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 ShazliGalal.8@azhar.edu.eg: البرید االلكتروني
  :ملخــص

هدفت الدراسة إلى تقدیم تصور مقترح لتطویر سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهـر 
في ضوء توجهها االستراتیجي، وذلك من خالل تعرف األسـس الفكریـة للـشراكة المجتمعیـة 

داري المعاصر، ورصد جهود الشراكة المجتمعیة بجامعة بالمؤسسات الجامعیة في الفكر اإل
ًاألزهر وفقا لتوجهها االستراتیجي، والكشف عـن أوجـه االتـساق واالخـتالف بـین ممارسـات 
ــة بجامعــة األزهــر وتوجههــا االســتراتیجي، ورصــد وتحلیــل أهــم  وجهــود الــشراكة المجتمعی

ًجامعة األزهر والتي تشكل عائقا الصعوبات التي تواجه تنفیذ سیاسات الشراكة المجتمعیة ب
ُأمام تحقیق توجهها االستراتیجي، وتحدید أهم العوامل التي تساعد علـي نجـاح تنفیـذ هـذه 

ـــسیاسات ـــة المـــنهج . ال ـــا اســـتخدمت المقابلـــة "واســـتخدمت الدراســـة الحالی الوصـــفي، كم
ل التـصور الشخصیة المقننة كأداة لها، أیضا تم بناء اسـتمارة السـتطالع آراء الخبـراء حـو

ــي ضــوء توجههــا االســتراتیجي،  ــة األزهــر ف ــة بجامع ــشراكة المجتمعی ــسیاسات ال ــرح ل المقت
غیاب المتابعـة الفعالـة لتنفیـذ سیاسـات : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها

وقـدمت الدراسـة العدیـد . الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر فـي إطـار توجههـا االسـتراتیجي
إصدار خطط تشغیلیة توضح اآللیات التفصیلیة لتنفیذ سیاسات : ، من أهمهامن التوصیات

الشراكة المجتمعیة، ومراحل اإلنجاز ووسائله ضمن جدول زمني محدد، وأسالیب تمویلهـا، 
ومـسئولیة تنفیـذها، وتطـویر أسـالیب متابعتهـا لــضمان التـزام الجهـات المعنیـة بتنفیـذ هــذه 

  .السیاسات
، التخطـیط  التوجـه االسـتراتیجي سیاسات، الـشراكة المجتمعیـة،طویر، ت:الكلمات المفتاحیة

  .االستراتیجي
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Abstract 
The study aimed at presented a suggested Prospective for 
developing community partnership policies at Al-Azhar 
University in terms of its strategic orientation, through identifying 
the intellectual foundations of community partnership in 
university institutions in contemporary management thought, 
exploring the efforts of community partnership at Al-Azhar 
University according to its strategic orientation, revealing the 
consistencies and differences between the practices and efforts of 
community partnership at Al-Azhar University and its strategic 
orientation, and exploring and analyzing the most important 
difficulties in implementing community partnership policies at Al-
Azhar University. The current study used the "descriptive" 
approach, and the structured interview as a tool. Also, a 
questionnaire was constructed to solicit expert opinions on the 
proposed vision of community partnership policies at Al-Azhar 
University in terms of its strategic orientation. The study reached 
several results, including: The absence of effective follow-up to the 
implementation of community partnership policies at Al-Azhar 
University within its strategic orientation. The study presented 
several recommendations, the most important of which were: 
Developing operational plans that clarify detailed mechanisms for 
implementing community partnership policies, the phases and 
means of achievement within a specific schedule, the methods of 
funding them, responsibility for their implementation, and 
developing methods of their follow-up to ensure that 
relevant authorities are committed to implementing these policies.
  
keywords: Developing ,Policies, Community Partnership, 
Strategic Orientation, Strategic Planning. 
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  :مقدمــة
ًتــؤدي المؤســسات الجامعیــة دورا حیویــا فــي التنمیــة المجتمعیــة علــي اخــتالف  ً
ُمجاالتها، وذلك من خالل ما تقدمه ألبنائهـا فـي مجـاالت التعلـیم والتـدریب والتثقیـف، ومـا 
ُتقدمـه لمجتمعهــا مــن بحـوث نظریــة وتطبیقیــة، ومـا تــسهم بــه مـن إعــداد وتخــریج علمــاء  ُ ُ

متخصصین والفنیـین، الـذین هـم األسـاس فـي ارتقـاء العلـم والعمـل، وباحثین وغیرهم من ال
وهم أكثر قدرة علي إنتاج وتوظیف المعرفة بكافة صورها ومجاالتها، عـالوة علـي مـا تقـوم 
به المؤسسات الجامعیة من تعاون مع القطاعـات اإلنتاجیـة والخدمیـة مـن خـالل امتالكهـا 

  .)1(جتمعلمراكز الدعم للعدید من القطاعات داخل الم
 إحــدى أهــم المفــاهیم Community Partnershipوتعــد الــشراكة المجتمعیــة 

ًالمــستحدثة التــي تتبناهــا العدیــد مــن الجامعــات؛ نظــرا لكونهــا إحــدى اآللیــات المهمــة فــي  ُ
تحقیـــق األهــــداف االســـتراتیجیة للتعلــــیم فــــي المجتمـــع، مثــــل تحقیـــق التنمیــــة الــــشاملة 

كمـا تعـد الـشراكة شـكل مـن .  مجتمـع العمـل والمعرفـةوالمستدامة، والـسیر فـي اتجـاه دعـم
أشكال التعاون ونوع من التقارب الذي یحدث بین المؤسسات، وهـي فـي حقیقتهـا عقـدا أو 
اتفاقا بعید المدى یحدث بین جهتین أو أكثر قـائم علـى التعـاون فیمـا بـین الـشركاء، وهـذا 

ٕ وانما قد تكون مساهمة فنیة التعاون ال یقتصر فقط على مساهمة كل منهم في رأس المال
أو معرفة تكنولوجیة، وهي تقارب ألجل التعاون في مشروع معین، أو نشاط خاص بتكثیف 
وتنــسیق المجهــودات وتبـــادل الكفــاءات والوســائل والمـــصادر األساســیة، وتنــوي تحـــسین 

تقـوم الـشراكة ، ومن هنـا؛ )2(المخرجات من خالل مشروع مشترك وخالل فترة زمنیة محددة
ین الجامعات ومؤسسات المجتمع علي مبدأ اإللزام وااللتزام من خالل عقد اتفـاق رسـمي، ب

كما أنها تقوم علي تحمل المـسئولیة وتحدیـد األدوار والمهـام المنوطـة بكـل طـرف وااللتـزام 
  .بهذه المسئولیات واألدوار

 strategicالتخطـیط االسـتراتیجي "وقد اعتمدت الكثیر من المؤسسات الجامعیة 
planning " ُمنهجا علمیا واطارا لعملها، كأحد النماذج الحدیثة التي تسهم بشكل فعال فـي ًٕ ً ً

ُالتطویر والتحسین الجامعي، حیث یساعد على االنتقال من الممارسات اإلداریة العـشوائیة 
والمزاجیة، إلى الممارسات اإلداریة المعتمدة على المشاركة واالبتكار والتمیز واإلبداع، كما 

ویمكــن مــن  .)3 (ُیمثــل أحــد الطــرق لمواجهــة صــعوبات وتحــدیات مــستقبل الــنظم التعلیمیــة
ًخاللــه إجــراء التطلعــات المــستقبلیة وابــداعها علــى نحــو یؤكــد روح النظــام، ویــوفر جهــودا  ٕ
مرشدة ومركزة للقضایا ذات الصلة المتضمنة في عملیة التخطیط، والتي مـن بینهـا قـضیة 

 بـین ذات المؤسـسة والمؤسـسات األخـرى المجتمعیـة ذات العالقـة الشراكة والتعاون الناجح
  .بها
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 نتاجــا للتخطــیط االســتراتیجي، یــتم Strategic Planوتعــد الخطــة االســتراتیجیة 
رؤیة ورسالة واضحة، وأهداف استراتیجیة محددة، وبـرامج تنفیذیـة كافیـة، "صیاغتها وفق 

ــألداء ــة ل ــاییس دقیق كمــا أن  جــه االســتراتیجي للمؤســسة،ً؛ تعبیــرا عــن التو"ومؤشــرات ومق
والتطـورات  فاعلیتها تزداد كلما تم إدراك المدى الزمني والمجتمعي لها ومراعاته، فالظروف

الح صالسیاسیة والتقنیة واالقتصادیة التي تحصل في العالم وما یجمع بینها من أواصـر مـ
المالیـة الكافیـة،  دمشتركة تؤثر في عملیة التخطیط بل وتحكمهـا، فـضال عـن تـوافر المـوار

  .)4 (ووضع خطط إجرائیة واقعیة للعمل وذات أهداف محددة
هـو مفهـوم إداري حـدیث، یهـتم  Strategic Orientationوالتوجـه االسـتراتیجي 

بتحدیــد المــستقبل األساســي للمؤســسة الجامعیــة، واألهــداف العریــضة التــي تــسعى إلــى 
البیئـة الداخلیـة، ومحاولـة التعـرف علـى تحقیقها، كونه یعبر عن فهم واقعي لما یدور فـي 

نقاط القوة ونقاط الضعف فیها، وفهم بیئة المنظمة الخارجیة ومحاولة التعرف على الفرص 
والمخاطر التي تنطوي علیها، مما یمكن مـن استـشراف المـستقبل، واإلعـداد لـه، بـصیاغة 

ا، وتــوفیر شــروط مجموعــة مــن البــدائل االســتراتیجیة التــي تقــود المنظمــة لتحقیــق أهــدافه
  .)5(وظروف أفضل تساهم في تسهیل تحقیق هذه األهداف

وعنــدما تتكامــل سیاســات الــشراكة المجتمعیــة مــع التوجــه االســتراتیجي للجامعــة 
علـي بنـاء برامجهـا وفـق معتقـدات المجتمـع، وفـي  ًبشكل منهجي، فإن ذلك ینعكس إیجابـا

 والمبــادئ والقــیم التــي تــسیر فــي لقیــاس األداء الجــامعي، وفــي تحدیــد األطــر تحدیــد آلیــة
توجیه واتخاذ القرارات الصائبة لتحقیق األهداف الموضوعة،  ضوئها وظائف الجامعة، وفي

ــة المــسئولة عــن تنفیــذ ــد الجهــات اإلداری ــر مــن  وفــي تحدی ــي حــل كثی ــك الــسیاسات، وف تل
ن هنـاك فیهـا، فـإذا لـم تكـ المشكالت الجامعیة، وفي تعدیل األوضاع القائمة غیر المرغـوب

سیاسـة تعلیمیـة ناجحـة؛ أدى ذلـك إلـى ضــیاع أمـوال وجهـود بـشریة كبیـرة دون أن تحقــق 
  .)6(الهدف المرجو منها

وترتكـــز سیاســـات الـــشراكة المجتمعیـــة للمؤســـسة الجامعیـــة فـــي إطـــار توجههـــا 
االســتراتیجي علــى تحلیــل مختلــف مراحــل برامجهــا، مــن حیــث مــدى مالءمتهــا، وكفاءتهــا، 

ًیتهــا، وقبولهــا لــدى جمیــع األطــراف المعنیــة؛ ســعیا لرفــع مــستوى أدائهــا وصــیاغتها، وفعال
تــضمن هــذه الــسیاسات توحیــد الفهــم حیــث . )7 (ًوتحقیقــا لتنمیتهــا علــى جمیــع األصــعدة

ًوالتصرف، وتفرض نوعا من السلوك واالتساق فـي كـل جوانـب العملیـة التعلیمیـة والبحثیـة 
ُ القرار أمرا سهال، ألنها تحـدد مـا یجـب عملـه، ٕوالخدمیة وادارتها، وتجعل من عملیة اتخاذ ً ً

ًوتوفر المعاییر الالزمة لمتابعة األداء والرقابة علیه، وتقدم إطارا للمحاسبیة لمن یخرج عن  ُ
ُحدودها، وتعطى األداء شكال نظامیـا، وتنـأى بـه عـن الطـابع الشخـصي والعـشوائي، وتقلـل  ًُ ً

ُشـدهم، وتقلـل مـن فـرص التخمـین واالجتهـاد ُمن حیرة العـاملین عنـد مواجهـة المواقـف وتر
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 فتفرض الـسیاسات الجامعیـة نفـسها علـي الممارسـات الحالیـة )8(.الشخصي في تصرفاتهم
ٕفي كل جوانب األداء الجامعي، وتحدد إطار العمـل وفلـسفته وأهدافـه واجراءاتـه، فـال یمكـن 

وواقعیـة، ومرنــة، تتمیـز بـین أقرانهـا مـا لـم تكـن لـدیها سیاسـة واضـحة،  ألیـة منظومـة أن
 .المجتمع، ومنسجمة مع مبادئه وقیمه، وقائمة على أسس علمیة مستمدة من فلسفة

ـــل ـــزةوتحت ـــة مرموقـــة ومتمی ـــة األزهـــر مكان ـــالم العربـــي   جامع ـــین جامعـــات الع ب
واإلســالمي، فــي خــضم بنــاء وتنفیــذ ومتابعــة توجههــا االســتراتیجي، بمــا یحقــق أهــداف 

القومي واإلقلیمي  ستفیدین منها وطموحاتهم، علي المستوىوالم المنتسبین إلیها وغایاتهم،
ثم جاءت عملیة ) م2016 – 2011(والدولي، حیث تبنت جامعة األزهر خطة استراتیجیة 

اســـتجابة لمتطلبـــات الواقـــع، ) م2022 – 2018 (تحــدیث الخطـــة االســـتراتیجیة للجامعــة
یرة داخل الجامعـة وخارجهـا، وتغلبا علي المعوقات، والتحدیات التي تفرضها الظروف المتغ

وتحقیقا لرؤیة الجامعة ورسالتها، إضافة إلي أن الجامعة تـسعى إلـى احـتالل مركـز متقـدم 
بین الجامعات اإلفریقیة وذلك عن طریق المراجعات المستمرة مع االتحاد اإلفریقـي، كمـا ال 

تلفـة، كمـا أنهـا یخفى دور الجامعة الرائد في مجال خدمة المجتمع وتلبیة احتیاجاتهـا المخ
تحتضن في مختلف كلیاتها الشرعیة والتطبیقیة ما یقرب مـن أربعمائـة ألـف طالـب وطالبـة 

أكثـر (في مرحلة اإلجازة العالیة أو البكالوریوس والدراسات العلیا، من مختلف بلدن العـالم 
وتتـضمن هـذه الخطــط أهـداف اســتراتیجیة تعبـر عـن ســعیها نحـو تعزیــز ، )مـن مائـة دولــة

  .)9(كة المجتمعیة بجامعة األزهر في إطار توجهها االستراتیجيالشرا
وال شـــك أن اهتمـــام جامعـــة األزهـــر بترســـیخ سیاســـات الـــشراكة المجتمعیـــة فـــي 
توجهها االستراتیجي؛ یـستحق الثنـاء مـن جهـة، والتأمـل والدراسـة مـن جهـة ُأخـرى، ولكـي 

ُ بـد مـن إخـضاعها للتحلیـل تحقق الخطط االستراتیجیة للجامعة األهداف المرجوة منها؛ فال
والمراجعــة والتطــویر بمــا یــدعم قــدرتها علــى مواكبــة التغیــرات المتــسارعة، مــن حیــث مــدى 
ٕمالءمة أهدافها وعملیاتها واجراءاتها لتحقیق األهداف المنشودة للجامعة في بیئتها، حیث 

ناء أو بعد إن عدم إخضاع سیاسات الخطة االستراتیجیة للتحلیل والمراجعة سواء قبل أو أث
تنفیذها یؤدي إلى غیاب التغذیة الراجعة للمخططین وصـانعي القـرار، وبالتـالي عـدم التأكـد 

  .من تحقیق الخطة ألهدافها
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  :ًوتأسیسا على ما سبق تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي
  كیــف یمكــن تطــویر سیاســات الــشراكة المجتمعیــة بجامعــة األزهــر فــي ضــوء توجههــا

  الستراتیجي؟ا
  :ویتفرع من هذا السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة

األسس الفكریة للشراكة المجتمعیة بالمؤسسات الجامعیة في أدبیات الفكـر اإلداري ما  .1
 المعاصر؟

 ًجهود الشراكة المجتمعیة المبذولة بجامعة األزهر وفقا لتوجهها االستراتیجي؟ما  .2
ن سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر وتوجهها ما أوجه االتساق واالختالف بی .3

 االستراتیجي من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة؟  
سیاسات الـشراكة المجتمعیـة بجامعـة األزهـر فـي ضـوء توجههـا لـالتصور المقتـرح ما  .4

  االستراتیجي؟
  :أهداف الدراسة

 فـي ضـوء هدفت الدراسة إلى تطویر سیاسات الشراكة المجتمعیـة بجامعـة األزهـر
ُتوجهها االستراتیجي، بما یسهم في رفع مستوى أدائها وتحقیق دورها فـي خدمـة المجتمـع 

  :وتنمیة البیئة، وذلك من خالل األهداف الفرعیة التالیة
األســس الفكریــة للــشراكة المجتمعیــة بالمؤســسات الجامعیــة فــي أدبیــات الفكــر تعــرف  -

 .اإلداري المعاصر
 .ًالمبذولة بجامعة األزهر وفقا لتوجهها االستراتیجيجهود الشراكة المجتمعیة رصد  -
الكشف عن أوجه االتساق واالختالف بین سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر  -

 .وتوجهها االستراتیجي
وضع تصور مقتـرح لـسیاسات الـشراكة المجتمعیـة بجامعـة األزهـر فـي ضـوء توجههـا  -

 .االستراتیجي
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  :أهمیة الدراسة
  : الدراسة الحالیة فیما یليتكمن أهمیة

أنها تلقي الضوء على سیاسات الـشراكة المجتمعیـة بجامعـة األزهـر، وبـذلك یمكـن أن  -
یـــستند إلیهـــا القـــائمون علـــى برامجهـــا فـــي التعـــرف علـــى جوانـــب القـــوة فـــي أدائهـــم 

 .وتدعیمها، وجوانب الضعف وعالجها
بتطبیـق الـشراكة بـین كافـة ُأنها تتماشي مع التوجهات العالمیة المعاصرة التي تنـادي  -

 مــصر -اســتراتیجیة التنمیــة المــستدامة (مؤســسات المجتمــع، وتتفــق مــع كــل مــن 
ـــي توجههمـــا نحـــو رفـــع ) م2022 – 2018م واســـتراتیجیة جامعـــة األزهـــر2030 ف

 .مستوى المؤسسیة في الشراكة بین الدولة والمجتمع المدني
لــى ضـبط فعالیاتــه، وتوجیــه قـد تــسهم فـي مــساعدة نظـام التعلــیم الجــامعي األزهـري ع -

أنشطته، لتحقیق رسالته وفـق المعـاییر المحـددة لرفـع مـستوى أداء وتقـدم المخرجـات 
 .الجامعیة

قــد تــسهم هــذه الدراســة فــي تزویــد صــانعي القــرار بــبعض اإلجــراءات الالزمــة لتطــویر  -
  سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر في ضوء توجهها االستراتیجي

  :راسةمصطلحات الد
  سیاساتPolicies  

كمـال (تتعدد وجهات النظر حول ماهیة الـسیاسات، منهـا مـا أشـارت إلیـه دراسـة 
مسار محدد أو منهج عمل، یتم اختیـاره بواسـطة الحكومـة أو : " أنها)10 ()م2009حسني 

مجموعـة مـن  المؤسسة أو مجموعة من األشخاص من بین عدیـد مـن البـدائل وفـي ضـوء
ًد القرارات الحالیة والمستقبلیة، كمـا تـشكل قـرارا محـددا أو مجموعـة الظروف لترشید وتحدی ً ُ

القرارات یتم اتخاذها لتنفیذ مسارات العمل، كما أن الـسیاسة لهـا بعـد نظـري یتمثـل فـي  من
مجدي قاسـم وآخـرون ( ویرى ."یتمثل في اتخاذ القرار وتنفیذه عملیة بنائها، وآخر تطبیقي

بالمؤسـسات التعلیمیـة، والتـي  م یوجه األنشطة والمـشاریعتفكیر منظ: " أنها)11 ()م2011
المجتمـع إلـى  یرى واضعو الـسیاسة التعلیمیـة أنهـا كفیلـة بتحقیـق الطموحـات التـي یتطلـع

 كمـا أشـارت دراسـة .تحقیقها في ضـوء الظـروف واإلمكانیـات المتاحـة، وفـي مرحلـة معینـة
تفاق علیها، وصیاغتها، واالحتكام عبارات تقریریة تم اال: " أنها)12 ()م2015منى شعبان (

إلیهـا عنــد تنفیــذ المهــام واألنــشطة االسـتراتیجیة للبــرامج ومتابعتهــا، علــى ضــوء التخطــیط 
منهج عمل منظم، مرتبط بمدى زمني واضـح : "ًویقصد بها إجرائیا". واألهداف بعیدة المدى

المجتمـع إلـى  یتطلعُومحدد، یوجه برامج وأنشطة الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر؛ التي 
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ًتحقیقهــا، وذلــك فــي ضــوء الظــروف واإلمكانــات الجامعیــة المتاحــة، ســعیا لترشــید وتحدیــد 
  ".القرارات الجامعیة الحالیة والمستقبلیة

  الشراكة المجتمعیةcommunity Partnership  
أحمــد زكــي (، منهــا مــا أشــار إلیــه )الــشراكة المجتمعیــة(تتعــدد وتتنــوع تعریفــات 

عقد اتفاق مقنن یتم من خالل الحوار الحر، والذي تتوافر فیه إرادتین : "أنها )13 ()م1982
أو أكثر لالشتراك في مشروع، أو االضطالع بنشاط، أو عمـل یـتم مـن خاللـه التكامـل بـین 
ًهذه األطراف، ویسعى الـشركاء غالبـا لـصیاغة أهـداف جدیـدة مـشتركة مبنیـة علـى أسـاس  ُ

ُعملیة دینامیكیة تبدأ خطاها االولـى عنـدما یـتم تـصمیمها الفهم المشترك، كما أن الشراكة 
أمــاني قنــدیل ( وتــري ".ُبــشكل كلــي واضــعة فــي اعتبارهــا كــل االلتزامــات وتوقعــات الــشركاء

عالقــة تكامــل بــین إمكانیــات وقــدرات طــرفین أو أكثــر، حیــث یبــرز : " أنهــا)14 ()م2004
حكمها المـساواة بـین األطـراف، التوافق واالتفاق حول تحقیق أهداف محددة، وهي عالقة ی

واحترام كل طرف لقدرات وأداء الطـرف اآلخـر، وتحقیـق الـصالح العـام، ممـا یؤكـد علـى مـا 
  :یلي
ُالـــشراكة هـــي عالقـــة بـــین طـــرفین تحقـــق التكامـــل بـــین المـــوارد واإلمكانـــات المادیـــة  -

  .والبشریة
ات تتكامل في ٕال تبرز عالقات الشراكة هیمنة من جانب طرف آلخر وانما هناك إمكانی -

  .إطار المساواة
ــسیاسي أو  - ُتــستهدف الــشراكة المجتمعیــة تعظــیم المــردود االجتمــاعي واالقتــصادي وال

  .تهدف للصالح العام
 قائمــة علــي -عالقــات اســتراتیجیة هادفـة : "ً إجرائیـاالــشراكة المجتمعیــةُویقـصد ب
، )اجیـة أو خدمیـةإنت( بین جامعة األزهر ومؤسـسات المجتمـع األخـرى -التعاون والتفاعل 

 -من خالل عقد اتفاق بینهما یعمل على التزام كل طرف بمـسئولیاته تجـاه الطـرف اآلخـر 
 ویسعى إلى تحقیق أهدافهما المشتركة -بحیث یتقاسم الشركاء مخاطر العمل ومسئولیاته 

  ".تجاه المجتمع، وتعظیم الفائدة لدى كل منهما
 التوجه االستراتیجي Strategic Orientation  

تتعـدد تعریفـات التوجـه االسـتراتیجي للمؤسـسات الجامعیـة، ومنهـا مـا أشـار إلیـه 
مــسلك یتــیح تنــسیق الجهــود الطارئــة مــن خــالل رؤیــة : " أنــه)15 ()م2017أكــرم ســالم (

واضـحة، وترجمـة الرسـالة واألهــداف االسـتراتیجیة إلـى الواقــع العملـي، لتحقیـق االســتجابة 
"فـي مـسارها القـویم إلنجـاز أهـدافهاوالتكیـف مـع البیئـة ووضـع المؤسـسة 

 Leah ویـرى .
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Waithira & others 2016) ( ًأن التوجــه االســتراتیجي یعــرف أیــضا باســم القــصد ُ
ــي بیــان قــصیر یوضــح  ــل ف ــي (االســتراتیجي، ویتمث ــه ف ــد المنظمــة أن تكــون علی مــاذا تری

یا مـن أجـل الحفـاظ ًانطالقا من الرؤیة المستقبلیة لإلدارة العل). ٕالمستقبل؟ والي أین تتجه؟
علــى المیــزة التنافــسیة للمنظمــة، كمــا تعــد وســیلة یمكــن مــن خاللهــا الحفــاظ علــى األداء 

ولیــد (كمــا یــرى . )16 (المتفــوق وتركــز علــى اســتراتیجیات تنافــسیة للوصــول إلــى األهــداف
توجـــه ینـــسق اســـتراتیجیات العمـــل، والبعـــد : " أنـــه)17 ()م2015عـــواودة وحـــسین الزیـــود 

لعمـــل بـــصورة فعالـــة، لجعــل أداء اإلدارة والعـــاملین فـــي كافـــة مـــستویاتهم التــشغیلي فـــي ا
ًالتنظیمیة یعملون كفریق عمل، بعیدا عن بیروقراطیة اإلدارة المبالغ فیها، مع التركیز على 
حاجــات المــستفید ورغباتــه، وعلــي تحــسین الخــدمات واألنظمــة والعملیــات فــي المؤســسة، 

ًویقصد بالتوجه االستراتیجي إجرائیـا. "وبالتالي خلق مؤسسة تحفز اإلبداع المـسار الـذي : "ُ
ًتسترشد به جامعة األزهر في سعیها نحو تنفیذ تطلعاتها المستقبلیة، متضمنا مجموعة من 
ُاألهداف االستراتیجیة التي تعبـر عـن رؤیـة الجامعـة ورسـالتها فـي وثیقـة رسـمیة متعـارف  ِّ ُ

ً مــن خــالل عمــل جمــاعي تعــاوني، ســعیا ُعلیهــا، وبمــا ینــسق إجــراءات العمــل وتــشغیلها،
لتحسین أداء الجامعة في تأدیة وظائفها، مع التركیز على حاجـات المـستفیدین ورغبـاتهم، 

  ".وخلق بیئة جامعیة تحفز اإلبداع والتمیز
  :منهج الدراسة وأداتها

، وذلك للوقوف علـى أوجـه االتـساق "الوصفي"استخدمت الدراسة الحالیة المنهج 
ًین سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهـر وتوجههـا االسـتراتیجي، تكـامال واالختالف ب

ــة  ــة فــي األدبیــات التربوی ــرؤى التنظیریــة والفكریــة للــشراكة المجتمعی مــع االســتفادة مــن ال
ًالمعاصرة، وما بذل من جهود في مجال الـشراكة المجتمعیـة بجامعـة األزهـر وفقـا لتوجههـا  ُ ُ

یم إطــار مقتــرح لتطــویر سیاســات الــشراكة المجتمعیــة بجامعــة االســتراتیجي، مــن أجــل تقــد
  . األزهر في ضوء توجهها االستراتیجي

مـع عینـة كما استخدمت الدراسة أسـلوب المقابلـة الشخـصیة المقننـة كـأداة لهـا، 
ٕفــردا مــن أعــضاء هیئــة التــدریس المــشاركین فــي بنــاء واعــداد ) 28(قــصدیة، تتــألف مــن  ً

ًة األزهر، واألكثـر وعیـا وارتباطـا بعملیـات صـنع وتنفیـذ ومتابعـة التوجه االستراتیجي لجامع ً
بعـض أعـضاء "سیاسات الجامعة، ولدیهم رؤیة شمولیة لها، حیث تضمنت عینة الدراسة؛ 

ـــة األزهـــر  ـــق إعـــداد الخطـــة االســـتراتیجیة لجامع ـــادات 2022-2018فری ـــض القی م، وبع
 شـاركوا فـي اتخـاذ قـرارات مجـالس األكادیمیة من عمداء كلیات الجامعـة المختلفـة؛ والـذین

 منذ تبني جامعة األزهر ألسلوب التخطیط االستراتیجي في مجال عملها، وبعض -الجامعة 
مسئولي وحدات ضمان الجودة بالجامعة وكلیاتها المختلفة، وبعض أعـضاء مكتـب جامعـة 

ممـن األزهر للتمیز الدولي، وبعض أعضاء هیئـة التـدریس بمختلـف كلیـات جامعـة األزهـر 
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، "ُلهم اهتمامات بحثیة وخبرات فنیة في مجالي التخطیط االسـتراتیجي والـشراكة المجتمعیـة
وذلك الكشف عن أوجه االتساق واالختالف بین تنفیذ سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة 
األزهر والتوجه االستراتیجي لها، ورصد وتحلیل أهم الصعوبات التي تواجه تنفیـذ سیاسـات 

ًمجتمعیة بجامعة األزهـر والتـي تـشكل عائقـا أمـام تحقیـق توجههـا االسـتراتیجي، الشراكة ال
  .ُوتحدید أهم العوامل التي تساعد علي نجاح هذه السیاسات

كما تم استطالع آراء بعض الخبراء من أعضاء هیئة التـدریس فـي أقـسام اإلدارة 
لیات جامعة األزهر التربویة بالجامعات المصریة، وبعض أعضاء هیئة التدریس بمختلف ك

ممــن لهـــم اهتمامــات بحثیـــة وخبــرات فنیـــة فــي مجـــالي التخطــیط االســـتراتیجي والـــشراكة 
ُالمجتمعیــة، حــول مــدى مناســبة وتكامــل اإلطــار المقتــرح لــسیاسات الــشراكة المجتمعیــة 

  .بجامعة األزهر في ضوء توجهها االستراتیجي
ًواتــساقا مــع أهــداف الدراســة، وطبقــا للمنهجیــة المتبعــ ًة، فتــسیر الدراســة وفقــا ً

 :للمحاور التالیة
  :األدب النظري والدراسات السابقة: ًأوال

ُتعد الشراكة المجتمعیة إحدى اآللیات الهامـة التـي تعكـس عملیـة إعـادة صـیاغة 
العالقات بین جمیع المعنیین بالتعلیم، وهي رؤیة جدیدة لألدوار بین مؤسسات التعلیم وبین 

 أو ذوي الخبرة، أو بینهـا وبـین القطـاع الخـاص، أو بینهـا وبـین ُالمتخصصین األكادیمیین
ومن ثـم؛ تـسعى الـشراكة إلـى توثیـق الـروابط بـین الجامعـات والمجتمـع بكافـة . )18(األهالي

  .ُفئاته ومنظماته، ومن ثم تخفیف العزلة والسلبیة التي عانت منها الجامعات لفترة طویلة
ع باهتمــام عــالمي متزایــد، وتعــددت وقــد حظیــت العالقــة بــین الجامعــة والمجتمــ

ًمصطلحات هذه العالقة تبعا لدرجة التفاعل ما بـین القطـاعین؛ فتـارة توصـف بأنهـا عالقـة 
حینمـا تـزداد " تكامـل"حینما تكون  في بدایتها األولى، وتارة توصـف بأنهـا عالقـة " تنسیق"

 الجانبین بحتمیة العمل حینما تتأكد قناعة" شراكة"وتیرتها، وتارة ثالثة توصف بأنها عالقة 
المشترك الذي تفرضه المصلحة المتبادلة وتملیه المنفعة المجتمعیة، والشراكة بهذا المعنى 
ًتنطوي علي عالقة أكثر التزاما بین الشركاء، وبالتالي فهي مصطلح إداري یحتاج إلي كثیر 

ت الجامعیــة مــن الفهــم والمرونــة والتنظــیم، كمــا یتــضمن التكامــل والتنــسیق بــین المؤســسا
والذي من شـأنه أن یعمـل علـي تحقیـق األهـداف والمقاصـد الكبـرى لتلـك المؤسـسات، إلـي 

  .)19 (جانب ما یوفره من ظروف مساعدة یتم من خاللها تالفي االزدواجیة أو التناقض
 هي عقد اتفاق مقنن یتم من خالل الحوار الحر والـذي Partnershipوالشراكة 

ر لالشـتراك فــي مــشروع أو االضـطالع بنــشاط أو عمـل یــتم مــن تتـوافر فیــه إرادتـین أو أكثــ
ًخالله التكامل بین هذه األطـراف، ویـسعى الـشركاء غالبـا لـصیاغة أهـداف جدیـدة مـشتركة 
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مبنیة على أساس الفهـم المـشترك، كمـا أن الـشراكة عملیـة دینامیكیـة تبـدأ خطاهـا األولـى 
  .)20(ل االلتزامات وتوقعات الشركاءعندما یتم تصمیمها بشكل كلي، واضعة في اعتبارها ك

ویشیر مفهوم الشراكة المجتمعیة إلي قیام تعاون إرادي بین أطراف تجمـع بیـنهم 
ُأهــداف مـــشتركة، ویؤســـس هـــذا التعـــاون علـــي اتفاقـــات ذات صـــیغ توافقیـــة مبرمـــة بـــین 
األطــراف؛ تحــدد أهــداف الــشراكة ومبادئهــا ومجاالتهــا، وتحفــظ لكــل طــرف مــصالحه وتلبــي 

ُجاته، وتصبح االتفاقات ملزمة ألطرافهـا، ویـصاغ االتفـاق علـي مبـادئ وأسـس تتفـق احتیا ُ ُ
علیها األطراف ویتم االلتزام بها، وأهمها مبدأ المساواة والعدالة المبنیة علي الندیة واحترام 
الــذات االعتباریـــة لكـــل طــرف والتكامـــل والتكافـــل المــدعمین بمبـــدأي الـــشفافیة والتـــشاور 

 التعاون، وعلـي ضـوء نـصوص االتفـاق تـصاغ البـرامج والخطـط التنفیذیـة المفضیین لدوام
  .)21(لمجاالت الشراكة أو مشاریعها المقررة

: وترتكز الشراكة المجتمعیة علـى عـدد مـن المبـادئ األساسـیة، والتـي تتمثـل فـي
ُاالعتراف المتبادل باحتیاج كل شریك للطرف اآلخر، ووجود رؤیة وأهـداف وقـیم ومـصالح (

ة، وبناء الثقة المتبادلة بین األطراف المشاركة، والعمل وفق ثقافة تقوم علي الدعم مشترك
ــى  ــاء خطــة الســتدامة الــشراكات، والنظــر إل ــرام اختالفــات اآلخــر، ورســم وبن ــادل واحت المتب
ُالشراكة بوصفها عملیة تعلم مستمرة، وااللتزام والمسئولیة المتبادلة، وایجاد فرص للتعاون  ٕ

تكیف مع السیاق المحدود والطبیعة الدینامیكیة للشراكة، والشفافیة والوضوح، اإلبداعي، وال
  .)22()ُوتقاسم السلطة

ًویظهــر جلیــا االهتمــام العــالمي بالــشراكة المجتمعیــة بــین الجامعــات والحكومــة 
والمجتمع مـن خـالل تلـك التكـتالت التـي تأسـست برعایـة عـدد كبیـر مـن مؤسـسات التعلـیم 

ــ ــي أشــكال متع ــالي ف ــت الــشراكة الع ــشبكات التــي تبن ــروابط واللجــان وال ددة كالتحالفــات وال
ــل ــة للجامعــات االســترالیة : )23(المجتمعیــة، مث ــشراكة المجتمعی  Australianتحــالف ال

Universities Community Engagement Alliance (AUCEA) وشــبكة ،
 The Higher Education Network forالتعلــیم العــالي للــشراكة المجتمعیــة 

Community Engagement (HENCE). والرابطــة الوطنیـــة لجامعــات الوالیـــة ،
 The National Association of Stateوالكلیــات ذات األرض الممنوحــة

Universities and Land-Grant College’s(NASULGC’s) لجنـة التعـاون ،
، والرابطـة The Committee on Institutional Cooperation (CIC)المؤسـسي

 The Internationalلدولیة للبحوث حول التعلم من خالل الخدمات والشراكة المجتمعیةا
Association for Research on Service Learning and Community 

Engagement (IARSLCE) حیـث تـدعم مبـادرات الجامعـة المـصممة إلشـراك الطـالب 
ورات الدراسیة العادیة، وشبكة في المجتمع من خالل أنشطة التعلم والخدمات كجزء من الد
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 The Higher Education Network forالتعلــیم العــالي للــشراكة المجتمعیــة
Community Engagement (HENCE) .)24(  

ًوقــد أخــذ اهتمــام دول العــالم بالــشراكة المجتمعیــة أشــكاال وأنماطــا مختلفــة؛ ففــي  ً
لشراكة المجتمعیة، ظهرت العدید الیابان وقد كانت من أوائل الدول التي اتجهت إلى تفعیل ا

من الجهات المنوطة بإیجاد عالقة شراكة استراتیجیة بین الجامعات والمؤسسات اإلنتاجیـة 
الجامعــات الحكومیــة والخاصــة، والمؤســسات الحكومیــة مثــل وزارة الـــصناعة : )25(ومنهــا

ــة وال ــا، واتحــاد وزارات التربی ــوم والتكنولوجی ــة، ووكالــة العل ــوم والریاضــة والتجــارة الدولی عل
ــشجیع  ــل المؤســسة الیابانیــة لت والثقافــة، ومراكــز ومعاهــد البحــوث التعاونیــة الحكومیــة مث
ـــصناعیة،  العلـــوم، وكـــذلك مراكـــز ومعاهـــد البحـــوث الخاصـــة مثـــل مؤســـسة ســـومینومو ال
باإلضـافة الـى وجـود المئـات مـن مراكـز البحـوث التعاونیـة فـي الیابـان تقـع معظمهـا داخــل 

 مركـزا إلجـراء البحـوث التعاونیـة بـین 56نیة ففي جامعتي طوكیو وتوهوكو الجامعات الیابا
المؤســسات الجامعیــة والمؤســسات اإلنتاجیــة مهمتهــا البحــث فــي المــشكالت التــي تواجــه 

 . الصناعة الیابانیة وطرح األفكار التي تقوي العالقة بین الصناعة والجامعات
للــشراكة المجتمعیــة  عیــة وطنیــةأســست جمأمـا الوالیــات المتحــدة األمریكیــة فقــد ت

 وتعمــل فــي campuses community engagementللكلیــات والجامعــات یطلــق 
مجال الشراكة المجتمعیة بین مؤسسات التعلیم العالي من جامعات وكلیات، حیـث تأسـست 

 حتى وصـلت إلـى مـا 1995 من ثالثة أعضاء، في حین نمت عضویتها عام 1985عام 
ًدیمیة، لتصبح اآلن أكثر نموا حیث وصـلت عـضویتها اآلن إلـى  مؤسسة اكا500یزید عن

مؤسـسة اكادیمیـة، أغلـب هـذه المؤسـسات تـدمج الـشراكة المجتمعیـة فـي 1100أكثـر مـن 
  .)26 (رؤیتها ورسالتها

بإنــشاء مكتــب المــساعدة فــي  جامعــة برایتــونأمــا المملكــة المتحــدة فقــد قامــت 
 Community-University Partnershipبرنامج الشراكة بـین الجامعـة والمجتمـع 

Program) CUPP ( للمشاركة بین الجامعة والمجتمع، وهي " منصة تمكینیة"كنموذج لـ
تعـوق تـسهیل عمـل الـشراكة  مثـل یمكـن أن تـساعد فـي التغلـب علـى الحـواجز التـي آلیـة

 طلـب للـدعم المتعلــق 1000االسـتجابة ألكثـر مـن وبالفعـل قـام هـذا المكتـب ب. المجتمعیـة
بحث، وتوفیر أماكن في الدورات التدریبیة وورش العمل ألفراد المجتمع المحلي والقطاع بال

  .)27( التطوعي، وتسهیل المشاركة في منتدى أبحاث المجتمع
كمـا أكـد خبـراء التعلـیم وصـانعي الــسیاسات فـي البلـدان الـصناعیة المتقدمـة فــي 

 أن سـوق العمـل تتغیـر؛ OECDالتعـاون االقتـصادي والتنمیـة  بیان لجنة التعلیم بمنظمـة
والتقـدم التكنولـوجي والتغیـرات فـي عـالم  ومن ثـم یجـب تـشجیع العمالـة المرنـة بمـا یـتالءم

تتیح فرص التعلیم مد  عاملة تتسم بالمرونة وأن قوى المهن، وأن یعمل التعلیم على إعداد
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 ً قـادرالتعلیم ومن ثم یصبح نظام ا.)28(الحیاة من خالل المشاركة الفعالة ألطراف المجتمع 
ًفر لخطط التنمیة مزیجا من المهارات واالختصاصات إذا كان هنـاك ترابطـا قویـا وعلى أن ی ًً

االقتصادیة والتطور التعلیمي، وال یمكن النظـر إلـى التعلـیم علـى أنـه نـوع مـن  بین التنمیة
ــة ــة عــن التنمی ٕاالقتــصادیة وانمــا هــو اســتثمار یــستهدف النهــوض  الخدمــة تقــدم فــي عزل

ولـي علـى أهمیـة العالقـة بـین  دتوي حیاة الفرد والمجتمع، وهناك توجه عالمي وتأكیـدبمس
  فــي تحقیــقیـرور كبد، لمــا لـه مــن ) اإلنتاجیــة والخدمیـة) الجامعـة ومؤســسات المجتمـع

  .)29 (التقدم االقتصادي واالجتماعي للدول
 ممــا ســبق یتــضح االتجــاه العــالمي نحــو ضــرورة الــشراكة المجتمعیــة للجامعــات،

ومجموعة الصیغ والنمـاذج المتنوعـة التـي اقترحتهـا الجامعـات فـي الـدول المختلفـة والتـي 
تــدعم سیاســات الــشراكة المجتمعیــة، وكیــف أن معظــم الجامعــات بأغلــب دول العــالم تــدمج 

  .الشراكة المجتمعیة ضمن رؤیتها ورسالتها
ن شــمولیة ًوتتعــدد مجــاالت الــشراكة المجتمعیــة فــي التعلــیم الجــامعي؛ انطالقــا مــ

المفهوم وتنوعه، وال شك أن تطور حاجات المجتمع وتعقد مشكالته یؤثر على شكل وحجم 
وباستقراء العدید من الدراسات التي تناولت مجاالت الشراكة المجتمعیة فـي . هذه المجاالت

  :الجامعات؛ ویمكن توضیح هذه المجاالت من خالل الشكل التالي

  
  المجتمعیة في الجامعاتیوضح مجاالت الشراكة ) 1(شكل 
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 :)30(ومن خالل الشكل السابق یمكن عرض هذه المجاالت على النحو اآلتي
 الفكریـة بمـا  تعـد الجامعـة مقـرا للنخـب :مجال التـشخیص واإلصـالح االجتمـاعي

والكـوادر البـارزة علـى المـستوى المجتمعـي،  تتمیز به على الدوام باستقطابها القـدرات
ٕجامعـات دورا مهمـا فـي نقـد المجتمـع واصـالح أوضـاعه وبمـا تلعب ال ولهذا یتوقع أن

والخبرة المتعددة، وتشارك الجامعة في تقـویم  تملكه من أدوات البحث العلمي والمعرفة
مـشاركة مجتمعیـة  السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة لمجتمعاتها إذ یعد ذلـك البرامج

 طالب الجامعات وأسـاتذتها لعبـوا یتبین أن أساسیة، والمتتبع للواقع السیاسي العالمي
  .اإلصالح والتحول االجتماعي دورا مهما في

 وظـائف الجامعـة، ومـصدرا   یمثل البحث العلمي أحد أهم:مجال البحوث والدراسات
  البحــث واالبتكــار مطلبــا أساســیا لــدعم وتعزیــزحوأصــب ٕرئیــسا لتولیــد وانتــاج المعرفــة،

نجـاح البحـوث والدراسـات   ویعتمـد.لمـستقبلیةمسیرة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ا
  مؤسسات المجتمعینأهدافها على قوة الشراكة بینها وب العلمیة للجامعات في تحقیق

والتكامـل بـین الطـرفین فـي  اإلنتاجیة والخدمیة، وتتزاید فاعلیة هذه الشراكة بالتنـسیق
اع اإلنتــاج وتــوفیر احتیاجاتــه، وتلبیــة متطلبــات قطــ تخطــیط أنــشطة البحــث العلمــي

واإلسـهام فـي  من األبحـاث العلمیـة لتحـسین جـودة اإلنتـاج، ورفـع مـستواه، والخدمات
  .تنمیة وتطویر المجتمع

 لتطـویر أداء العملیــات  تمثــل البـرامج االستـشاریة مجــاال حیویـا :مجـال االستـشارات
 الخاص، وللجامعة دور فعـال مـن أجـل تـوفیر الخبـرات اإلنتاجیة والخدمیة في القطاع

العاملــة فــي المجتمــع، وتطــویر  والكفــاءات العلمیــة والفنیــة دعمــا للمؤســسات األخــرى
تتطلب هذه المشاریع من دراسـات واستـشارات فنیـة،  الخبرات والمشاریع اإلنمائیة وما

من تقدیم مستوى عال من  كن للجامعة من خالل الكوادر العلمیة الموجودة فیها، یمإذ
 ي تجعـلتـ عـن طریـق إنـشاء المكتـب االستـشاري، الالخبرات في جمیع حقول المعرفـة

  .الجامعة بیت خبرة
 المجتمعیـة، إذ یـتم التعاقـد   تمثل الخدمات اإلشـرافیة صـورة للـشراكة:مجال اإلشراف

اإلشراف  مؤسسات المجتمع المختلفة من أجل القیام بعملیة بشأنها بین الجامعة وبین
ة بها، وتقویم برامجها الحالیة أو التي خاص على البرامج األكادیمیة، أو تطویر مناهج

اإلنتاجیــة أو   تمتــع المؤســسة: ویحقــق اإلشــراف مزایــا عدیــدة منهــا.بهــا تزمــع القیــام
علـى برامجهـا ومناهجهـا، واسـتفادة المؤسـسة  الخدمیة أو التعلیمیة باإلشراف العلمي

تطورة بالجامعـة البحثیة الم أو الخدمیة أو التعلیمیة من الخبرات واإلمكانات اإلنتاجیة
 للمؤسسة، وتمتع المؤسسة بالسمعة المتمیزة التي سوف في إجراء البحوث التطویریة

  .تنالها من سمعة الجامعة الي تشرف علیها
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 تعلیمیـة مـستمرة للفـرد  ویقصد به إتاحة فرصـة :مجال التدریب والتعلیم المستمر
 لیتمكنـوا مـن تحقیـقجمیـع أفـراد المجتمـع وتطـورهم  طوال حیاته؛ وذلـك بقـصد تنمیـة

بمقـدورهم التفاعـل مـع بـرامج  التكیف مع المتطلبات الحضاریة المتغیرة، وحتـى یكـون
تنظیم وتنفیذ  برامج التعلیم المستمر والتدریب فقد أوكلت مهمة  ونظرا ألهمیة.التنمیة

العـالي، وأصـبح هـذا النـوع مـن التعلـیم مكمـال  وتطبیق هذه البرامج لمؤسسات التعلـیم
الكوادر المتعلمة والمدربة،  الجامعة القائمة على توفیر احتیاجات المجتمع من لرسالة

 المتخصصة لتتولى مهمة التخطیط ومتابعة هذه البـرامج وأنشئت لهذا الغرض المراكز
 .سواء التعلیمیة أم التدریبیة

 علـى بـراءات االختـراع   تعد االبتكـارات العلمیـة والحـصول:مجال االبتكارات العلمیة
االستفادة منها في االرتقـاء بمـستوى البحـث العلمـي،   األنشطة الي یمكن للجامعةمن

للمبتكــر إلجــراء  الجامعــة التــسهیالت واالحتیاجــات المادیــة والمرافــق الالزمــة فتــوفر
 .ابتكاره، ومن حق الجامعة الحصول على جزء من العوائد المالیة لهذا االبتكار

 الكلیـات بتنفیـذ بعـض  امعـة مـن خـالل بعـضتقـوم الج :مجال المشاریع اإلنتاجیـة
هیئة التدریس أو طالب الدراسات العلیا بالتعاون  المشاریع اإلنتاجیة یقوم بها أعضاء

كلیات الجامعة نشاطات   كما تمارس بعض.مؤسسات المجتمع الحكومیة والخاصة مع
 كـــن االســـتفادة مـــن عائـــد هـــذهیمالتعلیمیـــة، و ومـــشاریع إنتاجیـــة ضـــروریة للعملیـــة

إضـافیة لـدعم  كما یمكن االستفادة من األنشطة الطالبیـة فـي تـوفیر مـوارد المنتجات،
 ویل الجامعةتممصادر

 ًتتیح الكثیر من الجامعات مرافقهـا الجامعیـة وخـصوصا : مجال الخدمات الترفیهیة
ــي الفتــرات المــسائیة للجمهــور بالتعــاون مــع مؤســسات أخــرى، ونظــرا لمــا تمتلكــه  ًف

ٕلــب مــن مرافــق وامكانــات ضــخمة ســواء مــا یتــصل منــه بالمالعــب الجامعــات فــي الغا
ــــات العامــــة والمتخصــــصة، أو المعامــــل  ــــصاالت المغلقــــة، أو بالمكتب ُالریاضــــیة وال
ًوالمختبــرات والمتــاحف، وأحیانـــا المنتزهــات والحــدائق، تـــستطیع الجامعــات أن تفـــتح 

ــربط الجا ــدعیما ل ــق هــذا التواصــل ت ــراد المجتمــع، ویحق ًأبوابهــا ألف ــات بمجتمعاتهــا ُ مع
 .المحلیة

وتــشیر اهتمامــات الكتــاب والبــاحثین إلــى أهمیــة الــشراكة المجتمعیــة فــي تحقیــق 
ُجـودة مــا تقدمــه الجامعــة مــن مخرجــات وأنــشطة وخــدمات تتوقــف علــي جــودة الممارســات  ُ
ُاألكادیمیة والبحثیة والخدمیة ألعضاء هیئة التدریس، فلم تعد الشراكة مجرد مفهـوم یتـردد 

ٕوساط التعلیمیة، وانما صارت ضرورة حتمیة لزیـادة كفـاءة وفعالیـة نظـم التعلـیم، وال في األ
ُتركز على المساهمة بالموارد المالیة فقط، ولكنهـا تتعـدى ذلـك إلـي صـیاغة فكـر المجتمـع  ُ ُ
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ُوتشكیل الثقافة المجتمعیة التي تسمح بتحقیق جودة التعلیم
وفـي هـذا اإلطـار؛ قـدمت . )31(

ً عددا من المتطلبات التنظیمیة والهیكلیة، والتـي تتمثـل )32()م2008طان فهد السل(دراسة 
ٕفي؛ تحدید رسالة الجامعة وأهدافها نحو الشراكة المجتمعیة، واعادة هیكلة بعض الوحدات 
ٕالجامعیة وانشاء وحدات أخرى، باإلضافة إلي تعمیق مفاهیم االتصال المجتمعي، وتسویات 

ٕتطالع، وتطویر قواعد المعلومات المجتمعیة، واعادة صیاغة اتخاذ القرار، والتسویق، واالس
اللوائح التنظیمیة والمالیة لتطویر مستوى الشراكة والتعاون، كما أشارت الدراسة إلي بعض 
الصعوبات التـي تواجـه الجامعـة نحـو الـشراكة المجتمعیـة، ومـن أبرزهـا؛ وجـود الكثیـر مـن 

ب المرونة، وزیـادة العـبء التدریـسي ألعـضاء اإلجراءات البیروقراطیة المطولة وغیاب جان
  .هیئة التدریس

أهــم ) Maria, Lenneke and Annemarie 2012(وأوضــحت دراســة 
  :)33 (التحالف الناجح من خالل الشكل التالي/ ُمقومات الشراكة المجتمعیة

  
  التحالف الناجح/ یوضح مقومات الشراكة المجتمعیة ) 2(شكل        

التحـالف / ُأهـم متطلبـات الـشراكة المجتمعیـةابق یتـضح أن من خالل الـشكل الـس
  :الناجح تتمثل فیما یلي
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ُوتشكل مجموعة الظروف والحوافز المؤسسیة والتي لهـا دور : العناصر المؤسسیة  -أ 
ــي  فاعــل فــي تیــسیر أو إعاقــة التعــاون، ومنهــا سیاســة كــل مؤســسة والتخطــیط األفق

 .لمواردها وآلیات التمویل
 - االتجاهــات -ُالمعتقــدات (وتتمثــل فــي : وبــین الشخــصیةالعناصــر الشخــصیة   -ب 

 ). العالقات الشخصیة- الهویة االجتماعیة - الكفاءة الذاتیة -القیم 
 تقاسـم –المرونـة الوقتیـة (وتتمثل فـي : العناصر الخاصة بتنظیم الشراكة ذاتها  - ج 

 كــل  البنــاء علــى قــدرات– وضــوح األدوار والمــسئولیات –الرســالة الخاصــة بالــشراكة 
 النتائج واإلنجازات – اإلتاحة في الموارد – هیكل االتصال بین طرفي الشراكة –طرف 

 ). قیادة عملیات الشراكة–المحققة 
 مجموعـة مـن اإلجـراءات )34()م2012منـى أبـو الفتـوح وآخـرون (وقدمت دراسة 

: ن أبرزهـاالمقترحة لتفعیل الشراكة بین كلیات التربیة ووزارة التربیة والتعلیم في مصر، وم
إجراء دراسات مسحیة مـشتركة بـین أعـضاء هیئـة التـدریس والمعلمـون بالمـدارس لتحدیـد 
ُاالحتیاجـات الفعلیـة للمعلمـین والقـادة التربـویین، وتـشكیل فـرق بحثیـة مـن مختلـف كلیـات 
ــیم قبــل الجــامعي واصــالحه، وتبنــي  ــاول قــضایا التعل ــة للقیــام بدراســات وأبحــاث تتن ٕالتربی

 تستهدف تالمیذ مدارس التعلیم العام، مثل تنمیة مهارات القراءة والكتابة مشروعات شراكة
  .ٕواتقانهما، وذلك من خالل مراكز خدمة المجتمع التابعة لكلیات التربیة

 رؤیة مستقبلیة لتطویر األداء البحثي )35()م2013سامي رضوان (وقدمت دراسة 
، وأكــدت هــذه شبیك المؤســسيفــي الجامعــات الناشــئة فــي ضــوء الــشراكة المجتمعیــة و التــ

الرؤیة علي ضرورة توفیر ثقافة العمل المشترك وأهمیة التعاون وتبادل المصالح والمنـافع 
ًبــین الــشركاء بمــا یعمهــم جمیعــا، مــن خــالل تفعیــل دور اإلعــالم والنــدوات العلمیــة وورش 

ــصاد ــة ال ــة والرغب ــة، وضــرورة وجــود اإلرادة الحقیقی ــشرات العلمی ــع الن قة مــن العمــل وتوزی
القیـادات الجامعیــة للــدخول فـي هــذه الــشراكات وتقـدیم الــدعم الــالزم للعمـل علــي نجاحهــا، 
ــة  ــق، ووجــود مرجعی ــرة العمــل الجمــاعي أو روح الفری ــل فك وضــرورة وجــود االســتعداد لتقب

  .قانونیة وتشریعات خاصة تحكم عملیة الشراكة والتشبیك لتحدد إجراءاتها وتعتمد نتائجها
ً تصورا مقترحا لتفعیل الـشراكة بـین )36()م2014نجاة الصائغ  (كما قدمت دراسة ً

المدارس والجامعات بما یسهم في تطویر اإلدارة المدرسیة في المملكـة العربیـة الـسعودیة؛ 
ــادل بــین المؤســسات المعنیــة واســتعمال  ــزام بالتعــاون المتب ــي ضــرورة االلت ــدت فیــه عل أك

لمـشروع، واحتـرام كـل مؤسـسة لخـصوصیات اإلمكانیات المتـوفرة فـي كـل مؤسـسة إلنجـاز ا
المؤسـسات التـي تربطهـا بهـا عالقــة شـراكة، وانفتـاح كـل مؤســسة علـي اُألخـرى فـي إطــار 
االنفتـاح علـي المحـیط الخـارجي، وبنـاء ثقافـة الـشراكة بـین المـدارس والجامعـات، وإلتمــام 
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: لعملیات التالیةعملیة الشراكة بین المدارس والجامعات بالشكل المطلوب ال بد وأن تمر با
  .)المبادأة، فریق العمل، اإلعالن عن الشراكة، وضع خطة الشراكة، التنفیذ والتقویم(

 إلـي تـشخیص أهـم )37()م2014علي المعمـاري و عبـد العزیـز ( دراسة وتوصلت
المشكالت التي تعترض الشراكة بین الجامعات والمجتمع، وتقدیم بعض الحلول والمقترحات 

ویر أداء وعمل الجامعات العراقیة في مجال خدمة المجتمـع ومؤسـساته التي تساهم في تط
اإلنتاجیة، ومن أبرز المشكالت التي تعتـرض الـشراكة بـین الجامعـات والمجتمـع؛ االعتمـاد 
علي البـرامج التعلیمیـة المـستوردة مـن دون إدراك االحتیـاج الفعلـي للمجتمـع، واالسـتعمال 

عن عدم التوظیف الفعال لهذه الموارد لصالح المجتمع، ًغیر الكفؤ للموارد الجامعیة فضال 
واقتـصار نقـل المعرفــة وتبادلهـا فـي أوراق الجامعــة مـن دون النظـر إلــى قـضایا المجتمــع، 
ًوانخفــاض مــستوى األعمــال التطوعیــة فــضال عــن ضــعف العالقــة بــین الهیئــات التدریــسیة 

  .الجامعیة والمؤسسات العامة
ــدالعزیز الخ(وتوصــلت دراســة  ــة عب ــل )38()م2014لیف  إلــى صــیغة مقترحــة لتفعی

الشراكة المجتمعیة لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمیة كنمـوذج للجامعـات الـسعودیة 
في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة، وذلك من خالل تحدید اإلطار الفلسفي للجامعة المنتجة 

ـــشراكة المجتمعیـــة، واالســـتفادة مـــن بعـــض التجـــارب العالم ـــشراكة لتفعیـــل ال ـــة لتفعیـــل ال ی
المجتمعیة للجامعات في ضوء فلسفة الجامعة المنتجة، وأكدت الدراسة علي أهمیـة تنظـیم 
ــسوبي الجامعــة ومؤســسات المجتمــع، وتغطیتهــا  ــة بــین من ــارات دوریــة متبادل لقــاءات وزی
ٕإعالمیا، واصدار نشرات علمیة ودوریة مشتركة تـشیر إلـى المـشاریع واألنـشطة اإلنتاجیـة  ً

ٕركة بــین الجامعــة والمجتمــع، واشــراك أعــضاء وممثلــین عــن الجامعــة ومؤســسات المــشت
المجتمـع فــي مجلـس اإلدارة لكــل مـنهم، وتوجیــه الرسـائل العلمیــة واألبحـاث الجامعیــة إلــى 
بحوث تطبیقیة متخصـصة مقابـل دعمهـا وتمویلهـا مـن قبـل المؤسـسات اإلنتاجیـة، وعمـل 

 الجامعــات ومؤســسات المجتمــع الخاصــة دراســات متنوعــة عــن الــشراكة المجتمعیــة بــین
  .والحكومیة

  علـي ضـرورة تـوافر المقومـات )39()م2016محمد زین العابـدین (وأكدت دراسة 
وجـود قیـادة فعالـة ومـؤثرة : االساسیة لتعزیز الـشراكة المجتمعیـة، والتـي تتمثـل أهمهـا فـي

هــداف المنــشودة، تقــوم ببنــاء رؤیــة مــشتركة بــین األطــراف وتقــود إلــي االلتــزام بتحقیــق األ
والعمل التعاوني والمـشاركة فـي صـنع القـرار، والمـسئولیة المـشتركة، والمبـادأة، والتواصـل 
ُالقوي والمستمر الذي یدعم ویساند جمیع األطـراف فـي تأدیـة أدوارهـم، ونـشر الـوعي بقـیم  ُ
 المشاركة ومساندة اآلخرین وتعزیز قیم المواطنة، والعمل علي خلق جسور وقنوات تنسیق

وتشبیك بین األطراف المشاركة، وقیاس مدى نجاح الشراكة في تحقیق أهـدافها مـن خـالل 
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تحدیــد نقــاط الــضعف والقــصور وتحدیــد المعوقــات والتحــدیات، ومــن ثــم وضــع الخطــة فــي 
  .مسارها الصحیح

ــدمت دراســة  ــصورا مقترحــا للــشراكة التربویــة )40()م2016دعــاء الــشریف (وق ً ت ً
م، 2030 – 2014خطـة االسـتراتیجیة للتعلـیم قبـل الجـامعي الفاعلة في ضوء توجهات ال

ومن أهـم متطلباتـه تـوفیر نظـم الدافعیـة والتحفیـز بوضـع الخطـط والمـشروعات التـي تـدفع 
جمیع المشاركین فـي كافـة المـستویات لتحقیـق أهـداف الـشراكة بحیـث یـتم ذلـك فـي ضـوء 

علي إجـراء المزیـد مـن الدراسـات مقاییس األداء والنتائج التي تم تحقیقها، وأكدت الدراسة 
ذات المدخل الثقافي لمراعاة السیاق المجتمعي والتوصل لنتائج من شـأنها أن تبلـور رؤى 
جدیدة ومتطورة في مجـال الـشراكة التربویـة لتحقیـق االنفتـاح اإلیجـابي لمؤسـسات التربیـة 

  .والتعلیم علي محیطها االجتماعي
 تتفق مع الدراسة الحالیة في بعـض ومن خالل ما سبق یتضح أن هذه الدراسات

ــي مــن أبرزهــا ــي : جوانبهــا، والت ــوم عل ــة ینبغــي أن یق ــدور المــستقبلي للجامع ــد ال أن تحدی
ــة مــن خــالل اإلحــساس بمــشكالت  ــصادیة واالجتماعی ــضغوط والتحــدیات االقت االســتجابة لل

ت التنظیمیة المجتمع واحتیاجاته، وأن الشراكة المجتمعیة تعتمد علي إقامة نوع من الترتیبا
ما بین الجامعة وواحدة أو أكثر من مؤسسات المجتمـع، فـي إطـار عالقـة تعاونیـة إلزامیـة 
ًبین جهـود كـل منهمـا، مـع تقاسـم الغایـات والمـسئولیات والنتـائج، سـعیا لتحقیـق األهـداف 
المشتركة بینهما، وقد أفادت تلك الدراسة من هذه الدراسات السابقة في كثیر من الجوانب، 

تي تتمثـل أهمهـا فـي إیـضاح أهـم العوامـل المباشـرة وغیـر المباشـرة التـي لهـا أثـر علـى وال
الشراكة المجتمعیة بالمؤسسات الجامعیة، والتأكید على أهمیـة الدراسـة الحالیـة ومواكبتهـا 
للتوجهات العالمیة، باإلضافة إلي االستفادة من نتائج البحوث السابقة والبناء علیها حتـى 

  .إهدار للطاقات البحثیةال یكون هناك 
  :واقع الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر في ضوء توجهها االستراتیجي: ًثانیا

 رسالتها العلمیة والدعویـة والتربویـة، لكـل – منذ نشأتها -تتحمل جامعة األزهر 
بقاع الدنیا، فهي تختص بكـل مـا یتعلـق بـالتعلیم العـالي فـي األزهـر والبحـوث التـي تتـصل 

علیم أو تترتب علیه، كما تعمل على تزوید العالم اإلسالمي بالعلماء العاملین الذین بهذا الت
الطـب : یجمعون إلى جانـب اإلیمان باهللا ، كفایة علمیة وعملیة ومهنیة في كل فروع العلم

والهندسة والزراعة والتجارة واللغات األجنبیة وغیرها، وذلك لتأكید الصلة بین الدین والحیاة 
بــین العقیــدة والــسلوك كمــا تهــتم بتوثیــق الــروابط الثقافیـــة والعلمیــة مــع الجامعــات والــربط 

، ومــن ثــم فــإن خــصوصیة ) 41(العلمیــة اإلســالمیة والعربیـــة واألجنبیــة فــي الــشرق والغــرب
ولیس المجتمع المصري أو العربي  -جامعة األزهر تفرض علیها أن تتخذ من العالم أجمع 

  .ً مجتمعا لها-أو اإلسالمي
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 دورهـا البـارز فـي تعمیـق الطـابع اإلسـالمي لـدى الـشعوب ًویظهر ذلـك جلیـا فـي 
والجامعات اإلسالمیة والشرقیة عن طریق التواصل مع هذه الـدول وقبـول أبنـائهم للدراسـة 
بها في مرحلة اإلجازة العالیة والدراسات العلیا، وتبادل الزیارات بین أساتذتها وأساتذة هـذه 

 المشترك على أبحاث الماجستیر والدكتوراه لطالب الجامعات الـشرقیة الجامعات، واإلشراف
ٕواإلسالمیة، وامداد هذه الجامعات باألبحاث والمراجـع العلمیـة المتنوعـة للحفـاظ علـى كتـب 
ٕالتراث اإلسالمي واثـراء األبحـاث العلمیـة فـي هـذه الـدول، وتقـدیم كافـة الخـدمات الجامعیـة 

  .)42( الجامعة ودول العالم وخاصة دول الشرقالتي من شأنها دعم الترابط بین
وقد أكدت رسالة جامعة األزهر علي تقدیم رسالة اإلسـالم القائمـة علـى الوسـطیة 
واالعتدال، الداعیة إلـى التواصـل بـین الحـضارات، والتعـاون العلمـي والثقـافي مـع جامعـات 

یاجات سـوق العمـل مـن العالم ومؤسساته العلمیة والثقافیة، وربط برامجها األكادیمیة باحت
    .خالل خریجیها المتخصصین في شتي المجاالت

وقد اتخذت جامعة األزهر وسائل فعلیة لدعم الشراكة المجتمعیة، من بینها انشاء 
وقـد . ً مركزا ووحـدة بحثیـة علـى مـستوى الجمهوریـة یتركـز معظمهـا بالقـاهرة60أكثر من 

راسـات المتخصـصة فـي مختلـف المجـاالت أُنشأت هذه المراكز والوحدات بغـرض القیـام بالد
الطبیة والعلوم االجتماعیة والتطبیقیة وذلك لما لهذه المراكز من خبرات علمیة ومعامل مما 
یساهم في تقدیم خدماتها التنمویة من أجل تحقیق رفاهیة المجتمع، وتستفید هـذه المراكـز 

اء هیئــة التــدریس فــي أداء وظیفتهــا مــن إمكانــات الجامعــة المتاحــة، كمــا یــشارك أعــض
  .)43 (بالجامعة في التدریس والتوجیه بهذه المراكز

ًومن هذه الوسـائل أیـضا إیفـاد عـدد كبیـر مـن البـاحثین الكتـساب الخبـرة العلمیـة 
ــالم ــى مــستوى الع ــدة عل ــات عدی ــة مــن جامع ــرا مــن الطــالب . واإلداری ــستوعب عــددا كبی ُوت ً ً
تعلـیمهم فـي جامعـة األزهـر، وتحـرص الوافـدین مـن دول عـدة تتعـدى المائـة دولـة یتلقـون 

ًجامعة األزهر علي أن تكـون شـریكا أساسـیا فـي تحقیـق التنمیـة الـشاملة مـن خـالل بحـث  ً
علمي متمیز قادر علي لمس احتیاجات المجتمع الحالیة والمستقبلیة، والمساهمة في حـل 

 العـالمي ُمشكالته وتطویره، وتحقق الجامعـة مـن خاللـه مكانـة عالیـة مرموقـة فـي الترتیـب
للجامعــات، وكــل هــذا ال یتحقــق بزیــادة عــدد البحــوث العلمیــة فحــسب؛ بــل وفــق سیاســات 
ٕواجراءات جادة في ظـل مـستجدات محلیـة سـریعة ومتغیـرات دولیـة متوالیـة، فكانـت الخطـة 

م التي تحلل الوضع الراهن وتضع اآللیات 2024 – 2019البحثیة الحالیة لجامعة األزهر 
لمي جودته وتمیزه، وتعكس األطر المنهجیة المتكاملة لـه، وتوجهـه التي تضمن للبحث الع

إلي المسارات التي تساهم في عملیة التنمیة وصناعة المعرفة وبناء اإلنسان، وقد حرصت 
ُالخطة البحثیة علي أن یدمج فیها تطلعات الباحثین مع رسالة األزهر وقیمه ورؤیة الوطن 

  . )44(ومصلحته وتنمیته
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 خالل ما سبق یمكن عرض أبرز جهود الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهـر، ومن          
  :وذلك على النحو التالي

 االهتمـــام بالـــشراكة المجتمعیــــة فـــي إطـــار التوجــــه االســـتراتیجي لجامعــــة -أ 
  :األزهر

اسـتراتیجیة " الخطة االستراتیجیة األولـي والتـي حملـت عنـوانتبنت جامعة األزهر 
حیث شكلت اللجنة التنفیذیـة لوضـع الخطـة االسـتراتیجیة ) م2016-2011جامعة األزهر 

لـسنة ) 559(، وتم اعتمادها بمجلس الجامعة رقـم )45 (م2009)105(بموجب القرار رقم 
) م2022 – 2018 (ثم جاءت عملیة تحدیث الخطة االستراتیجیة للجامعـة. )46(م 2012

ســـتجابة لمتطلبـــات ام؛ 2018 ینـــایر 31فـــي ) 626(واعتمادهـــا بمجلـــس الجامعـــة رقـــم 
الواقــع، وتغلبــا علــي المعوقــات والتحــدیات التــي تفرضــها الظــروف المتغیــرة داخــل الجامعــة 
وخارجها، وتحقیقـا لرؤیـة الجامعـة ورسـالتها، إضـافة إلـي أن الجامعـة تـسعى إلـى احـتالل 
مركــز متقــدم بــین الجامعــات اإلفریقیــة وذلــك عــن طریــق المراجعــات المــستمرة مــع االتحــاد 

قـي، كمـا ال یخفـى دور الجامعــة الرائـد فـي مجـال خدمــة المجتمـع وتلبیـة احتیاجاتهــا اإلفری
المختلفة، كما أنها تحتضن في مختلف كلیاتها الشرعیة والتطبیقیة ما یقرب مـن أربعمائـة 
ألف طالب وطالبة في مرحلة اإلجازة العالیة أو البكالوریوس والدراسات العلیـا مـن مختلـف 

 .)47()ن مائة دولةأكثر م(بلدن العالم 
-2011تحقیقا لرسالة جامعة األزهر؛ تم وضع استراتیجیة الجامعة للفتـرة مـن و

ــیم وتعزیــز االنتــشار العــالمي للجامعــة: " تحــت عنــوان2016 ، وتمثلــت "تطــویر بیئــة التعل
  : )48 (الغایات االستراتیجیة للجامعة فیما یلي

لتعلیم والطالب في إطـار نظـم الجـودة تطویر دور جامعة األزهر في مجالي ا: الغایة األولي
  .الشاملة برؤى ذات توجه مستقبلي

رفع كفاءة وفاعلیة دور جامعة األزهـر فـي مجـال الدراسـات العلیـا والبحـوث : الغایة الثانیة
وتعظیم التعاون والمشاركة مع كافة المؤسسات التعلیمیة والبحثیة سواء المحلیة 

  .أو الدولیة
  . اء بكفاءة األداء المؤسسي للجامعة وكلیاتهااالرتق: الغایة الثالثة
  .تدعیم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتنمیة البیئة: الغایة الرابعة

  .تعزیز االنتشار العالمي للجامعة: الغایة الخامسة
تم تحلیل الفجوة وتحدید االحتیاجات بناء على مقارنة نتائج التحلیل البیئي والغایات و

  :صیاغة األهداف االستراتیجیة على النحو التاليالنهائیة وتم 
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وذلـك مـن خــالل . زیـادة قـدرة جامعـة األزهـر فـي مجـال خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة .1
 .تفعیل دور المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص في خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

 لإلعـالم الـدیني، تعزیز االنتشار العالمي للجامعة وذلك باتبـاع إنـشاء كلیـة الكترونیـة .2
ٕوانشاء قناة تلیفزیونیة فضائیة تهدف إلى تقدیم الفكر اإلسالمي الصحیح القائم علـى 

  .الوسطیة
 فــي إطــار نتــائج التقیــیم الكیفــي لمجــال -وتــضمنت نقــاط القــوة بجامعــة األزهــر 

تـضع جامعـة األزهـر كــ  (-م 2022 – 2018القیادة والحوكمة فـي خطتهـا االسـتراتیجیة 
نظم وسیاسات واضحة لضمان الجودة، وكذلك العدید من السیاسات كالتعلم عن ) مؤسسة(

بعد، الشراكة مع الصناعة، البحث العلمي، التسامح الـدیني، الحریـة األكادیمیـة، االنتـداب 
والتعیین والترقیة، نظم التحاق الطـالب، سـلوك الطالـب، موائمـة المـؤهالت مـع المؤسـسات 

لجامعة سیاسات محددة لضمان ودعم تنوع الموظفین والطـالب، التعلیمیة المناظرة، ولدى ا
  )49()وال سیما تمثیل النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة

بالخطـة االســتراتیجیة ) البنیــة التحتیـة(ومـن أبـرز مقترحـات التحــسین فـي مجـال 
الحث على الشراكة مع القطاعات المختلفة في تطویر (م؛ 2022 – 2018لجامعة األزهر 

تحتیة وعلى سـبیل المثـال یمكـن ألحـد المـستثمرین بنـاء مـساكن للطـالب یتقاضـى البنیة ال
مقابل السكن من الطالب لفترة زمنیة یـتم تحدیـدها تـؤول بعـد ذلـك إدارتهـا وریعهـا بأكملـه 

  .)50 ()للجامعة
تطـویر (ومن أبرز مقترحات التحـسین فـي مجـال خدمـة البیئـة وتنمیـة المجتمـع؛ 

 فـي إطـار نتـائج -، كما تضمنت نقاط القـوة بجامعـة األزهـر )الشراكات مع القطاع الخاص
 – 2018التقیــیم الكیفــي لمجــال خدمــة البیئــة وتنمیــة المجتمــع فــي خطتهــا االســتراتیجیة 

  :)51 ( ما یلي–م 2022
 ولـــدى الجامعـــة سیاســـة .تظهــر جامعـــة األزهـــر التزامــا كبیـــرا بالمـــشاركة المجتمعیــة 

 .مع المجتمع المحلي ٕواجراءات للعمل
  تبذل لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئیة جهودا كبیـرة فـي تقـدیم خدمـة المجتمـع مـن

 .الطالب والموظفین وأعضاء هیئة التدریس خالل إشراك
 وقـد .تقدم الجامعة الدعم الطبـي لألشـخاص فـي مختلـف المنـاطق الریفیـة والحـضریة 

 البـرامج قـد تزایــد  برنامجـا للتوعیـة المجتمعیـة، كمـا أن عـدد181بتـسلیم  قـام األزهـر
 كما تشارك الجامعة في مشروع تطـویر شـمال سـیناء .الماضیة خالل السنوات الثالث

 .البحوث المحلیة والدولیة بالشراكة مع عدد من مراكز
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  وجـود العدیــد مــن االتفاقیـات القائمــة مــع مختلــف أصـحاب المــصلحة، وبالتــالي هنــاك
مع وزارة البیئة، الصندوق المصري  بعض االتفاقیات .باحتیاجات المجتمع وعي عالي

 .بوزارة االتصاالت، الخ لتكنولوجیا المعلومات
  العدید من المـشاریع البحثیـة الممولـة تعنـى بالقـضایا البیئیـة، ممـا یـساهم فـي تقـدیم

 .الخدمات للمجتمع
 یقدم أعضاء هیئة التدریس خدمات استشاریة إلى القطاعین العام والخاص والحكومي 
 ــ ة رابطــة الدراســات اإلســالمیة تقــدم البحــوث وتــنظم المــؤتمرات، وتــوفر أنــشأت الجامع

 .الدراسیة، وما إلى ذلك مما یسهم في الرسالة المجتمعیة للجامعة المنح
  یجدر اإلشادة بدور الجامعة في عقد الدورات التدریبیـة التـي تـستهدف المقبلـین علـى

 الزواج مبادرة تظهـر التـزام یسهم في بناء أسرى قوى ویعد مركز ما قبل الزواج والذي
 .الجامعة تجاه تنمیة المجتمع رفیع المستوى من

  ارتفــاع الــوعي بــین الطــالب حــول المــشاركة المجتمعیــة مــن خــالل دورات ومقــررات
 .حول حمایة البیئة تقدمها الجامعة متخصصة

 یشارك أفراد من القطاعات الخارجیة في تطویر ومتابعة البـرامج الدراسـیة، ممـا یجعـل 
ــرامج مرتبطــة بالــصناعة إضــافة الــى تــسهیل تــدریب الطــالب والزیــارات الحقلیــة،  الب

ــزام ــل ذلــك الت ــإن هــذه  ویعكــس ك ــى الواقــع ف ــة حقیقیــة وف الجامعــة بمــشاركة مجتمعی
  .تسهل فرص التوظیف للخریجین العالقات الجیدة مع القطاع الصناعي

 یــة كالــصحة اإلنجابیــة تقــوم كلیــة الطــب للبنــات بــدور قــوى فــي حــل القــضایا المجتمع
  .وختان البنات

وتضمنت الخطة االستراتیجیة لجامعة األزهر دراسة تحلیلیة ألوجـه االتـساق بـین 
 – 2018 واســـتراتیجیة جامعـــة األزهـــر2030 مـــصر -اســـتراتیجیة التنمیـــة المـــستدامة (

ــین )م2022 ــى اتــساق ب ــین الدولــة (، وأشــارت إل ــي الــشراكة ب رفــع مــستوى المؤســسیة ف
م مع المحور الثالـث 2030كأحد األهداف االستراتیجیة في رؤیة مصر ) ع المدنيوالمجتم

ـــة( ـــة االجتماعی ـــة: العدال ـــاءة المؤســـسات الحكومی ـــشفافیة وكف ً، متـــضمنا األهـــداف ) ال
  :)52 (االستراتیجیة واإلجرائیة اآلتیة

 بناء مفهوم ورؤیة موحدة لرسالة الجامعة تجاه المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة -1
  كیان یعمل على تقدیم خدمات استشاریة للمجتمع/إنشاء تنظیم  -2
 تصمیم اللوائح ووضع النظم الالزمة لمشاركة الكلیات في كیان خدمة المجتمع -3
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 تشجیع الكلیات على تحدید االحتیاجات المجتمعیة التي ترتبط بأنشطتها -4
 تشجیع الكلیات على تقدیم الخدمات واالستشارات التي ترتبط بأنشطتها -5
تعزیز التبادل والتعاون العلمي بین التخصصات خارج وداخـل الجامعـة لخلـق مجـاالت  -6

 .جدیدة في العلوم والبحوث
دعــم التعــاون مــع بنــك المعرفــة المــصري لــضمان الوصــول الــى المجــالت األكادیمیــة  -7

 .المتخصصة
 .ًتوفیر برامج تنمیة مهنیة للخریجین وفق ا لتطورات سوق العمل -8
كلیـــات بــین الخـــریجین والطـــالب بهــدف التوجیـــه ودعـــم مهـــارات عقــد لقـــاء دوري بال -9

  .التوظیف
وتعد هذه األهداف االستراتیجیة الحاكمة بمثابة القبلة الموجهـة التجـاه سیاسـات 
ُالشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر، فهي بمثابـة الخریطـة الفكریـة والتـي ال بـد مـن توافرهـا 

  .االتجاهًأوال حتى یمكن ضمان سالمة السیر وصحة 
 وال شك أن الجهود السابقة تعزز أهمیة قیام إدارة جامعة األزهـر بتقیـیم خططهـا 
ًاالســتراتیجیة أوال بــأول، ومــا تحقــق منهــا خــالل الفتــرة الــسابقة، واالســتفادة مــن ذلــك فــي 

 حیث إن أبرز أولویاتهـا مراجعـة خططهـا االسـتراتیجیة .تحسین وتطویر الخطط المستقبلیة
  .م2030ٕواعادة تحدیثها بكامل عناصرها بما یتفق وتحقیق رؤیة مصر التي وضعتها، 

 الـــشراكة بجامعـــة األزهـــر فـــي إطـــار تنفیـــذ مـــشاریع االتحـــاد األوربـــي فـــي -ب
  :الخمس سنوات األخیرة

اهتمت جامعة األزهر خالل السنوات الخمس األخیرة بالشراكة المجتمعیة في إطار 
  :)53 ( هذه المشروعات في اآلتيتنفیذ مشاریع االتحاد األوربي، وتمثلت

تطــویر برنـــامج ماجــستیر متعـــدد التخصــصات فــي مجـــال تغیــر المنـــاخ : المــشروع األول
 جامعة –جامعة األزهر (وشارك فیه من داخل مصر؛ . والزراعة المستدامة واألمن الغذائي

 مؤسـسة سـیكم للتنمیـة المجتمعیـة – جامعة هلیوبـولیس – جامعة قناة السویس –أسوان 
 – جامعـة جـرش – جامعة مؤتة –جامعة األردن (وشارك فیه من الدول العربیة؛ ). مصرب

جامعـة كریـت (وشارك فیه من دول االتحاد األوروبي؛ ). جامعة األردن للعلوم والتكنولوجیا
، وكانــت موازنــة المــشروع ) جامعــة بادوفــا بإیطالیــا– جامعــة فریــدریك بقبــرص –بالیونــان 

م وحتـى أكتـوبر 2016ك في فتـرة تنفیـذ المـشروع مـن أكتـوبر ، وذل) یورو54,678,00(
  ).م2019
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برنامج شهادة تدریس الالجئین للمعلمـین المـصریین وغیـرهم عـن طریـق : المشروع الثاني
 جامعـة – جامعـة أسـوان –جامعـة األزهـر (وشـارك فیـه مـن داخـل مـصر؛ . ُالتعلیم المدمج

 مؤســسة ســیكم للتنمیــة المجتمعیــة –  جامعــة هلیوبــولیس– أكتــوبر 6 جامعــة –الزقـازیق 
 جامعة فریدریك –جامعة كریت بالیونان (وشارك فیه من دول االتحاد األوروبي؛ ). بمصر

 93,415,00(، وكانـت موازنـة المـشروع ) جامعة بـاث سـابا بالمملكـة المتحـدة–بقبرص 
  ).م2022م وحتى ینایر 2019، وذلك في فترة تنفیذ المشروع من ینایر )یورو

وشـارك فیـه مـن داخـل مـصر؛ . الشبكة المـصریة لـسالمة حـدیثي الـوالدة: شروع الثالثالم
 جامعــة – جامعـة الزقـازیق – جامعـة قنـاة الــسویس –" الـشریك األساســي"جامعـة األزهـر (

ــة المنــصورة–طنطــا  ــة لیفربــول (وشــارك فیــه مــن دول االتحــاد األوروبــي؛ ).  جامع جامع
، وذلـك فـي فتـرة ) جامعـة كونـستنتا برومانیـا–سـتونیا  جامعـة تـارتو بإ–بالمملكة المتحدة 

  ).م2017م وحتى دیسمبر 2013تنفیذ المشروع من دیسمبر 
ًكما تم إجراء ستة وعشرون مشروعا بحثیا بجامعة األزهر بالتعاون مع أكادیمیة  ً

الطـب (البحث العلمي في السنوات الخمس األخیرة، من خالل العدیـد مـن البـاحثین بكلیـات 
بالجامعة، ولكل مشروع تـاریخ بدایـة )  الهندسة– اللغات والترجمة - الصیدلة –لوم  الع–

  . وتاریخ نهایة وتكلفة محددة
من خالل ما سبق یتضح تعدد وتنوع جهات الشراكة مع جامعة األزهر سواء مـن 
ًداخل مصر أو من دول عربیة أو من دول االتحاد األوروبي، وهو ما یعـد منطلقـا أساسـیا  ً

ُ هذه الجهود واالستفادة منها من خالل تنظیمهـا عبـر خطـة تنفیذیـة مقننـة فـي إطـار لدعم
ُالتوجه االستراتیجي لجامعة األزهر تساعد على ترتیـب أولویـات الـشراكة مـع كافـة الجهـات 
ُوالتوقیت المناسـب لكـل منهـا ومـسئولیة التنفیـذ ومؤشـرات النجـاح، بمـا یعـود بـالنفع علـى 

  .جهة وجامعة األزهر من جهة أخرىالمؤسسات الشریكة من 
  : اهتمام مكتب جامعة األزهر للتمیز الدولي بالشراكة المجتمعیة-ج

 الجهـود لرفـع جـودة وتمیـز األداء المؤسـسي بهـا، العدید مـنبذلت جامعة األزهر 
متمثلة في إنشاء مكتب جامعة األزهر للتمیز الدولي، حیث تم تخصیص جـزء مـن میزانیـة 

راءات التمیــز المؤسـسي، كوسـیلة فعالـة لتحقیــق سیاسـاتها فـي تحــسین الجامعـة لـدعم إجـ
جودة مخرجاتها التعلیمیة، ومواكبة االتجاه العالمي المتزاید نحو تطبیق أبرز نماذج التمیز 
العالمیة، وتتمثل رؤیة مكتب جامعة األزهر للتمیز الدولي في أن تكون جامعة األزهر منارة 

وتتمثـل رسـالته فـي . دة والتمیـز فـي التـصنیف الـدولي للجامعـاتالعلم والمعرفة، ولها الریا
ِّتقدیم الدعم الفني الالزم وتجمیع الجهود بما یمكـن جامعـة األزهـر مـن تأكیـد ریادتهـا فـي " َ ُ

تقدیم الخدمات التعلیمیة والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتعزیز قنوات التعاون األكادیمي 
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الكیانات المحلیة والدولیة، في إطار العمل نحو تأكید ریادة والثقافي والعلمي بین الجامعة و
  .)54("الجامعة بین الجامعات العربیة واإلسالمیة والعالمیة

ــستهدف مكتــب جامعــة األزهــر للتمیــز الــدولي؛ تأكیــد عالمیــة جامعــة األزهــر  وی
ة، وذلـك وریادتها في العلوم الـشرعیة والعربیـة، واإلنـسانیة واالجتماعیـة، والعلـوم التطبیقیـ

إنــشاء عالقـــات متمیــزة مـــع  :، مــن أبرزهـــا)55(مــن خـــالل العدیــد مـــن األهــداف اإلجرائیـــة
الجامعات والمؤسسات الدولیة إلبرام وتفعیل اتفاقیات التعاون المشترك في شتى المجاالت، 
وتــشجیع المــنح والبعثــات للطــالب وأعــضاء هیئــة التــدریس المــصریین والوافــدین، وتــوفیر 

 فنیة لمنسوبي الجامعة والمجتمع في جوانب التمیز، والترویج اإلعالمي خدمات واستشارات
ٕلمواطن التمیز بالجامعة محلیا واقلیمیا ودولیا، واتاحة خدمات إلكترونیة متقدمـة ومتطـورة  ٕ
في كل المجاالت على موقع البوابـة اإللكترونیـة الرسـمیة للجامعـة، وتقـدیم بـرامج تدریبیـة 

ــة م ــسوبي الجامع ــة لمن ــدولي، مختلف ــشر ال ــل الن ــة وث ــدم للمــنح الدولی ــة مقترحــات التق كتاب
  . والمشروعات، وتبادل المشروعات األكادیمیة وغیرها

 توقیــــع العدیــــد مــــن االتفاقیــــات بالجامعــــة مــــع بعــــض الجهــــات المحلیــــة -د
  :واإلقلیمیة والدولیة

شـــهدت جامعـــة األزهـــر فـــي اآلونـــة األخیـــرة العدیـــد مـــن اتفاقیـــات التعـــاون مـــع 
ـــن بعـــض ال ـــرب م ـــت مـــا یق ـــث بلغ ـــة، حی ـــة والدولی ـــة واإلقلیمی ـــة 50جهـــات المحلی  اتفاقی

ــــى بدایــــة 2012منــــذ عــــام  ــــات 2020م وحت م، وســــوف تعــــرض الدراســــة أهــــم االتفاقی
ُالمبرمة خالل السنوات الخمس األخیرة، وذلك على النحو التالي

) 56(:  

 ملخص االتفاق والهدف منه السنة اسم الجهة البلد م

 م2018 نیلجامعة ال مصر .1

تنفیذ أنشطة مبادرة رواد النیـل لـدعم ریـادة 
ـــصغیرة والمتوســـطة  األعمـــال والمـــشاریع ال
والتي یرعاها البنك المركزي المصري ضمن 

ــــذ اســــتراتیجیة مــــصر  ــــع 2030تنفی  بجمی
مقـــررات الجامعـــة وكـــذلك أنـــشطة التوعیـــة 

 .فیها

2. 
اإلمارات 
العربیة 
 المتحدة

جامعة رأس 
الخیمة للطب 

 لصحیةوالعلوم ا
 م2018

ــــادل أعــــضاء هیئــــة التــــدریس والهیئــــة  تب
ـــــــة  ـــــــة والبحثی ـــــــواد المكتبی ـــــــة والم المعاون
ـــــــي  والتعلیمیـــــــة والمـــــــشاركة والتعـــــــاون ف
ـــــة وزیـــــارات الدارســـــین  المـــــسابقات العلمی
وأعـــضاء هیئـــة التـــدریس وبـــرامج الدراســـة 



 م 2019أبریل لسنة ) ، الجزء الثاني182: (ر، العددمجلة كلیة التربیة، جامعة األزه

 

 -771-

 ملخص االتفاق والهدف منه السنة اسم الجهة البلد م
الجامعیة والتعاون في مجال البحث العلمي 

بحـوث وتبادل الخبرات بـین الطـرفین لتنفیـذ 
ــــالمراكز والوحــــدات  ــــة واالســــتعانة ب تطبیقی

 البحثیة والطبیة

جامعة فریدریك  ألمانیا .3
 م2018 الكسندر ایرالنجن

تبادل الطالب الجـامعیین وطـالب الدراسـات 
ُالعلیــــا والبــــاحثین لنیــــل الــــدرجات العلمیــــة 
ٕواجـــــــــراء األبحـــــــــاث الالزمـــــــــة، واجـــــــــراء  ٕ
ُالمــــشروعات البحثیــــة المــــشتركة، وتعزیــــز 

ـــادل ـــة التب ـــادل أعـــضاء هیئ ـــادیمي وتب  األك
 .التدریس وغیرهم من االكادیمیین

 موریتانیا .4
وزارة الشئون 

 جامعة -اإلسالمیة
العلوم اإلسالمیة 

 بالعیون
 م2018

تبــــادل أعــــضاء هیئــــة التــــدریس والخبــــراء 
والباحثین، وتنظیم المؤتمرات وورش العمل 

 .في مجال البحث العلمي والتنمیة

 موریتانیا .5
لشئون وزارة ا
 المعهد -اإلسالمیة

العالي للدراسات 
 والبحوث اإلسالمیة

 م2018

ــــشورات  ــــائق والمن ــــادل المعلومــــات والوث تب
العلمیـــــــة وتبـــــــادل التجـــــــارب واإلشــــــــراف 
ــــؤتمرات،  ــــدوات و الم ــــد الن ُالمــــشترك، وعق
ــي  ــاحثین والمدرســین والطــالب ف ــادل الب وتب

 .مرحلتي الماجستیر والدكتوراه

 م2018 كيالمعهد الفلمن هولندا .6

تدریب الكوادر األكادیمیة في كل مـا یتعلـق 
ــــوم  ــــون الترجمــــة والعل بتعلــــیم اللغــــات وفن
اإلنــــــسانیة واألدب والحــــــضارة والدراســــــات 
اإلســـالمیة، وعقـــد ورش عمـــل ومـــؤتمرات 
مشتركة وتسهیل التبـادل العلمـي واإلشـراف 
ـــادل  ـــاحثین والطـــالب وتب ـــین الب ُالمـــشترك ب

مـشاریع علمیـة اإلصدارات العلمیة والقیـام ب
ومـــشاریع ترجمـــة مـــشتركة وتقـــدیم المـــنح 

 .الدراسیة

الجامعة اإلسالمیة  روسیا .7
 م2018 الروسیة

تبادل الخبـرات واألنـشطة فـي مجـال البحـث 
العلمــــي والقیــــام بــــدورات علمیــــة تطبیقیــــة 
وتبــادل األســاتذة واســتقدام أســاتذة زائـــرین 
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وتطــــــویر البــــــرامج العلمیــــــة فــــــي العلــــــوم 

المیة واللغــــــة العربیــــــة والدراســــــات اإلســــــ
ــانون  واالقتــصاد والمــصارف اإلســالمیة والق
ـــــة وعلـــــوم الحاســـــوب وتكنولوجیـــــا  والتربی

 .ٕالمعلومات واقامة دورات تدریبیة مشتركة

 - جامعة ماالیا  مالیزیا .8
 م2018 كوااللمبور

تبـــــــادل الطـــــــالب والمـــــــوظفین التربـــــــویین 
ٕواإلداریــین واقامــة حلقــات دراســیة مــشتركة 

حــث العلمــي وتبــادل النــشرات ونــشاطات الب
والتقـــــاریر والمـــــواد والمعلومـــــات التربویـــــة 

 .والبرامج التربویة ذات االهتمام المشترك

 م2017 جامعة زنجبار تنزانیا .9

اتفاقیــــة تعــــاون علمــــي وثقــــافي لتحــــسین 
ــــــادل  تنظــــــیم العمــــــل فــــــي جامعتهمــــــا وتب
ـــة  المعلومـــات الخاصـــة بالمـــشكالت المترتب

منهجیــــــــة علــــــــي الجوانــــــــب التربویــــــــة وال
والتنظیمیة، وتبادل اإلشراف المشترك علـي 
ـــارات  ـــادل الزی ـــا، وتب ُطـــالب الدراســـات العلی
القـصیرة للقیـادات الجامعیــة وأعـضاء هیئــة 
ُالتدریس إللقاء محاضـرات واجـراء البحـوث  ٕ
ُالعلمیـة والمـشاركة فـي المـؤتمرات وحلقــات 

 .التدریب العلمیة

مجلس التعلیم  روسیا.10
 م2017 الروسي

ــــــــدوات الدراســــــــیة تنظــــــــیم ــــــــدورات والن  ال
والمــــــــــــؤتمرات المــــــــــــشتركة واللقــــــــــــاءات 
واالجتماعات العلمیة وبـرامج تـدریس اللغـة 
ـــدریس  ـــة الت ـــارات أعـــضاء هیئ العربیـــة وزی
ُوبرامج التعلـیم المـشتركة عـن بعـد، وتبـادل  ُ
المطبوعـات والمنـشورات والمقـاالت العلمیـة 

 .ُوالزیارات الطالبیة القصیرة بینهما

 مصر.11
ندوق المصري الص

لتكنولوجیا 
المعلومات 
 واالتصاالت

 م2016
ُتوفیر الحزم التدریبیة التـي یحتاجهـا سـوق 
ـــة  ُالعمـــل وتـــوفیر المـــدربین المالئمـــین للفئ

 .ُالمستهدفة
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 مصر.12
 –رئاسة الجمهوریة 

المجلس التخصصي 
للتعلیم والبحث 

 العلمي
 م2016

تـــــــدریب األســـــــاتذة واألطبـــــــاء والطــــــــالب 
معیـــــة الـــــستة التابعـــــة بالمستـــــشفیات الجا

 .لجامعة األزهر

 إندونیسیا.13
جامعة موالنا مالك 
ابراهیم اإلسالمیة 

 الحكومیة
 م2016

تعزیـز التعـاون األكــادیمي مـن خـالل تبــادل 
الزیـــارات والمـــنح وتبـــادل مـــصادر المعرفـــة 

 والتعلیم

معهد الدراسات  الدومنیكان.14
 م2016 الشرقیة لآلباء

اآلخـر مـن تبادل حضاري ودعم الحوار مع 
خــالل عقــد المــؤتمرات واالســتعانة بأســاتذة 

 .من كلیة اللغات والترجمة ودراسة اإلسالم

الجمعیة الكویتیة  الكویت.15
 .إنشاء مكتبة الكویت اإللكترونیة م2016 لمساعدة الطلبة

 م2016 جامعة باتراس الیونان.16
ـــــة ذات  ـــــة أكادیمی ـــــشاء مـــــشاریع تعاونی إن

 العملیــة مـصالح واهتمامــات مــشتركة تخــدم
ـــات والمعاهـــد  ـــي الكلی ـــة ف ـــة الممثل ُالتعلیمی

 التابعة لكلتا الجامعتین

 مالیزیا.17
الكلیة الجامعیة 

اإلسالمیة ببهانج 
 السلطان أحمد شاه

 م2016

تبـادل الزیـارات القــصیرة للقیـادات الجامعیــة 
وأعضاء هیئة التدریس إللقـاء المحاضـرات 
ــة ــة واجــراء البحــوث العلمی ــة والعلمی ُالثقافی ٕ 

واالشتراك في المؤتمرات والندوات التدریبیـة 
 . ُوتبادل طالب الدراسات العلیا

 مالیزیا.18
 –حكومة مالیزیا 
كلیة العلوم 
 اإلسالمیة

 م2016
ــة  ــة الثانویــة المالیزی قبــول طــالب مــن حمل
للدراســة بكلیــات العلــوم اإلســالمیة بجامعــة 

 .األزهر

المعهد الكاثولیكي  فرنسا.19
 م2016 بباریس

ــي أنــشطة البحــث العلمــي فــي المــشا ركة ف
مجــال علــم الترجمــة فــي الدراســات األدبیــة 
ودراسات العـصور الوسـطى وحـوار األدیـان 
وتبادل الزیارات القصیرة للقیادات الجامعیـة 
وأعـــــضاء هیئـــــة التـــــدریس وفـــــتح قنـــــوات 
لإلشــراف المــشترك علــي الرســائل العلمیــة 
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 .وتبادل المطبوعات األكادیمیة

 تنزانیا.20
عبد الرحمن جامعة 

السمیط التذكاریة 
 بزنجبار

ـــــادل  م2016 ـــــاون العلمـــــي وتب ـــــز أوجـــــه التع تعزی
 ٕالزیارات واجراء البحوث العلمیة

 مصر.21
وزارة اآلثار 

وجمعیة أصدقاء 
 القاهرة التاریخیة

 م2015
استكمال الدراسات الخاصة بمشروع تطویر 
منطقــــة البعــــوث اإلســــالمیة ومنطقــــة قبــــة 

 .السلطان قنصوة

بروتوكول تعاون بین جامعـة دمیـاط وكلیـة  م2015 امعة دمیاطج مصر.22
 الطب بجامعة األزهر

وزارة األوقاف  الكویت.23
ــــشریف  م2015 والشئون الدینیة بروتوكــــول تعــــاون بــــین األزهــــر ال

 ووزارة األوقاف والشئون الدینیة بالكویت 

 م2015 جامعة بواتیه فرنسا.24

ـــین قـــسم الطـــب النفـــسي بكلیـــة  التعـــاون ب
 جامعـــة األزهـــر وقـــسم علـــم الـــنفس الطـــب

بجامعة بواتیه في مجاالت التنمیـة الثقافیـة 
ـــة ووضـــع خطـــط وأبحـــاث  ـــة والتقنی والعلمی
وبـــرامج تعلیمیـــة لتـــدعیم النـــشاط العلمـــي 
وتبــادل الزیــارات وعقــد المــؤتمرات والنــدوات 
والعـــــروض العلمیــــــة والـــــدورات والبــــــرامج 

 .العلمیة المشتركة وورش العمل

أنـشطة  فـي جامعـة األزهـر تلعبـه الـذي الحیـوي الدور یتضح بق؛س من خالل ما
 ، إلى تنوع الدول ، وتنوع المؤسسات داخـل مـصر وخارجهـا باإلضافة الشراكة المجتمعیة،

 التـي, الخدمات االستشاریة والبحثیة والتوعویة وغیرها لتوفیر المبذولة الجهودواستمراریة 
 هذه من الرغم على ولكن ،ُفي خدمة المجتمع  دور الجامعة تحسین على تساعد أن یمكن

ــ إال الجهــود ــائج المــستهدفة مــن تلــك االتفاقیــات، ممــا یــستدعي إجــراء أن ــم تتــضح النت ُه ل
مقابالت شخصیة مع بعض األفـراد ممـن لهـم عالقـة بهـذا المجـال إلعطـاء صـورة متكاملـة 

ي إطـار توجهـات وصادقة للتعبیر عن واقع سیاسات الـشراكة المجتمعیـة بجامعـة األزهـر فـ
  .م2022 – 2018الخطة االستراتیجیة لجامعة األزهر 

  
  



 م 2019أبریل لسنة ) ، الجزء الثاني182: (ر، العددمجلة كلیة التربیة، جامعة األزه

 

 -775-

 تعدد المراكز الخدمیة والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة األزهر وتعـدد -هـ
  .ُالخدمات التي تقدمها

ُهناك العدید من المراكز الخدمیة والوحـدات ذات الطـابع الخـاص بجامعـة األزهـر،    
ًدمات المجتمعیـة، وتـشكل هـذه المراكـز والوحـدات مقومـا أساسـیا ُوالتي تقدم العدید من الخ ً ُ

في بناء وتفعیل شراكات ناجحة مع مؤسسات المجتمع، وتتمثل أهم هذه المراكز والوحـدات 
  :)57 (فیما یلي

 بجـوار كلیـة –الدراسـة (المركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحـوث الـسكانیة، ومقـره  -1
یتمثــل الهــدف الــرئیس منــه فــي تــدریب أطبــاء مــن جامعــة ، و)اللغــة العربیــة بالقــاهرة

ُاألزهر بفروعها المختلفة ومن مختلف الجامعات والمعاهد الطبیة المصریة علي برامج 
ٕوطرق عالج اإلخـصاب الطبـي المـساعد، واجـراء البحـوث الخاصـة بالوحـدة وتقـدیمها 

ــة لتطــویر األداء وایجــاد أفــضل وأحــ ــة وعالمی ــة محلی دث الوســائل ٕفــي مــؤتمرات علمی
ــدیم  ــي المــساعد، وتق ــي مجــال عــالج العقــم واإلخــصاب الطب التشخیــصیة والعالجیــة ف
الخدمات التشخیصیة والعالجیة لمرضى العقم بجمیـع أنحـاء جمهوریـة مـصر العربیـة 

 .والدول العربیة واألجنبیة
 كلیة  بجوار–جامعة األزهر (مركز األزهر لتعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها، ومقره  -2

ــدعوة اإلســالمیة بالقــاهرة ــة العربیــة )ال ــي تعلــیم اللغ ــرئیس منــه ف ــل الهــدف ال ، ویتمث
ًالفصحى للناطقین بغیرها طبقا لمعاییر الجـودة العالمیـة، وتـوفیر أفـضل العناصـر مـن 
الهیئة التدریسیة والخبراء المؤهلین، والتوسع في استخدام الوسائط والتقنیات الحدیثة 

 .عربیةفي تعلیم اللغة ال
 طریق –جامعة األزهر (مركز صالح عبد اهللا كامل للدراسات والبحوث والتجارة، ومقره  -3

، ویتمثل الهدف الـرئیس منـه فـي عقـد المـؤتمرات والنـدوات، وحلقـات )النصر بالقاهرة
 .ٕالنقاش لالقتصاد اإلسالمي، واصدار الدوریات المتخصصة في الدراسات االقتصادیة

 بجـوار كلیـة الطـب –جامعة األزهر (ض القلب وجراحاته، ومقره المركز اإلسالمي ألمرا -4
، ویتمثل الهدف الرئیس منه في تقدیم الخدمات التشخیـصیة والعالجیـة )بنین بالقاهرة

ــادل  ٕالمجانیــة ألمــراض القلــب وجراحاتــه، وعقــد المــؤتمرات العلمیــة، وایجــاد شــبكة لتب
 .ٕتشجیع واثراء البحث العلميالمعلومات بین الهیئات العلمیة، وتدریب األطباء، و

 مستـشفى – ش بـور سـعید 520(وحدة عالج القـصور الكلـوي وزرع الكلـى، ومقرهـا  -5
، ویتمثــل الهــدف الــرئیس منهــا فــي معالجــة مرضــى )ســید جــالل الجــامعي بالقــاهرة

ـــة فـــي مجـــال  ـــدیم المـــشورة الفنی ـــدوات والمـــؤتمرات، وتق ـــد الن ـــوي، وعق القـــصور الكل
 .التخصص
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 مستــشفى –الدراســة (وة بقــسم جراحــة المــسالك البولیــة، ومقرهــا وحــدة تفتیــت الحــص -6
، ویتمثــل الهــدف الــرئیس منهــا فــي عــالج جمیــع حــاالت )الحــسین الجــامعي بالقــاهرة

 .المسالك البولیة وتفتیت الحصوات
ــسرین، ومقرهــا –وحــدة حــدیثي الــوالدة  -7  مستــشفى الحــسین –الدراســة ( األطفــال المبت

الهــدف الــرئیس منهـا فــي تقــدیم الخدمـة الطبیــة للحــاالت ، ویتمثـل )الجـامعي بالقــاهرة
ًالحرجة حدیثة الوالدة وناقـصي النمـو ورعـایتهم طبیـا، ومتـابعتهم بعـد إجـراء جراحـات 

 .على مستوى الجمهوریة) أطباء وتمریض(ٕلهم، واعداد الكوادر 
، ویتمثـل الهـدف الـرئیس ) مدینـة نـصر–كوبري القبـة (مركز معوقات الطفولة، ومقره  -8

ُمنـــه فـــي االكتـــشاف المبكـــر لإلعاقـــة، والتعـــرف علـــى حجـــم المـــشكلة بالجمهوریـــة، 
ٕوتصنیف مسبباتها، وتوعیة أسر ذوي االحتیاجات الخاصة، واجراء البحوث في مجال 

 .التربیة الخاصة، وتنمیة الكوادر في هذا المجال
 –األزهـر جامعـة (مركز جامعة األزهر للمناعة اإلكلینیكیة وأمراض الحـساسیة، ومقـره  -9

، ویتمثل الهدف الـرئیس منـه فـي تـشخیص أمـراض الحـساسیة ونقـص )طریق النصر
 .ٕالمناعة وعالجها واجراء البحوث المرتبطة، وتدریب الكوادر في المجال

، ) مدینـة نـصر– فـرع بنـات األزهـر –كلیة كـب األسـنان (وحدة العالج بأجر، ومقرها  -10
لمجتمــع فــي عــالج الفــم واألســنان ویتمثــل الهــدف الــرئیس منهــا فــي تلبیــة حاجــات ا

بالمجان، وبأسعار رمزیة للفئـات غیـر القـادرة، وتـدریب أطبـاء االمتیـاز تحـت إشـراف 
 .أعضاء هیئة التدریس بالكلیة

ــره  -11 ــة، ومق ــز المناعــة الجزیئی ــوجي (مرك ــسم المیكروبیول ــات –ق ــرع البن ــة الطــب ف  كلی
ــاهرة ــ)بالق ــه فــي إجــراء أبحــاث عل ــرئیس من ــل الهــدف ال م المناعــة والتحالیــل ، ویتمث

 .ُالمناعیة، وتبادل المعلومات والخبرات مع المراكز الدولیة المناظرة
كلیـة الـصیدلة (مركز أبحاث دالالت األورام السرطانیة بقسم الكیمیاء الحیویة، ومقـره  -12

، ویتمثــل الهـدف الـرئیس منـه فــي إجـراء كافـة أنـواع التحالیــل )بنـین األزهـر بالقـاهرة
ُ علـي وسـائل الكـشف المبكـر وأبحـاث دالالت األورام لالسـتفادة منهـا الطبیة والتدریب

 .في مساعدة مرضى السرطان
، وتتمثـل أهـم )كلیة الصیدلة بنـین األزهـر بالقـاهرة(وحدة التحالیل الصیدلیة، ومقرها  -13

أهــدافها فــي قیــاس األیــض وحركیــة الــدواء ومــدى تأثرهــا بــبعض الحــاالت المرضــیة، 
اد الداخلـة فـي صـناعة المستحـضرات الـصیدلیة، وتـشجیع وتحلیل وقیاس نـسب المـو

ودعم الدراسات المتعلقة بأبحاث التحالیل الصیدلیة وتطویرها في المجاالت الـصیدلیة 
 .ُالمختلفة
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ــز الطــب النفــسي للمــرأة والطفــل والمراهــق، ومقــره  -14 مستــشفى الزهــراء الجــامعي (مرك
تقنیـات فـي عـالج االضـطرابات ، ومن أهم أهدافه؛ تطبیق وتطویر أحدث ال)بالعباسیة

السلوكیة الناتجة عن اضطرابات صعوبات التعلم بالتعـاون مـع المؤسـسات التعلیمیـة 
 .ُالمختلفة في الداخل والخارج

كلیـة الطـب فـرع البنــات (مركـز جامعـة األزهـر للدراسـات والبحـوث الفیروســیة، ومقـره  -15
ــاهرة ــي)بالق ٕال، واجــراء اختبــارات إجــراء البحــوث فــي المجــ: ، وتتمثــل أهــم أهدافــه ف

الكشف عن الفیروسات الكبدیة واإلیدز، وعقد البرامج التدریبیة في مجـال البیولوجیـا 
الجزئیة والكشف عن المضاد المنـاعي، والتحالیـل الطبیـة، ومـزارع األنـسجة والخالیـا 

 .الجذعیة
امعـة  ج–كلیـة العلـوم بنـین بالقـاهرة (مركز الهندسة الوراثیة وزراعة األجنـة، ومقـره  -16

تنمیة التطبیقات العملیة للهندیة الوراثیة بمـا یخـدم : ، وتتمثل أهم أهدافه في)األزهر
المــصالح البحثیــة وحــل المــشكالت القومیـــة التــي تعــوق التنمیــة، وتقیــیم األغذیـــة 
ًواألدویة المهندسة وراثیا لمعرفة تأثیرها علي صحة اإلنسان، وتنظیم دورات تدریبیـة 

 .في المجال
، ) جامعة األزهر–مبنى األمانة العامة (مال واالستشارات الهندسیة، ومقره مركز األع -17

تصمیم مشروعات مباني الجامعة واإلشراف علیها، والصیانة : وتتمثل أهم أهدافه في
 .الشاملة لجمیع مباني الجامعة بالقاهرة واالقالیم ومستشفیاتها

ــة، ومقرهــا  -18 ــین بالقــاهرة كلیــة (وحــدة األعمــال واالستــشارات المیكانیكی  –الهندســة بن
تقدیم الخبرة االستشاریة، وأعمال االختبارات : ، وتتمثل أهم أهدافها في)جامعة األزهر

 .المیكانیكیة، واألعمال المتكاملة
، ) جامعــة األزهــر–كلیــة العلــوم بنــین بالقــاهرة (وحــدة تكنولوجیــا البالزمــا، ومقرهــا  -19

لمیة بفیزیاء البالزما بما یخدم المصالح تنمیة التطبیقات الع: وتتمثل أهم أهدافها في
ـــة  ـــة، وتنظـــیم دورات تدریبی ـــوق التنمی ـــي تع ـــة الت ـــة، وحـــل المـــشكالت القومی القومی

 .ُللمهتمین من داخل الوطن وخارجه بمشاركة كبار المتخصصین المحلیین والدولیین
جامعـة  –كلیة الصیدلة بنـین بالقـاهرة (المركز اإلقلیمي للفطریات وتطبیقاتها، ومقره  -20

إنــشاء وحفــظ مجــامع الفطریــات وتــشجیع أبحــاث : ، وتتمثــل أهــم أهدافــه فــي)األزهــر
 .الفطریات وتوجیهها والعمل على تنمیة تطبیقاتها

مركـز جامعــة األزهـر لبیــو تكنولوجیـا التخمــرات والمیكـرو بیولوجیــا التطبیقیـة، ومقــره  -21
إجـراء : أهـم أهدافـه فـي، وتتمثـل ) جامعـة األزهـر–بجوار كلیة العلوم بنین بالقاهرة (

ٕالبحوث العلمیـة فـي مجـال التكنولوجیـا الحیویـة، وانـشاء بنـك للـسالالت المیكروبیـة، 
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ٕوحصر مشكالت الصناعة المصریة وحلها تكنولوجیا، واجراء األبحـاث التطبیقیـة فـي  ُ
 .العدید من المجاالت العلمیة

ــره  -22 ــد ومعالجــة المخــاطر البیئیــة، ومق ــز العلــوم لتحدی ــة العلــوم بنــین بجــوار(ُمرك  كلی
تقدیم برامج تدریبیة وورش عمـل : ، وتتمثل أهم أهدافه في) جامعة األزهر–بالقاهرة 

ُفي المجال بالتعاون مـع العدیـد مـن المنظمـات والجامعـات العالمیـة، ولـه العدیـد مـن 
األعمال القومیة في معالجة مخلفـات میـاه الـصناعة، ومنهـا الـتحكم التكنولـوجي فـي 

 .ائيالتلوث الهو
 –مبني المعامل المركزیة بكلیة العلوم بنین بالقـاهرة (وحدة العامل المركزیة، ومقرها  -23

اإلدارة المتكاملــة لألجهــزة العلمیــة، وعقــد : ، وتتمثــل أهــم أهــدافها فــي)جامعـة األزهــر
ُدورات تدریبیـة علـى طـرق التحلیـل العلمیـة المختلفـة وبـاألجهزة الحدیثـة والحــسابات 

 .العلمیة
مبنـي المعامـل المركزیــة (معـة األزهـر ألبحـاث علـوم المــواد والزجـاج، ومقـره مركـز جا -24

تقـدیم كافــة : ، وتتمثـل أهــم أهدافـه فـي) جامعـة األزهـر–بكلیـة العلـوم بنـین بالقــاهرة 
 .التحالیل العلمیة للمواد والزجاج

، ) جامعـة األزهـر–كلیـة الزراعـة بأسـیوط (مركز المنتجات الزراعیة وبحوثها، ومقـره  -25
ــه فــيوت ــل أهــم أهداف ــدیم المــشورة الزراعیــة للجهــات التــي ترغــب فــي ذلــك، : تمث تق

والمساهمة بصورة فاعلة في النهوض باإلنتاج الزراعي بعمـل حقـول إرشـادیة تـؤدي 
إلى تطویر وخلق أسالیب جدیدة یترتب علیها وفرة اإلنتاج وتعدده وتحسینه باستخدام 

 .األسالیب اإلرشادیة
 جامعـة –كلیـة طـب األسـنان بنـات بالقـاهرة (رع البنات، ومقـره مركز الحاسب اآللي ف -26

تـدریب ورفـع مـستوى معرفـة الطـالب فـي تطبیقـات : ، وتتمثل أهم أهدافـه فـي)األزهر
 .الحاسب اآللي

، وتتمثـل ) جامعـة األزهـر–طریـق النـصر (وحدة نظـم المعلومـات والـشبكات، ومقرهـا  -27
ٕیـة، وتنفیـذ البرمجیـات، وادارة موقـع تركیب وصـالت الـشبكات الداخل: أهم أهدافها في

 .الجامعة والمكتبة الرقمیة، والتنسیق اإللكتروني للجامعة
 جامعـة - كلیـة التربیـة بنـین –طریـق النـصر (مركز ضمان الجودة والتدریب، ومقره  -28

ــي)األزهــر ــضمان : ، وتتمثــل أهــم أهدافــه ف اقتــراح الــسیاسات ورســم االســتراتیجیات ل
ُومعاهدها ووحداتها المختلفة، وتقییم أدائها، واإلشراف الفني الجودة بكلیات الجامعة 

علي وحدات الجودة بكلیات الجامعة ومعاهدها، وتقـدیم المـشورة الفنیـة لهـا، وتنمیـة 
وتطویر المهارات األكادیمیة والقیادیة للموارد البشریة بالجامعة، ونشر ثقافـة تطـویر 
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 باحتیاجات أعضاء هیئـة التـدریس بمـا األداء الجامعي من خالل برامج تدریبة ترتبط
 .یضمن تحقیق جودة العملیة التعلیمیة

 –بجــوار كلیــة العلــوم بنــات بالقــاهرة (مركــز جامعــة األزهــر للنــانو تكنولــوجي، ومقــره  -29
زیادة عدد المشاریع والمنح البحثیة ألعضاء : ، وتتمثل أهم أهدافه في)جامعة األزهر

جامعــة مــن خــالل التعاقــدات واالتفاقیــات بــین هیئــة التــدریس والهیئــة المعاونــة بال
الجامعــــة وجهــــات التمویــــل المختلفــــة المحلیــــة واألجنبیــــة لــــدعم وتفعیــــل البحــــوث 
التكنولوجیـة وتحویلهـا مــشروعات صـناعیة صــغیرة ممـا یحقـق زیــادة میزانیـة البحــث 

 .العلمي للجامعة
 جامعــة –یوط كلیــة الزراعــة بأســ(مركـز التجــارب والبحــوث الزراعیــة بأســیوط، ومقـره  -30

تنفیذ الخطط البحثیة لتجارب العلوم الزراعیة والعلوم : ، وتتمثل أهم أهدافه في)األزهر
ٕاُألخرى، وتجهیز وزراعة النماذج النباتیة للكلیات العملیة وزراعـة وانتـاج المحاصـیل 

 .ُالحقلیة والبستانیة والطبیة والعطریة وتسویق المنتجات
 جامعـــة –كلیـــة الزراعـــة بالقـــاهرة (راعیـــة، ومقـــره مركـــز الدراســـات واالستـــشارات الز -31

إعداد العدید من دراسات الجـدوى، تقـدیم استـشارات : ، وتتمثل أهم أهدافه في)األزهر
ُزراعیة للشركات والفصل في المنازعات، والتعاون والتنسیق مع الجهات المختلفة في  ُ

 .مجال الوقایة من اآلفات والحشرات والصناعات الغذائیة
ــره مركــز  -32 ــین بالقــاهرة (ُالتخطــیط العمرانــي، ومق ــة الهندســة بن ــة األزهــر–كلی ، ) جامع

زیادة الترابط بین الحیاة األكادیمیة بالجامعـة وبـین المجتمـع : وتتمثل أهم أهدافه في
 .ُوالواقع التطبیقي، مما یعود بالنفع على النشاط العلمي والمجتمع اإلسالمي

كلیــة الدراســات اإلنــسانیة بنــات (میــة، ومقــره المركــز الــدولي لدراســات األســرة والتن -33
دراســة المــشكالت االجتماعیــة : ، وتتمثــل أهــم أهدافــه فــي) جامعــة األزهــر–بالقــاهرة 

 .والثقافیة المتعلقة باألسرة والتنمیة في ضوء ما تتصف به
، ) جامعـة األزهـر–كلیـة الزراعـة بالقـاهرة (مركز التجـارب والبحـوث الزراعیـة، ومقـره  -34

التعـاون مـع الهیئـات العلمیـة والعملیـة فـي الـداخل والخـارج : م أهدافـه فـيوتتمثل أه
للعمل على تطویر النظم الزراعیة، واالهتمام باإلنتاج الحیواني والنباتي ویشمل وحدة 

 .لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة
كلیــة (وحــدة أبحــاث ودراســات الحــشرات الناقلــة ألمــراض اإلنــسان والحیــوان، ومقرهــا  -35

ــالبحوث : ، وتتمثــل أهــم أهــدافها فــي) جامعــة األزهــر–العلــوم بنــین بالقــاهرة  القیــام ب
والدراســات التــي تخــدم مجــاالت العمــل الخــاص بالوحــدة، وتقــدیم خــدمات استــشاریة 
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ــة فــي المجــاالت لحــساب الهیئــات المهتمــة بالحــشرات الطبیــة ، وعمــل دورات تدریبی
 .السابقة وتطبیقاتها الحقلیة

 جامعــة –كلیــة اللغــات والترجمــة بالقــاهرة (مركــز التعریــب والترجمــة والنــشر، ومقــره  -36
االتصال بالمجامع اللغویة في مصر والعـالم العربـي : ، وتتمثل أهم أهدافه في)األزهر

قـق خدمـة وتطـویر أعمـال التعریـب، ُمن أجـل التنـسیق وتبـادل الخبـرات معهـا بمـا یح
واقتراح الخطـط والوسـائل واألسـالیب واإلجـراءات الالزمـة لـدفع عملیـة التحـول باللغـة 
ــة التعلــیم والبحــث العلمــي فــي جامعــة األزهــر والجامعــات المــصریة  ــة إلــى لغ العربی

 .والعربیة
 وتتمثـل ،) جامعـة األزهـر–كلیة الطب بـدمیاط (المركز الدولي لطب األعشاب، ومقره  -37

 .استحداث عالجات لكثیر من األمراض باألعشاب الطبیة: أهم أهدافه في
كلیة الهندسـة بنـین بالقـاهرة (مركز جامعة األزهر للوسائط التعلیمیة المتعددة، ومقره  -38

إنتــاج وعــرض وســائط تعلیمیــة متعــددة : ، وتتمثــل أهــم أهدافــه فــي) جامعــة األزهــر–
لیمیـة، والبـث اإلعالمـي عـن طریـق الـشبكات ٕمسموعة ومقروءة، وانتاج برمجیـات تع

 .العالمیة للمعلومات، وتقدیم استشارات فنیة وتدریب
 جامعــة –كلیــة العلــوم بنــات بالقــاهرة (مركــز الدراســات والبحــوث اإلحــصائیة، ومقــره  -39

القیــام بــدورات تدریبیــة للهیئــات واألفــراد بالــداخل : ، وتتمثــل أهــم أهدافــه فــي)األزهــر
 اإلدارة –أعمال الكنترول : (ام الحاسب اآللي في المجاالت اآلتیةوالخارج على استخد

، وعمـل الدراسـات والبحـوث اإلحـصائیة المختلفـة )ُ ما یستجد مـن أعمـال–الهندسیة 
  .للشركات والهیئات واألفراد التي تطلب ذلك

من خالل ما سبق یتضح تعدد الخدمات التي تقـدمها المراكـز الخدمیـة والوحـدات 
اقتصادیة، طبیة، دینیة، اجتماعیة ( الخاص بجامعة األزهر في شتي المجاالت ذات الطابع

، وتنوعها ما بین خدمات استشاریة وبحثیة وتدریبیة وتوعویة وعالجیة، وهـو )وغیرها... 
ُمـا یعـد منطلقــا أساسـیا لتوظیــف هـذه الجهــود واالسـتفادة المثلــى منهـا مــن خـالل توظیــف  ً ً

والتشغیلي في ترتیب أولویات الشراكة مع مؤسسات المجتمع تقنیات التخطیط االستراتیجي 
ُوالتوقیت المناسـب لكـل منهـا ومـسئولیة التنفیـذ ومؤشـرات النجـاح، بمـا یعـود بـالنفع علـي 

  .المجتمع من جهة والجامعة من جهة أخرى
وبالرغم من الجهود المبذولة في مجـال الـشراكة المجتمعیـة بجامعـة األزهـر، ومـا 

ادة في متطلبات الخدمات التعلیمیة واالنجازات البحثیة في إطار رقابة أفضل ُیقابلها من زی
ًعلى الموارد المادیة والبـشریة ضـمانا للوصـول إلـى الجـودة المنـشودة؛ إال أن هنـاك فجـوة 

عملیــات (بجامعـة األزهـر مـن جهـة وبـین ) صـیاغة الـسیاسات والخطـط االسـتراتیجیة(بـین 
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، وأظهرت نتائج التقیـیم الكیفـي بالخطـة االسـتراتیجیة )58(ىمن جهة أخر) التنفیذ والمتابعة
بعض نقـاط الـضعف والتـي تحتـاج إلـي تحـسین، ومـن ) م2022 – 2018(لجامعة األزهر

ضعف توافق استراتیجیات كلیات جامعـة األزهـر مـع اسـتراتیجیة الجامعـة، وضـعف : أبرزها
ى تحقـق مؤشـرات األداء، وهـو ًاالرتباط الزمني فیما بینهما، مما یؤثر سلبا على قیاس مـد

كمـا أكـدت دراسـة . )59(ما یدل علي ضعف األداء التـشغیلي للخطـة االسـتراتیجیة للجامعـة 
على أن الواقـع الحـالي بمؤسـسة جامعـة األزهـر یـشیر إلـى ) 60 ()م2016مها عبد القادر (

ید مرتبط انعزالها عن المجتمع الدولي، مما أدي إلى زیادة الفجوة بینها وبین كل ما هو جد
ــاهج والبــرامج  ــاییر الدولیــة عــن المن ــاب المع ــدریس، وغی ــدرات أعــضاء هیئــة الت ــة ق بتنمی

  .األكادیمیة، وآلیات إنتاج البحث العلمي ونشره، وضعف القدرة المؤسسیة للجامعة
 واقـــع ممارســـة القیـــادات )61()م2017محمـــد عبـــد الحمیـــد (كمـــا تناولـــت دراســـة 

ر االســـتراتیجي، وتحدیـــد مـــستوى ممارســـة القیـــادات األكادیمیـــة بجامعـــة األزهـــر للتفكیـــ
األكادیمیة بجامعة األزهـر للتفكیـر االسـتراتیجي والمعوقـات التـي تـواجههم مـن وجهـة نظـر 
أعضاء هیئة التدریس، ومن ثم وضع آلیات لتحسین مستوى ممارسة القیادات األكادیمیـة 

 الدراسـة المـنهج الوصـفي، بجامعة األزهر للتفكیر االستراتیجي، ولتحقیـق ذلـك؛ اسـتخدمت
ممارسـات : واالستبانة كأداة لها، وتوصلت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتـائج، مـن أهمهـا

 مـن )ضـعیفة(التفكیر االسـتراتیجي لـدى القیـادات األكادیمیـة بجامعـة األزهـر تقـع فـي فئـة 
، وهـو مـا یـشیر إلـي انخفـاض مـستوى )1.64(حیث درجة التوافر بمتوسـط مـوزون قـدره 

ا التفكیر لدى تلك القیادات، واوصت الدراسة بضرورة تطویر الهیكل التنظیمي للجامعة، هذ
ًحیث یتطلب التفكیر االستراتیجي هیكال تنظیمیا مرنا یستجیب بسرعة لمتغیرات البیئیة، كما  ً ً
ًیتطلــب قــدرا مــن الحریـــة، إذ تتــسبب بیروقراطیــة اإلدارة فــي التـــأثیر ســلبا علــي التفكیـــر  ً

 وجـود فجـوة بـین التخطـیط االسـتراتیجي واألداء التـشغیلي ىُوهو ما یـشیر إلـ .جياالستراتی
ًبجامعـــة األزهـــر، ممـــا یـــشكل عائقـــا أمـــام تحقیـــق رؤیـــة الجامعـــة ورســـالتها وأهـــدافها  ُ

 األمر الذي یتطلب مـن قیـادات التعلـیم األزهـري الجـامعي تبنـي آلیـات جدیـدة ،االستراتیجیة
ــق میزاتهــا تقودهــا نحــو تحقیــق هــذا التكامــل ــاء واالســتمراریة وتحقی ــا یــضمن لهــا البق  بم

  .التنافسیة
ومن خالل ما سبق یتضح اهتمام القیادات الجامعیـة بقـضیة الـشراكة المجتمعیـة 
وسیاساتها، والتي تظهر في تعدد وتنوع الخدمات التي تقـدمها المراكـز الخدمیـة والوحـدات 

ت، ولكن قد یبدو الواقـع التـشریعي أو ذات الطابع الخاص بجامعة األزهر في شتي المجاال
ًعلى المستوى النظري مثالیا، ولكنه یختلف على أرض الواقع؛ نتیجة العدیـد مـن المـؤثرات 
والعوامل البیئیة واالقتصادیة والمعرفیة والتقنیة وغیرها، وبالتـالي فـإن المعلومـات المتـوفرة 

. قة للتعبیـر عـن هـذا الواقـعفي هذا الصدد كانت غیر كافیة إلعطاء صـورة متكاملـة وصـاد
لذلك تتناول الدراسة في المحور التالي؛ إجراءات الدراسة المیدانیة وتحلیل نتائجها، والتي 
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الكــشف عــن أوجــه االتــساق واالخــتالف بــین تنفیــذ سیاســات الــشراكة المجتمعیــة تتــضمن 
اجـه تنفیـذ بجامعة األزهر والتوجه االستراتیجي لها، ورصد وتحلیل أهـم الـصعوبات التـي تو

ًسیاســات الــشراكة المجتمعیــة بجامعــة األزهــر والتــي تــشكل عائقــا أمــام تحقیــق توجههــا 
  .ُاالستراتیجي، وتحدید أهم العوامل التي تساعد علي نجاح هذه السیاسات

  : للبحثاإلطار المیداني: ًثالثا
هدف البحـث الحـالي مـن خـالل إطـاره المیـداني إلـى الكـشف عـن أوجـه االتـساق 

ف بین تنفیذ سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر والتوجه االستراتیجي لها، واالختال
ورصد وتحلیل أهم الصعوبات التي تواجه تنفیذ سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر 
ُوالتي تشكل عائقا أمام تحقیق توجهها االستراتیجي، وتحدید أهم العوامل التي تساعد علي  ً

  .ساتنجاح هذه السیا
ــــة  ــــة الشخــــصیة المقنن ــــم اســــتخدام أســــلوب المقابل ــــدف؛ ت ــــذا اله ــــق ه ولتحقی

Structured Interview كـأداة لإلطـار المیـداني، كـون هـذا النـوع مـن المقـابالت یفـتح 
ًمجاال خصبا للحصول على كثیر من البیانات المتعلقة بأسئلة الدراسة، إذ توفر هذه األداة  ً

ُالحریة الكافیة للمستجیب للت عبیر عن رأیه، ضمن حدود السؤال المطروح للمقابلة، وكـذلك ُ
  .)62 (حریة من یجري المقابلة

) ً فـردا28(وقد تم إجراء هذه المقابالت الشخصیة مع عینة قـصدیة، تتـألف مـن 
ٕمن أعضاء هیئة التدریس المشاركین في بناء واعداد التوجه االستراتیجي لجامعة األزهـر، 

ًواألكثر وعیا وارتباطا  بعملیات صنع وتنفیذ ومتابعة سیاسات الجامعة ولدیهم رؤیة شمولیة ً
بعض أعضاء فریق إعداد الخطة االسـتراتیجیة لجامعـة "لها، حیث تضمنت عینة الدراسة؛ 

م، وبعض القیادات األكادیمیة من عمداء كلیات الجامعة المختلفة؛ 2022-2018األزهر 
ــرارات مجــالس الجام ــي اتخــاذ ق ــذین شــاركوا ف ــي جامعــة األزهــر ألســلوب -عــة وال ــذ تبن  من

التخطیط االستراتیجي في مجال عملها، وبعـض مـسئولي وحـدات ضـمان الجـودة بالجامعـة 
وكلیاتهـا المختلفـة، وبعـض أعـضاء مكتـب جامعـة األزهـر للتمیـز الـدولي، وبعـض أعـضاء 

فـي هیئة التدریس بمختلف كلیات جامعة األزهر ممن لهـم اهتمامـات بحثیـة وخبـرات فنیـة 
  ".ُمجالي التخطیط االستراتیجي والشراكة المجتمعیة

وقد تم بناء األداة بعد االطالع على األدبیات اإلداریة والتربویة الحدیثة والدراسات 
السابقة المتعلقة بالشراكة المجتمعیة والتخطـیط االسـتراتیجي بمؤسـسات التعلـیم الجـامعي، 

ألزهر، حیث كانت المعلومات المتوفرة في هذا وأهم الجهود المبذولة فیها وواقعها بجامعة ا
الــصدد غیــر كافیــة إلعطــاء صــورة متكاملــة وصــادقة للتعبیــر عــن واقــع سیاســات الــشراكة 

وتـم صـیاغة أسـئلة المقابلـة . المجتمعیة بجامعة األزهر في إطار التوجه االسـتراتیجیة لهـا
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المتخصصین في مجال في صورتها األولیة، وعرضها على السادة المحكمین من األساتذة 
اإلدارة التربویة، وذلك للتحقق من مدى مالءمتهما للغرض منهما، ومـدى وضـوح وسـالمة 
الــصیاغة، ومــدى كفایــة األســئلة واإلضــافة إلیهــا أو الحــذف منهــا، وتــم تجمیــع مالحظــات 
ٕومقترحـات الــسادة المحكمــین، وكــان مـن أهــم هــذه التعــدیالت دمـج بعــض األســئلة واعــادة 

  .)63 (ًا، وصوال للصورة النهائیة الستمارة المقابلةصیاغة بعضه
 وقد روعي بیان الهدف الرئیس من المقـابالت مـن أجـل تأكیـد التعـاون، وتجنـب 
التلمیح للمستجیب للوصول إلى اإلجابة الدقیقـة، باإلضـافة إلـى عـرض مـا تـم تدوینـه مـن 

یــة حــسب أفــراد وقــد تــم تــصنیف إجابــات المــستجیبین فــي فئــات رئیــسیة وفرع. اســتجابات
وفـي إطـار مـا . الدراسة، وحساب التكرارات والنسب المئویة للنتائج التـي تـم التوصـل إلیهـا

  :سبق؛ یمكن عرض نتائج المقابالت الشخصیة ومناقشتها، وذلك من خالل األبعاد التالیة
ــــد األول ــــي التوجــــه : ُالبع ــــة ف ــــشراكة المجتمعی ــــدي تكامــــل وشــــمول سیاســــات ال م

  .ة األزهراالستراتیجي لجامع
اســتعرض الباحثــان مــا تــضمنته وثیقــة الخطــة االســتراتیجیة لجامعــة األزهــر مــن 

 2030 مـــصر -اســـتراتیجیة التنمیـــة المـــستدامة (دراســة تحلیلیـــة ألوجـــه االتـــساق بـــین 
رفـــع (، والتـــي أشــارت إلـــى اتـــساق بـــین )م2022 – 2018واســتراتیجیة جامعـــة األزهـــر 

كأحـد األهـداف االسـتراتیجیة ) لة والمجتمـع المـدنيمستوى المؤسسیة في الشراكة بین الدو
الـــشفافیة وكفـــاءة : العدالـــة االجتماعیـــة(م مـــع المحـــور الثالـــث 2030فـــي رؤیـــة مـــصر 

  :ً، متضمنا األهداف االستراتیجیة واإلجرائیة اآلتیة) المؤسسات الحكومیة
 البیئةبناء مفهوم ورؤیة موحدة لرسالة الجامعة تجاه المشاركة المجتمعیة وتنمیة  -1
  كیان یعمل على تقدیم خدمات استشاریة للمجتمع/إنشاء تنظیم  -2
 تصمیم اللوائح ووضع النظم الالزمة لمشاركة الكلیات في كیان خدمة المجتمع -3
 تشجیع الكلیات على تحدید االحتیاجات المجتمعیة التي ترتبط بأنشطتها -4
 نشطتهاتشجیع الكلیات على تقدیم الخدمات واالستشارات التي ترتبط بأ -5
تعزیز التبادل والتعاون العلمي بین التخصصات خارج وداخـل الجامعـة لخلـق مجـاالت  -6

 .جدیدة في العلوم والبحوث
دعــم التعــاون مــع بنــك المعرفــة المــصري لــضمان الوصــول الــى المجــالت األكادیمیــة  -7

 .المتخصصة
 ًتوفیر برامج تنمیة مهنیة للخریجین وفقا لتطورات سوق العمل -8
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 بالكلیــات بـــین الخـــریجین والطــالب بهـــدف التوجیــه ودعـــم مهـــارات عقــد لقـــاء دوري -9
  التوظیف

ًوتم توجیه سؤاال ألفراد المقابلة متضمنا هل عبـرت هـذه األهـداف االسـتراتیجیة : (ًُ
واإلجرائیة في صیغتها النهائیة عـن سیاسـة متكاملـة وشـاملة للـشراكة المجتمعیـة بجامعـة 

ـــ )األزهــر ـــ) نعــم(، لإلجابــة علیــه ب ـــ )ال (أو ب ــا(، أو ب ٕ، واذا كــان هنــاك بعــض )إلــى حــد م
ٕالقـصور أو الخلــل فــي صــیاغة هــذه األهــداف؛ یقــوم بتوضــیحه، واضــافة أهــم البنــود التــي 

) 3(و ) 2(ویمكن توضیح اإلجابات من خـالل الجـداول . ینبغي إضافتها من وجهة نظرهم
  :التالیة) 4(و 

  شمول سیاسات الشراكة المجتمعیة مدي تكامل واستجابات عینة الدراسة حول ) 2(جدول 
  )28=ن (في إطار التوجه االستراتیجي لجامعة األزهر

 إلي حد ما ال نعم
 % ك % ك % ك
1 3,6 1 3,6 26 92,8 

 أن یتــضح أن اسـتجابات أفـراد عینــة الدراسـة قـد أظهــرت) 2(مـن خـالل الجـدول 
ِّهـذه األهـداف فـي صــیغتها النهائیـة تعبـر  اسـة متكاملـة وشــاملة  عــن سی- إلــى حـد مـا -ُ

للشراكة المجتمعیـة بجامعـة األزهـر، ممـا یؤكـد علـى أن هـذه األهـداف تـستحق التأمـل مـن 
ُجهة، وأنها بحاجة إلى تقویم من جهة أخرى، حیث إنها تمثل الموجه الرئیس لجهود كافة 
العاملین بالجامعة في تنفیـذ سیاسـات الـشراكة المجتمعیـة، وفـي هـذا الـصدد؛ أشـار بعـض 

اد العینة إلى بعض مظـاهر القـصور أو الخلـل فـي صـیاغة هـذه األهـداف، والتـي یمكـن أفر
  :توضیحها من خالل الجدول التالي

بعض مظاهر القصور أو الخلل في صیاغة أهداف استجابات عینة الدراسة حول ) 3(جدول 
  )28=ن (الشراكة المجتمعیة في إطار التوجه االستراتیجي لجامعة األزهر

 % ك ر القصور أو الخلل في صیاغة األهدافبعض مظاه م

ـــا / قلـــة االهتمـــام بترتیـــب األولویـــات فـــي بـــرامج 1 ًأنـــشطة الـــشراكة المجتمعیـــة وفق
 21,4 6 ألهمیتها

أنـشطة الـشراكة / قلة وضـوح خطـوط الـسلطة والمـسئولیة التـي توجـه تنفیـذ بـرامج 2
 17,9 5 المجتمعیة

فـي )  خدمـة مجتمـع– بحث علمـي –س تدری(غیاب التكامل بین وظائف الجامعة  3
 17,9 5 .أنشطة الشراكة المجتمعیة المستهدفة/ دعم برامج

ـــز هـــذه األهـــداف علـــى اإلعـــداد والتهیئـــة دون االهتمـــام بـــضمانات التنفیـــذ  4 تركی
 32،1 9 والمتابعة
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یتــضح أن اإلجابــات الــواردة تتــضمن العدیــد مــن األفكــار ) 3(مــن خــالل الجــدول 
ّالتي لم یـصل أي منهـا إلـى حـد اإلجمـاع، حیـث عبـر كـل فـرد فیهـا بحریـة واآلراء الهامة و

تامة عما یراه من قصور أو خلل في صیاغة أهداف الـشراكة المجتمعیـة بحكـم خبرتـه فـي 
م 2022/ 2018وبالنظر إلى األهداف الواردة بالخطة االستراتیجیة للجامعـة . هذا المجال

/  غیاب مضمون ترتیـب األولویـات فـي بـرامجومراجعتها في ضوء هذه االستجابات؛ یتضح
ًأنشطة الـشراكة المجتمعیـة وفقـا ألهمیتهـا، وقلـة وضـوح خطـوط الـسلطة والمـسئولیة التـي 

، وغیاب التكامل )من المسؤول؟ وعن ماذا؟(أنشطة الشراكة المجتمعیة / توجه تنفیذ برامج
أنــشطة / امجفـي دعـم بـر)  خدمـة مجتمــع– بحـث علمـي –تــدریس (بـین وظـائف الجامعـة 

ًالــشراكة المجتمعیــة المــستهدفة، وأخیــرا؛ تركیــز هــذه األهــداف علــى اإلعــداد والتهیئــة دون 
األمر الـذي یتطلـب مراعـاة هـذه المظـاهر ومواجهتهـا . االهتمام بضمانات التنفیذ والمتابعة

  .والتغلب علیها عند تحدیث هذه الخطة وخالل بناء الخطة القادمة للجامعة
فراد العینـة إلـى بعـض أهـم البنـود التـي ینبغـي إضـافتها، والتـي كما أشار بعض أ

یمكن أن تسهم في تحقیق تكامل وشمول سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعـة األزهـر فـي 
  :التوجه االستراتیجي لها، ویمكن توضیحها من خالل الجدول التالي

ها لتحقیق تكامل أهم البنود التي ینبغي إضافتاستجابات عینة الدراسة حول ) 4(جدول 
 وشمول سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر في إطار التوجه االستراتیجي لها

  )28=ن(
 % ك أهم البنود التي ینبغي إضافتها م
 39,3 11 ًالتوازن في الخدمات المجتمعیة وفقا ألولویاتها 1
 17,9 5 ستهدفةتكامل األداء البحثي بالجامعة مع مبادرات الشراكة المجتمعیة الم 2
 46,4 13 ًالتقویم المستمر لمبادرات الشراكة المجتمعیة وفقا لرؤیة الجامعة ورسالتها 3
 32،1 9 تنسیق مبادرات الشراكة المجتمعیة وتقدیم الدعم الالزم لها بانتظام 4
 35,7 10 توفیر نموذج قیادي للشراكة المجتمعیة وتطویر القیادات المستقبلیة 5

أنشطة الشراكة المجتمعیة بالجامعة في ضوء إدارة / امجتطویر بر 6
 21,4 6 المشروعات

یتــــضح العدیــــد مــــن األفكــــار واآلراء الهامــــة التــــي ) 4(مــــن خــــالل الجــــدول 
یمكـــــن أن تـــــسهم فـــــي صـــــیاغة بنـــــود تحقـــــق تكامـــــل وشـــــمول سیاســـــات الـــــشراكة 

 التـــوازن المجتمعیــة بجامعـــة األزهــر فـــي إطـــار توجههــا االســـتراتیجي، والتـــي تتمثــل فـــي
ًفـــــي الخـــــدمات المجتمعیـــــة وفقـــــا ألولویاتهـــــا، وتكامـــــل األداء البحثـــــي بالجامعـــــة مـــــع 
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مبـــــادرات الـــــشراكة المجتمعیـــــة المـــــستهدفة، والتقـــــویم المـــــستمر لمبـــــادرات الــــــشراكة 
ــــة  ــــشراكة المجتمعی ــــادرات ال ــــسیق مب ــــة الجامعــــة ورســــالتها، وتن ــــا لرؤی ًالمجتمعیــــة وفق

، وتــوفیر نمـــوذج قیــادي للـــشراكة المجتمعیــة وتطـــویر وتقــدیم الــدعم الـــالزم لهــا بانتظـــام
أنـــشطة الـــشراكة المجتمعیـــة بالجامعـــة فـــي ضـــوء / القیـــادات المـــستقبلیة، تطـــویر بـــرامج

  .إدارة المشروعات
ــــاني ــــد الث ــــشراكة المجتمعیــــة : ُالبع ــــم إنجــــازه مــــن سیاســــات ال ــــا ت وضــــوح م
  بجامعة األزهر

ُوجـــه الباحثـــان ســــؤاال ألفـــراد المقابلـــة حــــول   یـــتم تقــــدیم تقریـــر ســــنوي هـــل(ً
ــــذ الخطــــة  ــــي إطــــار تنفی ــــة ف ــــشراكة المجتمعی ــــم إنجــــازه مــــن سیاســــات ال یوضــــح مــــا ت

ٕم واتاحتـــه لمـــن یرغـــب بـــاالطالع علیـــه 2022 – 2018االســـتراتیجیة لجامعـــة األزهـــر 
ـــن المـــستفیدین ـــة علیـــه بــــ )م ـــم(، لإلجاب ـــة بــــ )ال(أو بــــ ) نع ؛ )نعـــم(ٕ، واذا كانـــت اإلجاب

ـــر، واآللیـــة توضـــیح العامـــل الحاســـم ـــتم وضـــع التقری ـــى أساســـه ی ـــرون أنـــه عل  الـــذي ت
، والقـــائم بوضـــع هـــذا )ًتحقیقـــا للنزاهـــة والـــشفافیة(التـــي یـــتم مـــن خاللهـــا نـــشر التقریـــر 

  :وجاءت إجاباتهم كما هي موضحة بالجدول التالي. التقریر
استجابات عینة الدراسة حول وضوح ما تم إنجازه من سیاسات الشراكة ) 5(جدول 

  )28=ن(معیة بجامعة األزهر في إطار توجهها االستراتیجي المجت
 ال نعم السؤال

یـتم تقـدیم تقریـر سـنوي یوضـح مـا تـم إنجـازه مـن سیاسـات  % ك % ك
فــــي إطــــار توجههــــا الــــشراكة المجتمعیــــة بجامعــــة األزهــــر 

ــــه مــــن االســــتراتیجي ــــه لمــــن یرغــــب بــــاالطالع علی ٕ واتاحت
 المستفیدین

- - 28 100 

یتضح أنه ال یتم تقدیم تقریر سنوي یوضـح مـا تـم إنجـازه ) 5(ل من خالل الجدو
 2018من سیاسات الشراكة المجتمعیة في إطار تنفیذ الخطة االستراتیجیة لجامعة األزهر 

ًم أو ما قبلها، بحیـث یكـون متاحـا لمـن یرغـب بـاالطالع علیـه مـن المـستفیدین، 2022 –
من أفراد المقابلة، وقد %) 100(بنسبة ) 28(حیث بلغ تكرار االستجابة علي هذه العبارة 

أفاد بعضهم أنه یتم تقدیم تقاریر منفصلة ألي نشاط أو برنامج یتم تنفیـذه بالجامعـة علـي 
ًحدة، وذلك للجهات المختصة بشكل روتیني، ولیس هناك تقریرا تراكمیـا شـامال یوضـح مـا  ً ً

رات الـسابقة، ومـا ینبغــي تـم إنجـازه مــن سیاسـات الـشراكة المجتمعیــة بالجامعـة خـالل الفتــ
ًإجراؤه مستقبال؛ ترشیدا للجهود وتـصحیحا للمـسار، وتفعـیال لمبـدأ الـشفافیة والوضـوح فـي  ً ً ً

كما أفاد بعضهم أنه تم نشر بعض جهود الشراكة المجتمعیـة بجامعـة . الوسائل واإلنجازات



 م 2019أبریل لسنة ) ، الجزء الثاني182: (ر، العددمجلة كلیة التربیة، جامعة األزه

 

 -787-

رمـة بالجامعـة األزهر في الخطة البحثیة الخمسیة لجامعة األزهر في صورة االتفاقیـات المب
فــي مجــال البحــث العلمــي مــع بعــض الجهــات المحلیــة واإلقلیمیــة والدولیــة، والمــشروعات 
البحثیة بجامعة األزهر بالتعاون مع أكادیمیـة البحـث العلمـي فـي الخمـس سـنوات األخیـرة، 
ومشاریع االتحاد األوربي في الخمـس سـنوات األخیـرة، ولكـن دون توضـیح لنقـاط الـضعف 

  .نبغي عملهالحالیة وما ی
المشاركة في متابعة تنفیـذ سیاسـات الـشراكة المجتمعیـة بجامعـة : ُالبعد الثالث

  األزهر
ــذ  ــة تنفی ــي لجــان لمتابع ــة حــول مــشاركتهم ف ــراد المقابل ــان ســؤاال ألف ُوجــه الباحث ً

 2018ًسیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر وفقا لبنود الخطة االستراتیجیة الحالیـة 
/ ؛ توضـیح األداة)نعـم(ٕ، واذا كانت اإلجابـة بــ )ال(أو بـ ) نعم(جابة علیه بـ م، لإل2022 –

اآللیــة المــستخدمة فــي عملیــة المتابعــة، وأبــرز البنــود والمؤشــرات التــي یــتم المتابعــة فــي 
  :ضوئها، وجاءت إجاباتهم كما هي موضحة بالجدول التالي

متابعة تنفیذ سیاسات مدى مشاركتهم في استجابات عینة الدراسة حول ) 6(جدول 
  )28=ن( في إطار توجهها االستراتیجي الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر

 ال نعم السؤال
ــشراكة  % ك % ك هــل تــشاركون ســیادتكم فــي متابعــة تنفیــذ سیاســات ال

 100 28 - - المجتمعیة بجامعة األزهر في إطار توجهها االستراتیجي

فــراد عینــة المقابلــة بأنــه ال توجــد لجنــة یتــضح إجابــات أ) 6(مــن خــالل الجــدول 
مباشرة أو آلیة محددة لمتابعة تنفیذ سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهـر فـي إطـار 

%) 100(بنـسبة ) 28(توجهها االستراتیجي، وقد بلغ تكـرار االسـتجابة علـي هـذه العبـارة 
لــة اإلعــداد لبنــاء الخطــة مــن أفــراد المقابلــة، وقــد أفــاد أفــراد العینــة بــأن الجامعــة فــي مرح

َّالتنفیذیة لها، ولكن قد مر ما یقرب من عامین علي اعتمـاد الخطـة االسـتراتیجیة للجامعـة 
من أصل خمسة سنوات مما یهدر الكثیر من الجهود المبذولة، سواء في إعـداد الخطـة أو 

خطــة األمــر الــذي یتطلــب جاهزیــة ال. فـي التنفیــذ دون االحتكــام إلــي خطــة تنفیذیــة توجهــه
  .التنفیذیة للجامعة فور االنتهاء من اعتماد خطتها االستراتیجیة مباشرة
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مــدى تــوفیر بــرامج تدریبیــة تــساعد فــي تنفیــذ سیاســات الــشراكة : ُالبعــد الرابــع
  المجتمعیة

ـــراد المقابلـــة حـــول  ـــان ســـؤاال ألف ُوجـــه الباحث ـــرامج تدریبیـــة "ً ـــتم تـــوفیر ب هـــل ی
جتمعیـــة بجامعـــة األزهــــر فـــي إطـــار توجههــــا تـــساعد فـــي تنفیـــذ سیاســــات الـــشراكة الم

؛ )نعـــــم(ٕ، واذا كانــــت اإلجابـــــة بـــــ )ال(أو بـــــ ) نعـــــم(، لإلجابــــة علیـــــه بـــــ "االســــتراتیجي
توضـــیح األســـالیب المـــستخدمة فـــي التـــدریب، ومكـــان التـــدریب، والقـــائمون بـــه، وهـــل 
ـــا ـــاتهم كم ـــة للمـــشاركین، وجـــاءت إجاب ـــة عـــن االحتیاجـــات الفعلی ـــدورات التدریبی  تعبـــر ال

  :هي موضحة بالجدول التالي
توفیر برامج تدریبیة تساعد في تنفیذ استجابات عینة الدراسة حول مدى ) 7(جدول 

  )28=ن( في إطار توجهها االستراتیجي سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر
 ال نعم السؤال

هل یتم توفیر برامج تدریبیة تساعد في تنفیذ سیاسات  % ك % ك
 في إطار توجهها جامعة األزهرالشراكة المجتمعیة ب

 100 28 - - االستراتیجي

یتـضح إجابــات أفـراد عینــة المقابلـة بأنــه ال توجـد بــرامج ) 7(مـن خـالل الجــدول 
تدریبیة حول الشراكة المجتمعیة بشكل مباشر، حیث بلغ تكرار االستجابة علي هذه العبارة 

فاد بعضهم أن البرامج التدریبیة التـي یـتم من أفراد المقابلة، وقد أ%) 100(بنسبة ) 28(
ًتنفیذها دوریا مقننة من قبل وحدات ضمان الجودة، وبالرجوع إلـي البـرامج التدریبیـة التـي 
یتم تنفیذها في مركز ضمان الجودة والتدریب بجامعة األزهر منذ إنشائه وحتي نهایة العام 

ـــرامج اآلتیـــ2018/2019الجـــامعي  خـــرائط المـــنهج : ()64 (ة م، تبـــین أنهـــا تتـــضمن الب
ــررات  ــصمیم واعــداد البحــوث العلمــي -وتوصــیف المق  إعــداد الدراســة الذاتیــة -ٕ فنیــات ت

 - نظـم االمتحانـات وتقـویم الطـالب - مهـارات العـرض الفعـال -لمؤسسات التعلیم العـالي 
یر  االتجاهات الحدیثة في تطو- التخطیط االستراتیجي -تنمیة القدرات اإلداریة والقانونیة 

، كمـا ) إدارة األزمات والكـوارث- دور اإلدارة الفعالة للوقت وضغوط العمل -التعلیم العالي 
ــسادة المدرســین واألســاتذة :  أن الغــرض مــن هــذه البــرامج هــو ــى الترقیــة لل الحــصول عل

المساعدین بالجامعة، واقتصارها علیهم بشكل كبیر ألنها شرط للترقیة، األمر الذي یتطلب 
 تدریبیة تساعد في تنفیذ سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر في إطار توفیر برامج

  .توجهها االستراتیجي
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مدى وجود فجوة بـین النظریـة والتطبیـق فـي سیاسـات الـشراكة : ُالبعد الخامس
  المجتمعیة

ُوجه الباحثان سؤاال ألفراد المقابلة حول  / مخرجـات(هل تـرون سـیادتكم مناسـبة "ً
ًالشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر وفقـا للتوجـه االسـتراتیجي للجامعـة، أم أن ) جهود/نتائج

ٕ، واذا كان هناك فجوة بین النظریة والتطبیق فما أسباب "هناك فجوة بین النظریة والتطبیق
  :ذلك، وجاءت إجاباتهم كما هي موضحة بالجدول التالي

 النظریة والتطبیق في وجود فجوة بیناستجابات عینة الدراسة حول مدى ) 8(جدول 
  )28=ن( في إطار توجهها االستراتیجي سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر

 ضعیفة متوسطة كبیرة
 % ك % ك % ك
28 100 - - - - 

یتـضح إجابـات أفـراد عینـة المقابلـة بـأن هنـاك فجـوة بـین ) 8(من خالل الجدول 
 بجامعــة األزهــر فــي إطــار توجههــا النظریــة والتطبیــق فــي سیاســات الــشراكة المجتمعیــة

من أفراد %) 100(بنسبة ) 28(االستراتیجي، حیث بلغ تكرار االستجابة علي هذا السؤال 
المقابلــة، وقــد أفــاد بعــضهم إلــي مــن أهــم أســبابها انعــدام تكــاتف الجهــود بــین المخططــین 

یادات األكادیمیـة والمنفذین والباحثین لتجسیر الفجوة القائمة، باإلضافة إلي قلة اهتمام الق
ُباالنتهاء في الوقت المناسب بإعداد الخطة التنفیذیة للخطـة االسـتراتیجیة، وغیـاب الحـافز 

الـــذي یـــشجع علـــي مـــشاركة أعـــضاء هیئـــة التـــدریس فـــي تنفیـــذ هـــذه ) معنـــوي/ مـــادي(
)  متابعتهــا– تنفیــذها –صــیاغة االســتراتیجیة (الــسیاسات، ممــا أدي إلــى قــصور تكامــل 

  .لجامعةلتناسب بیئة ا
أهـم المعوقـات التـي تواجـه تنفیـذ سیاسـات الـشراكة المجتمعیـة : ُالبعد السادس
  بجامعة األزهر

ُوجه الباحثان سؤاال شبه مغلقا ألفراد المقابلـة للتعـرف علـي أهـم المعوقـات التـي  ًُ ً
تواجه تنفیذ سیاسـات الـشراكة المجتمعیـة بجامعـة األزهـر فـي إطـار توجههـا االسـتراتیجي، 

، )غیــر موجــودة/ موجــودة( خــالل تحدیــد بعــض المعوقــات السـتجابتهم علیهــا بـــ وذلـك مــن
ًوتــرك ســؤاال مفتوحــا فــي نهایتهــا للتعــرف علــي مــا إذا كانــت هنــاك معوقــات أخــرى یــرون  ً
إضـــافتها أم ال، وقـــد أشـــارت اإلجابـــات الـــواردة إلـــى العدیـــد مـــن المعوقـــات، والتـــي یمكـــن 

  :توضیحها من خالل الجدول التالي
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أهم المعوقات التي تواجه تنفیذ سیاسات الشراكة استجابات عینة الدراسة حول ) 9(جدول 
  )28=ن( في إطار توجهها االستراتیجي المجتمعیة بجامعة األزهر

غیر  موجودة
أهم المعوقات التي تواجه تنفیذ سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة  موجودة

 األزهر
 % ك % ك

لمحـور الـشراكة المجتمعیـة ) تشغیلیة/ تنفیذیة(االفتقار إلي خطة  .1
 - - 100 28 .بالخطة االستراتیجیة لجامعة األزهر

ُغیاب البعد المؤسسي وسیادة الفردیة حیال تنفیـذ بـرامج الـشراكة  .2
 - - 100 28 .المجتمعیة

غیـــاب االهتمـــام بتـــدریب أعـــضاء هیئـــة التـــدریس علـــى تنفیـــذ  .3
 - - 100 28 .سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر

 - - 100 28 .غیاب المشاركة في صیاغة وتنفیذ سیاسات الشراكة المجتمعیة .4
قلة وضوح سیاسات الشراكة المجتمعیة لدى غالبیة األفـراد داخـل  .5

 - - 100 28 .الجامعة

قـــصور دور الوســـائل اإلعالمیـــة بالجامعـــة فـــي تأصـــیل ثقافـــة  .6
 - - 100 28 .الشراكة المجتمعیة بین أفراد المجتمع

مقاومـــة بعـــض األفـــراد للتغییـــر فـــي ضـــوء التوجـــه االســـتراتیجي  .7
 - - 100 28 .للجامعة

قلة وجود أماكن مناسبة ومجهزة بالجامعة لقیادة تنفیـذ سیاسـات  .8
 - - 100 28 .الشراكة المجتمعیة مع مؤسسات المجتمع

یتضح اتفاق أفراد عینة المقابلة علي أهم المعوقـات التـي ) 9(من خالل الجدول 
واجه تنفیذ سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهـر، حیـث بلـغ تكـرار االسـتجابة علـي ت

مـن أفـراد المقابلـة، كمـا أضـاف بعـض أفـراد %) 100(بنـسبة ) 28(وجود هـذه المعوقـات 
العینة؛ العدید من األفكار واآلراء الهامة والتي لم یصل أي منها إلى حد اإلجماع، حول ما 

م خبرته في هذا المجال، وتتمثل أهم هذه المعوقات التي تـم إضـافتها یراه من معوقات بحك
قلة وضوح الموارد المالیة المخصصة لتطبیق الخطة االستراتیجیة، وقلة وضوح : (فیما یلي

الجهــات المــسئولة عــن تنفیــذ كــل هــدف مــن األهــداف االســتراتیجیة، قلــة االهتمــام بدراســة 
ستراتیجیة الحالیة والسابقة، وغیاب مضمون مفهوم الصعوبات التي تواجه تنفیذ الخطة اال

التخطــــیط االســــتراتیجي عــــن أذهــــان العدیــــد مــــن القــــائمین والمعنیــــین بتنفیــــذ األهــــداف 
ْاالستراتیجیة، ووجود شبه انفصال أو قلة تواصل بین المخططین بالجامعة والعاملین علي  ِ

ــشریعات الحاكمــة والمنظمــة  ــات، وصــعوبة تعــدیل الت ــة األزهــر مــستوى الكلی ــات جامع لكلی
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ــة  ــي ثقاف ــة، واالفتقــار ال إلعطائهــا ســلطات حقیقیــة تمكنهــا مــن إحــداث التغییــرات المطلوب
تنظیمیة تشجع على تنفیذ الخطة االستراتیجیة، وقلة حوافز أعضاء هیئة التدریس مقارنـة 

 األمر الذي یتطلـب مواجهـة هـذه المعوقـات والتغلـب علیهـا، بمـا ال). بما هو مطلوب منهم
  .ًیؤثر سلبا علي نجاح تنفیذ سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر

ُالمتطلبــات التــي تـــساعد علــي نجــاح تنفیــذ سیاســات الـــشراكة : ُالبعــد الــسابع
  المجتمعیة

ــي  ــة للتعــرف علــى أهــم المتطلبــات الت ُوجــه الباحــث ســؤاال مفتوحــا ألفــراد المقابل ً ً
مجتمعیـة بجامعـة األزهـر فـي ضـوء توجههــا ُتـساعد علـي نجـاح تنفیـذ سیاسـات الـشراكة ال

غیـر / موافـق(االستراتیجي، وذلك من خالل تحدید بعض المتطلبـات السـتجابتهم علیهـا بــ 
ً، وترك سؤاال مفتوحا في نهایتهـا للتعـرف علـى مـا إذا كانـت هنـاك مقترحـات أخـرى )موافق ً

بـات، والتـي یمكـن یرون إضـافتها أم ال، وقـد أوضـحت اإلجابـة أن هنـاك العدیـد مـن المتطل
  :توضیحها من خالل الجدول التالي

ُأهم المتطلبات التي تساعد علي نجاح تنفیذ استجابات عینة الدراسة حول ) 10(جدول 
  )28=ن( في إطار توجهها االستراتیجي سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر

ُالمتطلبات التي تساعد علي نجاح تنفیذ سیاسات الشراكة  غیر موافق موافق
 % ك % ك یةالمجتمع

عمــل دراســات ومـــسح الحتیاجــات المجتمـــع المحلــي التـــي  .1
 - - 100 28 .یمكن تلبیتها

عقد ندوات لتعریف أفراد المجتمـع برؤیـة الجامعـة وخططهـا  .2
 - - 100 28 .المستقبلیة

إصـــــدار منـــــشور إعالمـــــي دوري عـــــن أنـــــشطة الجامعـــــة  .3
 - - 100 28 .ٕوانجازاتها في خدمة المجتمع

تبنــي أســلوب الیــوم المفتــوح لتنمیــة العالقــات مــع المجتمــع  .4
 - - 100 28 .المحلي

تـــصمیم إعالنـــات فـــي أمـــاكن بـــارزة إلثـــارة وعـــي المجتمـــع  .5
 - - 100 28 .ٕالمحلي بأنشطة الجامعة وانجازاتها

تــوفیر المعلومـــات الالزمــة عـــن أطـــراف الــشراكة لـــدى كـــل  .6
 .منهم

 
28 100 - - 
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ُالمتطلبات التي تساعد علي نجاح تنفیذ سیاسات الشراكة  غیر موافق موافق
 % ك % ك یةالمجتمع

تــــي یمكــــن اســــتخدامها خــــالل عــــرض مرافــــق الجامعــــة ال .7
 - - 100 28 .اإلجازات وبعد انتهاء الدراسة للمجتمع المحلي

فـتح قنـوات اتـصال مــع الجمعیـات والمؤسـسات العاملـة فــي  .8
 - - 100 28 .المجتمع لمساعدتها على أداء رسالتها

ــــي  .9 ــــة المــــستمرة للعــــاملین ف تــــوفیر بــــرامج التنمیــــة المهنی
 - - 100 28 .المؤسسات المجتمعیة

تنظیم رحـالت میدانیـة للمؤسـسات المجتمعیـة لـدعم الخطـط  .10
 - - 100 28 .الدراسیة المختلفة

االســتعانة باألطبــاء ومــوظفي الخــدمات العامــة للتوعیــة فــي  .11
 - - 100 28 .مجال الصحة العامة والبیئة وغیرها

رصد اتجاهات وآراء المجتمع في األداء الجامعي من خـالل  .12
 - - 100 28 .مسوح دوریة

 - - 100 28 .إدماج التقنیة في كافة مكونات المنظومة الجامعیة .13
ــــشكل  .14 ــــشراكة ب ــــضروریة ألطــــراف ال ــــد االحتیاجــــات ال تحدی

 - - 100 28 .مستمر

التعـرف علــى حاجــات المجتمــع مـن القــوى العاملــة ونوعیــة  .15
 - - 100 28 .التخصصات المطلوبة في سوق العمل

عینـة المقابلـة علـي أهـم المتطلبـات یتـضح اتفـاق أفـراد ) 10(من خالل الجدول 
ُالتي تساعد علي نجاح تنفیذ سیاسات الشراكة المجتمعیة في إطـار توجههـا االسـتراتیجي، 

مـن أفـراد %) 100(بنسبة ) 28(حیث بلغ تكرار االستجابة علي موافقتهم هذه المتطلبات 
امـة والتـي لـم یـصل المقابلة، كما أضاف بعض أفراد العینة؛ العدید مـن األفكـار واآلراء اله

ّأي منها إلى حد اإلجماع، حیث عبر كل فرد فیهـا بحریـة تامـة عـن مـا یـراه مـن متطلبـات 
: بحكــم خبرتــه فــي هــذا المجــال، وتتمثــل أهــم هــذه المتطلبــات التــي تــم إضــافتها فیمــا یلــي

ُتوفیر فـرص النمـو المـستمر والتـدریب المتجـدد للعـاملین بمؤسـسات المجتمـع المـشاركة، (
 البرامج األكادیمیة استجابة لحاجـات القطـاع الـصناعي والحكـومي، واإلعـالن عـن وتحدیث

ــداعمین، وعقــد اجتماعــات دوریــة بــین أطــراف  اتفاقیــات الــشراكة ألفــراد المجتمــع لحــشد ال
ُالشراكة لدراسة المشكالت وایجاد الحلول المناسبة لها، وتقدیم ندوات علمیة بالتبـادل بـین  ٕ

ُال األعمـال والـصناعة لدراسـة سـبل التعـاون، وتفعیـل أسـلوب أعضاء هیئـة التـدریس ورجـ ُ
المعسكر العلمي ألعضاء هیئة التدریس في الـشركات والمـصانع لعمـل مـشروعات بحثیـة، 
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وتوثیــق البــرامج واألنــشطة المتعلقــة بالــشراكة فــي دلیــل أو كتیــب ونــشره، وتــوفیر خریطــة 
 واألقــسام والوحــدات المــشاركة فــي تنظیمیــة معلنــة توضــح المــستویات التنظیمیــة واإلدارات

تنفیــذ سیاســات الــشراكة المجتمعیــة وصــالحیات كــل مــنهم، وتحدیــد مهــام وأنــشطة التنفیــذ 
الرئیــسیة وتوزیــع المــسؤولیات بوضــوح، وتوصــیل االســتراتیجیة بطریقــة ســلیمة ومناســبة 

 بمختلـف لجمیع األطراف ذات العالقة، ووجود آلیة للتنسیق والتكامل بـین األقـسام العلمیـة
كلیات الجامعة الذین تربطهم مجاالت علمیـة مـشتركة، وتوظیـف الوسـائل التكنولوجیـة فـي 
دعــم التواصــل المــستمر بــین فریــق إدارة الخطــة االســتراتیجیة بالجامعــة وأعــضاء هیئــة 

 ).التدریس
تــصور مقتــرح لــسیاسات الــشراكة المجتمعیــة بجامعــة األزهــر فــي ضــوء : ًرابعــا

  :توجهها االستراتیجي
ًتأسیــسا علــي مــا ســبق عرضــه مــن أســس فكریــة لــسیاسات الــشراكة المجتمعیــة 
ـــات المعاصـــرة، ورصـــد جهـــود الـــشراكة  ـــا أشـــارت إلیهـــا األدبی ـــة كم بالمؤســـسات الجامعی
ًالمجتمعیة بجامعة األزهر وفقا لتوجهها االستراتیجي، وفـي ضـوء مـا تـم التوصـل إلیـه مـن 

ــائج میدانیــة حــول أوجــه االتــساق واالخــتالف ــة نت  بــین تنفیــذ سیاســات الــشراكة المجتمعی
بجامعة األزهر وتوجهها االستراتیجي من وجهـة نظـر أفـراد عینـة الدراسـة، وبعـد اسـتطالع 

ومـدى وضـوحه / مـدى شـموله وتكاملـه(ًآراء الخبراء حول التصور المقترح وفقـا للمعـاییر 
 للجامعة ومع رؤیة مصر توافقه مع الخطة االستراتیجیة/ وقابلیته للتنفیذ/ وقابلیته للقیاس

، یمكن تقدیم تصور مقترح لسیاسات الـشراكة المجتمعیـة )65 ()م للتنمیة المستدامة2030
  :بجامعة األزهر في ضوء توجهها االستراتیجي، وذلك علي النحو التالي

  سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر أهداف تطویر -أ
ــق أساســي ــع هــذا اإلطــار المقتــرح مــن منطل  مفــاده أهمیــة تطــویر سیاســات ینب

الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر من أجل التعرف على جوانب الخلـل فیهـا، والنقـاط التـي 
تحتاج إلي تحسین، والوصول إلى استنتاجات تسهم في صنع القرار وترشیده، والبحث عن 

هـدف  وبنـاء علیـه ی.أفضل البدائل لتطویر هذه الـسیاسات فـي ضـوء توجههـا االسـتراتیجي
  :هذا اإلطار المقترح إلي تحقیق ما یأتي

  الـــسعي نحـــو تحقیـــق التكامـــل والتـــرابط بـــین الخـــدمات التـــي تقـــدمها جامعـــة األزهـــر
  .واحتیاجات سوق العمل المحلیة والعالمیة

  تفعیل مـشاركة منظومـة التعلـیم الجـامعي األزهـري فـي تحقیـق التنمیـة المـستدامة فـي
رفع مستوى المؤسسیة في الـشراكة بـین (لى م والتي تؤكد ع2030ضوء رؤیة مصر 

 .ضمن أهدافها االستراتیجیة) الدولة والمجتمع المدني
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  المجتمع المحیط (و ) كلیات الجامعة ووحداتها التنظیمیة(تبادل األفكار والخبرات بین
 .ُبما یسهم في دعم الكفایات الداخلیة والخارجیة للجامعة) بالجامعة

 ة، والتعلیم المستمر لخریجي التعلیم الجامعي األزهريدعم فرص التعلم مدى الحیا. 
  ــین جهــود ــق التكامــل ب ــة بجامعــة األزهــر بمــا یحق تطــویر منظومــة الــشراكة المجتمعی

  .كلیاتها ووحداتها التنظیمیة للوصول بمخرجاتها للتنافسیة اإلقلیمیة والدولیة
  سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر أبعاد تطویر -ب

أن تضع الجامعة ء التوجه االستراتیجي لجامعة األزهر، والذي یؤكد علي في ضو
؛ نظم وسیاسات واضحة لضمان الجودة، وكذلك العدید مـن الـسیاسات، والتـي )مؤسسة(كـ 

ــى الــشراكة مــع : مــن أبرزهــا الــشراكة مــع الــصناعة، وتطــویر البحــث العلمــي، والحــث عل
ــ. القطاعــات المختلفــة ــادات اهتمــامة التــي تظهــر وتعكــس وفــي ضــوء الجهــود المبذول  القی

ٕالجامعیة بتعزیز الشراكة المجتمعیة، وابرام العدیـد مـن االتفاقیـات مـع مختلـف المؤسـسات 
ًالمجتمعیة محلیا وعالمیا وفي ضوء ما توصلت إلیه الدراسة من نتـائج تؤكـد علـي وجـود . ً

األزهـر، والتـي بعض مظـاهر القـصور أو الخلـل فـي سیاسـات الـشراكة المجتمعیـة بجامعـة 
ًالـشراكة المجتمعیـة بجامعـة األزهـر وفقـا ) جهـود/نتـائج/ مخرجـات(تؤدي إلي قلـة مناسـبة 

لتوجهها االستراتیجي، حیث إن هناك فجوة كبیرة بین النظریة والتطبیق؛ یمكن عرض أبعاد 
تطویر سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر، والتي یمكن توضیحها من خالل الشكل 

  :اليالت
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  )من إعداد الباحثین (سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهرأبعاد تطویر ) 3(شكل 

ـــشراكة              ـــشكل الـــسابق یمكـــن توضـــیح أبعـــاد تطـــویر سیاســـات ال مـــن خـــالل ال
 :المجتمعیة بجامعة األزهر، وذلك علي النحو اآلتي

یة والتــي لهــا دور مجموعــة الظــروف والحــوافز المؤســسُویــشكل : ُالبعــد المؤســسي -
ــي  ــة التعــاون، ومنهــا سیاســة كــل مؤســسة والتخطــیط األفق فاعــل فــي تیــسیر أو إعاق

، ومن ثم؛ فإن وجود إطار مؤسسي واضح لسیاسات الـشراكة لمواردها وآلیات التمویل
المجتمعیة بجامعة األزهر أحد مفاتیح متابعـة جمیـع مراحلهـا بنجـاح مـن اإلعـداد إلـى 

یقي عقالني بین أنشطة طرفي الـشراكة، بحیـث تـربطهم عالقـات التنفیذ، في إطار تنس
مترابطة ومتداخلة، ویتجهون نحو تحقیق أهداف مشتركة، وتنـتظم عالقـاتهم بهیكلیـة 
محددة، في وحدات إداریـة وظیفیـة ذات خطـوط محـددة الـسلطة والمـسئولیة، ومـن ثـم 

 فیهـا األفـراد ضـمن فهي وحدة اجتماعیة هادفة، یتم التنسیق بین أنـشطتها، ویتفاعـل
 محـدد إطـار وجـودحدود معینة واضحة نـسبیا مـن أجـل تحقیـق األهـداف المـشتركة، و

 مهـامهم ویحـدد لوائـه، تحـت تنـضوي التـي طرفي الـشراكة أعضاء هویة یحدد المعالم
 العالقــة فــي اســتمراریة رابطــة وجــود، ولهــم النظــام یكفلهــا التــي والحقــوق وواجبــاتهم

 مختلف على المختلفة األدوار توزیع خالل من لتحقیقها سعىت أهداف ، ووجودهمابین
 .األفراد
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ویتمثل فـي انـسجام قـیم الـشراكة المجتمعیـة بجامعـة األزهـر مـع قـیم : ُالبعد الثقافي -
ــدریس ومعتقــداتهم، ووضــوح جــوهر الــشراكة وأهمیتهــا فــي أذهــان  أعــضاء هیئــة الت

یة والوضوح في إجراءات الشراكة المعنیین بتنفیذ الخطة االستراتیجیة، وتحقیق الشفاف
المؤسـسات (المجتمعیة والنتائج المتحققة، واالهتمـام بتعزیـز قـیم احتـرام الـرأي اآلخـر 

، وتعمیق والء العاملین لمصلحة الجامعة، وتنمیة االتجاهات اإلیجابیـة لـدى )الشریكة
أساسـي كافة العاملین نحو المشاركة في أنـشطة الـشراكة، وتعزیـز قیمـة الـتعلم كجـزء 

من أداء األفراد لمهامهم، وترسـیخ الثقـة المتبادلـة بـین مـسئولي الخطـة االسـتراتیجیة 
بالجامعة وأعضاء هیئة التدریس بالكلیة، وتحفیز أنشطة أعضاء هیئة التدریس التي 

 . تهدف لخدمة المجتمع المحلي
ـــشرا: ُالبعـــد التنظیمـــي - ـــي إدارة ال ـــي تقـــوم عل ـــة الت ـــة التنظیمی ـــي البنی ـــل ف كة ویتمث

مجلـس / المجتمعیة بجامعة األزهر وتسییر شئونها، من خـالل تـشكیل وحـدة تنظیمیـة
إلدارة الــشراكة المجتمعیــة بجامعــة األزهــر؛ یتــولى مــسئولیة وضــع الــسیاسات العامــة 
ُواألمور التنظیمیة التي تسیر شئون العمل، واقرار الخطط والمشاریع التي تقـدَّم وعقـد  ٕ ُ

ــات مــع الجهــات ذات  ــضم فــي نطــاق إشــرافه عــددا مــن الوحــدات االتفاقی ــة، وی العالق
وحــدة لتــسویق الخــدمات الجامعیــة مــن بــرامج تدریبیــة ودراســیة واستــشاریة (الفرعیــة 

ــنظم المعلومــات – وحــدة إلدارة المــوارد البــشریة –ومــشاریع وبحــوث وغیرهــا   وحــدة ل
دة لــشئون  وحــ– ووحـدة للــدعم الفنــي – ووحــدة للمحاســبیة وتقــویم األداء –اإلداریـة 

ــة–البحــوث والمــشروعات  ــة والتنظیمی ــشئون المالی ــسیق مــع األقــسام )  وحــدة لل بالتن
  .والوحدات اإلداریة واألكادیمیة بالجامعة

ویتمثل في إصدار تشریعات تنظم العمل وتدعم إقامة شـراكات مـع : ُالبعد التشریعي -
بروتوكـــول مؤســسات المجتمــع اإلنتاجیـــة والخدمیــة، مــن حیـــث قانونیــة االتفــاق أو 

ــي أداء دورهــا تجــاه  ــشكل إطــارا لمحاســبة األطــراف المقــصرة ف ًالتعــاون وشــرعیته، وت ُ
الطرف اآلخـر  والتـزام كـل طـرف بـأدواره ومـسئولیاته، وتعـدیل لـبعض المـواد المتعلقـة 
بدور الجامعة في خدمة المجتمع، بحیث توفر قـدر مناسـب مـن المرونـة فـي التعـاون 

ار یحدد العالقة بینهما وكیفیة تبادل األدوار، وبما یـسمح ُمع الجهات المختلفة في إط
فــي المؤســسات الــشریكة لفتــرات ) ًجزئیــا(االنتــداب / ألعــضاء هیئــة التــدریس بالعمــل

ُزمنیة محددة لتحقیق الهدف من الشراكة المجتمعیة ُ. 
ویتضمن وضوح الرؤیة االستراتیجیة لكافـة العـاملین بالجامعـة، : ُالبعد االستراتیجي -

تاحــة نــسخة نهائیــة مــن الخطــة االســتراتیجیة لمــن یریــد االطــالع علیهــا، واالهتمــام ٕوا
بإعداد وتهیئة العـاملین لقبـول التخطـیط االسـتراتیجي والمـشاركة الفاعلـة فـي تنفیـذه، 
وتحدید معـدالت ومـستویات لـألداء بالخطـة االسـتراتیجیة تـتم المحاسـبیة فـي ضـوئها، 
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ارســات التنفیــذ مــع التوجــه االســتراتیجي للجامعــة، واهتمــام كافــة العــاملین بتكامــل مم
فـي )  متابعتهـا– تنفیـذها –صیاغة االستراتیجیة (واهتمام القیادات األكادیمیة بتكامل 

ضوء أهداف الخطة االسـتراتیجیة، وتفعیـل دور فریـق إعـداد الخطـة االسـتراتیجیة فـي 
نفیذ الخطـة االسـتراتیجیة متابعة أداء الكلیات في التنفیذ، واالهتمام بدراسة صعوبات ت

 .ًوفقا إلطار زمني واضح
أو بمعنى آخر؛ التكامل بین التخطیط االستراتیجي واألداء التشغیلي : ُالبعد التشغیلي -

ــذ  ــسیق فــي إعــداد وتنفی ــز أوجــه التعــاون والتن لتحقیــق األهــداف االســتراتیجیة، وتعزی
ت، حیث تأتي الخطـط ومتابعة الخطة االستراتیجیة ومواجهة ما یظهر فیها من مشكال

ًالتشغیلیة تجزئة واقعیـة للخطـة االسـتراتیجیة، فالعالقـة بینهمـا تكاملیـة سـعیا لتحقیـق  ُ
ًمعا، ) االستراتیجي والتشغیلي(الكفاءة والفعالیة اللتین ال تتحققان إال بتكامل الجانبین 

ق ویوضح التخطیط التـشغیلي تفاصـیل الطـرق أو االسـتراتیجیات التـي تـستخدم لتحقیـ
ــب  ــة، ویجــب أن تحتــوي الخطــط التــشغیلیة علــى جان أهــداف وغایــات ورســالة الجامع
تفصیلي كبیر بالقدر الذي یغطي كل وحدة من الوحدات التنظیمیة؛ من خالل مجموعة 
مــن المــشاریع الرئیــسیة التــي ستــسهل عملیــات التنفیــذ واالنجــاز علــى المــستویات 

ر نظام معین تصف بتفصیل كیف تؤدي التنظیمیة الدنیا؛ في خطوات مترابطة وفي إطا
 .مهمة معینة أو وظیفة محددة، والمدى الزمني والتكلفة التقدیریة لها

ویشكل عملیة منظمة تستند إلي المنهجیة العلمیة في قیـاس مـدى : ُالبعد التقویمي -
تحقیق الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر ألهـدافها فـي ضـوء الخطـة الموضـوعة بـین 

ة، وتوجیه األفراد نحو الرقابة الذاتیـة بمـا یحقـق األهـداف المرجـوة، مـن أطراف الشراك
أجل متابعة مستمرة وتقییم مختلف برامج سیاسات الشراكة المجتمعیة، وتحدید مواطن 
ُالقـوة ومـواطن الـضعف، واآلثـار المترتبـة عنهــا أثنـاء التنفیـذ سـواء كانـت إیجابیــة أو 

ءة والفعالیــة، وتجــسید األهــداف والغایــات ســلبیة، باإلضــافة إلــي قیــاس درجــة الكفــا
ُالمنشودة من حیث القیمة المضافة من وراء تلـك الـسیاسات فـي إطـار عملیـة شـاملة 

 .وخاضعة للمساءلة
حیث إن تسویق الخدمات الجامعیـة أحـد اآللیـات المناسـبة لتفعیـل : ُالبعد التسویقي -

ة ومجتمعاتهـا، وذلـك مـن الشراكة المجتمعیة وتحقیق المزید مـن الـتالحم بـین الجامعـ
خالل توفیر قاعدة معلومات عن احتیاجات سوق العمل وحاجاتهم المستقبلیة، وتوفیر 
نظــام لتــسجیل وتوثیــق أنــشطة الــشراكة المجتمعیــة ونــشرها، واإلعــالم الكــافي عــن مــا 

، ودعـوة خبـراء مـن ...) بحثیـة – استـشاریة –تدریبیـة (تقدمـه الجامعـة مـن خـدمات 
اجیة والخدمیة واالستفادة من آرائهم وأفكارهم عبر اجتماعات دوریـة، المؤسسات اإلنت

وتنظیم برامج تطوعیة علي مستوى الجامعة تتوافـق مـع احتیاجـات المجتمـع، واقتـراح 
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أسعار الخدمات والمنتجات وأسالیب الترویج لها وعـرض ذلـك علـي مجلـس الجامعـة، 
ســالیب الحدیثــة فــي التواصــل مــع وتنفیــذ بــرامج تدریبیــة فــي المهــارات التــسویقیة واأل

وحـدة / المستفیدین، ووضـع الخطـط والمـشروعات التـسویقیة علـي مـستوي كـل كلیـة 
تنظیمیــة، واالســتعانة بالــسفارات والملحقیــات الثقافیــة بمختلــف الــدول فــي التعریــف 

 -بـرامج إذاعیـة (بالخدمات الجامعیة، وتنویع وسائل اإلعالن عن الخدمات الجامعیة 
 ).وغیرها...  زیارات میدانیة - معارض – ندوات –لومات الدولیة شبكة المع

ویتــضمن تـــوفیر معلومــات وبیانـــات حدیثــة الجهـــات الـــشریكة : ُالبعــد المعلومـــاتي -
وأدائها، وعن كافة المشاركین في تنفیـذ سیاسـات الـشراكة المجتمعیـة بجامعـة األزهـر 

والتنظیم والتوجیه والرقابة وأدائهم، وفي ضوء هذه المعلومات یمكن ممارسة التخطیط 
ًعلى االداء بكفاءة وفاعلیة، إضافة الى تحدید وتوضیح قنوات االتصال افقیا وعمودیا  ً
ـــیم  ـــة اســـترجاع المعلومـــات وتقی ـــسهیل عملی ـــة فـــي العمـــل، وت ـــین الوحـــدات االداری ب
النشاطات من خالل المؤشرات أو المعاییر ألغراض قیاس كفاءة االداء وتقییم النتائج 

واتخاذ قرارات اكثر فاعلیة، ویسهل على الجامعة تقدیر احتیاجات المستقبل ویهیئها ، 
ًالحتماالت التغییر المتوقعة في بیئة العمل، وبذلك یكون بوسع اإلدارة أن تحدد مسبقا 

 .اإلجراءات الالزمة ألي تغییر محتمل
ــة واالحتــرام والمــساو: البعــد العالئقــي - ــات التــي تتمیــز بالثق اة بــین طرفــي إن العالق

الـشراكة ضــروریة لتحقیــق التفـاهم المــشترك، وتحقیــق التعـاون البنــاء فــي الــشراكات، 
األمر الذي یتطلب تقاسم الرسالة الخاصة بالشراكة والنتائج واإلنجـازات المحققـة بـین 
طرفي الشراكة، وتحدید مسئولیة قیادة عملیات الشراكة ومراعاة البناء علي قدرات كـل 

ا، واالتصال المباشر بالجهـات المـستفیدة والقیـام بالزیـارات المیدانیـة طرف من أطرافه
بهدف التعرف علي االحتیاجات واإلعالن عن الخـدمات، ومـشاركة بعـض الخبـراء مـن 
المؤســـسات اإلنتاجیـــة والخدمیـــة فـــي اإلشـــراف علـــي الرســـائل العلمیـــة بالجامعـــة، 

 خبـراتهم األكادیمیـة، وتبنـى واستضافة أسـاتذة زائـرین مـن أفـراد المجتمـع لإلفـادة مـن
بحــوث مــشتركة بــین األقــسام المختلفــة بالجامعــة تركــز علــى إیجــاد حلــول لمــشكالت 
المجتمــع، وتطــویر البــرامج الدراســیة بمــا یــتالءم مــع احتیاجــات المؤســسات الخدمیــة 

 .واإلنتاجیة
وینبغي أن تراعي هذه السیاسات؛ تأكید فلسفة الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر 
علــي تعزیــز قــدراتها التنافــسیة، وتفعیــل وتوثیــق الــروابط بــین أنــشطة الــشراكة المجتمعیــة 
بالجامعــة ومؤســسات األعمــال واإلنتــاج، وتنویــع مــسارات الــشراكة المجتمعیــة المرتبطــة 

ــث ــة، مــن حی ــى : بأنــشطة الجامع ــصادي عل ــي لهــا مــردود اقت ــار اإلبداعیــة الت ــة األفك تنمی
ــذ، المجتمــع وتــشجیعها مــن خــالل ا حتــضانها وتحویلهــا مــن طــور الفكــر إلــى طــور التنفی



 م 2019أبریل لسنة ) ، الجزء الثاني182: (ر، العددمجلة كلیة التربیة، جامعة األزه

 

 -799-

وتحویل االبتكارات واالختراعات إلى منتجات أو نماذج أو عملیات قابلة للتسویق، وتحقیق 
التنمیــة المهنیــة المــستدامة ألفــراد الــشراكة مــن خــالل تطــویر معــارفهم وخبــراتهم، وحــل 

 مــن خــالل إجــراء البحــوث مــشكالت مؤســسات اإلنتــاج واإلســهام فــي تطویرهــا وتحــدیثها
التطبیقیــة، وتــوفیر آلیــات لتــسویق أنــشطة الــشراكة المجتمعیــة ومنتجاتهــا مــن البحــوث 
والبرامج التدریبیة، وتبني ورعایة األفكار والمـشاریع االبتكاریـة المتمثلـة فـي خـدمات فنیـة 

بـالبحوث وعلمیة واستشاریة وقانونیة وتسویقیة ومادیة، تشجیع البـاحثین والخبـراء للقیـام 
العلمیـة التطبیقیــة واألساســیة التــي تــسهم فـي تحقیــق التنمیــة االقتــصادیة، وتــوفیر بــرامج 
تدریبیة تأهیلیة ال تمنح درجة علمیة بحیث یتم تقدیمها في المجاالت التي تحـددها جهـات 

 - نفسیة – تربویة -دینیة (، وتقدیم استشارات )الجامعة والمؤسسات اإلنتاجیة(الشراكة  
في مختلف القضایا ذات الـصلة بالعمـل فـي مختلـف ) وغیرها...  فنیة – قانونیة -ة إداری

 .مؤسسات الدولة
   المتطلبات الالزمة لتطویر سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر -ج

لــیس أمــرا ) جامعــة األزهــر والمؤســسات المجتمعیــة(إن سیاســات الــشراكة بــین 
تكون توقعات القائمین علیها متطابقة ومتكاملة بصورة بدیهیا أو یتم بصورة تلقائیة، ولن 

ومـن هنـا . دائمة، فهي تكون في بعض األحیان متوازیة ویمكن أیـضا أن تكـون متعارضـة
فإن النجاح في إحداث التكامل بینهما لیس أمرا سهال والبد من بذل جهود كبیـرة لتحقیقـه، 

اریته فـي ظـل التوقعـات المتغیـرة وحتى بعد تحقیقه البد أن تتواصل الجهـود لـضمان اسـتمر
ُوسیظل كل مـا یبـذل مـن جهـود . َِمن قبل من هم في داخل الجامعة، وممن هم في خارجها

. رهنا بوجود قناعات إیجابیة لدى الجمیع تعبر عن إیمانهم بأهمیة هذا التعاون وضـرورته
  :تعاونًوفیما یلي عرضا لبعض المتطلبات التي تساعد على النجاح في إحداث هذا ال

وضوح الجهات المـسئولة عـن تنفیـذ سیاسـات الـشراكة المجتمعیـة بجامعـة  –
ووضوح األدوار وتوفر المعلومات الكافیـة حـول المهـام والـصالحیات، وتـوافر ، األزهر

قنوات اتصال فعالة بین اإلدارة العلیا والمستویات اإلداریة األخـرى خـالل تنفیـذ الخطـة 
ستراتیجیة وجوهرهـا بطریقـة سـلیمة ومناسـبة لجمیـع االستراتیجیة، وتوصیل الخطة اال

األطــراف ذات العالقــة، وأن یحــدد الهیكــل التنظیمــي العالقــات المتداخلــة بــین مختلــف 
وحدات األعمال االستراتیجیة، وأن تمارس إدارة الجامعة التفویض الفعـال عنـد تطبیـق 

شجیع العمـل بــروح الخطـة االسـتراتیجیة  فـي بعـض المهـام وفقــا إلمكانـات األفـراد، وتـ
 .الفریق بین أعضاء هیئة التدریس المشاركین في تنفیذ برامج الشراكة

الــشراكة المجتمعیــة بجامعــة األزهــر )  إنجــازات– وســائل –غایــات (وضــوح  –
ونـشر ثقافـة الـشراكة وأهمیتهـا وتوضـیح دورهـا فـي لجمیع ألطـراف ذات العالقـة، 
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وى البـشریة المؤهلـة والمدربـة التــي تحقیـق التنمیـة المجتمعیـة مـن خـالل توفیرهـا للقـ
تتواكــب مــع احتیاجــات ســوق العمــل ومتطلباتــه، وذلــك مــن خــالل تفعیــل دور وســائل 
اإلعالم في إلقاء الضوء علـي إنجـازات الجامعـة فـي مجـال خدمـة المجتمـع والخـدمات 

ٕالجامعیة المتاحة، واصدار الجامعة  یتضمنان نمـاذج التعـاون )  دلیل–نشرات دوریة (ُ
 –الموقـــع اإللكترونـــي (جحــة، وتفعیـــل دور المركـــز اإلعالمـــي فــي نـــشرهما علـــي النا

ــسة ــصفحة الرئی ــة بالتواصــل مــع مؤســسات المجتمــع ) ال ــادر الجامع ُللجامعــة، وأن تب
ٕواقنــاعهم بأهمیــة التعــاون فــي مــصلحة الطــرفین مــن خــالل زیــارات میدانیــة منتظمــة 

 . ة والجهات التنفیذیة ورجال األعمالإلیجاد آلیات للربط والتعاون والتكامل بین الجامع
إن : مراعـاة التــدرج فــي تنفیــذ سیاسـات الــشراكة المجتمعیــة بجامعــة األزهــر –

اعتقاد الـبعض بـأن مجـرد البـدء فـي تنفیـذ سیاسـات الـشراكة المجتمعیـة سـیؤدي إلـى 
ًتحقیق النجاح الكامل لیس أمرا صحیحا، واذا كانت اتفاقات الشراكة قد تـستغرق وقتـا  ٕ

، حیث إن اإلجراءات اإلداریة والتنظیمیة تأخـذ معظـم الوقـت ممـا یجعـل الـشریك ًطویال
یعزف عن إقامة مثل هذه الشراكات، فإن األمر یتطلـب تغییـر شـكل هـذه العالقـة علـى 
ُأن یكون هذا التغییر متدرجا وال یتم بصورة فجائیة، ویقترح أن یأخذ التغییر في شكل 

ًدادا أو تجهیزا وتهیئة مـن خـالل لقـاءات أولیـة ألطـراف العالقة في مراحلها األولیة إع ً ً
ُالشراكة وتحدید معاییر العمل وأولویات كـل طـرف ممـا یعطـى فكـرة عـن اهتمامـات كـل 
ــة وكــذلك خطــة العمــل والوقــت المــستغرق  ُمؤســسة وتحدیــد األدوار والمــسئولیات بدق

، واحتــرام أهــداف ُإلنهائهــا، وأن یبــرهن كــل منهمــا علــى اســتخدام المــوارد بــشكل جیــد
السیاسات المتفق علیها، ویكون الهدف هنا؛ ضمان أن تـتم سیاسـات الـشراكة بـشكل 

وبعد تحقیق درجة كافیة من . ُجید دون النظر إلى القیمة المضافة على المدى الطویل
التحالف بین كال الطرفین؛ یـتم / الثقة والقناعة لدى الطرفین بأهمیة وضرورة التعاون

ادة مـن القــوي البـشریة وضـخ المـوارد المادیــة والتـشبیك المؤسـسي بمــا تفعیـل االسـتف
ُیحقق القیمة المضافة والتحسین بشكل مستمر ُ. 

اختیار مجاالت الشراكة المجتمعیة لجامعة األزهـر (ترتیب أولویات الشراكة  –
ُعنـدما تـشجع إدارة الجامعـة علـى تنفیـذ سیاسـات الـشراكة المجتمعیـة فمــن ): بعنایـة

فبدایة ینبغي اإلجابة .  تختار هذه المجاالت األكثر ارتباطا بمیزتها التنافسیةالمهم أن
تحدید الجهات األكثر (هل تحتاج الجامعة إلى شریك؟ . عن العدید من األسئلة المهمة

التوقیـت المناسـب مـن حیـث أهمیـة الـشراكة وأولویـة (متـى تحتـاج لـشریك؟ ). ُمناسبة
حیث قیمه واتجاهاته واتفاقها مـع قـیم واتجاهـات من (هل الشریك مناسب؟ ). التعاون

مـا عـدد اتفاقـات الـشراكة ). جامعة األزهر واألسلوب واتفاق األهـداف والتقـارب الفكـري
عقــد الكثیــر مــن الــشراكات ال یعنــي بالــضرورة التمیــز أو (التــي تحتاجهــا الجامعــة؟ 
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). الهدف والتوقیتٕاإلنجاز وانما عقد الشراكات األنسب من حیث الموقف واإلمكانیات و
  أهمیة؟- التي تحتاجها الجامعة -ما أكثر األنشطة 

النظــر إلــى تنفیــذ سیاســات الــشراكة المجتمعیــة بجامعــة األزهــر علــى أنهــا  –
الشراكة لیـست مجـرد مـسایرة التجـاه جدیـد یمكـن االهتمـام : فرصة للتعلم المستمر

ُتملیهــا األوضــاع ًبــه مظهریــا مــن أجــل تعمیــق تطبیقــه، بــل هــي ضــرورة حیــاة وبقــاء 
ُالمعاصرة للجامعة، فالشراكة المجتمعیة عملیة شـدیدة التعقیـد تتـضمن التعامـل الجیـد  ُ
مع كثیـر مـن المعلومـات جمعـا وتحلـیال ومناقـشة وعرضـا، وهـذه العملیـة ال یمكـن أن 

َواذا كانت الشراكة تقدم منتجا هو . تكون شیئا لحظیا أو وقتیا وینتهي ُ ُ التقریر بتقدیم (ٕ
فــإن التقریــر فــي حــد ذاتــه شــيء قلیــل التــأثیر، ) بحثیــة/ استــشاریة/ ت تعلیمیــةخــدما

فینبغــي أن یكــون التركیــز علــى العملیــة ذاتهــا، واعتبــار هــذه العملیــة فرصــة جیــدة 
ــر مــن  ــتمكن مــن كثی ــساب الكثیــر مــن المعــارف، وال ــستطیع األفــراد مــن خاللهــا اكت ی

 .المهارات، وبناء الكثیر من االتجاهات والقناعات
ـــشاف : تحفیـــز القـــدرات المهنیـــة الموجـــودة لـــدى العـــاملین بالجامعـــة – ّإن اكت

القدرات المهنیة الموجـودة لـدى العـاملین وتفجیـر طاقـاتهم نحـو إعـالء قـدر الجامعـة، 
لهــو مــن أعظــم أعمــال اإلدارة الجامعیــة، ویقــوم ذلــك أساســا علــى عملیــة االتــصال 

ته، ومنه یمكن إشراك األفراد في تنفیذ المباشر بالعاملین، بمستوى یشعر كل فرد بمكان
سیاســات الــشراكة، وتعــرف خــصائص ســلوك العــاملین ذوي اإلنجــاز والــوالء للجامعــة 

ــي :مثــل ــو ف ــدال وعــدم الغل ــصالح واالعت ــا فیهــا مــن اإلخــالص وال ــة بم ــة العالی  الجدی
ــي إشــباع  ــول النــصح، والعمــل عل ــدة، وقب ــة الحمی األمــور، مــع وضــوح الهــدف والغای

ًواثارة طموحـاتهم مادیـا ومعنویـا لتحقیـق اإلنجـاز، وتفجیـر الطاقـات للعـاملین دوافعهم  ً ٕ
وتوجیهها نحو اإلنجاز، من حیـث إتاحـة فـرص المـشاركة فـي صـنع واتخـاذ القـرارات، 
والعدالة والموضوعیة مع كل العاملین، والتدریب والتطویر المستمر لكل العاملین؛ من 

لمـستوى الـوظیفي، والتقیـیم الـسلیم لـألداء مـع أعلى القیادات وحتى أدنـى عامـل فـي ا
ـــا،  ـــادات العلی ـــة، والقـــدوة الحـــسنة فـــي القی ـــة األداء وبدق ـــیح معرف وضـــع مؤشـــرات تت

بـل تنفیـذها (واالتصال المفتوح، ودراسة األفكار الجدیدة والمقترحـات والموافقـة علیهـا 
اكة المجتمعیـة فعندما یدرك القائمون علي الـشر. طالما ثبتت جدیتها وجدواها) بسرعة

القدرات المهنیة لدى األفراد ویشجعونهم على القیام بعملهم في ظل جو كاف من الثقة 
 على اعتبار أن أفضل طریقة لكسب الثقة هي أن تضع ثقتك في اآلخرین

ـــي  – مراجعـــة نظـــم المحاســـبیة وتقـــویم األداء بالجامعـــة وتطویرهـــا بـــین طرف
شكل أكبر على المحاسبیة الذاتیة عند كـل ، بما یؤدي إلى تطویرها والتركیز بالشراكة

طـرف، وتحدیـد وتوضــیح الجهـات الرقابیــة علـى بروتوكـوالت التعــاون، والتنـسیق بــین 
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ــق الهــدف مــن رقابتهــا،  ــى یتحق ــضارب حت ــداخل أو ت ــة أي ت أدوار هــذه الجهــات إلزال
وتكوین مجالس وسیطة في المجاالت المختلفة التي تربط بین الجامعة والدولـة، تقـوم 
بدور الوسـیط بـین الحكومـة والجامعـة، وتعمـل علـى حـل مـشكالت الجامعـة وتجنیبهـا 
الــضغوط الـــسیاسیة واالقتـــصادیة المباشـــرة، وتحدیــد المعـــاییر والمؤشـــرات التـــي یـــتم 
ٕالمحاســبیة فــي ضــوئها، واســتخدام اآللیــات واألدوات المناســبة، واعــادة النظــر بــصفة 

 .ها بمستوى األداءجذریة في حوافز اعضاء هیئة التدریس وربط
ــراد المجتمــع – : ســرعة اســتجابة الجامعــة الحتیاجــات الطــالب والعــاملین وأف

َینبغــي أن تتخــذ اإلدارة الجامعیــة مجموعــة اإلجــراءات بمــستویاتها المختلفــة، لــضمان 
التطابق بین ما یحدث فیها من ممارسات، وبین ما تسعى إلى تحقیقه من أهداف بما 

اتهــــا ومخرجاتهــــا، واالســــتجابة لتوقعــــات مختلــــف یــــؤدي إلــــى تحــــسین جــــودة عملی
والتعامـل معهــا ) طـالب وعــاملین وأفـراد ومؤسـسات المجتمـع(المـستفیدین مـن عملهـا 

ًبجدیة، وذلك من منطلق التعامل مع الجامعة باعتبارها وحدة واحـدة بـدال مـن التركیـز 
 .على المسئولیات الفردیة للعاملین

لكي تقوم الجامعة بـدورها : جامعة ووحداتهاتحسین القدرة التنظیمیة لكلیات ال –
في إطار مجتمعها المحلي واإلقلیمي والدولي یتعین أن تكـون لـدیها القـدرات الداخلیـة 

ــة ــي هــذه المــستویات بفعالی ــق دورهــا ف ــرغم مــن أن . التــي تمكنهــا مــن تحقی وعلــى ال
یم تحــسین القــدرة التنظیمیــة یكــون فــي األســاس عملیــة داخلیــة بكــل جامعــة فــإن تقــو

سیاسات الشراكة المجتمعیة بالجامعة یستوجب بناء القدرة التنظیمیة من خالل تـوفیر 
ٕواســتكمال المــوارد المادیــة الالزمــة، واتاحــة فــرص التنمیــة المهنیــة الالزمــة لتحــسین 
معارف ومهارات األفراد، ووضع التشریعات الالزمة لتزاید استقاللیة مؤسسات الجامعة 

 .ابة للسیاق االجتماعي المتفرد المحیط بهابما یساعدها على االستج
  : الصعوبات التي یمكن أن تواجه التصور وسبل التغلب علیها-د

ـــشراكة هنـــاك العدیـــد مـــن الـــصعوبات التـــي یمكـــن أن تواجـــه  تقـــویم سیاســـات ال
ً، وبالتـالي تـشكل عائقـا أمـام تحقیـق فعالیـة برامجهـا وأنـشطتها، المجتمعیة بجامعة األزهر

  :الصعوبات ما یليومن أهم هذه 
تتعامـل سیاسـات الـشراكة المجتمعیـة مـع : التضامنیة في مقابل األعمال الفردیة -1

الجامعة كوحدة واحدة فیما یرتبط باألهداف والمتابعة والتدخل والتغییر على الرغم مـن 
ــذین یقومــون  ــة مؤســساتها تتكــون مــن مجموعــة مــن األفــراد هــم ال ــة بكاف أن الجامع

رى یفترض اإلطار المقترح أن التعامل مع الجامعـة كوحـدة سـینتج بعبارة أخ. باألعمال
وذلــك . عنـه التغیــرات الـضروریة والمطلوبــة فـي ســلوكیات األفـراد الموجــودین بـداخلها
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على الرغم من أن نجاح جهود الشراكة المجتمعیـة التـي تعمـل علـى مـستوى الجامعـة 
ــة األعــضاء  ــى تفــاعالت كاف ــادات أكادیمیــة، وأ(یتوقــف عل ــدریس، قی عــضاء هیئــة الت

ــین، وطــالب ــادات إداریــة، واداری ــز ) ٕوقی ــتهم التنظیمیــة التــي تعمــل علــى تحفی مــع بیئ
ویمكــن التغلــب علــى ذلــك مــن خــالل اتخــاذ مجموعــة مــن . وتوجیــه أعمــالهم الفردیــة

ــة بالجامعــة وقــیم  ــین القــیم التنظیمی ــق التوافــق ب ــساعد علــى تحقی اإلجــراءات التــي ت
اتفاق القیـادات الجامعیـة مـع العـاملین علـى مجموعـة :  بینهاالعاملین بها، والتي من

من الموجهات والممارسات التي تدعم انتماءهم للجامعة، والـسماح للعـاملین بـالتعبیر 
ٕعن آرائهم وان خالفـت وجهـة نظـر القیـادات، ومـنح العـاملین الفرصـة الالزمـة لتقیـیم 

ل، وتـدعیم العمـل بـروح الفریـق أنفسهم ذاتیا وتقییم أداء جهود الـشراكة بالجامعـة ككـ
 .داخل الجامعة ومع الشركاء

إذا كـان : الجهات الداخلیة بالجامعة في مقابل الجهـات الخارجیـة بـالمجتمع -2
األفراد یعملون بالجامعة، فإن الجامعة تعمل داخل نظام مجتمعي أكبر، ویتطلب اإلطار 

ًالمقترح من طرفي الشراكة أن یكون كال منهمـا ناقـدا وداعمـ ًا لمـا یحـدث مـن ترتیبـات ً
للشراكة، وهذا لن یحدث بسهولة في ظل ثقافـة تعـود فیهـا بعـض أفـراد المجتمـع علـى 
أن الجامعة تركز اهتمامها على الجانب النظري بـشكل كبیـر دون االهتمـام بـالتطبیق، 
ــى  ــستند إل ــذي ال ی ــي ال ــب التطبیق ــام معظــم مؤســسات المجتمــع بالجان فــي حــین اهتم

لتغلب على هذه الصعوبة تغییر الثقافة السائدة لـدى المـشاركین فـي ویتطلب ا. نظریة
ــدى كــل  ــدور التكــاملي ل ــة، واقنــاعهم بال ــشراكة المجتمعیــة بالجامع ــذ سیاســات ال ٕتنفی
منهما، وأن دورهم األكبر یتمثل في المساعدة علـى بنـاء القـدرات التنظیمیـة وتحـسین 

 .األداء بشكل مستمر
قد یعوق تطبیق اإلطار المقترح قلة كفایة : لشراكةقلة كفایة المعلومات لطرفي ا -3

المعلومـــات مـــن حیـــث؛ صـــالحیتها، وتقـــدیمها بـــشكل دوري، وارتباطهـــا بالممارســـات 
، وعدم التـوازن بـین المعلومـات المقدمـة ) الخدمیة وغیرها– االستشاریة –التدریبیة (

طلـب التغلـب علـى ویت. عن نواتج التعلم والمعلومات المقدمة عن العملیات واإلجراءات
هذه الصعوبة استثمار التكنولوجیا اإلداریة الحدیثة في تحقیق التواصـل بـین الـشركاء 

 .وبعضهم البعض، وبینهم وبین أفراد المجتمع المحلي
إذا توافرت المعلومـات الالزمـة، فلـن تكـون : قصور استراتیجیات التنمیة المهنیة -4

وحتى إذا توافرت الحوافز فإنهـا لـن تـؤدي لها قیمة إذا لم یستطع األفراد أن یفهموها، 
إلى شيء إذا لـم یعـرف األفـراد األعمـال التـي ینبغـي أن یقومـوا بهـا للحـصول علیهـا، 

ویمكن التغلب على هذه . وهذا یوضح الحاجة إلى التنمیة المهنیة وبناء قاعدة معرفیة
ركة هــؤالء الــصعوبة مــن خــالل التحدیــد الــدقیق لالحتیاجــات التدریبیــة للعــاملین ومــشا
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العاملین فـي تحدیـد احتیاجـاتهم، وتنفیـذ بـرامج التنمیـة المهنیـة التـي تجعـل العـاملین 
قادرین علـى الوفـاء بالمتطلبـات الالزمـة لتنفیـذ سیاسـات الـشراكة المجتمعیـة بجامعـة 

 .األزهر
یقــف نقــص المــوارد المادیــة عائقــا أمــام تنفیــذ الكثیــر مــن : نقــص المــوارد المادیــة -5

تي یتطلبها اإلطار المقترح؛ حیث یتطلب منح فرق العمـل المتمیـزة مزیـدا اإلجراءات ال
من المكافآت، كذلك یتطلب اتخاذ العدید من اإلجراءات التصحیحیة مع الفـرق متدنیـة 
األداء، كــذلك یتطلـــب اإلطـــار المقتــرح عقـــد بـــرامج للتنمیــة المهنیـــة علـــى المـــستوى 

كـون هنـاك میزانیـة مناسـبة حتـى المؤسسي وغیـر ذلـك مـن األمـور التـي تتطلـب أن ی
ویمكـن التغلـب علـى هـذه الـصعوبة مـن خـالل . تستطیع اإلنفاق على كل هـذه األمـور

تمویـل / زیادة المیزانیات وتمكین الوحدات التنظیمیة من الحصول على مـوارد إضـافیة
ذاتــي، وتــشجیع بعــض مؤســسات المجتمــع المحلــي علــى المــشاركة فــي تقــدیم الــدعم 

 .الالزم
  :وصیات الدراسة ت-هـ 

ــائج التــي توصــلت إلیهــا، وفــي إطــار حجــم  فــي إطــار الهــدف مــن الدراســة، والنت
ًوخصائص عینة المقابلـة الشخـصیة؛ یمكـن تقـدیم عـددا مـن التوصـیات والمقترحـات التـي 
ُیمكن أن تسهم في تطویر سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعـة األزهـر، وذلـك علـى النحـو 

  :اآلتي
 ًارة جامعة األزهر بتقییم خططها االسـتراتیجیة أوال بـأول، وتوضـیح مـا تعزیز اهتمام إد

واالستفادة من ذلك  تحقق منها خالل الفترة السابقة وما واجهها من عقبات وتحدیات،
سین وتطـویر الخطـط المـستقبلیة، وتحـدیثها بكامـل عناصـرها بمـا یتفـق الواقـع حفي ت

  .م من جهة أخرى2030ر الحالي من جهة، والمساهمة في تحقیق رؤیة مص
  إنشاء وحدة لبحوث تحلیل السیاسات بجامعة األزهر، تعني بتقـویم الـسیاسات الحالیـة

 .وابتكار السیاسات البدیلة لتطویر األداء الجامعي
  ضــرورة مــشاركة فریــق إعــداد الخطــة االســتراتیجیة للجامعــة فــي اإلشــراف علــى تنفیــذ

ى صیاغتها فقط، فهـم مـن أكثـر العـاملین برامجها ومتابعتها، وعدم اقتصار دورهم عل
  . بالجامعة درایة بتحلیل الوضع الراهن والتوجه المستقبلي

  تنفیذ ورش عمل ودورات تدریبیة إلعداد كفاءات من أعضاء هیئة التدریس بالجامعـة
ٕفي مجال تحلیل الـسیاسات الجامعیـة، وبنـاء القـدرات علـى تولیـد المعلومـات وادارتهـا 

 .امها في اتخاذ القرار وتطویر السیاساتوتحلیلها واستخد
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  ـــة تطبیقیـــة تعنـــي بقـــضایا المجتمـــع ـــه اهتمـــام البـــاحثین إلجـــراء بحـــوث علمی ُتوجی
 .واحتیاجاته التربویة والتعلیمیة والفنیة

  تشكیل لجان فنیة بالتنسیق مع جهـات الـشراكة، إلعـداد تقـاریر دوریـة توضـح التقـدم
) رؤیة الجامعة ورسالتها(جتمعیة بما یتفق مع ُالمحرز في تنفیذ سیاسات الشراكة الم

 ).م2030رؤیة مصر (و 
  معوقـات(توعیة كافة المعنیین بتنفیذ سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعـة األزهـر بــ /

التنفیذ، واآلثار السلبیة المترتبة على عدم تنفیـذ هـذه الـسیاسات ) مشكالت/ صعوبات
ًبفعالیة اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا، ً  مما یدفعهم إلى توطید العزم على إیجاد الحلول ً

 .الالزمة
  تحتاج سیاسة الشراكة أن تعطى لها القوة التنفیذیـة قبـل أن یمكـن أن تطبیقهـا؛ فهـي

كذلك تحتاج إلى أن تتـرجم إلـى خطـوات عملیـة، وتحتـاج الـسیاسة إلـى خطـة تنفیذیـة 
تقییمهـا الحقـا،  لرصدها ثم لSMARTذات أغراض ونواتج واضحة ومؤشرات سمارت 

وتحدیــد األدوار والمــسئولیات المــسندة للجهــات الفاعلــة بوضــوح، والرامیــة إلــى تنفیــذ 
البـشریة، (التدخالت فـي المواعیـد النهائیـة، وبرمجـة واقعیـة للمـوارد الالزمـة ) ورصد(

 ).والمادیة
  ،إصدار خطط تشغیلیة توضح اآللیات التفـصیلیة لتنفیـذ سیاسـات الـشراكة المجتمعیـة

راحــل اإلنجــاز ووســائله ضــمن جــدول زمنــي محــدد، وأســالیب تمویلهــا، ومــسئولیة وم
ـــذ هـــذه  ـــة بتنفی ـــزام الجهـــات المعنی ـــضمان الت ـــا ل ـــذها، وتطـــویر أســـالیب متابعته تنفی

 .السیاسات
  اعتمــاد سیاســات جامعــة تــستجیب لــشتى االحتیاجــات والظــروف، مــن خــالل تنویــع

ــدیم الخــدمات  ــة(سیاســات تق ــشاری/ التدریبی ــة/ ةاالست ــتالءم والظــروف .) البحثی ــا ی بم
المحلیة، ورسم سیاسـات تتـسم بالمرونـة والتـدرج، مـع االلتـزام بثبـات هـذه الـسیاسات 

 .وعدم تغیرها بتغیر القیادات
  تطبیــق مــشروعات الــشراكة المجتمعیــة علــى نطــاق ضــیق قبــل تعمیمهــا، حیــث إن

بط بهـا مـن اتخـاذ االستجابة للضغوط تؤدي إلى التسرع فـي صـنع الـسیاسات ومـا یـرت
  .قرارات، وقد تأتي المعلومات غیر دقیقة، فالقرارات ال بد أن تأخذ وقتها

  صیاغة وثیقة رسمیة لسیاسات الـشراكة المجتمعیـة مكتوبـة ومنـشورة، بواسـطة نخبـة
  .علیا لها شخصیتها االعتباریة، وصالحیات داعمة محددة

 هر بتنفیذ سیاسات الـشراكة المجتمعیـة التزام القیادات األكادیمیة واإلداریة بجامعة األز
وتطبیقها خالل الفترة الزمنیة المحددة لهـا باعتبارهـا سیاسـة جامعیـة ومرتبطـة برؤیـة 
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ُم للتنمیة المستدامة، ولیست مرتبطة بمسئول معین، وأن یرتبط تنفیذها 2030مصر 
ُبالمحاسبیة الجامعیة وفق المخرجات المستهدفة ُ. 

  ــان مؤســسي ــةهیئــة (إنــشاء كی ــس أعلــى-قومی یعطــى صــالحیات ومــسئولیات )  مجل
متابعــة وتقــویم مــدى تطبیــق وتنفیــذ سیاســات الــشراكة المجتمعیــة بــین المؤســسات 

 .الجامعیة ومؤسسات المجتمع
  رصد وتحلیل الممارسات الجیدة للجامعات المتمیـزة فـي بعـض الـدول، واالسـتفادة مـن

 .ة المجتمعیة بجامعة األزهرالخبرة الواسعة لها في مجال تطویر سیاسات الشراك
 للدولـة، التنمویـة الـسیاسة مـع سیاسات الشراكة المجتمعیة بجامعة األزهر تتكامل أن 

 .الزمني نفسه اإلطار وتتفق وأن
  توظیف وسائل اإلعالم في نشر الـوعي بـین أفـراد المجتمـع بأهمیـة طلـب الخدمـة مـن

 .ُالمتخصصین بالجامعة
 اكة المجتمعیـة بجامعـة األزهـر مـع أنـشطة وجهـود مراعـاة تكامـل أنـشطة وجهـود الـشر

 .بح فقط مجرد آمال ووعود بعیدة المنالصتالتخطیط االستراتیجي بها، كي ال 
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  هوامش البحث
صیغ مقترحة للـشراكة االسـتراتیجیة بـین الجامعـات ): م2015(محمد إبراهیم عبد العزیز ابراهیم   -1

ة المـــصریة للتربیـــة ، الجمعیـــ)5(، العـــدد مجلـــة اإلدارة التربویـــةالمــصریة والمؤســـسات اإلنتاجیـــة، 
 298المقارنة واإلدارة التعلیمیة، مصر، ص 

الـــشراكة ودورهـــا فـــي بنـــاء المیـــزة التنافـــسیة، مجلـــة االقتـــصاد والتنمیـــة ): م2016(نـــصیرة راجـــف  -2
، الجزائـر، )13(، جامعـة سـعد دحلـب البلیـدة، العـدد مخبر التنمیة االقتصادیة والبـشریةالبـشریة، 

 123ص 
3 - Ololube, N. P. (2013). The problems and approaches to educational 

planning in Nigeria: a theoretical observation. Mediterranean Journal of 
Social Sciences, 4(12), pp 37-48.  

فاعلیة الخطـة االسـتراتیجیة لجامعـة تبـوك ): م2018(ضیف اهللا بن غضیان بن سلیمان حمرون  -4
، )3(، العدد مجلة العلوم التربویة والنفسیةم في تحسین أداء الكلیات العلمیة، 2016 – 2012
 374، مركز النشر العلمي، جامعة البحرین، ص )19(المجلد 

أثر التوجه االستراتیجي في تحقیـق المـسئولیة االجتماعیـة ): م2012(  خالد خلف سالم الزریقات -5
 284، ص )31(، العدد  االقتصادیة الجامعةمجلة كلیة بغداد للعلوم دراسة تطبیقیة، -

مجلـة تقـویم سیاسـات التعلـیم قبـل الجـامعي فـي مـصر، ): م2015( منار محمـد إسـماعیل بغـدادي-6
، مركـز تطـویر التعلـیم الجـامعي، كلیـة التربیـة، جامعـة )30(، العـدد دراسات في التعلیم الجامعي

 327عین شمس، ص 
 سیاســات التعلــیم والعمــل والتــدریب العربیــة فــي ضــوء تطــویر): م2001(محــسن محمــود خــضر   -7

، الجـزء الثالـث، كلیـة )25(، العـدد مجلـة كلیـة التربیـةمعطیات الثورة العلمیة والتقنیة المعاصـرة، 
 276التربیة، جامعة عین شمس، ص 

خطایـا الـسیاسة التعلیمیـة فـي مـصر ): م2009(سیف اإلسالم علي مطر، هاني عبد الستار فـرج   -8
أنظمة التعلیم في الدول العربیة "ؤیة تحلیلیة ناقدة، المؤتمر العلمي الرابع لقسم أصول التربیة  ر-
 43 - 21، كلیة التربیة، جامعة الزقازیق، ص ص " التجاوزات واالمل-

 دیــسمبر – 2018ینــایر (األزهــر  لجامعــة االســتراتیجیة الخطــة): م2018(جامعــة األزهــر  -9
 .4م، ص 2018 ینایر 31بتاریخ ) 626( جلسة رقم –لس الجامعة ، تم اعتمادها بمج)م2022

ـــیم ): م2009(مـــال حـــسني بیـــومي   ك-10 ـــة وتخطـــیط التعل ـــسیاسات التربوی ـــل ال ـــاهیم -تحلی المف
 29، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ص والتطبیقات والمداخل
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التعلــیم قبــل الجــامعي فــي المــستویات المعیاریــة لخــریج ): م2011(مجــدي قاســم وآخــرون   -11

 299، دار الفكر العربي، القاهرة، ص األلفیة الثالثة
تقییم سیاسات تعلیم الكبار فى كوبا على ضوء معاییر الكفاءة ): م2015(منى شعبان عثمان   -12

، )2(، العـدد مجلة التربیـة المقارنـة والدولیـةالفعالیة وامكانیة االفادة منها فى مصر، -العدالة -
 185، الجمعیة المصریة للتربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة، مصر، ص )1 (السنة

، دار الكتاب المصري، القاهرة، معجم مصطلحات العلوم اإلداریة): م1982(  أحمد زكي بدوي -13
 35ص 

الــشراكة بــین الحكومــة والمجتمـــع المــدني، بحــث منــشور فــي مـــؤتمر ): م2004(  أمــاني قنــدیل -14
 5، مركز دراسات وبحوث الدول النامیة، جامعة القاهرة، ص "یةالشراكة والتنم"
اإلدارة االســــتراتیجیة وتحــــدیات القــــرن الحــــادي والعــــشرین ): م2017(  أكـــرم ســــالم الجنـــابي -15

، الطبعــة األولــى، دار أمجــد للنـــشر " دراســة حالـــة- عملیــات – مـــداخل – نظریــات –مفــاهیم "
 130والتوزیع، عمان، ص 

16 -   Leah Waithira Ng’ang’a, Esther Wangithi Waiganjo & Agnes Wanjiru 
Njeru (2016): Influence of Strategic Direction on Organizational 
Performance in Tourism Government Agencies in Kenya, International 
Journal of Business and Commerce, Vol. 6, No. 04, p 20 

أثـر ممارسـات القیـادة االسـتراتیجیة فـي أداء العــاملین ): م2015(، وحـسین الزیـود   ولیـد عـواودة-17
، األردن، ص ص )21(، المجلد )1(، العدد مجلة المنارة للبحوث والدراساتبجامعة آل البیت، 

313-358 
تفعیـــل دور الـــشراكة المجتمعیــة فـــي العملیـــة التعلیمیـــة ): م2003(رســمي عبــد الملـــك رســتم  -18

 21، المركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة، القاهرة، ص محافظات في إدارة التعلیموسلطات ال
الـــشراكة بـــین وزارة التربیـــة والتعلـــیم ): م2010(نجـــالء بنـــت عبـــد الـــرحمن بـــن إبـــراهیم الزامـــل   -19

تـصور مقتـرح، -وكلیات التربیة في المملكـة العربیـة الـسعودیة لتحقیـق الجـودة الـشاملة فـي التعلـیم 
 100-99، السعودیة، ص ص )54(، العدد مجلة التوثیق التربوي

 35، ص مرجع سابقمعجم مصطلحات العلوم اإلداریة، ): م1982( أحمد زكي بدوي -20
 451، وهران، الجزائر، ص الشراكة المجتمعیة من أجل التنمیة): م2011(محمد بوعزة  -21

22- Sweeny, J. C. and G. N. Souter (2009): Community Partnership – 
The Development of a Multiple Item Scale, Journal of Retailing, Vol. 
77, No. 2, p p 61-62 



 م 2019أبریل لسنة ) ، الجزء الثاني182: (ر، العددمجلة كلیة التربیة، جامعة األزه

 

 -809-

                                                                                                                                  
الـشراكة المجتمعیـة فـي الجامعـات ): م2015( مهنـا بـن عبـد اهللا الـدالمي، وصـالح سـامي جـاد - 23

ورقـة عمـل مقدمـة إلدارة ، "بالمعاییر العالمیة، اآللیات، استراتیجیات التعلـیم، والتجـار"السعودیة 
 .16، صالشراكة المجتمعیة بجامعة الملك فیصل

24 - Martin, L, & Smith, H, & Phillips, W. (2011): Through Innovative 
University- Community Partnerships, The Innovation Journal: The 
Public Sector Innovation Journal, Vol. 10(2), article 20, p5. 

تجـارب دولیــة حـول الـشراكة بــین الجامعـات وقطاعــات ): م2008( عــادل سـالم موســى معایعـة - 25
ــشراكة بــین القطــاعین العــام والخــاص "مــؤتمر اإلنتــاج والخــدمات، بحــث مقــدم إلــى المنظمــة ، "ال

، وبرعایـــة جامعـــة الـــدول العربیـــة األردنیـــة العربیـــة للتنمیـــة اإلداریـــة بالتعـــاون مـــع جامعـــة الیرمـــوك
 .179الهاشمیة، ص األردنیة المملكة-إربد م،2008  یولیو10 : 8والمنعقد في الفترة من 

رؤیــة تربویــة مقترحــة لتفعیــل عمــادات خدمــة المجتمــع ): م2017( جمــال رجــب عبــد الحــسیب - 26
مجلة والتعلیم المستمر بالجامعات السعودیة للشراكة المجتمعیة في ضوء بعض النماذج العالمیة، 

 .778م، ص2017، الجزء الثالث، أكتوبر 175، جامعة األزهر، العدد التربیة
27 - Angie Hart, Simon Northmore, et.al (2009): Developing Access 

between Universities and Local Community Groups: A University 
Helpdesk in Action, Journal of Higher Education Outreach and 
Engagement, Volume 13, Number 3, p. 50. 

، مجلـة مـستقبلیاتالتكیـف الهیكلـي والتعلـیم الفنـي فـي جمهوریـة كوریـا، ): م1999(كیوخ یـونج  - 28
 89 ، العدد األول، مارس، ص 29الیونسكو، المجلد 

 المجتمعیـــة والمؤســـسات العـــالي التعلــیم بـــین المـــشاركة): م2000 (البــاقي عبـــد أحمـــد مــصطفي - 29
 التعلــیم خصخــصة"الثــاني التربــوي المــؤتمر عمــان، الســتراتیجیة المــشاركة بــسلطنة قتــرحم نمــوذج
البحوث، كلیـة التربیـة، جامعـة الـسلطان قـابوس، فـي الفتـرة مـن  الثاني، المجلد ،"والجامعي العالي

 376، ص  أكتوبر23-25
  :من أبرز هذه الدراسات ما یلي -30
  رؤیــة -عــم قــدرة الجامعــات لخدمــة المجتمــع دور الــشراكة فــي د): م2016(ســحر بهجــت محمــد 

ـــةمـــستقبلیة مـــن منظـــور طریقـــة تنظـــیم المجتمـــع،  ، الجمعیـــة المـــصریة مجلـــة الخدمـــة االجتماعی
 100، مصر، ص )55(لألخصائیین االجتماعیین، العدد 

  صـــیغة مقترحـــة لتفعیـــل الـــشراكة المجتمعیـــة للجامعـــات ): م2014(عبـــد العزیـــز بـــن علـــي الخلیفـــة
ًجامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمیة أنموذجـا، - ضـوء فلـسفة الجامعـة المنتجـة السعودیة في

  106 – 105، السعودیة، ص ص )46(، العدد رسالة التربیة وعلم النفس
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  المتطلبــات الهیكلیــة والتنظیمیــة لتفعیــل دور الجامعــات فــي): م2008(فهــد بــن ســلطان الــسلطان 

 247، مصر، ص ص )14(، المجلد )2(، العدد ماعیةدراسات تربویة واجتالشراكة المجتمعیة، 
– 250 

 المتقدمـة الـدول بعـض فـي والمجتمـع المدرسـة بـین الـشراكة): م2007(عبـد المجیـد طـه  راضـي -31
 دراســة" الــشراكة صــیغ مــن صــیغة باعتبارهــا االمنــاء مجــالس تطــویر فــي منهــا االســتفادة ٕوامكانیــة
 فــي العــام التعلــیم مؤســسات واعتمــاد جــودة" الثــامن العلمــي ، المـؤتمر" أســوان بمحافظــة میدانیـة
 589مصر، ص  الفیوم، جامعة، األطفال وریاض النوعیة والتربیة التربیة ، كلیة"العربي الوطن

 المتطلبات الهیكلیـة والتنظیمیـة لتفعیـل دور الجامعـات فـي): م2008(فهد بن سلطان السلطان  -32
، مـــصر، ص ص )14(، المجلـــد )2(، العـــدد یـــةدراســـات تربویـــة واجتماعالـــشراكة المجتمعیـــة، 

239-266 
33 - Maria A Koelen, Lenneke Vaandrager and Annemarie Wagemakers 

(2012): The healthy alliances (HALL) framework: prerequisites for 
success, Family Practice-The International Journal for Research in 
Primary Care, Oxford University, vol. (29), p 37 (04), p 20 

الــشراكة بــین كلیــات التربیــة ووزارة التربیــة والتعلــیم ): م2012( منــى محمــد أبــو الفتــوح وآخــرون -34
، )13(، العـدد مجلة البحث العلمـي فـي التربیـةمدخل إلصالح التعلیم قبل الجامعي في مـصر، 

 470-419، مصر، ص ص )1(الجزء 
تطـویر األداء البحثـي فـي الجامعـات الناشـئة فـي ضـوء ): م2013(الـسمیع رضـوان سامي عبد  -35

، مـصر، ص )24(، العـدد دراسات في التعلـیم الجـامعيالشراكة المجتمعیة والتشبیك المؤسـسي، 
 322-217ص 

الــشراكة بــین المــدارس والجامعــات وتطــویر اإلدارة ): م2014(نجــاة بنــت محمــد ســعید الــصائغ  -36
، العـدد الرابـع، الجــزء األول، ص مجلـة العلـوم التربویــةالمملكـة العربیـة الــسعودیة، المدرسـیة فـي 

 31/74ص 
نحــو شــراكة حقیقیــة بــین الجامعــة ): م2014(علــي أحمــد خــضر المعمــاري وأحمــد عبــد العزیــز  -37

التعلــیم الجـــامعي بجامعــة عـــین  والمجتمــع، المــؤتمر القـــومي الــسنوي الثـــامن عــشر لمركــز تطـــویر
العالمیـــة  منظومـــة األداء فـــي الجامعـــات العربیـــة فـــي ضـــوء المتغیـــرات تطـــویر"ن شـــمس بعنـــوا

 442-423، مصر، ص ص "المعاصرة
صــیغة مقترحــة لتفعیــل الــشراكة المجتمعیــة للجامعــات ): م2014(عبــد العزیــز بــن علــي الخلیفــة  -38

ًأنموذجـا، جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمیة -السعودیة في ضـوء فلـسفة الجامعـة المنتجـة 
 123-97، السعودیة، ص ص )46(، العدد رسالة التربیة وعلم النفس
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تصور مقترح لتطویر وتفعیل الشراكة بین مؤسسات ): م2016( محمد زین العابدین عبد الفتاح -39

، مـصر، ص )51(، جامعـة طنطـا، العـدد مجلـة كلیـة التربیـةالمجتمع المدني وبقیـة القطاعـات، 
 623-581ص 

مجاالت الشراكة التربویـة الفاعلـة فـي ضـوء ): م2016(ي محمود مصطفى الشریف  دعاء حمد-40
دراســات تــصور مقتــرح، : م2030 – 2014توجهــات الخطــة االســتراتیجیة للتعلــیم قبــل الجــامعي 

 492-443، مصر، ص ص )22(، المجلد )1(، العدد تربویة واجتماعیة
ــانون رقــم ). 1999(  جمهوریــة مــصر العربیــة -41  ــسنة  103الق  بــشأن إعــادة تنظــیم 1961ل

، القـاهرة، الهیئـة العامـة لـشئون المطـابع األمیریـة، 4، ط33، مـادة األزهر والهیئات التـي یـشملها
 .12ص 

ــیم األزهــري مــع الخــریجین ): 1999( المجــالس القومیــة المتخصــصة - 42 تواصــل مؤســسات التعل
 .199، ص )26(، الدورة بالداخل والخارج

تطویر دور جامعة األزهر في التنمیة البشریة في ضوء التحدیات ). 2005(ید  إبراهیم أحمد الس-43
 .62-61، ص ص العالمیة المعاصرة، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة التربیة جامعة األزهر

ــــة الخمــــسیة لجامعــــة األزهــــر لألعــــوام ): م2019( جامعــــة األزهــــر -44  – 2019الخطــــة البحثی
 .4، ص م2024

مكتــب رئـــیس م، 2009لــسنة ) 105( قــرار رئــیس الجامعــة رقــم ):م2009 ( جامعــة األزهــر-45
 .الجامعة، القاهرة

، م2012/ 18/1بتــاریخ ) 559( محــضر مجلــس الجامعــة رقــم): م2012( جامعـة االزهــر -46
 .26، أمانة مجلس الجامعة، القاهرة، ص )113(الموضوع رقم 

 دیـــــسمبر – 2018ینـــــایر (األزهـــــر  لجامعـــــة االســـــتراتیجیة الخطـــــة): م2018(جامعـــــة األزهـــــر  -47
 4 ص  مرجع سابق،،)م2022

 ).م2016 – 2011(األزهر  لجامعة االستراتیجیة الخطة): م2011(جامعة األزهر  -48
 دیـــــسمبر – 2018ینـــــایر (األزهـــــر  لجامعـــــة االســـــتراتیجیة الخطـــــة): م2018(جامعـــــة األزهـــــر  -49

 82 ص مرجع سابق،، )م2022
 84المرجع السابق، ص  -50
 88مرجع السابق، ص ال -51
 104المرجع السابق، ص  -52
م، 2024 – 2019الخطة البحثیة الخمسیة لجامعة األزهر لألعوام ): م2019( جامعة األزهر - 53

 .67 - 65، ص ص مرجع سابق



 م 2019أبریل لسنة ) ، الجزء الثاني182: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

 

 -812-

                                                                                                                                  
  :، متاح علي"الرؤیة والرسالة"مكتب جامعة األزهر للتمیز الدولي : جامعة األزهر - 54

http://www.azhar.edu.eg/ 
 األهـداف العامـة –أهـداف مكتـب التمیـز "مكتب جامعة األزهـر للتمیـز الـدولي : جامعة األزهر -55

  :، متاح علي"واإلجرائیة
http://www.azhar.edu.eg/  

م، 2024 – 2019ثیة الخمسیة لجامعة األزهر لألعوام الخطة البح): م2019( جامعة األزهر - 56
 .42 - 37، ص ص مرجع سابق

 .34 - 23 المرجع السابق، ص ص - 57
تــصور مقتــرح لتحقیــق التمیــز ): 2017( أحمــد محمــد عبــد الــسالم، أحمــد عبــد الفتــاح حمــدي - 58

، )EFQM (المؤسسي لكلیات جامعـة األزهـر فـي ضـوء نمـوذج المؤسـسة األوروبیـة إلدارة الجـودة
 .584، ص )175(، 3، كلیة التربیة، جامعة األزهر، جمجلة التربیة

 دیــسمبر – 2018ینــایر (األزهــر  لجامعــة االســتراتیجیة الخطــة): 2018( جامعــة األزهــر -59
 .82، ص مرجع سابق، )م2022

 تـــدویل التعلـــیم الجـــامعي األزهـــري فـــي ضـــوء :)م2016(مهـــا محمـــد أحمـــد محمـــد عبـــد القـــادر  - 60
مجلــة جامعـة الملــك خالــد تـصاد القـائم علــي المعرفـة مـن وجهــة نظـر أعـضاء هیئــة التـدریس، االق

 8، السعودیة، ص )26(، العدد للعلوم التربویة
واقــع ممارســة القیــادات األكادیمیــة بجامعــة األزهــر ): م2017( محمــد عبــد الحمیــد رزق عربــانو -61

، رسالة ماجـستیر غیـر ) دراسة میدانیة(للتفكیر االستراتیجي من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس
 .منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزهر

تـــصورات القیـــادات التربویـــة العلیـــا فـــي األردن للقـــیم ): م2018(علـــي محمـــد جبـــران وآخـــرون  - 62
، المجلـد )5( العـدد مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفـسیة،النهضویة المجتمعیة، 

 552 - 551ة اإلسالمیة بغزة، ص ص ، الجامع)26(
-5-2كانـت هــذه المقابلــة مفتوحـة، وقــد تمـت هــذه المقابلــة خـالل الفتــرة مــن ): 1(ملحـق رقــم  - 63

 م2018-7-15م إلى 2018
بیان بإجمالي البرامج التدریبیة التي قدمها مركز ضمان الجـودة والتـدریب ): 2018( جامعة األزهر - 64

 .لجودة والتدریب، القاهرةمركز ضمان ام، 2018خالل عام 
أعــــضاء هیئــــة التــــدریس فــــي أقــــسام اإلدارة التربویــــة (بعــــد اســــتطالع آراء بعــــض الخبــــراء مــــن  - 65

 بعـــض أعـــضاء هیئـــة التـــدریس بمختلــف كلیـــات جامعـــة األزهـــر ممـــن لهـــم -بالجامعــات المـــصریة
، حـول مـدى )ةُاهتمامات بحثیة وخبرات فنیة في مجالي التخطیط االسـتراتیجي والـشراكة المجتمعیـ
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مناســـبة وتكامـــل اإلطـــار المقتـــرح لتقـــویم سیاســـات الـــشراكة المجتمعیـــة بجامعـــة األزهـــر فـــي ضـــوء 

مــدى شـــمول (توجههــا االســتراتیجي؛ تـــم حــساب تكـــرارات الموافقــة علـــى معــاییر الحكـــم مــن حیـــث 
طـــة توافقـــه مـــع الخ/ وقابلیتـــه للتنفیـــذ/ ومـــدى وضـــوحه وقابلیتـــه للقیـــاس/ اإلطـــار المقتـــرح وتكاملـــه

، ثـم حـساب الـوزن النـسبي لكـل معیـار ومـستوي الموافقـة وفقـا لتـدرج مقیـاس )االستراتیجیة للجامعة
 = 3.40 -2.61ضـــــعیفة،  = 2.60 -1.81ضـــــعیفة جـــــدا،  = 1.80-1( لیكـــــرت الخماســـــي 

الموافقــــة علــــي ، وتراوحــــت نــــسب )كبیــــرة جــــدا = 5 -4.21كبیــــرة،  = 4.20 -3.41متوســــطة، 
 .)ً كبیرة جدا4,68(و )  كبیرة3,52(التصور المقترح  بین 


