ة التي يتمل ها عمى األبحاث العمميَّ من لإلنفاقوالوحدات ذات الطاب  الخاص 
 5 ية الماهورة والمعتمدة من تصنيف انغهات العمميَّ المجالَّ 

مكاناتهاالجامعة  أهداف)د( تح يق التوافق بين قيم واتجاهات العاممين وبين  ب وذلك لتجنل   وا 
من خالل  ي ها تح إلىة وبين األهداف التي تسعى الجامعة الصراع بين أهدافهم الاخصيَّ 

 ة5 افافيَّ  أكثرالتجاهاتهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم بنحو  ال ياس المستمرِّ 
ة عن والعاممين واألطراف المعنيَّ  الطلالبلسياسات وبرامل الجامعة من  )ه( الت ييم المستمرل 

من واست بال اقتراحاتهم لعالج ما يظهر  طريق وض  استبانات لذلك عمى موق  الجامعة
 5 ماكالت وبحث تنفيذها

 5 العالميَّةومعايير التصنيف  التنافسيالوض  ن رؤية الجامعة ورسالتها ن تتضمَّ أ)و( 
المرموقة لتحسين قدرات  العالميَّةة م  الجامعات ومراكز البحوث فات استراتيجيَّ )ح( ع د تحالُ 
م  هذل الجامعات تسمح  مةوأتوذلك من خالل ع د اتفاقات   والبحثيَّةة كاديميَّ الجامعة األ 

، ماتركةالة تنافسيَّ الماروعات ، والببحوث الفريقوال يام  ،واألساتذة الطلالببتبادل 
  5الماترك عمى رسائل الماجستير والدكتورال واإلاراف

يادة والتعاون والرِّ  ،العمميد كالتفرل   ة لدى العاممين بالجامعةن تسود ال يم اإليجابيَّ أ)ط(  
زمة من قبل إدارة الجامعة الالَّ  اتاآلليَّ ووض   واالبتكار واإلبداعريق وااللتزام وروح الف

ن تكون هذل ال يادات قدوة لمعاممين بالجامعة أو  ،لتاجي  هذل ال يم والحرص عمى تواجدها
 الماديعم عمى ت ديم برا ات االختراع وت ديم الدَّ  الطلالب، وتاجي  في هذا المجال

 5 لهم والمعنوي
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سهم في استرجاع الخبرات الساب ة عند مواجهة ماكالت ة لمجامعة تُ ى( عمل ذاكرة تنظيميَّ )
  بالجامعة5دعم ال رار ظم قواعد البيانات ونُ  إناا وذلك من خالل  ،جديدة

يف ضوء معايري  بين ضويفظامعة  التيظينيَّة اهُلويَّةبعاد أسد أص كات حتطني بعد التنيُّ( آلي2َّ)

 : امليَّةالعالتصييف 

ميا راسات العُ ة الدِّ كميَّ  :مثل ،الجديدة الغير موجودة بالجامعات األخرى اتميَّ تفعيل دور الكُ )أ( 
ة راسيَّ وذلك من خالل عرض برامجها الدِّ  ،ليهاإالوافدين  الطلالبمة في جذب لمعموم المت دِّ 

الممتح ين بها  طلالبالمن  عدد أكبرهم في جذب سالب بما يُ مها لمطل وخدماتها التي ت دِّ 
  ا لتصنيف التايمز5وف ً 
وذلك  ،ة الصيدلة بالجامعةبكميَّ  ةاإلكمينيكيَّ يدلة لبرنامل الص الطلالبعدد من  أكبرجذب  )ب(

  مها لمممتح ين ب  من فرص عمل وغيرها5من خالل التعريف بالبرنامل والمزايا التي ي دِّ 
في تحسين  الجامعية ومركز تطوير األدا  حثيَّ المدينة الب إناا االستفادة من ماروع )ج( 

وذلك من خالل قيام المركز بمكاتب  المختمفة في  ،الدوليترتيب الجامعة في التصنيف 
وت هيل أعضا   (انغهاي)المعتمدة من تصنيف  العالميَّةو  المحميَّةدراسة معايير الجوائز 

  هيئة التدريس لمحصول عميها5
ميا بالجامعة لضرورة تحسين ترتيب الجامعة في العُ  ةاألكاديميَّ يادات االستفادة من دعم ال  )د(

ة ات النظريَّ ميَّ وذلك من خالل تاجي  أعضا  هيئة التدريس بالكُ  ،تصنيف الجامعات
المرموقة وتذليل  العالميَّةت لبحوثهم في المجالَّ  الدوليم لمنار عمى الت دل  ةواإلنسانيَّ 

 5 يل تح يق ذلكعاب التي تواجههم في سبالصِّ 
ة طَّ وض  الخُ  :مثل  ةااتراك الجامعة في العديد من الماروعات ال وميَّ  االستفادة من)ه( 

ناا  ا  ، و ةناا  بنك لممعامل واألجهزة العمميَّ ا  ، و المصريَّةة لمجامعات ة ال وميَّ البحثيَّ 
 كة فيزمة لمماار س الخبرات الالَّ كساب أعضا  هيئة التدريإفي  البحثيصندوق لموقف 
 العالميَّةو  المصريَّةوذلك من خالل فتح قنوات االتصال م  الجامعات  ،هذل الماروعات

 5 لتبادل ونار الخبرات
ة ألبحاث أعضا  م لمجامعة من حيث معدل االستاهادات العمميَّ تح يق مركز مت دِّ )و( 

ش العمل زمالئهم من خالل ع د ور  إلىن ل خبراتهم  ياالستعانة بهم فو  التدريس لديها
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تصنيف  يت المعتمدة فالمجالَّ  يف وخاصةً ، هيئة التدريس أعضا ودورات تنمية قدرات 
 nature & scince5مجمتي  مثل الدولي ي(انغها)

وغيرها( لخدمة  ة55اجتماعيَّ ـــ  ةهندسيَّ ـــ  ة)طبيَّ  :ةالعديد من ال وافل التطوعيَّ  ز( تسيير)
 ذلك5 في األساتذةتفادة من خبرات المحيط بالجامعة واالس يالمجتم  المحم

يف ضوء معايري  بين ضويفظامعة  التيظينيَّة اهُلويَّةبعاد أ كأسدة عد االضتنسازيَّات حتطني ُب( آلي3َّ)

 : العامليَّةالتصييف 

ة راسيَّ ة وبرامجها الدِّ )أ( استخدام م اط  الفيديو التي تسرد تاري  الجامعة وأهدافها االستراتيجيَّ 
  5اإللكترونيعمى موق  الجامعة  ة بهاالخاصَّ  الذاتيَّةراسات والدِّ  التعميميَّةا وخدماته

نترنت واالستفادة ة عمى موق  اإل لسياسات وبرامل الجامعة التنفيذيَّ  جرا  الت ييم المستمرِّ إ)ب( 
صة وذلك من خالل استبانات مخصَّ  ،و أصحاب المصمحةأ الطلالبمن نتائج  سوا  من 

 5 اة الخروج بنتائل من هذل االستبانات لتحسين أدا  الجامعةلذلك ومراع
التي  والبحثيَّة التعميميَّةدمات تسويق البرامل والخِ وض  سياسات لع د ندوات لمترويل و )ج( 
  ة5سات واألطراف المعنيَّ كبيت خبرة لممؤسَّ   مها الجامعة دِّ تُ 
ع هذل ومراعاة تنول  الجامعة االهتمام بزيادة مناورات الجامعة وحجمها عمى موق )د( 

 5 (ويبو متركس)يم تصنيف ي( وفق ت doc، ppt , pdf , and PS)المناورات 
ألكثر من لغة المناورة لدى أعضا  هيئة التدريس بالجامعة  الدوليَّةترجمة األبحاث )ه( 

تاحتها   لمجامعة، ونار رسائل الماجستير والدكتورال عمى موق اإللكترونيعمى الموق   وا 
مكتب  إناا وذلك من خالل  ،ةتها الفكريَّ ولكن باكل يضمن حماية ح وق ممكيَّ   الجامعة

  زة5سائل المتميِّ تاب  لمجامعة لترجمة األبحاث والرَّ 
وتكون تابعة لمركز تطوير األدا   ،اتميَّ بالكُ  التنظيمية بالهيكل إناا  وحدات بحثيَّ )و( 

هيئة التدريس وتذليل الع بات التي  أعضا  بلقِ  من انار البحوث دولي   الجامعي لمتابعة
 ذلك5تعترضهم في 

ة والحاسب اآللي واإلنترنت غة اإلنجميزيَّ ة ألعضا  هيئة التدريس في المل إعداد حزم تدريبيَّ )ح( 
 اآلدابة ة بكميَّ غة اإلنجميزيَّ واالستفادة فيها من خبرات أعضا  هيئة التدريس ب سم المل 

تاحة محتواها عمى موق  الجامعةمةميا لمعموم المت دِّ راسات العُ ة الدِّ ميَّ ، وكاأللسنة وكميَّ   ،، وا 
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عداد لذلك وتحفيز أعضا  هيئة التدريس الجتياز اختبارات هذل  زمةالالَّ االختبارات  وا 
 5وراتالدَّ 
وعمل جوائز ت دمها  ،ذات الت ثير المرتف  العالميَّةت زيادة مكاف ة النار في المجالَّ  )ط(
، وتاجي  أعضا  هيئة التدريس والباحثين زين في مجال النار الدوليجامعة لممتميِّ ال

وذلك من خالل تخصيص نسبة من عائد  ،الدوليَّةدوات والمؤتمرات عمى المااركة في النَّ 
 ة5اب  الخاص لحساب نار البحوث العمميَّ المراكز والوحدات ذات الطَّ 

ة عداد البحوث العمميَّ إة في كاديميَّ ة األ ريَّ ة والحُ يَّ منح أعضا  هيئة التدريس االست الل)ى( 
 5سهم في خدمة المجتم ة التي تُ جرا  البحوث التطبي يَّ إوتاجيعهم عمى 

ة صات العمميَّ في التخصل  العالميَّةهات ات ت خذ في اعتبارها التوجل ميَّ ة لمكُ طط بحثيَّ وض  خُ  )ك(
 المختمفة5

في مجال تصميم محتوى  العالميَّةمة في التصنيفات ت المت دِّ االستفادة من خبرات الجامعا )ل(
 طة لزيادة الروابط التي يست بمها موق  الجامعة من الخارج5 ووض  خُ  ة،األكاديميَ المواق  

يف ضوء معايري التصييف  بين ضويفظامعة  التيظينيَّة اهُلويَّةحتطني ات تيفير آليَّ قاتمعوِّ: اثاىًي

 ب عليَا: التغلُّ بلوُض :العامليَّة

العاممين  لدىالمدركة  التنظيميَّة الُهويَّةبين  لدى الجامعة التنظيميَّةة ويَّ فجوة لمهُ  وجود -ٔ
ب عمى ذلك التغمل  ويمكن ،ة والمرغوبةالمثاليَّ  الُهويَّةبالجامعة وأعضا  هيئة التدريس و 

زة لها والواق  ة المميِّ مات العامَّ ة لمجامعة والسِّ توضيح األهداف االستراتيجيَّ  من خالل
لي  باالعتماد إوما تريد الجامعة الوصول  ،عوبات التي تواجههاالحالي لمجامعة والصل 
 لديها5العاممين عمى كفا ات وقدرات 

ة والتي تتعامل م  الجامعة وتستفيد لدى األطراف المعنيَّ  التنظيميَّةضعف الصورة  -ٕ
زة مات المميِّ براز السِّ إة جهودها في لديها وقمَّ  التنظيميَّة الُهويَّةبمخرجاتها نتيجة ضعف 

دوات ع د النَّ  ب عمى ذلك من خاللويمكن التغمل  ،مهاالتي ت دِّ  التعميميَّةدماتها لديها وخِ 
التي يمكن  والمجتمعيَّة التعميميَّةدماتها ة وخِ راسيَّ ة الجامعة وبرامجها الدِّ ة بهويَّ التعريفيَّ 

ة وسوق العمل لمواصفات عمى احتياجات األطراف المعنيَّ  فالتعرل وكذلك  ،ن ت دمهاأ
  لديها5الخريل 
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لديها  ةالعامَّ مات وتاريخها والسِّ  التنظيميَّةة الجامعة العاممين بالجامعة لهويَّ  يوعة قمَّ  -ٖ
الخطاب  ب عمى ذلك من خاللويمكن التغمل  ،مصدر فخر لديهم عدل زة التي تُ مات المميِّ والسِّ 
 إلىزة وواقعها وما تصبو ة والمميِّ الجامعة لمعاممين لديها بسماتها العامَّ   من الموجَّ 

فراد ة األويَّ بين هُ  التنظيميمل عمى بذل الجهود لتح يق التماثل عوال ،أهدافتح ي   من 
  تعارضها5ة الجامعة وعدم وهويَّ 
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 ، العدد الثا  . 34الم ص رة، المجمد 

مصر ي ف  ي لمجامعات ال(: تص ر مقترح لدعم الم زة الت اف  2988) آ ر نمر ة ممد ح ع د اهلل  .35
تصدرها كم ي التر  ي، جامعي   ر ع د، -مجمة كمية التربيةض ء معا  ر  عض التص  فات العالم ي، 

  ،      . 24العدد 
، الدار الجامع َّي لمت ز   التنظيم اإلداري في المجتمعات المعاصرة(: 2995مصطف  أ    كر) .36

  ال شر، اإل ك در َّي.
لمؤتمر  مقدمي التعر    تص    الجامعات  ارت اطه  ال  ع ي،  رقي عمل (:2994 ادر أ    م ) .37

دارة ض ط ال  ع ي ف  الفترة من النوعية في التعميم الخاص الفمسطيني ةةة  3، الم عقد  إدارة التر  ي  ا 
   ل  ، جامعي القدس المفت حي. 5

هم أم حق قي،  رقي عمل مقدمي إل  ( القدرة الت اف  َّي لمجامعات العر  َّي   2988 اد ي ح ن ال  د ) .38
المؤتمر الد ل  العاشر لممركز  ال درة التنافسيَّة لمجامعات العربيَّة في ضو  مجتم  المعرفةمؤتمر 

 ، القاهرة، المجمد األ ل.ف را ر 8 2ةةةةةةةةة 8 9العر   لمتعم م  الت م ي الم عقد ف  الفترة من 
(: م ق  الجامعات العر  َّي من التص  فات 2983ن ز ان )  ر الهدى   ط ي،  ر مي أ شن،  ا  مان   .39

ةةةةةة 2الم عقد ف  الفترة  الثالث لضمان جودة التعميم العاليالعالم َّي، المؤتمر العر   الد ل  
  جامعي الز ت  ي، األردن. 4/4/2983

ت ظ م َّي لأل تاذ أثر تك  ل ج ا االتصال الحد ثي ف  تشك ل الُه  َّي ال(: 2987  رهان الد ن  رهان) .49
ال احث: درا ي م دا  َّي عم  أ اتذة كم ي التك  ل ج ا الحد ثي لممعم مات  االتصال  جامعي  رقمي 

، كم ي العم م اإل  ا  َّي  االجتماع َّي، جامعي قاصدي مر اح، رسالة ماجستير غير مناورة م ذًجا، 
  رقمي، الجزائر. 

، المجمة الدوليَّة لضمان الجودةز المؤ َّ    الجامعات المصر َّي، (: تحق ق التم ُّ 2988 ا ر م م ن ع اس ) .48
 تصدرها جامعي الزرقاء، األردن، المجمد األ ل، العدد الثا  . 
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