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  :م^[ص

عم تم+ـ* املؤسـسات التعليميـة ، السـيما        إن امـتالك املعرفـة و�ـشارك�ا مـن أ�ـم العوامـل ال�ـ� تـد

ف ال�ـــ� تمتلك�ــا املؤســسات اليمكـــن 7فــادة م45ـــا 3ــش2ل جيــد إال 1ـــ0 وجــود قـــدر  را>;امعــات ، فاملعــا

اCــBة �عــز �ــذه الثقافــة ،  ك املعر1ــ0 بــ+ن مJــسو4HIا مــن خــالل آليــات محــددة و زمرتفــع مــن الLــشا و ر

Pة مت2املة ات ؤوTعد التم+* املؤس�RS بمثابة إطار يوفر ر ر لZ;امعة ، وTساعد�ا عXY مواكبة التطو

العامليـــة  ، وقـــد  حظـــي مف�ـــوم التم+ـــ* املؤســـ�RS با�تمـــام عـــال[� ، وأصـــبح مـــدخال معاصـــرا للتطـــوPر 

ا4cا التنافـــسية  رو7بـــداع ، كمـــا أصـــبح قـــضية حتميـــة �ـــسe Xfافـــة ا>;امعـــات لتحقيقـــھ ، لزPـــادة قـــد

iترت XــــYـــا وإقليميــــا ودوليــــا ، وحــــصو ا>;امعــــة ع بــــات مرتفعــــة 1ــــ0 التــــصJيفات الدوليــــة ، وقـــــد لمحليـ

ــــــ0 بجامعــــــــة  ك املعر1ـ ــــــة الLـــــــشا ـــــز ثقافـ ــــnح لتعزPــ ــــــصو مقoـــ ـــــX تقـــــــديم تــ ــــــة إpــ اســـــــة ا>Bاليـ ــــــدفت الد ر�ـ رر

اسـة املــنst الوصــفي ، وطبقــت اســLبانة  �ركمـدخل لتحقيــق التم+ــ* املؤســ�RS ، واســتخدمت الد wر ز

w س بجامعةT مـن مختلـف " 284"ز�ر قوام�ا رالكnoونية عXY عينة عشوائية من أعضاء �يئة التد

ك املعر01 لھ دو 01 تحقيق التم+* املؤس�RS 01 مجال  اسة إXp أن الLشا ت نتائج الد رال2ليات ، وأشا ر ر ر

ك املعر1ـــ0  ســـات الLــشا ت النتـــائج إpــX أن مما رالتعلــيم والبحـــث العل[ــ� وخدمـــة ا�;تمــع ، كمـــا أشــا ر ر

ىو التنظي[ــ� ، كمــا أنـــھ توجــد عـــدة ىجــاءت مرتفعــة عYـــX املــستو ال��ــ��R ومنخفـــضة عYــX املـــست

ك املعر1ـ0 ، وضـعف  ك املعر01 م45ا  قلة ا>Bوافز املادية واملعنوPة ال�ـ� �عـز الLـشا رمعوقات للLشا زر

ك  مة لLس�يل الLشا ك املعر01 ، وضعف البJية التكنولوجية الال رالبJية التنظيمية الداعمة للLشا ز ر

ك املعر1ـ0 ، وضـع ات العمـل ا>;مـا�0 والLـشارeي لـدى أعـضاء راملعر01 ، وغياب ثقافة الLـشا رف م�ـا

Tس �ـــر  ر�يئـــة التـــد w ك املعر1ـــ0 بجامعـــة ا مقnoحـــا لتعزPـــز ثقافـــة الLـــشا اســـة تـــصو ز، وقـــدمت الد ر رر

 �RSكمدخل لتحقيق التم+* املؤس.  

ك املعر01 :ال`لمات املفتاحية  �ر،التم+* املؤس�RS، رالLشا w 0،  املعرفة ، ز جامعةfالتعليم ا>;ام  
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knowledge sharing at Al-Azhar University As an entry 

point for achieving institutional excellence 
Asmaa Abdel Fattah Nasr Abdel Hamid 
Assistant Professor of Foundations of  Education , 
Faculty of Human Studies in Dakahlia, Al-Azhar 
University, Egypt. 
Email : asmaaabdelfattah.8@azhar.edu.eg 

Abstract: 

Owning and sharing knowledge is one of the most important factors 
that support the excellence of educational institutions, especially 
universities. The knowledge owned by institutions cannot be used well 
except in the presence of a high degree of knowledge sharing among 
its employees through specific and clear mechanisms that enhance this 
culture , Institutional excellence is considered as a framework that 
provides an integrated vision for the university, and helps it keep pace 
with global developments. The concept of institutional excellence has 
received global attention, and has become a contemporary entry point 
for development and creativity. It has also become an inevitable issue 
that all universities seek to achieve, to increase their competitive 
capabilities locally, regionally and internationally, and the university 
has obtained arrangements High in international rankings , The current 
study aimed to present a proposed scenario to enhance the culture of 
knowledge sharing at Al-Azhar University as an entry point to achieve 
institutional excellence. It has a role in achieving institutional 
excellence in the field of education, scientific research and community 
service, and the results indicated that knowledge sharing practices 
were high on the personal level and low on the organizational level, 
and that there are several obstacles to knowledge sharing, including 
the lack of material and moral incentives that enhance knowledge 
sharing,The weakness of the organizational structure supporting 
knowledge sharing, the weakness of the technological structure 
necessary to facilitate knowledge sharing, the absence of a culture of 
knowledge sharing, and the weak skills of teamwork and participatory 
work among faculty members. 

 
Key Words :Knowledge sharing, Institutional Excellence, Al-Azhar 
University, Knowledge, University Education. 
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ك املع رتصو مق��ح لتعز�ز ثقافة ال�شا �رر �  زر�� بجامعة 

  كمدخل لتحقيق التم'& املؤس#"!

  :مقدمة 

ــــــ0 القـــــــوة  ـــnوة ا>Bقيقيـــــــة لألفـــــــراد وا�;تمعـــــــات عYـــــــX حـــــــد ســـــــواء ، و�ـ        �عـــــــد املعرفـــــــة بمثابـــــــة ال�ــــ
ن�سnoاتيجية ال�� تم+* القر ا>Bادى والعشرPن ، وقاعدة م�مة لتنمية ا�;تمعات �7سانية ، كما 

سسات ، وPطلق عXY العصر ا>Bـا0p عـصر املعرفـة حيـث �ـش2ل املعرفـة 1ـ0 أ�4ا أحد معاي+n تم+* املؤ
ك  ر�ذا العصر عنصرا أساسيا يحكم عمل مؤسسات التعليم العا0p ، وPجعل�ا تLب�ـ� مف�ـوم الLـشا
ـــة ، وتمكــــن ا>;امعــــات مــــن تحقيــــق التم+ــــ*  ــا تنافــــسية �ــــسLند إpــــX املعرفـ املعر1ــــ0 ، وتبحــــث عــــن مزايــ

 �RSاملؤس.  

ك املعر1ــ0 بــ+ن         و�عــد ا>; رامعــات مــن أ�ــم املؤســسات املنتجــة للمعرفــة واملطالبــة بتعزPــز الLــشا
سة  ك املعر01 قبل مما رمJسو4HIا eي تحقق معاي+n التم+* املؤس�RS و�ذا يتطلب �عزPز ثقافة الLشا ر
Tس  ك املعر1ــ0 1ــ0 املؤسـسات ا>;امعيــة ، ح�ـ� ي2ــو لــدى أعـضاء �يئــة التــد روتطبيـق عمليــة الLـشا نر

ات امل2ونة لثقافة اتجا�ات  ك املعر01 يؤمنو بأ�ميتھ ، وPمتل2و القيم وامل�ا رإيجابية نحو الLشا نر ن
ســــال�4ا وأ�ــــداف�ا بكفــــاءة وفعاليــــة  ـــة و Pــــة ا>;امعـ ك املعر1ــــ0 ، ومــــن ثــــم يمكــــ45م تحقيــــق ر رالLــــشا ؤ ( ر

ة ) 476، 2019الز�را�ـــي ،  ة حتميـــة لZ;امعـــات 1ـــ0 ظـــل الثــــو ك املعر1ـــ0 ضــــر ر، فقـــد أصـــبح الLـــشا رو ر
عرفيــــة والتكنولوجيــــة ، حيــــث إن امــــتالك املعرفــــة وتوظيف�ــــا مــــن أ�ــــم العوامــــل ال�ــــ� تــــدعم تم+ــــ* امل

ك املعر01 من أ�م عمليات  راملؤسسات بوجھ عام ومؤسسات التعليم بصفة خاصة ، كما أن الLشا
تقاء بمستو ا>;امعات سواء 01 مجال التعليم أو البحث العل[ـ ة املعرفة ، وال�� �س�م 01 � ىإدا ر � ر

ج�ـات النظـر بـ+ن مJـسو¡ي ا>;امعـة  وأو خدمة ا�;تمع ، حيث £س�م 01 تبادل wف2ـار وا>�¢ـnات ، و
تقـــاء بمـــستو wداء املؤســـ�RS ب2افـــة  Pـــ+ن ممـــا £ـــس�م 1ـــ0 � Tس وطـــالب وإدا ىمـــن أعـــضاء �يئـــة تـــد ر ر ر

  .أ3عاده 

ا لل �ا مصد ك املعر01 باعتبا ر       وقد تزايد ا�تمام ا>;امعات 3عملية الLشا ر معرفة ، حيث يتمكن ر
eـل عــضو ف4Hـا مــن اسـتحداث املعرفــة وتقاسـم�ا مــع ¦خـرPن ، و�ــ¥�+e nامـل إم2انــا4cم 1ـ0 ال45ــوض 
ك املعرفـة باعتبـار  ربالتنمية املستدامة ، ومن ثم �عد ا>;امعات من أك�n املؤسسات احتياجـا لLـشا

ة املعرفــة ال�ــ� تحقــق مزايــا تنافــسية للم ، 2021حــرب ، ( ؤســسات رأ�4ــا أ�ــم عنــصر مــن عناصــر إدا
206(  

ة املعرفـة ملــا ل�ـا مــن دو كب+ـn 1ــ0  ك املعر1ــ0 بم2انـة م�مــة بـ+ن عمليــات إدا ر      وتحظـى عمليــة الLـشا ر ر
ف ال�� تمتلك�ا املؤسسات اليمكن 7فادة م45ا 3ش2ل جيد إال  رالتطوPر الفكر للمؤسسات ، فاملعا ي

HIسوJك املعر01 ب+ن م اBCة �عز �ذه ر01 وجود قدر مرتفع من الLشا ز4ا من خالل آليات محددة و و
ة الثقافة  ،  ك املعر01 من املفا�يم ال�ـ� اسـتحوذت عYـX ا�تمـام البـاحث+ن 1ـ0 إدا ر£عد مف�وم الLشا ر

املعرفة منذ فnoة الLسعينات ، ومحاولة تطبيق آليات ملشاركة املعرفة 01 بiئات مختلفة وتأث+n ذلك 
رالطـــا�ر ومنـــصو ، ( ا¬4ـــا نحـــو مزPـــد مـــن التم+ـــ* و7بـــداع عYـــX أداء املؤســـسات لتحـــس+ن وتطـــوPر أد

2009 ، 2. (  

ال 1ـــ0 قيـــد التطـــوPر فيمـــا يخـــص  ك املعر1ـــ0 مف�ـــوم حـــديث �ـــس®يا ومـــا ز        وIـــالرغم مـــن أن الLـــشا ر
ة التنافــــــسية  Pــــــادة القــــــد  XــــــYــــھ ع تــ ــــذا املف�ــــــوم 1ــــــ0 قد ـــــسات أدركــــــت أ�ميــــــة �ــ رأ3عــــــاده إال أن املؤسـ ز ر
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4cا عYــX موا ، ج�ــة التحــديات التنافــسية والتخطــيط ا>;يــد أل�ــشط�4ا املــستقبلية رللمؤســسات وقــد
ك املعر1ـــ0 جـــزء مـــن الثقافـــة التنظيميـــة لZ;امعـــة ال�ـــ�  روIنـــاء عYـــX مـــا ســـبق يتـــ²± أن ثقافـــة الLـــشا
ك املعر1ـ0 نـواة  Tس ، وPمثل الLـشا ك املعر01 ب+ن أعضاء �يئة التد سات الLشا ر��;ع وتدعم مما ر ر ر

ة املعرفــة ،  و4cيئــة املنـــاخ املناســب للمــشاركة ، وإعطــاء قيمـــة للمعرفــة الفرديــة وال�ـــ� رأساســية إلدا
ك املعر01 إXp معرفة جماعية ثم معرفة تنظيمية وIالتـا0p �ـس�م 1ـ0 تحـس+ن  رتتحو من خالل الLشا ل

�ـر wداء ewادي[� 01 ا>;امعة  w سو¡ي جامعةJك املعر01 لدى م ز، ومن ثم فإن �شر ثقافة الLشا ر
w فراد ، و�ش2ل القيم ال�� يؤمنوا ¶4ا ح�� تتحو �ذه الثقافة �0 ا>�طوةw ال�� توجھ سلوك Xpلو

ض الواقع  سات عXY أ رإXp مما   .تحقق التم+* املؤس�RS لZ;امعةر

اسة   :رمش`لة الد

ك املعر01 £س�م 01 توليد أف2ار إبداعية  اسات السابقة إXp أن الLشا ت نتائج عدد من الد ر       أشا ر ر
، كمــا أن تبــادل ) 2017ناصــر ، عYــX ، ( ر مــن أداء ا>;امعــات ، وتحقــق مزايــا تنافــسية  جديــدة تطــو

ا4cم  Tس £عــــز 7بــــداع لــــدى wســــاتذة ، وPزPــــد مــــن م�ــــا رwف2ــــار وا>�¢ــــnات بــــ+ن أعــــضاء �يئــــة التــــد زر
Tـــسية والبحثيـــة  ،  اســـات عYــــX أن )Dong ,et al, 2017( رالتد ــا أكـــدت نتــــائج إحـــدى الد ر ، كمـ

ك املعر01 ، وأكدت عXY أن املؤسسات 7بداعية �0 ا>;امعات أص ربحت مطالبة بJشر ثقافة الLشا
ـــ+ن أعــــضا¬4ا و�ـــــ�;ع�م عYـــــX تبـــــادل wف2ـــــار وا>�¢ـــــnات ،  ك املعر1ـــــ0 بــ ـــات  الLـــــشا ســ رال�ــــ� �عـــــز مما ر ز

مة ملواكبة التطو املعرe 01 01افة التخصصات العلمية  ات الال د�م بامل�ا روتز زو ، ) Zheng , 2017(ر
ك املعر1ـ0 وعXY ا اسات إXp ضعف ا�تمام ا>;امعات بالLـشا ت نتائج  إحدى الد ر>;انب ¦خر أشا ر ر

Tس أو ا>;�از 7دار  يسواء ب+ن أعضاء �يئة التد ن ، ( ر والدوPر وآخر اسة ) 2014ي ت د ر، كما أشا ر
ك املعر01 ب+ن أعضاء  رأخر إXp وجود معوقات مالية وتكنولوجية وتنظيمية و�Âصية �عو الLشا ق ى

Tس �ي ـــة أخـــــر إpـــــX غيـــــاب الـــــشراكة البحثيـــــة بـــــ+ن ) 2017ا>Bـــــضرمي ، ( رئـــــة التـــــد اســ ت د ـــا ى، وأشــ ر ر
اسـات ) 2018يالقبار ، ( ىا>;امعات والقطاعات wخر خارج ا>;امعة  ر، كما أثبLـت عديـد مـن الد

ســـات  ك املعر1ـــ0 1ـــ0 مؤســـسة مـــا ال يمكـــن تطبيقـــھ دو إحـــداث �غي+ـــn 1ـــ0 اتجا�ـــات ومما رأن الLـــشا نر
وTش�د العالم املعاصر تحوالت كب+nة 01 ا�;ال املعر01 ، وعXY التعليم ا>;امw 0fفراد ،  القيادات و

ك املعر1ــ0 بــ+ن eــل أن يواكـب eــل �ــذه التحــوالت ،  ة لتعزPــز ثقافــة الLــشا رومــن ثــم فــإن �نـاك ضــر ور
 �RSرمن أجل تحقيق التم+* املؤس� w سو¡ي جامعةJزم.  

اسةأ   :رسئلة الد

اسة    :01 السؤال الرئiس ¦�ي ر تتحدد مش2لة الد

�ر كمدخل لتحقيق التم+* املؤس�RS ؟ - w ك املعر01 بجامعة ز كيف يمكن �عزPز ثقافة الLشا   ر

  :wسئلة الفرعية ¦تية وPتفرع منھ 

ك املعر01 01 ا>;امعات ؟-1   ر ما wسس النظرPة واملفا�يمية للLشا

  ا>;امعات ؟ ما أ�مية التم+* املؤس�RS ، وما آليات تحقيقھ 01 -2

ه 1ـــ0 تحقيـــق التم+ـــ* املؤســـ�RS مـــن وج�ـــة نظـــر أعـــضاء �يئـــة -3 ك املعر1ـــ0 ، ومـــا دو ر مـــا واقـــع الLـــشا ر
�ر؟ w س بجامعةT زالتد   ر
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�ـــــر كمـــــدخل لتحقيـــــق التم+ـــــ* -4 w ك املعر1ـــــ0 بجامعـــــة ز مـــــا التـــــصو املقoـــــnح لتعزPـــــز ثقافـــــة الLـــــشا ر ر
  املؤس�RS؟

  :راسةأ�داف الد

اسة ا>Bالية ف   :يما يأ�ي رتمثلت أ�داف الد

ك املعر01 01 ا>;امعات  -   .رتحديد wسس النظرPة واملفا�يمية للLشا

  .تحديد أ�مية التم+* املؤس�RS ، وآليات تحقيقھ 01 ا>;امعات - 

اسة  -  ه 1ـ0 تحقيـق التم+ـ* املؤسـ�RS مـن وج�ـة نظـر أعـضاء رد ك املعر1ـ0 ، ودو رواقـع الLـشا ر
�ر w س بجامعةT ز�يئة التد  .ر

�ــــر كمــــدخل لتحقيــــق لتعزرتقــــديم تــــصو مقoــــnح  -  w ك املعر1ــــ0 بجامعــــة زPــــز ثقافــــة الLــــشا ر
 �RSالتم+* املؤس.  

اسة   :رأ�مية الد

اسة ا>Bالية فيما يأ�ي    :رتمثلت أ�مية الد

اســــة ا>Bاليـــة أ�مي�4ــــا العلميـــة مــــن أ�ميـــة موضــــوع  -  ك املعر1ــــ0 الــــذي رتكLـــسب الد رالLـــشا
 XــــYفــــرض نفــــسھ بقــــوة عP0 ، وpــــاB<العــــصر ا Xـــ eافــــة املؤســــسات يحظــــى با�تمــــام مo*ايــــد 1ـ

 0Êرالتعليمية ، السيما ا>;امعات ملواكبة التطو املعر01 والتكنولو. 

�ــــر مـــن أجــــل �عزPـــز ثقافــــة  -  w حـــا لقيــــادات جامعـــةnoا مق اســــة ا>Bاليـــة تــــصو زتقـــدم الد رر
ك ا4cم وPطـــو مـــن رالLـــشا ســـاتھ بـــ+ن مJـــسو¡ي ا>;امعـــة ، ممـــا يرتقـــي بم�ـــا ر املعر1ـــ0 ، ومما ر ر

4cم عXY 7بداع ، و�ذا ة املعرفة وتطوPر�ا ، وPحقق التم+* املؤس�RS رقد ر قد £س�م 01 إدا
  .لZ;امعة

اسة   :رحدود الد

اســة ا>Bاليــة عYــX تقــديم تــصو مقoــnح لتعزPــز ثقافــة : ا>Bــدود املوضــوعية  -  راقتــصرت الد ر
 �RSر كمدخل لتحقيق التم+* املؤس� w ك املعر01 بجامعة زالLشا  .ر

اســـة امل: ا>Bـــدود ال®ـــشرPة  -  Tس  " 284"  يدانيـــة عYـــX راقتـــصرت عينـــة الد رعـــضو �يئـــة تـــد
�ر  w زبجامعة. 

�ــر النظرPــة والعمليــة بالوجــھ البحــر والوجــھ : ا>Bــدود امل2انيــة  -  w ليــات جامعــةe ي3عــض ز
 .القب0Y والقا�رة 

س : ا>Bدود الزمنية  -  اسة امليدانية خالل ش�ر ما رتمت الد    .2022ر

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )1(، الجزء ) 195: (العدد
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  :اسةرمصط^0ات الد

اسة ك املعر01 ومف�وم التم+* املؤس�RS ، ر       اقتصرت مصطBZات الد ر ا>Bالية عXY مف�وم الLشا
يوقــد تــم اســتعراض �ــذين املــصطBZ+ن بالتفــصيل 1ــX 7طــار النظــر ، وفيمــا يYــX عــرض للتعرPفــات 

  :لتوضيح ل�ذه املفا�يم  7جرائية

ك املعر��  )1(  knowledge sharingرال�شا

ك املعر01 إجرائيا اسة ا>Bالية بأنھ ر        يمكن �عرPف مف�وم الLشا عملية يتم من خالل�ا " ر 01 الد
تبادل املعلومات وwف2ار وا>�¢nات ب+ن مJسو¡ي ا>;امعة 01 القطاع ewادي[� ¶4دف 7فادة م45ا 01 

 �RSداء املؤسw 01 *+ر املعرفة الفردية والتنظيمية ، وتحقيق التمPتطو." 

  Institutional Excellenceالتم'& املؤس#"!   )2(

اســــة ا>Bاليــــة بأنــــھ    يمكـــن      �ــــر عYــــX " ر�عرPــــف التم+ــــ* املؤســــ�RS إجرائيــــا 1ــــ0 الد w ة جامعــــة زقــــد ر
 XــYداء 1ـ0 التعلـيم والبحـث العل[ــ� وخدمـة ا�;تمـع 3ـش2ل يجعل�ـا تتفـو عw معـدالت XـYقتحقيـق أع

ضا املستفيدين    " .را>;امعات املناظرة محليا وعامليا 3ش2ل يحقق 

اسة وإجراءاrsا   رمنuv الد

 s<4ا ، و�عاcي تحقق أ�داف�ا ، وتجيب عن �ساؤالe الوصفي stالية املنB<اسة ا ر       استخدمت الد
ـــــفي عYـــــــX جمـــــــع ا>Bقـــــــائق والبيانـــــــات ، وتـــــــصJيف�ا   ــــــة ، حيـــــــث £عتمـــــــد املـــــــنst الوصــ �ـــــــا العلميـ رمحاو

حة للبحث  وومعا>;�4ا وتحليل�ا ، والوصو إXp نتائج بالJسبة للمش2لة املطر ظم ، عبد ا>Bميد، eـا(ل
ى، كمــا أن الباحــث 1ــX املــنst الوصــفى £ــستخلص املعــا�ي والــدالالت ال�ــ� تنطــو عل4Hــا ) 134 ، 2002

اسة  رالبيانات ال�� تم جمع�ا ، وPرIط ب+ن الظوا�ر ليكLشف العالقة ب+ن املتغ+nات ا��تلفة X1 الد
اســ) 286 ، 2012نمــاز ، (  ة ا>Bاليــة وفقــا ر، وقــد قامــت الباحثــة باســتخدام املــنst الوصــفى 1ــX الد

  :لإلجراءات ¦تية 

ك املعر1ـــ0 لتحديـــد  -  اســـات الـــسابقة وwدبيـــات الnoبوPـــة ال�ـــ� تناولـــت الLـــشا راســـتقراء الد ر
ساتھ 01 ا>;امعات واستخالص متطلبات �عزPز ثقافة  رمف�ومھ وأ�ميتھ ومستوPاتھ ومما

ك املعر01   رالLشا

 - w XYمن خالل �طالع ع �RSجن®ية تحديد مف�وم التم+* املؤسwية وIة العرPبوnoدبيات ال
 .وفلسفتھ وأ�ميتھ ، وآليات تحقيقھ 01 ا>;امعات 

ه 1ـ0 تحقيـق التم+ـ* املؤسـ�RS مـن وج�ـة نظـر أعـضاء  -  ك املعر1ـ0 ، ودو اسة واقـع الLـشا رد ر ر
�ر w س بجامعةT ز�يئة التد  .ر

�ــــر كمــــدخل لتحقيــــق -  w ك املعر1ــــ0 بجامعــــة زتقــــديم تــــصو مقoــــnح لتعزPــــز ثقافــــة الLــــشا ر  ر
 �RSالتم+* املؤس.  

  

  



 
  رفي بجامعة األزهرتصور مقترح لتعزيز ثقافة التشارك المع

 كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي
  اح نصر عبد الحميد سماء عبد الفتأ/ د

 

 

406 

اسات السابقة والتعقيب علrxا   :رالد

اســــات الــــسابقة العرIيــــة وwجن®يــــة ال�ــــ� تناولــــت          اســــة ا>Bاليــــة عــــددا مــــن الد راستعرضــــت الد ر
اسة  تباطا بموضوع الد اسات ا ك املعر01  ، وفيما يأ�ي عرض ألك�n الد رموضوع الLشا ر ر   :ر

ن  -  اسة الدوPر وآخر ود ي دنية 01 تنمية وال�� �دفت) 2014(ر w تحديد دو ا>;امعات Xpر إ ر
ك املعر1ــــ0 1ــــ0  ـــل الثقافــــة التنظيميــــة الداعمــــة  للLــــشا ك املعر1ــــ0 ، وتحديــــد عوامـ رالLــــشا ر
ـــ0 وت2ونــــــت عينـــــــة  ـــــة املــــــنst الوصــــــفي التحليYـــ اسـ دنيــــــة ، واســــــتخدمت الد w ـــات را>;امعـــ ر

اســــة مـــــن عـــــدد  Pـــــ+ن 1ـــــ0 3عـــــض ا>;ا) 201(رالد Tس و7دا رمـــــن أعـــــضاء �يئـــــة التـــــد معـــــات ر
 Xــــpاســــة إ ت نتــــائج الد دنيــــة ا>2Bوميــــة ، وأشــــا wر ر ك ر رضــــعف ا�تمــــام ا>;امعــــات بالLــــشا

Tس أو ا>;�ـــــــاز 7دار و ــــــد ــــــة التـ ـــــ+ن أعـــــــضاء �يئــ ــــــواء بــ ـــ0 سـ ياملعر1ــــ ــــ�;يع العــــــــامل+ن ر أن �ـــ
جــة متوســطة ، وأن تنظــيم النــدوات واملــؤتمرات  ك املعر1ــ0 جــاء بد ربا>;امعــة عYــX الLــشا ر

ك املعر01 رالعلمية لھ دو م�م لبناء ال  .رLشا

اســـة عبــــد ا>Bـــافظ وامل�ــــدي  -  ك ) 2015(رد ســــة الLــــشا روال�ـــ� �ــــدفت إpـــX �عــــرف واقـــع مما ر
ـــــات العرIيـــــــة  ـــــ0 3عـــــــض ا>;امعــ ــــــات الnoبيـــــــة 1ــ Tس ب2ليـ ــــة التـــــــد ـ ــــدى اعـــــــضاء �يئــ ـــ0 لـــ راملعر1ــــ

اســة عYــX عينــة قوام�ــا مــن أعــضاء  "144" رواســتخدمت املــنst الوصــفي وطبقــت أداة الد
�ــ w س بجامعــةT ز�يئــة التــد ت نتــائج ر وعــ+ن شــمس وامللــك قــابوس وامللــك خالــدر ر ، وأشــا

 Xعـــة جـــاء 1ـــ¡ w بيـــة با>;امعـــاتnoليـــات الe 0ك املعر1ـــ0 1ـــ ســـة الLـــشا اســـة إpـــX أن مما رالد ر ر ر
ــا العامــــل  ك املعر1ــــ0 �مــ ســــة الLــــشا ئiــــسي+ن 1ـــ0 مما راملـــدى املتوســــط وأن �نــــاك عــــامل+ن  ر ر

 �R� .التنظي[� والعامل ال��

اسـة جرPـف  -  ك املعر1ـ0 عYـGreve , 2015( X (رد ر وال�ـ� �ـدفت إpـX التعـرف عYـX أثـر الLـشا
ك املعرفـة مثـل  رتمك+ن العامل+ن معرفيا من خـالل اسـتخدام اسـnoاتيجيات متنوعـة لLـشا
Pادة  ك املعر01 01  اسة إXp أ�مية الLشا ت نتائج الد زفر العمل ولعب wدوار ، وقد أشا ر ر ر ق

cا ف�م وتنمية م�ا Pادة معا رتمك+ن العامل+ن و ر  .4م ز

اسة ا>Bضرمي  -  ك املعر01 ب+ن أعضاء ) 2017(رد رو�دفت إXp التعرف عXY معوقات الLشا
ت النتـائج إpـX وجـود عـدد مـن املعوقـات ال��ــصية  Tس بجامعـة تبـوك ، وأشـا ر�يئـة التـد ر

Tس  ك املعر01 ب+ن أعضاء �يئة التد روالتنظيمية واملادية وال�� �عو الLشا ر  . ق

فانان  -  اســـة ســـا رد ك ) Sarvanan,2017(ر روال�ـــ� �ـــدفت إpـــX الكـــشف عـــن معوقـــات الLـــشا
ــــن العوامـــــل ال�ـــــ� �عـــــو  اســـــة وجـــــود عـــــدد مـ قاملعر1ـــــ0 1ـــــ0 املنظمـــــات ، وأظ�ـــــرت نتـــــائج الد ر
ك املعر01 م45ا ، wفراد ، والتكنولوجيا ا>Bديثة ، والثقافة ، واملعوقات التنظيمية  رالLشا

اســـة إpــــX أن تحف+ــــ* wفـــراد مــــن أ�ــــم  ت نتــــائج الد ر، كمـــا أشــــا ــ� �ــــ�;ع عYــــX ر العوامـــل ال�ــ
ك املعر01   .رالLشا

 -  0p اسة ك املعر01 عXY إبداع wفـراد ، )Lee, 2018(رد ر و�دفت إXp التعرف عXY أثر الLشا
 Xــpاســة إ ت نتــائج الد رواســتخدمت املــنst الوصــفي ، وأشــا ك املعر1ــ0 يــؤدي إpــX ر رأن الLــشا

Pـــادة 7نتـــاج الفـــردي وا>; ت إpـــX وجـــود زتحقيـــق 7بـــداع وتحـــس+ن wداء ، و رمـــا�0 ، وأشـــا
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ك املعر01 £س�م 01 تحس+ن العمل  ك املعر01 و7بداع ، وأن الLشا رعالقة قوPة ب+ن الLشا ر
 .ا>;ما�0 ، وتنظيم أداء املوظف+ن وتحس+ن الكفاءة 

اســـــة الز�را�ـــــي  -  وال�ـــــ� �ـــــدفت إpـــــX التعـــــرف عYـــــX مـــــدى تـــــوفر متطلبـــــات ثقافـــــة ) 2019(رد
ك املعر1ـــ0 بجامعـــة القـــصيم ،  اســـة أن متطلبـــات �عزPـــز ثقافـــة رالLــشا ت نتـــائج الد روأشـــا ر

جة متوسطة ، وجاءت لصا>± فئة wساتذة أك�ـn مـن الفئـات  ك املعر01 جاءت بد رالLشا ر
 .ىwخر 

اسة  البلو  -  ىد ك املعر01 بـ+ن ) 2019(ر سة الLشا جة مما روال�� �دفت إXp التعرف عXY د ر ر
Tس بجـــــامع�� تبــــــوك وامللـــــك ســـــعود ، وا ـــة التــــــد ســــــتخدمت املـــــنst الوصــــــفي رأعـــــضاء �يئــ

ـــة قوام�ـــــا  ت نتـــــائج 300وطبقــــت اســـــLبانة عYـــــX عينـ Tس ، وأشـــــا ر مـــــن أعـــــضاء �يئــــة التـــــد ر
جـة مرتفعـة  Tس جاءت بد ك املعرX1 01 مجال التد سة الLشا جة مما اسة إXp أن د رالد ر ر ر ر ر
ك املعر1ـ0 1ـ0 مجـال البحـث العل[ـ� وخدمـة ا�;تمـع جـاءت متوسـطة ، كمـا  جة الLشا رود ر

ك أن �ناك عالق ك املعر01 والثقافة التنظيمية الداعمة ل�ذا الLشا رة طردية ب+ن الLشا  .ر

ـــة عبــــد اللطيــــف  -  اسـ ك املعر1ــــ0 1ــــ0 ) 2021(رد ـــ� �ــــدفت إpــــX التعــــرف عYــــX دو الLــــشا روال�ـ ر
Tس  رتحقيق امل+*ة التنافسية >;امعة سو�اج ومعوقاتھ من وج�ة نظر أعضاء �يئة التد

ت نتـــــا ـــة تنظيميـــــة 1ـــــX ر، واســــتخدمت املـــــنst الوصــــفي ، وأشـــــا اســــة إpـــــX تـــــوفر ثقافـ رئج الد
ك املعر1ـــ0 بـــ+ن أعـــضاء �يئـــة  ســـات الLـــشا ك املعر1ـــ0 وتـــوافر مما را>;امعـــة تـــدعم الLـــشا ر ر
ك املعر1ــ0 ، كمــا  غبــة لــد4Öم لرفــع مــستو ا>;امعـة مــن خــالل الLــشا جــود  Tس ، و رالتـد ر ىر و
اســـة عYـــX أن جامعـــة ســـو�اج �ـــسXf لتحقيـــق م+ـــ*ة تنافـــسية وتـــصJيف  رأكـــدت عينـــة الد

 .متقدم محليا وعامليا 

اسـة حــرب  -  ســة القيــادات ewاديميــة ) 2021(رد جـة مما روال�ــ� �ـدفت إpــX الكــشف عــن د ر
ك املعر1ــ0 ألعـضاء �يئــة  �ا 1ـ0 �عزPــز الLـشا ربجامعـة 7مــام دمحم بـن ســعود 7سـالمية لــدو ر
Tس با>;امعـة ، كمـا أجرPـت  Tس ، وطبقت اسLبانةعXY عينة من أعـضاء �يئـة التـد رالتد ر

اســة عــن ضــعف مقــاب رالت �Âــصية مــع عينــة مــن قيــادات ا>;امعــة ، وكــشفت نتــائج الد
Tس  ك املعر1ــــ0 ، وا�ــــشغال أعــــضاء �يئــــة التــــد ـــا01 والتحف+ــــ* لتعزPــــز الLــــشا رالــــدو الثقـ ر ي ر
ك املعر1ـ0  اسة باال�تمام بJـشر ثقافـة الLـشا Pة  ، وأوصت الد Tسية و7دا رباألعباء التد ر ر ر

Tس با>;امعــــة ، وتــــوف+n بiئــــة محفـــــزة وآل ريــــات لتحقيــــق التعــــاو بـــــ+ن أعــــضاء �يئــــة التـــــد ن
  . وإتاحة الفرص لتبادل ا>�¢nات 01 مختلف ا�;االت 

اسات السابقة   :ر{عقيب عام ع}z الد

ك املعر1ـ0 اتـ²± وجـود  اسات السابقة وwدبيات الnoبوPة 01 مجال الLشا ر       من خالل عرض الد ر
اســـات الـــسابقة  اســـة ا>Bاليـــة والد راتفـــاق بـــ+ن الد ك املعر1ـــ0 ، حيـــث ر ر1ـــX ��تمـــام بموضـــوع الLـــشا

ك املعرX1 01 ا>;امعات ،  سات الLشا اسات السابقة عXY أ�مية �عزPز ثقافة ومما رأكدت eافة الد ر ر
اســـات الـــسابقة 1ــــ0 �ـــذا املوضـــوع ، وال شـــك أن حداثــــة  اســـة ا>Bاليــــة امتـــدادا للد روقـــد جـــاءت الد ر

اسة اسات السابقة يدل عXY حداثة موضوع الد رالد اسات خارج مصر يدل عXY ر ر ، كما أن وجود د
اسات الـسابقة  اسة ا>Bالية عن الد ك املعر01 ، وقد اختلفت الد ر��تمام الدو0p بموضوع الLشا ر ر



 
  رفي بجامعة األزهرتصور مقترح لتعزيز ثقافة التشارك المع

 كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي
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ك املعر1ـــ0  اســـة ،حيـــث ا�تمـــت بوضـــع تـــصو مقoـــnح لتعزPـــز ثقافـــة الLـــشا ر1ـــX ال�ـــدف wساØـــ�R للد رر
�ــــر كمــــدخل لتحقيــــق التم+ــــ* املؤســــ�RS ، و�ــــذا w حــــد علــــم الباحثــــة- املوضــــوع زبجامعــــة XــــYلــــم - ع 

اســـــات الــــسابقة 1ـــــX النتـــــائج  اســـــة ا>Bاليـــــة مــــن الد اســـــات الــــسابقة ، وقـــــد أفــــادت الد رتLناولــــھ الد ر ر
اسـة كـصيغة ترIوPـة  روالتوصيات ال�� دعمت لـدى الباحثـة 7حـساس باملـش2لة ، وأ�ميـة مجـال الد

  �RSحديثة 01 ظل التوجھ العال[� نحو تحقيق التم+* املؤس.  

اسة ا01الية    :رمباحث الد

ك : لاملبحـــث wو  ك املعر1ـــ0 ، وLPنـــاو تحديـــد  مف�ـــوم الLـــشا رwســـس النظرPـــة واملفا�يميـــة للLـــشا لر
ك املعر01 01 ا>;امعات    .راملعر01 وأ�ميتھ ، وأ3عاده ، واسnoاتيجياتھ ، ومتطلبات �عزPز ثقافة الLشا

سة أ�مية التم+* املؤس�RS ، وفل: املبحث الثا�ي    .سفتھ ، وآليات تحقيقھ 01 ا>;امعات  ردا

ه 1ــ0 تحقيــق التم+ــ* املؤســ�RS مــن : املبحــث الثالــث  ك املعر1ــ0 ودو اســة ميدانيــة عــن واقــع الLــشا رد ر ر
�ر  w س بجامعةT زوج�ة نظر أعضاء �يئة التد   .ر

�ر كمدخل لتحقيـق التم+ـ*:املبحث الرا3ع  w ك املعر01 بجامعة زتصو مقnoح  لتعزPز ثقافة الLشا ر  ر
 �RSاملؤس.  

ك املعر��: لاملبحث �و     :ر�سس النظر�ة واملفا�يمية لل�شا

ا �ـــسXf إpـــX تطـــوPر املعرفـــة        ة املعرفـــة ، أل�4ـــ ك املعر1ـــ0 مـــن أ�ـــم عمليـــات إدا ر�عـــد عمليـــة الLـــشا ر
ـــة ،  ـــل املؤســـــسات الســـــيما املؤســـــسات التعليميــ 3ـــــش2ل مـــــستمر ، وقـــــد أصـــــبحت �ـــــدفا أساســـــيا ل2ــ

Pة لZ;ام ســـة ضـــر رومما عـــات تــــضمن جـــودة التعلـــيم وتحقـــق مزايــــا تنافـــسية ، وفيمـــا يـــأ�ي توضــــيح ور
ك املعر01  ك املعر01 وأ�ميتھ ومجاالتھ واسnoاتيجياتھ ، ومتطلبات �عزPز ثقافة الLشا رملف�وم الLشا ر

  :01 ا>;امعات 

ك املعر��: أوال    knowledge sharing   رمف?وم ال�شا

ك املعر1ـــ0ل    �عــددت وج�ــات نظـــر البــاحث+ن حـــو مف�ــ ك  ، روم الLــشا روPوجــد عـــدة �عرPفــات للLـــشا
لاملعر01 معظم�ا  يدو حو سلوكيات العامل+ن 01 املؤسسة     :ر

عمليـــة �علــــم تـــتم مــــن خـــالل تبــــادل املعلومــــات وwف2ـــار وا>�¢ــــnات ، و�ـــ0 عمليــــة مرتبطــــة  - 
فھ الضمنية والظا�رة لآلخرPن  ة الفرد عXY تحوPل معا ربقد   )Manaf , 2009,23( ر

ملية ال�� يحدث من خالل�ا نقل املعرفة الصرPحة أو الضمنية  إXp ¦خرPن من خالل الع - 
 ) .6 ، 2009رالطا�ر ومنصو ، ( �تصال الذي يحدث ب+ن �ؤالء wفراد 

ف وتبادل�ا من خالل التفاعل املباشـر أو مـن خـالل  -  رعملية اتصال يتم ف4Hا مناقشة املعا
فع قيمة املعرفة امل7نnoنت    )Yeh ,et al , 2011,18(وجودة  ر¶4دف 

ى وا>Bلو من �Âص آلخر  -  لنقل wف2ار وا>�¢nات والر  )9  ، 2013يالعسكر ،( ؤ
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ـــnات واملعلومـــــات ¶4ـــــدف  -  Tس با>;امعـــــة لألف2ـــــار وا>�¢ــ رعمليـــــة تبـــــادل أعـــــضاء �يئـــــة التـــــد
( 7فـــادة م45ـــا علميـــا وحـــل املـــشكالت وتطبيـــق إجـــراءات جديـــدة �ـــس�م 1ـــ0 تحـــس+ن wداء 

 )214، 2021 حرب ،

ف الـــصرPحة والـــضمنية  -  Tس املعلومـــات وwف2ـــار واملعـــا رعمليــة تبـــادل أعـــضاء �يئـــة التـــد ر
عبــد (ممــا يمكــ45م مــن القيــام بأعمــال�م 3ــش2ل مبــدع وPحقــق امل+ــ*ة التنافــسية للمؤســسة 

تحديــد مف�ــوم وقــد أشــار 3عــض البــاحث+ن إpــX صــعوIة ،)500 ، 2015ا>Bــافظ وامل�ــدي ، 
ك املعر1ـ0 ألنـ لھ مـرتبط  بثالثـة عناصـر أساسـية ، العنـصر wو نـوع املعرفـة ســواء رالLـشا

أeانـت معرفـة فرديـة أم تنظيميـة، ظـا�رة أم ضـمنية ، والعنـصر الثـا�ي يركـز عYـX أسـلوب 
ك �ــــل ت2ـــو وج�ـــا لوجــــھ أم عـــن طرPـــق شــــب2ات 7نnoنـــت ، أمـــا العنــــصر  ــة الLـــشا نوطرPقـ ر

ك املعر01  سواء أeا رالثالث ف+nتبط بمستو الLشا ىن عXY مستو wفراد أم عXY مستو ى ى
  )Aliakbar,et,al,2012, 209(املؤسسات 

 0Yك املعر01 يمكن استخالص أ�م مالمح �ذا املف�وم فيما ي  :رمن خالل التعرPفات السابقة للLشا

ك املعر1ـــ0 �ـــشاط يـــتم داخـــل املؤســسات التعليميـــة بـــصو وأشـــ2ال مختلفـــة 3عـــض�ا  • رالLــشا ر
س[� من   n+رس[� و¡عض�ا غ  .جانب أفراد املؤسسة و��;ع�م عليھ القيادة التنظيميةر

ك  • ســــات الLــــشا ك املعر1ــــ0 مــــن خــــالل آليــــات معينــــة لLــــ�;يع wفــــراد عYــــX مما ريــــتم الLــــشا ر ر
 .املعر01 ، وPتم من خالل التفاعل املباشر أو ع¢n 7نnoنت 

 .يمكن مشاركة املعرفة الصرPحة أو املعرفة الضمنية من خالل عمليات �تصال  •

�م  وخ¢ـــnا4cم مـــع wخـــرPن ، ولكـــن يمكـــن �عزPـــز ال • ر يمكـــن إجبـــار wفـــراد عYـــX مـــشاركة أف2ـــا
ك املعر01 وت2وPن اتجا�ات إيجابية نحوه   .رثقافة الLشا

ك املعر01 عملية مستمرة ال تتوقف ،كما أنھ وسيلة لتحقيق أ�داف املؤسسات  •  .رالLشا

ك اســة ا>Bاليــة بأنـــھ ر       وIنــاء عYــX مــا ســبق يمكــن �عرPــف مف�ـــوم الLــشا " ر املعر1ــ0 إجرائيــا 1ــ0 الد
ـــ0 القطـــــاع  ـــتم مـــــن خالل�ـــــا تبـــــادل املعلومـــــات وwف2ـــــار وا>�¢ـــــnات بـــــ+ن مJـــــسو¡ي ا>;امعـــــة 1ــ عمليـــــة يــ
ـــادة م45ــــا 1ــــ0 تطــــوPر املعرفــــة الفرديــــة والتنظيميــــة ، وتحقيــــق التم+ــــ* 1ـــــw 0داء  ewــــادي[� ¶4ــــدف 7فـ

 �RSاملؤس.  

ك املعر�� : ثانيا    رأ�مية ال�شا

ف ال�ـ� تمتلك�ـا أي مؤسـسة ال  ة املعرفـة ، ألن املعـا ك املعر1ـ0 مـن أ�ـم عمليـات إدا ر       £عد الLشا ر ر
ك املعر1ـ0 ، والـذي يحقـق فوائـد  ة جيـدة إال 1ـ0 وجـود قـدر جيـد مـن الLـشا ريمكن 7فـادة م45ـا بـصو ر

دت ك املعر1ــــ0 كمــــا و رمتعــــددة لألفــــراد واملؤســــسات ، وفيمــــا يYــــX توضــــيح أل�ميــــة الLــــشا  1ــــ0 3عــــض ر
ــــــــات ـــــــــ ــــــــ ــــة wدبيـــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــدي ، ( الnoبوPـــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــافظ وامل�ــــــــ ــــــــ ـــــــــد ا>Bــــــــ ـــــــــ ــ ــــــ                                                    ،)Assefa,2010,5(، ) 487، 2015عبــــــ

 )Babalhavaeji,2011,75(:  
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ك املعر�� للمؤسسات  )1(  رأ�مية ال�شا

 0Yة للمؤسسات تت²± فيما يn+ك املعر01 أ�مية كب   :ريمثل الLشا

ا4cا التنافسية  -   .رتطوPر املؤسسات وتحس+ن كفاء4cا ، وتنمية قد

ف 01 املؤسسسة وحماي�4ا من الفقدان 01 تبادل -  ف وا>�¢nات يضمن بقاء �ذه املعا ر املعا ر
 .حالة �سرب الكفاءات املتخصصة من املؤسسة 

 . يحقق للمؤسسة م+*ة تنافسية وPوفر مناخ مالئم للتفك+n ا>;ما�0  - 

سالة املؤسسة وأ�داف�ا وتطوPر برامج�ا  -  ك املعر01 01 تحقيق  ر£س�م الLشا  .ر

 - Lثمار الوقت وا>;�د وخفض الت2لفة  £عمل الLاس XYك املعر01 ع  .رشا

ك املعر�� لألفراد  )2(  رأ�مية ال�شا

 0Yة لألفراد تت²± من خالل ما يn+ك املعر01 فوائد كب   :ريحقق الLشا

ىيطو من مستو أداء wفراد داخل املؤسسة 3ش2ل أك�n فاعلية  -   .ر

 .ل�م £�;ع املوظف+ن ا>;دد عXY التكيف السرTع 01 أماكن عم - 

 .يدعم العمل ا>;ما�0 وTعمل عXY إيجاد جو من الثقة داخل فرPق العمل  - 

ات الفردية ألعضاء الفرPق وPدعم تحقيق أ�داف wفراد  -   .ر£س�م 01 تطوPر امل�ا

 .£�;ع wفراد عXY اسLثمار الوقت 3ش2ل جيد وعدم تكرار wخطاء عند أداء امل�ام  - 

ك  املعر01 بالJسبة للمؤسـسات وwفـراد ، وأن قـوة املؤسـسة ال ر        مما سبق يت²±  أ�مية الLشا
ك �ــذه املعرفـــة بــ+ن مJــسو4HIا لتحقيـــق أك¢ــn إفـــادة  رتكمــن فقــط 1ـــ0 امــتالك املعرفـــة ، وإنمــا 1ــ0 �ـــشا

ات التنافسية وتطوPر مستو wداء  أس املال الفكر ، و�عزPز القد ىممكنة من  ري   .ر

ك املعر�� : ثالثا    رأ�عاد ال�شا

1ـــw 0دبيـــات الnoبوPـــة ، ولكـــن بوجـــھ عـــام �عـــ      ك املعر1ـــ0 ال�ـــ� تناول�ـــا البـــاحثو  نددت أ3عـــاد الLـــشا ر
 Xـpحة والـضمنية  إPك املعر1ـ0 وفقـا ألنـواع املعرفـة الـصر -95، 2013سـلمان ،: ( رتقسم أ3عاد الLشا

97(  

ك باملعرفــة الــصر�حة )1( ا يقـصد باملعرفــة الــصرPحة �ـ0 تلــك املعرفــة ال�ـ� تــم تحوPل�ــ:  رال�ـشا
 0pالتـــاIبحـــاث واملقـــاالت ، وwأشـــ2ال يمكـــن مـــشارك�4ا مثـــل الكتـــب و Xـــpفـــراد إw لمـــن عقـــو

شــيف املؤســسة أو قواعــد البيانــات ا>�اصــة باملؤســسة  ، وPوجــد ريمكــن �حتفــاظ ¶4ــا 1ــ0 أ
ك ¶4ذا النوع من املعرفة وم45ا   :رعدد من العوامل امل�مة ال�� �ساعد عXY الLشا



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
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ك املعرفـة الـصرPحة أل�4ـا ال البJية التحتية التكنول -  روجية من العوامل ال�� �س�م 01 �ـشا
تحتاج إXp التفاعل املباشر وج�ا لوجھ ، وإنما تحتاج إXp توفر وسائل وأج�زة تكنولوجية 

جود ثقافة استخدام �ذه التكنولوجيا ب+ن wفراد داخل املؤسسة  ك و وتLيح الLشا  .ر

çــــ0 أو تـــوف+n قواعـــد بيانـــات ل2ــــل أنـــواع املعرفـــة ا -  رلـــصرPحة ســــواء أeانـــت مخزنـــة 3ـــش2ل و
 .الكnoو�ي ، والسماح لألفراد بمشارك�4ا مع وضع آليات >Bماية امللكية الفكرPة 

ة حينمــا  -  ك املعر1ــ0 ، فــاإلدا ردعــم القيــادات أيــضا مــن العوامــل ال�ــ� �ــس�ل عمليــة الLــشا ر
ك املعر1ــــــ0 ، و�ــــــسمح لألفــــــراد بLــــــس�يل عمليــــــة �تــــــصال و ــــات الLــــــشا تبــــــادل رتــــــدعم عمليــ

ة املعرفــة ومــشارك�4ا eــل �ــذا  لة عــن إدا Pــة ت2ــو مــسؤ راملعلومــات ، وإ�ــشاء وحــدات إدا ور ن
ك املعر01   .ريدعم الLشا

  املؤتمرات والندوات ال�� يتم تنظيم�ا �س�م 01 تقديم املعرفة 3ش2ل صرPح إw Xpفراد  - 

ك باملعرفة الضمنية )2( ب wفـ : رال�شا راد لـذا فèـ� رو�ذا النوع مـن املعرفـة يكLـسب مـن تجـا
لأك�n صعوIة 01 النقل والف�رسة ، وPمكن ا>Bصو عل4Hا من خالل التحدث مع من يمتلـك 
�ذا النوع من املعرفـة والتعـرف عYـX خ¢nاتـھ أو تحوPل�ـا إpـX معرفـة صـرPحة وتحوPـل ملكي�4ـا 
 XـYاملؤسسة ، ومن العوامل ال�� �ساعد 01 ��;يع حامـل املعرفـة الـضمنية ع Xpمن الفرد إ

 :�ا إXp معرفة صرPحة ما ي0Y تحوPل

 -  XYلما ساعد ذلك عe فرادw ادت الثقة ب+ن زالثقة املتبادلة ب+ن wفراد واملؤسسة ، ف2لما 
ك املعرفة وتحوPل�ا من ضمنية إXp صرPحة   .ر�شا

التحف+* أيضا من العوامل ال�� ��;ع الفرد عXY مشاركة معرفتھ وخ¢nاتھ ال��صية مع  - 
 ¦خرPن

 .عمل eلما eانت جيدة eلما Â;عت wفراد عXY مشاركة املعرفة ثقافة بiئة ال - 

نســ�ولة �تـــصاالت داخـــل املؤســسة £ـــ�;ع عYـــX مـــشاركة املعرفــة وخلـــق مجتمـــع متعـــاو  - 
ك wف2ار واملعا�ي وا>�¢nات وPصل باملؤسسة إXp التم+* و7بداع    .ر£شا

ك املعر�� �� ا�1امعات : را�عا    رمجاالت ال�شا

Tس وفقا لوظائف ا>;امعة الثالثة         يوجد عد ك املعر01 ب+ن أعضاء �يئة التد رة مجاالت للLشا ر
ك 01 مجال التعليم والبحث العل[� وخدمة ا�;تمع ، وفيما ي0Y توضيح ل�ذه ا�;االت    :رو�0 الLشا

  )231، 2021حرب ، (  ، )Kim , Ju,2008,20(، ) 2015،488عبد ا>Bافظ وامل�دي ، ( 

ك املعر�� )1( �س رال�شا  ر �� مجال التد

Tس أحـــد أ�ـــم وظـــائف ا>;امعـــة ألنـــھ مـــرتبط بإعـــداد الطـــالب وإكـــسا¶4م املعلومـــات  ر        £عـــد التـــد
Tس eأحـد  جة 7تقان ، ومـن ثـم ت¢ـnز أ�ميـة التـد ات وا>Bقائق واملفا�يم والوصو ¶4م إXp د روامل�ا ر لر

T ك أعضاء �يئة التد ك املعر01 ، حيث يمكن أن يLشا رمجاالت الLشا ر ىس 01 إعداد ا�Bتو العل[� ر
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Tس وأســاليب التقــوPم ، بحيــث يــتم تبــادل ا>�¢ــnات 1ـــ0  اســية  ، واســnoاتيجيات التــد ات الد رللمقــر ر ر
Tس ا>;دد  ات أعضاء �يئة التد ر�ذا ا�;ال بما يوفر الوقت وا>;�د وTس�م 01 تنمية قد  .ر

ك املعر�� �� مجال البحث العل�!  )2(  رال�شا

ك املعر عات بحثيــة مـــشnoكة ، ر        يــتم الLــشا و1ــ0 1ــ0 مجـــال البحــث العل[ــ� مــن خـــالل إجــراء مــشر
وتبادل ا>�¢nات 01 مجال إعداد البحوث و�شر�ا أو املشاركة 01 املناقشات البحثية داخل اللقاءات 
ك 1ـ0 إعـداد الكتـب واملؤلفـات  اسـات العليـا ، أو الLـشا رالعلميـة ا��صـصة لإلشـراف عYـX طلبـة الد ر

 . العلمية 

ك )3(   املعر�� �� مجال خدمة ا��تمع رال�شا

    £عـــد مجـــال خدمـــة ا�;تمـــع مـــن أ�ـــم الوظـــائف wساســـية لZ;امعـــة  ، حيـــث تخـــرج ا>;امعـــة عـــن 
�ا لتتفاعـــــل مـــــع املؤســـــسات ا�;تمعيـــــة 1ـــــ0 تنظـــــيم  ــــوا ـــد ج�ود�ـــــا خـــــارج أسـ ــــدي وتمتــ �ـــــا التقليـ ردو ر

ات مجتمعيــــة 1ـــ0 مختلــــف التخصــــصات وغ+ �nـــا مــــن �wــــشطة رالفعاليـــات امل�نيــــة أو تقـــدم اسLــــشا
  .ا�;تمعية  

ك املعر01 و�و ا�;ال 7دار وTشمل املشاركة 01 املعرفة واملعلومات  ي       وPوجد مجال آخر للLشا ر
Pــــــة فيمـــــا يتعلــــــق 3ــــــسياسات  راملتعلقـــــة بــــــاللوائح وأنظمـــــة العمــــــل ewـــــادي[� ، وتبــــــادل ا>�¢ـــــnات 7دا

  .وأساليب العمل وإجراءات تنظيم البiئة ا>;امعية 

ك املعر�� : امسا خ   راس��اتيجيات ال�شا

ك املعر1ـ0 م45ـا   ت wدبيـات الnoبوPـة إpـX وجـود عـدة اسـnoاتيجيات للLـشا رأشـا ، )  Assefa,2010,5:(ر
)Yi , 2005,24 ( ،  )Jain ,et ,al ,2007, 24-26 (  

  Written Contributions   اس��اتيجية املسا�مات املكتو�ة  )1(

 ، حيث يتم مـن خالل�ـا تـدوPن املعرفـة وتخز45Pـا Codificationجية التدوPن       وPطلق عل4Hا اسnoاتي
ك املعرفــة بــ+ن wفــراد ، حيــث ت2ــو متاحــة يمكــن اســتخدام�ا  ن1ــ0 قواعــد البيانــات ممــا £ــس�ل �ــشا ر
Pر  ك الكتiبــات والتقــا ر3ــس�ولة مــع ¦خــرPن ، وPــتم توظيــف تكنولوجيــا املعلومــات و7نnoنــت 1ــ0 �ــشا ر

 .وغ+�nا 

   Social Interactions اتيجية التفاعالت Hجتماعية  اس�� )2(

ك املعرفـة وذلـك عـن طرPـق �تـصال املباشـر مـن Âـ�ص           رحيث يتفاعل wفراد مـن أجـل �ـشا
 n+ق توفPس[� عن طر  n+س[� أو 3ش2ل غ رآلخر ، والتفاعالت �جتماعية ب+ن wفراد قد تتم 3ش2ل  ر

ف�م وخ¢ـــnا4cم ، ومـــن مزايـــا �ــــذه قنـــوات اتـــصال بـــ+ن أفـــراد املؤســـسة ومـــ ك معـــا رنح�م فرصــــا لLـــشا ر
ــــن قواعــــــد  ـــا مــ ل�ســـــnoاتيجية أ�4ــــــا �ــــــسمح بمــــــشاركة املعرفــــــة الــــــضمنية ال�ـــــ� يــــــصعب ا>Bــــــصو عل4Hـــ

  .املعلومات أو شبكة 7نnoنت 

  Reward for individuals and teamsقاس��اتيجية م`افأة �فراد والفر   )3(

نXY تقـديم م2افـآت و�عوPـضات للمـوظف+ن الJـشط+ن الـذين يقومـو       و�عتمد �ذه �سnoاتيجية ع
ف�م و�شارك�ا مع ¦خرPن من أجل إفادة املنظمة ، و4cدف �ذه �سnoاتيجية  ربتدوPن خ¢nا4cم ومعا

ك املعر01    .رإXp �شر ثقافة الLشا
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̀ات املعرفة   )4(   Knowledge Networksاس��اتيجية شب

سـ[� مـن خـالل      �عتمد �ذه �سnoاتيجية عXY وج رود فر عمل تتعاو مـع 3عـض�ا ضـمن تنظـيم  ن ق
ك املعرفـــة وwف2ـــار والوثــــائق  رأدوات برمجـــة ع¢ـــn شــــبكة 7نnoنـــت ، و�ـــساعد فــــر العمـــل عYـــX �ــــشا ق

ات ¶4دف استخدام�ا مستقبال من قبل املنظمة    .روالعصف الذ��� وحفظ مختلف الوثائق والقرا

  Coding and Personalizationاس��اتيجيتا ال��م'& وال�[صنة ) 5(

اسnoاتيجية الnoم+* تتعامل مع املعرفة الظا�رة ال�� يمكن تخز45Pا واسnoجاع�ا eالوثائق وقواعد       
نالبيانــات وت2ـــو متاحــة ل2ـــل أعــضاء املنظمـــة  ، أمـــا اســnoاتيجية ال��ـــصنة فتعتمــد عYـــX �تـــصال 

ش العمـل ، �جتماعـات  Pب ، جلـسات ا>Bـوار وتبـادل رال����R الذي يتم 01 املؤتمرات ، و ر، التـد
اء ، وتركز عXY املعرفة الضمنية و�0 �سnoاتيجية �wم بالJسبة للمؤسسة    .ر¦

ك املعر��: سادسا  �عاد املكونة لثقافة ال�شا�   ر

ك املعر1ـ0 تتمثـل 1ـ0  ئiسية م2ونة لثقافـة الLـشا ت wدبيات الnoبوPة إXp وجود ثالثة أ3عاد  ر      أشا ر ر
عبد اللطيف ، : ( د الفردي والبعد التنظي[� والبعد التكنولو0Ê وفيما يXY توضيح ل�ذه 3wعاد البع

   ) . 29 ، 2017يالش�ر ، ( ، ) 69، 2017يجاسم والياسر ، ( ، ) 29 ، 2021

 : وPتضمن ¦�ي البعد الفردي )1(

ومـدى السمات ال��صية ال�� يLسم ¶4ا wفراد وال�ـ� تحـدد مـدى اسـتعداد�م للتفاعـل  - 
ك املعرفة مع ¦خرPن  غب�4م 01 �شا  XYع XY4م الوظيفية وال�� تنعكس عcا رثق�4م 01 قد ر  .ر

ات  -  ف أو م�ا رالثقة ب+ن wفراد و�ع�� الثقة فيما يمتلكھ wفراد من معا  .ر

ىاملــستو التعلي[ـــ� لألفــراد eلمـــا امتــاز wفـــراد بمـــستو �علي[ــ� متم+ـــ* وخ¢ــnة كب+ـــnة eـــانوا  -  ى
غبة 01 مش  nن رأك�P4م 7يجابية مع ¦خرcاn¢ف�م وخ  . رارك�4م معا

 : وPتضمن ¦�ي البعد التنظي�! )2(

ســـات الــسائدة داخـــل املؤســسة وتب�ـــ� : الثقافــة التنظيميـــة  -  رو�ع�ــ�  املعـــاي+n والقــيم واملما
 .ثقافة توثيق ما يحملھ wفراد من معرفة ضمنية ، وتطبيق مبدأ املنفعة املتبادلة 

ك املعر1ــ0 وPظ�ـــر ذلـــك 1ـــ0 فحينمـــا تـــو: القيــادة  -  رفر القيـــادة لألفــراد فرصـــا متنوعـــة للLـــشا
4�Pا وأ�داف�ا فإن ذلك £�;ع التواصل مع ¦خرPن الستخالص أف2ار جديدة   . ؤر

ك املعر1ــ0 أل�4ــا تــوفر بiئــة �عاونيــة تحقــق : قفــر العمــل  -  رتــؤدي إpــX تطــوPر عمليــات الLــشا
 .صا البت2ار أف2ار جديدة ىمستو مرتفع من الت2امل ب+ن wفراد ، وتقدم فر

  :  وPتضمن ¦�ي البعد التكنولو � )3(

ات التكنولوجيـــــــة  -  ـــن : رامل�ــــــا ات تكنولوجيـــــــة تمكـــــــ45م مــــ ــــا ـــو م�ـــ رeلمـــــــا eـــــــان wفـــــــراد يمتل2ــــ ن
ك املعرفـــة و�ــــشر�ا 3ـــش2ل جيــــد  راســـتخدام أج�ـــزة حديثــــة eلمـــا Âــــ;ع�م ذلـــك عYـــX �ــــشا

 .داخل املؤسسة 
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ة تكنولوجيا 7عالم و�تصال �عمل عXY خلق -  ك املعرفـة بـصو ر بiئة إيجابية ��;ع �ـشا ر
سمية من خالل وسائل �تصال املتعددة   n+رسمية أو غ   .ر

ك املعر�� �� ا�1امعات : سا�عا    رمتطلبات {عز�ز ثقافة ال�شا

ك املعر01 عملية ثقافية أك�n م45ـا عمليـة تقنيـة ، فèـ� �ـشاط ذات طـا3ع ثقـا01         رإن عملية الLشا
جــزء مــن الثقافــة التنظيميــة لZ;امعــة ، يحــدث مــن خالل�ــا تفاعــل ثقــا01 لتبــادل يحــدث باســتمرار ك

ات داخل البiئة ا>;امعيـة ، سـواء عYـX مـستو wفـراد eـالطالب ، وأعـضاء  ىwف2ار وا>�¢nات وامل�ا ر
ات عXY مستو ا>;امعة  P+ن ، أو عXY مستو الZ;ان وwقسام و7دا Tس و7دا ى�يئة التد رى ر بـالل ( ر

ك املعر1ـــ0 1ـــ0 ا�;تمعـــات ewاديميـــة ، بمــــا ) 5،  2009،  رومـــن ثـــم تظ�ـــر أ�ميـــة �عزPـــز ثقافــــة الLـــشا
سالة ا>;امعة وPطو من wداء ewادي[� و7دار 01 ا>;امعات ، وال شك  ييخدم تحقيق أ�داف و ر ر
ســـات ك املعر1ـــ0 1ـــ0 ا>;امعـــات تحتـــاج إpـــX تحـــوالت 1ـــ0 التفك+ـــn واملما رأن بنـــاء وتطـــوPر ثقافـــة الLـــشا  ر

ة املعرفة إXp عدة متطلبـات �ـس�م  ت wدبيات الnoبوPة 01 مجال إدا Pة وewاديمية ، وقد أشا ر7دا ر ر
ك املعر1ــــ0 1ــــ0 ا>;امعــــات  م45ــــا  ـــز ثقافــــة الLــــشا ، ) 494 ، 2015عبــــد ا>Bــــافظ وامل�ــــدي ، : ( ر1ــــ0 �عزPـ

  ) Campbell , 2009,10 ( ،)Al Kurdi,2017,130( ،) 35، 2016رالبقو ،( ، ) 41، 2013النعي[� ، (

ك املعر1ــ0 أل�4ــا  -  ر�عـد الثقافــة التنظيميــة للمؤســسات ا>;امعيــة مـن أ�ــم متطلبــات الLــشا
ة عـن قـيم  ك املعر1ـ0 ، و�ـ0 عبـا رتحدد القيم واملعتقدات ونظم العمـل ال�ـ� �ـ�;ع الLـشا ر
مـشnoكة تـضبط تفـاعالت wفـراد وا>;ماعـات 1ــ0 املؤسـسة الواحـدة ، وتـوفر بiئـة محفــزة 

ك امل ج�ات النظر، ومن املالحظ أن ا>;امعات ال�� رلLشا وعرفة من خالل تبادل wف2ار و
ك املعرفـة ، أمـا ا>;امعــات ال�ـ� £غلــب  ا �ـسبة �ــشا ر£ـسود التعـاو بــ+ن أعـضا¬4ا تـزداد ف4Hــ ن
ك املعر1ـ0 ، لـذا فـإن الثقافـة التنظيميـة مـن أ�ـم  رعل4Hا الـصراعات يقـل ف4Hـا ó;ـم الLـشا

 .رك املعر01 العوامل  املؤثرة عXY الLشا

 -  XـYك املعر01 ، وأ�4ا تؤثر 3ش2ل مباشر ع ر�عد العوامل الثقافية من أ�م متطلبات الLشا
ك املعر1ــ0 ، وأ�ــم �ــذه العوامــل �ــ0 التعــاو والثقــة  ســات الLــشا ناســتعداد wعــضاء ملما ر ر

 .و�ستقالل الذا�ي والتمك+ن والسلطة

Pة و�wداف والقيم املشnoكة ب+ن مJسو¡ي ا>;امع -  ك املعر1ـ0 ؤالر سة الLشا رة £�;ع مما ر
 .ب+ن wفراد 01 محاولة لتحقيق أ�داف ا>;امعة وتطلعا4cا 

ك  -  ا كب+ـــnا 1ـــ0 �عزPـــز الLـــشا رالعوامـــل ال��ـــصية املتعلقـــة بمJـــسو¡ي ا>;امعـــات تلعـــب دو ر
املعر01 ، فقد يخاف مJسو¡ي ا>;امعة من فقدان املعرفة ال�� يمتل2و�4ا إذا شارeو�ا مع 

 XـــYـــسو¡ي ا>;امعـــات زمال¬4ـــم ، وعJس ومT را>;انـــب ¦خـــر eلمـــا امتلـــك أعـــضاء �يئـــة التـــد
 XـــــYـــا ســـــاعد ع نســـــمات �Âـــــصية مo*نـــــة تLـــــسم بالتعـــــاو و�لoـــــ*ام و�نتمـــــاء لZ;امعـــــة eلمــ

ك املعر01   .رالLشا

ك املعر1ـ0 1ـ0 ا>;امعـات أل�4ـا �ـس�م 1ـ0  -  رتوفر التقنيات ا>Bديثـة مـن أ�ـم متطلبـات الLـشا
ة املعرفـــة 3ــــش2ل جيــــد ، ح نيــــث ت2ــــو متاحـــة لZ;ميــــع وTــــس�ل تخز45Pــــا وتبادل�ــــا ، كمــــا رإدا

�عمل عXY تحس+ن عملية �تصال ب+ن مJسو¡ي ا>;امعة ، فاالسLثمار wمثل لZ;امعة 01 
ك املعر01 ب+ن wفراد   . رمجال تكنولوجيا املعلومات ينعكس 3ش2ل إيجا¡ي عXY الLشا
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ة توف+n مخاز للمعرفة و�ع�� تجميع املعرفة الد -  نضر جية 01 موقع واحد ، ور راخلية وا>�ا
�ا ، وتوف+n أدوات تـؤمن الوصـو إpـX املعلومـات مـن  ك املعرفة واسLثما ل¶4دف دعم �شا ر ر
ض وترقيم�ـا 3ـش2ل £ـس�ل تخز45Pـا  Pر و�حـصائيات والعـر وقواعـد بيانـات املنظمـة eالتقـا ر

 .واسnoجاع�ا 

ك املعر1ـ0 تتطلـب أيـضا ا>Bــوافز والثقـة املتباد -  لـة بـ+ن wفـراد ، والرغبـة 1ــ0 ر عمليـة الLـشا
4cا ، باإلضافة  ك املعر01 ، وتوافر التقنيات ا>Bديثة ال�� �س�ل تدفق املعرفة وإدا رالLشا ر
ك املعر1ــ0 و�ــذا يــنعكس 3ــش2ل إيجــا¡ي  ســات الLــشا Pب 1ــ0 تحــس+ن مما رإpــX أ�ميــة التــد ر ر

 عXY الفرد وا>;ماعة  

ات داخـل ا>;امعـات ، ألنـھ يحـدد ال�ي2ل التنظي[� أحد العوامل ال�� تحدد نمـط العالقـ - 
ك املعر01 ، لذا eلما ا�سم ال�ي2ـل  ؤسائھ وآليات الLشا رموقع eل فرد بالJسبة لزمالئھ و ر
ك املعر01 ،  نة والعمل ا>;ما�0 فإنھ يجعل wفراد أك�n استعدادا للLشا رالتنظي[� باملر و

ـــن أمـــــا ال�ي2ـــــل التنظي[ـــــ� الـــــذي يLـــــسم باملركزPـــــة ، ومحدوديـــــة �تـــــصاالت £ ـــا مــ عـــــد معوقــ
ك املعر01   .رمعوقات الLشا

ك املعر1ـ0 ، تLـسم بالتعـاو بـ+ن مJـسو¡ي ا>;امعـة  -  ة وجود بiئة عمـل داعمـة للLـشا نضر ر ور
ـــ+ن wعــــضاء ممــــا £ــــس�ل تبــــادل  لية 1ــــ0 القيــــام باألعمــــال ، والثقــــة املتبادلــــة بـ وح املــــسؤ وو ر

 .wف2ار  

ك املعر01 ألن إدا -  رالالمركزPة �عد أحد متطلبات الLشا ك املعرفة بمـا �ـشملھ مـن ر رة و�شا
ات 01 يد  ة وعدم ترك+* القرا ات تحتاج إXp نظام المركز 01 7دا ربيانات ومعلومات وم�ا ر ير

ة املركزPة العليا   .ر7دا

ك املعر1ــ0 ،  -  Pب ا>;مــا�0 مــن أ�ــم متطلبــات �عزPــز ثقافــة الLــشا رت2ــوPن فــر عمــل والتــد ر ق
ك قحيث إن ت2وPن فر عمل لد4Öا أ�داف مشnoكة  ر�سXf لتحقيق�ا £ـس�ل عمليـة الLـشا

Pب ا>;مــا�0 مــن أدوات التفاعـــل بــ+ن عناصــر العمـــل ، وTــس�م 1ـــ0  راملعر1ــ0 ، كمــا أن التـــد
ك املعرفة وتبادل wف2ار 3ش2ل أعمق 01 املؤسسات ewاديمية   .ر�شا

ك املعر01 01 ا>;امعات �س�م 01 ت2وPن مفا�يم ة للLشا ر       إن بناء ثقافة داعمة ومعز  وأخالقيات ز
نمشnoكة ب+ن eافة مJسو¡ي ا>;امعة مما يجعل�م أك�n وعيا با>�¢nات ال�� يمتل2و�4ا ، وال�� يحتاجو 
ة ، وفتح قنوات اتصال مرنة ب+ن مJـسو¡ي  رالكLسا¶4ا ، ومحاولة توف+n نظم معلومات فعالة ومتطو

ك املعر01 تختلف مـن  ىجامعـة ألخـر ، وفقـا را>;امعة ، والشك أن �ناك تفاوت 01 مستوPات الLشا
ك املعر1ـ0  رملدى توافر �ذه املتطلبات أو عدم توافر�ا ، مما سبق يت²± أ�ميـة �عزPـز ثقافـة الLـشا
ف جديـــدة �ـــساعد عYـــX التطـــوPر  ات إلنتـــاج معـــا ف وا>�¢ـــnات وامل�ـــا ر1ـــ0 ا>;امعـــات واســـLثمار املعـــا ر ر

  .افسية لZ;امعات يو7بداع 01 العمل ewادي[� و7دار عXY حد سواء وتحقق مزايا تن
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ك املعر�� : ثامنا    رمعوقات ال�شا

ك املعر1ـ0 لألفــراد واملؤسـسات ، إال أنــھ عـددا مــن املعوقـات  تحــد مــن        ربـالرغم مــن أ�ميـة الLــشا
ا4cم مــع ¦خــرPن ومــن �ــذه املعوقــات مــا يتعلــق بــاألفراد أو  ف�م وخ¢ــnا4cم وم�ــا رمــشاركة wفــراد ملعــا ر

ـــالنوا0ô ال ـــ0 عــــرض ل�ــــذه املعوقــــات  باملؤســــسات أو بـ ، ) Koivisto,2018,29 : (تقنيــــة ، وفيمــــا يYــ
)Kukko, 2013,27   ( ، ) Ramayah ,et al ,2013, 132 ( ،) ، 50 ، 2019ز�ا�ي(  
  املعوقات املرتبطة باألفراد  )1(

رغبـــة wفـــراد 1ــــ0 �حتفـــاظ باملعرفــــة  ، وعـــدم مــــشارك�4ا لآلخـــرPن لBZفــــاظ عYـــX امل2اســــب  - 
ف وا>�¢ــnات والعوامــل التنافـــسية املاديــة أو املع رنوPــة  الناتجــة عــن امـــتالك�م ل�ــذه املعــا

 .ب+ن wفراد

ف�م ، وا>�وف من التنمر عند مشاركة املعرفة ال�� يوجد ¶4ا  -  رافتقاد wفراد الثقة 01 معا
نأخطاء قد تBZق الضر باملؤسسة وwفراد أو �حتفاظ بمعلومات £عتقدو أ�4ا سرPة   .ر

ف�م وخ¢ــnا4cم  مــع ¦خــرPن قلــق أ÷ــBاب امل -  رعرفــة مــن فقــدان قــو4cم نLيجــة مــشاركة معــا
ة وفرPــدة  ف تخصـصية نـاد ف ضـمنية حينمـا ت2ــو معـا روخـصوصا مـا يمتل2ونـھ مــن معـا ر نر

مالؤ�م  .زال يمتلك�ا 

ك املعر01  -  ج�ات نظر مختلفة تمنع�م من الLشا روجود صراعات فكرPة ب+ن wفراد و  .و

ك -   . املعر01 ، وضيق الوقت ، وضعف الثقة رانخفاض الو�0 بأ�مية الLشا

 .عدم وجود عالقات قوPة مع ¦خرPن وضعف استخدام الشب2ات �جتماعية  - 
  املعوقات املرتبطة باملؤسسة )2(

ك املعر1ـ0 ، وعـدم تـوافر منـاخ تنظي[ـ� مـ�;ع  -  رغياب الثقافة التنظيميـة الداعمـة للLـشا
ك املعر01 داخل املؤسسة   .رعXY الLشا

 تحف+ــ* داخــل املؤســسة يجعــل �نــاك إó;ــام مــن wفــراد عــن مـــشاركة عــدم وجــود نظــام - 
ف�م مع ¦خرPن طاملا أنھ ال توجد م2افآت أو حوافز تJتظر�م   .رمعا

ك  -  رإ�مال عملية �تصال 7دار ، والصراع ب+ن فر العمل وعدم ت2امل أ�داف الLـشا ق ي
 . املسافات املعر01 مع اسnoاتيجيات املؤسسة ، والتعقيدات املo*ايدة و¡عد 

ك املعر01  -   .رك�nة ضغوط العمل ، وقلة الوقت الذي £سمح بالLشا

  املعوقات التقنية  )3(

د املناسبة للتنفيذ  -  مة ملشاركة املعرفة ، وضعف املوا رضعف البJية التحتية الال  .ز

Pب عXY استخدام�ا  -   .رضعف 7فادة من التقنيات ا>Bديثة ، و�فتقار إXp التد

 - oتفاع أسعار �ش ك املعر01 را رnاك X1 قواعد املعلومات العاملية مما £عو الLشا  .ق

ضــــة عYـــX الوصــــو للمعرفـــة 3ــــس®ب حقـــو التــــأليف والJــــشر  -  قوجـــود 3عــــض القيـــود املفر ل و
  .الرقمية 
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  Institutional Excellenceالتم'& املؤس#"!     : املبحث الثا@ي 

ا4cا الداخلية ال�� تتمثل 01      �ستطيع ا>;امعات أن تحقق التم+* املؤس�RS من خالل اسLثما رر قد
�ا 3ش2ل مستمر وذلك سعيا نحو تحقيق النتائج  رالعناصر املادية وال®شرPة والتكنولوجية ، وتطو
ضــــا العــــامل+ن واملــــستفيدين وا�;تمــــع ك2ــــل ، وتحقيــــق  راملرغوIــــة ، مــــن خــــالل تحقيــــق التــــواز بــــ+ن  ن

ىالتفو عXY املستو ا�0YB والعال[� ، 3ش2ل يمك45ا من     ) .209 ، 2017ع0Y ، ( املنافسة العاملية ق

ل        وسوف يLناو �ذا املبحـث تحديـد مف�ـوم التم+ـ* املؤسـ�RS ، وفلـسفتھ ، وأ�ميتـھ ، وأ�دافـھ ، 
  وآليات تحقيقھ 01 ا>;امعات 

  :توجد �عرPفات متعددة للتم+* املؤس�RS م45ا  : مف?وم التم'& املؤس#"!: أوال 

ـــe 0ــــل  يقــــصد بــــالتم+* املؤســــ�RS تحقيــــق -  ـــة 1ـ أعYــــX مــــستوPات wداء ال�ــــ� تJــــشد�ا ا>;امعـ
ا بالعمليـات  Pـة والرسـالة و�wـداف �سـnoاتيجية مـر ورم2ونا4cا التنظيمية بداية  من الر ؤ

صوال إXp النتائج وا��رجات    )Douglas , 2009 ,132   . (وو

ة عYـX التJـسيق بـ+ن عناصـر املؤســسة لتحقيـق أعYـX معـدالت التفـو والوصـو -  لالقـد ق  إpــX ر
  )21 ، 2002السل[� ، ( مخرجات تحقق توقعات املستفيدين من املؤسسة 

لإحداث نقلة نوعية 01 عقو القادة يLبع�ا �غي+n 01 عقو أ÷Bاب املصا>± التنظيمية ،  -  ل
 XــــــــYــــو ع ـــــستفيدين ، والتفــــ ــــــات املـــ ـــ* لتحقيــــــــق توقعــ ــنst إدار متم+ـــــ ـــــاع املؤســــــــسة لــــــ قواتبـــ ي

 ) .11 ، 2015فت0ø ، . ( املنافس+ن 

فــع مــستو أدا¬4ـــا مجم -  Pـــادة فعالي�4ــا و ىوعــة مقومــات يجــب توافر�ـــا 1ــ0 ا>;امعــة ¶4ــدف  ر ز
قممـا يـؤدي إpـX تم+*�ـا 1ـ0 أداء وظائف�ـا ا>;امعيـة  ، لتتفـو عYـX ا>;امعـات املنـاظرة محليـا 

ا املـــستفيدين داخـــل وخـــارج ا>;امعـــة   ضـــ  ، 2017يwشـــقر وال�نـــداو ، ( روعامليـــا وتحقـــق 
538. (  

ة املؤسـسات ا> -  4cا عYــX حـل املــشكالت رقـد ر;امعيــة عYـw Xداء �ســnoاتي0ù املتفـو ، وقـد ق
 )39 ، 2021عطية وسعد ، . ( وتحقيق �wداف 3ش2ل يم+*�ا عن غ+�nا من املؤسسات 

ق        ومــن املالحــظ عYــe Xــل �ــذه التعرPفــات أ�4ــا جميعــا تؤكــد عYــX التفــو عYــX ا>;امعــات املنــاظرة 
ضــا املــستفيدين ،  اســة وIنــروتحقيـق  راء عYـX مــا ســبق يمكــن �عرPــف التم+ـ* املؤســ�RS إجرائيــا 1ــ0 الد

�ـــر عYــــX تحقيـــق أعYــــX معـــدالت wداء 1ـــ0 التعلــــيم والبحـــث العل[ــــ� " ا>Bاليـــة بأنـــھ  w ة جامعـــة زقــــد ر
ا تتفــــو عYـــX ا>;امعـــات املنـــاظرة محليــــا وعامليـــا  ضــــا قوخدمـــة ا�;تمـــع 3ـــش2ل يجعل�ـــ ر3ـــش2ل يحقـــق 

  "املستفيدين 

  لتم'& املؤس#"! أ�داف ا: ثانيا 

     0Yما ي Xpإ �RS4دف التم+* املؤسÖ  :) ،433، 2015أحمد ، جابر(  ،)Balaboliene,2014,608(  

Pب  ، التفو عXY ا>;امعات املنافسة محليا وإقليميا  -  قتطوPر عمليات التعليم والتد  .ر



 
  رفي بجامعة األزهرتصور مقترح لتعزيز ثقافة التشارك المع

 كمدخل لتحقيق التميز المؤسسي
  اح نصر عبد الحميد سماء عبد الفتأ/ د

 

 

418 

لية لتوف+n بiئة جامعية جاذبة وحصو ا>;امعة عXY ترتiبات مرتفعة 01 التصJيفات الدو - 
. 

ضا العامل+ن والعمـالء وتحـس+ن مـستو الثقـة واملـشاركة  -   XYىمحاولة إيجاد ثقافة تركز ع ر
 .واملسئولية ، وتحقيق الكفاءة وا>;ودة و7بداع 

د املادية وال®شرPة  -   .رتفعيل مصادر القوة التنافسية و�سLثمار wمثل للموا

سات املؤسسات wخر و -  ىتوف+n فرص للتعرف عXY أفضل مما  .تجوPد�ا ر

 -  0p0 و7قلي[� والدوYBد من التقدير ا�Pمنح ا>;امعات مز. 

ا4cم 01 تحقيق تم+* أداء املؤسسة  -   .رتطوPر wفراد 3ش2ل مستمر و7فادة من قد

ح الفرPق  -  ات ا��تلفة والتعامل بر و��;يع العمل ا>;ما�0 والتعاو ب+ن 7دا ر  .ن

  فلسفة التم'& املؤس#"! �� ا�1امعات : ثالثا 

ؤ وأ�ـداف �ـسXf لتحقيق�ـا 1ـ0 ضـوء        سم فلسفة خاصـة ¶4ـا ، و  Xpىتحتاج ا>;امعات املتم+*ة إ ر ر
د  Pـــة مت2املـــة لZ;امعـــة ، ومـــشاركة عاليـــة للمـــوا رتلـــك الفلـــسفة ، وTعـــد التم+ـــ* بمثابـــة إطـــار يـــوفر ر ؤ

Tات ا>;ديدة ، وn+افة املتغe ر الذا�ي ومواكبةPة ، كما يمكن ا>;امعة من التطوPعود الفضل ال®شر
ق1ــ0 ظ�ـــو فلـــسفة التم+ـــ* إpـــX ظ�ــو عديـــد مـــن التنظيمـــات ال�ـــ� ا�تمــت بالبحـــث عـــن أفـــضل الطـــر  ر ر
ة ا>;ــودة ، ومنظمــة ديمــنج  وIيــة إلدا أسـ�ا املؤســسة wو  XــYره وعPتقـاء بــأداء املؤســسات وتطــو رلال ر رر

Pج بالواليــات املتحــدة wمرPكيــة ، و�ــس ة التم+ــ* رلZ;ـودة 1ــ0 اليابــان ، ومؤســسة مــال2ولم بالــد رLند إدا
ة عYــX أ�4ــا  رإpــX فلــسفة وإطــار فكــر مت2امــل ، وتلoــ*م بمنطــق التفك+ــn املنظــومي ، الــذي ينظــر لــإلدا ي
نمنظومـــة عمـــل مت2املـــة تتفاعـــل جميـــع عناصـــر�ا ومـــدخال4cا ح�ـــ� ت2ـــو مخرجا4cـــا محـــصلة �4ائيـــة 

ا4cا مجتمعـــة وتقـــوم فلـــسفة التم+ـــ* 1ـــ0 التعلـــيم ا>;ـــام0f عYـــX مجموعـــة  مـــن املنطلقـــات ر>;ميـــع قـــد
ة التعلــــيم الــــسعودية ، : ( أ�م�ــــا  ا رالZ;نــــة العلميــــة بــــو (  ، )55-54 ، 2015فتøــــ0 ، ( ،  )  7 ، 2015ز

  )45 ، 2021عطية وسعد ، 

إن تم+* مؤسسات التعليم العا0p يكمن 01 مواكبة التغ+nات العاملية ، و7فادة م45ـا بقـدر  - 
Pب والبحث العل[� وخدمة ا�;تمع ما يخدم سياس�4ا واسnoاتيجيا4cا 01 التعليم وا  .رلتد

 -  XـــــYبــــع مــــن القـــــراءة ا>;يــــدة للواقـــــع معتمــــدا عJ0 يfـــق التم+ــــ* 1ـــــ0 التعلــــيم ا>;ـــــام إن تحقيـ
ســات ترúـ�R جميــع  ة عYــX ترجمـة املعــاي+n إpـX مما ى واCــBة ، وقـد رقيـادات متم+ــ*ة ل�ـا ر ر ؤ

 .املستفيدين 

 .فة 7بداع و�بت2ار لإن تحقيق التم+* يتطلب التحو من ثقافة التكرار إXp ثقا - 

ك ج�ــود جميـــع wفــراد وتحمـــل  -  رإن تحقيــق التم+ــ* £عتمـــد أيــضا عYـــX تــواز النتــائج و�ـــشا ن
لية بناء مستقبل املؤسسة ا>;امعية   .ومسؤ
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إن تم+ــ* التعلــيم ا>;ــام0f £ــس�م 1ــ0 تحقيــق التنميــة الــشاملة املــستدامة ، وPلûــ� حاجــات  - 
 wفراد وPحل مشكالت ا�;تمع 

ــــق ال -  ــــ* ا>;ـــــام0f £عتمـــــد عYـــــX بنــــــاء شـــــراeات متم+ـــــ*ة بـــــ+ن ا>;امعـــــة وا�;تمــــــع إن تحقيـ تم+ـ
ضا eافة wطراف املعنية   .رلتحقيق ا>;ودة والتنافسية و

 -  XــYة و�ـذا دليـل عPد املاديـة وال®ـشر رإن تحقيـق التم+ـ* املؤسـ�RS مـرتبط 3عـدم إ�ــدار املـوا
 �RSاملؤس s²لالوصو ملرحلة عالية من الن. 

ضع إجراءات محددة لتحقيق�ا ، وتوف+n إن التم+* ا>;ام0f £عت -  ومد عXY تحديد أ�داف و
Pة لكسب قيم واتجا�ـات حديثـة ، وتب�ـ�  رمناخ جيد لألقسام ewاديمية والوحدات 7دا

 .ثقافة التقييم الذا�ي املستمر لضمان ا>;ودة والتنافسية 

نقد وتحليل منظومة التعلـيم         ومن ا>;دير بالذكر أن فلسفة التم+* 01 التعليم ا>;ام4c 0fتم ب
ى املـــستقبلية واملعـــاي+n العامليـــة ، و4cيئـــة البiئـــة املناســـبة للتطـــوPر و7بـــداع ، و�ســـLثمار  ؤوفقـــا للـــر
ضــا العــامل+ن با>;امعـة ، وتوضــيح توج�ا4cــا املــستقبلية  د املاديــة وال®ـشرPة ، وتحقيــق  رwمثـل للمــوا ر

 �RSنحو التم+* املؤس .  

   املؤس#"! ل^�امعات أ�مية التم'&: را�عا 

 0Yامعات تتمثل فيما ي;Zة لn+فوائد كب �RSن والغامـدي ، : (   يحقق التم+* املؤسP761 ، 2010املز     (
  )410 ، 2018أبو حميدان ، ( ،  )248 ،2016عبد الو�اب وسليمان ، ( 

ـــة دائمـــــة لتطــــوPر مJــــسو4HIا ، وتقـــــديم  -  ـــ0 حالــــة يقظـ التم+ــــ* املؤســــ�RS يجعــــل ا>;امعـــــات 1ـ
Pـــــة اســـــnoاتيجية ا>�ــــدم ضــــع ر ي و ـــة بكفـــــاءة وفاعليــــة وتحـــــدي4üا 3ـــــش2ل دو ؤات ا>;امعيــ و ر

 .طوPلة املدى 

 -  �RSات العامليـة 3عـد أن حظـي مف�ـوم التم+ـ* املؤسـ ر£ساعد ا>;امعات عXY مواكبة التطـو
 .با�تمام عال[� وأصبح مدخال معاصرا للتطوPر و7بداع 

اýعــة ، 3عــد أن تبJــت نجــاح عديــد مــن املؤســسات العرIيــة والعامليــة 1ــ0 تحقيــ -  ات  رق إنجــا ز
ساتھ    .رمف�وم التم+* وطبقت معاي+nه ومما

ة ا>;ــــودة ، وPقــــدم فرصــــة  -  رالتم+ــــ* املؤســــ�RS £ــــساعد ا>;امعــــة 1ــــ0 بنــــاء �ي2ــــل شــــامل إلدا
نات املرجعية مع ا>;امعات املناظرة ، وتوحيد ثقافة املؤسسة   .رللمقا

ــــيم wداء لتحديـــــد مـــــستو wداء و -  ــــس+ن ، ىوجـــــود معـــــاي+n لتقيـ ـــ� تحتـــــاج لتحـ ا�;ـــــاالت ال�ــ
 .باإلضافة إXp تطوPر أداء ا>;امعات والعامل+ن ¶4ا 

Pــــــادة فعاليــــــة  -  ــــات ومؤســــــسات ا�;تمــــــع و ك بــــــ+ن ا>;امعـ زإتاحـــــة فرصــــــا للتعــــــاو والLــــــشا ر ن
ات  رمـشاركة ا>;امعـة 1ـ0 خدمـة ا�;تمـع عYـX اعتبـار أن ا>;امعـات مـصدر ا>�¢ـnات وامل�ـا

 .قwولية لسو العمل 
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+* املؤس�RS 01 إ�شاء عالقات �عاونية وشـراeات اسـnoاتيجية تـؤدي إpـX مراقبـة £س�م التم - 
ضا املستفيدين   .رwداء وتطوPر ا>�دمات لنيل 

  أ�عاد التم'& املؤس#"!  : خامسا 

ا�ي ، : ( للتم+* املؤس�RS مجموعة من 3wعاد م45ا    )29-27 ، 2014را>Bو

ــ فالقيــــادة العليــــا: القيــــادة  -  ـــاد التم+ــ ـــراد مــــن أ�ــــم أ3عـ ات wفـ ـــا تــــؤثر عYــــX تنميــــة قــــد ر* أل�4ـ
ـــار أف2ـــــار  ـــتم بLـــــ�;يع wفـــــراد عYـــــX املنافـــــسة وابت2ــ ـــداع و4cــ ـــ* و7بــ و�ـــــ�;يع�م عYـــــX التم+ــ

 .وأ�شطة إبداعية 

 . �عد املعرفة بنوع4Hا الظا�رة والضمنية من أ�م أ3عاد التم+* املؤس�RS :املعرفة  - 

د ال¢ــــشر�ة  -  زنــــة بـــ+ن أ�ــــداف املؤســــسة وأ�ــــداف  فــــالتم+* املؤســـ�RS قــــائم عYــــX املوا:راملـــوا
ات يـدفع�م إpـX �عزPـز انتمـاء�م للمؤسـسة  رwفراد ومن ثم فإن مشارك�4م 01 اتخاذ القـرا

 وIذل أق��R ج�د لتحقيق أ�داف املؤسسة ب2ل كفاءة مما يؤدي إXp تم+* املؤسسة 

  و�ع�ــــ� eافــــة �wــــشطة والفعاليــــات ال�ــــ� تتم+ــــ* ¶4ــــا املؤســــسة عــــن غ+�nــــا مــــن:العمليــــات  - 
 .املؤسسات وال�� من خالل�ا يتم تحديد احتياجات املستفيدين وتلبي�4ا 

نـــــة  : التم'ــــ& املـــــا£� -  Iــــاح ال�ـــــ� حـــــصلت عل4Hـــــا املؤســـــسة مقا w رو�ـــــو الـــــذي يحـــــدد مـــــستو ر ى
  بالت2لفة 

  آليات تحقيق التم'& املؤس#"! �� ا�1امعات : سادسا 

  :س�RS 01 ا>;امعات وم45ا توجد مجموعة من ¦ليات ال�� تدعم تحقيق التم+* املؤ      

)2013 , 5  Xie ,( ، ) ، شقر وال�نداوw552 ،2017ي(  

ىبناء اسnoاتيجية لBZصو عXY مستو متقدم 01 التصJيفات العاملية لZ;امعات  -   .ل

مــة الســتقطاب أســاتذة ا>;امعــة املتم+ــ*ين عYــX املــستو ا�YBــ0  -  د املاليــة الال ىتــوف+n املــوا ز ر
 0pو7قلي[� والدو. 

رات ا>;امعيــة املتم+ــ*ة ي2ــو ل�ــم دو 1ــ0 إحــداث نقــالت نوعيــة لZ;امعــة عYــe Xافــة القيــاد -  ن
 .املستوPات التعليمية والبحثية و01 خدمة ا�;تمع 

اســـات أن ا>;امعـــات ال�ـــ�  -  Pـــة لZ;امعـــات ، فقـــد أثبLـــت الد روجـــود اســـتقاللية ماليـــة وإدا ر
نة و�ـستطيع مواكبـة التغ+ـnات العامل يـة 3ـش2ل سـرTع لبعـد�ا ولد4Öا استقاللية تLسم باملر

Pة    ) .Salmi, 2009,24 (رعن الب+nوقراطية والتعقيدات 7دا

من خالل العرض السابق يت²± أن مف�وم التم+* املؤس�RS قد حظي با�تمام عال[� وأصبح           
مـــدخال معاصـــرا للتطـــوPر و7بــــداع ، كمـــا أن جميـــع املؤســـسات التعليميــــة ال�ـــ� تبJـــت �ـــذا املف�ــــوم 

اýعة عXY املستو الفردي و التنظي[�  استطاعت ات  ى أن تحقق إنجا ر   .ز
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ه �ـ� تحقيـق التم'ـ& : املبحث الثالث  ك املعر�ـ� ودو اسة ميدانية عن واقع ال�شا رد ر ر
�ر  ��س بجامعة  زاملؤس#"! من وج?ة نظر أعضاء �يئة التد   .ر

�ر بم2انة مرموقة عXY مستو العالم 7سالمي ، أل      w ىتتمتع جامعة اسة العلوم ز ر�4ا تجمع ب+ن د
الديJية ، والعلوم ا>Bديثة ، و�0 جامعة عرPقة ذات طبيعة خاصة تم+*�ا عن غ+�nا من ا>;امعات 

Pة X1 القا�رة ، والوجھ البحر ، والوجھ القبYـX 3ف�è �غطى  ، املصرPة ع عXY مستو ا>;م�و ى فر رى و
 0pـــــ� " 87" و�ـــــشمل حـــــواèســـــالة مزدوجـــــة ، ف ـــا رeليـــــة ، كمـــــا تحمـــــل  ظائف�ــ �ـــــا و ومطالبـــــة بـــــأداء أدوا ر

�ـا 1ـX حفـظ الoــnاث  رwساسـية تجـاه التعلـيم ، والبحـث العل[ـ� ، وخدمـة ا�;تمــع ، باإلضـافة إpـX دو
 ، برامج�ــا 1ــX مــستمرا تحــديثا يتطلــب ف�ــذا امل2انــة �ــذه عYــX تحــافظ ول2ــى ،7ســالمى ع¢ــw nجيــال 

ات يواكــــب بمــــا تقــــدم�ا ال�ــــ� وخــــدما4cا   ، ومــــن ا>;ــــدير بالــــذكر أن التكنولوجيــــةو العلميــــة رالتطــــو
 X1 ص م�متھ�Zس ا>;امعة مباشرة ، تتiئ ت بإ�شاء مكتبا للتم+* الدوXp يLبع  �ر قد باد w رجامعة ر ز
لتأ�يـل ا>;امعــة للوصــو إpـX امل2انــة الالئقــة ¶4ـا عامليــا وفقــا للمعـاي+n والتــصJيفات الدوليــة ، و�عزPــز 

ا4cا التنافــسية ، ولكــن تراجــع ترتiــ ج�ــا مــن التــصJيفات الدوليــة ، حيـــث رقــد �ــر وخر w وب جامعــة ز
 QS) "Qs Top" جامعــة وفقـا لتــصJيف 1300 عامليــا ، وذلــك مـن أصــل 1200حـصلت عYــX املركـز 

university , 2022 ( ر أدائـھ ، وتفعيــل برامجــھ مــن أجــلPتطــو Xــpأن �ــذا املركـز بحاجــة إ Xــpإ n+ــش£
�ر إXp م2ان�4ا الالئقة  w زالوصو بجامعة X1 التصJيفات ا�Bلية والعاملية ، ح�� تتمكن من تحقيق ل

Pاد4cا 01 التعليم والبحث العل[� وخدمة ا�;تمع ، وا>Bفاظ عXY سمع�4ا  رالتم+* املؤس�RS ، وتأكيد 
ك املعر1ــ0 كمـــدخل  اســة ا>Bاليـــة التعــرف عYــX واقـــع الLــشا رewاديميــة محليــا وعامليـــا ، وتحــاو الد ر ل

 �RSحات تحقيقھلتحقيق التم+* املؤسnoومعوقاتھ ومق.  

اسة امليدانية : أوال    رإجراءات الد

ــــا ومعا>;ــــــة  اســــــة امليدانيــــــة ، وأدوا4cــ ــــداف الد اســــــة امليدانيــــــة تحديــــــد أ�ــ ــــراءات الد ر     تناولــــــت إجــ ر
اسة ، وفيما يXY عرض ل�ذه 7جراءات    :رالبيانات ثم عرض وتحليل نتائج الد

اسة امليدانية  )1(  رأ�داف الد

اســة ا ه 1ــ0 تحقيـــق التم+ــ* املؤســ�RS مـــن ر�ــدفت الد ك املعر1ــ0 ودو رمليدانيــة إpـــX �عــرف واقــع الLـــشا ر
ك املعر01 ، ومعوقاتھ ، وأ�م املقnoحات  سات الLشا اقع مما Tس ، و روج�ة نظر أعضاء �يئة التد ر ور

ك املعر01  سات الLشا مة لتعزPز ثقافة ومما رالال ر  . ز

اسة امليدانية )2(  رأداة الد

،  وتـم تطبيق�ـا عYـGoogle Forms  " X"انة إلكnoونية باستخدام نمـاذج قامت الباحثة بإعداد اسLب
�ر من مختلف التخصصات  w س بجامعةT زعينة عشوائية من أعضاء �يئة التد  .ر

اسة امليدانية  )3(  ر عينة الد

�ــر وت2ونــت عينــة  w س بجامعــةT زتــم تطبيــق �ســLبانة عYــX عينــة عــشوائية مــن أعــضاء �يئــة التــد ر
اسة من  �ر X1 القا�رة والوجھ البحر " 284" رالد w ليات جامعةe س بمختلفT يعضو �يئة التد ز ر

جـــة العلميـــة  اســـة مـــن حيـــث النـــوع والد روالوجـــھ القبYـــ0 ، وا>;ـــدو ¦�ـــي يوCـــ± إجمـــاXp عينـــة الد ر ل
  .والتخصص 
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  )1(لجدو 

اسة   ر وصف إجما0p عينة الد

 الJسبة املئوPة التكرار الفئات املتغ+n م

 %42 119 ذكر

 %58 165 أن��

 النوع 1

Xp100 284 إجما% 

 %31 88 أستاذ

 %23 65 أستاذ مساعد

س  %46 131 رمد

2   

جة  رالد
 العلمية

Xp100 284 إجما% 

 %35 99 تخصصات علمية

 %65 185 تخصصات أدبية

 التخصصات 3

Xp100  284 إجما% 

اســة ) 1(ليتــ²± مــن جــدو            Tس ، بلغـــت  " 284"  بلغــت رأن إجمـــا0p عينــة الد رعـــضو �يئــة تــد
ـــراد العينـــــة ، بiنمـــــا بلغـــــت �ـــــسبة الـــــذeو حـــــوا0p  % " 58"�ـــــسبة 7نـــــاث  ،  % " 42" رمـــــن إجمـــــا0p أفــ

س حيـث وصـلت  جـة مـد جة العلمية eانت الJسبة wعYـX 1ـX أفـراد العينـة لد روIالJسبة ملتغ+n الد ر "  ر
جة أستاذ بJسبة  % " 46 وIالJسبة للتخصص  % " 23" اذ مساعد بJسبة ثم أست % " 31"  ريل4Hا د

ــــصات wدبيــــــة  ــــسبة % " 65"  وصـــــلت �ــــــسبة التخصــ ـــن  % " 35" يل4Hــــــا التخصــــــصات العلميــــــة  بJــ مـــ
 .مجموع أفراد العينة 

  املعا�1ة Aحصائية للبيانات  )4(

�ــر عYــX �ســLبا w س بجامعــةT ز       3عــد ان�4ــاء الباحثــة مــن تلقــى اســتجابات أعــضاء �يئــة التــد نة ر
 ، (Google Form)روفقا �Bاو �سLبانة من خالل ) Excel(لالكnoونيا ، تم تفرTغ البيانات X1 جداو 

وقــد تـــم اســتخدام wســــاليب 7حــصـائية ¦تيـــة 1ــ0 معا>;ـــة البيانــات مـــن خــالل ال¢nنـــامج 7حـــصاýي 
(SPSS):   

Pــــة  -  ر ا>;ــــداو التكرا غ بيانــــات �ســــLبانة باســــتخدام ا>;ــــ: ل ــ Pــــة حيــــث تــــم تفرTــ رداو التكرا ل
 nة أك�ـــPـــسب املئـــوJال nات �ســـتجابات ، حيــث �عت¢ــ رلBZــصو عYــ0 الJـــسب املئوPــة لتكــرا ل

قام ا>�ام  w ا عنn+ر�عب
ً

. 

 - �ûسJن ال ن : ز الو ة عن التقدير الرق[� ع0Y مجموع أفراد العينة ، وTساعد الو زو�و عبا ر
ات � ة مـن عبـا رالJـس�û 1ـ0 تحديــد مـستو املوافقـة عYــe 0ـل عبــا ر ســت®يان وترتي�4ـا حــسب ي

ة  �4ــــا الJـــــس�û ل2ـــــل عبـــــا رو جـــــة ل2ـــــل : ز ات بإعطـــــاء د روتـــــم حـــــساب التقــــدير الرق[ـــــ� للعبـــــا ر
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اســتجابة مــن �ســتجابات الــثالث وفقــا لطرPقــة 
ً

اســة ) ليكــرت( رمــن اســتجابات عينــة الد
جة ) أوافق (عن �ست®يان، فمثال �ستجابة  أوافق إXp حد ما (و�ستجابة ) 3(رتأخذ الد

جة ت)  جة ) ال اوافق ( و�ستجابة ) 2(رأخذ الد ات املوجبة ) 1(رتأخذ الد ر، 01 حالة العبا
 0Yة كما ي ات السالبة وPمكن حساب التقدير الرق[� ل2ل عبا ر، والعكس 01 حالة العبا   :ر

أوافق إXp حد ما  × 2+ تكرار أوافق  × 3                                تكرار ال أوافق × 1+ رتكرا

 مجموع أفراد العينة________      _____________________________________=  لتقدير الرق[�  ا

  

 * XYىتم تحديد مستو املوافقة من خالل ما ي:  

  1_        ن                                      

   "3" �ع�� عدد �ستجابات و�X " ن " حيث إن ___________       =   ىمستو املوافقة      

           ن                                     

                                 3 -1             2   

  0,66= ______ = _______ = ىمستو املوافقة 

                                    3              3  

يوا>;ــدو التــا0p يوCــ± مــستو ومــدي املوافقــة ل2ــل اســتجابة مــن �ســتجابات الــثالث ا ملوج�ــة 1ــ0 ل
  �ست®يان 

  )2(لجدو 

  ومدي املوافقة ل2ل استجابة من �ستجابات الثالث املوج�ة 01 �ست®يانى مستو

جة �wمية–يمستو املوافقة   م   املـــدى  ر د

  3   –   2,34   أ�مية كب+nة–أوافق   1

  2,33   –   1,67   أ�مية متوسطة–أوافق إXp حد ما   2

  1,66   – 1  ة أ�مية ضعيف–ال أوافق   3

اسة امليدانية: ثانيا    رعرض وتحليل نتائج الد

 Xpالنحو التا XYبانة وذلك عLاو �سB� رقامت الباحثة 3عرض وتحليل النتائج وفقا:  

لا�0ـــــو �و  ك املعر�ـــــ� �ـــــ� تحقيـــــق التم'ـــــ& املؤســـــ#"! �ـــــ� مجـــــال : ر ردو ال�ـــــشا  –التعلـــــيم ( ر
Tس بجامعـــة 3ــسؤال عينــة ال ) خدمــة ا��تمـــع –البحــث العل�ــ!  اســة مـــن أعــضاء �يئــة التــد رد ر

ك املعر1ـــ0 1ـــ0 تحقيـــق التم+ـــ* املؤســـ�RS جـــاءت اســـتجابا4cم كمـــا �ـــو موCـــ±  �ـــر عـــن دو الLـــشا wر رز
  :لبا>;دو ¦�ي 
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  ) 3(لجدو 

�RSك املعر01 01 تحقيق التم+* املؤس اسة حو دو الLشا راستجابات عينة الد رر   ل

  Hستجابة

  افقأو
z£أوافق إ  

 حد ما
  ال أوافق

  
ن الس¬»  زالو

 م 

  
  

ة  رالعبا
  القيمة  %  ك  %  ك  %  ك  

  ىمستو
  Hستجابة

  ال��ت±ب

ك املعر�� ²س?م   1 �ـ� إعـداد رال�شا
  ىمحتو {علي�! متم'&

 2  أوافق  2.91  0  0  8  23  92  261

ك املعر�ـ�  التم'ـ& �ـ�   2 ريدعم ال�ـشا
�س   راس��اتيجيات التد

  4 أوافق  2.89  1  3  8  23  91  258

ك  3  املعر�ــــ� تقــــديم ريــــضمن ال�ــــشا
رأف`ـــار إبداعيـــة متم'ـــ&ة تطـــو مـــن 

  أساليب التقييم

  1  أوافق  2.93  2  6  2  6  96  272

ــــ'ن   4 ـــــــــ� بـــــــ ك املعر�ـ ــــشا ــــس?م ال�ــــــ ر²ــــــ
�قــــسام العلميــــة �ــــ� اســــتحداث 

  برامج بيية متم'&ة

  3  أوافق  2.90  1  3  7  20  92  261

ا   5 ـــــا ـــ� أف`ــ ك املعر�ــــ ريقـــــــدم ال�ـــــــشا ر
متم'ـــــ&ة لـــــضمان جـــــودة العمليــــــة 

  التعليمية

  3  أوافق  2.90  2  6  5  14  93  264

ــــ�   6 ك املعر�ــــــــــ� �ـــــــ ـــــشا ــــساعد ال�ـــــ ر²ــــــ
ــــــــ&ين  ـــــــــر�ج طـــــــــــالب متم'ـــ ـــــــا تخـ وفقــــ

  للمعاي'� العاملية

  7  أوافق  2.75  2  6  21  59  77  219

ك املعر�ــــ� Aفــــادة   7 ريحقــــق ال�ــــشا
سات التعليمية املتم'&ة  رمن املما
ـــال  ــــــاظرة �ـــــــ� ا��ــــ ـــات املنـ ل^�امعــــ

  البح¼! 

  4  أوافق  2.89  2  6  6  17  92  261

ــــداد   8 ك املعر�ــــــ� إعــ ريــــــدعم ال�ــــــشا
جــــة عاليــــة  ربحـــوث علميــــة ع}ــــz د

  من التم'&

  5  أوافق  2.85  2  6  10  28  88  250

ك املعر�ــ� القطــاع   9 ر²ــ��ع ال�ــشا
ـــار  ـــــضان �ف`ــــ ا1[ــــــاص ع}ـــــــz احتــ
ــــ�  البحثيـــــــة  املتم'ـــــــ&ة وترجم¿rـــــــا �ـــ

عات صغ'�ة   وش`ل مشر

  9  أوافق  2.56  9  25  26  74  65  185

ك املعر  10 �� �ـ� تقـديم ر²س?م ال�شا
خــــدمات مجتمعيــــة متم'ــــ&ة وفقــــا 

  8  أوافق  2.69  4  11  23  66  73  207
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  للمعاي'� العاملية

ــــ� مــــــــــــع   11 ك املعر�ـــــــ ــــــشا ـــــس?م ال�ـــــ ر²ــــــ
املؤســـسات ا�0ليـــة والدوليـــة �ـــ� 
ـــة  ـــة �ـــــ� مجــــــال خدمـــ تم'ـــــ& ا�1امعـــ

  ا��تمع 

  4  أوافق  2.89  2  6  6  17  92  261

12   zـــــ ـــــــ� ع}ــــ ك املعر�ـ ــــشا ر²ــــــــ��ع ال�ــــ
ــــــــدمات ا��ت ــــو�ر ا1[ـــــ ــــــــ ـــة تطـ ــــــــ معيــ

  لتتالءم مع احتياجات ا��تمع

  6  أوافق  2.80  4  11  12  34  84  239

 -  0pأن % " 96"لمــــن خــــالل ا>;ــــدو الــــسابق يتــــ²± أن حــــوا Xــــpاســــة أشــــار إ رمــــن عينــــة الد
ك املعر1ــ0 يــضمن تقــديم أف2ــار إبداعيــة متم+ــ*ة تطــو مــن أســاليب التقيــيم ، وقــد  رالLــشا ر

ة 1ــ0 الnoتiــب wو بالJــسبة ل لجــاءت �ــذه العبــا ه ر ن �ــس�û قــد جــة املوافقــة بــو رد " 2.93"زر
ن  ك املعر01 £س�م 01 إعداد محتو �علي[� متم+* بو ة ال�� �ش+n إXp أن الLشا زيل4Hا العبا ى ر ر

ا متم+ــ*ة "  2.91"�ـس�û قيمتـھ  ك املعر1ـ0 يقـدم أف2ـا ة ال�ـ� �ـش+n إpـX أن الLـشا ريل4Hـا العبـا ر ر
اسـة.  لضمان جـودة العمليـة التعليميـة  وال�ـ� أكـدت  )Zheng , 2017 (رو�ـذا يتفـق مـع د

XـــYك املعر1ـــ0 بــــ+ن أعــــضا¬4ا  ع ســـات  الLــــشا رأن املؤســــسات 7بداعيـــة �ــــ0 ال�ـــ� �عــــز مما ر ز
مــــة ملواكبـــــة التطـــــو  ات الال د�م بامل�ـــــا رو�ــــ�;ع�م عYـــــX تبــــادل wف2ـــــار وا>�¢ـــــnات ، وتــــز زو ر

  .املعرe 01 01افة التخصصات العلمية

ك املعر01 01 تحقيق ا -  روفيما يخص دو الLشا لتم+* 01 مجـال البحـث العل[ـ� ، فقـد أشـار ر
 0pـــات %" 92"حــــوا سـ ك املعر1ــــ0 يحقــــق 7فــــادة مــــن املما اســــة بــــأن الLــــشا رمــــن عينــــة الد ر ر

 0pامعـــات املنـــاظرة 1ـــ0 ا�;ـــال البح�ـــ� ، كمـــا أشـــار حـــوا;Zمـــن %" 88"التعليميـــة املتم+ـــ*ة ل
جة  ك املعر01 يدعم إعداد بحوثا علمية عXY د اسة أن الLشا رعينة الد ر عالية من التم+* ر

. 

 -  0pك املعر1ـ0 1ـ0 تحقيـق التم+ـ* 1ـ0 مجـال خدمـة ا�;تمـع أكـد حـوا روفيمـا يخـص دو الLـشا ر
ك املعر1ـ0 مـع املؤسـسات ا�Bليـة والدوليـة £ـس�م 1ـ0 %" 92" اسة أن الLشا رمن عينة الد ر

ه  ن �ــــس�û قــــد رتم+ــــ* ا>;امعــــة 1ــــ0 مجــــال خدمــــة ا�;تمــــع بــــو ، بiنمــــا أشــــار حــــوا0p "2.89"ز
ك املعر1ــ0 £ــ�;ع عYــX تطــوPر ا>�ــدمات ا�;تمعيــة مــن %" 84" اســة أن الLــشا رعينــة الد ر

اسـة حـو �ـذا  للتـتالءم مـع احتياجـات ا�;تمـع ، ومـن ثـم يتـ²± أن اسـتجابات عينـة الد ر
ك املعر01 لھ دو كب+n 1ـ0  را�Bو جاءت بJسب موافقة مرتفعة ، مما يؤكد عXY أن الLشا ر ر

تعليم أو البحث العل[� أو خدمة ا�;تمع وذلك تحقيق التم+* املؤس�RS سواء 01 مجال ال
Tس   .رمن وج�ة نظر أعضاء �يئة التد
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ــا@ي  ــ ــــو الثـ �ـــــر :را�0ـ �ــــة  ــ� بجامعـ ــ ك املعر�ـ ــــشا ســـــات ال�ــ ــــع مما زواقـ ر ــــستو (ر ــz املــ ىع}ـــ
�ـر عـن واقـع  )الفردي والتنظي�!  w س بجامعـةT اسة من أعـضاء �يئـة التـد ز3سؤال عينة الد ر ر

ك املعر01 بجام سات الLشا رمما �ر ، جاءت استجابا4cم كما �و موC± با>;دو ¦�ي ر w لعة   :ز
  ) 4(لجدو 

�ـــر w ك املعر1ـــ0 بجامعـــة ســـات الLـــشا اســـة حـــو واقـــع مما زاســـتجابات عينـــة الد ر ر ىعYـــX املـــستو  (  لر
  )الفردي 

  Hستجابة

  ال أوافقأوافق إ£z حد ما  أوافق

  

ن الس¬»   زالو
ة  م   رالعبا

  القيمة  %  ك  % ك  %  ك
  ىمستو

Hستجابة
ال��ت±ب

ــــواد   1 مالÁـــــــــي املـــــ ــــادل مـــــــــع  ــ زأتبـــ
ض  ـــــر ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــة والعـــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــــــــ والعلميــــ
ــــب  ــــــــ ــــــــ ــــــــــة وحقائـــــــــ ـــ ــــــ ــــــــ التقديميــ
ـــــو  �ب  لتطــــــو�ر ا�0تــ ىالتــــــد ر

  التعلي�!

 4  أوافق  2.45  16  46  22  62  62  176

مالÁـــــي أحـــــدث   2 ـــع  ك مــ زأ{ـــــشا ر
ـــ�  ــــــاليب املـــــــــستخدمة �ـــــــ �ســـ

  تقييم الطالب
  5 أوافق  2.44  16  46  23  65  61  173

م  3 زأ{عــاو مــع  الÁــي �ــ� تــأليف ن
  و@شر الكتب العلمية

  7 أوافق  2.35  7  20  50  142  43  122

ــــــــــــوث   4 ــــــــــام ببحـــ أفـــــــــــــــضل القيـــــ
ــــــن  ــــي عــــ مالÁــــــ ـــــع  زمــــــــــش��كة مـــــ

  البحوث الفردية
  6 أوافق  2.39  19  54  23  65  58  165

ك ا�J]1ات   5 رأحرص ع}z {شا
ــــص  ــــــا يخـــــــ ـــــي فيمـــــ مالÁــــــ ــــع  زمـــــــ

  خدمة ا��تمع 
  3 أوافق  2.57  8  23  27  76  65  185

ـــع   6 ك مــ ابـــــط رأ{ـــــشا ومالÁـــــي ر ز
ـــة والبحثيــــــة  ـــــع العلميـــ املواقـ
ـــــــل  ــــــــ ـــــع التواصــــ ـــــــــ ـــ� مواقـــــ ــــــــ عJـــــــ

�ÄجتماH  

  2 أوافق  2.81  4  11  11  31  85  242

أس�Å لنقـل معـار�� وخ�Jا{ـي   7
لزمالÁـــي ا�1ــــدد مـــن أعــــضاء 

�س   ر�يئة التد
  1 أوافق  2.91  0    8  23  92  261
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 -  0p0 لنقــــل مع%" 92"ليتـــ²± مــــن ا>;ــــدو الـــسابق أن حــــواfاســـة £ــــس فــــھ رمــــن عينــــة الد را
ة 1ــ0 الnoتiــب  Tس ، وقــد جــاءت �ــذه العبــا روخ¢nاتـھ لزمالئــھ ا>;ــدد مــن أعــضاء �يئــة التــد ر

ه  ن �س�û قد رwو بو ز ابط املواقع العلمية " 2.91"ل ك ر ة ال�� �ش+n إXp �شا و، يل4Hا العبا ر ر
ة % " 85"والبحثية مع الزمالء ع¢n مواقع التواصل �جتما�0 وذلك بJسبة  ر، ولكن العبا

ش+n إpــX تفـــضيل القيــام ببحـــوث مــشnoكة عـــن البحــوث الفرديـــة جــاءت 1ـــ0 الnoتiـــب ال�ــ� �ـــ
 0pنما أشار %" 58"السادس فقد أشار حواiكة  بnoالقيام ببحوث مش XYأنھ موافق ع Xpإ

 0p0 %" 23"حـواpحــد مـا وأشــار حـوا Xـpموافــق % "19"بأنـھ موافــق إ nعـضاء بأنــھ غ+ـw مــن
ة التعــاو مــع الــزمالء نوقـد جــاءت عبــا  1ــ0 تـأليف و�ــشر الكتــب العلميــة 1ــ0 الnoتiــب wخ+ــn ر

ه  ن �س�û قد ربو  " .2.35"ز

 -  XــYك املعر1ـ0 ع سـات الLـشا اســة حـو واقـع مما رومـن ثـم يتـ²± أن اسـتجابات عينـة الد ر لر
ـــة أعــــضاء �يئـــــة  غبــ  XــــYة ، ممــــا يـــــدل عnـــة موافقـــــة كب+ــــ جـ راملــــستو ال��ــــ��R جـــــاءت بد ر ى

ك املعرفــة وا>�¢ــnات Tس واســتعداد�م لLــشا رالتــد اســة . مــع الــزمالء ر ( ر و�ــذا يتفــق مــع د
ك املعر1ــ0 بـــ+ن أعـــضاء ) 2021عبــد اللطيـــف ،  ســات الLـــشا روال�ــ� أكـــدت عYــX تـــوافر مما ر

ك املعر1ــ0 غبــة لــد4Öم لرفــع مــستو ا>;امعــة مــن خــالل الLــشا جــود  Tس ، و ر�يئــة التــد ر ىر  و
اســــة  ك  ) 2019ىالبلـــــو ،( روأيــــضا اتفقــــت مـــــع د ســــات الLـــــشا روال�ــــ� أكــــدت عYـــــX أن مما ر

Tس  جة مرتفعة 01 مجال التد راملعر01 جاءت بد   ر

  ) 5(لجدو 

�ر  w ك املعر01 بجامعة سات الLشا اسة حو واقع مما زاستجابات عينة الد ر ر   لر

  )ىعXY املستو التنظي[� ( 

  Hستجابة

  متوفر
متوفر إ£z حد 

 ما
 غ'� متوفر

  
ن الس¬»  زالو

  م 

  

ة  رالعبا

  القيمة  %  ك  %  ك  %  ك  
  ىمستو
ابةHستج

  ال��ت±ب

{ــــــ��ع القيــــــادات �Cاديميـــــــة   1
 zس ع}ــــــ� رأعــــــضاء �يئــــــة التــــــد

ف وا�J]1ات ك املعا ر{شا   ر
65  23  154  54  65  23  2  

 z£متوفر إ
  حد ما

1  

تقــدم ا�1امعــة م`افــآت ماديــة   2
ك  ـــــــــشا ــــ& ال�ــ ـــــة لتحف'ـــــــ رومعنو�ــــــ
ـــــــــة  ـــــضاء �يئـ ــــــ'ن أعـــــ ــــ� بــــ املعر�ــــــ

�س   رالتد

  4غ'� متوفر  1.28  80  227  12  34  8  23

عــــة قواعـــد بيانــــات تـــوفر ا�1ام  3
ك املعرفة وا�J]1ات  رت�يح {شا

�س   رب'ن أعضاء �يئة التد
  5غ'� متوفر  1.26  75  213  24  68  1  3
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تمتلـــك ا�1امعـــة نظامـــا لألمـــن   4
 zـــــــــــ ــــــــاظ ع}ــــ ـــــــا{ي ل^0فــــــ ــ املعلومـــــ
ـــــــــتم  ـــــــ! يـ ـــات الËـــ ــــــــد البيانـــــــ قواعــ

  {شارك?ا

  2غ'� متوفر  1.44  67  190  22  63  11  31

تقـوم ا�1امعـة بتقيـيم أعـضاء   5
�س وفقا لشاط?م �يئة ال رتد

ك املعر��   ر�� مجال ال�شا
  3غ'� متوفر  1.29  78  221  15  43  7  20

ك  ليت²± من ا>;ـدو الـسابق أن -  سـات الLـشا اسـة حـو واقـع مما راسـتجابات عينـة الد ر لر
ة ال�ـ� توCـ± �ـ�;يع  راملعر01 عXY املستو التنظي[� جاءت غ+n متوفرة ، باست�ناء العبا ى

ف وا>�¢nات جاءت متوفرة القيادات ewاديمية ألعض ك املعا Tس عXY �شا راء �يئة التد ر ر
ه  ن �س�û قد رإXp حد ما بو اسة أن ا>;امعة %" 80"، وقد أشار حوا0p " 2"ز رمن عينة الد

Tس ،  ك املعر1ــ0 بــ+ن أعــضاء �يئــة التـــد رال تقــدم م2افــآت ماديــة ومعنوPــة لتحف+ــ* الLــشا ر
اســــة         ــ ) 2021حــــرب ، ( رو�ـــذا يتفــــق مــــع د ر كــــشفت عــــن ضــــعف الــــدو الثقــــا01  �وال�ــ

ك املعر1ــ0 ،  روالتحف+ــ* لتعزPــز الLــشا مــن العينــة إpــX أن قيــام %" 78"بiنمــا أشــار حــوا0p ي
 nك املعر1ــ0 غ+ـــ Tس وفقــا لJــشاط�م 1ـــ0 مجــال الLـــشا را>;امعــة بتقيــيم أعـــضاء �يئــة التـــد ر

 0pك املعرفـة و%" 75"متوفر ، كما أشار حـوا ا>�¢ـnات رأن قواعـد البيانـات ال�ـ� تLـيح �ـشا
Tس غ+n متوفرة ك  رب+ن أعضاء �يئة التد سـات الLـشا ر، ومـن خـالل اسـتعراض واقـع مما ر

سات مرتفعة عXY املـستو  �ر يت²± أن املما w س بجامعةT ياملعر01 ألعضاء �يئة التد ر ز ر
  . ىال����R ، بiنما غ+n متوفرة عXY املستو التنظي[� 

ك املعر�� من وج: را�0و الثالث  �س رمعوقات ال�شا   ر?ة نظر أعضاء �يئة التد

ك املعر1ـــ0  �ـــر عـــن معوقـــات الLـــشا w س بجامعـــةT اســـة مـــن أعـــضاء �يئـــة التـــد ر3ـــسؤال عينـــة الد ز ر ر
�ر ، جاءت استجابا4cم كما �و موC± با>;دو ¦�ي  w لبجامعة   :ز

  )6(لجدو 

ك املعر01 اسة حو معوقات الLشا ر استجابات عينة الد   لر

  Hستجابة

  أوافق
أوافق إ£z حد 

 ما
  ال أوافق

  
ن   الس¬»زالو

  م 
ة  رالعبا

  

  القيمة  %  ك  %  ك  %  ك
  ىمستو

Hستجابة
  ال��ت±ب

ــ�   1 ك املعر�ــ رغيــــاب ثقافــــة ال�ــــشا
�س    رلدي أعضاء �يئة التد

 3  أوافق  2.58  4  11  34  97  62  176

قلــــة ا01ــــوافز املاديــــة واملعنو�ــــة   2
ك املعر��  رالË! {عز ال�شا   ز

  1 أوافق  2.70  2  6  25  71  73  207

3   zــــــــــ ـــــل ع}ـ ــــــغوط العمــــــ ــــــــادة ضـــــ ز�ـــ
�س يقلــل مــن  رعــضو �يئــة التــد

  4 أوافق  2.46  15  43  23  65  62  176
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  Hستجابة

  أوافق
أوافق إ£z حد 

 ما
  ال أوافق

  
ن   الس¬»زالو

  م 
ة  رالعبا

  

  القيمة  %  ك  %  ك  %  ك
  ىمستو

Hستجابة
  ال��ت±ب

ك املعر�� ستھ لل�شا رمما   ر

ـــــة التكنولوجيـــــــــة   4 ـــــعف البيــــ ضـــ
ك  ـــــــــشا ــــس?يل ال�ـــــ ــــــة ل�ــــــــــ ـ مـــــــ رالال ز

  املعر��
  3 أوافق  2.58  3  9  35  99  62  176

ــــــشاركة   5 ــــــن مــ خـــــــوف �عـــــــضاء مـ
ف?م وخJــ�اrsم ا1[اصــة مــع  رمعــا

Ï خر�ن  
  6 أوافق  2.38  15  43  31  88  54  153

ـــــات   6 ـــــــ� معلومـــــ ـــة �ـــ ــــــعف الثقـــــــ ضــــ
ك  رÏخر�ن ال ²ـ��ع ع}ـz ال�ـشا

  املعر��
  4 أوافق  2.46  7  20  39  111  54  153

7   �Äات العمل ا�1مـا رضعف م?ا
وال�ـــــشارCي لـــــدى أعـــــضاء �يئـــــة 

�س    رالتد
  5 أوافق  2.39  11  31  39  111  50  142

ـــــــــة   8 ــــــــة التنظيميــــــ ـــــــــــعف الب±ئـــــــ ضـــ
ــــ� �ـــــ� الداع ك املعر�ـ رمـــــة لل�ـــــشا

  ا�1امعة
  2 أوافق  2.67  1  3  30  85  69  196

 -  0pأن قلـــة %" 73"ليتـــ²± مـــن ا>;ـــدو الـــسابق أن حـــوا Xـــpاســـة قـــد أشـــار إ رمـــن عينـــة الد
ك املعر1ـ0  ك املعر1ـ0 مـن أ�ـم معوقـات الLـشا را>Bوافز املادية واملعنوPـة ال�ـ� �عـز الLـشا ر ز

ة 1ــــ0 الnoتiــــب wو لل لوقــــد جــــاءت �ــــذه العبــــا ه ر ن �ــــس�û قــــد رمعوقــــات بــــو ـــا " 2.70"ز ، يل4Hـ
ه  ن �ـــــس�û قــــد ك املعر1ـــــ0 بــــو رضــــعف البJيـــــة التنظيميــــة الداعمـــــة للLــــشا ، يليـــــھ " 2.67"زر

ك  ك املعر1ــ0 ، وغيـــاب ثقافــة الLـــشا مــة لLـــس�يل الLــشا رضــعف البJيــة التكنولوجيـــة الال ر ز
Tس ،يليھ ضـعف الثقـة 1ـ0 معلومـات ¦خـرPن بـو زاملعر01 لدى أعضاء �يئة التد ن �ـس�û ر

ه  Tس" 2,46"رقد ات العمل ا>;ما�0 والLشارeي لدى أعضاء �يئة التد ريليھ ضعف م�ا ،  ر
ف�م وخ¢nا4cم ا>�اصة  روجاء 01 الnoتiب wخ+n للمعوقات خوف wعضاء من مشاركة معا

ه  ن �س�û قد رمع ¦خرPن بو اسة ا>Bضرمي " . 2.38"ز ) 2017(رو�ذه املعوقات تتفق مع د
ـــــة  اسـ ــــدد مــــــن املعوقـــــــات ال��ـــــــصية ) Sarvanan,2017(رود ــــود عـــ ـــــX وجــ ت إpــ ــــا ـــــ� أشــ روال�ــ

Tس ،  ك املعر01 ب+ن أعضاء �يئة التد روالتنظيمية واملادية وال�� �عو الLشا ر وقد أضاف ق
Tس إpــX املعوقــات الــسابقة معوقــات أخــر 1ــX الــسؤال املفتــوح  ى3عــض أعــضاء �يئــة التــد ر

ملؤلف العل[� اعتمادا eليا مما يؤدي اعتماد أحد الطرف+ن املشارك+ن 01 البحث او ا: م45ا 
ك ، وعــــدم وجــــود خطـــط بحثيــــة �ـــشاركية عYــــX مــــستو  ف wعـــضاء عــــن الLـــشا ىإpـــX عــــز ر و

  . eليات ا>;امعة 
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ك املعر�� : را�0و الرا�ع   سات ال�شا رمق��حات لتعز�ز ثقافة ومما   ر

�ــــر عــــن مقnoحــــا4cم لتعز w س بجامعــــةT اســــة مــــن أعــــضاء �يئــــة التــــد ز3ــــسؤال عينــــة الد ر Pــــز ثقافــــة ر
ك املعر01 ، جاءت استجابا4cم كما �و موC± با>;دو ¦�ي  سات الLشا لومما ر   :ر

  ) 7(لجدو 

ك املعر01 سات الLشا اسة حو مقnoحات لتعزPز ثقافة ومما راستجابات عينة الد ر   لر

  Hستجابة

  أ�مية كب'�ة
أ�مية 

 متوسطة
أ�مية ضعيفة

  
ن الس¬»  زالو

 

    م

  

ة  رالعبا

  

  القيمة  %  ك  %  ك  %  ك
  ىمستو

Hستجابة
ال��ت±ب

ــــــــــشر ثقافـــــــــــة   1 ــــــة لـ ــــع خطـــــ وضـــــــ
ــــدى  ــــــــ ـــــــــ� لـــــــ ــــــــ ك املعر�ـ ـــــشا ــــــــ رال�ـــــ
ـــــر  ـــــــــ �ــــ �ــــــــــة  ـــــــــسوÐي جامعــــــــ زمـــــــــ
ــــساrÑم القـــــــيم والقواعــــــــد  إلكـــ
ك  رالسلوكية املرتبطة بال�ـشا

  املعر��

 10 أوافق  2.76  1  3  22  62  77  219

ـــــــــــة   2 ــــــــ ـــــــــو�Ä بأ�ميــــ ــــــــ ـــــــــــة الــــــ ــــــــ تنميـــ
ــــــــــم  ــــــــ ــــــ� دعـــ ــــــــ ـــا �ـــــــ ـــــــــ التكنولوجيـــــــــ
ــــــــا��تمع  ـــــــ� بـ ك املعر�ــ ــــشا رال�ـــــ

�Åا�1ام   

  7 أوافق  2.83  2  6  12  34  86  244

ـــــــــــة   3 ــــــــ ــــوافز املاديـ ـــــــــ ــــــ ــــــــــوف'� ا01ـ ــــــــ تــ
ســــــــات  ــــة لتعز�ـــــــز مما رواملعنو�ـــ

ك املعر��     رال�شا
  8 أوافق  2.81  4  11  11  31  85  242

ـــ'ن   4 ـــة بــــ ـــــ��يع بـــــــرامج التوأمــــ {ـ
ـــــــات  ــــر وا�1امعــــ �ــــــ �ــــــــة  زجامعــ
ات  ــــا ك امل?ــــ راملتقدمــــــــة ل�ــــــــشا ر
ـــــــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ�ات العلميــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ واJ]1ـــ

  والتكنولوجية

  3 أوافق  2.90  1  3  7  20  92  261

ال�&ام مسوÐي ا�1امعـة بقـيم   5
ك املعر�ـــ�  روأخالقيـــات ال�ـــشا
قوا01فـاظ ع}ـz حقـو امللكيـة 

  الفكر�ة

  5 أوافق  2.87  4  11  5  14  91  259

ــــــشر�عية   6 ـــــــــ ـــــــــر ال�ـــ ـــــــوف'� �طـــــــــ ـــــــــ تــ
ــــدعم  ــــــــ ــــــــــ! تـــــــ ــــــــة الËـــــــــ ــــــــ والقانونيـــ

ك املعر�� سات ال�شا رمما   ر
  10 أوافق  2.76  1  3  22  62  77  219
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  Hستجابة

  أ�مية كب'�ة
أ�مية 

 متوسطة
أ�مية ضعيفة

  
ن الس¬»  زالو

 

    م

  

ة  رالعبا

  

  القيمة  %  ك  %  ك  %  ك
  ىمستو

Hستجابة
ال��ت±ب

ات التكنول  7 وجيــــة رتنميـــة امل?ـــا
لــدى مــسوÐى ا�1امعــة والËـــ! 

ك املعر��   رتمكrÔم من ال�شا
  6 أوافق  2.86  2  6  9  25  89  253

مــــــــشاركة مــــــــسوÐي ا�1امعــــــــة   8
بفاعليـة �ــ� �@ـشطة املوج?ــة 

  1[دمة ا��تمع
  11 أوافق  2.44  16  46  23  65  61  173

ـــــــراد   9 ـــوائز لألفــــــ ــــــــ ـــــــصيص جـ ــ تخـــ
ــــ�  ـــــشاطا �ــــ ــــــ� @ـــ وال`ليــــــــات �كÕــ

ك املعر��   رمجال ال�شا
  1 أوافق  2.96  0  0  4  11  96  273

ــــة داعمـــــــة   10 ـــــة جامعيـــ ـــــوف'� ب±ئــ تــ
ــــــــ��ع  ـــــــــ� {ــــــ ك املعر�ـــــ ـــــــشا ــ رلل�ـــــ
ـــــــــــة  ـــــــش��ك والثقــ ـــــــــاو املـــــ نالتعـــ

لية    وواملسؤ

  1 أوافق  2.96  0  0  4  11  96  273

ــــات متاحـــــة   11 ـــوف'� قواعـــــد بيانـ تــ
ـــــــــس?ل  ــــــــــة {ــــ ــــــــسوÐي ا�1امعــ ملــــ

  تخز�ن املعرفة و{شارك?ا  
  4 أوافق  2.88  0  0  12  34  88  250

ك التأكيــد   12 رع}ــz أ�ميــة ال�ــشا
ــــة ا�1امعــــــــــة  �ــــــ ــــ� �ــــــــــ� ر ؤاملعر�ــــــ

  وأ�داف?ا Hس��اتيجية 
  9 أوافق  2.77  2  6  18  51  80  227

ـــــــستو   13 ـــة ع}ـــــــــz مـــ ـــع خطــــــ ـــــ ىوضـ
ك  را�1امعـــــة ل�ــــــ��يع ال�ــــــشا
املعر�� ب'ن ال`ليات و�قسام 

  العلمية 

  2 أوافق  2.91  0  0  8  23  92  261

 -  0pئـــة مـــن عينـــة ال%" 96"ليتـــ²± مـــن ا>;ـــدو الـــسابق أن حـــواiب n+ح تـــوفnـــoاســـة قـــد اق رد
لية ، وتخصيص  ك املعر01 ��;ع التعاو املشnoك والثقة واملسؤ وجامعية داعمة للLشا ن ر

 �ûن �س ك املعر01 بو زجوائز لألفراد وال2ليات wك�n �شاطا 01 مجال الLشا ، يل4Hا "2.96"ر
wك املعر01 ب+ن ال2ليات و رمقnoح وضع خطة عXY مستو ا>;امعة ل�L;يع الLشا قسام ى

 �ûن �ـــس �ـــر وا>;امعـــات " 2.91"زالعلميــة بـــو w 4ـــا �ـــ�;يع بــرامج التوأمـــة بـــ+ن جامعـــةHزيل
ات وا>�¢nات العلمية والتكنولوجية ك امل�ا راملتقدمة لLشا ه  ر ن �س�û قد ربو يل4Hا " 2.90"ز

ن  زمقnoح توف+n قواعد بيانات متاحة ملJسو¡ي ا>;امعة �س�ل تخزPن املعرفة و�شارك�ا بو
ــــز ثقافـــــــة " 2.88"ه ر�ــــــس�û قـــــــد ــــة لتعزPـــ ــــات ال�ـــــــ� طرح�4ـــــــا الباحثـــ ـــــم فـــــــإن املقnoحـــ ، ومـــــــن ثــ
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جـــة عاليـــة مـــن موافقـــة  �ـــر قـــد حـــصلت عYـــX د w ك املعر1ـــ0 بجامعـــة ســـات الLـــشا رومما ز ر ر
�ر  w س ب2ليات جامعةT زأعضاء �يئة التد ومن املقnoحات ال�� أضـاف�ا 3عـض أعـضاء . ر

Tس إXp املقnoحات السابقة X1 السؤ  :ال املفتوح ما يXY ر�يئة التد

جات أعXY لألبحاث الLشاركية عند تقييم أبحاث الnoقية  -   .رإعطاء أ�مية أك¢n ود

 .تفعيل �wشطة الLشاركية ب+ن eليات ا>;امعة ومؤسسات التنمية ا�;تمعية  - 

ك املعر01 ب+ن eليات ا>;امعة وأقسام�ا العلمية  -    .روضع خطة واBCة للLشا

اسة امليدانية عرض م^[ص أل�م نتائ: ثالثا      رج الد

 Xpاسة امليدانية إ ه 1ـ0 تحقيـق التم+ـ* املؤسـ�RS مـن ر     �دفت الد ك املعر01 ودو ر�عرف واقع الLشا ر
 �R�ك املعر1ـــ0 عYــــX املـــستو ال��ــــ ســـات الLــــشا اقــــع مما Tس ، و ىوج�ـــة نظــــر أعـــضاء �يئــــة التـــد ر ر ور

ســا مــة لتعزPــز ثقافــة ومما روالتنظي[ــ� ، ومعوقاتــھ وأ�ــم املقnoحــات الال ك املعر1ــ0 ، وفيمــا ز رت الLــشا
اسة امليدانية    :ري0Y م�Zص أل�م نتائج الد

ك املعر01 01 تحقيق التم+* املؤس�RS ، جاءت  -  ربالJسبة للمحو wو ا>�اص بدو الLشا ر ل ر
ك املعر01 لھ دو  اسة موافقة بJسب عالية ، مما £ش+n إXp أن الLشا راستجابات عينة الد ر ر

1 �RS01 تحقيق التم+* املؤس n+0 مجال التعليم والبحث العل[� وخدمة ا�;تمع كب. 

ك املعر1ـــــ0  -  ســـــات الLـــــشا ـــا�ي ا>�ـــــاص بواقــــع مما روفيمــــا يخـــــص ا�Bـــــو الثــ ر ىعYـــــX املـــــستو ر
Tس  ـــــد غبــــــة أعــــــضاء �يئــــــة التـ  XــــــYة ، ممــــــا يــــــدل عnجــــــة موافقــــــة كب+ــــــ ــــاءت بد رالفــــــردي جــ ر ر

ك املعرفـــة وا>�¢ـــnات مـــع الـــزمالء ، بiنمـــا اســـتجابات عينـــة ال اســـة رواســـتعداد�م لLـــشا رد
ك املعر01 عXY املستو التنظي[� جاءت غ+n متوفرة  سات الLشا ىحو واقع مما رل  .ر

 -  Xpت استجابات العينة إ ك املعر01 ، فقد أشا رأما ا�Bو الثالث ا>�اص بمعوقات الLشا ر ر
ك املعر1ــــ0 ،  روجـــود عــــدة معوقــــات م45ــــا قلـــة ا>Bــــوافز املاديــــة واملعنوPــــة ال�ـــ� �عــــز الLــــشا ز

ك وضـعف البJيــة التكنول ك املعر1ــ0 ، وغيــاب ثقافــة الLــشا مــة لLــس�يل الLـشا روجيــة الال ر ز
ـــرPن ، وضـــــعف  Tس ،وضــــعف الثقــــة 1ـــــ0 معلومــــات ¦خـ راملعر1ــــ0 لــــدى أعــــضاء �يئـــــة التــــد

Tس ات العمـل ا>;مــا�0 والLـشارeي لـدى أعــضاء �يئـة التـد رم�ـا ، وجــاء 1ـ0 الnoتiـب wخ+ــn  ر
ف�م وخ¢ــnا4cم ا> �اصــة ، وقــد اتفقــت نتـــائج رللمعوقــات خــوف wعــضاء مــن مــشاركة معــا

اســـــة ا>Bـــــضرمي  اســـــات الـــــسابقة مثـــــل د اســـــة 1ـــــ0 �ـــــذا ا�Bـــــو مـــــع نتـــــائج 3عـــــض الد رالد ر رر
اسة حرب " 2017"  " .2021"رود

ة تــــوف+n بiئــــة جامعيــــة داعمـــــة روفيمــــا يخــــص ا�Bــــو الرا3ــــع  -  ورeانــــت أ�ــــم املقnoحــــات ضــــر
لية ، وتخـصيص ك املعر01 ��;ع التعاو املشnoك والثقة واملـسؤ وللLشا ن  جـوائز لألفـراد ر

ضــع خطــة عYــX مــستو ا>;امعــة  ك املعر1ــ0 ، و ىوال2ليــات wك�ــn �ــشاطا 1ــ0 مجــال الLــشا و ر
ة تـوف+n قواعـد بيانـات  ك املعر01 ب+ن ال2ليـات وwقـسام العلميـة ، وضـر رل�L;يع الLشا ور
متاحــة ملJــسو¡ي ا>;امعــة �ــس�ل تخــزPن املعرفــة و�ــشارك�ا ، ومــن ثــم فــإن املقnoحــات ال�ــ� 

�ـــر قـــد حـــصلت طرح�4ــا ا w ك املعر1ـــ0 بجامعــة ســـات الLـــشا زلباحثـــة لتعزPـــز ثقافــة ومما ر ر
�ـر  w س ب2ليــات جامعـةT جـة عاليـة مـن موافقــة أعـضاء �يئـة التـد زعYـX د ر وقـد أضــاف . ر
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ك  ة وضع خطة واBCة للLشا Tس إXp املقnoحات السابقة ضر ر3عض أعضاء �يئة التد ر ور
جـــــات أعYـــــX املعر1ـــــ0 بـــــ+ن eليـــــات ا>;امعـــــة وأقـــــسام�ا العلميـــــ ـــn ود ــــة أك¢ــ رة ، وإعطـــــاء أ�ميـ

لألبحاث الLشاركية عند تقييم أبحـاث الnoقيـة ، وتفعيـل �wـشطة الLـشاركية بـ+ن eليـات 
  .ا>;امعة ومؤسسات التنمية ا�;تمعية 

�ر كمدخل : املبحث الرا�ع  �ك املعر�� بجامعة  زتصو مق��ح  لتعز�ز ثقافة ال�شا ر ر
   .لتحقيق التم'& املؤس#"!

ة س0f ا>;امعات        ك املعر01 وضر ر بناء عXY ما سبق عرضھ 01 7طار النظر من أ�مية الLشا ور ي
ك املعر01 لھ  ت إXp أن الLشا اسة امليدانية ال�� أشا رلتحقيق التم+* املؤس�RS ، إضافة إXp نتائج الد ر ر

ك املعر01 بجام جود 3عض املعوقات ا>�اصة بالLشا ردو 01 تحقيق التم+* املؤس�RS ، و و �ر ، ر w زعة
�ـر كمـدخل لتحقيـق  w ك املعر1ـ0 بجامعـة زحاولت الباحثة وضع تصو مقnoح لتعزPز ثقافة الLشا ر ر

ه wساسية  رالتم+* املؤس�RS ، وفيما ي0Y عرض ملالمح التصو املقnoح ومحاو   :ر

  رمصادر التصو املق��ح : أوال 

اسة ا>Bالية X1 التصو املقnoح عXY ما يأ�ي  راعتمدت الد   :ر

اسات السابقة من نتائج بحثية ما  -   .رأسفرت عنھ الد

 -  �RSك املعر01 والتم+* املؤس  .رwدبيات الnoبوPة X1 مجال الLشا

اسة امليدانية ا>Bالية  -    .رنتائج ومستخلصات الد
  رفلسفة التصو املق��ح : ثانيا 

  : رت�Zصت فلسفة التصو املقnoح فيما يأ�ي 

ك املعر01 توج�ا حديثا ومدخال -   . لتحقيق التم+* املؤسX1 �RS ا>;امعات رأصبح الLشا

ا4cا  -  رأصـــبح التم+ـــ* املؤســــ�RS قـــضية حتميـــة �ــــسe Xfافـــة ا>;امعـــات لتحقيقــــھ لزPـــادة قــــد
 .التنافسية محليا وإقليميا ودوليا 

ـــالم 7ســـــالمى  -  ــر ، وم2ان�4ـــــا 1ـــــX العــ �ـــ w الـــــسمعة العامليـــــة >;امعـــــة XـــــYفـــــاظ عB<ة ا زضـــــر ور
تقاء بمستو أدا¬4ا e X1ل القط ىو�  .اعات وتحقيق التم+* ل�ذه املؤسسة العرPقة  ر

ــــــة   -  ـــــات ا>Bديثـــ ـــــة ، ومواكب�4ـــــــــا للتوج�ــــ ـــات ا>;امعيـــ ســــــ ـــــــستمرة للمما ـــة املــ ة املراجعــــــ ـــــر رضـــ ور
نات مرجعية    .روتقوPم�ا X1 ضوء معاي+n دولية ومقا

  رأ�داف التصو املق��ح : ثالثا 

�ــــر ، -  w ـــة ك املعر1ــــ0 >;امعـ زتقــــديم نمــــوذج إجراýــــي لتعزPــــز ثقافــــة الLــــشا  والتأكيــــد عYـــــX ر
 �RSأ�ميتھ كمدخل لتحقيق التم+* املؤس. 

ك املعر01 ب+ن جميع مJسو4HIا ¶4دف  -  �ر عXY تب�� اسnoاتيجيات للLشا w ر��;يع جامعة ز
 �RSتحقيق التم+* املؤس. 
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رمحاو التصو املق��ح : را�عا    ر

¡عة محـاو أساسـية يمكـن أن �ـس�م 1ـX �عزPـز ثقافـة ا راعتمد التصو املقnoح عXY أ ر ك املعر1ـ0 ر رلLـشا
ك املعر1ـــ0 ، وPوCــــ± الـــش2ل التـــاXp محـــاو التــــصو  روذلـــك بنـــاء عYـــ3w Xعـــاد امل2ونــــة لثقافـــة الLـــشا ر ر

  :املقnoح  

�ر) 1(ش2ل  w ك املعر01 بجامعة زمحاو التصو املقnoح لتعزPز ثقافة الLشا ر ر   ر
  

ك املعر1ـــ0 و�ـــ0 البعـــد التنظي[ـــ� والبعـــد ر£عتمــد التـــصو املقoـــnح عYـــ3w Xعـــاد امل2ونـــة ل رثقافــة الLـــشا
  :ال����R والبعد التكنولو0Ê ، وفيما ي0Y إجراءات �عزPز �ذه 3wعاد 

لا�0و �و    البعد التنظي�! : ر

ك املعر01 ، لذا البد من التأكيـد عYـX �ـذا  ر     البعد التنظي[� من أ�م 3wعاد امل2ونة لثقافة الLشا
ـــز ثقافــــة البعــــد مــــن أجــــل �عز ك املعر1ــــ0 بــــ+ن wعــــضاء وwقــــسام Pـ ســــات الLــــشا ـــيم ومما رداعمــــة لقـ ر

ك املعر01 Pة واBCة وإجراءات تنظيمية ��;ع الLشا رالعلمية ، وتب�� ر   : وذلك من خالل ما ي0Y ؤ

ك املعر1ـــ0  -  �ـــر تــدعم القـــيم واملعتقـــدات املرتبطـــة بالLـــشا w ـــة متم+ـــ*ة >;امعـــةP رتب�ــ� ر ز ، ؤ
 .مية عXY مواقع التواصل �جتما�Xسمية ومواقع ا>;امعة الرسو�شر�ا ع¢n القنوات الر

Pــــة  -  ســـالة ا>;امعــــة وأ�ـــداف�ا ، وسياســــا4cا 7دا ك املعر1ــــ0 1ــــ0  رأن تتجـــسد ثقافــــة الLـــشا ر ر
Pب ، و�ــ�;يع مJـــسو¡ي  رخــصوصا مــا يتعلـــق بأنظمــة ا>Bـــوافز وامل2افــآت وسياســات التـــد
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i4يئـــــة بcـــار 7يجابيـــــة ، و ـــار ا>;امعـــــة عYـــــX مـــــشاركة wف2ــ ك wف2ــ رئـــــة مـــــ�;عة عYـــــX �ـــــشا
 .واملعرفة 

�ــــر وا>;امعــــات العرIيــــة وwجن®يــــة املتم+ــــ*ة 1ــــ0  -  w ك املعر1ــــ0 بــــ+ن جامعــــة ز�ــــ�;يع الLــــشا ر
توeوالت التعاو  املشnoك محليـا  نا�;ال ewادي[� والبح�� وخدمة ا�;تمع من خالل بر و

 . وعامليا 

ك املعر1ـ0 وتحقيـق التم+ـ* 01 �عزPزيالتحف+* املادي واملعنو لھ أ�مية كب+nة  -  ر ثقافة الLـشا
ـــع احتياجـــــات مJـــــسو¡ي  ـــق مــ و7بــــداع ، 3ـــــشرط أن يLـــــسم باملوضـــــوعية والعدالـــــة ، وPتوافــ
Pـة ألعــضاء  Tـسية و7دا را>;امعـة وا�تمامـا4cم ومـن أشـ2ال التحف+ـ* تخفيـف wعبـاء التد ر

ســــــ ــــدير لألعــــــضاء wك�ــــــn مما ــــ�ادات شــــــكر وشــــــ�ادات تقــ ســــــال شــ Tس ، وإ ر�يئــــــة التــــــد ر ة ر
ك املعر1ـــ0 و7شـــادة ¶4ـــم 1ـــ0 مختلـــف املناســـبات و�حتفـــاالت ، وتخـــصيص جـــوائز  رللLـــشا
ضع آليـات >Bفـظ ا>Bقـو  ك املعر01 ، و قلألفراد وال2ليات wك�n �شاطا 01 مجال الLشا و ر

Tس  ك املعر01 أحد معاي+n تقييم أداء أعضاء �يئة التد رالفكرPة لألفراد ، وجعل الLشا  . ر

 - ®P �ا امل�ــم 1ــX دعــم رتــصميم بــرامج تد ات القيــادات ewاديميــة نظــرا لــدو ريــة لتطــوPر م�ــا ر
ك املعر01  سات الLشا رمما  .ر

ك املعر01 مع ا�Bافظـة عYـX حقـو  -  سات الLشا قتطوPر اللوائح والقوان+ن ال�� تدعم مما ر ر
Tس   .رامللكية الفكرPة ألعضاء �يئة التد

قيـق �wـداف املـشnoكة توف+n فرص شراكة مجتمعية مع مؤسسات ا�;تمع من أجـل تح - 
بــ+ن ا>;امعــة وا�;تمــع ، وتــوف+n منــاخ مالئــم £ــسمح بالــشراكة الفاعلــة املبJيــة عYــX الثقــة 

 .قو�حnoام وتبادل املعرفة وا>�¢nات ودعم العمل املشnoك 3ش�� الطر 

�ــــر بفاعليــــة 1ــــ�w 0ـــــشطة املوج�ــــة >�دمــــة ا�;تمــــع وتJــــشر eافـــــة  -  w ك جامعــــة زأن �ــــشا ر
ات ال�� تنظم�ا ا>;امعة 01 مختلف القطاعات املعلومات عن ا  . رملباد

�ـــر تـــدعم تنميـــة الـــو�0 بأ�ميـــة  -  w ليـــات جامعـــةe ليـــة مـــنe س وحـــدة إعالميـــة ب2ـــلiزتأســ
ات 01 �ذا ا>;انب  سات وإلقاء الضوء عXY أ�م 7نجا ك املعر01 ودعم املما زالLشا ر  .ر

ك املعر1 -  سات الLشا رإ�شاء وحدة جامعية لتعزPز ثقافة ومما �ر ر w ز0 بجامعة .  
  البعد ال�[×"! : را�0و الثا@ي 

Tس 1ـ0  ك املعر01 ب+ن أعضاء �يئة التـد ر    الشك أن البعد ال����R لھ دو كب+n 01 تحقيق الLشا ر ر
  :مجال التعليم والبحث العل[� وخدمة ا�;تمع ، وPمكن �عزPز �ذا البعد من خالل ¦�ي 

ك املعر1ـ0 1ـw Xوسـاط ا -  >;امعيـة مـن خـالل موقـع ا>;امعـة أوالنـدوات ر�شر أ�مية الLـشا
ش العمــل والكتiبــات واملطوPــات ال�ــ� تؤكــد عYــX أ�ميــة تحقيــق  P®يــة ، و ات التد روالـدو ور ر

�ر محليا وعامليا  w امعة;< �RSك املعر01  كمدخل لتحقيق التم+* املؤس زالLشا  .ر
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Pة ، واملـــشارك -  �رعYــX ت2ــوPن فـــر علميــة اسLــشا w ــسو¡ي جامعـــةJر�ــ�;يع م ة 1ــ0 تنظـــيم قز
ات ا�;تمعية ، والتواصل مع خ¢nاء 01 مختلف التخصصات من خارج ا>;امعة   .راملباد

 .تفعيل ا>Bلقات البحثية باألقسام ewاديمية و��;يع البحوث املشnoكة والبيJية   - 

Tس القيم  -  ش عمل وندوات ثقافية إلكساب أعضاء �يئة التد P®ية و ات تد رتنظيم دو ر ور ر
ك املعر1ـ0 ، ووالقواعـد الـسلوكية ك ر املرتبطـة بالLـشا سـات الLــشا ر�ـشر قـيم ومبـادئ مما ر

�ر  w سو¡ي جامعةJزاملعر01 وترسيخ�ا لدى م. 

ك املعر1ــ0 ، حيـث إن ذلــك يحــدد  -  سـات ا>�اصــة بالLـشا رتـوف+n آليــات معينـة لقيــاس املما ر
سات  ربدقة مدى التطو 01 �ذه املما  .ر

ــــة لتنميــــــة و�ــــــ0 قيــــــادات ومJــــــ -  P®يــ ـــيم بــــــرامج تد سو¡ي ا>;امعــــــة بأ�ميــــــة �عزPــــــز ثقافــــــة رتنظــ
ات wفـــراد  ك املعر1ـــ0 ¶4ـــدف تطـــوPر م�ـــا ســـات الLـــشا ك املعر1ـــ0 وتب�ـــ� قـــيم ومما رالLـــشا ر ر ر

ات ا>;امعة   .روتطوPر قد

ك املعر1ـe 0النـدوات  -  Tس عYـX الLـشا ات ��;ع أعضاء �يئـة التـد رتنظيم فعاليات ومباد ر ر
ات للبحــــوث العلميـــة الLــــشا ركية ، وأ�ــــشطة خدمــــة ا�;تمــــع رالعلميـــة واملــــسابقات ومبــــاد

  .الLشاركية 

  البعد التكنولو � : را�0و الثالث 

ك املعر1ــ0 داخــل  ســات الLــشا ر      البعــد التكنولــو0Ê مــن أ�ــم العوامــل ال�ــ� �ــساعد 1ــ0 �ــ�;يع مما ر
املؤســـسات التعليميـــة بمـــا تـــوفره مـــن تطبيقـــات وIـــرامج تكنولوجيـــة ، وPمكـــن �عزPـــز �ـــذا البعـــد مـــن 

  :خالل 

Pــة عYــX مــستو تنظــيم -  ى قواعــد بيانــات عYــX مــستو wقــسام ewاديميــة والوحــدات 7دا رى
ك املعرفـة بـ+ن مJـسو¡ي  را>;امعة أو عXY مـستو ال2ليـات لـس�ولة عمليـة التواصـل و�ـشا ى

 .ا>;امعة 

ل�س�يل الوصو إXp املعرفة من خالل إتاح�4ا ع¢n قواعد البيانات ال�� تمتلك�ـا املؤسـسة  - 
 .ن;امعة من �طالع عل4Hا بدو قيود مالية ، وتمك+ن مJسو¡ي ا>

�ـــر وتفعيــل دو املركـــز 7عالمـــى لZ;امعـــة 1ـــ0 �ـــ�;يع  -  w يـــة 7عالميـــة >;امعـــةJــز البPر�عز ز
ك املعر01 محليا وعامليا باستخدام مختلف الوسائل التكنولوجية   .رالLشا

 .وجية ا>Bديثة �شر 7نتاج العل[� واملعر01 ملJسو¡ي ا>;امعة من خالل الوسائل التكنول - 

ك املعر1ــــ0 �ــــس�ل تحوPــــل املعرفــــة الــــضمنية إpــــX معرفــــة  -  روضــــع آليــــات تكنولوجيــــة للLــــشا
 .صرPحة 

�ــر وتحــدي4üا 3ــش2ل مــستمر ، وتوظيف�ــا 1ــ0 �عزPــز  -  w ونيــة >;امعــةnoر البوابــة 7لكPزتطــو
ك املعر01 ب+ن مJسو¡ي ا>;امعة  سات الLشا رثقافة ومما   .ر
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�رمتطلبات تحقي: را�0و الرا�ع  �  زق التم'& املؤس#"! �1امعة 

ك املعر1ـ0 ، توجـد        ة التأكيـد عYـ3w Xعـاد املنظمـة لثقافـة الLـشا رباإلضافة إXp ما سبق مـن ضـر ور
�ر أ�م�ا  w امعة;< �RSزعدة متطلبات أساسية �س�م 01 تحقيق التم+* املؤس:  

نسام ewاديمية و2Pـو ىتوف+n دليل ملعاي+n التم+* يتم العمل بھ عXY مستو ال2ليات وwق - 
مواكب للمعاي+n الدولية ، وتحديد مجاالت التم+* 3ش2ل دقيق سواء 01 مجال التعليم أو 
يالبحــث العل[ــ� أو خدمــة ا�;تمــع ، وتقــديم أشــ2ال الــدعم الف�ــ� واملــا0p و7دار 1ــ0 شــ�� 

 .مجاالت التم+* ، وتخصيص م+*انية لتحف+* مJسو¡ي ا>;امعة عXY تحقيق التم+* 

فادة من خ¢nات ا>;امعات املتم+*ة ال�� حققت مراكز متقدمة X1 التـصJيفات العامليـة 7 - 
 .، والتعرف عXY برامج�ا وخدما4cا 

ـــاي+n التم+ــــ* املتــــضمنة 1ــــ0 ا>�طــــة �ســــnoاتيجية  -  متا3عــــة تنفيــــذ wداء وفقــــا ملؤشــــرات ومعـ
 .لZ;امعة 

�ـــر محليــــ -  w امج ومجــــاالت التم+ـــ* >;امعــــةnج 7عالمــــي ل¢ـــPوnـــoا وإقليميـــا ودوليــــا ، �ــــشر زال
�ر و�غطي�4ا إعالميا 3ش2ل جيد  w شطة والفعاليات املتم+*ة ال�� تنظم�ا جامعة�wز. 

إعـــادة تنظـــيم اللــــوائح والقـــوان+ن 3ـــش2ل £ــــسمح بتطـــوPر ال¢ـــnامج وا>�ــــدمات ال�ـــ� تقــــدم�ا  - 
 .ا>;امعة 

ح الفرPق -    .و��;يع العمل ا>;ما�0 و�لo*ام بالت2امل املؤس�RS والعمل بر

فتح قنوات اتصال مع املستفيدين من ا>�دمات ا>;امعية لتحديد احتياجا4cم ومحاولة  - 
 .تلبي�4ا 

 -  n+جوانب التم+* ال�� حقق�4ا ا>;امعة 01 مختلف وسائل 7عالم الرسمية وغ XYالتأكيد ع
 الرسمية 

نــات مرجعيــة مــع ا>;امعــات املنــاظرة و7فــادة م45ــا 1ــ0 تطــوPر سياســات  -  ة عمــل مقا رضــر ور
 .>;امعة واسnoاتيجيا4cا ا

�عــد التــصJيفات الدوليــة لZ;امعــات توج�ــا عامليــا يــدعم التم+ــ* وTــ�;ع eافــة املؤســسات  - 
  .عXY تحقيق ا>;ودة وتحس+ن املركز التناف�RS ل2ليات ا>;امعة 

  :خاتمة

�ـر وتنميـة الـو�0 بأ�ميتـھ ، و�ـ�;يع        إن  w سو¡ي جامعـةJك املعر01 لدى م ز�عزPز ثقافة الLشا ر
ســات ا>�اصــة بــھ 1ــ0 مجـــال التعلــيم والبحــث العل[ــ� وخدمــة ا�;تمـــع ، £ــس�م 3ــش2ل كب+ــn 1ـــ0  راملما
تقــاء بnoتي�4ـا 1ــ0 التــصJيفات العامليـة ، ومــن ثــم فـإن إ�ــشاء وحــدة  رتطـوPر ا>;امعــة وتم+ـ* أدا¬4ــا ، و�

ة مBZــــة ألى جامعــــة تتطلــــع  ك املعر1ــــ0  أصــــبح ضــــر ســــات الLــــشا رجامعيــــة لتعزPــــز ثقافــــة ومما ر إpــــX ور
 Xpوالدو XYBاملستو ا� XY4ا التعليمية والبحثية وتحقيق التم+* عcر سياساPىتطو  
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  :قائمة املراجع

  املراجع العر�ية: أوال 

دنيـــة وفـــق نمـــوذج ) : 2018(أبـــو حميـــدان ، عفـــت دمحم  - w ة التم+ـــ* 1ـــ0 ا>;امعـــات رواقـــع إدا ر
و¡ـــي  اســـات العلــــوم مـــن وج�ـــة نظـــر القــــادة ewـــاديمي+ن ، مج" " EFQMرالتم+ـــ* wو رلـــة د
  .426-407، 4 ، عدد 45الnoبوPة ، مجلد 

ة التم+* بجامعة ب�� سوPف 01 ) : 2015(أحمد ، عزام و جابر ، منار دمحم  - رتصو مقnoح إلدا ر
�ـــر ، مجلـــد  w بيـــة ، جامعـــةnoليـــة الe 4زضــوء 3عـــض النمـــاذج العامليـــة املعاصـــرة ، مجلـــة ، 

  .513-422 ، 165عدد 

رتصو مقnoح لتحقيق ) : 2017( ي السالم ، ال�نداو أحمد عبد الفتاح wشقر ، أحمد عبد -
ة ا>;ـودة ،  وIيـة إلدا �ر 01 ضوء نموذج املؤسـسة wو w ل2ليات جامعة �RSرالتم+* املؤس رز

�ر ، عدد  w بية ، جامعةnoلية الe ر175زمجلةIا>;زء الثالث ، أكتو ، . 

ك باملعرفـة وأثر�مـا 1ــ0 ردو تكنولوجيـا ا) : 2016(رالبقـو ، خلـف محمـود  - رملعلومــات والLـشا
اسات العلوم  اسة تطبيقية 01 جامعة الطائف ، مجلة د رتحقيق جودة التعليم العا0p ، د ر

Pة ، عدد    . 41-19 ، 3ر7دا

ــــل[� محمــــــود  - ــــضاء �يئــــــة ) : 2019(ىالبلــــــو ، ســ ك املعر1ــــــ0 بــــــ+ن أعــ ــــة الLــــــشا ســ ـــة مما جـــ رد ر ر
Tس وعالقتھ بالثقافة التنظيمية 01 ج امع�� تبوك وامللك سـعود ، مجلـة eليـة الnoبيـة رالتد

�ر ، عدد  w 620 -561 ، ا>;زء الثا�ي ، يوليو ، 183ز، جامعة.  

Tس ) : 2017(ا>Bــضرمي ، نــوف خلــف  - ك املعر1ــ0 لــدى أعــضاء �يئــة التــد رمعوقــات الLــشا ر
ار بجامعة تبوك وسبل التغلب عل4Hا ، ا�;لة الدولية الnoبوPة املتخصصة ، الـسعودية ، د

اسات والبحوث ، مجلد    15-1 ، 9 ، عدد 6رسلمان للد

ا�ي ، أشــــرف دمحم  - ات الــــتعلم التنظي[ــــ� 1ــــ0 ) : 2014(را>Bــــو ة املعرفــــة وقــــد ات إدا رأثــــر قــــد ر ر
دن  w ، وسطw جامعة الشر ، n+سالة ماجست  ، �RSرتحقيق التم+* املؤس  قر

ـــدو والـــــــسردي ، دمحم وعبيـــــــدات ، عثمـــــــان  - ـــــدوPر ، خلــــ نالـ ــــات ا>2Bوميـــــــة ا) : 2014(ي >;امعـــ
ك املعر01 ، مجلة بحوث 01 علم املكتبات واملعلومات  �ا 01 بناء وتنمية الLشا دنية ودو wر رر

  .96-53 س®تم¢e ،13 ، nلية ¦داب ، جامعة القا�رة ، عدد 

ـــرا�يم ســــــعيد  - ك املعر1ــــــ0 بجامعــــــة ) : 2019(الز�را�ـــــي ، إبـــ ــــشا ــــز ثقافــــــة الLـ رمتطلبـــــات �عزPــ
 ، 3 ، مجلد 31الnoبوPة ، eلية الnoبية ، جامعة امللك سعود ، عدد القصيم ، مجلة العلوم 

 ، n¢503 -475نوفم.  

-  0Yة التم+* ) : 2002(السل[� ، ع ة 01 عصر املعرفـة ، دار غرPـب . رإدا رنماذج وتقنيات 7دا
 .للطباعة والJشر ، القا�رة 

، إبــرا�يم  - ة واملعوقــات ال�ــ� متطلبــات مــشاركة املعرفــ) : 2009(رالطــا�ر ،أســم�ان ومنــصو
دنيــة ، املـؤتمر العل[ــ� الثالــث ، eليــة �قتــصاد والعلــوم  w ات �تــصاالتeرتواج��ـا 1ــ0 شــر

دن  w ، ة ، جامعة العلوم التطبيقيةP ر7دا  .ر
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ك املعر1ــ0 لــدى ): 2013(يالعــسكر ، �نــاء جاســم  - ردو الثقافــة التنظيميــة 1ــ0 �عزPــز الLــشا ر
ــــة  ــــe 0ليـــ Tـــــــسية 1ـــ Pـــــــة راعـــــــضاء ال�يئـــــــة التد ة و�قتـــــــصاد ، مجلـــــــة املث�ـــــــ� للعلـــــــوم 7دا ر7دا ر

  .6 ، عدد 3و�قتصادية ، العراق ، مجلد 

الــشراكة البحثيــة بــ+ن ا>;امعــات والقطــاع ا>�ــاص وفــق ) : 2018(يالقبـار ، جــود بــن عYــ0  -
اه ، eلية الnoبية ، جامعة امللك سعود  سالة دكتو رمؤشرات مجتمع املعرفة ،   .ر

ـــيم الـــــــسعودية زالZ;نـــــــة العلميـــــــة بـــــــو - ة التعلــــ ــــدليل ) : 2015(را ـــيم للتم+ـــــــ* ، الـــ ـــائزة التعلــــ جــــ
ة التعليم باململكة العرIية السعودية ، الرPاض ،  ا رالتفس+n ملعاي+n التم+* 7دار ، و ز ي -3ي

32.  

افع  - و¡ي للتم+* فوائد ومعاي+n ، اللقاء ) : 2010(راملزPن ، إحسان والغامدي ،  رالنموذج wو
ى ونمـــاذج ومتطلبـــات ، ا>;معيـــة الـــسعودية يالـــسنو ا>�ـــامس عـــشر ؤ ، تطـــوPر التعلـــيم ر

  .760-750للعلوم النفسية والnoبوPة ، الرPاض ، 

ى حــسام  - ندو 3عــض تقنيــات التعــاو 1ــ0 �عزPــز املــشاركة باملعرفــة ، ) : 2013(ؤالنعي[ــ� ، ر ر
ة و�قتصاد ، جامعة املوصل  اسة استطالعية ، eلية 7دا رد  .ر

ك 01 املعرفة وأثر�ا عXY تحقيق امل+*ة التنافسية 01 مجموعة ) : 2009(بالل ، إيمان  - رالLشا
دنية  w انج"ر�تصاالت ة ،جامعة البلقاء التطبيقية " رأو سالة ماجست+n ، غ+n مJشو ر،   .ر

�ر  - w ر  ) : 2022(زجامعة� w ليات جامعةe زعدد http://www.azhar.edu.eg/ 

ك املعر01 ردو ال) : 2021(حرب ، دمحم خمiس  - سات الLشا رقيادات ewاديمية 01 �عزPز مما ر
بجامعـــة 7مـــام دمحم بـــن ســـعود 7ســـالمية ، مجلـــة العلـــوم الnoبوPـــة ، جامعـــة 7مـــام دمحم بـــن 

  .25 ، عدد 2سعود ، مجلد 

ســالة ماجـست+e ، nليــة ) : 2019(ز�ـا�ي ، eلثـوم  - ك املعر1ـ0 1ــ0 ظـل البiئــة الرقميـة ،  رالLــشا ر
 .ية ، جامعة دمحم خيضر 3سكرة العلوم �7سان

ـــ� ، مجلــــــد ) : 2013(ســــــلمان ، قــــــiس حمــــــد  - ـــــ0 7بــــــداع التنظي[ـــ ـــة 1ـ ــــشاركة باملعرفـــ ـــأث+n املــ تـــ
 72،عدد19

-   0øميد وامل�دي ، ياسر فتB<ت عبد ا ك ) : 2015(وعبد ا>Bافظ  ، ثر سة الLشا رواقع مما ر
ــــة عYــــــe Xليــــــات الnoب اســــــة تطبيقيــ Tس ، د راملعر1ـــــ0 لــــــدى أعــــــضاء �يئــــــة التــــــد 1ــــــ0 3عــــــض ر يــــــة 

-479 ، 4 ، مجلـد 16ا>;امعات العرIية ، مجلة العلوم الnoبوPة والنفسية البحرPن ، عدد 
517.  

-  nاظم ،أحمـد خ+ـeميد ، جابر وB<بيـة وعلـم الـنفس، ): 2002(يعبد اnoالبحـث 1ـ0 ال sمنـا�
 . القا�رة، دار ال45ضة العرIية

ك املعر1ــ) : 2021(عبــد اللطيــف ، عمـــاد محمــود  - ردو الLـــشا 0 1ــ0 تحقيـــق امل+ــ*ة التنافـــسية ر
اسة ميدانية بجامعة سو�اج ، مجلة eلية الnoبية ، جامعة ب�� سوPف ، يناير ا>;زء  ، 3رد

245-333 
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اســـتخدام نمـــوذج التم+ـــ* ) : 2016(عبـــد الو�ـــاب ، ناديـــة لطفـــي وســـليمان ، ســـناء محمـــود  -
ة و�قتــــصاد ،  و¡ــــي 1ــــ0 تقيــــيم أداء املنظمــــات ، مجلــــة eليــــة 7دا رwو  ا>;امعــــة العراقيــــة ، ر

 241 ، 8عدد 

ـــــسيدة محمـــــــود  - ــــــعد ، الـــ 1ــــــــ0 ) : 2021(عطيـــــــة ، أف2ـــــــار ســـــــعيد و سـ  �RSـــــ ـــ* املؤســ ة التم+ــــ رإدا
و¡ــــــي للتم+ــــــ*  ـــق النمــــــوذج wو اســــــة ميدانيــــــة بجامعــــــة " EFQM"را>;امعــــــات املــــــصرPة وفـــ رد

Pة  اه ، eلية الnoبية ، جامعة 7سكند سالة دكتو Pة ،  ر7سكند ر  .رر

Pــــة عـــصرPة ملواج�ــــة تحــــديات التم+ــــ* التنظي[ــــ� ) : 2017(عYـــ0 ، محمــــود عطـــا  - رفلـــسفة إدا
اتــھ 1ـــ0 "يا>;امعــة املــصرPة ، املـــؤتمر العل[ــ� الــسنو الرا3ـــع والعــشرPن  رقيــادة التعلـــيم وإدا

نة ، مصر " الوطن العر¡ي ى املستقبلية ، ا>;معية املصرPة للnoبية املقا رالواقع والر  .ؤ

ة الnoبوPـــة ، ا>;معيـــة املـــصرPة التم+ـــ* ) : 2015(فتøـــ0 ، شـــاكر دمحم  - رالتنظي[ـــ� ، مجلـــة 7دا
نة ، القا�رة ، عدد    . 5رللnoبية املقا

لأصو منا�s البحث X1 الnoبية وعلم النفس، القا�رة ، دار الفجر ): 2012(نماز ، حسام  -
 .  

�ر  - w بجامعة Xpداف) : 2022(زمكتب التم+* الدو�wالرسالة و  

  http://www.azhar.edu.eg/ExcellenceOffice .  sign in 3-3-2022     

ك املعر01 01 ��;يع الطلب عXY وثائق ) : 2017(ناصر ، خلف و ع0Y ، ج�اد  - رإس�ام الLشا
ة ، جامعـــة  Pـــة و�قتـــصادية ، eليـــة 7دا رالتــأم+ن عYـــX ا>Bيـــاة ، مجلـــة تكرPـــت للعلـــوم 7دا ر

  .57-34 ، 39 ، عدد 3تكرPت، مجلد 
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