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�س با��امعات املصر�ة أعضاء معوقات أداء   ر�يئة التد
  فلسفة ا��امعة الر�ادية "! ضوء

  . إبرا�يم عبد الرافع السمدو�ي،عطاياناصر سعيد  عبد ال، 1عابدينمجدي دمحم مد�ي 

�ر  زقسم اصو ال)'بية، *لية ال)'بية بالقا�رة جامعة "   .ل
   eg.edu.azhar@8.abdulnaserataya: 1لك)'و�يال/'يد 1

  :م*(ص

ة املعلوماتيــــة  ريمتـــاز العــــصر اA@ــــا?< بالعديــــد مــــن املتغ>ـــ'ات :قتــــصادية واملعرفيــــة العامليــــة، *ــــالثو

Hـــادة "عمــــال بحيـــث أصــــبحت مجتمعـــات اليــــوم والرقميـــ رة وتنـــامي وســــائل :تـــصال والتوجــــھ نحـــو 

قائمة عWX املعرفة و:بتQار ألTUا وسيلة التقدم والرS< وتحقيق الرHادية، ولQي تتماNOP اMAامعة مـع 

Hــادة "عمـال  Hاديـا bــ< شـ`N وظائف[ـا،  وأن تن]ــZ ثقافـة  ر�ـذه التحـوالت البــد وأن تfـتde أســلوcا  لــدى ر

Hاديـا بــ>ن اMAامعـات العامليــة،  رجميـع العـامل>ن Toــا، وخلـق فــرص عمـل جديــدة  بمـا يحقــق ل[ـا مركــزا 

اسة لوضع إطـار مفـا�ي]Z يqنـاو فلـسفة اMAامعـة الرHاديـة، وأبـراز "داءات ال`ـZ يقـوم  ل�دفت الد ر

wس كما uعكس[ا فلسفة اMAامعـة الرHاديـة، والوقـوف عXـW أ�ـم مع وقـات أداء رToا أعضاء �يئة التد

wس باMAامعـــات املـــصرHة bـــ< ضـــوء فلـــسفة اMAامعـــة الرHاديـــة، وقـــد اســـتخدمت  رأعـــضاء �يئـــة التـــد

اسة  اسة املنde الوصفي عن طرHق تطبيق أداة الد رالد موج[ـة لعينـة مـن أعـضاء �يئـة ) اسqبانة( ر

wس باMAامعات املصرHة بلغ قوام[ا wس كعينـة ممثلـة �Mتمـع الد) 457( رالتد راسـة، رعضو �يئة تـد

wس bــ< ضــوء : وتوصـلت لعــدة نتــائج أ�م[ـا جــة تحقــق إجمـا?< معوقــات أداء أعــضاء �يئـة التــد رأن د ر

جــة تحقق[ــا جميعـا bــ< مــستو " متوســطة"ىفلـسفة اMAامعــة الرHاديـة تقــع bــ< مـستو  ىوقــد جـاءت د ر

فع العائـد  ة توف>' ب�ئة مناسبة M�uع البحث العل]Z، و اسة بضر ركب>'ة ومتوسطة، وأوصت الد ر ور

ضـــع اســ)'اتيجة محـــددة لqــسوHق أ�ـــشطة أعــضاء �يئـــة ا وملــادي لإلشـــراف عXــW الرســـائل العلميــة، و

wس باMAامعات املصرHة   .رالتد

wس:ال.لمات املفتاحية   ر فلسفة اMAامعة الرHادية، اMAامعات املصرHة، أداء أعضاء �يئة التد
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Obstacles to the performance of faculty members in Egyptian 
universities In light of entrepreneur university's philosophy 

Magdi Mohamed Madani Abdeen
1
, Abdel Nasser Said Ataya, Ibrahim 

Abdel Rafea Samdouni 

Department of Fundamentals of Education, Faculty of Education, 

Cairo, Al-Azhar University 
1Corresponding author E-mail: abdulnaserataya.8@azhar.edu.eg 

Abstract: 
The current era is characterized by many global economic and 

cognitive changes, such as the information and digital revolution, the 

growth of means of communication and the trend towards 

entrepreneurship, so that today's societies are based on knowledge and 

innovation because it is the means of progress, advancement and 

achievement of leadership. In order for the university to cope with 

these transformations, it must adopt aentrepreneur method in its 
various functions. And to develop a culture of entrepreneurship among 

all its employees, and to create new job opportunities to achieve a 
leading position among international universities. 

The study aimed to develop a conceptual framework dealing with the 
philosophy of the entrepreneur university, highlighting the 

performances of the faculty members as reflected in the philosophy of 
the entrepreneur university, and identifying the most important 

obstacles to the performance of faculty members in Egyptian 

universities in the light of the entrepreneur university philosophy. The 

study used the descriptive approach by applying the study tool. (a 

questionnaire) addressed to a sample of faculty members in Egyptian 

universities, consisting of (457) faculty members as a representative 

sample of the study community, and it reached several results, the 

most important of which are: The degree of achievement of the total 

obstacles to the performance of faculty members in the light of the 

entrepreneur university’s philosophy is at the level of “medium”. 

The degree of achievement of all of them came at a large and medium 

level, and the study recommended the necessity of providing an 

appropriate environment that encourages scientific research, raising 

the financial return for supervising scientific theses, and promoting the 
activities of faculty members in Egyptian  

universities. 
Keywords: entrepreneur university philosophy, Egyptian universities, 

faculty members  
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  : مقدمة

ة املعلوماتيــــة  ريمتـــاز العــــصر اA@ــــا?< بالعديــــد مــــن املتغ>ـــ'ات :قتــــصادية واملعرفيــــة العامليــــة، *ــــالثو
Hـــادة "عمــــال بحيـــث أصــــبحت مجتمعـــات اليــــوم والرقميـــة وتنـــامي وســــائل :تـــص رال والتوجــــھ نحـــو 

  WـــXه عمــل ع رقائمــة عXــW املعرفــة و:بتQــار ألTUـــا وســيلة التقــدم والرSــ< وتحقيــق الرHاديـــة، و�ــذا بــدو
ىuغي>' أدوار اMAامعة  وuغ>' مQان�Tا من جامعات محلية إ?W جامعات عاملية املستو تنافس نظائر�ا 

، ولQــ ىbــ< الــدو "خــر Hاديــا bــ< شــ`N ل ري تتماPــNO اMAامعــة مــع �ــذه التحــوالت البــد وأن تfــتde أســلوcا 
ة عXــــW :بتQــــار  Hــــادة "عمــــال لــــدى جميــــع العــــامل>ن Toــــا، أن تQــــو قــــاد روظائف[ــــا،  وأن تن]ــــZ ثقافــــة  نر
Hاديـا بـ>ن اMAامعـات  روتحمل ا��اطر و:سـqباقية، وخلـق فـرص عمـل جديـدة  بمـا يحقـق ل[ـا مركـزا 

  .العاملية

أســـ[ا وجـــود فجـــوة بــــ>ن     WـــXة، وعHامعــــات املـــصرMAتواجـــھ ا Zر     وتوجـــد العديـــد مـــن املعوقـــات ال`ـــ
ــــاد معظـــــم  ــــو العمـــــل، وكـــــذلك اعتمـ ات ال`ـــــZ يتطل�Tـــــا سـ ــــا ات ال`ـــــZ يتكـــــس�Tا ا�AرHجـــــو وامل[ـ قامل[ـــــا رن ر
اMAامعات املصرHة عWX أنظمة تقليدية b< عمليات التطوHر، حيث ابتعدت اMAامعات املـصرHة عـن 

Hخ[ـا، ا�Aر رHطة العاملية b< العديد من التصfيفات العامليـة، و�ـذا ال يqناسـب مـع طبيعـة �ـشأ�Tا وتا
ة  Hخ[ـا أن تقــع bـ< الـصدا رحيـث *ـان يجـب عXـW اMAامعــات املـصرHة بحكـم تا : م2015عبـد العزHــز، ( ر

374( ،)World Economic Forum, 2018: 105 (م النماذج�ادية من أHامعة الرMAعد نموذج اwو ، 
دة فعــل أو اســتجابة  رال`ــZ اســتطاعت اMAامعــات مــن خاللــھ تحقيــق املنافــسة العامليــة، حيــث ¦عــد 
ة عXـW :بتQــار ونقـل املعرفــة  رلأل�ميـة امل)ªايـدة للمعرفــة و:ع)ـ'اف بـأن اMAامعــة ©ـ< املؤســسة القـاد

M¬ديـــــدة، كمـــــا أن التحـــــو لMAامعـــــة لوالتكنولوجيــــا وتحقيـــــق املتطلبـــــات :قتـــــصادية و:جتماعيـــــة ا
أس مــــال  رالرHاديــــة ســــيجعل اMAامعــــة تنظــــر إ?ــــW أ�ــــشط�Tا التعليميــــة والبحثيــــة وا�Aدميــــة عXــــW أTUــــا 
wع مـــش)'كة مـــع مجتمـــع "عمـــال، وعXـــW ذلـــك uعـــد  cـــاح مـــن خـــالل إقامـــة مـــشا ر¦ـــسمح ل[ـــا بتحقيـــق أ ر

 ,Peterka& V. Salihovic S. O& Salihovic.V ).(اMAامعة الرHادية دعما للنمو :قتصادي القومي 
2012: 4   

ـــع خطـــــة التنميــــــة  ىوcمـــــا أن اMAامعـــــات املــــــصرHة تطمـــــح لتحـــــس>ن مــــــستو مخرجا�Tـــــا بمـــــا يتوافــــــق مــ
ات  ر:قتـــصادية للدولــــة؛ ولـــذلك ف¼ــــb Nـــ< أمــــس اA@اجـــة لتــــوف>' املنـــاخ املناســــب الـــذي يحفــــز القــــد ّ

وقات ال`Z 1بداعية والرHادية وتوظيف[ا للتصدي للعديد من املشكالت :قتصادية، واA@د من املع
اســــــة  ــــشفت د ـــار الرHاديــــــة، فقـــــد كـ ــــديم "فQــ ــــو دو تقـ رتحـ ن اســــــة 2011امليلÀـــــ< ، وHوســـــف (ل رم، ود

لأن العامـــل الـــرئ�س bـــ< نجـــاح اMAامعـــة يرجـــع bـــ< املقـــام "و إ?ـــW نجـــاح ) م2011يطنطـــاو واملليÀـــ< 
ت الرغبـة لـدى ال ه املنوطـة بـھ، مـن أجـل ذلـك بـر wس b< تأدية م[امـھ وأدوا زعضو �يئة التد ر باحـث ر

ج مـن  wس ، ومحاولـة ا�Aـر اسة Âغية الوقوف عWX معوقـات أداء عـضو �يئـة التـد وإلجراء �ذه الد ر ر
دائرة التقليدية إ?W الرHادية، وال`Z من شأTUا توف>' ب�ئة عمل uس[م b< تفجر الطاقات 1بداعية بما 

  .يحقق أ�داف التنمية :قتصادية و:جتماعية

اسة و4ساؤال01ا   رمش.لة الد

     uعا�ي اMAامعات املصرHة من Âعض املشكالت وال`Z تقف MÅر عÄ'ة أمام عاملي�Tا، حيث أشار     
م الــــصادر مــــن املع[ــــد العــــال]Z لرHــــادة "عمــــال 2018تقرHــــر املرصــــد العــــال]Z لرHــــادة "عمــــال للعــــام 

Hـــــادة رbـــــ< مؤشـــــر )  76(والتنميـــــة بواشـــــنطن بالواليـــــات املتحـــــدة "مرHكيـــــةإ?W احـــــتالل مـــــصر املركـــــز 
 Zــــت والـــسعودية وال`ــــHوQن والHات وعمــــان والبحـــر ر"عمـــال، متــــأخرة عـــن الــــدو العرcيـــة مثــــل 1مـــا ل

، املليÀ<،(عWX التوا?< ) 45، 39، 35، 33، 26( احتلت املراكز  ، �ذا بجانب غياب ) م2011يÉ@او
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Hادية ح املنافسة ب>ن اMAامعات املصرHة، وكذلك ضعف تأ�يل "فراد إل�شاء أعمال  رر ، فالتعليم و
ة ال��ــــصية  : م2014إبــــرا�يم،& أحمــــد(راA@ــــا?< ال ¦ــــ�Mع عXــــW :بتQــــار والفاعليــــة الذاتيــــة واملبــــاد

جــــود مــــستو )  34: م2016مــــصطفى،(، )278 عات و ات تنظــــيم املــــشر ىوكــــذلك :فتقــــار إ?ــــW م[ــــا و و ر
قتـصادي برنـامج 1صـالح :(منخفض من املعرفـة باملـصط¬@ات واملفـا�يم املتعلقـة برHـادة "عمـال 

اسـة )11:م2012والديمقراطية b< العـالم العرÌـي، ت د ر، وقـد أشـا إ?ـW أن ) )389:م2018الرميـدي، (ر
Hــــادة "عمــــال لــــدى الطــــالب،  ا واÉــــ@ا bــــ< دو اMAامعــــات املــــصرHة  bــــ< تنميــــة ثقافــــة  ر�نــــاك قــــصو ر ر

رHــادة وكـذلك ضــعف اســتفادة اMAامعـات املــصرHة مــن املراكــز البحثيـة واMAامعــات "جنÎيــة ذات ال
 WـXع عMـ�u معـاي>' محليـة ال ZـÏـا، وتبTo سw رb< مجال[ا، وقلة �شر 1نتاج العل]Z ألعضاء �يئة التـد

  . التنافسية العاملية

wس باMAامعـات املــصرHة إال أن  ات و1ســ[امات ال`ـZ قامـت Toــا أعـضاء �يئـة التــد ر      ف/ـ'غم 1نجـا ز
ظائف[م، مما يتطلب ��uيص �ذه �ناك العديد من املعوقات ال`Z تواج[[م أثناء تأدي وة م[ام[م و

ـــات وإيجــــاد الــــصيغ وÑليـــــات والبــــدائل ملواج[�Tــــا،  ولــــن يتـــــأuى ذلــــك إال عــــن طرHــــق :�تمـــــام  املعوقـ
ــــدة :نتــــــاج  ــــة املعوقــــــات ال`ـــــZ تقــــــف MÅــــــر عÄـــــ'ة أمــــــام  أداء منبـــــع املعرفــــــة وأحــــــد أ�ـــــم أعمــ بمواج[ـ

wس bــــ< ضــــوء فلــــسفة اMAا ـــذا مــــا uــــسWÒ إليــــھ رباMAامعــــات و�ــــو عــــضو �يئــــة التــــد معــــة الرHاديــــة و�ـ
اسة اA@الية     .رالد

اسة b< الqساؤالت التالية    -:روb< ضوء ما سبق يمكن صياغة مشQلة الد

    ما 1طار املفا�ي]Z والفلسفي  ل¬Mامعة الرHادية؟-1

wس باMAامعـــات كمـــا uعكـــس[ا فلـــسفة اMAامعـــة -2 ر مـــا أ�ـــم "داءات ال`ـــZ يقـــوم أعـــضاء �يئـــة التـــد
  ؟الرHادية

wس باMAامعــــات املــــصرHة bــــ< ضــــوء فلــــسفة اMAامعــــة -3 ر مــــا أ�ــــم معوقــــات أداء أعــــضاء �يئــــة التــــد
  الرHادية؟

wس باMAامعـــــات -4 ـــة التــــد ر مــــا أ�ــــم التوصـــــيات ال`ــــu Zــــس[م bـــــ< مواج[ــــة معوقــــات أداء أعـــــضاء �يئـ
اسة؟   راملصرHة b< ضوء فلسفة اMAامعة الرHادية b< ضوء ما uسفر عنھ نتائج الد

اسة أ�داف: ثانيا   ر الد

اسة اA@الية إ?uÑ Wي   :ر       �Tدف الد

  .ل وضع إطار مفا�ي]Z يqناو فلسفة اMAامعة الرHادية-1

wس كما uعكس[ا فلسفة اMAامعة الرHادية-2   .ر أبراز أ�م "داءات ال`Z يقوم Toا أعضاء �يئة التد

wس باMAامعـــات املـــصرHة-3 bـــ< ضـــوء فلـــسفة ر الوقـــوف عXـــW أ�ـــم معوقـــات أداء أعـــضاء �يئـــة التـــد  
  . اMAامعة الرHادية

wس باMAامعــات -5 ر وضـع Âعــض التوصــيات ال`ــu Zـس[م bــ< مواج[ــة معوقــات أداء أعـضاء �يئــة التــد
اسة   .راملصرHة b< ضوء فلسفة اMAامعة الرHادية b< ضوء ما uسفر عنھ نتائج الد
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ثالثا
ً

اسة :    :رأ�مية الد

اسة من uÑي   :ر تfبع أ�مية الد

ة تنافـسية عامليـة ل  أTUا تqناو م- Hادة "عمال ل¬Mامعات والذي بات أمر ال خيـار فيـھ لبنـاء قـد ربدأ  ر
  .وتحقيق مركز متقدم b< التصfيفات العاملية ل¬Mامعات

 uعـــاdA موضــــوعا مـــن املوضــــوعات اA@يوHـــة الــــذي يحتمـــھ الواقــــع بQـــل مقوماتــــھ وخصائـــصھ، و�ــــو -
Hـــادة "عمـــال باMAامعـــات املـــصرHة ، وحاجـــة اMAامعـــات املـــصرHة ملثـــل �ـــذه رالتوجـــھ نحـــو تطبيـــق 

اسات إلحداث النقلة النوعية b< مخرجا�Tا   .رالد

اسـة املـسئول>ن عـن اMAامعـات املـصرHة بمـا تقدمـھ مـن آليـات ملواج[ـة معوقــات - ر قـد تفيـد �ـذه الد
ــــــصرHة bـــــــ< *افـــــــة اMAوانـــــــب  wس باMAامعـــــــات املـ  والبحثيـــــــة، التعليميـــــــة،رأداء أعـــــــضاء �يئـــــــة التـــــــد

  .و:جتماعية و:قتصادية،

wس لتواكب ركـب التقـدم والرSـ< - ر يمكن الرجوع إ?W نتائج[ا لتحس>ن برامج إعداد عضو �يئة التد
لوتحـــس>ن املنافـــسة العامليـــة ��رجا�Tــــا والوصـــو للرHـــادة العامليـــة bــــ< ضـــوء مـــا تملكـــھ اMAامعــــات 

  .املصرHة من مقومات وإمQانيات ÂشرHة ومادية

ن للكـــشف عـــن املزHـــد مـــن اA@قـــائق املتعلقـــة  uــساعد bـــ< تQـــوHن قاعـــدة ينطلـــق - ومTÙـــا بـــاحثو آخـــر ن
  .برHادة "عمال باMAامعات

ا=عا
ً

اسة وأدا01ا: ر   :رمن?< الد

اســة املــنde الوصــفي ، لوصــف وتحليــل الواقــع اA@ــا?< ل¬Mامعــات املــصرHة،  راســتخدمت الد
wس باMAامعات املصرHة، وذلك  باستخدام أداة روالوقوف عWX أ�م معوقات أداء أعضاء �يئة التد

اســــة  ـــqبانة( رالد ـــات املــــصرHة للكـــــشف عـــــن أ�ـــــم ) اســ wس باMAامعــ ـــة التـــــد رموج[ـــــة إ?ـــــW أعــــضاء �يئــ
wس باMAامعـــات املـــصرHة bـــ< ضـــوء فلـــسفة اMAامعـــة  راملعوقـــات ال`ـــZ تواجـــھ أداء أعـــضاء �يئـــة التـــد

  .الرHادية

اسة : سادسا   :رمصط*Aات الد

د املتاحة  لت: "داء حس>ن ا��رجات وانتاجية العمليات، وتحقيق ر�و استخدام جميع املوا
WـــXقـــة املثHأس املـــال بالطر : م1999ا�Aزامـــي، "( رالتQامـــل بـــ>ن التكنولوجيـــا الـــÚ@يحة ال`ـــZ توظـــف 

11.(  

ـــق : وwعـــــرف إجرائيـــــا بأنـــــھ wس لتحقيــ ــــد ســـــات ال`ـــــZ ¦ـــــستخدم[ا عـــــضو �يئـــــة التـ رجملـــــة املما ر
ــــداف :قتـــــصادية و:جتماعيـــــة وتحـــــس>ن نوعيـــــة ا��رجـــــات ــــستو "�ـ ـــ< تحـــــس>ن مــ ـــu Zـــــس[م bــ ى ال`ــ

  .:قتصاد القومي

ـــة ال`ـــــZ تواجـــــھ ضــــغوطا تنافـــــسية قوHـــــة تفـــــرض علTÛـــــا اتبـــــاع : اMAامعــــة الرHاديـــــة ©ـــــ< اMAامعــ
wس وأفـضل  Hادية Toدف اA@صو عWX الدعم والعقود الصناعية واملنح و�يئـة التـد راس)'اتيجيات  لر

  ).225:م2012القحطا�ي، ( الطالب 

wس وطـــــالب : ابأTUــــ"  "Kirbyوwعرف[ــــا  ـــW اختيــــار أعــــضاء �يئــــة تــــد راMAامعــــة ال`ـــــu ZــــسWÒ إ?ـ
ابط بـ>ن التعلــيم  ومو�ـوc>ن، وتقـوم بـإجراء البحـوث النوعيــة، وتqبÏـN 1بـداع و:بتQـار bــ< إ�ـشاء الـر
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 :Kirby. D, 2006" (والبحث العل]Z وخدمة ا�Mتمع، كما uسWÒ إ?ـW تـوف>' مـصادر جديـدة للتموHـل
599 .(  

Hـــــة و:ســـــqباقية وا��ـــــاطرة، : ئيـــــا بأTUـــــا      وuعـــــرف إجرا ـــN مبـــــادئ :بتQا راMAامعـــــة ال`ـــــZ تqبÏــ
سـات لبنـاء املركــز  روuـسWÒ لتحقيـق التنميـة :قتـصادية، وذلـك مـن خــالل عـدد مـن العمليـات واملما
قاملناســـب ل[ــــا bـــ< ســــو العمــــل وإيجـــاد الفــــرص واســــqثمار املوا�ـــب ال`ــــZ تــــؤدي إ?ـــW صــــناعة "فQــــار، 

عات  Hــة معــا، وذلــك مــن خــالل ال)'ك>ــª عXــW "�ــداف "*اديميــة ووابتQــار مــشر رجديــدة فكرHــة وتجا
  . وتحوHل املعرفة من اMAامعة إ?W املرافق :قتصادية مباشرة

سا=عا
ً

ــــــة :  ـ اســـــات السابقــ   رالد

اسات العرDية   ر الد

ـــة -1 اســـ ـــــات bــــــ< بنـــــــاء ردو ا�Aــــــصائص الرHاديـــــــة للعــــــامل>ن bــــــ< اMAام" Âعنـــــــوان" 2016املــــــومZÏ " ر د عــ
دنيـــة ا�Aاصـــة: اMAامعـــات الرHاديـــة اســـة تطبيقيـــة عXـــW اMAامعـــات " رد اســـة إ?ـــW ": ر روقـــد �ـــدفت الد

اسـة مـن  رالكشف عن دو ا�Aصائص الرHادية bـ< بنـاء اMAامعـات الرHاديـة، حيـث تQـو مجتمـع الد ن ر
eاسـة املـن دنيـة ال[اشـمية، وقـد اسـتخدمت الد رعدد مـن اMAامعـات ا�Aاصـة باململكـة " d الوصـفي ر

ة عــــن  ـــW ) 8(رالتحليXــــ<، و*انــــت العينــــة عبــــا wــــع :ســــqبانة عXـ ـــات خاصــــة، وتــــم تو عميـــــد ) 56(زجامعـ
ئ�س قسم، وتوصلت إ?W عدة نتائج أ�م[ا ق ذات داللة إحصائية ل¬�صائص الرHادية : رو ووجود فر

اسـة وأ)  الرغبة b< 1نجاز- تحمل ا��اطر- الدافع الذاuي-الثقة بالنفس( للعامل>ن ومTÙا روصت الد
دنيــــة ل¬�ــــصائص الرHاديــــة للعـــــامل>ن Toــــا، وقيــــام اMAامعـــــة  ـــة " ة تفعيــــل اMAامعــــات ا�Aاصــ ربــــضر ور

  .بqنفيذ "فQار املبتكرة وإعطاء اA@وافز املادية واملعنوHة

اســـة-2 �ـــا bـــ< دعـــم املزايـــا التنافــــسية " Âعنـــوان" م2017توفيـــق، موäـــNO " ر د راMAامعـــة الرHاديــــة ودو
اسـة إ?ـW تقـديم إطـار مفـا�ي]Z حـو اMAامعـة الرHاديـة، "ق)ـ'حرتصو م: املستدامة ل، وقـد �ـدفت الد ر

لوطـــر التحـــو نحو�ـــا، وأ�ـــم معوقا�Tـــا، وم/ــــ'رات :�تمـــام بتحقيـــق املزايـــا التنافـــسية املــــستدامة  ق
اســة إ?ــW عــدة نتــائج أ�م[ــا اســة املــنde الوصــفى، وتوصــلت الد رل¬Mامعــات، وقــد اســتخدمت الد ان :ر

اسة اMAامعة الرHادية ل ر[ا دو كب>' وفعال b< تحقيق مبدأ املزايا التنافسية املستدامة، وأوصت الد
ة إعادة النظر b< تحوHل دو اMAامعة من ال)'ك>ª عWX التوظيـف إ?ـW ال)'ك>ـª عXـW مبـدأ إيجـاد  ربضر ور

د�ا الÎشرHة   .رفرص العمل و:�تمام بموا

اسة-3 Hـادة "عمـال رتقييم دو اMAامعات ا" Âعنوان " م2018الرميدي " ر د رملـصرHة bـ< تنميـة ثقافـة 
Hادة "عمال "لدى الطالب اسة إ?W تقييم دو اMAامعات املصرHة b< تنمية ثقافة  ر، وقد �دفت الد رر

ســـة  ( رلـــدى الطـــالب، وكـــذلك التعـــرف عXـــW املعوقـــات ال`ـــZ تواج[[ـــا bـــ< ذلـــك، وتـــم تطبيـــق أداة الدا
wس وال[) :سqبانة يئة املعاونة باMAامعات املـصرHة ا��تلفـة وال`ـZ رعWX عينة من أعضاء �يئة التد

ة، وقـد توصـلت لعـدة نتــائج أ�م[ـا) 891(بلـغ قوام[ـا  روجـود قـصو واÉـb åـ< دو اMAامعــات : راسـتما ر
Hة و:س)'اتيجية  Hادة "عمال لدى الطالب b< *ل ا�@او وال`Z شملت الر ؤاملصرHة b< تنمية ثقافة  ر ر

د وال ـــادة واA@وكمـــــة، واملـــــوا بfيــــة التحتيـــــة والتعلـــــيم للرHــــادة، والتـــــدوHل والعالقـــــات اMAامعيـــــة روالقيـ
اسة باس)'اتيجية مق)'حة لتحـس>ن دو اMAامعـات املـصرHة bـ< تنميـة ثقافـة  جية، وأوصت الد را�Aا ر ر

  .رHادة "عمال لدى الطالب
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اسات GجنEية   رالد

اسة -4 ن " ر د مواج[ة احتياجات : يةقيادة اMAامعة الرHاد" Âعنوان" Gibb & et, 2013وجيب وآخر
wع bـ< مؤسـسات التعلــيم العـا?< اســة إ?ـW إبـراز :حتياجـات "ساســية ": رتنميـة املـشا روقـد �ـدفت الد

ـــا?<، وقــــد  ىالواجــــب توافر�ــــا إل�ــــشاء اMAامعــــات الرائــــدة عامليــــا عXــــW مــــستو مؤســــسات التعلــــيم العـ
ت ا اســة عXــW تحليــل ا�@تــو *ــأداة للبحــوث الكيفيــة، واختــا راعتمـدت الد اســة عينــة عــشوائية ير رلد

Hات ا�@كمة علميـا خـالل الف)ـ'ة مـن  ة b< الدو رمن املقاالت ال)'بوHة املfشو ، وقـد )م2013 -1998(ر
ـــة لعــــــدد مــــــن املتطلبــــــات أ�م[ــــــا اســـ ؤHــــــة املؤســــــسة لــــــدعم التوجـــــــھ : رتوصــــــلت الد ســــــالة و رتحديــــــد  ر

جية   . ر:س)'اتيÀ< نحو مستقبل من أجل uعميم املعرفة وعقد الشرا*ات ا�Aا

اسـة -5 مينـا وجرHجـوف " ر د " Âعنــوان " Senegovic& Harmina& Gregov 2014رسـيfيجوفك و�ا
اتيا اسة إ?W التعرف ": ومف[وم اMAامعة الرHادية والعقبات ا�@تملة  لتوطيده b< كر روقد �دفت الد

اتيا، مـع ال)'ك>ـª عXـW اMAانـب التد رwـZOé، ومف[وم اMAامعة الرHادية والعقبات ا�@تملة لتفيذه b< كر
اسة املنde الوصفي، وتوصلت إ?ـW أن �نـاك جامعـات تـر أ�ميـة التحـو MAامعـة  لواستخدمت الد ى ر
ابـط أفـضل بـ>ن  وHادية للتكيف مع الب�ئة املتغ>'ة ال`M�u Zع ال)ـ'وHج التجـار لألبحـاث، وإيجـاد ر ي ر

ات :جتماعية ب>ن الطالب، والتو فيق ب>ن البعد رالصناعة واMAامعة، وتطوHر القيم املناسبة وامل[ا
ة املــــشاركة مــــع  ور:جتمــــاê< والبعــــد :قتــــصادي، وإيجــــاد مــــصادر جديــــدة للتموHــــل، وأوصــــت بــــضر

  .أë@اب "عمال، والعمل عWX استقالل اMAامعات

اسـة-6 ن  " ر د لتحـو اMAامعـات التقليديـة إ?ـW جامعـات " Âعنـوان " Bikse  at al 2016وبـيكس وآخـر
اسة إ?ـW تحديـد العوامـل ا�@ركـة للتحـو مـن : "رHادية لضمان uعليم عا?< مستدام لوقد �دفت الد ر

Hادية لضمان uعليم عال مستدام b< التفيا، نظـرا الuـساع نطـاق  راMAامعات التقليدية إ?W جامعات 
اســـــة تركــــز عXـــــW تـــــوافر متطلبـــــات وصــــو الطـــــالب A@اضـــــنات "عمـــــال،  لاMAامعــــات الرHاديـــــة، فالد ر

ك bـ< تQـوHن املعرفـة مـع أëـ@اب وعالقة الطالب Toا، وكذلك انفتاح ا رMAامعة عWX التعاو والqـشا ن
ب جامعــــات حاضــــنات "عمــــال bـــ< التيفــــا ال`ــــZ تقــــدم  جيــــة، وكــــذلك اســــتعراض تجـــا راملـــصاåA ا�Aا ر

اســـــة لعـــــدة نتـــــائج مTÙـــــا نوجـــــود اتجـــــاه إيجـــــاÌي للتعـــــاو بـــــ>ن : را�Aـــــدمات للطـــــالب، وقـــــد توصـــــلت الد
ـــاء رمؤســــسات التعلـــــيم العــــا?< واQ@Aومـــــة ا�@ليــــة و ـــو بنــ جـــــال "عمـــــال، كــــذلك ضـــــعف :تجــــاه نحــ

ة بــذل  اســة بــضر راMAامعــات الرHاديــة bــ< التيفــا عXــW مــدى ا�Aمــس ســنوات املاضــية، وأوصــت الد ور
wع الشباب b< بناء شبQات التعاو وuعزHز املعرفة املش)'كة نج[ود أك/' ملساعدة أë@اب املشا   .ر

اســــات الــــسابقة اســــات تناو: رuعليــــق عــــام عXــــW الد لــــت اMAانــــب التعلي]ــــZ تناولــــت اMAامعــــة ر�نــــاك د
اســة  ن " رالرHاديــة مــن ج[ــة مؤســسية مثــل د اســة  Gibb & et, 2013وجيــب وآخــر توفيــق، " ر، ود

 NOäاسـة "م2017مو اسات تناولت اMAانب التعلي]Z مثـل د ر، و�ناك د اسـة" ر " م2018الرميـدي " رد
wس bـــــ< اســـــة اA@اليـــــة تناولـــــت معوقـــــات أداء عـــــضو �يئـــــة التـــــد رولكـــــن الد  ضـــــوء فلـــــسفة اMAامعـــــة ر

ª<تقف أمام تحقيق "داء املتم Z`م املعوقات ال�ادية، وأHالر.  
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  :يJطار النظر

ـــــذه  أس �ـ  Wـــــ ـــª مجتمعــــــات اليــــــوم �ــــــو التغ>ــــــ' املــــــستمر واملــــــضطرب، وعXـ رأن أ�ــــــم مــــــا يم>ـــ
�ـا مـن  ظائف اMAامعة، وuغ>' دو �ا عWX م[ام و رالتغ>'ات، التغ>'ات :قتصادية، وال`Z أثرت بدو ور

ى إنتاج املعرفة إ?W تطبيق[ا وuسوHق[ا، حيث ير علماء :قتصاد أن املرجعية "ساسية وال`ـZ مجرد
wس لـدTîم ا�A/ـ'ة  رالبد وأن تتحكم b< مقاليد :قتصاد ©< اMAامعة بمـا تملكـھ مـن أعـضاء �يئـة تـد

ة عXــW التfبــؤ املــستقبX< باحتياجــات ا�Mتمــع ومتطلباتــھ، وعليــھ بــات عXــW اMAامعــات  ة روالقــد ورضــر
داTïــــا القــــديم وتجديــــد وظائف[ــــا اA@اليــــة للمحافظــــة عXــــW ثبــــات واســــتقرار :قتــــصاد وابتQــــار  رخلــــع 
منتجات جديدة غ>' مسبوقة، ح`N ال يتعرض :قتصاد القومي والعال]Z النتQاسات مفاجئة وغ>' 

  .محسوcة

  Entrepreneurial University philosophyفلسفة ا��امعة الر�ادية  •

ــ ف لإن التحـــو مـ Hاديـــة أصـــبح مطلــــب عـــال]Z تحتمـــھ الظــــر ون جامعــــة تقليديـــة إ?ـــW جامعــــة  ر
ـــبح اتجا�ــــا عامليــــة يفرضــــھ :نخفـــــاض املــــستمر bــــ< التموHــــل اQ@Aـــــومي  والتغ>ــــ'ات العامليــــة، بــــل أصــ
ـــــة :قتــــــصادية و:جتماعيــــــة  ــــار والتنميـ ــــم ر*ــــــائز :بتQــ ـــات، وTîــــــدف إ?ــــــW جعــــــل اMAامعــــــة أ�ــ ل¬Mامعـــ

  ،)Arnaut. D, 2010:135(املستدامة 

 Zيــل "و وال`ــMAمــر العــصو فظ[ــرت جامعــات ا WــXعــدة تحــوالت عÂ  امعــاتMAلوقــد مــرت ا ر
wس فقـط، وذلـك نqيجـة ال�تمام[ـا بـالعلوم الديfيـة  رركزت عWX نقل املعرفة وcالتا?< ركزت عWX التـد
ف اMAديــدة بــدأت جامعـــات  س الQاثوليكيــة وال/'وuــستانية، ومــع اكqــشاف املعــا راملنÎثقــة مــن املــدا ر
ات bـــ<  wس والبحــث العل]ـــZ معــا وذلــك نqيجـــة التطــو راMAيــل الثــا�ي بـــالظ[و وال`ــZ ركــزت عXـــW التــد رر
وÌي وظ[و اA@ر*ات العلمية، ونqيجـة المـتالك اMAامعـات املعرفـة بـدأت اMAامعـات bـ<  را�Mتمع :و ر
wس والبحـــث  رتطوwـــع مخرجا�Tـــا �Aدمـــة ا�Mتمـــع وظ[ـــو جامعـــات اMAيـــل الثالـــث القائمـــة عXـــW التـــد ر
ات التكنولوجيــــة  رالعل]ــــZ وخدمــــة ا�Mتمــــع ملــــشاركة القطاعــــات التنموHــــة بــــا�Mتمع، ثــــم مــــع التطــــو
راA@ديثــــة بــــدأت جامعــــات اMAيــــل الراÂــــع bــــ< الظ[ــــو ومــــن أمثل�Tــــا اMAامعــــات املنتجــــة  و:ف)'اضــــية 

ة عWX :ستفادة من تكنولوجيا املعلومات b< العمل اMAام Ò<،  روالذكية وغ>'�ا و©< اMAامعات القاد
ــــــــصادية  ــــــــ ــــــــ مات اقتــ ـــــشرHنمنأ ـــ ــــــــ ــــــــ ـــــامليفي أوائاللقرناA@اديوالعــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــر Toا�Mتمعالعــــ ــــــــ ـ ـــــــ ــــا مــ ــــــــ ـــــــــ ـــــة ملـــــ ـــــ ـــ ـــــــــ زونqيجـــ
ســمالة املعرفــة عــن طرHــق تحوHــل املعرفــة  رواجتماعيــةظ[رتجامعاتاMAيال�Aامس، وال`ــZ توجــھ نحــو 
ـــــسوHق،  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــة للqــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــات قابلــــ ـ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــW منتجــــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــــــــة إ?ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــ ــــــ ــــــــ'ات العلميــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــ ـــــــــ< ا��ت/ــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــة bـــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ املنتجـــ

wعامل منخالاللعديدمناملـشا روقيادة:بتQا عبـد  (بتكرة،ومTÙنا*انتاالنطالقةاA@قيقةل¬MامعاتالرHاديةر
  ).Jolliff.G, 2015:28(، )249-248: م2020العزHز، 

ـــــم الرcحيـــــــة وتطـــــــوHر  ــــال، ودعــ ــ ــــــوHر "عمـ ـــــة تطـ ســ ـــة ومما رفالرHاديـــــــة ©ـــــــ< أداة تجديـــــــد القيمــــ
ه يدفع  د امللموسة وغ>' امللموسة، والذي بدو راملنتجات، عن طرHق :عتماد عWX املوا اMAامعة إ?ـW ر

، وwـــش>' مركـــز مراقبـــة )393: م2013حـــس>ن،(:ســـتفادة مـــن الفـــرص املتاحـــة bـــ< ب�ئ�Tـــا التنافـــسية 
 إ?ــW أن ثلـث ونــص التبــاين اA@اصــل bــ< معــدالت Global Enterpreneur MonitorالرHـادة العامليــة 

Hــادة "عمــال bــ< �ــذه الــد رالنمــو :قتــصادي bــ< الــدو املتقدمــة ¦عــود إ?ــW اســتخدام  Hــادة ل ، فمــع  زو ل
�Tم عXــــW التجديــــد  اد "عمــــال يـــزداد طرديــــا معــــدل النمـــو :قتــــصادي، و�ـــذا يرجــــع إ?ــــW قـــد رعـــدد ر و

  ).Heing. M, 2000:12(قوطر اساليب جديدة لإلنتاج 
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عات اMAديــــدة  وففلــــسفة اMAامعــــة الرHاديــــة متعــــددة :تجا�ــــات وتوجــــھ نحــــو إقامــــة املــــشر
ة عWX :بداع و:بتQار ، مع ال) النظرHة السلوكية( والفرHدة  ، وأن يqسم )النظرHة الديناميكية( رقد

ات املناســـبة وفــق املعطيــات  ة عXــW اتخــاذ القــرا رالرHــادي بالقــد ، والتحXــ< بـــالقيم )نظرHــة الــسمات( ر
، وقــد *ـان �نــاك شـك لــدى  )Vladimir. V, at al, 2014:2(:جتماعيـة املqـسقة مــع قـيم ا�Mتمــع 

Hــــــ ــــاديمي>ن بـــــأن  Hـــــة، إال أن املفــــــا�يم رÂعـــــض "*ـ Hـــــة وتجا ـــة ان�Tا ــــن اMAامعـــ ـــال ســـــتجعل مـ رادة "عمــ ز
العميقة لرHادة "عمال ال تتعلق فقط بالعائد املادي، إنما ©< أدوات فقط ول�س تخصص بقدر ما 
ســـة أو طرHقـــة لـــدعم :بتQـــار، ومعÏـــZ ذلـــك فالبـــد وأن يQـــو الفكـــر الرHـــادي �ـــو املـــسيط>'  ن©ـــ< مما ر

نت ومكمـال للمـنde النقـدي، وأن يـواز "*ـاديمي>ن بـ>ن "�ـشطة "*اديميـة واملوجـھ bـ< حـل املـشكال
ن، حيـث أن مـضمو اMAامعـة الرHاديـة يوجـھ نحـو )Thorp. H, Goldstein. B, 2010: 6(والرHاديـة 

ـــا  ـــــشرط عـــــــدم املــــــساس بقيم[ــــ ــــع Âـ Hاديــــــة داخــــــل ا�Mتمـــ ــــيم  ــــوف، وخلــــــق قـــ ــــا دو خـــ �ــ رuــــــسوHق أفQا نر
ن، فالفار ب>ن فلسفة اMAامعة الرHادية دو غ>'�ا من اMAامعـات )Clark. B, 2004:356("*اديمية ق

رالتقليديـــة تتمحــــو bــــ< أن �ــــدف اMAامعــــات التقليديـــة �ــــو التfــــشئة :جتماعيــــة وإكــــساب الطــــالب 
القيم الثقافية و:جتماعية، و�دف اMAامعات اA@ديثة �و توظيف الطـالب والتنميـة امل[نيـة ل[ـم، 

Tدف إ?W إعداد الطالب بطرHقة مرنة ومبتكرة، وإ�شاء "فQار والشرا*ات، أما اMAامعات الرHادية ف�
عات وتطبيــق املعرفـــة وخلــق فـــرص عمــل جديـــدة دو  Hــادة املـــشر نوإنمــاء الرأســمالية "*اديميـــة و و ر

، وعليـھ يتـåø أن فلـسفة اMAامعـة الرHاديـة تقـوم عXـGupta. A, 2008: 3 W)(اA@اجة إ?W التوظيـف 
  :اأسس واف)'اضات أ�م[

  . اMAامعة ©< املصدر "ساZOä للمعرفة و©< ا�@رك الرئ�ZOé لالقتصاد القومي-

  .ر uغ>' دو اMAامعة من مجرد إنتاج املعرفة إ?W تطبيق[ا وuسوHق[ا-

  . uعتمد الرHادية عWX خلق فرص عمل جديدة بدال من التوظيف-

مـن مجـرد تـوف>' متطلبــات ر فـرض سـيطرة اMAامعـات عXــW "سـواق واملنتجـات، وuغ>ـ' دو اMAامعــة -
ù< إ?W التحكم الQامل b< :قتصاد القومي   .را�Mتمع ا�Aا

 و:بتQــار bــ< املعرفــة املنتجــة عــن و:بــداع" التفــرد"  تقــوم اMAامعــة الرHاديــة bــ< أساســ[ا عXــW مبــدأ -
وطرHــق :عتمــاد عXــW نمــاذج حديثــة ومبتكــرة، وتبÏــZ التجديــد :ســ)'اتيÀ< *ــأداة لغــز "ســواق 

  .عامليةال

ـــة :قتــــــصادية  ــية ال`ـــــZ تقـــــوم علTÛـــــا اMAامعـــــة الرHاديـــــة uـــــس�Tدف التنميــ ــــسفة "ساســـ فالفلـ
 ZـــÏاملعرفــة والتجديـــد وتب WـــXــار القـــائم عQـــق :بتHرة واملقنعـــة، عــن طر�البطالــة الظـــا WـــXوالقــضاء ع
ــــW :نفتــــــاح  ـــل بـــــرج عــــــاù<، إ?ــ ـــع داخـــ ـــن التقليديـــــة والتقوقـــ ـــد عـــ ـــتعلم مــــــدى اA@يـــــاة، والبعـــ مبـــــادئ الـــ
أس املـــال الÎــشر وفـــق uــشرwعات محــددة تح]ـــZ امللكيــة الفكيـــة وcــراءات :خ)ـــ'اع،  يو:ســqثمار bــ<  ر
لتحـس>ن الـسمعة "*اديميـة ل¬Mامعـات، والبحـث عـن مـصادر مبتكـرة  للتموHـل، واعتبـار مخرجا�Tــا 
ســـملة مخرجا�Tــــا  عات ذات عوائــــد اقتـــصادية مباشــــرة، أو بمعÏـــN آخــــر  رالتعليميـــة والبحثيــــة مـــشر و

أســ[ا عوملــة :قتــصاد واعتمــاده عXــW ال  WــXاليــة وع@Aــ< ظــل التغ>ــ'ات العامليــة اb ،رتعليميــة والبحثيــة
ـــ< مفــــاتيح التنميــــة :قتــــصادية وuعزHــــز امل>ــــªة  ـــل اMAامعــــات للــــتحكم bـ املعرفــــة التطبيقيــــة، ممــــا يؤ�ـ

  . التنافسية لدTîا
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  ConceptEntrepreneurial Universityمف[وم ا��امعة الر�ادية  

لHادة "عمال أحد أ�م الوسائل الرئ�سة إلعادة �يQلة أي جامعة لـدTîا النيـة للـدخو uعد  ر
bــ< مــضمار املنافــسة والنمـــو، حيــث أن اMAامعــة مؤســـسة uعليميــة وcحثيــة مـــن ناحيــة، ومــن ناحيـــة 
ح "*اديميـــة  Hـــادة "عمـــال مــن أجـــل اA@فــاظ عXـــW القـــيم "ساســية للـــر وأخــر وســـيلة للqــسوHق و ر ى

)Strambu. A, 2008:34 ( تمع، وكذلكMر ا�Hتطو >b مة�ع للمساw رفاMAامعة مطالبة بqنظيم املشا
ــــــال وأنديــــــــة  ـــنات "عمـ ــــــيم حاضــــ ـــة :قتـــــــصادية ÂـــــــشQل عــــــــام مـــــــن خـــــــالل تنظــ ـــــ< التنميـــــ املـــــــسا�مة bــ

Hـادة "عمـال  ، فقـد ظ[ـرت اMAامعـة الرHاديـة Shulte. P, 2004: 178)(رالتكنولوجيـا وغ>'�ـا لتنميـة 
cــط كنqيجــة حتميــة ل ا فــاعال bــ<  �ا تلعــب دو ســالة اMAامعــة، وال`ــZ بــدو ة الثانيــة bــ< تحــديث  رلثــو رر ر ر

زبمــا ¦عــز العالقــات القائمــة عXــW أســاس )  الــصناعة– اMAامعــة –اQ@Aومــة (املثلــث الثالûــي "Âعــاد 
عل]b Z< ميدان :بتQار b< العالم، كما دعت اA@اجة إ?W تبZÏ نموذج جديد للتعلـيم العـا?< ل¬@فـاظ 

WــXفكــرة ع ZــÏتب Wإ?ــ Wــêــذا مــا د�ــا :جتماعيــة، وTظيف� ســال�Tا، و�ــذا النمــوذج يمــزج بــ>ن الرcحيــة و و  ر
كالء التغي>'  وHادة "عمال �Aلق قادة املستقبل و   ).Etzkowitz. H, 2006: 22-23(ر

ــu ZــــسWÒ إ?ــــu WــــسوHق برامج[ــــا التعليميــــة " وقــــد عرفــــت اMAامعــــة الرHاديــــة بأTUــــا اMAامعــــة ال`ــ
ا�Tا  الفنية وcراءات :خ)'اع، �Aلق فرص عمل جديدة لطالToا وخرHجTÛا ومساعد�Tم عXـW رواسqثما

wع تنموHة منتجة ، فاMAامعة الرHادية ©< اMAامعة ال`Z (Jacob, M, et al, 2003: 1555)"رإ�شاء مشا
ة عWX حل املشكالت  ف[ا العلمية إ?W منتجات يمكن uسوHق[ا، والقاد ة عWX تحوHل معا رتمتلك القد ر ر

  ).448: م2012عبد اA@ميد، & حÀ<(قتصادية ال`Z تواجھ ا�Mتمع :

Hادية وfHتde " وwعرف[ا الباحث بأTUا أس مال Âشر فعال لديھ ثقافة  راMAامعة ال`Z تمتلك  ير
ة عXــــW اســـــتقطاب املوا�ــــب وuـــــسو ملنتجا�Tــــا الÎـــــشرHة  ق:بــــداع و:بتQـــــار bــــ< أعمالـــــھ، ولــــدTîا القـــــد ر

ستوH>ن ا�@Xــــ< والعــــال]Z، وتمتلــــك إطــــار قــــانو�ي يح]ــــZ امللكيــــة الفكرHــــة و1نتاجيــــة بكفــــاءة عXــــW املــــ
عا�Tا بكفاءة عالية b< محيط تنمو مالئم يملنqسبTÛا، وتمو مشر   ".ول

ممــا ســـبق يتـــåø أن اMAامعـــة الرHاديـــة ©ـــ< اMAامعـــة ال`ـــZ تمتلـــك *ـــوادر ÂـــشرHة مـــن أعـــضاء 
ـــة وتكنولوجيــــة، وتــــ wس وطــــالب وعــــامل>ن وإمQانــــات ماديـ وفر ب�ئــــة جاذبــــة وداعمــــة لرHــــادة ر�يئــــة تــــد

ق"عمال وتمتلك اA@د "د�ى من 1بداع و:بتQار ولدTîا خطة اس)'اتيجية موج[ة نحو قيادة سو 
ة عWX عقد تحالفات اس)'اتيجية  Hادة "عمال، ولدTîا القد  Zمة لت� رالعمل،  وتمتلك الكفايات الال ر ز

ى جامعة عاملية املستومع الشر*ات ا�@لية والدولية، بما يوج[[ا لتQو   . ن

�داف أ�م[ا ما ي`!G و�حقق التوجھ نحو ا��امعة الر�ادية مجموعة من :  

د وكيفيــة تقوHم[ــا، -1 ة املــوا ر تحقيــق التم>ــª للطــالب ومــساعد�Tم bــ< صــناعة وظــائف مبتكــرة  وإدا ر
Hــادة "عمــال لــدTîم، وإبــراز دو الرHاد روكــذلك التأكيــد عXــW الــتعلم الــذاuي وتطــوHر  ىيــة عXــW مــستو ر

  ىاMAامعة ومستو اA@ياة 

Hة لدى الشر*ات وتوف>' التغذية -2 ر تطوHر البحوث اMAامعية لتQو منطلقا لتطوHر "فQار التجا ن
الراجعـة للقطاعــات 1نتاجيـة، واملــساعدة bـ< تحديــد "ولوHـات البحثيــة ال`ـZ تخــدم قطـاع 1نتــاج، 

Hة ��رجـات البحـث  يالعل]ـZ اMAـامÒ<، والعمـل عXـW ال)ـ'وHج التجـار روcمـا يـوفر فـرص عمـل اسـqثما
عات القائمة عWX التكنولوجيا    ).Jianping. L, Chao. W, 2014: 1825(وللبحوث عن طرHق املشر
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wس وتحـس>ن أداTïـم مـن خـالل التعامـل املباشـر مـع الـصناعة، -3 ات أعضاء �يئة التد ر تطوHر م[ا ر
ي، وتـوف>' مQاسـب ماليـة ل[ـم ومQافـآت عـن طرHـق وتوb< فرص التعلم لـدTîم لتحقيـق الـتعلم الرHـاد

 >êتمع الصناMعقد العديد من الشرا*ات داخل ا�)Smith. H, Bagchi- Sen. S, 2012: 385.(  

ة التنافـــسية -4 Hـــادة القـــد عات و فــع مـــستو 1نتاجيـــة ونقــل التكنولوجيـــا وإعـــادة �يQلـــة املــشر ر  زر و ى
 جديــــدة bــــ< ا�Mتمــــع، ومــــساعدة الــــشباب ، وخلــــق أســــواق)16: م2008بــــر�م، & أحمــــد(ل¬Mامعــــات 

ة عXـــــW حـــــل املـــــشكالت بطرHقـــــة  ــــرHن، وتحـــــوHل[م إ?ـــــW عقليـــــة مثقفـــــة ومبتكـــــرة وقـــــاد رليـــــصبحوا مبتكـ
اتإبداعية،    . :عتماد عWX النفسرواكساToم م[ا

لفال[دف الرئ�ZOé ل¬Mامعة الرHادية �و إحداث التغي>' والتحـو bـ< الوظـائف وتـوف>' فـرص 
فــع كفــاءة النظــام :قتــصادي وتحوHلــھ مــن اقتــصاد قــائم لعمـل ثابتــة ذات دخــو ر عاليــة ودائمــة، و

د املادية إ?W اقتصاد قائم عWX املعرفـة، وuغي>ـ' :تجا�ـات لـدي منqـس�Z اMAامعـة وتطـوHر  رعWX املوا
 Z`أس املؤسسات :قتصادية، ال  WXامعة عMAادية، لتصبح اHم ال��صية نحو "عمال الرTا� رم[ا ر

ف املنتجـــة مـــن قبـــل أعـــضاء �يئـــة تقـــوم بإنتـــاج ر املعرفـــة وتـــدير�ا بفاعليـــة، عـــن طرHـــق تحوHـــل املعـــا
تفـــاع bــــ< "صــــو الغ>ـــ' ملمــــوس، بمــــا  wس والبــــاحث>ن إ?ـــW موقــــع التطبيــــق املباشـــر لتحقيــــق : لالتـــد ر ر

يحقـق القيمـة املـضافة للمعرفــة، bـ< ب�ئـة ترcوHــة مناسـبة ، كمـا أن ل¬Mامعـة الرHاديــة ل[ـا عـدة أÂعــاد  
wع تتمحــ أس املــال الÎــشر دعــم وإ�ــشاء املــشا رو bــ< كيفيــة اســqثمار 1بــداع و:بتQــار واملتمثــل bــ<  ير ر

ة، *ـل �ـذه  رذات الصبغة الرHادية مع اعتمـاد ا��ـاطرة *أسـلوب إدار يتوقـع منـھ املكـسب وا�Aـسا ي
1شQاليات تحدث b< محيط تنافـZOé بحـث يqـسابق فيـھ اMAميـع القتنـاص الفـرص ال`ـZ تـصنع منـھ 

  .ئد أعمال يمتلك الفرص اMAديدة واملتم>ªة، ولديھ الكفايات ال`Z تؤ�لھ للولوج b< عالم "عمالرا

�س "!  •    الر�اديةضوء ا��امعةرأداء عضو �يئة التد

wس باMAامعــة أحــد الر*ــائز "ساســية ل¬Mامعــة الرHاديــة، فQلمــا *ـــان  ر¦عــد عــضو �يئــة التــد
جة كب>ـ'ة *لمـا سـاعد ذ تـھ عXـW أداء وظائفـھ املنـوط بـھ القيـام Toـا، رتأ�يلھ وإعداده عWX د رلـك bـ< قد

حيــث تتعـــدد وظائفـــھ مــا بـــ>ن uعلـــيم وcحـــث عل]ــZ وخدمـــة مجتمـــع، و*ـــل وظيفــة مـــن �ـــذه الوظـــائف 
يتحـو العديــد مــن "داءات املتنوعــة واملتداخلــة مـع Âعــض[ا الــبعض، وHمكــن تحديــد �ــذه "داءات 

  :*اآلuي

�س "! مجال التد • رأداء عضو �يئة التد   : �سر

wس بمثابـــة املؤشـــر ملـــستو ا��رجـــات التعليميـــة، ف[ـــو املوجـــھ  ى¦عـــد أداء عـــضو �يئـــة التـــد ر
لواملرشد وا�@فز واملقوم لنواتج العملية التعليمية واملـسئو عـن إعـداد ال/ـ'امج "*اديميـة النوعيـة 

ZOéw إجرائيا ب Hن عWX مواج[ة تحديات املستقبل، وHقصد باألداء التد رلتخرHج طالب قاد جملة : أنھر
wس لبنـــاء وتوجيـــھ الطـــالب نحـــو العمـــل اA@ـــر  ســـات ال`ـــZ يجـــب أن يقـــوم Toـــا عـــضو �يئـــة التـــد راملما ر
ات  wـــسية تن]ـــZ م[ـــا ات العمـــل الرHـــادي عـــن طرHـــق اســـتخدام طـــر واســـ)'اتيجيات تد روتنميـــة م[ـــا ر قر

باحـث عــن راملبـادأة و1نجـاز و:ســqباقية و1بـداع، ليـصبح الطالــب �ـو محـو العمليــة التعليميـة وال
اســـــية وطـــــر  ـــW جوانــــب عـــــدة مثـــــل املنـــــا�d الد wـــــZOé عXــ قاملعرفــــة واملطبـــــق ل[ـــــا، وwـــــشمل "داء التد ر ر
 Wامــل بحيــث ال يط�ــQل متــواز ومتQــشÂ اTîيــتم تنفــذ Zم، وال`ــHس و"�ــشطة واســاليب التقــوw نالتــد ر

  .جانب عWX جانب، إلحداث التغي>' والتجديد b< اتجا�ات وسلوكيات الطالب

wس القائمـة عXـW التلقـ>ن لوb< ظل التحـو ر نحـو الرHاديـة أصـبحت الطـر التقليديـة bـ< التـد ق
ــظ ال تqناســـــب مـــــع "�ـــــداف ال`ـــــZ يـــــراد تحقيق[ـــــا، فـــــالتعليم الرHـــــادي يتطلـــــب اســـــ)'اتيجيات  واA@فـــ
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ة البعيــدة عــن  wــسية تركــز عXــW توليــد "فQــار والتأمــل و:بتQــار، وإطــالق العنــان لألفQــار املتحــر رتد ر
wس متنوعـــة النمطيـــة، وعليـــھ  wس أن ¦ـــستخدم طـــر واســـ)'اتيجيات تـــد رفينـــاط Âعـــضو �يئـــة التـــد قر

عات البحثية ولعب  اسة اA@الة، وإعداد املشر wس القائمة عWX حل املشكالت، ود ومثل طر التد ر ر ق
 ZÏ�بمـــا يكــــسب الطــــالب )106:م�2013ــــ@اتھ، (، ) 163: م2019خـــاطر، ( ر"داو والعـــصف الــــذ ،

ة عWX التعامل مع التح ضع التصو الذ�ZÏ الفعال ملواج[�Tا وتحقيق النمو رالقد رديات املعاصرة و و
  . الذاuي

 Z`س مطالب بمساعدة الطالب إليجاد حلو غ>' تقليدية للمشكالت الw لفعضو �يئة التد ر
تقف أمام تقـدم[م، وuعـديل سـلوكيا�Tم واتجا�ـاتم بمـا يتوافـق مـع مبـادئ اMAامعـة الرHاديـة، حيـث 

اسة قام Toا  ، إ?W أن �ناك عالقة طردية ب>ن الثقافة 1يجابية والسمات "م2016عيد، "رتوصلت د
ة مراعـــاة الثقافـــة  wس مطالـــب بـــضر رالرHاديـــة لـــدى طـــالب اMAامعـــات، وcالتـــا?< فعـــضو �يئـــة التـــد ور

عات �ا b< دعم املشر Hادة "عمال ودو وا�Mتمعية للطالب وتنمية الوê< بمف[وم  ر   .ر

•  >b سw   :   العل]Zالبحثمجال رأداء عضو �يئة التد

¦عت/' البحث العل]Z من أ�م الوظائف ال`Z تقوم Toا اMAامعات لتحقيق التنمية املستدامة 
Hـــادي للمـــشكالت  رbـــ< *افـــة مجـــاالت اA@يـــاة، ف[ـــو املنـــوط بـــھ التوصـــل إ?ـــW حلـــو مبتكـــرة وذات Âعـــد  ل

ر و:تجا�ـــات :قتـــصادية و:جتماعيـــة عXـــW *افـــة املـــستوHات، وإحـــداث عمليـــات التغي>ـــ' bـــ< "فQـــا
ال`ــــZ يqبا�ــــا أفــــراد ا�Mتمــــع bــــ< أســــاليب حيــــا�Tم، كمــــا أنــــھ أداة اMAامعــــة لتطــــوHر واســــتحداث نظــــم 
ة تتم	NO مـع التغ>ـ' اA@ـادث bـ< العـالم، وcالتـا?< uغ>ـ' دو البحـث العل]ـZ مـن  روآليات حديثة ومتطو ر

ة العامل ت العوملـة واتفاقيـات التجـا رالدو ا�@WX للدو العال]Z، حيـث أفـر ز ر يـة العديـد مـن التغ>ـ'ات ر
رال`Z حولت دو اMAامعات من مجرد تلبيـة متطلبـات احتياجـات ا�Mتمـع إ?ـW قيـادة ا�Mتمـع bـ< *افـة 

  .مجاالتھ

 أTUــــا bـــ< ا��رجــــات البحثيـــة،حيث التم>ـــª فاMAامعـــة الرHاديـــة تنطلــــق فلـــسف�Tا البحثيـــة مــــن
ـــــ< البحــــــــث ال)'ك>ــــــــª لتحــــــــاو ـــــb Zـــ ـــ< العل]ـــ ــــــاالت عXـــــ ـــة  حديثــــــــة مجــ ــــــم ودقيقـــــ ــــتم لــ bــــــــ< نفــــــــس  تناول[ــــــــا يــــ

 uساعداملؤســـسات bــــ< جديــــدة ملنتجـــات تــــؤدي املعرفـــة مــــن متم>ـــªة نوعيــــة إلنتـــاج التخـــصص،وذلك
 bــ< تحقيــق التم>ــª إ?ــW معــ>ن قطــاع bــ< بالوضــع اA@ــا?< تfتقــل أو بــا�Mتمع إســ)'اتيجية طفــرة إحــداث

 فال[ــــدف  لتــــا?<، وcا) 275:م2020عبـــد العزHــــز، (ا�Mتمــــع  داخــــل فيــــھ تتواجـــد الــــذي قالــــسو قيـــادة
 ZOــäــو املوجـھ "ساQــدمات واملنتجـات معــا، بحيـث ت�Aـو قيــادة سـو ا�اديــة Hامعـة الرM¬س ل�نالـرئ ق
 >b تمعMية واملستقبلية الحتياجات ا�fاسات البي رللسو ا�@X< الدو?<، وذلك عن طرHق إجراء الد ق

و:جتمـــاê<، وHقـــصد *افــة املنـــا
< واملــستوHات، وذلـــك ل¬@فـــاظ عXــW اســـتقرار ا�Mتمـــع :قتــصادي 
wس البح�Z إجرائيا لاMA[د العقX< املبذو إلنتاج معرفة نوعيـة مبتكـرة ذات : ربأداء عضو �يئة التد

ة عXــW املنافـسة bــ< الـسو العامليــة  قطـاÂع تطبيقـي تــؤدي إ?ـW إنتــاج واسـتحداث منتجــات جديـدة قـاد ر
تيـاد مجـاالت لتحقيق التنمية :قتصادية و:جتماعية، عن طرHـق البحـث و:كqـشاف ر و:بتQـار وا

ات العلمية العاملية   . ربحثية جديدة تواكب التطو

wس القيــام بــأداء م[امــھ البحثيـة فالبــد ل¬Mامعــة مــن تــوف>'  رولQـي ¦ــستطيع عــضو �يئــة التـد
مة إلجراء البحوث و�Tيئة املناخ املناسب ا�@فز عWX 1بداع البح�Z وتوف>' اA@وافز  زالتج[>ªات الال

wس، وتوجيــھ البحــوث املناســبة لــ رھ، والعمــل عXــu WــسوHق "�ــشطة ال`ــZ يقــوم Toــا عــضو �يئــة التــد
اســـات ال`ــــZ يقــــوم Toـــا لــــدعم شــــر*ات اMAامعـــة أو الــــشر*ات "خــــر التاÂعـــة للقطــــاع العــــام أو  ىوالد ر
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سـراج الـدين، & حنفـي( القطاع ا�Aاص بما يضمن التموHـل التعاقـدي للبحـوث مـن تلـك الـشر*ات 
wس �ــو 1بــداع البح�ــZ ، كمـا أ)33:م2013 رن أ�ــم مــا يم>ــª "داء البح�ـZ الرHــادي لعــضو �يئــة التـد

ات البحثية النوعية، كما ال يمكن أغفال توف>' ب�ئة  روالذي يتطلب التجرد من الذاتية وإجادة امل[ا
 Zـة واللقـاءات العلميـة ال`ـHات ال)'بو ش والـدو ربحثية داعمة لألفQار 1بداعية عـن طرHـق عقـد الـو ر

ت البحثيــةتكــس wس العديــد مــن امل[ــا رب أعــضاء �يئــة التــد ، وعليــھ فــأن )184: م2020الــدعفس، (ر
wس البح�b Z< ضوء b< فلسفة اMAامعـة الرHاديـة ال ¦عÏـZ مجـرد إنتـاج املعرفـة  رأداء عضو �يئة التد
ف  ــــا ـــة اMAديـــــــدة لتطـــــــوHر املعـــ ـــــن أيـــــــضا إنتـــــــاج املعرفـــ ـــة فقــــــط، ولكــ ــــشكالت قائمــــ ـــل مـــ ـــدة A@ــــ راMAديـــ

أســ[ا الــصناعات التكنولوجيــة ملواكبــة التطــو التكنولــوù< الــسرwع خاصـــة وأن والــصناعات وع  WــXر ر
 Wديثـة لالنتقـال مـن مرحلـة :قتـصاد املعرفـة إ?ـ@Aالتكنولوجيـا ا WـXأغلب الصناعات اليوم قائمة ع
ــــصلة بالتنميــــــة  ــــZ الرHــــــادي وثيــــــق الــ ــــW املعرفــــــة، كمــــــا أن البحـــــث العل]ــ ــــة :قتــــــصاد القــــــائم عXــ مرحلـ

  .:جتماعية:قتصادية و

�س "! مجال خدمة ا�hتمع •   : رأداء عضو �يئة التد

ـــــن التجديـــــــد  ـــــ'ا مــ ـــــع نــــــص�با كب>ــ ـــة نالـــــــت خدمـــــــة ا�Mتمــ رمــــــع ظ[ـــــــو نمـــــــوذج اMAامعـــــــة الرHاديـــ
 ليقابـل مف[ـوم خدمـة ا�Mتمـع، ومـع  Third Missionوالتحـديث، فظ[ـر مـصط¬å الوظيفـة الثالثـة 

ظائف جدي وظ[و �ذا املف[وم اMAديد ظ[رت م[ام و دة تتعلق بالوظيفة الثالثة وuشمل عدة أÂعاد ر
نقــل التقنيــة والتكنولوجيـــا، والتعلــيم املــستمر، والــشراكة ا�Mتمعيـــة وغ>'�ــا مــن "Âعــاد ال`ـــZ : مTÙــا

uس[م ÂـشQل فعـال bـ< تقليـل الفجـوة بـ>ن املعرفـة والتطبيـق bـ< مختلـف مجـاالت التنميـة ا�Mتمعيـة 
wس b< مجال خدمة ا�Mتمع إجرائل بأنھ، حيث يقصد بأداء عض)38: م2014غانم، ( : رو �يئة التد

Hة املرتبطـة بالقـضايا واملـشكالت ا�Mتمعيـة، وال`ـu Zـس[م bـ< تطـوHر واسـتحداث  رالسلوكيات :بتQا
  .نظم اقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة تتوافق مع النظم العاملية وتحقق :ستدامة والتنمية

ات التاÂعـة ل[ـا مـن أ�ـم التوج[ـات اA@ديثـة ال`ـZ تقـوم Toـا وwعد قيام اMAامعة بإ�شاء الـشر*
العديــد مــن اMAامعــات العامليــة إلنتــاج املعرفــة اMAديــدة وتطبيق[ــا تحــت إشــراف اMAامعــة وأعــضاء 
wس لتحقيـق العائــد :قتـصادي املــرcح والتغلــب عXـW ضــعف التموHـل وتحــس>ن املــستو  ى�يئـة التــد ر

wس ـــات تقـــــوم Âعقـــــد الـــــشرا*ات مـــــع أëـــــ@اب و�نـــــاك Â.  راملع�ـــــ	ZO لعـــــضو �يئـــــة التـــــد عـــــض اMAامعــ
wس بالعمــل ملــدة محــددة داخــل �ــذه الــشر*ات،  رالــصناعات واملنتجــات والــسماح لعــضو �يئــة التــد
س  رالكqساب ا�A/'ة والوقوف عWX احتياجات الصناعة ونقل[ـا ل¬Mامعـات وجعل[ـا نمـاذج علميـة تـد

اســة النظرHــة وال`ـZ ج علــت اMAامعــات bـ< عزلــة عــن مجتمعا�Tــا رللطـالب بــدال مــن :قتـصار عXــW الد
ة الـــرcط بـــ>ن متطلبـــات )271: م2018ناصـــف، ( wس ضـــر ر، كمـــا يقـــع عXـــW عـــاتق عـــضو �يئـــة التـــد ور

 Zامعـــة مــــن التعلـــيم والبحــــث العل]ــــMAفمخرجــــات ا ،Zتمـــع ومخرجــــات التعلـــيم والبحــــث والعل]ـــMا�
 و:ســتقرار bــ< *افــة نأيـضا يــصب bــ< خدمــة ا�Mتمــع، فــالطالب �ــم مــن ¦عملــو عXــW تحقيــق التقــدم

مجــاالت ا�Mتمـــع، وكـــذلك مخرجــات البحـــث العل]ـــu Zعمــل عXـــW حـــل املــشكالت ا�Mتمعيـــة bـــ< *افـــة 
النوا
< الثقافية والسياسية و:جتماعية و:قتصادية، وكذلك uعمل عWX ابتQار واستحداث نظم 

  .جديدة للتطوHر والتنمية

�س "! ضوء فلسفة ا�   :�امعة الر�اديةرمعوقات أداء عضو �يئة التد

wس عــامال م[مــا bــ< تحــس>ن أدائـــھ  رتمثــل الب�ئــة ال)'بوHــة ال`ــZ يتواجــد فTÛــا عـــضو �يئــة التــد
wس bــ< ب�ئــة ترcوHــة غ>ــ' مالئمــة تكÄــ' فTÛــا  ه، فوجــود عــضو �يئــة التــد روتأديــة وظائفــھ وتحقيــق أدوا ر

cمـا يــدفع املعوقـات واملـشكالت، uعــد قـتال لالبــداع و:بتQـار وإعاقـة لتحقيــق "�ـداف امل رfــشودة، و
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wس  wس للبحـث عـن جامعـات أخـر تـوفر لـھ الب�ئـة ال)'بوHـة املالئمـة للتـد رÂعض أعضاء �يئة التد ىر
فـھ املاديـة  ب، وتحسن من ظر ووالبحث والتجا ، وقـد أشـار تقرHـر التنافـسية )17: م2000قـرع>ن، (ر

wس باMAامعات إ?W أن �ناك ضعف b< 1نتاجية العلمية ألعضاء �يئ) م2014(العل]Z لعام  رة التد
العرcية، وقد يرجع ذلك إ?W وجود العديد من املعوقات ال`Z تحد من إنتاجي�Tم عWX *افة املستوHات 

)World Bank: Competitiveness Report, 2014: 459( تقـف Zف[نـاك عـددا مـن املعوقـات ال`ـ ،
wس تجاه امل[ام املنوط Toم  القيام وال`Z يمكن تقسيم[ا رMÅر عÄ'ة أمام جودة أداء عضو �يئة التد

  :*اآلuي

  :معوقات أmاديمية وlشر�ة .1

wس نذكر  رتوجد العديد من املعوقات "*اديمية والÎشرHة ال`u Zعو أداء عضو �يئة التد ق
>Xا ما يTÙم :  

ضــع أ�ــداف فرديــة - wس bــ< تطــوHر الــصفات ال��ــصية و و ضــعف ســÂ >Òعــض أعــضاء �يئــة التــد ر
  ).283: م2012زHدان، ( والسÒ< لتحقيق[ا 

wس للتقـــدم العل]ــــZ والتكنولـــوù<، ممـــا يـــؤثر ÂـــشQل مباشـــر bــــ< - ر ضـــعف مواكبـــة عـــضو �يئـــة التـــد
 Z[عملية التعليم والبحث العل) ،   ).76: م2012رنمو

ه bــــ< حــــل مــــشكالت ا�Mتمــــع وتنميتــــھ bــــ< *افــــة - wس بأ�ميــــة دو ر ضــــعف معرفــــة عــــضو �يئــــة التــــد ر
  .اMAوانب 

Hـــادة "ع- wس، و:كتفـــاء ببحـــوث ر غمــوض مف[ـــوم ومتطلبـــات  رمـــال لـــدى Âعـــض أعـــضاء �يئـــة التـــد
  . ال)'قية كمتطلب لل)'قية

wس نفـــــسھ، ف[ـــــو  ـــ< نطـــــاق مـــــسئولية عــــضو �يئـــــة التـــــد ـــذه أغلـــــب �ـــــذه املعوقــــات bــ روتقــــع �ــ
لاملسئو عن محاولة تخطTÛـا لتحـس>ن جـودة العمـل الـذي يقـوم Toـا، وخاصـة وأن التغ>ـ' bـ< ا�Mتمـع 

ù< خــيم بظاللــھ عXــW *افــة wس را�Aـا أســ[ا اMAامعــات، ولــذلك فعــضو �يئــة التــد  WــXر املؤســسات وع ر
ـــ' اA@ـــــا?<  فـــــھ بمـــــا يqناســـــب مـــــع التغ>ــ اتـــــھ ومعا رمـــــسئو مـــــسئولية *املـــــة عـــــن تجديـــــد وتحـــــديث م[ا ر ل

>Xواملستقب.  

�ة وماليةمعوقات .2   :ر إدا

wس bـ< تأديــة  Hــة واملاليـة ال`ـZ تقـف أمـام عــضو �يئـة التـد رتوجـد العديـد مـن املعوقـات 1دا ر
  :امھ نذكر مTÙا ما يX<م[

wس، وكــذلك - ة عXـW الب>'وقراطيــة تجـاه اعـضاء �يئــة التـد ر قـصو ال[يQـل التنظي]ــZ واعتمـاد 1دا ر ر
ضــــعف :ســــتقرار التنظي]ــــZ ل¬Mامعــــة كمؤســــسة، خــــوف القــــادة اMAــــامعي>ن مــــن الفــــشل، وcالتــــا?< 

ى التطوHرHـة، فـة و:بتQــار، وجمــود القـوان>ن، وضــعف الــر ؤيفتقـد عنــصر ا�Mا ى وانخفــاض مــستو ز
S<، (الثقافة التنظيمية الداعمة للتم>ª والرHادة    ).129: م2016وال ر

دة، فمعظـــم "نظمـــة باMAامعـــات العرcيـــة يـــتم اســـت>'اد�ا ونقل[ـــا عـــن - ر تبÏـــZ نمـــاذج تحـــس>ن مـــستو
b< أنظمة أجنÎية وHتم مواءم�Tا أو تكييف[ا تبعا لطبيعة ا�Mتمع العرÌي وذات�تھ الثقافية، بما يؤدي 
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ب ممسوخة Âعيدة عن الواقـع  أبـو & اA@ـو?<( رمجملھ إ?u WشوHھ "نظمة الثقافية وتحوHل[ا إ?W تجا
  ).104: م2006دقة، 

Hــادة "عمـال، حيــث وجـود بــرامج ضــيقة - ر ضـعف متطلبــات تحقيـق ب�ئــة uعليميـة وcحثيــة لتحقيـق 
Hــادة رومنفــصلة عــن ســو العمــل، وإمQانــات ماديــة وÌــشرHة غ>ــ' مؤ�لــة لــدعم  (  "عمــال باMAامعــة ق

  ).59: م2018عبد الو�اب، 

 البطء الشديد b< :ستجابة ملطالـب التغي>ـ' لنظـرا لتعقـد 1جـراءات، وضـعف :تـصال الـصاعد -
س>ن داخل اMAامعات    ).315: م2011عبد اA@كم، (ؤوال[ابط ب>ن القيادة واملر

 عــدد اA@اضــنات التكنولوجيـــة  ضــعف ال[يئــات الداعمــة أل�ــشطة البحــث العل]ــZ و:بتQــار، وقلــة-
رال`ــu Zعمــل عXــW التfــسيق بــ>ن مخرجــات اMAامعــة وســو العمــل، وظ[ــو Âعــض القيــود عXــW تــوط>ن  ق
التكنولوجيـــات املتقدمـــة وامــــتالك أدوا�Tـــا، واMÅــــام أëـــ@اب القطــــاع ا�Aـــاص عــــن تـــدعيم تطــــوHر 

أس املال الÎشر Toا  ياMAامعات و ة التعليم والبحث العل]Z، (ر ا رو   ).16: م2019ز

wس- تفــــاع مــــستوHات "ســــعار قياســــا بالــــدخل، : ر ســــوء الوضــــع املــــادي ألعــــضاء �يئــــة التــــد رحيــــث ا
wس ومـــستو العائـــد املـــادي،  ىف[نــاك عـــدم تـــواز بــ>ن الfـــشاطات ال`ـــZ يقـــوم Toــا أعـــضاء �يئـــة التــد رن
bـــــــــ< القطاعـــــــــات  ـــــــل مـــــــــن أقـــــــــراTUم  ـــــات أقــ wس باMAامعــــ ــــــد ـ ـــــة التــ ـــــات أعـــــــــضاء �يئــــ رحيـــــــــث uعت/ـــــــــ' مرتبــــ

  )James J. F. Forest and philip G, 2007: 14(ا�Aاصة

ات عـــضو �يئــــة  Hـــة، كمــــا أن بـــرامج تنميـــة قــــد روعليـــھ فـــإن أكÄــــ' املعوقـــات تـــأثرا ©ــــ< املعوقـــات 1دا ر
wس مـــا تـــزال تتمحـــو حـــو "داءت النظرHـــة التقليديـــة وخلو�ـــا مـــن التطبيـــق العمXـــ<، بـــل أن  لالتـــد ر ر

  .مع الfشاط البح�Zنمعظم[ا يQو متطلب من متطلبات ال)'قية جنبا إ?W جنب 

  : معوقات اجتماعية وثقافية-3

uعـد املقومــات :جتماعيــة والثقافيــة ©ــ< "كÄــ' تــأث>'ا ومنا�ــضة لرHــادة "عمــال bــ< *افــة ا�Mتمعــات 
>Xذه املعوقات ما ي�م وميول[م، ومن Tاختالف توج[ا� WXع:  

wس bـــ< مف[ـــوم الوظيفـــة الث- الثـــة ل¬Mامعـــة بQوTUـــا ر مقاومـــة التغي>ـــ' لـــدى Âعـــض أعـــضاء �يئـــة التـــد
wس للم[ـــام  Hـــادة "عمـــال، وســـوء ف[ـــم Âعـــض اعـــضاء �يئـــة التـــد رمـــسئولة عـــن نقـــل التكنولوجيـــا و ر

  ).221: م2019خاطر، ( املطلوب مTÙم تنفيذ�ا 

wس نفـسھ أو - ر غياب :تجاه 1يجاÌي نحـو التم>ـª و1بـداع سـواء أ*ـان مـن جانـب عـضو �يئـة التـد
ة الب>'وقراطيـــة، و ىالنظـــرة إ?ـــW عمليـــة التحـــس>ن بأTUـــا ال جـــدو ل[ـــا، باإلضـــافة إ?ـــW مقاومـــة رمـــن 1دا

 ªـــة والتم>ــــ ، وســــيادة ثقافــــة الالuغي>ــــ' لــــدى Âعــــض )37: م2016الــــضبعان، ( الــــبعض لفكــــرة الرHاديـ
H>ن   .رالقادة 1دا

wس - وثات الثقافية لدى الشعب املصر ال`Z تحـض أفـراد ا�Mتمـع ومـTÙم أعـضاء �يئـة التـد ر  املو ي ر
wس بالت رمسك بالوظيفة واتباع املسار اQ@Aومي b< ال)'قيـة، وكـذلك ثقافـة Âعـض أعـضاء �يئـة التـد

جة كب>'ة من العلم b< مجال تخصصھ وال يحتاج إ?W عمليات التحس>ن   .ربأنھ قد وصل لد

 Wــــاص إ?ــــ�Aةوصف القطـــاع اHامعــــات املــــصرMAس باw ركمـــا أن أ�ــــم معوقـــات أداء عــــضو �يئــــة التـــد
wس بالضعف، واسـتقدام ا�A/ـ'اء مـن ا�Aـارج، ممـا يمثـل احبـاط لعـضو إنتاجية أعضاء �يئة  رالتد
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bــ< القطــاع ا�Aــاص ينحــصر bــ< العمليــات  wس bــ< تحــس>ن أدائــھ، كمــا أن أغلــب التطــوHر  ر�يئــة التــد
Hة فقط، واست>'اد خطوط 1نتاج من ا�Aارج   .ر1دا

wس باMAامعـة يخـضع للعديـ ر وcذلك يمكن القو أن أداء عضو �يئة التد د مـن العوامـل ال`ـZ تـؤثر ل
ا ÂــشQل مباشــر وغ>ــ' مباشــر، كمــا أTUــا تحــو العديــد مــن العناصــر ال`ــZ البــد مــن "خــذ Toــا عنــد  يفTÛــ
Hــــة ال`ــــZ تناولــــت عمليــــة  رالتخطــــيط لعمليــــة تطــــوHر "داء، وHؤHــــد ذلــــك العديــــد مــــن النظرHــــات 1دا

ا يؤ�ـــل اMAامعــــة �Aــــوض لتطـــوHر "داء، للوصــــو إ?ـــW أقــــ�NO معـــدل مــــن 1نتاجيــــة اMAامعيـــة، وcمــــ
  .املنافسة b< *افة ا�Mاالت ا�Mتمعية

اسة امليدانية(   )رالد

اسة امليدانية: أوال   رأ�داف الد

wس باMAامعـات  اسة امليدانية إ?W التعرف عWX معوقات أداء أعـضاء �يئـة التـد ر     �دفت الد ر
 .املصرHة b< ضوء فلسفة اMAامعة الرHادية

اسة امليدانية: ثانيا  رأداة الد

اسـة، وقـد تـم  اسة امليدانية :سqبانة Âغرض جمـع البيانـات مـن عينـة الد ر      استخدمت الد ر
اســات الــسابقة،  رإعــداد �ــذه "داة bــ< ضــوء مــا أســفر عنــھ اMAانــب النظــر مــن عــرض وتحليــل للد ي

اسة، ومن ثم قام الباح ث بتحكيم تلك "داة، والتأكد رو"دبيات العلمية املتخصصة b< مجال الد
 :من صالحي�Tا بحساب معامالت الثبات و:uساق الداخX< ل[ا، عWX النحو uÑي

اسة  -1   رصدق أداة الد

ىتم التأكد من صدق :سqبانة الظـا�ر وصـدق ا�@تـو مـن خـالل عرضـ[ا عXـW مجموعـة مـن  ي
اسة؛ وذلك للقيا را�@كم>ن من ذو :ختصاص وا�A/'ة  b< مجال الد م بتحكيم[ا Âعد :طالع عWX ي

اســة مقيــاس ليكــرت  اســة، وuــساؤال�Tا، وأ�ــداف[ا، وقــد اســتخدمت الد رعنــوان الد ثالûــي Likert  ر
جة توافر) ضعيفة-متوسطة-كب>'ة( اسة/ رللتعرف عWX د ة من وج[ة نظر عينة الد رتحقق *ل عبا   .ر

اسة -2   رثبات أداة الد

نباخ  بطرHقة ألفا كReliability    تم حساب الثبات   ,Johnson)( من املعادلة Cronbach's alphaور
B. and Larry C, 2013: 171 :  

  

نبــاخ، وα  حيــث ات، وKومعامــل ثبــات ألفــا كر تبــاط ر عــدد العبــا رمتوســط قــيم معــامالت :
ات  ،وقــد بلغــت قيمــة معامــل ألفــا the average correlation between the itemsربــ>ن العبــا

نبــــاخ لث ـــد بلغـــــت وكر اســــة قــ اســـــة )0.89(ربـــــات أداة الد ر، كمــــا أن معـــــامالت الثبــــات �@ـــــاو أداة الد ر
اسـة امليدانيـة وسـالمة البنـاء  روأÂعاد�ا الفرعية جـاءت جميع[ـا مرتفعـة؛ وcالتـا?< الثقـة bـ< نتـائج الد

  . علTÛا
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اسة امليدانية: ثالثا   رمجتمع وعينة الد

اسـة امليدانيـة إ?ـW معوقـات أدا wس باMAامعـات املـصرHة bـ< ر      �دفت الد رء أعـضاء �يئـة التـد
wس  اسـة املتمثـل bـ< أعـضاء �يئـة التـد رضوء فلسفة اMAامعة الرHادية، ولتحديـد MÅـم مجتمـع الد ر
ة عـــن اMA[ـــاز املركـــز للتعبئـــة العامـــة  يباMAامعـــات املـــصرHة تـــم مراجعـــة الfـــشرة 1حـــصائية الـــصاد ر

قــام "و1حــصاء  اســة يبلــغ ، وتبــ>ن أن إجمــا"م2020رمــصر bــ< أ عــضو ) 59217(ر?< MÅــم مجتمــع الد
اســــة باســــتخدام أســــلوب العينــــة  wس، وقــــد تــــم تحديــــد MÅــــم العينــــة املمثلــــة �Mتمــــع الد ر�يئـــة تــــد ر

فــة، Simple random sampleالعــشوائية الÎــسيطة  و وال`ــu Zعت/ــ' مــن أفــضل طــر املعاينــة املعر ق
تQـــافؤ بـــ>ن جميـــع أفـــراد مجتمـــع حيـــث تقـــوم عXـــW اختيـــار أفـــراد العينـــة بطرHقـــة عـــشوائية تـــضمن ال

اســة وتـــم حــساب اA@ــد "د�ـــى للعينــة العـــشوائية املمثلــة �Mتمـــع )  Dattalo, P., 2008: 4(رالد
جـان  اسـة باســتخدام معادلـة ك>'ج�ــZOé مو رالد ة Krejcie and Morganر ر وال`ــZ تكتـب عXــW الــصو

  :Marguerite G. et al, 2006: 146)(التالية 

  
جة حرHة واحدة ومستو ثقة X2 ، و MÅم العينةS     حيث  ى قيمة مرÌع *اي اMAدولية عند د ر

تمثــل �ـــسبة تــوافر ا�Aاصــية ا�@ايــدة بـــا�Mتمع MÅ  Pــم ا�Mتمــع، وN، و)3.841(يوuــساو ) 0.05(
جة الدقة وuساو d، و)0.5(يوuساو  ي ©< د   ). 0.05(ر

جــــان تبـــــ>ن أن اA@ــــد "د�ــــى للعينــــة ا ـــZOé مو لعــــشوائية املمثلـــــة ر    وcاســــتخدام معادلــــة ك>'ج�ـ
اســـة يبلـــغ  wـــع ) 382(ر�Mتمــع الد wس، وقــد قـــام الباحـــث بتو زعـــضو �يئـــة تـــد ا ) 500(ر قيـــ راســـqبانة و

س مـــن عــــام  اســـة املـــس�Tدف bــــ< شـــ[ر ف/'ايــــر ومـــا روالك)'ونيـــا عXـــW مجتمــــع الد م، مـــع مراعــــاة 2021ر
م مراجع�Tــا متغ>ــ'ات وخــصائص ا�Mتمــع "صــX<، وقــد بلــغ عــدد :ســqبانات ال`ــZ عــادت للباحــث وتــ

wع[ا%) 91.40(اسqبانة، بfسبة ) 457(وخضعت للتحليل    زمن :سqبانات ال`Z تم تو

ا=عا  Gساليب واملعا��ات Jحصائية: ر 

اسـة و1جابـة عXـu Wـساؤال�Tا تطلـب ذلـك تحليـل البيانـات باسـتخدام Âعـض  ر     لتحقيق أ�ـداف الد
  :ضمنت ما يX<"ساليب 1حصائية الوصفية و:ستداللية وال`Z ت

ات والfسب املئوHة لالستجابات -1   .رالتكرا

 .املتوسط اA@ساÌي -2

 .ي :نحراف املعيار -3

 .معامل :ختالف -4

ن لعــام  اســة باســتخدام 1صــدار ا�Aــامس والعــشر ووقــد تــم تحليــل البيانــات ا�Aاصــة بالد ر
ا تـــم ، كمـــSPSS (Statistical Package for Social Sciences(م مـــن ال/'نـــامج 1حـــصا�ي 2017

  .ل b< تfسيق اMAداو والرسوم البيانيةMicrosoft Excelاستخدام برنامج 1كسيل 
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اسة امليدانية: خامسا  رعرض وتحليل نتائج الد

Hـة ) 6(ل   يوåÉ اMAدو  ات والfسب املئوHة واملتوسطات اA@سابية و:نحرافات املعيا رالتكرا ر
اســة حــو مع ات بحــسب اســتجابات عينــة الد لوترت�ــب العبــا ر wس bــ< ر روقــات أداء أعــضاء �يئــة التــد

  .ضوء فلسفة اMAامعة الرHادية

  ) 6(لجدو 

wس bـــ< ضــــوء فلـــسفة اMAامعــــة  اســـة حــــو معوقـــات أداء أعــــضاء �يئـــة التــــد راســـتجابات عينــــة الد لر
  .الرHادية 

 :ستجابات

ة م  رالعبا

 ضعيفة متوسطة كب>'ة

املتوسط 
 اA@ساÌي

:نحراف 
 ياملعيار

جة  رد
 التحقق

 ال)'ت�ب

 36 168 253 ك

1 

ــــــوم  ــ ــــــ ـــوض مف[ــ ــــــ ــ ـــ غمــ
ـــــــة  ـــــة الرHاديــ اMAامعـــ
لـــدى Âعـــض أعـــضاء 

wس  %7.88 %36.76 %55.36 % .ر�يئة التد

 4 كب>'ة 0.64 2.47

 54 238 165 ك

2 

تبÏــZ نمــاذج تحــس>ن 
 WــXدة تركـز ع رمـستو
ـــــــة  ـــــــ "داءات النظرHـــ

 %11.82 %52.08 %36.11 % .التقليدية

 13 متوسطة 0.65 2.24

 76 198 183 ك

3 

ــــ ــــــ ــ اه غيـــــــ ـــ ـــــــ ــ ــــــ اب :تجــ
 ª<ي نحو التمÌ1يجا
لــــــــدى عــــــــضو �يئــــــــة 

wس نفسھ  %16.63 %43.33 %40.04 % .رالتد

 15 متوسطة 0.72 2.23

 69 184 204 ك

4 
ـــــل  ــ ــو والتQاســ ـــــ رالفتــ
جـــة  رÂعـــد ال)'قيـــة لد

 %15.10 %40.26 %44.64 % .أستاذ

 12 متوسطة 0.72 2.30

 75 196 186 ك

5 
ــــــة   ــ ـــــــعف القناعــــــ ـــــ ضــ
ـــــــــوث ــ ــــــدو البحـ ــــ  ىبجــ

 %16.41 %42.89 %40.70 % .العلمية

 14 متوسطة 0.72 2.24
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 :ستجابات

ة م  رالعبا

 ضعيفة متوسطة كب>'ة

املتوسط 
 اA@ساÌي

:نحراف 
 ياملعيار

جة  رد
 التحقق

 ال)'ت�ب

 21 142 294 ك

6 

ــــاء  ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــد "عبـــ ــــــ ــ ـــــ ــ تزايـــ
Hة  wسية و1دا رالتد ر
ـــــــة  ـــــــ ــ ـــــــضاء �يئـــــ ـــــــ ــ ـــ ألعــ

wس  %4.60 %31.07 %64.33 % .رالتد

 1 كب>'ة 0.58 2.60

 44 171 242 ك

7 

ــــتجابة  ـــــ ـــعف اســ ضـــــــ
ــــــة  ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ـ ة اMAامعــ رإدا
ـــا  ـــــ ـــــــس>ن برامج[ــ لتحــ

ÎHية  %9.63 %37.42 %52.95 % .رالتد

 8 كب>'ة 0.66 2.43

 30 148 279 ك

8 

ـــــات  ــــــ ـــــــعف ال[يئـــ ـــــ ضــ
ــــــشطة  ـ ــــة أل�ــ ـــ الداعمــ
 Zـــــــ ــ ــــــ ــــــث العل]ــ ــــــ ــ البحـــ

 %6.56 %32.39 %61.05 % .و:بتQار

 2 كب>'ة 0.62 2.54

 37 187 233 ك

9 

رظ[ــو Âعــض القيــود 
ـــــــوط>ن  ــــــ ــ ـــــــ ــ ـــــW تــــ ــــــ ــ ــ ــــ ــ ـــــ عXــ
ا  ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ـ التكنولوجيــ

 %8.10 %40.92 %50.98 % .املتقدمة

 7 كب>'ة 0.64 2.43

 30 165 262 ك

10 

ــــــر  ـــــــود فـــــ ــ ــــــــة وجــ ققلـــ
بحثية uـ�Mع عـضو 
 WـــXس عw ر�يئــة التـــد
ــــــــستو  ــ ــــــ ــ ـــــــع مــــــ ــــــ ــ ـــــ ــ ىفــ ر

 .1نتاجية
% 57.33% 36.11% 6.56% 

 3 كب>'ة 0.62 2.51

 48 191 218 ك

11 

ضـــعف الqـــشرwعات 
ـــــو  ــZ حقـ قال`ــــــZ تح]ــــ
ــــــة  ــ ـــــ ــــــة الفكرHــ ــ ـــــ امللكيــ

 %10.50 %41.79 %47.70 % .وcراءات :خ)'اع

 10 كب>'ة 0.67 2.37

 42 164 251 ك

12 

ـــــات  ـــ ـــعف متطلبــ ـــــ ضــ
ـــا  ــــــ ـــــــة وترك>ª�ـــ ال)'قيــــ
ــــــشاط  ـــــــ ــ ـــــW الfـــــــ ــ ـــــــ ــ ــــ عXــ

 %9.19 %35.89 %54.92 % .البح�Z التقليدي

 6 كب>'ة 0.66 2.46
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 :ستجابات

ة م  رالعبا

 ضعيفة متوسطة كب>'ة

املتوسط 
 اA@ساÌي

:نحراف 
 ياملعيار

جة  رد
 التحقق

 ال)'ت�ب

 56 177 224 ك

13 
ــــــ'  ــ ـــــ ــ ـــة التغي> ـــــــ ــ مقاومــ
لـــــدى أعـــــضاء �يئـــــة 

wس أنفس[م  %12.25 %38.73 %49.02 % .رالتد

 11 كب>'ة 0.69 2.37

 46 172 239 ك

14 

ضـعف ثقــة القطــاع 
ة  ـــد ــــ ـــــــ< قــ ـــــــاص bــ را�Aـ
ـــــــة  ـــــــ ــ ـــــ ــــــضاء �يئــ ــــــ ــ ـــــ أعـــ
wس  ــــد ــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ـ ـــــ ــ ــــــ ــ ـــــ رالتــ
باMAامعات عWX حل 

 .مشكالتھ

% 52.30% 37.64% 10.07% 

 9 كب>'ة 0.67 2.42

 39 168 250 ك

15 

ـــــــاع  ــ ــــــتعانة القطـ ــ اســ
ا�Aـــاص بخ/ـــ'اء مـــن 
ـــــــاع  ــ ــــــارج القطــــــ ــــــ ــ ا�Aـ

>ù8.53 %36.76 %54.70 % .1نتا% 

 5 كب>'ة 0.65 2.46

wس b< ضوء فلسفة اMAامعة الرHادية  ـــ كب>'ة 0.41 2.41 رمعوقات أداء أعضاء �يئة التد

wس bـ< ضـوء () ل    يتåø من اMAدو  جة تحقق إجما?< معوقات أداء أعـضاء �يئـة التـد رأن د ر
ـــة الرHاديــــة تقــــع bــــ< مــــستو  اســــة بمتوســــط " متوســــطة"ىفلــــسفة اMAامعـ ـــة الد ـــة نظــــر عينـ رمــــن وج[ـ

ات مــــن )2.41(حـــساÌي  جــــة التحقـــق عXـــW مـــستو العبـــا ر، وقـــد تراوحـــت املتوســـطات اA@ـــسابية لد ىر
)2.23 ( Wإ?ــــ)ـــــ< مــــستو كب>ـــــ'ة ومتوســـــطة، )2.60b ـــة تحقق[ـــــا جميعــــا جــ ات جــــاءت د ى، أي أن العبـــــا ر ر

جـــة التحقـــق يالحـــظ أTUـــا جـــاءت بال)'ت�ـــب  ليـــا بحـــسب املتوســـط اA@ـــساÌي لد ات تنا روc)'ت�ـــب العبـــا ز ر
  :  التا?<

wس، بمتوســــط حــــساÌي تزايـــد "- Hـــة ألعــــضاء �يئــــة التـــد wــــسية و1دا رعبــــاء التد ر ، وانحــــراف )2.60(ر
wس، وقــد )0.58(يمعيـار  ر، و�ــذا ¦ــش>' إ?ـW ضــعف التfــسيق بــ>ن امل[ـام املQلــف Toــا عـضو �يئــة التــد

يرجـــع ذلــــك إ?ــــW اعتبــــار أن امل[مــــة الرئ�ــــسية ل¬Mامعــــة ©ـــ< التعلــــيم، كمــــا قــــدر يرجــــع ذلــــك إ?ــــW توجــــھ 
wس عXـــW حـــساب اMAامعـــات املـــ رصرHة نحـــو اA@ـــصو عXـــW :عتمـــاد واMAـــودة وcـــال`Z :�تمـــام بالتـــد ل

  .البحث العل]Z وخدمة ا�Mتمع

، وانحــراف )2.54( ضــعف ال[يئــات الداعمــة أل�ــشطة البحــث العل]ــZ و:بتQــار، بمتوســط حــساÌي -
ù< للبحــث العل]ـــZ، واعتمــاده عXـــW)0.62(يمعيــار   التموHـــل ر، و�ـــذا ¦ــش>' إ?ـــW ضــعف التموHـــل ا�Aـــا

  .اQ@Aومي فقط



  أعضاءهيئة التدريس بالجامعات المصرية معوقات أداء
 فلسفة الجامعة الريادية في ضوء

  عابدينمجدي دمحم مدني / أ
  عطايا عبد الناصر سعيد  /د.أ
  . إبراهيم عبد الرافع السمدوني/د.أ
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فـع مـستو 1نتاجيـة، بمتوسـط حـساÌي -  WـXس عw ى قلة وجود فر بحثية M�uع عضو �يئـة التـد رق ر
wس فيمـا )0.62(ي، وانحراف معيار )2.51( ر، و�ـذا ¦ـش>' إ?ـW ضـعف التعـاو بـ>ن أعـضاء �يئـة التـد ن

�ا مج[ود ���ZO وغ>' بيTÙم، وقد يرجع ذلك إ?W انqشار الثقافة الفردية b< إجراء البحوث واعتب را
uشار*ي، كما قد يرجع ذلك إ?W ضعف توجھ اMAامعات املصرHة للقيام ببحوث جماعية ذات صبغة 

  .رHادية

wس، بمتوســط حــساÌي - ، )2.47(ر غمــوض مف[ــوم اMAامعــة الرHاديــة لــدى Âعــض أعــضاء �يئــة التــد
رwس عXـW :تجا�ـات ، وقد يرجع ذلـك إ?ـW ضـعف اطـالع أعـضاء �يئـة التـد)0.64(يوانحراف معيار 

ة التواصل مع اMAامعات العاملية املستو ىالعاملية اA@ديثة، وند   .ر

، وانحـراف )2.46( استعانة القطاع ا�Aاص بخ/'اء من ا�Aارج القطاع 1نتاù<، بمتوسط حـساÌي-
، و�ذا ¦ش>' إ?W غياب قنوات التواصل ب>ن القطاع ا�Aاص واMAامعـات، وقـد يرجـع )0.65(يمعيار 

لواعتبار أن الدو "جنÎية ©< "فضل b< القطاع " "جن�Z �و "فضل دائما"W تف	ZO ثقافة ذلك إ?
 WـــXــة عHة بــالبحوث ذات الــصبغة النظرHامعــات املــصرMAتمـــام ا�ا Wكمــا قــد يرجــع ذلــك إ?ــ ،>ùنتــا:

  .حساب البحوث التطبيقية

، وانحـــراف )2.46(ســـط  ضـــعف متطلبـــات ال)'قيـــة وترك>ª�ـــا عXـــW الfـــشاط البح�ـــZ التقليـــدي، بمتو-
جـــة أســـتاذ مـــساعد )0.66(يمعيـــار  ة إعـــادة النظـــر bـــ< متطلبـــات ال)'قيـــة لد ر، و�ـــذا ¦ـــش>' إ?ـــW ضـــر ور

ة إعـادة النظـر bـ< اختيـار أعـضاء ال¬Mنـة العلميـة الدائمـة بحيـث  جة أستاذ، والتأكيد عWX ضر رود ور
ات قبل انضمام[م ل¬Mنة العلمية الدائمة مة ريتم إخضاع[م لعدد من :ختبا ر، مـع وضـع قيـود صـا

جــــة  رلل)'قيــــة بحيــــث تqــــسم ال¬Mنــــة باA@ياديــــة واملوضــــوعية، وكــــذلك أال يQــــو :عتمــــاد bــــ< مــــنح الد ن
ù< لعضو  رالعلمية عWX الfشاط البح�Z فقط، بل البد من "خذ b< :عتبار الfشاط الداخX< وا�Aا

wس   .ر�يئة التد

، وانحـــــراف )2.43(، بمتوســـــط حـــــساÌي ر ظ[ـــــو Âعـــــض القيـــــود عXـــــW تـــــوط>ن التكنولوجيـــــا املتقدمـــــة-
، و�ذا ¦ش>' إ?ـW ضـعف البfيـة التحتيـة التكنولوجيـة ل¬Mامعـات املـصرHة، و:عتمـاد )0.64(يمعيار 

عXــW جــزء مTÙــا فقــط bــ< إTUــاء امل[ــام املطلوcــة، كمــا ¦ــش>' ذلــك إ?ــW ضــعف التموHــل اQ@Aــومي إلعــادة 
  .�يQلة املنظومة التكنولوجية باMAامعات

ÎHية، بمتوسـط حـساÌي  ضعف استجا-  ة اMAامعة لتحس>ن برامج[ا التد ربة إدا ، وانحـراف )2.43(ر
ÎHيــة قديمــة وم�Tالكــة ال )0.66(يمعيــار  ر، و�ــذا ¦ــش>' إ?ــW اعتمــاد اMAامعــات املــصرHة عXــW بــرامج تد

wس Toـــا ليQونـــوا أداة ل¬Mامعـــة لقيـــادة ا�Mتمـــع وإحـــداث التنميـــة  رتـــص¬å لتأ�يـــل أعـــضاء �يئـــة التـــد
ــW ا�تمــــام اMAامعـــــات املــــصرHة بتـــــوف>' :قتــــصاية ــا قـــــد يرجــــع ذلــــك إ?ـــ ـــة املـــــستدامة، كمــ  و:جتماعيـ

wس إلجراء امل[ام املQلف Toا Hب وتأ�يل عضو �يئة التد ر1مQانات املادية عWX حساب تد   .ر

wس باMAامعــــات عXــــW حــــل مــــشكالتھ، - ة أعــــضاء �يئــــة التــــد ـــ< قــــد ر ضــــعف ثقــــة القطــــاع ا�Aــــاص bـ ر
، وHمكن تفس>' ذلك b< ضوء ا�غالق اMAامعات )0.67(يانحراف معيار ، و)2.42(بمتوسط حساÌي 

>ÒامMAتمع اMدمية خارج ا��Aا التعليمية والبحثية واTج أل�شط�Hة ال)'و   .راملصرHة عWX نفس[ا، وند

، )2.37(ق ضعف الqشرwعات ال`Z تح]Z حقو امللكية الفكرHة وcراءات :خ)'اع، بمتوسط حساÌي -
wس مـــن الfــــشر )0.67(يوانحـــراف معيـــار  ه أدى إ?ــــW تخـــوف Âعـــض أعــــضاء �يئـــة التــــد ر، و�ــــذا بـــدو ر

Hـــات إقليميـــة وعامليـــة خـــارج نطـــاق القطـــر  رداخــل اMAامعـــات املـــصرHة، والتطلـــع دائمـــا للfـــشر bــ< دو
  .ياملصر
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wس أنفس[م، بمتوسط حساÌي - ي، وانحراف معيـار )2.37(ر مقاومة التغي>' لدى أعضاء �يئة التد
wس إ?ـW التغي>ــ' بأنـھ يحتــاج إ?ـW دعــم مـادي ومعنــو ، وقـد يرجـع )0.69( يذلــك نظـر عــضو �يئـة التــد ر

  .نإلحداثھ وإال فال داê< لھ وسوف يQو شكال ول�س مضمونا

جة أستاذ، بمتوسط حساÌي - ر الفتو والتQاسل Âعد ال)'قية لد ، )0.72(ي، وانحراف معيار )2.30(ر
>ÒـامMAتمـع اMـ< ا�b فسر ذلك بأن الثقافة الشا�عةHـصو و@Aـو ا�ل بـإن الغايـة مـن إجـراء البحـوث 

ىعXــW ال)'قيــة فقــط، وأTUــا ل�ــست ذات جــدو Âعــد ال)'قيــة حيــث إنــھ ال يوجــد مقابــل ســواء مــادي أو 
wس،  Hــادة "عبــاء "ســرHة املQلــف Toــا عــضو �يئــة التــد  Wرمعنــو للقيــام بــھ، كمــا قــد يرجــع ذلــك إ?ــ ز ي

>ÒامMAة للعمل اH   .زومحاولة إيجاد مصادر دخل موا

دة تركــز عXـW "داءات النظرHــة التقليديــة، بمتوســط حــساÌي - ، )2.24(ر تبÏـZ نمــاذج تحــس>ن مــستو
ات أعــضاء �يئــة )0.65(يوانحـراف معيــار  ة مناســبة بــرامج تحــس>ن "داء لقــد ر، و�ــذا ¦ــش>' إ?ــW نــد ر

wس، حيـــث أن غالبي�Tـــا مقتÎـــسة مـــن بـــرامج أخـــر وضـــعت MAامعـــات تختلـــف عـــن اMAامعـــات  ىالتـــد ر
ة والتج[>ـــªات ومــصادر التموHـــل، وcالتـــا?< ف¼ـــZ غ>ــ' مناســـبة ألعـــضاء �يئـــة املــصرHة  رمـــن حيـــث 1دا

wس باMAامعات املصرHة   .رالتد

، )0.72(ي، وانحــراف معيــار )2.24(ى ضــعف القناعــة بجــدو البحــوث العلميــة، بمتوســط حــساÌي -
ذلــك إ?ــW ضــعف و�ــذا يفــسر انفــصال ا�Mتمــع اMAــامÒ< عــن ا�Mتمــع ا�@Xــ< ومتطلباتــھ، وقــد يرجــع 

العائـد املـادي، كمـا ينظــر إلTÛـا Âعـد ال)'قيــة عXـW أTUـا مجــرد �ـشاط يـضاف إ?ــW الـس>'ة الذاتيـة لعــضو 
wس   .ر�يئة التد

wس نفــسھ، بمتوســط حــساÌي - ، )2.23(ر غيـاب :تجــاه 1يجــاÌي نحــو التم>ـª لــدى عــضو �يئــة التـد
ت املصرHة، وضعف مؤشر�ا b< ، و�ذا ¦ش>' إ?W ضعف ا��رجات اMAامعا)0.72(يوانحراف معيار 

  .التصfيفات العاملية

wس bـ< ضـوء فلـسفة اMAامعـة  رمما سبق يتåø أنإجما?< معوقات أداء أعضاء �يئة التد
bـــ< مـــستو  اســـة" متوســـطة"ىالرHاديـــة تقـــع  ووHمكـــن عـــز ذلـــك إ?ـــW ضـــعف : رمـــن وج[ـــة نظـــر عينـــة الد

wس باMAامعـة، كمـا يمكـن وأعـضاء �يئـة) بـصف�Tم( قنوات التواصـل بـ>ن القيـادات اMAامعيـة  ر التـد
ة تحــــديث  Hـــادة :عمــــال ونـــد رتفـــس>' ذلــــك bـــ< ضــــوء ضـــعف بــــرامج التنميـــة امل[نيــــة املتخصـــصة bــــ<  ر
، كما يمكن عز ذلـك أيـضا إ?ـW ضـعف  ومتطلبا�Tا وتوافق[ا مع اتجا�ات اMAامعات العاملية املستو ى

وcالتــا?< ضــعف بــرامج إعــداد عــضو النظــرة املــستقبلية ملتطلبــات ا�Mتمــع ا�@Xــ< و1قلي]ــZ والــدو?< 
ة أعــضاء  جــاع ذلــك إ?ــW ضــعف ثقــة القطــاع ا�Aــاص bــ< قــد wس باMAامعــة، كمــا يمكــن إ ر�يئــة التــد ر ر
ه يجعــل إنتاجيــة عــضو  wس باMAامعــات املــصرHة bــ< حــل مــشكالتھ 1نتاجيــة و�ــذا بــدو ر�يئــة التــد ر

wس تـصب bــ< اA@ــرم اMAـامÒ< فقــط، وتــصبح م[متـھ الك/ــ' ©ــ< ال ي�يئـة التــد تعلـيم والبحــث العل]ــZ ر
فـــة  ة وا�Mا ، و�ـــو مـــا ¦عمـــل عXـــW إحبـــاط عمليــات توليـــد "فQـــار اMAديـــدة 1بـــداع واملبـــاد زالتنظ>ــ' ر ي
wس، و�ـذا  روcالتا?< يحدث :نفـصال شـبھ التـام بـ>ن متطلبـات ا�Mتمـع وإنتاجيـة أعـضاء �يئـة التـد

سة  ب لعقـد اMAامعـات املـصرHة وال`Z توصلت أن �ناك غيـا) 386: م2018الرميدي، ( ريتفق مع دا
عات bـ< ا��رجـات  ولالتفاقيات مع املؤسسات الراعية لرHادة "عمال، وضـعف ثقـة اëـ@اب املـشر

اســـة اســـة مـــع د راMAامعيـــة، كمـــا تتفـــق نتـــائج الد اســـة ) م2011عطيـــة، ( ر : م2016ســـعيد، آدم، (رود
̀ـZ توصــلت إ?ـW غيــاب الـوê< بأ�ميــة اMAامعـة bــ< التنميـة :جتماع) 321 يــة و:قتـصادية، وضــيق وال

Hــة،  wس عXـW ال/ـ'امج :بتQا Hب أعـضاء �يئــة التـد رالنظـرة إلTÛـا بـأن م[م�Tـا uعليميــة فقـط، وقلـة تـد ر ر
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اســـة  ، ( ركمـــا تتفـــق مـــع د وال`ـــZ توصـــلت إ?ـــW أن أكÄـــ' املعوقـــات ©ـــ< كÄـــ'ة "عبـــاء )246: م2010رغبـــو
wس، وضعف الرغبة b< التطوHر    .الذاuيرامللقاة عWX عاتق عضو �يئة التد

اسة: سادسا   رتوصيات الد

اســــة اA@اليـــة وضـــع عـــدد مــــن  اســـة مـــن نتـــائج ، يمكـــن للد رbـــ< ضـــوء مـــا أســـفرت عنــــھ الد ر
wس باMAامعات املصرHة bـ<  رالتوصيات ال`Z يمكن أن تفيد مواج[ة معوقات أداء أعضاء �يئة التد

  :ضوء فلسفة اMAامعة الرHادية، ومTÙا

wس والطالب تطوHر البfية التحتية التكنولوجية-   .ر ل¬Mامعة بما يخدم أعضاء �يئة التد

Hـــادة "عمـــال - wس ال`ـــu Zــساعد�م عXـــW التوجـــھ نحــو  ÎHيــة ألعـــضاء �يئـــة التــد ر تــوف>' ال/ـــ'امج التد ر ر
 Zباقية، لتحقيــق :ســتقاللية والنمــو امل�ــqفــة و:ســ ت 1بــداع و:بتQــار وا�Mا زواكــساToم م[ــا ر

  .املستدام

فــع العائــد املــادي لإل- wس لqــ�Mيع[م عXــW تحــس>ن ا��ــرج ر  رشــراف عXــW الرســائل لعــضو �يئــة التــد
 WـXأداء ع Wـدمي بحيـث ال يط�ـ�Aوا Zـ�والبح ZOéـw ان بـ>ن "داء التد رالبح�Z، مع تحقيقق التو ز

  . "خر

wس باMAامعــة، مثــل نــوادي - ر إ�ــشاء وحــدات لرعايــة وuــسوHق املنتجــات البحثيــة ألعــضاء �يئــة التــد
ــا يqــــيح ل¬Mامعــــة تطبيــــق  رHــــادة "عمــــال واA@ــــ ج[ــــا بمــ ردائق التكنولوجيــــة  داخــــل اMAامعــــة وخا

  .مخرجا�Tا الرHادية

 عقـد التحالفــات :ســ)'اتيجية مــع أëــ@اب املـص¬@ة ســواء مــع املؤســسات 1نتاجيــة أو ا�Aدميــة - 
  .لتحقيق املتطلبات التنموHة لQافة قطاعات ا�Mتمع

- ،Z[عة للبحث العلMئة مناسبة وم��قوالعمل ÂشQل uعاو�ي عن طرHق الفـر البحثيـة بـ>ن  توف>' ب
  .التخصصات ا��تلفة

 uعـــديل لـــوائح ال)'قيـــة بال¬Mنـــة العلميـــة الدائمـــة بحيـــث أTUـــا ال uعتمـــد عXـــW البحـــوث ال`ـــZ يقـــوم Toـــا -
 Zاديــة ال`ــHــشاطات الرfــ< :عتبــار *افـة الb س فقـط، ولكــن البــد مــن الوضـعw رعـضو �يئــة التــد

  .يقوم Toا

، وتـوف>' اA@ـوافز املاديـة  تحوHل برا- اسات العليا باMAامعـات إ?ـW حاضـنات لإلبـداع الفكـر يمج الد ر
  .واملعنوHة املوج[ة لرHادة "عمال

wس باMAامعــات املــصرHة مــن خــالل وســائل 1عــالم ا��تلفــة، - ر ال)ـ'وHج أل�ــشطة أعــضاء �يئــة التــد
 وuعــــديل اللـــــوائح لتغي>ــــ' ثقافــــة القطــــاع ا�Aــــاص عــــن ضــــعف مخرجــــات اMAامعــــات املــــصرHة،

جال "عمال راMAامعية بما ¦سمح بالتعاو ÂشQل مباشر مع    . ن

اسة: ساÂعا   رمق)'حات الد

اسات أخر مQلمة ل[ا b< �ذا ا�Mال من أ�م[ا اسة بحوث ود ىتق)'ح الد ر   :ر

ل اMAامعــة الرHاديــة مــدخال لتحقيــق متطلبــات :قتــصاد القــائم عXــW املعرفــة bــ< ضــوء التحــو نحــو -
اسة اسqشرافية" ىعاملية املستواMAامعات    ".رد
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�ـر - ز دو حاضـنة "عمــال التكنولوجيـة بجامعــة " اق" ر عات الرHاديـة للطــالب " ور " وbــ< دعـم املــشر
اسة تقوHمية   "رد

wس باMAامعــة bــ< دعــم منظومــة :بتQــار باMAامعــة bــ< ضــوء أÂعــاد اMAامعــة - ر دو عــضو �يئــة التــد ر
  ".رتصو مق)'ح" الرHادية 

Hـــادة "عمـــال :جتماعيـــة اMAامعــة- عات التنموHـــة bـــ< ضـــوء أÂعـــاد  ر الرHاديـــة مـــدخال لـــدعم املـــشر " و
اسة اسqشرافية   ".رد

- >Àـ< ضـوء اسـ)'اتيجية مـصر مدخال لتفعيـل :بداع :س)'اتيb ةHامعـات املـصرMAـادة "عمـال باH ر 
اسة اسqشرافية" م 2030   ".رد
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  :قائمة املراجع

  :املراجع العرDية

Hادة ). م2014(إبرا�يم، إيمان عبد الفتاح&  أحمد، ملياء دمحم - رسياسات وcرامج التعليم الرHادي و
ر"عمال b< ضوء خ/'ة *ل من سـنغافو والـص>ن وإمQانيـة 1فـادة مTÙـا bـ< مـصر، مجلـة 

اسات عرcية b< ال)'بية وعلم النفس، العدد  ابطة ال)'بوH>ن العرب، القا�رة)53(رد   .ر، 

ة أحمـــــد- عات الـــــصغ>'ة، الـــــشركة العرcيـــــة ). م2008( بـــــر�م، �ـــــسيم& و، مـــــر ة املـــــشو رالرHـــــادة وإدا ر
Hدات، القا�رة   .راملتحدة للqسوHق والتو

: رHـادة "عمـال :جتماعيـة). م2012(  برنامج 1صالح :قتصادي والديمقراطية bـ< العـالم العرÌـي-
ــــي، مركــــــز التنميــــــة والد ـــد الرcيــــــع العرÌـ ــــ< م[مـــــة Âعـــ ـــاذا ©ــ ـــيادة القــــــانو ملــ نيمقراطيـــــة وســـ

)CDDRL(د   .ر، جامعة ستانفو

�ا b< دعم املزايا ). م2017( موNOä، شرHن عيد&  توفيق، صالح الدين دمحم - راMAامعة الرHادية ودو
، )28(رتــــصو مق)ــــ'ح، مجلــــة *ليــــة ال)'بيــــة، جامعــــة بTÙــــا، مجلــــد: التنافــــسية املــــستدامة

  .69 -1، يناير، ص ص )109(العدد 

نحـــو أنمـــوذج عرÌـــي لتقيـــيم برنـــامج ). م2006( يـــان عبـــد هللا ، أبـــو دقـــة، ســـناء إبـــرا�يم اA@ـــو?<، عل-
Z[عنــوان "أ*ـاديÂ ، جــودة اMAامعــات ومتطلبــات "ل، بحــث مقــدم إ?ــW املــؤتمر العرÌـي "و

قةb23- 26< الف)'ة من " ال)'خيص و:عتماد ات العرcية املتحدة /ر أبرHل، الشا   .ر1ما

 -اMAامعـــة والتنميـــة الÎــــشرHة). م2012( بـــد اA@ميـــد، حـــسام حمـــديع&  حÀـــ<، أحمـــد اســـماعيل -
نة، عالم الكتب، القا�رة رأصو نظرHة وخ/'ات عرcية وأجنÎية مقا   .ل

تنميــــة الثقافــــة التنظيميــــة الداعمــــة لتحقيــــق الرHــــادة ). م2019(  خــــاطر دمحم إبــــرا�يم عبــــد العزHــــز-
، )1(، عـدد أبرHـل، اMAـزء باMAامعات املـصرHة، مجلـة *ليـة ال)'بيـة، جامعـة بÏـZ سـوHف

  . 228 -140ص ص 

ـــز- ـــرا�يم عبــــد العزHـ تنميــــة الثقافــــة التنظيميــــة الداعمــــة لتحقيــــق الرHــــادة ). م2019(خــــاطر، دمحم إبـ
، )1(باMAامعات املـصرHة، مجلـة *ليـة ال)'بيـة، جامعـة بÏـZ سـوHف، عـدد أبرHـل، اMAـزء 

  .228 -140ص ص 

ـــا "داء مـــــن التقيـــــيم إ?ـــــW التحـــــس>نتكنولو). م1999( ا�Aزامـــــي، عبـــــد اA@كـــــيم أحمـــــد- تحـــــس>ن : جيــ
wع، القا�رة3"داء، جـ   .ز، مكتبة ابن س�نا للfشر والتو

اســـات ). م2020(  الـــدعفس،  مـــرHم بfـــت عبـــد العزHـــز- رمعوقـــات 1بـــداع البح�ـــZ لـــدى طالبـــات الد
العليـــا bـــ< "قـــسام ال)'بوHـــة bـــ< جامعـــة 1مـــام دمحم بـــن ســـعود 1ســـالمية وســـيل التغلـــب 

اســــة ميدانيــــة" TÛــــا مــــن وج[ــــة نظــــر�ن عل ة، "رد ر، مجلــــة *ليــــة ال)'بيــــة، جامعــــة املنــــصو
  .206 -169، أبرHل، ص ص )110(العدد 

S<، مطلق- Hة "*اديمية املشكالت). م2016( مطلق ن مقعدب بن و الر  أعضاء يتواجھ الت رو1دا
wس �يئـة  "ساســية ال)'بيــة *ليــة الناشــئة، مجلـة الــسعودية اMAامعــات Âعـض bــ< رالتــد

 .145 -123، ص ص )28(جامعةبابل، العدد  / و�1سانية ال)'بوHة للعلوم
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Hادة "عمال لدى ). م2018( الرميدي، Âسام سم>' - رتقييم دو اMAامعات املصرHة b< تنمية ثقافة  ر
، مجلـــة اقتـــصاديات املـــال و"عمـــال، العـــدد "اســـ)'اتيجية مق)'حـــة للتحـــس>ن" الطـــالب

 .394 -372، ص ص )6(

رتــصو مق)ـ'ح لتطــوHر ). م2016( ىآدم، Âــشر الفاضـل إبـرا�يم&  سـعيد، فيـصل دمحم عبــد الو�ـاب-
ردو اMAامعة b< خدمة ا�Mتمع b< ضوء املعاي>' الوطنية لضمان جودة التعليم العا?<، 
بحوث جامعة السودان، املؤتمر العرÌي الدو?< السادس لـضمان جـودة التعلـيم العـا?< 

  .ا، السودان، ف/'اير للعلوم والتكنولوجي

ات سو العمل لدى املتعلمـ>ن bـ< مؤسـسات التعلـيم ). م2013( �@اتھ، صفاء أحمد- قتنمية جدا ر
اســـات  Hـــة اســـ)'اتيجية، مجلـــة د Hـــادة "عمـــال، ر رالعـــا?< مـــن خـــالل سياســـات وcـــرامج  ؤر

  ).19(، العدد )4(ترcوHة واجتماعية، *لية ال)'بية، جامعة حلوان، ا�Mلد 

، بيــــ- ضـــا& ومي ي Éـــ@او Hــــة مــــستقبلية ). م2011(راملليÀــــ<  ؤالتخطــــيط :ســــ)'اتيb >Àـــ< التعلــــيم، ر
  .ونماذج تطبيقھ، دار الفكر العرÌي، القا�رة

ضا -  ،>Àر امليل &Nم2011(يوسف، يح� .( >b WÒامMAللتعليم ا >Àة عمليات التخطيط :س)'اتي رإدا
اسة تحليلية، مجلـة *ليـة ال)'بيـة، جامعـة طنطـا، العـ  -396، ص ص )42(دد رمصر، د

453 . 

- WــXــسو ع�ة إ?ــW تجرcــة Âعــض ). م2013(نحــس>ن، م رHــادة "عمــال bــ< منظمــات "عمــال مــع 1شــا ر
، مجلة جامعة بابل للعلوم �1سانية، ا�Mلد    ).2(، العدد )21(لالدو

: بــدائل مق)'حــة لتموHــل اMAامعــات املــصرHة).م2013( ســراج الــدين، شــيماء&  حنفــي،  شــرHن دمحم-
ع اصـالح التعلـيم العـا?< bــ<  وآليـات التعـاو مـع القطــاع ا�Aـاص وا�Mتمـع املـد�ي، مــشر ن

  .مصر

Hدان أسامة محمود - رتصو مق)'ح لقيادة جامعية فعالة للتغ>' b< مؤسسات التعلـيم ). م2012( ز 
  .، يوليو)4(، العدد)5(اMAامÒ<، مجلة *لية ال)'بية، جامعة السوwس، ا�Mلد 

ــــضبعان، شــــــالش بــــــ- اســــــ)'اتيجية مق)'حــــــة لتطــــــوHر أداء اMAامعــــــات ). م2016( ن مقبــــــل شــــــالش الــ
اه، *ليــة  ســالة دكتــو  ،ZOéاملؤســ ªــ< ضــوء املعــاي>' العامليــة للتم>ــb رالــسعودية الناشــئة ر

  .ىال)'بية، جامعة أم القر

ات التحـو بمؤسـسات التعلـيم اMAـامÒ< املـصر ). م2018(  عبد الو�اب، إيمان جمعة دمحم- يمسا ل ر
اســة اسqــشرافية"اMAامعــة الرHاديــة نحـو صــيغة  ، مجلــة *ليــة ال)'بيــة، جامعــة كفــر "رد

  ).8(، العدد )2(الشيخ، ا�Mلد 

ق جعفــــــر- ة مــــــن خــــــالل ). م2011( و عبــــــد اA@كــــــم، فــــــار ـــــوHر 1دا رحوكمــــــة اMAامعــــــات مــــــدخل لتطـ
  .، يناير)1(، العدد )19(املشاركة، مجلة العلوم ال)'بوHة، ا�Mلد 

 b< تحقيق Â"TCعاد 1س)'اتيجية ملنde التQلفة املس�Tدفة ). م2015(  دمحم عبد العزHز، أحمد دمحم-
ات تحــو اMAامعــات املــصرHة للمــستو العـال]Z، بحــث مقــدم ا?ــW املــؤتمر  يمقوماتمـسا ل ر

MAـــودة :تجا�ـــات اA@ديثــة " الــدو?< الثــامن للمركـــز العرÌــي للتعلـــيم والتنميــة، Âعنــوان
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ـــيم اMAــــامÒ< والعلــــمواعتمــــاد  -373 د¦ــــسم/'، صــــص7-5املنعقــــد bــــ< الف)ــــ'ة مــــن "  التعلـ
412.  

ـــــــــد دمحم دمحم- ــــــــــز، أحمـــــ ـــــد العزHــــ ــــــ ــــــــتخدام ). م2020(  عبـــ ــــــــةCIM >bالنمذجةباســــــ اMAامعةالرHاديــــــ ر لدو
ـــــــة  ـــــــة *ليــــــ cاMAامعاتاملــــــــــــصرHة، مجلـــــ رتحقيقمتطلباتاالبداعاالس)'اتيجيلمنظومة:سثما

ة، العدد   .364 -247، أبرHل، ص ص )110(رال)'بية، جامعة املنصو

ـــات ). م2011(  عطيــــة، عمــــاد دمحم- ـــات ال)'بيــــة بجامعــ wس بQليـ ـــة امل[نيــــة ألعـــــضاء �يئــــة التــــد رالتنميـ
، ا�Mلــة العرcيــة لل)'بيــة، "رتــصو مق)ــ'ح" يالــصعيد املــصر bــ< ضــوء متطلبــات اMAــودة 

 .، تو�س)31(ا�Mلد 

ـــــعيد الـــــــسيد إســـــــماعيل - ــــW، ســ H). 2010( عXـــ ـــفي والتطبيقـــــــي، 1ســـــــكند ـــصاء الوصــــ : ةرمبـــــــادئ 1حــــ
س الدولية  .رمؤسسة حو

ة التنافسية ). م2016( عيد، أيمن عادل عبد الفتاح- ربناء وتنمية اMAامعات الرHادية، مدخل القد
 .املستدامة كنظام، بحث مقدم للمؤتمر السعودي الدو?< لرHادة "عمال

يــادة bــ< املف[ـوم و"Âعــاد والق: اMAامعــات املــشاركة مجتمعيــا).م2014(  غـانم، عــصام جمــال سـليم-
اسـات ال)'بوHـة و�1ـسانية، *ليـة ال)'بيـة  رضوء التوج[ات العامليـة املعاصـرة، مجلـة الد

، ا�Mلد    ).4(، العدد )6(رجامعة دمTÙو

، أمــــا�ي الــــسيد- wس ). م2010( ر غبــــو اســــة تقوHميــــة ل/ــــ'امج التنميــــة امل[نيــــة ألعــــضاء �يئــــة التــــد رد ر
ب العرcية  يوالعاملية، املؤتمر العل]Z السنو رباMAامعات املصرHة b< ضوء Âعض التجا

:تجا�ات اA@ديثة b< تطوHر "داء املؤسÂ  " ZOéعنوان - الدو?< الثا�ي-العرÌي ا�Aامس
، )1(و"*ــادي]b Zــ< مؤســسات التعلــيم العــا?< النــوb >êــ< مــصر والعــالم العرÌــي، ا�Mلـــد 

  .257 -212*لية ال)'بية النوعية، جامعة ع>ن شمس، أبرHل، ص ص 

Hـة "*اديميـة املشكالت). م2000( ن، خليل عزمي قرع>- wس �يئـة أعـضاء تواجـھ ال`ـZ رو1دا  رالتـد
ـــة bـــــ< ــــبعض املتغ>ــــــ'ات، وعالق�Tـــــا ال[اشــــــمية اMAامعـــ ــــسلة بــ  ال)'بوHة،مجلــــــة العلــــــوم سلـ

اسات،اMAامعة دنية، ا�Mلد  رد   ).2(، العدد )27(ر"

دخل لتطـــوHر املنظمـــات اQ@Aوميـــة، الرHـــادة :ســـ)'اتيجية كمـــ). م202( القحطـــا�ي، ســـالم ســـعيد -
Hـــــة bـــــ< دو  ة العامـــــة والتنميـــــة 1دا لبحـــــث مقـــــدم للـــــؤتمر العل]ـــــZ الثـــــا�ي ملعا�ـــــد 1دا ر ر

لمجلس التعاو لدو ا�Aليج العرÌي، b< الف)'ة من    . د¦سم/'12 -10ن

نة لدو اMAامعة b< التحو نحو اقتصاد املعرفة ). م2018( ناصف، دمحم أحمد حس>ن- اسة مقا لد ر ر ر
>b ،ـة ونفـسيةHوcاسات تر ة وإمQانية :فادة b< مصر، مجلة د ر *ل من كندا وسنغافو ر

Hق، العدد    ).98(ز*لية ال)'بية، جامعة الزقا

، نوال- اسة حالة ).م2012( ر  نمو wس وأثر�ا عWX جودة التعليم العا?<، د ركفاءة أعضاء �يئة التد ر
ي  قسنطينة، *لية *لية العلوم ر*لية العلوم :قتصادية وعلوم الqسي>'، جامعة منتو

ي قسنطينة، اMAزائر   .ر:قتصادية وعلوم الqسي>'، جامعة منتو

Hـــة، وجامعـــات بـــال جـــودة، قـــراءة bـــ< نظـــم ترت�ـــب اMAامعـــات ). م2016(  مـــصطفى، دمحم- ؤuعلـــيم بالر
  .قاملصرHة، املفوضية املصرHة ل¬@قو واA@رHات
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Hادية للعامل>ن b< اMAامعات b< بناء اMAامعات ردو ا�Aصائص الر). م2016( املومZÏ، �ناده ماجد-
ـــات، *ليـــــة : الرHاديــــة اســ دنيـــــة ا�Aاصـــــة، مجلـــــة د اســـــة تطبيقيـــــة عXـــــW اMAامعـــــات " رد ر ر

دن Hة واملالية، جامعة الب)'ا، " رالعلوم 1دا  ).2(، العدد )43( ا�Mلد.ر

-Zة التعلـــيم والبحـــث العل]ـــ ا ر  و التكنولوجيـــا و:بتQـــار :ســـ)'اتيجية القوميـــة للعلـــوم و). م2019( ز
Hة مصر العرcية2030   .ر، جم[و
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